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   متهيد-١

تشكل الدراسة اجلامعية يف حياة الطالب مرحلة مهمة، إذ من خالهلا تنمو 
خربام، وتزيد معارفهم، وتصقل مواهبهم، وتتوجه جهودهم إىل حماولة حتقيق أعلى 

 أن البعضويف حني يعتقد . ياةمستوى من التحصيل والتعلم استعداداً خلوض غمار احل
طالب اجلامعة متعلمني جيدين وذلك بالنظر إىل السنوات اإلثين عشر اليت أوها يف 

كما (التعليم العام ورغبتهم يف مواصلة دراستهم العليا؛ إال أن معظمهم يف واقع األمر 
 ن ضعاف يطبقون إستراتيجيات تعلم ضعيفة يفمتعلمو) ٢٠٠٢ Kiewraأوضح كيورا 

  .   الفصل وأثناء التعلم، ويفتقدون إىل املهارات الدراسية اليت تعينهم على التعلم بفاعلية
يف الوقت الذي يقبل فيه الطالب أو الطالبة يف اجلامعة، وتبدأ الدراسة الفعلية، و

تربز بعض التحديات األكادميية اليت تشكل مواجهتها منعطفاً كبرياً يف االستمرار يف 
إجناز املتطلبات بنجاح، أو اإلخفاق املتكرر، ومن مث االنسحاب من اجلامعة الدراسة، و

  . بعد ضياع سنوات غالية من العمر
ومع أن اختالف نظام التعليم بني اجلامعة وبني املدرسة الثانوية ميثل أحد تلك 
التحديات اليت ميكن التكيف معها مبرور الوقت، إال أن التعلم الذايت، والكم الكبري 

النوعي للواجبات واملتطلبات اجلامعية، واالختبارات النوعية اليت تكشف الفهم و
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واالستيعاب، واستخدام مصادر التعلم بفاعلية، تعد من أكرب التحديات اليت خيفق بعض 
  .   الطالب والطالبات يف مواجهتها أثناء الدراسة اجلامعية

ملواجهة تلك ويف حني خيتلف الطالب يف مدى استعدادهم أو إعدادهم 
التحديات، فإم يف اية املطاف يتحملون مسؤولية إعداد أنفسهم نفسياً وعقلياً ومهارياً 

من جهة أخرى، تتحمل اجلامعة مسؤولية . إذا أرادوا ألنفسهم النجاح والتفوق يف اجلامعة
مساعدة الطالب على مواجهة تلك التحديات، وتذليل الصعوبات اليت تواجههم من 

املتخصصة اليت تعىن بتقدمي الربامج اإلرشادية والتعليمية، األكادميية فري املراكز خالل تو
والتدريب على  املهارات الدراسية املعينة على النجاح والتفوق مثل مهارات استخدام 
املكتبة ومصادر التعلم، ومهارات البحث العلمي، ومهارات القراءة واالستماع وتدوين 

املهارات الشخصية مثل تنظيم الوقت، واالتصال الفعال، وغريها امللحوظات، إضافة إىل 
  . من املهارات املعينة على النجاح والتفوق يف اجلامعة

ومع أمهية املهارات الدراسية للطالب اجلامعيني فإن االهتمـام ـا وبـاملراكز             
 مـن   األكادميية اليت تدرب الطالب عليها ال يزال دون املستوى املطلوب، مع أن عـدداً             

الدراسات قد أثبتت وجود عالقة إجيابية بني متلك مهارات الدراسة وعادات االسـتذكار             
  . اجليد وبني النجاح يف الدراسة بشكل عام، وارتفاع مستوى التحصيل بشكل خاص

وهذه الورقة حماولة لتسليط الضوء على موضوع املراكز األكادمييـة ودورهـا يف         
الب اجلامعيني، وموقع هذه املراكز يف خارطة اجلامعات        تنمية املهارات الدراسية لدى الط    
  .    العربية مقارنة باجلامعات العاملية

  
    املهارات الدراسيةأمهية -٢

يف عصر التفجر املعريف والتقين، وطوفان املعلومات واملعارف واملكتـشفات، ويف           
لـتلقني والتكـرار إىل     ظل تغري النظرة إىل التعليم من الطرق القدمية القائمة على احلفظ وا           

تعليم الطالب كيف يتعلمون بأنفسهم، وكيف يبحثون عـن املعـارف، ويـسعون إىل              
اكتشافها وتطويرها مبا خيدم جمتمعام؛ فقد أصبح الطالب عموماً واجلـامعيون بـشكل             
خاص حباجة إىل مهارات تعلم ودراسة واستذكار متكنهم من مسايرة هذه التطـورات،             
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عينهم على أداء واجبام وما يطلب منهم من قراءات وحبوث وتقارير           وتسهل تعلمهم، وت  
 Andersonويف هذا الصدد، نـوه أندرسـون        . بالشكل الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة     

