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 كممة شكر
 الحمد هلل ربي العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين.

 أما بعد:

ليس ثمة أجمل من كممة شكر تنبع من القمب وتحمل اعتراف بالجميل، كممة شكر  

 موجه ألساتذتنا.

بنصائحها وراشداتها، فنسأل اهلل تعالى أن المشرفة بوكرباعة..... التي لم تبخل عمينا  

 يجازيها عنا خير جزاء.

كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل فجزيل الشكر لمديرة مؤسسة  

 الجديدة. 2مسكن  843

 وشكرنا أيضا إلى األساتذة المحكمين عمى أدوات الدراسة. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 إهــــــــداء
هذا الجهد إلى والدي العزيزين أطال ا في عمرهما الذين شجعوني عمى مواصمة  أهدي

 دراستي إلى الذين قال ا تعالى عنهم:

 .﴾وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  ﴿

لى شقيقاتي المواتي ساندتني طول مشواري الدراسي إلى صديقاتي   "و  "شاشو بشرى  "وا 

 ."مصطفاوي خديجة  "ذا العمل ، ورفيقتي في ه"بومهدي سامية 

 راجية من المولى أن يوفقهم في حياتهم العممية والعممية وليكمل ا دربهم بكل النجاحات.

 

 

 آمال 
 

 
 



 

 إهــــــداء
إلى التي قال عنها صموات ا عميه وسالمه أمك ثم أمك  ثم أمك، إلى نبع الحنان        

 التي انارت مساري في الحياة. ) أمي (والحياة 

رحمه ا وأسكنه  ) أبي الغالي (كما أهدي هذا العمل إلى تمك الروح التي سافرت إلى بارئها 

 فسيح جنانه.

لى كل من      إلى جوهر المحيط أخواتي، أتمنى أن يوفقهم ا في حياتهم، إلى صديقاتي وا 

 ساندني من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل المتواضع.

 
 

  
 
 
 

 خـــديجة
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تطور المجتمعات االخيرة، نتيجة ل اآلونةلقد تطورت أساليب وطرق التدريس في  
وازدىاره الحضارات، وانتشار المعارف، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فييا واستنادا إلى أصول 

طرد الحديث و األبحاث التربوية التي أخذت في الحسبان االزدياد المعمم النفس التعميمي 
 وحاجتيم إلى تغير النمط التقميدي في عممية التعميم، وايجاد نوع أو أنواع المعممين،لوعي 

بديمة تتواءم مع التطور العممي المعرفي القائم في المجتمع والقوة التكنولوجية الكبيرة، التي 
جعمت من العالم الواسع قرية صغيرة يمكن اجتيازىا بأسرع وقت، وبذل أقل جيد، مما سيل 

ح العالمي ومتابعة كل جديد ومتطور، فكان مما شممو ىذا التطور، البحث عن الطرق االنفتا
وأساليب تعميمية جديدة بمقدورىا تطوير أساليب القديمة الجامدة والرقي، بعممية التعمم إلى 

مستوياتيا، إذا أدرك المعممون والعاممون في الحقل التعميمي استخدام ىذه األساليب  أفضل
لتربوية بنجاح مع أىمية توفير جميع االمكانيات الالزمة ليا ومن أبرز ىذه في الجوانب ا

 الطرق المتطورة، ىي طريقة التعمم التعاوني، أو ما يعرف بتعمم المجموعات.
يعيش التعمم التعاوني توجيا تربويا خاصا اىتمت بو الدراسات التربوية الحديثة وسعت  

التي يأثرىا عمى سموك الطالب وتعمميم، ويعمل عمى  إلى تطبيقو، وذلك لمتأثيرات االيجابية
 تحقيق األسس االجتماعية لعمميات التعمم والتربية.

ومن ىنا نشأ االىتمام بيذا الموضوع  وازداد االىتمام بيذا الموضوع وازداد الشعور  
حثون لعل في ذلك بعض الفائدة لألساتذة والطالب الذين يب بالحاجة لتناولو بالدراسة والبحث،

 عن مخرج من الظروف الصعبة وغير العادية التي يمرون بيا األساتذة والطالب.
فالظروف التي حطت من أىمية العمم والتعمم، وزادت من يأس المعممين والمتعممين  

وكنتيجة ليذا الوضع، زادت الفروق الفردية داخل القسم الواحد، وداخل المؤسسة التعميمية 
 بنتائج ايجابية تفيد كال الطرفين في التعميم، وبيذا كان موضوعنامما استوجب حال لمخروج 

خصصنا موضوع الدراسة في المؤسسات االبتدائية  التعمم التعاوني وقد لمدراسة ىو استراتيجية
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وتأسيا عمى ما تقدم ذكره، فقد عممنا عمى تقسيم بحثنا إلى فصمين: األول نظري وثاني 
 تطبيقي.
مياراتو،  والذي قمنا فيو بتقديم تعريف لمتعمم التعاوني ونشأتو،بدايتو عبارة عن مدخل  

 وبعض المصطمحات المتعمقة بو.
 ثانيا: الفصل األول والذي قسمناه إلى مبحثين: 

المبحث األول تحدثنا فيو عن أساسيات التعمم التعاوني من أسس، وأىداف وتحدثنا 
 من الطالب والمعمم في ىذه الطريقة، فيو أيضا عن أىمية ىذه الطريقة في التعميم ودور كل

 أما المبحث الثاني فضم أىم استراتيجيات التعمم التعاوني.
 والفصل الثاني، فكان عبارة عن جانب تطبيقي قمنا فيو بدراسة ميدانية لمعرفة النتائج 

بة ىذه الطريقة في المؤسسات االبتدائية، كما تم فيو عرض النتائج وتحميميا، وبعدىا قمنا بكتا
 خاتمة.

 اشكالية البحث: 
تواجو مؤسسات التعميم اليوم تحديات صعبة تتمثل في الظروف االجتماعية المحيطة  

بيا والتي تقف حجرة عثرة أمام الطالب، وتعيق نموىم التعميمي، ولقد كانت غايتيا عمى 
وات التي الدوام أن يتوسع الطالب وأن يستمر في تعممو إلى ما بعد الفترات الزمنية، والسن

يقضييا بالمؤسسة التعميمية، ويعتبر تحقيق ىذه الغاية أحد المواضيع المثيرة لمجدل في حقل 
التربية اليوم، لذلك فإننا نحتاج إلى توظيف استراتيجيات تعمم تجعل من الطالب المتعممين 

أن ا شكل حياتيم باستمرار، و ايجابيين نشطين لممعرفة، بحيث يستطيعون بتعمميم أن يغيرو 
يصبحوا متمكنين من تنمية أفضل ما لدييم من قدرات وخبرات، ومن بين ىذه االستراتيجيات، 
استراتيجية التعمم التعاوني والتي تعد من االستراتيجيات الحديثة التي تبنتيا الحركة التربوية 

تماعية بعد التأكد من فاعميتيا، لما تحققو لمطالب من تعزيز وتقوية الميارات االتصالية واالج
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والتعاونية التي ىم بحاجة الييا اليوم وفي المستقبل، في المؤسسات التعميمية والحياة 
 االجتماعية اليومية وعمى ذلك تنحصر مشكمة الدراسة في:

هل استراتيجية التعمم التعاوني ساهمت في تذليل الصعوبات التي واجهتها  
 المؤسسات التربوية؟.

 الفرضيات:
 ىدف الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية:لغرض التحقق من  

 .ىناك تطور في أداء الطالب نتيجة استخدام ىذه الطريقة في التعميم 
 .نتائج الطالب جيدة مقارنة بالطرق القديمة 

 أهداف الدراسة: 
 لقد تمت صياغة أىداف ىذه الدراسة في نوعين: أىداف نظرية وأىداف تطبيقية. 

 تمثمت فيما يمي: :األىداف النظريةأ ــ 
  .التعرف عمى مدى فاعمية التعمم التعاوني وتأثيره عمى تحصيل الطالب 

 األىداف التطبيقية: ب ــ
  .معرفة نتائج استخدام ىذه الطريقة في المؤسسات التربوية 
 .التأكد من صحة الفرضيات 

 أسباب اختيار الموضوع:
ومن أسباب اختيارنا ليذا الموضوع لكل باحث أسباب معينة في اختيار موضوع بحثو  

 دوافع ذاتية وأخرى موضوعية.
 األسباب الذاتية: أ ــ 

  .طموح دراسي 
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   تعتبر ىذه الدراسة دافع فضولي ليا لمعرفة فاعمية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في
 المؤسسات التعميمية ونتائجيا.

 أسباب موضوعية: ب ــ 
  التعاوني والتوصل إلى معمومات كثيرة عنو.التعرف عمى التعمم 
  ىتمام بتحصيل الطمبة وما يساىم بزيادتو.اال 
  .قمة الدراسة ليذا الموضوع   
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من المعروف أن المجتمعات الموجودة في الكرة األرضية، ىي تكتالت بشرية تربطيا 
مجتمع خصائص وصفات مجموعة من الروابط، وتنظم حياتيم مجموعة من القوانين، ولكل 

بممارسات اجتماعية كثيرة لتنظيم وتسير حياتو، فيو يبيع تميزه عن غيره، فاإلنسان يقوم 
ويشتري، يتزوج ويتعاون وينافس اآلخرين، ويرفو عن نفسو ... كل ذلك يدخل في الحياة 
االجتماعية لمفرد، والبشر يختمفون جسميا، عقميا، ىناك القوي، الضعيف، الفقير والغني، ومن 

لجيل، فمن ىناك ظيرت الحاجة إلى ضرورة لو ميزة الذكاء والمعرفة، وآخرون ميزىم ا
رابطا أساسيا يبني كيان  استيعاب الروح التعاونية، حيث أكد اإلسالم عمى التعاون باعتباره

المجتمع، ويأخذ األحقاد من قموب الناس ويؤمن لمحد األدنى من الحضارة البشرية، فتعاون 
كل المجاالت، والتعمم جزء من ىذه يؤدي إلى تكامل الجيود المبذولة وتنظيم حياة الفرد في 

 المجاالت التي تحيط بحياة اإلنسان.

  ــ مفهوم التعمم التعاوني: 1

ىو إحدى طرق التدريس التي جاءت بيا الحركة التربوية المعاصرة والتي أثبتت البحوث 
والدراسات أثرىا اإليجابي في التحصيل الدراسي لمطمبة، ويقوم عمى تقسيم الطمبة إلى 

 1الصفي.عات تعمل معا من أجل تحقيق ىدف، أو أىداف تعمميم مجمو 

 

 

                                           
 .84،  ص 1423ــ  2002، 1دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط  طرائق التدريس العامة،توفيق أحمد المرعي، محمد محمود الحيمة،   1
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إن ىذا المفيوم ليس بجديد عمى المربيين والمعممين وذلك أنيم يستخدمون التعمم 
الرمزي كواحد من نشاطاتيم التعميمية المختمفة من وقت آلخر، والمشكمة التي تبرز باستمرار 

ى طالب أو طالبين ليؤديا العمل، ولكن ما في ىذا األسموب، اعتماد أعضاء المجموعة عم
 1ىو إيجاد ىيكمة تنظيمية لعمل مجموعة من الطمبة. جاء بو التعمم التعاوني

وىو يعني تقسيم طمبة الفصل إلى مجموعات صغيرة يتراوح عدة أفراد المجموعة  
عضو فييا أفراد، وتعطي كل مجموعة ميمة تعميمية واحدة، ويعمل كل  6ــ  2بين  الواحدة ما

وفق الدور الذي كمف بو، وتتم االستفادة من نتائج عمل المجموعات بتعميميا إلى كافة 
 2التالميذ.

أحد أساليب التعمم في مجموعات صغيرة فيو  coopérative Learningويعرف أنو  
يعني قيام مجموعة غير متجانسة من األفراد بالتعاون الفعمي، لتحقيق ىدف منشود في إطار 

، يعود عمييم كجماعة و كأفراد بفوائد تعميمية وغير تعميمية اب أكاديمي أو اجتماعياكتس
  3ومتنوعة، أكثر وأفضل من مجموعة أعماليم بصورة فردية.جمة 

ىو االستخدام التعميمي لممجموعات الصغيرة، بحيث يعمل الطالب مع بعضيم  
أداء مختمفة، لتحقيق ىدف مشترك، ويتم  مستوياتيادة تعمميم، وتظم التالميذ ذوي البعض لز 

  4تقييم كل فردفي المجموعة عمى أساس الناتج الجماعي.

                                           
 .84ص  ئق التدريس العامة،اطر  توفيق أحمد المرعي، محمد محمود الحيمة،مرجع سابق،   1
 .149، ص 1428ــ  2008، 1دار المسيرة لمنشر والتوزيع، طالتعمم النشط،  كريمان محمد بادير،  2
 .213، 212، المكتب الجامعي الحديث ص ص 1ط التنوير التكنولوجي وتحديث التعميم،صالح الدين محمد توفيق،   3
 .243دار الحامد لمنشر، ص  أساسيات عمم النفس التربوي ـ النظرية والتطبيق، القظاة محمد،  4 
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بأنو محاولة لتنظيم الفصل الدراسي في مواقف " 1891"فريديريك ه. بل  يعرفو
ديمقراطية مصغرة، لكي يحدث تقدم فعال، البد أن يعمل الطالب بالرجوع إلى زمالئو الطمبة، 

خبرات من خالل إسيامو في بناء وتكيف المناقشات االجتماعية فكل فرد يكتسب 
 واالختالفات.

بأنو الطريقة التي يتعمم بيا أفراد المجموعات حل  1881" الفاخوري  يعرفو "
المشكالت مع بعضيم البعض، ويتشاركوا في تعمم المفاىيم واستيعابيا، والقيام بالتجارب 

والحصول عمى المساعدة من بعضيم البعض مباشرة، وليس اإلجابة عن األسئمة، المطموبة، 
من المعمم، ويكون العمل ضمن مجموعات صغيرة، يقتصر دور المعمم عمى اإلشراف، 

 1التوجيو، والتغذية الراجعة عند الحاجة.

 :ــ نشأة التعمم التعاوني 1

يرجع الكثير من الباحثين التعمم التعاوني إلى مدارس التربية الحديثة، في النظر  
التربوي العربي، والباحث المنصف ال يسعو أن ينكر فضل ىذا التفكير في بمورة  فمسفة 

تدرس في  كاستراتيجيةالتعمم التعاوني التي بدأت في أوائل الثمانينات، وزاد االىتمام 
 .التسعينيات

التعمم التعاوني من الطرائق التدريسية الحديثة، أال أنو يعد من أقدم وسائل  فإن كان 
" أن التعمم التعاوني جابرنقل المعمومات، الخبرات، والمعارف إلى اآلخرين، فقد أوضح " 

 2ونجد بداياتو األولى في الفكر اإلغريقي القديم.تطور نتيجة تطور الفكر اإلنساني، 

                                           
 .34، ص 2015، 1دار رضوان لمنشر، ط  التعمم التعاوني ) مفهوم ـ رؤى ـ أفكار (،نجم عبد ا الموسوي،   1
 .26ــ  25مرجع نفسو، ص ص   2
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أن بدايات التعمم التعاوني كانت " johnson 1881"فيذكر أما في العصر الحديث،  
في أواخر القرن الثامن عشر ميالدي حيث تم استخدام المجموعات التعاونية في بريطانيا 
عمى نطاق واسع، ثم نقمت الفكرة إلى الواليات المتحدة األمريكية، وأن أول من أسيم في 

مبدأ التعمم التعاوني الذي أدخل "باركار"  العالملمتعمم التعاوني ىو وضع الخطوط العريضة 
 1990، وفي عام 1880ــ  1875التطبيقي في المدارس االبتدائية في الفترة الزمنية ما بين 

أحد واصفي النظرية  "KURTKAFKA"تطورت بداية التعمم التعاوني عمى يد العالم 
ارة عن وحدات كاممة، ترتكز الجشطانتية في عمم النفس، والذي أكد عمى أن المجموعات عب

 1عمى االعتماد  المتبادل بين أعضاء المجموعة.

استطاع أن يحدث ثورة في مجال التعمم التعاوني جون ديوي " أما الفيمسوف والعالم "  
والتي لخصيا في كتابة الديمقراطية والتربية، ودعا إلى أن تكون الغرف الصفية مرآة تعكس 

ر، ويرى أن مثل ىذه الغرف يجب أن تكون مختبرات لتعميم ما يجري في المجتمع الكبي
دوافع المتعممين لمتعاون والعمل معا في مواقف الحياة اليومية، إذ ينبغي عمى المعممين إثارة 

مجموعات صغيرة لمناقشة المشكالت االجتماعية اليومية واالىتمامات الخاصة بموضوع 
 2التعمم.

كما أن التعمم التعاوني جذور ضاربة في الفكر التربوي اإلسالمي، فيناك جذور  
غرست فأينعت ثمارىا من عمماء مسممين كانت ليم إسيامات جميمة في ىذا المجال منيم 

وغيرىم من  الدين الزرنوجي، " اإلمام الغزالي "، ابن سحنون، برهانعمى سبيل المثال 
 المفكرين.

                                           
 .26ص  التعمم التعاوني ) مفهوم ـ رؤى ـ أفكار (،نجم عبد ا الموسوي، مرجع سابق،   1
  .243، ص 1427ـ 2007، 1، طدار المسيرة لمنشرسيكولوجيا التدريس الصفي، عماد عبد الرحيم زغمول، شاكر عقمة محاميد،   2
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ن تأكيد اإلسالم عمى أىمية التعاون وضرورة تنمية الدافع الجماعي فقد انطمق ىؤالء م 
لدى األفراد باعتباره من األسس العامة لؤلخالق المحمودة، وىو مقابل الخمق األنانية 

 واالنفرادية التي نيى اإلسالم عنيا.

