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: الهدف العام 
 
. التعلم التعاونً مهارات الالزمة فً تطبٌق  كفاٌاتالمتعلمات ال إكساب 
 
 

:  الخاصةاألهداف 
 

 التعلم التعاونً اهٌممفالمتعلمات  إكساب. 
 

  ًمعرفة الممٌزات األساسٌة للتعلم التعاون. 
 

 ام التعلم التعاونً بٌان أهمٌة استخد. 
 

  ًتوضٌح أساسٌات التعلم التعاون. 
 

  ًشرح األنماط األساسٌة للتعلم التعاون. 
 

  الفرق بٌن التعلم التعاونً والتعلٌم التعاونً توضٌح. 
 

 ذكر العناصر األساسٌة لبناء التعلم التعاونً وكٌفٌة بناء كل عنصر. 
 

  تعاونً فً التعلم ال المعلم والمتعلمدور كل من بٌان. 
 

  بٌن التعلم التعاونً والتعلم التقلٌدي تبٌان الفروق الرئٌسٌة. 
 

 تربوٌا تهاعالجاستخدام التعلم التعاونً فً المدارس وطرق م ذكر عوائق . 
 

 ًالتعلم  مفاهٌمتطبٌق  التركٌز على الكفاٌات والمهارات المكتسبة ف
 .التعاونً 

 

 ًذ ورشة عمل تخصصٌة فً ترسٌخ مفاهٌم العمل التعاونً من خالل تنف
 .التعلم التعاونً
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التعلم التعاوني 
 

 مقدمةال
 

لقد تطورت أسالٌب وطرق التدرٌس فً اآلونة األخٌرة نتٌجة لتطور  
وازدهار الحضارات وانتشار المعارف واستخدام التكنولوجٌا المجتمعات 
بحاث علم النفس التعلٌمً الحدٌث ، واألأصول ، واستنادا إلى  الحدٌثة فٌها

، وحاجتهم  علمٌنالتربوٌة التً أخذت فً الحسبان االزدٌاد المطرد لوعً الم
إلى تغٌر النمط التقلٌدي فً عملٌة التعلٌم ، وإٌجاد نوع أو أنواع بدٌلة تتواءم 

، والقفزة التكنولوجٌة  والعً المعرفً القائم فً المجتمع مع التطور العلمً
اسع قرٌة صغٌرة ٌمكن اجتٌازها بؤسرع الكبٌرة ، التً جعلت من العالم الو

. أقل جهد ، مما سهل االنفتاح العالمً ومتابعة كل جدٌد ومتطور بذل وقت ، و
جدٌدة بمقدورها  تعلٌمٌةفكان مما شمله هذا التطور البحث عن طرق وأسالٌب 

األسالٌب القدٌمة الجامدة ، والرقً بعملٌة التعلم إلى أفضل مستوٌاتها  تطوٌر
فً  والعاملون فً الحقل التعلٌمً استخدام هذه األسالٌب المعلمٌن أدركإذا 

. اإلمكانٌات الالزمة لها جمٌع توفٌر  مع أهمٌة الجوانب التربوٌة بنجاح
 
هذه الطرق المتطورة طرٌقة التعلم التعاونً ، أو ما ٌعرف بتعلم ابرز ومن  

. المجموعات 
 

بد أن تكون لدى  فال ، التعاونًإن المعلم هو القاعدة األساسٌة لنجاح الدرس 
، ناجح تعلٌمً المعلم الرغبة واإلرادة القوٌة لتطوٌر نفسه وطالبه وتحقٌق درس 

فإن بعض المشكالت البسٌطة التً تواجه بعض المعلمٌن عند تطبٌق درس تعاونً 
تكون ردة فعل سلبٌة على المعلم كاإلزعاج وكثرة الحركة وعدم تنسٌق 

سهل عالجها فاالستمرارٌة بالعمل يفهً عقبات  متوقع ،المجموعات وهذا أمر 
نفسه متقناً مهارات جدٌدة تساعده على االبتكار المعلم فٌجد ، العقبات  تلكتذلل 

المشكالت التً تعترض سٌر أغلب وتفادي التربوي ،  واإلبداع فً مجال العمل
. العمل

 
 

بعٌد أن الطالب الذٌن كان االعتقاد السائد فً األوساط التربوٌة من زمن لٌس ب
المعلم انتباهاً  عطواهم أولئك الذٌن لم ي، فشلوا فً النظام التعلٌمً ولم ٌتعلموا 

فً حماٌة كل من مهما لعب هذا االعتقاد دوراً  التعلٌمً حٌث أثناء الدرس
المدرسة والمعلمٌن من أي انتقاد قد ٌوجه لهم أو أٌة مسإولٌة قد تلحق بهم إن 

ولقد اعتمد كل من المدرسة والمعلمٌن على هذا االعتقاد ، طالبهم فشلوا فً تعلٌم 
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كمبررات ومسببات  خدمتتبع ذلك عوامل أخرى است ، لتبرٌر عدم تعلم طالبهم
 .الستمرار فً النظام التعلٌمً لتفسٌر تدنً تحصٌل الطلبة وفشلهم فً ا

 
فسهم فً تدنً د اللوم عن أننالحظ مما سبق أن المدرسة والمعلمٌن ٌحاولون إبعا

تحصٌل طالبهم لكن المتتبع لتطور العملٌة التربوٌة ٌالحظ أن تلك النظرة  مستوى
قد تغٌرت فً العصر الحاضر وأصبح تدنً مستوى التحصٌل الدراسً ٌعود 

المتبعة فً التدرٌسٌة مباشرة إلى المدرسة ومعلمٌها وبرامجها التعلٌمٌة والطرق 
هرت ألول مرة قضاٌا تتعلق مباشرة بالمعلمٌن وظ.. إٌصال المعلومات إلى الطلبة

. أطلق علٌها ممارسة غٌر صحٌحة فً التعلٌم
 

العدٌد من األنظمة والقوانٌن والتشرٌعات التً تنص على حق الفرد فً  توصدر
.  الحصول على نتائج جٌدة من العملٌة التعلٌمٌة

 
علم فً العملٌة من هنا برزت أهمٌة التدرٌس والتدرٌب من خالل تفعٌل دور المت

التعلٌمٌة سواء  فً مجموعات كبٌرة أو فً مجموعات صغٌرة كطرائق مثلى 
إلٌصال المعلومات إلى الطالب وحثه على المشاركة والمساهمة بفاعلٌة فً 

العملٌة التعلٌمٌة مما قد ٌإدي فً النهاٌة إلى رفع مستوى التحصٌل الدراسً عند 
 ملٌة التعلٌمٌة بوجه عامفئات المتعلمٌن بوجه خاص وإنجاح الع

وللتغلب على عٌوب طرق التدرٌس القائمة على جهد المعلم جاءت طرق التعلٌم 
المعتمدة على جهد المعلم والمتعلم معا وبذلك أصبح المتعلم هو محور العملٌة 

التعلٌمٌة وتغٌر دور المعلم لٌصبح موجهاً ومرشداً ومٌسراً لعملٌتً التعلٌم 
.. والتعلم

 
ن بصدد التركٌز على طرٌقة من طرق التدرٌس القائمة على جهد المعلم ونحن اآل

. والمتعلم والتً منها التعلم التعاونً 
 

: ثالث وحدات  إلىالتعلم التعاونً  منظومةوٌمكن تقسٌم 
 

: الوحدة األولى   -1
 
: مفهوم التعلم التعاونً وتنقسم إلى  

 

 التعلم التعاونً  اهٌممف. 

