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  محمد عيل حمسن
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة   دي   مج  رآهي   آ دآب  الف 
 همارات بعض عىل املعلامت ا عـداد معهد طالبات تدريب فاعلية

 التطبيق فتـرة أ ثنـاء أ داهئن عىل التدريس

على  على بعض مهارات التدريس طالبات معهد إعـداد المعلمات تدريبفاعلية 
 أدائهن أثنـاء فتـرة التطبيق 

 التميمي محمد علي محسن
 المديرية العامة لتربية صالح الدين – معهد إعداد معلمات الدجيل

 المقدمة
 بالتربية المختصين اهتمام تشغل التي القضايا أهم من المعلمين إعداد قضية أصبحت   

 المعلمين إعداد نظام في جذريا    النظر يعاد ما لم تحديثها ال يمكن التعليمية ومناهجها ، فالنظم
 للمعلمين المهني اإلعداد في قصور هناك التربية ، ألن أهداف لتحقيق فاعل   تدريبا   وتدريبهم
  كمهارة اللزمة المهارات بعض استخدامهم وعدم الرياضيات معلمي الخصوص وجه وعلى

 تدريب فاعلية على التعرف إلى البحث هدف   التقويم ، لذلك المثيرات ، ومهارة التهيئة ، وتنويع
طبيق ، الت فترة أثناء أدائهن على التدريس مهارات بعض على المعلمات إعداد معهد طالبات
 كاآلتي : لبحثه فرضية الباحث وضع وبذلك

 أداء درجات متوسط بين ( 50,5داللة )  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ) ال توجد
 طالبات درجات ومتوسط التدريس مهارات بعض على تدربت التي التجريبية المجموعة طالبات

 االعتيادية ( . الطريقة وفق على تدربت التي الضابطة المجموعة
 الخامسة ـ قسم الدجيل ـ المرحلة معلمات إعداد معهد طالبات اختيار تم قصدية وبصورة  

    مجموعتين على موزعة ( طالبة 05العينة )  أفراد عدد لبحثه ، وبلغ كعينة والعلوم الرياضيات
 مجموعة .  لكل ( طالبة 50)  وبواقع وضابطة ( ) تجريبية

 بعض في البحث مجموعتي طالبات يكافئ أن على الباحث حرص بالتجربة الشروع وقبل  
 في السابق الدراسي العام بحثه ، ومنها ) درجات نتائج في تؤثر قد أنها يعتقد التي المتغيرات

 الزمني ( .  ، والعمر الرياضيات تدريس طرائق مادة
 تصف على مهارات موزعة فقرة ( 42 على ) تحتوي لبحثه كأداة ملحظة بطاقة الباحث أعـد    

 المجموعتين على البحث أداة تطبيق التدريس ، وبعد لمهارات الطالبة ـ المطبقة استخدام بدقة
 ذا فرقا   هناك أن تبين إحصائيا   ومعالجتها األداء لدرجات الكمي والتحليل والضابطة التجريبية

  حرية ودرجة ( 50,5)  داللة مستوى عند والضابطة التجريبية المجموعتين بين إحصائية داللة
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 في التدريسية المهارات على التدريب أن إلى ذلك التجريبية ، ويعود المجموعة ولصالح ( 42) 
 فهم على التجريبية المجموعة طالبات ساعد التدريس فترة أثناء الرياضيات تدريس طرائق مادة

 التطبيق .  فترة أثناء أدائهن على فعليا   ذلك انعكس وقد التدريسية المهارات
 والمقترحات .  التوصيات من جملة الباحث وضع البحث نتائج ضوء وفي

 
 

 األول الفصل
 البحث : مشكلة

 مراجعة في شرعت التعليمية فالعملية لذا ، المطلوبة األهداف تحقق لم التعليم عملية إن  
 في األساس حجر بوصفه المعلم األركان هذه رأس وعلى المتعددة بأركانها التعليمية أنظمتها
 أصبحت المختلفة ، وقد مراحلها في األساسية وركيزتها نجاحها يعتمد وعليه التعليمية العملية
 ومناهجها ، فالنظم بالتربية المختصين اهتمام تشغل التي القضايا أهم من المعلمين إعداد قضية

 تدريبا   وتدريبهم المعلمين إعداد نظام فيجذريا    النظر يعاد ما لم تحديثها ال يمكن التعليمية
 وجه وعلى للمعلمين المهني اإلعداد في قصور هناك التربية ، ألن أهداف لتحقيق فاعل  

 كمهارة اللزمة أو المهارات األنشطة بعض استخدامهم وعدم الرياضيات معلمي الخصوص
 إن أو وتنفيذها إعدادها على التدرب عدم بسبب األسئلة المثيرات ، صياغة التهيئة ، وتنويع

 نظريا   دراستها أو التدريب في الحديثة األساليب وال تعتمد ضعيفة كانت المعلمين إعداد برامج
 ومن التطبيق مرحلة أثناء في طالباته أداء على اطلعه خلل من الباحث ما لمسه فقط ، وهذا

 على اطلعه خلل ، ومن المعلمات ومعاهد الثانويات في التدريس في المتواضعة خبرته خلل
 إعداد حركة أن (5991يرى ) راشد ،  حيث المجال . هذاعلى  ركزت التي األدبيات بعض

 يعني للتدريس المهني اإلعداد أصبح المعاصرة ، إذ التربية مقومات أهم من تعتبر المعلمين
 أداء من ليتمكن مهنته أصول في المعلم يحتاجها التي العالية والمهارة الصحيحة المعرفة اكتساب

 وعلم التربية بعلم يتعلق نظريا   جانبا   اإلعداد هذا التدريس . ويشمل عملية في والناجح الفعال دوره
 الواقع مواجهة في المطبق بالطال يضع ، إذ الميداني العملي بالتدريب علقيت عمليا  النفس وجانبا  

 ( 99 : 5991 :) راشد    . التجربة محك ومهاراته على قدراته ويضع التعليمي
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 معلمين إعداد يتولى والمعلمات المعلمين إعداد معاهد في والعلوم الرياضيات قسم كان ولما  
 يحتاج التعليم ، وهذا مهمة أداء من ليتمكنوا وفكريا   وتربويا   واجتماعيا   علميا   وتهيئتهم ومعلمات

 اآلتي : بالسؤال البحث مشكلة تبرز وبذلك والتقويم والتجديد التطوير إلى
 أثناء أدائهن على التدريس مهارات بعض على المعلمات إعداد معهد طالبات تدريب مـا فاعلية