إىل أن التعلم مهارة حيتاج إىل معرفة وذاكرة وممارسة، وأنه كلما أتقن الطالب             ) ١٩٩٥(
خدماً أداة أم جهازاً أم آلة، فإن العمل يصبح         مهارة عمل ما، سواء أكان ذلك العمل مست       

. ذا كفاءة عالية، حىت إن الشخص يستطيع أن يقوم بذلك العمل بشكل آيل ودون وعي              
واملهارات الدراسية تطور العمل اجلامعي، وتزيد من مستوى الدافعية، وتزيـد مـستوى             

ات رايس و كيفر االنتباه، وترفع مستوى التحصيل األكادميي، كما دلت على ذلك مراجع     
  ).  Rice, Keefer, and Elam, 1991 (ات البحث العلمي حول هذا املوضوعو إيالم ألدبي

وقد تزايد االهتمام باملهارات الدراسية منذ الثمانينيات من القرن العـشرين مـع             
تعلـم  : ظهور العديد من املفاهيم حول هذا املوضوع يف الدراسات واألطر النظرية، منها           

 Mental Skills، والتدريب على املهـارات العقليـة   Learning how to learnعلم كيفية الت

Training رست حتت اسم عادات االستذكاركما د ،Study Habits واستراتيجيات التعلم ،
  ). ١٤٢٢رزق،  ( Learning and study strategiesواالستذكار 

ت التحـصيل، مثـل     ومع أن هناك عوامل ومتغريات كثرية ترتبط بتدين مستويا        
الذكاء والدافعية ومسات الشخصية، إال أن بعض الباحثني يرون أن املهارات الدراسية اليت             

 ويف هـذا الـصدد،    . يستخدمها الطالب هلا إسهام واضح يف عملية التحصيل الدراسي        
كثري من الطالب ال يرجع بالضرورة إىل ضعف قدرام         فشل  "أن  ) ١٩٨٣(أوضح جنايت   
اخنفاض مستوى ذكائهم، أو قصور يف بعض متغريات شخصيام، وإمنا يرجع           العقلية، أو   

 عبـد املوجـود     يشريكما  ). ١٦٨ص   ("أيضاً إىل افتقارهم ملهارات االستذكار وعاداته     
إىل أن كثرياً من الطالب ال حيصلون على النتائج اليت يرجوا من مطالعتـهم،              ) ١٩٩٦(

 ألم ال حيسنون تنظيم وقتهم، أو ألم يستذكرون ليس ألم ال يبذلون اجلهد الكايف، بل
بطريقة خاطئة، أو ألم ال يقرأون جيداً، أو ال يستعدون لالمتحان كما جيـب، لـذلك          
فالدراسة اجلامعية الناجحة حتتاج جبانب القدرات املالئمة للدراسـة إىل تـوافر عـادات             

 مراحل التعليم ما قبل اجلـامعي  ومهارات دراسية قد ال يكون متاحاً اكتساا وتنميتها يف  
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املختلفة، وقد يتعثر بعض الطالب املمتازين يف بداية حيام اجلامعية؛ بسبب قلة وعـيهم              
  . مبتطلبات الدراسة اجلامعية

نظراً ملا ميثله التحصيل الدراسي من أمهية لدى معظم الطالب اجلامعيني؛ وملا لـه      و
واألكادميي العايل، فقـد ركـزت معظـم        من دور يف حتديد مستقبل الطالب الوظيفي        

وأظهرت نتائج . الدراسات العربية واألجنبية على حبث العالقة بينه وبني املهارات الدراسية    
عدد من تلك الدراسات ارتباط التحصيل األكادميي واملعدل التراكمي للطالب اجلامعيني           

  . إحصائياً مع املهارات الدراسية اليت يستخدموا
) ١٩٨٩(فطـيم   قامت ا   دراسة  أظهرت نتائج    ، العربية لدراساتفعلى صعيد ا  

وجود عالقة ارتباطية دالة بني الدرجات على أبعاد مقياس عادات االستذكار واالجتاهات            
، كمـا    يف كلية البحرين اجلامعيـة     حنو الدراسة واملعدالت التراكمية للطالب والطالبات     

لصاحل اإلنـاث يف املعـدالت التراكميـة        أظهرت النتائج وجود فروق دالة بني اجلنسني        
 . ودرجات مقياس عادات االستذكار

إىل التعرف على طبيعـة عالقـات       هدفت  ) ١٤١٣(دراسة إلبراهيم و زيدان،     ويف  
االستذكار واالجتاهات حنو الدراسة بالتحصيل الدراسي لطلبة كلية التربيـة يف جامعـة             

