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:أسس استراتیجیة التعلم التعاوني

.مراعاة الفروق الفردیة -١

 .االھتمام بالمشاركة اإلیجابیة وتفاعل المتعلم -٢

.المناقشة الجماعیة -٣
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:التعلم التعاوني) عناصر(مكونات : ثانًیا

العناصر األساسیة للتعلم التعاوني 

االعتماد المتبادل االیجابي ١.

المسؤولیة الفردیة والمسؤولیة الزمریة ٢.

التفاعل المعزز وجھًا لوجھ ٣.

المھارات البینشخصیة والزمریة ٤.

معالجة عمل المجموعة ٥.



:المتبادل بین أفراد المجموعة ياالعتماد اإلیجاب) ١(

 كفرد عمله عن مسئوالً المجموعة في تلميذ كل يكون التعاوني التعلم في
 عمل على يعتمد فرد كل عمل ألن المجموعة، في غيره عمل عن ومسئوالً
 فرد كل يهتم ال لذلك ككل، المجموعة على يؤثر أحدهم من تقصير فأي زميله،
 عمله بأن يشعر تلميذ فكل .أيضاً المجموعة أفراد باقي بتعلم يهتم بل فقط بتعلمه

 من اإليجابي االعتماد هذا زيادة ويمكن يفيده، اآلخرين وعمل اآلخرين، يفيد
.منها المطلوب الهدف تحقق التي للمجموعة مكافأة تحديد خالل



