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  الكويتيـةالكويتيـة  العـاليالعـالي  التعلـيمالتعلـيم  مؤسسـاتمؤسسـات  فـيفـي  المسـتدامةالمسـتدامة  القيـادةالقيـادة  ممارساتممارسات  واقعواقع

  ""  للتطويرللتطوير    مقترحمقترح  وو  قعقعرصدللوارصدللوا  ..."..."التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن
 د . مشاري ظاهر الحسيني

 :البحث ملخص
 خــ   مــن ســواء ، المجتمــع فــي حيويــة أهميــة العــالي التعلــيم لمؤسســات 

ـــةال وظيفتهـــا ـــ  فـــي تربوي  أو ، المعرفـــة لعصـــر ال زمـــة البشـــرية الكـــوادر تأهي
 المعرفـــة وتوليـــد العلمـــي والبحـــث الفكـــري اإلنتـــا  تعزيـــز فـــي البحثيـــة وظيفتهـــا
 خــــ   مــــن المجتمــــع. المحلــــي المجتمــــع خدمــــة فــــي وظيفتهــــا أو ، المنظمـــة
 التعلـيم مؤسسـات تكـون أن أجـ  من. وخبراتهم وأبحاثهم معارفهم من االستفادة
 أن بمكـان األهميـة فمـن ، المرغوبـة بالطريقـة والعطـاء األداء علـى قـادرة العـالي
 ولـديهم القياديـة القـدرة مـن عـا    بمسـتو  يتمتعـون جـامعيون قـادة لـديهم يكون

 المـوارد. وأفرادهـا الجامعـات أيـدي في تأخذ أن شأنها من التي القيادية المهارات
 المؤسسـات هـذ  علـى. المجتمـع يحملهـا التـي اآلمـا  لتحقيـ  والماديـة البشرية
 مـن باعتبارهـا المسـتدامة القيـادة مفهـوم تقـديم إلـى البحـث هـذا يهدف .الحيوية

 مستدامة تكون أن على المنظمات تساعد التي الرئيسية المحورية المفاهيم بين
 ممارســات وتعريــف تقــديم إلــى أيًضــا البحــث يهــدفو  ،اليقــين عــدم مــن بيئــة فــي

 ، ذلـ  إلـى باإلضـافة. Brigstner و Avery لنمـوذ  وفًقـا المسـتدامة القيادة
 قطـا  فـي المسـتدامة القيـادة ممارسـات تطبي  واقع رصد إلى البحث هذا يسعى
 أعضــاء نظــر وجهــة مــن الكويــت جامعــة علــى التركيــز خــ   مــن العــالي التعلــيم
 اخـت ف مـد  علـى التعـرف إلـى البحـث هـذا ويهـدف ، بالجامعـة التدريس هيئة
 ممارسـات تطبيـ  واقـع حو  األبحاث تختلف. العالي التعليم في المشاركين آراء

 حو  البحث على يركز ، أخيرًا. الشخصية المتغيرات باخت ف المستدامة القيادة
  .التعلـيم مؤسسـات فـي المسـتدامة القيادة ممارسات لتطوير مقترح نموذ  تقديم

  المســـــــــــــــــــــــــــتدامةالمســـــــــــــــــــــــــــتدامة  القيـــــــــــــــــــــــــــادةالقيـــــــــــــــــــــــــــادة  ::  ةةالمفت حياااااااااااااااااااااااااااالمفت حيااااااااااااااااااااااااااا  الكلمااااااااااااااااااااااااااا  الكلمااااااااااااااااااااااااااا  
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TTHHEE  RREEAALLIITTYY  OOFF  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  PPRRAACCTTIICCEESS  IINN  

KKUUWWAAIITTII  HHIIGGHHEERR  EEDDUUCCAATTIIOONN  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  FFRROOMM  TTHHEE  

VVIIEEWWPPOOIINNTT  OOFF  FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERRSS  ......  

""RREEAALLIITTYY  MMOONNIITTOORRIINNGG  AANNDD  PPRROOPPOOSSAALL  FFOORR  

DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT""  

BBYY    

MMEESSHHAARRYY  ZZAAHHIIRR  AALL--HHUUSSSSEEIINNII  

  

RREESSEEAARRCCHH  SSUUMMMMAARRYY::  

  

  
 Higher education institutions have vital importance in society, whether 

through their educational function of qualifying the human cadres 

necessary for the knowledge age, or their research function of 

promoting intellectual production, scientific research and the generation 

of organized knowledge, or their function in serving the local 

community by making use of their knowledge, research and expertise. 

In order for higher education institutions to be able to perform and give 

in the desired manner, it is of utmost importance that they have 

university leaders with a high level of leadership ability who have the 

leadership skills that would take in the hands of universities and their 

human and material resources towards realizing the hopes held by 

society. On these vital institutions. 

1-3 Research Questions: The research problem can be formulated in 

the form of a major question: “What is the reality of applying 

sustainable leadership practices as defined by Avery and Brigstner at 

Kuwait University from the faculty members’ point of view ”? A 

number of sub-questions emerge from this main question, as follows: 1- 

What sustainable leadership practices should be achieved at the 

university according to the sustainable leadership model defined by 

Avery and Brigstner? 2- To what extent are sustainable leadership 

practices applied from the viewpoint of the faculty at Kuwait 

University? 3- Do the opinions of the participants in the research differ 

on the extent to which sustainable leadership practices are applied 

according to the different research variables (gender, academic rank, 

and specialization)? 4- What is the proposed model for developing the 

leadership of Kuwaiti higher education institutions in light of 

sustainable leadership practices?  
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1-4 Research objectives:This research aims to present the concept of 

sustainable leadership as it is among the main pivotal concepts that help 

organizations to be sustainable in an environment of uncertainty. The 

research also aims to present and define sustainable leadership practices 

according to the Avery and Brigstner model. In addition, this research 

seeks to monitor the reality of applying sustainable leadership practices 

in the higher education sector by focusing on Kuwait University, from 

the viewpoint of the university's faculty, and this research aims to 

identify the extent of differing opinions of the participants in the 

research on the reality of applying the practices of Sustainable 

leadership varies according to their personal variables. Finally, it 

focuses on research on providing a proposed model for developing 

sustainable leadership practices in higher education institutions. 
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    البحث:البحث:  مقدمةمقدمة
التعليم العالل  هميياح ويةياح اا  الي تياء ماةاال ياظ فاها ة ي ت ال  لمؤسسات

التربةيح اليتيثلح اا  تهمياا الااةاار البةاريح الهلياح للعمار اليعراا ي هة ة ي ت ال 
  ةتةليا اليعراح الين يحي البوثيح اليتيثلح ا  تعليل اإلنتلج ال اري ةالبوث العلي

هة ة ي ت ل ا  فايح الي تيء اليول  ياظ فاها اتمات لان ياظ رمايامل اليعراا  
 ةالبوث  ةالفبرات . 

ةلااااا  تاااااةظ يتممااااالا التعلاااايم العااااالل  ءاااالارن  لااااا  ا ااال ةالع اااالال بللةااااااا 
اليهيةاي اإنه ياظ ا ميياح بياالظ هظ تتاةاار لااي ل ءيالااا  ليعياح  لا  ءاار  الا 

القااارن القيلايااح ييااظ يتيتعااةظ بللي االراا القيلايااح التاا  يااظ ةاالن ل هظ تهفاا  بيااا  يااظ
ال ليعااالا ةيااال ب ااال ياااظ ياااةارا بةاااريح ةيلاياااح نواااة توقيااا  ا يااالا التااا  يعقاااامل 

 الي تيء  ل  م ه اليتمملا الويةيح. 
ايااااظ باااايظ هباااارل اليقةياااالا التاااا  ي اااال هظ تتااااةاار ايتمماااالا التعلاااايم العاااالل  

 ,Farooqراتي يح يماتاايح ترا ا  القايم اليوةرياح ل ال ةاماتقرارمل ضارةرن تاةاار امات

2016; Dalati, Raudeliūnienė & Davidavičienė, 2017).)  ةا   ا يل تةا  اه
يتمماالا التعلاايم العاالل  يااظ توااايلا ابياارن ارضاات ل يقتضاايلا  ماار اتءتماالا 

تييااح إلوااااث اليعرااا  ةالثااةرن الماانل يح الرابعااحي ةياال بلتااا تةا  ااه يااظ ضاارةرن و
تواااةتا   رياااح اااا  ميلمااالت ل ةاماااتراتي يلت لي بااالا ياااظ الضااارةري هظ ياااتم اتبااال  
ييلرملا ءيلايح تمال ا  لا  اماتاايح الن ال  اا  تلاس اليتممالا اا  يةا  اح يال 

(. ةييااظ هظ يتاةاار ما ه الييلرمالا القيلاياح (Farooq, 2018تةا اه ياظ تواايلا 
 .sustainable leadershipاييل ُيعرف بللقيلان اليمتاايح 

بمابل  7002 -7002يال بايظ العالييظ بعا يل ة اه العاللم ياظ هليالا  لليياح ا
  اااا  ءيااالان العاياااا ياااظ اليتممااالا  ةالتااا  انمااال إتبااال  المااالةس خيااار ا فهءااا

التراياال ا ملماا  لليعنياايظ باال ير اي اال  لاا  ال ةادااا ءماايرن ا يااا ة لااس بااات يااظ 
 Mccannاألمدار هة  يليلا منء القرار  ةيلح إتبل  ملةس هفهء  ا  منء القر 
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& Sweet, 2014)   ةياظ ثامي الناا منالس الاثيار ياظ الي للبالا إلي الا هناةا .)
يفتل ااااح تيلياااالي يااااظ القياااالان للعيااااا  لاااا  إي اااالا ين ياااالا تتماااام بقااااار ااااالا  يااااظ 
اتمااااتاايح لااااا  تاااااةظ ءاااالارن  لاااا  يةا  ااااح الاااااح العةايااااا ةالتوااااايلا الفلر يااااح 

(Kantabutra, 2011, 2012) . 

ةءا تم اءترا  العايا ياظ اليااافا إلواااث اتماتاايح التن ييياح  لا  اليماتة  
اتمااتراتي   للقياالان ااا  الين ياالا. ةيااظ باايظ ماا ه الياااافا يااافا القياالان القلديااح 

ةيماتنا ما ا الياافا إلا  ي الميم ياظ  (Shrivastava, 1995) ل  اليعنييظ بل ير 
 Porter and)اليعنياايظ باال يري ةخيرماال يااظ الي االميم  ءبيااا إاارن العهءاالا يااء

Kremer, 2011) ةيظ اليااافا ا فار  هيضال ياافا القيالان ا فهءياح .Ethical 
Leadership (Brown and Trevino, 2006)  ةالاا ي يتاااا  لاا  همييااح اتلتاالام

 بلليعااااليير ا فهءيااااح ااااا  إاارن العيااااا. هياااال اليااااافا الثللااااث ا ااااة يااااافا القياااالان
اليمااتاايح الاا ي ءايااه  ااااري  ة بري مااتنر . ة لاا  الاارخم يااظ تةاالبه ماا ه الياااافا 
ا  التهايا  ل  العةايا اليفتل ح الت  تملمم ا  اتماتاايح التن ييياح ااإظ نياة ج 
القياالان اليمااتاايح يعااا مااة النيااة ج ا اثاار ةاايةليح ن ااراي  نااه يتضاايظ العايااا يااظ 

 . ةياظ هبارل يييالاا ما ا النياة ج ماة هناه العةايا اليتضينح اا  اليااافا ا فار 
يتبن  يافا  ةيا ا يا لعيليح منء القرار التن يي  ةيايج اليمتةليح ا فهءيح 

 .,Suriyankietkaew & Avery)  2014)ةالبيديح ا   يليلا اإلاارن 
تيثاا القيالان اليمااتاايح الياةم ين  الي ءيلاياالي  اياااي للارا  لاا  تواايلا القياالان ا  

ليايح القلديحي الت  لم تعاا الاياح ليةا  اح التواايلا الابيارن ةالتعقياااا اليتلاياان التق
لين يلا اليةم. إ  هظ القيلان اليمتاايح تاا ة الين يالا إلا  ضارةرن التواةا ياظ 
التراياال التقلياااي اليتيثااا بااللتوام بللتيةيااا ةاليااةاا البةااريح إلاا  تة ااه الين ياالا 

ح ةات تيل يااح ا ةمااء بل تياالا ياان ج  ةيااا ا  ااا لليماالميح ااا  التااهثيراا البيدياا
ي عاا تنيياح القالان ةالتالبعيظ  الالاي يااظ  يلياح الت اةير التن ييا  ةالتهاياا  لاا  هظ 
تاةظ اا  نلمر التن يم اافليلي ةفلر يلي يماتاايحي ا يار الا ي ييااظ الين يالا 
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ي  لا ال نلب ولام الييلل  ةمة رااا الواراة  )يظ توقي  ا اضليح  ل  ينلامي ل 
 .(021ص ، 7002

ةتماااتنا ال اااارن الرديمااايح للين اااةر اليماااتاام للقيااالان إلااا  ا  رةواااح القلدلاااح باااهظ 
الين يلا م  بيثلبح  لال يظ العللم ال بيع  اليوي  ب ل هة بيعن  آفار ااارن هظ 
الين يااالا ي ااال هظ تةااااا ءيياااح تتمااام بلتماااتاايحي ةاتماااتنلا إلااا  اليعرااااحي ةهظ 

 اليعراااح ةهظ تااار  ةادااا ا تيل يااحي ةيلايااحي ةهفهءيااحي ةيلليااح  تماالمم ااا  بناالال
.(Shrivastava 1995) ةتتاااا القياالان اليمااتاايح  لاا  هنااه يتعاايظ  لاا  الين ياالا

اليفتل ااح توةيااا ترايلماال يااظ التراياال ال ااراي  لاا  ا ااال الياالل  إلاا  الن اار إلاا  
ا تيل يااااح ابياااارن هن ماااا ل بل تبلرماااال ين ياااالا تماااالمم ااااا  إوااااااث تااااهثيراا بيديااااح ة 

.(Crews, 2010)  
يظ ي ية ح يظ الياةنلا الرديميح الت  تاا م النياة  تتللف للقيلان اليمتاايحا

 ةيا ا يا للين يحي ةترمخ ثقلاح القيلان امتنلااي إلا  خارأ هفهءا  يعياا  لا  
 .Davies, 2007b, p)ن ل  الين يح ةيمع  إل  توقيقه اا ا اراا العليليظ اي ل 

ل توااتم ت بياا  يباالاا القياالان اليمااتاايح  لاا  ءاالان الين ياالا اليفتل ااح هظ . اياا(2
  2014يتمااااااااراةا بةاااااااااا هاثاااااااار يمااااااااتةليح يااااااااظ النلويااااااااح البيديااااااااح ةات تيل يااااااااح  

(Suriyankietkaew & Avery,  ةيايااظ ال اااف الرديماا  للقياالان اليمااتاايح ااا .
ا نااال   ضااايلظ هظ الين يااالا تن لااا  ياااظ ةضاااع ل الااارامظ بلت اااله توقيااا  يماااتقب

يتضايظ  التراياال  لاا  الن اال   ةيااا ا يااا الاا ي ياا مل لياال مااة هبعااا يااظ الن اال  
 .(Hargreaves, 2007)اليلل  اومل 

ةتة اااا العاياااا ياااظ اليييااالاا التااا  تااان م  اااظ إتبااال  ياااافا القيااالان اليماااتاايح 
يقلرنح بإتبل  ياافا القيلان الت  ترال  ل  ا مااف ءميرن ا يا ايل يتض  يظ 

 ,Hall and Soskice)لا التا  ءالم ب ال العاياا ياظ البالوثيظ يثاا ااا ياظ  الاراما

2001; Avery, 2005; Avery and Bergsteiner, 2010; Kantabutra 2013.) 
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ةلقااا وااللا ن ريااح القياالان اليمااتاايح  لاا  ءااار ابياار يااظ اتمتياالم ةا مييااح 
-Strachan, McMillan, D'Annunzio) نتي اااح لةلياااح اتءتمااالايح العلليياااح

Greenm McGuire, 2014)  ي ةيااء  لااس اااه ياالاا ي  ااةم القياالان اليمااتاايح ااا
( ةتة ااا وللااح يلمااح إل ااااا Lambert, 2011يرولااح يبااارن يااظ البوااث اليياااان   

يليااا يااظ ا  اار الي لميييااح ةالت بيقيااح التاا  تتنلةلااه بفلمااح ااا   ااا ة ااةا ءااار 
لارامااالا اليياانياااح التااا  تنلةلاااا ضاااديا ياااظ النيااال ج اإلرةااالايحي ب لنااال ءلاااح اااا  ا

. ةيمااري ماا ا ا ياار بةاااا (Crews, 2010)القياالان اليمااتاايح وتاا  ةءتناال الاارامظ 
 فلص  ل  ت بيقلا القيلان اليمتاايح ا  يتمملا التعليم العلل . 

ةن راي  مييح إتبل  ييلرملا القيلان اليمتاايح اا  الين يالا اليعلمارن  
لعاالل  اليفتل ااحي اقااا باالا يااظ الضاارةري التهاااا يااظ ةيااظ بين اال يتمماالا التعلاايم ا

يااا  ت بياا  ماا ه الييلرماالا  لاا  هرأ الةاءااء ايااافا لت ااةير ين ةيااح التعلاايم 
ةماااة ا يااار الااا ي ماااةف ياااتم الترايااال  لياااه اااا  البواااث  اةلاااح الاةيااااالعااالل  اااا  
 الولل . 

   :مشكلة البحث 
قيالان اليماتاايح اا  يظ فها يقايح البوثي يتض  ا ميياح الابيارن لت بيا  ال

يفتلف الق ل لا ةء ل  التعليم بةاا فلص. ةيظ ثم تة ا ول ح للتهاا ييل إ ا 
الناااا ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح تاااتم  لااا  هرأ الةاءاااء بللةااااا اليهدااام. ةياااظ 

بإواااااا   ه ضااااالال ميداااااح التااااااري فاااااها اليهو ااااالا الةفمااااايح للبلواااااث اهواااااا 
ا بعاالا الرديماايح التاا  ترااال  لي اال القياالان ي اااإظ يتمماالا التعلاايم العاالل  الاةيتيااح

اليمتاايح اثيراي يل يتم إخ لل ل هة ت لمل ل يظ ءبيا ين اةر  ةياا ا يااي ةالمالةس 
 ا فهء ي ةاليمتةليح البيديحي ةاإلباا . 

 لاا  وااا  لاام  -ةياظ فااها يرا عااح الاراماالا الماالبقح ةهابيالا البوااث لااةو  
 الاةيااا لا ماالبقح ااا  البيدااح العربيااح ةااا   ااام تااةاار هي اراماا -البلوااث الواالل 

توايااااااي تتناااالةا ت بياااا  القياااالان اليمااااتاايح. اياااال هنااااه يااااظ اليهواااا  هظ الاراماااالا 
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ا  نبياااح التااا  تنلةلاااا القيااالان اليماااتاايح الناااا تراااال بل مااال   لااا  الي ااالتا 
الماااانل يح ةالت لريااااح ةمناااالس القليااااا يااااظ الاراماااالا التاااا  تنلةلااااا ت بياااا  القياااالان 

 ;Kennedy, 2011ايح ا  ء ل  التعليم بةاا  لم   يثا اراملا اا يظ  اليمتا

Hardie, 2011 Lambert, 2011 ي ةااا  التعلاايم ال االيع  بةاااا فاالص  يثااا)
. ةت تتاةاار ارامالا ه رياا اا  البيداح (Kantabutra & Saratun, 2013اراماح  

العااالل  العربياااح  العربيااح لتقيااايم ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح ااا  يتممااالا التعلااايم 
ةيظ ثم اإنه تة ا ا ةن بوثيح ةاضوح ا  ما ا الي الا يعياا البواث الوالل   لا  

. التعلاايم العاالل  ااا  الاةيااا ماارمل يااظ فااها تناالةا ةاءااء القياالان اليمااتاايح ااا  
ةامتنلااي إل  م ه اليهو الا المالبقحي ااإظ البلواث يار  هناه ياظ الضارةري إ اراال 

ه ييااااظ مااايلخح يةاااالح البواااث الوااالل  ايااال يلااا     البواااث الوااالل  ةبللتااالل  اإنااا
الول ااح إلاا  تقياايم ةاءااء ييلرماالا القياالان اليمااتاايح ااا  يتمماالا التعلاايم العاالل  

ي ةتقاااايم نياااة ج يقتااار  لت اااةير ه ضااالال ميداااح التااااري الاةيتياااح ياااظ ة  اااح ن ااار 
 ييلرملا القيلان اليمتاايح ا  يتمملا التعليم العلل  الاةيتيح . 

 حث: أسئلة الب 
ي لاه   يل ةاءء ت بيا   يمكن صياغة مشكلة البحث في صورة سؤا  رئيسي 

 الاةيااا ييلرماالا القياالان اليمااتاايح اياال واااامل  ااااري  ة بري مااتنر  ااا   ليعااح 
 ؟ ةينبث   ظ م ا الماتاا الرديما   ااا ياظ ه ضلال ميدح التاري يظ ة  ح ن ر 

 ا مدلح ال ر يح  ل  النوة التلل  
القيلان اليمتاايح الت  ي ل هظ تتوق  ا  ال ليعح ةاقلي لنياة ج  يل ييلرملا -1

 القيلان اليمتاايح ال ي وااه  ااري  ة بري متنر ؟ 
ياال يااا  ت بياا  ييلرماالا القياالان اليماااتاايح يااظ ة  ااح ن اار ه ضاالال ميداااح  -2

 ؟الاةيا التاري  ب ليعح 
لان مااا تفتلااف آراال اليةاالرايظ ااا  البوااث بةااهظ يااا  ت بياا  ييلرماالا القياا -3

 اليمتاايح بلفتهف يتغيراا البوث  ال ن ي ةالرتبح العلييحي ةالتفمص(؟
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ح اا  ضاةال الاةيتيايل النية ج اليقتر  لت اةير ءيالان يتممالا التعلايم العالل   -4
 ييلرملا القيلان اليمتاايح؟. 

  :أهداف البحث 
القيااالان اليماااتاايح بل تبااالره ياااظ بااايظ  تقـــديم مفهـــومي ااااف مااا ا البواااث إلااا  

يم اليوةريااح الرديماايح التاا  تماال ا الين ياالا  لاا  اتمااتاايح ااا   ااا بيدااح الي االم
يظ  ام اليقيظي ايل ي اف البوث إل   رأ ةتوايا ييلرملا القيلان اليماتاايح 
ةاقل لنية ج  ااري  ة بري متنر . ةبلإلضلاح إل   لس ااإظ ما ا البواث يماع  إلا  

ل  التعلايم العالل  ياظ فاها رما ةاءء ت بي  ييلرمالا القيالان اليماتاايح اا  ء ا
ي ة لااااس ياااظ ة  ااااح ن اااار ه ضاااالال ميدااااح التاااااري  الاةيااااا الترايااال  لاااا   ليعااااح 

بلل ليعحي ايل يمت اف م ا البوث التعرف إل  يا  افتهف آراال اليةالرايظ اا  
البواااااث بةاااااهظ ةاءاااااء ت بيااااا  ييلرمااااالا القيااااالان اليماااااتاايح بااااالفتهف اليتغياااااراا 

البوااااث  لاااا  تقااااايم نيااااة ج يقتاااار  لت ااااةير الةفماااايح ل اااام. ةهفيااااراي يرااااال  لاااا  
 ييلرملا القيلان اليمتاايح ا  يتمملا التعليم العلل . 

