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 الدلخص

 
الدرا ـــــي  ل ذ  ـــــ       ـــــ وبا  تصـــــميا ب تـــــامي تـــــدري    ـــــ  المهـــــارا   إلـــــ هـــــدر الدرا ـــــ   تهـــــد 

ـــ  ـــاث ا  ـــامي هـــدا ال الت  ا، قي ـــدا    ت  ـــ  تح ـــيا مهـــاراتها الدرا ـــي    تحصـــي ها األـــاديم   م هـــو  أل
األــاديم  لــديها.  تــتلع ملتمــة الدرا ــ  مــا الذ  ــ       ــ وبا  الــت  ا الم تحيــيا ب ــ   المصــادر  ــ  

لواء عيا ال اشـا  ـ  اأردن،  ـ      ت  ياالت بي    ال   مدي ي   المدارث الحكومي  التاب   لوزارة الت بي   الت  يا
  أ.  الـديا لـديها  ـ وبا  ت  ـا  ـ  ال يا ـيا  0222/0222ال صل الدرا ـ  الاـات  مـا ال ـا  الدرا ـ  

. طـب  (322الي اءة أ     ل يهما م ا،ما م توى الصـ يا الاالـو  ال ابـة اأ ا ـييا  ال ـاله عـددها     
إلـــ   عشـــوا يا    زعـــواطال ـــا  طال ـــ  مـــا الذ  ـــ  الم تحيـــيا ب ـــ   المصـــادر  86   الدرا ـــ  مـــا تتل ـــي عينـــ

طال ـــا  طال ـــ .  أذـــ ار هـــدر الدرا ـــ  أعـــد   22الملمـــوعتيا التل ي يـــ   التـــابذ  تتل ـــي لـــل ملموعـــ  مـــا
أعـد  ال احاـان ال احاان ميياث المهارا  الدرا ي  ليياث المهـارا  الدرا ـي  الم ـتهد    ـ  ال  تـامي، لـدل  

مييـــاث م هـــو  الـــدا  األـــاديم  لييـــاث م هـــو  الـــدا  األاديم ، ليـــد تمت ـــي هـــدر الميـــايي  بالصـــد  
ــ . أمــا  م ــامب هــا  زارة ا ــتمدمي اتبت ــارا  التحصــي ي  التــ  طورتيــد قيــاث التحصــيل    الا ــا  المي ول

ب ــد .  قــد ا ــت    تذ يــم ال  تــامي  هــدر الميــايي  لــتج اءا  قيــاث ق  ــ    يما ــتمديــ   الت  ــيا إ  الت ب
 أجــ   الييــاث ال  ــد  للميــة ب ــ  شــهور تي ي ــا بواقــة بم ــيا حصــ .  ب ــد اتتتهــاء مــا تذ يــم ال  تــامي، 

   مت ي ا  الدرا  
ا ـــتمد  تح يـــل الت ـــايا المشــــت    . ما اجـــل تح يـــل تتــــا ي الدرا ـــ  ل ملمـــوعتيا التـــابذ   التل ي يـــ

(ANCOVA)مييـــاث ي  لصـــالل الملموعـــ  التل ي يـــ  بإحصـــا   ـــ    دالـــ   إلـــ  .  قـــد تو ـــ ي الدرا ـــ
 المهارا  الدرا ي    ميياث م هو  ألدا  األاديم    اتبت ارا  التحصي ي     ال    ال  بي   ال يا يا . 

 
 *كلية العلوم الرتبوية، عمان، األردن.
 **كلية العلوم الرتبوية، عمان، األردن.
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 ةالمقدم -3
بات األكادميية املتزايدة  امللادا  علدا عداتط الطلبدة ا املدةارو ا الوضد  ا ا د  تشكل املتطل

مبكدددان تز يدددة  ددد     إت أتدددبن ادددو ال ددد  راإ دددا يا علدددا الطلبدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل ،  اعبئددد
الطلبة باملهارات  ا سرتاتيجيات  املع  ة الالزاة للتكيف اع اتطلبات ا يا  األكادميية.  لكدو 

امل حلدة الااوويدة.   ديا يعدر تسد ا أعدةاد   ادو ادا زادو  د    الطلبدة ،  ان الاليل  ظ لسو  ا
بداألد ات  املهدارات الد   التدز دكبري  انه  او املةرسة.   يا ا ش  علا اهن  حباجة ااسة إىل 

 يعددددود  .Deshler1993)  &(Hoc، تسدددداعة   علددددا جايددددط النجدددداا األكددددادمي   ا جتمدددداع 
طلبدة ت ا تدعوبات الدتعل  إىل ال دعف الوا دن الديا ي ه  ودد ا  احدة  السبب ا إخفاق ال

 اتت دددمو اكتسددداا اهددارات الاددد ا    الكتابدددة،  ا سدددا أ  أكادد  ادددو املهدددارات األساسددية، الددد 
تددددد تبش باملشدددددكالت ا  الددددد ا سدددددتابالية  التعبرييدددددة،  ةاملهدددددارات ا  كيدددددة،  الل ددددداسدددددتاةااها     

ة دوتبددددددداز  الرتكيز، اختيدددددددار املاددددددريات املناسدددددددبة  ا درا   اعا دددددددا سددددددتماه  الفهددددددد   الددددددياك    ا 
.  يتفدط (Tova & Greenback, 2000) ارات ا جتماعيدةد دعف املهد الً عدود  دات، داملعلواد

 اع   الباحاني علا جةية جواوب ال عف التالية للطلبة ت ا تعوبات التعل : 
 ة  ا ساا.  الكتابة  التهجي لا ا  ال عف الشةية ا املهارات األساسية اال ا -  أ  
تعمي  الفشل  اعةل األدا  املدناف  ا جواودب أخد ن ادو املنهداا األكدادمي  اادل  - ا 

 العلوم  الةراسات ا جتماعية. 
 األدا  األكادمي  املناف   اليا يت مو  عف الةا عية.  -ا  
 ال عف ا اهارات التواتل  العالضات الشاصية. - د  
ة ددددارات ا تدد ا  ا الصددف،  كتابدة ااددل اهددددددال ددعيف املدد تبش باملهددارات الةراسي األدا  - ددد

 .  (Herbert & Lewis, 1994)ة  اهارات تاةمي ا اتحاوات ددات،  امل اجعدداملالح 
ا ا تفدداق اددو ضبددل البدداحاني علددا جواوددب ال ددعف السدداباة، يفددتن البدداا علددا اصدد اعيد داددأ

الدد    اددو التطددور الكبددري  اال ددعف لددةن  دد    الطلبددة، علدد للتسدالل عددو أسددباا اسددتم ار  دديا
و،  هددل اخللددل ا ووعيددة ا اخلددةاات املاةاددة للطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  ا العاددةيو األخددريي

أن إخفاضدات  د    الطلبدة تعدود إىل سدياد  الرتكيدز علدا  م، أاملعلد    التعلي  أم ا املنهاا أم ا
أم أهندددا تعدددود إىل  دددعف النشدددا   ز علدددا املهدددارات األخددد ن ،ا اودددب األكدددادمي   عدددةم الرتكيددد



 الناطوراسية والتحصيل .................................د.أبو زيتون، د.أثر برنامج تدريبي في تنمية المهارات الدر 
 
 

 

 

. 

44  

  . سية، ت اجع د ر املعل   املةرسدةاملع ا اليايت للمتعل   ارتفاه كاا ة الصفوف املةر 
ادو أكاد  االدا ت الرتبويدة  الساباة جعل  او ايةان تدعوبات الدتعل   احدةاً  تإن التسال 

 او املو وعات البحاية الساخنة.  جعلتد  احةاً   تمام الباحاني،     النفسية استاطاباً 
 ،كادمييددة  الصددعوبات النما يددةالعالضددة الوقياددة بددني الصددعوبات األ  ي كددة بعدد  البدداحاني أ يددة

خدالل أ  تشايصدها تعوبات الدتعل  النما يدة  تاصري أ  تأخري ا جةيةي ن      بأن أا  إت
 ية  عالجية، سيف ز أ  يادود بال د  ر  إىل سنوات اا ضبل املةرسة،  التأخ  ا   ع خطش  ضا

تددعوبات تعلدد  أكادمييدددة عنددةاا يصدددل  دد    األ فدددال إىل امل حلددة ا بتةا يدددة.  ا  دديا السدددياق 
العمليددات املع  يددة املتعلاددة  ات ارتبا يددة دالددة بددني اسددتون كفايددة جددة العةيددة اددو البدداحاني عالضدد

اسدددددتون التحصددددديل األكدددددادمي  علدددددا اخدددددتالف با وتبددددداز  ا درا   الدددددياك    التفكدددددري  الل دددددة   
(،   ديا يد ر حداجته  املاسدة إىل تطدوي   موعدة  8991 استوياتد  اكوواتد  ا احلد )الزيدات،

كبددري  اددو املهددارات الدد  يفتادد  ن اددا اددو أجددل النجدداا ا إةدداز املهمددات األكادمييددة  تلدد  اددو 
 & Carolyn) ري ا  اسددتيعا ا تفسدد ا تن ددي  املعلوادداتدددد  علددددخددالل بدد ااظ ان مددة تساعة 

Fabian, 199) .ة تبدددز  زار و  ضددد(Lazarus,1991)  أ يدددة ددديا التوجدددد ادددو خدددالل تأكيدددةز 
حاجة      الطلبة إىل تعل  اسرتاتيجيات  عالة لتعوي   عفه  ا املهارات السداباة،  جايدط 

ةاظ الطلبدددددة ت ا التحصدددديل األكادميددددد  املناسدددددب. كمددددا أن التوجهددددات ا اليددددة الدددد  تنددددادا بدددد
تددعوبات الددتعل  ا الصددفوف العاديددة، تات دد  تددو ري بدد ااظ تةريبيددة ادد    األ دد اد ا عددةد اددو 

ها اال املهارات ا جتماعية،  املهدارات الةراسدية  اسدرتاتيجيات الدتعل  يلإاملهارات ال  يفتا  ن 
وم ألددديات دهدددل املشدددكالت،  تلددد  لتحسدددني تفددداعله  ا جتمددداع ،  افد اهدددارات التفكدددري  حددد

 Vaughn, Elbaum, Schumm, and) جسددني  دد ب تاددبله  ا املةرسددة العاديددة   دلةيهدد

Hughes,1998). 
 المهارات الدراسية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم -0

لطلبددة ت ا تدعوبات الددتعل  بشدكل  ددري اسددبوق ا لدةن ابدةأ ا  تمددام باملهدارات الةراسددية 
بددأن أدا الرتبيددة اخلاتددة السددابط ضددة أكددة أ يددة تددةري  املهددارات  السددنوات الاليلددة املا ددية،علماً 

، الطلبدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل  بشدددكل خددداب الةراسدددية للطلبدددة ت ا ا اجدددات اخلاتدددة عموااً 
او دوه املهدارات الةراسدية ح د  بدل أن   لي   يا  حسدب، .(Hoover, 1989) اني سنوات
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لالاداز الديا  إ دا ياً  دعمداً  (Public Law 94/142)  الاداوون العدام إت ضدةمبالدةع  الاداوو ، 
 او ال ااظ التعليميدة للطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل  ينادا جبعل تةري  املهارات الةراسية جز اً 

(Maxine, 1982)  ا  تمددام السددابط، يعددود لل ددعف الوا ددن الدديا ي هدد ز      شدد  ا أن
 اً  ددعف دا السددابط بددأهن  يعدداوون هدد  األي إتالطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  ا تلدد  املهددارات. 

 ةاعا د الرتكيدز علدا  (Sedita,1996)  ا املهدارات الةراسدية الد  تت دمو إدار  الوضد  اً  ا دح
ا دةن أ يتهددددة ادددد جةيدددة األ دددةاف  جةيددد (Ebrahimian & Carlene, 1994)املعلوادددات 

(Keith & Lynn,1993)، ها تة يندددد ات كتابددددة املالح ددد   (Boyle, 2001)  اسددددتاةام 
 ,Herbert & Lewis) اسدددرتاتيجيات الدددياك    ا سدددتعةاد لالاتحاودددات  اهدددارات تادددةميها

 ,Abbott) جةيددة األ كددار ال  يسددية  التعااددل اددع ضلددط ا اتحددان،  املالح ددة الياتيددة ،(1994

، (Kerr, 2000)،  اهدددارات التلادددي   (Mallmquist, 1999) حدددل الواجبدددات (1990
 يعددود سددبب ال ددعف ا املهددارات الةراسددية لددةن الطلبددة  .(Ruban, 2000)  التن ددي  الدديايت

علدددا اادددل  ددديز املهدددارات ا  رمسيددداً  ت ا تدددعوبات الدددتعل  إىل عدددةم تلاددد   ددد    الطلبدددة تدددةريباً 
امل حلة ا بتةا ية  خاتة اهن    يسددتطيعون تطدوي  تلد  املهدارات بسددهولة  تلاا يدة كمدا  دة  

    د. كمدددا ان  دددعف املهدددارات الةراسدددية لدددةن  ددد(Hoover, 1989)لدددةن الطلبدددة العاديددددني 
 Carolyn) ة يسبب اد  اشدكالت ا داعفة ا إدل إجد ا ات د هد  ا املةرسدة العاديدةدالطلب

& Fabian, 1996).   ضدةر  الطلبدة ت ا  ا ميكدو تلادي  العواادل ال  يسدية األخد ن الد  تد ق
 مبا يل :   اهاراهتا تعوبات التعل  علا تطبيط اسرتاتيجيات الةراسة

 .عف الاةر  علا ا وتباز  

  .)عف الاةر  علا التيك  )الياك   ضصري  املةن   ويلة املةن  

 .)تعوبة الفه  املزاو )املشكالت ا عمليات اعا ة املعلواات 

   دددعف املا جدددات اادددل )األدا  الل دددوا  األدا  ا  كددد   الادددةر  علدددا التن دددي   الادددةر 
 لاةر  علا استاةام ا سرتاتيجيات(.علا حل املشكالت  ا

  ة  ا ساا(.ات األساسية اال )الا ا    التهجيالتأخ  ا اكتساا املهار 

 ،املشددددددددكالت ا   ددددددددعف الاددددددددةر  علددددددددا التكيف)املشددددددددكالت ا جتماعيددددددددة 
 . (Levine, 1994)الةا يعة،
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عل  كمدا أن  نددا  تأكيددة اسددتم ار  ددعف املهدارات الةراسددية لددةن الطلبددة ت ا تددعوبات الددت
،  تددة ينها ا اهددارات كتابددة املالح ددات ي هدد   دديا ال ددعف  ا ددحاً  إتحددم ا حلددة امل ا اددة، 

يعددددددا  الطلبددددددة ت ا تددددددعوبات الددددددتعل  ا  دددددديز امل حلددددددة   إت ا تدددددد ا   تاددددددةمي ا اتحاوددددددات، 
اشددددكالت  ا ددددحة ا ا سددددتعةاد لالاتحاوددددات،  بالتدددداع تدددد ز ا اجددددة للتددددةريب علددددا بعدددد  

 ,Hoover)  تطوي  دددا جسددددني املهدددارات الةراسددددية لدددةيه  علدددا تسددداعة ا سددددرتاتيجيات الددد 

 يسددددتطيع  دددد    الطلبددددة تعلدددد  املهددددارات الةراسددددية،  لكددددنه  حباجددددة إىل التددددةرا علددددا  .(1989
تطبياهددددا، كمددددا أن  نددددا  حاجددددة  عددددةاد املعلمددددني املدددد  لني الاددددادريو علددددا  هدددد  أ ددددا  الددددتعل  

اسدددداعةهت  علددددا اسددددتاةام اسددددرتاتيجيات املهددددارات  ا ددددا   الاددددو   ال ددددعف لددددةن  لبددددته .   
الةراسددية،  علددا أا حددال، يسددتطيع بيددع الطلبددة ا سددتفاد  اددو تعلدد  املهددارات الةراسددية إتا اددا 

