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ملخص: 

الرتبية  كليات  الطلبة يف  اختيار  لنظام  الراهن  الو�شع  اإىل حتليل  البحث  هذا  هدف 
باجلامعات الأردنية, والتعرف اإىل جانب من اخلربة والتجارب العاملية يف جمال اختيارهم. 
اإ�شافة اإىل بناء ت�شور مقرتح ل�رضوط اختيارهم يف �شوء املعايري العاملية. اعتمد البحث 
على املنهج الو�شفي التحليلي, وا�شتخدم الباحث قائمة ب�رضوط اختيار الطلبة يف كليات 
الرتبية, وطبق هذه الأداة على عينة تكونت من )68( ع�شو هيئة تدري�ص يف كليات الرتبية 
العاملية  للجامعات  املتزايد  الهتمام  البحث  نتائج  اأظهرت  وقد  الأردنية.  باجلامعات 
الكليات  تلك  فل�شفة  ال�رضوط وفق  تنوعت  الرتبية, حيث  الطلبة يف كليات  اختيار  ب�رضوط 
وروؤيتها ور�شالتها, واقرتح الباحث ت�شوراً حمدداً ل�رضوط الختيار التي ميكن تطبيقها يف 

كليات الرتبية باجلامعات الأردنية, والتي تتمثل مبا ياأتي: 
اأو   , )معدية(  �شارية  اأمرا�ص  من  املتقدمني  خلو  من  للتاأكد  الطبي  الفح�ص  اأوالً:  ●

اإعاقات متنعهم من مزاولة مهنة التدري�ص. 
اجتياز املقابلة ال�شخ�شية باملعايري املقرتحة لها. ثانياً:  ●

اإبداء اجتاهات ايجابية نحو مهنة التدري�ص على مقيا�ص الإجتاه نحو مهنة  ثالثاً:  ●
التدري�ص.  

رابعاً: ● اجتياز اختبار القدرات العامة بالدرجة التي حتددها الكلية اأو الق�شم.

اأنه حان الوقت لإعادة النظر يف تلك ال�رضوط املتبعة يف كليات  وخل�ص البحث اإىل 
الرتبية باجلامعات الأردنية, والتي تعتمد معدل الطالب يف الثانوية العامة �رضطًا 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 اأ�رضف املهن واأجلها؛ لأنها يف الأ�شا�ص اقتداء بدور الر�شول 
ُهمنْ  ننْ َر�ُشوًل مِّ يِّنَي  أُمِّ النْ َبَعَث يِف  الَِّذي  وهو املعلم الأول للب�رضية م�شداقًا لقوله تعاىل {ُهَو 
ِبنٍي}  اَلٍل مُّ ُل َلِفي �شَ َمَة َواإِن َكاُنوا ِمن َقبنْ كنْ ِ ِكَتاَب َواحلنْ يِهمنْ َوُيَعلُِّمُهُم النْ ِهمنْ اآَياِتِه َوُيَزكِّ ُلو َعَلينْ َيتنْ
الإ�شالم عليها من خالل تاأكيد ر�شول اهلل بقوله: )خريكم من تعّلم  . وقد حث  )اجلمعة,2( 

القراآن وعّلمه( )�شحيح البخاري, حديث رقم: 4639( . 
وقد و�شف الغزايل )د.ت: 115( دور املعلم باأنه دور مهم وعظيم, بحيث �شّكل اأمانة 
وم�شوؤولية بني املعلم وربه واأولياء الأمور, فالوالد �شبب الوجود احلا�رض واحلياة الفانية, 

واملعلم �شبب احلياة الباقية.
نقدمها  اأن  ميكن  هبة  اأعظم  »اإن   :  )Sestro( �شي�شرتو  قال  �شنة  األف  من  اأكرث  ومنذ 
للمجتمع تعليم اأبنائه«. ويبدو اأن كلماته ما زالت تعرب عن م�شاعر اإن�شانية رقيقة, فاملعلم 
اأن وجد التعليم ما زال يقدم خدمة مهنية لأمته من خالل متكني الطلبة من اكت�شاب  منذ 

املعارف والقيم واملثل العليا )التكروري والق�شاه,49: 2006( . 
ال�شلوك  حيث  من  والأفراد  املجتمع  جتاه  مهمة  م�شوؤولية  ذات  مكانًة  التعليم  يحتل 

الإجتماعي والفردي. وهذا يتطلب من املعلم: 
اللتزام بال�شلوك الجتماعي املقبول يف املجتمع. 1 .

الأداء وح�شن  الذهن والدقة يف  ال�شخ�شية امل�شتقيمة من ح�شور  ال�شفات  تكامل  2 .
الت�رضف؛ ليكون قادراً على العتماد على حوا�شه و�شحته وحيويته.

حتتاج مهنة التعليم اإىل جمموعة من ال�رضوط واخل�شائ�ص والواجبات التي يجب اإما 
اأن يتمثلها املعلم اأو يقوم بها ليكون تعليمه ذا اأهمية �شواء اأكان داخل ال�شف اأم خارجه. 
وتتنوع هذه ال�رضوط فمنها ما يتعلق بالأمور ال�شحية والنف�شية والجتماعية, ومنها ما 

يتعلق بالأمور العلمية والأخالقية. 
اأن الإن�شان ل ي�شتغني عن معلم ير�شده ويعلمه, وال�شبب  توؤكد جماعة اخوان ال�شفا 
يف ذلك يرجع اإىل اأن اأعمال النف�ص الإن�شانية املكت�شبة اأنواع عدة اأهمها: العلوم واملعارف, 
االإخوان  وي�صع  واحلركات.  والأعمال  والأقاويل,  والكالم  واملعتقدات,  والآراء  والأخالق, 
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�رضوطاً عديدة ملن �صيختارونه لهذه املهمة ومن ذلك: 
الزهد يف الدنيا وقلة الرغبة فيها. ● 

العلم بالدين والعمل به. ● 

الجتهاد يف تطهري النف�ص وحتمل امل�شاق يف �شبيل العلم. ● 

الذكاء وجودة الطبع. ● 

ان يكون قدوة ح�شنة ملن يعلمه يف اأموره كافة. ● 

. ) ال�شفقة والرحمة باملتعلمني وال�شرب عليهم )الر�شدان, 317: 2004 ●
ذلك  يكن  ومل  ذلك,  حول  وما  و�رضوطه  املعلم  واجبات  حتليل  يف  القاب�شي  واأ�شهب 
التعليمية والرتبوية مبا�رضة, بقدر ما  الأمور  اأو بحثًا يف  النواحي املهنية  الإ�شهاب حول 
هو معاجلة لاللتزامات اخللقية اأو ال�رضوط ال�رضعية التي تدور حول مهنة املعلم, ومن ذلك 
الرفق: فعلى املعلم وهو البديل عن الأب اأن يكون رحيمًا بالأولد, ولي�ص له اأن يكون دائمًا 
املنا�شب  ال�شبيان »فيجراأون عليه«, ومن  الفظاظة, بل يعتادها  العبو�ص من  عاب�شًا؛ لأن 
اأي�شًا اأن ل يتب�شط لهم تب�شط ال�شتئنا�ص, ولذا يكون املوقف املتزن هو الذي ي�شتوي بني 

النقي�شني )�شم�ص الدين, 65: 1990( .
ويقررالغزايل اأن من ا�شتغل بالتعليم فقد توىل اأمراً عظيمًا وخطراً ج�شيمًا, ولذا يجب اأن 
يكون عاملًا مبهمته واآدابها ووظائفها, ولهذا فلي�ص كل عامل ي�شلح اأن يقوم مبقام املر�شد 
لأنه  اخللق,  ورعًا وح�شن  يعلم,  يكون عاملًا مبا  اأن  املعلم  على  فيجب  املربي,  اأو  ودوره, 
يقوم مبهمة التاأديب والدعوة اإىل اهلل تعاىل, وتربية الأجيال لتكييفهم مع بيئتهم الروحية 
والجتماعية )الر�شدان,477: 2004( . وي�شري اإىل اأهم �شفات املربي يف كتابه »ر�شالة اأيها 
الولد« حيث يقول: »..... واإين اأبني لك بع�ص عالماته على �شبيل الإجمال حتى ل يدعي كل 
اأحد اأنه مر�شد. فنقول: من يعر�ص عن حب الدنيا وحب اجلاه, وكان قد تابع ل�شخ�ص ب�شري 
والقول  الأكل  بقلة  نف�شه  ريا�شة  حم�شنًا  وكان   , املر�شلني  �شيد  اإىل  متابعته  تت�شل�شل 
جاعاًل  الب�شري  ال�شيخ  ذلك  مبتابعته  وكان  وال�شوم.  وال�شدقة  ال�شلوات  وكرثة  والنوم, 
والقناعة وطماأنينة  واليقني  والتوكل  وال�شكر  له �شرية كال�شرب وال�شالة  الأخالق  حما�شن 
النف�ص واحللم والتوا�شع والعلم وال�شدق واحلياء والوفاء والوقار وال�شكون والتاأين واأمثالها, 
, ي�شلح لالقتداء به. ولكن وجود مثله نادر اأعز من الكربيت  فهو اإذن نور من اأنوار النبي 
الطاعة  املربي  �شفات  اأهم  من  اأن  يقرر  فالغزايل   .  )235 الدين,1985:  )�شم�ص  الأحمر« 
والعبادة, وحتّليه بجملة من الأخالق الكرمية ليكون قدوة لطلبته. ويوؤكد اأن هذه ال�رضوط 

نادرة التوفر, ولذا يجب البحث عنها بكل دقة و�شفافية. 
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التعليم  اأهداف  حتقيق  اأن  على  واملتكلم  ال�شامع  تذكرة  كتابه  يف  جماعة  ابن  يدلل 
منوطة بح�شن اختيار املعلم بقوله »واإذا �شربت اأحوال ال�شلف واخللف مل جتد النفع يح�شل 
غالبًا والفالح يدرك طالبًا اإّل اإذا كان لل�شيخ )املعلم( من التقوى ن�شيب وافر, وعلى �شفتيه 
ون�شحه دليل ظاهر«. لذا فلي�ص كل فرد ي�شلح للتعليم, اإمنا ي�شلح من تاأهب له و اأعّد اإعداداً 

جيداً )عبد العال, 1985( .
يرى الزرنوجي املذكور يف )العمايرة,2000: 303( اأن على املعلم اأن يت�شف بال�شرب 
وال�شفقة والرحمة, ولذلك فهو ل يخا�شم ول يعادي اأحداً. يقول: »وينبغي األ ينازع اأحداً, ول 
اأي�شًا: »اإياك واملعاداة فاإنها تف�شحك وت�شيع وقتك«.  يخا�شمه لأنه ي�شيع وقته«, وذكر 
ومن ال�شفات التي ا�شرتط وجودها يف املعلم, اأن يكون ورعًا تقيًا بعيداً عن ال�شفات ال�شيئة, 
واأن يكون متعبداً تقيًا, يخ�شى اهلل, يكون هّمه طلب الآخرة وعدم الهتمام بالدنيا. يقول: »ل 
ينبغي للعاقل اأن يهتم لأمر الدنيا لأنه ي�رض ول ينفع, وهموم الدنيا ل تخلو من الظلمة يف 
القلب, وهموم الآخرة ل تخلو من النور يف القلب«. اإ�شافة اإىل تركيزه على الهتمام مبظهر 
املعلم وهندامه فيقول: »فينبغي للمعلم اأن يظهر مبظهر ح�شن يك�شبه الحرتام تعظيمًا للعلم 

والعلماء«.
ويوؤكد ابن �شينا يف �شيا�شة الرجل ولده »اأن يكون موؤدب ال�شبي عاقاًل ذا دين, ب�شرياً 
بريا�شة الأخالق, حاذقًا بتخريج ال�شبيان, وقوراً رزينًا, بعيداً عن اخلفة وال�شخف, قليل 
التبذل وال�شرت�شال بح�رضة ال�شبي, غري كز ول جامد, بل حلو ذي مروءة ونظافة ونزاهة. 
قد خدم �رضاة النا�ص, وعرف ما يتباهون به من اأخالق, ويتعايرون به من اأخالق ال�شفلة, 
نتائج  طلبته  اإىل  معه  يحمل  عنده  فاملعلم  واملعا�رضة«.  واملحادثة  املواكلة  اآداب  وعرف 
ويبني  يعّلم,  الذي  وهو  العلم.  نقل  حلظة  حتى  طفولته  منذ  احلياة,  يف  وجتاربه  خربته 

الأخالق, ويهيئ حلياة املجتمع الكرمية )�شم�ص الدين,253: 1988( .
النفجار  هذا  ظل  يف  خا�شة  التحديات  من  العديد  الأخرية  الآونة  يف  املعلم  يواجه 
والأدوار  املعلم  يوؤثر على عمل  له مثيل مما  ي�شبق  الذي مل  التكنولوجي  والتطور  املعريف 
م�شتقبلية  لأدوار  جديد  ر�شم  اإىل   )2002  :87( �شالح  ي�شري  وم�شتقباًل.  حاليًا  به  املنوطة 
والتقارير,  والدرا�شات  البحوث  على  املعتمد  العملي  ال�شت�رضاف  خالل  من  يتحقق  للمعلم 
وحتديد مالمح ال�شورة التقريبية ملهمات املعلم اجلوهرية, مع تاأكيد اأهمية تفعيل ميثاق 
املعلم كمرجعية قائمة, وجتديد �رضوطه وموا�شفاته التف�شيلية, واجلدية يف تنفيذ بنوده, 