اس عادات االستذكار واالجتاهـات حنـو       الزقازيق، وطبق الباحثان على أفراد العينة مقي      
وجود عالقة  : الدراسة، واختبار الذكاء العايل؛ توصل الباحثان إىل مجلة من النتائج أمهها          

ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني عادات االستذكار والتحصيل الدراسي، ولكنها           
تباطية ذات داللـة    وكذلك وجود عالقة ار   . تعتمد على الذكاء واالجتاهات حنو الدراسة     

إحصائية بني االجتاهات حنو الدراسة والتحصيل الدراسي، ولكنها تعتمد علـى عـادات             
وأظهرت الدراسة وجود فروق بني الطالب والطالبات يف عادات االستذكار          . االستذكار

 . لصاحل الطالبات
فع لـدا إىل معرفة العالقة بني مهارات التعلم وا      ) ٢٠٠٣(دراسة اخلليفي   كما هدفت   

طالبة من طالبات التخصصات العلمية     ) ٣٠٢(عينتها  مشلت  املعريف والتحصيل الدراسي، و   
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابيـة بـني التحـصيل            و واألدبية يف جامعة قطر،   

الدراسي وبني مهارة انتقاء األفكار األساسية وطرق العمل بالنسبة لعينـة التخصـصات             
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جبة بني التحصيل الدراسي وانتقاء األفكار األساسية بالنسبة لعينة         العلمية، وعالقة دالة مو   
التخصصات األدبية، وعالقة دالة موجبة بني الدافع املعريف ومكوناتـه األربعـة وبـني              

  . التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة
) ٢٠٠٥(ويف أحدث دراسة حصل عليها الباحث، هدفت دراسة إبراهيم و صاحل            

أبعاد مهارات الدراسة السائدة لدى عينة من طالب اجلامعة، وتعـرف           التعرف على   إىل  
بني أبعاد مهـارات الدراسـة والتحـصيل        والفروق اإلحصائية   طبيعة العالقة االرتباطية    

. الدراسي، اجلنس، املـستوى الدراسـي     التخصص  : الدراسي للطالب يف ضوء متغريات    
األوىل والرابعـة، ومـن     :  الفرقتني طالباً وطالبة من  ) ٤٥٧(واشتملت عينة الدراسة على     

الدراسـة  وأظهرت نتـائج    . بية من طالب كلية التربية بأسوان     التخصصات العلمية واألد  
العلمي واألديب،  (ة دالة إحصائياً بني درجات أفراد اموعات الست         وجود عالقة ارتباطي  

ي ودرجام يف مجيع    يف التحصيل الدراس  ) والبنني والبنات، والفرقة األوىل والفرقة الرابعة     
أبعاد مقياس مهارات الدراسة وهي مهارات املوقف التعليمي، الدافعيـة للدراسـة، إدارة        
الوقت يف الدراسة، التخطيط للدراسة، االختبار، االجتاهات حنـو الدراسـة، معينـات             

  . الذاكرة، التلخيص وتدوين امللحوظات، التدريب واملران
بية، فقد كان هلا السبق على الدراسات العربية يف          األجن أما فيما يتعلق بالدراسات   

 من خـالل املقـررات       املهارات الدراسية  تدريس الطالب توجيه نظر التربويني إىل أمهية      
، وبدا تركيزها واضحاً على تأثري املهارات الدراسـية يف مـستوى            الدراسية املتخصصة 

إىل تقييم  ) ١٩٩٣ (Oakersonدراسة أوكرسون    فمثالً، هدفت . حتصيل الطالب األكادميي  
مقرر املهارات الدراسية ومدى استفادة طالب املستوى األول من اجلامعة منـه، وطبـق              

الذين التحقوا باملقرر؛ وأظهرت    ) ٢٩(الباحث اختباراً قبلياً وبعدياً على عدد من الطالب         
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تقدم الطالب يف مهـارات معاجلـة               
املعلومات، وحتديد األفكار األساسية، واالستعداد لالختبار، و أخذ االختبار، كمـا أن             

 .   تأثرياً واضحاً بدا على معدالت الطالب األكادميية بعد أخذهم هلذا املقرر

ـدف  ) ١٩٩٦ (Mercerكما أجريت يف كلية روشستر خلدمة اتمع دراسة ملريكر         
خلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن الطـالب الـذين          تقييم مقرر املهارات الدراسية، و    
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درسوا املقرر احتفظوا مبستوى مرتفع ملعدالم التراكمية مدة أطول من أقرام الـذين مل              
 .   يلتحقوا باملقرر

