
 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2402( 3( العدد )44المجلد )
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 61 

 جامعة الموصل -وضوح تدريس العلوم الزراعيه في كلية الزراعه 
 محمد ٌوسف جمٌل

 قسم التعلٌم الزراعً/ كلٌة الزراعه
 جامعة الموصل

 

 الخالصه 
لقد كان الغرض من هذا البحث الوصفً التعرف على بعض الحقائق عن وضوح تدرٌس العلوم الزراعٌه        

طالبا وطالبه اجابوا على اداة البحث التً تضمنت  692وشمل البحث جامعة الموصل.  –فً كلٌة الزراعه 
مدرسا ومصادره وانعكاساته على اداء طلبتهم.  66عشرٌن فقره استخدمت لتحدٌد مستوى وضوح تدرٌس 

واظهرت نتائج التحلٌل ان النسبه االعلى من المدرسٌن كان مستوى وضوح تدرٌسهم متدنٌا نتج عن ضعف 
قرات اداة البحث وفقا الدراك طلبتهم. كما اظهرت النتائج تحقٌق طلبة المدرسٌن االكثر اداءهم فً اغلب ف

وضوحا مستوٌات اداء افضل من اداء طلبة المدرسٌن االقل وضوحا. هذه النتائج تشٌر الى ضرورة اعادة النظر 
التخصص العلمٌه موادا لها  فً مناهج التعلٌم الزراعً العلٌا منها خاصه لكافة االقسام لتتضمن اضافه الى مواد

عالقه بتخصصهم المشترك فً المستقبل كمدرسٌن للعلوم الزراعٌه وتنظٌم دورات تدرٌبٌه اثناء الخدمه الهدف 
منها رفع الكفاءه التدرٌسٌه للمدرسٌن من خالل التعرف على االسالٌب والطرائق الحدٌثه فً تدرٌس العلوم 

 الزراعٌه وممارستها.
             

 مقدمهال
على مدى عقود عدة مضت توصل الباحثون الى قاعدة بٌانات معرفٌه واسعه تصف ظاهرة كفاءة التدرٌس      

(.   ومع تعدد Dennis  ،0911( و Randolوسلوكٌات المدرسٌن التً تؤدي الى تباٌن فً اداء الطلبه  
وكٌات المدرس االكثر اهمٌه اسالٌب بحوث االتصال فقد خلصت جمٌعا الى ان وضوح التدرٌس هو احد سل

(. وفً محاوالتهم    لفهم اآللٌه التً ٌؤثر فٌها Wanzer  ،2446( وChesebroالمؤثره فً تعلم الطلبه 
وضوح التدرٌس على التعلم فقد وجد الباحثون ان له عالقه اٌجابٌه قوٌه مع الحضوراالجتماعً للمدرس 

( ، ومع تفاعل الطلبه مع الماده Weser ،2440 و Frymier؛  Chesebro ،)2443واهتمامه بالطلبه 
، Weserو  Frymier(، ومع كٌاسة   المدرس ) Trader ،)2446داخل وخارج الصف وادراكهم الهمٌتها 

(، ومع Knox  ،2440(وMyers(، ومع  بحث  الطلبه  عن  المعلومات  ذات  العالقه  بالماده    2440
 Chesebro( و Chesebro 2443(. كما وجد(2446ون، واخرComadenaاندفاع الطلبه للتعلم ) 

( ان وضوح التدرٌس ٌؤدي الى التقلٌل من Weser 2440و(  Frymier( و McCroskey )2440و
( ان وضوح التدرٌس ٌؤدي الى Civikly0992الخوف والقلق االتصالً لدى الطلبه. وقد استنتجت   (

تعلٌمٌه اٌجابٌه ٌسودها االحترام والمعنوٌات العالٌه. كما استنتج   تطوٌرالعالقه بٌن المدرسٌن والطلبه واٌجاد بٌئه
)Houser2449  ان وضوح المدرس هو المؤشر الرئٌسً الذي ٌمكن التنبؤ من خالله عن اندفاع الطلبه )

 النجاز المهام الصفٌه لشعورهم بانهم اكثراهلٌه والنهم ٌجدوا هذه المهام ذات معنى ولشعورهم بثقتهم بقدرتهم
( ان المدرسٌن االكثر وضوحا هم اولئك االكثر مصداقٌه لدى طلبتهم بالنظر Toale2440على التعلم. ووجدت (

