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 ق تذسيس التشبية الفٌية:: الهذف االول : اى يعذد  الوتعلن ابشص طشائ1

 

ثبعزجبز اٌ يبدح انزسثٛخ انفُٛخ يبدح رطجٛقٛخ ٔنٓب انعدٚد يٍ انفٕائد ٔاالْداف 

يٕػؼ ثبنشكم ٔنٛط كهٓب انزعهًٛٛخ ٚزى ردزٚعٓب ثبنعدٚد يٍ انطسائق اثسشْب  

 : االرٙ

 

  
 

طشيقححححة العلحححح  الححححزتٌي   وححححا ر شتهححححا الوححححتعلن يىضحححح  اى  الهذف الثاًي: .2

 االدبيات العلوية.

 

 العل  الزتٌي  طشيقة *

 

نقددددددددد يٓددددددددسد يعددددددددًٛبد يزعددددددددددح    

 نهعظف انرُْٗ يُٓب : 

))انقظددددف انددددرُْٗ ا ديطددددبز انددددديب  ا 

 رٕنٛد االفكبز ا رغبذة االفكبز  (( 

 

طرائق 
تدريس 

 التربية الفنية

طريقة 
التدريس 
 التبادلي

طريقة لعب 
 الدور

طريفة  التعلم 
الفردي 
 الموجه

طريقة 
 العرض 

طريقة 
 النمذجة

طريقة التعلم 
 التعاوني

طريقة 
 المشاريع 

طريقة حل 
 المشكالت

طريقة 
العصف 
 الذهني
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ا فددددٗ انًغددددبل انزسثددددٕٖ ْددددٕ انعظددددف انددددرُْٗ ٔ  اال دٌ دكضسْددددب اددددٕٛعب ٔاظددددزمدايب

ؽددسفٍٛ ًْددب انعقددم انجشددسٖ يددٍ رقددٕو ْددرِ انزعددًٛخ عهددٗ رظددٕز يٕ ددف رؾددد ثددٍٛ 

 عبَت ٔ انًشكهخ يٍ عبَت آخس , 

 

 دظدددهٕة رعهًٛدددٙ ًٚكدددٍلحححزلم يوتحححي تعشيححح  العلححح  الحححزتٌي  ححح  التعلحححين ب ًححح  :

اظدددزمدايّ يدددب انطدددية ا ؽٛدددش ٚقدددٕو انطدددية ثددديؽيت عُدددبٌ انزفكٛدددس ثؾسٚدددخ ربيدددخ 

ا عدددٍ دكجدددس عددددد يًكدددٍ يدددٍ انؾهدددٕل فززددددفق  فدددٗ يعددد نخ يدددب دٔ يشدددكهخ يدددب ثؾضدددب

فكددددبز ثةددددصازح ٔ ثعددددسعخ ٔ دٌٔ كددددبثؼ ا ىٌ ثقددددبي انفكددددسح فددددٗ انددددرٍْ ٚعٛددددق اال

غٛسْددب يددٍ االفكددبز عددٍ انمٓددٕز ا صددى ٚددزى انجؾددش يددٍ ثددٍٛ يغًددٕ  االفكددبز انزددٗ 

 رى رٕنٛدْب عٍ دفؼم فكسح دٌٔ انؾبعخ انٗ َقد دٔ رمطئخ ثقٛخ االفكبز.

 -تقىم طشيقة العل  الزتٌي عل  هجوىعة هي الوبادئ هٌها :

 انُقد ىٚخ فكسح أ زد٘ انٗ يسؽهخ يب ثعد رٕنٛد اىفكبز . ر عٛم .1

ر كٛدددد يجددددد كدددى يدددٍ اىفكدددبز ٚسفدددب ٔٚصٚدددد كٛفٓدددب ٔٚعدددزُد ْدددرا انًجددددا عهدددٗ   .2

ثعددد عدددد يددٍ  ردد رٙافزددساع يفددبدِ اٌ االفكددبز ٔانؾهددٕل الثداعٛددخ نهقؼددبٚب 

 انؾهٕل أ اىفكبز غجس انغٛدح .

 ؽسػ اىفكبز . رشغٛب اندٔزاٌ انؾس ثٍٛ اىفساد ثمظٕص  .3

 يؾبٔنخ انسثؾ ٔانزطٕٚس نألفكبز انًعطبح . .4

 

طشيقححححة العلحححح  الححححزتٌي  اتويححححة  الوححححتعلن  يىضحححح الهححححذف الثالحححح  : اى  .3

 : ي التذسيس 

 

 أتوية العل  الزتٌ     التذسيس 

َقدددم انزسكٛدددص فدددٗ عًهٛدددخ انزددددزٚط يدددٍ انزهقدددٍٛ اندددٗ انزسكٛدددص عهدددٗ يعدددزٕٚبد  -1

 انزفكٛس انعهٛب . 

 ردزٚت انطية عهٗ يٓبزح اَزبط دكجس عدد يٍ االفكبز غٛس انًعجٕ خ .  -2

 ٛس انطية ٔٚزؾدٖ  دزارٓى انعقهٛخ . ٚعزضٛس رفك -3

 اٚغبد دكجس عدد يٍ انؾهٕل ٔ انجدائم نًشكهخ يعُٛخ .  -4

 ػًبٌ انزعبٌٔ فٗ انزفكٛس ثٍٛ ؽية انفظم انٕاؽد .  -5
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 ردزٚت انطبنت عهٗ انظساؽخ ٔ انٕػٕػ عُد انزفكٛس فٗ يشكهخ يب .  -6

 .  شٚبدح ٔعٗ انطية ثبنًشبكم انؾٛبرٛخ ٔ كٛفٛخ ؽهٓب -7

 يُؼ انطية انؾسٚخ انًطهقخ فٗ انزفكٛس .  -8

 ثدزعخ دكجس دصُبي عًهٛخ انعظف انرُْٗ .  عرة اَزجبِ انطية -1

 

 :خطىات العل  الزتٌي الوتعلن يز ش  الهذف الشابع : اى  .4

 

 خطىات العل  الزتٌ  

) رٓٛئدددخ انًزعهًدددٍٛ نغهعدددخ انعظدددف اندددرُْٗ ( :ٔفدددٗ ْدددرِ انمطدددٕح  الخطحححىال االولححح 

ٚددددزى اخزٛددددبز دؽددددد دعؼددددبي انفسٚددددق نٛقددددٕو ثزدددددٍٔٚ االفكددددبز انًطسٔؽددددخ ٔ رؾدٚددددد 

عدددخ ٔ انٓددددف يدددٍ انغهعدددخ ٔ رؾدٚدددد ٔظدددبئم انزعهدددٛى انزدددٗ ًٚكدددٍ اظدددزمدايٓب فدددٗ انغه

رددددركٛس االعؼددددبي ثشددددسٔؽ انعظددددف انددددرُْٗ ٔ رًٓٛددددد نهًشددددكهخ انزددددٗ ٚددددزى فٛٓددددب 

 انعظف انرُْٗ . 

نهعظددددف انددددرُْٗ ) رٕنٛددددد االفكددددبز ٔ ردددددُٔٚٓب ( ٔر كٛددددد انًعهددددى  الخطححححىال الثاًيححححة

عهددٗ انًطهدددٕة كضدددسح عدددد االفكدددبز ٔدَدددّ كهًددب كبَدددذ غسٚجدددخ ٔ غٛددس ي نٕفدددخ كبَدددذ 

 ز . دفؼم ٔاالثزعبد عٍ انؾكى عهٗ االفكب

نهعظدددف اندددرُْٗ ) رظدددُٛف االفكدددبز ( ؽٛدددش ٚؼدددعٓب انطدددية فدددٗ  الخطحححىال الثالثحححة

 فئبد صى رسرٛجٓب ؽعت دًْٛزٓب . 

نهعظدددف اندددرُْٗ ) رقدددٕٚى االفكدددبز ( نهزعدددسف عهدددٗ دفؼدددهٓب نؾدددم  الخطحححىال الشابعحححة

ا يددددٍ انُقددددد ا ًٔٚكددددٍ نهًعهددددى رقددددٕٚى  انًشددددكهخ ا ُٔٚجةددددٗ دٌ ٚكددددٌٕ انزقددددٕٚى خبنٛددددب

 .الطبنخ ٔٔا عٛخ انؾم ٔ يدٖ يُبظجزّ نهٕ ذ االفكبز فٗ ػٕي ا

 ششوط تٌفيز أسلىب العل  الزتٌ  : 

 ؽبنت .  12انٗ  6رزكٌٕ عهعخ انعظف انرُْٗ يٍ  -1

 .   رغُت دٖ َٕ  يٍ انؾكى دٔ انُقد نيفكبز انًطسٔؽخ دصُبي رٕنٛد االفكبز -2

ُٚجةددددٗ رشددددغٛب انزٕانددددد انؾددددس نيفكددددبز ٔ رقجهٓددددب ٔ انزسؽٛددددت ثٓددددب يددددب دايددددذ  -3

يزظدددهخ ثبنًشدددكهخ نكدددٗ ٚدددزمهض انطبندددت يدددٍ رؾفمدددّ عهدددٗ دفكدددبزِ ٔٚطهدددق انعُدددبٌ 

 نٓب ٔ ك َّ ٚزؾدس يب َفعّ . 

 انز كٛد عهٗ كى االظزغبثبد ال كٛفٓب .  -4
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ٚهٓب دٔ ديغٓدددددب االفكدددددبز انًطسٔؽدددددخ يهددددد  نهغًٛدددددب فُٛجةدددددٗ رؾعدددددُٛٓب ٔ رعدددددد -5

 نهمسٔط ثفكسح عدٚدح . 

 

تىصيحححححع االدواس  حححححي العلحححححح   الوحححححتعلن يىضححححح الهحححححذف الخحححححاهس : اى  .5

 الزتٌي.

 تىصيع االدواس عل  الطالب    العل  الزتٌ  

ْٔدددٕ دكضدددس انطدددية  ددددزح عهدددٗ ادازح انغهعدددخ ٚقدددٕو ـددد انطبندددت انقبئدددد دٔ انًٛعدددس : 1

ثددددددبنزمطٛؾ ٔ انزؾؼددددددٛس نهغهعددددددخ ٔ انزسؽٛددددددت ثبنًشددددددبزكٍٛ ٔرؾدٚددددددد يٕػددددددٕ  

د انزدددٗ ُٚجةدددٗ االنزدددصاو ثٓدددب ٔ دددذ انغهعدددخ ٔ انٓددددف انسئٛعدددٗ يُٓدددب ٔ ثٛدددبٌ انقٕاعددد

انغهعدددددخ ٔرؾدٚدددددد انٕ دددددذ اندددددرٖ رعدددددزةس ّ انغهعدددددخ ٔ ردددددٕفٛس انٕظدددددبئم انزعهًٛٛدددددخ 

انيشيدددخ ا ٔكعدددس انغًدددٕد انفكدددسٖ نددددٖ انًشدددبزكٍٛ ٔ خهدددق ثٛئدددخ طدددفٛخ رشدددغب 

انًشدددبزكٍٛ عهدددٗ رددددفق دفكدددبزْى كًدددب ٚغدددت عهٛدددّ دٌ ٚزًٛدددص ثؾعدددٍ االظدددزًزب  ٔ 

 .  االَظبد نًب ٚقٕنّ دعؼبي انغهعخ

ْٔدددٕ اندددرٖ ٚقدددٕو ثزددددٍٔٚ االفكدددبز انًزدفقدددخ عًٛعٓدددب ثددددٌٔ انطبندددت انًٕصدددق :  -2

اظدددزضُبي ٔ  سايرٓدددب اذا ؽهدددت يُدددّ انقبئدددد ٔٚغدددت دٌ ٚزًٛدددص ثٕػدددٕػ انمدددؾ ٔظدددسعخ 

 انكزبثخ ٔٔػٕػ انظٕد . 

