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ممخص
ىدفت الدراسة التعرف عمى درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية
في جامعة الطائف ،من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،والكشف عن الفروق ذات الداللة بين
استجابات العينة حول درجة توافرىا .وباستخدام المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة كأداة
تضمنت ( )06عبارة موزعة عمى أربع أبعاد (ميارات) ،وبعد التأكد من صدقيا وثباتيا طبقت
عمى عينة عشوائية بسيطة من ( )342عضو ىيئة تدريس في جامعة الطائف يشكمون ()%60
من المجتمع الكمي .وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية :أن درجة توافر ميارات القيادة العالمية
لدى القيادات األكاديمية في جامعة الطائف متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2160وجاء ترتيب
توافرىا الميارات عمى التوالي( :الشخصية العالمية ،تقدير التنوع الثقافي ،بناء الشراكات
والتحالفات ،التكنولوجيا والقدرات المؤسسية) .وجميعيا بدرجة متوسطة .توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )6160بين استجابات العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية
تعزى لمجنس لصالح الذكور ،ولمتخصص لصالح الكميات اإلنسانية ،ولسنوات الخبرة لصالح أقل
من  0سنوات .وكذلك توجد فروق عند مستوى ( )6166حول ميارات بناء الشراكات والتحالفات
تعزى لمجنس لصالح الذكور ،وفروق عند مستوى ( )6160حول ميارات( :الشخصية العالمية،
تقدير التنوع الثقافي ،وبناء الشراكات والتحالفات) تعزى لمتخصص لصالح التخصصات
اإلنسانية ،وحول ميارات (الشخصية العالمية ،والتكنولوجيا والقدرات المؤسسية) تعزى لسنوات
الخبرة لصالح أقل من  0سنوات .بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أي من مستويات
الداللة بين استجابات العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية وال حول أبعادىا قد تعزى
لمدرجة العممية .وتوصي الدراسة بإتاحة الفرص لمقيادات األكاديمية بالجامعة لمحصول عمى منح
زمالة مع القيادات األكاديمية في الجامعات العالمية ،ووضع إجراءات وحوافز لتعزيز التعاون
والتنافس المؤسسي والبرامجي عالميا.
الكممات المفتاحية :القيادة األكاديمية ،ميارات القيادة العالمية ،الشخصية العالمية ،تقدير
التنوع الثقافي.
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Abstract

The study aimed to identify the degree of availability of global
leadership skills to academic leaders at Taif University, from the
viewpoint of faculty members, and to explore the significant differences
between the responses of the sample about the degree of availability.
Using the descriptive analytical approach and the questionnaire as a
tool, it included (60) words distributed on four dimensions (skills), and
after confirming their sincerity and consistency, they were applied to a
simple random sample of (243) faculty members at Taif University,
making up (16%) of the total community. The study concluded the
following results: The degree of availability of global leadership skills
among academic leaders in Taif University is average, with an average
of (3,16), and the order of availability of skills came respectively:
(Global personality, estimating cultural diversity, building partnerships
and alliances, technology and institutional capabilities ). All of them are
of moderate degree. There are statistically significant differences at the
level (0.05) between the responses of the sample about the degree of
availability of global leadership skills attributed to sex for the benefit of
males, and for specialization in favor of human colleges, and for years
of experience in favor of less than 5 years. Similarly, there are
differences at the level (0,01) about the skills of building partnerships
and alliances attributed to sex for the benefit of males, and differences
at the level (0,05) about the skills: (global personality, appreciation of
cultural diversity, building partnerships and alliances) attributed to
specialization in favor of human specialties, and about Skills (global
personality, technology and institutional capabilities) attributed to years
of experience in favor of less than 5 years. While there are no
statistically significant differences at any of the levels of significance
between the responses of the sample about the degree of availability of
global leadership skills or about its dimensions may be attributed to the
scientific degree. The study recommends providing opportunities for
academic leaders at the university to obtain fellowships with academic
leaders in international universities, and to develop procedures and
incentives to enhance cooperation and institutional and programmatic
competition globally.
Key words: academic leadership, global leadership skills, global
personality, appreciation of cultural diversity.
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المقدمة:
يشيد العالم في القرن الحادي والعشرين العديد من المتغيرات والتحوالت العميقة ،وذلك
فيما يعرف بالعولمة ،والتي من أىميا :انفتاح االقتصاد العالمي ليصبح أكثر تكامال وترابطا،
وتطوير أنماط عالمية واسعة من العالقات االقتصادية والتنافسية بين األسواق والشركات
العالمية ،وسيطرة التقدم التكنولوجي عمى الصناعات والمنظمات واألعمال والخدمات ،والتقدم
الكبير في البنية التحتية لالتصاالت ،وصعود شبكة المعمومات (اإلنترنت) عبر أنحاء العالم،
والتي جعمت من العالم قرية صغيرة فعميا ،وتالشى البعد الجغرافي والحدود الدولية والفروق
الثقافية ،وأصبح من السيل عمى الناس السفر والتواصل وممارسة األعمال التجارية عمى الصعيد
الدولي ،وجعمت من مصطمح "عالمي" أو "عولمي" حقيقة واقعية ،ومن المنظمات عبر الوطنية
أو متعددة الجنسية كيانات مألوفة ومنتشرة عالميا (القحطاني.)603 ،3663 ،
ونتيجة لذلك زاد االىتمام بمجال القيادة ،نظ ار لدورىا في مساعدة المنظمات عمى إدارة
مستقبل الريادة العالمية ،والتعاون واكتساب المزايا التنافسية ،واقرار استراتيجية دولية تتعامل بيا
المنظمة مع االنفتاح العالمي والتنوع الثقافي ،ومع االستدامة الدولية وعبر الوطنية والمتعددة
الجنسيات ،والتي تتطمب قيادة قادرة عمى إدارة التنافس ،وادارة التعقيد ،وادارة فرق العمل العالمية،
وادارة المفاجآت وعدم التأكد ،وادارة التعمم والتدريب المستمر عبر الثقافات وبينيا ،أي الحاجة
إلى قيادة عالمية (عقول عالمية وأفكار عالمية وممارسات عالمية) كاستجابة ليذا التحدي
العالمي (القحطاني.(Perez, 2017, 50) )600 ،3663 ،
ولقد تزايدت األبحاث في موضوع القيادة العالمية ،وقيل كثي ار أن العديد من المديرين
الناجحين في اإلدارة المحمية قد ال ينجحون لسبب ما في الساحة الدولية ،ومن ىنا بدأ التساؤل
حول كفاءات القيادة المطموبة في السياق العالمي ( .)Jokinen, 2005, 2ويدعم ذلك إحتياج
المنظمات إلى قادة يمتمكون ذخيرة من الصفات والميارات والسموكيات الالزمة لمعالمية ،قادة
لدييم منظور وتفكير عالمي وذوي كفاءة ثقافية؛ قادرين عمى الموازنة بين تعقيدات األعمال
والثقافة في منظمة عالمية ،ويتمتعون بالذكاء لتزويد التابعين باإلرشادات والموارد الالزمة لتشكيل
خبراتيم عبر الثقافات ،ويمتمكون اإليجابية والحكمة لمتنقل خالل عدم اليقين وفي بيئات معقدة،
ويكون ىؤالء القادة أيضا فضوليون ويحتضنون كل فرصة لمتعمم ) .(Oppel, 2007, 8كما أن
عدم معرفة المنظور العالمي لن يمنع فقط قيادة الفرد وكفاءتو اإلدارية ،ولكن يمكن أن يضر
بفعالية تقنيات وأساليب القيادة واإلدارة عموما ،بل إن نماذج القيادة التقميدية قد تتسبب في ترك
قائد اليوم ناقصا في النظام العالمي الجديد ،والذي يتطمب أن يكون لدى القادة فيم عالمي وعمى
دراية بالسوق العالمية وباألحداث واالىتمامات السياسية والثقافية واالجتماعية ،والوعي بحتمية
االرتباط بيا والتأثر بنتائجيا ،وأن يكون لدييم الميارات والخبرات الالزمة لمتعامل معيا وتوجيييا
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في البيئات والظروف غير المألوفة والمضطربة ،ومراعاة الجوانب الثقافية المتقاطعة عالميا
ويشمل ذلك الحواجز المغوية والدين والمواقف والتنظيم االجتماعي وأنظمة القيم االجتماعية
والتعميم ) .(Patterson; Dannhauser; Stone, 2007, 2-8وبذلك ،فإن السمة األكثر
أىمية لمقيادة العالمية الفعالة تتمثل فيما يسمى بالعقمية العالمية ،وىي القدرة عمى التأثير عمى
األفراد والجماعات والمنظمات واألنظمة التي لدييا معرفة أو ذكاء فكري واجتماعي ونفسي
مختمفة ،وذلك أكثر من القول المأثور "فكر عالميا وتصرف محميا" ليصبح اآلن "فكر وتصرف
عمى الصعيدين العالمي والمحمي في نفس الوقت" ،والذي يتطمب االعتراف بالمواقف التي فييا
مطالب العناصر العالمية والمحمية مقنعة ،والجمع بين االنفتاح والوعي بالتنوع عبر الثقافات
واألسواق ،وبين الرغبة والقدرة عمى التوليف عبرىا ).(Cohen, 2010, 5
وفي ىذه البيئة العالمية ،تؤدي مؤسسات التعميم العالي دو ار رئيسا في التعامل مع
التحديات واغتنام الفرص ،حيث مرت عممية عولمة التعميم العالي بمراحل تتضح من ظيور
الكتاب المطبوع ،واليجرة العالمية لمعمماء ،وتبادل البحوث عمى الصعيد الدولي ،وارتباط التعميم
العالي وتنمية المعرفة بشبكة عالمية ،بل أن كثير من العمل األساس لمؤسسات التعميم العالي -
اكتشاف المعرفة ونشرىا واستخداميا من خالل البحث والتعميم والخدمة -يتجاوز الحدود السيادية
بطبيعتو ،ويشارك فيو العمماء واألساتذة والطالب عبر الجنسيات .ولكن األمر المختمف
اليوم وفقا لتقرير المجمس األمريكي لمتعميم ( )ACEىو أن الشبكات الدولية أصبحت غارقة
كعامل أساس في نسيج مؤسسات التعميم العالي ،كما أن درجة الترابط العالمي أصبحت تشكل
شبكات أكبر تعمدا وأكثر تعقيدا وقوة مما ىي معروفة عادة في مؤسسات التعميم العالي،
وباختصار ،فإن الطبيعة العالمية الواسعة لمعديد من -إن لم يكن معظم -العالقات التي تعمل
فييا الكميات والجامعات اليوم تغير من بيئة التعميم العالي بطرق عميقة ،وتطرح تحديات غير
مسبوقة ،وفي نفس الوقت توفر فرصا جديدة ،وذلك من أجل خمق وحماية واستدامة معرفة
وفيم جديدين ،وضمان الوصول إلى التعميم بغض النظر عن الحدود والسمطات التقميدية.
ويضيف "التقرير" بأنو في ضوء ىذه السياقات العالمية الجديدة ،وبالنظر إلى الدور التقميدي
لـمقيادة األكاديمية المتمثل في التنسيق والتمثيل ،فإنو من الضروري ليذه القيادات أن ترشد
الكميات والجامعات وتساعدىا في االستجابة لضرورة المشاركة بشكل استراتيجي موضوعي
في بيئة التعميم العالي المعولمة وعبر ىذا العالم المترابط؛ وفي بناء ميارات وقدرات تنظيمية
جديدة لدعم وتعزيز المشاركة العالمية لمؤسسات التعميم العالي بما يتماشى مع مياميا،
واالعتراف بالواقع المتصور لمتعاون والمنافسة في وقت واحد ،ومعالجة موضوعات مثل
المعايير األكاديمية العالمية ،والتنمية البشرية المستدامة في السوق العالمية ،والدخول في
شراكات إقميمية وعالمية ،والتعاون لزيادة الموارد الشحيحة ،وتوسيع اإلمكانيات ونطاق التأثير
(.)American Council on Education, 2011, 6
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وبالنسبة لمقيادة األكاديمية ،فيي تحتل مكانة بالغة األىمية في التعميم العالي؛ وذلك
لدورىا في تعبئة الموارد البشرية والفكرية والمادية داخل الجامعة لمقيام بوظائفيا ،وتشخيص
فرص ومخاطر البيئة العالمية ،لتحقيق االستقرار والتكيف مع المتغيرات المحيطة وتفعيل التعاون
والتنافس من خالل الشراكات والتحالفات التعميمية والبحثية ،وتطبيق أفضل الممارسات العالمية
التي تستثير خصائص الطالب واألساتذة لمتعامل مع ىذا التنوع والتعدد الثقافي عبر عمميات
تفكير مبدعة وتقويم لألفكار والممارسات (حسين والعاني.)60 ،3660 ،
وحيث أن المشاركة العالمية والنشطة أم ار أساسيا لمكميات والجامعات وفي الحصول عمى
تعميم عالي متميز وذي جودة ،وألن اآلثار المترتبة عمى ىذا الواقع الجديد شاسعة بالفعل،
وألىمية تبني القيادات األكاديمية رؤية استراتيجية قادرة عمى المشاركة والتأثير والنجاح في عالم
العولمة الديناميكي ،والذي يتطمب توافر خصائص وميارات القيادة العالمية في الكميات
والجامعات ،لما لمقيادة العالمية من أىمية بالغة في ظل ىذا الواقع ،والتي توردىا الدراسات وتعدد
ما يتميز بو القادة العالميون من اىتمامات متنوعة وطموحات عالية وقدرات في التواصل مع
المؤسسات النظيرة عالميا .وتجد دراسة ( )Nagavi; Jahandideh, 2012, 103أن القيادة
العالمية تمكن العاممين وتنمي قدراتيم لمتعامل مع التوترات في البيئة ،وتحقق التكيف المطموب
عند العمل مع المجتمع العالمي ،وبما يتواكب مع السياسات العالميةفي كافة المجاالت .وترى
دراسة ( )Vogelgesang; Clapp-Smith; Osland, 2014, 170أنيا تحقق فاعمية
المنظمة لقدرتيا عمى إدارة التعقيد ،وتحقيق ديمقراطية األداء ،وتحسين الكفاءة التنظيمية في ظل
المنافسة العالمية .وتضيف دراسة ( )Tung, 2014بأنيا تمبي الحاجات االستراتيجية لممنظمة،
لقدرتيا عمى تحديد وفيم األنشطة والقضايا واالىتمامات والمتغيرات العالمية والتعامل
معيا ،وجعل المؤسسة أكثر حساسية ليا ،وتمكينيا من االستجابة بفعالية ليا ،والثقة في قدرتيا
عمى المنافسة العالمية .وفي دراسة ) (Palmieri, 2014, 70تسيل القيادة العالمية النجاح
التنظيمي وتبني قدرات المؤسسة عمى اإلبداع والتغيير والتفكير في مسارات متعددة لحل
المشكالت ،وبشكل يؤدي إلى استجابات دقيقة وسريعة لمتغير العالمي .وفي دراسة
) (Heath,; Martin,; Shahisaman, 2016, 183فإنيا تسيم في بقاء المؤسسة متميزة في
السياقات العالمية المختمفة والمتغيرة باستمرار .وفي دراسة ()Park et al., 2018, 95
فإنيا ترفع كفاءة العاممين في التواصل بين الثقافات المختمفة ،وتعمل عمى توسيع المنتجات
والخدمات والموارد.
ومما سبق ،فإن القيادة العالمية قد تمكن مؤسسات التعميم العالي من التعامل بفكر
ومنظور عالمي مع القضايا والمشكالت األكاديمية ،ولذا جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى واقع
ميارات القيادة العالمية ودرجة توافرىا لدى القيادات األكاديمية في الكميات والجامعات.
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مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
يعد التعميم العالي مؤسسات عالمية بشكل واضح وصريح في القرن الحادي والعشرين،
حيث أصبحت بيئة التعميم العالي معولمة بشكل أكثر ترابطا ،وأصبح ىناك ممارسات وتجارب
في التبادل اآلني بين الطالب والعمماء ،وفي األبحاث التي تجرييا فرق دولية بشكل متزايد ،وىذا
الواقع الجديد ىو أكثر بكثير من مجرد ظاىرة ،بل يجسد طريقة جديدة تماما لمتفكير والعمل
(.)American Council on Education, 2011, 5
وفي المممكة العربية السعودية ووفق رؤية  3626ىناك توجو نحو استقاللية وحوكمة
الجامعات الحكومية ،ومواكبة المعايير العالمية لمجودة واالعتماد األكاديمي ،والحصول عمى
موقع متقدمة في التصنيفات العالمية لمجامعات ،األمر الذي يفرض عمى الجامعات السعودية
العديد من التحديات ويخمق في نفس الوقت العديد من الفرص ،والتي تستمزم من القيادات
األكاديمية مواجيتيا والتخمص من السموكيات والممارسات التقميدية في معالجتيا ،والتعامل معيا
بفكر جديد وأساليب حديثة ومتنوعة تناسب المتغيرات العالمية ،وتكثيف الجيود من أجل
المشاركة العالمية بشكل طموح وخالق ،وتستغل الفرص الواعدة التي يتيحيا التعاون العالمي
والشراكة الدولية بين مؤسسات التعميم العالي .ولذا تؤكد العديد من الدراسات عمى تطوير
القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية ،حيث أكدت دراسة (عيد )3660 ،عمى ضرورة أن
تواكب المتغيرات العالمية .وفي دراسة (القحطاني )3660 ،أنيا تسيم في تحسين القدرة التنافسية
لمجامعات السعودية ،ولمواجية التحديات التي تواجو القيادات التربوية الفاعمة في عالم يتميز
بالمتغيرات المتسارعة .وتجد دراسة (السكيتي والزبون )3666 ،أن التحديات التي تواجو
الجامعات السعودية لمتصدي لممتغيرات مرتفعة ،خاصة في رعاية مجتمع العمم والمعرفة وتنمية
مياراتيم القيادية ليتمكنوا من مواجية التغير التربوي في المجتمع السعودي ،ولتحقيق رؤية
المممكة لمستقبل واعد .من جية أخرى ،وفي مجال ميارات القيادة األكاديمية تجد دراسة
(الشثري )3660 ،أن واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي بالجامعات السعودية جاء بدرجة ما
بين متدن ية ومتوسطة ،خاصة ضعف آليات التعامل مع مقاومة التغيير والتنافسية العالمية ،وفي
عمميات تحميل البيئة الخارجية .بينما تجد دراسة (الزىراني )3662 ،أنو بالرغم من أن درجة
ممارسة القيادة االستراتيجية في بعض الجامعات السعودية العريقة تكاد تكون مرتفعة وذلك وفقا
ألبع ادىا األربعة :اإلداري ،والتحويمي ،والسياسي ،واألخالقي .إال أن إنعكاسيا عمى توافر قدرات
التعمم التنظيمي (التكيفي والتوليدي) تكاد تكون ضعيفة أو متوسطة ،كما إن ممارسة البعد
السياسي لمقيادة االستراتيجية والذي يتمثل في تعزيز العالقات الداخمية والخارجية لمجامعة ،وبناء
الشراكات والتحالفات االستراتيجية وتفعيل استراتيجيات التفاوض ،والتعامل مع مقاومة التغيير،
يكاد يكون متوسط الممارسة ،بالرغم من أىميتو في ظل المتغيرات المعاصرة.
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وبذلك تزداد أىمية تطوير القيادات األكاديمية في الكميات والجامعات السعودية لتمتمك
ميارات القيادة العالمية التي تساعدىا عمى المشاركة العالمية بشكل استراتيجي وموضوعي بما
يتوافق مع مياميا ومواردىا البشرية والفكرية والمالية ،وعمى التغمب عمى التحديات واستغالل
الفرص وتطوير أساليب التنافس والتعاون معا .حيث تجد دراسة (ويح )3663 ،أن عمميات
تدويل التعميم ترتفع بمستوى المؤسسات التعميمية لممنافسة الدولية ،وتزيد وعي الطالب وتنمية
التفكير والبحث في القضايا التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية العالمية .كما تجد
دراسة (حسين والعاني )3660 ،أن خصائص القيادة التربوية العالمية جاءت بدرجة ميمة جدا،
األمر ال ذي يؤكد الحاجة الماسة إلى قيادة تربوية عالمية تنتيج أساليب جديدة ترتكز عمى
المشاركة والحوار ،وتحويل البيئة التعميمية إلى بيئة نشطة متفاعمة مع واقعيا المحمي والعالمي،
وتواكب التغيرات العالمية والتحوالت السريعة والمعقدة ،وقادرة عمى تحقيق الريادة التعميمية،
خ اصة مع انتشار مفيوم تدويل التعميم ،والذي يتطمب ميارات وكفايات إدارية عالية المستوى،
ومرتبطة بالعمل مع بيئات وثقافات مختمفة وخمفيات اجتماعية متعددة ،وقادرة عمى االستخدام
البارع لمتقنيات الحديثة والمعموماتية وشبكة اإلنترنت .كما تجد دراسة (المبيريك )3660 ،أن
الشراكة الدولية مع الجامعات العالمية المتميزة تعد أحد السبل والوسائل العممية لنقل الخبرات
وبنائيا في الجامعات السعودية ،إذ أنيا تؤدي إلى التطوير األكاديمي الذي يقود نحو تجويد
البرامج ومخرجاتيا بما يتواكب مع التغييرات المتسارعة في العالم.
وفي الواقع ،فإن معظم الجامعات السعودية تعاني من غياب السياسات والممارسات
التعميمية ذات الصبغة العالمية ،إذ تجد دراسة ( )Almansour, 2015العديد من مصادر
التحديات التي تواجو جيود التعاون الدولي بين جامعة األميرة نورة والمؤسسات الدولية ،والتي
تمثمت في صعوبة إجراء اتصاالت مع المؤسسات الدولية ،والحواجز المغوية ،ومقاومة أعضاء
ىيئة التدريس لمشراكات الدولية ،وعند النظر في القضايا المشتركة بين الثقافات ،وفي إبرام