 ونً أهداف التعلم التعا. 

 ًفوائد التعلم التعاون .

  األنماط األساسٌة للتعلم. 

  العناصر األساسٌة للتعلم. 
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: الوحدة الثانٌة  -2
 
: أساسٌات التعلم التعاونً وتنقسم إلى  

  

  ًالمجموعات فً التعلم التعاون. 

  توزٌع األدوار فً التعلم التعاونً نجاح العمل التعاونً وأسس وخطوات. 

  فً التعلم التعاونً   ٌةالمراحل األساس. 
 
 

: الوحدة الثالثة  -3
                      

: ممٌزات ومعوقات التعلم التعاونً وتنقسم إلى 
 

  ًمتطلبات العمل التعاون. 

  ممٌزات التعلم التعاونً وسلبٌاته .

  الفرق بٌن التعلم التعاونً والتعلم الجماعً التقلٌدي. 

 ًفً المدارس  معوقات استخدام التعلم التعاون. 
 

. نموذج لخطوات الدرس التعاونً  -4
 
 

   :الوحدة األولى : أوال 
 

:  مفاهٌم التعلم التعاونً
 

: متكافئة منها  مفاهٌمٌمكن تعرٌف التعلم التعاونً بعدة 
وجود مجموعة  تضمنتدرٌس ت إستراتٌجٌة"على أنه  (1) التعلم التعاونً ٌعرف

فٌها تطوٌر الخبرة التعلٌمٌة لكل عضو  بهدفٌعملون سوٌا  صغٌرة من المتعلمٌن
". إلى أقصى حد ممكن

تدرٌس تتمحور  إستراتٌجٌة"  على أنه (2) التعاونً كما ٌمكن تعرٌف التعلم  
ضمن مجموعات غٌر متجانسة لتحقٌق هدف  حول المتعلم  حٌث ٌعمل المتعلمٌن 

". تعلٌمً مشترك
 إلى أن المتعلمٌن ٌشٌر  أنه (3) وصف التعلم التعاونًإطار آخر ٌمكن وفً  

عندما تتهٌؤ لهم الفرصة لٌعملوا مع  و باإلحباطأٌشعرون أحٌانا بالعجز أو بالٌؤس 
فإن ذلك ٌفتح لهم نوافذ من الفرص وٌعطٌهم األمل ، فرٌق عمل  زمالء لهم ضمن 

. وٌجعلهم ٌشعرون أنهم أكثر قدرة والتزاما نحو عملهم 
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ول أن تكون أماكن حٌث إذا أرٌد للفص"  ربوٌٌنوفً هذا الشؤن ٌقول بعض الت 

اهتماما ببعضهم البعض ، وٌظهرون التزامهم نحو نجاح كل منهم  ٌبدي المتعلمٌن 
.  بٌنهم فالبد أن ٌكون الموقف التعلٌمً ذا طابع تعاونً

 
هو بٌئة تعلم  (4) التعلم التعاونً: "  لتعرٌف التالً فٌقدم ا البعض اآلخر   أما

المتباٌنٌن فً قدراتهم ٌنفذون  ن مجموعات صغٌرة من المتعلمٌنٌة تتضمصف
بعضهم البعض، وٌتخذون قراراهم ام تعلٌمٌة، وٌنشدون المساعدة من مه

" باإلجماع
 

 
:  األخرى التعرٌفاتناك بعض ه أنكما 

 
 4  –3مجموعات تعاونٌة غٌر متجانس مكونة من  يعبارة عن التعلم ف (5)هو

داخل  التعاون الذاتًت إشراف المعلم أو ضمن إطار من أشخاص ٌعملون معاً تح
. المجموعة من أجل أن ٌساعد بعضهم بعضاً فً عملٌة التعلم

 
تختلف بٌنهم الفروق  مشترك بٌن عدد من المتعلمٌن هو عبارة عن تفاعل ( 6)أو 

الفردٌة ٌعملون فً ورشة عمل ضمن أهداف ومهارات تعاونٌة للوصول لهدف 
 .محدد

العمل مع بعضهم البعض والحوار  نموذج تدرٌس ٌتطلب من المتعلمٌن (7)هوأو 
فٌما بٌنهم ٌتعلق بالمادة الدراسٌة وأن ٌعلم بعضهم بعضاً وأثناء هذا التفاعل 

. الفعال تنمو لدٌهم مهارات شخصٌة واجتماعٌة إٌجابٌة
 

ٌداً وهكذا فإن التعلم التعاونً ٌصبح جزءاً من أسالٌب التدرٌس ولٌس محتوًى جد
. ٌراد تعلمه
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: أهداف التعلم التعاونً 
 

 :ٌهدف التعلم التعاونً إلى إكساب المتعلم المهارات التالٌة
  

 زرع روح التعاون بٌن المتعلمٌن  . 
 

 تطوٌر مهارات المتعلمٌن وارتقائهم لمستوى تعلٌمً أفضل .
 

 تشجٌع الطاقات العقلٌة الكامنة لدى المتعلمٌن .
 

 ولٌة واتخاذ القرار السلٌمتحمل المسإ .
 

 القدرة على البحث والنقاش والحوار الهادف بٌن المتعلمٌن  .
 

 

 كٌفٌة التعامل مع اآلخرٌن وحسن التصرف  .
 

 إتقان مهارة فن االستماع والتحدث والرد بطرٌقة مباشرة ومهذبة .
 

 استخالص واستنتاج المعارف والمعلومات المهمة .
 

 االٌجابً لدى المتعلمٌن المنافسة الشرٌفة والتحدي .
 

 النشاط والحٌوٌة والتفاعل وقوة التركٌز واالنتباه والتؤمل .
 

  إتاحة الفرصة للمتعلم إلبراز مواهبه واتجاهاته وقدراته العقلٌة
  .ومساعدة اآلخرٌن والصعود للقمة
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: فوائد التعلم التعاونً
 

أنه ٌحقق على المتعلمٌن أجرٌت  أثبت التعلم التعاونً من خالل الدراسات التً
: التالٌةالتربوٌة الفوائد 

 

 تحصٌل أعلى وتذكر لفترة أطول. 
 

 استعمال أكثر لعملٌات التفكٌر العلٌا. 
 

 زٌادة األخذ بوجهات النظر. 
 

  مزٌد من الدافعٌة الداخلٌة للتعلم ومزٌد من العالقات االٌجابٌة بٌن
 .الفئات الغٌر متجانسة

 

 تجاه المدرسة والمعلمٌن تكوٌن مواقف أفضل.  
 

 احترام أعلى للذات ومساندة اجتماعٌة أقوى. 
 

    مزٌد من التوافق النفسً االٌجابً ومزٌد من السلوكٌات التً تركز
 .على العمل وتحقق مهارات تعاونٌة أكثر

 

  تنمٌة القدرة على حل المشكالت والقدرة اإلبداعٌة لدى المتعلمٌن. 
 

