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 امللخص

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في  

ا إذا كانت هناك   عمَّ
َ
كلية فلسطين التقنية من وجهة نظرهم، والكشف

ة بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة  فروق ذات داللٍة إحصائيَّ

ْعَزى ملتغّيرات )الجنس، واملؤهل 
ُ
ملستوى الوعي االستراتيجي لديهم ت

لعلمي، وطبيعة العمل(، وذلك بغية تقديم رؤية مقترحة لتحسين ا

مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في الكلية، وباستخدام املنهج 

الوصفي التحليلي، والرجوع لألدبيات السابقة، تم بناء استبانة تكونت 

( مجاالت، هي: الوعي االستراتيجي الحالي، 4( فقرة موزعة على )40من )

عي االستراتيجي الداخلي، والوعي االستراتيجي الخارجي، والوعي والو 

االستراتيجي املستقبلي، وبعد التأكد من صدقها وثباتها، تم تطبيقها على 

 وموظفة، وقد توصلت الدراسة 126عينة عشوائية مكونة من )
ً
( موظفا

 ،"
ً
إلى أن مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في الكلية كان "ضعيفا

ة بين  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللٍة إحصائيَّ

متوسطات درجات تقدير أفراد العينة ملستوى الوعي االستراتيجي لدى 

ْعَزى ملتغّيرات الدراسة، وقدمت الدراسة رؤية 
ُ
العاملين في الكلية ت

مقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في الكلية، 

ة ومنطلقات وأهداف ومكونات وآليات تنفيذ، وقد تم تضمنت فلسف

عرض الرؤية املقترحة على مجموعة من املحكمين لضبطها والتأكد من 

صدقها واتساق بنودها ومحاورها مع أهداف الدراسة وصالحيتها 

 للتطبيق في البيئة الفلسطينية. 

 .الوعي االستراتيجي، الكليات التقنية الكلمات املفتاحية:

 

Abstract 
The study aimed to identify the level of strategic 
awareness among workers at Palestine Technical College 
from their point of view and the detection of whether 
there are statistically significant differences between the 
average degrees of estimation of the members of the 
sample to the level of their strategic awareness due to the 
variables (sex, educational qualification and nature of 
work), in order to present a proposed vision to improve 
the level of strategic awareness among the workers of the 
college, by using the descriptive analytical approach, and 
referring to previous literature review, a questionnaire 
was designed consisted of (40) items distributed on (4) 
axes: Current Strategic Awareness, Internal Strategic 
Awareness, External Strategic Awareness and 
Prospective Strategic Awareness and after verifying its 
validity and reliability, the questionnaire has been 
applied to a stratified random sample of (126) male and 
female workers . 
The study found that the level of strategic awareness 
among college workers was "weak". The results also 
showed that there were no statistically significant 
differences between the average scores of the sample 
members' estimate of the level of strategic awareness 
among the employees in the college due to the study 
variables. The study presented a proposed vision to 
improve the level of strategic awareness among the 
workers of the college, which included a philosophy, 
premises, objectives, components and implementation 
mechanisms. The proposed vision was presented to a 
group of arbitrators to control it and ensure its validity 
and consistency of its clauses and axes with the 
objectives of the study and its validity for application in 
the Palestinian environment. 
Keywords: strategic awareness, technical colleges. 
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 مقدمة

نتيجة ملا يشهده العصر الحالي من تطورات معرفية 

تتم في صورة موجات متتالية وإيقاعات متسارعة وتكنولوجية 

وفي ظل ما يحفل به الواقع من تغّيرات بيئية  ومقاييس مذهلة،

، لم يعد الوعي االستراتيجي مسألة تتسم بالتنوع والدينامية

 اختيارية للمنظمات، بل أصبح مطلب
ً
 حيوي ا

ً
زيادة رورة حتمية لوض ا

تسارعة 
ُ
بات البيئة امل

ّ
قدرة املنظمات على االستجابة السريعة ملتطل

ومتغّيراتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، ومساعدتها على تحقيق 

 األهداف التي وجدت ألجلها.

 من حقيقة أن 
ً
مستوى الوعي يعد الخطوة وذلك انطالقا

األولى في تكوين الجوانب الوجدانية بما تتضمنه من االتجاهات 

والقيم، وعلى الرغم من وقوع الوعي في أدنى درجة من التصنيف 

 بالجانب املعرفي، 
ً
 ما يكون مشبعا

ً
الوجداني، إال أن الوعي غالبا

ويقصد به إدراك الفرد ألشياء معينة في املوقف أو الظاهرة 

يشير الوعي إلى إدراك (، كما 339: 2003شحاتة والنجار، )

، وهو أساس كل معرفة، 
ً
 مباشرا

ً
اإلنسان لذاته وملا يحيط به إدراكا

 إلى الفهم وسالمة اإلدراك )الفكرية،
ً
: 2019كما يشير الوعي أيضا

وتبدأ دائرة الوعي وتنتهي بالتغيير نحو األفضل؛ فإذا أردنا (، 24

حو أفضل ال بد من تصوره على نحو صحيح تغيير الواقع على ن

 (.83: 2020)عيد، 

 الوعي مفهوم يعدولذلك 
ً
 مهم ا

ً
بالنسبة للمنظمات لتكون  ا

أكثر استراتيجية، فالتخطيط االستراتيجي عبارة عن مجموعة من 

العمليات املبنية على أساس الوعي، وبالتالي فإن عملية التخطيط 

 Turkay; Halis; Sariisik) االستراتيجي كوظيفة تؤدي إلى الوعي

and Calman, 2012: 9192) ، واالستراتيجية هي النتيجة النهائية

 (.  122: 2020للتخطيط االستراتيجي )اللوزي، 

أن الوعي االستراتيجي يؤثر في البيئة وتؤكد األدبيات 

الخارجية والداخلية للمنظمة، كما يؤثر في األداء العام للمنظمة 

تمع، يضاف إلى ذلك أن الوعي االستراتيجي يعتبر ومكانتها في املج

 لتعزيز سلوك العاملين في املنظمة وتوجيهه نحو تحقيق 
ً
دافعا

 (.Al-Khatib, 2018: 20) األهداف التنظيمية

يعد الوعي االستراتيجي أحد املقومات إلى جانب ذلك 

اإليجابية التي يرتكز عليها إدماج العاملين مع الوظيفة، والتركيز 

على تأدية املهام والحرص على جودة املخرجات وفائدة املنظمة، 

(، كما يمثل 395: 2021كما ويحافظ على التوازن البيئي )حسن، 

ق االستدامة االستراتيجي أحد أدوات أو متطلبات تحقي الوعي

التنظيمية بالشكل املناسب )الحدراوي والذبحاوي والزبيدي، 

الوعي االستراتيجي في املنظمة  (، يضاف إلى ذلك أن504: 2020

عملية فكرية وشعورية وبدنية تسهم في رفع مستوى األداء أو 

 (.377: 2021انخفاضه )حسن، 

وألن السلوك االستراتيجي يتأثر بالحساسية والحدس 

اديين، فإن توفر درجة عالية من الوعي بالوضع الداخلي الري

والخارجي يمكن أن يساعد على التكامل بين رؤية الريادة والحدس 

كما أن الوعي واألهداف االستراتيجية التي يمكن تحقيقها، 

االستراتيجي يساعد في دمج األهداف الشخصية مع أهداف 

 ة على ذلك، يمكناملؤسسة، وهو ما يعرف بالوعي بالغايات؛ عالو 

للوعي االستراتيجي أن يعوض غياب التخطيط، مما يسمح 

بالتحقق من مناسبة وصالحية املسار املختار املتعلق بالهدف 

 
ً
 ;Pencarelli)االستراتيجي املحدد على أنه األكثر استحسانا

Savelli and Splendiani, 2009: 83). 

ه: الوعي االستراتيجيف وُيعرّ  نظام دقيق تهدف  بأنَّ

املؤسسة من خالله إلى تكوين نظرة شاملة عن بيئتها الداخلية 

والخارجية؛ بهدف تحديد وضعها الداخلي والتنبؤ بوضعها 

 ف وُيعرّ  (،29: 2020، الفتالوي والقطان وعبد هللااملستقبلي )
ً
 أيضا

ه: قدرة الفرد في النظر أبعد من الحدود املادية لألشياء من  بأنَّ

خالل التصور واإلدراك والتفكير في املتغيرات والقضايا الداخلية 

 وتؤثر على عمل املنظمة 
ً
والخارجية التي يمكن أن تقع مستقبال

 .(507: 2020الحدراوي وآخرون، )

ه: مدى امتالك  وهناك من ُيعّرف الوعي االستراتيجي بأنَّ

األفراد املهمين للوعي باألولويات االستراتيجية لإلدارة العليا 

(Davis; Allen and Dibrell, 2012: 4) ّه: آخرونفه ، وُيعر  بأنَّ

عملية الوصول إلى البيانات غير التحليلية ودمج الوعي أو املعرفة 

 :Al-Khatib, 2018)الداخلية في عملية صنع القرار االستراتيجي 

ه: للوعي االستراتيجيريفات األخرى ومن التع، (18 لتي الدرجة ا أنَّ

تتفق فيها تصورات املستفيدين من املنظمة مع تصورات إدارتها 

 Davis et)العليا، وذلك فيما يتعلق باالستراتيجيات التنظيمية 

al., 2012: 4). 

ويستنتج أن الوعي يحدث نتيجة لعملية اإلدراك، وبالتالي 

 للوعي، كما يستنتج يمكن اعتبار اإلدراك شر 
ً
 مسبقا

ً
 أو متطلبا

ً
طا

أن الوعي االستراتيجي يعني الفهم واإلدراك الفكري ملتغيرات البيئة 

الداخلية والخارجية للمنظمة، والقدرة على تحديد الخيارات 
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لوعي ، وبالتالي يمكن اعتبار ااملستقبلّيةوالبدائل االستراتيجية 

 .االستراتيجي الفعالأساس التفكير االستراتيجي 

ويزداد الوعي االستراتيجي الحالي واملستقبلي من خالل 

التعرف إلى املتغيرات الداخلية والخارجية املؤثرة في املؤسسة، 

بينما يزداد فهم السياق املؤسس ي والبيئي للمؤسسة من خالل 

 (. Pencarelli e al., 2009: 83التعرف إلى املتغيرات االستراتيجية )

ينبغي أن يكون لدى جميع العاملين في املنظمة وعي  ولذلك

استراتيجي شامل من أجل معرفة الوضع الحالي للمنظمة واملكان 

الذي ترغب الوصول إليه في املستقبل مما ينعكس على أداء 

من ، و (Al-Khatib, 2018: 18)العاملين وموقفهم تجاه املنظمة 

دامة يجب أن أجل تحقيق النجاح االستراتيجي وتحقيق االست

 :Turkay et al., 2012)يكون لدى املنظمات وعي استراتيجي 

لزيادة الوعي االستراتيجي للمنظمات،  انوهناك طريقت، (9188

 :(Davis et al., 2012: 5)وهما 

الطريقة الرسمية املعتمدة على القواعد واإلجراءات  .1

 الرسمية وهرمية السلطة والهيكلية.

املعلومات االستراتيجية لتوجيه جهود بث الرسائل ونشر  .2

العاملين نحو تحقيق االستراتيجية، وتوفير وسائل فعالة 

لنقل أفكار صانعي القرار االستراتيجي للمنظمة إلى العاملين 

فيها، باإلضافة إلى تزويدهم بمعلومات حول املنظمة ومكانتها 

 في البيئة التنافسية.

