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LEADERS AT JORDANIAN UNIVERSITIES FOR
GLOBAL LEADERSHIP SKILLS
Mohammed Falah Ali KHAWALDEH1
Abstract
The aim of this study was to investigate the level of practice of academic leaders
at Jordanian universities for global leadership skills. To achieve the purpose of the
study, the researcher followed the descriptive approach. The sample of the study
comprised (94) faculty members, and a questionnaire of global leadership skills was
constructed consisting of seven dimensions: culture, Global vision, Global Strategic
Planning, Global Human Resources, Global Organization Structure, Global Learning,
Global Operations, Global Mentality). The results revealed that the level of staff
assessment of the level of global leadership skills is weak for all dimensions
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درجة ممارسة القيادات األكاديمية بالجامعات األردنية لمهارات
القيادة العالمية
الدكتور محمد فالح علي خوالدة
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية -عمان – االردن
الملخص
هددت هذهددلدذاست الددفذاس مددوذ ددجذ مددرسةذا قددفذ ا لددفذاس ددااا ذا اا ددفذ
باسجا عا ذا ان فذس ها ا ذاس داا ذاسعاس دفوذتسري ددذهدتدذاست الدفوذقدتةذا ر دااذ
لىذاس نهجذاسسصفيوذتت سنهذ نفذاست الفذ جذ()94ذ ضسذه ئفذتدت ،وذ داذقدتةذ
بناءذالربانفذس ها ا ذاس اا ذاسعاس فذوذتت سندهذ دجذلدبعفذببعدااذهدي ذ(اسق ا دفوذتاستة دفذ
اسعاس دفوذاسرطيد الذا لددرتات جيذاسعدداس يوذاس دسا اذاسبمددت فذاسعاس ددفوذاسه لددفذاسرن ددفذ
اسعاس ددفوذاسددرعلعذاسعدداس يوذاسع ل ددا ذاسعاس ددفوذاسع ل ددفذاسعاس ددف)ذت مددفهذاسنرددا جذ ددجذب ذ
مرسةذت ت تا ذب ضاءذه ئفذاسرت ،ذس مرسةذ ها ا ذاس اا ذاسعاس فذضع فاذتسج د ذ
ا بعااذ .ذ
الكلمات المفتاحية:ذاس ااا ذا اا فذ,ذاسجا عا ذا ان فذ ,ها ا ذاس اا ذاسعاس ف .ذ
ذ
ذ

