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يذتٕٖ 

 يزكشح انتؼهى انتؼبَٔٙ

 

ؼلُ اٌظفسخ اٌؼٕٛاْ 
 

:   انٕدذح األٔنٗ -1

 :يفٕٓو انتؼهى انتؼبَٔٙ  

  ِٟٔٚفب١ُ٘ اٌزؼٍُ اٌزؼب. 

  ٟٔٚأ٘عاف اٌزؼٍُ اٌزؼب. 

 ٟٔٚفٛائع اٌزؼٍُ اٌزؼب .

 ط األقبق١خ ٌٍزؼٍُ األّٔب. 

  ٍُاٌؼٕبطؽ األقبق١خ ٌٍزؼ. 

 

: انٕدذح انثبَٛخ  -2

  :أعبعٛبد انتؼهى انتؼبَٔٙ  

  ٟٔٚاٌّدّٛػبد فٟ اٌزؼٍُ اٌزؼب. 

 ٚ رٛؾ٠غ أقف ٚضطٛاد ٔدبذ اٌّدّٛػبد اٌزؼب١ٔٚخ

 .األظٚاؼ فٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

   ٟٔٚاٌّؽازً األقبق١خ  فٟ اٌزؼٍُ اٌزؼب. 

 

                      : انٕدذح انثبنثخ -3

: يًٛضاد ٔيؼٕلبد انتؼهى انتؼبَٔٙ

  ِٟٔٚزطٍجبد اٌؼًّ اٌزؼب. 

  ٗ١ِّؿاد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚقٍج١بر .

  ٞاٌفؽق ث١ٓ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌزؼٍُ اٌدّبػٟ اٌزم١ٍع. 

  ِؼٛلبد اقزطعاَ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ اٌّعاؼـ. 

 

. ًَٕرج نخطٕاد انذسط انتؼبَٔٙ  -4
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 التعلم التعاوني
 

 

: اٌٙعف اٌؼبَ 
 

. انتؼهى انتؼبَٔٙ يٓبساد انالصيخ فٙ تطجٛك  كفبٚبدانًتؼهًبد ال إكغبة 

 

 

:  اٌطبطخاأل٘عاف 
 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ا١ُِ٘فاٌّزؼٍّبد  إوكبة. 

 

  ا١ٌّّؿاد األقبق١خ ٌٍزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ِؼؽفخ. 

 

  ْأ١ّ٘خ اقزطعاَ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ث١ب. 

 

  أقبق١بد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رٛض١ر. 

 

  اٌزؼبٟٚٔ األّٔبط األقبق١خ ٌٍزؼٍُشؽذ . 

 

  اٌفؽق ث١ٓ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ رٛض١ر. 

 

  ٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚو١ف١خ ثٕبء وً ػٕظؽٌجٕبء ا اٌؼٕبطؽ األقبق١خغوؽ. 

 

  ْفٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ِزؼٍُاٌّؼٍُ ٚايظٚؼ وً ِٓ ث١ب. 

 

  ث١ٓ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌزؼٍُ اٌزم١ٍعٞ رج١بْ اٌفؽٚق اٌؽئ١ك١خ. 

 

 رؽث٠ٛب رٙبػبٌحاقزطعاَ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ اٌّعاؼـ ٚطؽق َ قػٛائ غوؽ . 

 

 ٟاٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ِفب١ُ٘رطج١ك  اٌزؽو١ؿ ػٍٝ اٌىفب٠بد ٚاٌّٙبؼاد اٌّىزكجخ ف. 

 

 ػبٟٚٔ ِٓ ضالي رٕف١ػ ٚؼشخ ػًّ رطظظ١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔرؽق١ص ِفب١ُ٘ اٌؼًّ اٌذ. 
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: مقدمة 
لقد تطورت أساليب وطرق التدريس في اآلونة األخيرة نتيجة لتطور المجتمعات  

،  وازدىار الحضارات وانتشار المعارف واستخدام التكنولوجيا الحديثة فييا
، واألبحاث التربوية التي أخذت عمم النفس التعميمي الحديث أصول واستنادا إلى 

، وحاجتيم إلى تغير النمط التقميدي  عممينفي الحسبان االزدياد المطرد لوعي الم
يجاد نوع أو أنواع بديمة تتواءم مع التطور العممي والعي  في عممية التعميم ، وا 

م ، والقفزة التكنولوجية الكبيرة ، التي جعمت من العال المعرفي القائم في المجتمع
أقل جيد ، مما سيل بذل الواسع قرية صغيرة يمكن اجتيازىا بأسرع وقت ، و

فكان مما شممو ىذا التطور البحث . االنفتاح العالمي ومتابعة كل جديد ومتطور 
األساليب القديمة الجامدة ،  تطويرجديدة بمقدورىا  ةتعميميعن طرق وأساليب 

والعاممون في الحقل  أدرك المعممين والرقي بعممية التعمم إلى أفضل مستوياتيا إذا
توفير  مع أىمية في الجوانب التربوية بنجاح التعميمي استخدام ىذه األساليب

. اإلمكانيات الالزمة ليا جميع 
 
، أو ما يعرف  التعلم التعاونيىذه الطرق المتطورة طريقة ابرز ومن  

 .بتعمم المجموعات 
 

بد أن تكون لدى المعمم  فال ، لدرس التعاونيإن المعمم ىو القاعدة األساسية لنجاح ا
فإن بعض ، ناجح تعميمي الرغبة واإلرادة القوية لتطوير نفسو وطالبو وتحقيق درس 

المشكالت البسيطة التي تواجو بعض المعممين عند تطبيق درس تعاوني تكون ردة 
أمر  فعل سمبية عمى المعمم كاإلزعاج وكثرة الحركة وعدم تنسيق المجموعات وىذا

فيجد ، العقبات  تمكسيل عالجيا فاالستمرارية بالعمل تذلل يفيي عقبات  متوقع ،
 نفسو متقنًا ميارات جديدة تساعده عمى االبتكار واإلبداع في مجال العملالمعمم 

. المشكالت التي تعترض سير العملأغمب وتفادي التربوي ، 
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ليس ببعيد أن الطالب الذين فشموا كان االعتقاد السائد في األوساط التربوية من زمن 
 المعمم انتباىًا أثناء الدرس عطواىم أولئك الذين لم ي، في النظام التعميمي ولم يتعمموا 

في حماية كل من المدرسة والمعممين من ميما لعب ىذا االعتقاد دورًا  التعميمي حيث
، عميم طالبيم أي انتقاد قد يوجو ليم أو أية مسؤولية قد تمحق بيم إن فشموا في ت

 ، ولقد اعتمد كل من المدرسة والمعممين عمى ىذا االعتقاد لتبرير عدم تعمم طالبيم
كمبررات ومسببات لتفسير تدني تحصيل الطمبة  خدمتتبع ذلك عوامل أخرى است

 .الستمرار في النظام التعميمي وفشميم في ا

 
عن أنفسيم في تدني د الموم مما سبق أن المدرسة والمعممين يحاولون إبعا نالحظ
تحصيل طالبيم لكن المتتبع لتطور العممية التربوية يالحظ أن تمك النظرة قد  مستوى

تغيرت في العصر الحاضر وأصبح تدني مستوى التحصيل الدراسي يعود مباشرة إلى 
المتبعة في إيصال المعمومات التدريسية المدرسة ومعممييا وبرامجيا التعميمية والطرق 

وظيرت ألول مرة قضايا تتعمق مباشرة بالمعممين أطمق عمييا ممارسة .. إلى الطمبة
 .غير صحيحة في التعميم

العديد من األنظمة والقوانين والتشريعات التي تنص عمى حق الفرد في  توصدر
 . الحصول عمى نتائج جيدة من العممية التعميمية

