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 شكر وتقدير
، وأنار بصيرتي في سبيل الحمد هلل رب العالمين الذي أنعم علي مواصلة طريق البحث العلمي

  إنجاز هذا العمل المتواضع.

ميساء حمدان المشرفة على هذه خالص الشكر والعرفان واالمتنان للدكتورة الفاضلة ب بدايًة أتقّدم
فكانت نبراس العلم الذي  ،ورأيها السديدالرسالة التي أنارت دربي بمالحظاتها القيمة وتوجيهاتها 

 ومفيد. استقيت منه كل نافع  

كبار  ألسرتي الكريمة التي تقاسمت معي مشاق البحث الطويل  وكانت كما أقف وقفة إجالل  وا 
 .ليكبيرًا سندًا وعونًا 

ص بالشكر شريك حياتي ورفيق دربي الذي كان دائمًا إلى جانبي في مسيرتي المتواضعة وأخ
 وعدم االستسالم للصعوبات.مّدني بالقوة والشجاعة والحماسة للمضي قدمًا أو  ،هذه

لدكتور الفاضل أنور حميدوش با للجنة المناقشة الممثلة كما أتوجه بخالص الشكر واالمتنان
 .ومناقشتها الرسالة اللذين تكبدا عناء قراءةوالدكتورة الفاضلة سعدة ساري 

كما أشكر السادة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية عضوًا عضوًا على رأسهم السيد العميد 
 .وموجه الذين كانوا خير مرشد   الدكتور الياس الخوري نعمة

كل من غفل عنه لساني وكان له الفضل في إتمام هذه الرسالة بعون هللا والشكر موصول ل
 تعالى.
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 الفصل األول

 الدراسةمدخل إىل 

 مقدمة:

االهتمام األكبر للمعلم، باعتباره المسؤول عن نجاح  توليالدول المتقدمة بنظامها التعليمي و  تهتم
أو فشل أي نظام تعليمي، ولهذا كان البد من االهتمام بإعداده اإلعداد الجيد ألنه المحرك 

هما يات حديثة ماألساسي للعملية التعليمية، ذلك اإلعداد الذي يخضع لبرامج وأساليب واستراتيج
 )مصطفى، بشريا  في مختلف مجاالت الحياة استثمارا   دألن اإلنفاق عليها يع كلفت هذه األمور،

 .(591ص ،5991

ونظرا  ألهمية إعداد المعلم فقد ربطت التربية في الوطن العربي مستقبلها باالرتقاء بمستوى المعلم 
النفجار المعرفي والتطور التكنولوجي والنهوض بمهنة التعليم، ومع تقدم العلوم النفسية والتربوية وا

السريع، لم يعد يكفي أن يتقن المعلم المادة العلمية التي يدّرسها، ألنه لم يعد مجرد ملّقن للمعرفة، 
 .(5001)األحمد،  متعلمينزا  لتعليم العا  ومحفّ قا  ومشجّ ها  ومنسّ بل أصبح عليه أن يكون موجّ 

والمؤثر وحجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية، الذي ولما كان المعلم هو العنصر المهم 
ترتبط به النواتج التعليمية المراد تحقيقها، فمن الضروري أن يقوم باألدوار التي تسهم في تحسين 

ألن من أهم عوامل نجاح المدرسة في أداء وظيفتها وتحقيق رسالتها كفاءة  ممارساته التدريسية،
الخطة التعليمية في تحقيق أهدافها يتوقف على مدى استجابة المعلم لهذه معلميها، بل إن نجاح 

األهداف، ومدى قدرته على ترجمتها إلى مواقف سلوكية وخبرات تعليمية، تؤدي إلى النمو 
 .تالمذةالشامل المتكامل لل

ولذلك ومن الصعب أن يقوم المعلم بتلك األدوار والمهام ما لم يتم إعداده وتدريبه بشكل جيد، 
 أصبحت عملية اإلعداد والتدريب تشغل بال الكثير من التربويين والقائمين على العملية التعليمية.

ولقد عقدت العديد من المؤتمرات من أجل بلورة استراتيجية معينة تساعد في إعداد المعلم لمواكبة 
ومن  الحياة، ذي يؤثر على جميع مجرياتالمعرفي ال التقدم التقني والتكنولوجي واالنفجار
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المحاوالت الجادة لتطوير برامج إعداد المعلمين مؤتمر باريس الذي عقد بإشراف منظمة اليونسكو 
أكد المؤتمرون على  إذم من أجل اإلعداد للتعليم في القرن الحادي والعشرين،  (5999سنة )

اإلعداد والوزارات أهمية االهتمام ببرامج التربية العملية ووجوب تطويرها والتنسيق بين مؤسسات 
المسؤولة عن التعليم األساسي، كما دعوا إلى ضرورة العناية بكفايات المعلم والطالب في آن 

 .(505، ص5005 ،)نصر وآخرون واحد

وعمال  بمبدأ التطوير والتحديث، واستجابة  للحركات التربوية المتجددة والمعاصرة، ولثورة 
المعلومات واالتصال، والطفرة التكنولوجية، فقد قامت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية 

 مدخلناهج ولقد اعتمد تغيير الم الدراسية لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي،المناهج  طويربت
في  تلميذ، التي تشير إلى ما يجب أن يتعلمه الوفق وثيقة المعايير الوطنية المعايير بالمنهاج

من خالل الحوار والنقاش يتم اكتسابها من معارف ومهارات وخبرات السنة الدراسية الواحدة، 
)وزارة التربية السورية،  هو المحور في التعليم ال المعلم تلميذلبحيث يكون ا ،التعاوني العملو

5002.) 

، ألنها تتطلب استخدام والكتب الجديدة تحديا  للمعلمين ومن الطبيعي أن تشكل هذه المناهج
هذا التحدي تدريب المعلمين يتطلب طرائق تدريس تختلف عن الطرائق التي يستخدمونها حاليا ، و 
 على األساليب والطرائق الجديدة ومتابعتهم بصورة مستمرة.

أساليب تختلف  مدريسهتوتقارير الموجهين أن المعلمين يستخدمون في بعض الدراسات  شيرتكما 
من مادة إلى أخرى، وأن القاسم المشترك بينها هو استخدام اإللقاء، واإللقاء يبقي التواصل 

اب ة محدودا ، وال يراعي الفروق الفردية بينهم، األمر الذي يحول دون استيعتالمذوالتفاعل مع ال
محدود الفاعلية في  دريسلتة الصف المعلومات التي تلقى عليهم، وبذلك يبقى اتالمذعدد من 

 .http://swoforum.nesasy.org)) ةتالمذتنمية القدرات العقلية لل

وبما أن المنهاج التعليمي يمثل منظومة متكاملة تشمل عددا  من العناصر فإن تجديده يستوجب 
 إيصالبالضرورة تجديد هذه العناصر بأكملها بما في ذلك طرائق التدريس التي يتم من خاللها 

 محتوى المنهاج إلى التالمذة.

http://swoforum.nesasy.org/
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طريقة تدريسية مجدية  ليسلقاء أن اإل يجب أن يدرك المعلمونلذلك، وانطالقا  من هذه الوقائع، 
خاصة  مع التحديث في المناهج، وعليهم أن يستجيبوا لهذا التطور ويبادروا إلى تبني استراتيجيات 

ال يرافقها بل ال يسبقها تغيير  محّدثةتدريسية تناسب هذا التحديث، فال فائدة ترجى من مناهج 
 وتحديث في طرائق التدريس المستخدمة. 

لكي وبشكل فوري تدريب المعلمين على هذه الطرائق واالستراتيجيات الحديثة، و  هذا ويتطلب
أثناء إعدادهم، قبل أن  هذا التدريب قبل الخدمة، أي فييفضل أن نبدأ تكون الفائدة أعم وأشمل 

في قاعة التدريس، وجها  لوجه أمام تحديات المناهج الجديدة  ينزلوا إلى الميدان، ويجدوا أنفسهم
 التي تغيرت وفقا  لها أيضا . ذةاتها المتغيرة، ومتطلبات وحاجات التالمومتطلب

فمن المرجح أن المعلم المعد إعدادا  جيدا ، والمدرب تدريبا  فعاال  على هذه االستراتيجيات، لن يقع 
في حيرة من أمره، ولن يصادف مشكلة في تدريسه، بل على العكس سيكون مجهزا  بآليات 

لمناهج الحديثة، وسيقوم بحل المشاكل اآلنية والمستقبلية التي تعترضه، ولن التفاعل مع هذه ا
 في البحث وتعرف آلية عمل هذه الطرائق. ذةيضيع وقته وال وقت التالم

وبما أن المطلوب في الوقت الحاضر هو إعداد متعلم قادر على التعلم الذاتي، يمتلك مهارات 
تخاذ القرارات وتحمل المسؤولية، ولديه القدرة على العمل الجماعي، ويستطيع حل المشكالت وا

التي تهدف إلى الحديثة  التدريس طرائق إحدىك التعلم التعاونيالتفكير الناقد واإلبداعي، فقد برز 
وقد بين ، (9، ص5001)الديب،  الذين يعملون في مجموعات ذةتحسين وتنشيط أفكار التالم
 ;Bossert, 1988) Webb, 1985وبوزيرت ويب  فورتينغلر وعدد من الباحثين مثل 

(Furtwengler, 1992;  مستوياتهم أهمية التعلم التعاوني في زيادة تحصيل التالمذة على مختلف
م نحو المعلم والمادة وتكوين االتجاه السلي، العمل والتفاعل االجتماعيوتشجيع  ،الدراسية

المادة التعليمية، فيما يتعلق ب، والحوار بينهم ذةوالمشاركة اإليجابية من جانب التالمالتعليمية، 
 ودراسة صباريني وخصاونة (2010) سيف دراسات كثيرة مثل دراسة نتائجأيضا  كدته وهذا ما أ

 .Johnson & Johnson  (1986)ديفيد جونسون وأخيه روجر جونسون وأبحاث (1997)

التعلم التعاوني يؤثر أن  (Slavin, 1994; Vansickle, 1992) سالفين وفانسيكل كما أوضح
ويجعل التعلم أكثر فعالية مثل طبيعة العالقات  إيجابا  في جوانب أخرى باإلضافة إلى التحصيل
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داخل المجموعة وبناء اتجاهات الحترام الذات في الصف والمدرسة والقدرة على العمل التعاوني 
التعلم التعاوني أنه طريقة تساعد على إحداث  Avery (1994) فيريآ وصفو ، مع اآلخرين

 . خالل المشاركة وتوجد الثقة في نفس الطالب والدقة في العمل الجماعيمن التفاعل الصفي 

 Association for Supervision andوبّينت الجمعية األمريكية لتطوير المناهج واإلشراف التربوي

Curriculum Development (1998)  ودوره البارز في النواحي األكاديمية إيجابية التعلم التعاوني
تعزيز وتقوية المهارات كذلك أثبتت الدراسات فعالية التعلم التعاوني في ، واالجتماعية والمهارية

ومهارات االتصال كدراسة  ،(1999) رية يأب مثل دراسة حل المشكالت اتمهار ك االجتماعية
في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة كما يساعد التعلم التعاوني أن و  ،(2000)عبد العال 

، ومهارات (1998)ومهارات التذوق األدبي كدراسة سالم ، Wilson (1992)في دراسة ويلسون 
 .(1997)، وتنمية المهارات اللغوية كدراسة محمد (1995) التعبير الكتابي كما في دراسة المرسي

 (1996)دراسة عبد الرحمن  هأكدتوهذا ما إلبداعي تنمية التفكير ا فيالتعلم التعاوني ويسهم 
جوكهال يسهم في تنمية التفكير الناقد كما في دراسة كما ، Guyton (1991)ودراسة جويتون 

Gokhale (1995) ، كينغ وكينغ أظهرت نتائج دراسةوقد King & King (1998)  أن الطلبة كانوا
متحمسين للعمل والمشاركة في المجموعات التي كانت تسمى مجموعات اتخاذ القرار في الصف 

(Group Decision Making Activities). 

م التقليدي، الذي يقوم في جوهره على تدريس يوالجدير بالذكر أن عملية االنتقال من أسلوب التعل
، وبداية تالمذة، دون االهتمام بالقدرات المختلفة للنفسه وبالمستوىأفراد الصف سوية وتعلم جميع 

العمل على فعالية الصف وتشغيله في مجموعات صغيرة ليس بالخطوة أو األمر السهل، فهو 
، تالمذتهيتطلب من المعلم تغييرا  في فهم ورؤية وظائفه داخل غرفة الصف وفي تعامله مع 

، 5002)نصر هللا،  ة التخطيط للدرس والتدريسلعمليوتبني أساليب وصور تربوية جديدة 
 .(502ص

بوا على استخداماتها ولذلك يجب على المعلمين أن يتعرفوا استراتيجيات التعلم التعاوني ويتدرّ 
 داخل غرفة الدراسة.بين الطلبة  العمل الجماعيالصفية كطريقة تدريسية تهدف إلى بث روح 
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بجانب بعضهم على الطاولة نفسها ليتحدثوا مع بعضهم في قيامهم  تالمذةفالتعاون ليس جلوس ال
بإعداد تقرير يقوم فيه أحد  التالمذة بإنجاز تعييناتهم الفردية، وهو ليس تكليف مجموعة من

إن التعاون  ،المجموعة بالعمل كله، ويضع اآلخرون أسماءهم على التقرير بعد إنجازهتالمذة 
ة تالمذآخرين جسديا ، أو مناقشة مادة تعليمية مع  تالمذةيبا  من قر  تلميذأكثر بكثير من كون ال

ه األمور آخرين أو مساعدتهم أو مشاركتهم في المادة التعليمية، وذلك بالرغم من أن كال  من هذ
 .(Kagen, 1993) مهم في التعلم التعاوني

الدور المطلوب ن أ (Shaffer & Mack, 1999; Vidder, 1985) شيفر وفيدرماك و  وقد أوضح
من المعلم في التعلم التعاوني هو دور الموجه ال دور الملقن، وعلى المعلم أن يتخذ القرار بتحديد 
األهداف التعلمية وتشكيل المجموعات التعلمية، كما أن عليه شرح المفاهيم واالستراتيجيات 

ات العمل في المجموعات مهار  التالمذةمية، وتعليم لاألساسية، ومن ثم تفقد عمل المجموعات التع
 في المجموعة. لتالمذةيم تعلم او الصغيرة، وعليه أيضا  تق

 :الدراسةمشكلة   -5

المناهج في سورية استخدام التعلم التعاوني كطريقة تدريس حديثة وفعالة لتحفيز  تطوير لقد فرض
 خمسلمدة صف ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة المتعلمين وحثهم على التعلم الجماعي، 

في المدارس أحست بوجود ضعف حقيقي لدى المعلمين في التعليم  واقع سنوات واطالعها على
كما قامت الباحثة بدراسة تطبيق طريقة التعلم التعاوني وحاجة ماسة لتدريبهم على هذه الطريقة، 

ي ذو استطالعية لمعرفة آراء الموجهين التربويين لمعلمي التعليم األساسي ومجموعة من المعلمين 
الخبرة بالتعلم التعاوني حول تطبيق التعلم التعاوني في المدارس ومدى تمكن المعلمين من 

لتدريب وزارة التربية إلى عقد دورات عمدت وقد النتيجة نفسها، وخلصت إلى مهاراته وتقبلهم له، 
دورات واطالعها على هذه ال ومن خالل التحاق الباحثة بإحدىالمعلمين على المناهج الجديدة، 

في إكساب مجرياتها وفعالياتها اتضح أنها قليلة الفائدة، ولم تحقق الحد األدنى المرجو منها 
لذلك كان ال بد من إكساب المعلمين المعلمين مهارات التدريس الالزمة للتعامل مع هذه المناهج، 

، ي قائم على التعلم التعاونيتدريبمهارات التدريس الخاصة بهذه الطريقة من خالل إعداد برنامج 
التعلم التعاوني، وفي حدود علمها،  السابقة التي تناولتلى الدراسات ومن خالل اطالع الباحثة ع

التدريس بطريقة التعلم فإنه لم يتم حتى اآلن دراسة فاعلية استخدام هذه الطريقة في تنمية مهارات 
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ضرورة التعاوني لدى الطلبة المعلمين في سورية، وعمال  بتوصيات بعض الدراسات التي اقترحت 
ودراسة بيرنيرو  (،5999رية ) ودراسة أب وني، ومنهاتدريب المعلمين على طريقة التعلم التعا

برزت الحاجة لهذه فقد  (،5050دراسة سيف )و  ،Bernero and Jacqueline (2000) وجاكلين
 بالسؤال الرئيس اآلتي: الدراسةمشكلة  تحديد يمكنوبذلك  ،الدراسة

 دريس بطريقة التعلم التعاوني لدىفاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات الت ما
 ؟طلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

  :الدراسةأهمية   -5
استجابة  لألصوات التربوية التي تنادي باستمرارية تجريب طرق تدريس  تعد الدراسة الحالية

التي تمارس في مدارسنا في الوطن العربي  المعتادةحديثة ومتنوعة، بدال  من طريقة التدريس 
 أهميتها من أنها:، وتأتي بشكل عام، و في سوريا بشكل خاص

التربوي الميداني، من معلمي تناول موضوعا  حيويا  وجديدا  يهم القائمين على العمل ت 5-5
صف ومديري مدارس وموجهين تربويين ومشرفي تربية عملية، ويهم كذلك صانعي 

 القرارات التربوية من أجل رفع المستوى التربوي بشكل عام.
قد تكون من األبحاث الرائدة )على حد علم الباحثة(، في القطر العربي السوري، التي  5-5

ريب الطلبة المعلمين بكلية التربية السنة الرابعة على مهارات تتناول برنامجا  تدريبيا  لتد
  التدريس بطريقة التعلم التعاوني.

قائم على التعلم التعاوني إلكساب المهارات التدريسية للطلبة  ا  تدريبي ا  برنامج تقّدم 5-5
المعلمين، يمكن لواضعي برامج إعداد وتدريب المعلمين في مرحلة التعليم األساسي قبل 

 الخدمة أن يستخدموه.
م أداة تقويم تتمثل في بطاقة مالحظة لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني، يمكن تقدّ  5-4

 ي تقويم أداء المعلمين.اإلفادة منها ف
قد تسهم في إعادة النظر في برامج التربية العملية المقدمة للطلبة المعلمين في كلية  5-1

ب على استخدام طرائق تدريس حديثة وفعالة في التطبيق التربية بحيث تتضمن التدرّ 
 العملي.
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ألهمية  تدريب المعلمين نظرا  و  إعداد تكون منطلقا  لدراسات أخرى مشابهة في مجال قد 5-2
فادة  فيإعداد المعلم قبل الخدمة وأثره   ه.تالمذتتعلم وا 

 
 إلى: الدراسة ههدف هذت :الدراسةأهداف   -5
)اتخاذ  فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني دراسة 5-5

لدى طلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة  القرارات، والتنفيذ، والتفقد والتدخل، والتقويم(
 .تشرين

لم التعاوني مهارات التدريس بطريقة التع سابكإالبرنامج التدريبي في دراسة مستوى فاعلية  5-5
 طلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين.ل

 عن األسئلة اآلتية:ة، تجيب الدراسة ابقسالهداف األلتحقيق  :الدراسةأسئلة   -4

فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني  ما السؤال الرئيس:
 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية: ؟.طلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرينلدى 

ما مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني التي ينبغي أن يكتسبها الطلبة المعلمون  4-5
 السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟في كلية التربية 

بطريقة التعلم التعاوني  اتخاذ القراراتفاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات  ما 4-5
 ؟لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

بطريقة التعلم التعاوني لطلبة التنفيذ فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات  ما 4-5
 ؟صف في جامعة تشرينالسنة الرابعة معلم 

بطريقة التعلم التعاوني  التفقد والتدخلفاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات  ما 4-4
 ؟لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

بطريقة التعلم التعاوني لطلبة  يمو التقفاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات  ما 4-1
 ؟السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

مهارات التدريس بطريقة التعلم  لتدريبي في إكسابالبرنامج اما مستوى فاعلية  4-2
 التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟
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، اختبرت الفرضيات اآلتية عند مستوى الدراسةلإلجابة عن أسئلة  :الدراسة ضياتفر   -1
 :(0,05 =@)داللة 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  ووجد فرق ذيال  :ةالرئيس يةالفرض
ويتفرع  مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني.فيما يتعلق بالقبلي والبعدي  التطبيقينفي 
 اآلتية: رضياتالف اعنه

التطبيقين يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  ال 1-5
 بطريقة التعلم التعاوني. اتخاذ القراراتمهارات يتعلق ب فيماالقبلي والبعدي 

 التطبيقينيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ال  1-5
 بطريقة التعلم التعاوني.تنفيذ ال مهاراتفيما يتعلق بالقبلي والبعدي 

 التطبيقينيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ال  1-5
 بطريقة التعلم التعاوني. التفقد والتدخل مهاراتفيما يتعلق بالقبلي والبعدي 

التطبيقين يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ال  1-4
 بطريقة التعلم التعاوني.  ويمالتقمهارات فيما يتعلق ب القبلي والبعدي

مهارات التدريس  في إكساب مناسب من الفاعلية مستوىيحقق البرنامج التدريبي ال  1-1
 بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين.

 

 ضمن الحدود اآلتية: الدراسة تأجري :الدراسةحدود   -2
 م. (5054 –5055العام الدراسي ) األول والثاني من الفصالن 2-5
في محافظة  معلم صف في جامعة تشرين كلية التربية السنة الرابعة لبةعينة من ط 2-5

 .التربية العمليةمقرر المسجلين في  الالذقية
والتفقد وهي )اتخاذ القرارات، والتنفيذ،  مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني 2-5

 .يم(و ، والتقوالتدخل
 

 ء برنامج إلكساب الطلبة المعلمينانطالقا  من اهتمام الدراسة الحالية ببنا :الدراسةمنهج   -2
 :اتبعت الباحثةالتدريس بطريقة التعلم التعاوني، مهارات 



9 
 

وهو المنهج الذي ال يمكن فيه اختيار العينة أو تحديد المجموعات  المنهج شبه التجريبي:
إذ تكون مجموعات المفحوصين متكونة بصورة طبيعية وال يمكن فصلها  بطريقة عشوائية، 

intact groups (545)اإلمام، د.ت، ص. 

ونظرا  ألن الدراسة الحالية تتناول مجموعات متكونة أصال  فإن المنهج شبه التجريبي هو المنهج 
ذات  الواحدةتم استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعة إذ المالئم في مثل هذه الحالة، 

 .االختبار القبلي البعدي

 وتمثلت في: :الدراسةمتغيرات   -8

 : البرنامج التدريبي القائم على التعلم التعاوني. المتغير المستقل

التفقد والتنفيذ، و )اتخاذ القرارات،  : مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاونيالمتغيرات التابعة
 .، والتقويم(التدخلو 

 :الدراسة اةأد  -9

بطاقة مالحظة لمهارات التدريس  تأعدّ  ،اوالتحقق من فرضياته الدراسة لإلجابة عن أسئلة
 .من قبل الباحثة بطريقة التعلم التعاوني

 :المجتمع األصلي -50

كلية التربية السنة الرابعة قسم في  المعلمين لبةمن جميع الط لدراسةن المجتمع األصلي لتكو  ي
، م (5054/ 5055للعام الدراسي ) في محافظة الالذقية في جامعة تشرين معلم صف

 طالبا  وطالبة . (809) والبالغ عددهموالمسجلين في التربية العملية، 

  :الدراسةعينة  -55

في مقرر التربية  في جامعة تشرين في محافظة الالذقيةع طلبة السنة الرابعة معلم صف يوزّ 
، وتكون هذه الزمر بمنزلة عناقيد للطلبة، وقد اختيرت عينة بطريقة عشوائيةالعملية إلى زمر 
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 37) ( طالبا  وطالبة40تكّونت من ))عنقود( من هذه العناقيد عشوائيا  لتكون عينة الدراسة، و 
 .(ذكور 3إناث و

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة  :الدراسةإجراءات  -55
 اإلجراءات اآلتية:ذت بمتغيرات الدراسة، نفّ 

 :اآلتية المراحلإعداد البرنامج التدريبي وفق  تم إعداد البرنامج التدريبي: 55-5
 المقترح. الهدف العام من البرنامج التدريبي تحديد 55-5-5
 األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي المقترح. تحديد 55-5-5
 محتوى البرنامج التدريبي المقترح. اختيار 55-5-5
 طرائق وأساليب تدريس البرنامج التدريبي المقترح.  اختيار 55-5-4
 األنشطة التعليمية والوسائل المساعدة. تصميم 55-5-1
 البرنامج التدريبي المقترح. صدقحساب  55-5-2
 البرنامج التدريبي المقترح. تقويمإجراء  55-5-2

 الدراسة: اةإعداد أد 55-5
الطلبة لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لدى  وهي عبارة عن بطاقة مالحظة

بعرضها على  اصدقهالتأكد من و ، معلم صف المعلمين بكلية التربية السنة الرابعة
قبل البدء  مجموعة من السادة المحكمين، وحساب ثباتها عبر اتفاق المالحظين

 .بإجراءات الدراسة
 وذلك وفق الخطوات اآلتية:إجراء التجربة:  55-5

باختيار زمرة من زمر التربية العملية المخصصة  اختيار عينة الدراسة: 55-5-5
 .عشوائيةعنقودية صف بطريقة لطلبة السنة الرابعة معلم 

لتحديد مدى توافر مهارات التدريس التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة  55-5-5
 بطريقة التعلم التعاوني لدى الطلبة المعلمين.

الباحثة إذ قامت  ،القائم على التعلم التعاوني البرنامج التدريبي تطبيق 55-5-5
 .بها عليه، بعد تدرّ على البرنامج أفراد العينة بتدريب



11 
 

للحصول على  الطلبة المعلمينعلى لبطاقة المالحظة  التطبيق البعدي 55-5-4
 .ومعرفة فاعلية البرنامج النتائج

، وكتابة تقرير الدراسة وتفسيرها النتائج ومناقشةمعالجة البيانات إحصائيًا،  55-4
 النتائج.ومقترحاتها في ضوء 

 
إن المصطلحات التي ارتأت الباحثة تعريفها إجرائيا  في هذه  :اإلجرائيةتعريفات ال -55

 :هيالدراسة 

 :)Effectiveness(الفاعلية  5 -55

في أحد  باعتبارها متغيرا  مستقال   هي مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبيةالفاعلية 
 .(52 ،5005علي، ) المتغيرات التابعة

كمتغير القائم على التعلم التعاوني  يحدثه البرنامج التدريبي مدى األثر الذي الفاعلية إجرائيًا:
مستقل في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني كمتغير تابع لدى طلبة كلية التربية 

 السنة الرابعة معلم صف، وتقاس إحصائيا  باستخدام معادلة بالك للكسب المعدل.

 :)Training program( البرنامج التدريبي 5 -55

نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات في الفرد أو الجماعة التي ندربها تتناول معلوماتهم هو 
نتاجية عالية وأداءهم وسلوكهم واتجاهاتهم، بما يجعلهم الئقين لشغل وظائفهم بكفا ، )المالكيءة وا 

 .(55، ص5050

التي  القائمة على التعلم التعاوني مجموعة الخبرات التربوية والتعليمية :أنه إجرائياً ويمكن تعريفه 
وفق خطة تعليمية وتعلمية منظمة وهادفة  م للطلبة المعلمين بكلية التربية السنة الرابعةتقدّ 

األهداف، والمحتوى، علم التعاوني، وتشمل هذه الخطة "مهارات التدريس بطريقة الت همإلكساب
بما يجعلهم قادرين على  "عليمية، وأساليب تقويم المتدربينواألنشطة والوسائل الت وطرائق التدريس،

 .بدقةمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني  ممارسة
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 :)Skill(المهارة  55-5

في االصطالح التربوي على أنها: األداء السهل الدقيق القائم على الفهم لما يتعلمه  المهارة تعر ف
 .(550ص، 5005والجمل،  )اللقاني ع توفير الوقت والجهد والتكاليفاإلنسان حركيا  وعقليا ، م

قدرة الطالب المعلم على توظيف قدراته العقلية  وتعرف المهارة في هذه الدراسة على أنها:
 االمراد مالحظته لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني في الوصول إلى تنفيذ دقيق الحركيةو 

بسهولة ويسر في أقل ما يمكن من الوقت والجهد والتكاليف للوصول إلى الهدف المنشود 
 )اكتساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني(.

  :)Cooperative Learning( التعلم التعاوني 55-4

، لبة( ط2-5، تتكون المجموعة من )لبة، يتم ضمن مجموعات صغيرة من الطتعلم أسلوبهو 
بالعمل سويا  وبفاعلية، ومساعدة بعضهم بعضا  لرفع مستوى كل فرد منهم،  طلبةبحيث يسمح لل

بمقارنته بمحكات معدة مسبقا  لقياس مدى  لبةوتحقيق الهدف التعليمي المشترك، ويقّوم أداء الط
وتتميز المجموعات التعلمية التعاونية عن  ،د المجموعة في أداء المهام الموكلة إليهمتقدم أفرا

غيرها من أنواع المجموعات األخرى بسمات وعناصر أساسية، فليس كل مجموعة هي مجموعة 
 & Johnson)في مجموعة ليعملوا معا  منهم مجموعة تعاونية  لبةوضع الط إذ ال يجعلتعاونية، 

Johnson, 1992). 

الطلبة المعلمين في كلية التربية السنة  تعلم ايتم فيه طريقة تدريس :أنه إجرائياً يمكن تعريفه و 
كل مجموعة  فراديتعاون أو  طلبة، 5قوام كل منها  مجموعات صغيرة غير متجانسة ضمنالرابعة 

 فرادمع بعضهم، من أجل إنجاز المهام المطلوبة منهم المتعلقة بمهارات التدريس، والوصول بأ
، وتحقيق الهدف التعليمي المشترك، ويقّوم أداء الطلبة (25-10) مستوى اإلتقانمجموعتهم إلى 

 المعلمين ببطاقة مالحظة مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني.

مجموعة  دراسةال هيقصد بها في هذ :التدريس بطريقة التعلم التعاوني إجرائياً مهارات  55-1
تشمل )اتخاذ القرارات، والتنفيذ، والتفقد  اإلجراءات والمهام الخاصة بطريقة التعلم التعاوني، التي

تدريب الطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة عليها، ليصبحوا  تمالتي  والتدخل، والتقويم(
 قادرين على التدريس بطريقة التعلم التعاوني، وفق برنامج معّد لهذه الغاية. 
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هي مجموعة اإلجراءات  إجرائيًا: التعلم التعاونيبطريقة اتخاذ القرارات مهارات  55-1-5
حجم تحديد و األهداف، تحديد بطريقة التعلم التعاوني، التي تشمل ) باتخاذ القراراتالخاصة 
عداد و ، ترتيب غرفة الصفو ، تكوين المجموعات بطريقة مناسبةو  ،المجموعة المواد التعليمية، ا 

 اتخاذ القراراتاألدوار(، التي تم تدريب الطلبة المعلمين عليها، ليصبحوا قادرين على توزيع و 
 لدرس بطريقة التعلم التعاوني، وفق برنامج معّد لهذه الغاية.

هي مجموعة اإلجراءات الخاصة  التعلم التعاوني إجرائيًا:تنفيذ بطريقة المهارات  55-1-5
 بناء االعتمادو شرح المهام، و التهيئة، بتنفيذ التدريس بطريقة التعلم التعاوني، التي تشمل )

توضيح محكات و بناء التعاون بين المجموعات، و سؤولية الفردية، بناء المو ، المتبادل اإليجابي
التي تم تدريب الطلبة المعلمين عليها، ليصبحوا  تحديد األنماط السلوكية المتوقعة(،و النجاح، 

 قادرين على تنفيذ درس بطريقة التعلم التعاوني، وفق برنامج معّد لهذه الغاية.

هي مجموعة اإلجراءات  التعلم التعاوني إجرائيًا:بطريقة مهارات التفقد والتدخل  55-1-5
تفقد و التدخل بطريقة التعلم التعاوني، التي تشمل )ترتيب التفاعل وجها  لوجه، التفقد و الخاصة ب
مناقشة نتائج و ، التدخل لتعليم المهارات التعاونيةو تقديم المساعدة ألداء المهمة، و  ،لبةسلوك الط
درس التفقد والتدخل ب الطلبة المعلمين عليها، ليصبحوا قادرين علىالتي تم تدريب  ،(المجموعات

 بطريقة التعلم التعاوني، وفق برنامج معّد لهذه الغاية.

هي مجموعة اإلجراءات الخاصة  التعلم التعاوني إجرائيًا:م بطريقة ويمهارات التق 55-1-4
معالجة عمل و لبة، م الطيم تعلّ و يم التدريس بطريقة التعلم التعاوني، التي تشمل )تقو بتق

يم و التي تم تدريب الطلبة المعلمين عليها، ليصبحوا قادرين على تق، (غلق الدرسو المجموعات، 
 درس بطريقة التعلم التعاوني، وفق برنامج معّد لهذه الغاية.
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 الفصل الثاني

 لسابقةاإلطار النظري والدراسات ا

:مقدمة  

بطريقة التعلم التعاوني، ومهارات  متعلقةيتناول هذا الفصل عرضا  مفصال  للخلفية النظرية ال
المتعلقة بمتغيرات  سابقةالطريقة، كما يتناول بعض الدراسات اللتدريس بهذه با الخاصة المعلم

 ، وفيما يلي تفصيل ذلك.لدراسةا

 اإلطار النظري: أواًل:

هناك ثالثة أنواع من التعلم ذات أهداف وأساليب تعلم وطرق تدريس وتقويم مختلفة،  مقدمة:
 وهذه األنواع هي: 

الذي يستخدم لتحقيق أهداف خاصة بالطالب حسب  :Individual Learning التعلم الفردي
عامر، و  )محمد لقياس أداء الطالب محكي المرجعويستخدم فيه التقويم قدراته واحتياجاته، 

 .(5002المقبل، ؛ 5991، آخرونجونسون و ؛ 15، 5008

يتنافس الطلبة فيما بينهم لتحقيق هدف تعليمي  إذ :Competitive Learning التعلم التنافسيو
معياري المرجع لتصنيف التقويم محدد يفوز بتحقيقه طالب واحد أو مجموعة قليلة، ويستخدم فيه 

 . (www.makkaheshraf.com)األفضل إلى األسوأ تحصيال   الطلبة وفق منحنى مدرج من

فيعمل فيه الطلبة مع بعضهم البعض داخل  :Cooperative Learning التعلم التعاونيأما 
أفراد مجموعات صغيرة، ويساعد كل منهم اآلخر لتحقيق هدف تعليمي مشترك، ووصول جميع 

ن التعلم التعاوني إويمكن القول  ،(Balkom & Stephen, 1997)ن المجموعة إلى مستوى اإلتقا
ولكن ما جاء به التعلم التعاوني ، صورة مطورة عن ناتج جمع التعلم الفردي والتعلم التنافسي معا  

هو في إيجاد هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة الطلبة، بحيث ينغمس كل أعضاء المجموعة في 
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لمجموعة التعلم وفق أدوار واضحة ومحددة لتحقيق هدف مشترك، مع التأكيد أن كل عضو في ا
 .(10، 5995)نشوان،  يتعلم المادة التعليمية

لقياس مدى إتقان الطلبة للمهارات التعاونية  التقويم محكي المرجعالتعلم التعاوني ويستخدم 
وقد أثبتت الدراسات التجريبية والنظرية تفوق الطلبة أكاديميا  حينما يعملون  ،والمهام األكاديمية

 .(515، 5002)خضر،  في مجموعات تعاونية مقارنة بالتعلم الفردي والتعلم التنافسي

التدريس التي جاءت بها الحركة التربوية المعاصرة، التي أثبتت  طرائقأحد  لتعاوني هووالتعلم ا
البحوث والدراسات أثرها اإليجابي في التحصيل الدراسي للتالمذة، ومساهمتها في بناء مهارات 
اجتماعية سوية عندهم، ودورها في إكسابهم مهارات العمل الجماعي ذات األثر الكبير في 

 التعلم التعاوني استراتيجية هامة من استراتيجيات التعلم النشط دويع ،الية والمستقبليةحياتهم الح
 .(585، 5008)طربيه، 

ويحتاج المعلم إلى تنمية مهنية باستمرار ليواكب التقدم التربوي، والتعلم التعاوني أحد مالمح هذا 
التقدم، لذا وجب علينا تقديم المعرفة النظرية لألسس والمبادئ التي يقوم عليها هذا التعلم، مثل 

عداد صحائف األعمال وبطاقات التدريب،  وتدريس أسس ومبادئ تخطيط الدروس وتنفيذها، وا 
 .(52، 5002)زايد،  التعلم التعاوني طريقةالمهارات االجتماعية في أثناء تطبيق 

 Cooperative  Learning تعريف التعلم التعاوني:  -5

جعل  التي تقوم على (Saundres, 1992) في التعلم مع النظرية البنائية التعلم التعاوني توافقي
وذلك بتفعيل دوره؛ فالمتعلم يكتشف ويفكر ويقترح التفسيرات  ،المتعلم محور العملية التعليمية
، كما أنها تشجع على التعلم يه، مما ينمي التفكير اإلبداعي لدوالحلول ويناقشها مع زمالئه

التعاوني والعمل في مجموعات مما يساعد على تنمية روح التعاون بين المتعلمين والعمل كفريق 
 .(555، 5008)الهاشمي والدليمي،  واحد

 :تيةإلى األسس اآل التعاوني التعلم يستندو 

 التعاون واالعتماد المتبادل بدال  من التنافس. -
قامة عالقات اجتماعية بتفاعل قوي. -  عمل الطلبة في فريق وا 
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 ضرورة العمل معا  لحل مشكالت يصعب حلها فرديا . -
 تحقيق االلتزام بالعمل مع اآلخرين. -
 .(555، 5002عبيدات، و المساواة الفردية لكل عضو في المجموعة )أبو السميد  -

فالتعلم التعاوني عبارة عن سلسلة عمل مترابطة، يتداخل فيها التعلم والتعليم والنشاط معا  من 
 خالل حل مشكالت بشكل جماعي، واالبتعاد عن الفردية والتنافس.

التعلم ضمن مجموعات  :جونسون وآخرون أنه هفعر  فقد  للتعلم التعاونيوثمة تعريفات عديدة 
طلبة(، بحيث يسمح للطلبة بالعمل سويا  وبفاعلية، ومساعدة بعضهم  2-5) صغيرة من الطلبة

بعضا  لرفع مستوى كل فرد منهم، وتحقيق الهدف التعليمي المشترك، ويتم تقويم أداء الطلبة 
 ،فراد المجموعة في أداء المهمات الموكلة إليهمبمقارنته بمحكات معدة مسبقا ، لقياس مدى تقدم أ

وتتميز المجموعات التعلمية التعاونية عن غيرها من أنواع المجموعات األخرى بسمات وعناصر 
)جونسون  أساسية، فمجرد وضع الطلبة في مجموعة ليعملوا معا  ال يجعل منهم مجموعة تعاونية

 .(5991، آخرونو 

يتم فيه تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة، تضم كل  والتعلم؛أسلوب للتعليم  أنهعّرف كما 
، أهداف مشتركةمنها مختلف المستويات التحصيلية، ويتعاون طلبة المجموعة الواحدة في تحقيق 

رشادهامراقبة مجفي وظيفة المعلم وتتحدد  ، وقد ورد ذلك عند كل من موعات التعلم وتوجيهها وا 
 .(514، ص5002)خضر، و (89، 5995خطاب، و  )حسن

التي تتضمن العمل الجماعي للطلبة داخل  مجموعة من استراتيجيات التعلمأنه  أيضا   وعّرف
مجموعات صغيرة للوصول إلى األهداف المرغوبة، ويعمل على تحسين بعض المهارات مثل: 
اتخاذ القرار الجماعي، ومشاركة الطلبة وتحمل المسؤولية، ويعطي الفرصة لجميع الطلبة لكي 

 . (Eggen & Kauchak, 1996)يتفاعلوا ويتعاملوا معا  

ضمن  سويا   أنه استراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب إذ يعمل الطلبة فهعرّ  ومنهم من
ها تطوير الخبرة التعليمية لكل عضو فيول ،مجموعات غير متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشترك

 .((Mcenerney, 1994, 166و  (Smith et. al, 1991)إلى أقصى حد ممكن
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يمارسون أنشطة تعلم متنوعة لتحسين  المجموعاتوأضاف ستيفن على ذلك أن الطلبة في هذه 
فهم الموضوع المراد دراسته، وكل عضو في المجموعة ال يتعلم فقط ما يجب عليه أن يتعلمه، 
بل عليه أن يساعد زمالءه في المجموعة على التعلم، وبالتالي يخلق جوا  من اإلنجاز والتحصيل 

 .(Stephen, 1992) أثناء التعلمفي والمتعة 

الذي  أحد أنواع التعلم الصفيوقد فّصل زيتون في تناوله لتعريف التعلم التعاوني إذ عّرفه أنه: 
( أعضاء، عادة ما يكونون 2-5يتم فيه تقسيم طلبة الصف إلى مجموعات تعاونية تتكون من )

غير متجانسين في قدراتهم األكاديمية، بهدف تنمية كل من التحصيل األكاديمي والمهارات 
تماعية معا ، ويوكل لكل مجموعة مهمة تعليمية يتشارك أعضاؤها في ممارستها من خالل االج

التفاعل المباشر فيما بينهم، إذ يقوم كل عضو في المجموعة بمهمة، لكونه على دراية أنه 
مسؤول عن نجاحه ونجاح مجموعته ككل، وفي أثناء العمل يالحظ أعضاء المجموعة سلوك 

ن حول سلوك كل منهم في المجموعة، ويتم تقييم الطالب على أساس بعضهم البعض ويتناقشو 
 .(542، 5005أدائه الفردي وأداء مجموعته )زيتون، 

تتضمن مجموعات صغيرة من الطلبة المتباينين في قدراتهم، ينفذون  بيئة تعلم صفية؛ أنه وعّرف
 ,Dori, et. al) مهام تعليمية، وينشدون المساعدة من بعضهم البعض، ويتخذون قراراتهم باإلجماع

1995). 

يمضي فيها الطلبة الكثير من وقتهم الصفي في مجموعات غير  ترتيبات تعليمية؛ عّرف أنهكما 
 أن يساعدوا اآلخرين في تعلمهامتجانسة، من أجل القيام بمهمات يتوقع منهم أن يتعلموها، و 

(Slavin, 1995). 

 اآلتية: لتعاوني يمكن التوصل إلى النتائجومن خالل استعراض التعريفات السابقة لمفهوم التعلم ا

  التعريفات من حيث النظرة إلى شكل وتنظيم التعلم التعاوني، وتحديد مهاراته.اختالف 
  واألساليب التي  نشطةتدريس، تشتمل على الكثير من األ طريقةإن التعلم التعاوني هو

 يتم توظيفها في الموقف التعليمي الواحد.
  ائها من مجموعات التعلم التعاوني مجموعات صغيرة غير متجانسة يتراوح عدد أعضإن

(5-2.) 
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 هداف تسعى إلى تحقيقها من خالل ما يوكل لها من مهام تعليمية.أ  للمجموعة 
  واإلشراف عليه، أما الطلبة فلهم أدوار يتجلى دور المعلم في تنظيم الموقف التعليمي

 مختلفة تتغير في كل نشاط.
 مشاركة يعتمد التعلم التعاوني بشكل رئيس على التفاعل االجتماعي بين الطلبة وال

 وتوظيفها بشكل متكامل. اإليجابية لتبادل الخبرات
  يم فرديا  بل جماعيا .و التقال يكون 

طلبة الصف  وزيعتدريس يتم فيها ت طريقةأنه  تعريف التعلم التعاوني يمكن وبناء  على ما سبق
( 2 -5غير متجانسة، تضم كل مجموعة من )صغيرة  الواحد إلى مجموعات تعلمية تعاونية

، يعملون معا  كفريق واحد في إنجاز مهام مشتركة، ويكتسبون في أثناء ذلك مهارات عضاءأ 
أن نجاح مجموعتهم يعتمد على الجهد المبذول من كل فرد، وكل فرد اجتماعية إيجابية، ويؤمنون 

مسؤول عن تعلمه وتعلم بقية زمالئه في المجموعة، بهدف تحقيق الهدف المشترك والوصول 
المجموعة إلى المستوى المتفق عليه، ويكون دور المعلم موجها  ومرشدا  لعمل المجموعات، بأفراد 

 ها.ئأدا تقويميقوم بمتابعة عملها، والتدخل عند الحاجة، و 

 Cooperative Learning Objects التعلم التعاوني: أهداف  -5

التربوية المختلفة سواء أن التعلم التعاوني يحقق أهدافه  Goodlad  (1984)جودالدأكد لقد 
ثالثة  فيالتعلم التعاوني  أهداف إيجازويمكن  االجتماعية والشخصية، األكاديمية التعليمية أو

 تنمية المهارة االجتماعية:و تقبل التنوع، و كاديمي، األتحصيل الأهداف تعليمية هامة على األقل: 

 Academic  Achievement التحصيل األكاديمي: 5-5

التعلم التعاوني تحسين أداء الطالب في مهام أكاديمية هامة، ولقد برهن مطوروه على يستهدف 
أن نموذج بنية المكافأة التعاونية يزيد من قيمة التعلم األكاديمي عند الطلبة ويغير المعايير 
 المرتبطة بالتحصيل، وأن تركيز الجماعة على التعلم التعاوني يمكن أن يغير معايير ثقافة الطلبة

 .(85، 5999)جابر،  ويجعلها أكثر تقبال  لالمتياز في مهام التعلم األكاديمي
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ويفيد التعلم التعاوني الطلبة ذوي المستويات المختلفة في التحصيل الذين يعملون معا  في المهام 
 لبةيساعد الطلبة ذوي التحصيل المنخفض وبطيئي التعلم على التعلم أسوة بالط إذ األكاديمية،

العاديين، ويكتسب ذوو التحصيل العالي في هذه العملية تقدما  أكاديميا ، وذلك ألن العمل كمدرس 
 .(5992، )أبو عميرة صي يتطلب منهم التفكير بعمق أكبرخصو 

أهمية نجاح وتفوق الطالب أكاديميا  عند اشتراكه مع زمالئه  Stahl (1994) ستاهل وقد أوضح
إن مجموعة التعلم التعاوني تقود غالبا  إلى نجاح  إذورفض فكرة بقاء الطالب غريبا  أكاديميا ، 

 أفرادها.

  Acceptance of  Diversity:تقبل التنوع 5-5

التعلم التعاوني، وهو التقبل األشمل واألوسع ألناس يختلفون في  طريقةوهناك تأثير هام ثان ل
ذ يتيح الثقافة والطبقة االجتماعية ومستوى القدرات والتحصيل، و  التعلم التعاوني الفرص للطلبة ا 

ذوي الخلفيات المتباينة والظروف المختلفة أن يعملوا معتمدين بعضهم على البعض اآلخر في 
 ,Laurence)يتعلمون تقديرهم لبعضهم البعض التعاون والعمل معا  مهام مشتركة، ومن خالل 

1998). 

  Social Skill Developmentتنمية المهارة االجتماعية: 5 -5

 المهارات االجتماعية الالزمة للتعاونيتعلم الطلبة وثمة هدف هام ثالث للتعلم التعاوني، وهو أن 
دارة، كمهارات المهمات األكاديمية إلى جانب )جونسون  الصراع القيادة واتخاذ القرار وبناء الثقة وا 

 ومشاركة اآلخرين في األفكار والمشاعر، والقدرة على التفاهم، واالتصال،، (5991وآخرون، 
بوضوح، والقدرة على توجيه اآلخرين نحو إنجاز المهام،  رأيوالتعبير عن الواحترام اآلخرين، 

األخذ و لتشارك من خالل التعاطف والتحاور وتوزيع األدوار وتبادلها، والتأكيد على مهارة ا
ة لنجاح أهمية بالغ اويعد تعلم هذه المهارات ذاالنتماء للمجموعة، ونبذ التحيز واألنانية.والعطاء و 

 .(51، 5008عامر، و  حمد)م مجموعات التعلم التعاوني
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إن هدف التعلم التعاوني إتقان المجموعة المهارات أو األساليب أو التعيينات، فكل ويمكن القول 
تقان ال مجموعة كلها المهارة فرد في المجموعة مسؤول عن إتقان المهارة الخاصة به من جهة، وا 

 .(95، 5009الحيلة، و  )مرعي من جهة أخرى

ريسه تحقيق عدد من األهداف إضافة خالل استخدام التعلم التعاوني في تدويستطيع المعلم من 
 ،تعزيز التقدير الذاتيو  ،تنمية الكفاءات الدراسيةو  ،تعزيز التعلم النشط :لألهداف السابقة أهمها

القضاء على و  ،(525، 5002)أبو جاللة،  تنمية احترام اآلخرينو  ،تنمية القدرات اللغويةو 
تاحة الفرصة لجميع المتعلمين للتعبير عن رأيهمو  ،تنمية التفكير اإلبداعيو  ،الجمود الفكري  ،ا 

 .(550، 5009البلوشي، و )أمبو سعيدي  مساحة أكبر للتفكيرا عطائهم و 

  Cooperative Learning Elementsعناصر التعلم التعاوني:  -5

خباره بالعمل معا  ال يؤدي إلى عمل  مإن االقتصار على تنظيم المتعلمين في مجموعات وا 
تعاوني مثمر، فقد يؤدي تنظيم المتعلمين في مجموعات إلى التنافس بين المجموعات، أو إلى 
العمل بشكل فردي، لذا فمن الضروري التأكيد على مجموعة من العوامل والشروط التي ينبغي أن 

لى تطبيقها، بما يؤدي إلى نجاح تتوافر في أشكال التعلم التعاوني المختلفة، وتدريب المعلمين ع
 التعلم التعاوني في تحقيق األهداف المرجوة منه، وهذه العوامل هي:  

 Positive Interdependence :االعتماد المتبادل اإليجابي 5-5

 تي، بحيث يرفع كل عضو الشعار اآلويعني االعتماد المتبادل بين أعضاء المجموعة الواحدة
يشعر  إذ، (52، 5998)القصيرين،  They all sink or swim together "نسبح معا  أو نغرق معا "

الطلبة أنهم وراء إنجاز عمل أي فرد في المجموعة من خالل تعاونهم فيما بينهم، فهم يشتركون 
 د ما لم ينجح أقرانه في المجموعةفي مصير واحد ويؤثر بعضهم على بعض بحيث ال ينجح أح

 .(541، 5005)الحيلة، 

من تعلم جميع  ويبنى هذا الشعور من خالل وضع هدف مشترك للمجموعة، بحيث يتأكد الطلبة
كما يمكن من خالل المكافآت  ،(51-55، 5991)جونسون وآخرون،  أعضاء المجموعة

المشتركة ألعضاء المجموعة بناء الشعور باالعتماد المتبادل، وذلك كأن يحصل كل عضو في 
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على من النسبة المحددة المجموعة على نقاط إضافية عندما يحصل جميع األعضاء على نسبة أ 
كما أن المعلومات والمواد المشتركة، وتوزيع األدوار،  ،(55، 5008عامر، و  )محمد باالختبار

 .(52، 5004)الفالح،  ادل اإليجابي بين أفراد المجموعةجميعها تساعد على االعتماد المتب

مسؤوليتان في المواقف التعلمية التعاونية: أن يتعلموا المادة التعليمية، وأن يتأكدوا من أن  وللطلبة
 .(82، 5009الحيلة، و  هذه المادة )مرعي تعلمواجميع أفراد مجموعتهم 

 أن التعلم التعاوني يمنح الطلبة Johnson & Johnson  (1989)كما بّين جونسون وجونسون
صفوفهم بأنفسهم، ويطور االعتماد المتبادل اإليجابي بين فريق العمل من فرصة جيدة في إدارة 

الطلبة، فعندما يتحمل الطلبة مسؤوليات في صفوفهم يتوافر لدى المعلم الوقت الذي كان مستهلكا  
حتاجون إلى ذلك النوع من في إدارة الصف، وبالتالي يستطيع تحقيق التعلم الفردي للطلبة الذين ي

أن االعتماد المتبادل اإليجابي يعني ما هو موجود عندك أحتاج إليه أنا، وما هو أي ، التعلم
 .(555، 5002، وعبيدات )أبو السميد موجود عندي تحتاج إليه أنت، فلماذا ال نعمل معا ؟!

  Individual Accountability:المسؤولية الفردية 5-5

التعلم التعاوني في التعليم أن نجعل من كل عضو فردا  أقوى  طريقةبما أن الغرض من استخدام 
مما كان عليه، فالمسؤولية الفردية تعني أن يفهم كل عضو في المجموعة مهمته الموكلة إليه، 

 .(542، 5005)الحيلة،  رين على تعلمهاويسهم فعليا  في إنجازها ومساعدة اآلخ

فبعد أن يشارك أعضاء المجموعة في درس تعاوني يجب أن تصبح قدرتهم على إنهاء مهام 
يكون ، و (Cooper, 1999) قبل المشاركة في الدرس التعاونيمماثلة وحدهم أكثر مما كانت عليه 

عضو من أعضاء المجموعة مسؤوال  باإلسهام بنصيبه في العمل والتفاعل مع بقية أفراد  كل
كما أن المجموعة مسؤولة عن  ،بإيجابية، وليس له الحق بالتطفل على عمل اآلخرينالمجموعة 

، وتقييم جهود كل فرد استيعاب وتحقيق أهدافها، وقياس مدى نجاحها في تحقيق تلك األهداف
للمجموعة تظهر م أداء كل طالب في المجموعة ثم تعاد النتائج وعندما يقيّ  ،من أعضائها

كما يمكن اختيار أعضاء المجموعة عشوائيا   ،(5991ونسون وآخرون، )ج المسؤولية الفردية
واختبارهم شفويا  إلى جانب إعطاء اختبارات فردية للطلبة، والطلب منهم كتابة وصف للعمل أو 

 ،ولكي يتحقق الهدف من التعلم التعاوني ،ة كل بمفرده ثم إحضارها للمجموعةأداء أعمال معين
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ة من يحتاج من أفراد المجموعة إلى مساعدة إضافية إلنهاء على أعضاء المجموعة مساعد
سليمان، ) ادالمهمة، وبذلك يتعلم الطلبة معا  لكي يتمكنوا من تقديم أداء أفضل في المستقبل كأفر 

5001). 