المقدمة:
فذوذ اذباةذإسىذحتتثذتغ دتا ذ
ذذذذذذتساقهذ ؤلما ذاسرعل عذاسعاسيذاس سمذتيت ا ذ
لددىذ ا ددفذا صددعت ذا ةر دداا فذتاسرتبس ددفذتاسم ال د فذتا قر ا ددفذتاسق ا ددفذتسددعذ عددتذ
اسعاسعذ اذ ا ذوبلذبصبحذ ذشيءذ هذثابراًذإ ذاسرغ تذذاتهذوذتهلاذبالذشكذ فتضذتقدساذ
ن سذجذة اايذ اس يذةاا ذ لىذاسع لذ يذ قلذهلدذاسب ئ فذاسعاس فذوذتاسر وذ د ذببعااهداذ
اس طرلففذ .ذ
ذذذذذذذت ج ذببتز ذتتا ا ذاسعسس ف ذ لى ذاسرعل ع ذاسعاسي ذ ا ذحتاته ذاسسث ف ذاسرسق ه فذ
سل سنم س( ,2004ذ )UNESCOذ ي ذبتتز ذبطتاد ذقت ت ذت سم ذبرس ت ذاسرعل ع ذ قل ذاسمت ا ذ
اس رعتا ذاسجنم ا ذو ذتقا عا ذاسمت ا ذو ذتشت ا ذتلا ل ذاإل الم ذو ذتظهس ذبش الذ
قت ت ذسرس ت ذاسرعل ع ذ ج ذبعتو ذتاسرعل ع ذا رتاضيو ذذتاسرعل ع ذتقهذا ًذسسقه ذو ذتتنسع ذب بتذ
يذاس ؤهال ذتاسمهااا ذاسعل فذ .ذ
ذذذذ.ذ ذ
ذذذذذذت جذخاللذةتاءا ذاسباحثذ يذباب ا ذا الرهذتقتذب ذا بياثذاسرديذت دهذ ديذهدلاذ
اس جددالذ دديذاسمددنسا ذا خ ددت ذةددتذانر لددهذ ددجذن دداذجذاس دداا ذاسر ل ت ددفذإسددىذاسرت د ذ لددىذ
ضدددتدذقت دددتذ دددجذاس ددداا ذتهدددسذاس ددداا ذاسعاس دددفذت ددديذهدددلاذاس دددتاذةدددامذ ا دددا ا ذ
تب تغددت)(Marquardt&Berger2000ذبسضدد ذن سذقدداًذسل دداا ذاسعاس ددفذتذسددكذبعددتذا الدددفذ
مرف ضفذ لىذ تاذ جذاس ن ا ذاسعاس فذ يذاسس ا ذاس ريدت ذا ت دفذت ر دس ذهدلاذ
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اسن سذجذ جذلبعفذ هدا ا ذ نبغديذب ذ رل هداذاس ا دتذاسعداس يذتهديذخلددذاسق ا دفذتاستة دفذ
اسعاس ددفوذتاسرطي د الذا لددرتات جيذاسعدداس يوذتتن ددفذاس ددسا اذاسبمددت فذاسعاس ددفوذتإ ددتااذ
اسع ل فذاسعاس فوذتإنماءذاسع ل ا ذاسعاس دفوذتتع د ذاسه لدفذاسرن دفذاسعاس دفوذتتع د ذ
اسدددددرعلعذاسعددددداس يوذتةدددددتذب دددددتذذسدددددكذاسن دددددسذجذ دددددتاذ دددددجذاست الدددددا ذت نهددددداذا الدددددفذ
س ف د ج()Leven,2001تتسنددت الذتآ شددباةي()Lundval &Archibugi2002ذتةددامذبريب دددذهددلاذ
اسن دددسذجذ لدددىذ ؤلمدددا ذاسرعلددد عذاسعددداسيذ ددديذاسس دددا ذاس ريدددت ذا ت دددفذاسباحدددثذ
تبتتمدددس و( )Robertson,2005,p9سندددهذن سذقددداًذ ه ددداًذس ساقهدددفذاسريدددت ا ذاس رنس دددفذ
سلجا عا ذاسعاس فذ .ذ
ذذذذذذتس ددتذبثبرددهذاسعت ددتذ ددجذاست الددا ذبه ددفذاس دداا ذاسعاس ددفذسل ن ددا ذ ددتذبقددتةذ
ةسستل ثذو(Goldsmith 2003ذ)ا الفذس عت فذ ها ا ذ ا ل فذاس اا ذ ديذ()200ذ ن دفذ
اس ددفذ انددهذإقابددا ذاسع نددفذحددسلذ(72ذ)ذ ن ددتاًذ ددجذب هدداذبهددعذسفا ل ددفذاس دداا ذ دديذ
اس اضيذوذتاسياضدتذوذتاس مدر بلذوذ اندهذاسنر جدفذبندهذ ديذاس اضديذتاسياضدتذسدعذت دجذ
ا ربا ا ذاسعاس فذ جذض جذا قابا ذوذب ن اذ يذة اا ذاس مر بلذ ا ذهلاذاسعن تذسدتةذ
ب ددتااذاسع نددفذوذ دداذ عندديذب ذاس دداا ذاسفا لددفذ بددتذتب ذت ددس ذ اس ددفذاسمد فذ دديذ ددتناذ
اسياضت.ذ ذ
ذذذذذتتتة ذسي ذو ذ( )Le,2016ذبنه ذ بت ذ ج ذتس ت ذاسم ا ذاسراس ف ذسل ا ت ذاسعاس ي ذتهي ذ ذ
اسرف ت ذاسعاس ي ذو ذتت ت ت ذاسرعتا ذاسق ا ي ذو ذتتيس ت ذاس ها ا ذاسر ن ف ذو ذتبناء ذاسرياسفا ذ
تاسمتا ا ذ
ذذذذذ ذ
ذذذذذإ ذ ؤلما ذاسرعل ع ذاسعاسي ذ ذ لى ذ ات ها ذات ذ ب ت ذ ي ذتلب ف ذاحر اقا ذاس جر ذ
بل ذهي ذاس يس ذاست  ،ذ ي ذاسس اء ذب ريلبا ذاسرن ف ذاس مرتا ف ذ ي ذظل ذاس رغ تا ذ
اسعاس ف ذاس رراس ف ذو ذاسري ذقعله ذاسعاسع ذ نفرح ذبعضه ذ لى ذبعض ذو ذا ت ذاسلي ذباة ذإسىذ
ذو ذ
تع ذت ا ت ذحت ذاس نا مف ذو ذ لع ذ عت ذ عرتد ذإ ذباس ؤلمف ذاس رفسةف ذتاس ر
ؤلما ذاس سم ذتساقه ذتبت قف ذ ب ت ذتيت ا ذت طاطت ذـــ ذااخل ف ذتخا ق ف ذـــ ذتهتاذ
س  ،ذ ال ذتي ها ذ هتا ها ذتغا اتها ذو ذبل ذتهتا ذتقساها ذ ي ذحت ذذاته.ذاس اسحوذ( )2013ذ.ذ
ت ي ذنف،ذاسم اق ذ ؤ ت ذ لرس و ذ()Milton, 2001, P.13ذ يذا الرهذوب سسهعذ ذإ ذتي دذ
تنا م فذاس ؤلما ذ يذاس ت ذاسياايذتاسعمت ج ذلسدذ ذ مر ت ذ جذا رالكذاسر نسسسق اذ
اس رفسةفوذتس جذبا رالكذاس سا اذاسبمت فذاسعاس ف.ذتاتفدذ لذت ا ثيذ( McCarthy, 2010
 )P95ذتحمن ااد ذ( ذ Hassanzadeh, 2015ذ) ذ ذ لى ذب ذاس ا ت ذاسعاس ي ذ رلك ذاسعت ت ذ جذ
اس ها ا و ذ قل ذاإلبتاع ذتا بر ا ذتاستةة ذاسي سحفو ذاس ت ذ لى ذ هع ذاآلختو ذاسس يذ
اسق ا يو ذاس ت ذ لى ذاسر و ذ ذاسق ا ا ذاس رعتا و ذتا نفراح ذاسعاس يو ذاسفضسلو ذاستغبفذ
يذاسرت بذاس مر توذتاسق فذ يذةت اتهعذ لىذاسع لذتاإلنجازوذ اذبنهعذ مرعتت ذاا اذ
س ساقهفذل اةا ذغ تذ أسس ف .ذ
ذذذذذذذت م تذ ت د ذوذ()Ruiz,2013ذ ديذا الدرهذإسدىذب ذاسياقدفذسل داا ذاسعاس دفذبصدبيهذ
ب قتذإسياحذا ًذبعتذب ذبا ذاسن امذاسعداس يذ د ذحلدسلذا سف دفذاسقاسقدفذ سن دذا ًذب دلذ داذ ديذهدلدذ
اس ل دفذ دجذ عنددىوذ داذبتقددبذضدتت ذصد اغفذن دالذ طرلددوذ دجذاس دداا وذ رلدكذن ددت ذ ًذ
ش سس ذفًذ ر ا ل ذفًذتإا ا دذا ًذسألبعدااذاسعاس دفذوذهدلدذاس داا ذ دجذلد اتهاذاس دت ذ لدىذاسرف دتذ
تاسريب دذ اس ذا ًذت يل ذا ًذبنف،ذاس عا ت.ذ ذ
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مهارات القيادة العالمية Global Leadership Skills:
ذذذإ ذاسم لذاستتت نيذاس رب ذ يذتم تذشدئس ذ ؤلمدا ذاسرعلد عذتا لداس بذتا قدتاءا ذ
اسر ل ت فذسعذتعتذ جذبهتادذاس ااا ذاسعاس فذوذتس نهاذبصبيهذة دااا ذتع دلذ لدىذتدس تذ دلذ
اإل انا ذ يذ طرلوذاس دتتدذ دجذبقدلذتي ددذا هدتادذتا بدتاعذتاسريدس تذ ديذاسسلدا لذ
تا لدداس بذت ساقهددفذتيددت ا ذاس مددر بلذتالرمددتا ه وذاسبددت يذ(2001مو)ص .79تتر د ذ
اس اا ذاسعاس فذ يذ ؤلما ذاسرعل عذاسعاسيذبعت ذ ها ا ذتناتسهاذاسعت تذ دجذاسبداحق جذ دتذب دتذ
هسشددا ذتق ت دديذت ددا س،ذ(ذHuchan & Jeremy & Carless.2000ذ)ذ لددىذاس هددا ا ذاآلت ددفذ
سل اا ذاسعاس فذ"ذاسرف تذاسعاس يذوذتتةبذاسفتصذوذاستة فذاس مدرت فذوذت دت تذاسرندسعذوذتبنديذ
اسع لذاسج ا يذتاس ما فذوذاستغبفذ يذاسرغ دتذوذاسبتا دفذاسر نسسسق دفذوذتمدج ذاسريدتيذوذ
استغبفذ يذاسر ذوذض ا ذ ضاذاسع الءذ"ذصذ3ذ.ذذ ذ
ذذذذذب اذحت عذ(2009ذ)ذوذ تذبشا ذإسىذتس تذاس ها ا ذاسراس فذسل داا ذاسعاس دفذ ديذ ؤلمدا ذ
اسرعل عذ ذ
.1ذاسر ج ذEmpowwermentذ.ذبيذاس ما فذ يذاسرأث تذتاتطاذذاس تا ذ .ذ
.2ذاسبت هفذ.ذIntuitionذ ذت عنيذتسة ذاسرغ تا ذ ذاسرمط صذاسمل عذسل ساةوذتبناءذاسق فذ .ذ
.3ذ هعذاسلا ذ Understanding.ذبيذتيل لذ ساطجذاس س ذتاسضعوذسل ا تذ .ذ
.4ذاستة فذ.ذ Visionذتتعنيذاس ها ا ذاسعاس فذ يذتض ذت س ذسل ن فذت لعذخيالذسلسكذ .ذ
.5ذاسرسا دذ ذاس عذValue Conguence.ذ ذتتعنيذاسع لذ لىذإحدتاثذا نمدجامذاسردامذتاسرسا ددذ
ب جذبهتادذاس ن فذتبهتادذاسعا ل جذتة هعذ.ذ ذ
ذذذذذذب داذت دن وذ ن دفذبت مدفامذاسبت يان دف(Davies . 2006ذ)ذ دتذب دت ذب ذاس ا دتذاسعداس يذ
ر وذباس ها ا ذاسراس فذ"ذ سل ذاتا تذ ي يهذس م لذاسعاسعذت ؤايذات ذاس دساطجذاسعداس يذ
وذ يرتمذاسرنسعذاسق دا يذوذ لدىذت ديذباسيت دفذتاس ف دفذاسرديذ ع دلذبهداذاسعداسعذ دجذاسندساحيذ
اسم الد فذتاسق ا دفذتا قر ا دفذتاسر ن دفذتاسب ئ دفذوذاس مدا فذاسفعاسدفذ لدىذ ا دفذاس مدرس ا ذ
اس يل دفذتاسعاس ددفذ"ذ(ص.)525ذت ديذنفدد،ذاسمد اقذ ددتةذب رتلدس ذ )Peterson,2004ذ)ذ"ذبنددهذ
جبذب ذ رمعذاس ا تذاسعاس يذباسل اءذاسق ا يذ ذتهسذاس ت ذ لىذا نطتاطذض جذ ن س دفذ دجذ
اسمددلس ا ذبالددرطتامذ هددا ا ذ ع نددفذ قددلذاسلغددفذوت هددا ا ذاسرعا ددلذاسمط دديذوذتتي ددلذ
اسغ سضذوذتاس تتنفذوذتتعت لذ لذذسكذبم لذصي حذحرىذ رسا عذ ذاس عذتا تجاها ذسدتةذ
اس ن س ددفذاسردديذ ع ددلذت رفا ددلذ عهدداذ"ذ.ذتس ددتذصددالذب رتلددس ذ عااسددفذاسددل اءذاسق ددا يذ دديذ
اس غفذاسراس فذ ذاسل اءذاسق ا يذ=ذاس عت فذ بتذاسق ا ا ذ+ذاسس يذباسلا ذ+ذ هدا ا ذ يدتا ذ
(اسملس ا )ذ.ذذذ ذ
ذذذذذتب تذ لذ جذةسةلذو(ذ2012م)ذت ا ثيذ(ذMccarthy,2010ذ)ذ لىذاس ها ا ذاسراس فذاسرديذ
جبذب ذ ريلىذبهاذاس ا تذاسعاس يذتهيذ ذ
.1ذاسريتثذبيالةفذبأ قتذ جذسغفذ.ذ ذ
.2ذاسرعا لذب ت ذ اس فذ ذاس رغ تا ذاس ا فذاس مرجت ذ .ذ
.3ذاسل اءذاسق ا يذتا قر ا يذ .ذ
.4ذاسرعا لذ ذاسضغسطذتاس طاطتذبيت فذابتا فذ .ذ
.5ذاحرتامذاس عر تا ذاس طرلففذت ه هاذ .ذ
.6ذاسرعا لذ ذب تااذ طرلفيذاسرسقها  .ذ
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.7ذ مرعتت ذاا اًذس ساقهفذل اةا ذغ تذ أسس فذ .ذ
ذذذذذت جذزات فذت ن س ذآختذ ؤ تذاسيجدتيذ(ذ2011مذ)ذب ذا درالكذاس داا ذس هدا ا ذاس داا ذ
اسعاس فذت نهعذ جذإضفاءذاسبعتذاسعاس يذتتسظ فهذ يذبتا جذتخيالذتبنميفذاسجا عا ذاسريذ
ساتنهاذ اذ جعلذتلكذاسجا عا ذب قتذبه فذ يذتمد لذاسجا عدا ذاسنطبدفذذا ذاسر دن فا ذ
اسعاس فذ .ذ
ذذذذذتتعربددتذبهددعذاس هددا ا ذسل دداا ذاسعاس ددفذهدديذتلددكذاسردديذتسصددلذسهدداذ ددلذ ددجذ ا ددا ا ذ
تب تغددت)(Marquardt&Berger2000ذبعددتذا الددا ذ مرف ضددفذ دديذ ؤلمددا ذ طرلفددفذ ددجذاتلذ
اسعاسعذاس ر ت فذت لىذ بلهاذاسس ا ذاس ريت ذا ت فذوذتب تذهلدذاست الفذ لذ جذس فد جذ(ذ
)Leven,2001ذتةدددددامذبريب هددددداذ لدددددىذ ؤلمدددددا ذاسرعلددددد عذاسعددددداسيذاسباحدددددثذ تب تتمدددددس ذوذ
)Robertson,2005ذ)ذتهي ذ ذ
ذ.1ذخلدذاسق ا فذتاستة فذاسعاس فذ ذ
.2ذاسرطي الذا لرتات جيذاسعاس يذ ذ
.3ذتن فذاس سا اذاسبمت فذاسعاس فذ ذ
.4ذإ تااذاسع ل فذاسعاس فذ ذ
.5ذإنماءذاسع ل ا ذاسعاس فذ ذ
.6تع ذاسه لفذاسرن فذاسعاس ف ذ
ذ.7تع ذاسرعلعذاسعاس ي ذ
ذذذذت ددجذخدداللذاسيددتحذاسمددابدذس هددا ا ذتل د ا ذاس دداا ذاسعاس ددفذ ددتةذاسباحددثذبنددهذ ددجذ
ت ن وذهلدذاس ها ا ذإسىذب ب ذ ج س ا ذ اسراسيذ -ذ ذ
ات ًذ/ذاس ها ا ذاس رعل فذباسناح فذاسمط فذ ذ اسدل اءذتا تد ا ذوذتاس سضدس فذوذتا بدتاعذ
وذتا رالكذاستة فذاسن ت فذوذتاسرف تذاسعاس يذوذتاسرف تذاسط اسيذاسسال ذ.
ثان اً/ذاس ها ا ذاس رعل فذباسناح دفذاس هن دفذ ذ دا رالكذاتجاهدا ذإ جاب دفذنيدسذاسع دلذاس داايذوذ
تا درالكذ ة دفذالددرتات ج فذت ن ات دفذوذتا درالكذاس عددا دذاسعاس دفذاسرديذت نددهذ دجذإقدداا ذ
اسرساصلذبأ قتذ جذسغفذ.
ثاسقاًذ/ذاس ها ا ذاس رعل فذباسناح فذاسر ن فذ ذت نهداذا س دامذاس در جذبسلدا لذاسرساصدلذتاسر ن دا ذ
اسيت قفذ.
اب ًذذ/ذاس ها ا ذاس رعل فذباسناح فذاسب ئ فذ ذت جذبه هاذا رال هذسل ت ذاسفا دفذ ديذقعدلذاسب ئدفذ
اسرعل فذب ئفذا جاب دفذ مدساهاذا دا ذتا بدتاعذت نفريدفذ لدىذاس جر عدا ذاسطا ق دفذ.ذت دلذ
تلكذاس ها ا ذتر ا لذ د ذبعضدهاذسدر جذاس داا ذ دجذاس ضديذةدت اًذنيدسذاس نا مدفذوذت سا بدفذ
اس مددرجتا ذاس سن ددفذتالددر عابهاذتالددرغاللذ ددلذاسطبددتا ذتاإل انددا ذتتسظ فهدداذاسرسظ ددوذ
اسمل عذسلسصسلذب ؤلما ذاسرعل عذاسعاسيذإسىذاسعاس فذ.
ذ
ذذذذذذذإ ذهلاذ يذ ج لهذ ساناذس ساقهفذاسي فذاس ا فذب ا ناذخ سصذا ًذ يذظلذتتا ا ذ
اسعسس فذوذتتتت لذاسرعل عذوذتخ ط رهذوذتاةر ااذاس عت فذوذتظهدس ذاس عدا تذاسعاس دفذ
دددديذا ااءذتاس نرجددددا ذوذتاسر ددددتمذاسر ندددديذتاس علس دددداتيذوذتتقددددساذاسجا عددددا ذ رعددددتا ذ
اسجنم ا ذتاسرنسعذاسق ا يذسل سا اذاسبمت فذتتنا يذاس نا مفذاسعاس دفذوذ داذ مدرل مذتجدادذ
هلدذاس رغ تا ذاسعاس فذوذلت فذاسريتكذتاسرعا لذ عهاذتتسق ههاذإل تااذاس ا دتذاسعداس يذ
وذ رعدددتاذاسق ا دددا وذتس ددداذ دددا ذتدددس تذن سذقدددذا ًذس هدددا ا ذاس ددداا ذاسعاس دددفذسدددتةذاس دددااا ذ
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ا اا فذت نهعذ جذتي ددذتيدس تذاسجا عدا ذت سا بدفذاسريدس ا ذاسعاس دفوذت ساقهدفذ
اسريت ا ذاس رنس فذاسريذت وذ يذطت دذإةا فذاس ؤلما ذاسجا ع فذذا ذاس بغفذاسعاس دفذ
.ذ سلسكذت يذضسءذاست لذاسمداب فذتبدتزذبه دفذاسبيدثذ ديذاس داا ذاسعاس دفذسدتةذاس دااا ذ
ا اا فذباسجا عا ذا ان فذت تةذ ا لفذ ها اتهاذتتسا تذ ريلباتهاذ .ذ

