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  :أنىاع انحعهى 
 .التعاكني التعمـ، كالتعمـ التنافسي، كالتعمـ الفردم: التعمـ كىي يكجد ثبلثة أنكاع مف

 
قدراتيـ كاتجاىاتيـ كاالعتماد عمى أنفسيـ لتحقيؽ أىداؼ تعميمية تتناسب  المتعممكف، يتدرب  في التعمـ الفردمػػ 

 المتعمـكيتـ تقكيـ  ، بالتعمـ الذاتي ما يسمى كيدخؿ ضمف ىذا النكع مف التعمـ  ، المتعمميفكغير مرتبطة بأقرانيـ مف 
 . محكات مكضكعة مسبقُا  التعمـ كفؽفي ىذا النكع مف 

كفي ضكء قدراتو ، لمعمؿ بشكؿ فردم لتحقيؽ أىدافو الخاصة  لممتعمـكفي ىذا النكع مف التعمـ تتاح الفرصة 
. حددت بشكؿ مسبؽ  كيتحدد مدل قربو أك بعده مف معايير االمتياز التي، الخاصة 

 
كاحد أك  متعمـحقيقو ىدؼ تعميمي محدد يفكز بت فيما بينيـ لتحقيؽ المتعممكف، يتنافس  كفي التعمـ التنافسيػػ 

.   سكأاألفضؿ إلى األفي التعمـ التنافسي كفؽ منحنى مدرج مف  المتعمميفكيتـ تقكيـ  ، مجمكعة قميمة
 
، كيساعد كؿ  بحيث يعممكف مع بعضيـ البعض داخؿ مجمكعات صغيرة المتعممكف ، فيعدّد  أما في التعمـ التعاكنيػػ 

كيتـ تقكيـ أداء  ، اإلتقافالمجمكعة إلى مستكل  أفرادككصكؿ جميع ، ىدؼ تعميمي مشترؾ  يؽاآلخر لتحؽمنيـ 
. ان كفؽ محكات مكضكعة مسبؽ المتعمميفمجمكعة 

 
  : انحعهى انحعاوني

بالعمؿ سكيان  لممتعمميفبحيث يسمح ( طبلب 8-4)ف الطبلب التعمـ التعاكني ىك التعمـ ضمف مجمكعات صغيرة ـ
ـ أداء كيقكّد .  ، كمساعدة بعضيـ البعض لرفع مستكل كؿ فرد منيـ كتحقيؽ اليدؼ التعميمي المشترؾ كبفاعمية

يز كتتـ ، ة في أداء الميمات المككمة إلييـة مسبقان لقياس مدل تقدـ أفراد المجمكعبمقارنتو بمحكات معدّد  متعمميفاؿ
، فميس  المجمكعات التعميمية التعاكنية عف غيرىا مف أنكاع المجمكعات بسمات كعناصر أساسية نناقشيا فيما يمي

 . ية في مجمكعة ليعممكا معان ال يجعؿ منيـ مجمكعة تعاكف متعمميف، فمجرد كضع اؿ كؿ مجمكعة ىي مجمكعة تعاكنية
 
 

:   انحعهى انحعاوني اجملًىعات يف
 : المجمكعات التعممية التعاكنية الرسمية -1

كيعمؿ  ، ف حصة صفية كاحدة إلى عدة أسابيعمجمكعات قد تدـك ـ: المجمكعات التعممية التعاكنية الرسمية ىي 
كأم  ، بنجاح الميمة التعممية التي أسندت إلييـ اأتمكفييا معان لمتأكد مف أنيـ كزمبلءىـ في المجمكعة قد  المتعممكف

متطمبات ألم مقرر أك ميمة  أم كما أفّد  ، بنى بشكؿ تعاكنيج يمكف أف تُ م مادة دراسية ألم منوميمة تعممية في أ
  .التعممية التعاكنية الرسمية  مكعاتمع المج لتتبلئـيمكف أف تعاد صياغتيا 
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 : المجمكعات التعممية التعاكنية غير الرسمية -2
مكعات ذات غرض خاص قد تدـك مف بضع دقائؽ إلى جبأنيا ـ "ؼ الرسمية تعرّد  رعاكنية غيالمجمكعات التعممية الت

، تقديـ  الذم يشمؿ أنشطة مثؿ محاضرة كيستخدـ ىذا النكع مف المجمكعات أثناء التعميـ المباشر ، احدةكحصو 
نفسيان  المتعمميف، كتييئة  إلى المادة التي سيتـ تعمميا المتعمميف، أك عرض شريط فيديك بيدؼ تكجيو انتباه  عرض

، كالتأكد مف معالجة  ما سيتـ دراستو في الحصة ، كالمساعدة في كضع تكقعات بشأف عمى نحك يساعد عمى التعمـ
  "   لممادة فكريان  المتعمميف

 
 : المجمكعات التعممية التعاكنية األساسية -3

، ير متجانسة كذات عضكية ثابتة كغ، مجمكعات طكيمة األجؿ  ": المجمكعات التعممية التعاكنية األساسية ىي 
 كغرضيا الرئيس ىك أف يقـك أعضاؤىا بتقديـ الدعـ كالمساندة كالتشجيع الذم يحتاجكف إليو إلحراز النجاح األكاديمي

 " . 
بالعبلقات الممتزمة كالدائمة، كطكيمة األجؿ كالتي تدـك سنة عمى األقؿ كربما  المتعمـإف المجمكعات األساسية تزكد 

 .  حتى يتخرج جميع أعضاء المجمكعةتدـك 
 

 
 

:  نحعهى انحعاونيا انشروط انىاجب جىافرها يف
:  االعتماد المتبادؿ االيجابي -1
 (معان كي ننجك مف الغرؽ يجب أف نسبح ) 

