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درجة ممارسة مهارات التخطيط االستراتيجي لدى القيادات األكاديمية 
بجامعة الملك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

الملخص:
يهدف البحث اإىل التعرف على درجة ممار�سة مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي لدى القيادات الأكادميية 
بجامعــة امللــك خالد من وجهــة نظر اأع�ساء هيئــة التدري�ص باجلامعــة، وهل هناك فروق تعــزى للمتغريات: 
التخ�س�ــص، اجلن�ص، الرتبــة العلمية، عدد �سنوات اخلدمة باجلامعة. ومت ا�ستخــدام املنهج الو�سفي ملالءمته 
لطبيعــة البحــث. وتكونت عينــة البحث من )326( ع�ســو هيئة تدري�ــص يف الف�سل الدرا�ســي الأول من العام 
البالغ عددهم )2024(  البحث  %( من جمتمع  اجلامعي 39/ 1440هـ، وبطريقة ع�سوائية بن�سبة )16.11 
ع�سوا. واأظهرت النتائج اأن متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي لدى القيادات الأكادميية 
%( من الدرجة الكلية  بجامعة امللك خالد حتققت بدرجة كبرية، مبتو�سط )3.57( درجة وبن�سبة )71.30 
للممار�ســة، واأظهــرت النتائج عدم وجــود فروق دالة اإح�سائيــا يف متو�سط درجة ممار�سة مهــارات التخطيط 
ال�سرتاتيجــي وفقــا ملتغــريي: الرتبــة العلميــة، واجلن�ــص، واإىل وجــود فــروق دالــة اإح�سائيا وفقــا ملتغريي 
التخ�س�ــص ل�سالح تخ�س�ص العلــوم التطبيقية، وعدد �سنوات اخلدمة ل�سالح �سنــوات اخلدمة الأكر، واأو�سى 
البحــث بال�ستمــرار يف التنمية املهنيــة لقيادات الكليــات والأق�سام الأكادميية، ورفــع مهاراتهم يف التخطيط 
ال�سرتاتيجــي، ومبــا يحقق روؤيــة جامعة امللك خالــد 2030م، يف اأن تكــون �سمن )200(جامعــة على م�ستوى 

العامل.

الكلمات املفتاحية: مهارات التخطيط، التخطيط ال�سرتاتيجي، القيادات الأكادميية.
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The Degree of Practicing Strategic Planning Skills by 
Academic Leaders at King Khalid University from the 

Perspective of the Faculty Members 

Abstract:

This study aimed to identify the degree of practicing strategic planning 
skills by the academic leaders at King Khalid University from the perspective of 
the faculty members of the university. It also aimed to identify any differences 
attributed to the variables of specialization, gender of the respondent, 
scientific rank, number of service years at the university. The researcher used 
the descriptive method on sample of (326) faculty members at King Khalid 
University in the first semester of the academic year 39 / 1440AH, which 
were randomly selected and represented (16.11%) of the population (2024) 
members. The results showed that the mean of practicing degree of the 
strategic planning skills by the academic leaders at King Khalid University 
was significantly achieved by a high degree, with an average of (3.57) and 
by (71.30%) of the total degree of practice. The results showed no statistically 
significant differences in the average of practicing degree of strategic planning 
skills according to the variables: scientific rank, gender. However, there were 
statistically significant differences according to the variables of specialization 
in favor of the applied sciences, the number of service years, and in favor of 
those who had more years of service.  It was recommended that professional 
development of the leaders of colleges and academic departments should 
continue to strengthen their skills in strategic planning so as to achieve the 
vision of King Khalid University 2030, to be among (200) universities in the 
world.

Keywords: planning skills, strategic planning, academic leaders.



المجلة العربيـة لضمـان 4
جودة التعليم الجامعي

د. �سلطان �سعيد عبده املخاليف  
املجلد الثاين ع�شر العدد )42( 2019م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.42.1

المقدمة:
يعي�ص العامل اليوم اأحداث ووقائع القرن احلادي والع�سرين، وهو ع�سر التغري ال�سريع والتطور الهائل يف 
كافة نواحي احلياة، نتج عنه النمو املعريف، والتطور التكنولوجي، وثورة املعلومات، مما اأدى اإىل ظهور العديد 
مــن التحديــات املحليــة والعاملية التي تواجــه املوؤ�س�سات املختلفــة. وملواكبة هذه املتغــريات وال�ستفادة منها، 
يعتــرب التخطيــط �سمة من �سمات احلياة الع�سرية، وما من اأمة ت�سعى اإىل م�ستقبل اأف�سل اإل وت�سع التخطيط 
منهجا لها ت�سري عليه، وت�ستفيد منه يف كافة امل�ستويات، ويف عامل اليوم ازدادت احلاجة اإىل التخطيط، بعد اأن 
تعقــدت و�سائط معي�سة الإن�سان وت�سابكــت و�سائلها وت�سعبت جوانبها وتعددت اإمكانياتها وزادت التحديات يف 
احلياة اليومية. وقد دفع ذلك اإىل �سرورة البحث عن اأمناط و�سيغ جديدة من التخطيط تت�سم بقدرتها على 
التعمق يف روح النظام بغية اإظهار القيم اجلوهرية التي توجه م�ساره ومن هنا ظهر التخطيط ال�سرتاتيجي.
وتعــد موؤ�س�ســات التعليــم العــايل مــن اأكــر املوؤ�س�ســات حاجــة للتخطيــط ال�سرتاتيجــي نظــرا ً ملــا تواجهــه 
مــن �سعوبــات يف التنبــوؤ بامل�ستقبــل لوجودهــا يف بيئــة متقلبــة،  مما يولــد �سغطًا كبــريًا عليها وي�ســكل مطلبا 
 وهمــا كبــريًا لــدى قيــادات موؤ�س�ســات التعليــم العايل، كمــا اأنه غــدا عالمة بــارزة واأ�سا�ســًا حيويــًا لأي اإجناز
)جيو�ســي وعطري، 2017(. ولقــد فر�ست تطورات الألفيــة الثالثة، التكنولوجية والعوملــة عوامل ومتغريات 
جديدة لتحقيق التميز واإدارته، وهي جهود تنظيمية خمططة تهدف اإىل حتقيق امليزات التناف�سية الدائمة 
للموؤ�س�ســات التعليميــة، مبهارات العاملني ذوي القدرة علــى البتكار والإبداع، والتي تتطلــب ممار�سات اإدارية 
حتــدد الأداء طويــل الأجــل للموؤ�س�ســة التعليميــة، بكفــاءة وفاعليــة )ممــد، 2010(. وعليه فــاإن املدخل 
ال�سرتاتيجــي يتيــح لالإدارة مواجهة املتغريات املعا�سرة والتعامل معهــا، كما يهيئ لها فر�سًا اأف�سل للتفاعل مع 
املنــاخ املتغــري، ويتطلب ذلك �سياغة روؤية اإداريــة متكاملة ت�ستند على اأ�س�ص وا�سحــة ت�ساهم يف زيادة كفاءة 
وفعاليــة القائد، الــذي ي�ستخدم التخطيــط ال�سرتاتيجي يف عمله من خالل تزويــده مبجموعة متكاملة من 
املهارات والقدرات ذات الطبيعة ال�سرتاتيجية )مطاوع ومر�سي، 2014(، وذلك من خالل الرتكيز على طاقة، 
ومــوارد، ووقت كل فــرد يف املوؤ�س�سة، وتدفعهم يف نف�ص اجتاه حتقيق الأهداف )Olsen, 2007, 31(. وعليه 
يتوجــب علــى موؤ�س�سات التعليم العــايل امتالك القدرة على التكيف والتاأقلم مــع بيئتها الداخلية واخلارجية 

حتى ت�ستطيع ال�ستمرار، والنمو، والبقاء )ال�سويخ، 2007(. 
اإن التخطيــط ال�سرتاتيجــي ملوؤ�س�سة التعليم العايل، لبد اأن يت�سمــن العمليات املتكاملة ذات العالقة بتحليل 
البيئــة الداخليــة واخلارجيــة، و�سياغــة ا�سرتاتيجيــة منا�سبــة، وتطبيقهــا، وتقييمهــا يف �ســوء حتليل اأثر 
املتغــريات املهمــة عليهــا، وذلك مبا يت�سمن حتقيــق ميزة ا�سرتاتيجيــة للموؤ�س�سة وتعظيم اإجنازهــا يف اأن�سطة 
الأعمــال املختلفة، مبجموعة من اخلطــوات: حتليل الفر�ص والتهديدات يف البيئة اخلارجية، حتليل جوانب 
القــوة وال�سعــف يف البيئــة الداخليــة، اخليــارات ال�سرتاتيجيــة، ومن ثــم �سياغة روؤيــة ور�سالــة املوؤ�س�سة، 
وحتديــد غايتهــا واأهدافها، والتحليــل ال�سرتاتيجي، و�سياغــة ال�سرتاتيجية، على م�ستــوى اجلامعة، وعلى 
م�ستــوى الكليــات والأق�ســام، وعلــى امل�ستــوى الوظيفــي، ويلي ذلــك تنفيــذ ال�سرتاتيجية، ثم تقييــم ورقابة 
 الأداء للتاأكــد مــن اأن اأهــداف املوؤ�س�ســة مدركــة ومنجزة )امل�ســريف، 2014؛ الديــراوي، 2013؛ اللــوح، 2007؛

.)Thomas, 2007

ويهــدف التخطيــط ال�سرتاتيجي اإىل حتقيق اأهداف عديــدة من اأبرزها اأنه يربط الأهــداف ال�سرتاتيجية 
للموؤ�س�ســة التعليميــة باحتياجــات املجتمــع احلالية وامل�ستقبليــة، ويهيئ املوؤ�س�ســة التعليمية للبقــاء والنمو، 
واإىل حتقيــق اأهداف التخطيــط ال�سرتاتيجي من خالل اإجراءات و�سع الإطار العام لال�سرتاتيجية، ودرا�سة 
وحتليــل العوامــل اخلارجيــة املحيطــة باملوؤ�س�سة، لتحديــد الفر�ص التي تتيحهــا، والتحديات التــي تفر�سها، 
ودرا�ســة وحتليــل العوامل الداخليــة للموؤ�س�سة، وحتديد الأهــداف وو�سع ل�سرتاتيجيــات البديلة، واملقارنة 
بينهــا، واختيــار البديــل ال�سرتاتيجــي الأمثــل، وو�ســع ال�سيا�ســات والربامــج واملوازنات؛ حيث تتــم ترجمة 
الأهداف طويلة الأجل اإىل اأهداف متو�سطة وق�سرية الأجل، وو�سعها على �سكل برامج زمنية، وتقييم الأداء 
احلايل يف �ســوء الأهداف، وال�سرتاتيجيات املو�سوعة )Thomas, 2007(، ويف حتديد الق�سايا اجلوهرية 
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و�سياغتهــا، والجتاهــات ال�سرتاتيجيــة لتكــون الأ�سا�ص واملنطلــق يف توجيــه عملياتها ووظائفهــا الإدارية 
)اللوح، 2007(.

اإن اكت�ســاب القيــادة الأكادمييــة للجامعات ملهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجي ي�ساعدها علــى تطبيق اخلطط 
ال�سرتاتيجيــة وعلــى حتقيــق التطلعات امل�ستقبليــة للجامعة.  كما يــرى اأحمــد )2010(. اأن ذلك ي�ساعد يف 
مواجهــة متطلبــات الثــورة العلميــة التقنية، ومواجهــة التنميــة ال�ساملة ومواجهــة حتديــات العوملة، وعلى 

معاجلة امل�سكالت املتعددة التي يواجهها العمل الأكادميي يف موؤ�س�سات التعليم العايل.
وبالنظــر اإىل اجلامعــات يف اململكــة العربية ال�سعودية، فقد بداأت يف الأخــذ بالتخطيط ال�سرتاتيجي ب�سكل 
مدود يف جامعة امللك �سعود، وجامعة امللك فهد. ويف عام 2011م تبنت وزارة التعليم العايل )�سابقا( م�سروع 
اخلطــة امل�ستقبليــة للتعليــم اجلامعــي )اآفــاق( الذي يغطي  الفــرت ة من 1426هـــ  اإىل 1445هـــ، وبعد اعتماد 
امل�ســروع، عملــت الوزارة علــى توجيه اجلامعــات ال�سعودية، باإعــداد خططها ال�سرتاتيجيــة اخلا�سة بها مبا 
يتوافــق مــع م�سروع اخلطة امل�ستقبلية للــوازرة، وطالبت اجلامعات بتقدمي موؤ�ســرات اأداء �سنوي عن مدى �سري 
خططهــا ال�سرتاتيجيــة؛ وبــداأت  اجلامعات يف حتديد هويتهــا ال�سرتاتيجية و�سكلت جلانــا لإعداد اخلطط 
ال�سرتاتيجيــة يف جميــع امل�ستويــات )الأق�سام العلميــة، والكليات، واجلامعــة(، وعقدت ور�ــص عمل ملناق�سة 
مراحــل التخطيــط ال�سرتاتيجــي، ونفــذت اجلامعات كثريا مــن الــدورات التدريبية لن�سر ثقافــة التخطيط 
وتطويــر مهــارات القيــادة الأكادميية باجلامعــات )اآل م�سلــط، 2018(، وهــذا ي�ستدعي الرتكيــز على اأهمية 