:التفاعل المشجع وجھًا لوجھ) ٢(

 أن اعتبار على لوجھ، وجھًا المجموعة أفراد بین التفاعل یكون أن یجب

 وتوجد .المرغوب التعلم لتحقیق ولفظیًا عضویًا التفاعل إلى حاجة في التالمیذ

 مثل التالمیذ، بین التفاعل زیادة في كبیرة بدرجة تسھم التي السلوكیات بعض

  . للنجاح یصلوا كي اآلخرین، وتشجیع ومساندة مساعدة



:المسئولیة الفردیة والزمریة) ٣(

  في فرد لكل الفردیة المحاسبة أن إال المجموعة، في یتم العمل أن من بالرغم

 على حتى( المجموعة من الھدف حقق قد فرد كل أن على الدلیل ھي المجموعة

.)الفردي المستوى

 المجموعة، في فرد لكل اختبار تطبیق :منھا طرق بعدة ذلك تحقیق ویمكن

 أحد من یطلب أن أو سؤاًال، لھ ویوجھ عشوائیًا التالمیذ أحد المعلم یختار أو

. منھا المطلوب الھدف بتحقیق مجموعتھ قامت كیف لزمالئھ یشرح أن التالمیذ



:المھارات االجتماعیة) ٤(

 مكتسبًا منھم فرد كل یكون أن البد المجموعة، في معًا التالمیذ یعمل لكى

  إكسابھا على المعلم یحرص أن یجب والتي .االجتماعي التعامل مھارات من لقدر

 احترامو الصراعات، وقیادة القرار، واتخاذ الثقة، وبناء القیادة، :مثل للتالمیذ

  الرأي عن والتعبیر اآلخرین، وتشجیع لآلخرین، واالستماع اآلخر، والرأي الرأي

. الجماعة بعمل تتعلق التي القرارات صنع في والمشاركة بوضوح،



:المعالجة الجماعیة) ٥(

  وصف أجل من المجموعة، عمل في التفكیر المجموعة عمل بمعالجة یقصد

 بشأن قرار اتخاذ ثم المفیدة، غیر والتصرفات والھادفة الجیدة األعضاء تصرفات

.تغییرھا سیتم والتي بھا، العمل سیستمر التي الخطوات أو التصرفات

 عمل وتحسین توضیح ھو المجموعة عمل معالجة من الھدف أن أي

. المجموعة أھداف تحقیق أجل من التعاونیة بالجھود اإلسھام في األعضاء

 ومدى معًا، تعاملھم في مجموعة كل أعضاء مالحظة المعلم على یجب وبذلك

.فّعال اجتماعي جو في وذلك األھداف تحقیق في تقدمھم



.مًعا التالمیذ تعلم -١

.التحصیل مستویات وفق التالمیذ تقسیم -٢

.الفرق ألعاب دوري -٣

.الجماعي البحث -٤

.)الجیجسو( التعاوني التكاملي التعلم -٥

.بالحاسوب المدعم التعاوني التعلم -٦



:تعلم التالمیذ مًعا) ١(

:اآلتیة للخطوات وفًقا االستراتیجیة ھذه تتم
.درس لكل التعلیمیة األھداف تحدید -١

  المشاركة لضمان أعضاء ستة )٦( عن المجموعة تزید ال بحیث المجموعات حجم تحدید - ٢

.عضو لكل الفعالة

  القدرة حیث من متجانسة غیر المجموعات تكون بحیث المجموعات على التالمیذ توزیع - ٣

.والتحصیل
.بینھم فیما االتصال لتسھیل دائریة حلقات شكل على التالمیذ یجلس بحیث الدراسة حجرة تنظیم -٤

.التعلیمیة والوسائل المواد من االحتیاجات توفیر -٥

.عضو بكل الخاصة المساھمة لتحدید مجموعة كل داخل التالمیذ على األدوار توزیع -٦

.التعلیمى المطلب أو المھمة توضیح -٧



:تعلم التالمیذ مًعا) ١(

  فى فرد كل إتقان ضوء على موجبة وبدرجة یتحقق الخاص الھدف أن لتالمیذه المعلم توضیح - ٨
.بھ الخاص الجزء المجموعة

.المدرس قبل من عشوائیًا الجماعة أفراد على العمل یوزع أن یفضل -٩
.المجموعات بین التعاون تنظیم -١٠
.موضوعي بشكل تحدد أن ویفضل النجاح معاییر شرح -١١
  الفھم، المناقشة، المشاركة، سلوك :الوصف ھذا یشمل بحیث األعضاء، سلوكیات وصف - ١٢

.المجموعة داخل التجاوب ودرجة
.المجموعة داخل األعضاء مشكالت مراقبة -١٣
.الصعبة األسئلة إجابات ویوضح أحیانًا، المساعدة لتقدیم المعلم یتدخل -١٤
.التعلم بیئة في الالزمة االتصال مھارات التالمیذ لتعلیم المعلم یتدخل -١٥
.والتالمیذ المعلم فیھ یشترك ملخص وتقدیم الدرس من االنتھاء -١٦
  التقدم معدل تحدید بعد المكافأة وتقدیم والجماعي الفردي المستوى على التالمیذ عمل تقویم - ١٧

.والمجموعة التلمیذ أداء في
.المناقشة خالل من مجموعة كل أداء على التعقیب -١٨



:تقسیم التالمیذ وفق مستوي التحصیل) ٢(

:اآلتیة للخطوات وفًقا االستراتیجیة ھذه تتم
.تالمیذ) ٥-٤(یتم تقسیم التالمیذ إلى مجموعات غیر متجانسة، وتتكون المجموعة من  -أ 

یدرس أعضاء المجموعة الموضوع التعلیمي معًا ویساعد بعضھم بعضًا، حتى یتمكن  -ب

.التالمیذ من إتقان الموضوع المدروس
 اإلجابة في اآلخر یساعد أن منھم ألحد یسمح وال التعلیمیة، المادة في اختبارًا للتالمیذ المعلم ُیعطى -حـ

.علیھ

تبعًا لنتائج االختبار یقسم التالمیذ مرة أخرى إلى مجموعات متجانسة أكادیمیًا، ویقدم لكل  -د

األداء   فىالفرق بین درجتھ  أىمجموعة اختبارًا أسبوعیًا، والتحسن في درجة العضو، 

.السابق والالحق، یضاف إلى مجموعتھ األصلیة
یعلن المعلم عن المجموعة الفائزة كل أسبوع، وھى المجموعة التي تحصل على أعلى درجة من بین   -ھـ