الٌهم كخبراء وماهرٌن وذوي قٌم وٌمكن الوثوق بهم. ومع االهمٌه والكم من البحوث عن وضوح التدرٌس تكاد 
ت العالقه. ان تقٌٌم عملٌة التدرٌس تعتبرمفتاح تخلو المكتبه البحثٌه العربٌه عامه والعراقٌه خاصه من البحوث ذا

(. كما ان الحصول على بٌانات عن سلوك المدرسٌن ومهاراتهم Pascarella ،2440النجاح للتعلٌم الجامعً ) 
(. لذلك فقد كان الغرض من هذا البحث Wilen ،0916تمثل احدى اولى الخطوات لتطوٌرعملٌه التدرٌس )

جامعة الموصل من اجل التوصل الى  -وم الزراعٌه فً كلٌة الزراعه وصف وضوح تدرٌس مدرسً العل
معلومات اساسٌه  ٌمكن ان تساهم فً زٌادة ادراك االدارٌٌن فٌها الهمٌة العملٌه التعلٌمٌه  ومساعدتهم على  

 من اجل تحقٌق احد جوانب اصالح التعلٌم  تشخٌص وعالج المشاكل المرتبطه  بالتدرٌس
  2400/  9/  02وقبوله   2400/  5/  3  تارٌخ تسلم البحث 
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من اجل تحقٌق احد جوانب اصالح التعلٌم التً تشٌرنتائج دراسات فٌها الى مٌل مدرسٌها الزراعً فً هذه الكلٌه 
اسالٌب تدرٌس تقلٌدٌه )جمٌل،  مالزراعً فً هذه الكلٌه التً تشٌرنتائج دراسات فٌها الى مٌل مدرسٌها الستخدا

 (. اما اهداف البحث فتضمنت :   0999 و جمٌل، 2446
جامعة الموصل.                      –.وصف مستوٌات وضوح التدرٌس لمدرسً العلوم الزراعٌه فً كلٌة الزراعه 0
                   .تحدٌد مصادر وضوح وعدم وضوح التدرٌس لمدرسً العلوم الزراعٌه.                                                          2
 .وصف مستوٌات اداء الطلبه لدى المدرسٌن االكثر واالقل وضوحا. 3

                                      
 مواد البحث وطرائقه

جامعة  –: تضمن مجتمع هذا البحث الوصفً مدرسً العلوم الزراعٌه فً كلٌة الزراعه  والعينه المجتمع
% من الطلبه 25منهم عشوائٌا، واختٌارعٌنه عشوائٌه بواقع  66تم اختٌار  مدرسا254الموصل البالغ عددهم

                                                                                                               طالبا وطالبه.                                                                                               692الذٌن ٌقوم كل من افراد عٌنة المدرسٌن بتدرٌسهم لالجابه على اداة البحث وبمجموع 
( ان التدرٌس الواضح ٌنعكس اثره على الطلبه ومن المنطق 0965واخرون )  Crulckshank: استنتج االداة

) اداة لتحدٌد وضوح تدرٌس Dennis  (0911و Randolاللجوء الٌهم لوصفه او تحدٌده. بناء على ذلك صمم 
الى عدم انطباق  0فقره امام كل منها مقٌاس خماسً لٌشٌرالرقم  24العلوم الزراعٌه استعان بها الباحث تضمنت 

الى االنطباق التام للفقره على المدرس اذا كانت الفقرات اٌجابٌه وبالعكس اذا كانت  5الفقره على المدرس والرقم 
كحد  اقصى  044كحد ادنى الى   24سلبٌه ولتتراوح درجة الوضوح لكل مدرس لدى كل طالب من الفقرات 
جامعة  -درجه. ولتأكٌد صدق االداة فقد حصلت فقراته على موافقة مدرسً قسم التعلٌم الزراعً  64ومتوسط 

  Chron bachة باستخدام طرٌق 1224الموصل من خالل حلقه دراسٌه، كما حصلت االداة على معامل ثبات  
Shavelson) ،2444.) 

