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 المتطلبات المهنية الختيار رؤساء الجامعات األردنية الحكومية وفقًا لتجارب الدول المتقدمة 

 ياسمين عبدهللا الحر
  * طناش يوسف سالمةأ.د. 

 

 ملخص:
هنية الختيار رؤساء الجامعات األردنية وفقًا لتجارب المتطلبات الم فتعر  إلى هدفت الدراسة 

( فقرة، وتم التأكد من 25الدول المتقدمة. لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )
وتم  ،( قائدًا أكاديمياً 186صدقها وثباتها، ومن ثم تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من )

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر المتطلبات و  ،تطويري استخدام المنهج المسحي الوصفي ال
المهنية الختيار رؤساء الجامعات األردنية وفقًا لتجارب الدول المتقدمة من وجهة نظر أفراد عينة 
الدراسة، وكانت بدرجة متوسطة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى 

صي وتعزى للعميد ورئيس القسم، وفي مجال اإلداري وتعزى للنائب للعمل الحالي، في مجال الشخ
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى للخبرة، في  ،العميد ورئيس القسم

وأظهرت نتائج الدراسة المتطلبات المهنية ، سنوات(01-5المجال اإلداري وتعزى لذوي الخبرة)
أوصت الدراسة في ضوء و  ،ردنية الحكومية وفقًا لتجارب الدول المتقدمةالختيار رؤساء الجامعات األ

تلك النتائج دعوة الجامعات األردنية الحكومية إلى تبني المتطلبات المهنية الذي توصلت إليها 
الدراسة، وأن يتم اإلعالن الحقيقي في جميع وسائل اإلعالم عن وجود شواغر لرئاسة الجامعات 

 .األردنية الحكومية
 .المتطلبات المهنية، رؤساء الجامعات، الجامعات األردنية الحكومية الكلمات المفتاحية:
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Professional Requirements for the Selection of Presidents of Jordanian 

Public Universities According to the Experiences of Developed 

Countries 

Yasmein Abdullah Alhur  
* Salameh Yousef Tnashf. Pro 

Abstract: 

The study aimed at recognizing the professional requirements for the 

selection of presidents of the Jordanian public universities according to the 

experiences of developed countries. To achieve the objective of study, the 

descriptive surveying method was employed and a questionnaire that 

consisted of (25) items had been developed with its validity and reliability 

assured. The questionnaires were distributed on the sample of the study 

which consisted of (186) academic leaders. The results of study showed that 

the degree of availability of the professional requirements for the selection 

of Presidents of Jordanian public universities according to the experiences 

of developed countries and from the point of view of the sample of study, 

were at a medium degree. The results also indicated that there were 

statistically significant differences among  averages ascribed to the current 

work, in  the field of personal ascribed to the dean and chair person, and in  

the field of administrative ascribed to the vice dean and chair person. 

Besides, it was indicated that there were  statistically significant differences 

among averages ascribed to experience, in the field of administrative 

ascribed to the experienced leaders ; (5-10 years). The results also showed 

the professional requirements for the selection of presidents of Jordanian 

public universities according to the experiences of developed countries. In 

light of those results, the study invited the Jordanian public universities to 

adopt the professional requirements that the study had reached, and the 

truthfully announcement in all means of media about existence of vacancies 

to presidency of the Jordanian public universities.  

 

Keywords: Professional   Requirements, Presidents of Universities, 

Jordanian Public Universities. 
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 المقدمة 
للتعليم العالي دور مهم في بناء وتنمية اإلنسان، لذلك يعد أحد المحركات األساسية للتنمية 
المستدامة، واألداة الفعالة لنقل الخبرات الثقافية، والركيزة األساسية للتقدم والتطور في مختلف مناحي 

ات العلمية والتعليمية، ويعد األردن من الدول التي تسعى إلى النهوض بمستوى المؤسس ،الحياة
وتؤدي هذه المؤسسات دورًا كبيرًا ومميزًا في إحداث التنمية الشاملة على مختلف المجاالت، وذلك 
من خالل إسهامها في إعداد األجيال الحضارية التي تمتلك مقومات النجاح، وتخريج الكوادر 

وء التفاني في االرتقاء به في ضالبشرية المؤهلة التي تحمل على عاتقها مسؤولية خدمة المجتمع، و 
ستراتيجية للتعليم العالي المتمثلة في نشر ثقافة الجودة والتميز في متطلباته، وفي ضوء األهداف اال

األداء ورفع مستوى أداء الكوادر اإلدارية واألكاديمية والتربوية في الجامعات وتنميتهما في مجاالت 
أداء الكوادر اإلدارية  ى جية للجامعات رفع مستو تخصصاتهم، كان من بين األهداف اإلستراتي

وتنميتهم في مجاالت تخصصاتهم بإعداد دراسات لتقييم الوضع  ،واألكاديمية التربوية في الجامعات
ووضع معايير األداء اإلداري وتطوير  ،وتوصيف الوظائف اإلدارية ،الحالي في اإلدارات المختلفة

واستقطاب العناصر المؤهلة ذات  ،تحديد االحتياجات التدريبيةووضع خطة ل ،نظام المتابعة والتقييم
الخبرة، وتعد القيادات بنوعيها األكاديمية واإلدارية في الكليات محور الفعالية اإلدارية فيها، وأن أية 
كلية لن تستطيع تحقيق األهداف المتوخاة منها ما لم يكن على رأسها قيادة لديها مهارات وكفايات 

 ذلك. تمكنها من 
وتعد الجامعة من أهم هذه المؤسسات التعليمية واالجتماعية، كونها مكانًا لصناعة العلم ونشر 
المعرفة، ومصدرًا أساسيًا لتغذية المجتمع، ومصدرًا لإلشعاع العلمي والحضاري لها، فبها تتبلور 

ث العلمي، وخدمة األفكار والقيم واالتجاهات، فالجامعة لها ثالث وظائف أساسية: التدريس، والبح
المجتمع، وحتى تتمكن الجامعة من القيام بدورها، البد من تطوير وظائفها؛ ألن هذه الوظائف تتغير 
بتغير وتطور المجتمع ألنها تؤثر وتتأثر بالمجتمع، فهي المسؤولة عن تقدمه بصنع الحاضر ورسم 

الجهة المسؤولة عن (. وتعد المدخل أو الطريق لسوق العمل بوصفها Amer,2012المستقبل )
 تحديد نوعية المخرجات وجودتها، وتعد البداية التي تبدأ فيها أساليب التطور والتقدم في المجتمع.

وتعتمد جودة الجامعة اعتمادًا كبيرًا على القادة األكاديميين، فهم اللبنة األولى في عمليات 
مات تحقيق أهدافها، وتنفيذ اإلصالح والتجديد والتطوير نحو األفضل؛ إذ يقع على عاتقهم مه

-Alرؤيتها، وخططها، وبرامجها المرتبطة بكفاءتهم وفاعليتهم في أداء مهماتهم )
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Sarairah,2011 وما يقدمونه من معلومات؛ إذ تقوم هذه المعلومات بالتجديد والتحسين ،)
 المستمر.