 اللغوٌة والقدرة على التعبٌر وتزاٌد    ٌإدي إلى تحسن المهارات
 .القدرة على تقبل وجهات النظر المختلفة

 

  ٌإدي إلى تناقص التعصب للرأي والذاتٌة وتقبل االختالفات بٌن
 .األفراد

 

  ٌتٌح للمتعلمٌن فرصة تطبٌق ما ٌتعلمونه فً مواقف جدٌدة. 
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: للتعلم التعاونً األنماط األساسٌة 
 

:   التعاونً أنماط رئٌسة من أسالٌب التعلم ثالثة بشكل عام هناك 
  

:  التعلم التنافسً : أوال
ٌتناسب  ل متعلم ضد بعضهم البعض، فنجاح أو فش وهنا ٌعمل المتعلمٌن    

سببا  ال ٌجد المتعلم التعلٌمةذه البٌئة فً ه. آخر عكسٌا مع نجاح أو فشل متعلم
من التعلم ٌتم تصحٌح أعمال النمط وطبقا لهذا  .جوهرٌا ٌدعوه لمساعدة زمٌله

، حٌث تنسب درجات المتعلمٌن ألفضل الذي ٌقومون به  ا للمنحنىوفق المتعلمٌن
. فً الفصل  متعلم

  
: التعلم الفردي : ثانٌا
ٌنهم، كما فرادى بقلٌل من التفاعل ب هذا النمط من التعلم ٌعمل المتعلمٌن وفً    

هنا ٌتم تقوٌم .جاح أو فشل متعلم آخرأن نجاح أو فشل أي متعلم مستقل عن ن
فما فوق ٌحصل على % 90كل من ٌحصل على )وفق معٌار معد مسبقا  المتعلم

( . تقدٌر ممتاز، مثال
 

:  ثالثا التعلم التعاونً 
ٌعتمد  النمط  ، وفً هذا وهو النمط األقل شٌوعا وهو التعلم التعاونً 

 .على نجاح أو فشل زمالئه  نجاح أو فشل المتعلم
 

: العناصر األساسٌة للتعلم التعاونً 
 

بل إن كثٌراً ممن . ٌعتقد البعض أن التعلم التعاونً بسٌط وسهل التنفٌذ       
هناك  .ٌعتقدون أنهم ٌستخدمون التعلم التعاونً هم فً الواقع ٌفتقدون لجوهره 

قف فً مجموعات لٌتعلموا وبٌن صٌاغة مو لمتعلمٌن فرق جوهري بٌن وضع ا
.  جمٌعا بمشاركاتهم اإلٌجابٌة  ي تعاونً ٌسهم فٌه المتعلمٌنتعلٌم

بجانب بعضهم البعض على نفس  التعاونً ال ٌعنً أن ٌجلس المتعلمٌن التعلم
 كما أن الطاولة لٌتحدثوا مع بعضهم وكل منهم ٌعمل إلنجاز المهمة المكلف بها 

مع إشعارهم بؤن على  بتنفٌذ مهمة محددة لم التعاونً ال ٌعنً تكلٌف المتعلمٌنالتع
. أولئك الذٌن ٌنتهون أوال مساعدة زمالئهم األقل إنجازا 

ي ال ٌعنً تكلٌف مجموعة من المتعلمٌن بتنفٌذ تقرٌر ٌنجزه متعلم التعلم التعاون 
. بوضع أسمائهم على المنتج النهائً  ة المتعلمٌنبقً واحد فً حٌن ٌكتفً
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متقاربٌن مكانٌا من بعضهم  علمٌنتعاونً أبعد من أن ٌكون مجرد متالتعلم ال
. ٌقتسمون المصادر وٌتحاورون وٌساعد بعضهم البعض 

 
ٌجب أن تتوفر العناصر التالٌة  فً أهمٌة ذلك فً التعلم التعاونً ؛ كل من على  

:  تعلٌما تعاونٌا لكً ٌكون موقفا الموقف التعلٌمً
 

 متعلمٌن المشاركة اإلٌجابٌة بٌن ال :
نجاح وفشل عضاء المجموعة بارتباطهم حٌال ٌجب أن ٌشعر جمٌع أ

ولكً  ".تعاونٌا"فال ٌمكن أن ٌوصف الدرس بؤنه  .فً المواقف التعلٌمٌة زمالئهم
أنهم ٌشاركون إٌجابٌا  المتعلمٌنالموقف التعلٌمً تعاونٌا ٌجب أن ٌدرك  ٌكون

 المشاركة اإلٌجابٌة تشجع المتعلمٌنحٌث أن  زمالءهم فً مجموعتهم التعلٌمٌة
.  واضحا على مراقبة زمالءهم فً المجموعة ومساعدتهم لٌحققوا تقدما تعلٌمٌا

 

  التفاعل المعزز :
ٌقصد بالتفاعل المعزز قٌام كل فرد فً المجموعة بتشجٌع وتسهٌل جهود         
وٌشمل ذلك أٌضا . لٌكملوا المهمة وٌحققوا هدف المجموعة  اآلخرٌنزمالئه 

ما بٌنهم بؤقصى كفاءة ممكنة وتقدٌم تغذٌة راجعة تبادل المصادر والمعلومات فً
. فٌما بٌنهم 

 

 إحساس الفرد بمسئولٌته تجاه أفراد المجموعة :
وهو ما ٌعنً استشعار الفرد مسئولٌة تعلمه وحرصه على إنجاز المهمة        

.  تقدٌم ما ٌمكنه لمساعدة زمالئه فً المجموعةإلى إضافة ، الموكلة إلٌه 
.  زمالئهم اآلخرٌنٌستشعرون مسئولٌتهم أمام المعلم فقط بل وأمام  األفراد هنا ال

 

 المهارات االجتماعٌة :
غٌر ماهرٌن اجتماعٌا ضمن مجموعة تعلم ومطالبتهم  متعلمٌن إن وضع          

مهارات  ٌجب أن ٌتعلم المتعلمٌن. نجاحا ٌذكر بالتعاون مع زمالئهم لن ٌحقق
راٍق تعلٌمً تماعٌة الالزمة إلقامة مستوى العمل ضمن مجموعة المهارات االج

 .دام تلك المهارات االجتماعٌةمن التعاون والحوار، وأن ٌتم تحفٌزهم على استخ
 

  تفاعل المجموعة :    
فً مجموعات التعلم التعاونً أن ٌحققوا إنجازا فٌجب أن  متعلمٌنإذا كان لل       

ٌتطلب التعلم التعاونً أن  حٌث بؤقصى كفاءة ممكنة البعض ٌعملوا مع بعضهم
أن . كان مفٌدا أم ال   ٌتؤمل أفراد المجموعة فٌما إذا كان ما اتخذوه من إجراءات

الهدف هو تطوٌر فاعلٌة إسهام األعضاء فً الجهد التعاونً لتحقٌق أهداف 
.  المطلوبة المجموعة
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ة من نً هو عالقة بٌن مجموعالتعاو عناصر التعلموعلٌه نركز على أن تكامل 

بؤنهم إما  إحساس المتعلمٌن) لمشاركة اإلٌجابٌة ، وتتطلب تلك العالقة ا المتعلمٌن
أن ٌتعلم منهم على كل فرد )، والمسئولٌة الفردٌة (أن ٌغرقوا سوٌا أو ٌنجو سوٌا

التواصل مع غٌره والثقة و )مهارات اجتماعٌة  من (وٌساهم فً تعلم المجموعة
 من، و(ر والتوفٌق بٌن وجهات النظر المتباٌنةقٌادة المجموعة و اتخاذ القرا

التؤمل فً مستوى أداء الفرٌق وإمكانٌة )التفاعل البناء والمباشر مع اآلخرٌن 
التعلم التقلٌدي ال  فً األعضاء حٌث ٌكونتجاه بقٌة (  تحسٌن هذا األداء مستقبال

   .ة عمومامسئولٌن عن تعلم بقٌة زمالئهم وال عن أداء المجموع ٌعتبر المتعلمٌن
 

 
:  الوحدة الثانٌة ثانٌا 

 
: أساسٌات التعلم التعاونً

 
: المجموعات فً التعلم التعاونً  -1

  التعلٌمةتشكٌل المجموعة  :

ال ٌؤتً مصادفة ، بل ال بد أن تنبنً تلك  تعلٌمٌةإن تشكٌل أي مجموعة   
ضرورٌة ، أساسٌة والمجموعة أو المجموعات المطلوبة على أسس وقواعد 

:  ٌمكن حصر هذه األسس فً التالً و

 الواحدة الشعور باالنتماء والقبول واالهتمام بالعمل فً إطار المجموعة.  