: لتحدٌد مستوى درجة وضوح كل مدرس ) الهدف االول ( لدى عٌنة طلبته تم تقسٌم مجموع ما  البيانات تحليل
حصل علٌه منهم من درجات على عددهم. ولتحدٌد مصادر وضوح التدرٌس )الهدف الثانً( تم تقسٌم مجموع ما 

المقٌاس لكل فقره من جمٌع افراد عٌنات الطلبه على عددهم ولتتراوح حصل علٌه جمٌع المدرسٌن من درجات 
. وبعد جمع البٌانات وظهور النتائج النهائٌه تم الحصول على التقدٌرات التً  5الى  0قٌمة المتوسط الناتج من 

االكثر  حصل علٌها افراد العٌنه من الطلبه لدى مدرسٌهم من اجل تحدٌد مستوٌات اداء الطلبه لدى المدرسٌن
( واالقل وضوحا )الذٌن حصلوا على مستوى وضوح  044-64وضوحا )الذبن حصلوا على مستوى وضوح 

     ( )الهدف الثالث(.  64اقل من 
 

 النتائج والمناقشه
( توزٌع نسب المدرسٌن حسب مستوٌات وضوح التدرٌس. 0. ٌوضح الجدول )مستويات وضوح التدريس    

% قد حصلوا على ادنى 04242االعلى من افراد العٌنه من المدرسٌن البالغه  وٌتضح من الجدول ان النسبه
% للفئه الثانٌه. 15230( من عٌنات الطلبه، تالها نسبة 64مستوى من درجات وضوح التدرٌس )اقل من 

(. هذه النتٌجه 044-94% فً فئة المستوى االقصى لوضوح التدرٌس)0وتستمرالنسب تنازلٌا لتصل ادناها 
ن ادراك عالً الفراد عٌنات الطلبه بضعف عملٌة تلقٌهم لمختلف العلوم الزراعٌه، وتعكس ربما كذلك تعبرع

ضعفا فً خبرات عٌنة المدرسٌن الزراعٌه ومعارفهم ومهاراتهم االتصالٌه وانخفاص حماسهم للتدرٌسوقلة 
ت طوٌله سبقت مرت على ادراكهم لما لوضوح تدرٌسهم من اهمٌه فً تعلم طلبتهم. وٌعتقد الباحث ان سنوا

المدرسٌن من ظروف عمل صعبه وانخفاض مستوٌات معٌشتهم ودخولهم الى دون حدود الكفاف ادى بهم الى 
البحث عن فرص لموازنة ذلك الخلل مما ترتب عنه فقدان جٌل من المدرسٌن لفرص تطوٌر خبراتهم الزراعٌه 

قلة اهتمام االدارٌٌن فً الكلٌه بتطوٌرالجانب التدرٌسً. والتدرٌسٌه. وربما قد ساهم فً تردي هذه النتٌجه كذلك 
فالقصور فً توفٌر المستلزمات الضرورٌه للتدرٌس من وسائل تعلٌم حدٌثه ومعدات وحقول ومختبرات والتً 

                   تساهم جمٌعا فً زٌادة كفاءة تعلم الطلبه للعلوم الزراعٌه، وعدم اعتماد االداره اسلوبا للتقٌٌم                  
 (: عدد ونسبة المدرسٌن فً مستوٌات وضوح التدرٌس.0الجدول )

 النسبه التكرار الفئات
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 04242 32 64قل من 

 64-69 
64-69 
14-19 
94-044 

24 
06 
3 
0 

51230 
45220 
9523 
3220 

 442044 66 المجموع

                         
ند الى وضوح التدرٌس والعمل بنتائجه كاحد المعاٌٌر للمفاضله بٌنهم عند المستمرلكفاءه المدرسٌن التدرٌسٌه ٌست

مكافئتهم او ترقٌتهم واستخدامه كاساس لتحدٌد نواحً القصور فً كفاءتهم التدرٌسٌه من اجل بناء برامج تدرٌبٌه 
 لتالفٌها ربماادى كل ذلك الى قلة اكتراث المدرسٌن بالجانب التدرٌسً لمهنتهم. 

( فقرات اداة البحث مرتبه تنازلٌا حسب قٌم 2ٌوضح الجدول ) وعدم وضوح التدريس. مصادر وضوح
متوسطات اداء المدرسٌن فً كل منها لتعبر قٌمها عن درجة مساهمتها كمصادرلوضوح وعدم وضوح التدرٌس. 