بعدد  البدداحاني  كدديل  يدد ن  .(Levine,1994)    ادد  التددةريب املباشدد  علددا تلدد  املهدداراتاتدو 
لددةن الطلبددة  (Metacognition)  املع  يددة ن تةريددد  املهددارات الةراسددية يطددور العمليددات اددا  راأ

ت ا تعوبات التعل ،  بالتاع  ان  يز ا سدرتاتيجيات تسداعة ا تطدوي  ضدةر  الطلبدة علدا ان 
ة ت ا تددعوبات الددتعل  يتعلمددوا املهددارات  األسدداليب الدد   كددنه  اددو الددتعل ،  خاتددة أن الطلبدد

ل الواجبددات،أ  التفكددري بالكيفيددة  دديز األسدداليب ألهنددا تسدداعة   علددا إكمدداحباجددة ااسددة إىل 
 ون  يهددددا إكمااا،كمددددا اهندددد  حباجددددة إىل الددددوع  بدددداخلطوات الدددد  تسدددداعة   علدددداالدددد  يسددددتطيع

 كتابة أسدئلة  ، تة ينها املالح ات او ا ص   احملا  ات عةاد لا ا   النصوب  كتابة ا ست
 ,Sedita)ية للدددتعل  ا اتحاوات. اددديا يعتادددة أن املهدددارات الةراسدددية اكوودددات أتددديلة   ددد  ر 

 ميكددددو اعتبددددار تعلددددي  الطلبددددة ت ا تددددعوبات الددددتعل   سددددتاةام اسددددرتاتيجيات الددددتعل   .(1996
 اهدددارات الةراسدددة خطدددو   ددد  رية   عالدددة لزيددداد  ضدددةر   ددد    الطلبدددة علدددا الدددتعل  باسدددتااللية، 

 Teaching Study)ا كتا مدا  (Stephen & Charles) يدةع   ديز األ كدار سدتيفو  تشدارلز

Skills and Strategies to Students with Learning Disabilities, Attention Deficit 

Disorders or Special Needs)   ه  بدالتعل  اهار  تسد 849اليا يشري إىل  جود أكا  او
 Stephen)الفعال  تطوي  اسرتاتيجيات التعل   املهارات الةراسية للطلبة ت ا تعوبات التعل  

& Charles, 2001)  . 
 برامج المهارات الدراسية -0-3



 0229 – األولالعدد  -السابع المجلد …….. ...............……...        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 

 41  

الطلبدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل  كادددري  ا  دددال تدددةريب   اسدددرتاتيجياتبددد ااظ   ددداتا    اضرتحددد 
املهارات الةراسية.  ضدة ضدةا   ديز النمداتا ادو خدالل الةراسدات البحايدة أ  بعد   تعليمه  

و املهتمدة بتطدوي  تلد  املهدارات. ا ااعات ممالة مب اكدز أحبدا  الدتعل   يهدا أ  ادو خدالل املدةار 
  يما يل  ع ض ايز ال ااظ او حيث أ ةا ها  أساليب تنفيي ا،  األعمدار أ  الصدفوف الد  

 يبةأ التةريب  يها علا املهارات الةراسية:
 أهداف برامج المهارات الدراسية -0-0

الةراسددية  ميكددو تلاددي  أ ددةاف بدد ااظ تددةريب الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  علددا املهددارات
 علا النحو األيت: 

 .(Flores & Schloss, 1995)  إدارتد جسني اهار  تن ي  الوض 
زيدددداد  قاددددة الطلبددددة  ضددددةرهت  علددددا الرتكيددددز  التن ددددي   جسددددني ضددددةر  الطلبددددة علددددا ا سددددتعةاد 

 .  (Keith & Lynn, 1993)لالاتحاوات  زياد  اهارهت  ا تاةميها 
عل  بالعمليددات الدد  يسدددتاةاوهنا ا اتبدداه التعليمدددات زيدداد   عدد  الطلبدددة ت ا تددعوبات الدددت

 & Carns)اتداودددددا اتح ةدة عددددو أسئلدددددا  ا جابددددد تة ينهدددد ة املالح دددداتد التح ددددري  كتابدددد

Carns,1991) . 
ختفدددددي  ضلدددددط ا اتحدددددان  جسدددددني أدا  الطلبدددددة ا ا اتحاودددددات املةرسدددددية  زيددددداد  جصددددديله  

 .(Giordano, 2000) األكادمي 
   .(Foster, 1997)   علا التكيف  التعل  باستاالليةزياد  ضةرهت

 دددري  أ  اً اباشددد   تةريسددداً للطلبدددة  يادددوم املعلددد  بتةريسدددها إتميدددة،يالت لدددب علدددا املشدددكالت التعل
  .(Shaheen, 2000) الطلبة ت ا تعوبات التعل  أدا  مما يعمل علا جسنياباش  
 أساليب تنفيذ برامج المهارات الدراسية -0-2

،   ديا ععدل كادري تنفيي ب ااظ املهارات الةراسية باستاةام أساليب   عل  أ  املعلمةميكو للم
اددو الصدددعب اضدددرتاا أسدددلوا  احدددة بعيندددد لتنفيددي تلددد  الددد ااظ.  يددد ن الباحادددان أن الادددا   علدددا 
تنفيدي بدد ااظ املهدارات الةراسددية يسددتطيع اسدتاةام األسددلوا املناسددب ا  دو  خصددا    لبتددد 

 او حط الاا مني علا تنفيدي تلد  الد ااظ ابتكاراألسدلوا املناسدب اد ،   إاكاويات اةرستد،
 لكددو ا بيددع األحددوال عددب أن يسددتنة األسددلوا املاددرتا إىل أسدداو و دد ا  ا ددن اددو خددالل 
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 ةام خطوات إج ا ية  ا حة  حمةد .ا عتماد علا إحةن و  يات التعل   باستا
دارات الةراسددية ا رشداد ا معد  )اسددمار،  ادو األسداليب الد  اسددتاةا  لتنفيدي بد ااظ املهد

،  التدددددددددددةري  باسدددددددددددتاةام (Boyle, 2001)(  العدددددددددد ض باسدددددددددددتاةام الفيددددددددددةيو 8991
 (Hoover, 1989)،  التددةري  املباشدد  (Shaheen, 2000 ; Berndette, 1982)الكمبيددوت 

 عاددة ، (Dirk, 1983)   إجدد ا ات تعددةيل السددلو  (Malmquist, 1999) التدةريب املباشدد  
 .  (Carns & Carns, 1991)    ات ا رشاديةامل

 الصفوف المناسبة للبدء بالتدريب -0-2
ميكددو أن يبددةأ تعلددي  املهددارات الةراسددية للطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  ا أا ا حلددة عم يددة. 

ة علدا املهدارات دتدةريب  د    الطلبد إاكاويدة (Hoover, 1989) دو    رأن علدا سدبيل املادال، 
البدة  بتعلدي   ا اضدرتاحسدب ضدةراهت   حاجداهت  الف ديدة، كمدعلا تلف األعمار،   الةراسية ا خم

 ,Sedita).   دديا ينسددج   ااددا اددع اددا أشددار إليددد سددةيتا أي دداً  تلدد  املهددارات ا عمدد  ابكدد 

 تددةريب الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  علددا املهدداراتيسددتطيع املعلمددون "  الدديا افددادز  (1996
ة .  أشددارت ا اجعددة الةراسددات السددابا" حددم اسددتون الكليددةا يددة الةراسددية اددو الصددفوف ا بتة

ا التددةريب علددا املهددارات الةراسددية كاودد  علددا  ة  اسددتها املو ددوه اىل أن الصددفوف الدد  
 النحو األيت:

مشلدد  تددةريب الصددفوف اددو الاددا  اىل  (Keith & Lynn, 1993)ا دراسددة كيددث  لددني
،   (Carns & Carns, 1991)لبدة الصدف ال ابددع الادااو أادا دراسددة كداروز  كداروز  شددمل   
 املددةارو العليددا ا دراسددة برييدد ا ، (Malmquist, 1999) الصددف السددابع ا دراسددة ااملكويسدد 

(Perreira, 1989) ، ار لني   ابيددان دة كدددة ا دراسدددة الااوويددد حلددد امل(Carolyn & Fabian, 

1996). 
 تدرتا ا ادو سدبعة أسدابيع إىل    اتجدد ت الةراسيةاة  تطبيط ب ااظ التةريب علا املهاراأاا 

هدارات  صل دراس  كاادل،   ندا  ايدل ا الةراسدات السداباة إىل دادظ بد ااظ التدةريب علدا امل
 يت  تعلي  تل  املهارات او خالل احملتون الةراس .الةراسية اع املنهاا، ل

 التحصيل فيتأثير التدريب على المهارات الدراسية  -0-5
هدددارات الةراسدددية الددد  يسدددتاةاها الطلبدددة ا املواضدددف التعليميدددة املاتلفدددة ادددو العناتددد  امل ةتعددد
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يد ن بعد  البداحاني أن  ندا  عالضدة إعابيدة  إتاألساسية املهمدة  املد ق   ا التحصديل الةراسد ، 
أن التددةريب الفعددال علددا  إت تبددنيبددني التددةريب علددا املهددارات الةراسددية  التحصدديل األكددادمي ، 

زيداد  التحصديل  ادو مارات يعمل علا ختفي  الالط  جسدني األدا  ا ا اتحاودات   تل  امله
 .(Onwuegbuzie, et al., 2001) األكادمي 

 ا لاة دعم  وتا ظ الةراسات الساباة  جدود اقد  إعدال للتدةريب علدا املهدارات الةراسدية 
 ,Fatata) ادة  اتاتدددراسددات ددجصدديل الطلبددة ا  ددا ت احملتددون املاتلفددة،  اددو  دديز الةراسدد

 ,Ruban) دراسة ر بان  (Kerr, 2000)كري  دراسة   (Abbott, 1990)  بوت دراسة ا (1997

 ,Reda)ةا دة ريدددددد دراس (Milsson & William, 1993) دراسددة ايلسددون   يلددي   (2000

 ( إىل عالضدة8991.  أشدار الزيدات )(Carns & Carns, 1991) زد دراسة كداروز  كارود (1995
العمليات املع  ية النما ية املتعلاة با وتباز  ا درا   الدياك    ارتبا ية   سببية بني استون كفاية

 التفكددري اددو واحيددة  اسددتون التحصدديل األكددادمي  علددا اخددتالف اسددتوياتد  اكوواتددد  ا احلددد 
 او واحية أخ ن. 
إت يعتاددة   تطبياهدا الفعالددةتدد تبش مبدةن اع  دة املهددارات الةراسدية  ةاألكادمييد لديا  دان الكفايددة

ف ضدةرهت  ن الطلبة ا بيع امل احل التعليمية ضة يعاوون خ ات  شدل ا املةرسدة، لدي  ل دعبأ
 ادو  .(Gettinger & Seidert2002)ية ا يدة  دارات الةراسدملهددد  ن إىل ادددة يفتاد  ضددو ألهند لك

ف  ا ددددن ا املهددددارات واحيددددة أخ ن،ي هدددد  الطلبددددة ت ا تددددعوبات الددددتعل  الددددييو لددددةيه   ددددع
 اً،دضياد إتااوداً ا هندإتااأدا  املهمدة، تن ي  أعمداا    الةراسية تعوبات ا ا وتباز،  ا سدتم ار ا 

تل ،لدددةيه      دددالً عدددوجهدددة املعلددد  ا التدددةري    اأدا هددد  األكدددادمي   تدددأقرياً كبدددرياً ايددد ق  
 ,Lewis & Doorlag)  دعف  ا دن ا الاددةر  علدا التاطدديش،  ي هد  تلد  اددو خدالل 

ن الطلبددة الددييو لددةيه   ددعف  ا ددن ا املهددارات الةراسددية ميكددو ا  ددرتاض بددأ خددرياً  أ .(1987
علددددددا جصدددددديله  األكددددددادمي   اً لددددددةيه   ددددددعف  ا ددددددن ا ا وتبدددددداز  الرتكيددددددز ممددددددا يددددددنعك  سددددددلبي

(Gettinger & Seidert, 2002). 
ألكأأاديمي مفهأأوم الأأذات ا فأأيتأأأثير التأأدريب علأأى المهأأارات الدراسأأية  -0-8

 للطلبة ذوي صعوبات التعلم
تكمدددو املشدددكلة ال  يسدددة لدددةن التالايدددي ت ا تدددعوبات الدددتعل  ا اسدددتم ار خددد ات الفشدددل 
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لدددةن اةرسددديد  ضدددل ضبدددو ً لددد  يادددوم  دددا الطالدددب اعلدددد يبدددة  ألدددةيه .  احملدددا  ت  دددري الناجحدددة ا
حنددو تاتددد ممددا يدد دا إىل   أض اوددد.  يدد دا الفشددل املتكدد ر إىل تطددوي  الطالددب ا اا ددات السددلبية

ىل (. كمدددا أشدددار أدا املو دددوه السدددابط إ8991 ازديددداد الشدددعور با حبدددا  لةيدددد )الزيدددات،
اخدددتالف بدددني افهدددوم الددديات لدددةن الطلبدددة العددداديني  الطلبدددة ت ا ا اجدددات اخلاتدددة   دددعاف 

ة ت ا ا اجدات اخلاتدة بدأن  تدف  دعاف التحصديل  الطلبد إتالتحصيل ا الصف العادا، 
وتدا ظ  أإهد ت. (Allodi, 2002)كاد  ادو زاال هد  العدادينياً أسدلبي اً أكادمييد يداً تات اً دراكدإلدةيه  

الدةع   ونإحةن الةراسات حدول افهدوم الديات لدةن الطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل  الدييو يتلاد
العدداديني ا  كادد  اددو زاال هدد اً أاناف دد اً أكادمييدد يدداً تات اً ن لددةيه  افهواددأ ا الصددفوف العاديددة

ملفهدوم الديات    ختتلفان ا افهدوم الديات العدام أ  ا األبعداد األخد ن كو االموعتنيالصف،ل
 .(Allodi, 2002)  األس   العا فة  ا س   ا جتماع   الكفاية

،  إدراكاتددد اددا  يعدد ف افهددوم الدديات األكددادمي  بأوددد  تددف لتايددي  الفدد د لاةراتددد األكادمييددة
دراكددات الفدد د حددول كفا تددد الدد  تدد تبش ب رتام الدديات عتاددةات العااددة حددول احدد يشددمل تلدد  امل

 ضةراتد األكادميية،   يا املعز  ان افهوم الديات األكدادمي  بندا  اتعدةد األبعداد يت دمو إجد ا  
األكدددادمي  بدددأدا   ودددة اخلارجيدددة ااارودددة الطلبدددة أدا  ددد اااروددات خارجيدددة  داخليدددة،  ياصدددة باملاار 

اب ا دالةاخليدددة ااارودددة الطلبدددة  دا هددد  األكدددادمي  اخلددد زاال هددد  ا الصدددف،  ياصدددة باملاارودددة
. كمددا أن  ددو (McCoach & Siegle,2002)ة األخدد ن دددة باالددا ت األكادمييدااارود ،ادال اددد د

د ر الوسيش ا اسداعة  األ د اد  ي ديانضة  ماهنأل جةاً  اناهم  تطورز افهوم اليات األكادمي 
 املفهددوم ارات األكادمييددة املناسددبة، ألنرسددية،  تطددوي  املهددعلددا التكيددف اددع اتطلبددات البيئددة املة

يسدددبب افهدددوم إتادددان املهدددارات املتنوعدددة ا حدددني  ا عدددال ميكدددو أن يدددةع  النمدددو  يسددداعة علدددا
 .(Russel & Ouvier, 2002)  داوفعا ت سدلبية  ندع األ د اد ادو جايدط أ ةا هد اليات السليب

