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 شكر وعرفان

 أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان هللا عز وجل وهو خير الشاكرين  

وأشكر من يقدم نفسه في سبيل األجيال، أال يستحق منا أعظم التبجيل متبعين  
 : قول الشاعر

 كاد المعلم أن يكون رسوال  ***   ه التبجيالوفو قم للمعلم  

فمن دواعي االعتزاز والفخر أن أكون شاكرة للدكتور الفـاضل الذي    لذا
 على هذا العمل والذي كان بمثابة الوالد والمرشد  كان بدوره مشرفـا  

 متنان  فـله مني جزيل الشكر واال

الكرام الذين حرصوا على تكويني  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة  
 .حترام والتقديرني كل اال وتوجيهي خالل مسيرتي الدراسية فـلهم م

 )عزيرية نسرين وبشير شريف فـاطمة الزهراء( وشكر خاص لصديقـاتي

 وشكر جزيل لكل من ساهم ولو بالقدر القـليل في دعمي وتشجيعي

  .إلنجاز هذا البحث من عائلتي وأحبابي 

 

 

 

 عدة بن عطیة 
 بلقیس خولة



 

 ءإھدا

 الدافي والحنان الكافيورمش الجفون والبلسم  ... إلى نور العيون  

 ﴾وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا ﴿: قـال اهللا تعالى

 ]23اآلية  : اإلسراء[ 

تيار، إلى من كان  خإلى الذي لم يبخل علي يوما بشيء، إلى أول يد علمتني اال 

 له فضل وجودي، إلى قدوتي في الحياة أبي الغالي رعاه اهللا لي  

 ، من علمتني أن أحب، إلى سلطانة قـلبي وحبيبتيالدافئإلى الحضن  

 أمة اهللا، حواء، كوثر: مد اهللا بعمرها، إلى أخواتيأمي الغالية    

 ذهيبة –فـاطمة   –سرين  ن: إلى سندي في هذه الحياة، صديقـات عمري

 العيد  وكحالوي بوقصة ابراهيم  : إلى من علماني حفظ كتاب اهللا شيخاي

 و بحرف في حياتي الدراسيةإلى كل من ساهم في تلقيني ول

 رتقـاء بالعلم في كل مكانالإلى كل من يفكر ويبحث ل

 .أهدي هذا الجهد

 خو� ن عطیة بلقيس��دة 



 



 مقدمة
 

 أ 
 

لمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین، اد ہلل رب العـالحم مـن الرحیـم هللا الرحمـبس

 .هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، وبعد محمد بن عبد

من صعید، في الطرائق وفي ھذا العصر تحوالت عمیقة على أكثر  عرف التعلیم في       

النظریات التعلیمیة المعارف ووعرف تجدیدا منھجیا، واستثمارا لمختلف ، الوسائل والسبل

بدوره التربوي المھني ما اھتمام ، ولذلك كان من الطبیعي أن یھتم المعلم أیّ الحدیثةوالعلمیة 

خالل ممارسة  من األنشطة الصفیة، وغیر الصفیة المختلفة لمجموعة الطالبفي تنسیق 

 .التدریس بأسالیبھ

التعلیم التعاوني : ب التدریس الحدیثةـأسالی ( ھ بــذي وسمتـوع الـالموضذا ـھي ـفو       

ھي  ؟ وماالحدیثة التدریس أسالیبھي  ما: أتوسل البحث في اإلشكاالت اآلتیة ) أنموذجا

 ؟في نجاح العملیة التعلیمیة تؤثر؟ وكیف أھداف ھذه األسالیب التعلیمیة؟ وما الفائدة منھا

الوصف منھج یقوم على ولفك شفرات ھذه اإلشكالیات، حاولنا أن نسیر على خطى        

التحلیل الذي أتاح لنا فرصة أكبر لإلبحار في ھذا الموضوع العلمي والغوص فیھ، واعتمدنا و

 . وخاتمة فصلینو، نظريمدخل تقوم على في ذلك خطة 

المبحث  وتضمن خمسة مباحث)  أسالیب التدریس الحدیثة ( نا بـجاء معنوالفصل األول 

مفھوم أسلوب حل المشكالت ثم تمھیدا وھو یحمل  ) أسلوب حل المشكالت (ـ ب ھوسمتاألول 

كتشاف في التعلیم لوب االألس فائدة منھ، والمبحث الثاني خصصتھوأھمیتھ وأھدافھ وال

ھ ألسلوب اتھ وعیوبھ والمبحث الثالث خصصتممیز، وفي التعلیموأھمیتھ  ،بمفھومھ التربوي

في التعلیم، أما  ودوره ھمیتھألعب األدوار والذي یتضمن مفھوم أسلوب لعب األدوار و

ھ ألسلوب المشروع ومفھومھ وأھدافھ وممیزاتھ، والمبحث الخامس المبحث الرابع خصصت

  .یتضمن أسلوب العصف الذھني ومفھومھ والفائدة منھ

یدور بتمھید  فتحتھ، ) أسلوب التعلیم التعاوني أنموذجا (ـ ھ بفعنونتالفصل الثاني أما        

في التعلیم، وھذا الفصل بدوره یحوي خمسة مباحث، المبحث حول أسلوب التعلیم التعاوني 

ھم مراحل ھذا األسلوب أیفتھ، المبحث الثاني مفھوم أسلوب التعلیم التعاوني ووظاألول 



 مقدمة
 

 ب 
 

تضمن أشكال التعلیم التعاوني وخصائصھ، والمبحث الرابع دور المبحث الثالث ووعناصره، 

المبحث الخامس تضمن ممیزات وعیوب أسلوب أما المعلم والمتعلم في التعلیم التعاوني، 

  .التعلیم التعاوني

 .إلیھ في دراسة ھذا الموضوع ما توصلت مجموعة من النتائج كانت زبدة قدمتالخاتمة وفي 

في االطالع على أھم األفكار في المجال  لھذا الموضوع فھي رغبتي اختیاريأما أسباب و 

في مدى فعالیتھا  ودراستھا والبحثأسالیب التدریس الحدیثة، إدراك ، وويوالترب لیميعالت

  .في التدریس وذلك لمستقبل تعلیمي أفضل للمتعلمین والمعلمین

 : مصادر ومراجع كثیرة ومن أھمھاع تعامل مأ إن ھذه الدراسة جعلتني        

 عفت مصطفى الطناويل التدریس الفعال. 

  سلمى زكي الناشفل المفاھیم العلمیة وطرائق التدریس. 

  ولیم عبیدلاستراتیجیات التعلیم والتعلم في ثقافة الجودة. 

 عبد الرحمن عبد الھاشمي وطھ علي حسین استراتیجیات حدیثة في فن التدریس ل

 .الدلیمي

بغي التنویھ وینفي اتساع الموضوع وتعدد جوانبھ أما بالنسبة للصعوبات والعراقیل فتمثلت  

 ا الموضوع واسعة وال یمكن حصرھا في مذكرة أو رسالة واحدةإلى أن الكتابة في ھذ

الذي كان لھ الفضل األستاذ المشرف دین لھ بالكثیر، ي للذي أسجل شكرأأن  وال یفوتني       

وصل إلى ھذا حتى استقام وأن كان فكرة بسیطة منذ  تھرعایوالكبیر في إنجاز ھذا العمل 

 . المستوى

 . وفي الختام أشكر هللا عز وجل شكرا وثناءا علیھ، وسبحانھ ثم بحمده نستغفره ونتوب إلیھ    
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 :تمھید
العلم ھو مبدأ المعرفة، وتتكون العملیة التعلیمیة من عدة عناصر أھمھا المتعلم والمعلم        

لتحقیق ما یسمى باألھداف التربویة، وتحمل العملیة التعلیمیة عدة والمادة التعلیمیة، وذلك 

ومنھم من یستعمل   Didactiqueفبعض الباحثین یستعمل مصطلح الدیداكتیك: مصطلحات

تطرق إلى أیستعمل مصطلح تعلیمیات أو مصطلح تدریسیة، ومنھ سالتدریس وآخر  مصطلح علم

 .المختارمفھوم التدریس واألسلوب تبعا للموضوع 

 مفھوم التدریس 
 :ةــلغ -أ

: اـدرس الشيء والرسم یدرس دروس: م لسان العرب البن منظور، درسـد جاء في معجـلق     

، دریس: قیل للثوب الخلقعفوا أثره، ومنھ : الریح یتعدى وال یتعدى، ودرسھ القوم ا، ودرسھـعف

 .(1)انقاد لحفظھده حتى عائودرس الكتاب یدرسھ درسا ودراسة، ومن ذلك كأنھ 

 :اصطالحا -ب
فإن إال من وھب ھذا الفن، ومنھ التدریس فن ال یتقنھ وال یقوم بھ أما في االصطالح فإن       

أنھ فن من الفنون لیس في " : التدریس لھ عدة مفاھیم حیث عرفھ محمد عبد الرحیم عدس قائال

التي وجد من أجلھا، وبخاصة أنھا عملیة ما أردناه أن یحقق مھمتھ وسع كل منا أن یقوم بھ إذا 

للعدید من المتغیرات فروق فردیة، وتخضع على اختالف ما بینھا من تتعامل مع العقول 

 .(2) "على ساحة ھذا الكون، والتي ھي في تغیر وتجدد دائمین والمستخدمات التي تطرأ 

بأنھ فن ال یقدر علیھ إال من كان ذا مھارة، حول عملیة التدریس نستنتج من خالل ھذا التعریف " 

اكتساب المعارف ومنھ ن المتعلم من تمكّ وبما فیھا من فروقات فھو عملیة تتعامل مع العقول 

 .وصعوبات العیش فیھامواجھة الحیاة ومقاومة مصائبھا 

یتضمن واألسلوب  ،ومكونات المنھجھمزة الوصل بین التلمیذ إن عملیة التدریس تعتبر       

؟ وماذا یعني لغةفما ھو األسلوب ینظمھا المعلم، الفصل والتي تتم داخل التعلیمیة التي المواقف 

 .؟في االصطالح أي عند أھل التخصص

 

                                                            
 .224 ، ص)م1990ھـ، 1410( ، 1، دار صادر بیروت، طمادة درس ،05ج  ،" لسان العرب " :ابن منظور محمد (1)
 .08، 07ص  ،1998، 1، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط"فن التدریس " :محمد عبد الرحیم عدس (2)
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 :وبـوم األسلـمفھ

 :ةـلغ -أ 

 وكل طریق ممتدللسطر من النخیل أسلوب، یقال : " جاء في لسان العرب البن منظور     

ب، ویقال أخذ األسلوب ھو الطریق والوجھ والمذھ: أنتم في أسلوب سوء، وقال: قال أسلوب،

 .(1) "فالن یجمع األسالیب

 :اـاصطالح -ب

: " علي حسن الدلیمي قائلینفلقد عرفھ عبد الرحمن الھاشمي وطھ الح ـي االصطـا فـأم      

نمطا وھي تشكل  ،ماألداء عمل التي یؤدیھا شخص ما األسلوب مجموعة العملیات واإلجراءات 

في العالقات التي یؤسسھا ق التي یختلف فیھا المدرس عن اآلخر یوھو أیضا الطرممیزا لسلوكھ 

 .(2) "االجتماعي الذي یوجدهمع تالمیذه، وأنواع المناخ 

المنھج األسلوب فإن أسالیب التدریس ھي من مكونات من خالل ھذا التعریف حول مصطلح      

الواحد اللماح یستطیع أن یستخدم أكثر من أسلوب في أداء الدرس ومنھ فإن المعلم األساسیة 

 .بحیث یتالءم كل أسلوب مع مجموعة من الطالب

إن مصطلح التدریس بما فیھ من التدریس في اإلطار التقلیدي ینم عن نقل المعارف إلى      

ودور التلمیذ بالسلبیة في معظم األحیان، فھو باإلیجابیة، ویتمیز دور المعلم ھنا  ،عقول التالمیذ

بالنسبة للتلمیذ ألن المعلم ھو المصدر الوحید للمعرفة األسئلة أو إبداء الرأي غیر مطالب بتوجیھ 

؟ وكیف نظر إلیھ الحدیث فما ھو مصطلح الحدیث لغة التدریس المعاصر أو التدریسعلى عكس 

 .أو التدریس المعاصر المتخصصون فیما یخص عملیة التدریس الحدیثة

 

 

 

                                                            
 .225ص  .،)م1990ھـ، 1410( ، 1، دار صادر بیروت، ط07ج  ، مـادة سلب، "رب ـان العـلس"  :ابـن منظـور (1)
 ،2008 1دار الشروق، عمان، ط  ،" التدریسفي فن استراتیجیات حدیثة "  :حمـن الھاشمـي وطھ علي حسـن الدلیميد الرـعب (2)

 .19ص 
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 :وم الحداثةـمفھ

الحدیث نقیض القدیم، : حدث: " ادة حدثـن مـور عـرب البن منظـان العـي لسـاء فـج      

 (1)".وحداثة فھو محدث وحدیث نقیض القدمة، حدث الشيء یحدث حدوثا : والحدوث

 ):المفھوم(ب التدریس الحدیثة ـأسالی

ھي نمط على أن أسالیب التدریس الحدیثة المتخصصون في مجال التربیة والتعلیم لقد نظر       

ین وكل معلم ینفذ طریقة التدریس فالطرق علمین، وذلك في موقف تعلیمي مععام یتخذه عامة الم

وھو أسلوب من األسالیب في مناقشتھا للطالب حیث یشارك المعلومة الحدیثة یتم فیھا إیصال 

الحدیثة ھذه األسالیب والتحلیل عند الطالب، وتنمي التفكیر في تنمیة مھارات الحدیثة التي تساھم 

 .)2(في التدریس لدى الطالب روح البحث والتساؤل والتجریب

من خالل نظرة المتخصصین حول أسالیب التدریس الحدیثة، بأنھا طرق یتبعھا  ستخلصأ      

 .المعلم لتوصیل معلوماتھ وما یصاحبھا إلى التالمیذ

والنموذج،  واإلستراتیجیةالطریقة : د تقاطع مصطلح األسلوب مع عدة مصطلحات أھمھاـلق     

في لسان عند ابن منظور  وسنأتي على تفصیل وبیان ھذه المصطلحات ففي مفھوم الطریقة

 :العرب یقول في مادة طرق

 :ةـوم الطریقـمفھ

 :ةـلغ -أ

والحداد  ومنھ سمیت مطرقة الصانع: الضرب بالحصى، وأصل الطرق الضرب: الطرق      

والطرق أن یخلط : قالخط باألصابع في الكھانة، : بھا، والطرقیطرق بھا، أي یضرب ألنھ 

مذھبھ، : السیرة، وطریقة الرجل: السبیل، والطریقة: والطریق، ن بالصوف فیكھنـن القطـالكاھ

 .)3(ما زال فالن على طریقة واحدة أي على حال واحدة: یقال

 :اصطالحا -ب
                                                            

 
 .53ص  ،04، مادة حدث، ج " لسان العرب: " ابن منظور )1(
 . 2006 ،" أسالیب التعلیم الحدیثة: " بسمة كمال ینظر) 2(
 . 113، 110ص  ،9، مادة طرق، ج " لسان العرب"  :ابن منظور) 3(
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الخطة التي : الدین القال وآخرون على أنھا عرفھا فخرا في التعریف االصطالحي فقد ـأم     

دروسھ وتنظیم مراحلھا، وتحدید ما یجب أن یقوم رتیب أجزاء ینبغي أن یسیر علیھا المدرس في ت

 ،بھ ھو زما یجب أن یقوم بھ المتعلمون، حیث إن الطریقة الصحیحة تقلل التعب العقلي والجسدي

في فإننا نستنتج تداخال كبیرا فیما یعلم أو یعمل، ومنھ المدرس واثقا من نفسھ وتجعل 

الدور وھو التدریس والتعلیم بشكل أحسن فیما یخص األسلوب فھما یؤدیان نفس المصطلحات 

 .وبوجھ یقتصر الوقت والجھد

 اإلستراتیجیةوم ـمفھ: 
قد استعملھ بعض المتخصصین في مجال التدریس بمعنى األسلوب  اإلستراتیجیةإن مصطلح      

بما یجعل ھذان  وطھ حسین الدلیميعبد الرحمن الھاشمي وھما  ،وكذلك بمعنى الطریقة

التدریسیة عندھما ھي ھیكلة البیئة  اإلستراتیجیة إنّ  المصطلحان یتالقیان في المعنى حیث

األھداف التدریسیة تشمل أیضا  واإلستراتیجیةلتحقیق أھداف تدریسیة معینة،  التعلیمیة للمتعلمین

یتوقف علیھا نجاح وأفعال المدرس واألنشطة داخل الصف واألسالیب والوسائل المصاحبة التي 

 .)1( العملیة التعلیمیة

 :وذجـوالنم واإلستراتیجیةوب ـة بین األسلـالعالق
یتمثل مع مصطلح النموذج، حیث  واإلستراتیجیةأما فیما یخص تالقي مصطلح األسلوب "      

لیسیر المعلم على نھجھ في العملیة في كونھ رسما تخطیطا یضعھ خبراء التدریس ھذا األخیر 

موضحا الفرق بین النموذج التعلیمیة وفق نظریة تعلم معینة، وھذا ما تطرق إلیھ منجي غانم 

بأن النموذج یمكن أن یحتوي على أكثر من والطریقة واألسلوب حیث یرى  واإلستراتیجیة

والطریقة بدورھا یمكن أن من طریقة فیمكن أن تحتوي على أكثر  اإلستراتیجیةأما  إستراتیجیة