مشكلة البحث:
ذذذذذإ ذحاقف ذاسجا عا ذا ان ف ذإسى ذن سذج ذقت ت ذ ج ذاس ااا ذا اا ف ذذا ذ
ا تجاها ذاسف ت فذ اسجت ت ذتاس ها ا ذاس ر ذاسريذ ي س ذبهاذانجازا ذغ تذ اا فذ
ي ذظل ذتتا ا ذاسعسس ف ذتنرا جها ذو ذتتتت ل ذاسرعل ع ذت بت اته ذو ذتاسري ذ تضه ذ لىذ
اسجا عا ذ ريلبا ذ ت ت ذحرى ذ رمنى ذسها ذاسب اء ذ لى ذخت يف ذاسفعل ذتاسرفا ل ذ ذ
ا خت جذ.ذ لىذاس مرسةذاس يليذتاإلةل يذتاسعاس ي.ذ ذ
ذذذتس دددتذب دددت ذاسعت دددتذ دددجذاست الدددا ذتاس دددؤت تا ذتاسرسصددد ا ذإسدددىذاسياقدددفذاس الدددفذ
تاسضتت فذإسىذاس اا ذاسعاس فذ ,لىذب ذاس اا ذاسياس جذاسل جذتناطذبهعذ مدئسس ا ذاتس دفذ
بت ددس ذبصددبيساذ دديذحاقددفذ الددفذإسددىذت ت ددتهعذب هددا ا ذإضددا فذقت ددت ذسر ددنهعذ ددجذ
ساقهفذتيتيذاسرعا لذ د ذةضدا اذاسرندسعذاسدت غتا يذ(اسمد اني)ذغ دتذاس مدبسةفذت دلسكذ
ت ددنهعذ ددجذاسس دداءذباس عددا تذاس نمددسا ذ ددنهعذ دديذاسع ددل.ذذتهددسذ ددلسكذ دداذب تتددهذا الددفذ
تبتتمدس ذ(ذRobertson,2005ذ)ذب ذاسرغ ددتذاسمدت ذاسددليذ دتذبددهذاسعداسعذ دداذقعلدهذةت ددفذ
الًذسلر وذ ذن دالذاسي دا ذاسجت دتذ
صغ ت ذ سقبذ لىذ ؤلما ذاسرعل عذاسعاسيذب ذتجتذلب ذ
تذسكذبسقساذةاا ذ اس جذست هعذ ها ا ذة اا فذ طرلففذ.ذت اذب تتهذب ضاذا الفذهدا ،ذ
(Harris,2015ذ)ذوذإسددىذب ذ مددا لذاس ددسمذتريلددبذاس ددتذ ددجذاسرع ددتذاس عت دديذت مددرس ا ذ
ب بتذ اذ ا ذ ل هذ يذاس اضيذوذا تذاسليذ جعلناذبياقفذإسىذةاا ذ اس جذ .ذ
ذذذذذذذت لى ذصع ت ذآخت ذبتهج ذ ا شالو ذ( ذ)Marshall,2015و ذ لى ذب ذاس اا ذا اا جذ
ب قابف ذاس يت ا ذاست م ف ذاسري ذت سا ذاسرعل ع ذاسعاسي ذنيس ذاسعاس ف ذتهس ذ ا ذب تد ذ جل،ذ
اسرعل ع ذا ت ي ذ ذب ذاس اا ذا اا جذاسعاس ج ذ لعبس ذات ذا ً ذ ه ذا ًذ ي ذ ل ف ذإضفاءذ
اسبعتذاستتسيذسلرعل ع( )American Council on Education, 2011, P.24ذ
ذذذذذذت لسك ذ ا ذناا ذبه ذإحتة ذتسص ا ذنتت ذا اا ذا لرتات ج ف ذ ي ذ ؤلما ذاسرعل عذ
اسعاسي ذتاس نع ت ذ ي ذقا عف ذاس لك ذخاست ذ( ذ1426هـ ذص ذ )417ذباس سل ذبنه ذ نبغي ذ لىذ
اسجا عا ذا ان فذتبنيذالرتات ج ا ذت س ذةاا ذ لىذتي دذاسفا ل فذتاس فاء ذاإلاا فذ
ذا ذاس ها ا ذاسعاس فذ .ذ
ذذذذذذذتهس ذ ا ذب تته ذا ضا ً ذبعض ذتسص ا ذاس ؤت ت ذاستتسي ذاسقاني ذسلرعل ع ذاسعاسيذ
(2011م) ذ(ن ام ذاسجا عا ذاسعاس ف) ذت ا ذ ا ذقاء ذ ي ذتسص اته ذ ا ذ لي ذ ي ذ تذ
اسقس ذاس علس ات فذتاسرنا ،ذاسعاس يذبصبحذن امذاسجا عا ذاسعاس فذهسذاس يتكذاس اا ذ
لى ذة اا ذاسب ئف ذاس يل ف ذإسى ذا ةر اا ذاس عت ي ذ ج ذخالل ذتسط ج ذاس عت ف ذاسعاس فذ
ت سس فذاس عت فذاسسطن فذ.ذتضتت ذب ذ ع لذن امذاسجا عا ذاسعاس فذ لىذاس مرس جذ
استاخليذتاسطا قيذ يذنف،ذاسسةهذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ ذذذذت لسكذ اذقاءذض جذتسص ا ذ
ا الف ذاس اسح ذ(2012م) ذو ذح ث ذب ت ذا هر ام ذب بتب ذاسعاس ف ذ ي ذ ؤلما ذاسرعل عذ
اسعاسي.ذص339ذذذذ ذ
ذذذذ ذ
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مشكلة البحث واسئلته :
معىذاسبيثذاسياسيذإسىذاإلقابفذ جذاسمؤالذاست ،ذا تيذ ذ
 .1ا ذا قف ذ ا لف ذاس ااا ذا اا ف ذباسجا عا ذا ان ف ذس ها ا ذاس اا ذ
اسعاس فذ جذتقهفذن تذب تااذ نفذاسبيثذ؟
ذذذذذذ معىذاسبيثذإسىذتي دذا هتادذاسراس فذ ذ
 .1اسرعتد ذ لى ذا قف ذ ا لف ذاس ااا ذا اا ف ذباسجا عا ذا ان ف ذس ها ا ذ
اس اا ذاسعاس فذا جذتقهفذن تذب تااذ نفذاسبيثذ.

أهمية البحث:
تنب ذبه فذاست الفذاسياس فذ جذخاللذاسن اطذاسراس ف ذ
 .1ذبنها ذترناتل ذ سضسع ذتيس ت ذ ها ا ذاس اا ذاسعاس ف ذاسري ذهي ذقسهت ذاسع ل فذ
اإلاا ف ذتاسري ذتتت ذ ل ها ذ طرلو ذا نميف ذ ي ذاس ن ا ذتخاصف ذ ي ذاسع تذ
اسيت ثذاسليذ ر ذب رغ تاتهذتتيت اتهذاسعاس فذ.
 .2ذت رمب ذهلد ذاست الف ذبه رها ذ ج ذتسقه ذاسجا عا ذا ان ف ذ ي ذاسسةه ذاسياسيذ
سري د ذاسعاس ف ذو ذا ت ذاسلي ذ جعلها ذتضفي ذاسبعت ذاستتسي ذ لى ذخييها ذتبهتا هاذ
تبنميرهاذ جذخاللذتيب دذ ها ا ذاس اا ذاسعاس فذ.
 .3ذتأتي ذهلد ذ است الف ذ ر ا نف ذ ذ ا ذبطل ره ذتزا ذاسرعل ع ذاسعاسي ذببتنا ج ذاست اا ذ
اسعاس ف ذ ي ذاسجا عا ذا ان ف ذتاسلي ذ ج ذبهتا ه ذتتسقهاته ذإضفاء ذاسبعت ذاسعاس يذ
لى ذل الف ذتتيس ت ذاسرعل ع ذاسعاسي ذتا نر ال ذباسجا عا ذا ان ف ذ ج ذاس يل ف ذإسىذ
اسعاس فذ.
ذ

حدود البحث ومحدداته :
لر مذاسبيثذباسيتتاذاسراس فذ ذ
 .1الحدود الموضووعية :ذل ر دتذاسبيدثذ ديذهدلدذاست الدفذ لدىذاسرعدتدذ لدىذا
ا لددفذاس ددااا ذا اا ددفذ دديذاسجا عددا ذا ان ددفذس هددا ا ذاس دداا ذاسعاس
ت عت فذا قفذبه رهاذوذت ريلبا ذتيب هداذ دجذتقهدفذن دتذب ضداءذه ئدفذاسردت
تاس دددددددااا ذا اا دددددددفذتذسدددددددكذ ددددددديذاس هدددددددا ا ذاسرددددددديذحدددددددتاهاذ ا دددددددا
تب تغت()Marquardt&Berger,2000وذ يذن سذقه اذتهي ذ
.1ذاسق ا فذتاستة فذاسعاس ف .ذ
.2ذاسرطي الذا لرتات جيذاسعاس ي .ذ
.3ذاس سا اذاسبمت فذاسعاس ف .ذ
.4ذاسع ل فذاسعاس فذ .ذ
.5ذاسع ل ا ذاسعاس ف .ذ
.6ذاسه لفذاسرن فذاسعاس فذ .ذ
.7ذاسرعلعذاسعاس يذ .ذ
 .2الحدود المكانية :
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ذذذذذل رعذتيب دذباا ذاسبيثذ لىذخ ،ذقا عا ذا ان ف ذت قلذاس ناطدذاسط ،ذاست م فذ
تهي ذ لى ذاسنيس ذاسراسي ذاسجا عف ذا ان فو ذقا عف ذاس ت سكو ذاسجا عف ذاسهاش فو ذقا عف ذاسبل اءذ
اسريب ف .ذ

 .3الحدود البشرية :
ل رع ذتيب د ذباا ذاسبيث ذ لى ذ نف ذ مسا ف ذ ج ذب ضاء ذه ئف ذاسرت  ،ذاسل س ذ
تاإلناث ذباسجا عا ذاسماب ف .ت نفذ مسا فذ جذاس ااا ذا اا فذبرلكذاسجا عا ذ
.
 .4الحدود الزمانية :
طبدذهلاذاسبيثذخاللذاسعامذاست اليذ2019/2018م .ذ
ذ
ذ
ذ