إلى أن أنشطة التعليم في مجموعات صغيرة أكثر فاعلية  Lorber (1996, 151) ويشير لوربير
ات والمهارات وتصحيح األخطاء، ويعتمد المعلم على اكتساب المعلومفي مساعدة الطلبة على 

التعلم التعاوني في مجموعات صغيرة لجعل الطلبة أكثر مسؤولية عن تعلمهم، ويكون دور المعلم 
 موجها  ومساعدا  في التعلم.

 :المعزز وجهًا لوجه المباشر التفاعل 5-5

Face To Face Primitive Interaction 

يكون التفاعل المعزز وجها  لوجه بالتزام كل فرد في المجموعة بتقديم المساعدة والتفاعل اإليجابي 
في استخدام مصادر التعلم، وتشجيع كل  مازميل آخر في المجموعة نفسها، واشتراكهلوجها  لوجه 

وجه من التفاعل المعزز وجها  ليكون فرد لآلخر، وتقديم المساعدة والدعم لبعضهم البعض، أي 
ويتم التأكد من هذا التفاعل من  ،خالل التزامهم الشخصي نحو بعضهم لتحقيق الهدف المشترك

الشرح والتوضيح خالل مشاهدة التفاعل اللفظي الذي يحدث بين أفراد المجموعة، وتبادلهم 
 .(5991، وآخرون)جونسون  والتلخيص الشفوي

وال يعد التفاعل وجها  لوجه غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف هامة مثل تطوير 
على التفاعل اللفظي في الصف، وتطوير التفاعالت اإليجابية بين الطلبة التي تؤثر إيجابيا  

 .(55، 5998)جونسون وجونسون،  المردود التربوي

ية والتفاعالت الشخصية االجتماعية المتداخلة ويرجع ذلك إلى وجود العديد من األنشطة المعرف
التأثير المتبادل  سيؤديكما ، التي تحدث فقط عندما ينغمس الطلبة في الشرح لبعضهم البعض

في تفكير بعضهم البعض إلى حفزهم ذوي المستويات المنخفضة على أن يكونوا في مستوى 
 .(21، ص5992)عبد العزيز،  م بذل المزيد من الجهد في التعلمتوقعات اآلخرين، ومن ث
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 :"المهارات االجتماعية" والزمرية البينشخصيةالمهارات  5-4

Social Skills or Interpersonal Skills 

الرابطة األساسية بين الطلبة إلنجاح التعلم والعمل  تشكلو  تعّد المحور الرئيس في عملية التعلم،
، ومهارات التواصل العالقات الشخصية المناسبةكيفية تطوير تعليم الطلبة "التعاوني، ويقصد بها 

بين األشخاص، والعمل مع المجموعات الصغيرة، أي يتم تعليم الطلبة مهارات التفاعل 
االجتماعي الصفي، ومهارات العمل التعاوني الجماعي الحافز، بحيث يسهم كل واحد منهم في 

 .(50، 5998رين، )القصي ز المهمات وتنظيم نتائج التعاون"إنجا

ال يجيدون المهارات االجتماعية في مجموعة تعليمية  لبة  ألنه من غير المعقول أن نضع طو 
ونطلب منهم أن يتعاونوا فيما بينهم، لذا يجب تدريب الطلبة على المهارات االجتماعية الالزمة 

المختصون  ويجمل، ، وتوظيفها في المواقف التعليميةللتعاون الناجح وحفزهم الستخدامها
المهارات االجتماعية التعاونية في أربعة مستويات ينبغي على الطالب اكتسابها ليكون ناجحا  في 

 مجموعته التعاونية وهي:

 (Forming) :التشكيل اتمهار  5-4-5

ويتمثل الهدف الرئيس وهي أولى المهارات المطلوبة لتأسيس مجموعات العمل التعاوني، 
الحد األدنى من أنماط السلوك المرغوبة والضرورية، التي  تلميذمن ورائها في إكساب ال

تشكيل مجموعات  التالمذةتسهم في إنجاح عملية التعلم التعاوني، عندما يطلب من 
 تعاونية.

 :اآلتيةوتتضمن هذه المهارة أنماط السلوك والمهارات الفرعية 
 التوجه إلى مجموعات التعلم التعاوني بهدوء. 5-4-5-5
 البقاء مع المجموعة. 5-4-5-5
 استخدام أصوات هادئة. 5-4-5-5
 تشجيع الجميع على المشاركة. 5-4-5-4
 بحركات يديه وقدميه. تلميذم التحكّ  5-4-5-1
 النظر إلى المتحدث. 5-4-5-2
 .(5008)خطايبة،  استعمال أسماء أعضاء المجموعة 5-4-5-2
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 (Functioning) العمل: اتمهار  5-4-5

وهي المهارات المطلوبة إلدارة أنشطة وتفاعالت أعضاء المجموعة، وذلك من أجل 
يجابية فيما بينهم.إنجاز   المهمة، مع المحافظة على عالقات فاعلة وا 

 :اآلتيةوتتضمن هذه المهارة أنماط السلوك والمهارات الفرعية 

 تبادل اآلراء واألفكار.5-4-5-5     

 السؤال عن الحقائق وطريقة التفكير.5-4-5-5
 إعطاء التوجيه إلى عمل المجموعة عن طريق:5-4-5-5

  التي يعملون على إنجازها.تحديد هدف المهمة 
 .لفت االنتباه لحدود الوقت 
 .طرح إجراءات تسهم في إنجاز المهمة بفاعلية 

 تشجيع كل فرد على المشاركة. 5-4-5-4
 طلب المساعدة أو التوضيح. 5-4-5-1
 التعبير عن الدعم والقبول. 5-4-5-2
 .(5، 5991)جونسون وآخرون،  م الشرح أو التوضيحتقدي 5-4-5-2
 

 (Formulating) الصياغة: اتمهار  5-4-5

وهي المهارات المطلوبة لبناء مستوى  عاٍل من الفهم للمواد والموضوعات التعليمية التي 
الستخدام استراتيجيات عمليات التفكير العليا،  التالمذةيتم تدريسها، من أجل إثارة دافعية 

 والعمل على زيادة درجة اإلتقان، واالحتفاظ بالمادة الدراسية ألطول فترة زمنية ممكنة.
 :اآلتيةوتتضمن هذه المهارة أنماط السلوك والمهارات الفرعية 

 التلخيص بصوت مسموع. 5-4-5-5
 البحث عن الدقة. 5-4-5-5
 التوسع في المعلومات. 5-4-5-5
 مساعدة المجموعة على التذكر. 5-4-5-4
 التأكد من الفهم. 5-4-5-1
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)عقل وأبو غزلة،  الطلب من اآلخرين أن يخططوا بصوت مسموع 5-4-5-2
5001 ،25-25). 

  (Fermenting)التخمير: اتمهار  5-4-4

وهي المهارات الالزمة في حال إجراء المناقشات والحوارات األكاديمية، بغرض إثارة 
ثارة نوع من التضارب اإلدراكي، والعمل على زيادة  تصور المفاهيم للمادة المدروسة، وا 
ت البحث، والتنقيب عن المعلومات، باإلضافة إلى تقديم مسوغات تستند إليها االستنتاجا

 .لتوصل إليهاالمختلفة التي تم ا
 :اآلتيةوتتضمن هذه المهارة أنماط السلوك والمهارات الفرعية 

 نقد األفكار دون نقد األشخاص. 5-4-4-5
 تمييز أفكار وطريقة تفكير أعضاء المجموعة التعاونية. 5-4-4-5
 دمج مجموعة من األفكار المختلفة في موقف واحد. 5-4-4-5
 السؤال عن السبب الذي يجعل استنتاج العضو هو االستنتاج الصحيح. 5-4-4-4
 التوسع في إجابة عضو آخر أو استنتاجه. 5-4-4-1
 طرح أسئلة سابرة. 5-4-4-2
 ابتداع أجوبة أخرى. 5-4-4-2
-58، 5001)أبو النصر وجمل،  فحص الواقع بتفقد عمل المجموعة 5-4-4-8

59). 

 ومن المهارات االجتماعية الالزمة أيضا  لعمل المجموعة التعاونية وتفاعلها األمثل ما يلي:

القدرة على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية  تلميذوتعني أن يكون لدى ال مهارة الثقة: 5-4-1
 .آراء اآلخرين وأفكارهم ومؤازرتهمووضوح، ولديه القدرة على تقبل 

على التعبير عن أفكاره بوضوح وفاعلية بحيث  تلميذوتعني قدرة ال مهارة االتصال: 5-4-2
يفهمها اآلخرون، ويفهم ما يقوله اآلخرون حتى يتمكنوا من الوصول إلى الهدف 

 .(Avery, 1994) المشترك
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بمعنى أن لكل عضو دورا  محددا  ووقتا  معينا  يسمح له بالعمل  مهارة تتالي األدوار: 5-4-2
عاون بين عندما يوجد ت ،وبالتالي يكون إنجاز مهام المجموعة كامال   ،بعد أداء زميله

 األعضاء داخل المجموعة.
إنجاز المهام مع االحتفاظ وتعني القدرة على توجيه اآلخرين نحو مهارة القيادة:  5-4-8

 بالعالقات االجتماعية واإليجابية داخل المجموعة.
 ،في وجهات النظر التالمذةوتعني القدرة على حل الخالفات بين  مهارة حل الصراع: 5-4-9

ومحاولة الخروج برأي يرضي جميع أفراد المجموعة، وتبرز أهمية هذه المهارة في 
 .أفرادها استقرار المجموعة وتفاعلالمحافظة على 

وتعني قدرة أعضاء المجموعة على استخدام اإلجراءات  مهارة تشغيل الجماعة: 5-4-50
، 5998)الجبري والديب،  أثناء تعلم المادة الدراسية في التجريبية الخاصة بالتعاون

29-20). 

نجد أن المهارات االجتماعية عنصر أساسي ال يمكن االستغناء عنه في التعلم التعاوني،  وهكذا
الذين لم يتعودوا على العمل مع اآلخرين ال يتوقع منهم إتقان ذلك العمل دون تدريب  تالمذةفال

تعليمها و  ،هذه المهاراتأهمية وهنا يأتي دور المعلم في التأكيد على واكتساب للمهارات الالزمة، 
 .ة، وتشجيعهم على ممارستها باستمرارتالمذلل

  Group Processing:معالجة عمل المجموعة 5-1

ويعني ذلك التأمل أو التفكير في عمل المجموعة من أجل وصف تصرفات األعضاء المفيدة 
التي تلك وغير المفيدة، واتخاذ قرارات بشأن التصرفات أو اإلجراءات التي سيستمر العمل بها و 

فالغرض من المعالجة الجمعية هو توضيح ، (59، 5991)جونسون وآخرون،  سيتم تغييرها
)الحيلة،  لتعاونية لتحقيق أهداف المجموعةوتحسين فعالية األعضاء في إسهاماتهم في الجهود ا

 ومن الخطوات الالزمة لبناء عمل المجموعة ما يلي: ،(510، 5005

تقييم نوعية التفاعل بين أعضاء المجموعة في أثناء عملهم للوصول بتعليم بعضهم  5-4-1
 بعضا  إلى الحدود القصوى.

 راجعة لكل مجموعة تعليمية.تقديم تغذية  5-4-2
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 أن تضع المجموعات أهدافا  تتعلق بكيفية تحسين فاعليتها. 5-4-2
 أن تعالج المجموعة مدى فاعلية عمل الصف كله. 5-4-8
 ستوى الصف كلهأن يقيم المعلم احتفاال  على مستوى المجموعة الصغيرة وعلى م 5-4-9

 .(55، 5991)جونسون وآخرون، 

وحتى  ،من عناصر التعلم التعاوني ضروري ومهم في أي موقف تعاوني مما سبق أن كال  يتبين 
 يؤتي التعلم التعاوني ثماره الحقيقية ال بد من مراعاة التوازن واالرتباط بين هذه العناصر جميعها.

 مراحل التعلم التعاوني: -4

 لي:يتم التعلم التعاوني بصورة عامة وفق أربع مراحل؛ حددها عدد من التربويين كما ي

 : Orientationمرحلة التعرف 4-5

عرض المشكلة أو المهمة التعلمية وتفهمها، وتحديد معطياتها ومتغيراتها ومتطلباتها، فيها ويتم 
، 5002)أبو جاللة،  معهامطلوب عمله إزاءها، باإلضافة إلى تحديد الوقت الالزم للتعامل الو 

525). 

 :Group Norms مرحلة بلورة معايير العمل الجماعي 4-5

ويتم في هذه المرحلة االتفاق على توزيع األدوار على أفراد مجموعة التعلم، وبيان آليات التعاون 
فيما بينهم، وتحديد المسؤوليات الجماعية، وكيفية اتخاذ القرارات المشتركة، وتبادل األفكار واآلراء 

 .(58، 5008)محمد وعامر،  إلنجاز المهمة التعلمية المطروحة

 : Productivityاإلنتاجية 4-5

يتم في هذه المرحلة االنخراط في العمل من قبل أفراد المجموعة، والتعاون في إنجاز المطلوب و 
 .(525، 5002)أبو جاللة،  فق األسس والمعايير المتفق عليهاو 

 : Terminationاإلنهاء 4-4

التوقف عن العمل، وعرض يتم في هذه المرحلة كتابة التقارير إن كانت المهمة تتطلب ذلك أو و 
 .(58، 5008عامر، و  )محمد لت إليه المجموعة في جلسة الحوارما توص
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 :أنواع مجموعات التعلم التعاوني  -1

 هناك ثالثة أنواع لمجموعات التعلم التعاوني، وهذه األنواع هي:

  (Formal Cooperative Learning Groups)المجموعات التعلمية التعاونية الرسمية: 1-5

هي مجموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة إلى عدة أسابيع، ويعمل الطلبة فيها معا  للتأكد 
المهمة التعلمية التي أسندت إليهم بنجاح، ويمكن أن  من أنهم وزمالءهم في المجموعة قد أتموا

تبنى أي مهمة تعلمية في أي مادة دراسية ألي منهاج بشكل تعاوني، كما أن أية متطلبات ألي 
 وعات التعلمية التعاونية الرسميةمقرر أو مهمة يمكن أن تعاد صياغتها لتتالءم مع المجم

 .(522، 5001الديب، ؛ 5000)المقبل،

 Informal Cooperative Learning)المجموعات التعلمية التعاونية غير الرسمية: 1-5

Groups) 

تعرف أنها مجموعات ذات غرض خاص قد تدوم من بضع دقائق إلى حصة صفية واحدة، 
محاضرة، الويستخدم هذا النوع من المجموعات في أثناء التعليم المباشر الذي يشمل أنشطة مثل 

تقديم عرض أو عرض شريط فيديو بهدف توجيه انتباه الطلبة إلى المادة التي سيتم تعلمها، و 
 على نحو يساعد على التعلم، والمساهمة في وضع توقعات بشأن ما سيتم دراستهوتهيئتهم نفسيا  

؛ 5995)صيداوي،  للمادة فكريا  وتقديم غلق للحصة لبةفي الحصة، والتأكد من معالجة الط
 .(44، 5008نبهان، 

  (Basic Cooperative Learning Groups)المجموعات التعلمية التعاونية األساسية: 1-5

هي مجموعات طويلة األجل وغير متجانسة وذات عضوية ثابتة قد تدوم لمدة عام أو طوال مدة 
الدراسة، وغرضها الرئيس هو أن يقدم الدعم والمساندة والتشجيع الذي يحتاج إليه أعضاء 

المجموعات األساسية الطالب بالعالقات الملتزمة  ، وتزودإلحراز النجاح األكاديميالمجموعة 
م حتى يتخرج جميع أعضاء وطويلة األجل التي تدوم سنة على األقل، وربما تدو  والدائمة

 .www. Makkaheshraf. gov) ؛505، 5991، آخرون)جونسون و  المجموعة

 وتقسم المجموعات التعلمية التعاونية األساسية إلى نوعين هما:
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بعدم التجانس  هذا النوع عادةيتسم و  مية(:ي)المادة التعل قررالمجموعات الخاصة بالم 1-5-5
وتستمر المجموعة طوال فترة دراسة  بين أعضائه، وتتكون المجموعة من أربعة طلبة،

، وتعمل هذه المجموعات على إضفاء الصفة الشخصية على العمل المطلوب، مقررال
، كما تقوم هذه المجموعات بتوضيح أية قرروعلى الخبرات التعلمية الموجودة في الم

، والجلسات الصفية، وتناقش المهام المسندة مقررالمطلوبة في الأسئلة تتعلق بالمهام 
إليها، وتخطط وتراجع وتحرر البحوث، وتعد الطلبة لالختبارات، وتتأكد من إنجاز كل 

، 5008نبهان، ) قررطالب للمهام المكلف بها، ومن تقدمه بصورة مقبولة في فهم الم
44). 

تشكيلها من جميع طلبة السنة الدراسية الواحدة يتم و  المجموعات األساسية المدرسية: 1-5-5
من بداية العام الدراسي، ويتعين على إدارة المدرسة أن تعد جدول الحصص بحيث 
تضم المجموعات األساسية أكبر عدد ممكن من الطلبة من الصفوف نفسها، ويبقى 

ين في الطلبة في تلك المجموعات معا  إلى أن يتخرج جميعهم، وتجتمع المجموعات مرت
اليوم إذا كان أفرادها من المرحلة االبتدائية، أو مرتين في األسبوع إذا كانوا من المرحلة 

 .www)متوسطة أو الثانوية للتأكد من تحقيق جميع الطلبة لتقدم أكاديمي جيدال

Naqaae. org). 
 

 دور المعلم في التعلم التعاوني:  -2

ي التعلم التقليدي، فلم يعد محور العملية يختلف دور المعلم في التعلم التعاوني عن دوره ف
يعتمد على أسلوب اإللقاء لنقل المعلومات إلى المتعلمين، بل أصبح مسؤوال  ولم يعد التعليمية، 

وحتى يستطيع ، ، وموجها  ومرشدا  لعملية التعلمعن إدارة الصف، وتوزيع المجموعات وتنظيمها
الخاصة  البد من امتالكه المهارات ،وتنفيذها بطريقة سليمةالمعلم استخدام طريقة التعلم التعاوني 

، ثم باتخاذ عدد من القرارات حول كيفية تنظيم الصف والمجموعات القيام، فعليه أوال  بهذه الطريقة
، والتدخل في أثناء عمل المجموعات التعاونية، وأخيرا  القيام بتنفيذ الدرس بطريقة التعلم التعاوني

 المجموعات. يم تعلم هذه و تق
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 مهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني: 2-5

ناسبة لدرسه وهذه أن يتمتع المعلم بعدد من المهارات لكي يتمكن من اتخاذ القرارات الميجب 
 :المهارات هي

 تحديد األهداف: 2-5-5

المعلم المهارات التعاونية )األهداف التعاونية االجتماعية(، والمهام األكاديمية  يجب أن يحدد
ل عمل في نهاية الفترة من خال لبة)األهداف األكاديمية التعليمية(، التي يريد أن يحققها الط

 .(512، 5001)سليمان،  المجموعة

 ويجب أن تتحقق الشروط اآلتية في األهداف:

 والوضوح.التنوع والشمول  -
أن تكون هذه األهداف مشوقة وتناسب مستويات الطلبة وقدراتهم واهتماماتهم وحاجاتهم  -

 وميولهم.
 ارتباطها بواقع حياة الطالب اليومية. -
تركيز تلك األهداف على المهارات التعاونية مع البدء بالمهارات السهلة أوال  ثم متوسطة  -

 .(552، 5008 )سعادة وآخرون، بة ثم المهارات األصعبالصعو 

 تحديد حجم المجموعة: 2-5-5

بتفاوت أهداف يتفاوت هذا العمل ، و ول األول عن تحديد حجم المجموعاتالمعلم هو المسؤ 
 .(94، 5999)جابر،  ويات قدرات التالمذة داخل صفوفهمبالنسبة لدرس معين، ومست علمينالم

التعاوني، فهناك من يرى أن  ولم يتم االتفاق بعد على العدد األمثل لحجم مجموعات التعلم
 (.2-4( أفضل، وهناك من يفضل المجموعات كبيرة العدد )5-5المجموعات الصغيرة )

(، وذلك بسبب 5-5) التالمذةولكن من المنطقي أن يبدأ المعلم بتكوين مجموعات صغيرة من 
ق مثل هذا لمهارات التعلم التعاوني بعد، وأيضا  بسبب قلة خبرة المعلم بتطبي همعدم امتالك

 األسلوب، ومن ثم يقوم بزيادتها تدريجيا  لتصل إلى ستة أفراد.
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إال أن هناك عددا  من العوامل يجب أخذها في الحسبان عند اختيار حجم مجموعات التعلم 
وخبراتهم  وعدد التالمذة في الصف، ومستوى نضج قدراتهمأهداف الدرس،  التعاوني وهي:

، 5008 )سعادة وآخرون، واألجهزة المتوافرة التعليمية والموادية، لصفة افر غومهاراتهم، ومساحة ال
وكذلك إنجازها،  لرئيسة والفرعية للمهمة المطلوبوطبيعة المهام الموكلة لهم، والمهارات ا(، 552

الوقت المتاح لتطبيق التعلم التعاوني، وذلك لما لهذه األمور من أهمية في إحداث آثار إيجابية 
 .(555، 5001)البغدادي وآخرون،  المجموعاتفي عمل 

، ستةعلى  عضائهااالتجاه السائد هو اختيار المجموعات التعلمية الصغيرة التي ال يزيد عدد أ و 
من العمل، والمشاركة في إنجاز المهمة، ومناقشة األفكار بحرية  عضووذلك حتى يتمكن كل 

 تامة مع أقرانه، وبالتالي تحقيق أهداف المجموعة.

 اختيار طريقة تكوين المجموعات: 2-5-5

، إذ يعمل على تقسيم اختيار أفراد المجموعة التعاونيةب يقوم المعلم اتبعد تحديد حجم المجموع
، بشكل عام ،تكوين مجموعات غير متجانسةويفضل  الصف إلى مجموعات مختلفة، تالمذة

وفي  ،منخفض(، و متوسط، و )مرتفع تحصيلاليختلفون في مستوى  تالمذةألنها تشتمل على 
 .(5005بهجات، ) المعيشيةية واالجتماعية والبيئة نوعية الجنس، وفي الخلفية الثقاف

فالتنوع داخل المجموعة له العديد من المزايا أو الخصائص اإليجابية، مثل المشاركة والتفاعل 
يجاد نوع من االنسجام والتماسكبين جميع أفراد المجموعةوتبادل األفكار   بط الفكريالتراو  ، وا 

، وبالتالي تعمل هذه المجموعات على تحقيق أهدافها من خالل تطوير وتنمية مهارات همبين
، وكذلك تنمية مهارة الفهم واالستيعاب واإلدراك مما يسهم التالمذةالتفكير الناقد واإلبداعي لدى 

 .(524، 5001)سليمان،  ة أطولفي االحتفاظ بالمعلومات لمدة زمني

 :هي عدد من الطرق لتشكيل المجموعات غير المتجانسةوهناك 

يقسم التالمذة في القاعة إلى مجموعات حسب العدد  الطريقة العشوائية )الترقيم(:2-5-5-5
 50في المجموعة أي إلى  تالمذة 5تلميذا  يقسمون بمعدل  50المرغوب في المجموعة )

(، حينئذ يكون هناك 50مجموعات(، يعطى لكل تلميذ رقم حسب عدد المجموعات الناتج )مثال  
تالمذة لهم األرقام نفسها يعرف كل منهم اآلخر، بعد أن يفرغ المعلمون من إعطاء األرقام أو 
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م أو الرموز المتشابهة، وربما الرموز للتالمذة، يسأل المعلمون التالمذة إليجاد زمالئهم ذوي األرقا
جموعات التعلم التي يوزع المعلمون كروتا  بها أرقام أو رموز على التالمذة، لتحديد التالمذة لم

 .(554-555، 5001)البغدادي وآخرون،  ينضمون إليها

يقوم المعلم  إذ :)غير المتجانسة( التالمذةالطريقة العشوائية وفقًا لمستويات  2-5-5-5
ويتم  ،(ومتوسط ومتدنٍ  ة إلى ثالث فئات تبعا  لمتغير مستوى التحصيل )عالٍ تالمذلبتقسيم ا

من كل فئة وبشكل عشوائي في كل مجموعة، وبهذا  تلميذتحديد  تشكيل المجموعة من خالل
يحصل المعلم على مجموعات غير متجانسة في المستويات التحصيلية، إضافة إلى عدم تجانس 

)سعادة وآخرون،  فية أو االجتماعية أو االقتصاديةأفراد المجموعة الواحدة في الخلفيات الثقا
5008 ،559). 

كلما كانت المجموعة غير متجانسة كان أداؤها أفضل  إلى أنهStokes  (1990) ستوكس ويشير
تقان المهارات العلمية، وذلك ألن  في ممارسة السلوك االجتماعي، وتحقيق األهداف المعرفية، وا 

في المجموعة سوف يعملون بصورة أكثر فعالية في مساعدة زمالئهم غير  التالمذة المتفوقين
حصيل ساعد على تحقيق نتائج ر متجانسة في التوأيضا  كلما كانت المجموعة غيالمتفوقين، 

 أفضل.

 (1)ويوضح الشكل رقم  ،فالتحديد العشوائي يضع مزيجا  جيدا  من التالمذة في كل مجموعة
 (.242، ص(9))ملحق رقم  طريقة لتوزع التالمذة في مجموعات التعلم التعاوني

يتم تشكيل هذه المجموعات من  إذ المنعزلين: التالمذةتكوين مجموعات لدعم  2-5-5-5
خالل طلب المعلم من التالمذة وضع قائمة بثالثة أقران يفضلون العمل معهم، 

عزلين الذين لم يتم اختيارهم بواسطة أي نوبذلك فإنه يمكن التعرف على التالمذة الم
من زمالئهم في القاعة، وعلى أثر ذلك يقوم المعلم ببناء مجموعة من التالمذة 

سعادة ؛ 554، 5001)البغدادي وآخرون،  عزلنوالمشجعين حول كل تلميذ مالمهرة 
 .(550، 5008وآخرون، 

يترك المعلم الحرية  إذة ألعضاء مجموعتهم: تالمذالطريقة المعتمدة على اختيار ال 2-5-5-4
باختيار ما  ،على أثر ذلك ،تلميذلتشكيل المجموعات التعاونية، ويقوم كل  تالمذةلل
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األصدقاء، وبذلك تتشكل مجموعات متجانسة في التحصيل أو يناسبه من الزمالء و 
هذه الطريقة ال تحقق الجنس أو الثقافة أو حتى أنماط السلوك غير المرغوب فيها، و 

تجنب استخدامها في الغالب الهدف المطلوب منها، لذا فإنه يجب على المعلم 
 .(555، 5008)عايش،  وتطبيقها ما أمكن

باختيار أفراد كل مجموعة،  إذ يقوم المعلمتكوين مجموعات من اختيار المعلم:  2-5-5-1
بحيث تتشكل لديه مجموعات غير متجانسة، فالمعلم الفعال أو النشط يمتلك القدرة 

 تالمذتهعلى تشكيل مثل هذه المجموعات، ألنه يبقى األقدر على معرفة مستويات 
على عدم وضع األصدقاء أو ممن بينهم  وخلفياتهم واهتماماتهم وميولهم، مع حرصه
 .(550، 5008)سعادة وآخرون،  خالفات مع بعضهم في مجموعة واحدة

ويستطيع المعلم أن يقوم بهذه المهمة بعدة أساليب ربما كان أيسرها ما كان حسب 
 ةخاص قائمةفي  تالمذتهيرتب المعلم  إذ ،مستوى التحصيل الدراسي وطريقة ذلك سهلة

 تنازليا  وفق:
 .نتيجة اختبار تشخيصي 
 .نتيجة اختبار العام المنصرم 
 (521، 5001)سليمان،  خبرة المعلم الشخصية. 

في اختيار أفراد مجموعته،  تلميذعمل المعلم على إشراك ال ، من خاللاتباع أسلوب آخرويمكن 
مل معهم، وحينئذ ة الذين يود أن يعتالمذأن يحدد قائمة بال تلميذيطلب المعلم من كل  إذ

يوضعون في مجموعات تعلمية مع شخص واحد يختارونه، ويقوم المعلم بإضافة األعضاء 
هذه الطريقة من أفضل الطرق المستخدمة في تشكيل  داآلخرين المكملين للمجموعة، وتع

دادي )البغ تالمذتهوذلك ألنه يتم تشكيلها بالتعاون ما بين المعلم و  ،المجموعات التعاونية الناجحة
 .(550، 5008سعادة وآخرون، ؛ 552، 5001وآخرون، 

  وذلك  د المجموعة الواحدة ضمن مجموعتهملبقاء أفرا الالزمة تحديد الفترة الزمنيةويجب
 على النحو اآلتي:
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أي  ،(555، 5002)نصر هللا،  الزمني المطلوب لتعلم كل فعالية اإلطار المعلم يحدد -
)الديب،  األهداف الخاصة بالموقف التعليميأن عليه تحديد الزمن الالزم لتحقيق 

5001 ،594). 
الفترة الزمنية المناسبة التي تعمل فيها المجموعة في تركيب معين؛ بمعنى  المعلم يقرر -

كل الفترة التي يعلم الموضوع  نفسه أن يقرر المعلم هل ستستمر المجموعة بالتركيب
المختلفة التي تعمل أن المجموعات ستنظم في تركيبات مختلفة حسب المهمات  فيها، أو

 . (Allen  & VanSickle, 1998)على إنجازها

ال يوجد مثال ثابت لإلجابة على هذا السؤال، فبعض المعلمين يجعل مجموعات التعلم التعاوني 
سويا  طوال العام الدراسي، أو طوال نصف العام، ومعلمون آخرون يفضلون حفظ مجموعات 
التعلم سويا  فترة كافية فقط إلكمال الوحدة أو الفصل الدراسي، وال يجب التوقع أن المعلم سيكون 

 موعات جديدة كل يوم.                                   مج

الفريق المؤيد لثبات المجموعة أن بقاء أفراد المجموعة مع بعضهم بعضا  يعطي الفرصة يرى و 
لألفراد لتكوين عالقات حميمة وصداقات مميزة فيما بينهم، مما يؤدي إلى بناء انسجام ومودة 

يواجهونها في أثناء إنجاز ، ويمكنهم بالتالي من التغلب على الصعوبات التي التالمذةوثقة بين 
المجموعة من حين آلخر، وذلك إلتاحة الفرصة أمام  فرادالفريق اآلخر تغيير أيفضل و  ،المهمة
مهارات  الصف والعمل معهم، مما يؤدي إلى تنمية تالمذةلتعرف شريحة واسعة من  التالمذة

 .(555، 5008)سعادة وآخرون،  وخبرات األفراد المختلفة

ومن األفضل أن نسمح للمجموعات بالبقاء فترة كافية إلنجاز المطلوب منها والوصول إلى 
مستوى اإلتقان، باإلضافة إلى امتالكها عددا  من المهارات االجتماعية الالزمة للعمل الجماعي، 

قات اإليجابية فيما بينها، ثم تبديل المجموعات حتى تتاح الفرصة وبالتالي بناء الصداقات والعال
 لكل تلميذ كي يعمل مع كل الزمالء اآلخرين الموجودين في الصف.

 ترتيب غرفة الصف: 2-5-4

تكون الكيفية التي يرتب بها المعلم القاعة رسالة رمزية للسلوك المناسب بما ييسر عمل 
 .(552، 5001وآخرون،  )البغدادي المجموعات داخل القاعة
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وحتى تسير عملية التفاعل والتواصل البصري بشكل سهل بين أفراد المجموعة، فإن على المعلم 
ترتيب األثاث الموجود في غرفة الصف مثل الطاوالت والكراسي، بالصورة والشكل اللذين يراهما 

، بهدف إتاحة مناسبين لهذه الطريقة، التي تؤدي إلى استغالل غرفة الصف بصورة صحيحة
للعمل في مجموعات، إذ يتحتم وجود غرفة واسعة بحيث تتسع لجميع  لتالمذةالفرصة ل

 .(509، 5002)نصر هللا،  في الصف كبيرا   التالمذةالمجموعات، خصوصا  إذا كان عدد 

ن تيسر جعلهم وجها   ومن الضروري جلوس أعضاء المجموعة الواحدة بالقرب من بعضهم وا 
 ألسباب منها: لوجه فذلك أفضل

 .المحافظة على تواصل بصري 
 .التحدث بهدوء 
 (524-525، 5001)سليمان،  سهولة تبادل األدوات. 

منها الترتيب العنقودي  جلوس التالمذة في الصفويمكن أن يتخذ المعلم صورا  عديدة لترتيب 
 وفيما يلي توضيح لذلك: والترتيب الدائري،والترتيب التبادلي أو الدوار 

  Cluster - Seating Arrangementالترتيب العنقودي:2-5-4-5

 وأدراجهم كل أربعة أو كل ستة على حدة، كتلك الموضحة في الشكلالتالمذة مقاعد  فيه وتتجمع
، وهو مفيد في التعلم التعاوني وفي مهمات المجموعات (243، ص(9))ملحق رقم  (2)رقم 

ذا استخدم قد يطلب الم أن يحركوا مقاعدهم وقت التالمذة من  علمونالصغيرة األخرى، وا 
، أما إذا لم يخطط هذا بعناية علمجميعا  الم التالمذةالمحاضرات أو عروض البيان، بحيث يواجه 

 فإن هذه الحركة قد تؤدي إلى ارتباك، وتحدث مشكالت في إدارة الصف وضبطه.

 Swing – Seating Arrangement ار أو المتحرك:الترتيب الدو  2-5-4-5

تنظم األدراج  إذوهو ترتيب يتيح التحرك من دروس التعليم المباشر إلى دروس التعلم التعاوني، 
، وعند (243، ص(9))ملحق رقم   (3)رقم والمقاعد على شكل أجنحة، كما يظهر في الشكل

تتحرك األدراج التي توجد في الجناح لتكون مجموعات رباعية كما في الجزء  لتالمذةاإلشارة ل
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ه شامال  لهم تالمذتين ، وفي الحالين يظل لقاء عيني المدرس مع أع(3)رقم  من الشكل لثانيا
 .(98، 5999)جابر، جميعا  

  Circular – Seating Arrangementالترتيب الدائري:2-5-4-5

 (4)كما في الشكل رقم  ويعد الشكل الدائري أفضل تنظيم لتجهيزات الغرفة من مقاعد ومناضد،
ن أفراد المجموعة المتعاونة من مشاهدة بعضهم بعضا ، فهو يمكّ  (،244ص ،(9))ملحق رقم 

وتعلم ونقل الحركة واللفظ والتعابير الوجهية في آن واحد، فشكل الجلوس عنصر ال يقل أهمية 
 .(559، 5002)حسنين،  العناصر الالزمة للتعلم التعاونيعن سواه من 

داخل كل مجموعة مقابلة  التالمذةمقاعد  المهم في أي طريقة نعتمدها أن تكون كراسي أو
لبعضها البعض، بشكل يسمح بالتقاط النظرات بينهم، ومالحظة وتعلم الحركات والمهارات 
األدائية واإليماءات وتعابير الوجه في آن واحد، وذلك حتى تستطيع كل مجموعة االشتراك في 

 تنفيذ المهمة الموكلة إليها بشكل متعاون ودون عوائق.   

، مما يساعد على لتالمذةومن األفضل تسمية المجموعات أو ترقيمها، مع ترك حرية االختيار ل
سهولة التعامل مع المجموعات، ويعمل على زيادة ثقة أفراد المجموعة، ويسهم في تنمية االنتماء 

ثارة دافعية   نحو العلم والعمل في وقت واحد. التالمذةوالوالء للمجموعة، وا 

فمثال ، لو كانت المادة هي العلوم العامة،  ماء مستوحاة من المادة التدريسيةوقد تكون األس
التخذت المجموعات أسماء العلماء والمشاهير في العلوم، مثل جابر بن حيان وابن النفيس 

ولو كانت المادة هي اللغة العربية، لكانت األسماء اس بن فرناس والبيروني وابن سينا، وعب
واألدب، مثل سيبويه والجاحظ والمتنبي وطه حسين وأحمد شوقي...  لشخصيات خدمت اللغة

 .(554-555، 5008)سعادة وآخرون،  بالنسبة للمواد الدراسية األخرى وهكذا

ويجب على المعلم االهتمام بتوفير مجال ومكان واسع لكل مجموعة، ويجب أن تكون كل 
بتوزيع المجموعات في زوايا الغرفة مجموعة بعيدة عن المجموعات األخرى، لذلك عليه أن يقوم 

ويجب إبقاء المجال مفتوحا  بين  ،ال غرف أخرى إذا دعت الحاجة لذلكالمختلفة، ويمكن استعم
ذا استدعى المجموعات، وذلك كي يستطيع المعلم التنقل فيما بين المجموعات بسهولة ويسر إ

 .(552، 5002)نصر هللا،  األمر ذلك
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ت واألجهزة بشكل مسبق، ووضعها في مكان مناسب وآمن، بحيث ومن الضروري تجهيز األدوا
للوسائل  التالمذة، مع التأكد من استطاعة مشاهدة التالمذةيسهل الوصول إليها من جانب 

على إيجاد ركن يتم فيه حفظ وخزن  -إن أمكن ذلك  -التعليمية وأجهزة العرض، وكذلك العمل 
 تحسين أو إعادة استخدام من جديد مختلفة التي تحتاج إلىالعمل غير المكتمل والمواد التعليمية ال

 .(552، 5008)سعادة وآخرون، 

 إعداد المواد التعليمية: 2-5-1

إن عملية تخطيط المواد وتجهيز األدوات الالزمة إلنجاز المهام الموكلة ألفراد المجموعات، تكون 
وفق األهداف المرصودة لتلك المهمة التي يسعى المعلم مع تالمذته للوصول إليها، مما يسهم في 

 ،(552، 5008)سعادة وآخرون،  المشترك ألفراد المجموعة الواحدةبناء التفاعل والتعاون 
يتطلب هذا الجانب أن يعد المعلم المواد التعليمية واألنشطة، بشكل يسهم في توظيفها بشكل و 

فعال، بحيث يتم تحليل المقرر الدراسي، وترتيب وحداته نفسيا  ومنطقيا ، وا عداد أهداف وأنشطة 
 وتقويم لكل وحدة يقرر تدريسها على أساس فردي وجماعي.

المواد التي سوف تستعملها المجموعة في أثناء القيام بالفعالية المطلوبة  ويجب أن يقرر المعلم
عدد المواد المطلوبة لكل  منها مثل كتب، وصور، وأوراق عمل....الخ، وأن يحدد منذ البداية

 .(555، 5002)نصر هللا،  مجموعة

التي يجب أن كما ينبغي على المعلم تخطيط المهمات التعليمية لنجاح التعاون، هذه المهمات 
تكون مشتركة بين أعضاء المجموعات لكي يشارك كل األفراد في تحقيقها، وعندما تكون 

 المعلم أعضاؤها مهارات التعلم التعاوني، فربما ال يكونيمتلك المجموعة ناضجة ولديها خبرة و 
ظيم من أجل العمل على تن تالمذةفي حاجة لترتيب المهمات بطرق محدودة، كما يترك الحرية لل

، 5008)سعادة وآخرون،  زة بالطريقة التي يرونها مناسبةالمواد التعليمية واألدوات واألجه
ها المهارة الكافية، يوزع ئأعضالدى يكون  ال أما عندما تكون المجموعة جديدة أو ،(552

المعلمون المهمات بطرق مخططة واضحة، ويشرحون آلية التعامل مع هذه المواد واألجهزة 
، وألن التالمذة إما أن يفشلوا جميعا  أو ألن هذه المهمات المحددة مترابطة، وذلك واألدوات

 .(558، 5001البغدادي وآخرون، ) حوا جميعا  في المواقف التعليميةينج
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يزودون التالمذة بمعلومات لفظية في درس التعلم التعاوني، إال أن  علمينوعلى الرغم من أن الم
هذه المعلومات عادة ما تكون مصحوبة بنص، أو كتاب، أو أوراق عمل، وأدلة توجيهية.               

ذا زود التالمذة بكتاب أو نص فإن من األهمية بمكان أن يكون مشوقا ، وعند المستوى القرائي  وا 
ذا أريد وضع أدلة للدرس والمذاكرة من قبل المة لهؤالء التالمذة، لمناسب بالنسبا ين، ينبغي علموا 

أن تصمم هذه األدلة إلبراز المحتوى األكثر أهمية، وأدلة الدرس الجيدة والمواد التعليمية الجيدة 
 رس.تستغرق وقتا  في تطويرها، وال يمكن إعدادها إعدادا  جيدا  في الليلة السابقة على تنفيذ الد

ذا كان الم ة الباحثة، ينبغي جمع مواد تعليمية مناسبة المجموعون يستخدمون طريقة علموا 
المبتدئ، في بعض المدارس، أن يعتمد على أخصائي  علمالستخدام فرق التعلم، ويستطيع الم

، 5999)جابر،  ولوجيا التعليم لجمع هذه الموادالمكتبة المدرسية، وعلى المتخصصين في تكن
، على للدرسأنه من أجل إعداد المواد التعليمية الالزمة  وقد اتفق بعض المربين .(91-92

 :رالمعلم أن يحضّ 

 مثل  ،ي تخص المجموعات حسب ما هو مطلوباألسماء واإلشارات المختلفة الت
 بطاقةالتي توضع على الطاولة، التي يكتب عليها اسم المجموعة ورقمها، أو ال لبطاقاتا

 .تلميذالشخصية لكل 
  في كل مجموعة، ويمكن أن تعمل هذه القائمة على لوح  التالمذةقائمة تضم أسماء

 خاص معد لذلك، أو على ورقة توضع في الصف وفي المكان المحدد لذلك. 
 ما يجب عليهم القيام به، مع توجيه أعضاء  لتالمذةبطاقات خاصة للمهمة، تشرح ل

 المجموعة في أثناء عملية التعلم.
  وأوراق للمالحظات والتقرير والمتابعة، وذلك حسب القرارات التي يتخذها اختبارات

 المعلم، وبما يناسب األهداف التي وضعها في المراحل السابقة.
  خالل مرحلة  التالمذةبطاقات للوظائف التي تتعلق بالمهارات الجماعية التي سيقوم بها

نجاز المهمة.  تحقيق وا 
  مثل الصور،  بعملهم ألفراد المجموعة خالل القيامجميع جوانب التعلم المطلوبة

 .(551، 5002)نصر هللا،  والكتب، واألجهزة، وأوراق العمل والبطاقات،
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 توزيع األدوار على الطلبة: 2-5-2

مذة فهم واضح ألدوارهم، ولتوقعاته بحيث يتوافر لدى التالالمعلم خطط يمن األهمية بمكان أن 
فيجب على المعلم توزيع ، (92، 5999)جابر،  لتعاونيالتعلم امنهم، وهم يشاركون في درس 

ما ال يسمح بوجود أفراد عاطلين عن باألدوار على كل فرد من أفراد المجموعة التعاونية، 
المشاركة في إنجاز المهمة المحددة، لما لهذا التوزيع من آثار إيجابية في عمل المجموعات، من 

االعتزاز بالنفس، وتنمية مهارة تحمل المسؤولية الفردية خالل المساهمة في بناء الثقة، و 
 عتماد المتبادل اإليجابيوالجماعية، وبالتالي تحقيق أحد ركائز التعلم التعاوني المتمثل في اال

 .(5002)المقبل، 

كما يحق للمعلم أن يحدد دور كل فرد من أفراد المجموعة دون الرجوع إليهم، أو بعد مناقشة 
، ويكون ذلك هيجب أن يمارسالذي دور الالختيار  تلميذيترك الحرية لل أو أنه ،المجموعة بذلك

في مرحلة متقدمة من تطبيق نمط التعلم التعاوني، مع العلم أن طبيعة المهمة أحد أهم عوامل 
 .(5005)حمام،  ةفي المجموع تلميذتحديد أدوار ومسؤوليات كل 

ن الذين استخدموا التعلم التعاوني من قبل، والذين يستخدمونه مع تالمذة و علمالم ويجب أن يتذكر
، وسوف يختلط غير مفيدليسوا على ألفة بالنموذج أنه قد يبدو في البداية أن هذا النوع من التعلم 

األمر على التالمذة بالنسبة لبنية المكافآت التعاونية، وقد يعترض اآلباء على نظام المكافأة 
هذا، بل وقد ال يتحمس التالمذة جدا  في البداية إلمكانيات تفاعالت المجموعة الصغيرة والتقدير 

 في تدارس الموضوعات األكاديمية مع أقرانهم.

وأخيرا  ينبغي أن يزود التالمذة بتوجيهات مكتوبة خاصة عن أهداف وأنشطة درس التعلم 
أو مكتوبة وموضحة على لوحات أو التعاوني، إما كأوراق عمل بالنسبة للتالمذة األكبر سنا  

 سبورات لألطفال األصغر، وتضم هذه التوجيهات معلومات عن:

 .أهداف الدرس 
 .ما الذي يتوقع من التالمذة فعله في أثناء عملهم في فرق التعلم 
 .الحدود أو الخطوط الزمنية لتكملة عمل معين أو أنشطة بعينها 
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  يقة فرق التحصيل تواريخ االختبارات القصيرة عند استخدام طرSTAD  وطريقة الصور
 المقطوعة.

 .تواريخ العروض الرئيسية عند استخدام البحث الجماعي 
 .طرق تقدير الدرجات والمكافآت الفردية والجماعية 
 (92، 5999)جابر،  تتبع في عروض التقارير وكتابتها صيغة. 

مسؤوال  عنه ضمن مجموعته  هذا والبد أن يكون لكل متعلم في مجموعات التعلم التعاوني دورا  
 ومن هذه األدوار:

يتولى مسؤولية إدارة المجموعة، ووظيفته التأكد من  : (Leader)قالقائد أو المنس   2-5-2-5
المهمة التعليمية، وطرح أي أسئلة توضيحية على المعلم، وكذلك توزيع المهام على 

 أفراد المجموعة، باإلضافة إلى مسؤوليته المتعلقة بإجراءات األمن والسالمة.
عهم على يتأكد من مشاركة الجميع ويشج :(Encourager) عز أو المشج  المعز   2-5-2-5

العمل بعبارات تشجيع وتحفيز، ويحثهم على إنجاز المهمة قبل انتهاء المجموعات 
 األخرى.

 ويتضمن دوره ما يلي: : (Monitor)المالحظ أو المراقب 2-5-2-5
 .الحصول على المذكرات وتوزيعها على أعضاء مجموعته 
 .الحصول على األشياء الضرورية إلكمال عمل المجموعة مثل القاموس 
  خبارهم بتخفيض مستوى صوتهممراقبة  .عند ارتفاعه صوت المجموعة، وا 
 .جمع عمل المجموعة وا عطاؤه للمعلم 

 يتولى ضبط وقت تنفيذ النشاط. :(Timer) الميقاتي 2-5-2-4
يتولى مسؤولية تسجيل النتائج واإلجابات بطريقة  :(Recorder)ل المسج   أو الكاتب 2-5-2-1

ويقدم عمل مجموعته وما مناسبة على شكل رسوم بيانية أو جداول أو تقارير، 
 توصلت إليه من نتائج لبقية المجموعات.

 وهو من يقوم بقراءة المادة المقررة بشكل جهري. :(Reader) القارئ 2-5-2-2
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يتولى مسؤولية إعداد  :(Apparatus bearer) مسؤول المواد )حامل األدوات( 2-5-2-2
حضار جميع التجهيزات واألدوات ومواد النشاط التي تحتاجها المجموعة، ثم  وا 

 .صفالوحيد المسموح له بالتجوال داخل ال تلميذإعادتها إلى مكانها، وهو ال
يظهر بعض جوانب القصور فيما طرحه زميله من أفكار، وأحيانا   :(Critic) اقدالن   2-5-2-8

 .(81، 5001)سليمان،  مطلوبديل ليطلب منه اقتراح التع
نجازات المجموعة :((Summarizer الملخ ص 2-5-2-9 جابات وا   .يلخص استنتاجات وا 
يذكر أمثلة مقترنة بالشرح والتوضيح، ويطلب  :(Explainer) وضحستالم 2-5-2-50

المساعدة من المعلم عند الحاجة، ويطرح األسئلة، ويقرأ األفكار ويشرحها، ويلخصها 
 لبقية أعضاء المجموعة، ويتأكد من فهمهم لها، وقد يطلب منهم التوسع في عرضها.

ويتمثل دوره في البحث عن حل المسائل التي ال  : (Researcher)الباحث 2-5-2-55
يعرفها جميع أعضاء المجموعة، وتجهيز كل المصادر، والمواد والخامات التي 

مارتن ؛ 5000 المقبل،؛ 582-581، 5008)طربيه،  إليها المجموعةتحتاج 
 .(502-505، 5001؛ الديب، 5998وآخرون، 

حسب طبيعة  أو يحذف بعض األدوار أدوارا  أخرى إليها وهكذا تتعدد األدوار، وقد يضيف المعلم
ه، وتعليم ف مهام كل دور وبيان أهميتيوصتلكن المهم تحديد هذه األدوار، و  العمل المطلوب،

التالمذة بعض العبارات التي تساعدهم في أدوارهم، ومراقبة التالمذة في أثناء عملهم لمعرفة مدى 
 ين أعضاء المجموعة.تمكنهم من أداء تلك األدوار، وتدويرها ب

 مهارات تنفيذ التدريس بطريقة التعلم التعاوني: 2-5

 شرح المهام: 2-5-5

قائم على المشاركة الفعالة والمشاورة والمساعدة بين جميع  ،في جوهره ،التعلم بالمجموعات
المشتركين في المجموعات  التالمذةة المشتركين في المجموعة الواحدة من جهة، وبين تالمذال

يأتي دور المعلم في العمل على  ولذلك ،في إطار الصف الواحد من جهة أخرىاألخرى القائمة 
تحقيق درجة من العمل المشترك والتعاون بين أفراد المجموعة وذلك من خالل قيامه بتنظيم 

 .(Sharan, 1999) ام التعليميةالمه
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 هما: وتتكون هذه المرحلة من خطوتين

 :شرح أهداف المهمة التعلمية2-5-5-5

في  اوتحقيق التهيؤ للتعلم في التعلم التعاوني عنه ،بعض جوانب عرض األهدافختلف تال 
ون الفعالون جميع الدروس بالمراجعة، وبشرح أهدافهم بلغة علمنماذج التدريس األخرى، إذ يبدأ الم

أن كثيرا  من دروس التعلم التعاوني  مفهومة، وبإظهار كيف يرتبط الدرس بالتعلم السابق، وبما
تمتد وتتعدى يوما  معينا  أو أسبوعا  بعينه، وبما أن األهداف متعددة الجوانب، فإن المعلم يؤكد 

 .(505، 5999)جابر،  المرحلة من مراحل التعليمتأكيدا  خاصا  على هذه 

واضحة، النتائج التعليمية إذ يجب أن يحدد المعلم األهداف المناسبة ويشرح لتالمذته، بصورة 
المتوقعة منهم، ألن فهم األهداف المتوقعة يساعد التالمذة على حصر تعلمهم فقط بما يتعلق 
بهذه األهداف، كما أن عليه ربط األهداف بمعلومات التالمذة أي بما سبق من خبرات للتأكد من 

 .(540، 5001، وآخرون اديالحد األعلى من مستويات التفكير التي وصل إليها التالمذة )البغد

 :التعلمية امشرح المه2-5-5-5

يجب أن يشرح المعلم لتالمذته معنى العمل المشترك، ويظهر أهمية الفعالية الفردية التي يقوم بها 
، 5002)نصر هللا،  والفعالة بين األعضاء المجموعة، وعالقات العمل الصحيحةكل عضو في 

بعض طرق وأساليب تنظيم  العمل، وأن يقترح عليهم أن يشرح لتالمذته كيفية ويجب، (558
يشرح المعلم اإلجراءات التي يجب أن يتبعها  أن نبغيكما ي، (505، 5999)جابر،  الفعالية

ية، لونه في إكمال المهام األكاديمعلى فهم ما يتعلمونه ويفع التالمذة، ويعطي أمثلة لتساعدهم
سعادة ) التالمذة للمهمة المطلوب تنفيذهاكما يجب أن يطرح أسئلة محددة للتأكد من استيعاب 

 .(552، 5008وآخرون، 

 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي: 2-5-5

يمثل االعتماد المتبادل اإليجابي أهم عناصر التعلم التعاوني، فبدونه ال يوجد تعلم تعاوني، إذ إن 
لتعلم يعتمد على نجاح كل عضو فيها، وهو معرفة أن كل عضو مرتبط نجاح أعضاء مجموعة ا
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عنى أن عملهم يفيده وعمله مع اآلخرين بطريقة ال يستطيع فيها أن ينجح من دون أن ينجحوا، بم
 .(50، 5002)زايد،  يفيدهم

األهداف لذا يعمل المعلم على توضيح أهمية العمل المشترك، وبناء التآزر اإليجابي نحو تحقيق 
المرغوب فيها، وذلك من خالل توجيه التالمذة كي يعملوا معا  وبشكل جماعي، بعيدا  عن الفردية 
واألنانية، على أن يشعرهم دائما  أنهم بحاجة إلى بعضهم بعضا ، من خالل شرح المهمات الثالث 

 المجموعة القيام بها التي تتلخص في اآلتي: عضاءالواجب على أ 

  عن تعلم المادة المسندة إليه. عضومسؤولية كل 
 .مسؤولية التأكد من أن جميع أعضاء المجموعة تعلموا ما أسند إليهم من مهام 
 ؛ 512، 5001)سليمان، الصف لمهامهم بنجاح مسؤولية التأكد من تعلم جميع تالمذة

 .(552، 5008، وآخرون سعادة؛ 555، 5008عايش، 

 :ويكون االعتماد المتبادل اإليجابي عن طريق

 ويتم بناء هدف المجموعة بالطرق اآلتية: تحقيق الهدف المشترك: 2-5-5-5
  أن يحصل جميع أعضاء المجموعة على درجة أعلى من الدرجة المحكية المحددة

 عند اختبارهم بشكل فردي.
 .أن يحصل جميع التالمذة على درجات أفضل من الدرجات السابقة 
 عندما يتم اختبار التالمذة بشكل  أن تصل الدرجة الكلية للمجموعة إلى المحك المحدد

 فردي.
 (555، 5008)عايش،  أن تخرج المجموعة بناتج واحد. 

