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 القيادة االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية 
في جامعة امللك سعود وسبل تعزيـزها

د. غزيل بنت سعد العي�سى

أستاذ مساعد في اإلدارة العامة 

صالحة بنت عبدهللا الشهري

بـرنامج ماجستيـر اإلدارة العامة 
 كلية إدارة األعمال 
 جامعة امللك سعود

اململكة العربية السعودية

امللخص 1

نظًرا لدور القيادة في حياة املنظمات؛ قام العديد من العلماء والباحثيـن بإجـراء دراسات للتعرف على سمات القادة 
واألدوار التـي يمارسونها وتأثيـرها على منظماتهم، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من النظريات واملداخل واالتجاهات القيادية، 
وتعد القيادة االستـراتيجية أحد االتجاهات الحديثة نسبًيا في األدب اإلداري، فال يمكن صياغة االستـراتيجيات وتنفيذها 
لتحقيق األهـــداف املنشودة دون وجــود قــادة إستـراتيجييـن ذوي كفاءة عالية. وقــد هدفت هــذه الــدراســة إلــى معرفة واقع 
تــوافــر مــهــارات القيادة  فــي جامعة امللك ســعــود، وذلــك فيما يخص مــدى  الــقــيــادات األكاديمية  القيادة االستـراتيجية لــدى 
االستـراتيجية لديهم، والصعوبات التـي قد تواجههم أثناء ممارساتهم للقيادة االستـراتيجية، باإلضافة إلى معرفة سبل تعزيـز 
القيادة االستـراتيجية لديهم، ولتحقيق ذلك تم استخدام منهج البحث الوصفي املسحي، واستخدم استبانة ُصممت لجمع 
بيانات الدراسة بعد حساب صدقها وثباتها، على عينة بلغت )118( من القيادات األكاديمية. ومن خالل استخدام األساليب 
اإلحصائية املناسبة، توصلت الدراسة إلى توافر مهارات القيادة االستـراتيجية )الفكرية والسلوكية والفنية( لدى القيادات 
األكاديمية عينة الدراسة، وإن من أبـرز الصعوبات التـي تواجههم قلة الوقت املتاح نتيجة االنشغال بالكثيـر من اإلجـراءات 
والتفاصيل التشغيلية. ومن أبـرز سبل تعزيـز ممارساتهم للقيادة االستـراتيجية: منحهم املزيد من الصالحيات، والتحفيـز 
املــادي واملعنوي بناء على املساهمة في تنفيذ الخطة االستـراتيجية ووفًقا ملا يقدمونه من رؤى تطويـرية ابتكاريه في مجال 
عملهم. ومن أبـرز توصيات الدراسة العمل على مراجعة السياسات املالية املتبعة ذات العالقة بالخطط االستـراتيجية بما 
يـزيد من فاعليتها، وبما ال يتعارض مع حماية املال العام، ورسم سياسة لتحفيـز القيادات األكاديمية، وضرورة عمل دورات 

تدريبية وندوات لزيادة كفاءة وقدرات املوارد البشرية في مجال اإلدارة االستـراتيجية.

الكلمات املفتاحية: القيادة اإلدارية، القيادة االستـراتيجية، القيادة األكاديمية، مهارات القيادة االستـراتيجية.

اإلطار العام للدراسة
مشكلة الدراسة

التـي  تعتبـر الجامعات مراكز إشعاع علمي وثقافي في املجتمع، وهــي املصدر األســا�ســي إلعـــداد القوى العاملة املتميـزة 
تساهم في مخططات وبـرامج التنمية االقتصادية والثقافية للمجتمعات، وقــد أكــدت رؤيــة اململكة 2030عــلــى أهمية تطور 
الجامعات السعودية، وضــرورة العمل على أن تصبح خمس جامعات سعودية على األقــل ضمن أفضل 200 جامعة دولية 
خالل الفتـرة 2025-2030م، األمر الذي يطرح سؤاال حول األدوات التـي ستتخذ ويعتمد عليها لتحقيق هدف الرؤية في هذا 
اململكة  رؤيــة  ملشروع   

ً
ومواكبة  .)2017 مايو   14  ،http://makkahnewspaper.com/article/  ،2016 )القحطاني،  املجال 

2030؛ قامت جامعة القصيم )2017( بتنظيم مؤتمر بعنوان »دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030«، وقد خـرج 
املؤتمر بعدد من التوصيات، من بينها ضرورة تعزيـز ممارسات اإلدارة االستـراتيجية في الجامعات السعودية، وتطويـر خططها 
االستـراتيجية ، مع وضع آليات فعالة لضمان التنفيذ واملتابعة والتقييم، وتشجيع حـركة البحث العلمي في مجال التحديات 

 *  تم استالم البحث في أبـريل 2019، وقبل للنشر في أغسطس 2019، وتم نشره في مارس 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.76738 :)املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 201- 214، )معرف الوثائق الرقمي ©

قد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع القيادة االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود، وذلك فيما 
للقيادة االستـراتيجية،  أثناء ممارساتهم  تواجههم  التـي قد  لديهم، والصعوبات  القيادة االستـراتيجية  توافر مهارات  يخص مدى 
باإلضافة إلى معرفة سبل تعزيـز القيادة االستـراتيجية لديهم، وتوصلت الدراسة إلى توافر مهارات القيادة االستـراتيجية )الفكرية 
نتيجة  املتاح  الوقت  قلة  تواجههم  التـي  الصعوبات  أبـرز  الــدراســة، وإن من  األكاديمية عينة  القيادات  لــدى  والفنية(  والسلوكية 
للقيادة االستـراتيجية: منحهم املزيد  أبـرز سبل تعزيـز ممارساتهم  التشغيلية. ومن  بالكثيـر من اإلجـــــراءات والتفاصيل  االنشغال 
من الصالحيات، والتحفيـز املادي واملعنوي بناء على املساهمة في تنفيذ الخطة االستـراتيجية ووفًقا ملا يقدمونه من رؤى تطويـرية 
ابــتــكــاريــه فــي مــجــال عملهم. ومـــن أبـــــرز تــوصــيــات الـــدراســـة الــعــمــل عــلــى مــراجــعــة الــســيــاســات املــالــيــة املتبعة ذات الــعــالقــة بالخطط 
االستـراتيجية بما يـزيد من فاعليتها، وبما ال يتعارض مع حماية املال العام، ورسم سياسة لتحفيـز القيادات األكاديمية، وضرورة 

عمل دورات تدريبية وندوات لزيادة كفاءة وقدرات املوارد البشرية في مجال اإلدارة االستـراتيجية.
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2017(. وفــي ظل  التـي تواجه اإلدارة االستـراتيجية في الجامعات في ظل املتغيـرات العاملية )صـحيفة الجـزيـرة،  والصعوبات 
أهمية الجامعات ودورها الريادي في تنمية الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة، ومن منطلق الدور املحوري للقيادات األكاديمية 
في تطويـر الجامعات، كانت ضرورة البحث في موضوع القيادة االستـراتيجية في جامعة امللك سعود للتعرف على واقع القيادة 

االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود وسبل تعزيـزها. 

أسئلة الدراسة
مــا مــدى توافــر مهــارات القيــادة االستـــراتيجية لــدى القيــادات األكاديميــة فــي جامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر 1- 

عينــة الدراســة؟

ما الصعوبات التـي تواجه القيادة االستـراتيجية في جامعة امللك سعود من وجهة نظر القيادات األكاديمية؟2- 

ما سبل تعزيـز ممارسة القيادة االستـراتيجية في جامعة امللك سعود من وجهة نظر القيادات األكاديمية؟3- 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي إجابــات املبحوثيـــن تعــزى ملتغيـــرات )الجنــس، عــدد ســنوات الخبـــرة فــي 4- 
الــدورات التدريبيــة(؟ فــي املنصــب القيــادي،  العمــل األكاديمــي، عــدد ســنوات العمــل 

أهداف الدراسة
التعرف على مدى توافر مهارات القيادة االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود.1- 

تحديد الصعوبات التـي قد تواجه القيادة األكاديمية االستـراتيجية في جامعة امللك سعود.2- 

التعرف على سبل تعزيـز ممارسة القيادة االستـراتيجية في جامعة امللك سعود من وجهة نظر القيادات األكاديمية.3- 

أهمية الدراسة: تتجلى أهمية هذه الدراسة وتبـرز أهميتها على الصعيد العلمي من أن موضوع القيادة االستـراتيجية هو 
أحد املفاهيم اإلدارية الحديثة نسبًيا، مما يحتم على الباحثيـن االلتفات لهذا املفهوم وإثـراء املكتبة العربية باألبحاث املتعلقة به، 
أما على الصعيد العملي التطبيقي، فتكمن أهميتها في معرفة واقع القيادة االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية في الجامعات، 
بالتوصيات  وتـزويدهم  االستـراتيجية،  األكاديمية  القيادة  تواجهها  قد  التـي  الصعوبات  عن  واضـحة  صــورة  املسؤوليـن  وإعطاء 

الالزمة من أجل تعزيـز ممارسة القيادة االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية لتلبية متطلبات الرؤية في التعليم العالي.  