وقد وردت الكثير من اآليات واألحاديث التي تحث عمى التعاون وتدعو المسممين إلى  
 ورة التمسك بيا منيا:ضر 

عمى البر  ا﴿ وتعاونو وأيضا في قولو تعالى:  1﴾،إنما المؤمنون إخوة ...قولو تعالى:﴿ 
، وغيرىا من اآليات التي تؤكد عمى ضرورة 2والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثم والعدوان ﴾

الكثير من التعاون بين المسممين في شتى المجاالت، إضافة إلى ىذه اآليات الكريمة، ىناك 
األحاديث النبوية الشريفة التي تدعو إلى التعاون والتزام الجماعة منيا: عن أبي موسى 

المؤمن لممؤمن كالبنيان يشد » األشعري رضي ا عنو عن النبي صمى ا عميو وسمم قال:
 رواه البخاري.« بعضه البعض 

الممقاة عمى  « 1899 شمس الدين» وقد فيم المربون األوائل المسؤوليات التربوية  
عمى البر والتقوى  عاتق المتعمم في عممية التعميم والتعمم عند اإلمام الغزالي ضرورة التعاون

إنما دد ال لتحاسد والتباغض والحقد والكراىية اتساقا مع قولو تعالى: ﴿ والتحاب والتو 
 ﴾.المؤمنون إخوة 

ات اإلنسانية الطبيعية في في مقدمتو عمى ضرورة دعم العالقكما يؤكد ابن خمدون  
 3العمل التربوي، ومن ىذه العالقات عالقة الطمبة ببعضيم البعض بشكل يدفعيم إلى العمل

                                           
 .40سورة الحجرات، اآلية   1
 .2سورة المائدة، اآلية   2
 .369، ص 2003، 1عالم الكتب، طالتعمم االستراتيجي، رفعت محمود بيجات محمد،   3
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سويا، وتتسع نظرة برىان الدين الزرنوجي في التعميم، بحيث تدرك في وضوح ذلك الوسط 
 1إنساني.االجتماعي شديد الشفافية الذي يدور فيو التعمم بل ويدور فيو كل نشاط 

 ــ بعض المفاهيم المرتبطة بالتعمم التعاوني: 3

 أ ــ التعمم: 

  :عرفو اإلمام إسماعيل بن حمادة الجوىري في معجم الصحاح عممت الشيء، أعممو لغة
 3.وتعمم بمعنى أعمم ــ وعممو الشيء ــ تعميما فتعمم 2عمما: أي عرفتو.

و عمما بالكسر، عرفو وعمم ىو في ويعرفو ابن المنظور في لسان العرب عممو، كسمع 
 4وعميم، وعممو العمم تعميما.نفسو، ورجل عالم  

  :التعمم نتاج التعميم وىو نشاط يبديو المتعمم أثناء التعميم أو التدريس بقصد اصطالحا
  5اكتساب المعارف والميارات، ويكون تحت إشراف المدرس.

التعميم والتدريس والتدريب، فيحدث التعمم كل ما يتحصل عميو المتعمم في عمميات  
 6تعديالت في سموكو، بذلك فالتعمم ىو حاصل التدريس والتعميم.

 

 
                                           

 .370ص التعمم االستراتيجي، مرجع سابق، رفعت محمود بيجات محمد،   1
 .738، ص 2008، 3دار المعرفة، طمعجم الصحاح، اإلمام إسماعيل بن حمادة الجوىري،   2
 . 189، ص 1995، مكتبة لبنان، طبعة جديدة، مختار الصحاحالرازي،   3
 .907، ص 2005، 1دار الكتب العممية، طلسان العرب، ابن المنظور،   4
 .144، ص 2014، 2دار رضوان لمنشر، ط مناهج وطرائق تدريس المغة العربية،، حمزة ىشام السمطاني، عمران جاسم الجبوري  5
 .262دار المناىج لمنشر، ص ، التدريسمناهج حديثة وطرائق محسن عمي عطية،   6
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 ب ــ التعاون:

  :1يعرفو ابن المنظور تعاونا، أعان بعضنا بعض، ورجل معوان كثير المعونة لمناس.لغة 

  :تكوين جماعات التعاون مذىب يعني الفرد لمجماعة والجماعة لمفرد، ومظيره اصطالحا
 2لمقيام بعمل مشترك لمصمحة األعضاء واالستغناء عن الوسيط.

في العممية التعميمية وما يمتمكو من ىو العنصر األساسي ج ــ المتعمم ) الطالب (: 
خصائص عقمية، نفسية، اجتماعية وخمقية، وما لديو من رغبة ودافع لمتعمم، فال يوجد تعمم 

عمم لم تتوفر رغبة الطالب في التعمم، وبالتالي الدافع إلى التدون طالب، وال يحدث تعمم ما 
 جاح العممية التعميمية.ىو األساس في إن

ىو العنصر الثاني األساسي في العممية التعميمية، إذ أن المعمم وما يمتاز بو من : د ــ المعمم
يساعد الطالب كفاءات ومؤىالت واستعدادات وقدرات ورغبة في التعميم، فإنو يستطيع أن 

 عمى تحقيق األىداف التعميمية بنجاح.

ما يتضمنو من الكتب المدرسية المقررة واألدوات والوسائل التعميمية، المراجع،  المنهاج:ه ــ 
والمصادر المختمفة، الخبرات الصفية والالصفية، وبدون مناىج تطل العممية التعميمية ناقصة 

 3عالم الطريق إلى التعمم.ومبتورة، ألن المنياج ىو الذي يحدد م

 

                                           
 .883، ص ، لسان العربمرجع سابق،  ابن المنظور  1
 .34ص تعميم تعاوني، مرجع سابق، نجم عبد ا الموسوي،   2
 ، ص 2007، 1دار المسيرة لمنشر، ط عمم النفس التربوي،حسين أبو رياش ـ زىرية عبد الحق،   3
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ىي الرسالة التي ترسل من المعمم إلى المتعمم عن طريق تفاعمو مع  و ــ المادة الدراسية:
  1المعمم في أثناء مشاركتو الفاعمة مع مكونات المنيج جميعا.

ىو عممية تشخيصية عالجية ووقائية تستيدف الكشف عن مواطن الضعف ز ــ التقويم: 
إحصائيا وتحاشييا، ومواطن القوة لمعمل عمى إثرائيا بقصد تحسين العممية لمعمل عمى 

 2التعميمية والتربوية وتطويرىا، بما يحقق األىداف المنشودة.

 competitive learningك ــ التعمم التنافسي: 

ىو عممية تقوم عمى أساس التنافس القوي بين الطمبة إلى درجة العمل ضد بعضيم   
تحقيق ىدف محدد يفوز بتحقيقو طالب واحد فقط أو مجموعة قميمة من البعض، وذلك ل

الطمبة عمى منافسييم اآلخرين، مما يشكل لدييم االحساس والشعور بعدم قدرتيم عمى تحقيق 
  3فشل اآلخرون في تحقيقيا. إال إذا أىدافيم

عممية يقوم فييا المتعمم ببذل جيوده الذاتية في تنفيذ سمسمة من ألوان  ل ــ التعمم الفردي:
النشاط، تؤدي بو إلى أحداث تغيرات ايجابية في بنيتو العقمية المعرفية، وفي مياراتو األدائية 

 .العممية

وفي تعريف آخر: ىو أسموب يقوم فيو الفرد بالمرور بنفسو عمى المواقف التعميمية  
 4اب المعمومات والميارات بحيث ينقل محور االىتمام من المعمم إلى المتعمم.المختمفة الكتس

                                           
 .147ص  مناهج وطرائق  تدريس المغة العربية، الجابوري، حمزة ىشام السمطاني،عمران جاسم مرجع سابق،   1
  .22دار الشروق، ص  استراتيجيات حديثة في فن التدريب،عبد الرحمان الياشمي، طو عمي حسين الديممي،   2
 .62ص  تعمم تعاوني مفهوم، رؤى أفكار،نجم عبد ا مساوي،   3
 .426، ص 2001، 1دار المسيرة لمنشر، طسيكولوجيا التعمم والتعميم، سامي ممحم،   4
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 ــ الفرق بين التعمم التعاوني وبعض المصطمحات المتعمقة به: 9

كيانا  ىو ذلك النمط من التعميم الذي يتوجو بو نحو الفرد باعتباره أ ــ في التعمم الفردي:
 والمتابعة والتقويم. مستقال في أىدافو واجراءاتو وأنواع النشاط

 ـــ يطمب من الطالب أن يعمل كل منيم بشكل منفرد.

 ـــ يعممون لتحقيق أىداف تعميمية ال عالقة ليا بأىداف اآلخرين.

ـــ لكل طالب مجموعتو الخاصة من المواد، وىو يعمل وفق سرعتو الخاصة، متجاىال بقية 
 طالب الصف.

اىتماماتيم الذاتية الضيقة وىم يمقون التشجيع عمى ذلك ـــ يتوقع من الطالب أن يركزوا عمى 
 ويتساءل كل واحد منيم: ) ما ىو التقدم الذي أستطيع أن أحصل عميو؟ (.

 وتحكميم في أثناء أدائيم المحددات التالية: 

ـــ إن معيار نجاحي في عممي يقدر في ضوء: ) إذا درست جيدا، فإنني قد أحصل عمى 
 يدة (.درجة ج

ح اآلخرين أو عدم نجاحيم أمر ال يعنيني سواء درسوا بجد أو لم يدرسوا فإن ذلك ال ـــ نجا
 يؤثر عمي.

فيطمب من الطالب أن يتنافسوا فيما بينيم من أجل الحصول ب ــ أما في التعمم التنافسي: 
 1عمى أعمى عالمة.

                                           
 .26، ص 2005، 1دار الكتاب الجامعي، طالتعمم التعاوني: الفمسفة والممارسة،  حمزة حمزة أبو النصر، محمد جياد جمل،  1
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ة قميمة ـــ كل منيم يعمل ضد اآلخرين من أجل تحقيق ىدف يستطيع واحد منيم أو مجموع
 فقط تحققو.

ـــ وأعمال الطالب تقوم عمى أساس معيار: أن يعمموا بشكل أسرع وعمى نحو أدق من 
 اآلخرين.

ـــ والمحددات التي تحكم أعماليم ىي: أن أسعى ألكون أفضل من أقراني، وأجتيد ألحرم 
 (.يستمزم اخفاق اآلخرين، وأن أحتفل بإخفاقيم ألنو يسيل نجاحي غيري ) فإن نجاحي 

ـــ وأنا أرى مراتب التقدير عمى النجاح محدودة، ومركزي في الصف مرتبط سمبا بمراكز 
 اآلخرين ) فكمما حشروا كان ذلك ربحا لي (.

ـــ ففي ىذا التعمم يعمل كل طالب بمفرده ويكافح من أجل أن يكون أفضل من زمالئو 
 1اآلخرين.األخرين في الصف، ويحتفل الطالب بنجاحو الخاص واخفاق 

يطمب من الطالب أن يعمموا متفاوتين من أجل زيادة تعمميم، ج ــ أما في التعمم التعاوني: 
انطالقا من مبدأ: أنا أتعمم وأعمم اآلخرين ما أتعممو وىم كذلك يفعمون ويحكم الطالب في 

، وشعارنا: نحن ــ جميعا ــ نعمل ــ نشاط لتحقيق النفع المشترك أثناء عمميم المحددات التالية:
 نجاحك يعود عمي بالفائدة ، ونجاحي يعود عميك بالفائدة أيضا.

 2ـــ نحن عمى يقين من أن أفراد المجموعة جميعيم يربطيم مصير واحد.

                                           
 .253 ، ص2006، 1دار المسيرة لمنشر، ططرائق تدريس الدراسات االجتماعية، فخوري رشيد خضر،   1
 .27ص  التعمم التعاوني الفمسفة والممارسة،حمزة حمزة أبو النصر،   2
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ـــ نحن نحتفل بحصول أي فرد في مجموعتنا عمى تقدير جيد عمى انجازه، ففي التعمم 
الطالب أىدافيم، حيث أنيم يرون بأنيم التعاوني ىناك اعتماد متبادل ايجابي بين تحقيق 

يستطيعون تحقيق أىدافيم التعميمية فقط وفقط إذا حقق الطالب اآلخرون في المجموعة 
 التعميمية أىدافيم أيضا.

 ــ مهارات التعمم التعاوني: 5

يحتاج المعمم عمى األرجح إلى تعميم دروس حول عممية الميارات التعاونية، فالعادات  
والميارات الجماعية عمى خط كبير من األىمية وقد تكون القواعد البسيطة اآلتية االجتماعية 

 ذات معنى في مساعدة الطمبة بصورة كبيرة.

ـــ التوجو إلى مجموعة  التعمم التعاوني بيدوء: حيث أن وقت التعمم التعاوني ثمين، فإذا طمب 
إلى مجموعاتيم دون ازعاج او تالميذه تشكيل مجموعات تعاونية، وجب عمييم الذىاب المعمم 

فوضى أو تباطؤ، ومن أجل تقميل الوقت الضائع والحصول عمى اليدوء المطموب، يقوم 
 المعمم بتدريب الطمبة عمى ىذه الميارات مرات عديدة.

ـــ تبادل اآلراء واألفكار والخبرات: وىذه الميارة ىي أحد مرتكزات العمل التعاوني، حيث 
 ادل االفكار.الحوار والمناقشة وتب

ـــ السؤال عن الحقائق المطموبة وطريقة التفكير المتبعة: ينبغي عمى كل عضو من أعضاء 
 1سئمة العديدة التي تجول في خاطره.المجموعة، أن يبادر إلى طرح األ

                                           
 .150، ص 2008، 1، دار وائل لمنشر، طالتعمم التعاوني ) نظريات، تطبيقاته، دراسات (جودت أحمد سعادة،   1
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المجموعات، وذلك عن طريق تحديد ىدف الميمة ـــ تقديم التوجييات المناسبة لدعم عمل 
انجازىا، وتحديد وقت انجاز الميمة، والعمل عمى تذكير أفراد  التي سوف يعممون عمى

 المجموعة بالزمن المتبقي من وقت آلخر.

ـــ تشجيع كل فرد عمى المشاركة: وىناك ال يقتصر دور كل طالب أو كل فرد في المجموعة 
 وآراء.عمى المشاركة وطرح االفكار فقط، بل عميو أن يفكر بما يطرحو زمالئو من افكار 

ــ طمب المساعدة او التوضيح: إن طمب المساعدة واالستفسار عن كل شيء غامض أمر ـ
 ضروري إلنجاح عممية انجاز ميمة عمى أكمل وجو.

ـــ تنشيط المجموعة: فقد يمجأ األعضاء إلى بث روح الحماس والدفاعية في نفوس بعضيم 
 البعض.

 إضافة إلى ذلك ىناك: 

ت المطموبة لبناء مستوى عال من الفيم لممواد والموضوعات وىي الميارا ميارات الصياغة: ـــ
 التعميمية، من أجل اثارة دافعية الطالب الستخدام استراتيجيات عمميات التفكير العميا.

ـــ ميارات التخمير: وىي الميارات الالزمة في حال اجراء المناقشات والحوارات االكاديمية، 
 واثارة نوع من التضارب االدراكي. بغرض اثارة تصور المفاىيم المدروسة،

ـــ ميارات بناء الثقة: وتكمن أىمية ىذه الميارة في ايجاد نوع من التعاون الثابت واالتصال 
الفعال االيجابي بين أعضاء المجموعة، حيث العالقة تبقى طردية بين درجة الثقة من جية 

 1والتعاون من جية أخرى.

                                           
 .152ص ، التعمم التعاوني ) نظريات، تطبيقاته، دراسات (جودت أحمد سعادة، مرجع سابق،   1
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الميارات ىي التي تساعد عمى بناء شخصية كل عضو من أعضاء وىذه ـــ ميارات القيادة: 
 المجموعة بطريقة مستقمة.

ـــ البقاء في المجموعة وتوجيو الطمبة إلى االلتزام بقواعد العمل داخل المجموعة، وعدم 
 التحرك دون مبررات داخل الغرفة.

الضجيج واالزعاج  ـــ العمل وفق مجموعات تعاونية بحاجة إلى جو مفعم باليدوء بعيدا عن
 ىذه الميارة. فالبد من اكساب الطمبة

ـــ تشجيع الجميع عمى المشاركة من حيث بناء تعاون ايجابي بين جميع أفراد المجموعة من 
 1أجل تحقيق أىداف تربوية منشودة.

 المهارات التي يجب عمى المعمم مراعاتها أثناء العمل التعاوني:

 مخاطبة أعضاء المجموعة. ـــ استعمال األسماء األولى عند

 استعمال كممات اجتماعية محددة ) لو سمحت.... من فضمك (. ـــ 

 ـــ استمتاع باىتمام لآلخرين.

 ـــ تعميم الطمبة أداب الحوار.

 2ـــ الحرص عمى أن كل فرد في المجموعة يسيم ويساعد.

                                           
 .152ص التعمم التعاوني ) نظريات، تطبيقاته، دراسات (، مرجع سابق، جودت أحمد سعادة،   1
، 1دار المسيرة، ط ، طرائق تدريس العموم ) مفاهيم وتطبيقات (،عبد ا بن خميس أبو سعيدي، سميمان بن محمد البموعي  2

 .132، ص 2009
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 ـــ تعميم الطمبة تقبل اآلخرين لتقميل االنتقاص من اآلخرين.

  استعمال الصحيح لممدح والتشجيع غير مبالغ فيو.ـــ 

 أوال قبل المجوء لممعمم. ـــ توجيو الطمبة إلى طمب المسامحة من أعضاء المجموعة

 المهارات التي لجب عمى الطالب تجنبها أثناء العمل التعاوني:

 ـــ مقاطعة اآلخرين.

 ـــ التحدث عن اآلخرين  دون أخذ إذن منيم.

 ثنائية لفترة طويمة.ـــ المناقشة ال

 ـــ التيرب من الميام مما يعيق التقدم في العمل.

 ـــ تجاىل آراء اآلخرين وبقاء وجية نظر الطالب بعينو.

 ـــ التقميل من قيمة الخبرات وميارات اآلخرين.

 ـــ عدم االنفتاح والوضوح مع أعضاء المجموعة.

 1ـــ تضخيم المشكالت البسيطة.
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 التعاوني:صعوبات التعمم 

تتمحور صعوبات تطبيق التعمم التعاوني في عدة جوانب، عمى رأسيا عناصر البيئة  
في  التعميمية من معمم، وطالب، منيج دراسي، إدارة، وبنية صفية، وتظير ىذه الصعوبات

العادة، نتيجة تطبيق مثل ىذا النموذج الجديد من التعمم التعاوني في المدارس، وكسر 
م تقميديا فييا، ويمكن تمخيص الصعوبات التي تواجو عممية تطبيق التعمم لمألوف المستخد

  التعاوني في المدارس في النقاط التالية:

ــ عدم توفر المنيج الدراسي المالئم لتطبيق مثل ىذا النمط من أنماط التعمم حيث أن  1 
في قد تم تصميميا معظم المناىج المدرسية المستخدمة حاليا في المؤسسات التربوية العربية 

الواقع لتدريس األعداد الكبيرة من الطمبة وعمى وجو الخصوص لنمط التعمم الفردي لذا يجد 
 الطالب والمعمم عمى حد سواء، صعوبة حقيقية في تطبيق التعمم التعاوني.