في المجمكعة أنو بحاجة  متعمـفمف المفترض أف يشعر كؿ .  يعتبر ىذا العنصر مف أىـ عناصر التعمـ التعاكني
أف ينجحكا فأما  ،  يدرؾ أف نجاحو أك فشمو يعتمد عمى الجيد المبذكؿ مف كؿ فرد في المجمكعةك، إلى بقية زمبلئو 

مف تعمـ  المتعممكفبحيث يتأكد ؛ ل ىذا الشعكر مف خبلؿ كضع ىدؼ مشترؾ لممجمكعة كيبف ، سكيان أك يفشمكا سكيان 
كذلؾ يمكف مف خبلؿ المكافآت المشتركة ألعضاء المجمكعة بناء الشعكر باالعتماد ك ، جميع أعضاء المجمكعة

العتماد المتبادؿ االيجابي كما أف المعمكمات كالمكاد المشتركة كتكزيع األدكار جميعيا تساعد عمى ا ،بينيـ  المتبادؿ
 . عة بيف أفراد المجمك

كبمعنى آخر االعتماد المتبادؿ لؤلىداؼ ، فعند تقسيـ العمؿ إلى مياـ بيف أفراد المجمكعة التعاكنية يتكلى كؿّد عضك 
مكاناتو ، كيسمى ذلؾ االعتماد اإليجابي المتبادؿ  . تنفيذ ميمة تتناسب كقدراتو كا 

 
:  ذاتيةالمسؤكلية اؿ -2
 (إذا أنت لـ تعمؿ ، فمف تأكؿ ) 
، بإيجابية كؿ باإلسياـ بنصيبو في العمؿ كالتفاعؿ مع بقية أفراد المجمكعة ؤكؿ عضك مف أعضاء المجمكعة مس 

كقياس مدل ، كلة عف استيعاب كتحقيؽ أىدافيا ؤكما أف المجمكعة مس ، لو الحؽ بالتطفؿ عمى عمؿ اآلخريفكليس 

http://www.almekbel.net/My%20Documents/7.3.2.doc
http://www.almekbel.net/My%20Documents/7.3.3.doc
http://www.almekbel.net/My%20Documents/7.2.doc
http://www.almekbel.net/My%20Documents/7.2.1.doc
http://www.almekbel.net/My%20Documents/7.2.1.doc


 4 

في المجمكعة  متعمــ أداء كؿ ييؽت كلذلؾ يتـ ، كتقييـ جيكد كؿ فرد مف أعضائيا،  ؼنجاحيا في تحقيؽ تمؾ األىدا
كما يمكف اختيار أعضاء المجمكعة عشكائيان كاختبارىـ  ، تظير المسؤكلية الفرديةؼالنتائج لممجمكعة ىذه تعاد ك

 أك أداء أعماؿ معينو كؿّد ،  لعمؿا، كالطمب منيـ كتابة كصؼ  لممتعمميفشفكيان إلى جانب إعطاء اختبارات فردية 
  . بمفرده ثـ إحضارىا لممجمكعة

كلكي يتحقؽ اليدؼ مف التعمـ التعاكني عمى أعضاء المجمكعة مساعدة مف يحتاج مف أفراد المجمكعة إلى 
 . اد معان لكي يتمكنكا مف تقديـ أداء أفضؿ في المستقبؿ كأفر المتعممكفمساعدة إضافية إلنياء الميمة كبذلؾ يتعمـ 

  
 : التفاعؿ كجيان لكجو -3

،  جو مع زميؿ آخر في نفس المجمكعةيمتـز كؿ فرد في المجمكعة بتقديـ المساعدة كالتفاعؿ االيجابي كجيان لك
، كىذا قديـ المساعدة كالدعـ لبعضيـ البعض كت، كتشجيع كؿ فرد لؤلخر ، كاالشتراؾ في استخداـ مصادر التعمـ 

كيتـ التأكد مف ،  نحك بعضيـ لتحقيؽ اليدؼ المشترؾ يعتبر تفاعبلن معززان كجيان لكجو مف خبلؿ التزاميـ الشخصي
كتبادليـ الشرح كالتكضيح ، فراد المجمكعة أالتفاعؿ المفظي الذم يحدث بيف ىذا التفاعؿ مف خبلؿ مشاىدة 

:  ذاتو بؿ ىك كسيمة لتحقيؽ أىداؼ ىامة مثؿ كال يعتبر التفاعؿ كجيان لكجو غاية في حدّد   ،م ككالتمخيص الشؼ
 كمالتي تؤثر إيجابيان عمى المردكد الترب المتعمميف، كتطكير التفاعبلت اإليجابية بيف  تطكير التفاعؿ المفظي في الصؼ

، كالتفاعؿ يكلّدد عبلقات تقـك عمى االلتزاـ بيف أفراد  ا، كيكفر أسمكبان لتحفيز أعضاء المجمكعة كي يتكممكا ، كيتعممك
. المجمكعة 

    
:  لخاصة باألشخاصالميارات ا -4
 (سأدفع مف قدرتي أكثر مف أيّدة قدرة أخرل تحت الشمس ) 

رات المياـ األكاديمية إلى جانب الميارات االجتماعية البلزمة لمتعاكف مثؿ ميا المتعممكففي التعمـ التعاكني يتعمـ 
دارة الصراع، كبناء الثقة ، كاتخاذ القرار ، القيادة  أىمية بالغة لنجاح مجمكعات  ذاكيعتبر تعمـ ىذه الميارات  ، كا 

 .ني التعمـ التعاك
كلكي يحقؽ المتعممكف أىدافيـ عمييـ أف يثقكا ببعضيـ البعض ، كالتكاصؿ بكضكح كدكف غمكض ، كاإلقباؿ عمى 