لى أفضل والتطوير عملية مستمرة تحدث في المجاالت والميادين كافة، بهدف الوصول إ
النتائج والنظام التربوي، مدخالته وعملياته ومخرجاته األولى بالتطوير المستمر، ألنه يتعامل مع 

 (.Smadi,2000العنصر البشري، لذا يجب أن تكون مخرجاته ذات جودة ونوعية مميزة )
وعة إنَّ وجود قيادة قوية يعد أمرًا بالغ األهمية ألية جامعة أو مؤسسة أكاديمية يتطلب مجم

ال شك أن توافر السيرة الذاتية  ،ن تتوافر فيه من تقديم أداء عال  فريدة من المهارات التي تمكن م
المثيرة لإلعجاب وقائمة اإلنجازات األكاديمية والخبرات كلها أمور مهمة وضرورية كمؤشرات تدل 

تطلبات مهنية الختيار على القدرات القيادية، فقد ارتأت الباحثة القيام بهذه الدراسة بغية تطوير م
 رؤساء الجامعات األردنية الحكومية وفقًا لتجارب الدول المتقدمة. 

 مشكلة الدراسة
تظهر الحاجة إلى إيجاد متطلبات مهنية الختيار رؤساء الجامعات، وإن وضع متطلباات مهنياة 

ي الدقااة مبنيااة علااى أسااس علميااة الختيااار رئاايس الجامعااة يفيااد فااي جوانااب عدياادة، ولعاال أهمهااا تحاار 
لعملياااات االختياااار والترشااايل، ووضاااع الرجااال المناساااب فاااي المكاااان المناساااب وفاااي الوقااات المناساااب، 
وكشف الكفاءات والقدرات القيادية في الميدان، وإتاحة الفرص أمام المتميزين لقيادة مسايرة العمال فاي 

والهاادف هااو  د والمااال،الجامعااات األردنيااة، وتحقيااق مباادأ العدالااة بااين القيااادات، وتااوفير الوقاات والجهاا
تسااليا الضااوء علااى الواقااع واقتااراح بعااي الحلااول التاااي قااد تكااون مفياادة فااي التعاماال مااع التحاااديات 

، وبشااكل عااام األماار الااذي سااو ا للباحثااة العماال علااى معرفااة األكاديميااة التااي تواجااه جامعاتنااا وطلبتنااا
 لتجارب الدول المتقدمة. المتطلبات مهنية الختيار رؤساء الجامعات  األردنية الحكومية وفقاً 

: ماا وانطالقًا مما تقدم، فإن مشكلة هذه الدراساة تتمثال فاي اإلجاباة عان الساؤال الرئيساي التاالي
 ؟المتطلبات المهنية الختيار رؤساء الجامعات األردنية الحكومية وفقًا لتجارب الدول المتقدمة

 هدف الدراسة وأسئلتها:
المهنية الختياار رؤسااء الجامعاات األردنياة الحكومياة وفقاًا هدفت الدراسة إلى معرفة المتطلبات 

 لتجارب الدول المتقدمة، وذلك باإلجابة عن األسئلة التالية:
: ما درجة توافر المتطلباات المهنياة الختياار رؤسااء الجامعاات األردنياة الحكومياة السؤال األول

 من وجهة نظر العمداء ونوابهم، ورؤساء األقسام؟
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( باين المتوساطات a≤0.05: هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى )يالسؤال الثان
الحسااابية لدرجاااة تااوافر لمتطلباااات المهنيااة الختياااار رؤسااااء الجامعااات األردنياااة الحكوميااة مااان وجهاااة 

 العمداء ونوابهم، ورؤساء األقسام تعزى للخبرة، والعمل الحالي؟
 أهمية الدراسة:

مضااامونها المااارتبا بتقاااديم متطلباااات مهنياااة الختياااار رؤسااااء  تكمااان أهمياااة الدراساااة فاااي أهمياااة
الجامعاات األردنيااة الحكوميااة وفقاًا لتجااارب الاادول المتقدماة لتكااون بمثابااة البوصالة لراساامي السياسااات 
التربوية ومتخذي القرار في مجلس التعليم العالي لتبن اي مثال هاذه المتطلباات وتطبيقهاا فاي الجامعاات. 

راسااة فااي قلااة وناادرة الدراسااات التااي تناولاات المتطلبااات المهنيااة الختيااار رؤساااء وتباارز أهميااة هااذه الد
وبشاااكل أدق فاااإن الفائااادة  ،لتجاااارب الااادول المتقدماااة فاااي األردنوفقاااًا  ،الجامعاااات األردنياااة الحكومياااة

 الناجمة من نتائج هذه الدراسة يؤمل أن تفيد ما يلي:
 مجلس التعليم العالي. -
 ء في الجامعات األردنية.رؤساء وأعضاء مجالس األمنا -
اااال أن تغنااااي هااااذه الدراسااااة األدب النظااااري فااااي مجااااال المتطلبااااات المهنيااااة الختيااااار رؤساااااء  - ويؤم 

 الجامعات.
 مصطلحات الدراسة

 تضمنت هذه الدراسة المصطلحات التالية:
 Developmentالتطوير 

اءتاااه وزياااادة التغييااار الكيفاااي المقصاااود والمااانظم فاااي بنياااة النظاااام ومكوناتاااه، بهااادف تحساااين كف
بأنااااااه نقلااااااة  (Al-Louzi,2000,page148، ويعرفااااااه)(Al-Matlas,1996,page165فاعليتااااااه )

 ،والسياسااية ،نوعيااة وكميااة ماان وضااع إلااى وضااع  خاار أفضاال منااه فااي جميااع المجاااالت االقتصااادية
 والتكنولوجية. ،والصحية ،واإلدارية ،والبيئية ،والثقافية ،واالجتماعية

 Professional Requirementsالمتطلبات المهنية 
وتعاارف إجرائيااًا أنهااا المحكااات أو األسااس التااي يمكاان االسااتناد إليهااا فااي عمليااة اختيااار رؤساااء 
الجامعات في عمليات التقويم، حيث ياتم قيااا األداء الفعلاي، ومقارنتاه بالمتطلباات المهنياة، ومان ثام 

 تعديل االنحرافات البارزة ذات الداللة وتصحيحها.
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 سةحدود الدرا
اقتصرت هذه الدراسة على القادة   األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية للعام الدراسي 

(2017  /2018.) 
 محددات الدراسة

تتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األداة وثباتها، وبدقة أفراد عينة الدراسة وموضوعيتهم 
 ع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة.في استجاباتهم عن فقرات أداة الدراسة المستخدمة لجم

 الدراسات السابقة
تضاامن هاااذا الجااازء عرضاااًا للدراساااات السااابقة ذات العالقاااة بموضاااوع الدراساااة وهاااو المتطلباااات 

وتام تقسايمها إلاى دراساات عربياة وأجنبياة، تالياا  ،المهنية الختيار رؤساء الجامعات األردنياة الحكومياة
 إلى األحدث، وذلك كما يلي: عرضها وفق تسلسل زمني من األقدم 

 الدراسات العربية .أ
احتياجااات التطاااوير المهنااي  -دراسااة بعنااواند اإلدارة الجامعيااة (Hamad,1998أجاارى حمااد )

