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  ملخص
 

 إلجراء   واتبع الباحثون   سياسة القبول للطالب بكليات التربية في ليبيا         التعرف على   هدفت الدراسة إلى  
. لمناسبته ألهداف الدراسة    التحليلي   الدراسة المنهج الوصفي    )4048  (حجم مجتمع الدراسة حوالي      وبلغ   

.)464( واختيرت منه عينة طبقية نسبية بلغت حوالي        واستخدمت أداة االستبيان التي هي من أدوات    
 ببناء استمارة استبيان وأجروا    استبيان جاهزة قام الباحثون     المنهج الوصفي ونظرًا لعدم توفر أداة  

المناسبة من تكرارات ونسب مئوية وانحرافات          اإلحصائية   األساليب   الصدق والثبات لألداة وباتباع     
. معيارية ومتوسطات حسابية وتقديرات تقويمية    فقرات قبول الطالب تحصلت     أن توصلت الدراسة إلى   

.تقديرات تقويمية متوسطة وضعيفة     على وهذا يدل علي ضعف سياسة القبول بكليات التربية في ليبيا        
. وعدم تطبيقها لبرامج وسياسات القبول      اختيار    بجملة من التوصيات آالترآيز على        ويوصي الباحثون    

وعلماً  وانتقاء أفضل المتقدمين وأآثرهم استعدادًا لممارسة مهنة التدريس واجتذاب أفضل العناصر ذآاء                  
:ومهارة ويتم ذلك من خالل   تفعيل دور المقابلة الشخصية وضرورة اجتيازها وذلك للتأآد من حسن            

وتحديد تقادير ونسب عالية للنجاح        المظهر وقوة الشخصية والهيئة لدى المتقدم وسالمته عقليًا وفكريًا،          
جانب تخصيص      في الثانويات اليمكن االستغناء عنها آمتطلب أساسي من متطلبات سياسة القبول، إلى                 

ومن وظائفها    لجان خاصة للقبول بكليات التربية ومتابعة اإلجراءات للتسجيل واختيار التخصص،            
. تخصصات معينة والقدرة االستيعابية للكليات        وضع خطط مدروسة للربط بين الحاجة إلى           

 
 .سياسة قبول الطالب، آليات التربية، متطلبات سياسة القبول التقويم، :الكلمات المفتاحية
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Admission Policy of Students at Faculties of Education in Libyan Arab: Evaluation 
Study 

 
ABSTRACT 

 
This study is aimed to identify the student’s admission policy at the Faculties of Education in 
Libyan. The researcher was applied the descriptive - analytical approach, due to its relevance to 
the objectives of the study. The total size of the population for the study was (4048), from 
which a representative sample of (464) is chosen. A questionnaire, which is one of the 
descriptive approach tools, is used in this study.  Due to the lack of a ready-in-hand 
questionnaire the researchers was prepared and built a questionnaire, and conducted validity 
and reliability of the tool. The researchers used appropriate statistical methods of frequencies, 
percentages, standard deviations, arithmetic means, and evaluation estimates. The study found 
that the paragraphs of the student’s admission were obtained average and weak evaluation 
estimates, which is an indication of the weakness of the admission policy in the Faculties of 
Education in Libyan. In addition, the study revealed that the programs and policies of the 
student’s admission were not implemented. Thus, the researchers put forwards a set of 
recommendations, among which, they recommended to choose and select the best of the 
applicants, who are willing to practice teaching, besides attracting the most intelligent, 
knowledge, and skilled applicants. This is can be achieved by activating the role of the personal 
interview and the necessity to pass this interview. This is in order to ensure a good appearance 
and strong personality of the applicant, besides the mental and intellectual integrity of the 
applicant. Moreover, it is also recommended to set high marks and percentage rates of success 
in high schools, which cannot be dispensed as a prerequisite requirement for admission policy. 
As well, the allocation of special committees for admission in the Faculties of Education and the 
follow-up procedures of registration and the choice of the specializations, and to put a studied 
plans to a link between the need for certain disciplines and the absorptive capacities of the 

Faculties. 
 

Key words: evaluation, the policy of admission of students, faculties of education, prerequisite 
requirement for admission policy 

 
 

 المقدمة
 
د                                م ت ع د حيث ت ل ب ك ال إن برامج إعداد المعلمين في أى بلد من بلدان العالم تؤثر في نوعية التربية في ذل

رامج       البرامج التي تعد لهم قبل انخراطهم في مهنة التعليم فإذا           حد آبير على    آفاءة المعلمين إلى   ب آانت ال
ات                    . جيدة فإن التربية تكون فعالة     ي ل ًا في عدد آ وس م ويشهد الوطن العربي في الوقت الحاضر تزايدًا مل

ذه                 إعداد المعلمين وزيادة   واضحة في إعداد الطالب المنتظمين للدراسة فيها وهذه الظاهرة تستلزم من ه
ا                   رة آل م اي د        الكليات ضرورة إعادة النظر في برامجها وخطط الدراسة بها حتى تضمن مس هو جدي

 ).105: 1999 طعيمة،(ومستحدث في مجال إعداد المعلم وتقييمه 
 

تنادي جميع الدراسات التربوية المعاصرة والمؤتمرات العالمية والدولية بضرورة إعادة النظر في                وآما
ة من                             ب طل ل ق ل ي دق ار ال برامج إعداد المعلمين وتطوير نظم القبول في آليات التربية حيث تضمن االختي

