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 التعلن أنىاع
.التعاوني التعمـو  ،التنافسي التعمـو  ،الفردي التعمـ :وىي التعمـ مف أنواع ثبلثة يوجد

 
 وقدراتيـ تتناسب تعميمية أىداؼ لتحقيؽ أنفسيـ عمى االعتماد المتعمموف يتدرب :الفردي التعمـ في ػػ

 بالتعمـ يسمى ما التعمـ مف النوع ىذا ضمف ويدخؿ ، المتعمميف مف بأقرانيـ مرتبطة وغير واتجاىاتيـ
 . مسبقاً  موضوعة محكات وفؽ التعمـ مف النوع ىذا في المتعمـ تقويـ ويتـ ، الذاتي
 ضوء وفي ، الخاصة أىدافو لتحقيؽ فردي بشكؿ لمعمؿ لممتعمـ الفرصة تتاح التعمـ مف النوع ىذا وفي
. مسبؽ بشكؿ حددت التي االمتياز معايير مف بعده أو قربو مدى ويتحدد ، الخاصة قدراتو

 
 متعمـ بتحقيقو يفوز محدد تعميمي ىدؼ لتحقيؽ بينيـ فيما المتعمموف يتنافس  :التنافسي التعمـ وفي ػػ

 إلى األفضؿ مف مدرج منحنى وفؽ التنافسي التعمـ في المتعمميف تقويـ ويتـ ، قميمة مجموعة أو واحد
  . األسوأ

 
  صغيرة مجموعات داخؿ البعض بعضيـ مع يعمموف بحيث المتعمموف فيعد   :التعاوني التعمـ في أما ػػ

 مستوى إلى المجموعة أفراد جميع يصؿ بحيث ، مشترؾ تعميمي ىدؼ لتحقيؽ اآلخر منيـ كؿ يساعد
. مسبقاً  موضوعة محكات وفؽ المتعمميف مجموعة أداء تقويـ ويتـ ، اإلتقاف
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التعلن التعاوني
بحيث يسمح لممتعمميف بالعمؿ ( طبلب 8-4)التعمـ التعاوني ىو التعمـ ضمف مجموعات صغيرة مف الطبلب 

.  سويًا وبفاعمية ، ومساعدة بعضيـ البعض لرفع مستوى كؿ فرد منيـ وتحقيؽ اليدؼ التعميمي المشترؾ 
ـ أداء المتعمميف بمقارنتو  معد ة مسبقًا لقياس مدى تقدـ أفراد المجموعة في أداء الميمات  بمحكاتويقو 

الموكمة إلييـ ، وتتميز المجموعات التعميمية التعاونية عف غيرىا مف أنواع المجموعات بسمات وعناصر 
أساسية نناقشيا فيما يمي ، فميس كؿ مجموعة ىي مجموعة تعاونية ، فمجرد وضع المتعمميف في مجموعة 

. ليعمموا معًا ال يجعؿ منيـ مجموعة تعاونية 

:اجملوىعات يف التعلن التعاوني
:التعميمية التعاونية الرسمية المجموعات.1

مجموعات قد تدوـ مف حصة صفية واحدة إلى عدة : المجموعات التعممية التعاونية الرسمية ىي 
أسابيع ، ويعمؿ المتعمموف فييا معًا لمتأكد مف أنيـ وزمبلءىـ في المجموعة قد أتموا بنجاح الميمة 
التعممية التي أسندت إلييـ ، وأي ميمة تعممية في أي مادة دراسية ألي منيج يمكف أف تُبنى بشكؿ 

مع المجموعات  لتتبلئـتعاوني ، كما أف  أي متطمبات ألي مقرر أو ميمة يمكف أف تعاد صياغتيا 
.  التعممية التعاونية الرسمية 



:اجملموعات التعليمية التعاونية غري الرمسية. 2
 دقائؽ بضع مف تدـو قد خاص غرض ذات مجموعات بأنيا " تعر ؼ الرسمية غير التعاونية التعممية المجموعات

 ، محاضرة مثؿ أنشطة يشمؿ الذي المباشر التعميـ أثناء المجموعات مف النوع ىذا ويستخدـ ، واحدة حصو إلى
 المتعمميف وتييئة ، تعمميا سيتـ التي المادة إلى المتعمميف انتباه توجيو بيدؼ فيديو شريط عرض أو ، عرض تقديـ
 مف والتأكد ، الحصة في دراستو سيتـ ما بشأف توقعات وضع في والمساعدة ، التعمـ عمى يساعد نحو عمى نفسياً 

    "  فكرياً  لممادة المتعمميف معالجة
:اجملموعات التعليمية التعاونية األساسية. 3

مجموعات طويمة األجؿ ، وغير متجانسة وذات عضوية ثابتة ، : " المجموعات التعممية التعاونية األساسية ىي 
وغرضيا الرئيس ىو أف يقـو أعضاؤىا بتقديـ الدعـ والمساندة والتشجيع الذي يحتاجوف إليو إلحراز النجاح 

" .  األكاديمي 



 :التعـــاوني التعلـــن يف تعلوهــا الىاجـب الشـروط

: اإليجابي المتبادؿ االعتماد .1
(الغرقيجب أن نسبح معاً كي ننجو من ) 