واإلداري لرؤسااء األقسااام األكاديميااة فاي الجامعااات األردنيااةد التاي كااان ماان بااين أهاادافها التعاارف إلااى 
قاااسام األكاديمياااة فاااي الجامعااات األردنيااة وأهميااة كاال منهااا المهمااات اإلداريااة واألكاديميااة لرؤسااااء األ
رئاايس قساام مااوزعين علااى خمااس جامعااات وكليااة 138) بالنساابة إلاايهم، وتألفاات عينااة الدراساااة مااان)

( مهمااات فرعياة موزعااة علاى ساابعة 108جامعياة حكوميااة، وتكونات أداة الدراسااة وهاي االسااتبانة مان)
خطااايا الموازناااة وتطويرهاااا ومراقبتهاااا، العالقاااات الطالبياااة مجاالت/مهمااااات رئيااااسيَّة هاااي: مهماااات ت

مهماات القااسم الداخليااة، و العالقات اإلنساانية ومهماات إدارة شاؤون الماوظفين، و ومهماات إدارة القسم، 
المحافظااة علااى مهمااات العالقاااات الداخليااة و ومهمااات التطااوير المهنااي، والمنهااا  ومهمااات التاادريس، 

رز النتااائج التااي توصاالت إليهااا هااذه الدراسااة مااا يلااي: )أكااد رؤساااء األقسااام والخارجيااة للقساام، وماان أباا
األكاديمياااة أن جمياااع المهماااات اإلدارياااة الرئيااااسيَّة ماااان ضاااامن مساااؤولياتهم باساااتثناء وظيفاااة مهماااات 
تخطاايا الموازنااة وتطويرهااا ومراقبتهااا، يقضااي رؤساااء األقسااام األكاديميااة وقتااًا فااي التاادريس أكثاار ممااا 

اي إدارة القسم ومهماته اإلدارية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللاة يقاضونه ف
( فااي تاااصورات رؤساااء األقسااام األكاديميااة لمهماااتهم اإلداريااة واألكاديميااة ت عاازى إلااى الجاانس، 05،0)

 .والعمر، والتخصص العلمي، والخبرة(
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ر اختياااار القاااادة األكااااديميين فاااي إلاااى تطاااوير معاااايي( Khalifa,2007)دراساااة خليفاااة وهااادفت 
الجامعات األردنية في ضوء الواقع واالتجاهات المعاصرة، وتكون مجتمع الدراسة من جمياع القياادات 

( قائاد 405األكاديمية من العمداء ورؤساء األقسام األكااديميين فاي الجامعاات األردنياة وبلاغ عاددهم )
المعاايير التاي يجاب أن تتاوافر فاي القاادة األكاااديميين، أكااديمي، وتام إعاداد أداة الدراساة للوقاوف علاى 

( فقاارة، وتوصاالت الدراسااة إلااى اقتااراح مجموعااة ماان المعااايير الختيااار القااادة 35وتكوناات األداة ماان )
األكاااديميين ترتكااز علااى الموضااوعية والدقااة والمرونااة وماان )تااوافر الساامات العقليااة كالااذكاء والثقافااة، 

 ن واإلسهام في األنشطة االجتماعية، والتفكير المبدع(.السمات االجتماعية كالتعاو 
على مستوى أداء رؤساء  فتعر  إلى ( دراسة هدفت Al-Zahrani,2010الزهراني ) وأجرى 

األقسام األكاديمية في الجامعات الحكومية السعودية في ضوء أنموذ  جلبرت لهندسة السلوك من 
استبانة طبقها على عينة الدراسة المكونة من  واستخدم فيها ،وجهة نظر أعضاء هيئات التدريس

األكاديمية جاءت ( عضو هيئة تدريس، وتوصلت الدراسة إلى أن نتائج أداء رؤساء األقسام 640)
ن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لمستوى أداء رؤساء األقسام األكاديمية تعزى أبمستوى متوسا، و 

 الخبرة.إلى متغير نوع الكلية، ومتغير الرتبة، و 
إلى الكشف عن درجة تطبيق معايير  AL-Shawawreh,2013)وهدفت دراسة الشواورة )

اختيار وتعيين رؤساء الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات، ولتحقيق أهداف الدراسة 
ة ومن أجل اإلجابة عن أسئلتها، فقد تم تطوير أداة للدراسة)االستبانة(، وتم التأكد من صدق األدا 

وذلك بعرضها على عدد من المحكمين المختصين، وتم توزيعها على عينة الدراسة التي تكونت من 
( عميدا، وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: أن درجة تطبيق معايير اختيار رؤساء الجامعات 173)

ق وأظهرت النتائج عدم وجود فرو  ،األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات جاءت بدرجة متوسطة
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،ذات داللة إحصائية تعزى للجنس والرتبة العلمية

في درجة تطبيق معايير اختيار رؤساء الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات تعزى 
، لصالل للكلية، وكانت لصالل عمداء الكليات العلمية ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للخبرة

 سنوات(. 10ذوي الخبرة )أكثر من 
 الدراسات األجنبية .ب

( دراسة هدفت إلى Heck, Johnsrud & Rosser, 2000أجرى هيك وجونسرود وروزر )
واستخدم فيها استبانًة  ،بناء أنموذ  لتقييم فاعلية أداء العمداء والرؤساء في مؤسسات التعليم العالي
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( فرد من اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس في والية 900) طبقت على عينة الدراسة المكونة من
وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في نظرة اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس لفاعلية أداء  ،كاليفورنيا

( من هذا التفاوت كان متوقعا بين العمداء %11ن )أات ورؤساء األقسام األكاديمية، و عمداء الكلي
وقد تم بناء أنموذ  لتقييم األداء بتشكيل لجنة  ،ختالف قدراتهم الشخصيةورؤساء األقسام بسبب ا

جامعية بحثت في إمكانية الوصول إلى أنماط إدارية للتقييم واتخاذ القرارات حول أهداف نظام 
 التقييم، والمقاييس المستخدمة في قياا األداء، وإجراءات جمع البيانات.

( باستخدام عملية التسلسل Gibney. R & Shang. J, 2007وأجرى غبني وشانج )
الهرمي التحليلي في عملية اختيار عمداء الكليات حيث أنشأت لجنة فرعية من فرقة عمل البحث 
لتحديد أساا اختيار عمداء الكليات بتطبيق عملية التسلسل الهرمي، حيث تمت مقارنة نتائج 

تحليل التباينات وشرحها؛ إْذ أشارت النتائج  العمليتين في القرار النهائي الختيار عمداء الكليات وتم
وخلص المؤلفون  ،إلى أن السبب الجذري لالختالفات هو اختالف في التركيز على معايير معينة

إلى أن عملية التسلسل الهرمي التحليلي هي أداة قيمة وينبغي أن تدر  في عمليات اختيار الموظفين 
الهرمي التحليلي يوفر أداة مريحة وفعالة لتقييم الموظفين، في األوساط األكاديمية، وعملية التسلسل 

وقد ثبت أنَّ المخاوف التي قد يثبت أنها معقدة للغاية أو يصعب على األشخاص غير التقنيين 
 استخدامها غير صحيحة.

