رللَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،زلكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون

ديسمرب 2018م

][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139

http://mag.uofb.edu.sd

قياس متوسط شلارسة التخطيط اإلسرتاتيجي وأثره على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية جلامعة بيشة – السعودية

مستخلص

مزمل علي دمحم عثمان
جامعة بيشة -كلية االعمال -اململكة العربية السعودية

ىدفت الدراسة إىل قياس متوسط دمارسة التخطيط اإلسًتاتيجي وأثره على حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية جلامعة بيشة
السعودية .إشتملت عينة الدراسة على عينة من منسويب اجلامعة للعام اجلامعي (7341 -7341ىـ) بلغ عددىم (.)17
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وعدد من األساليب اإلحصائية يف الدراسة .أىم نتائج الدراسة وجود عالقة إصمابية
معنوية بُت درجة دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي لدى منسويب جامعة وبُت املؤىل األكادظمي واخلربات العملية والوظيفة.
أوصت الدراسة ابلعمل على تعزيز ثقافة التخطيط اإلسًتاتيجي ابجلامعة وضرورة توسيع دائرة مشاركة مجيع منسويب اجلامعة يف
عملية التخطيط اإلسًتاتيجي واإلستمرارية يف تطبيق اخلطة اإلسًتاتيجية للجامعة وعملياهتا املختلفة ابإلضافة إىل تنمية مهارات
منسويب اجلامعة يف اجال أدوات اخلطة اإلسًتاتيجية ،وحماولة زايدة نسب اإلىتمام بعملية التخطيط اإلسًتاتيجي من قِبل منسويب

–

اجلامعة .

Abstract
The study aimed to measure the average practice of strategic planning and its impact on the
achievement of the strategic objectives of the University of Bisha - Saudi Arabia. The sample
of the study included a sample of university employees for the academic year (1437- 1438H).
The study used descriptive analytical methods and a number of statistical methods. The most
important results of the study were a positive correlation between the degree of practicing the
strategic planning process among university employees and the academic qualification,
practical experience and job. The study recommended working on strengthening the culture
of strategic planning in the university and the need to expand the participation of all the
employees of the university in the process of strategic planning, and continuity in the
implementation of the strategic plan of the university and its various operations. In addition
to the development of the skills of the university staff in the tools of the strategic plan and to
try increase the proportions of attention to the strategic planning process by employees of the
University.

مقدمة
ىنالك العديد من منظمات األعمال وجدت (ضالتها) يف التخطيط اإلسًتاتيجي وعملياتو املختلفة كفلسفة وأسلوب ووسيلة
فعالة لتحقيق أىدافها اإلسًتاتيجية ابعتباره (منهاجاً فكرايً ) وأسموذج يتصف بصفات مثالية ومقدرتو العالية للوصول إىل ما أتمل
ّ
فيو املنظمات من موقع رايدي ومقدرات وتفوقات تنافسية  ،ومن ىذا املنطلق ومن واقع أشمية التخطيط اإلسًتاتيجي للمنظمات
بصورة عامة يُص بح على املنظمات األخذ هبذا الفكر املثايل كأسلوب يف حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية  ،اجلامعات وابعتبارىا
منظمات كبقية املنظمات تعترب ىذا األسلوب من األساليب اليت ال ُظمكن اإلستغناء عنها والتغافل عنها بسبب أ ّن قطاع التعليم
العايل ملزم بتحسُت وتنمية وتطوير ورفع مستوى أدائو يف كافة قطاعاتو املختلفة  ،وابلتايل تقدًن خرصمُت ذوو كفاءات عالية لسوق
العمل وتقدًن خدمات اجتمعية ذات قيمة مضافة  ،دما جعل الكثَت من اجلامعات تُويل عظيم اإلىتمام بضرورة إحداث تغيَتات يف
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أساليب التفكَت رمو التوجهات اإلسًتاتيجية  ،ولن تسطيع اجلامعات بصورة عامة وجامعة بيشة – بصورة خاصة حتقيق أىدافها
اإلسًتاتيجية إال عن طريق رسم رؤية مستقبلية تتماشى مع رؤية (0242م) اليت وضعتها اململكة العربية السعودية وتسعى من
أىم األساليب ادحديثة للتطوير والتغيَت
خالل ىذه الرؤية لتحقيق أىدافها اإلسًتاتيجية  ،كما أ ّن التخطيط اإلسًتاتيجي يُعترب من ّ
يف اجال التعليم العايل بسبب نقلو للممارسات والفعاليات اإلدارية اليت تتصف ابلعشوائية واملزاجية العالية إىل املمارسات اإلدارية
اليت ترتكز على التشارك واإلبداع واإلبتكار والتميّز الفعالية فضالً عن مواجهتو للتحدايت املستقبلية وإستشراف املستقبل وحتسُت
وتنمية مسؤولية اجلامعة اجملتمعية وترقية وتطوير اجال النشر والبحث العلمي وإزدىار العملية التعلمية  .متّ حتديد مشكلة الدراسة
يف اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل  ":ماىو واقع التخطيط اإلسًتاتيجي جبامعة بيشة وأثره على حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية
للجامعة" ؟ تسعى للوصول إىل األىداف التالية  :حتديد متوسط وضوح املفاىيم األساسية للتخطيط اإلسًتاتيجي ملنسويب اجلامعة
 .حتديد متوسط دمارسة إدارة جامعة بيشة لعملية التخطيط اإلسًتاتيجي  .تدعيم ما قُ ّدم من دراسات يف اجال التخطيط
اإلسًتاتيجي يف اجلامعات ابلرغم من ندرهتا .الوصول إىل عدد من التوصيات واملقًتحات اليت من املمكن أن تدعم اخلطة
اإلسًتاتيجية ادحالية من أجل حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية – يف حال وضعها يف اإلعتبار  .تكمن أشمية ىذه الدراسة يف توضيح
متوسط دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي جبامعة بيشة وأثره على حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للجامعة  ،وذلك من خالل
الوقوف على واقع التخطيط اإلسًتاتيجي ادحايل جلامعة بيشة وإىل أي مدى ُظمكن القول أن املفاىيم األساسية للتخطيط
اإلسًتاتيجي واضحة ومفهومة ابلنسبة ملنسويب اجلامعة .
الدراسات السابقة

التعرف على واقع التخطيط اإلسًتاتيجي يف جامعة مؤتة من حيث وضوح
(اجملايل ومسارة 0273 ،م ) :ىدفت ىذه الدراسة إىل ّ
مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي لدى املسؤولُت يف اجلامعة وماىي درجة دمارستهم لعملية التخطيط اإلسًتاتيجي  ،وقد إستخدم
الباحثان فيها املنهج الوصفي التحليلي  ،وقد أظهرت نتائج ىذه الدراسة أ ّن مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي لدى مسؤويل جامعة
مؤتة قوي بشكل إمجايل حيث بلغ املتوسط ( ، )4.11كما أظهرت النتائج أ ّن درجة دمارسة مسؤويل جامعة مؤتة لعمليات
التخطيط اإلسًتاتيجي بشكل عام متوسط حيث بلغ الوسط ادحسايب ( )0..4وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة
متغَت املؤىل العلمي ومتغَت اخلربة أو التفاعل بينهما .
دمارسة مسؤويل جامعة مؤتة لعمليات التخطيط اإلسًتاتيجي تُعزى إىل ّ
التعرف على تطبيق التخطيط اإلسًتاتيجي وعالقتو أبداء املؤسسات األىلية
( صيام 0272 ،م) :ىدفت ىذه الدراسة إىل ّ
النسوية يف غزة  ،وقد إعتمدت ىذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  ،وقد أظهرت النتائج وجود عالقة إصمابية بُت كالً من :
دعم اإلدارة العليا للتخطيط اإلسًتاتيجي  -التحليل اإلسًتاتيجي البيئي  -وجود توجهات إسًتاتيجية  -وجود خطة إسًتاتيجية
 تنفيذ اخلطة اإلسًتاتيجية  -تقييم اخلطة اإلسًتاتيجية وبُت أداء املؤسسات األىلية النسوية يف قطاع غزة  ،وقد خلُصت الدراسةإىل اجموعة من التوصيات  ،أشمها  :ضرورة اإلستمرار يف تطبيق التخطيط اإلسًتاتيجي من قِبل املؤسسات النسوية وتذليل
الصعوابت اليت تواجو التخطيط اإلسًتاتيجي بكل مراحلها .
التحرك ملواجهة هتديدات أو فرص بيئية
مفهوم اإلسرتاتيجية  :حسب (خليل  ،العمري 0275 ، 15 ،م) ىي عبارة أسلوب ّ

والذي أيخذ يف ادحسبان نقاط الضعف والقوة الداخلية للمنظمة سعياً لتحقيق رسالة وأىداف املنظمة ".