تعريف مصطلحات البحث اجرائيا:
القيادة العالمية :
ذذذذذذ عددتدذاس دداسحذ(2012ذم)وذاس دداا ذاسعاس ددفذبأنهدداذ"ذا مددادذاس دداا ذطدداب ذاسعاس ددفذ
تقعلذتيب هاذتنياةهاذت جالذالرطتا هاذ اس اًذوذبي ثذ ذتطرلدوذاس ا لدا ذاس اا دفذ
اسريذتيبدذ ديذاتسدفذ داذ نهداذ ديذاتسدفذبخدتةذوذس نهداذتر دوذحمدبذظدتتدذ دلذاتسدفذ
تا اناتهاذ.ذ"ذ(ص )18ذ
Global Leadership

ذذذذذ اذ ت هاذاس لحجيذ(2012م)ذوذبأنهاذ"ذا لداس بذتا قدتاءا ذاسرديذتربعهداذاس داا ذ
دديذضددسءذ سس ددفذاإلاا ذوذ ددجذطت دددذا يدداءذ ددتاذ ددجذاسيت ددفذا اا ددفذتاسيددتذ ددجذ
اسضسابالذاسرن فذوذس يذتر جذ جذطت هاذ جذاسرساز ذب جذ اذهدسذ يلديذت داس يذ.ذ"ذ
(ص)7
ذذذذذ اذ ت هاذبتتل ذ()whitaker, 2016ذوبأنها ذ"ذ ل فذاسرأث تذ لىذاآلخت جذسربنيذ ة فذ
مرت ف ذ ج ذخالل ذاسه ا ل ذتا لاس ب ذاسري ذتمهل ذاسرغ ت ذا جابي ذاسلي ذ ع ز ذاسن سذ
اسفتاي ذتاسج ا ي ذ ي ذل اق ذ رمع ذــ ذب ت ذ ب ت ذ ج ذا ه ف ذــ ذب مرس ا ذ ه ف ذ جذ
ا نم اب فذتاسرع تذتاسرت دذتاسيضس ذا قر ا يذتاسق ا يذ.ذ" ذ
ذذذذذذت عتدذاسباحثذاس اا ذا اا دفذاسعاس دفذاقتا دذا ًذ ديذهدلاذاسبيدثذبأنهداذ" ا لدفذ
اس ددددااا ذا اا ددددفذسل هددددا ا ذاسردددديذحددددتاهاذ ا ددددا ا ذتب تغددددتذ( Marquardt
&Berger,2000ذ)ذتهي ذذخلدذاسق ا فذتاستة فذاسعاس فوذتاسرطيد الذا لدرتات جيذاسعداس يوذ
تتن ددفذاس ددسا اذاسبمددت فذاسعاس ددفوذتإ ددتااذاسع ل ددفذاسعاس ددفوذتإنمدداءذاسع ل ددا ذاسعاس ددفوذ
تتع د ذاسه لددفذاسرن ددفذاسعاس ددفوذتتع د ذاسددرعلعذاسعدداس يذوذتاسردديذت ددنهعذ ددجذاس ددت ذ
لىذاسردأث تذتاسرف دتذتاسريب ددذ اس داًذت يل داًذبدنف،ذاس عدا تذتاس داا ذ ديذب ئدفذتعل دفذ
لر ددفذباس عددا تذاسعاس ددفذتب فدداء ذ اس ددفذ دديذاسرسظ ددوذاسمددل عذس ددلذا انددا ذاس اا ددفذ
تاسبمددت فذتاسر ن ددفذوتا نفرددداحذ لددىذاس جر ددد ذاس يلدديذتاسعددداس يذسلسصددسلذباسجا عدددا ذ
ا ان ددفذس ددادذاسجا عددا ذاسعاس ددفذ ددتاًذتباا ًءذذ دداذ جعددلذسهدداذاس ددت ذ لددىذاس نا مدفذ
تاسرفسقذ لىذاس مرسةذاسعاس ي"ذ .ذ
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المهارة :

Skill

ذذذذذ تدذببسذز رت(2009م)ذاس ها ذبأنهاذ"ذبااءذاسع لذبمت فذتاةفذ"ذص 70ذ
ذذذذذ دداذ ددتدذشددهادذ(2009م)ذ هددا ا ذاس دداا ذبأنهدداذ"ذ ا لددا ذلددلس فذتةابل ددا ذ
ددفذترضددجذاسيددتقذتاإلقددتاءا ذتاسر ن ددا ذاسالز ددفذسلرعا ددلذ د ذ ا ددفذ
تةددت ا ذ رط
اس ساةوذتا الذاإلاا فذاسريذ ساقههاذاس ا تذب فاء ذت ا ل فذ اس دفذتترضد جذ جدا ذ
(ذاسلات فذوذاسفن فذوذاإلنمان فذوذاسلهب فذ)ذ"ذص 16ذ
ذذذذذت عددتدذاسباحددثذ هددا ا ذاس دداا ذاسعاس ددفذاقتا داًذبأنهدداذ"ذللمددلفذ ددجذاسمددلس ا ذ
تاس دددت ا ذتاس ا لدددا ذاسرددديذتمددد لهاذاسدددت نا ا ذاسالز دددفذسل دددااا ذا اا دددفذ ددديذ
اسجا عا ذا ان فذسر س ذ عاسفذ يذاس ت ذالذ21وذتتم لذتلكذاس ها ا ذاسريذحتاهاذ دلذ
جذ ا ا ا ذتب تغتMarquardt&Berger,ذ يذن سذجذاس اا ذاسعاس فذتهديذاس دت ذ لدىذ
خلدذاسق ا فذتاستة فذاسعاس فذتاسرطي الذا لرتات جيذاسعاس ي.ذتتيس تذاس دسا اذاسبمدت فذ
اسعاس ددفذتإ ددتااذاسع ل ددفذاسعاس ددفذتإنمدداءذاسع ل ددا ذاسعاس ددفذتتع د ذاسه لددفذاسرن ددفذ
اسعاس فذتتع ذاسرعلعذاسعاس ي ذ
ذ