لمتعمم في العممية من ىنا برزت أىمية التدريس والتدريب من خالل تفعيل دور ا
التعميمية سواء  في مجموعات كبيرة أو في مجموعات صغيرة كطرائق مثمى إليصال 
المعمومات إلى الطالب وحثو عمى المشاركة والمساىمة بفاعمية في العممية التعميمية 

مما قد يؤدي في النياية إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي عند فئات المتعممين 
نجاح   العممية التعميمية بوجو عامبوجو خاص وا 

ولمتغمب عمى عيوب طرق التدريس القائمة عمى جيد المعمم جاءت طرق التعميم 
المعتمدة عمى جيد المعمم والمتعمم معا وبذلك أصبح المتعمم ىو محور العممية 
 ..التعميمية وتغير دور المعمم ليصبح موجيًا ومرشدًا وميسرًا لعمميتي التعميم والتعمم
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اآلن بصدد التركيز عمى طريقة من طرق التدريس القائمة عمى جيد المعمم ونحن 
 . التعلم التعاونيوالمتعمم والتي منيا 

 
:  ثالث ٔدذاد إنٗانتؼهى انتؼبَٔٙ  يُظٕيخًٔٚكٍ تمغٛى 

 

:   انٕدذح األٔنٗ -1

 

 :يفٕٓو انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔتُمغى إنٗ  

 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ا١ُِ٘ف. 

 رؼبٟٚٔ اٌزؼٍُ اي أ٘عاف. 

 ٟٔٚفٛائع اٌزؼٍُ اٌزؼب .

  ٍُاألّٔبط األقبق١خ ٌٍزؼ. 

  ٍُاٌؼٕبطؽ األقبق١خ ٌٍزؼ. 

 

 

 

: انٕدذح انثبَٛخ  -2

 
: أعبعٛبد انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔتُمغى إنٗ  

  

  ٟٔٚاٌّدّٛػبد فٟ اٌزؼٍُ اٌزؼب. 

 ٚ ٟٔٚرٛؾ٠غ األظٚاؼ فٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ أقف ٚضطٛرٓ ٔدبذ اٌؼًّ اٌزؼب. 

  فٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ   ألقبق١خاٌّؽازً ا. 

 

 

: انٕدذح انثبنثخ  -3
                      

:  يًٛضاد ٔيؼٕلبد انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔتُمغى إنٗ

 

  ِٟٔٚزطٍجبد اٌؼًّ اٌزؼب. 

  ٗ١ِّؿاد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚقٍج١بر .

  ٞاٌفؽق ث١ٓ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌزؼٍُ اٌدّبػٟ اٌزم١ٍع. 

 ػبٟٚٔ فٟ اٌّعاؼـ ِؼٛلبد اقزطعاَ اٌزؼٍُ اٌذ. 

 

 . ًَٕرج نخطٕاد انذسط انتؼبَٔٙ -4
 

 



 7 

   :انٕدذح األٔنٗ : أٔال 

 
 : انتؼهى انتؼبَٔٙ اْٛىيف

 

: متكافئة منيا  مفاىيمبعدة  التعلم التعاونييمكن تعريف 
وجود مجموعة صغيرة  تضمنتدريس ت إستراتيجية"عمى أنو  (1) التعمم التعاوني يعرف

فييا إلى أقصى تطوير الخبرة التعميمية لكل عضو  سويا بيدفيعممون  من المتعممين
". حد ممكن

تدريس تتمحور حول  إستراتيجية"  عمى أنو (2) التعاوني كما يمكن تعريف التعمم  
ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق ىدف  المتعمم  حيث يعمل المتعممين 

". تعميمي مشترك
 إلى أن المتعممين يشير  أنو (3) يوصف التعمم التعاونإطار آخر يمكن وفي  

عندما تتييأ ليم الفرصة ليعمموا مع  و باإلحباطأيشعرون أحيانا بالعجز أو باليأس 
فإن ذلك يفتح ليم نوافذ من الفرص ويعطييم األمل ، فريق عمل  زمالء ليم ضمن 

. ويجعميم يشعرون أنيم أكثر قدرة والتزاما نحو عمميم 
 
ول أن تكون أماكن حيث يبدي إذا أريد لمفص"  ض التربويينوفي ىذا الشأن يقول بع 

اىتماما ببعضيم البعض ، ويظيرون التزاميم نحو نجاح كل منيم فالبد  المتعممين 
.  بينيم أن يكون الموقف التعميمي ذا طابع تعاوني

 

 يةىو بيئة تعمم صف (4) التعمم التعاوني: "  لتعريف التالي فيقدم ا البعض اآلخر   أما
ام تعميمية، المتباينين في قدراتيم ينفذون مو تتضمن مجموعات صغيرة من المتعممين

" بعضيم البعض، ويتخذون قراراىم باإلجماعوينشدون المساعدة من 
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:  األخرى التعريفاتناك بعض ه أنكما 

 
 4  –3مجموعات تعاونية غير متجانس مكونة من  يعبارة عن التعمم ف (5)ىو

داخل  يالتعاون الذاتمعًا تحت إشراف المعمم أو ضمن إطار من  أشخاص يعممون
 .المجموعة من أجل أن يساعد بعضيم بعضًا في عممية التعمم

 
تختمف بينيم الفروق  متعممين مشترك بين عدد من الىو عبارة عن تفاعل  (6)أو 

 .الفردية يعممون في ورشة عمل ضمن أىداف وميارات تعاونية لموصول ليدف محدد

العمل مع بعضيم البعض والحوار فيما  متعمميننموذج تدريس يتطمب من ال (7)ىوأو 
بينيم يتعمق بالمادة الدراسية وأن يعمم بعضيم بعضًا وأثناء ىذا التفاعل الفعال تنمو 

. لدييم ميارات شخصية واجتماعية إيجابية
 

ًٖ جذٚذاً ٚشاد تؼهًّْٔكزا فئٌ انتؼهى انتؼبَٔٙ ٚصجخ جضءاً يٍ أعبنٛت انتذسٚظ ٔنٛظ و . دتٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: أْذاف انتؼهى انتؼبَٔٙ 
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 :ييدف التعمم التعاوني إلى إكساب المتعمم الميارات التالية

  

 ِزؼ١ٍّٓؾؼع ؼٚذ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اي.   

 

 أفضًرؼ١ٍّٟ ٚاؼرمبئُٙ ٌّكزٜٛ  ِزؼ١ٍّٓرط٠ٛؽ ِٙبؼاد اي. 

 

 ِزؼ١ٍّٓطبلبد اٌؼم١ٍخ اٌىبِٕخ ٌعٜ اياي رشد١غ. 

 

 ُرسًّ اٌّكؤ١ٌٚخ ٚارطبغ اٌمؽاؼ اٌك١ٍ. 

 

 ٍٝث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ إٌمبل ٚاٌسٛاؼ اٌٙبظفٚ اٌجسش اٌمعؼح ػ . 

 

 

 ٓٚزكٓ اٌزظؽف و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ا٢ضؽ٠.  

 

  ٚاٌؽظ ثطؽ٠مخ ِجبشؽح ِٚٙػثخٚاٌزسعس إرمبْ ِٙبؼح فٓ االقزّبع. 

 

 ٚ اٌّّٙخ اٌّؼٍِٛبداٌّؼبؼف ٚاقزٕزبج اقزطالص. 

 

 ٚاٌزسعٞ اال٠دبثٟ ٌعٜ اٌّزؼ١ٍّٓؼ٠فخ لإٌّبفكخ اي. 