اكت�ساب مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي لدى القيادات الأكادميية ورفع  درجة ممار�ستها.
وبناء على ما �سبق، وبعد الطالع على �سجالت ووثائق عمادة التطوير الأكادميي واجلودة بجامعة امللك خالد 
خــالل الفرتة من العــام اجلامعي 1433/ 1434هـ اإىل العام اجلامعي 1437/ 1438هـ ، وجد بان )10( دورات 
تدريبيــة نظمتها العمــادة حول التخطيط ال�سرتاتيجي، يف املو�سوعات: التخطيط ال�سرتاتيجي يف التعليم 
العايل، التخطيط ال�سرتاتيجي، التخطيط ال�سرتاتيجي والقيادة يف التعليم العايل، الإدارة ال�سرتاتيجية 
والقيــادة يف التعليــم العايل، القيادة ال�سرتاتيجيــة يف التعليم العايل، التخطيــط ال�سرتاتيجي والتنفيذي 
لتح�ســني اجلودة )بع�ص املو�سوعات نفذت عدة مــرات(. واجلهة املنفذة للتدريب: جامعة امللك خالد، تركيا، 
دبــي، كاردف )بريطانيــا(، هيئة تقــومي التعليم، وبلغ عــدد املتدربــني )239( متدربــا ومتدربة)اإح�سائيات 

عمادة التطوير الكادميي واجلودة، 1439هـ(. 
مشكلة البحث: 

اإن التطــور الــذي تعي�ســه اململكــة العربيــة ال�سعودية يف جميــع املجالت، ينطلــق من روؤيــة ا�ست�سرافية 
مل�ستقبل اململكة يف  م�سرية البناء والتنمية، روؤية اململكة 2030، وخا�سة فيما يتعلق مبوؤ�س�سات التعليم العايل، 
ومــن روؤيــة لتطوير عمليــات موؤ�س�ســات التعليم العــايل وتطوير جــودة خمرجاتهــا وجعلها مواكبــة ملتطلبات 
الع�ســر، وفــق ا�سرتاتيجيــات طويلــة املدى ترتكــز على �سيا�ســات طموحة يف رفع مهــارات الكفــاءات والعقول 
والقيــادات يف �ستــى املجالت، باعتبار اجلامعات توؤدي درًوا بارًزا يف التن�سيط الفكري والثقايف بو�سفها مراكز 
لالإ�سعــاع الفكــري والتنوير العلمي، ف�ســاًل عن دورها يف اإعداد القــوى الب�سرية وتوظيــف اإمكاناتها يف خدمة 
املجتمع ال�سعودي )ال�سيف، 1432هـ(. وحتتاج اجلامعات ال�سعودية لتحقيق روؤية اململكة 2030م اإىل كفاءات 
وطنية قيادية، قادرة على التخطيط وفق �سيا�سات علمية وا�سحة تتوافر من خاللها اخلدمات الالزمة لكافة 
الأن�سطــة واملجــالت )اللهيبــي والزعارير، 1432هــــ(. كما اأن التحــولت التقنية والب�سريــة املتالحقة التي 
تواجههــا موؤ�س�سات التعليم العايل، حتتم وجود قيادات اأكادمييــة قادرة على مواكبة هذه التغريات ومواجهة 
تلــك التحديات، قيــادات قادرة على ت�سميم وتن�سيق اجلهــود واملوارد التي متلكها، وتنميــط مهامهم لتتما�سى 
مــع املعايــري العاملية التي تكفل حتقيق الأهداف وحت�سني املخرجات )البلطان، 1432هـ(. وانطالًقا من حر�ص 
موؤ�س�سات التعليم العايل على الهتمام بتطوير احلياة العلمية، ومن بينها الكليات التي يقودها عمداء ووكالء 
وت�ســم اأق�ساًمــا اأكادميية ذات تخ�س�ســات متنوعة، يتوىل قيادتهــا روؤ�ساء اأق�سام تقع علــى عاتقهم م�سوؤولية 
الهتمــام بالأق�ســام وتطويــر اأدائها يف خمتلف املجــالت )الكندري، 2006(. وت�سعى جامعــة امللك خالد اإىل 
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حتقيــق روؤيتهــا ال�سرتاتيجيــة يف اأن تكــون عام 2030 �سمــن اأف�ســل )200( جامعة يف العــامل، و�سمن اأف�سل 
)6( جامعــات �سعودية)اخلطة ال�سرتاتيجية جلامعة امللــك خالد)2018 - 2020م(، ولتحقيق هذا الطموح 
فــاإن الأمر يتطلب منها تطوير مهارات التخطيط ال�سرتاتيجــي لقياداتها الأكادميية، ومبا ميكنها من حتقيق 

الأهداف املن�سودة لروؤية اململكة 2030.
أسئلة البحث:

ي�سعى البحث احلايل اإىل الإجابة عن ال�سوؤالني التاليني:
مــا درجــة ممار�سة مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجي لدى القيــادات الأكادميية بجامعــة امللك خالد من   -

وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة؟
هل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي لدى القيادات   -
الأكادمييــة بجامعــة امللــك خالد مــن وجهة نظــر اأع�ساء هيئــة التدري�ــص باجلامعة، وفقــا للمتغريات: 

التخ�س�ص، جن�ص امل�ستجيب، الرتبة العلمية، عدد �سنوات اخلدمة؟
أهداف البحث:

يهدف البحث اإىل التعرف على:
درجــة ممار�سة مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي لدى القيادات الأكادميية بجامعة امللك خالد من وجهة   -

نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة.
مــا اإذا كانت هناك فــروق تعزى للمتغريات: التخ�س�ــص، جن�ص امل�ستجيب، الرتبــة العلمية، عدد �سنوات   -

اخلدمة.
أهمية البحث:

ي�ستمــد البحــث احلــايل اأهميته مــن اأهمية مو�ســوع التخطيــط ال�سرتاتيجــي، واأهمية تنميــة مهارات 
التخطيــط ال�سرتاتيجي لــدى عمداء الكليات ووكالئهم وروؤ�ساء الأق�ســام الأكادميية، وعلى وجه اخل�سو�ص 

تتمثل اأهمية البحث يف النقاط الآتية:
طبيعــة املرحلــة الراهنة التي يتزايد فيها الهتمام بالتخطيط ال�سرتاتيجي يف املوؤ�س�سات الرتبوية  	•

يف الدول املتقدمة والنامية على حٍد �سواء.
مواكبــة التوجــه ال�سرتاتيجــي للمملكــة 2030، وخا�ســة يف جمــال تطويــر موؤ�س�ســات التعليــم العايل  	•

وتطوير القيادة الأكادميية وتطوير ممار�ساتهم الإدارية.
حاجــة موؤ�س�ســات التعليم العايل باململكة ب�سكل عام وحاجة الكليات والأق�سام الأكادميية لهذا النوع  	•
مــن الدرا�سات التــي تبحث يف كيفية تنمية مهــارات التخطيط ال�سرتاتيجي لدى القيــادات الأكادميية 

بجامعة امللك خالد ب�سكل خا�ص.
اإليها البحث احلــايل، املعربة عن درجــة ممار�سة املهــارات التخطيط  اأهميــة النتائــج التــي �سيتو�ســل  	•
ال�سرتاتيجــي لــدى القيادات الأكادمييــة بجامعة امللك خالــد، يف املجالت الأربعة التــي ت�سمنتها اأداة 
البحث، والتي �ستكون مهمة للم�ستهدفني بالبحث، وللم�سوؤولني عنهم من قيادة جامعة امللك خالد، ومهمة 
لإدارة التنميــة الب�سرية باجلامعة، التي �ستحول النتائــج اإىل احتياجات تدريبية، لتنمية املهارات غري 
املتحققــة يف ممار�سة مهارات عمليــات التخطيط ال�سرتاتيجي لدى القيــادات الأكادميية بجامعة امللك 

خالد.
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حدود البحث:
احلــدود املو�سوعيــة: يتنــاول البحث درجة ممار�ســة مهارات التخطيط ال�سرتاتيجــي لدى القيادات  	•

الأكادميية بجامعة امللك خالد.
احلــدود املكانيــة: يتحدد البحث مكانيا بجامعة امللك خالد، بجميع جممعاتها الأكادميية مبحافظات  	•

منطقة ع�سري.
1439هـ - 1440هـ. الدرا�سي  العام  من  الأول  الف�سل  يف  البحث  اأداة  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود  	•

خالد. امللك  جامعة  بكليات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  الب�سرية:  احلدود  	•
مصطلحات البحث:
- التخطيط ال�سرتاتيجي: 

هــي عمليــة �ساملة، تقوم على ا�ست�ســراف امل�ستقبل واإدراك املتغريات املرتبطة بالبيئــة الداخلية واخلارجية 
للموؤ�س�ســة، بهــدف النتقــال مــن الو�سع احلــايل اإىل الو�سع املاأمــول )العمــرات، 2014(. وهــو عملية تطوير 
لر�سالــة املوؤ�س�سة، واأهدافها، وخططها، و�سيا�ستها، يقوم على ا�ست�ســراف امل�ستقبل، واإدراك املتغريات املرتبطة 
بالبيئة الداخلية واخلارجية للموؤ�س�سة، ويهدف اإىل النتقال من الو�سع احلايل اإىل الو�سع املاأمول الذي يفي 
مبتطلبات اجلودة ال�ساملة )الديراوي، 2013(. وهو عبارة عن خطة عامة لت�سهيل عملية القيادة الناجحة، 
ويعطــي �سورة كاملة حول ماذا تفعــل؟ وما م�سارها امل�ستقبلي؟، فهو يزود القيــادة الأكادميية بروؤية وا�سحة 

 .)Shapiro, 2003( حول ما تريد اأن ت�سل اإليه
ولأغرا�ص هذا البحث، يعّرف باأنه مفهوم اإداري يعنى بتحليل املتغريات الداخلية بكليات واأق�سام جامعة امللك 
خالــد، واملتمثلــة بتحليل نقاط القوة وال�سعــف، وحتليل املتغــريات اخلارجية املحيطة بهــا املتمثلة بالفر�ص 
والتهديــدات، ويتــم مــن خالله �سياغــة ر�سالــة الكليــات/ الأق�ســام، والتوجهــات ال�سرتاتيجيــة وتنفيذها، 

واملتابعة والتقومي ل�سري اأن�سطة التخطيط ال�سرتاتيجي.
- القيادات الأكادميية:    

وتعّرف باأنها قدرة التاأثري على الآخرين لتخاذ القرارات التي حت�سن قابلية املوؤ�س�سة للنجاح يف املدى البعيد، 
واأنهــا �سل�سلــة من القــرارات والن�ساطات املوجهة لتحقيــق املواءمة بني ما�سي املوؤ�س�ســة وحا�سرها وم�ستقبلها، 
وهــي العملية امل�ستخدمة للتاأثري يف اإجناز الروؤية املرغوبة للموؤ�س�سة من خالل التاأثري يف الثقافة التنظيمية 
وتخ�سي�ــص املوارد وتوجيهها من خالل ال�سيا�سات وبنــاء الإجماع يف اإطار البيئة الغام�سة واملعقدة التي تبني 

 .))Boal, 2011 الفر�ص والتهديدات
ولأغرا�ــص هــذا البحث، يق�ســد بقيادات الكليات والأق�ســام الأكادميية يف جامعة امللك خالــد، القيادات التي 

تقود عمليات التخطيط ال�سرتاتيجي بالكليات والأق�سام الأكادميية. 
- مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي:

وتعــّرف املهــارات باأنهــا قابلية الفــرد ل�ستخدام املعرفــة ب�سورة فعالــة )Hale, 2002(. وهــي القدرة على 
اإجنــاز املهمة بال�سكل اجليــد، فوق املتو�سط )Odusami, 2002(. وتعّرف باأنها القدرة على ترجمة املعرفة 
اإىل اأفعــال )Adi & Ni’am, 2012(. وتعــّرف باأنها قــدرة ا�ستخدام القائد ملعرفتــه وقابلياته لأجل اإجناز 

جمموعة من الأهداف والغايات. 
وعّرفهــا �ساهــني )2011( علــى اأنها قــدرات وكفايات ت�ساعد القائــد الإداري يف اأداء وظيفتــه والقيام مبهامه 
واأدواره الرئي�سيــة. واملهــارات هــي جمموع الأن�سطــة التي متار�سها القيــادات اجلامعية على كافــة امل�ستويات، 
العمــداء وروؤ�ســاء الأق�سام، والتــي توؤهلهم للقيام مبهامهــم الوظيفية والأكادميية بكفــاءة وفاعلية، لتحقيق 
وظائــف التدري�ــص والبحــث العلمي وخدمــة املجتمــع، وجتويد براجمهــا وحتديثهــا، وال�ستجابــة ملتطلبات 

 .)Paul, 2000 املرحلة، والرتقاء مبكانتها كموؤ�س�سة تعليمية وبحثية )ال�سمري، 2013؛
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ولأغرا�ــص هــذا البحــث، يق�ســد مبهارات التخطيــط ال�سرتاتيجــي املهام والأن�سطــة التي يقوم بهــا العمداء 
وروؤ�ســاء الأق�ســام بكليات جامعة امللك خالــد يف املجالت التاليــة: التحليل ال�سرتاتيجــي للبيئة اخلارجية 
والداخليــة، والتوجهات ال�سرتاتيجية، واإقرار ال�سرتاتيجية وتنفيذها، واملتابعة والتقومي، من وجهة نظر 
اأفــراد عينــة البحث. وتتحقق املهارة يف البحث احلايل، اإذا ح�سلــت الفقرة على متو�سط ح�سابي للممار�سة ل 

للممار�سة. الكلية  الدرجة  من   )% يقل عن )3( درجات وبن�سبة )60 
اإلطار النظري:

ويعــد التخطيــط ال�سرتاتيجي من املفاهيم الإداريــة احلديثة التي يتوجب علــى اأي موؤ�س�سة اأن تتبناه 
وتطبقه يف عملها الإداري، لتحقيق الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها ولت�سمن ا�ستمراريتها وبقاءها )احلمايدة، 
2017(. ولقــد �ســاع ا�ستخــدام التخطيط ال�سرتاتيجــي على نطاق وا�ســع يف املوؤ�س�سات على اختــالف اأنواعها 
ووظائفهــا، واأثبتــت التجــارب التطبيقية اأن املوؤ�س�سات التــي تخطط ا�سرتاتيجيا تتفــوق يف اأدائها الكلي على 

