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ملخص:
هدف هذا البحث �إىل حتليل الو�ضع الراهن لنظام اختيار الطلبة يف كليات الرتبية
باجلامعات الأردنية ،والتعرف �إىل جانب من اخلربة والتجارب العاملية يف جمال اختيارهم.
�إ�ضافة �إىل بناء ت�صور مقرتح ل�رشوط اختيارهم يف �ضوء املعايري العاملية .اعتمد البحث
على املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدم الباحث قائمة ب�رشوط اختيار الطلبة يف كليات
الرتبية ،وطبق هذه الأداة على عينة تكونت من ( )68ع�ضو هيئة تدري�س يف كليات الرتبية
باجلامعات الأردنية .وقد �أظهرت نتائج البحث االهتمام املتزايد للجامعات العاملية
ب�رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية ،حيث تنوعت ال�رشوط وفق فل�سفة تلك الكليات
ور�ؤيتها ور�سالتها ،واقرتح الباحث ت�صوراً حمدداً ل�رشوط االختيار التي ميكن تطبيقها يف
كليات الرتبية باجلامعات الأردنية ،والتي تتمثل مبا ي�أتي:
● ●�أوالً :الفح�ص الطبي للت�أكد من خلو املتقدمني من �أمرا�ض �سارية (معدية) � ،أو
�إعاقات متنعهم من مزاولة مهنة التدري�س.
●

●ثانياً :اجتياز املقابلة ال�شخ�صية باملعايري املقرتحة لها.

● ●ثالثاً� :إبداء اجتاهات ايجابية نحو مهنة التدري�س على مقيا�س الإجتاه نحو مهنة
التدري�س.
●

●رابعاً :اجتياز اختبار القدرات العامة بالدرجة التي حتددها الكلية �أو الق�سم.

وخل�ص البحث �إىل �أنه حان الوقت لإعادة النظر يف تلك ال�رشوط املتبعة يف كليات
الرتبية باجلامعات الأردنية ،والتي تعتمد معدل الطالب يف الثانوية العامة �رشط ًا وحيداً.
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Abstract:
This research aimed at analyzing the current situation of the system
being used to select students for admission to the education colleges at
Jordanian universities and identifying some of the international experience
and experiments regarding candidate selection in addition to establishing a
suggested perception of selection requirements in view of the international
criteria.
The research was based on the descriptive analytical method and
utilized a list of student selection requirements being used by the education
colleges. This tool was applied on a sample of 68 faculty members in the
education colleges of Jordanian universities. The research results reflected
an increasing interest of the international universities in the student selection
requirements of education colleges. The requirements varied in accordance
with the philosophy, vision, and mission of these colleges. The researcher
suggested a definite perception of the requirements that could be applied by
the education colleges of Jordanian universities. Accepted candidates should
meet the following requirements:
●● First: Passing a medical examination to ensure that the candidate
does have any infectious diseases or disabilities that prevent him
from practicing the teaching career.
●● Second: Passing a personal interview in accordance with suggested
criteria.
●● Third: Demonstrating positive attitudes toward the teaching career
as shown on the attitude scale.
●● Fourth: Passing the General Aptitude Test as determined by the
college or division.
The researcher has concluded that it is time to reevaluate the existing
requirements followed by the education colleges at the Jordanian universities
which consider the student grade average in the High School Examination as
the only admission requirement.
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خلفية البحث:
تعد مهنة التعليم من �أ�رشف املهن و�أجلها؛ لأنها يف الأ�سا�س اقتداء بدور الر�سول
ول ِّم ْن ُه ْم
}ه َو ا َّلذِي َب َع َث فيِ ْ أ
ني َر ُ�س اً
الُ ِّم ِّي َ
وهو املعلم الأول للب�رشية م�صداق ًا لقوله تعاىل ُ
ِني{
اب َوالحْ ِ ك َْم َة َو�إِن كَ ا ُنوا مِ ن َق ْبلُ َلفِي َ�ضلاَ ٍل ُّمب ٍ
َي ْتلُو َعل َْي ِه ْم �آ َيا ِت ِه َو ُي َزكِّي ِه ْم َو ُي َعل ُِّم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
(اجلمعة . )2،وقد حث الإ�سالم عليها من خالل ت�أكيد ر�سول اهلل بقوله( :خريكم من تعلّم
القر�آن وعلّمه) (�صحيح البخاري ،حديث رقم. )4639 :
وقد و�صف الغزايل (د.ت )115 :دور املعلم ب�أنه دور مهم وعظيم ،بحيث �شكّل �أمانة
وم�س�ؤولية بني املعلم وربه و�أولياء الأمور ،فالوالد �سبب الوجود احلا�رض واحلياة الفانية،
واملعلم �سبب احلياة الباقية.
ومنذ �أكرث من �ألف �سنة قال �سي�سرتو (�« : )Sestroإن �أعظم هبة ميكن �أن نقدمها
للمجتمع تعليم �أبنائه» .ويبدو �أن كلماته ما زالت تعرب عن م�شاعر �إن�سانية رقيقة ،فاملعلم
منذ �أن وجد التعليم ما زال يقدم خدمة مهنية لأمته من خالل متكني الطلبة من اكت�ساب
املعارف والقيم واملثل العليا (التكروري والق�ضاه. )2006 :49،
يحتل التعليم مكان ًة ذات م�س�ؤولية مهمة جتاه املجتمع والأفراد من حيث ال�سلوك
الإجتماعي والفردي .وهذا يتطلب من املعلم:
1 .1االلتزام بال�سلوك االجتماعي املقبول يف املجتمع.
2 .2تكامل ال�صفات ال�شخ�صية امل�ستقيمة من ح�ضور الذهن والدقة يف الأداء وح�سن
الت�رصف؛ ليكون قادراً على االعتماد على حوا�سه و�صحته وحيويته.
حتتاج مهنة التعليم �إىل جمموعة من ال�رشوط واخل�صائ�ص والواجبات التي يجب �إما
�أن يتمثلها املعلم �أو يقوم بها ليكون تعليمه ذا �أهمية �سواء �أكان داخل ال�صف �أم خارجه.
وتتنوع هذه ال�رشوط فمنها ما يتعلق بالأمور ال�صحية والنف�سية واالجتماعية ،ومنها ما
يتعلق بالأمور العلمية والأخالقية.
ت�ؤكد جماعة اخوان ال�صفا �أن الإن�سان ال ي�ستغني عن معلم ير�شده ويعلمه ،وال�سبب
يف ذلك يرجع �إىل �أن �أعمال النف�س الإن�سانية املكت�سبة �أنواع عدة �أهمها :العلوم واملعارف،
والأخالق ،والآراء واملعتقدات ،والكالم والأقاويل ،والأعمال واحلركات .وي�ضع الإخوان
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�رشوطاً عديدة ملن �سيختارونه لهذه املهمة ومن ذلك:
● ●الزهد يف الدنيا وقلة الرغبة فيها.
● ●العلم بالدين والعمل به.
● ●االجتهاد يف تطهري النف�س وحتمل امل�شاق يف �سبيل العلم.
● ●الذكاء وجودة الطبع.
● ●ان يكون قدوة ح�سنة ملن يعلمه يف �أموره كافة.
● ●ال�شفقة والرحمة باملتعلمني وال�صرب عليهم (الر�شدان. )2004 :317 ،
و�أ�سهب القاب�سي يف حتليل واجبات املعلم و�رشوطه وما حول ذلك ،ومل يكن ذلك
الإ�سهاب حول النواحي املهنية �أو بحث ًا يف الأمور التعليمية والرتبوية مبا�رشة ،بقدر ما
هو معاجلة لاللتزامات اخللقية �أو ال�رشوط ال�رشعية التي تدور حول مهنة املعلم ،ومن ذلك
الرفق :فعلى املعلم وهو البديل عن الأب �أن يكون رحيم ًا بالأوالد ،ولي�س له �أن يكون دائم ًا
عاب�ساً؛ لأن العبو�س من الفظاظة ،بل يعتادها ال�صبيان «فيجر�أون عليه» ،ومن املنا�سب
�أي�ض ًا �أن ال يتب�سط لهم تب�سط اال�ستئنا�س ،ولذا يكون املوقف املتزن هو الذي ي�ستوي بني
النقي�ضني (�شم�س الدين. )1990 :65 ،
ويقررالغزايل �أن من ا�شتغل بالتعليم فقد توىل �أمراً عظيم ًا وخطراً ج�سيماً ،ولذا يجب �أن
يكون عامل ًا مبهمته و�آدابها ووظائفها ،ولهذا فلي�س كل عامل ي�صلح �أن يقوم مبقام املر�شد
ودوره� ،أو املربي ،فيجب على املعلم �أن يكون عامل ًا مبا يعلم ،ورع ًا وح�سن اخللق ،لأنه
يقوم مبهمة الت�أديب والدعوة �إىل اهلل تعاىل ،وتربية الأجيال لتكييفهم مع بيئتهم الروحية
واالجتماعية (الر�شدان . )2004 :477،وي�شري �إىل �أهم �صفات املربي يف كتابه «ر�سالة �أيها
الولد» حيث يقول .....« :و�إين �أبني لك بع�ض عالماته على �سبيل الإجمال حتى ال يدعي كل
�أحد �أنه مر�شد .فنقول :من يعر�ض عن حب الدنيا وحب اجلاه ،وكان قد تابع ل�شخ�ص ب�صري
تت�سل�سل متابعته �إىل �سيد املر�سلني  ،وكان حم�سن ًا ريا�ضة نف�سه بقلة الأكل والقول
والنوم ،وكرثة ال�صلوات وال�صدقة وال�صوم .وكان مبتابعته ذلك ال�شيخ الب�صري جاع ًال
حما�سن الأخالق له �سرية كال�صرب وال�صالة وال�شكر والتوكل واليقني والقناعة وطم�أنينة
النف�س واحللم والتوا�ضع والعلم وال�صدق واحلياء والوفاء والوقار وال�سكون والت�أين و�أمثالها،
فهو �إذن نور من �أنوار النبي  ،ي�صلح لالقتداء به .ولكن وجود مثله نادر �أعز من الكربيت
الأحمر» (�شم�س الدين . )235 :1985،فالغزايل يقرر �أن من �أهم �صفات املربي الطاعة
والعبادة ،وحتلّيه بجملة من الأخالق الكرمية ليكون قدوة لطلبته .وي�ؤكد �أن هذه ال�رشوط
نادرة التوفر ،ولذا يجب البحث عنها بكل دقة و�شفافية.
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يدلل ابن جماعة يف كتابه تذكرة ال�سامع واملتكلم على �أن حتقيق �أهداف التعليم
منوطة بح�سن اختيار املعلم بقوله «و�إذا �سربت �أحوال ال�سلف واخللف مل جتد النفع يح�صل
غالب ًا والفالح يدرك طالب ًا �إ ّال �إذا كان لل�شيخ (املعلم) من التقوى ن�صيب وافر ،وعلى �شفتيه
ون�صحه دليل ظاهر» .لذا فلي�س كل فرد ي�صلح للتعليم� ،إمنا ي�صلح من ت�أهب له و �أع ّد �إعداداً
جيداً (عبد العال. )1985 ،
يرى الزرنوجي املذكور يف (العمايرة� )303 :2000،أن على املعلم �أن يت�صف بال�صرب
وال�شفقة والرحمة ،ولذلك فهو ال يخا�صم وال يعادي �أحداً .يقول« :وينبغي �أال ينازع �أحداً ،وال
يخا�صمه لأنه ي�ضيع وقته» ،وذكر �أي�ضاً�« :إياك واملعاداة ف�إنها تف�ضحك وت�ضيع وقتك».
ومن ال�صفات التي ا�شرتط وجودها يف املعلم� ،أن يكون ورع ًا تقي ًا بعيداً عن ال�صفات ال�سيئة،
همه طلب الآخرة وعدم االهتمام بالدنيا .يقول« :ال
و�أن يكون متعبداً تقياً ،يخ�شى اهلل ،يكون ّ
ينبغي للعاقل �أن يهتم لأمر الدنيا لأنه ي�رض وال ينفع ،وهموم الدنيا ال تخلو من الظلمة يف
القلب ،وهموم الآخرة ال تخلو من النور يف القلب»� .إ�ضافة �إىل تركيزه على االهتمام مبظهر
املعلم وهندامه فيقول« :فينبغي للمعلم �أن يظهر مبظهر ح�سن يك�سبه االحرتام تعظيم ًا للعلم
والعلماء».
وي�ؤكد ابن �سينا يف �سيا�سة الرجل ولده «�أن يكون م�ؤدب ال�صبي عاق ًال ذا دين ،ب�صرياً
بريا�ضة الأخالق ،حاذق ًا بتخريج ال�صبيان ،وقوراً رزيناً ،بعيداً عن اخلفة وال�سخف ،قليل
التبذل واال�سرت�سال بح�رضة ال�صبي ،غري كز وال جامد ،بل حلو ذي مروءة ونظافة ونزاهة.
قد خدم �رساة النا�س ،وعرف ما يتباهون به من �أخالق ،ويتعايرون به من �أخالق ال�سفلة،
وعرف �آداب املواكلة واملحادثة واملعا�رشة» .فاملعلم عنده يحمل معه �إىل طلبته نتائج
خربته وجتاربه يف احلياة ،منذ طفولته حتى حلظة نقل العلم .وهو الذي يعلّم ،ويبني
الأخالق ،ويهيئ حلياة املجتمع الكرمية (�شم�س الدين. )1988 :253،
يواجه املعلم يف الآونة الأخرية العديد من التحديات خا�صة يف ظل هذا االنفجار
املعريف والتطور التكنولوجي الذي مل ي�سبق له مثيل مما ي�ؤثر على عمل املعلم والأدوار
املنوطة به حالي ًا وم�ستقبالً .ي�شري �صالح (� )2002 :87إىل ر�سم جديد لأدوار م�ستقبلية
للمعلم يتحقق من خالل اال�ست�رشاف العملي املعتمد على البحوث والدرا�سات والتقارير،
وحتديد مالمح ال�صورة التقريبية ملهمات املعلم اجلوهرية ،مع ت�أكيد �أهمية تفعيل ميثاق
املعلم كمرجعية قائمة ،وجتديد �رشوطه وموا�صفاته التف�صيلية ،واجلدية يف تنفيذ بنوده،
فيكون معلم امل�ستقبل �صانع ًا للمعرفة ،وقادراً على الإبداع من غري حرية �أو تخبط.
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وي�ؤكد كامل � 2006 :1147أن تكنولوجيا املعلومات �سوف متار�س ت�أثرياً مت�سارع ًا
على �أدوار املعلم ،بحيث ي�صبح مهني ًا متخ�ص�ص ًا على درجة عالية من التميز والع�رصية،
و�سوف تزداد م�س�ؤولية املعلمني عن منوهم املهني من خالل التعلم الذاتي.
وبني �سكايبك وكونيل (� )Skibeck and Conell, 2004أنه يف ا�سرتاليا توقعت
درا�سات املجل�س الوزاري وت�شغيل ال�شباب �أن يعاد ت�شكيل مهنة التدري�س يف العقد القادم
حتى �سنة  2014بحيث تتغري �أدوار املعلمني وم�س�ؤولياتهم وم�ستوى �أدائهم.
وقد ذكر كوتون (� )Cotton, 2005أن من �أهم �أدوار املعلم يف ظل اجلودة هو التخلي عن
القدمي ،واالهتمام بالبحث واالبتكار والتجريب واعتناق النظريات واملمار�سات اجلديدة ،كما
ذكر بيننت (� )Bennentt, 2000أن الأدوار اجلديدة للمعلم يف امل�ستقبل ،والتي يجب تدريبه
عليها هي� :أن يكون مالحظا ً ومت�أم ًال ومراجع ًا لتدريبه ب�صفة م�ستمرة ،ومدرك ًا لأهمية
البحث وجمرب ًا لكل الأفكار والنظريات واملمار�سات اجلديدة ،و�صانع ًا لقرارات مبنية على
املعرفة واخلربة ،وحا ًال للم�شاكل وداعي ًا �إىل الت�سا�ؤل والنقد ،وم�شارك ًا للأكادمييني يف
�إجراء البحوث وتطبيقها.
وتتزايد �أهمية املعلم يف �ضوء الأدوار اجلديدة التي ينبغي �أن يقوم بها ،فقد �أ�صبح
مر�شداً �إىل م�صادر املعرفة ،ومن�سق ًا لعمليات التعليم ،ومقوم ًا لنتائج التعلّم ،وموجه ًا مبا
ينا�سب قدرات الطلبة وميولهم.
وبناء على ما �سبق ،وانطالق ًا من التحديات اجل�سام التي تواجه املعلم والتي حتتاج
ً
�إىل خربات جديدة وفكر جديد و�أ�ساليب جديدة ومهارات جديدة ،ويف ظل تغيرّ �أدوار املعلم
يف امل�ستقبل ،و�سعي ًا ل�ضمان جودة �أداء املعلم ،التي حتدد درجة جودة الأجيال القادمة
التي يتوقف عليها م�ستقبل الأمة ،ف�إنه ي�ستوجب على كليات الرتبية ح�سن اختيار مدخالتها
املتمثلة بالطلبة.
ي�ضع اختيار الطالب يف كلية الرتبية الأ�سا�س لإعداده ملمار�سة مهنته م�ستقبالً ،ف�إن
اختري على الوجه احل�سن وروعيت متطلبات مهنته يف هذا االختيار ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل
�إيجاد معلم قوي مفكر وناقد .ولكن يالحظ عدم اقبال الطلبة املتفوقني على دخول كليات
الرتبية ،ورمبا يعود ذلك �إىل �أ�سباب عدة منها :عدم تقدير مهنة التعليم يف نظر جمتمعاتنا،
�إ�ضافة �إىل تدين رواتب املعلمني.
ومبا �أن كليات و�أق�سام الرتبية يف اجلامعات تقوم بالدور الأ�سا�س يف �إعداد املعلمني
وت�أهيلهم يف املراحل وامل�ستويات التعليمية كافة ،فقد �أ�صبح لزام ًا عليها �أن تقوم بعملية
تطوير م�ستمر لرباجمها املختلفة لتتالءم واحتياجات الطلبة واملجتمع ،وان تعمل على
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�ضمان جودة التعليم املقدم للطلبة الذين �سيمار�سون مهنة التعليم م�ستقبالً .فمهنة التعليم
كغريها من املهن كالطب والهند�سة ،ال ميكن �أن يحرتفها �إال من �أع ّد لها �إعداداً خا�ص ًا من
حيث اكت�ساب املهارات واملعارف واخلربات املطلوبة ،وخا�صة من يعي�ش يف ع�رص �أ�صبح
التغيري امل�ستمر �سمة من �سماته (�أبو دقة . )2006 ،
ولذا ،تع ّد عملية ت�أهيل املعلم عملية م�ستمرة تبد�أ منذ اختياره لاللتحاق بكليات
الرتبية �إىل �أن ينتهي عمره الوظيفي يف مهنة التعليم .ومبا �أن الواقع الذي يعي�ش فيه
الإن�سان العربي املعا�رص يختلف كثرياً عما كان عليه يف املا�ضي ،ف�إنه يرتتب على ذلك
زيادة �أعباء من يتوىل �أمر �إعداد املعلم وم�س�ؤولياته ،وتفر�ض هذه الأعباء وامل�س�ؤوليات
املتزايدة زيادة يف الإهتمام بح�سن اختيار الطالب املعلم (الأحمد. )2005 :41 ،
تت�سم عملية اختيار الطلبة ب�أنها عملية نظامية لها هدفان :الأول هو جذب املر�شحني
املنا�سبني للتخ�ص�ص ،والثاين هو حتقيق التوافق بني املر�شح والتخ�ص�ص ،مما يقلل من
خماطر وقوع �أخطاء �أو م�شكالت بني الكلية وبني املر�شح للتخ�ص�ص .وتربز �أهمية اختيار