  إن إقامة العالقات مع اآلخرٌن الذٌن ٌقدمون لك الدعم والمساعدة ال ٌحدث
بطرٌقة سحرٌة ، وإنما ٌحتاج إلى مزٌد من التضحٌة لكً تتواءم وجهات 

 . مة لحل المشكلة النظر ، واألفكار الالز

  بهدف بناء مجتمع  نفسها أن تعد بعناٌة خبرات المتعلمٌنعلى المدرسة
.  تعلمً 

  ًاألخذ بعٌن االعتبار ما ٌعرف بحركٌة الجماعة ومبادئها ، وهً تعن
الكشف عن مدى اختالف سلوك األفراد عندما ٌصبحون أعضاء فً 

.  جماعات ، وعن سلوكهم وهم فرادى 

 الالزمة والضرورٌة التً تساعد على تحقٌق مزٌد من  مراعاة العوامل
. اإلنتاج 

 األسالٌب الفعالة للمناقشة والتخطٌط ، والتقوٌم الجماعً  إتباع  .

  معاونة األفراد على فهم ما ٌحدث بالجماعة، وتحملهم مسإولٌاتهم
 . كؤعضاء فٌها ، وتعلم أسالٌب القٌادة الجماعٌة 
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 ٌة للعمل الجماعً الفعال القائم على معرفة المبادئ والظروف األساس
أساس مشاركة كل فرد فً الجماعة ، وتتمثل هذه المبادئ فً وضع 

الجماعة ألهدافها ، وتحدٌد األنشطة التً ستعمل على تحقٌقها ، واإلٌمان 
. بقدرة الجماعة على حل مشاكلها 

 
:  أنواع المجموعات التعاونٌة  

:  واع هً تضم المجموعات التعاونٌة خمسة أن  

. ـ المجموعات التعلمٌة التعاونٌة الرسمٌة  1

. ـ المجموعات التعلمٌة التعاونٌة غٌر الرسمٌة   2

. ـ المجموعات التعلمٌة التعاونٌة األساسٌة  3

. ـ المجموعات التعلمٌة التعاونٌة الخاصة بالخالف الفكري  4

نٌة  اونٌة المستخدمة إلغراض روتًـ المجموعات التعلمٌة التع 5

وفً هذا اإلطار سنتحدث عن نوعٌن من تلك المجموعات ألنهما هما المعنٌتان فً 
:  ، والطرٌقتان المعنٌتان بالدراسة هما  محاضراتنا

  المجموعات الرسمٌة. 

  المجموعات األساسٌة. 

. أوال ـ المجموعات التعلمٌة التعاونٌة الرسمٌة 

بتشكٌلها ، محاوال قدر  لمعلم علمٌة تعاونٌة ثنائٌة ٌقوم اوهً مجموعات ت   
ومن المتعارف علٌه أن التعلم . اإلمكان أن ٌجعلها مجموعات غٌر متجانسة 

ا النوع من التعاونً ٌبدأ بالتخطٌط والتنفٌذ لدروس تعاونٌة رسمٌة ، وفً هذ
معا مدة تتراوح ما بٌن حصة كاملة ، وعدد من  المجموعات ٌعمل المتعلمٌن

سابٌع ، وذلك لتحقٌق األهداف التعلمٌة المشتركة ، على مدار أ تنفذالحصص 
. والعمل معا على اإلنجاز المشترك للمهام التً كلفوا بها 

:  وتتمٌز المجموعات الثنائٌة عن غٌرها من المجموعات األخرى بالتالً 

. فً المجموعة إما أنه ٌتحدث مع زمٌله ، أو ٌستمع إلٌه  ـ أن كل متعلم 1

. اك أفرادها فً العمل ـ تحافظ على انهم 2
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. ـ أنها أقل إزعاجا ، وأكثر انضباطٌة من المجموعات الكبٌرة  3

ـ تزٌد التواصل البصري ، الذي بدوره ٌشجع التواصل الصادق ، وٌساعد على  4
. إٌجاد عالقات تتسم باالحترام بٌن أعضاء المجموعة 

دائما فٌشكل من  ات الثنائٌةالمجموع ونبعض المعلمٌن ال ٌستخدمكما لوحظ أن 
غٌر محبذة  إال أن المجموعات الثالثٌة. مجموعات ثالثٌة ، أو رباعٌة  المتعلمٌن

الثالثة غالبا لن ٌجد من تحدث معه ، أو ٌشاركه فً  أحٌانا ألن أحد المتعلمٌن
ولكن هناك . اآلخرٌن بالعمل على المهمة معا  المتعلمٌن تنفٌذ المهمة النشغال 

ى المعلم أن ٌشكل مجموعات ثالثٌة أو رباعٌة ، وذلك ظروف معٌنة تحتم عل
عندما تتطلب المهمة كثٌرا من اإلبداع ، أو تتطلب وجهات نظر متعددة ، وفً هذه 

 .الحالة ٌفضل استخدام المجموعات الثالثٌة

أما المجموعات الرباعٌة فٌتم تشكٌلها وتظهر فاعلٌتها ، عند الحاجة إلى  
، ألنها تقدم مجموعة متنوعة من األفكار ووجهات مجموعات الدعم والمساندة 

الزوجً فً المجموعات  دم دعما جٌدا ، كما أن عدد المتعلمٌنالنظر ، مما ٌق
، وقد ٌتبادل أعضاء  مة عالقات صداقة مرٌحة بٌن المتعلمٌنٌإدي إلى إقا

المجموعة أرقام هواتفهم ، وٌساعدون بعضهم بعضا عندما ٌكلفون بؤنشطة 
عن المدرسة ،  غٌبونأو لٌتداركوا ما فاتهم من مادة دراسٌة ، عندما يمنزلٌة ، 

كما ٌمكن ألعضاء مجموعة الدعم والمساندة أن ٌقرإوا حقٌبة التعلم الخاصة بكل 
. قدموا اقتراحاتهم الخاصة بتحسٌن مستواهم يواحد منهم ، و

ظر بعض عن أربعة فمن وجهة ن المتعلمٌن بهاا المجموعات التً ٌزٌد عدد أم  
التربوٌٌن غالبا ما تإدي إلى مشاركة سلبٌة ، حتى ولو تم تقاسم وقت النقاش 

أن ٌبقوا هادئٌن  ٌحدث ، إذ ٌتعٌن على معظم المتعلمٌن بالتساوي ، وهذا نادرا ما
.  أكثر الوقت ، وذلك ما ٌصعب تحقٌقه 

