
 ٢٠٠٦) ٣(العدد  )٣٤(المجلد  ) ISSN 1815 – 316X( مجلة زراعة الرافدین
 

  جامعة الموصل -الزراعة والغابات  أسالیب التعلیـم والتعلـم في كلیـة
  محمد یوسف جمیل

  العراق /جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم التعلیم الزراعي 
  

  الخالصة
كان الغرض من ھذه الدراسة وصف أسالیب التعلKیم التKي یسKتخدمھا المدرسKون ومKدى تفضKیل 

تKم جمKع البیانKات مKن عینKة عشKوائیة ممثلKة . جامعKة الموصKل  –لزراعKة والغابKات الطلبة لھا في كلیKة ا
بواسطة استمارة تضمنت عشر أسKالیب للتKدریس )  ١٥٠=  n( لطلبة جمیع األقسام والمراحل الدراسیة 

وأظھKرت . من الطلبة المبحوثین تحدید درجة اسKتخدام كKل أسKلوب ودرجKة تفضKلیھم لKھ  بوكان المطلو
حلیKKل أن أسKKالیب التعلKیم األكثKKر مسKKاھمة عملیKKة للطلبKة فیھKKا ھKKي األقKل اسKKتخداما رغKKم تفضKKیلھا نتKائج الت

كذلك أظھKرت النتKائج تفضKیالً أعلKى لھKذه األسKالیب لKدى طلبKة المKرحلتین الثالثKة والرابعKة .العالي لدیھم 
جمیKع أسKالیب التعلKیم بینما لم تكن ھناك فروقKات مھمKة فKي تفضKیل ، مقارنة بالمرحلتین األولى والثانیة 

التبKاین بKین درجKة اسKتخدام المدرسKین ألسKالیب التعلKیم ودرجKة تفضKیلھا لKدى . بین الطلبة ذكKورا وإناثKا 
الطلبة یوضح الحاجة الى توفیر بیئة تعلم تتضمن نشاطات تعلم أكثر إیضاحا للمشاكل الحقیقیKة مKن اجKل 

المدرسKKین لیكونKوا أكثKر انسKجاماً مKع تفضKKیالت  كمKا یشKKیر ھKذا التبKاین الKى حاجKة.تعلKم أفضKل للمفKاھیم 
  .الطلبة ألسالیب تعلمھم عند اختیارھم ألسالیب التدریس 

  
  المقدمة 

وان فھم األسلوب الذي یتعلم بKھ الطلبKة ، لقد أدرك التربویون ان عملیة التعلم ھي بالغة األھمیة 
كتشKKاف األسKKالیب التKKي یKKتعلم مKKن ممKKا حKKدى بالمصKKلحین الKKدعوة إلKKى ا، ھKKو المفتKKاح لإلصKKالح التربKKوي 

ولبلوغ ھذه الغایة فأن البحث التربKوي یجKب أن یجKد ). ١٩٩٠، Griggs ( خاللھا الطلبة بكفاءة وفاعلیة
األسالیب التي یفضلھا الطلبة في التعلم مما سیساعد على تطویر المKواد التعلیمیKة وتحدیKد أسKالیب التعلKیم 

  Ferrel و  Keefeو  ١٩٨٢ ، Kaeefe ( یفضKKلھا الطلبKKة األكثKKر انسKKجاما مKKع أسKKالیب الKKتعلم التKKي
لKKم یتعلمKKوا  إذاان الطلبKKة  “الKKذي یشKKیر إلKKى ، )  ١٩٩٠( MarshallذلKKك ینسKKجم مKKع مبKKدأ  ) . ١٩٩٠

وذلKKك الن اختیKKار ،  ” الKKذي بKKھ یتعلمKKون باألسKKلوبالKKذي یKKتم بKKھ تعلKKیمھم فأنKKھ یجKKب تعلKKیمھم  باألسKKلوب
، وإنجKKـاز أكادیمKKـي أفضKKـل ، یب تعلKKم الطلبKKة سKKیؤدي إلKKى تعلKKم أكثKKر أسKKالیب التعلKKیم علKKى أسKKاس أسKKال

 و   Dunn(وتغییKـر ایجابKـي فKـي سلKـوك الطلبKـة  ، واتجاھKـات أكثKـر ایجابیKـة نحKو المدرسKة والKتعلم 
Dunn ،و  ١٩٧٩Claxton     و Murell، ١٩٨٧(  . رىKذلك یKلCox   و Zamudio )١٩٩٣ ( ،