تدددور  الطفدددل عدددو تاتدددد،  ددداخل ات املةرسدددية  ا دددو  ا تكدددويو إسدددهاااً اهمددداً ه  املةرسدددة  تسددد
لدني،  ادا  اادد ادو عدةل  ادا يدو   لة،  اا  يد ادو عاداا  قدواا  شدة    املةرس   و ام املعاا
ه  ا تشددكيل افهددوم الدديات ) دد ، تدد  اددو العناتدد  األساسددية الدد  تسدداددو تاددةي   احددرتام، يع

8999). 
 سيةدور المعلم في تدريس المهارات الدرا -0-7
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  يددددةر  اعددددز  ن بع دددده  رمبددددايتفددددط اع دددد  املعلمددددني علددددا أ يددددة املهددددارات الةراسددددية، إ  أ
ن بددد ااظ ا عدددةاد ضبدددل اخلةادددة تادددع اسددد  لية التدددةريب عليهدددا، أل املهدددارات الةراسدددية أ علدددا ادددو

للمعلمددددني   تت ددددمو اسدددداضات أ  بدددد ااظ ا  ددددال املهددددارات الةراسددددية، كمددددا أن املنددددا ظ هتددددت  
تادوم بتدةري     ادةارو كادري ن و ا تمااها بتلد  املهارات،كديل   د الةراس  اكا  اباحملتون 

 .  (Sedita, 1996)او املنهاا املعتمة  يها  اً جز املهارات الةراسية بوتفها 
 ي ن أخصا يو عل  النف  املةرس  أ ية التدةريب علدا املهدارات الةراسدية  بشدكل اسدتال 

 اً أكادمييددداً ة  عالدددة للطلبدددة الدددييو يعددداوون اشدددكالت ا   دددعفللمسددداعة  ا تطدددوي  بددد ااظ تعليميددد
(Gettinger & Seibert, 2002)  ،ددد  ر  دادددظ املهدددارات نمدددا يددد ن بعددد  األخصدددا ينييب  

 .  (Decker & Spector, 1992)الةراسية ا املنهاا العادا لتحسني أدا  الطلبة األكادمي  
 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها -2
لطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل .   لددةن ا جددةاً  الةراسددية اددو األاددور املهمددة هدداراتتنميددة امل تعددة

 أإهدددد تلكددددو الواضددددع ا دددداع لتددددةريب  دددديز الفئددددة علددددا املهددددارات الةراسددددية  ددددري ادددد ض.  ضددددة 
الةراسات الساباة عالضدة  ا دحة بدني ال دعف ا التحصديل   دعف املهدارات الةراسدية.   ديا 

تةريبيددة ا املهددارات الةراسددية للطلبددة الددييو يعدداوون  تصددمي  بدد ااظ الواضددع ععددل اددو املهدد  جددةاً 
بدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل .  لادددة دعمددد  دراسدددات اشددكالت ا األدا  املةرسددد  مبدددا  ددديه  الطل

 عاليدة  ديز الد ااظ ا تنميدة أدا  الطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل ، لكو ادو امل سدف  كادري   أجنبية
املهدارات  ظبد ااالعةيدة ادو  ندا  بينمدا ردن، عةم  جود اال  يز ال ااظ علا اسدتون األ جةاً 

 الدد  تدد ز أ يددة تلدد  املهددارات ادديز  ا البلددةان األجنبيددةالةراسددية للطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  
تددةرييب تعدد ف  اعليددة ب وددااظ  إىل دديز الةراسددة    ددة الفئددة اددو الطلبددة.  علددا  ددو  تلدد   اددة 

الطلبدددددة ت ا تدددددعوبات عيندددددة ادددددو  لدددددةنللمهدددددارات الةراسدددددية ا جسدددددني املهدددددارات الةراسدددددية 
 جصيله  األكادمي ،  افهوم اليات األكادمي  لةيه .  االتعل ، اةن تأقري تل  ال وااظ 

 األسئلة التالية: عوا جابة  الةراسة  اة حا ل   يزتحةية  بال
اددددا أقدددد  ال وددددااظ التددددةرييب ا تنميددددة املهددددارات الةراسددددية لددددةن الطلبددددة ت ا  ال ــــاال اأ ل 

 عوبات التعل  امللتحاني ا   ف املصادر ا اةارو  زار  الرتبية  التعلي   ت
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جصديل الطلبدة ت ا  ااا أقد  ال ودااظ التدةرييب ا تنميدة املهدارات الةراسدية  ال اال الاات  
 تعوبات التعل   

 افهدددوم الددديات اادددا أقددد  ال ودددااظ التدددةرييب ا تنميدددة املهدددارات الةراسدددية  ال ـــاال الاالـــو 
 األكادمي  لةن الطلبة ت ا تعوبات التعل   

 
 الدراسةأهمية  -2
الطلبددددة العددداديني  ت ا تددددعوبات  دددد  رية ا حيدددا  الاددددو املهدددارات املهددددارات الةراسدددية  ةتعددد

الطالب علا تطوي   عاليتدد الياتيدة  جسدني أدا دد املةرسد ، تساعة  اهنأل التعل  علا حة سوا ،
ة الزاددا املهددارات الةراسددية ال ا ددن   ددعفلددةيه   ي هدد ت ا تددعوبات الددتعل    لكددو الطلبددة

بدد ااظ اتاصصدة تعمددل  لديل   هدد  حباجدة إىل   جايدط التحصدديل األكدادمي  املناسددب، للنجداا
علا تطوي  اهاراهت  الةراسية  زياد  جصيله   جسني افهوم الديات لدةيه .  بالتحةيدة ت هد  

 أ ية  يز الةراسة او خالل اا يل : 
اسدتون الةراسدات  األحبدا  الع بيددة  األردويدة،   ي تدة  الباحادان أا دراسددة ا  علدا أ ت 
للطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل ،  ادةن تأقري دا ا التحصديل  الةراسةالتةريب علا اهارات   ال

  الةراسدددات الدددد  أج يددد   دددمو  دددديا االدددال كاودددد ألناألكدددادمي   افهدددوم الدددديات األكدددادمي ،
ىل عادات الةراسدة ا يدة  لدةن الطلبدة العداديني،    ت كدز لتع ف إدراسات اسحية ركزت علا ا

 علا كيفية تطوي  املهارات الةراسية لةن الطلبة ت ا تعوبات التعل .
علددا  -بأوددد حا لدد  الةراسددة ا اليددة تطددوي  ب وددااظ تددةرييب ا املهددارات الةراسددية،علماً   اتيــا 

ملهددارات الةراسدية علددا اسددتون الطلبددة ت ا بدد ااظ تةريبيددة ا ا لددي   ندا ، حدة علدد   البدداحاني
  لدد ااظ الرتبويددة ا اليددة  الدد  املوجهددة إىل ا وتادداداتا    ددالً عددوتددعوبات الددتعل  ا األردن. 

ط الدد  تكددون  عالددة ا ا ددالط  باألسدداليب  ا سددرتاتيجيات،   اع  ددة تددعوبات الددتعل   ي اتددو   لدد
 جةية اا اليا عب أن يتعلموز. 

ــــا  الةراسددددة ا اليددددة تطددددوي  أدا  لايدددداو املهددددارات الةراسددددية لددددةن الطلبددددة ت ا  حا لدددد   الا
ن خاتدة  ديز الفئدة ا األردن، أل أد ات ضياو للمهدارات الةراسدية لعةم توا  تعوبات التعل ،

اع   أد ات الاياو ا  يا ا اوب كاو  تستهةف اع  ة عدادات الطلبدة العداديني  ااا داهت  
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سدددتهةا ها ضيددداو ادددةن اع  دددة الطلبدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل  باملهدددارات حندددو الةراسدددة اكاددد  ادددو ا
 ية  اةن ااتالكه  ايز املهارات.الةراس
 

 تعريف مصطلحات الدراسة -5
وبات الددتعل   دد  الطلبددة ت ا تددع   ــ  الدرا ــ  الحاليــ  الذ  ــ       ــ وبا  الــت  ا -

لدوا   ا تعلدي الرتبيدة   الاةي يدة تعوبات التعل  ا ادةارو  يعاوون أهن علا وا فالطلبة الييو تن
 علا أس  التشاي  املعتمة  ا تل  املةارو . ا بنا ً عني الباش

 دد   موعددة اددو املهددارات الدد  تدد دا إىل تطددوي  الفاعليددة الياتيددة،  المهــارا  الدرا ــي   -
 تددددة ينها    اعليددددة الددددتعل    دددد  اسددددرتاتيجيات ضابلددددة للددددتعل  ااددددل اهددددارات كتابددددة املالح ددددات

  تن يمدددد الوضددد ات التن دددي ،   إدار  ليب التددديك   إجددد ا ات تادددةمي ا اتحاودددات،  اهدددار  أسدددا
 ملهددارات بدداال  اهددارات  دد  : إدار  اهددارات الددوع  الدديايت ، ا الةراسددية ا اليددة تتماددل  دديز ا

 تاداو  .ت ا ستعةاد لالاتحاوات  تاةميها اهارا  تة ينها  كتابة املالح ات  تن يمد الوض 
السدداباة إج ا يددا ا  دديز الةراسددة بالةرجددة الكليددة الدد   صددل عليهددا  الةراسددية الدداال  املهددارات
 .لاالقة ملاياو املهارات الةراسيةاألبعاد ا االطالب 

كفا تدد  ضةراتدد د األكادمييدة،  احرتاادد لياتدد    و و    الفد د لاةراتد ليات األكادمي :اافهوم 
ايداو افهدوم لةرجدة الد   صدل عليهدا الطالدب مباسدة با ياداو إج ا يدا ا  ديز الةر  األكادمييدة،

 ليات األكادمي  . ا
 ،ارات ا املداد  التعليميددةاددةن اكتسداا الطلبددة للمفدا ي   املبداد   املهدد دو  التحصـيل  -

اختبدددارات التحصددديل ا الل دددة ا أل ددد اض  ددديز الةراسدددة مبجمدددوه عالادددات الطلبدددة   ضدددة ضدددي 
 .او ضبل  زار  الرتبية  التعلي ة الع بية  ال يا يات،  املستاةا

 
 الدراسات السابقة -8

سدددية حا لددد  تاصددد  اقددد  الددد ااظ التةريبيدددة ا املهدددارات الةرا كادددري   حبدددو   دراسدددات أج يددد  
،  جسددددني جصدددديله  األكددددادمي ، الةراسددددية  اهدددداراهتتطددددوي   للطلبددددة ت ا تددددعوبات الددددتعل  ا

 اا يل :  افهوم اليات األكادمي  لةيه ،  او  يز الةراسات
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 اهدارات كتابدة املالح دات   ة   لبحث أق  التدةريب اال  (Boyle, 2001)دراسة بويل 
ضني  اسدتيعا    كديل  الطلبدة املعدو   لبة املةارو العليا ت ا تعوبات الدتعل   تة ينها ا تيك 

  ت ا تددعوبات الددتعل اددو (  البدداً 14عاليددا الاددابلني للددتعل .  لاددة تكوودد  عينددة الةراسددة اددو )
إىل االمددوعتني التج يبيددة  ال ددابطة.  عشددوا ياً   زعددواعاليددا الاددابلني للددتعل ،  ضددة  ضني الطلبددة املعددو 

  تدددددة ينها  ضدددددة خ دددددع أ ددددد اد االموعدددددة التج يبيدددددة اىل تدددددةريب ادددددن   علدددددا كتابدددددة املالح دددددات
باسدتاةام الفيدةيو.أاا االموعدة ال دابطة  اسدتاةا  األسدلوا  تعد ضباستااللية ادو حما د   

ت ا  .  أشددددارت وتددددا ظ  دددديز الةراسددددة إىل أن الطلبددددة تددددة ينها تاليددددةا ا كتابددددة املالح دددداتال
الاابلني للدتعل  ا االموعدة التج يبيدة  الدييو تدةربوا علدا   ضني عالياً تعوبات التعل   الطلبة املعو 

لددا اددو  لبددة باسددتاةام الفيددةيو حااددوا درجددات أع تعدد ضكتابددة املالح ددات اددو احملا دد   الدد  
 اياو التيك  ضصري املةن  التيك   ويل املةن  ا ستيعاا.موعة ال ابطة مباال
قدد  ب وددااظ تددةرييب هتددةف إىل  حدد  أ اددة ضددام بةراسددة  (Giordano, 2000) أاددا جيورداوددو 

ختفددي  الالددط لددةن الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  اددو اسددتون  اللسدديط   علددا ضلددط ا اتحددان 
( افحوتني ادو ت ا تدعوبات الدتعل  ا  دال الاد ا  ، 4و)الكلية املتوسطة. تكوو  العينة ا

توزيدع  جد نقد  ال ودااظ،   سلوا املعا ات املتعدةد  لتايدي  أ استاةم تصمي  اخلش الااعةا بأ
االموعدة الااويدة  االموعدة األ ىل العدالا    تتلدطتلاد    ضدة مدوعتني،  املفحوتني عشدوا ياً إىل

 أن التةريب علدا املهدارات الةراسدية أدن إىل جسدو املهدارات أا اعا ة.   أشارت النتا ظ إىل
 سلو  الالط  األدا  األكادمي . ق  اشرت  األكادميية،  كان لد أا

 باسدددددتاةامقدددد  التددددةري  أحبددددث إىل  ةفهتدددددراسدددددة  (Shaheen, 2000) اجدددد ت شددددا ني
عينددددة كوودددد  ت   .الكمبيددددوت  ا تطددددوي  املهددددارات الةراسددددية لددددةن الطلبددددة ت ا تددددعوبات الددددتعل 

  زعددددوا علددددا االمددددوعتني الددددييو اددددو الطلبددددة ت ا تددددعوبات الددددتعل    البدددداً ( 41)اددددو الةراسددددة 
باسددتاةام اايدداو  بعدةياً  اً  اختبددار  ضبليدداً  ن اختبداراً ااالموعتدد تاختدد   ادو م ، التج يبيدة  ال ددابطة

 The Learning and Study Strategies Inventory) الددتعل    الةراسددة سددرتاتيجياتا

(LASSI-HS))  االدددال املعتمدددة علدددا املنهدددداا–اعتمدددة علدددا أسدددلوا اختبدددار احملتدددون  الددديا .
ل ودددددااظ تدددددةرييب ا املهدددددارات الةراسدددددية باسدددددتاةام التج يبيدددددة  ال دددددابطة  تددددداناالموع  تع  ددددد 
  سدددمبعددةل ةسدددة أيددام باألسبوه. ضي   دضيادددة يوايدداً  (44 ملددة )سدددبعة أسددابيع  تددداةالكمبيددوت  
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اايددداو الدددتعل  بواسدددطة بعدددة ادددو خدددالل ضيددداو ادددةن إتادددان اسدددرتاتيجيات الةراسدددة املت دددريات التا
    ضدداً دالددة النتددا ظ . أإه تااددايي    عيددة( 85) الدديا احتددون علددا  ، اسدرتاتيجيات الةراسددة

دا عيدددته  حندددو املةرسدددة بشدددكل عدددام، لف عيدددة الددد  ضاسددد  ااددداز الطلبدددة   لالختبدددارات ا اً إحصدددا ي
زادت دا عيدددة الطلبدددة للةراسددددة  إتتطبيايددددة  سدددتاةام الكمبيدددوت   د لدددة   دددالً عدددو  ددد  ق تات

 . حفظ املعلواات
دراسددة حددول إاكاويددة تددةريب  موعددة اددو  لبددة الصددف  (Fatata,1997) كمددا أجدد ن  اتاتددا

 يبه  علدا اسدرتاتيجيات ا جابدة عدوالادااو ت ا تدعوبات الدتعل  علدا املهدارات الةراسدية  تدةر 
 ددد    الطلبدددة ا اسددداق الةراسدددات ا جتماعيدددة.  لتحايدددط  ا ختبدددارات  تلددد  بسدددبب رسدددوا