ولتشجٌع التعلم التعاونً ، فإنه ٌتعٌن على القائمٌن علٌه أن ٌكونوا قادرٌن على  
معرفة ما إذا كان المعلمون ٌستخدمون المجموعات التعلمٌة الرسمٌة بشكل 

عرف دور المعلم ، وهو دور مهم ٌشتمل يمناسب أم ال ، ولمعرفة ذلك ٌتعٌن أن 
:  لى اآلتً فً المجموعات التعلمٌة التعاونٌة الرسمٌة ع

: ـ تحدٌد أهداف الدرس 1

:  على المعلم أن ٌحدد نوعٌن من األهداف قبل أن ٌبدأ الدرس هما   

ومما . ، ومستوى التعلم  األكادٌمٌة المالئمة للمتعلمٌنأ ـ األهداف 
كادٌمٌة تحدد ما ٌتعٌن على ٌنبغً معرفته أن لكل درس أهدافا أ

 .تعلمه  المتعلمٌن
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لقة بالمهارات االجتماعٌة ، والتً توضح المهارات ب ـ األهداف المتع
سٌركز المعلم أثناء الدرس ، بغرض حٌث . ٌةرمزشخصٌة ، والال

.  تدرٌب الطالب على التعاون فٌما بٌنهم بفاعلٌة 

.  ـ اتخاذ قرارات قبل بدء العملٌة التعلٌمٌة  2

ة فً تحدٌد عدد تتمثل القرارات الواجب اتخاذها قبل البدء فً العملٌة التعلٌمً 
أعضاء المجموعة ، وغالبا ما تتكون المجموعة التعلمٌة التعاونٌة من عضوٌن 

،  ٌن أن العدد قد ٌصل إلى تسعة متعلمٌنإلى أربعة أعضاء ، وقد قال بعض الباحث
زوجٌا ما بٌن األربعة والستة وبعضهم أشار إلى أن العدد المناسب ٌحبذ أن ٌكون 

ٌن فً اآلراء لتحدٌد العدد المطلوب لتشكٌل المجموعة ، ومن هذا التبا متعلمٌن
التعلمٌة التعاونٌة ، والتغٌٌر الذي قد ٌطرأ على المجموعة من حٌن آلخر وتحدٌد 

غٌر أن البعض أشار إلى أن . عددها ٌخضع ألهداف الدرس المحددة وظروفه 
نه كلما قلّ الذٌن ٌشكلون المجموعة ، أ عدة األساسٌة بالنسبة لعدد المتعلمٌنالقا

. العدد كلما كان ذلك أفضل 

.   متعلمٌنـ شرح المهمة ، وبنٌة الهدف لل 3

ٌتعٌن على المعلم فً بداٌة الحصة أن ٌشرح المهمة األكادٌمٌة للطالب ، لكً  
لذا ٌنبغً . ٌكونوا على بٌنة من العمل المطلوب ، ولكً ٌفهموا أهداف الدرس 

  :على المعلم أن ٌوضح لطالبه اآلتً 

أ ـ شرح ماهٌة المهمة ، واإلجراءات التً ٌتعٌن على الطالب إتباعها 
. إلنجازها

الدرس ، وٌربط المفاهٌم والمعلومات التً  أهدافب ـ أن ٌشرح 
 .سٌدرسها الطالب مع خبراتهم ومعلوماتهم السابقة 

ٌعبر المعلمون عن التوقعات األكادٌمٌة من : ج ـ شرح محكات النجاح 
وضوعة مسبقا تحدد األداء المقبول ، واألداء غٌر م معاٌٌرخالل 

المقبول ، بطال من وضع عالمات للطالب ، وأحٌانا ٌستخدم المعلمون 
التحسن كمحك للتفوق ، بمعنى تقدٌم أداء أفضل فً هذا األسبوع 

.  مقارنة باألسبوع المنصرم 

:  بناء االعتماد المتبادل اإلٌجابً  -د

لمون من أن الطالب ٌفكرون بشكل تعاونً ولٌس بشكل لكً ٌتؤكد المع           
:  فإنهم ٌشعرون الطالب بؤن لدٌهم ثالثة مسإولٌات هً " نحن ولٌس أنا " فردي 

. أ ـ مسإولٌة تعلم المادة المسندة إلٌهم 
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. ب ـ مسإولٌة التؤكد من تعلم جمٌع أفراد المجموعة للمادة 

.  ف لها بنجاح ج ـ مسإولٌة التؤكد من تعلم جمٌع طالب الص

إن مما ٌنبغً معرفته أن االعتماد المتبادل اإلٌجابً هو أساس التعلم التعاونً ، 
فبدونه ال وجود للتعاون ، وٌمكن للمعلم بناء االعتماد المتبادل اإلٌجابً بطرق 

: كثٌرة أهمها 

فكل درس تعاونً ٌبدأ باالعتماد اإلٌجابً فً تحقٌق الهدف ، : أ ـ تحقٌق األهداف 
: وبناء هدف المجموعة ٌتم بالطرق التالٌة 

  أن ٌحصل جمٌع أعضاء المجموعة على درجة أعلى من الدرجة المحكٌة
. المحددة عند اختبارهم بشكل فردي 

  أن ٌحصل جمٌع الطالب على درجات أفضل من الدرجات السابقة. 

  أن تصل الدرجة الكلٌة للمجموعة إلى المحك المحدد عندما ٌتم اختٌار
. الب بشكل فردي الط

  أن تخرج المجموعة بناتج واحد  .

ب ـ تحقٌق المكافؤة ، واالعتماد المتبادل فً أداء األدوار ، والحصول على الموارد 
. المطلوبة

ٌة جماعٌة ، بمعنى إن حصل رمزوٌتم تحقٌق المكافؤة من خالل تقدٌم مكافآت   
بار ، فإن كل طالب فً االخت%  90جمٌع طالب المجموعة على عالمة أعلى من 

مما ٌجعل أفراد المجموعة . من المجموعة سٌحصل على خمس عالمات إضافٌة 
ٌشجعون وٌدعمون تعلم بعضهم بعضا ، ومثل هذا الدعم والتشجٌع اإلٌجابً ٌإثر 
إٌجابا على الطالب ذوي المستوى المتدنً لكً ٌصبحوا أكثر مشاركة فً العملٌة 

. التعلمٌة 

وهو غرض ضمنً من التعلم التعاونً ، ٌنحصر فً : الفردٌة  ج ـ بناء المسإولٌة
جعل كل طالب فً المجموعة عضوا أقوى بذاته ، وٌتم تحقٌق هذا الغرض من 

. األقصى الممكن الوصول إلٌه خالل تعلم كل طالب الحد 

وٌتم هذا بتعمٌم النواتج اإلٌجابٌة المنبثقة عن : د ـ بناء التعاون بٌن المجموعات 
. التعاونً على الصف بؤكمله من خالل بناء التعاون بٌن المجموعات  التعلم

عندما تبدأ المجموعات العمل : هـ ـ تحدٌد األنماط السلوكٌة المرغوب فٌها 
 : بفاعلٌة فإن األنماط السلوكٌة المتوقع حدوثها تتمثل فً اآلتً 
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  الطلب من كل عضو أن ٌشرح كٌفٌة الحصول على اإلجابة. 