مصطلحات الدراسة

القائد االستـراتيجـي هو قائد يقوم بالتأثيـر على اآلخـريـن وتحفيـزهم وتوجيههم من أجل إنجاز األهداف املحددة، وهو 
استـراتيجي؛ ينظر إلى املستقبل ويعمل على تحقيق األهداف االستـراتيجية بعيدة األمد. أما القيادة األكاديمية، فتعرف هنا 
عرف 

ُ
بأنها قيادات الجامعة من األكاديمييـن في الكليات والعمادات املساندة من عمداء ووكــالء ورؤســاء أقسام. ومن ثم ت

الدراسة  القيادة االستـراتيجية األكاديمية في هذه الدراسة بأنها القيادة التـي تمارسها القيادات األكاديمية في الجامعات، 
ويقومون بتطويـر رؤية طموحة في مجال عملهم، وصياغة االستـراتيجيات املالئمة، ومن ثم توضيحها للعامليـن، وتمكينهم 

وتحفيـزهم وإزالة العقبات التـي تعتـرض طريقهم من أجل تحقيق أهداف الرؤية.

حدود الدراسة
امللــك ســعود -  فــي جامعــة  القيــادة االستـــراتيجية  واقــع  الدراســة علــى دراســة  هــذه  اقتصــرت  الحــدود املوضوعيــة: 

مــن حيــث مــدى توافــر مهــارات القيــادة االستـــراتيجية ) الفكريــة والســلوكية والفنيــة( لــدى القيــادات األكاديميــة، 
والصعوبــات التـــي تواجــه القيــادة األكاديميــة االستـــراتيجية فــي الجامعــة، وســبل تعزيـــزها.

الحــدود املكانيــة والزمانيــة: طبقــت هــذه الدراســة فــي جامعــة امللــك ســعود فــي مدينــة الريــاض فــي اململكــة العربيــة - 
. 2017 الســعودية. وذلــك خــالل الفصــل الدرا�ســي الثانــي  عــام 

أدبيات الدراسة
القيادة االستـراتيجية )مفهومها،وأهميتها، واملفاهيم ذات العالقة(

التطور والنجاح  أهــم عناصر  أحــد  الــكــفء  القيادة  بالتغيـر والتطور املستمر، وتعد  فــي عالم يتصف  املنظمات  تعيش 
القيادة  تعريفات  وتتنوع  وتتعدد  وهــادفــة.  واضـحة  استـراتيجية  ضمن  للعمل  للمنظمة  األســا�ســي  املحـرك  فهي  املنظمات،  فــي 
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اإلدارية، باختالف الزوايا التـي ينظر منها الباحثون واملفكرون إلى القيادة. فيـرى )الحالملة واملدادحة، 2010: 159( أن القيادة 
هي القدرة على التأثيـر في سلوك العامليـن والتـي تمكن القائد من توجيههم التوجيه الصـحيح ليحققوا األهداف املنشودة، في 
ظل عالقات إنسانية جيدة بيـن القائد وتابعيه. وهناك من يعرفها بأنها التأثيـر على املرؤوسيـن وتوجيههم بطريقة يتسنى من 
خاللها كسب طاعتهم واحتـرامهم ووالئــهــم، وشحذ هممهم وخلق التعاون بينهم في سبيل تحقيق هــدف بذاته )كافي وآخـرون، 
2013: 248(.  وتشيـر)محمود، 2013: 127( إلى أنها عملية اجتماعية مستمرة، تتضمن عالقات تفاعل مستمرة نسبًيا بيـن من 
يمارس التأثيـر القيادي ومن يتلقى هذا التأثيـر. وفي السياق نفسه تتعدد في الفكر اإلداري نظريات القيادة اإلدارية، ومن أبـرزها: 
نظرية السمات، ونظرية املوقف، ونظرية القيادة التفاعلية، ونظرية القيادة التحويلية، ونظرية القيادة االستشرافية، ونظرية 
القيادة االستـراتيجية. وحيث إنها محور هذه الدراسة، فسنقتصر على تناولها  ب�سيء من التفصيل في هذا الجـزء من الدراسة.

امتد مفهوم االستـراتيجية ليشمل العديد من املجاالت، ومنها املجال اإلداري، وتعرف االستـراتيجية على أنها  خطة شاملة 
 من رسالتها وأهدافها، 

ً
رئيسة تهتم بوضع وتطويـر مجموعة من البدائل االستـراتيجية تحدد من خاللها كيف تحقق املنظمة كال

من خالل امليـزة التنافسية التـي تملكها، معتمدة على املتغيـرات البيئية الداخلية والخارجية للمنظمة )النجار، 2013: 301(.  
ويمكن القول إن االستـراتيجية في املجال اإلداري تعني خطة طويلة األمــد، مبنية على تصور شامل لجميع األوضــاع املحيطة 
باملنظمة،  وتتضمن تـركيبة من األهداف التـي تعمل املنظمة للوصول إليها، وكذلك الوسائل التـي تؤدي إلى تحقيق تلك األهداف.

يد  بعدة ســنــوات، حيث ظهر على  اإلدارة االستـراتيجية  بعد ظهور مفهوم  القيادة االستـراتيجية فقد ظهر  أمــا مفهوم 
137(، فهي تعد أحــد االتــجــاهــات الحديثة نسبًيا في   :2011 1984 )نــجــم،  1982 ثــم تطور على يــد »منتـزبـرج« عــام  فــي  »كوتـر« 
األدب اإلداري، وتعني بمفهومها العام النظرة الثاقبة بعيدة املدى لتشكيل رؤية ملستقبل املنظمة، والربط بيـن أهداف املنظمة 
بيـن  للتغييـر باالشتـراك  االستـراتيجية وأهــداف العامليـن وتحفيـزهم للعمل على تنفيذها، ودمــج ذلك في استـراتيجية داعمة 
3( أنها تتضمن تطويـر رؤية للمنظمة، وتصميم   :2013 330(. ويـرى )شمس الديـن،   :2016 القيادة واملرؤوسيـن )القحطاني، 
إجـراءات استـراتيجية لتحقيق هذه الرؤية، وتمكيـن اآلخـريـن أو منحهم السلطات لتنفيذ هذه اإلجـراءات االستـراتيجية. وأشار 
)جونز، 1998: 41( إلى أنها تعتبـر أحد أهم األدوار الرئيسة االستـراتيجية للقادة، وتشيـر إلى قدرة القائد على توضيح الرؤية 

االستـراتيجية للمنظمة، مع تحفيـز اآلخـريـن على العمل في ظل هذه الرؤية.

وقــد أشــار)فــريــدمــان، 2009: 3( إلــى أنـــه  لــم تكن الــحــاجــة إلــى قــيــادة استـراتيجية فــي أي وقــت مــ�ســى أهــم منها فــي الوقت 
الحالي، فالقرن الواحد والعشرون يفرض على قادة املنظمات أن يخلقوا وعًيا استـراتيجًيا وعمليات متجددة حيوية، فال يمكن 
صياغة االستـراتيجيات وتنفيذها لتحقيق أهدافها دون وجود قادة استـراتيجييـن ذوي كفاءة عالية تعمل على إحداث تغييـر 
جوهري استـراتيجـي في املنظمة، وتساعد اآلخـريـن على تقبل األفكار الجديدة ومواجهة البيئة املحيطة املتغيـرة التـي تعمل فيها 
العالقات واالتــصــال األفقي، والنتائج، وتحقيق األهـــداف، وقيادة تحويلية تطويـرية تميل   تقوم على: 

ً
املنظمات، فهي إجماال

لإلبداع والتغييـر، والتـركيـز على الفاعلية، وقيادة في ظروف املنافسة واألزمــات، وقيادة معرفة وإبــداع، والقيادة مع اآلخـريـن 
كشركاء، وثقافة الفريق املتميـز )القرني، 2017: 14،28(.

ــتـــداًدا لــلــقــيــادة التعليمية  ولــقــد دخـــل مــفــهــوم الــقــيــادة االســتـــــراتــيــجــيــة مــجــال التعليم بــدايــة التسعينيات، حــيــث تــعــد امـ
)الــقــرنــي، 2017: 26(.  ولــيــســت الــجــامــعــات بــمــعــزل عــن الــتــغــيـــــرات الــبــيــئــيــة املــتــســارعــة، حــيــث تــعــيــش فــي بــيــئــة تتميـز بالتعقيد 
والــغــمــوض، والــعــالقــات الشبكية الــتـــــي تتخطى الــحــدود املــؤســســيــة إلـــى البيئة املحلية والــعــاملــيــة ســعــًيــا للحصول عــلــى املــــوارد، 
واالعتـراف باملكانة العلمية في عصر أصبحت فيه املنافسة على املوارد والتصنيف الجامعي الدولي جـزًءا من أولويات التخطيط 
أكثـر أهمية من أي وقــت م�سى،  الجامعات  في  القيادة االستـراتيجية  573(. ولقد أضـحت   :2011 )أحمد والفقيه،  املؤس�سي 
وبدأت الدراسات تتناولها ألهميتها وأثـرها الواضـح في املؤسسات التعليمية، إذا ما أحسنت قياداتها بناء استـراتيجية طموحة 

للنهضة والتطويـر )ثابت واملزيـن، 2013: 3(.

