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امللخص
نتيجة األ زمات اليت عاشها العراؽ يف رلاؿ االستدامة االقتصادية والنمو واليت مشلت القطاعات
كافة  ،كاف للتعليم نصيباً كبَتاً من ىذه األزمات  ،فكاف البد من النهوض بواقع التعليم دلواكبة التطورات

اليت حتصل يف طرؽ التدريس وترؾ الطرؽ التقليدية  ،وذلذا تتطلب ىذه ادلؤسسات التعليمية نوع خاص من
القيادة ادلؤىلة تربوايً وليس اليت دتتلك ادلهارات اإلدارية والقيادية فقط  .ذلذا جاء ىذا البحث إلظهار نوع
من أساليب القيادات اجلديدة وىي القيادة الراننة القادرة على اختاذ قرارات ىامة تؤثر يف حياة اجملتمع عن
طريق تطوير مسارات وآفاؽ التعليم من أجل استدامة التنمية  .وقد توصل البحث لعدد من النتائج كاف
من بينها  :أعلية تبٍت منظمات األعماؿ كافة ذلذا ادلفهوـ واالسلوب اجلديد من القيادة من أجل حتقيق
أىداؼ االستدامة يف قطاعات العمل كافة  ،فضالً عن العمل على تنمية العنصر البشري ابعتباره أىم
عنصر من عناصر صلاح اجملتمع .
وكاف من بُت التوصيات اليت أوصى هبا البحث ىو العمل على وضع خطة تطويرية وتدريبية لتهيئة
قادة قادرين على حتمل األعباء  ،واستشراؼ ادلستقبل جلعل منظماهتم تتكيف مع الظروؼ ادلستقبلية ،
ابإلضافة إىل وضع اسًتاتيجية جديدة للتعليم من أجل النهوض بواقع التنمية وتلبية متطلبات سوؽ العمل
ومواكبة التطورات والتغَتات ادلستمرة.
الكلمات املفتاحية  :القيادة الراننة  ،الذكاء العاطفي  ،التنمية البشرية ادلستدامة.
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Abstract
As a result of the crises experienced by Iraq in the field of economic
sustainability and growth, which included all sectors, education had a large share of
these crises, so it was necessary to improve the reality of education to keep pace with
developments in teaching methods and abandon traditional methods, and therefore these
educational institutions require a special kind of qualified leadership Educational and
not only those who possess administrative and leadership skills. Therefore, this research
came to show the kind of new leadership styles that are resonant leadership capable of
making important decisions that affect the life of society by developing the pathways
and prospects of education for sustainable development. The research has reached a
number of results, including: The importance of all business organizations to adopt this
concept and the new method of leadership in order to achieve the objectives of
sustainability in all sectors of work, as well as working to develop the human element as
the most important element of the success of society.
Among the recommendations recommended by the research is to work on the
development of a developmental and training plan to prepare leaders able to bear the
burden, and look to the future to adapt their organizations to future conditions, in
addition to a new strategy for education to promote the reality of development and meet
the requirements of the labor market and keep abreast of developments and ongoing
changes .
Key words: Resonant Leadership, Emotional Intelligence, Sustainable Human Development.

:املدخل
 سواء، يواجو قادة اليوـ الكثَت من التحدايت يف عامل مليء ابلتحدايت غَت ادلستقرة وغَت ادلؤكدة
 ؽلكن أف تكوف ىذه التحدايت،  ويف الوقت نفسو، ) داخلياً أو خارجياً ( على ادلستوى احمللي أو العادلي

 لذا البد من تطبيق ادلداخل والنظرايت احلديثة يف القيادة وحتديد السمات.ىي فرصة ؽلكن اإلفادة منها
. والسلوكيات وادلهارات اليت توجد يف القادة من أجل العمل على تنمية األفراد وادلنظمة
من ىنا ظهر مصطلح القادة الذين يعرفوف أبهنم راننوف وؽلتلكوف القدرة على التصرؼ ابلشكل

 فضالً عن قيامهم ابإلذلاـ وإعطاء األمل لؤلشخاص الذين يعملوف، الصحيح ويف الظروؼ غَت ادلؤكدة
 لقد برزت أعلية دور القيادة الراننة وانعكاسها غلى التنمية ادلستدامة يف.معهم بدالً من االحباط والقلق
 بناءً على ذلك سيوضح البحث أساسيات القيادة. قطاعات العمل كافة وليس يف قطاع التعليم فقط
 ومن مث دور القيادة الراننة يف التنمية البشرية ادلستدامة يف،  والتنمية البشرية ادلستدامة، الراننة واعليتها
.التعليم
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أوالً :مشكلة البحث:

لقد شهد العراؽ الكثَت من االزمات اليت جعلتو مثقالً ابذلموـ ادلًتاكمة بسبب التصدع ادلتزايد
للنظاـ االجتماعي من خالؿ العنف  ،وضعف احًتاـ القانوف  ،والتفكك يف البٌت العائلية  ،وتغَت األدوار
التقليدية للمدرسة وادلعلم وهتميشها  ،وآتكل يف منظومات القيم وادلعايَت الًتبوية والفكرية (مصطفى ،

 . )51 : 2016إذ يشكل التعليم العمود الفقري لتقدـ أي رلتمع  ،وأصبح ضرورة وليس ترفاً  ،ومهمة
تفرضها احتياجات ادلستقبل دلواجهة حتدايت اجملتمع ( رايض  ) 73 : 2013 ،فهو يسهم يف خدمة
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية كافة  ،وابلنظر ألعلية ىذا الدور لنظاـ التعليم  ،كاف
من ادلهم دراسة كيف يؤثر أسلوب القيادة على التنمية البشرية ادلستدامة يف التعليم .استناداً ملا تقدم ميكن

حتديد مشكلة البحث احلايل ابآليت  ( :ما مدى انعكاس القيادة الراننة على التنمية البشرية املستدامة

يف التعليم ).

اثنياً :أمهية البحث:

يستمد البحث أعليتو من خالؿ النهوض بواقع التعليم  ،وحتديد اآلفاؽ ادلستقبلية للمجتمع عن
طريق القيادة الراننة  ،وكيف ؽلكن تفعيل دور القيادة الراننة على التنمية البشرية ادلستدامة يف رلاؿ التعليم ،
فضالً عن الدور الكبَت الذي ؽلكن اف تؤديو القيادة الراننة يف تفعيل أنشطة ادلنظمات كافة .