ٌتضح ان اداء ( 3وبمقارنة قٌم المتوسطات التً حصلت علٌها كل فقره بقٌمة النقطه الوسطٌه للمقٌاس الخماسً )
المدرسٌن فً بعض الفقرات كان معتدال وفً البعض االخرمنخفضا. وبتفحص مضمون الفقرات التً كان فٌها 
اداء المدرسٌن معتدال ٌتضح ان اغلبها ٌشٌرالى النواحً االتصالٌه اللفظٌه، بٌنما ٌشٌر مضمون اغلب الفقرات 

ملٌه والتطبٌقٌه الضرورٌه لتعلم الطلبه مختلف العلوم التً كان فٌها اداء المدرسٌن ضعٌفا الى النواحً الع
الزراعٌه. ذلك ٌشٌر الى ان المدرسٌن ومهما كانت مبررات انخفاض وضوح التدرٌس التً ذكرها الباحث عند 
مناقشة الهدف االول هم ال ٌساهمون بفاعلٌه فً اٌجاد بٌئة تعلم حقٌقٌه تتٌح لطلبتهم فرص للتعلم بالعمل وممارسة 

ارات الزراعٌه بانفسهم افرادا ومجامٌع، والفشل فً تحقٌق تفاعل اٌجابً للطلبه مع المواد الدراسٌه ٌدركون المه
من خالله اهمٌة واسباب دراستها وعالقتها بوظائفهم او حٌاتهم العملٌه فً المستقبل. جمٌع ذلك قد ٌؤدي الى 

؛ Lindgren ،0911وهوالشعورباالهلٌه او االنجاز) فقدان حماسهم للتعلم بسبب غٌاب الدافع االكثر اهمٌه للتعلم
Deci وRyan  ،0990 اذ ٌشٌر .)McCombs (0996 الى ان االندفاع للتعلم ٌنتج عن عملٌه تتضمن )

تحقٌق الشعور باالهلٌه واالنتماء االجتماعً وممارسة النشاطات التً تجعل الماده ذات عالقه ومغزى وتزوٌد 
 الشخصٌه ومتطلبات تحقٌق النجاح. المدرسٌن طلبتهم مهاراتهم 

 
(: متوسطات الوضوح فً فقرات االداة.2الجدول )  ٍ 

 المتوسط الفقرات

 5623 . ٌعرض الماده بطرٌقه مفهومه. 0

 5423 . ٌستخدم امثله واقعٌه. 2

 4923 . ٌستخدم كلمات غٌر مفهومه وال ٌوضح ما تعنٌه. 3

 3623 الستمرار بالموضوع.. ٌجٌب بالتفصٌل على اسئلة الطلبه قبل ا 4

 2123 . ٌثٌر اهتمام وحماس الطلبه لتعلم مادته. 5

 2623 . ٌعرض مواضٌع مادته بشكل متسلسل ومنظم. 6

 2423 . ٌعرض الموضوع المعقد بسرعه ال تمكننً من فهمه. 6

 0623 . ٌكرر شرح الموضوع الى ان ٌتأكد من فهمنا له. 1

 0023 بالمواضٌع السابقه. . ٌوضح عالقة كل موضوع جدٌد 9

 4523 . ٌنتقل من موضوع الى اخر مما ال اتمكن من كتابة مالحظاتً. 04

 9622 . فً بداٌة الموضوع الجدٌد ٌوضح ما سنقوم به ولماذا. 00

 9022 . ٌستخدم طرق تدرٌس متنوعه. 02

 1322 . الٌتٌح فرصه للطلبه للتعلم احدهم من االخر. 03

 1222 بالعمل.           ب ان نقوم به فً الحقل او المختبر او المعمل قبل البدء. ٌوضح ما ٌج 04
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 1022 . ٌوضح اهمٌة دراسة كل موضوع . 05

 1422 . ٌبدأ الموضوع او الدرس الجدٌد بمثال ذي عالقه. 06

 6322 . ال ٌستخدم اسالٌب التعلم التى ٌفضلها الطلبه. 06

 4622 ً مناقشة االجابات الصحٌحه والخاطئه.. ٌقضً وقتا بعد كل امتحان ف01

 4222 . نمارس ما نتعلمه فً الحقل او المختبر او المعمل. 09

 2922 . ٌتٌح الفرصه للطلبه للتفكٌربالموضوع قبل االنتقال الى اخر. 24

  
ى مختلف ( نسب الطلبه الحاصلٌن عل3. ٌوضح الجدول )مستويات اداء طلبه المدرسين االكثر واالقل وضوحا

تقدٌرات االداء لدى المدرسٌن االكثر واالقل وضوحا. وٌتضح من الجدول ان المدرسٌن االكثر وضوحا مقارنة 
باولئك االقل وضوحا هم الذٌن كانت لدٌهم نسب منخفضه من الطلبه الذٌن حصلوا على تقدٌرات متدنٌه ) ضعٌف 

