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 لخص امل

هتدف األنظمة الرتبوية اليوم إىل جعل التعلم أكثر كفاءًة وفعاليًة، فتسعى إىل الرتكيز على املتعلم من خالل جعله مركز 

التعلمية. وأحد الطرق لتحقيق ذلك أن يتبع املعلم اسرتاتيجيات جديدة يف عرضه للمادة التعليمية، وأن يستخدم العملية 

وسائل وأساليب تفاعلية حديثة. وهتدف هذه الدراسة إىل توضيح اسرتاتيجية التعلم التعاوين احملوسب، وعالقة هذه 

ة هذه الدراسة يف األساليب التقليدية السائدة يف الغرف الصفية االسرتاتيجية بدافعية الطالب حنو التعلم. وتكمن مشكل

واملتبعة من قبل املعلمني، واليت تركز بشكل أساسي على دور املعلم واملادة التعليمية، والطالب جمرد متلقي ومستمع، وتكون 

يته حنو التعلم. وقامت هذه نتيجة ذلك نفور الطالب من املدرسة، وشعوره أبهنا مكان ممل غري مالئم له، ونقصان دافع

الدراسة ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل وصف اسرتاتيجية التعلم التعاوين احملوسب، ووصف وحتليل 

العالقة بني هذه االسرتاتيجية وبني الدافعية عند الطالب. وتوصلت هذه الدراسة إىل أن التجديد يف طرق التعلم واستخدام 

نولوجية ودجمها يعمل على حتفيز الطالب ورفع دافعيتهم جتاه املادة اليت يتعلموهنا، إضافة إىل الفوائد الكبرية الوسائل التك

 اليت جننيها من التعلم التعاوين.

 التعلم التعاوين، التعلم ابستخدام احلاسوب، الدافعية.كلمات مفتاحية: 

 معلومات البحث
 2016-5-02أستلم: 

 2016-6-27 املراجعة:
 2016-6-1النشر: 

 التعلم التعاوين احملوسب وعالقته ابلدافعية عند الطالب 

 ميان مؤيد صلي ِّح، د. نور حيايت هاشم، د. يوسف عطية كلييب

  USIMجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية 

Yaman.slaieh@hotmail.com 

 

Printed ISSN: 2314-7113  
Online ISSN: 5809-2289  



15-01،  2016 يونيو، 6، العدد 6المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واالنسانية المتقدمة، المجلد   

2 
 

Abstract 

Nowadays educational systems aims to make education more efficient and effective, it seeks to focus on 
the learner by making him the central of educational process. One of the ways to do this that the teacher 
follows new strategies in his presentation for the educational material, and to use modern interactive 
means. This study aims to clarify the computerized cooperative learning strategy, the relationship for 
this strategy and students’ motivation towards learning. Problem statement lies in traditional methods 
prevailing in the classroom followed by teachers, which is primarily focused on the role of the teacher 
and educational material, and the student just recipients and listener, so it leads to aversion student from 
the school, he felt himself in appropriate boring place, in addition to decrease his motivation towards 
learning. This study used descriptive analytical approach, through the description of Computerized 
Cooperative Learning strategy, description and analysis of the relationship between this strategy and 
students’ motivation. This study reached to innovate in the ways of learning and the use of technological 
means, integrate it with learning will leads to motivate students, raised their motivation towards learning 
material, in addition to the significant benefits that derive from cooperative learning. 

Key words: Cooperative Learning, Learning by Computer, Motivation. 

 

 التعلم التعاوين .1

إن مفهوم التعاون ليس جديداً بل هو فكرة قدمية، حيث يعد التعاون من اإلسهامات البشرية القدمية اليت وجدت منذ بداية 

{ )املائدة: اإلنسان، وأقره وحث عليه قوله تعاىل يف كتابه  مثِّ َوالُعدَوانِّ الكرمي }َوتَ َعاَونُوا َعَلى البِّ ِّ َوالتَّقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإلِّ

(. كما حث على ذلك رسولنا الكرمي بقوله: "مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه 2

 البخاري ومسلم(. عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى" )أخرجه

وقد بدأ االهتمام ابلتعلم التعاوين يف جمال التعليم منذ أواخر القرن السادس عشر والسابع عشر، لكنه دخل يف 

إطار التعليم النظامي وبداايت تطبيقه يف املدارس يف أواخر القرن الثامن عشر، وتوالت البحوث والدراسات عليه وظهر 

يتش، وديفيد جونسون، وروجر جونسون، وسالفني ممن تبنوه وعهدوه ابلبحث والتجريب علماء وابحثني أمثال مورتون دو 

 حىت وصل إىل صورته املعاصرة.
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ويعتب التعلم التعاوين جمال خصب وواسع للبحث والتطبيق، وقد لقي اهتمامًا كبريًا خاصًة يف العقود الثالثة 

ل الدراسية؛ استجابًة لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تتمركز حول األخرية، ودأب الباحثون على االستفادة منه داخل الفصو 

 الطالب، حبيث يكون الطالب فيها عنصراً فعااًل نشطاً وليس جمرد متلقي سليب للمعلومات.