اثلثاً :أهداف البحث:

يهدؼ البحث إىل التعرؼ على األطر ادلفاىيمية دلتغَتات البحث (القيادة الراننة  ،والتنمية البشرية
ادلستدامة)  ،وبياف دور القيادة الراننة على التنمية البشرية ادلستدامة يف التعليم  ،ويف قيادة ادلنظمات كافة .

رابعاً :فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادىا ( اف النهوض بواقع التعليم سيتم عن طريق القيادة الراننة
وانعكاسها على التنمية البشرية ادلستدامة ) .

خامساً :منهج البحث:

مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي للمعلومات والبياانت يف االدبيات ادلتوفرة حوؿ مفهوـ
القيادة الراننة ودورىا يف التنمية البشرية ادلستدامة يف التعليم.
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التأطري املفاهيمي
أوالً :مفهوم القيادة الراننة:

نتيجة التحدايت اليت يعيشها رلتمعنا اليوـ والتقدـ التكنولوجي والعودلة وادلنافسة  ،ابت من
الضروري قيادة ادلؤسسات التعليمية بنوع خاص من القيادة ادلؤىلة تربوايً  ،وليس تلك اليت حتمل مهارات
إدارية وقيادية فقط (غاًل  ، )589 : 2016 ،اي تلك اليت تركز على العالقات ادلتبادلة فيما بُت القائد
واألفراد العاملُت وكيف ؽلكن حتفيز اتباعو عن طريق العواطف االغلابية واليت تصل من خالؿ الصوت الرانف
والذي يقصد بو تكثيف الصوت وإطالة أمده عن طريق االىتزاز ( ، )Taner,2015:595وىنا يظهر
أسلوب جديد من القيادة اليت تعتمد على مفهوـ الذكاء العاطفي ويتناغم مع اآلخرين ابستخداـ ذكائو ،
إذ ال ؽلكن اف تقتصر القيادة على التأثَت يف اآلخرين وتوجيههم فقط  ،بل ؽلكن إذلاـ االتباع ابلكاريزما

اخلاصة ابلقائد  ،أو عن طريق تفعيلها ابلتوجو إىل مشاعرىم وىذه ىي القيادة الراننة
.Leadership
فالقائد الذي ػلمل ىذه الصفة يعرؼ أبنو ذلك الشخص الذي يدرؾ نفسو  ،وؽلكنو من إدارة
نفسو يف البيئات اجملهدة  ،ويتعاطف مع اآلخرين (.) Mckee etal., 2008 : 127
Resonant

وعرفت القيادة الراننة أبهنا " القدرة على التصرؼ ابلشكل الصحيح حىت يف الظروؼ غَت ادلستقرة
وادلعقدة وإعطاء إذلاـ لؤلفراد العاملُت وللمنظمة مع إعطائهم األمل  ،والتفاؤؿ واالبتعاد عن الشعور
ابإلحباط والفشل من أجل الوصوؿ إىل األىداؼ ادلخطط ذلا معتمدين على الذكاء العاطفي والرمحة
والتعامل يف أصلاح ذلك " (احلكيم وآخروف  .)211 : 2016 ،وىو يذكر أبهنا األسلوب الذي يعتمد
على العالقات االغلابية ما بُت األفراد العاملُت من أجل اغلاد نتائج العمل الفعالة  ،واليت ؽلكن أف تكوف
ذلا وقعة ورنة وصدى يف أذىاف اآلخرين واجملتمع .
القيادة الراننة ىي أسلوب القيادة العالئقية االغلابية  ،ويدعم األدب احلايل أعلية القيادة العالئقية
لنتائج العمل الفعالة  .فالقيادة العالئقية منظور يركز على األفراد وتصوراهتم ونواايىم والسلوكيات ادلتعلقة
بعالقاهتم مع اآلخرين من اجل حتقيق أىداؼ مشًتكة  .وىذا سيكوف عن طريق ادلهمة االساسية للقائد
وىي العنصر العاطفي او العالئقي  ،إذ ؽلتلكوف القدرة على حتفيز اتباعهم عن طريق العواطف االغلابية
لنتائج عمل األفضل وىذا يعرؼ ابلرنُت ( .) Manzoor etal., 2019 : 16
ويذكر (  )Acuna&Bobadilla , 2015:128اف القيادة الراننة تدرؾ اف االشخاص االكثر صواتً
ىم أولئك الذين ينسجموف بشكل أفضل مع اآلخرين وػلافظوف على بناء العالقات  ،على عكس حواس
اجلسم األخرى  ،وىذا لو أعلية للقائد وأفعالو وكيف أهنا تؤثر على ادلنظمة.
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ومن أجل احلصوؿ على أداء فعاؿ يف ادلنظمات  ،تسعى القيادة الراننة إىل ادلزج بُت رأس ادلاؿ
ادلايل واالجتماعي والفكري بطريقة فعالة  ،شلا يتطلب معرفة وفهم السوؽ والتكنولوجيا واألفراد والعوامل
األخرى اليت تؤثر على عمل ادلنظمة  ،ومع ذلك فأف معرفة كل شيء لن يكوف كافياً لقيادة فعالة
ومستدامة .
فالقادة اجليدوف ال يركزوف على الرؤاي واألحالـ واألىداؼ واألداء فقط  ،ولكنهم يدركوف أنو من
ادلهم أف يكوف األفراد أذكياء عاطفياً  ،فدور القائد ىو خلق شعور جيد بُت األفراد الذين يقودىم ليربز
أفضل النتائج  .فالقيادة الراننة ال تستخدـ ادلشاعر االغلابية فقط  ،وإظلا تعتمد على التعاطف من أجل
التواصل مع اآلخرين جلعلهم يشعروف ابلعناية  ،شلا يؤدي إىل زايدة اإلنتاجية  ،وعلى العكس فمشاعر
الغضب أو اخلوؼ تًتؾ مشاعر سلبية بشكل دائم.