وعليه يمكن الــقــول إن الــقــيــادة األكــاديــمــيــة االستـراتيجية فــي الــجــامــعــات، تعني الــقــيــادة األكــاديــمــيــة التـي تــمــارس اإلدارة 
االستـراتيجية، حيث تتضمن قدرة القيادات على تطويـر رؤية طموحة للجامعة، وصياغة االستـراتيجيات املالئمة، وتوضيحها 
للعامليـن، وتمكينهم وتحفيـزهم وإزالــة العقبات من أجل تحقيق أهــداف الرؤية. وحيث يضطلع القائد االستـراتيجـي بالعديد 
من األدوار التكاملية، فمن الضروري أن يمتلك املهارات والسمات التـي تمكنه من أداء دوره بفعالية، وربما تنبع هذه القدرات 

واملهارات من الفطرة أو التعليم والتدريب أو الخبـرة )حكمي، 2014:  99(. 
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إن الحاجة إلى أن يكون لدى القيادات األكاديمية مهارات القيادة هي بمقدار أهمية أن يكون لديهم املهارة في التدريس 
والتعلم، حيث من األهمية بمكان أن يكون لديهم القدرة على: إدارة األفراد بفعالية وبطرق إيجابية، إدارة البيئات التعليمية 
على  والــقــدرة  امللهمة  بالشخصية  اتسامه  إلــى  بــاإلضــافــة  التعليمي،  النظام  مــن  قيمة  أكبـر  على  الحصول  وكيفية  املعقدة 
اإلبداع واالبتكار، والشفافية والصدق والنزاهة، والقدرة على العمل الجاد لتحقيق الخطط االستـراتيجية، وتنمية مهاراته 
االستـراتيجية ومهارات اآلخـريـن، والقدرة على التعبيـر بوضوح عن رؤيته االستـراتيجية، وتحديد األهداف الرئيسة وأولويات 
ومشاركة اآلخـريـن في ذلك، واالستمرارية في التطويـر، والقدرة على التفاعل والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطالب 

.)Macklin.2004( واملجتمع الخارجي

وتتمثل املهارات االستـراتيجية للقادة في قدرتهم على تحديد الرؤية املستقبلية للمنظمة، وتحويلها إلى واقع من خالل 
التنظيمي والثقافة  الهيكل  في  الــالزمــة  التغييـرات  صياغة األهـــداف، ووضــع الخطط، والتواصل مع املرؤوسيـن، وإحـــداث 
القوة ومعالجة نقاط الضعف  إلى تعزيـز نقاط  التهديدات الخارجية، باإلضافة  التنظيمية، واستثمار الفرص، ومواجهة 

داخل املنظمة، وكل ذلك يتطلب مهارات متعددة، يمكن إيجازها في التالي )الجنهي، 2015: 56- 59(: 
والتخطيــط 1-  والسياســات  للمنظمــة، واالستـــراتيجيات  العامــة  باملفاهيــم  تتعلــق  الفكريــة االستـــراتيجية:  املهــارات 

االستـراتيجي، وتفهم تعقيدات املنظمة وبيئتها الداخلية والخارجية، ومن أهم هذه املهارات: التفكيـر والتخطيط، 
واإلبــداع، واالبتــكار والقــدرة علــى التصــور.

والتمتــع 2-  اآلخـريـــن،  مــع  والتعــاون  الشــخ�سي  التفاعــل  علــى  القائــد  قــدرة  تعنــي  االستـــراتيجية:  الســلوكية  املهــارات 
بمهــارات اتصــال عاليــة يســتطيع مــن خاللهــا أن يؤثـــر فــي ســلوك العامليـــن ويحمســهم ويثيـــر دافعيتهــم نحــو العمــل، 
ويملــك القــدرة واالســتعداد للتعــاون مــع الغيـــر مــن أجــل مصلحــة املنظمــة، كمــا تتضمــن املهــارة اللغويــة مــن حيــث 
تغذيــة راجعــة والقــدرة علــى  الحــوار، والحصــول علــى  فــي  اللفظيــة  املهــارات غيـــر  الطالقــة والوضــوح واســتخدام 

التفــاوض واإلقنــاع، والتعامــل مــع الصراعــات بفاعليــة لتحقيــق األهــداف املســتقبلية.
املهــارات الفنيــة االستـــراتيجية: تتضمــن قــدرة القائــد علــى أداء مهــام متخصصــة تحتــاج إلــى خبـــرات وكفــاءة عاليــة 3- 

لتحقيــق األهــداف االستـــراتيجية، وتتعلــق باألســاليب والطــرق التـــي يســتخدمها القائــد فــي ممارســة عملــه.

الصعوبات التـي قد  لبيئة العمل دورهــا في الحد من فعالية القيادة االستـراتيجية، فإن هناك مجموعة من  وحيث إن 
تضعف من قدرة القائد االستـراتيجـي على تحقيق األهداف االستـراتيجية للمنظمة، منها )أحمد والفقيه، 2011: 586-584(:

قلة املوارد املادية املتاحة للقائد في ظل املطالب واالحتياجات املتـزايدة للطالب والعامليـن.- 
قلة الوقت املتاح للقيادات الجامعية، نتيجة االنشغال بالكثيـر من اإلجـراءات التشغيلية.- 
ضعف كفاءة املوارد البشرية العاملة، وقلة دافعيتها للعمل ولاللتحاق ببـرامج التنمية املهنية.- 
الجمود في اإلجـراءات التنظيمية، وشيوع املركزية، مما يضعف من انسيابية العمل.- 
غياب الفهم املشتـرك لالستـراتيجية، مما يسمح للعامليـن بوضع رؤاهم الشخصية واتباعها.- 
عدم استيعاب العامليـن للطريقة التـي تدعم فيها وظائفهم رسالة املنظمة واستـراتيجيتها.- 
تدني التأثيـر في اآلخـريـن: الرؤساء، املرؤوسيـن، الزمالء، املعنييـن خارج املؤسسة. - 
فقــدان الصــورة الكبيـــرة التـــي تســاعد القــادة علــى االنتقــال مــن منظــور الوظيفــة والقســم إلــى املنظــور املؤس�ســي - 

)املحليــة والعامليــة(. الخارجيــة  بالبيئــة  املنظمــة  األشــمل وعالقــة 

 الدراسات السابقة
لــرؤســاء األقــســام األكاديمية  الــقــيــادة االستـراتيجية  بــإجـــــراء دراســـة عــن  والفقيه )2011(، حيث قــامــا  السعيد  دراســـة 
بجامعة نجـران، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن درجة ممارسة رؤساء 
أداء  في تطويـر  التـي تساهم  اآلليات  الباحثان بعض  للقيادة االستـراتيجية جــاءت بدرجة كبيـرة، واقتـرح  األكاديمية  األقسام 
تكامل  الحقيقية،  بـرامج تطويـرية وفًقا لالحتياجات  تقديم  بالقيادة االستـراتيجية، ومنها:  املتعلق  األكاديمية  رؤســاء األقسام 
القدرات واإلمكانات املادية عبـر كل املستويات إلنجاز األهداف االستـراتيجية، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار 

للتعرف على املتغيـرات البيئية.

واملــزيـــــن )2013(، وهــدفــت إلــى الــتــعــرف على درجـــة مــمــارســة عــمــداء الكليات الفلسطينية ألبــعــاد القيادة  دراســـة ثــابــت 
االستـراتيجية )التحويلي، البنائي التطويـري، األخالقي( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتوصلت إلى عدة نتائج، أهمها 
بيـن  ارتباطيه  عالقة  هناك  وأن  كبيـرة،  االستـراتيجية  للقيادة  الفلسطينية  الجامعات  فــي  الكليات  عــمــداء  ممارسة  درجــة  أن 
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ممارساتهم  للقيادة االستـراتيجية وتطويـر أداء أعضاء هيئة التدريس.  وأو�سى الباحث بضرورة تطويـر املهارات االستـراتيجية 
لعمداء الكليات من خالل بـرامج نوعية، وتعزيـز التوجهات االستـراتيجية في جميع املستويات القيادية واإلدارية داخل الجامعات.

فــي ينبع واملديـرية  فــي الهيئة امللكية  دراســـة الجنهي )2015(، وقــد سعى فيها مــن خــالل دراســـة مقارنة بيـن الــقــيــادات 
إلى  املستدامة، وتوصل  املنظمات  بناء  في  االستـراتيجية  القيادات  دور  التعرف على  إلــى  بالرياض،  الــحــدود  لحـرس  العامة 
عدة نتائج، أهمها: توافر مهارات القيادة االستـراتيجية لدى القيادات في كال املنظمتيـن، وأن هذا يـرجع إلى تلقي القيادات 
لتدريبات مكثفة في القيادة بشكل عام والقيادة االستـراتيجية بشكل خاص، وأن هناك عالقة طردية بيـن مستوى توافر 
مهارات القيادة االستـراتيجية ومستوى أبعاد االستدامة املتحققة، وأو�سى الباحث بتبادل الخبـرات والزيارات مع الكليات 

واملعاهد املتخصصة.

