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أثر استخدام برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات الدراسية في 

  .تحسين مستوى التحصيل الدراسي والدافعية
  اتخولة عبد الرحيم عودة غنيم .د

  عبير راشد عليمات .د
هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهـارات الدراسـية     :ملخص

لية هذا البرنامج في تحسين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي والمهارات          المناسبة، واستقصاء فاع  
  .الدراسية لدى طالبات السنة األولى في كلية األميرة رحمة الجامعية

طالبة من طالبات السنة األولى في كلية األميرة رحمـة الجامعيـة            ) 28(تألفت عينة الدراسة من     
 قسمت عينة الدراسة عشوائياً إلى قسمين متساويين، يمثل القسم التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية ، وقد

طالبة، فيما تمثل طالبات القـسم الثـاني أفـراد          ) 14(األول منها أفراد المجموعة الضابطة بعدد       
  .طالبة أيضاً) 14(المجموعة التجريبية بعدد 

) 12(يبي الذي استغرق وعملت الباحثة على تدريب طالبات المجموعة التجريبية على البرنامج التدر
  .جلسة، مدة كل منها ساعة واحدة، في حين لم يتلق أفراد المجموعة الضابطة أي تدريب

ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة باستخدام مقياس الدافعية لإلنجاز المصمم من قبل           
يلـه ليناسـب البيئـة    ، والذي قامت الباحثة بتطـويره وتعد  )2002(عمر الفاروق السنوسي عطيه     

األردنية، واستخدمت مقياس العادات الدراسية والمصمم من قبل هـاني عبـد الهـادي مـصطفى         
، كما استخدمت معدالت الطالبات في نهاية الفـصلين الدراسـيين األول والثـاني للعـام            )1995(

  .م2008/2009
  ANCOVA) WAYألحـادي     وقد تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام أسلوب تحليل التغاير ا    

(ONE           لقياس أثر البرنامج التدريبي المقترح على مستوى دافعية اإلنجاز، ومـستوى التحـصيل  
  .الدراسي، ومستوى المهارات الدراسية لعينة الدراسة

   وقد أظهرت نتائج تحليل التغاير للقياس القبلي والبعدي على متغير مستوى التحصيل لدى طالبات 
  .جود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتينالسنة األولى و

    وأظهرت نتائج تحليل التغاير للقياس القبلي والبعدي على متغير مستوى الدافعية وجود فـروق            
ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على خمسة أبعاد من أصل ثمانية، وكذلك بالنسبة للمهـارات               

  .وجود فروق ذات داللة بين المجموعتينالدراسية فقد أظهرت نتائج تحليل التغاير 
   وتشير هذه النتائج إلى فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين مستوى دافعية اإلنجـاز وتحـسين               

  .مستوى التحصيل الدراسي وكذلك تحسين مستوى المهارات الدراسية ألفراد المجموعة التجريبية
The Effect of A study Skills Group Counseling 
Training Program on Students Motivation and 

Achievement. 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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Abstract: This study aimed to prepare a training program of study skills 
and to investigate its efficiency on the achievement Motivation, Academic 
achievement and the study skills of Rahma College students. The sample 
consisted of twenty-eight students from AL-BALQA APPLIED 
UNIVERSITY at Rahma College in Salt. The sample of students was 
randomly divided into two equal parts. The first part was the control group of 
students which consisted of fourteen, and the second part was the 
experimental group of students which consisted of fourteen also, which 
received study skills training through group counseling. Twelve sessions were 
held, with each session lasting one hour, whereas the control group was not 
exposed to a training program. The researcher used the achievement 
motivation scale, the study skills scale, and the Academic achievement for 
students to achieve the purposes of this study. The data were analyzed by the 
Analysis of covariance, and the results of the analysis for academic 
achievement revealed the existence of variations among the two groups of 
students. The results of the analysis for achievement motivation showed 
variations between the two groups on five out of eight dimensions. Also there 
were variations between the two groups when analysis for study skills. The 
results of this study indicated that the program was effective in the 
improvement of all experimental group students’ achievement motivation 
level, academic achievement level and their study skills. 

   األول الفصـل
 ريـار النظـاإلط

  : ةـالمقدم*
، هـم  على افتراض أن الطلبة مسلّحون بالمهارات الدراسية الالزمة ل        الجامعي التعليم   فةتقوم فلس   

نهم من اكتساب المعلومات والمهارات المتطلبة في حياتهم        الجامعة التي تمكّ  ب أنهم يلتحقون      خاصةً
 ذلك أن مفهوم التعليم الجامعي يتضمن تطوير        .كمال دراساتهم العليا  تؤهلهم إل الجامعية والعادية و  

 العقالنية، والتفكير بكافة أنواعه،    منقدرات التفكير العليا للطالب حتى يصل إلى مستويات متقدمة          
من خـالل فهمـه     والتأمل الذاتي، واالنخراط في االستقصاء الموضوعي في عملية حوار مفتوح           

 فإذا أخذنا في اعتبارنا أن المهمات التعليمية فـي مرحلـة            .عاءات المعرفية ونقده لها   العميق لالد 
التعليم الجامعي معقدة ومتسعة، وأن التعليم فيها يفترض أن يقوم علـى التفاعـل بـين الطالـب                  
ومدرسه من جهة، وبينه وبين المكتبة ومصادر المعلومات األخرى من جهة أخـرى ، وأن مـا                 

  تكون ذاتية التوجيه واالسـتقاللية ز طبيعة الدراسة األكاديمية في هذه المرحلة أن         يفترض أن يمي ،
ام بما هو مطلوب مـنهم أمـر   فإن اكتساب طلبة هذه المرحلة للمهارات الدراسية التي تؤهلهم للقي    

   .ضروري لهم
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تعلـيم  وهناك إجماع بين التربويين على أن تسليح الطلبة بمهارات الدراسة التـي تعـد أدوات ال               
  .  معينة إن لم يكن ذا أهمية أكبرجالمستمر، هو بمقدار أهمية تعليمهم محتوى مناه

 تطور ذاتياً نتيجة للتقدم بالعمر، رغم أن العديد مـن  أنوقد يبدو أن هذه المهارات الدراسية يمكن  
ريد لهم الدراسات أشارت إلى أن المدرسة مسؤولة عن تطوير هذه المهارات وإكسابها للطلبة إذا أ            

  .)2002 الحموري،( أن يكونوا متعلمين مستقلين وناجحين
البـاحثين  ة وال زالت من القضايا المعاصرة في علم النفس التربوي التي شغلت             يعولقد كانت الداف  

     من الكثيرين منهم البحث عن طريقة إلثارة الدافعية عند الطالب وغيرهم    لسنوات عديدة، فكان هم
 منهم أن يعرفوا كُنه العالقة   ينكثيرال ، ولذلك كان هم   يةصب الحياة المستقبل  الناشئة ممن يشكلون ع   

 بعـض البـاحثين أنـه    رأى، فقد  يرات ولعل أهمها التحصيل الدراسي    بينها وبين الكثير من المتغ    
من لديه دافعية قوية ال بد أن يكون تحـصيله   على وجود الدافعية لدى الطالب ف       منه مؤشر يستدل 
غيرهم يرون أن عادات الفرد الدراسية واتجاهاته نحو الدراسة والمدرسة بوجه عـام   عالياً، ولكن   

  .)2001الخليفي ، والعبد اهللا . (لها نفس األهمية في التحصيل الدراسي
ولذا جاءت هذه الدراسة بهدف إعداد برنامج إرشاد جمعي للتدريب علـى المهـارات الدراسـية              

سين مستوى دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي والمهارات       واستقصاء فاعلية هذا البرنامج في تح     
  .كلية األميرة رحمة الجامعية في ى األولسنةالدراسية لدى طالبات ال

العادات الدراسية إلـى األسـاليب والوسـائل الدراسـية التـي       تشير :تعريف العادات الدراسية  *
قدرة الطالب علـى التركيـز،      : ثللالمتحانات م يستخدمها الطلبة عادة أثناء دراستهم واستعدادهم       

والمثابرة في الدراسة، وإنجاز الواجبات الدراسية في أوقاتها، وقدرته على التغلب على المعوقات             
اج، كما  زالدراسية كالمشتتات الناتجة عن وجود التلفزيون والراديو ومثيرات القلق واضطراب الم          

، في الدراسة، وفي كتابة التقـارير     يب والنظام    دراسية فعالة كإتباع الدقة والترت     أساليبتشير إلى   
  .)1996الكركي، ( وفي االستعداد لالمتحان

 بأنها برنامج مخطط السـتيعاب المـواد        "ةيالعادات الدراس ) 8: ،ص 1995 (ويعرف الشعرواي   
  ."م بدراستهاالدراسية التي درسها الطالب أو التي سيقو

ة عن مجموعة من المهارات والعـادات التـي          عبار "بأنها) 12: ،ص 1998 ( المنيزل يرى كما  
 وفهمها ونقدها وتحليلهـا     وتنظيمها) واستماعاًقراءة  (تمكّن الطالب من الحصول على المعلومات       

  . "وتذكرها
نـاء  راسية غير الفاعلة التي يمارسها الطلبة، كعدم التركيز أثدإن هناك العديد من أنماط العادات ال     

 في أحالم اليقظة، أو االنشغال باألمور االجتماعية علـى حـساب    تدوين المالحظات، أو اإلغراق   



  عبير عليمات. خولة غنيمات و د. د

 

 

26 

يضاً تناول الطعام أو    أومن هذه العادات    . الدراسة، أو تأجيل الدراسة حتى موعد االمتحان مباشرة       
الشراب أثناء الدراسة، والتنقل وعدم الجلوس في مكان محدد أثناء الدراسة، وتفضيل التعلم بشكل              