 

 ًِإٌشبط ٚاٌس٠ٛ١خ ٚاٌزفبػً ٚلٛح اٌزؽو١ؿ ٚاالٔزجبٖ ٚاٌزأ. 

 

 ًٌ ٚلعؼارٗ اٌؼم١ٍخ ِٚكبػعح  ٚاردب٘برٗ إلثؽاؾ ِٛا٘جٗ ِزؼٍُإربزخ اٌفؽطخ

  .ا٢ضؽ٠ٓ ٚاٌظؼٛظ ٌٍمّخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: فٕائذ انتؼهى انتؼبَٔٙ
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أنو يحقق عمى المتعممين الدراسات التي أجريت أثبت التعمم التعاوني من خالل 
 :التاليةالتربوية الفوائد 

 

 رسظ١ً أػٍٝ ٚرػوؽ ٌفزؽح أطٛي. 

 

 اقزؼّبي أوثؽ ٌؼ١ٍّبد اٌزفى١ؽ اٌؼ١ٍب. 

 

 ؾ٠بظح األضػ ثٛخٙبد إٌظؽ. 

 

  ِؿ٠ع ِٓ اٌعافؼ١خ اٌعاض١ٍخ ٌٍزؼٍُ ِٚؿ٠ع ِٓ اٌؼاللبد اال٠دبث١خ ث١ٓ اٌفئبد اٌغ١ؽ

 .ِزدبٔكخ

 

 ٛػ٠ٓ١ٍّٓ ِٛالف أفضً ردبٖ اٌّعؼقخ ٚاٌُرى.  

 

 ٜٛاززؽاَ أػٍٝ ٌٍػاد ِٚكبٔعح اخزّبػ١خ أل. 

 

  ًِّؿ٠ع ِٓ اٌزٛافك إٌفكٟ اال٠دبثٟ ِٚؿ٠ع ِٓ اٌكٍٛو١بد اٌزٟ رؽوؿ   ػٍٝ اٌؼ

 .ٚرسمك ِٙبؼاد رؼب١ٔٚخ أوثؽ

 

 ِزؼ١ٍّٓ ر١ّٕخ اٌمعؼح ػٍٝ زً اٌّشىالد ٚاٌمعؼح اإلثعاػ١خ ٌعٜ اي. 

 

  ٌٝرسكٓ اٌّٙبؼاد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌمعؼح ػٍٝ اٌزؼج١ؽ ٚرؿا٠ع   اٌمعؼح ػٍٝ رمجً ٠ؤظٞ إ

 .ٚخٙبد إٌظؽ اٌّطزٍفخ

 

 ٠ؤظٞ إٌٝ رٕبلض اٌزؼظت ٌٍؽأٞ ٚاٌػار١خ ٚرمجً االضزالفبد ث١ٓ األفؽاظ. 

 

 فؽطخ رطج١ك ِب ٠زؼٍّٛٔٗ فٟ ِٛالف خع٠عح  ٌّزؼ٠ٓ١ٍّز١ر ي. 
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: نهتؼهى انتؼبَٔٙ األًَبط األعبعٛخ 

 

:   التعاوني أنماط رئيسة من أساليب التعمم بشكل عام ىناك ثالثة 
  

:  التعمم التنافسي : أوال
يتناسب  ل متعمم ضد بعضيم البعض، فنجاح أو فش وىنا يعمل المتعممين    

سببا  ال يجد المتعمم التعميمةذه البيئة في ه. آخر عكسيا مع نجاح أو فشل متعمم
من التعمم يتم تصحيح أعمال وطبقا ليذا النمط  .لوجوىريا يدعوه لمساعدة زمي

، حيث تنسب درجات المتعممين ألفضل الذي يقومون بو  ا لممنحنىوفق المتعممين
. في الفصل  متعمم

  
: التعمم الفردي : ثانيا
ينيم، كما أن فرادى بقميل من التفاعل ب ىذا النمط من التعمم يعمل المتعممين وفي    

 ىنا يتم تقويم المتعمم.تعمم مستقل عن نجاح أو فشل متعمم آخرنجاح أو فشل أي م
فما فوق يحصل عمى تقدير % 90كل من يحصل عمى )وفق معيار معد مسبقا 

( . ممتاز، مثال
 

 : ثالثا التعمم التعاوني 
 النمط  ، وفي ىذا التعلم التعاونيوىو النمط األقل شيوعا وىو  

 .أو فشل زمالئو  عمى نجاح يعتمد نجاح أو فشل المتعمم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 :انؼُبصش األعبعٛخ نهتؼهى انتؼبَٔٙ 
 

بل إن كثيرًا ممن . يعتقد البعض أن التعمم التعاوني بسيط وسيل التنفيذ       
ىناك فرق  .يعتقدون أنيم يستخدمون التعمم التعاوني ىم في الواقع يفتقدون لجوىره 

قف تعميمي ا وبين صياغة موفي مجموعات ليتعممو لمتعممين جوىري بين وضع ا
.  جميعا بمشاركاتيم اإليجابية  تعاوني يسيم فيو المتعممين

بجانب بعضيم البعض عمى نفس  التعاوني ال يعني أن يجمس المتعممين التعمم
 كما أن الطاولة ليتحدثوا مع بعضيم وكل منيم يعمل إلنجاز الميمة المكمف بيا 

بتنفيذ ميمة محددة مع إشعارىم بأن عمى  عممينلم التعاوني ال يعني تكميف المتالتع
. أولئك الذين ينتيون أوال مساعدة زمالئيم األقل إنجازا 

ي ال يعني تكميف مجموعة من المتعممين بتنفيذ تقرير ينجزه متعمم واحد التعمم التعاون 
. بوضع أسمائيم عمى المنتج النيائي  ة المتعممينبقي في حين يكتفي

متقاربين مكانيا من بعضيم  أبعد من أن يكون مجرد متعممينتعاوني التعمم ال
. يقتسمون المصادر ويتحاورون ويساعد بعضيم البعض 

 

في يجب أن تتوفر العناصر التالية  أىمية ذلك في التعمم التعاوني ؛ كل من عمى  
 : تعميما تعاونيا لكي يكون موقفا الموقف التعميمي

 

 ين متعممالمشاركة اإليجابية بين ال: 
 زمالئيمنجاح وفشل يجب أن يشعر جميع أعضاء المجموعة بارتباطيم حيال 

 ولكي يكون ".تعاونيا"فال يمكن أن يوصف الدرس بأنو  .في المواقف التعميمية
أنيم يشاركون إيجابيا زمالءىم في  المتعممينالموقف التعميمي تعاونيا يجب أن يدرك 

عمى مراقبة  يجابية تشجع المتعممينالمشاركة اإلحيث أن  مجموعتيم التعميمية
 . واضحا زمالءىم في المجموعة ومساعدتيم ليحققوا تقدما تعميميا
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  التفاعل المعزز: 
يقصد بالتفاعل المعزز قيام كل فرد في المجموعة بتشجيع وتسييل جيود         
بادل ويشمل ذلك أيضا ت. ليكمموا الميمة ويحققوا ىدف المجموعة  اآلخرينزمالئو 

المصادر والمعمومات فيما بينيم بأقصى كفاءة ممكنة وتقديم تغذية راجعة فيما بينيم 
 .

