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  تمهيد-1

تشكل الدراسة الجامعية في حياة الطالب مرحلة مهمة، إذ من خاللها تنمو خبراتهم، وتزيد 

معارفهم، وتصقل مواهبهم، وتتوجه جهودهم إلى محاولة تحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتعلم 

 وفي حين يعتقد البعض أن طالب الجامعة متعلمين جيدين وذلك .استعدادًا لخوض غمار الحياة

بالنظر إلى السنوات اإلثني عشر التي أنهوها في التعليم العام ورغبتهم في مواصلة دراستهم العليا؛ 

متعلمين ضعاف يطبقون ) Kiewra 2002آما أوضح آيورا (إال أن معظمهم في واقع األمر 

ل وأثناء التعلم، ويفتقدون إلى المهارات الدراسية التي تعينهم إستراتيجيات تعلم ضعيفة في الفص

 .   على التعلم بفاعلية

وفي الوقت الذي ُيقَبل فيه الطالب أو الطالبة في الجامعة، وتبدأ الدراسة الفعلية، تبرز بعض 

 التحديات األآاديمية التي تشكل مواجهتها منعطفًا آبيرًا في االستمرار في الدراسة، وإنجاز

المتطلبات بنجاح، أو اإلخفاق المتكرر، ومن ثم االنسحاب من الجامعة بعد ضياع سنوات غالية من 

 . العمر

ومع أن اختالف نظام التعليم بين الجامعة وبين المدرسة الثانوية يمثل أحد تلك التحديات 

ي للواجبات التي يمكن التكيف معها بمرور الوقت، إال أن التعلم الذاتي، والكم الكبير والنوع

والمتطلبات الجامعية، واالختبارات النوعية التي تكشف الفهم واالستيعاب، واستخدام مصادر التعلم 

بفاعلية، تعد من أآبر التحديات التي يخفق بعض الطالب والطالبات في مواجهتها أثناء الدراسة 

 .   الجامعية

هة تلك التحديات، فإنهم في وفي حين يختلف الطالب في مدى استعدادهم أو إعدادهم لمواج

نهاية المطاف يتحملون مسؤولية إعداد أنفسهم نفسيًا وعقليًا ومهاريًا إذا أرادوا ألنفسهم النجاح 

من جهة أخرى، تتحمل الجامعة مسؤولية مساعدة الطالب على مواجهة تلك . والتفوق في الجامعة

لمراآز األآاديمية المتخصصة التي التحديات، وتذليل الصعوبات التي تواجههم من خالل توفير ا

تعنى بتقديم البرامج اإلرشادية والتعليمية، والتدريب على  المهارات الدراسية المعينة على النجاح 

والتفوق مثل مهارات استخدام المكتبة ومصادر التعلم، ومهارات البحث العلمي، ومهارات القراءة 

رات الشخصية مثل تنظيم الوقت، واالتصال واالستماع وتدوين الملحوظات، إضافة إلى المها

 . الفعال، وغيرها من المهارات المعينة على النجاح والتفوق في الجامعة
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ومع أهمية المهارات الدراسية للطالب الجامعيين فإن االهتمام بها وبالمراآز األآاديمية 

لدراسات قد أثبتت التي تدرب الطالب عليها ال يزال دون المستوى المطلوب، مع أن عددًا من ا

وجود عالقة إيجابية بين تملك مهارات الدراسة وعادات االستذآار الجيد وبين النجاح في الدراسة 

 . بشكل عام، وارتفاع مستوى التحصيل بشكل خاص

وهذه الورقة محاولة لتسليط الضوء على موضوع المراآز األآاديمية ودورها في تنمية 

لجامعيين، وموقع هذه المراآز في خارطة الجامعات العربية المهارات الدراسية لدى الطالب ا

 .    مقارنة بالجامعات العالمية

  أهمية المهارات الدراسية -2

في عصر التفجر المعرفي والتقني، وطوفان المعلومات والمعارف والمكتشفات، وفي ظل 

 والتكرار إلى تعليم الطالب تغير النظرة إلى التعليم من الطرق القديمة القائمة على الحفظ والتلقين

آيف يتعلمون بأنفسهم، وآيف يبحثون عن المعارف، ويسعون إلى اآتشافها وتطويرها بما يخدم 