1995مصطفى، ( يكم(.  
 قراءة الدرس قبل شـرحه داخـل        ،ومن العادات الدراسية الفاعلة التي يمارسها الطلبة المتفوقون       

 وهذا ال يعنـي االعتمـاد   المعلم،الصف، ومراجعته بعد شرحه في الصف، كذلك االهتمام بشرح      
علماً  من هم اكبر منهم سناً أو        يسألون ذلك إلى الكتب، كما أنهم       دتماماً عليه، بل إنهم يرجعون بع     

هم يرجعون إلى القواميس والمراجع للبحـث عـن   أنإذا شعروا بأنهم ال يعرفون نقطة معينة، كما    
   .)1995مصطفى،(المفردات الصعبة أو المعلومات المطلوبة

تمثل عادات الدراسة نمط سلوكي خاص يكتسبه الطالب من خبراته المتكـررة فـي التحـصيل                
 عاداته التي يعتبرها مثالية     من طالب آلخر، فلكل طالب     العادات    وتختلف هذه  .واكتساب الخبرات 

عـن   أفضل مستوى في التحصيل يرضـى بـه   في التحصيل واإلنجاز، يستخدمها لكي يصل إلى  
نفسه، وتختلف هذه العادات باختالف المواد الدراسية، فاختالف نوعية الخبرات التي يقوم الطالب             

          الدراسـية ت حتـى تتوافـق مـع المـادة        بدراستها تجعله يعـدل ويطـور فـي هـذه العـادا           
  .)1995 الشعراوي،(
 السلوك المثالي المنظم والمنتظم من      "والمهارات الدراسية تشير إلى   : المهارات الدراسية تعريف  *

  .)25:ص ،1985 كابلي وآخرون،("جانب الطالب لزيادة تحصيلهم الدراسي وتحقيق التفوق والنجاح
 بأنها القـدرة علـى أداء النـشاط    " المهارات الدراسيةp:9  ،Cottrell (1999 ( كوترلويعرف

   ." وكما هو مطلوبجيد،التعليمي بشكل 
بأنها فعالية مركبة تتـضمن     " )35:، ص 1993(سنقر  الوارد في     Marshak  مارشاك كما يعرفها 

التهم  مـشك اإلجراءات واألساليب التي يستخدمها الطالب وبتوجيه المعلمين في دراستهم وفي حل      
  . "نهاالتعليمية التي يواجهو

إن فشل الكثير من الطلبة ال يعود بالضرورة إلى ضـعف قـدراتهم      :أهمية المهارات الدراسية  *
لـى  إ في بعض متغيرات شخصيتهم، إنما قد يرجع          أو قصور  العقلية أو نقص في مستوى ذكائهم     

أهمية المهارات الدراسـية    ن  مكوت.)1995مصطفى،  ( افتقارهم إلى المهارات الدراسية الصحيحة    
في مقاومة مشكلة النسيان، والمحافظة على المعلومات في الذاكرة ألكبر وقت ممكن، كمـا أنهـا          
تقلل من مستوى قلق االمتحان لدى الطلبة، وترفع مستوى الثقة بالنفس واالتجاه اإليجـابي نحـو                

االتجاهات اإليجابيـة نحـو     المواد الدراسية المختلفة، ومن ناحية أخرى فهي تساعد على تكوين           
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 النفـسي المعلم والمدرسة، مما يترتب عليه تفوق الطلبة التحصيلي وبالتـالي الـشعور بالرضـا             
   .)م2001 عبادة،(

 تختلف بـاختالف    ظهر نتائج البحوث المتعلقة أن المهارات الدراسية يمكن إكسابها للطلبة وأنها          وتُ
 علـى التكيـف مـع       ت الدراسية المناسبة يساعد    وأن تعلم المهارات والعادا    مستويات تحصيلهم، 

قلق الدراسـة واالغتـراب عـن     ، ويقلل من    ونؤيقر، ويزيد من فهم الطلبة لما       البرامج الدراسية 
                 عـزو للنجـاح أو الفـشل األكـاديميين     السلطة في المؤسسة التعليمية، ويغيـر مـن مـصدر ال          

   .)1991، الجمل(
  :اإلنجاز الدراسي ودافعية ت الدراسية بالتحصيلعالقة العادات والمهارا*

ن حصول بعض الطلبـة  إتتصل العادات والمهارات الدراسية بشكل وثيق بالتحصيل الدراسي، إذ        
في المدارس على درجات منخفضة يرجع إلى افتقارهم للمهارات الدراسية السليمة كالقراءة وأخذ             

 في حين يتـصف الطلبـة الـذين       .)1996ركي،  الك(ات واالستعداد لالمتحانات وغيرها     المالحظ
رون مهاراتهم الدراسية بالنجاح األكاديمي، وذلك لما للمهارات الدراسية الجيدة من أهمية في             يطو

 وفـي تقليـل     ممكـن، مقاومة مشكلة النسيان والمحافظة على المعلومات في الذاكرة ألكبر وقت           
ة بالنفس واالتجاه اإليجـابي نحـو المـواد         مستوى قلق االمتحان لدى الطلبة، ورفع مستوى الثق       

إضافة إلى  ).2001عبادة،   (الدراسية المختلفة، وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو المعلم والمدرسة       
نه قد تتوفر لدى الطالـب دافعيـة        إ كذلك بدافعية اإلنجاز، حيث       يتأثر  التحصيل الدراسي  نإفذلك  

منخفضاً بسبب افتقاره للمهارات الدراسية المالئمة،      إنجاز مرتفعة، ولكنه رغم ذلك يحقق تحصيالً        
 لعادات دراسية غير صحيحة، وكذلك فقد يكون لدى الطالب معرفـة جيـدة بالمهـارات                تباعهاو

الدراسية الصحيحة، إال أنه رغم ذلك يحقق مستوى منخفض من التحصيل بسبب انخفاض دافعية              
ى الطالب مـع العـادات والمهـارات الدراسـية           لد اإلنجازوبذا فإن اقتران دافعية     . لديه اإلنجاز

  .)1996الكركي، ( السليمة، يؤدي إلى التحصيل المرتفع لديهم
ة يالقي اهتماماً كبيـراً سـواء علـى         ـإن موضوع المهارات الدراسي    :ةــكلة الدراس ـمش* 

المواد المستوى المدرسي أو الجامعي، لما له من أهمية كبيرة في مساعدة الطلبة على التعامل مع                
  .ةـالدراسي

ولما كانت المهارات الدراسية تلعب دوراً كبيراً في تحسين دافعية اإلنجاز للطلبة وبالتـالي رفـع            
ة، فقد جاء هذا البحث بهدف دراسة       ـمستوى تحصيلهم كما تشير إلى ذلك معظم الدراسات السابق        

ـ في ت ةـفعالية برنامج اإلرشاد الجمعي للتدريب على المهارات الدراسي        سين مـستوى دافعيـة   ح
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كلية األميرة رحمـة     في   ى األول سنةلطالبات ال  والمهارات الدراسيـة    اإلنجاز والتحصيل الدراسي  
  .الجامعية

 وإنمـا بـسبب الطـرق       ، أن نجاح الطالب أو رسوبه قد ال يكون بسبب القدرات العقلية فقط            كما
كـذلك فـإن    . في تحديد نجاحـه    قد يكون لها دور كبير       ي والت والعادات الدراسية التي يمارسها،   

مرحلة الدراسة الثانوية هي من المراحل المصيرية في حياة الطالب، وهي مرحلة تستأثر باهتمام              
المدرسة واألسرة والمعلمين، وبشكل مبالغ فيه أحياناً، مما قد يضطر الطلبة لممارسـة عـادات               

لمهـارات الدراسـية والدافعيـة    دراسية خاطئة إلرضاء آبائهم، ومن هنا فإن دراسة العالقة بين ا  
والتحصيل الدراسي يمكن أن يفيد األهل والمعلمين في التعرف على هذه العالقة، وبالتالي تـوفير               

باإلضافة إلى أن الكشف عن العادات الدراسية يمهد لنا الـسبيل لتنميـة             .الظروف المناسبة للتعلم  
  كمرشدة  سابقاً  الباحثة ذا ومن خالل عمل   ه.اإليجابية منها ومحاولة توجيه الطلبة إلى هذه العادات       

 مع الطلبة في كل من المدرسة والجامعة، فقد الحظت أن نمط الدراسة في المدرسة يختلف                نفسية
عنه في الجامعة، من حيث أن الطلبة قد يتعرضون لحاالت من القلق واإلحبـاط فـي قـدراتهم                   

دي في بعض الحاالت إلـى انخفـاض        الدراسية عندما ينتقلون من المدرسة إلى الجامعة، مما يؤ        
وتحـاول هـذه   .مستوى التحصيل وتدني مستوى الدافعية وبالتالي إلى عزوف الطلبة عن الدراسة       

  :ةـاألسئلة التاليعن الدراسة اإلجابة 
ما أثر برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات الدراسيـة في تحسين مستوى التحصيل              -1

  الدراسـي للطالبات؟
    امج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات الدراسيـة في تحسين مستوى دافعيــة  ما أثر برن   -2

  للطالبات؟االنجاز
ما أثر برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات الدراسيــة فـي تحـسين المهـارات                 -3

 الدارسيـة للطالبات؟

   :ةـدراسـة الـأهمي*
لكـشف عـن المهـارات الدراسـية        تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها جاءت كمحاولة من أجل ا          

المرتبطة بدافعية اإلنجاز المرتفعة وبالتحصيل المرتفع، وذلك من أجل الحد مـن نـسب النجـاح         
من خالل تطوير هذه العادات والمهارات إلى برامج إرشادية لتدريب الطلبـة       جامعة  المتدنية في ال  
 حول العادات الدراسية    والجامعات مع قلة البرامج اإلرشادية المتوفرة في المدارس         عليها، خاصةً 