.درجات المجموعات ككل



):األلعاب التعلیمیة(دوري الفرق ) ٣(

  تختلف أنھا إال (STAD) السابقة الطریقة كبیرة لدرجة تشبھ وھى

 كل من المتقاربة القدرات ذوى التالمیذ بین یتم األلعاب دوري أن في عنھا

 أعلى مستوى في تالمیذ مع یلعبون الدوري یكسبون الذین فالتالمیذ مجموعة،

 في تالمیذ مع یلعبون الدوري یخسرون الذین التالمیذ أما التالي، الدوري في

  أفرادھا یرتقى أن إلى تسعى مجموعة كل لذا التالي، الدوري في أدنى مستوى

 المعلم یحدد أسبوع كل نھایة وفى .األعلى للمستوى لالرتقاء الدوري كسب إلى

.المكافآت على لیحصل الفائز الفریق



:)الجیجسو(التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة )٤(

:وھى " جیجسو"توجد أكثر من طریقة تسمى باسم 
Jigsaw I) ١( جیجسو –أ 

  عام Colleagues وكولیجیس Aronson آرنسون من كل الطریقة ھذه أسس

 ُیكلف ثم جیدًا، یدرسھ أن یجب الدرس من جزءًا المجموعة في فرد لكل ُیحدد حیث ،)م١٩٧٨(

 ھذا شرح في الواحدة المجموعة أفراد یتعاون وبذلك مجموعتھ، أفراد لباقي الجزء ھذا بشرح

  الجزء ھذا یدرس أخرى مجموعة في لھ زمیل إلى تلمیذ یلجأ أن ویمكن بل بینھم، فیما الدرس

  أیضًا، المجموعات بین ما الى التعاون یمتد وبذلك معًا، الجزء ھذا فھم في ویتعاونان الدرس من

  الذى الجزء ولیس ككل، للدرس تحصیلھ مدى على فرد كل یقیم حیث ،فردیًا یكون ھنا والتقییم

.فقط لزمالئھ بشرحھ قام



:)الجیجسو(التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة )٤(

: وھى "جیجسو" باسم تسمى طریقة من أكثر توجد
Jigsaw )٢( جیجسو – ب II

 كثیرًا تتشابھ وھى )م١٩٨٠( عام Slavin "سالفن" الطریقة ھذه صمم

 یقیم تلمیذ فكل ،وجماعیًا فردیًا ھنا یكون التقییم أن إال السابقة الطریقة مع

.مجموعتھ إلى درجتھ وتضاف بمفرده،

  التعاون یزید لذا المجموعة، درجات خفض أو رفع في فرد كل یساھم وبذلك

.درجاتھا رفع أجل من المجموعة أفراد بین



:)الجیجسو(التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة )٤(

: وھى "جیجسو" باسم تسمى طریقة من أكثر توجد

Jigsaw )٣( جیجسو – جـ III
  عام Guerrero "جیرورو"و Gonzalez "جونزالیس" من كل الطریقة ھذه أسس

  تالمیذ ثالثة من مجموعة كل تتكون حیث ،واحد وقت فى لغتین بتعلیم خاصة وھى ،)م١٩٨٣(

  معًا باللغتین یتحدث والثالث الثانیة، باللغة یتحدث والثاني األولى، باللغة یتحدث أحدھم

Bilingual.

  معًا، اللغتین إتقان على تساعدھم التى المختلفة التعلیمیة المواد مجموعة كل وتمنح

  .معًا للغتین المجموعة أفراد جمیع إتقان عنھ ینتج مجموعة كل أفراد بین وتعاون تفاعل ویحدث

.ككل للمجموعة یكون الطریقة ھذه فى والتقییم



:الجماعي) التحري(البحث ) ٥(

:اآلتیة للخطوات وفًقا االستراتیجیة ھذه تتم
اختیار موضوعات فرعیة من وحدة یتم دراستھا في الفصل ثم ینظم التالمیذ في مجموعات من  -١