الدراسات السابقة التي تناولت القيادة العالمية :
ذذذذذذهندداكذن ددصذحددااذ دديذذاست الددا ذاسمدداب فذاسردديذتناتسددهذاس دداا ذاسعاس ددفذ لددىذاس مددرسةذ
اس يليذوذتهناكذا الا ذةل لفذقتاًذوذ لىذاس مرسةذاسعتبيذوذتهلاذ تق ذسيتاثفذاس سضدسعذ
لىذاس مرسةذاس يليذتاسعتبيذ.ذب اذ يذاسعاسعذاسغتبيذتاسمدتةيذ هنداكذ دتاذ دجذاست الدا ذ
اسريذتناتسهذاس اا ذاسعاس دفذلدسدذ دسمذاسباحدثذبداسرعتدذ لدىذببدتزذاس نهج دا ذتاسسةدسدذ
لىذنرا جهاذاسبيق فذتةفدفذتيل ل دفذت دجذثدعذا لدرفاا ذ نهداذت ا نرهداذبهدلدذاست الدفذتلدسدذ
سمذاسباحثذبعتضذاست الا ذذا ذاسعالةفذبتءاًذبا حتثذوذتبعتذذسكذ رعذاسرعل ددذ لدىذهدلدذ
است الدددا ذسرب دددا ذبتقدددهذاسمدددبهذتا خدددرالدذبددد جذاست الدددا ذاسمددداب فذتاست الدددفذاسياس دددفذوذ
تاسجسانبذاسريذالرفاا ذ نهاذاست الفذاسياس دفذوذت داذت د ذبدهذهدلدذاست الدفذ دجذاست الدا ذ
اسماب فذتذسكذ اآلتيذ ذ ذ
ذذذذذا الددفذت رددا تذوذ()Whitakert ,2016ذوذتهدديذا الددفذتيل ل ددفذسساةد ذاس دداا ذاسعاس ددفذ دديذ
اسرتب ددفذتاسرعلد عذوذتةددتذهددت هذاست الددفذسري دددذغتضد جذه دداذ"ذا الددفذ جددالذتعلد عذاس دداا ذ
ددا ذا اا ددفذتتصددوذ دداهتذاس دداا ذاسعاس ددفذ
اسعاس ددفذباس ا نددفذ دد ذ عددا تذاسرط
اسرعل فذ يذثالثذ ؤلما ذسلرعل عذاسعاسيذوذتةتذتعذالرطتامذ نهجذاست الفذاسنس فذاس رعدتا ذ
اسيددا ذوذتةددتذشدد لذا لددرت لذا لددر تا يذحجددتذا لددايذسلري دددذذح ددثذ ددا ذاسبيددثذ
الر ما اًذوذحاتلذتصوذطب عفذتتا خذ ت ذبتا جذت نحذاست قا ذاسعل فذوذ اذالدرطت هذ
است الفذبلاس بذنس فذصا فذوذتاسريذالرطت هذ اا ذ رعدتا ذسج د ذاسب اندا ذتاسرديذتدعذ
تيل لهاذ جذخاللذالرطتامذبتنا جذاسريل لذاسنس يذبعتذب ذتعذتت هاوذت دا ذ دجذنردا جذهدلدذ
است الددفذظهددس ذثالثددفذ ساض د ذهدديذاسبتاغ ات ددفذوذتا نبقدداقذاس عضددتذل ال د اًذوذتتيددس تذ
اسبتا جذ.ذ داذا دهذنردا جذاست الدفذ دت ذتطلدوذاس داا ذاسعاس دفذبداستغعذ دجذظهس هداذ ديذ
ؤلمددا ذاسرعل د عذاسعدداسيذوذ دداذبتصددهذاست الددفذبر د عذبددتا جذب قددتذ ساء ددفذ د ذاس ددنحذ
است ال فذتاسن ت فذاسريب فذسل اا ذاسعاس فذ .ذ
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ذذذذذذب دداذا الددفذسدديذوذ(.Le,2016ذ)ذ ددتذهددت هذسر د عذاس ددفذاسرنبؤ ددفذإلحددتةذا اتا ذاس ل لددفذ
اس ددااةفذ ل هدداذس ددايذاس دداا ذاسعاس ددفذت ط د ت ذاس فدداءا ذاسعاس ددفذوذتةددتذت سنددهذ نددفذ
است الددفذ ددجذ433ذطاسب داًذ ددجذاسيددالدذاسجددا ع جذتطددالدذاست الددا ذاسعل دداذ دديذاسجا عددا ذ
اسعا فذاس ب ت ذوذتاسل جذتعذة الهعذ بدتذثالثدفذببعدااذة اا دفذ اس دفذ مد فذتهديذبعدتذا اا ذ
اسلات دددفذوذتبعدددتذااا ذاسعالةدددا ذوذتبعدددتذإاا ذاإلا اكذاسيمددديوذتتدددعذتيل دددلذا تباطدددا ذ
تاسعالةا ذب جذ رغ تا ذاسرنبؤذتا ااءذتاسنرا جذاسملس فذ جذاقلذاخربدا ذا ردتالذوذ داذتدعذ
الرطتامذاسريل ال ذا نيتا فذاسهت دفذاسطي دفذاس رعدتا ذوذت دا ذ دجذبهدعذنرا جهداذب ذبثدت ذ
ا قا ذاإلاا ذاسلات فذتإاا ذاسعالةا ذبم لذ امذ لىذاسر ا ذاسريذ رل اهاذاس ت اءذوذتةدتذ
ا تبيددهذاسعالةددفذا قر ا ددفذاس تغسبددفذلددلباذ د ذاسنر جددفذاإلق اس ددفذاسردديذةددت هاذاةددتانهعذوذ
دا تااذاسدليذتعتضددساذسلرعدتاذاسق ددا يذخداللذ لهدعذح ددساذا قدا ذ اس ددفذ ديذ جددالذإاا ذ
اسعالةا ذت فاءا ذاس اا ذاسعاس فذاسما لفذوذ اذبشا ذنرا جذهلدذاست الفذإسىذتقساذشعس ذ
ةسيذباسدلا ذت هدا ا ذاسعالةدا ذاسج دت ذاضدا فذإسدىذ مدا ت ذا دتااذسل مدا فذ ديذاسنمداطذ
تاس ماه فذ يذاسيا ذاسريذتريلبذ ها ا ذاس اا ذاسعاس فذ .ذ
ذذذذذذتترناتلذا الفذل تن اذو(ذCernea ,2016ذ)ذاس ف فذاسرديذ دجذسهداذز داا ذتتيدس تذ عاس دفذ
اس دداا ذاسعاس ددف.ذذت عت ددفذ دداذإذاذ انددهذهندداكذ الةددفذبد جذ عاس ددفذاس دداا ذاسعاس ددفذتلددلس ا ذ
اس فاءا ذاست نا فذوذتاسم ا ذاسمط فذوذتاسطبت ذ بتذاسق ا فذتبالرطتامذاس نهج دفذ بدتذ
اسق ا فذةامذاسباحثذب ا نفذاسنرا جذاسريذح لهذ ل هاذاست الا ذاسمداب فذذا ذاسعالةدفذتاسرديذ
تعل دهذباس ددت اءذا ددت جذتا ت تب د جذ.تت سنددهذ ندفذاست الددفذ سنددفذ ددجذ116ذةا ددتاًذوذ
ت ا ذ جذنرا جذاست الفذب ذصففذاس بسلذسهاذبثدتاًذ ب دتاًذ ديذاسرمدا حذ د ذحدا ذاسغ دسضذوذ
ت انهذهلدذاسنر جفذتطرلوذ جذاسنر جفذاسريذتسصلهذسهاذاست الا ذاسماب فذذا ذاسعالةفذبهدلدذ
است الفذوذتباسنمبفذسل اا ذاسعاس جذا ت تب جذ دتذبشدا ذنردا جذاست الدفذإسدىذب ذاسطبدتا ذ
بدددتذاسق ا دددفذوذتاسبياسدددفذسدددعذتدددؤثتذتدددأث تاًذ ب دددتاًذ لدددىذاس فددداءا ذاس رعل دددفذباسربدددا جذاسق دددا يذ
است نا يذوذ اذاتف هذهلدذاست الدفذ د ذاست الدا ذذا ذاسعالةدفذ ديذب ذاسردت بذتا خر دا ذ
ا ال ذضتت ا ذسض ا ذ عاس فذاس اا ذاسعاس فذ .ذ
ذا الفذها ،وذ(Harris, 2015ذ)ذو لىذتيت تذاس داا ذاسعاس دفذاسجداه ذبتةدفذ
ذذذذذب ن اذ
س ؤلمددا ذاسرعلد عذاسعدداسيذوذتتيددس تذ ددايذ سثددسقذ ددهذتصدداسحذس ددايذهددلاذاسبندداءذاس رعددتاذ
ا بعااذوذ اذ اسجهذاست الفذاسيلبذاس رفدات ذ لدىذاس دااا ذاسجداه ذ اس داًذت دتمذتقدساذ
طت فذةابلفذسل ايذسر د عذاسجاه دفذاسعاس دفذسطت جديذاسجا عدا ذوذتةدتذالدرطت هذاست الدفذ
الدربانفذ سنددفذ ددجذ119ذ ن ددتذ ددأاا ذسج د ذاس علس ددا ذتاسرعددتدذ لددىذت ددس ا ذطددالدذ
اسب اسس سيذ يذاسمنفذاسنها فذ ديذقا عدا ذاسس دا ذاس ريدت ذا ت دفذذوذ داذالدرطت هذ
است الددفذتيل ددلذاسعسا ددلذا لر مددا فذإلنمدداءذصددالح فذاسبنددىذا تس ددفذوذتالددرطت هذ ددلسكذ
ا نيتا ذاس رعتاذسر عذ44ذ رغ تاًذ مر الًذتبناءذاس اا ذاسعاس فذاسجاه ذوذتس دتذلدا تذتيل دلذ
اسعسا لذا لر مدا فذ لدىذتيدتاذاسعسا دلذاس س دفذاسري دلذ دجذلدرفذبةمدامذ ت دفذ ذاسرساصدلذ
اسفعالذب جذاسق ا ا ذوذتتيس تذاس اا ذوذتاسل اءذاسعاطفيذاسعاس يذوذتاس فاء ذاسعاس فذتاسق ا فذ
وذتاسرعاطوذوذتاس دت ذ لدىذاسرغ دتذا قر دا يذوذتةدتذتدعذت د عذ سثسة دفذاس دايذبالدرطتامذ
عا لذاسفاذ تتنباخذوذتتعذتطف ضذاس ا ،ذاسفت فذ دجذث ان دفذ دا ،ذإسدىذلدرفذ دا ،ذوذ
جذ762ذ بسسفذوإسىذ881ذ راز ذوذ اذتعذالرطتامذا نيتا ذاس رعدتاذسريل دلذاسعالةدا ذبد جذ
44ذ رغ تاًذ مر الًذتاسرديذت قلدهذ ديذاسرجدا دذاسج ا دفذوذت دا ذ دجذنردا جذاست الدفذظهدس ذ
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لبعفذت متت ذبندتاًذذا ذا سدفذاح دا فذبتذلدلب فذ د ذاس رغ دتا ذاسمدرفذاسرديذت د ،ذاس داا ذ
اسجاه ذاسعاس فذ.ذذ ذ
ذذذذذذتهت هذا الفذ ا شالذوذ(ذMarshall, 2015ذ)ذو لر اءذ ا لا ذاس اا ذاسعاس فذاسرديذ
يب هاذب ضداءذه ئدفذاسردت ،ذب ل دا ذاسرعلد عذاسعداسيذ ديذث دا ذت دا ذ طرلفدفذ دجذت دا ذ
ا ت اذتاسل جذلبدذب ذت لدتتاذباتا اًذة اا دفذ ديذب ئدفذ دلذ اس دفذ.ذتبدااذذذيذبدتءذتقهدهذ
ب بعفذبلدئلفذبيق دفذ مد فذ لر داءذ ا لدا ذشط د فذتب اا دفذ يب هداذا ضداءذه ئدفذ
اسرددت ،ذاسندداقيس ذوذتةددتذتددعذ ددجذة ددتذالددرطتامذ نددفذ ددت ذاسددقلجذ نددفذ تقع ددفذسع ل ددفذ
ا خر دددا ذوذتبلدددرطتمذاسباحدددثذاس دددابال ذاسمط ددد فذ ددد ذاس مدددا جذح دددثذت دددهذ ابلدددفذ
اس ما جذاسل جذ رنالبس ذ ذهتدذاست الفذوذتبلرطتمذاسباحثذا لدئلفذاس فرسحدفذتاس غل دفذ
وذ اذبنهذتعذاقتاءذاس ابلفذت اًذسبتتتس دسلذ يدتاذتدعذت د هذت داًذساطدا ذاسن دتيذوذتةدتذ
هت هذا لئلفذس عت فذت عا مفذاس ما جذسساةعهعذح ثذ دا ذاسباحدثذ رساقدتاًذبثنداءذإقدتاءذ
اس ابلفذاسمط فذاسريذالر ت ذاسساحدت ذ نهداذبد جذ90-30ذاة دفذ.ذتةدتذ دا ذ دجذنردا جذهدلدذ
است الددفذب ذاس دداا ذاسرعل د جذاسعدداس جذاسن داقي جذ يب ددس ذ دداذ عددتدذب ا لددا ذاسرعدداطوذ
ا نمانيذوذتاسرساصلذاسليذ رمعذباسمفا فذتاس تاحفذوذتا حرتامذوذت عا تذاسنمب فذا ثن دفذ
.ذ اذتسصلهذاست الفذإسىذب ذ جذاس ا لا ذاسعل فذاسريذت جذاس داا ذاسرعل د جذاسعداس جذ
ددجذاسرساصددلذ بددتذاسق ا ددا ذ ددجذطت دددذةددتاء ذاآلاادذاسعاس ددفذتانمدداءذشددب ا ذاسرساصددلذ
تاسر وذتاسرعدات ذت مدا ت ذا خدت جذ لدىذاسنجداحذتةدتذ ندهذهدلدذاس ا لدا ذاسمط د فذ
تاسع ل فذب ضاًذب ضاءذه ئفذاسرعل عذاسعاسيذ جذاس اا ذبنجاحذ يذب ئدفذ اس دفذوذتاسرغلدبذ لدىذ
اسريت ا ذت جذثعذاس ماه فذ يذالر عادذتتي تذ فهسمذ بتبذاسعاس فذاسما لفذذ .ذ
ذذذذذت د ذا الددفذحمددن اادذ(ذHassanzadeh, 2015ذ)ذ لددىذ عت ددفذ فا ددا ذاس دداا ذاسعاس ددفذ
اسريذ يراقهاذاس اا ذا اا س ذ يذ ؤلما ذاسرعل عذاسعاسيذوذتس تذالرطت هذاسباحقفذاس دنهجذ
اس فيوذتتعذق ذاسب انا ذ دجذخداللذاس ابلدفذاسرديذاقتتهداذاسباحقدفذ د ذ بدا ذاس داا ذاسمداب جذ
تاسياس جذ يذبعضذاسجا عا ذاسبيق فذاس اس فذوذتس تذتسصدلهذاست الدفذإسدىذب ذهنداكذلدب ذ
فا ا ذسل اا ذاسعاس جذتهي ذا ا اكذتاسس يذاسق ا يذاسعاس يذوتاسع ل فذتاسر س ذاسعداس يوذ
تاسدددرعلعذ دددجذاسرجدددا دذتاسطبدددتا وذتتيدددس تذتاحردددساءذاسعالةدددا ذوتاسرساصدددلذتاسعدددااا ذ
تاس ساةددووذتاس عددا دذتاس هددا ا ذوذ دداذتناتسددهذاست الددفذا ض داًذاه ددفذتتصددوذتتيت ددتذ
اس فا دا ذاسعاس ددفذوذ دداذب نددهذاست الددفذبه ددفذهددلدذاس فا ددا ذخ سصدداذ د ذاسرمددا عذاس ب ددتذ
سلعسس فذوذتضتت ذاسرباالذب نهاذتب جذاس اا ذاس يل فذوذ اذلدليهذاست الدفذا ضدساءذ لدىذ
ا اعذاسمت ذسلعسس فذتبثتهاذ لىذا جااذ فا ا ذ اس فذتةاا ذ اس جذ ذ
ذذذذذذذتهت هذا الفذلاسرم ا ذوذ(ذSaltsman, 2014ذ)ذوذإسدىذالر داءذبثدتذاسبدتا جذاسرعل دفذ
يذتن دفذ فداءا ذاس داا ذاسعاس دفذوذتالدرطت هذ دنهجذا الدفذاسياسدفذسفهدعذب ضدلذ ديذ ف دفذ
تيب دددذب بددادذاسع ددلذس فدداءا ذاس دداا ذاسعاس ددفذوتالددرطت هذاست الددفذباا ذا لددربانفذسج د ذ
اس علس ا ذتذسكذبالر داءذت دس ا ذ714ذةا دتاًذ تتبيدفذب ساء دفذبتندا جذتي دتذ فداءا ذ
اس دداا ذاسعاس ددفذسدددتةذاس ؤلمددفذتاس هددا ا ذاسفعل دددفذاسردديذ يراقسنهدداذسرن دددفذ فدداءاتهعذ ددديذ
اسجسانبذاسريب فذ جذ جالذ لهعذوذ اذالرطت هذاس دابال ذاسمط د فذ د ذ14ذشط داًذوذ
تةددتذتسصددلهذنرددا جذاست الددفذإسددىذب ذهندداكذا تباطداًذت ل داًذبد جذا اب ددا ذاس رعل ددفذب فدداءا ذ
اس اا ذاسعاس فذتا طتذاسن ت فذاس تتبيفذباس اا ذتاسرعلع.ذ ذ
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ذذذذذذب اذا الفذ ت ذوذ(ذRuiz ,2013ذ)ذوذ تذهت هذإسىذتيس تذا نيباعذاسعدامذ دجذ مدؤتسيذ
اسجا عفذ يذب ت اذاسسليىذ لدىذبلدايذاس هن دفذتاسمط د فذتاسر دس ا ذتاسطبدتا ذاسرديذ
تع لذ ذاسبتا جذاستتس فذوذ اذهت هذإسىذتصوذتنسعذاس داا ذاستتس دفذتا الدفذاسبدتا جذ ديذ
اسطا جذتا تفاة ا ذاسرعاتن فذاس راحفذسيالدذاس تحلدفذاسجا ع دفذ ديذب ت داذاسسلديىذوذ داذ
هت هذاست الفذ لىذتقهذاسريت تذاسطلف فذا اا فذسل اا ذا اا فذ يذاسجا عا ذتات هدعذ
يذتأل ،ذبتا جذاست الفذ يذاسطدا جذتا تفاة دا ذاسرعاتن دفذ د ذاس ؤلمدا ذا اا دفذ ديذ
ق ذبنياءذاسعاسع.ذالرطت هذاست الفذطت فذاس محذا س رتتنيذاسسصفيذسج ذاسب انا ذ جذ
ج س ددفذ ددجذ ددت تيذاسجا عددا ذاسددل جذ ع لددس ذ دديذاسبددتا جذاستتس ددفذ دديذب ت دداذاسسلدديىذ
وت ددجذس ددت تيذاسجا عددا ذاخر ددا ذاسنمددطفذاسلغس ددفذا نجل ددفذبتذاإللددبان فذوذتتددعذق دد ذ
اسب انددا ذ ددجذطت دددذا ت ددالذدذ885ذ مددئس ًذوذب ن دداذةددامذ%32ذ ددجذاس ددت اءذبالددر الذ
اس محذا س رتتنيذتت ت هذ.ذتةتذت دس ذاست الدفذ دجذ ج س دفذ دجذ دت تيذاسجا عدا ذاسدل جذ
ع لددددس ذ دددديذاسددددتتلذا ت ددددف ذذهنددددت اتيذوذتغسات ددددا ذوذتاسمددددلفاات ذوذتن ددددا اغساذوذ
ت سلددرا اذوذتبن دداذوذتبل د ذ.ذتتم د تذنرددا جذاست الددفذإسددىذب ذ ددت تيذاسجا عددا ذاسرنف ددل جذ
سددت هعذشددهااا ذ ل دداذوذتخبددتا ذب اا ددفذوذتةددت ا ذسغس ددفذوذت مددري عس ذإنمدداءذبددتا جذ
ا ال فذالرقنا فذ يذاسطا جذوذت بت س ذا تفاة ا ذاسرعاتن فذ ذاس ؤلما ذ يذق ذبنيداءذ
اسعاسعذ.ذ اذ ا ذ جذنرا جهاذب ذبغلبذبن اطذاست الدفذ ديذاسطدا جذصد هذ دجذةبدلذاس دت اءذ
سر ت عذخبتا ذب اا فذسليالدذت تصذاسرت بذتاقتاءذاسبيسثذتاسطبتا ذتتعلدعذ هدا ا ذ
اسلغا ذا قنب فذوذباإلضا فذإسىذب ذاس ت اءذلا تتاذ يذابتامذاتفاة ا ذاتس فذتعاتن فذسريم جذ
قسا ذاسرعل عذ يذبتا جذاسعلسمذتاسر نسسسق اذوذتةتذابتمذهدؤ ءذاس دت اءذ لدىذاتفاة دا ذ ت دت ذ
س نيهاذسليالدذاسجا ع جذ ذاس نحذاست الد فذا خدتةذ.ذ داذب ذ دجذنردا جذهدلدذاست الدفذا ذ
ت تيذاسجا عا ذةتذبلسساذقهتهعذتاهر اهعذسرأل ،ذبتا جذاسرعلد عذسلت الدفذ ديذاسطدا جذ د ذ
اسجا عا ذ جذاسس ا ذاس ريت ذا ت فذ ذاسرسلد ذ ديذا تفاة دا ذ د ذاسدتتلذا ت تب دفذوذ
تتعتذاست الفذب قابفذ ت ذسلجا عا ذ يذق ذانياءذاسعاسعذ نهاذت دتمذ علس دا ذ دجذتندسعذ
اس باا ا ذا اا فذاستتس فذتاس اا ذاس هن فذاس راحفذ يذقا عا ذب ت اذاسالت ن فذ .ذ
ذذذذذذذب اذا الفذق انجذت ا بنرتذو( Jiang &Carpenter,2013ذ)ذوذ تذهت هذإسىذاسسةدسدذ لدىذ
عسةددا ذتيب دددذالددرتات ج فذاضددفاءذاسبعددتذاسددتتسيذ لددىذ ؤلمددا ذاسرعل د عذاسعدداسيذب حددتةذ
اسجا عا ذاسبت يان ف.ذتا ر دتذاسباحقدا ذ لدىذاس دنهجذاس فديذوذتالدرطت اذا الدفذاسياسدفذ ديذ
ذسكذوذتت س ذ جر ذاست الفذ دجذ20ذ ضدساًذ دجذب ضداءذه ئدفذاسردت ،ذت ةلداءذا ةمدامذ
ا اا ددفذاسرددابع جذسجا عددفذا تبدديذ(ذباس ل ددفذاس ريددت ذ)ذوذت انددهذاس ابلددفذاسمط د فذهدديذ
ا اا ذاسريذتعذ جذطت هاذق د ذاس علس دا ذوذت دجذبهدعذاسنردا جذاسرديذتسصدلهذاس هداذاست الدفذ
هددسذإ ان ددفذت ددن وذببددتزذاس عسةددا ذاسردديذت ددوذ دديذتقددهذتيب دددذالددرتات ج فذاضددفاءذاسبعددتذ
استتسيذ لدىذ ل دا ذاسجا عدفذاس طردا ذ ديذإطدا ذب بعدفذ يدات ذ مد فذت اندهذ لدىذاسنيدسذ
اسردداسيذ ذ(ذاس ضددا اذاس رعل ددفذبدداسرطي الذوذتاس ضددا اذاس رعل ددفذبدداسرن عذوذتاس ضددا اذا اا ددفذوذ
تاس ضددا اذاسطاصددفذبددا تااذاسعددا ل جذ)ذوذت لددىذضددسءذتلددكذاسنرددا جذبتصددهذاست الددفذبعددت ذ
تصددا اذت ددا ذ ددجذبه هدداذ ذضددتت ذتيب دددذالددرتات ج فذ ر ا لددفذاسجسانددبذس ساقهددفذهددلدذ
اسملب ا ذ ذا خلذبع جذا ربا ذاستبالذب جذا بعااذاسق ان فذاست م فذساللدرتات ج ا ذاسفعاسدفذ
سرتت لذ ؤلما ذاسرعل عذاسعاسيذوذتهيذاسرسز ذاسفعالذسل سا اذاس راحفذوذ تذةنسا ذا ت دالذ
وذتيس تذاسع ل ا ذاإلقتا فذاس مرطت فذوذا ت اءذب مرس ا ذاسرنم دذتاسرعات ذوذبنداءذث ا دفذ
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تن فذاا فذسجهساذاسريس تذوذ ات فذاسرغ تذوذا دعذاسيدالدذوذا لدرجابفذس ريلبدا ذاسب ئدفذ
استاخل فذتاسطا ق فذ لىذنيسذ عالذ ذ