تلدد  ضددام  الباحاددان بتطددوي  ب وددااظ للمهددارات الةراسددية بعددة ضيددام املعلمددني بدد ج ا  اسددن لتلدد  
ارات .  ت ددمو املنهدداا أ  ال وددااظ املهدد ر بددته  املهددارات با عتمدداد علددا حاجددة  لبددة الصددف

أسددددئلة ا ختيددددار اددددو اتعةد، أسددددئلة  عددددو جابددددة سددددرتاتيجيات االتاليددددة: تددددةريب الطلبددددة علددددا ا
وتدا ظ التحليدل بعدة  إهد تا ختبارات او ووه تن أ  خطأ،   تطوي  املهارات التن يميدة.   أ

علدددا  لبدددة الصدددف الادددااو أن اعدددةل الطلبدددة ا الةراسدددات  ( أسدددبوعاً 81تطبيددط ال ودددااظ ملدددة  )
  ا باادة اكد  ا ضدةرهت  علدا ا جابدة ( درجة،   أشار الطلبة إىل اهند  شدع55ا جتماعية زاد )

لكتابدددة   دددل باسدددتاةام جدددة ل احملتويدددات  أهنددد  أإهددد  ا اهدددارات تن يميدددة أا ختبدددارات،  وعددد
 ن إىل تزاية اشاركة الطلبة ا التفاعالت الصفية.االح اهت ،   أشار املعلمو 

إىل  هتدةفدراسدة  (Carolyn & Fabian, 1996)كديل  أجد ن كدل ادو كار ليدان    ابيدان 
تايددي  املهددارات الةراسددية لددةن الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل    لتحةيددة اددةن  ا ددة  اسددتاةام 

 Learning and Study Strategies Inventory)  اايدداو اسددرتاتيجيات الةراسددة  الددتعل 

(LASSI))  ( 14أدا  تشايصددية،  اشددرت  ا العينددة)اددع الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  بوتددفد
الدددددييو تع  دددددوا ل ودددددااظ حدددددول بات الدددددتعل  ا امل حلدددددة الااوويدددددة ت ا تدددددعو  البددددداً ادددددو الطلبدددددة 

 (LASSI)اسدددتاةم اايددداو اسددرتاتيجيات الةراسدددة  الدددتعل     اسددرتاتيجيات الةراسدددة  الددتعل ،   
الددييو تلاددوا التددةريب علددا ملشدداركني ا املهددارات الةراسددية، أدا  تشايصددية لايدداو أدا  ابوتددفد 

ركددز ال وددااظ علدا اسددرتاتيجيات التن ددي   العددادات   ، إتدالتعلد تاديجيدداملهدارات الةراسددية  إسرتات
،  اسددددددددتاالب  كتابتهددددددددا الةراسددددددددية  اهددددددددارات التن ددددددددي   إدار  الوضدددددددد   تددددددددة يو املالح ددددددددات
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النتا ظ، اهارات تاةمي ا اتحان، كما أن ال ودااظ عمدل علدا تعزيدز الايدام  ديز املهدارات لدةن 
ةسدة أبعداد   عيدة  د   ا إحصدا ياً  جسدناً دا ً سدو أدا  الطلبدة الطلبة.   أشارت النتا ظ إىل ج

ا اا ددات حنددو الةراسددة،  إدار  الوض ، جةيددة الفكدد   ال  يسددية  اسددرتاتيجيات تاددةمي ا ختبددار. 
بيددددع أبعدددداد املايدددداو أعلدددددا ا ا ختبددددار البعددددةا اددددو ا ختبددددار الابلددددد   ا كاودددد  الددددةرجات 

علدا  لبددة اايدداو اسدرتاتيجيات الدتعل   املهددارات الةراسدية   دعمد  وتدا ظ  دديز الةراسدة تطبيدط
أدا  تشايصدددية للمسددداعة  ا وبات الدددتعل  حبيدددث ميكدددو اسدددتاةااد تدددعامل حلدددة الااوويدددة ت ا 

 تف ية التعل   تطوي  ب ااظ املهارات الةراسية علا استون امل حلة الااووية.
ىل حبدث أقد  هتدةف إدراسدة   ادة أج يدا ,Flores & Schloss) (1995أادا  لدورز  سدكلوو 

إةدددداز املسدددد  ليات لددددةن  لبددددة امل حلددددة الااوويددددة ت ا  اجنددددة  )املفكدددد  ( اليوايددددة اسددددتاةام األ
الددييو ت ا تددعوبات التعل ، افحوتددني اددو الطلبددة (1) تألفدد  العينددة اددو تددعوبات الددتعل ،

 ا دوا جدز اً  أ لطلبدة ل ودااظ اهدر ا املةرسدة،تعد ض ا إتسدنة(، 81-84ترتا ا أعمدار   ادو)
ملهددارات اددو اليددوم الةراسدد  ا اوضددع العمددل  اسددتاةم تصددمي  اخلطددو  الااعةيددة املتعددةد  عدد  ا

الطدالا  ا در  اةر  علا تنفيدي املسد  ليات،جنة  اليواية ا زياد  اللاياو  عالية استاةام األ
 بعددة أن ( أيددام ضبددل اخددي بياوددات اخلددش الااعددةا للمدد   األ ىل،4جنددة  ملددة  )علددا اسددتاةام األ

الد  بدةأت امل حلدة الااويدة  ا امل حلدة األ ىل، ٪855ة اتبن اعةل محدل الطلبدة لنجندةز اليوايد
 أشدارت النتدا ظ إىل  ،اً يوايد للمسد  ليات املطلوبدة ادنه  مت  يها تسجيل وسبة إةداز املفحوتدني

 حلددة ( خددالل ا٪54جنددة  تزايددةت اددو )لنشددا ات اليوايددة املسدددجلة علددا األأن وسددبة إةدداز ا
 ن ب ودااظ التددةخل كددان  عددا ً التةخل،  كدديا  دد  ( بعدة ب وددااظ٪11ضيداو اخلددش الااعددةا إىل )

 تاطيش اليوا   ةاز املس  ليات.ا زياد  اهارات تن ي  الوض   ال
دراسدة هتدةف إىل  (Ebrahimian & Carlene, 1994) أج ن كل او اب ا يميدان   كريلدني 

مهارات الةراسية علدا الطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل  املدة ني ا ق  املشاركة ا ب وااظ للجةية أ
ادددددو ت ا  (  البدددداً 41) الصددددف العددددادا  املعددددز لني ا الصدددددف اخلدددداب.  تكوودددد  العيندددددة اددددو

إىل  موعتني  ا الطلبة املة ني ا الصف العادا  الطلبدة املعدز لني ا  ضسمواتعوبات التعل  
اايددداو اسدددرتاتيجيات  بدددط املهدددارات الةراسدددية.   تدددف خددداب، مت تعددد ي  االمدددوعتني ل ودددااظ 

إهددد  أ ، بعدددةز الةراسدددة  الدددتعل  علدددا بيدددع املفحوتدددني ضبدددل تطبيدددط ب ودددااظ املهدددارات الةراسدددية
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سدتة اادايي    عيدة بد لدة  اً تان ا الصدف اخلداب جسدنو املفحوتون ا  موعة الطلبدة املعز لد
رتاتيجيات الةراسدة  الدتعل   الد  ت دمن  او اتل املاايي  العش   ال  يتكون انها ااياو اس

ةات الةراسدة  ا ختبدار إدار  الوض   الرتكيز  اعا ة املعلوادات  جةيدة الفكد   ال  يسدية  اسداع
مسددة ااددايي    عيددة  دد  د لددة خن ا الصددف العددادا جسددنا تا الدديايت.  أإهدد  الطلبددة املددة و 

بددددار،    ي هدددد  املفحوتددددون ا االموعددددة الالددددط  جةيددددة الفكدددد   ال  يسددددية  اسددددرتاتيجيات ا خت
ال ددابطة أا د لددة علددا التحسددو ا أا اددو املاددايي  الف عيددة.  بيندد  وتددا ظ  دديز الةراسددة أن 
الطلبددددة ت ا تددددعوبات الددددتعل  أإهدددد  ا جسددددنا ا اسددددرتاتيجيات الةراسددددة بسددددبب اشدددداركته  ا 

 ب وااظ املهارات الةراسية.
قد  تدةري  املهدارات أ إىل اع  ةةف هتدراسة  (Malmquist, 1999) كويسااملكما أج ن 

 ادو لدةن  لبدة امل حلدة الااوويدة األا يكيدةتاريخ الو يات املتحدة  ااد  التحصيل ا  االةراسية 
 بالتحةيدددددة حباددددد   ددددديز الةراسدددددة ا اقددددد  تدددددةري  املهدددددارات  ت ا تدددددعوبات الدددددتعل  البسددددديطة،

التحصيل ا اداد  تداريخ الو يدات   التن يمية  السلوكات املةرسية املناسبة  املهارات االةراسية 
اددو  لبددة الصدددف السددابع ت ا تدددعوبات  افحوتددداً ( 41 تكوو  عينددة الةراسدددة اددو)املتحددة .
يةرسددون ادداد  التدداريخ.  عاديدداً  اعلمدداً ( 85)اعلمددني اددو اعلمدد  الرتبيددة اخلاتددة  ( 1)  الددتعل 
ضااد   موعدة  دا:  مدوعتني  إىليا الرتبية اخلاتة املشاركني ا  يز الةراسة عشدوا  واعلم  زه

الدد  تت ددمو حددل الواجبددات املنزليددة أ  كتابددة املالح ددات اددو  املهددارات الةراسدديةبالتددةريب علددا 
الااويددة   تتددةرا علددا  موعددةالكتدداا املةرسدد  لتحسددني الادد ا   ا سددتيعابية ا ادداد  التدداريخ  اال

التاليددة: اايدداو اددايي  املخددالل  ةريب اددوالتدد أقدد  ضددي ضددة .  املهددارات الةراسددية ا ادداد  التاريخ
التحصددديل ا اددداد   اختبار اسدددتاةام املهدددارات الةراسدددية، اايددداو اكتسددداا املهدددارات الةراسدددية 

استاةام املهارات الةراسدية للتحصديل ا اداد  تداريخ الو يدات  ااياو تاريخ الو يات املتحة  
لدددةن املهدددارات الةراسدددية جسدددو ظ إىل املتحدددة  بعدددة أربعدددة أسدددابيع ادددو التدددةريب.  أشدددارت النتدددا 

      الطلبة. 
جةيددة هتددةف إىل دراسددة جليليددة  (Hattie et. al, 1996) كدديل  أجدد ن  يدد    خدد  ن

خصددا   التددةخالت الدد  اسددتاةا  املهددارات الةراسددية  الدد  اددو املدد جن أهنددا تسدداعة الطلبددة 
زيددداد  جصددديل هتدددةف إىل اسدددة (در 48)لدددد ضااددد   ددديز الةراسدددة مبدددد اجعة  جددددليل إتالنجددداا علدددا 
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الطلبددة ادددو خددالل زيددداد  اسدددتاةام الطلبددة للمهدددارات الةراسددية اادددل التدددةخالت الدد  ت كدددز علدددا 
ة  افهدددددوم يدددددعتددددد  الفعالدددددة ا التعلدددددي  اادددددل الةا إةددددداز املهمدددددات  ا دار  الياتيدددددة للدددددتعل   العنا

ملهددارات الةراسددية اددو الدديات، دعم  وتددا ظ الةراسددة ا  تمددام بددالنمش املع ا، التددةريب علددا ا
خددالل حمتددون املنهدداا باسددتاةام املهمددات املطلوبددة ا تلدد  احملتون، العمددل علددا تطددوي  درجددة 

 هارات اا  را  املع  ية. الوع  مب عالية او النشا  لةن املتعل ،
أادددا او دددوه افهدددوم الددديات لدددةن الطلبدددة ت ا ا اجدددات اخلاتدددة بشدددكل عدددام  الطلبدددة ت ا 

خدداب  اددة اتددبن اددو الا ددايا املهمددة ا الةراسددات النفسددية.  لكددو، تددعوبات الددتعل  بشددكل 
ن يات لددةن ت ا تددعوبات الددتعل ،  دد  علددا الدد    اددو كادد   الةراسددات الدد  تنا لدد  افهددوم الدد

 الةراسددات ا  ددال تدددأقري التددةريب علدددا املهددارات الةراسدددية ا تنميددة افهدددوم الدديات األكدددادمي 
  كاوددددد  حمدددددة د .  توتدددددل الباحادددددان إىل بعددددد  لدددددةن الطلبدددددة ت ا تدددددعوبات الدددددتعل  تطدددددوي ز

الدد   (Fairfax, 1993)ة  ري دداك  ددددل دراسداادد  اباشدد  لةراسددات الدد  عا دد  املو ددوه اعا ددة ا
افحوتا او الطلبة ا الصفني الاالث  ال ابدع ادو  54إىل جسني التحصيل األكادمي  لد هتةف

.  ركددددز ااددددةف ال  يسدددد  ت ا التحصدددديل املددددناف  اددددو خددددالل جسددددني تاددددةي  الدددديات لددددةيه 
للةراسدددددة علدددددا تعزيدددددز افهدددددوم الددددديات  اهدددددارات الدددددتعل   املهدددددارات الةراسدددددية لزيددددداد  التحصددددديل 
األكادمي   الةا عية، تع    العيندة الموعدة كبدري  ادو ا لسدات الد  ركدزت علدا اسدرتاتيجيات 

تددد ري  ادددو  ،  ركدددزت  موعدددة إدارتدددد تعزيدددز افهدددوم الددديات  املهدددارات الةراسدددية  تن دددي  الوضددد 
ا لسات علا تطوي  افا ي  ال يا يات  الا ا  ،  ت كز التفاعدل الفد دا علدا االح دة العالضدة 
بددني املفحوتددني  املعلمددني.  أشددارت النتددا ظ إىل ان الطلبددة تكيفددوا  حااددوا ا  ددل اددا تسددمن بددد 

تادةي  الديات  ا إحصدا ياً  دا ً  إه  الطلبدة جسدناً إت أضةراهت ،  مت جايط بيع أ ةاف الةراسة 
 أشار املعلمون إىل جسدو تادةي  الديات  األدا  األكدادمي    الا ا    ال يا يات  املعةل الكل ،

 للطلبة. 
إىل حبث اقد  انهداا إرشدادا  دا   علدا  هتةف  (Cunningham, 1997) دراسة كننجهام 

سدية لدةن  لبدة اسرتاتيجيات  اهارات الةراسة  تنمية افهوم الديات،   إكمدال الواجبدات املةر 
قدال   موعدات  د   إىلادو الصدف ال ابدع  زعدوا   الباً  45الصف ال ابع،  تكوو  العينة او 

االموعدددة ال دددابطة)أ(   االموعدددة ال دددابطة )ا(،  االموعدددة التج يبيدددة، تلادددا أع دددا  االموعدددة 
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أع دددا  االموعدددة ال دددابطة )ا( أا خددددةاات  اً إرشدددادية عاديدددة.    يتلددددطال دددابطة)أ( حصصددد
. أادا أد ات الةراسدة  تكوود  اً  ا يد اً إرشدادي اً إرشدادية،  تلادا أع دا  االموعدة التج يبيدة انهاجد

اختبددددار أربددددع  جدددد ناددددو اايدددداو املهددددارات الةراسددددية  اايدددداو بددددريو   ددددارو ملفهددددوم الدددديات.   
   يات ا  يز الةراسة باستاةام ات ريات الو دع ا ضتصدادا  ا جتمداع   ا دن   العد ق،  

اهددارات  ااسددن  را  اابددا   املعلمددني  يمددا يتعلددط بددأق  املنهدداا ا رشددادا النمددا   كدديل  مت 
الةراسة  تنمية افهوم اليات   إ ام الواجبدات الةراسدية.  أشدارت وتدا ظ املسدن املتعلادة باابدا  