. لية بطرؽ إيجابية بناءة العمؿ ، كحؿ مشاكميـ الداخ
 
  
:  المعالجة الجماعية  -5
 (نحف نعتني ببعضنا ، كنشارؾ بقدرتنا مع المجمكعة ، كال أحد يشعر بالكحدة كالعزلة ) 

ىـ عمى العبلقات الفاعمة بينيـ ألداء ظاؼكمدل ح، يناقش كيحمؿ أفراد المجمكعة مدل نجاحيـ في تحقيؽ أىدافيـ 
ليؿ تصرفات أفراد المجمكعة أثناء أداء ميمات العمؿ يتخذ أفراد المجمكعة قراراتيـ حكؿ بقاء كمف خبلؿ تح ، ميماتيـ

 . لـكتعديؿ التصرفات التي تحتاج إلى تعديؿ لتحسيف عممية التع، كاستمرار التصرفات المفيدة 
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: لعمؿ يساعد عمى كيمكف القكؿ بأف ىدؼ المعالجة الجماعية يتمخص في تحسيف فاعمية األعضاء ألف مثؿ ىذا ا
  تمكف المجمكعة مف المحافظة عمى عبلقات اجتماعية جيدة .
  تسييؿ ميارات التعاكف .
  الحصكؿ عمى تغذية راجعة لؤلعضاء حكؿ مشاركتيـ.   
  االرتقاء بتفكير المتعمميف إلى ما كراء المعرفة .
 عضائيا تكفير الفرص الحتفاؿ المجمكعة بانتصارىا مما يعزز التفاعؿ اإليجابي أل. 

 
                   : دور املعهى يف انحعهى انحعاوني
يتخذ القرار بتحديد األىداؼ  أفكعمى المعمـ ،  ق ال دكر الممقفني ىك دكر المكجّد دكر المعمـ في التعمـ التعاك

كمف ثـ تفقد عمؿ ،  مفاىيـ كاالستراتيجيات األساسيةكما أف عميو شرح اؿ ، التعممية كتشكيؿ المجمكعات، التعممية 
كعميو أيضان تقييـ تعمـ المجمكعة  ، غيرةميارات العمؿ في المجمكعات الص المتعمميفكتعميـ ، المجمكعات التعممية 

لمية التعاكنية الرسمية عمى خمسة كيشتمؿ دكر المعمـ في المجمكعات التع  ، استخداـ أسمكب تقييـ محكي المرجعب
 : ىيأجزاء ك

      
 : اختاذ انقرارات  (1)
 : حديد األىداؼ التعميمية كاألكاديميةت ػػ

في نياية الفترة مف  المتعممكفـ أف يحدد الميارات التعاكنية كالمياـ األكاديمية التي يريد أف يحققيا عمى المعؿ
 . لة كعميو أف يبدأ بالميارات كالميمات السو ، خبلؿ عمؿ المجمكعة

 
 : عةتقرير عدد أعضاء المجمك ػػ 

ميارات التعاكف عمى المعمـ أف يبدأ  المتعممكفلى أف يتقف إ، ك في المجمكعة الكاحدة المتعمميفيقرر المعمـ عدد 
عمى ميارات التعاكف إلى  المتعممكفثـ يبدأ بزيادة العدد حيف يتدرب ، أك ثبلثة  متعممْيفبتككيف مجمكعات صغيرة مف 

  .   حدةالكافي المجمكعة  متعمميفأف يصؿ العدد ستة 
 
 : في مجمكعات المتعمميفتعييف  ػػ

أكثر قكة مف عمى أف المجمكعات غير المتجانسة أفضؿ ك،  المجمكعة عشكائيان في  المتعمميفلمعمـ يعيف ا
كلتكف قدراتيـ ، المختمفة  المتعمميفالمجمكعة مف فئات  ممتعمـعمى المعمـ اختيار ، ك المجمكعات المتجانسة

 . ة أيضان كمستكياتيـ األكاديمية مختمؼ
    
 : ترتيب غرفة الصؼػػ 

كؿ  المتعمميف فيؼ بحيث يجمس داخؿ غرفة الص المتعمميفعمى المعمـ تكزيع  لكي يككف التكاصؿ البصرم سيبلن 
 .  ىـ مجمكعة متقاربيف في مقاعد
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 : التخطيط لممكاد التعميمية ػػ
طبلب بيف  ػ إف أمكفػ  حد أك تتكزع أجزاء المصدر الكاحدعندما يشترؾ طبلب المجمكعة الكاحدة في مصدر تعمـ كا

لذلؾ يحسف بالمعمـ أف يعطي عمى سبيؿ المثاؿ كرقة  قؽ ىدؼ مف أىداؼ التعمـ التعاكنيالمجمكعة الكاحدة يتح
المادة كيكزعيا بيف أعضاء المجمكعة بحيث يتعمـ كؿ طالب جزء كيعممو  أرؾ بيا كؿ أفراد المجمكعة أك يجزكاحدة يشت
  .  عة بقية المجمك

 : تعييف األدكار لضماف االعتماد المتبادؿ  ػػ
فعمى المعمـ تكزيع األدكار بيف  ، نيـتعييف األدكار بيف أفراد المجمكعة الكاحدة يعزز االعتماد المتبادؿ االيجابي بي

حيث كؿ طالب يسيـ بدكره كأف يككف قارئ أك  طبلب المجمكعة الكاحدة لكي يضمف أف يقـك الطبلب بالعمؿ سكيان 
 . كذا مسجؿ أك مسئكؿ عف المكاد كه

 
                                     : إعداد اندروس ( 2)

 : شرح الميمة األكاديمية -
، كعميو تكضيح األىداؼ في بداية الدرس كشرح الميمة األكاديمية  يتمثؿ دكر المعمـ باإلعداد لمدرس التعاكني