صال الفعال وتوفر إلى جانب ذلك تؤكد األدبيات أن االت

وسائل فعالة لنقل األفكار حول املنظمة وموقعها في محيط 

عملها، يزيد من وعي املوظفين باالتجاه االستراتيجي للمنظمة، كما 

تؤكد األدبيات أن تعزيز مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين 

يتأثر بدرجة توفر املعلومات وفاعلية التواصل بينهم وبين قادتهم 

(Davis et al., 2012: 4) تؤكد على الّدراسات ، يضاف إلى ذلك أن

أن ضعف الوعي االستراتيجي يتمثل بضعف التوجه نحو التعلم، 

وانخفاض مستويات االهتمام بتطوير املهارات واملقدرات 

 عن ضعف االهتمام بتفكير النظم وإعادة 
ً
التنظيمية، فضال

 تغيرات البيئيةصياغة استراتيجيات العمل بما يتالئم مع ال

 (.502: 2020الحدراوي وآخرون، املتزايدة )

وقد توصلت الّدراسات إلى وجود عالقة بين الوعي 

، كما أظهرت (Davis et al., 2012: 14)االستراتيجي وتحسين األداء 

الّدراسات أن االهتمام بتنمية الوعي االستراتيجي يساعد في تحسين 

توى أثير ملحوظ في تحسين مسمستوى التميز املؤسس ي ملا له من ت

 (.582: 2019االلتزام التنظيمي )عيد، 

كما أشارت الّدراسات إلى الوعي االستراتيجي يساعد في 

، وأنه كلما زاد (Turkay et al., 2012: 9190)اتخاذ القرار الفعال 

 ,Al-Khatib)الوعي االستراتيجي انخفضت املخاطر االستراتيجية 

، وبالتالي يمكن القول بأن الوعي االستراتيجي مطلب (132 :2018

وقد أشارت العديد من عصري متعدد الفوائد واألهداف، 

(؛ ودراسة 2020دراسة الفتالوي وآخرون )الّدراسات مثل: 

 بينكاريللي وآخرونودراسة ؛ (Al-Khatib, 2018)الخطيب 

Pencarelli et al, 2009)،)  إلى أن هناك أربع أبعاد للوعي

 االستراتيجي، وهي:

 Current Strategicالوعي االستراتيجي الحالي ) .1

Awareness:) 

الوعي االستراتيجي الحالي يشير إلى إدراك الوضع الحالي 

 :Pencarelli et al., 2009) للمنظمة واملوقع الذي تشغله في بيئتها 

تعزيز الوعي االستراتيجي الحالي للمنظمة ، وبالتالي فإن (82

وجود استراتيجية واضحة ومعلنة للجميع، كما يتطلب يتطلب 

مشاركة العاملين في صياغة استراتيجيتها العامة، باإلضافة إلى 

وضع رؤية استراتيجية لتوجيه جهود العاملين نحو تحقيق 

االستراتيجية العامة، إلى جانب ذلك ضرورة تنظيم دورات 

يه من إل تدريبية لتمكين العاملين وتزويدهم بكل ما يحتاجون 

معارف ومهارات تساعدهم في صياغة االستراتيجيات، ووضع 

استراتيجيات وبرامج مرنة لتنفيذ املهام واألنشطة، وااللتزام 

 باالستباقية في بناء القدرات التنافسية الجديدة.

 Internal Strategicالوعي االستراتيجي الداخلي ) .2

Awareness:) 

ى إدراك املوارد التي يشير إل الوعي االستراتيجي الداخلي

تمتلكها املنظمة أو التي يحكمها نظام املنظمة وترجمتها إلى مزايا 

(، واملوارد هي جميع Pencarelli et al., 2009: 82تنافسية )

األصول والقدرات والعمليات التنظيمية واملعرفة وما شابه ذلك 

(Khatib, 2018: 21-Al ،) حيث تشمل أصول املنظمة املادية

: 2020واملهارات والقدرات البشرية واملواهب اإلدارية )اللوزي، 

وبالتالي يمكن القول بأن الوعي االستراتيجي الداخلي يتمثل (، 121

 في الوعي بامليزة االستراتيجية للمنظمة.

ويمكن عّد املوارد بأنواعها ومصادرها من املسائل الجوهرية 

ة مهما كان نوعها وحجمها، حيث تعد املوارد ركيزة ألية منظم

أساسية النطالق األفكار واملشاريع الريادية الطموحة، وبطبيعة 

الحال فإن املنظمة ال تتمكن من تحقيق أهدافها االستراتيجية 
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رتكاز على قاعدة رصينة من على املدى القريب والبعيد دون اإل 

 (.108: 2014واملختار،  املوارد امللموسة وغير امللموسة )فتحي

ويرى الباحثان أن تعزيز الوعي االستراتيجي الداخلي للمنظمة 

يتطلب وضع االستراتيجية باالستناد إلى معلومات مستمدة من 

مقاييس األداء الفعلية، وربط صياغة االستراتيجية بقيم التميز، 

ووضع آليات وخطوات إجرائية لتحقيق األهداف االستراتيجية، 

املناخ التنظيمي املناسب لتطبيق االستراتيجية، وتوفير  وتهيئة

كفاءات بشرية قادرة على تنفيذ االستراتيجية بفعالية، كما 

يتطلب وضع استراتيجيات واقعية للتعامل مع املشكالت 

والظروف الطارئة، وااللتزام بمبادئ الشفافية االستراتيجية، 

 يجية.قرارات االستراتواالعتماد على األساليب العلمية في اتخاذ ال

 External Strategicالوعي االستراتيجي الخارجي ) .3

Awareness:) 

تحتوي البيئة الخارجية على متغيري الفرص والتهديدات، وهي 

تقع خارج حدود التنظيم وليست تحت سيطرة ورقابة اإلدارة 

رين أو على عنصالخارجية العليا في األجل القصير، وتحتوي البيئة 

 (:121: 2020مجموعتين، هما )اللوزي، 

: وتتضمن كل القوى Societal Environmentالبيئة العامة  .أ

الخارجية املؤثرة على القرارات التنظيمية القصيرة والطويلة 

منها، وتشمل القوى االقتصادية، والتكنولوجية، والثقافية، 

 واالجتماعية، والقوى السياسية والتشريعية.

: The Task Environmentبيئة العمل  البيئة الخاصة أو .ب

وتشمل كل العناصر أو املجموعات ذات التأثير املباشر على 

ن، و عمليات التنظيم األساسية، ومن بعض عناصرها: املساهم

 والحكومة، وجماعات املصلحة.

والوعي االستراتيجي الخارجي يعرف بالوعي البيئي ويشير إلى 

اعية والسياسية الوعي بالخصائص التنافسية واالجتم

واالقتصادية التي تؤثر في العمل االستراتيجي للمنظمة 

(Pencarelli et al., 2009: 82) . وقد اتفقت معظم اآلراء على أن

الوعي البيئي هو وسيلة اكتساب معلومات لفهم العالقة املتبادلة 

بين اإلنسان وبيئته الكلية، فالوعي البيئي يعد عملية عقلية 

ان في حياته اليومية، وهذه العملية تتفاعل فيها يمارسها اإلنس

الجوانب الشخصية واالجتماعية لإلنسان، كما أن هدفها يتمثل 

 )زوبير، 
ً
 إيجابيا

ً
 (.222: 2021في التعامل مع البيئة تعامال

ويرى الباحثان أن تعزيز الوعي االستراتيجي الخارجي للمنظمة 

رات  يتطلب البراعة والرشاقة االستراتيجية في استشعار الّتغيُّ

البيئية واالستجابة لها، ووضع استراتيجيات تنظيمية للتكّيف مع 

مختلف الظروف البيئية، باإلضافة إلى أخذ املناخ السياس ي 

ني ومعدالت األجور في املجتمع بعين السائد ومعدالت النمو السكا

االعتبار عند وضع االستراتيجيات وتحديد التوجهات 

االستراتيجية، كما يتطلب نسج عالقات تعاون وشراكة وتحالفات 

 استراتيجية مع مؤسسات متعددة بهدف تبادل املعارف والخبرات.

 Prospectiveالوعي االستراتيجي املستقبلي "املحتمل" ) .4

AwarenessStrategic :) 

ن تريد يشير إلى أي الوعي االستراتيجي املستقبلي أو املحتمل

املنظمة الذهاب، وما يمكنها الذهاب إليه، وأي املسارات 

االستراتيجية التي ينبغي أن تسلكها، وكيفية الوصول إلى املكانة 

(، والوعي بالوضع املستقبلي Pencarelli et al., 2009: 82)املرغوبة 

املنظمة على تحسين السيناريوهات االستراتيجية  يعكس قدرة

ووضع املوازنات الالزمة لذلك لتحقيق أهداف املنظمة املستقبلّية 

 30: 2020)الفتالوي وآخرون، 
ً
(، وكلما كان الوعي أكثر نضجا

؛ كان ذلك أكثر قابلية لدعم وتوجيه السلوك الرشيد في 
ً
وثباتا

 .(107: 2009االتجاه املرغوب )الجهوية، 

ويرى الباحثان أن تعزيز الوعي االستراتيجي املستقبلي 

للمنظمة يتطلب االعتماد على األساليب العلمية في استشراف 

املستقبل، واستشراف املستقبل من خالل دراسة عدة 

سيناريوهات وبدائل، ووضع رؤية مستقبلّية واضحة لكيفية 

ات يتحقيق أهدافها االستراتيجية، كما يتطلب وضع استراتيج

بديلة ملواجهة الظروف واالحتماالت املستقبلّية، واالعتماد على 

 أو 
ً
األساليب العلمية في توقع االحتماالت املستقبلّية املؤثرة سلبا

 على االستراتيجية، باإلضافة إلى وضع استراتيجيات ابتكارية 
ً
إيجابا

لضمان السيادة االستراتيجية والحفاظ على مكانة املنظمة في 

 التنافسية. البيئة 

وقد اهتم العديد من الباحثين بدراسة الوعي االستراتيجي 

ودوره في التطوير وتحسين األداء، ورافق ذلك االهتمام جهد بحثي 

( دراسة هدفت التعرف إلى أثر 2021مواٍز، فقد أجرى حسن )

الوعي االستراتيجي في تعزيز السلوك الريادي في مطار النجف 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،  األشرف الدولي العراقي،

ْقت عليهم استبانة، وقد 248وتكونت العينة من ) ّبِّ
ُ
، ط

ً
( موظفا

توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط وتأثير بين الوعي 

 االستراتيجي والسلوك الريادي للمنظمة.
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( دراسة هدفت 2020الحدراوي وآخرون )كما أجرى 

يمية ي في تحقيق االستدامة التنظالتعرف إلى دور الوعي االستراتيج

واستخدمت الدراسة في معمل اسمنت النجف األشرف بالعراق، 

ْقت عليهم 165املنهج الوصفي، وتكونت العينة من ) ّبِّ
ُ
، ط

ً
( موظفا

استبانة، وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى اهتمام املعمل 

بالوعي االستراتيجي أقل من مستوى اهتمامه باالستدامة 

مية، ووجود تأثير معنوي ألبعاد الوعي االستراتيجي مجتمعة التنظي

 على االستدامة التنظيمية.

( 2020الفتالوي والقطان وعبد هللا ) وهدفت دراسة

التعرف إلى الدور الوسيط ملتغير التعلم االستراتيجي في العالقة بين 

الوعي االستراتيجي والسيادة االستراتيجية في الجامعات األهلية في 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، افظة البصرة العراقية، مح

ْقت عليهم استبانة، وقد 104وتكونت العينة من ) ّبِّ
ُ
( محاضر، ط

توصلت الدراسة إلى أن التعلم االستراتيجي بأبعاده مجتمعة يؤدي 

 في العالقة بين 
ً
 وسيطا

ً
الوعي االستراتيجي والسيادة دورا

ل راتيجي يؤثر بشكل إيجابي على ك االستراتيجية، وأن الوعي االست

من التعلم االستراتيجي والسيادة االستراتيجية، وأن التعلم 

 االستراتيجي يؤثر في السيادة االستراتيجية للجامعات.

الوعي  ( التعرف إلى تأثير2019عيد ) وسعت دراسة

االستراتيجي على التميز املؤسس ي للجامعات املصرية من خالل 

، واستخدمت الدراسة املنهج كمتغير وسيط االلتزام التنظيمي

ْقت عليهم 253الوصفي، وتكونت العينة من ) ّبِّ
ُ
( محاضر، ط

استبانة، وقد توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى الوعي 

االستراتيجي بصفة عامة وانخفاض نسب االلتزام التنظيمي في 

 الجامعات )الحكومية والخاصة واألجنبية(، كما أشارت النتائج إلى

، وأن االختالف حول توافر 
ً
انخفاض حالة التميز املؤسس ي أيضا

كل من الوعي االستراتيجي وااللتزام التنظيمي والتميز املؤسس ي دال 

 بصورة إجمالية، وأظهرت النتائج وجود تأثير للوعي 
ً
إحصائيا

االستراتيجي على كل من االلتزام التنظيمي بصورة مباشرة، وعلى 

 غير مباشرة. التميز املؤسس ي بصورة

( التعرف (Al-Khatib, 2018كما سعت دراسة الخطيب 

إلى أثر الوعي االستراتيجي على املخاطر االستراتيجية بوجود 

 في شركات توزيع 
ً
 معدال

ً
ممارسات اإلدارة على املكشوف متغيرا

املحروقات في األردن، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، 

 185وتكونت العينة من )
ً
ْقت عليهم استبانة، وقد ( موظفا ّبِّ

ُ
، ط

توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي ذو داللة معنوية للوعي 

االستراتيجي في األخطار االستراتيجية، وبالتالي كلما زاد الوعي 

االستراتيجي انخفضت املخاطر االستراتيجية، كما أظهرت النتائج 

أن ممارسات اإلدارة على املكشوف تعدل من األثر السلبي 

للمخاطر االستراتيجية في تلك الشركات فيما يخص مخاطر قوة 

 املنافسين ومخاطر تحول أولويات الزبون.