 المجموعة في متعمـ كؿ يشعر أف المفترض فمف ، التعاوني التعمـ عناصر أىـ مف العنصر ىذا يعتبر
 في فرد كؿ مف المبذوؿ الجيد عمى يعتمد فشمو أو نجاحو أف ويدرؾ ، زمبلئو بقية إلى بحاجة أنو

 مشترؾ ىدؼ وضع خبلؿ مف الشعور ىذا ويبنى ، سوياً  يفشموا أو سوياً  ينجحوا أف فأما  ، المجموعة
 المكافآت خبلؿ مف يمكف وكذلؾ ، المجموعة أعضاء جميع تعمـ مف المتعمموف يتأكد بحيث لممجموعة
 والمواد المعمومات أف كما ، بينيـ المتبادؿ باالعتماد الشعور بناء المجموعة ألعضاء المشتركة
 . المجموعة أفراد بيف االيجابي المتبادؿ االعتماد عمى تساعد جميعيا األدوار وتوزيع المشتركة
 المجموعة أفراد بيف مياـ إلى العمؿ تقسيـ فعند ، ألىداؼا تحقيؽل المتبادؿ االعتماد آخر وبمعنى
مكاناتو وقدراتو تتناسب ميمة تنفيذ عضو كؿ   يتولى التعاونية  اإليجابي االعتماد ذلؾ ويسمى ، وا 
. المتبادؿ

 



: ةػػالذاتي ةػػػالمسؤولي .2
(إذا أنت لـ تعمؿ ، فمف تأكؿ ) 

 ، بإيجابية المجموعة أفراد بقية مع والتفاعؿ العمؿ في بنصيبو باإلسياـ مسؤوؿ المجموعة أعضاء مف عضو كؿ
 وقياس ، أىدافيا وتحقيؽ استيعاب عف مسؤولة المجموعة أف كما ، اآلخريف عمؿ عمى بالتطفؿ الحؽ لو وليس
 في متعمـ كؿ أداء تقييـ يتـ ولذلؾ ، أعضائيا مف فرد كؿ جيود وتقييـ ، األىداؼ تمؾ تحقيؽ في نجاحيا مدى

 عشوائياً  المجموعة أعضاء اختيار يمكف كما ، الفردية المسؤولية فتظير لممجموعة النتائج ىذه وتعاد المجموعة
 أعماؿ أداء أو ، العمؿ وصؼ كتابة منيـ والطمب ، لممتعمميف فردية اختبارات إعطاء جانب إلى شفوياً  واختبارىـ

 . لممجموعة إحضارىا ثـ بمفرده كؿ   معينو
 إلى المجموعة أفراد مف يحتاج مف مساعدة المجموعة أعضاء عمى التعاوني التعمـ مف اليدؼ يتحقؽ ولكي
 . كأفراد المستقبؿ في أفضؿ أداء تقديـ مف يتمكنوا لكي معاً  المتعمموف يتعمـ وبذلؾ الميمة إلنياء إضافية مساعدة

:لوجو وجياً  التفاعؿ .3
 ، المجموعة نفس في آخر زميؿ مع لوجو وجياً  االيجابي والتفاعؿ المساعدة بتقديـ المجموعة في فرد كؿ يمتـز

 وىذا ، البعض لبعضيـ والدعـ المساعدة وتقديـ ، لؤلخر فرد كؿ وتشجيع ، التعمـ مصادر استخداـ في واالشتراؾ
 التأكد ويتـ ، المشترؾ اليدؼ لتحقيؽ بعضيـ نحو الشخصي التزاميـ خبلؿ مف لوجو وجياً  معززاً  تفاعبلً  يعتبر
 والتوضيح الشرح وتبادليـ ، المجموعة أفراد بيف يحدث الذي المفظي التفاعؿ مشاىدة خبلؿ مف التفاعؿ ىذا مف

 : مثؿ ىامة أىداؼ لتحقيؽ وسيمة ىو بؿ ذاتو حد   في غاية لوجو وجياً  التفاعؿ يعتبر وال  ، الشفوي والتمخيص
 المردود عمى إيجابياً  تؤثر التي المتعمميف بيف اإليجابية التفاعبلت وتطوير ، الصؼ في المفظي التفاعؿ تطوير
 عمى تقـو عبلقات يول د والتفاعؿ ، ويتعمموا ، يتكمموا كي المجموعة أعضاء لتحفيز أسموباً  ويوفر ، التربوي
. المجموعة أفراد بيف االلتزاـ



:الخاصة باألشخاص  اراتػػػيالم. 4
(سأدفع مف قدرتي أكثر مف أي ة قدرة أخرى تحت الشمس ) 

 مثؿ لمتعاوف البلزمة االجتماعية الميارات جانب إلى األكاديمية المياـ المتعمموف يتعمـ التعاوني التعمـ في
دارة ، الثقة وبناء ، القرار واتخاذ ، القيادة ميارات  لنجاح بالغة أىمية ذا الميارات ىذه تعمـ ويعتبر ، الصراع وا 

. التعاوني التعمـ مجموعات

 واإلقباؿ ، غموض ودوف بوضوح والتواصؿ ، البعض ببعضيـ يثقوا أف عمييـ أىدافيـ المتعمموف يحقؽ ولكي
. بناءة إيجابية بطرؽ الداخمية مشاكميـ وحؿ ، العمؿ عمى