ى   وتطبيق المقاييس العلمية التي خالل االختبارات الشخصية،  مي                   تساعد عل ادي وى األآ مست ال ؤ ب ب ن ت ال
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ن   ) . 155:   2000  جامعة أسيوط،   آلية التربية، ( للطلبة ومدى استعدادهم لمهنة التدريس       وتكشف الكثير ـم
ى         الدراسات والتقارير في مناطق متعددة من العالم وإن نظم إعداد المعلم ما          ة إـل اـج ـحص      زالت في ـح ـف اـل

رات         حيث أوصت المؤتمرات والندوات العلمية آندوة       والدراسة، مؤسسات إعداد المعلمين في ظل المتغـي
ول  )   2006(في ليبيا   الجديدة بضرورة االهتمام بمستوى مؤسسات إعداد المعلمين واالهتمام بمستوى القـب
 .وبضرورة إعداد بطاريات اختبارات خاصة لقبول الطالب للطالب،

 
 مشكلة الدراسة

  
ري         إن التعليم هو أساس المجتمع المتقدم والتعليم الجيد يتم بمعلم أحسن إعداده وتدريبه،             ـق ـف ود اـل ألنه العـم

م            .في إنجاز العملية التربوية  ـل ـع ـم د اـل ـع والنظام التعليمي نظام متكامل له مدخالته وعملياته ومخرجاته وـي
ـسي     له من دور فعال في جميع عملياته وإجراءاته وأثر في مخرجاته،         رآنًا أساسيًا فيه لما    ألنه مكون رئـي
م،                   . في مدخالت التعليم   ـي ـل ـع ـت ه     وإن اإلعداد الجيد للمعلم ذو أهمية آبيرة في إنتاج مخرجات جيدة من اـل ـل ـو

ع،         دور في تنمية الكوادر الوطنية البشرية التي تعمل على         ـم ـت ـج ـم ده         دفع مستوى اـل ا أـآ ذا ـم ـلس       وـه ـج ـم اـل
ا                    أمة تعتمد على  إن نوعية أي"  حيث أورد   التعليمي األمريكي،  ـه ـي واطــن ة ـم ـي وـع ا وأن ـن ـه ـي نوعية مواطـن

ره        نوعية تعليمهم أآثر من أي      تعتمد على  ـف ـم م،     ( " عامل آخر ـب ـي راـه ى إال           .) 99:   1995  إـب أـت ـت ذا ال ـي  وـه
ارات                     العناصر من الطالب  باختيار أفضل  ـب ـت ة واـخ ـي ـس ـف ن ـن ول ـم ـب ـق ـل لكليات التربية وبإجراء اختبارات ـل

ة،   الرغبة الصادقة  آذلك الترآيز على  ميول واستعداد لمزاولة المهنة،    ـحصـول          في مزاولة المهـن ك اـل ذـل ـآ
  .اختبارات ذآاء للقبول وإجراء المرتفعة، الدرجات والتقادير على

 
ـخصـوص        على  يزال القبول بكليات التربية سواء في العالم العربي أو البيئة الليبية           ومع آل هذا ال    وجه اـل

د           . هذه السلبيات  يعج بالسلبيات وآثيرة هي الدراسات التي توضح لنا أهم     اـم ة ـح   (2007)فتوضح دراـس
ن                              ق ـم ـق ـح ـت ة ـي ـي رـب ـت ات اـل ـي ـل ـك أنه من مشكالت برامج إعداد المعلمين عدم وجود سياسة واضحة للقبول ـب
ي                   خاللها تلبية احتياجات المجتمع من المعلمين في التخصصات المختلفة مما يترتب عليه وجود فاـئض ـف

ى       (2009)  وجاءت دراسة العويلي   . معظم التخصصات وعجز في التخصصات األخرى      ـل د ـع ؤـآ ه     لـي أـن
ة                      مستوى خريجي آليات التربية فهم  على تدني  هناك شبه إجماع   ـخضـوع ألـي ة دون اـل ـن ـه ـم اـل ون ـب ـق يلتـح

ر            فهي ال تخرج عن معايير السن،      . أو معايير للمفاضلة بينهم     عمليات فرز،  ـي ذا ـغ ي وـه والمعدل التراآـم
 ،)  2006(  والقالف  ،(2004)  للبدري  وجاءت الدراسات  . أيضًا الشكلية في انتقاء واختيار الطالب       آاٍف،

ى    حيث أوضحوا (1998( والفنيش وآخرون    ـل  أنه من مشكالت برامج إعداد المعلمين في ليبيا االعتماد ـع
ك                 معيار واحد في عملية القبول وهي الدرجات المتحصلة        ذـل ول ـآ ـب ـق ـل عليها في الشهادة الثانوية آمعيار ـل

 .العشوائية في نظم قبول الطالب في مؤسسات التعليم العالي
 

ة                دراسات جادة وتقويمية في    أنه من باب االفتقار إلى      ويرى الباحثون  اـس ـي ج ـس راـم م ـب وـي ـق ـت البيئة الليبية ـل
ى     / قبول الطالب  ـل وف ـع ع   المعلمين بكليات التربية في الجامعات الليبية حيث تتم مراجعة حقيقية للوـق  واـق

ة          ولهذه األسباب . نواحي الضعف  برامج القبول وتقصي اإليجابيات والتعرف على    ـل ـك دد مـش ـح مجتمعة تـت
 .الدراسة في إجراء دراسة ميدانية لتقويم سياسية قبول الطالب في آليات التربية في ليبيا

 
 وأهدافها أهمية الدراسة

 
ة          مكانته رفيعة جدًا وهذا ما  المعلم بين األمم،    تتحدد أهمية الدراسة من أهمية مكانة      ـي رـب ـع ة اـل قررته الثقاـف