 التطبيق ؟ فترة
  

 البحث :  أهمية
 بترتيبها يقوم أن عليه لزاما   وكان الكون هذا على اإلنسان مسيرة بداية منذ المعارف تراكمت لقد  

 المناهج أتت العملية ، إذ التربية دور على ذلك وانعكس،  التحديات لمواجهة وتنظيمها وتصنيفها
 المعارف على نقل المعلم دور وأقتصر المعلومات من هائل بكم   محملة تدريسها وطرائق الدراسية
 اللزمة المهارات على طلبه لتدريب الحاجة دون االمتحان عند منهم واستدعائها لطلبه

 للعلم الرئيسية الجوانب أحد يشكل المعرفي المحتوى فإن الواقع وفي المعارف . على للحصول
 ( 52 : 5990 :) عبداللطيف                                جميعها . وليس

 المتقدمة ، لذلك التكنولوجيا وامتلكه بالعلم أفراده إيمان بمدى مرهونا   مجتمع أي تقدم أصبح إذ  
 العالم إليه وما وصل الحضارة بركب للحاق العلم سبيل تسلك نأ المجتمعات على لزاما   أصبح
 (  5 : 4555 :ة بي) وه            . وازدهار تقدم من
 األهداف تحقيق عن المسؤول فهو مجتمع أي في التعليم منظومة عناصر أهم من هو فالمعلم  

 شخصياتهم وبناء طلبته تعلم عن مسؤول وهو التربوي اإلصلح وبرامج سياسات وتنفيذ التربوية
 في األساسي العنصر المجتمع ، فهو في العامة األهداف تحقيق في دوره ونموهم ، كذلك

           المجتمع . في للتربية القومية األهداف أحد المهني إعداده يعد التربوي ، كما اإلصلح
 (  200 : 4552 :) مصطفى 

 الذي اإلعداد نوع على كبير حـد إلى يتوقف مهنته في المعلم نجاح أن التربويون أغلب ويرى  
 معظم تحقيق على القادر المعلم ذلك هو سليما   إعدادا   المعـد الطالب ـ المعلم ، فالمعلم يتلقاه
  ( 250 : 4552 :) أحمد                                  بها . القيام يجب التي أدواره
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 خصائص على  يتوقف الطلبة تعلم في نوعية نقلة تحقيق في دراسي منهاج أي نجاح إن  
 التي االستراتيجيات ذلك في بما وأدواته لخصائصه المعلمين فهم إعداده ، وعلى وحسن المنهاج
 المدرسة بنية على يتوقف كذلك له تنفيذهم والتعليم ، وحسن التعلم في بها األخذ إلى يدعو

 من أصبح التعلم ( ، لذا لبيئة معروف ) تصميم هو كما تعليمي مناخ من وما توفره التنظيمية
 وتنفيذه اللزم التدريب والمشرفين واإلداريين المعلمين تدريب المنهاج لتنفيذ وضمانا   الضروري

كسابهم السابقة التعليمية وممارساتهم معتقداتهم تغيير طريق عن  على تنعكس جديدة مهارات وا 
 الطلبة ما يتعلمه لتغيير األداة المعلم تغيير الصف ، ويصبح غرفة داخل التعليمي سلوكهم
 ( 50ـ52 : 4554 : المتحدة األمم ) منظمة المدرسة .  مخرجات من المطلوبة النوعية وتحقيق

التدريس  طرائق تنوعت مهما سيدها وسيظل كما ، التعليمية العملية سيد هو المعلم أن وال شك  
 ما كان فيها ، فمتى الروح يبعث الذي بأكمله ، وهو األمة صرح عليه يقوم الذي األساس ، فهو
 على وأخلقه ، قادرا   سلوكه في أدائه ، مثاال   في نفسه ، ماهرا   في عزيزا   إدراكه في قويا   المعلم

         لتحقيقها . جميعا   نطمح التي المنشودة التعليمية األهداف تحقيق أجل من طاقاته توظيف
 ( 0 : 5999 :) طعيمة 

 التكوين حيث من التربوية المؤسسات في المعلم به يقوم الذي الدور هذا أهمية من وانطلقا    
 إعداد قضية لشخصياتهم ، أخذت السلوكي األخلقي والتشكيل طلبه لفكر والثقافي العلمي

 المعلومات نقل مجرد تعد لم المعلم نفسها ، فوظيفة التربية قضية ألنها خاصة أولوية المعلمين
               التدريس . وفن والتوجيه اإلرشاد في مهارات المعلم من تتطلب صارت بل المتعلمين إلى

 ( 09 : 5991 :) راشد 
 وتطويرها الطلبة ـ المعلمين إعداد برامج تحديث ضرورة على ( 4555ويؤكد ) الركابي ،   

 والخبرات بالمهارات المعلم الطالب ـ تزويد باستطاعتها التي العملية األساليب على والتركيز
 التدريس بمهمة للقيام يؤهله الذي للطالب ـ المعلم الجيد المهني المتنوعة ، فاإلعداد التدريسية

 ( 0 : 4555 :) الركابي المهنة لهذه االحتراف نحو األولى الخطوة إال ما هو التطبيق مـدة أثناء
 حاجاته لتلبية المعلم سلوك في ايجابي تغيير إلحداث ومنظم مخطط نشاط هو فالتدريب  

 المختلفة أدواره أداء من وتمكينه إنتاجيته لزيادة والمهارية المعرفية كفاياته مستوى المختلفة ، ورفع
 وفاعلية .  بكفاءة
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 على السمكة يساعد سوف بالتأكيد يسبح ، لكنه الطائر أو تطير السمكة يجعل لن فالتدريب  
                     أعلى . مستوى إلى الطيران على الطائر ويساعد أسرع ، نحو على السباحة

 ( 0ـ  2 : 4554 :) منظمة األمم المتحدة 
 إلى يهدف التدريس مهارات على الخدمة قبل المعلمات ـ المطبقات تدريب أن الباحث ويرى  

 لشغل الئقات يجعلهن مما واتجاهاتهن وسلوكهن ومعلوماتهن أدائهن في تغييرات إحداث
نتاجية بكفاءة إليهن الموكلة المهمات وأداء المستقبلية الوظائف  عالية .   وا 

 ينتابهم الطلبة من الكثير للتعليم ، ألن الحقيقي للستعداد اختبار هي العملية فالتطبيقات  
 على للتعرف هامة مرحلة بعضهم يعدها العملي ، إذ التطبيق فترة أثناء والقلق بالخوف الشعور
 األولى المغامرة ألنها الدراسية القاعة داخل التوتر إلى منهم البعض يدفع وقدراته ، مما إمكاناته

