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        :هقذهح 

مخموقات الموجودة عمى سطح ات تميزه عن سائر الــخمق اهلل سبحانو وتعالى اإلنسان ، وخمق فيو صفات وسم
دودة ، وغير مؤىمة ألن تحقق لو كل ما يطمح إليو من ــــومع ذلك تظل قدرات اإلنسان الجسدية والعقمية مح األرض 

ن أجل تحقيق األىـداف المشتركة ، م عاون مع اآلخرينعميو أن يترغبات واحتياجات ، ومن أجل ذلك كان لزاما 
من خالل التعاون والعمل الكفء ليست مقصورة فقط عمى اإلنسان الفرد ، لكنيا  الرغبة لتحقيق األىداف  وىذه

.  أيضًا تمتد إلى المجموعات في أي مجتمع كان 
فإنو يصبح من الضروري عندئذ أن تكون ىناك  وحين ينتظم عقد مجموعة من األفراد من أجل تحقيق ىدف معين

ود من أجل الوصول إلى األىداف المشتركة المطموبة ، وىذه الجيود ــــــإدارة تعمل عمى تييئة الظروف ، وتنظم الجو
 ر الصفية المختمفة لمجموعة المتعممينتتمثل في قيام المعمم بدوره التربوي الميني في تنسيق األنشطة الصفية وغي

 .لم التعاوني داخل ىذه المجموعات ن خالل ممارسة استراتيجية التع، م
تطبيق مفيوم التعمم التعاوني داخل المجموعات التعميمية في  التي قد تعيقولمحاولة القضاء عمى ىذه األسباب 

أنو يجب التغمب عمى المقاومة الشخصية الستخدام المجموعات بطريقة  ، يرى بعض عمماء التربيةالمدارس 
:  منضبطة من خالل مراعاة المفاىيم التالية 

.  الفرق بين العمل التعاوني والعمل الفردي . أ 
. النتائج المتوقعة من العمل التعاوني في شكل مجموعات . ب 
. طريقة التطبيق الدقيق لمعناصر األساسية . ج 
. وعية التعمم التعاوني الذي يستخدم في المواقف التعميمية المختمفة ن. د 

. بيئة تنظيمية في المدرسة ذات أداء مرتفع ، من أجل زيادة جودة التعميم . ىـ
ومما  ، ، ويمكن تطبيقو لكل األعمار وجميع المستويات عتبر التعمم التعاوني أحد البدائل لمتعامل الصفي الجماعييو

، ولكن ىذا  وتعميميم في آن واحد اقتصاد في الجيود والنفقات ن عممية جمع عدد كبير من المتعممينأفيو ال شك 
يكون عمى حساب مراعاة الفروق الفردية التي يتم تجاىميا رغم وجودىا في الذكاء والميول واالستعداد والقدرة عمى 

الدراسات التي تشير إلى أن ن ىناك الكثير من ومن الجدير بالذكر أ ، التعبير والخمفيات االجتماعية والثقافية
عمى اختالف قدراتيم يصبحون أكثر اىتمامًا بميماتيم التعميمية إذا كانت المجموعات متفاعمة مع بعضيا  المتعممين
.  صبح أكثر إيجابيةاتجاىاتيم نحو المدرسة والنظام ت ، كما أن البعض
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 : هفيٌم التعلن التعاًني
من طرق تنظيم التفاعل االجتماعي داخل الصف أو خارجو بحيث تتحقق العممية  التعاوني عبارة عن محتوى حرّر التعمم  

وأسموب الحوار والنقاش لتحقيق النتاجات  عاوني شكل الجمسة الدائرية لممتعممين، ويتخذ التعمم الت التربوية عمى أكمل وجو
، ويمكن القول بأن  تكالية مطمقة عمى المعمم أو عمى بعض األفراد منيملتعميمية بحيث يتعممون معًا دون اا/ التعممية 

:   المرتكزات األساسية لمتعمم التعاوني ىي
.  التفاعل اإليجابي المتبادل بين أعضاء كل مجموعة والذي يتمثل في النقاش بين أعضاء كل مجموعة• 
.  محتوىول عن تعممو للوىي تعني أن كل فرد مسؤ:  ة الذاتيةالمحاسب• 
.   ، والتي تعد من األمور الميمة في عمل المجموعات الناجحة الميارات االجتماعية• 

إن طريقة التعمم التعاوني تختمف عن طريقة التعمم الزمري التي يكون أعضاء المجموعة فييا متجانسين في تحصيميم 
، كما أن من  نفسو فقط في عممية يحكميا قائد واحد ، فالفرد مسئول عن ، كما أن المسئولية الفردية تنعدم فييا األكاديمي