الطلبة يف كليات الرتبية فيما ي�أتي:

♦ ♦�إذا �أردنا �أن نطور العملية التعليمية ،فال بد من ح�سن اختيار الطلبة املعلمني.
♦ ♦عدم التوفيق يف اختيار الطلبة املعلمني يف كليات الرتبية ينعك�س �سلب ًا على
خمرجات العملية التعليمية ،وعدم رغبة بع�ضهم يف مهنة التعليم.
تعر�ضت درا�سات عدة ل�رشوط القبول و�أ�س�سه يف كليات الرتبية يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف العامل .فقد قامت كا�سي و�شايلد�س ( )Casey and Childs, 2007بدرا�سة
هدفت �إىل التعرف �إىل معايري القبول يف برنامج ت�أهيل املعلمني يف امريكا ال�شمالية .وقد
ا�ستعر�ضتا املعايري امل�ستخدمة يف جميع �أنحاء امريكا ال�شمالية الختيار معلمي امل�ستقبل
وهي :املعدل الرتاكمي ،واملقابلة ،واختبارات القبول ،ور�سائل التو�صية� ،أو ا�ستخدام �أكرث
من معيار .وقد نوق�شت نقاط القوة وال�ضعف يف كل معيار من تلك املعايري .وك�شفت نتائج
الدرا�سة عن �أن معايري القبول حتتاج �إىل فح�ص دقيق للت�أكد من �أنها �ست�ؤدي �إىل �أن يكون
خريجو هذه الربامج معلمني ناجحني ،و�أكدت على �أن بع�ض احلدود الدنيا ملتطلبات املعدل
الرتاكمي لبع�ض الربامج غري م�سوغة .و�أو�صت الدرا�سة ب�أن تكون معايري القبول مبنية على
بحث احتياجات املعلمني املبتدئني.
و�أجرى عامر ( )2005درا�سة هدفت �إىل التعرف على الواقع احلايل لكلية الرتبية
بجامعة الأزهر ،والتعرف �إىل �أهم االحتياجات احلالية والكمية والكيفية التي يجب �أن
ت�ستجيب لها كلية الرتبية ،والتعرف �إىل االجتاهات العاملية املعا�رصة يف تنظيم كليات
322

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس والعشرون ( - )2كانون الثاني 2012

الرتبية ،وبناء ت�صور مقرتح لتطوير كلية الرتبية يف �ضوء احتياجات املجتمع وحتديات
امل�ستقبل ،واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي ،وكانت �أداتها اال�ستبانة التي طُ ّبقت على
عينة قوامها ( )69ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة الأزهر ،ترتاوح
رتبهم العلمية مابني (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�ساعد ،ومدر�س)  ،وا�ستبانة �أخرى طُ ّبقت على عينة من
طلبة كلية الرتبية بجامعة الأزهر قوامها ( )510طالب وطالبة بال�شعب العلمية والأدبية،
وكانت �أهم نتائج الدرا�سة �رضورة ا�ستخدام �أكرث من معيار للقبول يف كلية الرتبية بجامعة
الأزهر ،وا�ستخدام �أكرث من و�سيلة لتقومي الطلبة فيها ،و�رضورة تلبية املقررات الحتياجات
الطلبة املختلفة ،وتقدمي اخلدمات النف�سية وال�صحية.
قام بدير ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل ر�صد �أوجه الق�صور التي تعاين منها كليات
الرتبية ،وبيان مدى احلاجة لتجويد العمل بها مت�شي ًا مع متغريات الع�رص وحتدياته،
وعر�ض خلربات بع�ض الدول التي حققت تقدم ًا ملمو�س ًا يف جمال تطبيق نظام االعتماد
الأكادميي بهدف اال�ستفادة من هذه اخلربات يف التو�صل �إىل �صيغة منا�سبة لنظام اعتماد
�أكادميي لكليات الرتبية يف م�رص ،وو�ضع ت�صور م�ستقبلي ملا ينبغي �أن تكون عليه كليات
الرتبية �سعي ًا لتحقيق اجلودة وحت�سني الأداء بها .ا�ستخدم الباحث يف درا�سته قائمة مبعايري
االعتماد الأكادميي لكليات الرتبية ،وطبق هذه الأداة على عينة تكونت من ( )160ع�ضواً
من �أع�ضاء هيئة التدري�س من الرتبويني .وكان من �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
�أن كليات الرتبية هي امل�ؤ�س�سات امل�سئولة على �صعيد امل�ستوى الر�سمي عن �إعداد املعلمني
يف م�رص ،وعلى الرغم من هذا الدور ف�إنها تعاين من بع�ض �أوجه الق�صور ،ويجب �أن ت�صاغ
�أهداف كليات الرتبية بحيث ت�صبح موجهة للعمل بها ،وميكن االعتماد عليها يف عمليات
التقومي ،من ال�رضوري تطوير �إدارة كليات الرتبية بحيث يتغري مفهوم الإدارة وحماولة
الأخذ مبفهوم �إدارة اجلودة ال�شاملة ،و�أن ُيقبل الطلبة يف �ضوء معايريال ت�سمح بدخول هذه
الكليات �سوى الطلبة ذوي امل�ستويات العقلية واملعرفية واملهارية العالية ،ومن ثم �إمكانية
احل�صول على خمرجات ذات جودة عالية.
و�أجرت الالمكي ( )Al- Lamki, 2002درا�سة بحثت حتديات القبول والعدالة والتخا�صية
يف التعليم العايل يف �سلطنة عمان يف �ضوء عدم التوافق بني الطلب الكبري يف التعليم
العايل والعدد املحدد من املقاعد اجلامعية .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �سلطنة عمان حتتاج �إىل
ت�رشيعات جديدة للتعليم العايل تكون فعالة يف حل م�شكالت القبول يف التعليم العايل.
وقام العمر ( )2001بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أهمية القدرة التنب�ؤية لن�سبة
الثانوية العامة واختبار القبول التحريري كمعيارين للقبول يف كلية املعلمني باململكة
العربية ال�سعودية ميكن االعتماد عليهما كم�ؤ�رشين للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي للطالب يف
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نهاية ال�سنة الأوىل اجلامعية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )639طالب ًا بكليات املعلمني
الذين ُقبلوا للعام الدرا�سي  ،1999 -1998والذين �أنهوا درا�سة ف�صلني درا�سيني ،وقد
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ن�سبة الثانوية العامة هي �أف�ضل معايري القبول التي لها
القدرة التنب�ؤية بنجاح الطالب ،و�أو�صت بالتوقف عن ا�ستخدام اختبار القبول التحريري
املطبق نظراً ل�ضعفه ال�شديد يف التنب�ؤ بنجاح الطالب ،وبالتايل �رضورة العمل على بناء
وتقنني اختبارات قبول ي�شارك يف �إعدادها نخبة من املتخ�ص�صني يف املادة العلمية ويف
القيا�س والتقومي.
و�أجرى اخلاليف ( )2001درا�سة هدفـت �إىل ا�ستق�صاء مدى فاعلية معدل الثانوية
العامة يف حت�صيل الطالب يف كليات الرتبيـة بجامعة �صنعـاء بجمهوريـة اليمـن ،بلغت
عينة الدرا�سة ( )260طالب ًا وطالبة تخرجوا يف العام الدرا�سي  ،1999 /98وقد جاءت