املوؤ�س�سات التي ل تخطط ا�سرتاتيجيا )العمرات، 2014(. 
وت�ساهــم اجلامعــات يف تقــدمي خدمــات جمتمعيــة وتتحمــل امل�سوؤوليــة الجتماعيــة اأمــام املجتمــع الــذي 
تخدمــه، وبالتــايل فهــي يف حاجة اإىل قيــادة تتوىل القيــام بعمليات ومهــام التخطيط والتنظيــم والتوجيه 
 واملتابعــة، ومبا ي�ساعدهــا يف ال�ستثمار الأمثل للموارد الب�سرية واملادية املتاحــة و�سوًل اإىل حتقيق اأهدافها
)مطــاوع ومر�ســي، 2014(. ولبــد للجامعة من حتليل بيئتهــا الداخلية وفق ت�سخي�ــص تف�سيلي لنقاط القوة 
املتمثلة بالكفاءة التي متتلكها اجلامعة، للوقوف اأمام التحديات اخلارجية، بالعتماد على قدراتها الداخلية 
الب�سرية واملادية واملالية واملعلوماتية، وحتديد نقاط ال�سعف والوقوف وال�سمود اأمام التحديات، وبعد و�سع 
الأهــداف املتوافقــة مع تلــك التوجهات يتم النتقال اإىل مرحلــة �سمان التنفيــذ لال�سرتاتيجيات املو�سوعة، 

تليها مرحلة التقييم من خالل و�سع معايري حتدد الأداء املثايل )عطية وعبا�ص، 2013(.
وعليــه تعد القيادة مــورًا مهمًا ترتكز عليه ن�ساطات املوؤ�س�سات التعليميــة يف جممل مناحي العمل التعليمي، 
وهــو مــا ي�ستلزم وجــود القيادة احلكيمــة القادة مــن ذوي املهــارات والقابليات والقــدرات التي تتبنــى الروؤى 
امل�ستقبليــة ملواجهــة متطلبات الع�سر �سريعــة التغيري، وماولة املتابعة وال�ست�ســراف امل�ستمر للبيئة ل�سمان 
جنــاح املوؤ�س�ســات التعليميــة وبقائهــا، مــن خــالل تر�سيد �سلــوك الأفــراد وح�ســد طاقاتهم وتعبئــة قدراتهم 
وتن�سيــق جهودهــم وتنظيــم اأمورهــم وتوجيههــم الوجهــة ال�سحيحــة )عــالم، 2014(، وهــو مــا ي�ستدعــي 
 الهتمــام بالقيــادة ال�سرتاتيجيــة، ل�سمــان التفاعــل مــع الأفــراد داخــل املوؤ�س�ســة وخارجهــا وب�ســكل اأكرب

 .)Hughes & Beatty,2005(
وحتتــاج املوؤ�س�ســات التعليمية وبخا�سة اجلامعــات اإىل التفكري وب�سكل ا�سرتاتيجــي يف تعامالتها مع التغريات 
ال�سريعــة والبيئــات ذات املخاطــرة العاليــة، واإىل و�ســع الت�ســور للم�ستقبل املرغــوب ملوؤ�س�ساتهــم، ثم توجيه 
 التدفــق الداخلــي مل�ســارات الأعمــال وتاأثــريات الأحــداث اخلارجيــة باجتــاه الهــدف والروؤيــة املق�ســودة
Chenو Lee ؛ عــالم، 2014(. وطبقــًا ملــا اأوردهSosik,  Jung, Berson,Dionne, & Jaussi,2005(
ا)2007، 1028( فــاإن القيــادة ال�سرتاتيجيــة ت�ساعــد املوؤ�س�ســة يف التكيــف مــع البيئة املتغــرية ويف ت�سجيع 

املوظفني لتنفيذ الن�ساطات الروتينية اليومية اأي�سًا.
اإن نظرية القيادة ال�سلوكية توجه �سلوك القائد ب�سكل مبا�سر نحو ممار�سة مهارات العمل، للتاأثري ب�سكل كفء 

.)Kreniter & Kinicki,2007( يف الآخرين
وعليــه فــاإن التخطيــط ال�سرتاتيجــي يتطلــب قيــادات فاعلــة ومبهــارات عاليــة لتحقيــق اأهدافــه، واإىل 
تكويــن الثقــة، ومعرفــة نقــاط القــوة وال�سعــف، و�ســع روؤى وت�ســورات مل�ستقبــل خمتلــف واأف�سل مــن الو�سع 
 احلــايل )Petrides, 2003(. وعليــه تتكــون عمليــات التخطيــط ال�سرتاتيجــي مــن اأربــع عمليــات رئي�سية

)�سويدح، 2015( ،كل عملية تت�سمن عددا من اخلطوات:
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اأول: عمليــة ت�سخي�ــص الو�ســع الراهــن: ويت�سمن عــددا من اخلطوات، هــي: حتليل البيئــة اخلارجية   -
)الفر�ص والتهديدات، وحتليل البيئة الداخلية )نقاط القوة ونقاط ال�سعف(.

ثانيــا: عملية �سياغة ال�سرتاتيجيــة: وتت�سمن عدة خطوات، هي: �سياغــة الروؤية والر�سالة، حتديد   -
الأهداف ال�سرتاتيجية، حتديد الثغرات )الفجوات(، والتخطيط )و�سع خطة(.

ثالثا: عملية تنفيذ ال�سرتاتيجية: خطوات التنفيذ، وتوفري العوامل الداعمة لال�سرتاتيجية.  -
رابعا: عملية املتابعة والتقومي، للتاأكد من مدى حتقق الأهداف املن�سودة والأداء املثايل املطلوب.  -

ومــن خــالل ا�ستعرا�ــص الأدب ال�سابق حول مهارات عمليــات التخطيط ال�سرتاتيجي التــي ينبغي اأن متار�سها 
قيــادات املوؤ�س�ســات، ي�ســري زاهــر و قوي�ســي )2018( اإىل اأنها تتمثل يف حتليــل البيئة الداخليــة واخلارجية، 
و�سياغــة الر�سالة والروؤية وحتديــد الأهداف ال�سرتاتيجيــة، وتنفيذ ال�سرتاتيجيــة ومتابعتها وتقوميها، 

وبطريقة تتمثل فيها ال�سرعة والإجناز والقت�ساد يف اجلهد والتكاليف والدقة يف الأداء.
ي�ســري امل�ســريف )2014( ، وال�سويدان والعدلــوين )2004( ويتجلى ذلك يف ممار�سات القيــادات الأكادميية يف 
الكليات، من خالل م�ساركتها يف اإعداد ا�سرتاتيجية اجلامعة، اأو اإعداد اخلطط الت�سغيلية يف الكليات والأق�سام 
الأكادميية، والتي تتطلب العديد من املهارات، التي تظهر يف ممار�سات القيادات الأكادميية اأثناء امل�ساركة يف 

التخطيط ال�سرتاتيجي للعمل الأكادميي يف اجلامعة وكلياتها واأق�سامها الأكادميية، وعلى النحو التايل:
1- القدرة على حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للكلية/الق�سم:

وت�سمــل مهــارات حتليل بيئة الكلية/الق�سم املاديــة والجتماعية من حيث العالقات بــني الأق�سام ومع اإدارة 
اجلامعة، بالإ�سافة اإىل مهارات حتليل البيئة ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية والتكنولوجيا 
والدميغرافية ملعرفة الفر�ص املتاحة وجتنب التهديدات التي توؤثر عليها يف امل�ستقبل، كما ت�سمل القدرة على 

اإعداد ال�ستبانات وا�ستطالع الراأي والقدرة على ربط العوامل ببع�سها البع�ص وال�ستنتاج واملقارنة.
- القدرة على �سياغة روؤية الكلية/الق�سم:  2

وت�سمــل مهارة و�سع ت�سور ملا ي�سبو اأن تكــون عليه الكلية/الق�سم يف امل�ستقبل، وقدرة القيادة الأكادميية على 
التطوير والنتقال للو�سع الأف�سل، بحيث حتقق جوانب جناح ومتيز مرغوبة م�ستقبال. 

- القدرة على �سياغة ر�سالة الكلية/الق�سم:  3

مــن خــالل الإجابــة ال�سمنيــة على الأ�سئلــة التالية: مــن نحن؟ وملــاذا وجدنا؟ ومــا القيم التــي منتلكها؟ وما 
الــذي ن�سعــى لتحقيقه؟ وكيف نحقق ذلك؟،  اأي القدرة على متثــل القيم وتقدير عملية التعلم، واإقامة العدل 

وامل�ساواة، والقدرة على ال�سعي اإىل التميز والإبداع.
وت�سمــل مهارة و�سع ت�سور ملــا يراد اأن تكون عليه الكلية/الق�سم يف امل�ستقبل، وقــدرة القيادة الأكادميية على 

التطوير والنتقال للو�سع الأف�سل، بحيث حتقق جوانب جناح ومتيز مرغوبة م�ستقبال. 
- القدرة على حتديد ال�سرتاتيجيات املنا�سبة للكلية/الق�سم:  4

وت�سمــل مهــارة حتديد جمموعة الإجــراءات والفعاليات الالزمــة واملنا�سبة لتحقيق الأهــداف املن�سودة، كما 
ت�سمــل القــدرة على �سياغة ال�سرتاتيجيات والبدائــل واملفا�سلة بينها، ثم تقومي تلــك ال�سرتاتيجيات وفق 
حتليــل م�ستويــات النمــاذج املختلفــة، وذلك بنــاًء على مــا مت جمعه من معلومــات حول املوقــف ال�سرتاتيجي 
الراهن لإدارة الكلية/الق�سم يف خ�سم ما يحيط بها من موؤثرات وما يوؤثر عليها من عوامل داخلية وخارجية، 
حيــث تتكــون عند املخطط �سورة اأكر و�سوًحــا للمجالت التي ينبغي اأن يتجه اإليهــا العمل يف اإدارة الكلية/

الق�سم يف ال�سنوات القادمة.
5 - القــدرة علــى املتابعــة والتقومي، وتتمثل مبهــارات اإعــداد الأدوات والتقارير وتقــدمي مقرتحات لتطوير 

اخلطة القادمة.
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وبنــاًء على ما �سبق، يتوقــع من القيادات الأكادميية، عمداء الكليات ووكالئهم وروؤ�ساء الأق�سام بجامعة امللك 
خالد، ممار�سة مهارات عمليات التخطيط ال�سرتاتيجي التي متكنهم من حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية، 
و�سياغة التوجهات ال�سرتاتيجية لكلياتها واأق�سامها الأكادميية، واإقرار ال�سرتاتيجيات وتنفيذها، ومهارات 

املتابعة والتقومي.
الدراسات السابقة:

درا�ســة عبــد العال )2019( وهدفــت اإىل تعرف درجة امتالك الإدارة اجلامعيــة يف جامعة اآل البيت يف 
الأردن ملهارات التخطيط ال�سرتاتيجي، من وجهة نظر العاملني باجلامعة، من الهيئتني الإدارية والأكادميية، 
واأثــر كل مــن متغــريات: اجلن�ــص، واملوؤهــل العلمــي، والرتبة العلميــة، و�سنوات اخلدمــة، وامل�سمــى الوظيفي. 
واأظهــرت النتائــج اأن درجة امتــالك الإدارة اجلامعية ملهارات التخطيط ال�سرتاتيجــي )متو�سطة( يف جميع 
املجــالت، وعــدم وجود فــروق دالة اإح�سائيا وفقــا للمتغريات: اجلن�ــص، واملوؤهل، و�سنــوات اخلدمة، وامل�سمى 

الوظيفي.
درا�سة ال م�سلط )2018( وهدفت اإىل الك�سف عن واقع التخطيط ال�سرتاتيجي ومتطلبات تطبيقه يف جامعة 
تبوك، وذلك من وجهة نظر القيادات الأكادميية، واأظهرت النتائج اأن واقع ممار�سة التخطيط ال�سرتاتيجي 
يف الأهــداف ال�سرتاتيجية واختيار ال�سرتاتيجيات جاء بدرجة)متو�سطة( يف الروؤية والر�سالة والأهداف 
ال�سرتاتيجيــة، يف حــني جاء بدرجة )متدنية( يف بعد التحليل البيئــي واختيار ال�سرتاتيجية. كما اأظهرت 
النتائــج وجــود فــروق ذات دللة اإح�سائيــة يف واقع التخطيــط ال�سرتاتيجي يف جامعة تبــوك، تعزى ملتغري 

طبيعة العمل الإداري، ول�سالح وكيل الكلية ورئي�ص ق�سم.
درا�ســة Bieler وMcKenzieا)2017( وهدفت اإىل حتليل متوى اخلطط ال�سرتاتيجية يف )50( موؤ�س�سة 
للتعليــم العــايل، واأظهــرت النتائــج اأن موؤ�س�ســات التعليــم العايل تركــز بقوة علــى الأن�سطة املتعلقــة باحلرم 

اجلامعي، واأن بع�ص اجلامعات لي�ص لديها اأهداف ا�سرتاتيجية لتعزيز ال�ستدامة. 
واأجــرى ممد )2017( درا�سة هدفت اإىل حتديد م�ستوى ممار�سة القيادات الإدارية والأكادميية يف جامعة 
بنغــازي للتخطيــط ال�سرتاتيجــي وك�ســف معوقــات تطبيقــه، واأظهــرت النتائــج، انخفا�ص م�ستــوى ممار�سة 
القيــادات الإداريــة والأكادمييــة للتخطيــط ال�سرتاتيجي يف جميع املجــالت، وعدم قيامهــم بتو�سيح روؤية 
ور�سالــة اجلامعــة للعاملــني واملتعاملني مــع اجلامعة، وعدم الهتمــام بر�سد مواطن القــوة وال�سعف يف الأداء 