صياغة اإلسرتاتيجية  :ولصياغة اإلسًتاتيجية وتكوينها ّبُت ( الفرا 0221 ، 1 ،م) إ ّن ذلك يتطلب إختاذ قرارات حول حتديد
فلسفة املنظمة وغرضها ورسالتها ورؤيتها وضع أىداف طويلة األجل لتحقيق الرسالة وإختيار اإلسًتاتيجية لتحقيق األىداف
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طويلة األجل .حيث تبدأ صياغة اإلسًتاتيجية بتعريف الطرق العلمية اليت تُؤدي إىل حتليل املهام اإلسًتاتيجية  ،ويضيف (الدوري
ظن 0221 ، 711م) " أ ّن إختيار اإلسًتاتيجية يُستمد أساساً من نتائج تقوًن مصفوفة . "swot
وضع اخلطة اإلسرتاتيجية  :أشار (خليل  ،العمري 0275 ، 11 ،م) أ ّن وضع اخلطة اإلسًتاتيجية ألي منظمة ظمر مبراحل ىي:

صياغة رؤية ورسالة ادلنظمة :يُعترب وجود رؤية إسًتاتيجية واضحة ودميزة مبثابة حجر الزاوية يف بناء وحتقيق األىداف اإلسًتاتيجية

للمنظمة.

توجو ورغبة املنظمة رمو حتقيق جوانب ذماح ودتيّز مستقبالً "  ،ومن
الرؤية  :وىي عبارة عن  " :التطلّع املستقبلي الذي ُضم ّدد ّ
أىم خصائص العبارات الدالة على رؤية املنظمة  :أن تكون ذات معٌت ومغزى للسوق الذي تعمل بو املنظمة  .أن تتطلّع إىل
ّ
املستقبل وأن أتخذ املاضي يف إعتبارىا .أن تتسم ابإلستقرار النسيب واإلحتواء وعلى قدر من التحدي املتواصل  .أن تستهدف

التفوق والتق ّدم املستمر  .أما
حفز العاملُت وأيضاً أصحاب املصاحل  .أن تتصف ابإلصماز والتحدي والتعبَت واإلذماز والتعبَت عن ّ

عرفها (إدريس  )0274 ، 11 ،ىي " :اإلطار الرئيسي املميّز للمنظمة دون غَتىا من املنظمات من حيث اجال
الرسالة فقد ّ
نشاطها ومنتجاهتا وعمالئها وأسواقها  ،وهتدف كذلك إىل بيان السبب اجلوىري لوجود املنظمة وىويتها وعملياهتا ودمارساهتا ".
ٍ
بشكل عام ىي ما تسعى املنظمة إىل حتقيقو على املدى
مرحلة وضع األهداف اإلسرتاتيجية  :إ ّن األىداف اإلسًتاتيجية

الطويل كما أهنا ىي اليت تصف الصورة املستقبلية للمنظمة  ،كما أ ّن ىذه األىداف تُعترب أىداف عامة تتعلق بتحقيق النشاطات
املركزية للمنظمة واملتصلة ابألطر اخلارجية  .وعموماً فإ ّن األىداف اإلسًتاتيجية ىي" تلك النتائج النهائية طويلة املدى اليت تسعى
املنظمة إىل حتقيقها أثناء وجودىا من خالل عملياهتا " ،وىنالك تشكيلة من األىداف اإلسًتاتيجية املختلفة اليت تعمل املنظمات
على الوصول إليها  ،ومن األمثلة على ذلك ما ذكره ( ادحاكم  ، )0275 ، 11 ،حيث بيّنها أبهنا ىي األرابح املستمرة  .حتسُت
جودة املنتجات  /اخلدمات للعمالء  .املرونة والتكيّف  .خدمة اجملتمع  .حتقيق الكفاية يف ظل أقل تكلفة  .أتكيد قيادة السوق
مربرات وأمهية وجود األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة  ( :ذكر ادحاكم  ،ص  ).7 :إ ّن األىداف اإلسًتاتيجية تُساعد يف
تعريف املنظمة وربطها ببيئتها  .إ ّن األىداف اإلسًتاتيجية تُساعد يف تنسيق القرارات والتنسيق بُت متخذي القرارات اإلسًتاتيجية
 .األىداف اإلسًتاتيجية توفّر املعايَت الالزمة لتقييم األداء التنظيمي  .إ ّن األىداف اإلسًتاتيجية عادةً ما تكون ملموسة مبستوى
أكرب من الرسالة  ،فمنتجات املنظمة أو خدماهتا اليت تُقدمها تُعترب من العناصر املألوفة األكثر إرتباطاً ابألىداف بل إ ّن مستواىا
عرب عن اإلنتاج املراد حتقيقو.
أو كمياهتا عادةً ما تُ ّ
مرحلة تطبيق اإلسرتاتيجيةُ :ظمثّل التطبيق والتنفيذ اإلسًتاتيجي خطوة مهمةً جداً يف عمليات اخلطة اإلسًتاتيجية  ،وتتطلب
عملية تطبيق اخلطة اإلسًتاتيجية مخس خطوات كما يبُت جدول (.)7
جدول ( )1خطوات عملية تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية
بياهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

اخلط ـ ـ ـ ــوة

مراجعة اإلطار العام لوضع اخلطة اإلسًتاتيجية
إختيار األىداف اإلسًتاتيجية وحتضَت متطلبات تنفيذىا
مراجعة ثقافة املنظمة
هتيئة بيئة املنظمة لتنفيذ اخلطة اإلسًتاتيجية

األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة

إعداد الربانمج الزمٍت وحتديد املسؤوليات

اخلامسة

ادلصدر  :ادلرسي  ،وآخرون 2002 ، 336 ،م
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مرحلة الرقابة وتقيم اإلسرتاتيجية :تُعترب الرقابة والتقييم للخطة اإلسًتاتيجية جزءاً ومكوانً أساسياً من عملية التخطيط
اإلسًتاتيجي للمنظمة  ،لل تأكد من دقة تنفيذ اخلطة اإلسًتاتيجية وليس رصد األخطاء فقط أو اإلرمرافات والتجاوزات فضالً عن
التأكد من جودة اخلطة اإلسًتاتيجية وسعيها لتحقيق األىداف اإلسًتاتيجية للمنظمة ( .املرجع السابق )321 ،
مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي  :أشار ( حسُت  )0270 ،75. ،يف تعريفو للتخطيط اإلسًتاتيجي أبنو عبارة عن  " :منهج

نظامي يستشرف املستقبل ويستعد ملواجهتو بتشخيص اإلمكاانت املتاحة واملتوقعة وتصميم اإلسًتاتيجيات البديلة وإختاذ قرارات

عقالنية بشأن تنفيذىا ومتابعة ىذا التنفيذ " .