لكثیKر مKن الوقKت للتفكیKر والتھیKأ لمKا یجKب أن یقومKوا بتدریسKھ فKأن علKیھم انKھ بینمKا یقضKي المدرسKون ا
والتKي یجKب أن تسKتند علKى أسKالیب ، استثمار وقت مماثل للتفكیر والتھیأ للكیفیة التي یجب التدریس بھKا 

مع ھKذا الKرأي حیKث أشKار إلKى أن مKن مسKؤولیة المدرسKین تشKجیع ) ١٩٩١( Canoویتفق .تعلم الطلبة 
ن على التعلم من خالل تھیأة الخیارات لھم واالھم من ذلك تحویر أسلوب التدریس لیالئم أسKلوب المتعلمی
انKKھ إذا كKKان متوقKع مKKن المدرسKKین أن ،   )١٩٩٥( Raven و   WhittingtonوقKKد اسKتنتج . تعلمھKم 

لKذلك فقKد . علم ینظموا أسالیب تدریسھم لتنسجم مع التعلم فیجب أن یكون لدیھم الفھم ألسالیب التعلKیم والKت
جامعKة  –كان الغرض من ھذه الدراسة ھو التعرف  على أسالیب تعلیم وتعلKم الطلبKة فKي كلیKة الزراعKة 

الموصKKل مKKن اجKKل تحقیKKق فھKKم أفضKKل للعملیKKة التعلیمیKKة بKKین مدرسKKي الكلیKKة ثKKم اختیKKارھم طKKرق ومKKواد 
  .التدریس واألنشطة التي تؤدي إلى تعلم أفضل لطلبتھم 

التKي تناولKت ، )  ١٩٧٧(وآخKرون  Witkinلھذه الدراسة اسKتند علKى دراسKة  األساس النظري
 “بتوسKع اسKKالیب الKKتعلم والتKKي كKان لھKKا تطبیقKKات واسKKعة علKKى المشKاكل التعلیمیKKة والتKKي اعتمKKدت مبKKدئي 

/ فعلKKى أسKKاس البعKKد أالعتمKKادي . فKKي الKKتعلم  ” Independentو االسKKتقالل   DependentاالعتمKKاد 
سلوب التعلم فان الشخص یمكن تصKنیفة انKھ أمKا یفضKل أسKلوب االعتمKاد او االسKتقالل فKي االستقاللي أل

أن الشخص الذي نمط إدراكھ یتم الKتحكم بKھ بقKوة بKالمحیط ) ١٩٧٧(وآخرون  Witkinوأوضح . التعلم 
الشKمولیة ومن خالل أسلوب التعلم المعتمد یمیل األفراد إلKى . حولھ فانھ یمیل تجاه أسلوب التعلم المعتمد 

وھKKم أكثKKر إحساسKKا بKKالمحیط االجتمKKاعي ، ویجKKدوا صKKعوبة كبیKKرة لحKKل مشKKكالتھ ، فKKي إدراك العKKالم 
  ویمیلKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKوا إلKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKى، وانسKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKجاما معKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKھ 

  

  ٢٠٠٦/ ٨/ ١٦وقبولھ       ١٦/٣/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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لطلبKة الKذین كما یتKأثر ا، وتنظیم المعلومات من اجل تعلمھا ،  ”بالشفافیة “تفضیل األسلوب الذي یتصف 
  .    یفضلون أسلوب االعتماد في التعلم بالدوافع الخارجیة ویستجیبون للحـوافز االجتماعیة 

، بالمقابل فأن الطلبة الذین یفضلون االستقالل فKي الKتعلم یمیلKوا للنظKر الKى العKالم بتحلیKـل أكثKر 
البحKث والدراسKة المسKتقلة وھم من المحتمل ان یفضKلوا االستقصKاء و، ویجدوا سھولھ في  حل مشكالتھ 

فضالً عن ان الدوافع الذاتیة تكون مصKدر تحKركھم ، ویمیلوا إلى تكوین نظام خاص بھم لتسھیل التعلم ، 
  .وبذلك ھم بشكل عام ال یستجیبون للحوافز االجتماعیة ، 

 –عشKKر أسKKالیب تعلKKیم یسKKتخدمھا المدرسKKون فKKي كلیKKة الزراعKKة والغابKKات ) ١٩٩٩(لقKKد میKKز جمیKKل      
جامعة الموصل في تعلیم طلبة الكلیة مختلف العلوم الزراعیة تؤدي بالطلبKة الKى الKتعلم بأسKالیب تتKراوح 