اتفاقيات وعقود الشراكات الدولية .كما تخمص دراسة (خميل وخالد والشيباني )3662 ،إلى وجود
معوقات أكاديمية وادارية وفنية تواجو برنامج الشراكة التعميمي بين كمية إدارة األعمال في جامعة
األميرة نورة وبين جامعة دبمن من وجية نظر المساعدات العامالت في البرنامج ،وتتمثل ىذه
المعوقات في :المغة اإلنجميزية ،وادارة التواصل مع إدارة البرنامج ومع الطالبات ،وعدم توفر دليل
شامل يوضح العالقة بين العضو الرئيس والعضو المساعد في البرنامج ،وعدم اىتمام اإلدارة
بالرد عمى استفسارات أعضاء ىيئة التدريس وحل مشاكميم ،وقمة الحوافز المعنوية والمادية
الالزمة لاللتحاق بالبرنامج ،وصعوبة فيم الدليل اإلرشادي لمبرنامج ،وضعف الخدمات التعميمية
المقدمة بالبرنامج ،وصعوبة خدمات الشبكات ،وغيرىا من المشكالت ،والتي قد يكون ليا تأثيرات
سمبية عمى التحصيل ،وجدوى االستفادة من برامج الشراكة الدولية.
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وجامعة الطائف من الجامعات السعودية الناشئة ،وتتمتع بقيادات أكاديمية شابة
وطموحة ،وتقوم بأدورىا القيادية التقميدية بشكل جيد ،تجد دراسة (الشيري )3660 ،أنو بالرغم
من أن درجة ممارسة رؤساء األقسام بجامعة الطائف لمميارات القيادية (اإلنسانية واإلدارية
والفنية والفكرية) جاءت عالية ،إال أن ممارسة الميارات الفنية والفكرية تأتي بدرجة أقل وخاصة
في عممية تفعيل الروابط مع األقسام المناظرة في الجامعات األخرى وفي عممية التخطيط
االستراتيجي لألقسام ،والتي تعد أساسية في عمميات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ،وبما
يتناغم مع التوجيات التطويرية .وىو ما يؤكد أىمية امتالك ميارات القيادة العالمية لدى القيادات
األكاديمية في جامعة الطائف ،ولذا تتحدد مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة عن األسئمة التالية:
 .1ما درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات الكاديمية في جامعة الطائف ،من
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟
 .0ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة
توافر ميارات القيادة العالمية في جامعة الطائف ،والتي قد تعزى لمتغيرات :الجنس،
الكمية ،سنوات الخبرة ،الدرجة العممية؟

أىداف الدراسة:

تتحدد أىداف الدراسة في التعرف عمى درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات
األكاديمية في جامعة الطائف ،من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،والكشف عن الفروق ذات
الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة توافرىا والتي قد تعزى
لمتغيرات :الجنس ،الكمية ،سنوات الخبرة ،الدرجة العممية.

أىمية الدراسة:

تنبثق أىمية الدراسة نظريا :من أىمية الموضوع الذي تتناولو ،إذ أصبح االنفتاح عمى
العالم وتواصل الك ميات والجامعات من خالل الشراكات والتحالفات الدولية مسألة غاية في
األىمية ،وضرورة فرضتيا بيئة التعاون والتنافس العالمي ،ولذا فإن الحاجة ماسة إلى إعداد
وتأىيل القيادات األكاديمية وفق ميارات القيادة العالمية؛ لتتواكب مع ىذه التغيرات العالمية،
واكسابيم عقمية عالمية تستطيع التعامل مع المشكالت العالمية ووضع الحمول ليا ،واالستجابة
إلى النداءات التي يحفل بيا األدب التربوي عموما ،والتي تطالب باالىتمام بالبعد والمنظور
العالمي في التربية ،وبتوافر العقمية العالمية لدى القيادات األكاديمية ،والتفكير جديا لممشاركة في
المسرح العالمي لمتعميم العالي ،إضافة إلى أن نتائجيا قد تسيم في فتح مجاالت جديدة أمام
الباحثين لمقيام بدراسة توسيع أدوار القيادة األكاديمية وتطوير وظائف وأدوار مؤسسات التعميم
العالي في سياق العالمية والبيئة المعولمة لمتعميم .وتطبيقيا :قد تفيد نتائج الدراسة القيادات
األكاديمية بجامعة الطائف في التعرف عمى ميارات القيادة العالمية ،مما يؤدي إلى رفع مستوى
فاعمية أدائيم ليا ،وقد تساعد نتائج الدراسة في تطوير برامج وورش عمل خاصة بميارات القيادة
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العالمية لتحسين أداء القيادات األكاديمية بالجامعة .وقد يستفيد صناع القرار والمخططون في
و ازرة التعميم من نتائج الدراسة في مراعاة ميارات القيادة األكاديمية العالمية في تطوير أداء
القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية ،وخاصة في تحديد الفرص والمخاطر العالمية ،وتييئة
المتطمبات الالزمة من أجل التعاون والتميز والتنافس العالمي ،وعند عقد الشراكات والتحالفات
مع جامعات وكميات عالمية ،وعند تطبيق معايير وممارسات مؤسسات التعميم العالي المحمية
والعالمية والمزج المتناسق بينيما.

حدود الدراسة:

تمثمت حدود الدراسة في الجوانب التالية:
 موضوعيا :تناولت الدراسة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية بأبعادىا:(الشخصية العالمية ،التنوع الثقافي ،المعموماتية والتكنولوجية ،الشراكات والتحالفات).
 بشريا :اقتصرت الدراسة عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس في كميات جامعة الطائف. مكانيا :تم التطبيق الميداني ألداة الدراسة (االستبانة) بمقر جامعة الطائف بالحوية. -زمنيا :طبقت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الجامعي 6446 /6421ىـ (.)3661

مصطمحات الدراسة:

اشتممت الدراسة عمى المصطمحات التالية:

القيادة العالمية (:)Global Leadership
تعرف القيادة العالمية بأنيا العمميات واإلجراءات التي من خالليا يؤثر الفرد
في مجموعة من المكونات الداخمية والخارجية ومتعددة الثقافات ،لموصول إلى التميز
( .)Reiche, et al., 2016, 6وبأنيا :التفاعالت التي تحدث بين مختمف الناس وعبر
الثقافات داخل المنظمة بغض النظر عن أسموب القيادة المستخدم لمتأثير عمى النتيجة المرجوة.
وبذلك يمكن وصفيا بأنيا مزيج من التأثير وتغيير الجيود عبر الثقافات لتحقيق األىداف
التنظيمية .وبأنيا :عممية التأثير عمى اآلخرين ،من خالل تبني رؤية مشتركة ،وتشجيع النمو
الفردي والجماعي في سياق عالمي ( .)Perez, 2017, 50وبأنيا عممية وقادة عالميين كأفراد
يؤثرون ويحدثون تغييرات إيجابية ميمة في الشركات والمؤسسات والمجتمعات من خالل تسييل
المستوى المناسب من الثقة والتأثير في اليياكل والعمميات التنظيمية ،واشراك أصحاب المصمحة
المتعددين في الموارد والثقافات ،وذلك في ظل ظروف مختمفة من التعقيد والتعدد الزمني
والجغرافي والثقافي ( .)Park et al., 2018, 96وفي المجال األكاديمي تعرف بأنيا :األساليب
واإلجراءات التي تتبعيا اإلدارة التربوية في ضوء عولمة التعميم ،عن طريق إعطاء مزيد من
الحرية اإلدارية والحد من الضوابط التنظيمية ،لكي تتمكن عن طريقيا من التوازن بين ما ىو
محمي وعالمي (حسين والعاني.)26 ،3660 ،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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ميارات القيادة العالمية (:)Global Leadership Skils
تعرف ميارات القيادة العالمية بأنيا تمك الصفات العامة والشاممة التي تمكن األفراد من
أداء وظائفيم خارج ثقافاتيم الوطنية والتنظيمية ،بغض النظر عن خمفياتيم التعميمية أو العرقية
أو مجاليم الوظيفي أو المنظمة التي ينتمون إلييا ( .)Jokinen, 2005, 4كما تعرف بأنيا
مجموعة القدرات والممارسات والسموكيات التي يمتمكيا القائد األكاديمي ،وتظير في أدائو
لواجباتو ومسئولياتو ،وتمكنو من القيادة بفاعمية وكفاءة؛ لتوفير بيئة تعميمية تربوية مبدعة وبناءة
وممت زمة بالمعايير العالمية ،واالنفتاح عمى المجتمع المحمي والعالمي ،في إطار من المشاركة
واحترام الثقافات؛ لتحقيق أىداف المؤسسة (حسين والعاني.)60 ،3660 ،
وتعرف الدراسة ميارات القيادة األكاديمية العالمية إجرائيا بأنيا :مجموعة القدرات
والممارسات والسموكيات التي تمتمكيا القيادات األكاديمية في كميات جامعة الطائف ،وتتمثل في
الميارات( :الشخصية العالمية ،تقدير التنوع الثقافي ،المعموماتية والتكنولوجية ،بناء الشراكات
والتحالفات)؛ والتي تمكنيم من العمل بفعالية في بيئة تعميمية عالمية ومعولمة.