وذلك عن طريق الطلب من التالمذة أن تكون النتيجة موحدة في صورة تقارير أو أوراق مكتوبة، 
كل عضو في المجموعة على الورقة المكتوبة، ليبين أنه في توافق مع وبالتالي يجب أن يوقع 

جابات، ويستطيع شرح لماذا تكون هذه اإلجابات مناسبة، فكل تلميذ يجب أن يكون على دراية اإل
بمهمة المجموعة، وعندما تنتج المجموعة نتيجة موحدة فإنها تكون هامة وتؤكد على المسؤولية 

)البغدادي  االفردية، ويختار المعلم عشوائيا  أي تلميذ من كل مجموعة لشرح معقولية إجابته
 .(545، 5001رون، وآخ
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 الحصول على المكافأة المشتركة: 2-5-5-5

إن النقط اإلضافية التي تحرزها المجموعة تكّمل "إما أن يفشلوا أو ينجحوا جميعا "، وكمثال: فعند 
تعلم نطق المجموعة لعدد من الكلمات، يعمل األعضاء مع بعضهم البعض خالل األسبوع، 

كلماتهم بطريقة صحيحة، وعندئذ يأخذون اختبارات فردية، ليتأكدوا أن كل األعضاء أتقنوا نطق 
أما  ،ويكافؤون على أساس عدد الكلمات التي تنطق بشكل صحيح من قبل كل أعضاء المجموعة

دروس الرياضيات فتكون بحيث يعمل التالمذة في مجموعات تعلم تعاوني، ويأخذون اختبارات 
الذين توصلوا  لى أساس عدد أعضاء المجموعةفردية، ويتلقون درجاتهم، وتعطى نقاط إضافية ع

بعض المعلمين التالمذة في مجموعات تعلم تعاوني، ويعطونهم يضع و  ،إلى مستوى اإلتقان
اختبارات فردية، ثم يعطى التالمذة درجات فردية على أساس ما يحرزونه، وعندئذ تكافأ 

 وا إلى ما بعد اإلتقانفية ليتوصلمفتوحة أو مدة إضا المجموعات بإعطاء األعضاء أوقات
 .(545، 5001)البغدادي وآخرون، 

 المشاركة باستخدام المصادر واألدوات:  2-5-5-5

طلب من كل مجموعة أن تكمل ورقة عمل واحدة يقسم المعلم الصف إلى مجموعات، و ي كأن
يحلوا مسائل هذه الورقة  على جميع تالمذة المجموعة أنف بالتاليتضم مسائل الرياضيات، و 

التعيين كل زوج ينجز و قسم التالمذة إلى أزواج، يومن الصيغ األخرى لتحقيق ذلك أن  ،الوحيدة
وثمة طريقة ثالثة إلعداد المواد ذات االعتماد التبادلي وهي أن يزود بعض التالمذة ، معا  

طلب منهم أن يراجعوا التطابق بين يبمشكالت أو مسائل، وبعضهم اآلخر باإلجابات وأن 
 يق المناقشة.المجموعتين عن طر 

اتباع طريقة الصور المقطوعة لدرس التعلم التعاوني طريقة أخرى لخلق االعتماد المتبادل، يمثل و 
تتطلب من أعضاء المجموعة اعتماد الواحد على اآلخر في الحصول على المعلومات، فأحد  إذ

ينما كان ، بSTADدرس في مجموعات الخبراء وأصبح خبيرا  في طريقة فرق التحصيل  ذةالتالم
آخر مسؤوال  عن المجموعة البحثية، أي أن كل تلميذ في المجموعة كان مسؤوال  عن تدريس ما 

 تعلمه لآلخرين في مجموعته األصلية. 
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 تمييز أو تحديد األدوار: 2-5-5-4

وآخر مسؤوال  عن إعداد  الحاسوب،عن كتابة التقرير على  ومثال ذلك أن تلميذا  قد يكون مسؤوال  
الشفافيات التي تستخدم في العرض، وثالثا  إللقاء التقرير وعرضه فعال  على الصف، ويؤدي كل 

األفعال التعاونية عضو في المجموعة مهمة خاصة، ولكن نجاح المجموعة ككل يعتمد على 
 .(502-501، 5999)جابر، لجميع األعضاء 

 تفعيل دور التشجيع في المجموعة: 2-5-5-1

ن خالل تقديم التعزيز والحوافز لهم، وهو يولد لدى الطلبة شعورا  أنه ال يمكن انفصالهم عن م
ويظهر ذلك ، ألفراد مجموعتهمبعضهم بعضا ، وأنهم يعملون على تقديم كل ما يستطيعون تقديمه 

 اآلتي:جليا  من خالل العبارات التي يتبادلونها، التي تساعد على تطبيق التعلم التعاوني مثل 

 ثارة  تلميذطرح عبارات تحث ال على العمل، وتخلق لديه الشعور بتحمل المسؤولية، وا 
ال تقلق، سنتعلم الطريقة في  ار به، مثل طرح المقوالت اآلتية:دافعيته للعمل واالستمر 

 المرحلة القادمة، استعد إلجراء النشاط من جديد.
 اطلب المساعدة اعي الناجح مثل: ي والعمل الجمطرح عبارات تحث على التعاون الحقيق

 من زميلك، ساعد زمالءك، استشر إخوانك، تعاون مع رفاقك.
 نفسك، قارن لصحح  حمل المسؤولية من مثل:مبدأ ت تلميذطرح عبارات تنمي عند ال

 .(5999)الهودلي، بات زمالئك اآلخرين، اضبط ساعتك إجابتك بإجا

المجموعة،  أعضاءاالعتماد المتبادل اإليجابي إلى مزيد من الدعم والتشجيع بين  يؤديوهكذا 
مما ينعكس إيجابا  على التحصيل، ويدفع بالتالمذة ذوي اإلنجاز المتدني لكي يصبحوا أكثر 

 مشاركة في العملية التعلمية.

 بناء المسؤولية الفردية: 2-5-5

ى أعلى مستوى من التعلم لكل عضو، وال إن الغرض من مجموعات التعاون هو الوصول إل
كان أعضاؤها "مسترخين" أي يسمحون لآلخرين بإنجاز كل  إذاتكون المجموعة حقا  تعاونية 

أعضاء هذه المجموعة  ةالحظمالمهام، وللتأكد من أن كل األعضاء يتعلمون ويعملون، ال بد من 
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عة من األداء لكل أعضاء بتحديد المستويات المتتاب القيامثم إلمدادهم بالتشجيع والمساعدة، ومن 
 .(545، 5001)البغدادي وآخرون،  المجموعة

بعادهم عن االعتماد على اآلخرين، وأن ال يكونوا مجرد  لذلك على المعلم أن يقوم بتحذيرهم وا 
عنى أن مشتركين اسميا ، بل يجب عليهم أن يأخذوا دورا  فعاال  في إنجاز المهمة التي أمامهم، بم

ة الذين يعدون فعالين في المجموعة، وهنا على المعلم تالمذال يقوم بالعمل فقط عدد معين من ال
 المجموعة بما يخص تعلمه وتحصيلهأن يرجع ويؤكد على المسؤولية الشخصية لكل فرد في 

ومن أجل رفع مستوى تحقيق المسؤولية الفردية داخل المجموعة ، (552، 5002)نصر هللا، 
 اونية، فإنه يمكن للمعلم أن يسترشد باآلتي:التع

 اختيار أعضاء المجموعة عشوائيا  ليشرحوا طبيعة المهمة التي أسندت إليهم 2-5-5-2
 )اإلجابات(.

 بأداء واجبات بيتية فردية. التالمذةتكليف  2-5-5-2
 إعطاء اختبارات فردية متنوعة. 2-5-5-8
 ألعمال بعضهم بعضا . التالمذةمراجعة  2-5-5-9
 لما تعلموه سابقا  في مواقف تعلمية جديدة مختلفة. التالمذةاستخدام  2-5-5-50
 اختيار ورقة واحدة من المجموعة بطريقة عشوائية إلعطاء الدرجة. 2-5-5-55
المقبل،  ؛5005)بهجات،  بقية أفراد المجموعة ما تعلموه التالمذةأن يعلم  2-5-5-55

5002) 

 بناء التعاون بين المجموعات: 2-5-4

الل بناء عن التعلم التعاوني على الصف بأكمله، من خ ويتم بتعميم النتائج اإليجابية المنبثقة
 .(555، 5008)عايش، التعاون بين المجموعات 

ويقوم المعلم ببناء وتعزيز التعاون اإليجابي بين أفراد المجموعة الواحدة من جهة، وبين 
 خرى من جهة ثانية، وذلك عن طريق:المجموعة والمجموعات األ

 مله إضافة لألهداف الفردية والزمرية )الجماعية(.صياغة أهداف مشتركة للصف بأك 2-5-4-5
 إعطاء عالمات إضافية إذا حقق الصف بأكمله محكا  للتفوق تم وضعه مسبقا . 2-5-4-5
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العمل على انتشار المجموعة التي أنهت مهامها بين المجموعات األخرى، وذلك من  2-5-4-5
 أجل تقديم المساعدة لمن يحتاجها، حتى يتم إنجاز المهمة على أكمل وجه.

مقارنة نتائج المجموعات التي أنهت عملها مع بعضها بعضا  والعمل على رصد  2-5-4-4
؛ 518، 5001)سليمان،  التغذية الراجعةنقاط االتفاق وجوانب االختالف وتقديم 

 (5005حريري، 

 محكات النجاح: توضيح 2-5-1

)محمد  اونية على أساس نظام محكي المرجعالتقويم المستخدم في عمل المجموعات التع يعتمد
ة في بداية الدرس، أي تالمذفإن على المعلم وضع معايير تقويم أداء اللذا ، (5008عامر، و 

الكمية والكيفية التي سيتم بها قياس إنجازهم، وذلك من أجل أن يتسنى لكل توضيح المواصفات 
من مرحلة إلى أخرى أو  ينتقل التلميذفرد معرفة أين يقف في مستوى اإلنجاز، وبناء على ذلك 

ويجب أن يبنى مقياس النجاح لقياس  ،(559، 5008)سعادة وآخرون،  من تعلم إلى آخر
األعمال المتوقعة )أكثر من كونه رتبة على منحنى(، كما يجب أن يبنى المقياس لكي يتوصل 
إليه التالمذة دون عقاب تالمذة آخرين، وأيضا  كي تتوصل إليه مجموعات دون عقاب 

مجموعات األخرى، ويتم تقييم األعضاء المختلفين لمجموعات التعلم األخرى بمقاييس مختلفة، ال
وذلك (، 545، 5001تكون مناسبة وواقعية لكل فرد من أعضاء المجموعة )البغدادي وآخرون، 

 للمجموعة، تعدالنجاح  أهميةالعمل الجيد و  معنى، والحديث عن ألن توضيح معايير النجاح
وهنا يتوجب على  ية إلنجاز عمل المجموعة التعاوني،من الجوانب الهامة والضرور  جميعها

المعلم أن يضع بحسبانه أن معايير النجاح يجب أن تكون واضحة وتناسب قدرات كل أفراد 
قوة لدفع أعضاء المجموعة، وأن تكون منطقية ذات  عاييرهذه المالمجموعة، ويجب أن تكون 

محكات األداء  المعلم قد يضعف ، (Dishon, 1984)االحصول عليهمن  تلميذحتى يتمكن كل 
% أو أكثر من الدرجة 90حسب مستوى األداء، فمثال  من يحصل على  تالمذةلتصنيف عمل ال

% يحصل على تقدير 89% إلى 80النهائية يحصل على تقدير "أ"، ومن يحصل على عالمة 
، 5001)سليمان،  %81إذا حصل جميع أفرادها على  "ب"، وال تعد المجموعة أنهت عملها إال

ومن الممكن وضع المحك على أساس مستوى التقدم والتحسن في إتقان المهارات أو ، (518
إنجاز المهمات من لقاء آلخر، أو قد يكون المحك إتقان جميع أفراد المجموعة للمهمة، مع العلم 
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)سعادة  % أو أكثر مثال  91تكون بنسبة  كأن أن األفضل يتمثل في تحديد مستوى اإلتقان بعالمة
 .(559، 5008وآخرون، 

 تحديد األنماط السلوكية المتوقعة: 2-5-2

يتضمن مصطلح التعاون العديد من االقتراحات واالستخدامات المختلفة، وسوف يحتاج المعلمون 
 مجموعات التعلمة والمرغوبة داخل عند تعريف التعاون العملي إلى تحديد السلوكيات المناسب

ويمكن تقسيم األنماط السلوكية المتوقعة من أفراد ، (545، 5001)البغدادي وآخرون، 
 المجموعات خالل تفاعالتهم وأنشطتهم المختلفة إلى اآلتي:

 أنماط سلوكية يلتزم بها األفراد قبل البدء في العمل، وتتمثل في اآلتي: 2-5-2-5
 .البقاء في المجموعة 
  الحجرة الدراسية.عدم التجوال داخل 
 .المحافظة على النظام، والعمل بهدوء دون ضجيج في أثناء الدرس التعاوني 
 .التحدث بصوت منخفض خالل المناقشات، أو تبادل اآلراء واألفكار المختلفة 
  عن احترام األدوار، وتوخي العدل عند توزيع هذه األدوار، واالبتعاد النهائي

، 5002نصر هللا، ؛518، 5001سليمان، ) األنانية والتسلطية والمحاباة
 .(5008عامر، و  محمد؛ 559

 يلتزم بها أفراد المجموعة خالل العمل، وتتمثل هذه األنماط في اآلتي:  سلوكيةأنماط  2-5-2-5
 .استطاعة كل عضو أن يشرح كيفية الحصول على اإلجابة 
 .الطلب من كل عضو ربط ما يجري تعلمه حاليا  مع ما سبق تعلمه 
  أن كل عضو في المجموعة يفهم المادة ويوافق على اإلجابات التأكد من

 المطروحة.
  .تشجيع كل األفراد على المشاركة 
 .نقد األفكار ال نقد األشخاص 
 .االستماع بعناية لما يقوله أعضاء المجموعة اآلخرون 
  ،عدم تغيير العضو رأيه إال عندما يكون مقتنعا  منطقيا  )سعادة وآخرون

 .(555-555، 5008عايش، ؛ 545-545، 5008
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ويجب أال يضع المعلمون قائمة طويلة بالسلوكيات المتوقعة، فقد يكفي تقوية سلوك واحد أو 
إلى معرفة السلوك المناسب والمرغوب داخل مجموعة  التالمذةاثنين خالل دروس قليلة، ويحتاج 

، 5001)البغدادي وآخرون،  التعاون، ولكن يجب أال يثقل التالمذة بمعلومات أكثر من الالزم
545). 

 التدخل بطريقة التعلم التعاوني:التفقد و مهارات  2-5

كما يعتقد البعض من العاملين في مجال التربية، المعلم مكانته أو  فقد التعلم في مجموعات،ال ي  
وسيلة يستغلها المعلم كي ال يعمل أي شيء في الوقت  كما أنه ليسيقلل من الدور الذي يؤديه، 

العمل المشترك، والعكس هو الصحيح، أي أن دور المعلم هنا وقدرته على  تالمذةالذي يبدأ ال
منهمكين في العمل سوية  التالمذةأداء هذا األسلوب تدل على تمكنه من المادة، وحينما يكون 

وفعاليته  المالحظات عن مدى اشتراك كل تلميذ فسهيجب على المعلم أن يراقبهم، ويكتب لن
ومدى عمل المجموعة كمجموعة، وذلك من خالل التجول بين المجموعات وا عطاء كل مجموعة 
فترة زمنية معينة، والتدخل إذا طلب منه أن يتدخل وتقديم المساعدة المطلوبة، وتكون المساعدة 

باالعتماد عليه في كل كبيرة وصغيرة،  مذةالتالباإلرشاد والتوجيه، كي ال يعطي الفرصة لبعض 
 مع عدم فرض هذه النصيحة على المجموعة بأي شكل من األشكال.

بالسؤال، وأن يلفت  لتلميذوليس المقصود هنا القول إن على المعلم االنتظار حتى يتوجه إليه ا
 للتالمذةانتباههم إلى األخطاء التي من الممكن أن يقعوا فيها، ولكن من األفضل أن يعطي 

يجب لذلك ،  (Hertz & Miller, 1992)الوقت الكافي ليتعرفوا بأنفسهم األخطاء قبل البدء بالعمل
في مالحظة أعضاء المجموعة، وتفهم  ،في مواقف التعلم التعاونيمعظم وقته، المعلم أن يقضي 

 استخداميمكنه المشاكل التي تعترض التالمذة إلكمال المهمة المحددة، والعمل المتعاون، و 
يجب أن  لذيالمالئمة ا، مثل لوح المالحظة الشكلية مختلف أدوات المالحظة واإلجراءات

يحسبون عدد المرات التي تالحظ فيها السلوكيات المناسبة  إذ، يستخدمه المعلمون متى أمكن
هذه المعلومات هي األكثر تخصصية واألكثر فائدة للمعلم وتكون ، ذةالمستخدمة من قبل التالم

، ويجب أال يحسب المعلمون أعدادا  كبيرة من السلوكيات المختلفة في وقت واحد، ذةالتالمو 
ة يتعقبون من يتحدث في كل مجموع بدايةوخاصة عندما يباشرون المالحظة الشكلية، ففي ال

 .(Johnson & Johnson, 1986) إليجاد نماذج مشاركة للمجموعات
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للحصول على معلومات أكثر شموال  على كل المجموعات ويمكن استخدام التالمذة المالحظين 
فقط نظام  استخدم الوظيفية، ويجب أن يكون النظام بسيطا  بالنسبة للتالمذة الصغار جدا  وربما

"، فعديد من المعلمين ينجحون مع التالمذة المالحظين وحتى في دار الحضانة. "من يتحدث؟
 إجراءمعلم من أن التالمذة قد تلقوا تدريبا  مناسبا  على ومن األشياء المهمة في هذا الصدد تأكد ال

 المالحظة، ويكون المالحظ في موقع جيد ليتقن مهارات العمل في المجموعة.

قبل أن تكون مجموعات  يستخدموغير مهم استخدام التلميذ المالحظ كل مرة، وال يوصى أن 
الوقت كافيا  للمعلم لتكوين المجموعات  وأيضا  أن يكون ،التعاوني قد عملت أوقاتا  قليلة التعلم

للتعاون في البداية بدون قلق من التالمذة المالحظين، وسواء استخدمنا التالمذة المالحظين أم لم 
دائما ، ويقضوا بعض الوقت في متابعة  ببعض المالحظةالمعلمون نستعن بهم، يجب أن يقوم 

مساعدة في إضافة شكل  ،بعض األحيانفي  ،المجموعات، وتكون قوائم المراجعة البسيطة
 المالحظة النموذجية.

 :منهاوهناك بعض األسئلة التي ترد في قوائم المراجعة، 

 هل يفهم التالمذة المهام التكليفية؟ 
 هل يتوقع التالمذة إيجابية االعتماد الداخلي والمسؤولية الفردية؟ 
  المقاييس مناسبة للنجاح؟هل يعمل التالمذة في اتجاه المقاييس المطلوبة؟ وهل هذه 

 .(542-544، 5001)البغدادي، 

 عند ممارسة التعلم التعاوني: آلتيةالتدخل االتفقد و مهارات بينبغي أن يتمتع المعلم و 

 ترتيب التفاعل بين الطلبة وجهًا لوجه: 2-5-5

من خالل  ،التالمذةعلى المعلم أن يتأكد من أنماط التفاعل والتبادل اللفظي وجها  لوجه بين يجب 
 .(42، 5008)محمد وعامر،  دل الشرح والتوضيحوجود التلخيص الشفوي وتبا

 سلوك الطلبة: فقدت 2-5-5

في أثناء انشغالهم بأداء مهامهم،  التالمذة يتفقد المعلم عمل المجموعات من خالل التجوال بين
ومالحظة سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض، وفيما إذا كانوا قد فهموا ما أوكل إليهم من 
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مهام، وكيفية استخدامهم للمصادر واألدوات، ويقوم المعلم في ضوء ذلك بإعطاء تغذية راجعة، 
تقان المهام األكاديميةوتشجيع االستخدام الجيد لل  .(10، 5008)نبهان،  مهارات وا 

 تقديم المساعدة ألداء المهمة: 2-5-5

وعند إحساسه  ،التالمذةفي ضوء ما يالحظه في أثناء تفقده ألداء  ،يقدم المعلم توضيحا  للمشكلة
إلى  التالمذة، وقد يعيد التعليم أو يتوسع فيما يحتاج أداء المهمة الموكلة إليهمبوجود مشكلة في 

ومن الممكن أن تحدث بعض الظروف والمواقف الطارئة ، (5991وآخرون، )جونسون  معرفته
حلول  يستدعي تدخل المعلم المباشر للفصل بين التالمذة واقتراح مما ،التي تعيق تقدم المجموعة

 ، وبالتالي يتدخل المعلم في عمل المجموعات عندما:مناسبة لحلها

 عة.مجمو يسيطر أفراد قالئل على ال 2-5-5-5
 األفراد عن المشاركة.ينعزل بعض  2-5-5-5
 تعجز المجموعة تماما  عن التقدم. 2-5-5-5
 موقفا  فوضويا  أو خارجا  عن المألوف. مجموعةتخلق ال 2-5-5-4
وضع عة عن امتالك المتطلبات المسبقة إلنجاز المهمة ممجمو يتضح قصور ال 2-5-5-1

 .(525، 5001)سليمان،  الدراسة

 التدخل لتعليم المهارات التعاونية: 2-5-4

ويقترح  ،في التفاعل فيما بينهم التالمذةفي حال وجود مشكلة لدى  ،يتدخليستطيع المعلم أن 
 (.5005)العمر، إجراءات أكثر فاعلية 

 بطريقة التعلم التعاوني: يمو مهارات التق 2-4

 يم تعلم الطلبة:و تق 2-4-5

يم محكي و وتفاعلهم في المجموعة على أساس التق همم أداءوّ ، ويقللتالمذةيعطي المعلم اختبارات 
أن يقدموا عرضا  لما تعلموه من مهارات ومهام،  التالمذةطلب من أن يالمرجع، كما يمكن للمعلم 

يم مستوى تعلم و في تق التالمذةيم مختلفة، كما يستطيع أن يشرك قو ويمكن أن يستخدم أساليب ت
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إلى أفراد المجموعة بعضهم بعضا ، ومن ثم تقديم تصحيح وعالج فوري لضمان تعلم جميع 
 .(49-48، 5008)محمد وعامر،  أقصى حد ممكن

بما أن نموذج التعلم التعاوني يعمل في ظل نظام تعاوني للمكافأة أو التقدير، وألن كثيرا  من و 
تهدف إلى تحقيق واكتساب تعلم معرفي وتعلم اجتماعي، فإنه يتطلب طرقا  مختلفة للتقويم ه دروس
 منها:

اختبارات قصيرة؛ تتناول مواد التعلم من خالل أسئلة قصيرة، ويتحدد مقدار إسهام كل  -
في مجموعته بمقدار الزيادة في الدرجة التي يحصل عليها في االختبار عن  تلميذ

الذي يحصل على الدرجة النهائية يتلقى  تلميذمتوسط أدائه في االختبارات السابقة، وال
 درجاته وتقديراته القاعدية.الحد األقصى بغض النظر عن 

 ة على إسهاماتهم الفردية وعلى النتاج الجمعي.تالمذينبغي أن يكافأ ال -
أن يكافئ المعلم النتاج الجمعي كنتاج نهائي،  ،ومما يتسق مع نظام المكافأة التعاوني

أحدهما على المجهود  تلميذلذلك ال بد من توفير تقويمين لل ،وكذلك السلوك الذي أنتجه
في التعلم  تلميذويرى البعض أن يكون تقويم تعلم ال، كفرده ماعي واآلخر على إسهامالج

 التعاوني على النحو اآلتي:

 في أثناء الدرس من خالل: التالمذةيمكن تقويم أداء  أثناء الدرس: في التقويم2-4-5-5

 :إجراءات المالحظة 
 تدخل عند الحاجة.ييتفقد المعلم العمل بجداول المالحظة و 

 :إجراءات المقابلة 
لمجموعة             ل، بإعطاء أسئلة التالمذةلتحديد مستوى التفكير ومهارة حل المشكالت لدى 

لتعليق الباقين للحكم  واحدا   يسألهم المعلم واحدا   ،في يوم آخرسؤالهم وتحضير إجابتها و 
 .(Mattingly, 1992, 39) على استعدادهم

بشكل عام بعدة  التالمذةيقوم المعلم بإصدار أحكام على أداء  التقويم بعد الدرس:2-4-5-5
 طرق:
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 واجبا  أو أكثر لترسيخ المهارة التي تعلمها في  تلميذالواجبات المنزلية: يعطي المعلم ال
 الصف.

  االختبارات التحريرية: يجري المعلم هذه االختبارات بشكل مستمر، لقياس مدى إتقان
 للمهارات التي تعلموها.   التالمذة

  في تنفيذ عمل ما،  التالمذةاختبارات األداء: تجرى هذه االختبارات للتحقق من أداء
 كإجراء تجربة أو استخدام وسيلة معينة أو ممارسة مهارة ما.   

  في موقف جماعي لالنخراط في المهارات  التالمذةالعمل الجماعي: يضع المعلم
 األدوار. االجتماعية وممارسة لعب 

 بتسجيل بعض المالحظات عن  تلميذلنفسه ولزمالئه: وذلك بأن يقوم ال تلميذتقويم ال
أدائه، ومراقبة زمالئه أيضا  وتسجيل المالحظات عن أدائهم في أثناء قيامهم بعملية 

 التعلم. 
  بإجراء بحث علمي حول موضوع  التالمذةالمشاريع العلمية: يكلف المعلم مجموعة من

)سليمان،  يواظبون على زيارة طبيب األسنان الذينالتالمذة  إحصاء عدد، مثل ما
5001). 

ويمكن للمعلم األخذ ببعض المعايير والمؤشرات اآلتية لتساعده في الحكم على مدى نجاح  -
 :هي التعاوني التعلم طريقة

 .أن تنظم المجموعات بصيغ تمكن أفرادها من رؤية بعضهم وجها  لوجه 
  ( ألنه إن قل عن ذلك يقلل من وجود آراء 2-4أفراد المجموعة بين )أن يتراوح عدد

ن زاد يمنع توفير فرص كافية ألعضاء المجموعة للتفاعل  متعددة غنية وكافية للنقاش، وا 
 وتبادل اآلراء.

 .أن يكون الدرس قابال  للنقاش والتطبيق العملي 
 .أن يراعى في تنظيم المجموعة تنوع قدرات التالمذة 
 دم أسلوب المباراة الصفية عندما يراد ترجيح معرفة أو خبرة أحد المجموعات أن يستخ

 على األخرى.
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 تعاوني ومدى اختبار قبلي واختبار بعدي للوقوف على مدى فاعلية التعلم ال أن يطبق
 .(5005)رينولدز،  تأثيره على التالمذة

 معالجة عمل المجموعات: 2-4-5

إلى تحليل تقدم أداء مجموعتهم ومدى استخدامهم للمهارات التعاونية، وعلى  التالمذةيحتاج 
أفرادا  أو مجموعات صغيرة أو الصف بأكمله على معالجة عمل المجموعة،  همالمعلم تشجيع

وتعزيز المفيد من اإلجراءات والتخطيط لعمل أفضل، كما أن على المعلم تقديم تغذية راجعة، 
 .(5001)سليمان،  دائهاالتي قامت المجموعة بأة وتلخيص األشياء الجيد

 لدرس:اغلق  2-4-5

على تبادل اإلجابات واألوراق وتلخيص النقاط الرئيسة في الدرس التالمذة يقوم المعلم بتشجيع 
أن يكون  ،في نهاية الدرس ،يجبو  ،على طرح األسئلة عليهالتالمذة لتعزيز التعلم، كما يشجع 

ية التي يستخدمون فيها قادرين على تلخيص ما تعلموه، ومعرفة المواقف التعلمية المستقبل التالمذة
 .(5991)جونسون وآخرون،  ما تعلموه

 العوامل المساعدة على نجاح التعلم التعاوني:  -2

 هي: ثمة عدة عوامل يمكن أن يكون لها بالغ األثر في نجاح تنفيذ التعلم التعاوني، وهذه العوامل

وانضباطهم  تالمذةالتعلم التعاوني اهتمام اليتطلب  إذ الصفي المناسب: المناخ 2-5
 .واستشعارهم للمسؤولية حتى يمكنهم العمل والبحث والنقاش بشكل دقيق

ينبغي أن ال يكون صغيرا  يحد من تفاعلهم وال كبيرا  يفقدهم  العدد المناسب للتعاون: 2-5
 ،مناسبة لتحرك المجموعات ونقاشها لصفاالنضباط، كما ينبغي أن تكون مساحة ا

 .(50، 5009)بن فرج،  ى مناسبة تأثيثها لعمل المجموعاتعالوة عل
وتسمح باالنتقال من  ،العالقة الطيبة بين األفراد مجاال  للتهديدال تدع  الطمأنينة: 2-5

 .(522-522، 5001)سليمان، مشكالت الفردية إلى أهداف جماعيةال
على أن يكون من خالل مشاركة جميع أعضاء  ناسب:اختيار المحتوى العلمي الم 2-4

 الفريق أو من يكلفون بذلك تحت إشراف المعلم أو من ينوب عنه لذلك.
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وذلك إما من خالل  تيسير الحصول على المعرفة بشكلها المناسب وفي وقتها المحدد: 2-1
أو من خالل المكتبات التي يمكن الوصول إليها  ،قاعة مصادر التعلم الملحقة بالمدرسة

 بيسر وسهولة.
إذ ينبغي أن تكون خطة عمل المجموعة مرنة بالشكل الذي يمكن المجموعة  المرونة: 2-2

من اتخاذ قرارات بديلة عند مواجهة ما يعيقهم عن التقدم أو االستفادة من أخطائهم 
 .(550، 5005)محمود،  السابقة

الموجه للمجموعة والمنسق بينها  نزلةتحديد قائد لكل مجموعة بمن يكو  القيادة الموزعة: 2-2
توزيع القيادة بين األعضاء إلى انغماسهم في المشكالت كما يؤدي و  ،وبين معلم المادة

 يسمح بأقصى نمو ممكن لألفراد.
كما تزيد  ،عةمجمو الصياغة الواضحة لألهداف من الشعور بالتزيد  األهداف الواضحة: 2-8

 من اشتراك األعضاء في عملية اتخاذ القرارات.
عة إلى مجمو ينبغي أن تستمر عملية اقتراح القرارات ومناقشتها حتى تصل ال اإلجماع: 2-9

 .اقرار يحوز موافقته
 الجماعية احتمال تعرف الهدفاإلحاطة بالعملية  تزيد اإلحاطة بالعملية: 2-50

 .(522-522، 5001)سليمان،
وذلك لتعرف وضع المجموعات مقارنة التقويم البنائي المستمر لعمل المجموعات:  2-55

باألهداف الموضوعة، وبشكل يكون تغذية راجعة يعدل من مسارها لتحقيق األهداف 
، 5004)ريان،  للخطة الموضوعة لدراسة المشكالت ويسمح بالتعديل الذكي المرجوة
522). 

 

 ميزات التعلم التعاوني:  -8

في مجموعات صغيرة وتفاعلهم في مواقف  تالمذةيسهم التعلم التعاوني بما يتيحه من عمل ال
التعلم المختلفة، في تحقيق عدد من األهداف التعليمية في المجاالت المختلفة، إلى جانب إسهامه 
في تحقيق فرص الترقي المهني للمعلم بما يوفره له من وقت وجهد في عملية التدريس، وقد 
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ت الدراسات واألبحاث النظرية والعملية فاعلية التعلم التعاوني، وأشارت تلك الدراسات إلى أن أثبت
 التعلم التعاوني يساعد على اآلتي:

 مميزات استخدام التعلم التعاوني بالنسبة للمتعلم:  8-5

 .رفع التحصيل األكاديمي 
 .التذكر لفترة أطول 
 .زيادة الدافعية نحو التعلم 
 ور العملية التعليمية.جعل الطالب مح 
 .تكوين اتجاهات إيجابية نحو المدرسة والمنهج والمعلمين واألقران 
 القدرة على تقبل وجهات النظر المختلفة. زيادة 
 .تنمية القدرة على حل المشكالت 
 .إكساب الطلبة مهارات العمل الجماعي 
 .تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي 
  المناسب.تعلم السلوك االجتماعي 
 .تنمية الثقة بالنفس والشعور بالذات لدى الطلبة 
 .تنمية المهارات اللغوية والقدرة على التعبير 
 .استعمال أكثر لعمليات التفكير العليا 
 .مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 
 .اختزال وتقليل الصراعات الموجودة بين أعضاء المجموعة الواحدة 
  على االنخراط مع أقرانهم للمشاركة في مختلف األنشطة تشجيع الطلبة بطيئي التعلم

 التعليمية.
 .تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية 
 .يؤدي إلى كسر الروتين وخلق الحيوية داخل الصف 
 .زيادة التوافق النفسي اإليجابي 
 .إكساب أدب الحوار والمناقشة ومهارات االستماع والتحدث 
 عضهم البعض. تعزيز تفاعل الطلبة مع ب 
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  522، 5004ريان، ؛ 50-59، 5009)بن فرج،  فير الوقت والجهد والمال المبذولتو-
؛ 5002؛ المقبل، 15-10، 5008؛ محمد وعامر، 5991جونسون وآخرون، ؛ 529

 (.14، 5008نبهان، 

 مميزات استخدام التعلم التعاوني بالنسبة للمعلم:  8-5

  التالمذةيقلل من الفترة الزمنية التي يعرض فيها المعلم المعلومات على . 
  ا  تلميذيمكنه من متابعة ثمان أو تسع مجموعات بدال  من متابعة أربعين أو خمسين

 داخل حجرة الدراسة. 
  ذوي صعوبات التعلم.  التالمذةيقلل من جهد المعلم في متابعة وعالج 
  يقلل من أداء المعلم لبعض األعمال التحريرية مثل التصحيح ألن هذه األعمال سوف

 .(555-550، 5009)الطناوي،  بها في بعض األحيان المجموعة ككلتقوم 
 

 معوقات التعلم التعاوني: -9

 هناك بعض األمور التي قد تعيق تنفيذ التعلم التعاوني في الصف نذكر منها:

  يفضل فترة  إذعدم حصول المعلمين على التدريب الكافي الستخدام التعلم التعاوني
)جونسون  تخدام التعلم التعاوني بشكل فاعلثالث سنوات لتدريب المعلم على كيفية اس

 .(515، 5991وآخرون، 
  في الصف الواحد، يضاف إلى ذلك نوع  التالمذةضيق مساحة الصفوف مع كثرة أعداد

 .(5000)المقبل،  من الكراسي والطاوالت صفأثاث ال
 (11، 5008)نبهان،  لفة للمساعدة في التعلم التعاونيتحتاج إلى وسائل متعددة ومخت. 

 

 مقترحات لتعزيز التعلم التعاوني: -50

، م التعاوني مهمة في زيادة فاعليتهبالرغم من أن العناصر الخمسة األساسية السابق ذكرها للتعل
 زيادة فاعلية التعلم التعاونيلت إلى أن هناك عنصرين داخليين مهمين في إال أن األبحاث توص

دارة الصراعات، فكلما وصلت ثقة األعضاء فيما بينهم إلى أعظم ما يمكن زادت  :هما الثقة وا 
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أكثر فاعلية، ومما يزيد الثقة مشاركة األعضاء للمواد  همإنتاجية األعضاء وكان العمل بين
 & Johnson) نجاز األهداف المشتركةوالمراجع، وتقسيم العمل، وتقبل المساعدة، واإلسهام في إ

Johnson, 1997)،  تيةبين األشخاص بالخطوات اآل بناء الثقةويمكن: 

  وتفاعله للشخص )ب(.الشخص )أ( ينشر ويبوح بأفكاره ومعلوماته واستنتاجه وشعوره 
  الشخص )ب( يجيب بالقبول والدعم والتعاون وتبادل الرأي ومجاهرة الشخص )أ( بغرض

 البوح بأفكاره ومعلوماته واستنتاجه وشعوره وتفاعله مع الشخص )أ(. 

 :لتعزيز التعلم التعاوني تيةالنقاط اآل  Adams (1990)كما اقترح آدمز -

 مشاكل حقيقية لحلها. تالمذةيمكن عندما يعطى اليكون التعلم التعاوني أفضل ما  .5
التحصيل األكاديمي المنخفض اتجاهات تعليمية أفضل عندما  وذو يمكن أن يكّون  .5

 الناجحين والمتفوقين. التالمذةيعملون مباشرة مع 
مكانية الوقوع  .5 يصل التعلم التعاوني إلى أفضل مستوياته عندما يكون هناك مخاطرة وا 

 في األخطاء.
يمكن أن يكون مساعدا  للمعلم  تلميذاألدوار في التعلم التعاوني، فاليمكن أن تتغير  .4

 ا .تلميذوالمعلم يمكن أن يكون 

 عن التعلم التعاوني الموجهة للمعلم المزيد من األمور Robert Jones بّين روبرت جونزو -
 هي:

  ،ذلك ألن اطلب من كل مجموعة اختيار اسم خاص بها؛ إنه نشاط اجتماعي جيد
 األسماء المختلفة للمجموعات تساعدك في تمييز المجموعات عن بعضها.

  أجر تغييرا  في أفراد المجموعة في كل مرة؛ واختر أفرادا  غير متجانسين في كل
مجموعة، سواء في التحصيل األكاديمي أو في أي مستويات اجتماعية واقتصادية 

 أخرى.
 لذي بدوره سينقل المعلومات للتالمذة، إضافة ال تتحدث سوى مع القائد عن النشاط؛ ا

إلى أنه يؤدي إلى عدم تكرار األسئلة، كذلك فإن التالمذة هم الذين يناقشون خطوات 
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ذا دعت الحاجة لتوضيح بعض النقاط فبإمكانك مناقشتها  العمل بعضهم مع بعض، وا 
 مع قائد المجموعة.

 ارجها؛ ويمكنك استخدام أجهزة استغل األنشطة التي تحدث داخل الغرفة الصفية أو خ
 اتصال بسيطة إذا كان النشاط ينفذ خارج غرفة الصف. 

  ّن كل مجموعة من ثالثة تالمذة، إذا نفذ النشاط خارج غرفة الصف، أو في أثناء كو
 رحلة علمية، ألن ذلك أضمن الحتياطات األمن والسالمة.

 .طّور نظاما  لتوزيع األدوار 
 ذا طرأت بعض حدد المسؤوليات من أجل اإل سهام في إدارة الصف، وحفظ النظام، وا 

 الشخص المسؤول مباشرة حل هذا اإلشكال. مناإلشكاليات فاطلب 
  طور نموذجا  لجمع المعلومات وتسجيلها؛ كذلك طور بعض األدوات الخاصة بكل

 نشاط.
 (528-522، 5001)سليمان،  واستمتع بتدريسهم شارك التالمذة. 

 :لتحويل الصف إلى صف تعاوني تيةاآل يمكن اتباع الخطواتو  -

التالمذة على السبورة أو في لوحة بحيث يراها جميع  تالمذةكتابة الخطوات العلمية لل .5
 وهي كاآلتي:

 تحرك بسرعة إلى موقعك في المجموعة. - أ
من كل مجموعة من قبل الفريق كل مرة للحضور إلى طاولة  تلميذيتم اختيار  - ب

 التعليمية.المعلم إلحضار وتجميع المواد 
 اقض عشر دقائق في قراءة المهمة المطلوبة. - ت
 ابدأ بالمناقشة وذلك بإشارة من المعلم. - ث
 في عرض المعلومات. ابدأو  ،إلى مجموعتك عدأيضا  عند إشارة المعلم  - ج

أو اثنين لتوضيح هذه التعليمات  تلميذيجب وضع تعليمات واضحة ودقيقة وسؤال كل  .5
 مرة أخرى.

 .(Arends, 1997) موقع كل مجموعة وذلك بوضع إشارة يجب تحديد .5
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 :خالصةال

والمراحل األربعة  ،وعناصره األساسية ،تعريف التعلم التعاوني قسمفنا في هذا التعرّ قد  بهذا نكونو 
ى التي ينبغي أن يتحلّ  مهاراتالفنا كما تعرّ  ،وأنواع المجموعات التي يتكون منها ،التي يمر بها
وتلمسنا بعضا  من العوامل المساعدة على نجاح  للتدريس بهذه الطريقة بالتفصيل،بها المعلم 

التعلم التعاوني، وكذلك ميزاته، ومعوقاته، ومقترحات لتعزيز استخدامه من قبل المعلم في 
 الصف.
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 سابقةالدراسات ال ثانيًا:

 :مقدمة

مختلف أنواع  التي اهتمت بطريقة التعلم التعاوني، وباكتساب سابقةيتناول هذا القسم الدراسات ال
المهارات لدى الطلبة المعلمين من خالل استخدام هذه الطريقة، بما في ذلك مهارات التدريس، 

رتبت هذه قد ، وضمن كل محور دراسات عربية وأجنبية، و محورينقسمت هذه الدراسات إلى  وقد
 الدراسات من األحدث إلى األقدم.

 الدراسات التي تناولت فاعلية التعلم التعاوني في تنمية مهارات الطلبة المعلمين: :ولالمحور األ 

 الدراسات العربية: - أ

 :(2010)دراسة المالكي -1

فاعلية برنامج تدريبي مقترح على إكساب معلمي الرياضيات بعض مهارات التعلم  عنوان الدراسة:
 الرياضيات.النشط وعلى تحصيل واتجاهات طلبتهم نحو 

فاعلية برنامج تدريبي مقترح على إكساب معلمي الرياضيات بعض مهارات  دراسة هدف الدراسة:
وعلى تحصيل واتجاهات طلبتهم نحو  ومن ضمنها مهارات التعلم التعاوني، التعلم النشط
 الرياضيات.

 المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

بتدائية بمكتب التربية والتعليم بالصفا الذين بلغ معلمو الرياضيات بالمرحلة اال عينة الدراسة:
 معلما ، وقدم لهم برنامج تدريبي حول التعلم النشط. (12)عددهم 

مقياس األداء لمهارات التعلم النشط واختبار تحصيلي ومقياس االتجاه نحو  أدوات الدراسة:
 الرياضيات.
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دلت النتائج على أن للبرنامج المقترح أثر فعال في إكساب معلمي الرياضيات  أهم نتائج الدراسة:
، مما كان له تأثير إيجابي على ومن ضمنها مهارات التعلم التعاوني بعض مهارات التعلم النشط

 تحصيل واتجاهات طلبتهم نحو الرياضيات. 

 :(2004)دراسة سلمان -2

فعالية استخدام أسلوب التعلم التعاوني في اكتساب المهارات العامة للتدريس  عنوان الدراسة:
 كلية التربية واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس. –الصفي لطلبة قسم الجغرافية 

 –تعرف أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في اكتساب طلبة المستوى الثالث  هدف الدراسة:
لمهارات العامة للتدريس الصفي، واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس كلية التربية ل –قسم الجغرافية 

 مقارنة بالطريقة المعتادة.

 المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

 عينة من طلبة قسم الجغرافية في كلية التربية في جامعة صنعاء. عينة الدراسة:

 اختبار تحصيلي ومقياس اتجاهات الطلبة نحو مهنة التدريس. أدوات الدراسة:

: أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في أهم نتائج الدراسة
التحصيل واالتجاه نحو مهنة التدريس، وتفوق الطالبات على الطلبة في االتجاه نحو مهنة 

 التدريس. 

 :(2003) دراسة السميري-3

التعاوني في تنمية المهارات االجتماعية لدى فاعلية استخدام استراتيجية التعلم  عنوان الدراسة:
 طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية المهارات االجتماعية  تعّرف فاعلية هدف الدراسة:
 لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.
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طالبة من طالبات كلية التربية المسجالت في مقرر  (135)تكونت العينة من  الدراسة:عينة 
للعام  ك سعود، في الفصل الدراسي الثاني)المناهج وطرق التدريس العامة( في جامعة المل

 (م.5005 -5005الدراسي )

 بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية. أداة الدراسة:

فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات القيادة والمشاركة  أهم نتائج الدراسة:
 واالتصال والعمل في فريق منفردة ومجتمعة لدى الطالبات.

 (:2001دراسة أبو الخيل )-4

نتاج  عنوان الدراسة: فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في اكتساب مهارات مجال تصميم وا 
 اه نحوه لدى طالبات الفرقة الثالثة في كلية التربية بالرياض.الوسائل التعليمية واالتج

نتاج  هدف الدراسة: دراسة فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في اكتساب مهارات مجال تصميم وا 
 الوسائل التعليمية واالتجاه نحوه لدى طالبات الفرقة الثالثة في كلية التربية بالرياض.

األقسام األدبية الفرقة الثالثة بكلية التربية / لدراسة من طالباتتكونت عينة ا عينة الدراسة:
( طالبة درسن باستراتيجية التعلم التعاوني )التعلم 40( طالبة، منهن )82بالرياض وعددهن )

 ( طالبات.2( طالبة درسن بالطريقة المعتادة، وتم استبعاد )40معا (، و)

نتاج الوسائل التعليمية عملي يقيس أداء الطال اختبار أدوات الدراسة: بة لمهارات مجال تصميم وا 
نتاج الوسائل التعليمية.   ومقياس االتجاه نحو مجال تصميم وا 

اتضح من النتائج تأثير استراتيجية التعلم التعاوني على اكتساب مهارات  أهم نتائج الدراسة:
نتاج الوسائل التعليمية.   تصميم وا 

 (:2000دراسة عبد العال )-5

فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تعلم مهارات االتصال التعليمي  لدراسة:عنوان ا
 لدى معلم الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية )قبل الخدمة(.
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إكساب الطلبة المعلمين )تخصص دراسات اجتماعية( مهارات االتصال التعليمي  هدف الدراسة:
 باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني.

عينة من طلبة الفرقة الثالثة تخصص دراسات اجتماعية شعبة تعليم ابتدائي بلغ  عينة الدراسة:
 ( طالبا  وطالبة. 55عدد أفرادها )

 ارات االتصال التعليمي.بطاقة مالحظة لمه أداة الدراسة:

ارتفاع مستوى أداء أفراد عينة استراتيجية التعلم التعاوني في تعلم مهارة الكالم  أهم نتائج الدراسة:
 ومهارة اإليماءات والتعبيرات الحركية ومهارة االستماع واالتصال التعليمي موضع التعلم.

 (:   1111دراسة أبو رية )-6

ام استراتيجيتي كل من التعلم التعاوني والفردي على اكتساب الطلبة فاعلية استخد عنوان الدراسة:
المعلمين شعبة العلوم بعض المهارات المعملية ومهارات حل المشكالت وعالقة ذلك باتجاهاتهم 

 نحو الدراسة المعملية.

لفردي دراسة فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني مقابل استراتيجية التعلم ا هدف الدراسة:
على اكتساب الطلبة المعلمين شعبة العلوم لبعض المهارات المعملية ومهارات حل المشكالت 

 المعملية وعلى اتجاهاتهم نحو العمل المعملي.

عينة من طلبة شعبة العلوم بالفرقة الثالثة )ط + ك(، )بيولوجي( بكلية التربية  عينة الدراسة:
 (.5998جامعة طنطا لعام )

مقياس أداء المهارات المعملية ومقياس مهارات حل المشكالت المعملية ومقياس  :أدوات الدراسة
 االتجاه نحو العمل المعملي.

. تفوق الطلبة الذين درسوا باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني على أقرانهم 5 أهم نتائج الدراسة:
مهارات المعملية.              الذين درسوا باستخدام استراتيجية التعلم الفردي في مقياس أداء ال

. تفوق الطلبة الذين درسوا باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني على أقرانهم الذين درسوا 5
 باستخدام استراتيجية التعلم الفردي في مقياس مهارات حل المشكالت المعملية.              
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 (:1111دراسة عبد السيد )-7

أثر استخدام استراتيجيتين من استراتيجيات التعلم التعاوني في تنمية مهارات  عنوان الدراسة:
 القراءة للفهم لدى طلبة شعبة اللغة االنجليزية بكليات التربية.

الكشف عن أثر استخدام كل من استراتيجية تقسيم الطلبة إلى مجموعات حسب  هدف الدراسة:
هارات الفهم القرائي لدى طلبة الفرقة األولى بشعبة تحصيلهم واستراتيجية لنتعلم معا  في تنمية م

 جامعة األزهر. –اللغة االنجليزية بكلية التربية 

 المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

( طالبا  تم اختيارهم بشكل عشوائي من طلبة الفرقة 550تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 (م. 98/5999جامعة األزهر ) –ية األولى بشعبة اللغة االنجليزية بكلية الترب

 اختبار الفهم القرائي. أداة الدراسة:

.تفوق طلبة مجموعة تقسيم الطلبة إلى مجموعات حسب تحصيلهم على 5 أهم نتائج الدراسة:
 طلبة المجموعة الضابطة في الفهم القرائي.

 .تفوق طلبة مجموعة لنتعلم معا  على طلبة المجموعة الضابطة في الفهم القرائي.  5

 .لم تتأثر مهارات الفهم القرائي للطلبة باختالف نوع استراتيجية التعلم التعاوني المتبعة.5

 (:1111دراسة كامل )-8

ني في اكتساب الطلبة القائمة على التعلم التعاو  Jigsaw فعالية استراتيجية جيكسو عنوان الدراسة:
 المعلمين شعبتي الفيزياء بعض المفاهيم البيولوجية المتطلبة لتدريس العلوم.

 المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

تدريب الطلبة المعلمين على استخدام استراتيجية جيكسو القائمة على التعلم  هدف الدراسة:
كسابهم بعض المفاهيم البيولوجية المتطلب ة لتدريس العلوم في المرحلة اإلعدادية. التعاوني، وا 
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( طالبا  تم توزيعهم على مجموعات تتكون 11تكونت عينة الدراسة التجريبية من ) عينة الدراسة:
 ( طلبة. 1كل مجموعة من )

اختبار تحديد المستوى واختبار تحصيلي ومقياس تعرف اتجاهات الطلبة نحو  أدوات الدراسة:
 استراتيجية جيكسو.

تؤكد على فعالية استراتيجية جيكسو في اكتساب الطلبة المعلمين بعض  ئج الدراسة:أهم نتا
 المفاهيم البيولوجية المتطلبة لتدريس العلوم بالمرحلة اإلعدادية.

 (:1117دراسة محمد )-1

أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في تنمية بعض المهارات اللغوية لدى الطلبة  عنوان الدراسة:
 سلطنة عمان.  –المعلمين بالتخصصات العلمية بكلية التربية بنزوى 

الكشف عن أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في تنمية بعض المهارات اللغوية  هدف الدراسة:
 لدى الطلبة بمجموعة الدراسة.

( طالبا ، تم 92اشتملت على طلبة الفرقة الثانية )فيزياء ورياضيات(، وبلغ عددهم ) الدراسة: عينة
 ( طالبا .48( طالبا ، واألخرى ضابطة )48توزيعهم على مجموعتين، إحداهما تجريبية )

استبانة المعاني اللغوية للمصطلحات واالختصارات  –استبانة المهارات اللغوية  أداة الدراسة:
 اختبار المهارات اللغوية. –مية العل

اتضح من نتائج الدراسة أن المجموعة التجريبية التعاونية تفوقت على  أهم نتائج الدراسة:
 الضابطة في االختبار البعدي للمهارات اللغوية.المجموعة 

 (:1112دراسة مطر )-10

ة الموجبة على الجوانب تأثير استخدام التعلم التعاوني في تدريس وحدة في الحرك عنوان الدراسة:
 االنفعالية للطلبة في برنامج إعداد المعلمين في كلية التربية بجامعة البحرين.

 هدفت هذه الدراسة إلى: هدف الدراسة:
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.المساهمة في دراسة وتحديد طرائق التدريس المناسبة لتنمية الميول العلمية لدى معلمي 5
 المستقبل.

عاوني في أثناء تدريس وحدة عن الحركة الموجبة على ميول .دراسة تأثير استخدام التعلم الت5
 الطلبة في برنامج إعداد المعلمين لمادة الفيزياء واستمتاعهم بدراستها.

( فردا  من الذكور واإلناث من طلبة السنة التمهيدية 559تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 قد تم تقسيم الطلبة إلى خمس مجموعات.الملتحقين ببرنامج معلم الصف في قسم التربية، و 

أداة لقياس ميول الطلبة لفروع العلوم الثالثة وهي الفيزياء والكيمياء واألحياء تتكون  أداة الدراسة:
 ( بندا .45من )

كشفت النتائج عن فعالية التعلم التعاوني في تدريس هذه الوحدة في تنمية  أهم نتائج الدراسة:
 جابية نحو مادة الفيزياء. الميول واالتجاهات اإلي

 الدراسات األجنبية: - ب

 : Morgan (2008)دراسة مورجان-1

مستويات استخدام المعلم وتدريبه المتعلق بمستويات تحصيل التعلم التعاوني:  عنوان الدراسة:
 الطلبة في اختبارات معيارية.

ساعة من  50مقارنة مستويات تحصيل طلبة المعلمين الذين تلقوا ما ال يقل عن  هدف الدراسة:
التدريب في التعلم التعاوني )معلمون عاليو االستخدام( مع طلبة المعلمين الذين تلقوا ما يصل 

 ساعة من التدريب )معلمون منخفضو االستخدام(. 51إلى 

ى أساس ردودهم على تقييم المعلمين. تم تحديد مجموعتين من المعلمين عل عينة الدراسة:
% 50( معلما  كانوا يستخدمون استراتيجيات التعلم التعاوني لـ 45المجموعة األولى: تكونت من )

 أو أكثر من الوقت في صفوفهم، وعد  هؤالء كمعلمين عاليي االستخدام.

علم التعاوني أقل من ( معلما  كانوا يستخدمون استراتيجيات الت41المجموعة الثانية: تكونت من )
 %( من الوقت، وعدوا كمعلمين منخفضي االستخدام. 51% )بمتوسط 50
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( طالبا  بناء على تسمية معلمهم عالي االستخدام أو منخفض 5558مجموعة الطلبة: تم تجميع ) 
 االستخدام الستراتيجيات التعلم التعاوني. 

 .اريالمعيأداة تقييم المعلمين واالختبار  أدوات الدراسة:

.هناك عالقة كبيرة بين المعلمين المدربين تدريبا  عاليا ، والوقت الذي 5 أهم نتائج الدراسة:
يستخدمون فيه التعلم التعاوني في صفوفهم، فمن المرجح أنهم كانوا يستخدمون التعلم التعاوني 

 على األقل ثلث الوقت في صفوفهم.

التعاوني على األقل ثلث الوقت التعليمي أداء  .يحقق طلبة المعلمين الذين يستخدمون التعلم 5
 أعلى على اختبارات التحصيل الموحدة.

ة في ب.إن ارتفاع استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني يدعم زيادة مستويات التحصيل للطل5
 جميع الصفوف والمواد الدراسية.