 Davis Allen andديفيس وألين وديبريل ورمت دراسة 

Dibrell, 2012))  التعرف إلى تأثير الرسائل االستراتيجية الصادرة

 يمن اإلدارة العليا والوسطى للمنظمة على الوعي االستراتيج

للعاملين باملنظمات املحيطة، واستخدمت الدراسة املنهج 

ملتحدة في الواليات ابنك إقليمي الوصفي، وتكونت العينة من مدير 

 من اللجنة االستراتيجية، باإلضافة إلى 12األمريكية و)
ً
( عضوا

( من الصرافين وممثلي 118عينة عشوائية طبقية مكونة من )

ْقت عليهم  ّبِّ
ُ
استبانة، وقد توصلت الدراسة إلى خدمة العمالء، ط

أن الوعي االستراتيجي للعاملين باملنظمات املحيطة يتأثر بالرسائل 

االستراتيجية الصادرة من اإلدارة العليا والوسطى للمنظمة، وأن 

 من رسائل اإلدارة الوسطى 
ً
رسائل اإلدارة العليا أكثر تأثيرا

نظمات لين باملللمنظمة في تطوير الوعي االستراتيجي لدى العام

 املحيطة.

( (Pencarelli et al, 2009 بينكاريللي وآخرونأما دراسة 

العالقة بين الوعي االستراتيجي فقد هدفت التعرف إلى 

واستراتيجيات النمو في الشركات الصغيرة بمقاطعة بيزارو أوربينو 

Pesaro-Urbino  ،واستخدمت الدراسة في منطقة ماركي اإليطالية

ي، وفي إطاره تم استخدام أسلوب دراسة الحالة، املنهج النوع

ْقت عليهم استبانة، 49وتكونت العينة من ) ّبِّ
ُ
( شركة صغيرة، ط

 في 
ً
 مهما

ً
وقد توصلت الدراسة إلى أن الوعي االستراتيجي يؤدي دورا

عملية صنع القرار االستراتيجي، وأن انخفاض درجة الوعي 

ن املستقبلي( يقلل ماالستراتيجي )الداخلي والخارجي والحالي و 

القدرة على تحديد األهداف االستراتيجية ومتابعتها، كما أظهرت 

الدراسة وجود عالقة إيجابية بين الوعي االستراتيجي 

 .واستراتيجيات النمو في الشركات الصغيرة

وتتميز الدراسة الحالية عن الّدراسات السابقة في 

انفرادها بتقص ي مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في كلية 

ا إذا كانت هناكفلسطين التقنية من وجهة نظرهم، والكشف   عمَّ

ة بين متوسطات درجات تقدير أفراد  فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيَّ

 العينة ملستوى الوعي االستراتيجي لد
ُ
ْعَزى ى العاملين في الكلية ت

ملتغّيرات )الجنس، واملؤهل العلمي، وطبيعة العمل(، وذلك بغية 

تقديم رؤية مقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى 

، وقد استفادت الدراسة الحالية من الّدراسات العاملين في الكلية



 كلية فلسطين التقنيةرؤية مقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في 

 مروان وليد املصري   آمال عبد املجيد الحيلة
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سة، االسابقة، على الرغم من اختالفها عنها، في بناء فكرة الدر 

وتدعيم إطارها النظري، وتحديد منهجها، واستفادت من 

 تحليالتها ونتائجها.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

بالرغم من الجهود التطويرية واإلصالحات الجوهرية التي 

قامت بها كلية فلسطين التقنية، فإن الّدراسات السابقة شخصت 

ألداء العام ابعض املشكالت ونواحي القصور في البيئة التنظيمية و 

 لتلك الكلية، فقد أظهرت الّدراسات أن اإلجراءات اإلدارية في كلية

فلسطين التقنية تتصف بالتقليدية، وأن مستوى تطبيق الكلية 

 )راض ي وأبو شمالة وهنية، 
ً
: 2018ملفهوم املنظمة الذكية متوسطا

(، كما أظهرت الّدراسات أن مستوى التميز املؤسس ي 107-108

يادي والتميز في تقديم الخدمة( في الكليات التقنية )التميز الق

 )األيوبي،  الحكومية في محافظات
ً
(، 135: 2015غزة متوسطا

كلية فلسطين الوظيفي في  األداء يضاف إلى ذلك أن مستوى 

 )اشتيوي،  التقنية
ً
: 2018من وجهة نظر العاملين فيها متوسطا

طة، كلية متوس(، ودرجة تطبيق عناصر الهندسة البشرية في ال64

 )الحيلة، 
ً
ومستوى السعادة التنظيمية في الكلية متوسط أيضا

2021 :270.) 

وبناًء على ذلك تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في وجود 

التقنية  فلسطين جملة من املشكالت والتحّديات التي تواجه كلية

 إلى مقترحات وتصورات 
ً
وتستوجب الدراسة والبحث وصوال

شكالت والتحّديات وتحسين مستوى األداء العام ملواجهة تلك امل

ن إحساس قوي بأهمّية يفي تلك الكلية، وقد تكّون لدى الباحث

تحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في الكلية، 

للمساهمة في الوصول إلى تلك املقترحات والتصورات، وعليه 

 سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:

يمكن تحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى  كيف

 العاملين في كلية فلسطين التقنية؟

 :اآلتية الفرعية التساؤالت التساؤل الرئيس هذا من ويتفرع

سطين في كلية فل ما مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين .1

 التقنية من وجهة نظرهم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

(0.05 ≥α  بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة )

طين في كلية فلس ملستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين

ْعَزى ملتغّيرات )الجنس، واملؤهل العلمي، وطبيعة 
ُ
التقنية ت

 العمل(؟ 

ما الرؤية املقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى  .3

 في كلية فلسطين التقنية؟ العاملين

 يات الدراسة فرض

 مع مشكلة الدراسة وتساؤالتها، تم صياغة 
ً
اتساقا

 الفرضيات اآلتية:

يزيد متوسط تقديرات أفراد العينة ملستوى الوعي  .1

ن ع في كلية فلسطين التقنية االستراتيجي لدى العاملين

 (.3املتوسط االفتراض ي )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

(0.05 ≥α ب ) ين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة

ن لدى العاملين في كلية فلسطي ملستوى الوعي االستراتيجي

ْعَزى ملتغّير الجنس )ذكر، أنثى(. التقنية
ُ
 ت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

(0.05 ≥α  بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة )

ن لدى العاملين في كلية فلسطيملستوى الوعي االستراتيجي 

ْعَزى ملتغّير املؤهل العلمي )بكالوريوس، وماجستير،  التقنية
ُ
ت

 ودكتوراه(.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

(0.05 ≥α  بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة )

ملستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في كلية فلسطين 

ْعَزى ملتغّير طبيعة العمل )أكاديمي، إداري(. التقنية
ُ
 ت

 أهداف الدراسة

هدفت الدراسة التوصل إلى رؤية مقترحة لتحسين 

لتقنية، في كلية فلسطين الدى العاملين مستوى الوعي االستراتيجي 

 وينبثق من هذا الهدف الرئيس الهدفين الفرعيين اآلتيين:

كلية  العاملين في التعرف إلى مستوى الوعي االستراتيجي لدى .1

 فلسطين التقنية من وجهة نظرهم.

ة بين  .2 ا إذا كانت هناك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيَّ  عمَّ
َ
الكشف

متوسطات درجات تقدير أفراد العينة ملستوى الوعي 

ْعَزى 
ُ
االستراتيجي لدى العاملين في كلية فلسطين التقنية ت

 (.ملتغّيرات: )الجنس، واملؤهل العلمي، وطبيعة العمل
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 أهمّية الدراسة 

تكتسب الدراسة أهميتها النظرية والتطبيقية من خالل ما 

 يأتي:

يمكن أن تشكل نقطة انطالق ملنحى بحثي يركز على  .1

الّدراسات املستقبلّية املتعلقة بتحسين مستوى الوعي 

وتنمية التفكير االستراتيجي لدى العاملين في الكليات التقنية 

 كاستجابة منطقية للتحدّيات العصرية. 

حداثة موضوع الدراسة، وأهمّية تلمس معطياته في كلية  .2

 مع بعض الجهود فلسطين التقنية، 
ً
والذي يأتي متزامنا

املبذولة من جانب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية 

 لالرتقاء بأداء الكليات التقنية وتطويره.

تساير االتجاهات املعاصرة من الناحية التطبيقية في السعي  .3

ي لتحسين مستوى الوعي االستراتيجللتوصل إلى رؤية مقترحة 

 . كلية فلسطين التقنية لدى العاملين في

قد تساعد نتائجها في تطوير برامج وورش عمل خاصة  .4

بتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في كلية 

 فلسطين التقنية. 

قد تساعد نتائجها في استنباط أهم املمارسات التي يمكن أن  .5

املين لدى العتحسين مستوى الوعي االستراتيجي تساعد في 

 .طين التقنيةفي كلية فلس

دى لفي تحسين مستوى الوعي االستراتيجي قد تساعد نتائجها  .6

ارف إثراء مع، من خالل في كلية فلسطين التقنيةالعاملين 

 العاملين فيها ومهاراتهم واتجاهاتهم االستراتيجية.

 حدود الدراسة ومحّدداتها

 تتحدد الدراسة بالحدود واملحّددات اآلتية:

  :عي الو أبعاد الوعي االستراتيجي، وهي: )الحدود املوضوعية

االستراتيجي الحالي، والوعي االستراتيجي الداخلي، والوعي 

 االستراتيجي الخارجي، والوعي االستراتيجي املستقبلي(.

  :جميع العاملين في كلية فلسطين التقنية الحدود البشرية

من )أكاديميين، وإداريين(، وتم استثناء فئة العاملين في 

 ات والحراسة. الخدم

  :كلية فلسطين التقنية في محافظات الحدود املكانية

 .فلسطين الجنوبية

 تم تطبيق الجزء امليداني من الدراسة  الزمانية: الحدود

 م.2020/2021خالل الفصل األول من العام الدراس ي 

  بينما تتمثل محّددات نتائج الدراسة في خصائص أداة

عية استجابة الدراسة السيكومترية، وصدق وموضو 

 العاملين الذين شاركوا في الدراسة امليدانية.

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة

تتضمن الدراسة عدة مصطلحات، وألغراض هذه 

 ما يأتي:
ً
 الدراسة، يقصد بها إجرائيا

عملية منهجية منظمة ومقصودة لتدعيم الوعي التحسين: 

االستراتيجي لدى العاملين وزيادته والنهوض به إلى حالة أفضل في 

 أو 
ً
املستقبل وذلك بإضافة مقترحات إيجابية إذا كان ضعيفا

، وذلك من أجل تحقيق 
ً
طويره إذا كان جيدا املحافظة عليه وتَّ

 األهداف املنشودة بكفاءة وفاعلية.  

: اإلدراك واملعرفة الضمنية أو الصريحة ستراتيجيالوعي اال 

ملستوى الوضع االستراتيجي )الحالي، والداخلي، والخارجي، 

واملستقبلي( لدى العاملين في الكلية، والقدرة على تحديد 

 .املستقبلّيةالخيارات والبدائل االستراتيجية 

الدرجة التي يحصل عليها أفراد درجة الوعي االستراتيجي: 

نة في ضوء استجابتهم على فقرات أداة الدراسة وفق سلم العي

تقدير خماس ي، وتحدد درجة التوافر وتقاس لكل مجال أو 

 بمدى ارتفاع قيمة املتوسط الحسابي. 
ً
  فقرة إحصائيا

: إحدى املؤسسات التعليمية كلية فلسطين التقنية

الفلسطينية الحكومية في محافظات غزة، تعتمد التعليم 

تقدم خدمات تعليمية للطلبة الحاصلين على النظامي، و 

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وال تقل مدة الدراسة فيها 

عن سنتين دراسيتين، وتقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس، 

وتهدف إلى رفد املجتمع باحتياجاته من الفنيين والتقنيين 

 املؤهلين.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

جزء خطوات منهجية تتمثل في تحديد يتضمن هذا ال

منهج الدراسة، واختيار العينة، وإعداد أداة الدراسة وتقنينها، 

 واألساليب اإلحصائية املستخدمة، وذلك على النحو اآلتي:

 منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي األسلوب التحليلي، 

عليه من رصد ملالءمة هذا املنهج ألهداف الدراسة وما تنطوي 

 للواقع وتحليله ووضع توصيات مقترحة لتحسينه.