اجلامعي، وحتديد التهديدات يف البيئة اخلارجية.
درا�ســة  Bakoğluو Öncer و Yıldız وGüllüoğluا)2016( وهدفت اإىل الك�سف عن النهج ال�سرتاتيجي 
للجامعات ، واإىل و�سع منوذج للخطة ال�سرتاتيجية العامة للجامعة، واأظهرت النتائج اأن و�سع ال�سرتاتيجية 

متكن اجلامعات من تطوير نف�سها، وي�ساعد على اإ�سراك جميع املوظفني وتطوير كفاءاتهم. 
ودرا�ســة ظاهــر )2016( وهدفــت التعــرف اإىل درجة ممار�ســة التخطيــط ال�سرتاتيجي يف جامعــة القد�ص 
املفتوحــة، واأظهــرت النتائــج اأن درجة ممار�ســة جامعة القد�ــص املفتوحــة للتخطيط ال�سرتاتيجــي بن�سبة 

 .)%  82.5(
درا�ســة ال�ســري )2016( وهدفــت التعــرف اإىل واقــع التخطيــط ال�سرتاتيجــي باجلامعــات ال�سعودية، من 
خــالل الك�ســف عــن متطلبــات حت�ســني القــدرة التناف�سيــة للجامعــات. واأظهــرت النتائــج اأن اأهــم متطلبــات 
التخطيــط ال�سرتاتيجــي باجلامعات ال�سعودية �سرورة توافر العتمــادات املالية الالزمة لعملية التخطيط 

ال�سرتاتيجي.
درا�ســة ال�سرايــرة والقدومي )2016( وهدفــت اإىل معرفة مدى توافر موؤ�ســرات التخطيط ال�سرتاتيجي يف 
اجلامعــات الأردنيــة احلكومية مــن وجهة نظر روؤ�ســاء الأق�سام الأكادمييــة، واأظهرت النتائــج اأن مدى توافر 
موؤ�ســرات التخطيــط ال�سرتاتيجــي يف جمــالت الر�سالــة والروؤيــة والقيــم والأهــداف ال�سرتاتيجيــة كان 

)متو�سطا( ب�سكل عام.
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درا�ســة عبــد الفتــاح )2016( وهدفــت التعــرف اإىل واقــع ممار�ســات التخطيــط ال�سرتاتيجــي بجامعــة 
الريمــوك/الأردن مــن وجهة نظــر اأع�ساء هيئــة التدري�ــص، واأظهرت النتائــج اأن م�ستوى ممار�ســة التخطيط 
ال�سرتاتيجي)جيــدة( يف جميــع املجــالت، واأظهرت النتائــج وجود فــروق ذات دللة اإح�سائيــة وفقا ملتغري 

الكلية ل�سالح الكليات العلمية، واأظهرت عدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�ص والرتبة الأكادميية. 
درا�ســة اأحمــد )2015( وهدفــت اإىل معرفة واقع التخطيــط ال�سرتاتيجي يف اجلامعــات ال�سودانية، جامعة 
اخلرطــوم اأمنــوذج تطبيقي، واأظهرت النتائج اأن هناك ق�ســورا �سديدا يف ممار�سة التخطيط ال�سرتاتيجي يف 

اجلامعات، وافتقارها للمعايري ال�سليمة لتبني الروؤية والر�سالة والأهداف.
درا�سة جايل )2015(، وهدفت اإىل اإلقاء ال�سوء على دور التخطيط ال�سرتاتيجي يف تنمية مهارات خريجي 
التعليــم اجلامعــي ملواجهة املتطلبات املتجــددة ل�سوق العمل يف م�سر، وتناولــت ال�سرتاتيجية املقرتحة واأهم 
متطلبــات تنفيذهــا من خــالل برامج التدريب يف اجلامعــات امل�سرية، واأظهرت النتائــج اأن اجلامعة ت�ساهم يف 
ن�ســر الثقافــة الإلكرتونية داخــل اجلامعة باأبعادها املعرفية مــن اأ�س�ص تطبيقــات التكنولوجيا، واأن اجلامعة 
تقوم بدور الو�سيط بني البحث العلمي والقائمني على ال�سناعة على امل�ستوى املحلي، ويف تخريج العمالة التي 

حتتاجها ال�سركات. 
درا�ســة. Abdul Rashid et alا)2016( وهدفــت التعرف اإىل اأهمية العنا�ســر القيادية يف اتخاذ القرارات 
وقيادة التغيري يف عملية التخطيط ال�سرتاتيجي للجامعات. واأظهرت النتائج اأن القيادات الأكادميية لديها 
مهــارات قياديــة عالية نحــو التخطيــط ال�سرتاتيجي، واأن اتخــاذ القــرارات القيادية الأكادمييــة اأمر بالغ 

الأهمية للتخطيط ال�سرتاتيجي للجامعات. 
ودرا�ســة الغريــب )2015(، وهدفــت اإىل اقــرتاح برنامــج مقــرتح لتطويــر مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجي 
لقيادات موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية يف دولة الكويت يف �سوء الواقع والجتاهات املعا�سرة للتخطيط، 
وتو�سلــت النتائج اإىل اأن قياديي موؤ�س�سات التعليم العــايل الكويتية ميتلكون مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي 

بدرجة متو�سطة، واإىل عدم وجود فروق تعزى اإىل متغري �سنوات اخلدمة. 
درا�سة اأبو ح�سنة )2014( وهدفت اإىل معرفة درجة امتالك قيادات كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية 
ملهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجــي وعالقتهــا بتح�ســن الأداء الوظيفــي، واأظهــرت النتائج اأن درجــة ممار�سة 
القيادات ملهارات التخطيط ال�سرتاتيجي مرتفعة وبن�سبة )74.88 %(، واأنه توجد فروق يف درجة امتالك 

القيادات ملهارات التخطيط ال�سرتاتيجي تعزى ملتغري الرتبة الأكادميية. 
درا�ســة الزعبــي )2014( وهدفت اإىل معرفة درجة ممار�سة التخطيــط ال�سرتاتيجي يف اجلامعات الأردنية 
وعالقتــه بتنميــة املوارد الب�سرية، واأظهرت النتائج اأن درجة ممار�ســة التخطيط ال�سرتاتيجي يف اجلامعات 

الأردنية بدرجة مرتفعة، واإىل عدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�ص والكلية واملركز الوظيفي. 
ودرا�سة زعيبي )2014( وهدفت اإىل معرفة اجتاهات العاملني يف جامعة ب�سكرة نحو التخطيط ال�سرتاتيجي 
يف م�ستوى اأداء اجلامعة، واختبار الفروق وفقا للخ�سائ�ص ال�سخ�سية والوظيفية. واأظهرت النتائج اأن عملية 
التحليــل ال�سرتاتيجي واخليــار ال�سرتاتيجي يوؤثران ب�سكل كبري يف اأداء اجلامعــة، واإىل وجود فروق تعزى 

ملتغري املوؤهل العلمي وجمال الوظيفة احلالية. 
درا�سة الك�ساب والزبيدي )2014( وهدفت اإىل التعرف على التخطيط ال�سرتاتيجي يف اجلامعات ال�سعودية 
ودوره يف حت�ســني الأداء الوظيفي كما يت�سوره القــادة الأكادمييون والإداريون، واأظهرت النتائج وجود فروق 
دالــة اإح�سائيــا يف جمال دور مهارات التوا�سل والعالقات الإن�سانية تعزى ملتغري اجلن�ص ول�سالح الإناث، وعدم 

وجود فروق دالة اإح�سائيا ملتغري عدد �سنوات اخلدمة. 
ودرا�ســة مطــاوع ومر�ســي )2014( وهدفــت التعرف اإىل كيفيــة تطوير املمار�ســات الإداريــة لروؤ�ساء جمال�ص 
الأق�ســام الأكادمييــة يف كليــة البنات جامعــة عني �سم�ــص يف �سوء مدخــل الإدارة ال�سرتاتيجيــة. وتو�سلت 
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اإىل اأن بع�ــص روؤ�ساء جمال�ص الأق�ســام الأكادميية بالكلية ينق�سهم الإعداد الإداري الذي يوؤهلهم للممار�سات 
الإدارية يف �سوء مدخل الإدارة ال�سرتاتيجية.

درا�سة الديراوي )2013( وهدفت التعرف اإىل م�ستوى مهارات الإدارة العليا يف تطبيق التخطيط ال�سرتاتيجي 
وعالقتــه بتطويــر خدمات املوؤ�س�سات الأهلية يف قطاع غزة، واأظهرت نتائج البحث وجود عالقة اإيجابية بني 
كل من: دعم الإدارة العليا للتخطيط ال�سرتاتيجي، ووجود توجهات ا�سرتاتيجية "روؤية، ور�سالة، واأهداف"، 
ووجــود خطــة ا�سرتاتيجيــة، وتنفيذ اخلطــة ال�سرتاتيجية، وبني تطويــر خدمات املوؤ�س�ســات الأهلية تقوم 

بتطوير اأهداف ا�سرتاتيجية وا�سحة ومددة. 
درا�ســة ممــد )2012( وهدفــت اإىل معرفــة تاأثــري مهــارات القائــد الإداري يف التخطيــط ال�سرتاتيجي يف 
جامعــة الكوفة، واأظهــرت النتائج وجود عالقة وتاأثــري معنوي بني اأعلى مهارات القائــد الإداري والتخطيط 
ال�سرتاتيجي، واأن هناك عالقة وتاأثريا معنويا بني املهارات الفكرية والر�سالة ال�سرتاتيجية، وبني املهارات 

الفكرية والأهداف ال�سرتاتيجية.
درا�ســة Williamsا)2009(، وهدفــت الدرا�ســة اإىل معرفــة دور القيادات يف اجلامعــات يف ولية ايلينوي يف 
عملية التخطيط ال�سرتاتيجي، ومدى الت�سابه والختالف بني اجلامعات يف عملية التخطيط ال�سرتاتيجي، 
واأظهرت النتائج اأن هناك ت�سابها كبريا يف عملية التخطيط ال�سرتاتيجي، واأن مهارات الأفراد امل�سوؤولني عن 
اأن�سطــة التخطيــط ال�سرتاتيجي)القيــادة( تتوافق اإىل حد كبري مع نظرية القيــادة ال�سلوكية، والتي تركز 

على الأ�سخا�ص وعلى مهام التخطيط ال�سرتاتيجي.
وبناء على ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة، مت تناول اأوجه التفاق والختالف بني البحث احلايل والدرا�سات 

ال�سابقة، وعلى النحو التايل:
اتفــق البحــث احلايل مــع الدرا�ســات ال�سابقــة يف اأهمية التخطيــط ال�سرتاتيجــي ملوؤ�س�سات التعليــم العايل، 
واأ�ســارت بع�ص الدرا�ســات اإىل اأهمية ممار�سة مهاراته، ويتفق مع جميع الدرا�ســات ال�سابقة من حيث الرتكيز 
علــى اجلامعــات، وكذلــك من حيث الهــدف بالرتكيز على مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجــي وممار�ساتها، مثل 
درا�ســة عبد العال )2019(، اآل م�سلط )2018(، ال�ســري )2016(، ظاهر )2016(، الغريب )2015(، اأحمد 

)2015(، ودرا�سة ممد )2012(.
ويختلــف البحــث احلايل، مع بع�ــص الدرا�ســات ال�سابقة ، التــي ركزت على مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجي 
Bieler وMcKenzieا)2017( وهدفــت اإىل حتليــل متــوى  اأو غــري مبا�ســر، مثــل درا�ســة  ب�ســكل ثانــوي 
التخطيــط  دور  علــى  ال�ســوء  اإلقــاء  اإىل  وهدفــت   )2015( جايــل  ودرا�ســة  ال�سرتاتيجيــة،  اخلطــط 
 ال�سرتاتيجــي يف تنميــة مهارات خريجي التعليم اجلامعي ملواجهة املتطلبــات املتجددة ل�سوق العمل، ودرا�سة
. Abdul Rashid et alا)2016( وهدفــت التعــرف اإىل اأهمية العنا�سر القيادية يف اتخاذ القرارات وقيادة 
التغيــري يف عمليــة التخطيط ال�سرتاتيجي للجامعــات، ودرا�سة الك�ساب والزبيــدي )2014( التي ركزت على 
دور التخطيــط ال�سرتاتيجــي يف اجلامعــات ال�سعودية يف حت�ســني الأداء الوظيفي، ودرا�ســة زعيبي )2014( 
وهدفــت اإىل معرفــة اجتاهــات العاملــني يف جامعــة ب�سكــرة نحــو التخطيــط ال�سرتاتيجــي يف م�ستــوى اأداء 
اجلامعــة، ودرا�ســة عطيــة وعبا�ــص )2013( وركزت علــى املدخل ال�سرتاتيجــي لإدارة الفريــق يف موؤ�س�سات 
التعليم العايل، ودرا�سة Williamsا)2009(، وتناولت دور القيادات يف اجلامعات يف ولية ايلينوي يف عملية 

التخطيط ال�سرتاتيجي.
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منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث:

ا�ستخدم البحث املنهج الو�سفي ملالءمته ملو�سوع البحث، فقد ا�ستخدمه يف تو�سيف مو�سوع البحث وا�ستعرا�ص 
الدرا�ســات ال�سابقــة، وو�ســف جمتمعــه وعينته، وتو�سيــف اإجــراءات بنــاء اأداة البحث، ويف عر�ــص النتائج 