دراسااة هااادفت إلااى تطااااوير أداة لتقيااايم أداء رؤساااااء الجامعااااات  ((Lester,2010لسااااتر أجاارى 
الواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة ماااان وجهااااة نظاااار الرؤساااااء أنفساااااهم، وماااان وجهااااة نظاااار  الحكوميااااة فاااي

اساااتخدم الباحااااث المقااااابالت واالسااااتبانات لجمااااع البيانااااات الالزمااااة، حيااااث و  ،أعضااااء هيئاااة التااادريس
دريس فااي جامعاااة نياااو ( مااان أعضااااء هيئاااة التااا386( رئاااايس جامعااااة، واسااااتجاب )15تماااات مقابلااااة )

الساتبانتين أولياة ونهائياة، وبعاد تحليال البياناات   University State Mexico New مكساايكو
توصاال الباحااث إلااى أن: معاااايير تقياااايم أداء رئااايس الجامعااااة هاااي: الااااتعلم، والقياااادة، واإلدارة، وبناااااء 

جاودة أداء رئايس الجامعاة تظهار فاي النتاجاات و  صااف ثااااني ماان اإلدارياااين، والتنظايم، وتقيايم األداء،
البحاااوث والمااانل، والحصااول علااى اعتماااد الكليااات، وإنتاجيااة و التاليااة، جااودة الطلبااة ونساااب نجااااحهم، 

الكلياات، وجااودة الحيااااة الجامعياااة، وزياااادة التمويااال، والتناااوع الثقااافي، والعالقااة مااع المجتمااع، وتحااديث 
 البنية التحتية للجامعة.
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دراسة هدفت إلى  (Taker , Tekar & Sayan, 2013)تاكير وتكار وسان  أجرى و 
استكشاف إجراءات اختيار رؤساء الجامعات في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة؛ حيث وضحت 
الدراسة أنَّ الهيكل اإلداري يلعب دورًا محوريًا في تطوير الجامعة، من الناحيتين األكاديمية واإلدارية، 

ن دور الرؤساء وإجراءات اختيارهم إف ،أجل اجتذاب أعضاء هيئة التدريس والطلبة المؤهلينومن 
وإذ تضع في اعتبارها أن عمليات االختيار توفر أدلة حاسمة  ،حاسمة في الهيكل التنظيمي للجامعة

لة تتطلب عن الثقافة الديمقراطية للمؤسسات باسم التمثيل والمساءلة والشفافية والمشاركة؛ فإن المسأ
تتناول هذه الدراسة و  ،مزيدا من االهتمام ألن هذه القيم ينبغي أن تشكل األساا لجميع الجامعات

هذا الجانب المهم من الهيكل اإلداري، ومن ثم مقارنة هذه اإلجراءات مع تلك الموجودة في تركيا، 
  التي تقوم على أوجه التشابه واالختالف.

 لدراسة الحالية منهاملخص الدراسات السابقة وموقع ا
يتضل مما تم استعراضه من الدراسات السابقة، أن المتطلبات المهنية حظيت باهتمام الباحثين 
عربيًا وأجنبيًا، فقد ركزت الدراسات السابقة على جوانب متعددة من المتطلبات المهنية، فمنها ما ركز 

على اإلدارة الجامعية، ومنها ما ركز  على تعيين واختيار رؤساء الجامعات واختيارهم، ومنها ما ركز
 على فاعلية األداء. 

ولقد أفاد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة في التعرف إلى متطلبات المهنية التي 
استخدمها الباحثون في دراساتهم، وفي بناء أداة الدراسة، وفي اختيار عينة الدراسة، والتحليل 

راسة. وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها اإلحصائي المناسب وفقا ألسئلة الد
موضوع المتطلبات المهنية، إال إنها تختلف عنها في عدة جوانب أهمها: التعرف إلى المتطلبات 
المهنية الختيار رؤساء الجامعات األردنية الحكومية وفقًا لتجارب الدول المتقدمة، في حين هدفت 

(، ودراسة Khalifa,2007ى تعيين رؤساء الجامعات واختيارهم كدراسة خليفة )الدراسات السابقة إل
وغيرها، ومنها ما ركز على اإلدارة الجامعية كدراسة حمد  AL-Shawawreh,2013)الشواورة )

(Hamad,1998وغيرها ،)،  واختلفت في مجتمع الدراسة أيضًا؛ إذ كان مجتمع الدراسة جميع
قسام في الجامعات األردنية الحكومية، في حين تناولت الدراسات السابقة العمداء ونوابهم ورؤساء األ

 كاًل منهم على حدًا.
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 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة

ماان جميااع القااادة األكاااديميين فااي الجامعااات األردنيااة الحكوميااة )عميااد،  تكااون مجتمااع الدراسااة
، )وفااااااق إحصاااااائيات وزارة التعلاااااايم ( قائاااااادا أكاديمياااااا829نائاااااب عمياااااد، رئاااااايس قسااااام(، وقااااااد بلاااااغ )

 يم والجامعة.قل( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق األ1(. والجدول)2017العالي
 يم والجامعةقلتوزع مجتمع الدراسة حسب األ

 المجموع رئيس قسم نائب عميد عميد الجامعة يمقلاأل

 الجنوب
 82 53 17 12 مؤتة

 33 18 8 7 الطفيلة التقنية
 61 39 11 11 بن طالل الحسين

 الوسا
 141 89 30 22 األردنية
 82 47 20 15 الهاشمية
 39 17 13 9 األلمانية

 126 81 26 19 البلقاء التطبيقية

 الشمال
 93 60 18 15 اليرموك
 71 35 19 17  ل البيت

 101 57 30 14 العلوم والتكنولوجيا
 829 496 192 141 المجموع

 (2017التعليم العالي والبحث العلمي،)المصدر: وزارة 
 عينة الدراسة

تم أخذ عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العنقودية العشوائية، وذلك بتقسيم المملكة األردنية الهاشمية 
يم أقليم الشمال، ومن ثم اختيار جامعة واحدة من كل أقليم الوسا، و أقليم الجنوب، و أقلإلى ثالثة أقاليم، 

لثالثة بالطريقة العشوائية؛ إذ وقع االختيار على ثالث جامعات، هي: الطفيلة التقنية لتمثل من األقاليم ا
يم الشمال. وقامت الباحثة بمسل  راء أقليم الوسا، و ل البيت لتمثل أقليم الجنوب، والهاشمية لتمثل أقل

ك الجامعات التي تم اختيارها، عينة الدراسة، بتوزيع األداة )االستبانة( على جميع القادة األكاديميين في تل
( من مجموع االستبانات 92.5%( استبانه بنسبة)178( قائد أكاديمي، وتم استرداد )186والبالغ عددهم)
 ( يوضل توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الجامعات.2الكلي، والجدول)

 ( توزع عينة الدراسة في الجامعات األردنية الحكومية2الجدول)
 عدد المسترجع رئيس قسم نائب عميد عميد امعةاسم الج يمقلاأل