شكل ( )1عناصر التخطيط اإلسرتاتيجي
تقوين األداء

اإلطبر العبم لإلستراتيجية ()1

عنبصر التخطيط اإلستراتيجي

العواهل البيئية الوحيطة()2

األهذاف()3

() 7

السيبسبت والخطط()6

إختيبر البذيل اإلستراتيجي()5

اإلستراتيجيبت البذيلة()4
املصدر ( :الدجٍت )0225 ، 42 ،

مفهوم التحليل اإلسرتاتيجي ( :عبيد  )0221 ،7.4 ،أشار إىل أ ّن التحليل اإلسًتاتيجي ىو  " :أداة تُستخدم لتقليص
فجوة عدم التأكد وحماكاة التطورات املتسارعة يف بيئة األعمال التنافسية وتدعيم قدرة املنظمة على بناء املركز اإلسًتاتيجي املميّز
ُ
هلا "  .وقد أسقط ( أبو الروس 0223 ، 43 ،م) التحليل اإلسًتاتيجي على البيئة التعليمية للجامعات يف العوامل التالية :
جدول ( )2يُ نبّي العوامل اليت جيب حتليلها إسرتاتيجياً للجامعات

الظروف الداخلية (نقاط القوة والضعف)

الظروف اخلارجية (الفرص وادلهددات)

العوامل اإلدارية  ( :املسؤولية اإلجتماعية  ،إستخدام اخلطط اإلسًتاتيجية  ،التحليل
اإلسًتاتيجي  ،تقييم العوامل البيئية والتنبؤ هبا  ،سرعة التجاوب مع الظروف املتغَتة
(ديناميكية اجلامعة )  ،مرونة اهليكل التنظيمي للجامعة  ،كفاءة نظام اإلتصاالت وسرعة
تداول املعلومات يف اجلامعة  ،القدرة على املثابرة والتعامل مع األزمات  ،القدرة على

العوامل السياسية والقانونية ( :قوانُت محاية البيئة  ،قوانُت الضرائب  ،حوافز خاصة  ،اإلجتاه

اإلحتفاظ ابلكفاءات ذات القدرات اخلالقة  ،القدرة على التكيّف مع املتغَتات
التضخم  ،املرونة يف التعامل مع املتغَتات البيئية
التكنولوجية  ،القدرة على التعامل مع آاثر
ّ
).
العوامل املالية  ( :مصادر رأس املال  ،إستخدامات رأس املال  ، ،العائد على
التوسع لتلبية الطلب
اإلستثمارات  ،درجة السيولة  ،درجة االستقرار املايل  ،القدرة على ّ
املتزايد ) .
العوامل البشرية  ( :اخلربات والتأىيل اإلداري  ،القدرات واإلجتاىات  ،الدافعية وادحماس
 ،اإلمكانيات  ،مستوى التأىيل  ،إمكاانت إعادة التأىيل) .
العوامل التكنولوجية  ( :املهارات الفنية والتكنولوجية  ،إستخدام املوارد  ،مستوى
التكنولوجيا املستخدمة يف اخلدمات التعليمية  ،القدرة على تقدًن إبتكارات يف اجال
اخلدمات التعليمية  ،إستخدام ادحاسب اآليل  ،فاعلية برامج التدريب ) .

رمو الشراكات اخلارجية  ،قوانُت التوظيف  ،إجتاىات النظام ادحاكم  ،األطراف األخرى على
الساحة السياسية  ،أصحاب املصاحل  ،الظرف التارطمي)

العوامل اإلقتصادية ( :معدالت البطالة  ،الرسوم الدراسية  ،معدالت األجور  ،توافر الطاقة
وتكلفتها  ،مستوى دخل الفرد  ،اخلدمات البديلة مثل التعليم عن بعد وكليات اجملتمع)
العوامل اإلجتماعية والثقافية والتعليمية واحلضارية  ( :التغيَت يف سمط ادحياة  ،التوجهات
املهنية  ،معدل تكوين األسرة  ،توقعات ادحياة ومع ّدل سمو السكان  ،معدالت املواليد  ،أنظمة
القيم  ،املستوايت التعليمية والثقافية  ،املورواثت ادحضارية) .

العوامل التكنولوجية ( :اجموع اإلنفاق ادحكومي على البحث والتطوير  ،اجموع إنفاق التعليم

على البحث والتطوير  ،تركز اجلهود التكنولوجية )

ادلصدر  ( :أبو الروس 2004 ، 34 ،م )
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أهداف التخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى التعليم اجلامعي  :تناول (ادحويل  )0225 ، 13 ،أىداف التخطيط اإلسًتاتيجي
على مستوى التعليم اجلامعي يف النقاط التالية :
 / 7التوفيق بُت املنهج العقالين اإلستنتاجي والتخطيط اإلسًتاتيجي من انحية سياسية وبيئية وثقافية  ،وقد وصف (برايسون) ىذا
ٍ
بشكل قوي  ،حيث قال  " :إ ّن أغلب ىذه األفكار اجلديدة املتعلقة ابإلدارة حاولت أن ُحت ّسن من أداء صانعي القرار
اهلدف
عن طريق فرض عقالنية منهجية  ،وُظمكن إعتبار كافة السياسات والربامج حتالفات أو معاىدات بُت اجموعة حاملي األسهم " .
 /0تركيز التخطيط اإلسًتاتيجي وبشكل متزايد على التعلّم واإلبداع مع اإلعًتاف أب ّن قادة الكليات واجلامعات ضمتاجون لتحديد
املفاىيم وأن يُفكروا بتغيَت اهلياكل القائمة والعمليات  ،حيث تتمحور املفاىيم حديثاً نسبياً واملتعلقة ابلتخطيط اإلسًتاتيجي
بشكل أكرب حول الديناميكية واملرونة والفطنة و اإلبداعية فيتم الًتكيز على التخطيط اإلسًتاتيجي كمرادف للتحليل القياسي ،
وذكر (برايسون) بصورة بليغة أنو  " :إذا كان ىنالك أي فهم للتخطيط اإلسًتاتيجي يُعرقل التفكَت والفعل اإلسًتاتيجي فإنو
يتوجب أن يتم التخلّص من ىذا الفهم " .
ّ
التحرك من التكوين إىل التطبيق ومن التخطيط إىل التنفيذ مقتدين يف ذلك بقول
 /4التأكيد اجلديد والقوي يف نفس الوقت على ّ
ٍ
بشكل جيّد " .
(بنجامُت فرانكلُت) حيث قال  " :ما يتم عملو بشكل جيّد أفضل دما يُقال
متطلبات التخطيط اإلسرتاتيجي يف مؤسسات التعليم العايل  :ىنالك اجموعة من املتطلبات اليت ذكرىا ( أبو الروس ، 74 ،

0223م ) وا ليت صمب توافرىا يف عملية التخطيط اإلسًتاتيجي يف مؤسسات ا التعليم العايل  ،أبرزىا :ىيكل تنظيمي واضح
ومناسب  .توفّر اإلمكاانت املادية واملهارات املناسبة واملتنوعة للقيام ابلتخطيط اإلسًتاتيجي  .صورة واضحة عن بيئة اجلامعة
وإدارك القصور جيّداً  .موظفون وإدارة ملتزمة ابخلطة اإلسًتاتيجية
قناعة كاملة للمشاركُت ابخلطة حبجم الفوائد املًتتبة على تطبيق اخلطة اإلسًتاتيجية
األهداف اإلسرتاتيجية للتعليم اجلامعي  :أورد ( السلمي  )0227 ، 017 ،أب ّن األىداف اإلسًتاتيجي للتعليم اجلامعي ىي :