وحتليلها ومناق�ستها، ويف تقدمي التو�سيات واملقرتحات.
جمتمع البحث:

يتكون جمتمع البحث من جميع اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة امللك خالد يف الف�سل الأول من العام الدرا�سي 
1439 /1440هـــ املوافــق 2018 /2019م، وعددهــم )2024( فــردا، واجلدول )1( يو�ســح خ�سائ�ص جمتمع 

البحث.
جدول )1(: خ�شائ�ض اأفراد جمتمع البحث من اأع�شاء هيئة التدري�ض بجامعة امللك خالد يف الف�شل الدرا�شي الأول للعام 

الدرا�شي 2018 /2019م، وفقا للرتبة العلمية  واجلن�ض
الإجمايلالإناثالذكورالرتبة العلمية

9155321447اأ�شتاذ م�شاعد
330110440اأ�شتاذ م�شارك

12413137اأ�شتاذ
13696552024الإجمايل

عينة البحث:
%( من جمتمع  بلــغ حجــم عينة البحــث وفقا ملعادلــة ريت�سارد جيجــر )322( فردا، ومتثــل ن�سبــة )16.11 
البحــث، ومت تطبيــق ال�ستبانــة ع�سوائيــا، حيــث مت توزيــع )335( ا�ستبيان، وبعــد تطبيــق الأداة، بلغ عدد 
ال�ستبانــات ال�سحيحــة )326( ا�ستبانة، هي التــي مت عليها التحليل الإح�سائي، واجلــدول )2( يو�سح عينة 

الدرا�سة.
جدول )2(: اأفراد عينة البحث من اأع�شاء هيئة التدري�ض بجامعة امللك خالد، وفقا للرتبة العلمية  واجلن�ض

الإجمايلالإناثالذكورالرتبة العلمية
10270172اأ�شتاذ م�شاعد
663298اأ�شتاذ م�شارك

48856اأ�شتاذ
216110326الإجمايل

وفيما يلي و�سف خل�سائ�ص عينة البحث، وفقا ملتغريات البحث:
1 - خ�سائ�ص العينة وفقا للتخ�س�ص:

جدول )3(: عينة البحث وفقا ملتغري التخ�ش�ض

الإجمايلعلوم تطبيقيةعلوم اإن�سانيةالتخ�س�ص
197129326العدد

يتبــني مــن اجلدول )3( اأن عينة البحث تتوزع وفقا للخ�سائ�ــص على النحو التايل: وفقا ملتغري التخ�س�ص فاإن 
%( من حجم العينة، وبلغ عدد اأفراد  عــدد اأفــراد العينة يف تخ�س�سات العلوم الإن�سانية بلغ ن�سبة )60.43 

العينة من تخ�س�سات العلوم التطبيقية ن�سبة )39.57%( من حجم العينة.
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2 - خ�سائ�ص العينة وفقا جلن�ص امل�ستجيب:
جدول )4(: خ�شائ�ض عينة البحث وفقا ملتغري جن�ض امل�شتجيب

الإجمايلالإناثالذكورجن�ص امل�ستجيب
216110326العدد

يظهر اجلدول )4( اأن عدد اأفراد العينة من الذكور بلغ ن�سبة )66.26 %(، واأن عدد اأفراد العينة من الإناث 
البحث.  عينة  اإجمايل  من   ،)% بلغ ن�سبة )33.74 

-3  خ�سائ�ص عينة البحث وفقا ملتغري الرتبة العلمية:
جدول )5(: خ�شائ�ض عينة البحث وفقا ملتغري الرتبة العلمية 

الإجمايلاأ�ستاذاأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ م�ساعد الرتبة العلمية
1729856326العدد

بلــغ عــدد اأفــراد العينة بدرجة اأ�ستاذ م�ساعد ن�سبة )52.76 %( من اإجمايل عينة البحث، وبلغ عدد اأفراد 
العينة بدرجة اأ�ستاذ م�سارك ن�سبة )30.06 %(، وبلغ عدد اأفراد العينة بدرجة اأ�ستاذ ن�سبة )17.18 %(، 

من اإجمايل عينة البحث. 
4 - خ�سائ�ص عينة البحث وفقا ملتغري �سنوات اخلدمة:

جدول )6(:خ�شائ�ض عينة البحث وفق متغري �شنوات اخلدمة

- 10 �سنواتاأقل من 5 �سنوات�سنوات اخلدمة الإجمايل اأكر من 10 �سنواتمن 5 
11214272326العدد

%( من اإجمايل عينة البحث، وبلغ  بلــغ عــدد اأفراد العينة ذوي اخلدمة )اأقــل من 5 �سنوات( ن�سبة )34.36 
%(، وبلغ عدد اأفراد العينة ذوي اخلدمة  عــدد اأفــراد العينة ذوي اخلدمة )5 - 10�سنوات( ن�سبة )43.56 

البحث. عينة  اإجمايل  من   )% )اأكر من 10 �سنوات( ن�سبة )22.09 
بناء اأداة البحث و�سدقها وثباتها:

مت بنــاء اأداة البحــث يف �سورتهــا الأولية بالعتماد على الأدب ال�سابق والدرا�ســات ال�سابقة املت�سلة مبو�سوع 
البحث.

اأ - ال�سدق:
لقيا�ــص ال�ســدق الظاهــري، قــام الباحــث بعر�ــص الأداة علــى )14( مكمــا يف تخ�س�ــص الإدارة والإ�سراف 
والتخطيــط الرتبــوي، للحكــم علــى �ســدق متواها وبيــان راأيهــم يف �سياغة مهــارات كل جمال مــن املجالت 
 الأربعــة، ومــدى انتمائهــا للمجال الــذي وردت فيه، ومت الأخــذ باملالحظات التــي بلغت ن�سبــة التفاق عليها 
)79 %( من جمموع املحكمني )اعتماد اتفاق 11 مكما من جمموع 14 مكما(، من حيث احلذف والإ�سافة.
ولقيا�ــص ال�ســدق البنائي )�سدق الت�ساق الداخلــي( قام البحث بتطبيق اأداة البحــث على عينة بلغت )18( 
فــردا من عينــة البحث، وبلغت الفرتة بني التطبيقــني مدة اأ�سبوعني، وبلغ معامل ارتبــاط بري�سون بني درجة 
الفقــرة ودرجة املجال، وملجــالت الأداة الأربعة، وبني درجة كل جمال من املجالت الأربعة والدرجة الكلية 
لــالأداة بــني )0.698 اإىل 0.848( وجميــع معامــالت الرتبــاط موجبــة وذات دللــة اإح�سائية عنــد م�ستوى 

.)0.05(
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جدول )7(: معامالت ارتباط الفقرات باملعيار الذي تنتمي اإليه والدرجة الكلية لالأداة
رقم

 الرتباطاملعياراملوؤ�سر
باملعيار

ارتباطها
بالدرجة الكلية

رقم
 الرتباطاملعياراملوؤ�سر

باملعيار
ارتباطها

بالدرجة الكلية
1

التحليل 
ال�شرتاتيجي 

للبيئتني اخلارجية 
والداخلية

0.7830.6411

اإقرار 
ال�شرتاتيجية 

وتنفيذها

0.7640.635
20.7910.78220.7790.678
30.7810.75430.8360.682
40.7840.78540.7530.746
50.7770.65850.7730.746
60.7870.76260.7910.751
70.7990.71570.8010.711
80.8130.66680.8240.706
90.7870.62890.7970.642
1

التوجهات 
ال�شرتاتيجية

0.7860.785100.7870.679
20.8010.658110.7790.641
30.8350.662120.7630.743
40.7810.715130.7870.641
50.8040.666140.8180.685
60.8480.6281

املتابعة 
والتقومي 
وموؤ�ش�شاته

0.8450.728
70.8010.76920.7860.669
80.8170.73230.8010.632
90.7190.60540.7650.705

100.7130.69350.7610.648
110.6940.62160.7940.721
120.6980.66170.7980.668
130.7010.69480.8010.711
140.8310.69890.8310.731

جميع املوؤ�شرات دالة عند م�شتوى دللة )0.05(.
ب - ثبات الأداة:

لقيا�ــص ثبــات اأداة البحث ا�ستخدم الباحث طريقــة التطبيق واإعادة التطبيق، علــى عينة بلغت )18( فردا، 
وبلغــت الفــرتة بــني التطبيقــني مدة اأ�سبوعــني، وبلــغ معامل الثبات بــني التطبيقني علــى م�ستــوى الأداة ككل 
)0.875( ويعتــرب ثباتــًا عاليــًا ميكــن العتمــاد عليــه. ولقيا�ــص ثبــات الأداة مت ا�ستخــدم معامل ثبــات الفا 

كرونباخ، واجلدول )8( يو�سح نتائج معامل الفا كرونباخ لقيا�ص ثبات الأداة.
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جدول )8(: معامل الفا كرونباخ لقيا�ض ثبات الأداة

معامل الفا كرونباخعدد فقراتهاملجال
100.840التحليل ال�شرتاتيجي للبيئتني اخلارجية والداخلية

140.871التوجهات ال�شرتاتيجية
140.856اإقرار ال�شرتاتيجية وتنفيذها

90.762املتابعة والتقومي
470.880معامل الثبات العام لأداة البحث

يت�ســح مــن نتائــج اجلــدول )8( اأن اأداة البحث تتمتــع مبعامل ثبــات )0.880( وهو معامل ثبــات مرتفع ودال 
اإح�سائيا، وكذلك معامالت الثبات للمعايري الأربعة لالأداة التي تراوحت بني )0.762 - 0.871(، وهي معامل 

ثبات دال اإح�سائيا.
وا�ستخدم الباحث مقيا�ص ليكرت اخلما�سي لقيا�ص درجة حتقق املهارة )كبرية جدا، كبرية، متو�سطة، �سغرية، 
- 1 = 4، وح�ساب طول  �سغرية جدا(، ومت ح�ساب املدى قيم املقيا�ص اخلما�سي )اأكرب درجة – اأدنى درجة = 5 

الفئة)مدى قيم املقيا�ص/ عدد درجات ال�ستجابة= 4/ 5 = 0.8(.
اجلدول )9(: مقيا�ض لقراءة درجة حتقق املهارة 

درجة حتقق املهارة
املتو�سط احل�سابي

اإىل من
11.80�شغرية جدا

1.812.60�شغرية
2.613.40متو�شطة

3.414.20كبرية
4.215كبرية جدا

الأ�ساليب الإح�سائية:
 Statistical Package( قــام الباحث بتحليــل نتائج التطبيق امليداين من خالل برنامج التحليل الإح�سائي

for the Social Sciences-SPSS(، وا�ستخدم الختبارات الإح�سائية التالية:
والثاين. الأول  التطبيقني  بني  الأداة  ثبات  حل�ساب  بري�سون  اختبار  معامل  ح�ساب  مت  	•

الو�ســط احل�سابــي املرجــح حل�ســاب متو�ســط درجــة ممار�ســة مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجــي لدى  	•
القيادات الأكادميية بجامعة امللك خالد، لكل مهارة من مهارات كل جمال من املجالت الأربعة.

	اعتمد الباحث الو�سط النظري املعياري باعتماد الدرجة )3( كمحك ونقطة قطع للمقيا�ص اخلما�سي  	•
والتــي متثــل احلد الأدنى للقبول بدرجة حتقــق املمار�سة املقبولة ملهارات التخطيــط ال�سرتاتيجي لدى 

املهارة. لتحقق  الكلية  الدرجة  من   )% القيادات الأكادميية بجامعة امللك خالد، ومتثل )60 
t.test ملعرفة دللة الفروق يف ح�ساب الفروق يف متو�سط درجة ممار�سة  مت ا�ستخــدام الختبــار التائي  	•
مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي لدى القيادات الأكادميية بجامعة امللك خالد، وفقا ملتغري اجلن�ص )ذكر، 

اأنثى( والتخ�س�ص)علوم اإن�سانية، علوم تطبيقية(.
مت ا�ستخــدام اأ�سلــوب حتليل التباين الأُحادي حل�ســاب الفروق الإح�سائية يف متو�سط درجة ممار�سة  	•
مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجــي لــدى القيــادات الأكادميية بجامعــة امللك خالــد وفقا ملتغــري الرتبة 
العلميــة )اأ�ستــاذ م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستــاذ( ومتغري عدد �سنوات اخلدمة )اأقل من 5 �سنوات، 5 - 10 

�سنوات، اأكر من 10 �سنوات(.
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نتائج البحث ومناقشتها:
مت ا�ستعرا�ــص نتائــج البحــث وفقــًا لرتتيب اأ�سئلة البحــث، ومناق�ستها، وتقــدمي املقرتحــات والتو�سيات، على 

النحو التايل:
اأول: اإجابــة ال�ســوؤال الأول: ما درجــة ممار�سة مهارات التخطيــط ال�سرتاتيجي لدى القيــادات الأكادميية 

بجامعة امللك خالد من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة؟ 
متــت مــن خالل ا�ستخــراج املتو�سط احل�سابي والنحــراف املعياري والن�سبــة املئوية لتحليــل ا�ستجابات عينة 
البحــث، لتحديد درجة ممار�سة مهــارات كل جمال من جمالت التخطيط ال�سرتاتيجي الأربعة، وعلى النحو 

الآتي:
اأ- درجة ممار�سة مهارات التحليل ال�سرتاتيجي للبيئتني اخلارجية والداخلية:

جدول )10(: املتو�شط والنحراف املعياري والن�شبة املئوية لدرجة ممار�شة مهارات التحليل ال�شرتاتيجي للبيئتني 
اخلارجية والداخلية

رقم
 النحرافاملتو�سطمهارات التحليل ال�سرتاتيجي للبيئة اخلارجية والداخليةالفقرة

املعياري
 الن�سبة
املئوية

3.900.7477.91توفري قاعدة بيانات حول البيئات املختلفة، اخلارجية والداخلية.5.  