 اسية كيربطيا مع خبراتيـ السابقةكيعرؼ المعمـ المفاىيـ األس ، كا عمى العمؿ المطمكب منيـ أدائولمطبلب لكي يتعرؼ
 .ىـ المعمـ إجراءات الدرس كيضرب األمثمة كيطرح األسئمة لمتأكد مف فيميـ لمميمة المككمة إلي كيشرح ،

 
 : بناء االعتماد المتبادؿ االيجابي -

كعمى المعمـ شرح كتكضيح  ، ال يكجد تعمـ تعاكني اكني فبدكنواالعتماد المتبادؿ االيجابي مف أىـ أسس التعمـ التع
فيشرح ليـ  ، ـ بأنيـ يحتاجكف إلى بعضيـ البعض، كيشعره أف عمى الطبلب أف يفكركا بشكؿ تعاكني كليس فردم

 :  ميماتيـ الثبلث لضماف االعتماد المتبادؿ اإليجابي كىي
أكد مف أف جميع أعضاء المجمكعة تعممكا ما أسند ، كمسؤكلية الت مسؤكلية كؿ فرد لتعمـ المادة المسندة إليو) 

  ( ، كمسؤكلية التأكد مف تعمـ جميع طبلب الصؼ لمياميـ بنجاح إلييـ مف مياـ
،  الحصكؿ عمى المكافأة المشتركة، ك كاالعتماد المتبادؿ اإليجابي يككف عف طريؽ تحقيؽ اليدؼ المشترؾ

 .لبعض أفراد المجمكعة بعضيـ ا ، كتشجيع كالمشاركة باستخداـ المصادر كاألدكات
 
 : بناء المسؤكلية الفردية -

 رات األكاديمية المسندة لممجمكعةيجب أف يشعر كؿ فرد مف أفراد المجمكعة بمسؤكليتو الفردية لتعمـ المياـ كالميا
كيتـ التأكد مف قياـ األفراد  ،  كالتعاكف كالتفاعؿ معيـ ايجابيان عضاء المجمكعة اآلخريف كما أف عميو مساعدة أ ،

عطاء اختبارات تدريبية فردية بمسؤكلياتيـ عف طريؽ اختيار أعضاء المجمكعة عشكائيا ليشرحكا اإلجابات ،  ، كا 
،  ا بقية أفراد المجمكعة ما تعممكه، كأف يعممك كالطمب مف األفراد بأف يحرركا األعماؿ الكتابية لبعضيـ البعض

 . تمفةكاستخداـ ما تعممكه في مكاقؼ مخ
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 : بناء التعاكف بيف المجمكعات -
لى المعمـ بناء التعاكف بيف كع ، لمتعمـ التعاكني عمى الصؼ بأكممو، تعميـ النتائج اإليجابية  مف مياـ المعمـ أيضان 

عطاء عبلمات إضافية إذا  ق إضافة لؤلىداؼ الفردية المجمكعات في الصؼ الكاحد عف طريؽ كضع أىداؼ لمصؼ بأكمؿ ، كا 
كذلؾ عندما تنتيي مجمكعة ما مف عمميا يطمب المعمـ مف المجمكعة  ، ممو محكان لمتفكؽ تـ كضعو مسبقان حقؽ الصؼ بأؾ

جاباتياالبحث عف مجمكعة أخ ف أيضان كمف الممؾ ، بما تكصمت إليو المجمكعة األخرل رل انجزت عمميا كمقارنة نتائجيا كا 
 .ىا البحث عف مجمكعة لـ تنو عمميا بعد كمساعدتيا إلنجاز مياـ تيانيت ميـأالطمب مف المجمكعة التي 

 
 : شرح محكات النجاح -

تكل األداء المطمكب فالطبلب يحتاجكف معرفة مس ، لطبلب عمى أساس نظاـ محكي المرجعدكات تقكيمو ؿأيبني المعمـ 
أك % 90فمثبلن مف يحصؿ عمى . فالمعمـ قد يضع محكات األداء بتصنيؼ عمؿ الطبلب حسب مستكل األداء ، المتكقع منيـ

كال تعتبر " ب"يحصؿ عمى تقدير % 89إلى % 80، كمف يحصؿ عمى عبلمة  "أ"ؿ عمى تقدير أكثر مف الدرجة النيائية يحص
كذلؾ مف الممكف كضع المحؾ عمى أساس التحسف في األداء %. 85المجمكعة أنيت عمميا إال إذا حصؿ جميع أفرادىا عمى 

،  ىر جميع أفراد المجمكعة إتقانيـ لممادةأف يظ "كقد يضع المعمـ المحؾ  ، ، أك الحصة الماضية كىكذا عف األسبكع الماضي
 .ثر أك أؾ% 95، كأف يككف بنسبة  كمف األفضؿ تحديد مستكل اإلتقاف

 
 : تحديد األنماط السمككية المتكقعة -

فيناؾ . تعريفان إجرائيان بتحديد أنماط السمكؾ المرغكبة كالمبلئمة لمجمكعات التعمـ التعاكنية"  التعاكف "عمى المعمـ تعريؼ 
كعندما تبدأ المجمكعة . ، كااللتزاـ بالدكر ، كاليدكء أنماط سمككية ابتدائية مثؿ البقاء في المجمكعة كعدـ التجكؿ داخؿ الصؼ

:  مبالعمؿ فيتكقع مف كؿ فرد مف أفراد المجمكعة ما يؿ
.  شرح كيفية الحصكؿ عمى اإلجابة( 1)
.  ربط ما يتعممو حاليان بخبراتو السابقة( 2)
     . فيـ المادة كالمكافقة عمى ما يطرح مف إجابات( 3)
.  تشجيع اآلخريف عمى المشاركة كالتفاعؿ( 4)
.  يستمع جيدان لبقية أفراد المجمكعة( 5)
.  منطقيان  ال يغير رأيو إال عندما يككف مقتنعان ( 6)
.  يتقد األفكار كليس األشخاص( 7)
 