والتعلم التعاوين عبارة عن اسرتاتيجية تدريسية تتمحور حول الطالب، ولقد تعددت التعريفات اليت تولته من قبل 

 والعلماء، وأمجعت هذه التعريفات على أن التعلم التعاوين هو استخدام تعليمي يقوم به املعلم داخل الفصل الباحثني

طالب. يقوم هؤالء  6_2الدراسي يعتمد على تقسيم الطلبة إىل جمموعات، يرتاوح عدد الطلبة يف اجملموعة الواحدة من 

ملادة الدراسية؛ لتحقيق األهداف املشرتكة، مما يؤدي إىل منو مهارات الطالب ابلعمل معاً واحلوار فيما بينهم فيما يتعلق اب

شخصية واجتماعية فيما بينهم، ويشرتط يف هذه اجملموعات أن تكون غري متجانسة مما يسمح للطالب ذوي التحصيل 

تعلمهم وتعلم املنخفض ابالستفادة من الطالب ذوي التحصيل املرتفع، حبيث يعمل الطالب مع بعضهم البعض؛ لزايدة 

فيقوم كل طالب ابجملموعة إببراز وإظهار ما لديه من املعارف واملعلومات السابقة،  بعضهم البعض إىل أقصى حد ممكن،

لتتكامل هذه املعلومات معاً من أجل حتقيق هدف التعلم، مث من خالل املناقشة واحلوار وتبادل وجهات النظر وإسهام كل 

رفة واملعلومات اجلديدة، وتعكف كل جمموعة على تنفيذ املهام املوكلة إليها إىل أن ينجح مجيع طالب مبا لديه يتم بناء املع

 Johnson D. and؛ Slavin ،1987؛ 2006؛ البلوي، 2008األعضاء يف فهم وتعلم املطلوب )شحاتة، 

Others ،1991.) 

وإذا مت تنفيذ التعلم التعاوين بشكل صحيح فإن نتائجه ستعود ابإلجيابية على ثالثة حماور رئيسية أكادميياً واجتماعياً 

؛ 2000ونفسياً. فمن الناحية األكادميية: له أثر ملموس على زايدة ورفع حتصيل الطالب يف املادة الدراسية )القحطاين، 

؛ Smith ،1996؛ Tran ،2014؛ 2011؛ حج حيىي، 2009؛ نزال، 2007؛ الردادي، 2006مداح، 

Duhlicher and Others ،2010 ويعود ذلك إىل طبيعة ومميزات أسلوب التعلم التعاوين، فمن خالله يتم ،)

(، فيشعر كل 2011؛ حج حيىي، 2009إاتحة الفرصة للطالب للمشاركة واملناقشة الفاعلة بشكٍل تعاوين  بناء )نزال، 
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؛ 2009؛ نزال، 2007وحتمُّل مسؤولية تعلمه، من خالل القيام ابملهام املوكلة إليه إبتقان )الردادي،  طالب ابلقيادة

Jazuli ،2009 ،كما يتحمل الطالب مسؤولية تعلم غريه من أفراد اجملموعة، فيتعلم ويُعل ِّم ويقوم 2011؛ حج حيىي ،)

كار واملناقشة؛ من أجل حتقيق هدف مجاعي )حج حيىي، مبهارات عديدة، كاإلصغاء والقراءة واملشاهدة، وتوليد األف

 (.Tran 2014؛ 2011

أما من الناحية االجتماعية: فإن اتباع طريقة التعلم التعاوين له أثر إجيايب يف تغيري اجتاهات الطلبة وإاثرة دافعيتهم 

ن بني الطالب، كما تعمل على إزالة (، فهي تضفي جواً من املرح، واأللفة، واحملبة، والتعاو 2000حنو التعلم )القحطاين 

؛ 2011؛ حج حيىي، 2000حاجز اخلوف والرهبة من املادة الدراسية، من خالل املشاركة والتفاعل الصفي )القحطاين، 

Smith ،1996 ؛Duhlicher and Others ،2010 ومن الناحية النفسية: فهي تعمل على زرع الثقة .)