اثنياً :خصائص القيادة الراننة:

يُلهم القادة الراننُت األفراد العاملُت من خالؿ طريقة تفكَتىم االغلابية ورؤيتهم الواضحة
ومساعدهتم أف يكوف لديهم عواطف قوية .لذلك ىناؾ عدد من اخلصائص اليت يتصف هبا القائد الرانف
وىي ( ) Bawafaa&Wong,2014: 6و (احلكيم وآخروف  )2016:212،و (:) Moisio,2019 : 11
 .1ؽلتلك عقلية متميزة قادرة على التبصر واحلكمة وبفطنة كبَتة .
 .2ؽلتلك كاريزما خاصة دتكنو من حتمل ادلسؤولية واحلضور يف ادلواقف الصعبة وبقوة  ،وأداء العمل بشكل
صحيح.
 .3يهتم بتطوير أداء ادلنظمة بشكل أكرب من تطويره الشخصي ؛ ألنو قائد متعاطف وؽلتلك الرمحة بقراءة
األفراد العاملُت بدقة عالية.
 .4القدرة على إظهار أفضل الصفات لكل فرد  ،عن طريق امتالؾ ادلفاتيح الالزمة دلواجهة حتدايت
ادلستقبل .
 .5القدرة على كيفية التواصل مع اآلخرين  ،ويعرؼ مىت يفعل ذلك  ،ودلاذا.
 .6يتبٌت طريقة للتأثَت عن طريق ىيكلة موارده ادلالية والفكرية والبشرية والبيئية واالجتماعية ألدراؾ ومراقبة
طاقة األفراد يف نفس ادلكاف.
فهم يفكروف ويشعروف ويتجهوف ضلو اذلدؼ  ،فهو يفكر ويتناغم بشكل عاطفي مع من حولو ،
ألنو يتواصل بشكل جيد معهم  ،ويشارؾ افكارىم ومشاعرىم حوؿ ما غلب فعلو  ،ودلاذا يفعل ذلك  .عن
طريق حتسُت أنفسهم يف (: )Taner,2015:595
 .1الوعي الذايت  ( :أدراؾ عوافهم  ،معرفة جوانبهم وقيودىم القوية ).
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 .2اإلدارة الذاتية  ( :القدرة على التحكم يف عواطفهم  ،ادلرونة والقدرة على التكيف ).
 .3الوعي االجتماعي  ( :التعاطف  ،االىتماـ التنظيمي  ،ادلسؤولية ).
فاألشخاص االذكياء عاطفياً لديهم القدرة على إدارة عواطف اآلخرين  ،وذلم عالقات قوية ،

وؽلكن االعتماد عليهم ألهنم يعرفوف اف ادلشاعر معدية وأف عواطفهم تؤثر على عواطف اآلخرين وابلتايل
أدائهم  ،إذ ؽلكن تنشيط األفراد عن طريق اخلوؼ أو الغضب  ،لكن ىذا النوع من التنشيط لن يكوف ذو
جدوى على ادلدى الطويل وسيشعر ادلوظفوف أبهنم أقل جدارة شلا يؤدي إىل خلق مناخ تنظيمي ال يركزوف

فيو على حتقيق األىداؼ التنظيمية بشكل فعاؿ.

اثلثاً :أبعاد القيادة الراننة:

ابلنظر حلداثة ادلوضوع وقلة الدراسات احمللية اليت تطرقت ذلذا ادلفهوـ اجلديد ( القيادة الراننة ) ،
ومن خالؿ االطالع على الدراسات السابقة واليت ركزت اغلبها على ثالث أبعاد ىي (الرمحة  ،األمل ،

الفطنة)  ،مت االعتماد على طروحات كالً من
 ) 2019 : 17يف حتديد األبعاد اليت تنسجم مع الواقع العملي للبيئة العراقية والذي أتلف من أربعة أبعاد
ىي ( الذكاء العاطفي  ،الرؤاي  ،التدريب  ،والدؽلقراطي ) وكاآليت:
(  ) Boyatzis etal., 2013 : 18و ( Manzoor etal.,

 .1الذكاء العاطفي :
يعرؼ الذكاء العاطفي أبنو ( القدرة على مراقبة مشاعر الفرد واآلخرين للتمييز فيما بينهم  ،واستخداـ
ىذه ادلعلومات لتوجيو تفكَت الفرد وأفعالو ) (  . ) Bawafaa , 2014 : 5حىت يكوف القائد فعاالً أو مديراً
أو مهنياً ػلتاج إىل فهم وإدارة مشاعره مبهارة كبَتة وفقاً لكل شخص أو موقف  ،وأف يفهم اإلشارات
العاطفية لآلخرين من أجل التفاعل بشكل فاعل مع اآلخرين .ففي العديد من دوؿ العامل  ،تبُت أف
كفاءات الذكاء العاطفي واالجتماعي يف القيادة واإلدارة والوظائف ادلهنية بشكل فعاؿ  ،وتظهر ىذه
الكفاءات يف ثالث رلموعات ىي ( : ) Boyatzis ,2013 : 21
أ .كفاءات الذكاء املعريف :كالتفكَت يف األنظمة والتعرؼ على األظلاط.
ب .كفاءات الذكاء العاطفي :كالقدرة على التكيف والتحكم الذايت يف النفس  ،والوعي الذايت
العاطفي والتوقعات االغلابية  ،والتوجو ضلو االصلاز.
ج .كفاءات الذكاء االجتماعي :كالتعاطف والوعي التنظيمي  ،والقيادة ادللهمة  ،والتأثَت  ،والتدريب
ُ
 ،والتوجيو  ،وإدارة الصراع والعمل اجلماعي.
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إذ دتثل الكفاءات العاطفية واالجتماعية السلوكيات احملددة اليت دتكن الفرد من توليد الشعور
ابألمل والرؤاي ادلشًتكة مع اآلخرين  ،والتعاطف والعقل ادلشًتؾ واليت تعد من ادلكوانت الرئيسة لعالقات
القيادة الراننة.
ويؤكد ( ) Boyatzis & Mckee , 2005 : 1ؽلكن للقيادة الراننة اف تزيد من مستوايت الذكاء
العاطفي يف ادلنظمة كافة  ،فضالً عن مساعلتها يف تنمية الوعي الذايت واإلدارة الذاتية  ،والوعي االجتماعي
وإدارة العالقات واليت تساىم بدورىا إىل إشاعة الثقافة االغلابية  ،وينعكس ىذا الشعور بشكل زلفز يف
مكاف العمل  ،نقالً عن (احلكيم وآخروف . ( 212 : 2016 ،
ويذكر (  ) Manzoor etal., 2019 : 16أبف ما ؽليز ادلعرفة الذكية العاطفية ىي القدرة على عرض
أفكار ومشاعر الفرد اخلاصة بو ومشاعر اآلخرين والفصل بينهم  ،واستخداـ ىذه البياانت مباشرة للتفكَت
ادلنطقي واألنشطة.