 : تعميـ الميارات التعاكنية -

يختار المعمـ إحدل  ، عمى المعمـ أف يعمـ الطبلب الميارات التعاكنية بعد أف يعتادكا عمى العمؿ ضمف المجمكعات
التعاكنية التي يرل أنيـ يحتاجكنيا كيعرفيا بكضكح ثـ يطمب مف الطبلب عبارات تكضح استخداـ ىذه الميارات 
 ، رأل سمكؾ يدؿ عمى استخداـ تمؾ الميارة حتى يؤدكىا بصكرة ذاتية ما، كيشجع الطبلب عمى استخداميا كؿ الميارة

،  ، مع األخذ بعيف االعتبار التشجيع ىائعمى أداداؿ عمييا كيمتدح الطبلب كىكذا يعمـ ميارة أخرل كيبلحظ السمكؾ اؿ
.  ، كالفيـ ، كالتمخيص كطمب المساعدة
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 انحفقد وانحدخم ( 3)
 : جيان لكجوترتيب التفاعؿ ك -

،  عمى المعمـ أف يتأكد مف أنماط التفاعؿ كالتبادؿ المفظي كجيان لكجو بيف الطبلب مف خبلؿ كجكد التمخيص الشفكم
 . كتبادؿ الشرح كالتكضيح

 
 : تفقد سمكؾ الطبلب -

كعات مف خبلؿ التجكاؿ بيف الطبلب أثناء انشغاليـ بأداء مياميـ كمبلحظة سمككيـ يتفقد المعمـ عمؿ المجـ
 يفية استخداميـ لممصادر كاألدكات، كؾ مف مياـ إلييـكتفاعميـ مع بعضيـ البعض كفيما إذا كانكا قد فيمكا ما أككؿ 

تقاف المياـ األكاديـكيقـك المعمـ عمى ضكء ذلؾ بإعطاء تغذية راجعة كتشجيع االستخداـ الجيد لمميا ،  .ية رات كا 
 
 : تقديـ المساعدة ألداء الميمة -

كمة لدييـ في أداء الميمة المككمة شداء الطبلب كعند إحساسو بكجكد ـعمى ضكء ما يبلحظو المعمـ أثناء تفقده أل
 تو كضيحان لممشكمة كقد يعيد التعميـ أك يتكسع فيما يحتاج الطبلب لمعرؼإلييـ يقدـ المعمـ ت

 
 : التدخؿ لتعميـ الميارات التعاكنية -

يقترح إجراءات أكثر  ، يستطيع المعمـ أف يتدخؿ بأف في حاؿ كجكد مشكمة لدل الطبلب في التفاعؿ فيما بينيـ
 .ية فاعؿ
 
 انحقييى واملعاجلة( 4)
 
 : تقييـ تعمـ الطبلبػػ   

كما .  الطبلب كتفاعميـ في المجكعة عمى أساس التقييـ المحكي المرجع ، كيقيـ أداء يعطي المعمـ اختبارات لمطبلب
كلممعمـ أف يستخدـ أساليب تقييـ .  يمكف لممعمـ الطمب مف الطبلب أف يقدمكا عرضان لما تعممكه مف ميارات كمياـ

الج فكرم ، كما يستطيع أف يشرؾ الطبلب في تقييـ مستكل تعمـ بعضيـ بعضا كمف ثـ تقديـ تصحيح كع مختمفة
.  مكفلضماف تعمـ جميع افراد المجمكعة إلى أقصى حد ـ

 
 : معالجة عمؿ المجمكعة ػػ

ب كعمى المعمـ تشجيع الطبل ، مدل استخداميـ لمميارات التعاكنيةإلى تحميؿ تقدـ أداء مجمكعتيـ ك يحتاج الطبلب
أفرادان أك مجمكعات صغيرة أك الصؼ بأكممو عمى معالجة عمؿ المجمكعة كتعزيز المفيد مف اإلجراءات كالتخطيط لعمؿ 

 .ىا كما عمى المعمـ تقديـ تغذية راجعة كتمخيص األشياء الجيدة التي قامت المجمكعة بأدائ ، أفضؿ
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  : ييزات انحعهى انحعاوني
كأشارت تمؾ الدراسات إلى أف التعمـ التعاكني  ، أثبتت الدراسات كاألبحاث النظرية كالعممية فاعمية التعمـ التعاكني

:  يساعد عمى التالي
 . رفع التحصيؿ األكاديمي( 1)
 . التذكر لفترة أطكؿ( 2)
 .ا استعماؿ أكثر لعمميات التفكير العمي( 3)
 . زيادة األخذ بكجيات نظر اآلخريف( 4)
 . زيادة الدافعية الداخمية( 5)
 . زيادة العبلقات اإليجابية بيف الفئات غير المتجانسة( 6)
 . تككيف مكاقؼ أفضؿ تجاه المدرسة( 7)
 . تككيف مكاقؼ أفضؿ تجاه المعمميف( 8)
 . احتراـ أعمى لمذات( 9)
 . مساندة اجتماعية أكبر( 10)
 . يادة التكافؽ النفسي اإليجابيز( 11)
 . ات التي تركز عمى العمؿمزيادة السمكؾ( 12)
 . ثر اكتساب ميارات تعاكنية أؾ( 13)
 

  : يف اجملًىعات جعهًنيأدوار امل بعط
 

. مختمفة بالنسبة إلى ميمة جماعية أك كيفية أدائيا يبأفكاران جديدة أك أساؿ رحالذم يقت:  املبادر   
  الذم يستكضح المقترحات كيطمب بعض الحقائؽ كالمعمكمات الرسمية ذات الصمة  :ات املعهىو طانب 
. قيد الدرس بالقضية    
. بالمشكمة الذم يستكضح كجية نظر أك اقتراحان قيمان متصبلن  :اآلراء  طانب   
. خبرتو ؿالذم يعرض الحقائؽ أك يكضح المشكمة مف خبل :املعهىيات  يعطي   
كبخاصة رأيو فيما ينبغي أف تككف عميو  ، م يعبر عف آراء يعتبرىا ذات صمة بالميمةالذ :اآلراء  يعطي 