ْددددى انعبيددددم انسئٛعددددٗ نزٕنٛددددد االفكددددبز ٔعدددددو رفددددبعهٓى االعؼددددبي انًشددددبزكٍٛ :  -3

انغهعدددخ ٔٚدددشدٖ نفشدددهٓب ٔفدددٗ ْدددرِ انؾبندددخ ٚطهدددت يدددٍ  ثبنشدددكم انًُبظدددت ٚعٛدددق ظدددٛس

 دفساد انغًبعخ اعبدح انغهعخ ٔفق نهقٕاعد االزثعخ نهعظف . 

 

 هعىقات العل  الزتٌي .الوتعلن يبيي الهذف السادس : اى  .6

 هعىقات العل  الزتٌ  : 

 يًب ُٚزظ عُّ دفكبز ػعٛفخ ٔ فقٛسح. نألفكبزانٕطٕل انعسٚب  فٙ انععٙ -1

ب ٚؾزددددبط نغٓدددد فدددٗ االعدددداد ٔ االدازح ثًدددد اندددرُْٙدٌ رُمدددٛى عهعدددبد انعظدددف  -2

ا يٍ انزطجٛق .   ٚغعهٓب دكضس  سثب

يًدددب ٚزطهدددت ارجدددب  د ظدددٗ  اندددرُْٙانًزكبيدددم نهعظدددف  انعهًدددٙغٛدددبة االظدددبض  -3

 ٔ انزغسٚجٙ ٔ انعًهٛبد االؽظبئٛخ .  انعهًٙدزعبد انزطجٛق 

طددددعٕثخ انزددددصاو االعؼددددبي ثبنعددددهٕم انًطهددددٕة يضددددم عدددددو انزعظددددت ٔػددددجؾ  -4

 .انُفط ٔ ٔ انًسَٔخ ٔعدو االطساز عهٗ انسدٖ 
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رددددد صٛس ثعدددددغ انظدددددفبد انشمظدددددٛخ عهدددددٗ انًُب شدددددخ يضدددددم ؽدددددت انزددددددخم ٔ  -5

 اىؽبدٚش انطٕٚهخ انًًهخ ٔ انًقبؽعخ ٔ ادعبي انًعسفخ . 

 عدو رٕافس  بئد يٛعس يدزة عهٗ خطٕاد انعظف انرُْٗ .  -6

خددددٕف انطددددية يددددٍ انُقددددد ٔ االظددددزٓصاي يددددٍ شييئٓددددى عهددددٗ دفكددددبزْى انزددددٗ  -7

 رظدز عُٓى . 

ال رزُبظددددددت يدددددددب اندددددددٍٚ االظددددددييٗ دٔ انعددددددسف ٔ انزقبنٛدددددددد ؽددددددسػ دفكددددددبز  -8

 االعزًبعٛخ ٔ االخيت.

 عدو كفبٚخ ٔ ذ انؾظخ نًًبزظخ انعظف انرُْٗ .  -9

 

لححححححتعلن ل لححححححيع الوححححححتعلن تعشيفححححححا هٌاسححححححبا الهححححححذف السححححححابع : اى ي :7

 .التعاوًي

 Cooperative Learningالتعمم التعاوني :  *

 

 :   تعاريف التعمم التعاوني 

خالليا  " ىؾ استخاتيجية تعميسية يكؾف العسل مؽ(   Slavin ,1981عرفو )-1
طالب في كل مجسؾعة مؽ  5-4عمى شكل مجسؾعات تعاونية صغيخة مكؾنة مؽ 

اجل اتقاف السؾاد االكاديسية وتعسل عمى تؾفيخ الذعؾر بالسحبة بيؽ االفخاد 
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 – Slavin , 1981 , p . 655 )واالتجاىات االيجابية نحؾ السؾاد االكاديسية "  )
660 

تشغيؼ الرف اذ يقدؼ الظالب الى  " ىؾ اسمؾب في ( 2991عرفو ) مطر -2
مجسؾعات صغيخة غيخ متجاندة يجسعيا ىجؼ مذتخؾ ىؾ إنجاز السيسة السظمؾبة 

 (.  7، ص 1992وتحسل مدؤولية تعمسيؼ وتعمؼ زمالئيؼ " ) مظخ ،

" تقشيات صؽية اذ يقـؾ الظمبة بالعسل ضسؽ (  2995عرفو) الخطيب -3
الى انجاز ميسات محجدة لتحقيق  مجسؾعات صغيخة تتكؾف مؽ عزؾيؽ او اكثخ

 ( 45ص – 1995ىجؼ ما " ) الخظيب 

" اسمؾب لمتعمؼ الرفي يتؼ بسؾجبو تقديؼ الظالب (  2995عرفو ) السرسي -4  
الى مجسؾعات صغيخة غيخ متجاندة يعسل افخادىا متعاونيؽ متحسميؽ مدؤولية 

لتي ىي في الؾقت نفدو تعمسيؼ وتعمؼ زمالئيؼ وصؾال الى تحقيق اىجافيؼ التعميسية ا
 ( 77،ص1995اىجاؼ السجسؾعو.          )السخسي 

" طخيقة تجريدية يتؼ تؾزيع الظمبة فييا عمى (  2997عرفو ) الدشجاري -5
(طالب ويتظمب مؽ كل مجسؾعة  4-2مجسؾعات صغيخة يتخاوح عجد طالبيا بيؽ )

 (. 24ص ، 1997اختيار مسثل عشيا مؽ بيؽ أعزائيا "    ) الدشجاري ، 

"مؾقف تعميسي تعمسي يعسل ؼيو الظمبة عمى شكل  ( 1002عرفو ) اليشائي -6  
مجسؾعات صغيخة في تفاعل ايجابي متبادؿ يذعخ ؼيو كل فخد بأنو مدؤوؿ عؽ 

 (. 3ص – 2001 –تعمسو وتعمؼ االخخيؽ بػية تحقيق اىجاؼ مذتخكة"  ) اليشائي 

ويعسل الظالب مؽ خالؿ مجسؾعات  ـيكمية تشغيسية يتعمؼ" (1007عرفو )زايد  -7
بحيث يشجمج كل طالب السجسؾعة في التعمؼ, وفق ادوار محجدة لكل طالب, مع 

التأكيج اف كل طالب في السجسؾعة يتعمؼ السيسة السمقاة عمى السجسؾعة.    
 (20: 2007)زايج,
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ىؾ نؾع مؽ التعمؼ يتزسؽ تجريبات معخؼية, ميارية, " (1000عرفو )ابه عسيرة  -8
ججانية في تفاعل ونذاط اجتساعي يتعمؼ ؼيو الظالب بعزيؼ لبعض, بحيث تكؾف و 

العالقة االجتساعية بيؽ طالب السجسؾعة ليدت محرؾرة في دائخة التعمؼ فحدب, بل 
تتعجى ذلػ الى البيئة السحيظة بيؼ, وما يؾجيؾنو مؽ مذكالت حياتيو, وانذظة 

 (85, 2000)ابؾ عسيخة,     التعمؼ االجتساعية افزل مؽ االنذظة الفخدية 

 : اليدف الثامن : ان يذكر الستعمم الجذور التاريخية لمتعمم التعاوني :8

 تاريخ التعمم التعاوني

شيج القخف الساضي تظؾر بارزًا في البحث التخبؾي عؽ استخاتيجيات حجيثة ، ومشيا 
يجابي بيؽ افخاد استخاتيجية التعمؼ التعاوني السبشية عمى فكخة االعتساد الستبادؿ اال

، اذ قاـ احج زمالئو  1900( عاـ Kafkالسجسؾعة الستعمسة ، ويخجع عيؾرىا الى ) 
( بتظؾيخ افكاره في الخبع االوؿ مؽ ذلػ القخف ، ونادى بأف Levien  ويجعى )

أساس السجسؾعة ىؾ تبادؿ السعمؾمات بيؽ الظمبة الحيؽ تجفعيؼ حالة التؾتخ الجاخمي 
ق االىجاؼ السذتخكة السخغؾب في تحؿيقيا ، ثؼ صاغ مؾرتؽ الى العسل عمى تحقي

نغخية التعاوف الستبادؿ التي طؾرىا ديفيج وروجخجؾندؾف )  1962 – 1949ديؾث 
بتعميؼ الظمبة في  Dewey   )1902( واوصى ) 189، ص 1995جؾندؾف ، 

مجسؾعات صغيخة العتقاده باف الحكاء يتظؾر اجتساعيًا واف الظمبة بحاجة الى 
( عمى عجٍد  Deweyميارات العسل بعزيؼ مع بعض ، وقج انعكدت تؾصيات ) 

 مؽ اىجاؼ التعمؼ الستعمقة بالجؾانب السعخؼية ، واالجتساعية ، واالخالؾية .

( Deutsch( اقتخح ) Lewinوفي االربعيشات مؽ القخف نفدو واستشادًا الى نغخية ) 
شغخية االساس الحي قامت عميو نغخية لسؾاقف تعاونية وتشافدية ، وشكمت ىحه ال

االبحاث والسشاقذات الالحقة السترمة بالتعمؼ التعاوني. وىشاؾ كثيخ مؽ الباحثيؽ 
والسسارسيؽ الحيؽ يعكفؾف عمى دراسة وتشفيح دروس التعمؼ التعاوني ومشاىجيو 

 (. 96، ص 1996واستخاتيجياتو وإجخاءاتو ) الؾقفي ، 
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في الخسديشات والدتيشات ، وانتذخت الجراسات  اتبعت استخاتيجية التعمؼ التعاوني
الستعمقة بالسؾضؾع مؽ الشاحية الشفدية والتخبؾية التي ركدت عمى التعاوف الستبادؿ 
بيؽ الستعمسيؽ . والقت بعض الجراسات الزؾء عمى افكار التي عجت التفاعل بيؽ 

 (.  113، ص 1998السجسؾعات مرجرًا لمشسؾ العقمي لمظالب والستعمؼ ) عبج هللا ، 

وقج صسست اجخاءات التعمؼ التعاوني الشتخاؾ الظمبة وبذكل فعاؿ في عسمية التعمؼ 
 عؽ طخيق البحث ، والحؾار مع الدمالء في مجسؾعات صغيخة .                      