اإلفادة من البحوث والدراسات السابقة :
ـــــ إ ذاسبيثذاسياسيذتبت دذبعضذ جذتسص ا ذتنرا جذاست الا ذاسماب فذ .ذ
ـــــ ذ مرف تذاسبيثذاسياسيذ جذاست الا ذاسماب فذ يذتيت تذ م لفذاسبيثذوذتبناءذباا ذاسبيثذ
و ذتت س ج ذاإلطا ذاسن تي ذو ذتاسرب ت ذب نهج ف ذاسبيث ذتباتاته ذو ذتا لاس ب ذاإلح ا فذ
اس يب فذ هاذوذتاس تاق ذاسسا ا ذ يذتلكذاسبيسثذتاست الا ذاسماب فذ.
ذذذذس ت ذت ذهلا ذاسبيث ذبانفتااد ذ ي ذاسرعتد ذ لى ذا قف ذ ا لف ذاس ااا ذا اا فذ
باسجا عا ذا ان ف ذ س ها ا ذاس اا ذاسعاس فذاسريذحتاهاذ ا ا ا ذتب تغتذ( Marquardt
 &Berger,2000ذ) ذتهي ذ( )1ذاسق ا ف ذتاستة ف ذاسعاس ف ذ( )2ذاسرطي ال ذا لرتات جي ذاسعاس يذ
( )3ذاس سا ا ذاسبمت ف ذاسعاس ف ذ( )4ذاسع ل ف ذاسعاس ف ذ( )5ذاسع ل ا ذاسعاس ف ذ( )6ذاسه لفذ
اسرن فذاسعاس فذ()7ذاسرعلعذاسعاس ي .ذ

إجراءات البحث
ذذ مرعتض اسباحث ذ ي ذهلا اسف ل ذا قتاءا ذاس نهج ف ذاتبعها ذسري د ذبهتادذ
است الف ذو ذتاإلقابف ذ لى ذبلئلرها ذتذسك ذ ج ذخالل ذاسرعت و ذب نهج اسبيثو ذت جر ذ
اسبيث ذت نرهو ذتإقتاءا ذتنف ل اسبيثو ذتتصو اا اسبيث ذاس مرطت ف ذ ي ذق ذ
اسب انا و ذتبلاس ب ذاس عاسجف اإلح ا ف اسري ل مرطت ها اسبيث ي تيل ل اسب انا ذ
خربا صتق تثبا ا اا ذتاسرسصلذسلنرا ج .ذ