 :أهمية البحث 
يياااظ تةضااي  همييااح البوااث الواالل  يااظ الين ااةريظ الن ااري ةالت بيقاا  ة لااس 

 ايل يل  
  األهمية النظرية للبحث -أ
ااا  ي االا التعلاايم  يقااام ماا ا البوااث إضاالاح ثريااح إلاا  هابياالا القياالان ةاإلاارن 

ةالارامالا  - لا  واا  لام البلواث الوالل  -العلل   ن راي لناارن الارامالا العربياح 
ا  نبيح بةاا  لم الت  تنلةلا ت بي  يبلاا القيلان اليمتاايح ايل ءاي ل  اااري  
ة بري مااتنر  ااا  ء اال  التعلاايم العاالل . اياال ي يااا ماا ا البوااث الباالوثيظ الي تياايظ 

اليمااااتاايح ة لااااس يااااظ فااااها تقااااايم هاان  ربيااااح يقتروااااح لقياااال   بيةضااااة  القياااالان
ييلرماالا القياالان اليمااتاايح امااتنلااي إلاا  نيااة ج  ااااري  ة بري مااتنر . اياال يعيااا 

 البوث  ل  إثراال ا ابيلا الياتةبح بلللغح العربيح ةالت  تتنلةا م ا اليةضة . 
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 األهمية التطبيقية للبحث: : اثانيً 
البواث  اظ ةاءاء ت بيا  ييلرمالا القيالان اليماتاايح اا  ي يا م ا الاةاف اا  

ا ياار الاا ي يماال ا ااا  إ ااااا ف اا  للتغلاال  لاا   بللاةيااا ء اال  التعلاايم العاالل  
يةاها ت بي  القيلان اليمتاايح ةت ليا م ه المعةبلا الا ي يمالمم اا  إواااث 

ا ااا  ال ااةان الينةااةان بق اال  التعلاايم العاالل  ةالعيااا  لاا  ت ااةيره  ةيااظ ثاام يعياا
ن لياااح الي ااالف  لااا  تومااايظ ناااةاتج تعلااام ال اااهل ا يااار الااا ي يمااالمم اااا  تاااةاير 
الا لياالا البةااريح الهليااح للتماااي ليتغيااراا ماا ا العماار. اياال يياااظ هظ يماات يا 

ياظ ما ا البواث اا  إ اااا بارايج التنيياح  التعليم العلل  ا  الاةيااليمدةلةظ  ظ 
ح ي ااالرات م ةا ليااالت م اااا  ي ااالا ت بيااا  الي نياااح اليهدياااح للقااالان ال اااليعييظ لتنييااا

ا ملليل الوايثح للقيلان ةاإلاارن ةالت  يظ بين ال ييلرمالا القيالان اليماتاايح. ايال 
نياااة ج يقتااار  لت اااةير ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح اااا  ي ياااا مااا ا البواااث بتقاااايم 
 يياظ ت بيقه ةاتمت لان ينه بةاا  يل .  يتمملا التعليم العلل 

حدود البحث : 
 يلتلم البوث الولل  بللواةا التلليح 

  ةتوايااااا اااا   ليعاااح  بللاةياااا ياااتم ت بيااا  البواااث اااا  ء ااال  التعلااايم العااالل 
 لل ليعح. بة لس  ل   ينح يظ ه ضلال ميدح التاري  العليليظ  الاةيا

  يمااااتنا البوااااث ااااا  ءياااال  ييلرماااالا القياااالان اليمااااتاايح  لاااا  نيااااة ج  ااااااري
 ة بري متنر .

 برما ةاءء ت بي  ييلرملا  ااري  ة بري متنر  بلمتفاام اليما  يلتلم البوث
 بلتمتبيلظ.

  يةتيا ءيل  ييلرملا  ااري  ة بري متنر   ل  ا بعلا الرديمايح التللياح  تبنا
ي هة اتمااتثيلر ااا  البةاارين ااةر  ةيااا ا ياااي ةالتنييااح الي نيااح ل االءم العيااا 

الثقلاااااااح فهءاااااا ي ةاإلباااااااا ي ة ةاليمااااااتةليح ات تيل يااااااح ةالبيديااااااحي ةالماااااالةس ا 
 القةيح.  التن يييح
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 :مصطلحات البحث 

 Sustainable leadership  القيادة المستدامة
يياظ تعريف القيلان اليمتاايح  ل  هن ال  تلاس القيالان التا  تت لال إتبال   

ين ةر  ةياا ا ياا لمانء القاراراا  ةتنيياح اإلبااا  الين اةي  ال الاف إلا  ليالان 
ال  ةتنييااح ءااةن  يااا تتماام بللي االرن ةالنةاال  العاالل  ااا  العيااا  ةتقااام ءييااح العيااه

 . (Avery and Bergsteiner, 2011: 5)ينت لا ةفايلا ةولةا تتمم بلل ةان 
ةا  البوث الولل  يعرف البلوث القيلان اليمتاايح إ راديل  ل  هن ل ي ية اح 

ل القيلاياح اا  ال ليعااح ياظ الييلرمالا القيلاياح ةاإلاارياح التاا  يتبع ال  ةة الينلما
 Avery and)ة لاس اا  ا بعالا التللياح التا  وااامل ااا ياظ  اااري  ة بري ماتنر  

Bergsteiner, 2011a) هة   ين اااةر  ةياااا ا يااااي ةالتنيياااح الي نياااح ل ااالءم العياااا
ي ةاليماااااتةليح ات تيل ياااااح ةالبيدياااااحي ةالمااااالةس ا فهءااااا ي اتماااااتثيلر اااااا  البةااااار

القةياح ةتقال  بللار اح التا  يوماا  لي ال اليةالراةظ  ن يييحالثقلاح التةاإلباا ي ة 
ا  البواث ة لاس اا  اماتبيلظ ةاءاء ييلرمالا القيالان اليماتاايح اا  ال ليعاح الا ي 

 ه اه البلوث فميمل ل  ا الغرأ. 
 Suggested Frameworkالنموذ  المقترح: 

العهءالا يعرف النية ج اليقتر  ا  الارامح الولليح  ل  هناه يف ا  يتضايظ 
باايظ ي ية ااح يااظ الي االميم ةا اااالر ةاليباالاا التاا  تمااف اليت لباالا ةاإل ااراالاا 
ةاتماااتراتي يلا ةاليتقروااالا التااا  ياااظ ةااالن ل ت اااةير ييلرمااالا ءيااالان يتمماااالا 

 ح ا  ضةال القيلان اليمتاايح. الاةيتيالتعليم العلل  
 اإلطار النظري للبحث:  2-1

يرال  ل  ين ةراا القيلان اليتيرالن وةا  منلس تة ه بلرل ا  هابيلا القيلان
. ةب لنل resource basedي ةالقلديح  ل  اليةارا person centeredا اراا 

 long لاااسي ياااري العاياااا ياااظ البااالوثيظ هظ منااالس ول اااح لليااااافا  ةيلاااح ا ياااا 
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lasting approaches  لييلرمااح القياالان. ا اا  ه قاالل ا ليااح اليلليااح العللييااحي
يلا اليفتلقح إلا  نياة آياظ ةيماتقر ياظ فاها إتبال  يااافا يتعلءباح تمع  الين 

 ,Avery and Bergsteiner) ةيلاح ا ياا لت اةير ااهي ياظ القالان ةالياة  يظ 
2011b; Kantabutra and Saratun, 2013) ةبلإلضالاح إلا   لاس تاري .

التن ييا   العايا يظ الين يلا الواةييح هظ القلان ةتنييت م يعا هيرا يوةريل للنية
 .(Bartlett, 2007)للين يح 

ةءاااا   ااارا العاياااا ياااظ الااارت  التااا  تااار  ضااارةرن التةءاااف  اااظ الن ااار للقيااالان 
 (Casserley and Critchley, 2010; Crews, 2010)بل تبلرماال ة ي ااح للضااب  

ةالترايل بات يظ  لس  ل  الوةار ةاارن ات تيلايح اليتبلالح بيظ القلان ةية  ي م 
(Avery and Bergsteiner, 2011a; Barr and Dowding, 2012) ةاا  إ الر .

 stakeholder approaches هابيالا القيالاني تةضا  يااافا اليعنيايظ بال ير
(Groves and LaRocca, 2011) ي ةالتا  تبارل هميياح العهءاح بايظ القالان ةالتالبعيظ
(Barr and Dowding, 2012) تهيليااح   ةتناالءا الول ااح إلاا  ت ااةير نياال ج هاثاار

  .(Kopp and Martinuzzi, 2013)ةتةلرايح 
ةتماااااع  هابيااااالا اإلاارن ةالقيااااالان اليعلمااااارن للبواااااث  اااااظ ةمااااالدا اعللاااااح  

لضيلظ واةث نياة الياةارا البةاريح. ةاا  ما ا المايل  تقاام القيالان اليماتاايح ما ه 
ال ر  يظ فها التهايا  لا  هظ  يياء  نلمار الين ياح ماةاال اافليالي هة فلر يالي 

هظ تتمم بلتمتاايح. ةتقاام القيالان اليماتاايح ياافهي  اياااي لقيالان الين يالا  ي ل
. ةتمااات يل القياااالان (Avery and Bergsteiner, 2011a) لااا  نواااة يمااااتاام 

اليمااتاايح للبيدااح الفلر يااح يااظ فااها تن ياا  الميلماالا ةاإل ااراالاا ال عللااح اافلياالي. 
ءيااااح ةات تيل يااااح بياااال يمااااي  اياااال تلقاااا  الضااااةال  لاااا  همييااااح اليمااااتةليلا ا فه

 للين يلا بت بي   اا يظ الييلرملا اليمتاايح اافليلي ةفلر يلي. 
 مفهوم القيادة المستدامة: 
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 ل  هن ل    ءارن ن الم يعايظ  لا  إواااث  Sustainabilityُتعرف اتمتاايح 
. ةتاا (Fullan, 2005)تومظ يمتير يتم  يء القيم العييقح لةخراأ اإلنملنيح 

متاايح ضاينيل  لا  هظ الت اةير ماةف يراال  لا  يال ي امي ةهناه ماةف يماتير ات
اتاارن  ةيلااحي ةهنااه مااةف يوقاا  هماااااه باااةظ اليماال  باال فريظ مااةاال ااا  الةءااا 

 ,Makipere. ةيظ ة  ح ن ار  يالايبير   (McCann, 2011)الولل  هة يمتقبه 
ين ااااااةر ( يياااااااظ الن اااااار إلاااااا  اتمااااااتاايح يااااااظ ثااااااهث ين ااااااةراا ةماااااام  ال(2008

 اتءتملايي ةالين ةر البيد  ةالين ةر ات تيل  . ةةاقل لا ااري  
 (Avery ,2005)  

 اإظ الين يح يياظ ا تبلرمل يمتاايح إ ا وققا اليعليير الثهثح التلليح 
 إ ا الظ ل ل هااال يلل  ءةي. .1
إ ا اااااالظ لااااااي ل القاااااارن  لاااااا  يةا  اااااح الماااااعةبلا ات تيل ياااااح ةاتءتماااااالايح  .2

 اليتنة ح.
  ا الظ ل ل ةضء ريلاي ا  المة .إ .3

القياالان اليمااتاايح  لاا  هن اال ين ااةر إااري ي اااف إلاا  لياالان ال ل ليااح  وُتعــرف
ةالنتاااالدج اليتوققااااحي ةتقلاااايص التنقااااا خياااار اليرخااااةل لليااااة  يظ. ةيتيثااااا ال اااااف 
الرديماا  للقياالان اليمااتاايح ااا  إوااااث التااةالظ ياال باايظ اتمتياالم باال ارااي ةالعةادااا 

(.  ايال ييااظ (Kalkavan, 2015ةالبيداح ة لاس فاها اتارن ة اةا الين ياح اليلليحي 
تعري  ل هيضلي بهن ل ين ةر إااري  ايا ي اف إل  توقيا  نتالدج يتييالن ةاليولا اح 
 لي اال ةتةاا يء واالتا اإلباااا  ةاتبتااالر ااا  العيااا بتبناا  رتيااح ةاضااوح ةتة ااه 

(. ةي لااا   لااا  020 ي ص7002ةآفاااريظي راااااا الوااااراة    يماااتاام  ةياااا ا  اااا
يمااي  القياالان اليمااتاايح العايااا يااظ اليماا لولا ا فاار  التاا  يةضااو ل  هاااري  

 Rhineland” orياظ ءبيااا  (Avery and Bergsteiner, 2011)ة بر ماتينير   
“honeybee” leadership  . 

 نماذ  القيادة المستدامة
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ءلا اليفتل اح. لقا تم ت بي  القيلان اليمتاايح ا   اا يظ البيدلا ةالميل 
ي (Hargreaves and Fink, 2006) اعلا  مابيا اليثالا تنلةا مالر ري    ة ايناس 

ت بيااا  ي  اااةم  (Lambert, ,2011)ي ة تيبااارا   Davies (2007)ة ااي ااي   
القياااالان اليمااااتاايح ااااا  الق اااال  التعليياااا  بللةتياااالا اليتوااااان ا يريايااااح ةالييلاااااح 

اقاا تنالةت  (Avery and Bergsteiner, 2011a)اليتواان. هيال  اااري  ة بري ماتنر  
ت بيااا  الين اااةر التن ييااا  اااا   ااااا ياااظ المااايلءلا اليتنة اااح. ةهفيااارا اقاااا تنااالةا 

( التراياال  لاا  تنييااح (Casserley & Critchley, 2010 الماارل   ة اريتةاال   
 القيلان اليمتاايح يظ ين ةر اراي. 

 نموذ  "افري" و"بريجستنر" للقيادة المستدامة: 
  ياااظ 23  (Avery and Bergsteiner, 2011a)ءاااام  اااااري  ة بري ماااتنر  

ييلرملا القيلان الت  تييل بيظ الين يلا اليماتاايح ةخيار اليماتاايح. ةييااظ هظ 
يتم اماتفاام مارم القيالان اليماتاايح الا ي اءترواه ما يظ البالوثيظ ااهاان تةفيمايح. 

لاا  ال اارة  ياال باايظ الين ياالا ةتلقاا  الييلرماالا اليقايااح ااا  ماا ا ال اارم الضااةال  
( ةالين ياالا خياار  honeybeeاليمااتاايح  هة ياال يمااييه البلوثاالظ ين ياالا النوااا 

( ةياااار  البلوثاااالظ هظ locustاليمااااتاايح  هة ياااال يمااااييه البلوثاااالظ ين ياااالا ال ااااراا 
ييلرمااالا القياااالان اليمااااتاايح التاااا  وااااااامل تت لااا  بةاااااا ةاضاااا  ااااا  الين ياااالا 

 Avery)لا خيار اليماتاايح. ةياري  اااري  ة بري ماتنر  اليماتاايح فهاالي للين يا
and Bergsteiner, 2011a)  هظ ييلرمالا القياالان اليمااتاايح ييااظ هظ يااتم تن ياا مل

 ا  هي ين يح بغأ الن ر  ظ ي لل ل هة و ي ل هة الاةلح الت  تقء اي ل. 
( العنلماار 1تلفااص اليمااتةيلا اليةضااوح ااا  ماا ا ال اارم   ةاااا رءاام  

للقيالان اليماتاايحي هي الييلرمالا التهميمايح التا  ي ال هظ تااةظ يتااةاارن الرديمايح 
لاااا  الين ياااح ءباااا هظ ياااتم توقيااا  الييلرمااالا  للياااح اليماااتةي. ةياااء  لاااس يتااااا 
البلوثااالظ  لااا  هظ مااا ا ال ااارم يتمااام بللاينليياياااح اااا   يياااء اتت لمااالا ةتفتلااااف 

تاايح يال باايظ الين ياالا ال ريقاح التاا  يااظ فهل ال يااتم تن ياا  ييلرمالا القياالان اليماا
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يادة المستدامةالق  

اليفتل ح  ةيظ ثم ااإن م يوا رةظ ياظ إتبال  ااارن  ياافا ةاواا يهدام ال يياء . ايال 
ياااري مااا يظ البااالوثيظ هناااه ي ااال اماااتفاام مااارم القيااالان اليماااتاايح ااااهاان تةفيمااايح 

هظ الييلرمالا اليماتاايح ييااظ هظ تعياا  لا  تومايظ   ةيرةظ هظ منلس هالح  ل
 إتبل  الياافا التقليايح ا  القيلان.هااال الين يح يقلرنح ب
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 (  مرم القيلان اليمتاايح1الةاا  
 أبعاد القيادة المستدامة: 

  يعياالر للتييياال ياال باايظ 11ااا  ارامااته   (Avery, 2005)واااا  ااااري    
ييلرماالا القياالان ااا  الين ياالا اليمااتاايح ةييلرماالا القياالان ااا  الين ياالا خياار 

 ,Kantabutra & Avery  ءالم  االنتبةترا  ة اااري  7000اايح. ةاا   الم  اليمات
  ييلرمح للقيالان اليماتاايح ة لاس 23( بتوايث م ه القلديح بويث تتضيظ  (2011

ضلاح هربء ييلرملا  اياان  Avery)يظ فها إ لان ميلخح بعأ الييلرملا ةا 
and Bergsteiner, 2010)   لءم العياي ةملةايلا ةم   الثقحي ةالرتيحي ةيةلراح 

 اإلاارن ال اتيح لا  الية  يظ. 
ي (Avery and Bergsteiner, 2011)ةةاقال لنياة ج ااري  ة بري ماتنر         

  للقيااالان اليماااتاايح اااا  إ ااالر ماااا هبعااالا 23اإناااه ييااااظ تمااانيف الييلرمااالا الاااا 
ي  adopting a long-term perspective رديمايح ةما  تبنا  ين اةر  ةياا ا ياا

 internalهة تنييح القيلان الاافليح  investing in   people ةاتمتثيلر  ا  البةر 
leadership development  ي ةالثقلااح التن ييياح القةياحstrong organizational 

culture   ي ةاإلبااااinnovation  ي ةاليمااتةليح ا فهءيااح ةالبيديااحsocial and 
environmental responsibility   ي ةالمااالةس ا فهءاااbehaving ethically .

 ةاييل يل  ةر  لاا ُبعا يظ م ه ا بعلا بللت ميا  
 المنظور طوي  األمد:  -1 
تعا الميح الرديميح الت  تييل الين يالا اليماتاايح  اظ خيار اليماتاايح  

مااة هظ إاارت اال تتبناا  رتيااح  ةيلااح ا يااا ااا  واايظ هظ الين ياالا خياار اليمااتاايح 
  الناةاتج ءمايرن ا ياا. ةيعاا التاةالظ يال بايظ يت لبالا الين اةريظ  ةياا ترال  ل

ا يااا ةءماااير ا يااا هيااارا هملماايل  ي ين ياااح ترياااا الن اال  إت هناااه ءااا يااااةظ ياااظ 
المعل توقي   لس وينيل ت غ  الن رن القميرن ا يا  ل  ا مااف  ةيلح ا يا 

(Kennedy, 2000) الين يااح يااظ هظ تت ااة  . إظ تبناا  ين ااةر  ةيااا ا يااا يياااظ
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  .(Mitchell, 2001) ل  الين يلا ا فر  الت  ترال  ل  الين ةر ءمير ا ياا 

ةن ا هظ الين يلا اليمتاايح تعيا  ل  التةالظ يال بايظ ات تبالراا ءمايرن ا ياا 
ة ةيلااح ا يااا ةالتاا  تتااراة  ياال باايظ الت اياار اتمااتراتي  ي ةالتف ااي  اتمااتراتي   

لياالا النيااة ةالعيااا إلاا  ت ااةير ةاإلبقاالال  لاا  اليااة  يظ ةالو اال  ةاتمااتثيلري ة ي
 . (Avery and Bergsteiner, 2010) ل   هءح  ةيلح ا يا يء اليعنييظ بل ير 

 تنمية طاقم العم  أو االستثمار في البشر:  -2 
ةاقل للقيلان اليمتاايح اإنه ي ضا ت ةير ةترءيح  لءم العياا اافليال باات  

م العيا ةاليةارا البةريح يظ فلرج الين يح ة لس اليال هيااظ. ة لا  يظ  لل  لء
اليمتةيلا العليلي اإظ الترءيح الاافليح تعتبر ءرارا واييل  ل  ة ه الفمةص ياء 
ا فاا  بعاايظ ات تباالر هظ تعياايظ  االءم العيااا يااظ فاالرج الين يااح يياااظ هظ ياااةظ 

. ةيعاا تنيياح ءاةن (Booz Allen Hamilton, 2003) ل  ار اح  للياح ياظ الف اةرن 
العياااااا هياااااراي هملمااااايلي اااااا  الين يااااالا اليماااااتاايح ةتراااااال القيااااالان اليماااااتاايح  لااااا  

اليمتير ا  تنيياح ي الراا الياة  يظ ب ار  يتنة اح ياظ فاها همالليل  راتمتثيل
يظ ءبيا البرايج الت  ت ب  اافا الين يح هة خيرمل ياظ ماةر التااريل الرماي ي 

باارايج الاراماالا العلياال ةخيرماال. اياال يتماام التاااريل ااا  ةالتاااريل هثناالال الة ي ااحي ة 
الين يااالا اليماااتاايح بهناااه ُي بااا   لااا   يياااء الياااة  يظ ةلاااي  اقااا  الياااايريظ هة 
همولل الو ةني ايل تضا لء اإلاارن العليال بلمتيالم نةا  اا  ي الا تنيياح ءااراا 

 الية  يظ. 
 الثقافة التنظيمية:  -3 
ح تن يييح ءةيح يعرا ال البالوثةظ بهن ال تتضيظ الين يلا اليمتاايح ثقلا  

ي ية ااح يااظ القاايم اليةااتراح ةاليعتقااااا اليةااتراح التاا  تمااةا لااا  اليااة  يظ ااا  
ين يح يعينح. ةتوالةا الين يالا اليماتاايح إبارال القايم ةاليثلليالا اليوةرياح التا  
ت يااء ه ضاالال الين يااح يعاالي وتاا  ااا   ااا تعاارأ الين يااح لتغيااراا إ راديااح هة 

 & Kantabutra)ي يح رديماايح هة وتاا  ااا  هةءاالا يةا  ااح المااعةبلا إمااترات
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Avery, 2013) ةتوااا القايم ةاليعتقاااا القةا اا التا  يتعايظ  لا  هااراا الين ياح .
التمرف ا  ضاةد ل ةتمال ا الياة  يظ  لا  تواياا المالةايلا اليرخةباح ةياظ ثام 

 يااح. ة االاني ياال يااتم إاارن اإن اال تواااا القةا ااا اإل راديااح التاا  تمااتنا إلي اال ثقلاااح الين
الثقلاح يظ فها بيلنلا الرتيحي ةالقيمي ةال لم حي ةالبيلنلا الت  تعبر  ظ التة هي 
ةاليعتقااااا اليوةريااحي ةاإلرةاالااا الغياار رمااييح التاا  تااتثر  لاا  ماالةس ه ضاالال 
الين يح. ةن ا هظ الين يلا الت  لاي ل بيلنلا رتيح ةاضاوح تيياا  ظ تقاام هااال 

 Kantabutra and)الين ياالا التاا  لااي  لاااي ل يثااا ماا ه البيلناالا هاضااا يااظ 
Avery, 2002) ةن ا منل هنه لي  يظ اليمتغرل هظ ن ا هظ تبن  ين ةر  ةياا .