 
:المعالجة الجماعية   -5

(تنا مع المجموعة ، وال أحد يشعر بالوحدة والعزلة اشارؾ بقدر توننحف نعتني ببعضنا ، ) 
 بينيـ الفاعمة العبلقات عمى حفاظيـ ومدى ، أىدافيـ تحقيؽ في نجاحيـ مدى المجموعة أفراد ويحمؿ يناقش
 قراراتيـ المجموعة أفراد يتخذ العمؿ ميمات أداء أثناء المجموعة أفراد تصرفات تحميؿ خبلؿ ومف ، ميماتيـ ألداء
 .التعمـ عممية لتحسيف تعديؿ إلى تحتاج التي التصرفات وتعديؿ ، المفيدة التصرفات واستمرار بقاء حوؿ

:ويمكف القوؿ بأف ىدؼ المعالجة الجماعية يتمخص في تحسيف فاعمية األعضاء ألف مثؿ ىذا العمؿ يساعد عمى 
.تمكف المجموعة مف المحافظة عمى عبلقات اجتماعية جيدة •
.تسييؿ ميارات التعاوف •
      .الحصوؿ عمى تغذية راجعة لؤلعضاء حوؿ مشاركتيـ •
.االرتقاء بتفكير المتعمميف إلى ما وراء المعرفة •
.مما يعزز التفاعؿ اإليجابي ألعضائيا  نجاحياتوفير الفرص الحتفاؿ المجموعة ب•



 :دور املعلن يف التعلن التعاوني

و دور ىو التعاوني التعمـ في المعمـ دور  بتحديد القرار يتخذ أف المعمـ وعمى ، الممقف دور ال الموج 
 واالستراتيجيات المفاىيـ شرح عميو أف كما ، التعممية المجموعات وتشكيؿ ، التعممية األىداؼ
 المجموعات في العمؿ ميارات المتعمميف وتعميـ ، التعممية المجموعات عمؿ تفقد ثـ ومف ، األساسية
  . المرجع محكي تقييـ أسموب باستخداـ المجموعة تعمـ تقييـ أيضاً  وعميو ، الصغيرة

:دور المعمـ في المجموعات التعممية التعاونية الرسمية عمى خمسة أجزاء وىي ويشتمؿ 
      
 :اختـــــاذ القـــرارات . 1
 تحديد األىداؼ التعميمية واألكاديمية:

عمى المعمـ أف يحدد الميارات التعاونية والمياـ األكاديمية التي يريد أف يحققيا المتعمموف في نياية 
 .الفترة مف خبلؿ عمؿ المجموعة ، وعميو أف يبدأ بالميارات والميمات السيمة 

 
تقرير أعضاء عدد المجموعة

لى الواحدة المجموعة في المتعمميف عدد المعمـ يقرر  عمى التعاوف ميارات المتعمموف يتقف أف وا 
 يتدرب حيف العدد بزيادة يبدأ ثـ ، ثبلثة أو متعممْيف مف صغيرة مجموعات بتكويف يبدأ أف المعمـ

   . الواحدة المجموعة في متعمميف ستة إلى العدد يصؿ أف إلى التعاوف ميارات عمى المتعمموف
 



 تعييف المتعمميف في مجموعاتػػ :
يعيف المعمـ المتعمميف في المجموعة عشوائيًا ، عمى أف المجموعات غير المتجانسة أفضؿ وأكثػر قػوة مػف المجموعػات 
المتجانسػػػة ، وعمػػػى المعمػػػـ اختيػػػار متعممػػػي المجموعػػػة مػػػف فئػػػات المتعممػػػيف المختمفػػػة ، ولػػػتكف قػػػدراتيـ ومسػػػتوياتيـ 

.األكاديمية مختمفة أيضًا 
   
ترتيب غرفة الصؼ ػػ :

ف فػي كػؿ ولكي يكوف التواصؿ البصري سػيبًل عمػى المعمػـ توزيػع المتعممػيف داخػؿ غرفػة الصػؼ بحيػث يجمػس المتعممػ
 .مجموعة متقاربيف في مقاعدىـ 

 
التخطيط لممواد التعميمية ػػ :

عندما يشترؾ طبلب المجموعة الواحػدة فػي مصػدر تعمػـ واحػد أو تتػوزع أجػزاء المصػدر الواحػد ػ إف أمكػف ػ بػيف طػبلب 
عطي عمػى سػبيؿ المثػاؿ ورقػة واحػدة المجموعة الواحدة يتحقؽ ىدؼ مف أىداؼ التعمـ التعاوني لذلؾ يحسف بالمعمـ أف يُ 

مػو يعمبت ليقػـوالمادة ويوزعيا بيف أعضاء المجموعة بحيث يتعمـ كؿ طالب جػزء  قس ـيشترؾ بيا كؿ أفراد المجموعة أو ي
   .المجموعة أفراد بقية ل

تعييف األدوار لضماف االعتماد المتبادؿ  ػػ :
 االيجابي المتبادؿ االعتماد يعزز الواحدة المجموعة أفراد بيف األدوار تعييف
 يضمف لكي الواحدة المجموعة طبلب بيف األدوار توزيع المعمـ فعمى ، بينيـ
 قارئ يكوف كأف بدوره طالب كؿ يسيـ حيث سوياً  بالعمؿ الطبلب يقـو أف
وىكذا المواد عف مسئوؿ أو مسجؿ أو
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:الدروس إعداد .2
األكاديمية الميمة شرح :