ويذيخ عجٍد مؽ نتائج بحؾث التخبية الى اىسية التفاعل في التعميؼ حيث تخى نتائج 
حا الشسط مؽ التفاعل يذارؾ في زيادة تحريل الستعمؼ بجرجة ىحه البحؾث : اف ى

عالية ، وتجربو عمى استعساؿ استخاتيجيات التعقل ، وٍاّف التفاعل يذارؾ في اثارة 
،  1988دافعية الستعمؼ ، وتظؾيخ العالقات الذخرية بيؽ الظالب  ) جؾندؾف ، 

 (.  103ص

تدايج بفؾائج التعمؼ التعاوني ، ؼباألدلة وفي الثسانيشات مؽ ذلػ القخف بجأ االىتساـ الس
السؾجية الججيجة الرادرة عؽ وزارة التخبية في معغؼ البمجاف وبالفمدفة السشبثقة مؽ 
السخاجعات التي تست في السخحمتيؽ االبتجائية والستؾسظة تججد التخكيد عمى التعمؼ 

ائسًا وال يداؿ مؾقفًا بالسجسؾعات واخح يتدايج مفيؾـ مججد يخى اف التعمؼ الفخدي كاف د
 مرظشعًا .

يتبيؽ مؽ ذلػ اف التعمؼ التعاوني قجيؼ وججيج ، وىحا ما يسيده مؽ غيخه مؽ طخائق 
التجريذ . ؼبالخغؼ مؽ قجمو فانو يعج ججيجًا لسا يحققو مؽ اىجاؼ تعميسية في تظؾيخ 

جى ىحا قجرة الستعمؼ عمى التحريل في السادة الجراسية ، وتظؾيخ اتجاىات ايجابية ل
الستعمؼ نحؾ السادة التي يجرسيا وغخس الذعؾر بالسحبة بيؽ االفخاد والتعاوف ؼيسا 

 بيشيؼ .

ويعج التعمؼ التعاوني استخاتيجية تجريدية تعسل عمى تكامل ) دمج ( السيارات مع 
اىجاؼ السحتؾى االكاديسي  في العسمية التعميسية ، فعشجما يتؼ دمج استخاتيجية التعمؼ 
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مع اىجاؼ تعميؼ التفكيخ في الرفؾؼ فانو يربح امتجاد لمبحث السعخفي  التعاوني
 (. Allan , 1991 , P.132واستسخارية السديج مؽ مخخجات التعمؼ نتاج التجريذ ) 

( اف الستخاتيجية التعمؼ التعاوني اربع  Slavin , 1981) سالفيؽ واستخمص 
 -خرائص ايجابية :

عمى متعمؼ واحج في السجسؾعة دوف باقي  انو مؽ خالؿ التعمؼ التعاوني ال يعتسج-1
 الظمبة .

 يذارؾ كل متعمؼ في تعمؼ السادة وباتقاف لتحديؽ نتائجو ونتائج السجسؾعة كميا .-2

يحرل الظمبة ذوو السدتؾى السشخفض عمى عالمات بشاء عمى التحدؽ الفخدي -3
 لمسجسؾعة .

 (. Slavin,1981,p.137-139تدداد دافعية الظمبة لمتعمؼ )  -4

 

 ان يبين الستعمم الفرق بين التعمم التعاوني والتعمم التقميدي:اليدف التاسع : : 9

 الفرق بين التعمم التعاوني والتعمم في مجسهعات تقميدية  

اف مجسؾعات التعمؼ التعاوني تدتشج الى التآزر في ما بيؽ االعزاء ) االعتساد  -
االيجابي الستبادؿ ( ويسكؽ تحقيق ذلػ مؽ خالؿ تقديؼ العسل وتقديؼ السؾاد 

يؽ اف مجسؾعات التعمؼ والسرادر والسعمؾمات وبالتالي السكافأة السذتخكة ، في ح
 التقميجي ، اليتؾافخ فييا االعتساد الستبادؿ بيؽ الظمبة .

يتحسل كل عزؾ في السجسؾعة مدؤولية فخدية التقاف السادة السقخرة في التعميؼ  -
التعاوني ، كسا تتحسل كل مجسؾعة السدؤولية ، وتتمقى التغحية الخاجعة والتقؾيؼ ، اما 

فال مدؤولية محجدة لكل عزؾ ، اذ اف بعض افخادىا  مجسؾعات التعمؼ التقميجية
 يعتسج عمى جيؾد االخخيؽ ، وال يذارؾ فعميًا في العسل .
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تتذكل مجسؾعات التعمؼ التعاوني مؽ اعزاء متسايديؽ في مقجراتيؼ ) مجسؾعة -
غيخ متجاندة ( في حيؽ تكؾف السجسؾعات التقميجية عادة مؽ االعزاء الستساثميؽ 

 مجسؾعة متجاندة ( . في مقجراتيؼ )

يتحسل كل عزؾ في التعمؼ التعاوني السدؤولية الؿيادية ) ؾيادة مذتخكة ( اما في -
 السجسؾعات التقميجية فالقائج محجد ويؾضع بترخؼ السجسؾعة .

في التعمؼ التعاوني تحقق االىجاؼ السشذؾدة عالقات عسل طيبة بيؽ االعزاء مؽ -
لتعمؼ مؽ جية اخخى ، بيشسا يحكخ اعزاء جية ، وتؾفيخ الجرجة القرؾى مؽ ا

 .السجسؾعات التقميجية عمى انياء العسل السظمؾب فقط

 : اليدف العاشر : ان يسيز الستعمم اىداف التعمم التعاوني.20

 :اىداف التعمم التعاوني

 اوال: االىداف التربهية

ييجؼ التعمؼ التعاوني بجعل الظالب فاعاًل ونذظًا في التعمؼ, وزيادة ثقتو        
, وتشسي لجى الظالب بشفدو مؽ خالؿ إحداسو بشفدو عشرخ ميؼ في مجسؾعتو

فخصة لمتعبيخ عؽ اراِئو وافكاره حؾؿ ميسة معيشة, وتتيح الفخصة لمظالب الختبار 
افكارىؼ مؽ خالؿ ؾياسيا بأفكار االخخيؽ, وتشسي القجرة  عمى الحؾار والجفاع 
واالتراؿ وتحسل السدؤولية, واشعار افخاد السجسؾعة بأف مريخىؼ مختبط اما يشجؾ 

 (  33: 2008عًا. )عظية, معًا او يغخقؾا م

 ثانيا: االىداف الشفدية واالجتساعية

اعظت استخاتيجية التعمؼ التعاوني دور كبيخ لمستعمسيؽ داخل الرف الجراسي, 
وحسمتيؼ مدؤولية تعمؼ انفديؼ, مؽ خالؿ االنذظة الرؽية مؽ مشاقذة, وعرف 

ؾف معًا في ذىشي, واستقراء في إطار جساعي, ويتعمسؾف مؽ بعزيؼ بعزا, ويعسم
سبيل انتاج السعخفة, ويكسؽ ىحا العسل مؽ خالؿ إطار العسل الجساعي, التي يدعى 
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االفخاد الى تحؿيقيا  بذعؾرىؼ باالنتساء الى الجساعة, واف العسل داخل السجسؾعات 
يمبي حاجات الظالب السعخؼية والشفدية, واكتذاؼ ميؾليؼ واتجاىاتيؼ, ويديج دافعية 

عل االيجابي, ويعبخ كل طالب عؽ نفدو بظخيقة ديسقخاطية, ويدداد انتساِئيؼ, والتفا
 نذاطو.

 : اليجؼ الحادي عذخ : اف يحكخ الستعمؼ اسذ التعمؼ التعاوني.11

 اسس التعمم التعاوني 

 االسس التربهية :-أ

 تجسع ىحه الظخيقة بيؽ الشسؾ الفخدي والشسؾ االجتساعي مسا يؤدي الى تخبية متكاممة 

يتحسل الظالب فييا مدؤولية انجاز العسل ، فالدمظة مؽ حق الجساعة التي -1
ختار افخادىا وانذظتيا ، ىحا يؤدي الى تعمؼ الظالب احتخاـ الشغاـ الحي يشبثق مؽ ت

 داخمو ، ويتعمؼ االنزباط الحاتي.                      

تجعل الظالب قادرًا بفزل ىحا االسمؾب عمى فيؼ  السشياج واستيعابو وقبؾليؼ -2
 (. 5، ص 1995لالراء االخخى  ) عثساف ، 

في ىحه الظخيقة الدمؾؾ الجساعي والتعاوني وضخورتو النجازه  يتعمؼ الظالب-3
العسل . ىحا  يداعج عمى التخمص مؽ الؿيؼ الفخدية الدمبية التي تقؾـ عمى االنانية 

 (.  175، ص 1979والسشافدة والغخور وغيخىا ) الؾقفي ،وآخخوف، 

 االسس الشفدية :-ب

عخ الدمبية نحؾ البيئة التعميسية ، تداعج ىحه الظخيقة عمى تخمي الظمبة عؽ السذا-1
 16، ص 1994وتتؾلج لجييؼ صفة االنتساء والتعاوف مع السجسؾعة  . ) غباششة ، 

) 
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تداعج الظالب في تشسية ميؾليؼ واتجاىاتيؼ االيجابية نحؾ السادة الجراسية وغخفة -2
 ( 139، ص 1990الرف ، واشعارىؼ بتحقيق الشجاح عشج التظبيق . ) كؾؾ ، 

تؼ ىحه الظخيقة بحاجات الظالب وتحاوؿ اشباعيا عؽ طخيق العسل الجساعي تي-3
 وتقؾية دافع االنتساء لمجساعة .

 االسس االجتساعية : -ج

تثيخ الجساعة دوافع الشذاط عشج افخادىا ، ؼيذعخ الظالب اف عميو اف يداعجىؼ -1
 في تحقيق اىجاؼ جساعتو مسا يجفعو الى بحؿ جيج اكثخ لتشذيط العسل .

يسارس الظالب حياة اجتساعية عادية داخل السجسؾعة التي يعسل فييا فيؾ يعسل -2
مع مجسؾعتو ويؾاجو مذاكل معيشة ، ويتعاوف في حميا مع زمالئو مسا يؤدي الى 
االحداس بزخورة الحياة االجتساعية ، برؾرة مدتسخة وتدداد الخابظة بيؽ الظالب 

 ( 178-176، ص 1979لؾقفي ،وآخخوف وبيؽ جساعتو .    ) ا

 : اليدف الثاني عذر: ان يهضح الستعمم عشاصر التعمم التعاوني.21

 عشاصر التعمم التعاوني : 

 : االعتساد الستبادل االيجابي-1

يتؼ بشاء االعتساد الستبادؿ االيجابي الشاجح عشجما يجرؾ اعزاء السجسؾعة بانيؼ 
مختبظؾف ببعزيؼ واف نجاح احج افخاد السجسؾعة ىؾ نجاح السجسؾعة كميا ، واف 

تبادؿ االيجابي التداـ بشجاح االفخاد فذمو يعشي فذل السجسؾعة فاف االعتساد الس
االخخيؽ في السجسؾعة وليذ نجاح الفخد نفدو فقط ، وبجوف االعتساد الستبادؿ 

 االيجابي لؽ يكؾف ىشاؾ تعمؼ تعاوني .