كمـا  . من أجل الحصول على النجـاح      إتباعهاواألساليب الدراسية الصحيحة الواجب على الطلبة       
 كمرشدة والذين أنـذروا      خالل عملي  نيتجاءت أهمية هذه الدراسة من خالل الحاالت التي راجع        
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هميـة  أوبهذا تكمن   .ةـراسية الد ـبسبب تدني معدالتهم الدراسية ويواجهون مشكالت في الدافعي       
همية البرنامج الذي تتصدى لتطويره ولدراسته، وال بـد ان ينطـوي هـذا              أالدراسة الحالية في    

رشادي بحيث يتم تطبيقـه فـي   البرنامج على اهمية كبيرة في انه سيساعد على تعميم البرنامج اإل     
مية الدراسة الحالية تبـدو     هأضافة الى ما سبق فإن      إ.المرشدين التربويين   من  والجامعات المدارس

 في  جامعاترشاد جمعي لطلبة ال   إفي كونها تمهد لغيرها من الدراسات التي تسعى لتطوير برامج           
ثرها على متغيرات اخرى لـم تتـضمنها       أ ، وقياس    ى األول سنةخرى غير ال  المراحل الدراسية األ  

ع برنامج منظم في اإلرشـاد  ومن هنا تبرز أهمية الدراسة باعتبارها محاولة لوض      .الدراسة الحالية 
الجمعي للتدريب على المهارات الدراسية يمكن أن يؤدي إلى تحسن في دافعية اإلنجاز والتحصيل              

  .لبةللط والمهارات الدراسيـة الدراسي
ة كما أظهرت مراجعة الدراسات السابقة يمكـن        ـإن المهارات الدراسي   :ةـات الدارس ـفرضي* 

ون هذه المهارات يمكن االفتراض بأن دافعيتهم لإلنجاز سوف تتحسن          تعليمها، والطلبة الذين يتعلم   
  :يـة بمايلـلدراس الصفرية لفرضياتالكما سوف يتحسن تحصيلهم الدراسي، ويمكن تحديد 

ـ ـتوجد فروق ذات داللة إحصائي ال   -1   ي بـين الطلبـة   ـة في تحسين مستوى التحصيل الدراس
  .ة، والطلبة الذين لم يتلقوا التدريبـالذين تلقوا تدريباً على المهارات الدراسي

ة اإلنجاز بين الطلبـة الـذين   ـة في تحسين مستوى دافعي ـتوجد فروق ذات داللة إحصائي    ال   -2
 .ة، والطلبة الذين لم يتلقوا التدريبـتلقوا تدريباً على المهارات الدراسي

ن الطلبـة   ة بـي  ـة في تحسين مستوى المهارات الدراسي     ـتوجد فروق ذات داللة إحصائي    ال   -3
 .ة، والطلبة الذين لم يتلقوا التدريبـالذين تلقوا تدريباً على المهارات الدراسي

 إعداد برنامج إرشاد جمعي للتدريب علـى المهـارات           إلى  هذه الدراسة  ت هدف :هدف الدراسة * 
  فاعلية هذا البرنامج في تحسين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسـي      ءالدراسية المناسبة، واستقصا  

  . عند طالبات السنة األولى في كلية األميرة رحمة الجامعيةوالمهارات الدراسية
  :يـتم تحديد مصطلحات الدراسة على النحو التال:ةـــات الدراسـف مصطلحـتعري* 
 Marshak  مارشـاك  استخدمت الباحثة تعريـف  :(Study Skills)ة ـالمهارات الدراسي -1

اإلجراءات واألساليب التـي يـستخدمها الطلبـة بتوجيـه     بأنها فعالية مركبة تتضمن  "الذي حدده   
والمهارات موضـوع هـذه     ". وفي حل مشكالتهم التعليمية التي يواجهونها      ،المعلمين في دراستهم  

، تنظيم الوقت ووضع جدول دراسـي، التركيـز،         SQ3Rالقراءة الفعالة بطريقة    : الدراسة تشمل 
  .متحان، كتابة التقارير، استخدام المكتبةتدوين المالحظات، االستعداد لالمتحان وأخذ اال
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 بالدرجة التي تحصل عليهـا الطالبـات علـى المقيـاس            د المهارات الدراسية إجرائياً   دحوت     
  .رض في هذه الدراسةغالمستخدم لهذا ال

هي إحدى طرق اإلرشاد النفـسي، وهـي    :(Group Counselling)ي ـاد الجمعـاإلرش -2
فراد الذين تتشابه مشكالتهم في مواجهة المشكالت والوصول إلى       تتضمن مساعدة مجموعة من األ    

سلسلة مـن   : وتعرف إجرائياً بأنها    .ةـوتسمى المجموعة الواحدة بالمجموعة اإلرشادي    . حلول لها 
اللقاءات اإلرشادية المنظّمة التي ينفذها المرشد المدرسي  خالل عـدة جلـسات، تـشتمل علـى               

والمناقشات والتدريبات والواجبات البيتية للمجموعة اإلرشادية      مجموعة من األهداف واإلجراءات     
  .الواحدة

     عطيـة  استخدمت الباحثة تعريـف  :(Achievement Motivation)از ـة اإلنجـدافعي -3
هي عبارة عن بناء افتراضي متعدد األبعاد يوجه الفرد         " :يـ الذي حدده كالتال    )31:،ص2002(

ة ونظام واستقاللية، والعمل على تخطي العقبـات التـي تـصادفه            ويدفعه إلى القيام بواجباته بدق    
والتغلب عليها، مما يبث الثقة والطمأنينة في نفسه، بهدف بلوغ معايير االمتياز، وتحقيق األهداف              

 التـي تحـصل عليهـا     وتحدد دافعية اإلنجاز إجرائياً بالدرجـة ". المستقبلية القريبة منها والبعيدة 
  .س المطور ألغراض الدراسة الحاليةالطالبات على المقيا

 وتم تحديده إجرائياً بالمعدل العام :(Academic Achievement)ي ـل الدراسـالتحصي -4
 لثـاني ا لجميع المواد الدراسية الذي حصلت عليه الطالبات في نهاية الفصل الدراسي             )التراكمي(

 . م2008/2009

  يـــل الثانــلفصا
  ةــات السابقـــالدراس
التحـصيل  ومـن جهـة     الدراسات التي تناولت العالقة بين العادات والمهارات الدراسية         : أوالً
  :  من جهة أخرىيـالدراس

 العالقـة بـين العـادات       إلستكشاف دراسة   )1995(مصطفى   أجرى:ةـــات العربي ـالدراس 
. نة الزرقاء يالدراسية والتحصيل الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة في مديرية التربية والتعليم لمد           

طالباً وطالبة موزعين علـى     ) 571(دية مكونة من    ورض عينة عشوائية عنق   وقد اختيرت لهذا الغ   
 واستخدم الباحث مقياس العادات الدراسية الذي تم بناؤه وتطويره ليناسب البيئة            .متغيري الدراسة 

طة ما بين العادات    نتائج منها أن هناك عالقة ارتباطية متوس      عدة  وتوصلت الدراسة إلى    . األردنية
  ). 0.47(رتباط االمعامل  وقد بلغ الدراسية والتحصيل الدراسي، 
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الفروق بين طالب الجامعة ذوي المستويات األكاديمية المختلفة        ) 1993(وتناولت دراسة الحريقي    
والتخصصات المختلفة ومراكز تحكم الطالب في التعزيز بالنسبة لسلوكهم وآرائهم تجاه المهارات            

تألفت عينـة  وقد . وتنظيم الوقت، والقراءة، تدوين المالحظات:مثلددة المرتبطة بعملية التعلم    المح
 واسـتخدم مقيـاس     .طالباً تم اختيارهم من كلية التربية بجامعة الملك فيصل        ) 163(الدراسة من   

ظـات  عد تدوين المالحوتوصلت الدراسة إلى أنه بالنسبة لب. المهارات الدراسية من تطوير الباحث   
وبعد تنظيم الوقت، كان أداء الطالب ذوي التحصيل المرتفع أفضل من الطالب ذوي التحـصيل               

أما بالنسبة . المنخفض، ولم توجد فروق دالة بين ذوي التحصيل المرتفع وذوي التحصيل المتوسط       
    . تتضح أي فروق بالنسبة لمستوى التحصيلالقراءة فلملبعد 
 التـي  McDougle (1989)   ماكـدوجل ذه الدراسات دراسة ومن ه: ةــات األجنبيـالدراس

 وقد تألفت عينـة     ، ما إذا كانت العادات الدراسية يمكنها التنبؤ بالتحصيل الدراسي         لمعرفةأجراها  
طالباً ثانوياً في منطقة شمال تكساس، وطبقت عليهم قائمـة مـسح العـادات              ) 82(الدراسة من   

ستانفورد للمهارات األكاديمية، واختبار اوتسيلينون للقدرات      الدراسية واالتجاهات نحوها، واختبار     
وأظهرت التحليالت اإلحصائية أن العالمات الفرعية األربع على استبانة العادات كانـت            . العقلية

وسائل غير صحيحة للتنبؤ بالتحصيل الدراسي ، ولكـن يمكـن اسـتخدام العـادات الدراسـية                 
  . رامج الدراسية وليس للتنبؤ بالتحصيل الدراسيواالتجاهات نحوها كطريقة لتنقيح الب

 هدفت لمعرفة ما إذا كـان مـن الممكـن التنبـؤ      والتيBlumner (1989)  بلومنروفي دراسة
 ،بالتحصيل الدراسي لطالب الكليات والمدارس من خالل االستعداد األكاديمي والعادات الدراسـية       