 (.Jazuli ،2009؛ 2000القحطاين، ابلنفس، واحرتام الذات عند الطالب )

وللتعلم التعاوين أربعة أنواع نستطيع من خالهلا تصميم أي منهج ألي طالب، وألي واجب أو مهمة تعليمية على 

أساس تعاوين، وهذه األنواع كالتايل: أواًل التعلم التعاوين الرمسي، ويتكون من طالب يعملون معاً خالل فصل دراسي لعدد 

وذلك إلجناز أهداف تعلم مشرتكة، وإكمال املهمات التعليمية معاً، والتأكد من متكن كل طالب يف اجملموعة من األسابيع؛ 

 (.Smith, 1996من املهمة التعليمية وأنه قد أمتها بنجاح )

، يتكون من طالب يعملون معاً Informal Cooperative Learningاثنياً التعلم التعاوين غري الرمسي 

جمموعات خمصصة، تستمر بضعة دقائق خالل احلصة الصفية لفرتة فصل واحد؛ وذلك لتحقيق هدف  بشكل مؤقت يف

دقائق قبل وبعد احلصة، ومن املمكن إجراء مناقشة بني  5_3تعلمي مشرتك، حبيث يتشارك الطالب بنقاشات مركزة من 

 .(Johnson D. & Johnson R., 2004دقائق ) 3_2الطالب وزميله خالل احلصة مدة 

اثلثًا جمموعات تعاونية أساسية، هذه اجملموعات يتم تصميمها لكي تعمل معًا على املدى الطويل، ويراعى أن 

تكون غري متجانسة وتضم أفراد ذوي قدرات متفاوتة بعضوية دائمة خالل اجملموعة، وتستمر مدة فصل دراسي، أو عام 
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ادميي أو اخلالف الفكري، وهذا النوع موجود عندما ميتلك (. رابعاً اجلدال األكSmith, 1996كامل، أو عدة سنوات )

طالب ما أفكار وآراء ونظرايت ومعتقدات ال تتوافق مع طالب آخر وختتلف معه، ويسعى االثنان للتوصل إىل اتفاق 

(Johnson D. & Johnson R., 2004.) 

العناصر األساسية للتعاون؛ وذلك من ولكي يتم بناء الدروس على أساس تعاوين، فإن املعلمني حباجة إىل إتقان 

أجل ضمان حتقيق التعاون أثناء عمل اجملموعات. وأول هذه العناصر االعتماد املتبادل اإلجيايب، ويتم بناؤه عندما يدرك 

أفراد اجملموعة أهنم مرتبطني ببعضهم البعض من حيث النجاح أو الفشل، فيكون كل تلميذ يف اجملموعة مسؤول عن تعلمه 

م زمالئه، ويقدم كل طالب مسامهته الفريدة من أجل إجناز اجلهد ويعتمد أفراد اجملموعة على بعضهم البعض من أجل وتعل

 (.2009حتقيق اهلدف )طه وعمران، 

اثنيها التفاعل املعزز وجهاً لوجه، مبعىن أنه جيب أن يلتزم األفراد يف اجملموعة مبساعدة بعضهم، من خالل تفاعلهم 

ي وجهاً لوجه؛ من أجل حتقيق اهلدف املشرتك. ويعد التفاعل وجهاً لوجه ليس هدفاً حبد ذاته وإمنا وسيلة العضوي واللفظ

لتحقيق أهداف هامة منها: تطوير التفاعل اللفظي يف الصف، وتطوير التفاعالت اإلجيابية بني الطلبة اليت تؤيت مثارها على 

 (.2007العملية الرتبوية )الردادي، 

سبة الفردية، يعين أن كل طالب مسؤول عن اإلسهام بنصيبه يف العمل والتفاعل إبجيابية مع بقية أفراد اثلثها احملا

اجملموعة، حيث يقوم املعلم بتقييم آداء كل طالب ومنحه الدرجة على عمله له وللمجموعة، وإبمكان املعلم التحقق من 

ه سؤال له حول عمل جمموعته، أو إعطاء اختبار فردي ذلك عن طريق االختيار العشوائي ألحد أفراد اجملموعة وتوجي

 (.2008للطالب )عرقاوي، 

رابعها املهارات االجتماعية، واليت ال بد أن ميتلكها الطالب إىل جانب املهارات األكادميية مثل: احرتام الرأي، 

ل، بناء الثقة ابلنفس، وتنمية االستماع لآلخرين، تشجيع اآلخرين، بناء القرارات، التعبري عن الرأي بوضوح وبدون خج
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مهارات القيادة، وتقبل النقد. وعلى املعلم أن يوجه تالميذه هلذه املهارات يف كل موقف تعليمي ويساعدهم على اكتساهبا 

 (.2009حيث تعتب هذه املهارات ضرورية لنجاح جمموعات التعلم التعاوين )طه وعمران، 

مالحظة عمل اجملموعة والتفكري به من أجل معرفة التصرفات خامسها معاجلة عمل اجملموعة، ويقصد به 