  كل عضو ربط ما ٌجري تعلمه حالٌا مع ما سبق الطلب من
.  تعلمه 

  التؤكد من كل عضو فً المجموعة ٌفهم المادة ، وٌوافق على
. اإلجابات المطروحة 

  تشجٌع الجمٌع على المشاركة  .

  االستماع بعناٌة لما ٌقوله األعضاء اآلخرون  .

  نقد األفكار ال نقد األشخاص  .

: تعلمٌة التعاونٌة ـ تفقد فاعلٌة المجموعات ال 4

.  والتدخل لتقدٌم المساعدة إلنجاز المهمة كما ٌجب 

إن من األدوار الرئٌسة للمعلم سواء أكان بناء الدرس بشكل تعاونً ، أم بشكل  
تفقد تفاعل الطالب فً المجموعات التعلمٌة وفً التدخل يعام إجمالً أن 

. علٌة لمساعدتهم فً أن ٌتعلموا وٌتفاعلوا على نحو أكثر فا

ومما ٌراعى على المعلم تفقده السلوك الطالبً ، حٌث ٌنبغً على المعلمٌن 
:  مالحظة التفاعل بٌن أعضاء المجموعة لتقوٌم أمرٌن مهمٌن هما 

.  أ ـ التقدم األكادٌمً 

.  الرمزٌة الشخصٌةب ـ االستخدام المناسب للمهارات 

ك بعض اإلرشادات وعند تفقد المجموعات التعلمٌة التعاونٌة ، فإن هنا
 :  منها التً ٌمكن للمعلمٌن أن ٌتبعوها

  على المعلمٌن استخدام صحٌفة مالحظات رسمٌة ٌسجلون علٌها عدد المرات
. التً ٌالحظون فٌها السلوكٌات المناسبة التً استخدمها الطالب 

  ، ٌتعٌن على المعلمٌن أال ٌحاولوا تسجٌل سلوكٌات كثٌرة جدا فً وقت واحد
. فً المراحل األولى من عملٌة المالحظة الرسمٌة والسٌما 

: كاآلتً  ومن السلوكٌات التً ٌمكن للمعلم مالحظتها

. أ ـ المساهمة باألفكار 

. ب ـ طرح األسئلة 

.  ج ـ التعبٌر عن المشاعر 
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. د ـ اإلصغاء النشط 

. هـ ـ اإلعراب عن الدعم والقبول لألفكار المطروحة 

. ى المشاركة و ـ تشجٌع جمٌع الطالب عل

.  ز ـ تلخٌص المعلومات 

.  ح ـ التؤكد من الفهم  

.  ط ـ تخفٌف التوتر 

 . ي ـ التعبٌر عن الحب والمودة بٌن األعضاء 

.  على السلوكٌات اإلٌجابٌة  التركٌزـ  3

ـ ٌتعٌن على المعلمٌن أن ٌضٌفوا وٌثروا البٌانات المسجلة بمالحظات حول  4
. سلوكٌات محددة للطالب 

ـ ٌجب أن ٌدرب المعلمٌن طالبهم على عمل المالحظة ، ألن الطالب المالحظ  5
.   ٌمكنه الحصول على معلومات أشمل عن عمل المجموعة 

:  ـ تقوٌم تحصٌل الطالب  5

على المعلمٌن تقوٌم تحصٌل الطالب ، ومساعدتهم فً تفحص العملٌة التً 
إلى الحد  علم جمٌع األعضاءٌقومون بتنفٌذها مع بعضهم بعضا ، من أجل زٌادة ت

:  ، وذلك باآلتً  بإنهاء الدرسومن ثم ٌمكن لهم أن  األقصى 

. أ ـ إعطاء الطالب الفرصة لكً ٌلخصوا النقاط الرئٌسة فٌه 

. ب ـ استرجاع األفكار 

. ج ـ تحدٌد أسئلة نهائٌة ٌطرحونها على المعلم 

حص عملٌة التعلم حٌث نوعٌة التعلم وكمٌته ، وتف: كما تشمل عملٌة التقوٌم 
أن ٌتفحصوا العملٌة التً عملوا  بحٌث ٌنبغً على الطالب بعد أن ٌنجزوا عملهم

.  األهدافوتحقٌق  بها معا للتؤكد من تعلم جمٌع األعضاء
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. ثانٌا ـ المجموعات التعلمٌة التعاونٌة األساسٌة 

وعات غٌر ٌوصف هذا النوع من المجموعات التعلمٌة التعاونٌة بؤنه من المجم
.  المتجانسة ، وتكون العضوٌة فٌها دائمة ومستقرة 

هو أن ٌقوم األعضاء فٌها بتقدٌم الدعم والتشجٌع : أما الغرض الرئٌس منها 
. والمساندة لبعضهم بعضا كً ٌتقدموا أكادٌمٌا 

وقد تلتقً المجموعات األساسٌة بشكل ٌومً فً المرحلة االبتدائٌة ، ومرتٌن فً 
. لمرحلة المتوسطة والثانوٌة األسبوع فً ا

: وتتصف المجموعات التعلمٌة التعاونٌة األساسٌة فً األغلب األعم بالتالً 

  غٌر متجانسة العضوٌة ، وخاصة من حٌث الدافعٌة نحو
. التحصٌل ، والتركٌز على المهمة 

  ٌلتقً أعضاإها بانتظام  .

  دائمة بدوام الدراسة. 

:  ونٌة األساسٌة إلى نوعٌن هما وتنقسم المجموعات التعلمٌة التعا

: (المادة التعلٌمٌة ) ـ المجموعات الخاصة بالمساق  1

وهذا النوع ٌتسم عادة بعدم التجانس بٌن أعضائه ، وتتكون المجموعة من أربعة 
طالب تستمر طوال فترة دراسة المساق ، وتعمل هذه المجموعات على إضفاء 

لى الخبرات التعلمٌة الموجودة فً الصفة الشخصٌة على العمل المطلوب ، وع
 . المساق 

كما تقوم هذه المجموعات بتوضٌح أٌة أسئلة تتعلق بالمهام المطلوبة فً المساق 
، والجلسات الصفٌة ، وتناقش المهام المسندة إلٌها ، وتخطط وتراجع وتحرر 

. المطلوبةالبحوث 

المكلف بها ، ومن  وتعد الطالب لالختبارات ، وتتؤكد من إنجاز كل طالب للمهام
.  تقدمه بصورة مقبولة فً فهم المساق 

: ـ المجموعات األساسٌة المدرسٌة  2

وهً مجموعات ٌتم تشكٌلها من جمٌع طالب السنة الدراسٌة الواحدة من بداٌة 
العام الدراسً ، وٌتعٌن على إدارة المدرسة أن تعد جدول الحصص بحٌث تضم 
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ن من الطالب من نفس الصفوف ، وٌبقى المجموعات األساسٌة أكبر عدد ممك
الطالب فً تلك المجموعات معا إلى أن ٌتخرج جمٌعهم ، وتجتمع المجموعات 

مرتٌن فً الٌوم إذا كان أفرادها من المرحلة االبتدائٌة ، أو مرتٌن فً األسبوع إذا 
كانوا من المرحلة المتوسطة ، أو الثانوٌة ، للتؤكد من تحقٌق جمٌع الطالب لتقدم 

. أكادٌمً جٌد 

:  األسس والخطوات المهمة والضرورٌة لنجاح عمل المجموعات التعلمٌة التعاونٌة  -2

تمر طرٌقة المجموعات التعلمٌة التعاونٌة لكً تإدي عملها على الوجه األكمل بعدة 
:  أسس وخطوات ٌمكن إٌجازها فً اآلتً 