نتائج الدرا�سة كما ي�أتي:

♦ ♦وجود عالقة ارتباطية موجبة بني معدل الطالب يف الثانوية العامة ،وم�ستوى
حت�صيله اجلامعي.
♦ ♦وجود عالقة ارتباطية موجبة بني نوع التخ�ص�ص يف الثانوية العامة ،وم�ستوى
التح�صيل الدرا�سي املتخ�ص�ص يف املرحلة اجلامعية.
♦ ♦ملعدل الطالب يف الثانوية العامة قيمة تنب�ؤية بتح�صيله الدرا�سي يف ال�سنة الأوىل
من اجلامعة ب�صورة �أقوى يف الدرا�سات العلمية عنه يف الدرا�سات الإن�سانية .وقد �أكدت
الدرا�سة ب�رضورة التفكري ب�إدخال معايري �أخرى جديدة للقبول �إ�ضافة �إىل معدل الثانوية
العامة ك�رشط �أ�سا�سي للقبول.
وقدم الزهراين ( )2001ورقة عمل هدفت �إىل الوقوف على حمددات القبول يف التعليم
العايل ال�سعودي ،ومدى مو�ضوعية تلك املحددات للقبول يف التعليم العايل ،وقد تو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن �شهادة الثانوية العامة ال ت�صلح كمعيار منفرد للقبول ،لأن قيمتها
االرتباطية مع حمكات النجاح ال تتجاوز ( )%60يف خمتلف الدرا�سات العربية والأجنبية،
كاف للتنب�ؤ بالنجاح اجلامعي ،ولكن تظل �رشط ًا �أ�سا�سي ًا للقبول يف
فهي تعد معياراً غري ٍ
الدرا�سة اجلامعية.
كما هدفت درا�سة الزيود ( )2000الك�شف عن ت�صورات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات
العلوم الرتبوية عن �أ�س�س القبول يف اجلامعات الأردنية الر�سمية .تكونت عينة الدرا�سة من
( )98ع�ضواً من بني جمموع جمتمع الدرا�سة البالغ عددهم ( )147ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الر�سمية للعام اجلامعي .2000 /1999
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�أظهرت نتائج الدرا�سة:
♦ ♦وجود ترتيب للر�ضا عن �أ�س�س القبول املتبعة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية الر�سمية ،حيث بلغت درجة الر�ضا الكلية
( )128.26درجة متثل ( )%68من العالمة الكلية على املقيا�س املخ�ص�ص لذلك ،وهي ن�سبة
متو�سطة من الر�ضى عن �أ�س�س القبول املتبعة ،ميكن �أن تعزى �إىل متغري اجلامعة والتفاعل
بني اجلامعة واخلربة ،ول�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة م�ؤتة.
♦ ♦عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كليات العلوم الرتبوية باجلامعات الأردنية يف ت�صوراتهم حول تطوير �أ�س�س القبول
املتبعة حالي ًا ميكن �أن تعزى �إىل �أي من متغريات الدرا�سة �أو التفاعل بينها.
وحاولت درا�سة بغدادي ( )2000التعرف �إىل �سيا�سات اختيار املعلمني لاللتحاق
مبهنة التدري�س و�رشوط املهنة ومعايري اختيارهم  ،ك�شفت نتائج الدرا�سة عن �أنه ينبغي
�إعداد املعلم على غرار �إعداد الطبيب ب�إ�ضافة �سنة امتياز بعد تخرجه تكون �أ�سا�س ًا ملزاولة
املهنة بعد ذلك ،والعمل بنظام ترخي�ص ملزاولة املهنة ،وان ت�شرتك النقابة يف منح هذه
الرتاخي�ص ،وربط برامج التنمية املهنية للمعلمني ب�رشط جتديد الرتخي�ص مبزاولة املهنة
كل فرتة حمددة ،والتخفيف من حدة املركزية والإجتاه نحو الالمركزية يف �سيا�سة توظيف
املعلمني ،و�رضورة �إن�شاء جهاز تكون مهمته و�ضع معايري و�رشوط القبول بكليات الرتبية،
ومن ثم االلتحاق مبهنة التعليم ،والعمل على �إيجاد مزيد من الرتابط بني م�ؤ�س�سات �إعداد
املعلم ،وبني خطوط الإنتاج من العملية التعليمية ،وا�شرتاك ممثلني من مديريات الرتبية
والتعليم ونقابة املعلمني وم�ؤ�س�سات �إعداد املعلم يف ر�سم �سيا�سة القبول بكليات الرتبية،
وتطوير املناهج مبا يالئم احتياجات �سوق العمل .
ويف درا�سة اخلطيب ( )1999التي هدفت �إىل حتليل �أثر التحوالت الدميقراطية على
التعليم اجلامعي يف جماالت عدة منها� :سيا�سات قبول الطلبة يف اجلامعات الأردنية،
وال�سيا�سات املتعلقة با�ستقطاب وتعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س وترقيتهم ،واحلرية
الأكادميية� ،أ�شارت �إىل نتائج عدة �أهمها� :إن الإبقاء على معدل الطلبة يف امتحان �شهادة
الدرا�سة الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول يف اجلامعات الأردنية �إمنا يعد خمالفة
�رصيحة للتحول الدميقراطي يف الأردن ،وانتهاك ًا ملبادئ الدميقراطية القائمة على �أ�سا�س
امل�ساواة والعدل وتكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة� ،سواء كانوا من �سكان العا�صمة �أم
�سكان الأرياف والبوادي الأردنية.
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وقام هارمان ( )Harman, 1994بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ال�سيا�سات
واملمار�سات املتبعة يف اختيار الطلبة وقبولهم يف التعليم العايل يف منطقة �آ�سيا ،وقد
ك�شفت �أن احلاجة قد �أ�صبحت �رضورية وما�سة للقيام بدرا�سات جادة وميدانية لتقدم �أ�س�س
ومعايري اختيار الطلبة وقبولهم يف الدرا�سة اجلامعية ح�سب حاجة جمتمعات هذه البلدان.
و�أ�شارت �إىل العوامل املتعددة ال�ضاغطة على �صانعي القرار يف هذه املجال ،وبينت �أن
الهدر وعدم الكفاءة املالحظ يف نظام التعليم العايل يف هذه املنطقة يعود �إىل ال�سيا�سات
العامة لاللتحاق التي يتبناها �صانع القرار ان�سجام ًا مع ال�ضغوط ال�سيا�سية واالجتماعية
املحيطة به ،و�إىل عدم املواءمة بني �شعار دميقراطية التعليم و�رضورة االنتقاء والفرز يف
اختيار الطلبة يف التعليم العايل.

يالحظ الباحث بعد مراجعته للدرا�سات ال�سابقة ما ي�أتي:
♦ ♦مل يجد الباحث درا�سة واحدة تطرقت �إىل و�ضع ت�صور مقرتح حول �رشوط اختيار
الطلبة يف كليات العلوم الرتبوية باجلامعات الأردنية.
♦ ♦�أو�صت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة بعدم اعتماد املعدل العام يف الثانوية العامة
كمعيار وحيد الختيار الطلبة يف كليات الرتبية.
♦ ♦حماولة الباحث ا�شتقاق �رشوط و�أ�س�س اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات
الأردنية يف �ضوء معايري وخربات عاملية.
وبناء على ما �سبق ،يحاول هذا البحث �إلقاء ال�ضوء على �رشوط اختيار الطلبة يف
ً
كليات الرتبية باجلامعات الأردنية ،و�أ�ساليب اختيارهم ،وتقدمي ت�صور مقرتح ل�رشوط
االختيار التي ميكن ا�ستخدامها يف انتقاء �أف�ضل الطلبة املتقدمني لاللتحاق بكليات الرتبية
يف �ضوء �رشوط االختيار العاملية.

مشكلة البحث:
�إن الهدف الرئي�س لربامج ت�أهيل املعلمني هو انتاج معلمني جيدين للمدار�س الأ�سا�سية
والثانوية وهذ ال يت�أتى �إال �إذا كانت مدخالتها جيدة ( .)Grant, 1999وبالنظر �إىل �رشوط
يالحظ �أنها تكاد ال تفي بالغر�ض –
اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية َ
من وجهة نظر الباحث� -إذ تعتمد �رشط ًا واحداً هو معدل الطالب يف الثانوية العامة ،الذي
وبناء على ذلك ُيقبل بع�ض
يعد مقيا�س ًا غري حقيقي من �أجل املفا�ضلة ال�صحيحة بني الطلبة،
ً
الطلبة وفق ًا للرغبة الأوىل من اختياراتهم� ،أما بع�ضهم الآخر فيقبل ب�أي تخ�ص�ص حتى لو
326

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس والعشرون ( - )2كانون الثاني 2012

مل يكن رغبته الأوىل �أو الثانية �أو الثالثة ،وهذا قد يرتتب عليه �سلبيات تربوية واجتماعية،
حيث ُيعتمد معدل ( )%65كحد �أدنى للقبول يف كليات الرتبية باجلامعات الر�سمية ،ومعدل
( )%60يف اجلامعات اخلا�صة ح�سب قرار جمل�س التعليم العايل يف وزارة التعليم العايل
ومرب للأجيال
الأردنية رقم  ،2010 /28دون النظر �إىل دور هذا الطالب كمعلم م�ستقبل
ٍ
وعلى عاتقه تقع م�س�ؤوليات ج�سام ال ميكن اال�ستهانة بها .فعلى يديه يتخرج الطبيب
واملهند�س واملمر�ض و�أفراد املجتمع كافة.
ومما دعا الباحث للقيام بهذا البحث مالحظته �ضعف بع�ض الطلبة امل�سجلني يف
ق�سم العلوم الرتبوية بجامعة البرتا اخلا�صة يف تخ�ص�صي معلم ال�صف وتربية الطفل من
الناحية الثقافية واالجتماعية والعلمية وال�صحية .فعلى �سبيل املثال كيف ميكن لطالب ذي
احتياجات خا�صة (�إعاقة حركية� ،إعاقة ب�رصية) �أن ميار�س مهنة التعليم لطلبة املرحلة
الأ�سا�سية الدنيا التي تتطلب منه التوا�صل ال�سمعي الب�رصي ،والتفاعل ،والقراءة ،والكتابة،
والتعزيز ،وا�ستخدام �أدوات التقومي املتنوعة؟ وكيف �سيكون �أداء الطالب املعلم �إذا مل يكن
راغب ًا يف مهنة التعليم؟ �إ�ضافة �إىل تف�شي ظاهرة الأخطاء الإمالئية ،و�ضعف املهارات
احل�سابية عند بع�ض الطلبة املعلمني.
يرى الباحث �أن برامج ت�أهيل املعلمني يف اجلامعات الأردنية بحاجة �إىل �إعادة تقومي
ل�رشوط القبول وتطويرها مبا يتواءم مع متطلبات الع�رص ،و�أن املدخالت ال�سليمة للعملية
وبناء على �شعور الباحث بهذه امل�شكلة احلقيقية
التعليمية لها ت�أثري كبري يف خمرجاتها.
ً
يف هذا املجال ،فقد حاول الت�صدي �إىل و�ضع ت�صور مقرتح ل�رشوط اختيار الطلبة يف كليات
الرتبية باجلامعات الأردنية م�ستفيداً من جتارب وخربات الدول املتقدمة يف هذا املجال.

أسئلة البحث:
يحاول البحث الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما واقع �رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية؟
● ●ما االجتاهات والتجارب املعا�رصة يف �رشوط اختيار الطلبة بكليات الرتبية
باجلامعات العربية؟
● ●ما االجتاهات والتجارب املعا�رصة يف �رشوط اختيار الطلبة بكليات الرتبية
ومعاهد �إعداد املعلمني باجلامعات العاملية؟
● ●ما الت�صور املقرتح ل�رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية
يف �ضوء �رشوط القبول العاملية؟
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أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل �إىل:
♦ ♦حتليل الو�ضع الراهن لنظام اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات
الأردنية.
♦ ♦التعرف �إىل جانب من اخلربة والتجارب العربية والعاملية يف جمال اختيار الطلبة
يف كليات الرتبية.
♦ ♦تقدمي ت�صور مقرتح ل�رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية
يف �ضوء �رشوط القبول العاملية .