 إليها انتسبوا التي المهنة مصاعب لمواجهة النظري التحصيل في أمضوها سنين خمس بعد لهم
 بعض ، فهناك بالنسبة إليهم األساسي الهدف هو ةالمهن هذه في حياتهم ، والنجاح مستقبل لتحدد

 باهرة نجاحات سيحققون منهم الغالبية طبيعي ، لكن بشكل التعليمي دورهم يؤدون ممن المطبقين
 الصعيدين وعلى اإلعداد سنوات خلل ومتنوعة متعددة تعليمية ومواقف فرص لهم ما أتيحت إذا

 التدريسية بالتطبيقات البدء قبل األساسية التعليم مهارات تنمية من لتمكنهم والتطبيقي النظري
 ( 441 : 4555 :) حيدر                       المدارس . في العملية

 يصلوا حتى المطبقون الطلبة إليها يحتاج التي التطبيقات مدة أن ( 5925ويرى ) األمين ،   
 أو من عنهم المباشرين المسؤولين تقويم خلل من عطائهم عنهم ، وعن الرضا مستوى إلى

 المتطورة ، وهي الدول لغالبية العالمي القياس مستوى عن أال تقل الذاتي ، وينبغي التقويم خلل
 في أسبوعا   عشر التكاملي ، وخمسة اإلعداد نظام في أسبوعا   خمسة وعشرين عن ال تقل مدة
 التي الزيارات عن التطبيق ، فضل   تسبق التي الصفية المشاهدات التتابعي ، عـدا اإلعداد نظام
 ( 94 : 5925 :) األمين                           عملي . تطبيق فيه فصل كل تلي
 ينقصها الطالبات تدريس في المستعملة التقليدية األساليب أن ( 4555ويؤكد ) الخزرجي ،   

 الطالبة ـ المطبقة عليها تعتمد أو أفلم نماذج وجود عدم وكذلك القياس وصعوبة األهداف وضوح
 المعلمات لدى التدريسي الضعف أن عن المهمة ، فضل   التدريسية المهارات تعلم محاولتها عند
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 معاهد خريجو يمتلكها أن يفترض التي التدريسية المهارات ضعف عن ناتج التطبيق فترة أثناء
 ( 405 : 4555 :) الخزرجي                            والمعلمات . المعلمين

 التغيرات ببعض مصحوب مركب مكتسب انفعال التدريس قلق أن ( 4555ويؤكد ) زهران ،   
 ( 54 : 4555 :) زهران  عليها  بالتدريب ويعالج التدريس مهارات نقص عن وينتج الفسيولوجية

 
 المطبقين : للطلبة بالنسبة التربوية التطبيقات أهمية

 الصف داخل ، وفيالمدرسة  في التربوية العملية جوانب على المطبقين الطلبة تعرف .5
 الدراسي .

 فعلية .  تعليمية واألفكار إلى مواقف والمبادئ النظرية المعارف لترجمة تعليمية فرص خلق .4

 اتجاهات تكوين على التعليم ، وتساعدهم مهارات لتنمية المطبقين للطلبة تدريب فرص توفر .0
 لها .  يعودون التي المهنة نحو ايجابية وميول

 العملي التطبيق في إليها يتعرضون قد التي الصعوبات مواجهة على المطبقين الطلبة تشجع .2
 عليها .  للتغلب التفكير على وتحفزهم

 التعليم . مواقف من مختلفة نماذج وتحليل لمشاهدة المطبقين أمام الفرص توفر .0

 ( 49 : 5925 :( ) سليمان  09 : 5925 :) األمين                   
ع المعلمة تدريب أن ويرى الباحث    يساهم فيمهارات التدريس  قبل الخدمة على بعض دادهاوا 

 خطةيساعدها على وضع  مساعدتها على تقييم نقاط القوة والضعف في تدريس الرياضيات، كما
 إليها .  المهمات الموكلة وأداء وظيفتها لشغل الئقةيجعلها  ذاتي بشكل المهنية ةللتنمي مستقبلية

في  توحيد الرؤية في أهمية له التدريس مهارات بعض علىالمعلمات  الطالبات تدريب كما أن  
 الحصة وتمكينهن من مهارات إدارة الدراسية للفصل الدراسي والحصة والتقويم نفيذوالت التخطيط
سائل بالو  المقرر المنهاج إثراء كفايات من المعلمات يمكن داخلها ، كذلك العمل وتنظيم الدراسية

 من المعلمات الطالبات فضل  عن أنه يمكن بتكنولوجيا التعلم صلةال ت ذاتوالمعينات والنشاطا
 بشكل ذلك سينعكس وبالتأكيد الدراسية الحصص في والختامي التكويني التقويم توظيف كفايات
 فعلية .  بصورة للتدريس ممارستهن وعند التطبيق فترة أثناء وفعال ايجابي
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 البـحـث :  أهـداف
 بعض على المعلمات إعداد معهد طالبات تدريب فاعلية على التعرف إلى الحالي البحث يهدف  

 التطبيق .  فترة أثناء أدائهن على التدريس مهارات
 

 الـبـحـث :  فـرضـيـة
 أداء درجات متوسط بين ( 50,5داللة )  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ) ال توجد

 طالبات درجات ومتوسط التدريس مهارات بعض على تدربت التي التجريبية المجموعة طالبات
 االعتيادية ( .  الطريقة وفق على تدربت التي الضابطة المجموعة

 
 الـبـحـث : حــدود
 بما يأتي :  الحالي البحث يتحـدد

 الدجيل . معلمات إعداد والعلوم ـ معهد الرياضيات الخامسة ـ قسم المرحلة طالبات .5

 م .  4550ـ  4554 الدراسي الـعـام .4

    الثاني  ، الفصل ) األهداف التعليمية ( ولاألالفصل الرياضيات (  مادة ) طرائق تدريس .0
 ) حـل المسألة الفصل الرابع،  (التعليمية  ، الفصل الثالث ) التقنيات ( التدريس ) مهارات

 ( .  في الرياضيات

 

 المـصطـلحـات :  تـحـديـد
 :  الـفـاعـلـيـة

 محددة معايير وفق المقصودة النتيجة تحقيق على القدرة‘‘ بأنها :  ( 4555) السيد ،  وعرفها  
 بأقصى إليها والوصول المرجوة النتائج لبلوغ المدخلت أو األهداف انجاز على مسبقا  ، أو القدرة