والسؤال المھم التي تحاول ھKذه  الدراسKة اإلجابKة علیKة ھKو مKا . بین االعتمادیة التامة واالستقاللیة التامة
ألسKKئلة البحثیKKة األكثKKر تحدیKKداً لھKKذه إذا كانKKت أسKKالیب التعلKKیم ھKKذه تنسKKجم مKKع تفضKKیالت الطلبKKة ؟ أمKKا ا

  :الدراسة فتضمنت 
ما مدى التشابھ واالختالف بین درجة استخدام المدرسین ألسالیب التدریس ودرجKة تفضKیل الطلبKة لھKا  -

  جامعة الموصل ؟ –في كلیة الزراعة والغابات 
راحKل الدراسKیة فKي كلیKة ما مدى التشابھ واالختالف في درجة تفضیل الطلبة ألسالیب التدریس في الم -

  جامعة الموصل ؟ –الزراعة والغابات 
ما مدى التشابھ واالختالف في درجة تفضیل الطلبة إناثا وذكورا ألسKالیب التKدریس فKي كلیKة الزراعKة  -

  جامعة الموصل ؟   –والغابات 
  

  وطرائقھ مواد البحث
جامعKKة الموصKKل  – تضKKمن مجتمKKع ھKKذا البحKKث الوصKKفي جمیKKع طلبKKة كلیKKة الزراعKKة والغابKKات

وتKم اختیKار عینKة عشKوائیة ممثلKة .  ) ١٢٥٠=N(  بأقسامھا العلمیة العشKر ومراحلھKا الدراسKیة األربعKة
Kل الدراسیKة والمراحKام العلمیKـلألقسK١٢ت ـة بلغ % ،K٧٩منت ـتض KـمK٧١ور و ـن الذك KـمKاث ـن اإلن) 

n=دى تف ) .١٥٠Kیم ومKالیب التعلKین ألسKتعانة لتحدید مدى استخدام المدرسKم االسKد تKا فقKة لھKیل الطلبKض
والتي تضمنت عشر أسKالیب للتKدریس یسKتخدمھا مدرسKو الكلیKة تKؤدي ، ) ١٩٩٩(بأداة استخدمھا جمیل 

بالطلبة إلى التعلم بأسالیب تتراوح بین االعتمادیة التامة واالسKتقاللیة التامKة صKیغت علKى شKكل عبKارات 
سKلوب مقیاسKا مKن خمKس درجKات لیشKیر المقیKاس القبلKي وضع قبل وأمKام كKل أ.لیسھل فھمھا من الطلبة 

معتKKدل = ٣،  االسKKتخدامقلیKKل = ٢،  اسKKتخدامأدنKKى = ١إلKKى درجKKة اسKKتخدام المدرسKKین لألسKKلوب حیKKث 
ولیشKیر المقیKاس األمKامي إلKى درجKة تفضKیل ،  االسKتخدامشدید =  ٥،  االستخدامعالي = ٤،  االستخدام

عKKالي =  ٤، معتKKدل التفضKKیل =  ٣، قلیKKل التفضKKیل =  ٢،  أدنKKى تفضKKیل=  ١الطلبKKة لألسKKلوب حیKKث  
 ChronبعKد اختبKار األداة أولیKا تKـم حسKاب الثبKات باستخKـدام طریقKـة . شKدید التفضKیل =  ٥، التفضیل 

Bach Alpha   ـث ) ٢٠(باالستعانة بعینة عشوائیة منKة البحKمولین بعینKر مشKا غیKل ، طالبKان معامKفك
  . ي االستخدام والتفضیل ،على التوالي ألدات ٨٥,٠و  ٨١,٠الثبات 

لتحلیKKل البیانKKات اسKKتخدم المتوسKKط الحسKKابي لتحدیKKد درجKKة اسKKتخدام أسKKالیب التKKدریس ودرجKKة 
ا قلیلKKة ـأنھKK ٣واعتبKKرت األسKKالیب التKKي حصKKلت علKKى متوسKKطات اسKKتخدام اقKKل مKKن . تفضKKیل الطلبKKة لھKKا 

بینما اعتبرت األسKالیب التKي حصKلت ، تخدام أنھا عالیة االس ٣والتي حصلت على أكثر من ، االستخدام 
أنھKKا عالیKKة  ٣والتKKي حصKKلت علKKى أكثKKر مKKن ، أنھKKا قلیلKKة التفضKKیل  ٣علKKى متوسKKطات تفضKKیل اقKKل مKKن 