، إضافة إلى أنو ال  يفترض تواجدىا ويتم تجاىميا في نفس الوقت ن الميارات االجتماعية بين المتعممينأىم الفروق بينيما أ
عن التعمم المفرد أن  ، كذلك يختمف التعمم التعاوني تتوفر بيذه الطريقة معالجة أو تقويم لممجموعة وعمميا من قبل أفرادىا

.  األخير ال تتوفر فيو مسألة التفاعل اإليجابي المتبادل كما تنعدم فيو مسألة التواصل االجتماعي
 : املربر العولي الستخذام ىذه الطزيقح

 

 مينــــــــالمتعلىدًا كبيرًا في ضبطيا وجعل م أن يبذل جــــعمى المعلو،  خاصة صغار السن لدييم طاقات ىائمة إنّر المتعممين
ىذا من ناحية ومن ، التعاوني بصورة نشطة في عممية التعمم ىذه الطاقاتذلك من الممكن تحريك ، ل مستمعين ىادئين

فيما بينيم من شأنو أن يجعل لؤلفراد تأثير عمى في التعمم التعاوني  المتعممينبين تواصل تعزيز ال ناحية أخرى نجد أن
الطبيعة البشرية  ، أضف إلى ذلك أن التعمم التعاوني يتفق مع دةورة جيّر ــــــــــل ىذا التأثير بصبعضيم البعض ويمكن استغال

 . ن األنماطأكثر من غيره م
  : فٌائذ التعلن التعاًني

:   يمكن إجمال فوائد التعمم التعاوني في النقاط التالية
، وشرح الفرد  ار وتوجيو األسئمة بشكل حرّر ــــوتسمح بتبادل األفك،  وعات الصفية توفر آليات التواصل االجتماعيـــــالمجم (1)

.  ، والتعبير عن الشعور في فيم األفكار بشكل لو معنى خرين، ومساعدة اآل لآلخر
.   بأن يشعروا بالنجاح المتعممينإعطاء الفرصة لجميع  (2)
.  معينة استعراض وجيات نظر مختمفة حول موضوع معين أو طريقة حلّر  (3)
،  االىتماماتو،  القدرةو،  الدافعيةو،  االتجاىاتو،  إلدراكي المعرفيلتطور امراحل او،  مراعاة الفروق الفردية في العمر (4)
وب التعمم التعاوني ال يزيل ىذه الفروق ــــــــمن الجدير بالذكر ىنا أن اتباع أسل، ف الخمفيات الثقافيةو،  األنماط اإلدراكيةو

نما يعالجيا  .  ويقمل منياوا 
.  الخجولين الذين ال يرغبون في المشاركة أمام الصف ، خاصة لممتعممين خمق جو وجداني إيجابي (5)
لمعمل في أطر تعاونية في عدة وظائف في  ئ المتعممين، األمر الذي ييي تطوير ميارات التعاون والميارات االجتماعية (6)

.  حياتيم المستقبمية
.  لممساعدة من أفراد المجموعة أو من المعمم في أي وقت يحتاج ليا متعمم التوفير فرصة طمب  (7)
.  يمن القمق ، والتحويل إلى جو ودّر  اً التخفيف من الجو السمطوي في الصف والذي يخمق جو (8)
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  : التعاًني الشزًط الٌاجة تٌفزىا لتطثيق أسلٌب التعلن
 ات معينة أو جموس المتعممينــــــيفيا بميمفي مجموعات متجانسة داخل الصف وتكل يعتقد البعض أن مجرد تقسيم المتعممين

از تعيناتيم الفردية ىو التعمم ـــــبجانب بعضيم البعض عمى الطاولة نفسيا ليتحدثوا مع بعضيم في أثناء قياميم بإنج
:   ، إال أن ىذه العممية تحكميا شروط من الضروري توافرىا وىي التعاوني

ىو األمثل لعدد  4، والبعض يعتقد أن العدد  في المجموعة الواحدة 6-2يتعممون في مجموعات صغيرة من المتعممون  -
 ، ومن الجدير بالذكر ىنا أنو يفضل في البداية أن يكون العدد المجموعة في البداية أقل ما يمكن وعةـــــــفي المجم المتعممين

.  ، ثم يمكن أن يتزايد
يجب أن تصمم عمى أساس أن يعتمد الطمبة في إنجازىا عمى بعضيم البعض  تعميمية المكمف بيا المتعممينىمات الالم -