ا يااااا ةمااااة ماااايح رديماااايح للين ياااالا اليمااااتاايح يمااااي  بيليااااا يااااظ الةءااااا لتبلياااا  
يةمااالي. ة لااا  ةيةااالراح الرتياااح التن ييياااحي ةالقااايمي ةالثقلااااح بوياااث توااااث تاااهثيراي يل

العا  يظ  لس اإظ الين يلا الت  ترال  ل  الن ل   ءمير ا يا اومل لاي  
لاااااي ل القااااار الااااالا  يااااظ الةءااااا لااااا  يتبناااا  ه ضاااالد ل القاااايم اليوةريااااح للين يااااح 

(Schnebel, 2000). 
 اإلبدا :  -4
ي ةاإلباا  incremental innovationيمل ا اهي يظ اإلباا  الترااي   

الين ياالا اليمااتاايح ااا  الو اال   radical innovationال ااةمري ا ملماا  هة 
 لاااا  هااد اااال ة التايااااف يااااء اليتغيااااراا اليوي ااااح ب اااال. ةيااااظ ثاااام اااااإظ الين ياااالا 
اليمتاايح تمتثير امتثيلراا  ةيلح ا  ا اييل يعرف بللبوث ةالت اةير وتا  اا  

 ,Averyهماااعل ا ةءااالا ة لاااس ليمااال ات ل  لااا  إي ااالا ولاااةا خيااار تقلياياااح 
(. ة لااا  العاااا  ياااظ  لاااس ا ااا  الين يااالا خيااار اليماااتاايح ااااإظ ييلرماااح (2005

اإلباااا   ةيااا ا يااا يعااا هياار باالل  المااعةبح ويااث يااتم تقلاايص التاااريل ةالت ااةير 
اليقاااااام ل ااااالءم العياااااا ة لاااااس لتقلااااايص الن قااااالا ةالةاااااالال بل ماااااااف ءمااااايرن ا ياااااا 

(Kantabutra & Avery, 2013)  . 
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 ية والبيئية: المسؤولية االجتماع -5
تتبناا  الين ياالا الغياار يمااتاايح ا تقاالا رديماا  ةمااة هظ ي يت اال الةويااان  

مااا  العياااا  لااا  توقيااا  ا ماااااف ءمااايرن ا ياااا ةياااظ ثااام اإناااه ياااتم إميااالا  يياااء 
ا نة ح الت  يياظ هظ تةتا الين ياح  اظ توقيا  ما ا ال ااف الرديما  ياظ ءبياا 

يبلاراا ويليح البيدح. ةفهالي ل لس  ييلرمح اليمتةليح ات تيل يح هة اليةلراح ا 
اإظ الين يلا اليمتاايح تيلر  اليمتةليح ات تيل يح ةالبيديح لي  اق  لةمبلل 
الن عياااااح ياااااظ ءبياااااا الةاااااالال بيت لبااااالا القااااالنةظ ةلااااااظ ن اااااراي  ظ مااااا ه اليماااااتةليح 
ات تيل يح ةالبيديح تعياا  لا  توقيا  اةاداا يللياح ةاةاداا هفار  للين ياح ايال هن ال 

 . (Kantabutra & Avery, 2013)تعيا  ل  الةالال بللملةس ا فهء  
  السلو  األخ قي:  -6
بةاا هملم  يةير الملةس ا فهء  إل   اعاا الةا ال الماوي   ةةاا   

م ا التعريف اإنه ي  ةم يمعل تعري ه بةاا اءيا  ن اراي تفاتهف ي  اةم الةا ال 
ةياء  لاسي ااإظ المالةس ا فهءا   .(Zadek et al., 1997)الموي  يظ اارا  فار 

يعااا يباااه يوااةري ااا  الين يااالا اليمااتاايح. ةتاااا ال ضاالد  اليعلماارن للةااارالا 
الابااار  ةيااال ترتباااا  لي ااال ياااظ هليااالا يللياااح  يثاااا ا لياااح اليللياااح  العلليياااح لعااالم 

(  لاا  هظ الماالةس ا فهءاا  يعااا هياارا ولماايل لهمااتاايح التن يييااح. 7002 –7002
نةااال  اليةااار يظ القاااةيييظ اااا  يولةلاااح إ بااالر الين يااالا  لااا   ة ليااا  الااارخم ياااظ

العياا ةااا  القااةانيظ ال اياان اااإظ الماالةس ا فهءا  الناالبء يااظ اافاا الين يااح يعااا 
هاثر همييح باثير. ةن اا هظ التمارف ا فهءا  لاي  هياراي ما هي بللنمابح للياايريظ 

ه يعااااا هيااااراي ويةياااال الاااا يظ يرااااالةظ  لاااا  النااااةاتج ءماااايرن ا يااااا. ةفهااااالي لاااا لس اإناااا
 .  (Kantabutra & Avery, 2013)للين يلا اليمتاايح 

 أهمية تطبي  القيادة المستدامة في قطا  التعليم: 
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اااا  الةءاااا الوااالل ي ية اااا  لااال يتلاياااا ياااظ الةاااعل إلواااااث العاالاااح ةتاااالات 
(. ةيت لااااااء اااعااااااة (Schleicher,2009ال اااااارص التعليييااااااح ااااااا  الق اااااال  التعليياااااا  

  التهاا ياظ هظ يال يااعةناه ياظ هياةاا ماةف يترتال  لياه  ةاداا  ياان الضرادل إل
يظ بين ل هظ ياةظ  بنلد م ارص يتالادح لهمت لان يظ الفايلا التعليييح. ةن اراي 
لعةايااا العةلياااح ةتلاياااا التقنياااحي ااااإظ مااا ا الي لاال ءاااا هماااب  بيثلباااح امتيااالم اةلااا  

 Levin & Fullan, 2008يفتل اح ما ا الي لال ة يلاا (. ةءاا هارااا الواةيالا ال
. ة لاا  الاارخم يااظ ماا ه ال  ااةا اااإظ (Hardie, 2011  لاا  توقيقااه بعااان هماالليل 

النةاتج التعليييح لا  ال هل لم ترت  بعأ إل  اليمتة  الي لاةل  ةياظ ثام اقاا 
باه اتمتيلم بللقيلان اليمتاايح اياافا لتوقيا  تومايظ ةت اةير يماتاام اا  ء ال  

. ةيعا (Fullan, 2005; Hargreaves, 2009; Hargreaves & Fink, 2006)التعليم 
ال اااف يااظ توماايظ التعلاايم بيثلبااح ماااف ةامااء الن اال  ةيرااال  لاا  توقياا  نااةاتج 
تعلم اي لبيح ةيمتيرن لا  ال هل ةياظ ثام ااإظ القيالان اليماتاايح ييااظ هظ تلعال 

 اةراي ويةيلي ا  م ا اليقلم.  
 الدراسات السابقة:
عااح الاراماالا الماالبقح التاا  اضاا لء  لي اال البلوااث يهواا  هظ يااظ فااها يرا 

اخلب ل ءاا تام ت بيقاه  لا  الق ال  المانل   ةالت الري ةهظ منالس ءاار يوااةا ياظ 
الاراملا الت  ت ب  ييلرملا القيلان اليمتاايح ا  ء ل  التعليم بةاا  لم ةا  
 ء اااال  التعلاااايم ال ااااليع   لاااا  ة ااااه الفمااااةص. اياااال يتضاااا  يااااظ يرا عااااح ماااا ه
الارامااالا هميياااح ت بيااا  ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح  لااا  الااااح ا ماااعان ماااةاال 

 لتوقي  اةادا تتعل  بللين يح هة تتعل  بهاراامل. 
ةيظ ويث همااف الاراملا الملبقح ان ا هظ هخلل الارامالا التا  تراال  لا  

ةوياان  القيلان اليمتاايح ةءيلان اتماتاايح اا  اليتممالا التعلييياح بلماتثنلال اراماح
(. ايااااال اماااااات ااا يع ااااام الاراماااااالا ي 7002ةمااااا  اراماااااح  الواااااااراةي ةآفاااااريظ   

يتمملا التعليم العلل  بلماتثنلال ارامالا ءليلاح تام ت بيق ال اا  اليااار  اارامالا 
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 (. ةييااااظ تقمااايم هماااااف الارامااالا Nava, 2018؛ 7002 الرةااايايي ةالعاااللي ي
مااا إل  امتاةالف ةاءاء ت بيا  الملبقح إل  ثهث ادلا يتبلينح. هةل لي اراملا 

القيلان اليمتاايح يظ ويث اليمتة  ةاليعةءالا ةيال إ ا االظ منالس اارة  االاح اا  
يمااتة  الت بياا  باالفتهف  اااا يااظ اليتغيااراا الةفماايح ةماالا  لااس ااا  اراماالا 

؛ Kantabutra  &Saratun, 2013؛ Alzawahreh et al., 2019؛ 7002 اان  خالنمي 

Shriberg & ,MacDonald, 2013 ؛Lambert, 2012 بينيااال راااالا ي ية اااح .) 
هفر  يظ الاراملا  ل  اتمتاايح البيديح ا  ال ليعالا بل تبلرمال ي  ةيالي رديمايلي 
تمتنا إليه القيلان اليمتاايح اضهي  ظ الترايال  لا  ءيالان اتماتاايح ةياظ ا يثلاح 

؛ Alkaher  &Avissar, 2018؛ Aleixo & ,Azeiteiro ,7002الدراساا ) ) لا  تلاس 

Hussain  &Albarwani ,7001 ؛Peterson, 2014 ؛Skarie, 2013) ةهفياراي راالا .
القليااا يااظ الاراماالا  لاا  بناالال نياال ج ي لميييااح تتعلاا  بللقياالان اليمااتاايح ةمااة ياال 

يالرتينل   -(ي ة  رةيال ةريااLambert, 2011ن ااه اا  ارامات  اراماح  تيبارا   
 Grooms, Reid-Martinez, 2011 .) 

ةيااظ ويااث اليناالمج البوثيااح التاا  تاام تة ي  اال ااا  الاراماالا الماالبقح اقااا خلاال 
 لاا  يع اام الاراماالا الماالبقح امااتفاام ياان ج البوثاا  الةماا   الاياا  يااظ فااها 
التمييم اليمو  القلدم  ل   يء البيلنالا بلماتفاام هاان اتماتبلنح ةماة يال ن ااه 

 Alzawahreh  7001  العتيبا ي 7002ا  اراملا  ان ااراملا اا يظ  خالنمي 

et al., 2019 ؛Aleixo & ,Azeiteiro ,7002 ؛Farooq et al., 2017  Peterson, 
 (. ايل  تم امتفاام ين ج ارامح الوللح ا   اا ءليا يظ Lambert, 2012؛ 2014

؛ Alkaher  &Avissar, 2018؛ Santorello, 2019)الاراماالا ااراماالا اااا يااظ 

Hussain  &Albarwani ,7001 ؛Longhurst  &Gough, 2014; Kantabutra  &

Saratun, 2013 ؛Grooms, Reid-Martinez, 2011.)   ةل اااها اراماااح  ااتتااا
( إلاا  ين  ياح بوثيااح ءلديااح  لا  ارامااح العهءاالا Dalati et al., 2017ةآفاريظ   

ح بوثيح اترتبل يح ةالتنبتيح يل بيظ اليتغيراا. اييل ل ها اراملا ءليلح إل  ين  ي
ةماا يح ن ريااح توليليااح باااةظ ت بياا  يياااان  اياال مااة الواالا ااا  اراماالا اااا يااظ 
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(ي ةاراماااح Skarie, 2013(ي ةاراماااح  ماااالري   Farooq, 2016اراماااح  اااالرة    
 (.Lambert, 2011 تيبرا   

ةبفماااةص ه ااار العياااا الي لمييياااح هة النيااال ج التااا  تااام اتماااتنلا إلي ااال اااا  
ةا القياالان اليماتاايح اقااا االظ مناالس تباليظ ياال بايظ الاراماالا الارامالا الماالبقح لتنال

اليفتل اااح اقاااا تااام تة ياااف نياااة ج  تيبااارا  اااا   ااااا ياااظ الارامااالا يثاااا اراماااح 
(ي ةاراماح  تيبارا  Farooq, 2016(ي ةارامح  االرة    7002 الواراةي ةآفريظ   

 Lambert, 2012   ي ةاراماااح  تيبااارا)Lambert, 2011ياااة ج (. ةتاام ت بيااا  ن
(. ةتاام تة يااف نيااة ج 7002 ماالر ري ل ةاينااس  ااا  ارامااح  الرةاايايي ةالعااللي    

(. بينيال تام تة يااف Faroog et al., 2017 مالراي  اا  اراماح  االرة  ةآفاريظ   
(ي ةاراماح  النتالبةترا ةمالراتةظ  7002نية ج  هاري ةبري متنر  ا  ارامح  خلنم   

 Kantabutra & Saratun, 2013ل ه بعأ البلوثةظ ا فرةظ إل  إ ااا  (. بينيل
نيااااااال ج فلماااااااح بارامااااااالت م ايااااااال ماااااااة الوااااااالا اااااااا  اراماااااااح  ال اااااااةامره ةآفاااااااريظ  

 Alzawahreh et al., 2019 ة ليه اقا االظ منالس تناة  ةاضا  اا  هبعالا القيالان .)
اليماااتاايح التااا  تااام ءيلمااا ل اااا  الارامااالا المااالبقح. ةياااظ فاااها اتضااا ه   لااا  

ترايال  لي ال اا  ماا ه الارامالا اإننال ن اا هظ ا بعالا التللياح ماا  ا بعالا التا  تام ال
امااتاايح  -ا اثاار تراياالاي  لي االي ماا    امااتاايح امااتثيلر اليااةارا البةااريح ةاليلليااح

اليماادةليح ات تيل يااح  -الثقلاااح التن يييااح -التةليااء اتمااتراتي   -القياالان لرفااريظ
 ةالبيديح(. 

ليمتاايح الت  تم ات تيلا  لي ل ا  الاراملا ةيظ ويث هاةاا ءيل  القيلان ا
الماااالبقح اإنناااال ن ااااا هظ هاان اتمااااتبلنح النااااا ا اان ا اثاااار تة ي اااالي ااااا  الاراماااالا 

  العتيباا ي 7002  خاالنمي 7002الماالبقح يثااا اراماالا اااا يااظ  الواااراةي ةآفااريظي 
 ,.Dalati et al؛ Aleixo & ,Azeiteiro ,7002؛ Alzawahreh et al., 2019؛ 7001

2017; Peterson, 2014 ؛Grooms, Reid-Martinez, 2011 إ ا النااا ماا ه .)
ا اةاا بيثلبح اماتبلنلا ءلدياح  لا  ن الم التقريار الا ات  تمات لء آراال ي ية الا 
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يتنة اااح ياااظ ا ااااراا بةاااهظ ياااا  ت بيااا  ييلرمااالا ةهبعااالا القيااالان اليماااتاايح ةاقااالي 
 يااف هاةاا هفاار  اااا   اااا هءااا ياااظ للتمااةراا الي لميييااح اليفتل ااح. ةءاااا تاام تة 

الاراملا يثا  اليقلبها الةفميح مةاالي ال رايح ين ل  ةبه اليقننح( هة ال يل ياح 
 ,Nava" )اليراااالن ةاااا لس همااالليل اليهو اااح اااا  ارامااالا ااااا ياااظ اراماااح  نلاااال

(ي ةاراماح ومايظ Alkaher  &Avissar, 2018(ي ةاراماح  القالمر ةاايمالر   2018
(ي ةاراماااااااااح  النتاااااااالبةترا ةمااااااااالراتةظ  7001ي Hussain  &Albarwaniةالبرةاناااااااا   

 Kantabutra  &Saratun, 2013   ي ةارامااح  ةااريبيرا ةيلااةنللااا)Shriberg & ,

MacDonald, 2013ياااالرتينل    -(ي ةارامااااح   رةياااال ةرياااااGrooms, Reid-

Martinez, 2011 ةتتضاايظ ماا ه اليقاالبها هماادلح يااتم  رو اال  لاا  اليةاالرايظ .)
 هظ يا  ت بي  القيلان اليمتاايح ةيل ياتن ه يظ يعةءلا. بة

ةيااظ ويااث العيناالا التاا  تاام ت بياا  الاراماالا الماالبقح  لي االي اقااا تاام ت بياا  
  7002بعاااأ الارامااالا  لااا  ه ضااالال ميداااح التااااري  اارامااالا ااااا ياااظ  خااالنمي 

Alzawahreh et al., 2019 ؛Alkaher  &Avissar, 2018 ةتام ت بيا  ي ية اح )
ااريايظ ةياايريظ اارامالا هفر    Silalaiy)يظ الارامالا  لا  ءيالااا هالاييياح ةا 

et al., 2017 ؛Dalati et al., 2017; Peterson, 2014 ؛Shriberg & ,

MacDonald, 2013; Lambert, 2012.)  بينيل اةتيلا اراملا هفر   ل   ينالا
 ,Alkaher & Avissarياااظ العاااليليظ ةالياااة  يظ ااراماااح  القااالمر ةاايمااالر   

(. ة ااظ Kantabutra  &Saratun, 2013(ي ةارامااح  النتاالبةترا ةماالراتةظ   2018
ميل  ت بيا  الارامالا المالبقح ااإظ يع ام الارامالا ءاا تام ت بيق ال اا  يتممالا 

 ,.Alzawahreh et al؛ 7002التعليم العلل  الل ليعلا   ل  مبيا اليثلا  خالنمي 

(. اييااال تااام Alkaher & Avissar, 2018؛ Aleixo & ,Azeiteiro ,7002؛ 2019
تن ي  اراملا هفر  ا  الياار  الثلنةيح ةاليتةما ح ةاإلااراا التعلييياح اارامالا 

(. ةالنااا ارامااح  الواااراةي Nava, 2018  7002اااا يااظ  الرةااياي ةالعااللي ي 
( ماا  الارامااح الةويااان التاا  لاام يااتم ت بيق اال ااا  ماايل  تعليياا . 2112ةآفااريظ   

هظ الغلباااح اااا  الارامااالا المااالبقح الناااا للارامااالا ا  نبياااح بينيااال  ةياااظ اليهوااا 
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يهوااااا  بةضاااااة  ءلاااااح الارامااااالا العربياااااح بلماااااتثنلال ارامااااالا  الوااااااراةي ةآفاااااريظي 
 (. 2112  العتيب ي 2112  خلنمي 2112  الرةيايي ةالعللي ي2112

ةلقااا تيفضااا الاراماالا الماالبقح  ااظ العايااا يااظ النتاالدج  اا ا مييااح الابياارن 
 للارامح الولليح ةالت  نة لمل اييل يل   

  يعا ي  ةم اتمتاايح  مةاالي اتمتاايح البيدياح هة اتماتاايح ياظ ين اةر إاارن
 ا  يلا( يرتالاي رديميلي لت بي  القيلان اليمتاايح. 

  تتضيظ القيلان اليمتاايح ا   يلت ل ت بيا  العاياا ياظ التة  الا اليعلمارن
لتمتيالم بللبيداح اليوي اح ةالين اةر  ةياا ا ياا ةالو ال  اا  القيالان ةاإلاارن ا

  ل  اليةارا البةريح ةتنييت لي ةالقيلان التةلرايح ةالاييقرا يح. 
  للقيلان اليمتاايح العايا يظ التهثيراا اإلي لبيح  نا ت بيق ل ةمة يل تةضوه

 (.  Nava, 2018; Dalati et al., 2017بةاا ةاض  اراملا اا يظ  
 باااارل النتاااالدج اليترتبااااح  لاااا  ت بياااا  القياااالان اليمااااتاايح توماااايظ هااال ةيااااظ ه

اليتمماااح التعلييياااحي ةاتمااات لان اليثلااا  ياااظ الياااةارا البةاااريحي ةتومااايظ ا ااال 
 البيد  لليتممحي ةتعلءل القيلان اي ل. 

  تتبليظ يمتةيلا ت بي  القيلان اليمتاايح يل بيظ الارامالا اليفتل اح ايال بايظ
مااااتةيلا يرت عااااح يااااظ ت بياااا  القياااالان اليمااااتاايح اارامااااح اراماااالا ه  اااارا ي
( ه  ااارا ارامااالا هفااار  Alzawahreh et al., 2019 ال اااةامره ةآفاااريظ   

 (.7002يمتةيلا هءا ايل مة الولا ا  ارامح  خلنم   
   يااظ فااها التاااريل الينلماال يياااظ ت ااةير ييلرماالا القياالان اليمااتاايح لااا

ان اليماااااتاايح اااااا  ت اااااةير هااال القيااااالااا القااااالان ةييااااااظ اتمااااات لان ياااااظ القيااااال
 ال ليعيح ةا الايييح.

  لاااي  ياااظ نياااة ج ةاواااا ماااوي  لت بيااا  القيااالان اليماااتاايح اااا  اليتممااالا
التعليييااح فلمااحي يتمماالا التعلاايم العاالل  إنياال يت لاال ا ياار تاااليهي ياال باايظ 

 النيل ج اليفتل ح. 
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 ياا  اتمااتاايح ةالتنيياااح يياااظ هظ تلعاال ال ليعااالا اةراي ي ياالي للغليااح اااا  توق
اليمااااتاايح ااااا  الي تيااااء ةمناااال ي  اااار الاااااةر الاااا ي ي اااال هظ تلعبااااه القياااالااا 

 ا الايييح ا  م ا الماا. 
 أوجه االتفا  ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 

تت   الارامح الوللياح ياء الارامالا المالبقح اا   ةانال  اان ييااظ إبرالمال اييال 
 يل   
  لاا  القياالان اليماتاايح بت بيق اال ااا  مايل  يتمماالا التعلاايم العاالل  الترايال 

 ةالتعليم ال ليع . 
   امااتفاام ين  يااح بوثيااح ةماا يح ءلديااح  لاا  اليماا  بلتمااتبلنح بةااهظ يااا

 ت بي  القيلان اليمتاايح. 
   ات تيااالا  لااا  همااالةل اتماااتبلنح القلدياااح  لااا  التقريااار الااا ات  لقيااال  ياااا

 اايح. ت بي  القيلان اليمت
 أوجه االخت ف ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 

 الارامح الةويان ا   -ةبوا  لم البلوث الولل  -تعا الارامح الت  بيظ هياينل
 الاةيا ةالت  ترال  ل  يةضة  القيلان اليمتاايح. 

  )تفتلف الارامح الولليح  ظ الارامالا المالبقح اا  هن ال تقاام نياة ج  تماةر
تاار  لت بيااا  القياالان اليماااتاايح اااا  يتمماالا التعلااايم العااالل  ةمااة يااال اااالظ يق

ي تقاااراي إلياااه اااا  هخلااال الارامااالا التااا  تااام تنلةل ااال بلماااتثنلال اراماااح  تيبااارا  
(Lambert, 2012 .) 

  تعتيااااا الارامااااح الولليااااح  لاااا  نيااااة ج تااااةلي   للقياااالان اليمااااتاايح باااااتي يااااظ
 ات تيلا  ل  نيل ج ملبقح. 

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:  أوجه تميز
  تت ااارا الاراماااح الوللياااح اااا  هن ااال تراااال  لااا  اتمااات لان ياااظ نياااة ج القيااالان

 اليمتاايح لت ةير هااال القيلااا ا الايييح ا  ال ليعلا. 



  الحسينيالحسيني  ظاهرظاهر  مشاريمشاري  ..  دد          ................  الكويتيةالكويتية  العاليالعالي  التعليمالتعليم  مؤسساتمؤسسات  فيفي  المستدامةالمستدامة  القيادةالقيادة  ممارساتممارسات  واقعواقع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22                                                                   

   تت اااارا الارامااااح الولليااااح يااااظ ويااااث ترايلماااال  لاااا  يتمماااالا التعلاااايم العاااالل
ةت ةير هملليل القيالان اليتبعاح ب ال فلماحي الاةيتيح ةتوميظ هااال ءيلاات ل 

هظ مااا ه ال ليعااالا تةا اااه تواااايلا  ياااح ين ااال يااال يااارتب  برتياااح الاةياااا 
2131 . 

  تتضاايظ الارامااح الولليااح ااا   ينت اال ال يااء باايظ ادتاايظ يااظ اليةاالرايظ ةمياال
ه ضاالال ميدااح التاااري  ةالقياالااا ا الايييااح ةمااة ياال تت اارا بااه  ااظ يع اام 

 الاراملا الملبقح. 
  تت ااارا الاراماااح الوللياااح اااا  الترايااال  لااا  يتغياااري ال ليعاااح ةالرتباااح العليياااح

ايتغيااراا يياااظ هظ ياااةظ ل اال تااهثير  لاا  تمااةراا اليةاالرايظ  ااظ ةاءااء 
 هااال القيلان اليمتاايح ا  ضةال القيلان اليمتاايح. 