 تحسل السدؤولية الفردية :-1

 ىشاؾ نؾعاف مؽ السدؤولية في التعمؼ التعاوني ىسا :
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دؤولية كل عزؾ في السجسؾعة عؽ مدؤولية السجسؾعة عؽ تحقيق أىجافيا، وم
الؿياـ بالعسل السظمؾب مشو . وتغيخ السدؤولية الفخدية عشجما يتؼ تقييؼ اداء كل 
عزؾ في السجسؾعة بذكل فخدي ويسكؽ تحقيق ذلػ مؽ خالؿ عجة وسائل مشيا 
اعظاء امتحاف فخدي لكل طالب او اختيار عسل طالب ليسثل عسل السجسؾعة او اف 

 الظالب اف يذخح ما تعمسو لدمالئو . يؾعد السجرس الى

 : التفاعل وجيًا لهجو-3

يتظمب التعمؼ التعاوني ؾياـ الظالب بعسل حؿيقي معًا فيؼ يذتخكؾف في تقجيؼ الجعؼ 
والسدانجة والتذجيع والثشاء عمى الجيؾد التي يبحليا كل عزؾ في السجسؾعة 

بة بعزيؼ مع بعض بسا التعاونية فيشاؾ نذاطات ال تحرل اال عشجما يتفاعل الظم
في ذلػ شخح السفاـيؼ شفؾيًا ومشاقذة طبيعة السفاـيؼ التي يتؼ تجريديا وربط التعمؼ 
الحالي بالتعمؼ الساضي وتبخز ىحه التفاعالت جسمة مؽ التأثيخات االجتساعية حيث 
تحرل السداعجة ويدداد الذعؾر بالسدؤولية ويدداد التحسل والتكيف االجتساعياف 

(  4-2تفاعل مباشخ يشبغي اف يكؾف حجؼ السجسؾعة صغيخًا مؽ )  ولكي يحرل
 طالب .

 : تعميم الزمالء السيارات التعاونية السطمهبة-4

يتعيؽ عمى الظمبة في مجسؾعات التعمؼ التعاوني اف يتعمسؾا السادة والسيارات 
ال  التعاونية السظمؾبة فؾضع طمبة غيخ مؤىميؽ اجتساعيًا والظمب مشيؼ اف يتعاونؾا

يزسؽ اف يقؾمؾا بالعسل بفاعمية ، اذف البج مؽ تعميؼ اعزاء السجسؾعة السيارات 
 االجتساعية مثل ميارات الؿيادة ، واتخاذ القخار ، وبشاء الثقة .

 : معالجة عسل السجسهعة-5

ويتحقق ذلػ عشجما يقؾـ اعزاء السجسؾعة بسشاقذة مجى نجاحيؼ في تحقيق اىجافيؼ 
ت عسل فاعمو بيشيؼ وعمى السجسؾعة اف تقـؾ بتحميل ومحافغتيؼ عمى عالقا
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الترخفات السقيجة وغيخ السقيجة التي ترجر عشيؼ ال تخاذ قخار بذأف استسخارىا او 
  (. Johnson , 1999 , P112. 116تعجيميا    ) 

 : اليجؼ الثالث عذخ: اف يدتشتج الستعمؼ فؾائج التعمؼ التعاوني:13

 فهائد استخدام التعمم التعاوني:

 .تعزيز السيارات االجتساعية 

شاس الى التعاوف مع االخخيؽ, في االسخة, في في الحياة العامة يحتاج ال      
الؾعيفة, في مجاالت الحياة السختمفة, وىحه السيارة تشسى مؽ خالؿ التخبية في 
السجارس, حيث يسكؽ لظالب مسارسة السيارات التعاونية ومسارسة العسل مع االخخيؽ 

 لتحقيق السشفعة الستبادلة مع االخخيؽ.

  العالقة االيجابية بين الطالب من مختمف مراعاة الفروق الفردية وزيادة
 االتجاىات والسدتهيات.

ىشاؾ فخوؽ فخدية بيؽ الظالب يرعب عمى السجرس متابعة الظالب         
الزعفاء في الرف الجراسي التقميجي لكثخة اعجاد الظالب اما بالتعمؼ التعاوني 

ي السجسؾعة يدتظيع السجرس الديظخة اكثخ مؽ خالؿ السجسؾعة الرغيخة, حيث ف
يتمقى الظالب الزعفاء السداعجة ليذ مؽ السعمؼ فقط, وانسا مؽ اقخانيؼ الظالب 
االعمى مدتؾى, مسا يقمل االعتساد عمى السعمؼ, حيث يتعمؼ الظالب أفزل عشجما 

 يكؾف تعمسيؼ مؽ خالؿ تعمؼ الظالب مؽ زميمو الظالب. 

 هية داخل الرف.زيادة مذاركة الطالب وكدر الروتين وخمق الشذاط والحي 

في الجروس التقميجية يكؾف التخكيد عمى السعمؼ في تقجيؼ الجروس, وقج ترل        
%,مسا يؾلج السمل لمظالب داخل 95ندبة الجرس الحي يقجمو السجرس ليذ اقل مؽ 

الرف باعتساد الجرس عمى السعمؼ فقط, اما في التعمؼ التعاوني يديج مؽ مذاركة 
ج رغبتو الف في التعمؼ التعاوني يعسل الظالب داخل الظالب في الجرس, وتدي
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السجسؾعات بشذاط, واحيانًا يتشاسؾف الؾقت عشج انجماجيؼ بحل مدألة ما, ؼيذعخوف 
بسخور وقت الجرس سخيعًا, وىحا عكذ ما نخاه في الظخيقة العادية حيث يكؾف الجرس 

 مسل ويسخ الؾقت ببطء.

 .التقميل من القمق 

عاوني يقل قمق الظالب مؽ االحخاج, ألنو يعسل مع مجسؾعة في التعمؼ الت      
صغيخة واف خظئو يكؾف فقط في طالب مجسؾعتو وليذ اماـ طالب الرف كمو, 
مسا يقمل االحخاج, فزاًل عؽ التعمؼ التعاوني يذعخ الظالب بسديج مؽ الجعؼ الف 

 جؾابو ليذ مشو فقط وانسا مؽ السجسؾعة بأكسميا.

 و الذاتي.تقدير الذات والتهجي 

في التعمؼ التعاوني تداعج االنذظة الجساعية التعاونية الظالب اف يربحؾا متعمسيؽ 
 ,االنتخنت(Anita Lieمدتقميؽ, وتذكيل مجتسع مؽ الستعمسيؽ ؼيسا بيشيؼ .  )

 .مزيد من الدافعية الداخمية 
 .تشسي القدرة عمى حل السذكالت 
 .التعهد عمى الشقد البشاء القائم عمى االدلة 
    .تكهين مهاقف ايجابية اتجاه السدرس والسدرسة 
 (325: 2013.  )رزوقي, واخخوف,رفع التحريل والتذكر لفترة اطهل لمسعمهمات 

 

 : التعمم التعاوني فهائدومن 

 جعل الظالب محؾر العسمية التعميسية التعمسية .-

 تشسية السدؤولية الفخدية والسدؤولية الجساعية لجى الظمبة .-

 التعاوف والعسل الجساعي بيؽ الظمبة .تشسية روح -
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 اعظاء السجرس فخصة لستابعة حاجات الظمبة والتعخؼ الييا .-

 تبادؿ االفكار بيؽ الظمبة .-

 احتخاـ اراء االخخيؽ وتقبل وجيات نغخىؼ .-

 تشسية اسمؾب التعمؼ الحاتي لجى الظمبة .-

 تجريب الظمبة عمى حل السذكمة او السذاركة في حميا .-

 دة مقجرة الظالب عمى اتخاذ القخار .زيا-

 تشسية ميارة التعبيخ عؽ السذاعخ ووجيات الشغخ .-

 تشسية الثقة بالشفذ والذعؾر بالحات .-

 تجريب الظمبة عمى االلتداـ باداب االستساع والتحجث .-

 تشسية ميارتي االستساع والتحجث لجى الظمبة .-

 تغجية راجعة . تجريب الظمبة عمى ابجاء الخأي والحرؾؿ عمى-

 تمبية حاجة كل طالب بتقجيؼ انذظة تعميسية مشاسبة ضسؽ مجسؾعة متجاندة .-

 العسل بخوح الفخيق والتعاوف والعسل الجساعي .-

 اكداب الظمبة ميارات الؿيادة واالتراؿ والتؾاصل مع االخخيؽ .-

 يؤدي الى كدخ الخوتيؽ وخمق الحيؾية والشذاط في غخفة الرف .-

ابط الرجاقة وتظؾر العالقات الذخرية بيؽ الظمبة ويؤدي لشسؾ الؾد تقؾية رو -
 (2005واالحتخاـ بيؽ افخاد السجسؾعة .      )البحيخي ،
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 : نيةأىم السظاىر التي تسيز أسمهب تعمم السجسهعات التعاو 

بيئة تعمؼ صؽية ، يعسل فييا الظمبة معًا في مجسؾعات صغيخة متفاوتة القجرات ، -1
يجسعيا ىجؼ مذتخؾ ىؾ إنجاز السيسة السظمؾبة مع تحسل مدؤولية تعمسيؼ وتعمؼ 
زمالئيؼ ، وىحا يعشي إتاحة الفخصة لجسيع الظمبة لمسذاركة في العسل ، ومشع أي 

 بخ مشو نيابة عؽ اآلخخيؽ .طالب مؽ االستئثار بالجدء االك

يسثل الظمبة في التعمؼ التعاوني السرجر التعميسي االساسي بعزيؼ لبعض، فيؼ -2
 يتقاسسؾف ويجسعؾف السعمؾمات كمسا كانؾا بحاجة الييا.

يكؾف السجرس في التعمؼ التعاوني السدتذار والسشدق لألنذظة ، زيادة عمى -3
لتغحية الخاجعة ليا ، ويذجع الظمبة عمى االشخاؼ العاـ عمى السجسؾعات واعظاء ا

 مشاقذة السادة الجراسية ؼيسا بيشيؼ.

يدعى السجرس لتقؾيؼ السجسؾعة ، وتقؾيؼ الفخد ، ؼيقع عمى عاتق السجسؾعة نجاح -4
كل فخد لمؾصؾؿ الى الغاية السشذؾدة وييجؼ تقؾيؼ الفخد الى تحديؽ االداء وليذ 

 مقارنة التحريل والسشافدة .