منهج البحث:
تعذالرطتامذاس نهجذاسسصفيذ(اس ميي)ذ يذهلاذاسبيثوذتهسذاس نهجذاسليذ ياتلذ
ق ذبتصادذ ف لفذ جذاس اهتا ذاس سقسا ذب تذالرطتامذاسب انا ذسربت تذا تضاعذ
بت ذاس ا لا ذاستاهنف ذتتيت ت ذ فاء ذاسسض ذاستاهج ذسريم ج ذا تضاع ذتاسع ل ا ذ
ا قر ا ف ذبت ذا ةر اا ف ذبت ذاسرتبس ف ذ( ا ذااس جو ذ2003و ذص .ذ .)123ذت ي ذذا ذ
اسم اقذ م تذ ل ا ذتآختت ذو()2008ذإسىذب ذ"ذاس نهجذاسسصفيذ مرطتمذ يذا الفذ
ا تضاع ذاستاهنف ذسل ساهت ذ ج ذح ث ذخ ا ها ذو ذتبش اسها ذتاسعسا ل ذاس ؤثت ذ ل هاذ
بيت ف ذ ف ذبت ذ ف ف ذ ي ذ رت ذز ن ف ذو ذبت ذ ت ذ رتا و ذبي ث ذ هرع ذبت الف ذحاضتذ
اس ساهت ذتا حتاث ذت م ل ذ ي ذ ق ت ذ ج ذا ح ا ذ ل ا ذتنبؤ ذس مر بل ذاس ساهتذ
تا حتاثذاسريذ ت لهاذ"ذص44ذ .ذ
مجتمع الدراسة وعينتها

ذذذت س ذ جر ذاست الف ذ ج ذا لااتل ذاسجا ع ج ذ ي ذاسجا عا ذ(اسجا عف ذا ان فوذ
قا عفذاس ت سكوذاسجا عفذاسهم فو ذقا عفذاسبل اءذاسريب ف)وذتاسباسغذ تاهعذ()ذذسلعامذ
اسجا عي ذ 2016/2015ذو ذحمب ذاح ا اا ذتزا ذاسرعل ع ذاسعاسيو ذ ذتت سنه ذ نفذ
است الفذ جذ()320ذبلراذاًذقا ع اًذذتعذاخر ا هعذباسيت فذباسيت فذاسعمسا ف؛ .ذ
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ذ
جدول ()1
توزيع مجتمع الدراسة حسسب
الجامعة

العدد

النسبة المئوية

األردنية

100

31.2%

الهاشمية

60

18.7%

البلقاء التطبيقية

80

25%

اليرموك

80

25%

320

100%

أداة البحث:
الرطتمذاسباحثذباا ذا لربانفذسج ذاس علس ا ذاسالز فذساقابفذ لىذبلئلفذاسبيث؛ذ
ح ث ذتعتد ذا لربانف ذبأنها ذ"ا لر ا ذاسري ذتيرسي ذ لى ذ ج س ف ذ ج ذا لئلفذ
تاسعبا ا ذاس رسبفذ تا ذب قاباتهاذتاآل اءذاس ير لفوذبتذبفتالذساقابف.ذت يلبذ جذ
اس ج بذ ل هاذاإلشا ذإسىذ اذ تادذ ه اوذبتذ اذ نيبدذ ل هذ نهاوذبتذ اذ عر تذبنهذهسذ
اإلقابفذاس ي يف" .ذ
ــــذاست الا ذاسماب فذتاسرتاثذاسف تيذ يذ جالذاس اا ذاسعاس فذ .ذ
تتم لذا لربانفذ لىذةم ج
ا تل ذاس علس ا ذا تس ف ذذ(ذاسطبت ذوذاسجن،ذوذاسرط صذوذاسجا عفذاس رطتجذ نهاذ)ذ .ذ
ثان ا ً ذ يات ذا لربانفذتتم ل
اس يس ذا تل ذس اي ذا قف ذ ا لف ذ ها ا ذاس اا ذاسعاس ف ذباسجا عا ذا ان ف ذوذ
ت ر س ذ ج ذا بعاا ذاسمبعف ذاسراس ف ذ ( )1ذاسق ا ف ذتاستة ف ذاسعاس ف ذ( )2ذاسرطي الذ
ا لرتات جي ذاسعاس ي ذ( )3ذاس سا ا ذاسبمت ف ذاسعاس ف ذ( )4ذاسع ل ف ذاسعاس ف ذ( )5ذاسع ل ا ذ
اسعاس فذ()6ذاسه لفذاسرن فذاسعاس فذ()7ذذاسرعلعذاسعاس يذ ذ
ا ر تذاسباحثذ يذتفت غذاسب انا ذ لىذ ايذس ت ذlikertذاسط اليذاس رت جذ يذةا ت ذ
اسب انا ذ ي ذبتنا ج ذاسن ع ذاإلح ا ف ذ( )SPSSذتذسك ذبعت ذت ن و ذا لربانا ذحمبذ
رغ تا ذاست الفذت يات هاذتببعااهاذ .ذ
األساليب اإلحصائية التي ستستخدم في البحث :ذ
 .1عا لذ(بسفاذ تتنباخ)ذ Alpha Cronpachذسلرأ تذ جذثبا ذا لربانف .ذ
 .2اسنمب ذاس ئس ف ذ Percentagesذت ذاس رسليا ذاسيماب ف  Meansذسسصو ذاس جر ذذ
تسريت تذالرجابا ذاس جر ذتجادذ با ا ذا لربانفذاس رعل فذبسصوذا قفذ ا لفذ
ها ا ذاس اا ذاسعاس فذتا قفذبه رهاذ يذاسجا عا ذا ان ف ذتتتت بذا لرجابا ذ
حمبذاسر تا ا ذتاسنمبذاس ئس ف.
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نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

ذذذذذذتناتلذاسباحثذ تضاًذ ف الًذسلنرا جذاسريذتسصلذإس هاذاسبيثذ جذخاللذاس عاسجا ذ
اإلح ا فذسلب انا ذاسريذتعذاسي سلذ ل هاذ جذاسريب دذاس تانيوذت ناةمرهاوذتتيل لهاوذ
تتفم تهاوذت بيهاذباست الا ذاسماب فذذا ذاس لفذب سضسعذاسبيثوذتاإلطا ذاسن تيذ
سلبيثوذتذسكذبهتدذاإلقابفذ جذلؤالذاسبيثذاست مي .ذ
نتوووائج السووو ال الرئيسوووي ذتاسدددليذ دددنصذ لدددى ذموووا درجوووة ممارسوووة القيوووادات
األكاديميووة بالجامعووات االردنيووة لمهووارات القيووادة العالميووة التاليووة( :الاقافووة والر يووة
العالمية التخطيط االستراتيجي العالمي الموارد البشرية العالميوة الهيكلوة التنميميوة
العالميووة الووتعلع العووالمي العمليووات العالميووة العقليووة العالميووة) موون وجهووة نموور أفووراد
عينة البحث؟
ذذذذذذ سلرعتد ذ لى ذا قف ذ ا لف ذ ها ا ذاس اا ذاسعاس ف ذباسجا عا ذا ن فو ذسجأذ
اسباحث ذإسى ذحماد ذاس رسليا ذاسيماب فو ذتا نيتا ا ذاس ع ا فو ذتا تزا ذاسنمب فذ
لىذنياقذاست قفذاس ل فذس لذبعتذ جذببعااذ ها ا ذاس اا ذاسعاس فوذتاسنرا جذ رض نهاذ
اسجتتلذذاسراسي ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
جدول ( )2يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة
الممارسة العامة ألبعاد القيادة العالمية بالجامعات االرنية
رقع البعد
باالستبانة