  تت ااااارا الاراماااااح الوللياااااح اااااا  هن ااااال تعياااااا  لااااا  ءيااااال  ةاءاااااء هااال القيااااالااا
 ا  ضةال القيلان اليمتاايح. ا الايييح 

o  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية 
  الناا يرا عاح الارامالا المالبقح ي ياان ااا  إ اراال الاراماح الوللياح ياظ ويااث

 النقل  التلليح  
  هااالاا الاراماالا الماالبقح بةاااا ابياار  نااا إ ااااا هاان الارامااح ويااث امااتيا

االر لميلخح  بلراا اتمتبلنح ا  هبعلامال الفيا  البلوث الاثير يظ ا 
 امترةلااي بللاراملا الملبقح. 

  هااالاا الاراماالا الماالبقح ااا  توايااا ياان ج البوااث ا اثاار يهديااح ةالتمااييم
 البوث  اليهدم. 

   هلقا الاراملا الملبقح الضةال  ل  الول ح اليلمح إلا  الاراماح الوللياح اا
الت  تراال  لا  ت بيا  القيالان اليماتاايح اا  ضةال نارن الاراملا العربيح 

ء ل  التعليم العلل  ةا لس نارن الارامالا التا  تراال  لا  تقاةيم ةت اةير 
 هااال القيلااا ا الايييح ا  ضةال القيلان اليمتاايح. 
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  .امت لا البلوث يظ الاراملا الملبقح ا  الترايل  ل  يتغيراا  ايان 
   لاا  همااللح الارامااح الولليااح يااظ ويااث ءلااح هلقااا الاراماالا الماالبقح الضااةال

الارامالا التا  تراال  لا  يتممالا التعلايم العالل  الاةيتياح ةت ااةير هااال 
 ءيلاات ل ا  ضةال اتت لملا اليعلمرن للقيلان. 

جراءات البحث   منهج وا 
  :منهج البحث 
يعتيااا البوااث الواالل   لاا  امااتفاام ياان ج البوااث الةماا   التوليلاا  اليعتيااا  

  بلتمتبيلظ ة لس ب اف رما ةاءء ت بي  القيلان اليمتاايح اا  ء ال   ل  اليم
 . ةيةتيا البوث الولل   ل  اليتغيراا التلليح الاةيا  ليعح بالتعليم العلل  

اليتغيااااااراا اليمااااااتقلح  ةماااااا  اليتغيااااااراا الةفماااااايح   ضاااااالال ميدااااااح التاااااااري   -ه
 حي ةالتفمص. اليةلرايظ ا  البوث الولل  ةم   ال ن ي ةاليرتبح العليي

اليتغياار التاالبء  ةمااة تمااةراا ه ضاالال ميدااح التاااري  اليةاالرايظ بةااهظ ةاءااء  -ل
ت بياااااا  ييلرماااااالا القياااااالان اليمااااااتاايح ااااااا  ال ليعااااااح يااااااظ ة  ااااااح ن اااااارمم 

 الةفميح.
 مجتمع وعينة البحث  
 تيثا الي تيء ا مل  ل  ا البوث ا   يياء ه ضالال ميداح التااري  ب ليعاح  

 يناح  ة ياح ياظ ما ا الي تياء  وياث ءالم البلواث بتةلياء  . ةءا تم افتيالرالاةيا
 ه ضاالال ميدااح التااااري ( ياااظ 112اتمااتبيلظ  لاا   ينااح ياااظ اليةاالرايظ ءةاي اال  

بلل ليعح. ةءا هتم اإل لبح  ظ اتمتبيلظ بةاا الياا ةمالل  للتولياا اإلومالد  
 بنماابح الاةيااا بعاااا يااظ الالياالا ب ليعااح   ضاالال ميدااح التاااري ( يااظ ه12 اااا  

 ةاييل يلا  تةضاي  تةلياء  يناح البواث بومال يتغياراا%(.  42.4إ لبح ءارمل  
 اليرتبح العلييح(  –التفمص  – ال ن / النة  

 "الجنس/ النو ": توزيع العينة وفقًا لمتغير -أ
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( يااااظ ه ضاااالال ميدااااح التاااااري  الاااا اةر بنماااابح 24يااااظ  تهل ااااا  ينااااح البوااااث 
%( ايااااال ماااااة يبااااايظ 44  ( ياااااظ  ضاااااةاا ميداااااح التااااااري  بنمااااابح42%( ة 22 

 (.1بلل اةا  
 "عدد سنوات الخبرة" (: توزيع عينة البحث وفقًا لمتغير1جدو  )

 

 "التخصص": توزيع العينة وفقًا لمتغير -ب
%( 32يااح بنماابح  ( يااظ  ةي التفمماالا العلي32  تهل ااا  ينااح البوااث يااظ

%( ايااال ماااة يبااايظ بلل ااااةا 24( ياااظ  ةي التفممااالا الن رياااح بنمااابح  21ة 
 2 .) 

 "عدد سنوات الخبرة" (: توزيع عينة البحث وفقًا لمتغير2جدو  )

 لعلمية":"المرتبة ا توزيع العينة وفقًا لمتغير - 
( هماااتل  يمااال ا 11%(ي ة 12( هماااتل  بنمااابح  12  تهل اااا  يناااح البواااث ياااظ

( يااااار  يماااال ا بنماااابح 22%(ي ة 21( يااااار  بنماااابح  22%(ي ة 21بنماااابح  
 (.  3%( ايل مة يبيظ بلل اةا  12( يعيا بنمبح  12%(ي ة 23 

 
 
 

 النسبة المئوية العدد الجنس/ النوع

 %22 22 ذكور

 %22 20 إناث

 %222 22 اإلجمالي

 النسبة المئوية العدد التخصص

 علمية
22 22% 

 %22 22 نظرية

 %222 22 اإلجمالي
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 "عدد سنوات الخبرة" (: توزيع عينة البحث وفقًا لمتغير3جدو  )

 أداة البحث  
ل ياااء البيلنااالا اااا  البواااث الوااالل  تااام ات تيااالا  لااا  هاان اتماااتبيلظ الااا ي  

ااا  ال ليعااح. ةءااا تاام إ ااااا ماا ا  يرمااا يااا  ت بياا  ييلرماالا القياالان اليمااتاايح
اتمااااتبيلظ امااااتنلاا إلاااا  نيااااة ج  ااااااري  ة بري مااااتنر  ةالاااا ي يةااااتيا  لاااا  ثااااهث 
يمااااتةيلا للقياااالان اليمااااتاايح ةماااا   الييلرماااالا التهميماااايحي ةالييلرماااالا  للياااااح 

  23اليماااااتة ي ةواااااةاال ا ااال الرديمااااايح. ةءاااااا امترةاااااا البلواااااث بللييلرمااااالا الااااااا 
نيااة ج بةاااا يبلةاار إل ااااا  باالراا اتمااتبيلظ. ةءااا تهل ااا اليتضااينح ااا  ماا ا ال

   باااالرن تعاااا  ييلرمااالا القيااالان اليمااااتاايح 23الماااةرن ا ةلياااح لهماااتبيلظ ياااظ  
اليتضااينح ااا  نيااة ج  ااااري  ة بري مااتنر  ةماا  يةل ااح  لاا  اليمااتةيلا الااثهث 

 الملبقح ال ار.
 التحقي  من صد  االستبيان:  -أ

يلظ ييلرماالا القياالان اليمااتاايح بلمااتفاام  ريقااح تاام التوقاا  يااظ مااا  امااتب
 المااا  ال االمري   إ   تاام  اارأ المااةرن ا ةليااح لهمااتبيلظ  لاا  ي ية ااح يااظ 
المااالان اليوايااايظ اليتفممااايظ اااا  القيااالان ةاإلاارن التعلييياااح ة لاااس إلباااااال الااارهي 

اا  ل  اتمتبيلظ. ةءا ُ لال ياظ اليوايايظ إباااال آراد ام بةاهظ يال إ ا الناا  بالر 
اتمتبيلظ تعا  باءح ييلرمالا القيالان اليماتاايح ةاقالي للنياة ج اليا اةري ةيال إ ا 

 النسبة المئوية العدد ة العلميةالمرتب
 %12 12 همتل 

 %21 11 همتل  يمل ا
 %21 22 يار 

 %23 22 يار  يمل ا
 %12 12 يعيا

 %111 12 اإل يلل 
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الناااا ُيمااالخح بةااااا اءيااا  ياااظ النلوياااح اللغةياااح ةالعليياااحي ةيااال إ ا الناااا ءلبلاااح 
للقيال  اضاهي  اظ إباااال هي آراال هة إافالا تعاايها  لا  اتماتبيلظ. ةءاا هةضا  

يها ااااا  ماااايلخح بعااااأ العباااالراا اليوايااااةظ الول ااااح إلاااا  إ ااااراال بعااااأ التعااااا
اليتضاااينح اااا  اتماااتبيلظ. ةءاااا هفااا  البلواااث بتعاااايها اليوايااايظ ةهافل ااال  لااا  

 المةرن ا ةليح ليتف  اتمتبيلظ مةرته الن لديح.
 التحق  من ثبات االستبيان:  -ب

اتتماااال  الاااااافل  فااااها  ثباااالا اتمااااتبيلظ بلمااااتفاام  ريقااااح تاااام التوقاااا  يااااظ
بعااا  ه ضالال ميداح التااري ياظ ( 32 ه يح ياةناح ياظ  ت بيق ل  ل   ينح امات
. العينااح ا ملماايح للبوااثخياار اليةاالرايظ ااا  يااظ  الاةيااا يااظ الالياالا ب ليعااح 

وياااث تااام ومااالل يعلياااا ارتبااال   بيرماااةظ  بااايظ ار اااح ااااا  بااالرن ةالار اااح الالياااح 
( ة ااااالالا النتااااالدج ايااااال يتبااااايظ اااااا  SPSSة لاااااس بلماااااتفاام برناااااليج  ماااااتبيلظ له

 التلليح    ال ااةا
(: االتسا  الداخلي لفقرات استبيان واقع تطبي  القيادة المستدامة 4جدو  )

 (33في جامعة  الكويت )ن=
الداللةةةةةةةة 

 اإلحصائية
معامةةةةةةةل 

 االرتباط
رقةةةةةةم 

 الفقرة
الداللةةةةةةةةةةةةةةة 

 اإلحصائية
معامةةةةةةةةةةةةةةل 

 االرتباط
رقةةةةةةم 

 الفقرة
 البعد

...5 ..3.2 2 ...1 ..55. 1 

 أواًل: الممارسات التأسيسية

...1 ..5.3 4 ...5 ..32. 3 

...1 ...1. 6 ...1 ..6.5 5 

...1 ..... . ...1 ....3 3 

...1 ....1 1. ...1 ...56 . 

...1 ..5.3 12 ...5 ..366 11 

...1 ..5.1 14 ...5 ..35. 13 

...5 ..356 16 ...1 ..343 15 
ثانيــــــًا: الممارســــــات عاليــــــة 

 13 344.. 1... .1 .5... 1... المستو 
...1 ..613 2. ...1 ...43 1. 
...1 ..434 22 ...5 ..364 21 

 ثالثًا: حوافز األداء الرئيسية
- - - ...1 ..643 23 
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ة ناا يماتة  الاتلاح  520..=  0.0. القييح ال اةليح ليعليا اترتبال   ر(  ناا يماتة  الاتلاح 
.0.0  =..804) 

لظ ترتب  يء الار ح الاليح ارتبل لي تمتبياةيتض  يظ ال اةا هظ  ييء اقراا 
ي ةم ا ياا  ل  هظ  ييء (1.12&   (1.11الاتلح   ي ااتي إوملديلي  نا يمتة 

 اقراا اليوةر تتيتء بلتتمل  الاافل .
استبيان "واقع تطبي  القيادة المستدامة  بعاد(: االتسا  الداخلي أل5جدو  )

ستدامة: دراسة مسحية" في جامعة  الكويت كمدخ  لتحقي  الجامعة الم
 (33)ن=

 األبعاد الفرعية
ـــــــــــاط  معامـــــــــــ  االرتب

 الداللة اإلحصائية ل ستبيانبالدرجة الكلية 

 1.11 1.123 أواًل: الممارسات التأسيسية

 1.11 1.132 ثانيًا: الممارسات عالية المستو 

 1.11 1.212 ثالثًا: حوافز األداء الرئيسية
ة ناا يماتة  الاتلاح  520..=  0.0.تبال   ر(  ناا يماتة  الاتلاح  القييح ال اةليح ليعليا اتر 

.0.0  =..804) 
تمااااتبيلظ تاااارتب  يااااء الار ااااح الاليااااح اةيتضاااا  يااااظ ال اااااةا هظ  ييااااء هبعاااالا 

(ي ةما ا يااا  لا  هظ 1.11ارتبل لي ااتي إوملديلي  ناا يماتة  الاتلاح   متبيلظله
 فل . تتييل بلتتمل  الاا متبيلظ ييء هبعلا م ا ات

 بااااالرن  23ةباااا لس اقاااااا اتفااااا  اتماااااتبيلظ ماااااةرته الن لديااااح ةالتااااا  تهل اااااا ياااااظ 
 لييلرملا القيلان اليمتاايح يةل ح  ل  ثهث يمتةيلا ةم   

 (.14-1 بلرن  العبلراا يظ 14الييلرملا التهميميح ةم  تةتيا  ل   (1 
الييلرمااااالا  للياااااح اليماااااتة  ةمااااا   ةيتاااااهلف مااااا ا البعاااااا ياااااظ ماااااا  بااااالراا  (2 

 (. 21-12هرءلم   العبلراا
 (.23-21وةاال ا اان الرديميح ةم  ثهث  بلراا هرءلم   (3 

ةهيلم اا  بلرن يظ  بلراا اليقيل  تم ةضء يقيل  ليارت  فيلم  التاريج  
بويث ياةظ هيلم الُي يل  ظ اتمتبيلظ فيا  بااادا لا لباح ةما  يةااا  تيلياليي 
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ار الا للباايا  2ةءاا إ  الال ةيةاا ي ةيولياي ةخير يةااا ي ةخيار يةااا  تيليالي. 
ار لا للبايا اليوليا ةار تيظ للبايا  3ار لا للبايا يةاا  ة 4اليةاا  تيليلي ة

خير يةاا ي ةار ح للباايا خيار يةااا  تيليالي. ةءاا تام مايلخح فيا   بالراا ياظ 
ي 14ي ة11ي ة2مااا ا اتماااتبيلظ بوياااث تااااةظ مااالبيح اتت اااله ةمااا   بااالراا هرءااالم 

 . 22ي ة21ة
   البيانات:تحلي 

لتولياااا البيلنااالا اااا  البواااث الوااالل  تااام تة ياااف ااااا ياااظ همااالليل اإلومااالال 
الةماااا    اليتةماااا لا الوماااالبيحي ةاتنورااااااالا اليعيلريااااح(ي ةهماااالليل اإلومااااالال 
اتماااتاتل   افتبااالر ا  بعينتااايظ يماااتقلتيظي ةتولياااا التباااليظ هوااالاي اتت اااله( ةءاااا 

اار الثالن  ةالعةاريظ ياظ الرلياح تيا  ييء التوليها اإلوملديح بلمتفاام اإلم
 .SPSSاإلوملديح للعلةم ات تيل يح 

  نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها: 
 :ومناقشتها وتفسيرها ثانينتائج السؤا  ال
 يااال ياااا  ت بيااا  ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح ياااظ   لااا  الثااالن ناااص الماااتاا 

 اار ااح ؟  ةياااالا ة  ااح ن اار ه ضاالال ميدااح التاااري  بعاااا يااظ الالياالا ب ليعااح 
تام تبةيال البيلنالا اا   اااةا . ةلا لباح  اظ ما ا الماتاا إ يلليح ةاهبعلا ار يح(

يرتبااااحي ةوماااالل التاااااراراا ةالنماااال اليدةيااااح ةاليتةماااا لا الوماااالبيح ةاتنوراااااالا 
اليعيلريح لاا  بلرني ةترتيل النتلدج ا  اا ُبعاا ومال ءايم اليتةما لا الومالبيح 

    رأ النتلدج الت  تم التةما إلي ل  . ةاييل يل اليوةرلعبلراا 
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تطبي  ممارسات القيادة المستدامة من  (: النتائج المتعلقة بمد 6جدو )
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات بجامعة  الكويت

األبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 
 الفرعية

رقةةةةةةةةةةةةم 
 العبارة

 العبارة
المتوسةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة التطبيق

: أوالا 
الممارسةةةةةةةةات 

 التأسيسية

0 
يسعع  إلع  تنميعة جميعم المرنوسعيي مهنيعا  علع  

 0نحو مستمر
 2 يتةم ح 1.44 3.22

2 
يتعامل مم المرنوسيي بشعكل ععدائي  عي أ لعب 

 0)*( األحياي
 1 يرت عح 1.21 4.11

5 
يععرأ أنعع  مععي المهععم عمععل الترخيععات مععي دا ععل 

 الجامعة كلما أمكي0
 2 يرت عح 1.22 3.42

 12 يتةم ح 1.42 20.5 لدي  خدر كبير مي االهتمام بر اهية طاخم العمل0 8
 2 يرت عح 1.44 50.0 يعمل كعضو رئيسي  ي  ريق أو متحدث عن 0 0
6 

يركععع علعع  األهععداة طويلععة األمععد أ نععا  العمععل 
 عل  تحقيق األهداة خصيرة األمد0

 11 يتةم ح 1.11 20.0

. 
ليعععة متطعععورة يتعامعععل معععم التاييعععر باعتبعععار  عم
 ويتعيي أ ذها بعيي االعتبار دائما 0

 2 يتةم ح 1.11 5028

4 
يركعععع علععع  تععيعععع االعتماديعععة المتبادلعععة بعععيي 

 المرنوسيي لتحقيق األهداة المنشودة0
 1 يتةم ح 1.21 ..50

9 
يركعععع علععع  حمايعععة البيئعععة أ نعععا  تحديعععد أهعععداة 

 العمل0
 11 يتةم ح 1.32 20.8

0. 
المجتمععم المحععيط بالجامعععة  يعرأ أنعع  يتعععيي أ ععذ

   بعيي االعتبار0
 13 يتةم ح 1.31 20.2

00 
يععرأ أي أف  ععرد إمععا أنعع  مليععد للعمععل أو أنعع  ال 

 )*(  يعنينا  ي شي 0
 14 ينف ضح 1.22 2089

02 
يرأ أي الرنية المشتركة للمسعتقبل المحعددة  عي 
بيانات الرنية اإلسعتراتيجية للجامععة تععد بم ابعة 

 ية رئيسية0أداة إستراتيج
 4 يرت عح 1.22 5089

05 
يقدر أهمية بقعا  طعاخم العمعل للتعرة طويلعة علع  

 جميم المستويات0
 3 يرت عح 1.21 .500

08 
ينظعععر إلععع  السعععلوك األ اخعععي باعتبعععار  خابعععل 

 )*( للتلاوض, وبم ابة م اطرة محسوبة0
 2 يتةم ح 1.41 5025

  حيتةم .500 المتوسط الحسابي العام للبعد األول

ثانيةةةةةةةةةاا: 
الممارسةةةةةةةةات 
عاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المستوى

00 
ععنم القععرار يجععب أي يععتم بالتراضععي  يععرأ أي صع

 والمشاركة مي الجميم0
 2 يتةم ح 1.23 20.0

06 
يتعامل مم طعاخم العمعل باعتبعارهم  يعر خعادريي 

 عل  إدارة أنلسهم بأنلسهم0
 2 يتةم ح 1.44 20.8

0. 
ينكد عل  العمل  ي  ريعق كعامعل مسعاعد علع  

   كيي المرنوسيي0تم
 3 يتةم ح 1.21 ..50

04 
يشجم عل  مشاركة  قا ة "تمكينيعة" خويعة تركعع 

 عل  المنظور طويل األمد0  
 4 يتةم ح 1.21 2099

09 
يشععععجم علعععع  مشععععاركة المعر ععععة علعععع  كا ععععة 

 المستويات التنظيمية0
 2 يتةم ح 1.11 5020

2. 
يسععع  الكتسععاب خععدر كبيععر مععي ال قععة مععي  ععال 

 ت الجيدة والمودة مم المرنوسيي0العاخا
 1 يرت عح 1.23 50.0

 يتةم ح 50.4 المتوسط الحسابي العام للبعد ال اني
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ثالثةةةةةةةةةاا: 
حةةةةوافز األداء 

 الرئيسية

20 
يتعامل مم اإلبداع باعتبار  أمر يندف لم اطر, 
ومععي  ععم  ينعع  يجععب أي يععدير  أو يتابععع  "القععادة" 

 )*(   قط0
 3 ينف ضح 1.23 2020

22 
أ أي المكا آت الماليعة وحعدها كا يعة كعوامعل ير

 )*( دا عة للموظليي0
 2 يتةم ح 1.12 .200

25 
يععرأ أي الجععودة يجععب أي تكععوي مترسعع ة  ععي 

 0   قا ة المنظمة
 1 يرت عح 1.21 3.12

 متوسطة 1..2 الثالث المتوسط الحسابي العام للبعد
 متوسطة 5..3 المتوسط الحسابي العام

 تجا * عبارة سلبية اال

 نتائج المحور األو  "الممارسات التأسيسية": 4-0-0
-2-2-0 لاا  ار ااح  يرت عااح( ةماا  العباالراا رءاام   ا(  باالرا2ءااا وماالا  

(  لاااا  ار ااااح 22(  لاااا  التااااةال ي ةوماااالا  باااالرن ةاوااااان  العباااالرن رءاااام 20-22
 ينف ضااح(ي ااا  واايظ وماالا العباالراا الثيلنيااح اليتبقيااح  لاا  ار ااح  يتةماا ح(. 