تكوين املوارد البشرية تكويناً علم ياً وتقنياً وثقافياً ومتوافقاً مع متطلبات العصر ومتغَتاتو ومرتكزاً إىل تقنياتو وتوفَت سبل التنمية
وتطوره ودعم قدراتو  .املشاركة
املستمرة لتلك املوارد مبا يُهيئها للمشاركة الفاعلة املتميزة يف تفعيل ثروات اجملتمع وحتقيق سموه ّ
املنظمة والفاعلة يف تنمية وتطوير الرصيد املعريف للمجتمع ومباشرة البحث العلمي املنظّم دحل مشكالت اجملتمع واملساشمة يف
التنمية القومية  ،ذلك من خالل التوظيف املخطّط والتنمية املستمرة للقدرات العلمية اليت تُسهم يف زايدة قدراتو التنافسية .
إستثمار العلم والتقنية يف إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي والعايل وتنمية عالقات التعاون والتفاعل الدظموقراطي بُت عناصرىا ودمج
مفاىيم وآليات التطوير املستمر واجلودة الشاملة يف نسيج املنظمة  .املساشمة اإلصمابية يف دراسة وحل مشكالت اجملتمع وتوفَت
املعرفة والثقافة والعمل على نشرىا واملشاركة يف التوعية ابحملافظة على البيئة واإلسهام يف تصحيحها وتقدًن الرأي يف القضااي
القومية  .تعظيم دور اجلامعات ومراكز التعليم العايل للتوافق مع املعايَت والنظم العاملية .

خصائص ومعايري األهداف اإلسرتاتيجية اجليندة :ق ّدم (إدريس  )0274،.1،فيما يلي سموذج لألىداف اإلسًتاتيجية على
مستوى اجلامعات والكليات وىي األىداف اإلسًتاتيجية يف جامعة زايد – دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،حيث قامت جامعة
كل منها اجموعة من األىداف الفرعية  ،وىي كما يلي :
زايد بتحديد ستة أىداف تتبع ٌ
اذلدف األول  :سوف تستمر اجلامعة يف تقدًن وبناء تعليم جامعي متميّز يستطيع حتقيق أىداف الطالب الثقافية واإلجتماعية

واملهنية والوطنية  ،وتنبثق من ىذا اهلدف بعض األىداف الفرعية اليت ستعمل اجلامعة على ختريج طالب لديهم القدرة على :
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إجادة اللغتُت العربية واإلذمليزية  .الكفاءة يف إستخدام تقنية ادحاسوب  .الكفاءة يف املهارات الكمية  .القدرة على التفكَت
النقدي والتحليلي  .الكفاءة التخصصية  .قيادة التعلّم مدى ادحياة  .اإلعداد للعمل املهٍت أو الدخول يف برانمج الدراسات العليا

اذلدف الثاين  :العمل على اإلستقطاب واإلحتفاظ أبعضاء ىيئة التدريس ودعم املتميزين منهم والذين لديهم إلتزام قوي برسالة
اجلامعة  ،وينبثق من ىذا اهلدف األىداف الفرعية اآلتية  :العمل على اإلستقطاب واإلحتفاظ أبعضاء ىيئة التدريس دمن لديهم
إلتزام بتقوًن الربامج اجلامعية والدرا سات العليا والرغبة يف البحث العلمي  .العمل على إستحداث برامج دماثلة لتطوير وتقييم
الفعال  .التأكيد على منتسيب اجلامعة لإلعًتاف ودعم مهنية اجلامعة  .إصماد برامج تعليمية تُساعد أعضاء ىيئة
التعليم والتعلّم ّ
للتعرف على البيئة اإلجتماعية واإلقتصادية ابإلمارات وسياق التعليم اجلامعي
التدريس واإلدارة ّ
اذلدف الثالث  :العمل على تبٍت حبوث ودراسات متميزة وأنشطة إبداعية ملناقشة إىتمامات وحاجات دولة اإلمارات واملنطقة

والًتويج لتطوير مؤسسة حبثية  ،وينبثق من ىذا اهلدف األىداف الفرعية اآلتية  :تشجيع البحوث واألنشطة اإلبداعية اليت تُسهم
يف تطوير اإلمارات  .الًتكيز على قيمة البحوث التعاونية  .مشاركة طالب املرحلة اجلامعية والدراسات العليا يف البحوث
والدراسات الفردية  .إنشاء حتالفات قوية مع املؤسسات ادحكومية واألىلية واملدارس واملعاىد والكليات واجلامعات والتنظيمات
الدولية األخرى .
اذلدف الرابع  :العمل على تقدًن برامج جديدة يف الدراسات العليا خلدمة القطاعات املهنية ادحكومية واألىلية يف اإلمارات ،

وينبثق من ىذا اهلدف األىداف الفرعية اآلتية  :تقدم اجلامعة برامج تناقش إىتمامات وإحتياجات اإلمارات  .العمل على إنشاء
شراكات مع املؤسسات الدولية لتخطيط أو تقدًن الربامج مىت ما كان ذلك مالئماً  .العمل على تطوير برامج تعاونية للدراسات
العليا تتوافق مع رسالة اجلامعة ومبادئها .
الدراسة ادليدانية ورلرايت التحليل اإلحصائي للدراسة :

رلتمع الدراسة والعينة  :إشتمل اجتمع الدراسة يف عينة من منسويب جامعة بيشة للعام الدراسي (7341ىـ 7341 -ىـ) ،
وفيما يلي توزيع عينة الدراسة حسب املتغَتات التالية  :الوظيفة  .املؤىل العلمي  .اخلربات العملية .
جدول ( )3عينة رلتمع الدراسة وتوزيعها حسب ادلؤهل العلمي واخلربات
م

النسبة

صفة ادلبحوث

7

عميد

%3

0

وكيل كلية

%0

4

رئيس قسم

%72

3

عضو ىيئة تدريس

%13
اجملموع

م

%100
النسبة

املؤىل العلمي

7

بكالوريوس

%0

0

ماجستَت

%75

4

دكتوراه

%10
اجملموع

م

%100

اخلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

7

أقل من ( )1سنوات

0

اكثر من ( )1سنوات

النسبة
%33
%15
%100

اجملموع
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منهج الدراسة وأداة مجع البياانت  :لتحقيق أىداف الدراسة متّ إستخدام املنهج الوصفي التحليلي ،حيث اعتمدت ىذه
مكون من ( )00سؤاالً تستند على
الدراسة على األدبيات واملراجع اليت تناولت موضوع الدراسة  ،كما متّ إعداد إستبانة للدراسة ّ
أدبيات وقواعد موضوع الدراسة حيث متّ اإلعتماد على حتليل ( )17إستبانة من عينة الدراسة  ،ويتضمن اإلستبيان احملاور التالية
 :احملور األول  :املعلومات الشخصية للمبحوثُت  .احملور الثاين  :مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي ملنسويب جامعة بيشة  .احملور
الثالث  :متوسط دمارسة إدارة جامعة بيشة لعملية التخطيط اإلسًتاتيجي  .احملور الرابع  :متوسط إىتمام إدارة جامعة بيشة بعملية
التخطيط اإلسًتاتيجي  .وقد متّ إستخدام عدد من األساليب اإلحصائية لتحليل بياانت الدراسة منها أساليب اإلحصاء الوصفي
(النسب املئوية  -الوسط ادحسايب – اإلرمراف املعياري) وذلك إبستخدام برانمج ادحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية املعروف بـ
() SPSS-25لتحديد مدى تطابق اخلطوات العلمية ومعرفة التقارب أو اإلرمرافات واملتوسطات ملتغَتات الدراسة .
الصدق الظاهري ألداة الدراسة  :متّ عرض اإلستبانة على اجموعة من احمل ّكمُت أتلفت من ( )4من أعضاء ىيئة التدريس
متخصصُت يف إدارة األعمال – بقسم إدارة األعمال – جامعة بيشة – اململكة العربية السعودية  ،وقد دتت اإلستجابة آلرائهم
ومتّ إجراء ما يلزم من تعديل يف ضوء ما قدموه من مقًتحات .