 

 إحساس الفرد بمسئوليتو تجاه أفراد المجموعة: 
وىو ما يعني استشعار الفرد مسئولية تعممو وحرصو عمى إنجاز الميمة        

.  المجموعة تقديم ما يمكنو لمساعدة زمالئو فيإلى إضافة ، الموكمة إليو 
 . زمالئيم اآلخريناألفراد ىنا ال يستشعرون مسئوليتيم أمام المعمم فقط بل وأمام 

 

 الميارات االجتماعية: 
غير ماىرين اجتماعيا ضمن مجموعة تعمم ومطالبتيم  متعممين إن وضع          

ل ميارات العم يجب أن يتعمم المتعممين. نجاحا يذكر بالتعاون مع زمالئيم لن يحقق
راٍق من التعاون تعميمي ضمن مجموعة الميارات االجتماعية الالزمة إلقامة مستوى 

 .دام تمك الميارات االجتماعيةوالحوار، وأن يتم تحفيزىم عمى استخ

 

  تفاعل المجموعة:     
في مجموعات التعمم التعاوني أن يحققوا إنجازا فيجب أن  متعممينإذا كان لل       

يتطمب التعمم التعاوني أن  حيث بأقصى كفاءة ممكنة بعضال يعمموا مع بعضيم
أن . كان مفيدا أم ال   يتأمل أفراد المجموعة فيما إذا كان ما اتخذوه من إجراءات

اليدف ىو تطوير فاعمية إسيام األعضاء في الجيد التعاوني لتحقيق أىداف 
.  المطموبة المجموعة
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،  َٙ ْٕ ػاللخ ثٍٛ يجًٕػخ يٍ انًتؼهًٍٛانتؼبٔ ولػُبصش انتغٔػهّٛ َشكض ػهٗ أٌ تكبيم 

ثأَٓى إيب أٌ ٚغشلٕا عٕٚب أٔ ُٚجٕ  إدغبط انًتؼهًٍٛ) نًشبسكخ اإلٚجبثٛخ ٔتتطهت تهك انؼاللخ ا

 يٍ (أٌ ٚتؼهى ٔٚغبْى فٙ تؼهى انًجًٕػخيُٓى ػهٗ كم فشد )، ٔانًغئٕنٛخ انفشدٚخ (عٕٚب

ٔ لٛبدح انًجًٕػخ ٔ اتخبر انمشاس ٔانتٕفٛك ثٍٛ انتٕاصم يغ غٛشِ ٔانثمخ )يٓبساد اجتًبػٛخ 

انتأيم فٙ يغتٕٖ أداء )انتفبػم انجُبء ٔانًجبشش يغ اٜخشٍٚ  يٍ، ٔ(ٔجٓبد انُظش انًتجبُٚخ

انتؼهى انتمهٛذ٘  فٙ ٚكٌٕ ثاألػضبء دٙتجبِ ثمٛخ (  انفشٚك ٔإيكبَٛخ تذغٍٛ ْزا األداء يغتمجال

   .ٚخ صيالئٓى ٔال ػٍ أداء انًجًٕػخ ػًٕيبيغئٕنٍٛ ػٍ تؼهى ثك ال ٚؼتجش انًتؼهًٍٛ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  انٕدذح انثبَٛخ ثبَٛب 
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: أعبعٛبد انتؼهى انتؼبَٔٙ

 
: انًجًٕػبد فٙ انتؼهى انتؼبَٔٙ  -1

  التعميمةتشكيل المجموعة  :

ال يأتي مصادفة ، بل ال بد أن تنبني تمك  ةتعميميإن تشكيل أي مجموعة   
ضرورية ، ويمكن أساسية وعة أو المجموعات المطموبة عمى أسس وقواعد المجمو

 : حصر ىذه األسس في التالي 

 الواحدة الشعور باالنتماء والقبول واالىتمام بالعمل في إطار المجموعة.  
  إن إقامة العالقات مع اآلخرين الذين يقدمون لك الدعم والمساعدة ال يحدث

نما يحتاج إ لى مزيد من التضحية لكي تتواءم وجيات بطريقة سحرية ، وا 
 . النظر ، واألفكار الالزمة لحل المشكمة 

  بيدف بناء مجتمع  نفسيا أن تعد بعناية خبرات المتعممينعمى المدرسة
.  تعممي 

  األخذ بعين االعتبار ما يعرف بحركية الجماعة ومبادئيا ، وىي تعني الكشف
ن أعضاء في جماعات ، وعن عن مدى اختالف سموك األفراد عندما يصبحو

 . سموكيم وىم فرادى 
  مراعاة العوامل الالزمة والضرورية التي تساعد عمى تحقيق مزيد من اإلنتاج

. 
 األساليب الفعالة لممناقشة والتخطيط ، والتقويم الجماعي  إتباع . 
  معاونة األفراد عمى فيم ما يحدث بالجماعة، وتحمميم مسؤولياتيم كأعضاء

.  لم أساليب القيادة الجماعية فييا ، وتع
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  معرفة المبادئ والظروف األساسية لمعمل الجماعي الفعال القائم عمى أساس
مشاركة كل فرد في الجماعة ، وتتمثل ىذه المبادئ في وضع الجماعة 
ألىدافيا ، وتحديد األنشطة التي ستعمل عمى تحقيقيا ، واإليمان بقدرة 

 .الجماعة عمى حل مشاكميا 
 

 : ٔاع انًجًٕػبد انتؼبَٔٛخ أٌ 

 : تضم المجموعات التعاونية خمسة أنواع ىي   

 .ـ المجموعات التعممية التعاونية الرسمية  1

 .ـ المجموعات التعممية التعاونية غير الرسمية   2

 .ـ المجموعات التعممية التعاونية األساسية  3

 .كري ـ المجموعات التعممية التعاونية الخاصة بالخالف الف 4

اونية المستخدمة إلغراض روتينية  ـ المجموعات التعممية التع 5

وفي ىذا اإلطار سنتحدث عن نوعين من تمك المجموعات ألنيما ىما المعنيتان في 
 : ، والطريقتان المعنيتان بالدراسة ىما  محاضراتنا

  المجموعات الرسمية. 

  المجموعات األساسية . 
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. ة التعاونية الرسمية أوال ـ المجموعات التعممي

بتشكيميا ، محاوال قدر اإلمكان  عممية تعاونية ثنائية يقوم المعمم وىي مجموعات ت   
ومن المتعارف عميو أن التعمم التعاوني يبدأ . أن يجعميا مجموعات غير متجانسة 

ا النوع من المجموعات يعمل بالتخطيط والتنفيذ لدروس تعاونية رسمية ، وفي ىذ
عمى مدار  تنفذمعا مدة تتراوح ما بين حصة كاممة ، وعدد من الحصص  نالمتعممي

أسابيع ، وذلك لتحقيق األىداف التعممية المشتركة ، والعمل معا عمى اإلنجاز 
 .المشترك لمميام التي كمفوا بيا 

 : وتتميز المجموعات الثنائية عن غيرىا من المجموعات األخرى بالتالي 

 .جموعة إما أنو يتحدث مع زميمو ، أو يستمع إليو في الم ـ أن كل متعمم 1

 .ـ تحافظ عمى انيماك أفرادىا في العمل  2

 .ـ أنيا أقل إزعاجا ، وأكثر انضباطية من المجموعات الكبيرة  3

ـ تزيد التواصل البصري ، الذي بدوره يشجع التواصل الصادق ، ويساعد عمى  4
 .لمجموعة إيجاد عالقات تتسم باالحترام بين أعضاء ا

ات الثنائية دائما فيشكل من المجموع ونبعض المعممين ال يستخدمكما لوحظ أن 
غير محبذة  إال أن المجموعات الثالثية. مجموعات ثالثية ، أو رباعية  متعممينال

الثالثة غالبا لن يجد من تحدث معو ، أو يشاركو في تنفيذ  أحيانا ألن أحد المتعممين
ولكن ىناك ظروف . اآلخرين بالعمل عمى الميمة معا  لمينالمتع الميمة النشغال 