مجتمعاتهم؛ فقد أصبح الطالب عمومًا والجامعيون بشكل خاص بحاجة إلى مهارات تعلم ودراسة 

على أداء واجباتهم وما يطلب واستذآار تمكنهم من مسايرة هذه التطورات، وتسّهل تعلمهم، وتعينهم 

وفي هذا الصدد، نوه . منهم من قراءات وبحوث وتقارير بالشكل الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة

إلى أن التعلم مهارة يحتاج إلى معرفة وذاآرة وممارسة، وأنه آلما ) Anderson) 1995أندرسون 

أداة أم جهازًا أم آلة، فإن العمل يصبح أتقن الطالب مهارة عمل ما، سواء أآان ذلك العمل مستخدمًا 

والمهارات . ذا آفاءة عالية، حتى إن الشخص يستطيع أن يقوم بذلك العمل بشكل آلي ودون وعي

الدراسية تطور العمل الجامعي، وتزيد من مستوى الدافعية، وتزيد مستوى االنتباه، وترفع مستوى 

س و آيفر و إيالم ألدبيات البحث العلمي التحصيل األآاديمي، آما دلت على ذلك مراجعات راي

 ).  Rice, Keefer, and Elam, 1991(حول هذا الموضوع 

وقد تزايد االهتمام بالمهارات الدراسية منذ الثمانينيات من القرن العشرين مع ظهور العديد 

 Learningتعلم آيفية التعلم : من المفاهيم حول هذا الموضوع في الدراسات واألطر النظرية، منها

how to learn والتدريب على المهارات العقلية ،Mental Skills Training آما ُدرست تحت ،

 Learning and study، واستراتيجيات التعلم واالستذآار Study Habitsاسم عادات االستذآار 

strategies )  ،1422رزق .( 
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صيل، مثل الذآاء ومع أن هناك عوامل ومتغيرات آثيرة ترتبط بتدني مستويات التح

والدافعية وسمات الشخصية، إال أن بعض الباحثين يرون أن المهارات الدراسية التي يستخدمها 

أن ) 1983(وفي هذا الصدد، أوضح نجاتي . الطالب لها إسهام واضح في عملية التحصيل الدراسي

 مستوى فشل آثير من الطالب ال يرجع بالضرورة إلى ضعف قدراتهم العقلية، أو انخفاض"

ذآائهم، أو قصور في بعض متغيرات شخصياتهم، وإنما يرجع أيضًا إلى افتقارهم لمهارات 

إلى أن آثيرًا من الطالب ال ) 1996(آما يشير عبد الموجود ). 168ص " (االستذآار وعاداته

 ال يحصلون على النتائج التي يرجونها من مطالعتهم، ليس ألنهم ال يبذلون الجهد الكافي، بل ألنهم

يحسنون تنظيم وقتهم، أو ألنهم يستذآرون بطريقة خاطئة، أو ألنهم ال يقرأون جيدًا، أو ال يستعدون 

لالمتحان آما يجب، لذلك فالدراسة الجامعية الناجحة تحتاج بجانب القدرات المالئمة للدراسة إلى 

ل التعليم ما قبل توافر عادات ومهارات دراسية قد ال يكون متاحًا اآتسابها وتنميتها في مراح

الجامعي المختلفة، وقد يتعثر بعض الطالب الممتازين في بداية حياتهم الجامعية؛ بسبب قلة وعيهم 

 . بمتطلبات الدراسة الجامعية

ونظرًا لما يمثله التحصيل الدراسي من أهمية لدى معظم الطالب الجامعيين؛ ولما له من 

ديمي العالي، فقد رآزت معظم الدراسات العربية دور في تحديد مستقبل الطالب الوظيفي واألآا

وأظهرت نتائج عدد من تلك الدراسات . واألجنبية على بحث العالقة بينه وبين المهارات الدراسية

ارتباط التحصيل األآاديمي والمعدل التراآمي للطالب الجامعيين إحصائيًا مع المهارات الدراسية 

 . التي يستخدمونها

وجود عالقة ) 1989(أظهرت نتائج دراسة قامت بها فطيم ، ت العربيةفعلى صعيد الدراسا

ارتباطية دالة بين الدرجات على أبعاد مقياس عادات االستذآار واالتجاهات نحو الدراسة 

والمعدالت التراآمية للطالب والطالبات في آلية البحرين الجامعية، آما أظهرت النتائج وجود 