ة                 . عبر تاريخها الطويل تجاه المعلم     ـي اـم ة ـس اـل فالتراث العربي اإلسالمي يرى أن المعلم رسول يحمل رـس
طـور                               ـت م واـل ـل ـع م اـل ع داـئ ـم ـت ـج ومقدسة مستمدة من العقائد والقيم الدينية وهو طالب علم طوال حياته في ـم

ي    / تقويم سياسة قبول الطالب  ولهذا فتهدف الدراسة إلى)    12:2007  سليمان،(  المعلمين بكليات التربية ـف
 .سياسة قبول الطالب في آليات التربية في ليبيا ليبيا حيث تهدف إلى التعرف على
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 نظم القبول بكليات التربية
 

ري        فقد نحتاج إلى    مراجعة شاملة لألسس التربوية،     إن التحديات التربوية الهائلة تؤدي إلى      د ـي إنسان جدـي
ان                     ذا اإلنـس الكثير صعوبة في تحديد مواصفاته حيث لم تحدد بعد مالمح مجتمع المعلومات الذي يصنع ـه

ـيث      ) . 41: 2000 صالح،(من أجله   ومع ذلك فأن سياسة القبول بكليات التربية غالبًا ما تكون عشوائية ـح
ة     شهادة إتمام الدراسة الثانوية على      يتم توزيع الطالب الحاصلين على     ـف ات          . الجامعات المختـل ـي ـل ا ـآ ـه ـن وـم
ة                    التربية عن طريق مكاتب التنسيق،     ـن ـه ـم ل ـل حيث ال توجد معايير مقننة يتم في ضوئها اختيار من سيؤـه

مجموع الدرجات التي يحصل عليها       وال يزال معيار قبول الطالب بكليات التربية يتم بناء على          . التدريس
ي                                   اح ـف ـج ـن ة واـل ـي ادة الصــح ـه الـش ي ـب ـم ا يـس الطالب في الثانوية باإلضافة إلي اختبار الكشف الطبي أو ـم

ة وال                     ويؤخذ على  . المقابلة الشخصية  رـع ـس ـت ة ـم ـي ـن ـي  المقابالت الشخصية أنها شكلية فهي تتم بطريقة روـت
داد    الهدف منها إال    تحقق ى                                       التأآد من حسن استـع ر إـل ـق ـت ـف ا ـت ـه ا أـن ـم م ـآ ـي ـل ـع ـت ة اـل ـن ـه ة ـم زاوـل ـم ب ـل طـاـل  اـل

 ).443: 2001 ضحاوي،(الموضوعية وال تستند إلي أسس علمية مقننة 
 

ى                               ـل دت ـع ي أـآ ـت ة واـل ـي رـب ـت ات اـل ـي ـل ـك ول ـب ـعض           هذا وقد انتقدت بعض الدراسات سياسة القـب اك ـب ـن أن ـه
اه،                 ذه      المواصفات التي يجب أن تتوفر في معلم المستقبل والتي ال يستطيع منهج اإلعداد إآسابها إـي ألن ـه

ي،  ( الموصفات من المفترض أن تتوفر في الطالب قبل االلتحاق بكليات التربية             ن  )   1996 :206  لطــف وـم
ة                    رـي ـك ـس ـع ات اـل ن      . ثم يجب التأآد تماما منها من خالل االختبارات الصارمة آالتي تجري في الكلـي وـي ـك ـت ـف

 ).16: 1997 صالح،(وضع البشر اليقل أهمية عن الدفاع عن الوطن وأمنه 
 
ي                      فقد أشارت دراسة أجريت على      ات ـف ـم ـل ـع ـم ن واـل ـي ـم الطالب والطالبات في معاهد وآليات إعداد المعـل

م      %   24عشر دول عربية إلى أن حوالي    ـه دـي من أفراد العينة دخلوا تلك المعاهد والكليات دون أن تكون ـل
ه   )   1993 :199 (وتوصل باعباد ).104: 2003 علي،(رغبة في مزاولة مهنة التدريس   ـت في نتائج دراـس

ل            %   50يصل إلى   إلى أنه يوجد تناقض في معدالت الثانوية العامة لقبول الطلبة حتى         ـي دـل ـكس اـل ى ـع ـل ـع
ة                          . الموجود بالكليات  ـي ـل ـك ـل ة ـل ـي اـب ـع ـي ـت درة االـس ن   . آما أن هذه األعداد المقبولة من الطالب تزيد عن الـق وـم

ادة                   ـي ـق ضمن مشكالت القبول قلة االلتزام بقانون الجامعة وفرض إدارة الجامعات على الكليات ما تريده اـل
الت                               اـب ـق راء ـم ن إـج ة ـم ـي ـل ـك ن اـل السياسية مما أدى إلى مشكالت عديدة في عمليات القبول منها عدم تمكـي

اب،          واختبارات القبول،  ـي ـغ ات،          وعدم التقيد بالحضـور واـل اـع ـق ظـاظ اـل ـت ن               واـآ رة ـم ـي ـب داد ـآ ورـسوب أـع
وطـن                        .   وقلة أعضاء هيئة التدريس     الطالب، ي اـل ن ـف ـي ـم ـل ـع ـم داد اـل آما أنه من مشكالت القبول بكليات إـع

االت                        ـج ـم ي اـل وا ـف العربي أن بعض الطالب يلتحقون بالدراسة بهذه الكليات آآخر محاولة لهم بعد أن فشـل
درـسي           األخرى أو الكليات األخرى،  ـم ل اـل ـم ـع ـل آما أنه يهمل عند  اختيار الطالب المعلم  حبه وإخالصه ـل