مادي  علٌة فً حل المشكالت تتطلب توفٌر جوفالف: ـ جو العمل  1
 .للجماعة ٌساعد على التعرف على المشكلة 

إن العالقة الطبٌعٌة بٌن الطالب ال تدع مجاال للخالف ، : ـ الطمؤنٌنة  2
. وتسمح باالنتقال من المهام الفردٌة ، إلى أهداف الجماعة 

توزٌع القٌادة بٌن الطالب ٌإدي إلى انغماسهم فً : ـ القٌادة الموزعة  3
.  بؤقصى نمو ممكن بٌنهم المهام ، كما ٌسمح 

  إن الصٌاغة الواضحة للهدف تزٌد من الشعور: ـ وضوح األهداف  4           
                               بالجماعة ، كما تزٌد من اشتراك الطالب فً عملٌة اتخاذ القرارات           

ٌة ، من البدا إلتباعهاعلى الجماعات أن تضع خطة عمل : ـ المرونة  5
مع وضع أهداف جدٌدة فً ضوء االحتٌاجات الجدٌدة ، وحٌنئذ ٌمكن 

.  تعدٌل خطة العمل 

من الضروري أن تستمر عملٌة اقتراح القرارات ، : ـ اإلجماع  6
.  أجماعٌةومناقشتها ، حتى تصل الجماعة إلى قرار ٌحصل على موافقة 

تزٌد من احتمال إن اإلحاطة بالعملٌة الجماعٌة : ـ اإلحاطة بالعملٌة  7
التعرف على الهدف ، كما تسمح بالتعدٌل السرٌع لألهداف الرئٌسة 

.  والفرعٌة 

تختلف أعداد طالب المجموعات باختالف : ـ تقرٌر حجم المجموعات  8
. موضوعات التعلم 

وٌتعٌن عند التوزٌع مراعاة تنوع : ـ توزٌع الطالب على المجموعات  9
 . رغبتهم فً المشاركة والتعاون قدراتهم ، ومٌولهم ، ودرجات 
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ٌنبغً أن ٌتم : ـ تخطٌط مواد التدرٌس بالمجموعات المتعاونة  10
تخطٌط المواد بصٌغ مشجعة على التفاعل والتعاون المشترك ألفراد 

.  المجموعة الواحدة ، والمجموعات مع بعضها بعضا 

ـ توضٌح مهمة التحصٌل للمجموعات المتعاونة ، بإعالم طالب  11
المجموعة بطبٌعة التعلم الذي سٌقومون به ، وباألهداف التً 

. سٌحققونها ، ونوع المفاهٌم والمعارف المتصلة بكل ذلك 

ـ اقتراح أسالٌب ووسائل مشتركة لتوحٌد وتكثٌف وتعاون أفراد  12
المجموعة وتفاعلها من جانب ، ومتابعتهم والتعرف على مدى تعاونهم 

.  صٌل من جانب آخر ومشاركتهم فً التعلم والتح

ـ توضٌح المعاٌٌر الالزمة لنجاح التحصٌل والتعلم للمجموعات  13
. التعلمٌة التعاونٌة

ـ تحدٌد أنواع السلوكٌات المرغوبة نتٌجة عمل المجموعات  14
. التعاونٌة ، ومتابعة وتوجٌه هذه السلوكٌات للوصول بها إلى األفضل 

التغلب على صعوبات التعلم ، مساعدة المجموعات المتعاونة فً  ـ  15
.  وتقدٌم التغذٌة الراجعة الالزمة لتكمٌل وتصحٌح ما أخفقوا فٌه 

ـ تقوٌم كفاٌة تعلم الطالب بالمجموعات التعلمٌة المتعاونة ،  16
 . باالختبارات ومواقف التحصٌل المتنوعة 

 
: التعلم التعاونً  األساسٌة فً مراحلال -3
 
: أربعة مراحل تكون رة عامة وفق لتعاونً بصوٌتم التعلم ا 
 

. مرحلة التعرف : المرحلة األولى 
وفٌها ٌتم تفهم المشكلة أو المهمة المطروحة وتحدٌد معطٌاتها والمطلوب عمله 

. إزاءها والوقت المخصص للعمل المشترك لحلها 
 

. مرحلة بلورة معاٌٌر العمل الجماعً : المرحلة الثانٌة 
تفاق على توزٌع األدوار وكٌفٌة التعاون، وتحدٌد وٌتم فً هذه المرحلة اال

المسإولٌات الجماعٌة وكٌفٌة اتخاذ القرار المشترك ، وكٌفٌة االستجابة آلراء أفراد 
. المجموعة والمهارات الالزمة لحل المشكلة المطروحة 

 
 



 21 

.  اإلنتاجٌة : المرحلة الثالثة 
اد المجموعة والتعاون فً فً العمل من قبل أفر ٌتم فً هذه المرحلة االنخراط 

بهدف تحقٌق األهداف إنجاز المطلوب بحسب األسس والمعاٌٌر المتفق علٌها 
. المنشودة

 
. اإلنهاء : المرحلة الرابعة 

ٌتم فً هذه المرحلة كتابة التقرٌر إن كانت المهمة تتطلب ذلك ، أو التوقف عن 
. م العمل وعرض ما توصلت إلٌه المجموعة فً جلسة الحوار العا

  

:  ثالثا الوحدة الثالثة 
 

: ممٌزات ومعوقات التعلم التعاونً 
 

 :متطلبات العمل التعاونً  -1
 

ٌكون معلم  لتًوالتنظٌمات وا اإلجراءاتٌتطلب العمل التعاونً مجموعة من 
: التالٌة األمورالفصل مسئوال عنها تتلخص فً 

 

  متضمنة الخطة  واضحة ومحددة أهدافوجود مادة علمٌة ذات
 .لدراسٌة للمادة العلمٌةا
 

  توفٌر المكان المناسب ذو المناخ التربوي المالئم لموضوع العمل
 .التعاونً

 

 تشكٌل المجموعات حسب المجموعات سابقة الذكر. 
 

  موضوع البحث والدراسة للعمل التعاونً وأهدافتحدٌد عنوان. 
 

 يتوفٌر جمٌع المتطلبات والمعدات المرتبطة بموضوع العمل التعاون 
 

 إجراء التقوٌم المناسب واستكمال أسالٌب وطرق التغذٌة الراجعة .
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 :ممٌزات التعلم التعاونً وسلبٌاته  -2
 

: الجدول التالً ٌوضح ممٌزات التعلم التعاونً وابرز سلبٌاته 
 

الجوانب السلبٌة الجوانب االٌجابٌة 

التعاون المشترك 
االعتماد واتخاذ القرار الجماعً 

ٌة تحمل المسئول
عالقات وصداقات طٌبة بٌن المتعلمٌن 

عمل واحد مشترك 
تغذٌة راجعة 
تقوٌم مستمر 

عمل جماعً مثمر 
إنتاج تعاونً ممٌز 

حب وتآزر ومصٌر واحد بالنجاح أو 
. الفشل

تكلفة جهد أو مستلزمات محددة 
ٌحتاج فترة زمنٌة اكبر 

عدم تجانس روح الفرٌق الواحد 
ضعف أسالٌب التقوٌم المتبع 

موحد للفرٌق أما بالنجاح أو نتاج 
. بالفشل

 

 
 

 :الفرق بٌن التعلم التعاونً والتعلم التقلٌدي  -3
 ..قبل أن نذكر الفروق نعرف التعلٌم التقلٌدي    
  :التعلٌم التقلٌدي    

  طلبة ٌجلسون فً صفوف منتظمة وٌستمعون إلى شرح  المعلم أو
 .ٌنسخون ما طلبه منهم

 رحها المعلم وٌحلون الواجبات التً طلبها ٌجٌبون على األسئلة التً ٌط
 .المعلم

 ٌقوم بالتجارب واألنشطة حسب التعلٌمات المعدة مسبقا. 

