
 
 

1 

 ة ودورها في تحقيق التميز المؤسسيالقيادة التحويلي  

 من وجهة نظر أساتذة التعليم المهني والتقني في لبناندراسة تجريبية 

 - جامعة الجنان فيطالب دكتوراه أستاذ محاضر في المعهد الفني التربوي /معركة و، حسين محمد سعدالناشر: 

 huosseinsaad@yahoo.com .لبنان /طرابلس

 vp.s@jinan.edu.lb .جامعة الجنان/  كلية إدارة االعمالفي عضو الهيئة التعليمية  ،حجازيأحمد أ.د بسام 

 

 لخص الدراسةم  

من خالل دراسة  ودورها في تحقيق التميز المؤسسي ةالقيادة التحويلي  تمحور عنوان الدراسة حول 

وضع إطار نظري  إلىوهدفت الدراسة ، تجريبية أجريت على أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان

يشخص موضوع أبعاد القيادة التحويلية في ميدان التعليم المنهي والتقني في لبنان، وما يتصل بها من 

التعرف على أبعاد يز المؤسسي، وفي تحقيق التم قدرات تعزز الموقع القيادي اإلداري واألكاديمي

اإلدارية ن مجتمع الدراسة من الهيئتين تكو   القيادة التحويلية في التعليم المهني والتقني في لبنان.

، موظفًا 711قصدية مكونة من عينة  اختيار ، حيث تم  من معاهد المهني والتقني في لبنان واألكاديمية

اختبار  الوصفي التحليلي، وعلى االستبيان كأداة للدراسة، وقد تم   واعتمد الباحثان على المنهج

مجموعة من  الدراسة إلىتوصلت . م مجموعة من األساليب اإلحصائيةفرضيات الدراسة باستخدا

 قيادة تتميز باألبعاد التالية: تمتلك التعليم المهني والتقني محل الدراسةعاهد مأن  أهمها: االستنتاجات،

على إجابات  وذلك باالعتمادة، االعتبارية الفردي  ، االستثارة الفكرية، التأثير المثالي، التحفيز

توجد عالقة ذات داللة ، كما أنه فقة مرتفعة على وجود هذه األبعادبدرجة مواالتي جاءت المبحوثين 

 االعتبارية-الفكري ة  االستثارة-زالتحفي-المثاليالتأثير أبعاد القيادة التحويلية المتمثلة بـ )إحصائية بين 

أوصت الدراسة بجملة وقد  وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم المهني والتقني في لبنان.( الفردي ة

ي ادة منها في مؤسسات التعليم المهناالستف من التوصيات والمقترحات والتي يأمل الباحثان أن يتم  

 والتقني.

 .القيادة التحويلية، التميز المؤسسي، التعليم المهني والتقني :يةالكلمات المفتاح
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Abstract 

The study aimed to demonstrate the role of transformational leadership in 

achieving institutional excellence through an experimental study conducted 

on professors of vocational and technical education in Lebanon. 

Administrative and academic leadership in achieving institutional 

excellence, and identifying the transformational dimensions of leadership in 

vocational and technical education in Lebanon. The study population 

consisted of the administrative and academic bodies of the vocational and 

technical institutes in Lebanon, where an intentional sample of 177 

employees was chosen, and the two researchers relied on the descriptive 

analytical approach, and on the questionnaire as a study tool, and the study 

hypotheses were tested using a set of statistical methods. The study reached 

a set of conclusions, the most important of which are: The professional and 

technical institutes in Lebanon possess leadership characterized by the 

following dimensions: the ideal effect, motivation, intellectual arousal, and 

individual legal status, depending on the responses of the respondents that 

came with a high degree of approval of the existence of these dimensions, 

and there is also a statistically significant relationship between the 

dimensions of transformational leadership represented By (ideal effect - 

stimulation - intellectual stimulation - individual consideration) and 

achieving institutional excellence in the vocational and technical education 

sector in Lebanon. The study recommended a set of recommendations and 

proposals, which the researchers hope will be used in vocational and 

technical education institutions. 

Key words: transformational leadership, organizational excellence, 

professional and technical education. 
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 مقدمة الدراسة

جل تقديم خدمة أفضل ؤسسات من أمتتالحق التطورات التكنولوجية وتتسارع نحو النهوض بال

التميز في أدائها لكي تستمر وتنهض وتسير مع المؤسسات  إلىلجمهورها فتسعى المؤسسات 

عد من تبني قيادة حكيمة تكون ذات ب   المتطورة والمتقدمة في جميع المجاالت، ولكي يحصل ذلك ال بد  

القيادية التي أنتجها التقدم  األنماطتحويلي ورؤية ثاقبة في استشراف المستقبل وما هو مجهول. ومن 

قدرته العالية على قيادة المنظمة في ب والذي يتميز العلمي والتطور التقني نمط القيادة التحويلية

ن خالل الـتأثير في سلوكيات المرؤوسين وتنمية قدراتهم مواجهة التحديات والتطورات الحديثة، م

وتشجيعهم على مواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه  عن طريق فتح المجال أمامهم اإلبداعية

 مؤسساتهم.

ذلك النمط القيادي الذي  إلىمن غيرها  أكثر-تلك المنظمات  إحدى-التعليمية  المؤسسات تحتاج

لهم في البحث عن  فين العاملين فيها، وإتاحة الفرصكامنة داخل الموظيستطيع تفجير الطاقات ال

مما يستدعي لعمل بما يتفق والتغيرات المحيطة ا ألنظمةالجديد في مجال العمل والتحديث المستمر 

توافر قيادة تحويلية لدى القائمين على قطاع التعليم المهني والتقني تعمل على تحقيق التميز بهذه 

 داء دورها على أكمل وجه.المؤسسات أل

 الً: مشكلة الدراسة وتساؤالتهاأو  

القيادة التحويلية في تحقيق التميز ما دور التالية:  اإلشكالية الرئيسةمشكلة الدراسة بطرح  تحددت

 المؤسسي بقطاع التعليم المهني والتقني في لبنان؟

 الرئيسة التساؤالت الفرعية التالية: اإلشكاليةتفرع عن وي

وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم التأثير المثالي داللة إحصائية بين  عالقة ذاتهل يوجد  .7

 المهني والتقني في لبنان؟

وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم المهني التحفيز داللة إحصائية بين عالقة ذات هل يوجد  .2

 والتقني في لبنان؟

داللة إحصائية بين االستثارة الفكرية وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم  ل يوجد عالقة ذاته .3

 المهني والتقني في لبنان؟
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وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع  االعتبارية الفرديةداللة إحصائية بين  عالقة ذات هل يوجد .4

 التعليم المهني والتقني في لبنان؟

 : أهداف الدراسةثانيا

دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم المهني  سعت الدراسة إلى إظهار

 والتقني في لبنان من خالل األهداف التالية:

وضع إطار نظري يشخص موضوع أبعاد القيادة التحويلية في ميدان التعليم المنهي والتقني في  .7

واألكاديمي في تحقيق التميز لبنان، وما يتصل به من قدرات تعزز الموقع القيادي اإلداري 

 المؤسسي.

 التعرف على أبعاد القيادة التحويلية في التعليم المهني والتقني في لبنان. .2

اختبار العالقة التأثيرية بين أبعاد القيادة التحويلية وتحقيق التميز المؤسسي على مستوى  .3

 اإلداريين واألكاديميين في المعاهد الفنية والتقنية.

 للدراسة اإلطار النظري

في الفكر اإلداري، وتركز  ة من المفاهيم الحديثة نسبيًاالقيادة التحويلي   عد  ت   :تحويليةالقيادة الأوال: 

ا على التمييز بين التوجه نحو التغيير والتوجه نحو الثبات واالستقرار، فالقادة التحويليون أساسً 

نشط سيادة القيم وت ثير تفكيرهم نحو إيجاد جل رفع الروح المعنوية، وت  تباعهم من أيوفرون محفزات أل

 (.42ص، 2174معالجات جديدة وإبداعية للمشكالت التي تواجههم أثناء تنفيذ األعمال. )الدليمي، 

وقد عرفها علوان بأنها:"عملية المشاركة التي ينسق من خاللها القادة والمرؤوسين جهودهم للوصول 

إذ تدعو القيادة التحويلية إلى التغيير  (.7127، ص2171 إلى تحقيق أهدافهم التنظيمية" )علوان،

 البيئة الداخلية والخارجيةوالتطوير الدائمين في المنظمة لمواجهة التطورات في 

(Hunt&Fitzgerald,2013, p30 ولكي تحقق المنظمات عامة والمنظمات التعليمية .) خاصة

وتستطيع ترجمتها إلى واقع عملي من خالل إنجاز رسالتها في المجتمع أو البيئة التي تعمل فيها 

والعمليات التي توفر  أهدافها المحددة ضمن هذه الرسالة، فإنها تمارس العديد من الوظائف واألنشطة