معينة تحتم عمى المعمم أن يشكل مجموعات ثالثية أو رباعية ، وذلك عندما تتطمب 
الميمة كثيرا من اإلبداع ، أو تتطمب وجيات نظر متعددة ، وفي ىذه الحالة يفضل 

. استخدام المجموعات الثالثية
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م تشكيميا وتظير فاعميتيا ، عند الحاجة إلى مجموعات أما المجموعات الرباعية فيت 
دم الدعم والمساندة ، ألنيا تقدم مجموعة متنوعة من األفكار ووجيات النظر ، مما يق

مة الزوجي في المجموعات يؤدي إلى إقا دعما جيدا ، كما أن عدد المتعممين
أرقام ىواتفيم  ، وقد يتبادل أعضاء المجموعة عالقات صداقة مريحة بين المتعممين

، ويساعدون بعضيم بعضا عندما يكمفون بأنشطة منزلية ، أو ليتداركوا ما فاتيم من 
عن المدرسة ، كما يمكن ألعضاء مجموعة الدعم  غيبونمادة دراسية ، عندما ي

قدموا اقتراحاتيم يوالمساندة أن يقرؤوا حقيبة التعمم الخاصة بكل واحد منيم ، و
 . الخاصة بتحسين مستواىم

عن أربعة فمن وجية نظر بعض  المتعممين بياا المجموعات التي يزيد عدد أم  
التربويين غالبا ما تؤدي إلى مشاركة سمبية ، حتى ولو تم تقاسم وقت النقاش 

أن يبقوا ىادئين  يحدث ، إذ يتعين عمى معظم المتعممين بالتساوي ، وىذا نادرا ما
 . أكثر الوقت ، وذلك ما يصعب تحقيقو 

ولتشجيع التعمم التعاوني ، فإنو يتعين عمى القائمين عميو أن يكونوا قادرين عمى  
معرفة ما إذا كان المعممون يستخدمون المجموعات التعممية الرسمية بشكل مناسب 

عرف دور المعمم ، وىو دور ميم يشتمل في يأم ال ، ولمعرفة ذلك يتعين أن 
:  لى اآلتي ع المجموعات التعممية التعاونية الرسمية

 :تحديد أىداف الدرسـ  1

 : عمى المعمم أن يحدد نوعين من األىداف قبل أن يبدأ الدرس ىما   

ومما ينبغي . ، ومستوى التعمم  األكاديمية المالئمة لممتعممينأ ـ األىداف 
تعممو  كاديمية تحدد ما يتعين عمى المتعممينمعرفتو أن لكل درس أىدافا أ

 .
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تعمقة بالميارات االجتماعية ، والتي توضح الميارات ب ـ األىداف الم
سيركز المعمم أثناء الدرس ، بغرض تدريب حيث . يةرمزشخصية ، والال

.  الطالب عمى التعاون فيما بينيم بفاعمية 

  .اتخاذ قرارات قبل بدء العممية التعميمية ـ  2

مية في تحديد عدد تتمثل القرارات الواجب اتخاذىا قبل البدء في العممية التعمي 
أعضاء المجموعة ، وغالبا ما تتكون المجموعة التعممية التعاونية من عضوين إلى 

،  ين أن العدد قد يصل إلى تسعة متعممينأربعة أعضاء ، وقد قال بعض الباحث
زوجيا ما بين األربعة والستة وبعضيم أشار إلى أن العدد المناسب يحبذ أن يكون 

باين في اآلراء لتحديد العدد المطموب لتشكيل المجموعة ، ومن ىذا الت متعممين
التعممية التعاونية ، والتغيير الذي قد يطرأ عمى المجموعة من حين آلخر وتحديد 

غير أن البعض أشار إلى أن . عددىا يخضع ألىداف الدرس المحددة وظروفو 
أنو كمما قّل  الذين يشكمون المجموعة ، عدة األساسية بالنسبة لعدد المتعممينالقا

. العدد كمما كان ذلك أفضل 

 .  متعممينـ شرح الميمة ، وبنية اليدف لل 3

يتعين عمى المعمم في بداية الحصة أن يشرح الميمة األكاديمية لمطالب ، لكي  
لذا ينبغي عمى . يكونوا عمى بينة من العمل المطموب ، ولكي يفيموا أىداف الدرس 

 :  المعمم أن يوضح لطالبو اآلتي

أ ـ شرح ماىية الميمة ، واإلجراءات التي يتعين عمى الطالب إتباعيا 
 .إلنجازىا

الدرس ، ويربط المفاىيم والمعمومات التي سيدرسيا  أىدافب ـ أن يشرح 
. الطالب مع خبراتيم ومعموماتيم السابقة 
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يعبر المعممون عن التوقعات األكاديمية من : ج ـ شرح محكات النجاح 
موضوعة مسبقا تحدد األداء المقبول ، واألداء غير المقبول  رمعاييخالل 

، بطال من وضع عالمات لمطالب ، وأحيانا يستخدم المعممون التحسن 
كمحك لمتفوق ، بمعنى تقديم أداء أفضل في ىذا األسبوع مقارنة باألسبوع 

 . المنصرم 

:  بناء االعتماد المتبادل اإليجابي  -د

لمعممون من أن الطالب يفكرون بشكل تعاوني وليس بشكل لكي يتأكد ا           
 : ىي  ثالثة مسؤولياتفإنيم يشعرون الطالب بأن لدييم " نحن وليس أنا " فردي 

 .أ ـ مسؤولية تعمم المادة المسندة إلييم 

 .ب ـ مسؤولية التأكد من تعمم جميع أفراد المجموعة لممادة 

 . الصف ليا بنجاح ج ـ مسؤولية التأكد من تعمم جميع طالب 

إن مما ينبغي معرفتو أن االعتماد المتبادل اإليجابي ىو أساس التعمم التعاوني ، 
فبدونو ال وجود لمتعاون ، ويمكن لممعمم بناء االعتماد المتبادل اإليجابي بطرق كثيرة 

 :أىميا 

،  فكل درس تعاوني يبدأ باالعتماد اإليجابي في تحقيق اليدف: أ ـ تحقيق األىداف 
 :وبناء ىدف المجموعة يتم بالطرق التالية 

  أن يحصل جميع أعضاء المجموعة عمى درجة أعمى من الدرجة المحكية
. المحددة عند اختبارىم بشكل فردي 

  أن يحصل جميع الطالب عمى درجات أفضل من الدرجات السابقة. 
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 ر أن تصل الدرجة الكمية لممجموعة إلى المحك المحدد عندما يتم اختيا
 .الطالب بشكل فردي 

  أن تخرج المجموعة بناتج واحد . 

ب ـ تحقيق المكافأة ، واالعتماد المتبادل في أداء األدوار ، والحصول عمى الموارد 
. المطموبة

ية جماعية ، بمعنى إن حصل رمزويتم تحقيق المكافأة من خالل تقديم مكافآت   
االختبار ، فإن كل طالب في %  90جميع طالب المجموعة عمى عالمة أعمى من 

مما يجعل أفراد المجموعة . من المجموعة سيحصل عمى خمس عالمات إضافية 
يشجعون ويدعمون تعمم بعضيم بعضا ، ومثل ىذا الدعم والتشجيع اإليجابي يؤثر 
إيجابا عمى الطالب ذوي المستوى المتدني لكي يصبحوا أكثر مشاركة في العممية 

 .التعممية 

وىو غرض ضمني من التعمم التعاوني ، ينحصر في : ؤولية الفردية ج ـ بناء المس
جعل كل طالب في المجموعة عضوا أقوى بذاتو ، ويتم تحقيق ىذا الغرض من 

 .األقصى الممكن الوصول إليو خالل تعمم كل طالب الحد 

ويتم ىذا بتعميم النواتج اإليجابية المنبثقة عن : د ـ بناء التعاون بين المجموعات 
 .لتعمم التعاوني عمى الصف بأكممو من خالل بناء التعاون بين المجموعات ا

عندما تبدأ المجموعات العمل بفاعمية : ىـ ـ تحديد األنماط السموكية المرغوب فييا 
 : فإن األنماط السموكية المتوقع حدوثيا تتمثل في اآلتي 

  الطمب من كل عضو أن يشرح كيفية الحصول عمى اإلجابة. 
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 لب من كل عضو ربط ما يجري تعممو حاليا مع ما سبق الط
 . تعممو 

  التأكد من كل عضو في المجموعة يفيم المادة ، ويوافق عمى
 .اإلجابات المطروحة 

  تشجيع الجميع عمى المشاركة . 
  االستماع بعناية لما يقولو األعضاء اآلخرون . 
  نقد األفكار ال نقد األشخاص  .