الدراسات السابقة والدب النظري

تعددت الدراسات التى تناولت ميارات القيادة العالمية ،والتي خمصت إلى عددا من
الميارات القيادية ،حيث حددت دراسة "جولد سميث وآخرون" ()Goldsmith, et al., 2003
خمس ميارات لمقادة العالميين ،ىي :التفكير العالمي ،تقدير التنوع الثقافي ،إظيار الذكاء
التكنولوجي ،بناء الشراكات والتحالفات ،وتقاسم القيادة أو تبادليا .وأشارت إلى أن ىذه الميارات
تنطوي عمى الفيم الجديد لمرؤية والقيم ،والحاجة إلى إقامة تحالفات حتى مع المنافسين ،والتكامل
العالمي لالستفادة من وفورات الحجم والتعمم مع االستجابة لالحتياجات المحمية ،وفيم التصورات
والدوافع والجوانب االجتماعية وراء ممارسة البمدان لألعمال بطرق مختمفة .ويصنف دراسة
"جوكنيين" ) (Jokinen, 2005كفاءات القيادة العالمية في ثالث مستويات ىي :أوال ،الكفاءات
العالمية األساسية التي تشكل ميارات أخرى؛ وىي :الوعي الذاتي ،المشاركة في التحول
الشخصي ،والفضولي .ثانيا ،الخصائص العقمية لمقادة العالميين ،وىي خصائص تؤثر عمى
الطرق التي يتعامل بيا الشخص عالميا؛ وتشمل :التفاؤل ،التنظيم الذاتي ،ميارات الحكم
االجتماعي ،التعاطف ،الدافع لمعمل في البيئة الدولية ،الميارات المعرفية ،قبول التعقيدات
وتناقضاتيا .ثالثا ،الكفاءات السموكية لمقادة العالميين ،وىي ميارات تؤدي إلى نتائج واضحة
وممموسة ،وتشمل :الميارات االجتماعية ،إدارة التواصل الشبكي ،المعرفة ،الخبرة .وتطمق عمى
المستوى األول من الكفاءات األساسية بأنو جوىر الكفاءات القيادية ،ويمثل إمكانات القيادة
العالمية الفع مية ألنيا تشكل الظروف والقوة الدافعة لظيور مجموعة واسعة من الميارات األخرى.
وتجد دراسة "جافيدان" ( )Javidan, 2006أن "العقمية العالمية" تعتبر ضرورية لقادة الغد وأنيا
تتطمب توافر :الميارات الفكرية (ذكاء األعمال العالمي ،التعمم والتعقيد المعرفي ،النظرة العالمية،
االنفتاح عمى التحديات) ،والميارات النفسية (شغف التنوع ،امتالك روح المغامرة ،الثقة بالنفس

044

اجمللد  - 63العدد الثاوى  -فرباير 0202م

ميارات القيادة العالمية لدى القيادات ال كاديمية

د /خالد بن محمد حمدان العصيمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واآلخرين) ،والميارات االجتماعية (التعاطف بين الثقافات واحتراميا ،العالقات الشخصية
والدبموماسية ،والتأثير عمى اآلخرين) .وتورد دراسة "باترسون ودانياسر وستون"
) (Patterson; Dannhauser; Stone, 2007أن ىناك عنصران أساسيان في القيادة
العالمية؛ األول ىو فيم الفروق الثقافية الدقيقة وينطوي عمى القيم والقواعد في البيئة الثقافية،
والتي ىي غير ممموسة ويصعب فيميا ،وكذلك المغة يمكن أن تنقل معاني متعددة ،والثاني ىو
االلتزام بالتواصل واالتصال ،ويتضمن ذلك إدراكا تاما لمرسائل الشفيية وغير المفظية التي يتم
إرساليا واستالميا بشكل أعمق من مجرد فيم الكممات والمغة نظ ار لمتأثيرات الثقافية التي تجعل
المعاني غامضة .وتحدد مجموعة من الكفاءات والميارات المطموبة كتفسير لخصائص القائد
العالمي في الجوانب التالية :األول؛ المعرفة األساسية لألعمال العالمية ،والقدرة عمى اتخاذ
وجيات نظر منيجية واسعة ،وتعيين رؤية استراتيجية .الثاني؛ التفكير اإلبداعي واالبتكار وبناء
مناخ مالئم لالبتكار .الثالث؛ االىتمام الثقافي والحساسية تجاه العديد من الثقافات ،والعمل مع
أشخاص من ثقافات عديدة والتعمم منيم في وقت واحد .الرابع؛ الخبرة األجنبية والتعمم من
الخبرات الوظيفية الدولية ،وقدرات التحويل عبر الوطنية كوسيمة لمتطوير الوظيفي والتنظيمي.
الخامس؛ تمكين اآلخرين وتدريب الفرق ،وتطوير المواىب التنظيمية ،وتعزيز العمل الجماعي.
السادس؛ القيادة التعاونية في بناء عالقات استراتيجية والتفاعل مع األجانب عمى قدم المساواة.
السابع؛ ميارات اإلدارة الذاتية في القيادة لتحقيق النتائج ،والتفكير التحميمي إلصدار أحكام
حاسمة ،واتخاذ ق اررات أخالقية قائمة عمى القيمة ،وادارة المخاطر المرتبطة بزيادة الضغوط
التنافسية .الثامن؛ الميارات الشخصية/االجتماعية والعمل بفعالية في النظم االجتماعية ،والتكيف
مع العيش في ثقافة أجنبية ،وممارسة االستماع النشط وابداء الرأي .وتورد دراسة "كوىين"
( )Cohen, 2010أبرز مواصفات العقمية العالمية ،وىي أن يكون :فخور أنو مواطن دولي
وفضولي ،معاصر لثقافة الرأسمالية العالمية ،يعترف بثقافتو المحمية ويقبل أنو نتاج أكثر من
ثقافة واحدة ،يعرف ويرغب في مناقشة كل شيء عن وطنو ،وميتم بالثقافات واألماكن األخرى،
قادر عمى تحميل وفمترة التحيزات الثقافية لضمان التفاعالت الميذبة والمحترمة ،يبحث عن فرص
لمناقشة التنوع واالختالفات واالحتفال بيما ،وينظر إلى العالم من منظور أوسع ،ويبقى منفتحا
عمى معرفة ما يجب عمى الثقافات والبمدان األخرى أن تقدمو ،ولديو نظرة عالمية لمممارسات
ووجيات النظر الجديدة وتطبيقيا في الوطن ،ويدمج األفكار والحكمة من الثقافات األخرى في
بمده إلثراء وجيات النظر وتسريع التغيير والتحديث ،ممتزم بالتعاون والتكامل حقا ويبحث عن
طرق إلزالة الحواجز بين الناس ووجيات النظر والقيم الكتساب التآزر ،ويعتني بالعالقات
الثقافية ويقدم ليا التسييالت والصيانة ،ويطور عقمية عالمية/محمية متوازنة بشكل جيد ،ويعزز
تنوع موظفيو لتمبية احتياجات السوق العالمية ،يطور ويعترف بالمديرين المحميين الذين لدييم
ميارات عالمية .وترى دراسة "روجرز وبمونسكي" ( )Rogers; Blonski, 2010أن جوىر
القيادة العالمية ينعكس في كفاءات "الوجود" ،أي وجود رؤية قوية تستند إلى قيم واضحة
ومشتركة تناشد مجموعة متنوعة من التابعين ،باإلضافة إلى كفاءات "الفعل" ،والتي تظيرىا
الخبرة العالمية والسمعة والنتائج ،ويصنفيا في ثالثة مستويات جديدة من الكفاءة ،ىي:
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 فطنة العمل العالمية :أي الميارات المالية والصناعية والوظيفية والتقنية الجديدة الالزمة
لمتطور السريع لألعمال واألسواق والمنتجات وعمميات الدمج واالستحواذ ،والتي تمكن القادة
من إدارة التعقيد والمفارقة (الديناميكي) ،والحفاظ عمى التوتر والغموض في وجيات النظر
والبيانات والقيم المتعارضة وتنسيقيا بشكل فعال ،والرد مع خفة الحركة لألزمة والفرصة،
وبناء الكفاءة العالمية بين الثقافات ،وتنمية األعمال في أسواق جديدة.
 عقمية عالمية :أي القدرة عمى االنخراط في عممية معرفية ال حدود ليا وتوليفيا لتحديد
الفرص واالبتكار في التعقيد ،واحتضان دمقرطة المعرفة ،ورؤية ما وراء حدود المنظمة
والثقافة الوطنية والمسؤوليات الوظيفية ،ورؤية مكاسب المنظمات في إيصال مساىمة وقيمة
العمل إلى المجتمع واالستدامة ،وتطبيق العقل األخالقي القادر عمى أن يخدم العمل أغراض
تتجاوز المصمحة الذاتية ،وجذب حكمة الحشود والشبكات االجتماعية لالبتكار.
 المواطنة العالمية :وىي مزيج قوي من األذواق الجغرافية والسياسية واالقتصادية والحكومية
والقانونية والثقافية والتكنولوجية والبيئية التي تعمل عمى صياغة وتنفيذ استراتيجية األعمال،
ومتابعة االنفتاح عمى العالم والثقافات واألفراد ،واالعتراف باالختالفات بينيم وتقبميا ،والسعى
إلى العمل بفعالية معيم ،وتكريم أصول الفرد مع تعميق الحكم والبقاء مفتوحين أمام اآلخرين،
أي تطبيق الذكاء العاطفي واالجتماعي عمى الكفاءة الثقافية وفق طريقة مرنة وقابمة لمتكيف
وفضولية لمنظر إلى األشياء ورؤية االختالف في اآلخرين وبينيم.
وتخمص دراسة "معيد جامعة كامبريدج لقيادة االستدامة" إلى أن القيادة العالمية تتطمب
تنمية عقمية ذات رؤية "عالمية" و"تفكير نظمي" .وتمتمك ميارات مثل :منفتح الذىن ،اإلليام،
الشمولية ،االىتمام باألفراد والنجاح ،المدى الطويل ،التغمب عمى التعقيد .وتراعي السمات
األساسية التالية :الصدق والذكاء والحسم ،التعاطف واالبتكار والطموح وجودة الخدمة .وتورد
الدراسة عدة دراسات ميمة ىي)University of Cambridge Institute, 2017( :
 خمصت دراسة "المنتدى االقتصادي العالمي" ( )WEF, 2014إلى أنو البد من توافر أربعكفاءات أساسية لمقائد العالمي ،ىي :المنظور العالمي ،إظيار التعاون ،القدرة عمى التواصل،
والعقمية العالمية .حيث ينطوي المنظور العالمي عمى عدة ميارات عممية ىي :الفكر
النظمي ،االنفتاح عمى المعرفة الجديدة واآلراء المتنوعة ،التشكيك في الحكمة المستممة،
التوفيق بين وجيات النظر عبر االنقسامات الجغرافية والثقافية والسياسية ،اغتنام الفرص
لحل المشكالت والنزاعات ،التفكير االستراتيجي والتخطيط بعيد المدى ،رؤية الكل في
ضوء الوعي بالمستقبل العالمي ،فيم وتحديد العالقات بين المتغيرات االقتصادية
والتكنولوجية واالجتماعية والبيئية ،القدرة عمى إحداث التغيير واعتماد طرق جديدة تؤدي إلى
حمول مبتكرة.
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 حددت دراسة ( )GLOBEستة سموكيات رائدة عمى مستوى العالم ،والتي تسمى بـ"نظرياتالقيادة الثقافية" ،وىي :القيادة الكاريزمية/القائمة عمى القيم؛ تشمل أبعاد (البصيرة ،اإلليام،
التضحية بالنفس ،النزاىة ،الحسم ،التركيز عمى األداء) .القيادة الموجية نحو الفريق؛ تشمل
أبعاد (توجيو تعاوني ،بناء وتكامل الفريق ،الدبموماسية ،الذكاء ،التخصص) .القيادة
التشاركية؛ تشمل أبعاد (التنوع ،الشمول ،البراعة الثقافية ،التواصل ،نضج األتباع) .القيادة
اإلنسانية؛ تشمل بعدي (التواضع ،المنظور المعياري األخالقي) .القيادة الذاتية؛ وتشمل
الصفات المستقمة والفردية .وأخي ار ،القيادة الوقائية الذاتية؛ وتركز عمى ضمان سالمة وأمن
الفرد والمجموعة من خالل تعزيز الحالة وتوفير الوجو اآلمن .ومن بين ىذه السموكيات
القيادية الستة ،تعد الشخصية الكاريزمية/القائمة عمى القيم ىي األكثر تفضيال عمى المستوى
العالمي وفي معظم الثقافات ،ويأتي بعدىا القيادة الموجية نحو الفريق ،ثم التشاركية ،وذات
التوجو اإلنساني ،بينما كانت القيادة الذاتية والقيادة الوقائية الذاتية ىي األقل تفضيال في
السياقات الثقافية العالمية.
وحددت دراسة "بويد وآخرون" ) (Boyd, et al., 2011تسعة كفاءات لمقيادة العالمية و
 02ميارة فرعية تابعة ليا وىي :أوال ،التجربة الدولية؛ بأن يكون لدييم تجربة سفر دولية وخبرة