أهمية البحث:
تظهر �أهمية البحث فيما ي�أتي:
1 .1ي�شكل مو�ضوع القبول يف كليات الرتبية باجلامعات اهتمام ًا كبرياً لدى وا�ضعي
ال�سيا�سات التعليمية و�صانعي القرارات فيها ،وبالتايل ف�إن �أهمية البحث تنبع من �أهمية
املو�ضوع الذي يتناوله .فنظم القبول اجلامعي متثل املحك الأ�سا�سي لتخريج قوة ب�رشية
ذات مهارات وم�ؤهالت تخدم متطلبات املجتمع.
�2 .2إبراز الدور الكبري الذي يجب �أن تقوم به كليات الرتبية باجلامعات الأردنية يف
تطوير العملية التعليمية من خالل توفر العديد من اخل�صائ�ص ال�شخ�صية واملهنية املراد
�إك�سابها للطلبة املعلمني.
3 .3ت�ؤكد على �أهمية توفري �رشوط متنوعة لدى الطلبة عند عملية االختيار والإعداد يف
كليات الرتبية باجلامعات الأردنية �ضمن املعايري العاملية.

مصطلحات البحث:
هناك بع�ض امل�صطلحات املحورية �ضمن ثنايا البحث وتعريفها على النحو
الآتي:
◄◄الت�صور املقرتح :يق�صد به الباحث تقدمي منوذج نظري قابل للتطبيق العملي
ي�ساعد يف اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية من �أجل تطوير عملية
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التعليم م�ستقب ًال وذلك من خالل:
♦ ♦درا�سة ت�شخي�صية ل�رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية.
♦ ♦درا�سة �أهم ال�رشوط الختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية
والعاملية.
♦ ♦و�ضع الت�صور املقرتح ملا يجب �أن تكون عليه �رشوط و�أ�س�س اختيار الطلبة يف
�ضوء معايري وخربات عاملية.
◄◄�رشوط االختيار :ويق�صد بها الأ�س�س واملعايري التي يتم من خاللها قبول الطلبة
يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية .
◄◄اجلامعات الأردنية :هي م�ؤ�س�سات علمية (ر�سمية ،خا�صة) م�ستقلة ذات هيكل
تنظيمي و�أنظمة و�أعراف وتقاليد �أكادميية ،تتمثل وظائفها الرئي�سة يف التدري�س والبحث
العلمى وخدمة املجتمع ،وتت�ألف من جمموعة من الكليات والأق�سام ذات الطبيعة العلمية
التخ�ص�صية ،وتقدم برامج درا�سية متنوعة يف تخ�ص�صات خمتلفة منها ما هو على م�ستوى
البكالوريو�س ومنها ما هو على م�ستوى الدرا�سات العليا متنح مبوجبها درجات علمية
للطلبة.

حدود البحث:
مت تنفيذ البحث احلايل �ضمن احلدود الآتية:
♦ ♦عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية باجلامعات الأردنية للعام
الدرا�سي.2011/2010
♦ ♦�إعداد قائمة ب�أهم ال�رشوط املقرتحة لقبول الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات
الأردنية يف �ضوء �رشوط القبول العاملية ،ويتطرق البحث �إىل �آلية تطبيق تلك ال�رشوط.

الطريقة واالجراءات:
عينة البحث:
بلغ �إجمايل عينة البحث ( )68ع�ضو هيئة تدري�س من جملة ( ، )128وقد وزعت قائمة
ال�رشوط على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من خمتلف الرتب الأكادميية (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك،
�أ�ستاذ م�ساعد ،مدر�س) يف كليات العلوم الرتبوية و�أق�سامها باجلامعات الأردنية الآتية:
(اجلامعة الأردنية ،جامعة الريموك ،اجلامعة الها�شمية ،جامعة البرتا اخلا�صة ،جامعة
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الإ�رساء اخلا�صة ،جامعة الزيتونة اخلا�صة ،جامعة جدارا اخلا�صة ،جامعة عمان العربية
للدرا�سات العليا ،جامعة م�ؤتة ،جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية ،جامعة �آل البيت) .
أداة البحث:
لتحقيق �أهداف البحث ،والإجابة عن ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة البحث ،والذي ين�ص على:
ما الت�صور املقرتح ل�رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية يف �ضوء
�رشوط القبول العاملية؟ �أعدت ال�صورة املبدئية لقائمة ال�رشوط املقرتحة الختيار الطلبة
يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية يف �ضوء التوجهات العاملية يف جمال �رشوط قبول
الطلبة التي يجب توافرها يف كليات الرتبية .حيث مرت عملية بناء القائمة باخلطوات

الآتية:

♦ ♦مراجعة الأدب الرتبوي ذي ال�صلة ب�رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية،
وحتليل ال�رشوط املتبعة الختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية والعاملية،
�إ�ضافة �إىل عقد لقاءات فردية مع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف ق�سم العلوم الرتبوية بجامعة
البرتااخلا�صة بهدف �صياغة �رشوط مقرتحة الختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات
الأردنية.
♦ ♦�صياغة فقرات قائمة ال�رشوط ح�سب مقيا�س ثالثي (كبرية ،متو�سطة ،و�ضعيفة)
لبيان درجة �أهمية كل �رشط من ال�رشوط املقرتحة ،وقد كانت ب�صورتها الأولية ( )37فقرة،
واخت�رصت فيما بعد �إىل ( )34فقرة ،وذلك بعر�ضها على املحكمني.
♦ ♦من �أجل التحقق من ال�صدق املنطقي وال�صدق الظاهري واالت�ساق الداخلي لفقرات
القائمة التي بنيتُ ،عر�ضت على جلنة من املحكمني بلغ عدد �أفرادها ( )13ع�ضو هيئة
تدري�س متخ�ص�صني بالعلوم الرتبوية من جامعة البرتا اخلا�صة واجلامعة الأردنية .ويف
�ضوء مالحظات املحكمني �أُخذ بر�أي الأغلبية الذين �أ�شاروا �إىل تعديل بع�ض الفقرات وحذف
بع�ضها الآخر.
♦ ♦وللتحقق من ثبات �أداة البحثُ ،ح�سب ثباتها بطريقة �إعادة تطبيقها على عينة
حمدودة من عينة البحث الرئي�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س .فبلغت ن�سبة معامل الثبات
 ، 0.96وهي قيمة تعرب عن تنا�سق داخلي ،وعن ثبات بدرجة عالية ومنا�سبة لأغرا�ض
البحث.
♦ ♦وبعد التحقق من �صدق القائمة وثباتها� ،أر�سلت �إىل عينة البحث وا�ستلمت عن
طريق الربيد الإلكرتوين .E- mail
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إجراءات البحث:
اتبع البحث احلايل الإجراءات الآتية:

♦ ♦حتديد عينة البحث من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية باجلامعات
الأردنية للعام الدرا�سي .2011 /2010
♦ ♦الإطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع البحث
و�أداتها.
♦ ♦�إعداد قائمة ال�رشوط املقرتحة الختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات
الأردنية (�أداة البحث)  ،والت�أكد من �صدقها وثباتها ب�شكلها النهائي.
♦ ♦توزيع �أداة البحث على �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية باجلامعات
الأردنية عن طريق الربيد الإلكرتوين .E- mail
♦ ♦جمع القوائم ،ومن ثم تفريغها وحتليلها بهدف احل�صول على نتائج الدرا�سة ،ومن
ثم مناق�شتها ،واخلروج بالتو�صيات ب�ش�أنها.

منهجية البحث:
اعتمد البحث ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي الذي ي�صف الظاهرة كما هي يف
الواقع ،ويعرب عنها تعبرياً كمي ًا وكيفي ًا بحيث ي�ؤدي ذلك �إىل الو�صول لفهم عالقات تلك
الظاهرة� ،إ�ضافة �إىل الو�صول �إىل ا�ستنتاجات وتعميمات ت�ساعد يف تطوير الواقع املدرو�س
(�أبو عالم. )1998 ،

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب الإح�صائية الآتية للتو�صل �إىل نتائج البحث:

الإح�صاء الو�صفي املتمثل يف :التكرارات والن�سب املئوية والأوزان الن�سبية؛ لتحديد
درجة �أهمية فقرات القائمة يف �ضوء ا�ستجابات عينة البحث ،وذلك كالآتي:
الوزن الن�سبي=  × 3الن�سبة املئوية لال�ستجابة الكبرية  × 2 +الن�سبة املئوية
لال�ستجابة املتو�سطة  × 1 +الن�سبة املئوية لال�ستجابة ال�ضعيفة.
ح�ساب املدى الكلي= �أعلى وزن ن�سبي ح�صلت عليه مفردة – �أقل وزن ن�سبي ح�صلت
عليه مفردة.
املدى الكلي
فرق املدى =
3
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وعلى هذا ف�إن مفردات املرتبة الأوىل (درجة �أهمية كبرية) ُح�سبت� :أعلى وزن ن�سبي –
فرق املدى .وقد اتبع الباحث هذه املعادالت يف كل جمال من جماالت القائمة على حده.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما واقع �رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية
باجلامعات الأردنية؟
�أن�شئت �أول كلية تربية يف اململكة الأردنية الها�شمية يف اجلامعة الأردنية �سنة
( ، )1973ثم تواىل �إن�شاء الكليات والأق�سام الرتبوية يف اجلامعات الر�سمية واجلامعات
اخلا�صة الأردنية ،بلغ عددها ( )22كلية وق�سماً ،تق ّدم تخ�ص�صات تربوية تعليمية عدة يف
مرحلة البكالوريو�س هي :تخ�ص�ص معلم ال�صف ،وتخ�ص�ص تربية الطفل ،وتخ�ص�ص الرتبية
اخلا�صة .ويتطلب من كليات و�أق�سام الرتبية باجلامعات الأردنية �أن يكون لديها ر�ؤية

ور�سالة و�أبعاد تربوية تتمثل يف الآتي:
1 .1الر�ؤيا (� :)Visionإيجاد كليات تربوية متطورة ت�ضم عدداً من الربامج املهنية التي

تغر�س يف الطلبة �إح�سا�س ًا قوي ًا لتحمل م�س�ؤولية املدار�س واملجتمعات .واالرتقاء بامل�ستوى
الثقايف واحل�ضاري للإن�سان الأردين ليكون قادراً على مواجهة م�شكالت احلياة والتحديات
العاملية املعا�رصة.
2 .2الر�سالة ( :)Missionتتلخ�ص ر�سالة كلية الرتبية يف �إعداد معلمني �أكفاء
ومتحم�سني وعلى خلق رفيع ،يكر�سون �أنف�سهم للخدمة امل�س�ؤولة ،ويت�صدون للق�ضايا
املعا�رصة ،وي�أخذون على عاتقهم حت�سني مهنة التعليم.
تخ�ضع جميع اجلامعات الأردنية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي فيما يتعلق
ب�رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية ،حيث ُيقبل الطلبة يف اجلامعات اخلا�صة وفق

ال�رشوط الآتية:

 �أن يكون الطالب حا�ص ًال على �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة �أو ما يعادلها.
 حتدد كل جامعة ال�رشوط الأخرى الإ�ضافية لقبول الطلبة يف كل كلية فيها مبا
يف ذلك احلد الأدنى ملعدل الطالب يف �شهادة الدار�سة الثانوية العامة على �أن يكون احلد
الأدنى للقبول يف التخ�ص�صات الآتية على النحو الآتي :ال�صيدلة ،والهند�سة ،والعلوم الطبية
امل�ساندة (بجميع فروعها)  ،%80و�أما بقية التخ�ص�صات .%60
 يعتمد معدل الطالب يف امتحان الثانوية العامة عند النظر يف قبول الطالب يف
اجلامعات اخلا�صة.
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 يجوز بقرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي /رئي�س جمل�س التعليم العايل
�أو نائبه يف حال غيابه ،وبتن�سيب من الأمني العام لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
ولظروف تقت�ضيها امل�صلحة العامة قبول بع�ض الطلبة من غري الأردنيني يف اجلامعات
اخلا�صة ممن ال تنطبق عليهم �رشوط القبول فيها.
�أما �رشوط القبول يف اجلامعات الر�سمية ،ف�إن احلدود الدنيا ملعدالت القبول ()%85
لكليات الطب وطب الأ�سنان ،و ( )%80لكليات الهند�سة وال�صيدلة والطب البيطري ،و ()%75
لكليات العلوم الطبية امل�ساندة �أو علوم الت�أهيل و ( )%70لكليات ال�رشيعة وتخ�ص�صات
كليات التمري�ض وكليات القانون وكليات الزراعة ،و ( )%65لباقي التخ�ص�صات (موقع
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية الإلكرتوين. )www.mohe.gov.jo ،