 ( 20 : 4555 :) السيد          ’’ .ممكن  حـد
 بأنها :  إجرائيا   الباحث ويعرفها

 الحالي ( البحث التدريس ) في مهارات بعض استخدام نتيجة يحدث الذي التأثير حجم‘‘    
 ’’ . التطبيق  فترة أثناء المعلمات إعداد معهد طالبات أداء على
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 من : كل وعرفه التدريسي : األداء
 ( بأنه :  5929) قيس ،  .5

 المواقف في التدريس هيئة عضو يؤديها أن يفترض التي السلوك وأنماط الممارسات‘‘     
 ( 52 : 5929 :) قيس                     ’’ .التعليمية 

 بأنه :  ( 4550) حسن وآخرون ، 

 هذا وأن خارجها أم الصف غرفة داخل سواء التدريس مواقف أثناء المعلم سلوك‘‘     
 في أو التدريس في إستراتيجية أو أفعال من المعلم به يقوم لما اإلجرائية الترجمة هو األداء
 أن يمكن التي األفعال أو األعمال من أو غيرها المدرسية األنشطة في إسهام أو الصف إدارة
 ( 49 : 4550 :) حسن وآخرون                 ’’ . التلميذ  تقدم تحقيق في تسهم
 من :  كل عرفها التدريس : مهارات

 بأنها :  ( 4555) الجوهري ،  .5

 وايجابية تفاعلية أكثر لتصبح المعلمة الطالبة إليها تحتاج التي القدرات من مجموعة‘‘    
 ( 459 : 4555 :) الجوهري         ’’ .دريس الت عملية أثناء

 ( بأنها :  4554) وزارة التربية ،  .4

 تحقيق بهدف التعليمي نشاطه في التدريس يظهرها التي التدريسية السلوكيات مجموعة‘‘    
 صورة في يللتدريس التدريسية الممارسات خلل من السلوكيات هذه وتظهرمعينة ،  أهداف

 ظروف مع والتكيف والسرعة الدقة بعناصر تتميز لفظية أو حركية أو انفعالية استجابات
 ( 05 : 4554 :) وزارة التربية                         ’’. التدريسي  الموقف

 بأنها :  إجرائيا   الباحث ويعرفها
 وتقويمه له ، وتنفيذه والتمهيد الدرس بتخطيط علقة له مميز نشاط أداء على القدرة‘‘     

 ’’ . البحث  عينة الخامسة المرحلة طالبات علىالملحظة  بأسلوب باالستعانة
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 الـثـانـي الـفـصـل
 الـنـظـري : االطــار
 الـتـدريـس :  مـهـارات

 (Mok , 2005)   عب ر عنها ن ، وقداالميد مع للتعامل مباشرة خبرة أول العملية التربية تعـد  
 إلى يهدف الذي األصيل المكان لكونها ( Nuturing Groundالخصبة )  باألرض لها بوصفه
 ضمن كأفراد عملهم إلى التدريس ، باالضافة مجال في للعمل وتهيئتهم الطلب مهارات تنمية

 ( Mok : 2005 : p. 49 )           عـد ة .   ومستويات مهام له الذي المدرسي المجتمع
 تخصصه بمجال مرتبطة تدريسية مهارات من المعلم تمكن من البـد الغرض هذا يتحقق ولكي  

الخدمة ،  ما قبل مرحلة في إلعداده والثقافية والتخصصية التربوية البرامج خلل له تقدم والتي
 وعلى الجيد المعلم وخصائص التدريس مهنة متطلبات على يتعرف التربوية البرامج خلل فمن
 رةإدا وكيفية المناسبة التعليمية الوسائل اختيار وكيفية مختلفةال واستراتيجياتها التدريس طرق

 ( Shulman : 1987 : p. 1-22)               تلميذه . تقويم وبالتالي جيد بشكل الفصل
 

 التدريسي :  يمتلكها أن يجب التي التدريسية المهارات بعض
 التنفيذ التدريسي قبل بها يستعين توضيحية أو خريطة بياني رسم التخطيط التخطيط : مهارة .5

 بالتفاعل مصحوب مناخ وخلق تعليمية بيئة لتوفير التدريسي عمل مسار يوضح فهو والتقويم
 التعلم .  من قدر أكبر حدوث وبالتالي

 التدريسي لدى توافرها اللزم المهارات أهم من تعـد التدريسية : األهداف صياغة مهارة .4
 أنواع يختار أن فيها ، وعليه يدرس التي المرحلة أو عن تخصصه مادة عن النظر بصرف
 والتفاعل االيجابية المشاركة نحو الطلبة لدفع للدرس المحددة لألهداف الملئمة األنشطة
 المثمر .

 في ورغبتهم للدرس التلميذ متابعة حسن تضمن التي العوامل من للدرس : التمهيد مهارة .0
 انتباه يلفت أن التدريسي على يجب وعليه الدرس في األولى الخمس الدقائق هي التعلم

 للتعرف السابق بالدرس الحالي الدرس ربط يتم هاخلل ومن للتعلم دافعيتهم ويثير التلميذ
 المعرفية .  بنيتهم لتشكيل منه واالنطلق التلميذ مستوى على
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 الهدف تحقيق تستهدف خطوات مجموعة الدرس ، وهو قلب العرض يعـد العرض : مهارة .2
 الطريقة يختار أن المعلم جهد ، وعلى وبأقل محددة زمنية فترة في الدرس من المحدد
 والمادة المتعلمين وطبيعة الصفية البيئة متطلبات حسب بها والتنويع التدريس في المناسبة

 مراعيا   تلميذه مع يناقشها أن يريد التي والمهارات الرئيسية النقاط يحدد الدراسية ، وأن
 والمفاهيم .  األفكار وتوضيح ، التسلسل المنطقي والترتيب

 لفظية ايجابية وسائل استخدام خلل من التعزيز يتم تعلمهم : وتعزيز التلميذ تشجيع مهارة .0
 تجنب الرأس ، ويجب هز أو كاالبتسام لفظية غير إيجابية وسائل أو جيد ، ممتاز مثل

 وتقطيب كالضجر اللفظية وشبه غير صحيح أو خطأ هذا مثل السلبية اللفظية الوسائل
 ( 459ـ450:  4555) الجوهري :              الرضا . عدم على يدل   مما الحاجبين

 لجذب الدرس إلى التنوع إدخال على بالقدرة المهارة هذه تهتم والمنبهات : المثيرات تنويع .1
شارات الدرس أثناء المعلم حركة المهارة هذه وتتضمن تعلمهم تحسين ثم التلميذ انتباه  وا 
  المعلم . من بأذن التلميذ وحركة واالستماع صوته نبرات في والتغير المعلم