 . اإلناث في المعدالت التراآمية ودرجات مقياس عادات االستذآارفروق دالة بين الجنسين لصالح 

هدفت إلى التعرف على طبيعة عالقات االستذآار ) 1413(وفي دراسة إلبراهيم و زيدان، 

واالتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي لطلبة آلية التربية في جامعة الزقازيق، وطبق 

ات االستذآار واالتجاهات نحو الدراسة، واختبار الذآاء الباحثان على أفراد العينة مقياس عاد

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة : العالي؛ توصل الباحثان إلى جملة من النتائج أهمها

إحصائية بين عادات االستذآار والتحصيل الدراسي، ولكنها تعتمد على الذآاء واالتجاهات نحو 

 ذات داللة إحصائية بين االتجاهات نحو الدراسة والتحصيل وآذلك وجود عالقة ارتباطية. الدراسة
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وأظهرت الدراسة وجود فروق بين الطالب . الدراسي، ولكنها تعتمد على عادات االستذآار

 . والطالبات في عادات االستذآار لصالح الطالبات

عرفي إلى معرفة العالقة بين مهارات التعلم والدافع الم) 2003(آما هدفت دراسة الخليفي 

طالبة من طالبات التخصصات العلمية واألدبية في ) 302(والتحصيل الدراسي، وشملت عينتها 

جامعة قطر، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين التحصيل الدراسي وبين مهارة انتقاء 

ن األفكار األساسية وطرق العمل بالنسبة لعينة التخصصات العلمية، وعالقة دالة موجبة بي

التحصيل الدراسي وانتقاء األفكار األساسية بالنسبة لعينة التخصصات األدبية، وعالقة دالة موجبة 

 . بين الدافع المعرفي ومكوناته األربعة وبين التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة

إلى ) 2005(وفي أحدث دراسة حصل عليها الباحث، هدفت دراسة إبراهيم و صالح 

مهارات الدراسة السائدة لدى عينة من طالب الجامعة، وتعرف طبيعة العالقة التعرف على أبعاد 

االرتباطية والفروق اإلحصائية بين أبعاد مهارات الدراسة والتحصيل الدراسي للطالب في ضوء 

) 457(واشتملت عينة الدراسة على . التخصص الدراسي، الجنس، المستوى الدراسي: متغيرات

األولى والرابعة، ومن التخصصات العلمية واألدبية من طالب آلية : تينطالبًا وطالبة من الفرق

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات أفراد . التربية بأسوان

في التحصيل ) العلمي واألدبي، والبنين والبنات، والفرقة األولى والفرقة الرابعة(المجموعات الست 

اتهم في جميع أبعاد مقياس مهارات الدراسة وهي مهارات الموقف التعليمي، الدراسي ودرج

الدافعية للدراسة، إدارة الوقت في الدراسة، التخطيط للدراسة، االختبار، االتجاهات نحو الدراسة، 

 . معينات الذاآرة، التلخيص وتدوين الملحوظات، التدريب والمران

قد آان لها السبق على الدراسات العربية في توجيه أما فيما يتعلق بالدراسات األجنبية، ف

نظر التربويين إلى أهمية تدريس الطالب المهارات الدراسية من خالل المقررات الدراسية 

المتخصصة، وبدا ترآيزها واضحًا على تأثير المهارات الدراسية في مستوى تحصيل الطالب 

إلى تقييم مقرر المهارات ) Oakerson) 1993دراسة أوآرسون  فمثًال، هدفت. األآاديمي

الدراسية ومدى استفادة طالب المستوى األول من الجامعة منه، وطبق الباحث اختبارًا قبليًا وبعديًا 

الذين التحقوا بالمقرر؛ وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ) 29(على عدد من الطالب 

مات، وتحديد األفكار األساسية، إحصائية في مستوى تقدم الطالب في مهارات معالجة المعلو

واالستعداد لالختبار، و أخذ االختبار، آما أن تأثيرًا واضحًا بدا على معدالت الطالب األآاديمية بعد 

 .   أخذهم لهذا المقرر
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بهدف ) Mercer) 1996آما أجريت في آلية روشستر لخدمة المجتمع دراسة لميرآر 