وبنا ًء على ما تقدم ،ف�إن للباحث بع�ض املالحظات على �رشوط اختيار الطلبة
يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية �أهمها:
�1 .1ضعف املدخالت يف �أق�سام كليات الرتبية ،وبخا�صة تخ�ص�ص معلم ال�صف الذي

يتوىل تدري�س طلبة املرحلة الأ�سا�سية الدنيا ،وملا لهذه املرحلة من �أهمية بالغة فهي مرحلة
ت�أ�سي�س الطالب يف اللغة العربية والريا�ضيات واملهارات االجتماعية والقيم الدينية .ومن
خالل خربة الباحث كع�ضو هيئة تدري�س وم�رشف �أكادميي يف برنامج الرتبية العملية يف
جامعة البرتا اخلا�صة يالحظ �أن هناك �ضعف ًا يكاد يكون بارزاً عند بع�ض الطلبة املعلمني
يف مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب ،ومهارات االت�صال والتوا�صل ،ناهيك عن عدم رغبة
بع�ضهم مبهنة التدري�س واجتاهاتهم ال�سلبية نحوها .ولذا يرى الباحث احلاجة املا�سة �إىل
�إعادة النظر يف مدخالت كليات الرتبية ،الأمر الذي يتفق مع نتائج درا�سة بدير ()2004
التي �أكدت على �أن ُيقبل الطلبة يف �ضوء معايري ال ت�سمح بدخول كليات الرتبية �سوى
الطلبة ذوي امل�ستويات العقلية واملعرفية واملهارية العالية ومن ثم �إمكانية احل�صول على
خمرجات ذات جودة عالية.
2 .2يالحظ �أن كليات الرتبية و�أق�سامها يف اجلامعات الأردنية تعتمد �رشط ًا وحيداً
يف قبول الطلبة وهو املعدل العام للطالب يف الثانوية العامة ،حيث اعتمد معدل ()%65
للقبول يف كليات الرتبية باجلامعات الر�سمية ،ومعدل ( )%60للقبول يف كليات الرتبية
باجلامعات اخلا�صة .وهذا يتفق مع نتائج درا�ستي (العمر2001،؛ اخلاليف )2001 ،التي
�أكدتا على �أن معدل الثانوية العامة �أف�ضل �رشوط القبول والتي لها قدرة تنب�ؤية بنجاح
الطالب .بينما تختلف اختالف ًا جوهري ًا مع نتيجة درا�سة الزهراين ( )2001التي تو�صلت �إىل
�أن �شهادة الثانوية العامة ال ت�صلح ك�رشط منفرد للقبول يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل .وكذا
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تختلف مع نتائج درا�سة اخلطيب ( )1999التي اعتربت �أن الإبقاء على معدل الطالب يف
امتحان �شهادة الثانوية العامة ك�رشط وحيد للقبول يف اجلامعات الأردنية �إمنا يعد خمالفة
�رصيحة للتحول الدميقراطي يف الأردن ،وانتهاك ًا ملبادئ الدميقراطية القائمة على �أ�سا�س
امل�ساواة والعدل وتكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة.

◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما االجتاهات والتجارب املعا�رصة يف �رشوط اختيار
الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية؟
�سيعر�ض يف هذا اجلانب �أهم �رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية يف بع�ض
اجلامعات العربية،كجامعة البحرين واجلامعات اليمنية والفل�سطينية وال�سعودية والكويتية
والقطرية وامل�رصية.
ي�شرتط لقبول الطالب امل�ستجد يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة البحرين �أن يكون
حا�ص ًال على �شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها مبعدل تراكمي ال يقل عن  ،%70و�أال
يكون قد م�ضى على ح�صوله عليها مدة تزيد عن �سنتني درا�سيتني ،و�أن يكون ح�سن ال�سرية
وال�سلوك .كما ت�شرتط ت�أدية اختبار القدرات العامة الذي جتريه اجلامعة� .إ�ضافة �إىل اجتيازه
املقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الكلية ،و�أن يكون الئق ًا طبي ًا (. )www.uob.edu.bh
و ُيقبل الطلبة املتقدمون لكلية الرتبية بجامعة النجاح الوطنية تناف�سي ًا ح�سب معدل
الطالب يف الثانوية العامة الذي يجب �أال يقل عن http: // www.najah.edu/ ar/( %65
. )page/ 2813

�أما �رشوط القبول يف كلية الرتبية بجامعة عدن فيجب ح�صول الطالب على الثانوية
العامة مبعدل ( ، )%75و�أال يكون قد مر على عمر ال�شهادة �أكرث من خم�سة �أعوام ،و�أن يكون
من خريجي عام  2006/2005حتى  ،2009/2008والتفرغ التام للدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل
اللياقة ال�صحية ،وخلوه من الأمرا�ض املعدية (دليل القبول للدرا�سة اجلامعية الأوىل للعام
اجلامعي . )2011/2010
وي�شرتط الختيار الطالب يف كليات املعلمني باململكة العربية ال�سعودية ح�صوله
على �شهادة الثانوية العامة بق�سميها العلمي والأدبي� ،أو ما يعادلها من الن�سبة العامة
اخلا�صة التي تقررها عمادة القبول و�ش�ؤون الطلبة ،وتقدمي �شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك
من املدر�سة التي تخرج منها ،و�أن يكون الئق ًا طبي ًا وخالي ًا من العاهات التي تعوقه عن
مهنة التعليم� ،إ�ضافة �إىل اجتيازه بنجاح املقابلة ال�شخ�صية ،و�أية اختبارات جتريها الكلية
للمفا�ضلة كاختبارات القبول والقدرات (اجلودي. )1424 ،
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�أما �رشوط القبول بكلية الرتبية لإعداد معلمات املرحلة الإبتدائية بكلية البنات
بال�سعودية فهي :ح�صول الطالبة على الثانوية العامة مبعدل  % 87ف�أكرث ،و�أن تكون حديثة
التخرج بحيث ال تقبل من م�ضى على تخرجها �أكرث من خم�س �سنوات ،واجتياز الفح�ص
الطبي واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الكلية (http: // www.bdr130.net/ vb/ t35830.
.)htm

وتتمثل �رشوط االلتحاق يف كلية الرتبية بجامعة قطر ح�صول الطالب على ما ن�سبته
 %75يف الثانوية العامة كحد �أدنى ،و ُيقبل طلبة الق�سم الأدبي لاللتحاق بالتخ�ص�صات
الأدبية وطلبة الق�سم العلمي للتخ�ص�صات العلمية بالكلية (.)http: // www.qu.edu
ومن �أهم ال�رشوط التي تتبناها كلية الرتبية لقبول طلبتها بجامعة الكويت ح�صول
الطالب الكويتي على الثانوية العامة على ن�سبة  %70ف�أكرث بق�سميهـا العلمي والأدبي،
و %85لأبناء العراق واليمن ،الطلبة الوافدون :يقبل الطلبة احلا�صلون على ما ن�سبته %90
ف�أكرث خلريجي الثانوية العامة الق�سم الأدبي و  %94خلريجي الق�سم العلمي ،واجتياز
املقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الكلية للمتقدمني (.)http: // www.reg.kuniv.edu.kw
وت�شرتط كلية الرتبية بجامعة القاهرة لقبول طلبتها بالإ�ضافة �إىل ال�رشوط العامة
املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات �أن يجتاز بنجاح اختبارات
القدرات التي تعقدها الكلية (قا�رصة على ق�سمي الرتبية الفنية والرتبية املو�سيقية) ،
واجتيازه بنجاح املقابلة ال�شخ�صية ،و�أن يكون الئقا طبياً ،ومتفرغ ًا متام ًا للدرا�سة (http:
.)// www.fose.cu.edu.eg/ depts

تعقيب على شروط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية:

يالحظ من ا�ستعرا�ض �رشوط القبول يف كليات الرتبية باجلامعات العربية ما
ي�أتي:
♦ ♦�أجمعت كل اجلامعات العربية املذكورة �أعاله على اعتبار املعدل العام للثانوية
العامة �رشط ًا رئي�سي ًا الختيار الطلبة يف كليات الرتبية.
♦ ♦�أمكن التو�صل �إىل �أهم �رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية،

واملتمثلة بـ:
 احل�صول على الثانوية العامة :يالحظ االختالف يف معدل الثانوية العامة

املقبول لاللتحاق بكليات الرتبية من جامعة �إىل �أخرى ،حيث تراوح املعدل العام بني %65
م�ستوى �أكادميي ًا جيداً على الأٌقل يف الثانوية
و  .%90وهذا ي�شري �إىل �أهمية �أن ميتلك الطالب
ً
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العامة .وهذا يتفق مع نتائج درا�ستي (العمر2001 ،؛ اخلاليف )2001 ،التي �أكدتا على �أن
معدل الثانوية العامة �أف�ضل �رشوط القبول والتي لها قدرة تنب�ؤية بنجاح الطالب.
  ُح�سن ال�سرية وال�سلوك :وهذا �رشط اهتمت به غالبية اجلامعات العربية؛ لأن
الطالب الذي يود االلتحاق بكلية الرتبية هو معلم امل�ستقبل الذي يعد القدوة ال�صاحلة
لطلبته ب�سلوكه و�أخالقه وقيمه.
 اللياقة ال�صحية :ا�شرتطت بع�ض كليات الرتبية باجلامعات العربية (جامعة
القاهرة ،وكليات املعلمني بال�سعودية ،وكليات البنات بال�سعودية) لقبول الطالب �أن يكون
الئق ًا �صحياً؛ وذلك لأهمية �أن يكون معلم الغد خالي ًا من العاهات التي تعوقه عن مهنة
التعليم.
 اجتياز املقابلة ال�شخ�صية :جتري بع�ض كليات الرتبية مقابلة �شخ�صية
للمتقدمني لها ،كجامعة القاهرة ،وجامعة البحرين ،وجامعة الكويت ،وكليات املعلمني
بال�سعودية ،وكليات البنات بال�سعودية .ملا للمقابلة ال�شخ�صية من �أهمية يف الك�شف عن
جوانب �شخ�صية الطالب املتقدم.
 اجتياز اختبار القدرات العامة :هو اختبار يقي�س القدرة التحليلية واال�ستداللية
لدى الطالب� ،أي �أنه يركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم ب�رصف النظر عن براعته اخلا�صة
يف مو�ضوع معينّ ؛ وذلك من خالل قيا�س :القدرة على فهم املقروء ،والقدرة على �إدراك
العالقات املنطقية ،والقدرة على حل م�سائل مبنية على مفاهيم ريا�ضية �أ�سا�سية ،والقدرة
على اال�ستنتاج ،والقدرة على القيا�س (املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل/
ال�سعودية  .)http: // www.qeyas.com/ qiyas/ Exams/ QdraatExams.aspx ،وهذا
�رشط اهتمت به كل من كليات الرتبية بجامعة البحرين ،وكليات املعلمني ال�سعودية،
وجامعة القاهرة.
ُيالحظ مما �سبق �أن �رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية تختلف
عن ال�رشوط املتبعة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية .مما ي�ستدعي �إعادة النظر يف
�رشوط االختيار مبا يتواءم مع متطلبات الع�رص.

◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما االجتاهات والتجارب املعا�رصة يف �رشوط اختيار
الطلبة يف كليات الرتبية ومعاهد �إعداد املعلمني باجلامعات العاملية؟
ويف هذا اجلانب �ستعر�ض �أبرز �رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات
العاملية ،مثل :اجلامعات الأمريكية ،والربيطانية ،واليابانية ،والأملانية ،والفرن�سية.
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◄◄اجلامعات الأمريكية:
تختلف �رشوط و�إجراءات القبول يف كليات الرتبية باجلامعات الأمريكية تبع ًا لفل�سفة
التعليم التي تتبعها اجلامعة� ،إال �إنها تتفق على اتباع �رشوط حمددة تنظم عملية القبول� ،أي
�أن هناك ر�ؤية ( )Visionحتكم �سيا�سة القبول ،ويرتجم هذا النظام تلك الر�ؤية �إجرائي ًا من
خالل �صياغة جمموعة من ال�رشوط واملتطلبات اخلا�صة بالقبول .كما �أن هذه اجلامعات
ت�ؤكد على �أن تكون عملية القبول انتقائية تناف�سية وفق ًا ملفهوم اجلودة ال�شاملة وتطبيقاته
يف النظام التعليمي الأمريكي ،وميكن ت�صنيف هذه ال�رشوط حتت الفئات الثالث الآتية
(. )Allen, 2002

�Ú Úرشوط تتعلق باالختبارات التي تقدم على م�ستوى الدولة �أو الوالية �أو اجلامعة �أو
الكلية� ،أو حتى الق�سم ،وهذه االختبارات نوعان :نوع يعنى بقيا�س القدرات واال�ستعدادات،
ونوع �آخر يهتم بقيا�س التح�صيل ،وتتكون هذه االختبارات بنوعيها من �أجزاء فرعية عدة
أجزاء ملهارات القراءة ،والكتابة،
تقي�س املهارات الأ�سا�سية للطلبة بحيث يت�ضمن االختبار � ً
والريا�ضيات ومهارات الإت�صال كما هو احلال يف كلية الرتبية بجامعة ميت�شيجان (http:
 .)// www.education.msu.eduولعل �أهم تلك االختبـارات اختبـار �Scholastic Assess
) ment Test (SATواختبار ).The American College Testing Assessment (ACT
ويندر �أن توجد جامعة �أمريكية تقبل النظر يف ملف الطالب دون �أن يكون مت�ضمن ًا نتيجة
هذين االختبارين �أو �أحدهما ،وال بد للطالب من احل�صول يف هذين االختبارين على الدرجة
التي يحددها الق�سم على �أال تكون الفرتة الفا�صلة بني دخول االختبار والتقدم بطلب القبول
طويلة ،كما �أن هناك اختباراً خا�ص ًا بالتخ�ص�ص الدقيق داخل كليات الرتبية ،وهذا يدخل
حتت ما ي�سمى مبتطلبات خا�صة بالق�سم ،ويف بع�ض اجلامعات ال يتقدم الطالب لهذا
االختبار �إال بعد �إنهائه درا�سة املواد العامة �أو مواد الإعداد العام ،وعلى الطالب �أن يحقق
احلد الأدنى من الدرجة املطلوبة.
�Ú Úرشوط خا�صة بالثانوية العامة من حيث املعدل العام Grade Point Average

) :(GPAت�شرتط بع�ض اجلامعات معدل ثالثة من �أربعة وبع�ضها ي�شرتط اثنني ون�صف من
خم�سة ،كما �أن هناك معايري متعلقة بنوعية املواد التي در�سها الطالب يف املرحلة الثانوية
وعددها يف كل فرع (اللغة ،والريا�ضيات ،والعلوم الطبيعية ،والعلوم االجتماعية) ،وكذلك
فيما �إذا كان الطالب قد �سبق له درا�سة مواد جامعية �أثناء املرحلة الثانوية.
وكدليل على �أهمية املعدل العام بالثانوية العامة فقد ك�شفت درا�ستا
 .)Morell, et al., 2004; Cohn, 1999عن تقدير قوة التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي

(Betts and
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التي ميكن عزوها �إىل املعدل الرتاكمي للمدر�سة الثانوية ( )High School GPAواختبار
الإ�ستعداد (اللفظي  ، Verbal SATوالكمي  ، )Math SATوك�شفت عن قوة تنب�ؤية وا�ضحة
لكال املتغريين.
�Ú Úرشوط خا�صة بال�سمات ال�شخ�صية والنف�سية عند الطلبة مثل :قدراته التوا�صلية
وميوله واجتاهاته نحو مهنة التعليم و�صحته العقلية والنف�سية ،وبع�ض الأق�سام حتر�ص
على �إجراء مقابلة �شخ�صية للمتقدم.
�إن معظم اجلامعات الأمريكية ت�شرتك يف تبني نظامني للقبول هما :القبول امل�رشوط
( )Conditional Admissionوالقبول النهائي (� )Full Admissionأي �أن الطالب يدخل كلية
الرتبية حتت م�سمى «قبول م�ؤقت» حتى يحقق ال�رشوط واملتطلبات التي ت�صعد به �إىل
«القبول النهائي» ،ولكن بع�ض اجلامعات تعطي الطالب قبو ًال للدرا�سة فيها �إذا حقق احلد
الأدنى من �رشوط القبول ،و�إذا �أراد الطالب �أن يختار تخ�ص�صه الدقيق داخل كلية الرتبية
ف�إن عليه �أن يجتاز االختبار الذي يقدمه الق�سم املخت�ص ،وعليه كذلك �أال يكون قد ح�صل
على �أقل من معدل «جيد» يف املواد الرتبوية ،و�إذا مل يتمكن الطالب من اجتياز االختبار
اخلا�ص بالق�سم �أو ح�صل على معدل «جيد �سالب» �أو �أكرث يف املواد الرتبوية ف�إن قبوله
يتحول ب�شكل �آيل �إىل قبول م�رشوط .و�رشوط القبول النهائي كالآتي:
 ال بد من حتقيق �رشوط القبول امل�رشوط كافة.
 �أن يتقدم الطالب بطلب �إىل جلنة القبول لفح�ص �سريته الدرا�سية الأكادميية.
 �أن يتقدم ر�سمي ًا بطلب القبول يف نهاية ال�سنة الثانية.
 �أال يكون قد ح�صل على معدل �أقل من جيد يف كل املواد التي در�سها (بع�ض
اجلامعات حتدد مواد بعينها) .
 �أن يحقق الطالب الدرجة املطلوبة يف االختبارات الفرعية ( )subtestsالختبار
 ،praxis 1وهذه االختبارات ت�شمل :القراءة  ،والكتابة  ،والريا�ضيــات  ،وي�ستثنــــى من هذا
ال�شــــرط الطلبة الذين يقـــدمون درجــة م�ؤهلة يف �أي من االختبارات الآتيةSAT, GRE, :
ثان
 . ACTواختبار  Praxis 1يتكون من �شقني� :شق ُيعنى باملهارات الأكادميية ،و�شق ٍ
ُيعنى بتقومي التخ�ص�ص املعريف– املحتوى.
�إن القبول امل�رشوط الذي يعقبه قبول نهائي -يف حال ا�ستيفاء الطالب لل�رشوط-
قد يكون ح ًال واعداً ملعاجلة �ضعف خمرجات الكليات الرتبوية .ففي هذه احلالة ُيفح�ص
الطلبة ويتابعوا �أثناء ف�صولهم الدرا�سية الأوىل يف الكلية ،ومن ثم يتخذ القرار املنا�سب
ب�ش�أنهم ،وميكن التن�سيق بني اجلامعات والكليات من �أجل معادلة بع�ض موادهم �إذا رغبوا-
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�أي الطلبة الذين مل يحققوا �رشوط القبول النهائي -يف موا�صلة الدرا�سة يف �أق�سام �أخرى
تنا�سب قدراتهم وم�ستوياتهم.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل وجود نظام �آخر يطبق يف جامعات �أخرى بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وطبق ًا لهذا النظام ُيقبل طلبة البكالوريو�س يف اجلامعة دون حتديد كلياتهم
�أو تخ�ص�صاتهم ،و�إذا �أراد الطالب �أن يتخ�ص�ص يف كلية الرتبية ،ف�إن عليه �أن يحقق

�رشوطاً منها:

 �أن ينهي الطالب ما ال يقل عن � 64ساعة معتمدة.
اختبارات يف اللغة ومهاراتها والريا�ضيات والعلوم الطبيعية قبل قبوله
 �أن يجتاز
ٍ
يف الكلية.
 �أن يحقق يف املواد �أعاله تقديراً ال يقل عن جيد.
 �أن يقدم الطالب ما يثبت �أن لديه خربة يف املجتمع.
 يجب على املتقدم �أن يجتاز متطلبات التخ�ص�ص الدقيق الذي �سوف يلتحق به.
 بع�ض الأق�سام وكليات الرتبية ت�شرتط على املتقدمني اجتياز اختبار يطبق على
م�ستوى الواليات املتحدة هو ). Pre- professional Skills Test (PPST

◄◄اجلامعات الربيطانية:
ي�ؤكد كت�ش (� )2001أن من �أهم �رشوط قبول الطلبة يف كليات الرتبية باململكة
املتحدة مروره بعدد من االختبارات التحريرية وال�شفوية وال�صحية لتقومي �صالحيته ملهنة
التعليم يف امل�ستقبل واختبارها .وت�شرتط جامعة اك�سفورد على �سبيل املثال يف اختيار
تقوم من قبل
الطلبة املعلمني يف كليات الرتبية �أن يتمتع الطالب باللياقة ال�صحية ،والتي ّ
جلنة �صحية ،وتقدمي �شهادة ح�سن و�سلوك ،واجتياز املقابلة ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل تقدمي
�شهادة للمتطوعني للعمل مع الأطفالhttp: // www.education.ox.ac.uk/ courses/( .
. )/pgce/ adpgce

◄◄اجلامعات اليابانية:
�أما �أبرز �رشوط القبول يف كليات الرتبية يف اليابان فتتمثل بح�صول الطالب على �شهادة
الثانوية العامة من املدار�س الثانوية العليا ،واجتيازاالختبارات التحريرية واملهارية التي
تعقدها الكلية �سواء يف الرتبية العامة �أو التخ�ص�ص ،واجتياز املقابلة ال�شخ�صية ،وح�سن
ال�سرية وال�سلوك� ،إ�ضافة �إىل خلوه من العيوب اجل�سمية وال�سمعية والب�رصية (الدمنهوري
ون�رص.)2000 ،
339

تصور مقترح لشروط اختيار الطلبة في كليات التربية
باجلامعات األردنية في ضوء شروط القبول العاملية

د .محمود السلخي

◄◄اجلامعات الأملانية:
ي�شرتط عند قبول الطلبة يف كلية الرتبية ب�أملانيا احل�صول على �شهادة املرحلة
الثانوية ،واجتياز اختبار ( Abiturغنيمة. )1996 ،

◄◄اجلامعات الفرن�سية:
تتطلب �سيا�سة القبول يف كليات ومعاهد �إعداد املعلمني يف فرن�سا اختيار �أف�ضل
العنا�رص فى برامج الإعداد ،وذلك با�ستخدام الأ�ساليب التالية (غنيمة. )1996 ،
♦

♦اجتياز امتحان اجلدارة املدر�سية.

♦ ♦عقد اختبارات �شخ�صية لتحديد مدى ا�ستعداده للعمل فى املهنة ،وللتعرف �إىل مدى
حبه وميله للتعامل مع الأطفال مبختلف مراحلهم العمرية.
♦ ♦الت�أكد من �أن هناك عدداً من املوا�صفات يجب �أن تتوافر فى معلم امل�ستقبل ،و�أن
هذه املوا�صفات من املفرت�ض �أن تتوافر فى هذا الطالب قبل االلتحاق بربنامج الإعداد.

تعقيب على �رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العاملية:
�أمكن التو�صل من خالل العر�ض ال�سابق ل�رشوط القبول املتبعة يف كليات الرتبية
باجلامعات العاملية �إىل ما ي�أتي:
♦ ♦احل�صول على الثانوية العامة :هناك �رشوط خا�صة متعلقة مبعدل الثانوية العامة
( )GPAاملطلوب ح�صوله للقبول يف كليات الرتبية ،الذي يختلف من جامعة �إىل �أخرى.
♦ ♦اللياقة ال�صحية :تقوم به جلنة �صحية ،للت�أكد من خلو الطالب من العيوب اجل�سمية،
وال�سمعية ،والب�رصية ،واحلركية.
♦

♦املقابلة ال�شخ�صية :تت�صف املقابالت ال�شخ�صية ب�أنها مقننة ودقيقة.

♦ ♦درا�سة الطالب بع�ض املقررات املبدئية بكلية الرتبية يف ال�سنة الأوىل ،واجتياز
االختبارالذي يقدمه الق�سم املخت�ص.
♦

♦ح�سن ال�سرية وال�سلوك.

♦ ♦اختبارات القبول :تركز معظم كليات الرتبية باجلامعات العاملية على عقد
اختبارات عدة لقبول طلبتها �أهمها:
 اختبارات تقي�س القدرات واال�ستعدادات ،لتحديد مدى ا�ستعداده للعمل يف مهنة
التعليم ،وللتعرف على ميوله للتعامل مع الأطفال مبختلف املراحل التعليمية.
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 اختبارات املهارات الدرا�سية يف اللغة ،والريا�ضيات ،والعلوم الطبيعية ،ومهارات
الإت�صال.


اختبارات �أ�سا�سية جتريها معظم اجلامعات الأمريكية لطلبتها و�أهمها اختباري

( SATو (ACT

يالحظ الباحث �أن ال�رشوط املتبعة يف اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات
العاملية ت�شرتك مع بع�ض ال�رشوط التي ا�ستخل�صت من كليات الرتبية باجلامعات العربية،
ومن ذلك املعدل العام يف الثانوية العامة ،اللياقة ال�صحية ،واملقابلة ال�شخ�صية ،وح�سن
ال�سرية وال�سلوك ،واختبارات القدرات.