لشيء ما، ومنھ  ھو التمثیل الذھني Le Modèleوالنموذج  ،تحتوي على أكثر من أسلوب

موجھة نحو ذلك أن النموذج ھو نظریة  .)2("النمذجة لیست إال الفكر المنظم لتحقیق غایة عملیة

لظاھرة أو مبدأ أو تقنیة تمكن الباحث من بناء نموذج العقل الذي نرید تحقیقھ، فالنمذجة إذن 

 .فسرة لكل واحدة من ھذه المتغیراتأو العوامل الم غیراتتسلوك عبر إحصاء الم

                                                            
 .  16، 15ص ، "استراتجیات الحدیثة في فن التدریس " : ینظر عبد الرحمن الھاشمي وطھ علي حسین الدلیمي )1(
 .http://Sites.google.com/Site/monjighanem/master-projects/design : ینظر موقع األنترنت ) 2(
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 واإلستراتیجیةأي األسلوب والطریقة إن كل مصطلح من ھذه المصطلحات األربعة       

أو التعلیمیة عند التدریس أو ما یسمى بعلم التعلیم إنما یصب في بوتقة واحدة وھي علم والنموذج 

ھو والذي  )Kamensky or Comenius( كامینسكي أو كومینوسبعض الباحثین أمثال 

: كال المصطلحینتطرق إلى مفھوم سیكون حریا بي أن أاألب الروحي للبیداغوجیا، ومنھ 

، فما ھو مفھوم ھذین Pedagogy البیداغوجیا وكذلك  Didactiqueالتعلیمیة أو الدیداكتیك

 ؟المصطلحین

 ):الدیداكتیك(مفھوم التعلیمیة  *
: " ھيم عن التعلیم، ومنھ نجد مادة علم في لسان العرب البن منظور ـة تنـة تعلیمیـإن كلم     

ورجل عالم وعلیم من قوم علماء فیھما جمیعا، نقیض الجھل، علم علما وعلم ھو نفسھ، : العلم

 .(1) "عرفتھ : وعلمت الشيء أعلمھ علما

المنظم ھو التصمیم : " رف عبد الرحمن الھاشمي وطھ علي حسین الدلیمي التعلیم قائالـویع     

في األداء، وھو المعلم على انجاز التغییر المرغوب فیھ للخبرة أو الخبرات التي تساعد المقصود 

بالتوجیھات، وتحملھ مسؤولیة إنجاز الطالب لتحقیق المعلم الطالب التي یمد فیھا أیضا العملیة 

 . )2("األھداف التعلیمیة 

في الجھد الذي یخطط لھ المعلم وینفذه ھذا المفھوم حول التعلیم بأنھ نستخلص من خالل 

وذلك من أجل تعلیم مثمر وفعال، وبما أن علم التعلیم ھو شكل تفاعل مباشر بینھ وبین التالمیذ 

عرف التعلیمیة في مداخلتھ حول تعلیمیة  محمد السعید غطاسالدیداكتیك، فنجد التعلیمیة أو 

في اللغات األوروبیة مشتقة من كلمة ذات أصل : قائال بأنھاالمادة وطرائق التدریس 

Didaktikos والمشتقة أصال من الكلمة اإلغریقیة"  فلنتعلم، أي یعلم بعضنا بعضا "وتعني  

didaskein للداللة على كل ما ذ مدة طویلة ـمن كـة دیداكتیـكلمد استعملت ـم، وقـاھا التعلیـومعن

 .)3(وفي المدارستحدث في العادة داخل األقسام یرتبط بالتعلیم من أنشطة 

والمھارات إلى التالمیذ، وقد عرفت ھذه الكلمة الكثیر من التطور وتستھدف نقل المعلومات  

 : ویمكن حصره في اتجاھین رئیسیین

                                                            
 

  .264، ص 10، مادة علم، ج "لسان العرب : " ابن منظور )1(
  .  20، ص "استراتجیات الحدیثة في فن التدریس : " عبد الرحمن الھاشمي وطھ حسین الدلیمي) 2(
 ".تعلیمیة المادة وطرائق التدریس : " محمد السعید غطاس: ینظر مداخلة )3(
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تشمل النشاط الذي یزاولھ المدرس، فتكون الدیداكتیك بالتالي مجرد  اتجاه ینظر إلیھا باعتبارھا -1

أن الذي یحدث أساسا داخل حجرات الدرس والذي یمكن  النشاط التعلیميننعت بھا ذلك صفة 

 .كمرادف للبیداغوجیا كلمة الدیداكتیكیستمد أصولھ من البیداغوجیا، وتستعمل أیضا 

 .)1(اتجاه یجعل من الدیداكتیك علما مستقال من علوم التربیة -2

 ؟اغوجیا فما ھو مفھوم ھذا المصطلحبما أن كلمة الدیداكتیك تأتي كمرادف للبیدف 

 :اـوم البیداغوجیـمفھ
إلى تربوي أصلھ یوناني، ویعني لغویا العبد الذي یرافق األطفال إن البیداغوجیا مصطلح " 

 فدوركایمالحدیث عن البیداغوجیا وأھمیتھا،  اآلونة األخیرة كثرالمدرسة، وفي 

DURKHEIM  وجون دیويفي التربیة، یراھا النظریة العملیة John Dewey  أنھا یؤكد

یتلخص في أن الفرنسي لھ رأي آخر  R. HUBERTرونیھ أوبیرترقى لدرجة العلم، لكن 

التربیة نفسھا موضوع البیداغوجیا، والتي تضع المبادئ وتحدد األھداف وتنتقل إلى التطبیقات 

ي موضوع مختلف الصناعات التربویة، ثم إن عمر استراتیجیات البیداغوجیا الجدیدة الیوم التي ھ

عمر قصیر مقارنة مع البیداغوجیا التقلیدیة التي عمرت لمدة قرون، ، ولكنھ نیزید عن القر

بنجاحھا في یكشف التأمل في التاریخ نشأة البیداغوجیا الجدیدة أنھا ارتبطت من حیث الظھور و

من إعاقات، متعلمون كانوا  یعانون الذین ةـات الخاصـمتعلمین ذوي الحاجللترتیبیة تربیة وإعادة 

بأنھم فاشلون دراسیا أو مھددون بالفشل واالنقطاع عن متابعة  یوصفون في المقاربة التقلیدیة

و مركز العملیة إنسان كامل االعتبار، وھبأن الطفل الحدیثة ترى التعلم والدراسة، فالبیداغوجیا 

یستعمل مصطلح الدیداكتیك على نا تلبیتھا واحترامھا، وحالیا التربویة لھ احتیاجات وحقوق علی

 .ا للبیداغوجیاالخصوص باعتباره مرادف

وال جزءا من تخصص، وال یشكل أیضا كتلة من تخصصا ویضیف إن الدیداكتیك ال یشكل  

من أنماط تحلیل ظواھر التدریس وإنما ھو مسعى، أو على وجھ الدقة نمط معین التخصصات 

")2(.  

                                                            
 المرجع السابق )1(
 .2013، "واألدب منبر حر للثقافة والفكر " ، "العملیة التعلیمیة والدیداكتیك: " ینظر كریمة الجابي )2(
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في مجال مقاربة المنھج الدراسي التربویة، وكذلك إن الدیداكتیك العام یھتم بمختلف القضایا        

؟ المنھج الدراسيومنھ من البیداغوجیة والدیداكتیك إلى المنھج الدراسي، فما ھو والتعلیم التربیة 

 .؟في مفھومھ اللغوي واالصطالحي عند أھل التخصص

 :جـوم المنھـمفھ

 : ــةلغ -أ 

طریق نھج، بین واضح : نھج: " جـادة نھـول مـور حـرب البن منظـي لسان العـاء فـد جـلق      

وضح : كالمنھج، وأنھج الطریق: والمنھاجوضحھ : وھو النھج، وطرق نھجة، ومنھج الطریق

لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا  ﴿: واستبان وصار نھجا واضحا بینا، وفي قول سبحانھ وتعالى

 .)2("لغتان إذا وضح : الطریق المستقیم، ونھج األمر وأنھج: والنھج ،)1(﴾

 یمثلوالتعلیمیة من عناصر العملیة التربویة عنصر مھم ھو المنھج أو المنھاج  صطالحوفي اال

في تحقیق ھذه ووفق خطتھا وأھدافھا تحقیقا لرسالتھا إلى تالمیذھا جمیع ما تقدمھ المدرسة 

المعرفة المسمى أحیانا بالمحتوى،  وكمة الواضحة ـو الطریقـھج ـبأن المنھرى ـاألھداف، وی

 .)3(إلى المتعلماألنشطة التعلیمیة التي ستوصل ھذا المحتوى وكذلك 

 

 

 

 

 : ةــالخالص

فتراھم یستثمرون أیة لحیاة الناس ینظر الكثیرون إلى التعلیم كعملیة متواصلة تظل مالزمة        

أن تعلموھا لھم إلتقان مواضیع سبق أو السعي على المواضیع الجدیدة  لالطالعفرصة متاحة 

                                                            
 .من سورة المائدة 48اآلیة  )1(
 .366،  ص 14، مادة نھج، ج " لسان العرب" :  ابن منظور )2(
 . 35، ص 2005، 1دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط : ینظر ردینھ عثمان یوسف وخدام عثمان یوسف )3(
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بما جعل هللا  اعلم أن العلوم البشریة خزانتھا النفس اإلنسانیة: " في مقدمتھ ابن خلدونومنھ یقول 

ثم بإثبات العوارض أوال، بالتصور للحقائق ذلك الفكر المحصل لھا  الذي یفیدھافیھا من اإلدراك 

 .)1("عنھا ثانیا أو نفیھا الذاتیة 

أھداف بین طرفین لكل منھما أدوار یمارسھا من أجل تحقیق التدریس موقف یتمیز بالتفاعل إن  

كافة معطیات العملیة التربویة، من التي تتولى تنظیم وموازنة معینة، وللتدریس أسالیبھ وطرقھ 

الھادف وھو التعلیم الھدف العام ومنھ بلوغ األھداف التعلیمیة وذلك لتحقیق معلم وتالمیذ ومنھج 

 .والفعال للتالمیذ

 

 

                                                            
 .532ص ، 2007، 1، دار الفكر الجدیدة، القاھرة، المنصورة، ط " مقدمة ابن خلدون"  :عبد الرحمن ابن خلدون)1(
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 :توطئــة

عماد العملیة التعلیمیة د تعددت أسالیب التدریس وتعددت طرائقھ، وأسالیب التدریس تعد ـلق

 .)1(التعلمیة

ا ھا ومستلزماتھاألسالیب الحدیثة في التدریس من حیث مفھومتناول وفي ھذا الفصل سأ 

خمسة منھا في الفصل األول المھمة منھا وھي ستة أسالیب  ومحاسنھا وعیوبھا، ولقد تناولت

وأسلوب المشروع، وأسلوب لعب األدوار، وأسلوب االكتشاف، ل المشكالت، ـوب حـأسل: وھي

لھ فصال كامال وذلك لنتحدث  سلوب التعلیم التعاوني الذي خصصتوأوأسلوب العصف الذھني، 

 .عنھ بالتفصیل

؟ وكیف أثرت في العملیة التعلیمیة التدریس الحدیثة؟ وما ھي وظائفھا وأھدافھافما ھي أسالیب  -

 .التعلمیة ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أسلوب حل المشكالت: أوال
                                                            

األردن، ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، "طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین : " عبد اللطیف بن حسن بن فرج: ینظر) 1(
 .125، ص 1،2005عمان، ط 
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 :ھـمفھوم - أ

 Problem-Solving التـل المشكـوب حـة أسلـس الحدیثـدریـب التـم أسالیـن أھـإن م       

Method  وذلك لمساعدة والذي یعتبر من األسالیب التي یتم التركیز علیھا في تدریس العلوم

وذلك بأنفسھم ومنھ تشجیع الطلبة على البحث  ، للمواقف المشكلة الطلبة على إیجاد الحلول 

العلماء، وتتداخل ھذه  العلمي الذي یقوم بھوالتجریب الذي یمثل قمة النشاط والتساؤل  والتنقیب

من األسالیب الحدیثة، وھي طریقة أخرى أو أسلوب آخر مع طریقة االكتشاف الطریقة في العلوم 

من طریقة االكتشاف، أو ال یتجزأ العلمیة یعتبرونھا جزءا ونجد كثیرا من المختصین في التربیة 

أو  ،یتطلب موقفا مشكال التفریق بینھما ألن أسلوب االكتشاف لھا وبالتالي یصعب امتدادأنھا 

ویفسر ویستنتج  ،ویتساءل ویجمع المعلوماتلیبحث تفكیر الطالب بحیث یجره سؤاال تفكیریا یثیر 

 .إلى حل المشكلةویجرب للوصول 

العلمیة من قبل الطالب  المفاھیم والمبادئ اكتشافوطریقة حل المشكالت تركز على       

وذلك حسب األھداف تعلمیة جدیدة، وتطبیقھا، ومن ثم االستفادة منھا في مواقف تعلیمیة 

تدریس العلوم واستراتیجیات تعلیمھا وتحقیقا ألھداف العلوم الحدیثة المرسومة من قبل مناھج 

 .وتعلمھا

التي  )الطلبة(المتعلمین لدى األفراد مع طبیعة عملیة التعلم شى طریقة حل المشكالت اتتم      

معلمي وعلیھ فإن استخدام تقتضي أن یوجد لدى الطالب المتعلم ھدف أو غرض یسعى لتحقیقھ، 

العلمیة أو موقف مشكل أو سؤال علمي محیر كمدخل للدروس العلوم وإثارتھم لمشكلة علمیة 

 .(1)"التعلیمي حل المشكلة المبحوثة ومتابعة النشاط یكون دافعا أو حافزا دقیقا للتفكیر المستمر 

معنى ھذا أن طریقة حل المشكالت تعتبر من أفضل طرق المناسبة كعملیة التعلم لدى أفراد 

 .المتعلمین وھذا یعود إلى تركیزھا على اكتشاف المفاھیم والمبادئ العلمیة

حالة بأنھ " أسلوب حل المشكلة  ردینة عثمان یوسف وحذام عثمان یوسفرف ـیع

الخروج من الحیرة وحل الغموض إلیجاد حل من أجل والتأمل غامضة تدفع األفراد إلى التفكیر 

                                                            
، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، "طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین: "عبد اللطیف بن حسن بن فرج: ینظر (1)

 .126، 125، ص 2005، 1عمان، ط 
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نھا طریقة تعزز عالقة المدرسة ، في نظرھما إفي التدریسالموجود، وطریقة حل المشكالت 

ة سوف ـن ھذه الطریقة ألـنافع اعیةـج وظیفة اجتمـوتجعل للمنھ ذـالتي یعیش فیھا التلمیبالبیئة 

معتمدا في المناسبة  إلى إیجاد الحلولقدرة على مواجھة المشكالت والسعي  أكثرتجعل التلمیذ 

وأن ھذه ربط العلم بالعمل وبتكامل الفكر مع الواقع وذلك من خالل  ،ذلك على نشاطھا الخاص

تمكن المعلم أو المدرس من تحویل جمیع المواضیع الدراسیة إلى مشكلة تثیر انتباه الطریقة 

 .وتعمل على شدھم إلى الحصة الدراسیةالتالمیذ 

 :ل المشكالتـزات أسلوب حـممی -ب

من ھذه الطریقة والتي یمكن ایجازھا بما التي یمكن تحقیقھا اك الكثیر من الفوائد والمزایا ــھن     

 :یلي

باتجاه المشكلة من أجل إیجاد الحل وتوجھ تفكیرھم تعمل على إثارة انتباه الطلبة والتالمیذ  -1

 .المناسب

وذلك من خالل التوجیھات واإلرشادات  ،التالمیذ والمعلمتعزز العالقة وتقوي الثقة ما بین  -2

 .التي یقدمھا لھم

 .)1(للطلبة والتالمیذ تاجیةالقدرات التحلیلیة واالستنتعمل على تنمیة  -3

معنى ھذا أن أسلوب حل المشكالت یوجھ تفكیر الطالب باتجاه المشكلة وذلك بغیة إیجاد الحلول 

 . المناسبة وتعزیز العالقة ما بین ھؤالء الطالب والمعلم

 

 

 

 :اـــعیوبھ -ج

                                                            
، دار المناھج للنشر "سالیبطرائق التدریس، األھداف والوسائل واأل: " ردینة عثمان یوسف وحذام عثمان یوسف: ینظر) 1(

 .  وما بعدھا 92، ص 2005، 1والتوزیع، األردن، عمان، ط 
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التربیة في مجال التربویین والمختصین من وجھة نظر طریقة تربویة مزایا وعیوب ل ـلك      

 :األخرى وھناك من یوجھ االنتقادات في طریقة حل المشكالت ومنھاوالمجاالت والتعلیم 

وھذا سیؤثر على حالتھم  ،الصحیحةقد ال یتمكن الطلبة والتالمیذ من التوصل إلى الحلول . 1

 .التعلیميالنفسیة وعلى قدراتھم الذھنیة وعلى مستواھم 

ألن التالمیذ ودقیق الدراسیة بشكل مفصل ھذه الطریقة قد ال تسمح للتالمیذ بفھم المادة  إن .2

 ،غیر متكاملولكنھ قد یكون ل یعتقدون بأنھ الحل الصحیح ـى الوصول إلى أي حـإلون ـیسع

 .فإنھم سوف یكتسبون معلومات ناقصة وغیر كافیةوبذلك 

 :التـوب حل المشكـول أسلـط حـمخط -د

 : یمكن إظھار مخطط یبرز طریقة حل المشكالت والمخطط كاآلتي      

 