اإ�شراك امل�شتفيدين من خمرجات الكلية واأق�شامها يف حتليل البيئة 8.       
3.830.7176.69اخلارجية.

       .3
حتليل البيئة الداخلية: هياكل تنظيمية، وقدرات املوظفني، املوارد 

املالية...؛ لتحديد نقاط ال�شعف التي ميكن الكلية واأق�شامها املختلفة 
جتنبها.

3.790.7575.77

حتليل البيئة الداخلية: هياكل تنظيمية، وقدرات املوظفني، املوارد 4.       
3.770.7175.46املالية؛ لتحديد نقاط القوة التي تعزز عمل الكلية واأق�شامها املختلفة.

       .7
توفري معلومات حول توقعات امل�شتفيدين: املجتمع، الوزارة، �شوق 

العمل وموؤ�ش�شاته املختلفة امل�شتفيدة من خمرجات الكلية واأق�شامها 
املختلفة.

3.700.7673.93

ال�شتفادة من جتارب متميزة يف جمال و�شع اخلطة ال�شرتاتيجية 10.   
3.690.6573.74للكليات املناظرة. 

       .1
حتليل البيئة اخلارجية للجامعة: عوامل اقت�شادية و�شيا�شية 

واجتماعية وتكنولوجيه؛ للتعرف اإىل التهديدات املعيقة لعمل الكلية 
واأق�شامها املختلفة.

3.540.5070.8

       .2
حتليل البيئة اخلارجية للجامعة: عوامل اقت�شادية و�شيا�شية 

واجتماعية وتكنولوجيه؛  للتعرف اإىل الفر�ض ال�شامنة لنجاح الكلية 
واأق�شامها املختلفة.

3.530.5070.61

حتديد املهارات الالزمة لعملية التخطيط ال�شرتاتيجي لدى قيادات 9.       
3.520.5070.31الكلية واأق�شامها املختلفة.

تقييم العالقة ما بني البيئة الداخلية: مواطن القوة وال�شعف، والبيئة 6.       
2.960.2059.14اخلارجية: الفر�ض والتحديات.

3.620.3972.44متو�سط مهارات التحليل ال�سرتاتيجي للبيئتني اخلارجية والداخلية

يتبــني مــن اجلدول )10( اأن ممار�ســة مهارات التحليــل ال�سرتاتيجي للبيئتني اخلارجيــة والداخلية حتققت 
%( مــن الدرجة الكليــة للممار�سة، وهي درجة  بدرجــة كبــرية، ومبتو�ســط )3.62( درجة بن�سبة )72.44 
ممار�ســة اأكــرب من نقطة القطــع؛ املحك املعيــاري للقبول بتحقق املمار�ســة، ويرتاوح متو�ســط درجة ممار�سات 
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مهــارات املجــال بــني )3.90( و)2.96(، واأن اأعلــى درجــة ممار�ســة ح�سلت عليهــا املهارة)5( والتــي ت�سري اإىل 
)توفــري قاعــدة بيانات حول البيئات املختلفة، اخلارجية والداخليــة(، وقد يعزى ذلك اإىل امتالك اجلامعة 
لقاعــدة بيانات حول كل العوامل الداخلية واخلارجية التي تخ�ــص اجلامعة، وهي بيانات متاحة للم�سوؤولني 
مــن قيــادات اجلامعــة، كل فيما يخ�ســه، وحتى الطلبــة، واأن اأدنــى درجة ممار�ســة ح�سلت عليهــا املهارة )6( 
التــي ت�ســري اإىل )تقييم العالقة ما بــني البيئة الداخلية مواطن القوة وال�سعــف، والبيئة اخلارجية الفر�ص 
والتحديات(، وقد يعزى ذلك اإىل عدم قدرة القيادة الأكادميية على ال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف البيئة 
اخلارجيــة وعنا�ســر القوة يف البيئــة الداخلية، ملواجهة التحديات يف البيئــة اخلارجية وعنا�سر ال�سعف يف 
البيئــة الداخليــة، وهو جانــب مهم يف التخطيط ال�سرتاتيجــي وو�سع اخلطط مب�ستوياتهــا املختلفة، وهو ما 
ينبغــي الرتكيز علــى اكت�ساب مهاراته م�ستقبال. وبلغ عدد املهارات التي حققــت املمار�سة املقبولة )9( مهارات 
%(، مــن اإجمــايل مهارات املجــال البالغة )10( مهارات، واأن عدد املهــارات التي مل حتقق فيها  وبن�سبــة )90 

املجال. مهارات  اإجمايل  من   )% املمار�سة املقبولة وفقا للمحك بلغ مهارة واحدة وبن�سبة )10 
حتقــق مهارات التحليــل ال�سرتاتيجي للبيئتــني اخلارجية والداخليــة بدرجة كبرية، قد تعــود اإىل ممار�سة 
مهــارات التحليــل ال�سرتاتيجي للبيئتني اخلارجية والداخلية بدرجة كبرية، اإىل اجلهود التي تبذلها جامعة 
امللــك خالد، من خــالل برامج التنمية املهنية والــدورات التدريبية الهادفة اإىل اإك�ســاب القيادات الأكادميية 
مهــارات حتليــل البيئــة الداخليــة واخلارجيــة، واخلــربات التــي اكت�سبتهــا القيادات مــن خــالل امل�ساركة يف 
الدرا�ســات الذاتيــة على م�ستوى اجلامعة والكليات وبرامج الأق�سام الأكادميية، واخلربات املكت�سبة من خالل 

م�ساركتهم يف و�سع ا�سرتاتيجية اجلامعة وا�سرتاتيجية الكليات.
وتتفــق هــذه النتيجة مع نتيجة درا�سة طاهر )2018( التي اأظهــرت ممار�سة عالية للتخطيط ال�سرتاتيجي 
ويف جميع املجالت. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال )2019( ومع نتيجة درا�سة اآل م�سلط 
)2018( التي اأظهرت تدنيا يف حتليل البيئة الداخلية واخلارجية، ومع درا�سة ممد )2017(، ودرا�سة عبد 

الفتاح )2016(، التي اأظهرت ممار�سات متو�سطة على م�ستوى جميع املجالت.
ب- درجة ممار�سة مهارات التوجهات ال�سرتاتيجية:

جدول )11(: املتو�شط والنحراف املعياري والن�شبة املئوية لدرجة ممار�شة مهارات التوجهات ال�شرتاتيجية

رقم
 النحرافاملتو�سطمهارات التحليل ال�سرتاتيجي للبيئة اخلارجية والداخليةالفقرة

املعياري
 الن�سبة
املئوية

تنظيم ور�ض عمل لقيادات الكلية والأق�شام لرفع كفاءتهم يف و�شع 2.       
3.870.7877.36اخلطة ال�شرتاتيجية.

3.720.9774.42�شياغة ر�شالة مكتوبة، تو�شح مهام الكلية واأق�شامها.5.       

اإ�شراك روؤ�شاء الأق�شام واأع�شاء هيئة التدري�ض يف �شياغة ا�شرتاتيجية 7.       
3.720.9774.36الكلية: روؤية، ر�شالة، اأهداف ا�شرتاتيجية.

�شياغة روؤية م�شتقبلية مكتوبة، من اأجل تطوير عمل الكلية باأق�شامها 4.       
3.650.5873.01املختلفة.

حتقيق التكامل بني ال�شرتاتيجيات الفرعية واخلطة ال�شرتاتيجية 13.   
3.650.7573.07العامة للكلية.

�شياغة خطة تن�شجم مع خطة اجلامعة ومع الفل�شفة العامة للمجتمع 3.       
3.580.6171.66ال�شعودي

و�شع خطة ا�شرتاتيجية تتناول خمتلف اأن�شطة الكلية التعليمية 14.   
3.570.771.35والبحثية وخدمة املجتمع.

3.540.770.8حتديد اأهداف ا�شرتاتيجية لتحقيق ر�شالة الكلية وروؤيتها.6.       
3.530.6270.55مراعاة املتغريات اخلارجية والداخلية عند �شياغة ال�شرتاتيجية.1.       
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جدول )11(: يتبع
رقم

 النحرافاملتو�سطمهارات التحليل ال�سرتاتيجي للبيئة اخلارجية والداخليةالفقرة
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.510.9170.25حتديد البدائل ال�شرتاتيجية املتاحة التي ميكن العتماد عليها.10.   
3.470.8969.39اختيار البدائل ال�شرتاتيجية الأكرث منا�شبة لتحقيق اأهداف الكلية.11.

3.420.9968.4 .توفري املعلومات املطلوبة ل�شياغة ا�شرتاتيجية الكلية8.       

 اختيار ال�شرتاتيجية املنا�شبة لتحقيق اأهداف الكلية، مبا يتالءم12.   
2.960.2959.14.وظروف العمل

2.880.4857.55.ت�شميم ا�شرتاتيجيات متوافقة مع اأهداف الكلية واأهداف اجلامعة9.       
3.510.5070.12متو�سط مهارات التوجهات ال�سرتاتيجية

يتبــني مــن اجلــدول )11( اأن ممار�ســة مهــارات التوجهــات ال�سرتاتيجية حتققــت بدرجة كبــرية، ومبتو�سط 
)3.51( درجة بن�سبة )70.12 %( من الدرجة الكلية للممار�سة، وهي درجة ممار�سة اأكرب من نقطة القطع؛ 
املحك املعياري للقبول بتحقق املمار�سة، ويرتاوح متو�سط درجة ممار�سة مهارات التوجهات ال�سرتاتيجية بني 
)3.87( و)2.88(، واأن اأعلــى درجــة ممار�ســة ح�سلــت عليها املهــارة )2( والتي ت�ســري اإىل )تنظيم ور�ص عمل 
لقيــادات الكلية والأق�سام لرفع كفاءتهم يف و�سع اخلطــة ال�سرتاتيجية(، وقد يعزى ذلك اإىل عدد الدورات 
التــي نفذتهــا عمــادة التطوير واجلــودة باجلامعة وعددهــا )10( دورات، يف جمال التخطيــط ال�سرتاتيجي 
فقــط، والتــي نفذت اأكر من مرة.  واأن اأدنى درجة ممار�سة ح�سلت عليهــا املهارة )9( التي ت�سري اإىل )ت�سميم 
ا�سرتاتيجيــات متوافقــة مع اأهــداف الكلية واأهداف اجلامعة(، وميكــن تف�سري ذلك بعدم ر�ســاء اأع�ساء هيئة 
التدري�ــص عن قدرة القيــادة الأكادميية على ت�سميم ا�سرتاتيجيات تتوافق مــع اأهداف خطة الكلية واأهداف 
خطــة اجلامعــة، وهي مهــارات حتتاج اإىل تدريــب واإىل تركيز عال لإحــداث الن�سجام والتوافــق بني اأهداف 
خطط الأق�سام والكليات مع اأهداف اجلامعة، وهو ما ينبغي تدريب القيادات الأكادميية عليه م�ستقبال. وبلغ 
%(، مــن اإجمايل مهارات  عــدد املهــارات التــي حققت املمار�ســة املقبولة بلغــت )12( مهارة وبن�سبــة )85.71 
التوجهــات ال�سرتاتيجيــة البالغة )14( مهارة، واأن عدد املهارات التــي مل تتحقق فيها املمار�سة املقبولة وفقا 

ال�سرتاتيجية. التوجهات  مهارات  اإجمايل  من   )% للمحك بلغ مهارتني وبن�سبة )14.29 
وقــد يعود حتقــق ممار�ســات مهــارات التوجهــات ال�سرتاتيجية بدرجــة كبــرية، اإىل اخلدمة التــي اكت�سبتها 
القيــادات الأكادميية يف امل�ساركــة يف و�سع التوجهات ال�سرتاتيجية خلطــة اجلامعة ال�سرتاتيجية وخطط 
الكليــات، واإىل الــدورات التدريبيــة يف جمــال التخطيــط ال�سرتاتيجــي، �سواء الــدورات التــي تقيمها وكالة 

التطوير واجلودة بجامعة امللك خالد، اأو الدورات التي اأقيمت خارج اجلامعة.
وتتفــق هــذه النتيجة مع نتيجة درا�سة طاهر )2018( التي اأظهــرت ممار�سة عالية للتخطيط ال�سرتاتيجي 
يف جميع املجالت، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال )2019(، ومع درا�سة ممد )2017(، 

ودرا�سة عبد الفتاح )2016(، التي اأظهرت نتائجها ممار�سات متو�سطة على م�ستوى جميع املجالت.
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ج- درجة ممار�سة مهارات اإقرار ال�سرتاتيجية وتنفيذها:
جدول )12(: املتو�شط والنحراف املعياري والن�شبة املئوية لدرجة ممار�شة مهارات اإقرار ال�شرتاتيجية وتنفيذها

رقم
 النحرافاملتو�سطمهارات التحليل ال�سرتاتيجي للبيئة اخلارجية والداخليةالفقرة

املعياري
 الن�سبة
املئوية

و�شع املوازنات املالية املف�شلة لكل مكون من مكونات اخلطة 11.   
3.970.7179.39ال�شرتاتيجية. 

تكليف الأق�شام الأكادميية املختلفة باإعداد خططها ال�شنوية 8.       
3.860.6977.18التطويرية، انطالقا من اخلطة ال�شرتاتيجية للكلية.

حتديد برامج التدريب املوجهة لرفع كفايات املعنيني بتنفيذ اخلطة 13.   
3.850.6777.06ال�شرتاتيجية.

3.840.776.87امل�شاركة يف كتابة اخلطة ال�شرتاتيجية ب�شورتها النهائية. 6.       