 األكاديمية الميمة وشرح الدرس بداية في األىداؼ توضيح وعميو ، التعاوني لمدرس باإلعداد المعمـ دور يتمثؿ
 ، السابقة خبراتيـ مع ويربطيا األساسية المفاىيـ المعمـ ؼويعر   ، أدائو منيـ المطموب العمؿ عمى يتعرفوا لكي لمطبلب
. إلييـ الموكمة لمميمة فيميـ مف لمتأكد األسئمة ويطرح األمثمة ويضرب الدرس إجراءات المعمـ ويشرح

 
يجابياإل المتبادؿ االعتماد بناء :

 أف وتوضيح شرح المعمـ وعمى ، تعاوني تعمـ يوجد ال فبدونو التعاوني التعمـ أسس أىـ مف يجابياإل المتبادؿ االعتماد
 فيشرح ، البعض بعضيـ إلى يحتاجوف بأنيـ ويشعرىـ ، فردي بشكؿ وليس تعاوني بشكؿو  معاً  التفكير الطبلب عمى
  : وىي اإليجابي المتبادؿ االعتماد لضماف الثبلث ميماتيـ ليـ
 إلييـ أسند ما تعمموا المجموعة أعضاء جميع أف مف التأكد ومسؤولية ، إليو المسندة المادة لتعمـ فرد كؿ مسؤولية )
  ( بنجاح لمياميـ الصؼ طبلب جميع تعمـ مف التأكد ومسؤولية ، مياـ مف

 والمشاركة ، المشتركة المكافأة عمى والحصوؿ ، المشترؾ اليدؼ تحقيؽ طريؽ عف يكوف اإليجابي المتبادؿ واالعتماد
. البعض بعضيـ المجموعة أفراد وتشجيع ، واألدوات المصادر باستخداـ
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 المسؤولية الفرديةبناء :
 ، لممجموعة المسندة األكاديمية والميارات المياـ لتعمـ الفردية بمسؤوليتو المجموعة أفراد مف فرد كؿ يشعر أف يجب

 األفراد قياـ مف التأكد ويتـ ،  ايجابياً  معيـ والتفاعؿ والتعاوف اآلخريف المجموعة أعضاء مساعدة عميو أف كما
عطاء ، اإلجابات ليشرحوا عشوائيا المجموعة أعضاء اختيار طريؽ عف بمسؤولياتيـ  والطمب ، فردية تدريبية اختبارات وا 

 تعمموه ما واستخداـ ، تعمموه ما المجموعة أفراد بقية يعمموا وأف ، البعض لبعضيـ الكتابية األعماؿ يحرروا بأف األفراد مف
. مختمفة مواقؼ في
 التعاوف بيف المجموعاتبناء :

 بيف التعاوف بناء المعمـ وعمى ، بأكممو الصؼ عمى التعاوني لمتعمـ اإليجابية النتائج تعميـ ، أيضاً  المعمـ مياـ مف
عطاء ،  الفردية لؤلىداؼ إضافة بأكممو لمصؼ أىداؼ وضع طريؽ عف الواحد الصؼ في المجموعات  إذا إضافية عبلمات وا 

 المجموعة مف المعمـ يطمب عمميا مف ما مجموعة تنتيي عندما كذلؾ ، مسبقاً  وضعو تـ لمتفوؽ محكاً  بأكممو الصؼ حقؽ
جاباتيا نتائجيا ومقارنة عمميا انجزت أخرى مجموعة عف البحث  أيضاً  الممكف ومف ، األخرى المجموعة إليو توصمت بما وا 
. مياميا إلنجاز ومساعدتيا بعد عمميا تنو لـ مجموعة عف البحث ميمتيا أنيت التي المجموعة مف الطمب

النجاح محكات شرح :
 المطموب األداء مستوى معرفة يحتاجوف فالطبلب ، المرجع محكي نظاـ أساس عمى لمطبلب تقويمو أدوات المعمـ يبني
 أو %90 عمى يحصؿ مف فمثبلً  .األداء مستوى حسب الطبلب عمؿ بتصنيؼ األداء محكات يضع قد فالمعمـ ، منيـ المتوقع

 تعتبر وال "ب" تقدير عمى يحصؿ %89 إلى %80 عبلمة عمى يحصؿ ومف ، "أ" تقدير عمى يحصؿ النيائية الدرجة مف أكثر
 في التحسف أساس عمى المحؾ وضع الممكف مف كذلؾ .%85 عمى أفرادىا جميع حصؿ إذا إال عمميا أنيت المجموعة

 إتقانيـ المجموعة أفراد جميع يظير أف " المحؾ المعمـ يضع وقد ، وىكذا الماضية الحصة أو ، الماضي األسبوع عف األداء
. أكثر أو %95 بنسبة يكوف كأف ، اإلتقاف مستوى تحديد األفضؿ ومف ، لممادة
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تحديد األنماط السموكية المتوقعة :

ىناؾ و  ، تعريفًا إجرائيًا بتحديد أنماط السموؾ المرغوبة والمبلئمة لمجموعات التعمـ التعاونية" التعاوف " عمى المعمـ تعريؼ 
وعندما ، مثؿ البقاء في المجموعة وعدـ التجوؿ داخؿ الصؼ ، اليدوء ، االلتزاـ بالدور مفروضة عمى الجميعأنماط سموكية 