والسلوكيات اجليدة واملفيدة، والتصرفات والسلوكيات غري املفيدة وغري املساعدة يف عمل اجملموعة، مث اختاذ قرار بشأن ذلك 

سني عمل األعضاء يف أبن تستمر التصرفات اجليدة ويتم إلغاء غريها أو تعديلها. ويهدف معاجلة عمل اجملموعة إىل حت

 (.2009مسامهتهم يف اجلهود التعاونية من أجل حتقيق أهداف اجملموعة )طه وعمران، 

 التعلم ابستخدام احلاسوب .2

لقد واجه العامل يف احلقبة األخرية من الزمن تطورات كبرية يف جمال التكنولوجيا أثرت على خمتلف مناحي احلياة، وقد طال 

التعليم ، حيث إن تطور الدول وجمتمعاهتا مرتبط بتطور النظام التعليمي فيها، وقد أوىل الرتبويون هذا التطور جانب التعلم و 

 اهتماماً متزايداً حنو األساليب اليت تركز على املتعلم وجتعله حمور العملية التعلمية، وإىل استعمال الوسائل واملواد التعلمية اليت

  داخل الغرفة الصفية.تثري دافعية املتعلم وجتعله فعااًل نشطاً 

وهذا التقدم العلمي والتكنولوجي أدى إىل تقدم يف األساليب واالسرتاتيجيات املقدمة يف جمال التعليم وتطورها مبا 

يتالئم واحتياجات العصر احلديث، وقد دعت العديد من اجلهات واملؤسسات الرتبوية إىل ضرورة دمج التكنولوجيا يف 

ية القطرية حيث تعتب أن استخدام التكنولوجيا يف املناهج واحلياة اليومية أمراً يف غاية األمهية يثري التعليم، من ذلك األكادمي

 العملية التعلمية وينوع يف األساليب التدريسية.

مبدأ التكنولوجيا يف  NCTMولقد اعتمد اجمللس الوطين ملعلمي الرايضيات يف الوالايت املتحدة األمريكية 

كمبدأ أساسي لتعلم وتعليم الرايضيات، واعتبها أداة مهمة لتعلم الرايضيات يف القرن ال   2008درها عام وثيقته اليت أص

 (.NCTM ،2008، وأكد على ضرورة ضمان وصول مجيع الطالب هلا ومتكنهم من استخدامها )21
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بضرورة التنوع يف طرائق  2000ويؤكد هذا ما أوصى به املؤمتر العاملي "التعليم للجميع" املنعقد يف داكار عام 

التعلم، وأن يكون املعلمني قادرين على فهم هذا التنوع؛ ملا له من أثر يف حتقيق تعلم أفضل وأكثر فعالية، والعمل على هتيئة 

البيئة التعلمية حبيث تكون قائمة على احلفز واملشاركة، وتسخري التكنولوجيا اجلديدة كعامل مساعد خيدم تنفيذ 

 ت الرتبوية للمساعدة على حتقيق أهداف التعلم.االسرتاتيجيا

( على ضرورة استخدام التكنولوجيا يف التعلم والتعليم؛ ملا هلا من دور 2007ويؤكد التمار وسليمان يف دراستهما )

دة دافعية الطالب وأثر يف إجناح التعلم، وتضمني اإلاثرة واملتعة يف العملية التعلمية والتعليمية، إضافةً إىل تنمية االجتاهات وزاي

 حنو مادة التعلم.

ولقد كان احلاسوب من أهم مثرات هذه الثورة املعلوماتية التكنولوجية، حيث دخلت استخداماته يف جماالت احلياة 

السياسية واالقتصادية، وأصبحت لغة احلاسوب لغة يستخدمها كل الناس، من هنا رأى العلماء ضرورة استخدام احلاسوب 

يف كافة جماالت احلياة. ولقد كان للتعليم حظًا وافرًا يف استخدامه وإقبااًل كبريًا عليه، فالتعلم ابستخدام والتعامل معه 

احلاسوب يعتب منوذجًا متكاماًل، يستخدم عواًن للمعلم ومساعدًا له ومكماًل ألدواره، حيث أثبت احلاسوب قدرته على 

العمرية، ويتميز ابلقدرة على استخدامه كوسيلة مساعدة السرتاتيجيات  التعامل مع كافة املواد الدراسية وجلميع الفئات

 (.2012التعليم التقليدية واحلديثة من حيث تطويرها وزايدة كفاءهتا )مسعود، 

ويعد احلاسوب من أهم األجهزة اإللكرتونية اليت يتم استخدامها يف جمال التكنولوجيا، فهو خيتلف عن غريه من 