 يمكنها من الوصول إلى غاياتها، مناًخا تنظيميًا إيجابيًا
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هذه الفعاليات التنظيمية يعزز تها هي المؤثر الجوهري الذي إذ تبقى القيادة التحويلية وكيفية ممارس 

لما  وتأسيًسا (.33ص، 2174األداء )السوداني، باتجاه تحقيق النجاح والتميز في  ويدعمها المختلفة

هي القيادة التي تعمل على خدمة التغيير، وتتعدى تقديم الحوافز  القيادة التحويلية ن  القول بأسبق يمكن 

على اإلبداع  هموتشجع العاملين فيها منظمات التعليمية وتحفزمقابل الوصول إلى األداء المتميز في ال

الثقة المتبادلة بينهم وبين القادة  تسودهإلى مضاعفة جهودهم من خالل بناء جو وتدفعهم  واالبتكار

 .لتحقيق رسالة تلك المنظمات وأهدافها المشتركة

 وقدرات خاصة تميزه عن باقيالقائد التحويلي بخصائص يتصف ة: خصائص القائد التحويليثانيا: 

بالنقاط التالية )آل  تتلخص أهم الخصائص التي يجب أن يتصف بها القائد التحويليومن المجموعة، 

 (:71، ص2173فطيح، 

 .القدرة على إعادة تشكيل الثقافات التنظيمية مع موائمة هذه الثقافات مع األنظمة اإلدارية .7

، ويشجعهم على التفكير بطريقة إبداعية ومبتكرة اًل تباعه على وضع مصالح الفريق أو  تحفيز أ .2

 .لحل المشاكل

المهارة في مواجهة الظروف الغامضة والمعقدة والمستقبلية، وتحقيق أهداف المنظمة بأقل  .3

 .التكاليف واالستخدام األمثل للموارد

القابلية تتميز بالمرونة ولخلق منظمات مبتكرة ومتجددة القائد التحويلي  وكيل تغيير، يسعى .4

 .للتكيف مع البيئة المحيطة

في هذه الدراسة على أبعاد القيادة التحويلية المتمثلة بـ  انمد الباحثتعا :ةأبعاد القيادة التحويلي  ثالثا: 

 ، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية(.الدافعية االلهامية)التأثير المثالي، 

بها القائد بطرق مثيرة لإلعجاب، بما يضمن اتخاذ مواقف هي الدرجة التي يتصرف  :التأثير المثالي

محددة من قبل العاملين، تتفق مع القائد الذي لديه مجموعة واضحة من القيم ويكون بمثابة قدوة 

 (.A.James&Ogbonna,2013, p356للعاملين )

اآلخرين واستخدام الرموز عد عن قدرة القائد على إيصال توقعاته إلى عبر هذا الب   الدافعية اإللهامية:

 الجهود والتعبير عن األهداف المهمة بطريقة بسيطة، إذ القائد التحويلي يكون متفائاًل  لتركيز

 (.Tims et all,2011, p123ا حول المستقبل )ومتحمسً 
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عد إلى قدرة القائد على جعل اآلخرين يفكروا بطرق جديدة ألداء يشير هذا الب   :االستثارة الفكرية

ألفكار جديدة تثير التابعين لتشخيص المشاكل وتشجيعهم على تقديم الحلول المحتملة  وابتكاره العمل

 (.Atkinson&Pilgreen, 2011, p4إبداعية ودعم النماذج الجديدة ألداء العمل ) لها وبطرق

العاملين ع بلطف واهتمام إلى تظهر هذه الصفة من خالل أسلوب القائد الذي يستم :االعتبارية الفردية

 اخاصً  اوإدراكه للفروق فيما بينهم، وال سيما فيما يتعلق بحاجتهم للنمو المهني، ويولي اهتمامً ، معه

 لمشكالتهم، وكذلك إنجازاتهم من خالل حتياجات التابعين بصفة مستقلة ويساعدهم في إيجاد حل  ال

ا وبطرق شخصيً  اتبني استراتيجيات التقدير واإلطراء، ويتصف بهذا الصفة القائد الذي يعطي اهتمامً 

 (.01ص ،2174التعامل معهم. )الدليمي،  مختلفة للعاملين الذين يتم  

ني التي أدت امفهوم التميز المؤسسي على مجموعة من المع دل  ي :مفهوم التميز المؤسسيرابعا: 

أعلى مستوى من  كما تعدد معاينته في مختلف مجاالت الحياة، إذ يمثلإلى تفاعل األفكار المتصلة به 

ة التي توجه العاملين لتحقيق منتجات االستراتيجي  فهو مستويات التميز التي يمكن أن تحققه المنظمة. 

التميز المؤسسي ف ذلك،وء وفي ض (.71ص ،2172يوسف وخدمات فريدة وموجهة لخدمة العمالء )

جات إلى مستوى يضاهي المستوى األفضل بالنظم المماثلة بالخارج االرتقاء بالخدمة أو المنت هو

 .كاف ة المجاالت المنظمةز في ضمن توجه إداري قادر على االرتقاء لمستوى المنافس وتحقيق التمي

باالعتماد على أمر واحد وإنما هناك جملة التميز المؤسسي ال يبني  :التميز المؤسسي أهدافرابعا: 

 ،2177من األهداف التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها فباإلمكان إجمالها بما يأتي )العبادي، 

 (:01ص

توفير مجموعة من المعايير التي تسهم في التحقيق من مدى قدرة الوحدات التنظيمية في المنظمة  .7

 القوة والضعف في أداء المنظمة.من تحقق أهدافها وللتمكن من تحديد نقاط 

إظهار مدى الكفاءة المؤسسية في الحد من إهدار الموارد المالية من خالل تقليل التكاليف  .2

وهذا  ،والنفقات بما ال يؤثر على جودة الخدمات المقدمة واستثمار الموارد البشرية بصورة أفضل

 المتاحة لها واستثمارها ببراعة. بدوره يظهر مدى كفاءة اإلدارة في استغاللها لكافة الموارد

ة لتحقيق تميز في األداء مع تحفيز اإلدارات لوضع نظم خلق بيئة تنافسية بين المستويات اإلداري   .3

 ومعايير متطورة وعادلة لتوزيع المكافآت لتحقيق نتائج فاعلة لتطوير التميز في أداء المنظمة.
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 أبعاد التميز المؤسسيخامس: 

 (.20، ص2177الرئيسية للتميز مايلي: )أبو جمعة،  إن من أهم المفاهيم .7

القيادة وثبات الغاية حيث أن القائد هو الداعم لجميع منهجيات التميز وذلك من خالل تشجيع  .2

 الموظفين على التقدم والتميز.

التميز المستمد من المتعاملين إذ تؤكد كل مداخل التميز أن العميل هو مصدر الحكم األخير على  .3

 (.21، ص2171لخدمات ونوعية اإلنتاج )الحجيج، مستوى ا

التوجيه االستراتيجي من مفاهيم التميز حيث تؤكد منهجيات التميز على أهمية التخطيط  .4

 االستراتيجي في المنظمة وتحقيق التنسيق والتكامل في جميع أجزاء المنظمة.

 التعلم والتحسين المستمر. .0

 الدراسة التطبيقي ة

 منهج الدراسة اًل:أو  

على دراسة  االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد بهدف تحقيق أهداف الدراسة تم  

 ها. ، ويوضح خصائصها وسماتر عنها كًما ونوًعا، ويعب  الظاهرة كما هي واقًعا، ويصفها وصفًا دقيقًا

 : مجتمع وعينة الدراسةثانيًا

في المعاهد  واإلدارية األكاديميةالهيئتين  منبناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها، تمثل مجتمع الدراسة 

ن في الجدول على . وهم موزعوموظفًا 711عددهم بلغ اختيار عينة قصدية  وتم  ، الفنية والتقنية

 موظف إداري. 70مدرس،  720ناظر،  71مدير،  73 الشكل التالي:

 االستبانة وثباتها : صدقاثالث

 : اختبار معامل ألفا كرونباخ7جدول رقم 

 عدد الفقرات  كرو نباخلفا معامل أ فقرات االستبيان

 5 0.889 المثاليالتأثير 

 6 0.947 التحفيز

 6 0.980 االستثارة الفكرية

 6 0.953 االعتبارية الفردية

 15 0.980 التميز المؤسسي
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 لالتساق نباخكرومعامل ألفا  حساب تم   ، بحيثقوة ثبات فقرات االستبانة (7رقم )يظهر الجدول 

 %18131، والتحفيزللفقرات  %18141، والتأثير المثاليللفقرات  %18331وبلغت النسب الداخلي 

للفقرات التميز  %18131، وةالفرديعتبارية قرات االللف %18103فكرية، وللفقرات االستثارة ال