  وتدددا ظ املنهددداا ا رشدددادا النمدددا  ،   تشددد املعلمدددني إىل  جدددود بياودددات إعابيدددة دعمددد  تدددةق 
اسدرتاتيجيات الةراسدة  افهدوم الديات    اإىل  جود تأقري للمنهداا ا رشدادا النمدا    الةراسة

 إكمال الواجبات الةراسية. 
درجدة املبال دة  ةإىل جةيد هتدةف (Stone & May, 2002) ا دراسدة اخد ن لسدتون  اداا 

لعيندة اددو ا تادةي  املهدارات األكادمييدة  الةراسدية لدةن الطلبددة ت ا تدعوبات الدتعل . تكوود  ا
 البددددا اددددو الطلبددددة العدددداديني ا الصددددفوف العليددددا،  49 البددددا اددددو ت ا تددددعوبات الددددتعل    41

حدددم الصدددف الادددا  عشددد .   بدددط علدددا العيندددة اايددداو  ت ا حددد  الصدددفوف ادددو الصدددف التاسدددع 
اهار  أكادميية  دراسية حمدةد ،   لدب  84افهوم اليات لتاةي  املهارات األكادميية لةيه  ا 

 بدددا   إىلالتنبددد  بدددأدا ه  علدددا اهمتدددني أكدددادمييتني ضبدددل الايدددام بأدا همدددا. كمدددا  لدددب الطلبدددة  إىل
اايدداو لتاددةي   عددو اعلمدد  الل ددة ا ةليزيددة  اعلمدد  الرتبيددة اخلاتددة أن عيبددوا   أاهدداهت  الطلبددة

املاياسددني،  علددا الدد    اددو أن النتددا ظ أشددارت دا هدد    التنبدد  بددأدا  الطلبددة باهدارات الطلبددة   أ
بدددال وا ا  أهنددد  إ  اً ن الطلبددة ت ا تدددعوبات الدددتعل  اإهدد  ا افهدددوم تات أكدددادمي  اناف ددإىل ا

 تاةي  اهاراهت  الةراسية   األكادميية، ال  ت تبش بتاةي ات ااخ يو   أدا ه  الواضع . 
،  أدا املو ددوه املدد تبش باملهددارات  استع ا ددها  اددو خددالل جليددل وتددا ظ الةراسددات السدداباة

قد  للتدةريب علدا املهدارات الةراسدية ا أبني أن وتا ظ الةراسات الساباة أشارت إىل الةراسية يت
ت ا تددعوبات الددتعل  بشددكل خدداب.  ات لددةن الطلبددة بشددكل عددام  الطلبددة تطددوي   دديز املهددار 

كيل  دعم  وتا ظ الةراسات الساباة  جود اق  إعال للتةريب علا املهارات الةراسدية علدا 
 (Fatata, 1997) ت احملتون املاتلفة،  ادو  ديز الةراسدات دراسدة  اتاتداجصيل الطلبة ا  ا 

 ,Ruban) دراسدة ر بدان   (Kerr, 2000)ري دكدة  ددد دراس (Abbott, 1990) بدوت،  دراسدة ا



 الناطوراسية والتحصيل .................................د.أبو زيتون، د.أثر برنامج تدريبي في تنمية المهارات الدر 
 
 

 

 

. 

48  

 ,Reda).  دراسددة ريددةا (Milsson & William, 1993)  دراسددة ايلسددون   يلددي  (2000

 .Nist, et al)و ي    خد   دراسدة ويسد (Carns & Carns,1991)  دراسدة كداروز  كداروز (1995

إىل أن الطلبدة تعلمدوا املهدارات  (Malmquist, 1999)االكويس  دراسة  نما أشارتيب. (1986
 الةراسية لكو جصيله  األكادمي    يتأق   ا.

 
 الطريقة واإلجراءات -7
 مجتمع الدراسة-7-3

مللتحادني ب د ف املصدادر ا املدةارو تألف  تمع الةراسة ادو الطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل  ا
لددوا  عددني الباشددا ا األردن، ا تعلددي  الرتبيددة   الا كوايددة التابعددة لددوزار  الرتبيددة  التعلددي  ا اةي يددة 
.  البددالع عددةد ا سدد  اددةارو 1555/1554ا الفصددل الةراسدد  الاددا  اددو العددام الةراسدد  

 .   الا( 855ت   )
 عينة الدراسة -7-0

اددو  تمددع الةراسددة، جتددوا  دديز  عشددوا ياً  اختددريتقددال  اددةارو  اسددة اددوتألفدد  عينددة الةر 
انهدا   البداً  41 اختدري   البدة ادو الطلبدة امللتحادني ب د ف املصدادر،  البداً  845املدةارو علدا 

حسدددب املةرسدددة علدددا إىل االمدددوعتني التج يبيدددة  ال دددابطة   ضسدددموا عشدددوا ياً . اً عشدددوا ي اختيددداراً 
( 8ا ددة ل رضدد  )يبددني     البددا   البددة 54تألفدد  كددل  موعددة اددو     املدداد  الةراسددية الصددف 

حسدب املةرسددة  الصددف علددا حسدب االمددوعتني التج يبيددة  ال دابطة علددا توزيدع أ دد اد الةراسدة 
 . املاد  الةراسية

 
 (3 رقا لد ل ال

 ح ب الملموع  التابذ   التل ي ي   الصع  المادة الدرا ي ع   توزية عين  الدرا   
عةد  االموعة الصف الةراسيةاملاد  

 الطلبة
  ابطة ا يبية قالث رابع ل ة ع بية ريا يات املةرسة اس 

 األ ىل 81 9 9 1 85 81 -

 الااوية 54 84 84 84 84 - 54

 الاالاة 84 1 1 1 1 1 -
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 االموه 41 54 54 54 54 54 54
 

 أدوات الدراسأة -7-2
 ات  املاايي  التالية:األد   ستاةم  الباحاان أل  اض  يز الةراسةا

 مقياس المهارات الدراسية -7-2-3
 ت الةراسية   ط اخلطوات التالية:أعة  الباحاان    اض الةراسة ا الية ااياو املهارا

 جةيددة املهددارات الةراسددية األكادد   إج ا يدداً  تع يددف املهددارات الةراسددية تع يفدداً  -7-2-3-3
 ،  تددة يو املالح ددات إدارتددد عل    دد  تن ددي  الوضدد اسددتاةااا اددع الطلبددة ت ا تددعوبات الددت

  اهارات ا ستعةاد لالاتحان  تاةميد.   كتابتها
 جليلدد األدا السدابط  ضام الباحادان مبسدن  جةية ا  ا ات املاياو وغلص -7-2-3-0

اايدداو    (Thomas, 2000)اددو املاددايي   دد  اايدداو املهددارات الةراسددية   توتددال إىل  موعددة
 اايدداو  Study Skills Inventory-Self Assessment الةراسددية: التايددي  الدديايتاملهددارات 

 اايدداو املهددارات الةراسددية مل كددز كددو  ا رشددادا  (Abetya, 2000)الددتعل   املهددارات الةراسددية 
( 8991 اايدداو اهددار  تن ددي  الوضدد  )اسددمار،  (Thomas, 2000)  التددابع  ااعددة  ريجينيددا

 لدضااددا بتحليدد.  ضددة (Carolyn & Fabian, 1996)عل   الةراسددة  اايدداو اسددرتاتيجيات الددت
الفاد ات الد   علدا  ركدزا ا ات  يز املادايي  لالسدتفاد  انهدا ا تديا ة  اد ات املايداو ا داع 

 اهددددارات   كتابتهددددا  تددددة يو املالح دددددات  إدارتددددد اسددددتاةا  لايدددداو اهددددارات تن ددددي  الوضدددد 
 ا ستعةاد لالاتحان  تاةميد. 

(  اد   ع  د  44 ا ات املاياو ليتكون ا تورتد األ ليدة ادو )تي    -7-2-3-2 
علا  موعدة ادو اعلمد  امل حلدة األساسدية لتحةيدة ادةن   دوا الل دة  ادةن اناسدبتها للطلبدة 

غ الفادددد ات و تدددديدددة عأاالح دددداهت  الاالدددث  ال ابددددع األساسددد .  بنددددا  علدددا  نيا اسدددتون الصددددف
 حة بكلمات أخ ن  ا حة. وا الالكلمات  ري    تبسيطها،  استبةل

للمايدددداو ا تددددورتد  (Pilot Study)دراسددددة اسددددتطالعية أ ليددددة  أج يدددد  -7-2-3-2
الددد   ادددل الطلبدددة ت ا ادددو الفئدددة املسدددتهة ة   البددداً  84 بدددط علدددا عيندددة اكوودددة ادددو   األ ليدددة، 

الاالدددث  ال ابدددع األساسددديني ادددو خدددارا عيندددة الةراسدددة، كددديل   نيصدددعوبات ادددو اسدددتون الصدددفال
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ادةن اال ادة الفاد ات  إىل ا ات املاياو اع قالقة او اعلمد   د ف املصدادر للتعد ف  ووضش 
بعددد   أعيدددة تدددوغاددو حيدددث الصددديا ة الل ويدددة  اددةن اال اتهدددا للفئدددة العم يدددة،  وتيجددة لددديل  

املايددداو إىل جزأيو،يسدددتاةم ا دددز  األ ل   ضسددد التعدددةيالت املناسدددبة عليهدددا،  أج يددد الفاددد ات   
ا ا ز  الاا  بةا ل ليك ت أخ ن ممالة بصور عةد اعدني   تستاةم(، التةريظ الانا   )وع / 
 ات  ميالهدددا أربعدددة ةدددوم،  ضليدددل  االددد  بنجمدددة  ميالهدددا سدددبعة ةدددوم   ددد  ادددو النجدددوم  ددد : كادددري 

  احة . 
علدا العيندة  وا   أخد ن للمايدا (Pilot Study) دراسة استطالعية أج ي  -7-2-3-5

  عدةل املاياو أ  ل او املد   السداباة، بكان أدا  الطلبة املستهة ني  ، وفسها امليكور  سابااً 
 تيا ة بع  الفا ات لي ه  املاياو ا تورتد األ لية. 

ع ض ا ختبار علدا  ندة جكدي  ت دمن  سدتة خمتصدني ادو أسداتي  ا ااعدة  7-2-3-8
العلدددوم الرتبويددددة  األردويدددة ادددو ضسددد  املنددددا ظ  التدددةري   ضسددد  ا رشددداد  الرتبيددددة اخلاتدددة ا كليدددة

ا امل حلددة األساسددية الددةويا.  قالقددة اددو اعلمدد  الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل ، للتعدد ف   اشدد  اً 
ال ادددة تدديا تها الل ويدددة، االح دداهت   اارتحدداهت  حدددول  ادد ات املايدداو ادددو حيددث اددةن اإىل 

 سد.اة الفا ات للطلبة املستهة ني،  اةن اوتما ها   ايلها للبعة اليا تاي اةن اال 
ني  اربعدني  اد   ت دمن  جدزأيو تدتكون املايداو ا تدورتد النها يدة، ادو اقن -7-2-3-7
  ا: 

 ادد    اددل أبعدداد املايدداو ال  يسددية الاالقددة   يتكددون  دديا ا ددز  اددو  ددا  عشدد   -اللــ ء اأ ل
 :    

،  كتابتهددددا تددددة يو املالح دددددات  ال  ــــد الاــــات  ،  إدارتددددد : تن ددددي  الوضدددد ال  ــــد اأ ل     
 اهارات ا ستعةاد لالاتحان  تاةميد:   ال  د الاالو 

املايدداو ال  يسدددية الاالقدددة  أبعددداد اددد   تتددوزه علدددا   يتكدددون ادددو أربددع  عشددد يو اللــ ء الاـــات  
 .الساباة، استاةم ا  يا ا ز  ااياو ليك ت او قالقة بةا ل    كارياً  ا ات  ضليالً 

  ـد  الميياث -7-2-3-3
 ةق بط ياتني  ا: استا ج  د  ت الص

  د  المحتوى -ا-7-2-3-3
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إىل جليددل األدا السددابط  علددا خطددوات إج ا يددة حمةد ، اسددتناداً   دديا ا ختبددار اعتمدداداً  بددر
 علا تةق احملتون.     ،  ضة اعت  الباحاان  يز ا ج ا ات دليالً ا حمتون املاايي  املتو 

  د  المحكميا -7-2-3-3-0
ادو احملكمدني،  تلد  للحكد  علدا ادةن اال ادة  ا اتدد ملسدتون ع ض ا ختبدار علدا  ندة  

األساس   اةن   وا ل تد،   اعلية بدةا ل  ا اتدد،  اناسدبة او التعلي  الصفني الاالث  ال ابع 
مبالح ددات احملكمددني أخددي عددةد ا  اددةن  ايلهددا ملهددارات الةراسددة الدد    ددع  لاياسددها،  ضددة 

 التعةيالت املطلوبة.  أج ي   
   ا  الميياث -7-2-3-0
 تا ا قبات املاياو بط ياتني  ا:اس 
  ط يي  اإلعادة  -7-2-3-0-3

ادو  دري عيندة   الباً ةسة عش    ختبار علاا إت  بطاعاال الابات بط ياة ا عاد   حسب
.  ضدة بلدع اعاادل الابدات بط يادة وفسدها تطبيادد علدا العيندة أعيدةالةراسة،  بعة اد  ر أسدبوعني 

 . (5ر455ا عاد  )
 ( لك  ت اخ اتت ا  الداب   ال ا -7-2-3-0-0
إت  أاا الط ياة الااوية ال  استاةا   ساا الابدات  كاود  عدو   يدط ا تسداق الدةاخل  

ر.(.  بدددديل  تكددددون أدا  94(  كددددان )لك  وبددددا  ا تسدددداق الددددةاخل  للمايدددداو )الفددددا حسددددب
 ة. الةراسة تادضة  قابتة  ضابلة للتطبيط ل ايات الةراسة ا الي

لطالدب يادوم الفداح  باد ا   الفاد ات ل إت اً : يطبدط ا ختبدار   ديدت  يما  تذ يـم المييـاث
 ا.  ياوم الطالب با جابة عنه

 مقياس مفهوم الذات األكاديمي -0 -7-2
األكدادمي    دط اخلطدوات  أعة الباحاان    اض الةراسة ا اليدة أي دا اايداو افهدوم الديات

 التالية:
 يات األكادمي  تع يفا إج ا يا. تع يف افهوم ال -
 جليلدد  توتدال إىل األدا السدابط  ضدام الباحادان مبسدن  جةيدة ا لصيا ة  ا ات املايداو -
 . ا اهتا لالستفاد  انها ا تيا ة  ا ات املاياو ا اع حلل او املاايي    موعة
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  تتمني هدر الميايي   
(  اايددددداو افهدددددوم الددددديات 8995، اايددددداو افهدددددوم الددددديات للمادددددةر  األكادمييدددددة )ضطددددداا 

 دددددداري  )الددددددةا  د، -يات لبددددددريو(  اايدددددداو افهددددددوم الدددددد8991للماددددددةر  األكادمييددددددة )وو ددددددل، 
8911.) 
(  ا  ، اسدتاةم اعهدا التدةريظ 15 ا ات املاياو ليتكون ا تورتد األ لية او ) تي   -

اكوودة ادو  للمايداو علدا عيندة (Pilot Study) دراسدة اسدتطالعية أج يد  الاندا   )وعد / (،
الاالددث الصددفني صددعوبات اددو اسددتون الالدد   اددل الطلبددة ت ا اددو الفئددة املسددتهة ة   البدداً  84

 اددةن اال اتهددا  اددة الفادد ات اددو حيددث الصدديا ة الل ويددة،ملع  ددة اددةن اال  ال ابددع األساسدديني، 
 التعةيالت املناسبة عليها. أج ي بع  الفا ات    أعية توغللفئة العم ية، وتيجة ليل  