◄◄ال�س�ؤال الرابع :ما الت�صور املقرتح ل�رشوط اختيار الطلبة يف كليات
الرتبية باجلامعات الأردنية يف �ضوء �رشوط القبول العاملية؟
يتوقف جناح نظم اجلودة ال�شاملة لإعداد املعلم على جودة العنا�رص الب�رشية املر�شحة
لاللتحاق باملهنة وممار�ستها ،الأمر الذى يتطلب وجود �رشوط وا�ضحة النتقاء وقبول
الطلبة املر�شحني لكليات الرتبية ،وهذا يتطلب ت�شكيل فريق من املراكز العلمية لإعداد قائمة
باملوا�صفات املطلوبة التى متثل كفاءات معلم الغد ،والتي يتم يف �ضوئها عمليات تقومي
الطلبة الراغبني يف االلتحاق باملهنة (غنيمة. )1996 ،
واجلودة ال�شاملة يف التعليم تعني :فل�سفة وطريقة تعني م�ؤ�س�سات التعليم على �إحداث
تغيري يوفر و�ضع ًا تناف�سي ًا �أف�ضل للإن�سان املنتج ،ال داخل جمتمعه الوطني والقومي فقط،
بل على م�ستوى كوين ،ولذا تعد اجلودة ال�شاملة ا�سرتاتيجية �شاملة لإعادة البناء التعليمي
وفق معايري وم�ستويات يقرها ويتفق عليها اجلميع يف ن�سجها وحتقيقها من حكومات
وم�ؤ�س�سات وهيئات و�أفراد وجماعات عن اقتناع كامل (الناقة. )2005 ،
ومبراجعة الأدب الرتبوي املتعلق بالبحث احلايل ،وبالنظر �إىل �رشوط اختيار الطلبة
يف كليات الرتبية باجلامعات العربية والعاملية ،وبعد �إجراء مناق�شات فردية وجماعية مع
عدد من اخلرباء الرتبويني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم العلوم الرتبوية بجامعة البرتا
متكن الباحث من بناء قائمة �رشوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية،
و�آليات تطبيقها .وبعد ت�أكد الباحث من �صدق القائمة وثباتها ،قام بتطبيقها على �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية يف كليات الرتبية ببع�ض اجلامعات الأردنية للتعرف �إىل درجة �أهمية كل
�رشط من ال�رشوط املقرتحة ،حيث كانت ا�ستجابة عينة البحث كما هو مبني يف اجلدول (.)1
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الجدول ()1
استجابات عينة البحث حول الشروط المقترحة الختيار الطلبة في كليات التربية بالجامعات األردنية

درجة الأهمية
م

كبرية

ال�رشوط
ك

%

متو�سطة
ك

%

�ضعيفة
ك

الوزن
الن�سبي

م�ستوى
الأهمية

%

�أوالً� :رشوط املتطلبات ال�صحية
أ�
ب
ج
د
هـ
و
ز

�أن يكون الطالب �سليم احلوا�س
�أن يكون �سليم الأطراف
�أن يكون خالي ًا من عيوب النطق
�أن يكون خالي ًا من الأمرا�ض املعدية (ال�سارية)
�أن يكون قادراً على التمييز بني الألوان
�أن يكون الطالب خالي ًا من الأمرا�ض املزمنة
�أن يتمتع بالإتزان النف�سي

276.5
23.5 16 76.5 52
232.6 22.1 15 23.5 16 54.4 37
276.5
23.5 16 76.5 52
289.7
10.3 7 89.7 61
258.8 5.9 4 29.4 20 64.7 44
257.3 5.9 4 30.9 21 63.2 43
294.1
5.9 4 94.1 64

كبرية
�ضعيفة
كبرية
كبرية
متو�سطة
متو�سطة
كبرية

ثانياً� :رشوط املتطلبات املهنية
�أ

�أن يكون لدى الطالب اجتاهات ايجابية نحو
مهنة التعليم

88.2 60

11.8

288.2

كبرية

ب

�أن يبدي الطالب مهارة يف احلوار

36.8 25 63.2 43

263.2

�ضعيفة

17.7 12 82.3 56

 282.3متو�سطة

ج
د

8

�أن يبدي الطالب اجتاه ًا ايجابي ًا يف الت�سامح مع
الآخرين
�أن يبدي مهارة يف ا�ستخدام �أ�سلوب حل
23.5 16 76.5 52
امل�شكالت

هـ

�أن يكون الطالب قوي املالحظة

و

�أن يبدي تقديراً للتعلم الذاتي

89.7 61

ز

�أن يقدر االلتزام باملواعيد واحرتام الوقت

94.1 64

ح

�أن يكون ح�سن املظهر والهندام

35.3 24 64.7 44

 276.5متو�سطة

29.4 20 70.6 48

270.6

�ضعيفة

7

10.3

289.7

كبرية

4

5.9

294.1

كبرية

264.7

�ضعيفة

ثالثاً� :رشوط املتطلبات الأخالقية
�أ

�أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك

88.2 60
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11.8

 288.2كبرية
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درجة الأهمية
م

كبرية

ال�رشوط
ك

%

متو�سطة
ك

%

�ضعيفة
ك

الوزن
الن�سبي

م�ستوى
الأهمية

%

ب

ان يتحلى الطالب بال�صرب واملرونة

17.7 12 82.3 56

 282.3متو�سطة

ج

�أن يتقبل النقد البناء من الآخرين ب�صدر رحب

19.1 13 80.9 55

� 280.9ضعيفة

د

�أن يكون مو�ضوعي ًا يف �أحكامه

53

هـ

�أن يتقبل �أخطاء الآخرين غري املتعمدة

17.7 12 82.3 56

 282.3متو�سطة

و

�أن يتحرى العدل يف �أحكامه

16.2 11 83.8 57

 282.3متو�سطة

78

15

278

22

�ضعيفة

رابعاً� :رشوط املتطلبات العلمية
�أ
ب
ج
د

�أن يكون الطالب حا�ص ًال على الثانوية العامة

94.1 64

4

 294.1كبرية

5.9

�أال يقل معدل الطالب يف الثانوية العامة عن
( %70تقدير جيد)
�أن ميتلك القدرة على التعبري باللغة العربية
47.1 32 52.9 36
الف�صيحة
�أن يكون لديه معلومات كافية عن البيئة املحلية
41.2 28 58.8 40
والعاملية
19

28

� 210.4 17.6 12 54.4 37ضعيفة
� 252.9ضعيفة
� 258.8ضعيفة

هـ

�أن ميتلك معرفة باحلو�سبة واملعلوماتية

30.9 21 69.1 47

 269.1كبرية

و

�أن يكون لديه �إملام بالثقافة العامة

35.3 24 64.7 44

 264.7متو�سطة

ز

�أن يتقن مهارة القراءة ال�سليمة

94.1 64

4

5.9

 294.1كبرية

ح

�أن يتقن املهارات الريا�ضية (احل�سابية)

95.6 65

3

4.4

 295.6كبرية

ط

�أن يكون معرفته مبحال التخ�ص�ص الذي يود
االلتحاق به �أف�ضل من املجاالت الأخرى

23.5 16 76.5 52

 276.5كبرية

خام�ساً� :رشوط املتطلبات االجتماعية
�أ

�أن يكون على وعي ب�أهداف املجتمع الذي يعي�ش
فيه

17.6 12 76.5 52
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درجة الأهمية
م

كبرية

ال�رشوط

متو�سطة

ك

%

ك

%

ب

�أن يكون مدرك ًا مل�شكالت جمتمعه .

51

75

�ضعيفة
ك

الوزن
الن�سبي

م�ستوى
الأهمية

%

17

25

275

متو�سطة

ج

�أن يبدي مي ًال نحو التعاون مع الغري

86.8 59

9

13.2

286.8

كبرية

د

�أن يبدي ا�ستعداداً للخدمة العامة

35.3 24 64.7 44

264.7

�ضعيفة

يت�ضح من اجلدول (� )1أن هناك �رشوط ًا يجب توافرها الختيار الطلبة يف كليات
الرتبية باجلامعات الأردنية ،حيث جاءت ا�ستجابات عينة البحث حول درجة �أهمية

هذه ال�رشوط كالآتي:
● ●�أوالً� -رشوط املتطلبات ال�صحية:

♦ ♦هناك �رشوط درجة �أهميتها (كبرية) من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
كليات الرتبية باجلامعات الأردنية وهي:


�سالمة حوا�س الطالب.



خلوه من عيوب النطق.



خلوه من الأمرا�ض املعدية (ال�سارية) .



متتعه بالإتزان النف�سي.

♦ ♦هناك �رشوط درجة �أهميتها (متو�سطة) من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
كليات الرتبية باجلامعات الأردنية وهي:


خلوه من الأمرا�ض املزمنة.



قدرته على التمييز بني الألوان.

♦ ♦�أما �رشط �سالمة �أطراف الطالب ،فجاءت درجة �أهميتها �ضعيفة من وجهة نظر
عينة البحث.

● ●ثانياً� -رشوط املتطلبات املهنية:
♦

♦هناك �رشوط درجة �أهميتها (كبرية) من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
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كليات الرتبية باجلامعات الأردنية وهي:
 �أن يكون لدى الطالب اجتاهات ايجابية نحو مهنة التعليم.
 تقدير التعليم الذاتي.
 االلتزام باملواعيد واحرتام الوقت.
♦ ♦هناك �رشوط درجة �أهميتها (متو�سطة) من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
كليات الرتبية باجلامعات الأردنية وهي:
 �أن يبدي الطالب اجتاه ًا ايجابي ًا يف الت�سامح مع الآخرين.
 �أن يبدي الطالب مهارة يف ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت.

● ●ثالثاً� -رشوط املتطلبات الأخالقية:
♦ ♦دلت النتائج �أن هناك �إجماع ًا بني عينة البحث على الأهمية الكبرية ل�رشط ح�سن
�سرية و�سلوك الطالب.
♦ ♦هناك �رشوط درجة �أهميتها (متو�سطة) من وجهة نظر عينة البحث وتتمثل هذه
ال�رشوط يف:
 ال�صرب واملرونة.
 قدرة الطالب على تقبل �أخطاء الآخرين.
 العدل يف �أحكامه.

● ●رابعاً� -رشوط املتطلبات العلمية:
♦ ♦هناك �رشوط درجة �أهميتها (كبرية) من وجهة نظر عينة البحث وتتمثل هذه
ال�رشوط يف:
 ح�صول الطالب على الثانوية العامة.
 معرفة الطالب باحلو�سبة واملعلوماتية.
 اتقان الطالب مهارة القراءة ال�سليمة.
 اتقان الطالب املهارات الريا�ضية (احل�سابية) .
 املعرفة اجليدة مبجال التخ�ص�ص الذي يود االلتحاق به.
♦ ♦�أما �رشط �إملام الطالب بالثقافة العامة ،فجاءت درجة �أهميته متو�سطة من وجهة
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نظر عينة البحث.

● ●خام�ساً� -رشوط املتطلبات االجتماعية:
♦ ♦دلت النتائج �أن هناك �إجماع ًا على الأهمية الكبرية ل�رشط ميل الطالب نحو التعاون
مع الآخرين.
♦ ♦�أما �رشط �إدراك الطالب مل�شكالت جمتمعه ،فجاءت درجة �أهميتها متو�سطة من
وجهة نظر عينة البحث.
وبعد حتليل ا�ستجابات عينة البحث على قائمة ال�رشوط املقرتحة الختيار الطلبة يف
كليات الرتبية باجلامعات الأردنية ،ف�إن الباحث يقرتح �آليات التطبيق الآتية لتلك

ال�رشوط:
● ●�أوالً -الفح�ص الطبي:

يرى الباحث �رضورة ت�شكيل جلنة طبية من �أطباء الوحدة ال�صحية يف اجلامعة لإجراء
الفحو�صات الطبية الالزمة للطالب املتقدم لاللتحاق بكلية الرتبية ،للت�أكد من خلوه من
�أمرا�ض �سارية (معدية) � ،أو اعاقات متنعه من مزاولة مهنة التعليم� ،إ�ضافة �إىل الت�أكد من
�سالمة حوا�سه كحا�سة الب�رص ،وحا�سة ال�سمع  ،و�سالمة النطق ،وخلوه من الت�أت�أة �أو الف�أف�أة
�أو التلعثم.