  ٌعتبر المعلم نفسه مرجعا وسلطة فً الموضوع وان مهمته نقل المعرفة
  .إلى الطالب

 ٌقّوم عمل الطالب بمقدار التزامهم بمعاٌٌر األداء المقررة. 

 بعٌن لهٌنظر إلى الطالب بصفتهم تا .

  ٌنظر إلى المعرفة وكؤنها بضاعة تنقل من حاوٌة إلى حاوٌة بواسطة عملٌة
. التدرٌس

  ٌستخدمون عبارات نقل المعرفة،توصٌل المعلومات ، إعطاء الحقائق، زرع
 . األفكار وشرح الفكرة وٌتبنون المنحى االنتقالً للمعرفة

 لبة وٌشرحها لهم ٌقوم المعلم بالعروض العملٌة وإجراء التجارب أمام الط
. وٌناقشهم فٌها
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وتوجد فروق كثٌرة بٌن التعلم التعاونً والتعلم  التقلٌدي الذي ٌشكلها المعلمون 
 :فً التعلم الصفً وأهم هذه الفروق

 

   تبنى استراتٌجٌات التعلم التعاونً على التآزر أو االعتماد
المتبادل الذي ال ٌتوافر بٌن الطلبة فً مجموعات التعلٌم 

 قلٌدي الت
 

  فً مجموعة التعلم التعاونً ٌتحمل كل عضو مسإولٌة فردٌة
إلتقان المادة المقررة  للتعلم كما تتحمل كل مجموعة 

المسإولٌة الكاملة لنتاج التعلم أٌضاً وتتلقى التغذٌة الراجعة 
والتقوٌم وٌساعد األعضاء بعضهم بعضا أما فً مجموعة 

لٌة محددة بالنسبة لكل التعلٌم التقلٌدي فال تتوافر فٌه مسإو
عضو عن نتاج التعلم إذ أن بعض األعضاء ٌعتمدون على 

. جهود اآلخرٌن وقد ال ٌسهمون فً العمل بشكل فاعل

  تتشكل المجموعة فً التعلم التعاونً من أعضاء  غٌر
متجانسٌن بٌنما تكون المجموعات فً التعلٌم  التقلٌدي من 

 .ٌمٌةاألعضاء المتماثلٌن فً قدراتهم األكاد
 

   تسعى األهداف المنشودة فً التعلم التعاونً إلى
تحقٌق عالقات طٌبة بٌن أعضاء المجموعة من جهة                      
  وتوافر الدرجة القصوى من التعلم من جهة أخرى بٌنما ٌهتم                     

. ب منهم فقطأعضاء الزمرة التقلٌدٌة بإنهاء العمل المطلو                    
 

  ٌتدرب أعضاء المجموعات فً التعلم التعاونً على المهارات
االجتماعٌة مثل تعزٌز عالقات العمل الوثٌقة بٌنهم ومنها مهارات 

 .التواصل والقٌادة وبناء جسور الثقة وطرق حل المشكالت 
 

أما فً التعلم التعاونً فال ٌتدرب أعضاء الزمر التقلٌدٌة على ذلك إذ ٌفترض 
. معلم توافر هذه المهارات لدى الطلبةال
 

  ٌتدخل المعلم فً عمل مجموعات التعلم التعاونً عند   الحاجة
وٌزودهم بالتغذٌة الراجعة أما فً الزمر التقلٌدٌة فٌالحظ عدم تدخل 

 .المعلم
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 :الفرق بٌن التعلم التعاونً والتعلم التقلٌديأهم الجدول التالً ٌوضح 
 

 
 التعلم التعاونً

 

 
 التعلم فً المجموعات التقلٌدٌة

 

 .مبنً على المشاركة اإلٌجابٌة •
مسئولٌة كل عضو فً  •

. المجموعة تجاه بقٌة األعضاء
 

ٌتباٌن أعضاء المجموعة فً  •
. القدرات والسمات الشخصٌة

. ٌإدي كل األعضاء أدوارا قٌادٌة •
. االرتقاء بتحصٌل كل عضو •

 

تعلٌم الطالب المهارات  •
. االجتماعٌة

 
ٌقدم لكل مجموعة تغذٌة  المعلم •

  راجعة حول أدائها
 

 .لٌس للمشاركة اإلٌجابٌة أهمٌة •
ال ٌعتبر الطالب مسئولٌن عن  •

تعلم بقٌة زمالئهم وال عن أداء 
.  المجموعة

أعضاء المجموعة متماثلة فً  •
. القدرات 

. ٌتم تعٌٌن قائد فقط •
اهتمام الطالب فقط نحو إكمال  •

.  المهمة
ها هذه المهارات ٌفترض وجود •

. عند الطالب 
. المعلم نادرا ما ٌتدخل  •

 

 
: لماذا ٌحبذ المعلمون التعلٌم التقلٌدي

 
 .سهولة قطع المنهاج .1

 
 .ألنهم تعلموا بالطرٌقة نفسها .2
 

ٌخافون الفوضى وعدم السٌطرة على الطلبة إذا استخدموا منحى التعلٌم  .3
 .الفعال

 
طلبة بؤنهم قادرون ٌعطٌهم المٌزة المرجعٌة فً العلم وأنهم ٌمتازون عن ال .4

على إجراء التجارب أو شرح األفكار الغامضة وإدراكها وأن الطلبة ال 
 .ٌستطٌعون ذلك إال بعد التؤهٌل

 
. السٌطرة على الموقف التعلٌمً والهٌمنة علٌه .5
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 :معوقات استخدام التعلم التعاونً فً المدارس  -4

 
 :تتلخص معوقات التعلم التعاونً فً أهم النقاط التالٌة

 
عدم وضوح األهداف والعناصر التً تجعل عمل المجموعات عمال  -1

 .ناجحا
 

 
تعدد أنماط العزلة المعتادة وعدم الرغبة فً التجدٌد والتطوٌر  -2

 .والبقاء على التقلٌد القدٌم المتبع 
 

وفً بعض مضاعف  ٌحتاج التعلم التعاونً إلى جهد كبٌر وعمل -3
 . األحٌان إلى مٌزانٌات مالٌة ومعدات محددة

 
 .نحو طالبه إهمال المعلم سلسلة اإلرشادات والتوجٌهات المتبعة -4

 
 عدم توفر البٌئة التعلٌمٌة المناسبة من موقع ومكان ومناخ تعلٌمً -5

 
عدم شمولٌة الخطة التعلٌمٌة على فترات وأزمنة مناسبة لتطبٌق  -6

 .التعلم التعاونً للمجموعات
 

لتغذٌة الراجعة فً عدم القٌام بالتقوٌم الصحٌح وعدم ادارك أهمٌة ا -7
. التعلم التعاونً

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