 .2الرؤايVision :
وىي من أساليب القيادة الراننة اليت تدعم تطوير األفراد العاملُت  ،فهي ( القدرة على التأثَت على
اآلخرين من خالؿ مشاركتهم ابألحالـ وادلعرفة ) ( . ) Bawafaa , 2014 : 6
ويرى (حسُت  ) 23 : 2018 ،أنو من أجل وضع أي اسًتاتيجية مقًتحة البد اف يكوف
االقتصاد العراقي اقتصاداً متنوعاً ذات اقتصاد تنافسي ومتوازف  ،يقوـ على االبتكار وادلعرفة  ،والعدالة

واالندماج االجتماعي وادلشاركة  ،ذات نظاـ بيئي متزف ومتنوع  ،ويستثمر طاقاتو البشرية وموارده لتحقيق
أىدافو ادلستدامة .

 .3التدريب Coaching :
يُعد التدريب أحد أىم الطرؽ لتوليد مشاعر التعاطف ابجتاه االىتماـ بتنمية فرد آخر .ويرى
(  ) Boyatzis etal., 2013 : 18-19أبف التدريب يساعد على التطوير الفردي بشكل أكثر فعالية  ،شلا
سيؤدي إىل بناء ادلهارات اليت تساعد على بناء اخلربة يف رلاؿ تدريب األفراد اآلخرين يف ادلنظمة  ،وىنا
يكوف دور القائد الرانف الذي لو دور رئيسي يف عملية التدريب توفَت التوجيو واالرشاد حسب احلاجة ،
وتقدمي ادلالحظات  ،واإلجابة عن أية أسئلة يطرحها األفراد اآلخرين حوؿ عملية التدريب .ويرى (غاًل ،
 ) 590 ، 2016أبف العنصر األكثر أعلية ىو التنمية والذي يركز على مجيع األنشطة والعمليات لدعم
النمو الفردي ألعضاء ادلؤسسات التعليمية ( طلبة وأساتذة ) .
وتظهر دور القيادة الراننة يف رلاؿ تدريب أ عضاء اذليئة التدريسية يف اجلامعة  ،والذي يساعدىم
خللق بيئة فعالة للتعلم والتحفيز  ،وجعل ىذه التجربة ذات قيمة مضافة قادرة على خلق حياة اجتماعية
شلتعة قادرة على حل إدارة الصراعات ( . ) Acuna & Bobadilla , 2015 : 129
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ويرى (  ) Bawafaa , 2014 : 6-7أبف التدريب ىو الذي يركز على تطوير اآلخرين ؛ ألنو يُعد
من مسات القيادة الراننة  ،ويُلهم القادة الراننوف اآلخرين ويطورىم ويدرهبم على حتقيق النتائج.

 .4الدميقراطي:

يذكر (  ) Bawafaa , 2014 : 6-7أبف يتصف القائد الرانف أبف يكوف دؽلقراطي  ،وىو أف ؽلتلك
القدرة على بناء التوافق من خالؿ التعاوف والعمل اجلماعي واالبتكار  .إذ يشعر الكادر التدريسي الذي
يعمل يف ظل قادة راننُت ابلقيمة والتقدير والتواصل والدعم يف بيئات عملهم ويف تلبية احتياجات الطلبة.

رابعاً :التنمية البشرية املستدامة:

نتيجة التحوالت اجلذرية يف بنية االقتصاد الدويل والذي فرض على البلداف النامية رلموعة من
التحدايت الواضحة  ،شلا دفعها للحاجة لصياغة سياسات اجتماعية جديدة ختلق السياؽ ادلالئم لتمكينها
من التصدي الفعاؿ لظواىر البطالة والفقر والتهميش (مصطفى .)25: 2016 ،
فالتنمية  Developmentىي التغيَت اجلذري للنظاـ القائم واستبدالو بنظاـ آخر أكثر كفاءة وقدرة

على حتقيق األىداؼ  ،وفقاً لرؤية ادلخطط االقتصادي وليس وفق رؤية مجاىَت ادلواطنُت وثقافتها ومصاحلها
الوطنية ابلضرورة  .أما التنمية ادلستدامة ىي ( التنمية اليت توفر حاجات احلاضر دوف إعاقة أجياؿ ادلستقبل
من توفَت حاجاهتم ) (سلسلة دراسات .)44 : 2006 ،
يذكر ( مصطفى  ) 14 : 2016 ،أف مفهوـ التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دوف مساومة
على قدرة االجياؿ القادمة يف تلبية احتياجاهتا  ،وىذا يتطلب نظاماً سياسياً واقتصادايً واجتماعياً وانتاجياً
وتكنولوجياً ودولياً وإدارايً .وكل ىذه التصورات تؤكد على اف التنمية ادلستدامة ىي قضية اخالقية وانسانية
بقدر ما ىي قضية تنموية وبيئية .فالتنمية ادلستدامة (عند اببَت) ىي اليت حتقق التوازف بُت النظاـ البيئي
واالقتصادي واالجتماعي وتسهم يف حتقيق اقصى قدر من النمو واالرتقاء يف كل من ىذه األنظمة الثالثة.
والتعريف األكثر قبوالً ىو أف التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلايل دوف ادلساس بقدرة االجياؿ ادلقبلة
على تلبية احتياجاهتا.
ويرى (الكبيسي  )14 :2015 ،أبف التنمية ادلستدامة ىي حقل معريف يتصف ابلتداخل
والتكامل والًتاكم دلا طرحتو حقوؿ ادلعرفة االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية؛ إضافة إىل حقوؿ ادلعرفة
التطبيقية ذات الصلة ابلبيئة ومكوانهتا ادلختلفة .
وجاء تعريفها يف قاموس (  ) webesterأبهنا تلك التنمية اليت تستخدـ ادلوارد الطبيعية دوف
أف تسمح ابستخدامها أو تدمَتىا جزئياً أو كلياً (حسُت .)6 : 2018 ،
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ورغم االختالفات يف ىذه التعاريف إال أف مضموهنا واحد ويركز على الًتشيد يف توظيف ادلوارد
ادلتجددة بصورة ال تؤدي إىل تالشيها أو تدىورىا أو نقصها  ،واحلكمة يف استخداـ ىذه ادلوارد اليت ال
تتجدد حبيث ال حترـ األجياؿ القادمة من الفائدة (سلسلة دراسات . ) 44-40 : 2006 ،
يذكر ( رايض  ) 17 : 2013 ،ان للتنمية املستدامة جانبان مها :