 فقـد  ).فرجينيا(طالب مدرسة في جامعة     ) 44(طالب كلية و    ) 285(من   تكونت   عينةوذلك على   
أن العادات الدراسية يمكن أن تستخدم للتنبؤ بالتحـصيل إذا مـا تـم الـتحكم              إلى    النتائج شارتأ

 كما أشارت النتائج أن العادات الدراسية يمكـن أن تنبـئ بـشكل    ).أثرهضبط  (باالستعداد العقلي   
لي المرتفع أكثر من الطلبة ذوي االستعداد        ذوي االستعداد العق   بالنسبة للطلبة أفضل عن التحصيل    

  . المنخفض
 من جهة يـالتحصيل الدراس من جهة و الدراسات التي تناولت العالقة بين دافعية اإلنجاز:ثانياً
  : اخرى

الكشف  إلى   والتي هدفت    )2002(دراسة الزحيلي   ومن هذه الدراسات     :ةـات العربي ـالدراس -
 عية المعرفية ودافعية التعلم ومـن ثـم عالقتهـا بعمليـة الـتعلم              عن العالقة االرتباطية بين الداف    
وتم استخدام مقيـاس الـدافع      .  لدى طلبة جامعة دمشق    الدراسي،ونتاجاتها المتمثلة في التحصيل     
أنه يوجد فرق ذو داللـة      :  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها      .المعرفي، ومقياس دافعية التعلم   
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بين الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المنخفض والطلبة ذوي التحـصيل          إحصائية في دافعية التعلم     
  . الدراسي المرتفع لصالح الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المرتفع

   إلى اختبار فاعلية برنامج تدريبي لتنمية دافعية        دراسة هدفت    )2001(ر  ـ أبو شقي  كما أجرى 
طالبـة موزعـات   ) 42( العينة من  وتكونت.ثانويالتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني    

اسـتخدمت  . على صفين ، األول شكل المجموعة التجريبية ، و الثاني شكّل المجموعة الضابطة             
  . ، ومقياس دافعية اإلنجاز الدراسي)اإلنجاز(الباحثة اختبار الدافع للتحصيل 

 α(توى داللة   أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائيـة عند مس       : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها     
في التحصيل الدراسي بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ومتوسط أداء المجموعـة            ) 0.05= 

  . الضابطة
 إلى التعرف على مدى دافعية اإلنجاز لدى كـل مـن             بدراسة هدفت  )1999 (الفحـلوقام  

وي، وكذلك  الطالب المتفوقين والعاديين من الجنسين في التحصيل الدراسي في الصف األول الثان           
ومن نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة       . طالباً) 60(وشملت العينة   . نهمالتعرف على الفروق بي   

 درجات مجموعـة المتفوقـات علـى    ط، ومتوسإحصائياً بين متوسط درجات مجموعة المتفوقين     
ـ كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة         . مقياس دافعية اإلنجاز لصالح المتفوقين     صائياً إح

 متوسط درجات مجموعة الطالب العاديين في التحصيل الدراسي وبـين متوسـط درجـات               بين
الطالبات العاديات على مقياس دافعية اإلنجاز، ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجـات              
الطالبات المتفوقات وبين متوسط درجات الطالبات العاديات في التحصيل الدراسي علـى مقيـاس    

    .)2000الفحل، (   اإلنجازدافعية
 Singh, et al., (2002)ومن هذه الدراسات دراسة ساين وآخـرون   :ةــات األجنبيـالدراس
 هدفت إلى اختبار أثر الدافعية واالتجاهات نحو الرياضيات والعلوم واألداء األكاديمي علـى       والتي

ـ              ـ ) 3227(ن  تحصيل طلبة الصف الثامن في الرياضيات والعلوم على عينـة مكونـة م . اًطالب
وأظهرت النتائج األثر اإليجابي للدافعية واالتجاهات نحو الرياضيات والعلوم على التحصيل فـي             

  .المادتين
بعنوان دافعيـة التحـصيل    دراسة "Verkuyten, et al.," (2001) فيركوتين وآخرون جرىأو

  البـاحثون  اسـتخدم و،   وآخرين فـي هولنـدا     األتراكواألداء األكاديمي لدى عينة من المراهقين       
 تـم   استبانات تتعلق بأهمية القيم الثقافية اإلجمالية حول دافعية التحصيل واألداء األكاديمي للطلبة،           

 أن  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها      خاللها المقارنة بين الطلبة األتراك والطلبة الهولنديين،      
االنتمـاء العرقـي لـديهم    وثيقاً باألسرة، وأن دافعية التحصيل لدى الطلبة االتراك ترتبط ارتباطاً        



  خدام برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات الدراسية أثر است

 33 

هداف وتتوسـط    األ  بالتوجه نحو   كما أن لديهم دافعية تتعلق     يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدافعية التحصيل،    
أنه ال توجد فروق في دافعية التحصيل       لىإضافة   باإل ،كاديميداء األ سرة واأل العالقة بين دافعية األ   

  .   والهولنديينتراكاأللدى 
بعنوان تحـسين دافعيـة   دراسة  Buckley and Wilkinson (2001)  بكلي وويلكنسونجرىوا

تكونت العينة من طلبة   . الطالب بواسطة زيادة الوعي لدى الطلبة وآبائهم حول التحصيل الدراسي         
المرحلة الثانوية في منطقة الوسط الغربي للواليات المتحدة، شاركوا في برنامج لزيـادة الدافعيـة      

 النتائج إلى عدم وجود تحسن في       وأشارت. اق الهندسة، وتم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات      في مس 
  .التحصيل، في حين أشارت إلى أهمية التدخل العالجي لهم

 مـن   ة اإلنجاز ـة ودافعي ـقة بين العادات والمهارات الدراسي    الالدراسات التي تناولت الع   : ثالثاً
  : من جهة أخرىيـوالتحصيل الدراسجهة 
ـ ودراسة العبد اهللا     هذه الدراسات    نوم :ةـــات العربي ــدراسال  والتـي   )2001(ي  ـالخليف

بين األداء األكاديمي وكـل مـن االتجاهـات نحـو           ) التنبؤية( العالقة الوظيفية     بحث إلىهدفت  
طالبـة مـن    ) 242(الدراسة، ودافعية اإلنجاز، والعادات الدراسية لدى عينة تطوعية مكونة من           

اختبار الدافع لإلنجـاز  : واستخدمت أداتان في هذه الدراسة هما    .  التربية بجامعة قطر   طالبات كلية 
وتوصلت هذه الدراسة إلى عـدة نتـائج        . واالتجاهات نحوها للراشدين، ومقياس عادات الدراسة     

   .أن األداء األكاديمي ارتبط في عمومه بشكل إيجابي بكل متغيرات الدراسة: منها
 التعرف على مهارات الدراسة وعاداتها التي يـستخدمها          الى )1996(ي   البوسعيد وهدفت دراسة 

وقد تألفت عينة الدراسـة  . طالب اللغة اإلنجليزية، كلغة أجنبية الملتحقون بجامعة السلطان قابوس      
قد أشارت النتائج إلـى     و . مهارات الدراسة وعاداتها   استبانةطالباً وطالبة، واستخدمت    ) 222(من  

هارات الدراسة وعاداتها التي يستخدمها الطالب وتحصيلهم الدراسي والدافعية         وجود عالقة بين م   
كما وجد  . واالتجاه نحو المذاكرة وتدريب الذاكرة واالستعداد لالختبارات وأدائها وممارسة الكتابة         

  .)1998المنيزل، (. أن الدافعية واالتجاه نحو المذاكرة أهم عامل للتنبؤ بالمعدل التراكمي للطالب
 إلى استقصاء العالقة بين عادات الدراسـة واتجاهاتهـا      دراسة هدفت  )1996(ي  ـ الكرك اجرىو

وتكونـت  . ودافعية اإلنجاز من جهة، والتحصيل األكاديمي لطلبة جامعة مؤتة من جهـة أخـرى    
، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقيـة المنتظمـة، ووزعـت            وطالبة طالباً) 673(العينة من   
، ")C"الـصورة   (قائمة مسح عادات الدراسة واالتجاهـات نحوهـا         : راسة المكونة من  أدوات الد 

وأظهرت النتـائج وجـود عالقـة       .واختبار الدافع لإلنجاز لألطفال والراشدين على عينة الدراسة       
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موجبة ذات داللة إحصائية بين التحصيل وكل من عادات الدراسة، اتجاهات الدراسـة، التوجـه               
  .إلنجازالدراسي، ودافعية ا

 أجريـت  ي التDiperna,et al. (2002) دبيرنا وآخرون دراسةها نوم:ةــات األجنبيـالدراس
    دات األكاديمية والتحصيل فـي مهـارات اللغـة والقـراءة           حول استخدام نموذج يتعلق بالمساع

     ـ (دات األكاديميـة المحـددة      األساسية، والذي تناول العالقات بين المساع ة، المهـارات   ـالدافعي
وبين التحصيل الدراسي على عينة مكونـة       ) لبينشخصية، األداء األكاديمي، والمهارات الدراسية    ا

 النتـائج إلـى أن   و قد اشارت.طالباً من طلبة الصفوف االبتدائية في الواليات المتحدة      ) 394(من  
ات التحصيل السابق والمهارات البينشخصية تؤثر على الدافعية، والتي بدورها تؤثر على المهـار            

  .يـالدراسية واألداء األكاديمي، فيتحسن التحصيل الدراس
 فحص المساهمة النـسبية للعوامـل    تمKreitler, et al., (1995) كرايتلر وآخرون وفي دراسة
، والعوامل الدافعية في التحصيل والسلوك المدرسي       -التي تضمنت المهارات الدراسية   –المعرفية  