جٌد جدا (. مع  –جٌد  –) متوسط  ى تقدٌرات اعلىمقبول (، بٌنما ارتفعت لدٌهم نسب الطلبه ممن حصلوا عل -
ذلك فان نسبتا الطلبه ممن حصلوا على تقدٌرا امتٌاز لدى المدرسٌن االكثر واالقل وضوحا وان كانت قلٌله فانها 

%. ذلك ربما نتج عن حقٌقة اعتماد هؤالء الطلبه على تعلمهم الذاتً 0525%و 2625كانت متقاربه جدا اذ بلغتا 
(. وعموما فان هذه النتٌجه تشٌر الى Atkins ،0911(و Brownهم على المدرسٌن  االكثر كفاءه من اعتماد

اهمٌة وضوح تدرٌس عٌنة البحث من المدرسٌن فً تحقٌق مستوٌات تعلم افضل لدى عٌنات البحث من الطلبه 
( و    2440)  McCroskeyو Chesebro( و Chesebro2443لتدعم ماتوصل الٌه ( 

)Nussbaum0992  و )Powell وHarville (0994)و )Simonds 0996               .) 
    

 (: نسب الطلبه الحاصلٌن على مختلف تقدٌرات االداء لدى المدرسٌن االكثرواالقل وضوحا.3الجدول )

 المدرسٌن االكثر وضوحا التقدٌرات
 24ن = 
% 

 المدرسٌن االقل وضوحا
 32ن = 
% 

 39226 61203 ضعٌف  

 19226 46204 مقبول  

 29223 91225 متوسط  

 3229 49233 جٌد  

 9626 42200 جٌد جدا  

 0525 2625 امتٌاز  

 442044 99299 المجموع  

. إن الهدف الرئٌسً للكلٌات الزراعٌه هواعدادعاملٌن مؤهلٌن لنشرالمبتكرات الزراعٌه والتوصيات االستنتاجات
ة التعلٌم المطلوب فً هذه الكلٌات الذي للمدرسٌن (. ذلك ٌشٌر الى نوعAnonymous ،)0992ٌبٌن الزراع 

الدوراالهم فٌه. فبالقدر الذي ٌجب ان ٌكونوا خبراء فً مواد تخصصهم ٌجب ان ٌكون لدٌهم كذلك الخبرات 
االتصالٌه التً تمكنهم من اٌصال المحتوى المعرفً الى طلبتهم بطرٌقه واضحه ومنظمه ومفهومه 

(Chesebro ،2442وبمقارنة ه .) ذه المعاٌٌربما توصلت الٌه هذه الدراسه من نتائج فان االستنتاج الواضح
ٌشٌرالى انه مع اهمٌه وضوح التدرٌس فً تعلم افراد عٌنات البحث من الطلبه فان   النسبه االعلى من افرادعٌنة 

ه مواد البحث من المدرسٌن بوسائلهم وطرق تدرٌسهم الحالٌه هم عموماغٌر قادرٌن على اٌصال ما تتضمن
تخصصهم من خبرات زراعٌه الى طلبتهم مما ٌجعلهم غٌر مؤهلٌن قً المستقبل على مساعدة الزراع لمواجهة 

 المشكالت الزراعٌه الحقٌقٌه. ذلك ٌوضح اهمٌة قٌام
ادارة الكلٌه بتغٌٌرات جوهرٌه فً مناهج التدرٌس لتشمل لٌس اسماء المقررات الدراسٌه اومفرداتها كما ٌجري 

ه حالٌا فحسب، انما لٌشمل عناصرالعملٌه التعلٌمٌه المهمه االخرى من اسالٌب وطرائق تدرٌس ووسائل العمل ب
تعلٌم وحقول ومختبرات والتً تساهم جمٌعا فً زٌادة وضوح تدرٌس المدرسٌن. ذلك ٌمكن ان ٌتحقق بتطبٌق 

 االتً من االجراءات والتوصٌات : 
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ٌه عن طرٌق اقامة دورات تدرٌبٌه ٌتم التخطٌط لها وتنظٌمها . تطوٌرمعارف ومهارات المدرسٌن االتصال0
واالشراف علٌها بالتعاون بٌن ادارة الكلٌه وقسم التعلٌم الزراعً، الهدف منها زٌادة ادراك المدرسٌن الهمٌة 
وضوح التدرٌس والتعرف على اكثر اسالٌب وطرق تدرٌس العلوم الزراعٌه كفاءه فً تحقٌق ذلك. وٌعتقد الباحث 
ان هذا االجراء االنً ضروري الن الكادر التدرٌسً الحالً فً هذه الكلٌه لم ٌتم اعداده للقٌام بمهام التدرٌس 
االمر الذي ٌتطلب على المدى البعٌد اعادة النظر فً مقررات مناهج جمٌع االقسام العلمٌه، العلٌا منها خاصه 