 

 



 كلية فلسطين التقنيةرؤية مقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في 

 مروان وليد املصري   آمال عبد املجيد الحيلة
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 مجتمع الدراسة وعينتها 

تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في كلية فلسطين 

 إلحصائيات 190التقنية والبالغ عددهم )
ً
 موظفة وفقا

ً
( موظفا

م، وقد تم اعتماد أسلوب الحصر 2020/2021الكلية للعام 

اختيار جميع أفراد املجتمع األصلي كعينة، أي الشامل، حيث تم 

أن عينة الدراسة هي املجتمع نفسه، وبعد استثناء العينة 

 وموظفة، وقد تم توزيع أداة 30االستطالعية املكونة من )
ً
( موظفا

( إثر Google Driveالدراسة بشكل الكتروني باستخدام تقنية )

(، Covid19 Virus - 19تداعيات انتشار فيروس كورونا )كوفيد

 وموظفة، أي 126وتمت االستجابة من قبل العينة بعدد )
ً
( موظفا

( من املجتمع، وذلك بعد استبعاد العينة %78.7بنسبة )

 وموظفة، والجدول ) (30)االستطالعية املكونة من 
ً
( 1موظفا

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغّيرات الدراسة.

 متغّيرات الدراسة(: توزيع أفراد العينة حسب 1الجدول )

 النسبة العدد الفئات املتغّير

 الجنس
 77.8 98 ذكر

 22.2 28 أنثى

 املؤهل العلمي 

 33.3  42 بكالوريوس  

 38.1  48 ماجستير

 28.6 36 دكتوراه

 طبيعة العمل
 36.5 46 أكاديمي 

 63.5  80 إداري 

من خالل استعراض النتائج املوضحة بالجدول السابق 

 يتبين ما يأتي: 

( من إجمالي %77.8فيما يتعلق بمتغّير الجنس: وجد أن ) -

( من %22.2أفراد عينة الدراسة من الذكور، في حين أن )

إجمالي أفراد العينة من اإلناث، وتعد هذه النسبة منطقية في 

لتحق بها سوى ظل تواجد بعض التخصصات بالكلية ال ي

 لكترونيات، إضافة إلىالذكور مثل تخصصات الكهرباء واإل

توافق هذه النسبة مع نسب االحصاء واملتعلقة بمعدالت 

املواليد من الذكور واإلناث ومعدالت التحاق اإلناث بالتعليم 

 التقني. 

( من %3.33وفيما يتعلق بمتغّير املؤهل العلمي: وجد أن ) -

الدراسة يحملون درجة بكالوريوس، ووجد إجمالي أفراد عينة 

( من إجمالي أفراد العينة يحملون درجة %1.38أن )

( من إجمالي أفراد العينة %28.6املاجستير، في حين وجد أن )

يحملون درجة الدكتوراه، ويمكن أن ُيْعَزى ذلك إلى تركيز 

الجامعات في عملية التوظيف على حملة املؤهالت العليا، 

 فيما إضافة إلى دع
ً
مها لعملية تطور العاملين وخصوصا

 يتعلق باستكمال تحصيلهم العلمي.

( من %36.5وفيما يتعلق بمتغّير طبيعة العمل: وجد أن ) -

إجمالي أفراد عينة الدراسة أكاديميون، في حين وجد أن 

إداريون، ويمكن أن هم ( من إجمالي أفراد العينة 63.5%)

د ونة األخيرة نحو نظام العقو ُيْعَزى ذلك إلى توجه الكلية في اآل 

 في توفير احتياجاتها من الكادر األكاديمي.

 أداة الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان ببناء استبانة أداة 

لدراستهما، مستفيدين من بعض األدبيات والّدراسات السابقة 

ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية مثل: دراسة الفتالوي 

دراسة ؛ و (Al-Khatib, 2018)(؛ ودراسة الخطيب 2020وآخرون )

وقد تكونت  (،(Pencarelli et al, 2009 بينكاريللي وآخرون

( مجاالت، 4( فقرة موزعة على )44االستبانة في صورتها األولية من )

وتم تحديد استجابة العينة عبر سلم ليكرت الخماس ي )كبيرة 

، وكبيرة، ومتوسطة، وقليلة، وقليلة ج
ً
(، وتم التأكد من جدا

ً
دا

ستبانة من صدق وثبات، وذلك على الخصائص السيكومترية لإل 

 النحو اآلتي:

تم التحقق من صدددددددددددددددددق االسدددددددددددددتبددددانددددة صددددددددددددددددد  االسددددددددددددد بددددانددددة:  .1

ث حي صدددق املحكمين )الصدددق الظاهري(: بطريقتين، وهما:

تم عرض االسدددددددددددددتبددانددة في صدددددددددددددورتهددا األوليددة على مجموعددة من 

إدارة األعمددددددال واإلدارة املحكمين املتخصدددددددددددددصدددددددددددددين في مجددددددال 

، 11وعددددهم ) ،التربويددة بددالجددامعددات الفلسدددددددددددددطينيددة
ً
( محكمددا

وفي ضدددددددددددوء التعديالت التي أشدددددددددددار إليها املحكمون، أصدددددددددددبحت 

( فقرة موزعة 40االسدددددددددددددتبانة في صدددددددددددددورتها النهائية تتكون من )

( مجددداالت، وهي: )الوعي االسدددددددددددددتراتيجي الحدددالي، والوعي 4على )

لوعي االسدددددددددتراتيجي الخارجي، والوعي االسدددددددددتراتيجي الداخلي، وا

االسدددددددددتراتيجي املسدددددددددتقبلي(، وبعد ذلك تم التحقق من صددددددددددق 

االتساق الداخلي لالستبانة من خالل قياس معامل االرتباط 

 سدددددددددددددتبانة، بعد تطبيقها علىبين كل مجال والدرجة الكلية لإل 

 وموظفددة، من خددارج 30عينددة اسدددددددددددددتطالعيددة قدددرهددا )
ً
( موظفددا

وكانت معامالت االرتباط على النحو اآلتي: العينة األصدددددددددددددلية، 
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(، عددلددى الددتددوالددي، وجددمدديددعددهدددددددا 0.96(، )0.95(، )0.97(، )0.92)

 عند مسددددددددتوى الداللة )
ً
(، كذلك تم  α≤ 0.05دالة إحصددددددددائيا

التأكد من الصددق الداخلي بحسداب معامل ارتباط كل فقرة 

وقددددددد بلغدددددددت  والدددددددرجددددددة الكليددددددة للمجددددددال الددددددذي تنتمي إليدددددده،

(، وفي املجددال 0.89-0.71االرتبدداط في املجددال األول )معددامالت 

(، وفي 0.92-0.74وفي املجددددال الثددددالددددث ) (،0.92-0.86الثدددداني )

عنددددد  (، وتم التددددأكددددد من دالالتهددددا املعنويددددة0.93-0.83الرابع )

 (. α≤ 0.05مستوى الداللة )

وهما:  ن،بطريقتيتم حساب ثبات االستبانة ثبات االس بانة:  .2

لنصدددددفية، وكان معامل الثبات للمجال األول طريقة التجزئة ا

(، 0.96(، وللرابع )0.95(، وللثدددددالدددددث )0.97(، وللثددددداني )0.92)

، كما تم حسددددددداب (0.97)الثبات لالسدددددددتبانة ككل وكان معامل 

ات وكان معامل الثب، ثبات االسدددددددددددددتبانة بطريقة ألفا كرونباخ

(، 0.97(، وللثدددددددالدددددددث )0.98(، وللثددددددداني )0.96للمجدددددددال األول )

، (0.98)سددددددددتبانة ككل الثبات لإل (، وكان معامل 0.98وللرابع )

سدددددددددددددتبددددداندددددة مطمئندددددة وهدددددذا يددددددل على أن معدددددامالت الثبدددددات لإل 

 لإلجراء والتطبيق. 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة )املعالجات اإلحصائية(

استخدمت الدراسة بعض األساليب اإلحصائية التي 

تتناسب مع طبيعة االستبانة، وتصلح لتحقيق أهدافها، وهي: 

املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، واألوزان النسبية، 

ومعامل االرتباط بيرسون، وطريقة التجزئة النصفية، ومعامل ألفا 

أفراد العينة على كرونباخ، وللحكم على متوسطات استجابات 

( 2املجاالت والفقرات، فقد تم اعتماد املحك املوضح في الجدول )

 طول الفئة على النحو اآلتي: طول الفئة = )الحد األعلى 
ً
 –محتسبا

-5عدد بدائل األداة أو مستويات املمارسة، أي أن  )÷ الحد األدنى( 

1=4 ÷ )5 ( =0.8 .) 

 النتائج( املحك املعتمد لتحليل 2الجدول )

 متوسط االستجابات
الوزن النسبي 

 لالستجابات

درجة 

 التقدير

  %36 - %20من   1.80 - 001.من 
ً
 ضعيفة جدا

 ضعيفة %52 - %36أكبر من    2.60 - 1.80أكبر من 

 متوسطة %68 - %52أكبر من  3.40 - 2.60أكبر من 

 كبيرة %84 - %68أكبر من  4.20 - 3.40أكبر من 

  %100 - %84أكبر من  5.00 - 4.20أكبر من 
ً
 كبيرة جدا

 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

النتدائج املتعلقدة بداإلجدابدة عن ال سدددددددددددددداؤل األول الد ي ينص  .1

على: ما مسددددتوى الوعي االسددددتراتيجي لدى العاملين في كلية 

 فلسطين التقنية من وجهة نظرهم؟

لإلجابة عن هذا التسددددداؤل تم اسدددددتخراج املتوسدددددطات 

الددحسدددددددددددددددددددابدديدددددددة واالنددحددرافدددددددات املددعدديددددددداريدددددددة واألوزان الددنسددددددددددددددبدديدددددددة 

 (: 3الستجابات أفراد العينة، كما في الجدول )

افات املعيارية 3الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 واألوزان النسبية والدرجة والترتيب 

الوعي االستراتيجي لدى لتقديرات عينة الدراسة ملستوى 

 
 
 العاملين في كلية فلسطين التقنية مرتبة تنازليا
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  ضعيفة 51 0.88 2.55 الدرجة الكلية

( أن درجة التقدير الكلية ملسدددددددتوى 3يتضدددددددح من الجدول )

الوعي االسدددددددددددددتراتيجي لدددى العدداملين في كليددة فلسدددددددددددددطين التقنيددة من 

(، وبوزن نسدددددددددددددبي 2.55في املجدددداالت جميعهددددا بلغددددت ) وجهددددة نظرهم

(، ويدددددل ذلددددك على أن درجددددة التقدددددير الكليددددة بشدددددددددددددكددددل عددددام 51%)

ضدددددددددددددعيفدددة، وهدددذا يعني رفض الفرضددددددددددددديدددة التي تنص على أنددده: يزيدددد 

متوسددددددددط تقديرات أفراد العينة ملسددددددددتوى الوعي االسددددددددتراتيجي لدى 

(، 3) العاملين في كلية فلسددددددطين التقنية عن املتوسددددددط االفتراضدددددد ي

وقبول الفرضدددية البديلة، وبالنسدددبة للمجاالت، فقد حصدددل مجال 

)الوعي االسدددددددددددددتراتيجي الخددددددارجي( على الترتيددددددب األول، يليدددددده مجددددددال 
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)الوعي االسدددتراتيجي املسدددتقبلي( في الترتيب الثاني، ثم مجال )الوعي 

االسددددددددددددددتددراتدديددجددي الددحدددددددالددي( فددي الددتددرتدديدددددددب الددثدددددددالدددددددث، ثددم مددجدددددددال )الددوعددي 

ْعَزى هذه النتيجة االسدددددددددددتراتيجي املسدددددددددددتقبل
ُ
ي الخارجي(، ويمكن أن ت

إلددى أن إدارة الددكددلدديدددددددة ال تددقددوم بدددددددالددددددددور املدددددددأمددول فددي نشددددددددددددددر الددوعددي 