 نتائج الدراسة. اعتمادجيدة جداً ي عتمد عليها في  ، وهي نسبالمؤسسي

 القيادة التحويليةتحليل أبعاد : رابعاً 

 المثاليالتأثير بعد : 2جدول رقم 

 الفقرات الرقم
موافق 

بدرجة 

 عالية جداً 

موافق 

بدرجة 

 عالية

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقاً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب االتجاه

6 
 من السلوك األخالقي بمستوى عال   يتمتع المدير

7803 18101 
موافق بدرجة 

 عالية جدا
 الثانية

 - 3 4 17 14 التكرار 

 - %480 %283 %4187 %0387 النسب
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 بشكل نموذجي تسعى الهيئتين األكاديمية واإلدارية لمحاكاته يتصرف المدير

7831 18322 
موافق بدرجة 

 عالية 
 الرابعة

 - 77 73 31 01 التكرار 

 - %782 %7182 %0183 %3383 النسب

8 
 خبرة تساعده على مواجهة المواقف الصعبة بحنكة المديريمتلك 

7871 18310 
موافق بدرجة 

 عالية جدا
 الثالثة

 4 3 73 03 14 التكرار 

 %283 %781 %7182 %3281 %0387 النسب

9 

القدرة على إقناع الهيئتين األكاديمية واإلدارية لزيادة حماسهم  المديريمتلك 

 18117 7831 للعمل
موافق بدرجة 

 عالية
 الرابعة

 7 3 31 74 14 التكرار 

 %384 %781 %7781 %3782 %4783 النسب

01 
 الهيئتين األكاديمية واإلدارية دير على االهتمام بحاجاتيعمل الم

18133 2812 
موافق بدرجة 

 عالية جدا
 األولى

 0 71 23 10 01 التكرار 

 %283 %087 %7081 %4284 %3383 النسب

 موافق بدرجة عالية 1811 2823 متوسط بعد التأثير المثالي

  SPSSالمصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي الـ 

 مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة ( أن  2خالل مضمون معطيات الجدول رقم ) يالحظ من

ا بدرجة عالية(، وهذا ما يعكس المتوسط )موافقً  كان المثالي متوسط التأثيراالتجاه العام 

 عدم وجود تشتت كبيرعلى  (، وهذا يدل  1811(، وبانحراف معياري )2832الحسابي العام )

ا وترتيبها بحسب األولية وفقً الفقرات ونسبها  وجاءت تكرارات في إجابات العينة المدروسة.

 لآلتي:
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( حيث كانت نسبة آراء المبحوثين من السلوك األخالقي بمستوى عال   المديريتمتع ) (:6الفقرة رقم )

رجة بدافق مو) %4187و (موافق بدرجة عالية جداً ) %0387نسبة  جاءتعلى الشكل اآلتي: 

وكان االتجاه العام  (.غير موافق) %480و (موافق بدرجة متوسطة) %283، بينما (عالية

 (.ثانية)الت هذه الفقرة في المرتبة وحل   (اموافقة بدرجة عالية جدً ) للفقرة

بشكل نموذجي تسعى الهيئتين األكاديمية واإلدارية لمحاكاته( حيث  المدير)يتصرف  (:7الفقرة رقم )

 (موافق بدرجة عالية جداً ) %3383نسبة  بلغتكانت نسبة آراء المبحوثين على الشكل اآلتي: 

غير ) %782، و(موافق بدرجة متوسطة) %7182بينما  (رجة عالية)موافق بد %0183و

وحلت هذه الفقرة في المرتبة  )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة (؟موافق

 (.رابعة)ال

مدير خبرة تساعده على مواجهة المواقف الصعبة بحنكة( حيث كانت نسبة ال)يمتلك  (:8الفقرة رقم )

 %3283و (موافق بدرجة عالية جداً ) %0387نسبة  جاءتآراء المبحوثين على الشكل اآلتي: 

 (غير موافق) %781، و(موافق بدرجة متوسطة) %7182، بينما (رجة عالية)موافق بد

ت هذه وحل   ا()موافقة بدرجة عالية جدً  وكان االتجاه العام للفقرة )غير موافق إطالقًا(. %283و

 (.ثالثة)الالفقرة في المرتبة 

القدرة على إقناع الهيئتين األكاديمية واإلدارية لزيادة حماسهم للعمل(  )يمتلك المدير (:9الفقرة رقم )

 (موافق بدرجة عالية جداً ) %4783نسبة  ن  راء المبحوثين على الشكل اآلتي: إحيث كانت نسبة آ

غير ) %781و (موافق بدرجة متوسطة) %7781بينما  (رجة عاليةبد موافق) %3782و

ً غير موافق ) %384و (موافق ت وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة (.إطالقا

 (.رابعة)الهذه الفقرة في المرتبة 

الهيئتين األكاديمية واإلدارية( حيث كانت  )يعمل المدير على االهتمام بحاجات (:01الفقرة رقم )

 %4284عالية جداً وموافق بدرجة ل %3383نسبة  راء المبحوثين على الشكل اآلتي: بلغتنسبة آ

 %283غير موافق، ول %087موافق بدرجة متوسطة، ول %7081رجة عالية، بينما لموافق بد

ت هذه الفقرة في وحل   ا()موافقة بدرجة عالية جدً  ، وكان االتجاه العام للفقرةلغير موافق إطالقًا

 (.ولى)األالمرتبة 
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 التحفيز بعد :3جدول رقم 

 الفقرات الرقم

موافق 

 بدرجة

عالية 

 جداً 

موافق 

بدرجة 

 عالية

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقاً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب االتجاه

00 
 يحث المدير الهيئتين األكاديمية واإلدارية للعمل بروح الفريق

2874 78777 
موافق بدرجة 

 عالية
 الرابعة

 77 73 21 77 73 التكرار 

 %782 %183 %7784 %3480 %3087 النسب

01 

ا لتحقيق أهداف يهتم المدير بتحفيز الهيئتين األكاديمية واإلدارية ماديً 

 78730 2811 المعهد
موافق بدرجة 

 متوسطة
 السادسة

 22 31 01 43 73 التكرار 

 %7284 %22 %2383 %2187 %7182 النسب

01 

ا لتحقيق أهداف الهيئتين األكاديمية واإلدارية معنويً يهتم المدير بتحفيز 

 78111 7817 المؤسسة
موافق بدرجة 

 عالية
 األولى

 3 1 24 73 13 التكرار 

 %480 %087 %7387 %3087 %4782 النسب

01 
 يعمل المدير على إثارة روح الحماس لدى الهيئتين األكاديمية واإلدارية

2823 78137 
بدرجة موافق 

 عالية
 الخامسة

 73 1 31 30 42 التكرار 

 %183 %4 %71 %43 %2381 النسب

01 

يقوم المدير على تشجيع الهيئتين األكاديمية واإلدارية لتحقيق أكثر مما 

 78120 2813 كانوا يتوقعون
موافق بدرجة 

 عالية
 الثالثة

 1 0 37 13 04 التكرار 

 087 %283 %7180 %4487 %3180 النسب

06 
 يتمتع المدير بشخصية تفاؤلية عن المستقبل المنشود للمعهد

7813 78141 
موافق بدرجة 

 عالية
 الثانية

 72 2 71 37 71 التكرار 

 %783 %787 %187 %4387 %3381 النسب

 موافق بدرجة عالية 7814 2832 متوسط بعد التحفيز 

  SPSSالمصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي الـ 

 مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة ( أن  3من خالل مضمون معطيات الجدول رقم )يالحظ 

وهذا ما يعكس المتوسط الحسابي العام  (ا بدرجة عالية)موافقً  جاء التحفيزمتوسط االتجاه العام 

في إجابات  عدم وجود تشتت كبيرعلى  (، وهذا يدل  7814(، وبانحراف معياري )2832)

 ا لآلتي:وترتيبها بحسب األولية وفقً  هاونسبالفقرات وجاءت تكرارات  العينة المدروسة.