جودة وثبات ادلقاييس ادلستخدمة يف أداة الدراسة  :متّ توزيع ( )1إستباانت على عينة من اجتمع الدراسة وذلك بغرض
اإلختبار املبدئي ألداة الدراسة  ،ومتّ حساب اإلعتمادية ابستخدام معامل ألفا كرونباخ .
جدول ( )4ثبات أداة ومقاييس الدراسة

املتغَتات
مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي
متوسط دمارسة منسويب جامعة بيشة لعملية التخطيط اإلسًتاتيجي
متوسط إىتمام إدارة جامعة بيشة بعملية التخطيط اإلسًتاتيجي

قيمة الثبات

الوصف

2.14
2.1.
2.11

عالية
عالية
عالية

ادلصدر :اعداد الباحث من سلرجات برانمج 2016 ،spssم

يتضح من جدول ( )3أ ّن قيمة معامل ألفا تُعد مرتفعة دما يُشَت إلمكانية توزيع بقية إستباانت الدراسة واعتبارىا

التحليل اإلحصائي لتساؤتات الدراسة الثثاثة :لإلجابة على تساؤالت الدراسة فقد متّ إستخدام الربانمج اإلحصائي
( )SPSS-25ملعاجلة البياانت اليت متّ مجعها من انحية إحصائية للحصول على املتوسطات واإلرمرافات ،وقد متّ إستخدام
مقياس ( ليكرت اخلماسي ) لإلجابة على فقرات اإلستبانة  ،كما متّ إستخدام املقاييس التالية لوضع حكم على إجاابت العينة
املبحوثة وفيما يلي توضيح لذلك :
جدول ( )5ادلقاييس اليت متن إستخدامها يف الدراسة

درجة املقياس

من  -إىل

مرتفعة

 4.55فما فوق

متوسطة

4.51 – 0.43

منخفضة

أقل من 0.43
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جدول ( ) 6الوسط احلسايب واإلحنراف ادلعياري إلستجاابت ادلبحوثّي فيما خيص متوسط وضوح مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي ابلنسبة دلنسويب اجلامعة

م
7
0
4
3

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
لدي معلومات كافية عن ماىية التخطيط اإلسًتاتيجي
يرتكز التخطيط اإلسًتاتيجي على إستغالل املوارد املتاحة أفضل إستغالل
يُشَت التخطيط اإلسًتاتيجي بدرجة كبَتة إىل معرفة وحتليل املتغَتات الداخلية واخلارجية للمنظمة
التخطيط طويل األجل ىو التخطيط اإلسًتاتيجي

381

الوسط

اإلحنراف

تقييم

احلسايب

ادلعياري

األمهية

4..1
4.11
4.1.
4.43

2.311
2.135
2.511
2.113

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
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أىم خمرجات التخطيط اإلسًتاتيجي اخلطة اإلسًتاتيجية
من ّ
أىم أىداف التخطيط اإلسًتاتيجي
من
املستقبل
اف
إستشر
ّ

مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي طمتلف مع مفهوم اإلدارة اإلسًتاتيجية
التخطيط اإلسًتاتيجي يوافق ويالئم بُت نتائج تقييم البيئة اخلارجية للمنظمة وبُت مواردىا الداخلية

املتوسط العام

4.4.
4ز5.

2.174
2.151

متوسطة
مرتفعة

4..7
4.13

2.157
2.344

مرتفعة
مرتفعة

4.14

2.544

مرتفعة

ادلصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2016 ،م.

من جدول ( )5نُالحظ اآليت  :املتوسطات ادحسابية ابلنسبة لـ " وضوح مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي " ابلنسبة للعينة املبحوثة :
إرمصرت بُت ( )4.43و ( . )4..1الوسط ادحسايب العام ( . )4.14انلت فقرة اإلستبيان  " :لدي معلومات كافية عن ماىية
التخطيط اإلسًتاتيجي " أعلى مرتبة من حيث الوسط ادحسايب حيث بلغت قيمتو ( )4..1بينما بلغ إرمرافها املعياري ()2.311
بينما انلت فقرة اإلستبيان  " :التخطيط طويل األجل ىو التخطيط اإلسًتاتيجي " أدىن مرتبة من حيث املتوسط ادحسايب حيث
بلغت قيمتها ( )4.43بينما بلغ إرمرافها املعياري ( )2.113بقية الفقرات جاءت متقاربة .وبناءاً عليو أ ّن اإلرتفاع يف " متوسط
وضوح مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي " ابلنسبة للعينة املبحوثة يعود إىل عدد من العوامل  :أشمها  :كفاءة وأتىيل العينة املبحوثة ،
بدليل  :أ ّن ادحاصلون على درجة الدكتوراه بلغت نسبتهم ( ) %10وادحاصلون على املاجستَت بلغت نسبتهم ( )%75بينما من
انلوا درجة الباكالريوس بلغت نسبتهم ( . )%0أ ّن فقرات " درجة وضوح مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي ابلنسبة لعينة من
منسويب اجلامعة " جاءت مجيعها " مرتفعة " ماعدا فقريت  " :التخطيط طويل األجل ىو التخطيط اإلسًتاتيجي " حيث بلغ
أىم خمرجات التخطيط اإلسًتاتيجي اخلطة اإلسًتاتيجية " حيث بلغ وسطها ادحسايب
وسطها ادحسايب ( ، )4.43وفقرة  " :من ّ
( ، )4.4.إذ انلتا متوسط حسايب " متوسط "  .إمجالياً  :أ ّن " متوسط وضوح مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي ابلنسبة ملنسويب
جامعة بيشة " جاء مرتفعاً  ،حيث بلغ الوسط ادحسايب العام (. )4.14

التـثثري علـى حتقيـق األهـداف اإلسـرتاتيجية جلامعـة بيشـة :يتضـح دمـا جــاء يف اجلـدول السـابق  ،جـدول () 1أ ّن درجـة وضــوح "
مفهوم التخطيط اإلسًتاتيجي ابلنسبة ملنسويب اجلامعة جاء مرتفعاً حيث بلغ الوسط ادحسايب العام ( )4.14وىي تُعترب " مرتفعة "
 ،دمــا يــدل علــى وجــود مرتك ـزات أساســية وأســاس متــُت إلمكانيــة ذمــاح اخلطــط اإلس ـًتاتيجية الــيت تضــعها اجلامعــة الشــيء الــذي
ســينعكس علــى حتقيــق األىــداف اإلس ـًتاتيجية للجامعــة ال ســيما فيمــا يتعلــق بتــوفّر املعلومــات الكافيــة لــدى منســويب اجلامعــة عــن
"ماىية التخطيط اإلسًتاتيجي " حيث انلت ىذه العبارة أعلى مرتبة من حيث الوسط ادحسايب واألشميـة  ،وىـي مبثابـة مؤشـر جيّـد
لنجــاح اخلطــة اإلسـًتاتيجية للجامعــة  ،مــع األخــذ يف اإلعتبــار أ ّن ىنالــك الفقـرات (  3و  )1جــاءت "متوســطة" يف قيمــة وســطها
ادحسايب مقارنة ببقية الفقرات  ،ابلرغم من أشمية اإلملام أببعاد التخطيط اإلسًتاتيجي وخمرجات التخطيط اإلسًتاتيجي بصورة عامة
اثنيا  :إستعراض نتيجة السؤال الثاين  ،والذي نصو  :ما مدى دمارسة جامعة بيشة لعملية التخطيط اإلسًتاتيجي؟
جدول ( ) 7الوسط احلسايب واإلحنراف ادلعياري إلستجاابت ادلبحوثّي فيما خيص متوسط شلارسة جامعة بيشة لعلمية التخطيط اإلسرتاتيجي :
الوسط احلسايب