ميدانية .ثانيا ،النظرة العالمية؛ بفيم القضايا العالمية والمشكالت خارج المنظور الوطني ،وفيم
الثقافات واألعمال الدولية ،وانفتاح العقمية عالميا ،وادراك الدور في المجتمع العالمي .ثالثا،
المعرفة بالسياسة العالمية والجغرافيا؛ بفيم العالم والمناطق والتاريخ والمصطمحات والتأثير
الجغرافي عمى الثقافة .رابعا ،المعارف والميارات والمواقف الثقافية؛ قاد ار عمى العمل في بيئات
متنوعة ومع روئ عالمية متنوعة ،وفي فريق متنوع التخصصات ومتعدد الثقافات ،وعمى دراية
بالثقافة وحساسا ليا ،وقاد ار عمى تطوير استراتيجيات تكيف لمعمل أو العيش في تمك الثقافات.
خامسا ،االتصال :قاد ار عمى الكتابة والتحدث بطريقة واضحة وموجزة ،وعمى إعطاء عروض
تقديمية واضحة وموجزة ،ويممك ميارات االتصال الشخصي بالثقافات األخرى .سادسا ،المعرفة
التقنية؛ مؤىال تقنيا في الحقل الذي تم اختياره ،ولديو تخصصات فرعية تعزز الوظائف
التنظيمية ،ويتمتع بقاعدة جيدة من المعرفة النظرية مع الخبرة العممية .سابعا ،الميارات
الشخصية؛ قابال لمتكيف والمرونة ،متفتح الذىن ،مستعدا لمتصحيح الذاتي والمشاركة في
المخاطر ،يمتمك ميارات التعمم مدى الحياة ،وفيم المسؤولية واألخالق الشخصية في مكان
العمل ،يتمتع بالقدرة عمى تحمل الغموض ،واظيار الصبر والتعاطف والثقة بالنفس .ثامنا،
التفكير الناقد؛ قاد ار عمى اتخاذ الق اررات وحل المشكالت ،وأخالقيا في صنع القرار ،يمتمك القدرة
عمى التفكير بشكل كمي والتفكير في عممية "التفكير" نفسيا ،ويمتمك الكفاءات المعرفية .تاسعا،
ميارات التعامل مع اآلخرين؛ يتخذ موقفا لمتعاون ،ولديو ميارات اجتماعية ،ويمتمك المعرفة
باآلداب االجتماعية األساسية ،يتمتع بالذكاء الشخصي ،لدييم القدرة عمى التواصل ،ويمتمك
المعرفة والقدرة عمى العمل والمشاركة في مجموعات ،وقيادة فرق العمل وادارة اآلخرين .وتحدد
دراسة "ناجافي وجاىانديده" ( )Nagavi; Jahandideh, 2012فعالية القيادة العالمية في
امتالك القادة لممعرفة ،والميارات والقدرات ،والخصائص الشخصية .أوال :المعرفة تشمل :المعرفة
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بالثقافة العالمية المزدىرة ،ولديو شبكة من الناس في جميع أنحاء العالم يتشاركون مصمحة أو
مشروع؛ ومعرفة الظروف واالتجاىات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية مرتبطة
بمعالجة المشكمة العالمية ،والمعرفة العامة بالثقافة وتشمل معرفة القيم والمعايير المجتمعية
لمعظم الثقافات ،وأن يكون حساسا ليا؛ ومعرفة السوق وبيئة األعمال التي يعمل فييا ،والفرص
وقدرة المنظمة وتفيم تفرد ثقافة العمالء؛ والمعرفة الخاصة بالثقافة تشمل فيم المرء لقيم البمد
ومعاييره ومعتقداتو وطقوسو وسموكياتو .ثانيا :الميارات والقدرات تشمل :ميارات التفاعل في
المواقف متعددة الثقافات ،وميارات ذىنية وعقمية عالمية ،وتشتمل عمى ميارات التفاعل
والتفاوض األجنبية أو حل النزاعات عبر الوطنية؛ ميارات المغة األجنبية تحدثا وكتابة بشكل
يساعد عمى اتصال أفضل مع العمالء األجانب والموردين وغيرىم؛ القدرة التحويمية ،أي صياغة
وتنفيذ استراتيجيات جريئة من شأنيا تحويل أو مواءمة نقاط الضعف والقوة مع الفرص
والتيديدات ،وعمى تغيير الوضع الراىن والرؤية المقنعة لوضع المنظمة الجديد؛ القدرة المعرفية،
بالنظر إلى تعقيد مطالب الثقافات المتعددة في الميام اإلدارية والبيئة العالمية المتقمبة ،والقدرة
عمى اإلدراك والتنبؤ باألزمات؛ قيادة التنوع ،أي الفروق والتشابيات الفردية الموجودة بين الناس،
والتكيف مع أناس مختمفين ،وتنوع القوى العاممة الذي يمثل مزيجا من حيث الجنس والعمر
والعرق والتوجو والتعميم ،ومعرفة أسباب ظيور التنوع واستراتيجيات إدارتو بالتعميم واإلنفاذ
والتعرض .ثالثا :الخصائص الشخصية وراء التصرف ،وىناك خمسة عوامل توفر تصنيفا مفيدا
ىي :االنبساط وىو أن يكون عمى استعداد لمواجية اآلخرين مثل العمل مع زمالء من دول
أخرى ،واإلشراف ،والموظفين من جنسيات مختمفة ،ويتمتع بسيولة طبيعية أكبر مع المتطمبات
االجتماعية .التوافق :يتضمن سمات كونو ميذب ،وحسن السمعة ،متعاطف ،والرعاية ،ويتعامل
مع الصراع بشكل تعاوني ،والسعي لتحقيق التفاىم المتبادل ومزيد من التكيف بين الثقافات.
الوعي ويشمل الضمير والصفات المتعمقة باإلنجاز ،ويظير التزاما أكبر بميام الجيد ولديو الدافع
لتحقيق النجاح ويمكن االعتماد عميو .االستقرار العاطفي وىو آلية لمتكيف تمكن من التغمب عمى
التوتر في بيئة غامضة وغير مألوفة .االنفتاح أو الفكر ويشمل السمات المتعمقة بالقدرة عمى
التغيير وتجربة أشياء جديدة ،ولديو قدر أقل من الصالبة ،وقبول ثقافات متنوعة ،والتميز بالعديد
من الميارات منيا :إدارة المخاطر ،القدرة عمى التحدث بطالقة بأكثر من لغة ،قيادة التغيير
والتطوير ،التعامل مع أفراد من جنسيات مختمفة ،التفاعل مع المؤسسات العالمية ،االنفتاح،
الذكاء العاطفي ،التعامل مع سرعة األحداث ،إدارة عدم االستقرار والحد من الغموض ،واإلشراف
الفعال عمى أفراد ومع أنماط مختمفة من الناس .وأشار (حسين والعاني )3660 ،إلى أربع
خصائص لمقيادة العالمية ،تتمثل في :الخصائص الشخصية ومنيا :أن يكون ذكيا ،اجتماعيا،
متزنا ،موضوعيا ،مبدعا ،مباد ار ،لو فمسفة شخصية ،يفكر بطريقة عممية عالمية ،يمتمك رؤية
نقدية ،ولديو الخيال الواسع .الخصائص المينية ،ومنيا :أن يكون لديو اتجاىا إيجابيا نحو
القيادة ،وأن يمتمك رؤية إستراتيجية ومنظماتية ،معارف عالمية ،يجيد التواصل بمغات أجنبية،
وادارة الوقت .الخصائص التقنية ،ومنيا :أن يكون ممما بالحاسب اآللي وتقنيات االتصال
والتواصل .الخصائص البيئية ،ومنيا :أن يكون قاد ار عمى توفير بيئة تعميمية آمنة وايجابية
ومنفتحة .وتخمص دراسة "بارك وآخرون" ( )Park et al., 2018إلى خمسة مواضيع كممثل
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لمكفاءات المقترحة لمقادة العالميين ،وىي :أوال ،الميارات الثقافية ،وتشير إلى القدرة عمى فيم
االختالفات الثقافية والتعامل بفعالية مع الغموض عند العمل في الثقافات األخرى ،وتشمل
األمثمة المعارف والميارات الثقافية ،والحساسية الثقافية ،والوعي بين الثقافات ،والتكيف الثقافي.
ثانيا ،الميارات الشخصية ،وتشير إلى القدرة عمى إدارة العالقات وترتبط بالذكاء العاطفي ،والذي
يتضمن التفاعل مع اآلخرين ،وتنمية العالقات ،وفيم تأثير الفرد عمى اآلخرين .ثالثا ،الميارات
االجتماعية والتواصل ،ويتم تطبيقيا بشكل غير رسمي عمى المستوى الشخصي ،وتشمل إقامة
عالقات شخصية وثيقة ،وميارات التعامل مع اآلخرين ،والذكاء الشخصي ،وبناء ميارات العمل
الجماعي االفتراضية ،وبناء الشراكات والتحالفات ،الذكاء العاطفي وبناء الفريق ،والحفاظ عمى
االستقرار العاطفي .رابعا ،وجود عقمية ومعرفة عالمية وىي سمة ميمة وضرورية لمقادة العالميين
لتفسير التعقيدات في البيئة العالمية وادراكيا بنجاح .وتشمل فيم القضايا العالمية ،واظيار حنكة
األعمال العالمية ،والمعرفة والميارات التنظيمية العالمية ،وخبرة المنظمة العالمية ،قيادة التغيير
واليام الرؤية أو الرؤية المميمة في سياق األعمال العالمي .خامسا ،السمات والقيم الشخصية
لمقائد وتشمل :النزاىة واألخالق ،والمرونة واالنفتاح.
ويستخمص من الدراسات السابقة أن ىناك توجيا إيجابيا وقناعة راسخة في المؤسسات
المختمفة بأىمية توافر خصائص وميارات القيادة العالمية لدى القادة ،كما أن ىناك تشابو في
سمات القيادة العالمية الواردة في تمك الدراسات رغم اختالف المسميات ،وأنيا تجمع بين السمات
الشخصية والميارات السموكية والمعرفة ،مما يشير إلى أن الكفاءات ىي عبارة عن تصرفات
لمسموك والمواقف والمعتقدات والمعرفة والذكاء والميارات .وقد تم انتقاد نماذج كفاءة القيادة
العالمية بسبب عدم وجود اتفاق عمى التعاريف والتصورات؛ وتكرار العناصر واألبعاد والفئات
المحددة؛ ونقص االنتباه إلى الثقافات والسياقات المختمفة ،ومن ىذا االستعراض فقد برزت
الحاجة إلى تحسين فيمنا لكفاءات القيادة العالمية التي تمثل مختمف السياقات العالمية ،مع دمج
سمات الشخصية والكفاءات والسموكيات لتوفر البيانات السموكية ،وبالتالي ،وجود مؤشرات
سموكية قابمة لمقياس .كما أن ىذه الدراسات ونماذج الكفاءة الحالية لمقيادة العالمية تعكس إلى حد
كبير المنظورات الغربية ،وال تعكس إال القميل من وجيات نظر المحمية في العالم .ولذا فإن
نموذج القيادة العالمي الفعال يجب أن يحتوي عمى خصائص عالمية ومحمية أو عرضية تتكون
من الكفاءات األساسية التي تؤثر عمى المواقف والتفكير والسموكيات والقدرات لمؤسسة عالمية
لتحقيق أىدافيا المشتركة في سياق العولمة ،أي يتأثر بشدة ويتضمن تطبيقات لمفاىيم القيادة
الناشئة عن الغرب مع دمجيا في الثقافة األبوية لممجتمع والمنظمات المحمية .وأخي ار ،فإنو في
السياق العالمي يتم التركيز بشكل أكبر عمى توافر الميارات المينة أو الناعمة مثل الوعي والتمكن
الذاتي ،القدرة عمى التعمم ،والميارات االجتماعية ،فيما تكون ميارات الخبرة التقنية والمعرفة
الواقعية والتوجو نحو العميل أو المساىم بتركيز أقل.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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وأخي ار ،تعد الجامعات أكثر احتياجا لمقيادة العالمية في ظل ىذه المتغيرات العالمية من
انفجار معرفي وثورة تكنولوجية ومعموماتية وعولمة؛ ولمواجية التحديات التي تنبثق منيا ،كما أن
ىناك ميارات خاصة بالقيادة العالمية يجب مراعاتيا وامتالكيا من قبل القيادات األكاديمية
وتوافرىا في الكميات والجامعات ،من أبرزىا :الشخصية والعقمية العالمية ،وادارة التنوع الثقافي،
وامتالك الميارات المعموماتية والتكنولوجية ،والقدرة عمى بناء الشراكات وعقد التحالفات.
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في :وضع اإلطار النظري لمدراسة ،وتكوين
تصور شامل عن الدراسة من حيث المفاىيم والمنيج واألدوات ،وبناء أداة الدراسة وتطبيقيا،
وعند التحميل والتفسير المناسب لمنتائج ،ومن ثم صياغة التوصيات والمقترحات.
ويتم عرض اإلطار النظري لمقيادة الكاديمية العالمية عمى النحو التالي:

أوال -مفيوم القيادة العالمية:

القيادة العالمية كفكرة ليست حديثة ،حيث ظير المفيوم منذ فترة بعيدة في المؤسسات
الصناعية واإلنتاجية عمى مستوى العالم ،ولكن لم يتم استخدام مصطمح "القيادة العالمية" حتى
الثمانينات من القرن الماضي ،وعمى وجو التحديد في مجال األعمال واإلدارة ،وغالبا مايستخدم
مصطمح "عالمي" بالتبادل مع مصطمحات أخرى مثل :الدولي والمتعدد الجنسيات وعبر الوطنية،
كما أن صفة "العالمية" أو "الصعيد العالمي" ىي مرادفات لكل العالم وتعني أو تتعمق بالعالم
بأسره أو ترتبط بو ،ويعني ضمنيا "عالم واحد" معين ،وىو أوسع من مصطمح "دولي" الذي يمكن
أن يشير إلى شيء يشمل جميع الدول إلى أن يصل ألقل عدد ممكن وىو دولتين فقط ،ولكن
"عالمي" من المفترض أنو يجب إشراك الجميع قبل أن يصبح عالميا بالفعل ،ويكون مناسبا
عندما يريد المرء التأكيد عمى أن شيئا ما يؤثر عمى العالم بأسره حتى لو لم يتم تضمين جميع
األمم أو أجزاء األرض بشكل مباشر ).)Jokinen, 2005, 203
والقيادة العالمية ليا سياق تاريخي متأصل في تاريخ القيادة ،إذ تطور التركيز التنظيمي
لمقائد خالل المراحل التاريخية من ثقافة زراعية إلى صناعية ،واليوم إلى ثقافة معموماتية ،كما
تعد أنماط القيادة التحويمية والخادمة ىي األساس في القيادة العالمية ،والتي توضح كيف يطمب
القائد التحويمي من أتباعو تجاوز مصالحيم الشخصية لصالح المجموعة أو المنظمة أو المجتمع
والنظر في احتياجاتيم طويمة األجل لتطوير أنفسيم ،وأن يصبحوا أكثر وعيا بما ىو ميم حقا،
وأن يتم التركيز عمى التابعين أوال ،والتركيز عمى فيم واحترام اآلخرين ،حيث :الحب األخالقي،
التواضع ،اإليثار ،الرؤية ،الثقة التي تنطوي عمى النزاىة واالحترام ،التمكين ،الخدمة
) .(Patterson; Dannhauser; Stone, 2007, 4وتأتي القيادة عبر الثقافات التي مزجت
بين القيادة التحويمية والتعددية الثقافية ،وركزت في البداية عمى دراسة المغتربين ووجدت أن ىناك
عدد من الميارات الرئيسية والقدرات السياقية تم اقتراحيا كنيج قيادة قادر عمى البقاء في بيئة
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معولمة ،وعمى إليام أعضاء التنظيم واتخاذ الق اررات األخالقية وخمق رؤى استراتيجية تمتد عبر
الحدود الثقافية ،وتشمل ميارات تطوير الذات واآلخرين والميارات االجتماعية والشخصية والقدرة
عمى حل المشكالت المعقدة والغموض ،واحتضان الثقافات األخرى (.)Perez, 2017, 51
كما استجابت القيادة من خالل بعض التغييرات الرئيسية لمطريقة التي تنظم بيا نفسيا ،والتي
تتطم ب بشكل أساسي أن يتغير تفكير القيادة مع الزمن فيما يعرف باسم "ثقافات التفكير المتقدم"،
التي تشير إلى أن "الدول التنافسية لدييا عين عمى المستقبل" ،وان التأثير المتتالي ليذا التحدي
الممموس في المستقبل يعني أن القادة التنظيميين وعمى جميع المستويات يواجيون تحدي القيادة
العالمية (.)Rogers; Blonski, 2010
وفي ىذا السياق العالمي ،ترى دراسة ()University of Cambridge Institute, 2017
أنو ينبغي تعريف القيادة العالمية والحكم عمييا فيما يتعمق بالمخاطر والفرص االجتماعية
واالقتصادية والبيئية العالمية المعقدة ،وذلك بأن ينظر وفق منظور النظم في تطوير عقمية
عالمية ،وتطوير الدوافع والقيم والشخصية األساسية التي تحقق تأثير عالمي إيجابي ،وذلك
باالستعداد لمعمل مع التعقيد ،واالنخراط في التصميم والتجريب ،واعتماد نيج تعميمي ،بدال من
السعي إلى القيادة والسيطرة .كما ينبغي فيم القيادة العالمية ليس فقط من حيث النتائج ،ولكن في
دوافع القادة وطباعيم ،ومن خالل نظريات القيادة المختمفة "التحويمية" و"األخالقية" و"الشاممة"
و"الخدمية" ،والتي يبدو أنيا قابمة لمتطبيق عالميا عبر السياقات الثقافية أما القيادة الموزعة مفيدة
مع القادة األفراد عمى حساب السياق واألنظمة التي تظير فييا القيادة وىذا النموذج المختمط
لتطوير القيادة يضيف القيمة مع التركيز عمى المعرفة والقيم والميارات ،وذلك فيما يعرف بأطر
الكفاءات القيادية لتقديم مقاربة منظمة لتوجيو تصميم برامج تطوير القيادة ،وىذه الصفات
المحددة من شأنيا أن تنجح في تبني العقمية الشاممة لمنظم الخاصة بالقائد العالمي ،واإلدراك
االجتماعي لرجل سياسة قادر عمى ترجمة وتحديد إطار القضايا بطرق تحظى باإلىتمام ،وتشجع
النظر في السياق األوسع لتحقيق األىداف العالمية مثل :العدالة االجتماعية ،وحماية النظم
البيئية ،واالقتصادات العاممة.
وفيما يخص القيادة التربوية العالمية فإن لدييا القدرة عمى توظيف التوجيات اإلدارية
الحديثة ،مثل :التخطيط االستراتيجي ،اإلدارة بالمبادرة ،كما أن المتغيرات الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية في العالم تحتم عمى القيادة التربوية العمل عمى تكوين رؤى استراتيجية عالمية
لممنظمة ،كما أنيا تتميز بالفكر اإلستراتيجي ،والثقافة العالمية ،والتعامل الفعال مع تكنولوجيا
المعمومات ( .)Irving,2010كما أن القادة العالميين يتصرفون بطريقة تشاركية ،والعمل بثقة،
ولدييم القدرة عمى التحفيز الفكري ،وتحسين ظروف العمل ،والحضور القوي ،وميارات التواصل
الرائعة ،والتوجو نحو المخاطر ،والطموح والتواضع واالخالص ،والتفاؤل ،وقبول التعقيدات،
والحساسية لممشكالت ،واالنضباط وتوجيو الميام والعالقة القوية مع المرءوسين ،ويمكنيم زيادة
إنتاجية بيئة العمل (.)Heath; Martin; Shahisaman, 2016, 168
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ثانيا -القيادة العالمية في مؤسسات التعميم العالي:
لتوضيح مفيوم القيادة العالمية في التعميم العالي ،وبسبب قمة الدراسات التي تناولت
الموضوع ،سيتم استعراض تجربة التعميم العالي األمريكي في القيادة والمشاركة العالمية في القرن
الحادي والعشرين ،والتي أوردىا تقرير مجمس التعميم األمريكي ( )ACEحيث يجد أن الكميات
والجامعات األمريكية قد مارست حقا تأثي ار كبي ار عمى مؤسسات التعميم العالي في جميع أنحاء
العالم ،كما أن تأثيرىا كان أكثر عمقا ومباشرة مما يتوقعو التدفق الطبيعي لألفكار ،وذلك في
ثالثة جوانب ىي)American Council on Education, 2011, 9-10( :
 أوال ،وضعت المؤسسات األمريكية معيار التميز ،وتحتل الجامعات األمريكية المرتبة األولىفي مختمف التصنيفات لمتعميم العالي بغض النظر عن المنيجية المستخدمة .حيث مثمت
المؤسسات األمريكية  02من أفضل  666جامعة في التصنيف األكاديمي لمجامعات
العالمية في عام  .3666كما تعد المؤسسات األمريكية بشكل متزايد نموذجا لتطوير
جامعات وكميات جديدة في جميع أنحاء العالم.
 ثانيا ،أنشأت البرامج األكاديمية األمريكية عالية الجودة واإلعداد الوظيفي/التقني والبحثمجموعة من الكميات والجامعات التي تمثل المغناطيس لممواىب من جميع أنحاء العالم ،مما
يجعل الواليات المتحدة الدولة المضيفة ألكبر عدد من الطالب الجامعيين الدوليين وثمثي
طالب الدراسات العميا الذين يدرسون في الخارج .وبل يزداد الطالب الدوليون في كميات
المجتمع األمريكية ،إما لمتحضير لالنتقال إلى برامج مدتيا أربع سنوات أو الحصول عمى
درجات عممية في الحقول التي يوجد فييا احتياجات لمعمال الميرة في بمدانيم.
 ثالثا ،أن السمة المميزة لمنجاح االقتصادي لمواليات المتحدة وقدرتيا التنافسية في السوقالعالمية ىو نتيجة لنظام التعميم العالي فييا وما ينتجو من حيث :القدرة عمى توليد معارف
جديدة ،ونقل االكتشافات الجديدة من المختبر إلى السوق ،وتثقيف القوى العاممة القادرة عمى
دعم االبتكار والتنمية االقتصادية .كما ينظر لو كعنصر أساسي في تشكيل الوضع الدولي
ألمريكا من خالل ما يوصف بأنو "القوة الناعمة" ،التي تؤثر عمى الشؤون العالمية من خالل
نقل الثقافة والعموم والتكنولوجيا ،وانشاء شركاء في الخارج ،وروابط طويمة األمد مع القوى
الراسخة والناشئة ،وتبادل األفكار ورأس المال البشري الذي يستفيد منو الجميع.
ويرى "التقرير" أنو ىذا الفضاء العالمي الجديد في التعميم العالي األمريكي يتطمب
مجموعة من ميارات رسم الخرائط لمتنقل في التضاريس غير المألوفة ،وىي ميارات تتطور اآلن
في معظم مؤسسات التعميم العالي األمريكي ،وذلك في مواجية التحديات والفرص التي تطرحيا
عولمة التعميم العالي ،والتي حددىا التقرير في مجموعة من القضايا العامة التي تواجو الكميات
والجامعات عند تطوير استراتيجياتيا لممشاركة العالمية ،وجاءت في ست مواضيع أساسية ىي
عمى النحو اآلتي)American Council on Education, 2011, 17-23( :
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 -1تحديد المبادئ الساسية والممارسات العالمية :إن فرصة المشاركة تجمب معيا مبادئ
وممارسات ذات جذور عميقة من التطور وتمتزم بيا المؤسسة األكاديمية ،فعمى سبيل المثال،
حرية االستفسار وحرية التعبير والمساواة في الوصول والمعاممة المنصفة ،والتي بدورىا تؤدي
إلى أن تعمل ىذه المؤسسات بمعايير الجودة والشفافية والمساءلة والمبادئ األساسية لمبحث
الفكري والنزاىة األكاديمية وضمان مصداقيتيا .ولذا توجد تحديات خاصة في إقامة شراكات
مع كيانات أو مؤسسات في مناطق ثقافية ال تتقاسم ىذه القيم األساسية ،أو في إقامة تحالفات
مع مؤسسات لم تسمح ليا مواردىا وخبرتيا بعد بمطابقة المعايير اإلدارية والمينية األمريكية.
 -0الموازنة بين البراغماتية والمثالية :تنطوي المشاركة العالمية الحقيقية بطبيعتيا عمى تحريك
جميع األطراف المعنية -سواء كانوا طالب أو أعضاء ىيئة التدريس أو طاقم العمل أو قادة
الجامعات -خارج منطقة الراحة المميئة باألشياء المألوفة وبالقيم المضمونة ،ويضع ىذا
االنتقال قوى فكرية وعاطفية قوية في الحركة ،حيث تظير المركزية العرقية بمجرد الخروج من
المنطقة المحمية ،وحينيا قد يتم إغراء البعض إلدانة ما عمى مستوى القيم ،وبشكل يخالف ما
يعتقد ،أو القيام بممارسة في البيئة الجديدة يعتقد أنيا خاطئة من الناحية األخالقية .مثل ىذه
الحاالت تتطمب االختيار :بالمشاركة من أجل الفيم والتعمم واحداث التغيير أو رفض المشاركة
من قبل الفرد أو المؤسسة ،أو إيجاد توازن مناسب بين المثالية التي تحفز المؤسسات عمى
االنخراط في األنشطة العالمية والواقعية التي توازن بين الوقت والموارد والتركيز االستراتيجي.
 -3تحديد استراتيجيات مؤسسية شاممة :تتم االتصاالت والمشاركة العالمية في إطار
استراتيجية مؤسسية شاممة تتماشى بشكل وثيق مع رسالة المؤسسة وتاريخيا وقيميا ،بحيث
تعمل المؤسسة عمى توضيح األىداف ،وبناء الدعم الداخمي والخارجي ليذه األىداف ،واتخاذ
الق اررات الرئيسية (حول استخدام الموارد) ،وضمان التزام مداوالتيم بالصفات المميزة لممؤسسة
والمبادئ األساسية .ولكن تعاني العديد من المؤسسات -ربما معظميا -في الواقع ،وذلك ألن
المشاركة العالمية نمت بصورة عشوائية ومخصصة حيث سعت البرامج الفردية وأعضاء ىيئة
التدريس إلى تحقيق المصالح الدولية بشكل مستقل ،وتكون النتيجة عبارة عن مجموعة من
المبادرات المنفصمة التي قد تكون واسعة النطاق ولكنيا في الغالب ليست عميقة أو متماسكة.
 -4مواءمة المصالح المحمية والعالمية :أن قيمة "الذىاب إلى العالم" تكاد تكون بدييية في
مؤسسات التعميم العالي ،ويبدو أن الطبيعة العالمية المتطورة لممجتمع المدني واالقتصاد
العالمي والتحديات الرئيسية التي تواجو البشرية تتطمب التعميم والخدمة واألبحاث التي تتخمل
الحدود بسيولة وبأسموب رشيق .إال أن ىناك ضغوط من أجل التركيز عمى المصالح الوطنية
واآلثار االقتصادية (خاصة عمى المدى القصير) ،وغالبا ما تكون ىذه المخاوف مشروعة عمى
المدى القصير ،إذ ستحصل االستجابات لمعولمة عمى أفضل المزايا الطويمة األجل ،ويكمن
التحدي الذي يواجو قادة التعميم العالي في توضيح فوائد المشاركة العالمية بشكل واضح
لممكونات المختمفة في الحرم الجامعي المحمي ،إذ يساعد التوفيق بعناية بين النشاط الدولي
والميمة األساسية لممؤسسة في التوفيق بين األىداف المحمية والعالمية المتنافسة.
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 -5تحديد النماذج الممكنة لممشاركة العالمية :توجد مجموعة متنوعة من النماذج لممشاركة
العالمية ،تتراوح بين اتفاقيات التبادل أو التعاون التقميدية إلى الشبكات المعقدة والمتكاممة التي
تربط الحرم الجامعي الرئيسي ومواقع األقمار الصناعية وتسمح بالحركة السمسة ألعضاء ىيئة
التدريس والعمماء في جميع أنحاء العالم .إال أن المشاركة العالمية المستدامة تتطمب شراكات
تتجاوز مذكرات التفاىم النموذجية التي في كثير من األحيان توقع عمييا ثم تنساىا ،والشراكات
الناجحة تتطمب درجة عالية من االحترام المتبادل بين الشركاء ،وااللتزام بالمثل في العالقة،
وفيم واضح لممخاطر ذات الصمة ،بما في ذلك السمعة والمالية .ومن الضروري أن يكون
لالتفاقات أىداف يمكن تحقيقيا والتزام قوي من القادة ومن جميع األطراف ،بغض النظر عن
المكان الذي تضع فيو المؤسسة األكاديمية نفسيا عمى طيف المشاركة العالمية.
 -6دمج التكنولوجيا في العولمة :في تكنولوجيا المعمومات يتم التركيز عمى ثالثة مجاالت
ىي :أوال؛ الشبكات الوطنية وعبر الوطنية ،والتي تم إنشاء شبكات النطاق العريض القادرة
عمى دعم نقل كميات ىائمة من البيانات ،ولتسييل التعاون ودعم البحث العممي المتقدم ،وىذه
الشبكات مترابطة اآلن لدعم التعاون الدولي عبر اإلنترنت  3لتبادل البيانات والتعاون عمى
نطاق أوسع ،مثل التواجد عن بعد لممعممين والطالب ،وميزات الفصل المحمي عبر الحدود
الدولية .إال أن الطمب عمى ىذه الشبكات لدعم أشكال التفاعل األكثر تعقيدا قد أجيد بالفعل
قدرة الحكومات والقطاع الخاص والتعميم العالي عمى إنشاء البنية التحتية الالزمة ،وليس من
الواضح ما إذا كانت الفجوة بين من يممكون التكنولوجيا والذين ال يممكونيا سوف تتسع أو
ستطور طريقة لمقفز إلى حالة جديدة .وفي كمتا الحالتين ،فإن تداعيات المشاركة فييا ىائمة
والق اررات الفردية والجماعية لقادة التعميم العالي يجب أن تتم متوافقة بوضوح مع ىذه
التداعيات .ثانيا؛ القدرات المؤسسية ،ونجد أن أفضل الكميات والجامعات والمزودة بالموارد
تكافح من أجل مواكبة الطمب المتزايد عمى التقنيات الجديدة والنطاق الترددي الضروري لدعم
تمك التقنيات ،ومع زيادة وجودىا العالمي ،سيزداد ىذا الطمب في كل الجامعات وبين الشركاء
الدوليين ،والتي قد تحتاج إلى مساعدة الستيعاب استخدام التكنولوجيا المتقدمة في شراكة
حقيقية ،كما إن مسائل الوصول واألمن واليياكل الالزمة لمتفاعل المتزامن وغير المتزامن
وتوفير الدعم الفني العام الكافي ،تؤكد عمى الحاجة إلى االىتمام المؤسسي بيذا المجال في
ظل تفاقم طمبات الموارد من تكاليف إنشاء وصيانة البنية التحتية التكنولوجية التي تصاحب
ىذه التكنولوجيات الجديدة .ويتضمن دعم المشاركة العالمية إنشاء اتحادات لمشاركة النطاق
الترددي وادارة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم .وأخيرا ،يأتي مجال االبتكار التكنولوجي
في الفصول الدراسية ،لنجد أن بعض التقنيات المتاحة لدعم التعميم والتعمم عبر الحدود الدولية
باىظة الثمن ،إال أن ىناك خيارات منخفضة التكمفة نسبيا يمكن أن توفر فرصا لمتعمم العميق
بين الثقافات ،مثل الشبكات االجتماعية وتطبيقاتيا المختمفة ،ونظ ار ألن استخدام التكنولوجيا
لدعم التعميم الدولي يتطمب تعاونا وثيقا بين أعضاء ىيئة التدريس وموظفي تكنولوجيا
المعمومات ومسؤولي البرامج الدوليين ،فإنو يتطمب حدوث تحول في الثقافة المؤسسية وبكيفية
نظر أعضاء ىيئة التدريس إلى عمميم ضمن فريق عمل فني يتعارض مع النموذج التقميدي.
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ثالثا :أسس قيادة ومشاركة التعميم العالي العالمية:
في ظل الحقائق العالمية الجديدة والفرص الوفيرة لمؤسسات التعميم العالي في جميع
أنحاء العالم ،يقدم تقرير مجمس التعميم األمريكي ( )ACEمجموعة من األسس لتوجيو عمل
القيادات األكاديمية بشأن قيادة ومشاركة التعميم العالي العالمية في القرن الحادي والعشرين ،وىي
عمى النحو التالي)American Council on Education, 2011, 24-25( :
 .6أن تؤدي القيادة األكاديمية دو ار قياديا رئيسا وفنيا في معالجة قضايا التعميم العالي العالمية
الحرجة .بحيث يشمل :وضع مجموعة أساسية من القيم والمبادئ لتوجيو جيود المشاركة
العالمية لمؤسسات التعميم العالي ،والتي تركز عمى معايير الجودة والمبادئ التوجييية
األخالقية .وعقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة قضايا التعميم العالي العالمية .وتشجيع التعاون
العالمي داخل مؤسسات التعميم العالي ومن خالل وظائفيا لممساعدة في معالجة القضايا
الرئيسية التي تتحدى البشرية من خالل أنشطة البحث والتطوير.
 . 3أن تقوم القيادة األكاديمية بتوسيع محفظة الدعوة إلى المشاركة واالضطالع بدورىا في
معالجة القضايا الوطنية والدولية التي تؤثر عمى المشاركة العالمية لمتعميم العالي ،وخاصة
التغمب عمى العوائق التي تحول دون التعاون العالمي المؤسسي .ومساعدة المؤسسات عمى
التعبير عن فوائد المشاركة الدولية ألصحاب المصمحة من المؤسسات والمجتمع المحمي.
 . 2أن تساعد القيادة األكاديمية في جمع البيانات والمعمومات والتواصل بين أفضل الممارسات
واالبتكارات ونماذج المشاركة العالمية ،واستخالص الدروس منيا ،واجراء البحوث والتحميالت
حول الموارد العممية التي تساعد الكميات والجامعات عمى تحقيق أىدافيا االستراتيجية ،وحول
االتجاىات العالمية والمالمح المحدثة من البمدان الرئيسية لممناخ العام لشراكات التعميم العالي.
 .4أن تقدم القيادة األكاديمية الخدمات التأسيسية واالستشارات المتخصصة والتوجييات
لممؤسسات الميتمة بتوسيع أو توضيح جيودىا الدولية وفي الساحة العالمية ،ومساعدتيا عمى
إقامة عالقات مع المؤسسات في الخارج ومع برامج مماثمة لمتدويل ،وتنظيم ورش عمل وندوات
عبر اإلنترنت تعرض فييا تجارب مؤسسات معينة في عمميات تدويل التعميم.
 . 0أن تعمل القيادة األكاديمية عمى تعميق العالقات الدولية والتواصل لموصول إلى مؤسسات
التعميم العالي العالمية لتدويل برامجيا وخدماتيا ،من حيث تطوير االتفاقيات الرسمية والتعاون
مع منظمات التعميم العالي األخرى في العالم ،وتوسيع برامج تطوير القيادة العالمية من خالل
البرمجة التعاونية لتشمل المشاركين في مؤسسات في الخارج وقادة التعميم العالي الدولي،
وتعزيز شراكات دولية تركز عمى التكنولوجيا ومجاالت تعزيز التواصل ،وبناء القدرات
التكنولوجية المؤسسية لمتعميم العالي ،واستخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية.
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إجراءات الدراسة
منيج الدراسة:

تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي لمالءمتو لطبيعة الموضوع ،حيث تم تنفيذ خطوات
الدراسة من جمع البيانات والمعمومات حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات
األكاديمية في جامعة الطائف ،وتحديد األدوات المستخدمة في جمع البيانات وتحميل النتائج.

مجتمع الدراسة وعينتيا:

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الطائف ،والبالغ عددىم
( )6414عضو ىيئة تدريس وفقا لإلحصاءات الرسمية ،وذلك لمعام الدراسي 6446/6421ىـ
( ،)3661أما عينة الدراسة تكونت من ( )342عضو ىيئة تدريس من بعض كميات الجامعة،
ويشكمون ما نسبتو ( )%6012من مجتمع الدراسة الكمي ،كما في الجدول(.)6
جدول( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
م

المتغيرات

6

الجنس

3

الكمية

2

سنوات الخبرة

4

الدرجة العممية

النوع

العدد

النسبة

اإلجمالي

ذكر
أنثى
إنسانية
عممية
أقل من  0سنوات
من  0إلى أقل من 66
 66سنوات فأكثر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
استاذ

644
11
664
631
02
06
632
646
62
34

% 0112
% 46.6
% 4011
% 0216
% 3011
% 3210
% 0610
% 0216
% 2316
% 111

342
%666
342
%666
342
%666
342
%666

أداة الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة تم مراجعة األدب النظري واستعراض الدراسات السابقة،

حيث تم تطوير استبان’ لجمع البيانات من أفراد العينة مكونة من أربعة ميارات (أبعاد) ىي:

ميارات الشخصية العالمية ،ميارات تقدير التنوع الثقافي ،ميارات تكنولوجية وقدرات

مؤسسية ،ميارات بناء الشراكات والتحالفات .ويتكون كل منيا من ( )60فقرة ،حيث استفاد

الباحث في ىذا الجزء من بعض الدراسات السابقة كدراسة (،)Goldsmith, et al., 2003

(( ،)Park et al., 2018حسين والعاني )3660 ،بعد حذف بعض فقراتيا وتعديل البعض
األخر وصياغتيا لتغطية أبعاد الدراسة.
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صدق أداة الدراسة:
لمتحقق من صدق األداة الظاىري تم عرضيا عمى ( )66محكما من ذوي الخبرة
واالختصاص في اإلدارة التربوية ،لتحكيميا من حيث مالءمة فقراتيا ألغراض الدراسة ومدى
الصحة المغوية لمفقرات ،وتم األخذ بجميع أراء المحكمين من حذف أو إضافة أو تعديل ،وتم
األخذ بمالحظاتيم بما يسيم في تحقيق أىداف الدراسة .واعتمد الباحث التعديالت التي يوجد
اتفاق عمييا بما نسبتو ( ،)% 26وفي ضوء اقتراحات المحكمين المختصين تكونت أداة الدراسة
بصورتيا النيائية من ( )06فقرة وكانت قبل التحكيم مكونة من ( )04فقرة.