 

المدير الهيئتين األكاديمية واإلدارية للعمل بروح الفريق( حيث كانت نسبة  )يحث   (:00الفقرة رقم )

 %3480موافق بدرجة عالية جداً ول %3087نسبة  لمبحوثين على الشكل اآلتي: بلغتآراء ا

 رجة عالية، موافق بدل
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ً ل %782غير موافق، ول %183موافق بدرجة متوسطة، ول %7784بينما   .غير موافق إطالقا

 (.رابعة)الت هذه الفقرة في المرتبة وحل   (رجة عالية)موافقة بد جاه العام للفقرةوكان االت

ا لتحقيق أهداف المعهد( )يهتم المدير بتحفيز الهيئتين األكاديمية واإلدارية ماديً  (:01الفقرة رقم )

 %2187موافق بدرجة عالية جداً ول %7182نسبة  بلغتعلى الشكل اآلتي: النسب  جاءتحيث 

 %7284غير موافق، ول %22موافق بدرجة متوسطة، ول %2383رجة عالية، بينما لموافق بد

ت هذه الفقرة في وحل   (رجة متوسطة)موافقة بد وكان االتجاه العام للفقرة وافق إطالقًا.غير مل

 (.سادسة)الالمرتبة 

ا لتحقيق أهداف المؤسسة( )يهتم المدير بتحفيز الهيئتين األكاديمية واإلدارية معنويً  (:01الفقرة رقم )

 %3087موافق بدرجة عالية جداً ول %4782نسبة  بلغت: حيث جاءت النسب على الشكل اآلتي

 %480غير موافق، ول %087موافق بدرجة متوسطة، ول %7387رجة عالية، بينما لموافق بد

ت هذه الفقرة في وحل   (رجة عالية)موافقة بد وكان االتجاه العام للفقرة غير موافق إطالقاً،ل

 (.ولى)األالمرتبة 

حيث )يعمل المدير على إثارة روح الحماس لدى الهيئتين األكاديمية واإلدارية(  (:01الفقرة رقم )

 لموافق %43موافق بدرجة عالية جداً ول %2381نسبة  جاءت النسب على الشكل اآلتي: بلغت

لغير موافق  %183غير موافق، ول %4موافق بدرجة متوسطة، ول %71رجة عالية، بينما بد

ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   (رجة عالية)موافقة بد وكان االتجاه العام للفقرة إطالقًا.

 (.الخامسة)

)يقوم المدير على تشجيع الهيئتين األكاديمية واإلدارية لتحقيق أكثر مما كانوا  (:01الفقرة رقم )

موافق بدرجة عالية جداً ل %3180نسبة حيث جاءت النسب على الشكل اآلتي: بلغت يتوقعون( 

غير موافق، ل %283موافق بدرجة متوسطة، ول %7180رجة عالية، بينما لموافق بد %4487و

ت هذه الفقرة وحل   (رجة عالية)موافقة بد وكان االتجاه العام للفقرةقًا. لغير موافق إطال %087و

 (.ثالثة)الفي المرتبة 
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حيث جاءت النسب )يتمتع المدير بشخصية تفاؤلية عن المستقبل المنشود للمعهد(  (:06الفقرة رقم )

موافق بدارجة ل %4387موافق بدرجة عالية جداً ول %3381نسبة على الشكل اآلتي: بلغت 

لغير موافق  %783غير موافق، ول %787موافق بدرجة متوسطة، ول %187عالية، بينما 

 (.ثانية)الت هذه الفقرة في المرتبة وحل   (رجة عالية)موافقة بد وكان االتجاه العام للفقرة إطالقًا.

 ةاالستثارة الفكري   بعد :4جدول رقم 

 الفقرات الرقم

موافق 

بدرجة 

عالية 

 جًدا

موافق 

بدرجة 

 عالية

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقًا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب االتجاه

07 

يعطي المدير رؤيته عما يجب عمله ويترك التفاصيل للهيئتين األكاديمية 

 78107 2821 واإلدارية
موافق 

 بدرجة عالية
 الثانية

 3 70 34 11 47 التكرار 

 %480 %380 %7182 %4487 %2382 النسب

08 
 هاها معوقات يمكن حل  يصف المشاكل التي تواجه المعهد على أن  

2813 78712 
موافق 

 بدرجة عالية
 األولى

 72 2 31 74 72 التكرار 

 %783 %787 %2181 %3782 %30 النسب

09 

واإلدارية على المشاركة في عملية  يقوم المدير بتشجيع الهيئتين األكاديمية

 78111 2842 صناعة القرار
موافق 

 بدرجة عالية
 الخامسة

 71 27 30 11 32 التكرار 

 %087 %7781 %7183 %4487 %7387 النسب

11 
 يتجنب المدير النقد العلني في حالة حدوث األخطاء

2837 78774 
موافق 

 بدرجة عالية
 الرابعة

 74 70 33 13 42 التكرار 

 %181 %387 %7387 %4782 %2381 النسب

10 

يعمل المدير على إتاحة الفرصة للهيئتين األكاديمية واإلدارية للتفكير اإلبداعي 

 78112 2832 المشاكل التي تواجه المؤسسة في حل  
موافق 

 بدرجة عالية
 الثالثة

 3 71 33 13 31 التكرار 

 %480 %7183 %7387 %4487 %22 النسب

11 
 يتقبل المدير األفكار حتى لو تعارضت مع أفكاره

2841 78774 
موافق 

 بدرجة عالية
 السادسة

 71 21 33 11 31 التكرار 

 %081 %7083 %7387 %4380 %7781 النسب

 موافق بدرجة عالية 181 2814 متوسط بعد االستثارة الفكرية

  SPSSالمصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي الـ 

 مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة ( أن  4من خالل مضمون معطيات الجدول رقم )يالحظ 

وهذا ما يعكس المتوسط الحسابي  (ا بدرجة عالية)موافقً  كان ةاالستثارة الفكري  عد لب  االتجاه العام 

في إجابات  ه ال يوجد تشتت كبيرأن  على  (، وهذا يدل  181معياري )(، وبانحراف 2814العام )

 وجاءت تكرارات الفقرات ونسبها وترتيبها بحسب األولية وفقًا لآلتي: العينة المدروسة.
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)يعطي المدير رؤيته عما يجب عمله ويترك التفاصيل للهيئتين األكاديمية  (:07الفقرة رقم )

موافق بدرجة عالية جداً ل %2382نسبة  ى الشكل اآلتي: بلغتجاءت النسب علواإلدارية( حيث 

غير موافق، ل %380موافق بدرجة متوسطة، ول %7182رجة عالية، بينما بدموافق ل %4487و

ت هذه الفقرة وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة لغير موافق إطالقًا. %480و

 (.ثانية)الفي المرتبة 

جاءت  ها( حيثها معوقات يمكن حل  )يصف المشاكل التي تواجه المعهد على أن   (:08) الفقرة رقم

رجة لموافق بد %3782موافق بدرجة عالية جداً ول %30نسبة  النِسب على الشكل اآلتي: بلغت

لغير موافق  %783غير موافق، ول %787موافق بدرجة متوسطة، ول %2181عالية، بينما 

 (.األولى)ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة إطالقًا.

)يقوم المدير بتشجيع الهيئتين األكاديمية واإلدارية على المشاركة في عملية  (:09الفقرة رقم )

عالية موافق بدرجة ل %7387نسبة حيث جاءت النِسب على الشكل اآلتي: بلغت صناعة القرار( 

غير ل %7781موافق بدرجة متوسطة، ول %7183رجة عالية، بينما لموافق بد %4487جداً و

ت وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة لغير موافق إطالقًا. %087موافق، و

 (.خامسة)الهذه الفقرة في المرتبة 

حيث جاءت النِسب على )يتجنب المدير النقد العلني في حالة حدوث األخطاء(  (:11الفقرة رقم )

رجة عالية، لموافق بد %4782موافق بدرجة عالية جداً ول %2381نسبة  الشكل اآلتي: بلغت

 لغير موافق إطالقًا. %181غير موافق، ول %387موافق بدرجة متوسطة، ول %7387بينما 

 (.الرابعة)ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة

)يعمل المدير على إتاحة الفرصة للهيئتين األكاديمية واإلدارية للتفكير اإلبداعي  (:10الفقرة رقم )

 %22نسبة حيث جاءت النِسب على الشكل اآلتي: بلغت المشاكل التي تواجه المؤسسة(  في حل  

موافق بدرجة ل %7387رجة عالية، بينما لموافق بد %4487جداً و موافق بدرجة عاليةل

 وكان االتجاه العام للفقرة لغير موافق إطالقًا. %480غير موافق، ول %7183متوسطة، و

 (.الثالثة)ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة عالية(
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حيث جاءت النِسب على )يتقبل المدير األفكار حتى لو تعارضت مع أفكاره(  (:11الفقرة رقم )

رجة عالية، لموافق بد %4380موافق بدرجة عالية جداً ول %7781نسبة الشكل اآلتي: بلغت 

 لغير موافق إطالقًا. %081غير موافق، ول %7083موافق بدرجة متوسطة، ول %7387بينما 

 (.السادسة)وحلت هذه الفقرة في المرتبة  )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة

 االعتبارية الفردية بعد :7جدول رقم 

 الفقرات الرقم
موافق 

بدرجة 

عالية 

 جًدا

موافق 

بدرجة 

 عالية

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 اإطالقً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب االتجاه