 يرت عااح(  ااا  الرتبااح ا ةلاا  اااه ل   باالراا ماا ا اليوااةر توققاالي ةبار ااحةءااا هتااا 
  بيتةما  يتعليا يء اليرتةميظ بةاا  ااد  اا  هخلال ا ويالظ(  0العبلرن رءم  
يعياا (  2 يرت عاح( العبالرن رءام   ةبار اح(ي تلت ال اا  الرتباح الثلنياح 2022وملب   

(ي تلت ااال اااا  2022     بيتةمااا  ومااالباعضاااة رديمااا  اااا  اريااا  هة يتوااااث  ناااه
يقااار همييااح بقاالال  االءم العيااا (  22 يرت عااح( العباالرن رءاام   ةبار ااحالرتبااح الثللثااح 

(ي تلت ااال ااا  الرتباااح 2022  بيتةمااا  وماالب   ل تاارن  ةيلاااح  لاا   يياااء اليمااتةيلا
يااار  هظ الرتياااح اليةاااتراح لليماااتقبا (  20 يرت عاااح( العبااالرن رءااام   ةبار اااحالرابعاااح 

الرتيااااح اإلمااااتراتي يح لل ليعااااح تعااااا بيثلبااااح هاان إمااااتراتي يح اليواااااان ااااا  بيلناااالا 
 يرت عاااح(  ةبار اااح(ي تلت ااال اااا  الرتباااح الفليماااح 2022  بيتةمااا  ومااالب   رديمااايح

  ير  هنه يظ الي م  ياا الترءيالا ياظ اافاا ال ليعاح اليال هيااظ" (2العبلرن رءم  
 (. 2022بيتةم  وملب   

 عالية المستو ": نتائج المحور الثاني "الممارسات 4-0-0
(  لاااا  ار ااااح  يرت عااااح(ي ايياااال وماااالا باااالء  02ءااااا وماااالا العباااالرن رءاااام  

ةءااا هتااا ااا  الرتبااح ا ةلاا  اااه ل   باالراا ماا ا العباالراا  لاا  ار ااح  يتةماا ح(. 
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يماع  تاتمالل ءاار ابيار ياظ (  02 يرت عح( العبالرن رءام   اليوةر توققلي ةبار ح
  بيتةمااااا  ومااااالب  ن ياااااء اليرتةمااااايظالثقاااااح ياااااظ فاااااها العهءااااالا ال ياااااان ةالياااااةا

يةا ء  لاا  (  22(ي تلت ال اا  الرتباح الثلنيااح ةبار اح  يرت عاح( العباالرن رءام  2022 
(ي تلت ال 2002  بيتةما  ومالب   يةلراح اليعراح  ل  الاح اليماتةيلا التن ييياح
يتاااا  لاا  العيااا ااا  ارياا  (  22ااا  الرتبااح الثللثااح ةبار ااح يتةماا ح العباالرن رءاام  

(ي تلت ال اا  الرتباح 2022  بيتةم  وملب   مل ا  ل  تيايظ اليرتةميظاعليا ي
يةااا ء  لااا  يةااالراح ثقلااااح  تياينياااح  ءةياااح تراااال  لااا  (  22الرابعاااح العبااالرن رءااام  
(ي تلت ل ا  الرتباح الفليماح ةبار اح 0022  بيتةم  وملب   الين ةر  ةيا ا يا

ياينياااح  يااار  هظ ُمااانء يةااا ء  لااا  يةااالراح ثقلااااح  ت(  22يتةمااا ح العبااالرن رءااام  
(ي 0022  بيتةماا  وماالب   القاارار ي اال هظ يااتم بللتراضاا  ةاليةاالراح يااظ ال ييااء

ةبار ااح  يتةماا ح( ة االالا ااا  الرتبااح ا فياارن اهءااا  باالراا ماا ا اليوااةر توققاالي 
يتعليا يء  لءم العيا بل تبلرمم خير ءلاريظ  ل  إاارن هن م م (  22العبلرن رءم  

 (.0022     بيتةم  وملببهن م م
 نتائج المحور الثالث "حوافز األداء الرئيسية": 4-0-3

(  لااا  ار اااح  يرت عاااح(ي ةومااالا العبلرتااالظ رءااام 02ومااالا العبلرتااالظ رءااام  
ةءااا هتاا ااا  الرتباح ا ةلاا  ااه ل   باالراا ماا ا (  لا  ار ااح ينف ضاح. 02-00 

ل هظ تااةظ يار  هظ ال اةان ي ا(  02 يرت عح( العبالرن رءام   اليوةر توققلي ةبار ح
(ي تلت ااال اااا  الرتباااح الثلنياااح 2022  بيتةمااا  ومااالب   يترمااافح اااا  ثقلااااح الين ياااح
ير  هظ اليالاآا اليلليح ةوامل الايح اعةاياا (  00ةبار ح ينف ضح العبلرن رءم  

ة لالا ا  الرتبح ا فيرن اهءاا  بالراا (. 002  بيتةم  وملب   اااعح للية  يظ
يتعلياااا ياااء اإلباااااا  (  02 ضاااح( العبااالرن رءااام  ةبار اااح  ينفمااا ا اليواااةر توققااالي 

  بل تبالره هيار ياتاي ليفاال ري ةياظ ثام اإناه ي اال هظ ياايره هة يتلبعاه  القالان  اقاا 
 (.0002بيتةم  وملب   
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تطبي  ممارسات القيادة المستدامة من  (: النتائج المتعلقة بمد 3جدو  )
)األبعاد  الكويتوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات بجامعة  

 الفرعية(
المتوســــــــــــــــــــــــط  األبعاد الفرعية

 الحسابي
 درجة الموافقة

 يتةم ح 3.12 أواًل: الممارسات التأسيسية
 يتةم ح 3.12 ثانيًا: الممارسات عالية المستو 

 يتةم ح 2.11 ثالثًا: حوافز األداء الرئيسية
 يتةم ح 3.12 لمتوسط الحسابي العاما
 

ت بياا  ييلرماالا القياالان اليمااتاايح يااظ  هظ يتةماا ةيااظ ماا ا ال اااةا يتضاا  
النااا  يتةماا ح  ويااث بلاا  اليتةماا  الوماالب   ة  ااح ن اار ه ضاالال ميدااح التاااري 

(. ةءا  لال ا  اليرتبح ا ةل  اه ل  ا بعلا توققلي 2022العلم لعبلراا اتمتبيلظ  
  البعاااا ال ر ااا  ا ةا  الييلرمااالا التهميمااايح  بار اااح  يتةمااا ح( ةيتةمااا  ومااالب

  الييلرملا  لليح اليمتة (ي ةتهه ا  اليرتبح الثلنيح البعا ال ر   الثلن   2022 
(ي ةءااا  االال ااا  اليرتبااح ا فياارن اهءااا 2022بار ااح  يتةماا ح( ةيتةماا  وماالب   
  بار ااااح  يتةماااا ح( وااااةاال ا ااال الرديماااايحا بعاااالا توققاااالي البعااااا ال ر اااا  الثللااااث  

نتلدج يت قح يء نتلدج العاياا ياظ الارامالا ةتهت  م ه ال(. 0022ةيتةم  وملب   
المااااالبقح التااااا  هبااااارلا تاااااان  يماااااتة  ت بيااااا  ييلرمااااالا القيااااالان اليماااااتاايح اااااا  

ي بينياال تفتلااف (Kalkavan, 2015  الل االظ  اليتمماالا الواةييااح   يثااا ارامااح 
 & Kantabutra نتاالدج ماا ه الارامااح يااء نتاالدج ارامااح  النتاالبةترا  ة ماالراتةظ 

Saratun, 2013))   التا  بيناا توقا  هخلال ييلرمالا القيالان اليماتاايح اا  إواا
 ال ليعلا بتليهنا. 

ةءا هةضوا نتلدج البوث الوالل  هظ الييلرمالا التهميمايح للقيالان اليماتاايح 
 الناااا ماااا  ا اثاااار ت بيقااالي يااااظ ة  ااااح ن ااار ه ضاااالال ميدااااح التااااري  ااااا   ليعااااح 

ييلرملا اليرتب ح بواةاال ا ااال بينيل  لالا الاراملا  لليح اليمتة  ةال الاةيا
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الرديمااااايح اااااا  يرتباااااح هءاااااا. ةربيااااال تااااااةظ مااااا ه النتااااالدج ين قياااااح باااااللن ر إلااااا  هظ 
ااريااح هاثاار ت ااةراي  الييلرماالا  لاا  اليمااتةييظ ا فيااريظ تت لاال ي االراا ءيلايااح ةا 
ةييلرمااالا هاثااار تعقياااااي. ةياااظ الُيهوااا  هظ هخلااال العبااالراا التااا   اماااا ار اااح 

رمااااالا القيااااالان اليماااااتاايح الناااااا تلاااااس اليتعلقاااااح بللعهءااااالا ت بيااااا  يرت عاااااح لييل
ات تيل يح ةالتعلةظ بيظ ه ضلال ميدح التاري  ةربيل ياةظ  لس را علي إل   بيعح 

 بللاةيااا العياا ةفماالدص البيدااح التن يييااح الماالدان اا  يتمماالا التعلاايم العاالل  
الاليهال إلن الل ةالت  تة ء  ل  العياا التعالةن  ةالعياا اا  اريا  ةالتعالةظ بايظ 

 همااف يةتراح. 
ةيااظ النتاالدج الُيل تااح للن اار ة ااةا تمااةراا خياار إي لبيااح  ااظ اإلباااا  اإلااري 
اهواااا واااةاال ا ااال الرديمااايح لاااا  ه ضااالال ميداااح التااااري  ةيت ااا   لاااس ياااء نتااالدج 
بعااااأ الاراماااالا الماااالبقح التاااا  هباااارلا تااااان  يمااااتة  ت بياااا  ييلرماااالا اإلباااااا  

عربيااح. ةءااا النااا لااا  ه ضاالال ميدااح التاااري  اليةاالرايظ اإلااري ااا  ال ليعاالا ال
اهواا واةاال ا ااال الرديمايح اا   –ا  ما ه الاراماح تماةراا إي لبياح  اظ ال اةان 

إ ااالر ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح. ةييااااظ ت ماااير  لاااس بليااالان امتيااالم ال ليعااالا 
ةات تيالا  فاها العقاايظ ا فياريظ بترمايخ ةت بيا  ي الميم ةثقلااح ال اةان الةاليلح

 ا الايي .
ةاييااال يتعلااا  بللييلرمااالا  للياااح اليماااتة  ن اااا هظ هخلااال مااا ه الييلرمااالا لااام 
ترتااا  إلااا  يماااتة  يرت اااء لاااا  اليةااالرايظ ماااةاال اييااال يتعلااا  اليةااالراح اااا  مااانء 

ي هة يةالراح اليعرااح. ةييااظ ت ماير  لاس باهظ الثقلااح ظالقراري هة تيايظ اليرتةمي
افاالا القاارار يياال ت يااةار بيدااح التن يييااح الماالدان ت تاالاا  ترمااخ مرييااح الماال ح ةا 

 يةاتيح لت بي  الييلرملا  لليح اليمتة  بار ح يهديح.
اييااال يتعلااا  بللييلرمااالا الميلمااايح  لااام ترتااا  ييلرماااح ه ضااالال ميداااح التااااري  

( إلاا  11ة 1للعباالراا التاا  ترااال  لاا  البيدااح ةالي تيااء اليوااي   ةماا  العباالرتيظ 
ةبينا تان   يظ البلوث اوا   لس يء نتلدج ارامح ملبقح ه رامليمتة  يرت ء ةيتم
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ةييااااظ ت ماااير  الاةياااا ت بيااا  هن ياااح إاارن ال اااةان الةاااليلح البيدياااح اااا   ليعاااح 
( ةالفلمااح باااةر رتيااح إمااتراتي يح لل ليعااح  لاا  ار ااح 12ومااةا العباالرن  رءاام 

ةاضاا   ااظ ت بياا  يرت عااح بللتهايااا فااها الماانةاا ا فياارن  لاا  اإل ااهظ بةاااا 
متراتي يح ال ليعلا.  رتيح ةا 

 :ومناقشتها وتفسيرها ثالثنتائج السؤا  ال 4-0 
مااا تفتلااف آراال اليةاالرايظ ااا  نااص المااتاا الثللااث ل اا ا البوااث  لاا    

البوااث بةااهظ يااا  ت بياا  ييلرماالا القياالان اليمااتاايح باالفتهف يتغيااراا البوااث 
 ااظ ماا ا المااتااي تاام ماايلخح ةلا لبااح ؟ .  ال اان ي ةالرتبااح العلييااحي ةالتفمااص(

 . ل  ا البوث حأ اإلوملدية ال ر 
 الفرو  في تطبي  القيادة المستدامة وفقًا لمتغير الجنس:  -

ية اا اار  ااا إومالديلي  ت  ل  ا البوث  لا ا ةا  ال رأ اإلوملد   نص
ا  ة  لا ن ر  ينح البوث بةهظ يا  ت بي  ييلرملا القيلان اليمتاايح ُيعل  

 "T" . ةللتهاااا يااظ مااوح ماا ا ال اارأ تاام إ ااراال افتباالر  ا  ال اان إلاا  يتغياار 

Test  لعينتاااايظ يمااااتقلتيظ. ةءااااا تاااام إ ااااراال التوليااااا اإلوماااالد  بلمااااتفاام الرليااااح
  اإلماار الثلن  ةالعةاريظ. ة الالا النتالدج SPSSاإلوملديح للعلةم ات تيل يح  

 (  ةتةير نتلدج م ا ال اةا إل  يل يل  2ايل يةض  ال اةا  
 لداللة الفرو  بين متوسطات تقديراتاختبار "ت" نتائج (: 8جدو  )

 وفقًا لمتغير "الجنس" البحث عينة
 الجنس محاور االستبيان

المتوســــــط 
 الحسابي

االنحـــــراف 
 المعياري

درجـــات 
 الحرية

قيمـــــــــــــة 
 "ت"

الداللـــــــــــــة 
 اإلحصائية 

 أواًل: الممارسات التأسيسية
 4.563 43.111 ذكر

.4 
-

1.322 
ـــة  ـــر دال غي

 ..4.3 .43.42 أنثى صائياً إح
ثانيــــــــــًا: الممارســــــــــات عاليــــــــــة 

 المستو 
 3.455 ..3..1 ذكر

.4 -
..334 

ـــة  ـــر دال غي
 3.3.1 663..1 أنثى إحصائيا

 ثالثًا: حوافز األداء الرئيسية
 66..2 15...1 ذكر

.4 -
....3 

ـــة  ـــر دال غي
 15..2 11.1.1 أنثى إحصائيا
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فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات عدم وجود لى ( إ.تشير نتائج الجدو  رقم )
ليتغير ال ن .  ةاقلي اييل يتعل  بيولةر اتمتبيلظ الثهث  البوث استجابات عينة

ية ا اار  ااا إومالديلي  ت ةب لس نقبا ال رص اإلوملد  ا ةا ال ي نص  ل  
ل  ا  ة  لا ن ر  ينح البوث بةهظ يا  ت بي  ييلرملا القيلان اليمتاايح ُيع

  .إل  يتغير ال ن 
 الفرو  في تطبي  القيادة المستدامة وفقًا لمتغير المرتبة العلمية:  -
ية اااا اااار  ااا  ت  ل ااا ا البواااث  لااا لثااالن  ال ااارأ اإلومااالد  اناااص  

إومااالديلي اااا  ة  ااالا ن ااار  يناااح البواااث بةاااهظ ياااا  ت بيااا  ييلرمااالا القيااالان 
لتهاااا يااظ مااوح ماا ا ال اارأ تاام  . ةلاليمااتاايح ُيعاال  إلاا  يتغياار اليرتبااح العلييااح

  SPSSبلماتفاام برناليج    One Way ANOVAإ اراال تولياا التباليظ ا والاي  
 ة لالا النتلدج ايل يةض  ال اةا التلل  

(: نتائج اختبار تحلي  التباين لداللة الفرو  بين متوسطات 9جدو  )
 تقديرات عينة البحث وفقًا لمتغير "المرتبة العلمية"

محاور 
 ياناالستب

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

أوالا: 
الممارسةةةةةةةةةةات 

 التأسيسية

 280600 8 9406.8 بيي المجموعات

00050 
 يعععععععر دالعععععععة 

 إحصائيا  

 ال طأ 
)دا ععععععععععععععععععععععععععععععععل 

 المجموعات(
09450596 90 200.69 

  90 ...2.420 الكلي

ثانيةةةةةةةةةةةاا: 
ت الممارسةةةةةةةةةةا

عاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 المستوى

 020900 8 000662 بيي المجموعات

00..5 
 يعععععععر دالعععععععة 

 إحصائيا  

 ال طأ 
)دا ععععععععععععععععععععععععععععععععل 

 المجموعات(
00.20524 90 020445 

  90 .0225099 الكلي

ثالثةةةةةةةةةةةاا: 
حةةةةةةوافز األداء 

 الرئيسية

 ..502 8 ..0500 بيي المجموعات

.0..9 
 يعععععععر دالعععععععة 

 ال طأ  إحصائيا  
)دا ععععععععععععععععععععععععععععععععل 

 المجموعات(
5420400 90 802.. 
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محاور 
 ياناالستب

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

  90 5900904 الكلي

ااااارة  االااااح إوماااالديلي باااايظ ( إلاااا   ااااام ة ااااةا 2ةتةااااير نتاااالدج ال اااااةا رءاااام  
ةاقااالي اييااال يتعلااا  بيوااالةر اتماااتبيلظ الاااثهث  يتةمااا لا امااات لبلا  يناااح البواااث

 . ةب لس نقبا ال رأ اإلوملد  الثلن  ل  ا البوث. ليتغير  اليرتبح العلييح 
 ي  القيادة المستدامة وفقًا لمتغير "التخصص": الفرو  في تطب -
ية اااا اااار  ااا  ت  ل ااا ا البواااث  لااا لثللاااث ال ااارأ اإلومااالد  ا ناااص 

إومااالديلي اااا  ة  ااالا ن ااار  يناااح البواااث بةاااهظ ياااا  ت بيااا  ييلرمااالا القيااالان 
 . ةللتهااا ياظ ماوح ما ا ال ارأ تام إ اراال اليمتاايح ُيعل  إل  يتغيار التفماص

 لعينتيظ يمتقلتيظ.   T" Test"افتبلر  ا  
لداللة الفرو  بين متوسطات تقديرات اختبار "ت" نتائج (: 02جدو  )

 وفقًا لمتغير "التخصص" البحث عينة

التخصــــــــ محاور االستبيان
 ص

المتـــــــو 
ســــــــــــــــط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــات 
 الحرية

قيمــــــــــة 
 "ت"

ـــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية 

 أواًل: الممارسات التأسيسية
..44 علمي

2. 
4..6

3 
.4 1.23. 

ــــــــة  ــــــــر دال غي
 نظري إحصائياً 

42..
.3 

4.4.
. 

ــــًا: الممارســــات عاليــــة  ثاني
 المستو 

1..2 علمي
43 

3...
. 

.4 1.313 
ــــــــة  ــــــــر دال غي

 نظري إحصائيا
1..1

4. 
3.3.

5 

ثالثــــــــــــــًا: حــــــــــــــوافز األداء 
 الرئيسية

11.2 علمي
.6 

2...
. 

.4 1.116 
ــــــــة  ــــــــر دال غي

...1 نظري إحصائيا
.3 

2..5
6 

اااارة  االاااح إومااالديلي بااايظ  اااام ة اااةا  ( إلااا 22ر نتااالدج ال ااااةا رءااام  ةتةاااي
 ةاقااالي اييااال يتعلااا  بيوااالةر اتماااتبيلظ الاااثهث  يتةمااا لا امااات لبلا  يناااح البواااث
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 ت ليتغياار التفمااص. ةباا لس نقبااا ال ااارص اإلوماالد  الثللااث الاا ي نااص  لااا  
ية ااااا ااااار  ااا إوماااالديلي ااااا  ة  اااالا ن اااار  ينااااح البوااااث بةااااهظ يااااا  ت بياااا  

  .لرملا القيلان اليمتاايح ُيعل  إل  يتغير التفمصيي
ييل ماب ي تةضا  النتالدج  اام ة اةا اارة   اا اتلاح إومالديح اا  تقاايراا 
اليةلرايظ ليا  ت بي  ييلرملا القيلان اليمتاايح ةاقلي ليتغيراا ال ن  ةاليرتبح 

الاثهث  العلييح ةالتفمص ةمة يل يعن  هنه لم ياظ منلس هي تاهثير ل ا ه العةاياا
 لااا  تماااةراا ه ضااالال ميداااح التااااري  بةاااهظ ت بيااا  القيااالان اليماااتاايح. ةييااااظ 
ت مير م ه النتلدج بهظ العةاياا الياتثرن  لا  ت بيا  القيالان اليماتاايح تتةالبه لاا  
ال ييااءي ا ييااء ه ضاالال ميدااح التاااري   لاا  افااتهف نااة  مي ةياارتبت م العلييااحي 

دص البيدح التن يييح ةالت  تضعف ةتفمم م يتهثرةظ إل  وا ابير بن   فمل
يماااتة  ييلرماااح القيااالان اليماااتاايح يثاااا ضاااعف اتمتيااالم باااللين ةر  ةياااا ا ياااا 
ةا ماااااف اإلماااتراتي يحي ة اااام اتمتيااالم بللبيداااح ةءضاااليلمل بل تبلرمااال ءضااايح  اا 
هةلةيحي ة ام اتمتيلم بلإلبااا  اإلااريي ةمايلان البيرةءرا ياح ةاليرالياح اا  مانء 

ةضااعف التيااايظ اإلااريي ة ااام اتمتياالم بااإاارن ةيةاالراح اليعراااح. ةيااظ  القااراري
نلويااااح هفاااار  يتةاااالرس ه ضاااالال ميدااااح التاااااري   لاااا  افااااتهف نااااة  مي ةياااارتبت م 
العليياااحي ةتفممااالت م اااا  ضاااعف التااااريل اليقاااام ل ااام  لااا  الي ااالراا القيلاياااح 

ظ اإلااري ةاإلباا  اليتقايح الهليح لت بي  ييلرملا القيلان اليمتاايح يثا التياي
ت يتم تقاايم هي  -ة ل  وا  لم البلوث -اإلااري ةالين ةر  ةيا ا يا. ايل هنه

باارايج تاريبيااح هة باارايج للتنييااح الي نيااح ااا  ي االا القياالان اليمااتاايح ا ياار الاا ي 
يقلااااا يااااظ ااااارص ه ضاااالال ميدااااح التاااااري  تاتماااالل الي اااالراا اليرتب ااااح بللقياااالان 

ضعلف ة ي   م ب ل.اليمتاايح ةا 
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النموذ  المقترح لتطوير قيادة مؤسسات التعليم العـالي فـي ضـوء ممارسـات 
 القيادة المستدامة: 

يل النية ج اليقتر  لت اةير   ل     للبوث الولل نص المتاا الرابء ةا فير 
؟  .  ح اا  ضاةال ييلرمالا القيالان اليماتاايحالاةيتياءيلان يتمملا التعلايم العالل  

 ااظ ماا ا المااتااي اماات لا البلوااث يياال مااب  تقاييااه ااا  الارامااح ةياظ ه ااا اإل لبااح 
ماااةاال اااا  يرا عاااح ا ابيااالا هة النيااال ج العلليياااح للقيااالان اليماااتاايحي اضاااهي  اااظ 
يرا عاااح الفباااراا ةاليوااالةتا المااالبقح لبنااالال نيااال ج يةااالب ح ة لاااس لتقاااايم نياااة ج 

إلاااا  القياااالان  امااااتنلااي  التعلاااايم العاااالل  ااااا  الاةيااااايقتااار  لت ااااةير ءياااالان يتمماااالا 
اليماااتاايح. ةيتضااايظ مااا ا النياااة ج ثاااهث يوااالةر رديمااايح ةتماااء  نلمااار ار ياااح. 
ويااااث تتضاااايظ اليواااالةر الرديماااايح الفل يااااح الن ريااااح للنيااااة ج اليقتاااار    يباااارراا 
النيااااااة ج اليقتاااااار ي همااااااااف النيااااااة ج اليقتاااااار ي ةفماااااالدص النيااااااة ج اليقتاااااار (  

ةيت لبالا النياة ج اليقتار ي ةا ليالا ةاليولةر الت بيقيح للنية ج اليقتار    هبعالا 
الت بيقيااحي ةيراواااا الت بيااا  للنياااة ج اليقتااار (  ةهفياااراي يعةءااالا النياااة ج اليقتااار  

 ةاليقترولا ل ل. 
 المحور األو : الخلفية النظرية للنموذ  المقترح 

نماااتعرأ اااا  الفل ياااح الن رياااح للنياااة ج اليقتااار  همااام اليبااارراا الاا ياااح ل ااا ا 
 لقلا التا  يماتنا إلي ال ةين لا  ين الي ةهماااف ةفمالدص النياة ج النية ج ةالين

 اليقتر . 
 أواًل: مبررات النموذ  المقترح:

تة ا العايا يظ اليبرراا الت  تةاا ول ح يلماح إلا  نياة ج يقتار  لت اةير  
اماااتنلااي إلااا  القيااالان اليماااتاايح ةالتااا   التعلااايم العااالل  اااا  الاةياااايتممااالا ءيااالان 

 ل   ه ارمل اييل ي
النل يااااح  ااااظ توليااااا  وااااثبال هباااارلا نتاااالدج: النتــــائج الميدانيــــة للبحــــث -1

التعلاايم العاالل  ااا  يتمماالا  ت بياا  ييلرماالا القياالان اليمااتاايح ااا البيلناالا هظ 
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لام يرتا  إلا  اليماتة  الياهيةا  باللن ر  (الاةياا  بللت بي   لا   ليعاح  الاةيا
يماااتاايح وتااا  ييان ااال هااال إلااا  هظ مااا ه ال ليعااالا بول اااح إلااا  ييلرماااح ءيلاياااح 

هاةارمل الينل ح بةاا يتييل. ةبللتلل  منلس ول ح يلمح إل  نياة ج يقتار  يعياا 
 لاا  إي االا اليقةياالا الهليااح لت ااةير ءياالان يتمماالا التعلاايم العاالل  امااتنلااي إلاا  

 القيلان اليمتاايح. 
اا  : مؤسسـات التعلـيم العـالي الكويتيـةالحاجة إلى تحسين نواتج وأداء  -2

ح الاةيتيا ا التوايلا ال اياان التا  تةا   ال ال ليعالا ةيتممالا التعلايم العالل  
اإن ااال بول اااح لاااا م ءاااةي ياااظ ه اااا هظ  اااا   اااا  مااار الثاااةرن المااانل يح الرابعاااحي

تاتياظ يااظ الن اال  اا  توقياا  همااااا ل الرديمايح مااةاالي تلااس اليتعلقاح بتوماايظ نتاالدج 
العليياح اا  يفتلاف التفممالا.  تعلم ال هل هة توميظ يفر لت ل يظ البوةث

ةايااال مااابقا اإلةااالرن اااا  هابيااالا الاراماااح ااااإظ ت بيااا  ييلرمااالا ةيبااالاا القيااالان 
اليمااتاايح يااظ ةااهنه تومااايظ ا االالن ا ااال ااا  يفتلاااف يتمماالا التعلاايم العااالل . 