ــ عدم اكمال الطمبة لمعمل وذلك نتيجة لعدم توفر الوقت المتاح إلنجاز الميارات الكثيرة  2
اصة بالتعمم التعاوني، حيث أن المعمم يكون حريصا عمى انياء محتوى المنيج المقرر الخ

الذي بين يديو، مع األخذ بالحسبان عدد الحصص المحددة لمميارة التعميمية في الفصل 
الدراسي الواحد، كذلك قصر زمن الحصة الدراسية، لذا يمجأ المعمم إلى تقديم المساعدة لطمبتو 

 .لميمات المطموبةمن أجل انجاز ا

 1ـــ عدم التزام بعض األعضاء المجموعة بالدور الذي كمف بو كل واحد منيم.

  

                                           
 .302ـ  301، ص ص التعمم التعاونيجودت أحمد سعادة ، مرجع سابق،   1
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ـــ ظيور أنماط سموكية سمبية غير مسؤولة لدى بعض الطمبة، مثل عدم احترام رأي اآلخرين 
 ومضايقة قائد المجموعة.

ثواني ألنو عندما يتم ـــ تشكيل المجموعات التعاونية ىو عدم تجانس أعضائيا من عدة 
 1تشكيل مجموعة تعاونية متجانسة،  فإن ذلك يعتبر من صعوبات تطبيق التعمم التعاوني.

ـــ عدم توفر الميارات والكفايات المالئمة لدى العديد من المعممين عمى استخدام أسموب التعمم 
ب تدريبا عمى أن اتقان ىذا األسموب يتطم هوليكوجونسون التعاوني، ففي ىذا الصدد يرى 

 كيفية استخدامو لمدة زمنية ال تقل عن ثالث سنوات.

ـــ ضيق مساحة الغرف الصيفية وتزايد اعداد الطمبة فييا األمر الذي يعيق بالتالي من امكانية 
تشكيل مجموعات التعمم التعاوني، أو الحد من حرية التحرك المتعممين والتفاعل داخل 

اوالت لمثل ىذا النوع والط مالئمة األثاث من الكراسيالمجموعات، ويضاف إلى ذلك عدم 
 من التعمم.

ـــ عدم تفاعل أفراد المجموعة بالشكل المطموب وعدم االكتراث من البعض واالعتماد السممي 
 عمى اآلخرين، عدم االستجابة الفعالة أثناء الحوار والنقاش ومعالجة الميمة التعميمية.

د أفراد المجموعة إرادتو أو سيطرتو عمى اآلخرين مما يخمق ـــ ىناك احتمالية ألن يفرض أح
 .حالة من النفور وعدم التعاون بدال من التفاعل االيجابي
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وصراعات داخل المجموعة من حيث أن مجموعة التعمم التعاوني قد تنقسم  محمالتـــ حدوث 
  1إلى قسمين متعارضين، يحاول كل قسم منيما فرض ارادتو عمى القسم اآلخر.

 ــ مقترحات لعالج صعوبات التعمم التعاوني: 7

ىذه الصعوبات ماىي إال نتيجة  تطبيق النموذج مرة بعد أخرى، واكتساب الخبرة  
الحقيقية من جانب المعمم والطمبة، والعمل عمى تفادي األخطاء والتجديد واالبتعاد عن 

لموصول إلى التطبيق األمثل،  المألوف، فعمى المعمم والطالب الصبر والمحاولة مرة بعد أخرى
وخضوعيم إلى تدريب حقيقي ودقيق يكسبان من خاللو ميارات التعمم التعاوني التي تساىم 

 في نجاح تطبيق ىطا النوع من التعمم المرغوب فيو.

أما أنماط السموك السمبية الصادرة عن الكمبة أثناء عمل مجموعات فإنو يمكن السيطرة  
من خالل متابعة المعمم ومراقبتو بشكل مستمر ألنشطة الطمبة  عمييا والحد منيا وذلك

وأعماليم وتصرفاتيم، وعدم السماح بأي تصرف يعيق عمل المجموعة ميما تكن المبررات، 
ثم العمل عمى ارشاد الطمبة وتوجيييم إلى أنماط السموك االيجابية التي تطور عمميم وتساىم 

ألىداف المنشودة، إضافة إلى تقوية االعتماد في انجاحو بالمستوى المطموب، وتحقيق ا
المتبادل والضروري داخل المجموعة وتحديد مكافآت عمى أساس متوسط عالمات أو درجات 

لضمان عمل جميع األعضاء، باإلضافة إلى توزيع األدوار بشكل مناسب الطمبة، وذلك 
موقف وغير ذلك من وتكميف األدوار األكثر تأثيرا، بعيدا عن الطمبة المسيطرين عمى ال

 2األساليب التي يراىا المعمم مناسبة وتعمل عمى تحقيق األىداف المرغوب فييا.

                                           
 .257ـ  256ص ص  سيكولوجيا التدريس الصفي،مرجع سابق، عماد عبد الرحيم الزغمول،   1
 .307ـ  306ص ص التعميم التعاوني،  مرجع سابق، جودت أحمد سعادة،  2



 الفصل األول:

 

 
22 

 المبحث األول:

 تمهيد:
إن أي طريقة في التعمم وأي أسموب متبع في محاولة تقديم المعمومات التربوية ال يأتي  

صدفة، بل البد أن تنبني عمى قواعد أساسية، كما تكون عممية ىادفة ليا أىدافيا الخاصة 
ومميزات ومراحل تتجسد عمييا وتستمد منيا نجاحيا، فطريقة التعمم التعاوني ىي كذلك ليا 

 أسس وقواعد ومميزات ومراحل سنتطرق إلييا في ىذا الفصل.
 ــ أسس وقواعد التعمم التعاوني: 1

تمر طريقة المجموعات التعاونية لكي تؤدي عمميا عمى الوجو األكمل بعدة أسس  
 الخطوات في:إيجاز ىذه ويمكن 

تعتبر األسس التربوية من الركائز اليامة في تشكيل طريقة المجموعة  أ ــ األسس التربوية:
 لعدة أسباب أىميا:

 ـــ تجمع ىذه الطريقة بين النمو الفردي لممتعمم والجماعي، ويؤدي ذلك إلى تربية متكاممة.

لتعاون، وىي تساعده عمى ـــ من خبلل ىذه الطريقة يتعمم التمميذ السموك االجتماعي وا
 التخمص من القيم الفردية السمبية كاألنانية والمنافسة غير الشريفة.

 ـــ يتحمل المعمم المسؤولية، إنجاز العمل واحترام النظام الذي يؤدي إلى االنضباط الذاتي.

فاألساس التربوي لطريقة المجموعات يؤدي إلى تيذيب الذات ويجعميا قادرة أن تعمل  
 1النسق الجماعي الذي تنتمي إليو.ضمن 
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يعتبر ىذا األساس من مقومات إنجاح ىذه الطريقة، السيما أنيا   ب ــ األسس االجتماعية:
تشكل الركيزة األساسية في تشكيل روح التعاون بين الفرد وجماعتو التي يعمل معيا ويتعمم 

 من خبلليا، ولذلك تعتبر ميمة لؤلسباب اآلتية:
عمم حياة اجتماعية عادية داخل المجموعة ويتعاون مع أفرادىا في حل ـــ ممارسة المت

  المشكبلت التعميمية.
ـــ العمل الجماعي يثير دوافع النشاط لدى التبلميذ فيشعرىم بأن عمييم المساىمة في المشاركة 

 والتعمم، لمحصول عمى أعمى الدرجات بين جماعات الصف األخرى. وعممية النقاش
الطريقة بحاجات التبلميذ، وتحاول عن طريق العمل الجماعي تقوية دافع االنتماء ـــ تيتم ىذه 

 من خبلل الجماعة.

ـــ تساعد في اكتشاف ميول األطفال ضمن مجموعات الصف الواحد، بحيث يسمح لكل تمميذ 
 1أن يشترك في مجموعة يسمح لو بتغيرىا.

يعتبر من ركائز ىذه الطريقة وىو يمكن القول بأن األساس النفسي ج ــ األسس النفسية: 
 يستند عمى األسس التالية:

معرفتيا وسدىا عن طريق العمل  ـــ تيتم ىذه الطريقة بسد حاجات التبلميذ المعرفية، وتحاول
 الجماعي.

ىذه الطريقة عمى اكتشاف ميول تبلميذ المجموعة الواحدة ضمن غرفة الصف، وىذا  ـــ تساعد
  2متمثل بأن يسمح لكل تمميذ أن يعبر عن نفسو بطريقة ديمقراطية.

                                           
 .112ص  نماذج تربوية معاصرة،مرجع سابق، نبيل عبد اليادي،   1 
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 يمر بعدة مراحل نذكرىا ىي:ــ مراحل التعمم التعاوني:  2
 :عرض أىداف الدرس وتحقيق التييؤ لمتعمم 

يق التييئة لمتعمم ال يختمف في التعميم التعاوني بعض جوانب عرض األىداف وتحق" 
، يبذأ المدرسون الفعالون جميع الدروس بالمراجعة وشرح أىدافيم في عنو في الطرق األخرى

طيار كيف يرتبط الدرس  بالتعمم السابق، وبما أم كثير من دروس التعمم  لغة مفيومة، وا 
، وبما أن األىداف متعددة الجوانب، فإن التعاوني تمتد وتتعدى يوما معينا أو أسبوعا بعينو

المدرس يؤكد تأكيد خاصا عمى ىذه المرحمة من مراحل التعميم كأن يقوم المدرسون بتقديم 
دروسا جماعية البحث، وىي إحدى نماذج طريقة التعميم التعاوني ألول مرة فإنيم يريدون أن 

لمحددة واألدوار قد فيمت بوضوح، ينفقوا وقتا كافيا مع التبلميذ ليتأكدوا من أن الخطوات ا
مسؤولية تعمميم وال وقد يريد المدرس عند ىذه النقطة أن يناقش كيف يتحمل التبلميذ 

يعتمدون عمى المعمم وحده، وقد يكون الوقت مبلئما لمناقشة كيف يتم الحصول عمى المعرفة 
 من مصادر كثيرة".

التعمم التقميدي، بحيث يبدأ األستاذ أو المعمم بمراجعة الدرس  فيذه المرحمة مثميا مثل 
السابق الذي يكون منطمق لمدرس الموالي، حيث يعطي فكرة لمتبلميذ عن ما سيقمون بو 

 خبلل الدرس.

 :"عرض المعمومات عمى التبلميذ " بشرح وتوضيح لفظي ونصي أو بأشكال أخرى 
ان لنموذج سموكيات دقيقة ومحددة حيث يتم " شرح األشياء بوضوح، وعرض بي 

وتوفير الممارسة ومراقبة األداء، وتقديم التغذية الراجحة، وينبغي أن نسترشد الممارسة بنبذة 
  1مبادئ ىي أن تكون مقادير الممارسة أو مدتيا قصيرة ذات معنى، وأن يكون جدول
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متجمعة والموزعة مناسبا، الممارسة بما يزيد من تثبيت التعمم، وأن يكون استخدام الممارسة ال
الدروس المباشرة إدارة فريدة لحجرة الدراسة بما يكفل انتباه التبلميذ في الموقف  وتتطمب

دارة الصف البد أن تيتم بتنظيم  الجماعي والحفاظ عمى ىذا االنتباه لمدة زمنية ممتدة وا 
ومعالجة سوء الموقف الصفي لتحقيق أقصى تأثير، ولمحفاظ عمى سرعة التقدم والمشاركة 

 السموك عمى نحو سميم وحاسم".
وفي ىذه المرحمة يتم عرض المادة المعرفية أو المعمومات عمى التبلميذ وشرحيا قميبل  

لكي يكون الطالب عمى معرفة بما سيقوم بو وتسيل عميو العممية التعميمية، ويتم مناقشتيا مع 
  زمبلئو لموصول إلى حمول وأفكار عنيا. 

 يذ وتقسيميم إلى فرق تعمم ومساعدتيم:تنظيم تبلم 
ودفعيم لمبدء بالعمل أحد أىم الخطوات  إن تنظيم تبلميذ وتقسيميم في فرق تعمم 

بالنسبة لممدرسين الذين يستخدمون التعميم التعاوني، وىذه ىي المرحمة في درس التعميم 
تقاالت والتحوالت التعاوني التي يمكن أن تؤدي إلى ىزج ومزج ما لم يتم تخطيط دقيق لبلن

 02وادارتيا، وليس ىناك ما يحبط  المدرس أكثر من المواقف االنتقالية التي يتحرك بيا 
تمميذا إلى مجموعات صغيرة، وال يوجد فرد عمى دراية بما يعممو التبلميذ، وىو في أشد 

 الحاجة إلى اىتمام المدرس ومساعدتو.

  تييئة بيئة التعميم وتحديد ميام االدارة " إدارة التبلميذ ومساعدتيم في أثناء الدرس والعمل
 الصفي":

جراءات تنظيمية تييء لممتعمم الظروف    1تحتاج بيئة التعمم إلى تييئة فيزيائية وا 

                                           
.050ص طرائق التدريس العامة في عصر المعمومات،  مرجع سابق، فخر الدين القبل،  1  



 الفصل األول:

 

 
26 

المناسبة لمتعمم وضمان تعاونيم في أثناء التعمم في مجموعات صغيرة، وحين تستخدم أي 
ذج لمتدريس، فمن األمور الميمة أن يتوافى مجموعة من القواعد التي تحكم الدرس نمو 

ولمحفاظ عمى مستوى عام من المباقة، والميام االدارية الفريدة في التعميم التعاوني ىي 
مساعدة  التبلميذ عمى التحول واالنتقال من تعميم الصف ككل إلى تعميم في جماعات 

ذ وىم يعممون في جماعات، وتدريس التبلميذ الميارات االجتماعية متعاونة، ومساعدة التبلمي
 أو تنمية السموك التعاوني. كتسابوا
  :اختبار وتقويم عرض الفريق لممواد 

بالنسبة لطريقة فرق التحصيل، وطريقة الصور المقطوعة في التعميم التعاوني، يطبق  
والبنود االختبارية، فييا في معظم التعميم المدرسون عمى التبلميذ اختبارات قصيرة تتناول مواد 

األحوال ينبغي أن تكون أسئمة موضوعية من نوع الذي يتطمب ورقا وقمما عمى نحو يمكن 
 تصحيحيا بسرعة في نياية الدرس.

وتحدد مقدار ميام كل تمميذ في فريقو بمقدار الزيادة في الدرجة التي يتحصل عمييا  
أدائو في االختبارات السابقة والتبلميذ الذين يحصمون عمى التمميذ في االختبار عن متوسط 

الدرجة النيائية يطمقون الحد األقصى بغض النظر عن درجاتيم أو تقديراتيم القاعدية، ونظام 
فرصة جديدة لئلسيام بأقصى حد من النقاط في الفريق التحسن الفردي ىذا يتيح لكل تمميذ 

ر تحسن كثير أو حصل عمى الدرجة النيائية ولقد إذا بذل التمميذ أحسن ما عنده ، وأظي
أظير نظام التحسن في فرق ولكنو مكون ىام عمى وجو الخصوص من طريقة التحصيل، 
ألنو يتجنب امكانية أال يحقق المقبولية التامة كأعضاء في جماعة، ألنيم ال يسيمون بنقاط 

         1كثيرة في حساب الدرجات".
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نستنتج أن في نياية كل درس يقوم المعمم باختبارات قصيرة تكون  ومن ىذه المرحمة 
عمى شكل أسئمة فردية لمعرفة أداء كل تمميذ ونتائج التي تم التوصل الييا من مدى استيعاب 

 التبلميذ لمموضوع أم ال.
 :تقدير الجيد التعاوني 

لتمميذ وتحصيمو " وثمة ميمة تقويمية أخيرة خاصة بالتعمم التعاوني وىي تقدير جيد ا 
أو انجازه، وثم التواصل إلى مفيوم نشرة أبناء الصف األسبوعية، واستخداميا مع طريقة فريق 
التحصيل وطريقة الصور المقطوعة في التعميم التعاوني ويقوم المدرس وأحيانا الصف نفسو 

 بكتابة التقرير عن نتائج الفريق وعن التعمم الفردي ونشره.
خبار ىذه تركز عمى التنافس بين الغرف أو المجموعات في ولقد كانت نشرة األ 

الصف وبدأت تتحول من الكبلم عن تحديد الفرق أو المجموعات الفائزة إلى تحديد وصفيا 
 في ضوء محاكاة، أي أن يرتكز في التقويم عمى مدى تحقيق المحاكاة.

الفريق بإبراز  ويقوم مطورو طريقة الجماعة الباحثة أو البحث الجماعي بتقدير جيود 
العروض الجماعية، ويعرض تصوير نتائج الجماعات الباحثة تصويرا واضحا في حجرة 

والتنويو بدعوة مستوى االستماع إلى تقارير  الدراسة ويمكن التأكيد عمى ىذا النوع من التقدير
أعماليم النيائية، ويمكن أيضا عن طريق نثره أبناء الصف تمخيص نتائج بحوث جماعات 

 1ف ككل وارسائيا إلى اآلباء وغيرىم في المجتمع الحالي".الص

 ــ يقصد بتقدير الجيد التعاوني ىذا تكريم المتفوقين عن طريق المنافسة بين المجموعات.

    ـــ فأكثر مجموعة عطاءا ونجاحا يتم الثناء عمييا وتشجيعيا. 
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 ــ دور المعمم والمتعمم في العممية التعميمية: 3

عدد من النقاط أو الموضوعات الفرعية، ذات العبلقة بدور المعمم سنحاول عرض  
والطالب في التعمم التعاوني والتخطيط لو، مثل اعداد المعمم لمقيام بالدور المطموب في التعمم 
التعاوني، ودوره في اتخاذ القرارات واعداد الدروس ودوره أيضا في التقييم والمعالجة وأخيرا 

 التعاوني، وفيما يأتي توضيح كل نقطة. دور الطالب في التعمم
 أ ــ دور المعمم في التعمم التعاوني:

في التعمم التعاوني في انتقالو من ممقننا كما ىو المعتاد في طرق  يكمن دور المعمم 
 القديمة إلى موجو ومشرف وتتمثل ميامو في:

 :اتخاذ القرارات وذلك ب 
 ـــ تحديد األىداف التعميمية األكاديمية.

 :تقرير عدد أعضاء المجموعة 
 ـــ تعين الطبلب في مجموعات.