هدفت إىل معرفة مدى تأثري مقرر للمهارات       ) ١٩٩٧ (Benderويف دراسة لـ بيندر     
احلكومية   Penneيف جامعة بين )  طالبا٢٢ً(ادميي الدراسية على أداء وسلوك الطالب األك

يف الواليات املتحدة األمريكية؛ أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى حتصيل الطـالب            
)GPA (              م الذين مل يلتحقوا به، كما أن أعـضاءالذين التحقوا باملقرر على خالف أقرا

وك الطـالب األكـادميي نتيجـة    هيئة التدريس قد الحظوا حتسناً ملموساً وإجيابياً يف سل  
  . لدراسيةدراستهم ملقرر املهارات ا

 وآخـرون   Fosterومن الدراسات اليت تصب يف هذا االجتاه، هدفت دراسة فوسـتر            
إىل تعرف خمرجات مقرر لتطوير املهارات الدراسية صمم خصيـصاً لتـدريس    ) ١٩٩٩(

الرسـوب واإلخفـاق    طالب املستوى األول ممن مت تصنيفهم على أم معرضون خلطر           
  األهليـة يف  Midwestern يف كلية ميدويـسترن  At-risk for academic failureاألكادميي 

وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثري إجيايب على حتصيل         . الواليات املتحدة األمريكية  
معظم الطالب الذين درسوا املقرر، كما أن التأثري مشل مستوى دافعيـة الطـالب حنـو                

  .  سةالدرا
اليت دف إىل تطـوير مهـارات الطـالب         التدريبية  الربامج  وفيما يتعلق بتأثري    

) ٢٧٠(على أنه بعد فحص ) ١٩٩٩ ( Purdie and Hattieالدراسية، أوضح بريدي و هايت 
دراسة حول املهارات الدراسية تبني وجود تـأثري        ) ٥١(من حجم األثر إلحدى ومخسني      
وقـف   كمـا .  الدراسية يف املخرجات التعلمية للطالب    لربامج التدريب على املهارات     

، وألخـرى  )١٩٩٧ (Seon and Kingالباحث على دراستني، إحدامها لـ سيون و كنق 
وتـصف هاتـان   ). ٢٠٠٠ (Smithm, Task and Gossmeyerلـ مسث و تاسك و مات 

 الدراستان برناجماً لتحسني مهارات الطالب الدراسية ـدف تطـوير مـستوى األداء            
وقـد مت   . األكادميي موعة من الطالب يف مدارس خمتلفة يف الواليات املتحدة األمريكية          

حتديد افتقار الطالب للمهارات الدراسية يف الدراسة األوىل مـن خـالل االسـتبانات،              
وخلصت نتائج  . ومالحظات املعلمني، ومهارات الكتابة، والتحصيل األكادميي الضعيف      
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تأثري اإلجيايب لربنامج تدريب الطالب على املهارات الدراسية علـى          هاتني الدراستني إىل ال   
وقد تضمن الربنامج يف الدراستني تدريب الطالب على عدد         . تطور مستويام األكادميية  
إدارة الوقت، حتديد األهداف، مهـارات أخـذ االختبـار،          : من املهارات الدراسية مثل   

ومهارات التقليل من الشد النفسي     . اكرةمهارات تدوين امللحوظات، مهارات حتسني الذ     
  . والقلق أثناء االختبارات

   ة يف الكليات واجلامعات األجنبية موقع املراكز األكادميي-٣

يف ضوء نتائج البحوث والدراسات اليت أثبتت ارتباط املهارات الدراسية بتفـوق            
ماً والدراسة اجلامعيـة    الطالب وحتصيلهم الدراسي ومنو اجتاهام اإلجيابية حنو التعلم عمو        

ملهارات الدراسـية   خصوصاً؛ بادرت معظم اجلامعات األجنبية إىل تدريب الطالب على ا         
وزادت على ذلك أن صممت الربامج وألفت األدلة ونظمـت الـورش             .اليت حيتاجوا 

التعليمية وافتتحت املراكز املتخصصة لتدريب الطالب اجلامعيني على املهارات الدراسـية           
تاجوا، إمياناً منها بأمهية املهارات الدراسية ودورها يف حتسني عملية التعلم ورفـع             اليت حي 

مستوى التحصيل األكادميي من جهة؛ وأن اجلهود التربوية لن يكتب هلا النجـاح إال إذا               
الذاتية يف التعلم والدراسة من جهة       على أن يطوروا من مهارام    حث التربويون الطالب    

  ).Jones et al. 1994ون جونز وآخر(أخرى 
  

قطعت الدول املتقدمة شوطاً بعيداً يف تعليم املهارات الدراسية للطـالب يف            وقد  
من اجلامعات  أنواعاً من     % ٨١تقدم أكثر من     ففي أمريكا مثالً     مراحل التعليم املختلفة،    