:تبدأ المجموعة بالعمؿ فيتوقع مف كؿ فرد مف أفراد المجموعة ما يمي 

.شرح كيفية الحصوؿ عمى اإلجابة ( 1)
.ربط ما يتعممو حاليًا بخبراتو السابقة ( 2)
.    فيـ المادة والموافقة عمى ما يطرح مف إجابات ( 3)
.تشجيع اآلخريف عمى المشاركة والتفاعؿ ( 4)
.يستمع جيدًا لبقية أفراد المجموعة ( 5)
.رأيو إال عندما يكوف مقتنعًا منطقيًا  يغي رال ( 6)
.قد األفكار وليس األشخاص ن( 7)

تعميـ الميارات التعاونية :

عمػػػػى المعمػػػػـ أف يعمػػػػـ الطػػػػبلب الميػػػػارات التعاونيػػػػة بعػػػػد أف يعتػػػػادوا عمػػػػى العمػػػػؿ ضػػػػمف 
فيػا بوضػوح يعر تإحدى الميارات التعاونية التػي يػرى أنيػـ يحتاجونيػا و واختيار المجموعات ، 

عمػى اسػتخداميا  ييـشػجعتعبػارات توضػح ىػذه الميػارة ، و  اسػتخداـ متعمميفطمب مف الالثـ 
يػػدر ب الميػػارة حتػػى يؤدوىػػا بصػػورة ذاتيػػة ، وىكػػذا ىػػذه يػػدؿ عمػػى اسػػتخداـ  اً كممػػا رأى سػػموك ميػارة أخػػرى ويبلحػػظ السػموؾ الػػداؿ عمييػػا ويمتػدح الطػػبلب عمػػى المعمػـ طبلبػػو ثػـ ينتقػػؿ إلػػى 

.أدائيا ، مع األخذ بعيف االعتبار التشجيع ، وطمب المساعدة ، والتمخيص ، والفيـ 
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:والتدخل التفقد .2
لوجو وجياً  التفاعؿ ترتيب :

 التمخيص وجود خبلؿ مف الطبلب بيف لوجو وجياً  المفظي والتبادؿ التفاعؿ أنماط مف يتأكد أف المعمـ عمى
. والتوضيح الشرح وتبادؿ ، الشفوي

 
الطبلب سموؾ تفقد :

 سموكيـ ومبلحظة مياميـ بأداء انشغاليـ أثناء الطبلب بيف التجواؿ خبلؿ مف المجموعات عمؿ المعمـ يتفقد
 لممصادر استخداميـ وكيفية ، مياـ مف إلييـ أوكؿ ما فيموا قد كانوا إذا وفيما البعض بعضيـ مع وتفاعميـ
تقاف لمميارات الجيد االستخداـ وتشجيع راجعة تغذية بإعطاء ذلؾ ضوء عمى المعمـ ويقـو ، واألدوات  المياـ وا 

. األكاديمية
 
الميمة ألداء المساعدة تقديـ :

 الميمة أداء في لدييـ مشكمة بوجود إحساسو وعند الطبلب ألداء تفقده أثناء المعمـ يبلحظو ما ضوء عمى
 لمعرفتو الطبلب يحتاج فيما يتوسع أو التعميـ يعيد وقد لممشكمة توضيحاً  المعمـ يقدـ إلييـ الموكمة
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التدخل لتعليم المهارات التعاونية :

في حاؿ وجػود مشػكمة لػدى الطػبلب فػي التفاعػؿ فيمػا بيػنيـ ، يسػتطيع المعمػـ أف يتػدخؿ بػأف يقتػرح إجػراءات 
.أكثر فاعمية 

: واملعــــاجلـــة التقييــن .4
 
: الطبلب تعمـ تقييـ ػػ  

 المحكي التقييـ أساس عمى المجوعة في وتفاعميـ الطبلب أداء ويقيـ ، لمطبلب اختبارات المعمـ يعطي
 أف ولممعمـ . ومياـ ميارات مف تعمموه لما عرضاً  يقدموا أف يـمن الطمب لممعمـ يمكف كما ، المرجع
  بعضال بعضيـ تعمـ مستوى تقييـ في الطبلب يشرؾ أف يستطيع كما ، مختمفة تقييـ أساليب يستخدـ

. ممكف حد   أقصى إلى المجموعة فرادأ جميع تعمـ لضماف فوري وعبلج تصحيح تقديـ ثـ ومف
 
: المجموعة عمؿ معالجة ػػ

 وعمى ، التعاونية لمميارات استخداميـ ومدى مجموعتيـ أداء تقدـ مدى حديدت إلى الطبلب يحتاج
 وتعزيز المجموعة عمؿ معالجة عمى بأكممو الصؼ أو صغيرة مجموعات أو أفراداً  الطبلب تشجيع المعمـ
 األشياء وتمخيص راجعة تغذية تقديـ المعمـ عمى يجب كما ، أفضؿ لعمؿ والتخطيط اإلجراءات مف المفيد
. بأدائيا المجموعة قامت التي الجيدة
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:مميزات التعلن التعاوني 

أثبتت الدراسات واألبحاث النظرية والعمميػة فاعميػة الػتعمـ التعػاوني ، وأشػارت إلػى أف الػتعمـ التعػاوني يسػاعد عمػى 
:التالي 