 ).35: 2006الشكرى، (
 

  سياسة قبول الطالب بالتعليم العالي والجامعي في ليبيا
 

وم    أن سياسة القبول المعتمدة والمتبعة بمؤسسات التعليم العالي في ليبيا          ى    تكاد تـق ـل و             ـع د وـه ـي ار وـح ـي ـع ـم
ب                   . معيار درجات الطالب المتحصل عليها في الثانويات التخصصية        طـاـل ه اـل وـج ـت ات ـي درـج ذه اـل ـه وفقًا ـل

ي             معدله في الشهادة الثانوية حيث يتم تنسيب الطالب إلى         للكلية التي توافق على    اـل ـع م اـل ـي ـل ـع ـت مؤسسات اـل
ى           بشكل عشوائي ال يستند إلى     ة إـل اـج ـح ن اـل دى             بيانات أو معلومات إحصائية تبـي ـخصـصـات وـم ـت ذه اـل  ـه

ات                           ارتباطها باحتياجات المجتمع،   اـج ـي ـت وق اـح ـف ـخصـصـات ـت ـت ن اـل مما ترتب عليه تخريج أعداد هائلة ـم
د      ) . 4:   2002  آلية اآلداب،( المجتمع ويقابله بعض في التخصصات التي يحتاجها المجتمع         ـم ـت ـع آذلك ال ـت

ب،                       سياسة القبول في هذه المؤسسات على      طـاـل ـل ة ـل ـق ـي ـق ـح ة اـل ـب رـغ ي اـل  المعايير الدولية في الجامعات وـه
وي            آذلك االفتقار إلى   . واحتياجات المجتمع والسعة االستيعابية لهذه المؤسسات      رـب ـت ه اـل ـي وـج اإلرشاد والـت
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ه                     والنفسي اللذين يساعدان على    دراـت ـق ًا ـل ـق ل وـف ـب ـق ـت ـس اختيار التخصص المناسب الذي يفيد الطالب في الـم
 .)82 -81: 1993, البدري(واستعدادته الحقيقية 

 
 Research Methodمنهج البحث 

 
ة،      ) (analysis descriptive methodالمنهج الوصفي التحليلي      استخدم الباحثون  دراـس   وذلك لمناسبته ألهداف اـل

ا       التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف الظاهرة أو      حيث يعتبر هذا المنهج هو أحد أشكال       رـه  المشكلة وتصـوـي
ا                       ـه ا وإخضـاـع ـه ـل ـي ـل  آميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتـح

ـحث               وتكون(Fraenklen & Wallen,1993: 16) الدقيقة  للدراسة ـب ع اـل ن  )    (research populationمجتـم ـم
ة                 المعلمين بالسنة الدراسية الرابعة في آليات التربية بجامعات ليبيا        / الطالب ـي رـق اطـق الـش ـن ـم ي اـل سواًء ـف

ون         )    (research sample( وأما عينة البـحث      ، (4048)  والمناطق الغربية والبالغ عددهم   ـث اـح ـب ع اـل ـب اـت ي    ـف ـف
ة         اختيار عينة البحث على      Krejcie and Morganالمعاينة العشوائية الطبقية النسبية وذلك باستخدام معادـل

 .يوضح توزيع عينة الدراسة) 1(والجدول رقم  .)464(حيث بلغ عدد العينة الدراسة  (1970)
 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجامعات والكليات التربوية: 1جدول 
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 Research Instrument  البحث أداة
 

ة    / بإعداد وبناء استمارة استبيان لتقويم برامج قبول الطالب         قام الباحثون  ـن ـي المعلمين ليجيب عنها أفراد الـع
ة          وهي عبارة عن بطاقة تقويم بمقياس خماسي متدرج أعدوا . بكليات التربية  دراـس داف اـل لتحقيق باقي أـه

ة                    .   الخماسي (likert( حيث استخدمت الباحثة مقياس ليكرت       ر دـق ـث ًا أـآ ـم ـك طـي ـح ـع ه ـي وـن وهذا المقياس لـك
ار                    ـي ـت لقياس درجة المتغير آما أنه له درجة آبيرة من الصدق والثبات ويتيح فرصة آبيرة للمستجيب الـخ

 ). 185: 2004ستراك، (أآبر عدد من الفقرات التي ترتبط بالموقف المراد قياسه 
 

 Research Instrument Validity and Reliability   صدق أداة البحث وثباتها
 

م                     ن أـه بعد إنهائهم من بناء أداة الدراسة قاموا بإجراء الصدق الظاهري ألداة الدراسة، حيث إن الصدق ـم
ي                      اء األداة ـف ـن الشروط الواجب توافرها في األداة ومن الخصائص المهمة التي يجب الترآيز عليها عن ـب
ى                         ـل د ـع ـم ـت ـع و ـي البحوث التربوية والنفسية، وحيث إن الصدق الظاهري من مستلزمات بناء المقاييس وـه

صـاص                   ـت ل االـخ ن أـه ن ـم ـي رون،           ( آراء الخبراء والمحكـم ي وآـخ ـل ـي ـج ـع وـعرضـت أداة     ) .   27:   1990اـل
غ                         ـل ا وـب ـه ـت اـغ رات وصــي ـق االستبيان على مجموعة من أهل االختصاص والتربويين للتأآد من وضوح الـف

ـخصـاـئص      .  محكمين وأجمعوا على صدق األداة، ومن ثم أجروا الثبات لألداة) 6(عددهم    ويعد الثبات من اـل
ر                         ـث ح أـآ ًا أصــب اـت ـب السكومترية التي ال يستغنى الباحث عن استخدامه للمقاييس، فكلما آان المقياس أآثر ـث