 :Dikici & Yavuzer (2006) ردكيكي و يافوز دراسة -2

تأثيرات التعلم التعاوني على قدرات معلمي الفن قبل الخدمة لتخطيط درس في  عنوان الدراسة:
 تركيا.

التحقيق في آثار التعلم التعاوني على قدرات معلمي الفن لتخطيط درس. وبعبارة  هدف الدراسة:
أخرى لتحديد ما إذا كان هناك فرق بين قدرات طلبة المجموعة التجريبية الذين طبق معهم 

م التعاوني، وطلبة المجموعة الضابطة الذين طبق معهم أسلوب التعلم التقليدي أسلوب التعل
 لتخطيط درس.

 المنهج شبه التجريبي. منهج الدراسة:

( من طلبة السنة الرابعة في برنامج تدريب معلمي الفن في كلية 24تألفت من ) عينة الدراسة:
لتشكيل عشوائيا  ( اختيروا ا  ذكر 51أنثى و52( طالبا  )55في تركيا، ) التربية في جامعة نيدج
( في المستويات العمرية نفسها تم اختيارهم ا  ذكر 55أنثى و55( طالبا  )55المجموعة التجريبية، و)

 عشوائيا  لتشكيل المجموعة الضابطة.
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 ي أعدها الطلبة.( الذي طور لتقييم خطط الدروس التRubricمقياس التقييم ) أداة الدراسة:

. هناك فرق كبير بين نقاط االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة 5: أهم نتائج الدراسة
 التجريبية التي تم تطبيق أسلوب التعلم التعاوني معها في التخطيط ككل.

كان هناك فرق كبير بين نقاط االختبار البعدي للمجموعة التجريبية التي تم تطبيق  .5
التعلم التعاوني معها والمجموعة الضابطة التي تم تطبيق أسلوب التعلم التقليدي أسلوب 

معها في مكون تحديد األهداف والسلوكيات، بينما لم يكن هناك فرق كبير في مكون 
 تحديد الموضوع، وتحديد األسلوب، والتقييم.

 :Massey (2003)سي يدراسة م-3

واالتجاه نحو التعلم في اكتساب مهارات التفكير الناقد أثر التعلم التعاوني في  عنوان الدراسة:
 برنامج للفيزياء مقابل استخدام طريقة المحاضرة التقليدية.

التفكير الناقد اكتساب مهارات هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعلم التعاوني في  هدف الدراسة:
التعاوني مقابل استخدام طريقة  واالتجاه نحو التعلم في برنامج للفيزياء باستخدام طريقة التعلم

 المحاضرة التقليدية.

( طالبا  للمجموعة 55( طالبا  منهم )21عينة من طلبة قسم الفيزياء بلغت ) عينة الدراسة:
 ( طالبا  للمجموعة الضابطة.55التجريبية و)

 اختبار التفكير الناقد، ومقياس االتجاه نحو التعلم. أدوات الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجموعتين  :أهم نتائج الدراسة
، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة في اكتساب مهارات التفكير الناقدالتجريبية والضابطة 

إحصائية في االتجاه نحو التعلم لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت طريقة التعلم 
 التعاوني.
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 :Tradwell (2003) تريدويلدراسة -4

أثر التفاعالت االجتماعية بين طلبة بكالوريوس التمريض الذين يتعلمون بطريقة  عنوان الدراسة:
 المجموعات التعاونية.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر التفاعالت االجتماعية بين طلبة بكالوريوس  هدف الدراسة:
 التمريض الذين يتعلمون بطريقة المجموعات التعاونية.

والذين تم  ،تكونت عينة الدراسة من الطلبة الذين سجلوا في برنامج قسم التمريض عينة الدراسة:
 عرق.تقسيمهم إلى خمس مجموعات حسب العمر والجنس وال

الذين يعملون في  الطلبة التفاعالت االجتماعية بين أظهرت نتائج الدراسة أن أهم نتائج الدراسة:
تأثير متوسط إلى عاٍل على تعلم محتوى المساق، ولها تأثير متوسط على التطور  امجموعات له

والعمل بروح ، وقد عزت الدراسة هذا التأثير اإليجابي إلى تبادل الخبرات بين الطلبة المهني
 الفريق الواحد، إضافة إلى مهارات التواصل بين أفراد المجموعة.

 :Burron et.al (1999) وآخرون دراسة بارون-5

واكتسابهم المهارات  علومتحصيل المعلمين قبل الخدمة لل فيأثر التعلم التعاوني  عنوان الدراسة:
 في كلية المعلمين في جامعة شمال كولورادو مقارنة بالتعلم التقليدي. التعاونية

هدفت هذه الدراسة تعرف أثر التعلم التعاوني على تحصيل المعلمين قبل الخدمة  هدف الدراسة:
 في كلية المعلمين في جامعة شمال كولورادو مقارنة بالتعلم التقليدي. لعلومل

طالبا  للمجموعة التجريبية  (24)طالبا ،  (51)كانت عينة الدراسة مكونة من  عينة الدراسة:
 طالبا  للمجموعة الضابطة، وتم تقسيم المجموعة التجريبية إلى ست مجموعات تعاونية. (27)و

 وبطاقة مالحظة المهارات التعاونية. اختبار تحصيلي الدراسة: تاو أد

هذه الدراسة لم تكشف عن وجود فروق ذات داللة لصالح  بالرغم من أن نتائج أهم نتائج الدراسة:
مجموعة التعلم التعاوني إال أنها كشفت عن وجود فروق ذات داللة تتعلق بالمهارات التعاونية 
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مثل: اإلسهام باألفكار والتشجيع على المساهمة والتحقق من الفهم واإلنصات النشط واتخاذ القرار 
 الجماعي واستخدام األدوار.

 :Towns and Grant (1997)دراسة تونز وجرانت -6

أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تطوير المهارات الشخصية ومهارات  عنوان الدراسة:
 لدى طلبة الدراسات العليا.االتصال في مقرر الكيمياء الفيزيائية 

التعاوني في تطوير المهارات أثر استخدام أسلوب التعلم  هدفت الدراسة إلى تعرف هدف الدراسة:
 .الشخصية ومهارات االتصال في مقرر الكيمياء الفيزيائية لدى طلبة الدراسات العليا

 طالبا  من طلبة الدراسات العليا. (52)شملت العينة  الدراسة: عينة

 المهارات أظهرت النتائج أن أسلوب التعلم التعاوني كان إيجابيا  في تطوير أهم نتائج الدراسة:
 الشخصية ومهارات االتصال لدى أفراد العينة.

 Austin (1996): دراسة أوستن-7

التحصيل في و  مهارات حل المشكالت اكتساب فيأثر تطبيق التعلم التعاوني  عنوان الدراسة:
 .ها لدى طلبة كلية المجتمعمادة الرياضيات واالتجاه نحو 

التحصيل و مهارات حل المشكالت  اكتسابتعرف أثر تطبيق التعلم التعاوني على  هدف الدراسة:
 .ها لدى طلبة كلية المجتمعفي مادة الرياضيات واالتجاه نحو 

 مجموعة من طلبة كلية المجتمع خالل فصل دراسي. عينة الدراسة:

اختبار تحصيلي ومقياس االتجاه نحو مهارات حل المشكالت و لبطاقة مالحظة  أدوات الدراسة:
 الرياضيات.

وجود أثر فعال للتعلم التعاوني في اكتساب مهارات حل أظهرت الدراسة  الدراسة:أهم نتائج 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغيير المجموعة التجريبية، و المشكالت لدى طلبة 

االتجاه نحو الرياضيات بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة، إال أن طلبة مجموعة التعلم 
رجة تمتعهم بالتعلم التعاوني أكثر من طلبة المجموعة الضابطة، كما أن مستوى التعاوني كانت د
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تحصيل الطلبة في مجموعة التعلم التعاوني أعلى من طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا 
 بأسلوب المحاضرة التقليدية.

 المحور األول:التعليق على دراسات 

فاعلية التعلم التعاوني في  التي تناولت يتضح من خالل االطالع على دراسات هذا المحور
تفوق الطلبة الذين تعلموا باستخدام طريقة التعلم  ،مختلف أنواع المهاراتإكساب الطلبة المعلمين 
(، ومهارات التدريس 5050مهارات التعلم التعاوني كدراسة المالكي )التعاوني في اكتساب 

( 5005جتماعية كدراسة السميري )المهارات اال(، و 5004الصفي كما في دراسة سلمان )
 Austinومهارات حل المشكالت كدراسة أوستن ،Burron et.al (5999) وآخرون وبارون

ودراسة تونز  (5000كدراسة عبد العال )ومهارات االتصال  (،5999( وأبو رية )5992)
 ويافوزر ومهارات تخطيط درس كما في دراسة دكيكي، Towns and Grant(5992)  وجرانت

Dikici & Yavuzer (5002 ،)( ومهارات 5999ومهارات الفهم القرائي كدراسة عبد السيد ،)
(، 5992(، والمهارات اللغوية كدراسة محمد )5005)Massey التفكير الناقد كدراسة ميسي 

نتاج الوسائل التعليمية كدراسة أبو الخيل ) وكان المنهج المتبع في (، 5005ومهارات تصميم وا 
( 5999)وعبد السيد  (5050) سات إما المنهج التجريبي كما في دراسة المالكيهذه الدرا
(، وكانت 5002ويافوزر ) كما في دراسة دكيكي التجريبيأو المنهج شبه (، 5004)وسلمان 

األدوات المستخدمة  فاوتتالعينات طلبة معلمين في مختلف التخصصات والكليات الجامعية، وت
 Burron وآخرون ( وبارون5005السميري ) في كل دراسة فكانت بطاقة مالحظة لدى كل من

et.al (5999)  وأوستنAustin (5992( وعبد العال )ومقياس أداء عند المالكي 5000 ،)
 & Dikici ويافوزر دكيكي ، ومقياس تقييم لدى(5999وأبو رية ) (5005وأبو الخيل ) (5050)

Yavuzer (5002ومورجان ) Morgan (5008 ومقياس اتجاهات عند ،) كامل كل من
 Massey(، واختبارات تحصيلية كاختبار التفكير الناقد عند ميسي 5004وسلمان ) (5999)
( واختبار المهارات اللغوية عند محمد 5999لدى عبد السيد ) ( واختبار الفهم القرائي5005)
(5992.) 
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 الدراسات التي تناولت فاعلية التعلم التعاوني في تنمية مهارات الطلبة: :نيالمحور الثا

 الدراسات العربية: - أ

 (:2010دراسة سيف ) -1

الرياضيات أثر استخدام طريقتي التعلم التعاوني واالكتشاف الموجه في تدريس  عنوان الدراسة:
الصف الثامن من مرحلة ذة على بقاء أثر التعلم وتنمية بعض مهارات حل المشكالت لدى تالم

 .التعليم االساسي

تعرف أثر استخدام طريقتي التعلم التعاوني واالكتشاف الموجه في تدريس وحدتي  هدف الدراسة:
األعداد النسبية والمقادير الجبرية لتالمذة الصف الثامن من مرحلة التعليم االساسي على بقاء أثر 

 م.التعلم وتنمية بعض مهارات حل المشكالت لديه

تعرف أي الطريقتين )التعلم التعاوني، واالكتشاف الموجه( أكثر فاعلية في تعلم تالمذة الصف و 
 الثامن األساسي لموضوعات الوحدتين.

 -5008)مجموعة الدراسة من تالمذة الصف الثامن للعام الدراسي  اختيرت عينة الدراسة:
بمدرسة النهضة الحديثة من مرحلة التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية مديرية معين  م(5009

بأمانة العاصمة صنعاء، إذ تم اختيار ثالث شعب من شعب الصف الثامن أساسي، شعبتان 
تجريبيتان درستا بطريقتي التعلم التعاوني واالكتشاف الموجه، وشعبة ضابطة، درست بالطريقة 

 المعتادة.

اختبار تحصيلي في وحدتي األعداد النسبية والمقادير الجبرية لقياس بقاء أثر  الدراسة: أدوات
 التعلم واختبار تحصيلي لبعض مهارات حل المشكالت.

 أهم نتائج الدراسة:

ولى والثانية الذين درسوا وحدتي األعداد النسبية المذة المجموعتين التجريبيتين األتفوق ت -
وبفارق دال  دام طريقتي التعلم التعاوني واالكتشاف الموجهوالمقادير الجبرية باستخ

إحصائيا  على تالمذة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة، وذلك في نتائج 
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االختبار البعدي لقياس بقاء أثر التعلم، وفي نتائج االختبار البعدي لقياس نمو بعض 
 مهارات حل المشكالت.

كل من طريقتي التعلم التعاوني واالكتشاف الموجه لهما فاعلية مرتفعة نسبيا  وحجم أثر  -
كبير على بقاء أثر التعلم لدى التالمذة، ولهما فاعلية متوسطة وحجم أثر كبير في تنمية 

 مهارات حل المشكالت لدى التالمذة. بعض 

 (:2001دراسة محمد )-2

مدى فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية الدافعية والتحصيل  عنوان الدراسة:
 الدراسي والقابلية للعمل التعاوني لدى طلبة كلية التربية بصور.

التعلم تحسين وزيادة مستوى األداء التحصيلي لدى الطلبة باستخدام استراتيجية  هدف الدراسة:
 الدافعية، وزيادة القابلية للعمل التعاوني لديهم.، وتنمية مستوى (Stad)التعاوني 

كلية التربية بصور عشوائيا ، وكان عدد أفراد المجموعة اختيرت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:
 ( طالبا  وطالبة.90( طالبا  وطالبة، والمجموعة التجريبية )90الضابطة )

القابلية للعمل التعاوني واالختبار مقياس الدافعية متعدد األبعاد ومقياس  أدوات الدراسة:
 التحصيلي.

تفوق طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار  أهم نتائج الدراسة:
التحصيلي وفي مقياس الدافعية متعدد األوجه وفي القابلية للعمل التعاوني، كما وجد أن 

 الدراسي لدى الطلبة. استراتيجية التعلم التعاوني ساعدت على زيادة التحصيل

 :(1996)دراسة عبد الرحمن -3

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير  عنوان الدراسة:
 في مصر. المرحلة اإلعدادية طلبةوالتحصيل لدى  االبتكاري

الرياضيات على تنمية التفكير أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس  معرفة هدف الدراسة:
 الدراسي. والتحصيل االبتكاري
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 الصف األول اإلعدادي بلغ عددها طلبةطبق الباحث دراسته على عينة من  عينة الدراسة:
تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضابطة بلغ عدد كل منهما  ( طالبا  90)
 ( طالبا .41)

 تحصيلي واختبار للتفكير االبتكاري.اختبار  الدراسة: واتأد

على تنمية قدرات  لقد أوضحت نتائج الدراسة تأثير استراتيجية التعلم التعاوني أهم نتائج الدراسة:
التفكير االبتكاري )الطالقة اللفظية، والطالقة الفكرية، والمرونة، واألصالة، والحساسية 

 القدرة االبتكارية ككل.في اختبار التفكير االبتكاري البعدي و  للمشكالت(

 الدراسات األجنبية: - ب

 :Afkari and Bagheri (2010) أفكاري وباجيريدراسة -1

 : تأثير طريقة التعلم التعاوني على تعلم الطلبة في المدارس االبتدائية.عنوان الدراسة

الرياضيات والعلوم  على بعض المقررات مثل دراسة تأثير طريقة التعلم التعاوني هدف الدراسة:
التجريبية والكتابة لمقارنة كمية التعلم التي حصل عليها الطلبة باستخدام هذا األسلوب مع الطلبة 

 اآلخرين الذين تم تدريبهم باستخدام الطرق التقليدية.

 المنهج شبه التجريبي. منهج الدراسة:

( طالبة من مدارس التعليم االبتدائي في طهران باستخدام العينة 500تم اختيار ) عينة الدراسة:
 العشوائية العنقودية.

 اختبار على شكل استبيان أعده الباحث. أداة الدراسة:

. يؤدي استخدام طريقة التعلم التعاوني إلى فهم أفضل ومهارات عملية أكثر 5 أهم نتائج الدراسة:
 المقارنة مع طرائق التعليم األخرى.في العلوم التجريبية ب

تؤدي طريقة التعلم التعاوني إلى تعلم ذي مغزى وتنمية مهارة حل المشكالت في فصول  .5
 الرياضيات.
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.مهارة الكتابة أفضل لدى الطلبة الذين تم تدريبهم من خالل طريقة التعلم التعاوني مقارنة مع 5
 الطلبة اآلخرين.

 :Chen- Meng- Lin (2005) ومينغ وليندراسة كين -2

كلغة ثانية تجاه تعلم  دوافع طلبة اللغة االنكليزية فيالتعلم التعاوني منهج أثر  عنوان الدراسة:
 اللغة االنكليزية وفي تحصيلهم في اختبارات االستماع والقراءة والمحادثة.

طلبة اللغة االنكليزية أثر منهج التعلم التعاوني في دوافع  هدفت الدراسة إلى معرفة هدف الدراسة:
 كلغة ثانية تجاه تعلم اللغة االنكليزية، وفي تحصيلهم في اختبارات االستماع والقراءة والمحادثة.

( طالب كان لديهم معدل ست سنوات في تعلم االنكليزية في 500تم اختيار ) عينة الدراسة:
 ضابطة وتجريبية.جامعة التكنولوجيا كين شيو في الصين، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين 

)اختبار إتقان اللغة  GEPTمقياس اتجاه متعلمي اللغة االنكليزية، ومقياس  الدراسة: واتأد
 االنكليزية العام(.

تعلم االنكليزية  الذين لديهم دافع قليل في البداية نحو لبةأن الط الدراسة أظهرت أهم نتائج الدراسة:
استمر لديهم الدافع للتعلم، وكان للتعلم التعاوني أثر متوسط على كل من المجموعتين من جهة 
زيادة الدافع والحافز للتعلم واإلنجاز، كما كان لمنهج التعلم التعاوني أثر كبير في زيادة درجات 

 الطلبة في مواد االستماع والقراءة والمحادثة.

 : Bernero and Jacqueline (2000)وجاكلين بيرنيرو دراسة-3

 تحفيز الطلبة في الرياضيات باستخدام طريقة التعلم التعاوني. عنوان الدراسة:

هدفت الدراسة إلى توليد االهتمام بمادة الرياضيات وتحقيق متعة أكبر في تدريس  هدف الدراسة:
 وني.الرياضيات وتخفيف القلق وذلك من خالل استخدام التعلم التعا

 طالبا  من السود واإلسبان. (25)تكونت العينة من  عينة الدراسة:

 اختبار تحصيلي. أداة الدراسة:
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أشارت النتائج إلى أن استخدام التعلم التعاوني أوجد اهتماما  أكثر  أهم نتائج الدراسة:
بالرياضيات، كما أشارت النتائج إلى تحسن الطلبة أكاديميا  واجتماعيا  وأوجدت لديهم احترام 

 الذات وحب العمل واإلحساس بالمسؤولية. 

 :Sparks (2000) دراسة سباركس-4

 تعاوني قصير األمد على مساقات الكيمياء العامة.برنامج تعلم تأثير  عنوان الدراسة:

لبرنامج تعلم  أسابيع( 5-5مد )سة إلى البحث في التأثير قصير األهدفت هذه الدرا هدف الدراسة:
 تعاوني على مساقات الكيمياء العامة.

مجموعات باالستناد  فيتم تقسيمهم  ،( طالبا  وطالبة410تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 ، وقد تم التركيز على الطلبة ذوي األداء المنخفض في هذا االمتحان.إلى نتائج االمتحان األول

 اختبار تحصيلي. أداة الدراسة:

المجموعات زادت من تحصيل الطلبة في االمتحان أظهرت نتائج الدراسة أن  أهم نتائج الدراسة:
عن االرتفاع  على األقل جزئيا ، ،مسؤولةوبالتالي فإن اتباع طريقة التعلم التعاوني  الثاني،

 المستمر في التحصيل والتفاعل.

 : Gokhale (1995)دراسة جوكهال-5

فاعلية التعلم التعاوني مقابل التعلم اإلفرادي في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة  عنوان الدراسة:
 قسم التكنولوجيا الصناعية.

تنمية التفكير الناقد من خالل التعلم التعاوني مقابل التعلم اإلفرادي في سلسلة  هدف الدراسة:
 الدارات المربوطة على التسلسل والتفرع.

طالبا  وطالبة من قسم التكنولوجيا الصناعية، وزعوا  (48)نة من تكونت العي عينة الدراسة:
 بالتساوي إلى مجموعتين: تجريبية اشتركت بالنشاطات تعاونيا ، وضابطة عملت بشكل إفرادي.

 اختبار التفكير الناقد. الدراسة: اةأد
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أفضل  التي درست بالتعلم التعاوني بينت النتائج أن إنجاز المجموعة التجريبية أهم نتائج الدراسة:
من إنجاز المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد الذي يشمل مستويات بلوم العليا 

 )التحليل، والتركيب، والتقويم(.

 المحور الثاني:التعليق على دراسات 

في تنمية  يتضح من خالل االطالع على دراسات هذا المحور التي تناولت فاعلية التعلم التعاوني
المواد  زيادة التحصيل الدراسي في مختلففي  اإليجابيمهارات الطلبة أثر التعلم التعاوني 

 Afkari and Bagheri وباجيريوالمقررات الدراسية بما في ذلك الرياضيات كما في دراسة أفكاري 
بقاء أثر أثره كذلك في و  Bernero and Jacqueline  (5000،)( ودراسة بيرنيرو وجاكلين5050)

(، وتنمية الدافعية والقابلية 5050التعلم وتنمية مهارات حل المشكالت كما في دراسة سيف )
 Chen- Meng- Lin( ودراسة كين ومينغ ولين 5005للعمل التعاوني كما في دراسة محمد )

(، والتفكير 5992تنمية التفكير االبتكاري كما في دراسة عبد الرحمن )فاعليته في (، و 5001)
 ،التعليم لفي مختلف مراح شملت العينات طالبا  قد و Gokhale (5991،) الناقد كدراسة جوكهال

 وسيف Sparks (5000) وكانت األداة عبارة عن اختبار تحصيلي في دراسة كل من سباركس
، واختبار للتفكير الناقد في Bernero and Jacqueline (5000) وبيرنيرو وجاكلين (5050)

 (،5992عبد الرحمن ) في دراسة واختبار للتفكير االبتكاري Gokhale (5991،) جوكهال دراسة
 Chen- Meng- Lin (5001.) كين ومينغ ولين( و 5005محمد ) لدى كل من افعيةومقياس د

 السابقة:موقع الدراسة الحالية من الدراسات 

 :ما يلي الدراسة الحالية من الدراسات السابقة استفادت

 تعرف الجوانب التي تم البحث فيها في مجال التعلم التعاوني.-

 تصميمها وأساليب تقويمها. خطواتاالطالع على كيفية بناء البرامج التدريبية و -

في تحفيز تعلم الطلبة وارتفاع مستوى  التعلم التعاوني فاعليةتشير معظم الدراسات إلى -
 التحصيل الدراسي في مختلف المقررات الدراسية، ولجميع مراحل التعليم.

 تحديد واختيار منهج الدراسة وهو المنهج شبه التجريبي.المساعدة في -
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االستفادة من الدراسات في تعرف كيفية إعداد أداة الدراسة وهي بطاقة مالحظة مهارات -
 طريقة التعلم التعاوني. التدريس ب

 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:

يهدف إلى إكساب مهارات التدريس  تناولت جانبا  هاما  تحتاجه العملية التربوية والتعليمية-
بطريقة التعلم التعاوني للطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة، على اعتبار أن هذا 
الطالب في مرحلة اإلعداد لمهنة التعليم، وسيقوم بتدريس طلبة أهم وأخطر مرحلة تعليمية، وتعد 

 ا المجال.في هذ -على حد علم الباحثة-الدراسة الحالية األولى 

مهارات التدريس على الطلبة المعلمين  لتدريب بتصميم برنامج تدريبي الدراسة الحالية قامت-
 بطريقة التعلم التعاوني.

دراستين فقط ماعدا اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المنهج المستخدم -
 وأفكاري وباجيري Dikici & Yavuzer (5002) ويافوزر دكيكي) ا المنهج شبه التجريبيتاستخدم

Afkari and Bagheri (5050)). 

كلية  عن الدراسات أيضا  في عينة الدراسة إذ شملت مجموعة من طلبة الحالية اختلفت الدراسة-
 السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين. التربية
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 الفصل الثالث

 الدراسةإجراءات 

 مقدمة

يتناول هذا الفصل توضيحا  للخطوات التي اتبعت إلعداد أدوات الدراسة المستخدمة من حيث 
مراحل تصميمها ودراسة صدقها وثباتها، ووصفا  لمجتمع الدراسة وعينته، وطريقة اختيارها، 
 وتحليال  إلجراءات تنفيذ التجربة العملية، والتحليل اإلحصائي المستخدم في معالجة البيانات، وفي

 تفصيل ذلك. يأتيما 

 البرنامج التدريبي: إعداد -5

البرامج بناء التعلم التعاوني و  تناولتالتي  السابقة الدراساتالبحوث و و  باالطالع على األدبيات
البرنامج الحالي،  تصميمأمكن  ،التدريبية، وخاصة برامج إعداد وتدريب المعلمين قبل الخدمة

التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف الذي يهدف إلى إكساب مهارات 
 .في جامعة تشرين

 مبررات إعداد البرنامج: 5-5

السورية في الجمهورية العربية استنادا  إلى نهج التطوير والتحديث الذي اتبعته وزارة التربية 
وخاصة مرحلة التعليم األساسي  والمراحل الدراسية مختلف المستوياتفي مناهج التعليم ل بالنسبة

مواكبة هذا ل تغيير هيكلية العملية التعليمية برمتها الذي يستدعي بالضرورة ،الحلقة األولى
يستدعي بشكل ملح أكثر تدريب  مما بما في ذلك اتباع طرق تدريس حديثة وفعالة، ،طويرالت

، مزاولة المعلمين لمهنة التدريس وخاصة قبل الخدمة، أي قبل على طرق التدريس هذه المعلمين
( 5995مطر )الدراسات السابقة المتعلقة بمجال الدراسة كدراسة من خالل االطالع على و 

وكذلك استطالع آراء المشرفين التربويين  ،(5050( ودراسة سيف )5999رية ) يودراسة أب
يمارسون التعلم الذين  ومجموعة من المعلمين المتميزين ذوي الخبرة ،لمعلمي التعليم األساسي

التعاوني في صفوفهم بنجاح، حول واقع تطبيق التعلم التعاوني في المدارس، السيما أنه بات 
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د يتحد يمكن، مفروضا  عليهم تطبيقه من الوزارة، ومدى تمكن المعلمين من مهاراته، وتقبلهم له
 إلعداد البرنامج: ة التي دعتتيالمبررات اآل

الطلبة المعلمين في كلية التربية إكساب  ىلى برنامج تدريبي يعتمد علمحاولة الوصول إ 5-5-5
التي تعد إحدى أهم االستراتيجيات  ،السنة الرابعة مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني

التي تكسب التلميذ مهارات اجتماعية متنوعة كالعمل  ،في سورية بها في المناهج الحالية عمولالم
وكذلك مهارات  وتبادل اآلراء، ،واتخاذ القرار ،والثقة بالنفس ،والشعور بالمسؤولية ،في مجموعة
لى تطبيق ما يتعلمه (ما وراء المعرفة) تصل به إلى التفكير في التفكير عليا عقلية ومعرفية  .وا 

وجود فجوة كبيرة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي لدى الطلبة المعلمين، وهذا ما  5-5-5
 التطبيق القبلي لعينة البحث.التجربة االستطالعية ونتائج أكدته 

من  مستقاة ،للطالب المعلم إعداد قائمة بمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني الالزمة 5-5-5
للحكم على أداء المعلم لمهارات التدريس بطريقة  ا  معيار األدب التربوي والدراسات السابقة لتكون 

 .التعلم التعاوني

وخاصة في تدريب الطالب المعلم على  في وزارتي التربية والتعليم إفادة صانعي القرارات 5-5-4
 كيفية إكسابه تلك المهارات.

ملي يسعى إلى إكساب الطلبة المعلمين مهارات التدريس عدم وجود برنامج تدريبي ع 5-5-1
 تخرج من الجامعة.القبل  في مرحلة إعدادهم بطريقة التعلم التعاوني

 قلة اإلفادة من الطرائق التقليدية في إحداث التغييرات التربوية المرغوبة لدى التالمذة. 5-5-2

 التطبيق القبلي.رصد المهارات التي يوجد فيها ضعف لدى المعلمين من خالل  5-5-2

 البرنامج: أسس 5-5

 ج المعد في تدريبه بشكل عام على:يعتمد البرنام

 استخدام طريقة التعلم التعاوني في تدريب الطلبة المعلمين على مهارات التدريس 5-5-5
بشكل تعاوني  سويا   الطلبة المعلمين إلى مجموعات تعمل وزيعتم ت إذ ،بطريقة التعلم التعاوني
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وحتى يكتسبوا  ،يكونوا فاعلين ومشاركين في أنشطة وفعاليات البرنامج حتى ،التدريبطوال فترة 
تم تكليف كل  إذ، والمباشر عمليكطلبة وكمعلمين من خالل التطبيق المهارات التعلم التعاوني 

فترة  انتهتوهكذا في كل جلسة إلى أن  التعلم التعاوني خطواتممارسة  جرتمجموعة بمهمة و 
 الطلبة المعلمون هذه المهارات. تمّكنالتدريب و 

لشرح لمطبقة بطريقة التعلم التعاوني و بعض الدروس اجهاز العرض لعرض توظيف  5-5-5
ثرا  ها باألمثلة.ئبعض األفكار المهمة وا 

تنفيذ دروس سواء من قبل المدربة أو المتدربين مصممة ومنفذة بطريقة التعلم التعاوني  5-5-5
 شتها وتقويمها.والتعليق عليها ومناق

 البرنامج: إعداد مراحل 5-5

 لقد مر إعداد البرنامج التدريبي وفق المراحل اآلتية:

 الهدف العام من البرنامج التدريبي. 5-5-5
 األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي. 5-5-5
 محتوى البرنامج التدريبي. 5-5-5
 طرق وأساليب تنفيذ البرنامج التدريبي. 5-5-4
 األنشطة التعليمية. 5-5-1
 المساعدة.الوسائل  5-5-2
 البرنامج التدريبي.صدق  5-5-2
 البرنامج التدريبي. تقويم 5-5-8

 أهداف البرنامج التدريبي:

البرنامج لكي يكتسب  ركز حولها، والنواة األولى التي يتاألهداف صلب عملية التدريبتعد 
 المتدربون معارف ومهارات محددة.

نتاجية المنظمة الذي يتوقع حدوثه في سلوك ويقصد بالهدف التدريبي مقدار التغيير  ،المتدربين وا 
عملية تحديد أهداف البرنامج التدريبي الخطوة األولى في مجال وضع وتصميم البرامج  دوتع
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الذي يحدد الخصائص والقدرات  هذه العملية بتخطيط االحتياجات التدريبية التدريبية، وترتبط
 .المطلوب توفيرها ومحتوياتها والمهارات المراد إكسابها للمتدربين، ونوعية البرامج التدريبية

 (59، ص5008)الخطيب والعتري، 

للوصول إلى أعلى  ،ومعلنة للطلبة المعلمين ،ويجب أن تكون هذه األهداف واضحة محددة
وهناك أهداف عامة وأهداف خاصة للبرنامج التدريبي، فاألهداف العامة ، التمكنو  علمدرجات الت

 واألهداف الخاصة منبثقة ،التغيير في أداء المتدربينمجاالت دل على هي إشارات عامة ت
 .هداف العامة، وهي قابلة للقياس والتحقيق في سلوك وأداء المتدربينومشتقة من األ

 الهدف العام من البرنامج التدريبي: 5-5-5

في جامعة تشرين الطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة  إكسابيهدف هذا البرنامج إلى 
 التدريس بطريقة التعلم التعاوني.مهارات 

 األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي: 5-5-5

لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي العامة تمت ترجمتها إلى أهداف خاصة يسهل قياسها، وقد 
 جوانب البرنامج التدريبي المراد إكسابها للمتدربينلتشمل جميع هذه األهداف  جاالتم تنوعت
، إذ أعطي الطلبة (/إذ تصب األهداف االجتماعية في المجال الوجداني ومهاريا  ووجدانيا  )معرفيا  

موا فيها شفهيا  من بوا عليها قبل تنفيذها، وقوّ المعلمون المعلومات الخاصة بالمهارات التي درّ 
الل خالل جلسات المراجعة، وبعد التدريب على أداء تلك المهارات عمليا  لوحظ أداؤهم فيها من خ

م أداؤهم المتعلق بالجوانب االجتماعية للمهارات من خالل بطاقة المالحظة المعدة لذلك، كما قوّ 
 .مالحظة أدائهم في أثناء تطبيق الدروس وفق طريقة التعلم التعاوني

يتوقع من المتدرب في نهاية البرنامج التدريبي أن يكون قادرا  )بالتعاون مع أفراد مجموعته( و 
 على:

 تعريف التعلم التعاوني. استنتاج 5-5-5-5
 تعّرف مبادئ التعلم التعاوني. 5-5-5-5
 األهداف بطريقة التعلم التعاوني. تحديد 5-5-5-5
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 تحديد حجم المجموعة في التعلم التعاوني.  5-5-5-4
 تكوين المجموعات التعاونية بطريقة مناسبة. 5-5-5-1
 ترتيب غرفة الصف في التعلم التعاوني. 5-5-5-2
 . التعاونيلدرس التعلم إعداد المواد التعليمية الالزمة  5-5-5-2
 في التعلم التعاوني.ة تحديد أدوار أعضاء المجموع 5-5-5-8
 شرح المهام في التعلم التعاوني. 5-5-5-9
 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي في المجموعة التعاونية. 5-5-5-50
 بناء المسؤولية الفردية في المجموعة التعاونية. 5-5-5-55
 بناء التعاون بين المجموعات. 5-5-5-55
 التعاوني. النجاح للمجموعات في التعلم حكاتم وضيحت 5-5-5-55
 تحديد األنماط السلوكية المتوقعة. 5-5-5-54
 ترتيب التفاعل بين الطلبة وجها  لوجه. 5-5-5-51
 تفقد سلوك الطلبة. 5-5-5-52
 تقديم المساعدة ألداء المهمة. 5-5-5-52
 التدخل لتعليم المهارات التعاونية. 5-5-5-58
 الطلبة في التعلم التعاوني. تعلم تقويم 5-5-5-59
 معالجة عمل المجموعات. 5-5-5-50
 غلق الدرس. 5-5-5-55

 
 التدريبي:اختيار محتوى البرنامج  5-5-5

محتوى من أهم مراحل تخطيط البرنامج التدريبي، ويتم تحديده في ضوء األهداف اليعد اختيار 
من معلومات  يتضمن محتوى البرنامج التدريبي جميع جوانب الخبرةو ، الخاصة للبرنامج التدريبي
ج، وقد التي يتوقع من المتدرب أن يكتسبها بعد التدريب على البرنام ومعارف ومهارات وقيم

 برنامج التدريبي وا عداده ما يلي:روعي في اختيار محتوى ال

 .والقدرة على تحقيقها لدى المتدربمة محتوى البرنامج لألهداف ءمال 5-5-5-5
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جميع جوانب الخبرة والمهارة المطلوب تنميتها مهنيا  لشمولية محتوى البرنامج  5-5-5-5
 وأكاديميا .

 التنوع والمرونة بحيث يسمح بالتعديل والتطوير. 5-5-5-5
 التدرج من السهل إلى الصعب. 5-5-5-4
 مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين، بحيث يتعلم كل متدرب وفق إمكاناته وقدراته. 5-5-5-1
 القابلية للتقويم المستمر. 5-5-5-2
تنظيم الخبرات والمحتوى التدريبي في عدد من الجلسات والمواقف التدريبية بلغ  5-5-5-2

وبذلك بلغ عدد ساعات ( ساعات في اليوم، 4( جلسة تدريبية، بواقع )58عددها )
 ( يوضح محتوى البرنامج:5والجدول رقم ) ( ساعة تدريبية.25البرنامج التدريبي )

 (1جدول )

 محتوى البرنامج

 المهارات الفرعية الرئيسة المهارة التسلسل
 
1 

 
 اتخاذ القرارات

 
 

اختيار  -تحديد حجم المجموعة -تحديد األهداف
 -الصف ترتيب غرفة -اتطريقة تكوين المجموع
 .تحديد األدوار -إعداد المواد التعليمية

 
2 

 
 التنفيذ

بناء االعتماد المتبادل  -شرح المهام -التهيئة
بناء التعاون  -بناء المسؤولية الفردية -اإليجابي

تحديد  -محكات النجاح توضيح -بين المجموعات
 السلوكيات المتوقعة من الطلبة.

 
3 

 
 التفقد والتدخل

 -تفقد سلوك  الطلبة -وجها  لوجهترتيب التفاعل 
التدخل لتعليم المهارات  -تقديم المساعدة

 مناقشة نتائج المجموعات. -التعاونية
 -معالجة عمل المجموعات -تقويم تعلم الطلبة التقويم 4

 غلق الدرس.
 



88 
 

 البرنامج التدريبي: نفيذطرق وأساليب ت 5-5-4

خدام الوسائل واإلمكانات المتاحة، التدريبية باستهي األساليب أو الطرق التي تم بها تنفيذ العملية 
تم اختيار طرق التدريس التي تناسب المحتوى وتؤدي إلى تحقيق األهداف العامة والخاصة ولقد 

للبرنامج، مع مراعاة طبيعة المتدربين، وقدرات المدرب، ومدى توافر الوسائل التعليمية، وطبيعة 
 المكان المعد للتدريب.

الطلبة المعلمين مهارات التدريس بطريقة التعلم  استخدام طريقة التعلم التعاوني إلكسابتم وقد 
وممارستها عمليا  تمهيدا  إلتقانها هم أجل ترسيخ هذه الطريقة في أذهان وذلك من ،التعاوني

، باإلضافة إلى المحاضرة القصيرة لشرح بعض الجوانب النظرية المتعلقة وممارستها بشكل فردي
الستطالع آرائهم واإلجابة عن استفساراتهم فيما يتعلق بالتعلم  المتدربين معوالمناقشة  هارات،بالم

والمؤثرات الصوتية  أساليب الشرح واإليضاحالمعلومات ب لتعزيزوالعروض التقديمية  ،التعاوني
 .والبصرية والصور التوضيحية

 :التعلمية األنشطة التعليمية 5-5-1

العديد من األنشطة والمواد التعليمية المتنوعة التي يمكن للطالب المعلم لقد اشتمل البرنامج على 
يمكن إجمال هذه و عده على اكتساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني، أن يمارسها لتسا

 األنشطة في:

، بحيث تساعد البرنامج طبيقتدريبات وتمارين مختلفة تتخلل الدروس في أثناء ت 5-5-1-5
 لنشاطات )الوظائف(التقدم في دراسة البرنامج، باإلضافة إلى االطالب المعلم على 

 البيتية في نهاية كل مهارة لمعرفة مدى تمكن المعلم من األداء المطلوب.
التدرب في أثناء  طلبة المعلمينتوفير التغذية الراجعة المباشرة والفورية الستجابات ال 5-5-1-5

 البرنامج.على 
تساؤالت  نما تم إنجازه واإلجابة عص جلسة في نهاية كل جزء لمناقشة يتخص 5-5-1-5

 كانت غامضة بالنسبة لهم. األمور والقضايا التي المعلمين وتوضيح
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لبعض المعلمين المميزين  نموذجيةاالستفادة من التقنيات التربوية في عرض دروس  5-5-1-4
تركيز على بعض التعلم التعاوني أو الطريقة بمنفذة سواء في عرض دروس كاملة 

 .مهاراته
التدريسي  أدائهم، وتحليل ين بتنفيذ دروس عملية بطريقة التعلم التعاونيدربقيام المت 5-5-1-1

ثم إعادة تنفيذ المهارات المرة تلو األخرى للوصول إلى وتزويدهم بالتغذية الراجعة، 
 المستوى المطلوب من اإلتقان.

خاصة بطريقة التعلم  من قبل المتدربين وسائل تعليمية وأوراق عمل تصميم 5-5-1-2
 التعاوني.

 :الوسائل المساعدة 5-5-2

بر التعليم المصغر في كلية التربية في جامعة تشرين امخأحد لبرنامج في لقد تم إجراء ا
 اآلتية:بالالذقية، واستخدمت فيه الوسائل التعليمية التعلمية 

تسجيالت و ، (Power Point) البوربوينت من خالل عروض محمولجهاز حاسب  5-5-2-5
 .لدروس تعلم تعاوني (هاتمرئية )فيديو  -صوتية 

 سبورة ثابتة. 5-5-2-5
 .وسائل تعليمية ودروس وكتبو أوراق عمل  5-5-2-5
 فيديو لتصوير الدروس. ةكامير  5-5-2-4

 البرنامج التدريبي: صدق 5-5-2

 السادة المحكمين على مجموعة من بعد إعداده وفقا  للخطوات السابقة عرض البرنامج التدريبي
 ، من أجل التأكد من اآلتي:((5) رقم ملحق)المتخصصين في مجال المناهج وطرائق التدريس 

 .مالءمة البرنامج لتنمية مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني 
  طلبة السنة الرابعة معلم صف. مستوىالبرنامج لمالءمة 
 .طريقة تنظيم الجلسات 
  مكانية تحقيقها وشمولهسالمة األهداف المصاغة  لكل العناصر. اوا 
 .مالءمة أساليب التدريس لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي 
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  لألهداف.مالءمة تنظيم المحتوى 
 .مناسبة األنشطة والوسائل المقترحة 
 هداف البرنامج عموما .أل التقويمأداة  مناسبة 

 وقد تركزت مالحظات المحكمين حول عدد من العناصر وهي:

 كون المطلوب إكساب  للمهارة أكثر من الجانب النظري التركيز على الجانب العملي
 .مهارات وليس معارف

 .االقتصار على النوع في تنفيذ األنشطة والدروس وليس على الكم 
 وسهولة. ا  تنظيم الجلسات بشكل أكثر وضوح 

قبل  للتطبيقته صالحيو  ضبط البرنامج لضمان المالحظات تلكبناء  على  البرنامج عّدلوقد 
 (.4رقم ) ملحقبليصبح بشكله النهائي كما هو موضح تنفيذه على الطلبة المعلمين، 

 تقويم البرنامج التدريبي: 5-5-8

تلعب عملية التقويم دورا  مهما  في تخطيط وتنفيذ البرنامج التدريبي، والتأكد من مدى تحقق 
في البرنامج هي بطاقة مالحظة لمهارات التدريس أهداف البرنامج، وكانت أداة التقويم األساسية 

بطريقة التعلم التعاوني، وقد استخدمت هذه البطاقة في القياسين القبلي والبعدي، وفي أثناء 
التدريب، إذ تم توزيع صورة من البطاقة على الطلبة المعلمين والمعلمات الستخدامها في تقويم 

 .زميالتهم، وتقويم أنفسهم ذاتيا  زمالئهم و 

إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني للطلبة تسعى إلى  ةالحالي دراسةالوبما أن 
 البرنامج:اآلتية في  أنواع التقويمالمعلمين، ونظرا  ألهمية عملية التقويم فقد اتبعت 

تم إجراؤه في بداية البرنامج التدريبي، وقبل شرح أي شيء من المحتوى  تقويم قبلي:5-5-8-5
طرح أسئلة شفهية عن التعلم التعاوني وكيفية تنفيذ التدريس وفقه، كما  العلمي، وذلك من خالل

تطبيق بطاقة المالحظة لقياس مدى امتالك الطلبة المعلمين عينة الدراسة لمهارات التدريس  تم
 عاوني موضوع الدراسة.بطريقة التعلم الت
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لمهارة لتقويم أداء الطلبة المعلمين  تم إجراؤه من خالل تقويم تكويني )بنائي(: 5-5-8-5
إذ تم تطبيق الجزء الخاص بالمهارة من بطاقة المالحظة بعد التدريسية الواحدة، 

في أداء المهارات أوال  بأول،  متم تعديل سلوكهالتدرب على تلك المهارة، وبالتالي 
المشرفين التقويم الخارجي من قبل و وذلك من خالل التقويم الذاتي للطلبة أنفسهم، 

 والزمالء. (الباحثة)ومن ضمنهم 
تم بعد االنتهاء من التدرب على مهارات التدريس بطريقة التعلم  تقويم نهائي: 5-5-8-5

، وذلك من خالل تقان المهاراتإلا حدالتعاوني، وبعد أن وصل الطلبة المعلمون إلى 
 تطبيق بطاقة المالحظة بعديا  على عينة الدراسة.

 تحديد زمن تنفيذ البرنامج: 5-4

في الفترة الممتدة من تاريخ  على مدى فصلين دراسيين كاملين، جرى تنفيذ البرنامج
 .م، بواقع لقاء واحد أسبوعيا  لمدة أربع ساعات59/4/5054م ولغاية 1/55/5055

 إعداد أدوات الدراسة: -5

 قائمة مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني: 5-5

لما كان الهدف من هذه الدراسة قياس فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة 
، فإن هذا تطلب إعداد قائمة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

ما مهارات " الالزمة، وهو ما ينص عليه السؤال األول من أسئلة الدراسة بمهارات التدريس
التدريس بطريقة التعلم التعاوني التي ينبغي أن يكتسبها الطلبة المعلمون في كلية التربية السنة 

 "، وقد تم إعداد القائمة المذكورة وفق اإلجراءات اآلتية:الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟

 المبدئية للمهارات: القائمةإعداد  5-5-5

دكيكي و  ودراسة (2003) السميري كدراسة استنادا  إلى الدراسات السابقة المتعلقة بمجال الدراسة
إلى ما تم عرضه في  ضافة  ا  ، و (2010)ودراسة المالكي Dikici & Yavuzer (2006)  يافوزر

اإلطار النظري )الفصل الثاني(، وكذلك استطالع آراء المشرفين التربويين لمعلمي الصف، 
حول المهارات التي يجب  عن طريق المقابالت ومجموعة من األساتذة الجامعيين ذوي الخبرة
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لمهارات الباحثة بإعداد القائمة المبدئية ، قامت توافرها للمعلم عند استخدام طريقة التعلم التعاوني
الواجب توافرها لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية السنة الرابعة،  بطريقة التعلم التعاوني التدريس

 إذ تم مراعاة المبادئ اآلتية عند إعداد القائمة الخاصة بالمهارات:

 سهل يية لكي صياغة المهارات في شكل إجرائي سلوكي، وعلى شكل نتاجات تعليم
 مالحظتها وقياسها.

 .سهولة صياغة المهارة ووضوحها بشكل واقعي 
 .تنوع المهارات وشموليتها بحيث تتضمن مختلف جوانب التعلم التعاوني 

صنفت في أربعة أبعاد رئيسة على أساس  ،( مهارة50إلى ) لذلك فقد توصلت الباحثة نتيجة  و 
بعد من هذه األبعاد على عدد من المهارات الفرعية، ، وقد اشتمل كل التسلسل في عملية التدريس

 .((5) رقم )ملحق وبذلك توصلت الباحثة إلى القائمة المبدئية لمهارات التدريس للطلبة المعلمين

 :مهاراتالقائمة المبدئية لل صدق 5-5-5

بعد تحديد قائمة المهارات الالزمة للطلبة المعلمين، وللتأكد من صدق هذه القائمة وسالمتها، 
عرضت على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرائق التدريس، وذلك 

وانتماء  -لتعرف آرائهم في قائمة المهارات من حيث )تصنيف المهارات في أبعادها الرئيسة
 -ووضوح المهارة ودقتها -وسالمة الصياغة اللغوية للمهارة -الذي أدرجت تحته دبعللالمهارة 

 وذكر آرائهم في القائمة بالحذف أو اإلضافة أو التعديل(.

وأسفرت هذه الخطوة عن تلقي العديد من اآلراء والمقترحات، وقد قامت الباحثة باالستفادة من 
التي سة واألسس العلمية للمهارات ع أهداف الدراهذه اآلراء والمقترحات خاصة ما يتناسب منها م

 تم التعرض لها في اإلطار النظري للدراسة.

 القائمة النهائية للمهارات: إعداد 5-5-5

تتكون القائمة النهائية لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني للطالب المعلم بعد التعديالت التي 
ضمن أربعة أبعاد رئيسة: اتخاذ القرارات، والتنفيذ، ( مهارة مصنفة 55اقترحها المحكمون من )

 (.5) رقم والتفقد والتدخل، والتقويم، كما هي موضحة بملحق
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مهارات بتحديد  المتعلقوبهذا تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، 
في كلية التربية السنة  التدريس بطريقة التعلم التعاوني التي ينبغي أن يكتسبها الطلبة المعلمون

 .الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

 :مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني مالحظةبطاقة  5-5

المالحظة سلوك في سياقه الطبيعي، وتوصف أي المالحظة طريقة لجمع المعلومات عن  تعد
كاالختبارات أو أنها أفضل طرق جمع المعلومات عن السلوك، ألنها ال تتطلب وسيطا  

)زيتون،  عقدة وتحتاج لجهد وترتيب مكثفيناالستبيانات، ومع أنها تمدنا بمعلومات ثرية إال أنها م
وتعد المالحظة من أهم تقنيات التقويم الحاضرة التي تحقق أحد المبادئ المهمة  ،(90، 5004

قى قبوال  لدى كثير من للتقويم وهو: )ضرورة أن يتزامن التقويم مع التعليم ويتكامل معه(، وتل
انت مالحظة علمية منهجية إذ إنها تعد مصدرا  مهما  للمعلومات خاصة إذا ك ،المعلمين والباحثين

 ، وقد أعدت بطاقة المالحظة وفق الخطوات اآلتية:(551-554، 5001)عزيز،  ودقيقة

 :المالحظة الهدف العام من بطاقة 5-5-5

قياس مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لدى يتحدد الهدف العام لبطاقة المالحظة في 
 في جامعة تشرين. /معلم صف/الطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة 

 :بطاقة المالحظةوصف  5-5-5

الدراسات السابقة بعض و  يات في مجال المناهج وطرائق التدريس،االطالع على األدب من خالل
واستطالع آراء عينة من  المتعلقة بمجال الدراسة التي كانت أداتها عبارة عن بطاقة مالحظة،

بطريقة  الخاصةوبناء  على قائمة مهارات التدريس  ،عن طريق المقابالت المتخصصين التربويين
مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني المراد ل بطاقة مالحظةت الباحثة أعدّ  التعلم التعاوني

  لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين.إكسابها 

هي )مهارة اتخاذ و  للتدريس بطريقة التعلم التعاونيتحديد أربع مهارات رئيسة ب قامت الباحثةإذ 
 رئيسية تحت كل مهارة ويندرج، ومهارة التقويم(، ، ومهارة التنفيذ، ومهارة التفقد والتدخلالقرارات
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 ملحق) مهارة فرعية( 45وقد تضمنت البطاقة في صورتها المبدئية )، عدد من المهارات الفرعية
 :تيكاآل ةموزع ،((1) رقم

 (2)جدول 

 ئيةمبدتوزع بنود بطاقة المالحظة على أبعادها في صورتها ال

 الدرجة عدد البنود البعد/ المهارة
 54 8 اتخاذ القرارات

 50 50 التنفيذ
 52 55 التفقد والتدخل 

 55 55 التقويم
 555 45 مهارات التدريس ككل

 

 صدق بطاقة المالحظة: 5-5-5

 "م لقياسه فعال ، وال شيء غير ذلكالمقياس ما صم فيها يقيسالتي درجة الالصدق " يعني 
 الصدق للبطاقة بعدة طرق وهي: أجريوقد ، (550، 5005)العساف، 

 صدق المحتوى )المحكمين(: 5-5-5-5

عدد من المختصين في مجال المناهج على  وليةبطاقة المالحظة في صورتها األ تعرض
وطرائق التدريس في كلية التربية بجامعة تشرين في محافظة الالذقية، وفي كلية التربية الثانية 

ين لدورات )خاضعفي محافظة طرطوس، وكذلك بعض المعلمين ذوي الخبرة بالتعلم التعاوني 
وذلك للتحقق من مدى قياس كل فقرة للهدف الذي  ،((5) رقم ملحق) التربية( لدى وزارةتدريبية 

وقد تم مناقشتهم واألخذ بآرائهم ومقترحاتهم وضعت لقياسه، ومدى مالءمة الصياغة اللغوية، 
 ة:تيحول النقاط اآل

 .معرفة مدى ارتباط األداءات السلوكية بالمهارات الخاصة بها 
 .كفاية األداءات في تمثيل المهارات الخاصة بها 
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 .دقة الصياغة اإلجرائية لألداءات 

تعديل صياغة  بحذف بعض األداءات السلوكية، أوبناء  على اقتراحات المحكمين الخاصة و 
، ((2)رقم  ملحق) في صورتها النهائية بطاقة المالحظة التي أصبحت عّدلتبعض العبارات، 

وهذه األداءات موزعة كما هو مبين في الجدول رقم  ،(مهارة فرعية) أداءا  سلوكيا  ( 55من ) مؤلفة
 ( اآلتي:5)

 (3)جدول 

 في صورتها النهائية بطاقة المالحظة على أبعادها بنودتوزع 

 الدرجة البنودعدد  / المهارةالبعد
 58 2 اتخاذ القرارات

 55 2 التنفيذ
 51 1 التدخل والمراقبة

 9 5 التقويم
 25 55 مهارات التدريس ككل

 

التقدير  ونضعي واكان ذينال، والمشرفين اآلخرين وتم تقدير أداء أفراد العينة من قبل الباحثة
، "، متوسط، منخفضعالٍ "وفقا  للتدرج الثالثي  ،الطلبة المعلمين لكل مهارة ألداءالمناسب 

على التوالي، وتم احتساب درجة أداء المفحوص  (1,2,3)وتصحح هذه الخيارات بالدرجات 
، حصول على الدرجة الكلية للمفحوصالبطاقة ككل لل بنودعلى ه بجمع درجات تقدير مهارات

 34-21) )وتكون الدرجة منخفضة من ، درجة (63-21)وتتراوح درجة المفحوص بين 
ممارسة األداء ر الدرجة المنخفضة عن وتعبّ  ،(63-50) من عالية، و (49-35)ومتوسطة من 

تعبر الدرجة المتوسطة عن ممارسة األداء في حين  ،الصحة والدقة والسرعة منخفض بشكل
 يعالممارسة األداء بشكل عن  عاليةما تعبر الدرجة البين بشكل متوسط الصحة والدقة والسرعة،

 الصحة والدقة والسرعة.
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ومعامالت الثبات الجذر التربيعي لمعامل الثبات،  حسب عن طريق :الصدق الذاتي 5-5-5-5
 ( المبين أدناه:4موضحة في الجدول رقم )لكل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة 

 (4)جدول 

 من أبعاد بطاقة مالحظة دلكل بعمعامل الصدق الذاتي 

 مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني

 الصدق الذاتي الثبات البعد/ المهارة
 9.66 93.33 القراراتاتخاذ 

 9.73 94.76 التنفيذ
 9.52 90.67 التدخل التفقد و 

 9.31 86.67 التقويم
 9.60 92.22 البطاقة ككل

 

(، أما أبعاد البطاقة 9.60) مالحظة ككلالأن الصدق الذاتي لبطاقة  (4)يالحظ من الجدول رقم 
على قدرة البطاقة على  تدل(، وهي كلها مؤشرات  9.73-9.31 فيتراوح صدقها الذاتي بين )

 قياس ما أعدت لقياسه.