شددركهم في صددياغة اسددتراتيجياتها، 
ُ
االسددتراتيجي لدى العاملين، وال ت

يضاف إلى ذلك ضعف اهتمامها بتنظيم لقاءات توعوية وإرشادية 

ليدددده من معددددارف لتمكين العدددداملين وتزويدددددهم بكددددل مددددا يحتدددداجون إ

ومهارات واتجاهات تعزز مسددددددددددتوى الوعي االسددددددددددتراتيجي لديهم، مما 

أوجد حالة ضددددددددددددعيفة في تقدير مسددددددددددددتوى الوعي االسددددددددددددتراتيجي لدى 

(، 2019العدددداملين، وتتفق هددددذه النتددددائج مع نتددددائج دراسددددددددددددددددة عيددددد )

 ,Al-Khatib(، ودراسدددددة الخطيب 2021وتختلف مع نتائج حسدددددن )

(، وفيمددددا يلي عرض 2020وآخرون ) (، ودراسدددددددددددددددددة الفتالوي (2018

ومناقشدددة درجة تقدير العاملين ملسدددتوى الوعي االسدددتراتيجي لديهم 

داخدددل كدددل مجدددال من مجددداالت االسدددددددددددددتبددداندددة، حيدددث تم اسدددددددددددددتخراج 

املتوسددددددددددطات الحسددددددددددابية لجميع فقرات االسددددددددددتبانة، وهي مفصددددددددددلة 

 (: 7(، )6(، )5(، )4تحت مجاالتها، كما هو موضح في الجداول )

 ألول: الوعي االستراتيجي الحالي:املجال ا

( النتائج املتعلقة باستجابات العاملين 4يوضح الجدول )

 على فقرات املجال األول )الوعي االستراتيجي الحالي(: 

افات املعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب لتقديرات عينة الدراسة ملستوى الوعي 4الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 االستراتيجي الحالي لديهم 

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

درجة 

 التقدير
 الترتيب

 2 متوسطة 53.2 1.17 2.66 ومعلنة للجميعلدى الكلية استراتيجية واضحة  1

2 
تضع رؤية استراتيجية لتوجيه جهود العاملين نحو تحقيق االستراتيجية 

 العامة 
 3 متوسطة 53 1.09 2.65

 4 متوسطة 52.8 1.04 2.64 تحرص على إجراء دراسات لسوق العمل بشكل مستمر 3

4 
ه من ما يحتاجون إلي تنظم دورات تدريبية لتمكين العاملين وتزويدهم بكل

 معارف ومهارات تساعدهم في صياغة االستراتيجيات
 7 ضعيفة 49.2 0.99 2.46

 10 ضعيفة 41.8 0.97 2.09 تسمح للعاملين باملشاركة في صياغة االستراتيجية العامة للكلية 5

 6 ضعيفة 50 0.97 2.50 تضع استراتيجيات وبرامج مرنة لتنفيذ املهام واألنشطة  6

 1 متوسطة 58.6 1.07 2.93 تحافظ على مستوى جودة تخصصاتها 7

 5 متوسطة 52.6 1.20 2.63 تهتم بتنويع كادرها البشري  8

 9 ضعيفة 45 0.94 2.25 تستطلع آراء املستفيدين من خدماتها 9

 8 ضعيفة 48.8 1.05 2.44 تلتزم باالستباقية في بناء القدرات التنافسية الجديدة 10

  ضعيفة 50.6 0.86 2.53 العام للمجالالتقدير 

( أن املستوى العام لتقدير العاملين 4يتضح من الجدول )

(، وبوزن نسدددبي 2.53ملسدددتوى الوعي االسدددتراتيجي الحالي لديهم بلغ )

(، ويدل ذلك على أن درجة التقدير كانت ضدددددددددددددعيفة، وقد %50.6)

كان أعلى مسددددددددتوى هو املتضددددددددمن في الفقرة )تحافظ على مسددددددددتوى 

جودة تخصصاتها(، وبدرجة تقدير متوسطة لهذه الفقرة، ويمكن 

أن ُيْعَزى ذلك إلى سددددددددددعي إدارة الكلية إلى افتتاح تخصددددددددددصددددددددددات تلبي 

 في املجدد
ً
ه ال التقني كوندداحتيدداجددات املجتمع املتطورة وخصدددددددددددددوصددددددددددددددا

 إال أن هذه التخصصات الزالت دون املستوى 
ً
املجال األسرع تطورا

املطلوب الرتفداع تكداليف اإلعدداد والتجهيز لهدا من حيدث القداعدات 

والبرمجيددددددات والتقنيددددددات املطلوبددددددة يضددددددددددددددددددداف إلى ذلددددددك انخفدددددداض 

مسدددددددددددددتويددات املهددارات املتوافرة لدددى الكددادر ومحدددوديددة الدددورات في 

تي تؤهل العاملين في هذا املجال بجميع اإلمكانيات هذا املجال وال

الالزمددددة إلنجدددداح التخصدددددددددددددص، وهددددذا بدددددوره أوجددددد فجوة في بعض 

التخصدددصدددات من حيث املسدددميات واملهارات التي يكتسددد ها الطالب 

بعدددد التخرج وقددددرتهدددا على تلبيدددة احتيددداجدددات املجتمع املحلي، كمدددا 

ملين ح للعايتضدددددح أن أدنى مسدددددتوى هو املتضدددددمن في الفقرة )تسدددددم

باملشدداركة في صددياغة االسددتراتيجية العامة للكلية(، وبدرجة تقدير 

ضددعيفة لهذه الفقرة، ويمكن أن ُيْعَزى ذلك إلى محدودية مشدداركة 
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العاملين في صددددياغة الخطة االسددددتراتيجية واقتصددددار املشدددداركة على 

بعض العاملين من اإلدارة العليا، إضدددافة إلى عدم توعية العاملين 

الخطة االسدددددددددددددتراتيجية حتى بعد إعدادها، وعدم تقييمها  بمحتوى 

 للتحقق من مستويات التقدم فيها.

 املجال الثاني: الوعي االستراتيجي الداخلي:

( النتائج املتعلقة باستجابات العاملين 5يوضح الجدول )

 على فقرات املجال الثاني )الوعي االستراتيجي الداخلي(:

افات املعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب لتقديرات عينة الدراسة ملستوى الوعي 5الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 االستراتيجي الداخلي لديهم

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

درجة 

 التقدير
 الترتيب

1 
باالستناد إلى معلومات مستمدة من مقاييس األداء تضع الكلية استراتيجيتها 

 الفعلية
 3 متوسطة 53 0.99 2.65

 1 متوسطة 65 1.02 2.80 تضع استراتيجيات واقعية للتعامل مع املشكالت والظروف الطارئة 2

 5 ضعيفة 50 0.99 2.50 تربط صياغة االستراتيجية بقيم التميز 3

 2 متوسطة 53.2 1.11 2.66 االستراتيجية بفعالية توفر كفاءات بشرية قادرة على تنفيذ 4

 لتطبيق استراتيجيتها 5
ً
 مناسبا

ً
 تنظيميا

ً
 7 ضعيفة 49.2 1.10 2.46 تيهئ مناخا

6 
تستثمر حصيلة خبرتها ومواردها في تطوير أنشطتها وخدماتها التي تحقق قيمة 

 مضافة
 6 ضعيفة 49.4 1.04 2.47

 10 ضعيفة 46 0.99 2.30 استراتيجيتها مع العاملينتتبادل األفكار الخاصة بتنفيذ  7

 8 ضعيفة 49 1.08 2.45 تعتمد على األساليب العلمية في اتخاذ القرارات االستراتيجية 8

 9 ضعيفة 46.2 1.05 2.31 تلتزم بمبادئ الشفافية االستراتيجية 9

 4 متوسطة 52.6 1.14 2.63 تضع آليات وخطوات إجرائية لتحقيق أهدافها االستراتيجية 10

  ضعيفة 50.4 0.93 2.52 التقدير العام للمجال

( أن املستوى العام لتقدير العاملين 5يتضح من الجدول )

(، وبوزن 2.52ملسدددددددددددددتوى الوعي االسدددددددددددددتراتيجي الدددداخلي لدددديهم بلغ )

(، ويدل ذلك على أن درجة التقدير كانت ضدددعيفة، 50.4%نسدددبي )

أعلى مستوى هو املتضمن في الفقرة )تضع استراتيجيات وقد كان 

واقعية للتعامل مع املشدددددددكالت والظروف الطارئة(، وبدرجة تقدير 

متوسدددددددددددددطدددددة لهدددددذه الفقرة، ويمكن أن ُيْعَزى ذلدددددك إلى تكرار بعض 

 ما يتعلو املشدددددددكالت اليومية التي يعاني منها العامل
ً
ق ن وخصدددددددوصدددددددا

، وتقدددادم الحواسددددددددددددديدددب بدددالجددداندددب األكددداديمي من نقص في القددداعدددات

وأجهزة العرض، وعدم توفر متخصددددصددددين لبعض املسدددداقات، كما 

يتضدددددددددح أن أدنى مسدددددددددتوى هو املتضدددددددددمن في الفقرة )تتبادل األفكار 

الخددداصددددددددددددددددة بتنفيدددذ اسدددددددددددددتراتيجيتهدددا مع العددداملين(، وبددددرجدددة تقددددير 

ضددددددعيفة لهذه الفقرة، ويمكن أن ُيْعَزى ذلك إلى ضددددددعف التواصددددددل 

ورش عمددل بين اإلدارة العليددا والعدداملين وعدددم تنظيم اجتمدداعددات و 

السددددددددددددديمدددا فيمدددا يتعلق بددداالسدددددددددددددتراتيجيدددة، وآليدددات تنفيدددذهدددا، ومددددى 

التحقق من كيفيدددة ومددددى إنجدددازهدددا، إضدددددددددددددددافدددة إلى قلدددة اإلمكددداندددات 

 املتاحة التي تلبي احتياجات وأهداف الكلية.

 املجال الثالث: الوعي االستراتيجي الخارجي:

املتعلقة باستجابات العاملين ( النتائج 6يوضح الجدول )

 على فقرات املجال الثالث )الوعي االستراتيجي الخارجي(:
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افات املعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب 6الجدول )  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

  لتقديرات عينة الدراسة ملستوى الوعي االستراتيجي الخارجي لديهم

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

درجة 

 التقدير
 الترتيب

1 
رات البيئية دون  عدل الكلية استراتيجياتها لتتناسب مع الّتغيُّ

ُ
ت

 اإلخالل بالتوجه االستراتيجي العام للكلية
 5 ضعيفة 51.6 1.03 2.58

2 
استراتيجية مع جامعات تنسج عالقات تعاون وشراكة وتحالفات 

 ومؤسسات متعددة بهدف تبادل املعارف والخبرات
 1 متوسطة 56.8 1.17 2.84

3 
تضع برامج استراتيجية لتبادل األفكار واملعارف مع مؤسسات 

 القطاعين العام والخاص
 3 متوسطة 53 1.09 2.65

4 
تتميز بمرونة قواعدها وخفة حركتها االستراتيجية وقدرتها على 

 الحتياجات مجتمعها الخارجي 
ً
 تكييف أدائها وفقا

 4 متوسطة 52.2 0.98 2.61

5 
تتحمل مسئولية القرارات االستراتيجية املتخذة والنتائج املترتبة 

 عليها
 2 متوسطة 55.8 1.14 2.79

 6 ضعيفة 51.4 0.92 2.57 للتعرف إلى الفرص والتهديداتتهتم بإجراء التحليل البيئي  6

 7 ضعيفة 51.2 1.05 2.56 تضع استراتيجيات تنظيمية للتكّيف مع مختلف الظروف البيئية 7

8 
افة ك فئات املجتمع لتأخذ معدالت النمو السكاني ومعدالت األجور 

 بعين االعتبار عند تحديد توجهاتها االستراتيجية 
 9 ضعيفة 50 1.10 2.50

9 
تأخذ املناخ السياس ي السائد في املجتمع بعين االعتبار عند وضع 

 استراتيجياتها
 8 ضعيفة 50.2 1.20 2.51

10 
رات البيئية  تتميز ببراعتها ورشاقتها االستراتيجية في استشعار الّتغيُّ

 واالستجابة لها بفعالية  
2.44 1.06 

48.4 
 10 ضعيفة

  متوسطة 52.2 0.93 2.61 التقدير العام للمجال

( أن املستوى العام لتقدير العاملين 6يتضح من الجدول )