 

  

 

 

  

 )1(مخطط یوضح أسلوب حل المشكالت -1

 

 

 

 :التـواع المشكـأن -و

                                                            
 .وما بعدھا 92المرجع السابق، ص  )1(

 الھدف
 

 الحاجة
 

 إثارة
 المشكلة

 

جذب 
 االنتباه

 

مراجعة 
 المعلومات

 

البحث عن 
 المعلومات

 

تقییم 
 الحلول

 

 اختیار الحل
 المناسب
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 : اكـد فھنـة والتعقیـالت من حیث البساطـف المشكـلتخت      

 .مشكالت بسیطة وأخرى معقدة -1

 .مشكالت حلت وأخرى لم تحل -2

 .مشكالت عملیة ومشكالت فكریة -3

 .مشكالت خاصة ومشكالت عامة -4

 .مشكالت حقیقة ومشكالت غیر حقیقیة -5

 .اجتماعیةتعلیمیة ومشكالت مشكالت  -6

 .(1)الخ...مشكالت تربویة ومشكالت اقتصادیة، سیاسیة، قانونیة،  -7

معنى ھذا أن أسلوب حل المشكالت یواجھ عدة مشكالت لم تحل وھذه المشكالت تتعدد وتتنوع 

 .إلخ... من مشكالت بسیطة ومعقدة، عملیة وفكریة، خاصة عامة، حقیقیة وغیر حقیقیة

 :المشكالت دور المعلم في أسلوب حل -ھـ
 :في النقاط اآلتیةویتمثل ذلك ام في أسلوب حل المشكالت ـم دور ھـللمعل     

 .والبیاناتمختلفة لجمع المعلومات دفع الطلبة على استخدام مصادر  -1

 .في كیفیة الحصول على المعلومات الالزمةتدریبھم على استخدام المكتبة  -2

 .المستقاة وتصنیفھاتدریبھم على تبویب تلك المعلومات  -3

التي اطلعوا علیھا واستخراج تدریبھم على تلخیص واقتباس بعض الفقرات من الموضوعات  -4

 .المرتبطة بالمشكلةاألفكار والمعلومات 

اإلحصائیات واالطالع على أنواع والرسومات واألشكال البیانیة تدریبھم على قراءة الجداول  -5

 .واستخدامھا

 .)2(أمكنة الحصول على المصادر معرفة تحدید وحصر -6

األدبیة ھام جدا حیث یغرس في الطلبة روح الشجاعة إن دور المعلم في أسلوب حل المشكالت 

 .المشكلة والدفاع عن وجھة نظرھمفي مناقشة محتویات 

 .م باالكتشافـوب التعلـأسل :ثانیا
  :ھـمفھوم  -أ

                                                            
 .  وما بعدھا 93المرجع السابق، ص  (1)

، 1ن، إربد، ططرائق التدریس العامة وتنمیة التفكیر، دار األمل للنشر والتوزیع، األرد: " ھاشم السامّرائي وآخرون: ینظر )2(
 .90، ص 1994
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في التدریس، والتي ینظر إلى دور الطالب من الطرق التقلیدیة كتشاف تغایر طریقة التعلم با      

 ،في عملیة التعلیم والتعلمأنھ یتلقى من المعلم المعلومات دون أن یكون مشاركا إیجابیا خاللھا 

عملیة التعلم على أساس النظرة إلى اعتبار أو الطریقة االستكشافیة وتقوم طریقة االكتشاف 

من أھداف التعلم وعلى الرغم من أجل تحقیق یتداخل فیھا الطرفان  ،عملیة واحدةوالتعلیم 

االكتشاف في الخاصة بالتربیة بضرورة استعمال طریقة والمنظمات توصیات غالبیة اللجان 

محددة توضح بدقة كیفیة التعلم والتعلیم، إال أن ھذه الطریقة لم توضع لھا مبادئ ومقاییس 

 .استعمالھا في التعلیم

العالقة التي تربط بین التعلیمي یقوم التلمیذ باكتشاف ھذه الطریقة أو ھذا األسلوب  وفي      

لھ مستویات لذا فمن غیر أو اكتشاف القاعدة التي یقوم علیھا الحل، والتعلم باالكتشاف  ،المتغیرات

في مجال االكتشاف، وذلك بسبب وجود باألعمال نفسھا  القیام المتعلمینالمعقول تكلیف جمیع 

أن یراعي المعلم القدرات من المفید العقلیة واستعدادھم، لذا فإنھ الفروق الفردیة في قدراتھم 

مع امكاناتھم االكتشاف حتى تتناسب یمارسونھا من خالل عند تھیئة نشاطات لدى طالبھ المتفاوتة 

 .ویستطیعون القیام بھا بكفاءة

 :اـدف منھـالھ -ب
في والتعلیم، والمساھمة دور الطالب في عملیة التعلم إلى تفعیل ة االكتشاف ـدف طریقـتھ     

إلى كل الموضوعات لن یستطیع الوصول ومع ذلك فإن الطالب المختلفة،  المواقف التعلیمیة

سلبا على وعدم القدرة، التي ترتد علیھ قد یشعره بشيء من العجز  وأن مثل ھذا األمربنفسھ، 

والتي ینصح أن تكون أن یقدم لھ المساعدة فإنھ من واجب المعلم وعدم الثقة أشكال من الخیبة 

  (1)ب والوسائلـوده إلى األسالیـرة، عن طریق اإلیحاء والتلمیح مما یقبطریقة غیر مباش

المعلم وتوجیھھ والحقائق أن یكون بحثھ تحت إشراف أن یراعي عند بحثھ عن المعلومات وذلك 

 .)2(الجدیدة والصحیحة التي تنتمي إلى موضوع معینالمعلومات الطالب من اكتشاف كي یتمكن 

 .معنى ھذا أن طریقة االكتشاف لھا دور فعال في عملیة التعلم والتعلیم

 :افـم باالكتشـفي التعلا ـم مراعاتھـعلى المعلة التي ـر المھمـن العناصـوم     

 .افـالب لالكتشـدى الطـة لـالدافعیارة ـاستث -1

                                                            
 .وما بعدھا 142، ص "طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین: "عبد اللطیف بن حسن بن فرج: ینظر) 1(
 .وما بعدھا 142، ص "طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین: "عبد اللطیف بن حسن بن فرج: ینظر) 2(
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ومعارفھم السابقة كأساس الكتشاف أمور یمكن أن تبنى على ھذه استثمار خبرات التالمیذ  -2

 .الخبرات

 .المناسبة التي تشجع على االكتشافاألجواء توفیر  -3

 .مساعدة التلمیذ على تخمین اكتشاف الحل -4

 .نــــة التخمیـن صحـد مـالتأك -5

 .على التطبیق الصحیحمساعدة المتعلم  -6

 :دف المنشود بأربع خطوات تتمثل فيـول إلى الھـاف للوصـم باالكتشـالمتعلر ـویم      

 .- الشعور بالمشكلة –خطوة التفكیر العصبي  -1

 .خطوة االنتباه إلى أشیاء أخرى في الموقف -2

 .(2))الحدسالتأكد من (خطوة الومضة الفجائیة من االستبصار  -3

 :أھمیة أسلوب االكتشاف -ج

ولقد أورد ألسلوب االكتشاف عدة فوائد لعل أھمھا تكوین متعلم نشیط باحث عن المعرفة،       

 :في عدة نقاط یأتي ترتیبھا كاآلتيأھمیة أسلوب االكتشاف  رشید التلواتي

تتبع الدالئل وتسجیل في أنھ یساعد المتعلم على تعلم كیفیة تتجلى أھمیة التعلم باالكتشاف  -

 .، ومنھ اكتساب مھارات التعامل مع المشكالت الجدیدةالنتائج

ویشجع التفكیر النقدي یعود أسلوب االكتشاف المتعلم على التحلیل والتركیب والتقویم  -

 .وینمي االبتكار واإلبداع

 .لمدرس إمكانیة التحقق من مدى فھم الطالبیعطي ل -

 .حسب وتیرتھ الخاصةیعطي للمتعلم الفرصة للتعلم  -

تحدیات العصر، عبر االعتماد على أنفسھم في مراحل یدرب الطالب على مواجھة  -

 .الوصول إلى المعلومة

                                                            
 .وما بعدھا 143المرجع السابق، ص  (2)
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بما یوفره لھم من تشویق أثناء یر حماسة الطالب ویزید من دافعیتھم نحو التعلم، یث -

 .(1)اكتشافھم للمعلومات

تجلى في مساعدة المتعلم على تعلم كیفیة تتبع تأھمیة أسلوب التعلم باالكتشاف  أن معنى ھذا     

ومنھ فھذا األسلوب والتقویم وتنمیة االبتكار واإلبداع لدیھ، وتعلم التحلیل  ،والنتائجالدالئل 

في نفسھ الحماسة والتشویق أثناء الوصول  یثیرمن دافعیة المتعلم نحو التعلم والتعلیمي یزید 

 .المعلومة واكتشاف

 :ممیزاتھ -د
من أسالیب التعلم ویتمیز بھا عن غیره ألسلوب التعلم باالكتشاف عدة ممیزات یختص بھا       

 :ومن ھذه الخصائص ما یلي

منتج بمجرد تدریس موضوع معین، والمتعلم أسلوب االكتشاف عملیة مستمرة ال تنتھي  -

 .للمعرفة ولیس مستھلكا لھا

عوض االھتمام في أسلوب االكتشاف یتم االھتمام بالعملیات العقلیة كالتحلیل واالستنتاج  -

 .المفرط بالمعلومات

 .أكثر من المادة التعلیمیةیعتبر المتعلم محور العملیة التعلیمیة التعلمیة والتركیز علیھ  -

 .)2(في أسلوب االكتشاف تستھدف الدافعیة الداخلیة للمتعلم -

 .باألجوبة اھتمامھالمفتوحة أكثر من وخصوصا یھتم باألسئلة  -

في المرتبة االكتشاف التفكیر العلمي في المرتبة األولى لیأتي المحتوى المعرفي یعتمد  -

 .الثانیة

یتضمن ھذا األسلوب االعتماد على التجریب أكثر من العرض النظري، ویتضمن إیجابیة  -

 .المتعلم ونشاطھ

 :ھــواعـأن -ھـ
 : كغیره من األسالیب ولھ ثالثة أنواع یأتي ترتیبھا كاآلتيألسلوب االكتشاف أنواع وأقسام       

 :اف الموجھـاالكتش .1

                                                            
 
 .2015، الجزائر، )مداخلة" (ما ھو التعلم باالكتشاف؟ وكیف یمكن توظیفھ في الفصل الدراسي؟ : " رشید التلواتي) 1(
 . المرجع نفسھ) 2(
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فیة كایتبین من اسمھ أن المدرس یقوم بتوجیھ المتعلمین عبر تعلیمات یشترط فیھا أن تكون      

قدراتھم العقلیة للوصول لنا نجاحھم في استخدام لضمان حصولھم على خبرة جیدة، خبرة تؤكد 

لمتعلمي المراحل المطلوب منھم، وھذا األسلوب مناسب إلى القوانین أو المفاھیم أو المعلومات 

على الھدف التعلیمیة األولى من خالل خبرات عملیة مباشرة، ومن المھم إطالع المتعلمین 

 .العملیةاالكتشاف إلشراكھم في كل تفاصیل ھذه والغرض من كل خطوة من خطوات 

 :ھ الموجھـاف شبـاالكتش. 2
من التوجیھات والتعلیمات یكتفي فیھ المعلم بعرض المشكل وتقدیم مرفوق بأقل قدر ممكن      

النشاط طریقة الوصول إلى الحل باستعمال إلعطاء المتعلمین مساحة أكبر من الحریة في اختیار 

 .العملي والعقلي، كل حسب وتیرتھ وطریقة عملھ

 :رـاف الحـاالكتش . 3
یواجھ المتعلمون مشكلة معینة ثم یترك لھم حریة وھو االكتشاف المتقدم بتعبیر آخر، وفیھ      

یستلزم أن  –بالطبع  –للتحقق بغیة الوصول إلى حل وھو وتنفیذ التجارب صیاغة الفرضیات 

 )1(.المتعلمون قد مارسوا وتدربوا على النوعین السابقین من االكتشافیكون 

معنى ھذا أن أسلوب االكتشاف یتضمن عدة أنواع وأقسام وكل نوع یعمل على توجھ المعلمین 

 .یمات لضمان حصولھم على خبرة جیدةوالمتعلمین على صیاغة الفرضیات واستخراج التعل

 

 :دور المعلم في التعلم باالكتشاف. 4
للمعلم في التعلم باالكتشاف دور ھام ال یقل أھمیة عن دوره في أسالیب التعلم األخرى       

المسؤول األول عن تحدید  یبقى المدرس من التعلم،الفاعل الرئیسي في ھذا األسلوب وكونھ 

طرحھا على شكل تساؤل أو مشكلة، ویأتي المفاھیم العلمیة والمبادئ التي سیتم تعلمھا ومن ثم 

 )2(:كاآلتي في نقاط مختصرةدوره 

 .توفیر وإعداد المواد التعلیمیة الالزمة لتنفیذ الدرس -

 .ةـة فرعیـأسئلل ـة على شكـصیاغة المشكل -

 .أو التجارب التي سینفذھا المتعلمونتحدید األنشطة  -

                                                            
 المرجع السابق )1(
 .2015، الجزائر، )مداخلة" (ما ھو التعلم باالكتشاف؟ وكیف یمكن توظیفھ في الفصل الدراسي؟ : " رشید التلواتي )2(
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 .نــال المتعلمیـم أعمـویـتق -

 .مساعدة المتعلمین على تطبیق ما تعلموه في مواقف جدیدة -

 ):عیوبھ(التعلم باالكتشاف د ـنق -و
إن أسلوب التعلم باالكتشاف كغیره من األسالیب لھ ممیزاتھ وعیوبھ وقد ظھرت مؤخرا       

التعلیمي الذي یقدمھ التعلم اتجاھات وأفكار تشكك في فعالیة النموذج  1999وتحدیدا منذ سنة 

االنتقادات نجد القلق یشوب مقارنة بنتائج غیره من أشكال التعلم األخرى، ومن ھذه باالكتشاف 

ومنھ ورود بعض األخطاء وسوء الفھم أو االرتباك أو اإلحباط عندما نترك الطالب عملیة التعلم 

 .(2)1یكتشفون الموضوعات بأنفسھم

 .ب األدوارـوب لعـأسل: ثالثا
 :ھــمفھوم -أ

أسلوب لعب األدوار ھو أحد أسالیب التعلیم والتدریب الذي یمثل سلوكا حقیقیا في موقف      

عبد التي تسند إلیھم بصورة تلقائیة، وقد عرف مصطنع، ومنھ یقوم المشتركون بتمثیل األدوار 
أسلوب لعب األدوار خطة من خطط : " أسلوب لعب األدوار قائال اللطیف بن حسین بن فرج

في النشاط التعلیمي ویتقمص كل فرد من المشاركین وقف یشابھ الموقف الواقعي، في مالمحاكاة 

في حدود عالقة دوره بأدوارھم التي توجد في الموقف الواقعي، ویتفاعل مع اآلخرین أحد األدوار 

"(3). 