فيكون معلم امل�شتقبل �شانعًا للمعرفة, وقادراً على الإبداع من غري حرية اأو تخبط. 
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ويوؤكد كامل 1147: 2006 اأن تكنولوجيا املعلومات �شوف متار�ص تاأثرياً مت�شارعًا 
على اأدوار املعلم, بحيث ي�شبح مهنيًا متخ�ش�شًا على درجة عالية من التميز والع�رضية, 

و�شوف تزداد م�شوؤولية املعلمني عن منوهم املهني من خالل التعلم الذاتي.
توقعت  ا�شرتاليا  يف  اأنه   )Skibeck and Conell, 2004( وكونيل  �شكايبك  وبني 
درا�شات املجل�ص الوزاري وت�شغيل ال�شباب اأن يعاد ت�شكيل مهنة التدري�ص يف العقد القادم 

حتى �شنة 2014 بحيث تتغري اأدوار املعلمني وم�شوؤولياتهم وم�شتوى اأدائهم.
وقد ذكر كوتون )Cotton, 2005( اأن من اأهم اأدوار املعلم يف ظل اجلودة هو التخلي عن 
القدمي, والهتمام بالبحث والبتكار والتجريب واعتناق النظريات واملمار�شات اجلديدة, كما 
ذكر بيننت )Bennentt, 2000( اأن الأدوار اجلديدة للمعلم يف امل�شتقبل, والتي يجب تدريبه 
لأهمية  ومدركًا  م�شتمرة,  ب�شفة  لتدريبه  ومراجعًا  ومتاأماًل  مالحظا ً يكون  اأن  هي:  عليها 
البحث وجمربًا لكل الأفكار والنظريات واملمار�شات اجلديدة, و�شانعًا لقرارات مبنية على 
يف  لالأكادمييني  وم�شاركًا  والنقد,  الت�شاوؤل  اإىل  وداعيًا  للم�شاكل  وحاًل  واخلربة,  املعرفة 

اإجراء البحوث وتطبيقها.
اأ�شبح  اأن يقوم بها, فقد  اأهمية املعلم يف �شوء الأدوار اجلديدة التي ينبغي  وتتزايد 
مر�شداً اإىل م�شادر املعرفة, ومن�شقًا لعمليات التعليم, ومقومًا لنتائج التعّلم, وموجهًا مبا 

ينا�شب قدرات الطلبة وميولهم. 
وبناًء على ما �شبق, وانطالقًا من التحديات اجل�شام التي تواجه املعلم والتي حتتاج 
اإىل خربات جديدة وفكر جديد واأ�شاليب جديدة ومهارات جديدة, ويف ظل تغرّي اأدوار املعلم 
القادمة  الأجيال  التي حتدد درجة جودة  اأداء املعلم,  يف امل�شتقبل, و�شعيًا ل�شمان جودة 
التي يتوقف عليها م�شتقبل الأمة, فاإنه ي�شتوجب على كليات الرتبية ح�شن اختيار مدخالتها 

املتمثلة بالطلبة. 
ي�شع اختيار الطالب يف كلية الرتبية الأ�شا�ص لإعداده ملمار�شة مهنته م�شتقباًل, فاإن 
اإىل  يوؤدي  فاإن ذلك  الختيار,  الوجه احل�شن وروعيت متطلبات مهنته يف هذا  اختري على 
اإيجاد معلم قوي مفكر وناقد. ولكن يالحظ عدم اقبال الطلبة املتفوقني على دخول كليات 
الرتبية, ورمبا يعود ذلك اإىل اأ�شباب عدة منها: عدم تقدير مهنة التعليم يف نظر جمتمعاتنا, 

اإ�شافة اإىل تدين رواتب املعلمني.
ومبا اأن كليات واأق�شام الرتبية يف اجلامعات تقوم بالدور الأ�شا�ص يف اإعداد املعلمني 
وتاأهيلهم يف املراحل وامل�شتويات التعليمية كافة, فقد اأ�شبح لزامًا عليها اأن تقوم بعملية 
على  تعمل  وان  واملجتمع,  الطلبة  واحتياجات  لتتالءم  املختلفة  لرباجمها  م�شتمر  تطوير 
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�شمان جودة التعليم املقدم للطلبة الذين �شيمار�شون مهنة التعليم م�شتقباًل. فمهنة التعليم 
كغريها من املهن كالطب والهند�شة, ل ميكن اأن يحرتفها اإل من اأعّد لها اإعداداً خا�شًا من 
حيث اكت�شاب املهارات واملعارف واخلربات املطلوبة, وخا�شة من يعي�ص يف ع�رض اأ�شبح 

التغيري امل�شتمر �شمة من �شماته )اأبو دقة , 2006( . 
بكليات  لاللتحاق  اختياره  منذ  تبداأ  م�شتمرة  عملية  املعلم  تاأهيل  عملية  تعّد  ولذا, 
فيه  يعي�ص  الذي  الواقع  اأن  ومبا  التعليم.  مهنة  يف  الوظيفي  عمره  ينتهي  اأن  اإىل  الرتبية 
الإن�شان العربي املعا�رض يختلف كثرياً عما كان عليه يف املا�شي, فاإنه يرتتب على ذلك 
الأعباء وامل�شوؤوليات  اإعداد املعلم وم�شوؤولياته, وتفر�ص هذه  اأمر  اأعباء من يتوىل  زيادة 

املتزايدة زيادة يف الإهتمام بح�شن اختيار الطالب املعلم )الأحمد, 41: 2005( .
تت�شم عملية اختيار الطلبة باأنها عملية نظامية لها هدفان: الأول هو جذب املر�شحني 
يقلل من  والتخ�ش�ص, مما  املر�شح  التوافق بني  والثاين هو حتقيق  للتخ�ش�ص,  املنا�شبني 
خماطر وقوع اأخطاء اأو م�شكالت بني الكلية وبني املر�شح للتخ�ش�ص. وتربز اأهمية اختيار 

الطلبة يف كليات الرتبية فيما ياأتي: 
اإذا اأردنا اأن نطور العملية التعليمية, فال بد من ح�شن اختيار الطلبة املعلمني. ♦ 

على  �شلبًا  ينعك�ص  الرتبية  كليات  يف  املعلمني  الطلبة  اختيار  يف  التوفيق  عدم  ♦ 
خمرجات العملية التعليمية, وعدم رغبة بع�شهم يف مهنة التعليم. 

تعر�شت درا�شات عدة ل�رضوط القبول واأ�ش�شه يف كليات الرتبية يف موؤ�ش�شات التعليم 
بدرا�شة   )Casey and Childs, 2007( و�شايلد�ص  كا�شي  قامت  فقد  العامل.  يف  العايل 
هدفت اإىل التعرف اإىل معايري القبول يف برنامج تاأهيل املعلمني يف امريكا ال�شمالية. وقد 
ا�شتعر�شتا املعايري امل�شتخدمة يف جميع اأنحاء امريكا ال�شمالية لختيار معلمي امل�شتقبل 
وهي: املعدل الرتاكمي, واملقابلة, واختبارات القبول, ور�شائل التو�شية, اأو ا�شتخدام اأكرث 
من معيار. وقد نوق�شت نقاط القوة وال�شعف يف كل معيار من تلك املعايري. وك�شفت نتائج 
الدرا�شة عن اأن معايري القبول حتتاج اإىل فح�ص دقيق للتاأكد من اأنها �شتوؤدي اإىل اأن يكون 
خريجو هذه الربامج معلمني ناجحني, واأكدت على اأن بع�ص احلدود الدنيا ملتطلبات املعدل 
الرتاكمي لبع�ص الربامج غري م�شوغة. واأو�شت الدرا�شة باأن تكون معايري القبول مبنية على 

بحث احتياجات املعلمني املبتدئني. 
الرتبية  لكلية  احلايل  الواقع  على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   )2005( عامر  واأجرى 
اأن  يجب  التي  والكيفية  والكمية  احلالية  الحتياجات  اأهم  اإىل  والتعرف  الأزهر,  بجامعة 
اإىل الجتاهات العاملية املعا�رضة يف تنظيم كليات  ت�شتجيب لها كلية الرتبية, والتعرف 
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الرتبية, وبناء ت�شور مقرتح لتطوير كلية الرتبية يف �شوء احتياجات املجتمع وحتديات 
امل�شتقبل, واعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفي, وكانت اأداتها ال�شتبانة التي ُطّبقت على 
عينة قوامها )69( ع�شواً من اأع�شاء هيئة التدري�ص يف كلية الرتبية بجامعة الأزهر, ترتاوح 
رتبهم العلمية مابني )اأ�شتاذ, اأ�شتاذ م�شاعد, ومدر�ص( , وا�شتبانة اأخرى ُطّبقت على عينة من 
طلبة كلية الرتبية بجامعة الأزهر قوامها )510( طالب وطالبة بال�شعب العلمية والأدبية, 
وكانت اأهم نتائج الدرا�شة �رضورة ا�شتخدام اأكرث من معيار للقبول يف كلية الرتبية بجامعة 
الأزهر, وا�شتخدام اأكرث من و�شيلة لتقومي الطلبة فيها, و�رضورة تلبية املقررات لحتياجات 

الطلبة املختلفة, وتقدمي اخلدمات النف�شية وال�شحية.
كليات  منها  تعاين  التي  الق�شور  اأوجه  ر�شد  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )2004( بدير  قام 
وحتدياته,  الع�رض  متغريات  مع  مت�شيًا  بها  العمل  لتجويد  احلاجة  مدى  وبيان  الرتبية, 
التي حققت تقدمًا ملمو�شًا يف جمال تطبيق نظام العتماد  الدول  وعر�ص خلربات بع�ص 
الأكادميي بهدف ال�شتفادة من هذه اخلربات يف التو�شل اإىل �شيغة منا�شبة لنظام اعتماد 
اأكادميي لكليات الرتبية يف م�رض, وو�شع ت�شور م�شتقبلي ملا ينبغي اأن تكون عليه كليات 
الرتبية �شعيًا لتحقيق اجلودة وحت�شني الأداء بها. ا�شتخدم الباحث يف درا�شته قائمة مبعايري 
العتماد الأكادميي لكليات الرتبية, وطبق هذه الأداة على عينة تكونت من )160( ع�شواً 
من اأع�شاء هيئة التدري�ص من الرتبويني. وكان من اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة 
اأن كليات الرتبية هي املوؤ�ش�شات امل�شئولة على �شعيد امل�شتوى الر�شمي عن اإعداد املعلمني 
يف م�رض, وعلى الرغم من هذا الدور فاإنها تعاين من بع�ص اأوجه الق�شور, ويجب اأن ت�شاغ 
اأهداف كليات الرتبية بحيث ت�شبح موجهة للعمل بها, وميكن العتماد عليها يف عمليات 
وحماولة  الإدارة  مفهوم  يتغري  بحيث  الرتبية  كليات  اإدارة  تطوير  ال�رضوري  من  التقومي, 
الأخذ مبفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة, واأن ُيقبل الطلبة يف �شوء معايريل ت�شمح بدخول هذه 
الكليات �شوى الطلبة ذوي امل�شتويات العقلية واملعرفية واملهارية العالية, ومن ثم اإمكانية 

احل�شول على خمرجات ذات جودة عالية.
واأجرت الالمكي )Al- Lamki, 2002( درا�شة بحثت حتديات القبول والعدالة والتخا�شية 
التعليم  يف  الكبري  الطلب  بني  التوافق  عدم  �شوء  يف  عمان  �شلطنة  يف  العايل  التعليم  يف 
العايل والعدد املحدد من املقاعد اجلامعية. تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن �شلطنة عمان حتتاج اإىل 

ت�رضيعات جديدة للتعليم العايل تكون فعالة يف حل م�شكالت القبول يف التعليم العايل. 
لن�شبة  التنبوؤية  القدرة  اأهمية  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )2001( العمر  وقام 
باململكة  املعلمني  كلية  للقبول يف  التحريري كمعيارين  القبول  واختبار  العامة  الثانوية 
للطالب يف  الرتاكمي  باملعدل  للتنبوؤ  كموؤ�رضين  عليهما  العتماد  ال�شعودية ميكن  العربية 
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نهاية ال�شنة الأوىل اجلامعية, وقد تكونت عينة الدرا�شة من )639( طالبًا بكليات املعلمني 
وقد  درا�شيني,  ف�شلني  درا�شة  اأنهوا  والذين   ,1999  -1998 الدرا�شي   للعام  ُقبلوا  الذين 
لها  التي  القبول  معايري  اأف�شل  هي  العامة  الثانوية  ن�شبة  اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  تو�شلت 
التحريري  القبول  اختبار  ا�شتخدام  عن  بالتوقف  واأو�شت  الطالب,  بنجاح  التنبوؤية  القدرة 
بناء  العمل على  الطالب, وبالتايل �رضورة  التنبوؤ بنجاح  ال�شديد يف  ل�شعفه  املطبق نظراً 
وتقنني اختبارات قبول ي�شارك يف اإعدادها نخبة من املتخ�ش�شني يف املادة العلمية ويف 

القيا�ص والتقومي. 
الثانوية  معدل  فاعلية  مدى  ا�شتق�شاء  اإىل  هدفـت  درا�شة   )2001( اخلاليف  واأجرى 
بلغت  اليمـن,  بجمهوريـة  �شنعـاء  بجامعة  الرتبيـة  كليات  يف  الطالب  حت�شيل  يف  العامة 
وقد جاءت  الدرا�شي 98/ 1999,  العام  الدرا�شة )260( طالبًا وطالبة تخرجوا يف  عينة 