.رفع التحصيؿ األكاديمي ( 1)
.التذكر لفترة أطوؿ ( 2)
.استعماؿ أكثر لعمميات التفكير العميا ( 3)
.زيادة األخذ بوجيات نظر اآلخريف ( 4)
.زيادة الدافعية الداخمية ( 5)
.زيادة العبلقات اإليجابية بيف الفئات غير المتجانسة ( 6)
.تكويف مواقؼ أفضؿ تجاه المدرسة ( 7)
.تكويف مواقؼ أفضؿ تجاه المعمميف ( 8)
.احتراـ أعمى لمذات ( 9)
.مساندة اجتماعية أكبر ( 10)
.زيادة التوافؽ النفسي اإليجابي ( 11)
.زيادة السموكيات التي تركز عمى العمؿ ( 12)
 .اكتساب ميارات تعاونية أكثر  (13)



:بعط أدوار املتعلوني يف اجملوىعات            
.يقترح أفكارًا جديدة أو أساليب مختمفة بالنسبة إلى ميمة جماعية أو كيفية أدائياالذي :  املبادر

.لدرسباةالذي يستوضح المقترحات ويطمب بعض الحقائؽ والمعمومات الرسمية ذات الصم: طالب املعلىهات
.الذي يستوضح وجية نظر أو اقتراحًا قيمًا متصبًل بالمشكمة  :طالب اآلراء

.الذي يعرض الحقائؽ أو يوضح المشكمة مف خبلؿ خبرتو :هعطي املعلىهات
.الذي يعبر عف آراء يعتبرىا ذات صمة بالميمة ، وبخاصة رأيو فيما ينبغي أف تكوف عميو قيـ الجماعة :هعطي اآلراء

الذي يشرح األفكار أو يعطي تمثيبًل عمييا ، ويقدـ التعديبلت لمقترحات أعضاء الجماعة ، كما يحاوؿ التنبؤ بردود الفعؿ  :املىظح
.القتراح أو حؿ مطروح

.الذي يوضح العبلقات بيف األفكار ويحاوؿ الربط بينيا أو يسعى إلى تنسيؽ نشاطات منفردة في مجيود جماعي فعاؿ :املنسق
الذي يمخص مناقشات األعضاء ونشاطاتيـ بغية تمكينيـ مف رؤية موقعيـ مف اليدؼ العاـ لمجماعة ، أو يثير أسئمة  :املوهد

.تتعمؽ باالتجاه الذي يسير فيو نقاش الجماعة
م الناقد

ّ
ـ إنجاز الجماعة باإلشارة إلى الميمة الموكمة إلييا :املقى .الذي يحاوؿ أف يقوِّ

.نجاز بمستوى نوعي أفضؿ المجموعة ال عمى اإلنجاز فحسب ، بؿ عمى اإل  الذي يحث   :املنشط
عادة تنظيـ المقاعد وغير ذلؾ: فني اإلجراءات  .الذي يسيؿ عمؿ الجماعة بإنجازه المياـ الرتيبة كتوزيع المواد وا 

.باحتفاظو بسجبلت المقترحات والمقررات ونتائج مناقشات الجماعة" ذاكرة المجموعة " الذي يمعب دور  :(الكاتب ) املسجل 
.وىو مف يقود المجموعة ويوجييا ويشترط أف يكوف مف الفائقيف والمتميزيف :القائد



 :هعايري اختيار جموىعات العول التعاوني
 

 مختمؼ مف األفراد ) متجانس غير بشكؿ المجموعات اختيار يتـ العادة في
 فأل  ، قدرة عمىاأل طمبة مع قدرةً  األقؿ الطمبة يعمؿ أف يفضؿ وتربويا ، ( المستويات

 ، فردي بشكؿ بقائيـ مف قدرة أعمى أفراد مع تعمميـ عند أكبر بشكؿ تكوف اإلفادة
 مع العمؿ يفضموف األحياف مف كثير في فإنيـ األعمى القدرة أصحاب الطمبة أما
 التعاوني العمؿ مجاؿ في التجارب بعض وىناؾ ، القدرة مف مماثؿ مستوى ليـ أفراد

 غير البداية في المجموعات تكوف بأف وذلؾ الجانب ىذا في المرونة مف بنوع تسمح
 مع بالعمؿ العالية القدرة ذوي لمطمبة السماح يتـ الحقة مرحمة وفي ، متجانسة
 في ىاماً  دوراً  تمعباف والمادة الميمة طبيعة أف بالذكر الجدير ومف ، البعض بعضيـ
 فترات خبلؿ المجموعات تغيير بعدـ البعض وينصح ، المجموعات اختيار طريقة
 عمى دبالتعو   لؤلفراد لمسماح ( مثبلً  أسبوعاف ) لفترة االنتظار بؿ متقاربة زمنية

. التقدـ مبلحظة وبالتالي المعرفة وتبادؿ بعضيـ



 :تصوين املهام يف العول التعاوني 
: يجب أف نميز نوعيف مف العمؿ التعاوني 

، وفي ىذا النػػػػوع يكػػوف لمميمة جواب واضح ومحدد ، المياـ جيدة البناءالنوع األوؿ يسمى 
وبالتالي فإف األفضؿ في المجموعة ىو الذي يفسر لآلخريف كي يستفيد اآلخريف منو ، وفي 
الجميع بالعمػػػػػػػػؿ ، كمامساىمةىذا النمط مف العمؿ ال بد مف القياـ بالتعزيز حتى نضمف أف  
الخ.... ال بد مف التفاعؿ بشكؿ كبير مف خبلؿ النصوص ، واألدوار، والتقييـ  