 .1بناء القدرات البشرية كتحسُت مستوى الصحة وادلعرفة وادلهارات .
 .2انتفاع الناس بقدراهتم ادلكتسبة يف وقت الفراغ  ،وألغراض اإلنتاج وللنشاط يف رلاؿ التقانة واجملتمع
والسياسة.
وهناك مخسة مؤشرات من اجل التنمية املستدامة هي (مصطفى :)73-72 : 2016 ،
 .1قيم االستدامة :ىي القيم اليت غلب اف تنعكس يف رلاؿ التعليم وانصاؼ االجياؿ واحملافظة على التنوع
البيولوجي.

 .2قيم الفرد واجملتمع :وىو الشعور ابدلسؤولية جتاه اآلخرين واجملتمع وترمجة ىذه ادلسؤولية إىل واقع عملي
على ادلستوى الشخصي  ،واالستجابة للظروؼ وادلتغَتات اخلارجية.
 .3علم أصول التدريس  :وىي اف تستند طرؽ التدريس على ادلعاين والدالالت واف تكوف البحوث
العملية والتجريبية جزءاً من طرؽ التدريس.

 .4املناهج الدراسية :وىي عملية التطوير ادلستمر ومواكبة التطورات العرفية لكل التخصصات.
 .5اهليكل التنظيمي :ويتم الًتكيز على عمليات اختاذ القرارات الدؽلقراطية  ،بدالً من اختاذ أدوار تسلطية

من قبل القادة يف ادلنظمات.
ذلذا غلب اف تكوف منظومة القيم واالخالؽ اجلديدة ذات البعد ادلستداـ متأصلة يف نظامنا

التعليمي  ،وىنا تظهر احلاجة إىل اصالح األنظمة التعليمية والًتكيز على االبتكار من اجل حتقيق التنمية
ادلستدامة  ،إذ أصبحت األساليب التقليدية للتعليم والتعلم ال تفي ابالحتياجات الالزمة لتحقيق التنمية
ادلستدامة  .وىذا سيتم عن طريق إعادة توجيو التعليم ضلو اخالقيات جديدة يكوف اجملتمع البشري قادر
على حتقيق عمليات االستدامة ( مصطفى .) 77 : 2016 ،
وىنا أييت دوراً مهماً يف التنمية  ،وىي التنمية البشرية  Human Developmentواليت تعٍت
االىتماـ بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشتو وحتسُت أوضاعو يف اجملتمع  ،فالبشر ىم الثروة احلقيقية
لؤلمم  ،والتنمية البشرية ىي عملية توسيع خيارات البشر  .إذ أصبحت توجهاً إنسانياً للتنمية الشاملة

ادلتكاملة وليست رلرد تنمية موارد بشرية تقوـ على حتسُت الصحة وتطوير ادلعرفة وادلهارات  ،ولكنها دتتد
ألبعد من ذلك من خالؿ توفر فرص االبداع  ،واحًتاـ الذات اإلنسانية  ،أو ادلساعلة يف األنشطة
االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية ( سلسلة دراسات .) 21 : 2006 ،
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ويقصد ابلتنمية البشرية أبهنا ( توسيع خيارات الناس ) فالتنمية البشرية ليست مشروطة ابلنمو
االقتصادي وزايدة الدخل فقط  ،وإظلا يشمل رلموعة واسعة من اخليارات االنسانية كالصحة اجليدة ،
التعليم  ،الرفاه  ،نوعية احلياة  ،الثقافة  ،استدامة البيئة والدؽلقراطية.
أما التنمية البشرية ادلستدامة  Sustainable Human Developmentعُرفت أبهنا ( إظلاء لطاقات
البشر وكفاءاهتم من انحية  ،وإاتحة اخليارات والفرص أمامهم بكل عدؿ وموضوعية  ،وعلى قاعدة احلرية
وادلساواة والشفافية وادلساءلة واختاذ القرارات ابدلشاركة الفعالة وادلسؤولة ) ( رايض ، ) 21 : 2013 ،
ويؤكد أف البشر ىم الثروة احلقيقية لؤلمم  ،وىم أداة التنمية وغايتها  ،واستثمار قدرات البشر سواء يف
التعليم  ،الصحة أو ادلهارات من أجل العمل إلنتاج منتج خالؽ .
أو ىي ( التنمية اليت ال تكتفي بتوليد النمو وحسب  ،بل توزيع عائداتو بشكل عادؿ أيضاً )
فهي تنمية يف صاحل الفقراء  ،الطبيعة  ،توفَت فرص العمل  ،يف صاحل ادلرأة ( مصطفى .) 62 : 2016 ،
تقاس قوة االقتصاد اليوـ بنوعية وكفاءة ادلوارد البشرية وحسن استخدامها من خالؿ انتاج العدد
الالزـ من الكفاءات والعقوؿ اخلالقة  ،فالركيزة االساسية للتنمية البشرية ىو بناء اقتصاد معريف قادر على
مواجهة التحدايت االقتصادية واحلضارية والثقافية ومستجداتو ادلستمرة (زىو  ، )207 : 2016 ،واف
تطور ادلورد البشري ىو عامل اساسي يف زايدة اإلنتاجية  ،ويف ارتفاع ظلو الناتج احمللي  ،لذا فأف عملية
تطوير ادلورد البشري ىو غاية ووسيلة ضلو حتقيق التنمية الشاملة  ،فعملية االستثمار يف نشر التعليم وتطوير
ادلهارات وحتسُت ادلستوى الصحي ىو من أجل حتضَت انساف صاحل جسمياً وعقلياً قادر على اإلنتاج
واالبتكار .