. قيـ الجماعة  
كما  ، التعديبلت لمقترحات أعضاء الجماعة دـكيؽ ، الذم يشرح األفكار أك يعطي تمثيبلن عمييا : املىظح 

. يحاكؿ التنبؤ بردكد الفعؿ القتراح أك حؿ مطركح  
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لعبلقات بيف األفكار كيحاكؿ الربط بينيا أك يسعى إلى تنسيؽ نشاطات منفردة في الذم يكضح ا : املنسق 
. مجيكد جماعي فعاؿ  

الذم يمخص مناقشات األعضاء كنشاطاتيـ بغية تمكينيـ مف رؤية مكقعيـ مف اليدؼ العاـ  : املًهد
. أسئمة تتعمؽ باالتجاه الذم يسير فيو نقاش الجماعة يثيرأك  ، لمجماعة  

و
ّ
ـ إنجاز الجماعة باإلشارة إلى الميمة المككمة إلييا :انناقد  املقى . الذم يحاكؿ أف يقكِّ  

. بؿ عمى االنجاز بمستكل نكعي أفضؿ ، الذم يحث المجمكعة ال عمى اإلنجاز فحسب : املنشط  
عادة تنظيـ المؽ نجازهإالذم يسيؿ عمؿ الجماعة ب:  اإلجراءات فني اعد المياـ الرتيبة كتكزيع المكاد كا 

. كغير ذلؾ  
باحتفاظو بسجبلت المقترحات كالمقررات كنتائج "  المجمكعة ذاكرة "الذم يمعب دكر  :( انكاجب )  املسجم 

. مناقشات الجماعة  

.كىك مف يقكد المجمكعة كيكجييا كيشترط أف يككف مف الفائقيف كالمتميزيف  : انقائد  

  

:اخحيار جمًىعات انعًم انحعاوني  يعايري  
  

 الطمبة يعمؿأف  يفضؿ تربكياك ،( مف مختمؼ المستكيات  األفراد) لعادة يتـ اختيار المجمكعات بشكؿ غير متجانس ا في
 ،تككف بشكؿ أكبر عند تعمميـ مع أفراد أعمى قدرة مف بقائيـ بشكؿ فردم  فادةكما أف اإل ،األقؿ قدرةن مع طمبة أعمى قدرة 

 ،م كثير مف األحياف يفضمكف العمؿ مع أفراد ليـ مستكل مماثؿ مف القدرة القدرة األعمى فإنيـ ؼ أصحابالطمبة  ماأ
بعض التجارب في مجاؿ العمؿ التعاكني تسمح بنكع مف المركنة في ىذا الجانب كذلؾ بأف تككف المجمكعات في  كىناؾ

كمف الجدير بالذكر . بعضيـ بالعمؿ مع  يةكفي مرحمة الحقة يتـ السماح لمطمبة ذكم القدرة العاؿ ،البداية غير متجانسة 
خبلؿ  اتكينصح البعض بعدـ تغيير المجمكع ،دكران ىامان في طريقة اختيار المجمكعات  فأف طبيعة الميمة كالمادة تمعبا

كتبادؿ المعرفة كبالتالي  ضيـلمسماح لؤلفراد بالتعكد عمى بع( مثبلن  أسبكعاف) متقاربة بؿ االنتظار لفترة  زمنيةفترات 
 .لتقدـ مبلحظة ا

 

 
 
 



 11 

  :املهاو يف انعًم انحعاوني  جصًيى
:  أف نميز نكعيف مف العمؿ التعاكني  يجب
فإف األفضؿ في  التاليكب ،لمميمة جكاب كاضح كمحدد  ػػكفيؾ ػػػػكعكفي ىذا الف ، جيدة البناء المياـاألكؿ يسمى  النكع

ىذا النمط مف العمؿ ال بد مف القياـ بالتعزيز حتى  كفي ، منواآلخريف  كيستفيد كيالمجمكعة ىك الذم يفسر لآلخريف 
 الخ.... كاألدكار، كالتقييـ  ،كما ال بد مف التفاعؿ بشكؿ كبير مف خبلؿ النصكص  ، ػػػػػػػػؿالجميع بالعـ ػػػـنضمف أف يساه

 
فإف ىذه  ػػػػيكبالتاؿ ،يكجد في ىذه المياـ إجابة كاحدة صحيحة  ال إذ ، رديئة البناء بالمياـالنكع الثاني فتسمى  أما

القكم بكجية نظره كبالتالي  ػالبكقد يقنع الطالب الضعيؼ الط ،الطبيعة تفرض عمى الجميع التعاكف لمكصكؿ إلى الحؿ 
النكع مف الميمات مف شأنو أف ينمي اإلبداع  كىذا ،يقمؿ مف كفاءة الطالب القكم كسيطرتو في حؿ ىذه الميمة 

) األكؿ  ػػػػكعالف ػػػػبلؼبخ ، ػػػػػرادبيف األؼ ػػػؿكما أنو يعطي كزنان كبيران لمتفاع ،ؿ المشكبلت الذىنية العميا كح اتكالميار
فييا العبلقة بيف التفاعؿ  عؼكتض ،نتائجيا التعميمية عمى مستكل االستيعاب  ػػػػػػػػػػركالتي تقتص( جيدة البناء  الميمػػات
.  كالتحصيؿ

 
مف جانب المعمـ في ىذا المجاؿ يتمثؿ في إمكانية تصميـ المياـ التي تتفؽ مع النكع  مما سبؽ فإف اإلبداع كانطبلقان 
كليس اإلجابات الكاضحة  ، ػػػػػػػددةالتي تتخذ الطابع ذك اإلجابات المفتكحة غير المح( رديئة البناء  الميمات) الثاني 