 31 17 7 7 الطفيلة التقنية الجنوب
 79 47 17 15 الهاشمية الوسا
 68 34 17 17  ل البيت الشمال

 178 98 41 39 المجموع
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 أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير أداة الدراسة )االستبانة( الخاصة بالرجوع إلى 

-Al) (، والشواورAl-Zahrani,2010) ي الدراسات السابقة مثل دراسة الزهرانيبع
Shawawreh,2013  وتم بواسطتها جمع المعلومات عن المتطلبات المهنية لرؤساء الجامعات

األردنية الحكومية، وتم صياغة فقرات األداة، وإعدادها في صورتها األولية، وبعد التحكيم تكونت أداة 
( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، وهي: مجال الشخصي وعدد 25تها النهائية )الدراسة بصور 

 (.10(، المجال اإلداري وعدد فقراته )5(، المجال األكاديمي وعدد فقراته )10فقراته)
 صدق األداة

للتحقق من صدق أداة الدراسة تم اعتماد طريقة صدق المحتوى، إذ تم عرض االستبانة 
( محكمين من أساتذة الجامعات الخبراء ممن 10( فقرة على )39ونة من )بصورتها األولية والمك

يحملون درجة الدكتوراه في تخصصات اإلدارة التربوية وأصول التربية من الجامعة األردنية، وجامعة 
الشرق األوسا، إذ طلب منهم قراءة بنود فقرات االستبانة، من اجل إبداء  رائهم وملحوظاتهم حول 

فقرات من حيث وضوحها، وصياغتها اللغوية، وانتمائها للمجال الذي وضعت فيه. مدى سالمة ال
وقد قامت الباحثة باألخذ بجميع المالحظات، وتعديل وإضافة الفقرات المقترحة من المحكمين، حتى 

 ( فقرة.25خرجت أداة الدراسة بصورتها النهائية إذ تكونت من )
 ثبات األداة

(، test-retestختبار )ختبار وإعادة االاال راسة باستخدام طريقةتم التأكد من ثبات أداة الد
( فرًدا من مجتمع الدراسة، وحساب قيمة الثبات باستخدام معامل ارتباط 25وذلك بتطبيقها على )

بيرسون، كما تم التحقق من الثبات باستخدام طريقة االتساق الداخلي بين فقرات األداة وفقًا لمعادلة 
( ويبين معامالت 3الستخرا  درجة ثبات أداة الدراسة حسب المجاالت، والجدول) كرونباخ ألفا،

 الثبات لمجاالت الدراسة، وهي كالتالي:
االختبار ومعادلة كرونباخ ألفا  –االختبار إعادة  باستخدام طريقة( قيم معامالت الثبات 3الجدول )

 لكل مجال من مجاالت األداة
 االتساق الداخلي راعادة االختبا–االختبار  المجال
 0.92 1.25 الشخصي
 0.79 1.22 األكاديمي
 0.93 1.20 اإلداري 
 1.00 1.22 األداة ككل
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( أن أداة الدراسة تتمتع بادرجات ثباات مقبولاة ألغاراض الدراساة حياث 3يبين الجدول رقم )     
حاااات للمجاااااالت ( وتراو 1.22االختبااااار لااااإلداه ككاااال ) عااااادةإ  -االختباااااربلااااغ معاماااال الثبااااات بطريقااااة 

(، كماااا 1.00تسااااق الاااداخلي فقاااد بلاااغ معامااال الثباااات لااا داة ككااال )(، أماااا بطريقاااة اال1.25-1.20)
 (.  1.03-0..1تراوحت معامالت االتساق للمجاالت )

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

ار رؤسااء الجامعاات األردنياة مان لإلجابة عان ساؤال: ماا درجاة تاوافر المتطلباات المهنياة الختيا
وجهااة نظاار العمااداء ونااوابهم، ورؤساااء األقسااام؟ تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات لواقااع 

، 6، 5، 4المتطلبااات المهنيااة الختيااار رؤساااء الجامعااات األردنيااة لكاال مجااال ولكاال فقاارة، والجااداول )
 ( تبين نتائج ذلك. وعلى النحو التالي:7

 المجاالت
ان درجااااة تقاااادير فقاااارات هااااذه المجاااااالت تاااام اسااااتخدام المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافااااات لبياااا

 ( يبين ذلك.4المعيارية، والجدول )
درجة توافر المتطلبات المهنية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة ل (4الجدول)

 مرتبة تنازلياً الختيار رؤساء الجامعات األردنية 
 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال مالرق
 متوسطة 1 72. 3.62 األكاديمي 3
 متوسطة 2 68. 3.54 الشخصي 2
 متوسطة 3 82. 3.30 اإلداري  4

 متوسطة __ 60. 3.46 المجموع الكلي
ار رؤساء ( أن درجة توافر المتطلبات المهنية الختي4يتبين من النتائج الموضحة في الجدول )

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة جاءت  الجامعات األردنية الحكومية وفقًا لتجارب الدول المتقدمة
من  أقل( وهي قيمة 0.60( وبانحراف معياري )3.46بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسا العام )

ة الختيار تطبيقهم للمتطلبات المهنيالواحد صحيل، مما يعني تجانس أفراد مجتمع الدراسة في 
، وتشير هذه النتيجة إلى أن هذا رؤساء الجامعات األردنية الحكومية وفقًا لتجارب الدول المتقدمة

لى اقتداء رؤساء الجامعات بهذه المتطلبات المهنية، إع لم يصل إلى المستوى المطلوب، و الواق
وقد  ،المطلوب وضعف في الدور اإلداري مما جعلهم غير قادرين على تحديد متطلباتهم بالشكل
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. وحصل (AL-Shawawreh,2013)ودراسة (Al-Zahrani,2010)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة
 مجال األكاديمي على المرتبة األولى. 

المتطلبات المهنية الختيار رؤساء الجامعات وللوقوف بصورة تفصيلية على درجة توافر 
م تناولها حسب مجاالت االستبانة، وعلى النحو وفقًا لتجارب الدول المتقدمة، فقد ت األردنية الحكومية

 التالي:
 .المجال الثاني: مجال األكاديمي

لبيان درجة تقدير فقرات هذا المجال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 
 ( يبين ذلك5والجدول )

المجال  فقراتل ةوالرتبة والدرج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (5الجدول )
 مرتبة تنازلياً األكاديمي 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

يشارك رئيس الجامعة في النشاطات األكاديمية  2
 مرتفعة 1 77. 3.91 )المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية(

1 
يتوفر لدى رئيس الجامعة المؤهالت العلمية )المؤهل 
العلمي، الخبرة األكاديمية، الرتبة األكاديمية، الكفاءة، 

 والفاعلية(
 مرتفعة 2 89. 3.90

نشر رئيس الجامعة عددًا من )البحوث والمؤلفات( في  4
 متوسطة 3 1.06 3.58 مجال تخصصه

 متوسطة 4 1.05 3.44 قادر رئيس الجامعة على أثراء المعرفة في الجامعة 3
 متوسطة 5 1.07 3.28 دراسات العلمية المنشورةمطلع على البحوث وال 5