11 

المدير وسائل االتصال الفعال مع الجميع في الهيئتين األكاديمية واإلدارية يوفر 

 78122 2817 في المعهد
موافق 

 بدرجة عالية
 الثانية

 7 73 73 31 71 التكرار 

 %384 %183 %7182 %4082 %3381 النسب

11 
 باحترام قرارات من يفوضهم من الهيئتين األكاديمية واإلدارية يقوم المدير

2817 18123 
موافق 

 بدرجة عالية
 الثالثة

 4 77 24 11 13 التكرار 

 %283 %782 %7387 %0183 %2187 النسب

11 
 يتعامل المدير معي بطريقة تناسبني

2811 78131 
موافق 

بدرجة 

 متوسطة

 الرابعة
 71 0 27 32 04 التكرار 

 %081 %283 %7481 %4783 %3180 النسب

16 
 بالعاملين الذين ال يحظون بالقبول من زمالئهم. اخاصً  ايبدي اهتمامً 

2832 78117 
موافق 

 بدرجة عالية
 الخامسة

 0 73 47 11 37 التكرار 

 %283 %7182 %2382 %4380 %2183 النسب

17 

بر المدير   للهيئتين األكاديمية واإلدارية عن تقديره لهم عندما ينجزون عماًل يع 

 78114 7837 اجيدً 
موافق 

 بدرجة عالية
 األولى

 7 3 70 70 33 التكرار 

 %384 %480 %380 %3781 %4781 النسب

18 

ا للهيئتين األكاديمية واإلدارية الذين لديهم قدرات ا شخصيً هً ايعطي المدير انتب

 78103 2817 تميزهم عن غيرهم
موافق 

 بدرجة عالية
 الثانية

 1 71 21 17 73 التكرار 

 %480 %081 %7783 %4281 %3087 النسب

 موافق بدرجة عالية 1817 2837 متوسط ب عد االعتبارية الفردية

  SPSSالمصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي الـ 

 

 مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة أن   (7مضمون معطيات الجدول رقم )من خالل يالحظ 

وهذا ما يعكس المتوسط الحسابي  (ا بدرجة عالية)موافقً  كانة الفرديعد االعتبارية لب  االتجاه العام 

في إجابات  تشتت كبيره ال يوجد على أن   (، وهذا يدل  1817(، وبانحراف معياري )2837العام )

 :وجاءت تكرارات الفقرات ونسبها وترتيبها بحسب األولية وفقًا لآلتي العينة المدروسة.
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)يوفر المدير وسائل االتصال الفعال مع الجميع في الهيئتين األكاديمية واإلدارية  (:11الفقرة رقم )

موافق بدرجة  %3381نسبة  ن  راء المبحوثين على الشكل اآلتي: إفي المعهد( حيث كانت نسبة آ

 %183وموافق بدرجة متوسطة،  %7182رجة عالية، بينما موافق بد %4082عالية جداً و

 )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة غير موافق إطالقًا. %384غير موافق، و

 (.ثانية)الت هذه الفقرة في المرتبة وحل  

باحترام قرارات من يفوضهم من الهيئتين األكاديمية واإلدارية( حيث  المدير)يقوم  (:11الفقرة رقم )

موافق بدرجة عالية جداً  %2187نسبة  ن  راء المبحوثين على الشكل اآلتي: إكانت نسبة آ

غير موافق،  %782موافق بدرجة متوسطة، و %7387فق بدارجة عالية، بينما مو %0183و

ت هذه الفقرة وحل   )موافقة بدرجة عالية( ه العام للفقرةوكان االتجا غير موافق إطالقًا. %283و

 (.الثالثة)في المرتبة 

راء المبحوثين على ( حيث كانت نسبة آيتعامل المدير معي بطريقة تناسبني) (:11الفقرة رقم )

رجة عالية، بينما موافق بد %4783موافق بدرجة عالية جداً و %3180نسبة  ن  الشكل اآلتي: إ

وكان  غير موافق إطالقًا. %081غير موافق، و %283بدرجة متوسطة، و موافق 7481%

 (.الرابعة)ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   (رجة متوسطة)موافقة بد االتجاه العام للفقرة

( حيث كانت بالعاملين الذين ال يحظون بالقبول من زمالئهم اخاصً  ايبدي اهتمامً ) (:16الفقرة رقم )

 %4380موافق بدرجة عالية جداً و %2183نسبة  ن  على الشكل اآلتي: إ راء المبحوثيننسبة آ

 %283غير موافق، و %7182موافق بدرجة متوسطة، و %2382رجة عالية، بينما موافق بد

ت هذه الفقرة في وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة غير موافق إطالقًا.

 (.الخامسة)المرتبة 

بر المدير للهيئتين األكاديمية واإلدارية عن تقديره لهم عندما ينجزون عماًل ) (:17)الفقرة رقم   يع 

موافق بدرجة عالية  %4781نسبة  ن  راء المبحوثين على الشكل اآلتي: إ( حيث كانت نسبة آاجيدً 

غير  %480موافق بدرجة متوسطة، و %380رجة عالية، بينما موافق بد %3781جداً و

ت وحل   )موافقة بدرجة عالية( ير موافق إطالقاً، وكان االتجاه العام للفقرةغ %384موافق، و

 (.األولى)هذه الفقرة في المرتبة 



 
 

16 

ا للهيئتين األكاديمية واإلدارية الذين لديهم قدرات ا شخصيً هً ا)يعطي المدير انتب (:18الفقرة رقم )

موافق  %3087نسبة  ن  اآلتي: إراء المبحوثين على الشكل حيث كانت نسبة آ (تميزهم عن غيرهم

موافق بدرجة متوسطة،  %7783موافق بدارجة عالية، بينما  %4281بدرجة عالية جداً و

)موافقة بدرجة  وكان االتجاه العام للفقرة غير موافق إطالقًا. %480غير موافق، و %081و

 (.ثانية)الت هذه الفقرة في المرتبة وحل   عالية(

 المؤسسيلتميز اتحليل  خامساً:

 التميز المؤسسي :1جدول رقم 

 الفقرات الرقم 
موافق 

بدرجة 

 عالية جداً 

موافق 

بدرجة 

 عالية

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقاً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب االتجاه 

19 

المهني نحو تحقيق مركز تنافسي جيد للتعليم من قبل المدير يوجد اهتمام 

 78123 7831 والتقني

موافق 

بدرجة عالية 

 جدا

 األولى
 7 1 71 70 13 التكرار 

 %384 %087 %7181 %3781 %4487 النسب

11 

 المواد الالزمة لإلبداع والتميز في مجال التعليم المهني والتقني المدير فريو

2832 78134 
موافق 

 بدرجة عالية
 السادسة

 71 72 30 31 33 التكرار 

 %087 %783 %7183 %4182 %7387 النسب

10 

بتعزيز التفاعل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المدير هتم ي

 78114 2823 التعليم المهني والتقني
موافق 

 بدرجة عالية
 الخامسة

 3 1 40 10 42 التكرار 

 %480 %4 %2084 %4284 %2381 النسب

11 
 بيئة أكاديمية مميزة إلنجاح التعليم المهني والتقني المدير وفري

2811 78130 
موافق 

بدرجة 

 متوسطة

 الرابعة
 72 3 22 12 43 التكرار 

 %783 %781 %7284 %02 %2187 النسب

11 
 لتنمية الطاقات الفكرية في المجاالت المعرفية المهنية والتقنية المدير سعىي

2813 18311 
موافق 

بدرجة 

 متوسطة

 الثالثة
 3 7 23 717 31 التكرار 

 %480 %187 %7083 %0187 %22 النسب

11 
 التعليم اإللكتروني في دعم البرامج التعليمية المهنية والتقنية المدير وظفي

2847 78147 
موافق 

 بدرجة عالية
 السابعة

 7 23 47 14 33 التكرار 

 %384 %73 %2382 %4783 %7387 النسب

11 
 منح دراسية للعاملين واألكاديميين المتميزينيوفر المدير 

2.90 1.072 
موافق 

بدرجة 

 متوسطة

 الثانية

ةعشر  13 42 43 72 72 التكرار  

 %7.3 %2381 %2182 %30 %783 النسب

16 
 مشاركة الطلبة في المسابقات المحلية والدولية المدير دعمي

2840 78141 
موافق 

 بدرجة عالية
 التاسعة

 77 73 30 31 24 التكرار 

 %787 %7182 %7183 %0183 %7387 النسب
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17 
 لبرامج التقنية المختلفة لمواكبة المستجدات المعرفيةالمدير قيم ي

2840 78773 
موافق 

 بدرجة عالية
 التاسعة

 1 24 47 71 37 التكرار 

 %087 %7380 %2382 %3181 %2183 النسب

18 
 البحث العلمي لتطوير التعليم المهني والتقني المدير وظفي

2871 18177 
موافق 

بدرجة 

 متوسطة

الثانية 

 7 37 31 31 72 التكرار  عشرة

 %384 %7180 %22 %0183 %783 النسب

19 
 المستمرتخضع التخصصات المهنية والتقنية المختلفة إلى التحسين 

2841 78133 
موافق 

 بدرجة عالية
 العاشرة

 77 22 31 31 21 التكرار 

 %782 %7284 %2181 %4082 %7083 النسب

11 
 الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم المهني والتقني المعهد عتمدي