 في الصفوف الثالـث والرابـع مـن         طفالً) 57(لدراسة من   وتألفت عينة ا  . لألطفال المحرومين 
وتم استخدام امتحان المعاني لقياس القدرات المعرفية، واستبيان التوجه المعرفي لقيـاس          . الجنسين

وأظهـرت  . دافعية التعلم، والتحصيل األكاديمي لعدة اختبارات تقيس القدرات اللفظية والحـسابية          
العوامل الدافعية قادرة على التنبؤ بالتحصيل األكاديمي، وأن الجمع         النتائج أن العوامل المعرفية، و    

  .)1996، الكركي( .بين العوامل المعرفية والعوامل الدافعية يعطي تنبؤاً أفضـل بالتحصيل
الدراسات التي تناولت العالقة بين أثر البرامج التدريبية في العادات والمهارات الدراسية     : رابعاً

  .الدراسي أو دافعية اإلنجاز من جهة أخرىمن جهة والتحصيل 
البرنامج الذي وضعته جامعة الملـك فهـد        ) 1991(تناول أبو حميدان     فقد   :الدراسات العربية -

للبترول والمعادن، لمساعدة الطالب لتخطّي مشكلة اإلنذار األكاديمي من حيث المادة العلمية التي             
لالمتحان، والكتب المستخدمة في ذلـك، كمـا        تدرس مهارات التعلم وطرق الدراسة واالستعداد       

تطرق إلى مكونات المادة والهدف من كل جزء من هذه المكونات، وعـرض اقتراحـاً لتطـوير            
قد وجد من خالل متابعته للبرنامج أن العديد من الطلبة المنذرين بالفـصل قـد اجتـازوا                 . المادة

هـم  ؤم وانسحابهم من المواد، كما تحسن أدا  مرحلة اإلنذار، وأن العديد من الطلبة قلّت نسبة غيابه        
  . األكاديمي بشكل ملحوظ في الفصول الالحقة

فهدفت إلى بناء برنـامج إرشـادي للتـدريب علـى المهـارات      ) 1986(ي ـأما دراسة معال     
الدراسية، واستقصاء فاعلية هذا البرنامج في تحسن التكيـف األكـاديمي والمهـارات الدراسـية           

طالباً وطالبة من   ) 60(حيث تألفت العينة من     . مي لعينة من طلبة الجامعة األردنية     والمعدل التراك 
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وتم استخدام قائمة مسح عادات الدراسة واالتجاهات نحوهـا لبـراون            ، كليات الجامعة المختلفة  
وأظهرت النتائج أن البرنامج كان فعاالً في تحسين مـستوى التكيـف            ). "C"الصورة(وهولتزمان  
  . وتحسين المهارات الدراسية، ولم يكن فعاالً في تحسين المعدل التراكمياألكاديمي 

التي هدفت الستقـصاء  ) (Bender 2001 بندر دراسةومن هذه الدراسات :األجنبيةالدراسات -
 هـا أشارت نتائج وقد   .أثر برامج المهارات الدراسية على السلوكات األكاديمية لدى طلبة الجامعة         

مساق المهارات الدراسية وحضور جلسات التدريس اإلجباري        (امج للتدريب   إلى أن الطلبة في برن    
تفوقوا في معدل عالماتهم المتوقعة أكثر من المجموعات الضابطة، كما أبلغ المدربون عن عـدد               

  . كبير من السلوكات اإليجابية لدى هؤالء الطلبة في صفوفهم
إلـى تحـسين التحـصيل    ة هدفت دراس Smith, et al.,(2000) سميث وآخرون جرىأ  كما 

أخـذ  : الدراسي للطلبة من خالل التدريب على المهارات الدراسـية المناسـبة والتـي تـضمنت          
وأشارت النتائج إلى عـدم     . المالحظات، االستعداد لالمتحان، تنظيم الوقت، والمهارات التنظيمية      

رفـة حـول    وجود تحسن ملحوظ في التحصيل الدراسي، بالرغم من حصول الطلبـة علـى مع             
  . المهارات الدراسية، واإلبداع في تطبيقها

  ثــــل الثالـــالفص
  الطريقــة واإلجـــراءات 

التجريبي نظراً لمالءمته لطبيعـة      شبه   قامت الباحثة باستخدام المنهج   :ةـــج الدراس ــ منه -
  .وأهداف الدراسة

ـ ة  سنطالبات ال لقد تكون مجتمع الدراسة من      :ةــالدراسمجتمع وعينة    - فـي احـدى     ىاألول
 كلية األميرة رحمة الجامعية التابعة لجامعـة البلقـاء التطبيقيـة      في   - طالبة 48 نوعدده-الشعب

 وتم تطبيق مقياسي المهارات الدراسـية       ،2008/2009وذلك خالل الفصل الثاني للعام الدراسي       
تم اختيـار عينـة     ن   وبعد تصحيح المقياسي   ودافعية االنجاز على طالبات السنة األولى في الكلية،       

طالبة مقـسمين   ) 28(مكونة من    من الطالبات ذوات المعدالت المتدنية على المقياسين وال        لدراسةا
طالبـة، فيمـا   ) 14(إلى قسمين متساويين، يمثل القسم األول منها أفراد المجموعة الضابطة بعدد       

وأخذ موافقتهن علـى     ً  أيضا طالبة) 14(تمثل طالبات القسم الثاني أفراد المجموعة التجريبية بعدد         
  .المشاركة
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ة فقد قامـت الباحثـة باسـتخدام األدوات         ـلتحقيق أهداف الدراسة الحالي   :ةــ أدوات الدراس  -
  :ةـالتالي

  :اإلرشاديصف البرنامج و: برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات الدراسية-1
دراسية، يرتكز على سبع مهارات     وضعت الباحثة برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات ال        

 التركيـز،  دراسـي،  تنظيم الوقت ووضع جـدول  ،)SQ3R( بطريقة القراءة الفعالة : رئيسية هي 
  .  استخدام المكتبةالتقارير،تدوين المالحظات، االستعداد لالمتحان وأخذ االمتحان، كتابة 

جلسة، مدة ) 12(لذي استغرق تدريب طالبات المجموعة التجريبية على البرنامج التدريبي ا      تم  وقد  
  . كل منها ساعة واحدة

وكان دور المرشدة دوراً قيادياً يقوم على إثارة موضوع البحث في كل جلسة، والمشاركة بـشكل         
فعال في إعطاء التعليمات والتدريبات، ومراقبة وتعزيز المساهمات اإليجابية التـي تـؤدي إلـى              

واجبات البيتية مع الطالبات في بداية كل جلسة لتعزيـز          النتائج المرغوبة، ومراجعة التدريبات وال    
  . الجوانب اإليجابية وبيان األخطاء في الجوانب السلبية وكيفية تصحيحها

  مقياس الدافعية لإلنجاز والمصمم من قبل عطية        في هذه الدراسة   خدماستُ:ةـاس الدافعي ـمقي. 2
ى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة فـي       عبارة تقيس مستو  ) 159(من  المقياس   حيث يتكون    ،)2002( 

  الدراسة الحالية تطوير وتعديل المقياس ليناسب البيئـة األردنيـة،          وقد تم في  .رئيسيةثمانية أبعاد   
 هيئـة  أعـضاء حيث تم التحقق من صدقه عن طريق عرض الفقرات على خمسة محكمين مـن         

، وطلبت الباحثة من المحكمين     ةاألردني النفسي بكلية التربية في الجامعة       اإلرشادالتدريس من قسم    
 كان هناك تكرار    إذا الثمانية، وبيان فيما     األبعاد رأيهم في مدى مالءمة الفقرات لكل بعد من          إبداء

 وفي ضوء رأي المحكمين تم حذف الفقرات المتشابهة التي تقـيس نفـس              . تشابه بين الفقرات   أو
  .الفكرة

عبـارة  ) 96(لمستخدمة في الدراسة الحالية مـن       ن المقياس في صورته النهائية ا      تكو وبذلك فقد  
) 1(عبارة لكـل بعـد، والجـدول    ) 12(أبعاد رئيسة بواقع ) 8(تقيس مستوى دافعية اإلنجاز في     

  .يوضح أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز والفقرات التي تقيس كل بعد
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  )1(جدول 
   كل بعد وأرقامهافقراتأبعاد مقياس دافعية اإلنجاز وعدد 

  بعدال  الرقم
عدد 
  أرقام الفقرات  الفقرات

الحد 
األدنى 
  للدرجة

الحد 
األعلى 
  للدرجة

1  
الطموح والسعي نحو 

  12  التميز
1-9–15–28–37–43–

48–55-64–70– 77–
84  

12  60  

2  
القدرة على تحمل 

  12  المسؤولية
2- 10 -16 - 29 – 38 
-44 – 49 – 56 – 74- 

78 -89 -93  
12  60  

3  
المثابرة واالستمرار 

  عملفي ال
12  3-11 -17-19-39-45 -

50-57 -65-79-90-94  
12  
  60  

4  
المنافسة والرغبة في 

  التفوق واالرتقاء
12  4-12 -20-23-30-46 -

51-66 -71-75-85-95  
12  60  

5  
القدرة على 
  االستقاللية

12  5-13 -18-24-33-58 -
61-67 -72-76-82-91  

12  60  

- 34-31-25-21- 14-6  12  القدرة على اإلتقان  6
40-52 -68-80-86-92  

12  60  

7  
الثقة بالنفس واحترام 

  الذات
12  7-22 -26-32-35-41 -

53-59 -62-73-83-87  
12  60  

- 54-47-42-36- 27-8  12  التوجه للمستقبل  8
60-63 -69-81-88-96  

12  60  

  480  96  المجموع الكلي  
 - معـارض  - محايد – موافق   -موافق بشدة (وتتراوح اإلجابة على جميع فقرات المقياس ما بين         