نتائج الدرا�صة كما ياأتي: 
وم�شتوى  العامة,  الثانوية  يف  الطالب  معدل  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  ♦ 

حت�شيله اجلامعي.
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني نوع التخ�ش�ص يف الثانوية العامة, وم�شتوى  ♦ 

التح�شيل الدرا�شي املتخ�ش�ص يف املرحلة اجلامعية.
ملعدل الطالب يف الثانوية العامة قيمة تنبوؤية بتح�شيله الدرا�شي يف ال�شنة الأوىل  ♦ 
اأكدت  الإن�شانية. وقد  الدرا�شات  يف  عنه  العلمية  الدرا�شات  يف  اأقوى  ب�شورة  اجلامعة  من 
الدرا�شة ب�رضورة التفكري باإدخال معايري اأخرى جديدة للقبول اإ�شافة اإىل معدل الثانوية 

العامة ك�رضط اأ�شا�شي للقبول. 
وقدم الزهراين )2001( ورقة عمل هدفت اإىل الوقوف على حمددات القبول يف التعليم 
العايل ال�شعودي, ومدى مو�شوعية تلك املحددات للقبول يف التعليم العايل, وقد تو�شلت 
نتائج الدرا�شة اإىل اأن �شهادة الثانوية العامة ل ت�شلح كمعيار منفرد للقبول, لأن قيمتها 
الرتباطية مع حمكات النجاح ل تتجاوز )60%( يف خمتلف الدرا�شات العربية والأجنبية, 
فهي تعد معياراً غري كاٍف للتنبوؤ بالنجاح اجلامعي, ولكن تظل �رضطًا اأ�شا�شيًا للقبول يف 

الدرا�شة اجلامعية. 
كما هدفت درا�شة الزيود )2000( الك�شف عن ت�شورات اأع�شاء هيئة التدري�ص يف كليات 
العلوم الرتبوية عن اأ�ش�ص القبول يف اجلامعات الأردنية الر�شمية. تكونت عينة الدرا�شة من 
)98( ع�شواً من بني جمموع جمتمع الدرا�شة البالغ عددهم )147( ع�شواً من اأع�شاء هيئة 
التدري�ص يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الر�شمية للعام اجلامعي 1999/ 2000. 
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اأظهرت نتائج الدرا�صة: 
وجود ترتيب للر�شا عن اأ�ش�ص القبول املتبعة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ص  ♦ 

يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية الر�شمية, حيث بلغت درجة الر�شا الكلية 
)128.26( درجة متثل )68%( من العالمة الكلية على املقيا�ص املخ�ش�ص لذلك, وهي ن�شبة 
متو�شطة من الر�شى عن اأ�ش�ص القبول املتبعة, ميكن اأن تعزى اإىل متغري اجلامعة والتفاعل 

بني اجلامعة واخلربة, ول�شالح اأع�شاء هيئة التدري�ص يف جامعة موؤتة.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شطات درجات اأع�شاء هيئة التدري�ص  ♦ 

القبول  اأ�ش�ص  تطوير  حول  ت�شوراتهم  يف  الأردنية  باجلامعات  الرتبوية  العلوم  كليات  يف 
املتبعة حاليًا ميكن اأن تعزى اإىل اأي من متغريات الدرا�شة اأو التفاعل بينها. 

لاللتحاق  املعلمني  اختيار  �شيا�شات  اإىل  التعرف   )2000( بغدادي  درا�شة  وحاولت 
اأنه ينبغي  مبهنة التدري�ص و�رضوط املهنة ومعايري اختيارهم , ك�شفت نتائج الدرا�شة عن 
اإعداد املعلم على غرار اإعداد الطبيب باإ�شافة �شنة امتياز بعد تخرجه تكون اأ�شا�شًا 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�رضط جتديد الرتخي�ص مبزاولة املهنة 
كل فرتة حمددة, والتخفيف من حدة املركزية والإجتاه نحو الالمركزية يف �شيا�شة توظيف 
املعلمني, و�رضورة اإن�شاء جهاز تكون مهمته و�شع معايري و�رضوط القبول بكليات الرتبية, 
ومن ثم اللتحاق مبهنة التعليم, والعمل على اإيجاد مزيد من الرتابط بني موؤ�ش�شات اإعداد 
املعلم, وبني خطوط الإنتاج من العملية التعليمية, وا�شرتاك ممثلني من مديريات الرتبية 
والتعليم ونقابة املعلمني وموؤ�ش�شات اإعداد املعلم يف ر�شم �شيا�شة القبول بكليات الرتبية, 

وتطوير املناهج مبا يالئم احتياجات �شوق العمل .
الدميقراطية على  التحولت  اأثر  اإىل حتليل  التي هدفت  ويف درا�شة اخلطيب )1999( 
الأردنية,  اجلامعات  يف  الطلبة  قبول  �شيا�شات  منها:  عدة  جمالت  يف  اجلامعي  التعليم 
واحلرية  وترقيتهم,  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  وتعيني  با�شتقطاب  املتعلقة  وال�شيا�شات 
الأكادميية, اأ�شارت اإىل نتائج عدة اأهمها: اإن الإبقاء على معدل الطلبة يف امتحان �شهادة 
خمالفة  يعد  اإمنا  الأردنية  اجلامعات  يف  للقبول  وحيد  كمعيار  العامة  الثانوية  الدرا�شة 
�رضيحة للتحول الدميقراطي يف الأردن, وانتهاكًا ملبادئ الدميقراطية القائمة على اأ�شا�ص 
امل�شاواة والعدل وتكافوؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة, �شواء كانوا من �شكان العا�شمة اأم 

�شكان الأرياف والبوادي الأردنية.
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ال�شيا�شات  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )Harman, 1994( هارمان  وقام 
وقد  اآ�شيا,  منطقة  يف  العايل  التعليم  يف  وقبولهم  الطلبة  اختيار  يف  املتبعة  واملمار�شات 
ك�شفت اأن احلاجة قد اأ�شبحت �رضورية وما�شة للقيام بدرا�شات جادة وميدانية لتقدم اأ�ش�ص 
ومعايري اختيار الطلبة وقبولهم يف الدرا�شة اجلامعية ح�شب حاجة جمتمعات هذه البلدان. 
اأن  وبينت  املجال,  هذه  يف  القرار  �شانعي  على  ال�شاغطة  املتعددة  العوامل  اإىل  واأ�شارت 
الهدر وعدم الكفاءة املالحظ يف نظام التعليم العايل يف هذه املنطقة يعود اإىل ال�شيا�شات 
العامة لاللتحاق التي يتبناها �شانع القرار ان�شجامًا مع ال�شغوط ال�شيا�شية والجتماعية 
املحيطة به, واإىل عدم املواءمة بني �شعار دميقراطية التعليم و�رضورة النتقاء والفرز يف 

اختيار الطلبة يف التعليم العايل.
يالحظ الباحث بعد مراجعته للدرا�صات ال�صابقة ما ياأتي: 

مل يجد الباحث درا�شة واحدة تطرقت اإىل و�شع ت�شور مقرتح حول �رضوط اختيار  ♦ 

الطلبة يف كليات العلوم الرتبوية باجلامعات الأردنية.
العامة  الثانوية  يف  العام  املعدل  اعتماد  بعدم  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�ص  اأو�شت  ♦ 

كمعيار وحيد لختيار الطلبة يف كليات الرتبية.
حماولة الباحث ا�شتقاق �رضوط واأ�ش�ص اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات  ♦ 

الأردنية يف �شوء معايري وخربات عاملية.
الطلبة يف  اختيار  على �رضوط  ال�شوء  اإلقاء  البحث  هذا  يحاول  �شبق,  ما  على  وبناًء 
ل�رضوط  مقرتح  ت�شور  وتقدمي  اختيارهم,  واأ�شاليب  الأردنية,  باجلامعات  الرتبية  كليات 
الختيار التي ميكن ا�شتخدامها يف انتقاء اأف�شل الطلبة املتقدمني لاللتحاق بكليات الرتبية 

يف �شوء �رضوط الختيار العاملية. 

مشكلة البحث:  
اإن الهدف الرئي�ص لربامج تاأهيل املعلمني هو انتاج معلمني جيدين للمدار�ص الأ�شا�شية 
والثانوية وهذ ل يتاأتى اإل اإذا كانت مدخالتها جيدة )Grant, 1999(. وبالنظر اإىل �رضوط 
اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية يالَحظ اأنها تكاد ل تفي بالغر�ص – 
من وجهة نظر الباحث- اإذ تعتمد �رضطًا واحداً هو معدل الطالب يف الثانوية العامة, الذي 
يعد مقيا�شًا غري حقيقي من اأجل املفا�شلة ال�شحيحة بني الطلبة, وبناًء على ذلك ُيقبل بع�ص 
الطلبة وفقًا للرغبة الأوىل من اختياراتهم, اأما بع�شهم الآخر فيقبل باأي تخ�ش�ص حتى لو 
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مل يكن رغبته الأوىل اأو الثانية اأو الثالثة, وهذا قد يرتتب عليه �شلبيات تربوية واجتماعية, 
حيث ُيعتمد معدل )65%( كحد اأدنى للقبول يف كليات الرتبية باجلامعات الر�شمية, ومعدل 
العايل  التعليم  العايل يف وزارة  التعليم  )60%( يف اجلامعات اخلا�شة ح�شب قرار جمل�ص 
الأردنية رقم 28/ 2010, دون النظر اإىل دور هذا الطالب كمعلم م�شتقبل ومرٍب لالأجيال 
الطبيب  يتخرج  يديه  فعلى  بها.  ال�شتهانة  ميكن  ل  ج�شام  م�شوؤوليات  تقع  عاتقه  وعلى 

واملهند�ص واملمر�ص واأفراد املجتمع كافة.
يف  امل�شجلني  الطلبة  بع�ص  �شعف  مالحظته  البحث  بهذا  للقيام  الباحث  دعا  ومما 
ق�شم العلوم الرتبوية بجامعة البرتا اخلا�شة يف تخ�ش�شي معلم ال�شف وتربية الطفل من 
الناحية الثقافية والجتماعية والعلمية وال�شحية. فعلى �شبيل املثال كيف ميكن لطالب ذي 
احتياجات خا�شة  )اإعاقة حركية, اإعاقة ب�رضية( اأن ميار�ص مهنة التعليم لطلبة املرحلة 
الأ�شا�شية الدنيا التي تتطلب منه التوا�شل ال�شمعي الب�رضي, والتفاعل, والقراءة, والكتابة, 
والتعزيز, وا�شتخدام اأدوات التقومي املتنوعة؟ وكيف �شيكون اأداء الطالب املعلم اإذا مل يكن 
املهارات  و�شعف  الإمالئية,  الأخطاء  ظاهرة  تف�شي  اإىل  اإ�شافة  التعليم؟  مهنة  يف  راغبًا 

احل�شابية عند بع�ص الطلبة املعلمني.
يرى الباحث اأن برامج تاأهيل املعلمني يف اجلامعات الأردنية بحاجة اإىل اإعادة تقومي 
ل�رضوط القبول وتطويرها مبا يتواءم مع متطلبات الع�رض, واأن املدخالت ال�شليمة للعملية 
التعليمية لها تاأثري كبري يف خمرجاتها. وبناًء على �شعور الباحث بهذه امل�شكلة احلقيقية 
يف هذا املجال, فقد حاول الت�شدي اإىل و�شع ت�شور مقرتح ل�رضوط اختيار الطلبة يف كليات 

الرتبية باجلامعات الأردنية م�شتفيداً من جتارب وخربات الدول املتقدمة يف هذا املجال.

أسئلة البحث: 

يحاول البحث االإجابة عن االأ�صئلة االآتية: 
ما واقع �رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية؟  ● 

الرتبية  بكليات  الطلبة  اختيار  �رضوط  يف  املعا�رضة  والتجارب  الجتاهات  ما  ● 
باجلامعات العربية؟ 

الرتبية  بكليات  الطلبة  اختيار  �رضوط  يف  املعا�رضة  والتجارب  الجتاهات  ما  ● 
ومعاهد اإعداد املعلمني باجلامعات العاملية؟ 

ما الت�شور املقرتح ل�رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية  ● 
يف �شوء �رضوط القبول العاملية؟ 
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أهداف البحث: 

يهدف البحث احلايل اإىل: 
باجلامعات  الرتبية  كليات  يف  الطلبة  اختيار  لنظام  الراهن  الو�شع  حتليل  ♦ 

الأردنية.  
التعرف اإىل جانب من اخلربة والتجارب العربية والعاملية يف جمال اختيار الطلبة  ♦ 

يف كليات الرتبية. 
تقدمي ت�شور مقرتح ل�رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية  ♦ 

يف �شوء �رضوط القبول العاملية .

أهمية البحث: 

تظهر اأهمية البحث فيما ياأتي: 
ي�شكل مو�شوع القبول يف كليات الرتبية باجلامعات اهتمامًا كبرياً لدى وا�شعي  1 .
ال�شيا�شات التعليمية و�شانعي القرارات فيها, وبالتايل فاإن اأهمية البحث تنبع من اأهمية 
املو�شوع الذي يتناوله. فنظم القبول اجلامعي متثل املحك الأ�شا�شي لتخريج قوة ب�رضية 

ذات مهارات وموؤهالت تخدم متطلبات املجتمع.
اأن تقوم به كليات الرتبية باجلامعات الأردنية يف  اإبراز الدور الكبري الذي يجب  2 .
تطوير العملية التعليمية من خالل توفر العديد من اخل�شائ�ص ال�شخ�شية واملهنية املراد 

اإك�شابها للطلبة املعلمني.
توؤكد على اأهمية توفري �رضوط متنوعة لدى الطلبة عند عملية الختيار والإعداد يف  3 .