، Whyteوايت  (الربامج واملقررات اليت دف إىل تطوير املهارات الدراسية لدى الطالب           
وتلك النسبة اليت ذكرها وايت معرضة لالزدياد كثرياً منذ ذلك احلني إىل اليوم             ). ١٩٨٥

  . يف ظل تأييد نتائج الدراسات احلديثة لتدريس املهارات الدراسية يف التعليم العام والعايل
  
  

  
  



 ٨

    
  

ة يهارات الدراس على امل   فإن تدريب الطالب   )١٩٨٠( Walker ووكرووفقاً لـ   
منذ بداية العـشرينيات علـى      جيري  ،   يف الواليات املتحدة األمريكية    على مستوى الكلية  

وقد ازدادت شعبية هذه الربامج و ما يتعلق ا من خدمات ومنت منواً سـريعاً يف                . األقل
أواخر الستينيات، حني سمح بقبول عدد كبري من الطالب، الذين يعانون مـن ضـعف               

يف الواليـات املتحـدة   واآلن، يوجد يف معظم الكليـات     . ستعداد الدراسي يف الكلية   اال
تخصصني يف العمل مع الطالب الذين يعانون من صعوبات         هيئة من املعلمني امل   األمريكية  

وغالبا ما يعمل هؤالء املعلمون . يف الدراسة، أو الذين يرغبون يف حتسني فاعليتهم الدراسية
مركز املـساعدة علـى     "أو  " املركز األكادميي "يف وحدة خاصة يف الكلية، يطلق عليها        

 اختاذ القرار بشأن
تدريب الطالب 

على 

اإلميان بأمهية 
 يةاساملهارات الدر

 حتديد درجة تأثري
املهارات الدراسية 

 يف التحصيل

 التأمل يف أسباب
 التحصيلضعف 

 مراكز أكادميية

 مقررات دراسية برامج تدريبية

 ورش وحلقات نقاش أدلة اإلرشادية

 يوضح تطور النظرة إىل املهارات الدراسية يف الدول املتقدمة) ١(شكل رقم 



 ٩

ـ      بل إن مؤسسات التعليم   . اسم مماثل أي  أو  " التعلم ل هارفـارد    العـايل، الراقيـة، مث
   . م األكادميية واملهاريةتلبية حاجاوعلى التعلم، طالا ملساعدة وستانفورد، تضم مراكز 

على مراكز املساعدة إىل أن ) ١٩٩٠(وآخرون  Gall أشار جال م،من جهته
املتعلقة سة عادة على التعلم، عند تعليم مهارات الدراتركز ) األمريكية(التعلم يف اجلامعات 

إدارة الوقت وتدوين املالحظات أثناء احملاضرات، وقراء الكتب املقررة، ودخول ب
وعادة ما يعهد إىل إدارة اللغة اإلجنليزية .  األكادمييةالبحوثإجراء االختبارات، و
 خدمة إىل أن) جال وآخرون(كما أشار الباحثون . مشكالت الكتابةعالج باملساعدة يف 

 "التعليم التطويري"، يطلق عليها عادة  بعض الكليات ظهرت يفجديدة
Developmental Education، واهلدف من هذه اخلدمة هو مساعدة خرجيي املدارس 

 الدراسية، وذلك بتوفري بيئة اجلامعة، الذي ال يقدرون على التكيف مع متطلبات الثانوية
 املهارات لتمكن منعلى ا الطالب تساعد، Sheltered Workshop "ورشة عمل حممية"

  .ة الكلية العاديمع متطلبات -تدرجييا– كيفالدراسية الالزمة، والت
ومن منطلق االهتمام باملهارات الدراسية يف التعليم العايل سعت بعض اجلامعـات            

فمـثالً، طـورت    . العاملية إىل تقدمي أفكار جديدة يف مسألة التوجيه واإلرشاد األكادميي         
حيث ) املركز التعليمي(  مركزاً جديداً أمسته Strathlclyed Universityجامعة ستراثكاليد 

ميكن أن يلتحق به الطالب اجلامعي مىت شاء بدالً من تقدمي برامج يف املهارات الدراسـية                
وتقوم فكرة املركز التعليمي على جتهيز غرفة مقرها أحد مباين الفصول الدراسية            . التقليدية

. قراطيةون حجز مسبق أو أية إجراءات بريو      واستخدامه بد حبيث ميكن ألي طالب زيارته      
واملركز مزود مبجموعة صغرية من الكتيبات واملطويات واألشـرطة الـصوتية وأشـرطة         
الفيديو وشرائح العرض تغطي موضوعات خمتلفة مثل كيفية إدارة الوقت وكتابة املقـال،             