2817 78131 
موافق 

بدرجة 

 متوسطة

الثالثة 

 72 23 11 40 21 التكرار  عشرة

 %783 %73 %3180 %2084 %7083 النسب

10 

من نتائج تقييم رضا منظمات المجتمع المحلي حول المدير ستفيد ي

 78134 2841 مخرجات التعليم المهني والتقني
موافق 

 بدرجة عالية

الحادية 

 عشرة
 4 21 07 72 33 التكرار 

 %283 %7083 %2383 %30 %7387 النسب

11 
 على استقطاب الكفاءات في مجال التعليم المهني والتقنيالمدير عمل ي

2842 78101 
موافق 

 بدرجة عالية
 الثامنة

 4 21 47 71 37 التكرار 

 %283 %7784 %2387 %3181 %2183 النسب

11 
 إلى المقترحات المقدمة لتطوير التعليم المهني والتقني المدير ستجيبي

7812 18133 
موافق 

 بدرجة عالية
 الثانية

 2 71 31 01 13 التكرار 

 %782 %087 %2181 %2382 %4487 النسب

 موافق بدرجة عالية 1831 2827 متوسط التميز المؤسسي

  SPSSالمصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي الـ 

 مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة أن   (1من خالل مضمون معطيات الجدول رقم )يالحظ 

وهذا ما يعكس المتوسط الحسابي  ا بدرجة عالية(،)موافقً  كان للتميز المؤسسياالتجاه العام 

في إجابات  ه ال يوجد تشتت كبيرعلى أن   (، وهذا يدل  1831(، وبانحراف معياري )2827العام )

 :ها بحسب األولية وفقًا لآلتيوجاءت تكرارات الفقرات ونسبها وترتيب العينة المدروسة.

)يوجد اهتمام نحو تحقيق مركز تنافسي جيد للتعليم المهني والتقني( حيث كانت  (:19الفقرة رقم )

موافق  %3781موافق بدرجة عالية جداً و %4487نسبة آراء المبحوثين على الشكل اآلتي: نسبة 

غير  %384موافق، و غير %087موافق بدرجة متوسطة، و %7181رجة عالية، بينما بد

ت هذه الفقرة في وحل   ا()موافقة بدرجة عالية جدً  وكان االتجاه العام للفقرة ا.موافق إطالقً 

 (.األولى)المرتبة 
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المواد الالزمة لإلبداع والتميز في مجال التعليم المهني والتقني(  المدير وفري) (:11الفقرة رقم )

موافق بدرجة عالية جداً  %7387نسبة  اآلتي:اء المبحوثين على الشكل حيث كانت نسبة آر

غير موافق،  %783موافق بدرجة متوسطة، و %7183رجة عالية، بينما موافق بد %4182و

ت هذه الفقرة وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة غير موافق إطالقًا. %087و

 (.السادسة)في المرتبة 

بتعزيز التفاعل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم التعليم  المدير هتمي) (:10الفقرة رقم )

موافق بدرجة  %2381المهني والتقني( حيث كانت نسبة آراء المبحوثين على الشكل اآلتي: نسبة 

غير  %4موافق بدرجة متوسطة، و %2084رجة عالية، بينما موافق بد %4284عالية جداً و

ت وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة إطالقًا.غير موافق  %480موافق، و

 (.الخامسة)هذه الفقرة في المرتبة 

بيئة أكاديمية مميزة إلنجاح التعليم المهني والتقني( حيث كانت نسبة  المدير فريو) (:11الفقرة رقم )

موافق بدارجة  %02و موافق بدرجة عالية جداً  %2187نسبة ء المبحوثين على الشكل اآلتي: آرا

غير موافق  %783غير موافق، و %781موافق بدرجة متوسطة، و %7284عالية، بينما 

ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة متوسطة( وكان االتجاه العام للفقرة ا.إطالقً 

 (.الرابعة)

المعرفية المهنية والتقنية( لتنمية الطاقات الفكرية في المجاالت المدير سعى ي) (:11الفقرة رقم )

موافق بدرجة عالية جداً  %22نسبة ء المبحوثين على الشكل اآلتي: حيث كانت نسبة آرا

غير موافق،  %187موافق بدرجة متوسطة، و %7083موافق بدارجة عالية، بينما  %0187و

ت هذه وحل   )موافقة بدرجة متوسطة( وكان االتجاه العام للفقرة غير موافق إطالقًا. %480و

 (.الثالثة)الفقرة في المرتبة 

التعليم اإللكتروني في دعم البرامج التعليمية المهنية والتقنية( حيث  المدير وظفي) (:11الفقرة رقم )

 %4783موافق بدرجة عالية جداً و %7387نسبة لمبحوثين على الشكل اآلتي: كانت نسبة آراء ا

 رجة عالية،موافق بد
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 غير موافق إطالقًا. %384غير موافق، و %73بدرجة متوسطة، وموافق  %2382بينما  

 (.السابعة)ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة

ء منح دراسية للعاملين واألكاديميين المتميزين( حيث كانت نسبة آراالمعهد وفر ي) (:11الفقرة رقم )

رجة عالية، موافق بد %30موافق بدرجة عالية جداً و %783نسبة المبحوثين على الشكل اآلتي: 

 غير موافق إطالقًا. %183غير موافق، و %2381موافق بدرجة متوسطة، و %2182بينما 

 (.ةالثانية عشر)ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة متوسطة( وكان االتجاه العام للفقرة

مشاركة الطلبة في المسابقات المحلية والدولية( حيث كانت نسبة المدير دعم ي) (:16الفقرة رقم )

موافق  %0183موافق بدرجة عالية جداً و %7387نسبة  اء المبحوثين على الشكل اآلتي:آر

غير  %787غير موافق، و %7182موافق بدرجة متوسطة، و %7183رجة عالية، بينما بد

ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة موافق إطالقًا.

 (.التاسعة)

البرامج التقنية المختلفة لمواكبة المستجدات المعرفية( حيث كانت المدير قيم ي) (:17الفقرة رقم )

موافق  %3181موافق بدرجة عالية جداً و %2183نسبة ين على الشكل اآلتي: نسبة آراء المبحوث

غير  %087غير موافق، و %7380موافق بدرجة متوسطة، و %2382رجة عالية، بينما بد

ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة موافق إطالقًا.

 (.التاسعة)

حيث كانت نسبة  البحث العلمي لتطوير التعليم المهني والتقني(المدير وظف ي) (:18الفقرة رقم )

رجة موافق بد %0183موافق بدرجة عالية جداً و %783نسبة ء المبحوثين على الشكل اآلتي: آرا

غير موافق  %384غير موافق، و %7180موافق بدرجة متوسطة، و %22عالية، بينما 

الثانية )ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   (متوسطة)موافقة بدرجة  وكان االتجاه العام للفقرة إطالقًا.

 (.عشرة

)تخضع التخصصات المهنية والتقنية المختلفة إلى التحسين المستمر( حيث كانت  (:19الفقرة رقم )

موافق  %4082موافق بدرجة عالية جداً و %7083نسبة  آراء المبحوثين على الشكل اآلتي:نسبة 

 رجة عالية،بد
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 غير موافق إطالقًا. %782غير موافق، و %7284موافق بدرجة متوسطة، و %2181بينما  

 )العاشرة(.ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة

ي( حيث كانت الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم المهني والتقنالمعهد عتمد ي) (:11الفقرة رقم )

موافق  %2084موافق بدرجة عالية جداً و %7083نسبة نسبة آراء المبحوثين على الشكل اآلتي: 

غير  %783غير موافق، و %73موافق بدرجة متوسطة، و %3180رجة عالية، بينما بد

بة ت هذه الفقرة في المرتوحل   )موافقة بدرجة متوسطة( وكان االتجاه العام للفقرةموافق إطالقًا. 

 )الثالثة عشرة(.

من نتائج تقييم رضا منظمات المجتمع المحلي حول مخرجات المدير ستفيد ي) (:10الفقرة رقم )

موافق  %7387نسبة  التعليم المهني والتقني( حيث كانت نسبة آراء المبحوثين على الشكل اآلتي:

موافق بدرجة متوسطة،  %2383رجة عالية، بينما موافق بد %30بدرجة عالية جداً و

)موافقة بدرجة  وكان االتجاه العام للفقرة ا.غير موافق إطالقً  %283غير موافق، و %7083و

 )الحادية عشرة(.ت هذه الفقرة في المرتبة وحل   عالية(

على استقطاب الكفاءات في مجال التعليم المهني والتقني( حيث المدير عمل ي) (:11الفقرة رقم )

 %3181موافق بدرجة عالية جداً و %2183نسبة كانت نسبة آراء المبحوثين على الشكل اآلتي: 

 %283غير موافق، و %7784موافق بدرجة متوسطة، و %2387رجة عالية، بينما موافق بد

ت هذه الفقرة في وحل   )موافقة بدرجة عالية( قرةوكان االتجاه العام للف غير موافق إطالقًا.