ة من حيث املميزات اليت تتوفر به، ويعتب من أفضل الوسائل املستخدمة يف جمال التعلم والتعليم؛ ملا األدوات التكنولوجي

يتوافر به من إمكاانت قل ما جتتمع يف أداة تعليمية واحدة، من ذلك اخلصائص الفنية اليت تتوفر به كالصوت والصورة واحلركة 

مي اجتاهات إجيابية عند الطلبة، ويثري دافعيتهم حنو املادة الدراسية )الدويري، واليت هلا دور يف جعل عملية التعلم شيقة، مما ين

2014.) 
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( أن أثر استخدام احلاسوب على التعليم يكون واضحاً عند استخدامه بشكل 2011وأضافت )الرمياوي وصبي، 

أثره اإلجيايب يف زايدة دافعية  متكامل ومساند للطرق واالسرتاتيجيات التعليمية وليس منفردًا بذلك لوحده، حيث يظهر

 الطلبة، ومساعدهتم على ربط اخلبات التعلمية خببات احلياة والعامل احلقيقي.

 الدافعية .3

اهتم الرتبويون وعلماء النفس ابلدافعية وذلك للدور الذي تلعبه يف حتديد وجهة السلوك، فهي توجه سلوك الفرد للوصول 

دفع التلميذ للعمل واملثابرة، فاملتعلم ال يستجيب للموضوع دون وجود احلافز والدافع إىل هدف معني، وتعتب حافز أساسي ي

له، وختتلف هذه الدوافع من متعلم إىل آخر، تبعًا لشخصية املتعلم وطموحاته ورغباته وحياته النفسية واالجتماعية )بن 

ن خالهلا نستطيع تفسري كثري من مظاهر السلوك (. وتعتب الدافعية مؤشراً مباشراً على التحصيل الدراسي، فم2013سيت، 

اإلنساين؛ نظراً ألن آداء الفرد للقيام بعمل ما ومواصلته أو التوقف عنه يعود إىل ما لديه من دافعية )أبو هدروس والفرا، 

2011.) 

أهنا قوة تستثري ولقد تعددت التعاريف للدافعية، حيث اجته فريق من العلماء والباحثني إىل تعريفها بشكٍل عام على 

سلوك الفرد وتدفعه للقيام بسلوك معني؛ من أجل إشباع حاجة، أو حتقيق هدف معني، وهذه القوة قد تكون داخلية وقد 

( أن الدافعية هتدف إىل إعادة 2014(. ويضيف )اجلراح وآخرون، 2009؛ أبو عواد، 2012تكون خارجية )عقيل، 

ت داخلية، فاحلاجة حتافظ على بقاء الفرد، من خالل حتقيقها للشروط توازن الفرد، من خالل إشباع حاجات ورغبا

 البيولوجية والسيكولوجية؛ ويكون ذلك كله من أجل حتقيق هدف معني.

ومن الباحثني من فرق بني الدافعية ودافعية التعلم، فدافعية التعلم تتميز ابلطموح، وبذل قصارى اجلهد، وحتمل 

أجل اكتساب املعارف، وهذه الدافعية تكون داخلية انبعة من التلميذ، وخارجية يتم تلقيها  املسؤولية، وإتقان اآلداء؛ من

من املعلم. فهي ميل الطالب للقيام بعمليات تعلم تستحق اجلهد املبذول، حبيث ميكن ملس الفوائد األكادميية وامليزات 
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حتقيق النجاح وجتنب الفشل، ويتمثل ذلك ابلسلوكيات الناجتة عنه؛ تلبيًة لرغبته يف حتقيق آداء أفضل ومرٍض عن الذات، و 

 (.2011؛ أبو هدروس والفرا، 2009؛ أبو عواد، 2013اإلجيابية اليت تصدر عن التلميذ من مثابرة وتعاون )بن سيت، 

ويسعى أي نظام تربوي إىل حتقيق مبدأ الدافعية يف نظامه ابعتباره هدفًا تربوايً، فال بد من وجود الدافع لكي 

دث التعلم اإلنساين، حيث يستخدم كوسيلة يف إجناز األهداف التعليمية، وحتديد النواتج املعززة للتعلم، مما يعود على حي

؛ العلوان 2009اآلداء املدرسي للتالميذ بشكلٍ أفضل، فالطلبة املدفوعون للتعلم حتصيلهم أفضل من زمالئهم )أبو عواد، 

 (.2010والعطيات، 

ة إحدى مهارات التعلم، اليت تدفع الفرد للقيام ابملهمات املرتتبة عليه، وحل املشكالت اليت فيما تعتب الدافعي

تواجهه، وتعلم مواقف جديدة. وتعد دوافع املتعلم غاية يف األمهية، ال تقل يف ذلك عن قدراته العقلية، ومهارات التفكري، 