يعة واالستعداد لالمتحان وغريها    رراءة الس وكتابة التقارير العلمية وتدوين امللحوظات والق     
  . من موضوعات املهارات الدراسية اليت حيتاجها الطالب

الذي " التعلم الذايت " إىل تطبيق    Pittsburghمن جهة أخرى، سعت جامعة بيتسربق       
على برنامج دراسي   " األستاذ املرشد "حبيث يشرف   " اموعات الصغرية "يقوم على فكرة    

دور قائد اموعة على هيئة فريق يساند       " األستاذ املرشد "ؤدي  وي. معني يدرسه مع طالبه   
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ويتم تشجيع الطالب على أن يتعلموا من بعضهم الـبعض          . بعضه البعض يف عملية التعلم    
عن طريق االستفسار وطلب اإليضاح وتقدمي األفكار الناجحة والنماذج اجليدة ليـستفيد            

  .  منها اآلخرون
إىل مساعدة أو مراكز التعلم الذاتية   ء املراكز األكادميية    ودف اجلامعات من وراء إنشا    

الطالب على حتقيق أقصى قدر من التعلم واكتساب اخلربات املهارية واملعرفية اليت تعينهم             
ويتم حتقيق هذا اهلدف من خالل الوسـائل        . على النجاح والتفوق يف الدراسة ويف احلياة      

  : التالية
  . دات اليت حيتاجها الطالب ملساعدم على التعلمتوفري األجهزة والوسائل واملع - ١
توفري املرشدين الذين يساعدون الطالب علـى حـل املـشكالت األكادمييـة              - ٢

 . واالجتماعية اليت تواجههم أثناء الدراسة
توفري األساتذة واملعلمني املتمكنني لتقدمي الدروس اخلـصوصية للطـالب ذوي            - ٣

 . سية يف اجلامعةالتحصيل الضعيف يف بعض التخصصات األسا
 . توفري املدربني املؤهلني لتدريب الطالب على املهارات الدراسية اليت حيتاجوا - ٤
واملسموعة، والربجميـات   توفري بعض مصادر التعلم مثل اإلنترنت والربامج املرئية          - ٥

  . احلاسوبية ملساعدة الطالب على التعلم
علـى   بعض اجلامعات األجنبية     يفومن خالل زيارة عدد من مواقع املراكز األكادميية         

العمل والدورات التدريبية يف عدد من ااالت       تقدمي ورش   يف  اإلنترنت الحظت أا تتفق     
مهارة إدارة الوقت، ومهارة إجراء البحوث العلميـة،        : وخصوصاً املهارات الدراسية مثل   

، ومهـارة   ومهارة أخذ االختبار، ومهارة تدوين امللحوظات، ومهارة القـراءة الناقـدة          
إضافة إىل ذلـك، فتلـك      . استخدام حمركات البحث يف اإلنترنت، وغريها من املهارات       

املراكز األكادميية تتفاوت يف تقدمي خدمات أخرى للطالب والطالبات ال تقل أمهية عمـا             
 :   منها،سبق
علميـة،  تقدمي الدروس اخلصوصية ملن حيتاجها من الطالب يف مجيع التخصصات ال           - ١

، والرياضيات، والفيزياء والكيمياء، وغريها ممـا حيتـاج         غة اإلجنليزية خصوصاً الل 
  .   الطالب إىل التمكن منها للنجاح يف الدراسة اجلامعية
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تقدمي اخلدمات اإلرشادية املتعلقة باختيار التخصص املناسب، أو التحويل من كلية            - ٢
، أو غريها إىل أخرى، أو االنسحاب من الدراسة، أو اخلوف من دخول االختبارات       

 . من أنواع الدعم النفسي والوجداين اليت حيتاجها بعض الطالب
تدريب الطالب على مهارة استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت، وتقدمي العـروض،            - ٣

 . وغريها من املهارات التقنية
 . تدريب الطالب على مهارات االتصال الفعال داخل اجلامعة وخارجها - ٤
 .ة واخلدمات اليت تقدمها واإلمكانات اليت تتوفر فيهاتعريف الطالب اجلدد باجلامع - ٥
  
   موقع املراكز األكادميية يف الكليات واجلامعات العربية-٥

مع أن اتفاقاً عاماً يف أوساط التربويني حول ضرورة مساعدة الطالب على تطوير             
ن العريب  مهارام الدراسية، إال أن هناك تأخراً من اجلامعات والكليات املتخصصة يف الوط           