 وهناك عدة  (Ker linger, 1979: 442)موثوقية ونعتمد عليه في اتخاذ القرارات إذا توافر فيه الصدق  
وباستخدام معادلة الثبات    .Alpha Cronbachطرق لقياس معامل الثبات ومن بينها معادلة ألفا آرونباخ          

ة     . قيمة مرتفعة وتدل على الثبات  وهي   (0.86)  تحصلت األداة على ثبات مرتفع تبلغ قيمته       ـج اـل وأما المـع
ة                  إلى تحقيق أهداف الدراسة فاستخدم الباحثون       للتوصل  اإلحصائية ـي اـب ـس ـح طـات اـل وـس ـت ـم رارات واـل التـك

  .واالنحرافات المعيارية والترتيب والنسب المئوية
 

 تحليل البيانات
 

ذا                    إلى أن2أشار الجدول   ولقد ـه رات ـل ـق ـف ى أن أضــعف اـل أفراد العينة من الطالب المعلمين قد اتفقوا عـل
م       : المحور آانت على التوالي آآالتي     ى             )   8( تحصلت الفقرة رـق ـل ـنص ـع ي ـت ـت ري  " واـل ـج ول          ـت ـب ـق د اـل ـن ـع

ي         ـيب                  " اختبارات سالمة النطق والجهاز الصوتي واختبارات الثبات االنفعاـل رـت ـت ـيب األول ـب رـت ـت ى اـل ـل ـع
م             )    %50( وبنسبة مئوية تبلغ   )   2.05( ضعيف وبمتوسط حسابي يبلغ      رة رـق ـق ـف ت اـل ي   )   6( وتحصــل ـت واـل

درـيس           " تنص على    ـت ة اـل ـن ـه و ـم ى              " تطبق اختبارات الميول ومقاييس االتجاهات نـح ـل ت ـع ـحصــل ـيث ـت ـح
رة        ) .   %46.6(ونسبة مئوية ) 2.21(الترتيب الثاني بترتيب ضعيف بمتوسط حسابي بلغ   ـق ـف ت اـل وتحصــل

ضـة                         " التي تنص على    )   2( رقم   ـف ـخ ـن دالت ـم ـع ـم ة وـب دراـس ـل ن ـل ـي دـم ـق ى    " يحدث القبول لكل الطلبة المـت ـل ـع
 ). %27.8(وبنسبة مئوية تبلغ ) 2.60(الترتيب الثالث بترتيب متوسط يبلغ 

 
ا        تجري" والتي تنص على    )   4( وتحصلت الفقرة رقم     ـه ل ـل ى    " عملية القبول بتخصصات ال يتوفر عـم ـل ـع

م             ) .   %13.6( وبنسبة مئوية تبلغ )   2.77(الترتيب الرابع بمتوسط حسابي   رة رـق ـق ـف ك اـل ذـل ي   )   7( وـآ ـت واـل
ع   "تتم عملية القبول وفقًا للقدرة االستيعابية للكلية"تنص على   على نفس الترتيب السابق أي الترتيب الراـب

م               .) 13.6( % وبنسبة مئوية )   2.77(   بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي يبلغ      رة رـق ـق ـف ت اـل ) 5( وتـحصــل
ضـة          " والتي تنص على     ـف ـخ ـن دالت ـم ظـر           " يحدث القبول لكل الطلبة المتقدمين للدراسة وبمـع ة ـن ـه ن وـج ـم

ة          )   2.81( الطالب المعلمين على الترتيب الخامس بترتيب متوسط وبمتوسط حسابي يبلغ             وـي ـئ ة ـم ـب ـس ـن وـب
  .(27.8% ) تبلغ



جدول 
2 :
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ـعض      " والتي تنص على  )   1( وتحصلت الفقرة رقم     ي ـب تراعى في قبول الطالب حاجة المجتمع للطالب ـف
غ      )   2.86(   على الترتيب السادس وترتيب متوسط بمتوسط حسابي يبلغ        "   التخصصات ـل ـب وبنسبة مئوية  ـت

ى          " والتي تنص على )   3( ثم جاءت الفقرة رقم ) .   37.1%(  ـل اءًا ـع ـن ن ـب يقبل الطالب بكليات إعداد المعلمـي
وبنسبة مئوية تبلغ   )   2.91( وتحصلت على الترتيب السابع والمتوسط بمتوسط حسابي يبلغ          " معدله العالي 

)26.3% .( 
 

 المناقشة للنتائج 
 

ًا             وبالنسبة الستجابات الطالب المعلمين على     ـق محور سياسة قبول الطالب فقد تحصلت فقرات المحور وـف
ي                        . تقديرات ومتوسطات ضعيفة    الستجاباتهم على  رات ـه ـق ـف ذه اـل ان أضــعف ـه وـسط وـآ وإنها دون المـت

ي            " الفقرة الثامنة    اـل  " تجرى عند قبول اختبارات سالمة النطق والجهاز الصوتي واختبارات الثبات االنفـع
ن         . ويدل أيضًا أنه تقدمهم للقبول بكليات التربية        حيث آانت أضعف هذه الفقرات،     ـي ة ـب ـق ـي وهناك عالقة وـث

ارات                   عن طريق المقابلة إن يتضحوا  فقرات هذا المحور حيث يستطيعون   ـب ـت ه اـخ ـي دف إـل ـه ا ـت لدينا آل ـم
تطبق اختبارات الميول ومقايـيس  " وآما تحصلت الفقرة السادسة  .اختبار الطالب آمعيار لبعضها البعض 

ن،          على " االتجاهات نحو مهنة التدريس   ـي ـم ـل ـع ـم  الترتيب الثاني من جهة نظر عينة الدراسة من الطالب اـل
وـسف       . فمقاييس االتجاهات نحو المهنة مهمة وضرورية لقبول الطالب بكليات التربية       د ـي  (2007  ( فيؤـآ