.تالمیذ غیر متجانسین في التحصیل والجنس) ٦-٢(

تقسیم الموضوعات الفرعیة إلى أعمال فردیة ینفذھا التالمیذ مستخدمین أسلوب االستقصاء   -٢

، Group Discussionومناقشات المجموعة  Co-Operative Inquiryالتعاوني 

.Co-Operative Projectsوالمشروعات التعاونیة 

یقوم التالمیذ باألنشطة الالزمة لجمع المعلومات من مصادر مختلفة داخل المؤسسة وخارجھا   -٣

.إلعداد تقاریر للمجموعة وعرضھا في الفصل

ویمكن أن یكون التقویم من خالل اختبار فردى أو جماعي   تقویم المعلم لتالمیذ كل مجموعة، -٤

.أو كلیھما معًا



:المساعدة الفردیة للفریق) ٦(

  التالمیذ تقسیم على قائمة وھى م،١٩٨٥ عام Slavin "سالفن" اإلستراتیجیة ھذه أسس

  الدراسات" كتاب وحدات إحدى بدراسة تلمیذ كل یقوم ثم متجانسة، غیر مجموعات إلى

  أعضاء یتمكن وبذلك المجموعة، في لزمالئھ الوحدة ھذه بشرح یقوم ثم - مثُال– "االجتماعیة

.االجتماعیة الدراسات كتاب وحدات جمیع دراسة من بأكملھا المجموعة

 الفریق درجة وتحسب اإلجابة، معرفة فى التالمیذ جمیع فشل إذا إال المعلم إلى یلجئون وال

  خالل دراستھا من تمكن التى الوحدات على االختبارات فى درجاتھم متوسط حساب خالل من

.بذلك تفید شھادة على یحصل المطلوب المستوى إلى یصل الذى والفریق أسبوع،

  المتخلفین التالمیذ مع استخدامھا یمكن حیث نوعھا، من فریدة االستراتیجیة ھذه وُتعد

  النوع من إیجابي اجتماعي تفاعل إلى یحتاجون الذین( العادیة الصفوف في والمدمجین دراسیًا

. ثانیًا التعاوني التعلم ثم أوًال الفردي التعلم على تعتمد ألنھا )الفریق في یحدث الذى



:التعلم التعاوني المدعم بالحاسوب) ٧(



:خطوات التعلم التعاوني


.إثارة االهتمام بالدراسة –أ 
.تحديد أهداف التعلم التعاوني -ب
.تحديد المحتوى واألنشطة والوسائل التعليمية -ج
.تقسيم التالميذ إلى مجموعات –د 

.توزيع المسئوليات واألدوار -هـ



:خطوات التعلم التعاوني


 مرحلة فى إلیھا التوصل تم التى التصورات تنفیذ یتم المرحلة ھذه فى

 یمارس بأن مطالب المعلم أن بالمالحظة الجدیرة األمور ومن التخطیط،

 الحظ إذا عملھم مسار وتعدیل وتوجیھھم التالمیذ أداء مالحظة فى مسئولیاتھ

.التعاون أھداف بلوغ عدم إلى یؤدى قد انحرافًا أو قصورًا ھناك أن

 یكون حینما بھا االلتزام یجب التي األساسیة القواعد من مجموعة وھناك

:القواعد ھذه ومن التعاوني، الجماعي العمل خطة تنفیذ بصدد المعلم



:خطوات التعلم التعاوني

  علیھا واالتفاق تحدیدھا سبق والتى استخدامھا یتم سوف التى والمطبوعات األدوار توزیع - أ

  التى باألعمال تلمیذ وكل مجموعة كل تقوم أن یجب الشأن ھذا وفى التخطیط، مرحلة فى

.بھا التكلیف سبق

  المعلم بإشراف وآخر حین بین جماعیة مناقشات الموضوع بدراسة التالمیذ قیام یتخلل -ب

  فھم زیادة على المناقشات ھذه وتساعد التالمیذ، یواجھھا التى الصعوبات على للتعرف

.للموضوع التالمیذ

  ھذا فى المطلوبة األمور أھم من للتالمیذ المستمر التشجیع أن المعلم یالحظ أن یجب -جـ