 تنمية تلك املهارات لـدى      يف تقدمي الربامج املعينة أو املقررات املتخصصة اليت دف إىل         
ال ميلكون املعارف واخلربات الكافيـة      العرب  الطالب، علماً أن نسبة كبرية من الطالب        

حول املهارات الدراسية اليت تعينهم على النجاح والتفـوق يف الدراسـة اجلامعيـة، وأن         
 الطالب مل يسبق هلم وأن تلقوا تدريباً على املهارات الدراسية يف مراحل التعليم               من %٨٦
من بينـها    إىل التمكن من كثري من املهارات الدراسية        بدرجة كبرية   ، وهم حيتاجون    العام

مهارة البحث يف املصادر املتوفرة يف مكتبة اجلامعة املركزية، ومهارة الـتعلم مـن بعـد                
مهارة قراءة الرسائل والبحوث العلمية، ومهارة اسـتخدام املعـاجم          بواسطة اإلنترنت، و  

  . ) ، يف طور النشر١٤٢٦النصار، (واملوسوعات العامة، ومهارة إجراء البحوث العلمية 
معـد هـذه    ميية يف اجلامعات العربية فقد قام       للتعرف على مكانة املراكز األكاد    و

يف كل من الـسعودية والكويـت       رنت  على اإلنت  جامعة عربية    )٦٥( مبسح مواقع    الورقة
واإلمارات وقطر والبحرين وعمان واملغرب واجلزائر وفلسطني ولبنـان واألردن ومـصر            

؛ للتحقق من وجود مركز لإلرشاد واملـساعدة     واليمن وليبيا والسودان وتونس وموريتانيا    
رراـا   ضمن مراكزها املتعددة، أو مقرر لتدريس املهارات الدراسية ضمن مق           األكادميية
  . املختلفة
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قع بعض اجلامعات،   ايف دخول مو  واجهت الباحث   بعض املشكالت الفنية    ومع أن   
مما يعين احتمالية أن يكون فيها مراكز أكادميية ملساعدة الطالب علـى الدراسـة، إال أن                

فجلُّ اجلامعات العربيـة    . أسفر عن نتائج غري مشجعة     اجلامعات العربية    مواقعالبحث يف   
من ركز أكادميي ملساعدة الطالب على مواجهة مشكالت الدراسة اجلامعية أو           ختلو من م  

أما اجلامعات الـيت    .   على املهارات الدراسية اليت حيتاجوا     مقرر دراسي يدرب الطالب   
جامعـة امللـك فهـد     : وجد الباحث فيها مراكز أكادميية فهي مخس جامعات فقط هي         

وولونغونغ األسـترالية   سعودية، وجامعتا اإلمارات و     الاململكة العربية   للبترول واملعادن يف    
، وجامعتا آل البيت واهلامشية يف اململكة األردنية        يف دولة اإلمارات العربية املتحدة    يف ديب   
مما يعىن أن نسبة اجلامعات اليت تم مبوضوع تدريب الطالب علـى املهـارات               . اهلامشية

مـن جممـل    % ٨ة واإلرشادية ال تتجـاوز      الدراسية من خالل إنشاء املراكز األكادميي     
هذا، مع التأكيد على عدم الدقة يف استقصاء املعلومة، فقد تكون بعض            . اجلامعات العربية 

       املوقع الرمسـي هلـا علـى        درج ضمن اجلامعات متلك فعالً مراكز أكادميية ولكنها مل ت 
حيـث لغـة    (ي  اإلنترنت، أو أن الباحث مل يتمكن من التعرف عليها لسبب فين أو لغو            

  !). بعض مواقع اجلامعات العربية هي اإلجنليزية أو الفرنسية
  

  يوضح نسبة اجلامعات العربية اليت يوجد فيها مركز أكادميي يعىن بتنمية مهارات الطالب الدراسية ) ٢(شكل 

92%

8%
� ��	
ت ����

آ�� ��� ����
أآد���

����  ��	
ت ����

آ� أآد���� ���

  
  
  
  
  



 ١٣

    اخلامتة والتوصيات-٦

بحـث عـن املعرفـة     نظراً لطبيعة الدراسة اجلامعية القائمة على التعلم الذايت، وال        
وإنتاجها، والقراءة املكثفة والناقدة، والتفكري الناقد واإلبداعي، واالنتباه والتركيز أثنـاء            
احملاضرات، فإن الطالب اجلامعيني حيتاجون إىل التمكن من بعض املهارات الدراسية الـيت          

 املراكـز   وتعد. تعينهم على أداء واجبام، وحتقيق أهدافهم، وتوسيع خربام ومعارفهم        
مـساعدة  ميكن من خالهلـا  األكادميية ومقررات املهارات الدراسية من أهم الوسائل اليت    