كليات الرتبية باجلامعات الأردنية �شمن املعايري العاملية.

مصطلحات البحث: 

النحو  البحث وتعريفها على  ثنايا  املحورية �صمن  امل�صطلحات  هناك بع�س 
االآتي: 

العملي  للتطبيق  قابل  نظري  منوذج  تقدمي  الباحث  به  يق�شد  املقرتح:  ◄ الت�صور 
عملية  تطوير  اأجل  من  الأردنية  باجلامعات  الرتبية  كليات  يف  الطلبة  اختيار  يف  ي�شاعد 
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التعليم م�شتقباًل وذلك من خالل: 
درا�شة ت�شخي�شية ل�رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية. ♦ 

العربية  باجلامعات  الرتبية  كليات  يف  الطلبة  لختيار  ال�رضوط  اأهم  درا�شة  ♦ 
والعاملية.

الطلبة يف  اختيار  واأ�ش�ص  تكون عليه �رضوط  اأن  املقرتح ملا يجب  الت�شور  و�شع  ♦ 
�شوء معايري وخربات عاملية. 

�رضوط االختيار: ◄ ويق�شد بها الأ�ش�ص واملعايري التي يتم من خاللها قبول الطلبة 
يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية .

هيكل  ذات  م�شتقلة  خا�شة(  )ر�شمية,  علمية  موؤ�ش�شات  هي  االأردنية: ◄  اجلامعات 
اأكادميية, تتمثل وظائفها الرئي�شة يف التدري�ص والبحث  تنظيمي واأنظمة واأعراف وتقاليد 
العلمى وخدمة املجتمع, وتتاألف من جمموعة من الكليات والأق�شام ذات الطبيعة العلمية 
التخ�ش�شية, وتقدم برامج درا�شية متنوعة يف تخ�ش�شات خمتلفة منها ما هو على م�شتوى 
علمية  درجات  مبوجبها  متنح  العليا  الدرا�شات  م�شتوى  على  هو  ما  ومنها  البكالوريو�ص 

للطلبة. 

حدود البحث: 

مت تنفيذ البحث احلايل �صمن احلدود االآتية: 
للعام  الأردنية  باجلامعات  الرتبية  بكليات  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  عينة  ♦ 

الدرا�شي2011/2010. 
اإعداد قائمة باأهم ال�رضوط املقرتحة لقبول الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات  ♦ 

الأردنية يف �شوء �رضوط القبول العاملية, ويتطرق البحث اإىل اآلية تطبيق تلك ال�رضوط.

الطريقة واالجراءات: 

عينة البحث: 

بلغ اإجمايل عينة البحث )68( ع�شو هيئة تدري�ص من جملة )128( , وقد وزعت قائمة 
ال�رضوط على اأع�شاء الهيئة التدري�شية من خمتلف الرتب الأكادميية )اأ�شتاذ, اأ�شتاذ م�شارك, 
الآتية:  الأردنية  باجلامعات  واأق�شامها  الرتبوية  العلوم  كليات  يف  مدر�ص(  م�شاعد,  اأ�شتاذ 
جامعة  اخلا�شة,  البرتا  جامعة  الها�شمية,  اجلامعة  الريموك,  جامعة  الأردنية,  )اجلامعة 
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الزيتونة اخلا�شة, جامعة جدارا اخلا�شة, جامعة عمان العربية  الإ�رضاء اخلا�شة, جامعة 
للدرا�شات العليا, جامعة موؤتة, جامعة العلوم الإ�شالمية العاملية, جامعة اآل البيت( .

أداة البحث: 

لتحقيق اأهداف البحث, والإجابة عن ال�شوؤال الرابع من اأ�شئلة البحث, والذي ين�ص على: 
ما الت�شور املقرتح ل�رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية يف �شوء 
اأعدت ال�شورة املبدئية لقائمة ال�رضوط املقرتحة لختيار الطلبة  �رضوط القبول العاملية؟ 
يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية يف �شوء التوجهات العاملية يف جمال �رضوط قبول 
الطلبة التي يجب توافرها يف كليات الرتبية. حيث مرت عملية بناء القائمة باخلطوات 

االآتية: 
الرتبية,  كليات  يف  الطلبة  اختيار  ب�رضوط  ال�شلة  ذي  الرتبوي  الأدب  مراجعة  ♦ 
وحتليل ال�رضوط املتبعة لختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية والعاملية, 
اإ�شافة اإىل عقد لقاءات فردية مع اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف ق�شم العلوم الرتبوية بجامعة 
البرتااخلا�شة بهدف �شياغة �رضوط مقرتحة لختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات 

الأردنية.
ال�رضوط ح�شب مقيا�ص ثالثي )كبرية, متو�شطة, و�شعيفة(  �شياغة فقرات قائمة  ♦ 
لبيان درجة اأهمية كل �رضط من ال�رضوط املقرتحة, وقد كانت ب�شورتها الأولية )37( فقرة, 

واخت�رضت فيما بعد اإىل )34( فقرة, وذلك بعر�شها على املحكمني.
من اأجل التحقق من ال�شدق املنطقي وال�شدق الظاهري والت�شاق الداخلي لفقرات  ♦ 
هيئة  ع�شو   )13( اأفرادها  عدد  بلغ  املحكمني  من  جلنة  على  ُعر�شت  بنيت,  التي  القائمة 
الأردنية. ويف  البرتا اخلا�شة واجلامعة  الرتبوية من جامعة  تدري�ص متخ�ش�شني بالعلوم 
�شوء مالحظات املحكمني اأُخذ براأي الأغلبية الذين اأ�شاروا اإىل تعديل بع�ص الفقرات وحذف 

بع�شها الآخر.
عينة  على  تطبيقها  اإعادة  بطريقة  ثباتها  ُح�شب  البحث,  اأداة  ثبات  من  وللتحقق  ♦ 
الثبات  ن�شبة معامل  التدري�ص. فبلغت  اأع�شاء هيئة  الرئي�شة من  البحث  حمدودة من عينة 
لأغرا�ص  ومنا�شبة  عالية  بدرجة  ثبات  وعن  داخلي,  تنا�شق  تعرب عن  قيمة  , وهي   0.96

البحث. 
عن  وا�شتلمت  البحث  عينة  اإىل  اأر�شلت  وثباتها,  القائمة  �شدق  من  التحقق  وبعد  ♦ 

.E- mail طريق الربيد الإلكرتوين
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إجراءات البحث: 
اتبع البحث احلايل االإجراءات االآتية: 

باجلامعات  الرتبية  كليات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  البحث  عينة  حتديد  ♦ 
الأردنية للعام الدرا�شي 2010/ 2011. 

البحث  مبو�شوع  العالقة  ذات  ال�شابقة  والدرا�شات  الرتبوي  الأدب  على  الإطالع  ♦ 
واأداتها.

باجلامعات  الرتبية  كليات  يف  الطلبة  لختيار  املقرتحة  ال�رضوط  قائمة  اإعداد  ♦ 
الأردنية )اأداة البحث( , والتاأكد من �شدقها وثباتها ب�شكلها النهائي.

باجلامعات  الرتبية  كليات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  على  البحث  اأداة  توزيع  ♦ 
.E- mail الأردنية عن طريق الربيد الإلكرتوين

جمع القوائم, ومن ثم تفريغها وحتليلها بهدف احل�شول على نتائج الدرا�شة, ومن  ♦ 
ثم مناق�شتها, واخلروج بالتو�شيات ب�شاأنها.

منهجية البحث:  
يف  هي  كما  الظاهرة  ي�شف  الذي  التحليلي  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدام  البحث  اعتمد 
الو�شول لفهم عالقات تلك  اإىل  يوؤدي ذلك  كميًا وكيفيًا بحيث  الواقع, ويعرب عنها تعبرياً 
الظاهرة, اإ�شافة اإىل الو�شول اإىل ا�شتنتاجات وتعميمات ت�شاعد يف تطوير الواقع املدرو�ص 

)اأبو عالم, 1998( .
املعاجلة اإلحصائية: 

ا�صتخدم الباحث االأ�صاليب االإح�صائية االآتية للتو�صل اإىل نتائج البحث: 
الن�شبية؛ لتحديد  الإح�شاء الو�شفي املتمثل يف: التكرارات والن�شب املئوية والأوزان 

درجة اأهمية فقرات القائمة يف �شوء ا�شتجابات عينة البحث, وذلك كاالآتي: 
املئوية  الن�شبة   ×  2  + الكبرية  لال�شتجابة  املئوية  الن�شبة   ×  3 الن�شبي=  الوزن 

لال�شتجابة املتو�شطة + 1 × الن�شبة املئوية لال�شتجابة ال�شعيفة.
ح�شاب املدى الكلي= اأعلى وزن ن�شبي ح�شلت عليه مفردة – اأقل وزن ن�شبي ح�شلت 

عليه مفردة. 
املدى الكليفرق املدى = 

3
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وعلى هذا فاإن مفردات املرتبة الأوىل )درجة اأهمية كبرية( ُح�شبت: اأعلى وزن ن�شبي – 
فرق املدى. وقد اتبع الباحث هذه املعادلت يف كل جمال من جمالت القائمة على حده.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الرتبية  كليات  يف  الطلبة  اختيار  �رضوط  واقع  ما  الأول:  ◄ ال�شوؤال 

باجلامعات االأردنية؟ 
�شنة  الأردنية  اجلامعة  يف  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  تربية  كلية  اأول  اأن�شئت 
الر�شمية واجلامعات  الرتبوية يف اجلامعات  الكليات والأق�شام  اإن�شاء  , ثم تواىل   )1973(
اخلا�شة الأردنية, بلغ عددها )22( كلية وق�شمًا, تقّدم تخ�ش�شات تربوية تعليمية عدة يف 
مرحلة البكالوريو�ص هي: تخ�ش�ص معلم ال�شف, وتخ�ش�ص تربية الطفل, وتخ�ش�ص الرتبية 
اخلا�شة. ويتطلب من كليات واأق�صام الرتبية باجلامعات االأردنية اأن يكون لديها روؤية 

ور�صالة واأبعاد تربوية تتمثل يف االآتي: 
الروؤيا )Vision(:. 1 اإيجاد كليات تربوية متطورة ت�شم عدداً من الربامج املهنية التي 
تغر�ص يف الطلبة اإح�شا�شًا قويًا لتحمل م�شوؤولية املدار�ص واملجتمعات. والرتقاء بامل�شتوى 
الثقايف واحل�شاري لالإن�شان الأردين ليكون قادراً على مواجهة م�شكالت احلياة والتحديات 

العاملية املعا�رضة. 
اأكفاء  معلمني  اإعداد  يف  الرتبية  كلية  ر�شالة  تتلخ�ص   2 .:)Mission( الر�صالة 
للق�شايا  ويت�شدون  امل�شوؤولة,  للخدمة  اأنف�شهم  يكر�شون  رفيع,  خلق  وعلى  ومتحم�شني 

املعا�رضة, وياأخذون على عاتقهم حت�شني مهنة التعليم.
العلمي فيما يتعلق  العايل والبحث  التعليم  الأردنية لوزارة  تخ�شع جميع اجلامعات 
ب�رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية, حيث ُيقبل الطلبة يف اجلامعات اخلا�صة وفق 

ال�رضوط االآتية: 
اأن يكون الطالب حا�شاًل على �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة اأو ما يعادلها. - 

الطلبة يف كل كلية فيها مبا  لقبول  الإ�شافية  الأخرى  ال�رضوط  حتدد كل جامعة  - 
يف ذلك احلد الأدنى ملعدل الطالب يف �شهادة الدار�شة الثانوية العامة على اأن يكون احلد 
الأدنى للقبول يف التخ�ش�شات الآتية على النحو الآتي: ال�شيدلة, والهند�شة, والعلوم الطبية 

امل�شاندة )بجميع فروعها( 80%, واأما بقية التخ�ش�شات %60.
الطالب يف  النظر يف قبول  العامة عند  الثانوية  امتحان  الطالب يف  يعتمد معدل  - 

اجلامعات اخلا�شة. 
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يجوز بقرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي/ رئي�ص جمل�ص التعليم العايل  - 
اأو نائبه يف حال غيابه, وبتن�شيب من الأمني العام لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
الأردنيني يف اجلامعات  الطلبة من غري  العامة قبول بع�ص  ولظروف تقت�شيها امل�شلحة 

اخلا�شة ممن ل تنطبق عليهم �رضوط القبول فيها.
اأما �رضوط القبول يف اجلامعات الر�شمية, فاإن احلدود الدنيا ملعدلت القبول )%85( 
لكليات الطب وطب الأ�شنان, و )80%( لكليات الهند�شة وال�شيدلة والطب البيطري, و )%75( 
وتخ�ش�شات  ال�رضيعة  لكليات   )%70( و  التاأهيل  علوم  اأو  امل�شاندة  الطبية  العلوم  لكليات 
)موقع  التخ�ش�شات  لباقي   )%65( و  الزراعة,  وكليات  القانون  وكليات  التمري�ص  كليات 

 . )www.mohe.gov.jo ,وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية الإلكرتوين
وبناًء على ما تقدم، فاإن للباحث بع�س املالحظات على �رضوط اختيار الطلبة 