ه ليس ذا أثر، حىت وإن امتلك القدرة على الدراسة والفهم فبدون الدافعية يكون اجلهد املبذول من قبل الفرد جتاه تعلم

والتحصيل، فالدافعية للتعلم أكثر من جمرد رغبة يف التعلم، فهي حتتاج إىل اسرتاتيجيات فاعلة لتصبح الدراسة ذات معىن 

 (.2014ن، كالتلخيص، والتوسيع لألفكار الرئيسية، ورسم خمططات للعالقات األساسية بني املفاهيم )جراح وآخرو 

وهناك نوعان من الدافعية داخلية وخارجية. فالدافعية الداخلية تصدر عن املتعلم هبدف حتقيق رغبة داخلية إلرضاء 

الذات، وكسب املعارف واملهارات، فهي شرطًا ضرورايً للتعلم الذايت والتعلم مدى احلياة. أما الدافعية اخلارجية فمصدرها 

ل على جوائز مادية أو معنوية، أو كسب رضى املعلم وإعجابه، وقد يكون مصدرها قد يكون املعلم؛ من أجل احلصو 

الوالدين؛ من أجل إرضائهم وكسب تقديرهم وحبهم، أو األقران من ابب منافستهم والسعي وراء حتصيل درجة أعلى منهم 

 (.2009)أبو عواد، 

تلفة، ويقوم مبالحظة سلوكيات طلبته، واملعلم الكفء يعمل على إشباع حاجات طلبته من خالل األنشطة املخ

وتوجيهها حنو إاثرة دافعيتهم واهتمامهم ابملادة التعليمية من خالل اسرتاتيجيات وطرق وأساليب جديدة ومتنوعة، مما يساعد 

جناز، على إقبال التالميذ على الدراسة، وإشباع حاجات النمو لديهم. وهذه الدافعية قد تكون داخلية بفعل رغبة الفرد ابإل
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وقد تكون خارجية بفعل عوامل فيزيقية موجودة يف البيئة التعليمية، وعلى املعلم أن يسعى لنقل دافعية طلبته من املستوى 

اخلارجي إىل املستوى الداخلي، فالدافعية اخلارجية تبقى ما دامت احلوافز موجودة، ويف ذلك تسهيالً ملهمته داخل الصف. 

هم العوامل النفسية اليت على املعلم بثها يف تالميذه؛ وذلك للحد من تشتت انتباههم، ودجمهم وتعتب الدافعية للتعلم من أ

يف املهمات التعليمية، وااللتزام ابألنظمة والتعليمات املدرسية، وجيدر ابلذكر هنا أن املعلم الفاقد للدافعية ال يستطيع بثها 

 (.2012؛ عقيل، 2014يف تالميذه )اجلراح وآخرون، 

رية هي العوامل اليت تسهم يف بناء الدافعية للتعلم، منها: التخطيط، الرتكيز على األهداف، الوعي ما وراء املعريف وكث

ملا مييل إليه الفرد يف تعلمه، البحث النشط عن معلومات جديدة، اإلدراك الواضح للتغذية الراجعة، والرضا عن مستوى 

 (.2009القلق )أبو عواد،  التحصيل، وعدم القلق من اخلوف أو الفشل أو

( أن التعلم التعاوين احملوسب له أثر يف تنمية اجتاهات الطلبة حنو املادة الدراسية، مما 2013وتوضح )جبارين، 

يزيد من دافعيتهم حنو تعلمها وحبهم هلا، فالطريقة التعاونية احملوسبة توفر للطالب جو من األمان، وتبعد عنه اخلوف والقلق 

املادة ومجودها، حيث أن التعاون يوفر الدعم للطالب من خالل االستعانة بزميله إذا غفل عن فكرة ما. فهو من صعوبة 

يشعر الطالب ابألمان، ويطور من فهمه للمضامني العلمية، ويطور طرق التفكري لدى الطالب، وحيس ن من مستوى ذكائهم 

 خالل احلاسوب. من خالل الطرق املختلفة اليت يعرضها الزمالء للتعلم من

وإن استخدام البجميات املختلفة من خالل التعاون يدفع الطالب للتفكري بعمق، حيث أن هلذه االسرتاتيجية أثر 

يف حتسني عالقة الطالب ابملعلم مما يساهم يف زايدة دافعية الطالب حنو املادة الدراسية، هذه االسرتاتيجية مبثابة لغة تواصل 

علم فهي تكسر احلواجز اليت قد تكون موجودة مما يؤدي إىل تفاعل أكب بينهما، وهي متنح الطالب جديدة بني الطالب وامل

 فرصة أكب للتعبري عن نفسه مما يتيح للمعلم فرصة لفهم الطالب بشكل أكب ومعرفة احتياجاهتم.