 صدق االتساق الداخلي:  5-5-5-5

ارتباطات أبعاد بطاقة من خالل حساب مالحظة اللبطاقة  صدق االتساق الداخلي حسب
 يبين ذلك: تيالمالحظة مع الدرجة الكلية للبطاقة، والجدول اآل

 (5)جدول 

 الدرجة الكلية للبطاقةارتباطات أبعاد بطاقة المالحظة مع 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  أبعاد بطاقة المالحظة
 0.000 0.946 اتخاذ القرارات

 0.012 0.755 التنفيذ
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 0.006 0.791 التدخل التفقد و 
 0.008 0.782 التقويم

 

أن معامالت االرتباط بين أبعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكلية للبطاقة  السابق يتبين من الجدول
مما  ،0.05دالة عند مستوى  (، وهي ارتباطات موجبة قوية0.755 – 0.946تراوحت بين )

 جيدة من االتساق الداخلي.يشير إلى أن البطاقة تتسم بدرجة 

 :المالحظة ثبات بطاقة  5-5-4

وقد ، (552، 5005)العساف، ئج القياس في المرات المتعاقبة " يعرف الثبات أنه " تطابق نتا
 :اآلتيةبالطرق  (50) ثبات بطاقة المالحظة على أفراد العينة االستطالعية حسب

 الثبات عبر األفراد: 5-5-4-5

التي يتوصل إليها الباحث ألداء  يقصد بالثبات عبر األفراد مدى االتفاق بين نتائج المالحظة
وتعد طريقة اتفاق المالحظين في العينة، ونتائج المالحظة التي يتوصل إليها باحث آخر، 

حساب الثبات من أكثر الطرق استخداما  وشيوعا ، وذلك لسهولتها، ويتطلب استخدام هذه الطريقة 
وقت نفسه، باستخدام نظام أكتر من مالحظ )اثنين عادة( لمالحظة سلوك المعلم نفسه في ال

 (.545، 5989)عزيز،  ثباتهالمالحظة المراد إيجاد 

 ولقد بين المفتي أنه يجب اتباع الخطوات اآلتية في أثناء عملية التسجيل:

أن يجلس كل مالحظ في مكان في الصف يتيح له رؤية وسماع المعلم بوضوح، وأن  .5
 يعمل مستقال  عن اآلخرين.

يل البيانات في قائمة المالحظة في التوقيت نفسه، وأن ينتهوا أن يبدأ المالحظون تسج .5
 من التسجيل في الوقت نفسه أيضا .

أن يستخدم كل مالحظ من المالحظين الرموز نفسها، والعالمات في تسجيل األداءات  .5
 التي تحدث في أثناء فترة المالحظة.
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نفسه، في نهاية أن ينتهي كل مالحظ من المالحظين من عملية التسجيل في الوقت  .4
حظين بياناته مستقال  الفترة الزمنية الكلية المخصصة للمالحظة، وأن يفرغ كل من المال

 .(95-90، 5992)المفتي،  عن اآلخرين

المعادلة اآلتية  عدد مرات االتفاق بين المالحظين في ضوء ما سبق، واستخدمت وقد حّدد
 كاآلتي:، وهي للتحقق من الثبات عبر األفراد

500   
عدد مرات االتفاق

عدد مرات عدم االتفاق عدد مرات االتفاق 
 نسبة االتفاق  

ذا كانت  ,Cooper, etal)بطاقة% فأكثر فهذا يدل على ارتفاع ثبات ال81 االتفاق قيمة معامل وا 

1973, 27). 

الحظت ولحساب ثبات بطاقة مالحظة أداء المعلم لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني، 
عدة عقدت الباحثة درسا  لكل من مشرفي زمرة التربية العملية منفذ وفق طريقة التعلم التعاوني، و 

طالعهما على الخطوات التي يجب وا   تدريبهما على استخدام البطاقة، ، وتم5هماجلسات مع
 ي:توقد تمت على النحو اآل ،مراعاتها عند القيام بعملية المالحظة

 ينكاملة للمعلم صن( بحضور حصان اآلخر ا)الباحثة والمشرفقام المالحظون الثالثة  .5
 في مدرسة صقر قريش بالالذقية(. اتمعلم 50) همالمطلوب مالحظت

قام كل مالحظ بمفرده بملء بطاقة المالحظة في أثناء سير الدرس علما  أن األداءات  .5
 التي تضمنتها البطاقة كانت معروفة لدى كل من المالحظين سلفا .

متوسط نسبة االتفاق بين المالحظين  حسبل المالحظات وتفريغ البيانات، بعد تسجي .5
أن نظام المالحظة  شير إلى، وهي نسبة اتفاق عالية، مما ي(92,22) الثالثة، وقد بلغت

 الحالي ثابت.

 ي يبين ذلك:توالجدول اآل

 
                                                           

1
 أ. عفاف علي: عضو في لجنة تأليف المناهج الجديدة وذات خبرة بالتعلم التعاوني.

 أ. عدي محمد: مدرب تربوي وذو خبرة بالتعلم التعاوني.  
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 (6)جدول 

 بين الباحثة والمالحظين االتفاق  ثبات

 
 

 األبعاد

 
عدد 
الفقرا
 ت

عدد 
مرات 
التفاق 
 وعدمه

والمالحظ  ةالباحث
 األول

والمالحظ  ةالباحث
 الثاني

المالحظ األول 
 والمالحظ الثاني

 
معامل 
الثبات 
 الكلي

 الثبات التفاق الثبات التفاق الثبات التفاق

اتخاذ 
 القرارات

 

6 

 

 

60 

 

56 

 

93.33 

 

57 

 

95 

 

55 

 

91.66 

 

93.33 

 
 التنفيذ
 

 

7 

 

70 

 

64 

 

91.43 

 

68 

 

97.14 

 

67 

 

95.71 

 

94.76 

التفقد 
 التدخلو

 

5 

 

50 

 

48 

 

96 

 

43 

 

86 

 

45 

 

90 

 

90.67 

 

 
 التقويم
 

 

3 

 

 

30 

 

27 

 

90 

 

25 

 

83.33 

 

26 

 

86.67 

 

86.67 

مالحظة 
األداء 
 ككل

 

21 

 

210 

 

195 

 

92.86 

 

193 

 

91.90 

 

193 

 

91.90 

 

92.22 

 

 ،(92,22) الكلي بين المالحظين الثالثة بلغمعامل االتفاق قيمة يتبين من الجدول السابق أن 
 وهي قيمة عالية تدل على ثبات جيد لبطاقة المالحظة.

 معادلة ألفا كرونباخ: 5-5-4-5

قامت الباحثة كذلك بتقدير ثبات بطاقة المالحظة في صورتها النهائية بحساب معامل ألفا 
 يبين ذلك. (7)كرونباخ لفقرات البطاقة ككل والجدول رقم 
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 (7)جدول 

 قيم معامالت االرتباط ألبعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكلية

 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات عدد الفقرات / المهارةالبعد
 0.577 6 اتخاذ القرارات

 0.776 7 التنفيذ
 0.657 5 التدخل التفقد و 

 0.575 3 التقويم
 0.890 21 الدرجة الكلية للبطاقة

 

، وهي دالة عند مستوى (0.890بلغت ) كرونباخيتبين من الجدول السابق أن قيمة ألفا 
 (، وهي قيمة عالية تدل على ثبات جيد لبطاقة المالحظة.0.05)

ز ، مما يعز الثباتو  الصدق تتسم بدرجة عالية من الحالية مما سبق أن بطاقة المالحظةيتضح 
 .تطبيق الدراسةجراء  حصلنا عليهامصداقية النتائج النهائية التي 

 :الدراسةعينة   -4

من الطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة معلم صف في جامعة  دراسةاختيرت عينة ال
 م(،5054 -5055، والمسجلين في التربية العملية للعام الدراسي )في محافظة الالذقية تشرين
إلى زمر بطريقة  المعلمون طلبةالوّزع إذ ي، العشوائيةالعنقودية استخدام طريقة العينة  وتم

عشوائية، وتكون هذه الزمر بمنزلة عناقيد للطلبة، وقد اختيرت عينة )عنقود( من هذه العناقيد 
ي وذلك بإعطاء كل زمرة من زمر التربية العملية )المجتمع األصلعشوائيا  لتكون عينة الدراسة، 

للدراسة( رقما ، ثم خلط األرقام جيدا  حتى ال يمكن تسلسلها، ومن ثم سحب إحدى األرقام، فتكون 
ممثلة لمجتمع الدراسة، وقد اختيرت  بصفتها عينة العينة التجريبية للدراسة الزمرة المختارة هي

واستبعد عدد من ا ، ( ذكور 5( إناثا ، و)52، منهم )( طالبا  وطالبة  40الزمرة الرابعة البالغ عددها )
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أو تغيبهم عن بعض أو لعدم جديتهم في تنفيذ الدروس  الطلبة لتغيبهم في أثناء عملية التدريب
 :دراسةتوزع عينة ال (8)، ويوضح الجدول رقم جلسات مالحظة األداء

 (8)جدول 

 دراسةتوزع أفراد عينة ال

 اإلناث الذكور العدد التجريبي العدد الكلي المجموعة
 

 التجريبية
 

45 40 3 37 

 

 :دراسةالتصميم التجريبي لل -1

اتبع المنهج شبه التجريبي، وذلك لدراسة فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس 
ست درّ  إذلدى طلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين، بطريقة التعلم التعاوني 

المجموعة  ذوالتصميم التجريبي  ستخدمواالمجموعة التجريبية باستخدام طريقة التعلم التعاوني، 
 يبين ذلك. (1)، والشكل رقم لمناسبته للدراسة القياس القبلي البعدي اتالواحدة ذ

 (9) جدول

 التصميم التجريبي المتبع في الدراسة

 المجموعة
 

 
 قياس 
 قبلي

  التجريبية المعالجة
 قياس
 التجريبية بعدي

 
 التدريب
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 إجراءات تطبيق تجربة الدراسة: -2

بعد أن جرى الحصول على موافقة رئاسة جامعة تشرين بالالذقية، وموافقة عمادة كلية التربية، 
وفق  دراسةوموافقة قسم المناهج وطرائق التدريس، والمشرف العلمي على الرسالة، طبقت تجربة ال

 الخطوات اآلتية:

 التطبيق القبلي: 2-5

ملحق رقم ال، و م1/55/5055 بتاريخ دراسةجرى تطبيق بطاقة المالحظة قبليا  على مجموعة ال
وجود ضعف  من خالل قيام الباحثة بتحليل تلك النتائج تأكد لديهاو ( يبين نتائج ذلك التطبيق، 2)

بسبب ضآلة  التعاوني لمهارات التدريس بطريقة التعلم الطلبة المعلمين أداء مستوى حقيقي في
 .الخلفية النظرية عن هذه الطريقة لديهم، وانعدام ممارستهم لها عمليا  

 دراسة:مجموعة ال بتدري 2-5

 أحد مخابر البرنامج المقترح في على الطلبة المعلمين أفراد العينة األساسية بريبدأت الباحثة بتد
، م55/55/5055التطبيق يوم الثالثاء، وبدأ في جامعة تشرين بكلية التربيةالتعليم المصغر 

بواقع يوم واحد في األسبوع ، أي على مدى فصلين دراسيين كاملين ،م59/4/5054لغايةواستمر 
الثالثاء )وهو اليوم المخصص للتربية العملية للزمرة المختارة من قبل عمادة الكلية(، وبمعدل 

تطبيق البرنامج تخللتها عطلة بسبب ، وتجدر اإلشارة إلى أن فترة أربع ساعات في كل يوم
الجلسات  إجمالي) م.55/5/5054م حتى 2/5/5054امتحان الفصل األول للطلبة امتدت من 

58). 

 التطبيق البعدي: 2-5

على مجموعة البحث ابتداء  البرنامج طبقت بطاقة المالحظة بعديا   التدريب علىبعد االنتهاء من 
خالل التدريب المتصل للتربية  م59/4/5054 غايةول ،م55/5/5054الثالثاء الموافق من

يبين  (2)ملحق رقم المعلمة وأخذ متوسطيهما، و طالبة لم و معطالب لكل  درسينالعملية، بواقع 
 نتائج ذلك التطبيق.
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 المعالجات اإلحصائية:  -2

وجمع  ،تدريب الطلبة المعلمين على مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني بعد االنتهاء من
عبر استخدام مجموعة الرزم  إحصائيا   هذه البيانات عولجت ،المالحظة البيانات الخاصة ببطاقة

 :يةتآلاألساليب اإلحصائية افق و  ،SPSS اإلحصائية

 داةمعامل االرتباط بيرسون: للكشف عن صدق االتساق الداخلي لأل. 
 الدراسة. اةمعادلة ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أد 
  كوبرمعادلة(Cooper)  لحساب ثبات بطاقة مالحظة مهارات التدريس بطريقة التعلم

 )الثبات عبر األفراد(. التعاوني
 اختبار(t)  القبلي والبعدي لمجموعة  تطبيقينلحساب داللة الفرق بين الالمرتبطة للعينات

 .دراسةال
 للتأكد من أن حجم الفروق الناتجة هي فروق حقيقية تعود لبالك نسبة الكسب المعدل :

 تعود إلى الصدفة. والإلى متغيرات الدراسة 
 اعتمد على معادلة )إيتا مربع(و  لقياس الفاعلية، :)حجم التأثير( اختبار حجم األثر. 

ويعرض الفصل اآلتي بشيء من التفصيل تحليل تلك البيانات، واختبار صحة الفرضيات 
 دراسة، ثم التعليق على نتائج ال(0.05 =@)باستخدام االختبارات السابقة عند مستوى داللة 

 وتفسيرها.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 

 الصفحة الموضوع التسلسل

 105 المقدمة ----

وفرضيته الخاصة  الرئيس الدراسةمناقشة سؤال  1-
بإكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني 

 ألفراد العينة
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مهارات الخاص ب مناقشة سؤال الدراسة األول 2-
التدريس بطريقة التعلم التعاوني التي ينبغي أن 

  أفراد العينةيكتسبها 
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وفرضيته الخاصة مناقشة سؤال الدراسة الثاني  3-
بإكساب مهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم 

 التعاوني ألفراد العينة
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بطريقة التعلم التعاوني  التنفيذبإكساب مهارات 

 ألفراد العينة
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 التعاوني ألفراد العينة
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120 
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها دراسةنتائج ال

 المقدمة:

الدراسة، إضافة إلى مناقشتها وتفسيرها، وصلت إليها تيتناول هذا الفصل عرضا  للنتائج التي 
فاعلية برنامج تدريبي ي إلى تقصّ  لدراسةا تفدهومقارنتها مع نتائج بعض الدراسات السابقة، و 

لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة  في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني
 ( طالبا  40) الدراسةمجموعة فراد على أبطاقة مالحظة ، ولتحقيق هذا الهدف طبقت تشرين

 عند مستوى داللة الدراسة، واختبرت فرضيات معلم صف قسموطالبة في السنة الرابعة 
استخدام برنامج الرزم اإلحصائية تم تفريغ البيانات التي تم الحصول عليها ب إذ ،(0.05=@)

 داللة الفرق بين التطبيقينوذلك الختبار (t) اختبار  تم استخدامو  ،SPSSللعلوم االجتماعية 
القبلي والبعدي، كما تم استخدام معامل بالك للكسب المعدل للتحقق من فاعلية البرنامج التدريبي 

 لتعاوني ألفراد العينة. مهارات التدريس بطريقة التعلم ا تنميةفي 

 كما يأتي: فرضياتومناقشة ال سؤالالخاصة بكل والنتائج  الدراسةي عرض أسئلة وفيما يل

 اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس: -5

 على: الذي ينص  الدراسةمن أسئلة  لرئيسالسؤال الإلجابة عن 

ما فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة 
 :ةاآلتي الرئيسة ةالصفري يةالفرض صيغت الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟

تطبيقين بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في الداللة إحصائية  ووجد فرق ذيال 
  مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني.فيما يتعلق بالقبلي والبعدي 

المجموعة التجريبية  طلبة لمقارنة بين متوسطي درجاتا تمت يةالفرض ههذصحة وللتحقق من 
  وذلك باستخدام اختبار  ،القبلي والبعدي لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني التطبيقينفي 
(t) يبين النتائج التي تم الحصول عليها (10)والجدول رقم  ،مرتبطتينن لعينتي. 
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  (10)جدول

القبلي  التطبيقينللفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في (t) نتائج اختبار 

 والبعدي لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني

مصدر 
 التباين

 (التطبيق)

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

المتوسط 
الحسابي 

 قوللفر

االنحراف 
المعياري 

 قوللفر

 قيمة 

t 

 
 الداللة

 39 1.702 22.775 قبلي

 

28.100 5.276 33.685 0.000 

 6.211 50.875 بعدي

 0.05مستوى الداللة=                   40عدد أفراد العينة= 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة  ييتبين من الجدول السابق وجود فرق ذ
 التعلم التعاوني، فقد بلغت قيمة التطبيقين القبلي والبعدي لمهارات التدريس بطريقة التجريبية في

(t) 33.685  وكان الفرق لصالح التطبيق البعدي.(0.05 =@)وهي قيمة دالة عند مستوى ، 

 القرار: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

القبلي  التطبيقينداللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  ووجد فرق ذي
 البعدي.التطبيق مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لصالح فيما يتعلق ب والبعدي

 وبذلك نكون قد أجبنا عن سؤال الدراسة الرئيس.

تدريب الطلبة المعلمين على مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني  أنعزى الفرق إلى يو 
ال ات اكتساب المهار فلهذه المهارات، هم ستخدام هذه الطريقة، عمل على رفع مستوى امتالكباو 

، وتطبيقها، وتكرار استخدامها، وممارستها في مواقف عملية أقرب يهايتم إال من خالل التدرب عل
بطريقة التعلم  إلى مواقف الحياة الطبيعية، وهذا ما تحقق بالفعل من خالل تنفيذ دروس حقيقية

لوبة، ومن ثم تكرار تنفيذ التعاوني من قبل الباحثة كنموذج يطبق خطوات التعلم التعاوني المط
، إلى أن ، ودروس تشمل جميع المهاراتةدروس متنوعة من قبل الطلبة على كل مهارة على حد

 .لدى الطلبة مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني تم اكتساب

التي أشارت إلى وجود فروق دالة  (5050) المالكي وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من
كما تتفق مع نتيجة دراسة  ،إحصائيا  في أداء المعلمين لصالح التطبيق البعدي للبرنامج التدريبي

ساب المهارات العامة للتدريس الصفي إكمن حيث فاعلية التعلم التعاوني في  (2004) سلمان
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التي أثبتت ارتفاع األداء التدريسي  Morgan  (2008)للطلبة المعلمين، وتتفق مع دراسة مورجان
كذلك تتوافق مع نتائج الدراسات التي للمعلم الذي يستخدم التعلم التعاوني معظم الوقت في صفه، 

دراسة ( و 5999أبو رية )أكدت فاعلية التعلم التعاوني في تنمية مهارات الطلبة المعلمين كدراسة 
 (.5000عبد العال )دراسة ( و 5005الخيل ) وأب

 تمت اإلجابة عن السؤال الفرعي األول في الفصل الثالث )إجراءات الدراسة(. -5

 اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاني: -5

 للدراسة الذي ينص على:  الفرعي الثانيلإلجابة عن السؤال 

ما فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني لطلبة 
 :ةاآلتي الثانية ةالصفري يةالفرض تصيغ السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟

سطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متو 
 بطريقة التعلم التعاوني. تخاذ القراراتمهارات افيما يتعلق ب القبلي والبعدي

المقارنة بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية أجريت  يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ
دام استخمن خالل القبلي والبعدي لمهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني،  التطبيقينفي 

 اآلتي: (11)، وذلك على النحو الذي يظهر في الجدول رقم رتبطتينملعينتين  (t)اختبار 

 (11)جدول 

القبلي التطبيقين للفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في  (t)نتائج اختبار 

 والبعدي لمهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني

 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

المتوسط 
الحسابي 

 للفرق

االنحراف 
المعياري 

 للفرق

 قيمة

t 

 
 الداللة

 39 971. 6.925 قبلي

 

9.575 1.318 45.937 0.000 

 1.377 16.500 بعدي

 0.05مستوى الداللة=                   40عدد أفراد العينة=  

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة  ييتبين من الجدول السابق وجود فرق ذ
القبلي والبعدي لمهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني، فقد بلغت التطبيقين  التجريبية في
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 تطبيقوكان الفرق لصالح ال ،(0.05 =@)وهي قيمة دالة عند مستوى  45.937 (t) قيمة
 البعدي.

 القرار: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

القبلي  التطبيقينت المجموعة التجريبية في يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجا
 البعدي.التطبيق  مهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني لصالحفيما يتعلق بوالبعدي 

 وبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال الفرعي الثاني للدراسة.

كل مهارة  ب علىالمهارات إلى مهارات فرعية، والتدرّ  أن تجزئة وقد يعود سبب ذلك الفرق إلى
أسهم في عدم إغفال أي  ،باستخدام طريقة التعلم التعاونيو ثم على المهارات مجتمعة  ،ةعلى حد

وأولية  وهي مهارات بسيطةاتخاذ القرارات،  مهارات وأولى هذه المهارات كانت جزء أو مهارة،
تكوين تحديد األهداف و  نها تشمل مهارات بشأنإإذ  ،للعمل في مجموعات تعلم تعاوني

عداد الوسائل التعليمية و و ترتيب الصف المجموعات و  وهي ال تتطلب وقتا  طويال   ،األدوارتوزيع ا 
وأعادوا التطبيق مرارا  وتكرارا  دروس عملية عليها،  طبيقتكما قام المتدربون ب لتنفيذها واكتسابها،

 .بشكل صحيحها من إتقان واإلى أن تمكن

من حيث فاعلية التعلم التعاوني  (2003) السميري سة كل منوتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا
 & Dikiciويافوزر ، ودراسة دكيكيلدى طالبات كلية التربية في تنمية المهارات االجتماعية

Yavuzer  (2006) من حيث أثر التعلم التعاوني على إكساب المعلمين مهارات التخطيط لدرس 
فرق كبير بين نقاط االختبار البعدي للمجموعة التجريبية التي تم تطبيق أسلوب  تبين وجودإذ 

مكون  التعلم التعاوني معها والمجموعة الضابطة التي تم تطبيق أسلوب التعلم التقليدي معها في
التي أثبتت  (1999)، كذلك دراسة أبو رية لصالح التطبيق البعدي تحديد األهداف والسلوكيات

علم التعاوني في اكتساب الطلبة المعلمين بعض المهارات المعملية ومهارات حل فاعلية الت
 المشكالت.

 اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث: -4

 لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث للدراسة الذي ينص على: 



109 
 

السنة بطريقة التعلم التعاوني لطلبة لتنفيذ ما فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات ا
 :ةاآلتي الثالثة ةالصفري يةالفرض تصيغ الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟

 التطبيقينال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
 مهارات التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني.فيما يتعلق بالقبلي والبعدي 

لمقارنة بين متوسطي درجات طلبة اتمت بمهارة التنفيذ،  ةالمتعلق يةالفرض والختبار صحة
القبلي والبعدي لمهارات التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني، وذلك  التطبيقينالمجموعة التجريبية في 

 اآلتي: (12)الجدول رقم  وذلك على النحو الذي يظهره مرتبطتين،لعينتين  (t)باستخدام اختبار 

 (12)جدول 

القبلي  التطبيقينللفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في  (t)نتائج اختبار 

 والبعدي لمهارات التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني

 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

المتوسط 
الحسابي 
 للفروق

االنحراف 
المعياري 

 للفروق

 قيمة

t 

 
 الداللة

 39 554. 7.525 قبلي

 

8.100 2.447 20.932 0.000 

 2.559 15.625 بعدي

 0.05مستوى الداللة=                   40عدد أفراد العينة= 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة  ييتبين من الجدول السابق وجود فرق ذ
 (t)التعلم التعاوني، فقد بلغت قيمة بطريقةلتنفيذ القبلي والبعدي لمهارات ا التطبيقينالتجريبية في 

 البعدي. تطبيقوكان الفرق لصالح ال ،(0.05 =@)وهي قيمة دالة عند مستوى  20.932

 القرار: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

القبلي  التطبيقينيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
 البعدي. التطبيقمهارات التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني لصالح فيما يتعلق بوالبعدي 

 للدراسة. لثوبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال الفرعي الثا

إعطاء المتدربين لمحة عن الجانب المعرفي للمهارات ثم أن  ويمكن أن يعود هذا الفرق إلى
بتطبيق مثال  تقوم الباحثة إذ كانت ،أدى إلى زيادة تمّكنهم منها عليها فالتدريب المستمر والمكثّ 
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كان يقوم من ثم  ،عملي على كل مهارة فور االنتهاء من شرح الجانب النظري المتعلق بها
المتدربون بالتطبيق على زمالئهم، إلى أن تم تناول جميع المهارات الفرعية، بعد ذلك قام 

التنفيذ كاملة ، كما كّلف كل متدرب بتحضير درس ارات مه المتدربون بتطبيق دروس تتناول
مما أسهم  ،في جلسات المراجعة الالحقة وتم تطبيقهيشمل مهاراتي اتخاذ القرارات والتنفيذ معا  

 في انتقال أثر التدريب من متدرب إلى متدرب آخر وبقاء هذا األثر واالستفادة من المالحظات
 إليه.ه التي كانت توجّ  واالنتقادات

التي أكدت  (2000)عبد العال  دراسة كل منالتي توصلت إليها نتائج الوتتفق هذه النتيجة مع 
لمعلم الدراسات االجتماعية في  فاعلية التعلم التعاوني في تنمية مهارات االتصال التعليمي

دام التي أظهرت نتائج إيجابية الستخ (1999)، ودراسة كامل المرحلة االبتدائية قبل الخدمة
، إال بعض المفاهيم البيولوجية الطلبة المعلمين تخصص الفيزياء استراتيجية جيكسو في اكتساب

فعالية التعلم التعاوني أظهرت عدم  التي Massey (2003) دراسة ميسينتائج أنها لم تتفق مع 
 طلبة قسم الفيزياء. لدى في اكتساب مهارات التفكير الناقد

 الفرعي الرابع: اإلجابة عن سؤال الدراسة -1

 لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع للدراسة الذي ينص على: 

طلبة لبطريقة التعلم التعاوني التفقد والتدخل ما فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات 
 :ةاآلتيالرابعة  ةالصفري يةالفرض تصيغ السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟

 التطبيقينال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
 بطريقة التعلم التعاوني.التفقد والتدخل مهارات فيما يتعلق بالقبلي والبعدي 

المقارنة بين متوسطي أجريت ، التفقد والتدخلبمهارة  ةالمتعلق يةالفرضه والختبار صحة هذ
بطريقة التفقد والتدخل القبلي والبعدي لمهارات  التطبيقيندرجات طلبة المجموعة التجريبية في 

، وذلك على النحو الذي يظهره الجدول لعينتين مرتبطتين (t)التعلم التعاوني، باستخدام اختبار 
 اآلتي: (13)رقم 
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 (13)جدول 

القبلي  التطبيقينللفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في (t) نتائج اختبار 

 بطريقة التعلم التعاونيالتفقد والتدخل والبعدي لمهارات 

 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

المتوسط 
الحسابي 

 للفرق

االنحراف 
المعياري 

 للفرق

 قيمة 

t 

 
 الداللة

 39 304. 5.100 قبلي

 

6.100 1.766 21.849 0.000 

 1.856 11.200 بعدي

 0.05مستوى الداللة=                   40عدد أفراد العينة= 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة ي يتبين من الجدول السابق وجود فرق ذ
التعلم التعاوني، فقد بلغت بطريقة  التفقد والتدخلالقبلي والبعدي لمهارات  التطبيقينالتجريبية في 

 تطبيقالفرق لصالح ال انوك ،(0.05 =@)وهي قيمة دالة عند مستوى  21.849  (t)ةقيم
 البعدي.

 القرار: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

القبلي  التطبيقينيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
 البعدي. التطبيقبطريقة التعلم التعاوني لصالح التدخل التفقد و مهارات فيما يتعلق بوالبعدي 

 وبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال الفرعي الرابع للدراسة.

تدريب الطلبة المعلمين على المالحظة الدقيقة والمحددة للتالمذة في أن  يعود هذا الفرق إلىو 
ومساعدتهم والتدخل لتعليمهم المهارات  د عملهم ومراقبتهم عن كثبتفقّ و  ،أثناء الدرس التعاوني

وقيامهم  ،ومن خالل قيام الباحثة بتنفيذ مهارة التفقد والتدخل على الطلبة المعلمين التعاونية،
 تكونت لديهم القدرة على أدائها بالمستوى المطلوب.  بممارسة ذلك على دروس متعددة ومختلفة

التي أكدت أثر التعلم التعاوني في  (2004) سلمان يجة مع نتائج دراسة كل منوتتفق هذه النت
، ودراسة عبد لطلبة قسم الجغرافية في كلية التربية اكتساب المهارات العامة للتدريس الصفي

استراتيجيات التعلم التعاوني في تنمية استراتيجيتين من نت أثر استخدام التي بيّ  (1999)السيد 
 Burron وآخرين ، ودراسة باروناللغة االنجليزية بكلية التربية لدى طلبة قسم القراءة للفهممهارات 

et.al (1999)  التي أثبتت أثر التعلم التعاوني في اكتساب المهارات التعاونية لدى الطلبة
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التي أكدت وجود أثر فعال للتعلم التعاوني في  Austin (1996)، ودراسة أوستن المعلمين
 اكتساب مهارات حل المشكالت لدى طلبة المجموعة التجريبية.

 اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الخامس: -2

 لإلجابة عن السؤال الفرعي الخامس للدراسة الذي ينص على: 

التعلم التعاوني لطلبة السنة ما فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التقويم بطريقة 
 :ةاآلتيالخامسة  ةالصفري يةالفرض تصيغ الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟

 التطبيقينال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
 مهارات التقويم بطريقة التعلم التعاوني.فيما يتعلق بالقبلي والبعدي 

المقارنة بين متوسطي درجات تمت بمهارة التقويم،  ةالمتعلق يةالفرض ههذوللتحقق من صحة 
القبلي والبعدي لمهارات التقويم بطريقة التعلم التعاوني،  التطبيقينطلبة المجموعة التجريبية في 

 نتائج هذا االختبار: (14)للعينات المرتبطة، ويوضح الجدول رقم  (t)اختبار  باستخدام

 (14)جدول 

القبلي  التطبيقينللفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في  (t)نتائج اختبار 

 والبعدي لمهارات التقويم بطريقة التعلم التعاوني

 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

المتوسط 
الحسابي 

 للفرق

االنحراف 
المعياري 

 للفرق

 قيمة

t 

 
 الداللة

 39 423. 3.225 قبلي

 

4.325 1.207 22.671 0.000 

 1.319 7.550 بعدي

 0.05مستوى الداللة=                   40عدد أفراد العينة= 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة  ييتبين من الجدول السابق وجود فرق ذ
 (t)القبلي والبعدي لمهارات التقويم بطريقة التعلم التعاوني، فقد بلغت قيمة التطبيقينالتجريبية في 

 البعدي. تطبيقوكان الفرق لصالح ال ،(0.05 =@)وهي قيمة دالة عند مستوى  22.671

 القرار: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة:
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القبلي  التطبيقينوعة التجريبية في يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجم
 البعدي. لصالح التطبيق مهارات التقويم بطريقة التعلم التعاونيفيما يتعلق بوالبعدي 

 للدراسة. خامسوبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال الفرعي ال

ي أثناء تنفيذ الدروس سواء من تنوع طرق التقويم التي اتبعت ف ويمكن أن يعود هذا الفرق إلى
فقد تم استخدام أساليب تقويم متنوعة تناسب طريقة  ،الباحثة أو المتدربين على حد سواء قبل

، كما تم تعريفهم بكيفية بناء االختبارات الموضوعية واشتقاق أسئلة تقويمية شاملة التعلم التعاوني
معالجة  باإلضافة إلى تدريبهم على كيفية لمحتوى المنهاج ومناسبة للمرحلة العمرية للتالمذة،

إلى أن تم اكتساب  وغلق الدرس وتحليل أدائها ورصد نقاط القوة والضعف، أعمال المجموعات
 هذه المهارات من قبل المتدربين.

حول أثر استخدام طريقة التعلم  (1997)محمد  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من
ودراسة تونز  مين بكلية التربية،التعاوني في تنمية بعض المهارات اللغوية لدى الطلبة المعل

التي أكدت أن التعلم التعاوني كان إيجابيا  في تطوير  Towns and Grant (1997) جرانتو 
 إال أنها لم تتفق مع دراسة ومهارات االتصال لدى طلبة الدراسات العليا، المهارات الشخصية

بين نقاط االختبار من حيث عدم وجود فرق  Dikici & Yavuzer  (2006)ويافوزر دكيكي
البعدي للمجموعة التجريبية التي تم تطبيق أسلوب التعلم التعاوني معها والمجموعة الضابطة 

 التي تم تطبيق أسلوب التعلم التقليدي معها في مكون التقييم.

 اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي السادس: -2

  لإلجابة عن السؤال الفرعي السادس للدراسة الذي ينص على:

ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة 
 اآلتية: السادسة صيغت الفرضية الصفرية السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟

في إكساب مهارات التدريس بطريقة  من الفاعليةمناسب  مستوىيحقق البرنامج التدريبي ال 
 التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين.

 تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:، يةالفرض ههذصحة للتحقق من و 
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لحساب نسبة الكسب المعدل لمهارات التدريس بطريقة التعلم  Blake معادلة بالك ( أ)
 يبين النتائج التي تم الحصول عليها. (14) التعاوني، والجدول رقم

 حجمالتي تعبر عن الداللة العملية بين المتغيرين المستقل والتابع، و (ƞ)قوة العالقة  ( ب)
إكساب مهارات لحساب حجم تأثير البرنامج التدريبي )المتغير المستقل( في  (d) التأثير

 )المتغير التابع(.التدريس بطريقة التعلم التعاوني 

 :تيةالمعادلة اآلتم استخدام  نسبة الكسب المعدل لبالكحساب ول -

   

 
  

   

   
 نسبة الكسب المعدل 

Yمتوسط التطبيق البعدي : 

Xمتوسط التطبيق القبلي : 

Zلبطاقةل قصوىال درجة: ال(Roebuch, 1973, 473) . 

لقبول نسبة الكسب واعتبرها فعالة إذا بلغت نسبتها أكبر كحد أدنى وحدد بالك الواحد الصحيح 
 اآلتي يوضح ذلك: (15) رقم والجدول، (2)وأقل من  (1)من 

 (15)جدول 

 نسب الكسب المعدل لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني 

 بعد تطبيق البرنامج التدريبي

بطاقة مالحظة 
 مهارات التدريس

عدد 
 الفقرات

النهاية 
 العظمى

المتوسط 
 القبلي

المتوسط 
 البعدي

نسبة الكسب 
المعدل 
 "بالك"

 اتخاذ القرارات
 

6 18 6.925 16.500 1.396 

 التنفيذ
 

7 21 7.525 15.625 0.986 

 التدخل والمراقبة
 

5 15 5.100 11.200 1.022 

 التقويم
 

3 9 3.225 7.550 1.229 

 بطاقةالدرجة الكلية لل
 

21 63 22.775 50.875 1.144 
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، وهي 1.396بلغت  اتخاذ القرارات اتلمهار  يتبين من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل
، مما يؤكد أن للبرنامج التدريبي فاعلية 1.2نسبة عالية تخطت محك الفاعلية الذي حدده بالك 

ربما يعود السبب و ، عالية في إكساب مهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني ألفراد العينة
ألن مهارة اتخاذ القرارات هي مهارة رئيسية وهامة في التعلم التعاوني وتشمل الخطوات األولى 

عليها بشكل جيد من  تدريب الطلبة المعلميناألساسية لتطبيق طريقة التعلم التعاوني وقد تم 
المجموعات وتعّرف كيفية تحديد حجم  ،للعديد من الدروستحديد األهداف قيامهم بخالل 

وتكوينها بطرق مناسبة، وكيفية ترتيب غرفة الصف وتنفيذ ذلك، وكذلك قيامهم بإعداد مواد 
بجانب وتوزيع األدوار وتصميم بطاقات لها، ووسائل تعليمية غنية ومتنوعة تالئم دروسهم، 

و التوجيه والمتابعة من قبل المدربة واألسلوب المشجع، وتدعيم ذلك ببعض النقاط النظرية، 
تقانهم لهذه المهارات.  وسائل العرض واإليضاح، كل ذلك أدى إلى نمو قدراتهم وا 

لدى طلبة المجموعة  مهارات التنفيذفي حين تبين عدم وجود فاعلية للبرنامج التدريبي في تنمية 
وهي قيمة أدنى من محك الفاعلية، وترى الباحثة   0.986التجريبية، فقد كانت قيمة معامل بالك

ن لم تكن دالة إحصائيا   ، ويمكن عزو ذلك أن هذه القيمة قريبة جد  لفاعلية المهارات األخرى وا 
لكي تظهر لدى المعلم بالشكل الذي وجهد كبير  طويل وقتإلى أن مهارات التنفيذ تحتاج إلى 

هارات مثل بناء االعتماد المتبادل اإليجابي وبناء يمكن مالحظته بسهولة في بطاقة المالحظة فم
تتطلب أداءات سلوكية يصعب التعبير عنها إذا  المسؤولية الفردية وبناء التعاون بين المجموعات

ما قورنت بتقديم التهيئة للدرس وشرح المهام وتوضيح معايير النجاح للمجموعات، لكنها مع 
 .الخبرة والممارسة تصبح أمرا  اعتياديا  

وهي قيمة أكبر من الواحد  1.022تدخل الالتفقد و  لمهارات كما بلغت قيمة معامل بالك بالنسبة
مما يعني أن البرنامج التدريبي قد أسهم في تنمية  1.2الصحيح لكنها لم تتخط محك الفاعلية 

أيضا  إلى أن  وربما يعود ذلكالتدخل لدى طلبة المجموعة التجريبية بنسبة مقبولة، التفقد و مهارات 
هذه المهارات تحتاج إلى وقت لكي تنمو وقد تتم بشكل ضمني غير ظاهر كترتيب التفاعل وتفقد 
سلوك الطلبة والتدخل لتعليم المهارات التعاونية، كما أن الطلبة غير معتادين على تنفيذ مهارات 

المعتادة في  خاصة بطريقة معينة ويميلون بشكل طبيعي أحيانا  وعن غير قصد إلى الطريقة
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التعليم، كما أن قيامهم بتطبيق الدروس على زمالئهم قد يحد من التزامهم بالمهارات بحذافيرها 
 .وبالوقت المخصص لها

 1.229فقد بلغت نسبة الكسب المعدل لطلبة المجموعة التجريبية لها  لمهارة التقويمأما بالنسبة 
مج التدريبي فعال في تنمية مهارات التقويم وهي قيمة ذات داللة إحصائيا  مما يعني أن البرنا

في أثناء تنفيذ الدروس،  اتبعت، ويعزى ذلك إلى تنوع أساليب التقويم التي بطريقة التعلم التعاوني
والتركيز على معالجة أعمال المجموعات من خالل رصد اإليجابيات والسلبيات، وغلق الدرس 

 بعدة طرق.

وتلك  (1.14)وهكذا بلغت نسبة الكسب المعدل لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني ككل 
في إكساب لبرنامج له فاعلية بدرجة مناسبة القيمة أكبر من الواحد الصحيح، مما يدل على أن ا

 مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة المجموعة التجريبية.

تعبر عن الداللة العملية التي  بين المتغيرين المستقل والتابع قة )إيتا(قوة العالكما تم حساب  -
القائمة بين المتغيرين، إذ إن النتائج الدالة إحصائيا  ال تنطوي بالضرورة على قيمة عملية أي 

(، فمفهوم الداللة اإلحصائية للنتائج يعبر عن مدى 540، 5004قيمة ارتباط عالية )أبو عالم، 
نوليها لنتائج الفروق بصرف النظر عن حجم الفرق، بينما يركز مفهوم حجم التأثير الثقة التي 

، ولحساب حجم تأثير البرنامج على الفرق بصرف النظر عن مدى الثقة التي نضعها في النتائج
في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف  (d)التدريبي 

، التي تدل على نسبة التباين في المتغير التابع  (ƞ2)شرين تم إيجاد قيمة مربع إيتافي جامعة ت
 .(15)كما هو مبين في الجدول رقم الناجم عن انتماء الفرد ألحد مجموعات الدراسة، 

    
  

       
 

 (439، 1991)أبو حطب، 

   
 √  

√     
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d: حجم التأثير 

ƞ2مربع إيتا : 

t2)مربع قيمة )ت : 

df(1998)مارتن وآخرون،  : درجات الحرية 

 لتفسير حجم األثر: (Cohen)وتم االعتماد على المعايير اآلتية التي وضعها كوهين 

 ، فإن حجم األثر يكون صغيرا .(0.10)إذا كانت قيمة إيتا مربع أكبر من  -
 ، فإن حجم األثر يكون متوسطا .(0.30)أما إذا كانت قيمة إيتا مربع أكبر من  -
ذا كانت قيمة إيتا مربع أكبر من  - )شعاع للنشر  ، فإن حجم األثر يكون كبيرا  (0.50)وا 

 (.502، 5002والعلوم، 

بين متغيري  (ƞ)وقوة العالقة (d) وقيمة حجم التأثير  (t)قيم  اآلتي  (16)الجدول رقمويوضح 
 الدراسة:

 (16)جدول 

بين متغيري البرنامج التدريبي واكتساب مهارات التدريس بطريقة  (ƞ) وقوة العالقة (t)قيم 

القبلي  التطبيقينلدرجات طلبة المجموعة التجريبية في (d) حجم التأثير و التعلم التعاوني

 على بطاقة المالحظة والبعدي

 
 المقياس

 قيمة 
(t) 

 

 قيمة مربع إيتا
(ƞ

2
) 

قيمة حجم التأثير 
(d) 

 قوة العالقة 
(ƞ) 

 القراراتاتخاذ 
 

45.937 98% 14.71 0.9909 

 التنفيذ
 

20.932 92% 6.70 0.9583 

 التدخل التفقد و
 

21.849 92% 6.10 0.9615 

 التقويم
 

22.671 93% 7.26 0.9641 

مهارات 
التدريس بطريقة 
التعلم التعاوني 

 ككل

 

33.685 

 

 

97% 

 

10.79 

 

0.9832 
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مهارات التدريس  على التعلم التعاوني في إكساب ولتعرف حجم تأثير البرنامج التدريبي القائم
لطلبة المجموعة التجريبية، البد من النظر إلى قوة العالقة بين المتغيرين  بطريقة التعلم التعاوني

، وبالتالي فإن 0.98بلغت ، فنجد أن القيمة التدريس بطريقة التعلم التعاوني الخاصة بمهارات
، كما من التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى تأثير البرنامج التدريبي )المتغير المستقل( 97%

ير على المتغ (البرنامج التدريبي)أن حجم تأثير المتغير المستقل   (15)يتبين من الجدول رقم
 بلغت (d)كبير، نظرا  ألن قيمة حجم التأثير  بطريقة التعلم التعاوني( مهارات التدريس)التابع 

وبالتالي فقد كان للبرنامج التدريبي القائم على التعلم التعاوني ، 0.80، وهي أعلى من 10.79
أثر كبير في التحسن في اكتساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني عند طلبة المجموعة 

 التجريبية.

وبالنظر إلى قوة العالقة بين المتغيرين الخاصة بمهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني، 
من التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى  %98، وبالتالي فإن 0.99فنجد أن القيمة بلغت 

البرنامج )ل تأثير البرنامج التدريبي )المتغير المستقل(، كما يتبين أن حجم تأثير المتغير المستق
 (d)كبير، نظرا  ألن قيمة حجم التأثير  (مهارات اتخاذ القرارات)على المتغير التابع  (التدريبي
، وبالتالي فقد كان للبرنامج التدريبي القائم على التعلم 0.80، وهي أعلى من 14.71بلغت 

لم التعاوني عند التعاوني أثر كبير في التحسن في اكتساب مهارات اتخاذ القرارات بطريقة التع
 طلبة المجموعة التجريبية.

 (0.05=@)أما بالنسبة لمهارات التنفيذ فقد كانت قوة العالقة بين المتغيرين عند مستوى داللة 
من التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى تأثير البرنامج التدريبي  %92وبالتالي فإن  ،0.96

على المتغير  (البرنامج التدريبي))المتغير المستقل(، كما يتبين أن حجم تأثير المتغير المستقل 
، وهي أعلى من 6.70بلغت  (d)كبير، نظرا  ألن قيمة حجم التأثير  (مهارات التنفيذ) التابع
قد كان للبرنامج التدريبي القائم على التعلم التعاوني أثر كبير في التحسن في ، وبالتالي ف0.80

 اكتساب مهارات التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني عند طلبة المجموعة التجريبية. 

 (0.05=@)ة بين المتغيرين عند مستوى داللةبلغت قوة العالق التفقد والتدخلوبالنسبة لمهارات 
من التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى تأثير البرنامج التدريبي  %92، وبالتالي فإن 0.96

على المتغير  (البرنامج التدريبي))المتغير المستقل(، كما تبين أن حجم تأثير المتغير المستقل 
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، وهي أعلى 6.10بلغت  (d)كبير، نظرا  ألن قيمة حجم التأثير  (التدخلالتفقد و مهارات )التابع 
، وبالتالي فقد كان للبرنامج التدريبي القائم على التعلم التعاوني أثر كبير في التحسن 0.80من 

 بطريقة التعلم التعاوني عند طلبة المجموعة التجريبية.   التفقد والتدخلفي اكتساب مهارات 

،  (0.05=@) 0.96ة بين المتغيرين عند مستوى داللةوبالنسبة لمهارات التقويم بلغت قوة العالق
من التباين الكلي للمتغير التابع يرجع إلى تأثير البرنامج التدريبي )المتغير  %93وبالتالي فإن 

 على المتغير التابع (البرنامج التدريبي)المستقل(، كما تبين أن حجم تأثير المتغير المستقل 
، 0.80، وهي أعلى من 7.26بلغت  (d)كبير، نظرا  ألن قيمة حجم التأثير  (مهارات التقويم)

وبالتالي فقد كان للبرنامج التدريبي القائم على التعلم التعاوني أثر كبير في التحسن في اكتساب 
 مهارات التقويم بطريقة التعلم التعاوني عند طلبة المجموعة التجريبية.

تأثير وبحسب النتائج السابقة للداللة العملية القائمة بين المتغيرين، فقد دلت أن للبرنامج التدريبي 
 كبير في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة المجموعة التجريبية.

 القرار: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم  اً مستوى فاعلية مناسبيحقق البرنامج التدريبي 
 علم صف في جامعة تشرين.التعاوني لطلبة السنة الرابعة م

 للدراسة. سادسوبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال الفرعي ال

 وترجع األسباب التي أدت لفاعلية البرنامج التدريبي إلى:

 ضحالة لدى أفراد العينة عن المهارات المدروسة عمليا  و  عدم وجود أفكار حقيقية
 نظريا . معلوماتهم عنها

  تعاملهم الفعال مع خالل اإلقبال الذي أظهره الطلبة المعلمون وشعرت به الباحثة من
 البرنامج.

 المشاركة الجادة من قبل الطلبة المعلمين في الفعاليات واألنشطة المختلفة للبرنامج. 
  كان لعرض المادة العلمية المتعلقة بالمهارة ومناقشتها مع الطلبة المعلمين قبل تطبيق

 المذكورة أثر كبير في اكتسابها بشكل صحيح لدى هؤالء الطلبة. المهارة
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 توظيف التكنولوجيا في التعليم من خالل استخدام عروض مصممة على برنامج 
لدروس منفذة بطريقة التعلم التعاوني من  وفيديوهات تعليمية ،(Power point) البوربوينت

وتوسيع أفكار المتدربين حول كيفية أسهم في إغناء البرنامج  مما ،قبل معلمين ذوي خبرة
 تطبيق طريقة التعلم التعاوني في جميع المواقف والحاالت.

  في أثناء وبعد قيامهم بممارسة التقويم المستمر والتغذية الراجعة المقدمة للطلبة المعلمين
 . المهارات

  التعلم استخدام طريقة التعلم التعاوني من قبل المدربة في أثناء التدريب رسخ خطوات
 التعاوني في أذهان المتدربين مما زاد في فعالية البرنامج.

  جلسات المناقشة والحوار والمراجعة التي كانت تعقب كل جلسة واإلجابة عن أسئلة
 المتدربين واستفساراتهم. 

 .قيام المتدربين بتنفيذ دروس متعددة ومتنوعة بطريقة التعلم التعاوني تشمل جميع مهاراته 

 لنتائج:ا خالصة -8

 لصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:لقد خ

  كان للبرنامج التدريبي القائم على التعلم التعاوني أثر واضح في إكساب مهارات التدريس
إذ  ،بطريقة التعلم التعاوني للطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة معلم صف

المجموعة التجريبية في فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات وجدت 
ولكل مهارة  ،التطبيقين القبلي والبعدي لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني ككل

بالنسبة لمهارات التدريس   (t)بلغت قيمةو  فرعية على حدا لصالح التطبيق البعدي،
 .(0.05 =@)وهي قيمة دالة عند مستوى  (33.685)بطريقة التعلم التعاوني 

  في إكساب مهارات  (1.14)حقق البرنامج التدريبي درجة مناسبة من الفاعلية بلغت
وكان  ،لرابعة معلم صف في جامعة تشرينلطلبة السنة ا التدريس بطريقة التعلم التعاوني

 (10.79)في إكساب تلك المهارات ألفراد العينة  حجم تأثير البرنامج التدريبي كبيرا  
 .%98وبداللة عملية بلغت 
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 :دراسةمقترحات ال -9

لما كان الهدف من إجراء الدراسة الحالية تقصي فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات 
التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين، وفي ضوء ما 

مهارات التدريس بطريقة التعلم تم التوصل إليه من نتائج تبين فاعلية البرنامج المقترح في تنمية 
 التعاوني، يمكن طرح بعض األفكار والمقترحات نوجزها فيما يأتي:

إجراء دراسات أخرى حول أثر إكساب الطلبة المعلمين مهارات التدريس بطريقة التعلم  -
كأثرها في تنمية التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، وما  التعاوني في متغيرات تابعة أخرى

 المعرفة. وراء
إجراء دراسات حول العالقة بين )مهارات( التدريس باستخدام التعلم التعاوني وزيادة  -

فعالية التدريس )العملية التعليمية( في مختلف المراحل التعليمية في ضوء متغيرات 
المناسب )األمثل(، والخلفية متعددة: كطريقة تنظيم الصف الدراسي، وحجم المجموعة 

 واالجتماعية للطلبة، والخلفية المعرفية للمعلمين.االقتصادية 
 فيإجراء دراسات حول أثر استخدام المعلمين لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني  -

 .طلبتهمتنمية المهارات االجتماعية، ومهارات التفكير العليا، ومهارات عمليات العلم لدى 
 ق تدريس أخرى.ائتدريبية على طر تصميم برامج إجراء دراسات أخرى مماثلة تتناول  -
إجراء دراسات تجريبية للمقارنة بين فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني وبعض  -

 استراتيجيات التدريس األخرى في إكساب الطلبة المعلمين مهارات التدريس.

 

 

 

 

 



122 
 

 الدراسةملخص 

 المقدمة:

واالستعانة بوسائل  ،واألخذ بأحدث االتجاهات في تدريسها ،إن عمليات تطوير المناهج الدراسية
والعناية بعملية إعداد المعلم وغيرها كلها أهداف وغايات تربوية  ،التقدم التكنولوجي في تنفيذها

لكنها ستظل محدودة ما لم تتجه النية إلى خلق مناخ تعليمي يحقق التوازن بين  ،جديرة باالهتمام
ثارة القدرة االبتكارية لدى المعلمين، ومن أجل هذا أصبح  يل المعرفيإثارة القدرة على التحص وا 

التربويون في القرن الحادي والعشرين يعتنون بالكيفية التي تمكن الطلبة من تحقيق تعلم أفضل 
لى تغير في طرق التدريس  أكثر من عنايتهم بالكيفية التي تمكن المعلم من تقديم درس أفضل، وا 

إلى األنشطة التي تتمحور حول الطالب نفسه  ،المعلم مثل اإللقاء والمناقشةالتي تتمحور حول 
 مثل حل المشكالت أو التعلم التعاوني.