م     أن لالتجاه اإليجابي نحو مهنة التدريس دور حيوي ومهم لدى المعلمين قبل الخدمة وأثنائها،              حيث يساـه
ل                               في إثارة الدافعية بالنسبة للمعلمين إلى مزيد       ـم ـع ي اـل ي واإلـخالص ـف اـف ـك د اـل ـه ـج ذل اـل طـاء وـب ـع من اـل

يتم في   إذا يؤآد أنه ال توجد معايير مقننة)   2001( واتفقت نتائج الدراسة مع ما يراه ضحاوي   ) . 45:ص( 
ـحصـل                     ضوئها اختيار من سيؤهل لمهنة التدريس وال  ي ـي ـت ات اـل درـج وع اـل ـم ـج يزال معيار القبول هو ـم

م         . الكشف الطبي أو ما يسمى بالشهادة الصحية        عليها الطالب في الثانويات باإلضافة إلى      ـت ة ـت ـل وإن المقاـب
ا                            ـم م ـآ ـي ـل ـع ـت بطريقة شكلية وال تحقق الهدف منها إال هو التأآد من حسن استعداد الطالب لمزاولة مهنة اـل

 ).443:ص(أنها تفتقر إلى الموضوعية وال تسند إلى أسس علمية مقننة 
 

ن          " يتم قبول الطالب بعد إجراء مقابلة شخصية" ومن ثم جاءت الفقرة الثامنة وهي        ث ـم اـل ـث في الترتيب اـل
ة                                ـئ ـي ة وأعضـاء ـه ـب طــل ق اـل ـف ـيث اـت الفقرات الضعيفة وبمتوسط حسابي ضعيف من وجهة نظر الطلبة ـح

ول                 التدريس والمشرفين التربويين والموجهين على     ـب روط ـق ن ـش أن المقابلة الشخصية ال تطبق آشرط ـم
ـعض        . درجاتهم ومعدالتهم التحصيلية بالثانويات  بناءًا على  وأن يقبلوا  الطالب في آليات التربية،   ك ـب ذـل ـآ

ج                       اـئ ـت ع ـن اإلجراءات التي ال تخرج عن السن والشهادة الصحية وهناك الكثير من الدراسات التي اتفقت ـم
 (1993 (مشكالت سياسية القبول للطالب الملتحقين بكليات التربية آدراسة البدري الدراسة وأآدت على

التخطيط وال تعتمد   أنها سياسات ال تقوم على      أنه من مشكالت القبول في ليبيا       الذي يؤآد في دراسته على    
ع،             وهي آرغبة الحقيقية للطالب في التدريس،     المعايير الدولية في الجامعات،     على ـم ـت ـج ـم ات اـل اـج ـي ـت  واـح

ن                             والقدرة االستيعابية لهذه المؤسسات،    ذـي ـل ـسي اـل ـف ـن وي واـل رـب ـت ه اـل ـي وـج ـت اد واـل آذلك االفتقار إلى اإلرـش
ه                    يساعدان على  دادـت ـع ـت ه واـس اختبار التخصص المناسب الذي يفيد الطالب في المستقبل وذلك وفقًا لقدراـت

 ).82 -81ص(الحقيقية 
 

ة   " آما جاءت الفقرات السابعة      ـي ة            " تتم عملية القبول وفقًا للقدرة االستيعابية للكـل ـع راـب رة اـل ـق ـف ري   " واـل ـج ـت
ظـر             " عملية القبول بتخصصات ال يتوفر عمل لها       ة ـن ـه ن وـج بتقدير ضعيف وبمتوسط حسابي ضعيف ـم

ل                     فذلك ألنه تفتقر آليات التربية إلى     .   الطالب ـب ـق ي ـت ـت ـسب اـل ـن سياسة قبول واضحة لكي تحدد األعداد واـل
ة          ق                . للدراسة بالكليات وفقًا لقدراتها االستيعابية وحسب مبانيها وقاعاتها الدراسـي ـي ط دـق طــي ـخ د ـت وـج وال ـي
ة                  ـف ـي ع                 . فتحدث عملية القبول بطريقة عشوائية ويقبل الطالب حتي بنسب ضــع ة ـم دراـس ج اـل اـئ ـت ق ـن ـف ـت ـت ـف
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ى       .(2002)  التقرير الذي قدمته آلية االداب بجامعة قاريونس ليبيا        ـل ـكالت             والذي يؤآد ـع ـش ـم ن اـل ه ـم أـن
ي      التي نعاني منها في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي في الجماهيرية العربية الليبية تلك اإلجراءات الـت

حيث يتم تنسـيب    لم تكن قادرة على تحديد األعداد التي تستوعبها الجامعات وذلك وفقًا للخطط المرسومة،  
ة                        اـج ـح ن اـل ـي ـب الطالب إلى هذه المؤسسات بشكل عشوائي ال يستند إلى بيانات أو معلومات وإحصائيات ـت

ن            الحقيقية لهذه التخصصات ومدى ارتباطها باحتياجات المجتمع مما يترتب عليه          ة ـم ـل اـئ تخريج أعداد ـه
ق    ).   4:ص(والنقص في التخصصات التي يحتاجها المجتمع  التخصصات تفوق احتياجات المجتمع،  ـف ـت وـت

ول                           ـب ة ـق اـس ـي اد ـس ـم ـت  الدراسة مع ما توصي به ورشة ضمان الجودة بجامعة عدن حيث تؤآد ضرورة اـع
ول                                 دقيقة لقبول الطالب وهي تؤآد على      ـب ـق د ـب ـي ـق ـت ع اـل ات ـم ـي ـل ـك ـل ة ـل ـي اـب ـع ـي ـت ضرورة مراعاة الطاقة االـس
  .الناجحين فقط في اختبارات القبول