.  وعمى المجموعة بشكل عام
، وتشجعيم عمى  ل مع بعضيم البعض حسب الميماتـــــراد المجموعة فرص متكافئة لمتفاعـــــــــــــالبيئة التعممية تقدم ألف -

.  ء بطرق مختمفةالتواصل وتبادل اآلرا
تقدم العممية  ، كما أن األفراد مسؤولين عن عمى كل فرد من أفراد المجموعة مسؤولية المساىمة في عمل المجموعة -

.  التعميمية في المجموعة

 
  : إرشاداخ للوعلوني عنذ استخذاهين أسلٌب التعلن التعاًني

:   األمور التالية يترتب عمى المعممين أن يراعوا
. من خالل القراءة والبحث  ، وكيف يختمف عن التعمم التنافسي مفيوم التعمم التعاوني إدراك • 
.  األساس النظري لممكونات األساسية التي تميز التعمم التعاوني عن غيره من األساليب فيم•  
.  األساس النظري لدور المعمم في استخدام التعمم التعاوني فيم  •
.  تخطيط وتعميم دروس تعاونيةعمى تصميم و القدرة • 
، وىذا االلتزام ينبغي أن يكون منطقيًا بمعنى أن يكون مبنيًا عمى  شخصيًا الكتساب خبرة استخدام التعمم التعاون االلتزام•  

.  ، واالطالع عمى األبحاث التي تدعم التعمم التعاوني المعرفة النظرية
.  من مجموعة زمالء داعمة لمعمل التعاوني عنصراً يكون القبول بأن • 

  : عنذ استخذاهين أسلٌب التعلن التعاًني إرشاداخ للوتعلوني
:   قبل عمى التعمم باألسموب التعاونيالمُم  رشادات التي يفضل أن يعييا المتعمممن اإل

.  أنت مسئول عن عممك وسموكك• 
.  ستنتج كل مجموعة تعينًا واحدًا كامالً • 
.  كل عضو في المجموعة األعضاء اآلخرين في مجموعتو عمى فيم المادة التعميميةعين سيُم • 
. ىذه المشكمة  اإلجابة عميو أو حلّر تطمب من أفراد مجموعتك أن يجب  إذا كان لديك سؤاالً • 
.  لن يغير أي عضو في المجموعة آراؤه إال إذا اقتنع بذلك منطقياً • 
،  ، واستعداده إلنيائيا بالتوقيع عمييا لمميمة وممكيتو ليا يعبر كل عضو في المجموعة عن قبولو• 

.  ليا لتسييل فيميم عممية لكل قاعدة مع ممارسة المتعممينوينبغي تقديم أمثمة 
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دًر املعلن يف الصف أثناء العول التعاًني 
وبالتالي  في التفاعل بين المتعممين ل في المجموعات تؤثر ــــــــأثناء العم ينـــلتي يتعامل فييا المعمم مع المتعممإن الطريقة ا

ومجيب لؤلسئمة في حالة عدم استطاعة أفراد  دور المعمم يكون مساعد لممتعممينف ،  عمى تعمميم وتبادليم لممعرفةتؤثر 
دور المعمم بالنقاط  ويمكن تمخيص،  ىا أحد أفراد المجموعةــــــاإلجابة عمى أسئمة يوجوأو المجموعات األخرى المجموعة 

 : التالية
.  تعميم الميارات التعاونية لممتعممين  -
.  تكوين المجموعات -
.  في المجموعة تحديد دور كل متعمم -
.  تقديم التوجيو واإلرشادات لعمل المجموعات -
.  دعم وتقوية التعاون بين األفراد -
عطاء تلـــفحبة وـــالتفاعل مع المجموعات بطرق مختمفة مثل المراق -  ميحات لمحل وتوجيو األسئمة لممتعممينص الحمول وا 

.  وتزويدىم بالتغذية الراجعة
.  تقويم عمل المجموعات واتخاذ القرار بشأن تغيير أدوار بعض أفراد المجموعة -
 
 
 

  : يف اجملوٌعاخ تعض أدًار املتعلوني
.  بالنسبة إلى ميمة جماعية أو كيفية أدائياالذي يقترح أفكارًا جديدة أو أساليب مختمفة : المبادر 
بالقضية قيد     الذي يستوضح المقترحات ويطمب بعض الحقائق والمعمومات الرسمية ذات الصمة  : طالب المعمومات 