دراسة الربابعة )2016(، بعنوان »القيادة االستـراتيجية ودورها في بناء املنظمات األمنية الذكية: دراسة مقارنة بيـن 
مديـرية األمن العام واملديـرية العامة لقوات الدرك في اململكة األردنية الهاشمية«، وقد توصلت الدراسة إلى توافر مهارات 
القيادة االستـراتيجية لدى القيادات في كال املنظمتيـن، وأن أكثـرها تأثيـرا مهارة التنفيذ االستـراتيجـي ومهارة تشكيل الرؤية، 
يتبع  للقيادة االستـراتيجية  بإنشاء مركز  الباحث  بناء املنظمات الذكية. وأو�ســى  في  للقيادة االستـراتيجية  وأن هناك دوًرا 

لوزارة الداخلية إلعداد القيادات االستـراتيجية األمنية.

دراســة تشيـن »Chen« )2008(، ومن أجل استكشاف الصراعات التـي واجهها مديـرو املــدارس خالل عملية إصالح 
املدارس في تايوان، وتحليل املمارسات القيادية االستـراتيجية املبتكرة التـي ساهمت في تحسيـن فعالية املدارس، وهي دراسة 
حالة إلحدى املدارس الثانوية في تايوان، وتوصلت إلى أن هناك أربعة موضوعات ساهمت فيها القيادة االستـراتيجية للتعامل 
مع الصراعات التـي صاحبت عملية اإلصالح املدر�سي في تايوان، وهي : تغييـر القيم التـربوية، اإلطار الزمني للتغييـر)املوازنة بيـن 

تحقيق إنجازات قصيـرة األجل وتحقيق أهداف طويلة األجل(، وبناء القدرات، ومشاركة املجتمع املحلي.

في  االستـراتيجية  الــقــيــادة  تطويـر  بـرنامج  مخـرجات  ملعرفة  سعت  والتـي   ،)2010(  ”Johnson« جونسون  دراســـة 
لــ 60 قائًدا في الجامعة. وتوصل الباحث إلــى أن البـرنامج ساعد جامعة يــورك على الفوز  جامعة يــورك، من خــالل دراســـة 
بجائزة »املساهمة البارزة للقيادة« في جوائز تايمز للتعليم العالي لعام 2009، وقدم مجموعة من املزايا لألفراد والجامعة، 

بما في ذلك التحول في ثقافة القيادة إلى القيادة الجماعية.

الدراسة امليدانية
منهج البحث املستخدم: في هذه الدراسة تمت االستعانة بمنهج البحث الوصفي املسحي، والذي يتالءم مع طبيعة 

الدراسة ويتوافق مع أهدافها.  

يتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود، وتتمثل - في هذه  مجتمع الدراسة: 
الدراسة وفًقا إلحصائيات عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفيـن في جامعة امللك سعود - في وكالء الجامعة، وعمداء 
الكليات والــعــمــادات املساندة )مــن الجنسيـن(، ورؤســـاء ووكــيــالت األقسام،  الكليات وعــمــداء العمادات املساندة، ووكــالء 
ومساعدات الوكيالت، والبالغ عددهم حسب إحصائيات العمادة 235 قائًدا وقائدة )إدارة الخدمات اإللكتـرونية، 2017(.  
، ورجــع منها )118( استبانة مكتملة وجــاهــزة لعملية التحليل، أي 

ً
وقــد تم توزيع أداة الــدراســة على مجتمع الــدراســة كــامــال

بنسبة )50.2%( من إجمالي مجتمع الدراسة.

أداة الدراسة: تم بناء استبانة الدراسة بالرجوع إلى العديد من األدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة، الستطالع آراء عينة 
الدراسة من القيادات األكاديمية  لجميع أبعاد الدراسة. وتكونت أداة الدراسة من جـزأيـن: األول، البيانات األولية لعينة الدراسة، أما 
الثاني فتكون من )43( فقرة، مقسمة على 3 محاور: يتناول األول منها مدى توافر مهارات القيادة االستـراتيجية )الفكرية، السلوكية، 
الفنية ( لدى القيادات األكاديمية، وتمت االستفادة في بنائه من دراســة الجنهي )2015(، ودراســة الربابعة )2016(. والثاني، يتناول 

الصعوبات التـي تواجه القيادة االستـراتيجية. ويتناول الثالث 
ُسبل تعزيـز القيادة االستـراتيجية.

وقــــد تـــم اســـتـــخـــدام مــقــيــاس لــيــكــرت الـــخـــمـــا�ســـي ملــعــرفــة 
ــــة عـــلـــى عــــبــــارات مــــحــــاور الــــدراســــة،  ــــدراسـ اســـتـــجـــابـــات عــيــنــة الـ

ويوضـح الجدول )1( تحديد فئات املقياس الخما�سي.

جدول رقم )1(
تحديد فئات املقياس املتدرج الخما�سي

افق  مو
افقبشدة افق إلى مو مو

افقحد ما افق غيـر مو غيـر مو
بشدة

5.0 – 4.214.20 – 3.413.40 – 2.612.60 – 1.811.80 – 1
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بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة وظهورها في صورتها األولية، تم العمل على التحقق  صدق وثبات أداة الدراسة: 
من الصدق الظاهري بعرض أداة الدراسة على عدد من املحكميـن في كلية إدارة األعمال في جامعة امللك سعود، للتعرف 
على مدى وضوح العبارات، ومدى مالءمتها ملا وضعت ألجله. وبناء على اقتـراحاتهم، تم إجـراء بعض التعديالت، ثم التأكد 
من  صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة، حيث تم حساب معامل االرتباط )بيـرسون( بيـن درجة كل عبارة من عبارات 
االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، وقد كانت جميع العبارات واألبعاد دالة عند مستوى )0.01(، 
ثم تم التحقق من صدق البناء ألداة الدراسة، وذلك بحساب معامل االرتباط )بيـرسون(  بيـن درجة كل محور من محاور 
إلى  الــدراســة دالـــة عند مستوى )0.01(، وهـــذا يشيـر  أداة  كــانــت جميع مــحــاور  الكلية لالستبانة، وقــد  بــالــدرجــة  االستبانة 

مؤشرات صدق مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة الحالية.

أمــا فيما يخص ثــبــات أداة الــدراســة فقد تــم قياسها عــن طــريــق حــســاب معامل ثــبــات ألــفــا كــرونــبــاخ لالستبانة ومــحــاور 
الــدراســة، وأوضـحت النتائج أن قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( بلغت )0.959(، وملحور مــدى املوافقة على توافر مهارات 
القيادة االستـراتيجية )0.888(، وملحور الصعوبات التـي تواجه القيادة األكاديمية االستـراتيجية )0.731( وملحور سبل تعزيـز 

القيادة األكاديمية االستـراتيجية )0.823( مما يشيـر إلى معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية. 

أساليب املعالجة اإلحصائية: لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التـي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد 
من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام بـرنامج )SPSS(، واألساليب اإلحصائية هي:

التكرارات والنسب املئوية لتوضيح خصائص عينة الدراسة.1- 
 املتوسط الحسابي، وذلك ملعرفة مدى استجابات أفراد عينة الدراسة عن املحاور الرئيسة.2- 
االنحـراف املعياري الذي يوضـح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة.3- 
اختبار )ت( لعينتيـن مستقلتيـن “Independent Sample T-Test”للتعرف على الفروق بيـن متوسطات استجابات 4- 

أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيـر الجنس.
اختبار كروسكال واليس  “Kruskall-wallis،للتعرف على الفروق بيـن متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 5- 

نحو محاور الدراسة باختالف متغيـرات الدراسة.