 ـــ ترتيب غرف الصف.
 ـــ التخطيط لممواد التعميمية.

 ـــ تعين األدوار لضمان االعتماد المتبادل.

 :التدخل لتعميم الميارات التعاونية 

دخل، م يستطيع المعمم أن يتفي حال وجود مشكمة لدى الطالب في التفاعل فيما بيني 
 1بأن يقترح اجراءات أكثر فعالية.
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 :اعداد الدروس 
ــــ شرح الميمة األكاديمية: يتمثل دور المعمم بإعداد الدرس التعاوني وعميو توضيح األىداف 

 في بداية الدرس وشرح الميمة األكاديمية لمطبلب لكي يتعرفوا عمى العمل المطموب.
المعمم شرح وتوضيح أن عمى الطبلب أن يفكروا  ـــ بناء االعتماد المتبادل االيجابي: عمى

 بشكل تعاوني وليس فردي.
: يجب أن يشعر كل فرد من أفراد المجموعة بالمسؤولية الفردية لتعمم ـــ بناء المسؤولية الفردية

 الميام والميارات األكاديمية المسندة لممجموعة.
 ـــ بناء التعاون بين المجموعات.

 :التفقد والتدخل 
تفقد سموك الطبلب: يتفقد المعمم عمل المجموعات من خبلل التجوال بين الطبلب أثناء ـــ 

 انشغاالتيم بأداء مياميم.
ـــ تقديم المساعدة ألداء الميمة: أثناء تفقده ألداء الطبلب وعند احساسو بوجود مشكمة لدييم 

 في أداء الميمة يقدم المعمم توضيحا لممشكمة.
 :التقييم والمعالجة 
في المجموعة  ــ تقييم تعمم الطالب: يعطي المعمم اختبارات لمطبلب ويقيم أدائيم وتفاعميمـ

 عمى أساس التقييم المحكى المرجع.
ـــ معالجة عمل المجموعة: عمى المعمم تشجيع الطبلب أفراد أو مجموعات صغيرة أو الصف 

 1تخطيط لعمل أفضل.كمو عمى معالجة عمل المجموعة أو تعزيز المفيد من االجراءات وال
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ـــ تقديم النشاط: يقوم المعمم بتشجيع الطبلب عمى تبادل االجابات واألوراق وتمخيص النقاط 
 1الرئيسية في الدرس لتعزيز التعمم كما يشجع الطالب عمى طرح األسئمة عمى المعمم.

 ب ــ دور الطالب في التعمم التعاوني:
محور األساسي التي تدور عميو العممية يعتبر دور الطالب في التعمم التعاوني ال 

، واكل طالب في المجموعة ميام توكل إليو ليكون عمل المجموعة متوازنا التعميمية عموما
 ومتناسقا وناجحا يعود عمييم بالفائدة وتتمثل ىذه األدوار في:

 ـــ القيادي: دوره يتمثل بشرح الميمة وقيادة الحوار والتأكد من مشاركة الجميع.
المسجل: ويقوم بتسجيل المبلحظات وتدوين كل ما تتوصل إليو المجموعة التعاونية من ـــ 

 نتائج ونسخ من التقرير النيائي.
ـــ الباحث: ويتمخص دوره في تجييز كل المصادر والمواد التي تحتاج إلييا المجموعة 

 2التعاونية.
مراعاتيا والمتمثمة  باإلضافة إلى ىذه الميام ىناك أمور أخرى يستوجب عمى الطالب  

 في:
  الشخص المبادر: وىو الشخص الذي يقترح أفكار جديدة وأساليب مختمفة بالنسبة إلى

 ميمة جماعية أو توضيح كيفية أدائيا.
   طالب المعمومات: ىو ذلك الشخص الذي يستوضح المقترحات ويطمب بعض الحقائق

 والمعمومات ذات العبلقة بالميمة الموكمة بيا.
 3لب اآلراء: ىو الشخص الذي يستوضح وجية نذر معينة أو اقتراحا متصبل بالمشكمة.طا 
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  معطي المعمومات: ىو ذلك الشخص الذي يقدم عرض لمحقائق أو يوضح الميمة، وذلك
 من خبلل خبرتو المتنوعة والذي غالبا ما يعرف بالباحث.

 و قيم يعتبرىا ذات صمة معطي اآلراء: ىو الشخص الذي يعبر عن معتقدات أو أفكار أ
  بالميمة المكمف بيا وخاصة رأيو فيما ينبغي أن تشير عميو الجماعة لتحقيق أىداف منشودة.

 .الموضح أو المفصل: ىز ذلك الشخص الذي يشرح األفكار المختمفة ويقدم تمثيبل عمييا 
 شخص الذي يوضح األفكار المنشودة ويحاول الربط بينيا.المنسق: ىو ال 
  :ىو الشخص الذي يمخص مناقشات األعضاء، وبدون مبلحظات المتعمقة المميد

 بأنشطتيم بيدف تمكينيم من رؤية موقعيم من ىدف المجموعة.
  المقوم الناقد: ىو الشخص الذي يحاول تقييم انجاز المجموعة ككل وذلك باإلشارة إلى

 في نياية المطاف. بالمراجع لؤلمورالميمة الموكمة إلييا، أو ما يعرف أحيانا 
  المنشط أو المشجع: ىو ذلك الشخص الذي ينشط ويعزز المجموعة، ليس عمى العمل

فحسب، بل عمى االنجاز النوعي المتميز ليا أيضا كما يشجع عضو الجماعة عمى القيام 
 بعمل ما أو اتخاذ قرار معين، وسمي أحيانا أخرى بالمعزز.

 ل من عمل المجموعة وذلك من خبلل تحضير فني االجراءات: ىو الشخص الذي يسي
المواد التعميمية المختمفة، وتوزيع المواد واألدوات واألجيزة المطموبة لممناقشات والندوات 

عادة تنظيم المقاعد الصفية.  المتعددة، وا 

  باحتفاظ  " ذاكرة المجموعة "المنجل: ىو ذلك الشخص الذي يسيل الذي يمعب دور
 1بسجبلت المقترحات والقرارات ونتائج مناقشات المجموعة.
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 كما يمكن أن نضيف بعض الميام األخرى المتبادلة بين الطمبة وىي: 
ـــ مشاركتو لآلخرين في األفكار والمشاعر عمى أن يكون لديو القدرة عمى تقبل األفكار 

 ومشاعر األخرين.
 بسيولة. بحيث يفيميا اآلخرونـــ يعبر عن الفكرة بوضوح وبفعالية  

 ـــ توجيو اآلخرين نحو إنجاز الميام مع االحتفاظ بالعبلقات الطيبة وااليجابية بين األفراد.
 ـــ حل الخبلفات بين األفراد وما قد يحدث من سوء تفاىم بينيم أو تعارض بين أراءىم.

 والتحيز.ـــ تقديره لممساىمة مع اآلخرين في العمل والتخمي عن األنانية 
 1ـــ تنظيم الخبرات وتحديدىا وصياغتيا.

نجاحو بالقيام ومن ىنا فإن نجاح عممية التعمم التعاوني ترتكز عمى الطالب ومدى 
نما ىي لتنظيم  لى ما نضرناه من مسميات ليس ىدف بحد ذاتيا وا  بالميام الموكمة إليو وا 

 وتسييل العمل االيجابي إليصال األفكار فييا بين األفراد.
 ــ خصائص التعمم التعاوني: 4

يكون لمتعمم التعاوني فاعمية كبيرة إذا تم بشكل منظم وصحيح، وذلك إذا كان وجود  
اعتماد أعضاء الجماعة عمى بعضيم البعض بإيجابية، وكل فرد مسؤول عمى عممو ودوره 

 التالية:كعضو في الجماعة، ولكي يكون التعمم التعاوني فعبل ينبغي أن يتصف بالخصائص 

 الخصائص المعرفية:

خبلل مجموعة من االستراتيجيات، وليس استراتيجية واحدة،  يتم تنفيذ التعمم التعاوني 
 2وىذا ما يميزه عن االستراتيجيات التعميمية األخرى، لذلك نجد التعمم التعاوني يولد ارتباطا
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االقتراب من األقران البحث و ايجابيا بين أىداف التبلميذ من ناحية التحصيل ويخمق فرص 
كمصدر لعممية التعمم، ويؤدي إلى أن كل تمميذ يعمم نفسو ويعمم األخرين في آن واحد 

المشاركة بين أعضاء الجماعة في مناقشة اآلراء واألفكار، وتقسيم  ويتطمب العمل التعاوني
 العمل وتوزيع األدوار القيادية والتعميمية.

التعميمية، وتنسيق العمل، وبذل أقصى جيد لدى والميام  كما يتطمب تحديد األىداف 
التبلميذ وتكامل الجيود، ومساعدتيم عمى تحديد مستقبل ميني ناجح، ويتم توزيع المكافآت 
بين أعضاء الجماعة بالتساوي واتاحة الوقت الكافي والمناخ المناسب لمتعمم، وبالتالي تزداد 

ات الضعيفة من ذوي المستويات التحصيمية دافعية االبتكار، ويستفيد التبلميذ ذوي المستوي
المرتفعة، باإلضافة إلى ذلك أن التعمم التعاوني يحقق أثار ايجابية في التحصيل المعرفي، 

يل االتجاىات والسمات، ويتتبع بعض الحاجات والجوانب العقمية والنفسية واالجتماعية وتعد
 عمم، وجيود العمماء.التمميذ لمم االجتماعية لتبلميذ مثل حاجة االنسان لآلخرين، وتقدير

يتبين لنا مما سبق أن التعمم التعاوني خصائص معرفية كثيرة وكإضافة لما ذكر فإن  
التعمم التعاوني أيضا يتيح الفرص أمام التبلميذ لمبحث والعمل، والتعاون معا مما يؤدي إلى 

بأن كل جماعة تحدد زيادة دافعية لمتبلميذ وادراكيم أىمية التعاون، كما يتصف أيضا 
مسؤولية كل عضو في الجماعة بشكل منظم، وىذا يزود كل تمميذ بنتائج ناجحة تدفعو نحو 

  1.التقدم والنجاح
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، يؤدي إلى تقسيم العمل، وتوزيع الميام ويتميز التعمم التعاوني بخصائص وجدانية 
لود واألمان، واألدوار بين األعضاء إلى خمق التفاعل االيجابي، ونمو مشاعر الحب وا

 واحترام أراء اآلخرين، والتعبير عن الرأي اآلخر بحرية، والتأييد والقبول االجتماعي.

كما يؤدي التحرك نحو تحقيق اليدف المشترك إلى زيادة تقديم المساعدات وعرضيا من ـــ 
ميذ بالنفس، ويزداد عطاء التبل جميع األعضاء، وبالتالي تزداد الدافعية لمتعمم وتكوين الثقة

لزمبلئيم بذال من األنانية، وينمي االعتماد عمى النفس واحترام الذات، والشعور باألمان، 
 والحب، وتزداد الثقة المتبادلة وتحقيق الذات وتقديرىا.

يتسم أيضا أن التعمم التعاوني أيضا بأن التبلميذ يظيرون ميبل لصداقة واالرتباط بينيم ـــ 
لدييم اتجاىات ايجابية نحوىم وتكوين خبرات تعمم ناجحة،  وبين زمبلئيم اآلخرين، ويتكون

 مما يزيد من الصداقة وحب التبلميذ لممادة الدراسية والمعمم الذي يقوم بالتدريب.

كما تؤدي المشاركة في األىداف وتحقيقيا، والمصادر والمواد التعميمية والمكافأة إلى تنمية ـــ 
ل األعضاء، واقامة عبلقات شخصية، واتصاالت روح الفريق واالنتماء لمجماعة، وتفاع

موجبة، وزيادة التعزيز والتعبير عن الذات ايجابيا وتزداد رغبة التبلميذ لعممية التفاعل 
 .ابتكاراتيموالمساىمة الفعالة وزيادة تحفيزىم عمى 

ق ـــ كما يساعد توزيع األدوار والميام عمى خمق دور لكل فرد، وتسييل عممية التعمم وتنسي
الجيود، وتكامميا عمى أن يقوم أي فرد بعمل األخرين عند الحاجة، كما تؤدي المساعدة من 

 1الزمبلء عمى تحقيق األىداف.
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وبذلك فإن التعمم التعاوني لو دور فعال في خمق جو الحب واالحترام بين األعضاء،  
جماعي يصنع ويقضي عمى السموكيات السمبية كالخجل وعدم االىتمام والتركيز فالعمل ال

ضا احساس المتعة وبالتالي تزداد دافعية التعمم، ويزداد عطاء التبلميذ، كما يخمق أي
المشاركين بأىمية إلماميم بالميارات المغوية وغيرىا، وبذل أقصى جيد لتحقيق انجاز مشترك 

 نحو أىداف موحدة.

 ــ أهمية التعمم التعاوني: 5

االستراتيجيات التعميمية التي أثبتت فعاليتيا في جوانب يعد التعمم التعاوني احدى  
عممية التعمم المختمفة، لما ليا من مزايا تعميمية ونفسية واجتماعية، وامكانية االستفادة منيا 

 في مواجية سمبيات وأساليب التعمم التقميدية.

ويحتاج النظام التعميمي إلى تكوين أفراد لدييم القدرة عمى التفكير التعاوني أو  
 االشتراك في جماعات إلنجاز ميام معينة، وحل المشكبلت.

كما أن التعمم التعاوني يحتاج إلى إشراك التبلميذ الفعمي في عممية التعمم، وتحمل كل  
مسؤولين عن بعضيم البعض في مواقف منيم مسؤولية تعمم نفسو، ولكل منيم أدوار محددة 

 فرصا أكبر لكل تمميذ لئلحساس بالتعاون. التعمم، من خبلل أنشطة الجماعة ولذلك يوفر

ومن ىنا نجد استخدام إحدى استراتيجيات التعمم التعاوني قد تؤدي إلى إشباع ميول  
  1تي تشيع بينيم، كما أنياالتبلميذ، وتمبية احتياجاتيم  التعميمية والنفسية نتيجة روح التعاون ال
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تعمل عمى حل مشكمة الفروق الفردية خاتا الرتقاء بمستوى التبلميذ المتأخرين دراسيا إلى 
 مستوى التحصيمي المرغوب.

ويتساوى أعضاء الجماعة في الموقف التعميمي، فمكل إسياماتو التي يجب أن تحترم  
( فالتمميذ يتعمم من  أناوتندثر لغة )  ( نحنومن ثم يختفي التنافس والتناحر، وتحيا لغة ) 

 زميمو أكثر.

ويشمل التعمم التعاوني التبلميذ العادين ومتوسطي التحصيل والتبلميذ المتفوقين  
 ومجاالت أخرى جديدة خارج نطاق المدرسة.

يرتبط التعمم التعاوني ايجابيا بعدد من  ـــ أهمية التعمم التعاوني في الصحة النفسية لمتمميذ:
مؤشرات الصحة النفسية مثل النضج االنفعالي، والعبلقات التوافقية، واليوية الشخصية 
الجيدة، وتعزيز الذات، والثقة في األخرين وتحسين الحالة النفسية لمتبلميذ، وتحسين الدافع 

عمى تنمية مفيوم الذات، والنمو لئلنجاز، ويزيد من الجيد المبذول ألداء الميام، ويعمل 
 الخمقي، وامتبلك القدرة عمى االتصال.

يتحمل التمميذ في التعمم التعاوني عبأ تعممو وتعمم ـــ أهمية التعمم التعاوني معرفيا لمتمميذ: 
زمبلئو، ويسيل اكتساب المغة وتحسين درجات التحصيل الدراسي، وتبادل المعمومات بين 

األفراد األخرين ميم في الجماعة ويؤدي ذلك إلى أن يكون الفرد مقدما  التبلميذ وقد يعمم أحد
تمام العمل  ومستقببل لمتغذية الراجعة من األخرين، كما يؤدي زيادة الجيد المبذول إلنجاز، وا 

 1المطموب، ىما يحسن صورة الفرد أمام ذاتو وأمام األخرين.
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عمم تكون مرتفعة من خبلل تدعيم وترجع أىمية التعمم التعاوني إلى أن الدافعية لمت 
ون بعضيم البعض بدرجة أكثر عمقا، ويكون تفكيرىم أكثر األقران، كما أن األفراد ينتفع

ابتكارية، ويشعر األفراد بالنجاح في كل المستويات األكاديمية، ويمكن أن يسيم منخفضي 
م التعاوني تتضمن التحصيل في الجماعة ومن ثم يشارك في خبرة النجاح، كما أن بنية التعم

مشاركة الجميع وتبادل الميارات والمعمومات، وتمام الميام، وتوليد األفكار والخبرات الجديدة 
 واتاحة الفرص لموصول إلى مستويات عميا من التفكير.

 أهمية التعمم التعاوني لممعمم:

يخطط  في التعمم التقميدي، فالمعمم يختمف دور المعمم في التعمم التعاوني عن دوره 
ويرشد وينظم ويتابع الجماعات وينمي التحصيل الدراسي من خبلل تنظيم بياني دقيق لكيفية 
تعامل التمميذ مع غيره من التبلميذ اآلخرين، وىو الذي يحدد األىداف والوسائل واألدوات 
البلزمة لمتعميم ويقوم بتوزيع التبلميذ في الجماعات، ويحد ميام العمل، ويتابع اجراءات 

ذا أخفقت إحدى الجماعات قام بمساعدتيا وتوجيييا حد وث التعمم داخل كل جماعة، وا 
وتصحيح مسارىا، ويقوم بالتعزيز الفوري لمجماعات النشطة، ويشاركيم معا من أجل تحقيق 

ميذ وفق األىداف، ويقوم المعمم بإعداد بيئة التعمم والمواد البلزمة التي تستخدم في تعمم التبل
متفاوتة وفق ميام يتم تحديدىا وصياغتيا، وجمع المعمومات والبيانات جماعات صغيرة 

وتنظيميا، وتنشيط الخبرات السابقة، وربطيا بالخبرات والمواقف الجديدة، واإلسيام بوجيات 
نظر تنشط الموقف التعميمي، كما يقوم المعمم بدور المرشد الذي يؤدي إلى تنمية الكفايات 

 1ابية أثناء األداء كما أن التعمم التعاوني يسيم في إعداد المعممالشخصية واالجتماعية االيج
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وتدريب عمى اكتساب الميارات التدريسية، ومساعدتو في بذل وقت أقل بالعمل االداري، 
 1ووقت أكبر في التدريس.