الصدق البنائي لداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات األداة من خالل تطبيقيا عمى عينة استطالعية مكونة من ()26
عضوا من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الطائف من خارج عينة الدراسة ،ومن ثم إعادة تطبيقيا
بعد فاصل زمني مدتو ثالثة اسابيع عمى نفس العينة بطريقة االختبار واعادة االختبار –(Test
) ،Retestوحساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتيم عمى االستبيان ككل والمحاور في
المرتين ،كما تم حساب معامل ثبات االتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لالستبيان
والمحاور ،ويتضح أن األداة تتمتع بالصدق والثبات ،كما في الجدول(.)3
جدول( )0معامل االتساق الداخمي وثبات اإلعادة لبعاد والدرجة الكمية لألداة
األبعاد

معامل ارتباط بيرسون

معامل كرونباخ ألفا

ميارات الشخصية العالمية
ميارات تقدير التنوع الثقافي
ميارات تكنولوجية وقدرات مؤسسية
ميارات بناء الشراكات والتحالفات
المجموع الكمي

61646
61202
61206
61614
61262

61214
61264
61616
61222
61242

تصحيح أداة الدراسة:
تكونت أداة الدراسة بصورتيا النيائية من ( )06فقرة ،يضع المستجيب إشارة أمام كل
فقرة لبيان مدى تطابقيا مع ما يناسبو ومدى قناعتو بمضمونيا ،وفقا لتدرج ليكرت ()likert
الخماسي( ،م رتفعة جدا ،مرتفعة ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا) ،وبما أن المقياس يتكون من
( )06فقرة فأن أدنى درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص ىي ( )06درجة ،وأعمى درجة
ىي( ،)266وقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية لدرجة توافر ميارات القيادة العالمية في جامعة
الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بحسب الفئات الواردة في الجدول(:)2
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جدول( )3درجات القطع لتصنيف المتوسطات والحكم عمى االستجابات
مستوى الداللة

طول الخمية ( الفئة)

درجة ضعيفة جدا

 6إلى أقل من 6.26

درجة متوسطة
درجة مرتفعة
درجة مرتفعة جدا

 3.06إلى أقل من 2.46
 2.46إلى أقل من 4.36
 4.36إلى أقل من 0

 6.26إلى أقل من 3.06

درجة ضعيفة

متغيرات الدراسة:

المتغيرات المستقمة :ىي :الجنس ولو فئتان (ذكر ،أنثى) ،الكمية وليا فئتان (إنسانية،
عممية) ،الدرجة العممية وليا ثالث فئات (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) ،سنوات الخبرة
وليا ثالث فئات (أقل من  0سنوات ،من  0إلى أقل من  66سنوات 66 ،سنوات فأكثر) .أما
المتغير التابع :فيو درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمة بالجامعة.

المعالجات اإلحصائية:

استخدم الباحث برنامج التحميل اإلحصائي ( )SPSSلتحميل البيانات التالية :معامل
ارتباط بيرسون ( )pearsonومعامل ألفا كرونباخ لمتأكد من صدق االتساق الداخمي والثبات
ألداة الدراسة .التك اررات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة .المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لإلجابة عن السؤال األول .اختبار وتحميل التباين لإلجابة عن السؤال الثاني :اختبار
"ت" ) (T-testلداللة الفروق بين متغيرين ،واختبار "ف" ) )One Way ANOVAلداللة
الفروق بين أكثر من متغيرين ،واختبار "شيفيو" ( )Scheffeلتحديد اتجاه الفروق ولصالح أي
من المتغيرات.

تحميل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

لإلجابة عن السؤال الول :ما درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات
الكاديمية في جامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟" تم تحميل استجابات
عينة الدراسة وفقا لألبعاد والعبارات المختمفة ،وخالصة النتائج كما في الجدول(:)4
جدول ( )4استجابات أفراد العينة لدرجة توافر ميارات القيادة العالمية
م

األبعاد

 6ميارات الشخصية العالمية
 3ميارات تقدير التنوع الثقافي
 2ميارات تكنولوجية وقدرات مؤسسية
 4ميارات بناء الشراكات والتحالفات
درجة توافر ميارات القيادة العالمية
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المتوسط
الحسابي

اإلنحراف المعياري

الدرجة

الترتيب

2126
2.30
2164
2.60
2.60

6100
6106
6106
6102
6130

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

6
3
4
2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول( )4أن درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية في
جامعة الطائف متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2160وجاء ترتيب توافر ىذه الميارات عمى
التوالي :ميارات الشخصية العالمية ،ميارات تقدير التنوع الثقافي ،ميارات بناء الشراكات
والتحالفات ،ميارات تكنولوجية وقدرات مؤسسية .وجميعيا بدرجة متوسطة ،مما يعني إدراك أفراد
العينة ألىمية توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الطائف ،وان كانوا
يرغبون في مستوى مرتفع من تطبيق تمك الميارات لدى القيادات األكاديمية بالجامعة ،إذ أنيا
تسيم في تمكين القيادات األكاديمية من الوعي بالمتغيرات العالمية واالستفادة منيا في تطوير
العمل األكاديمي واإلداري وضمان جودتو ،واعداد خريجين قادرين عمى المنافسة المحمية
واإلقميمية والعالمية في سوق العمل المحمي والعالمي في القرن الحادي والعشرين ،كما إن امتالك
ميارات القيادة العالمية بجامعة الطائف يمكن قياداتيا ليكونوا قادة الغد العالميين الذين يتميزون
بالمصداقية ،والقدرة عمى فيم الرؤية والقيم العالمية ،واالىتمام بالقضايا العالمية وقيادة التغير،
والتكيف مع البيئات الثقافية المختمفة ،وفيم أن البمدان تمارس األعمال بطرق مختمفة ،ويمتمكون
الذكاء التقني والمعموماتي وانعكاس ذلك عمى القدرات المؤسسية والبرامجية في جامعة الطائف،
ولدييم المرونة في االستجابة لالحتياجات المحمية ،ويدركون الحاجة إلى إقامة تحالفات من أجل
التعاون والتكامل العالمي لإلستفادة من التجارب والممارسات الجديدة.
وتفصيل استجابات عينة الدراسة عمى العبارات وفقا لكل بعد عمى حده ،عمى النحو اآلتي:

 -1بعد ميارات الشخصية العالمية:

جدول( )5استجابات أفراد العينة المتعمقة ببعد ميارات الشخصية العالمية
م
6
3
0
2
60
64
1
2
66
0
62
63
6
66
4

العبارات
يتميز بالنزاىة والمصداقية األكاديمية في سموكياتو.
لديو وعي واحترام لمقيم والمبادئ والممارسات العالمية.
لديو قناعة قوية بالتغيير والتطوير من أجل صالح الكمية.
يمتمك الشجاعة والحسم واإلصرار عمى تحقيق األىداف.
لديو مرونة وحساسية في التكيف مع الثقافات العالمية.
يتميز بالعقمية العالمية ذات التفكير والمنظور النظمي.
ينطمق من تفكير استراتيجي ومنظور عالمي وعميق.
لديو استقرار عاطفي ونظرة إيجابية تجاه المشكالت العالمية.
لديو فضول معرفي لمتعمم والتجربة من مصادر عالمية.
لديو رؤية تتسق مع اتجاىات وقضايا التعميم العالمية.
يستجيب بسرعة لممتغيرات المعرفية والبيانات المتعارضة.
قادر عمى رؤية واستشراف المستقبل األكاديمي عالميا.
منفتح ومتمكن في التعامل مع أفكار وبدائل عالمية.
لديو روح المبادرة والمغامرة في تنفيذ األعمال الريادية.
يتمتع بذكاء عاطفي واجتماعي في بناء العالقات عالميا.
المجموع الكمي

044

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الممارسة

4162
2123
2160
2166
2106
2106
2132
2166
2160
2164
2163
3112
3114
3120
3120
2126

6132
6126
6146
6106
6122
6106
6104
6106
6101
6106
6101
6102
6104
6106
6102
6100

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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الترتيب
6
3
2
4
0
0
6
2
1
66
66
63
62
64
60

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من الجدول( )0توافر ميارات الشخصية العالمية لدى القيادات األكاديمية في

جامعة الطائف بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2126مما يعني إدراك أفراد العينة أن

القيادات األكاديمية في جامعة الطائف يتمثمون القيم والمبادئ العالمية في أدوارىم وممارساتيم؛

حيث يفيمون خصائص الشخصية العالمية وأنيا تمكنيم من قيادة الجامعة نحو التميز والتنمية
المستدامة ،من خالل مواكبتيم لممتغيرات العالمية وتوظيفيا لخدمة الجامعة ،وفيم الثقافات

العالمية ،ووضع التصورات المستقبمية لكمياتيم ،واستثمار القدرات البشرية بما يخدم أىداف
الجامعة والمجتمع ،ولكن حصول المحور عمى درجة متوسطة يعني رغبة أفراد العينة في زيادة

تمك الميارات لتحقيق قيادة عالمية مبدعة ،أما بالنسبة لمعبارات التي جاءت بدرجة مرتفعة فتتمثل
في :تميز القيادات بالتواضع والنزاىة والمصداقية في أقواليم وأفعاليم ،ولدييم قناعة قوية بالتغيير

من أجل صالح الكمية والقسم ،ويمتمكون الشجاعة واإلصرار عمى متابعة وتحقيق األىداف،
ويتميزون بالعقمية العالمية الناقدة وذات التفكير والمنظور النظمي ،وينطمقون من تفكير

استراتيجي ومنظور عالمي وعميق ،ولدييم مرونة في فيم اآلخر والتكيف مع الثقافات العالمية،

وكل ىذه الميارات تمكن القيادات األكاديمية بجامعة الطائف من تقبل اآلخرين واالستماع إلييم،

وعدم الترفع عمى اآلخرين؛ مما يجعميم قدوة حسنة لجميع منسوبي الجامعة؛ وىذه الخصائص
تزيد من الرضى الوظيفي لدى العاممين ،وتجعميم يتعاممون مع التغيير بكفاءة واقتدار ،والذي

أصبح سمة مالزمة لممؤسسات المعاصرة ،والذي البد أن تتعايش معو الجامعات بشكل دائم

ومستمر ،وقيادة النجاح بأنفسيم ومواكبة حركة المتغيرات المحيطة ،واليقظة اإلدارية
واالستراتيجية ،والتفاعل اإليجابي مع الثقافات العالمية المختمفة ،كما يستطيعون الفيم الصحيح

لتمك الثقافات وعدم االنسياق وراء مغرياتيا ،والبعد عن الصدمات الثقافية التي تؤثر عمييم وعمى

كمياتيم أو جامعتيم.

أما العبارات التي جاءت بدرجة متوسطة فتتمثل في قمة التمتع بذكاء عاطفي واجتماعي

في بناء العالقات عالميا ،وقمة االنطالق في أعماليم الريادية بروح المبادرة والمغامرة ،وقمة ثقة
في التعامل مع أفكار وبدائل عالمية ،وعدم االندفاع في االستجابة معيا إال بعد امتالك المعرفة

فييا وحل التعارضات التي تبدو عمييا ،وضعف القدرة عمى رؤية واستشراف المستقبل األكاديمي

عالميا ،وقد ترجع تمك النتائج إلى تركيز القيادات عمى العمل بكمياتيم في إطار المجتمع المحمي
دون التفكير في الجوانب العالمية وأن يصبحون جزءا من المنظومة العالمية ،وذلك برغم أن
العالم أصبح قرية صغيرة ،وأن اإلجراءات العالمية تؤثر عمى كافة المؤسسات الجامعية المحمية

والعالمية ،والذي يرفع من سمعة الجامعة ويزيد من قدرتيا التنافسية.
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ميارات القيادة العالمية لدى القيادات ال كاديمية

د /خالد بن محمد حمدان العصيمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -0بعد ميارات تقدير التنوع الثقافي:
جدول( )6استجابات أفراد العين ة المتعمقة ببعد تقدير التنوع الثقافي
م

العبارات

 64ييتم بمناقشة القضايا اإلنسانية والمواطنة العالمية.
 62يضمن المحافظة عمى أخالقيات العمل العالمية.
يتبنى مفاىيم التعمم التنظيمي المستمر عالميا.
2
لديو فمسفة تربوية واضحة في ضوء متغيرات العولمة.
6
 63لديو طالقة لغوية في التواصل بمغات أجنبية مختمفة.
يمتزم بحقوق الممكية الفكرية في وظائف الكمية.
0
يحقق المساواة في الوصول والمعاممة المنصفة بين الجميع.
3
يطور األعضاء عمى التفاعل مع الثقافات العالمية.
1
 66يترجم األفكار العالمية لواقع ممموس في الكمية والجامعة.
يمتمك أساليب الحوار والتفاوض واإلقناع الفكري عالميا.
2
يستطيع العمل في بيئات غير مألوفة وشديدة التعقيد.
6
يضع استراتيجية وتنظيم إداري متوافق مع التغيير العالمي.
0
 66يدعم ممارسات الحرية األكاديمية في االستقصاء والتعبير.
يتبنى مواقف غير تقميدية لمعالجة المشكالت العالمية.
4
 60يحترم الفروق الثقافية والتنوع العرقي بين األعضاء.
المجموع الكمي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الممارسة

2122
2106
2102
2100
2142
2144
2126
2136
2162
2160
2166
3111
3112
3113
3120
2130

6122
6121
6146
6123
6141
6104
6100
6100
6106
6101
6103
6100
6102
6106
6166
6106

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الترتيب
6
3
2
4
0
0
6
2
1
66
66
63
62
64
60

يتضح من الجدول( )0توافر ميارات تقدير التنوع الثقافي لدى القيادات األكاديمية في
جامعة الطائف بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2130مما يعني رؤية أفراد العينة أن
القيادات األكاديمية ييتمون بميارات تقدير التنوع الثقافي والذي يعني مجموعة متباينة من
الثقافات المتنوعة التي تمثل جزءا ميما من المجتمع ،والتي تتفاعل مع بعضيا ،بما تحممو من
عادات وتقاليد وقيم وغيرىا ،مما يعني رغبة القيادات في البعد عن الصراع الثقافي ،والفوضى
التي تسببيا الثقافات المختمفة ،ولكن حصول المحور عمى درجة متوسطة قد يعني أن أفراد
العينة يرون أن ىناك خمل في زيادة توطيد العالقة بين اليوية الوطنية والتنوع الثقافي ،وأنيم
يرغبون في أن ينطمق التنوع الثقافي من اليوية اإلسالمية التي يتميز بيا المجتمع السعودي.
أما بالنسبة لمعبارات التي جاءت بدرجة مرتفعة فتتمثل في :اىتماميم بمناقشة القضايا
اإلنسانية والمواطنة العالمية ،والمحافظة عمى أخالقيات العمل ،وتبني مفاىيم التعمم التنظيمي
والذي ينعكس إيجابيا عمى األداء الجامعي المبني عمى الكفاءة واألمانة والشفافية وغيرىا ،ولدييم
فمسفة تربوية واضحة في ضوء متغيرات العولمة؛ وقد ترجع تمك النتيجة إلى إيمان أفراد العينة
بأىمية التعميم المستمر في ضوء العولمة والذي يمقى اىتماما عالميا؛ ألنو يسيم في تطوير
األفراد في مجتمع المعرفة ،وتحقيق أىداف المجتمع التنموية ،وزيادة قدرة اإلنسان عمى التعمم
دون التقديد بالزمان والمكان ،وعدم االقتصار عمى فترة معينة من الحياة ،حيث يواكب التعميم
المستمر التدفق المعرفي ،ويعد أفرادا قادرين عمى التعمم ذاتيا.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما العبارات التي جاءت بدرجة متوسطة فتتمثل في :التزام القيادات باحترام الفروق
الثقافية والتنوع العرقي ،وضعف تبني مواقف غير تقميدية لمعالجة المشكالت األكاديمية ،ودعم
ممارسات الحرية األكاديمية ،وعدم وضع تنظيم إداري متوافق مع متطمبات التغيير العالمي ،وقد
ترجع تمك النتيجة إلى اعتماد التنظيم اإلداري الخاص بالكميات عمى لوائح تنظيم الجامعات
السعودية ،وأنيم يسعون لتطوير ذلك التنظيم بما يتواكب مع التغيرات العالمية من خالل أتمتة
األقسام واإلدارات ،وتوظيف اإلجراءات اإلدارية الحديثة ،وتحقيق االنسجام بين عناصر المؤسسة
الجامعية ،إال أن ذلك قد يعتريو بعض المركزية في اتخاذ الق اررات ،إضافة إلى االلتزام
بالممارسات التقميدية ،وضعف االستجابة بمرونة وابداع لممشكالت الصعبة ،ولكن يتم ذلك في
إطار النظام العام لمجامعة ،وقد يعني قمة توفر الوقت الكافي ليذه األعمال نظ ار لزيادة العبء
التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ،وانشغاليم بإعداد البحوث وأعمال الجودة واالعتماد.
 -3بعد الميارات التكنولوجية والقدرات المؤسسية:
جدول( )7استجابات أفراد العينة المتعمقة ببعد الميارات التكنولوجية والقدرات المؤسسية
المتوسط

م

العبارات

0

يستخدم التكنولوجيا الرقمية وأدوات التواصل االجتماعي.

62

يضمن االلتزام بمعايير الجودة النوعية البرامجية والمؤسسية.

1

يشارك زمالءه بفعالية في نظم عممية دعم واتخاذ القرار.

6

66

يوظف الشبكة واسعة النطاق في تنفيذ ميام القيادة العالمية.

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

2126

6126

مرتفعة

2126

6100

متوسطة

2146

يوظف تقنيات التعمم اإللكتروني بفعالية في الفصول الدراسية.

2131

66

قادر عمى إدارة األزمات والتعامل معيا بشكل استباقي.

2166

2

يوفر بيئة مالئمة لإلبداع المعرفي واألبحاث التطبيقية.