 متوسطة __ 72. 3.62 المجال الكلي
أن درجة توافر المتطلبات المهنية في مجال ( 5) من النتائج الموضحة في الجدوليتبين 

 ( وهي قيمة0.72( وانحراف معياري )3.62األكاديمي، جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسا حسابي )
للمتطلبات المهنية تطبيقهم مما يعني تجانس أفراد مجتمع الدراسة في من الواحد صحيل  أقل

 ، في مجال األكاديمي.الختيار رؤساء الجامعات األردنية الحكومية وفقًا لتجارب الدول المتقدمة
وفيمااا يتعلااق بترتيااب كاال عبااارة ماان العبااارات الدالااة علااى المتطلبااات المهنيااة لمجااال األكاااديمي 

 .(3.91-3.28)ارات بدرجاة تقادير متوساطة؛ إذ تراوحات متوساطاتها الحساابيةفقاد جااءت جمياع العبا
يشااارك رئاايس الجامعااة فااي النشاااطات األكاديميااة )المااؤتمرات  دوالتااي تاانص علااى( 2) ةجاااءت الفقاار و 

أن عملية مشااركة رئايس الجامعاة فاي  والندوات المحلية والعالمية(د بالرتبة األولى، وقد يعزى ذلك إلى
لتعارف إلاى لمحلياة والدولياة تتايل لاه الفرصاة كاديمية المتمثلاة فاي الماؤتمرات والنادوات الالنشاطات األ
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وجاءت في الرتباة األخيارة ، التجارب الدولية في مجاالت القيادة التربوية التي تمنحه الخبرات المتنوعة
عازى ذلاك إلاى مطلاع علاى البحاوث والدراساات العلمياة المنشاورة د. وقاد ي دالتي تنص علاى ( 5)الفقرة 

عاادم وجااود الوقاات الكااافي لالطااالع علااى البحااوث والدراسااات العلميااة المنشااورة، وذلااك لكثاارة األعباااء 
وقااد اتفقاات هااذه الدراسااة مااع دراسااة  ،الوظيفيااة والمسااؤوليات المنوطااة بهاام، التااي تسااتهلك جاال وقااتهم

 (.Al-Zahrani,2010الزهراني )
 المجال الثاني: مجال الشخصي

ير فقرات هاذا المجاال تام اساتخدام المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة، لبيان درجة تقد
 ( يبين ذلك.6والجدول )
 مرتبة تنازليًا المجال الشخصي  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة  (6الجدول )

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 لدرجةا الرتبة المعياري 

 مرتفعة 1 90. 3.85 من ممارسه عمله كرئيس جامعة الشخصية تمكنهيتصف بقوة  6
 مرتفعة 2 78. 3.72 يتحلى بأخالقيات المهنة في العمل الجامعي 2
 متوسطة 3 81. 3.63 حسن المظهر والهندام أثناء عمله في الجامعة 3
 متوسطة 4 96. 3.61 قادر على بناء عالقات إيجابية 8
 متوسطة 5 89. 3.60 تمتع بصحة جسمية ونفسيةي 7
 متوسطة 6 80. 3.51 الجامعة ورسالتها تحقيق رؤيةيسهم في  1
 متوسطة 7 89. 3.46 متعاطفًا مع العديد من القضايا المختلفة 10
 متوسطة 8 97. 3.39 قادر على صناعة القرارات التربوية المطلوبة واتخاذها 4
لخالق بما يمكنه من التكيف مع عمله يتصف بالتفكير المبدع ا 5

 متوسطة 9 99. 3.35 في الجامعة
 متوسطة 10 95. 3.29 مثالي وذو قيم عالية 9

 متوسطة __ 68. 3.54 المجال الكلي
أن المتطلباات المهنياة للمجاال الشخصاي، جااءت ( 6) من النتاائج الموضاحة فاي الجادوليتبين 

ماان الواحااد  أقاال( وهااي قيمااة 68 .0حااراف معياااري )( وان3.54بدرجاة متوسااطة وبمتوسااا حسااابي )
المتطلباات المهنياة الختياار رؤسااء دراجاة تاوافر مما يعناي تجاانس أفاراد مجتماع الدراساة فاي  ،صحيل

 .الشخصي، في المجال وفقًا لتجارب الدول المتقدمة ،الجامعات األردنية الحكومية
المتطلبااات المهنياة للمجااال الشخصااي  وفيماا يتعلااق بترتياب كاال عباارة ماان العباارات الدالااة علاى

 فقد جاءت جميع العبارات متفاوتة بدرجاة تقادير مرتفعاة ومتوساطة؛ إذ تراوحات متوساطاتها الحساابية
مان ممارسااة  الشخصاية تمكنااهيتصااف بقاوة  دوالتااي تانص علاى ( 6) ةجااءت الفقار و . (3.29-3.85)

نَّ القاوة الشخصاية تعاد أكثار الصافات أعمله كرئيس جامعاة د فاي الرتباة األولاى، وقاد يعازى ذلاك إلاى 
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 ،ي مسااؤول فااي منصااب قياااديأائااد الناااجل وجانااب اختيااار وتعيااين الشخصااية الواجااب توافرهااا فااي الق
واعتباار منصااب رئايس الجامعااة مان أكثاار المناصاب القياديااة ذات الحساساية العاليااة التاي تحتااا  إلااى 

، وجاااءت فااي الرتبااة األخياارة لمطلااوبرئاايس ذو شخصااية قياديااة تمكنااه ماان ممارسااة أعمااال بالشااكل ا
 مثالي وذو قيم عالية د. دلتي تنص على ( ا9)الفقرة 

 المجال الثالث: مجال اإلداري 
لبيان درجة تقدير فقرات هاذا المجاال تام اساتخدام المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة، 

 ( يبين ذلك.7والجدول )
 مرتبة تنازلياً المجال اإلداري  فقراتلفات المعيارية والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرا (7الجدول )

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 1 97. 3.60 يتقن رئيس الجامعة اإلدارة الالزمة لجعل جامعته جامعة منتجه 5
ه )عمداء يجيد رئيس الجامعة فن التواصل الفعال مع مرؤوسي 1

 متوسطة 1 93. 3.58 الكليات، أعضاء هيئة التدريس، إداريين، طلبة(

يقدم رئيس الجامعة اآلراء والمقترحات التي تساعد على  2
 متوسطة 3 93. 3.39 النهوض باإلدارة التربوية في الجامعة التي يعمل بها

تمكن رئيس الجامعة من وضع السياسات واالستراتيجيات  3
 متوسطة 4 1.04 3.38 لجامعةالمتعلقة با

يعمل رئيس الجامعة على مواجهة التحديات من أجل تطوير  6
 متوسطة 5 95. 3.31 أنشطة الكليات في الجامعة

يعمل رئيس الجامعة على الربا المستمر بين نواتج الكليات  4
 متوسطة 6 98. 3.30 واحتياجات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 متوسطة 7 1.13 3.28 يس الجامعة تأثير في توجهات المدرسةلدى رئ 9
 متوسطة 8 1.08 3.17 لدى رئيس الجامعة تناغمًا مع المجتمع الطالبي 8
يعمل رئيس الجامعة على تحفيز جماعات العمل من خالل  7