واسKKتخدم أسKKلوب تحلیKKل التبKKاین للمقارنKKة بKKین متوسKKطات التفضKKیل ألسKKالیب التKKدریس فKKي . التفضKKیل 
للمقارنة بین متوسKطات تفضKیل الطلبKة إناثKا وذكKوراً  ” t “واستخدم اختبار ، المراحل الدراسیة األربعة 

   .ألسالیب التدریس 
  

  النتائج والمناقشة
متوسKKطات اسKKتخدام أسKKالیب التعلKKیم كمKKا ) ١(یسKKتعرض الجKKدول  :أسثثالیب التثثدریس وتفضثثیالت الطلبثثة

اء تسلسKل ویتضح من الجدول أن األسالیب التي ج. یدركھا الطلبة المبحوثین ومتوسطات تفضیلھا لدیھم 
تمثKKل مسKKتویات مختلفKKة للمناقشKKة وحصKKلت جمیعھKKا علKKى متوسKKطات  ٤و  ٢و  ١متوسKKطات اسKKتخدامھا 

والKذي حصKل أیضKا علKى ،  ٣أمKا األسKلوب الKذي تسلسKل متوسKط اسKتخدامھ . استخدام وتفضیل عKالیین 
یعتمKد اإلمKالء  فھو یمثل احKد أسKالیب التعلKیم األكثKر تقلیدیKة والKذي، دام وتفضیل عالیین ـمتوسطي استخ
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ویعتقKKد الباحKKث أن ھKKذا االنسKKجام بKKین اسKKتخدام المدرسKKین لھKKذا . دون مسKKاھمة للطلبKKة فKKي عملیKKة الKKتعلم 
ثKKم ، فقلKKة المراجKKع العلمیKKة الحدیثKKة أساسKKا . األسKKلوب وتفضKKیل الطلبKKة لKKھ ربمKKا نKKتج عKKن أسKKباب عدیKKدة 

ه الدراسKة قKد أدى إلKى اعتمKاد الطلبKة التدمیر والحرق الذي حل بمكتبKة الكلیKة قبKل سKنتین مKن إجKراء ھKذ
كKذلك . من محاضرات من المدرسین الذین بدورھم استجابوا لھذا التفضKیل للطلبKة  ھكثیرا على ما یتلقون

ألسباب قد تتعلKق بضKعف  ١٠و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥فان قلة استخدام األسالیب األكثر مساھمة للطلبة فیھا  
في مستلزمات نجاحھا ربما أدى بالمدرسیـن اللجوء إلKى أسالیKـب كفاءة استخدام المدرسین لھا او النقص 

ومKا یترتKب عKن ذلKك مKن اسKتخدام ، كون فیھا الطلبة أكثKر اعتمKادا علKى مKا یقولKھ المKدرس فKي الصKف 
المدرسKین لطKرق تقKویم تقلیدیKة تعتمKKد القلKم والورقKة دون االھتمKام بمKا یكتسKKبھ الطلبKة مKن مھKارات فنیKKة 

نتھم في مستقبلھم الوظیفي مما قد یKرغم الطلبKة تفضKیل ھKذا األسKلوب الخKاطئ مKن ضروریة لمزاولة مھ
ذلKKك یتضKKح مKKن خKKالل حصKKول جمیKKع األسKKالیب األكثKKر . اجKKل ضKKمان تحقیKKق النجKKاح فKKي االختبKKارات 

علKى متوسKطات تفضKیل عالیKة مKن الطلبKة رغKم انخفKاض متوسKKطات  ١٠و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥اسKتقاللیة  
  .ن استخدامھا من المدرسی

  
=  n(المقارنـة بین متوسطات استخدام أسالیب التدریس ومتوسطـات تفضیلھا مKن الطلبKة ) : ١(الجدول 

١٥٠.(  

  أسالیب التدریس
  متوسط

  االستخدام
متوسط 
  التفضیل

إتاحKKة الفرصKKة للطلبKKة لطKKرح األسKKئلة ثKKم اإلجابKKة علیھKKا مKKن   -١ 
  .المدرس 

إتاحKKة الفرصKKة للطلبKKة لطKKرح األسKKئلة وسKKما熬 وجھKKات نظKKر  -٢ 
  .الطلبة قبل إجابة المدرس 