من خطط بأنھ خطة من خالل ھذا التعریف حول مفھوم أسلوب لعب األدوار  یمكنني القول      

المحاكاة یكون في موقف مشابھ للموقف الواقعي ومنھ تقمص دور لكل فرد من أفراد النشاط 

 .التعلیمي أي الطلبة ومنھ تفاعل كل فرد مع اآلخر وذلك لوجود عالقة بین أدوار كل فرد منھا

 :زات أسلوب لعب األدوارـممی -ي
یتمیز أسلوب لعب األدوار بأنھ یوفر فرص التعبیر عن الذات وعن االنفعاالت لدى الطالب،       

ف على أسالیب الدرس المطروح، ویساعد في التعر من اھتمام الطالب بموضوعوكذلك یزید 

                                                            
 .السابق المرجع) 1(
 
 
 
 . 119، ص "طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین "  :عبد اللطیف بن حسین بن فرج)3(
 .  196، 195، ص نفســھالمرجع  )2(
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التفكیر لدى الطالب وتشجیع روح التلقائیة لدیھم، ویتألف نشاط لعب األدوار من تسع خطوات 

 :تأتي كاآلتي

 .تشمل عرض المشكلة على الطالب لیتعرفوا علیھا :تسخین الجماعة -1

 .وصف الشخصیات المختلفة للطالب وتقسیم األدوار: اختیار المشاركین -2

 .رحــسـة المـتھیئ -3

 .ل ثم تحلل الحقاـرب التمثیـة تجـكل الجماع: نـداد المالحظیـإع -4

 .ةــــیـة بواقعـوالمخاطبة ـیـاألداء بتلقائ: لـم والتمثیـالتجسی -5

 .ثم أداء األدوار بھاتفسیرات مختلفة لألداء التمثیلي : ة والتقویمـالمناقش -6

عدة مرات ویشارك المدرس والطالب في التكرار واإلعادة للتمثیل : إعادة التمثیل والتجسیم -7

 .لألدوارعمل ترجمات جدیدة 

 .(1) .الحل وإمكانیة حدوثھ على أرض الواقع طرح األسئلة حول منطقیة: المناقشة والتقویم -8

وبالتالي فإن أسلوب لعب األدوار یحمل سمات ومواصفات عدیدة تمكنھ من توفیر فرص      

التعبیر عن الذات وعن انفعاالت لدى الطالب مما یجعل الطالب مھتما بموضوع الدرس 

 .المطروح

 توضحالتي وموقع واحات تربویة النقاط األساسیة  یحدد صاحب :أھمیة أسلوب لعب األدوار -ن

 :یمكن ذكرھا كاآلتياستعمال ھذا األسلوب 
إال استمرار لما اعتاد الطلبة أن یتعلموه في حیاتھم إن التدریس بأسلوب تمثیل األدوار ما ھو  -1

القیام كیفیة یتعلمون عن طریق القیام بھذا األسلوب للحصول على المعرفة، فالناس العادیة 

 .باألشیاء

عن طریقھا  ونحیث یتعلمب ملیات التفكیر والتحلیل لدى الطالإن ھذا األسلوب یشجع ع -2

 . الحقائق والعملیات واالستراتیجیات

 .فیما بینھم والتعلم من بعضھم البعضوالتواصل على االتصال یشجع ھذا األسلوب الطلبة  -3

یستطیع المعلم باستخدام ھذا األسلوب أن یتعامل مع مختلف فئات الطلبة بغض النظر عن  -4

 .قدراتھم
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شخصیة ومھارات االتصال صة لممارسة وتطویر المھارات الیعطي ھذا األسلوب فر -5

 .والتواصل

 )1(.قــة والتطبیـن النظریـل بیـل التكامـیسھ -6

 دور المعلم لتفعیل أسلوب لعب األدوار : 
 :يـدور اآلتـوم بالـم أن یقـلى المعلب عـب األدوار یجـوب لعـل أسلـلتفعی

 .ذـات التلمیـعلى استجابھ ـم في رد فعلـر مقیـم غیـون المعلـب أن یكـیج -1

 .األدواردا مباشرا أثناء لعب ـون مرشـأن یكون معینا للتالمیذ واستجاباتھم وأن یك -2

 ).قراءة ما بین السطور (أن یستمع المعلم إلى الرسالة المخبأة في استجابات التلمیذ  -3

لوجھات النظر عن رد فعلھ على استجابات التلمیذ من أجل زیادة وعیھ أن یشرح ویعبر  -4

 (2).التعبیر عنھا تمّ والمشاعر والقیم التي 

المعلم أثناء التعلم بأسلوب لعب األدوار أنھ الذي یقوم بھ من خالل الدور الفعال ستخلص أ      

في وأن یستمع المعلم إلى الرسالة المخبأة لعب األدوار، أثناء دور مھم یتمثل في إرشاد التالمیذ 

فعلھ على استجابات التلمیذ من أجل زیادة وعیھ وأن یشرح ویعبر عن رد التلمیذ، استجابات 

 .والقیم التي تم التعبیر عنھاوالمشاعر لوجھات النظر 

 ).Project Method(أسلوب المشروع : رابعا
 :ھـمفھوم -أ

 أو فعالیةأو تجربة یمثل نشاطا الدور األساسي في تحقیق ذلك ألنھ  وب المشروعـسلألإن       

إن ھذا أو جماعي من أجل تحقیق ھدف معین، بشكل فردي  التلمیذ والتي یقوم بھاالخ، ...

المعتمدة من الطرائق في الوقت الحاضر العشرین ولقد أصبح القرن األسلوب ظھر في بدایة 

ویجب أن یكون والتي تمتلك الوسائل والتقنیات الحدیثة، والجامعات بشكل واسع في المدارس 

ھذا یتوقف والمھارات والخبرة، وأن ھو إكساب التالمیذ والطلبة المعرفة الھدف من المشروع 

اإلحساس بوجود التنفیذ والتوصل إلى الحقائق المحددة من خالل وإمكانیة على طبیعة المشروع 

 .المشكلة وتحدیدھا

 :أنواع أسلوب المشروع -ب

                                                            
 .196المرجع السابق، ص  )1(
 .2005، ،  الملتقى التربوي، غزة، فلسطین"التعلم عن طریق لعب األدوار :" عطیة العمري: ینظر )2(
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فھناك المشروع : عدد المشاركینبتنوع المشاریع ومن حیث إن أسلوب المشروع یتنوع      

بإعداد مشروع أي یقوم كل طالب من المشاریع بشكل فردي الفردي ویكون العمل في ھذا النوع 

مختلفا عن المشاریع بشكل فردي أو یكون نفس المشروع ولكن كل طالب یعمل على لوحده 

برنامج على بناء ھندسي أو إعداد أو تصمیم  كل طالب بتحضیر الدائرة الكھربائیةمثل قیام انفراد 

أو فعالیة مسرحیة وھو المشروع الجماعي مثل تقدیم وھناك النوع الثاني ، الحاسوب وغیرھا

والتنفیذ من جھة ومن في اإلعداد من الطلبة مشاركة مجموعة  یتطلب ذلك مدرسیة أخرى، فإن

لعوامل الوقت وطبیعة المشاریع  مشروع على حدةالمدرس متابعة كل أخرى قد ال یستطیع جھة 

 )1(.ھندسي لمدینة سیاحیةمما یقود إلى االعتماد على العمل الجماعي مثل تصمیم رسم 

 . اعـيل جمـردي إلى شكـل فـن شكـوع مـروع یتنـلوب المشـذا أن أسـى ھـمعن

 :ممیزات أسلوب المشروع -ج
 :يـزات تتمثل فـدة ممیـروع عـم بالمشـوب التعلـألسل      

 .يــالجماعل ـى العمـة علـدرب الطلبـی -

 .ینمي الممارسات الدیمقراطیة وروح النقد البناء -

 .یدرب الطلبة على مواجھة المشاكل والبحث عن الحلول المناسبة -

 .ةـة المحیطـال بالبیئـل االتصـر عوامـوفی -

 .دةـــــة روح المساعـدى الطلبـي لـنمی -

 .علم الطلبة االعتماد على النفس والصبر وعلى تحمل المسؤولیةی -

 (1).رةـارات والخبـة والمھـة المعرفـي لدى الطلبـینم -

أسلوب المشروع یدرب الطلبة على العمل الجماعي وینمي لھم روح المساعدة  معنى ھذا أن

 . واكتشاف الخبرات والمعارف والصبر على تحمل المسؤولیة

 :خطوات أسلوب المشروع -د
 :ترتیبھا كالتالي یتضمن أسلوب المشروع عدة خطوات یأتي      

 : اختیار المشروع  -1

                                                            
 .  109، ص "طرائق التدریس، األھداف والوسائل واألسالیب: " ردینھ عثمان یوسف وحذام عثمان یوسف: ینظر) 1(

 .وما بعدھا 110ص المرجع السابق،  (1)
 .111المرجع نفسھ، ص  )2(
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شیا امتمالتالمیذ بواقع حیاة مرتبطا متنوعة للمرور بخبرات الفرصة للتالمیذ ذلك أن یتیح       

والبیئة وأن تكون المشروعات التالمیذ إمكانات مشبعا لحاجاتھ وأن یراعي مع میول التالمیذ 

 .وبشكل مخططمتنوعة ومتوازنة ومترابطة وفي وقت محدد 

 : وضع خطة المشروع  -2
وتحدید خطوات تحدید األنشطة مع مراعاة وتوجیھ المعلم تحت إشراف ویقوم بھا التالمیذ       

المعلم تالمیذه وأن یتابع داخل المجموعة وذلك بتحدید دور كل فرد المشروع والمدة الزمنیة 

وما واجھھم ویراقب مدى إقبالھم، ویسجل التالمیذ ما توصلوا إلیھ من نتائج ویقدم لھم المشورة 

 )2(.من عقبات

 

 : تنفیذ خطة المشروع  -3

وذلك لمدى على المشروع وذلك للحكم بمناقشة ما تم عملھ المعلم یقوم التالمیذ تحت إشراف       

 .الخطة واألھدافواألنشطة وكذلك تجاوب التالمیذ مع المشروع 

 :تقویم المشروع -4

أن یستعین في مشروعھ بعد انتھاء التالمیذ من تنفیذ خطة المشروع یجب على المعلم        

 .التقویم ومالحظة أداء الطالببنتائج عملیة 

 : كتابة تقریر عن المشروع -5

التي یراھا المعلم  االقتراحات في لالمشروع النقاط التالیة والتي تتمث تقریریتضمن       

 .التي استغرقھا المشروع ومراقبة خطة المشروع لتحسینھضروریة، وفي الفترة الزمنیة 

النشط واالرتقاء جیدة التصمیم عملیة البحث والتأمل واالستفسار إن المشروعات الطالبیة       

وحل  ویعزز قدراتھم في التعلم الذاتيبالتفكیر مما ینعكس على نشاط الطالب العلمي 

 (1).المشكالت

                                                            
 . 14، ص 2007 ، جامعة اإلسكندریة، مصر،كلیة التربیة ،"المناھج وطرق التدریس : " وسام محمد إبراھیم: ینظر (1)

، مدونة نسیج، النظم العربیة المتطورة، "التعلیم القائم على المشاریع، قصص التطبیق في المؤسسات التعلیمیة " ھیام حایك،  )2(
2013. 



 الحدیثة التدریس أسالیب                                        األول                   الفصل
 

 
27 

معنى ھذا أن أسلوب المشروع یمر بعدة مراحل من اختیار لمشروع ووضع خطة لھ وتنفیذ ھذه 

 . الخطة بغیة اتاحة الفرصة للتالمیذ للمرور خبرات متنوعة

 :أھمیة أسلوب المشروع -ھـ

بنجاح، قد تستغرق ھذه وبلوغ المقصد منھ لمشروعات التعلم لتحقیق الھدف من التخطیط       

في نجاح وللتخطیط القائم على المشروع دور كبیر أو لفترة أطول بضعة أیام أو أسابیع المھمة 

في النقاط  ھیام حایكیبرزھا وللتعلم عبر المشروع أھمیة كبیرة في التعلم حیث عملیة المشروع، 

 )2(:التالیة

 

 .المستمرة والثابتة ةبالتغذیة الراجعأسلوب المشروع یزود الطالب  -

 .تـي إدارة الوقـالب فـد الطـیساع -

 .ح الوقت الكافي لتحقیق متعمق ولتطویر المشاریعـیتی -

 .یوفر فرص وافرة ویشجع التعاون المستمر بین الطالب -

 .مـادة لدیھـوالقین ـدرات المعلمیـي قـینم -

 .اــــوجیـولـل التكنـیكم -

 (1).محددة للتعلمیصمم أھداف ونتائج  -

حیث یساعد الطالب أسلوب المشروع یحمل الكثیر من األھمیة  أن وبالتالي یمكنني القول       

ویشجع على التعاون یوفر الفرص وكذلك وقدرات المعلمین، وتنمیة قدراتھم الوقت في إدارة 

 .للتعلموذلك بتصمیم أھداف محددة ویكامل التكنولوجیا بین الطالب المتبادل 

 :ھـــعیوب -و

إن أسلوب المشروع كغیره من أسالیب التدریس التي أخذت بوادرھا في الظھور مع بدایة       

من الطرق واألسالیب ولقد عیوبا كغیرھا ممیزات كثیرة تحمل في طیاتھا ھذا القرن والتي تحمل 

 :أنھ یحمل العیوب اآلتیةالمشروع حول أسلوب في مقولتھ  إبراھیم جبرانذكر 

                                                            
 .المرجع نفســھ (1)
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 .مادیة وبشریة قد ال تكون في كثیر من المدارسیحتاج أسلوب المشروع إلى إمكانات  -

ومزودة باآلالت مصممة بصورة خاصة لھذه الغایة یحتاج أسلوب المشروع إلى أماكن  -

 .الالزمة للدراسة والبحثوكافة التجھیزات والمعدات 

ال یستطیع المعلم غیر المدربة تدریبا خاصا، بحیث یحتاج ھذا األسلوب إلى الطواقم الفنیة  -

 (2). تطبیق ھذا األسلوب مع طلبتھ واالستفادة منھالمدرب 

عدة عیوب أو معوقات تحول دون یحمل أسلوب المشروع  ھذا أن ستنتج من خاللأ

حال كغیره من األسالیب التعلیمیة لھ إیجابیات وسلبیات وھذا وصول مستعملیھ إلى مبتغاھم، وھو 

 .كل العلوم

 .أسلوب العصف الذھني: خامسا
 :مفھومھ -أ

نسبیا إال أنھ ما زال یعد من الذھني موضوع قدیم حدیث، نشأ منذ مدة طویلة  العصف      

ویرى المعرفیون أن المعرفة متعلمة األسالیب الفعالة في تنمیة مھارات التفكیر لدى المتعلمین، 

في بنى المعرفة تجعل التغییرات في سلوك المتعلم قابلة للتطبیق من تغیرات وأن ما یحدث 

 .والتنفیذ

ولقد أورد المعرفیون عدة مفاھیم وتعریفات ألسلوب العصف الذھني منھا تعریف ولیم عبید       

عدد من الحصول على أكبر نشاط جماعي یصمم بقصد یعرف العصف الذھني بأنھ : " حیث یقول

م، ویقوم بھذه العملیة تحوز االھتماجدلیة معینة بشأن موضوع أو قضیة  األفكار من المشاركین

وضع قیود على تقدم عفویا دون لتجمیع كل األفكار ذات الصلة، والتي قد مجموعة من الخبراء 

أو غیر مسبوقة التخطیط وحلول مبتكرة أي من المشاركین، یستھدف ذلك تولید أفكار جدیدة 

 ."عن حل للمشكالت لمشروعات جدیدة أو البحث 

من األفكار المتعلقة ھو عملیة مصممة للحصول على أكبر عدد ممكن : " ویقول أیضا       

القدرة على تولید أفكار جدیدة، أو ھو خلق بمجال اھتمام معین، وھو تقنیة تزید بأقصى درجة 

 )1(.لتولید أفكار جدیدةحالة أفقیة من العقل 

                                                            
 . 2002 ، منتدیات أزاھیر األدبیة،"طریقة المشروع  ،أسالیب وطرق التدریس"  إبراھیم جبران، (2)

، 2009، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط"استراتیجیات التعلیم والتعلم في سیاق الجودة : " ولیم عبید :ینظر )1(
 .185ص 
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 :ھــأھمیت -ب
      : أھمھاعلى عدة تحركات وأسلوب العصف الذھني أو ما یسمى باستمطار األفكار یعتمد       

والتعبیر، والعصف الذھني یزیل حریة التفكیر بتلقائیة ودون قیود مع إطالق أنھ یطلق األفكار 

 )1(.حاجز الخوف والحرج من إبداء أفكار قد ال تعجب البعض وربما تغضبھم

باالسترخاء وعدم التوتر األسلوب یولد أكبر عدد من األفكار مع شعور  ھذاوبالتالي       

 .واالستمتاع بالحوار مع الثقة بالذاتیدفع كل األفراد للمشاركة والشعور بوجود بیئة آمنة، وكذلك 

 

ویتقبل الكم من ال یقیم األفكار التي ترد أو تتولد أثناء التفاعل، إن أسلوب العصف الذھني       

واتخاذ یطمح للوصول إلى حل المشكلة األفكار قبل الكیف أي نوعیة وجودة األفكار، وكذلك 

القرار المناسب بشأن الموضوع المطروح في النھایة، ومن خالل ھذه المھام التي یقوم بھا 

ة من مجموعأسلوب العصف الذھني وھذه األھمیة البالغة التي یحویھا فإنھ عملیة یقوم بھا 

  (1). إلى حل المشكالت بطرق إبداعیةالخبراء لتجمیع األفكار وھو أسلوب یوصل 

 :خطوات العصف الذھني -ج

 : للعصف الذھني عدة خطوات وتتمثل في      

 : تحدید المشكلة ومناقشتھا -1

إعطاء رئیس الجلسة للمشاركین الحد األدنى من المعلومات، ألن في ھذه الجلسة یعطي       

في ھذه الخطوة من تفكیر ھؤالء المشاركین، وتجري یحد بصورة كبیرة المزید من التفاصیل قد 

 .الموضوع عن طریق طرح األسئلة المتعلقة بھفیھا إعادة صیاغة صیاغة المشكلة، فالمطلوب 

 ): االبتكاري(تھیئة جو العصف الذھني اإلبداعي  -2

وتستغرق عملیة التھیئة خمس دقائق الجو اإلبداعي، یحتاج المشاركون فیھا إلى تھیئة       

األفكار، وذلك لإلجابة عن سؤال أو أكثر تقریبا، ویتدرب فیھا المشاركون على التحرر من إبداء 

 .یطرحھ قائد المجموعة

                                                            
 .186المرجع نفسـھ، ص ) 1(

 .وما بعدھا 185المرجع السابق، ص  (1)
 .المرجع نفســھ،ص نفسھا (2)
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 ): بدء العصف(استمطار األفكار  -3

بإعادة صیاغة المشكلة االختیار الذي وقع علیھ یكتب قائد المجموعة في ھذه الخطوة السؤال       

كاتب المالحظات ھذه األفكار بسرعة على التي جرى التوصل إلیھا في المرحلة الثانیة، ویدون 

أكبر عدد ممكن من السبورة، أو على لوحة ورقیة یراھا الجمیع، وتتطلب ھذه المرحلة تولید 

 (2).األفكار

 

 : تحدید أغرب فكرة -4

النضوب، إلى اختیار ھذه الخطوة یدعو قائد المجموعة عندما توشك األفكار على  في      

األفكار وأكثرھا بعدا على الواقع، ویطلب القائد من المشاركین أن یفكروا كیف یمكن تحویل ھذه 