، إذ ال يوجد في ىذه المياـ إجابة واحدة صحيحة ، وبالتالػػػػي فإف ىذه  بالمياـ رديئة البناءأما النوع الثاني فتسمى 
قنع الطالب الضعيؼ الطػالب القوي بوجية نظره وبالتالي الطبيعة تفرض عمى الجميع التعاوف لموصوؿ إلى الحؿ ، وقد يُ 

ىذه الميمة ، وىذا النوع مف الميمات مف شأنو أف ينمي اإلبداع  يقمؿ مف كفاءة الطالب القوي وسيطرتو في حؿ  
عطي وزنًا كبيرًا لمتفاعػػػؿ بيف األفػػػػػراد ، بخػػػػبلؼ النػػػػوع األوؿ والميارات الذىنية العميا وحؿ المشكبلت ، كما أنو يُ 

والتي تقتصػػػػػػػػػػر نتائجيا التعميمية عمى مستوى االستيعاب ، وتضعؼ فييا العبلقة بيف ( الميمػػات جيدة البناء ) 
 .التفاعؿ والتحصيؿ

وانطبلقًا مما سبؽ فإف اإلبداع مف جانػب المعمػـ فػي ىػذا المجػاؿ يتمثػؿ فػي 
( الميمات رديئػة البنػاء ) إمكانية تصميـ المياـ التي تتفؽ مع النوع الثاني 

التي تتخذ الطابع ذو اإلجابات المفتوحػة غيػر المحػػػػػػػػددة ، ولػيس اإلجابػات 
.الواضحة المحددة 



 :هتنىعة لتطبيق التعلن التعاوني  سرتاتيجياتإ
وضع عدد مف الباحثيف قواعػػػػػػػػػػػػػد لطرؽ عديدة مف طرؽ التعمـ التعاوني تنسجـ مع مختمؼ الموضوعات 

 :األكاديمية ، ومف ىذه الطرؽ 

إسرتاتيجية الرتقين اجلواعي :

 :خطوات ىذه الطريقة 
.يعطي المعمـ رقمًا لكؿ متعمـ في المجموعة  -
.باالستعانة بالسبورة وأوراؽ عمؿ معدة سمفًا  يمةيشرح المعمـ الم -
.يسأؿ المعمـ سؤااًل  -
يطمب المعمػػػػػػػـ مف المتعمميف أف يناقشوا السؤاؿ معًا في كؿ مجموعة حتى يتأكدوا مف أف  -

.كؿ عضو في الفريؽ يعرؼ اإلجابة 
يطمب المعمـ رقمًا محددًا وعمى كؿ مف يحمػػػػؿ نفس الرقـ في كؿ مجموعة بأف يجيب  -

.اإلجػػػػػػػػػابة المتفؽ عمييا مف قبؿ مجموعتو 
نبلحظ أف ىذه الطريقة تحقؽ عممية التفاعؿ االجتماعي أكثر مف الطريقة التقميدية ، وىذا 

اؿ ألنيـ مف الممكف التفاعؿ إيجابي ألف المتعمميف مرتفعي التحصيؿ سيشاركوف بشكؿ فع  
 .سألواأف يُ 



:البطاقات امللىنة إسرتاتيجية
.وفييا يقـو المعمـ بتوزيع بطاقات ممونة ألفراد المجموعةػ 

.ػ يطرح سؤااًل لممتعمميف جميعا ويطمب مف كؿ متعمـ اإلجابة عميو منفردا
.ػ يطمب المعمـ أصحاب كؿ لوف التجمع مع القائد صاحب الموف

.ػ يتيح ليـ مناقشة السؤاؿ ومتابعة إجاباتيـ واالتفاؽ عمى إجابة واحدة
.ػ يستمع المعمـ إلجابات المجموعات

و المعمـ انتباه المتعمميف إلى أف ىذه المجموعة إجابتيا ىي األقرب ويحث بقية  ػ يوج 
.المجموعة عمى إعادة النقاش وتحديد إجابة نيائية

.ػ يوجو المعمـ إلى أنو يريد اإلجابة مع تبرير أو دليؿ يؤكد صحة إجابتيـ
.ػ يستمع إلى إجابات المجموعات ويرشح أفضؿ إجابة



   :الصىر التعليوة اهلادفة إسرتاتيجية

.يقـو المعمـ بإلصاؽ مجموعة مف الصور في جوانب متعددة مف الفصؿـ 
و إلى الصورة التي أعجبتو .ػ يطمب مف المتعمميف التوج 

سبب اختيارىـ ليذه الصورة ػ قراءة عبارة تحت ) ػ يحدد المعمـ المطموب مف المجموعات 
(الخ .... الصورة ومحاولة ربط العبارة بالصورة ػ بناء فقرة متكاممة حوؿ ىذه الصورة 

ػ يستمع المعمـ إلى إجابات المجموعات

:استعراض إجابات اجملوىعات األخري إسرتاتيجية

حؿ مشكمة ػ تحديد ىدؼ الكاتب ػ : يطرح المعمـ سؤااًل يحتاج إلى تحميؿ واستنتاج مثؿ ـ 
.الخ..... تحديد أسباب ػ قراءة ما بيف السطور 

.ػ يطمب مف المجموعات التباحث ووضع إجابة محددة ليذا السؤاؿ
.ػ يطمب مف كؿ قائد المكوث في مكانو لمرد  عمى استفسارات المتعمميف