خمتصدني ادو أسداتي  ا ااعدة األردويدة ادو  85ع ض ا ختبار علا  ندة جكدي  ت دمن   -
ضسددد  املندددا ظ  التدددةري   ضسددد  ا رشددداد  الرتبيدددة اخلاتدددة  علددد  الدددنف  الرتبدددوا ا كليدددة العلدددوم 

ول  ادد ات املايدداو اددو حيددث اددةن اال اددة الصدديا ة االح دداهت   اارتحدداهت  حدد ملع  ددةالرتبويدة، 
اددددة الفادددد ات للطلبددددة املسددددتهة ني،  اددددةن اوتما هددددا   ايلهددددا ملفهددددوم الدددديات  الل وية، اددددةن اال
.  بديل  تكدون املايداو ان تعدةيلهتديا ة الفاد ات الد  اضدرتا احملكمدو  عةل األكادمي .  عليد 

درجتدددني ات افهدددوم الددديات األكدددادمي  ب عطدددا  درجددد  جسدددب ا  ، 15ا تدددورتد النها يدددة ادددو 
( 45جابدددددة بال.حبيدددددث تكدددددون الةرجدددددة الاصدددددون للمايددددداو )لإلجابدددددة بنع ، درجدددددة  احدددددة  لإل

 (درجة. 15يا املاياو ) درجة، الةرجة الةويا 
  د  الميياث -3 - 0 -7-2

 استا ج  د  ت الصةق بط ياتني  ا: 
 المحتوى  د  -3 -7-2-0-3
ع ـ  بذـوا  محـددة بات ـتناد إلـ  تح يـل اأد  ال ـابم  هدا اتبت ار اعتمادا   بن  
 ع    د  المحتوى.    ة،  قد عد  هدر اإلج اءا  دليب  اايي  المتو  المي
  د  المحكميا - 0 -7-2-0-3

ادة للحكد  علدا ادةن اال   ا اتد علا  نة او احملكمني،  تل   ع   بعة بنا  ا ختبار
األساس   اةن   وا ل ة ا ختبار،   اعليدة او التعلي   ا اتد ملستون الصفني الاالث  ال ابع 
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ا ل  ا اتد،  اناسبة عةد ا  اةن  ايلها ملفهوم اليات األكادمي  ال    دع  لاياسدها  ضدة بة
 التعةيالت املطلوبة.  أج ي مبالح ات احملكمني    أخي

   ا  الميياث -7-2-0-0
 تا ا قبات املاياو بط ياتني  ا:اس
 اإلعادة ط يي  - 3 -7-2-0-0
ا ختبددار علددا  إت  بددطابددات بط ياددة ا عدداد  ا اعااددل اللتحاددط اددو قبددات ا ختبددار اسددتا  ل

تطبيادددد علدددا  أعيدددةادددو  دددري عيندددة الةراسدددة،  بعدددة اددد  ر أسدددبوعني   البددداً  84عيندددة اكوودددة ادددو 
 ر.(.14،  ضة بلع اعاال الابات بط ياة ا عاد  )وفسها  االموعة

 (لك  ت اخ اتت ا  الداب   ال ا - 0 -7-2-0-0
  إت    ساا الابدات  كاود  عدو   يدط ا تسداق الدةاخلأاا الط ياة الااوية ال  استاةا 

الةراسدة  ر.(  بديل  تكدون أدا  41(  كدان )لك  وبدا  اياو )الفداحسب ا تساق الةاخل  مل
 تادضة  قابتة  ضابلة للتطبيط ل ايات الةراسة ا الية. 

 تعليمات تطبيق المقياس -7-2-2
للطالدددب  يادددوم الطالدددب با جابدددة اددد ات يادددوم الفددداح  باددد ا   الف إت اً يطبدددط ا ختبدددار   ديددد

 ها. عن
 االختبارات التحصيلية في مجاالت القراءة والرياضيات -7-2

اسددددددددددتاةا  ا  دددددددددديز الةراسدددددددددددة ا ختبددددددددددارات التحصدددددددددديلية الصدددددددددددادر  عددددددددددو  زار  الرتبيدددددددددددة 
علددددا  اعتمدددداداً  بنيدددد (،   دددد   موعددددة اددددو ا ختبددددارات حمكيددددة امل جددددع الدددد  1558 التعليددددد )
اسددتاةا  ا  دديز الةراسددة ا ختبددارات التحصدديلية ا ال يا دديات  الل ددة الع بيددة اددو املنهدداا.   

 (. 1558) زار  الرتبية  التعلي ،  ا ا حلة التعلي  األساس  استون الصفني الاالث  ال ابع
 البرنامج التدريبي -7-5

  املهدارات عديت مو ب وااظ املهارات الةراسية املستاةم ا الةراسة ا الية التةريب علا ب
اددو أع ددا   يئددة التددةري  ا ا ااعددة األردويددة ممددو  ملددون  علددا ةسددة الةراسددية،  ضددة عدد ض

درجددة الدددةكتوراز ا الرتبيددة اخلاتدددة  املندددا ظ،  بنددا  علدددا االح ددداهت   توتددياهت  خددد ا ال ودددااظ 
لديا أعدةز صورتد ا الية.  اايت  و تو ين اوجز ملدا احتدون عليدد ب ودااظ املهدارات الةراسدية اب
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  دددا: دليدددل املعلددد   ك اسدددة نييتكدددون ب ودددااظ املهدددارات الةراسدددية ادددو جدددزأيو ر يسدددي إتالباحادددان 
أعمددال الطالددب.  يتكددون دليددل املعلدد  اددو جددزأيو ر يسدديني  ددا ا ددز  األ ل   ددو ااةاددة خمتصدد   
تت دددمو اعلوادددات أساسدددية تت دددمو أ يدددة املهدددارات الةراسدددية،  عالضتهدددا بالتحصددديل   أ دددةاف 

 وددااظ املتوضعددة،  حمتويددات ب وددااظ التددةريب  الفئددة املسددتهة ة،  املسدد  ل عددو تنفيددي ال وددااظ، ال
   ياة الع ض  التةري   املة  الزانية املتوضعدة لل ودااظ  ب ودااظ التعزيدز املادرتا. أادا ا دز  الادا  

   تتألف او قالقة  حةات كاايت:  يت مو املاد  التةريبية
 . إدارتد تن ي  الوض  الوحدة اأ ل   -3
 .  تة ينها كتابة املالح ات  الوحدة الااتي   -0
  تاةميد.  لالاتحاناهارات ا ستعةاد دة الاالا   الوح -2
 اإلجراءات -7-8
اليدددة  دددمو املدددةارو ضدددام الباحادددان بأخدددي اوا ادددة  زار  الرتبيدددة  التعلدددي  لتطبيدددط الةراسدددة ا  -

علدا ضا مدة بأمسدا   حصدالا لدوا  عدني الباشدا    تعلدي الرتبيدة   اليدة اةي  إىل بزيار   اضااالتابعة اا،  
     يها   ف اصادر للطلبة ت ا تعوبات التعل . ااملةارو ال  يتو 

ادةن اال اتهدا  ملع  دة اعلمد   د ف املصدادر  يهدا  اةي يهابزيار  املةارو  ااابلة  ام ضاا -
لتعا ن اليا ميكو ا صول عليد او ضبدل اةن ا  اع  ة ج ا  الةراسة او حيث أعةاد الطلبة 

  يز املةارو. 
علدا األعدةاد  للمشاركة ا الةراسدة،  اعتمداداً  اً اةارو عشوا ي اختري قال  وتيجة ليل   -
 .   الباً  41د العينة بحةدت     ااملتو 
حسددب الصددعوبة )ل ددة ع بيددة علددا ضا مددة بأعددةاد الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل    حددةدت -

ا يبيددددة   ددددابطة  : مددددوعتني إىلالطلبددددة    زهشددددرتكة(  الصددددف )قالددددث  رابددددع(  ريا دددديات ا  ا
 . اً عشوا ي توزيعاً 
علدددا  ا لعدددوا مدددني باادددةف ادددو إجددد ا  الةراسدددة اشدددتمل  الزيدددار  التاليدددة علدددا تع يدددف املعل -

 ب وااظ املهارات الةراسية،  املاايي  املستاةاة ا الةراسة  إج ا ات الةراسة. 
ادددان بدددالتطبيط الابلددد  للمادددايي  الاالقدددة: اايددداو املهدددارات الةراسدددية  اايددداو م ضدددام الباح -

افهوم اليات األكادمي ،  ا ختبارات التحصيلية علا االموعتني التج يبية  ال دابطة بالتنسديط 
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  التعا ن اع اعلم    ف املصادر. 
 إجراءات تطبيق البرنامج -7-7
الةراسددية علددا االموعددة التج يبيددة،  تلدد  خددالل بتطبيددط ب وددااظ املهددارات  ضددام الباحاددان  -

 للتعليمددات ( حصددة.    ادداً 45(  بواضددع )4/1554/ 89 -1554/ 4/5الفددرت  الواضعددة ا )
ا صددددددددددد  اتسلسدددددددددددلة كاو    ا دليدددددددددددل املعلددددددددددد  ا ب ودددددددددددااظ املهدددددددددددارات الةراسدددددددددددية، الدددددددددددوارد 
   :ا صة الواحة  إىل قالقة أجزا    ضسم ، ت اكمية

  املهدددددارات األساسدددددية املسدددددتهة ة باسدددددتاةام أسدددددلواخصددددد  لعددددد ض  اللـــــ ء اأ ل  - أ 
 التةري  املباش    اا لتعليمات دليل املعل  ا ال وااظ،  باستاةام ك اسة أعمال الطالب.

  ش اف الياحث. بضام  يد الطلبة بتطبيط األوشطة  ،لنوشطةخص  الل ء الاات    -  
   اددددل التحصدددديل   دددد  الل ددددة الع بيددددة خصدددد  للمدددداد  الةراسددددية الدددد اللــــ ء الاالــــو  -ج 

  ال يا يات  تل  لتوإيف املهارات الةراسية ال  يت منها ال وااظ. 
بعة ا وتها  او تطبيط ال وااظ ضام الباحاان بدالتطبيط البعدةا للمادايي  الاالقدة: اايداو  -

علدا االمدوعتني املهارات الةراسية،  ااياو افهدوم الديات األكدادمي ،  ا ختبدارات التحصديلية 
التج يبيدة  ال دابطة.  ادةر ا شدار   ندا إىل تسد ا ةسددة  دالا ادو عيندة الةراسدة، قالقدة اددو 

ال دابطة،  تلد  بسدبب اوتاداا  إىل ادةارو أخد ن أ   االموعدةادو   دالبنيالتج يبية    االموعة
 بسبب  يا   املتك ر. 

 التحليالت ا حصا ية املناسبة.  أج ي  خرياً  أ -
 
 النتائج ومناقشتها -6
للطلبدة ت ا تدعوبات تصمي  ب وااظ تدةرييب ا املهدارات الةراسدية  إىلةف  يز الةراسة هت 

ا جسدددني اهددداراهت  الةراسدددية   جصددديله  األكدددادمي   افهدددوم  ودددااظ  ددديا ال قددد التعل ، ضيددداو أ
 التالية: األسئلة وا جابة ع الةراسة  اة حا ل   يزتحةية اليات األكادمي  لةيه .  بال

اددددا أقدددد  ال وددددااظ التددددةرييب ا تنميددددة املهددددارات الةراسددددية للطلبددددة ت ا تددددعوبات الددددتعل   -3
 امللتحاني ا   ف املصادر ا اةارو  زار  الرتبية  التعلي   

جصدديل الطلبددة ت ا تددعوبات  ااددا أقدد  ال وددااظ التددةرييب ا تنميددة املهددارات الةراسددية  -0
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 التعل   
افهددوم الدديات األكددادمي  لددةن  ااظ التددةرييب ا تنميددة املهددارات الةراسددية اددا أقدد  ال وددا -2

 الطلبة ت ا تعوبات التعل   
 ااملتوسددطات املعةلدددة لدددندا    ج اددة اسدددتا   لإلجابددة عدددو سدد ال الةراسدددة األ ل -6-3

ا ختبدددار الابلددد   اا ختبدددار البعدددةا )اايددداو املهدددارات الةراسدددية( بعدددة اخدددي الفددد  ق ا األدا  
 ( يبني تل . 1)رض  بعني ا عتبار  ا ة ل 

 
 (0اللد ل رقا  

 ميياث المهارا  الدرا ي لملموعتيا التل ي ي   التابذ  بالمتو ذا  ال  دي  الم دل  تداء أ  اد ا

 املتوسطات املعةلة االموعة
 858ر8954 التج يبية
 44ر5445 ال ابطة

(. 858ر8954للمجموعددة التج يبيددة ) ( ان املتوسددش املعددةل1 يت ددن اددو ا ددة ل رضدد  )
 (.   ديا يشدري إىل أن  ندا    ضدداً 44ر5445ال دابطة ) لدةن االموعدةبينمدا بلدع  ديا املتوسدش 

كدددان  ددديا الفددد ق تا د لدددة    دددلبدددني أدا  االموعدددة التج يبيدددة  االموعدددة ال دددابطة.  ملع  دددة  إدددا  اً 
 ا لددددندا  (ANCOVA)جليددددل الت دددداي   اسددددتاةمر.(  اددددة   =4إحصددددا ية عنددددة اسددددتون )

ا ختبددددار الابلدددد  ة( بعددددة اخددددي الفدددد  ق ا األدا  با ختبددددار البعددددةا )اايدددداو املهددددارات الةراسددددي
 ( يبني تل .5)رض   ا ة ل  با سبان

 
 (2اللد ل رقا  

 ل     بيا متو ذا  الملموعتيا    اتبت ار ال  د  (ANCOVA) تتا ي تح يل الت اي 
 بميياث المهارا  الدرا ي 

 استون الة لة ف اتوسش  موه امل بعات  موه امل بعات درجات ا  ية صةر التبايوا

 5ر444 5ر541 81ر441 81ر411 8 ا ختبار الابل 

 5ر555 *415ر199 15419ر944 15419ر944 8 االموعات

   49ر451 1948ر198 45 اخلطأ
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    55115ر444 41 الكل 

 ر.(. =5   دال  إحصا يا عند م توى الدتل   * 
ن أسدلوا املعا دة )ب ودااظ املهدارات الةراسدية( كدان لدد أقد  أ السدابط (5يت ن او ا دة ل )

ةار التحسددددو الندددداتظ لددددةن االموعددددة التج يبيددددة،  اددددة كاودددد  ضيمددددة داادددد اة دت  د لددددة إحصا يدددد
ر.(.   ددديا  =4اسدددتون ) ة(   ددد  تات د لدددة إحصدددا ية عنددد415ر199ف ) ا حصدددا  

املهددارات الةراسددية كددان لددد اقدد  ا تنميددة املهددارات الةراسددية لددةن أ دد اد االموعددة  يعددر أن ب وددااظ
التج يبيددة بشددكل الحددوا.   دديا اددا ت كددةز الف  ضددات الوا ددحة بددني اتوسددطات أدا  الطلبددة ا 

الدددد   دددد  لصدددداج االموعددددة التج يبيددددة، كددددان املتوسددددش ة التج يبيددددة  االموعددددة ال ددددابطة، االموعدددد
(، بينمدددا كدددان اتوسدددش أدا  االموعدددة ال دددابطة 858ر8954التج يبيدددة ) ا سدددال للمجموعدددة

 (. 1( كما  و  ا ن او املتوسطات املشار إليها ا ا ة ل )44ر5445)
  ددديا ي كدددة ضابليدددة الطلبدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل  املشدددرتكني ا  ددديز الةراسدددة علدددا التحسدددو 