 :عات التعممية التعاونية ـ تفقد فاعمية المجمو 4

 . والتدخل لتقديم المساعدة إلنجاز الميمة كما يجب 

إن من األدوار الرئيسة لممعمم سواء أكان بناء الدرس بشكل تعاوني ، أم بشكل عام  
تفقد تفاعل الطالب في المجموعات التعممية وفي التدخل لمساعدتيم في يإجمالي أن 

 .كثر فاعمية أن يتعمموا ويتفاعموا عمى نحو أ

ومما يراعى عمى المعمم تفقده السموك الطالبي ، حيث ينبغي عمى المعممين مالحظة 
 : بين أعضاء المجموعة لتقويم أمرين ميمين ىما  التفاعل

 . أ ـ التقدم األكاديمي 

 . الرمزية الشخصيةب ـ االستخدام المناسب لمميارات 

إن ىناك بعض اإلرشادات وعند تفقد المجموعات التعممية التعاونية ، ف
:   منيا التي يمكن لممعممين أن يتبعوىا
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  عمى المعممين استخدام صحيفة مالحظات رسمية يسجمون عمييا عدد المرات
 .التي يالحظون فييا السموكيات المناسبة التي استخدميا الطالب 

 ، يتعين عمى المعممين أال يحاولوا تسجيل سموكيات كثيرة جدا في وقت واحد 
 .والسيما في المراحل األولى من عممية المالحظة الرسمية 

: كاآلتي  التي يمكن لممعمم مالحظتيا السموكياتومن 

 .أ ـ المساىمة باألفكار 

 .ب ـ طرح األسئمة 

 . ج ـ التعبير عن المشاعر 

 .د ـ اإلصغاء النشط 

 .ىـ ـ اإلعراب عن الدعم والقبول لألفكار المطروحة 

 .الطالب عمى المشاركة و ـ تشجيع جميع 

.  ز ـ تمخيص المعمومات 

 . ح ـ التأكد من الفيم  

 . ط ـ تخفيف التوتر 

.  ي ـ التعبير عن الحب والمودة بين األعضاء 
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 . عمى السموكيات اإليجابية  التركيزـ  3

ـ يتعين عمى المعممين أن يضيفوا ويثروا البيانات المسجمة بمالحظات حول  4
 .ة لمطالب سموكيات محدد

ـ يجب أن يدرب المعممين طالبيم عمى عمل المالحظة ، ألن الطالب المالحظ  5
 .  يمكنو الحصول عمى معمومات أشمل عن عمل المجموعة 

:  ـ تقويم تحصيل الطالب  5

عمى المعممين تقويم تحصيل الطالب ، ومساعدتيم في تفحص العممية التي يقومون 
 إلى الحد األقصى  أجل زيادة تعمم جميع األعضاء بتنفيذىا مع بعضيم بعضا ، من

 : ، وذلك باآلتي  بإنياء الدرسومن ثم يمكن ليم أن 

 .أ ـ إعطاء الطالب الفرصة لكي يمخصوا النقاط الرئيسة فيو 

 .ب ـ استرجاع األفكار 

 .ج ـ تحديد أسئمة نيائية يطرحونيا عمى المعمم 

وكميتو ، وتفحص عممية التعمم حيث ينبغي نوعية التعمم : كما تشمل عممية التقويم 
أن يتفحصوا العممية التي عمموا بيا معا  بحيث عمى الطالب بعد أن ينجزوا عمميم

.  األىدافوتحقيق  لمتأكد من تعمم جميع األعضاء
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. ثانيا ـ المجموعات التعممية التعاونية األساسية 

بأنو من المجموعات غير يوصف ىذا النوع من المجموعات التعممية التعاونية 
 . المتجانسة ، وتكون العضوية فييا دائمة ومستقرة 

ىو أن يقوم األعضاء فييا بتقديم الدعم والتشجيع : أما الغرض الرئيس منيا 
 .والمساندة لبعضيم بعضا كي يتقدموا أكاديميا 

 وقد تمتقي المجموعات األساسية بشكل يومي في المرحمة االبتدائية ، ومرتين في
 .األسبوع في المرحمة المتوسطة والثانوية 

 :المجموعات التعممية التعاونية األساسية في األغمب األعم بالتالي  تتصفو

  غير متجانسة العضوية ، وخاصة من حيث الدافعية نحو
 .التحصيل ، والتركيز عمى الميمة 

  يمتقي أعضاؤىا بانتظام . 
  دائمة بدوام الدراسة. 

 : لتعممية التعاونية األساسية إلى نوعين ىما المجموعات ا وتنقسم

 :(المادة التعميمية ) ـ المجموعات الخاصة بالمساق  1

وىذا النوع يتسم عادة بعدم التجانس بين أعضائو ، وتتكون المجموعة من أربعة 
طالب تستمر طوال فترة دراسة المساق ، وتعمل ىذه المجموعات عمى إضفاء 

المطموب ، وعمى الخبرات التعممية الموجودة في  الصفة الشخصية عمى العمل
.  المساق 
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كما تقوم ىذه المجموعات بتوضيح أية أسئمة تتعمق بالميام المطموبة في المساق ، 
والجمسات الصفية ، وتناقش الميام المسندة إلييا ، وتخطط وتراجع وتحرر البحوث 

 .المطموبة

ز كل طالب لمميام المكمف بيا ، ومن وتعد الطالب لالختبارات ، وتتأكد من إنجا
 . تقدمو بصورة مقبولة في فيم المساق 

 :ـ المجموعات األساسية المدرسية  2

وىي مجموعات يتم تشكيميا من جميع طالب السنة الدراسية الواحدة من بداية العام 
الدراسي ، ويتعين عمى إدارة المدرسة أن تعد جدول الحصص بحيث تضم 

سية أكبر عدد ممكن من الطالب من نفس الصفوف ، ويبقى المجموعات األسا
الطالب في تمك المجموعات معا إلى أن يتخرج جميعيم ، وتجتمع المجموعات 

مرتين في اليوم إذا كان أفرادىا من المرحمة االبتدائية ، أو مرتين في األسبوع إذا 
يع الطالب لتقدم كانوا من المرحمة المتوسطة ، أو الثانوية ، لمتأكد من تحقيق جم

 .أكاديمي جيد 

 

 : األعظ ٔانخطٕاد انًًٓخ ٔانضشٔسٚخ نُجبح ػًم انًجًٕػبد انتؼهًٛخ انتؼبَٔٛخ  -2

تمر طريقة المجموعات التعممية التعاونية لكي تؤدي عمميا عمى الوجو األكمل بعدة 
 : يمكن إيجازىا في اآلتي  أسس وخطوات