لدراسة إلى نتيجة مفادها أن الطالب الذين درسوا المقرر تقييم مقرر المهارات الدراسية، وخلصت ا

 .   احتفظوا بمستوى مرتفع لمعدالتهم التراآمية مدة أطول من أقرانهم الذين لم يلتحقوا بالمقرر

هدفت إلى معرفة مدى تأثير مقرر للمهارات ) Bender) 1997وفي دراسة لـ بيندر 

الحكومية في   Penneفي جامعة بني )  طالبًا22(الدراسية على أداء وسلوك الطالب األآاديمي 

) GPA(الواليات المتحدة األميرآية؛ أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى تحصيل الطالب 

الذين التحقوا بالمقرر على خالف أقرانهم الذين لم يلتحقوا به، آما أن أعضاء هيئة التدريس قد 

الب األآاديمي نتيجة دراستهم لمقرر المهارات الحظوا تحسنًا ملموسًا وإيجابيًا في سلوك الط

 . الدراسية

 وآخـــرون Fosterومن الدراسات التي تصب في هذا االتجاه، هدفت دراسة فوستر 

إلى تعرف مخرجات مقرر لتطوير المهارات الدراسية ُصمم خصيصًا لتدريس طالب ) 1999(

 At-riskسوب واإلخفاق األآاديمي المستوى األول ممن تم تصنيفهم على أنهم معرضون لخطر الر

for academic failure في آلية ميدويسترن Midwestern األهلية في الواليات المتحدة  

وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي على تحصيل معظم الطالب الذين . األمريكية

   .درسوا المقرر، آما أن التأثير شمل مستوى دافعية الطالب نحو الدراسة

وفيما يتعلق بتأثير البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات الطالب الدراسية، 

من حجم األثر ) 270(على أنه بعد فحص ) Purdie and Hattie ) 1999أوضح بيردي و هاتي 

دراسة حول المهارات الدراسية تبين وجود تأثير لبرامج التدريب على ) 51(إلحدى وخمسين 

وقف الباحث على دراستين، إحداهما لـ  آما.  راسية في المخرجات التعلمية للطالبالمهارات الد

 Smithm, Task، وألخرى لـ سمث و تاسك و مات )Seon and King) 1997سيون و آنق 

and Gossmeyer) 2000 .( وتصف هاتان الدراستان برنامجًا لتحسين مهارات الطالب الدراسية

آاديمي لمجموعة من الطالب في مدارس مختلفة في الواليات بهدف تطوير مستوى األداء األ

وقد تم تحديد افتقار الطالب للمهارات الدراسية في الدراسة األولى من خالل . المتحدة األميرآية

وخلصت . االستبانات، ومالحظات المعلمين، ومهارات الكتابة، والتحصيل األآاديمي الضعيف

ير اإليجابي لبرنامج تدريب الطالب على المهارات الدراسية على نتائج هاتين الدراستين إلى التأث

وقد تضمن البرنامج في الدراستين تدريب الطالب على عدد من . تطور مستوياتهم األآاديمية
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إدارة الوقت، تحديد األهداف، مهارات أخذ االختبار، مهارات تدوين : المهارات الدراسية مثل

 . ومهارات التقليل من الشد النفسي والقلق أثناء االختبارات. ةالملحوظات، مهارات تحسين الذاآر

  موقع المراآز األآاديمية في الكليات والجامعات األجنبية -3

في ضوء نتائج البحوث والدراسات التي أثبتت ارتباط المهارات الدراسية بتفوق الطالب 

 والدراسة الجامعية خصوصًا؛ وتحصيلهم الدراسي ونمو اتجاهاتهم اإليجابية نحو التعلم عمومًا

. بادرت معظم الجامعات األجنبية إلى تدريب الطالب على المهارات الدراسية التي يحتاجونها

وزادت على ذلك أن صممت البرامج وألفت األدلة ونظمت الورش التعليمية وافتتحت المراآز 

جونها، إيمانًا منها بأهمية المتخصصة لتدريب الطالب الجامعيين على المهارات الدراسية التي يحتا

المهارات الدراسية ودورها في تحسين عملية التعلم ورفع مستوى التحصيل األآاديمي من جهة؛ 