 .األفكار إلى أفكار عملیة ومفیدة

 : ة التقویمـجلس -5

منھا وتقویمھ، وفي بعض األحیان تكون األفكار الجیدة واضحة أخذه وفیھا یحدد ما یمكن       

من األفكار األقل ولكنھا غالبا ما تكون دفینة یصعب تحدیدھا، ویخشى أن تھمل وسط العشرات 

التركیبي الذي یبدأ بعشرات إلى نوع من التفكیر التحلیلي تحتاج أھمیة، وعملیة التقویم ھذه 

 )1(.منھا ةالقلة الجید للوصول إلىاألفكار، ثم تقلیصھا 

 في التربیة والتعلیم، تتمثلالعصف الذھني یستجیب لحاجة قائمة في مجال  معنى ھذا أن       

المتضمن استثمار إمكانات وخبرات عملیة تعینھم في عملھم  حاجة المتعلمین والمدربین إلى أدلة

عملیات التخطیط والتنفیذ الجماعات وتوظیفھا في تولید األفكار والتشارك والعمل كفریق في 

 .والتقویم

 :عوامل نجاح جلسة العصف الذھني -د

 : یعتمد نجاح جلسة العصف الذھني على تطبیق أربعة مبادئ أساسیة       

                                                            
ط . ، د2008، دار الشروق، رام هللا،" استراتیجیات حدیثة في فن التدریس" عبد الرحمن الھاشمي وطھ حسن الدلیمي، : ینظـر) 1(

 .150، 149، ص 
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 : مــاء التقییـإرج -1

یجوز تقییم أي من األفكار المتولدة في المرحلة األولى من الجلسة ألن نقد أو تقییم أي  ال      

محاولة الوصول إلى فكرة فكرة بالنسبة للفرد المشارك سوف یفقده المتابعة ویصرف انتباھھ عن 

 . أفضل، ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر یعیقان التفكیر اإلبداعي

 

 

 : رـحریة التفكی القـإط -2
االسترخاء وعدم أي التحرر مما قد یعیق التفكیر اإلبداعي وذلك للوصول إلى حالة من       

الحرج من التحفظ بما یزید انطالق القدرات اإلبداعیة على التخیل وتولید األفكار في جو ال یشوبھ 

غریبة والطریفة قد تثیر أفكارا ویستند ھذا المبدأ إلى أن األخطاء غیر الواقعیة الالنقد والتقییم، 

 .أفضل عند األشخاص اآلخرین

 : فـل الكیـم قبـالك -3
جودتھا، العصف الذھني على تولید أكبر قدر من األفكار مھما كانت أي التركیز في جلسة        

ویستند ھذا المبدأ على االفتراض بأن األفكار فاألفكار المتطرفة وغیر المنطقیة أو الغریبة مقبولة 

 .تأتي بعد عدد من الحلول غیر المألوفة واألفكار األقل أصالةللمشكالت والحلول المبدعة 

 : نـار اآلخریـاء على أفكـالبن -4
فاألفكار المقترحة لیست حكرا تطویر أفكار اآلخرین والخروج بأفكار جدیدة، أي جواز       

 )1(.تحویرھا وتولید أفكار أخرى منھابعلى أصحابھا فھي حق مشاع ألي مشارك 

 :يـات العصف الذھنـمعوق
العصف الذھني یعني وضع الذھن في حالة من اإلثارة والجاھزیة للتفكیر في كل االتجاھات       

یتطلب إزالة جمیع لتولید أكبر قدر من األفكار حول القضیة أو الموضوع المطروح، وھذا 

العوائق والتحفظات الشخصیة أمام الفكر لیفصح عن كل خلجاتھ وخیاالتھ ونذكر فیما یلي جملة 

 :التي تقود إلى أسباب شخصیة واجتماعیة أھمھامن عوائق التفكیر 
                                                            

، دار المسیرة للنشر والتوزیع، مصر، "ماھیة طریقة العصف الذھني وھل تستعمل في التدریب؟ : " أحمد نبیل فرحات: ینظر) 1(
  .15، ص 2008ط، . د
 .19المرجع نفسـھ، ص  )2(
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 .نسان لطریقة واحدة بالتفكیر والنظر إلى األشیاءعوائق إدراكیة تتمثل بتبني اإل -1

 .لـن الفشـوف مـل في الخـة وتتمثـق نفسیـعوائ -2

 .اتــلالفتراضى ـم األعمـلق بالتسلیـق تتعـعوائ -3

 .عوائق تتعلق بشعور اإلنسان بضرورة التوافق مع اآلخر -4

 )2(.بالسخافةعوائق تتعلق بالخوف من اتھامات اآلخرین ألفكارنا  -5

 : الفصل خاتمة

لتنفیذ المنھج المعلم تعد أسالیب التدریس الحدیثة من عناصر المنھج المھمة التي یستخدمھا       

وذلك لبلوغ الغایة من التعلیم وھي دافھ، ولقد تعددت ھذه األسالیب وتعددت تقنیاتھا وتحقیق أھ

وتفكیر سلیم بعقل واع الحیاة ویتعامل معھا یستطیع مواجھة مشاكل ومثقف تكوین طالب متعلم 

الفصل إلى  ھذا في وكما تطرقتمن التغلب على المعضالت وفك أصعب العقد في الحیاة، یمكنھ 

خصص الفصل الثاني ألسلوب التعلیم التعاوني أسالیب التدریس الحدیثة الخمسة سأتفصیل مھام 

 .الحدیث والذي ھو من األسالیب التعلیمیة المھمة في التدریس
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 :توطئــة

مستخدمة من قبل معظم قدیمة وحدیثة، ال زالت  عدة أسالیب وطرائق عدیدة إن ھناك      

التي تولوا التدریس فیھا، ومن الخطأ أن البیداغوجیین حسب تخصصاتھم، وحسب المستویات 

أو مثلى یمكن توظیف عدة أسالیب أو  البیداغوجیون أن ھناك طریقة نموذجیةیعتقد المربون 

  )1( .المستھدفةوالكفاءات المختارة األھداف منھا في درس واحد حسب أجزاء 

 .، فما ھو مفھومھ ؟ وما ھي وظیفتھ ؟أسلوب التعلیم التعاونيومن ھذه األسالیب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 1، دار المناھج للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط "طرائق التدریس، األھداف والوسائل واألسالیب :" عثمان یوسف ردینھ )1(

 .158، ص 2005
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 ):المفھوم والوظیفة(أسلوب التعلیم التعاوني  -أ
تعلیمي یقوم على تنظیم التعلم التعاوني واتفقت جمیعھا على أنھ أسلوب تعددت تعریفات       

على  –راد ـون كل منھا ألربعة أفـرة، تتكـات صغیـإلى مجموعون ـم المتعلمـیقسالصف، حیث 

یتعاونون مع بعضھم البعض ویتفاعلون فیما بینھم ویناقشون األفكار، ویسعون لحل  –األقل 

عن تعلم زمالئھ، مسؤوال كل فرد في المجموعة مھام المكلفین بھا، ویكون بھدف إتمام المشكالت 

 .المھام التي كلفت لھافي إنجاز المجموعة وعن نجاح 

التعلم : " عثمان یوسف ردینھقول التعلیم التعاوني ومن ھذه التعریفات حول مفھوم        

الل العمل بشكل مشترك مع الجماعة وھو ھدافھم الفردیة من خعملیة یحقق فیھا الطلبة أالتعاوني 

المھام الموكلة إلیھم، حیث یتعاونون فیما بینھم ویتخذون القرارات اشتراك الطلبة في تحقیق 

 (1)."باإلجماع 

: " حول مفھوم التعلیم التعاوني قائال عفت مصطفى الطناويتعریف ذه التعریفات ـن ھـوم     

التدریس جماعي الذي یتحمل فیھ المعلم عبء التعلیم التعاوني أسلوب وسط بین التعلیم ال

وفقا وبین التعلم الفردي الذي یدرس فیھ المتعلم لمجموعة كبیرة غیر متجانسة من المتعلمین، 

في عي الفروق الفردیة بین المتعلمین، ویھتم المعلم فیھ بمتعلم واحد ویرااتھ، واستعدادلقدراتھ 

 (2). "بعملیة التعلم أثناء قیامھ 

ین األفكار بل عملیة تفاعل و تبادل اآلراء وإن أسلوب التعلیم التعاوني یمثَّ : " و یقول أیضاً        

تنظیم رمزي تعلیمي یعمل على خلق  التعلم التعاوني عبارة عنالتالمیذ الذین یشتركون فیھ و

ف لمتعلمینالتفاعل بین ا ف إلى مجموعات غیر متجانسة یَتم التعرَّ ، ویقوم على تقسیم خلَیة الصَّ

م لھذه الغایة، و علیھا من خالل تالمیذ على شكل ھو أسلوب یعمل بھ الاختبار قبلي یصمَّ

بعة إلى ستَّة متعلمین یكتسبون أنَّ كل مجموعة یكون عدد أفرادھا من أرمجموعات مختلفة و

 )3("المعلومات والمعرفة من خالل التفاعل مع المجموعة 

معنى ھذا أن التعلیم التعاوني ھو أسلوب یقوم على تنظیم الصف ویمثل عملیة تفاعل وتبادل في 

 .  األفكار واآلراء بین التالمیذ

                                                            
 .158المرجع السابق، ص  (1)
ألردن، ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ا"التدریس الفعال، تخطیطھ، مھاراتھ، استراتیجیاتھ، تقویمھ : " عفت مصطفى الطناوي (2)

 .214، ص 2009،  1عمان، ط 
 .215المرجع نفسھ، ص  )3(
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فتھ ولقد   :قائلة سلمى زكي النَّاشفعرَّ

المیذ معا علیم التعاوني ھو التعلم الذي یتمَّ من خالل تعاون مجموعات من التإن أسلوب الت"     

عة اتجاھات من خالل تمتلك المجموعة معارف ومھارات و، بمعنى أن لتحقیق أھداف متنوَّ

علیھ فإنَّھا تعتبر إحدى راف المعلَّم، وبتكلیف منھ، وتعاونھا معا ألداء أنشطة أو أعمال تحت إش

ة طرق التدریس ال    ) 1( ."مھمَّ

ستنتج من ھذا التعریف حول التعلم التعاوني أنھ یساعد التالمیذ إلى حدَّ كبیر في تنمیة مستویات أ

قدالتعمیم والتفكیر العلیا مثل التفسیر ، التحلیل التركیب و   .النَّ

على ممارسة المھارات  من وظائف أسلوب التعلیم التعاوني أنھ یعمل على تدریب الطلبةو  -

عن طریق  ،لما ھو متوقع منھم تنمیتھ حساسیة الطلبة، وزمة للتفاعل فیھا بینھمالاالجتماعیة ال

بالتالي یتحكم ذاتیا الب یتأثر بالقیم التي یمارسھا وإسناد دور اجتماعي لكل منھم، حیث إن الط

ور االجتماعي المسنود إلیھ، و الفردي ي كذلك على تعزیز النمو یعمل التعلم التعاونبالدَّ

باإلضافة إلى تنمیة الشعور ، مما یساعد على تطویر شخصیة  متكاملة لھ عي للطالباالجتماو

عایة لدى الطالب راریة إنجاز باإلضافة إلى أنھ تعمل على استم ،باالنتماء والقبول والتدعیم والرَّ

تعلم إلى مراعاة الفروقات الفردیة عن طریق تشكیل مجموعات الو، الطلبة ضمن المجموعة

ألن التعلم التعاوني  مسؤولیة فردیة وجماعیة من طلبة غیر متجانسین في التحصیل، والتعاوني 

الب على تحمل المسؤولیةفإنھ یس وافع لدى طلبة اإث وعلى اعد الطَّ ، حیث یشعر لمجموعةارة الدَّ

ز على التركیمن الجھد و ھذا ما یدفعھ إلى بدل مزیدلب بضرورة تحقیق أھداف مجموعتھ والطا

 )2(.المنافسات الجماعیة بھدف تحقیق النجاح

، وكل ي على تقسیم التالمیذ إلى مجامیعإنَّ العمل بأسلوب التعلم التعاوني یعتمد بشكل أساس -

ل في إطارھا من حیث طرح اآلراء والمفاھیم والمعلومات والنقاش بأسلوب منظم مجموعة تعم

 : ن التقسیم یكون على النحو التاليبشكل عام فإ المطلوبل تحقیق الھدف باحترام متبادل من أجو

راسیة إلى مجامیع تتراوح األعداد فیھا من أربعة إلى ستة تالمی -أ ة الدَّ ذ تقسیم التالمیذ في الحصَّ

مھمة كل المھارات ومن ثمَّ یقوم المدرس بتحدید غیر متجانسین من حیث القدرات والمعرفة  و

                                                            
 .84،ص1،2009، دار المناھج للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط"المفاھیم العلمیة وطرائق التدریس" سلمى زكي الناشف،  )1(
 .85المرجع نفســھ، ص  )2(
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توجیھ األسئلة على  ،إجراء المناقشاتالتالمیذ بعد ذلك بطرح اآلراء و ثمَّ یقوممجموعة للعمل و

 .مناسب م البعض وصوال إلى حكم أو قرار وحلبعضھ

مع مجموعة أخرى  بالمبارات أنَّ كل مجموعة تقومالتالمیذ إلى عدد من المجامیع و یقسم -ب

التالمیذ ذوي  التحصیل فإن مجموعةحیث المستوى و على أن تكون المجامیع متقاربة من

أحیانا نقوم باختبار مع مجموعة أیضا ذات مستوى عال و التحصیل العالي تقوم بإجراء المباراة

للمباراة مع مجموعة  - تحصیلھم مرتفعمستوى التالمیذ فیھا  -ة متمیزة مجموعة من مدرس

 )1(.تالمیذھا تحصیلھم مرتفعمستوى أیضا متمیزة وأخرى مختارة من مدرس 

 :التعلم التعاوني أھداف -ب

 :یھدف  التعلم التعاوني إلى تحقیق األھداف التالیة      

 :أسلوب التعلَّم التعاوني/ 1
لھ مما یقود إلى كذلك تنمي الجانب االجتماعي میة القدرات الفردیَّة للتلمیذ ویھدف إلى تن       

وني بالشكل الذي یدفع تكوین السلوك االجتماعي والتعامن خالل تنمیة وذلك تربیة متكاملة و

وافع والمواقف الفردیة السلبیة وبذلك فإنھ یبتعد عن األنانیة وـتلمیال ، الغرورذ إلى التخلي عن الدَّ

 .احترام النظامرب التلمیذ على تحمل المسؤولیة وكذلك یتد

یة/2 فسَّ   :األھداف النَّ
حاجاتھ وتقویة دوافع االنتماء  إتباع فإن التلمیذ یتمكن منمن خالل التفاعل مع المجموعة        

 (2).ساعد على اكتشاف میول التالمیذ والتأثیر على سلوكھ باتجاه إیجابيتللجماعة و

 

 

  :األھداف االجتماعیَّة/ 3
ن التلمیذ من العمل ضمن إطار الجماعة و بذلك فإنھ یحقق        من خالل ھذا األسلوب یتمكَّ

ة  الشعور باالنتماء إلى  ھيیسعى األفراد إلى تحقیقھا و التيإحدى الحاجات اإلنسانیة المھمَّ

 )2(.یحاول تحقیق أھداف الجماعة التي ینتمي لھاالجماعة ویسعى إلى تعزیزھا و
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 :لعناصر األساسیة للتعلم التعاونيا -ج

د ترتیب جلوس الطلبةإن التعلم التعاوني شيء أ       مجموعات  ، فتعیین الطلبة فيكثر من مجرَّ

لذا الطلبة یعملون بالفعل بشكل یؤدیان بالضرورة إلى عمل تعاوني، و معا ال یعملوا بأن إبالغھمو

تجعل العمل التعاوني عمال ناجحا وھذه  تعاوني مع بعضھم و ذلك یتطلَّب فھما للعناصر التي

 :العناصر ھي

 :( Positive Mutual Dependence )االعتماد المتبادل اإلیجابي  -1

یعتبر ھذا العنصر من أھم عناصر التعلم التعاوني، فمن المفترض أن یشعر كل طالب من       

المجموعة أّنھ بحاجة إلى بقیة زمالئھ ولیدرك أن نجاحھ أو فشلھ یعتمد على الجھد المبذول من 

الھدف  كل فرد في المجموعة، فإّما أن ینجحوا سوّیًا أو یفشلوا سوًیا، وُیبنى ھذا الشعور من خالل

المشترك للمجموعة بحیث یتأّكد الطلبة من تعلّم جمیع أعضاء المجموعة، كما أن المعلومات 

والمواد المشتركة وتوزیع األدوار جمیعھا تساعد على االعتماد االیجابي بین أفراد المجموعة 

 .على بعضھم البعض

 :(Individualand Grap Responsibility )المسؤولیة الفردیة والمسؤولیة الزمرّیة-2

كل عضو من أعضاء المجموعة مسؤول باإلسھام بنصیبھ في العمل والتفاعل مع بقیة      

أعضاء المجموعة بإیجابیة، ولیس لھ الحق بالتّطفل على عمل اآلخرین، كما أن المجموعة 

مسؤولة عن تحقیق أھدافھا وقیاس مدى نجاحھا في تحقیق تلك األھداف وتقییم جھود كل أداء 

 )1(.لب في المجموعةطا

معنى ھذا أن عناصر األساسیة للتعلم التعاوني تعمل على جعل الطالب یشعر بحاجة إلى بقیة 