اإلحنراف ادلعياري

تقييم األمهية

7
0
4
3
1
5

حترص اجلامعة على حتليل البيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة والضعف
تقوم اجلامعة بتحليل البيئة اخلارجية ملعرفة الفرص واملهددات
اجلامعة تعمل على إشراك مجيع منسوبيها يف إعداد خطتها اإلسًتاتيجية
ىنالك رؤية ورسالة وغاية واضحة تسعى اجلامعة إىل حتقيقها
دتتلك اجلامعة بدائل إسًتاتيجية دميزة
حتاول اجلامعة حتقيق أىدافها اإلسًتاتيجية يف ظل إمكانياهتا املوجودة واملتاحة

4.13
4.44
0.47
4.15
4.3.
4.11

2.117
2.113
2.1.4
2.151
2.170
2.551

متوسطة
متوسطة
منخفضة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

م

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

1

لدى اجلامعة القدرة على التكيّف مع املتغَتات البيئة اخلارجية
املتوسط العام

4.51
4.30

2.115
2.153

متوسطة
متوسطة
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من جدول ( )1نُالحظ اآليت  :املتوسطات ادحسابية ابلنسبة لـ " ما مدى دمارسة جامعة بيشة لعلمية التخطيط اإلسًتاتيجي
ابلنسبة للعينة املبحوثة  :إرمصر يب ( )0.47و (. )4.11الوسط ادحسايب العام ( . )4.30انلت فقرة اإلستبيان  " :حتاول
اجلامعة حتقيق أىدافها اإلسًتاتيجية يف ظل إمكانياهتا املوجودة واملتاحة " أعلى مرتبة من حيث الوسط ادحسايب حيث بلغت قيمتو
( )4.11بينما بلغ إرمرافها املعياري ( )2.551بينما انلت فقرة اإلستبيان  " :اجلامعة تعمل على إشراك مجيع منسوبيها يف إعداد
خطتها اإلسًتاتيجية " أدىن مرتبة من حيث املتوسط ادحسايب حيث بلغت قيمتها ( )0.47بينما بلغ إرمرافها املعياري ()2.1.4
 .بقية الفقرات جاءت متقاربة – إىل ٍ
حد ما  -من حيث الوسط ادحسايب  .وبناءاً عليو  ،يرى الباحث  :فيما طمتص بعبارة " :
حتاول اجلامعة حتقيق أىدافها اإلسًتاتيجية يف ظل إمكانياهتا املوجودة واملتاحة " واليت انلت أعلى مرتبة من حيث الوسط ادحسايب
( ، ) 4.11حيث يعزو الباحث ذلك إىل حرص اجلامعة على حتقيق أىدافها اإلسًتاتيجية بغض النظر عن اإلمكانيات املادية
والبشرية  .أما عبارة  " :اجلامعة تعمل على إشراك مجيع منسوبيها يف إعداد خطتها اإلسًتاتيجية " واليت جاء وسطها ادحسايب "
منخفض " حيث بلغ ( ، )0.47وّظمكن تفسَت ذلك  :بضعف إشراك منسويب اجلامعة – العينة املبحوثة – يف عملية إعداد
اخلطة اإلسًتاتيجية للجامعة رمبا يرجع ذلك إىل عوامل كثَتة منها  :التخصص – ضعف اخلربات يف اجال التخطيط اإلسًتاتيجي
اجلامعي  ..اخل  ،ابلرغم من أن " متوسط وضوح مفهوم ال تخطيط اإلسًتاتيجي ابلنسبة ملنسويب للجامعة " جاء مرتفعاً حيث بلغ
قيمة وسطها ادحسايب العام ( )4.14دما يُشَت إىل إمكانية إشراك منسويب اجلامعة يف إعداد اخلطة اإلسًتاتيجية  .إمجالياً  :أ ّن "
متوسط دمارسة جامعة بيشة لعملية التخطيط اإلسًتاتيجي " جاء (متوسطاً) حيث بلغت قيمة الوسط ادحسايب العام هلا (.)4.30
التأثَت على حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية جلامعة بيشة  :ابإلشارة إىل اجلدول السابق  ،جدول ( ).نُالحظ أ ّن " متوسط دمارسة
منسويب جامعة بيشة لعملية التخطيط اإلسًتاتيجي " جاء (متوسطاً) حيث بلغت قيمة الوسط ادحسايب العام ( ، )4.30حيث
تُشَت ىذه النتيجة إىل ضرورة توسيع دائرة تشارك منسويب اجلامعة يف عملية التخطيط اإلسًتاتيجي والبحث عن املتخصصُت
وذوي اخلربات يف اجال التخطيط اإلسًتاتيجي والذي من شأنو املساشمة يف السَت جتاه حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للجامعة  ،مع
األخذ يف اإلعتبار تطوير وتنمية عملية حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة فضالً عن البحث أكثر عن البدائل اإلسًتاتيجية
للجامعة والذي يفتح اجاالت أوسع لعلمية اإلختيار اإلسًتاتيجي دما يصب يف عملية حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للجامعة ،
فضالً عن زايدة قدرات اجلامعة للتكيّف وزايدة عوامل املرونة مع املتغَتات اخلارجية والعاملية يف اجال التعليم واخلدمة واملسؤولية
اجملتمعية والبحث العلمي للجامعة .
جدول ( ) 8الوسط احلسايب واإلحنراف ادلعياري إلستجاابت ادلبحوثّي فيما خيص متوسط إهتمام جامعة بيشة بعملية التخطيط اإلسرتاتيجي
الوسط

م

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

7
0
4
3
1

أىتم بفلسفة التخطيط اإلسًتاتيجي وأسعى للحصول على أكرب قدر دمكن من املعلومات عن ىذه الفلسفة
التخطيط اإلسًتاتيجي أداة يف غاية األشمية لتحقيق األىداف اإلسًتاتيجية للجامعة
التخطيط اإلسًتاتيجي ال يصلح يف اجال التعليم اجلامعي
لدي الرغبة الكاملة يف اإلنضمام لفريق التخطيط اإلسًتاتيجي ابجلامعة
ّ
ومتفق عليو من أجل حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للجامعة (
التخطيط اإلسًتاتيجي يُساعد يف حتديد مسار واحد ُ
ىدف إسًتاتيجي مشًتك)
أثق يف مقدرات فريق التخطيط اإلسًتاتيجي للجامعة يف بناء خطة إسًتاتيجية ُحتقق األىداف اإلسًتاتيجية للجامعة
ِ
بشكل عام
لدي قناعة أب ّن عملية التخطيط اإلسًتاتيجي تساىم يف تنمية وتطوير اجلامعة
املتوسط ادحسايب العام

اإلحنراف ادلعياري

تقييم األمهية

احلسايب

5
1
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4..3
4.11
0.03
4..1
4.11