.  الدرس
.  الذي يستوضح وجية نظر أو اقتراحًا قيمًا متصاًل بالمشكمة : طالب اآلراء 
، كما يحاول التنبؤ  ، ويقدم التعديالت لمقترحات أعضاء الجماعة يعطي تمثياًل عميياالذي يشرح األفكار أو  : الموضح 

.  بردود الفعل القتراح أو حل مطروح
الذي يوضح العالقات بين األفكار ويحاول الربط بينيا أو يسعى إلى تنسيق نشاطات منفردة في مجيود جماعي  : المنسق 

.  فعال
.  ، بل عمى االنجاز بمستوى نوعي أفضل الذي يحث المجموعة ال عمى اإلنجاز فحسب : المنشط

عادة تنظيم المقاعد وغير ذلكالذي يسيل عمل الجماعة بإ:  فني اإلجراءات .  نجازه الميام الرتيبة كتوزيع المواد وا 
المقترحات والمقررات ونتائج مناقشات باحتفاظو بسجالت "  ذاكرة المجموعة "الذي يمعب دور  : (الكاتب )  المسجل 

.  الجماعة
. وىو من يقود المجموعة ويوجييا ويشترط أن يكون من الفائقين والمتميزين  : القائد
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:  عايري اختيار جموٌعاخ العول التعاًنيم
الطمبة يعمل أن  ، وتربويا يفضل ( األفراد من مختمف المستويات )في العادة يتم اختيار المجموعات بشكل غير متجانس  

،  ، كما أن اإلفادة تكون بشكل أكبر عند تعمميم مع أفراد أعمى قدرة من بقائيم بشكل فردي األقل قدرًة مع طمبة أعمى قدرة
 وىناك،  القدرة األعمى فإنيم في كثير من األحيان يفضمون العمل مع أفراد ليم مستوى مماثل من القدرة أصحابأما الطمبة 

بعض التجارب في مجال العمل التعاوني تسمح بنوع من المرونة في ىذا الجانب وذلك بأن تكون المجموعات في البداية غير 
ومن الجدير بالذكر أن طبيعة .  ، وفي مرحمة الحقة يتم السماح لمطمبة ذوي القدرة العالية بالعمل مع بعضيم متجانسة

، وينصح البعض بعدم تغيير المجموعات خالل فترات زمنية  ريقة اختيار المجموعاتالميمة والمادة تمعبان دورًا ىامًا في ط
.  لمسماح لؤلفراد بالتعود عمى بعضيم وتبادل المعرفة وبالتالي مالحظة التقدم(  أسبوعان مثالً  )متقاربة بل االنتظار لفترة 

 
 

  : تصوين امليام يف العول التعاًني
:   التعاونييجب أن نميز نوعين من العمل 

، وبالتالي فإن األفضل في  ون لمميمة جواب واضح ومحددــوع يكــــ، وفي ىذا الن الميام جيدة البناءالنوع األول يسمى 
في ىذا النمط من العمل ال بد من القيام بالتعزيز حتى نضمن و،  منويستفيد اآلخرين كي  المجموعة ىو الذي يفسر لآلخرين

الخ ....  ، واألدوار، والتقييم ، كما ال بد من التفاعل بشكل كبير من خالل النصوص لــــــــبالعمم الجميع ـــأن يساه
ي فإن ىذه الطبيعة ــــ، وبالتال ال يوجد في ىذه الميام إجابة واحدة صحيحةإذ  بالميام رديئة البناءأما النوع الثاني فتسمى 

الب القوي بوجية نظره وبالتالي يقمل من ـيقنع الطالب الضعيف الط ، وقد تفرض عمى الجميع التعاون لموصول إلى الحل
ىذا النوع من الميمات من شأنو أن ينمي اإلبداع والميارات الذىنية ، و كفاءة الطالب القوي وسيطرتو في حل ىذه الميمة

(  ات جيدة البناءــالميم )وع األول ــــالف النــــ، بخ رادـــــل بين األفـــ، كما أنو يعطي وزنًا كبيرًا لمتفاع العميا وحل المشكالت
.   ، وتضعف فييا العالقة بين التفاعل والتحصيل ر نتائجيا التعميمية عمى مستوى االستيعابــــــــــوالتي تقتص

وع الثاني  مما سبق فإن اإلبداع من جانب المعمم في ىذا المجال يتمثل في إمكانية تصميم الميام التي تتفق مع الن وانطالقاً 
.  ، وليس اإلجابات الواضحة المحددة ددةـــــــالتي تتخذ الطابع ذو اإلجابات المفتوحة غير المح(  الميمات رديئة البناء )
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