 نإإت بدزاال ه  ادو الطلبدة العداديني،  ا  أسو   اكتسا ا  تطوي   موعة او املهارات ال   رية
  إدارتددد ن ا  ديز الةراسددة ضدة تعلمددوا اهددار  تن دي  الوضدد احملتمددل أن يكدون الطلبددة املشدداركو  ادو

 اً     او املهدارات الد  أشدار األدا السدابط إىل أن الطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل  يعداوون  دعف
ا حيداهت  اليوايدة لتن دي  األعمدال   يها، علا ال    او حاجته  إليها بشدكل أساسد  اً  ا ح

احملتمدددل أن يكدددون الطلبدددة  الواجبدددات الةراسدددية. كددديل  ادددو سددديما   الواجبدددات املطلوبدددة ادددنه  
الدد  تعتدد  اددو ا  ددل  كتابتهددا،  ن ا  دديز الةراسددة ضددة تعلمددوا اهددار  تدة يو املالح دداتاملشداركو 

مشدددل  إتيل األكدددادمي  ا يدددة.املهدددارات الددد  تسددداعة الطلبدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل  علدددا التحصددد
التدةريب علددا  ديز املهددار   موعددة ادو األوشددطة الد  تت ددمو التددةريب علدا ا وتبدداز  ا سددتماه 
 ظالفعددال،   دد  ر  اتابعددة شدد ا املعلدد    جةيددة األ كددار ال  يسددية ا الددةرو.  بالتدداع  ددان ب ودداا

ا اعا دددددة إليهدددددا   تددددداجونو املهدددددارات املهمدددددة  الددددد  املهدددددارات الةراسدددددية ضدددددةم اددددد   موعدددددة اددددد
ا جسني ضدةرهت  علدا  أسه املعلواات  بشكل خاب ا وتباز  ا ستماه الفعال،مما ضة يكون 

زيدددداد  ضددددةرهت  علددددا تسددددجيل املعلواددددات اددددو ا صددددة  اسددددرتجاعها اددددو م اعا ددددة املعلواددددات،   
سددددتعةاد   همهددددا. كدددديل  اددددو احملتمددددل أن يكددددون  دددد    الطلبددددة ضددددة أدركددددوا أ يددددة اهددددارات ا 

لالاتحددان  تاةميددد  التعااددل اددع ضلددط ا اتحددان   دد  اهددارات أساسددية   دد  رية لتحسددني األدا  
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املةرسدد  ممددا ضددة يكددون جعلهدد  يتعلمددون  دديز املهددارات.  ميكددو تفسددري  عاليددة ال وددااظ بطبيعتددد 
ادو كدون او األوشطة املتنوعدة الد  ضدة ي عةالشمولية  ال  ت من  ااد  تةريبية اتكاالة   مو 

   جعلته  يابلون علا تعلمهدا.   كديا داملمكو ضة استاارت دا عية الطلبة ت ا تعوبات التعل
اعنويددات الطلبددة   شددجعه  علددا املبددادر   العمددل ا ر ددع  أسدده ضددة يكددون ال وددااظ املطبددط ضددة 

 باستااللية.
علددا   ميكدو أن تعدود  عاليددة ال ودااظ أي دا لنسددلوا املسدتاةم ا العد ض  الدديا كدان ي كدز

جددديا ا وتبددداز  تو دددين التعليمدددات اللف يدددة  التكددد ار  التأكدددة ادددو ادددةن  هددد  الطلبدددة للمددداد  
التةريبيددة  تز يددة   بالت ييددة ال اجعددة املناسددبة ممددا ضددة يكددون أدن إىل زيدداد  ضددةرهت  علددا اعا ددة 
املعلوادددات. كمدددا أن التعدددا ن الددديا اتصدددف بدددد ا دددو الصدددف  ادددو خدددالل عمليدددة التدددةريب الددد  

تعزيدددز الطلبدددة  تفهددد  اشددداع      إشدددعار   بادددةرهت  علدددا الايدددام بالنشدددا ات  بأ يدددة  ت دددمن 
 اخل ات ال  يتةربون عليها ضة يكون أدن إىل جسو املهارات الةراسية لةن      الطلبة. 

لبددة علددا الت لددب علددا اشدداع  كدديل  اددو احملتمددل أن يكددون ال وددااظ املطبددط ضددة سدداعة الط
إت لطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  بسددبب خدد ات الفشددل  ا حبددا  املتكدد ر. الدد  يعاويهددا ااخلددوف 
 دربددوااملواضددف الدد  تطبيددط اددا    اددع ال وددااظ اددو خددالل  الطلبددة    سددهاموددد رمبددا كددان يعتاددة أ
 إىل اواضف الةراسة املاتلفة، األق  الوا ن ا إةاا ال وااظ.  والها عليها 

ال  بدة ا ا سدتفاد  ادو ال ودااظ،  تلد  ادو خدالل ادا الطلبة لةن ن أن  ضة  حظ الباحاا
خدالل حصد  التدةريب  يوإفوودد خدالل  عد اأشار إليد اع مه  بأهن  يتيك  ن باستم ار اا 

 عملددددوا علددددا حددددث الطلبددددة علددددا ا لتددددزام بتنفيددددي املهددددارات ه .    سدددديما أن  البدددداحانيدراسددددت
   الةراسية  توإيفها ا الةراسة حم هناية ال وااظ.

األدا السدددابط للمو دددوه حدددول  ز ا الواضدددع اوسدددجم  وتدددا ظ الةراسدددة ا اليدددة ادددع ادددا أكدددة
   ددالً عددو. (Hoover, 1989)أ يددة تددةري  املهددارات الةراسددية للطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  

.   ديا ادا دعدا (Gettinger & Seibert, 2002)ت كيدز األحبدا  علدا تعلدي  املهدارات الةراسدية 
ادددو خدددالل ب ودددااظ املهدددارات الةراسدددية الددديا  دددورز للطلبدددة ت ا  (Sedita,1996) اليدددد سدددةيتا

.  اتفادد  وتدددا ظ الةراسدددة ا اليددة ادددع دراسدددة (A Study Skills Model)تددعوبات الدددتعل  
(Fatata,1997)  الدد  أإهدد ت وتا جهددا أن الطلبددة الددييو تلاددوا التددةريب علددا املهددارات الةراسددية
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ا ختبددارات.  كدديل  دعمدد  وتددا ظ  دديز   عددو أسددئلة جابددة شددع  ا بااددة اكدد  ا ضددةرهت  علددا ا
الد  أشدارت إىل جسدو  (Carolyn & Fabian, 1996) الةراسدة وتدا ظ دراسدة كار ليدان   ابيدان

ة الفكدد   ال  يسدية  اسدرتاتيجيات تادةمي ا ختبددار لدةن الطلبدة الددييو داهدارات إدار  الوضد   جةيد
 (Keith & Lynn,1993)ة كيدث  لدني دظ دراسددوتا د تع  دوا لل ودااظ التدةرييب.  كديل  دعمد 

ا ختبدددار.   عدددو أسدددئلةالددد  أشدددارت إىل  جدددود اقددد  ر يسددد  للتدددةريب علدددا إسدددرتاتيجية ا جابدددة 
الدد  أشددارت ،  (Shaheen,2000)كدديل  دعمدد  وتددا ظ الةراسددة ا اليددة وتددا ظ دراسددة شددا ني 
.  اددو الةراسددات دا عيددة الطلبددةيدداد  وتا جهدا إىل أن التددةريب علددا املهددارات الةراسددية أدن إىل ز 

 & Ebrahimian)  كريلددني    ادع وتيجددة الةراسدة ا اليدة دراسدة كددل ادو اب ا يمداندالد  اتفاد

Carlene, 1994)  الددد  أإهددد ت وتا جهدددا أن الطلبدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل  اإهددد  ا جسدددنا ا
 اسرتاتيجيات الةراسة بسبب اشاركته  ا ب وااظ املهارات الةراسية.

الد  أشدارت  (Giordano, 2000)كيل  اتفا  وتيجة الةراسة ا الية اع دراسة جيورداودو 
وتا جهددا إىل أن التددةريب علددا املهددارات الةراسددية أدن إىل جسددو املهددارات األكادمييددة،  كددان لددد 

سددلو  الالددط  األدا  األكادمي . كدديل  اتفادد  الةراسددة ا اليددة اددع وتددا ظ دراسددة  ااقدد   ا ددن 
الد  أشدارت وتا جهدا إىل أن الطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل  الدييو تدةربوا  (Boyle, 2001) بويدل

حااددوا درجددات أعلددا اددو  لبددة االموعددة ال ددابطة ا التدديك    تددة ينها علددا كتابددة املالح ددات
 & Flores)ضصدددري املدددةن  التددديك   ويدددل املدددةن  ا سدددتيعاا.  ادددع دراسدددة  لدددورز  سدددكولز 

Schloss, 1995) ا زيدداد  اهددارات  رت وتا جهددا إىل أن ب وددااظ التددةخل كددان  عددا ً الدد  أشددا
تن ددي  الوضدد   التاطدديش اليددوا   ةدداز املسدد  ليات لددةن الطلبددة ت ا تددعوبات التعل .  كدديا 

ا تطدوي  أدا  الطلبددة ت ا  اهمدة جدةاً لةراسدية ادو اسدرتاتيجيات الدتعل  ميكدو اعتبدار املهدارات ا
حمتون املدواد الةراسدية ممدا ضدة يعدزز الطلبدة  يسداعة   علدا او خالل  لتوإفتعوبات التعل ، 

 التكيف اع اتطلبات الةراسة. 
وسدش املتوسدطات املعةلدة لدندا  ات اسدتا الإلجابة عو سد ال الةراسدة الادا   ادة  -6-0
الابلدددد   ا ختبددددار  اا ختبدددار البعددددةا )اختبدددارات التحصدددديل( بعدددة اخددددي الفددد  ق ا األدا   ا

 ( يبني تل .4)رض  ة ل  ا  با سبان
 

 (2اللد ل رقا  
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 ابت ارا  التحصيل   متو ط المتو ذا  ال  دي  الم دل  تداء أ  اد الملموعتيا التل ي ي   التابذ  

 املتوسطات املعةلة االموعة

 54ر4894 التج يبية

 19ر4581 ال ابطة

( 54ر4894)بلددع  ( أن املتوسدش املعدةل للمجموعدة التج يبيدة4 يت دن ادو ا دة ل رضد  )
 (.   دديا يشددري إىل أن  نددا    ضدداً 19ر4581ال ددابطة) لددةن االموعددةبينمددا بلددع  دديا املتوسددش 

كددان  دديا الفدد ق تا د لددة عنددة    ددلبددني االموعددة التج يبيددة  االموعددة ال ددابطة.   ملع  ددة  إا  يدداً 
بعددةا ا ختبددار ال ا لددندا  (ANCOVA) م جليددل الت دداي  اددة اسددتاة  ر.(  =4اسددتون)

رضددددد  ا ختبدددددار الابلدددد   ا دددددة ل  ا)اختبددددارات التحصددددديل( بعددددة األخدددددي بعدددددني ا عتبددددار األدا  
 (يبني تل . 4)

 
 (5اللد ل رقا  

 اتبت ار   ل     بيا متو ذا  الملموعتيا  (ANCOVA)تتا ي تح يل الت اي  
 ابت ارا  التحصيلب ال  د 

 استون الة لة ف ش  موه امل بعاتاتوس  موه امل بعات درجات ا  ية اصةر التبايو

 5ر555 44ر455 1548ر514 1548ر514 8 ا ختبار الابل 

 5ر555 *15ر544 141ر889 141ر889 8 االموعات

   54ر541 1841ر495 45 اخلطأ

    4815ر145 41 الكل 

 ر.(.  =5دال  إحصا يا عند م توى الدتل     *  
 

لوا املعا ددة)ب وااظ املهددارات الةراسددية( كددان لددد أقدد  ( أعددالز بددان أسدد4يت ددن اددو ا ددة ل )
اادددددةار التحسدددددو النددددداتظ لددددةن االموعدددددة التج يبيدددددة.  ادددددة كاوددددد  ضيمدددددة  ات  د لددددة إحصدددددا ية 

ر.(   دديا يعددر  =4اسددتون ) ة(   دد  تات د لددة إحصددا ية عندد15ر544ا حصددا   ف )
لدددةن أ ددد اد االموعدددة التج يبيدددة  وااظ املهدددارات الةراسدددية كدددان لدددد اقددد  ا تنميدددة التحصددديل دان بددد

بشددكل الحددوا.   ددديا اددا ت كدددةز الف  ضددات الوا دددحة بددني اتوسدددطات أدا  الطلبددة ا االموعدددة 
كدددان املتوسدددش ا سدددال   إتالددد   ددد  لصددداج االموعدددة التج يبيدددة، ة، التج يبيدددة  االموعدددة ال دددابط
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 دددددددددددابطة (، بينمدددددددددددا كدددددددددددان اتوسدددددددددددش أدا  االموعدددددددددددة ال54ر4894للمجموعدددددددددددة التج يبيدددددددددددة )
 (. 4( كما  و  ا ن او املتوسطات املشار إليها ا ا ة ل )19ر4581)

ه  ا جسددددني اسددددية املطبددددط ا  دددديز الةراسددددة ضددددة أسدددد  دددديا يعددددر أن ب وددددااظ املهددددارات الةر 
  دداضه  ب طلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  اااروددةالتحصدديل األكددادمي  لددةن االموعددة التج يبيددة اددو ال

 ل  ا االموعة ال ابطة. او الطلبة ت ا تعوبات التع
 رمبددددا تدددد د وتيجددددة الةراسددددة ا اليددددة للعالضددددة ا عابيددددة بددددني التددددةريب علددددا املهددددارات الةراسددددية 

ن االموعددددة التج يبيددددة الدددد  تلادددد  التددددةريب علددددا املهددددارات الةراسددددية أل التحصدددديل األكددددادمي ، 
اعا ددة املعلواددات  اعلددتع  دد  الموعددة اددو املهددارات الةراسددية األساسددية الدد  تسدداعة الطلبددة 

بشدددكل  عدددال،   كددديا ضدددة تعدددود  اعليدددة ال ودددااظ إىل أن املهدددارات الةراسدددية الددد  تدددةرا عليهدددا 
 املعلواددددددات الطلبددددددة أدت إىل زيدددددداد  قاددددددة الطلبددددددة  ضددددددةرهت  علددددددا الرتكيددددددز  التن ددددددي ،  اكتسدددددداا

علددا  لعمدد،  دديا بددة رز اددو احملتمددل أن ي ها اسددتاةاا هددا توإيف  ا تدديك   هددا تن يم ها تسددجيل
ختفي  الالط  جسني األدا  ا ا اتحاوات  بالتداع الت لدب علدا املشدكالت الةراسدية  الدتعل  
باستااللية  زياد  التحصيل األكادمي .  يا ينسج  ادع األدا السدابط الديا أكدة أن الكفدا   

 & Gettinger)  تطبياهددداة دلدددةن الطلبدددة تددد تبش مبدددةن اع  دددة املهدددارات الةراسيددد ةاألكادمييددد

Seidert, 2002)  لاة اتفا  وتيجة  يز الةراسة اع وتا ظ العةية او الةراسدات الد  حباد  .
ا اقد  الدد ااظ التةريبيدة ا املهددارات الةراسدية ا جسددني التحصديل األكددادمي  لدةن الطلبددة ت ا 

الدد   (Carns & Carns,1991)تددعوبات الددتعل .  اددو  دديز الةراسددات دراسددة كدداروز  كدداروز
جصددديل الطلبدددة الدددييو شددداركوا ا املددد    ا رشدددادا حدددول املهدددارات  اً اجهدددا جسدددنأإهددد ت وتا 

الد  بيند  أن الطلبدة  (Ruban,2000)ادع دراسدة ر بدان  الةراسية. كديل  اتفاد   ديز الةراسدة
ت ا تعوبات الدتعل  تطدورت لدةيه   اعليدة التن دي  الديايت للتحصديل بدأعلا املسدتويات.   ديا 

الددد  أإهددد ت وتا جهددددا أن اتوسدددش جصدددديل  (Dirk, 1983)ديددد   ينسدددج  أي دددا اددددع دراسدددة 
االموعددددة رات الةراسددددية ضددددة تزايددددة اااروددددة باداالموعددددة التج يبيددددة الدددد  تلادددد  التددددةريب علددددا املهدددد

ة ا اليددددة اددددع وتيجددددة دراسددددة اختلفدددد  وتددددا ظ الةراسدددد التددددةريب.  أخددددرياً  طة الدددد    تتلددددطال دددداب
املهدددارات الةراسدددية  واتعلمدددن الطلبدددة أ هددداوتا ج أإهددد تالددد   (Malmquist,1999)  االكويسددد

 علددا الدد    اددو وتيجدددة الةراسددة األخددري  يت ددن ممددا سددبط ان التدددةريب   ددا.جصدديله   يتددأق    
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علددددا املهددددارات الةراسددددية  توإيفهددددا اددددو خددددالل حمتددددون املنهدددداا يعمددددل علددددا جسددددني التحصدددديل 
ا التحصديل   ا دحاً  د راً  تد داراسدية األكادمي . مما ععدل ادو املمكدو التنبد  بدان املهدارات الة

ادو التحصدديل  جايدط اسددتون عدالاملهددارات الةراسدية ا  تأكيدة أ يدةميكددو  ادو ماألكدادمي .   
 األكادمي . 