وانطبلقا مما سبق فإن لمتعمم التعاوني أىمية بالغة لصالح التمميذ وكذلك المعمم بحيث  
تنمية الجوانب االنفعالية لممتعمم حيث يتعمم التمميذ االنفتاح عمى زمبلئو، ويتفاعل يسيم في 

معيم بإيجابية، وىذا يخمق جوا مختمفا يصبح فيو التعمم أكثر سيولة وانتاجية، وأما بالنسبة 
 لممعمم فدوره يختمف عن التعميم التقميدي فالمعمم ىو مجرد مرشد ومنظم.

 أهداف التعمم التعاوني:

التعمم التعاوني باعتباره طريقة من طرق التعميم لو أىداف تسعى إلى إيصال الرسالة  
 التعميمية إلى الطبلب بشكل إيجابي وواضح وتتمثل ىذه أىداف في:

يسعى ىذا الجانب من أىداف في تمكين التبلميذ من العمل صمن  أ ــ األهداف االجتماعية:
فعال في إطار الجماعة، وبذلك فيو يحقق إحدى الحاجات االنسانية الميمة كما لو دور 

تكوين شخصية الطالب االجتماعية، كما تحفز الطالب في التعامل مع األخرين وتولد فيو 
ف الجماعة التي ينتمي إلييا، وتتمثل ىذه الشعور باالنتماء لمجماعة ومن ىذا تحقيق أىدا

 األىداف في:

ـــ جعل المتعممين يمارسون حياة واقعية داخل الحجرة الدراسية، مما يسبب في بناء أسس 
 2التعاون الصحيح والتعامل البناء مع اآلخرين.
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طريق وميوليم وذلك عن ـــ ييتم ىذا النمط من التعمم بحاجات الطمبة ورغباتيم وقدراتيم 
      تشكيل المجموعات التعاونية، مما يؤدي إلى زيادة انتماء الفرد إلى مجموعتو.

في الصف  ـــ يساعد التعمم التعاوني عمى اكتشاف ميول األفراد ضمن األنشطة المجموعات
 الواحد.

ـــ يعمل التعمم التعاوني عمى تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطمبة مما يؤدي إلى 
 احترام آراء اآلخرين وتقبل وجيات نطرىم.

ـــ يكسب التعمم التعاوني الطمبة الميارات االجتماعية، وذلك من خبلل تفاعل بين أفراد 
المجموعة الواحدة، والسيما ميارات التواصل والتعاون، وحل الخبلفات والحصول عمى الدعم، 

م كالقدرة عمى االتصال والحديث والحوار االيجابي وبالتالي زيادة نمو االجتماعي لممتعم
 الواضح، وتوضيح األفكار، والمشاركة في التفاعل مع األخرين.

ـــ تقوية روابط الصداقة، وتطور العبلقات الشخصية بين الطمبة مما يزيد من مجاالت المودة 
غير متجانسة في القدرات العقمية،  أن المجموعاتو والمحبة واالحترام بينيم، السيما 

 مامات والحاجات والميول والخمفيات االجتماعية واالقتصادية والثقافية.واالىت

 ـــ يعمل عمى دعم أنماط السموك التي تركز عمى العمل وزيادة االنتاج والنشاط والحيوية.

ـــ يؤدي التعمم التعاوني إلى التخفيف من حدة المشكبلت السموكية بين الطمبة وذلك بسبب 
في ذىن زميمو من أفكار وما يطرحو من آراء باإلضافة إلى زيادة معرفة كل طالب لما يدور 

         1روح الثقة فيما بينيم، ودعم قيمة التعاون لما فيو خير لممجموعة واألفراد في وقت واحد.
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إن التعميم في مجموعات، يؤدي إلى العمل عمى تطوير  ب ــ األهداف النفسية الحركية:
ميارات االتصال المفظي والغير لفظي ) حركي وكتابي ( بين أفراد كل مجموعة، ىذا 

 التي يقوم بيا كل طالب مثل: باإلضافة إلى وجود األىداف األخرى المرتبطة في الميمات

 ن القصة أو المادة المتعممة.ـــ أن يكون بمقدور كل طالب القيام بعرض شخصية معينة م

ـــ أن يكون بمقدور كل طالب القيام برسم رسومات تعبر عن الفكرة المركزية لجميع أجزاء 
 النص التعميمي.

 ـــ أن يكون بمقدور الطالب القيام بالكتابة أو القص، التموين لكتابات معينة.

 ىذا باإلضافة إلى أىداف نفسية المتمثمة في:

بحاجات الطمبة النفسية والمعرفية، والعمل عمى رصدىا وسدىا من خبلل العمل ـــ االىتمام 
، مما يساعد عمى اكتشاف ميول الطمبة، ويتيح فرصة لكل التعاوني واالنتماء إلى المجموعة

 طالب بأن يعبر عما يجول في خاطره من أفكار، وبطريقة ديمقراطية واضحة.

ط التعمم، التفاعل االيجابي البناء وبالتالي رفع مستوى ـــ يتعمم الطمبة من ىذا النمط من أنما
 النشاط لدييم.

 ييدف التعميم التعاوني إلى تحقيق األىداف التربوية التالية: ج ــ الجانب التربوي:

ـــ التشجيع عمى أداء المتواصل واإلنجاز المستمر من جانب الطمبة ضمن المجموعة 
 1الواحدة.
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المراحل الدراسية،  التعمم التعاوني عمى زيادة التحصيل في جميع المباحث ولمعظم ـــ يعمل
 مقارنة مع تحصيل الطمبة الذين يتعممون من خبلل الطرق التقميدية.

ـــ يؤدي التعمم التعاوني إلى إيجاد نوع من التربية المتكاممة لممتعمم وذلك من خبلل الربط بين 
 نمو الجماعي من جية أخرى.النمو الفردي لو من جية، وال

ـــ يساعد التعمم التعاوني عمى التخمص من االتجاىات واألنماط السموك السمبية العديدة 
 ، والفردية المفرطة.كاألنانية والمنافسة غير الشريفة

ـــ تنمية المحافظة عمى النظام واحترمو، مما يساىم في بناء االنضباط الذاتي لدى المتعممين، 
 يذيب الذات وجعميا قادرة عمى العمل الجماعي.وبالتالي ت

 ـــ تدريب الطمبة عمى تحمل المسؤولية الفردية والجماعية المتنوعة.

ـــ جعل الطالب محور العممية التربوية، وذلك من خبلل اشراكيم في جميع األنشطة 
 والفعاليات بدرجة كبيرة وبعيدا عن التمقين والسمبية.

مصدرا ميما من مصادر العمم والمعرفية، اونية التي يشكميا المعمم ـــ تمثل المجموعات التع
ألن المعمم لم يعد مصدر المعرفة الوحيدة، حيث الطمبة يتعممون من بعضيم البعض، وذلك 
في ضوء اطبلعيم عمى مصادر المعمومات والمعارف البلمحدودة، في المكتبات والمراكز 

 1مصادر المعمومات.
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تعاوني عمى تعزيز الصحة النفسية واالستقرار النفسي، سواء في األسرة، أو ـــ يعمل التعمم ال
 في المجتمع المحمي، وكذلك عمى عبلقتيم مع بعضيم بعضا ومشاركتيم الفعالة في العمل.

ـــ يساىم أيضا في بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات بين الطمبة من جية، وبينيم وبين المعمم 
 من جية أخرى.

التعمم التعاوني عمى مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة من كافة الجوانب، سواء في  ـــ يعمل
العمر، أو في مراحل التطور االدراكي المعرفي، أو في مجال االتجاىات أو االىتمامات أو 

 الخمفيات الثقافية المتنوعة.

في المرحمة  ـــ يساىم التعمم التعاوني في التخفيف من انطوائية بعض الطمبة ، وخاصة
المتوسطة التي تكثر فييا ىذه السمات من االنطواء أو الشرود الذىني مما يسبب في التقميل 

، وتنمية الجوانب العقمية من القمق والتوتر عندىم يؤدي بالتالي إلى زيادة النفسية االيجابية
  1والوجدانية واالجتماعية والميارة الحركية بشكل سوي.

تسعى إلى إنشاء شخصية قوية لمطالب وتجعمو أكثر اندماجا وبيذه األىداف التي  
بالواقع الدراسي والمشاركة واالبتعاد عن المعوقات مثل الخجل واالنطواء وبذلك أكثر استيعابا 

 وأكثر انتاجا لؤلفكار التي يشاركيا مع أصدقائو.
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 ــ مميزات التعمم التعاوني:7

نتائج ايجابية لدى الطالب في نجاح العممية يساىم التعمم التعاوني فيما يحققو من  
 التعميمية، وقد تحقق ىذه النتائج نتيجة مميزات عديدة ليذا النوع من التعمم نذكرىا في:

التعمم التعاوني ودوره في اثراء العممية  ـــ أثبتت الدراسات واألبحاث النظرية والعممية فاعمية
 التربوية.

ات األخيرة كاستراتيجية مناسبة لتسييل عممية تعمم وقد ازداد االىتمام بو في السنو  
 التمميذ وتتمثل مميزات ىذا النوع من التعميم في:

ـــ يساىم بشكل فعال في تحسين المستوى التعميمي لمتبلميذ وعمى األخص في حاالت عدم 
 التجانس ما بين التبلميذ من خبلل مراعاة الفروق الفردية بين تبلميذ الصف الواحد.

إن تقسيم التبلميذ في الصف الواحد إلى مجاميع عمل تعاونية تمكنيم من تبادل اآلراء ـــ 
والمعمومات واألفكار والتوصل إلى حمول وقرارات، مناسبة ضمن أجواء يسودىا االحترام 

 المتبادل ما بينيم.

ميذ وعمى ـــ لقد أثبتت الدراسات بأن ليذا األسموب نتائج ايجابية وفعالة في تحسين أداء التبل
 مدى تقبميم آلراء اآلخرين بشكل واع.

إن ىذا األسموب يساىم بشكل فعال في كشف ميول التبلميذ ومدى استفادتيم لمتفاعل ـــ 
 1والتعاون فيما بينيم.
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 ـــ إن العمل التعاوني يقود التبلميذ إلى األداء األفضل في االمتحانات.

نتائج ايجابية وفعالة في تحسين أداء التبلميذ وعمى ـــ لقد أثبتت الدراسات بأن ليذا األسموب 
 بشكل واع. مدى تقبميم لآلراء األخرين

ـــ إن ىذا األسموب يساىم بشكل فعال في كشف ميول التبلميذ ومدى استعدادىم لمتفاعل 
 والتعاون فيما بينيم.

 ـــ إن العمل التعاوني يقود التبلميذ إلى األداء األفضل في االمتحانات.

 ـ ليذا األسموب أثر فعال في الجوانب االجتماعية والتربوية.ــ

 ـــ يساىم في زيادة الميارات وتنمية االتجاىات.

ـــ يتخمص التبلميذ من المشاعر واالتجاىات السمبية اتجاه البيئة المدرسية وتولد لدييم الثقة 
 بالنفس وجب التعامل مع اآلخرين.

مع المجموعة وتميد الطريق أمام التبلميذ ليعيشوا حياة ـــ تولد مشاعر االنتماء والتعاون 
 اجتماعية صحيحة خارج أسرار المدرسة وتعمميم عمى تحمل المسؤولية.

وينشر ليم أسباب التعمم فيتقبل بعضيم بعضا ويتقبل  ـــ تسييل عمى التبلميذ عممية الحفظ 
ي الواقع االجتماعي أفكارىم وبذلك فإن ىذا األسموب عمى تحقيق األىداف التربوية ف

 1والتعميمي لمفرد.
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 إضافة إلى ذلك يختمف عن التعميم التقميدي في : 

ـــ سيطرة المجيودات التعاونية ألغمب المواقف والميام التعميمية عمى المجيودات التنافسية 
 والفردية في تأثيرىا عمى تحصيل التمميذ.

 ي تطور االكتشاف، واستراتيجيات تعمم معرفية.ـــ يقوم التعمم التعاوني عمى أساس المناقشة الت

ـــ تؤدي عمميات المشاركة في مجموعات التعمم التعاوني إلى حدوث صراعات بين أفكار 
وآراء ومعمومات األفراد وىذه الصراعات تثير دافعية الطبلب لتحصيل المعمومات واسترجاعيا 

 واالحتفاظ بيا ألطول فترة.

 ــ التي تتم ــ داخل مواقف التعمم التعاوني.ـــ تقير عممية المناقشة 

ـــ تدفع الطبلب إلى ممارسة التحرر الشفوي لممعمومات، ومن ثم التواصل إلى المعمومات 
 الجديدة.

ـــ تتيح التعمم التعاوني أمام الطبلب الفرصة الستخدام نتائج التغذية الراجعة ومن ثم االستفادة 
 منيا في تدعيم وتشجيع الطبلب.

في تطور عممية تبادل األفكار بين الطبلب سواء ـ تقوم مجموعات التعمم التعاوني بدور ىام ــ
معوقين وغير المعوقين، ومن ثم اغناء وتطوير خبرات الطبلب التعميمية وذلك ألن الطالب 

 1يعدل نفسو في ضوء توقعات اآلخرين.

                                           
 .001دار حامد، د ط، ص  عمم النفس التربوي، محمد فرحان القضاة وآخرون،  1
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ا يرجع إلى انتشار روح المحبة ـــ يعمل التعمم التعاوني عمى زيادة دافعية الطبلب، ولعل ىذ
 1بين أعضاء المجموعة.

من خبلل ما ذكرناه من مميزات لمتعمم التعاوني نستنتج جوانب فعالة في زيادة  
فتتبادل األفكار داخل تحصيل الطمبة ونجاحيم واستيعاب المادة المعرفية بشكل أفضل وفعال 

  بالتالي تصبح راسخة في ذىنو.المجموعة، يجعل الطالب يركز ويستقبل تمك المعمومات و 
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 المبحث الثاني: استراتيجيات التعمم التعاوني

مجموعة من االجراءات والوسائل التي يستخدميا المعمم، ويمكن  باالستراتيجية يقصد 
 .بيا المتعمم من الخبرات التعممية المخططة وتحقيق أىداف تربوية

فاالستراتيجية التعممية عبارة عن اطار عام مخطط لما جيد أو خاصة لمجموعة من  
 األفكار والمبادئ وتضمن أىداف تدريسية، وتنظيم الدرس والتمييد لو بإثارة دافعية التمميذ. 

 مفهوم استراتيجية التعمم التعاوني:  .1

 استراتيجيةن نعرف وبعد أن تعرضنا لتعاريف االستراتيجية في عممية التعمم، يمكن أ  
التعاوني، حيث يرى "صبلح الدين الخضر أن استراتيجية التعمم التعاوني عبارة عن التعمم 

حطة يصنعيا المعمم، حيث يتم فييا تقسيم التبلميذ إلى جماعات صغيرة تضم مختمف 
اء قائدا ليا، ويشارك أعضالمستويات التحصيمية لمتبلميذ، مع تعيين أحد التبلميذ في جماعة 

المجموعة في استيعاب المفاىيم والتعميمات وتعميم الميارات، ويحصمون عمى المساعدة من 
بعضيم البعض مباشرة، ويقتصر دور المعمم في ىذا التنظيم عمى اإلشراف العام عمى بعض 
جراء االختبارات القصيرة وتقديم التغذية الراجعة لمجماعات  كافة عند الحاجة،  الجماعات، وا 

 التعزيزات بشكل جماعي وليس بشكل فردي.وتقديم 

فتعرف استراتيجية التعمم التعاوني بأنيا عبارة عن موقف تعميمي أما فوزية أبا الخبر  
يستخدم الجماعات الصغيرة لكي يعمل التبلميذ معا، ليصموا بتعمميم وتعمم االخرين إلى 

 وداخل جماعات التعمم التعاوني توجد مستويات أحدىما تعمم المادة 1أقصى حد ممكن،

                                           
 .15، ص 0222، 1، طاستراتيجيات معاصرة في التعمم التعاونيمحمد مصطفى الدين،   1
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التعممية وألخرى التأكد من أن كل األعضاء الجماعة قد تعمموا المادة التعممية، وفي الموقف 
 التعميمي يناقش التبلميذ المادة التعممية، ليتعمموا معا ويساعدوا بعضيم البعض في مياميم.

ابقة الستراتيجية التعمم التعاوني في أنيا تشترك جميعا في يتضح من التعريفات الس 
السمات األساسية التي تحدد خصائص موقف التعمم التعاوني، والتي منيا استخدام جماعات 

تبلميذ يعتمد أعضاء الجماعة  2و0تعمم صغيرة من التبلميذ يتراوح عدد أعضاءىا ما بين 
ممية، كما أن كل عضو عممية تعمم المادة التع، أثناء بإيجابيةالواحدة عمى بعضيم البعض 

   1في الجماعة مسؤول عن عممو كفرد وفي نفس الوقت كعضو في الجماعة".

 وتتعدد استراتيجيات التعمم التعاوني ونذكر منيا:

 استراتيجية التعمم معا: .1

خدم كل ترجع بداية استراتيجية التعمم معا إلى نياية القرن السابع عشر في انجمترا، حيث است
ىذه االستراتيجية في شكميا االول في تمك الفترة،  LANCASTER-BELLمن لنكستروبيل 

، وكان الكولونيل 1822األمريكية عام ىذه الفكرة بعد ذلك إلى الواليات المتحدة  انتقمتثم 
ىو أحد مؤيدي استخدام استراتيجية التعمم معا، وقد انتشرت أفكاره   PARKERباركل

وطرائقو المستخدمة في تطوير التعمم التعاوني حتى نياية القرن العشرين، ثم بعد ذلك "جون 
روعو المشيور في " الذي طور مجموعات التعمم التعاوني في مشJOHN DEYديوي 

  2يجية وأخذت مبلمحيا المعروفة عمى يد جونسونالتعميم، وأخيرا اكتممت بنية ىذه االسترات
JOHNSON 1111 .وقد سميت ىذه االستراتيجية أيضا بدوائر التعمم 

                                           
 .15، ص 0222، 1، طاستراتيجيات معاصرة في التعمم التعاونيمحمد مصطفى الدين، مرجع سابق،   1
 .11، دط، ص استراتيجيات التدريسصفوت توفيق ىنداوي،   2
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ويقصد باستراتيجية التعمم معا استخدام التعميمي لممجموعات الصغيرة بحيث يعمل المتعممون 
 عمى بعضيم البعض، لزيادة تعمميم إلى أقصى حد ممكن.