 )الثامنة(.المرتبة 

إلى المقترحات المقدمة لتطوير التعليم المهني والتقني( حيث  المدير ستجيبي) (:11الفقرة رقم )

 %2382موافق بدرجة عالية جداً و %4487نسبة  اء المبحوثين على الشكل اآلتي:كانت نسبة آر

 %782غير موافق، و %2181موافق بدرجة متوسطة، و %2382رجة عالية، بينما موافق بد

ت هذه الفقرة في وحل   )موافقة بدرجة عالية( وكان االتجاه العام للفقرة غير موافق إطالقًا.

 (.ثانيةال)المرتبة 
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 فرضيات الدراسة اختبار سابعاً:

ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية وتحقيق التميز  يوجد عالقةاألولى:  اختبار الفرضية

 المؤسسي بقطاع التعليم المهني والتقني في لبنان.

 والمتغير التابع. بأبعاده األربع: نتائج تحليل العالقة بين المتغير المستقل 3جدول رقم 

 ملخص النموذج

 خطأ التقدير R2تعديل  R2 معامل التحديد R معامل االرتباط

.973 .946 .945 .21482 

 تحليل التباين

مجموع  النموذج

 المربعات

متوسط  درجة الحرية

 المربعات

 مستوى الداللة F  قيمة 

SIG 

 

 000. 750.494 34.632 4 138.530 االنحدار

   046. 172 7.937 الخطأ

    176 146.467 الكلي

 المعامالت

 النموذج
معامالت  معامالت غير معيارية

 معيارية
 مستوى الداللةt Sigقيمة 

B االنحراف التقدير Beta 

 

 002. 3.193  047. 151. (الثابت)

مثاليال التأثير  .333 .047 .270 7.144 .000 

 000. 8.290 294. 033. 274. التحفيز

 000. 4.225 236. 049. 206. االستثارة الفكرية

 003. 3.047 252. 083. 253. االعتبارية الفردية

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

 (18147كما بلغ معامل التحديد ) (18113قيمة االرتباط الثنائي هي ) ( أن  3ن الجدول رقم )ي  يب

المؤسسي يعود إلى المتغيرات المستقلة في  ( من التباين الحاصل في التميز%1487أن ) بمعنى

الدوافع واإللهام، االستثارة الفكرية، االهتمام الفردي، أما الباقي فهو ناتج عن التأثير الكريزمي، 

 عوامل أخرى.

( 1810( وهو أقل من )18111وبمستوى داللة ) (1018414( المحسوبة بلغت )Fقيمة ) أن   ونالحظ

 الفكرية، االعتباريةالتحفيز، االستثارة ، التأثير المثاليبتغيرات المتمثلة أثر معنوي للم يوجدوبالتالي 

التأثير  ( يتضح أن  T-Testومن خالل اختبار ) على المتغير التابع )التميز المؤسسي(. ةالفردي

 المثالي، التحفيز، االستثارة الفكرية،
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( على 18111(، )18111(، )18111(، )18112لديهم مستوى مقبول، )االعتبارية الفردية  

 ، االستثارة الفكرية، االهتمامالتحفيز، عد التأثير المثاليكل من ب  تأثير ومن أجل التأكد من  التوالي.

التأثير المثالي، التحفيز، االستثارة  للعالقة بين كل من مستقاًل  اعلى التميز المؤسسي نجري اختبارً 

 ، على التميز المؤسسي وباستعمال االنحدار الخطي البسيط.الفكرية، االعتبارية الفردية

ذات داللة إحصائية بين التأثير المثالي وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم  .ال توجد عالقة0

 المهني والتقني في لبنان.

 والتميز المؤسسيل العالقة بين التأثير المثالي نتائج تحلي: 1جدول رقم 

 ملخص النموذج
معامل االرتباط  R معامل التحديد 

R2 
 خطأ التقدير R2تعديل 

.874a .764 .763 .44403 
 تحليل التباين

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
 المربعات

قيمة    F مستوى الداللة SIG 

 
567.87 111.964 1 111.964 االنحدار

7 
.000b 

   197. 175 34.503 الخطأ
    176 146.467 الكلي

 المعامالت
 مستوى الداللةt Sigقيمة  معامالت معيارية معامالت غير معيارية النموذج

B B  االنحراف
 التقدير

Beta 
 000. 4.666  088. 412. (الثابت) 

المثالي التأثير  1.076 .045 .874 23.83 .000 
( وهو أقل من مستوى 1811( وبمستوى الداللة )071831)( هي Fقيمة ) ( أن  1ن الجدول رقم )يبي  

والتميز المؤسسي.  لة إحصائية بين التأثير المثاليدال ( وبالتالي يوجد عالقة ذات1810المعنوية )

يوجد أثر  كذلك طردي قوي. ارتباط( وبالتالي يوجد 18314معامل االرتباط إلى القيمة )بينما يشير 

( أي 18174معامل التحديد يساوي ) ن  ي بحيث إوالتميز المؤسس لة معنوية بين التأثير المثاليذو دال

لتعليمية مصدره الحاصل في التميز المؤسسي الحاصل في المؤسسة ا( من التباين %1784) ن  إ

( لنموذج االنحدار البسيط فهو ذو داللة إحصائية حيث بلغ T-Test) اختبار ، كما أن  التأثير المثالي

 لذا، (.1810( وهي أقل من مستوى المعنوية )18111)
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 والتميز المؤسسي كما يلي: دار البسيط بين التأثير المثالييمكن استنتاج معادلة االنح 

.Y=0.412+1.076X1ن  حيث إ: Y و المتغير التابع التميز المؤسسيX1لمتغير المستقل التأثير : ا

 .المثالي

. ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحفيز وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم المهني 1

 والتقني في لبنان.

 والتميز المؤسسي التحفيزنتائج تحليل العالقة بين : 71جدول رقم 

 ملخص النموذج

تعديل  R2 معامل التحديد R معامل االرتباط

R2 

 خطأ التقدير

.858 .735 .734 .47056 

 تحليل التباين

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 المربعات

 SIG مستوى الداللة F  قيمة 

 

 000. 486.455 107.716 1 107.716 االنحدار

   221. 175 38.750 الخطأ

    176 146.467 الكلي

 المعامالت

 النموذج
معامالت  معامالت غير معيارية

 معيارية
 tقيمة 

Sigمستوى الداللة 

B B راالنحراف التقدي  Beta 

 
 000. 6.522  088. 576. (الثابت)

تحفيزال  .800 .036 .858 22.056 .000 

( وهو أقل من 1811( وبمستوى الداللة )4378400( هي ) Fقيمة ) ( أن  71الجدول رقم ) نيبي  

 .والتميز المؤسسي التحفيزة بين داللة إحصائي   ذات( وبالتالي يوجد عالقة 1810مستوى المعنوية )

وبالتالي يوجد أثر  ( وبالتالي يوجد ارتباط طردي قوي.18303إلى القيمة ) فيما يشير معامل االرتباط

 ن  ( أي إ18130) بحيث يساوي معامل التحديد والتميز المؤسسيالتحفيز ذو داللة معنوية بين 

ية مصدره الدوافع ( من التباين الحاصل في التميز المؤسسي الحاصل في المؤسسة التعليم1384%)

لة إحصائية حيث بلغ ( لنموذج االنحدار البسيط فهو ذو دالT-Testاختبار ) ن  واإللهام، كما إ

يمكن استنتاج معادلة االنحدار البسيط بين  لذا، (.1810( وهي أقل من مستوى المعنوية )18111)

المتغير التابع التميز  Y :حيث إن   Y=0.546+0.800X1. كما يلي: والتميز المؤسسيالتحفيز 

 .التحفيز : المتغير المستقلX1و المؤسسي
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إحصائية بين االستثارة الفكرية وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع . ال توجد عالقة ذات داللة 1

 التعليم المهني والتقني في لبنان.