  .قراءة المدرس للمادة المقررة وكتابتھا من الطلبة  -٣ 
 ٤- 熬ماKدرس وسKن المKا  إثارة أسئلة مKة حولھKر الطلبKات نظKوجھ

  .قبل إجابة المدرس
  .إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم احدھم من اآلخر -٥ 
  . إتاحة الفرصة للطلبة لممارسة المھارات بأنفسھم  -٦ 
تكلیKKKف الطلبKKKة بمشKKKاریع جماعیKKKة ثKKKم عKKKرض أعمKKKال كKKKل  -٧ 

  .مجموعة أمام المجامیع األخرى 
 ٨- Kعل 熬الKة لإلطKة القیام بزیارات میدانیKكالت ذات العالقKى المش

  .بالمادة 
التحKKدث مKKن قبKKل المKKدرس وعKKدم السKKماح للطلبKKة بالتحKKدث أو  -٩ 

  .طرح األسئلة 
عKKKرض مشKKKكالت واقعیKKKة ومحاولKKKة البحKKKث عKKKن الحلKKKول  -١٠ 

  .بمشاركة واسعة من الطلبة 

  
٦٩٣,٣  
  
٥٢٢,٣  
٤٢٦,٣  
  
٣٤٥,٣  
٧١٣,٢  
٥٥٣,٢  
  
٤٩٣,٢  
  
٤٦٦,٢  
  
٤٦٠,٢  
  
٣٩٣,٢  

  
٠٧٦,٤  
  
٧٧٥,٣  
٤٦٩,٣  
  
٥٦٢,٣  
٤١١,٣  
٦٨٦,٣  
  
٤٨٣,٣  
  
٩٠٠,٣  
  
٤٣١,٢  
  
٧٥٣,٣  

     
ات تفضKیل متوسKط) ٢(دول ـالجKیسKتعرض  :تفضیالت الطلبة ألسالیب التدریس في المراحثل الدراسثیة

وتشKیر نتKائج ھKذا الجKدول إلKى وجKود فروقKات . الطلبة ألسالیب التدریس في المراحل الدراسیة األربعKة 
فبینمKKا اظھKKر الطلبKKة فKKي .   ١٠و  ٨و  ٧و  ٦و  ٣معنویKKة بKKین متوسKKطات تفضKKیل الطلبKKة لألسKKالیب 

، أكثر اعتمادا علKى المدرسKین  ةـالذي یكون فیھ الطلب ٣المرحلتین الثالثة والرابعة تفضیالً اقل لألسلوب 
ھذا التباین في التفضیل ألسالیب التKدریس بKین .   ١٠و  ٨و  ٧و  ٦ھم كانوا أكثر تفضیالً لألسالیب  ـفإن

المراحل الدراسKیة لصKالح األسKالیب األكثKر اسKتقالالً فKي المKرحلتین الثالثKة والرابعKة مقارنKة بKالمرحلتین 
الى أسKالیب كانKت نسKبیاً أكثKر  ةالطلبة في المرحلتین الثالثة والرابعاألولى والثانیة ربما نتج عن تعرض 

، عملیة تتطلبھKا مواضKیع التخصKص مقارنKة بالمواضKیع األكثKر أساسKیة فKي المKرحلتین األولKى والثانیKة 
إضافة إلى الزیارات المیدانیKة خKالل الKدورة الصKیفیة فKي المرحلKة الثالثKة والتKي یطلKع فیھKا الطلبKة علKى 

كKKذلك مواضKKیع الحلقKKات الدراسKKیة ومشKKاریع البحKKث اللKKذان یتطلبKKان ، ل ذات العالقKKة بتخصصKKھم المشKKاك
كل ذلك ربما أدى بطلبة ھKاتین المKرحلتین إلKى . االستقصاء والبحث من طلبة المرحلتین الثالثة والرابعة 
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ى مقارنKKة بطلبKKة إیاھKKا تفضKKیال أعلKK وإعطKKائھمإدراك اكبKKر ألھمیKKة األسKKالیب األكثKKر اسKKتقالال فKKي تعلمھKKم 
یعتمKKدون أكثKKر األسKKالیب التKKي اعتKKادوا  نالKKذین مKKن المحتمKKل أنھKKم ال یزالKKو، المKKرحلتین األولKKى والثانیKKة 
  .علیھا في الدراسة اإلعدادیة 