 متوسطة 9 1.13 3.15 استثمار الطاقات المؤهلة في الجامعة
 متوسطة 10 1.16 2.85 يخضع رئيس الجامعة للمساءلة 10

 متوسطة __ 82. 3.30 المجال الكلي
أن درجة توافر المتطلبات المهنية للمجال ( 7) من النتائج الموضحة في الجدوليتبين 

( وهي قيمة 0.82( وانحراف معياري )3.30اإلداري، جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسا حسابي )
المتطلبات المهنية درجة توافر ع الدراسة في من الواحد صحيل مما يعني تجانس أفراد مجتم أقل

 .اإلداري ، في المجال وفقًا لتجارب الدول المتقدمة ،الختيار رؤساء الجامعات األردنية الحكومية
وفيما يتعلق بترتيب كل عبارة مان العباارات الدالاة علاى المتطلباات المهنياة للمجاال اإلداري فقاد 

 .(3.60-2.85)ة؛ إذ تراوحااات متوساااطاتها الحساااابية جااااءت جمياااع العباااارات بدرجاااة تقااادير متوساااط
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ياااتقن رئااايس الجامعاااة اإلدارة الالزماااة لجعااال جامعتاااه جامعاااة  دالتاااي تااانص علاااى ( 5) ةجااااءت الفقااار و 
ن الجانااب اإلداري لااه دور بااارز فااي إدارة شااؤون ذلااك إلااى أ وقااد يعاازى  منتجااهد فااي المرتبااة األولااى،

العماال وعمليااات االتصااال اإلداري فااي تحقيااق نجاااح  الجامعااة ماان الجوانااب اإلداريااة ومتابعااة شااؤون 
يخضع رئايس الجامعاة للمسااءلةد. دالتي تنص على ( 10)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة الجامعة، 

وقد يعزى ذلك إلى أن أعضاء مجلاس األمنااء يرفضاون إي خارو  عان اساتراتيجية الجامعاة وخططهاا 
 األردنية الحكومية.واألعراف والقوانين المرعية في الجامعات 

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
( α≤0.05دهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) لإلجابة عن السؤال:

بين األوساط الحسابية لدرجة توافر المتطلبات المهنية الختيار رؤساء الجامعات األردنية من وجهة 
قسام تعزى للخبرة، والعمل الحالي؟د فقد تم استخدام اختبار )ت( نظر العمداء ونوابهم، ورؤساء األ

 ( ذلك.8لمستوى متغير الدراسة، ويبين الجدول) ، واختبار تحليل التباين األحاديللعينات المستقلة
 الخبرة 
لبيان مستوى هذا المتغير تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول  

 ك.( يبين ذل8)
واقع المتطلبات المهنية الختيار رؤساء الجامعات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (8الجدول)

 األردنية حسب متغير الخبرة
 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5من  سنوات 5من  أقل  المجال
 الشخصي

 
 3.00 3.59 3.65 المتوسا الحسابي
 .1.5 0.69 1.20 االنحراف المعياري 

 3.56 3.72 3.55 المتوسا الحسابي األكاديمي
 8..1 0.74 1.65 االنحراف المعياري 

 3.12 3.49 3.30 المتوسا الحسابي اإلداري 
 861. 0.87 1.53 االنحراف المعياري 

 3.33 3.57 3.00 المتوسا الحسابي المستوى الكلي
 1.50 1.60 1.58 االنحراف المعياري 

روق ظاهريااااااااة فااااااااي المتوساااااااطات الحسااااااااابية لدرجااااااااة تااااااااوافر ( وجااااااااود فااااااا0يباااااااين الجاااااااادول )
المتطلباااااااات المهنياااااااة الختياااااااار رؤسااااااااء الجامعاااااااات األردنياااااااة الحكومياااااااة حساااااااب متغيااااااار الخبااااااارة، 
وللتعاااااارف علااااااى الداللااااااة اإلحصااااااائية لهااااااذه الفااااااروق فقااااااد تاااااام اسااااااتخدام تحلياااااال التباااااااين األحااااااادي 

 ( يبين هذه النتائج. 0والجدول )
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لتباين للفروق بين متوسطات أداء أفراد العينة على مجاالت الدراسة والدرجة نتائج تحليل ا (9)الجدول 
   الكلية حسب متغير الخبرة

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المتغير التابع
 1.802 0.53 1.602 8 0.30 الشخصي
 1.33 .0.0 1.56 8 0.03 األكاديمي
 *1.186 8..3 8.08 8 0.25 اإلداري 

 1.16 6..8 0.15 8 8.01 درجة التوافر الكلية
 (³...0*دالة إحصائيا عند مستوى )

( أناااااااه ال توجااااااااد فااااااااروق ذات داللاااااااة إحصااااااااائية فاااااااي مجاااااااااالت الدراسااااااااة 0يباااااااين الجاااااااادول)
، 0.53)الشخصاااااي ، األكااااااديمي( تعااااازى للخبااااارة  حياااااث بلغااااات قيماااااة )ف( لهاااااا علاااااى الترتياااااب )

، كمااااا أنااااه لاااام تظهاااار فااااروق (α≤0.05)إحصااااائيا عنااااد مسااااتوى الداللااااة  ( وهااااي غياااار دالااااة.0.0
ذات داللااااة إحصاااااائية فاااااي الدرجااااة الكلياااااة لتاااااوافر المتطلباااااات المهنيااااة الختياااااار رؤسااااااء الجامعاااااات 

( وهاااااي غيااااار دالاااااة إحصاااااائيا 6..8األردنياااااة الحكومياااااة تعااااازى للخبااااارة حياااااث بلغااااات قيماااااة )ف   
توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي المجااال ،  فااي حااين (α ≤ 0.05 )عنااد مسااتوى الداللااة 

( وهاااااااي دالاااااااة إحصاااااااائيا عناااااااد مساااااااتوى 8..3اإلداري تعااااااازى للخبااااااارة حياااااااث بلغااااااات قيماااااااة )ف  
(، ولتحدياااااد مصااااادر الفاااااروق فاااااي المجاااااال اإلداري تااااام اساااااتخدام اختباااااار تاااااوكي ³1.15الداللاااااة )

 ( يبين هذه النتائج.01للمقارنات البعدية والجدول )
األكاديمي المجالختبار توكي للمقارنات البعدية على نتائج ا( .0الجدول )  

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5من  سنوات 5من  أقل 
1. .1.0 - (3.30سنوات ) 5من  أقل 19 
 0.37* - - (3.00سنوات ) 10-5من 

 - - - (3.08سنوات ) 10أكثر من 
حياث بلاغ متوساطهم  سانوات( 01-5( أن مصدر الفروق يعزى لاذوي الخبارة )01يبين الجدول)

سااانوات( وذوي  01-5(، حياااث كاااان الفااارق باااين المتوساااا الحساااابي لاااذوي الخبااارة )3.00الحساااابي )
( وهااذا الفاارق يعتباار دال .1.3الخباارة أكثاار ماان عشاار ساانوات دالااة إحصااائيًا حيااث بلااغ هااذا الفاارق )