لعديد من الدراسات اليت قامت وتشري الدراسات إىل أمهية استثارة دافعية التعلم والنهوض هبا عند املتعلم، فهناك ا

( وأشارت 2014؛ اجلراح وآخرون، 2012ابستقصاء أثر احلاسوب على دافعية الطالب وحتصيلهم )الزعيب وبين دومي، 
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أغلب نتائجها إىل أن استخدام احلاسوب يف التدريس يزيد من دافعية الطلبة حنو تعلم املواد الدراسية وينمي االجتاهات 

ل عند استخدام التعلم التعاوين يف الفصول الدراسية ، فإن أغلب الدراسات )أبو هدروس والفرا، حنوها. وكذلك احلا

( أشارت إىل فعالية هذه االسرتاتيجية جتاه رفع الدافعية للطالب حنو املادة الدراسية. وتؤكد دراسة )غنيمات 2011

ة تلعب دوراً كبرياً يف حتسني دافعية التعلم ورفع ( على أن امتالك املهارات والعادات الدراسية الصحيح2012وعليمات، 

 مستوى التحصيل الدراسي.

 اخلامتة .4

 ويف اخلتام فقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج نلخصها ابآليت:

إن استخدام التعلم التعاوين يعود ابلفوائد على الطالب أكادميياً واجتماعياً ونفسياً، من حيث أنه يعمل على رفع  .1

 سي، ويعمل على زايدة دافعية الطالب حنو املادة، ورفع ثقتهم أبنفسهم.حتصيلهم الدرا

 

من الضروري استخدام التكنولوجيا وتطويعها يف خدمة العملية التعلمية، فلقد أصبح من السهولة استخدامها؛  .2

 وذلك لالنتشار الواسع هلا بني الطالب إضافًة إىل شغفهم ملعرفة كل ما هو جديد حوهلا.

 

ابإلضافة الستخدام وسائل تعليمية  -تعلم تعاوين -ة وطيدة بني تعلم الطالب من بعضهم البعضهناك عالق .3

حديثة كاحلاسوب، وبني رفع وزايدة دافعيتهم حنو املادة اليت يدسوهنا، فاستخدام التعلم التعاوين احملوسب يزيد من 

 دافعية الطالب حنو املادة.
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي.

القاهرة: دار الشعب، كتاب األدب  1، اجلامع الصحيح، ط1987البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 

 .11_ ص 8، ج6009_ ابب رمحة الناس والبهائم، حديث رقم 

(. فاعلية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد 2006البلوي، وداد جب حممد. )

 رسالة ماجستري، جامعة مؤتة، األردن..للغة العربية يف مدينة تبوكا

(. التوافق النفسي وعالقته ابلدافعية للتعلم لدى تالميذ سنة االوىل اثنوي دراسة ميدانية 2013بن سيت، حسنية. )

اجلزائرية  على عينة من تالميذ املرحلة الثانوية بدائرة تقرت. جامعة قاصدي مرابح ورقلة، تقرت، اجلمهورية

 الدميقراطية الشعبية.

( يف تنمية حتصيل CAI(. فاعلية التدريس املزود ابحلاسوب )2007التمار، جاسم حممد؛ وسليمان، ممدوح حممد. )

املعادالت اجلبية من الدرجة األوىل لدى طلبة الصف السابع املتوسط بدولة الكويت. جملة العلوم الرتبوية 

 العدد الرابع.والنفسية، اجمللد الثامن، 

(. أثر التدريس ابستخدام برجمية تعليمية يف حتسني دافعية تعلم الرايضيات 2014اجلراح وآخرون، عبد الناصر. )

 .3، العدد 10لدى طلبة الصف الثاين األساسي يف األردن. اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، اجمللد 

تخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف السابع (. فاعلية اس2011حج حيىي، مريفت أسامة حممد. )

األساسي يف الرايضيات واجتاهاهتم حنوها يف مدينة طولكرم. رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، 

 فلسطني.
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يل طلبة الصف (. أثر برانمج تعليمي حموسب قائم على التعلم التعاوين يف حتص2014الدويري، ميسون أمحد حممد. )

 .1، ملحق 41التاسع األساسي يف مادة اجلغرافية واجتاهاهتم حنوها.جملة العلوم الرتبوية، اجمللد 

(. أثر التعلم التعاوين على التحصيل الرايضي واالجتاهات حنو الرايضيات لدى طالبات 2007الردادي، حنني سامل. )

 ري، جامعة طيبة، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية.الصف األول املتوسط ابملدينة املنورة. رسالة ماجست