 .الذعؾر بالخضا والستعة لجى الظمبة ورفع مدتؾى ادائيؼ اكاديسيًا واجتساعيا تؾليج-5

 : اليدف الرابع عذر: ان يبين الستعمم مراحل التعمم التعاوني. 24

 مراحل التعمم التعاوني

  مرحمة التعرف –السرحمة االولى: 

في ىحه السخحمة يحرل تفيؼ السذكمة او السيسة السظخوحة وتحجيج معظياتيا         
 ؾب عسمو ازاءىا , والؾقت السخرص لمعسل التعاوني السذتخؾ لحميا.وما ىؾ السظم

  مرحمة بمهرة معايير العسل الجساعي –السرحمة الثانية: 



 مادة طرائق تدريس التربية الفنية ـ اعداد ا.د. فراس علي حسن الكناني
 

يحرل في ىحه السخحمة االتفاؽ عمى تؾزيع االدوار وكيؽية التعاوف, وتحجيج        
راء افخاد السدؤولية الجساعية وكيؽية اتخاذ القخار السذتخؾ, وكيؽية االستجابة آل

 السجسؾعة والسيارات الالزمة لحل السذكمة السظخوحة .

  االنتاجية –السرحمة الثالثة: 

مؽ قبل افخاد السجسؾعة  او التعمؼ يحرل في ىحه السخحمة االنخخاط في العسل      
العسل السظمؾب عمى وفق االسذ والسعاييخ الستفق  السيسة او والتعاوف في انجاز

 عمييا. 

 االنياء: –رابعة السرحمة ال 

يكتب في ىحه السخحمة التقخيخ )اف كانت السيسة تتظمب ذلػ( او التؾقف عؽ       
 العسل وعخض ما تؾصمت اليو السجسؾعات في جمدة الحؾار العاـ.

  التقهيم –السرحمة الخامدة: 

يذجع السجرس الظمبة عمى تبادؿ االجابات واالوراؽ وتمخيص الشقاط الخئيدية في     
س لتعديد التعمؼ , ويذجع الظمبة عمى طخح االسئمة عمى السجرس , وفي نياية الجر 

الجرس يجب اف يكؾف الظمبة قادريؽ عمى تمخيص ما تعمسؾه ويقـؾ السجرس بتقؾيؼ 
 (128-127: 2014)زايخ, واخخوف,     اداء الظمبة مؽ خالؿ االختبارات.

التعمم  دور السدرس في تشفيذالستعمم  ذكرعذر: ان ي خامس: اليدف ال 25
 التعاوني.

 : دور السدرس في تشفيذ التعمم التعاوني

ىشاؾ عجه امؾر يزسؽ السجرس تحقيق اىجاؼ العسل التعاوني والتخمص مؽ العؿبات 
 وىي: التي يسكؽ اف تعتخض طخيقو في اثشاء تشفيحه وتقؾيسو النذظة التعمؼ التعاوني 

 االشخاؼ عمى تشغيؼ السجسؾعات .-1
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 تذؾيق الظمبة وحفدىؼ عمى التفكيخ .-2

 اغشاء السشاقذات بسا لجيو مؽ معمؾمات وخبخات .-3

 تقجيؼ التغحية الخاجعة لكافة السجسؾعات عشج الحاجة .-4

 التعديد الجساعي الداء السجسؾعات .-5

،  1992دات ، وآخخوف ، تحجيج الخالصة واالستشتاجات الشيائية .  ) جخا-6
 (. 73ص

التعمم  في تشفيذ طالبدور الالستعمم  ذكرعذر: ان ي دادس: اليدف ال 26
 التعاوني.

 : دور الطالب في التعمم التعاوني

مذاركتو االخخيؽ في االفكار والسذاعخ عمى اف يكؾف لجيو القجرة عمى تقبل -1
 افكار االخخيؽ ومذاعخىؼ.

 تعبيخه عؽ الفكخة بؾضؾح وبفاعمية  ليفيسيا االخخوف بديؾلة.-2

فاظ بالعالقات الظيبة وااليجابية بيؽ تؾجيو االخخيؽ نحؾ انجاز السياـ مع االحت-3
 االفخاد .

حل الخالفات بيؽ االفخاد وما قج يحجث مؽ سؾء تفاىؼ بيشيؼ او تعارض بيؽ -4
 ارائيؼ .

 تقجيخه لمسذاركة مع االخخيؽ في العسل والتخمي عؽ االنانية والتحيد. -5

 تشذيظو لمخبخات الدابقة وربظيا بالخبخات والسؾاقف الججيجة .-6

 سعو لمسعمؾمات والبيانات وتشغيسيا .ج-7
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 (. 2005تشغيسو لمخبخات وتحجيجىا وؾيامو برياغتيا  ) البحيخي ، -8

 العهامل السداعده في انجاح تشفيذ التعمم التعاوني:

ىشالػ عؾامل يجب أخحىا في الحدباف إلنجاح التعمؼ التعاوني ومؽ اىؼ ىحه     
 العؾامل.

تي تداعج عمى انجاح التعمؼ التعاوني ىؾ االنزباط الرفي: مؽ االمؾر ال (1
السشاخ الرفي الحي يدؾده االنزباط, اما الرفؾؼ التي يشعجـ فييا 

 االنزباط فسؽ الرعب تظبيق تعمؼ تعاوني فييا.
تؾفخ الدمؽ الكافي إلنجاز دروس التعمؼ التعاوني: في دروس التعمؼ التعاوني  (2

خؽ االعتيادية, فالبج مؽ تحتاج الى وقت اكثخ مؽ الجروس التي تجرس بالظ
 وضع ججاوؿ دراسية مشاسبة لمتعمؼ التعاوني.

حجؼ غخفة الرف وتشغيسيا: يجب اف تكؾف غخفة الرف مشاسبة لعسل  (3
الظالب داخل السجسؾعة ويجب اف ال تكؾف مكتغة بالظالب, ويسكؽ تحخيػ 
مقاعجىؼ, وعجـ تقييج حخكتيؼ وحخكة السعمؼ, ويديل عمييؼ التحخؾ الى بؿية 

 السجسؾعات لسالحغة اعساليؼ وما تؾصمؾا اليو.
عجد طالب الرف: يجب اف يكؾف عجد الظالب داخل الرف مشاسبُا, ألجل  (4

انجاح تظبيق استخاتيجيات التعمؼ التعاوني, فاف االعجاد الكبيخة داخل الرف 
تؤدي الى تكؾيؽ مجسؾعات عجيجة مسا يرعب عمى السجرس متابعتيؼ 

 وضبظيؼ.
العتساد الحاتي وااللتداـ في السيسات: لكي يكؾف التعمؼ شعؾر الظالب با (5

التعاوني ناجحًا, البج اف يذعخ الظالب بإمكانية ؾياميؼ باألعساؿ او السياـ 
معتسجيؽ عمى انفديؼ, ولجييؼ دافعية إلنجاز السياـ, وااللتداـ بالعسل 
التعاوني, ويشبغي عمى السعمؼ اف. يحفد عسميؼ باستسخار ليعتسجوا عمى 

 انفديؼ, ويكؾف ىشاؾ تعديد ايجابي مؽ قبل السعمؼ ليؼ.  

 التعمم التعاوني. انهاع واستراتيجياتعذر: ان يذكر الستعمم  دابع: اليدف ال 27
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 ىشاك مدسيات عديدة لمتعمم التعاوني مشيا: التعمم التعاوني:واستراتيجيات انهاع 

 فرق التعمم الطالبية: -2

وفييا يتؼ تقديؼ طالب الرف الؾاحج إلى مجسؾعات متعاونة يتخاوح عجد أفخاد كل 
د مختمفي القجرات واالستعجادات. ويدتيجؼ التعمؼ مشيا ما بيؽ اربعة إلى سبعة أفخا

التعاوني وفقًا ليحه االستخاتيجية تجريب الظالب عمى العسل مع بعزيؼ بعزًا إلنجاز 
ميسة ما. عمى أف تكؾف مدؤولية كل مشيؼ معاونة اآلخخيؽ ومداعجتيؼ عمى التعمؼ، 

ال يكؾف  بحيث ترل السجسؾعة إلى االنجاز السظمؾب وىحا يعشي أف كل طالب
مدؤواًل فقط عؽ تعمؼ نفدو ، وإنسا مدؤوؿ كحلػ عؽ تعمؼ باقي أفخاد مجسؾعتو وذلػ 
مؽ خالؿ الجور السدشج إليو واألدوار التي يتؼ تبادليا بيشو وبيؽ أفخاد مجسؾعتو سؾاء 

 (171: 2007خالؿ الجرس الؾاحج أـ مؽ درس آلخخ. )عمي، 

 :Jig Sawاكسال السيسة   -2

وبيا يقدؼ الظمبة مجسؾعات تعاونية صغيخة  (Aronson et al., 1978)وضعيا 
 ( أعزاء يتعاونؾف ؼيسا بيشيؼ وتقدؼ ىحه االستخاتيجية عمى نؾعيؽ:6-5تتألف مؽ )

 1 طريقو جدكه -أ

الشؾع األوؿ يقـؾ عمى أساس تقديؼ الظالب الى مجسؾعة مؽ األعزاء كل عزؾ 
أف يتعمسيا طالب السجسؾعة كميا، في السجسؾعة يتعمؼ جدء مؽ مجسؾع السادة السخاد 

األعزاء ة التي يتمقاىا مؽ السجرس لبؿية ويكؾف كل عزؾ مدؤواًل عؽ تعميؼ الساد
 ويخزع الظمبة الختبارات فخدية ، أما تقييؼ العسل التعاوني ؼيكؾف لمسجسؾعة كميا.  