مان خماس  أقال(، في حاين لام يكان الفارق دال إحصاائيا باين فئاة 1.15إحصائيا عند مستوى الداللة )
الفارق دال إحصاائيا  لام يكان(، وكاذلك .1.0سنوات( حيث كان الفارق ) 01-5الخبرة ) سنوات وذوي 

 سنوات(، 01الخبرة )أكثر من  سنوات وذوي من خمس  أقلبين فئة 
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 العمل الحالي
لبيان مستوى هذا المتغير تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول 

 يبين ذلك. (11)
واقع المتطلبات المهنية الختيار رؤساء لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (11الجدول)

 الجامعات األردنية حسب متغير العمل الحالي
 رئيس قسم نائب عميد عميد  المجال
 الشخصي

 
 3.61 3.27 3.66 المتوسا الحسابي
 0..1 0.39 1.02 االنحراف المعياري 

 3.64 3.64 3.55 المتوسا الحسابي يمياألكاد
 5..1 0.82 0.49 االنحراف المعياري 

 3.39 3.50 8.25 المتوسا الحسابي اإلداري 
 821. 0.85 1.50 االنحراف المعياري 

 3.58 3.44 3.30 المتوسا الحسابي المستوى الكلي
 1.60 .1.5 1.06 االنحراف المعياري 

هرياااااااة فاااااااي المتوساااااااطات الحساااااااابية لدرجاااااااة تاااااااوافر ( وجاااااااود فاااااااروق ظا11يباااااااين الجااااااادول )
المتطلباااااااات المهنياااااااة الختياااااااار رؤسااااااااء الجامعاااااااات األردنياااااااة الحكومياااااااة حساااااااب متغيااااااار العمااااااال 
الحااااااالي، وللتعاااااارف علااااااى الداللااااااة اإلحصااااااائية لهااااااذه الفااااااروق فقااااااد تاااااام اسااااااتخدام تحلياااااال التباااااااين 

 ( يبين هذه النتائج.08األحادي والجدول )
التباين للفروق بين متوسطات أداء أفراد العينة على مجاالت الدراسة والدرجة نتائج تحليل  (01الجدول )

 الكلية حسب متغير العمل الحالي
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المتغير التابع
 *1.103 0.03 0.05 8 3.20 الشخصي
 ...1 1.851 1.03 8 1.86 أالكاديمي
 *1.11 2.015 5.812 8 01.005 اإلداري 

 1.005 0.65 1.63 8 .0.8 درجة التوافر الكلية
 (³...0*دالة إحصائيا عند مستوى )

( اناااااااه ال توجاااااااد فااااااااروق ذات داللاااااااة إحصاااااااائية فاااااااي مجاااااااال الدراسااااااااة 08يباااااااين الجااااااادول )
( وهااااااااي غياااااااار دالااااااااة 1.851)األكااااااااديمي( تعاااااااازى للعماااااااال الحااااااااالي  حيااااااااث بلغااااااات قيمااااااااة )ف  

، كمااااا أنااااه لاااام تظهاااار فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية فااااي (α≤0.05)توى الداللااااة إحصااااائيا عنااااد مساااا
الدرجااااة الكلياااااة لتاااااوافر المتطلباااااات المهنياااااة الختيااااار رؤسااااااء الجامعاااااات األردنياااااة الحكومياااااة تعااااازى 

( وهااااي غياااار دالااااة إحصااااائيا عنااااد مسااااتوى الداللااااة 0.65للعماااال الحااااالي حيااااث بلغاااات قيمااااة )ف   
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(0.05≥α)ت داللاااااة إحصاااااائية فااااااي مجاااااالي الدراساااااة )الشخصااااااي، ،  فاااااي حاااااين توجاااااد فااااااروق ذا
( 2.015، 0.03اإلداري ( تعاااااااازى للعماااااااال الحااااااااالي حيااااااااث بلغاااااااات قيمااااااااة )ف( علااااااااى الترتيااااااااب )

ولتحديااااد مصااااادر الفااااروق فاااااي المجاااااالين  ،(α≤0.05)وهااااي دالاااااة إحصااااائيا عناااااد مسااااتوى الداللاااااة 
 نتائج.( يبين هذه ال03تم استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية والجدول )

  الشخصي واإلداري  المجالنتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على  (01جدول )ال
 رئيس قسم نائب عميد عميد  المجال

 الشخصي
*1.30 - (3.66عميد )  1.15 

 0.33* - - (.3.8نائب عميد )
 - - - (3.61رئيس قسم )

 اإلداري 
 0.54* 0.65* - (8.25عميد )

 0.107 - - (3.51نائب عميد )
 - - - (3.30رئيس قسم )

( أن مصدر الفروق في المجال الشخصي يعزى لصالل العمداء ولرؤساء 13يبين الجدول)
(، فقد كان الفرق 3.61( ولرؤساء األقسام )3.66األقسام، حيث  بلغ المتوسا الحسابي للعمداء )

( وهذا الفرق 1.30بلغ هذا الفرق ) بين المتوسا الحسابي للعمداء ونواب العمداء دااًل إحصائيًا حيث
(، في حين لم يكن الفرق دال إحصائيا بين العمداء 1.15يعتبر دااًل إحصائيا عند مستوى الداللة )

(، وكذلك كان الفرق دااًل إحصائيا بين نواب .1.0ورؤساء األقسام األكاديمية حيث كان الفرق )
ويعتبر هذا الفرق دااًل إحصائيا عند مستوى (، 1.33العمداء ورؤساء األقسام، حيث كان الفرق )

(. أما المجال اإلداري فإن مصدر الفروق يعزى لصالل نائب العميد ورئيس القسم، 1.15الداللة )
(، فقد بلغ الفرق في 3.30( ولرؤساء األقسام )3.51فقد بلغ المتوسا الحسابي لنائب العميد )

( وهو دال إحصائيا عند مستوى الداللة 1.65المتوسطات الحسابية للعمداء ونواب العمداء )
( ولصالل نواب العمداء كما أن الفرق في المتوسطات الحسابية للعمداء ورؤساء األقسام 1.15)
( ولصالل رؤساء األقسام األكاديمية، في 1.15( وهو دال إحصائيا عند مستوى الداللة )1.50)

داء ورؤساء األقسام األكاديمية حيث كان حين لم يكن الفرق دال إحصائيا بين متوسا نواب العم
 (..1.01الفرق )

 التوصيات
 تعرض الباحثة فيما يلي مجموعة من التوصيات التي انبثقت من نتائج الدراسة:
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دعوة الجامعات األردنية الحكومية إلى تبني المتطلبات المهنية المقترحة التي توصلت إليها  .0
وإعادة إجراء هذه الدراسة من  ،ن خالل التغذية الراجعةالدراسة، والعمل على تطبيقها وتطويرها م

 قبل باحثين  خرين على الجامعات الخاصة.
أن يتم اإلعالن الحقيقي في جميع وسائل اإلعالم عن وجود شواغر لرئاسة الجامعات األردنية  .8

 الحكومية حين وجودها.
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