 
درة                       لقد أصبحت  )   (13 :2006 ويقول العاجز  ـق اوز اـل ـج ـت ة ـت ـي رـب ـت ات اـل ـي ـل أعداد المتقدمين للقبول في ـآ

ـيث          االستيعابية لهذه الكليات،   ًا ـح وأن هذا التزايد يتطلب الكثير من الوقت والجهد إال أن هذا عامًال إيجابـي
ات            الكبير في أعداد المتقدمين للقبول يشغل المنافسة بينهم يوسع دائرة االختيار،      إن التنامي  ـي ـل ـك ـل ؤ ـل ـي ويـه

ق      . العناصر األآثر مالئمة لمهنة التدريس واألفضل استعدادًا لممارستها         فرصة الختيار أفضل   ـق ـح ولن يـت
ا     التي يمكنها من ضبط عملية االختيار       األدوات واآلليات   ذلك ما لم يتوفر لهذه الكليات أفضل       دـه ـي  . وترـش

 آليات إعداد المعلم أن تعيد النظر في نظم القبول بها آي تضمن اختيار أفضل العناصر       الزمًا على   إنه أصبح 
د                     . ولتقلل الفاقد والهادر التعليمي     من بين المتقدمين أوًال،    اـم ع ـح ة ـم دراـس ج اـل اـئ ـت ـقت ـن ـف    (2007)  آما اـت

ات               اـج ـي ـت ة اـح ـي حيث يرى أنه ال يوجد سياسة واضحة لقبول الطالب بكليات التربية ليتحقق من خاللها تلـب
ة،         ـف ظـم                              المجتمع من المعلمين في التخصصات العلمية المختـل ـع ي ـم اـئض ـف ود ـف ه وـج ـي ـل رـتب ـع ـت ا ـي ـم ـب

 ).78:ص(التخصصات وعجز في التخصصات األخرى 
 

ر                  وأيضًا تتفق الدراسة بنتائجها مع ما يرجعه الخبراء بالعالم العربي من أسباب لتدني آليات التربية ويذـآ
ة        هناك ضعف في اهتمام الطالب المعلمين بكليات التربية،         أن)   2004  ( منها طعيمة والبندري   ـل ك ـق وآذـل

ا    وهذه الكليات تؤدي إلى  دخول آليات التربية،  آما أنهم أجبروا على     الدافعية لديهم،  ـه ا    . مهنة ال يرغـب ـم ـآ
ا                 . أنه من مشكالت آليات التربية التوسع السريع في إعداد المقبولين فيها   ن ـم ـي ة ـب الـق اط وـع ـب وهناك ارـت

ول                        ـب ـق ا ـل دـه ـم ـت ينطلق منه آليات التربية من أهداف وفلسفة لبرامج إعداد المعلمين وسياسة القبول التي تـع
روط                    فعندما ننطلق من أهداف تؤآد على  .   الطالب ول وتضـع ـش ـب ـق ـل ار ـل ـي ـع ضرورة استخدام أآثر من ـم

ى                       معينة وأهمية االختيار األمثل للطالب والتأآيد، على       ـل د ـع ؤـآ ن، وـت زـي ـي ـم ـت ـم طـالب واـل  انتقاد أفضـل اـل
اد                ـم ـت ى اـع استخدام المقابلة الشخصية واالختبارات النفسية وضرورة قبول طالب متميزين فذلك يؤدى إـل

ة                 . آل هذه المعايير والمقاييس آأساس لقبول الطالب بكليات التربية         ع دراـس ة ـم دراـس ج اـل اـئ آما اتفقت نـت
ول إن            )   2006( الشكري   ـق ـيث ـي ة ـح في ضعف سياسة قبول الطالب بكليات التربية في الجماهيرية الليبـي

رى،                    االت أـخ ـج ا     الطالب يلتحقون بالدراسة في آليات المعلمين آآخر محاولة لهم بعد أن فشلوا في ـم ـم ـآ
 .الكثير من السمات والخصائص الشخصية في إعداد المعلم  أن مؤسسات إعداد المعلمين أهملت

 
 الخالصة

 
ـيث                        ا ـح ـي من خالل ما توصلت إليه الدراسة من ضعف عام ببرامج وسياسة القبول بكليات التربية في ليـب

ة    .   أوضحت النتائج عدم االهتمام بإجراء المقابلة الشخصية واالختبارات النفسية والتربوية للقبول    ـي ـم وألـه
اره                               ـي ـت ـيب اـخ اـل ي أـسس وأـس ن ـف ـم ـك برامج القبول والسياسة التي تتخذها الكلية في القبول فكفاءة المعلم ـت

د            .   وإعداده وتدريبه وآذلك في آفايته الشخصية وقدراته ومهاراته   ـي ـج داد اـل آما أن بداية اإلصـالح وإالـع
ـيث إن                    بكليات التربية تكون أوال في اختيار الطالب المعلم والذي يكون صالحًا ومناسبًا لمهنة التدريس ـح