يف كليات الرتبية باجلامعات االأردنية اأهمها: 
�شعف املدخالت يف اأق�شام كليات الرتبية, وبخا�شة تخ�ش�ص معلم ال�شف الذي  1 .
يتوىل تدري�ص طلبة املرحلة الأ�شا�شية الدنيا, وملا لهذه املرحلة من اأهمية بالغة فهي مرحلة 
تاأ�شي�ص الطالب يف اللغة العربية والريا�شيات واملهارات الجتماعية والقيم الدينية. ومن 
خالل خربة الباحث كع�شو هيئة تدري�ص وم�رضف اأكادميي يف برنامج الرتبية العملية يف 
جامعة البرتا اخلا�شة يالحظ اأن هناك �شعفًا يكاد يكون بارزاً عند بع�ص الطلبة املعلمني 
يف مهارات القراءة والكتابة واحل�شاب, ومهارات الت�شال والتوا�شل, ناهيك عن عدم رغبة 
بع�شهم مبهنة التدري�ص واجتاهاتهم ال�شلبية نحوها. ولذا يرى الباحث احلاجة املا�شة اإىل 
اإعادة النظر يف مدخالت كليات الرتبية, الأمر الذي يتفق مع نتائج درا�شة بدير )2004( 
�شوى  الرتبية  كليات  بدخول  ت�شمح  ل  معايري  �شوء  يف  الطلبة  ُيقبل  اأن  على  اأكدت  التي 
الطلبة ذوي امل�شتويات العقلية واملعرفية واملهارية العالية ومن ثم اإمكانية احل�شول على 

خمرجات ذات جودة عالية.
وحيداً  �رضطًا  تعتمد  الأردنية  اجلامعات  يف  واأق�شامها  الرتبية  كليات  اأن  يالحظ  2 .
يف قبول الطلبة وهو املعدل العام للطالب يف الثانوية العامة, حيث اعتمد معدل )%65( 
الرتبية  كليات  للقبول يف  الر�شمية, ومعدل )%60(  الرتبية باجلامعات  كليات  للقبول يف 
باجلامعات اخلا�شة. وهذا يتفق مع نتائج درا�شتي )العمر,2001؛ اخلاليف, 2001( التي 
تنبوؤية بنجاح  لها قدرة  والتي  القبول  اأف�شل �رضوط  العامة  الثانوية  اأن معدل  اأكدتا على 
الطالب. بينما تختلف اختالفًا جوهريًا مع نتيجة درا�شة الزهراين )2001( التي تو�شلت اإىل 
اأن �شهادة الثانوية العامة ل ت�شلح ك�رضط منفرد للقبول يف موؤ�ش�شات التعليم العايل. وكذا 
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تختلف مع نتائج درا�شة اخلطيب )1999( التي اعتربت اأن الإبقاء على معدل الطالب يف 
امتحان �شهادة الثانوية العامة ك�رضط وحيد للقبول يف اجلامعات الأردنية اإمنا يعد خمالفة 
�رضيحة للتحول الدميقراطي يف الأردن, وانتهاكًا ملبادئ الدميقراطية القائمة على اأ�شا�ص 

امل�شاواة والعدل وتكافوؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة.
اختيار  �رضوط  املعا�رضة يف  والتجارب  االجتاهات  ما  الثاين:  ◄ ال�شوؤال 

الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية؟ 
بع�ص  يف  الرتبية  كليات  يف  الطلبة  اختيار  �رضوط  اأهم  اجلانب  هذا  يف  �شيعر�ص 
اجلامعات العربية,كجامعة البحرين واجلامعات اليمنية والفل�شطينية وال�شعودية والكويتية 

والقطرية وامل�رضية. 
ي�شرتط لقبول الطالب امل�شتجد يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة البحرين اأن يكون 
واأل  يقل عن %70,  تراكمي ل  يعادلها مبعدل  اأو ما  العامة  الثانوية  �شهادة  حا�شاًل على 
يكون قد م�شى على ح�شوله عليها مدة تزيد عن �شنتني درا�شيتني, واأن يكون ح�شن ال�شرية 
وال�شلوك. كما ت�شرتط تاأدية اختبار القدرات العامة الذي جتريه اجلامعة. اإ�شافة اإىل اجتيازه 

. )www.uob.edu.bh( املقابلة ال�شخ�شية التي جتريها الكلية, واأن يكون لئقًا طبيًا
وُيقبل الطلبة املتقدمون لكلية الرتبية بجامعة النجاح الوطنية تناف�شيًا ح�شب معدل 
 http: // www.najah.edu/ ar/( األ يقل عن %65  الذي يجب  العامة  الثانوية  الطالب يف 

. (page/ 2813

اأما �رضوط القبول يف كلية الرتبية بجامعة عدن فيجب ح�شول الطالب على الثانوية 
العامة مبعدل )75%( , واأل يكون قد مر على عمر ال�شهادة اأكرث من خم�شة اأعوام, واأن يكون 
من خريجي عام 2006/2005 حتى 2009/2008, والتفرغ التام للدرا�شة, اإ�شافة اإىل 
اللياقة ال�شحية, وخلوه من الأمرا�ص املعدية )دليل القبول للدرا�شة اجلامعية الأوىل للعام 

اجلامعي 2011/2010( . 
ح�شوله  ال�شعودية  العربية  باململكة  املعلمني  كليات  يف  الطالب  لختيار  وي�شرتط 
العامة  الن�شبة  من  يعادلها  ما  اأو  والأدبي,  العلمي  بق�شميها  العامة  الثانوية  �شهادة  على 
اخلا�شة التي تقررها عمادة القبول و�شوؤون الطلبة, وتقدمي �شهادة ح�شن ال�شرية وال�شلوك 
من املدر�شة التي تخرج منها, واأن يكون لئقًا طبيًا وخاليًا من العاهات التي تعوقه عن 
مهنة التعليم, اإ�شافة اإىل اجتيازه بنجاح املقابلة ال�شخ�شية, واأية اختبارات جتريها الكلية 

للمفا�شلة كاختبارات القبول والقدرات )اجلودي, 1424( . 
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البنات  بكلية  الإبتدائية  املرحلة  معلمات  لإعداد  الرتبية  بكلية  القبول  �رضوط  اأما 
بال�شعودية فهي: ح�شول الطالبة على الثانوية العامة مبعدل 87 % فاأكرث, واأن تكون حديثة 
الفح�ص  �شنوات, واجتياز  اأكرث من خم�ص  تقبل من م�شى على تخرجها  التخرج بحيث ل 
http: // www.bdr130.net/ vb/ t35830.( الطبي واملقابلة ال�شخ�شية التي جتريها الكلية

.)htm

وتتمثل �رضوط اللتحاق يف كلية الرتبية بجامعة قطر ح�شول الطالب على ما ن�شبته 
بالتخ�ش�شات  لاللتحاق  الأدبي  الق�شم  طلبة  وُيقبل  اأدنى,  كحد  العامة  الثانوية  يف   %75

.)http: // www.qu.edu( الأدبية وطلبة الق�شم العلمي للتخ�ش�شات العلمية بالكلية
التي تتبناها كلية الرتبية لقبول طلبتها بجامعة الكويت ح�شول  اأهم ال�رضوط  ومن 
والأدبي,  العلمي  بق�شميهـا  فاأكرث   %70 ن�شبة  على  العامة  الثانوية  على  الكويتي  الطالب 
و85% لأبناء العراق واليمن, الطلبة الوافدون: يقبل الطلبة احلا�شلون على ما ن�شبته %90 
واجتياز  العلمي,  الق�شم  خلريجي   %94 و  الأدبي  الق�شم  العامة  الثانوية  خلريجي  فاأكرث 

.)http: // www.reg.kuniv.edu.kw( املقابلة ال�شخ�شية التي جتريها الكلية للمتقدمني
العامة  اإىل ال�رضوط  القاهرة لقبول طلبتها بالإ�شافة  وت�شرتط كلية الرتبية بجامعة 
اختبارات  بنجاح  يجتاز  اأن  اجلامعات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  يف  عليها  املن�شو�ص 
 , املو�شيقية(  والرتبية  الفنية  الرتبية  ق�شمي  على  )قا�رضة  الكلية  تعقدها  التي  القدرات 
 http:( واجتيازه بنجاح املقابلة ال�شخ�شية, واأن يكون لئقا طبيًا, ومتفرغًا متامًا للدرا�شة

.)// www.fose.cu.edu.eg/ depts

تعقيب على شروط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية: 

يالحظ من ا�صتعرا�س �رضوط القبول يف كليات الرتبية باجلامعات العربية ما 
ياأتي: 

العام للثانوية  اأعاله على اعتبار املعدل  العربية املذكورة  اأجمعت كل اجلامعات  ♦ 
العامة �رضطًا رئي�شيًا لختيار الطلبة يف كليات الرتبية.

اأمكن التو�شل اإىل اأهم �رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية,  ♦ 
واملتمثلة بـ: 

العامة  الثانوية  معدل  يف  الختالف  يالحظ  العامة:  - الثانوية  على  احل�صول 
املقبول لاللتحاق بكليات الرتبية من جامعة اإىل اأخرى, حيث تراوح املعدل العام بني %65 
و 90%. وهذا ي�شري اإىل اأهمية اأن ميتلك الطالب م�شتوًى اأكادمييًا جيداً على الأٌقل يف الثانوية 
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العامة. وهذا يتفق مع نتائج درا�شتي )العمر, 2001؛ اخلاليف, 2001( التي اأكدتا على اأن 
معدل الثانوية العامة اأف�شل �رضوط القبول والتي لها قدرة تنبوؤية بنجاح الطالب.

لأن  العربية؛  اجلامعات  غالبية  به  اهتمت  �رضط  وهذا  وال�صلوك: -  ال�صرية  ُح�صن 
ال�شاحلة  القدوة  يعد  الذي  امل�شتقبل  معلم  هو  الرتبية  بكلية  اللتحاق  يود  الذي  الطالب 

لطلبته ب�شلوكه واأخالقه وقيمه.
)جامعة  العربية  باجلامعات  الرتبية  كليات  بع�ص  ا�شرتطت  ال�صحية: -  اللياقة 
القاهرة, وكليات املعلمني بال�شعودية, وكليات البنات بال�شعودية( لقبول الطالب اأن يكون 
التي تعوقه عن مهنة  العاهات  الغد خاليًا من  اأن يكون معلم  لئقًا �شحيًا؛ وذلك لأهمية 

التعليم.
�شخ�شية  مقابلة  الرتبية  كليات  بع�ص  جتري  ال�صخ�صية:  - املقابلة  اجتياز 
املعلمني  وكليات  الكويت,  وجامعة  البحرين,  وجامعة  القاهرة,  كجامعة  لها,  للمتقدمني 
اأهمية يف الك�شف عن  بال�شعودية, وكليات البنات بال�شعودية. ملا للمقابلة ال�شخ�شية من 

جوانب �شخ�شية الطالب املتقدم.
هو اختبار يقي�ص القدرة التحليلية وال�شتدللية  اجتياز اختبار القدرات العامة:  -
لدى الطالب, اأي اأنه يركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم ب�رضف النظر عن براعته اخلا�شة 
اإدراك  على  املقروء, والقدرة  فهم  على  القدرة  قيا�ص:  خالل  من  وذلك  معنّي؛  مو�شوع  يف 
العالقات املنطقية, والقدرة على حل م�شائل مبنية على مفاهيم ريا�شية اأ�شا�شية, والقدرة 
على ال�شتنتاج, والقدرة على القيا�ص )املركز الوطني للقيا�ص والتقومي يف التعليم العايل/ 
وهذا   .(http: // www.qeyas.com/ qiyas/ Exams/ QdraatExams.aspx  , ال�شعودية 
ال�شعودية,  املعلمني  وكليات  البحرين,  بجامعة  الرتبية  كليات  من  كل  به  اهتمت  �رضط 

وجامعة القاهرة.
ُيالحظ مما �شبق اأن �رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العربية تختلف 
عن ال�رضوط املتبعة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية. مما ي�شتدعي اإعادة النظر يف 

�رضوط الختيار مبا يتواءم مع متطلبات الع�رض.
ما االجتاهات والتجارب املعا�رضة يف �رضوط اختيار  ال�شوؤال الثالث:  ◄

الطلبة يف كليات الرتبية ومعاهد اإعداد املعلمني باجلامعات العاملية؟ 
ويف هذا اجلانب �صتعر�س اأبرز �رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات 

العاملية، مثل: اجلامعات الأمريكية, والربيطانية, واليابانية, والأملانية, والفرن�شية.
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ت االأمريكية:  اجلامعا ◄
تختلف �رضوط واإجراءات القبول يف كليات الرتبية باجلامعات الأمريكية تبعًا لفل�شفة 
التعليم التي تتبعها اجلامعة, اإل اإنها تتفق على اتباع �رضوط حمددة تنظم عملية القبول, اأي 
اأن هناك روؤية )Vision( حتكم �شيا�شة القبول, ويرتجم هذا النظام تلك الروؤية اإجرائيًا من 
خالل �شياغة جمموعة من ال�رضوط واملتطلبات اخلا�شة بالقبول. كما اأن هذه اجلامعات 
توؤكد على اأن تكون عملية القبول انتقائية تناف�شية وفقًا ملفهوم اجلودة ال�شاملة وتطبيقاته 
يف النظام التعليمي الأمريكي, وميكن ت�صنيف هذه ال�رضوط حتت الفئات الثالث االآتية 