  
  مقارنة متوسطات تفضیل الطلبة ألسالیب التدریس في المراحل الدراسیة ) : ٢(الجدول 

  أسالیب التدریس
المرحلة 
 األولى

n1=٢٨  

المرحلة 
الثانیة 

n2=٥٨  

المرحلة 
  الثالثة

n3=٣١  

المرحلة 
  الرابعة

n4=٣٣  

 Fقیمة 
 المحسوبة

  إتاحة الفرصة للطلبة لطرح األسئـلة ثـم -١
  .اإلجابة علیھا من المدرس  
ة الفرصة للطلبة لطرح األسئلة وسKما熬 إتاح -٢ 

  . وجھات نظر الطلبة قبل إجابة المدرس
قراءة المKدرس للمKادة المقKررة وكتابتھKا مKن  -٣ 

  . الطلبة
إثKKارة أسKKئلة مKKن المKKدرس وسKKما熬 وجھKKات  -٤ 

  .نظر الطلبة حولھا قبل إجابة المدرس
إتاحKKKة الفرصKKKة للطلبKKKة للKKKتعلم احKKKدھم مKKKن  -٥ 

  .اآلخر
فرصKKة للطلبKKة لممارسKKة المھKKارات إتاحKKة ال -٦ 

  بأنفسھم 
تكلیKف الطلبKKة بمشKKاریع جماعیKة ثKKم عKKرض  -٧ 

  .أعمال كل مجموعة أمام المجامیع األخرى 
القیKKKKام بزیKKKKارات میدانیKKKKة لإلطKKKKال熬 علKKKKى  -٨ 

  .المشكالت ذات العالقة بالمادة 
التحKKKدث مKKKن قبKKKل المKKKدرس وعKKKدم السKKKماح  -٩ 

  .للطلبة بالتحدث أو طرح األسئلة 
عKرض مشKكالت واقعیKة ومحاولKة البحKث  -١٠ 

  .عن الحلول بمشاركة واسعة من الطلبة 

  
٠٠٠,٤  

  
٦٤٢,٣  

  
٧٥٠,٣  

  
٣٢١,٣  

  
٣٥٧,٣  

  
٥٠٠,٣  

  
٠٧١,٣  

  
٦٠٧,٣  

  
٧١٤,٢  

  
٥٧١,٣  

  
٣٢٧,٤  

  
٨٤٥,٣  

  
١٥٥,٤  

  
٥٥٢,٣  

  
٣١٠,٣  

  
٥٨٦,٣  

  
٤١٤,٣  

  
٧٧٦,٣  

  
٢٠٩,٢  

  
٣٦٢,٣  

  
٠٩٧,٤  

  
٠٩٧,٤  

  
٠٦٤,٣  

  
٧١٠,٣  

  
٦١٣,٣  

  
٩٠٣,٣  

  
٨٧١,٣  

  
٠٩٧,٤  

  
٥٤٨,٢  

  
٢٩٠,٤  

  
٨٧٩,٤  
  
٥١٥,٣  
  
٩٠٩,٢  
  
٦٦٧,٣  
  
٣٦٤,٣  
  
٧٥٧,٣  
  
٥٧٦,٣  
  
١٢١,٤  
  
٢٧٣,٢  
  
٧٨٨,٣  

  
٤٢٠,٠  
  
٠٥٩,١  
  
٩٦١,٢*  

  
٠٣٦,١  
  
٣٠٥,٠  
  
٦٥١,٣*  

  
٩٦٥,٢*  

  
٨٥١,٢*  

  
٥١٥,٠  
  

٢٠٥,٣*  

  .%  ١مستوى عند معنوي الفرق  *
  

متوسKKطات التفضKKیل التKKي ) ٣(الجKKدول  یسKKتعرض: تفضثثیالت الطلبثثة ذكثثورا وإناòثثا ألسثثالیب التثثدریس
ول عKدم وجKود فروقKات ویتضKح مKن ھKذا الجKد. حصلت علیھا أسالیب التدریس من الطلبة ذكورا وإناثKا 

وتشKیر ھKذه النتیجKة إلKى انKھ رغKم . مھمة بین جنسي الطلبة في درجات تفضKیلھم لجمیKع أسKالیب التعلKیم 
االفتراض الشائع من ان اإلناث ھن أكثر اسKتعانة بKاآلخرین فKي اختیKاراتھن إال أنھKن عبKرن عKن مKیلھن 

ن األسKKالیب التKKي تتطلKKب مKKنھن مسKKاھمة وكالKKذكور فضKKل،للتوافKKق مKKع الKKذكور فKKي اختیKKاراتھن التعلیمیKKة 
نشیطة في تعلم العلوم الزراعیة مع أن ھKذه األسKالیب تتطلKب معظمھKا جھKدا فكریKا و فیزیاویKا اكبKر مKن 