. المحددة 
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  :يحنىعة نحطبيق انحعهى انحعاوني  اسرتاجيجيات
 ،لطرؽ عديدة مف طرؽ التعمـ التعاكني تنسجـ مع مختمؼ المكضكعات األكاديمية  ػػػػػػػػػػػػػدعدد مف الباحثيف قكاع كضع

:  كمف ىذه الطرؽ 

 
    :طريقة انرتقيى اجلًاعي  -1

: ىذه الطريقة  خطكات  
.في المجمكعة  متعمـيعطي المعمـ رقمان لكؿ  -  
.عانة بالسبكرة كأكراؽ عمؿ معدة سمفان يشرح المعمـ المفيـك باالست -  
.يسأؿ المعمـ سؤاالن  -  
أف يناقشكا السؤاؿ معان في كؿ مجمكعة حتى يتأكدكا مف أف كؿ عضك في الفريؽ يعرؼ  المتعمميفمف  المعمػػػػػػػـيطمب  -

.اإلجابة   
 ؿالمتفؽ عمييا مف قب ػػػػػػػػػابةجيب اإلجنفس الرقـ في كؿ مجمكعة بأف م مػػػػؿيطمب المعمـ رقمان محددان كعمى كؿ مف يح -

.مجمكعتو   
 متعمميفكىذا التفاعؿ إيجابي ألف اؿ ،أف ىذه الطريقة تحقؽ عممية التفاعؿ االجتماعي أكثر مف الطريقة التقميدية  نبلحظ

.مرتفعي التحصيؿ سيشارككف بشكؿ فعاؿ ألنيـ مف الممكف أف يسألكا   

  :جمًىعة اننقاش  طريقة -2
:  ىذه الطريقة  خطكات

. يشرح المعمـ المفيـك  -  
. يسأؿ المعمـ سؤالو لكؿ فريؽ بصكت منخفض أك مف خبلؿ أكراؽ العمؿ  - 
. حكؿ السؤاؿ في كؿ مجمكعة أك فريؽ  متعمميفاؿ تحاكرم -
. أك يسأؿ المعمـ سؤالو لمصؼ بشكؿ عاـ  ،مف الممكف أف تقدـ كؿ مجمكعة كرقة إجابة كاحدة  -

 

اخلطىات انثالثة تاملقابهة ذا طريقة-3  
: ىذه الطريقة  خطكات  

.ككؿ مجمكعة تقكد طريقة المقابمة أك النقاش كحدىا  ،يككف الطمبة مجمكعتيف ثنائيتيف داخؿ فريقيـ الرباعي  -  
. لعكسالذم يسأؿ يصبح في مكقع المجيب كبا ،أدكارىـ  متعمميفيعكس اؿ -  
.كعات الثنائية داخؿ كؿ فريؽ رباعي الكضع بتغيير المجـ متعمميفاؿ ديرم -  



 13 

 

:انبطاقات املهىنة  طريقة -4   

.ألفراد المجمكعة  ةالمعمـ بتكزيع بطاقات ممكف ـكيؽ كفييا ػ  
.منفردا  قاإلجابة عمي متعمـيطرح سؤاالن لممتعمميف جميعا كيطمب مف كؿ  ػ  
.يطمب المعمـ أصحاب كؿ لكف التجمع مع القائد صاحب المكف  ػ  
.إجاباتيـ كاالتفاؽ عمى إجابة كاحدة  بعةح ليـ مناقشة السؤاؿ كمتايتي ػ  
.يستمع المعمـ إلجابات المجمكعات  ػ  
و المعمـ انتباه المتعمميف إلى أف ىذه المجمكعة إجابتيا ىي األقرب كيحث بقية المجمكعة عمى إعادة النقاش كتحديد  ػ يكجّد

.نيائية  ةإجاب  
.إلجابة مع تبرير أك دليؿ يؤكد صحة إجابتيـ يكجو المعمـ إلى أنو يريد ا ػ  
.يستمع إلى إجابات المجمكعات كيرشح أفضؿ إجابة  ػ  

 

:  اهلادفة  جعهيًةانصىر ال طريقة -5  
.يقـك المعمـ بإلصاؽ مجمكعة مف الصكر في جكانب متعددة مف الفصؿ  ػ  
و إلى الصكرة التي أعجبتو  ػ .يطمب مف المتعمميف التكجّد  
سبب اختيارىـ ليذه الصكرة ػ قراءة عبارة تحت الصكرة كمحاكلة ربط العبارة ) لـ المطمكب مف المجمكعات يحدد المع ػ

(الخ .... حكؿ ىذه الصكرة  متكاممةبالصكرة ػ بناء فقرة   
.يستمع المعمـ إلى إجابات المجمكعات  ػ  

   :طريقة اسحعراض إجابات اجملًىعات األخري  -6
أسباب ػ قراءة ما بيف  تحديدػ تحديد ىدؼ الكاتب ػ  لةحؿ مشؾ: تاج إلى تحميؿ كاستنتاج مثؿ يطرح المعمـ سؤاالن يح ػ

.الخ ..... السطكر   
.يطمب مف المجمكعات التباحث ككضع إجابة محددة ليذا السؤاؿ  ػ  
.لمردّد عمى استفسارات المتعمميف  مكانويطمب مف كؿ قائد المككث في  ػ  
في  عةكمناقشة قائد المجمك خرلكاالطبلع عمى إجابات المجمكعات األ ؿجماعي التجك يطمب مف المجمكعات كبشكؿ ػ