بط الستراتيجيات يبحث عن األىداف النافعة لكل المتعممين الذين يرتوالمتعمم في ظل ىذه ا
معيم برابطة تعاونية، ولموصول إلى تمك األىداف يناقش المتعممون المادة التعممية مع 
بعضيم عمى العمل الجاد لموصول إلى تمك األىداف ويبلحظ عمى ىذه االستراتيجية انيا 

التعممية بصورة إجرائية، ومرورا بتنظيم بيئة التعمم  محددة األركان بدءا من تحديد األىداف
إلى ذلك  وباإلضافةوتحديد أدوار كل من المعمم والمتعمم وانتياء بمبلمح عممية التقويم، 

االيجابي  االعتماداوني بدونيا وىما تتوافر فييا العناصر األساسية التي ال يتم التعمم التع
المتبادل بين األطفال والمسؤولية الفردية، والتفاعل المباشر والميارات االجتماعية، وتقسيم 
عمل المجموعة وفضبل عما تقدم تتيح تمك االستراتيجية لممعمم الفرصة لتعميم األطفال 

ريب الميارات األساسية البلزمة الستخدام التعمم التعاوني، حيث ترك تمك االجراءات عمى تد
المتعممين عمى الميارات االساسية لمتعمم التعاوني، وذلك مما يفتقر اليو طفل في ىذه 

  1.المرحمة

ىنا نستنج أن ىذه االستراتيجية يتم فييا استخدام مجموعات صغيرة حيث يعمل الطمبة  
بعضيم مع بعض لتحقيق أىداف مشتركة وتحقيق أقصى تعمم بالنسبة لمفرد واالخرين في 

ة، يمكن تعزيز التعمم التعاوني من خبلل مجموعات تتكون من فردين أو أربعة أفراد المجموع
مختمفين في مستوى القدرات واالستعدادات حيث يعمم كل منيم أنو مرتبطين بنفس المصير 

 وال يمكن ألحد أن ينجح إال بنجاح االخرين في المجموعة.

                                           
   .11، دط، ص استراتيجيات التدريس صفوت توفيق ىنداوي،، مرجع سابق  1
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 ية:استراتيجية اتقان التعمم لفرق من التالميذ التعاون .2

يتعاون التبلميذ في ىذه االستراتيجية إلنجاز الميام التعميمية في أوراق خاصة بالمادة 
عضا في حل المشكبلت التي تواجييم، التعممية، ويساعد أعضاء الجماعة الواحدة بعضيم ب

ويمكن لمتبلميذ أن يطمبوا المساعدة من المعمم عندما تقابميم بعض الصعوبات في التعمم 
لتبلميذ فرديا لمعرفة مدى تقدميم في المادة التعممية وتضاف درجة الفرد إلى حيث يقوم ا

الفريق ويتمقى أي تمميذ التغذية الراجعة بالمعمومات الصحيحة، عندما ال يتقن ميمتو 
التعميمية، حتى يصموا جميعا إلى مستوى االتقان المطموب، وفي أثناء ذلك يقوم التبلميذ ذو 

 اعدة لمتبلميذ ذي التحصيل المنخفض. التحصيل المرتفع المس

ويعد التبلميذ بحيث يعممون مع بعضيم البعض داخل فرق صغيرة، ويساعد كل منيم 
االخر لتحقيق ىدف تعميمي مشترك، ووصول أعضاء الفريق إلى مستوى االتقان، ويتم تقويم 

  1أعضاء الفريق وفق محاكاة موضوعية مسبقا.

 ميام المعمم في استراتيجية اتقان التعمم: 

ـــ يقدم المعمم التعميمات الخاصة بالتعمم التعاوني ويوضحيا ليم، ويناقش التبلميذ في 
 متطمبات، وكيفية اجراء التعمم التعاوني.

خل االجراء التعاوني بدقة والعناية بيا، وذلك ليبطئ فعالية االجراء ـــ يبين أىمية العمل دا
 التجريبي.

 ـــ يوضح لمتبلميذ كيفية العمل معا كفريق واحد.
                                           

، 0221، مركز االسكندرية للكتاب، اتجاهات حديثة في التعلم التعاوني ودورة في قيمة السلوك االجتماعيمرزوق عبد المجيد أحمد مرزوق،   1
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ـــ يمدح المعمم التبلميذ، ويكافئ الفريق ككل، وذلك عن طريق اعطائيم الدرجة الخاصة 
 بأدائيم.

عمم، وذلك لتحقيق مستوى ـــ يختبر المعمم التبلميذ لمعرفة مستوى تقدم كل فريق في الت
 االتقان.

نف درجة كل بار التحصيمي بعد كل جمسة ) في كل موضوع ( ويصـــ يصحح المعمم االخت
 عضو إلى الفريق، ويتمقى الفريق التغذية الراجعة بالمعمومات الصحيحة. 

 دور التمميذ في ىذه االستراتيجية: 

 ـــ أن يقدم كل تمميذ ما لديو من أفكار وأراء ومقترحا لؤلعضاء الفريق.

 ميا في ـوراقو الخاصة بو.ـــ أن يكمل كل تمميذ ميمتو، ويسج

 ـــ يطمب المساعدة والتوضيح من زمبلئو داخل الفريق التعاوني.

 ـــ يتمقى التمميذ التغذية الراجعة من زمبلئو.

ميمتو التعميمية يعاد تعممو لممادة التعممية، وفي ىذه الحالة ـــ عندما ال يتقن أي عضو 
 الذين حققوا درجات أكثر.يساعده زمبلئو 

عاد اختبار التبلميذ الذين لم يتقنوا المادة الدراسية لموصول إلى المستوى المطموب في كل ـــ ي
  1موضوع دراسي.
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 استراتيجية البحث الجماعي: .3

ىذه االستراتيجية مستمدة أساسا من أعمال "جون ديوي" وقد طورىا كل من "ساران 
االستجابة لرغبات المربيين الذين وشارالن" حيث كانا يحاوالن من خبلل ىذه االستراتيجية 

كانوا يبحثون عن استراتيجيات تعميمية تقمل من ىيمنة المعمم وأسموبو االمبلئي في الفصل، 
 فحدد المبلمح الرئيسية التي تشكل تمك االستراتيجية التي تمثل أحد توجيات التعمم التعاوني.

ي تتطمب من المتعممين ويقصد باستراتيجية البحث الجماعي تمك االستراتيجية الت 
ديمية واالجتماعية وتطبيقيا في التخطيط لؤلىداف استخدام مياراتيم الشخصية واألكا

خاصة، فضبل عن اشتراك المتعممين في تنفيذ اكتشافاتيم والتخطيط لتحقيق التكامل بين 
ية تمك االكتشافات وعرضيا، كما أنيم يتعاونون في تقييم مياراتيم األكاديمية واالجتماع

   1باالشتراك مع المعمم.

 :مميزات استراتيجية البحث الجماعي التعاوني 

ـــ يقسم التبلميذ إلى جماعات صغيرة، ويعمل أعضاء كل جماعة سويا بيدف تعمم مواد 
دراسية معينة، ويتفاعل أعضاء كل جماعة فيما بينيم وتصبح الجماعة الواحدة االجتماعية 

 المسؤولية عن عممية التعمم.

في اطار الجماعة، ويعد كل عضو مسؤول عن عممو كفرد ـ يعمل كل عضو داخل الجماعة ــ
 وعضو في الجماعة.

 ـــ ويسعى أعضاء الجماعة إلى مساعدة وتشجيع بعضيم البعض عمى التعمم.

                                           
 .12، ص استراتيجيات التدريس صفوت توفيق ىنداوي،مرجع سابق،   1
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ـــ يرتبط التمميذ بالعديد من المصادر القديمة والحديثة في المجال الذي يبحث فيو، ويحاول 
 يل نظراتو في العموم الحديثة.تغيير أو تعد

ـــ إن ىذه الميارة تستنثر تفكير التمميذ لتحميل، وايجاد العبلقات بين األسس والتطبيق عمى 
المتعمقة بالتفكير اقتراح التعديل مبل يتفق، واألسس الموضوعية بيدف تنمية ميارات التبلميذ 

 الناقد.

وتواصل  المادة التعممية تحتاج إلى جو اجتماعي،تكفل استراتيجية البحث الجماعي في أن ـــ 
 ميذ ومن خبلليا تتم المناقشات وتبادل اآلراء والمعمومات بمغة صحيحة.بين التبل

ـــ ال تتم المناقشات بين التبلميذ سواء داخل الجماعة أم بين الجماعات إال بمغة سيمة 
 وواضحة، ويجب أن يتابع مع العمم بذلك.

لتبلميذ السموك التعاوني بين أعضاء الجماعة من خبلل عرض نموذج أماميم، ـــ يعمم المعمم ا
 والمشارجة معيم، والتفاعل، ثم متابعتيم وتقييم سموكيم.

 :العناصر األساسية لمتعمم في البحث الجماعي 

 1يستخدم التبلميذ استراتيجية البحث الجماعي وتطبيقيا بناءا عمى العناصر االتية:

من التفاعل بين التبلميذ داخل قاعة الدراسة، ويوضح عبلقة التمميذ بالمعمم، ـــ ابراز نماذج 
 وتفاعل التبلميذ مع بعضيم البعض.

                                           
 .12، ص استراتيجيات التدريس صفوت توفيق ىنداوي،مرجع سابق،   1
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ـــ يختار التبلميذ الطريقة التي ينظم بيا عمميم في جماعات صغيرة، ويتفاعمون من خبلل 
 الجماعات.

 ىداف.ـــ التخطيط لممشروع المراد دراستو الموضوع األساسي وصياغة األ

 ـــ اختيار عممية اكتساب وفيم المعمومات المرتبطة بموضوع الدرس.

 ـــ استخدام الصادر والمراجع لمحصول عمى المعمومات.

 ـــ اتاحة الوقت الكتساب المعمومات وتحميميا ومناقشتيا وفيميا.

 توظيف المعمومات التي تجمع من مصادر مختمقة، ومزجيا لتكون كبل ذا معنى. ـــ محاولة

 1ـــ تقييم النتائج التي توصمت الييا الجماعة.

نستنتج أن استراتيجية البحث الجماعي ىي استراتيجية تؤكد عمى البحث عن  
معمومات معينة وجمعيا، واسيام كل عضو في الجماعة في انتاج واحد، وىي من أكثر 

في التعمم التعاوني تعقيدا، وأكثرىا صعوبة حيث أنيا تتطمب معايير صفية االستراتيجيات 
  مب ميارات اتصال جيدة وميارات تفاعل جماعي.أكثر تقدما وبناء أكثر تعقيدا وتتط

 استراتيجية طمب االتفاق:  .4

قائق عن طبيعة التفاعل، وطريقة تنظيم إن االىتمام بطمب االتفاق يزيد المعمومات والح
 2التبلميذ والتشجيع وااللتزام بالتفاعل أثناء التعمم، والتغذية الراجعة.
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وتأكد استراتيجية طمب االتفاق عمى اخفاء التبلميذ لبلستنتاجات المختمفة لموصول إلى  
التسوية أو االتفاق عمى فصل النزاع بسرعة وامكانية التفاق بين اآلراء لزيادة العبلقات 
الشخصية المتبادلة، والمحافظة عمى االنسجام داخل الجماعة، والشعور بالتأييد خاصة عندما 

وجمع  تركون غير متجانسين في العمر الزماني والقدرة ويزيد البحث عن توليديكون المش
  1العناصر المختمفة، وتجنب الصراع داخل الجماعة.

  دور المعمم في إجراء استراتيجية طمب االتفاق: المعمم لو دور أساسي وميم في
 استراتيجية طمب االتفاق التعاوني نذكر منيا: 

 ة واإلجرائية المعرفية والوجدانية والميارية لممادة التعممية.ـــ تحديد األىداف العام

ـــ يخطط المادة التعممية وبعدىا في صورتين مختمفتين، ويقسميا ويوزعيا عمى كل أعضاء 
 الجماعة.

 ـــ يمقى التعميمات الخاصة باالستراتيجية، وبكل جمسة في بدايتيا.

 يو داخل العممية.التركيز عموالمطموب ـــ يحدد السموك المرغوب 

 ـــ ينظم مكان جموس كل عضو داخل كل جماعة.

 ـــ يمر عمى أعضاء كل الجماعة، ويتابعيم ويتأكد من اتباع قواعد المناقشة،

 ـــ يراقب التبلميذ، ويبلحظ سموكيم المطموب التركيز عميو.

 ـــ يشجع التبلميذ الخجولين عمى المشاركة مع زمبلئيم وابداء آرائيم.
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 يشجع التبلميذ عمى العمل معا وبدون اختبلف.ـــ 

 ـــ يتدخل ألنياء، أو الغاء أية محاورات أو جدال ومحاولة تجنبيا.

ـــ يشجع التبلميذ عمى التواصل إلى حل وسط وبسرعة عندما تحدث خبلقات عممية بين 
 التبلميذ.

 ـــ يعمل عمى انتعاش أعضاء الجماعة بتوحيد الرأي وتجاوز االختبلفات.

ويساىمون بموادىم التعممية وال يتدخمون في مجادلة ـــ يمدح التبلميذ الذين يشاركون بأفكارىم، 
 بين زمبلئيم.

 ـــ يثني عمى كل تمميذ يغير رأيو من أجل تجنب الجدال.

 يتبع التبلميذ عمى تدوين كل ما يتوصمون إليو من وجيات نظر متفق عمييا بسرعة.ـــ 

 التعاونية بين التبلميذ كاالعتماد االيجابي المتبادل والقابمية لممسألة الفردية.ـــ يبني العبلقات 

 ـــ يقوم المعمم تعمم التبلميذ وقت االجراء.

 :دور التمميذ في استراتيجية االتفاق  دور التالميذ في استراتيجية االتفاق التعاونية
 آرائيمزمبلئو مع اختبلف بين التعاونية ميم لما يحتاج إلى جيد من التبلميذ، كي يتواصل 

 في المعمومات والحقائق المقدمة منيا:

 1.ـــ يتذكر التمميذ مع زمبلئو دائما أنو يعمل معيم
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 ـــ ال يتجاوز التمميذ مع زمبلئو في المجموعة وال يتنافس معيم.

فض النزاع مع زمبلئو، والتواصل إلى حل وسط ومرضي بسرعة حتى لم يتمكن من  ـــ يحاول
 التواصل إلى اتفاق.

 ـــ يشارك التبلميذ بأفكاره ورأيو ويسيم بمعمومات ألعضاء جماعتو.

 زمبلئو، ويترك الجدال بينيم. آلراءـــ ينصت 

 ـــ يغير رأيو إن تعارض زمبلئو في الجماعة.

 موافقتيم. يستطع لم سط بينو وبين زمبلئو إنـــ يتوصل إلى رأي و 

  ـــ يشجع زمبلئو عمى المشاركة بآرائيم في معمومات الجماعة والعمل الجماعي.

 ـــ يحاول فيم المادة التعممية المخصصة من زمبلئو.

 ـــ يركز عمى تقديم أفضل قرار ممكن.

 يستمع بعناية ألفكار التبلميذ االخرين في الجماعة.ـــ 

 يعيد ذكر ما يقولو إن لم يكن واضحا ليم.ـــ 

 1ـــ يقدم تقريرا نيائيا مع أعضاء جماعتو يتضمن جميع ما تم التوصل إليو.
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 :اجراءات تجريبية استراتيجية طمب اتفاق التعاونية 

التعمم التعاوني يقتضي ىذا االجراء اشتراك التبلميذ معا لمدة خمسة أيام متتالية في جماعات 
بفعالية في دوائر تعممية، ويختار التبلميذ عشوائيا في الجماعات، تتكون الجماعة من لمعمل 

اربعة أعضاء ويكون ىدف ىذه الجماعات العمل معا إلتقان المادة التعممية وكتابة تقرير 
  1جماعي.

ـــ نستنتج أن استراتيجية طمب االتفاق تعني وجود اربعة أعضاء في الجماعة يمتنعون عن 
المعمومات واآلراء بينيم، كما يتجنبون التقييم الواقعي لؤلفكار البديمة، يطمب منيم  مناقشة

بالميمة مع حثيم عمى عدم التجاور ورفض المنازعة صياغة قائمة من التوصيات الخاصة 
عندما تتعارض وجيات النظر واآلراء، ومحاولة الوصول إلى  فيما بينيم والتراصي بسرعة

 الرأي.حل وسط واجماع 

 استراتيجية تعمم األقران: .5

ـــ تتضمن ىذه االستراتيجية بيئة تعميمية، تتكون من زوج من التبلميذ احدىما متفوق دراسيا 
 وجية واحدة.واخر متأخر دراسيا، ومتساويين في العمر العقمي، يشتركون في تعميم مواد ذي 

ميارة جديدة او إلتقان موضوع  ـــ يقوم طالب بتعميم طالب اخر مقدما لو لد العون الكتساب
يعد ضعيفا فيو وتستخدم ىذه االستراتيجية ألنيا تتيح لممدرس مراقبة تقدم عدة طمبة في آن 
واحد وكذلك تجعل الطمبة األكثر قدرة يندمجون في عمميم عمى نحو نشيط ومنتج وتخصص 

 2في تعميم األقران وقت لممتعممين األقل قدرة إلتقان الميارات األساسية، غير أن ىناك خطر
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الضعيفة، ومثل يتمثل في أن الطمبة المتعممين قد يكمفوا أكثر مما ينبغي بتعميم ذي الميارات 
  1ىذا العمل قد ال يكون ممتعا أو منتجا لممتعمم والمعمم.

 :أهمية استخدام استراتيجية تعم األقران 

قدرات التبلميذ واستثمار طاقاتيم ـــ تأتي أىمية استخدام ىذه االستراتيجية في أنيا تنمي 
وخبراتيم الذاتية، وتبادليا بطريقة مميزة في اطار تبادل الثقة واالحترام والمحبة فيما بينيم، 
لما تيدف ىذه االستراتيجية إلى تقديم المساعدة لمزمبلء من التبلميذ، وتوخييم التوجيو الذي 

توجو التبلميذ ليعمموا معا متعاونين ايجابيا يؤدي إلى تحسين أدائيم، كنا أن ىذه االستراتيجية 
 لتحسين قدراتيم ومياراتيم واتجاىاتيم التعميمية.