 كمدرسٌن للعلوم الزراعٌه.  لتتضمن اضافه الى مواد التخصص موادا فً تخصصهم المشترك
. االهتمام بتطوٌر الحقول التعلٌمٌه الزراعٌه والمختبرات وورش العمل كما ونوعا تتوفرفٌها احدث التقنٌات 2

ووسائل االنتاج الزراعً التً افتقرت الٌها الكلٌه لسنوات طوٌله. ذلك سٌتٌح الفرصه للمدرسٌن االشراف على 
ها الطلبه بنشاط ٌؤدي الى اكتسابهم خبرات عملٌه تساعدهم على تطوٌر قدرتهم تصمٌم وتنفٌذ مشارٌع ٌساهم فٌ

على حل المشكالت وادراكهم الهمٌة دورهم فً المستقبل كاعضاء فعالٌن فً تحقٌق التنمٌه الزراعٌه فً 
راع خاصه المجتمع. وٌعتقد الباحث ان نتائج ذلك ستؤثر اٌجابا على مصداقٌتهم المهنٌه لدى المجتمع عامه والز

مما سٌزٌد من فرص توظٌفهم واستثمار طاقاتهم. ذلك ٌتطلب من االداره االهتمام بتطوٌر خبرات المدرسٌن 
الزراعٌه التً شابها القصور لعدة عقود لمواكبة التطورات التقنٌه فً مختلف العلوم الزراعٌه. وٌمكن تحقٌق ذلك 

تم بالتعاقد مع مؤسسات علمٌه رصٌنه وخبراء فً مختلف من خالل التخطٌط لبرامج تدرٌبٌه خارج وداخل القطرت
التخصصات الزراعٌه ٌكونوا كعاملً تغٌٌر ٌساعدون على تشكٌل نواة من الخبراء والفنٌٌن ٌعملون على تطبٌق 
خبراتهم المكتسبه على االرض. وٌعتقد الباحث ان هذه الممارسات العملٌه ستؤدي فضال عن تطوٌر قدرات 

الى تحسٌن قدراتهم االتصالٌه الستنادها الى قاعده واسعه من الخبرات التً ستساهم كذلك فً  المدرسٌن الفنٌه
 تحقٌق تطور نوعً للبحوث الزراعٌه لتكون ذات طبٌعه تطبٌقٌه ال اكادٌمٌه.                     

س له لٌكون احد . تطوٌر اسلوب للتقٌٌم المستمر لكفاءة المدرسٌن التدرٌسٌه ٌعتمد وضوح التدرٌس كاسا3
 المعاٌٌر المهمه للمفاضله بٌن المدرسٌن عند مكافئتهم او ترقٌتهم، واستخدام هذا التقٌٌم كذلك لتحدٌد 

مواطن الضعف فً معارف ومهارات المدرسٌن التدرٌسٌه من اجل تحدٌد حاجاتهم التدرٌبٌه لبناء البرامج 
 التدرٌبٌه المناسبه لتلبٌتها.

بحوث الحقه لدراسة عالقة العدٌد من المتغٌرات الشخصٌه واالتصالٌه للمدرس التً قد . ٌقترح الباحث اجراء 4
ترتبط او تؤثر بشكل مباشر او غٌر مباشر فً وضوح التدرٌس والتً بالتعامل االٌجابً معها ٌمكن تعزٌز كفاءة 

 التدرٌس.  
    

  TEACHING CLARITY AT THE COLLEGE OF AGRICULTURE MOSUL 

UNIVERSITY 

Jamil Mohammed Yousif 

    Education Department of Agricultural 

Agriculture-University of Mosul  College of 

 

ABSTRACT 

      The purpose of this descriptive study was to get some information about teaching 

clarity at the college of agriculture-Mosul University. 692 students   participated in 

responding to an instrument designed to measure their perceptions of teaching clarity 

of 76 agri–science teachers, and its reflections on their academic achievement. The 

study pointed out that a considerable proportion of agri-science teachers have a low 

teaching clarity resulted from low performance on the instrument items as perceived by 

their students .The results also showed that ,students' achievement of high clarity 

teachers were better than students 'achievement of low clarity teachers. Based on the 
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findings, it is important to develop an agricultural education curriculum, which include 

a courses relevant to their common career as an agricultural instructors . 

                                                       
 المصادر
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