دور القيادة الراننة على التنمية البشرية املستدامة يف التعليم

نتيجة االزمات ادلتواصلة اليت شكلت عبئاً ً
ثقيال على الوضع اجملتمعي  ،وشكلت حتدايً كبَتاً
دلسارات اخلطط والربامج التنموية  ،إذ تزامحت أولوايت احلرب مع أولوايت التنمية وإعادة اإلعمار وعموـ
االنفاؽ التنموي واالجتماعي  ،فقد تضمن قانوف ادلوازنة االحتادية لعاـ  2017انفاقاً عسكرايً على التسليح
بنحو ( )5مليارات دوالر  ،و ( )19مليار دوالر على األمن والدفاع  ،وىي تشكل ضلو ( )%22.6من
إمجايل االنفاؽ العاـ  ،مقابل ( )%9.3على الًتبية والتعليم  ،و ( )%3.8على الصحة (وزارة التخطيط ،
 .)2018ويظهر دليل التنمية البشرية العادلي لعاـ  2016أف العراؽ يقع ضمن فئة البلداف متوسطة
التنمية البشرية ضمن مؤشرات الًتبية والتعليم وقد جاء بتسلسل ( )121وبقيمة (( )0.649دليل التنمية
البشرية .)24 : 2016،
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وابلرغم من االصلازات اليت تبذذلا احلكومات وادلنظمات غَت احلكومية يف مياداف التعليم  ،إال أف
معظم مناطق العراؽ تعاين من فقر متعدد االبعاد سواء يف ميداف التعليم  ،أو يف االرتفاع يف معدالت األمية
والبطالة والتخلف االقتصادي  ،واليت تزداد وبشكل ملحوظ التفاواتت بُت اجلنسُت يف كل رلاالت احلياة
االجتماعية والسياسية واالقتصادية  ،وما يزاؿ ىناؾ الكثَت شلا ينبغي عملو من أجل االرتقاء يف منظومة
التعليم (وزارة التخطيط .)2018 ،

واقع التعليم يف العراق :
ػلتل التعليم أعلية كبَتة يف خدمة اجملتمع واالقتصاد وتطورعلا  ،واسهامو يف اجلوانب االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية كافة  ،إذ يسهم التعليم يف رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية ملكاتو
الفكرية وقدرتو على استيعاب ادلعارؼ والتقنيات احلديثة شلا يدر عائداً على الفرد واجملتمع .فالتعليم ؽلثل
العمود الفقري لتقدـ أي رلتمع  ،وأصبح ضرورة وليس ترفاً ومهمة تفرضها احتياجات ادلستقبل دلواجهة
حتدايت اجملتمع ( رايض . ) 73 : 2013 ،

 .1معدل االلتحاق ابلتعليم :
ابلرغم من التوسع يف التعليم الرمسي واألىلي وزايدة فرص االلتحاؽ ابلدراسة  ،إال أف ىناؾ
حتدايت كبَتة افرزهتا احداث  2014وسببت يف نزوح أعداد كبَتة عن االلتحاؽ ابلتعليم  .إذ يتضح من
الشكل ( )1أف اعداد ادللتحقُت ابلدراسة ابدلرحلة االبتدائية بلغ ما نسبتو ( )%92.9للعاـ الدراسي
 ، 2017/2016وقد اطلفضت ىذه النسبة يف مرحلة ادلتوسطة لتصل إىل ( ، )%55.1ووصلت إىل
( )%29.6يف ادلرحلة االعدادية من العاـ نفسو .
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شكل ()1

معدالت االلتحاق الصايف حسب النوع االجتماعي واملرحلة للعام الدراسي 2017/2016
املصدر ( :وزارة التخطيط .)216 : 2018 ،

ويعود سبب االطلفاض يف معدالت االلتحاؽ يف مرحليت ( ادلتوسطة واالعدادي ) إىل أعداد
الطلبة الراسبُت  ،والتسرب يف ادلدارس بسبب االوضاع األمنية واالقتصادية واالجتماعية شلا أثر بشكل
سليب على معدالت االلتحاؽ ابلتعليم .

 .2االنفاق على التعليم:
يُعد االنفاؽ على التعليم من األمور ادلهمة يف حتقيق النمو والتطور يف أي بلد  ،إذ يساىم الفرد
ادلتعلم يف زايدة االنتاج وحتقيق أعلى إنتاجية لنو يساىم يف زايدة الناتج القومي إذا ما مت توفَت فرص العمل
ادلناسبة ذلم (فرج  .)96 : 2017،وقد أظهرت النتائج أف نسبة ختصيصات موازنة الًتبية إىل ختصيصات
ادلوازنة العامة للدولة ( )%6.3للسنة ادلالية  ، 2010وقد ارتفعت ىذه النسبة لتصل إىل ( )%7.4
للعاـ  ، 2016وعلى الرغم من ارتفاعها إال أف ىذه النسبة التزاؿ ال تتناسب احلاجات ادلتنامية للتعليم
والزايدة احلاصلة يف معدالت التحاؽ الطلبة  ،فضالً عن عدـ كفاية ختصيصات ادلوازنة االستثمارية لتنفيذ
واصلاز مشارع االبنية ادلدرسية وادلؤسسات الًتبوية دلعاجلة الفجوة بُت العرض ادلدرسي والطلب على ادلدارس
 ،وكما موضح ابجلدوؿ (:)1
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جدول ()1

ختصيصات موازنة الرتبية إىل ختصيصات املوازنة العامة للسنتني املاليتني  2010و 2016
السنة