يتممالا ةليال الناا القيالااا ال ليعياح تلعال اةراي ويةيالي اا  ءيالان ةتة ياه ياةارا 
نوة توقي  همااا ل اإظ ت ةير هااال تلس القيلااا يظ ةاهنه  الاةيتيحالتعليم العلل  

 ح. الاةيتي يتمملا التعليم العلل هظ يعيا  ل  توميظ نةاتج 
ــ  دور  -3 ــيم العــالي الحاجــة إلــى تفعي فــي خدمــة  ةالكويتيــمؤسســات التعل

لعاااا ياااظ باايظ ا مااا  ال لماا يح الرديمااايح التاا  ترتاااال إلي ااال المجتمعــات المحليـــة: 
ةيظ بايظ همام اةا ا  إي لامال العياا  لا  فاياح ة الكويتيسسات التعليم العالي من

اا  توقيا   يتممالاال ي تيعلت ل الت  تعيا ا  إ لرمل ةبللتلل  ااإظ إما لم تلاس 
هماااااااا ل ةيمااااادةليلت ل ات تيل ياااااح يعاااااا اةراي ويةيااااالي ي ااااال هظ تضااااا لء باااااه تلاااااس 

ح يعلمارن تنالاي بت بيا  ال ليعلا فلمحي ا   ا ي الميم  ليياح ةتة  الا بوثيا
ي االميم ال ليعااالا اليةااالراح يااانيلي. ةلاااا  ييااااظ ءيااالان   ااةا تلاااس ال ليعااالا اااا  
توقيااا  اليمااادةليح البيدياااح اإن ااال توتااالج إلااا  ناااة  فااالص ياااظ القيااالان تتاااةاار هخلااال 
يقةيلته ا  القيلان اليمتاايح. ةمة يل ياااء باللقةا إلا  الول اح اليلماح إلا  إي الا 
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ير ءيالان يتممالا التعلاايم العالل  اا  ضاةال يبالاا ةييلرماالا نياة ج يقتار  لت اة 
ح نوة توقي  يمدةليلت ل الاةيتيالقيلان اليمتاايح هف اي بيا يتمملا التعليم العلل  

 ات تيل يح. 
ــة  -4 ــي إحــداث التنمي ــالي ف ــيم الع ــى تفعيــ  دور مؤسســات التعل الحاجــة إل

اا  ما ا المايل  ن اا هظ منالس ة  :الكـويتيالمستدامة واالستدامة البيئية للمجتمع 
امتيليلي يوليلي ة للييلي بقضليل البيدح ةالتنييح اليمتاايح. ةياء  لاس اإناه اا  الاثيار 
يااظ ا وياالظ ت توتااا ماا ه القضااليل  ةيااا م  لااس بعااأ النتاالدج التاا  تاام التةمااا 
إلي اااال ااااا  البوااااث الواااالل ( بللةاااااا الااااالا  ب اااا ه القضااااليل ويااااث يااااةل  القياااالااا 

يااااارمم يااااظ  ااااالءم العيااااا ا ةلةياااااح  ااال الي اااالم اإلاارياااااح ةالتاريمااااايح ال ليعيااااح ةخ
ةالبوثيااح يااء إخ االا الاااةر الويااةي ل االيعت م لتوقياا  التنييااح اليمااتاايح. ةبللتاالل  
اإظ منلس ول ح لنة  يظ القيلان يظ ةهنه الترايال  لا  ما ه تلاس القضاليل بللةااا 

ر الا ي ية اا ول اح إلا  نياة ج الينلمل ةمة يل يتةاار ا  القيلان اليماتاايح ا يا
 يقتر  لت ةير ءيلان يتمملا التعليم العلل  ا  ضةد ل.

ـــــة:  -5 ـــــرات العالمي بةااااااا  ااااالم  الااااااةيت يااااال يتعااااارأ لاااااه الي تياااااء المتغي
بةااا فالص ياظ يتغياراا ةيت لبالا تارتب   اةياالةيتمملا التعليم العلل  ا  

ر  ل  هااال م ه اليتممالا بللعةليح ةاتن  لر اليعرا  ةالتقن  ةتتثر بةاا يبلة
ا ير ال ي يت لل نة لي يظ القيلااا القالارن  لا  ا ام اليتغياراا المايلءيح ةتولياا 
البيداح الاافلياح ةالفلر يااح لل ليعاح ةالتنباات بالليتغيراا التاا  ءاا تااتثر  لا  ال ليعااح 
ةتوايااااا اليفاااال ر ةالي اااااااا اليوتيلااااح للتعليااااا با اااالالن يع اااال ةال اااارص الاليلااااح 

ن ين ل ةم  اليقةيالا التا  تتاةاار بةااا  ياا اا  إ الر ييلرمالا القيالان لهمت لا
 اليمتاايح. 

يتممااالا التعلااايم فلماااح إظ ن ااال  هي يتممااالا الحاجـــة لتعاقـــب القيـــادة:  -2
العاالل  يمااتللم ءياالان ال لااح ةتعلءاال ةتملمااا ااا  القياالااا  لاا  ياااار الااليظ 

ريااااح ةالقيلايااااح ةماااا  القياااالااا التاااا  ي اااال هظ تاااااةظ يماااالوح بللا لياااالا اإلاا
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الينلمبح للعمر الرامظ اللقيلان التةلرايح ةالتياينيح ةالاييقرا يح ةخيرمال ياظ 
الفماالدص التاا  هثبتااا الاراماالا العلييااح اليتتلليااح تهثيرات اال اإلي لبيااح. ة ليااه 
اإظ منلس ول ح يلمح إل  ااار ءيالاي ياظ ةاهنه هظ يعياا  لا  بنالال ةتعليال 

ةمااة يااال يتاااةاار  الاةياااا راا لينيااح  ةيلاااح ااا  القاااراا القيلاياااح ةتعلءب اال ل تااا
 بةاا ينلمل ا  القيلان اليمتاايح. 

 : أهداف النموذ  المقترح: ثانياً 
ييااااظ تمااانيف هماااااف النياااة ج اليقتااار  اااا  ادتااايظ رديمااايتيظ هةل يااال يتعلااا  
بتعليل ءيلان يتمملا التعليم العلل  ا  ضةال هبعلا ةيبلاا القيلان اليماتاايح هيال 

 ااح الثلنيااح يااظ ا مااااف اتتعلاا  بتاةاايظ بيدااح فماابح تماال ا  لاا  ت بياا  الي ية 
يتممااالا ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح ةت اااةير ءيااالان يتممااالا التعلااايم العااالل  ب

 . ا  ضةد ل التعليم العلل  الاةيتيح
 ثالثًا: خصائص النموذ  المقترح:  

  ضاةال القيالان يتمم النية ج اليقتر  لت اةير ءيالان يتممالا التعلايم العالل  اا
 اليمتاايح بللفملدص التلليح  

يتمماالا التعلااايم ةبراي  اال الرديماايح بل تباالر هظ  االرتبــاط بالرؤيــة الوطنيــة -1
 تلعل اةراي ا  توقي  تلس الرتيح ةالبرايج.  العلل  الاةيتيح

ويث : Evidence basedاالرتكاز إلى أساس مستمد من الدلي  العلمي  -2
ليقتاار  إلاا  هماا   لييااح يمااتيان يااظ الاراماالا ةالبوااةث يرتااال ماا ا النيااة ج ا

الملبقح الت  تنلةلا القيلان اليمتاايح ةت بيقلت ل فلمحي ت بيقلت ل ا  يتمملا 
 التعليم العلل . 

وياااث يماااتنا النياااة ج اليقتااار  إلااا  هوااااث اتت لمااالا  الحداثـــة والعالميـــة: -3
ايح فلمااحي ت بيقلت اال ااا  ةالنياال ج العللييااح اليعلماارن ااا  ي االا القياالان اليمااتا

 اليتمملا التعليييح. 
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ـــة:  -4 وياااث يعتياااا النياااة ج اليقتااار   لااا  يراواااا اااا  التن يااا  تتفااا  الدائري
فلميح الاادريح ةلي  الف يح بيعن  هظ ن ليح اليراوا اليقاياح ت ضا  إلا  بااياح 

 اةرن  ايان يظ الت بي  ةما ا. 
اااللنية ج اليقتاار  يمااتنا إلاا  التكامــ  مــا بــين األداء والبنيــة التنظيميــة:  -5

ارضاايح رديماايح ي لاماال هظ ت ااةير القياالااا ال ليعيااح ااا  ضااةال القياالان اليمااتاايح 
ت اتءتمالر  الاةياا يمتللم تعايهي مياليلي   ريلي ا  البنياح التن ييياح المالدان اا  

  ل  ا ااال بوا  اته. 
ر  التمااتاايح تعااا اتمااتاايح فلماايح يوةريااح للنيااة ج اليقتاااالســتدامة:  -6

يتممالا م  ماف رديم  يمع  النية ج لتوقيقاه ة لاس ياظ فاها تةا يء تبنا  
لهماااتاايح ةالييلرمااالا اليماااتاايح ةالترايااال  لااا  ءضاااليل  التعلااايم العااالل  الاةيتياااح

التنيياااح اليماااتاايح. ةاااا  ن ااا  الةءاااا ااااإظ النياااة ج يراااال  لااا  تاااةاير اليقةيااالا 
 لا  ت بيا  ما ا النياة ج  يم العالل  الاةيتياحيتممالا التعلاالهليح تمتاايح ءارن 

لت ةير ءيلان يتمملا التعليم العلل  ا  ضةال القيلان اليمتاايح. بيعن  آفر اإظ 
 اتمتاايح منل تعن  اتمتاايح ا  ال ليعح ةامتاايح النية ج اليقتر  ن مه. 

ا يرااال ماا ا النيااة ج  لاا  بناالال ءاااراا القياالان لااا  القياالاابنــاء القــدرات:  -3
ةااا لس تعلياال ءاااراا اإلاارن العلياال  الاةيااا ال ليعيااح ةه ضاالال ميدااح التاااري  ااا  

ةالاح ه ضلال  لءم العيا  ل  تاةيظ ينلخ تن يي  اا م ةثقلااح تن ييياح يةاتياح 
 لت بي  القيلان اليمتاايح. 

يوااالةا النياااة ج اليقتااار  هظ يااااةظ يتمااايلي بلليرةناااح ة لاااس ياااظ المرونـــة:  -.
ءلا الت  يياظ هظ توةا اةظ الت بي  ال ل اا لاه ةتقاايم ولاةا فها توايا اليعة 

 يقتروح لتلس اليعةءلا بيل يمت يل للتغيراا ةالتوايلا اليوتيلح. 
 .المحور الثاني: المكونات التطبيقية للنموذ  المقترح 

يتضاااايظ ماااا ا القماااام ماااالل هة لاااال النيااااة ج اليقتاااار  ا ااااة يتضاااايظ ا بعاااالا 
راااااال  لي ااااال النياااااة ج اليقتااااار   ةا ليااااالا الت بيقياااااح ةاليت لبااااالا الرديمااااايح التااااا  ي
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اليقترواااح التااا  ياااظ فهل اااال ياااتم توقيااا  ا بعااالا الرديماااايح للنياااة ج اليقتااار   اياااال 
يتضااايظ مااا ا القمااام يراواااا لينياااح يقترواااح لت بيااا  النياااة ج اليقتااار   لااا  هرأ 
الةاءااااء. ةايياااال يلاااا   اااارأ للعنلماااار التاااا  يتااااهلف ين اااال ماااا ا القماااام بةاااا ال يااااظ 

  الت ميا.
 . : أبعاد ومتطلبات النموذ  المقترحرابعاً 

يتاااهلف مااا ا العنمااار ياااظ  اااان  نلمااار تيثاااا هبعااالااي رديمااايح للنياااة ج اليقتااار  
امااتنلااي إلاا  القياالان اليمااتاايح  التعلاايم العاالل  ااا  الاةيااالت ااةير ءياالان يتمماالا 

يااا  ح لهماااتاايح ةت بالاةيتياااةمااا   ا ااام اإلاارن العليااال ليتممااالا التعلااايم العااالل  
القيلان اليمتاايح ةت ةير ءيلان يتمملا التعليم العلل  ا  ضةد ل  ةتاةيظ ثقلااح 

  ةت بيا  ييلرمالا ءيلاياح ةتن ييياح ياظ ةاهن ل هظ الاةياا اا يح لهمتاايح اا  
تةار بنيح ةبيداح تن ييياح يةاتياح لت بيا  القيالان اليماتاايح  ةتاةاير الياةارا اليلاياح 

  ةهفياراي تقاايم تةمايف اءيا  لا ليالا الاةيااتاايح اا  ةالتقنيح الهليح لاا م اتما
ءيااالان يتممااالا التعلاااايم العااالل  ااااا  ضاااةال القياااالان اليماااتاايح. ةايياااال يلااا  ةماااا لي 

 ت ميليلي لاا يظ تلس العنلمر. 
 ل ستدامة: مؤسسات التعليم العالي الكويتيةدعم اإلدارة العليا ب -1
ح تقايلي وقيقيلي نوة الترايل ةيتيالا يتمملا التعليم العلل يظ ه ا هظ توق   

 ل  اتمتاايح ةت بيا  القيالان اليماتاايح ااإظ الاا م ياظ اإلاارن العليال  يياثهي اا  
ي ةالاةاهال( يعاا ياةنالي ةبعاااي ويةيالي. ةياهت  ما ا الاا م اا  ماةرن العياااالالردلمح ة 

  تراال هةالا  ان يثا تةاير يةارا يلايح ةبةاريح الاياح للميلمالا ةاليةالريء التا
 ل  القيلان اليمتاايح ةت اةير ءيالان يتممالا التعلايم العالل  اا  ضاةد لي ةاتفال  
يةاءف ةاضوح اليعللم ا  ا ي ل لهمتاايحي اضهي  ظ ءيالان ميلمالا ةا  اراالاا 
ةاضاااوح. ايااال يت ماااا ا ااام اإلاارن العليااال اااا  يقةيااالا هفااار  ااااللة   بيمااادةليح 

يتمماااالا ةا القياااالااا ال ليعيااااح ة ال ليعااااح اافااااا ةفاااالرج واااااةاملي ةيالادااااح   اااا
ايياال يتعلااا  بلتمااتاايح ةءضااليلملي ةالتةامااا ال ل ااا ياااء  التعلاايم العاالل  الاةيتيااح
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الاح اليعنييظ بل ير اافا ةفلرج ال ليعح اييل يتعل  بميلملا ةا  راالاا ت بي  
 القيلان اليمتاايح ةتوقي  اتمتاايح ا  ال ليعح. 

 دامة:ثقافة تنظيمية داعمة ل ست -2
يت لاال ت بياا  القياالان اليمااتاايح ةت ااةير ءياالان يتمماالا التعلاايم العاالل  ااا   

تتاا  ل  اتمتاايح. ةييااظ هظ تت ماا  تلس اليتمملاضةد ل ثقلاح تمةا هر لال 
يهي  م ه الثقلاح الاا يح ا   ةانل  ان هةل ل ا  بيلنلا الرمللح ةالقايم ةالرتياح 

اضاا  التراياال  لاا  اتمااتاايح ةاتمتياالم لل ليعااح ةالتاا  ي اال هظ تعااا  بةاااا ة 
بتوقيق اااال ااااا  ال ليعااااح مااااةاالي بي  اااااةم اتمااااتاايح المااااتاايح بيديااااح ةي تيعياااااح هة 
امتاايح القيلان هة امتاايح الن ل  ةتوقي  ا ااال اليتييال  لا  نواة يماتير. ايال 
تت ما م ه الثقلاح يظ فها تبن  ميلملا يواان تتااا  لا  اتماتاايح ةمايلخح 

ح ةا مااف الفلمح باا الياح ياظ الاليالا التلبعاح لل ليعاح ةاافاا هءمالي ل. الرتي
اياال تت مااا اتمااتاايح ااا  اليلمااقلا ةالينةااةراا اليتااةلااح اافااا ال ليعااح ةااا  
يةاءع اااال اإللاترةنيااااح. اياااال يياااااظ هظ تت مااااا اتمااااتاايح هيضاااالي ااااا  اليةاااارة لا 

 ماااا اتماااتاايح ايةاضااايء ةالبواااةث اليتااةلاااح اافاااا ال ليعاااح ةهفياااراي ييااااظ هظ تت
 رديميح ا  اليقرراا ةالينلمج الاراميح اليقررن  ل  ال هل. 

 ممارسات قيادية وتنظيمية داعمة ل ستدامة: -3
إظ التوااااةا اةظ  ليعاااالا تتاااااا  لاااا  اتمااااتاايح ةت باااا  القياااالان اليمااااتاايح  

لتن ييياح لت ةير ءيلان يتمملا التعليم العلل  يماتللم تعاايها   رياح اا  البنياح ا
ةالييلرماااالا القيلايااااح ةاإلااريااااح اليتبعااااح ااااا  ال ليعااااح اللييلرماااالا البيرةءرا ياااااح 
التقليايح الملدان ا  العايا يظ يتمملا التعليم العلل  بةضع ل الرامظ تعا يعاة  
ابير ل ار اتمتاايح ةتة ا بيدح خير يةاتيح  ل  اإل اه  لت بيق ال ةبللتالل  ااإظ 

ظ الييلرمااالا القيلاياااح ةالتن ييياااح  لااا  نواااة الياااا منااالس ول اااح إلااا  ي ية اااح يااا
 ةالت  هلفص بعضلي ين ل ا  النقل  التلليح  
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 :ةمااا  ي ية اااح ياااظ الييلرمااالا القيلاياااح التااا  تةاااير إلااا  التمكـــين والتطـــوير
 اإل راالاا الت  يظ ةهن ل تيايظ الاح  لءم العيا ةه ضلال ميدح التاري  ا  

ن ال ليعاح ةفلماحي ءيالان اتماتاايح ب ال. يظ اليةلراح ب ل ليح ا  ءيلا الاةيا
ايال يةايا  لااس العياا بةاااا يماتير  لا  تنييااح ةت اةير ءاااراا  الءم العيااا 

 يظ ه ا م ه اليةلراح.
 : ةمااا  ي ية اااح ياااظ الييلرمااالا التااا  ياااظ ةاااهن ل بلاااةرن يعاااللم التواصـــ  الفعـــا

ميلماااالا ةا  ااااراالاا ةاضااااوح يااااظ ه ااااا  يااااء ةيةاااالراح اليعلةياااالا اليتعلقااااح 
ايح بيل ا   لس اتوتيل لا ةالن لولا ةالتوايلا ةالفبراا ةاليعلرف بلتمتا

المريوح ةالضينيح بيل يمل ا الاح ه ضالال  الءم العياا اا  ال ليعالا  لا  
 اليةلراح ال ل لح.

 :ــاألمر الخــارجيين فــي جهــود االســتدامة ــين ب ــة المعني ــى إشــرا  كاف العمــ  عل
ه ضلال الي تيء اليول  يتضيظ  لس ييلرملا ت اف إل  اتتملا يء الاح 

لل ليعااااح ةاليعنياااايظ بلتمااااتاايح ةوةااااا   ااااةامم ةالتعاااالةظ يع اااام بياااال يوقاااا  
 الملل  العلم. 

 :ةيعناا   لااس العيااا بةاااا يمااتير  لاا  ت ااةير هااال تطــوير األداء والمحاســبية
الاح ه ضلال  لءم العيا مةاالي بمةرن ارايح هة  يل يح ة عاا ه ضالال  الءم 

 ح  ظ هااد م ةنتلد  م اليتوققح. العيا يض لعيظ بلليمدةلي
 :ــ  األمــد والمنظــور المســتقبلي ةيعناا   لااس بناالال همااااف  ةيلااح التخطــيط طوي

ا يااااا لل ليعااااح يةاااالرس ااااا  بلةرت اااال ةماااايلخت ل الاااااح ه ضاااالال  اااالءم العيااااا 
ةه ضلال ميدح التاري  ا  ال ليعح به اماتثنلال. ةبنالال ا ماااف ءمايرن ا ياا 

   ا مااف  ةيلح ا يا. ا  مةرن ءةالل بنلال تتاي إل
 :ـــة ـــة الداخليـــة والخارجي العياااا بةااااا يماااتير  لااا  تولياااا البيداااح تحليـــ  البيئ

ح ياظ ه اا تواياا ال ارص الاةيتياالاافليح ةالفلر ياح ليتممالا التعلايم العالل  
ةالاااح اليتغيااراا التاا  يياااظ هظ تااتثر  لاا   ةاليفاال ر ةالت ايااااا ةالتوااايلا
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يمااتقبا ةاتمااتعااا للتعليااا يع اال بةاااا هاثاار ال ليعااح ااا  الةءااا الواالل  ةال
 ا لالن. 