مضمون البعد

المتوسط

االنحراف
المعياري

2ذ

اسرطي الذا لرتات جيذ
فذتاستة ي ذ
اسق ا اسعاس
فذاسعاس ف

 2.57ذ

 1.11ذ

 0.51ذ

2.50

 1.02ذ

 0.50ذ

ضع فف

3ذ

ذذ اس سا اذاسبمت فذ
اسعاس ف
اسعاس ذ ف ذ
اسع ل فذ

 2.49ذ

 0.93ذ

 0.50ذ

ضع فف

3ذذ

 2.43ذ

 0.95ذ

 0.49ذ

ضع فف

4ذ

4ذ

ذ اسه لفذاسرن
اسع ل ااسعاس ف
ذاسعاسذ ف ذ

 2.42ذ

 0.97ذ

 0.48ذ

ضع فف

5ذ

 2.40ذ

 0.94ذ

 0.48ذ

ضع فف

6ذ

5ذ

ذذ
اسرعلعذاسعاس ي ذ
اس رسلالذاسعامذ ذ

 2.39ذ

 0.96ذ

 0.48ذ

ضع فف

7ذ

 2.46ذ

 0.98ذ

 0.49ذ

ضع فف

ذ

1ذ

7ذ

6ذ

ذ
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فذ

الوزن
النسي

درجة
الممارسة

ترتيب
الممارسة

ضع فف

1ذ
2ذ ذ
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ذ
ذذذذذذتسضدددحذاس ؤشدددتا ذاإلح دددا فذباسجدددتتلذاسمدددابدذ()2وذب ذاس رسلددديا ذاسيمددداب فذ
لرجابا ذ نفذاسبيثذ دجذاسجا عدا ذا ن دفذتتاتحدهذبد جذ(2.39ذإسدىذ2.57ذ دجذ)5ذ
تاسردديذتعربددتذ ددجذا قددا ذاس ا لددفذاسضددع ففذبنددا ًءذ لددىذ ئددا ذاس رسلدديا ذاسيمدداب فذ
س دددايذالدددربانفذاسبيدددثوذتإ ذاخرلفدددهذ ددديذ مدددرس ا ذتتت بهددداذ دددجذح دددثذاس رسلددديا ذ
اسيمدددداب فوذح ددددثذتني ددددتذق دددد ذ رسلدددديا ذ نددددفذاسبيددددثذضدددد جذ ئددددفذاس رسلددددالذ
اسقان ددف( ج1.80إسدددى)2.60وذ ددداذ عنددديذب ذا قدددفذ ا لدددفذاسق ا دددفذتاستة دددفذاسعاس دددفوذ
تاسرطيددد الذا لدددرتات جيذاسعددداس يوذتاس دددسا اذاسبمدددت فذاسعاس دددفوذتاسه لدددفذاسرن دددفذ
اسعاس فوذتاسرعلعذاسعاس يوذتاسع ل ا ذاسعاس فوذإضا فذإسىذاسع ل فذاسعاس دفذ عربدتذضدع وذ
جذتقهفذن تذ نفذاسبيثذباسجا عا ذا ن فذ اذ ؤ دتذضدتت ذتضد ذ ة دفذ رتحدفذ
تع دددلذ لدددىذتيمددد نهاوذتتيس تهددداذباسجا عدددا ذا ن دددفوذت دددا ذتتت دددبذا بعدددااذحمدددبذ
اس رسلالذاسيمابيوذتاإلنيتادذاس ع ا يذ اسراسي ذ
البعد الااني ذاسرطي ال ذا لرتات جي ذاسعاس ي ذب رسلال ذحمابي ذبلغ()2.57و ذتانيتادذ
ع ا يذبلغ( .)1.11ذ
البعد األول ذاسق ا ف ذتاستة ف ذاسعاس ف ذب رسلال ذحمابي ذبلغ()2.50و ذتانيتاد ذ ع ا يذ
بلغ( .)1.02ذ
البعد الاالث :ذاس س ااذاسبمت فذاسعاس فذب رسلالذحمابيذبلغ()2.49وذتانيتادذ ع ا يذ
بلغ( .)0.93ذ
البعد السابع :ذاسع ل ف ذاسعاس ف ذب رسلال ذحمابي ذبلغ()2.43و ذتانيتاد ذ ع ا يذ
بلغ( .)0.95ذ
البعد الرابع :ذاسه لف ذاسرن ف ذاسعاس ف ذب رسلال ذحمابي ذبلغ ذ()2.42و ذتانيتادذ
ع ا يذبلغ( .)0.97ذ
البعد السادس :ذاسع ل ا ذاسعاس ف ذب رسلال ذحمابي ذبلغ()2.40و ذتانيتاد ذ ع ا يذ
بلغ( .)0.94ذ
البعد الخامس :ذاسرعلع ذاسعاس ي ذب رسلال ذحمابي ذبلغ()2.39و ذتانيتاد ذ ع ا يذ
بلغ( .)0.96ذ
وفي ضوء النتائج التي بينها الجدول ( )19اتضح ذب ذا قف ذ ا لف ذاس ااا ذ
ا اا فذباسجا عا ذا ن فذس ها ا ذاس اا ذاسعاس فذ جذتقهفذن تذب تااذ نفذاسبيثذ
قاء ذضع ففذب رسلالذحمابيذ ليذبلغ()2.46وذتانيتادذ ع ا يذ ليذبلغذ()0.98وذ
تتز ذنمبي ذبلغ( ) 0.49ذ ا ذ تل ذ لى ذضعو ذا رالك ذاس ااا ذا اا ف ذباسجا عا ذ
ا ن ف ذس ها ا ذاس اا ذاسعاس فو ذتحاقف ذاس ااا ذا اا ف ذباسجا عا ذا ن ف ذإسىذ
اسرت بو ذتاسريس ت ذإل مابهع ذ ها ا ذاس اا ذاسعاس ف ذا ت ذاسلي ذ نهع ذ ج ذإضفاءذ
اسبعتذاسعاس يذ لىذ ا فذا نميفوذتبتا جذاسجا عا ذا ان ف .ذ
ذذذذذذذت ع ة ذاسباحث ذلبب ذح سل ذبُعد التخطيط االستراتيجي العالمي ذ لى ذب لىذ
رسلال ذحمابي( )2.57ذإسى ذحتص ذاس ااا ذا اا ف ذ لى ذا رالك ذبعض ذ ها ا ذ
اسرطي ال ذا لرتات جي ذاسعاس يو ذس سنه ذ تبال ذب ج ذاسجا عفو ذتب ج ذاسب ئف ذاس ي يف ذلساءذ
اس يل فوذبتذاسعاس فوذتإل ذاسرطي الذا لرتات جيذاسعاس يذهسذاسضا جذسلجا عفذباسر ر ذ
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بتة فوذت لاسفذ اس فذتاضيفذاس عاسعوذت تت ذ لىذة عوذت عا تذاتس فوذ اذ ع ،ذ
ح سل ذبُعد الاقافة والر ية العالمية ذ لى ذاس تتبف ذاسقان ف ذب رسلال ذبلغ( )2.50ذ لىذ
ا رالك ذبعض ذ ها ا ذاسق ا ف ذتاستة ف ذاسعاس ف ذسرمه ل ذتساصل ذاسجا عا ذا ن فوذ
تات اسهاذ لىذاس مرسةذاسعاس يذإضا فذسرساصلهاذ ذاس مرسةذاس يليوذ اذب ذذسكذ ُعتذ
ؤشتا ً ذ ب ج ذحتص ذاس ااا ذا اا ف ذ لى ذإ ال ذاسجا عا ذا ن ف ذس ادذ
اسجا عا ذاسعاس ف ذح ث ذب ذاسق ا ف ذتاستة ف ذاسعاس ف ذه ا ذة را ذ فراح را ذسلسصسلذ
باسجا عفذسلعاس فوذت يذاس ابلذ ذح سلذبُعد الموارد البشرية العالميةذ لىذاس تتبفذ
اسماالف ذب رسلال ذحمابي ذبلغ( )2.49ذ ذذسك ذ تل ذ لى ذضعو ذا رالك ذاس ااا ذ
ا اا ف ذباسجا عا ذا ن ف ذس ها ا ذتن ف ذاس سا ا ذاسبمت ف ذاسعاس فو ذباستغع ذب ذ
تيس تذاس سا اذاسبمت فذب تذح سيذسنجاحذاسجا عفذ يذهلاذاسسةهذاسليذ رمعذب رغ تاتهذ
اسمت عفوذتاس رالح فوذتقاءذبُعد التعلع العالميذ لىذاس تت فذاسمابعفوذتا خ ت ذب رسلالذ
بلغ( )2.39ذس ع  ،ذضعو ذا رالك ذاس ااا ذا اا ف ذباسجا عا ذا ن ف ذس ها ا ذ
تع ذاسرعلع ذاسعاس يو ذتبناء ذب ئف ذتعل ف ذذا ذتنسع ذث ا يو ذتذا ذبُعت ذاتسيو ذتغ ادذ
الرتات ج ف ذقسا ذاسرعل عو ذتاس عت ف ذ نج ذ ن س ذ اس يو ذا ت ذاسلي ذ فمت ذغ ادذ
اسجا عا ذا ن فذض جذتم ال ذاسجا عا ذاسنطبفذذا ذاسر ن فا ذاسعاس ف .ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

المراجع والمصادر

أوالا :المراجع العربية
 .1ببسذز رتذوذ ن تذ(2009م)ذوذا قفذ ا لفذ ت تذاس تا يذاسقانس فذب يا ا ذ
غ ذسل ها ا ذاس اا ف ذتلبل ذتيس تهاذوذ لاسفذ اقمر تذغ تذ نمس ذوذة،ذ
اإلاا ذاسرتبس فذوذقا عفذغ ذو ل فذاسرتب فذوذص 70ذ
 .2اسبت ي ذوطا ق ذ بت ذاسي ت ذ(2001م) ذو ذا لاس ب ذاس اا ف ذتا اا ف ذ يذ
اس ؤلما ذاسرعل فذوذ ا ذوذا ا ذوذاا ذاسف تذسليبا فذتاسنمتذ .ذ
 .3اسيجتيذوذلاسعذ ي تذو(2011م)ذوذتيس تذ ها ا ذا اا ذوذ ة فذ مر بل فذوذ
جلفذاسريس تذاسرتبسيذوع64ذوذص42-38ذ .ذ
ذ
 .4حت ع ذو ذحم ج ذ(2009م) ذو ذ بااذ ذا اا ذاسيت قف ذو ذاسن ت ا ذو ذاسع ل ا ذ
ا اا فذوذتظا وذاس ن فذوذ ا ذوذاا ذحا تذسليبا فذتاسنمت .ذ
 .5شددهادذوذسبنددىذ ي ددساذو(2013مذ)ذوذتع د ذاسرنا م د فذ دديذاسرعل د عذةبددلذاسجددا عيذ
لددىذضددسءذخبددتا ذبعددضذاسددتتلذا قنب ددفذوذ جلددفذاسرتب ددفذوذاسج ع ددفذاس ددت فذ
سلرتب فذاس ا نفذتا اا ذاسرعل فذوذعذ39ذوذص 280-209ذ
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 .6اس اسحذوذبل اءذ شااذو(2012م)ذوذاس عت فذاسض ن فذتات هاذ يذتن فذتتيس تذ
اس سا اذاسبمت فذ يذظلذ فهسمذاإلاا ذاس عسس فذوذا الفذتيب فذ لىذاسمت ا ذ
رعتا ذاسنس ا ذوذاس ؤت تذاسعل ديذاسدتتسيذ(ذ سس دفذاإلاا ذ ديذ دتذاس عت دفذ
)15ذ17-ذا م بتذوذقا عفذاسجنا ذوذطتابل،ذوذسبنا ذوذص18ذ .ذ
ذاسرنا م ف ذ ي ذاسجا عا ذ
 .7اس اسح ذو ذ ق ا ذبج ذ بت ذهللا ذو(2012م) ذو ذبناء ذاس
اسي س ف ذا ان ف ذو ذ لاسف ذا رس اد ذغ ت ذ نمس ذو ذقا عف ذبم ذاس تة ذو ذ فذ
اس ت فذوذاس ل فذاسعتب فذا ان فذ .ذ
 .8اسعا تيذوذ بت ذهللاذ ي تذوذ(1434هـ).ذ ريلبا ذتتت لذاسرعل عذاسعاسيذ تخلذ
سري د ذاست اا ذاسعاس ف ذسلجا عا ذا ان ف ذ" ذت س ذ رتح ذ" ذ لاسف ذا رس ادذ
غ تذ نمس ذوذقا عفذبمذاس تةذوذ فذاس ت فذوذاس ل فذاسعتب فذا ان فذ.ذ ذ
 .9ل ا ذو ذ بيي ذت ق ا ذو ذغن ع ذتقهاا ذو ذبح ت ذو ذت ي ت ذببس ذز ت ذ( )2008ذوذ
الاس ب ذاسبيث ذاسعل ي ذتتيب اته ذ ي ذاسرطي ال ذتاإلاا ذو ذاا ذصفاء ذسلنمتذ
تاسرسز ذوذ ا ذوذا ا ذ.ذذ ذ
ا ذااس جذوا بسستذو(ذ)2003ذوذ ناهجذاسبيثذ يذاسرتب فذت لعذاسنف،ذوذ
.10
تتق فذنس لذوذ ي تذنب لذاس اهت وذ ربفذا نجلسذاس ت فذ .ذ
ةسةلذولا اوذ(2012م)ذوذااا ذاس سا اذاسبمت فذاستتس فذ(ذاس ت تذاستتسي)ذ
.11
وذ ل فذا ةر ااذوذقا عفذا مدذ .ذ
اس اهت ذوذاستا ذاسق ا فذسلنمتذ .ذ
.12
اس لحجي ذو ذ ن س ذةالع ذ(2012م) ذو ذاإلاا ذاسرتبس ف ذ ج ذ ن س ذ
.13
الال يذ يذضسءذ سس فذاإلاا ذوذاس ؤت تذاسعل يذاستتسيذ(ذ سس فذاإلاا ذ يذ
تذاس عت فذ)15ذ17-ذا م بتذوذقا عفذاسجنا ذوذطتابل،ذوذسبنا ذوذص7ذ .ذ
نتت ذا اا ذا لرتات ج ف ذ ي ذ ؤلما ذاسرعل ع ذاسعاسي ذ1426(.هـ)ذ
.14
قا عف ذاس لك ذخاست ذو ذابها ذو ذاس ل ف ذاسعتب ف ذا ان ف ذو جلف ذقا عف ذام ذاس تةذ
سلعلسمذاسرتبس فذتا قر ا فذتا نمان فذ ج18ذوعذ2ذص .417ذ
اس سنم سذ(Uonesco,2004ذ)ذاسرعل عذاسعاسيذ يذ جر ذاسعسس فذ"تث فذ
.15
تسق ه ف"ذ راحفذ لىذاسمب فذاسعاس فذسالنرتنهذ لىذاستابالذ
 http/unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/18377a.pdfذ

ذ
ذ
ذ
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