إلى تحسين السعة التعممية لمقرين، حيث يشرح ـــ يؤدي أيضا استخدام ىذه االستراتيجية 
الدرس ويوضحو ويفسره زمبلئو ليتبعيا وبتأكيد من منطقة المادة العممية وعرضيا بشكل 

 ليسيل تذكرىا وبقائيا في الذاكرة.مبسط، 

ـــ كما تساعد ىذه االستراتيجية التبلميذ عمى تقبل التوجيو واالرشاد من زميمو يتبادل معو الثقة 
واالحترام أكثر من تقبمو لممعمم، وكذلك يـأتي التوجو بصورة تعاونية ومشاركة ايجابية تبادلية، 

 ميذ االخر بالمبلحظة والتوجيو.حيث يقوم أحدىما بالتنفيذ، بينما يقوم التم

 :دور المعمم في استراتيجية تعمم األقران 

 يتحدد دور المعمم في ىذه االستراتيجية في النقاط التالية:

 ـــ يجيز المعمم األدوات والوسائل البلزمة لتنفيذ االستراتيجية.
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 ـــ يحدد الزمن المناسب لكل نشاط او محتوى تعميمي. 

 المناسب لتنفيذ االستراتيجية.ـــ يجيز المكان 

 ـــ يحدد األىداف الخاصة بالمحتوى التعميمي ويصيغو صياغة اجرائية.

 ـــ يحدد أسموب التعامل مع التبلميذ، واساليب التعزيز المناسبة لمواقف التعميمية.

لكل نشاط تعميمي ويوضح مدى استخدام التمميذ وتنفيذه لئلجراءات ـــ يصمم بطاقة مبلحظة، 
لخاصة باالستراتيجية، وذلك لمعرفة سموكيات التمميذ في االجراءات التنفيذية، ومدى فعالية ا

 االستراتيجية.االجراءات في استفادة التبلميذ 

 ـــ يتابع المعمم سير النشاط من أي مكان في حجرة الدراسة.

راءات ـــ يتدخل المعمم في األوقات التي تتطمب تدخل ايجابي، وذلك لتصحيح مسار اج
 استراتيجية.

ـــ يغير أو يعدل األدوات المستخدمة، فض المنازعات بين التمميذ والمعمم، والتمميذ المتعمم قبل 
 تصاعد الشحنات بينيا أثناء التعمم.

 :دور التمميذ المعمم 

 1يتعين عمى التمميذ القائم بعممية التعميم لزميمو في المواقف التعميمية باألدوات التالية:

يتعرف عمى طبيعة التمميذ المتعمم، وعمى احتياجاتو، وكيفية التعامل معو، وذلك من  ـــ أن
 خبلل المعمم األساسي.
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ـــ يتعرف عمى أىداف االستراتيجية العامة واالجرائية لممحتوى، واألنشطة التعميمية، وذلك في 
 صورة جزئيات يتم التواصل إلييا في الوقت المناسب في الجمسات التعميمية.

 معمم األساسي.ـــ يحدد كل ما سيقوم بو من أنشطة في أسموب التعمم وطريقتو من خبلل ال

ـــ يتفاعل مع التمميذ المتعمم من خبلل االنشطة والمحتوى التعميمي المقدم إليو، وذلك لتوصيل 
 المفاىيم والخبرة المتفق عمييا ويكسبيا إليو.

خبلل مجموعة من الحوارات والمقاءات التي تعتمد  ـــ يعمل التمميذ المعمم التمميذ المتعمم من
 عمى الطريقة الغير مباشرة عن طريق االلعاب التعميمية يحددىا المعمم األساسي.

 ـــ يستخدم التمميذ المعمم اإلثابة وأىميتيا لمتمميذ المتعمم بعد انجازه لمميام االيجابية.

 ه بطريقة مباشرة اذا أخطأ في التعميم.ـــ يحاول االبتعاد عن أساليب العنف، ولفت االنتبا

ـــ ال يشعر التمميذ المتعمم بكثرة أخطائو، ال كن يصححيا لو التمميذ المعمم بطريقة غير 
    1مباشرة تحت رقابة المعمم األساسي.

ـــ نستنتج أن استراتيجية تعمم األقران أكثر االستراتيجيات فعالية حيث انيا تساعد التبلميذ 
 من زمبلئيم األكثر كفاءة بحيث يتعمم التمميذ المتأخر من التمميذ النجيب. عمى التعمم

 ـــ وىذه االستراتيجية مصممة من قبل المعممين لتحقيق أىداف اجتماعية أكاديمية.

ـــ تتضمن بيئة تعميمية تتكون من زوج من التبلميذ أحدىما متفوق عمى االخر ومتساويين في 
دىما االخر الميارات المراد تعمميا وقد أوضحت الدراسات العمر والعقل بحيث يعمل أح
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لؤلطفال العاديين وغير العاديين،  الميارىأىمية ىذه االستراتيجية في تحسين سموك األداء 
وتساعد عمى اندماج االطفال معا وكيفية التعامل مع ىؤالء األقران، لتوصيل الميارات بصورة 

صديقو وطريقة تبميغو المادة التعميمية أكثر من المعمم أبسط، وأسيل فقد يستوعب التمميذ من 
 األساسي.

  استراتيجية التكامل التعاوني لمقراءة والتعبير: .6

ورافقو في جامعة جونس ىوبكنز  SLAVINترجع نشأة ىذه االستراتيجية إلى سبلفين 
القراءة في  االمريكية، حيث صمموا برنامجا لمتعمم التعاوني يستخدم ىذه االستراتيجية لتدريس

نما  فصول غير متجانسة وقد حاولوا ان يكون تطبيق ىذه االستراتيجية ليس بصورة مؤقتة وا 
بصورة دائمة ثم بعد ذلك أخذت ىذه االستراتيجية في االنتشار بتعميم عممية القراءة والكتابة 

 عمى نطاق واسع.

االستراتيجية التي تتضمن يقصد باستراتيجية التعاون التكاممي في القراءة واالنشاء تمك  
اعية والتواصمية مجموعة من الممارسات التعميمية التي تيدف غمى تطوير الميارات االجتم

 لممتعممين.

 وتتمثل خطوات تنفيذ ىذه االستراتيجية في ما يمي:

ـــ خطوات تسبق عممية القراءة: مثل: تقسيم المتعممين إلى مجموعات وكل مجموعة تتكون 
أفراد وبناء خميفة عن مصطمحات التعاون بين المتعممين والتنبؤ بالمستوى القراني من أربعة 

 1لممتعممين وبناء محتوى لفظي.
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ـــ خطوات أثناء القراءة: مثل: القراءة المشتركة بين المجموعات، وقراءة األزواج بعضيم 
عادة حكاية القصةلبعض، وقراءة القصص من أجل الفيم وعمل خرائط قصصية،  عادة وا  ، وا 

 كتابتيا وتيجي الكممات وقراءتيا بصوت مرتفع.

ـــ خطوات بعد القراءة: مثل: تدريبات معاني الكممات ومراجعة االزواج، وكتابة الجمل 
 1واالختبار الفردي والتعميم المباشر من المعمم لمفيم القرائي.

 :أهمية استراتيجية التكامل التعاوني لمقراءة والكتابة 

ستراتيجية عمى اسس نظرية لمتعمم التعاوني، وفمسفة تعمم القراءة والكتابة تكميميا تقوم ىذه اال
ووظيفيا، مما يعطي ليا ميزة في مجال القراءة والكتابة وتتمثل أىمية ىذه االستراتيجية في 

 :األمور التالية

 ـــ أنيا تكامل بين المغة الشفوية والقراءة والكتابة في جميع مراحل التعميم.

 تساعد ىذه االستراتيجية المعمم عمى اداء األنشطة المغوية وميارات الكتابة وقراءة بفعالية. ـــ

 ـــ تنمي إدراك الذات والثقة بالنفس.

 ـــ تساعد في تنمية ميارات التفكير الناقدة والميارات االجتماعية.

 2ـــ تساعد التبلميذ عمى نشر أعماليم وتنمية لغتيم الكتابية.

 العديد من الميارات، لغتيم القرائية بمستوياتو المختمفة.ـــ تنمي 
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 ـــ تقدم بيئة غنية لتعمم المغة والقراءة والكتابة.

 تنمي عمميات الكتابة والتفاعل االجتماعي داخل قاعة الدراسة.ـــ 

 :دور المعمم في استراتيجية التكامل التعاوني  

 عمى النحو التالي: يمكن ذكر بعض أدوار المعمم في ىذه االستراتيجية

 ـــ يحدد الجماعات االساسية والكبيرة حسب القدرة عمى القرائية.

 ـــ يحدد الفرق داخل كل جماعة.

 ـــ يقدم المعمم المفردات الجديدة ويوضح معانيا.

 ـــ يناقش القصة، موضوع الدرس بعد أن يقرأىا التمميذ.

  اءة والتعبير:دور التمميذ في استراتيجية التكامل التعاوني لمقر  

 يمكن تحديد دور التمميذ في الجماعة عمى النحو التالي:

 .ـــ يقرا التبلميذ القصة قراءة صامتة، ثم قراءة جيرية

 ـــ يتناقشون في االجابة عن اسئمة القصة المقدمة الييم.

 1ـــ يتدربون عمى المفردات الجديدة بحيث يمكنيم قراءتيا بسرعة ودقة.

 استخدام ىذه المفردات في جمل أخرى من انشائيم.ـــ يتدربون عمى 
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 ـــ يمخصون االحداث الرئيسية لمقصة.

 ـــ يتدربون عمى ىجاء الكممات.

ـــ يكتبون قصة من انشائيم، أو مقالة مختصرة عن الموضوع المرتبط بالقصة، أو عم ردود 
 افعاليم وآرائيم حول القصة.

بالميارات المتطمبة في العمل كاستخدام االفكار  خاصة مباشرة ـــ يتمقى التبلميذ تعميمات
  1الرئيسية في القصة المتقاربة بينيا.

ـــ نستنتج من استراتيجية التكامل التعاوني لمقراءة والتعبير انيا تيدف لتعميم القراءة والكتابة في 
لمفردات، ومعاني ا المرحمة االبتدائية، وتيتم بفعالية الوقت، وتستخدم في مجال فيم القراءة

 واأللفاظ والقصص في كتبيم األساسية لتعميم القراءة وتقديم التعميمات لدور التمميذ والمعمم.

لذا أصبح ليا أىمية  أفكار نظريات عديدة ـــ كما تقوم ىذه االستراتيجية عمى التفاعل واتحاد
 خاصة في تعميم القراءة والكتابة.

 استراتيجية التعمم التنافسي بين الجماعات: .7

تعتمد ىذه االستراتيجية عمى التنافس بين الجماعات من خبلل تقسيم التبلميذ داخل 
القاعة إلى جماعات تعاونية، حيث يظير التعاون بين اعضاء الجماعة الواحدة، حيث يتعمم 

أعمى  2أعضاء كل جماعة الموضوع الدراسي ثم يحدث تنافس بين الجماعات لتحقيق
والتفوق عمى الجماعات األخرى من خبلل الحصول عمى درجات عميا بناءا عمى الدرجات 
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اسيامات كل عضو في الجماعات عن طريق االجابة عن االسئمة المقدمة الييم، وفي نياية 
األجراء تحصل الجماعة الفائزة عمى المكافأة، وتعتبر الجماعة الفائزة ىي التي تحصل عمى 

 1ات.أعمى الدرجات من بين الجماع

 :دور المعمم في التعمم التنافسي الجماعي 

 يمكن تحديد دور المعمم في اجراء استراتيجية التنافس الجماعي يتمثل في:

ـــ أن يحدد مجموعة السموكيات االجتماعية والتعاونية المطموبة لكل الجماعة في ىذه 
 االستراتيجية.

 ب.ـــ يحدد مخرجات التعمم المطموبة من النشاط أو التدري

 ـــ يحدد دور كل تمميذ داخل الجماعة التنافسية.

ـــ ينظم التبلميذ في كل جماعة بحيث تعمل كل جماعة بمفردىا وممكن لكل جماعة مراقبة 
 تقدم الجماعة االخرى التي تنافسيا.

 ـــ يجيز الوسائل التعممية المستخدمة في االجراء.

كل جماعة لممعمومات المقدمة واجابتيم  ـــ يراقب أعضاء كل الجماعة أثناء مناقشة أعضاء
 عمى االسئمة المطروحة عمييم، ومعرفة مدى تقدم كل عضو بالنسبة لؤلعضاء األخرى.

 2يبلحظ التبلميذ ويسجل عمييم مجموعة السموكيات التي تصدر عنيم أثناء تنفيذ االجراء.ـــ 
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 الجماعة.ـــ يقدم تعميمات التنافس الجماعي ويمقييا عمى أعضاء كل 

 ـــ يدون مجموعة البيانات الصادرة عمى الجماعة.

 ـــ بحث التبلميذ عمى محاولة تقدم عمى زمبلئيم في الجماعات األخرى.

 ـــ يصحح أوراق االجابات الخاصة بأعضاء كل الجماعة.

 ـــ يقارن أداء كل جماعة بأداء الجمعات األخرى، وذلك إلذكاء روح التنافس بين الجماعات.

 :دور التمميذ في اجراء التنافس الجماعي  

 يتمثل دور التمميذ في اجراء استراتيجية التنافس الجماعي فيما يمي:

 ـــ يبحث عن المعمومات من مصادرىا األصمية، وينظميا.

 ـــ يختار الموضوعات المتصمة بالدرس الذي سيدرس.

 راسي.ـــ يربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة في الموقف الد

 ـــ يحاول حل الخبلفات العممية بين زمبلئو داخل الجماعة.

 ـــ يساعد زمبلئو في حل التمرينات والتدريبات المقدمة إلييم داخل الجماعة.

 1ـــ يقرأ ورقة العمل الخاصة بالدروس مع زمبلئو في الجماعة .
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ادة درجة الجماعة ـــ يشترك مع زمبلئو في حل االسئمة المقدمة لمجماعة، وذلك لرفع وزي
 لمحاولة التفوق عمى الجماعات األخرى.

 يحث زمبلئو عمى بذل أقصى ما لدييم من جيد لتقديم معمومات تفيد الجماعة.ــ 

 :مزايا استراتيجية التنافس بين الجماعات 

 تتميز ىذه االستراتيجية بالمظاىر االساسية التالية:

العمل ضمن جماعات صغيرة غير متجانسة  ـــ يوجد تعاون بين أعضاء الجماعة قائما عمى
من حيث التحصيل حيث يتولد لدى كل عضو في الجماعة الواحدة الشعور بالمسؤولية، 

 واتقان واجب التعميمي المحد.

ـــ يغمب عمى ىذه االستراتيجية التنافس بين الجماعات الصغيرة بينما تخمو ىذه االستراتيجية 
حيث تحاول كل جماعة أن تؤدي أفضل أداء واحدة من التنافس بين أعضاء الجماعة ال

 مقارنة بأداء الجماعات األخرى.

ـــ تقدم التعميمات إلى الجماعات الصغيرة، وتتمثل في انتظام التبلميذ في الجماعات الصغيرة 
المخصصة لكل منيم، حيث تزود كل جماعة بالمواد التعميمية الخاصة بالموضوع 

 المخصص لمدرس.

عمم مقدمة قصيرة عن استراتيجية العمل موضحا لمتبلميذ أنيم يتعممون كجماعة، ـــ يقدم الم
 1وعمييم أن يشتركوا في تفيم األنشطة والتجارب المطموب اجراءىا، كما أن عمييم أن يعمموا
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معا كجماعة، وأن يحصموا عمى المساعدة من بعضيم البعض بصورة اساسية، وأن يتخذوا 
 قرارات جماعية.

في ىذه االستراتيجية تجنب تفاعل الجماعات المختمفة مع بعضيا حيث تقدم  ـــ يراعي
 تعميمات عن العمل باستقبللية الجماعة.

ـــ تجمع النتائج التي توصمت إلييا الجماعات والتنافس، ولم يخصص لمجماعات مسؤول أو 
جميع  قائد، ألن من الفروض في ىذه االستراتيجية توزيع المسؤولية، وتحمميا من قبل

 أفرادىا.

ـــ عمى كل عضو في الجماعة أن يتوقع أن يكون ىو الشخص الذي سيقدم النتائج نيابة عن 
  1الجماعة عندما تبدأ عممية تسميم النتائج.

في األخير نستنتج أن استراتيجية التنافس الجماعي ىي استراتيجية تعتمد عمى  
أعضاء الجماعة ويجتيدوا ليحققوا التنافس بين الجماعات في قاعة الدرس بحيث يتعاون 

مراكز متقدمة، وبالتالي فإن تحرك الفرد ليحقق ىدفو يساعد عمى تحرك بيقي أعضاء 
جماعتو نحو تحقيق ىدفيم المشترك في نفس الوقت يكون معرقبل لنجاح الجماعات األخرى، 

توضيح فقرة  وفي ىذه االستراتيجية نبلحظ أن دور المعمم يكون في تييئة التبلميذ عن طريق
 التعمم وتحفيزىم وتشجيعيم لمفوز وتحقيق أكبر وأحسن النتائج.
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مجموعات صغيرة من الطبلب كما سبق وعرفنا التعمم التعاوني وىو العمل ضمن  
 بحيث يعمل الطبلب سويا وبفعالية ومساعدة بعضيم البعض لرفع مستوى كل فرد.

ليس باألمر السيل وال كن يحتاج لجيد كثير وعميو فإن تطبيق التعمم التعاوني داخل القاعة 
وتدريب متواصل، وقد ذكرنا أىم األسس والخطوات المتبعة لتحقيق ىذا العمل التربوي أو 
االستراتيجية المتبعة في التدريس إضافة لذلك دور المعممين في تطبيق ىذه االستراتيجية اه 

 حل المشكبلت. تأثير أكبر عندما يقومون بدور تعاوني إيجابي يشجع عمى

وأىم ما توصمنا إليو أن التعمم التعاوني يعطينا نتائج أفضل نت التعميم الذي يعتمد فيو  
فيو ال يحقق نتائج تربوية فقط بل نتائج تعود عمى صحة الطفل كل تمميذ عمى نفسو، 

ت النفسية واالجتماعية ويقوي روابط بين التبلميذ في الفصل ويشجع عمى العمل لتحقيق ميارا
 التعميمية.

وعميو فإن نجاح التعمم التعاوني يكمن في معرفة التبلميذ كيفية التكامل معا بطريقة 
 مرحة وممتعة، وكيف يعممون بطريقة االعتماد الجماعي ويتبعون أداء الميمة حتى تكتمل.
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تطرقت إلى التعمم التعاوني في محاور ىناك دراسات ميدانية وتجريبية كثيرة ومتنوعة،  
مختمفة، حيث أن العمل بطريقة التعمم التعاوني في العممية التعممية ساعد عمى جعل الطالب 
ينتقل من مرحمة التمقي وحشو الذىن إلى البحث والتنشيط وتطوير أفكاره، وفي دراستنا تزيد 

أجل ذلك قمنتا بيذه الدراسة  التعرف إلى رأي األستاذة في طريقة التعمم التعاوني، ومن
ىذه االستطالعية، وقد طرحنا عدة أبعاد ىي: نسبة اعتماد األساتذة، ويتمثل الغرض من 

الدراسة الميدانية أساسا في التحقق من صحة الفرضيات المطروحة واالجابة عن التساؤالت 
 الدراسة.