 1طريقو جدكه  -ب

الجراسية السقخرة يقخأ الظمبة جسيعيؼ في ىحه السادة  و (Slavin, 1980)أنذيأ 
ولكشيؼ يخكدوف عمى مؾاضيع مختمفة ، الظمبة مؽ السجاميع الحيؽ يخكدوف عمى نفذ 
السؾضؾع يمتقؾف ويتجارسؾف مؾضؾعاتيؼ وبعجىا يعؾدوف فيجرسؾنيا العزاء 
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مجاميعيؼ، ويجتاز أعزاء الفخيق اختبار كل في السادة التي ركد عمييا والجرجة 
 (Salving, 1980)ى لمفخيق كمو. التي يحرل عمييا الظمبة تعظ

 التعمم معًا : -3

وتؤكج عمى ميارات التفاعل  (Johnson & Johnson, 1975)طؾرت عمى يج 
( طالب عمى تحقيق 4-2المفغي، وفييا يعسل الظالب عمى مجسؾعات صغيخة مؽ )

ميسات معيشة، ويعيؽ لكل طالب دور معيؽ مثل )القائج، السدجل، ...( وتعظى كل 
ظة العسل الستزسشة االىجاؼ واألسئمة واألنذظة التعميسية، ويقـؾ السجرس مجسؾعة خ

بسكافأة السجسؾعة بؾصفيا جساعة واحجة ويخزع الظالب فييا إلختبار فخدي فزاًل 
 عؽ تقؾيؼ السجسؾعة ككل.وقج طبقت ألسباب مشيا

 ُتعج أكثخ إتداقًا مؽ الشؾاحي اإلندانية في التخبية. -
األتراؿ والعسل التعاوني زيادة عمى  تيجؼ إلى تحقيق ميارات -

 & Richard) التحريل الجراسي واإلتجاىات اإليجابية لمظالب.
Rebecca, 2001) 

 :التشافس الفردي  -4

ُتعج ىحه أقخب إلى التعمؼ التشافدي مشو إلى التعاوني وعمى وفق ىحا يؾزع الظمبة بيؽ 
متجانديؽ في  مجسؾعات ال يديج عجد أفخاد السجسؾعة عمى ثالثة طالب غيخ

التحريل وتحجد السعمؾمات واألنذظة السظمؾب مشيؼ تعمسيا فيتؾلى أفخاد كل 
مجسؾعة دراسة السعمؾمات بذكل فخدي ثؼ يقـؾ السعمؼ بتقؾيؼ أداء الظمبة فخديًا ويشتقل 
الظالب الحاصل عمى السخكد األوؿ في كل مجسؾعة إلى مجسؾعة أخخى ليتشافذ مع 

السخكد األوؿ في السجسؾعات األخخى لمؾصؾؿ إلى السخكد  الظمبة الحيؽ حرمؾا عمى
االوؿ وتدتسخ السدابقة عمى الظخيقة نفديا حتى تشتيي بفؾز أحج الستدابقيؽ أو 
مجسؾعة الستدابقيؽ لحلػ فإف ىحه تشافدية وإف بجت في الذكل كأنيا تعاونية مؽ 

 ( 166: 2008في مجسؾعات. )عظية،  خالؿ تؾزيع الظمبة
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 :الجساعيالتشافس   -5

تعتسج ىحه عمى التشافذ بيؽ السجسؾعات مؽ خالؿ تقديؼ الظالب إلى مجسؾعات 
تعاونية حيث يتعمؼ أفخاد كل مجسؾعة السؾضؾع الجراسي ، ثؼ تحجث مشافدة بيؽ 
مجسؾعة وأخخى ، وُتعج الجساعة الفائدة ىي الحاصمة عمى أعمى الجرجات مؽ بيؽ 

بعزيا فشجاح أو فذل مجسؾعة يتشاسب السجسؾعات . وىشا تعسل السجسؾعات ضج 
عكديًا مع نجاح أو فذل مجسؾعة أخخى ىحه البيئة التعميسية ال تجج السجسؾعة سببًا 

 (265: 2006جؾىخيًا يجعؾىا لسداعجة مجسؾعة أخخى. )خزخ، 

 االستقراء التعاوني:-6

تعتسج ىحه عمى جسع السعمؾمات مؽ مرادر متعجدة بحيث يذتخؾ الظالب في 
صؾرة مذخوع جساعي، ثؼ يخظط السعمؼ والظمبة معًا بحيث يكمف كل فخد  جسعيا في

في السجسؾعة بسياـ معيشة بحيث يؾجو السعمؼ التالميح إلى مرادر متشؾعة ويقجـ ليؼ 
أنذظة ىادفة ثؼ يحمل التالميح السعمؾمات ويتؼ عخضيا في الفرل ويتؼ التقؾيؼ مؽ 

بعزيا تحت إرشاد وتؾجيو السعمؼ وىحه خالؿ التالميح أنفديؼ حيث تؿيؼ السجسؾعات 
يظمق عمييا االستقراء التعاوني العتساد الظالب عمى البحث والسشاقذة وجسع 

 (85: 2000السعمؾمات. )ابؾ عسيخة، 

 (:دوائر التعمم )التعمم التعاوني الجسعي  -7

وفي ىحه يعسل التالميح معًا في مجسؾعات ليكسمؾا مشتجًا واحجًا يخص السجسؾعة، 
ركؾف في تبادؿ األفكار ويتأكجوف مؽ فيؼ أفخاد السجسؾعة لمسؾضؾع وىشا يحجد ويذا

السعمؼ األىجاؼ التعميسية التي مؽ الستؾقع أف يحققيا التالميح بعج دراسة أحج 
( 5-3السؾضؾعات ، ويؾزع التالميح عمى مجسؾعات صغيخة يتخاوح عجدىا بيؽ )

اندة وفي ىحه يؾجو السعمؼ تالميح، شخيظة اف تكؾف ىحه السجسؾعات غيخ متج
التالميح لمجمؾس عمى شكل دائخة، حتى يحجث أكبخ قجر مؽ التفاعل واإلندجاـ بيشيؼ 
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أثشاء التعمؼ، ثؼ يحجد السياـ التي سؾؼ يتعمسؾنيا في ضؾء األىجاؼ التعميسية التي 
 وضعت مدبقًا ويحجد أيزًا الخبخات الدابقة ذات العالقة بتعميؼ السؾضؾع الججيج.

ي دوائخ التعمؼ يظمب السعمؼ مؽ التالميح في كل مجسؾعة تقجيؼ تقخيخ مؾحج أو وف
حمؾؿ لسذكمة ما في نياية التعمؼ، ويؾجو التالميح داخل السجسؾعات إلى التعاوف 
الستبادؿ ؼيسا بيشيؼ بحيث ال يتؾقف التعاوف بيؽ كل مجسؾعة عمى حجة بل يسكؽ 

ية السجسؾعات األخخى. )خظايبة، ألي مجسؾعة أنتيت مؽ ميستيا أف تداعج بؿ
2008 :377) 

 :تعميم األقران  -8

في ىحا التعميؼ يقـؾ طالب بتعميؼ طالب آخخ مقجمًا لو العؾف ألكتداب ميارة ججيجة 
أو ألتقاف مؾضؾع يعج ضعيفًا ؼيو وتدتخجـ ىحه ألنيا تتيح لمسجرس مخاؾبة تقجـ عجة 

يشجمجؾف في عسميؼ عمى نحؾ  طالب في آف واحج وكحلػ تجعل الظالب األكثخ قجرة
نذيط ومشتج، وتخرص وقتًا لمستعمسيؽ األقل قجرة لإلتقاف السيارات األساسية، غيخ 
اف ىشاؾ خظخًا في تعميؼ األقخاف يسثل في أف الظالب الستعمسيؽ قج يكؾنؾف أكثخ مسا 

جًا يشبغي بتعميؼ ذوي السيارات الزعيفة ، ومثل ىحا العسل قج ال يكؾف مستعًا، أو مشت
 (339: 1999لمستعمؼ السعمؼ. )الحيمة، 

ىشاؾ خسدة نساذج رئيدة لتظبيق استخاتيجية التعمؼ اف (  1995الخظيب ) ويحكخ 
 التعاوني وقج ذكخىا كسا يأتي :

في ضؾء ىحه االستخاتيجية يعسل الظمبة ضسؽ مجسؾعات  استراتيجية جهندهن :-1
جاؼ الجرس ويشجد الظمبة صغيخة الداء ميسات محجدة ، يتحقق مؽ خالليا اى

السيسات السؾكمة الييؼ مع تأكيج اف كل اعزاء السجسؾعة قج ساىسؾا في االقتخاحات 
واالفكار ، ويظمب الظمبة السداعجة  بعزيؼ مؽ بعض  ويقؾـ السجرس باالشخاؼ 

مة ، وليذ لكل طالب عمى عمى عسل السجسؾعة مع تقجيؼ التعديد لمسجسؾعة كام
 انفخاد .
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وىشا يشقدؼ الجرس عمى اجداء بعجد افخاد السجسؾعة  : جية العسل الستكاملاستراتي-2
،ؼيقخأ كل طالب جدءًا مؽ السادة ليكؾف مرجرًا لمسعمؾمات في مجسؾعتو ، ويتعاوف 
الظمبة في السجسؾعات السختمفة الحيؽ لجييؼ السيسة نفديا ؼيسا بيشيؼ ، ثؼ يعؾدوف 

الجداء التي تعمسؾىا ، واخيخًا يتؼ اختبار كل الى مجسؾعاتيؼ ليعمسؾا بؿية االعزاء ا
 بكل السادة الجراسية بذكل فخدي .اعزاء السجسؾعة 

في ىحه الظخيقة بعج اف يسيج السجرس لمجرس ، ويؾزع  : مباريات العاب الفرق -3
عمى الظمبة اوراؽ عسل تغظي اىجاؼ الجرس ، ويقـؾ الظمبة في كل مجسؾعة ) فخيق 

ميسية ثؼ يختبخ كل مشيؼ االخخ ، تحزيخًا لسدابقة في السادة ( بجراسة السادة التع
التعميسية السقخرة . وبعج االنتياء مؽ جمدة السجسؾعة يتشافذ طمبة محجدوف يسثل 
كل مشيؼ مجسؾعتو مع طمبة مؽ فخؽ اخخى مؽ مدتؾاىؼ نفدو ؼيختاروف تبعًا 

 لتحريميؼ في اخخ امتحاف في السباراة السحجدة.

ىشا يعظى الظمبة ميسة يتؼ التَُّحُقق مؽ  : فرق طالبية –حريل تقديسات الت-4
خالليا اف كل طالب في السجسؾعة اتقؽ السادة السظخوحة مؽ السجرس . يزع 
الرف ججواًل معيشًا مؽ السفاـيؼ واوراؽ العسل الجساعي واالمتحانات الفخدية ، تتخجؼ 

ديسات التحريل  عالقات االمتحاف القريخ الى نقاط لمسجسؾعة تدسى ) تق
Achievement Division   . وُتعَتُسج السؾازنُة بيؽ نقاط  السجسؾعات جسيعيا )

والسجسؾعات التي تحرل نقاطًا اكثخ تسيدًا ، وتقجر مؽ خالؿ بالغ او نذخة اسبؾعية 
 يقجميا السجرس .

يقـؾ الظمبة ىشا باختيار السؾضؾعات الفخعية  : استراتيجية السجسهعات الرغيرة-5
في اطار مجاؿ عاـ يحجده السجرس ثؼ يشغسؾف انفديؼ في مجسؾعات صغيخة تتألف 

( طالب . فتقـؾ تمػ السجسؾعات بتقديؼ السادة الى ميسات فخعية  6-2مؽ ) 
ليؤدييا اعزاء السجسؾعة اماـ الرف كاماًل . واخيخًا يتؼ تقؾيؼ ىحا التقجيؼ الجساعي 

 (  65، ص 1995مؽ السجرس والظمبة معًا.   ) الخظيب ، 
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التعمم  في تشفيذ ابرز السعهقاتالستعمم  ذكرعذر: ان ي ثامن: اليدف ال 28
 التعاوني.

 التعمم التعاوني : معهقات

عجـ حرؾؿ السجرسيؽ عمى التجريب الكافي الستعساؿ التعمؼ التعاوني حيث -1
يفزل تجريب السجرس مجة ثالث سشؾات عمى كيؽية استعساؿ التعمؼ التعاوني بذكل 

 فاعل .

ضيق مداحة الرفؾؼ مع كثخة اعجاد الظالب في الرف الؾاحج ، فزاًل عؽ -2
 ذلػ نؾع اثاث الفرل مؽ الكخاسي والظاوالت .