(، وبوزن 2.61ملسدددددددددددددتوى الوعي االسدددددددددددددتراتيجي الخدددارجي لدددديهم بلغ )

(، ويدل ذلك على أن درجة التقدير كانت متوسطة، 52.2%نسبي )

 عالقاتوقد كان أعلى مسددددددددددددتوى هو املتضددددددددددددمن في الفقرة )تنسددددددددددددج 

تعاون وشدددددددراكة وتحالفات اسدددددددتراتيجية مع جامعات ومؤسدددددددسدددددددات 

متعددة بهدف تبادل املعارف والخبرات(، وبدرجة تقدير متوسطة 

لهذه الفقرة، ويمكن أن ُيْعَزى ذلك إلى سدددعي الكلية لعقد شدددراكات 

وعالقددات تعدداون مع املؤسدددددددددددددسددددددددددددددات األكدداديميددة ولكنهددا ال زالددت دون 

ن يشدددددددددددددعر بهذه الشدددددددددددددراكات هي فئة املسدددددددددددددتوى املطلوب حيث أن م

ن و محدودة، إضددددددددددافة إلى أن بعض الشددددددددددراكات ال يعلم عنها املوظف

لضددددددددددعف عملية االتصددددددددددال والتواصددددددددددل بين العاملين واإلدارة، كما 

يتضددددددددددددح أن أدنى مسددددددددددددتوى هو املتضددددددددددددمن في الفقرة )تتميز ببراعتها 

رات البيئية واالسدددتجا ة بورشددداقتها االسدددتراتيجية في اسدددتشدددعار الّتغيُّ

لهددا بفعدداليددة(، وبدددرجددة تقدددير ضدددددددددددددعيفددة لهددذه الفقرة، ويمكن أن 

ُيْعَزى ذلك إلى محدودية إمكانيات الكلية املادية والبشددرية وسددرعة 

التطور التقني والذي يحد من قدرتها على االستجابة السريعة ألي 

تغير في هذا املجال، إضددددددددددافة إلى كون الكلية حكومية حيث تتبع في 

 قد  قراراتها لوزارة
ً
التعليم، وهذا يعيق سددرعة اتخاذ القرار وأحيانا

ال تتمكن الكليدددددددة من اتخددددددداذ بعض القرارات املتعلقدددددددة بدددددددالكدددددددادر 

 على قدرتها في 
ً
البشدددددددددددددري أو األمور املادية، كل ذلك ينعكس سدددددددددددددلبا

 االستجابة السريعة ألي متغيرات بيئية.

 املجال الرابع: الوعي االستراتيجي املستقبلي "املحتمل":

( النتائج املتعلقة باستجابات العاملين 7يوضح الجدول )

على فقرات املجال الرابع )الوعي االستراتيجي املستقبلي 

 "املحتمل"(:
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افات املعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب 7الجدول )  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 لتقديرات عينة الدراسة ملستوى الوعي االستراتيجي املستقبلي لديهم 

قم
لر

ا
 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

درجة 

 التقدير
 الترتيب

 1 متوسطة 53.2 1.15 2.66 لدى الكلية رؤية مستقبلّية واضحة لكيفية تحقيق أهدافها االستراتيجية 1

 3 ضعيفة 52 1.12 2.60 من خالل دراسة عدة سيناريوهات وبدائل تستشرف مستقبلها 2

 4 ضعيفة 51 1.12 2.55 تمتلك مقومات التحالف االستراتيجي مع املؤسسات األخرى  3

4 
تنسج عالقات تعاون وشراكة وتحالفات استراتيجية مع كليات وجامعات 

 متعددة بهدف تبادل املعارف والخبرات
 8 ضعيفة 49.4 1.19 2.47

5 
تضع استراتيجيات ابتكارية لضمان السيادة االستراتيجية والحفاظ على 

 مكانتها في البيئة التنافسية
 10 ضعيفة 48.8 1.08 2.44

6 
تعتمد في قرارتها على وضع استراتيجيات بديلة ملواجهة الظروف 

 واالحتماالت املستقبلّية
 9 ضعيفة 49.2 1.11 2.46

7 
 أو 

ً
تعتمد على األساليب العلمية في توقع االحتماالت املستقبلية املؤثرة سلبا

 على استراتيجيتها 
ً
 إيجابا

 6 ضعيفة 50.4 1.07 2.52

 5 ضعيفة 50.8 0.97 2.54 تتوافق استراتيجيتها مع رؤيتها املستقبلّية 8

 2 متوسطة 52.2 1.01 2.61 تطور استراتيجيات مستقبلية لتحسين األداء 9

 7 ضعيفة 50 1.05 2.50 تعتمد على األساليب العلمية في استشراف املستقبل  10

  ضعيفة 50.8 0.97 2.54 التقدير العام للمجال

( أن املستوى العام لتقدير العاملين 7يتضح من الجدول )

(، وبوزن 2.54ملسددددددددتوى الوعي االسددددددددتراتيجي املسددددددددتقبلي لديهم بلغ )

(، ويدل ذلك على أن درجة التقدير كانت ضدددعيفة، 50.8%نسدددبي )

وقد كان أعلى مسدددددددددددتوى هو املتضدددددددددددمن في الفقرة )لدى الكلية رؤية 

ة واضدددددددددددددحدددة لكيفيدددة تحقيق أهددددافهدددا االسدددددددددددددتراتيجيدددة(،  مسدددددددددددددتقبليدددّ

وبددرجدة تقددير متوسدددددددددددددطدة لهدذه الفقرة، ويمكن أن ُيْعَزى ذلدك إلى 

ع كلية جامعية وهذا ما لم تسددددددتطأن الكلية تركز في رؤيتها على أنها 

تحقيقددددده مندددددذ أكثر من عشدددددددددددددرة أعوام، األمر الدددددذي بددددددوره أفقدددددد 

العدددددداملين الثقددددددة بقدددددددرة الكليددددددة على تحقيق هددددددذه الرؤيددددددة لوجود 

معيقات أبرزها انخفاض دعم الوزارة للكليات الحكومية إضدددددددددددددافة 

إلى االنقسدددددددددددددام السدددددددددددددياسددددددددددددد ي الذي جعل الكلية ترجع في قراراتها إلى 

ين واحدددددة في املحددددافظددددات الجنوبيددددة واألخرى في املحددددافظددددات وزارت

الشددددددددمالية، كما يتضددددددددح أن أدنى مسددددددددتوى هو املتضددددددددمن في الفقرة 

)تضددددددددددع اسددددددددددتراتيجيات ابتكارية لضددددددددددمان السدددددددددديادة االسددددددددددتراتيجية 

والحفدددداظ على مكددددانتهددددا في البيئددددة التنددددافسددددددددددددديددددة(، وبدددددرجددددة تقدددددير 

ن ى تزايد املنافسدددددددددددديضددددددددددددعيفة لهذه الفقرة، ويمكن أن ُيْعَزى ذلك إل

 في التخصدددددددددددددصددددددددددددددددات الحدددديثدددة، وقددددرة هدددذه 
ً
للكليدددة وخصدددددددددددددوصددددددددددددددددا

املؤسدددددددددددددسدددددددددددددات على اإلبداع في مجالها سدددددددددددددواء من حيث اإلمكانيات 

والكوادر البشرية املطورة، وإتباعها لسياسات واستقاللية قراراتها 

جعل إمكانياتها على التطور وتحقيق السددددددديادة االسدددددددتراتيجية أعلى 

 من الكلية.

النتائج املتعلقة باإلجابة عن ال سددددددددددددداؤل الثاني ال ي ينص  .2

على: هل توجد فرو  ذات داللة إحصددددددددددائية عند مسددددددددددتوى 

بين متوسدددددددددددددطددات درجددات تقدددير أفراد  ( α≤ 0.05الددداللددة )

العينة ملسددددددددتوى الوعي االسددددددددتراتيجي لدى العاملين في كلية 

رات )الددجددندد   واملدد هدددددددل  ز ى ملددتددغدديددّ عدد 
 
فددلسددددددددددددددطدديددن الددتددقددندديدددددددة تدد

ولإلجددابددة عن هددذا التسدددددددددددددداؤل، تم   وطبيعددة العمددل(؟ العلمي

 صياغة الفرضيات اآلتية:

الفرضية األولى: ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية  -أ

( بين متوسطات درجات  α≤ 0.05عند مستوى الداللة )

تقدير أفراد العينة ملستوى الوعي االستراتيجي لدى 

ز ى ملتغّير ا العاملين في كلية فلسطين التقنية ع 
 
لجن  ت

وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام )ذكر  أنثى(. 

( لعينتين مستقلتين، وقد كانت النتائج كما في Tاختبار )

  (: 8الجدول )



 كلية فلسطين التقنيةرؤية مقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في 

 مروان وليد املصري   آمال عبد املجيد الحيلة
 

 

 

-190- 

 

ز ى ملتغّير الجنT(: نتائج اختبار )8الجدول ) ع 
 
   ( للكشف عن داللة الفرو  بين استجابات العينة التي ت

 العدد الجن  املجال
املتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

 قيمة 
(T) 

مستوى 
 الداللة

 الوعي االستراتيجي الحالي
 0.86 2.46 98 ذكر

1.52 0.80 
 0.82 2.75 28 أنثى

 الوعي االستراتيجي الداخلي
 0.94 2.45 98 ذكر

1.66 0.40 
 0.84 2.78 28 أنثى

 الخارجيالوعي االستراتيجي 
 0.96 2.56 98 ذكر

1.21 0.34 
 0.82 2.80 28 أنثى

 الوعي االستراتيجي املستقبلي
 1.00 2.44 98 ذكر

2.09 0.11 
 0.82 2.87 28 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.90 2.48 98 ذكر

1.70 0.20 
 0.77 2.80 28 أنثى

االحتمالية في الدرجة ( أن القيمة 8يتضح من الجدول )

(، وبذلك يستنتج عدم 0.05الكلية كانت أكبر من مستوى الداللة )

( α≤ 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ْعَزى ملتغّير الجنس )على 
ُ
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ت

االستبانة ككل وعلى جميع املجاالت(، وهذا يعني قبول الفرضية 

الصفرية، ويمكن أن ُيْعَزى ذلك إلى توافر نفس اآللية املتبعة فيما 

يتعلق بالخطة االستراتيجية والقدرة على االتصال والتواصل لدى 

ق نفس القوانين وتوافر نفس بيئة العمل وظروفها الجنسين وتطبي

 لكال الجنسين. 

الفرضية الثانية: ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند  -ب

( بين متوسطات درجات تقدير  α≤ 0.05مستوى الداللة )

أفراد العينة ملستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في 

ى ملتغّير امل ه كلية فلسطين التقنية ز  ع 
 
ل العلمي ت

وللتحقق من صحة )بكالوريوس  وماجستير  ودكتوراه(. 

الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، وكانت 

 (: 9النتائج كما بالجدول )

ز ى ملتغّير امل هل العلمي(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفرو  بين استجابات العينة التي 9الجدول ) ع 
 
 ت

 مصدر التباين املجال
 درجات 
 الحرية

 مجموع 
 املربعات

 متوسط املربعات
 قيمة 

(F) 
 مستوى الداللة

 الوعي االستراتيجي الحالي

 0.28 0.56 2 بين املجموعات

 0.75 92.66 123 داخل املجموعات 0.37 0.88

  93.23 125 املجموع

 االستراتيجي الداخليالوعي 

 0.19 0.38 2 بين املجموعات

 0.88 108.47 123 داخل املجموعات 0.21 0.90

  108.85 125 املجموع

 الوعي االستراتيجي الخارجي

 0.03 0.06 2 بين املجموعات

 0.88 109.31 123 داخل املجموعات 0.30 1.23

  109.38 125 املجموع

 املستقبليالوعي االستراتيجي 

 0.08 0.17 2 بين املجموعات

 0.97 119.85 123 داخل املجموعات 0.80 1.31

  120.02 125 املجموع

 الدرجة الكلية 

 0.12 0.25 2 بين املجموعات

 0.79 98.01 123 داخل املجموعات 0.16 1.17

  98.27 125 املجموع
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أن القيمة االحتمالية في الدرجة  (9يالحظ من الجدول )

(، وهذا يدل على عدم 0.05الكلية كانت أكبر من مستوى الداللة )

( α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ْعَزى ملتغّير املؤهل العلمي 
ُ
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ت

عني قبول )على االستبانة ككل وعلى جميع املجاالت(، وهذا ي

الفرضية الصفرية، ويمكن أن ُيْعَزى ذلك إلى تشابه الظروف 

الوظيفية والبرامج التأهيلية والتدريبية للعاملين من حملة 

املؤهالت العلمية املختلفة، يضاف إلى ذلك أن الوعي االستراتيجي 

يعتمد على عوامل أخرى غير املؤهل العلمي، ومنها: امللكات 

ن، ودرجة شفافية املؤسسية، و ها العاملالفطرية التي يتمتع ب

 واتجاهاتها نحو مشاركة العاملين.