.اإلجابة   
ببلغ القائد بما كجدكه مف إجابات المجمكعات األخرل  ػ .يعكد أفراد المجمكعة لمكانيـ كا   
.لممجمكعة الفرصة لمتباحث باإلجابة النيائية  المعمـيتيح  ػ  
و الطبلب إلى اإلجابة الصحيحة  يستمع المعمـ لئلجابات مف كؿ ػ .مجمكعة كيكجّد  
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:   طريقة انبطاقة  -7  
.يكزع المعمـ عمى المتعمميف بطاقات  ػ  
:يطرح المعمـ مكضكعان كيحدد المطمكب مف كؿ طالب كأيف يكتب اإلجابة مثؿ  ػ  

حدد قيمة اكتسبتيا في جية حدد الفكرة في أعمى البطاقة جية اليميف ، حدد ىدؼ الكاتب في األعمى جية اليسار ، ) 
(اليميف بأسفؿ البطاقة ، حدد تعبيران أعجبؾ بأسفؿ البطاقة جية اليسار   

بقية أفراد المجمكعة  باتإجابتو يقـك المتعمميف بتبادؿ البطاقات كاالطبلع عمى إجا متعمـكؿ  ببعد أف يكت ػ  
.بعد ذلؾ يتفؽ أعضاء المجمكعة عمى إجابة محددة  ػ  
 

    ي مير بها اندرس بطريقة انحعهى انحعاونيانث املراحم
 

:  األكلى المرحمة  
: داخؿ الفصؿ  متعمميفطريقة تكزيع اؿ. 1  
حسب الفركؽ الفردية  متعمميفتكزيع اؿ -  
( . ممتاز ، جيد جدان ، جيد ، مقبكؿ ، راسب  )   
أف يتغير المنسؽ كيفضؿاختيار قائد أك منسؽ لكؿ مجمكعة  -  
. دمة في المقاءات القا   
(  8-6-4)  زكجيان يككف عدد المجمكعة الكاحدة  فأ -  
. يتجاكز ىذا العدد   كال  
.أف يككف شكؿ المجمكعات عمى شكؿ دائرم  -  

 
:  الثانية المرحمة  

: طريقة تكزيع إدارة كقت الحصة . 2  
. تعطى عشرة دقائؽ لمعصؼ الذىني لكؿ مجمكعة حسب مكضكع الدرس  -  
ستعراض األفكار الرئيسية المستنبطة مف المجمكعات مف خبلؿ تعميؽ رؤساء المجمكعات حكؿ ما تعطى عشرة دقائؽ ال -

تكصمت إليو كؿ مجمكعة مف أفكار ، مع األخذ بعيف االعتبار عدـ التكرار ليذه األفكار الجديدة لمكضكع الدرس مف قبؿ 
. المجمكعات األخرل   

.كؿ مجمكعة أك مف قبؿ المعمـ نفسو تسجيؿ ىذه األفكار عمى السبكرة مف قبؿ منسؽ  -  
 



 15 

:   الثالثة المرحمة
:  دكر المعمـ في ىذه المرحمة . 3
عطاء أمثمة تكضيحية  - يعطى عشركف دقيقة مف زمف الحصة لممعمـ في إبراز النقاط التكضيحية لمكضكع الدرس كا 
 الرئيسيةأثناء استعراض األفكار  عمميفمتالنقاط التي لـ يبرزىا اؿ الؿمف خ متعمميفالشرح المطمكب نقمو إلى اؿ سبح

.  التي حققت أقصى تكضيح لمكضكع الدرس  لممجمكعاتلمدرس كاإلشادة 
في العصؼ الذىني كاالستعداد المبكر في اإلجابة  متعمميفاإلعداد المسبؽ الجيد مف قبؿ المعمـ مف خبلؿ تجاربو مع اؿ -

. أنفسيـ  متعمميفاؿكالتكضيح لنقاط يتكقع المعمـ استثارتيا مف قبؿ 
 

:  الرابعة المرحمة  
: دكر التقكيـ كالمراجعة . 4  
المجمكعات كحسب ما كرد في  فتعطى الجزء المتبقي مف زمف الحصة لممناقشة كالحكار حكؿ األفكار المستنبطة ـ -

المتعمقة بمكضكع في داخؿ المجمكعات حكؿ بعض التساؤالت كالتعميقات  متعمميفاؿ ةشرح المعمـ لمكضكع الدرس كاستثار
داخؿ المجمكعات الصغيرة أثناء الجكلة األكلى مف زمف الحصة كحسب ما كرد مف  نيـالدرس لـ تكف كاضحة في أذىا

إضافات أك تكضيحات مف قبؿ المعمـ نفسو ، كىذه المبلحظة يككف المعمـ مسئكالن عنيا أثناء مبلحظتو لكؿ مجمكعة 
.. في داخؿ المجمكعات في النقاش حكؿ مكضكع الدرس  ىـأنفس متعمميفاء قيادة اؿكالسمبية أثف ابيةكتسجيؿ النقاط اإليج

 متعمميفالسمبيات الكاردة مف اؿ ناقشةيأتي دكر المعمـ في إبرازىا إذا دعت الحاجة ليا مف خبلؿ دعـ اإليجابيات ـك
. أنفسيـ أثناء النقاش في المرحمة األكلى مف زمف الحصة   

 
أف تككف اإلجابة جماعية مف نفس المجمكعات  المتعمميفىذه المرحمة في معرفة اإلجابة مف يحاكؿ المعمـ أثناء  -

تحقؽ مف خبلؿ  لدرسالعالية ، ألف ىدؼ ا المتعمميفالمجمكعات دكف النظر إلى مستكيات  أفرادكمحاكلة مشاركة معظـ 
تاحة الفرصة لمعظـ اؿ عاليةبأف مكضكع الدرس تحقؽ بنسبة  معمـمعرفة اؿ في المشاركة اإليجابية في استيعاب  تعمميفـكا 

.مكضكع الدرس الجديد في كؿ حصة دراسية   
 

 