وأن الجهود التربوية لن يكتب لها النجاح إال إذا حث التربويون الطالب على أن يطوروا من 

 ).Jones et al. 1994جونز وآخرون (الذاتية في التعلم والدراسة من جهة أخرى  مهاراتهم

وقد قطعت الدول المتقدمة شوطًا بعيدًا في تعليم المهارات الدراسية للطالب في مراحل 

من الجامعات  أنواعًا من البرامج والمقررات % 81التعليم المختلفة، ففي أميرآا مثًال تقدم أآثر من 

وتلك النسبة التي ). Whyte ،1985وايت (التي تهدف إلى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب 

ذآرها وايت معرضة لالزدياد آثيرًا منذ ذلك الحين إلى اليوم في ظل تأييد نتائج الدراسات الحديثة 

 . لتدريس المهارات الدراسية في التعليم العام والعالي
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ة على يمهارات الدراسعلى ال  فإن تدريب الطالب)Walker )1980 ووآرووفقًا لـ 

وقد ازدادت . منذ بداية العشرينيات على األقليجري ،  في الواليات المتحدة األميرآيةمستوى الكلية

شعبية هذه البرامج و ما يتعلق بها من خدمات ونمت نموًا سريعًا في أواخر الستينيات، حين ُسمح 

واآلن، يوجد .  الدراسي في الكليةبقبول عدد آبير من الطالب، الذين يعانون من ضعف االستعداد

هيئة من المعلمين المتخصصين في العمل مع في الواليات المتحدة األمريكية في معظم الكليات 

. الطالب الذين يعانون من صعوبات في الدراسة، أو الذين يرغبون في تحسين فاعليتهم الدراسية

أو " المرآز األآاديمي" يطلق عليها وغالبا ما يعمل هؤالء المعلمون في وحدة خاصة في الكلية،

بل إن مؤسسات التعليم العالي، الراقية، مثل . اسم مماثلأي أو " مرآز المساعدة على التعلم"

اتخاذ القرار 
بشأن تدريب 

علالطال

اإليمان بأهمية 
المهارات 
الدراسية

تحديد درجة 
المهارات  تأثير

في الدراسية

التأمل في 
ضعف  أسباب

التحصيل

 مراآز أآاديمية

برامج تدريبية مقررات 
ة ا د

أدلة 
ةا شاد إل

ورش وحلقات 
نقاش

هارات الدراسية في الدول المتقدمةيوضح تطور النظرة إلى الم) 1(شكل رقم 



 497

هم األآاديمية تلبية حاجاتوعلى التعلم، طالبها هارفارد وستانفورد، تضم مراآز لمساعدة 

  . والمهارية

على التعلم في مراآز المساعدة  أن إلى) 1990( وآخرون Gallمن جهتهم، أشار جال 

إدارة الوقت المتعلقة بعادة على التعلم، عند تعليم مهارات الدراسة ترآز ) األمريكية(الجامعات 

إجراء وتدوين المالحظات أثناء المحاضرات، وقراء الكتب المقررة، ودخول االختبارات، و

. مشكالت الكتابةعالج نجليزية بالمساعدة في وعادة ما ُيعهد إلى إدارة اللغة اإل.  األآاديميةالبحوث

، يطلق عليها  ظهرت في بعض الكليات خدمة جديدةإلى أن) جال وآخرون(آما أشار الباحثون 

 والهدف من هذه الخدمة هو مساعدة ،Developmental Education "التعليم التطويري"عادة 

 الدراسية، وذلك الجامعةمتطلبات ، الذي ال يقدرون على التكيف مع الثانويةخريجي المدارس 

 على التمكن من الطالب تساعد، Sheltered Workshop "ورشة عمل محمية"بتوفير بيئة 

 .ة الكلية العاديمع متطلبات -تدريجيا– كيفالمهارات الدراسية الالزمة، والت

لمية ومن منطلق االهتمام بالمهارات الدراسية في التعليم العالي سعت بعض الجامعات العا

فمثًال، طورت جامعة ستراثكاليد . إلى تقديم أفكار جديدة في مسألة التوجيه واإلرشاد األآاديمي

Strathlclyed University حيث يمكن أن يلتحق به ) المرآز التعليمي(  مرآزًا جديدًا أسمته