 عجـ استجابة بعض افخاد السجسؾعة بالذكل السظمؾب .-3

 إمكانية فخض احج افخاد السجسؾعة رأيو او ارادتو عمى بؿية االفخاد . -4

مؽ اف يعخض بظخيقة تداعج عمى التعمؼ  اسمؾب عخض الكتاب السجرسي. البج-5
 التعاوني مؽ خالؿ االسئمة والتجريبات .

 قج يتفؾؽ عميو اساليب تجريذ اخخى في زيادة التحريل لجى الستعمسيؽ .-6

 يخى بعزيؼ إّف ىحا التعمؼ ال ييتؼ بحاتية الستعمؼ ومؽ ثؼ يحوب في الجساعة .-7

لية عمى زمالئيؼ في السشاقذة واالجابة قج يؾلج عشج بعض الظمبة نؾعًا مؽ االتكا-8
 والخد عشيؼ .

السجامالت والرخاعات في داخل السجسؾعة : فقج تشقدؼ السجسؾعة الى قدسيؽ -9
 متعارضيؽ يحاوؿ كل مشيسا اف يفخض ارادتو عمى االخخ .

الجساعات غيخ السدتجيبة : قج يتسيد اعزاء السجسؾعة بالعجوانية واألكثخ مؽ -10
يتسيدوف بالدمبية وتثبيط اليسؼ وأّما السجسؾعة اليادئة غيخ السدتجيبة  ذلػ انيؼ قج

 يسكؽ اف تكؾف اكثخ احباطًا لمسجرس .
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السجسؾعة غيخ السثسخة : قج تفذل السجسؾعة في الحرؾؿ عمى أي نتائج -11
السباب تختمف عؽ العجوانية والدمبية ،والسجسؾعات غيخ السثسخة قج تشجد القميل 

رة عمى متابعة السؾضؾع او التعيخ السجرس انتباىا في اثشاء شخح النيا غيخ قاد
 (. 2000لسيسة        ) السقبل ، ا

 

 .طريقة التدريس التبادليالستعمم  يهضحعذر: ان  تاسع: اليدف ال 29

 التدريس التبادليطريقة   *

  مفيهمو

يقرػػج بالتجريذ التبادلي نذاط تعميسي يأخػػح شكل حؾار بيؽ السعمسيؽ والظػػػالب ؼيسا 
معب كل مشيؼ )السعمسؾف والظالب( دوره يخص نرًا قخائيًا معيشًا. وفي ىحا الشذاط ي

 عمى افتخاض ؾيادة السعمؼ لمسشاقذة. 

وقج يختمط ىحا السفيـؾ باستخاتيجية التجريذ عؽ طخيق طخح األسئمة، وىي 
االستخاتيجية التقميجية في األدبيات التخبؾية. والخالؼ بيؽ السفيؾميؽ أو 

سشاقذة في التجريذ التبادلي، لكؽ االستخاتيجيتيؽ كبيخ. صحيح أف السعمؼ يقؾد زماـ ال
ىحه االستخاتيجية تفدح السجاؿ لمظالب ألف يقؾد الشقاش الجساعي والحؾار مع زمالئو 
كفخيق مؽ أجل إثخاء الشص ذاتو عشج مدتؾى معخفي معيؽ يتشاسب مع إدراؾ 
الظالب. إف تبادؿ األفكار بيؽ السعمؼ والظالب، وبيؽ الظالب قائج السجسؾعة وبيؽ 

    سؾعة، ثؼ بيؽ أفخاد السجسؾعة بعزيؼ وبعض ىؾمحؾر التجريذ التبادلي.السج

  : بالعديد من التعريفات كالتاليالتدريس التبادلي عرف  

التجريذ التبادلي ىؾ نذاط تعميسي ييجؼ إلى تجريب التمسيح عمي الحؾار الفكخي  (1)
لسعخؼية ىي ) ، وحؾؿ الشص العمسي مدتعيؽ بأربعة أنذظة معخؼية ، وما وراء ا

  :125 )2006التمخيص ، وتؾليج األسئمة ، والتؾضيح ، والتشبؤ ( . ) أحسج ، 
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التجريذ التبادلي ىؾ نذاط تعميسي يقـؾ عمي الحؾار بيؽ السعمؼ والستعمؼ ، أو  (2)
بيؽ تمسيح وآخخ ، مزسؾنيا أف يعسل التالميح في مجسؾعات تؾزع فييا األدوار ، مع 

  (21:  2009ة . ) الجليسي ، وجؾد قائج لكل مجسؾع

استخاتيجية التجريذ التبادلي ىي اجخاءات تفاعمية عمي ىيئة حؾار بيؽ الظالب  (3)
والسعمؼ ، أو الظالب بعزيؼ بعزًا يتبادلؾف ؼيو أدوار التجريذ الستخاتيجيات خسذ 
 ىي : التشبؤ ، والتداؤؿ ، والترؾر الحىشي ، والتؾضيح ، والتمخيص ، لتجدئ السادة

 (  30 : 2001السقخوءة وفيسيا تسييجًا لمحكؼ عمييا ونقجىا . ) الذعيبي ، 

استخاتيجية التجريذ التبادلي ىي مجسؾعة مؽ اإلجخاءات الحىشية ، التفاعمية ،  (4)
والتعاونية ، التي يسارسيا الظمبة تحت إشخاؼ وتؾجيو ، وإرشاد السعمؼ بػية فيؼ 

ة باستخجاـ أربع مخاحل ىي : التشبؤ ، وتؾليج مؾضؾع معيؽ ، وتتؼ ىحه االستخاتيجي
  ) 158:  2010األسئمة ، والتؾضيح ، والتمخيص . ) عبج الباري ، 

استخاتيجية التجريذ التبادلي ىي الشذاط التعميسي الحي يأخح شكل حؾار بيؽ  (5)
السعمسيؽ والظمبة ؼيسا يخص الشرؾص السقخرة في مادة دراسية ، حيث في ىحا 

عب كل مشيؼ ) السعمسؾف والظمبة ( دوره عمي افتخاض ؾيادة السعمؼ لمسشاقذة الشذاط يم
التبشؤ ، تؾليج  ) ، بحيث يتبادلؾف األدوار طبقًا لالستخاتيجيات الفخعية الستزسشة

  . األسئمة ، التؾضيح ، التمخيص ، الترؾر الحىشي ( بيجؼ فيؼ الشص

 أسدو ومشطمقاتو 

 تدتشج إلى مجسؾعة مؽ األسذ والسشظمقات كسا يمي : التجريذ التبادلي استخاتيجية 

 . تجعيؼ جيؾد الظالب بعزيا لبعض. 1

 . مؾاصمة دعؼ السعمؼ ) أو الخبيخ ( لمظالب بسجخد البجء في أداء السياـ 2

. تزاؤؿ دعؼ السعمؼ أو الخبيخ لمظالب كمسا قظعؾا شؾطًا في التعمؼ. إف األدبيات 3
جيؾد السعمؼ بالدقالة التي يدتخجميا البشاؤوف في  التخبؾية في ىحا السجاؿ تذبو

 عسمية البشاء والتي يتخمرؾف مشيا بالتجريج كمسا أكسمؾا شيئًا في البشاء. 
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. تتعجد مجاالت استخجامو سؾاء زاد عجد الظالب أو قمؾا. ولقج استخجـ التجريذ 4
 التبادلي في الحاالت اآلتية : 

 * التجريذ لمسجسؾعة كاممة.

 يذ لسجسؾعات صغيخة.* التجر 

 * التجريذ لظالب طالب.

 * التجريذ لسجسؾعات صغيخة يقؾدىا الخفاؽ. 

. تدتخجـ كل استخاتيجية مؽ االستخاتيجيات األربع التي يذتسل عمييا التجريذ 5
التبادلي في تسكيؽ الظالب مؽ بشاء السعشى مؽ الشص الحي أمامو ومعالجة الشص 

دؽ فيسو. وججيخ بالحكخ أف ىحه االستخاتيجيات القخائي بالذكل الحي يزسؽ لو ح
 األربع ال تمـد تختيبًا واحجًا يتقيج بو السعمؼ. 

 . يفيج التجريذ التبادلي بذكل كبيخ األنؾاع اآلتية مؽ الظالب : 6

 * الظالب الحي يتمقى الشص جيجًا لكشو بظيء في فيؼ ما ؼيو. 

 فيسو. * الظالب بظيء اإلدراؾ في تمقى الشص ومؽ ثؼ في 

 * الظالب الحي يتعمؼ لغة أجشبية. 

 ear* الظالب الحي ال يجيج القخاءة لكشو يجيج االستسػػاع )بشسط تعمسو ىؾ الدساعي 
oriented .إذ يفيؼ الشص مؽ سساع مشاقذة بيؽ زمالئو , ) 

* الظالب العادي الحي يجيج السيارات المغؾية السختمفة، إذ يداعجه ىحا الشؾع مؽ 
    ي فيؼ أعسق لمشص.التجريذ ف
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 .طريقة التدريس التبادليخطهات  الستعمم  يهضح: ان ون عذر : اليدف ال 10

 التدريس التبادلي طريقة خطهات 

التجريذ التبادلي يأخح شكل استخاتيجيػات يؾعفيا السعمؼ في شكل متتاؿ تدمؼ كل 
مشيا لألخخى. وتكاد تجسع األدبيات التخبؾية في ىحا السجاؿ عمى أف ىحه 

ستيزاح / التشبؤ. االستخاتيجيات أربع خظؾات ىي : التمخيص / تؾليج األسئمة / اال
وإف كاف البعض يزيف إلييا استخاتيجية خامدة ىي القخاءة، ويزيف آخخوف 

 . وؼيسا يمي عخض لكل مشيا : Visualisationاستخاتيجية التسثيل أو تكؾيؽ رؤيا 

: ويقرج بو ؾياـ الظالب بإعادة صياغة ما درسو  Summarizingــ التمخيص 
يجربو عمى تسثل السادة وتكثيفيا، والتسكؽ مؽ مؾجدًا إياه وبمغتو الخاصة. وىحا 

اختيار أىؼ ما ورد بيا مؽ أفكار، وتحقيق التكامل بيشيا وبيؽ ما سبق مؽ أفكار. وقج 
يبجأ الظالب بتمخيص جسمة طؾيمة في كمسة مثاًل أو كمستيؽ، ثؼ تمخيص فقخة تتجرج 

تجسيع األفكار في الظؾؿ ثؼ تمخيص الشص كمو. وأخيخًا، فإف التمخيص يداعج عمى 
 الدابقة وتحكخىا تسييجًا الستؿباؿ أفكار أخخى ججيجة في فقخات أو نرؾص قادمة.