عرض نتائج الدراسة وتفسيـرها
 - خصائص عينة الدراسة

ً
أوال

جدول  رقم )2(
خصائص عينة الدراسة )118(

النسبة العددالخصائص
املئوية

الجنس
6454.2ذكر

5445.8أنثـى

الدرجة 
العلمية

75.9ماجستيـر

11194.1دكتوراه

العمر

من 30 إلى أقل 
4739.8من 40 سنة

من 40 إلى أقل 
4235.6من 50 سنة

من 50 سنة فما 
2924.6فوق

التخصص 
األكاديمي

3025.4صـحي

4134.7علمي

4739.8إنساني

النسبة العددالخصائص
املئوية

عدد 
سنوات 
الخبـرة 

في العمل 
األكاديمي

10.84أقل من سنة
من سنة إلى 
أقل من 5 

سنوات
1613.5

من 5 سنوات 
إلى أقل من 10 

سنوات
2218.6

من 10 سنوات 
7966.9فأكثـر

عدد 
سنوات 

العمل في 
املنصب 
القيادي

1916.1أقل من سنة
من سنة إلى أقل 

7059.3من 5 سنوات

من 5 سنوات 
إلى أقل من 10 

سنوات
1613.6

من 10 سنوات 
1311.0فأكثـر

النسبة العددالخصائص
املئوية

املرتبة 
العلمية

65.1محاضر
6555.1أستاذ مساعد
2319.5أستاذ مشارك

2420.3أستاذ

املنصب 
الوظيفي

1916.1عميد)كلية/عمادة(
2521.2وكيل)كلية/عمادة(

3126.3رئيس قسم
119.3وكيلة)كلية/ عمادة(

2722.9وكيلة قسم
54.2مساعدة وكيلة

عدد الدورات 
التدريبية 
في مجال 
القيادة 

االستـراتيجية

لم أحصل على 
2622.0أي دورة

2823.7دورة واحدة
1613.6دورتان

34840.7 دورات فأكثـر
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افر مهارات القيادة االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية  ثانًيا - مدى تو

يتضـح من الجدول )3( أن هناك توافًقا بيـن أفراد عينة الدراسة على توافر مهارات القيادة االستـراتيجية لدى القيادات 
األكاديمية في جامعة امللك سعود بمتوسط عام )4.26(؛ وتأتـي املهارات السلوكية االستـراتيجية في املرتبة األولــى )4.41(، 

تليها املهارات الفكرية االستـراتيجية )4.23(، ثم املهارات الفنية االستـراتيجية 
ُيــعــزى ذلــك إلــى أن جامعة املــلــك ســعــود تعتبـر مــن أكبـر وأعــرق  )4.14(. وقــد 
الجامعات السعودية، وهي سباقة لتبني املفاهيم اإلدارية والقيادية الحديثة 

والتـي من شأنها تطويـر أداء العامليـن في الجامعة.

لــدى عينة  الــقــيــادة االستـراتيجية  مــهــارات  تــوافــر  مــدى  ويمكن توضيح 
الدراسة على النحو التالي:

املهارات الفكرية االستـراتيجية:  1-

يتضـح من الجدول )4( أن هناك موافقة بشدة بيـن أفراد عينة الدراسة 
على توافر املهارات الفكرية االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية، حيث بلغ 
املتوسط الحسابـي العام )4.23(، وأن أبـرزها تغييـر الوضع الحالي في العمل إلى 
وضع أفضل والتعرف على نقاط القوة والضعف داخــل بيئة العمل والقدرة 

على تمييـز التحديات املحيطة بـالعمل. 

املهارات السلوكية االستـراتيجية 2-

يتضـح من الجدول )5( أن هناك موافقة بشدة بيـن أفراد عينة الدراسة 
ــهــــارات الــســلــوكــيــة االســتـــــراتــيــجــيــة لـــديـــهـــم، حــيــث بــلــغ املــتــوســط  عــلــى تـــوافـــر املــ
اتــصــال وتفاعل  الــعــام )4.41(، وأبـــــرزهــا: االهــتــمــام  بتأميـن قــنــوات  الحسابـي 
القيادات وبيـن املرؤوسيـن، والتأكيد على املمارسات األخالقية،  بيـن  إيجابـي 

وتوضيح رؤية العمل للمرؤوسيـن. 

املهارات الفنية االستـراتيجية 3-

يشيـر الــجــدول رقــم )6( إلــى موافقة عينة الــدراســة على تــوافــر املــهــارات 
الفنية االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية، حيث بلغ املتوسط الحسابـي 
العام )4.14(، وأن من أبـرزها املساهمة  في تحديد األهداف االستـراتيجية في 

جدول رقم )3(
افر مهارات القيادة  مدى تو

االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية 
من وجهة نظر عينة الدراسة

مهارات القيادة م
االستـراتيجية

املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

املهارات الفكرية 1
4.230.41االستـراتيجية

املهارات السلوكية 2
4.410.44االستـراتيجية

املهارات الفنية 3
4.140.45االستـراتيجية

املتوسط الحسابـي 
4.260.37العام للمحور

جدول رقم )4(
افر املهارات الفكرية االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية  مدى تو

من وجهة نظر عينة الدراسة

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

4.730.53أرغب دائًما في تغييـر الوضع الحالي في العمل إلى وضع أفضل.1
4.470.58أستطيع أن أتعرف على نقاط القوة املتوافرة داخل بيئة العمل. 2
4.420.56أستطيع أن أتعرف على نقاط الضعف املوجودة داخل بيئة العمل. 3
3.890.66أستطيع أن اكتشف الفرص املوجودة خارج بيئة العمل.4
4.200.63أستطيع أن أميـز التحديات املحيطة بـالعمل.5
3.870.62أستطيع استنتاج جميع البدائل االستـراتيجية في مجال عملي.6
3.990.62أقدر على اختيار البديل االستـراتيجـي األنسب لتحقيق أهداف العمل.7

4.230.41املتوسط الحسابـي العام

جدول رقم )5( 
افر املهارات السلوكية  مدى تو

االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية 
من وجهة نظر عينة الدراسة

املتوسط العبارات
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

أقوم بتوضيح رؤية العمل 
4.470.61للمرؤوسيـن.

أتأكد من استيعاب املرؤوسيـن 
4.170.71لألهداف االستـراتيجية.

أسعى لجعل املرؤوسيـن 
يؤمنون بالقيم واملعتقدات 
التـي تصب في صالح العمل.

4.380.65

أقوم ببناء فرق عمل 
4.360.68إلنجاز املهام االستـراتيجية. 

أوزع املهام على املرؤوسيـن بما 
4.380.61يناسب قدراتهم وتخصصاتهم.

أشجع على وضع خطط 
4.380.65العمل موضع التنفيذ.

أقوم بتشجيع عمليات نشر 
4.300.67املعرفة بيـن املرؤوسيـن. 

أعمل على تعزيـز الرقابة 
4.360.65الذاتية لدى املرؤوسيـن..

4.580.60أؤكد على املمارسات األخالقية. 
أهتم بتأميـن قنوات اتصال 
وتفاعل إيجابـي بيني وبيـن 

املرؤوسيـن.
4.760.45

4.410.44املتوسط الحسابـي العام:
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مجال العمل، وإعادة تـرتيب أولويات العمل لتحقيق األهداف 
االستـراتيجية، واستثمار عوامل القوة املتوافرة في بيئة العمل 

الداخلية.

ا - الصعوبات التـي تواجه القيادة األكاديمية االستـراتيجية 
ً
ثالث

يتضـح من الجدول رقم )7( أن من  أبـرز الصعوبات التـي 
تواجه القيادة األكاديمية االستـراتيجية تتمثل في عدم مرونة 
بالكثيـر من  املتاح لالنشغال  الوقت  املالية، وقلة  السياسات 

اإلجـراءات والتفاصيل التشغيلية، والروتينية. 

رابًعا - ُسبل تعزيـز ممارسة القيادة األكاديمية االستـراتيجية 

يتضـح من خالل الجدول رقم )8( تقارب استجابات أفراد 
عينة الدراسة )موافقة بشدة(حول ُسبل تعزيـز ممارسة القيادة 
 ،)4.55( الــعــام  الحسابـي  املــتــوســط  بلغ  حيث  االستـراتيجية، 
االستـراتيجية  األكاديمية  القيادة  تعزز  التـي  السبل  أبـــــرز  وأن 
ــيـــادات األـكــاديـــمـــيـــة املـــزيـــد من  فـــي الــجــامــعــة تــتــمــثــل فـــي مــنــح الـــقـ
االستـراتيجية  الــقــيــادة  ممارسة  مــن  تمكنهم  التـي  الصالحيات 
بــشــكــل أفــــضــــل، ربـــــط الـــحـــوافـــز املــــاديــــة واملـــعـــنـــويـــة لــلــقــيــادات 
األكاديمية بمساهماتهم في تنفيذ الخطة االستـراتيجية، تنظيم 
لقاءات علمية تجمع القيادات األكاديمية في الجامعة لتبادل 

الخبـرات في مجال القيادة االستـراتيجية.

جدول رقم )7(
الصعوبات التـي تواجه القيادة األكاديمية االستـراتيجية  

من وجهة نظر عينة الدراسة 

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

3.270.82قلة املوارد املالية املتاحة. 1
4.520.62عدم مرونة السياسات املالية.2

قلة الوقت املتاح نتيجة االنشغال بالكثيـر 3
4.320.71من اإلجـراءات والتفاصيل التشغيلية.

4.290.79الروتيـن اململ في اإلجـراءات التنظيمية. 4
4.000.81ضعف كفاءة املوارد البشرية. 5

عدم انسجام أفراد التنظيم مع بعضهم 6
3.700.75البعض. 

غـــيـــاب الــفــهــم املــشــتـــــرك لــالســتـــــراتــيــجــيــة 7
3.730.77بيـن أفراد التنظيم.

عــــدم الــــقــــدرة عــلــى الــتــأثــيـــــر فـــي اآلخـــــريـــــن  8
3.650.88بصورة أكثـر فاعلية.

عــــدم تـــوافـــر قـــاعـــدة بـــيـــانـــات تــســاعــد في 9
4.000.85رصد التغيـرات في البيئة الخارجية. 