 من بأدائھ یقومون بما االستمتاع عدم أو بالملل ما مرحلة فى التالمیذ یشعر قد إذ المجال،

 تثیر أن یمكن التى التساؤالت وطرح دائمًا بالمناقشة المعلم یقوم أن یجب لذلك األعمال،

  .والعمل التفكیر من المزید إلى وتدفعھم التالمیذ اھتمامات



:خطوات التعلم التعاوني

.المطروحة التساؤالت من منھم كل موقف للتالمیذ یتضح بحیث العمل نتائج تلخیص - د

 تم وعما ،أعمال من إنجازه تم عما تقریر بكتابة )حدة على مجموعة كل( التالمیذ یقوم - ھـ

  ألجزاء وعرضًا تلخیصًا عادة التقریر ویتضمن ومعلومات، بیانات من علیھ الحصول

.دراستھ المقرر الموضوع

  المھارات واستخدام والتعثر ،التردد مراحل فى التالمیذ مرور على المعلم جانب من الصبر - و

  المرونة اكتساب إلى المعلم وبمساعدة بجھدھم یصلوا حتى شكلیًا استخدامًا االجتماعیة

  .العزلة عن إبعادھم ضرورة مع تصرفاتھم فى



:خطوات التعلم التعاوني


:مستویین على التعاوني التعلم استراتیجیة تقویم یتم

.التعاوني التعلم استراتیجیة ةخطل الفعلي التنفیذ أثناء :األول المستوى

  .التنفیذ عملیة من االنتھاء بعد :الثانى المستوى

  وحده، المعلم مسئولیة من لیست التقویم عملیة أن ھي الشأن ھذا في األساسیة والقاعدة

  كل وأن نفسھ یقّوم أن البد تلمیذ كل أن یعنى مما تالمیذه، وبین بینھ مشتركة مسئولیة ولكنھا

  یشاركوا أن یجب التعلم عملیة في المشاركین كل أن كما عملھا، نتائج تقّوم أن البد مجموعة

  التالمیذ یقدمھا التي التقاریر خالل من كلھ ذلك ویتم للمجموعة، الكلى الجھد تقویم عملیة في

.منھا االنتھاء عند أو الخطة تنفیذ أثناء مناقشات من یجرى ما خالل ومن



:مزایا التعلم التعاوني
 خالل من معًا التالمیذ تعلم على تؤكد فھى والتنافسیة، الفردیة من بدًال التالمیذ بین الفریق روح تنمیة -١

.قدراتھم فى مختلفین التالمیذ من مجموعات فى تواجدھم

  یؤثر جماعة مع یعیش أن إلى حاجة فى فالفرد ،والتعلیمیة واالجتماعیة النفسیة فوائده لھ التعاوني التعلم -٢

 وطرقًا واتجاھات وقیمًا ومھارات معارف یكتسب أى یتعلم معھا تفاعلھ خالل ومن بھا، ویتأثر فیھا

.اآلخرین ومع نفسھ مع التوافق وعلى الحیاة على قدرة أكثر تجعلھ للتفكیر

 فى الفعال االشتراك على القدرة ونمو ،الذات عن التعبیر على القدرة نمو للفرد یحقق التعاوني التعلم -٣

 وتدریب معھا، یختلف التى النظر وجھات إزاء التسامح إلى للحاجة الفرد وتقدیر الجماعیة، المناقشات

.فیھا قرار اتخاذ قبل جوانبھا مختلف لبحث المشكالت تحلیل على الفرد

 العملیة فى الفعلي المتعلمین اشتراك زیادة على یعمل التدریس فى التعاوني التعلم إستراتیجیة استخدام -٤

 أكبر فرص وتوفر مجموعتھ، تعلم خالل من نفسھ تعلیم المسئولیة متعلم كل تحمل إلى یؤدى ،التعلیمیة