. )Allen, 2002(

�رضوط تتعلق بالختبارات التي تقدم على م�شتوى الدولة اأو الولية اأو اجلامعة اأو  Ú 
الكلية, اأو حتى الق�شم, وهذه الختبارات نوعان: نوع يعنى بقيا�ص القدرات وال�شتعدادات, 
ونوع اآخر يهتم بقيا�ص التح�شيل, وتتكون هذه الختبارات بنوعيها من اأجزاء فرعية عدة 
تقي�ص املهارات الأ�شا�شية للطلبة بحيث يت�شمن الختبار اأجزاًء ملهارات القراءة, والكتابة, 
 http:( والريا�شيات ومهارات الإت�شال كما هو احلال يف كلية الرتبية بجامعة ميت�شيجان
Scholastic Assess- ولعل اأهم تلك الختبـارات اختبـار .)// www.education.msu.edu

 .The American College Testing Assessment (ACT) ment Test (SAT) واختبار 

ويندر اأن توجد جامعة اأمريكية تقبل النظر يف ملف الطالب دون اأن يكون مت�شمنًا نتيجة 
هذين الختبارين اأو اأحدهما, ول بد للطالب من احل�شول يف هذين الختبارين على الدرجة 
التي يحددها الق�شم على األ تكون الفرتة الفا�شلة بني دخول الختبار والتقدم بطلب القبول 
طويلة, كما اأن هناك اختباراً خا�شًا بالتخ�ش�ص الدقيق داخل كليات الرتبية, وهذا يدخل 
لهذا  الطالب  يتقدم  ل  اجلامعات  بع�ص  ويف  بالق�شم,  خا�شة  مبتطلبات  ي�شمى  ما  حتت 
الختبار اإل بعد اإنهائه درا�شة املواد العامة اأو مواد الإعداد العام, وعلى الطالب اأن يحقق 

احلد الأدنى من الدرجة املطلوبة.
 Ú Grade Point Average رضوط خا�شة بالثانوية العامة من حيث املعدل العام�
(GPA): ت�شرتط بع�ص اجلامعات معدل ثالثة من اأربعة وبع�شها ي�شرتط اثنني ون�شف من 

خم�شة, كما اأن هناك معايري متعلقة بنوعية املواد التي در�شها الطالب يف املرحلة الثانوية 
وعددها يف كل فرع )اللغة, والريا�شيات, والعلوم الطبيعية, والعلوم الجتماعية(, وكذلك 

فيما اإذا كان الطالب قد �شبق له درا�شة مواد جامعية اأثناء املرحلة الثانوية.
 Betts and( درا�شتا  ك�شفت  فقد  العامة  بالثانوية  العام  املعدل  اأهمية  على  وكدليل 
Morell, et al., 2004; Cohn, 1999(. عن تقدير قوة التنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي 
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التي ميكن عزوها اإىل املعدل الرتاكمي للمدر�شة الثانوية )High School GPA( واختبار 
الإ�شتعداد )اللفظي Verbal SAT , والكمي Math SAT( , وك�شفت عن قوة تنبوؤية وا�شحة 

لكال املتغريين.
التوا�شلية  قدراته  مثل:  الطلبة  عند  والنف�شية  ال�شخ�شية  بال�شمات  �رضوط خا�شة  Ú 
الأق�شام حتر�ص  العقلية والنف�شية, وبع�ص  التعليم و�شحته  وميوله واجتاهاته نحو مهنة 

على اإجراء مقابلة �شخ�شية للمتقدم. 
اإن معظم اجلامعات الأمريكية ت�شرتك يف تبني نظامني للقبول هما: القبول امل�رضوط 
)Conditional Admission( والقبول النهائي )Full Admission( اأي اأن الطالب يدخل كلية 
اإىل  به  ت�شعد  التي  واملتطلبات  ال�رضوط  يحقق  حتى  موؤقت«  »قبول  م�شمى  حتت  الرتبية 
»القبول النهائي«, ولكن بع�ص اجلامعات تعطي الطالب قبوًل للدرا�شة فيها اإذا حقق احلد 
الأدنى من �رضوط القبول, واإذا اأراد الطالب اأن يختار تخ�ش�شه الدقيق داخل كلية الرتبية 
فاإن عليه اأن يجتاز الختبار الذي يقدمه الق�شم املخت�ص, وعليه كذلك األ يكون قد ح�شل 
اأقل من معدل »جيد« يف املواد الرتبوية, واإذا مل يتمكن الطالب من اجتياز الختبار  على 
فاإن قبوله  الرتبوية  املواد  اأكرث يف  اأو  �شالب«  اأو ح�شل على معدل »جيد  بالق�شم  اخلا�ص 

يتحول ب�شكل اآيل اإىل قبول م�رضوط. و�رضوط القبول النهائي كاالآتي: 
ل بد من حتقيق �رضوط القبول امل�رضوط كافة. - 

اأن يتقدم الطالب بطلب اإىل جلنة القبول لفح�ص �شريته الدرا�شية الأكادميية. - 

اأن يتقدم ر�شميًا بطلب القبول يف نهاية ال�شنة الثانية. - 

)بع�ص  در�شها  التي  املواد  كل  يف  جيد  من  اأقل  معدل  على  ح�شل  قد  يكون  األ  - 
اجلامعات حتدد مواد بعينها( .

لختبار   - )subtests( الفرعية  الختبارات  يف  املطلوبة  الدرجة  الطالب  يحقق  اأن 
praxis 1, وهذه الختبارات ت�شمل: القراءة , والكتابة , والريا�شيــات , وي�شتثنــــى من هذا 
 SAT, GRE, :ال�شــــرط الطلبة الذين يقـــدمون درجــة موؤهلة يف اأي من الختبارات الآتية
ثاٍن  الأكادميية, و�شق  ُيعنى باملهارات  Praxis 1 يتكون من �شقني: �شق  . واختبار   ACT

ُيعنى بتقومي التخ�ش�ص املعريف– املحتوى.
لل�رضوط-  الطالب  ا�شتيفاء  نهائي- يف حال  قبول  يعقبه  الذي  امل�رضوط  القبول  اإن 
ُيفح�ص  الرتبوية. ففي هذه احلالة  الكليات  قد يكون حاًل واعداً ملعاجلة �شعف خمرجات 
املنا�شب  القرار  يتخذ  ثم  ومن  الكلية,  الأوىل يف  الدرا�شية  ف�شولهم  اأثناء  ويتابعوا  الطلبة 
ب�شاأنهم, وميكن التن�شيق بني اجلامعات والكليات من اأجل معادلة بع�ص موادهم اإذا رغبوا- 
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اأي الطلبة الذين مل يحققوا �رضوط القبول النهائي- يف موا�شلة الدرا�شة يف اأق�شام اأخرى 
تنا�شب قدراتهم وم�شتوياتهم. 

وجتدر الإ�شارة هنا اإىل وجود نظام اآخر يطبق يف جامعات اأخرى بالوليات املتحدة 
كلياتهم  حتديد  دون  اجلامعة  يف  البكالوريو�ص  طلبة  ُيقبل  النظام  لهذا  وطبقًا  الأمريكية, 
اأو تخ�ش�شاتهم, واإذا اأراد الطالب اأن يتخ�ص�س يف كلية الرتبية، فاإن عليه اأن يحقق 

�رضوطاً منها: 
اأن ينهي الطالب ما ل يقل عن 64 - �شاعة معتمدة.

اأن يجتاز اختباراٍت يف اللغة ومهاراتها والريا�شيات والعلوم الطبيعية قبل قبوله  - 
يف الكلية.

اأن يحقق يف املواد اأعاله تقديراً ل يقل عن جيد.  - 

اأن يقدم الطالب ما يثبت اأن لديه خربة يف املجتمع. - 

يجب على املتقدم اأن يجتاز متطلبات التخ�ش�ص الدقيق الذي �شوف يلتحق به. - 

بع�ص الأق�شام وكليات الرتبية ت�شرتط على املتقدمني اجتياز اختبار يطبق على  - 
 . Pre- professional Skills Test (PPST) م�شتوى الوليات املتحدة هو

اجلامعات الربيطانية:  ◄ 
باململكة  الرتبية  كليات  يف  الطلبة  قبول  �رضوط  اأهم  من  اأن   )2001( كت�ص  يوؤكد 
املتحدة مروره بعدد من الختبارات التحريرية وال�شفوية وال�شحية لتقومي �شالحيته ملهنة 
اختيار  املثال يف  �شبيل  اك�شفورد على  وت�شرتط جامعة  واختبارها.  امل�شتقبل  التعليم يف 
الطلبة املعلمني يف كليات الرتبية اأن يتمتع الطالب باللياقة ال�شحية, والتي تقّوم من قبل 
جلنة �شحية, وتقدمي �شهادة ح�شن و�شلوك, واجتياز املقابلة ال�شخ�شية, اإ�شافة اإىل تقدمي 
 http: // www.education.ox.ac.uk/ courses/( الأطفال.  للعمل مع  للمتطوعني  �شهادة 

. (/pgce/ adpgce

اجلامعات اليابانية:  ◄ 
اأما اأبرز �رضوط القبول يف كليات الرتبية يف اليابان فتتمثل بح�شول الطالب على �شهادة 
الثانوية العامة من املدار�ص الثانوية العليا, واجتيازالختبارات التحريرية واملهارية التي 
اأو التخ�ش�ص, واجتياز املقابلة ال�شخ�شية, وح�شن  تعقدها الكلية �شواء يف الرتبية العامة 
)الدمنهوري  العيوب اجل�شمية وال�شمعية والب�رضية  اإىل خلوه من  اإ�شافة  ال�شرية وال�شلوك, 

ون�رض, 2000(. 
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معات االأملانية:  اجلا ◄
املرحلة  �شهادة  على  احل�شول  باأملانيا  الرتبية  كلية  يف  الطلبة  قبول  عند  ي�شرتط 

الثانوية, واجتياز اختبار Abitur )غنيمة, 1996( . 
اجلامعات الفرن�صية:  ◄ 

اأف�شل  اختيار  فرن�شا  يف  املعلمني  اإعداد  ومعاهد  كليات  يف  القبول  �شيا�شة  تتطلب 
العنا�رض فى برامج الإعداد, وذلك با�صتخدام االأ�صاليب التالية )غنيمة, 1996( . 

اجتياز امتحان اجلدارة املدر�شية. ♦ 

عقد اختبارات �شخ�شية لتحديد مدى ا�شتعداده للعمل فى املهنة, وللتعرف اإىل مدى  ♦ 

حبه وميله للتعامل مع الأطفال مبختلف مراحلهم العمرية.
التاأكد من اأن هناك عدداً من املوا�شفات يجب اأن تتوافر فى معلم امل�شتقبل, واأن  ♦ 

هذه املوا�شفات من املفرت�ص اأن تتوافر فى هذا الطالب قبل اللتحاق بربنامج الإعداد.
تعقيب على �رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات العاملية: 

الرتبية  كليات  يف  املتبعة  القبول  ل�رضوط  ال�شابق  العر�ص  خالل  من  التو�شل  اأمكن 
باجلامعات العاملية اإىل ما ياأتي: 

احل�شول على الثانوية العامة: هناك �رضوط خا�شة متعلقة مبعدل الثانوية العامة  ♦ 

)GPA( املطلوب ح�شوله للقبول يف كليات الرتبية, الذي يختلف من جامعة اإىل اأخرى.

اللياقة ال�شحية: تقوم به جلنة �شحية, للتاأكد من خلو الطالب من العيوب اجل�شمية,  ♦ 

وال�شمعية, والب�رضية, واحلركية.
املقابلة ال�شخ�شية: تت�شف املقابالت ال�شخ�شية باأنها مقننة ودقيقة. ♦ 

واجتياز  الأوىل,  ال�شنة  الرتبية يف  بكلية  املبدئية  املقررات  الطالب بع�ص  درا�شة  ♦ 

الختبارالذي يقدمه الق�شم املخت�ص.
ح�شن ال�شرية وال�شلوك. ♦ 

عقد  على  العاملية  باجلامعات  الرتبية  كليات  معظم  تركز  القبول:  اختبارات  ♦ 

اختبارات عدة لقبول طلبتها اأهمها: 
مهنة  يف  للعمل  ا�شتعداده  مدى  لتحديد  وال�شتعدادات,  القدرات  تقي�ص  اختبارات  - 

التعليم, وللتعرف على ميوله للتعامل مع الأطفال مبختلف املراحل التعليمية.
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اختبارات املهارات الدرا�شية يف اللغة, والريا�شيات, والعلوم الطبيعية, ومهارات  - 

الإت�شال.
اختباري  واأهمها  لطلبتها  الأمريكية  اجلامعات  اأ�شا�شية جتريها معظم  اختبارات  - 

 (ACT و SAT(

اأن ال�رضوط املتبعة يف اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات  يالحظ الباحث 
العاملية ت�شرتك مع بع�ص ال�رضوط التي ا�شتخل�شت من كليات الرتبية باجلامعات العربية, 
ومن ذلك املعدل العام يف الثانوية العامة, اللياقة ال�شحية, واملقابلة ال�شخ�شية, وح�شن 

ال�شرية وال�شلوك, واختبارات القدرات. 
كليات  الطلبة يف  اختيار  ل�رضوط  املقرتح  الت�صور  ما  الرابع:  ◄ ال�شوؤال 