 .زمالئھ لیدرك أن نجاحھ أو فشلھ یعتمد على الجھد المبذول من كل فرد في المجموعة

 :( Face To Face Interaction )التفاعل المعّزز وجھا لوجھ  -3
فرد في المجموعة بتقدیم المساعدة والتفاعل اإلیجابي وجھا لوجھ مع زمیل آخر یلتزم كل        

جیع كّل فرد لآلخر وتقدیم تراك في استخدام مصادر التعلم وتشفي نفس المجموعة، واالش

فاعال معّززا وجھا لوجھ من خالل التزامھم الشخصي عدة والّدعم لبعضھم البعض یعتبر تالمسا
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ف المشترك، ویتم التأكد من ھذا التفاعل من خالل مشاھدة التفاعل نحو بعضھم لتحقیق الھد

اللّفظي الذي یحدث بین أفراد المجموعة وتبادلھم الشرح والتوضیح والتلخیص الشفوي وال یعتبر 

تطویر التفاعل : التفاعل وجھا لوجھ غایة في حّد ذاتھ بل ھو وسیلة لتحقیق أھداف عاّمة مثل

ر التفاعالت االیجابیة بین الطلبة التي تؤثر إیجابیا على المردود اللّفظي في الّصف، وتطوی

 .التربوي

ة  -4  : (Inter Personal Skills )المھارات البین شخصیة والّرمزیَّ
زمة الّ في التعلم التعاوني یتعلم الطلبة المھام األكادیمیة إلى جانب المھارات االجتماعیة ال      

واتخاذ القرار وبناء الثقة وإدارة الّصراع، تعلم ھذه المھارات ذا للتعاون مثل مھارات القیادة 

 .أھمیة بالغة لنجاح مجموعة التعلم التعاوني

 : (Group Work Process)  معالجة عمل المجموعة -5
یناقش ویحلل أفراد المجموعة مدى نجاحھم في تحقیق أھدافھم ومدى محافظتھم على      

العالقات الفاعلة بنھم ألداء مھماتھم، ومن خالل تحلیل سلوكیات أفراد المجموعة أثناء أداء 

مھمات العمل یتخذ أفراد المجموعة قراراتھم حول بقاء واستمرار التصّرفات المفیدة وتعدیل 

 ت التي تحتاج إلى تعدیل لتحسین عملیة التعلم، ویّعد المعلم الوسیط التربوي الذي یمكن التصّرفا

وإثارة الّدافعیة لدى الطلبة أن یساعد في تنظیم المجموعات الصفّیة من خالل إحداث التغییرات 

ة في أداء المتعلموسلوكیات الطلبة لكما تعتبر الممارسات الصفیة  تلك  العناصر الصفیَّة المھمَّ

ھو الذي یسھم في وجود  العناصر التي ینتبھ إلیھا الطلبة ویتفاعلون معھا، فجو الّصف الّسائد

 )1(.أو محایدة عالقات ودیَّة

 ):أنواعھ وأشكالھ( العمل في مجموعات  -د

العمل في مجموعات لھ أنواع مختلفة یتّم تشكیلھا في إستراتیجیة الجماعات التعاونیة  إنّ       

 :ویمكن توزیع الطلبة في مجموعات صفیَّة للقیام باألنشطة المختلفة تبعا لآلتي

  :العشوائیة .1

ھذه الطریقة یتم تجمیع التالمیذ دون أساس محّدد أو منطق معّین، بحیث یختار المعلّم  وفي      

مثال فالن وفالن في المجموعة، أو تستخدم أسماء التالمیذ في دفتر الحضور والغیاب الختیار 
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وغیر ذلك وبما یزید عن خمسة تالمیذ في المجموعة ) 7. 5. 3. 1التلمیذ رقم ( األرقام الفردیة 

وغیر . 9. 6. 3التلمیذ رقم ( أرقام  3واحدة لتشكیل المجموعات، األرقام الّزوجیة، أو كل ال

  )1(... ).ذلك

 :(Basic Learning Group )) األساسیة( مجموعات التعلم القاعدّیة  .2

وھي مجموعات طویلة األجل وظیفتھا األساسیة دعم أفرادھا، ومسؤولیتھا طویلة األمد وھي      

مجموعات تعاونیة غیر متجانسة مع عضویة ثابتة، مسؤولیتھا األساسیة ھي توفیر الّدعم 

 .والّتشجیع والمساعدة في إكمال الّنشاط واعتبار كّل فرد مسؤوال عن المكافحة من أجل التعلّم

 :(Formal LearningGroup )وعات التعّلم الّرسمیَّة مجم .3

ة، ویعمل الطلبة مًعا لمدة تتراوح من یبقى أفراد المجموعة معا حتى االنتھاء من أداء       المھمَّ

ة زمنیة إلى عّدة أسابیع، وذلك من أجل تحقیق أھداف مشتركة ومن أجل اجتماع واحد بمدة ساع

 )2(.إتمام مھّمات وأنشطة معیّنة

معنى ھذا أن العمل في المجموعات لھ أنواع مختلفة ومتعددة یتم تشكلھا في إستراتیجیة الجامعات 

 .التعاونیة وذلك بغیت تمكین الطلبة من القیام األنشطة المختلفة

 

ة  .4  :(Informal Learning Group )مجموعات التعّلم غیر الّرسمیَّ

یتأكد الطالب من أن الذي یجاوره قد فھم دوره أم ال وتستخدم في  وھي ذات مدى قصیر وبھا     

محاضرة، تمثیلیة، مسرحیة، عرض فیلم تعلیمي أو ترفیھي وإجراء ( التدریس أو النشاط 

ویعمل التالمیذ معا لتحقیق أھداف مشتركة مؤقتة، وھي مجموعات متأخرة ) وغیر ذلك... تجربة

 .ة ساعة تقریباتدوم من دقائق إلى اجتماع عمل بمدّ 

 : (Jigsou )المجموعة المشّكلة  .5

یتم بھا تعین نشاط واحد لكل المجموعات التعاونیة، ویتم تعیین جزء خاص من النشاط لكل      

عتھ، حیث یقوم بعدھا أفراد فرد في كل مجموعة، علیھ أن یؤدّیھ ثم یطرحھ ألفراد مجمو
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المجموعة بتجمیع المعلومات ككل عّما یخّص الّنشاط المعّین لھم كمجموعة، حیث تجمع 

    )1( .المعلومات واألداءات من كل مجموعة لیتكامل الّنشاط في صورتھ الّنھائیة

 :أشكال التعّلم التعاوني -ھـ
التعلم التعاوني، ولكّنھا جمیعا تؤكد على تعاون  تختلف األشكال والّطرق التي ُینّفذ بھا      

 :المتعلّمین، ومن بین ھذه األشكال ما یلي

 Student Teams Achivement )تقسیم المتعّلمین وفقا لمستویات تحصیلھم -1

Division «STAD») 

وفیھ یقّسم المتعلمون إلى مجموعات غیر متجانسة تتكون المجموعة من أربعة إلى خمسة         

أعضاء، ویدرس أعضاء المجموعة الموضوع التعلیمي معا ویساعد بعضھم ثمَّ یعطي المعلّم 

اختبارا على الماّدة العلمّیة وال یسمح ألحد منھم أن یساعد اآلخر فیھ، وتبعا لنتائج االختبار یقسم 

متعلمون مّرة أخرى إلى مجموعات متجانسة أكادیمیا، ویقّدم لكل مجموع اختبار أسبوعي ال

وُتحسب درجة العضو، والفرق بین درجتھ في األداء السابق والالحق وتضاف إلى مجموعتھ 

 )2(.األصلیة والمجموعة الفائزة ھي المجموعة التي تحصل على أعلى درجة من بین المجموعات

 

 :(« Team Games Tournament « T G T )ب الفرق المختلفة دوري األلعا -2

الشكل الّسابق من حیث تقدیم الّدرس وأعمال الفریق، ولكنھ یستخدم المسابقات یشبھ        

 ارات، ویتنافس المتعلّمون مع أعضاء الفرق األخرى لیتمّكنوا منـن االختبـة بدال مـاألسبوعیّ 

حیث یتنافس ثالثة متعلمین ضّد ثالثة آخرین لھم الّدرجات إضافة نقاط أخرى لدرجات الفریق، 

نفسھا، والمتعلّمون الذین یكسبون یتنافسون مع متعلّمین في مستوى أعلى في الّدور التالي، أما 

المتعلّمون الذین یخسرون یتنافسون مع متعلّمین في مستوى أدنى في الدور التالي وتحصل الفرق 

 .ادات والمكافآتذات األداء العالي على الشھ

 ):Jigsawطریقة جیجسو( التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة  -3
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یقسم المتعلمون إلى مجموعات تتكّون من خمسة أفراد للعمل في المادة األكادیمیة المقسمة       

إلى خمسة أجزاء، ثم یعاد تقسیم المتعلمین إلى مجموعات، ویحّدد لكل فرد في المجموعة جزء 

من الّدرس یتعلمھ مع مجموعة أخرى مكونة من خمسة أفراد جمیع أعضائھا یتعلمون الجزء 

من الّدرس، ثم یرجع كل فرد إلى مجموعتھ األصلیَّة ویشرح الجزء الخاص بھ لباقي أفراد  نفسھ

وبذلك یحدث تبادل المعلومات وتعاون بین أفراد المجموعة، ویكون التقییم فردیا مجموعتھ، 

بأن ُتضاف  حیث یقیم الفرد على مدى تحصیلھ للدرس ككل، ویكون التقییم جماعیاوجماعیا، 

 )1(.إلى درجة مجموعتھ بما یسھم في رفع أو خفض درجات مجموعتھ درجة الفرد

معنى ھذا أن أشكال التعلیم التعاوني تختلف وفق طرق وأسالیب التي ینفذ بھا ھذا التعلّم ولكنھا 

 .جمیعا تھدف إلى نفس الغرض أال وھو تعاون المتعلمین فیما بینھم

 

 

 

 

 :Learning To Gethet )سویا (التعاون الجمعي  -4

یقسم المتعلّمون إلى مجموعات غیر متجانسة مكّونة من أربعة إلى سّتة أفراد یقومون فیھ       

بعمل أوراق عمل تسلّم بعد ذلك كورقة واحدة من المجموعة ككل، ویتشاركون في تبادل األفكار 

ویساعد بعضھم بعضا لیس بین المجموعة الواحدة فقط ولكن بین المجموعات أیضا ویقسم المعلّم 

ء كل مجموعة، ویتعاون أعضاء المجموعة لتحقیق األھداف المشتركة ویالحظ المعلّم على أعضا

أداء المجموعات في أثناء العمل، ویتدخل عند الضرورة، ویقوم بتقویم نتائج كل مجموعة، 

فإذا زادت  ،ط األداء الفردي لألعضاءـات ككل بأداء السابق تبعا لمتوسـوتقارن أداءات الجماع

آت، وفي ھذه الطریقة یسمح ـات المكافـألداء الالحق على السابق تستحق الجماعط اـدرجة متوس

 .ألعضاء الجماعات أن یتّصل بعضھم ببعض ویساعد بعضھم بعضا
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 : (Group Investigation) البحث الجمعي -5

یعمل فیھ المتعلمون في مجموعات صغیرة تتكون المجموعة من فردین إلى ستة أفراد ویتم      

موضوعات فرعیة من وحدة یدرسھا الفصل كلھ، وتقسم الموضوعات الفرعیة إلى أعمال  اختیار

فردیة یعمل المتعلمون على تنفیذھا مستخدمین أسلوب االستفسار التعاوني، ومناقشة الجماعة، 

والتخطیط والمشروعات التعاونیة والقیام باألنشطة الّضروریة الالزمة لجمع المعلومات من 

ختلفة داخل مدرسة وخارجھا إلعداد تقاریر للجماعة، أي أن عمل الجماعة یتضمن مصادر م

الموضوع والتخطیط الجماعي وإعداد األدوات وتقدیم المشروع في صورتھ النھائیة، ثم  اختیار

تعرض المجموعة نتائج أعمالھا أمام الفصل كلھ، ویعلن المعلم مدى تقدم كل مجموعة، وفي 

اختبار جماعیا یسھم فیھ كل تلمیذ بإجابتھ ثم تكافأ الجماعة ككل تبعا لمشاركة  النھایة یقدم المعلم

 )1(.أعضائھا وأعمالھم وجودة إنتاجھا

معنى ھذا أن البحث الجمعي یعمل فیھ المتعلمون في مجمعات صغیرة ال تتجاوز ستة أفراد 

 .وبذلك من أجل اختیار موضوعات فرعیة من وحدة یدرسھا الفصل كلھ

 :(Student Teams Mastery Learning)إتقان فرق المتعلمین للمادة التعلیمیة -6
فیھ یختار المتعلّمون عشوائیا ویوزعون على المجموعات، وتتكّون المجموعة من خمسة إلى      

ستة أعضاء یدرسون معا، ویتعاونون إلنجاز المھام التعلیمیة في أوراق خاصة بالمادة التعلیمیة ، 

تواجھھم، ویطلب المتعلمون المساعدة عضاء بعضھم بعضا في حل المشكالت التي ویساعد األ

من المعلم عندما تقابلھم صعوبات في التعلم، ویتم تقویم المتعلمین فردیا لمعرفة مستوى تقّدمھم 

في المادة، وتضاف درجة الفرد إلى الفریق، ویتلقى أي متعلّم التغذیة الّراجعة بالمعلومات 

دما ال یتقن مھمتھ التعلیمیة حتى یصلوا جمیعا إلى مستوى اإلتقان المطلوب، وفي الصحیحة عن

         .أثناء ذلك یقّدم المتعلم ذو التحصیل المرتفع المساعدة للمتعلم ذي التحصیل المنخفض

 ): Team Assisted Imdividu aljatusix (طریقة المساعدة الفردیة للفریق . 7

فیھ یرتبط التعلّم التعاوني بالتعلّم الفردي، ویمكن أن تستخدم ھذه الطریقة مع المتعلّمین           

في الصفوف من الثالث إلى السادس، حیث یتعلّم المتعلّمون المادة الّدراسیة في جماعة، ویراجع 

                                                            
 .216المرجع السابق، ص  )1(
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ي حل أفراد المجموعة على بعضھم البعض من خالل نموذج إجابة، ویساعد بعضھم البعض ف

المشكالت، ویؤدي المتعلّم االختبارات دون مساعدة من زمالئھ وتعطى الّدرجات من خالل شاشة 

م ـخاّصة بالمتعلّم وفي كل أسبوع یحسب المعلم عدد الوحدات التي أنجزھا أعضاء المجموعة، ث

ا معّیناـآت للمجموعـح المكافـتمن ن ویعتمد ذلك على عدد م ،ات التي تتعّدى درجاتھا حّدً

 .االختبارات الّنھائیة التي تجتازھا المجموعة

 Cooperative Integrated Reading) : (التعاون والتكامل في القراءة والتعبیر . 8

Aadcomposition (C I R C  

فیھ یقّسم المتعلّمون إلى مجموعات، وفي الوقت الذي یعمل فیھ المعلم مع إحدى ھذه        

وعة الثانیة یعلمون مع أقرانھم في سلسلة أنشطة معرفیة مثل المجموعات، فإن طالب المجم

 .)1(ن الموضوع الذي درس ، وتلخیص القصص وكتابة تقاریر عالقراءة

 

ویّتخذ المعلم أیضا ضمن ھذه األشكال صفة المرشد في رحلة المعرفة، معتمدا على خبرتھ      

، لكنھ لن یكون بالتأكید دمویقدر مراحل التق إتباعھاوتجاربھ، إّنھ یحدد األھداف والّطریق الواجب 

 .)2(ال المسیطر على عملیة التعلیم والتكوین خالل عالقتھ مع تالمیذه وطالبھ و المستبد

 :یمر التعلیم التعاوني بست مراحل وھي :مراحل التعلیم التعاوني -و

 :عرض أھداف الّدرس وتحقیق التھیؤ للتعلم -1

بعض جوانب عرض األھداف وتحقیق التھیؤ للتعلّم ال یختلف في التعلیم التعاوني عنھ في       

الطرق األخرى، یبدأ المدرسون الفعالیون جمیع الّدروس بالمراجعة وبشرح أھدافھم في لغة 

ي مفھومة، وبإظھار كیف یرتبط الّدرس بالتعلم الّسابق، وبما أن كثیًرا من دروس التعلیم التعاون

تمتد وتتعدى یوما معّینا أو أسبوًعا بعینھ، وبما أن األھداف متعّددة الجوانب، فإن المدرس یؤكد 

 .تأكیًدا خاًصا على ھذه المرحلة من مراحل التعلیم

ستنتج من خالل ھذه المرحلة أنھا تتیح للتالمیذ الفرصة لممارسة السلوكیات التعاونیة وإذا وأ      

 .علم ھو تحسین مقبولیة التالمیذ ومنھ معرفة األستاذ للتلمیذ معرفة أفضلكان الھدف الّرئیسي للم

 ):بشرح وتوضیح لفظي ونصي أو بأشكال أخرى ( عرض المعلومات على التالمیذ  -2
                                                            

 .216، 215، ص "التدریس الفعال : " عفت مصطفى الطناوي :ینظر )1(
ط، .د ، الجزائر،للنشر والتوزیع ، دار التنویر"التدریس العلمي والفّني الشّفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف : " خالد لبصیص )2(

 .12ص  ،2004



)أنموذجا( التعاوني التعلم أسلوب                                                 الثاني الفصل  
 