ل   .   حسن اختيار المعلم يعد البداية الصحيحة إلعداد جيل قادر على ممارسة مهنة التعليم بنجاح              وإعداد جـي
 .المستقبل فيجب أن تكون أساليب اختيار المعلم مبنية على شروط وأسس ومعايير حقيقية
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دادًا                                 ـع ـت م اـس رـه ـث ن وأـآ ـي دـم ـق ـت ـم ار أفضـل اـل ـي ـت وبذلك يوصي الباحثون بضرورة الترآيز على انتقاء واـخ
ون                          ـث اـح ـب رح اـل ـت ـق ك ـي ق ذـل لممارسة مهنة التدريس واجتذاب أفضل العناصر ذآاءًا وعلمًا ومهارة ولتحقـي
ات                      ـي ـل ـك ة ـب دراـس ـل مجموعة من اآلليات للسير عليها لضمان االختيار المناسب ألفضل العناصر المتقدمة ـل
ا         ـه ـل التربية وهي تخصيص لجان خاصة وظيفتها اإلشراف على برامج القبول بكليات التربية وترتبط بعـم
طـط                         ق ـخ الد وـف ـب اـل مع أمانة التعليم العالي، وتنطلق من أهداف مشترآة تضعها السياسة التعليمية العليا ـب

 :مدروسة وذلك إلجراء األتي
 
ات                                     . أ درـج ول ـب ـب ـق ـل ًا ـل ـق ـب دد مـس ـح ة ـت ـي ـل صــي ـح ات ـت اختيار وفرز المتقدمين للدراسة وفق تقادير ودرـج

 .الثانويات العامة 
ل                     . ب ـك ن ـل ـك ـي ة وـل ـن إجراء المقابلة الشخصية والتأآيد على توزيع الدرجات التقويمية فيها بين أفراد اللـج

دم                                   ـق ـت ـم دى اـل ة ـل صــي ـخ وة الـش ة وـق ـئ ـي ـه ر واـل منهم درجات تقييم من ناحية معينة مراعيًا حسن المظـه
 .وسالمته عقليًا وفكريًا والتأآيد علي ضرورة اجتياز الطالب لها 

ك                         التأآيد على  . ت ي وذـل اـل ـع م اـل ـي ـل ـع ـت أن تجري عمليات القبول وفق لجان خاصة بالتسجيل ومرتبطة باـل
ن                             ك ـع ة وذـل دروـس طـط ـم ق ـخ لربط عمليات القبول بالحاجة في المجتمع لبعض التـخصـصـات ووـف
ي                            ـت ـخصـصـات اـل ـت د اـل ـي ـم ـج طريق فتح أقسام إلعداد معلمين في التخصصات التي تحتاجها البالد وـت

 .اآتفت من المعلمين مؤقتا لحين الحاجة
ا                                    . ث ـي ـل ـع ع اإلدارة اـل اق ـم ـف االـت ًا وـب وـي ـن ات ـس ـي ـل ـك وأن يتم القبول وفقًا للقدرة االستيعابية التي تحددها اـل

ات                                 ـي ـل ـك اب اـل ـع ـي ـت ى اـس ـل د ـع ـي أـآ ـت ك اـل للجامعات وبالتنسيق مع الجهات المسئولة في سوق العمل آذـل
 .لألعداد المقبولة بها وفق إمكانيتها وقاعات الدراسة بها وأعضاء الهيئة التدريسية بالكليات 

ة            . ج اـف ـق ـث ارات اـل ـب تحديد نسب معينة للنجاح في اختبارات تقوم بإعدادها أفراد اللجنة تجري للقبول آاخـت
د                     ـي أـآ ـت درـيس واـل ـت العامة واختبارات المهارات في القراءة والكتابة والمعلومات التربوية ومهارات اـل

 .على ضرورة اجتيازها للنجاح في القبول والدراسة بكليات التربية 
ى                         . ح ـل د ـع ـي أـآ ـت ة واـل ـي رـب ـت ات اـل از      تفعيل دور االختبارات النفسية والتربوية في برامج القبول بكلـي ـي ـت اـج

ارات                             ـب ـت داد واـخ ـع ـت درة واالـس ـق ارات اـل ـب ـت اـخ الممتحن لها آشرط من شروط القبول بكليات التربية ـآ
 .الدافعية واختبارات الميول

 
 :القيام باآلتي من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يقترح الباحثون ومن المقترحات

 
 .إجراء دراسات دورية تقويمية لمتابعة جوانب القوة والضعف ببرامج قبول الطالب بكليات التربية 1
ات                      2 ـي ـل ـك درـيس ـب إجراء دراسات تؤآد أهمية إعادة النظر في اختيار وانتقاء الطالب وأعضاء هيئة الـت

 .التربية من خالل تطبيق مقاييس تضمن اختيار وانتقاء أفضل المستويات المتقدمة
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 نبذة مختصرة عن الكتاب
 

ة   .   يونس، ليبيا  بقسم التربية وعلم النفس، جامعة قار  الواحدي، مدرسة   أحمد شيهوب إبراهيم    إيمان ـب  وطـاـل
 .دآتوراه بكلية التربية بالجامعة الوطنية الماليزية

 
ة،                             زـي ـي اـل ـم ة اـل ـي وطــن ة اـل ـع اـم ـج الدآتور نيك محمد راحيمي نيك يوسف، األستاذ المشارك بكلية التربية باـل

 .ومناهجها اللغة العربية آلغة ثانية متخصص في مجال طرق تدريس
 

ي                الدآتور قمرالزمان عبد الغني، األستاذ المساعد بكلية التربية بالجامعة الوطنية الماليزية، متـخصـص ـف
 .مجال تعليم اللغة العربية آلغة ثانية واللغويات

 
ة،                            زـي ـي اـل ـم ة اـل ـي وطــن ة اـل ـع اـم ـج اـل ة ـب الدآتورة آاسيه أبو بكر، األستاذة المساعدة بكلية الدراسات اإلسالمـي

 .متخصصة في تعليم اللغة العربية آلغة ثانية، والقياس والتقييم التربوي