الفرضية الثالثة: ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند  -ج

( بين متوسطات درجات تقدير  α≤ 0.05مستوى الداللة )

أفراد العينة لدرجة الوعي االستراتيجي في كلية فلسطين 

ز ى ملتغّير طبيعة العمل التقنية ع 
 
)أكاديمي  إداري(.  ت

( Tوللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار )

 (: 10لعينتين مستقلتين، وقد كانت النتائج كما في الجدول )

ز ى ملتغّير طبيعة العمل T(: نتائج اختبار )10الجدول ) ع 
 
 ( للكشف عن داللة الفرو  بين استجابات العينة التي ت

 العدد الجن  املجال
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

(T) 
 مستوى الداللة

 الوعي االستراتيجي الحالي
 0.89 2.60 80 أكاديمي

1.21 0.38 
 0.81 2.40 46 إداري 

 الوعي االستراتيجي الداخلي
 0.99 2.54 80 أكاديمي

0.23 0.06 
 0.83 2.50 46 إداري 

 الخارجيالوعي االستراتيجي 
 0.91 2.59 80 أكاديمي

0.31 0.97 
 0.98 2.65 46 إداري 

 الوعي االستراتيجي املستقبلي
 0.99 2.51 80 أكاديمي

0.43 0.27 
 0.95 2.59 46 إداري 

 الدرجة الكلية
 0.90 2.56 80 أكاديمي

0.14 0.36 
 0.85 2.53 46 إداري 

أن القيمة االحتمالية في  (10يتضح من الجدول )

(، وبذلك 0.05الدرجة الكلية كانت أكبر من مستوى الداللة )

يستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة  α≤ 0.05) الداللة

ْعَزى ملتغّير طبيعة العمل )على االستبانة ككل وعلى جميع 
ُ
ت

املجاالت(، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية، ويمكن أن 

ُيْعَزى ذلك إلى تفرد اإلدارة العليا بعملية التخطيط 

االستراتيجي واقتصارها على مشاركة بعض العاملين، وبالتالي 

ضوح الرؤية االستراتيجية لدى غالبية املوظفين سواء عدم و 

 من كان منهم يعمل باملجال األكاديمي أو اإلداري.  

النتائج املتعلقة باإلجابة عن ال سددددددددداؤل الثالث ال ي ينص  .3

عددلددى: مدددددددا الددرؤيدددددددة املددقددتددرحدددددددة لددتددحسددددددددددددددديددن مسدددددددددددددددتددوى الددوعددي 

 االستراتيجي لدى العاملين في كلية فلسطين التقنية؟

لهدف الرئيس للدراسة الحالية يتمثل في من منطلق أن ا

التوصل إلى رؤية مقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى 

العاملين في كلية فلسطين التقنية، وفي ضوء ما أشارت إليه 

الدراسة امليدانية، سوف تم عرض الرؤية املقترحة من خالل 

 الخطوات املنهجية التالية:

 ومنطلقاتها فلسفة الرؤية املقترحة  .أ

تقوم الرؤية املقترحة على فلسفة مستمدة من طبيعة 

املجتمع الفلسطيني في محافظات غزة والتحّديات االجتماعية 

 عن املتغّيرات 
ً
واالقتصادية والسياسية التي تواجهه، فضال

رات البيئية في عالم  الدولية واإلقليمية وتفاقم سرعة وحدة الّتغيُّ

طبيعة املشهد الحالي واملتغيرات التي اليوم، وذلك دون إغفال ل

يشهدها املجتمع الفلسطيني، والعوامل املؤثرة في مؤسساته 

التعليمية بشكل عام، لذا فالرؤية املقترحة تقوم على فلسفة 

مفادها ضرورة تحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين 

ات يفي كلية فلسطين التقنية لزيادة قدرتهم على مواجهة والتحّد 

رات التي يزخر بها العالم املعاصر، بما يساعد الكلية في  والّتغيُّ

تحقيق األهداف التي وجدت ألجلها، وتحسين مستوى الوعي 



 كلية فلسطين التقنيةرؤية مقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في 
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االستراتيجي لدى العاملين في كلية فلسطين التقنية يتطلب صياغة 

ة وضرورة تحسين  رؤية تستند على مجموعة مرتكزات توضح أهمّيِّ

جي لدى العاملين في الكلية، وتتمثل أهم مستوى الوعي االستراتي

 هذه املرتكزات فيما يأتي:

املنظمات املعاصرة تعيش في عصر يتسم بالتشابك والتعقد  (1

طى، كما أنها تعمل في بيئات فوضوية 
ُ
والتطور ُمتسارع الخ

 سريعة التغير شديدة االضطراب والغموض وعدم التأكد.

تسارعة في محيط املنظما (2
ُ
غييرات امل لى ت املعاصرة تفرض عالتَّ

ر لتتمكن من  تلك املنظمات ضرورة مسايرة حركة الّتغيُّ

 تحقيق أهدافها. 

نجاح املنظمات يعتمد بشكل كبير على نجاعة قراراتها في  (3

التعامل مع الظروف البيئية، وقدرتها على التكّيف مع 

غييرات املذهلة التي تموج بها البيئة العصرية.  التَّ

 للتحسين والتطوير  الوعي االستراتيجي (4
ً
 أساسيا

ً
ُيعد مطلبا

املستمرين, وزيادة فاعلية املنظمات في مواجهة التغّيرات 

 البيئية املتسارعة.

 .أساس التفكير االستراتيجي الفعالالوعي االستراتيجي  (5

 الوعي االستراتيجي مطلب عصري متعدد الفوائد واألهداف. (6

 لتعزيز  (7
ً
ية القدرة التنافسالوعي االستراتيجي يعتبر مدخال

 للمنظمات املعاصرة.

حاجة املنظمات للوعي االستراتيجي يتضح من خالل توجيهه  (8

ملسيرتها, ومساهمته في تحديد اتجاهها، واستثمار مواردها 

 .إلحداث التغيير نحو األفضل

غييرات التي تشهدها الحياة العصرية تفرض  (9 التحّديات والتَّ

نية، األمر الذي يجعل انعكاساتها بقوة على الكليات التق

التخطيط ملواجهتها، ودراسة انعكاساتها، والتأقلم معها، 

ة.  في غاية األهمّيِّ
ً
 واإلفادة منها، هدفا

االهتمام بتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين  (10

، وإنما ضرورة تفرضها 
ً
 ترفيا

ً
في الكليات التقنية لم يعد خيارا

 متغّيرات العصر وتداعياته.

 اف الرؤية املقترحةأهد .ب

تقديم مجموعة من اإلجراءات تهدف الرؤية املقترحة إلى 

ي فواملسئولين وصانعي القرار مخططي السياسات واآلليات إلى 

الوعي  تحسين مستوى كلية فلسطين التقنية لالستفادة منها في 

االستراتيجي لدى العاملين في الكلية كاستجابة منطقية لتحدّيات 

  وتداعياته.العصر 

 مصادر بناء وصياغة الرؤية املقترحة .ج

اعتمدت عملية بناء وصياغة الرؤية االستراتيجية على 

مصدرين رئيسيين وهما: اإلطار النظري للدراسة، ونتائج الدراسة 

 امليدانية، وذلك لتحقيق الهدفين اآلتيين: 

تحسين الوعي االستراتيجي لدى العاملين في كلية فلسطين  (1

 (.%51ليزيد عن )التقنية 

بات الالزمة لتحسين مستوى الوعي  (2
ّ
تحديد االحتياجات واملتطل

 االستراتيجي لدى العاملين في كلية فلسطين التقنية.

 ضبط الرؤية املقترحة  .د

لضبط الرؤية املقترحة والتأكد من صدقها واتساق 

بنودها ومحاورها مع أهداف الدراسة وصالحيتها للتطبيق في البيئة 

ية، تم عرض الرؤية املقترحة في صورتها األولية على الفلسطين

مجموعة من املحكمين املتخصصين في مجال العلوم اإلدارية، 

(، وقد تم إجراء التعديالت التي أشار إليها املحكمون، 6وعددهم )

وبعد إجراء تلك التعديالت، تم توثيق الشكل النهائي للرؤية 

سهمت مالحظاتهم القيمة في تنقيح أواعتماده من املحكمين، وقد 

 وإثراء الرؤية املقترحة. 

 مكونات الرؤية املقترحة وآليات تنفي ها .ه

بعد دراسة وتحليل األدبيات املتعلقة بموضوع الدراسة 

الحالية، وفي ضوء نتائج الدراسة امليدانية، يمكن طرح مجموعة 

كلية  يلتحسين الوعي االستراتيجي لدى العاملين فمن املستقبليات 

 ، ويمكن عرضها وفق املكونات التالية:فلسطين التقنية

  سبل تحسين مستوى الوعي االستراتيجي الحالي لدى

 العاملين في كلية فلسطين التقنية:

 املينلدى العيمكن تحسين مستوى الوعي االستراتيجي الحالي 

 في كلية فلسطين التقنية من خالل تطبيق املستقبليات التالية:

للعاملين باملشاركة في صياغة االستراتيجية العامة السماح  (1)

 للكلية.

تنظيم دورات تدريبية لتمكين العاملين وتزويدهم بكل ما  (2)

يحتاجون إليه من معارف ومهارات تساعدهم في صياغة 

 االستراتيجيات.

 وضع استراتيجيات وبرامج مرنة لتنفيذ املهام واألنشطة. (3)

العاملين نحو تحقيق وضع رؤية استراتيجية لتوجيه جهود  (4)

 االستراتيجية العامة.
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عقد لقاءات مفتوحة لزيادة معرفة العاملين ببنود الخطة  (5)

االستراتيجية، إضافة إلى عقد ورش عمل ملناقشة آليات 

 تنفيذها مع العاملين.      

إجراء دراسات مستمرة لسوق العمل للعمل على تلبية  (6)

 احتياجاته من التخصصات املختلفة.

رات للعاملين حول التخطيط االستراتيجي لتمكينهم تنظيم دو  (7)

 وتوسيع مداركهم حول مفاهيمه ومتطلباته. 

 إشراك جميع العاملين في صياغة بنود الخطة االستراتيجية. (8)

 إجراء استطالع دوري آلراء املستفيدين من خدمات الكلية.  (9)

 تطوير الكادر  (10)
ً
مواكبة التطورات في جميع املجاالت وخصوصا

 ما يحقق التميز.البشري وب

  سبل تحسين مستوى الوعي االستراتيجي الداخلي لدى

 العاملين في كلية فلسطين التقنية:

لدى يمكن تحسين مستوى الوعي االستراتيجي الداخلي 

في كلية فلسطين التقنية من خالل تطبيق املستقبليات  العاملين

 التالية:

دارة تبادل األفكار الخاصة بتنفيذ االستراتيجية بين اإل  (1)

 والعاملين.

 التزام اإلدارة بمبادئ الشفافية االستراتيجية. (2)

االعتماد على األساليب العلمية في اتخاذ القرارات  (3)

 االستراتيجية.

 لتطبيق االستراتيجية. تنظيمي مناسب تهيئة مناخ (4)

 ربط صياغة االستراتيجية بقيم التميز. (5)

الزمة الإشراك العاملين في وضع اآلليات والخطوات اإلجرائية  (6)

 لتحقيق األهداف االستراتيجية.

وضع االستراتيجية باالستناد إلى معلومات مستمدة من  (7)

 مقاييس األداء الفعلية.

وضع استراتيجيات واقعية للتعامل مع املشكالت والظروف  (8)

 الطارئة.

وضع خطة لالستثمار األمثل إلمكانيات الكلية البشرية  (9)

 واملادية. 

 اعلة بين اإلدارة والعاملين. توفير قنوات اتصال وتواصل ف (10)

  سبل تحسين مستوى الوعي االستراتيجي الخارجي لدى

 العاملين في كلية فلسطين التقنية:

يمكن تحسين مستوى الوعي االستراتيجي الخارجي لدى العاملين 

 في كلية فلسطين التقنية من خالل تطبيق املستقبليات التالية:

رات جية في استشعار التّ التميز بالبراعة والرشاقة االستراتي (1) غيُّ

 البيئية واالستجابة لها بفعالية.