ت تتطمب توفير جو مادي عمية في حل المشكالفالف: ـ جو العمل  1
. لمجماعة يساعد عمى التعرف عمى المشكمة 
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إن العالقة الطبيعية بين الطالب ال تدع مجاال لمخالف ، : ـ الطمأنينة  2
 .وتسمح باالنتقال من الميام الفردية ، إلى أىداف الجماعة 

 توزيع القيادة بين الطالب يؤدي إلى انغماسيم في: ـ القيادة الموزعة  3
 . الميام ، كما يسمح بأقصى نمو ممكن بينيم 

  إن الصياغة الواضحة لميدف تزيد من الشعور: ـ وضوح األىداف  4           
                               بالجماعة ، كما تزيد من اشتراك الطالب في عممية اتخاذ القرارات           

من البداية ،  إلتباعيال عمى الجماعات أن تضع خطة عم: ـ المرونة  5
مع وضع أىداف جديدة في ضوء االحتياجات الجديدة ، وحينئذ يمكن 

 . تعديل خطة العمل 

من الضروري أن تستمر عممية اقتراح القرارات ، ومناقشتيا : ـ اإلجماع  6
 . أجماعية، حتى تصل الجماعة إلى قرار يحصل عمى موافقة 

بالعممية الجماعية تزيد من احتمال  إن اإلحاطة: ـ اإلحاطة بالعممية  7
التعرف عمى اليدف ، كما تسمح بالتعديل السريع لألىداف الرئيسة 

 . والفرعية 

تختمف أعداد طالب المجموعات باختالف : ـ تقرير حجم المجموعات  8
 .موضوعات التعمم 

ويتعين عند التوزيع مراعاة تنوع : ـ توزيع الطالب عمى المجموعات  9
.  ، وميوليم ، ودرجات رغبتيم في المشاركة والتعاون قدراتيم 
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ينبغي أن يتم تخطيط : ـ تخطيط مواد التدريس بالمجموعات المتعاونة  10
المواد بصيغ مشجعة عمى التفاعل والتعاون المشترك ألفراد المجموعة 

 . الواحدة ، والمجموعات مع بعضيا بعضا 

متعاونة ، بإعالم طالب ـ توضيح ميمة التحصيل لممجموعات ال 11
المجموعة بطبيعة التعمم الذي سيقومون بو ، وباألىداف التي سيحققونيا ، 

 .ونوع المفاىيم والمعارف المتصمة بكل ذلك 

ـ اقتراح أساليب ووسائل مشتركة لتوحيد وتكثيف وتعاون أفراد  12
المجموعة وتفاعميا من جانب ، ومتابعتيم والتعرف عمى مدى تعاونيم 

 . اركتيم في التعمم والتحصيل من جانب آخر ومش

ـ توضيح المعايير الالزمة لنجاح التحصيل والتعمم لممجموعات التعممية  13
 .التعاونية

ـ تحديد أنواع السموكيات المرغوبة نتيجة عمل المجموعات التعاونية ،  14
 .ومتابعة وتوجيو ىذه السموكيات لموصول بيا إلى األفضل 

لمجموعات المتعاونة في التغمب عمى صعوبات التعمم ، مساعدة ا ـ  15
 . وتقديم التغذية الراجعة الالزمة لتكميل وتصحيح ما أخفقوا فيو 

ـ تقويم كفاية تعمم الطالب بالمجموعات التعممية المتعاونة ،  16
.  باالختبارات ومواقف التحصيل المتنوعة 
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: انتؼهى انتؼبَٔٙ  األعبعٛخ فٙ يشادمال -3

 
: أربعة مراحل تكون لتعاوني بصورة عامة وفق يتم التعمم ا 
 

 .مرحمة التعرف : المرحمة األولى 
وفييا يتم تفيم المشكمة أو الميمة المطروحة وتحديد معطياتيا والمطموب عممو إزاءىا 

. والوقت المخصص لمعمل المشترك لحميا 
 

.  مرحمة بمورة معايير العمل الجماعي: المرحمة الثانية 
ويتم في ىذه المرحمة االتفاق عمى توزيع األدوار وكيفية التعاون، وتحديد المسؤوليات 

الجماعية وكيفية اتخاذ القرار المشترك ، وكيفية االستجابة آلراء أفراد المجموعة 
. والميارات الالزمة لحل المشكمة المطروحة 

 
 . اإلنتاجية : المرحمة الثالثة 

في العمل من قبل أفراد المجموعة والتعاون في إنجاز  خراط يتم في ىذه المرحمة االن
. بيدف تحقيق األىداف المنشودةالمطموب بحسب األسس والمعايير المتفق عمييا 

 
 .اإلنياء : المرحمة الرابعة 

يتم في ىذه المرحمة كتابة التقرير إن كانت الميمة تتطمب ذلك ، أو التوقف عن 
 .جموعة في جمسة الحوار العام العمل وعرض ما توصمت إليو الم

 

  

  

:   نثخانٕدذح انثبثبنثب 
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: يًٛضاد ٔيؼٕلبد انتؼهى انتؼبَٔٙ 

 
 : يتطهجبد انؼًم انتؼبَٔٙ -1

 

يكون معمم  لتيوالتنظيمات وا اإلجراءاتمجموعة من  يتطمب العمل التعاوني
: التالية األمورالفصل مسئوال عنيا تتمخص في 

 
  متضمنة الخطة  واضحة ومحددة أىدافوجود مادة عممية ذات

 .الدراسية لممادة العممية

 

  توفير المكان المناسب ذو المناخ التربوي المالئم لموضوع العمل
 .التعاوني

 

 تشكيل المجموعات حسب المجموعات سابقة الذكر. 

 

  موضوع البحث والدراسة لمعمل التعاوني وأىدافتحديد عنوان. 

 

 لمرتبطة بموضوع العمل التعاونيتوفير جميع المتطمبات والمعدات ا 

 

 إجراء التقويم المناسب واستكمال أساليب وطرق التغذية الراجعة .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يًٛضاد انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔعهجٛبتّ  -2
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: الجدول التالي يوضح مميزات التعمم التعاوني وابرز سمبياتو 
 

انجٕاَت انغهجٛخ انجٕاَت االٚجبثٛخ 

التعاون المشترك 
اتخاذ القرار الجماعي االعتماد و

تحمل المسئولية 
عالقات وصداقات طيبة بين المتعممين 

عمل واحد مشترك 
تغذية راجعة 
تقويم مستمر 

عمل جماعي مثمر 
إنتاج تعاوني مميز 

حب وتآزر ومصير واحد بالنجاح أو 
. الفشل

تكمفة جيد أو مستمزمات محددة 
يحتاج فترة زمنية اكبر 

د عدم تجانس روح الفريق الواح
ضعف أساليب التقويم المتبع 

نتاج موحد لمفريق أما بالنجاح أو 
. بالفشل

 

 

 

 :انفشق ثٍٛ انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔانتؼهى انتمهٛذ٘  -3

 ..قبل أن نذكر الفروق نعرف التعميم التقميدي    

  :التعميم التقميدي    
  طمبة يجمسون في صفوف منتظمة ويستمعون إلى شرح  المعمم أو ينسخون

 .منيم ما طمبو

  يجيبون عمى األسئمة التي يطرحيا المعمم ويحمون الواجبات التي طمبيا
 .المعمم

 يقوم بالتجارب واألنشطة حسب التعميمات المعدة مسبقا. 