التي أثبتت بها الحركة التربوية المعاصرة،  والتعلم التعاوني إحدى تقنيات التدريس التي جاءت
وم على تقسيم الطلبة إلى البحوث والدراسات أثرها اإليجابي في التحصيل الدراسي للطلبة، ويق

أهداف تعلمهم الصفي. إن مثل هذا  هدف أو مجموعات صغيرة تعمل معا  من أجل تحقيق
ذلك أنهم يستخدمون التعلم الزمري كواحد من  ،المفهوم ليس بجديد على المربين والمعلمين
في إيجاد ولكن ما جاء به التعلم التعاوني هو  نشاطاتهم التعليمية المختلفة من وقت آلخر،

هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة الطلبة بحيث ينغمس كل أعضاء المجموعة في التعلم وفق أدوار 
 مع التأكيد أن كل عضو في المجموعة يتعلم المادة التعلمية.  ،واضحة ومحددة

ويؤكد العديد من مفكري ورواد التربية والتعليم واإلدارة على أهمية التعلم التعاوني من قبل 
ين في معظم بلدان العالم المتقدمة، وأنه مفهوم يعتمد على استراتيجية تستهدف تطوير المعلم

القرن التاسع  أوائلالعمل التربوي من خالل تحسين أداء المعلم المهني والقيادي، حيث بدأ مع 
رامج عشر الميالدي التركيز على مفهوم التعلم التعاوني نظريا  وتطبيقيا  وبيان أثره على االرتقاء بب

بأهمية ممارسة التعلم  لى محاولة ترسيخ اقتناع المعلمينإالنمو المهني للمعلمين، باإلضافة 
 .صفالتعاوني كمدخل في تطوير أسلوب إدارة ال
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 مشكلة الدراسة: -5

 بالسؤال اآلتي: دراسةوانطالقا  مما سبق فقد حددت مشكلة ال

طلبة السنة دى فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني ل ما
 ؟الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

استجابة  لألصوات التربوية التي تنادي باستمرارية  الدراسة الحاليةتعد  :الدراسةأهمية  -5
المعتادة التي تمارس في مدارسنا تجريب طرق تدريس حديثة ومتنوعة، بدال  من طريقة التدريس 

 في الوطن العربي بشكل عام، و في سوريا بشكل خاص، وتأتي أهميتها من أنها:

قد تكون من األبحاث الرائدة )على حد علم الباحثة(، في القطر العربي السوري، التي  -
لى مهارات تتناول برنامجا  تدريبيا  لتدريب الطلبة المعلمين بكلية التربية السنة الرابعة ع

 التدريس بطريقة التعلم التعاوني.
قائم على التعلم التعاوني إلكساب المهارات التدريسية للطلبة  ا  تدريبي ا  برنامج تقّدم -

المعلمين، يمكن لواضعي برامج إعداد وتدريب المعلمين في مرحلة التعليم األساسي قبل 
 الخدمة أن يستخدموه.

لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني، يمكن  الحظةبطاقة مم أداة تقويم تتمثل في تقدّ  -
 اإلفادة منها في تقويم أداء المعلمين.

النظر في برامج التربية العملية المقدمة للطلبة المعلمين في كلية  قد تسهم في إعادة -
على استخدام طرائق تدريس حديثة وفعالة في التطبيق  التدرب التربية بحيث تتضمن

 العملي.

 إلى: الدراسة هذه هدفت :الدراسةأهداف  -5

)اتخاذ  فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني دراسة -
لدى طلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة  القرارات، والتنفيذ، والتفقد والتدخل، والتقويم(

 تشرين.
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إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني دراسة مستوى فاعلية البرنامج التدريبي في  -
 لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين.

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية: الدراسة حاولت في ضوء األهداف: الدراسةأسئلة  -4

فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لدى طلبة السنة ما 
 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:؟. معلم صف في جامعة تشرينالرابعة 

ما مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني التي ينبغي أن يكتسبها الطلبة المعلمون في  -
 كلية التربية السنة الرابعة قسم معلم صف في جامعة تشرين؟

بطريقة التعلم التعاوني لطلبة  اتخاذ القراراتفاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات  ما -
 ؟السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة التنفيذ فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات  ما -
 ؟الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

وني لطلبة بطريقة التعلم التعاالتفقد والتدخلفاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات  ما -
 ؟السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة  التقويمفاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات  ما -
 ؟الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني  -
 الرابعة معلم صف في جامعة تشرين؟لطلبة السنة 

، اختبرت الفرضيات اآلتية عند مستوى الدراسةلإلجابة عن أسئلة  :الدراسةفرضيات  -1
 :(0,05 =@)داللة 

التطبيقين داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  ووجد فرق ذيال 
ويتفرع عنها الفرضيات  التعلم التعاوني.مهارات التدريس بطريقة بفيما يتعلق القبلي والبعدي 

 اآلتية:



125 
 

 التطبيقينيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ال  -
 بطريقة التعلم التعاوني. اتخاذ القراراتمهارات بفيما يتعلق القبلي والبعدي 

التطبيقين يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ال  -
 بطريقة التعلم التعاوني.التنفيذ مهارات بفيما يتعلق القبلي والبعدي 

التطبيقين يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ال  -
 بطريقة التعلم التعاوني.فقد والتدخل التمهارات بفيما يتعلق القبلي والبعدي 

التطبيقين  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فيال  -
 بطريقة التعلم التعاوني. التقويممهارات بفيما يتعلق القبلي والبعدي 

في إكساب مهارات التدريس مستوى مناسب من الفاعلية يحقق البرنامج التدريبي ال  -
 بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين.

 ضمن الحدود اآلتية: الدراسةأجريت : الدراسةحدود  -2

 (م.5054 –5055الفصالن األول والثاني من العام الدراسي ) -
عينة من طلبة كلية التربية السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين في محافظة  -

 الالذقية.
، خاذ القرارات، والتنفيذ، والتفقد والتدخلمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني وهي )ات -

 والتقويم(.

تدريبي في إكساب البرنامج اللدراسة فاعلية  شبه التجريبي استخدم المنهج :دراسةمنهج ال -2
في  دراسةنتائج مجموعة المن خالل المقارنة بين  مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني

 واستخدم مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني، بطاقة مالحظةالتطبيقين القبلي والبعدي ل
 البعدي.و ، وذو االختبار القبلي المجموعة الواحدة والتصميم التجريبي ذ

 وتمثلت في: :دراسةمتغيرات ال -8

 المتغير المستقل: البرنامج التدريبي القائم على التعلم التعاوني. 
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خاذ القرارات، والتنفيذ، والتفقد )ات المتغيرات التابعة: مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني
 .، والتقويم(والتدخل

 :الدراسة اةأد -9

 .)إعداد الباحثة( بطاقة مالحظة لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني

 المجتمع األصلي: -50

ن المجتمع األصلي للدراسة من جميع  الطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة قسم معلم تكو 
(م، والمسجلين في 5054/ 5055صف في جامعة تشرين في محافظة الالذقية للعام الدراسي )

 ( طالبا  وطالبة .809التربية العملية، والبالغ عددهم )

 :دراسةعينة ال -55

في مقرر التربية  محافظة الالذقيةفي جامعة تشرين في يوّزع طلبة السنة الرابعة معلم صف 
، وتكون هذه الزمر بمنزلة عناقيد للطلبة، وقد اختيرت عينة بطريقة عشوائيةالعملية إلى زمر 

 37) ( طالبا  وطالبة40تكّونت من ))عنقود( من هذه العناقيد عشوائيا  لتكون عينة الدراسة، و 
 .(ذكور 3إناث و

األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة  بعد االطالع علىإجراءات الدراسة:  -55
 ذت اإلجراءات اآلتية:، نفّ ةبمتغيرات الدراس

 اآلتية: إعداد البرنامج التدريبي وفق المراحل تم إعداد البرنامج التدريبي: -
  المقترح. الهدف العام من البرنامج التدريبيتحديد 
  األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي المقترح.تحديد 
 محتوى البرنامج التدريبي المقترح. اختيار 
  طرائق وأساليب تدريس البرنامج التدريبي المقترح. اختيار 
  األنشطة التعليمية والوسائل المساعدة.تصميم 
  البرنامج التدريبي المقترح.حساب صدق 
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  البرنامج التدريبي المقترح. تقويمإجراء 
 
 الدراسة: اةإعداد أد -

ها صدقوهي عبارة عن بطاقة مالحظة لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني، والتأكد من 
 بعرضها على مجموعة من السادة المحكمين، وحساب ثباتها عبر اتفاق المالحظين.

 وذلك وفق الخطوات اآلتية:إجراء التجربة:  -
  :ة السنة الرابعة باختيار زمرة من زمر التربية العملية لطلباختيار عينة الدراسة

 .عشوائية عنقودية معلم صف بطريقة
 لتحديد مدى توافر مهارات التدريس بطريقة لبطاقة المالحظة  التطبيق القبلي

 التعلم التعاوني لدى الطلبة المعلمين.
 القائم على التعلم التعاوني للمجموعة التجريبية إذ  تطبيق البرنامج التدريبي

 قامت الباحثة بالتدريب.
 النتائجعلى عينة الدراسة للحصول على لبطاقة المالحظة  التطبيق البعدي. 
 

النتائج، وكتابة تقرير الدراسة ومقترحاتها في  تفسيرو ومناقشة معالجة البيانات إحصائيًا،  -
 ضوء النتائج.

 نتائج الدراسة: -55

 :وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةت

 التدريبي القائم على التعلم التعاوني أثر واضح في إكساب مهارات التدريس  جكان للبرنام
إذ  ،بطريقة التعلم التعاوني للطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة معلم صف

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  توجد
ولكل مهارة  ،يس بطريقة التعلم التعاوني ككلالتطبيقين القبلي والبعدي لمهارات التدر 

بالنسبة لمهارات التدريس   (t)إذ بلغت قيمة لصالح التطبيق البعدي، ةعلى حد ةفرعي
 .(0.05 =@)وهي قيمة دالة عند مستوى  (33.685)بطريقة التعلم التعاوني 
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  رات في إكساب مها (1.14)حقق البرنامج التدريبي درجة مناسبة من الفاعلية بلغت
التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين، وكان 

 (10.79)حجم تأثير البرنامج التدريبي كبيرا  في إكساب تلك المهارات ألفراد العينة 
 .%98وبداللة عملية بلغت 

 مقترحات الدراسة: -54

الدراسة وحدودها، يمكن طرح بعض في ضوء ما عرض من األدبيات ذات الصلة بموضوع 
 األفكار والمقترحات نوجزها فيما يأتي:

إجراء دراسات أخرى حول أثر إكساب الطلبة المعلمين مهارات التدريس بطريقة التعلم  -
التعاوني في متغيرات تابعة أخرى كأثرها في تنمية التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، وما 

 وراء المعرفة.
إجراء دراسات حول العالقة بين )مهارات( التدريس باستخدام التعلم التعاوني وزيادة  -

فعالية التدريس )العملية التعليمية( في مختلف المراحل التعليمية في ضوء متغيرات 
متعددة: كطريقة تنظيم الصف الدراسي، وحجم المجموعة المناسب )األمثل(، والخلفية 

 طلبة، والخلفية المعرفية للمعلمين.االقتصادية واالجتماعية لل
إجراء دراسات حول أثر استخدام المعلمين لمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني في  -

 تنمية المهارات االجتماعية، ومهارات التفكير العليا، ومهارات عمليات العلم لدى طلبتهم.
 ق تدريس أخرى.ائإجراء دراسات أخرى مماثلة تتناول تصميم برامج تدريبية على طر  -
إجراء دراسات تجريبية للمقارنة بين فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني وبعض  -

 استراتيجيات التدريس األخرى في إكساب الطلبة المعلمين مهارات التدريس.
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 إعداد المواد التعليمية الالزمة للدرس. .1
 توزيع األدوار على الطلبة بشكل مناسب. .2

 مهارة التنفيذ:

 التهيئة للدرس. .5
 التعاوني.شرح المهام في التعلم  .5
 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي للمجموعة التعاونية. .5
 بناء المسؤولية الفردية لدى الطلبة. .4
 بناء التعاون بين المجموعات. .1
 النجاح للمجموعات في التعلم التعاوني. توضيح محكات .2
 تحديد األنماط السلوكية المتوقعة.  .2

 مهارة التفقد والتدخل:

 وجها  لوجه.ترتيب التفاعل بين الطلبة  .5
 تفقد سلوك الطلبة. .5
 تقديم المساعدة ألداء المهمة. .5
 التدخل لتعليم المهارات التعاونية. .4
 المناقشة بين المجموعات. .1
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 مهارة التقويم:

 تقويم تعلم الطلبة. .5
 معالجة عمل المجموعات. .5
 غلق الدرس. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 (4)ملحق 

 البرنامج التدريبي

 محتويات البرنامج التدريبي

 الصفحة الموضوع الرقم
 152 مقدمة 1

 152 أهداف البرنامج  2

 153 الفئة المستهدفة من البرنامج 3

 153 مدة البرنامج 4

 154 الخطة العامة للبرنامج  5

جراءاته 6  155 أدوات التقويم وا 

 155 خطوات طريقة التعلم التعاوني 7

  جلسة تعارف 
 158 أهداف الجلسة 

 158 المتبعة لتحقيق أهداف الجلسةاإلجراءات  

 159 التعريف بأهداف البرنامج 8

 160 اتفاقيات البرنامج وتوزيع المهام والمسؤوليات 9

  التعلم التعاونيالجلسة األولى:  
 162 أهداف الجلسة 

 162 أساليب التدريب واألجهزة التدريبية 

 162 اإلجراءات التدريبية 

 164 التعاونيتعريف التعلم  10

 163 تعريف التعلم التعاوني  ورقة عمل 

 164 عناصر التعلم التعاوني 11

 165 ورقة عمل عناصر التعلم التعاوني 

  اتخاذ القرارات الجلسة الثانية:  
 168 أهداف الجلسة 
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 168 أساليب التدريب واألجهزة التدريبية 

 169 اإلجراءات التدريبية 

12  169 تحديد األهداف 

 171 ورقة عمل تحديد األهداف 

13  172 تحديد حجم المجموعة 

 173 ورقة عمل تحديد حجم المجموعة 

14  174 تكوين المجموعات بطريقة مناسبة 

 175 تكوين المجموعات بطريقة مناسبة ورقة عمل 

15  176 ترتيب غرفة الصف 

 180 ترتيب غرفة الصف ورقة عمل 

16   180 التعليميةإعداد المواد 

 181 إعداد المواد التعليمية ورقة عمل 

17  182 توزيع األدوار 

 183 توزيع األدوار ورقة عمل 

 184 تطبيق درس عملي على مهارة اتخاذ القرارات من قبل المدربة. 

 186 تطبيق درس عملي على مهارة اتخاذ القرارات من قبل المجموعات وتقويمه. 

  على مهارة اتخاذ القرارات من قبل كل متدرب وتقويمه.تطبيق درس عملي  
  التنفيذالمهارة الثانية:  

 192 أهداف الجلسة 

 193 أساليب التدريب واألجهزة التدريبية 

 193 اإلجراءات التدريبية 

18  193 شرح المهام 

 194 شرح المهام ورقة عمل 

19  194 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي 

 195 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي عملورقة  

20  195 بناء المسؤولية الفردية 

 196 بناء المسؤولية الفردية ورقة عمل 

21  197 بناء التعاون بين المجموعات 

 197 بناء التعاون بين المجموعات ورقة عمل 
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22  198 توضيح محكات النجاح 

 198 توضيح محكات النجاح ورقة عمل 

23  199 األنماط السلوكية المتوقعة تحديد 

 200 تحديد األنماط السلوكية المتوقعة ورقة عمل 

 200 تطبيق درس عملي على مهارة التنفيذ من قبل المدربة. 

 209 تطبيق درس عملي على مهارة التنفيذ من قبل المجموعات وتقويمه. 

  وتقويمه.تطبيق درس عملي على مهارة التنفيذ من قبل كل متدرب  
  التفقد والتدخلالمهارة الثالثة:  

 211 أهداف الجلسة 

 211 أساليب التدريب واألجهزة التدريبية 

 212 اإلجراءات التدريبية 

24  212 ترتيب التفاعل بين الطلبة وجهًا لوجه 

 212 ترتيب التفاعل بين الطلبة وجها  لوجه ورقة عمل 

25  212 تفقد سلوك الطلبة 

 213 تفقد سلوك الطلبة عمل ورقة 

26  213 تقديم المساعدة ألداء المهمة 

 213 تقديم المساعدة ألداء المهمة ورقة عمل 

27  214 التدخل لتعليم المهارات التعاونية 

 214 التدخل لتعليم المهارات التعاونية ورقة عمل 

 215 تطبيق درس عملي على مهارة التفقد والتدخل من قبل المدربة. 

 220 تطبيق درس عملي على مهارة التفقد والتدخل من قبل المجموعات وتقويمه. 

  تطبيق درس عملي على مهارة التفقد والتدخل من قبل كل متدرب وتقويمه. 
  التقويم  المهارة الرابعة: 

 221 أهداف الجلسة 
 221 أساليب التدريب واألجهزة التدريبية 
 222 اإلجراءات التدريبية 
28  222 تقويم تعلم الطلبة 

 222 تقويم تعلم الطلبة ورقة عمل          
29  223 معالجة عمل المجموعات 
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 223 معالجة عمل المجموعات ورقة عمل          

30  224 غلق الدرس 

 224 غلق الدرس ورقة عمل 

 224 تطبيق درس عملي على مهارة التقويم من قبل المدربة. 

 230 على مهارة التقويم من قبل المجموعات وتقويمه.تطبيق درس عملي  

  تطبيق درس عملي على مهارة التقويم من قبل كل متدرب وتقويمه. 

  تقويم المتدربين في نهاية البرنامج )إجراء الدروس( 
 

31 
المتدربون بتخطيط وتطبيق دروس كاملة تشمل جيع مهارات التدريس  قام

بطريقة التعلم التعاوني التي تم التدرب عليها وهي اتخاذ القرارات والتنفيذ 
 والتدخل والتقويم، وتم تقويم ذلك من خالل بطاقة المالحظة.

 

بتطبيقهما بطريقة التعلم  قامختارهما و اخطط كل متدرب درسين كاملين  32
 من خالل بطاقة المالحظة. ماالتعاوني، وتم تقويمه
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برنامج تدريبي يف إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني 

طلبة السنة الرابعة /معلم صف/ يف جامعة تشرين لدى  

 مقدمة -5

تعد طريقة التعلم التعاوني إحدى الطرائق التعليمية الفعالة، ويعود الفضل في ازدهار هذه الطريقة 
، Roger Johnson ، وأخيه روجر جونسونDavid Johnsonإلى جهود وأعمال ديفيد جونسون 

وتنطلق فكرتهما من أن الطلبة الذين يعملون في مجموعات عمل متعاونة يستطيعون السيطرة 
مواد الدراسية بصورة أفضل من الطلبة الذين يعملون بصورة مستقلة، وتتطلب هذه الطريقة على ال

( تعمل معا  إلنجاز مهام التعلم تحت شعار "نسبح معا  أو 2-5مجموعات صغيرة من الطلبة )
 نغرق معا ".

أهداف البرنامج التدريبي: -5  

الهدف العام: 5-5  

يهدف هذا البرنامج إلى إكساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة 
 :هي/معلم صف/ في جامعة تشرين، وهذه المهارات 

 مهارة اتخاذ القرارات. .5
 مهارة التنفيذ. .5
 مهارة التفقد والتدخل. .5
 مهارة التقويم.  .4

 األهداف الخاصة: 5-5

 البرنامج أن يكون قادرا  )بالتعاون مع أعضاء مجموعته( على:يتوقع من المتدرب في نهاية 

 استنتاج تعريف التعلم التعاوني. .5
 تعّرف عناصر التعلم التعاوني. .5
 تحديد األهداف بطريقة التعلم التعاوني. .5



153 
 

 تحديد حجم المجموعة في التعلم التعاوني.  .4
 تكوين المجموعات التعاونية بطريقة مناسبة. .1
 التعلم التعاوني.ترتيب غرفة الصف في  .2
 إعداد المواد التعليمية الالزمة للدرس.  .2
 توزيع األدوار على أعضاء المجموعة. .8
 شرح المهام في التعلم التعاوني. .9

 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي في المجموعة التعاونية. .50
 بناء المسؤولية الفردية في المجموعة التعاونية. .55
 بناء التعاون بين المجموعات. .55
 محكات النجاح للمجموعات في التعلم التعاوني.توضيح  .55
 تحديد األنماط السلوكية المتوقعة. .54
 ترتيب التفاعل بين الطلبة وجها  لوجه. .51
 تفقد سلوك الطلبة. .52
 تقديم المساعدة ألداء المهمة. .52
 التدخل لتعليم المهارات التعاونية. .58
 تقويم تعلم الطلبة في التعلم التعاوني. .59
 معالجة عمل المجموعات. .50
 ق الدرس.غل .55

 الفئة المستهدفة من البرنامج   -5

عينة من الطلبة المعلمين في كلية التربية السنة الرابعة /معلم صف/ في جامعة تشرين بمحافظة 
 م، والمسجلين في مقرر التربية العملية.5055/5054الالذقية للعام الدراسي

 مدة البرنامج -4

م، بواقع لقاء واحد 59/4/5054م ولغاية 1/55/5055البرنامج في الفترة الممتدة من تاريخ  ذنفّ 
 .أسبوعيا  لمدة أربع ساعات
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 الخطة العامة للبرنامج:  -1

 البرنامج وفق جلسات تدريبية لكل مهارة من مهارات التعلم التعاوني: بني

تم فيها تعريف المتدربين باألهداف العامة للبرنامج، م 55/55/5055 الجلسة التمهيدية:
 على الخطوط العامة له، وتحديد أدوار المتدربين فيه.واالتفاق 

 توضيحم تم فيها تعريف الطلبة المعلمين بالتعلم التعاوني و 59/55/5055 الجلسة األولى:
 عناصره األساسية.

م تم فيها تدريب الطلبة المعلمين على مهارات اتخاذ القرارات 52/55/5055الجلسة الثانية: 
 تكوين المجموعاتو  -وتحديد حجم المجموعة -تحديد األهدافوتتضمن )بطريقة التعلم التعاوني 

عداد المواد التعليمية -غرفة الصفوترتيب  -بطريقة مناسبة  وتوزيع األدوار(. -وا 

م تم فيها مراجعة مهارات اتخاذ القرارات وتطبيق دروس عملية 5/55/5055 الجلسة الثالثة:
 عليها.

بطريقة  التنفيذتدريب الطلبة المعلمين على مهارات فيها م تم 50/55/5055 الجلسة الرابعة:
وبناء المسؤولية  -وبناء االعتماد المتبادل اإليجابي -وشرح المهام -التهيئةالتعلم التعاوني وهي )

وتحديد السلوكيات المتوقعة  -النجاح وتوضيح محكات -وبناء التعاون بين المجموعات -الفردية
 من الطلبة(.

 م تم فيها مراجعة مهارات التنفيذ وتطبيق دروس عملية عليها.52/55/5055 الخامسة:الجلسة 

التدخل و  التفقد تم فيها تدريب الطلبة المعلمين على مهاراتم 54/55/5055 الجلسة السادسة:
وتقديم  -وتفقد سلوك  الطلبة -)ترتيب التفاعل وجها  لوجه بطريقة التعلم التعاوني وتتضمن

ومناقشة نتائج المجموعات(، وتطبيق دروس  -لتدخل لتعليم المهارات التعاونيةوا -المساعدة
 عملية عليها.
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بطريقة التقويم تم فيها تدريب الطلبة المعلمين على مهارات م 55/55/5055الجلسة السابعة: 
وغلق الدرس(، وتطبيق  -ومعالجة عمل المجموعات -)تقويم تعلم الطلبة التعلم التعاوني وهي

 عملية عليها.دروس 

م تم فيها تطبيق دروس كاملة 4/5/5054و 51/5و 58/5 الجلسات الثامنة والتاسعة والعاشرة:
 من قبل جميع المتدربين تشمل جميع مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني.

  .طلبة في كل جلسة( 50تطبيق بعدي مرة أولى ) 5/4و 51/5و 58/5و 55/5 الجلسات

 .طلبة في كل جلسة( 50تطبيق بعدي مرة ثانية ) 59/4و 55/4و 51/4و 8/4 الجلسات

جراءاته -2  أدوات التقويم وا 

كانت أداة التقويم األساسية في البرنامج هي بطاقة مالحظة مهارات التدريس بطريقة التعلم 
أوراق العمل التعاوني، كما تم تقويم أداء المتدربين في أثناء البرنامج التدريبي من خالل تحليل 

ومالحظة الدروس التي قاموا  اعل داخل قاعة التدريب،الجماعي الخاصة بكل جلسة، والتف
 بتنفيذها.

خطوات طريقة التعلم التعاوني: -2  

من أجل تحقيق أهداف البرنامج التدريبي في إكساب الطلبة المعلمين مهارات التدريس بطريقة 
في كل جلسة من جلسات التدريب على التعلم التعاوني، تم تطبيق طريقة التعلم التعاوني 

 وفق الخطوات اآلتية:البرنامج 

ي نهاية الجلسة تحقيقها ف طلبةالتعليمية واالجتماعية المتوقع من ال تحديد األهداف .5
 التعاونية. 

في كل  إلى ثمان مجموعاتهم توزيعتم 40= طلبةبما أن عدد التحديد حجم المجموعة:  .5
 مجموعة خمسة أعضاء.

 بالطريقة غير المتجانسة. تكوين المجموعات .5
يوجد في القاعة كراسي خشبية وطاوالت مستطيلة كبيرة، تم : ترتيب القاعة الدرسية .4

ترتيبها بحيث تجلس كل مجموعة على طاولة، وتم وضع الكراسي حول الطاولة بالشكل 
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الذي يقابل فيه أعضاء كل مجموعة بعضهم بعضا  وجها  لوجه، على أن تترك مسافة 
 كافية بين كل مجموعة وأخرى.

والفيديوهات  وشرائح العرض العلمية موادأوراق العمل وال: تم إعداد إعداد المواد التعليمية .1
 .الالزمة لكل جلسة التعليمية

منّسق، ال)تعريف كل طالب بدوره  تم :في المجموعات توزيع األدوار على الطلبة .2
في كل  هاتدوير و األدوار تغيير هذه مراعاة مع ( مشّجعالو مالحظ، الو قارئ، الو مسّجل، الو 

 مرة.
 المناسبة للدرس. التهيئة تقديم .2
توزيع أوراق  ثمتم شرح المهام المكلف بها الطلبة  :شرح المهام المكلف بها الطلبة .8

 تحديد الزمن المناسب لكل مهمة.و العمل على المجموعات 
 بين أعضاء كل مجموعة. االعتماد المتبادل اإليجابيالتشجيع على  .9
 لكل طالب في المجموعة. المسؤولية الفرديةالتأكيد على  .50
 .بناء التعاون بين المجموعات .55
 للمجموعات. توضيح محكات النجاح .55
تم تحديد أنماط السلوك المتوقعة من  :من الطلبة تحديد األنماط السلوكية المتوقعة .55

 .الطلبة في كل جلسة
 ترتيب التفاعل بين الطلبة وجهًا لوجه. .54
 .تفقد سلوك الطلبة .51
 .المهمةتقديم المساعدة ألداء  .52
في  طلوبةلتعليم المهارة التعاونية الم تتدخل المدربة :التدخل لتعليم المهارات التعاونية .52

 حال عدم التزام الطلبة بها.
 إجراء مناقشة بين المجموعات.  .58

 عمل كل مجموعة يتضمن:السبورة في أثناء العمل لتقويم رسم جدول على تم 
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تنفيذ المهارة درجة  درجة تنفيذ العمل اسم المجموعة
 التعاونية

   
   
   

 جمع درجات كل مجموعة، والحكم على أدائها حسب المحك الموضوع.  كما تم 

 كل جلسة. منالهدف  مختلفة حسب تم استخدام أساليب تقويم: تقويم تعلم الطلبة .59
تقوم كل مجموعة بتحليل أدائها ومدى استخدامها للمهارات  معالجة أعمال المجموعات: .50

 التعاونية لتالفي األخطاء وتعزيز المفيد من اإلجراءات والتخطيط لعمل أفضل.
تلخيص النقاط الرئيسة، اإلجابة عن أي سؤال يخطر ببال أحد أفراد  غلق الدرس: .55

 المجموعة، التوسع في المعلومات.
 فردية.تكليف الطلبة بواجبات بيتية 

 

تم تزويد المتدربين بأسماء بعض المراجع العلمية ومواقع االنترنت ذات العالقة  اإلثراء:
 بالموضوع ليتم االطالع عليها والبحث فيها في نهاية كل جلسة تدريبية.

 

تم اختيار الدروس من المنهاج الجديد لمرحلة التعليم األساسي الحلقة األولى )من  مالحظة:
 الرابع االبتدائي( التي سوف يقوم معلمو الصف بتدريسها. الصف األول إلى

 ن = الطلبة المعلمينو المتدرب
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55/55/5055الجلسة التمهيدية:   

 أهداف الجلسة: 

.المتدربين معالتعارف الهدف العام:   

 الجلسة إلى: هذه تهدف األهداف الخاصة:

 كسر الجليد بين المدربة والمتدربين. .5
 واأللفة والتفاهم بين المدربة والمتدربين.بناء جسور للتواصل  .5
 تحفيز المتدربين للتفاعل والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف البرنامج. .5
 تعريف المتدربين بأهداف البرنامج. .4
 تعّرف المتدربين مهامهم في البرنامج. .1

 اإلجراءات المتبعة لتحقيق أهداف الجلسة:

 الترحيب بالمتدربين. .5
 ومكان عملها، وتعريف المتدربين بأنفسهم. تعريف المدربة بنفسها، .5
تعريف المتدربين بأهداف البرنامج، وطبيعته، وكيفية تنفيذ إجراءاته، وتوضيح مهامهم  .5

 وأدوارهم فيه.
 فتح المجال أمام المتدربين إللقاء األسئلة واالستفسارات حول هذه الجلسة. .4
 تشجيع المتدربين على تطبيق فكرة التعلم التعاوني. .1
الجلسة بعبارات الترحيب وكلمات التفاؤل والتشجيع على العمل الجاد في البرنامج  إنهاء .2

 لتحقيق أهدافه.

 صباح الخير؛ كيف حالكم.

 أعّزائي الطلبة: نرّحب بكم في أول لقاء في التربية العملية.

الثة التعريف بالمدّربة والمشرفين اآلخرين: تم إحضار ثالث بطاقات، وكل واحد من المدّربين الث
كتب اسمه ولمحة مختصرة عن عمله وحياته في بطاقة، وتم خلط البطاقات، وقام كل مدّرب 
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بسحب بطاقة بشكل عشوائي ليعّرف عن شخصية المدّرب الذي في البطاقة، وذلك من باب 
ابتكار طريقة للتعريف وكسر الجليد بين المدّربين والمتدربين، وتم أخذ التفقد والتعرف على أسماء 

دربين، وتم إعالم المتدربين أنهم اختيروا من بين كل الزمر في التربية العملية بشكل عشوائي المت
لتطبيق بحث عن التعلم التعاوني عليهم، كما تم تحفيز المتدربين للتفاعل والعمل بروح الفريق 

 لتحقيق أهداف البرنامج.

ني؟، هل مرت معكم هذه الطريقة ن في البداية ماذا تعرفون عن طريقة التعلم التعاو و المتدرب سئل
في السنوات السابقة؟، هل لديكم أّية معلومات سابقة عنها؟، هل قمتم بتطبيقها في طرائق 

التدريس في العملي في الجامعة؟، وبعد إلقاء بعض األسئلة وتلقي األجوبة من المتدربين تم 
ى معرفتهم بالتقسيم إلى ال تتعدالتأكد من أن معلوماتهم عن التعلم التعاوني فقيرة وضئيلة جدا ، 

 مجموعات.

 وتم تعريف المتدربين بأهداف البرنامج التدريبي والغاية من تطبيقه:

 التعريف بأهداف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطلبة المعلمين مهارات التدريس بطريقة التعلم الهدف العام: 
 التعاوني.

 المتدربين في نهاية البرنامج أن يكونوا قادرين على القيام باآلتي:يتوقع من األهداف الخاصة: 

 استنتاج تعريف التعلم التعاوني. .5
 تعّرف عناصر التعلم التعاوني. .5
 تحديد األهداف بطريقة التعلم التعاوني. .5
 تحديد حجم المجموعة في التعلم التعاوني.  .4
 تكوين المجموعات التعاونية بطريقة مناسبة.  .1
 لصف في التعلم التعاوني.ترتيب غرفة ا .2
 إعداد المواد التعليمية الالزمة للدرس.  .2
 توزيع األدوار على أعضاء المجموعة. .8
 شرح المهام في التعلم التعاوني. .9
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 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي في المجموعة التعاونية. .50
 بناء المسؤولية الفردية في المجموعة التعاونية. .55
 بناء التعاون بين المجموعات. .55
 توضيح محكات النجاح للمجموعات في التعلم التعاوني. .55
 تحديد األنماط السلوكية المتوقعة. .54
 ترتيب التفاعل بين الطلبة وجها  لوجه. .51
 تفّقد سلوك الطلبة. .52
 تقديم المساعدة ألداء المهمة. .52
 التدخل لتعليم المهارات التعاونية. .58
 تقويم تعّلم الطلبة في التعلم التعاوني. .59
 موعات.معالجة عمل المج .50
 غلق الدرس. .55

 كما تم تعريف المتدربين بأدوارهم ومهامهم في البرنامج:

 :اتفاقيات البرنامج وتوزيع المهام والمسؤوليات

 لكي يحقق البرنامج أهدافه المرغوبة، ال بد من االلتزام ببعض األمور وهي:        

 أواًل: مطلوب من كل متدرب

 وحتى نهايته.من بداية البرنامج التدريبي  الحضور .5
حسن معاملة زمالئه )أعضاء مجموعته( من حسن المناداة، والشكر والثناء عند تقديم  .5

ظهار االهتمام والتقدير لآلخرين.  الخدمة، وا 
الحرص على الهدوء داخل قاعة التدريب، وا غالق الهاتف النقال من أجل االستثمار  .5

 األمثل للوقت، والخروج بالفائدة المرجوة.
 ألمثل لطاقاته وقدراته من أجل تحقيق النجاح.االستثمار ا .4
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 ثانيًا: توزيع المسؤوليات والمهام

 توزيع المتدربين إلى مجموعات تدرس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني. .5
 تقسيم المجموعات بالتساوي بحسب عدد المتدربين. .5
المرجوة من توزيع األدوار بين أعضاء المجموعة من أجل التفاعل وتحقيق األهداف  .5

 التدريب.
يكون شعار المجموعة لتحقيق النجاح "ننجو معا ، أو نغرق معا "، من أجل العمل  .4

 المشترك المثمر والمنتج، ولتحقيق الفائدة والمتعة المرجوة من التعلم.
يستحسن كسب ود واحترام اآلخرين عن طريق حسن اإلصغاء، وعدم فرض الرأي،  .1

 لتحقيق مكاسب شخصية وجماعية.
حقيق مبادئ وقواعد الحوار الهادف وترديد المقولة "كالمي صح يحتمل الخطأ، وكالم ت .2

 غيري خطأ يحتمل الصواب".
 النقد البّناء )نقد األفكار ال نقد األشخاص(. .2
 االقتصاد في المدح والثناء. .8
 المتدرب المتفاعل عنصر مطلوب وهدف مرغوب فيه، فلنكن كذلك. .9

 تفسارات من المتدربين حول البرنامج واإلجابة عنها.تم بعد ذلك تلقي األسئلة واالس

وذلك كتقديم مشوق ومبسط لفكرة التعلم التعاوني وبعد مشاهدته  عرض فيديو )سرب اإلوز(ثم تم 
تمت المناقشة فيه والوصول إلى تصور مبسط لمفهوم التعلم التعاوني وعناصره األساسية من 

ن قائد للسرب وتوزيع المهام على أفراد السرب خالل تعاون مجموعات اإلوز مع بعضها وتعيي
 )المشاركة في القيادة والتشجيع والعمل كفريق(

وهكذا تم تشجيع المتدربين على تطبيق طريقة التعلم التعاوني نظرا  آلثارها اإليجابية الكثيرة التي 
 تنعكس على مسار العملية التعليمية.

متدربين على مواصلة النضال والمثابرة من لحفز ال )كيف نجح الضفدع(كما تم عرض فيديو 
 أجل بلوغ الهدف المحدد دون يأس أو ملل أو تأثر بسلبية اآلخرين وفشلهم.
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59/55/5055الثالثاء الجلسة األولى:   

التعلم التعاونيموضوع الجلسة: -  

 أهداف الجلسة:-

 أعضاء مجموعته.أن يتعّرف المتدرب طريقة التعلم التعاوني بالتعاون مع الهدف العام: 

 أن: يتوقع من المتدرب في نهاية الجلسة )بالتعاون مع أعضاء مجموعته( األهداف التعليمية:

 يستنتج تعريف التعلم التعاوني. .5
 يتعّرف عناصر التعلم التعاوني. .5

 أساليب التدريب:-

 .التعلم التعاوني 
 .المناقشة 
 .العروض العملية 

 المواد واألجهزة التدريبية:-

  .أوراق عمل 
  .)مواد )نشرات( علمية )شرائح عرض 
 معلم ، دروس نفذت بطريقة التعلم التعاونيمن  مقتطفةصور ولقطات ) فيديوهات تعليمية

 .يقوم بإعطاء درس بطريقة التعلم التعاوني(
 .سبورة ثابتة 
  جهاز عرض البيانات(Data Show). 

 اإلجراءات التدريبية:-

يجابياته، وسلبياته(  تم إجراء حوار بين المدربة والمتدربين حول محتوى المنهاج الجديد )أهدافه، وا 
وتوجهات وزارة التربية من خالله التي تنسجم مع التغير السريع والمتزايد ألنظمة المعلومات، وتم 
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ي تركز على الحوار أيضا  حول طرائق التدريس الحديثة التي تناسب محتوى هذا المنهاج، الت
تفعيل دور المتعلم في العملية التعليمية وكسر حواجز الخوف والخجل، وتغيير فكرة المعلم 
المسيطر الذي أخذ على عاتقه القيام بجميع مهام التعليم دون االلتفات إلى تكوين المتعلمين 

المتعلمين  العلمي والنفسي والوجداني، إلى المعلم الميسر والموجه والمرشد، األمر الذي يحفز
 على الغوص أكثر في عملية التعلم، واالستمتاع بكل جزء من أجزائها.

-525-525بالترتيب الذي ورد ذكره في الصفحات )تطبيق خطوات طريقة التعلم التعاوني تم 
 مع إجراء التغييرات المناسبة في كيفية تحقيق كل خطوة. (524

 (: تعريف التعلم التعاوني 1ورقة عمل رقم )

 دقائق 1الزمن:                اسم المجموعة:                                     

 المتدرب تعريف التعلم التعاوني بالتعاون مع أعضاء مجموعته.  ستنتجأن ي. 5األهداف: 

 أن يتوّجه المتدرب إلى مجموعته بهدوء. .5

 أن يبقى المتدرب مع مجموعته طوال فترة العمل التعاوني. .5

 عزيزي المتدرب:

استنتاج  وحاولواأعضاء مجموعتك  تناقش مع فيديو عن التعلم التعاونيمن خالل مشاهدتك 
 ؟له وافٍ  تعريفٍ 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :مقارنة ما توصل إليه الطلبة بالمعلومات اآلتية تتم التعاوني العملمن نتهاء االبعد 
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 (: تعريف التعلم التعاوني1مادة علمية رقم )

فمنهم من وصفه أنه استراتيجية تدريس،  النظرة إلى التعلم التعاوني باختالف الباحثين،اختلفت 
ومنهم من وصفه أنه أسلوب تعلم، ومن خالل مراجعة تلك التعريفات تم التوصل إلى التعريف 

 اآلتي:

طريقة تدريس يتم فيها توزيع طلبة الصف الواحد إلى مجموعات تعلمية هو  التعلم التعاوني:
( أعضاء، يعملون معا  كفريق واحد 2 -5ونية صغيرة غير متجانسة، تضم كل مجموعة من )تعا

في إنجاز مهام مشتركة، ويكتسبون في أثناء ذلك مهارات اجتماعية إيجابية، ويؤمنون أن نجاح 
مجموعتهم يعتمد على الجهد المبذول من كل فرد، وكل فرد مسؤول عن تعلمه وتعلم بقية زمالئه 

وعة، بهدف تحقيق الهدف المشترك والوصول بأفراد المجموعة إلى المستوى المتفق في المجم
عليه، ويكون دور المعلم موجها  ومرشدا  لعمل المجموعات، يقوم بمتابعة عملها، والتدخل عند 

 أدائها. تقويمالحاجة، و 

من قبل المدربة وذلك على النحو  تم شرح عناصر التعلم التعاوني للمتدربين وتعريفهم بها-
 اآلتي:

 (: عناصر التعلم التعاوني2مادة علمية رقم )

 انفعالية، لكي ينجح التعلم التعاوني فـي إعطـاء مخرجاتـه التربويـة، سواء أكاديمية أو اجتماعية أو
 بد من توافر خمسة عناصر رئيسة هـي: فال

من المفترض أن يشعر كل طالب في المجموعة أنه بحاجة إلى بقية االعتماد المتبادل اإليجابي: 
زمالئه، وأن يدرك أن نجاحه أو فشله يعتمد على الجهد المبذول من كل فرد في المجموعة، فإما 

 ويمكن تكوين االعتماد المتبادل اإليجابي من خالل:، أو يفشلوا سويا  أن ينجحوا سويا  

 .وضع أهداف مشتركة .5
 .مشتركةإعطاء مكافآت  .5
 المشاركة في المعلومات والمواد. .5
 توزيع األدوار. .4
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مسؤولية العضو حول نفسه وحول المجموعة، فالعضو ال يكون  تعنيو المسؤولية الفردية: 
 ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق مثل: ،كاليا  يجعل غيره يتعب وهو يحصدات

 .أسندت إليهماختيار أعضاء المجموعة عشوائيا  ليشرحوا طبيعة المهمة التي  .5
 تكليف الطلبة بأداء واجبات فردية. .5
 مراجعة الطلبة ألعمال بعضهم بعضا . .5
 استخدام الطلبة لما تعلموه سابقا  في مواقف تعلمية جديدة. .4

يزيد الطلبة من تعلم بعضهم بعضا  من خالل مساعدة وتبادل وتشجيع التفاعل وجهًا لوجه: 
علمون ما يعرفونه لزمالئهم، ويشكل المعلم المجموعات الجهود التعليمية، إذ يشرحون ويناقشون وي

 بحيث يجلس األعضاء على نحو متقابل وجها  لوجه، ويتحدثون عن كل ناحية من نواحي العمل.

ال تستطيع المجموعة أن تعمل  إذمهارات إدارة المجموعة الصغيرة والمهارات الشخصية: 
عية الالزمة، وكذلك القدرة على استخدامها، لم يكن لدى الطلبة المهارات االجتما مابفاعلية 

دارة الصراع،  ويكون تعلم هذه المهارات االجتماعية كمهارات القيادة واتخاذ القرار وبناء الثقة وا 
 بجانب تعلم المهارات األكاديمية.

تخصيص وقت محدد لمناقشة تقدمها في تحقيق ب تقوم المجموعة معالجة عمل المجموعة:
، ويستطيع المعلم أن يبني مهارة معالجة عمل أعضائهاظها على العالقات بين أهدافها، وفي حفا

 المجموعة من خالل تعيين مهام مثل:

 سرد ثالثة تصرفات على األقل قام بها العضو وساعدت على نجاح المجموعة. .5
 سرد سلوك واحد يمكن إضافته لجعل المجموعة أكثر نجاحا  في المستقبل. .5

 عناصر التعلم التعاوني (:2ورقة عمل رقم )

 دقائق 50الزمن:                            اسم المجموعة:                          

 األهداف: 

 .عناصر التعلم التعاوني بالتعاون مع أعضاء مجموعته أن يتعّرف المتدرب .5
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بالتعاون مع أعضاء  المتدرب إجراءات دعم بناء عناصر التعلم التعاوني أن يحّدد .5
 مجموعته.

 أن يتحّدث المتدرب بصوت هادئ مع أعضاء مجموعته. .5

 عزيزي المتدرب: 

تناقش مع زمالئك في  فيديو )لمعلم يقوم بإعطاء درس بطريقة التعلم التعاوني( بعد مشاهدتك
المجموعة لتصلوا إلى المقصود إجرائيا  بكل عنصر من عناصر التعلم التعاوني، وتحّددوا 

 اإلجراءات التي يتبعها المعلم لدعم بناء هذه العناصر؟

 عناصر التعلم التعاوني
 

اإلجراءات التي يتبعها المعلم  المقصود إجرائيا  بالعنصر العنصر التعاوني
 لدعم بناء العنصر

 

االعتماد المتبادل 
 اإليجابي

 

  

 

 المسؤولية الفردية

 

  

 

التفاعل المعزز 
 وجها  لوجه
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المهارات 
 التعاونية

 

 

  

 

معالجة عمل 
 المجموعة

  

 

ر للمتدربين أننا سنتعرف في الجلسة القادمة على مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني أذكّ  -
 اتخاذ القرارات والتنفيذ والتدخل والتقويم.مهارات وهي 
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52/55/5055الجلسة الثانية:   

القراراتمهارة اتخاذ موضوع الجلسة: -  

 أهداف الجلسة:-

المتدرب من مهارة اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني بالتعاون مع  نيتمك   الهدف العام: أن
 أعضاء مجموعته.

 يتوقع من المتدرب في نهاية الجلسة )بالتعاون مع أعضاء مجموعته( أن: األهداف التعليمية:

 يحّدد األهداف بطريقة التعلم التعاوني. .5
 حجم المجموعة في التعلم التعاوني. يحّدد .5
 يكّون المجموعات بطريقة مناسبة. .5
 يرّتب غرفة الصف في التعلم التعاوني. .4
 يعّد المواد التعليمية الالزمة للدرس. .1
 يوّزع األدوار على الطلبة في المجموعات. .2

 أساليب التدريب:-

 .التعلم التعاوني 
 .المحاضرة القصيرة 
 .المناقشة 

 التدريبية:المواد واألجهزة -

 أوراق عمل . 
 مواد )نشرات( علمية. 
 .سبورة ثابتة 
 .جهاز حاسب 
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 ( المغناطيس، أشكال الجذور، الفاعل، الالم طرح أعداد برقمين وبثالثة أرقامدروس ،
 .القمرية، العين(

 .فيديوهات تعليمية 

 اإلجراءات التدريبية:-

في الجلسة السابقة. لما تم اكتسابه مراجعة سريعة  

 .....الخ ما عناصر التعلم التعاوني؟ التعلم التعاوني؟ ما تعريف

التي تضم عددا   ،اتخاذ القراراتهي أولى المهارات المطلوبة من المعلم في التعلم التعاوني؛ إن 
سنتدرب على أدائها و  ،بخصوص تجهيز الصف والطلبة للتعلم التعاونيمن المهارات الفرعية 

 تباعا .

-525-525بالترتيب الذي ورد ذكره في الصفحات )تطبيق خطوات طريقة التعلم التعاوني تم 
 ( مع إجراء التغييرات المناسبة في كيفية تحقيق كل خطوة.524

 (: تحديد األهداف في التعلم التعاوني                   3مادة علمية رقم )

االجتماعية )المهارات التعاونية(، واألهداف يحدد المعلم في التعلم التعاوني األهداف التعاونية 
عمل  األكاديمية التعليمية )المهام األكاديمية(، التي يريد أن يحققها الطلبة في نهاية الفترة من

 ويجب أن تتحقق الشروط اآلتية في األهداف:، المجموعة

 التنوع والشمول والوضوح. -
وقدراتهم واهتماماتهم وحاجاتهم أن تكون هذه األهداف مشوقة وتناسب مستويات الطلبة  -

 وميولهم.
 ارتباطها بواقع حياة الطالب اليومية. -
تركيز تلك األهداف على المهارات التعاونية مع البدء بالمهارات السهلة أوال  ثم متوسطة  -

 الصعوبة ثم المهارات األصعب.          
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األمثلة على من عاوني، و فاألهداف يجب أن تكون متغيرة ومرنة ومشتقة من طريقة التعلم الت
 ذلك:

وفق مجاالت األهداف الثالثة: المعرفية والمهارية األهداف التعليمية )األكاديمية(:  أوال :
 والوجدانية مثال :

 أن يتعّرف التلميذ أشكال حرف الباء بالتعاون مع أعضاء مجموعته. -
 مجموعته.أن يستنتج التلميذ فوائد الطاقة الشمسية بالتعاون مع أعضاء  -
 أن يستخدم التلميذ ميزان الحرارة لقياس حرارة األجسام. -
 أن يقّدر التلميذ أهمية العمل بالنسبة لإلنسان. -
 للحيوانات الفقارية.أن يعاون التلميذ زميله في صياغة تعريف  -
 أن يحاور التلميذ أفراد مجموعته في أضرار التدخين على الصحة. -
 الماء على البيئة مع أعضاء مجموعته.أن يناقش التلميذ آثار تلوث  -
 أن يتعاون التلميذ مع مجموعته في تكوين دارة كهربائية. -
 أن يتعاون التلميذ مع زميله في حل تمارين القسمة. -
 أن يصوغ التلميذ بالتعاون مع أعضاء مجموعته جملة تبدأ بفعل ماض. -
 رقمين.أن يتعاون التلميذ مع أعضاء مجموعته في طرح عددين مكونين من  -
 أن يحّدد التلميذ بالتعاون مع أعضاء مجموعته أقسام الجهاز الهضمي على الرسم. -
 التلميذ بالتعاون مع أعضاء مجموعته موقع سورية على مجسم الكرة األرضية. حددأن ي -
 أن يعطي التلميذ أمثلة بالتعاون مع أعضاء مجموعته عن النباتات الزهرية.  -

 )المهارات االجتماعية(:التعاونية األهداف  ثانيا :

 أن يتوجه التلميذ إلى مجموعته بهدوء. -
 أن يبقى التلميذ مع مجموعته طوال فترة العمل التعاوني. -
 أن يعّبر التلميذ عن دعمه وقبوله ألعضاء مجموعته. -
 .بشكل جيد أن يتواصل التلميذ مع أعضاء مجموعته -
 أن يشّجع التلميذ أعضاء مجموعته على المشاركة. -
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 مجموعته بصوت مسموع. ما توصلت إليهص التلميذ أن يلخّ  -
 أن يقترح التلميذ إجراءات أكثر فاعلية إلنجاز مهمة مجموعته. -
 أن يستمع التلميذ بعناية لما يقوله أعضاء مجموعته. -
 أن ينظر التلميذ إلى وجه من يحّدثه بشكل مباشر. -
 أن يطلب التلميذ المساعدة أو التوضيح من أعضاء مجموعته. -
 يبدي التلميذ رأيه فيما توصلت إليه مجموعته.أن  -

 تعرض المدربة الدرس اآلتي وتقوم بتحديد أهدافه:-

 درس رياضيات /الصف الثالث/: طرح أعداد برقمين وبثالثة أرقام

الهدف العام: أن يتعاون التلميذ مع أعضاء مجموعته في اكتشاف كيفية طرح أعداد برقمين 
 وبثالثة أرقام.

 التعليمية: يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس )بالتعاون مع أعضاء مجموعته( أن:األهداف 

 يكتشف كيفية طرح عددين برقمين. -5

 يستنتج طرح عددين بثالثة أرقام. -5

 يستخدم الجمع للتحقق من صحة إجابة عملية الطرح. -5

 يحل التمارين في كتاب األنشطة.-4

 يتقّبل آراء أعضاء مجموعته.-1

تطلب المدربة من مجموعات المتدربين التعاون فيما بينهم طريقة التعلم التعاوني و  تطبيقيتم -
 (.5ورقة العمل رقم ) لحل األنشطة الموجودة في

 تحديد األهداف  (:3ورقة عمل رقم )

 دقائق 1اسم المجموعة:                                                     الزمن: 

 بالتعاون مع أعضاء مجموعته. بطريقة التعلم التعاونيأن يحّدد المتدرب األهداف  األهداف:
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 أن يستمع المتدرب بعناية لما يقوله كل عضو من أعضاء مجموعته.          

 عزيزي المتدرب: 

أشكال "تعاون مع أعضاء مجموعتك في تحديد األهداف الخاصة بدرس  (:1نشاط تدريبي )
 ؟الجذور"

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ؟"الفاعل"تعاون مع أعضاء مجموعتك في تحديد األهداف الخاصة بدرس  (:2نشاط تدريبي )

الالم "تعاون مع أعضاء مجموعتك في تحديد األهداف الخاصة بدرس  (:3نشاط تدريبي )
 ؟"القمرية

 في التعلم التعاوني تحديد حجم المجموعة(: 4مادة علمية رقم )

تذكر المدربة أن حجم المجموعات في التعلم التعاوني يختلف من معلم آلخر، وباختالف المادة 
المهام، ومستوى التالمذة، واألدوات والمصادر التعليمية الدراسية، وأهداف الدرس الواحد، وطبيعة 

 المتاحة.

ولم يتم االتفاق بعد على العدد األمثل لحجم مجموعات التعلم التعاوني، إال أن االتجاه السائد 
( أفراد داخل 2-4واألكثر شيوعا  لدى المربين والمتخصصين بالتعلم التعاوني أن يكون ما بين )

 المجموعة الواحدة. 

ويتم لفت انتباه المتدربين إلى أن هناك بعض العوامل يجب أخذها باالعتبار عند تحديد حجم 
 التعاوني.مجموعة التعلم 
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  يقسم طلبة الصف إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة )تضم كل مجموعة مستويات مختلفة
 من الطلبة؛ ممتاز، متوسط، مقبول(. 

 ( طلبة. 2 – 5لصف من )يكون العدد في كل مجموعة حسب عدد طلبة ا 
 ( طلبة ثم يزاد مع 5 – 5يفضل في البداية أن يكون العدد في كل مجموعة قليال  من )

 مهارات التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة.  نمو
  .ينصح بإبعاد المجموعات عن بعضها البعض لضمان عدم التشويش 
 ة مستديرة )أو أي شكل هندسي على طاول يتقابل الطلبة في المجموعة الواحدة وجها  لوجه

 يوفر المواجهة المباشرة بين طلبة المجموعة الواحدة(. 
  يمكن وضع الطلبة ذوي المستويات العالية في مجموعة واحدة، ولكن بعد مدة من تنفيذ طريقة

التعلم التعاوني، إلشباع حاجاتهم في العمل معا ، وحفزهم إلظهار قدراتهم اإلبداعية، وزيادة 
 ، على أن يكون ذلك متناسبا  مع عددهم.تحصيلهم

عدد  بما أن :(طرح أعداد برقمين وبثالثة أرقام) تحدد المدربة حجم المجموعة المناسب لدرس-
إلى ثمان مجموعات في كل مجموعة خمسة  يتم توزيعهمطالبا  وطالبة  40الطلبة في الصف 

 .طلبة

المدربة طريقة التعلم التعاوني من خالل توزيع الطلبة إلى مجموعات وتعطي لكل  تطبق-
 مجموعة مهمة تتضمن عدد طلبة مختلف لتحديد حجم المجموعة المناسب للدرس. 