بالنسبة للفقرات المـصاغة    ) 1–2–3–4-5(وتقابلها الدرجات التالية على التوالي      ) عارض بشدة م
وبـذلك  . بالنسبة للفقرات المصاغة بطريقة سـلبية     ) 5-4-3-2-1(بطريقة إيجابية، والدرجات    
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وهي تمثل أدنى حد يمكن أن يحصل عليه المفحـوص،          ) 96(تتراوح الدرجات على المقياس بين      
  .تمثل أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوصوهي ) 480(و
من خالل تطبيقه علـى عينـة اسـتطالعية    لقد تم التوصل إلى صدق المقياس : صدق المقياس  -

طالبة، وذلك بهدف التعرف على قدرة المقياس في التمييز بين مجموعة الطالبات        ) 40(مكونة من   
" 20عـدد   " قبل المعلمات، والطالبات     اللواتي وصفن بمستوى منخفض من الدافعية من       "20عدد  "

للمجموعات المستقلة تم إجراء    ) ت (وباستخدام اختبار  وصفن بمستوى مرتفع من الدافعية،       اللواتي
مقارنة بين نتائج المجموعتين على كل بعد من أبعاد المقياس وكانت النتائج كما هو موضح فـي                 

  ).2(الجدول 
  )2(جدول 

لمستقلة على متغير مستوى دافعية الطالبات تبعاً لمتغير للمجموعات ا) ت(نتائج اختبار 
  المجموعة

  دافعية مرتفعة
  20= ن 

  دافعية منخفضة
  20= ن 

  البعد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  قيمة ت  الفرق

مستوى 
  *الداللة

  *0.001  8.25  11.35  4.90  34.65  3.71  46  الطموح
تحمل 
  المسؤولية

48  4.66  34.35  5.97  13.65  8.05  0.001*  

  *0.001  7.93  12.40  5.73  35.65  3.99  48.05  المثابرة
  *0.001  8.43  14.70  6.45  37.30  4.36  52  المنافسة
  *0.003  6.90  9.70  3.73  38.25  5.05  47.95  االستقاللية
  *0.00  9.71  14  4.58  35  4.53  49  اإلتقان
الثقة 
  لنفسبا

49.70  3.49  38.40  3.63  11.30  10.02  0.00*  

التوجه 
  للمستقبل

47.60  4.28  36.95  5.07  10.65  7.17  0.002*  

  ).38(بدرجة حرية ) α ≥ 0.05(دالة عند مستوى * 
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وذلـك  ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 2(يتضح من الجدول   
زى لمتغير المجموعة وفي جميع أبعاد المقيـاس لـصالح أفـراد            في مستوى دافعية الطالبات تع    

المجموعة الذين تم وصفهم بأنهم ذوي دافعية مرتفعة من قبل معلميهم، مما يعني أن للمقياس قدرة         
مرتفعة على التمييز بين الطلبة الذين يمتازون بدافعية مرتفعة والطلبة الـذين يمتـازون بدافعيـة          

  ).صدق البناء(متع بصدق تمييزي يتمنخفضة، أي أن المقياس 
فقـد تـم اسـتخراج الثبـات        للتأكد من ثبات المقياس المستخدم في قياس الدافعية         :ثبات المقياس 

 نفس العينة االستطالعية التي قامت بالتطبيق لحـساب صـدق      ىطريقة كرونباخ ألفا عل   باستخدام  
  : الفرعية للمقياس معامالت االتساق الداخلي لألبعاديبين) 3(والجدول المقياس، 

  )3(جـدول 
  .معامالت االتساق الداخلي لألبعاد الفرعية لمقياس الدافعية

  االتساق  الداخلي معامل  ادـــاألبع
  الطموح

  تحمل المسؤولية
  المثابرة
  المنافسة
  االستقاللية
  اإلتقان

  الثقة بالنفس
  التوجه للمستقبل

  الثبات الكلي للمقياس

0.82  
0.76  
0.89  
  

0.83  
0.91  
0.76  
0.79  
0.74  
0.81  

      أن معامالت االتساق الداخلي لمقياس الدافعية قد تراوحـت مـا بـين            ) 3(يتضح من الجدول       
  . وجميع هذه المعامالت مقبولة ألغراض الدراسة0.91- 0.74

 باإلضافة إلى مقياس الدافعية استُخدم في هذه الدراسـة مقيـاس           :مقياس المهارات الدراسية  . 3
 أعد هذا المقياس ليناسـب البيئـة        ث، حي  )1995(لدراسية والمصمم من قبل مصطفى      العادات ا 
فقـرة  ) 50(تكون المقياس في صورته األصلية والمستخدم في الدراسة الحاليـة مـن     و األردنية،

  . لدى الطلبةالعادات والمهارات الدراسيةتقيس 
)  دائمـاً - عموماً- غالباً – أحياناً -نادراً(هذا وتتراوح اإلجابة على جميع فقرات المقياس ما بين         

بالنسبة للفقرات المصاغة بطريقة سـلبية،      ) 1–2–3–4-5(وتقابلها الدرجات التالية على التوالي      
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 وبذلك تتراوح الـدرجات     .بالنسبة للفقرات المصاغة بطريقة إيجابية    ) 5-4-3-2-1(والدرجات  
وهـي  ) 250(ل عليه المفحـوص، و    وهي تمثل أدنى حد يمكن أن يحص      ) 50(على المقياس بين    

  .تمثل أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص
يتمتع المقياس المستخدم في الدراسة الحالية بدرجات صدق مرتفعة على البيئة           : صدق المقياس  -

 مـن صـدق     بالتأكد )1995(صطفىماألردنية، ومستخدم في عدد من الدراسات العربية، فقد قام          
محكمـين مـن    ) 4 (:منهممحكماً ومحكمة من المختصين     ) 16(ه على   المقياس من خالل عرض   

محكمين من المدرسـين فـي    ) 4(المدرسين في قسم  علم النفس التربوي في الجامعة األردنية، و          
) 4(محكمين من مدراء المدارس ذوي الخبرة الطويلـة، و          ) 4(قسم اإلرشاد والتربية الخاصة،و     

  . الخبرة الطويلة أيضاًمحكمين من المرشدين التربويين ذوي
  أيضاً بالتأكد من صدق المقياس من خـالل اسـتخراج دالالت صـدق             )1995(صطفىمكما قام   
وذلك باستخراج مكونات العوامل األساسية وتدويرها بالطريقة       ،   للمقياس ) العاملي التحليل(المفهوم  
وهي نسبة  %) 62.05(اس هي   ن أن نسبة التباين الذي يفسر تباين األداء على المقي         تبيف،  المتعامدة

مرتفعة جداً تشير إلى تمتع المقياس بدرجات صدق مرتفعة يصلح المقياس معها للتطبيـق علـى                
  .عينة الدراسة

 باستخراج درجة ثبات المقيـاس      )1995(صطفىم قام   ثبات المقياس للتأكد من    : ثبات المقياس  -
 والتطبيـق الثـاني     األول التطبيـق    جراءإ االختبار، وكانت الفترة الفاصلة بين       إعادةعن طريق   

 مـا   إلى  إضافة  البحث العلمي،  ألغراضوهي قيمة مقبولة    ) 0.87( وبلغ معامل الثبات     أسبوعين
 وطالبة باستخدام معادلة    اًطالب) 74(تقدم تم حساب االتساق الداخلي للمقياس على عينة مكونه من           

  .إحصائياًوهي قيمة دالة ) 0.83(كرونباخ ألفا وكان يساوي 
وقد تم قياس مستوى التحصيل الدراسي للطالبات من خالل رصد     :مستوى التحصيل الدراسي  . 4

) بعد تطبيـق البرنـامج    (والثاني  ) قبل تطبيق البرنامج  (معدل عالمات الفصلين الدراسيين األول      
  . لكل طالبة من أفراد عينة الدراسة2008/2009لعام
التجريبي، وذلك مـن  المنهج شبه تم استخدام  :ةـة اإلحـصائي ـة والمعالجـم الدراس ـتصمي -

التدريب علـى   ( المجموعة التجريبية للمعالجة      فيه خالل تصميم قبلي وبعدي لمجموعتين خضعت     
  .)4(كما هو موضح في الجدول ) البرنامج
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  )4(جدول 
 ةـتصميم الدراس

  االختبار البعدي  المعالجة  االختبار القبلي  المجموعات

  التجريبية

O1 
  .بار الدافعية اخت-

  . اختبار المهارات الدراسية-
 .مستوى التحصيل الدراسي-

X  
  تطبيق البرنامج

O2  
  . اختبار الدافعية-
 اختبار المهارات -

  .الدراسية
مستوى التحصيل -

  .الدراسي

  الضابطة

O1 
  . اختبار الدافعية-

  . اختبار المهارات الدراسية-
 .مستوى التحصيل الدراسي-

__  
  بدون معالجة

 

O2  
  . اختبار الدافعية-
 اختبار المهارات -

  .الدراسية
مستوى التحصيل -

 .الدراسي

  :ويمكن التعبير عن هذا التصميم الرياضي كما يلي  
  GR1 = O1 X O2:  المجموعة التجريبية-
 GR2 = O1 _ O2 :  المجموعة الضابطة-

ـ - ـ ة المعالج ية مـن البيانـات التـي تـم       لتحليل واستخراج نتائج الدراسة الحال     :ـة اإلحصائي
 ذلك من خـالل   فيSPSS)( الحصول عليها قامت الباحثة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية       