يطمب مف المجموعات وبشكؿ جماعي التجوؿ واالطبلع عمى إجابات المجموعات األخرى ػ 
.ومناقشة قائد المجموعة في اإلجابة

ببلغ القائد بما وجدوه مف إجابات المجموعات األخرى .ػ يعود أفراد المجموعة لمكانيـ وا 
.ػ يتيح المعمـ لممجموعة الفرصة لمتباحث باإلجابة النيائية

و الطبلب إلى اإلجابة الصحيحة .ػ يستمع المعمـ لئلجابات مف كؿ مجموعة ويوج 



    :البطاقة إسرتاتيجيات

.ػ يوزع المعمـ عمى المتعمميف بطاقات
:ػ يطرح المعمـ موضوعًا ويحدد المطموب مف كؿ طالب وأيف يكتب اإلجابة مثؿ

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

)البطاقة جية اليسار
ػ بعد أف يكتب كؿ متعمـ إجابتو يقـو المتعمميف بتبادؿ البطاقات واالطبلع عمى إجابات 

بقية أفراد المجموعة
.ػ بعد ذلؾ يتفؽ أعضاء المجموعة عمى إجابة محددة

املراحل التي مير بها الدرس بطريقة التعلن التعاوني

:المرحمة األولى
 :طريقة توزيع المتعمميف داخؿ الفصؿ . 1
توزيع المتعمميف حسب الفروؽ الفردية -
 ( .ممتاز ، جيد جدًا ، جيد ، مقبوؿ ، راس) 
اختيار قائد أو منسؽ لكؿ مجموعة ويفضؿ أف يتغير المنسؽ -

 .في المقاءات القادمة 
 )8-6-4 (أف يكوف عدد المجموعة الواحدة زوجياً  -

 .وال يتجاوز ىذا العدد
.أف يكوف شكؿ المجموعات عمى شكؿ دائري -



المرحمة الثانية : 
 :طريقة توزيع إدارة وقت الحصة . 2
 .دقائؽ لمعصؼ الذىني لكؿ مجموعة حسب موضوع الدرس  خمس يتعط -
دقائؽ الستعراض األفكار الرئيسية المستنبطة مف المجموعات مف عشر تعطى  -

معتعميؽ رؤساء المجموعات حوؿ ما توصمت إليو كؿ مجموعة مف أفكار ، خبلؿ 
األخذ بعيف االعتبار عدـ التكرار ليذه األفكار الجديدة لموضوع الدرس مف قبؿ  

 .األخرى المجموعات 
.تسجيؿ ىذه األفكار عمى السبورة مف قبؿ منسؽ كؿ مجموعة أو مف قبؿ المعمـ نفسو  -
 

 : المرحمة الثالثة
 :دور المعمـ في ىذه المرحمة . 3
عطاء  ائؽدق رعش ييعط - مف زمف الحصة لممعمـ في إبراز النقاط التوضيحية لموضوع الدرس وا 

أمثمة توضيحية حسب الشرح المطموب نقمو إلى المتعمميف مف خبلؿ النقاط التي لـ يبرزىا 
المتعمميف أثناء استعراض األفكار الرئيسية لمدرس واإلشادة لممجموعات التي حققت أقصى توضيح 

 .لموضوع الدرس 
اإلعداد المسبؽ الجيد مف قبؿ المعمـ مف خبلؿ تجاربو مع المتعمميف في العصؼ الذىني  -

.واالستعداد المبكر في اإلجابة والتوضيح لنقاط يتوقع المعمـ استثارتيا مف قبؿ المتعمميف أنفسيـ 



:المرحمة الرابعة
:دور التقويـ والمراجعة. 4
الجزء المتبقي مف زمف الحصة لممناقشة والحوار حوؿ األفكار  يستخدـ

مف المجموعات وحسب ما ورد في شرح المعمـ لموضوع الدرس المستنبطة
واستثارة المتعمميف في داخؿ المجموعات حوؿ بعض التساؤالت والتعميقات  

موضوع الدرس لـ تكف واضحة في أذىانيـ داخؿ المجموعات الصغيرةبالمتعمقة 
الجولة األولى مف زمف الحصة وحسب ما ورد مف إضافات أو توضيحات  أثناء 

مف قبؿ المعمـ نفسو ، وىذه المبلحظة يكوف المعمـ مسئواًل عنيا أثناء مبلحظتو
لكؿ مجموعة وتسجيؿ النقاط اإليجابية والسمبية أثناء قيادة المتعمميف أنفسيـ 

يأتي دور المعمـ في .. في داخؿ المجموعات في النقاش حوؿ موضوع الدرس 
إبرازىا إذا دعت الحاجة ليا مف خبلؿ دعـ اإليجابيات ومناقشة السمبيات الواردة

.مف المتعمميف أنفسيـ أثناء النقاش في المرحمة األولى مف زمف الحصة

 يحاوؿ المعمـ أثناء ىذه المرحمة في معرفة اإلجابة مف المتعمميف أف تكوف اإلجابة جماعية مف نفس
المجموعات ومحاولة مشاركة معظـ أفراد المجموعات دوف النظر إلى مستويات المتعمميف العالية ، ألف 

تاحة الفرصة لمعظـ  ىدؼ الدرس تحقؽ مف خبلؿ معرفة المعمـ بأف موضوع الدرس تحقؽ بنسبة عالية وا 
.المتعمميف في المشاركة اإليجابية في استيعاب موضوع الدرس الجديد في كؿ حصة دراسية