 حجم المجموعة تحديد  (:4ورقة عمل رقم )

 دقائق         1اسم المجموعة:                                                الزمن: 

 أن يحّدد المتدرب حجم المجموعة في التعلم التعاوني بالتعاون مع أعضاء مجموعته.األهداف: 

ثه بشكل مباشر.            أن ينظر المتدرب إلى وجه من يحدِّّ

 عزيزي المتدرب:

 طالبا . ما الحجم األمثل للمجموعة برأيك؟ 50إذا كان صفك يتألف من  (:1)نشاط تدريبي 

 .أشكال الجذور"ارسوا ما قمتم بتحديده على درس "تعاون مع أعضاء مجموعتك وم
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 51"، وكان صفك يتألف من الفاعلعنوانه " ا  إذا كنت تريد أن تشرح درس (:2نشاط تدريبي )
طلبة ضعفاء. إلى كم مجموعة تقسم  50طلبة متوسطين و 50طلبة ممتازين و 1طالبا  ولديك 

 قم بتنفيذ ذلك بالتعاون مع أفراد مجموعتك. ف؟ وكم طالبا  تضع في كل مجموعة؟الص

موعات؟ وكيف تحدد طالبا . كيف تقسم المج 51إذا كان صفك يتألف من  (:3نشاط تدريبي )
 ."الم القمريةعلى درس "التعاون مع أفراد مجموعتك في تنفيذ ذلك  حجم كل مجموعة؟

 (: تكوين المجموعات في التعلم التعاوني5مادة علمية رقم )

يتم عرض عدد من الطرق لتكوين المجموعات في التعلم التعاوني، وتكليف كل مجموعة بتنفيذ 
 الطريقة التي تختارها.

توزيع طلبة إذ يعمل على ، المعلم هو المسؤول األول عن اختيار أعضاء المجموعة التعاونية
 الصف إلى مجموعات مختلفة، وهناك عدد من الطرق لتكوين المجموعات نذكر من أهمها:

 :في العدد المرغوب حسب إلى مجموعات  صففي الطلبة يقسم ال الطريقة العشوائية
مجموعات(،  50في المجموعة أي إلى  طلبة 5ا  يقسمون بمعدل طالب 50المجموعة )

وهكذا تتكون كل (، 50د المجموعات الناتج )مثال  رقم حسب عد طالبيعطى لكل و 
 مجموعة من الطلبة ذوي األرقام المتشابهة.

 :)وزيعإذ يقوم المعلم بت الطريقة العشوائية وفقًا لمستويات الطلبة )غير المتجانسة 
ويتم ، ومتوسط ومنخفض( الطلبة إلى ثالث فئات تبعا  لمتغير مستوى التحصيل )عالٍ 

 .تحديد طالب من كل فئة وبشكل عشوائي في كل مجموعة من خاللتشكيل المجموعة 

 وال ينصح أن يترك للطلبة حرية االختيار في تكوين المجموعات منعا  للتحيز.

ليك  :حول تكوين المجموعات المعلومات من نتائج الدراسات التربوية بعض عزيزي المتدرب وا 

 توى.الطلبة األقل مستوى يفضلون العمل مع طلبة أعلى مس 
 .الطلبة األعلى مستوى يفضلون العمل مع طلبة من مستوى مماثل 
  المجموعات يكون تعلمهم أعلى في المجموعات غير المتجانسة.األفراد و 
 .ينصح أن يقوم المعلم بنفسه بتوزيع الطلبة على المجموعات 
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ويوضح الشكل اآلتي تكون مجموعات رباعية وخماسية وسداسية من مستويات مختلفة من 
 التالمذة في الصفوف ذات المقاعد:

 

 

 :يصبح توزع المجموعات بالشكل اآلتي الصفوف ذات مناضد حال كانت فيو 

 

 (: تكوين المجموعات في التعلم التعاوني5ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                       الزمن: 

 يكّون المتدرب المجموعات بالطريقة التي يختارها بالتعاون مع أعضاء مجموعته.أن األهداف: 

 أن يتبادل المتدرب اآلراء واألفكار والخبرات مع أعضاء مجموعته.          

 عزيزي المتدرب:
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بالتعاون مع أعضاء مجموعتك قم بتنفيذ الطريقة التي اخترتها لتنظيم الطلبة  (:1نشاط تدريبي )
 عة عمليا  بالنسبة لدرس "أشكال الجذور"؟في المجمو 

طالبا  متوسطا  55طلبة ممتازين و50طالبا ،  50أنت في صف يتألف من (: 2نشاط تدريبي )
، مجموعات غير متجانسةكوين ، قم بتطلبة ضعفاء، تريد أن تقوم بشرح درس عنوانه "الفاعل"8و

 بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

مع أفراد مجموعتك قم بتنفيذ الطريقة التي اخترتها لتنظيم الطلبة في بالتعاون (: 3نشاط تدريبي )
 المجموعة عمليا  بالنسبة لدرس "الالم القمرية"؟

 (: ترتيب غرفة الصف6مادة علمية رقم )

تعرض على المتدربين عدة طرق أو صور عديدة لترتيب المقاعد وكيفية جلوس أعضاء 
 منهم تنفيذ طريقة الجلوس من خالل التعلم التعاوني.المجموعة في التعلم التعاوني، ويطلب 

تكون الكيفية التي يرتب بها المعلم الصف رسالة رمزية للسلوك المناسب بما ييسر عمل 
 المجموعات داخل الصف.          

 :عديدة لترتيب مقاعد الدراسة منهاويمكن أن يتخذ المعلم صورا  

   Cluster - Seating Arrangementالترتيب العنقودي:

وفيه تتجمع مقاعد التالمذة وأدراجهم كل أربعة أو كل ستة على حدة، وهي مفيدة في التعلم 
ذا استخدم قد يطلب المدرسون من الطلبة  التعاوني وفي مهمات المجموعات الصغيرة األخرى، وا 

ه الطلبة جميعا  المدرس، أن يحركوا مقاعدهم وقت المحاضرات أو عروض البيان، بحيث يواج
أما إذا لم يخطط هذا بعناية فإن هذه الحركة قد تؤدي إلى ارتباك، وتحدث مشكالت في إدارة 

 الصف وضبطه.
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 Swing – Seating Arrangement ار أو المتحرك:الترتيب الدو  

تنظم األدراج وهو ترتيب يتيح التحرك من دروس التعليم المباشر إلى دروس التعلم التعاوني، إذ 
والمقاعد على شكل أجنحة، وعند اإلشارة للطلبة تتحرك األدراج التي توجد في الجناح لتكون 

 مجموعات رباعية، وفي الحالين يظل لقاء عيني المدرس مع أعين طلبته شامال  لهم جميعا .
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 Circular – Seating Arrangement الترتيب الدائري:

تنظيم لتجهيزات الغرفة من مقاعد ومناضد، فهو يمكن أفراد ويعد الشكل الدائري أفضل 
المجموعة المتعاونة من مشاهدة بعضهم بعضا ، وتعلم ونقل الحركة واللفظ والتعابير الوجهية في 

 آن واحد، فشكل الجلوس عنصر ال يقل أهمية عن سواه من العناصر الالزمة للتعلم التعاوني.

 صف                           (: ترتيب غرفة ال6ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                              الزمن: 

أن يرّتب المتدرب غرفة الصف بالطريقة التي يختارها لتصبح مالئمة للتعلم التعاوني األهداف: 
 بالتعاون مع أعضاء مجموعته. 

 ته عن الحقائق وطريقة التفكير.أن يسأل المتدرب أعضاء مجموع         

 عزيزي المتدرب:

ذ الطريقة التي اخترتها لترتيب الصف عمليا  بالتعاون مع أعضاء نفّ  (:1نشاط تدريبي )
 مجموعتك بالنسبة لدرس "أشكال الجذور"؟

رّتب غرفة الصف ترتيبا  عنقوديا  بالتعاون مع أعضاء مجموعتك بالنسبة  (:2نشاط تدريبي )
 "الفاعل"؟لدرس 

استخدم طريقة الترتيب الدوار أو المتحرك لترتيب غرفة الصف بالتعاون مع  (:2نشاط تدريبي )
 ؟تك بالنسبة لدرس "الالم القمرية"أعضاء مجموع

 (: إعداد المواد التعليمية                               7مادة علمية رقم )

التعليمية في التعلم التعاوني، وتحضيرها بشكل مسبق ال بد من االهتمام بإعداد المواد والوسائل 
من قبل المعلم أو من قبل الطلبة أو ربما إذا كانت معدة مسبقا  وموجودة في المدرسة، ألن 
استخدام الوسائل ضروري جدا  ويتماشى مع خصوصية المرحلة التي يدّرسها معلم الصف، وهي 

 ( سنوات.9-2ع األساسي )مرحلة الطفولة من الصف األول إلى الصف الراب
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للدرس، على المعلم أن أنه من أجل إعداد المواد التعليمية الالزمة  وقد اتفق بعض المربين
 :يحّضر

 مثل  ،ي تخص المجموعات حسب ما هو مطلوباألسماء واإلشارات المختلفة الت
طاقة البطاقات التي توضع على الطاولة، التي يكتب عليها اسم المجموعة ورقمها، أو الب

 الشخصية لكل تلميذ.
  قائمة تضم أسماء التالمذة في كل مجموعة، ويمكن أن تعمل هذه القائمة على لوح

 خاص معد لذلك، أو على ورقة توضع في الصف وفي المكان المحدد لذلك. 
  بطاقات خاصة للمهمة، تشرح للتالمذة ما يجب عليهم القيام به، مع توجيه أعضاء

 ة التعلم.المجموعة في أثناء عملي
  اختبارات وأوراق للمالحظات والتقرير والمتابعة، وذلك حسب القرارات التي يتخذها

 المعلم، وبما يناسب األهداف التي وضعها في المراحل السابقة.
  بطاقات للوظائف التي تتعلق بالمهارات الجماعية التي سيقوم بها التالمذة خالل مرحلة

نجاز المهمة.  تحقيق وا 
  مثل الصور،  بعملهم التعلم المطلوبة ألفراد المجموعة خالل القيامجميع جوانب

 .والكتب، واألجهزة، وأوراق العمل والبطاقات،

 (: إعداد المواد التعليمية                 7ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                         الزمن: 

أن يعّد المتدرب المواد التعليمية التي سيحتاج إليها لتنفيذ درس بطريقة التعلم التعاوني األهداف: 
 بالتعاون مع أعضاء مجموعته.

 أن يقترح المتدرب إجراءات تسهم في إنجاز المهمة بفاعلية.           

 عزيزي المتدرب:
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تناقش مع أعضاء مجموعتك في ضوء ما درسته في المادة العلمية السابقة،  (:1نشاط تدريبي )
 وقوموا بإعداد أوراق العمل وتحضير الوسائل التعليمية التي ستحتاجون إليها لتنفيذ درس "أشكال

 ؟الجذور" بطريقة التعلم التعاوني

التعاوني ما المواد تخيل أنك ستقوم بتحضير درس "الفاعل" بطريقة التعلم  (:2نشاط تدريبي )
تناقش مع أعضاء مجموعتك  سبقا  من أجل تسهيل مهمة الطلبة؟التعليمية التي ستقوم بإعدادها م

 وقوموا بتنفيذ ذلك.

تخيل أنك ستقوم بتحضير درس "الالم القمرية" بطريقة التعلم التعاوني ما  (:3نشاط تدريبي )
تناقش مع أعضاء  أجل تسهيل مهمة الطلبة؟سبقا  من المواد التعليمية التي ستقوم بإعدادها م

 مجموعتك وقوموا بتنفيذ ذلك.

 في المجموعات الطلبةتوزيع األدوار على (: 8مادة علمية رقم )

سيصاحبه حتما  تغيير آخر في  عزيزي المتدرب إن التغيير الذي سيطرأ على أسلوبك في التدريس
من المتعلم السلبي إلى المتعلم النشط يعني أدوارا   أدوار التالمذة في أثناء التعلم والتعليم، فالتحول

 جديدة سيمارسها تالمذتك في الصف خالل دروس التعلم التعاوني.

يجب على المعلم توزيع األدوار على كل فرد من أفراد المجموعة التعاونية، بما ال يسمح بوجود و 
لتوزيع من آثار إيجابية في عمل أفراد عاطلين عن المشاركة في إنجاز المهمة المحددة، لما لهذا ا

 ومن هذه األدوار: المجموعات،

ق  .5 )الممّثل(: يتولى مسؤولية إدارة المجموعة، ووظيفته التأكد من المهمة التعليمية، المنس 
وطرح أي أسئلة توضيحية على المعلم، وكذلك توزيع المهام على أفراد المجموعة، 

 باإلضافة إلى مسؤوليته المتعلقة بإجراءات األمن والسالمة. 
م على العمل بعبارات تشجيع : يتأكد من مشاركة الجميع ويشجعهالمشج عالمعّزز أو  .5

 وتحفيز، ويحثهم على إنجاز المهمة قبل انتهاء المجموعات األخرى.
 : ويتضمن دوره ما يلي:المالحظ/المراقب .5

 .الحصول على المذكرات وتوزيعها على أعضاء مجموعته 
 .الحصول على األشياء الضرورية إلكمال عمل المجموعة مثل القاموس 
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 ند ارتفاعه إخبارهم بتخفيض مستوى صوتهم.مراقبة صوت المجموعة، وع 
 .جمع عمل المجموعة وا عطاؤه للمعلم 

 : يتولى ضبط وقت تنفيذ النشاط.مسؤول الزمن .4
ل/الكاتب  .1 ر /المسج  : يتولى مسؤولية تسجيل النتائج واإلجابات بطريقة مناسبة على المقر 

توصلت إليه من نتائج شكل رسوم بيانية أو جداول أو تقارير، ويقدم عمل مجموعته وما 
 لبقية المجموعات.

 (: وهو من يقوم بقراءة المادة المقررة بشكل جهري.الناطق باسم المجموعةالقارئ ) .2
حضار جميع التجهيزات  مسؤول المواد .2 )حامل األدوات(: يتولى مسؤولية إعداد وا 

الطالب واألدوات ومواد النشاط التي تحتاجها المجموعة، ثم إعادتها إلى مكانها، وهو 
 الوحيد المسموح له بالتجوال داخل الصف.

: وهو الذي يظهر بعض جوانب القصور فيما طرحه زميله من أفكار، وأحيانا  الناقد .8
 يطلب منه اقتراح التعديل المطلوب. 

م .9 : الذي يحاول تقويم إنجاز المجموعة بشكل مرحلي ونهائي، ويعلن عن المستوى المقو 
ثارة الدا  . فعية لمزيد من العملباستمرار للحفز وا 

وهكذا تتعدد األدوار، وقد يضيف المعلم أدوارا  أخرى لكن المهم تحديد هذه األدوار، ووصف مهام 
 كل دور وبيان أهميته.

يتم تقسيم المجموعات كما اتفق سابقا  والطلب من كل مجموعة القيام بتحديد األدوار التي -
 سيوكلونها للطلبة في الدرس المحدد في كل ورقة عمل. 

 توزيع األدوار(: 8ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                         الزمن: 

 أن يوّزع المتدرب األدوار المناسبة على الطلبة بالتعاون مع أعضاء مجموعته.األهداف: 

 أن يقدّم المتدرب الشرح أو التوضيح ألعضاء مجموعته.               

 عزيزي المتدرب:
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لديك درس عن "أشكال الجذور"، ما األدوار التي ستكلف بها الطلبة في هذا  (:1نشاط تدريبي )
 بتحديد دور كل طالب بالمشاركة مع أعضاء مجموعتك، ثم نفذوا تلك األدوار؟الدرس؟ قم 

عنوانه "الفاعل" قسمت المجموعات كل مجموعة  ا  ر درستخيل أنك ستحضّ  (:2نشاط تدريبي )
 أعضاء بالتعاون مع أعضاء مجموعتك قم بتحديد األدوار التي تناسب هذا الدرس 2تتكون من 

 م بممارسة هذه األدوار؟ق ؟التي ستكلف بها كل طالب

لديك درس عن "الالم القمرية"، ما األدوار التي ستكلف بها الطلبة في هذا  (:3نشاط تدريبي )
 مجموعتك، ثم نفذوا تلك األدوار؟ الدرس؟ قم بتحديد دور كل طالب بالمشاركة مع أعضاء

 :تطبق المدربة مهارة اتخاذ القرارات على درس )العين(

 الرابعالصف:                                               العين عنوان الدرس: 

 تعّرف أقسام العين بالتعاون مع أعضاء المجموعة. الهدف العام:

 األهداف التعليمية واالجتماعية:

 يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس بالتعاون مع أعضاء مجموعته أن:

 يعّرف العين. .5
 ين على الرسم.يحّدد األعضاء الملحقة بالع .5
 يعّدد األوساط الشفافة للعين. .5
 يستنتج كيف نحافظ على سالمة العين. .4
 يقّدم المساعدة أو التوضيح ألفراد مجموعته. .1

 مثال ( 50)عدد تالمذة الصف  تحديد حجم المجموعة:

 تالمذة 1مجموعات في كل مجموعة  2أوزع التالمذة إلى 

 أختار الطريقة غير المتجانسة:
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ات مجموعن كوّ أو  عدله في السنة الثالثة،ورقة أسماء التالمذة، وبجانب كل اسم مأسجل على 
 .)ممتاز، متوسط، مقبول( مختلف المستوياتتضم 

 مقبول5متوسط         5ا ممتاز           

 مقبول5متوسط        5ا ممتاز            

ة، الغدة الدمعية، الجسم المشيمية، الصلبة، الشبكي من الدرس: اً أطلق على كل مجموعة اسم
 البلوري.

أجلس تالمذة كل مجموعة بجانب بعضهم بشكل متقابل في المقاعد وجها   ترتيب غرفة الصف:
 لوجه.

مجسم العين، صورة مقطع في العين، أوراق العمل )بطاقات فيها صورة مقطع  المواد التعليمية:
 في العين بدون تسميات(.

 توزيع األدوار: 

 (.ا  مالحظو ، ا  مشّجعو مواد، لل مسؤوال  و ، ا  مقّرر و ، ا  مجموعة )منّسقأعين في كل 

 )أوزع األدوار على أفراد كل مجموعة مع تدويرها في كل مرة(

 

من أجل تحفيز المتدربين على مواجهة نقاط الضعف  ال تخجل من ضعفكتم عرض فيديو  -
 التي لديهم وتجاوزها والسعي دائما  للوصول إلى عمل أفضل.

مهارة  ا  بطريقة التعلم التعاوني مطبق هبتحضير  اختر درسا  من أحد المواد وقم الواجب البيتي:
 اتخاذ القرارات من أجل تنفيذه في الجلسة القادمة.
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 5055/ 5/55الجلسة الثالثة: 

 مراجعة

 في البداية أذكر بالجلسة السابقة: من يعدد لي مهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني؟ 

 تم جمع الوظائف من المتدربين. 

درس على المهارة  تطبيقمن أجل بشكل عشوائي من كل مجموعة  أو طالبة تم اختيار طالب
 هارة اتخاذ القرارات.األولى من مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني أال وهي م

 قام كل طالب بعرض درسه والتنفيذ )التمثيل( على طلبة القاعة. 

قامت المدربة بمالحظة ما قدمه كل طالب، ثم فتح المجال للمناقشة والتعليق على ما قام به كل 
 طالب من قبل الطلبة )المجموعات(.

 من أجل استثمارها والتركيز عليها.وتمت اإلشارة إلى نقاط الضعف من أجل تالفيها، ونقاط القوة 

تم تقديم التغذية الراجعة والتصويب لكل طالب وتعزيز الدروس الناجحة والمراعية لمهارات اتخاذ 
 القرارات.

)الزهرة(  لم يكن منتبها ، واختارت له درساختارت المدربة طالبا  من إحدى المجموعات لكونه 
 .بّناء   ا  له بعد نقد المجموعات )الطلبة( له نقدتم التصويب و ليسجل أهدافه على السبورة، 

 د(. 15تعاوني )التعلم ال ينفذ بطريقة درسلتم عرض فيديو 

 .مناقشة جماعية

 .د(51استراحة )

مالحظة عامة: لوحظ عند غالبية الطلبة ركاكة في صياغة األهداف وعدم قدرة على كتابتها 
 بالشكل العملي والدقيق.
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إجراء عرض من قبل المدربة لألهداف، وكيفية صياغتها، والمقارنة بين  لذلك تم بعد االستراحة
 د(.50األهداف القابلة للقياس وغير القابلة، ومناقشة ذلك ضمن فترة )

مناقشة األهداف والتركيز عليها ألنها ذات أهمية كبيرة، كما تم  ،في أثناء عرض الدروسوتمت، 
 تعاونية( وكيفية صياغته.التركيز على الهدف االجتماعي )المهارة ال

 أشارت المدربة إلى ضرورة مراعاة التسلسل المتبع لمهارات اتخاذ القرارات:

 تحديد األهداف. .5
 تحديد حجم المجموعة. .5
 اختيار الطريقة المناسبة لتكوين المجموعات. .5
 ترتيب غرفة الصف. .4
 إعداد المواد التعليمية. .1
 توزيع األدوار. .2

 أحلى بيتي )أستمع وأتحدث للصف الثاني( على المتدربين.قامت المدربة بتطبيق درس ما 

 الثاني الصف:ما أحلى بيتي                                                     الدرس:

 أستمع وأتحدث المجال:

 تحديد األهداف:

 التحّدث عن النص من خالل الصور. الهدف العام:

يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس بالتعاون مع أعضاء  األهداف التعليمية واالجتماعية:
 مجموعته أن:

 يذكر الفكرة العامة للنص المسموع. .5
 يتحّدث عن اللوحة الكلية للدرس. .5
 يحّدد عناصر اللوحة. .5
 يصف الصور الجزئية. .4
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 يعبِّر عن دعمه وقبوله ألعضاء المجموعة.     .1
 يلّخص ما توصلت إليه المجموعة بصوت مسموع. .2

 فرضا ( ا  تلميذ 54)الصف مؤلف من  حجم المجموعة:تحديد 

 تالمذة 2مجموعات فيها  4مجموعات:  2أوزع التالمذة إلى 

 تالمذة 1مجموعتين فيهما  5                                     

 الطريقة العشوائية اختيار طريقة تكوين المجموعات:

ي أوراق منفصلة أطويها ثم أطلب من كل : أكتب أرقام المجموعات ف2-5أرّقم المجموعات من 
 تلميذ سحب رقم مجموعته.

أرتب جلوس التالمذة بشكل متقابل في المقاعد وجها  لوجه، بحيث يجلس  ترتيب غرفة الصف:
 كل ثالثة تالمذة في مقعد.

 اللوحة الكلية، الصور الجزئية للدرس. إعداد المواد التعليمية:

 حظ، ناقد، موّضح، معطي الفكرة.منّسق، مشّجع، مالتوزيع األدوار: 

 أسأل التالمذة:التهيئة للدرس: 

 أين تذهبون بعد انتهاء الدوام المدرسي؟

 ما المكان الذي يجمع أفراد األسرة؟

 هل تحب بيتك؟ ولماذا؟

أستمع للعديد من التالمذة، ثم أدعوهم لالستماع إلى مجموعة من األطفال في الصف الثاني 
 د1يتحدثون عن بيوتهم. 

 د55/    أستمع/  مسار الدرس:

 أقرأ الدرس وأطلب من التالمذة االستماع دون أن يفتحوا الكتب.
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قبل االستماع الثاني أنبه التالمذة إلى أنني سألقي عليهم أسئلة حول موضوع  االستماع الثاني:
 الدرس.

 بعد االنتهاء: أوجه أسئلة قصيرة حول المعنى العام للدرس من مثل:

الرفاق؟  ما اللعبة التي اقترحها حسام؟  ما أجمل بيت عند كل من سامر و وائل أين جلس 
 وسعيد؟  ما اللعبة التي سيلعبونها في اليوم التالي؟

 ما الفكرة العامة للدرس؟

 د50(               5نشاط ) أتحدث:

لكلية أطلب إلى التالمذة فتح الكتب على صفحة الدرس )أحدد لهم الصفحة( وتأمل اللوحة ا
 للدرس مدة دقيقة.

 .التالمذة تحديد عناصر الصورة منأطلب 

 شرح المهام:

 أحد التالمذة قراءته ثم أوضح المطلوب منه. منأقرأ السؤال األول وأطلب 

 موضوع اللعبة( -اسم اللعبة  -)أحدد مكان اجتماع األصدقاء 

 .قائقد 3أكلف التالمذة اإلجابة عن األسئلة شفويا  ضمن المجموعات في 

 أعلن بدء التوقيت والعمل.

من خالل سؤال التالمذة عن  بين أعضاء كل مجموعة االعتماد المتبادل اإليجابيأشجع على 
 شعار التعلم التعاوني والهدف الذي يعملون لتحقيقه.

 من خالل مالحظة الطلبة والتأكد من قيام كل طالب بدوره.  المسؤولية الفرديةأؤكد على 

 .ين المجموعاتبناء التعاون ب
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درجات،  5أبين للتالمذة أن من يجيب إجابة صحيحة اللفظ والصياغة والدقة يأخذ  محك النجاح:
من يجيب إجابة صحيحة اللفظ والصياغة دون الدقة يأخذ درجتين، من يجيب إجابة غير 

 صحيحة اللفظ والصياغة وليست دقيقة يأخذ درجة واحدة فقط.

أشجع الطلبة على دعم وتقّبل بعضهم بعضا ، وعند اإلجابة  المتوقعة:حديد األنماط السلوكية ت
نني سأالحظ هذه خبرهم أيجب أن يلخص التلميذ ما توصلت إليه مجموعته بصوت مسموع، وأ

 المهارات، وأضع درجات عليها. 

 أؤكد على المهارات التعاونيةعند الحاجة، والمساعدة  أقدم، ولتفقد سلوكهمبين الطلبة  أتجول
 المطلوبة منهم. 

 بعد انتهاء المدة المحددة أستمع إلجابات المجموعات من خالل منّسق المجموعة.

 )أغير األدوار في كل نشاط(

 .لوحة المقارنةأصوب وأعزز للتالمذة وأضع الدرجات على 

 (5نشاط )  السؤال الثاني:

تحديد المجموعات  منثم أغير األدوار، وأطلب  تأمل الصور الجزئية مدة دقيقةأكلف التالمذة 
 دقائق. 5في  عناصر كل لوحة

 أعلن بدء التوقيت )صافرة( وأتجول فيما بينهم.

 بعد االنتهاء أستمع لإلجابات من خالل منسق المجموعة )أصوب وأعزز(. 

ة أسجل أرقام الصور كل رقم في ورقة صغيرة وأطويها، أغير المنسق، وأوضح طريق مسابقة:
 المسابقة:

المنسق سيختار ورقة ما وسيتحدث عن الصورة التي سجل رقمها في الورقة بعد أن يتحاور مع 
 دقيقة. 5مجموعته حول مضمونها خالل مدة زمنية قدرها 

 أعلن بدء المسابقة ثم أستمع للجميع.
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 أعزز المشاركات، وأالحظ الهدف أن يتحدث التلميذ ما أمكن عن الصورة. 

 ز للمجموعة التي تتحدث.أقدم التعزي

 التقويم النهائي: 

 اختر صورة من الصور الجزئية وتحّدث عنها لرفاقك.

 معالجة عمل المجموعة: 

 يوفر المعلم مدة دقيقة لكل مجموعة لمناقشة وتحليل أدائها )السلبيات واإليجابيات(.

المدرسة، والبيت األكبر أذكر للتالمذة أن هناك بيوتا  أخرى لألطفال كالبيت الثاني غلق الدرس: 
 الوطن/ أرشدهم إلى مهارات االستماع والتحدث بشكل سليم. 

 الواجب المنزلي: 

 .(ةعلى حدأكلف التالمذة تحضير الدرس ليقدموه تمثيليا  أمام الرفاق في الصف )كل مجموعة 
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 5055/ 55/ 50الجلسة الرابعة: 

 الوظائف )الوظيفة األولى بعد أن صححتها المدربة(:إعطاء مالحظات عامة عن في البداية تم 

 مراعاة تسلسل المهارات. .5
 الصياغة. .5
 مراعاة األخطاء اإلمالئية والنحوية + الكتابة بخط جيد + وضع حرف الشدة يعّرف. .5
 جلوس الدائرة. .4
 اإلعادة على درس جديد. .1
 دليل المعلم.عدم النسخ من تصوير الدروس +  .2
 عّرف:ليس الهدف العام دائما  ت .2

 يصّنف البيئات. -مثال : 
 يصف أقسام البراكين. -
 يقرأ الدرس قراءة جهرية صحيحة الضبط. -
 أقسام األذن. ددّ حي -

، وتم تقويمهما باستخدام بطاقة ما مهارة اتخاذ القرارات على درسوتم اختيار طالبتين لتنفيذ درسه
 المالحظة.

 مهارة التنفيذموضوع الجلسة: -

 أهداف الجلسة:-

الهدف العام: أن يتمكن المتدرب من مهارة التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني بالتعاون مع أعضاء 
 مجموعته. 

 يتوقع من المتدرب في نهاية الجلسة )بالتعاون مع أعضاء مجموعته( أن:  األهداف التعليمية:

 يشرح المهام في التعلم التعاوني. .5
 للمجموعة التعاونية.يقوم ببناء االعتماد المتبادل اإليجابي  .5
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 يقوم ببناء المسؤولية الفردية لدى الطلبة. .5
 يقوم ببناء التعاون بين المجموعات. .4
 يوّضح معايير النجاح للمجموعات في التعلم التعاوني. .1
 يحّدد األنماط السلوكية المتوقعة.  .2

 أساليب التدريب:-

 التعلم التعاوني. 
 المحاضرة. 

 المواد واألجهزة التدريبية:-

 العمل. أوراق 
  .سبورة ثابتة 
  جهاز عرض البيانات(Data Show). 
 ( قارن األعداد، حقوق الطفلملوثات الهواء، الرسالة، دروس). 

 اإلجراءات التدريبية:-

تمثل عملية تنفيذ التعلم التعاوني، الخطوة العملية المهمة لتطبيق األفكار والنظريات واألسس التي 
التعلم. ويتمثل دور المعلم في هذه المرحلة بالقيام بمجموعة من يقوم عليها هذا النمط من أنماط 

 .الخطوات الفرعية الضرورية لنجاح التعلم التعاوني المنشود

-525-525بالترتيب الذي ورد ذكره في الصفحات )تطبيق خطوات طريقة التعلم التعاوني تم 
 ( مع إجراء التغييرات المناسبة في كيفية تحقيق كل خطوة.524

 (: شرح المهام في التعلم التعاوني1مادة علمية رقم )

ويظهر أهمية الفعالية الفردية التي وأهدافه، يجب أن يشرح المعلم لتالمذته معنى العمل المشترك، 
ويجب أن ، والفعالة بين األعضاء المجموعة، وعالقات العمل الصحيحةيقوم بها كل عضو في 

كما ينبغي أن ، بعض طرق وأساليب تنظيم الفعالية رح عليهميشرح لتالمذته كيفية العمل، وأن يقت



194 
 

يشرح المعلم اإلجراءات التي يجب أن يتبعها التالمذة، ويعطي أمثلة لتساعدهم على فهم ما 
كما يجب أن يطرح أسئلة محددة للتأكد من ية، لونه في إكمال المهام األكاديميتعلمونه ويفع

 .يذهاالتالمذة للمهمة المطلوب تنفاستيعاب 

 (: شرح المهام التعلمية                                    1ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                              الزمن: 

 أن يشرح المتدرب المهام التعلمية بالتعاون مع أعضاء مجموعته. األهداف:

 يشّجع المتدرب كل عضو من أعضاء مجموعته على المشاركة.أن           

 عزيزي المتدرب:

" بطريقة التعلم التعاوني، حقوق الطفلتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه "(: 1نشاط تدريبي )
التعلمية الخاصة بهذا الدرس للطلبة قبل أن توزع عليهم أوراق العمل، تعاون مع  مهامبشرح ال قم

 أعضاء مجموعتك في تنفيذ هذا الموقف؟

" بطريقة التعلم التعاوني، ملوثات الهواءتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:2نشاط تدريبي )
توزع عليهم أوراق العمل، تعاون مع بشرح المهام التعلمية الخاصة بهذا الدرس للطلبة قبل أن  قم

 أعضاء مجموعتك في تنفيذ هذا الموقف؟

قم " بطريقة التعلم التعاوني، الرسالةتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:3نشاط تدريبي )
بشرح المهام التعلمية الخاصة بهذا الدرس للطلبة قبل أن توزع عليهم أوراق العمل، تعاون مع 

 في تنفيذ هذا الموقف؟أعضاء مجموعتك 

 (: بناء االعتماد المتبادل اإليجابي10مادة علمية رقم )

 .أو يفشلوا معا  في مواقف التعلممعا  التالمذة إما أن ينجحوا أن االعتماد المتبادل اإليجابي  عنيي

 ويكون االعتماد المتبادل اإليجابي عن طريق:

 .تحقيق الهدف المشترك 
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 تركة.الحصول على المكافأة المش 
 .المشاركة باستخدام المصادر واألدوات 
 .تمييز أو تحديد األدوار 
 .تفعيل دور التشجيع في المجموعة 

 (: بناء االعتماد المتبادل اإليجابي10ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                      الزمن: 

ببناء االعتماد المتبادل اإليجابي للمجموعة التعاونية بالتعاون مع أن يقوم المتدرب  األهداف:
 أعضاء مجموعته.

 عضاء مجموعته.ألالمتدرب المساعدة أو التوضيح  قّدمأن ي          

 :عزيزي المتدرب

" بطريقة التعلم التعاوني، حقوق الطفلتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:1نشاط تدريبي )
 االعتماد المتبادل اإليجابي للمجموعة التعاونية بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟قم ببناء 

" بطريقة التعلم التعاوني، ملوثات الهواءتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:2نشاط تدريبي )
 قم ببناء االعتماد المتبادل اإليجابي للمجموعة التعاونية بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

" بطريقة التعلم التعاوني، قم الرسالةتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:3) نشاط تدريبي
 ببناء االعتماد المتبادل اإليجابي للمجموعة التعاونية بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

 (: بناء المسؤولية الفردية 11مادة علمية رقم )

التعلم لكل عضو، وال إن الغرض من مجموعات التعاون هو الوصول إلى أعلى مستوى من 
تكون المجموعة حقا  تعاونية لو كان أعضاؤها "مسترخين" أي يسمحون لآلخرين بإنجاز كل 

 يتعلمون، فإنه يمكن للمعلم أن يسترشد باآلتي:و  يعملونالمهام، وللتأكد من أن كل األعضاء 
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  اختيار أعضاء المجموعة عشوائيا  ليشرحوا طبيعة المهمة التي أسندت إليهم
 )اإلجابات(.

 .تكليف الطلبة بأداء واجبات بيتية فردية 
 .إعطاء اختبارات فردية متنوعة 
 . مراجعة الطلبة ألعمال بعضهم بعضا 
 .استخدام الطلبة لما تعلموه سابقا  في مواقف تعلمية جديدة مختلفة 
 .اختيار ورقة واحدة من المجموعة بطريقة عشوائية إلعطاء الدرجة 
 أعضاء المجموعة ما تعلموه.  أن يعلم الطلبة بقية 

 (: بناء المسؤولية الفردية                                11ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                  الزمن: 

بالتعاون مع أعضاء ف: أن يقوم المتدرب ببناء المسؤولية الفردية في المجموعة التعاونية اهداأل
 موعته.مج

 أن يعبِّر المتدرب عن دعمه وقبوله ألعضاء مجموعته.         

 عزيزي المتدرب:

" بطريقة التعلم التعاوني، حقوق الطفلتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:1نشاط تدريبي )
 قم ببناء المسؤولية الفردية للمجموعة التعاونية بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

" بطريقة التعلم التعاوني، ملوثات الهواءتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:2نشاط تدريبي )
 قم ببناء المسؤولية الفردية للمجموعة التعاونية بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

" بطريقة التعلم التعاوني، قم الرسالةتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:3نشاط تدريبي )
 ة للمجموعة التعاونية بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟ببناء المسؤولية الفردي
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 (: بناء التعاون بين المجموعات              12مادة علمية رقم )

ل بناء ويتم هذا بتعميم النتائج اإليجابية المنبثقة عن التعلم التعاوني على الصف بأكمله، من خال
التعاون اإليجابي بين أعضاء المجموعة ويقوم المعلم ببناء وتعزيز ، التعاون بين المجموعات

 الواحدة من جهة، وبين المجموعات األخرى من جهة ثانية، وذلك عن طريق:

 .)صياغة أهداف مشتركة للصف بأكمله إضافة لألهداف الفردية والزمرية )الجماعية 
 . إعطاء درجات إضافية إذا حقق الصف بأكمله محكا  للتفوق تم وضعه مسبقا 
 تشار المجموعة التي أنهت مهامها بين المجموعات األخرى، وذلك من العمل على ان

 أجل تقديم المساعدة لمن يحتاجها، حتى يتم إنجاز المهمة على أكمل وجه.
  مقارنة نتائج المجموعات التي أنهت عملها مع بعضها بعضا  والعمل على رصد نقاط

 االتفاق وجوانب االختالف وتقديم التغذية الراجعة.

 (: بناء التعاون بين المجموعات                          12مل رقم )ورقة ع

 دقائق 50اسم المجموعة:                               الزمن: 

 أن يقوم المتدرب ببناء التعاون بين المجموعات بالتعاون مع أعضاء مجموعته.ف: اهداأل

 بصوت مسموع.أن يلّخص المتدرب ما توصلت إليه المجموعة           

 عزيزي المتدرب:

" بطريقة التعلم التعاوني، حقوق الطفلتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:1نشاط تدريبي )
 قم ببناء التعاون بين المجموعات بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

التعاوني، " بطريقة التعلم ملوثات الهواءتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:2نشاط تدريبي )
 قم ببناء التعاون بين المجموعات بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

" بطريقة التعلم التعاوني، قم الرسالةتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:3نشاط تدريبي )
 ببناء التعاون بين المجموعات بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟
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 النجاح                                (: توضيح محكات13مادة علمية رقم )

يعتمد على أساس نظام إن التقويم المستخدم في عمل المجموعات التعاونية، هو التقويم الذي 
لذا فإن على المعلم وضع معايير تقويم أداء الطلبة في بداية الدرس، أي توضيح محكي المرجع، 

إنجازهم، وذلك من أجل أن يتسنى لكل عضو الكمية والكيفية التي سيتم بها قياس المواصفات 
حلة إلى معرفة أين يقف في مستوى اإلنجاز، وبناء على ذلك فإنه يتم انتقال الطالب من مر 

فالمعلم قد يضع محكات األداء بتصنيف عمل الطلبة حسب مستوى  ،أخرى أو من تعلم إلى آخر
ية يحصل على تقدير "أ"، ومن % أو أكثر من الدرجة النهائ90األداء، فمثال  من يحصل على 

% يحصل على تقدير "ب"، وال تعد المجموعة أنهت عملها 89% إلى 80يحصل على عالمة 
 (518، 5001)سليمان، %.  81إال إذا حصل جميع أعضائها على 

 (:  توضيح محكات النجاح                               13ورقة عمل رقم )

 دقائق 50الزمن:                                        اسم المجموعة:                

 أن يوّضح المتدرب محكات النجاح بالتعاون مع أعضاء مجموعته.ف: اهداأل

 أن يدّقق المتدرب المعلومات والنتائج التي تم توصل إليها.            

 عزيزي المتدرب:

" بطريقة التعلم التعاوني، حقوق الطفلتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:1نشاط تدريبي )
 قم بتوضيح محكات النجاح بالنسبة لهذا الدرس بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

" بطريقة التعلم التعاوني، ملوثات الهواءتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:2نشاط تدريبي )
 النجاح بالنسبة لهذا الدرس بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟ قم بتوضيح محكات

" بطريقة التعلم التعاوني، قم الرسالةتخيل أنك ستقوم بتنفيذ درس عنوانه " (:3نشاط تدريبي )
 بتوضيح محكات النجاح بالنسبة لهذا الدرس بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

 

 



199 
 

 توقعة                   (: تحديد األنماط السلوكية الم14مادة علمية رقم )

يتضمن مصطلح التعاون العديد من االقتراحات واالستخدامات المختلفة، وسوف يحتاج المعلمون 
المرغوبة داخل مجموعات من أجل تعريف التعاون العملي إلى تحديد السلوكيات المناسبة و 

خالل تفاعالتهم وأنشطتهم ويمكن تقسيم األنماط السلوكية المتوقعة من أفراد المجموعات ، التعلم
 المختلفة إلى اآلتي:

 أنماط سلوكية يلتزم بها األفراد قبل البدء بالعمل، وتتمثل في اآلتي: -5
 البقاء في المجموعة. .5
 عدم التجوال داخل الحجرة الدراسية. .5
المحافظة على النظام والعمل بهدوء دون ضجيج في أثناء الدرس  .5

 التعاوني.
المناقشات أو تبادل اآلراء واألفكار التحدث بصوت منخفض خالل  .4

 المختلفة.
احترام األدوار وتوخي العدل عند توزيع هذه األدوار واالبتعاد النهائي  .1

 عن األنانية والتسلطية والمحاباة.
أنماط السلوك الواجب أن يلتزم بها أفراد المجموعة خالل العمل، وتتمثل هذه األنماط  -5

 في اآلتي: 
 ح كيفية الحصول على اإلجابة.استطاعة كل عضو أن يشر  .5
 الطلب من كل عضو ربط ما يجري تعلمه حاليا  مع ما سبق تعلمه. .5
التأكد من أن كل عضو في المجموعة يفهم المادة ويوافق على  .5

 اإلجابات المطروحة.
 تشجيع كل األفراد على المشاركة.  .4
 نقد األفكار ال نقد األشخاص. .1
 موعة اآلخرون.االستماع بعناية لما يقوله أعضاء المج .2
 عدم تغيير العضو رأيه إال عندما يكون مقتنعا  منطقيا .  .2
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 (: تحديد األنماط السلوكية المتوقعة                   14ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                   الزمن: 

من أعضاء المجموعات في أثناء العمل  السلوكية المتوقعةأن يحدد المتدرب األنماط ف: اهداأل
 مجموعته. أعضاءبالتعاون مع  التعاوني

 أن يتوّسع المتدرب في المعلومات التي يتم التوصل إليها.         

 عزيزي المتدرب:

المجموعات في أثناء العمل  عضاءمن أ  األنماط السلوكية المتوقعة ما (:1نشاط تدريبي )
 ؟حقوق الطفل"بالنسبة لدرس " مجموعتك وقوموا بتحديدهاأعضاء التعاوني، تناقش مع 

ملوثات درس " في من أعضاء المجموعات األنماط السلوكية المتوقعة ما (:2نشاط تدريبي )
 مجموعتك وقوموا بتحديدها؟ أعضاء، تناقش مع "الهواء

، "الرسالةدرس " فيمن أعضاء المجموعات  األنماط السلوكية المتوقعة ما (:3نشاط تدريبي )
 مجموعتك وقوموا بتحديدها؟ أعضاءتناقش مع 

 درسًا بطريقة التعلم التعاوني مؤكدًة على مهارات التنفيذ:تطبق المدربة 

 الثانيالصف: قارن األعداد                                          درس رياضيات:

 مقارنة األعداد باستخدام أكبر من، أصغر من، األكبر، األصغر. الهدف العام:

يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادرا  بالتعاون مع أعضاء  األهداف التعليمية:
 مجموعته على أن:

 يحّوط العدد األكبر. .5
 يحّوط العدد األصغر. .5
 يرّتب األعداد من األصغر إلى األكبر. .5
 .األصغر إلى األكبر عداد منيرّتب األ .4
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 العمل بدون ضجيج.  المهارة التعاونية:

 تحديد حجم المجموعة: 

 ضعفاء(2متوسطين، 55ممتازين، 8فرضا :  52)عدد تالمذة الصف 

 مجموعات 1عدد المجموعات:  

 تالمذة. 2مجموعتين   5تالمذة  و   1مجموعات   5عدد أفراد المجموعة: 

 الطريقة غير المتجانسة وفقا  لمستويات التحصيل. طريقة تكوين المجموعات:

أطلب من كل مجموعة اختيار اسم من مفردات الدرس مثل: األكبر، األصغر، خط األعداد، 
 اآلحاد، العشرات.

 يجلس أعضاء كل مجموعة في المقاعد بشكل متقابل وجها  لوجه. ترتيب الصف:
 وسط                                                                                               ضعيف       ممتاز                              

 ضعيف                                                                        متاز                          وسط                           وسط                                                                                           م

 

 وسط           وسط                                                                                                                  وسط                 

 ممتاز              ضعيف                                                                        

 وسط                                وسط                                                                 

 

 ضعيف             ممتاز                                                                        

 ضعيف             ممتاز وسط            ضعيف                                                                                                               

 وسط                               وسط  ممتاز                           ممتاز                                                                                        

 

 ممتاز                                                     ضعيف           وسط                                                                        

 أوراق العمل المواد التعليمية:

 مقّوم.و ناطق، و  مشّجع،و مالحظ، و مسّجل، و منّسق، األدوار: 

.  ما 42؟ 42.  ما العدد الذي يأتي بعد 9؟ 50مراجعة: ما العدد الذي يأتي قبل   التهيئة:
 .90؟ 95و  89العدد الذي يأتي بين 
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 اليوم يا أحبائي سنتعلم مقارنة األعداد.

 تعل م:

 أري التالمذة كيف تقارن األعداد باستخدام اآلحاد والعشرات.

ذا تساوى رقم العشرات، )إذا اختلف رقم العشرات، فالعدد الذي يحوي عشر  ات أكثر هو األكبر، وا 
 فالعدد الذي يكون فيه رقم اآلحاد أكبر يكون هو األكبر(

 44                 45               59:  أعطي مثاال  

 .45أكبر من العدد  44، والعدد 45أصغر من العدد  59العدد 

 )أرسمه على السبورة(أري التالمذة كيف تقارن األعداد باستخدام خط األعداد. 

أرجو من أعضاء ، اآلن سأوزع على كل مجموعة ورقة عمل تتضمن مهمةشرح المهام: 
 المجموعة التعاون في حلها.

 أعزائي التالمذة قارنوا بين األعداد وقوموا بتحويط العدد األكبر بالتعاون مع أعضاء مجموعتكم.

 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي.

 الفردية.بناء المسؤولية 

 في أثناء العمل أكتب محك النجاح على السبورة. محك النجاح:

 .5، من يحل تمرينين 5تمارين  4، من يحل 5من يحل كل التمارين يأخذ درجة 

 العمل بدون ضجيج.تحديد األنماط السلوكية المتوقعة: 

 (:1ورقة عمل رقم )

 مناقشة دقائق 5ئق للحل + دقا 5اسم المجموعة :                            الزمن: 

 األهداف:



203 
 

 أن يتعاون التلميذ مع أعضاء مجموعته في تحويط العدد األكبر. .5
 أن يعمل التلميذ ضمن مجموعته بدون ضجيج. .5

 عزيزي التلميذ:

 حّوط العدد األكبر بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

45    52                       18   24                      22   22  

50    45                       25   59                      95   59 

أصّحح و أعرض اإلجابة الصحيحة على السبورة، و  بعد انتهاء الوقت، تعرض المجموعات عملها،
 ثم أعّزز.

أعزائي التالمذة تعاونوا مع أعضاء مجموعتكم في المقارنة بين األعداد أوزع ورقة العمل الثانية، 
 وتحويط العدد األصغر.

 5، من يحل تمرينين 5تمارين  4، من يحل 5من يحل كل التمارين يأخذ درجة  محك النجاح:

 (:2ورقة عمل رقم )

 مناقشة دقائق 5دقائق للحل +  5:                            الزمن: اسم المجموعة

 األهداف:

 أن يتعاون التلميذ مع أعضاء مجموعته في تحويط العدد األصغر. .5
 أن يعمل التلميذ ضمن مجموعته بدون ضجيج. .5

 عزيزي التلميذ:

 حّوط العدد األصغر بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

15   52                    58   29                     59   25 

80   22                 45    52                      10    81 
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أصّحح و أعرض اإلجابة الصحيحة على السبورة، و  بعد انتهاء الوقت، تعرض المجموعات عملها،
 ثم أعّزز.

 أعزائي أريد منكم اآلن ترتيب األعداد من األصغر إلى األكبر بالتعاون مع أعضاء المجموعة

 5، من يحل تمرين 5، من يحل تمرينين 5رجة من يحل كل التمارين يأخذ د محك النجاح:

 (:3ورقة عمل رقم )

 مناقشة دقائق 5دقائق للحل +  5اسم المجموعة :                            الزمن: 

 األهداف:

 أن يتعاون التلميذ مع أعضاء مجموعته في ترتيب األعداد من األصغر إلى األكبر. .5
 ضجيج.أن يعمل التلميذ ضمن مجموعته بدون  .5

 عزيزي التلميذ:

 رّتب األعداد من األصغر إلى األكبر بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

54   58   55              

42   25    12 

51    50    50 

أطرح عليهم بعض و أجلس معهم، و أتجول بين المجموعات، في أثناء عمل المجموعات: 
 التغذية الراجعة.لهم أقدم و أالحظ سلوكهم وتفاعلهم، و األسئلة، 

أتدخل لتعليم المهارة التعاونية، وأشجع من و أتدخل عند وجود مشكلة إلرشادهم، التدخل: 
 يمارسها.

أصّحح و أعرض اإلجابة الصحيحة على السبورة، و  بعد انتهاء الوقت، تعرض المجموعات عملها،
 رى(.وراق العمل وكل مجموعة تصحح لألخأمكن ان تتبادل المجموعات يثم أعّزز )



205 
 

 لوحة المقارنة:

 درجة التعاون درجة تنفيذ العمل اسم المجموعة
   
   
   
 

 التقويم النهائي: 

 في دفتره التمرين اآلتي: تلميذكل يحل 

شجرة مشمش، رّتب أنواع األشجار من  55شجرة ليمون و  52شجرة لوز و  55في حقل جدي 
 العدد األكبر إلى العدد األصغر؟

 درجات أفراد كل مجموعة، وتعطى الدرجة للمجموعة.تحسب متوسطات 

 .أطلب من كل مجموعة تحليل عملهامعالجة عمل المجموعات: 

 المكافآت. إعادة فكرة المقارنة، وا عالن المجموعة الفائزة، وا عطاءغلق الدرس: 

 .51-54في كتاب األنشطة والتدريبات ص 55-5التمارين من الواجب المنزلي: 

 

مهارتي  ا  بطريقة التعلم التعاوني مطبق هتحضير اختر درسا  من أحد المواد، وقم ب :بيتيالواجب ال
 اتخاذ القرارات والتنفيذ.
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52/55/5055الجلسة الخامسة:   

 مراجعة

 :)علوم للصف الثاني( على المتدربين ما فوائد النباتات؟قامت المدربة بتطبيق درس 

 الثاني                             ما فوائد النباتات؟درس: علوم                     الصف: 

 :تحديد األهداف 
 الهدف العام: تعّرف فوائد النباتات بالتعاون مع أعضاء المجموعة.

األهداف التعليمية واالجتماعية: يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس بالتعاون مع أعضاء مجموعته 
 أن:

 يعّدد فوائد النباتات. .5
 النباتات بحسب فائدتها.يصّنف  .5
 يتبادل اآلراء واألفكار مع أعضاء مجموعته. .5

 المهارات العملية: المالحظة، التصنيف.

 :في الصف( ا  تلميذ 50) تحديد حجم المجموعة 
 تالمذة. 1مجموعات في كل مجموعة  4

 :والساق، عشوائية؛ أكتب على السبورة الجذور،  اختيار طريقة تكوين المجموعة
 وأسأل التالمذة من يريد أن ينضم إلى مجموعة الجذور وهكذا. ،األزهارو  واألوراق،

 :أرتب جلوس التالمذة في المقاعد بشكل متقابل وجها  لوجه. ترتيب غرفة الصف 
 :صور نباتات.و نباتات حية،  إعداد المواد التعليمية 
 :مالحظ.و مسؤول الزمن، و حامل األدوات، و مشّجع، و منّسق،  توزيع األدوار 
 أقوم بمراجعة معلومات التالمذة السابقة هيئة:الت 

 من يعدد أجزاء النبات؟    هل النباتات مفيدة؟
 دعونا إذا  نتعرف اليوم بعض فوائد النباتات.
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  :لنباتات مختلفة يأتي الحامل  ا  أوزع على المجموعات نباتات وصور شرح المهام
 عليها أن تفعل:يجب وأشرح لكل مجموعة ما  ،( دقائق1أحدد الزمن ب)و  ،ويأخذها

أعزائي التالمذة لديكم مجموعة من النباتات والصور لنباتات مختلفة تعاونوا مع بعضكم 
 .في مالحظة الصور واستخالص فوائد كل جزء من أجزاء هذه النباتات

  وأؤكد على  االعتماد المتبادل اإليجابيفي أثناء العمل أتجول بين التالمذة وأشجع على
 (.سؤولية الفرديةالمدور كل فرد )

 أحث  على التعاون بين المجموعات. 
 كل مجموعة لديها أربع نباتات(أوضح محكات النجاحأعّلق لوحة المقارنة و( : 

 درجات. 4نباتات تنال  4المجموعة التي تذكر فوائد  -
 درجات. 5نباتات تنال  5المجموعة التي تذكر فوائد  -
 درجتين.المجموعة التي تذكر فوائد نباتين تنال  -
 المجموعة التي تذكر فوائد نبات واحد تنال درجة واحدة. -

  أن يتبادلوا اآلراء مع بعضهم البعض ويلتزموا بالعمل  يتوقع من الطلبةأذكر أنه
 التعاوني.

أضع درجة للمهارة التعاونية في أثناء تجولي، ومن ينتهي أوال  من المجموعات أضع له 
 درجة على الزمن )السرعة(.

 بين الطلبة. لتفاعل وجهًا لوجهأرت ب ا 
 وعملهم. أتفقد سلوك الطلبة 
 عند وجود حاجة لذلك أو ظهور صعوبة لدى المجموعات. أقد م المساعدة ألداء المهمة 
  ل لتعليم المهارة التعاونية  اكتسابها بشكل صحيح. في حال عدمأتدخ 

كل مجموعة ليقرأ ما بعد انتهاء الزمن أخرج القارئ من إجراء مناقشة بين المجموعات: 
 توصلت إليه مجموعته وأضع الدرجة المناسبة.