4.050.44املتوسط الحسابـي العام

جدول رقم )8(
سبل تعزيـز ممارسة القيادة األكاديمية االستـراتيجية

من وجهة نظر عينة الدراسة

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

ــلــــقــــيــــادات 1 ــــج تــــدريــــبــــيــــة دوريـــــــــــة لــ ــــرامـ ــــ ــ تــــقــــديــــم بـ
4.470.71األكاديمية في القيادة االستـراتيجية.  

3
ــــح الــــــــقــــــــيــــــــادات األـكــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة املــــــــزيــــــــد مـــن  ــنــ ــ مــ
الصالحيات التـي تمكنهم من ممارسة القيادة 

االستـراتيجية بشكل أفضل.
4.750.53

ــز املــــــاديــــــة واملــــعــــنــــويــــة بـــتـــقـــديـــم 4 ــ ــــوافـ ــــحـ ربـــــــط الـ
4.570.70مبادرات تطويـرية في مجال العمل.

ربــط الــحــوافــز املــاديــة واملعنوية باملساهمة في 5
4.610.61تنفيذ الخطة االستـراتيجية 

6
اإلدارة  مــــكــــتــــب  قــــبــــل  مــــــن  املــــســــتــــمــــرة  املــــتــــابــــعــــة 
ــــــزام الـــقـــيـــادات  ــتـ ــراتــيــجــيــة لــتــقــيــيــم مــــدى الـ االســتـــ

األكاديمية بتنفيذ الخطة االستـراتيجية.
4.380.73

7
إطـــالق بـــــرامــج تــوعــويــة لــزيــادة وعــي املرؤوسيـن 
بــــــأهــــــمــــــيــــــة دورهـــــــــــــــــــم فــــــــــي تـــــحـــــقـــــيـــــق األهــــــــــــــــداف 

االستـراتيجية.
4.470.65

4.550.45املتوسط الحسابـي العام

جدول رقم )6(
افر املهارات الفنية االستـراتيجية لدى القيادات    مدى تو

األكاديمية من وجهة نظر عينة الدراسة 

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

فــي تحديد األهـــداف االستـراتيجية في 1 أســاهــم 
4.290.59مجال العمل.

أقــــوم بــتــحــديــد مـــؤشـــرات قــيــاس األهــــداف 2
3.890.69االستـراتيجية.

3
ــعــــديــــالت الــــــالزمــــــة عــلــى  ــتــ ــــراء الــ ــــ ــ ــــإجـ أقــــــــوم بـ
ــيــــمــــي مـــــــن أجـــــــــل تـــحـــقـــيـــق  ــنــــظــ ــتــ الــــهــــيــــكــــل الــ

األهداف االستـراتيجية.
3.990.72

ــــرتــــيــــب أولـــــــويـــــــات الـــعـــمـــل 4 ـــ ــادة تــ ــ ــ ــإعـ ــ ــ أقـــــــــوم بـ
4.290.61لتحقيق األهداف االستـراتيجية.

ــــة عــــمــــلــــيــــة تــــنــــفــــيــــذ األهـــــــــــــداف 5 ــــعـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــمـ أقـــــــــــــوم بـ
4.190.72االستـراتيجية.

أستفيد من نتائج التقويم في تطويـر الخطط 6
4.140.76االستـراتيجية.

ــتــــوافــــرة فــــي بــيــئــة 7 أســتــثــمــر عــــوامــــل الــــقــــوة املــ
4.290.61العمل الداخلية.

ــي بــيــئــة 8 ــج نـــقـــاط الـــضـــعـــف املـــــوجـــــودة فــ ــالــ أعــ
4.140.65العمل الداخلية.

3.920.69أستثمر الفرص املتاحة في البيئة الخارجية.9
4.260.66أواجه التحديات املحيطة بـالعمل.10

4.140.45املتوسط الحسابـي العام
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رابًعا - الفروق في إجابات املبحوثيـــن التـــي  
تعزى للتالي

الفروق باختالف متغيـر الجنس 1-

يتضـح من الجدول )9( أنه ال توجد هناك 
ــــة إحــصــائــيــة بــيـــــن مــتــوســطــات  فـــــروق ذات داللـ
اســـتـــجـــابـــات أفــــــراد عــيــنــة الــــدراســــة حــــول مــدى 
)الفكرية  االستـراتيجية  القيادة  مــهــارات  توافر 
الجنس،  متغيـر  باختالف  والفنية(  والسلوكية 
ــة لــتــلــك  ــ ــ ــــداللـ ــ ــتــــوى الـ ــــت  قـــيـــمـــة مــــســ ــانــ ــ ــيــــث كــ حــ
ــر دالــــة  أنـــهـــا غــيـــ مــــن )0.05( أي  أكـــبـــــــر  األبــــعــــاد 
فــي حيـن أوضـــــحــت النتائج أن هناك  إحــصــائــًيــا. 
ــــــا ذات داللــــــــة إحــــصــــائــــيــــة عــــنــــد مـــســـتـــوى 

ً
فــــــروق

أفــــــراد  ــابــــات  ــتــــجــ اســ مـــتـــوســـطـــات  ــــــن  بـــيـ  )0.01(
عــيــنــة الـــدراســـة حـــول الــصــعــوبــات الــتـــــي تــواجــه 
الـــقـــيـــادة  األـكــاديـــمـــيـــة االســتـــــراتــيــجــيــة بــاخــتــالف 
متغيـر الــجــنــس، وذلـــك لــصــالــح أفــــراد الــدراســة 
بــمــتــوســط حــســابـــــي )4.15( مقابل  الـــذكـــور  مـــن 
)3.94( لــإلنــاث، وهــذا يشيـر إلــى أن أفــراد عينة 
الــــدراســــة مـــن الــــذكــــور يـــوافـــقـــون بـــدرجـــة أكــبـــــر 
على الصعوبات التـي تواجه القيادة األكاديمية 
االســتـــــراتــيــجــيــة. وأخــيـــــرا، أوضـــــحــت الــنــتــائــج أنــه 
بــيـــــن  فــــــــروق ذات داللــــــــة إحــــصــــائــــيــــة  تــــوجــــد  ال 
متوسطات استجابات أفراد العينة حول ُسبل 
تعزيـز ممارسة القيادة االستـراتيجية باختالف 
ــنـــس، حـــيـــث بــلــغــت قــيــمــة مــســتــوى  مــتــغــيـــــر الـــجـ

الداللة )0.844(، وهي غيـر دالة إحصائًيا.

الفروق باختالف عدد سنوات الخبـرة  2-
في العمل األكاديمي

يــتــضـــــح مـــن الــــجــــدول )10( أنــــه ال تــوجــد 
بـــيـــــــن  ــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ إحـــــصـ فـــــــــــروق ذات داللـــــــــــة  ــــاك  ــنــ ــ هــ
مــتــوســطــات اســتــجــابــات أفـــــراد عــيــنــة الـــدراســـة 
حول مدى توافر مهارات القيادة االستـراتيجية 
)الــفــكــريــة والــفــنــيــة(، وكــذلــك الــصــعــوبــات التـي 
الــقــيــادات االستـراتيجية، وُســبــل تعزيـز  تــواجــه 
الـــقـــيـــادة االســـتـــــــراتـــيـــجـــيـــة بــالــجــامــعــة بــاخــتــالف 
مــتــغــيـــــر ســــنــــوات الـــخـــبـــــــرة، حـــيـــث كــــانــــت قــيــمــة 
مــســتــوى الــــداللــــة لـــألبـــعـــاد واملــــحــــاور أكــبـــــر من 
حــيـــــن  فــــي  ــًيــــا،  إحــــصــــائــ دالـــــــة  غـــيـــــــر  أي   ،)0.05(
ـــا ذات داللــة 