توزيع املهام على منت�شبي الكلية واأق�شامها، وفقا لإمكانياتهم وطبيعة 7.       
3.840.776.75عملهم.

حتديد الإمكانيات املتاحة والظروف املحتملة لتنفيذ اخلطة 4.       
3.800.7576.07ال�شرتاتيجية، وكيفية التعامل معها.

3.790.6975.77حتديد الأطراف امل�شوؤولة عن التنفيذ.9.       

مراجعة الأهداف ال�شرتاتيجية قبل تنفيذ اخلطة ال�شرتاتيجية 1.       
3.770.5875.34ملعرفة درجة توافقها مع الأهداف ال�شرتاتيجية للجامعة.

3.770.6475.34حتديد التقنيات الالزمة لتنفيذ اخلطة ال�شرتاتيجية.12.   
3.70.774.05حتديد املعلومات ال�شرورية املطلوبة لعملية التنفيذ.3.       

تطوير هيكل تنظيمي للكلية واأق�شامها، يتنا�شب ومتطلبات تنفيذ 5.       
3.650.4872.94اخلطة ال�شرتاتيجية.

تو�شيف الأن�شطة املختلفة الواجب القيام بها، لإجناح اخلطط 10.   
3.590.4971.84ال�شرتاتيجية.

توفري نظام حوافز فاعل ملنت�شبي الكلية لك�شب دعمهم اأثناء عملية 14.   
2.960.1959.26التنفيذ.

و�شع جدول زمني لكل مكون من مكونات خطة الكلية ال�شرتاتيجية، 2.       
2.930.2558.65يتمثل يف خطط ق�شرية ومتو�شطة وبعيدة املدى.

3.670.4073.33متو�سط مهارات اإقرار ال�سرتاتيجية وتنفيذها

يتبني من اجلدول )12( اأن ممار�سة مهارات اإقرار ال�سرتاتيجية وتنفيذها حتققت بدرجة كبرية، ومبتو�سط 
)3.67( درجة بن�سبة )73.33 %( من الدرجة الكلية للممار�سة، وهي درجة ممار�سة اأكرب من نقطة القطع؛ 
املحك املعياري للقبول بتحقق املمار�سة، ويرتاوح متو�سط درجة ممار�سة مهارات املجال بني )3.97( و)2.93(، 
واأن اأعلى درجة ممار�سة ح�سلت عليها املهارة )11( التي ت�سري اإىل )و�سع املوازنات املالية املف�سلة لكل مكون من 
مكونات اخلطة ال�سرتاتيجية(، وقد يعزى ذلك اإىل و�سع اجلامعة والكليات خلطط تنفيذية تو�سح املوازنات 
املطلوبــة لــكل م�سروع من م�ساريع اخلطط.  كمــا بلغ اأدنى درجة ممار�سة ح�سلت عليهــا املهارة )2( التي ت�سري 
اإىل )و�سع جدول زمني لكل مكون من مكونات خطة الكلية ال�سرتاتيجية، يتمثل يف خطط ق�سرية ومتو�سطة 
وبعيدة املدى(، وقد يعزى ذلك اإىل عدم قدرة القيادة الأكادميية على و�سع اجلدول الزمني لتنفيذ كل مكون 
مــن مكونــات اخلطة، وهــذه املهارة حتتاج اإىل قــدرة عالية واإىل خــربة يف حتديد الأزمنــة املطلوبة للتنفيذ، 

واحلاجة بالنتيجة اإىل مزيد من تدريب القيادات الأكادميية على اكت�سابها. 
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اإقرار  %(، من اإجمايل مهارات  وبلغ عدد املهارات التي حققت املمار�سة املقبولة )12( مهارة وبن�سبة )85.71 
ال�سرتاتيجيــة وتنفيذهــا البالغة )14( مهارة، واأن عدد املهارات التــي مل تتحقق فيها املمار�سة املقبولة وفقا 

املجال.  مهارات  اإجمايل  من   )% للمحك بلغ مهارتني وبن�سبة )14.29 
وقــد يعزى حتقق ممار�سة مهارات اإقرار ال�سرتاتيجيــة وتنفيذها بدرجة كبرية، اإىل اخلدمة التي اكت�سبتها 
القيادات الأكادميية بالكليات يف تنفيذ خططها ال�سرتاتيجية، وتلقيهم للدورات التدريبية من اأجل حتقيق 
روؤيــة اجلامعــة )2030( يف اأن تكون جامعــة امللك خالد من �سمن اأف�سل )6( جامعــات �سعودية، و�سمن اأف�سل 

)200( جامعة على م�ستوى العامل.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة طاهر )2018( التي اأظهرت ممار�سة عالية للتخطيط ال�سرتاتيجي يف 
جميــع املجــالت. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال )2019( ومع درا�سة اآل م�سلط )2018( 
التــي اأظهــرت تدنيا يف حتليل البيئة الداخلية واخلارجية، ومع درا�ســة ممد )2017(، ودرا�سة عبد الفتاح 

)2016(، التي اأظهرت ممار�سات متو�سطة على م�ستوى جميع املجالت.
د- درجة ممار�سة مهارات املتابعة والتقومي:

جدول )13(: املتو�شط والنحراف املعياري والن�شبة املئوية لدرجة ممار�شة مهارات  املتابعة والتقومي

رقم
 النحرافاملتو�سطمهارات التحليل ال�سرتاتيجي للبيئة اخلارجية والداخليةالفقرة

املعياري
 الن�سبة
املئوية

اإعداد تقارير نهائية مبدى الإجناز وجودته يف نهاية تقييم اأداء اخلطة 8.       
3.730.6374.54ال�شرتاتيجية.

3.690.6473.8كتابة تقارير دورية عن عملية املتابعة والتقومي لعملية تنفيذ اخلطة.6.       
3.630.672.58حتديد املواعيد الدورية ملتابعة م�شتويات الإجناز لأهداف اخلطة.5.       
3.630.4872.52تقدمي مقرتحات لتطوير اخلطة ب�شكل م�شتمر.9.       

حتديد الإدارات/الأق�شام الأكادميية/املوظفني، امل�شوؤولني عن عملية 1.       
3.620.6372.45املتابعة والتقومي.

3.590.5771.78اإعداد اأدوات ملتابعة وتقومي عملية تنفيذ اخلطة ال�شرتاتيجية.4.       

حتليل املعوقات التي حتول دون حتقيق اأهداف اخلطة، واحلد من 7.       
3.570.571.35تاأثريها.

بناء نظام ر�شمي لرقابة عملية متابعة درجة التقدم يف حتقيق 2.       
2.940.2358.83الأهداف. 

2.810.5456.2حتديد معايري ملتابعة اأداء تنفيذ اخلطة وتقومي مدى حتقيق اأهدافها.3.       
3.470.3769.36متو�سط مهارات املتابعة والتقومي

يتبني من اجلدول )13( اأن ممار�سة مهارات املتابعة والتقومي حتققت بدرجة كبرية، ومبتو�سط )3.47( درجة 
بن�سبة )69.36 %( من الدرجة الكلية للممار�سة، وهي درجة ممار�سة اأكرب من نقطة القطع؛ املحك املعياري 
للقبــول بتحقق املمار�ســة، وترتاوح متو�سطات درجة ممار�سة مهارات املجال بــني )3.73( و)2.81(، واأن اأعلى 
درجة ممار�سة ح�سلت عليها املهارة )8( التي ت�سري اإىل )اإعداد تقارير نهائية مبدى الإجناز وجودته يف نهاية 
تقييــم اأداء اخلطة ال�سرتاتيجية(، وقد يعزى ذلــك اإىل اكت�ساب القيادات الأكادميية ملهارة اإعداد التقارير 
التــي تطالــب بهــا نهاية كل عام درا�ســي، وفيها يتم توثيــق جميع الأن�سطــة وما حتقق يف الكليــات على �سعيد 
اخلطط ال�سنوية. وح�سلت املهارة )3( على اأدنى درجة ممار�سة، والتي ت�سري اإىل )حتديد معايري ملتابعة اأداء 
تنفيذ اخلطة وتقومي مدى حتقيق اأهدافها(. وقد يعزى ذلك اإىل �سعف مهارة القيادات الأكادميية يف حتديد 
معايري املتابعة، والتي ل تكون غالبا كمية فقط، وهو ما ينبغي الرتكيز عليه يف الدورات التدريبية القادمة. 
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واأن عــدد املهــارات التي حققت املمار�ســة املقبولة وفقا ملحك املتو�سط النظري)3( بلغــت )7( مهارات وبن�سبة 
%(، مــن اإجمــايل مهارات املتابعة والتقــومي البالغة )9( مهارات، واأن عدد املهارات التي مل تتحقق   77.78(
%( من اإجمايل مهارات املتابعة  فيهــا املمار�ســة املقبولة وفقا للمحك بلغ )2( مهارة واحدة وبن�سبة )22.22 

والتقومي. 
وب�ســكل عــام قد يعود حتقــق ممار�سة مهارات املتابعة والتقــومي بدرجة كبرية، اإىل الــدورات التدريبية التي 
تقيمها اجلامعة، واىل اخلربات التي اكت�سبتها القيادات الأكادميية بالكليات مبتابعة وتقييم اأن�سطة خططها 

ال�سرتاتيجية ال�سابقة. 
وتتفــق هــذه النتيجة مع نتيجة درا�سة طاهر )2018( التي اأظهــرت ممار�سة عالية للتخطيط ال�سرتاتيجي 
ويف جميــع املجــالت. وتختلــف هــذه النتيجة مــع نتيجة درا�سة عبــد العــال )2019( ومع درا�ســة اآل م�سلط 
)2018( التي اأظهرت تدنيا يف حتليل البيئة الداخلية واخلارجية، ومع درا�سة ممد )2017(، ودرا�سة عبد 

الفتاح )2016(، التي اأظهرت ممار�سات متو�سطة على م�ستوى جميع املجالت.
هـ- درجة ممار�سة مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي، على م�ستوى الأداة:

جدول )14(: املتو�شط والنحراف املعياري والن�شبة املئوية لدرجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شرتاتيجي 

النحراف املتو�سطاملجال 
عدد مهارات الن�سبةاملعياري

املجال
عدد املهارات 

املتحققة
3.620.3972.44109التحليل ال�شرتاتيجي للبيئتني اخلارجية والداخلية

3.510.5070.121412التوجهات ال�شرتاتيجية
3.670.4073.331412اإقرار ال�شرتاتيجية وتنفيذها

3.470.3769.3697املتابعة والتقومي.
3.570.3371.304740متو�سط مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي

يتبــني مــن اجلدول )14( اأن ممار�ســة مهارات التخطيــط ال�سرتاتيجي، على م�ستــوى الأداة، حتققت بدرجة 
للممار�سة، وتراوح متو�سط درجة  الكلية  الدرجة  %( من  كبرية، ومبتو�سط )3.57( درجة بن�سبة )71.30 
ممار�ســة مهــارات جميع املجــالت الأربعة لالأداة بــني )3.67( واأدنى درجة ممار�سة بلغــت )3.47(، وحتققت 
املجــالت الأربعــة بدرجة كبــرية، وهي درجة ممار�ســة اأكرب من نقطــة القطع املحك املعيــاري للقبول بتحقق 
املمار�ســة، واأن اأعلى درجــة ممار�سة ح�سل عليها املجال الثالث )جمال اإقــرار ال�سرتاتيجية وتنفيذها(، واأن 
اأدنــى درجــة ممار�سة ح�ســل عليها املجال الرابع )جمــال املتابعة والتقومي( ، واأن عــدد املجالت التي حققت 

.)% املمار�سة وفقا للمحك بلغت)4( جمالت وبن�سبة )100 
اإجمــايل مهارات  %(، من  وبلــغ عــدد املهارات التــي حققت املمار�ســة املقبولة )40( مهــارة وبن�سبــة )85.11 
الأداة البالغة )47( مهارة، وبلغ عدد املهارات التي مل تتحقق فيها املمار�سة املقبولة وفقا للمحك )7( مهارات 

الأداة.  مهارات  جمموع  اإجمايل  من   )% وبن�سبة )14.89 
وتتفق نتيجة البحث احلايل مع نتائج درا�سة ظاهر )2016( التي اأظهرت النتائج باأن درجة ممار�سة جامعة 
%(، والتي حققــت نقطة القطــع واإن اختلفت  القد�ــص املفتوحــة للتخطيــط ال�سرتاتيجــي بن�سبــة )82.5 
الن�سبــة، ومــع نتائج درا�سة اأبو ح�سنــة )2014( التي اأظهرت باأن درجة ممار�سة القيــادات ملهارات التخطيط 
ال�سرتاتيجي مرتفعة وبن�سبة )74.88 %(، وتتفق نتيجة البحث احلايل مع نتائج درا�سة الزعبي )2014( 

التي اأظهرت باأن درجة ممار�سة التخطيط ال�سرتاتيجي يف اجلامعات الأردنية حتقق بدرجة مرتفعة.    
وتختلــف نتيجــة البحث احلــايل مع نتائج درا�ســة عبد العال )2019(، ومــع درا�سة اآل م�سلــط )2018(، ومع 
درا�ســة عبــد الفتاح )2016(، ومع درا�سة الغريــب )2015( التي اأظهرت اأن قياديــي موؤ�س�سات التعليم العايل 
الكويتيــة ميتلكــون مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجــي بدرجــة متو�سطــة، ومع نتائــج درا�سة مطــاوع ومر�سي 
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)2014( التــي اأظهــرت �سعف املمار�سات الإدارية لروؤ�ساء جمال�ص الأق�سام الأكادميية يف كلية البنات جامعة 
عني �سم�ص يف �سوء مدخل الإدارة ال�سرتاتيجية.