2.041
2.7.1
2.320
2.40.
2.075

مرتفعة
مرتفعة
منخفضة
مرتفعة
مرتفعة

4.1.
4..1
4.55

2.0.7
2.174
2.470

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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من جدول ( )1نُالحظ اآليت  :املتوسطات ادحسابية ابلنسبة لـ " إىتمام إدارة جامعة بيشة بعملية التخطيط اإلسًتاتيجي "
لدي
ابلنسبة للعينة املبحوثة  :إرمصر يب ( )0.03و (. )4..1الوسط ادحسايب العام = (. )4.55انلت فقرة اإلستبيان ّ " :
الرغبة الكاملة يف اإلنضمام لفريق التخطيط اإلسًتاتيجي ابجلامعة " أعلى مرتبة من حيث الوسط ادحسايب حيث بلغت قيمتو
( )4..1بينما بلغ إرمرافها املعياري ( . )2.40.بينما انلت فقرة اإلستبيان  " :التخطيط اإلسًتاتيجي ال يصلح يف اجال التعليم
اجلامعي " أدىن مرتبة من حيث الوسط ادحسايب حيث بلغت قيمتو ( )0.03بينما بلغ إرمرافها املعياري ( .)2.320بقية الفقرات
ٍ
لدي الرغبة
جاءت متقاربة – إىل حد ما  -من حيث الوسط ادحسايب  .وبناءاً عليو  ،يرى الباحث  :فيما طمتص بعبارة ّ " :
الكاملة يف اإلنضمام لفريق التخطيط اإلسًتاتيجي ابجلامعة " واليت انلت أعلى مرتبة من حيث الوسط ادحسايب حيث بلغت قيمتو
( ، )4..1وتفسَت ذلك  :أ ّن منسويب اجلامعة لديهم رغبة عالية يف اإلنضمام لفريق التخطيط اإلسًتاتيجي للجامعة وىو مؤشر
جيّد وأتكيد إلستعدادىم لإلزمراط يف عمليات التخطيط اإلسًتاتيجي املختلفة  .أما فيما يتعلق بعبارة  " :التخطيط اإلسًتاتيجي
ال يصلح يف اجال التعليم اجلامعي " واليت انلت أدىن مرتبة من حيث الوسط ادحسايب حيث بلغت قيمتو ( ، )0.03ويعود ذلك
إىل قناعة العينة املبحوثة أبشمية التخطيط اإلسًتاتيجي يف التعليم اجلامعي بصفة عامة ويف جامعة بيشة بصفة خاصة  ،ورمبا عن
املعلومات املتوفرة لديهم عن تطبيق فلسفة التخطيط اإلسًتاتيجي يف العديد من اجلامعات اليت كانوا يعملون هبا سابقاً والذي
أثبت أشميتو يف حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية لتلك اجلامعات  .إمجالياً  :أ ّن " متوسط إىتمام إدارة جامعة بيشة بعملية التخطيط
اإلسًتاتيجي " جاء (مرتفعاً) حيث بلغ املتوسط ادحسايب العام هلا ( . )4.55
التثثري على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية جلامعة بيشـة  :مـن جـدول ( )1نُالحـظ أ ّن  " :متوسـط إىتمـام جامعـة بيشـة بعمليـة

التخطيط اإلسًتاتيجي " جاء (مرتفعاً) حيث بلغ املتوسط ادحسايب العام هلا ( )4.55وىي تُعترب مرتفعة  ،ومن املالحظات الواردة
يف فقرات اإلستبيان السابق ذمد أن الفقرة ( ) 3واليت حتدثت عن الرغبة الكاملة يف اإلنضـمام لفريـق التخطـيط اإلسـًتاتيجي حيـث
انلــت أعلــى مرتبــة ( )4..1دمــا يُعطــي إنطبــاع جيّــد عــن جاىزيــة منســويب اجلامعــة للمســاشمة يف حتقيــق األىــداف اإلس ـًتاتيجية ،
فضــالً عــن الفقــرة ( )1والــيت جــاء وســطها ادحســايب يف املرتبــة الثانيــة ( )4..1والــيت جــاء مضــموهنا عــن قناعــة منســويب اجلامعــة أب ّن
عمليـة التخطـيط اإلسـًتاتيجي تسـاىم وتسـاعد يف تنميـة وتطـوير اجلامعـة ككـل وىـي مؤشـر لـدور التخطـيط اإلسـًتاتيجي يف حتقيـق
األىــداف اإلس ـًتاتيجية للجامعــة ابإلضــافة إىل الفقــرة (األوىل) والــيت جــاء وســطها ادحســايب ( )4..3والــيت دتحــورت حــول إىتمــام
منسويب اجلامعة بفلسفة التخطيط اإلسًتاتيجي بصورة عامة وىي قيمة مضافة من منسويب اجلامعة تصـب يف معـُت التـأثَت اإلصمـايب
على حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للجامعة  ،فضالً عن بقية فقرات اإلستبانة والـيت جـاءت (متقاربـة) مـن حيـث وسـطها ادحسـايب
والــيت تــدعم حتقيــق األىــداف اإلسـًتاتيجية للجامعــة  ،إضــافة إىل الفقــرة (الثالثــة) والــيت دلــت علــى أشميــة التخطــيط اإلسـًتاتيجي يف
اجال التعليم اجلامعي دما يؤكد إىتمام جامعة بيشة بعملية التخطيط اإلسًتاتيجي وابلتايل حتقيق أىدافها اإلسًتاتيجية
جدول ( )9الوسط احلسايب واإلحنراف ادلعياري إلستجاابت ادلبحوثّي فيما خيتص ابدلتغري ادلستقل ( ادلؤهل العلمي) :
م
7
0
4

ادلؤهل العلمي
بكالريوس
ماجستَت
دكتوراه
اجملموع  /الوسط ادحسايب

حجم العينة

الوسط احلسايب

اإلحنراف ادلعياري

%0
%75
%10
%722

4.51
4.14
4.11
4.15

2.41.
2.311
2.072
2.43.

ادلصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2016 ،م.

من جدول ( ).نالحظ أ ّن  " :متوسط دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي يف اجلامعة " فيما طمتص ابملتغَت املستقل ( املؤىل
العلمي ) جاءت مرتفعة حيث بلغ قيمة وسطها ادحسايب العام ( )4.15واإلرمراف املعياري ( . )2.43.املؤىل العلمي
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(الدكتوراه)  -أي الذين انلوا درجة الدكتوراه – انل أعلى مرتبة من حيث الوسط ادحسايب حيث بلغ ( )4.11واإلرمراف املعياري
( ،) 2.072والذين ىم ( مؤىلهم العلمي درجة املاجستَت ) جاءوا يف املرتبة الثانية من حيث الوسط ادحسايب حيث بلغ ()4.15
واإلرمراف املعياري ( ، )2.311وأخَتاً الذين ىم (مؤىلهم العلمي درجة الباكالريوس ) بوسط حسايب بلغ ( )4.51واإلرمراف
املعياري ( )2.41.أما فيما يتعلّق ب ـ  " :العالقة بُت متوسط دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي لدى منسويب اجلامعة وبُت
متغَت املؤىل األكادظمي " فيُمكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل :
جدول ( :)10نتائج إختبار حتليل اإلحندار البسيط للعثاقة بينممارسة عملية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى منسويب جامعة بيشة وادلؤهل األكادميي
املتغَت
املؤىل األكادظمي

دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي

النسب اإلحصائية

معامل بيتا

مستوى املعنوية ()Sig

2.51.

2.222
2.170
2.3.3

معامل التحديد ()R²
معامل التحديد املعدل )Adjusted) R²

ادلصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2016 ،م.

يتبُت من اجلدول أعاله جدول ( )72أ ّن قيمة معامل التحديد ( )R²=2.170ويدل ذلك على أن التأثَتات الناجتة يف دمارسة
عملية التخطيط اإلسًتاتيجي يُفسرىا املؤىل األكادظمي بنسبة ( )%17.1والباقي يرجع لعوامل أخرى منها اخلطأ العشوائي ،
كما يتبُت من اجلدول السابق أ ّن ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية  -إصمابية معنوية  -بُت دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي
وبُت املؤىل األكادظمي ملنسويب اجلامعة ( ،قيمة بيتا  )2.51.و مستوى املعنوية (. )2.222
جدول ( ) 11الوسط احلسايب واإلحنراف ادلعياري إلستجاابت ادلبحوثّي فيما خيتص ابدلتغري ادلستقل ( اخلربات العملية ) :
م
7
0

اخلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
أقل من ( )1سنوات
اكثر من ( )1سنوات
اجملموع  /الوسط ادحسايب

حجم العينة

الوسط احلسايب

اإلحنراف ادلعياري

%33
%15
%722

4.51
4.1.
4.11

2.455
2.372
2.411

ادلصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2016 ،م.