 بعض وتطبيق إتقانها ومن المعطاة والمهارات المعلومات من التأكد هو الدرس : تقويم مهارة .9
 السلوكية األهداف من هدف فكل التعلم نتائج تقويم أساليب وتصميم واختيار ذهنيا   النظريات

 ( 01ـ05:  4554التربية :  ) وزارة     والعلج . والتقويم للملحظة وسيلة تتبعه أن البد
 

 :  دراسـات سـابـقـة
 ( : 6002دراسة ) محمود والبطراوي ، 

 التدريس مهارات بعض تنمية في التعليمية الموديلت استخدام اثر معرفة إلى الدراسة هدفت  
 التربية .  بكلية المعلم الطالب لدى التدريس مهنة نحو واالتجاه

 استخدام تم تنميتها ، كما المراد التدريسية المهارات لتحديد الوصفي المنهج الباحثان استخدم  
 لدى التدريس مهارات بعض تنمية في التعليمية الموديلت أثر من للتحقق التجريبي شبه المنهج
 قناة بجامعة التربية بكلية المعلمين الطلب من عينة على الدراسة المعلم . طبقت الطالب
 ( طالب .  25) عددهم السويس

01 
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التدريس ،  مهارات بعض أداء في المعلمين الطلب أداء لقياس ملحظة بطاقة الباحثان أعـد    
 التدريس .  مهنة نحو للتجاه مقياسا   الباحثان أعـد   كما
 في التعليمية بالموديلت درسوا الذين المعلمين الطلب تفوق إلى الدراسة نتائج توصلت وقـد

 دراسة أهمية على يدل مما التعليمية بالموديلت يدرسوا لم الذين نظرائهم على التدريسية المهارات
 ( 29ـ50 : 4551 :) محمود والبطراوي الطلب لدى التدريسية المهارات تحسين في الموديلت

 
 ( :  6000دراسة ) الجوهري ، 

 بمساعدة المفرد والتدريس المصغر التدريس فاعلية مـدى على التعرف إلى الدراسة هدفت  
 المعلمين  كلية الرابعة المرحلة طالبات لدى للنجاز والدافع التدريس مهارات تنمية على الحاسوب

 التجريبية مجموعات : المجموعة ثلث إلى قسمت طالبة ( 11من )  البحث عينة تكونت  
 الثانية التجريبية المصغر ، والمجموعة التدريس باستخدام تدرس ( طالبة 44وعددها )  األولى

 الضابطة الحاسوب ، والمجموعة بمساعدة المفرد التدريس وفق تدرس ( طالبة 44وعددها ) 
 المعتادة . بالطريقة درست والتي ( طالبة 44وعددها ) 

 للمهارات أدائهن أثناء المعلمات الطالبات ملحظة في الستخدامها ملحظة بطاقة الباحث أعـد    
مهارات ،  ست على موزعة ( فقرة 15)  عدد فقراتها بلغ المختلفة التعليمية المواقف في التدريسية

 ( فقرة .  01فقراته )  عدد بلغ والذي للنجاز الدافع مقياس الباحث أعـد   كما
     البحث عينة على للنجاز ( فعالدا الملحظة ـ مقياس البحث ) بطاقة أدوات الباحث طبق  

 المصغر التدريس أن إلى الدراسة توصلتالضابطة ( .  والمجموعة التجريبيتين ) المجموعتين
 لدى للنجاز والدافع التدريس مهارات تنمية في فعالية أكثر الحاسوب بمساعدة المفرد والتدريس
 بالمجموعة بالمقارنة التدريس طرائق مادة في والثانية األولى التجريبيتين المجموعتين طالبات

 المعتادة .  بالطريقة درست التي الضابطة
 المفرد والتدريس المصغر التدريس أسلوب بين إحصائية داللة ذات فروق هناك أن تبين كما  

 ( 400ـ459 : 4555 :) الجوهري        المصغر . التدريس ولصالح الحاسوب بمساعدة
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 الـثـالـث الـفـصـل
 :  الـبـحـث إجـراءات

 التجريبي :  التصميم أوالً  :
 الحالي للبحث ملئمة التصاميم أكثر ألنه الجزئي الضبط ذو التجريبي التصميم اختيار تم   
 أدنـاه :  موضح وكما

 المتـغير التـابـع المتـغـير المستـقـل تينالمجموع ـؤتـكــافـ  المجـمـوعـات

 التحصيل السابق  - التـجـريبيـة
 العمر الزمني  -

  مهارات التدريس
 استمارة ملحظة 

 الطريقة االعتيادية  الضــابـطـة

    
 وعينته :  البحث مجتمع ثانياً  : 

الدوام  في الدين المنتظمات في محافظة صلح المعلمات الصباحية معاهد إعداد طالبات    
 إعداد معهد اتطالب اختيار تم قصدية م . وبصورة 4550ـ  4554ي الدراسالرسمي للعام 

 اآلتية :  وللمبرراتللبحث  كعينة الخامسة المرحلةـ  الدجيل معلمات
 المعهد . نفس في مدرس الباحث إن .5

 الباحث . مع المعهد إدارة تعاون .4

   التربوية . التقنيات بعض تحتوي مختبر قاعة توفر .0

 موالعلوم ، وت الرياضيات ـ قسم الخامسة المرحلة من ( طالبة 05العينة )  أفراد مجموع وكان  
 عشوائية ، وبصورةشعبة في كل ( طالبة 50وبواقع )  شعبتين إلى عشوائية بصورة توزيعهن

 ضابطة .  مجموعة وشعبة ) ب ( تجريبية كمجموعة شعبة ) أ ( اختيار تم أيضا  
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 البحث :  مجموعتي تـكـافـؤ ثالثاً  :
 واقتصادي اجتماعي وسط ومن واحد معهد من البحث عينة أفراد جميع كون من الرغم على   

 نتائج في تؤثر قـد التي المتغيرات بضبط يقوم أن إرتأى الباحث أن ، إال حـد ما إلى متشابه
 هي :  المتغيرات الطالبات وهذه بين الفردية الفروق بسبب منها بعض ينشأ والتي البحث

 الدراسي للعام الرياضيات تدريس طرائق لمادة الدراسي التحصيل في البحث مجموعتي تكافؤ .5
 المتوسط أن ووجد المعهد سجلت من عليها الحصول تم وقد م : 4554ـ  4555 السابق