2010

2016

االنفاؽ على وزارة الًتبية

5.298

7.783

االنفاؽ العاـ للدولة

84.657

105.896

النسبة

%6.26

%7.35

املصدر ( :وزارة التخطيط )217 : 2018 ،

 .3عدد اجلامعات :
بلغ عدد اجلامعات العراقية احلكومية ( )35جامعة موزعة يف احملافظات كافة بواقع (  )382كلية ،
وقد بلغت الكليات العراقية االىلية ( )51كلية للعاـ الدراسي  2017/2016اي ما يعادؿ نسبة
( )%12من إمجايل الكليات على مستوى العراؽ  .فضالً عن التفاوت الكبَت يف عدد اجلامعات
والكليات وعدد االقساـ على مستوى احملافظات  ،إذ احتلت زلافظة بغداد ادلرتبة األوىل بنسبة بلغت
( )%48لعدد اجلامعات/الكليات  ،و ( )%53لعدد االقساـ  .وجاءت زلافظة كربالء ابدلرتبة الثانية
بنسبة بلغت ( )%10لعدد اجلامعات/الكليات  ،و ( )%8لعدد االقساـ  .بينما بلغت نسبتها يف
احملافظات (األنبار  ،نينوى  ،صالح الدين  ،واسط)( .)%1فضالً عن غياب بعض احملافظات ( القادسية
 ،ادلثٌت  ،ميساف ) اليت ال توجد فيها جامعات/كليات اىلية.
وىذا يوضح ضرورة إعادة النظر يف عملية استحداث الكليات يف تلك احملافظات  ،وإجراء عملية
التوازف يف عدد اجلامعات /الكليات على مستوى احملافظات.

 .4التنمية البشرية املستدامة يف التعليم:
يؤكد (كاظم ولطيف  )348-344 : 2018 ،اف التنمية البشرية ادلستدامة يف التعليم تواجو
حتدايت ىائلة  ،ومن بني هذه التحدايت هي :

أ .غياب السياسات الواضحة اليت هتدؼ إىل حتقيق رسالة وىدؼ التعليم العايل بتهيئة أفراد متعلمُت
كفؤين يف رلاالت احلياة كافة وحتسُت الواقع احليايت بشقيو االقتصادي واالجتماعي.
ب .قلة التمويل على التعليم سواء على مستوى أعداد الطلبة وأتىيلهم وأعدادىم لتخريج جيل متعلم
و ٍاع قادر على استثمار ما تعلمو يف رلاؿ عملو  ،أو على مستوى البحث العلمي وما يعانيو من
اعلاؿ وقلة االنفاؽ على ادلشاريع البحثية أو تدريب ادلالكات التدريسية.

539

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
ويتضح من الشكل ( )2دور القيادة الراننة يف التنمية البشرية ادلستدامة من خالؿ ادلستوايت
الثالثة اليت تظهر يف ادلثلث  ،إذ دتثل قمة اذلرـ القادة الراننوف الذين يكوف دورىم وضع األىداؼ واخلطط
واألفكار وىم ؽلثلوف القادة السياسيوف وادلفكروف ومن ىم مبستواىم  .مث يتم االنتقاؿ إىل ادلستوى الثاين يف
ادلثلث والذي يتمثل ابلوزراء وادلدراء العاموف وادلخططوف والباحثوف يف اجلامعات وادلراكز ادلتخصصة ويكوف
دورىم برسم اخلطط وحتديد الفًتة ادلطلوبة للتنفيذ والبدائل ادلمكنة  ،مث يشكل قاعدة ادلثلث القائموف
ابلتنفيذ للربامج واخلطط ادلطلوبة للتنمية .
العمداء
وادلدراء العاموف
ادلالكات التدريسية والباحثوف
يف ادلراكز ادلتخصصة
الطلبة يف ادلراحل الدراسية كافة
( ابتدائي  ،متوسطة  ،اعدادي  ،جامعي)
شكل ()2

مستوايت إدارة التنمية

املصدر ( :أعداد الباحث ابالعتماد على كاظم ولطيف .)350 : 2018 ،

 .5انعكاس القيادة الراننة على التنمية البشرية املستدامة يف التعليم:
تسعى ادلنظمات ادلعاصرة إىل تطبيق اساسيات ومقومات مفهوـ القيادة الراننة واليت تساعدىا
على اصلاز أىدافها وجعلها قادرة على مواجهة الصعاب والتهديدات اليت ُحتيط هبا نتيجة العودلة والتقنيات

احلديثة  .يف البيئة التعليمية  ،ىناؾ حاجة للقادة خللق بيئات عمل داعمة لتجنب ىذه االجتاىات السلبية
وزايدة فعالية التنمية البشرية ادلستدامة.
ويظهر (  )Acuna&Bobadilla,2015:128دور القيادة الراننة يف عملية التنمية البشرية يف النظاـ
التعليمي عن طريق التعرؼ على مشاعر الطلبة  ،والقدرة على إدارة اجملموعة بشكل متناغم  ،واذلدؼ من
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ىذا ىو غرس احلافز العميق لدى الطلبة لرؤية ما ىو مفيد وضروري لتطورىم يف اجملتمع الذي يسعى لتهيئة
مناخ من التفاؤؿ  ،وإثراء البهجة يف الفصوؿ الدراسية.
وقد ظهرت األحباث احلديثة نتائج مهمة لتحليل الذكاء العاطفي للطلبة  ،إذ ينخفض معدؿ
الذكاء العاطفي مع اطلفاض العناية ابلصحة لدى الطالب  ،واطلفاض العالقات االجتماعية  ،وقلة
التحصيل الدراسي  ،والتغيب عن ادلدرسة  ،وفشل الدراسة  ،والسلوكيات التخريبية واإلدماف.
أما على مستوى األساتذة فقد كشفت دراسات ( )Duran,Extremera&Reyأف الذين لديهم
مستوايت عالية من الذكاء سيظهر لديهم مستوى أقل من القلق والتوتر واالكتئاب والغضب واالرىاؽ.
وأف عملية خلق مناخ مناسب للفصوؿ الدراسية ينتج عن التفاعالت الشخصية اليت تتم بُت
الطالب وادلعلم  ،وىذا يعود للتدريب الذي اكتسبو ادلعلم من خالؿ التقنيات واخلربة ادلهنية الكتساب
ادلهارات خللق بيئة تعليمية متجددة  ،إذ ال ػلدث التدريب على مستوى طالب أو معلمي ادلرحلة
االبتدائية أو الثانوية فقط  ،وإظلا تظهر احلاجة للتدريب ألعضاء اذليئة التدريسية واليت ستكوف على نطاؽ
واسع  .فإذا كاف احملاضر يف مزاج سيء سوؼ ؼللق بيئة عمل متوترة وؼلشى أف يسألو الطلبة  ،وعلى
العكس إذا كاف مرحاً وقريباً وودوداً سيساعد على تعلم الطلبة دلعدؿ يصل إىل سبع مرات  ،لذا نعتقد أف
دتتد القيادة الراننة لتوجيو ادلعلم ويف نفس الوقت ؽلارس نوع من القيادة العاطفية أيضاً