يتبّي من جدول ( )11أ نن  " :متوسط دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي يف اجلامعة " فيما طمتص ابملتغَت املستقل( اخلربات
ن
العملية ) جاء مرتفعاً حيث بلغ قيمة وسطو ادحسايب العام ( )4.11واإلرمراف املعياري ( .)2.411الوسط ادحسايب لذوي
اخلربات الذين ىم أكثر من مخس سنوات جاء مرتفعاً حيث بلغ ( )4.1.واإلرمراف املعياري ( ، )2.372بينما جاء الوسط
ادحسايب للذين ىم أقل من مخس سنوات من حيث اخلربة ( )4.51واإلرمراف املعياري (. )2.455
جدول ( :)12نتائج إختبار حتليل اإلحندار البسيط للعثاقة بينممارسة عملية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى منسويب جامعة بيشة واخلربات العملية
املتغَت
اخلربات العملية
معامل التحديد ()R²

دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي

النسب اإلحصائية

معامل التحديد املعدل )Adjusted) R²

معامل بيتا

مستوى املعنوية ()Sig

2.530

2.222
2.157
2.315

ادلصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2016 ،م.

يتبُت من جدول ( )70أ ّن قيمة معامل التحديد ( )R²=2.157ويدل ذلك على أن التأثَتات الناجتة يف دمارسة عملية
التخطيط اإلسًتاتيجي يُفسرىا املؤىل األكادظمي بنسبة ( )%50.4والباقي يرجع لعوامل أخرى منها اخلطأ العشوائي  ،كما يتبُت
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من اجلدول السابق أ ّن ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية  -إصمابية معنوية  -بُت دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي وبُت
اخلربات العلمية ملنسويب اجلامعة ( ،قيمة بيتا  )2.530و مستوى املعنوية (. )2.222
جدول ( )13الوسط احلسايب واإلحنراف ادلعياري إلستجاابت ادلبحوثّي فيما خيتص ابدلتغري ادلستقل ( الوظيفة) :
النسبة

الوسط احلسايب

اإلحنراف ادلعياري

الوظيفة

م
7
0
4

عميد
وكيل كلية
رئيس قسم

%3
%0
%72

4.55
4.31
4.11

2.41.
2.331
2.4.1

3

عضو ىيئة تدريس
اجملموع  /الوسط ادحسايب

%13
%722

4.11
4.53

2.413
2.4.4

ادلصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2016 ،م.

يتبُت لنا من جدول ( )74أ ّن  " :متوسط دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي يف اجلامعة " فيما طمتص ابملتغَت املستقل (
ّ
الوظيفة ) جاء مرتفعاً حيث بلغ قيمة وسطها ادحسايب العام ( )4.53واإلرمراف املعياري ( . )2.4.4بينما إرمصر الوسط
ادحسايب لبقية الوظائف بُت ( ، )4.11-4.31وإرمرافها املعياري بُت (. )2.331-2.41.
جدول ( :)14نتائج إختبار حتليل اإلحندار البسيط للعثاقة بينممارسة عملية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى منسويب جامعة بيشة والوظيفة
املتغَت
الوظيفة
معامل التحديد ()R²
معامل التحديد املعدل )Adjusted) R²

دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي

النسب اإلحصائية

معامل بيتا

مستوى املعنوية ()Sig

2.102

2.222
2.115
2.315

ادلصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2016 ،م.

يتبُت من جدول (  )73قيمة معامل التحديد ( )R²=2.115ويدل ذلك على أن التأثَتات الناجتة يف دمارسة عملية التخطيط
اإلسًتاتيجي يُفسرىا املتغَت املستقل ( الوظيفة) بنسبة ( )%11.1والباقي يرجع لعوامل أخرى منها اخلطأ العشوائي ،أ ّن ىنالك
عالقة ذات داللة إحصائية  -إصمابية معنوية  -بُت دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي وبُت الوظيفة ملنسويب اجلامعة ( ،قيمة
بيتا  )2.102و مستوى املعنوية (. )2.222
جدول ( )15التباين الثنائي دلتوسط شلارسة عملية التخطيط اإلسرتاتيجي دلنسويب جامعة بيشة وفقاً لـ ـ ( :ادلؤهل األكادميي – اخلربات العملية  -الوظيفة)
م

التباين

متوسط ادلربعات

قيمة f

الدتالة

7
0
4
3

املؤىل األكادظمي
اخلربات العملية
الوظيفة
اخلطأ

2.215
2.70
2.27.
2.211

2.137
2.540
2.142

2.1.3
2.531
2.170

0.05 =ɑ

ادلصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة ادليدانية2016 ،م.

يتبُت لنا من جدول ( )7 :)71وجود عالقة إصمابية معنوية بُت متوسط دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي لدى منسويب جامعة
ّ
وبُت املؤىل األكادظمي  ،حيث أ ّن  ، )2.137( = )f( :وىي غَت دالة عند مستوى داللة ( )0 . )0.05 =ɑوجود عالقة
(إصمابية معنوية) بُت متوسط دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي لدى منسويب جامعة وبُت اخلربات العملية  ،حيث أن = )f( :
( ، )2.540وىي غَت دالة عند مستوى داللة ( )4 . )0.05 =ɑوجود عالقة إصمابية معنوية بُت متوسط دمارسة عملية
التخطيط اإلسًتاتيجي لدى منسويب جامعة وبُت الوظيفة  ،حيث أ ّن  ، )2.142( = )f( :وىي غَت دالة عند مستوى داللة
(. )0.05 =ɑ
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النتائج

 /7وجود عالقة إصمابية معنوية بُت متوسط دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي لدى منسويب جامعة وبُت املؤىل األكادظمي
واخلربات العلمية والوظيفة.
 /0توجد داللة إعتمادية لقيم الوسط ادحسايب كمؤشر لقياس دمارسة عملية التخطيط اإلسًتاتيجي لدى منسويب جامعة بيشة وأثر
ذلك على حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للجامعة.
التوصيات

 /1العمل على تعزيز ثقافة التخطيط اإلسًتاتيجي ابجلامعة عرب املؤدترات واللقاءات والورش لتُصبح ىذه الثقافة فرع أصيل من
شجرة ثقافة مجيع منسويب اجلامعة .
 / 0تنمية مهارات منسويب اجلامعة يف اجال أدوات اخلطة اإلسًتاتيجية وذلك لتبيُت خطوات التخطيط اإلسًتاتيجي بفاعلية.
ادلراجع
 /7إدريس  ،جعفر عبدهللا موسى 0274( ،م)  ،اإلدارة اإلسًتاتيجية  ،خوارزم العلمية  ،جدة – اململكة العربية السعودية .
 /0ادحاكم  ،على عبدهللا 0225( ،م)  ،اإلدارة اإلسًتاتيجية  ،منشورات جامعة السودان املفتوحة – السودان .
تصور مقًتح لتطبيق التخطيط اإلسًتاتيجي يف التعليم اجلامعي املصري  ،اجلة الًتبية – اجلمعية املصرية للًتبية املقارنة
 /4حسُت  ،حسن (0270م) ّ ،
واإلدارة التعليمية – مصر .
 /3عبيد  ،عبدالسالم إبراىيم 0221( ،م)  ،التحليل اإلسًتاتيجي واألداء التنافسي  ،مركز دراسات الكوفة – العراق .
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