الرتبية باجلامعات االأردنية يف �صوء �رضوط القبول العاملية؟ 
يتوقف جناح نظم اجلودة ال�شاملة لإعداد املعلم على جودة العنا�رض الب�رضية املر�شحة 
وقبول  لنتقاء  وا�شحة  �رضوط  وجود  يتطلب  الذى  الأمر  وممار�شتها,  باملهنة  لاللتحاق 
الطلبة املر�شحني لكليات الرتبية, وهذا يتطلب ت�شكيل فريق من املراكز العلمية لإعداد قائمة 
باملوا�شفات املطلوبة التى متثل كفاءات معلم الغد, والتي يتم يف �شوئها عمليات تقومي 

الطلبة الراغبني يف اللتحاق باملهنة )غنيمة, 1996( . 
واجلودة ال�شاملة يف التعليم تعني: فل�شفة وطريقة تعني موؤ�ش�شات التعليم على اإحداث 
تغيري يوفر و�شعًا تناف�شيًا اأف�شل لالإن�شان املنتج, ل داخل جمتمعه الوطني والقومي فقط, 
بل على م�شتوى كوين, ولذا تعد اجلودة ال�شاملة ا�شرتاتيجية �شاملة لإعادة البناء التعليمي 
حكومات  من  وحتقيقها  ن�شجها  يف  اجلميع  عليها  ويتفق  يقرها  وم�شتويات  معايري  وفق 

وموؤ�ش�شات وهيئات واأفراد وجماعات عن اقتناع كامل )الناقة, 2005( . 
اإىل �رضوط اختيار الطلبة  ومبراجعة الأدب الرتبوي املتعلق بالبحث احلايل, وبالنظر 
يف كليات الرتبية باجلامعات العربية والعاملية, وبعد اإجراء مناق�شات فردية وجماعية مع 
عدد من اخلرباء الرتبويني من اأع�شاء هيئة التدري�ص يف ق�شم العلوم الرتبوية بجامعة البرتا 
متكن الباحث من بناء قائمة �رضوط اختيار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية, 
واآليات تطبيقها. وبعد تاأكد الباحث من �شدق القائمة وثباتها, قام بتطبيقها على اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية يف كليات الرتبية ببع�ص اجلامعات الأردنية للتعرف اإىل درجة اأهمية كل 

�رضط من ال�رضوط املقرتحة, حيث كانت ا�شتجابة 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 

 ال�رضوطم

درجة االأهمية
الوزن 
الن�صبي

م�صتوى 
االأهمية �صعيفةمتو�صطةكبرية

%ك%ك%ك

اأوالً: �رضوط املتطلبات ال�صحية

كبرية5276.51623.5276.5اأن يكون الطالب �شليم احلوا�ص اأ
�شعيفة3754.41623.51522.1232.6اأن يكون �شليم الأطرافب
كبرية5276.51623.5276.5اأن يكون خاليًا من عيوب النطقج
كبرية6189.7710.3289.7اأن يكون خاليًا من الأمرا�ص املعدية  )ال�شارية( د
متو�شطة4464.72029.445.9258.8اأن يكون قادراً على التمييز بني الألوانهـ
متو�شطة4363.22130.945.9257.3اأن يكون الطالب خاليًا من الأمرا�ص املزمنةو
كبرية6494.145.9294.1اأن يتمتع بالإتزان النف�شيز

ثانياً: �رضوط املتطلبات املهنية

اأن يكون لدى الطالب اجتاهات ايجابية نحو اأ
كبرية6088.2811.8288.2مهنة التعليم

�شعيفة4363.22536.8263.2اأن يبدي الطالب مهارة يف احلوارب

اأن يبدي الطالب اجتاهًا ايجابيًا يف الت�شامح مع ج
متو�شطة5682.31217.7282.3الآخرين

اأن يبدي مهارة يف ا�شتخدام اأ�شلوب حل د
متو�شطة5276.51623.5276.5امل�شكالت

�شعيفة4870.62029.4270.6اأن يكون الطالب قوي املالحظةهـ

كبرية6189.7710.3289.7اأن يبدي تقديراً للتعلم الذاتيو

كبرية6494.145.9294.1اأن يقدر اللتزام باملواعيد واحرتام الوقتز

�شعيفة4464.72435.3264.7اأن يكون ح�شن املظهر والهندامح

ثالثًا: �رضوط املتطلبات الأخالقية

كبرية6088.2811.8288.2اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوكاأ
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 ال�رضوطم

درجة االأهمية
الوزن 
الن�صبي

م�صتوى 
االأهمية �صعيفةمتو�صطةكبرية

%ك%ك%ك

متو�شطة5682.31217.7282.3ان يتحلى الطالب بال�شرب واملرونةب

�شعيفة5580.91319.1280.9اأن يتقبل النقد البناء من الآخرين ب�شدر رحبج

�شعيفة53781522278اأن يكون مو�شوعيًا يف اأحكامه د

متو�شطة5682.31217.7282.3 اأن يتقبل اأخطاء الآخرين غري املتعمدةهـ

متو�شطة5783.81116.2282.3اأن يتحرى العدل يف اأحكامهو

رابعاً: �رضوط املتطلبات العلمية

كبرية6494.145.9294.1اأن يكون الطالب حا�شاًل على الثانوية العامة اأ

األ يقل معدل الطالب يف الثانوية العامة عن ب
�شعيفة7019283754.41217.6210.4% )تقدير جيد( 

اأن ميتلك القدرة على التعبري باللغة العربية ج
�شعيفة3652.93247.1252.9الف�شيحة

اأن يكون لديه معلومات كافية عن البيئة املحلية د
�شعيفة4058.82841.2258.8والعاملية 

كبرية4769.12130.9269.1 اأن ميتلك معرفة باحلو�شبة واملعلوماتيةهـ

متو�شطة4464.72435.3264.7 اأن يكون لديه اإملام بالثقافة العامةو

كبرية6494.145.9294.1اأن يتقن مهارة القراءة ال�شليمة ز

كبرية6595.634.4295.6اأن يتقن املهارات الريا�شية )احل�شابية( ح

اأن يكون معرفته مبحال التخ�ش�ص الذي يود ط
كبرية5276.51623.5276.5اللتحاق به اأف�شل من املجالت الأخرى 

خام�صاً: �رضوط املتطلبات االجتماعية

اأن يكون على وعي باأهداف املجتمع الذي يعي�ص اأ
�شعيفة5276.51217.645.9270.6فيه
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 ال�رضوطم

درجة االأهمية
الوزن 
الن�صبي

م�صتوى 
االأهمية �صعيفةمتو�صطةكبرية

%ك%ك%ك

متو�شطة51751725275اأن يكون مدركًا مل�شكالت جمتمعه .ب

كبرية5986.8913.2286.8اأن يبدي مياًل نحو التعاون مع الغريج

�شعيفة4464.72435.3264.7اأن يبدي ا�شتعداداً للخدمة العامةد

كليات  يف  الطلبة  لختيار  توافرها  يجب  �رضوطًا  هناك  اأن   )1( اجلدول  من  يت�شح 
الرتبية باجلامعات الأردنية, حيث جاءت ا�صتجابات عينة البحث حول درجة اأهمية 

هذه ال�رضوط كاالآتي: 
اأوالً- �رضوط املتطلبات ال�صحية:  ● 

يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  )كبرية(  اأهميتها  درجة  �رضوط  هناك  ♦ 

كليات الرتبية باجلامعات الأردنية وهي: 
�شالمة حوا�ص الطالب. - 

خلوه من عيوب النطق. - 

خلوه من الأمرا�ص املعدية )ال�شارية( . - 

متتعه بالإتزان النف�شي. - 

هناك �رضوط درجة اأهميتها )متو�شطة( من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ص يف  ♦ 

كليات الرتبية باجلامعات الأردنية وهي: 
خلوه من الأمرا�ص املزمنة. - 

قدرته على التمييز بني الألوان. - 

نظر  وجهة  من  اأهميتها �شعيفة  درجة  فجاءت  الطالب,  اأطراف  �شالمة  اأما �رضط  ♦ 

عينة البحث.
ثانياً- �رضوط املتطلبات املهنية:  ● 

يف  التدري�ص  هيئة  ء  اأع�شا ♦ نظر  وجهة  من  )كبرية(  اأهميتها  درجة  �رضوط  هناك 
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كليات الرتبية باجلامعات الأردنية وهي: 
اأن يكون لدى الطالب اجتاهات ايجابية نحو مهنة التعليم. - 

تقدير التعليم الذاتي. - 

اللتزام باملواعيد واحرتام الوقت. - 

هناك �رضوط درجة اأهميتها )متو�شطة( من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ص يف  ♦ 
كليات الرتبية باجلامعات الأردنية وهي: 

اأن يبدي الطالب اجتاهًا ايجابيًا يف الت�شامح مع الآخرين. - 

اأن يبدي الطالب مهارة يف ا�شتخدام اأ�شلوب حل امل�شكالت. - 

ثالثاً- �رضوط املتطلبات االأخالقية:  ● 

دلت النتائج اأن هناك اإجماعًا بني عينة البحث على الأهمية الكبرية ل�رضط ح�شن  ♦ 
�شرية و�شلوك الطالب. 

اأهميتها )متو�شطة( من وجهة نظر عينة البحث وتتمثل هذه  هناك �رضوط درجة  ♦ 
ال�رضوط يف: 

ال�شرب واملرونة. - 

قدرة الطالب على تقبل اأخطاء الآخرين.  - 

العدل يف اأحكامه. - 

رابعاً- �رضوط املتطلبات العلمية:  ● 

هذه  وتتمثل  البحث  عينة  نظر  وجهة  من  )كبرية(  اأهميتها  درجة  �رضوط  هناك  ♦ 
ال�رضوط يف: 

ح�شول الطالب على الثانوية العامة. - 

معرفة الطالب باحلو�شبة واملعلوماتية. - 

اتقان الطالب مهارة القراءة ال�شليمة. - 

اتقان الطالب املهارات الريا�شية )احل�شابية( .  - 

املعرفة اجليدة مبجال التخ�ش�ص الذي يود اللتحاق به. - 

اأما �رضط اإملام الطالب بالثقافة العامة, فجاءت درجة اأهميته متو�شطة من وجهة  ♦ 
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نظر عينة البحث.
خام�صاً- �رضوط املتطلبات االجتماعية:  ● 

دلت النتائج اأن هناك اإجماعًا على الأهمية الكبرية ل�رضط ميل الطالب نحو التعاون  ♦ 
مع الآخرين.

من  متو�شطة  اأهميتها  درجة  فجاءت  جمتمعه,  مل�شكالت  الطالب  اإدراك  �رضط  اأما  ♦ 
وجهة نظر عينة البحث.

وبعد حتليل ا�شتجابات عينة البحث على قائمة ال�رضوط املقرتحة لختيار الطلبة يف 
لتلك  االآتية  التطبيق  اآليات  يقرتح  الباحث  فاإن  الأردنية,  باجلامعات  الرتبية  كليات 

ال�رضوط: 
اأوالً- الفح�س الطبي:  ● 

يرى الباحث �رضورة ت�شكيل جلنة طبية من اأطباء الوحدة ال�شحية يف اجلامعة لإجراء 
للتاأكد من خلوه من  الرتبية,  للطالب املتقدم لاللتحاق بكلية  الالزمة  الطبية  الفحو�شات 
اأمرا�ص �شارية )معدية( , اأو اعاقات متنعه من مزاولة مهنة التعليم, اإ�شافة اإىل التاأكد من 
�شالمة حوا�شه كحا�شة الب�رض, وحا�شة ال�شمع , و�شالمة النطق, وخلوه من التاأتاأة اأو الفاأفاأة 

اأو التلعثم. 
ثانياً- املقابلة ال�صخ�صية:  ● 

الرتبية جلمع املعلومات حول  ال�شخ�شية فر�شة فريدة لربامج كليات  توفر املقابلة 
مقدمي الطلبات للقبول يف كليات الرتبية, فهي تهدف اإىل معرفة �شخ�شية الطالب املتقدم 
الآخرين  مع  تفاعله  مهارات  وتك�شف  التعليم,  ملهنة  مالءمتها  مدى  وتقرير  وتقوميها 
ل�شمان  املقابالت �رضورية  اأن   )Jacobowitz, 1994( . ويرى   )Denner et al., 2001(
اأنها تتعامل  اختيار املتقدمني الذين يفهمون الأبعاد الأخالقية ملهنة التعليم, اإىل جانب 
ن توجهه, و�شالمة منطقه, وفن  مع الطالب ب�شكل مبا�رض, فتك�شف عن طريقة تفكريه, وُح�شنْ
تعامله مع املواقف. اإ�شافة اإىل اأنها تهدف اإىل التعرف على املظهر العام للطالب, وقدرته 

على التحمل وال�شرب, والتزامه باملواعيد واحرتامه للوقت. 
قدم مالفرين )Malvern, 1991( العديد من الأدلة على اأن التقومي القائم على اإجراء 
مقابالت فردية ميكن اأن يكّون موؤ�رضات جيدة للتنبوؤ بنجاح الطلبة املعلمني يف امل�شتقبل. 
الرتبية  لكليات  ومكلفًا  طوياًل  وقتًا  ت�شتغرق  قد  املقابلة  عملية  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

وللمتقدمني للقبول فيها. 
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ويرى الباحث اأن للمقابلة ال�شخ�شية التي تهدف اإىل اختيار الطلبة يف كليات الرتبية 
معايري عدة ينبغي اللتفات اإليها, ومن اأهمها: 

املعايري الأكادميية: وتتمثل بالقدرة الذهنية, والتفكري البداعي, و�شالمة التفكري  - 
والقدرة على حل امل�شكالت وعنا�رضه.