  :استخدام المعالجات التالية
  .اإلحصاء الوصفـي الذي يتضمن المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري .1
 ONE ر األحـادي التغـاي  تحليللإلجابة على جميع فرضيات الدراسة الصفرية تم استخدام  .2

WAY ANCOVA)( لقياس أثر البرنامج التدريبي المقترح في التأثير على مستوى كل من 
وتتضمن الدراسة  .الدراسية دافعية اإلنجاز، ومستوى التحصيل الدراسي، ومستوى المهارات      

  :الحالية المتغيـرات التاليـة
  :لي المستقل التا  على المتغيرتشتمل الدراسة :المتغير المستقل  

  .برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات الدراسية
  :ةـوتشتمل الدراسة على المتغيرات التابعة التالي :المتغيرات التابعة. ب
  . فرعيةدافعية اإلنجاز ولها ثمانية أبعاد .1
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  .ةـ المهارات الدراسي.2
   .يـالتحصيل الدراس. 3
  :يـ بما يلتتحدد نتائج الدراسة الحالية :ةــددات الدراســمح
 كلمستوى  أثر التدريب على المهارات الدراسية على       ة على قياس    ـ الدراسة الحالي  تقتصرا .1

البـات   لدى ط  ، ومستوى المهارات الدراسية   التحصيل الدراسي  اإلنجاز، ومستوى    دافعية من
 مـن طالبـات المـستويات       ن دون غيره   فقط في كلية األميرة رحمة الجامعية     ى األول سنةال

 .األخرىالدراسية 

 في هـذه    ألدوات المستخدمة ل صدق وثبات    بمدى توفر دالالت  ة  ـنتائج الدراسة الحالي  تتحدد   .2
  .الدراسة

  الفصـل الرابـع
  النتائـــج

لإلجابة عن الفرضية الصفرية األولى التي تشير       :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى    * 
تحسين مستوى التحصيل الدراسي بين الطلبة      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في        :" إلى أنه 

 فقد تم حـساب     ،"الذين تلقوا تدريباً على المهارات الدراسية، والطلبة الذين لم يتلقوا التدريب            
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على االختبار البعدي بعد أخـذ األداء علـى االختبـار             

إلى المتوسط الحـسابي  ) 5( و يشير الجدول    ،فرضية للتحقق من صحة هذه ال     تغاير القبلي كمتغير 
المعدل واالنحراف المعياري لمستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة تبعـاً لمتغيـر              

  .المجموعة
  )5(جدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة 
  .ةتبعاً لمتغير المجموع

  االختبار  العدد  مجموعةال  مستوى التحصيل الدراسي
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  ضابطة  6.32  67.48  قبلي  14
  7.44  70.18  بعدي  14
  تجريبية  8.48  70.04  قبلي  14
  7.84  76.96  بعدي  14
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تبار البعدي أن هناك فروقاً ظاهرية بين متوسطات األداء المعدلّة على االخ    ) 5(يتضح من الجدول    
 عند مستوى إحصائية فيما إذا كانت هذه الفروق فروقاً ذات داللة    ةوفقاً لمتغير المجموعة، ولمعرف   

)α≥0.05(  فقد تم حساب تحليل التغاير األحادي، والجدول)ن ذلك) 6يبي.  
  )6(جدول 

  .نتائج تحليل التغاير لألداء على التحصيل الدراسي تبعاً لمتغير المجموعة
مصدر 
  تباينال

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  *الداللة

االختبار 
  القبلي

153.53  1  153.534  2.66  0.10  

  *0.00  20.41  1177.579  1  1177.579  المجموعة
      57.690  53  3057.579  الخطأ

          294034.266  المجموع
  ).α ≥ 0.05(دالة عند مستوى *     

وجود فروق ذات داللة في متوسط التحصيل الدراسي لدى طالبـات           ) 6 (يتضح من الجدول  
 تعزى لمتغير المجموعة، وذلك بعد األخذ بعين االعتبار األداء على االختبار القبلـي           ى األول سنةال
،  وهذه القيمة ذات داللـة       20.41) 53،1(بدرجات حرية ) ف(، حيث بلغت قيمة     )تغايركمتغير  (

، وبالنظر إلى المتوسطات البعدية المعدلّة والواردة في الجدول     )α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى    
وبناء . فإن هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية والتي تلقت تدريباً على المهارات الدراسية           ) 5(

التي تنص على وجود فـروق  تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة و    على ذلك فإنه    
ة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي بين الطلبة الذين تلقـوا تـدريباً علـى          ذات داللة إحصائي  

.                                                                                                         الذين لم يتلقوا تدريباً لصالح الطلبة الذين تلقوا التدريبةالمهارات الدراسية، والطلب
لإلجابة عن الفرضية الصفرية الثانية والتي تشير :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية * 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحسين مستوى الدافعية بين الطلبة الذين تلقوا              :"إلى أنه 
  دراسية، والطلبة الذين لم يتلقوا التدريب تدريباً على المهارات ال

واالنحرافات المعياريـة    ولإلجابة عن الفرضية الصفرية الثانية فقد تم حساب المتوسطات المعدلّة         
 الدافعية بعد األخذ بعين االعتبار األداء القبلي على هذه األبعاد كمتغيـر    مقياسلألداء البعدي على    

  .تغاير
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 المعياري لألداء على الدرجة الكلية لمقياس الدافعية لدى أفراد المتوسط الحسابي واالنحراف
  .ةعينة الدراسة تبعاً لمتغير المجموع

  )7(جدول 

  
 الدافعية بعد األخذ بعـين  مقياسولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات المعدلة لألداء على      

 تبعاً لمتغير الدرجة الكلية االعتبار األداء القبلي على هذه األبعاد، فقد تم حساب تحليل التغاير على             
  . التحليليبين نتائج هذا) 8 (لالمجموعة، والجدو

  )8(جدول 
 تبعاً لمتغير المجموعة بعد أخذ األداء الدرجة الكليةنتائج تحليل التغاير األحادي لألداء على 

  .على االختبار القبلي لكل بعد كمتغير تغاير
درجة   مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعاد

  الحرية
متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  *الداللة

  0.07  3.48  1909.44  1  1909.44  تباراالخ
  *0.003  9.81  5382.161  1  5382.161  المجموعة

      548.490  53  29069.946  الخطأ

  
ــة  الدرج
  الكلية

        56  5607461  المجموع
  

  مستوى الدافعية
  المجموعة

االنحراف   المتوسط الحسابي
  االختبار  المعياري

  
  

  قبلي  22.98  310.71  ضابطة
  21.76  308.42  تجريبية
  9.96  300.50  ضابطة

  
  

  بعدي
  24.86  342.00  تجريبية
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  :ما يلي ) 8(يتضح من الجدول 
ـ لـسنة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية الكلي لدى طالبات ا             تعـزى  ى األول

، وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مـستوى        )9.81) (ف(عة، حيث بلغت قيمة     لمتغير المجمو 
)α ≥ 0.05(        لة الواردة في الجدولوبالنظر إلى المتوسطات المعد ،)فان هذا الفـرق لـصالح   ) 7

تـم رفـض    وبناء على ذلك فإنه     . المجموعة التجريبية التي تلقت تدريباً على المهارات الدراسية       
التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي   ة وقبول الفرضية البديلة الفرضية الصفري 

تحسين مستوى الدافعية بين الطلبة الذين تلقوا تدريباً على المهارات الدراسية والطلبة الـذين لـم                
  .يتلقوا تدريباً لصالح الطلبة الذين تلقوا التدريب

ابة عن الفرضية الصفرية الثالثة والتي تشير  لإلج: النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثالثة    *
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحسين مستوى المهارات الدراسية بين الطلبة             :"إلى أنه 

اسـتخدام   فقد تم ،  "الذين تلقوا تدريباً على المهارات الدراسية، والطلبة الذين لم يتلقوا التدريب          
لمهارات الدراسية تبعاً لمتغير المجموعة للتحقـق مـن         اختبار تحليل التغاير على متغير مستوى ا      

إلى المتوسط الحسابي المعدل واالنحـراف المعيـاري        ) 9(صحة هذه الفرضية، و يشير الجدول       
  .لمستوى المهارات الدراسية لدى أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير المجموعة

راسية لدى أفراد عينة الدراسـة      المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى المهارات الد      
  .تبعاً لمتغير المجموعة

  مستوى المهارات الدراسية
المتوسط   االختبار  العدد  المجموعة

  الحسابي
  االنحراف المعياري

  13.29  183.21  قبلي  14
  ضابطة

  3.33  186.78  بعدي  14
  13.24  185.14  قبلي  14

  تجريبية
  7.18  203.92  بعدي  14

أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في المتوسطات المعدلة بين المجموعة           ) 9(يتضح من الجدول    
التجريبية والمجموعة الضابطة، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق فروقاً ذات داللة إحصائية عند              

فقد تم حساب تحليل التغاير لألداء البعدي على اختبار المهارات الدراسـية            ) α ≥ 0.05(مستوى  
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يبين نتائج هـذا  ) 10( بعين االعتبار األداء على االختبار القبلي كمتغير تغاير، والجدول  بعد األخذ 
  . التحليل

  
  .نتائج تحليل التغاير على متغير مستوى المهارات الدراسية تبعاً لمتغير المجموعة

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  *الداللة

  *0.00  14.951  1749.446  1  1749.446  باراالخت
  *0.00  10.88  1273.018  1  1273.018  المجموعة
      117.010  53  6201.518  الخطأ
        56  2025887  المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات الدراسـية لـدى      ) 10(يتضح من الجدول    
) 53،1(بـدرجات حريـة     ) ف( بلغت قيمة     تعزى لمتغير المجموعة، حيث    ى األول سنةطالبات ال 