 ( ، والمتوسط 511,55معياري )  بانحراف ( 211,94هو )  التجريبية للمجموعة الحسابي
 ( ، وباستعمال 99,54معياري )  بانحراف ( 000,95هو )  الضابطة للمجموعة الحسابي
 عند المجموعتين بين الفرق داللة لمعرفة مستقلتين لعينتين ( t-testالتائي )  االختبار
 كانت بينهما ، إذ إحصائية داللة ذو فرق هناك ليس أنه ظهر ( 50,5داللة )  مستوى
 ( 522,4)  البالغة الجدولية التائية القيمة من أقـل ( وهي 401,5)  المحسوبة التائية القيمة
 الرياضيات.  تدريس طرائق لمادة السابق التحصيل في متكافئتان المجموعتين أن يعني وهذا

أعمار  على الحصول لقد تم باألشهر: في العمر الزمني محسوبا   البحث تكافؤ مجموعتي .4
 من السنوات إلى القيد العام ، وعند تحويل العمر سجل ومن من البطاقات المدرسيةالطالبات 

 ( بانحراف 2,425)      هو التجريبية المجموعةألعمار  الحسابي أن المتوسط األشهر وجد
هو  الضابطة المجموعة طالبات ( والمتوسط الحسابي ألعمار 029,9معياري ) 

 ( . 210,1معياري )  وبانحراف (900,424)

 بين الفرق داللة لمعرفة مستقلتين لعينتين ( t-testالتائي )  وباستعمال االختبار  
بينهما  إحصائية داللة ذو فرق هناك ليس أنه ظهر ( 50,5داللة )  مستوى عند المجموعتين

   البالغة الجدولية التائية القيمة من أقـل ( وهي 552,5المحسوبة )  التائية القيمة كانت ، إذ
 الزمني . العمر في متكافئتان المجموعتين أن يعني ( وهذا 522,4) 
 

 :  البحث أداة رابعاً  :
 مجموعة على االطلع بعد ( فقرة 42تضمنت )  الباحث قبل من ملحظة بطاقة إعداد تم   
 وفقا   األداء مستوى تقويم يتم ضوئها وفي التدريس وطرائق والتقويم القياس في األدبيات من
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الدرجات ) صفر ،  وتعطى هي ) ضعيف ، وسط ، جيد ، جيد جدا  ، ممتاز ( مستويات لخمس
 التوالي .  على ( 2،  0،  4،  5
 

القياس  أدوات في تتوافر أن يجب التي المهمة الشروط من الصدق يعد المالحظة : بطاقة صدق
 يتم  الصدق من النوع هذا من للتأكد المفضلة الطريقة أن إلى ( Eble , 1972) ، ويشير 

 ممثلة الفقرات كون مدى على للحكم المجال في المختصين من مجموعة على األداة بعرض
 ( Eble : 1972 : p. 345)                              قياسها . المراد للصفة

 في ضوءو  التدريس وطرائق المناهج في الخبراء من عدد على الملحظة بطاقة عرض تم وقد  
 الفقرات على جميع حصلت أن بعد النهائية صيغتها أخذت حتى بعض الفقرات تعديل آرائهم تم

 ( .  4ملحق )  ( 5/5 25أكثر من )  اتفاق نسبة
 

 مرتين الملحظة بطاقة تطبيق تم الملحظة بطاقة ثبات لحساب المالحظة : بطاقة ثبات حساب
 الرياضيات ـ قسم الخامسة المرحلة طالبات من عينة على طبقت الثبات ، إذ حساب أجل من

بينها ،  االتفاق نسبة لحساب تمهيدا   التطبيق نتائج قورنت وقد بلد معلمات إعداد والعلوم ـ معهد
 التطبيق . نتائج بين عال   اتفاق وجود على يدل مما ( 5/5 22)  بلغ الثبات معامل أن وجد وقد
  

  البحث : أداة تطبيق
 طالبة كل بطاقة وصححت والضابطة التجريبية المجموعتين على بعديا   الملحظة بطاقة طبقت  

 وثبات صدق من التأكد تم أن األداة . وبعد حددته الذي األداء لمستوى وفقا   درجاتها وحسبت
ن فرعية ( فقرة 42)   من النهائية بصورتها تتألف الملحظة ، أصبحت بطاقة  درجة أعلى وا 
 النظرية الدرجة ومتوسط هي ) صفر ( محتملة درجة وأقـل درجة ( 91) هي  للبطاقة محتملة
 ( درجة .  22هو ) 
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 التجربة :  تطبيقخامسًا : 
 في وانتهت م55/4554/ 4 في بدأت إذ كامل   دراسيا   عاما   البحث تجربة استمرت  
 الباحث قيام خلل من التدريس مهارات على التجريبية المجموعة تدريس وتم ، م52/2/4550

 طالبات من طالبة كل واجبات ووضح التدريس مهارات بعض تضمن نموذجي درس بتقديم
 درس بتقديم طالبة كل بقيام التجريبية المجموعة طالبات قيام مهام ووزعت التجريبية المجموعة
 تثبيت التجريبية المجموعة طالبات باقي من ويطلب تعلمتها التي التدريس مهارات يتضمن
 ملحظات لمناقشة وقت يخصص الدرس نهاية اللحق . وفي الدرس في لتلفيها حظاتالمل

 للطريقة وفقا   فتدرس الضابطة المجموعة المعلمة . أما الطالبة قدمته الذي الدرس على الطالبات
 االعتيادية . 

 م4550ـ  4554الدراسية  السنة من الثاني الدراسي الفصل في التطبيق بداية عند الباحث قام   
 وفقا   الفعلي التدريس أثناء تقييمهن وتم والضابطة التجريبية للمجموعتين المطبقات الطالبات بزيارة
 الغرض .  لهذا أعدت التي الملحظة لبطاقة

 
 

 الـرابـع الـفـصـل
 وتفسيرها :  النتائج عـرض

 استنتاجات من الباحث إليه توصل وما وتفسيرها البحث نتائج عرضالفصل  يتضمن هذا   
 وفرضيته . البحث هـدف وفق ذلك على ومقترحات ، ويتم وتوصيات

 النـتـائـج :  عــرض
 عند إحصائية داللة ذات فروق ) ال توجد أنه : على تنص التي البحث فرضية من للتحقق   

 على تدربت التي التجريبية المجموعة طالبات أداء درجات متوسط بين ( 50,5داللة )  مستوى
 وفق على تدربت التي الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التدريس مهارات بعض

 االعتيادية ( .  الطريقة
 المجموعة درجات متوسطات بين الفرق باختبار وذلك إحصائيا    النتائج معالجة تمت إذ   