.والصداقة التعاون بقیمة لإلحساس تلمیذ لكل

.األنانیة من بدًال العطاء وتعلیمھم وعزلتھم المتعلمین بعض انطوائیة على القضاء -٥



:مزایا التعلم التعاوني

  حب التالمیذ لدى وینمى التعلم عملیة یصاحب قد الذى والقلق بالخوف اإلحساس من الحد - ٦

.بتدریسھا یقوم الذى والمعلم الدراسیة المادة

  العامة واألسس المفاھیم وإتقان فھم على التالمیذ ومساعدة المعلم وھیمنة تسلط على القضاء - ٧

.التعلیمیة للمادة

  الجدیدة والخبرات األفكار تولید على ومساعدتھم أھدافھم لتوحید طبقًا المتعلمین جھود توحید - ٨

.تواجھھم التي المشكالت حل على قدراتھم تنمیة وبالتالى

 على ومثابرة صبرًا أكثر المتعلمین وجعل واألنانیة ،للرأى والتعصب الملل، على القضاء - ٩

.اإلنجاز

  التعلم فى التلمیذ إن حیث لدیھم، المعلومات وتثبیت ،التعلم نحو التالمیذ دافعیة زیادة - ١٠

.واحد آن فى ویشارك ویرى ویكتب ویتعلم یعلم التعاوني



:دور المعلم في تنفیذ استراتیجیة التعلم التعاوني

:قبل الدرس: المرحلة األولى
:وتتضمن ھذه المرحلة الخطوات التالیة

.تحدید األھداف -١

.تحدید حجم المجموعة -٢

.توزیع التالمیذ على مجموعات -٣

.تحدید األدوار لكل مجموعة -٤

.ترتیب حجرة الفصل -٥

.التعلیمیةوالوسائل إعداد المواد  -٦

.تنظیم المھام واالعتماد المتبادل -٧

.إعداد أدوات التقویم -٨



:دور المعلم في تنفیذ استراتیجیة التعلم التعاوني

:الدرس أثناء : الثانیة المرحلة
:التالیة الخطوات المرحلة ھذه وتتضمن

 السلوك ویراقب یالحظ أن المعلم على ینبغي :المتعلم سلوك مالحظة - ١

.للتالمیذ التعاوني

.المھمة ألداء المساعدة تقدیم -٢

.العمل أثناء سلوكھم عن سریع تقریر تقدیم تالمیذه من المعلم یطلب أحیانًا -٣



:دور المعلم في تنفیذ استراتیجیة التعلم التعاوني

:الدرس بعد : الثالثة المرحلة
:التالیة الخطوات المرحلة ھذه وتتضمن

.الدرس غلق -١
:التعلم التعاوني خاتمتان، ھما إستراتیجیةتستخدم فیھا  التىویكون للدروس 

.یدرسھا التالمیذ التى أھداف المادة التعلیمیةتركز على : األولى

.التعلیمىالموقف  فىتعلموھا  التىالمھارات االجتماعیة تركز على : الثانیة

.التقویم -٢
  بأھداف المرتبطة والمھارى، ،والوجدانى ،األكادیمى الجانب :ھى جوانب ثالثة التقویم ویتناول

.الدرس



أدوار الطالب في مجموعة التعلم التعاوني

القائد

المستوضح

المقرر

المراقب

المشجع

الناقد

)حامل األدوات(مسؤول المواد





:التشكیل -١



:التوظیف -٢



:التكوین -٣



:التخمر -٤



الصعوبات التي تحول دون تطبیق استراتیجیة التعلم 
:التعاوني في تدریس االجتماعیات

.ضعف تأھیل معلمي االجتماعیات من حیث فھمھم لھذه االستراتیجیة -١

 .احتیاج ھذه االستراتیجیة لوقت ال یتناسب مع نظام الفصلین -٢

.عدم مالئمة تنظیم الجدول الدراسي بما یسمح بتنفیذ ھذه االستراتیجیة -٣

  .عدم مالئمة بیئة الصف الدراسي -٤

.تعود التالمیذ في مدارسنا علي االعتماد الكلي علي المعلم -٥