 ااملتوسددطات املعةلددة لددندا    ج اددة اسددتا  لإلجابددة عددو سدد ال الةراسددة الاالددث  -6-2
ا ختبددار  ااألدا   با سددباناألخددي ا ختبددار البعددةا )اايدداو افهددوم الدديات األكددادمي ( بعددة 

 ( يبني تل .4)رض  الابل   ا ة ل 
 

 (8اللد ل رقا  
 ميياث م هو  الدا  األاديم    التابذ  بالمتو ذا  الم دل  ال  دي  تداء أ  اد الملموعتيا التل ي ي

 

 املتوسطات املعةلة االموعة

 54ر4444 التج يبية

 55ر4541 ال ابطة

 
( 54ر4444) يبلدع ( أن اتوسدش املعدةل للمجموعدة التج يبيدة4 دة ل رضد  ) يت ن او ا

 إا  يددداً  (.   دديا يشددري إىل أن  نالدد    ضدداً 55ر4541بينمددا يبلددع اتوسددش االموعددة ال دددابطة)
كددان  دديا الفدد ق تا د لددة عنددة اسددتون   ددلملع  ددة التج يبيددة  االموعددة ال ددابطة.    بددني االموعددة

(  =4).يددل الت دداي م جلاسددتاة اددة   ر   (ANCOVA)  ا ختبددار البعددةا     ا لددندا
 با سدددبانا ختبدددار الابلددد   ا)اايددداو افهدددوم الددديات األكدددادمي ( بعدددة اخدددي الفددد  ق ا األدا  

 ( يبني تل . 4 ا ة ل رض  )
 (7اللد ل رقا  

 اتبت ار ال  د    ل     بيا متو ذا  الملموعتيا  (ANCOVA) تتا ي تح يل الت اي 
 ياث م هو  الدا  األاديم ميب

 استون الة لة ف اتوسش  موه امل بعات  موه امل بعات درجات ا  ية اصةر التبايو

 5ر144 8ر154 85ر814 85ر814 8 ا ختبار الابل 
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 5ر554 *1ر491 91ر181 91ر181 8 االموعات

   85ر911 444ر554 45 اخلطأ

    449ر484 41 الكل 

 ر.(.  =5م توى الدتل    دال  إحصا يا عند* 
ن أسدلوا املعا دة )ب ودااظ املهدارات الةراسدية( كدان لدد أالسدابط ( 4)رض  يت ن او ا ة ل 

اادددةار التحسدددو النددداتظ لدددةن االموعدددة التج يبيدددة،  ادددة كاوددد  ضيمدددة  اأقددد  ت  د لدددة إحصدددا ية 
  دديا ر.(  =4) د لددة اسددتون ة(   دد  تات د لددة إحصددا ية عندد1ر491ا حصددا   ف )

قددد  ا تنميدددة افهدددوم الددديات األكدددادمي  لدددةن أ ددد اد  ودددااظ املهدددارات الةراسدددية كدددان لدددد أيعدددر أن ب
االموعدددة التج يبيدددة بشدددكل الحدددوا.   ددديا ادددا ت كدددةز الف  ضدددات الوا دددحة بدددني اتوسدددطات أدا  

ن كددداإت  الددد   دد  لصدداج االموعددة التج يبيددة، ة التج يبيددة  االموعددة ال ددابطة، الطلبددة ا االموعدد
(، بينمدددددا كدددددان اتوسدددددش أدا  االموعدددددة 54ر4444املتوسدددددش ا سدددددال للمجموعدددددة التج يبيدددددة)

 (.  4)رض  ( كما  و  ا ن او املتوسطات املشار إليها ا ا ة ل 55ر4541ال ابطة)
ه  ا جسدني افهدوم أسد  يا يعر أن ب وااظ املهارات الةراسدية املطبدط ا  ديز الةراسدة ضدة 

ادو  بدأض اهن الموعدة التج يبيدة ادو الطلبدة ت ا تدعوبات الدتعل  ااارودة اليات األكدادمي  لدةن ا
وددااظ لنسددلوا الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  ا االموعددة ال ددابطة.  ميكددو أن تعددود  عاليددة ال  

ه  ا بندا  جدو ادو األلفدة ت دمو تعزيدز الطلبدة  تفهد  اشداع    أسداليا املستاةم ا الع ض 
عناتدد  افهدوم الدديات لددةيه .  علدا تطددوي  ي كدة اسدداعةتدل  ممددا   إشدعار   باددةرهت  علدا الددتع

هم  ا جسدددني افهدددوم الددديات األكدددادمي  لدددةن أسددد ادددو العواادددل الددد  ادددو احملتمدددل أن تكدددون 
ة يعدود تلد  أي دا للتفاعدل دة.  ضددالطلبة ت ا تعوبات التعل  العالضة ا ية  بني املةرا  الطلبد

ا زيدداد  قاددته  بأوفسدده ، ممددا ي كددة إسددهااد ال وددااظ، ا عددال الدديا أبددةاز الطلبددة اددع أوشددطة 
 أدن إىل زيددداد  شدددعور   بالكفدددا  .  ضدددة يعدددود تفسدددري تلددد  إىل أن افهدددوم الددديات األكدددادمي  

بالتحصددديل األكدددادمي .  بالتددداع  دددان جسدددو املهدددارات الةراسدددية لدددةن الطلبدددة ادددو  اً يددد تبش إعابيددد
 ،   دديا بددة رز اددو احملتمددل أن يكددون ضددة عمددل احملتمددل أن يعمددل علددا زيدداد  التحصدديل األكددادمي

علدددددا جسدددددني افهدددددوم الددددديات األكدددددادمي  لدددددةن الطلبدددددة الدددددييو تلادددددوا التدددددةريب علدددددا املهدددددارات 
اددو ا اجددات ااااددة للطلبددة  أودددالةراسددية. او احملتمددل أن التحسددو ا افهددوم الدديات وددتظ عددو 

يات األكددادمي  لددةن أن افهددوم الدد با سددبانت ا تددعوبات التعل ، بشددكل خدداب اددع األخددي 
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كادد  لددةيه  أ الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  الددييو يتلاددون الددةع  ا الصددفوف العاديددة اددناف 
ال ودددااظ الف تددددة ملاارودددة أوفسدددده  مبجموعددددة   رمبدددا أعطددددا  ادددو زاال هدددد  العددداديني ا الصددددف. 

ا جسددني تددورهت  عددو  أسدده اتشددا ة اعهدد  با اجددات  ال ددعف ضدد  التحصدديل ممددا ضددة يكددون 
فسدده   سدداعة   علددا التحدد ر اددو اشدداع  اخلددوف  الفشددل  ا حبددا . كمددا ميكددو أن يكددون أو

ال وااظ ضة ساعة بشكل إج ا    اه  ا تاوية ضدةرات  د    األ فدال ت ا تدعوبات الدتعل  
علدا تن دي  سدلوكه ،  زيداد  ضدةرهت  علدا اواجهدة التحدةيات ا البيئدة املةرسدية  بالتداع جسدو 

 ; دمي   تطدورز.   ديا ينسدج  ادع ادا أشدار اليدد بعد  البداحاني ادو أاادال افهوم الديات األكدا

Carlisle & Chang, 1996,) (Russel  & Ouvier, 2002 ; McCoach & Siegle, 2002 
ا افهوم اليات أن يساعة الطلبة ت ا تعوبات التعل  علدا زيداد   ميكو للتطور اليا افادز 

 دا ً  ة املةرسية.  ان افهوم الديات األكدادمي  يعتد  ا شد اً ضةرهت  ا اواجهة التحةيات ا البيئ
علا التحصيل األكادمي .   نا  ط لنا ا  رتاض بان التةريب علا املهدارات الةراسدية ضدة أدن 

علدددا افهدددوم الددديات األكدددادمي   أدن إىل  إىل جسدددو التحصددديل األكدددادمي  ممدددا اوعكددد  إعابيددداً 
 ديز الةراسدة.  لادة اتفاد  وتدا ظ الةراسدية ا اليدة ادع دراسدة جسند لةن االموعة التج يبية ا 

الدد  أشددارت وتا جهددا إىل ان الطلبددة الددييو تع  ددوا إىل جلسددات  (Fairfax, 1993) ري دداك  
اددا تسددمن بددد ضددةراهت . كدديل   أ  ددل املهددارات الةراسددية  تعزيددز افهددوم الدديات تكيفددوا  حااددوا

ارت إىل أن لتادددةي  الددديات  دا عيدددة التحصددديل أشدددالددد   (Reda,1995)اتفاددد  ادددع دراسدددة ريدددةا 
ا ادددع دأسددداليب الةراسدددة  اسدددتويات املعا دددة لدددةن الطلبدددة.   ددديا ينسدددج  أي دددتدددأقرياً أساسدددياً ا 

بددددني اختبددددارات  عدددال الدددد  أشددددارت إىل  جدددود ارتبددددا  (Foster, 1997)وتدددا ظ دراسددددة  وسدددرت 
يددددف.  اددددو الةراسددددات الدددد  التحصدددديل  العددددادات الةراسددددية  افهددددوم الدددديات  الاددددةر  علددددا التك

ن الد  أشدارت إىل أ (Stone & May,2002)اختلفد  ادع الةراسدة ا اليدة دراسدة ادايو  سدتون 
الطلبددة ت ا تددعوبات الددتعل  اإهدد  ا افهددوم تات أكددادمي  اددناف   بددال وا ا تاددةي  اهدداراهت  
الةراسددددددددية   األكادمييددددددددة. كدددددددديل  اختلفدددددددد  وتددددددددا ظ  دددددددديز الةراسددددددددة اددددددددع دراسددددددددة كننجهددددددددام 

(Cunningham,1997) اسدددرتاتيجيات  ا  وتا جهدددا إىل تدددأقري للمنهددداا ا رشدددادا الددد    تشددد
الةراسددة  افهددوم الددديات   إكمددال الواجبددات الةراسدددية.  ميكددو تلاددي  ادددا سددبط، بددان وتيجدددة 
الةراسددة ا اليددة ضددة دعمدد   اعليددة التددةريب علددا املهددارات الةراسددية ا جسددني افهددوم الدديات 
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او م  ددددددددددد ن التحسددددددددددو ا املهدددددددددددارات بددددددددددة ت ا تدددددددددددعوبات الددددددددددتعل ،  األكددددددددددادمي  لدددددددددددةن الطل
علددا التحصدديل األكددادمي .  علددا الدد    اددو تلدد  عددب األخددي بعددني  نعك  إعابيدداً الةراسددية،ي

 ا عتبار وتا ظ الةراسات ال  اختلف  اع الةراسة ا الية. 
 

 مقترحاتال -9
 اخلاتة ا  يز الةراسة كما يل : ارتحاتاملميكو تاةمي 

التشدددجيع علدددا إجددد ا  املزيدددة ادددو الةراسدددات املسدددتابلية ا  دددال تدددةريب الطلبدددة  - 3 – 9
ت ا تددعوبات الددتعل  علددا املهددارات الةراسددية تتنددا ل ات ددريات  اهددارات جةيددة    يددت  تنا اددا 

 ا الةراسة ا الية. 
 التشدددجيع علدددا إجددد ا  املزيدددة ادددو الةراسدددات املسدددتابلية ا  دددال تدددةريب الطلبدددة - 0 – 9

املعدوضني    ت ا ا اجات اخلاتة األخ ن علا املهارات الةراسية اال الطلبدة امل دط بني اوفعاليداً 
 ضني إعاضة عالية بسيطة   ري ا او  يز الفئات.بص يا  املعوضني مسعياً  املعو 

تأ يددل املعلمددني  تددةريبه  علددا تعلددي  املهددارات الةراسددية للطلبددة ت ا تددعوبات  - 2 – 9
إعدددددةاد بددددد ااظ  د رات أ   رص عمدددددل اتاصصدددددة تت دددددمو التدددددةريب علدددددا الدددددتعل  ادددددو خدددددالل 

 املهارات الةراسية  كيفية تعليمها للطلبة ت ا تعوبات التعل . 

تصدددمي  بددد ااظ تةريبيدددة للطلبدددة ت ا تدددعوبات الدددتعل  ا املهدددارات الةراسدددية ا  - 2 – 9
ملنهددداا،  بشدددكل ، التةريب عليهدددا  تةريسدددها ادددو خدددالل االتعلدددي  األساسددد ا حلدددة ابكددد   ادددو 

 ملعا ة املعلواات اال ا وتباز  ا ستماه  الرتكيز.  ةخاب ا املهارات الةراسية ال   ري
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اشـتيا  م ـايي  أردتيـ  لمييـاث بـ ي  هـاري  لتيـدي  (. 8911) اسدعة، الدةا  د،  -
 . ،جااعة الرياو ، اربة، األردنرسالة ااجستري  ري انشور  . الدا
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درجدة  عد   لبدة ا ااعدة ااامشيدة مبع  دة "(. 1558حممة،  الو  ، حممدود،) أبو عليا، -
ضدة تلد  مبسدتوا   الةراسد  اا  را  املع  ية املتعلاة مبهارات ا عةاد لالاتحاودات  تادةميها  عال

العلدددوم  ،مل ـــ  درا ـــا . ا ااعدددة األردويدددة، " اعدددةا  الرتاكمددد   الكليدددة الددد  ينتمدددون إليهدددا
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، الطبعدة األ ىل، ا ت اتيليا  التدري (. 8995ضطاا ، يوسف  ضطاا ، وايفة، ) -
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 ا ااعة األردوية، عمان، األردن. رسالة ااجستري  ري انشور ،

م هو  الدا  األاديم   تـت  ر بـ  ا المت يـ ا   (.8991افية حسدو،) وو ل،  -
 لدى الصع ال ـابة اأ ا ـ   ـ  المـدارث الحكوميـ   ـ  محا  ـ  تـاب  .  ذ ا يالديمو 
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اتبت ـــارا  التشميصـــي   ـــ  ال يا ـــيا   ال  ـــ  (. 1558 زار  الرتبيدددة  التعلدددي ،) -
 عمان، األردن. ال  بي ،

لفد  ق ا افهدوم الديات بدني  موعدات الطلبدة امل دط بني ا"(. 8999)  د ، خولدة، -
ـــ  درا ـــا ،. "ضني عاليدددا إعاضدددة بسددديطة  العددداديني ت ا تدددعوبات الدددتعل   املعدددو  اوفعاليددداً   مل 

 .594-549 (،1) 14ا ااعة األردوية، ،  ال  و  الت بوي 
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