ال الملحظة ، وباستعم بطاقة على اإلجابة في الضابطة المجموعة درجات ومتوسط  التجريبية
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 مستوى عند المجموعتين بين الفرق داللة لمعرفة مستقلتين لعينتين ( t-test) التائي  االختبار
 :  ( 5الجدول )  في مبي ن كما البحث نتائج كانت ( 50,5داللة ) 

 (  5جدول ) 

 

 المجموعة

 

عدد 

 الطالبات

المتوسط 

 الحسابي

درجة  التباين 

 الحرية 

مستوى  القيمة التائية

 الـداللـة 
 الجدولية المحسوبة

  157,01  175,77 01 التجريبية

28 

 

291,2 

 

178,2 

دالة عند 

 مستوى

 110,9  555,66 01 الضابطة 11,1

 

 التائية القيمة من أكبر ( 490,4هي )  المحسوبة التائية القيمة أن أعله الجدول من ويتضح   
 أن يعني وهذا ( 42)    حرية ( وبدرجة 50,5داللة )  مستوى عند ( 522,4البالغة )  الجدولية

 التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة التجريبية المجموعتين بين إحصائية داللة ذا فرقا   هناك
 طرائق مادة في التدريسية المهارات على التدريب أن إلى تعود النتيجة هذه أن الباحث ويعتقد
 تساعدها والتي للمعلمة اللزمة التدريسية المهارات فهم على الطالبات ساعد الرياضيات تدريس
 القصور أوجه عن والكشف آرائهن عن للتعبير الفرصة للطالبات أتاح الفعلي ، كما التدريس أثناء
 خلل من المستمرة الراجعة والتغذية الفعلية الممارسة خلل معالجتها ومحاولة التدريس في لديهن

 هي الطالبة وجعل التدريسية للمهارات المميز لألداء الطرق أنسب عن والبحث والحوار المناقشة
 اهتمامها .  ومحط التعليمية العملية مركز

 
  : االسـتـنـتـاجـات

 النجاح إلى بدوره سيؤدي الخدمة قبل التدريسية المهارات على المطبقات الطالبات تدريب إن .5
 العملية . حياتهن في

 إلى التعلم عملية تحليل على ساعد التدريسية المهارات بعض على الطالبات تدريب إن .4
 تدريجيا   اكتسابها ثم ومناقشتها وملحظتها عنها الكشف يتم التي المهارات من مجموعة
 مختلفة .  مهارية وأساليب متنوعة بطرق التدريس على الفعلية القدرة امتلكهن وبذلك
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 الـتـوصــيـات : 
 قبل التدريسية المهارات اكتساب في فاعلية لها التي الحديثة التعليمية األساليب استخدام .5

 التخرج . 

 المختلفة العلمية األساليب وتطبيق استخدام على الخدمة أثناء والمعلمات المعلمين تدريب .4
 المختلفة .  والمواد الطلبة مستوى تلئم التي

 
 الـمـقـتـرحـات : 

 التدريسية . المهارات على لتدريبهم والمعلمات للمعلمين تدريبية دورات عـقـد .5

 ضوء في التدريسفي  الحديثة طر واألساليباأل تستهدف التي الدراسات من المزيدإجراء  .4
 العصر .  متطلبات

 التدريسية .  المهارات اكتساب على وتساعد تؤثر التي العوامل دراسة .0

 
 الـمـصــادر

 ضوء في عندنا يتم ولماذا ؟ وكيف ... متى ؟ المعلم تكوين محي ، أحمد ، إسماعيل .5
التدريس ،  وطرق للمناهج المصرية الثاني ، الجمعية ، المجلد المعلم تكويناآلخرين ؟ 

 م .  4552،  تموز 44ـ45السادس عشر من  العلمي المؤتمر

 ، كليةدبغدا ، جامعة تحقيقها ومعوقات التدريسية التطبيقات أهداف األمين، شاكر محمود ، .4
 م .  5925،  التربية

 المفرد التعليم ونمط المصغر التدريس استخدام فاعلية ’’محمود ،  الجوهري ، محمد .0
المعلمين  كلية طالبات لدى للنجاز والدافع التدريس مهارات تنمية على الحاسوب بمساعدة

 م .  4555الثاني ،  الثالث عشر ، العدد ، المجلد العلمية التربية مجلة، ‘‘

، اللبنانية المصرية هرة ، الدار، القا التربوية المصطلحات معجموآخرون ،  حسن شحاته .2
 م .  4550
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 األساسية التربية كلية في التاريخ فسم مطبقي تواجه التي الصعوبات ’’نزال ،  خزعل حيدر .0
 العددالمستنصرية ،  ، الجامعة التربية األساسية كلية مجلة، ‘‘التعليم  نحو مهنة واتجاهاتهم

 م . 4555 ، 51 ، المجلد 15

 إعداد معهد مطبقات أداء في المصغر التدريس فاعلية ’’عبيد ،  جاسم نصيف الخزرجي ، .1
األساسية ،  التربية آذار ، كلية 05ـ49الثالث عشر من  العلمي ، المؤتمر‘‘المعلمات 
 م . 4555 ، المستنصرية الجامعة

عداده المعلم اختيار علي ، راشد ، .9 العربي ،  ، القاهرة ، دار الفكر العملية التربية ودليل وا 
 م . 5991

التدريس  طرائق على الطالبة ـ المدرسة لتدريس برنامج بنـاء ’’بايش ،  رائد الركابي ، .2
 بغداد ، كلية جامعة، ‘‘ائها التدريسي وتحصيل طالبتهاأد واستراتيجياته وأساليبه وأثره في

 م .  4555غير منشورة ،  دكتوراه الهيثم ، أطروحة أبن التربية

، القاهرة ،  الدراسية المشكلت مع للتعامل المصغر النفسي اإلرشاد محمد حامد ، زهران ، .9
 م .  4555 الكتب ، عالم

 م .  4555،  الكتب ، القاهرة ، عالم المعرفة التربوية المصطلحات معجم ، علي ، السيد .55

 البلد وبعض ج. م. ع. في العلوم معلم إعداد مقارنة دراسة ’’سعيد ،  جميل سليمان ، .55
، بغداد ،  5 ، المجلد 0 بغداد ، العدد التربية ، جامعة كلية،  األستاذ مجلة، ‘‘العربية 
 م. 5925

 جامعة في التدريسية الهيئة ألعضاء التعليمية الكفايات ’’شمعون ، كبرو ، قيس .54
 م. 5929بغداد ،  رشد ، جامعة ابن التربية غير منشورة ، كلية ماجستير رسالة ،‘‘الموصل