  : ويتم التمخيص وفق الخطهات اآلتية

  . ححؼ التفاصيل غيخ السيسة -

  . ححؼ الحذؾ والدوائج والسعمؾمات الستكخرة -

  . (سـؾ السعبخةتحجيج األفكار الخئيدة ) العشاويؽ ، والفخوع ، والرؾر ، والخ  -

  . صياغة مجسؾعة مؽ األسئمة السختبظة بالسؾضؾع -

  . إعادة تقجيؼ السؾضؾع السمخص -

  . الحكؼ عمي جؾدة السؾضؾع السمخص -

  ( 180:  2010،ي ) عبج البار . ص السؾضؾع في ضؾء الحكؼ الدابقإعادة تمخي -
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اـ الظالب بظخح عجد : ويقرج بو ؾي Generating Questionsتهليد األسئمة ػػ 
مؽ األسئمة التي يذتقيا مؽ الشص الستمقى. ومؽ أجل ذلػ يمـد الظالب أف يحجدوا 
أواًل نؾع السعمؾمات التي يؾدوف الحرؾؿ عمييا مؽ الشص حتى تظخح األسئمة 
حؾليا. مسا يعشي تشسية قجراتيؼ عمى التسييد بيؽ ما ىؾ أساسي يدأؿ عشو وما ىؾ 

في تمقي الشص. وطخح األسئمة ليذ مدألة سيمة. إف طخح سؤاؿ  ثانؾي ال يؤثخ كثيخاً 
جيج يعشي فيسًا جيجًا لمسادة ؛ تسثاًل ليا وقجرة عمى استثارة اآلخخيؽ لإلجابة. وججيخ 
بالحكخ أف الظالب عشجما يرؾغؾف أسئمتيؼ يتؾلؾف بأنفديؼ مخاجعتيا والتاكج مؽ 

أفكارىا أو عجدىا أو  قجرتيا عمى جسع السعمؾمات السظمؾبة سؾاء مؽ حيث
صياغتيا. وتجعؼ ىحه الخظػؾة سابقتيا التمخيص. وتأخح بيج الظالب خظؾة لألماـ 
نحؾ فيؼ الشص. وتؾليج األسئمة ىشا عسمية مخنة تختبط باليجؼ الحي يتؾخاه السعمؼ أو 
السشيج والسيارات السظمؾب تشسيتيا. القخاءة مثاًل ليا مدتؾيات كثيخة. ىشاؾ ما يدسى 

اءة الدظؾر، وىشاؾ قخاءة ما بيؽ الدظؾر، وىشاؾ قخاءة ما وراء الدظؾر. ىشاؾ بقخ 
مخاحل في القخاءة تبجأ بالتعخؼ ثؼ الفيؼ ثؼ الشقج ثؼ التفاعل والتظبيق... وىكحا. 
ويسكؽ لمسعمؼ أف يكمف الظالب بتؾليج أسئمة تتشاسب مع كل مدتؾى أو مخحمة مسا 

سئمة أف تدتثيخ الظالب لإلجابة وأف تداعجىؼ سبق. ومؽ معاييخ التؾليج الجيج لأل
عمى تؾليج أسئمة ججيجة. الدؤاؿ الجيج يدتثيخ سؤااًل جيجًا آخخ. ومؽ السعاييخ كحلػ 
أف تداعج األسئمة عمى األداء الجساعي وليذ فقط اإلجابة الفخدية مؽ طالب معيؽ. 

حث عؽ اإلجابة ولقج تدتمـد اإلجابة عمى األسئمة الجيجة مخاجعة قخاءة الشص لمب
 السشاسبة. وىحا أيزًا مؽ معاييخ جؾدتيا. 

: ويقرج بو تمػ العسمية التي يدتجمي بيا الظالب  Clarificationــ االستيزاح : 
أفكارًا معيشة مؽ الشص أو قزايا معيشة أو تؾضيح كمسات صعبة أو مفاـيؼ مجخدة 

لؾقؾؼ عمى أسباب يرعب إدراكيا مؽ الظالب. وفي ىحه العسمية يحاوؿ الظالب ا
صعؾبة فيؼ الشص. وبمغة اصظالحية يحاولؾف تحجيج أسباب تجني انقخائية الشص. 
كأف تكؾف بو كمسات صعبة أو ججيجة، أو مفاـيؼ مجخدة كسا قمشا أو معادالت، أو 
معمؾمات ناقرة... وغيخىا. ومثل ىحه األسباب تجفع الظالب بالظبع لسديج مؽ 



 مادة طرائق تدريس التربية الفنية ـ اعداد ا.د. فراس علي حسن الكناني
 

التؾقف لظخح أسئمة ججيجة يدتؾضح بيا الظالب قزايا القخاءة واالنظالؽ فييا أو 
أخخى. وتفيج عسمية االستيزاح ىحه الظالب ذوي الرعؾبات في تعمؼ المغة أو فيؼ 
نرؾصيا. ومدتؾيات القخاءة ػػ كسا سبق القؾؿ ػػ متعجدة وتشجرج مؽ قخاءة الدظؾر 

ألة التعامل مع إلى ما بيؽ الدظؾر إلى ما وراءىا. ويتفاوت الظالب بالظبع في مد
الشص والسدتؾى الحي يرمؾف إليو. وعسمية االستيزاح تداعج بالشػ ىحا الرشف 

 مؽ الظالب مسؽ اليتجاوز قخاءة الدظؾر أو مجخد فػ الخط كسا نقؾؿ. 

: يقرج بو تخسيؽ تخبؾي يعبخ بو الظالب عؽ تؾقعاتو لسا  Predictingــ التشبؤ : 
خ بيؽ ما يعخفو الظالب اآلف مؽ الشص وما يقؾلو السؤلف مؽ خالؿ الشص. إنو جد

اليعخفو مشو. وتتظمب ىحه االستخاتيجية مؽ الظالب أف يظخح فخوضًا معيشة حؾؿ ما 
يسكؽ أف يقؾلو السؤلف في الشص كمسا خظى في قخاءتو خظؾات معيشة. وتعج ىحه 
الفخوض بعج ذلػ بسثابة ىجؼ يدعى الظالب لتحؿيقو، سؾاء بتأكيج الفخوض أو 

يا.. ويعج التشبؤ أيزًا استخاتيجية تداعج الظالب عمى فيؼ بشية المغة وما تحسمو رفز
مؽ دالالت، فقخاءة عشؾاف الشص والعشاويؽ الخئيدة والفخعية واإلحاالت واإلشارات 
وغيخىا... كل ىحا يسكؽ أف يعػػّج مؤشخات يدتظيع الظالب مؽ خالؿ فيسيا تؾقع ما 

ب في ىحه العسمية في استخجاع ما لجييؼ مؽ يخد في الشص. وتكسؽ ميارة الظال
معمؾمات سابقة بالشص وربظيا بسا يجج أماميؼ مؽ معمؾمات جيجة في ىحا الشص، 

ويتم وكحلػ في قجرتيؼ عمى التقؾيؼ الشاقج ألفكار السؤلف، فزاًل عؽ استثارة خياليؼ. 
  : التشبؤ حدب الخطهات اآلتية

  . تشذيط السعمؾمات الدابقة -

  . تخسيشات حؾؿ مؾضؾع ما ، عمي سبيل السثاؿوضع  -

  . قخاءة بعض العشاويؽ الخئيدية -

  . ربط السعمؾمات الحجيثة مع السعمؾمات القجيسة -

  ( 34:  2007صياغة اسئمة وطخحيا عمي نفدو . ) جاد ،  -
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طريقة التدريس تطبيق خطهات الستعمم  يهضح: ان ينعذر هاحد وال: اليدف ال 12
 .التبادلي

نجسميا  سخاحلالتجريذ التبادلي بتظبيق خظؾات تسخ عسمية تطبيق خطهات التدريس 
 مي : ؼيسا ي

. خالؿ السخحمة األولى لالتراؿ بالشص يتؾلى السعمؼ مدؤولية تقجيؼ سؤاؿ بحكخ 1
العشؾاف ويظمب مؽ الظالب التشبؤ بسا يسكؽ أف يكؾف تحت ىحا العشؾاف مؽ أفكار أو 

 ما يسكؽ أف يعالجو الكاتب مؽ قزايا. 

ذلػ قاـ  . يقـؾ أحج الظالب بالتشبؤ مؽ خالؿ عشؾاف الشص. فإذا لؼ يدتظع أحج2
 السعمؼ بقخاءة الجسمة األولى مؽ الشص سائاًل طالبًا آخخ أف يتشبأ بسا ؼيو... 

. قج يتشبأ طالب آخخ بذيء.. وعشجىا يكمف السعمؼ طالبًا آخخ أف يدتؾثق مؽ تشبؤ 3
 زميمو والتأكج مؽ أف األفكار التي طخحيا مؾجؾدة في الشص. 

لب آخخ يثق في قجرتو عمى إدارة الحؾار. . بعج ذلػ يدمؼ السعمؼ زماـ السشاقذة لظا4
 فيتؾلى الظالب طخح سؤاؿ يظمب مشو التشبؤ بسا ورد في الفقخات التالية. 

. يقـؾ طالب آخخ بتمخيص ما وصل إليو الظالب، ثؼ تقـؾ السجسؾعة بالبحث عؽ 5
 إجابة سؤاؿ كاف قج طخحو طالب آخخ... وىكحا... 

ويقخأ السعمؼ فقخة، يقـؾ طالب بالتشبؤ باألفكار . يتبادؿ الظالب والسعمؼ األدوار. 6
األساسية والثانؾية، يظخح طالب سؤااًل عؽ فكخة غامزة أو كمسة صعبة أو غيخذلػ 
مدتخجمًا في ذلػ استخاتيجية االستيزاح، يقـؾ آخخ بتمخيص الفقخات... وىكحا حتى 

 يشتيي الشص. 

إلى قجرة الظالب عمى  . يبجأ السعمؼ في االندحاب مؽ السؾقف عشجما يظسئؽ7
 تؾعيف االستخاتيجيات األربع، وأف الشص في طخيقو ألف يفيسو الظالب جيجًا. 
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طريقة التدريس  معهقاتالستعمم  يهضح: ان ينعذر وال ثاني: اليدف ال 11
 .التبادلي

  : التدريس التبادلي معهقات 

  : التدريس التبادلي في اآلتي معهقات(  2992ذكر الدامرائي ) 

  . صعؾبة الديظخة عمي تشفيح ورقة الؾاجب - 

  . يحتاج إلى أجيدة وأدوات كثيخة - 

  . ثخ ؼيو السشاقذات بيؽ الظمبة حؾؿ تشفيح الؾاجبتك - 

  . تكثخ ؼيو االستعانة بالسعمؼ حؾؿ األشكاؿ وتشفيح الؾاجب -  

  (1991كثخة ضغؾط العسل عمي السعمؼ . ) الدامخائي ، ودمحم :  - 

  . تحتاج إلى وقت طؾيل ندبيًا مؽ أجل التجريب عمي أنذظة التجريذ التبادلي - 

          بيئة تعميسية خاصة حتى يتؼ تجريب الستعمسيؽ فييا بحخية تامة . تحتاج إلى  - 
 (227:  2007) حديؽ ، 

 
 