   أهمية الدراسة:
يدا، بل ىو قديم فقد كان الناس في القديم ينسقون ـــ التعمم التعاوني في واقعو ليس مفيوما جد

جيودىم ويتعاونون عمى انجاز كثير من األعمال التي تحقق أغراضيم واحتياجاتيم، ونظرا 
ألىمية ترسيخ اقتناع المتعممين بأىمية ممارسة التعمم التعاوني كأساس في تطوير العممية 

اإليجابي عمى المتعممين، وكذلك معرفة تأثير قمنا بإجراء ىذه الدراسة لتأكيد أثرىا التعممية 
التعمم التعاوني كوسيمة حديثة لمتدريس ودورىا في تفاعل الطالب ورفع انجازاتيم في الفرقة 

 الصفية لخدمة العممية التربوية.
ـــ التعرف عمى الفرق بين التعمم التعاوني والتعمم التقميدي عمى المستوى التحصيمي لدى 

 الطالب.
 ية استخدام ىذه االستراتيجية لمتدريس في الطور االبتدائي.ـــ أىم

 ـــ الكشف عمى االثر اإليجابي لمتعمم التعاوني كاستراتيجية لرفع المستوى التحصيمي لمطالب.
 ـــ توجيو اىتمام المدرسين إلى كيفية استثمار قدرات وميارات التمميذ باستخدام ىذه الطريقة.  

ى فيم استراتيجيات تطبيقات التعمم التعاوني وكيفية توظيفيا في البيئة ـــ مساعدة المتعممين عم
 الصيفية.
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ـــ تقديم توصيات اجرائية، الغرض منيا االستفادة من تطبيق التعمم التعاوني في الفصول 
 الدراسية كاستراتيجية تعميمية لتحقيق درجة عالية من إدارة الصف.

 
 مكان البحث:  .1

 نظرا لطبيعة الموضوع المدروس قمنا بدراسة ميدانية في المؤسسة ابتدائية:
في الجديدة: وكانت زيارتنا ليذه المؤسسة قصد تسجيل مالحظات  مسكن 848ـــ مؤسسة 

واستنتاجات من خالل مجموعة من األسئمة المحضرة والمقدمة في شكل استمارة إلى أساتذة 
 المغة العربية. 

 زمن البحث:  .2
ا بإنجاز موضوعنا في الفترة التي يتم فييا اجراء البحث وتوزيع االستمارات، حيث كان قمن

عن طريق البحث  9109المجال الزماني لمدراسة مقسم إلى قسمين في بداية شير جانفي 
 .9109ماي  96حتى  9109ماي  09بالجانب النظري، أما فيما يخص الجانب التطبيقي 

 العينة وطريقة اختيارها:  .3
م اختيار عينة دراستنا من حيث استخدمنا في تجميع البيانات الالزمة من عينة الدراسة ت

 استمارة مكونة من ثمانية أسئمة بيدف االجابة عنيا من قبل االساتذة.
 منهاج البحث:  .4

ونقصد بو منيج التفكير والعمل، ونظرا لطبيعة الدراسة قد اخترنا استخدام المنيج 
يصف الظاىرة كما ىي في الواقع وذلك بجمع البيانات والحقائق ومن الوصفي التحميمي الذي 

 ثم تحميميا وتصنيفيا لموصول إلى نتائج فيما يخص موضوع البحث.
  أدوات جمع البيانات: .5
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دراسة ظاىرة ما أو معالجتيا بالطريقة االحصائية، فال بد لنا من جمع إذا أردنا 
ن ىذه الظاىرة وفي دراستنا ىذه تم تصميم المعمومات أو البيانات الرقمية الضرورية ع

[ داخل الخانة xاستبيان والذي تضم قائمة تضم ثمانية اسئمة يتم االجابة عمييا بالعالمة ]
المختارة، وىي موجية إلى أفراد العينة من أجل الحصول عمى معمومات حول الموضوع أو 

 ابمة الشخصية.المشكمة المراد دراستيا، وقد تفيد االستمارة عن طريق المق
 
 

  السؤال األول: ــ
 خالل العمل ىل تعتمدون استراتيجية التعمم التعاوني ولماذا؟.

 الغرض من السؤال معرفة نسبة استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عند االستاذ.
 النسبة التكرارات االجابة السؤال

خالل العمل ىل تعتمدون استراتيجية التعمم التعاوني 
 ولماذا؟

 %011 5 نعم
 %1 1 ال

 %011 5 المجموع
 

من  %011ـــ من خالل النتائج المحصل عمييا في الجدول رقم واحد نالحظ أن نسبة 
األساتذة يعتمدون استراتيجية التعمم التعاوني وىي نسبة كاممة، وسبب ذلك: طبيعة البرنامج 
الذي يقتضي عمييم استخداميا لغرس روح العمل الجماعي التجاوري واثراء جو من المناقشة 

 اآلراءلألخذ والعطاء وتحفيز التالميذ عمى العمل الجماعي التشاركي، اضافة إلى ذلك تبادل 
 المفاىيم فيما بينيم.و 

  ـــ السؤال الثاني:
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 ىل ترى أن االعتماد عمى ىذه الطريقة لو مردود ايجابي عمى التالميذ؟
 الجدول الثاني: يوضح المردود االيجابي ليذه الطريقة عمى التالميذ.

 النسبة التكرار االجابة السؤال
ىل ترى االعتماد عمى ىذه الطريقة لو مردود ايجابي 

 التالميذ؟عمى 
 %011 5 نعم
 %1 1 ال

 %011 5 المجموع
 

( مالحظ أن استراتيجية التعمم التعاوني بمردود 9ـــ من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم )
 إلى اإلجابيات التالية:وىذا راجع  %011ايجابي وىذا ما تؤكده النسبة المعطاة المتمثمة 

 الراي والعمل لموصول الى نتيجة.ـــ يكسب الحوار والمناقشة واحترام 
 ـــ خمق جو التنافس لتقديم أفضل االجابات،
 ـــ اندماج التالميذ في جو النشاط والعمل.

 ـــ حث التالميذ عمى مفيوم التعاون واضفاء جو التنافس وتفعيل الفريق.
 ـــ اكتشاف التالميذ لألخطاء بأنفسيم.

 خجل.ـــ تقوية شخصية التالميذ والقضاء عمى ال
 ـــ يكسب التالميذ لغة الحوار والتواصل.

 ـــ يخمق جو اجتماعي.
 ـــ تقوية روابط الصداقة والعالقات الشخصية واالحترام بين التالميذ.

 ـــ يعزز التفاعل االيجابي، ويحقق انطوائية بعض التالميذ.
 .ـــ رفع التحصيل األكاديمي وتذكر المعارف لفترات طويمة

 الثالث: ـــ السؤال
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 ىل ىناك سمبيات لمتعمم التعاوني؟
 الجدول الثالث: يبين نسبة اجابة االساتذة حول سمبيات التعمم التعاوني.

 النسبة التكرار االجابة السؤال
 %011 5 نعم ىل ىناك سمبيات لمتعمم التعاوني؟

 %1 1 ال
 %011 5 المجموع

  
من أفراد العينة كانت إجابتيم نعم، أما  %011( أن نسبة 8ـــ نالحظ من خالل الجدول رقم )

من خالل مالحظتنا ليذه النتائج تبين لنا أن استراتيجية التعمم  %1نسبة اإلجابة بال فيي 
 التعاوني ليا سمبيات نوضحيا في النقاط التالية: 

 واالعتماد عمى الغير حيث أن التالميذ المتوسطين يعتمدون عمى التالميذ النجباء. ـــ الغش
 ـــ نوعا ما يخمق جو من الفوضى.

 ـــ في بعض األحيان يتعمم التمميذ االشكالية وتأتيو المعمومة دون فيم.
 ـــ أحيانا تنشأ مراعاة وخالفات بين أفراد المجموعة.

 ـــ السؤال الرابع: 
 ذ ىل تفضل طريقة التعمم التعاوني؟ كونك أستا

الجدول الرابع: يوضح نسبة االساتذة الذين يفضمون طريقة التعمم التعاوني ونسبة الرافضين 
 ليا.

 النسبة التكرار االجابة السؤال
 %61 8 نعم كونك أستاذ ىل تفضل طريقة التعمم التعاوني؟

 %41 9 ال
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 %011 5 المجموع
 

من االساتذة يفضمون طريقة التعمم التعاوني، ألنو  %61الجدول أن نسبة ـــ نستنتج في ىذا 
راجع إلحساس كل تمميذ بأنو مسؤول ولو دور يقوم بو ومقارنة نفسو بزمالئو، وينمي الرغبة 

منيم ال يفضمون ىذه الطريقة ألنيا تخمق نوعا  %41في التمميذ الضعيف، في نرى نسبة 
 الفردية عمى المتعممين.من الفوضى وعدم ابراز القدرات 

 ـــ قد تحتاج إلى وقت طويل نوعا ما دون تحقيق األىداف المرجوة.
 جيزة.قص األدوات واألـــ ن

 ـــ عدم مشاركة التالميذ في عمميات التفاعل.
 ـــ عدم حصول المعممين عمى التدريب الستخدام ىذه الطريقة.

 
 
 
 
 
 

 ـــ السؤال الخامس: 
 ىل طريقة التعمم التعاوني تعتمد عمى األستاذ أو المتعمم؟

 الجدول الخامس: يبرز دور المعمم في ىذه الطريقة.
 النسبة التكرار االجابة السؤال

 %1 1 األستاذ ىل طريقة التعمم التعاوني تعتمد عمى األستاذ أو المتعمم؟
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 %011 5 المتعمم 
 %011 5 المجموع

 
من مجموع العينة المستجوبة توضح لنا وبشكل مدقق أن  %011أن نسبة  ـــ يتبين لنا جميا

 وكمي عمى المتعمم حيث أن المتعمم ىو محور العممية التعممية. االعتماد يكون بشكل كبير
 كفاءتو. وابراز انياتو وقدراتو،اج امكـــ وتعتمد عميو الستخر 

 القيادة والحوار الجماعي. ـــ توظيف مياراتو وتكسبو روح
ـــ يعتبر الطالب والباحث والمستنتج لممعمومة، والمطور لذاتو ومياراتو وقدراتو الفعالية من 
خالل النقاش والحوار اليادف لممجموعة، والمنافسة الخارجية لممجموعات االخرى، التي 

وعتو والمجموعات حافزا عمى االطالع واالنفتاح العقمي بشكل أفضل مع مجمتعطي الطالب 
 االخرى.

 ـــ االعتماد عمى نفسو وبناء شخصيتو.
  ـــ السؤال السادس:

 ىل تأخذ منك ىذه الطريقة وقتا كبير؟
 الجدول السادس: يوضح المعممين الذين تأخذ منيم الطريقة وقت كبير.

 النسبة التكرار االجابة السؤال
 ىل تأخذ منك ىذه الطريقة وقتا كبير؟

 
 %41 9 نعم
 %61 8 ال

 %011 5 المجموع
كانت إجاباتيم بال، بحكم أن ىذه الطريقة  %61ـــ من خال ىذا الجدول يتبين أن نسبة 

 تساعدىم وتوفر ليم الوقت الالزم.
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 وال يعانون أي مشكمة في انجاز العمل، ويقضي وقت أقل من العمل الفردي.
كان تبريرىم أن العمل في شكل ، حيث %41ـــ أما نسبة التي كانت اجابتيم بنعم فيي 

 مجموعات تتطمب وقت طويل دون تحقيق األىداف المرجوة.
 ـــ اكتظاظ البرنامج الدراسي مما يؤدي إلى عدم القدرة عمى االىتمام بجميع الدروس.

 ـــ الصعوبة في ايصال المعمومة.
 :ـــ السؤال السابع

 التعاوني؟ىل تواجو صعوبات من خالل قيامك باستراتيجية التعمم 
في استخدام طريقة التعمم الجدول السابع: يوضح نسبة المعممين الذين يواجيون صعوبات 

 التعاوني.
 النسبة التكرار االجابة السؤال

ىل تواجو صعوبات من خالل قيامك باستراتيجية 
 التعمم التعاوني؟

 

 %61 8 نعم
 %41 9 ال

 %011 5 المجموع
  
من العينة المستجوبة كانت اجاباتيم أنيم يواجيون  %61نسبة ـــ يبين ىذا الجدول أن  

 صعوبات قياميم بعمميات التعمم التعاوني وىذه الصعوبات تتمثل في:
 ـــ ضيق األقسام مما يعيق تشكيل األفواج.

األقسام يعرقل في انجاز المجموعات داخل القاعة، الذي يخمق عنو  اكتظاظـــ زيادة إلى ذلك 
 ة .نوعا من الفوض

 ـــ اعتمادا المتعممين عمى الغير، واألخذ ما ىو في شبكة االنترنيت دون الفيم.
 ـــ أنانية بعض التالميذ وفرض رأييم عمى المجموعة بعنف.
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 ـــ قمة الوسائل الالزمة.
كانت اجاباتيم بال أي أنيم ال يواجيون صعوبات بل يرون ىذه الطريقة  %41ـــ أما نسبة 

 تساعدىم أكثر وناجحة.
 ـــ السؤال الثامن:

 خالل خبرتك في التدريس ماىي أفضل طريقة لمتعمم التعاوني ولماذا؟
 االجابة:
خالل فترة استجواب األساتذة عن أفضل طريقة يعتمدونيا في استراتيجية التعمم  

التعاوني، كانت معظم اجاباتيم تذىب إلى طريق البحث الجماعي وطريقة التعمم معا بنسبة 
011%. 

وكان تعميميم عن االجابة أن طريقة التعمم معا ىي تساعدىم أكثر بحيث يعمل الطمبة  
طالب لتحقيق ميماتيم التي توكل ليم ويعين أستاذ  7-6في مجموعات كبيرة تتكون من 

اف، واالسئمة واالنشطة التعميمية. ويقوم االستاذ في النياية ضمنة األىدخطة العمل والمت
بتكريم المجموعة داخل، ويخضع الطمبة فييا إلى اختبار فردي فضال عن تقويم المجموعة 

 لمعرفة نتائج العمل عمى الطمبة جميعا.
بين التالميذ ـــ أما فيما يخص طريقة البحث الجماعي: فيم يرونيا مناسبة أيضا ألنيا تجمع 

النجباء والضعفاء واليي تجمعيم الصداقة لتجنب خمق الفوضى، ويختار الطمبة موضوعيم 
لمدرس والمذاكرة، ويتابعون األفكار الكبيرة أو الفرعية ببحث متعمق ثم يعدون تقريرا 
ويعرضونو عمى الصف كمو وخالليا يتم الدمج والمزج بين قدرات التالميذ المختمفة من أعمى 

 توى إلى أدناه.مس
 
 



 خاتمة
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استنادا لما تم ذكره من خالل البحث، فإن التعمم التعاوني ىو العمل ضمن مجموعات  
 صغيرة من الطالب بحيث يعمل الطالب سويا بفعالية.

وعميو فإن تطبيق التعمم التعاوني داخل القاعة ليس باألمر السيل وال كن يحتاج لجيد  
كثير وتدريب متواصل، وقد ذكرنا أىم األسس والخطوات المتبعة لتحقيق ىذا العمل التربوي 
أو االستراتيجية المتبعة في التدريس إضافة لذلك دور المعممين في تطبيق ىذه االستراتيجية 

 يساعد الطالب في نجاح العمل.لو تأثير، 
وأىم ما توصمنا إليو أن التعمم التعاوني يعطينا نتائج أفضل من التعميم الذي يعتمد فيو  

كل تمميذ عمى نفسو فيو ال يحقق نتائج تربوية فقط بل نتائج تعود عمى صحة الطفل النفسية 
 واالجتماعية. 

 ما توصمنا اليو.وفي النياية قمنا بدراسة ميدانية لمتأكد من صحة  
 توصيات:

 عمى ضوء ما سبق عرضو في فصول البحث يمكن التوصية بما يمي: 

    عمى تطبيق فكرة التعمم التعاوني في مدارسيم.ضرورة تشجيع مديري المدارس التعاونية 

  ضمن برنامج اعداد الكالم بكميات التربية.يجب أن تكون فكرة التعمم التعاوني 

  ورش عمل معممي الطور االبتدائي وغيرىا من األطوار لتوضيح مفيوم العمل عمى عقد
 التعمم التعاوني واستراتيجياتو وكيفية استخدامو من خالل الممارسة إلدراك مفيومو التربوي

 وكيفية تطبيقو.

    عدم فرض ىذه الطريقة عمى المعممين والمتعممين، ألن نجاح التجربة يعود عمى  يجب
 تقبل المستفيدين منيا.
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 الدراسةممخص 
 

 الممخص: 

" إشكالية التعمم التعاوني في الطور االبتدائي إستراتيجيةالدراسة الموسومة ب " تناولنا  
التعمم التعاوني ساهمت في تذليل  إستراتيجيةهل أساسية تمحورت عمى السؤال التالي: 

التعرف عمى مدى ىدفا منا في معرفة  الصعوبات التي واجهتها المؤسسات التربوية؟.
فاعمية التعمم التعاوني وتأثيره عمى تحصيل الطالب، معرفة نتائج استخدام ىذه الطريقة في 
المؤسسات التربوية، معتمدين في ذلك عمى منيج الوصفي التحميمي، وأداة االستبانة في جمع 

عينة البيانات أثناء فترة التربص التي قضيناىا بالمؤسسة موضع الدراسة، حيث تم حصر 
جمع ، تم اختيارىا بصفة احتمالية سعيا منا في الوصول إلى أساتذة( 50) خمسةالدراسة في 

موضوع الدراسة، ومنو ومن بين أبرز النتائج التي توصمنا إلييا بعد المعطيات التي تفيد 
 مرحمتي التحميل والتفسير كانت كالتالي:

 لذي يعتمد فيو كل تمميذ عمى أن التعمم التعاوني يعطينا نتائج أفضل من التعميم ا
نفسو فيو ال يحقق نتائج تربوية فقط بل نتائج تعود عمى صحة الطفل النفسية 

 واالجتماعية.
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