 تحقي  التوازن ما بين المهـام واألهـداف قصـيرة األمـد والـرؤ  واالسـتراتيجيات
 لاا  هت ياااةظ  الاةيااا ةيعناا   لااس تاااريل الاااح العااليليظ ااا  طويلــة األمــد: 

 امتياالي م ينماابلي اوماال  لاا  ا مااااف ةالي االم البوثيااح ةالتاريماايح ةاإلااريااح
اليةييااح ةالقماايرن ا يااا بااا هظ ياااةظ مناالس تااةالظ ياال باايظ تلااس ا مااااف يااظ 
 لنااال ةالااارت  ةاتماااتراتي يلا التااا  تراااال  لااا  اتماااتاايح ةالتااا  تتمااام بهن ااال 

  ةيلح ا يا. 
 :ـــة ي ااال هظ تااااةظ الااااح الييلرمااالا القيلاياااح اإلجـــراءات والممارســـات األخ قي

هظ ا فهءياالا مااا  بيثلبااح ا مااال  التاا  ي لامااال  اليتبعااح يماااتنان إلاا  ال اااارن
لمنء القرار لا  القلان مةاالي اييل يتعل  بللتعليا يء ه ضالال  الءم العياا هة 

 اليعنييظ بل ير الفلر ييظ هة ال هل هة هي ادح هفر .
 توفير الموارد المادية والتقنية ال زمة للتطبي : -4
هلياااح ل ليعااالا تتبناااا  ينبغااا  تاااةاير الاثيااار ياااظ اليااااةارا اليلاياااح ةالتقنياااح ال 

اتمتاايح. اعل  مبيا اليثالا ااإظ ت بيا  اتماتاايح ةييلرمالا القيالان اليماتاايح 
يمتللم تةاار فبراا ةاةاار بةريح يتملح ةيماتللم اا لس اماتثيلراي  ةياا ا ياا اا  
يةاااالريء ةف اااا  ةامااااتراتي يلا ءااااا ت تااااار  لدااااا بةاااااا يبلةاااار لاااااظ ل اااال يااااراةا 

نيلا وايثح يظ ءبيا ن ام اإلاارن البيدياح ةن ام ا ام اتفال  يمتقبل ي ايل تت لل تق
القاارار ةن اام إاارن اليعراااح ةالاان م الفبياارن ةخيرماال يااظ التقنياالا الوايثااح التاا  يااظ 
ةهن ل اليمل ان ا  إاارن القضليل اليتعلقح بلتمتاايح هة إاارن اليعلةيلا ةالبيلنلا 

لا بللقاار الاالا  الا ي ياا م   اةا الهليح. ل لس ينبغ  تاةاار ما ه الياةارا ةالتقنيا
 ت بي  القيلان اليمتاايح ةت ةير ءيلان يتمملا التعليم العلل  ا  ضةد ل. 
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 توصيف دقي  للقيادة المستدامة:  -5
يتمماالا التعلاايم العاالل  ااا  يتثناا  لناال ت ااةير ءياالان يتمماالا التعلاايم العاالل  ب

لس تةمااااي لا اءيقااااح ااااا  ضااااةال القياااالان اليمااااتاايح ينبغاااا  هظ ياااااةظ مناااا الاةيتيااااح
ةاضااوح اليعااللم  ماام اليهياا  التاا  ي اال هظ تاااةظ  لي اال القياالااا ال ليعيااح ااا  
ماا ا الي االا ةماا  الا لياالا التاا  تعيااا  لاا  توقياا  العايااا يااظ الة االدف الي يااح. 
ا  ه الا ليلا م  همل  للوام  ل  يل إ ا النا القيلااا تيتلس تلس الا ليلا هم 

اتوتيل ااالا التاريبياااح ةبنااالال بااارايج التنيياااح الي نياااح  ت ةاااا لس مااا  همااال  لتواياااا
الهليااااح للقياااالااا ال ليعيااااح ةااااا لس ماااا  هماااال  لت ااااةير ا ااال ةيااااظ ثاااام تمااااف 

 ااااا   اليمااااتااييظال قااااراا التلليااااح رتيااااح يقتروااااح لياااال ي اااال هظ ياااااةظ  ليااااه القاااالان 
ةتتضااايظ المااايلا ةا مااالليل ةالي ااالراا ةاليعااالرف ةاإل اااراالاا القيلاياااح  الاةياااا

 الاافليح ةالفلر يح ةالييلرملا القيلايح ةالعلااا ة لس  ل  النوة التلل   
:السمات 

 يباي اتمتيلم بلليرتةميظ ةملةاه ية ه هفهءيلي. -
 ا يلنح ةاليمااءيح ا  ا اعلا ةالعهءلا  -
 ي ار ةيةل  ين ةي   -
 ين ت  ال مظ  -
 لايه ة   بلل اا.  -
 ليبلادح. لايه رتيح يمتنيرن ةيتمم بل –
ي اااتم بنقااال  التباااليظ ةيراااال  لااا   اااهج  ةانااال  اااام العاالاااح ةيلتااالم باااللوقة   –

 اإلنملنيح. 
 يوترم التنة  ةال ر  اليفتل ح للعيا ةالثقلاح.  –
 لايه امتيلم بلتمتاايح ةالتلام بني  ويلن يمتاايح.  –

 :األساليب 
 هملةل ةليا ةينفر .  -
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 هملةل تعلةن  ا  العيا.  –
 ء للقرار بلإل يل . ملن –
 يياظ ةيةل  الثقح ا  ا فريظ.  –
 يبا  ةلايه رت   يةوح.  –
إيثلري  ية ه ةيمل ا ا فريظ ب اف ن لد  مة تومايظ منالد م ة اةان ويالت م  –

 ا  العيا(. 
 فلام  لايه امتيلم  ات  بتلبيح اوتيل لا ا فريظ(.  –

 :المهارات 
 لقارن  ل  التنبت.ياير التعقيا ةنقل  الغيةأ ة ام ا -
 يعيا  ل  التاليا يل بيظ التفمملا ةالق ل لا اليفتل ح.  – 
 ي يا التعليا يء التوايلا ةيبا  ا   لس.  –
 ياير  لءم العيا ةال ر . –
 ياير التنة  ا تيل يلي ةا  بيدح العيا.  – 
 ي ار ت ايراي  ةيا ا يا ةيف   ل لس.  –

 :المعارف 
 الملح بللغليلا ةا مااف التن يييح.  إتقلظ الي لتا ةثيقح -
 الة   بللميلءلا البيديح ةاتءتملايح ةالميلميح ةالثقلايح ةالي تيعيح.  –
 الة   بللتوايلا ةاليعضها الاةليح.  –
 الرب  بين  التفمملا.  –
 تغيير ا ليلا ةالفيلراا.  –
 يعراح التهثيراا التن يييح. –
 ر ةة  لا ن رمم اليتنة ح. يعراح هاةار اليعنييظ بل ي – 

 :األفعا  القيادية الداخلية 
 تاةيظ الثقلاح التن يييح اليةاتيح.  -
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 اتفل  القراراا الرةيان.  –
 التة ه اتمتراتي  .  –
 بنيح الوةايح.  –
 الاةر القيلاي ال ل ا.  –
 الوةاال اإلااريح النل وح.  –
 اليمدةليح  ظ ا ااال.  –
 تيايظ ا اراا.  –
 التعلم ةاإلباا .  –

:األفعا  القيادية الخارجية  
 الةراالا  بر الق ل لا ةا ءملم.  -
 الينت لا ةالفايلا اليمتاايح.  –
 الة   بلتمتاايح.  –
 إوااث التوةا ا  الميل .  –
 الة لايح يء اليعنييظ بل ير.  –

:الممارسات القيادية 
 . اتلتلام بللتاريل ةبرايج تنييح  لءم العيا -
 ةالي اااا اليوتيلح.  المع  اتمتبلء  للتعليا يء اليتغيراا –
 ت ةير امتراتي يلا تمتبقلال  لءم العيا.  –
 تعليل اليمدةليح البيديح ةالي تيعيح.  –
 ت ةير رتيح ُيةلراح لةمااف ةامتراتي يلا العيا.  –
ليماااالل  اليباااالاهن بلتتماااالا يااااء اليعنياااايظ باااال ير ةتوقياااا  التااااةالظ ياااال باااايظ ا –

 اليفتل ح. 
 :العادات 

 اتفل  ين ةر  ةيا ا يا ا  منء القراراا.  -
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 تة يء اإلباا  الين ةي  ال لاف إل  توميظ ا ااال.  –
 تنييح ءةن  يا يلمرن ل ل ةتال لل ليعح ةتنفر  ا  العيا بةاا  يا.  –
 تقايم فايلا ةولةا يتيتعح بلل ةان.  –
 ظ ه ضلال ال ليعح ةاليعنييظ بل ير. تنييح الثقح ةاإلبقلال  لي ل بي –
اتلتاالام باالتنفرا  ااا  ماالةس هفهءاا  ااا  ماانء القااراراا ةترماايخ ءاايم ةيعااليير  –

 هفهءيح  بر ال ليعح. 
 سادسًا: اآلليات التطبيقية للنموذ  المقترح:

ايياال يلاا   اارأ لي ية ااح يااظ ا لياالا الت بيقيااح اليقتروااح التاا  تعيااا  لاا   
ميح للنية ج اليقتر  ةيظ ثم توقيا  همااااه مالبقح الا ار ةالتا  توقي  ا بعلا الردي

تتيثااا ااا  التاااريل  ةيةاالريء فايااح الي تيااء ةالبيدااح  ةي تيعاالا الااتعلم الي نيااح  
ةبوةث العيا اإل راديح  ةالت بي  العيل  ال يل   للييلرملا القيلان اليمتاايح  

خير تقليايح. ةاييل يل  ةر    ل  الفبراا العللييح  ةتةاير يةارا يلليح ةات ه 
 لاا ين م  

 تدريب القيادات الجامعية:  -1
يعااااا التاااااريل بيثلبااااح هماااام ا لياااالا لت ااااةير ءياااالان يتمماااالا التعلاااايم العاااالل   

اا  ضاةال القيالان اليماتاايح. ةالتااريل اليقماةا  يتمملا التعليم العلل  الاةيتياحب
نيل مة تاريل يتاليا يةايا إ برايج تاريبيح ن ريح  لرضح منل لي  ي را ت بي 
  ةانل  ان تتضيظ 

 ةهااالر ةيبالاا  تقديم برامج نظرية تركـز علـى ممارسـات القيـادة المسـتدامة
اتمتاايح ةاةر ال ليعالا اا  توقيق ال. ةتتمام ما ه النة ياح ياظ البارايج بهن ال 
 تي يايح ةهةليح تقام الي لميم ةا االر الرديميح للقيالااا ال ليعياح لتااريب م اا 
ي االا القياالان اليمااتاايح ةت تعااا الايااح بوااا  ات اال بااا ينبغاا  هظ يتبع اال العايااا 

 يظ ال رص ةالفبراا التاريبيح ا فر . 
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 :ةتاااةار مااا ه النة ياااح ياااظ البااارايج التاريبياااح البـــرامج العمليـــة التطبيقيـــة
فباااااراا ت بيقياااااح ة يلياااااح ةياااااظ هيثلت ااااال الوااااالتا الارامااااايح ةاماااااتفاام بااااارايج 

ا اةار ةوا اليةاها الت بيقيح ةخيرمل ياظ همالليل التااريل اليولالن ةلعل 
 العيل . 
 : ةيتضاايظ  لاس فبااراا ةاارص تاريبيااح التـدريب أثنــاء أداء مهــام العمـ

ت بيقيااح للقياالااا ال ليعيااح ةه ضاالال ميدااح التاااري  هثناالال هااد اام لي االم يعينااح 
لياال. ةياااةظ  لااس توااا إةااراف يااظ  ةي فباارن ةااا لس توااا إةااراف اإلاارن الع

 ةيتمم م ا التاريل ب بيعته ال يل يح. 
 :ــذات واألقــران ةيتضاايظ  لااس ءياالم القياالااا الخبــرات التأمليــة وتقــويم ال

ال ليعيااااح بللتهيااااا ااااا  فباااارات م ةارماااا م التاريبيااااح ةهااد اااام الةفماااا  ةهااال 
ا فااااريظ ب ااااااف يةاااااترس ةمااااة تومااااايظ ا ااال اااااا  ضااااةال القيااااالان اليماااااتاايح 

 لل ييء. 
 ة المجتمع والبيئة: مشاريع خدم -2

تعا م ه اليةلريء بيثلبح آليح رديميح لت بي  النية ج اليقتر . وياث نقتار  هظ 
ي ية ااح اةرياااح ةينت ياااح ياااظ اليةااالريء  يتممااالا التعلااايم العااالل  الاةيتياااحتاةااظ 

الت  ت اف إل  فايح الي تيء ةالبيدح اليوي ح بلل ليعح ةالت  ترتاال إلا  ي الميم 
يةاااالرس ااااا  ماااا ه اليةاااالريء اااااا يااااظ ال ااااهل ال ااااليعييظي  اتمااااتاايح. ةي اااال هظ

ةه ضلال ميدح التاري ي بإةراف يظ القيلااا ال ليعيح. ةيظ فها ما ه اليةالريء 
يياظ هظ يتم ت عيا اليمدةليح البيدياح ةات تيل ياح ليتممالا التعلايم العالل  بةااا 

ن اتمااتاايح يبلةاار اياال تتاال  للقياالااا ال ليعيااح فبااراا يبلةاارن ت بيقيااح ااا  ءياالا
ةت بياااااا  القيااااااالان اليمااااااتاايح فلماااااااح ا بعاااااالا التااااااا  تتعلاااااا  بلليمااااااادةليح البيدياااااااح 
ةات تيل ياااح. ةياااظ فاااها مااا ه اليةااالريء ييااااظ هظ ياااتم تعليااال العهءااالا يااال بااايظ 

ةه ضاالال الي تيااء اليولاا  ةين ياالا الي تيااء  يتمماالا التعلاايم العاالل  الاةيتيااح
 تيل   لل ليعلا.اليان  بيل يعي  يظ الاةر ةاإلم لم ات 
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اياااال يياااااظ هظ تتفاااا  فايااااح الي تيااااء ةالبيدااااح ةاااااا آفاااار يااااظ فااااها تة يااااه  
البوااااةث العلييااااح التاااا  يااااتم إ راالماااال ااااا  يفتلااااف التفمماااالا بلل ليعاااالا نوااااة 
القضليل العل لاح ةاليلواح التا  ت ام الي تياء ةالبيداح اليوي اح بلل ليعاح ةمنال ييااظ 

اااا  ءيااالان   اااةا البواااث العليااا  ةبواااةث هظ تلعااال القيااالااا ال ليعياااح اةراي بااالرلاي 
الترءيااالا ةتة ي  ااال نواااة فاياااح الي تياااء ةالبيداااح. ايااال ييااااظ هظ تةااارف القيااالااا 
ال ليعيااح  لاا  ي ية ااح يااظ اليةاالريء البوثيااح الُييةلااح ةاليفممااح بةاااا يواااا 
تمات ااف ءضاليل بعين اال ياظ فاها ااار  بوثياح تتاهلف يااظ ه ضالال ميداح التاااري  

 اا ال ليعيح ةاإلاارن العليل للاليلا ةال ليعلا. ةبإةراف يظ القيلا
  Professional learning communities  مجتمعات التعلم المهنية -3

تعاااا ي تيعااالا الاااتعلم الي نياااح  بيثلباااح ةاواااان ياااظ هبااارل ا ليااالا التااا  ييااااظ 
تة ي  ل  ل  ن ال  ةاماء لتعليال ءيالان يتممالا التعلايم العالل  اا  ضاةال يبالاا 

املل القيلااا ال ليعيح للفباراا الهلياح لتومايظ ما ا ا ااال. القيلان ا ليمتاايح ةا 
اي تيعاالا الااتعلم الي نيااح ماا  ي تيعاالا تتةاااا  ة ياالي يااظ ي ية االا الي نياايظ 
ةالفباااراال ةاليتفممااايظ اااا  ي ااالتا يعيناااح ة لاااس للعياااا  لااا  توقيااا  همااااااف 

يعاالرف الضااينيح يةاتراح تتعلاا  بمااقا الفبااراا ةالي االراا ةااتمالل اليليااا يااظ ال
 ةالمريوح الت  تمقا تلس الفبراا. 

ةيياااظ هظ تتفاا  ي تيعاالا الااتعلم الي نيااح ةاااليظ رديماايظي هةل ياال ي تيعاالا 
التعلم الي نيح الوقيقيح التا  ي تياء اي ال ا  ضالال ة  الي لة اهي ةي تيعالا الاتعلم 

لثالن  اتاتراضايح ةالتا  تمات يا ياظ تقنيالا اتنترناا ةفلماح تقنيالا  ياا الةيال ا
يثاااا ايمااابةس ةاليااااةنلا ةيةاءاااء يةااالراح يقااال ء ال يااااية ةخيرمااال ةيةاءاااء التااااةيظ 
اليمغر يثا تةتير ةخيرمل لتاةيظ ي تيعالا ي نياح ااتراضايح ياظ فهل ال ينفار  
ي ية اااالا  ايااااان يااااظ القياااالااا ال ليعيااااح ااااا  نقلةاااالا ي نيااااح ةتباااالاا للفبااااراا 

ظ هظ تراااااال  لااااا  ييلرمااااالا ةا ااااااالر ةالي ااااالراا ةتااااااار  الوااااالتا ةالتااااا  يياااااا
 اتمتاايح ةالقيلان اليمتاايح. 



 02020202  لسنةلسنة  --  اثانىاثانىالعدد العدد   --الثالث عشرالثالث عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  راسات التربوية واالنسانيةراسات التربوية واالنسانيةالدالد  مجلةمجلة  
 

                                                     22 

ةيياااااظ ل اااا ه الي تيعاااالا فلمااااح بماااايغت ل اتاتراضاااايح هظ تتضاااايظ  نماااار 
اليرةناااح الااا ي يتاااي  هظ تةااايا اااا   ضاااةيت ل العاياااا ياااظ القيااالااا ال ليعياااح اااا  

هة خيرماالي  يتمماالا التعلاايم العاالل  الاةيتيااحالياالا يتبل ااان  غرااياالي مااةاال ضاايظ 
يياااااظ هظ تتضاااايظ ءياااالااا هالايييااااح يااااظ  ليعاااالا  ربيااااح هة اةليااااح ااااا لس  اياااال

لهمت لان يظ الفبراا ةمقا الي لراا. ةبلإلضلاح إل   لس يتوق  ا  ي تيعلا 
الااتعلم الي نيااح  نماار اتمااتيراريح ا اا  خياار يواااان بلياالظ هة يااالظ ةيياااظ هظ 

 اااالراا القياااالان تمااااتير ل تااااراا  ةيلااااح بياااال يعاااالل نيااااةا   ةيااااا ا يااااا ةيمااااتاام لي
اليماااتاايح لاااا  القيااالااا ال ليعيااااح ةلاااا  ا  يااالا الماااال ان ياااظ ه ضااالال ميدااااح 

اا  اليماتقبا. ايال ييااظ هظ  القيالان ال ليعياحالتاري  ةالتا  ماةف تتباةه ينلمال 
تتضاايظ ي تيعاالا الااتعلم الي نيااح هيضاالي بعااأ يااظ ه ضاالال  االءم العيااا ةه ضاالال 

هل ةمااة ياال يتااي  يااا  ةامااء يااظ تباالاا ارياا  اإلاارن العلياال بااا ةييثلاايظ  ااظ ال اا
الفباااراا ةاتضااا ه   لااا  يفتلاااف ة  ااالا الن ااار ةماااقا العاياااا ياااظ الي ااالراا 
التاا  تمااتللي ل القياالان اليمااتاايح يثااا ي االراا القياالان التةاالرايح ةالماانء اليةااترس 

 للقرار ةتيايظ العليليظ ةبنلال القاراا القيلايح اليتنة ح. 
  Action Researchبحوث العم  اإلجرائية  -4

بوااةث العيااا اإل راديااح ماا  بيثلبااح آليااح ت بيقيااح هفاار  يياااظ ات تياالا  لي اال 
 لااااا  ن ااااال  ةاماااااء لت اااااةير ءيااااالان يتممااااالا التعلااااايم العااااالل  اااااا  ضاااااةال القيااااالان 
اليمتاايح. ةتةيا م ه البوةث اماتفاام القيالااا ال ليعياح ليان ج البواث العليا  

ااال ةتقااام ولااةتي يااظ هرأ الةاءااء ل اا ه يااظ ا ااا التعليااا يااء يةاااها تتعلاا  باال 
اليةااااااها. ةبللتااااالل  ييااااااظ للقيااااالااا ال ليعياااااح اتمااااات لان ياااااظ اليااااان ج العليااااا  
اليتضايظ ااا  بوااةث العيااا اإل راديااح يااظ ه اا ت ااةير ةتوماايظ هااد اام ااا  ضااةال 
القيلان اليمتاايح ةوا يل يةا   م يظ يةاها ة لس  ل  نوة تعلةن  ءلدم  ل  

 هم   لييح.  
  التطبي  العملي الجماعي لممارسات القيادة المستدامة: -5
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تتضيظ تلس ا ليح اليقترواح هظ ياتم ت بيا  ييلرمالا القيالان اليماتاايح بةااا 
يرولاا  ةيتااارج يااظ فااها ءياالم ارياا  يتاليااا يااظ القياالااا ال ليعيااح ةااا لس يااظ 

ر يوااااان ه ضااالال ميداااح التااااري  ةه ضااالال اإلاارن العليااال بلل ليعاااح بت بيااا   ااااال
ةييلرملا بعين ل يظ ضيظ ت بيقلا القيلان اليماتاايح ضايظ ن ال  لينا  يوااا 
ةامترةاالااي بهمااااف إ راديااح يواااان ةةاضااوح اليعااللم ةااا  ضااةال اتباال  آلياالا يااتم 
تمااييت ل ةالتف ااي  ل اال اياال يااتم تقااةيم ت ربااح الت بياا  ةياال إ ا النااا نل وااح هم ت 

م بااااال اةرن  اياااان ياااظ الت بيااا  العيلااا  ةتواياااا نقااال  القاااةن ةالضاااعف اي ااال ثااام يااات
ةماااةتي إلااا  يماااتة  إتقااالظ ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح ةت اااةير ءيااالان يتممااالا 

 التعليم العلل  ا  ضةد ل.
 تدارس الحاالت والخبرات العالمية المعاصرة في القيادة المستدامة:  -6

 ةمنل يض لء اري  يتفمص بلليمدةليح  ظ  يء بعاأ ياظ ارامالا الوللاح
 ةاليةلريء 

الت بيقياااح ةا يثلاااح العيلياااح  لااا  ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح ةت اااةير ءيااالان 
يتمماالا التعلاايم العاالل  ةه ضاالال ميدااح التاااري  ااا  ضااةد ل ثاام يلاا   لااس هظ يااتم 
تقماااايم القياااالااا ال ليعيااااح إلاااا  ي ية اااالا هة ااااار   يااااا تتاااااار  ماااا ه الفبااااراا 

يااا هماام هة ااه اتماات لان ين اال ةماابا العللييااح ةتواااا بياان ج ياان م ةيااظ فااها الته
 ت عيل ل  ل  هرأ الةاءء ةيتلبعح ت بيق ل اعليلي. 

توفير موارد غير تقليدية لتموي  مبادرات االستدامة والقيـادة المسـتدامة  -3
 في الجامعة: 

تعااا تااةاار اليااةارا اليلليااح ةاليلايااح الهليااح لت بياا  يباالاراا اتمااتاايح ةالقياالان 
يظ بيظ همم اليعةءلا الت  ءا توةا اةظ الت بي  ال علا.  لاةياا اليمتاايح ا  

اتةاير يل مب   ااره ياظ هن ياح إلاارن اليعرااح ةا ام مانء ةاتفال  القارار ةت بيا  
قااا المااا ييلانياالا ماا ه ال ليعاالا ثيياااظ هظ ي ال ليعاالان اام اإلاارن البيديااح ااا  

بهءاااا تال اااح  فلماااح اااا   اااا التة اااه نواااة الوماااةا  لااا  هابااار ءاااار ياااظ النتااالدج



 02020202  لسنةلسنة  --  اثانىاثانىالعدد العدد   --الثالث عشرالثالث عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  راسات التربوية واالنسانيةراسات التربوية واالنسانيةالدالد  مجلةمجلة  
 

                                                     22 

ةل لس ءاا يت لال ا يار تاابير ياةارا يللياح بماةرن خيار تقلياياح ياظ فاها  ييانح.
ات تيااالا  لااا  آليااالا  اياااان ةيبا اااح ياااظ بين ااال  لااا  مااابيا اليثااالا ت الومااار 
ات تيااااالا  لااااا  تبر ااااالا فري ااااا  يتممااااالا التعلااااايم العااااالل  ةرخبااااات م اااااا  ا ااااام 

يا يظ فها تمةي  فايلا  لييح  ليعلت م وايثح التاةيظي ةات تيلا  ل  التية 
ةبيديااح ةي تيعيااح للي تيااء اليولاا  اليوااي  ةااا لس الي تيااء ا ةمااء بااا ةالفاالرج 
هيضااالي. ايااال ييااااظ الماااع  ةراال الوماااةا  لااا  تيةياااا اااا  ماااةرن تبر ااالا ةيااان  
ةماايل لتن ي  ا نة ح اليرتب ح بلليمدةليح البيديح ةالي تيعياح لل ليعاح. ةياظ ةاهظ 

التقليايااااح للتيةيااااا هظ تتااااي  ارمااااح هاضااااا لتيةيااااا يباااالاراا  ماااا ه اليماااالار خياااار
 . الاةيا اتمتاايح ا  

 ثالثًا: مراح  تطبي  النموذ  المقترح:
لت بي  النية ج اليقتر  نقتر  ي ية ح يظ اليراوا الت  تماير بةااا ااداري  

بوياااث هظ تااااةظ اليرولاااح ا فيااارن مااا  يتلةمااال بااياااح  اياااان ياااظ الت بيااا . ةنقاااام 
ا التلليح ةم  يراوا التقةيم ا ةل ي ةاليرولاح التي ياياحي ةاليرولاح التاريبياح اليراو

ا ةليحي ةيرولح مقا الفبرااي ةيرولح التقةيم ةا  لان التف ي  ةاييل يل  ةمف 
 ل  ه اليراوا  ل  النوة التلل  

  تةيا م ه اليرولح إ اراال ءيال  ةتةافيص ةتقاةيم مرحلة التقويم األولًّي -1
اءااء ءياالان يتمماالا التعلاايم العاالل  امااتنلااي إلاا  القياالان اليمااتاايح. ةتعااا يباااد  لة 

ءيااالان رماااا ةاءااء ييلرمااح ي  يااا  لاا   الااا البوااث الواالل النتاالدج اليمااتيان ياااظ 
امااتنلااي إلاا  آراال ه ضاالال  للقياالان اليمااتاايح التعلاايم العاالل  ااا  الاةيااايتمماالا 

ةييااظ هظ تعتياا ما ه اليرولااح  ميداح التااري  بيثلباح ف ااةن هةلياح اا  ما ا الماايل .
( ةييااظ البواث الوالل  ل  هاةاا يتنة ح التمتبيلنلا اليمويح  ايل وااث اا  

هظ ياااتم تعليااال  لاااس بلليقااالبها الةفمااايح ال راياااح ةاليقااالبها ال يل ياااح اليراااالن 
ةتوليا يوتة  الةثلد  ةيل إل   لس يظ هملليل القيل  التا  تقاام ماةرن يتاليلاح 

 لقيلان اليمتاايح ةةاءء ءيلان يتمملا التعليم العلل  ا  ضةد ل.لةاءء ت بي  ا
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تةااايا مااا ه اليرولاااح  لااا  التف اااي  الااااءي  لمااابا   المرحلـــة التمهيديـــة: -2
ت اةير ءياالان يتممالا التعلاايم العالل  ااا  ضاةال ييلرماالا القيالان اليمااتاايحي اياال 

 ليماااتاايح اااا  تتضااايظ مااا ه اليرولاااح تاااةاير اليت لبااالا الرديمااايح لت بيااا  القيااالان ا
ةت ااةير ءياالان يتمماالا التعلاايم العاالل  ااا  ضااةد ل يااظ ءبيااا إرماالال ثقلاااح  الاةيااا

 تن يييح اا يح ةالومةا  ل  ا م اإلاارن العليل بلل ليعح ةيولةلح تعايا البنيح 
 التن يييح ةتةاير بعأ يظ اليةارا اليلايح. 