ً
أوضـــــحــت الــنــتــائــج أن هــنــاك فـــروق

جدول رقم )9(
الفروق بيـن متوسطات استجابات أفراد العينة باختالف متغيـر الجنس

املتوسط العددالجنساألبعاد
الحسابي

االنحـراف 
قيمة تاملعياري

مستوى 
الداللة

املهارات الفكرية 
االستـراتيجية

644.230.37ذكر
0.0720.943

544.220.46أنثـى

املهارات السلوكية 
االستـراتيجية

644.380.44ذكر
1.002-0.318

544.460.44أنثـى

املهارات الفنية 
االستـراتيجية

644.150.43ذكر
0.2710.787

544.130.47أنثـى
الدرجة الكلية ملهارات 

القيادة االستـراتيجية لدى 
القيادات األكاديمية

644.250.34ذكر
0.260-0.795

544.270.40أنثـى

الصعوبات التـي تواجه 
القيادة األكاديمية 

االستـراتيجية بالجامعة

644.150.42ذكر
2.6830.008

543.940.44أنثـى

ُسبل تعزيـز القيادة 
األكاديمية االستـراتيجية 

بالجامعة

644.550.47ذكر
0.1970.844

544.540.43أنثـى

جدول رقم )10(
الفروق بيـن متوسطات استجابات أفراد العينة باختالف متغيـر سنوات 

الخبـرة في العمل األكاديمي

مجموعاملجموعاتاألبعاد
املربعات

درجات 
الحـرية

 متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

املهارات الفكرية 
االستـراتيجية

0.75020.375بيـن املجموعات
2.2810.107

18.8991150.164داخل املجموعات
19.649117املجموع

املهارات السلوكية 
االستـراتيجية

1.19920.599بيـن املجموعات
3.2670.042

21.0991150.183داخل املجموعات
22.298117املجموع

املهارات الفنية 
االستـراتيجية

0.61320.306بيـن املجموعات
1.5390.219

22.8861150.199داخل املجموعات
23.498117املجموع

الدرجة الكلية 
ملهارات القيادة 

االستـراتيجية لدى 
القيادات األكاديمية

0.76620.383بيـن املجموعات
2.9610.056

14.8681150.129داخل املجموعات

15.634117املجموع
الصعوبات التـي تواجه 

القيادة األكاديمية  
االستـراتيجية بجامعة 

امللك سعود

0.11820.059بيـن املجموعات
0.3000.741

22.5671150.196داخل املجموعات
22.685117املجموع

ُسبل تعزيـز 
القيادة األكاديمية 

االستـراتيجية 
بجامعة امللك سعود

0.20120.101بيـن املجموعات
0.4890.614

23.6611150.206داخل املجموعات

23.863117املجموع
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إحــصــائــيــة عــنــد مــســتــوى )0.05( فــأقــل بيـن 
الدراسة  أفــراد عينة  متوسطات استجابات 
حـــــــــول مـــــــــدى تـــــــوافـــــــر املـــــــــهـــــــــارات الـــســـلـــوكـــيـــة 
االســتـــــراتــيــجــيــة لــــدى الـــقـــيـــادات األـكـاديــمــيــة 
فــي الــجــامــعــة بــاخــتــالف متغيـر عـــدد ســنــوات 

الخبـرة في العمل األكاديمي.

وملـــعـــرفـــة اتــــجــــاه الــــفــــروق ولـــصـــالـــح أي 
فــئــة مـــن فــئــات مــتــغــيـــــر ســـنـــوات الــخــبـــــرة، تم 
 ،)LSD( استخدام اختبار أقــل فــرق معنوي
ويــتــضـــــح فـــي الــــجــــدول رقــــم )11( أن الـــفـــروق 
جاءت بيـن أفراد عينة الدراسة ممن خبـرتهم 
ــنـــــوات، وأفـــــــــراد الـــعـــيـــنـــة مــمــن  ــــل مــــن 5 ســـ أقــ
خــبـــــرتــهــم 10ســــنــــوات فــأكــثـــــر، وذلــــك لــصــالــح 
أفراد العينة ممن خبـرتهم 10 سنوات فأكثـر 
يــعــنــي أن  بــمــتــوســط حــســابـــــي )4.48(، وهـــــذا 
أفراد العينة ممن خبـرتهم 10 سنوات فأكثـر 
يــوافــقــون بــدرجــة أكــبـــــر عــلــى تــوافــر املــهــارات 

السلوكية االستـراتيجية لديهم.

الفروق باختالف متغيـر عدد سنوات  3-
العمل في املنصب القيادي

ــجــــدول )12( أنـــه  يــتــضـــــح مــــن خـــــالل الــ
ال تــوجــد هــنــاك فـــروق ذات داللـــة إحصائية 
ــتـــوســـطـــات اســــتــــجــــابــــات أفـــــــــراد عــيــنــة  بـــيـــــــن مـ
الــدراســة حــول مــدى تــوافــر مــهــارات القيادة 
االســـتـــــــراتـــيـــجـــيـــة، وكــــذلــــك الـــصـــعـــوبـــات الــتـــــي 
تعزيـز  وُسبل  االستـراتيجية،  القيادة  تواجه 
الــقــيــادة االســتـــــراتــيــجــيــة بــالــجــامــعــة بــاخــتــالف 
القيادي،  املنصب  في  العمل  متغيـر سنوات 
الـــداللـــة لألبعاد  بلغت قيمة مــســتــوى  حــيــث 

واملحاور  قيًما أكبـر من )0.05(.

الـــفـــروق بــاخــتــالف مــتــغــيـــــر الـــــدورات  4-
ــقــــــيــــــادة  ــبــــــيــــــة فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــ الــــــتــــــدريــــ

االستـراتيجية

يتضـح مــن خــالل الــجــدول )13( أنــه ال 
توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بيـن 
الدراسة  أفــراد عينة  متوسطات استجابات 

حول مدى توافر مهارات القيادة االستـراتيجية، وكذلك الصعوبات التـي تواجه القيادة األكاديمية االستـراتيجية ، وُسبل 
تعزيـز القيادة األكاديمية االستـراتيجية بالجامعة باختالف متغيـر الدورات التدريبية في مجال القيادة االستـراتيجية، حيث 

بلغت قيمة مستوى الداللة لألبعاد واملحاور قيًما أكبـر من )0.05( أي غيـر دالة إحصائًيا.

جدول رقم )12(
الفروق بيـن متوسطات استجابات أفراد العينة

باختالف متغيـر سنوات العمل في املنصب القيادي

سنوات العمل باملنصب األبعاد
متوسط العددالقيادي

الرتب
قيمة مربع 

كاي
مستوى 
الداللة

املهارات الفكرية 
االستـراتيجية

1943.68أقل من سنة

6.2070.102
7060.26سنه إلى أقل من 5 سنوات
51670.63 إلى أقل من 10 سنوات

101364.81 سنوات فأكثـر

املهارات السلوكية 
االستـراتيجية

1947.82أقل من سنة

3.8000.284
7059.44سنة إلى أقل من 5 سنوات
51666.13 إلى أقل من 10 سنوات

101368.73 سنوات فأكثـر

املهارات الفنية 
االستـراتيجية

1955.95أقل من سنة

5.9960.112
7055.14سنة إلى أقل من 5 سنوات
51676.47 إلى أقل من 10 سنوات

101367.27 سنوات فأكثـر

الدرجة الكلية 
ملهارات القيادة 
االستـراتيجية 
لدى القيادات 

األكاديمية

1946.68أقل من سنة

6.4220.093
7058.01سنة إلى أقل من 5 سنوات
51672.81 إلى أقل من 10 سنوات

101369.88 سنوات فأكثـر

الصعوبات التـي 
تواجه القيادة 

األكاديمية 
االستـراتيجية 

بجامعة امللك سعود

1958.50أقل من سنة

2.3420.505
7062.72سنة إلى أقل من 5 سنوات
51648.66 إلى أقل من 10 سنوات

101356.96 سنوات فأكثـر

ُسبل تعزيـز 
القيادة األكاديمية  

االستـراتيجية 
بجامعة امللك 

سعود

1960.26أقل من سنة

1.2540.740
7060.31سنة إلى أقل من 5 سنوات
51662.78 إلى أقل من 10 سنوات

101349.96 سنوات فأكثـر

جدول رقم )11(
افر املهارات السلوكية  الفروق بيـن متوسطات االستجابات حول مدى تو

باختالف عدد سنوات الخبـرة

املتوسط نسنوات الخبـرة
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

أقل من 5 
سنوات

5 إلى أقل من 
10 سنوات

10 سنوات 
فأكثـر

0.036*-174.240.43أقل من 5 سنوات

-5224.300.47 إلى أقل من 10 سنوات

-10794.480.41 سنوات فأكثـر
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النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة للعديد من النتائج، أهمها:

توافر مهارات القيادة االستـراتيجية لدى 1- 
امللــك  جامعــة  فــي  األكاديميــة  القيــادات 
الســلوكية  املهــارات  تأتـــي  حيــث  ســعود، 
تليهــا  األولــى،  املرتبــة  فــي  االستـــراتيجية 
الفنيــة. املهــارات  ثــم  الفكريــة،  املهــارات 

هنــاك بعــض الصعوبــات التـــي قــد تواجه 2- 
فــي  االستـــراتيجية  األكاديميــة  القيــادة 
الجامعــة مــن أبـــرزها:  تدنــي مرونــة بعــض 
بتنفيــذ  املتعلقــة  املاليــة  السياســات 
يعــزى  وقــد  االستـــراتيجية،  الخطــط 
إلــى أن الجامعــة منظمــة حكوميــة  ذلــك 
ال تملــك الصالحيــة لتحديــد السياســات 
املاليــة، وإنمــا تتبــع اإلجـــراءات الحكوميــة 
ثــم  ومــن  الصــرف،  ملراقبــة  املقــررة 
السياســات  بعــض  مرونــة  عــدم  فــإن 
أخـــرى  زاويــة  مــن  لهــا  ينظــر  قــد  املاليــة 
حيــث  عائًقــا،  وليســت  ميـــزة  أنهــا  علــى 
يتوافــر  حكوميــة  منظمــة  الجامعــة  إن 
مــن  معيـــن  حــد  املاليــة  سياســاتها  فــي 
مــن  العــام  املــال  تحفــظ  بحيــث  املرونــة 
التبذيـــر، وقلــة الوقــت املتــاح لالنشــغال 
والتفاصيــل  اإلجـــراءات  مــن  بالكثيـــر 
التشغيلية والروتيـن اململ في اإلجـراءات 

. لتنظيميــة ا

ممارســة 3-  تعزيـــز  ُســبل  أبـــرز  مــن  إن 
مــن  االستـــراتيجية  األكاديميــة  القيــادة 

الدراســة: عينــة  نظــر  وجهــة 

منح القيادات األكاديمية املزيد من الصالحيات ملمارسة القيادة االستـراتيجية بشكل أفضل.- 

تقديــم الحوافــز املاديــة واملعنويــة للقيــادات األكاديميــة بنــاء علــى مســاهماتهم فــي تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية، - 
ووفًقــا ملــا تقدمــه مــن رؤى تطويـــرية ابتكاريــه فــي مجــال عملهــم.