قوم فكرة المرآز وت. الطالب الجامعي متى شاء بدًال من تقديم برامج في المهارات الدراسية التقليدية

التعليمي على تجهيز غرفة مقرها أحد مباني الفصول الدراسية بحيث يمكن ألي طالب زيارته 

والمرآز مزود بمجموعة صغيرة من . واستخدامه بدون حجز مسبق أو أية إجراءات بيروقراطية

الكتيبات والمطويات واألشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو وشرائح العرض تغطي موضوعات 

مختلفة مثل آيفية إدارة الوقت وآتابة المقال، وآتابة التقارير العلمية وتدوين الملحوظات والقراءة 

 . السريعة واالستعداد لالمتحان وغيرها من موضوعات المهارات الدراسية التي يحتاجها الطالب

م الذي يقو" التعلم الذاتي" إلى تطبيق Pittsburghمن جهة أخرى، سعت جامعة بيتسبرق 

على برنامج دراسي معين " األستاذ المرشد"بحيث يشرف " المجموعات الصغيرة"على فكرة 

دور قائد المجموعة على هيئة فريق يساند بعضه " األستاذ المرشد"ويؤدي . يدرسه مع طالبه

ويتم تشجيع الطالب على أن يتعلموا من بعضهم البعض عن طريق . البعض في عملية التعلم

 .  اإليضاح وتقديم األفكار الناجحة والنماذج الجيدة ليستفيد منها اآلخروناالستفسار وطلب 
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وتهدف الجامعات من وراء إنشاء المراآز األآاديمية أو مراآز التعلم الذاتية إلى مساعدة 

الطالب على تحقيق أقصى قدر من التعلم واآتساب الخبرات المهارية والمعرفية التي تعينهم على 

 : ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل الوسائل التالية. في الدراسة وفي الحياةالنجاح والتفوق 

 . توفير األجهزة والوسائل والمعدات التي يحتاجها الطالب لمساعدتهم على التعلم -1

توفير المرشدين الذين يساعدون الطالب على حل المشكالت األآاديمية واالجتماعية التي  -2

 . تواجههم أثناء الدراسة

ألساتذة والمعلمين المتمكنين لتقديم الدروس الخصوصية للطالب ذوي التحصيل توفير ا -3

 . الضعيف في بعض التخصصات األساسية في الجامعة

 . توفير المدربين المؤهلين لتدريب الطالب على المهارات الدراسية التي يحتاجونها -4

والبرمجيات توفير بعض مصادر التعلم مثل اإلنترنت والبرامج المرئية والمسموعة،  -5

 .  الحاسوبية لمساعدة الطالب على التعلم

ومن خالل زيارة عدد من مواقع المراآز األآاديمية في بعض الجامعات األجنبية على 

اإلنترنت الحظت أنها تتفق في تقديم ورش العمل والدورات التدريبية في عدد من المجاالت 

، ومهارة إجراء البحوث العلمية، ومهارة مهارة إدارة الوقت: وخصوصًا المهارات الدراسية مثل

أخذ االختبار، ومهارة تدوين الملحوظات، ومهارة القراءة الناقدة، ومهارة استخدام محرآات البحث 

إضافة إلى ذلك، فتلك المراآز األآاديمية تتفاوت في تقديم . في اإلنترنت، وغيرها من المهارات

 :   عما سبق، منهاخدمات أخرى للطالب والطالبات ال تقل أهمية

تقديم الدروس الخصوصية لمن يحتاجها من الطالب في جميع التخصصات العلمية، خصوصًا  -1

اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والفيزياء والكيمياء، وغيرها مما يحتاج الطالب إلى التمكن 

 .   منها للنجاح في الدراسة الجامعية

ر التخصص المناسب، أو التحويل من آلية إلى أخرى، تقديم الخدمات اإلرشادية المتعلقة باختيا -2

أو االنسحاب من الدراسة، أو الخوف من دخول االختبارات، أو غيرها من أنواع الدعم النفسي 

 . والوجداني التي يحتاجها بعض الطالب

تدريب الطالب على مهارة استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت، وتقديم العروض، وغيرها من  -3

 . التقنيةالمهارات 

 . تدريب الطالب على مهارات االتصال الفعال داخل الجامعة وخارجها -4

 .تعريف الطالب الجدد بالجامعة والخدمات التي تقدمها واإلمكانات التي تتوفر فيها -5
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  موقع المراآز األآاديمية في الكليات والجامعات العربية-5