 ....ما رأيكم بإجابة المجموعة األولى وهكذا
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 :لوحة المقارنة
 النتيجة اإلجابة الزمن تبادل اآلراء اسم المجموعة

     
     
     
     
 

 تثبيت اإلجابة الصحيحة على السبورة.
 المتميزين.مكافأة المجموعات والطلبة 

  :التقويم النهائي 
 صّنف النباتات اآلتية بحسب فوائدها:

 ملفوف، جذوع، زهرة، بابونج، نعنع، بذور، ثمار، برتقال، جزر، قصب السكر.
 الزينة األخشاب غذاء فوائد طبية

    
    
    
    
    

 

  :والضعف يتم تحليل أداء كل مجموعة وتحديد نقاط القوة معالجة عمل المجموعة
 بالتعاون بين المعلمة والطلبة.

 :غلق الدرس 
للنباتات فوائد كثيرة لإلنسان والحيوان منها فوائد طبية وغذائية تعلمنا في هذا الدرس أن: 

 وتفيد في إنتاج األخشاب والزينة لذلك يجب علينا زراعة النباتات والعناية بها.
 الواجب المنزلي:

 بجذورها؟اذكر ثالثة نباتات نتغذى  -
 سّم مصدرا  نباتيا  للسكر؟ -
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 هل للنباتات فوائد أخرى؟ -

 .من المتدربين ثم تم أخذ الوظائف-

تم انتقاء عدد من الطلبة من كل مجموعة ليقوموا بتنفيذ دروس مطبقين مهارات اتخاذ القرارات و 
 ومهارات التنفيذ بالمشاركة مع جميع المتدربين وتم التعليق على الدروس وتقويمهم.

 قامت المدربة بإعطاء المتدربين بعض المالحظات العامة عن الدروس:

 اً أوراق العمل ليست تقويم. 
 .االلتزام بكل المهارات وبتسلسلها 
  األنماط السلوكية المتوقعة = األهداف االجتماعية. المهارات التعاونيةالتأكيد على = 
 :فردي أو جماعي. التقويم النهائي 

من متعدد، صح أو غلط، وصل أو مطابقة، اختيار اإلجابة أسئلة موضوعية )اختيار 
 .الصحيحة، أكمل الفراغات(

 .معالجة عمل المجموعة 
 .غلق الدرس 
 .التهيئة 
 .محك النجاح 
 :نشرح المهمة أي نقرأ السؤال ونشرحه للتالمذة ونوضح المطلوب منه وما  شرح المهام

وأطلب منهم التعاون في  وعاتالذي عليهم فعله. )ال أقول أوزع أوراق عمل على المجم
 .(حلها فقط

  .ال نشرح الدرس 
 )تعّلم(  نشرح بعد االنتهاء.

 .الزمن 
 :نفسها. أوراق العمل هي فقرات الدرس المهام 
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مهمات على عدد  4أو  5إما مهمة واحدة فقط لكل المجموعات أو توزيعها إلى أجزاء )
من نفسها مهام كل مجموعتين المهمة  5مجموعات و  2المجموعات( )أو إذا كان لدي 

 .أجل توفير الوقت(
أحيانا  تكون المهمة جاهزة في الدرس )مثال : الرياضيات: فلنعمل معا ، علوم: ملوثات 

 .الهواء(
 إذا كان هناك فكرة إضافية يجب توضيحها وتثبيت النظري على السبورة.

 هكذا كتابة بل نعدد مهاراتها: ال نكتب مهارات التنفيذ 
 تحديد األنماط السلوكية المتوقعة.و بناء التعاون، و بناء المسؤولية، و بناء االعتماد، 

 مهارات التفقد والتدخل:
 التدخل لتعليم المهارة التعاونية.و تقديم المساعدة، و تفقد سلوك الطلبة، و ترتيب التفاعل، 

  الثالث والرابع أحيانا  تحتاج إلى حصتين.الصفين االجتماعيات في دروس 
 .كتاب األنشطة والتدريبات في الرياضيات والعلوم 
 لغة العربية.دروس ال 
 .تحضير أكثر من درس من أجل التمكن 

د(، ثم جرت 30بطريقة التعلم التعاوني مدة الفيديو )تم عرض فيديو لمعلم يقوم بتنفيذ درس 
 مناقشة بين المدربة والطلبة فيما تمت مشاهدته.
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 54/55/5055 الجلسة السادسة:

والتدخل التفقدمهارة موضوع الجلسة: -  

هداف الجلسة:أ-  

بالتعاون مع  بطريقة التعلم التعاونيالتفقد والتدخل  : أن يتمكن المتدرب من مهارةعامالهدف ال
 أعضاء مجموعته.

أن يكون قادرا  )بالتعاون  مهارات التفقد والتدخل يتوقع من المتدرب في نهايةة: تعليمياألهداف ال
 عضاء مجموعته( على :أ مع 

 ترتيب التفاعل بين الطلبة وجها  لوجه. .5
 تفقد سلوك الطلبة. .5
 تقديم المساعدة ألداء المهمة. .5
 التعاونية.التدخل لتعليم المهارات  .4

 أساليب التدريب:-

 التعلم التعاوني. 
 المحاضرة. 

 المواد واألجهزة التدريبية:-

 أوراق العمل. 
 سبورة ثابتة. 
  جهاز عرض البيانات(Data Show). 
 فيديوهات تعليمية. 
 مواقع تاريخية(و كتابة مقطع، و المحافظة على البيئة، و ، 9حقائق الضرب بـ) دروس. 
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 اإلجراءات التدريبية:-

-525-525بالترتيب الذي ورد ذكره في الصفحات )تطبيق خطوات طريقة التعلم التعاوني تم 
 ( مع إجراء التغييرات المناسبة في كيفية تحقيق كل خطوة.524

 (: ترتيب التفاعل وجهًا لوجه             15مادة علمية رقم )

لوجه بين الطلبة، من خالل وجود على المعلم أن يتأكد من أنماط التفاعل والتبادل اللفظي وجها  
 التلخيص الشفوي وتبادل الشرح والتوضيح.

 ترتيب التفاعل وجهًا لوجه             (: 15ورقة عمل رقم )

 دقائق 1اسم المجموعة:                                                            الزمن: 

 ة وجها  لوجه بالتعاون مع أعضاء مجموعته.ف: أن يرّتب المتدرب التفاعل بين الطلباهداأل

 أن يتوّسع المتدرب في المعلومات التي يتم التوصل إليها.          

 عزيزي المتدرب:

قم بترتيب التفاعل بين الطلبة وجها  لوجه بالتعاون مع أعضاء مجموعتك  (:1نشاط تدريبي )
 "؟9حقائق الضرب بـبالنسبة لدرس "

بترتيب التفاعل بين الطلبة وجها  لوجه بالتعاون مع أعضاء مجموعتك قم  (:2نشاط تدريبي )
 "؟المحافظة على البيئةبالنسبة لدرس "

قم بترتيب التفاعل بين الطلبة وجها  لوجه بالتعاون مع أعضاء مجموعتك  (:3نشاط تدريبي )
 "؟كتابة مقطعبالنسبة لدرس "

 (: تفقد سلوك الطلبة16مادة علمية رقم )

علم عمل المجموعات، من خالل التجوال بين الطلبة، في أثناء انشغالهم بأداء مهامهم، يتفقد الم
ومالحظة سلوكهم، وتفاعلهم مع بعضهم البعض، وفيما إذا كانوا قد فهموا ما أوكل إليهم من 
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مهام، وكيفية استخدامهم للمصادر واألدوات، ويقوم المعلم في ضوء ذلك بإعطاء تغذية راجعة، 
تقان المهام األكاديمية.وتشجيع اال  ستخدام الجيد للمهارات، وا 

 (: تفقد سلوك الطلبة                                   16ورقة عمل رقم )

 دقائق 1اسم المجموعة:                                                           الزمن: 

أثناء قيامهم بمهامهم بالتعاون مع أعضاء أن يقوم المتدرب بتفقد سلوك الطلبة في ف: اهداأل
 مجموعته.

 أن يتأّكد المتدرب من فهم جميع أعضاء مجموعته للمهمة التي تم عملها.           

 عزيزي المتدرب:

حقائق قم بتفقد سلوك الطلبة في أثناء قيامهم بمهامهم بالنسبة لدرس " (:1نشاط تدريبي )
 ؟بالتعاون مع أعضاء مجموعتك "9الضرب بـ

قم بتفقد سلوك الطلبة في أثناء قيامهم بمهامهم بالنسبة لدرس "المحافظة  (:2نشاط تدريبي )
 على البيئة" بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟

 "كتابة مقطع"بالنسبة لدرس قم بتفقد سلوك الطلبة في أثناء قيامهم بمهامهم  (:3نشاط تدريبي )
 ؟ ء مجموعتكبالتعاون مع أعضا

 تقديم المساعدة ألداء المهمة(: 17مادة علمية رقم )

، وعند إحساسه التالمذةفي ضوء ما يالحظه في أثناء تفقده ألداء يقدم المعلم توضيحا  للمشكلة 
 التالمذة، وقد يعيد التعليم أو يتوسع فيما يحتاج هم في أداء المهمة الموكلة إليهمبوجود مشكلة لدي

 إلى معرفته. 

 تقديم المساعدة ألداء المهمة(: 17ورقة عمل رقم )

 دقائق 1الزمن:                    اسم المجموعة:                                  

 .أن يقّدم المتدرب المساعدة ألداء المهمة الموكلة للطلبة بالتعاون مع أعضاء مجموعتهف: اهداأل
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 األفراد. أن ينقد المتدرب األفكار وليس          

 عزيزي المتدرب:

حقائق الضرب قم بتقديم المساعدة ألداء المهمة الموكلة للطلبة في درس " (:1نشاط تدريبي )
 ؟    بالتعاون مع أعضاء مجموعتك "9بـ

المحافظة على قم بتقديم المساعدة ألداء المهمة الموكلة للطلبة في درس " (:2نشاط تدريبي )
 ؟    بالتعاون مع أعضاء مجموعتك "البيئة

 "كتابة مقطعقم بتقديم المساعدة ألداء المهمة الموكلة للطلبة في درس " (:3نشاط تدريبي )
 ؟    بالتعاون مع أعضاء مجموعتك

 (: التدخل لتعليم المهارات التعاونية                   18مادة علمية رقم )

ية، في حال وجود مشكلة لدى الطلبة في إجراءات أكثر فاعليستطيع المعلم أن يتدخل ويقترح 
 التفاعل فيما بينهم.

 (: التدخل لتعليم المهارات التعاونية                   18ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                  الزمن: 

لدى الطلبة بالتعاون مع أعضاء  نيةالمهارات التعاو ل المتدرب لتعليم أن يتدخّ ف: اهداأل
 مجموعته. 

 أن يدمج المتدرب مجموعة من األفكار المختلفة في موقف واحد.           

 عزيزي المتدرب:

في أثناء قيام  ل لتعليم مهارة الثقة بالنفس لدى أعضاء كل مجموعةتدخّ  (:1نشاط تدريبي )
بالتعاون مع  ،"9في درس "حقائق الضرب بـالمجموعات بالعمل على إنجاز المهمات المكلفة بها

 أعضاء مجموعتك؟
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في أثناء قيام  ل لتعليم مهارة االتصال لدى أعضاء كل مجموعةتدخّ  (:2نشاط تدريبي )
بالتعاون  ،في درس "المحافظة على البيئة"المجموعات بالعمل على إنجاز المهمات المكلفة بها

 مع أعضاء مجموعتك؟

في أثناء قيام ل لتعليم مهارة القيادة لدى أعضاء كل مجموعة تدخّ  (:3نشاط تدريبي )
بالتعاون مع أعضاء ، "كتابة مقطعفي درس "المجموعات بالعمل على إنجاز المهمات المكلفة بها

 مجموعتك؟

 على مهارات التفقد والتدخل. درس بطريقة التعلم التعاوني مؤكدةً  تطبيقتقوم المدربة ب

 الرابع الصف:مواقع تاريخية                                                   الدرس:

 حصتان المدة:اجتماعية                            دراسات  المادة:

 تحديد األهداف:

 تعّرف أهم المواقع التاريخية في الجمهورية العربية السورية. الهدف العام:

يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس بالتعاون مع أعضاء  واالجتماعية:األهداف التعليمية 
 مجموعته أن:

 يعّدد أهم المواقع األثرية في سورية. .5
 .يحّدد مواقع المدن التاريخية على خريطة سورية .5
 .يعّدد بعض القالع والحصون في سورية .5
 .بعض المساجد والكنائس في سورية يذكر .4
 .يصف بعض القصور .1
 سورية ودورها الحضاري في التاريخ.يستنتج أهمية  .2
 ينقد األفكار وليس األفراد. .2

 تلميذا  فرضا ( 50)الصف مؤلف من  تحديد حجم المجموعة:

 تالمذة. 1مجموعات: في كل مجموعة  4أوزع التالمذة إلى 
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 ثة مستويات )ممتاز، متوسط، ضعيف(غير متجانسة؛ أضع في كل مجموعة ثال الطريقة:

 أسماء المجموعات: 

 المجموعة األولى: المدن التاريخية.

 المجموعة الثانية: القالع والحصون.

 المجموعة الثالثة: الكنائس والمساجد.

 المجموعة الرابعة: القصور.

 بشكل متقابل وجها  لوجه في المقاعد. أجلس المجموعاتترتيب الصف: 

كنائس، و مساجد، و حصون، و خريطة سورية األثرية، صور )قالع،  إعداد المواد التعليمية:
 قصور(، فيديو عن المواقع األثرية في سورية.و 

 مالحظ.  و ناطق، و مشّجع، و مسّجل، و منّسق،  توزيع األدوار:

ثم طرح بعض األسئلة على التالمذة،  ريةفيديو عن المواقع األثرية في سو عرض  التهيئة:
 إلى عنوان الدرس )مواقع تاريخية(. همتوصل معوال

 أداءها. لكل مجموعة المهمة المطلوب منهاح أشر شرح المهام: 

 دقائق 1المدن األثرية                                   الزمن:  المجموعة األولى:

 مواقع المدن التاريخية على خريطة سورية. تحديد :هدفال

 عزيزي التلميذ: 

مع أعضاء مجموعتك. لديك خريطة سورية األثرية، حّدد عليها مواقع المدن التاريخية بالتعاون 
 أفاميا(و الرصافة، و بصرى الشام، و آلثار تدمر،  ا  )بعض المواقع والمدن األثرية، أعطيهم صور 

 دقائق 1القالع والحصون                               الزمن:  المجموعة الثانية:

 بعض القالع والحصون في سورية. تعداد :لهدفا
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 عزيزي التلميذ: 

 الع والحصون في سورية؛ لديك صور بعض الق

 قلعة أو حصن، موقعها، أهميتها؟صف كل 

 القلعة أو الحصن                  الموقع                    األهمية

  ...............             ...............                 ............... 

      ...............                ...............        ............... 

 اذكر اسم القلعة الموجودة في محافظتك؟    .................... .

 دقائق 1المساجد والكنائس                            الزمن:  المجموعة الثالثة:

 بعض المساجد والكنائس في سورية. ذكر :هدفال

 عزيزي التلميذ: 

 لديك هذه الصور تأملها جيدا :

 صالتهم يوم الجمعة؟ .................... . سلمونؤدي المأين ي

 أين يؤدي المسيحيون صالتهم؟ .................... .

 اذكر بعض أسماء المساجد والكنائس في سورية؟ وفي أي محافظة تقع؟

 المسجد أو الكنيسة                                            المحافظة

     ...............                                         ............... 

 ...............                                             ............... 

 اذكر اسم مسجد أو كنيسة في محافظتك؟ .................... .
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 دقائق 1القصور                                   الزمن:  المجموعة الرابعة:

 صف بعض القصور.و  :هدفال

 عزيزي التلميذ: 

 لديك صور بعض القصور في سورية سّمها وصفها واذكر في أي محافظة تقع؟

 اسم القصر                                                     المحافظة 

   ...............                                                ............... 

  ...............                                                ............... 

من خالل تحديد هدف كل مجموعة وتوزيع  االعتماد المتبادل اإليجابيأشجع التالمذة على 
 عضائها وتشجيعهم على التعاون.أ األدوار بين 

 .بشكل عشوائي أعضاء المجموعة طرح أسئلة علىمن خالل  المسؤولية الفرديةوأؤكد على 

 : أشرح محكات النجاح

 درجات. 1من يجيب عن جميع األسئلة ينال  -

 درجات. 5من يجيب عن نصف عدد األسئلة ينال  -

 من يجيب عن سؤال واحد ينال درجة واحدة. -

 : نقد األفكار وليس األفراد.السلوكيات المتوقعة من الطلبةأحّدد 

وعملهم،  أتفقد سلوكهمو بينهم وجها  لوجه،  أرتب التفاعلو، في أثناء العمل ذةأتجول بين التالم
 . أتدخل لتعليم المهارة التعاونيةو ألداء المهمة،  أقد م المساعدةو 

تعرض عملها أمام المجموعات أن  لإلجابةبعد انتهاء الوقت المحدد  كل مجموعة منأطلب 
 والنقد. األخرى للمناقشة

 أساعد التالمذة في الوصول إلى اإلجابات الصحيحة وأشعرهم أن األفكار من إنتاجهم.
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 :لوحة المقارنة

 النتيجة اإلجابة الزمن النظام التفاعل اسم المجموعة
      
      
      
      

 

 التقويم النهائي:

 .سورية مواقع المدن األثرية التي مرت معك على خريطةحدد  .1
 أكمل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة: .2

 من أهم المدن األثرية في البادية السورية ............. و ............. . -
تقع قلعة صالح الدين في محافظة ............. ، ومن القالع المهمة األخرى  -

 المرقب و .............. ............... وقلعة 
 صل بين المواقع التاريخية في العمود األول وما يناسبها في العمود الثاني: .3

 المسجد األموي                                             الرقة
 قصر هارون الرشيد                                       البادية السورية

 دمشق                              قصر الحير الشرقي والغربي
 كيف تحافظ على آثار بالدك؟ .4

أعطي دقيقة واحدة لكل مجموعة لمناقشة وتحليل أدائها ومدى تقدمها  معالجة عمل المجموعات:
 في تحقيق أهدافها.

تتميز سورية بموقعها الحضاري، والعديد من المعالم التاريخية األثرية المميزة غلق الدرس: 
 لذلك علينا أن نفخر ببلدنا ونحافظ على آثاره ونسعى دائما  إلى رقيه وازدهاره. ،والهامة

اجمع بعض الصور التاريخية لمواقع تاريخية في محافظتك، وحاور زمالءك  الواجب المنزلي:
 حولها بإشراف مدّرسك، وألصق بعضها على خريطة سورية في مكانها المناسب.
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 من خالل بطاقة المالحظة. امتدربين وتقويمهتم تطبيق بعض الدروس من قبل ال -

مدة الفيديو ) ومناقشته في الصف األول (حرف الواو) لغة عربيةتم عرض فيديو لدرس 
 ، وذلك في نهاية الجلسة.د(18
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 55/55/5055الجلسة السابعة: 

 ممهارة التقويموضوع الجلسة: -

 أهداف الجلسة:-

بطريقة التعلم التعاوني بالتعاون مع أعضاء التقويم : أن يتمكن المتدرب من مهارة عامالهدف ال
 مجموعته.

يتوقع من المتدرب في نهاية جلسات مهارة التقويم أن يكون قادرا  )بالتعاون ة: تعليمياألهداف ال
 مع أعضاء مجموعته(على :

 تقويم تعلم الطلبة. .5
 معالجة عمل المجموعات. .5
 غلق الدرس. .5

 يب التدريب:أسال-

 التعلم التعاوني. 
 المحاضرة. 

 المواد واألجهزة التدريبية:-

 أوراق العمل. 
 سبورة ثابتة. 
  جهاز عرض البيانات(Data Show). 
  ،تسلق و تكيف النباتات، و استكشاف الكسور المتكافئة، و دروس )أسماء االستفهام

 .األشجار(
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 اإلجراءات التدريبية:-

هذا النمط من التعلم، يقوم على أساس نظام محكي المرجع، بحيث إن التقويم المعمول به في 
لذا يعمل المعلم في بداية األمر على تعريف  ،ساس فيه للمجموعات وليس لألفراديكون التقويم األ

الطلبة بآلية ومعايير التقويم المستخدمة، حتى يشعر كل فرد بمسؤولية عمله تجاه المجموعة التي 
 ينتمي إليها. 

-525-525بالترتيب الذي ورد ذكره في الصفحات )تطبيق خطوات طريقة التعلم التعاوني تم 
 ( مع إجراء التغييرات المناسبة في كيفية تحقيق كل خطوة.524

 (: تقويم تعلم الطلبة11مادة علمية رقم )

محكي يم الو م أداءهم وتفاعلهم في المجموعة على أساس التقوّ يعطي المعلم اختبارات للطلبة، ويق
الطلبة أن يقدموا عرضا  لما تعلموه من مهارات ومهام،  منالمرجع، كما يمكن للمعلم الطلب 

يم مستوى تعلم و يم مختلفة، كما يستطيع أن يشرك الطلبة في تقو وللمعلم أن يستخدم أساليب تق
بعضهم بعضا ، ومن ثم تقديم تصحيح وعالج فوري لضمان تعلم جميع أعضاء المجموعة إلى 

 حد ممكن. أقصى

 (: تقويم تعلم الطلبة11ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                            الزمن: 

بالتعاون مع أعضاء التعلم التعاوني  طريقةوفق الطلبة  تعلم ف: أن يقّوم المتدرباهداأل
 مجموعته.

 للفكرة التي يقدمها. ا  منطقي ا  أن يعطي المتدرب تبرير          

 عزيزي المتدرب: 

" بالتعاون مع أعضاء أسماء االستفهامالطلبة بالنسبة لدرس " تعلم قم بتقويم (:1نشاط تدريبي )
 مجموعتك؟
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استكشاف الكسور اتبع أسلوب التقويم الذي تراه األكثر مناسبة لدرس " (:2نشاط تدريبي )
 طريقة التعلم التعاوني؟ علما  أنه نفذ وفق" بالتعاون مع أعضاء مجموعتك المتكافئة

" بالتعاون مع أعضاء تكيف النباتاتالطلبة بالنسبة لدرس "تعلم قم بتقويم  (:3نشاط تدريبي )
 مجموعتك؟

 (: معالجة عمل المجموعات                           20مادة علمية رقم )

لى تحليل تقدم أداء مجموعتهم ومدى استخدامهم للمهارات التعاونية، وعلى المعلم يحتاج الطلبة إ
تشجيع الطلبة أفرادا  أو مجموعات صغيرة أو الصف بأكمله على معالجة عمل المجموعة، 
وتعزيز المفيد من اإلجراءات والتخطيط لعمل أفضل، كما على المعلم تقديم تغذية راجعة، 

 التي قامت المجموعة بأدائها.وتلخيص األشياء الجيدة 

 (: معالجة عمل المجموعات                           20ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                            الزمن: 

االنتهاء من أن يقترح المتدرب أساليب )إجراءات( لمعالجة عمل المجموعات بعد ف: اهداأل
 مهامها في التعلم التعاوني بالتعاون مع أعضاء مجموعته.

 أن يطرح المتدرب أسئلة سابرة على أفراد مجموعته.         

 عزيزي المتدرب: 

" بالطريقة التي تراها أسماء االستفهامقم بمعالجة عمل المجموعات في درس " (:1نشاط تدريبي )
 مع أعضاء مجموعتك؟مناسبة للتعلم التعاوني بالتعاون 

" استكشاف الكسور المتكافئةقم بمعالجة عمل المجموعات في درس " (:2نشاط تدريبي )
 بالطريقة التي تراها مناسبة للتعلم التعاوني بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟ 

" بالطريقة التي تراها تكيف النباتاتقم بمعالجة عمل المجموعات في درس " (:3نشاط تدريبي )
 للتعلم التعاوني بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟  مناسبة
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 (: غلق الدرس21مادة علمية رقم )

يقوم المعلم بتشجيع الطلبة على تبادل اإلجابات واألوراق، وتلخيص النقاط الرئيسة في الدرس 
لتعزيز التعلم، كما يشجع الطلبة على طرح األسئلة عليه. وفي نهاية الدرس يجب أن يكون 

على تلخيص ما تعلموه، ومعرفة المواقف التعلمية المستقبلية التي يستخدمون فيها  الطلبة قادرين
 ما تعلموه. 

 (: غلق الدرس21ورقة عمل رقم )

 دقائق 50اسم المجموعة:                                                            الزمن: 

 أعضاء مجموعته.بالتعاون مع  الدرسأن يقوم المتدرب بغلق ف: اهداأل

 أن يبتدع المتدرب أجوبة أخرى مبتكرة.                   

 عزيزي المتدرب: 

بالتعاون مع أعضاء  "أسماء االستفهاممناسب لدرس "قم بتقديم غلق  (:1نشاط تدريبي )
 ؟مجموعتك

بالتعاون مع  "استكشاف الكسور المتكافئةقم بتقديم غلق مناسب لدرس " (:2نشاط تدريبي )
 ؟أعضاء مجموعتك

بالتعاون مع أعضاء  "تكيف النباتاتقم بتقديم غلق مناسب لدرس " (:3نشاط تدريبي )
 ؟مجموعتك

 درسًا بطريقة التعلم التعاوني مؤكدة على مهارات التقويم:تطبق المدربة 

 الثالث  الصف:                                                    لغة عربيةالمادة: 

 استماعالمجال: تسّلق األشجار                                     عنوان الدرس: 

 دقيقة 90مدة الدرس:                             حصتانالحصص المخصصة للدرس: 
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 النقاط التعليمية:

 تسلق فراس أشجار البستان. .5
 هجوم الدبابير على فراس. .5
 مشاهدة فراس للصرصور. .5
 فراس النهائي البحث عن هواية جديدة.قرار  .4

 تحديد األهداف: 

 .االستماع إلى القصةالهدف العام: 

 األهداف التعليمية واالجتماعية:

 يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادرا  على القيام باآلتي:

 أن يستمع إلى القصة بانتباه. .5
 ألسئلة.أن يتعاون مع مجموعته في اإلجابة عن كل زمرة من ا .5
 أن يحدد شفويا  مكان كل حدث بالتعاون مع أعضاء مجموعته. .5
 أن يكمل عناصر القصة كتابيا  بالتعاون مع أعضاء مجموعته. .4
 أن يتواصل مع أعضاء مجموعته في أثناء العمل التعاوني. .1
 أن يسرد حوادث القصة بشكل منفرد أمام رفاقه. .2
 لإلجابة عن األسئلة.أن يقّدر أهمية التعاون مع أعضاء مجموعته  .2

( أعضاء حسب 2-5يحدد المعلم حجم المجموعة المالئم للعمل من ) تحديد حجم المجموعة:
نريد حجم ، (50عدد الطلبة في الصف وطبيعة المهام. لنفترض أن عدد طلبة الصف )

 ، وبالتالي يتكون لدينا ست مجموعات.1المجموعة 

بتكوين مجموعات غير متجانسة في مستوى  يقوم المعلمتحديد طريقة تكوين المجموعات: 
 التحصيل.
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يتم ترتيب المقاعد بحيث يجلس أعضاء كل مجموعة على مقربة من ترتيب غرفة الصف: 
 بعضهم، متقابلين وجها  لوجه، حتى تسهل عملية التواصل البصري والفكري بينهم.

 أوراق العمل.و لوحة تمثل صورة الدرس،  إعداد المواد التعليمية:

مالحظ، و مشّجع، و مسّجل، و يحدد المعلم دور كل طالب في المجموعة )منّسق،  األدوار: وزيعت
 ناقد(.و 

إلى أين تذهبون في العطلة يا أطفال؟، هل هناك بستان في بيت  يقوم المعلم بالتهيئة للدرس:
 ماذا يوجد فيه؟ جدكم؟

سئلة، ويطلب من كل مجموعة يوزع المعلم أوراق العمل على المجموعات، ويقرأ األشرح المهام: 
 .حل المهمة المكلفة بها ضمن الزمن المحدد

 بين الطلبة. االعتماد المتبادل اإليجابييشّجع المعلم على 

 .بالمسؤولية الفرديةيذّكر المعلم الطلبة 

 .يحث  على التعاون بين المجموعات

 يوض ح محكات النجاح.

 وهي هنا التواصل مع أعضاء المجموعة. :األنماط السلوكية المتوقعة يحد د

 يتجول المعلم بين المجموعات.

 .التفاعل بين الطلبة وجهًا لوجه يرت ب

 .د سلوك الطلبةتفق  ي

 الالزمة للمجموعات. يقّدم المعلم التغذية الراجعة

 يختار المعلم أحد الطلبة عشوائيا  ويوجه له سؤاال .

 .يقد م المساعدة ألداء المهمة
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ل   (.التواصل)مهارة  المعلم لتعليم المهارات التعاونيةيتدخ 

بعد االنتهاء تعرض كل مجموعة نتائج عملها من خالل المنسق،  مناقشة نتائج المجموعات:
ويقوم المعلم بتقويم أعمالهم من خالل المحك الذي تم وضعه، وتعطى كل مجموعة درجة، 

 أة.والمجموعة الحائزة على أعلى الدرجات تحصل على مكاف

 الدرجة اسم المجموعة
 االتصال التعاون السؤال

    
    
    
 

 مسابقة في سرد حوادث القصة بين المجموعات. تقويم تعلم الطلبة:

يوفر المعلم وقتا  لكل مجموعة لتقوم بتحليل أدائها، ومناقشة مدى معالجة عمل المجموعات: 
 فيها من أجل تجنبها مستقبال .تقدمها في تحقيق األهداف، واألخطاء التي وقعت 

يرسم المعلم مخططا  للقصة على السبورة، ويقوم بكتابة )تلخيص( أهم األحداث غلق الدرس: 
 التي جرت فيها.

 أن يتدّرب التلميذ على سرد حوادث القصة في البيت. الواجب المنزلي:

 أوراق العمل:

 (:1ورقة عمل رقم )

 دقائق 1الزمن:                               اسم المجموعة:                      

 الهدف: أن يتعاون التلميذ مع مجموعته في اإلجابة عن األسئلة.

 عزيزي التلميذ:
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ودّون اإلجابة في مكانها المخصص، بالتعاون مع أعضاء  قم باإلجابة عن األسئلة اآلتية،
 مجموعتك؟

 ما هواية فراس عندما كان صغيرا ؟ -5
 ؟تهفراسا  هوايمن كان يشارك  -5
 ماذا حدث مع فراس على شجرة المشمش؟ -5

 اإلجابة:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -5ج              

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5ج              

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5ج              

 (:2ورقة عمل رقم )

 دقائق 1اسم المجموعة:                                                    الزمن: 

 الهدف: أن يتعاون التلميذ مع مجموعته في اإلجابة عن األسئلة.

 عزيزي التلميذ:

صص، بالتعاون مع أعضاء ودّون اإلجابة في مكانها المخ قم باإلجابة عن األسئلة اآلتية،
 مجموعتك؟

 كيف تخلص فراس من سرب الدبابير؟ -5
 ما صفات الصرصور الذي رآه فراس على شجرة اللوز؟ -5
 اتخذ فراس قرار اإلقالع عن التسلق مرتين، فمتى كانت المرة األولى؟ -5
 لماذا تراجع عن قراره في المرة األولى؟ -4

 اإلجابة:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -5ج              
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5ج              

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5ج              

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4ج              

 (:3ورقة عمل رقم )

 دقائق 1اسم المجموعة:                                                    الزمن: 

 الهدف: أن يحدد التلميذ  شفويا  مكان كل حدث بالتعاون مع أعضاء مجموعته.

 عزيزي التلميذ:

 كل حدث مما يأتي، بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟ حدد شفويا  مكان

 .تسلق فراس األشجار 
 .هجوم الدبابير على فراس 
 .مشاهدة فراس الصرصور 

 (:4ورقة عمل رقم )

 دقائق 1اسم المجموعة:                                                    الزمن: 

 ون مع أعضاء مجموعته.الهدف: أن يكمل التلميذ عناصر القصة كتابيا  بالتعا

 عزيزي التلميذ:

 أكمل عناصر القصة بالتعاون مع أعضاء مجموعتك؟
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 العنوان

. . . . . . . . . . 

 عناصر القصة:

 الزمان:   . . . . . . . .                           . . . . . . . .

 . . . . . . . .  الشخصيات:  . . . . . . . .           . . . . . . . .            

 المكان:   . . . . . . . .                           . . . . . . . .

 الخاتمة:  . . . . . . . .

 

، وتم تقويمهم من خالل دروس متنوعة وتطبيقها على رفاقهمقام بعض المتدربين بشرح وتنفيذ -
 بطاقة المالحظة.

مدة  "،السالسل الغذائية"يطبق باستخدام طريقة التعلم التعاوني  علوم تم عرض فيديو لدرس
 د(.10الفيديو )
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 (5)ملحق 

قبل التعديل بطاقة مالحظة مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني  

 مستوى أداء المعلم مؤشرات األداء
 منخفض متوسط عال  

رات
لقرا

ذ ا
تخا

ت ا
هارا

م
 

التعليمية والتعاونية للدرس بما يتوافق مع  األهداف دحد  
 .طريقة التعلم التعاوني

   

 م طلبة الصف إلى مجموعات تعلمية تعاونية.قسّ 
 

   

 المناسب للعمل. د حجم المجموعةحد  
 

   

ن المجموعات  بطريقة مناسبة. كو 
 

   

بطريقة تساعد على عمل المجموعات  ب غرفة الصفرت  
 التعاونية.

   

 الالزمة للدرس. التعليمية المواد أعد  
 

   

 .الالزم لتنفيذ كل مهمة د الزمنحد  
 

   

 في المجموعات.  د أدوار الطلبةحد  
 

   

فيذ
التن

ت 
هارا

م
 

 .م التهيئة المناسبة للدرسقدّ 
 

   

 .أعطى الطلبة تعليمات وقواعد العمل التعاوني
 

   

 .التعلمية )التعاونية( للطلبة شرح المهام
 

   

    .على المجموعاتوالمواد  ع المهام التعليميةوز  



232 
 

 
 ع على االعتماد المتبادل اإليجابي بين الطلبة.شجّ 
 

   

 ر باألهداف التي يجب تحقيقها وبالوقت المخصص.ذكّ 
 

   

 .د على المسؤولية الفردية لدى الطلبةأكّ 
 

   

 على التعاون بين المجموعات.  حثّ 
 

   

    .ح معايير( للمجموعات)وضّ  النجاحشرح محكات 

 من الطلبة. د السلوكيات المتوقعةحد  
 

   

رات
مها

 

 لمراقبة )لتفقد( عملها. ل بين المجموعاتتجو  
 

   

د من جلوس الطلبة في وضع يوفر التواصل البصري تأكّ 
 بين أفراد المجموعة.

 

   

 مع كل مجموعة بعض الوقت في أثناء تنفيذ المهمة.جلس 
 

   
قبة

مرا
 وال

خل
لتد
ا

 

على المجموعات للتأكد من فهمهم لطبيعة  طرح األسئلة
 العمل )المهمة(.

   

 .قام بمالحظة سلوك الطلبة وتفاعلهم
 

   

 استخدم أساليب مناسبة الستثارة دافعية الطلبة.
 

   

 الالزمة للمجموعات. م التغذية الراجعةقد  
 

   

 الالزمين للمجموعات واألفراد. المساعدةالدعم و مقد  
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 ل عند وجود مشكلة إلرشاد المجموعة للحلول المناسبة.تدخّ 
 

   

 حرص على اإلجابة عن أسئلة المجموعات وليس األفراد.
 

   

 .ل لتعليم المهارات التعاونيةتدخ  
 

   

 الذين يمارسون مهارات تعاونية.ع وامتدح الطلبة شجّ 
 

   

ويم
التق

ت 
هارا

م
 

 طلب من المجموعة التي تنهي عملها مساعدة اآلخرين.
 

   

جعل المجموعات تعرض نتائجها أمام طلبة الصف بعد 
 انتهاء الوقت المخصص.

 

   

 سمح بإجراء مناقشة بين المجموعات. 
 

   

المجموعات طلب من الطلبة المقارنة بين إنجازات 
 المختلفة.

 

   

 رصد مواطن القوة والضعف في إنجاز كل مجموعة.
 

   

 له هوجّ من كل مجموعة و  أحد الطلبة اختار عشوائياً 
 سؤاال . 

 

   

 على أساس محكي المرجع. م تعلم الطلبةقو  
 

   

 استخدم التقويم الفردي إلى جانب التقويم الجماعي.
 

   

 .عمل المجموعاتر وقتًا لمعالجة وف  
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 مختصر ألبرز ما تم تدارسه فيه. غلق الدرس بتلخيص
 

   
 

قام بإعطاء المكافآت وا عطاء نقاط إضافية عند وصول 
 الجميع لمستوى اإلتقان.

 

   

 

 المحك:

 % فأكثر من الدرجة النهائية فقد وصل إلى مستوى اإلتقان.91من يحصل على 

 من الدرجة النهائية يحصل على تقدير )أ( ممتاز / رائع.% أو أكثر 90من يحصل على 

لى مزيد من 89 -% 80من يحصل على درجة ) %( يحصل على تقدير )ب( جيد / متمكن وا 
 تطوير قدراتك.

%( يحصل على تقدير )ج( مقبول / تحتاج إلى 29 -% 20من يحصل على درجة )
 المساعدة.

 التأهيل والتدريب. % ضعيف / يلزمك إعادة20من يحصل على أقل من 

 وجوده( و 5رجة عالية يأخذ ثالث درجات )( حيث أن وجود السلوك بد552الدرجة النهائية )
 .(5وجوده بدرجة منخفضة يأخذ درجة واحدة )( و 5بدرجة متوسطة يأخذ درجتين )

 .( درجة فأكثر فقد وصلت إلى مستوى اإلتقان559إذا حصلت على )

 .ر فأنت رائع( درجة فأكث555إذا حصلت على  )

لى مزيد من تطوير قدراتكدرجة فأنت متمكن و  (555 - 500إذا حصلت على )             .ا 

 .درجة فأنت تحتاج إلى المساعدة  (99 - 88إذا حصلت على )

 التدريب لتقديم العون( درجة فأقل فأنت يلزمك االتصال فورا  بمسؤول 82إذا حصلت على )
 .المساعدةو 
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 (6)ملحق 

بعد التعديل مالحظة مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاونيبطاقة   

:السنةالقسم:                                              مقدمة الطالب:  

 التاريخ:                                    الزمرة:

 

 مستوى أداء المعلم مؤشرات األداء
 منخفض متوسط عال  

رات
لقرا

ذ ا
تخا

ت ا
هارا

م
 

حّدد األهداف التعليمية والتعاونية للدرس بما يتوافق مع 
 طريقة التعلم التعاوني.

   

 حّدد حجم المجموعة المناسب للعمل.
 

   

 كّون المجموعات بطريقة مناسبة.
 

   

رّتب غرفة الصف بطريقة تساعد على عمل المجموعات 
 التعاونية.

   

 أعّد المواد التعليمية الالزمة للدرس.
 

   

 حّدد أدوار الطلبة في المجموعات. 
 

   

فيذ
التن

ت 
هارا

م
 

 .قّدم التهيئة المناسبة للدرس
 

   

 شرح المهام التعلمية التعاونية للطلبة.
 

   

 شّجع على االعتماد المتبادل اإليجابي بين الطلبة.
 

   

    أّكد على المسؤولية الفردية لدى الطلبة.
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 حّث على التعاون بين المجموعات. 

 
   

    .محكات النجاح للمجموعات شرح

 حّدد السلوكيات المتوقعة من الطلبة.
 

   

خل
لتد
 وا
فقد

 الت
رات

مها
 

 رّتب التفاعل وجها  لوجه.
 

   

 تفّقد سلوك الطلبة.
 

   

 قّدم المساعدة ألداء المهمة.
 

   

 تدّخل لتعليم المهارات التعاونية.
 

   

 قام بمناقشة نتائج المجموعات.
 
 

   

ويم
التق

ت 
هارا

 م
 قّوم تعلم الطلبة.

 
   

 وّفر وقتا  لمعالجة عمل المجموعات.
 

   

 غلق الدرس.
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، و وجوده (3)وجود السلوك بدرجة عالية يعطى له ثالث درجات  إذ إن (63) الكليةالدرجة 
، و وجوده بدرجة منخفضة يعطى له درجة واحدة فقط (2)بدرجة متوسطة يعطى له درجتان 

(1). 

 .منخفض درجة  فإن أداءك (34 –21) إذا حصلت على

 درجة  فإن أداءك متوسط. (49 – 35)إذا حصلت على 

 .عالدرجة  فإن أداءك  (63 – 50)إذا حصلت على 
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 (7)ملحق 

 القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين

 

 التطبيق القبلي م
 

 التطبيق البعدي
 

1 22 46 
2 21 40 
3 21 50 
4 21 36 
5 24 52 
6 21 47 
7 23 60 
8 22 45 
9 27 60 
10 24 56 
11 23 56 
12 23 53 
13 23 50 
14 22 57 
15 22 46 
16 22 54 
17 27 61 
18 24 56 
19 23 55 
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20 24 54 
21 21 43 
22 23 50 
23 24 50 
24 27 57 
25 22 40 
26 21 48 
27 23 57 
28 22 44 
29 23 58 
30 21 48 
31 21 42 
32 24 50 
33 25 55 
34  23 45 
35 22 48 
36 21 49 
37 21 51 
38 25 60 
39 22 57 
40 21 49 
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 (8)ملحق 

 صعوبات تجربة الدراسة

ة في أثناء إجراء من اإلشارة إلى عدد من الصعوبات التي اعترضت الباحث ال بد في النهاية
 الدراسة ومنها:

بعض الصعوبات في الجلسات األولى ولكنها بدأت تتالشى تدريجيا  في الجلسات الالحقة، إذ إن 
الطلبة المعلمين لم يعتادوا على مثل هذا األسلوب من قبل، وقد بدت أمارات التعجب واالستغراب 

منهم وأهداف البرنامج إال أن كل شيء صعب  ةليهم في البداية، فرغم توضيح أدوارهم المطلوبع
وغامض في البداية خاصة إذا كان شيئا  جديدا  وغير مألوف، وكذلك عندما أصبح الطلبة 
أن يقارنون أنفسهم بزمالئهم في الزمر األخرى، والطريقة التي كانوا يتلقون التربية العملية بها، إال 

هذه الصعوبة ما لبثت أن تالشت عندما أدرك المعلمون المتدربون أهمية هذا البرنامج الذي 
يطبق عليهم، وأهمية الطريقة التي يتناولها، والفائدة العملية التي سيحصلون عليها من جراء 
تدريبهم على هذه الطريقة، خاصة أن معلوماتهم عنها ال تتعدى التقسيم إلى مجموعات دون 

فة اآللية المتبعة في ذلك ودورهم كمعلمين، وأنهم لم يتلقوا خالل دراستهم الجامعية أي تدريب معر 
على هذه الطريقة مما أدى إلى نسيانهم لخطواتها، باإلضافة إلى أن المنهاج الجديد يتطلب 
ا استخدام هذه الطريقة وتفعيلها بكثرة، وللتخلص من هذه الصعوبة قامت المدربة بشرح أهمية هذ
البرنامج والغاية منه للمتدربين، فهم اختيروا بشكل عشوائي كعينة لتطبيق بحث ماجستير عليهم، 
وأنه سوف يتم تدريبهم على المهارات الخاصة بطريقة تدريس حديثة وهامة ال يعرفون كيفية 
تطبيقها، وستتم مناقشة كل خطوة أو كل مهارة من مهارات التدريس بشكل عملي من خالل 

سة والتطبيق، وسيتم تقييم األداء والحكم عليه مباشرة من خالل تقديم التغذية الراجعة الممار 
الفورية، ومن خالل بطاقة مالحظة األداء، مما يعزز عملية التعلم واالكتساب، هذا األمر تطلب 

ارهم الكثير من الوقت في بداية التجربة ريثما اعتاد المتدربون على هذه الطريقة وقاموا بتنفيذ أدو 
 بشكل صحيح.
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 (9) ملحق

 ملحق األشكال

 

 
 (1)الشكل 

 ة في مجموعات التعلم التعاونيطلبطريقة توزع ال
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 (2)ل الشك

 لغرفة الصف الترتيب العنقودي

 

 
 (3) الشكل

 لغرفة الصف الترتيب الدوار أو المتحرك
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 (4) الشكل

 لغرفة الصف الترتيب الدائري
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 (10)ملحق 

 قام المتدربون بإعدادها  خطط )تصميم( دروسنماذج 

 وفق طريقة التعلم التعاوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































































































Syrian Arab Republic                                 

Tishreen University  

Education Faculty 

Department of Child Education 

 

 

Efficiency of Training Program in getting 

Teaching Skills using Cooperative Learning 

Method for fourth year students a row teacher 

in Tishreen University 

 

 

A study submitted to get Master's degree in Education  

 

 

Prepared by  

Rasha Rezk Alazhar  

 

 

Supervised by  

Dr. Maisaa Hamdan  

Head of the Department of Curriculum and Teaching Methods  

Tishreen University 

 

 

 

 هـ1435-1436

 م2014-2015



 ummaryStudy S 

 Introduction: 

The curriculum development, and the introduction of the latest trends in 

teaching processes, and the use of means of technological progress in the 

implementation, and take care of the process of preparation of the teacher 

and the other all the goals and objectives of the educational worthwhile, 

but will remain limited what the intention was not going to create a 

learning environment to achieve a balance between the exciting ability to 

cognitive achievement and raise the innovative capacity of teachers, and 

for this became educators in the atheist and the twentieth century took 

care of in the manner that enable students to achieve better learning more 

from their care in the manner that enables the teacher to provide the best 

studied, and to a change in teaching methods that focus on the teacher, 

such as speech and debate, to Activities centered around the student 

himself or solve problems such as cooperative learning. 

Cooperative learning one of the teaching techniques that came in the 

contemporary educational movement, which researches and studies have 

shown its positive impact in the academic achievement of students, and is 

based on the division of students into small groups to work together in 

order to achieve the goal or goals of classroom learning. Such a concept 

is not new to educators and teachers, so they are using collective learning 

as one of the various educational activities from time to time, but what it 

says cooperative learning is to create an organizational structure for the 

work of the student group so that indulges all members of the group in 

learning according to a clear and defined roles, with the assurance that 

each member of the group learns the learning material. 

And confirms many of the thinkers and pioneers of education and 

management on the importance of cooperative learning by teachers in 

most developed countries of the world, and that the concept relies on a 

strategy aimed at developing the educational work by improving the 

performance of vocational teacher and a leader, where he began with the 

early nineteenth century to focus on the concept of learning Cooperative 

theoretical and practical statement and its impact on improving teachers' 

professional growth programs, as well as trying to consolidate the 

teachers convinced of the importance of the practice of cooperative 

learning as an input in the development of classroom management style. 



Study problem: 

Based on the foregoing problem of the study it has identified with the 

following question:  

What effectiveness of training program in giving the skills of 

teaching with the collaborative learning among students of the fourth 

year a row teacher in Tishreen University? 

Study importance:  

The present study is a response to educational voices calling for 

continuity workout modern and diverse teaching methods, instead of the 

usual teaching method practiced in our schools in the Arab world in 

general, and in Syria in particular, and its importance comes from it: 

1. It may be one of the leading research (to the knowledge of the 

researcher), in the Syrian Arab Republic, which deals with a training 

program for teachers students at the Faculty of Education at the fourth 

year on skills of teaching with collaborative learning. 

2. Provide a training program based on cooperative learning to give the 

teaching skills to teachers students, can makers of programs of 

preparation and training teachers in basic education before the service to 

use it. 

3. Offers calendar tool is the note card to teaching skills in a collaborative 

learning, you can benefit from them in the evaluation of teachers' 

performance. 

4. May contribute to the revision on the practical education programs 

provided for teachers students in the College of Education to include 

training on the use of modern and effective teaching methods in practice. 

Study Objectives: This study aimed to: 

1. Study the effectiveness of a training program in giving the skills of 

teaching with the collaborative learning (decision-making, 

implementation, inspection and intervention, and calendar) to the students 

of the fourth year a row teacher in Tishreen University. 



2. The study of the level of effectiveness of the training program in giving 

the skills of  teaching with cooperative learning for students of the fourth 

year a row teacher in Tishreen University. 

Study Questions: In the light of the objectives of the study, the study 

tried to answer the following questions: 

What effectiveness of training program in giving the skills of 

teaching with the collaborative learning among students of the fourth 

year a row teacher in Tishreen University? And bisect about him the 

following questions: 

1. What teaching skills with the collaborative learning method which 

should be acquired by the teachers students in the College of Education of 

the fourth year a row teacher in Tishreen University?  

2. What effectiveness of a training program to instill decision-making 

skills in the cooperative learning manner for students of the fourth year a 

row teacher in Tishreen University? 

3. What effectiveness of a training program to instill implementation 

skills in the cooperative learning manner for students of the fourth year a 

row teacher in Tishreen University? 

4. What effectiveness of a training program to instill inspection and 

intervention skills in the cooperative learning manner for students of the 

fourth year a row teacher in Tishreen University?  

5. What effectiveness of a training program to instill calendar skills in the 

cooperative learning manner for students of the fourth year a row teacher 

in Tishreen University?  

6. What is the level of effectiveness of the training program in giving the 

skills of teaching with cooperative learning for students of the fourth year 

a row teacher in Tishreen University? 

Study Hypotheses: To answer questions about the study, the following 

hypotheses tested at the level of significance (@ = 0.05): 

There is no statistically significant difference between the mean 

degrees of the experimental group in the two applications pre and 



post skills with regard to teaching collaborative learning. And it is 

divided by the following assumptions: 

1. There is no statistically significant difference between the mean 

degrees of the experimental group in the two applications pre and post 

with regard to decision-making skills in the collaborative learning. 

2. There is no statistically significant difference between the mean 

degrees of the experimental group in the two applications pre and post 

with regard to implementation skills in the collaborative learning. 

3. There is no statistically significant difference between the mean 

degrees of the experimental group in the two applications pre and post 

with regard to inspection and intervention skills in the collaborative 

learning.  

4. There is no statistically significant difference between the mean 

degrees of the experimental group in the two applications pre and post 

with regard to calendar skills in the collaborative learning.  

5. The training program does not achieve the appropriate level of 

effectiveness in giving the skills of teaching with cooperative learning for 

students of the fourth year a row teacher in Tishreen University. 

Study Limits: The study was conducted within the following limits: 

 (A) Chapters I and II of the academic year (2013- 2014) m. 

(B) A sample of students of the Faculty of Education of the fourth year a 

row teacher in Tishreen University in Latakia province. 

(C) Skills of teaching with the collaborative learning manner (decision-

making, implementation, inspection and intervention, and calendar). 

Study Methodology: Use the semi-experimental curriculum to study the 

effectiveness of the training program to instill in the skills of teaching 

with the collaborative learning manner through the comparison between 

the results of the study group in the two applications pre and post for note 

card the skills of teaching with the collaborative learning manner, and use 

the experimental design with one group, and has a pre-test and post 

approach.  



 

Study Variables: consisted in: 

Independent variable: training program based on cooperative learning. 

Dependent variables: skills of teaching with the collaborative learning 

manner (decision-making, implementation, inspection and intervention, 

and calendar). 

Study Tools: 

Note Card for skills of teaching with the collaborative learning manner 

(the researcher preparation). 

  Original Community: 

The original society for the study brewed from all teachers students in the 

College of Education the fourth year a row teacher in Tishreen University 

in Lattakia for the academic year (2013/2014) m, and enrolled in the 

practical education, totaling (809) students. 

Study Sample:  

Distributes students fourth year a row teacher at Tishreen University in 

Lattakia in the practical education to the factions at random, and these 

cliques be is like clusters of students, were selected sample (cluster) of 

these clusters were randomly assigned to be the study sample, and 

consisted of (40) students (37 females and 3 males). 

Study Procedures:  After reviewing the educational literature and 

previous studies on the study variables, carried out the following actions: 

1. Preparation of the training program: The training program has been 

prepared in accordance with the following stages: 

(A) Identify the overall goal of the proposed training program. 

(B) Setting goals for the proposed training program. 

(C) Selection content of the proposed training program. 

(D) Choice of methods and methods of teaching the proposed training 

program. 



(E) Design educational activities and assistance apparatus. 

(F) Account ratified the proposed training program. 

(G) Conduct calendar the proposed training program. 

2. Preparation of the study tool: 

It is a note card to skills of teaching with the collaborative learning 

manner, and making sure of sincerity by viewing on a group of gentlemen 

of the arbitrators, and the expense of stability across the observers 

agreement. 

3. conduct the experiment: and that according to the following steps: 

 (A) Selection of the study sample: choosing a coterie of factions practical 

education for students of the fourth year a row teacher with cluster 

random manner. 

(B) The tribal application for note card to determine the availability of 

skills of teaching with the collaborative learning manner among students 

teachers. 

 (C) The application of the training program based on cooperative 

learning for the experimental group as the researcher training. 

 (D) The dimensional application for note card on the study sample to get 

the results. 

4. processing the data Statistically, and discuss, interpret the results, 

writing the study report and its proposals in the light of the results. 

Study Results:  

The study found the following results: 

The training program was based on cooperative learning clear impact 

in giving teaching skills with collaborative learning manner for teachers 

students in the College of Education, fourth year a row teacher, having 

found statistically significant differences between the mean grades of the 

experimental group in the two applications pre and post for skills 

teaching in cooperative learning manner as a whole, and for each sub-

skill separately in favor of the post application, as a value of (t) for skills 



teaching in the collaborative learning manner amounted (33.685),and it is 

a function value at level (@ = 0.05). 

Training program has achieved an appropriate degree of the 

effectiveness amounted to (1.14) to instill in skills teaching with the 

cooperative learning manner for students of the fourth year a row teacher 

at Tishreen University, and the size of the training program effect was 

large to instill these skills to members of the sample (10.79) and the 

pragmatic significance reached 98%. 

Study Proposals:  

In light of the view of the literature relevant to the study and its borders, 

we can put forward some ideas and proposals can be summarized as 

follows: 

- Further studies on the impact of giving the teachers students skills of 

teaching with the collaborative learning manner in another subsidiary 

in the development of critical thinking, creative  as its effect variables

thinking, and beyond knowledge.  

- Conducting studies on the relationship between (skills) teaching using 

cooperative learning and increase the effectiveness of teaching 

(educational process) in various stages of education in the light of the 

multiple variables: as a way of classroom organization, and the size of the 

appropriate group (optimization), and economic and social background of 

the students, and the epistemic background for teachers. 

- Conducting studies on the impact of the use of teachers for skills of 

teaching with the cooperative learning manner in social skills 

development, and higher-order thinking skills, and the skills of science 

operations with their students. 

- Further similar studies including the design of training programs to 

other teaching methods. 

- Conduct pilot studies to compare the effectiveness of the use of 

cooperative learning strategy and some other teaching strategies to instill 

teaching skills in teachers students. 
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