تنظيم لقاءات علمية للقيادات األكاديمية لتبادل الخبـرات في مجال القيادة االستـراتيجية.- 

هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( بيـــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حــول الصعوبــات 4- 
التـــي تواجه القيادة االستـــراتيجية باختالف متغيـــر الجنس، حيث إن القيادات الذكور يوافقون بدرجة أكبـــر على 

الصعوبات التـي تواجه القيادة األكاديمية االستـراتيجية.

هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( فأقل بيـن متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة توافر 5- 
املهارات السلوكية االستـراتيجية لدى القيادات األكاديمية باختالف متغيـر عدد سنوات الخبـرة في العمل، حيث إن 

أفراد العينة ممن خبـرتهم 10 سنوات فأكثـر يوافقون بدرجة أكبـر على توافر املهارات السلوكية االستـراتيجية لديهم.

جدول رقم )13(
الفروق بيـن متوسطات استجابات أفراد العينة باختالف متغيـر 

الدورات التدريبية

متوسط العددالدورات التدريبيةاألبعاد
الرتب

قيمة 
مربع كاي

مستوى 
الداللة

املهارات الفكرية 
االستـراتيجية

2659.94لم أحصل على أية دورة

3.0190.389
2850.77دورة واحدة

1667.91دورتان
4861.55ثالث دورات فأكثـر

املهارات السلوكية 
االستـراتيجية

2649.56لم أحصل على أية دورة

2.8810.410
2861.98دورة واحدة

1663.78دورتان
4862.01ثالث دورات فأكثـر

املهارات الفنية 
االستـراتيجية

2655.02لم أحصل على أية دورة

3.1620.367
2852.21دورة واحدة

1666.16دورتان
4863.96ثالث دورات فأكثـر

الدرجة الكلية 
ملهارات القيادة 
االستـراتيجية 
لدى القيادات 

األكاديمية

2652.98لم أحصل على أية دورة

3.1410.370
2854.13دورة واحدة

1667.25دورتان
4863.58ثالث دورات فأكثـر

الصعوبات التـي 
تواجه القيادة 

األكاديمية 
االستـراتيجية 
بجامعة امللك 

سعود

2662.12لم أحصل على أية دورة

5.7390.125
2857.71دورة واحدة

1676.50دورتان
4853.46ثالث دورات فأكثـر

ُسبل تعزيـز 
القيادة األكاديمية 

االستـراتيجية 
بجامعة امللك 

سعود

2656.19لم أحصل على أية دورة

1.9860.575
2860.18دورة واحدة

1669.91دورتان
4857.43ثالث دورات فأكثـر
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ا من أهمية القيادات االستـراتيجية، وتعزيـز مهاراتها القيادية، 
ً
وفي ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج، وانطالق

وتوافًقا مع رؤية امللكة العربية السعودية في تطويـر القيادات اإلدارية باعتبارها إحدى الوظائف األساسية في إدارة املوارد 
البشرية، تو�سي الدراسة بالتالي:

تهيئة األكاديمييـن املرشحيـن للمناصب القيادية في الجامعة من خالل الدورات التدريبية وورش العمل املتخصصة 1- 
في القيادة اإلدارية، ووفًقا ملا يتطلبه املنصب القيادي الذي تم تـرشيحهم له.

تنظيــم بـــرامج تدريبيــة وورش عمــل للقيــادات األكاديميــة فــي الجامعــة لتعزيـــز مهــارات القيــادة االستـــراتيجية لــدى 2- 
تطويـــرية  لخطــة  وفًقــا  األكاديميــة  القيــادات  مــن  ثــاٍن  صــف  وتهيئــة  الجامعــة،  فــي  الحاليــة  األكاديميــة  القيــادات 
فــي الجامعــة؛ ومــن أهــم هــذه املهــارات: التفكيـــر والتخطيــط  تتــالءم مــع االحتياجــات التدريبيــة للمــوارد البشــرية 
اإلستـــراتيجي، واإلبــداع واالبتــكار والقــدرة علــى التصــور، ومهــارات االتصــال، والتفــاوض واإلقنــاع، والتعامــل مــع 
الصراعــات بفاعليــة لتحقيــق األهــداف املســتقبلية، ومهــارات العمــل اإلداري ومــا يتعلــق بذلــك مــن تطويـــر ألســاليب 
وطــرق أداء العمــل، القــدرة علــى توضيــح الرؤيــة االستـــراتيجية للجامعــة بشــكل عــام والرؤيــة االستـــراتيجية للجهــة 

التـــي يتولــى قيادتهــا بشــكل خــاص، والقــدرة علــى تحفيـــز اآلخـريـــن علــى العمــل فــي ظــل هــذه الرؤيــة.

منح القيادات األكاديمية املزيد من الصالحيات ملمارسة القيادة االستـراتيجية بشكل أكثـر كفاءة.3- 

ربــط الحوافــز املاديــة واملعنويــة للقيــادات األكاديميــة بمــدى مســاهماتهم فــي تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية، ووفًقــا ملــا 4- 
تقدمــه مــن رؤى تطويـــرية ابتكاريــه فــي مجــال عملهــم.

تنظيــم لقــاءات علميــة للقيــادات األكاديميــة علــى مســتوى جامعــات اململكــة لتبــادل الخبـــرات وبنــاء بـــرامج مشتـــركة 5- 
فــي مجــال القيــادة االستـــراتيجية.

العمــل علــى اســتمرارية دراســة املخصصــات املاليــة واملــوارد البشــرية لتنفيــذ الخطــط االستـــراتيجية ومــدى توافقهــا مــع 6- 
مــا تــم التخطيــط لــه، وفًقــا لألهــداف االستـــراتيجية وأولوياتهــا املوضوعــة.

ســاعد فــي رصــد التغيـــرات فــي البيئــة الخارجيــة ودراســة تأثيـــرها علــى الخطــط االستـــراتيجية 7- 
ُ
توفيـــر قاعــدة بيانــات ت

للجامعــة.

ربــط تطويـــر القيــادات األكاديميــة بتطويـــر القيــادات اإلداريــة واملوظفيـــن التنفيذييـــن، وتطويـــر  قدراتهــم فــي العمــل 8- 
اإلستـــراتيجي؛ بعمــل بـــرامج تدريبيــة وورش عمــل لزيــادة كفاءتهــم ومهاراتهــم  ووعيهــم بأهميــة التطويـــر فــي العمــل، 
وبأهميــة دورهــم فــي تحقيــق األهــداف االستـــراتيجية للجامعــة، ومــا يتطلبــه مــن تدريــب لتطويـــر قدراتهــم بمــا يتوافــق 

مــع تحقيــق األهــداف االستـــراتيجية للجامعــة.
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ABSTRACT

Due to the leadership role in the life of organizations, many scientists and researchers have conducted 
studies to identify the characteristics of leaders and the roles they play and their impact on their organizations. 
Strategic leadership is one of the relatively recent trends in administrative literature. Strategies cannot be 
formulated and implemented to achieve the desired objectives without presence of highly qualified strategic 
leaders.

This study aimed to know the reality of the strategic leadership among the academic leaders at 
King Saud University by define the extent to which the academic leaders agreed on the availability of 
their strategic leadership skills )intellectual, behavioral and technical(,and to detect the difficulties while 
practicing strategic leadership. As well as to know ways to strengthen the strategic leadership of the 
academic leadership at the university. In order to achieve the objectives of the study, the researcher used 
descriptive survey. The research sample consists of all academic leaders in the university. The total number 
was 235 leaders including both male and female. A comprehensive survey was done for all members of the 
study community where the study tool was distributed to them all. The researcher was able to retrieve )118( 
completed questionnaire valid for the analysis process.

The study concluded that strategic leadership skills were available among the academic leaders at King 
Saud University, but the main difficulties were the lack of time available due to preoccupation with many 
procedures and operational details. As for enhancing their practice of strategic leadership, the strategic 
academic leaders of the university believe that giving them more power and drawing up a policy to provide 
them material and moral motivations based on their contribution to the implementation of the strategic 
plan on one hand, on the other hand, according to the innovative developmental visions in their working 
field.

One of the main recommendations of the study is to review the financial policies in relation to the 
strategic plans in order to increase their effectiveness and not to interfere with protection of public funds, 
and to create a policy to motivate academic leaders and encourage them to continue the practice of strategic 
leadership and the need to conduct training courses in strategic  management to increase the efficiency and 
abilities of employees.
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