( & Acuna

.) Bobadilla , 2015 :129

وعلى الرغم من التطور النسيب للتعليم يف العراؽ ووضوح الرؤاي ابلنسبة خلطط التنمية  ،إال اف
ادلالحظ اف ىناؾ قصوراً يف التطور النوعي للتعليم من اجل حتقيق االىداؼ ادلنشودة يف رلاؿ التنمية
ادلستدامة  ،ومع كل اجلهود ما زاؿ التعليم بعيداً عن حتقيق أىدافو يف التنمية ادلستدامة ( مصطفى ،

.) 53 : 2016
إذ ؽلثل التعليم قاعدة االنطالؽ احلقيقية للتنمية وذلك ابلنظر إىل دوره يف حتقيق التنمية البشرية
واالرتقاء بقدرات ومعارؼ ومها رات األفراد الذين ىم سواعد العملية التنموية وتشكيل اجتاىاهتم وقيمهم.
فالتنمية ليست اغلاد شيء من عدـ  ،ولكنها استثمار للطاقات والقد رات ادلادية والبشرية ادلوجودة يف

اجملتمع لتحقيق الرفاىية للجميع (كاظم ولطيف  . )335 : 2018 ،وينظر للتنمية البشرية يف التعليم
من ثالث زوااي هي (رايض : )104-103 : 2013 ،
 .1االىتماـ بتوفَت التعليم كأداة الكتساب التقانة (التكنولوجيا).
 .2تركز على ربط التعليم ابحتياجات سوؽ العمل .
 .3يهدؼ التعليم إىل حتسُت وضع البشر وليس حتضَت البشر للعمل.
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يتضمن مفهوـ التعليم والتنمية ادلستدامة رؤية جديدة للتعليم يسعى إىل دتكُت األفراد ويف مجيع
األعمار لتحمل ادلسؤولية من أجل هتيئة وإرساء مستقبل مستداـ ( مصطفى  ، ) 66 : 2016 ،وىو
يذكر أيضاً أنو وفقاً دلنظمة اليونسكو فأف التعليم من أجل التنمية ادلستدامة يعٍت توسيع اخليارات لعملية
التعلم مدى احلياة يؤدي إىل توعية ادلوطنُت وادلعنيُت بوجود مهارة اغلاد احللوؿ للمشكالت  ،وزلو األمية
العلمية واالجتماعية وادلشاركة وااللتزاـ يف مسؤولية التصرفات الفردية والتعاونية.
فإف التنمية اإلدارية ادلستدامة تتطلب تبٍت فكر إداري جديد يف التعامل مع ادلوازانت العامة

بشقيها (اإليرادات والنفقات)  ،واخلروج من األساليب التقليدية القائمة على االقتصاد الريعي وحيد
الدخل وادلعتمد على استنزاؼ ادلوارد الطبيعية وعلى حساابت التكلفة اليت تقتصر على التكاليف الداخلية
فقط (الكبيسي وآخروف . )211 : 2015 ،

املبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات
أوالً  :االستنتاجات:

 .1ضرورة تبٍت مفهوـ القيادة الراننة واعتمادىا يف ادلنظمات كافة  ،من أجل خلق بيئات عمل داعمة
والقدرة على إدارة اجملموعة بشكل متناغم .
 .2عدت التنمية ادلستدامة رؤية جديدة للتعليم يسعى إىل دتكُت األفراد ويف مجيع األعمار لتحمل
ادلسؤولية من أجل هتيئة وإرساء مستقبل مستداـ .
 .3أعلية التدريب ابلنسبة لؤلفراد العاملُت يف ادلنظمة كافة  ،دلا لو من أعلية من اكساب ادلعارؼ وادلهارات
اجلديدة وادلتطورة اليت تساعد على زايدة اإلنتاج وحتسُت األداء .
 .4العنصر البشري ىو العنصر األكثر أعلية يف اجملتمع  ،وأييت دور القائد يف دعم قدرات األفراد وحتسُت
مستواىم ادلعاشي وتوفَت فرص االبداع والتعبَت عن آرائهم ومقًتحاهتم يف اغلاد احللوؿ.

اثنياً  :التوصيات:

 .1العمل على فسح اجملاؿ لؤلشخاص الذين ؽلتلكوف مسات وخصائص وقدرات ومهارات كفوءة وفعالة
للقيادة الراننة قادرة على زرع الثقة والتفاؤؿ واألمل لدى األفراد العاملُت كافة .
 .2وضع خطة تطويرية وتدريبية لتهيئة قادة قادرين على حتل األعباء وحتقيق أىداؼ االستدامة ،
واستشراؼ البيئة اخلارجية وادخاؿ السيناريوىات وادلستجدات جلعل منظماهتم تتكيف مع الظروؼ
ادلستقبلية.
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 .3العمل على تعزيز عملية التنمية البشرية ادلستدامة يف اجملتمع  ،عن طريق تعزيز ثقافة االبداع واالبتكار
للمورد البشري بدالً من االعتماد على ادلوارد االخرى.
 .4االىتماـ بقطاع التعليم ألنو االساس يف بناء اجملتمع  ،لذا يقع على التعليم مسؤولية خدمة التنمية
البشرية عن طريق حتسُت برامج التعليم  ،واحداث التغَتات ادلطلوبة يف اجملاالت كافة ( الطلبة ،
البحث العلمي  ،االنفاؽ  ،التدريب  ،ادلناىج ).
 .5العمل على حتسُت سلرجات التعليم ومبا يتالءـ مع متطلبات سوؽ العمل  ،واإلفادة من تنمية مهارات
وقدرات ( الطلبة واألساتذة ) يف معاجلة مشاكل اجملتمع .
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