اإن النتيجــة التــي حتققت يف درجة ممار�سة مهارات التخطيــط ال�سرتاتيجي بجامعة خالد، وبدرجة كبرية، 
حققــت نقطــة القطع املتمثلة بقبــول املمار�سة، ومع ذلك فاإن هــذه النتيجة ل تتنا�سب مــع الروؤية الطموحة 
جلامعــة امللــك خالد يف اأن تكون عــام )2030( من �سمن اأف�سل )6( جامعات �سعوديــة، واأف�سل )200( جامعة 
علــى م�ستــوى العــامل، ومطلوب مــن قيادة اجلامعــة م�ساعفة اجلهــد يف اإك�ساب القيــادات الأكادمييــة مهارات 

التخطيط ال�سرتاتيجي، املحققة للروؤية الطموحة، التي تناف�ص من خاللها جامعات عاملية، على ال�سدارة.
ثانيــًا: اإجابــة ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق دالــة اإح�سائيا يف متو�سط درجــة ممار�سة مهارات التخطيط 
ال�سرتاتيجي لدى القيادات الأكادميية بجامعة امللك خالد من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة، 

وفقا للمتغريات: التخ�س�ص، جن�ص امل�ستجيب، الرتبة العلمية، عدد �سنوات اخلدمة باجلامعة؟
وبناء عليه فقد متت الإجابة عن كل متغري على حدة، على النحو الآتي:

اأ- متو�ســط درجــة ممار�سة مهــارات التخطيط ال�سرتاتيجي لــدى القيادات الأكادمييــة بجامعة امللك خالد، 
وفقا ملتغري التخ�س�ص:

جدول )15(: ا�شتخدام اأ�شلوب الختبار التائي  حل�شاب الفروق يف  متو�شط درجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شرتاتيجي 
وفقا ملتغري التخ�ش�ض )علوم اإن�شانية، علوم تطبيقية(

م�ستوى الدللة »ت« املح�سوبة درجة احلرية النحراف املعياري املتو�سط التخ�س�ص

0.044 -0.626 324
0.35 3.56 علوم اإن�شانية
0.30 3.58 علوم تطبيقية

يالحــظ يف نتائــج اجلــدول )15( وجــود فروق دالــة اإح�سائيا يف متو�ســط درجة ممار�سة مهــارات التخطيط 
ال�سرتاتيجــي وفقــا ملتغــري التخ�س�ــص )علوم اإن�سانيــة، علوم تطبيقيــة(، ول�سالــح العلــوم التطبيقية، وعلى 
الرغــم مــن اأن اجلميــع ح�ســل علــى نف�ــص فر�ــص التدريــب يف جمــال التخطيــط ال�سرتاتيجــي، فقــد يعزى 
الفــرق ل�سالــح التخ�س�ســات العلمية اإىل طبيعــة التخ�س�ص العلمي، الــذي يعك�ص نف�سه علــى ممار�سة مهارات 
التخطيــط ال�سرتاتيجــي يف دقة و�سع اخلطــط والأهداف املحددة بدقة والتزمــني الدقيق لأن�سطة اخلطة 

ال�سرتاتيجية وم�ساريعها الخ.
وتتفــق هــذه النتيجة مع درا�سة عبد الفتــاح )2016( التي اأظهرت فروقا يف التخ�س�ــص ول�سالح التخ�س�سات 
العلمية، ومع درا�سة زعيبي )2014( التي اأظهرت وجود فروق يف متغري املوؤهل العلمي. وتختلف هذه النتيجة 

مع نتيجة درا�سة الزعبي )2014( يف عدم وجود فروق يف متغري التخ�س�ص )الكلية(.
ب- ح�ســاب الفــروق يف متو�سط درجــة ممار�سة مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجي لدى القيــادات الأكادميية 

بجامعة امللك خالد، وفقا ملتغري اجلن�ص:
جدول )16(: ا�شتخدام اأ�شلوب الختبار التائي حل�شاب الفروق يف متو�شط درجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شرتاتيجي 

وفقا ملتغري اجلن�ض )ذكر، اأنثى(

م�ستوى الدللة »ت« املح�سوبة درجة احلرية النحراف املعياري املتو�سط اجلن�ص

0.470 8.249 324
3.66 0.28 ذكر
3.37 0.34 اأنثى

يالحظ يف نتائج اجلدول )16( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط 
ال�سرتاتيجــي وفقــا ملتغري اجلن�ــص )ذكر، اأنثى(، وقد يعزى ذلــك اإىل تلقي اجلن�سني نف�ــص فر�ص التدريب يف 

جمال التخطيط ال�سرتاتيجي.
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وتتفــق هذه النتيجة مــع نتائج درا�سة عبد العال )2019(، عبد الفتــاح )2016(، ودرا�سة الزعبي )2014(، 
وتختلــف هــذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الك�ســاب والزبيدي )2014( التي اأظهرت فروقــا دالة اإح�سائيا يف 

متغري اجلن�ص ول�سالح الإناث.
وتختلــف نتيجة البحث احلايل مع نتائج درا�سة الزعبــي )2014( التي اأظهرت عدم وجود فروق تعزى ملتغري 
اجلن�ــص، ومع نتائج درا�سة الك�ساب والزبيــدي )2014( التي اأظهرت وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�ص ول�سالح 

الإناث. 
ج- ح�ســاب الفــروق يف متو�ســط درجــة ممار�سة مهــارات التخطيط ال�سرتاتيجــي لدى القيــادات الأكادميية 

بجامعة امللك خالد، وفقا ملتغري الرتبة العلمية:
جدول )17(: ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي حل�شاب الفروق يف متو�شط درجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شرتاتيجي 

وفقا ملتغري الرتبة العلمية )اأ�شتاذ م�شاعد، اأ�شتاذ م�شارك، اأ�شتاذ(

 جمموعم�سدر التباين
 متو�سطدرجات احلريةالنحرافات

النحرافات
قيمة »ف«
املح�سوبة

م�ستوى
الدللة

0.47120.236بني املجموعات
2.1680.116 35.1253230.109داخل املجموعات

35.597325املجموع

يالحظ يف نتائج اجلدول )18( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط 
ال�سرتاتيجــي وفقــا ملتغــري الرتبــة العلميــة، وقد يعــزى عدم وجود فــروق وفقا ملتغــري املرتبــة العلمية، اإىل 
حداثــة التخطيط ال�سرتاتيجي، وحداثة الهتمام بالتنميــة املهنية من خالل الدورات التدريبة، وح�سول 
جميــع من�سوبي اجلامعة علــى نف�ص الفر�ص التدريبية، وبالتايل متغري املرتبة العلمية )اأ�ستاذ م�ساعد، اأ�ستاذ 

م�سارك، اأ�ستاذ( كان مايدا يف م�ساألة اإيجاد فرق دال اإح�سائيا.
وتتفــق هــذه النتيجة مــع نتائج درا�ســة .Abdul Rashid et alا)2016( يف عدم فروق دالــة اإح�سائيا وفقا 
ملتغــري الرتبــة العلمية، وتختلــف هذه النتيجة مــع نتيجة درا�سة اأبــو ح�سنة )2014( يف وجــود فروق دالة 

اإح�سائيا وفقا ملتغري الرتبة العلمية.
د- ح�ســاب الفــروق يف متو�ســط درجة ممار�ســة مهــارات التخطيط ال�سرتاتيجــي لدى القيــادات الأكادميية 

بجامعة امللك خالد من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة، وفقا ملتغري �سنوات اخلدمة:
جدول )18(: ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي حل�شاب الفروق يف متو�شط درجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شرتاتيجي 

وفقا ملتغري �شنوات اخلدمة

 جمموعم�سدر التباين
 متو�سطدرجات احلريةالنحرافات

النحرافات
قيمة »ف«
املح�سوبة

م�ستوى
الدللة

5.86522.933بني املجموعات
31.8590.000 29.7323230.092داخل املجموعات

35.597325املجموع

يالحــظ يف نتائــج اجلــدول )18( وجــود فروق دالــة اإح�سائيا يف متو�ســط درجة ممار�سة مهــارات التخطيط 
ال�سرتاتيجي وفقا ملتغري �سنوات اخلدمة )اأقل من 5 �سنوات، 5 – 10 �سنوات، اأكر من 10 �سنوات(. 
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جدول )19(: اختبار �شيفيه ملتابعة الفروق التي اأظهرها حتليل التباين الأحادي وفقا ملتغري �شنوات اخلدمة

- 10 �سنوات اأقل من 5 �سنواتاملتو�سط�سنوات اخلدمة اأكر من 10 �سنوات  5 
0.37-0.14-3.420اأقل من 5 �شنوات
- 10 �شنوات   5  3.560.140-0.23

3.790.370.230اأكرث من 10 �شنوات

يالحــظ يف نتائج اجلدول )19( اأن الفــروق التي اأظهرها حتليل التباين يف اجلدول )18( مت متابعة اجتاهها 
با�ستخــدام اختبــار �سيفيه، الــذي بني اأن هناك فروقا ل�سالــح عدد �سنوات اخلدمة الأكــر، وقد يعزى وجود 
فــروق يف متغــري عــدد �سنــوات اخلدمة، ول�سالح عــدد �سنــوات اخلدمة الأكــر اإىل اأن الفر�ــص املتاحة بحكم 
عــدد �سنــوات اخلدمة، تعطي ال�سخ�ص خربة ن وم�ساركــة اأكر ووقتا اأكرب ينتج عنه خربة يف ممار�سة مهارات 
التخطيــط ال�سرتاتيجــي، مع اأن عدد �سنــوات اخلدمة ل تعرب دائما عن فــارق يف اخلربة، فاخلربة ل حت�سب 

بعدد ال�سنوات.
وتختلــف هذه النتيجة مــع نتيجة درا�سة عبد العال )2019(، ومع نتائج درا�ســة الغريب )2015( ومع نتائج 

درا�سة الك�ساب )2014( وكلها ت�سري اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف متغري عدد �سنوات اخلدمة.
االستنتاجات:

حتقــق املمار�ســة املقبولــة وفقــا ملحــك املتو�ســط النظريــة املعيــاري، يف ممار�ســة مهــارات التخطيــط  	•
ال�سرتاتيجــي يف املجــالت الأربعــة وبدرجــة كبرية، وهو مــا ي�سري اإىل قــدرة القيــادة الأكادميية على 

ممار�سة مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي باجلامعة.
هناك حاجة ملحة لكت�ساب املهارات الـ )7( التي مل حتقق احلد الأدنى املقبول للممار�سة، وهي مهارات  	•

مهمة تتطلب العناية والهتمام للتغلب على عدم ممار�ستها بامل�ستوى املطلوب.
	احلاجــة اإىل مزيــد مــن الهتمــام والرعاية للقيــادة الأكادميية، ملمار�سة املهــارات التي حققت احلد  	•
الأدنــى املقبول، حتى ت�ســل اإىل امل�ستوى الأمثل، الذي ي�ساعد اجلامعــة يف و�سع اخلطط ال�سرتاتيجية 
التــي حتقق طموحهــا املن�سود باأن تكون عــام 2030 �سمن اأف�سل )200( جامعة يف العــامل، و�سمن اأف�سل 

)6( جامعات �سعودية.
توجد فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي وفقا للمتغريين:  	•

التخ�س�ص، وعدد �سنوات اخلدمة.
ل توجــد فــروق دالــة اإح�سائيــا يف متو�ســط درجــة ممار�ســة مهــارات التخطيــط ال�سرتاتيجي وفقا  	•

للمتغريين: اجلن�ص والرتبة العلمية.
التوصيات:

بناء على نتائج وا�ستنتاجات البحث، فقد مت تقدمي التو�سيات التالية: 
يو�سي الباحث اإدارة التخطيط ال�سرتاتيجي، التي تتبع وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة بجامعة امللك   .1
خالــد، والتــي تتحمل م�سوؤولية التدريــب باجلامعة على ا�ستمــرار التنمية املهنية للقيــادات الأكادميية 
بالكليات والأق�سام الأكادميية، ورفع مهاراتهم يف التخطيط ال�سرتاتيجي، مبا يحقق روؤية جامعة امللك 

خالد 2030م، يف اأن تكون �سمن )200( جامعة على م�ستوى العامل.
تطويــر متوى الربامج التدريبيــة، مبا ي�ساعد يف تطوير مهارات وقــدرات القيادة الأكادميية يف جمال   .2
التخطيــط ال�سرتاتيجــي، بالرتكيــز على املهــارات التي مل حتقق احلــد الأدنى املقبــول للممار�سة، ورفع 
م�ستــوى اكت�ســاب القيادات الأكادمييــة للمهارات التي حققت احلــد الأدنى للممار�ســة اإىل امل�ستوى الذي 

يحقق للجامعة طموحها املن�سود على امل�ستوى العاملي.
يو�ســي الباحــث قيــادة اجلامعــة العمل علــى تكري�ــص ثقافــة التخطيــط ال�سرتاتيجي داخــل الكليات   .3

والأق�سام الأكادميية بجامعة امللك خالد، بحيث ت�سبح جزًءا ل يتجزاأ من ثقافة اجلامعة ومن�سوبيها.
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المقترحات:
درا�ســة درجــة امتالك مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي لــدى القيادات الأكادميية بالكليات والأق�سام  	•

الأكادميية بجامعة امللك خالد، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بالكليات.
امللك  العليا بجامعة  الأكادميية  القيادات  التخطيط ال�سرتاتيجي لدى  درا�سة درجة ممار�سة مهارات  	•

خالد، من وجهة نظر القيادات الأكادميية بالكليات والأق�سام الأكادميية باجلامعة.
خالد. امللك  بجامعة  ال�سرتاتيجي  التخطيط  متطلبات  توافر  مدى  درا�سة  	•

المراجع: 
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