اعدة الطالب على تطوير مع أن اتفاقًا عامًا في أوساط التربويين حول ضرورة مس

مهاراتهم الدراسية، إال أن هناك تأخرًا من الجامعات والكليات المتخصصة في الوطن العربي في 

تقديم البرامج المعينة أو المقررات المتخصصة التي تهدف إلى تنمية تلك المهارات لدى الطالب، 

رات الكافية حول المهارات علمًا أن نسبة آبيرة من الطالب العرب ال يملكون المعارف والخب

من الطالب لم يسبق % 86الدراسية التي تعينهم على النجاح والتفوق في الدراسة الجامعية، وأن  

لهم وأن تلقوا تدريبًا على المهارات الدراسية في مراحل التعليم العام، وهم يحتاجون إلى التمكن من 

ي المصادر المتوفرة في مكتبة الجامعة آثير من المهارات الدراسية من بينها  مهارة البحث ف

المرآزية، ومهارة التعلم من بعد بواسطة اإلنترنت، ومهارة قراءة الرسائل والبحوث العلمية، 

 ، 1426النصار، (ومهارة استخدام المعاجم والموسوعات العامة، ومهارة إجراء البحوث العلمية 

 ). في طور النشر

يمية في الجامعات العربية فقد قام معد هذه الورقة وللتعرف على مكانة المراآز األآاد

جامعة عربية على اإلنترنت في آل من السعودية والكويت واإلمارات وقطر ) 65(بمسح مواقع 

والبحرين وعمان والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان واألردن ومصر واليمن وليبيا والسودان 

اد والمساعدة األآاديمية ضمن مراآزها وتونس وموريتانيا؛ للتحقق من وجود مرآز لإلرش

 . المتعددة، أو مقرر لتدريس المهارات الدراسية ضمن مقرراتها المختلفة

ومع أن بعض المشكالت الفنية واجهت الباحث في دخول مواقع بعض الجامعات، مما 

ث في مواقع يعني احتمالية أن يكون فيها مراآز أآاديمية لمساعدة الطالب على الدراسة، إال أن البح

فجلُّ الجامعات العربية تخلو من مرآز أآاديمي . الجامعات العربية أسفر عن نتائج غير مشجعة

لمساعدة الطالب على مواجهة مشكالت الدراسة الجامعية أو من مقرر دراسي يدرب الطالب على 

آاديمية فهي أما الجامعات التي وجد الباحث فيها مراآز أ.  المهارات الدراسية التي يحتاجونها

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، وجامعتا : خمس جامعات فقط هي

اإلمارات و وولونغونغ األسترالية في دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وجامعتا آل البيت 

ت التي تهتم بموضوع تدريب مما يعنى أن نسبة الجامعا.  والهاشمية في المملكة األردنية الهاشمية

من % 8الطالب على المهارات الدراسية من خالل إنشاء المراآز األآاديمية واإلرشادية ال تتجاوز 

هذا، مع التأآيد على عدم الدقة في استقصاء المعلومة، فقد تكون بعض . مجمل الجامعات العربية

الموقع الرسمي لها على اإلنترنت، أو الجامعات تملك فعًال مراآز أآاديمية ولكنها لم ُتدرج ضمن 
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حيث لغة بعض مواقع الجامعات (أن الباحث لم يتمكن من التعرف عليها لسبب فني أو لغوي 

 !). العربية هي اإلنجليزية أو الفرنسية

يوضح نسبة الجامعات العربية التي يوجد فيها مرآز أآاديمي يعنى بتنمية مهارات ) 2(شكل 

 الطالب الدراسية

92%

8%
ةيبرع تاعماج ال 
زكرم اهيف دجوي
يميداكأ
ةيبرع تاعماج دجوي  
هيف يميداكأ زكرم ا

 

 الخاتمة والتوصيات  -6

نظرًا لطبيعة الدراسة الجامعية القائمة على التعلم الذاتي، والبحث عن المعرفة وإنتاجها، 

والقراءة المكثفة والناقدة، والتفكير الناقد واإلبداعي، واالنتباه والترآيز أثناء المحاضرات، فإن 