 
46 

یتطلب شرح األشیاء بوضوح، وعرض بیان لنموذج سلوكیات دقیقة ومحّددة وتوفیر       

الممارسة ومراقبة األداء وتقدیم التغذیة الّراجعة، وینبغي أن تسترشد الممارسة بعدة مبادئ ھي أن 

تكون مقادیر الممارسة أو مّدتھا قصیرة ذات معنى، وأن یكون جدول الممارسة بما یزید من 

التعلّم، وأن یكون استخدام الممارسة المتجّمعة والموّزعة مناسبا، وتتطلب الّدروس  تثبیت

المباشرة إدارة فریدة لحجرة الّدراسة بما یكفل انتباه التالمیذ في الموقف الجماعي والحفاظ على 

أقصى  ھذا االنتباه لمّدة زمنیة ممتدة، وإدارة الّصف ال بد أن تھتم بتنظیم الموقف الصّفي لتحقیق

افظة على استمرار االندفاع تأثیر، وللحفاظ على سرعة التقّدم، المناسبة وقوة االندفاع، والمح

 )1(.ماس والمشاركة ومعالجة سوء السلوك على نحو سریع وحاسمواالنغ

ونستنتج من خالل ھذه المرحلة أّنھا تتطلب التوضیح والشرح وجلب انتباه التالمیذ في        

 .ومنھ إدارة الّصف بشكل منّظم، وتحسین سلوك التالمیذ وتطویر مھاراتھم الموقف الجماعي

 :تنظیم التالمیذ وتقسیمھم إلى فرق تعلم، ومساعدتھم -3

إّن تنظیم التالمیذ وتقسیم في فرق تعلّم ودفعھم للبدء بالعمل أحد أھّم الخطوات بالنسبة        

ھي المرحلة في درس التعلیم التعاوني التي  للمدرسین الذین یستخدمون التعلیم التعاوني وھذه

یمكن أن تؤدي إلى ھرج ما لم یتم تخطیط دقیق لالنتقادات والتحوالت وإدارتھا، ولیس ھناك ما 

وال . تلمیذ إلى مجموعات صغیرة 30یحبط المدرس أكثر من المواقف االنتقالیة التي یتحرك بھا 

 .في أشد الحاجة إلى اھتمام المدرس ومساعدتھیوجد فرد على درایة بما یعلمھ التالمیذ، وھم 

إدارة التالمیذ ومساعدتھم في أثناء الّدرس والعمل ( تھیئة بیئة التعلیم وتحدید مھام اإلدارة  -4

 ):الصّفي

تحتاج بیئة التعلّم إلى تھیئة بیئة فیزیائیة وإجراءات تنظیمیة تھیئ للمتعلّم الظروف للتعلّم        

وضمان تعاونھم في أثناء التعلم في مجموعات صغیرة، وحین تستخدم أي نموذج للتدریس، فمن 

ان األمور المھّمة أن تتوافر مجموعة من القواعد التي تحكم تحّدث التالمیذ وحركتھم وذلك لضم

 .حسن سیر الّدرس

                                                            
، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربیة "طرائق التدریس العامة في عصر المعلومات : " وآخرون فخـر الدیـن القال: ینظر )1(

 .وما بعدھا 250، ص 2006، 1ین، طعالمتحدة، ال
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 :اختبار وتقویم عرض الفریق للمواد -5

بالنسبة لطریقة فرق التحصیل، وطریقة الصور المقطوعة في التعلیم التعاوني یطّبق        

المدرسون على التالمیذ اختبارات قصیرة تتناول مواد التعلّم والبنود االختباریة فیھا في معظم 

موضوعیَّة من الّنوع الذي یتطلَّب ورقا وقلما على نحو یمكن األحوال، ینبغي أن تكون أسئلة 

 )1(.تصحیحھا بسرعة في نھایة الّدرس

 . معنى ھذا أن ھذه االختبارات تساھم في تنظیم التالمیذ وتھیئة بیئة التعلیم وكذا اختبار التقویم

 

 :تقدیر الجھد التعاوني -6

م التعاوني وھي تقدیر جھد التلمیذ وتحصیلھ ثّمة مھمة تقویمّیة أخیرة خاّصة بالتعلی        

وإنجازه، وثمَّ التوّصل إلى مفھوم نشرة أنباء الّصف األسبوعیَّة واستخدامھا مع طریقة فریق 

التحصیل وطریقة الصورة المقطوعة في التعلیم التعاوني ویقوم المدرس وأحیانا الّصف نفسھ 

ي ونشره، وھذه المرحلة تقّدر الجھد التعاوني بكتابة تقریر عن نتائج الفریق وعن التعلم الفرد

 .وتقّومھ وھي مرحلة ختامیة من مراحل التعلیم التعاوني

إذا استخدم التعلیم التعاوني استخداما سلیما، فھو یمّثل سبیال تعلیمّیًا یجد أسبابا قویة لتدعیمھ،       

ملل قائمة في ھذا الّنوع من فھو ینقص التنافس ویزید التعاون والتحصیل، ومنھ فإن إمكانیة ال

التعلیم ولذلك فإنَّ المدرسین الذین یكثرون من استخدام ھذه الّطریقة ُیدخلون تعدیالت معّینة 

إلخ، وألنَّ األھداف التعلیمیَّة ... علیھا، ومن أمثلة ذلك تغییر عضویة الفریق، والمھام، والمكافآت

لیمیة مختلفة، ولعّل من األفضل استخدام التعلیم المختلفة تتحقق على نحو أفضل باستخدام بدائل تع

الّتعاوني حیث یكون ثّمة حاجة إلى تنمیة االنسجام بین أعضاء الجماعة وتقویة روحھا المعنوّیة، 

وحین یعاني التالمیذ بصفة عاّمة من انخفاض تقدیر الّذات، والمدرسون للذین یفضلون ھذا البدیل 

یؤمنون بالعمل لخیر الجماعة، ویعتقدون أّنھ تتوافر لدیھم القدرة التعلیمي كإستراتیجّیة للتعلیم، 

 .  )2(على القیادة الجیدة ومھارات شخصیة نامیة لدیھم تمكنھم من التنظیم

  :دور المعلم

                                                            
 .251المرجع السابق، ص  )1(
 .دھاعوما ب 252ص  المرجع السابق، )2(
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للمعلم دور مركزي وأساسي فھو الذي یحدد الموضوعات التي یطرحھا على المجموعات       

یقدم اإلرشادات والمساعدات ویتدخل لحل أّیة أزمات  «: بعد أن یتم تكوینھا ویتمثل دوره في أّنھ

داخل أي مجموعة أو بین مجموعتین، وأن یتابع العمل ویدبر الّصف في مناخ ھادئ مریح مع 

 وت بما ال یضر العمل وال یھدد النتائج اإلیجابیة علمّیا ومن ھذاـة والصـة للحركـة حریـإتاح

ویعني ذلك أّن المعلم یكون على درایة وفھم للمجموعة وطرق التفاعل  )1(النسق التعلیمي

 .اإلیجابي بین كل مجموعة وأخرى من ناحیة وبینھ وبین المجموعات من ناحیة أخرى

دور مھم وفّعال في التعاون الوقائي ویختلف اختالفا ثانوًیا بسیطا حسب نوع  وللمعلم      

 :المجموعة المشكلة ولكّنھ یبقى واحًدا ورئیًسا في جمیع المجموعات ویتلخص ھذا الّدور باآلتي

 ةــداف التعلیمیـد األھـتحدی. 

 التوجیھ، اإلرشاد، عدم التلقیــن. 

 شرح الحقائق والمفاھیم العلمّیة والقواعد األساسیة والقوانین والنظریات. 

 اتــل المجموعـد عمـتفق. 

 تعلیم التالمیذ مھارات العمل الجماعي المختلف وإكسابھم إّیاھا. 

  مساعدة الجماعة في تحسین مھاراتھا في تحدید المشكالت المختلفة واتخاذ القرارات

 )2(»بشأنھا وحلّھا

ستنتج من خالل دور المعلم في التعلم التعاوني أّنھ دور مھم وأساسي فھو الذي یحّدد أ     

الموضوعات على المجموعات بعد أن یتم تكوینھا وھو المرشد والمساعد الذي یحل المشاكل 

واألزمات التي تعترضھا طریق المجموعة ویتابع العمل بین أفراد المجموعة ومنھ یكون المعلم 

موعة وطرق التفاعل بین أفرادھا ومنھ تحفیز الطلبة على قیامھم بأعمالھم بصورة محیًطا بالمج

 .محور تطور عمل المجموعاتم في نھایة الحّصة ومنھ المعلم ھو حسنة ویّقیم أعمالھ

وللمعلم عّدة أحوار یقوم بھا خالل الحّصة أو الّدرس فھناك أدوار یقوم بھا قبل بدء الّدرس       

 :وأدوار بعد االنتھاء من الّدرس ویأتي التفصیل فیھا كاآلتيوأثناء الّدرس 

 :قبل بدء الّدرس یقوم المعلم في التعلم التعاوني بما یلي -أ
                                                            

، 2009، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط"إستراتیجیة التعلیم والتعلّم في سیاق ثقافة الجودة : " ولیم عبید )1(
 .163، 162ص 

 .87، 86، ص "المفاھیم العلمیة وطرائق التدریس : " سلمى زكي الناشف )2(
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 .إعداد بیئة التعلم أو حجرة الّصف. 1

 .زمة للدرسالإعداد وتجھیز المواد واألدوات ال. 2

ة لكل درس بوضوح. 3  .تحدید األھداف التعلیمّیة المرجوَّ

 )1(.دید حجم مجموعات العمل، ویتوّقف ھذا على أعمال المتعلّمین وخبراتھمتح. 4

األدوار ألفراد المجموعة، فالمعلم یحّدد دورا لكل فرد في المجموعة على أن یتبادل  تحدید. 5

قائد : األفراد تلك األدوار من درس آلخر أو حتى خالل الّدرس الواحد، ومن ھذه األدوار

 .المجموعة، الشارح، المشجع، الناقد، المراقب

أبسط األسالیب في جلوس  ترتیب الفصل ونظام جلوس المجموعات، حیث یختار المعلم. 6

 . المجموعات بحیث یسھل عودة الفصل لجلسة العادیة

 .تحدید السلوك االجتماعي المطلوب التركیز علیھ. 7

تحدید العمل المطلوب وتوضیفھ بوضوح، مع تحدید معاییر النجاح على المستوى الفردي . 8

 .والجماعي

 :في أثناء الّدرس یقوم المعلم بما یلي -ب

ة المجموعات واالستماع إلى الحوارات والمناقشات التي تدور بین أفراد كل مجموعة، مراقب. 1

 .لمعرفة مدى قیامھم بأدوارھم

تجمیع البیانات عن أداء المتعلمین في المجموعة، إّما بالمالحظة أو بتدوین بعض المالحظات . 2

 .أو من خالل مراقب المجموعة

 .لوكھم في أثناء العمل، وقد یكون ذلك عن طریق لفظيإمداد المتعلمین بتغذیة راجعة عن س. 3

ة الموّكلة إلیھم. 4  .متابعة سیر تقدم أفراد المجموعة، والتدخل لتقدیم المساعدة في المھمَّ

 .تذلیل العقبات التي تعوق تنفیذ أفراد المجموعات لمھامھم. 5

                                                            
 .217، ص "راتھ، استراتیجیاتھ، تقویمھ التدریس الفعال، تخطیطھ، مھا: " عفت مصطفى الطناوي: ینظر) 1(
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 .متابعة مدى إسھامات األفراد داخل المجموعة. 6

 )1(.على التقدم في المھام وسرعة االنتھاء منھا بأفضل أداءحث المتعلّمین . 7

 

 

 :بعد االنتھاء من الّدرس یقوم المعلم بما یلي -ج

على المجموعات في أثناء عملھا وعیة ووضوح بعبارات محّددة على ماال حظھ یعلق بموض. 1

 .وما یقترحھ في المستقبل

یعرض تقییمھ ألداء المجموعات على المتعلّمین، ویتم ھذا بعّدة طرق تبعا لطبیعة الّدرس، . 2

 .والعمل الذي قامت بھ المجموعات

 .)2(یكافئ المجموعات التي نّفذت مھامھا بأفضل أداء. 3

في العملیة ستنتج من خالل ھذا الّدور الفّعال للمعلم في التعلیم التعاوني أّنھ المرشد والموّجھ أ     

التعلیمیة، فھو المقّوم من خالل تشجیع التالمیذ وتحضیرھم للمزید من العطاء، وفي التعلیم 

التعاوني یعد االنتھاء من الّدرس یقوم بعّدة مراحل تمكّنھ من معرفة مدى استیعاب التالمیذ للّدرس 

 .أداء ومدى قیام المجموعات بمھامھا ویكافئ المجموعات التي أتّمن عملھا بأفضل

 :دور المتعلم

 إستراتیجیةیقوم المتعلم أثناء  «: علم الناجح عدة أدوار یقوم بھا أثناء التعلم التعاوني وھيتللم     

التعلم التعاوني بدور فّعال ونشط ضمن ظروف اجتماعیة مختلفة تماما عن المواقف الروتینیة 

التي تمارس في الظروف لمدرسة الصفیة العادیة فلم یعد المتعلم مجّرد منطلق للمعلومات 

والمفاھیم وعلیھ لفظھا واستدعاؤھا حینما یطلب منھ ذلك، بل أصبح لھ دور بارز في انجاز المھام 

 )3(.» لتي تصطنع بھا المجموعة التي یعمل معھاا

                                                            
 .218المرجع السابق، ص  )1(
 .218المرجع السابق، ص  )2(
 .217المرجع نفســھ، ص  )3(



)أنموذجا( التعاوني التعلم أسلوب                                                 الثاني الفصل  
 

 
51 

 

 

 

 

 :ویتمثل دور المتعلم في أثناء إستراتیجیة التعلّم التعاوني فیما یلي     

 .البحث عن المعلومات والبیانات وجمعھا وتنظیمھا/ 1

 .انتقاء الموضوعات ذات الصلة بموضوع الدرس/ 2

 .مواقف الجدیدةبرات السابقة وربطھا بالخبرات والتنشیط الخ/ 3

 .اظ بالعالقات الطّیبة واالیجابیة بین المتعلمینخرین نحو إنجاز المھام مع االحتفتوجیھ اآل/ 4

 .حل الخالفات بین المتعلمین وما قد یحدث من سوء تفاھم بینھم/ 5

 .التفاعل في إطار العمل الجماعي التعاوني/ 6

 . )1(بذل الجھد ومساعدة اآلخرین واإلسھام بوجھات نظر تنشط الموقف التعلیمي / 7

ستخلص من خالل الّدور الفّعال الذي یقوم بھ المعلّم والمتعلّم أثناء العملیة التعلیمیة خاصة في أ   

ال للمعلومات التعلیم التعاوني أّنھ یرتكز على التفاعل بین ھذین الطرفین فالتلمیذ لم یعد آلة لالستقب

 .وإّنما المشارك في العملّیة التعلیمیة ولھ دور بارز وقائم فیھا

یسھم التعلم التعاوني، بما ینتجھ من عمل المتعلمین في مجموعات صغیرة، وتفاعلھم في       

مواقف التعلم المختلفة في تحقیق عدید من األھداف التعلیمیة في المجاالت المختلفة، إلى جانب 

 .إسھامھ في تحقیق فرص الترقي المھني للمعلم بما یوفره لھ من وقت وجھد في عملیة التدریس

 :مال ممّیزات استخدام التعلم التعاوني فیما یليویمكن إج

 :بالنسبة للمتعلم

                                                            
 .217، ص "التدریس الفّعال : " عفت مصطفى الطناوي)1(
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 .یساعد على فھم وإتقان المفاھیم واألسس العامة •

 )1(.ینمي القدرة على تطبیق على ما یتعلمھ المتعلمون في مواقف جدیدة •

 

 .یؤدي إلى تزاید القدرة على تقبل وجھات النظر المختلفة •

 .بنفسھ اعتزاز الفرد بذاتھ وثقتھاع مستوى یحقق ارتف •

 .یؤدي إلى تناقص التعب للّرأي والذاتیة وإلى تقبل االختالفات بین األفراد •

 .یؤدي إلى تزاید حب المتعلمین لمدرستھم •

المحاولة والخطأ والتعلم من خطئھ وإلقاء األسئلة  :یتیح الفرصة للمتعلم لممارسة كل من •

عض التساؤالت وعرض أفكاره على اإلجابة عن بوالتعبیر عن رأیھ بحریة دون حرج، و

 .    )2(اآلخرین 

دور التلمیذ إیجابي  «ھناك مزایا عدیدة وفوائد للتعلم التعاوني أي التعلم بالمجموعات، ومنھا      

 ونشط، ألنھ یمارس فعالً مع بقّیة زمالئھ وھو بھذا یمثل المركز الذي تتمحور حولھ 

یبقى حیوًیا طوال وقت الحّصة الصفیة، بما ینعكس إیجاًبا على جو میة، بحیث یالعملیة التعل

 .الحّصة العام

 .تنتمي االتجاه نحو العمل الجماعي، وفوائد ومنھا التعاون -

تنمي المسؤولیة الجماعیة لدى التالمیذ، بحیث یشعر كل منھم بمسؤولیة عن إنجاح عمل  -

 .الجماعة ككل

خالل أھمیة نجاح العمل المخصص لھ والذي بدوره یؤدي إلى تشعر الفرد بقیمتھ وأھمیتھ من  -