  يعتبر المعمم نفسو مرجعا وسمطة في الموضوع وان ميمتو نقل المعرفة إلى
  .الطالب

 لمقررةيقّوم عمل الطالب بمقدار التزاميم بمعايير األداء ا. 
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 ينظر إلى الطالب بصفتيم تابعين لو .
  ينظر إلى المعرفة وكأنيا بضاعة تنقل من حاوية إلى حاوية بواسطة عممية

 .التدريس
  يستخدمون عبارات نقل المعرفة،توصيل المعمومات ، إعطاء الحقائق، زرع

  .األفكار وشرح الفكرة ويتبنون المنحى االنتقالي لممعرفة

 جراء التجارب أمام الطمبة ويشرحيا ليم يقوم المعمم بالعرو ض العممية وا 
. ويناقشيم فييا

 

الذي يشكميا المعممون في  فروق كثيرة بين التعمم التعاوني والتعمم  التقميديوتوجد 
 :التعمم الصفي وأىم ىذه الفروق

 
   تبنى استراتيجيات التعمم التعاوني عمى التآزر أو االعتماد

 بين الطمبة في مجموعات التعميم التقميدي المتبادل الذي ال يتوافر 

 
  في مجموعة التعمم التعاوني يتحمل كل عضو مسؤولية فردية

إلتقان المادة المقررة  لمتعمم كما تتحمل كل مجموعة المسؤولية 
الكاممة لنتاج التعمم أيضًا وتتمقى التغذية الراجعة والتقويم ويساعد 

عميم التقميدي فال األعضاء بعضيم بعضا أما في مجموعة الت
تتوافر فيو مسؤولية محددة بالنسبة لكل عضو عن نتاج التعمم إذ 
أن بعض األعضاء يعتمدون عمى جيود اآلخرين وقد ال يسيمون 

. في العمل بشكل فاعل
  تتشكل المجموعة في التعمم التعاوني من أعضاء  غير متجانسين

عضاء بينما تكون المجموعات في التعميم  التقميدي من األ
 .المتماثمين في قدراتيم األكاديمية

 

   تسعى األىداف المنشودة في التعمم التعاوني إلى
تحقيق عالقات طيبة بين أعضاء المجموعة من جية                      



 33 

  وتوافر الدرجة القصوى من التعمم من جية أخرى بينما ييتم                     
 .أعضاء الزمرة التقميدية بإنياء العمل المطموب منيم فقط                                             

 
  يتدرب أعضاء المجموعات في التعمم التعاوني عمى الميارات االجتماعية

مثل تعزيز عالقات العمل الوثيقة بينيم ومنيا ميارات التواصل والقيادة 
 .وبناء جسور الثقة وطرق حل المشكالت 

 

تعاوني فال يتدرب أعضاء الزمر التقميدية عمى ذلك إذ يفترض المعمم أما في التعمم ال
 .توافر ىذه الميارات لدى الطمبة

 
  يتدخل المعمم في عمل مجموعات التعمم التعاوني عند   الحاجة ويزودىم

 .بالتغذية الراجعة أما في الزمر التقميدية فيالحظ عدم تدخل المعمم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :اٌفؽق ث١ٓ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌزؼٍُ اٌزم١ٍعُٞ٘ أاٌدعٚي اٌزبٌٟ ٠ٛضر 

 

 

 انتؼهى انتؼبَٔٙ

 

 انتؼهى فٙ انًجًٕػبد انتمهٛذٚخ
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 .يجُٙ ػهٗ انًشبسكخ اإلٚجبثٛخ •

يغئٕنٛخ كم ػضٕ فٙ انًجًٕػخ  •

. تجبِ ثمٛخ األػضبء

 

ٚتجبٍٚ أػضبء انًجًٕػخ فٙ  •

. انمذساد ٔانغًبد انشخصٛخ

. ٚؤد٘ كم األػضبء أدٔاسا لٛبدٚخ •

. االستمبء ثتذصٛم كم ػضٕ •
 

تؼهٛى انطالة انًٓبساد  •

. االجتًبػٛخ

 

انًؼهى ٚمذو نكم يجًٕػخ تغزٚخ  •

  ساجؼخ دٕل أدائٓب

 

 .نٛظ نهًشبسكخ اإلٚجبثٛخ أًْٛخ •

ال ٚؼتجش انطالة يغئٕنٍٛ ػٍ  •

تؼهى ثمٛخ صيالئٓى ٔال ػٍ أداء 

.  انًجًٕػخ

أػضبء انًجًٕػخ يتًبثهخ فٙ  •

. انمذساد 

. فمظ ٚتى تؼٍٛٛ لبئذ •

اْتًبو انطالة فمظ َذٕ إكًبل  •

.  انًًٓخ

ْزِ انًٓبساد ٚفتشض ٔجٕدْب  •

. ػُذ انطالة 

. انًؼهى َبدسا يب ٚتذخم  •

 

 

: نًبرا ٚذجز انًؼهًٌٕ انتؼهٛى انتمهٛذ٘

 
 .قٌٙٛخ لطغ إٌّٙبج .1

. ألُٔٙ رؼٍّٛا ثبٌطؽ٠مخ ٔفكٙب .2

١ٌُ ٠طبفْٛ اٌفٛضٝ ٚػعَ اٌك١طؽح ػٍٝ اٌطٍجخ إغا اقزطعِٛا ِٕسٝ اٌزغ .3

. اٌفؼبي

٠ؼط١ُٙ ا١ٌّؿح اٌّؽخؼ١خ فٟ اٌؼٍُ ٚأُٔٙ ٠ّزبؾْٚ ػٓ اٌطٍجخ ثأُٔٙ لبظؼْٚ  .4

ػٍٝ إخؽاء اٌزدبؼة أٚ شؽذ األفىبؼ اٌغبِضخ ٚإظؼاوٙب ٚأْ اٌطٍجخ ال 

. ٠كزط١ؼْٛ غٌه إال ثؼع اٌزأ١ً٘

. اٌك١طؽح ػٍٝ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ٚا١ٌّٕٙخ ػ١ٍٗ .5

 

 

 

 

 

 

 :٘ انًذاسط يؼٕلبد اعتخذاو انتؼهى انتؼبَٔٙ ف -4

 

 :رزٍطض ِؼٛلبد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ أُ٘ إٌمبط اٌزب١ٌخ
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 .اٌؼٕبطؽ اٌزٟ ردؼً ػًّ اٌّدّٛػبد ػّال ٔبخسباأل٘عاف ٚػعَ ٚضٛذ  .6

 

ٚاٌجمبء ػٍٝ ٚاٌزط٠ٛؽ أّٔبط اٌؼؿٌخ اٌّؼزبظح ٚػعَ اٌؽغجخ فٟ اٌزدع٠ع رؼعظ  .7

 .اٌمع٠ُ اٌّزجغ  اٌزم١ٍع

 

ٚفٟ ثؼض األز١بْ إٌٝ ِضبػف  يٚػُ ث١ؽن٠سزبج اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ إٌٝ خٙع  .8

 . ١ِؿا١ٔبد ِب١ٌخ ِٚؼعاد ِسعظح

 

 .ٔسٛ طالثٗ إّ٘بي اٌّؼٍُ قٍكٍخ اإلؼشبظاد ٚاٌزٛخ١ٙبد اٌّزجؼخ .9

 

 ػعَ رٛفؽ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبقجخ ِٓ ِٛلغ ِٚىبْ ِٕٚبش رؼ١ٍّٟ .10

 

ػعَ ش١ٌّٛخ اٌططخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ فزؽاد ٚأؾِٕخ ِٕبقجخ ٌزطج١ك اٌزؼٍُ  .11

 .رؼبٟٚٔ ٌٍّدّٛػبداي

 

ػعَ اٌم١بَ ثبٌزم٠ُٛ اٌظس١ر ٚػعَ اظاؼن أ١ّ٘خ اٌزغػ٠خ اٌؽاخؼخ فٟ  .12

 .اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اٌّؽاخغ  
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