ية التي تعينهم على أداء الطالب الجامعيين يحتاجون إلى التمكن من بعض المهارات الدراس

وتعد المراآز األآاديمية ومقررات . واجباتهم، وتحقيق أهدافهم، وتوسيع خبراتهم ومعارفهم

المهارات الدراسية من أهم الوسائل التي يمكن من خاللها مساعدة الطالب على التمكن من 

ليل من فرص إخفاقهم المهارات الدراسية التي يحتاجونها، ومن ثم زيادة مستويات تحصيلهم والتق

 . أو انسحابهم من الدراسة في الجامعة

ومع أهمية المهارات الدراسية للطالب الجامعيين فإن االهتمام بها وبالمراآز األآاديمية 

التي تدرب الطالب عليها ال يزال دون المستوى المطلوب في الجامعات العربية، مع أن عددًا من 

جابية بين تملك مهارات الدراسة وعادات االستذآار الجيد وبين الدراسات قد أثبتت وجود عالقة إي

 . النجاح في الدراسة بشكل عام، وارتفاع مستوى التحصيل بشكل خاص

وفي ضوء ما سبق، فإن الباحث يوصي القائمين على التعليم العام والعالي في الوطن 

 :    العربي بما يلي
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  أو العالجيالتعليم التعويضيف. في التعليم العاماالعتناء بتدريس المهارات الدراسية للطالب  -1

 جميعتعّلم المدارس االبتدائية والثانوية  ما لم سيظل يعانيأو الجامعة على مستوى الكلية 

  .الطالب آيف يستخدمون المهارات الدراسية استخدامًا فاعًال

ارات الدراسية إنشاء مرآز أآاديمي في آل جامعة، يكون من مهامه تدريب الطالب على المه -2

التي يحتاجونها، والعمل على إرشادهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم في المجاالت األآاديمية 

 . واالجتماعية والفنية

إقامة المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل وتأليف الكتيبات والنشرات التي من شأنها  -3

رها في تحصيلهم الدراسي توعية طالب الجامعة بأهمية التمكن من المهارات الدراسية وأث

 .   ونموهم المعرفي

إجراء مزيد من البحوث والدراسات التي تبحث في تحديد المهارات الدراسية التي يحتاجها  -4

 .  الطالب الجامعيون، وأثر التدريب عليها في زيادة مستويات التحصيل والدافعية للدراسة

 :المراجع

 : المراجع العربية

مهارات الدراسة وعالقتها ببعض المتغيرات ). 2005. (سعد عبدالعظيم صالحإبراهيم، أحمد محمد، و م −

، العدد 21مجلة العلوم التربوية، آلية التربية، جامعة أسيوط، مج . الدراسية لدى عينة من طالب الجامعة

 . 46-2، ص ص األول

 واالتجاهات نحو الدراسة عالقة عادات االستذآار). 1413. (إبراهيم، عبداهللا، و الشناوي عبدالمنعم زيدان −

 ،)3(رسالة التربية وعلــم النفس، . جامعة الزقازيق-بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لطلبة آلية التربية

 . 167-141ص ص 

عالقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات ). 2000. (الخليفي، سبيكة −

 . 44-13 ص ص ،)17(مجلة مرآز البحوث التربوية في جامعة قطر، . ة قطرآلية التربية بجامع

مجلة جامعة أم القرى . االتجاهات الحديثة في دراسة مهارات االستذآار). 1422. (رزق، محمد عبدالسميع −

  120-80، ص ص )2، ع13مج (للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، 

البنية العاملية لسلوك االستذآار لدى عينة من طالب الجامعة في ضوء ). 1996. (عبد الموجود، محمد آامل −

، ص ص ، العدد الثالث9مجلة البحث في التربية وعلم النفس، جامعة المنيا، مج . متغيرات الجنس والتخصص

358-388 . 
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ة وطالبات العالقة بين عادات االستذآار والتحصيل الدراسي األآاديمي لدى طلب). 1989. (فطيم، لطفي محمد −
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 . الكويت

 . دار القلم: ، الكويت10ط. علم النفس في حياتنا اليومية). 1983. (نجاتي، محمد عثمان −

تمكن منها طالب المرحلة الجامعية، والمهارات المهارات الدراسية التي ي). 1426. (النصار، صالح عبدالعزيز −
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