  .األسالیب المعتمدة 
  

مKKن نتKKائج ھKKذه الدراسKKة یمكKKن بوضKKوح االسKKتنتاج بKKأن ھنKKاك تباینKKا اكبKKر  :االسثثتنتاجات والتوصثثیات
فبینمKKا اظھKKر . ة المبحKKوثین ومدرسKKیھم فKKي مKKیلھم نحKKو أسKKالیب التعلKKیم والKKتعلم اقKKل بKKین الطلبKK اً وانسKKجام

ومKیال ، درك الطلبة  میالً اكبKر السKتخدام أسKالیب التعلKیم األكثKر اعتمKادا علKى المKدرس االمدرسون كما 
ي تتKیح فKان طلبKتھم اظھKروا تفضKیال عالیKا لجمیKع األسKالیب التK، اقل الستخدام األسالیب األكثر استقالالً 

ھذا التباین كان واضحا حول األسالیب األكثKر عملیKة والتKي . لھم فرص اكبر للمساھمة في عملیة التعلم 
واألسKالیب التKي لھKا عالقKة مباشKرة بحKل المشKكالت الحقیقKة ذات  ”للKتعلم بالعمKل  “تتیح الفرصة للطلبKة 

لطلبKة مKن االعتمKاد علKى أنفسKھم فKي واألسKالیب التKي تمكKن ا، العالقة بما سKیواجھ الطلبKة فKي المسKتقبل 
والتKي بKدونھا قKد یحصKل الطلبKة علKى مKا یؤیKد نجKاحھم فKي المقKررات الدراسKیة ، مواجھة ھذه المشKاكل 
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ولكن بخبرات ضعیفة ربما ترسخ االعتقاد الشائع حتى بین مدرسي العلوم الزراعیKة الKذي یشKیر إلKى أن 
  خریجي الكلیات الزراعیة في العراق

  .مقارنة متوسطات تفضیل أسالیب التدریس بین الطلبة الذكور واإلناث : ) ٣(الجدول 

  ذكور  أسالیب التدریس
n1=٧٩  

  إناث
n2=٧١  

 tقیمة 
  المحسوبة

إتاحة الفرصة للطلبة لطرح األسئلة ثم اإلجابKة علیھKا  -١
  .من المدرس 

إتاحة الفرصة للطلبة لطرح األسئلة وسما熬 وجھKات  -٢ 
  .نظر الطلبة قبل إجابة المدرس 

  . لبةقراءة المدرس للمادة المقررة وكتابتھا من الط -٣ 
إثKKKارة أسKKKئلة مKKKن المKKKدرس وسKKKما熬 وجھKKKات نظKKKر  -٤ 

  .الطلبة حولھا قبل إجابة المدرس
  .إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم احدھم من اآلخر -٥ 
  . إتاحة الفرصة للطلبة لممارسة المھارات بأنفسھم -٦ 
تكلیف الطلبة بمشاریع جماعیة ثم عرض أعمال كل  -٧ 

  .مجموعة أمام المجامیع األخرى 
القیام بزیارات میدانیة لإلطال熬 على المشكالت ذات  -٨ 

  .العالقة بالمادة 
التحKKKدث مKKKن قبKKKل المKKKدرس وعKKKدم السKKKماح للطلبKKKة  -٩ 

  .بالتحدث أو طرح األسئلة 
عKKKرض مشKKKكالت واقعیKKKة ومحاولKKKة البحKKKث عKKKن  -١٠ 

  .الحلول بمشاركة واسعة من قبل الطلبة 

  
٠٥٠,٤  
  
٦٤٥,٣  
٤١٧,٣  
  
٥٤٤,٣  
٢٧٨,٣  
٧٣٤,٣  
  
٤٥٥,٣  
  
٩١١,٣  
  
٤٦٨,٢  
  
٦٤٥,٣  

  
١٠٢,٤  
  
٩٠٥,٣  
٥١٦,٣  
  
٥٨٠,٣  
٥٤٤,٣  
٦٣٨,٣  
  
٥١١,٣  
  
٨٨٩,٣  
  

٤٠٤,٢  
  
٨٦١,٣  

  
٢٥٤,٠  
  
٦٠٧,١  
٤٦١,٠  
  
١٢٨,٠  
٥٢٧,١  
٣٩٩,٠  
  
٢١٠,٠  
  

٤٦٠,٠  
  

١٨٣,٠  
  
٨٦١,٠  

  
ن ذلك یضع إدارة الكلیة أمام تحKدي كبیKر یتمثKل بأحKد أھKم أ. ال یمیزون بین محصولي الحنطة والشعیر 