، وبالنظر إلى المتوسـطات  )α  ≥ 0.05( ، وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى      10.88
فإن هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية والتـي تلقـت تـدريباً علـى     ) 9(الواردة في الجدول    
التـي  صفرية وقبول الفرضية البديلة     تم رفض الفرضية ال   وبناء على ذلك فإنه     .المهارات الدراسية 

تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحسين مستوى المهارات الدراسية بـين الطلبـة             
الذين تلقوا تدريباً على المهارات الدراسية، والطلبة الذين لم يتلقوا تدريباً لصالح الطلبة الذين تلقوا               

  .التدريب
  الفصــل الخامـــس
        ج والتوصيــاتمناقشــة النتائـ

توجد فروق ذات داللـة   :ة األولى التي تنص على أنه    ـالفرضية النتيجة المتعلقة ب   ـمناقش -1
إحصائية في تحسين مستوى التحصيل الدراسي بين الطلبة الذين تلقوا تدريباً على المهـارات          

  .دريبالت الذين لم يتلقوا تدريباً لصالح الطلبة الذين تلقوا ةالدراسية، والطلب
 فاعلية برنامج التدريب على المهـارات الدراسـية فـي    إليهاوقد أظهرت النتائج التي تم التوصل  

 للقياس القبلي والبعدي علـى      التغاير األحادي ن تحليل   إ ثالدراسي، حي تحسين مستوى التحصيل    
 ة عنـد  ـة إحـصائي  ـاً ذات دالل  ـ أظهر فروق  ى األول سنةمتغير مستوى التحصيل لدى طالبات ال     

  .بين المجموعتين ) α0.05 ≤ (وىـمست
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،  )1991( ، ودراسة أبـو حميـدان      )1995( وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة مصطفى             
 )1989(، ودراسـة بلـومنر  Bender ) 2001 (بنـدر ، ودراسـة  )1993(ودراسة الحريقـي  

Blumner .  
إلى أن برنامج التدريب علـى  التي أشارت    )1986( وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة معالي        

المهارات الدراسية لم يكن فعاالً في تحسين المعدل التراكمي ألفراد العينة، كما تختلف مع نتـائج                
التي أظهرت أن المهارات الدراسية ال يمكنهـا التنبـؤ   McDougle   )1989(دراسة ماكدوجل 

التـي أظهـرت أن      Smith) 2000(سميث  بالتحصيل الدراسي، وكذلك تختلف مع نتائج دراسة        
التدريب على المهارات الدراسية يؤدي إلى عدم تحسن التحصيل بالرغم من حصول الطلبة علـى       

  . معرفة حول المهارات واإلبداع في تطبيقها
وبذلك فإن هذه الدراسة تتفق مع عدد من الدراسات السابقة حول عالقـة المهـارات الدراسـية                 

 النتيجة بأن المهارات الدراسية من العوامل المهمـة فـي           ويمكن تفسير هذه  . بالتحصيل الدراسي 
 فإنه يكون على األغلب أقدر علـى  ةفالطالب الذي يمارس عادات دراسية جيد   . التحصيل الدراسي 

تنظيم وقته، والتعامل مع المواد الدراسية بشكل جيد، كذلك فإنه يكون أقدر على إنجـاز واجباتـه      
  .لهاودروسه اليومية وال يعمل على تأجي

ن من قام بتطبيق البرنـامج فـي تلـك          أكما يمكن تفسير سبب التناقض مع بعض الدراسات في          
 40-30الدراسات وهم المرشدون، قد قدموا برامجهم في جلسات مدتها قصيرة تراوحت ما بـين     

و ست جلسات، وهي غير كافية لتطبيـق البرنـامج التـدريبي علـى              أدقيقة وذلك خالل خمس     
طول من وقت البرنامج حتى تصبح سلوكاً ممارساً يؤديه      أية والتي قد تحتاج وقتاً      المهارات الدراس 

  . الطالب بإتقان وتمكّن
توجد فروق ذات دالله     :هعلى أن  التي تنص    الثانيـة بالفرضية المتعلقة   النتيجةة  ـ مناقش  -2

المهـارات   الذين تلقوا تـدريباً علـى   الطلبة بين    االنجاز  في تحسين مستوى دافعية    إحصائية
  .التدريب الذين تلقوا الطلبة الذين لم يتلقوا تدريباً لصالح والطلبة الدراسية،

 فـي  الدراسـية فقد أظهرت النتائج فاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي للتدريب على المهـارات            
 ن تحليـل  إ حيـث    البرنـامج،  التي طبق عليها     التجريبية للمجموعة   الدافعيةتحسين مستوى   

              عنـد مـستوى     إحـصائية للقياس القبلي والبعدي أظهر فروقاً ذات داللـه         األحادي  التغاير  
) ≥ α0.05 ( المجموعتين بين.  
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،  )1996(  ، ودراسة البوسـعيدي ) 2001( وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة العبداهللا والخليفي      
ــي ــة الكرك ــا  ، )1996( ودراس ــة دبيرن ــر، ودDiperna  )2002( ودراس ــة كرايتل               راس

) 1995( Kreitler.  
ويمكن تفسير هذه النتيجة اعتماداً على نظرة اإلناث للتعلم على اعتبار أنه على درجه بالغة مـن              

 مرموقة، ومحاوله لتغييـر االتجاهـات   ةاألهمية لتحقيق النجاح واالرتقاء، وتحقيق مكانه اجتماعي     
عوامل الثقافية في البيئة األردنية وأثرها في تهيئة الظروف         السلبية نحوهن، مع عدم إغفال دور ال      

المناسبة لزيادة دافعية اإلنجاز لدى اإلناث، مما يسمح بالقول بأن اُألسرة اُألردنية تحث وتـشجع               
وجدير بالذكر أن هذه الدراسة ال تختلـف مـع أي مـن             .اإلناث على التفوق واالمتياز في األداء     

  . النتيجةالدراسات السابقة حول هذه
توجد فروق ذات دالله     :ة التي تنص على أنه    ـ الثالث ة النتيجة المتعلقة بالفرضية   ـمناقش  -3

ا تدريباً على المهـارات   الذين تلقوالطلبة بين ةالدراسي في تحسين مستوى المهارات   إحصائية
  .الطلبة الذين تلقوا التدريب، والطلبة الذين لم يتلقوا تدريباً لصالح الدراسية

فـي تحـسين مـستوى       المهارات الدراسية  برنامج التدريب على     ةأظهرت النتائج فاعلي    فقد    
 للقياس القبلي والبعـدي علـى متغيـر         التغاير األحادي ن تحليل   إ، حيث   المهارات الدراسية 
 عنـد   إحصائية أظهر فروقاً ذات دالله      ى األول سنة لدى طالبات ال   الدراسيةمستوى المهارات   

  . بين المجموعتين  ) α0.05 ≤ ( مستوى
التي أظهرت نتائجها أن برنـامج التـدريب علـى          ) 1986( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة معالي     

كما تتفق مـع نتـائج      . المهارات الدراسية كان فعاالً في تحسين المهارات الدراسية ألفراد العينة         
علـى المهـارات    أظهرت نتائجها أن برنـامج التـدريب   التيSmith  ) 2000(دراسة سميث 

  .الدراسية أدى إلى حصول الطلبة على معرفة حول المهارات واإلبداع في تطبيقها
  .النتيجة حول هذه السابقة ال تختلف مع أي من الدراسات الدراسةوجدير بالذكر أن هذه 
 فيما يتعلق بتحـسن المهـارات       الحالية الدراسة إليها التي توصلت    اإليجابيةويمكن تفسير النتيجة    

 مـن عناصـر تـرتبط    اإلرشـادية  الجماعة، فيما تحمله التجريبية المجموعة لدى أفراد    لدراسيةا
وشـعور   ،دراسية، مثل شعور الفرد بأنه ليس الوحيد الذي يعاني من مشكالت      الجماعةبديناميات  

  . للجماعةالفرد باإلنتماء 
  م ات الدراسـية الـذي قـد       المهار فييتضح من العرض السابق فعالية البرنامج التدريبي                

نجاز وكـذلك  لى تحسين التحصيل الدراسي ودافعية اإلإ إذ أدى    جمعي،رشاد  إللطالبات على شكل    



  خدام برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات الدراسية أثر است

 49 

ليه نتـائج تحليـل التغـاير       إشارت  أالمهارات الدراسية لدى الطالبات المشاركات وذلك وفقاً لما         
  .المستخدماألحادي 

   :ةــات الـدراستوصي* 
  :يـبمايل ة توصي الباحثةـسة الحاليفي ضوء نتائج الدرا   
المسؤولين في مجال التربية والتعلـيم ألهميـة هـذا الموضـوع، واعتبـاره أحـد                تبصير -

  .يـالموضوعات الهامة التي تساهم في تحسين التحصيل الدراس
ة اآلباء واألمهات والمعلمين بضرورة االهتمام بموضوع المهارات الدراسـية لـدى            ـتوعي -

 .يـد العوامل الهامة التي تسهم في التفوق الدراسالطلبة، ألنها أح

، والعمل على تبصير هـؤالء    لبةطلل برامج إرشادية بهدف تطوير المهارات الدراسية ل       ـعم -
 .الطلبة بأهمية هذه البرامج مما يدفعهم إلى المزيد من اإلنجاز والتفوق

بعـض مـشكالت    لمساعدة فـي حـل      لتغالل المرشدين التربويين لنتائج هذه الدراسة       ـاس -
 .ةـادات غير مناسبة في الدراسعالتحصيل الناتجة عن 
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