4
6

60

3

يبحث عن المعمومات في مصادر وشبكات عالمية متعددة.
يدعم عمميات حوكمة التعميم والشفافية والمحاسبية.

يطبق قيادة التغيير بكل اقتدار ويقيم نتائجيا أوال بأول.

2130
2160
2166
3116
3116

يستطيع العمل والمشاركة عن بعد في فرق اإلدارة االفتراضية.

3126

63

يقدم تغذية راجعة وفق المعايير والتصنيفات العالمية.

3162

64

يطبق إدارة ذكية توجد الفرص ونقاط القوة لتميز الكمية.

2
0

يطبق إدارة المواىب لتطوير واستبقاء الباحثين المتميزين.

3123

يبني القدرات التكنولوجية وتطبيقاتيا في الكمية والجامعة.

3101

المجموع الكمي

2164

044

3146

6101
6106
6103
6100
6102
6100
6100
6106
6106
6106
6104
6166
6100
6106

الممارسة

الترتيب
6

متوسطة

3

متوسطة

4

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة

متوسطة
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ميارات القيادة العالمية لدى القيادات ال كاديمية

د /خالد بن محمد حمدان العصيمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتضح من الجدول( )6توافر الميارات التكنولوجية والقدرات المؤسسية بدرجة
متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2164وىو ما يعني رؤية العينة أن القيادات األكاديمية بجامعة
الطائف يستخدمون التقنية ووسائل التواصل االجتماعي ،وقد تبدو تمك النتيجة طبيعية في ظل
الثورة العممية والتكنولوجية التي يشيدىا العالم ،واإلمكانات التكنولوجية الكبيرة بجامعة الطائف،
ولكن حصول ىذا المحور عمى درجة متوسطة قد يعني أن أفراد العينة يرون أن ىناك بعض
الميارات المعموماتية والتكنولوجية قد ال تتوفر لدى القيادات األكاديمية أو أنيا تتوفر بدرجة
قميمة ،مثل ميارات المتقدمة في البرمجة أو الحماية اإللكترونية وغيرىا ،أما بالنسبة لمعبارات التي
جاءت بدرجة مرتفعة فتتمثل في :استخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات التواصل االجتماعي،
وتوظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ ميام القيادة العالمية ،وىو ما يعني قدرة القيادات عمى
استخدام اإلنترنت واألجيزة اإللكترونية بشكل سميم وتوظيفيا في خدمة الجامعة ،والقيام بالميام
بطرق جديدة ومبتكرة ،وىو ما ينعكس عمى جودة األداء بالجامعة ،وتطويرىا بما يحقق الميزة
التنافسية المستدامة ،وتمبية متطمبات سوق العمل المحمي والعالمي.
كما جاءت معظم العبارات بدرجة متوسطة؛ لتدل أن ىناك جيودا تبذل في ضمان
االلتزام بالجودة النوعية البرامجية والمؤسسية ،وتوظيف التعمم اإللكتروني في تقديم برامج
ومقررات األقسام العممية ،ولكن تمك الجيود قد تكون ليس عمى المستوى المطموب ،وقد ترجع
تمك النتيجة إلى اختالف الرؤى لدى القيادات فيما يتعمق بتوظيف الميارات المعموماتية
والتكنولوجية واالستخدام الفعمي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتقنيات الرقمية ،أو قمة
انتقال البعض من الطور التقميدي والتركيز عمى الميارات التقميدية إلى الطور اإلبداعي
والعالمي ،أو قمة تمكن القيادات من الميارات التكنولوجية بما يمكنيم من إدارة نظام التعميم
الرقمي اإللكتروني ،أو أن القيادات يرون أنيم يعممون في بيئة محمية وال داعي لتنفيذ ميام
القيادة العالمية ،وأنيم يمتمكون القدرة عمى إدارة األزمات والتعامل معيا بشكل استباقي في ضوء
اإلمكانات المتاحة ،ويصمون إلى المعمومات من مصادر متعددة محمية وعالمية بما يخدم
مصالحيم الشخصية ومصالح جامعتيم ،ويوفرون بيئة مالئمة لإلبداع المعرفي واألبحاث
التطبيقية في ضوء اإلمكانات المتاحة من أجيزة ومعدات وميزانية وغيرىا ،كما أنيم يستطيعون
العمل عن بعد في فرق اإلدارة االفتراضية إذا ما أتيحت ليم الفرصة لذلك.
أما العبارات التي جاءت في المرتبة األخيرة فتعني رؤية أفراد العينة أن القيادات يطبقون
إدارة ذكية توجد الفرص ونقاط القوة لتميز المؤسسة بدرجة ضعيفة ،وضعف تقديم التغذية
الراجعة وفق المعايير والنتائج العالمية والمقارنات المرجعية ،وضعف تطبيق معايير ومؤشرات
االعتماد األكاديمي العالمية ،وقد ترجع تمك النتيجة إلى ضعف رغبة القيادات في تغيير طرق
العمل والتنافس مع الجامعات النظيرة ،وقمة تنظيم فرق عمل لتحقيق النجاح والتميز ،أو قمة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضوح الرؤية الخاصة باإلدارة الذكية التي تستثمر الفرص ونقاط القوة إليجاد الحمول الناجحة
لمتحديات التي تواجو العمل الجامعي ،أو أن القيادات يعتقدون أنيم يطبقون اإلدارة الذكية من
وجية نظر محمية دون التعرف عمى أفضل الممارسات العالمية ،ودون بناء شبكة معمومات
عالمية متميزة تسيم في تحقيق الجودة والتميز المؤسسي ،وتوفر ليم تغذية راجعة وفق المعايير
والتصنيفات والمقارنات المرجعية العالمية ،ضعف الرغبة في تطوير مياراتيم وقدراتيم وفق
أحدث الممارسات إلدارة المواىب واستقطاب الباحثين المتميزين.

 -4بعد ميارات بناء الشراكات والتحالفات:
جدول( )8استجابات أفراد العينة المتعمقة ببعد ميارات بناء الشراكات والتحالفات
م

العبارات

0
62
3
2
66
2
6
0
63
66
4
6
64
1
60

يشجع الحضور والمشاركة في المؤتمرات العالمية.
يوائم البرامج مع احتياجات سوق العمل عالميا.
يدعم البحث والتطوير لجوانب المنظومة التعميمية.
يشجع التنافس لمحصول عمى التميز العالمي.
يفعل برامج التنمية المستدامة والبيئية عالميا.
يقارن إنجازات المؤسسة بنماذج إقميمية وعالمية.
يشجع إجراء البحوث المشتركة مع النظراء عالميا.
يطور االتفاقيات والتعاون مع كميات وجامعات متميزة.
يرصد أفضل الممارسات األكاديمية لالستفادة منيا.
يسعى لممشاركة في التصنيفات العالمية المتخصصة.
يبني روابط وعالقات توأمة مع الجامعات المتميزة عالميا.
يفعل التبادل األكاديمي وعمميات تدويل التعميم العالي.
ينوع مصادر التمويل بالمؤسسة من موارد وامكانات متعددة.
يشجع االستثمار المعرفي والتكنولوجي مع الشركات العالمية.
يفعل الييئة االستشارية من ذوي العالقة والخبرة عالميا.
المجموع الكمي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الممارسة

2162
2100
2142
2146
2121
2126
2134
2162
3111
3112
3161
3166
3100
3132
3161
2160

6142
6140
6122
6141
6121
6144
6104
6104
6102
6103
6100
6102
6103
6102
6102
6102

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة
متوسطة

الترتيب
6
3
2
4
0
0
6
2
1
66
66
63
62
64
60

ويتضح من الجدول( )2توافر ميارات بناء الشراكات والتحالفات لدى القيادات الجامعية
في جامعة الطائف بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2160وىو ما يعني رؤية أفراد العينة
أن القيادات األكاديمية ييتمون بتمك الميارات؛ وذلك لما لمشراكات والتحالفات من أىمية في
الوقت الحالي؛ حيث أنيا أحد مفاتيح النيوض بالمجتمع ،كما أنيا تعمل عمى التنسيق بين جيود
القيادات الجامعية والمؤسسات األخرى؛ لتعبئة كافة الموارد بأنواعيا المختمفة ،والذي يسيم في
تحقيق تنمية متكاممة ومستدامة لمجامعة والمجتمع ،ولكن حصول ىذا المحور عمى درجة
متوسطة يؤكد أن بناء الشراكات والتحالفات يحتاج إلى بذل المزيد من الجيود من قبل القيادات
األكاديمية وبحيث يتم تحقيق التعاون والتضامن لتحقيق أىداف الجامعة والمجتمع.
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ميارات القيادة العالمية لدى القيادات ال كاديمية

د /خالد بن محمد حمدان العصيمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وب النسبة لعبارات ىذا المحور التي جاءت بدرجة مرتفعة فتتمثل في :تشجيع القيادات
الحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العممية؛ وتوفير فرص التعاون مع المؤسسات
الحكومية والخاصة المختمفة لتحقيق احتياجاتيا من البرامج ،وأنيم يدعمون البحث والتطوير في
جميع جوانب المنظومة التعميمية ،كما أن تطوير المنظومة التعميمية يسيم في تحقيق كفاءات
أساسية ومتميزة الستمرار الجامعة في إبداع طرق جديدة وفاعمة لتقديم خدماتيا المختمفة ،كما
يرى أفراد العينة أن القيادات يشجعون التنافس لمحصول عمى تميز المؤسسة محميا وعالميا،

ويقارنون إنجا ازت المؤسسة بنماذج عديدة إقميمية وعالمية ،ويشجعون إجراء البحوث المشتركة
مع النظراء عالميا ،وذلك ألن التعاون والتنافس يمكن الجامعة من السعي ألن تبقى متميزة في
وظائفيا المختمفة ،وتزيد من قدرتيا عمى التعامل مع المتغيرات المحيطة ،لما لذلك من أىمية في
رفع تصنيف الجامعة عالميا ،والتعرف عمى العوامل الحاسمة في نجاح الجامعات ،وزيادة القدرة
عمى اتخاذ الق اررات لمواجية تحديات سوق العمل ،ومساعدة الجامعة عمى أن تكون أفضل مما
ىي عميو ،أما العبارات التي جاءت بدرجة متوسطة فتتمثل في :أن تكون المؤسسة منتجة
ومعتمدة عمى نفسيا ،وأن تتم عمميات مقارنة مرجعية ليا وفق أفضل الممارسات العالمية
واالستفادة من تطبيقيا في كميات الجامعة ،مما قد يرجع ذلك إلى وجود بعض المعوقات التي
تعوق تنفيذ تمك الممارسات والتي قد تتمثل في ضعف الميزانيات المالية والمادية ،وقمة وجود
الرؤى الطموحة لدى البعض ،وافتقاد البعض لثقافة تبادل المعمومات ،وقمة ميل البعض نحو
تبني عمميات التغيير ،أو الخوف من الخطأ والخضوع لممحاسبة.
وجاءت معظم العبارات بدرجة متوسطة لتؤكد أن القيادات يتمتعون ببعض الميارات في
بناء الشراكات والتحالفات ويفتقدون لمبعض اآلخر ،أو أنيم لدييم تمك الميارات ولكن ال يحاولون
ممارستيا في الواقع الميداني ،أما العبارات التي جاءت في مراتب متأخرة فتؤكد عمى أن القيادات

ال يفعمون الييئة االستشارية من ذوي العالقة محميا وعالميا ،وقد ترجع تمك النتيجة إما إلى عدم
وجود ىيئات استشارية عمى المستوى المحمي والعالمي ،أو أن ىناك العديد من المعوقات التي
تعوق تشكيل وتفعيل عمل تمك الييئات مثل ضعف التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع
المحمي ،أو أن ىذه الييئات ال يتم االستعانة بيا إال في األمور الميمة جدا كإنشاء برامج أو
إلغاء أخرى ،أو أن اجتماعات تمك الييئات قد تكون صورية عمى الورق فقط ،أو نقص الوعي
الالزم لدى تمك الييئات باألدوار المنوطة بيا ،أو انشغال أعضاء تمك الييئات بأحواليم الخاصة
وبأعماليم التي قد تشغميم عن المشاركة مع الجامعة ،كما أكد أفراد العينة أن القيادات ال
يشجعون االستثمار المعرفي مع الشركات المحمية والعالمية ،وبشكل يؤدي إلى تنويع مصادر
التمويل وفق الشراكات العالمية ،عمى الرغم مما يحققو االستثمار المعرفي مع الشركات من فوائد

043
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث أنو يجعل الجامعة تعتمد عمى مواردىا الخاصة ،كما يسيم االستثمار المعرفي في الوصول
بالجامعة إلى المعايير العالمية لمجودة ومنافسة الجامعات العالمية ،وعمى الجانب اآلخر تستفيد
الشركات من اإلمكانات العممية لمجامعة وكوادرىا المتخصصة بما يحقق تنمية مستدامة لتمك
المؤسسات ،كما يعد االستثمار المعرفي من أىم الركائز لتحقيق التقدم التقني الذي يمكن
بواسطتو رفع مستوى تصنيف الجامعات ،وقد يرجع عدم تشجيع القيادات عمى االستثمار
المعرفي مع الشركات المحمية والعالمية إلى غياب التواصل بين الجامعة والشركات المحمية

والعالمية ،أو قمة الميزانيات المخصصة لمبحث العممي في الجامعة ،أو قمة اقتناع بعض
القيادات بأىمية االستثمار المعرفي مع الشركات ،أو اتسام البحوث الجامعية بالتقميدية ،أو عدم
وجود الضوابط والتشريعات واآلليات المحددة التي تحكم عممية االستثمار المعرفي مع الشركات
المحمية والعالمية.
ولإلجابة عن السؤال الثاني ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات
العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية ،والتي قد تعزى
لمتغيرات :الجنس ،الكمية ،سنوات الخبرة ،الدرجة العممية؟ تم تحميل استجابات عينة الدراسة وفقا

لألبعاد التالية:

 -6لمكشف عن الفروق بين متوسطات أفراد العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى
القيادات األكاديمية التي قد تعزى لمتغيري الجنس والكمية ،تم استخدام اختبار ت"
لممجموعات المستقمة ( )Independent Samples T-Testلممقارنة بين استجابات فئات
عينة الدراسة ،وجاءت النتائج كما في الجدولين ( )66 ،1التالية:
جدول( )9نتائج اختبار "ت" لمفروق بين متوسطات فئات عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس
م

األبعاد

6

ميارات الشخصية العالمية

3

ميارات تقدير التنوع الثقافي

2

ميارات تكنولوجية وقدرات مؤسسية

4

ميارات بناء الشراكات والتحالفات

درجة توافر ميارات القيادة العالمية

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور

11
644
11
644
11
644
11
644
11
644

42166
06121
46136
06130
42116
40164
42143
41130
623103
610100

60100
63162
64166
66100
62120
66106
60134
63126
00141
43106

049

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

61032

61660

61604

61661

61406

61642

21320

61666

31362

61632
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ميارات القيادة العالمية لدى القيادات ال كاديمية

د /خالد بن محمد حمدان العصيمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من الجدول( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6160بين
متوسطات استجابات العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية وفي بعد ميارات بناء
الشراكات والتحالفات ،وىذه الفروق تعزى لمجنس ولصالح الذكور ،مما يعني اختالف رؤية أفراد
العينة من الذكور واإلناث في تقدير توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية ،وقد
تفسر تمك النتيجة بتفوق أفراد العينة من الذكور عمى اإلناث في االىتمام بمالحظة ميارات
القيادة العالمية ،وقد تبدو تمك النتيجة طبيعية ،وذلك بحكم الظروف االجتماعية لإلناث ،والتي قد
ال تتيح لين الفرصة في المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية وعقد الشراكات والتحالفات،
وحضور الدورات التدريبية التقنية وغيرىا ،أما الذكور فيميمون إلى التواصل والتفاعل مع القيادات
األكاديمية ومع آخرين في جامعات أخرى ومجتمعات أخرى سواء محمية أو عالمية ،بينما ال
توجد فروق عند أي مستوى من مستويات الداللة بالنسبة لمحاور (ميارات شخصية عالمية،
ميارات تقدير التنوع الثقافي ،ميارات تكنولوجية وقدرات مؤسسية)؛ مما يعني اتفاق أفراد العينة
من الذكور واإلناث حول ىذه المحاور؛ ألنيم يعممون في مؤسسة واحدة وبيئة اجتماعية وثقافية
واحدة ويتعرضون لنفس المشكالت والتحديات تقريبا.
وتختمف نتائج الدراسة مع نتائج وردت في دراسة ;(Patterson; Dannhauser
) Stone, 2007والتي أكدت عمى أن القيادات النسائية أكثر فاعمية وطبيعية من الرجال في
ميارات القيادة العالمية ،في الجوانب العالئقية والتحويمية والحساسية واليقظة ،وفي الكفاءات
األساسية لمقيادة العالمية المتمثمة في الوعي الذاتي والمشاركة في التحول الشخصي والفضول
المعرفي؛ بينما يميل الرجال إلى أن يكونوا أكثر فعالية في ممارسة السمطة والسيطرة .ومع ما
ورد في دراسة ( )University of Cambridge Institute, 2017التي وجدت أن النساء
أكثر من الرجال في ميارات القيادة العالمية ،خاصة في التعاطف واالبتكار والتوصل إلى حمول
وسط وأكثر عرضة لمدفاع عن المعتقدات والعمل عمى تحسين الجودة وأكثر صدقا وأخالقية ،كما
أن النساء في المناصب العميا يؤدون عمال أفضل من الرجال ،ويتعاممن مع القضايا االجتماعية
مثل التعميم والرعاية الصحية أفضل بينما الرجال أفضل في التعامل مع األمن القومي والدفاع.
جدول( )12نتائج اختبار "ت" لمفروق بين متوسطات فئات عينة الدراسة وفقا لمتغير الكمية
م