المؤسسة التي ال یمكنھKا إنتKاج مخرجKات ُینتفKع  “مبادئ النظریة الحدیثة في اإلدارة والذي یشیر إلى أن  
لKذلك یوصKي الباحKث اللجKان العلمیKة فKي أقسKام الكلیKة ) . ١٩٩٧،  Certo (  ”بھا فانھ ال مبKرر لبقائھKا 

KKة بإعKى المختلفKKت علKKي قامKKداف التKKة األھKKجم وطبیعKKا ینسKKمیمھا بمKKة وتصKKاھج التعلیمیKKي المنKKر فKKادة النظ
ذلKك یتطلKب مKن إدارة . والمKؤھالت والخبKرات المطلوبKة تطویرھKا لKدى الطلبKة ، أساسھا كلیة الزراعKة 

Kررت كثیKي تضKرات والتKول ومختبKن حقKراً الكلیة االھتمام بتوفیر جمیع مستلزمات العملیة التعلیمیة م ،
واالھتمKKام أكثKKر بتأھیKKل مدرسKKي العلKKوم الزراعیKKة فKKي الكلیKKة وتطKKویر مھKKاراتھم الفنیKKة لیكونKKوا فKKي نظKKر 

  . طلبتھم نماذج ایجابیة للعمل التطبیقي الذي تتطلبھ العلوم الزراعیة 
مKKن ناحیKKة أخKKرى فKKان المدرسKKین خKKالل عملھKKم مKKع الطلبKKة علKKیھم ان یKKدركوا االختالفKKات بKKین 

و   DunnوذلKك الن المدرسKین كمKا أشKار،    )١٩٩٠،  Brandt ( الطلبKة إلKى الKتعلم نظKرتھم ونظKرة
Dunn   

فمKKن خKKالل معKKرفتھم بأسKKالیب الKKتعلم سKKیكونون فKKي . ھKKم یدرسKKون باألسKKلوب الKKذي تعلمKKوا بKKھ ) ١٩٧٩(
ومKKـن ثKKـم تحKKـویر ، وضKKع أفضKKل للمقارنKKة بKKین الصKKفات التKKي تمیKKز أسKKالیب تعلمھKKم بتلKKك التKKي لطلبKKتھم 

مKن اجKل ذلKKك ) . ١٩٩٥ Metzger و   Cano( سـالیKـب تKـدریسھم لتنسKجم مKع أسKKالیب تعلKم الطلبKة أ
یوصي الباحث بتنظیم حلقات دراسیة وورش عمل یتم التخطیط لھKا واإلشKراف علیھKا مKن تدریسKي قسKم 

KKویر إحسKKا تطKKرض منھKKتعلم الغKKات الKKي نظریKKائیین فKKتعانة باألخصKKة باالسKKي الكلیKKي فKKیم الزراعKKاس التعل
مدرسKي الكلیKKة باالختالفKات فKKي أسKالیب الKKتعلم لKیجعلھم یKKدركون ان أسKلوب الKKتعلم ھKو المؤشKKر الحقیقKKي 

وان النجاح في تعلم الطلبة یتوقف علKى مKدى مKا تضKمنتھ الخطKة التعلیمیKة مKن ، لتوجیھ نشاطات الطلبة 
  .عناصر تستند على أسالیب تعلم طلبة الكلیة للعلوم الزراعیة 
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TEACHING    AND     LEARNING     STYLES     IN A COLLEGE OF 
AGRCULTURE – MOSUL UNIVERSITY 

Mohammed Y. Jamel  
Agricultural Education Dept., College of Agric. and Forestry , Mosul Univ., 

Iraq   
 

ABSTRACT 
The Purpose  of  the  study  was to describe  styles  of teaching , and 

learning preferences of students in a College of Agriculture and Forestry- 
Mosul University. Teaching styles checklist was administered to first, second, 
third and fourth year students. The results showed, that instructors leaned 
toward less students’ involvement in active learning styles, Whereas students 
highly preferred independent learning styles. The results also showed, that third 
and fourth year students were more preferring of independent styles of learning 
as compared with first and second year students. The conclusion of the study 
indicated the need for instructors to be sensitive to the ways students learn, and 
adapt instruction accordingly .                        
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