● ●ثانياً -املقابلة ال�شخ�صية:
توفر املقابلة ال�شخ�صية فر�صة فريدة لربامج كليات الرتبية جلمع املعلومات حول
مقدمي الطلبات للقبول يف كليات الرتبية ،فهي تهدف �إىل معرفة �شخ�صية الطالب املتقدم
وتقوميها وتقرير مدى مالءمتها ملهنة التعليم ،وتك�شف مهارات تفاعله مع الآخرين
( . )Denner et al., 2001ويرى (� )Jacobowitz, 1994أن املقابالت �رضورية ل�ضمان
اختيار املتقدمني الذين يفهمون الأبعاد الأخالقية ملهنة التعليم� ،إىل جانب �أنها تتعامل
وح�سْ ن توجهه ،و�سالمة منطقه ،وفن
مع الطالب ب�شكل مبا�رش ،فتك�شف عن طريقة تفكريهُ ،
تعامله مع املواقف� .إ�ضافة �إىل �أنها تهدف �إىل التعرف على املظهر العام للطالب ،وقدرته
على التحمل وال�صرب ،والتزامه باملواعيد واحرتامه للوقت.
قدم مالفرين ( )Malvern, 1991العديد من الأدلة على �أن التقومي القائم على �إجراء
يكون م�ؤ�رشات جيدة للتنب�ؤ بنجاح الطلبة املعلمني يف امل�ستقبل.
مقابالت فردية ميكن �أن ّ
ومن اجلدير ذكره �أن عملية املقابلة قد ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال ومكلف ًا لكليات الرتبية
وللمتقدمني للقبول فيها.
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ويرى الباحث �أن للمقابلة ال�شخ�صية التي تهدف �إىل اختيار الطلبة يف كليات الرتبية
معايري عدة ينبغي االلتفات �إليها ،ومن �أهمها:
 املعايري الأكادميية :وتتمثل بالقدرة الذهنية ،والتفكري االبداعي ،و�سالمة التفكري
والقدرة على حل امل�شكالت وعنا�رصه.
 املزايا ال�شخ�صية :وتتمثل بال�شعور بامل�س�ؤ�ؤولية ،والقدرة على التوا�صل ،والقدرة
على العمل �ضمن الفريق الواحد ،والقدرة على اتخاذ القرار.
 القيم املهنية ومنها� :أن يكون لديه ا�سباب حمددة ملهنة التعليم ،واال�ستمتاع ببيئة
املدر�سة ،وتقدير قيمة العمل امل�شرتك ،و�إظهار االلتزام لتعليم االطفال.
 معايري �أخرى تتمثل بالرغبة يف العمل مع الطلبة ال�صغار ،والرغبة يف امل�ساهمة
يف احلياة املدر�سية ،واالعتقاد ب�أن الطالب ي�ستحق التعليم.

● ●ثالثاً -مقيا�س الإجتاه نحو مهنة التدري�س:
يرى ملحم (� )2000أن الإجتاه هو حالة من اال�ستعداد �أو الت�أهب الع�صبي والنف�سي
تنتظم من خالله خربة الفرد ،وتكون ذات ت�أثري توجيهي على ا�ستجابته جلميع املو�ضوعات
واملواقف التي ت�ستثري هذه اال�ستجابة ،فاجتاه ال�شخ�ص نحو مو�ضوع معني �سواء �أكان �شيئ ًا
�أم �شخ�ص ًا �أم جماعة هو ا�ستعداد ال�ستثارة دوافعه بالن�سبة للمو�ضوع ،وعليه فاالجتاهات
متثل نتاج ًا مركب ًا من املفاهيم واملعلومات وامل�شاعر والأحا�سي�س التي تولد لدى الفرد
نزعة وا�ستعداداً معين ًا لال�ستجابة ملو�ضوع معني بطريقة معينة وبقدر معني .ويهدف
مقيا�س االجتاه نحو مهنة التدري�س �إىل معرفة املوافقة �أو املعار�ضة اخلا�صة باالجتاه،
ومعرفة �شدة االجتاه وثباته.
تنبثق �أخالقيات املهنة من وجود اجتاه �إيجابي نحوها ،ولذا ف�إن مو�ضوع الإجتاه نحو
مهنة التدري�س ي�شكل الإطار العام لكل الإجتاهات واملواقف وتوقعات الأدوار يف العملية
التعليمية م�ستقبالً .ولكي يتحقق ح�سن اختيار الطلبة يف كليات الرتبية ،ف�إن الباحث يقرتح
�أبعاداً رئي�سة ميكن �أن يقي�سها مقيا�س االجتاهات نحو مهنة التدري�س:
 النظرة ال�شخ�صية نحو مهنة التدري�س.
 م�شكالت مهنة التدري�س.
 رغبته نحو مهنة التدري�س.
 نظرة املجتمع �إىل املهنة.
 النظرة ال�سلبية ملهنة التدري�س.
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● ●رابعاً :اختبار القدرات العامة
هما:

يرى الباحث �أن اختبارات القبول اجلامعية عاملي ًا تقوم على ركيزتني �أ�سا�سيتني
 القدرات اللفظية Verbal Abilities
 القدرات الريا�ضية (الكمية) Mathematical Abilities

ولذا ،ينبغي على كليات الرتبية باجلامعات الأردنية �أن ترتقي ب�رشوط اختيار طلبتها
من خالل عقد اختبارات القدرات العامة التي تركزعلى:
Ú

Úالقدرة على القراءة بفهم عميق.

Ú

Úالقدرة على متييز البناء املنطقي للتعبريات اللغوية.

Ú

Úالقدرة على اال�ستدالل.

Ú

Úالقدرة على اال�ستنتاج.

Ú

Úالقدرة على �إدراك العالقات املنطقية.

Ú

Úالقدرة على التحليل.

Ú

Úالقدرة على اال�ستقراء.

Ú

Úالقدرة على تف�سري النتائج.

Ú

Úالقدرة على حل امل�سائل املبنية على مفاهيم ريا�ضية �أ�سا�سية.

ويرى الباحث من خالل مناق�شته للعديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم العلوم
الرتبوية بجامعة البرتا �أنه بالإمكان ت�صميم مثل هذا االختبار باال�ستعانة بخرباء القيا�س
والتقومي باجلامعات الأردنية.

التوصيات:
يف �ضوء �أهداف البحث ونتائجه يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1 .1عدم االعتماد على معدل الثانوية العامة ك�رشط وحيد لقبول الطلبة يف كليات
الرتبية باجلامعات الأردنية.
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�2 .2رضورة اجتياز الطالب اختبار القدرات العامة ك�رشط الختياره يف كلية الرتبية
باجلامعات الأردنية.
�3 .3إجراء مقابالت �شخ�صية جادة م�صممة على �أ�س�س علمية يقوم ب�إدارتها والإ�رشاف
عليها �أ�ساتذة من املتخ�ص�صني بالعلوم الرتبوية والنف�سية.
�4 .4أن يكون �أ�سا�س اختيار الطلبة يف كليات الرتبية هو امليل نحو مهنة التدري�س،
وللت�أكد من ذلك يطبق مقيا�س مقنن لالجتاه نحو املهنة.
5 .5الت�أكد من اللياقة ال�صحية للمتقدمني ،للت�أكد من خلو الطلبة من العيوب اجل�سمية،
وال�سمعية ،والب�رصية ،واحلركية ،وخلوهم من الأمرا�ض املعدية.
�6 .6إجراء مو�ضوع البحث احلايل نف�سه على كليات �أخرى من �أجل اخلروج بفهم �أعمق
لل�رشوط امل�ستخدمة.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1القر�آن الكرمي.
�2 .2أبو دقة� ،سناء ( . )2006تقومي املخرجات التعليمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
ورقة مقدمة لليوم الدرا�سي الثاين لوحدة اجلودة بالتعاون مع كلية الرتبية باجلامعة
الإ�سالمية بعنوان «التقومي يف اجلامعة» ،غزة – فل�سطني.
�3 .3أبو عالم ،رجاء ( ، )1998مناهج البحث يف العلوم النف�سية والرتبوية ،دار الن�رش
للجامعات ،القاهرة.
4 .4الأحمد  ،خالد طه)  ، )2005تكوين املعلمني من الإعداد �إىل التدريب ،دارالكتاب
اجلامعي  ،العني.
5 .5البخاري� ،أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل (� ، )2000صحيح البخاري ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت :لبنان.
6 .6بدير ،املتويل �إ�سماعيل ( ، )2004ر�ؤية م�ستقبلية بكليات الرتبية يف �ضوء �إطار مرجعي
لالعتماد الأكادميي ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة املن�صورة.
7 .7بغدادي ،منار حممد (� )2000سيا�سات اختيار معلمي التعليم ما قبل اجلامعي
وتوظيفهم ،درا�سة مقارنة بني م�رص و�أمريكا ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،معهد
الدرا�سات الرتبوية ،جامعة القاهرة .
8 .8التكروري ،حممد عو�ض و الق�ضاة ،حممد خالد ( ، )2006املعلم اجلديد :دليل املعلم يف
الإدارة ال�صفية الفعالة ،ط ،1دار احلامد ،عمان .
9 .9اجلودي ،حممد بن غازي (. )1424التحقق من احتياج �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب
كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل التدرب على ا�ستخدام احلا�سب الآيل،
(ملخ�ص ر�سالة دكتوراة) ،جملة كليات املعلمني .املجلد الثالث /العدد الأول� ،ص �ص
.191 -184
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1010اخلطيب� ،أحمد ( ، )1999التعليم اجلامعي والتحول الدميقراطي ،ورقة عمل مقدمة �إىل
ندوة «ع�رش �سنوات على انطالق العملية الدميقراطية يف الأردن» ،مركز الأردن اجلديد
للدرا�سات � 8 -6أيلول  ،عمان ،الأردن.
1111اخلاليف ،حممد ( . )2001فعالية معدل ال�شهادة الثانوية العامة يف تنب�ؤ التح�صيل
الأكادميي لطالب وطالبات كلية الرتبية بعمران – جامعة �صنعاء ،جملة جامعة
دم�شق ،املجلد  ،17العدد الرابع� ،ص �ص .235 -209
1212الدمنهوري ،حممد ون�رص ،حممد ( )2000ت�صور مقرتح لنظام القبول بكليات الرتبية
مب�رص ،امل�ؤمتر العلمي الثاين بعنوان « الدور املتغري للمعلم العربي يف جمتمع الغد « ،
جامعة �أ�سيوط � 20 -18،إبريل � ،أ�سيوط ،م�رص.
1313دليل القبول للدرا�سة اجلامعية الأوىل يف جامعة عدن للعام اجلامعي .2011\2010
1414الر�شدان ،عبداهلل زاهي ( ، )2004الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،دار وائل ،عمان.
1515الزهراين ،علي بن عبد اهلل بردي ( ، )2001م�ستقبل القبول يف اجلامعات ال�سعودية
بني املحددات واملعايري ورقة عمل مقدمة �إىل ندوة القبول ومعايريه يف اجلامعات
ال�سعودية ور�ؤى م�ستقبلية ،املنعقدة خالل الفرتة من  2 -1مايو  2001بجامعة �أم
القرى مبكة املكرمة.
1616الزيود ،ماجد ( ، )2000م�ستوى ر�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية
عن �أ�س�س ومعايري القبول يف اجلامعات الأردنية الر�سمية وت�صوراتهم لتطويرها ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد ،االردن.
�1717شم�س الدين،عبدالأمري ( ، )1988املذهب الرتبوي عند ابن �سينا من خالل فل�سفته
العملية ،ط ،1ال�رشكة العاملية للكتاب .بريوت.
1818ــــــــــــــــــــــــــــ ، )1990( ،الفكر الرتبوي عند ابن �سحنون والقاب�سي ،دار الكتاب العاملي،
بريوت.
�1919صالح ،عبدالرحمن ( ، )2002ر�ؤى يف ت�أهيل معلم القرن اجلديد ،مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الريا�ض.
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د .محمود السلخي

2020عامر ،طارق عبد الر�ؤوف ( ، )2005ت�صور مقرتح لتطوير كلية الرتبية جامعة الأزهر
يف احتياجات املجتمع وحتديات امل�ستقبل ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية،
جامعة الأزهر ،القاهرة.
2121عبد العال ،ح�سن �إبراهيم ( ، )1985فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة ،مكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج ،الريا�ض.
2222العمايرة ،حممد ح�سن ( ، )2000الفكر الرتبوي الإ�سالمي،دار امل�سرية للن�رش والتوزيع
والطباعة ،عمان.
2323العمر ،عبد العزيز �سعود ( ، )2001القدرة التنب�ؤية لبع�ض معايري القبول يف كليات
املعلمني ،مركز البحـوث الرتبوية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية ،جملد
� ، 168ص �ص . 51 -1
2424الغزايل ،حممد �أبي حامد (د .ت) � ،إحياء علوم الدين ،ج ،3 ،1املكتبة التجارية الكربى،
القاهرة.
2525غنيمة ،حممد متويل (� ، )1996سيا�سات وبرامج �إعداد املعلم العربي وبنية العملية
التعليمية التعلمية ،ط ،1الدار امل�رصية اللبنانية ،القاهرة.
2626كامل ،م�صطفى حممد ( ، )2007ت�صور م�ستقبلي لأدوار املعلم يف �ضوء التغريات
املتوقعة يف املجتمع ومنظومة التعليم واملعايري القومية للتعليم ،امل�ؤمتر العلمي
التا�سع ع�رش ،تطوير مناهج التعليم يف �ضوء معايري اجلودة ،املجلد الأول ،جامعة عني
�شم�س ،اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق التدري�س 26 -25 ،يوليو.
2727كت�ش ،حممد ، )2001( ،فل�سفة �إعداد املعلم يف �ضوء التحديات املعا�رصة ،ط  ،1مركز
الكتاب للن�رش ،القاهرة.
2828ملحم� ،سامي ( )2000القيا�س والتقومي يف الرتبية وعلم النف�س ،دار امل�سرية للن�رش
والتوزيع والطباعة ،عمان.
2929الناقة ،حممود كامل ( ، )2005املقدمة ،امل�ؤمتر العلمي  17مناهج التعليم وامل�ستويات
املعيارية ،جامعة عني �شم�س ،املجلد الأول 27 -26 ،يوليو.
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