 نتائج تحليل العالقة بين االستثارة الفكرية والتميز المؤسسي: 77جدول رقم 

 ملخص النموذج

 خطأ التقدير R2تعديل  R2 معامل التحديد R معامل االرتباط

.915 .838 .837 .36818 

 تحليل التباين

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 المربعات

قيمة    F مستوى الداللة 

SIG 

 

 000. 905.479 122.744 1 122.744 االنحدار

   136. 175 23.723 الخطأ

    176 146.467 الكلي

 المعامالت

 النموذج
معامالت  معامالت غير معيارية

 معيارية
 tقيمة 

Sig الداللةمستوى   

B B راالنحراف التقدي  Beta 

 
 000. 7.551  067. 510. (الثابت)

 000. 30.091 915. 026. 797. االستثارة الفكرية

( وهو أقل من 18111( وبمستوى الداللة )1108411( هي )Fقيمة ) ( أن  77ن الجدول رقم )يبي  

االستثارة الفكرية والتميز داللة إحصائية بين  ذات( وبالتالي يوجد عالقة 1810مستوى المعنوية )

وبالتالي  ( وبالتالي يوجد ارتباط طردي قوي.0.915ا معامل االرتباط يشير إلى القيمة )أم  . المؤسسي

 يساوي معامل التحديد إذ االستثارة الفكرية والتميز المؤسسييوجد أثر ذو داللة معنوية بين 

( من التباين الحاصل في التميز المؤسسي الحاصل في المؤسسة التعليمية %3383) ن  ( أي إ0.838)

( لنموذج االنحدار البسيط فهو ذو داللة إحصائية T-Testاختبار ) مصدره االستثارة الفكرية، كما أن  

يمكن استنتاج معادلة االنحدار  لذا، (.1810( وهي أقل من مستوى المعنوية )18111حيث بلغ )

 Y :ن  حيث إ .Y=0.510+0.797X1 كما يلي: االستثارة الفكرية والتميز المؤسسيط بين البسي

 .االستثارة الفكرية: المتغير المستقل X1و المتغير التابع التميز المؤسسي
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. ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االعتبارية الفردية وتحقيق التميز المؤسسي بقطاع 1

 والتقني في لبنانالتعليم المهني 

 والتميز المؤسسي االعتبارية الفرديةنتائج تحليل العالقة بين : 72جدول رقم 

 ملخص النموذج

معامل االرتباط  R معامل التحديد R2  تعديلR2 خطأ التقدير 

.957 .916 .915 .26587 

 تحليل التباين

درجة  مجموع المربعات النموذج

 الحرية

تمتوسط المربعا قيمة     F مستوى الداللة SIG 

 

1897.00 134.096 1 134.096 االنحدار

2 

.000 

   071. 175 12.371 الخطأ

    176 146.467 الكلي

 المعامالت

 النموذج
 معامالت معيارية معامالت غير معيارية

 tقيمة 
Sigمستوى الداللة 

B B  االنحراف

 التقدير

Beta 

 
 000. 7.966  049. 394. (الثابت)

 000. 43.555 957. 022. 963. االعتبارية الفردية

( وهو أقل من 1811( وبمستوى الداللة )73118112( هي )Fقيمة ) ن  ( إ72ن الجدول رقم )يبي  

والتميز  االعتبارية الفرديةداللة إحصائية بين  ذات( وبالتالي يوجد عالقة 1810مستوى المعنوية )

 ( وبالتالي يوجد ارتباط طردي قوي.18101إلى القيمة ) ا معامل االرتباط يشيرأم  . المؤسسي

 معامل التحديد إذ يساوي والتميز المؤسسي االعتبارية الفرديةوبالتالي يوجد أثر ذو داللة معنوية بين 

( من التباين الحاصل في التميز المؤسسي الحاصل في المؤسسة التعليمية %1784) ن  ( أي إ18177)

( لنموذج االنحدار البسيط فهو ذو داللة T-Test، كما أن اختبار )الفرديةاالعتبارية مصدره 

يمكن استنتاج معادلة  لذا، (.1810( وهي أقل من مستوى المعنوية )18111إحصائية حيث بلغ )

حيث Y=0.394+0.963X1.  كما يلي: والتميز المؤسسي االعتبارية الفردية االنحدار البسيط بين

 : المتغير المستقل االعتبارية الفردية.X1و التابع التميز المؤسسيالمتغير  :Y :ن  إ
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 نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها

التأثير  التالية: باألبعادالدراسة قيادة تتميز  ؤسسات التعليم المهني والتقني موضوعتمتلك م .7

بحيث ، وهذا بناء على إجابات المبحوثين االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية، المثالي، التحفيز

 جميعها بدرجة موافقة مرتفعة على وجود هذه األبعاد. جاءت

 على مواجهة المواقف الصعبة بحنكة ممعاهد التعليم المهني والتقني خبرة تساعده يمتلك مديرو .2

، %3081ة ا بنسبسب آراء الهيئة التعليمة واألكاديمية هي موافقة بدرجة عالية جدً نِ  حيث جاءت

 ت هذه الفقرة في المرتبة )الثالثة(.حل  قد و

ا لتحقيق بتحفيز الهيئتين األكاديمية واإلدارية معنويً د التعليم المهني والتقني معاه يهتم مديرو .3

نسب آراء الهيئة التعليمة واألكاديمية هي موافقة بدرجة عالية،  ، حيث جاءتأهداف المؤسسة

 قرة في المرتبة )األولى(.حلت هذه الفقد ، و%1783بنسبة 

ا لتحقيق معاهد التعليم المهني والتقني بتحفيز الهيئتين األكاديمية واإلدارية ماديً  مديرويهتم  .4

نسب آراء الهيئة التعليمة واألكاديمية هي موافقة بدرجة متوسطة،  ، حيث بلغتأهداف المعهد

 ت هذه الفقرة في المرتبة )السادسة(.حل  قد ، و%3183بنسبة 

ها معوقات مديري معاهد التعليم المهني والتقني يصفون المشاكل التي تواجه المعهد على أن   ن  إ .0

نسب آراء الهيئة التعليمة واألكاديمية هي موافقة بدرجة عالية، بنسبة،  بلغتها حيث يمكن حل  

 ت هذه الفقرة في المرتبة )األولى(.حل  قد ، و1782%

نحو تحقيق مركز تنافسي جيد للتعليم  االمهني والتقني اهتمامً يوجد لدى مديري معاهد التعليم  .7

بدرجة عالية جدا،  سب آراء الهيئة التعليمة واألكاديمية هي موافقةنِ  حيث بلغت المهني والتقني

 ت هذه الفقرة في المرتبة )األولى(.حل  . وقد %3183بنسبة، 

ئل التكنولوجية الحديثة في التعليم المهني ون الوسادمديري معاهد التعليم المهني والتقني يعتم إن   .1

فقة بدرجة متوسطة، بنسبة، سب آراء الهيئة التعليمة واألكاديمية هي موانِ  ، حيث بلغتوالتقني

 (.ةت هذه الفقرة في المرتبة )الثالثة عشرحل  قد و. 4181%
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 التوصيات

توفير برامج إنماء مهني لمديري المعاهد في مجال ممارسة القيادة التحويلية بمعاهدهم، وخاصة  .7

 التميز المؤسسي.اإلنجاز وفي مجال تشجيع األفكار الجديدة لألساتذة لتحقيق 

منح مديري المعاهد صالحيات وسلطات تمكنهم من الممارسة الفاعلة للقيادة التحويلية بمعاهدهم،  .2

 لى توفير مناخ معهدي مشجع.وتشجيعهم ع

ارسات أصوليات القيادة من مم وتنميتها وصقل مهاراتها لتمكينهاتدريب القيادات اإلدارية  .3

 من خالل برامج تدريبية تعدها مديرية التعليم المهني والتقني في لبنان. التحويلية

على مواجهة  تساعدهمديري معاهد التعليم المهني والتقني ضرورة إجراء دورات تدريبية لم .4

 من خالل إعداد ورش تدريبية مع إختصاصين ومدربين تربويين. المواقف الصعبة بحنكة

ا لتحقيق أهداف معاهد التعليم ضرورة االهتمام بالتحفيز المادي للهيئتين األكاديمية واإلدارية ماديً  .0

 المهني والتقني.

ية في معاهدهم من خالل تشكيل مساندة مديري المعاهد الذين يتصفون بممارسة القيادة التحويل .7

مجالس استشارية على مستوى مديرية التعليم المهني والتقني يتم اشراكهم في هذا المجالس، 

 وإعطاؤهم الثقة، وتشجيعه على طرح األفكار والمقترحات.

من خالل تدريب  الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم المهني والتقنيالسعي إلى اعتماد  .1

 على البرامج واألجهزة الحديثة المواكبة للتطور التكنولوجي. األساتذة

تقديمها يمكن طرح العديد من  التوصل إليها والتوصيات التي تم   وانطالقا من النتائج التي تم  

القيام بدراسات مقارنة حول  يع مستقبلية وهي:راإلشكاليات الجديرة بمواصلة البحث فيها لتكون مشا

القيام ، أو لقطاع العام ومعاهد القطاع الخاصلقيادة التحويلية السائدة في معاهد امستويات سلوكيات ا

 بدراسات حول عالقة القيادة التحويلية بالتميز التنظيمي في معاهد التعليم المهني والتقني.
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 المصادر والمراجع

 باللغة العربية المراجع

النجاح، دار وائل للنشر والتوزيع، (، التميز المؤسسي عوامل 2177أبو جمعة، محمود حسين، ) .7
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