 العربي ، دار الفكر ، القاهرة ، كفاياته ، إعداده ، تدريبه المعلم أحمد ، رشدي طعيمة ، .50
 م .  5999

،  5، ط المعاصرة التربوية ضوء االتجاهات في تدريس العلومعبد اللطيف حسين حيدر ،  .52
 م .  5990اليمن ، تعز ، 
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 بعض تنمية في التعليمية الموديلت استخدام أثر ’’عبدالحميد ،  والبطراوي جمال محمود ، .50
 مجلة، ‘‘التربية  بكلية المعلم الطالب لدى التدريس مهنة نحو واالتجاه التدريس مهارات
 م.  4551شمس ، القاهرة ،  عين التربية ، جامعة ، كلية 52، العدد المناهج  في دراسات

 المصرية الجمعية ، للمعلم المهني والنمو للتعلم الذاتي التنظيم كامل ، محمد مصطفى ، .51
الثاني من  السادس عشر ، تكوين المعلم ، المجلد العلمي التدريس ، المؤتمر وطرق للمناهج

 م .  4552تموز ،  44ـ45

،  العراقيين المدرسين مدربي تدريب دليل والعلوم ، والثقافة للتربية المتحدة األمم منظمة .59
 م .  4554المعلمين ،  وتدريب إعداد مشروع

،  5، ط  المعلمين إعداد معاهد الرابع للصف الرياضيات تدريس طرائق التربية ، وزارة .52
 م .  4554والسكاير ،  للتبوغ العامة الشركة مطبعة

حصيل أثر الرسوم التوضيحية والمصورات الجاهزة في ت ’’وهبية شاهر أحمد مقبل ،  .19
عة بغداد ، ، جام‘‘طالبات الصف الثاني الثانوي وتنمية مهاراتهن بالرسم في مادة األحياء 

م .  4555رسالة ماجستير غير منشورة ،   

20. Eble , R. I. , Essential of  Education  Measurement , New Jersey ,  

   prentice – Hill, 1972 .  

21. Mok , Y. , A philosophy of teaching practicum :  construction of    a 

personal theory of teaching and learning Teacher Development  

   , 9 ( 1 ), 2005. 

22. Shulman , L. , Knowledge and teaching : Foundations of the new 

   reform , Harvard Educational Review , 57 , 1987 .     
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 (  5ملحق ) 
 بطاقة الملحظة  العمر الزمني  التحصيل السابق  ت

 الضابطة  التجريبية  الضابطة  التجريبية  الضابطة  التجريبية 
5 19 92 425 409 22 15 
4 02 22 402 425 24 05 
0 92 29 409 422 29 14 
2 95 15 409 401 19 24 
0 91 02 425 425 11 95 
1 29 12 421 420 92 92 
9 00 90 424 429 92 01 
2 94 94 422 405 21 10 
9 12 11 424 409 14 95 
55 22 95 400 422 29 25 
55 91 00 401 409 19 10 
54 09 15 422 420 09 02 
50 10 90 429 401 90 15 
52 91 01 420 409 15 94 
50 92 12 409 425 92 95 

 990 5552 0125 0154 5595 5529 المجموع 

 000,11 000,92 900,424 2,425 500,95 211,94 المتوسط الحسابي 

 005,9 502,55 210,1 029,0 99,54 511,55 االنحراف المعياري 

 402,95 190,555 925,25 220,54 402,512 190,542 التـبايـن 

 
 



 

 

544 

 

  محمد عيل حمسن
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة   دي   مج  رآهي   آ دآب  الف 
 همارات بعض عىل املعلامت ا عـداد معهد طالبات تدريب فاعلية

 التطبيق فتـرة أ ثنـاء أ داهئن عىل التدريس

 (  4ملحق ) 
 ة ـظـالحـة مـاقـطـب

 المـادة :                               الطالبة ـ المعلمة :اسم 
 الموضوع :                                     : الصف

  المالحظات مستوى األداء  الـفـقـرات  ت
  ممتاز  جيدجداً  جيد  وسط  ضعيف 

       االهتمام بالمظهر الخارجي  5
       المهارات اللغوية  4
       الشخصية والحركة داخل الصف  0
       الكفايات المهنية  2
       تحديد األهداف وتنوعها  0
       تصميم األنشطة التعليمية وتنوعها  1
       اختيار استراتيجيات التدريس حسب طبيعة المادة  9
       توفير جو هاديء ومنظم داخل الصف  2
       تنظيم بيئة الصف والتمكن من ضبطه  9
       مدى تحقيق األهداف المخطط لها  55
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Abstract 

   Cause preparing of Teachers is became important causes are take space 

of care these interested of education and its curriculum, the educational 

systems could not updating it unless by reconsidering  radical in the 

preparing the Teachers systems and training them by active act for 

achieve the education aims., because there are inability  in the 

professional preparing of the mathematical teachers and they are not use 

some of skills are necessary as setting up skill, diversification of exciting, 

and evaluation skill ,So the aim of research it is recognition on 

effectiveness training of Institute Preparing of Teachers Students on some 

of teaching skills on the its performance during of the application period. 

   So the researcher apply hypothesis  of his research as following: 

(There is not difference between statistical evidence in the level of 

evidence (0,05) between middle marks performance the empiricism group 

students whom trained on some of the teaching skills and meddle marks 

of advance group students whom trained according to the normal system.) 

   Intentional way made choosing Institute Preparing of Teachers Al-

Dijial Students on –Fifth stage –Science & Mathematical department as 

sample of his research., number of group sample reach to (30) students 

divided to two groups (Empiricism &Advance) in the amount of (15) 

student of each group. Before beginning of test the researcher was 

interested on reward the two groups of the research some of variables are 

believe it is may be influence on his result research such as ( Marks of the 

past  year in subject methods of  teaching Mathematical & Age period ). 

   The researcher prepared card note as tool of his research including 

on(24) clause divided to on the skills description exactly use the applied 

student of the teaching skills ,After application the tool research on the 

two groups (Empiricism &Advance) and the quantitative analysis of 

performance level and its processing statistical showed that there is 

unlikeness that statically evidence between the two groups (Empiricism 

&Advance) on the level evidence (0,05) and free mark (28) for the 

Empiricism. Accrue to the training on the educational skills in the subject 

of Mathematical Teaching Methods as the education period this is 

supporting Empiricism Group students on understanding the educational  

skills , that reflect actually on her during the application period . 
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   in the light of results of research the researcher apply several of 

Suggestion & Conclusions . 