فئات  لجميعأخذ معدالت النمو السكاني ومعدالت األجور  (2)

 املجتمع بعين االعتبار عند تحديد التوجهات االستراتيجية.

أخذ املناخ السياس ي السائد في املجتمع بعين االعتبار عند  (3)

 وضع االستراتيجية.

ظيمية للتكّيف مع مختلف الظروف وضع استراتيجيات تن (4)

 البيئية.

زيادة االهتمام بإجراء التحليل البيئي للتعرف إلى الفرص  (5)

 والتهديدات.

رات البيئية دون  (6) تعديل االستراتيجية لتتناسب مع الّتغيُّ

 اإلخالل بالتوجه االستراتيجي العام للكلية.

التميز باملرونة وخفة الحركة االستراتيجية والقدرة على  (7)

 الحتياجات املجتمع الخارجي.
ً
 تكييف األداء وفقا

وضع برامج استراتيجية لتبادل األفكار واملعارف مع  (8)

 مؤسسات القطاعين العام والخاص.

أن تتحمل اإلدارة مسئولية القرارات االستراتيجية املتخذة  (9)

 والنتائج املترتبة عليها.

نسج عالقات تعاون وشراكة وتحالفات استراتيجية مع   (10)

 جامعات ومؤسسات متعددة بهدف تبادل املعارف والخبرات.

  سبل تحسين مستوى الوعي االستراتيجي املستقبلي لدى

 العاملين في كلية فلسطين التقنية:

يمكن تحسين مستوى الوعي االستراتيجي املستقبلي لدى 

ليات قنية من خالل تطبيق املستقبالعاملين في كلية فلسطين الت

 التالية:

وضع استراتيجيات ابتكارية لضمان السيادة االستراتيجية  (1)

 والحفاظ على مكانة الكلية في البيئة التنافسية. 

االعتماد في اتخاذ القرارات على وضع استراتيجيات بديلة  (2)

 ملواجهة الظروف واالحتماالت املستقبلّية.

وتحالفات استراتيجية مع نسج عالقات تعاون وشراكة  (3)

 كليات وجامعات متعددة بهدف تبادل املعارف والخبرات.

 االعتماد على األساليب العلمية في استشراف املستقبل.  (4)

االعتماد على األساليب العلمية في توقع االحتماالت  (5)

 على االستراتيجية.
ً
 أو إيجابا

ً
 املستقبلّية املؤثرة سلبا

ة مع الرؤية املستقبلّية الحرص على توافق االستراتيجي (6)

 للكلية.



 كلية فلسطين التقنيةرؤية مقترحة لتحسين مستوى الوعي االستراتيجي لدى العاملين في 
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وضع خطة إجرائية لتعزيز مقومات التحالف االستراتيجي مع  (7)

 املؤسسات األخرى.

استشراف مستقبل الكلية من خالل دراسة عدة  (8)

 سيناريوهات وبدائل.

 تطوير استراتيجيات مستقبلّية لتحسين األداء.  (9)

إشراك العاملين في وضع رؤية مستقبلّية واضحة لكيفية  (10)

 حقيق األهداف االستراتيجية للكلية.ت

 املعوقات التي قد تواجه تنفي  الرؤية املقترحة 

من املحتمل ظهور بعض املعوقات التي قد تعترض تطبيق 

 الرؤية املقترحة، وتتمثل فيما يلي:

 وتتمثل في:معوقات مادية:  (أ

 الضائقة املالية التي تمر بها الكلية. (1)

 االستراتيجي.قلة امليزانيات املخصصة للتخطيط  (2)

عدم تخصيص مكافآت مادية للقائمين على تنفيذ  (3)

 الخطط االستراتيجية.

نقص املوارد الداعمة لتنفيذ الخطط االستراتيجية  (4)

 باألقسام. 

عدم وجود الئحة للحوافز مرتبطة بتحقيق األهداف  (5)

 االستراتيجية. 

 وتتمثل في:معوقات بشرية:  (ب

إلداريددة ضدددددددددددددعف مشدددددددددددددداركددة أعضدددددددددددددداء الهيئتين األكدداديميددة وا (1)

 بشكل عام في وضع الخطط االستراتيجية.

غموض مفهوم التخطيط االستراتيجي وعدم االهتمام  (2)

بتحسين مستوى الوعي بمفاهيم التخطيط االستراتيجي 

 لدى العاملين.       

نقص الكوادر البشرية املؤهلة لتنفيذ الخطط  (3)

 االستراتيجية.

ين األكاديمياهتمام بعض العاملين سواء اإلداريين منهم أو  (4)

 بأداء أعمالهم التقليدية فقط.

ضعف االهتمام بتدريب العاملين في مجال التخطيط  (5)

 االستراتيجي.

عدم وجود معايير واضحة الختيار رؤساء األقسام واإلدارة  (6)

 العليا. 

 

 

 وتتمثل في:معوقات تنظيمية:  (ج

تركيز اإلدارة العليا على األعمال اليومية أكثر من التركيز  (1)

 اف بعيدة املدى.على األهد

عدم إشراك املجتمع املحلي في وضع خطط األقسام  (2)

 بالكلية. 

وجود فجوة بين التخصصات املقدمة ومتطلبات سوق  (3)

 العمل. 

ضعف متابعة قسم الجودة ملدى تنفيذ الخطة  (4)

 االستراتيجية. 

امليدددددل الطبيعي لددددددى بعض القيدددددادات اإلداريدددددة لالحتفددددداظ  (5)

 بالسلطة.

 عملية صناعة القرار بالكلية.عدم إشراك العاملين في  (6)

 وتتمثل في:معوقات إدارية:  (د

عدم وجود لجنة لإلشراف على التخطيط االستراتيجي في  (1)

 الكلية.

 عدم تهيئة بيئة عمل مرنة داخل الكلية.  (2)

 االعتقاد السائد بأن رؤية القسم ورسالته مجرد شعارات.  (3)

 عدم القيام بإجراء التقييم املستمر للخطة االستراتيجية. (4)

عدم إعطاء أهمية للخطة االستراتيجية وبنودها واعتبارها  (5)

 مجرد ش يء شكلي. 

 املركزية في عملية اتخاذ القرارات.  (6)

  الحلول املقترحة للحد من املعوقات التي قد تواجه

 تنفي  الرؤية املقترحة

 يمكن التغلب على املعوقات سابقة الذكر من خالل:

قافة جزًء من الثنشر ثقافة التخطيط االستراتيجي وجعلها  (1)

 العامة للكلية.

توفير الدعم الكافي إلتمام بنود الخطة االسدددتراتيجية سدددواء  (2)

 من حيث الدعم املالي أو اإلداري. 

االهتمام بتدريب العاملين في مجال التخطيط االستراتيجي  (3)

 ومفاهيمه وآليات تنفيذ الخطط. 

 إشراك املجتمع املحلي في صياغة خطط الكلية وأقسامها.  (4)

 لتلبية  (5)
ً
 ومضمونا

ً
العمل على تطوير التخصصات شكال

 احتياجات سوق العمل الفعلية.

 تهيئة بيئة عمل مرنة وداعمة لنجاح الخطة االستراتيجية. (6)
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إشراك العاملين والطلبة في عملية التخطيط االستراتيجي  (7)

 وعملية اتخاذ القرار. 

اعتماد معايير الكفاءة والتميز في اختيار أعضاء اإلدارة  (8)

 العليا. 

تشكيل لجنة دائمة مهمتها مراجعة وإعادة صياغة  (9)

 سياسات تطبيق التخطيط االستراتيجي. 

عقد ورش عمل ملختف فئات العاملين في الكلية لشرح  (10)

 الخطة االستراتيجية ودور كل قسم في إنجاحها.

(11)  
ً
 ودوليا

ً
تبادل الزيارات مع الجامعات والكليات الرائدة محليا

 وتجاربهم. للتعرف إلى خبراتهم 

 قائمة املراجع

 املراجع العربية: 

 بمستوى  وعالقتها القيادية (. املهارات2018عبد ) محمد اشتيوي،

 فلسطين كلية في نظر العاملين وجهة من الوظيفي األداء

 جامعة مجلة االستقالل، فلسطين، التقنية، جامعة

 .106-63(، 1)3لألبحاث،  االستقالل

 تحقيق في وأثرها العمل (. بيئة2015)محمد  منصور  األيوبي،

 الكليات التقنية على تطبيقية املؤسس ي: دراسة التميز

 البلح، فلسطين، مجلة غزة، دير محافظات في الحكومية

-106، 2والدراسات،  لألبحاث التقنية فلسطين كلية

137. 

(. املعجم التربوي، الجزائر: املركز 2009الجهوية، ملحقة سعيدة )

 للوثائق التربوية، وزارة التربية الوطنية.الوطني 

الحدراوي، رافد حميد والذبحاوي، عامر عبد كريم والزبيدي، 

(. دور الوعي االستراتيجي في تحقيق 2020حيدر حمودي )

االستدامة التنظيمية: دراسة استطالعية في معمل 

اسمنت النجف األشرف، العراق، مجلة آداب الكوفة، 

1(43 ،)499-522. 

(. أثر الوعي االستراتيجي في تعزيز السلوك 2021، دنيا كريم )حسن

الريادي للمنظمة: دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين 

في مطار النجف األشرف الدولي، الجامعة العراقية، مجلة 

 .399-375، 22دنانير، 

(. درجة تطبيق عناصر الهندسة 2021الحيلة، آمال عبد املجيد )

ونوميكس( وعالقتها بمستوى السعادة البشرية )األرج

 التنظيمية: دراسة حالة كلية فلسطين التقنية، دير

البلح، فلسطين، مجلة كلية فلسطين للدراسات 

 . 325-270(، 1)8واألبحاث، 

راض ي، ميرفت محمد وأبو شمالة، ديانا عبد الناصر وهنية، 

 الذكية املنظمة أبعاد تطبيق (. واقع2018شيماء موس ى )

 التقنية فلسطين كلية في اإلبداع التقني بمستوى  تهوعالق

فيها، جامعة العلوم  نظر العاملين وجهة من البلح بدير

 جودة لضمان العربية والتكنولوجيا، اليمن، املجلة

 .110-75(، 36)11الجامعي،  التعليم

(. مستوى الوعي البيئي لدى األمهات: دراسة 2021زوبير، لفقير )

من األمهات بمدينة برج بوعريريج، ميدانية على عينة 

جامعة عاشور زيان الجلفة، الجزائر، مجلة امليدان 

-219(، 1)4للدراسات الرياضية واالجتماعية واإلنسانية، 

237. 

(. معجم املصطلحات 2003شحاتة، حسن والنجار، زينب )

 التربوية والنفسية، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.

(. اإلدارة االستراتيجية بين الفلسفة 2019الطوخي، محمد محمد )

والتنفيذ، جامعة املنصورة، مصر، مجلة كلية التربية 

 .1237-1190(، 2)106باملنصورة، 

(. الوعي االستراتيجي وتأثيره على التميز 2019عيد، أيمن عادل )

املؤسس ي للجامعات املصرية من خالل االلتزام التنظيمي 

الشيخ، مصر، مجلة كمتغير وسيط، جامعة كفر 

 .596-551، 6الّدراسات التجارية املعاصرة، 

(. أساليب التخطيط االستراتيجي بين 2020عيد، سعاد محمد )

الوعي واالستخدام: دراسة تحليلية لبعض الخطط 

الجامعية، جامعة بنها، مصر، مجلة كلية التربية، 

31(123/5 ،)83-190. 

(: دور 2014ل عبد هللا )فتحي، سلطان عبد الرحمن واملختار، جما

متطلبات الريادة االستراتيجية في تعزيز املزايا التنافسية 

للمدارس األهلية: دراسة استطالعية آلراء عينة مختارة 

من أعضاء الهيئة التدريسية في املدارس األهلية في 

محافظة نينوي، الجامعة املستنصرية، العراق، مجلة 

 .119-102(، 99)37اإلدارة واالقتصاد، 

الفتالوي، ميثاق هاتف والقطان، مناف عبد الكاظم وعبد هللا، 

(. تأثير الوعي االستراتيجي على السيادة 2020حسين علي )

االستراتيجية عبر الدور الوسيط للتعلم االستراتيجي: 

دراسة اختبارية آلراء عينة من تدريس ي الجامعات األهلية 

تنصرية، في محافظة البصرة/ العراق، الجامعة املس

 .42-26، 126العراق، مجلة اإلدارة واالقتصاد، 
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