(. االجتاهات حنو احلاسوب ومعوقات استخدامه يف التعليم 2011الرمياوي، صوفيا سعيد؛ وصبي، خولة شخشري. )

 .1، العدد38جملة العلوم الرتبوية، اجمللد  .لدى معلمي العلوم يف املدارس احلكومية يف الضفة الغربية

(. أثر استخدام طريقة التعلم املتمازج يف املدارس 2012زعيب، علي حممد علي؛ وبين دومي، حسن علي أمحد. )ال

جملة جامعة  .األردنية يف حتصيل تالميذ الصف الرابع األساسيفي مادة الرايضيات ويف دافعيتهم حنو تعلمها

 ، العدد األول.28دمشق، اجمللد 

 ت التعليم والتعلم وصناعة العقل العريب. الدار املصرية اللبنانية.(. اسرتاتيجيا2008شحاتة، حسن. )

دار  .(. أساليب التعلم الذايت _ اإللكرتوين _ التعاوين رؤية تربوية معاصرة2009طه، حسني؛ وعمران، خالد. )

 العلم واإلميان للنشر والتوزيع.

ين والتنافسي يف التخصيل الدراسي واالحتفاظ (. أثر أسلويب التعلم التعاو 2008عرقاوي، إيناس حممد إبراهيم. )

مبهارات الفهم القرائي للشعر العريب لدى طلبة الصف العاشر األساسي. رسالة ماجستري، جامعة النجاح 

 الوطنية، انبلس، فلسطني.

افعيتهم (. أثر أبعاد التعلم عند مارزانو على حتصيل طلبة الصف التاسع األساسي ود2012عقيل، إبراهيم إبراهيم. )

 .2، العدد 14حنو مادة الرايضيات. جملة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد 
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(. العالقة بني الدافعية الداخلية األكادميية والتحصيل 2010العلوان أمحد فالح؛ والعطيات، خالد عبد الرمحن. )

جملة اجلامعة اإلسالمية . عان يف األردناألكادميي لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي من طلبة م

 )سلسلة الدراسات اإلسالمية(، اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين.

( دراسة سيكومرتية على عينة من AMS(. البنية العاملية ملقياس الدافعية األكادميية )2009أبو عواد، فرايل. )

، 25جملة جامعة دمشق، اجمللد .روا( يف األردنطلبة الصفني السادس والعاشر يف مدارس وكالة الغوث )األونو 

 (.4+3العدد )

(. أثر استخدام برمنج إرشاد مجعي للتدريب على 2012غنيمات، خولة عبد الرحيم عودة؛ وعليمات، عبري راشد. )

املهارات الدراسية يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي والدافعية. جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية 

 والنفسية، اجمللد العشرون، العدد الثاين.

(. فاعلية التعلم التعاوين يف حتصيل الطلبة وتنمية اجتاهاهتم يف الدراسات 2000القحطاين، سامل بن علي سامل. )

 االجتماعية ابملرحلة املتوسطة. جملة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد السابع عشر.

 .2000م للجميع: الوفاء ابلتزاماتنا اجلماعية". داكار، السنغال، مؤمتر "التعلي

(. فعالية االستقصاء التعاوين يف تدريس الرايضيات وأثره يف التحصيل املعريف 2006مداح، سامية بنت صدقة محزة )

)العريب  لدى طالبات املستوى الرابع بقسم الرايضيات جبامعة أم القرى. املؤمتر القومي السنوي الثالث عشر

 اخلامس(: "اجلامعات العربية يف القرن احلادي والعشرين الواقع والرؤى"، جامعة عني مشس.

(. أثر تدريس وحدة االقرتاانت بطريقة برانمج راسم االقرتاانت يف حتصيل طلبة 2012مسعود، حممد ابسم صاحل )

، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، الصف العاشر األساسي يف الرايضيات واجتاهاهتم حنوها. رسالة ماجستري

 فلسطني.
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مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري، د.ت، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم. بريوت، 

دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة. كتاب الب والصلة. ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم. حديث رقم 

 .20_8، ج 6751

(. أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوين يف التحصيل واالحتفاظ ابملعلومات )ابلتعلم( 2009حامد. )نزال، شكري 

 (.2+1جملة جامعة دمشق، اجمللد اخلامس والعشرون، العدد ) .يف مساق "طرائق التدريس والتدريب العامة"

دام بعض اسرتاتيجيات التعلم (. أثر استخ2011أبو هدروس، ايسرة حممد أيوب؛ والفرا، معمر ارحيم سليمان. )

النشط على مستوى دافعية اإلجناز والثقة ابلنفس والتحصيل الدراسي لدى التالميذ بطيئي التعلم. جملة جامعة 

 .1A، العدد 13األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد 
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