 .نجاح العمل ككل والعكس صحیح

 .یرفع نسبة التحصیل األكادیمي لدى التالمیذ -

 .ب التالمیذ على اتخاذ القراریتدر -

                                                            
 .221، ص نفســھالمرجع  )1(
 .221، ص "التدریس الفّعال : " عفت مصطفى الطناوي: ینظر )2(
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 .تنمي ثقة التلمیذ بنفسھ -

 )1(.التعلّم، والدافعیة لھتنمي أسلوب التعلم الذاتي لدى التالمیذ بوجود الّرغبة لدیھم في  -

تعلّم التالمیذ على احترام آراء زمالئھم، وتقبل وجھات نطرھم بالرغم من اختالفھم معھم  -

 .أحیاًنا

 .تزید من قدرة التالمیذ على التعبیر عن أفكارھم وآرائھم ومشاعرھم ووجھات نظرھم -

ح المشاركة بالحل عادة یمارسھا تساعد التالمیذ في اإلسھام بحل المشكالت الصفّیة أوال، وتصب -

 )2(. »التلمیذ فیما بعد كال المشكالت المختلفة في مجتمعھ

ستنتج من خالل ھذه الفوائد الجّمة أّنھ للتعلّم التعاوني فعالیة كبیرة في التدریس فھو ینّمي أ      

أسلوب التعلّم التعاوني فعالیة كبیرة في التدریس فھو ینمي أسلوب التعلم الذاتي لدى التالمیذ 

 .  ویعزز رغبة التعلّم لدیھم وذلك من خالل العمل في مجموعات

 :بالنسبة للمعلم
 .قیل من الفترة الزمنیة التي یعرض فیھا المعلم المعلومات على المتعلمونی. 1

یمكنھ من متابعة ثماني أو تسع مجموعات بدال من متابعة أربعین أو خمسین متعلًما داخل . 2

 .حجرة الدراسة

 .یقلل من جھد المعلم في متابعة وعالج المتعلمین ذوي صعوبات للتعلم. 3

ألن ھذه األعمال سوف تقوم ) التصحیح( م لبدء األعمال التحریریة مثل یقلل من أداء المعلّ . 4

 .)3(»بھا، في بعض األحیان، المجموعة ككل

التعلم التعاوني یزید من التفاعل في العملیة التعلیمیة وذلك لتحقیق األھداف التعلیمیة في      

وللمتعلم أیًضا وذلك ما یزید من المجاالت المختلفة ولھ عدة ممیزات تمكنھ من ذلك بالنسبة المعلم 

القدرة اإلنتاجیة لدى التلمیذ ویحسن من مھاراتھ المعرفیة وكذلك یحسن أداء المعلّم ویرقي أداءه 

أّنھ یعتمد على التفاعل : مع اختصار للجھد والوقت، ویعتمد ھذا التعلم على عّدة خصائص

                                                            
 .85، 84، ص "المفاھیم العلمیة وطرائق التدریس : " سلمى زكي الناشف) 1(
 
 .المرجع السابق، ص نفسھا) 2(
 .223، ص "التدریس الفّعال : " عفت مصطفى الطناوي)3(
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مبدأ أنھم جمیعا یعملون لتحقیق االیجابي الذي یحدث بین أفراد المجموعة الصغیرة في ضوء 

 .نفس الھدف وعلى أن تحقیق ھذا الھدف سوف یكون لصالح كل أفراد المجموعة

 

وأنھ ال نجاح ألي من أفراد المجموعة إالّ إذا تحقق الھدف المنشود بالمجموعة تحقیقھ مًعا تماًما  

كما ھو الحال في فرق األلعاب الریاضیة لتحقیق ذلك تعمل المجموعة مًعا في إطار نظام یتفق 

بمعظمھ  علیھ كل أفراد المجموعة فال یحدث تكامل لفرد وال یترك العمل لفرد واحد یقوم بھ أو

منفرًدا ذلك أّنھ في بدایة عمل المجموعة إلنجاز مھمة تعلیمیة معینة یتفق أفراد المجموعة فیما 

أحدھم ینظم المناقشات، آخر یسجل ما یـدور من : بینھم على دور كل منھم، على سبیل المثال

د یبدو أّنھ خطأ أو مناقشات والنتائج التي یتم الوصول والتوافق علیھـا آخر یعلق ویعمل ناقدا لما ق

غیر مناسب ویحاول أن یتعاون مع كل أفراد المجموعة في تصویب ما قد یأتي من أخطاء، آخر 

یأتي بمصدر أو مرجع وأیا كان الدور فإن جمیع أفراد المجموعة یناقشون ویتحاورون حتى 

موعـة أو عـرض یصلوا إلى إنجاز المھّمة الموكلّة لھم وقـد یحـدد األفـراد للتحـدث باسـم المج

نتائـج ما توصـلت إلیـھ المجمـوعـة واألعداد في معظم الحاالت التعلم التعاوني كانت في حدود 

  )1(.»طالب في المجموعة الواحدة  6 -4

ستنتج من خالل خصائص التعلّم التعاوني والذي ھو أسلوب للتعلم یحصل الطالب عن أ     

ا خبرات التعلم، وتتمثل ھذه الخصائص في التفاعل طریقة تكوین مجموعات صغیرة لیمارسوا مع

 االیجابي بین أفراد المجموعة الصغیرة، وذلك لیحقق نفس الھدف ومنھ إلنجاح ألفراد ھذه

م  منھعضاء المجموعة للوصول إلى الھدف فوط، ومنھ یتعاون أالمجموعة إالّ بتحقیق الھدف المن

وأًیا كان الدور فإن : بھاومنھم من یصوّ  خطاء،ھم من یعلق ویعمل ناقًدا األسجل العمل ومنمن ی

 .جمیع أفراد المجموعة یتعاونون للوصول إلى النتیجة والھدف

 ):عیوبــھ( معّوقات أسلوب التعلم التعاوني * 

إّن التدریس والتعلم في المجموعات الصغیرة لھ دور فیم یجري في كل جوانب تربیة الطلبة،      

إّنھ یسمح لھم بأن یناقشوا المعاني، ویصبروا عن أنفسھم بلغة الموضوع، وأّنھ ینشئ تواصال 

                                                            
 .162، ص "التعلیم والتعلم في سیاق ثقافة الجودة  ةاستراتیجی: " ولیم عبید )1(
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الستماع ة المسموحة، كما أّنھ یطور مھارات األكادیمي أكثر من األسالیب الّرسمیّ حمیًما الطاقم ا

 )1(.من ناحیة وعرض األفكار واإلقناع من ناحیة أخرى

ومع ذلك فإن كثیرا من المعلمین بحد أن مھّمة القیادة واإلرشاد صعبة ویعودون بخیبة أمل       

إن المعلمین الجدد یحصلون على حث مناسب لتدریس المجموعة، حتى عندما  ،من وظائفھم

لتنافس في الحلقة ھ لیس من السھل أن یضاعف الجھد لیعطى تدریب لتقنیات المجموعة، فإنّ 

الّدراسیة الواحدة، وإذا حدث ذلك، فإن الحلقة الّدراسیة، كنموذج لتفاعل المجموعة سوف تشجع 

 .)2(أكثر لوجھات نظر محدودة من تنوع الخبرة التي یمكن للمجموعات أن تساھم بھا في التعلم 

 : نفیذ التعلم التعاوني بفعالیة، ومنھاومنھ توجد بعض األمور ُتعیُق ت     

 م بھذه الطریقة ألّنھ لم یتدّرب علیھا أصال، وبالتالي لیس لدیھ الخبرة ـدم قناعة المعلّ ـع •

الكافیة لتطبیقھا، ومن ھنا فإّنھ ال یستطیع تنفیذھا بدّقة، مّما یعیُق اّتخاذه للقرارات الّصائبة وتحقیق 

 .األھداف التعلیمیة

 التالمیذ في الّصفوف، مّما یعیق التنفیذ السلیم للطریقة، ویؤدي بالتالي إلىدد ـرة عـكث •

 .وجود فوضى في الّصف، وعدم استفادة جمیع التالمیذ لعدم استطاعتھم جمیعا العمل

 ذ لنقص المواد واألجھزة واألدوات، وذلك ـة على بعض التالمیـار أداء األنشطـاقتص •

 .زیادة عدد التالمیذ في الّصفوف المادیة للمدرسة أو بسبب الناحیة

 .ا، مّما یؤثر في عدد الّطاوالت والكراسي وترتیبھاـالصفیَّة وحجمھ مساحـة الغـرف •

ف التقلیدي  والت في الّصفـوف، فـإذا كانت مثبتةاـة الكراسي والطّ ـنوعیَّ  •  بشكل الصَّ

 . )3(التنافسي یصعب وضعھا وترتیبھا بما یناسب التعلم التعاوني 

                                                            
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، عمان، "التعلم في مجموعات : " وآخرون عزو إسماعیل عفانة: ینظر )1(

 .9، ص 1،2008ط
 
 .9، ص المرجع السابق )2(
 .93، 92، ص "المفاھیم العلمیة وطرائق التدریس : " سلمى زكي الناشف )3(
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ستنتج من خالل ھذه المعیقات التي تقف في وجھ تنفیذ التعلّم التعاوني ونجاحھ بوجھ خاص أ      

ومنھ ال توجد أي معرفة أو أي علم بدون نقائص، فكل شيء لھ حسناتھ وسّیئاتھ ولكنھ للتعلّم 

 .التعاوني مزایا كبیرة وفّعالة أكثر منھ بما یخص العیوب والنقائص

 :الفصل خاتمــة* 

إن التعلیم ھو عملیة تربوّیة توجھ الفكر والعاطفة وتطّور أجیال األّمة لتصبح مؤھلة للقیام      

بمھامھا المتنّوعة في الحیاة، وإّن أسلوب التعلم التعاوني ھو من األسالیب التي یحقق الطالب 

الطلبة ھدفھ فیھ من خالل العمل المشترك مع غیره من الطلبة وھو العلمیة التي تحقق فیھا 

أھدافھم الفردیة من خالل العمل بشكل مشترك مع الجماعة، وھو أسلوب یعمل على تدریب 

زمة للتفاعل بینھم وتنمیة حساسیة الطلبة لما ھو الّ الطلبة على ممارسة المھارات االجتماعّیة ال

بیتھا، متوّقع منھم، عن طریق إسناد دور اجتماعي لكل منھم وھذا حال جمیع أسالیب التعلیم وغال

وتلقین العلوم یكون بالتدریج من أبسط العلوم إلى أعقدھا، ومنھ قول العالمة ابن خلدون في مقدمة 

أعلم أن تلقین العلوم للمتعلمین إّنما یكون مفیًدا إذا كان على التدریج شیًئا فشیًئا  « :عن تلقین العلوم

أصول ذلك الباب، ویضرب لھ في  وقلیال فقلیال، یلقى علیھ أوال مَسائل من كل باب من الفن ھي

شرحھا سبیل اإلجمال وبراعي في ذلك قوة عقلھ واستعداده لقبول ما یورد علیھ حتى ینتھي إلى 

 . )1(»آخر الفن 

وتعلّم العلوم وتعلیمھا ال بد لھ من صبر وطریقة حسّنة وأسلوب بسیط، یساھم بقدر كبیر في فھم 

 .العلوم وتحصیلھا للّدارسین

  

 

 

 

 
                                                            

، ص 2007، 1، القاھرة، المنصورة، طللنشر والتوزیع ، دار الغد الجدیدة"مقّدمة ابن خلدون : " عبد الرحمن ابن خلدون )1(
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 بھ حول أسالیب التدریس الحدیثة التعلیم التعاوني أنموذجا البحث الذي قمتمن خالل       

 :استخالص عدة نتائج لعل أھمھاإلى  توصلت

أسالیب مساعدة ومناسبة بعملیة التربیة والتعلیم إلى إیجاد المستمر اھتمام التربویین أدى . 1

  .تساھم بشكل فعال في إنجاح العملیة التعلیمیة وتحقیق األھداف التربویة

التدریس نظام تربوي لھ خطواتھ المتسلسلة والمتداخلة فیما بینھا والتي یعتمد كل منھا . 2

 .على اآلخر ویتأثر بعضھ بعضا

التي یدیرھا المعلم داخل الشعبة أسالیب التدریس الحدیثة ھي سلسلة الفعالیات المنظمة . 3

 .الدراسیة لتحقیق أھدافھ، أي الكیفیة التي ینظم بھا المعلم المواقف التعلیمیة

أسلوب حل المشكالت : أسالیب التدریس الحدیثة التي تستعمل بكثرة حالیا في التعلیم ھي. 4

ني وأسلوب لعب األدوار وأسلوب المشروع وأسلوب االكتشاف وأسلوب العصف الذھ

 .وأسلوب التعلیم التعاوني

أسالیب التدریس الحدیثة یتم استخدامھا لتسھیل عملیة التعلم وھي أسالیب فردیة . 5

وجماعیة مع اإلشارة بأنھ ال یوجد أسلوب أمثل في التدریس ولكن المعلم یقوم باختیار 

 .وتنویع األسالیب المناسبة وفقا ألھداف الدرس ومستویات التالمیذ

لیم التعاوني وھو األسلوب الذي فصلنا فیھ في الفصل الثاني یعتبر أسلوب للتعلم إن التع. 6

 .وذلك لتحصیل الطالب بتكوین مجموعات صغیرة لیمارسوا معا خبرات التعلم

ھام في أسلوب التعلیم التعاوني فھو الذي یقدم اإلرشادات والمساعدات،  للمعلم دور. 7

 .لمجموعاتویتدخل لحل المشاكل التي تعیق عمل ا

وأخیرا بعد أن تقدمت بالیسیر في ھذا المجال الواسع آملة أن یلقى القبول       

 ... واالستحسان

 ... وصلى هللا وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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 المصادر: 

 روایة ورش عن نافع: القرآن الكریم -

 )م1990ھـ، 1410( ، 1، دار صادر بیروت، ط"لسان العرب : " محمد بن منظور. 1

 المراجع: 

، دار "التدریبماھیة طریقة العصف الذھني؟ وھل تستعمل في : " أحمد نبیل فرحات. 2

 .2008ط، . المسیرة للنشر والتوزیع، مصر، د

، منتدیات أزاھیر األدبیة، "أسالیب وطرق التدریس، طریقة المشروع: " إبراھیم جبران. 3

2002. 

 .2006، مداخلة،الجزائر، "أسالیب التعلیم الحدیثة : " بسمة كمال. 4

، دار "ربة الكفاءات واألھدافالتدریس العلمي والفني الشفاف بمقا: " خالد لبصیص. 5

 .2009ط، . التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر، د

طرائق التدریس، األھداف والوسائل واألسالیب، دار : " خرونعثمان یوسف وآ ردینھ. 6

 .2005، 1المناھج للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط

" ھ في الفصل الدراسي ما ھو التعلم باالكتشاف؟ وكیف یمكن توظیف: " رشید التلوات. 7

 .2005مداخلة، الجزائر، 

، دار المناھج للنشر "المفاھیم العلمیة وطرائق التدریس : " سلمى زكي الناشف .8

 .2009، 1والتوزیع، األردن، عمان، ط

، دار الشروق "إستراتیجیات حدیثة في فن التدریس : " عبد الرحمن الھاشمي وآخرون. 9

 .2008، 1مان، طللنشر والتوزیع، األردن، ع
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، دار الفكر الجدیدة للنشر والتوزیع، "مقدمة ابن خلدون: " عبد الرحمن ابن خلدون. 10

 .2007، 1القاھرة، المنصورة، ط

، دار "طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین: " عبد اللطیف بن حسن بن فرج. 11

 .2005، 1المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط

، دار المسیرة للنشر والتوزیع "التعلم في مجموعات : " سماعیل عفانة وآخرونعزو إ. 12

 .2008، 1والطباعة، األردن، عمان، ط

، دار المسیرة للنشر "التدریس الفعال، تخطیطھ، تقویمھ: " عفت مصطفى الطناوي. 13

 .2009، 1والتوزیع، األردن، عمان، ط

، دار "یس العامة في العصر المعلوماتطرائق التدر: " فخر الدین القال وآخرون. 14

 .2006،  1الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، اإلمارات العربیة المتحدة، العین،ط

 .2013، منبر الحر للثقافة واألدب، "العملیة التعلیمیة الدیداكتیك : " كریمة الجابي. 15

والتوزیع، القاھرة،  ، دار الفكر العربي للنشر"فن التدریس : " محمد عبد الرحیم عدس. 16

 .1998، 1ط

 .2007المناھج وطرق التدریس، جامعة اإلسكندریة، مصر، : " وسام محمد إبراھیم. 17

، دار المسیرة للنشر "ثقافة الجودةإستراتیجیات التعلیم والتعلم في السیاق : " ولیم عبید. 18

 .2009، 1والتوزیع، األردن، عمان، ط

، دار األمل للنشر "طرائق التدریس العامة وتنمیة التفكیر : " وآخرون ھاشم السمرائي. 19

 .1994، 1والتوزیع، األردن، اإلربد، ط

، "التعلیم القائم على المشاریع، قصص التطبیق في المؤشرات التعلیمیة: " ھیام حایك. 20

 .2013مدونة نسیج المنظومة العربیة المتطورة، 

 اتــدوریـال: 
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، الملتقى التربوي، فلسطین، "التعلم عن طریق لعب األدوار:" عطیة العمري. 21

 .2005غزة، 

، المداخلة، "تعلیمیة المادة وطرائق التدریس: " محمد سعید الغطاس. 22

 .2003الجزائر، 

 المالحــق: 

 .  projects/design-http://Sites.google.com/Site/monjighanem/master :موقع األنترنت. 23

http://sites.google.com/Site/monjighanem/master-projects/design
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