المحور

6

ميارات شخصية عالمية

3

ميارات تقدير التنوع الثقافي

2

ميارات تكنولوجية وقدرات مؤسسية

4

ميارات بناء الشراكات والتحالفات
درجة توافر ميارات القيادة العالمية

الكمية

العدد

إنسانية
عممية
إنسانية
عممية
إنسانية
عممية
إنسانية
عممية
إنسانية
عممية

664
631
664
631
664
631
664
631
664
631

084

المتوسط
الحسابي

03162
46102
06116
46123
40104
44162
42120
40162
612106
624162

االنحراف
المعياري
63140
64136
63166
62162
66106
66112
63100
64166
40100
06130

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

31030

61661

31362

61631

61031

61660

31611

61666

31236

61630
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من الجدول( )66وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6160بين
متوسطات استجابات العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية وفي بعد ميارات الشخصية
العالمية ،وىذه الفروق تعزى لمكمية ولصالح الكميات اإلنسانية ،مما يعني اختالف رؤية أفراد
العينة من الكميات العممية واإلنسانية في تقدير درجة توافر ميارات القيادة العالمية في جامعة
الطائف لدى القيادات األكاديمية والتي ترجع لمتغير الكمية ،وقد تفسر تمك النتيجة بوعي أفراد
العينة من الكميات اإلنسانية بميارات القيادة العالمية وأىميتيا في االستفادة من الميارات
والخبرات والتقنيات اإلدارية المتقدمة نتيجة لمتعاون بين الجامعات ،ومساعدة الجامعة عمى فيم
فوائد المشاركة الدولية ،والتعرف عمى أفضل الممارسات القيادية العالمية ،وتوظيفيا في خدمة
الجامعة ،ورصد التطورات العالمية ،واقامة خطوط اتصال مع المؤسسات النظيرة ،وقد تبدو تمك
النتيجة طبيعية نظ ار ألن بعض الكميات اإلنسانية ليا عالقة بالقيادة واإلدارة؛ وتقوم بتدريس
بعض المقررات مثل القيادة التربوية ،إدارة األعمال ،وضمان الجودة واالعتماد ،وغيرىا ،بينما ال
توجد فروق عند أي مستوى من مستويات الداللة بالنسبة لمحور (ميارات تكنولوجية وقدرات
مؤسسية)؛ مما يعني اتفاق أفراد العينة من الكميات العممية واإلنسانية حول ىذا المحور؛ حيث
تحتاج أي قيادة سواء في الكميات العممية أو اإلنسانية لتمك الميارات وخاصة في ىذا العصر
الذي ارتبطت فيو التقنية بكل المستويات الوظيفية ،والتي بدورىا تمكن القيادات من استثمار
اإلمكانات التكنولوجية اليائمة سواء عمى المستوى المحمي أو العالمي.
 -0لمكشف عن الفروق بين متوسطات أفراد العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية
لدى القيادات األكاديمية التي قد تعزى لمتغيري سنوات الخبرة والدرجة العممية ،تم استخدام
اختبار "ف" تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلممقارنة بين استجابات فئات
عينة الدراسة ،وجاءت النتائج كما في الجدولين (:)62 ،66
جدول( )11نتائج اختبار "ف" لمفروق بين استجابات فئات عينة الدراسة طبقا لسنوات الخبرة

م

األبعاد (الميارات)

6

شخصية العالمية

3

تقدير التنوع الثقافي

2

تكنولوجية وقدرات
مؤسسية

4

بناء الشراكات
والتحالفات

درجة توافر ميارات القيادة
العالمية

درجات
الحرية

مصدر التباين

3

بين المجموعات

مجموع المربعات
62211016

متوسط
المربعات
1611242

داخل المجموعات

346

426011364

6611400

داخل المجموعات

346

211661412

6001303

داخل المجموعات

346

236661663

6201306

داخل المجموعات

346

400341410

6211020

داخل المجموعات

346

0024241062

32601166

3

بين المجموعات

3

بين المجموعات

3

بين المجموعات

3

بين المجموعات

084

1621664
2661624

66441362

626421626

4011626
4201643
0631621

16661060

قيمة ف

مستوى
الداللة

01630

61666

31606

61600

21612

61642

21660

61662

21124

61636
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ميارات القيادة العالمية لدى القيادات ال كاديمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من الجدول( )66وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6160بين
متوسطات استجابات العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية وفي جميع األبعاد عدا بعد
ميارات تقدير التنوع الثقافي ،وىذه الفروق تعزى لسنوات الخبرة مما يعني اختالف رؤية أفراد
العينة في تقدير درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الطائف
وذلك بحسب فئات سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة ،ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي من
الفئات ،تم استخدام اختبار شيفية ( ،)Scheffeوجاءت النتائج في جدول(:)63
جدول ( )10نتائج اختبار شيفية لمفروق بين فئات سنوات الخبرة
م
6

األبعاد
ميارات شخصية عالمية

2

ميارات تكنولوجية وقدرات مؤسسية

4

ميارات بناء الشركات والتحالفات
درجة توافر ميارات القيادة العالمية

سنوات الخبرة

العدد

أقل من  0سنوات
من  0ألقل من 66
 66سنوات فأكثر
أقل من  0سنوات
من  0ألقل من 66
 66سنوات فأكثر
أقل من  0سنوات
من  0ألقل من 66
 66سنوات فأكثر
أقل من  0سنوات
من  0ألقل من 66
 66سنوات فأكثر

02
06
632
02
06
632
02
06
632
02
06
632

المتوسط
الحسابي

0416160
4012010
4216006
4616662
4312206
4013063
4416664
2112242
4616060
36410241
62616602
62212001

أقل من 0
سنوات
*014242

من  0إلى أقل من
 66سنوات
*612262
*012162
*414266
*3210310

ويتضح من الجدول( )63أن الفروق كانت بين فئة (أقل من  0سنوات) من ناحية
وفئتي (من  0إلى أقل من  66سنوات) و( 66سنوات فأكثر) في درجة توافر ميارات
القيادة العالمية وفي بعدي ميارات الشخصية العالمية وبناء الشراكات والتحالفات ،لصالح فئة
(أقل من  0سنوات) ،وأيضا كانت الفروق بين فئة (أقل من  0سنوات) وفئة (من  0إلى أقل من
 66سنوات) في بعد ميارات تكنولوجية وقدرات مؤسسية لصالح عينة (أقل من  0سنوات) ،مما
يعني أن سنوات الخبرة ليس ليا تأثير في درجة توافر ميارات القيادة العالمية ،وانما حداثة الخبرة
حيث نجد أن أفراد العينة األقل في سنوات الخبرة يدركون أكثر من غيرىم أىمية الميارات
الشخصية العالمية ،والميارات التكنولوجية ويطبقونيا؛ وقد ترجع تمك النتيجة إلى أن القيادات
األصغر سنا ربما تكون لدييم الرغبة في امتالك جميع الميارات ويريدون أن يكون ليم تأثير
قوي في أعماليم من خالل امتالك ميارات القيادة العالمية ،كما قد يكون بعض من ىؤالء
األعضاء قد عادوا حديثا من بعثات خارجية ولمسوا وعايشوا واقع أداء القيادات في الخارج وما
يتميزون بو من ميارات ويريدون أن يطبقوا ما رأوه ولمسوه في كمياتيم ،كما قد يرجع ذلك إلى أن
القيادات األصغر سنا قد تكون مقبمة عمى العمل القيادي ولدييم الطموح الكبير في أن يكونوا
عالمات بارزة في جامعتيم ومجتمعيم بامتالكيم ميارات القيادة العالمية.
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جدول( )13نتائج اختبار "ف" لمفروق بين استجابات فئات عينة الدراسة طبقا لمدرجة العممية
م
6
3
2
4

البعد
ميارات شخصية
عالمية
ميارات تقدير التنوع
الثقافي
ميارات تكنولوجية
وقدرات مؤسسية
ميارات بناء
الشراكات والتحالفات
درجة تطبيق ميارات
القيادة العالمية

مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع
المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات

3
346
3
346
3
346
3
346
3
60

6261226
446361624
2601126
460661620
0121044
231601063
3161036
402661646
40601202
0066661620

161162
6201202
6021400
6021611
3101663
6261462
6401262
6121322
33021666
32031616

قيمة ف

مستوى
الداللة

61422

61060

61161

61464

31606

61662

61600

61466

61104

61226

يتضح من الجدول( )62عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي من مستويات
الداللة بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية وجميع
األبعاد ،والتي قد تعزى لمدرجة العممية ،مما يعني اتفاق آراء أفراد العينة من مختمف الدرجات
العممية حول ىذه الميارات ،والذي يؤكد أن الدرجة العممية ليس ليا تأثير في درجة توافر ميارات
القيادة العالمية من وجية نظرىم ،وقد ترجع تمك النتيجة إلى جميع أفراد العينة يدركون أن نجاح
كمياتيم وأقساميم ووصوليا إلى أىدافيا مرتبط بدرجة توافر ميارات القيادة العالمية وقناعتيم بيا،
وسعييم لموصول إلى مستوى مرتفع من األداء من خالل تطبيقيا ،وأيضا قد ترجع تمك النتيجة
إلى أن التقنيات الحديثة المتوفرة بالجامعة ساعدت أفراد العينة عمى االطالع عمى تمك الميارات،
وعمى األدوار المطموبة منيم لتطبيقيا بما يتواكب مع الواقع المحمي.

ممخص النتائج والتوصيات والمقترحات
-

أن درجة توافر ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية في جامعة الطائف
متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2160وجاء ترتيب توافر الميارات عمى التوالي :الشخصية
العالمية ،تقدير التنوع الثقافي ،بناء الشراكات والتحالفات ،التكنولوجية والقدرات المؤسسية.
وكانت جميعيا بدرجة توافر متوسطة.

-

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6160بين متوسطات استجابات أفراد
العينة حول درجة توافر ميارات القيادة العالمية ،والتي قد تعزى لمجنس لصالح الذكور،
ولمتخصص لصالح الكميات اإلنسانية ،ولسنوات الخبرة لصالح أقل من  0سنوات.

-

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6166بين متوسطات استجابات أفراد
العينة حول بعد ميارات بناء الشراكات والتحالفات قد تعزى لمجنس لصالح الذكور ،وفروق
عند مستوى ( )6160حول أبعاد ميارات الشخصية العالمية وتقدير التنوع الثقافي وبناء
الشراكات والتحالفات ،قد تعزى لمتخصص لصالح التخصصات اإلنسانية .وحول ميارات
الشخصية العالمية والميارات التكنولوجية والقدرات المؤسسية قد تعزى لسنوات الخبرة
لصالح أقل من  0سنوات.
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-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي من مستويات الداللة بين متوسطات
استجابات أفراد العينة حول الدرجة توافر ميارات القيادة العالمية وجميع األبعاد قد تعزى
لمدرجة العممية.

في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الميدانية توصي الدراسة بما يمي:
-

إتاحة الفرص لمقيادات األكاديمية بالجامعة لمحصول عمى منح زمالة مع القيادات
األكاديمية بالجامعات األجنبية لمتعرف عمى األساليب الحديثة في القيادة العالمية.

-

وضع إجراءات محفزة لتعزيز التعاون والتنافس معا بين القيادات األكاديمية في جامعة
الطائف والقيادات األكاديمية بالجامعات المناظرة في الخارج؛ من أجل فيم أفضل لقضايا
التعميم العالي الراىنة وانعكاساتيا عمى المستوى المحمي والعالمي.

-

تمكين القيادات األكاديمية في جامعة الطائف باعتبارىم قيادات قادرة عمى مواجية
التحديات ،وفيم اإلشكاليات العالمية؛ وبما يحقق التحول نحو مفيوم القيادة العالمية.

-

رصد معوقات تطبيق ميارات القيادة العالمية لدى القيادات األكاديمية في جامعة الطائف،
والعمل عمى الحد منيا؛ لتحقيق أىداف الجامعة ،وتعزيز قدرتيا التنافسية.

-

وضع برامج تدريبية مبتكرة لتدريب القيادات األكاديمية في جامعة الطائف عمى ميارات
القيادة العالمية وأن يمتمكون عقمية عالمية ومنظور نظمي وذوي ثقافة عالمية خالقة.

-

تحديث البرامج والممارسات القيادية في جامعة الطائف بما يتواكب مع متطمبات القيادة
األكاديمية العالمية؛ وذلك بتعزيز الوعي بالتنوع الثقافي والتفاىم بين الثقافات ،والتعامل مع
المتغيرات التكنولوجية والمعموماتية ،وتعزيز أدوارىم في المجتمع المحمي والعالمي.

-

تشجيع القيادات األكاديمية بالجامعة عمى التعامل مع المصادر المختمفة من المعمومات
والثقافات واألحداث بعقمية منفتحة ونقدية ،وتعزيز القيم واألخالقيات المبنية عمى معرفة
القضايا العالمية ،مع االعتزاز بذاتيتيم وخمفياتيم الثقافية واألخالقية.

-

وضع نظام لمحوافز المادية والمعنوية يكافئ جيود القيادات األكاديمية في جامعة الطائف
الذين يتميزون في تطبيق ميارات القيادة العالمية ،ويحققون مستوى أداء متميز عالميا.

-

تشجيع القيادات األكاديمية في جامعة الطائف عمى المشاركة في الندوات والمؤتمرات
المحمية والعالمية؛ لتنمية ميارات القيادة العالمية لدييم؛ ومراعاة الفروق الثقافية والعممية.
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المراجع
أوال :المراجع العربية:
حسين ،محمد جاد؛ العاني ،وجيية ثابت ( .)3660خصائص القيادة المدرسية العالمية ودرجة
تحققيا لمديري المدارس الثانوية في مصر وسمطنة عمان ،دراسة مقارنة.
مجمة اإلدارة التربوية.366–00 ،)0(3 ،
خميل ،محاسن؛ خالد ،إيمان أحمد؛ الشيباني ،صفيو مختار ( .)3662معوقات الشراكات الدولية
في التعميم العالي :دراسة حالة مشروع الشراكة التعميمي بين كمية اإلدارة
واالعمال في جامعة األميرة نورة بالسعودية وجامعة مدينة دبمن بإيرلندا.
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي،)2(22 ،
.01-42
الزىراني ،إبراىيم حنش ( .)3662القيادة االستراتيجية وأثرىا في تطوير قدرات التعمم التنظيمي
بجامعة أم القرى .المجمة الدولية لألبحاث التربوية ،جامعة اإلمارات،
.322-621 ،)3(4
السكيتي ،محمد إبراىيم؛ الزبون ،محمد سميم ( .)3666تطوير استراتيجية مقترحة لمجامعات
السعودية لمواجية التغيرات والتحديات التربوية في ضوء وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس لكميات التربية فييا .المجمة العربية لضمان جودة
التعميم الجامعي.634-11 ،)32(66 ،
الشثري ،عبدالعزيز ناصر ( .)3660واقع ومتطمبات التخطيط االستراتيجي بالجامعات السعودية
لتحسين قدرتيا التنافسية .مجمة العموم التربوية.324-330 ،)0( ،
الشيري ،عثمان عمر ( .)3660الميارات القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة
الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
الطيطي ،محمد عبداإللو؛ الشمري ،عادل عايد ( .)3660درجة إدراك أعضاء ىيئة التدريس
ألىمية متطمبات القيادة النوعية وواقع تبنييا في جامعتي القدس وبيرزيت
بفمسطين وجامعة الممك فيصل الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية.
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،
.626-10 ،)64(4
عيد ،ىالة فوزي ( .)3660تصور مقترح لتحقيق القيادة اإلبداعية لدى القيادات الجامعية
بالمممكة العربية السعودية .مجمة دراسات عربية في التربية وعمم
النفس.430–226 ،06 ،
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