م برايج هةليح للتنييح ةا  م ه اليرولح يتم تقايالمرحلة التدريبية األولية:  -3
الي نيااح للقياالااا ال ليعيااح ااا  ضااةال القياالان اليمااتاايح ةتةاايا ماا ه الباارايج باارايج 
ن ريااح ةهفاار   يليااح ةاي اال تتةاااا اللبناالا اتةلاا  لي تيعاالا الااتعلم الي نيااح التاا  
ماااب  الواااايث  ن ااالي ايااال تةااا ا مااا ه اليرولاااح تة ياااح القيااالااا ال ليعياااح بماااةرن 

 .الاةيا ظ تاةظ  ليه القيلااا اليمتاايح ا  يتاليلح ليل ي ل ه
ةاا  ما ه اليرولاح يااةظ منالس تااريل هثنالال العياا  مرحلة صق  الخبرات: -4

ي تيعاالا الااتعلم الي نيااح   لاا  ييلرماالا القياالان اليمااتاايح اياال يااتم تقةيااح بنياالظ 
 ةيتم تةاير فبراا  ايان للت بي  ال يل   لييلرمالا القيالان اليماتاايح ةيةالراح

القيالااا ال ليعياح اا  يةالريء فاياح الي تياء ةالبيداح التا  ماب    لنلال لح يظ 
الوايث  ن ل. ةت اف م ه الفبراا ي تيعاح إلا  ماقا ي الراا القيالان اليماتاايح 

 ةتةاير ارص هثنلال العيا لييلرمح تلس الي لراا. 
عـــادة التخطـــيط:-2 ةاااا  مااا ه اليرولاااح ياااتم تقاااةيم الت رباااح  مرحلـــة التقـــويم وا 
ةليح لت ةير ءيلان يتممالا التعلايم العالل  اا  ضاةال القيالان اليماتاايح ةتواياا ات

نقااال  القاااةن ةالضاااعف ةتااااةظ ن لياااح مااا ه اليرولاااح بااياااح لااااةرن  اياااان ياااظ ت بيااا  
النية ج اليقتر  بيعن  هن ل تتضيظ توايا ماةرن ةاليلح ليماتة  ءيالان يتممالا 

يااا اليت لباالا الهليااح ااا  ضااةال التعلاايم العاالل  ااا  ضااةال القياالان اليمااتاايح ةتوا
الةضء ال ايا ةتقايم تاريل يتقام تي ياااي لت بيا  هاثار تةماعلي ةتعيقالي لييلرمالا 

 القيلان اليمتاايح يظ القيلااا ال ليعيح. 
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 المحور الثالث: المعوقات والحلو  المقترحة:
 ج تة ا ي ية ح يظ اليعةءلا اليتةءعح الت  ءا تتثر ملبلي  ل  ت بيا  النياة 

فلماااح اااا  يعااارأ الواااايث  اااظ ين اااةر  ةياااا -اليقتااار . ةياااظ ا ميياااح بياااالظ
هظ يتم التنبت ب  ه اليعةءالا اماتنلااي إلا  والتا يةالب ح  -ا يا يتمم بلتمتاايح

ةفبااراا ماالبقح ةااا لس امااتنلااي إلاا  امتةااراف آااال  اليمااتقبا ةهظ يااتم تقااايم ولااةا 
مالبلي  لا  ت بيا  النياة ج اليقتار  يقتروح لتلاس اليعةءالا اليتةءعاح وتا  ت تاتثر 

 لاا  هرأ الةاءااء. ةنباااه هةتي بي ية ااح يااظ يعةءاالا ت بياا  النيااة ج اليقتاار  يلاا  
  لس تقايم ي ية ح يقتروح يظ الولةا الينلمبح ل ل 

يااظ اليعةءاالا التا  ءااا توااةا اةظ المعوقـات المتوقعــة للنمــوذ  المقتــرح:  -أ
يتمماالا التعلاايم مماالا التعلاايم العاالل  بلنيااة ج اليقتاار  لت ااةير ءياالان يت ات بياا  

 ا  ضةال القيلان اليمتاايح يل يل    العلل  الاةيتيح
اليقلةيااح التاا  ءااا يباااي ل القياالااا ال ليعيااح ةه ضاالال ميدااح التاااري  للتغيياار  -1

 اليتيثا ا  تبن  ةت بي  القيلان اليمتاايح ةيل يرتب  ب ل يظ ييلرملا. 
يااالان اليماااتاايح ةءيااالان اتماااتاايح ةاماااتاايح ضاااعف الفباااراا اليولياااح اااا  الق -2

 القيلان.  
الييلرماااالا اإلااريااااح البيرةءرا يااااح ةالثقلاااااح التن يييااااح خياااار اليةاااا عح  لاااا   -3

 اتمتاايح. 
ح اليتفمماااااح اااااا  ءيااااالان اتماااااتاايح ةالقيااااالان الاةيتياااااءلاااااح الااااااةاار البةاااااريح  -4

ايم التاريل الينلمل اليمتاايح ةمة يل يياظ هظ يترتل  ليه  ام القارن  ل  تق
ةاإلةراف ةالتة يه الضرةرييظ لا  يتمن  ت ةير ءيلان يتمملا التعليم العلل  

 ا  القيلان اليمتاايح.
اثرن ا  بلال  لا  الماا القيالااا ال ليعياح ةه ضالال ميداح التااري  ةماة يال   -2

ءا ت يتي  ل ام اارص الاياح إلتبال  ين اةر يماتاام اا  الةءاا الا ي يااةظ  لا  
 ل م ي لم رةتينيح ةيةييح  ايان.الم
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ضااعف تااةاار اليقةياالا اليلايااح ةالتقنيااحي فلمااح ااا   ااا التااالليف اليرت عااح  -2
اليملوبح لتةغيا ا ن يح اوايثح اهن يح إاارن اليعراح ةهن يح اإلاارن البيدياحي 

 ةن م ا م ةاتفل  القرار. 
ال الي تيااااء اليقلةيااااح التاااا  ءااااا تباااااي ل بعااااأ الين ياااالا الي تيعيااااح ةه ضاااال -2

ااااا  اتضاااا ه   يتمماااالا التعلاااايم العاااالل  الاةيتيااااحاليولاااا  ااااا  التعاااالةظ يااااء 
 بيمدةليلت ل البيديح ةالي تيعيح.

ياظ ه ااا التغلاال  لاا  اليعةءاالا  الحلــو  المقترحــة للمعوقــات المتوقعــة: -ب
ماالبقح الاا ار يياااظ تقااايم ي ية ااح يااظ اليقترواالا ةالولااةا اليقتروااح  لاا  النوااة 

 التلل   
ناااااةاا ةيااااتتيراا تةاااايا الاااااح ه ضاااالال  اااالءم العيااااا ةه ضاااالال ميدااااح   قااااا -1

إلءنااااال  اإلاارن العليااااال ةالقيااااالااا  يتممااااالا التعلااااايم العااااالل  الاةيتياااااحالتااااااري  ب
ال ليعياااح ةه ضااالال ميداااح التااااري  بهميياااح اتماااتاايح ةهميياااح ت بيااا  ييلرمااالا 

 القيلان اليمتاايح. 
دااح التاااري  ةالقياالااا ال ليعيااح تقليااا ا  باالال الةاءعااح  لاا  المااا ه ضاالال مي -2

 بيل ي م  ل م ي لتي لين ةر  ةيا اتيا ةيمتاام.
ا تياالا يفمماالا يلليااح لااا م اتمااتاايحي ةتااةاير يااةارا يلليااح خياار تقليايااح  -3

 ا  م ا الةهظ.
امتقاام اةارا ةفبراا بةريح يتملح ا  ي لتا اتمتاايح ةالقيلان اليماتاايح  -4

ح ُينااال  ب ااال اليمااادةليح يماااتقبهي اااا  ءيااالان تااااريل لتااااريل اااار   ياااا يتفممااا
 القيلااا ال ليعيح  ل  القيلان اليمتاايح ةيتلبعت م ةتة ي  م. 

تقةياااح العهءااالا ياااء ه ضااالال الي تياااء اليولااا  ةين يااالا الي تياااء الياااان   -2
لتوقيا  يمادةليت ل  يتمملا التعليم العلل  الاةيتيحإلءنل  م بهمييح التعلةظ يء 

 ات تيل يح.البيديح ة 
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  :البحوث المقترحة 
يعا م ا البوث يظ بيظ البوةث العربيح الت  تنلةلاا القيالان اليماتاايح ةيقتار  
البلوث تعليل ما ا البواث ياظ فاها إ اراال ي ية اح الارامالا ةالبواةث اليقترواح 

 التلليح  
ياظ  الاةياا ارامح ليعةءلا ت بيا  ييلرمالا القيالان اليماتاايح اا   ليعاح  -1

 ن ر  ينح يظ ه ضلال ميدح التاري  بلل ليعح.ة  ح 
اراماااح ةاءاااء ت بيااا  ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح اماااتنلاا إلااا  نيااال ج هفااار   -2

 2112ماااااااالر ري ل ةاينااااااااس "ي ماااااااارن للقياااااااالان اليمااااااااتاايح يثااااااااا نيااااااااة ج 
  .2111ةتيبلرا  2112ةاي ل

ارامااح العهءااح بااايظ التيااايظ اإلااري ةتماااةراا ه ضاالال ميداااح التاااري   اااظ  -3
 ت بي  القيلان اليمتاايح ا  ال ليعح.يا  

القيلان اليمتاايح ايافا لت بي  إاارن ال ةان الةليلح البيدياح اا  ال ليعالا   -4
 تمةر ُيقتر .

هثااار ييلرمااالا القيااالان اليماااتاايح  لااا  اإلبااااا  اإلااري لاااا  ه ضااالال ميداااح  -2
 التاري .

 ي   هثاار ت بياا  ييلرماالا القياالان اليمااتاايح ااا  ال ليعااح  لاا  الرضاال الااة  -2
 ةاتلتااالام التن ييااا  لاااا   يناااح ياااظ ه ضااالال ميداااح التااااري  اااا   ليعاااح 

 .الاةيا
 .الاةيا تمةر ُيقتر  لت بي  القيلان اليمتاايح ا   ليعح  -2
اإلم لم النمب  لعةاياا القيالان اليماتاايح ايال ياارا ل ه ضالال ميداح التااري   -2

ري  الين اااااةر  ةياااااا ا ياااااا ةالثقلااااااح التن ييياااااحي ةاتماااااتثيلر اااااا  البةااااا
ةاإلباا ي ةالمالةس ا فهءا ي ةاليمادةليح ات تيل ياح ةالبيدياح( اا   اةان 

 الويلن ا  بيدح العيا. 
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 قائمة المراجع 
 

 أواًل: المراجع العربية 
درجة ممارسة مددرري ارتبييدة لارتتيمديح فظات داة  د   (. 7112اشتيوي، حممد عمر ) (1

امددتدامة لسددها   ورر ددا. تري  ددري مطرددور . اةاميددة دراسددة ماجمدد رتددطما ارتايدداد  اد
 اإلسالمية، كمية ارتبيية.

 صدددور مادددبي رتتطميدددة (. 7111األ دددا،  يدددال  تدددووا جهدددار  لاأل دددا، حممدددد ع مدددا  ) (7
مهددددداراة ارتايددددداد  ارتتظورميدددددة رتددددددا مددددددررا ادددددددار  اإلعدادردددددة يوكارتدددددة ارت دددددو  

 . رسارتة ماجمتري. اةامية اإلسالميةفظات اة    
 اإلسدددالا لارتتطميدددة ادمدددتدامة ر ردددة كو يدددة جدردددد . (7113اةيوسدددع، عدددود  راشدددد ) (3

 (. عما : مؤسمة ترردررش ارربة.7)ط
مدتدامة حت يايدل ارتت دوت ارتتط يمدع: 7112احلدرالي، راتدد ييدد ) (4

ا
(. دلر ارتايداد  اد
-121 (،44جممددة دراسدداة ارت وتددة )دراسددة يميميددة حت م ددار ارتطودد  ارتدددل . 

711. 
االداء رتدددا ارتايدداداة األكادجبيددة تاميددة  هددو : (. إدار  7111يددرل ، فددي  ا  ) (1

 ،114رسارتة اخلميج ارتيريب: م تب ارتبيية ارتيريب رتدل  اخلمديج، دراسة ميدا ية. 
21 - 134. 

(. درجددددة ممارسددددة ارتايدددداداة األكادجبيددددة حت جاميدددداة  ددددا  7114اخلرررددددا، را)ددددد  ) (6
 -دراسدددداة األرد  رتدددددلر ح حت  وايددددل ارتيالسددددة مددددحمل مؤسمدددداة ا تمددددحمل ا مددددع . 

 - 161(، 7) 46عمداد  ارتهظدا ارتيممدع،  -ارتيموا ارتبيورة: اةاميدة األرد يدة 
122. 

(. ارتتم دددإل اإلداري لعالستدددح يارتتظددددراة ارتددد  7112ارتدددد ررر، لتددداء حممدددد  مددد  ) (2
ا مددة ارتدلرتيددة ارتبيورددة  واجددح ارتايدداداة ارتطمددا)ية ع اةاميدداة ارتمدديودرة ارتطاشدد ة. 

 .31 - 12(، 2) 2ساة لاألحبا ، ادتخصصة: دار مساة رتمدرا
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(.  ايددديح 7112ارترشددديدي،  مدددإل جمهدددا  دددديا، لارتيددداومع، تيصدددا مددددعا  دددال  ) (2
ادمارساة ارتايادرة رتدا مدرري اددار  يدلرتة ارت ورد  حت فدوء مهدادل ارتايداد  

ارتهظدددا ارتيممدددع حت ارتبييدددة: جاميدددة عدددإل  ددد ، كميدددة ارتهطدددداة ادمدددتدامة. جممدددة 
 .133 - 441(، 6) 12، رتآلدا  لارتيموا لارتبيية

(. ارتضدددها اإل صدددا)ع ةدددود  األداء ارتتدررمدددع مددد  لجهدددة 7114ارترشددديدي، مطدددري  ) (4
جممدددة ارتبييدددة:   ددر ارتايددداداة األكادجبيدددة: دراسددة   هيايدددة عمددد  جاميددة ارت ورددد . 

 .212 - 643، 114كمية ارتبيية،   -جامية األو ر 
ارتطاشددددد ة حت  (.   دددددورر األداء ارتهظ دددددع حت اةاميددددداة7113رفدددددوا ، سدددددامع ) (11

جممدددددددة دراسددددددداة حت ارتتيمددددددديح فدددددددوء ارتردددددددراكة ا تمييدددددددة لارتتردددددددهي  ادؤسمدددددددع. 
 .377-712 (،74اةاميع.)

(. ادرددد الة األكادجبيدددة لاإلدارردددة ارتددد   واجدددح 7116ارترلسدددع، م مدددل يددد  مايدددد )(11
جممددة كميددة ارتبييددة األساسددية أعضدداء  ي ددة ارتتدددرر  حت ييددت اةاميدداة ارتطاشدد ة. 

 .  141-72،173اإل ما ية، جامية يايا، رتميموا ارتبيورة ل 
(. احلررددددة األكادجبيددددة حت اةاميدددداة 7111ارترلرمددددع، سدددديود يدددد  عهدددددا  يدددد  يددددرد )(17

جممدة ارتميودرة كما ررا ا أسا ذ  اةامياة ارتميودرة ارتطاش ة احل ومية لاال ميدة. 
 .232 - 211(، 3) 163ارتبيية: جامية األو ر، كمية ارتبيية، 

(. دلر ارتايددداداة األكادجبيدددة اةامييدددة ع 7112ل ددددا، تدددار   )وا دددر، فدددياء ارتددددر  (13
ممدددتاها ارتبييدددة االر اددداء يارتاددددر  ارتتطاتمدددية رتمواميددداة: دراسدددة يميميدددة  ادردددة . 

 .271 - 243(، 111) 71ارتيريية: ادرك  ارتيرىب رتمتيميح لارتتطمية، 
ر دا حت   دورر (. أمهيدة ارتتطميدة ادهطيدة ادمدتدامة لدل 7112ارتصاحلية، تاطمة حممد )(14

اددددؤار ارتددددل  ارتيمدددا اددرسدددع حت فدددوء ميدددارري اةدددود  ارترددداممة. لرسدددة عمدددا حت 
. كميدة ارتبييدة جاميدة 6. مدجارت ارتا: ممتاها إعداد اديمح ل طميتح يارتوط  ارتيريب

 .  1117-1171أكتوير يارتتيال  محمل راي ة ارتبيورإل ارتير . اةي  . ايررا.  6
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(.  صدددور مادددبي رتتطميدددة اددد اة ارتايددداد  7112)طدددا ر، رشددددي ل رتيمدددود، رميمدددة (11
دراسددداة: جاميدددة رتددددا ارتردددها  اةددداميع مددد  عدددال  ممارسدددة ارتيمدددا ارتت دددوعع. 

 .147 - 176،  61عمار اميوع ياأل واط، 
ارتايدددداد  ادمددددتدامة لتيارتيددددة األداء ارتتط يمددددع (. 7117ارت ددددهاللي، عددددوا عهددددد ا  )(02

دل  ةاميدددددة يريورددددد : ارتتطميدددددة رتتظايدددددل ارتتطميدددددة ادمدددددتدامة. اددددددؤار ارتيممدددددع ارتددددد
. مت اسددددددددددددددددددددددددددبجاعح ادمددددددددددددددددددددددددددتدامة حت  ددددددددددددددددددددددددددا ارتصددددددددددددددددددددددددددراعاة لاألومدددددددددددددددددددددددددداة

مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :
https://www.birzeit.edu/sites/default/files/lqyd_lmstdm_w_fly_l

d_ltnzymy_lthqyq_ltnmy_lmstdm_.pdf   

(. إدار  األومدددداة ي ميدددداة جاميددددة  ا)ددددا: ادصددددادر 7112طي ددددور،  ي دددداء ) (12
مدتخدمة رتمتيامدا ميهدا مدد  لجهدة   در ارتايداداة األكادجبيددة. لاالسدبا يوياة اد

عهيددددداة، .321 -317، 122كميددددة ارتبييددددة،   -ارتبييددددة: جاميددددة األو ددددر جممدددة 
(. ارتهظددددا ارتيممددددع: 7117ذلسددددا ، لعددددد ، عهدددددارتري ، لعهددددداحلل، كارددددد )

 . عما : دار ارت  ر.6. طم هومح، لأدلا ح لأسارتيهح
. ممددددددامهة جاميددددددة عددددددرا  ع ارتتطميددددددة (7111ارتيتيددددددو، مطصددددددور يدددددد   ددددددار  ) (12

جممدددة ارتيمدددوا  ادمدددتدامة مددد  لجهدددة   دددر ارتايددداداة األكادجبيدددة لاإلدارردددة ياةاميدددة.
 .  1117 - 413(، 3) ،2 ارتبيورة لارتط مية: جامية ارتاصيح

مدتدامة حت جاميدة مدرطدة 7116 امن، عصاا مجدا  ) (14
ا
(. لاسدحمل   هيدل ارتايداد  اد

جممدة ممدتاها ارتبييدة اةاميع: دراسة ممظية.  ارتماداة كمدعا رتت ورر ارتتيميح
 .311-734(، 113)73ارتيريية، 

(. ارتتخ ديا رتمتياسدب ارتايدادي حت األجهد   7116 طيح، ادالي ارتددر  عهددارتي ر  )(71
 .2-1(، 111)16ارت ااتة لارتتطمية، احل ومية. 

ارتتطميدددة ادمددددتدجبة تممددد تها لأسددددارتيب (. 7114 طددديح، حممدددد ل أيددددوو ا، ماجدددد  )(71
 (. عما : دار ا اء رتمطرر لارتتوورحمل.7. )طها لأدلاة سياسهاخت ي 



 02020202  لسنةلسنة  --  اثانىاثانىالعدد العدد   --الثالث عشرالثالث عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  راسات التربوية واالنسانيةراسات التربوية واالنسانيةالدالد  مجلةمجلة  
 

                                                     22 

(.  ايدديح بريددة ارت راسددع ارتهظ يددة حت 7112ارتاظ ددا ، ورطددة يطدد  حممددد يدد  تددا  )(77
ارتيمدوا ارتبيوردة: اةامياة ارتميودرة ارتطاش ة عم  فدوء ارتتودار  ا ميدة لارتياديدة. 

 .421 - 431 (،1) 71جامية ارتاا ر ، كمية ارتدراساة ارتيميا رتمبيية، 
(. درجدددددة ارتتددددد اا ارتايددددداداة األكادجبيدددددة حت 7112ا دددددادر ،  ا)مدددددة لي ددددداي، أيدددددد )(73

اةاميددداة األرد يدددة ارترمسيدددة ياألعالسيددداة ادهطيدددة مددد  لجهدددة   دددر أعضددداء ا ي دددة 
عمددددداد  ارتهظدددددا  -ارتيمدددددوا ارتبيوردددددة: اةاميدددددة األرد يدددددة  -دراسددددداة ارتتدررمدددددية. 
 .  722 - 716ممظل،  ،41ارتيممع، 

درجددة ممارسددة مدددرري مدددار  لكارتددة ارت ددو  ارتدلرتيددة (. 7112، أمددا  حممددد )رددو  (24
فظات دددددداة  دددددد   رتمايدددددداد  ادمددددددتدامة لعالستهددددددا تددددددود  احليددددددا  ارتو ي يددددددة رتدددددددا 

 . رسارتة ماجمتري  ري مطرور . اةامية اإلسالمية. كمية ارتبيية.ميمميهح
 .(2112  ايماااا ياااا ث خاااهل يالرةااايايي ومااايظ ي باااا ماااابلي ةالعاااللي (22

تقياايم الييلرماالا القيلايااح لااا  يااايري الياااار  باةلااح الاةيااا ااا  ضااةال 
مجلة البحث العلمـي فـي التربيـة: جامعـة عـين يبلاا القيلان اليماتاايح. 

 .233 - 412 (ي2  .1، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ،شمس
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