، ومـن مث زيـادة مـستويات    الطالب على التمكن من املهارات الدراسية اليت حيتاجوا       
  . حتصيلهم والتقليل من فرص إخفاقهم أو انسحام من الدراسة يف اجلامعة

سية للطالب اجلامعيني فإن االهتمـام ـا وبـاملراكز          ومع أمهية املهارات الدرا   
،  يف اجلامعات العربية   األكادميية اليت تدرب الطالب عليها ال يزال دون املستوى املطلوب         

مع أن عدداً من الدراسات قد أثبتت وجود عالقة إجيابية بني متلك مهـارات الدراسـة                
ل عام، وارتفاع مستوى التحصيل وعادات االستذكار اجليد وبني النجاح يف الدراسة بشك   

  . بشكل خاص
يف الوطن ويف ضوء ما سبق، فإن الباحث يوصي القائمني على التعليم العام والعايل       

   :   مبا يليالعريب 

 التعليم التعويضيف. االعتناء بتدريس املهارات الدراسية للطالب يف التعليم العام - ١
املدارس تعلّم  ما مل  يعاينسيظلأو اجلامعة  على مستوى الكلية أو العالجي

 الطالب كيف يستخدمون املهارات الدراسية مجيعاالبتدائية والثانوية 
   .استخداماً فاعالً

يكون من مهامه تدريب الطالب على إنشاء مركز أكادميي يف كل جامعة،  - ٢
املهارات الدراسية اليت حيتاجوا، والعمل على إرشادهم وتنمية مهارام 

م يف ااالت األكادميية واالجتماعية والفنيةوخربا . 
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إقامة احملاضرات وحلقات النقاش وورش العمل وتأليف الكتيبات والنشرات  - ٣
اليت من شأا توعية طالب اجلامعة بأمهية التمكن من املهارات الدراسية وأثرها 

 .   يف حتصيلهم الدراسي ومنوهم املعريف

بحث يف حتديد املهارات الدراسية إجراء مزيد من البحوث والدراسات اليت ت - ٤
اليت حيتاجها الطالب اجلامعيون، وأثر التدريب عليها يف زيادة مستويات 

   . التحصيل والدافعية للدراسة
  



 ١٥

  املراجع

  
  : املراجع العربية

مهارات الدراسة ). ٢٠٠٥. (إبراهيم، أمحد حممد، و مسعد عبدالعظيم صاحل
العلوم التربوية، جملة . دى عينة من طالب اجلامعةوعالقتها ببعض املتغريات الدراسية ل

  . ٤٦- ٢، ص ص ، العدد األول٢١ جامعة أسيوط، مج كلية التربية،
عالقة عادات االستذكار ). ١٤١٣. (إبراهيم، عبداهللا، و الشناوي عبداملنعم زيدان

جامعة -ةواالجتاهات حنو الدراسة بالتحصيل الدراسي يف املواد التربوية لطلبة كلية التربي
  . ١٦٧-١٤١ ص ص ،)٣(رسالة التربية وعلم النفس، . الزقازيق

عالقة مهارات التعلم والدافع املعريف بالتحصيل ). ٢٠٠٠. (اخلليفي، سبيكة
جملة مركز البحوث التربوية يف . الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية جبامعة قطر

  . ٤٤-١٣ ص ص ،)١٧(جامعة قطر، 
االجتاهات احلديثة يف دراسة مهارات ). ١٤٢٢. (لسميعرزق، حممد عبدا

، ١٣مج (جملة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، . االستذكار
  . ١٢٠-٨٠، ص ص )٢ع

البنية العاملية لسلوك االستذكار لدى عينة ). ١٩٩٦. (عبداملوجود، حممد كامل
جملة البحث يف التربية وعلم . التخصصمن طالب اجلامعة يف ضوء متغريات اجلنس و

  . ٣٨٨-٣٥٨، ص ص ، العدد الثالث٩النفس، جامعة املنيا، مج 
العالقة بني عادات االستذكار والتحصيل الدراسي ). ١٩٨٩. (فطيم، لطفي حممد

ع (الة العربية للعلوم اإلنسانية، . األكادميي لدى طلبة وطالبات كلية البحرين اجلامعية
  . جملس النشر العلمي، جامعة الكويت:  ص ص، )٩، مج٣٦

: ، الكويت١٠ط. علم النفس يف حياتنا اليومية). ١٩٨٣. (جنايت، حممد عثمان
  . دار القلم



 ١٦

املهارات الدراسية اليت يتمكن منها طالب ). ١٤٢٦. (النصار، صاحل عبدالعزيز
دراسة يف طور . غرياتاملرحلة اجلامعية، واملهارات اليت حيتاجوا، وعالقة ذلك ببعض املت

  . النشر
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