املزايا ال�شخ�شية: وتتمثل بال�شعور بامل�شوؤوؤولية, والقدرة على التوا�شل, والقدرة  - 
على العمل �شمن الفريق الواحد, والقدرة على اتخاذ القرار.

القيم املهنية ومنها: اأن يكون لديه ا�شباب حمددة ملهنة التعليم, وال�شتمتاع ببيئة  - 
املدر�شة, وتقدير قيمة العمل امل�شرتك, واإظهار اللتزام لتعليم الطفال.

معايري اأخرى تتمثل بالرغبة يف العمل مع الطلبة ال�شغار, والرغبة يف امل�شاهمة  - 
يف احلياة املدر�شية, والعتقاد باأن الطالب ي�شتحق التعليم. 

ثالثاً- مقيا�س االإجتاه نحو مهنة التدري�س:    ● 

اأو التاأهب الع�شبي والنف�شي  يرى ملحم )2000( اأن الإجتاه هو حالة من ال�شتعداد 
تنتظم من خالله خربة الفرد, وتكون ذات تاأثري توجيهي على ا�شتجابته جلميع املو�شوعات 
واملواقف التي ت�شتثري هذه ال�شتجابة, فاجتاه ال�شخ�ص نحو مو�شوع معني �شواء اأكان �شيئًا 
اأم �شخ�شًا اأم جماعة هو ا�شتعداد ل�شتثارة دوافعه بالن�شبة للمو�شوع, وعليه فالجتاهات 
الفرد  لدى  تولد  التي  والأحا�شي�ص  املفاهيم واملعلومات وامل�شاعر  نتاجًا مركبًا من  متثل 
ويهدف  معني.  وبقدر  معينة  بطريقة  معني  ملو�شوع  لال�شتجابة  معينًا  وا�شتعداداً  نزعة 
بالجتاه,  اخلا�شة  املعار�شة  اأو  املوافقة  اإىل معرفة  التدري�ص  الجتاه نحو مهنة  مقيا�ص 

ومعرفة �شدة الجتاه وثباته.
تنبثق اأخالقيات املهنة من وجود اجتاه اإيجابي نحوها, ولذا فاإن مو�شوع الإجتاه نحو 
مهنة التدري�ص ي�شكل الإطار العام لكل الإجتاهات واملواقف وتوقعات الأدوار يف العملية 
التعليمية م�شتقباًل. ولكي يتحقق ح�شن اختيار الطلبة يف كليات الرتبية, فاإن الباحث يقرتح 

اأبعاداً رئي�شة ميكن اأن يقي�شها مقيا�ص الجتاهات نحو مهنة التدري�ص: 
النظرة ال�شخ�شية نحو مهنة التدري�ص. - 

م�شكالت مهنة التدري�ص. - 

رغبته نحو مهنة التدري�ص. - 

نظرة املجتمع اإىل املهنة. - 

النظرة ال�شلبية ملهنة التدري�ص. - 
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رابعاً: اختبار القدرات العامة  ● 

اأ�شا�شيتني  ركيزتني  على  تقوم  عامليًا  اجلامعية  القبول  اختبارات  اأن  الباحث  يرى 
هما: 

- Verbal Abilities القدرات اللفظية
- Mathematical Abilities )القدرات الريا�شية )الكمية

ولذا, ينبغي على كليات الرتبية باجلامعات الأردنية اأن ترتقي ب�رضوط اختيار طلبتها 
من خالل عقد اختبارات القدرات العامة التي تركزعلى: 

القدرة على القراءة بفهم عميق. Ú 

القدرة على متييز البناء املنطقي للتعبريات اللغوية. Ú 

القدرة على ال�شتدلل. Ú 

القدرة على ال�شتنتاج. Ú 

القدرة على اإدراك العالقات املنطقية. Ú 

القدرة على التحليل. Ú 

القدرة على ال�شتقراء. Ú 

القدرة على تف�شري النتائج. Ú 

القدرة على حل امل�شائل املبنية على مفاهيم ريا�شية اأ�شا�شية. Ú 

العلوم  التدري�ص يف ق�شم  اأع�شاء هيئة  للعديد من  الباحث من خالل مناق�شته  ويرى 
الرتبوية بجامعة البرتا اأنه بالإمكان ت�شميم مثل هذا الختبار بال�شتعانة بخرباء القيا�ص 

والتقومي باجلامعات الأردنية.

التوصيات:

يف �صوء اأهداف البحث ونتائجه يو�صي الباحث مبا ياأتي: 
كليات  يف  الطلبة  لقبول  وحيد  ك�رضط  العامة  الثانوية  معدل  على  العتماد  عدم  1 .

الرتبية باجلامعات الأردنية.
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�رضورة اجتياز الطالب اختبار القدرات العامة ك�رضط لختياره يف كلية الرتبية  2 .
باجلامعات الأردنية.

اإجراء مقابالت �شخ�شية جادة م�شممة على اأ�ش�ص علمية يقوم باإدارتها والإ�رضاف  3 .
عليها اأ�شاتذة من املتخ�ش�شني بالعلوم الرتبوية والنف�شية. 

التدري�ص,  نحو مهنة  امليل  الرتبية هو  كليات  الطلبة يف  اختيار  اأ�شا�ص  يكون  اأن  4 .
وللتاأكد من ذلك يطبق مقيا�ص مقنن لالجتاه نحو املهنة.

التاأكد من اللياقة ال�شحية للمتقدمني, للتاأكد من خلو الطلبة من العيوب اجل�شمية,  5 .
وال�شمعية, والب�رضية, واحلركية, وخلوهم من الأمرا�ص املعدية.

اإجراء مو�شوع البحث احلايل نف�شه على كليات اأخرى من اأجل اخلروج بفهم اأعمق  6 .
لل�رضوط امل�شتخدمة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

القراآن الكرمي. 1 .

العايل,  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  التعليمية  املخرجات  تقومي   .  ) 2 .2006( �شناء  دقة,  اأبو 
ورقة مقدمة لليوم الدرا�شي الثاين لوحدة اجلودة بالتعاون مع كلية الرتبية باجلامعة 

الإ�شالمية بعنوان »التقومي يف اجلامعة«, غزة – فل�شطني. 
الن�رض  دار  والرتبوية,  النف�شية  العلوم  يف  البحث  مناهج   ,  ) 3 .1998( رجاء  عالم,  اأبو 

للجامعات, القاهرة.
دارالكتاب  التدريب,  اإىل  الإعداد  من  املعلمني  تكوين   ,  ) 4 .2005 طه(  خالد   , الأحمد 

اجلامعي , العني.
( , �شحيح البخاري, دار اإحياء الرتاث  البخاري, اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�شماعيل )2000. 5

العربي, بريوت: لبنان.
( , روؤية م�شتقبلية بكليات الرتبية يف �شوء اإطار مرجعي  بدير, املتويل اإ�شماعيل )2004. 6

لالعتماد الأكادميي ر�شالة دكتوراه غري من�شورة, كلية الرتبية, جامعة املن�شورة.
اجلامعي  قبل  ما  التعليم  معلمي  اختيار  �شيا�شات   ) 7 .2000( حممد  منار  بغدادي, 
معهد  من�شورة,  غري  ماج�شتري  ر�شالة  واأمريكا,  م�رض  بني  مقارنة  درا�شة  وتوظيفهم, 

الدرا�شات الرتبوية, جامعة القاهرة .
( , املعلم اجلديد: دليل املعلم يف  التكروري, حممد عو�ص و الق�شاة, حممد خالد )2006. 8

الإدارة ال�شفية الفعالة, ط1, دار احلامد, عمان .
( .التحقق من احتياج اأع�شاء هيئة التدري�ص وطالب  اجلودي, حممد بن غازي )1424. 9
كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�شعودية اإىل التدرب على ا�شتخدام احلا�شب الآيل, 
)ملخ�ص ر�شالة دكتوراة( ,جملة كليات املعلمني. املجلد الثالث/ العدد الأول, �ص �ص 

.191 -184
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( , التعليم اجلامعي والتحول الدميقراطي, ورقة عمل مقدمة اإىل  اخلطيب, اأحمد )1999. 10
ندوة »ع�رض �شنوات على انطالق العملية الدميقراطية يف الأردن«, مركز الأردن اجلديد 

للدرا�شات 6- 8 اأيلول , عمان, الأردن.
التح�شيل  تنبوؤ  يف  العامة  الثانوية  ال�شهادة  معدل  فعالية   .  ) 11 .2001( حممد  اخلاليف, 
جامعة  جملة  �شنعاء,  جامعة   – بعمران  الرتبية  كلية  وطالبات  لطالب  الأكادميي 

دم�شق, املجلد 17, العدد الرابع, �ص �ص 209- 235.
( ت�شور مقرتح لنظام القبول بكليات الرتبية  الدمنهوري, حممد ون�رض, حممد )2000. 12
مب�رض, املوؤمتر العلمي الثاين بعنوان » الدور املتغري للمعلم العربي يف جمتمع الغد » , 

جامعة اأ�شيوط ,18- 20 اإبريل , اأ�شيوط, م�رض. 
. دليل القبول للدرا�شة اجلامعية الأوىل يف جامعة عدن للعام اجلامعي 2010\2011. 13

( , الفكر الرتبوي الإ�شالمي, دار وائل, عمان. الر�شدان, عبداهلل زاهي )2004. 14
ال�شعودية  اجلامعات  يف  القبول  م�شتقبل   ,  ) 15 .2001( بردي  اهلل  عبد  بن  علي  الزهراين, 
اجلامعات  ومعايريه يف  القبول  ندوة  اإىل  مقدمة  ورقة عمل  واملعايري  املحددات  بني 
اأم  الفرتة من 1- 2 مايو 2001 بجامعة  ال�شعودية وروؤى م�شتقبلية, املنعقدة خالل 

القرى مبكة املكرمة.
( , م�شتوى ر�شا اأع�شاء هيئة التدري�ص يف كليات العلوم الرتبوية  الزيود, ماجد )2000. 16
عن اأ�ش�ص ومعايري القبول يف اجلامعات الأردنية الر�شمية وت�شوراتهم لتطويرها, ر�شالة 

ماج�شتري غري من�شورة, جامعة الريموك, اربد, الردن.
فل�شفته  خالل  من  �شينا  ابن  عند  الرتبوي  املذهب   ,  ) 17 .1988( الدين,عبدالأمري  �شم�ص 

العملية, ط1, ال�رضكة العاملية للكتاب. بريوت.
( , الفكر الرتبوي عند ابن �شحنون والقاب�شي, دار الكتاب العاملي,  ــــــــــــــــــــــــــــ, )1990. 18

بريوت.
فهد  امللك  مكتبة  اجلديد,  القرن  معلم  تاأهيل  يف  روؤى   ,  ) 19 .2002( عبدالرحمن  �شالح, 

الوطنية, الريا�ص.
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( , ت�شور مقرتح لتطوير كلية الرتبية جامعة الأزهر  عامر, طارق عبد الروؤوف )2005. 20
يف احتياجات املجتمع وحتديات امل�شتقبل, ر�شالة دكتوراه غري من�شورة, كلية الرتبية, 

جامعة الأزهر, القاهرة.
( , فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة, مكتب الرتبية  عبد العال, ح�شن اإبراهيم )1985. 21

العربي لدول اخلليج, الريا�ص.
( , الفكر الرتبوي الإ�شالمي,دار امل�شرية للن�رض والتوزيع  العمايرة, حممد ح�شن )2000. 22

والطباعة, عمان.
كليات  يف  القبول  معايري  لبع�ص  التنبوؤية  القدرة   ,  ) 23 .2001( �شعود  العزيز  العمر, عبد 
املعلمني, مركز البحـوث الرتبوية, جامعة امللك �شعود, اململكة العربية ال�شعودية, جملد 

168 , �ص �ص 1- 51 .
, املكتبة التجارية الكربى,  الغزايل, حممد اأبي حامد )د. ت( , اإحياء علوم الدين, ج1, 3. 24

القاهرة. 
العملية  وبنية  العربي  املعلم  اإعداد  وبرامج  �شيا�شات   ,  ) 25 .1996( متويل  حممد  غنيمة, 

التعليمية التعلمية, ط1, الدار امل�رضية اللبنانية, القاهرة.
التغريات  �شوء  يف  املعلم  لأدوار  م�شتقبلي  ت�شور   ,  ) 26 .2007( حممد  م�شطفى  كامل, 
العلمي  املوؤمتر  للتعليم,  القومية  واملعايري  التعليم  ومنظومة  املجتمع  يف  املتوقعة 
التا�شع ع�رض, تطوير مناهج التعليم يف �شوء معايري اجلودة, املجلد الأول, جامعة عني 

�شم�ص, اجلمعية امل�رضية للمناهج وطرق التدري�ص, 25- 26 يوليو.
, مركز  كت�ص, حممد, )2001( , فل�شفة اإعداد املعلم يف �شوء التحديات املعا�رضة, ط 1. 27

الكتاب للن�رض, القاهرة.
للن�رض  امل�شرية  دار  النف�ص,  وعلم  الرتبية  يف  والتقومي  القيا�ص   ) 28 .2000( �شامي  ملحم, 

والتوزيع والطباعة, عمان.
الناقة, حممود كامل )2005( , املقدمة, املوؤمتر العلمي 17. 29 مناهج التعليم وامل�شتويات 

املعيارية, جامعة عني �شم�ص, املجلد الأول, 26- 27 يوليو.
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