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القائد السياسي الذي يسىع إىل التعامل مع فىه تشتر إىل  مختلفة،    تستحضر إىل الذهن صورا يادة  ة قكلم

ي  قضية سياسية معينة،  
ي اتجاه معينة للوصول إىل هدف محدد  كما تعنر

القائد المستكشف  الذي يستر فر

ي أفراد مجموعته،  و 
اتيجية  القائد التنفيذي  الذي يعمل  كذلك يكون المقصود منها  ويتعبه بافر عىل تطوير استر

المنافسة. وبالتاىلي فالق كة لمواجهة 
إلهام اآلخرين  ويعمل عىل  االشر ي 

ئد هو من يحدد االتجاه  ويساعد فر

ن يكون األول ولكن يسىع  H.  وبصفة عامة القائد ال يسىع لالصحيحة إضافة قيمة من خالل تنفيذ األشياء  

 ليكون األفضل.  

ي األفراد واألنظمة ، هذا التغيتر   وتعرف القيادة التحويلية بانها 
ي يتم اتباعها  إلحداث التغيتر فر

المنهجية النر

ر  وتعزيز الحافز والروح المعنوية لديهم. و  ي تطوير المنظمة والموظفير
ا إيجابيا  يتمثل فر طبقا لما  هو تغيتر

لذي يمتلك  رى ان القائد الفعال هو القائد اي  Bernard Bassوالذي طوره   Jamed MacGregorحدده 

ي صياغ
ي تساهم فر

ر الناس نحو  ة المستقبل ، ويمتلك القدرة عىل إالرؤية النر دارة وتوصيل هذه الرؤية  وتحفتر

العمل عىل تحقيقها ، كما يقوم القائد الفعال بتدريب وتكون فريق العمل الذي يعمل بكل قوة عىل تحقيق  

الرؤية.   التحويلية هي عملية يساعهذه  القيادة  أن    د فيها األتباع  بعضهم البعض عىل االرتقاء إىل  ويرى 

ر ، وطبقا لنهج القيادة التحويلية   تصنع تحوال  فإنها تركز عىل أن  مستوى اعىل من الروح المعنوية  والتحفتر

ي حياة
ا فر عادة صياغة التصورات والقيم  وتغيتر تطلعات وتوقعات  فراد والمنظمات فىه تعمل عىل إاأل  كبتر

ر  يقوم    الذي ال يقوم عىل األخذ والعطاء ولكن     transactionalكس منهج قيادة العمليات  ، وهذا ع الموظفير

عىل شخصية القائد  وسماته وقدرته عىل إحداث التغيتر من خالل القدوة وتحديد أهداف صعبة ، والقيادة  

ي المنظمة  ولكنها تعمل عىل  
ي فر
الثقافة الحالية  بينما  المعتمدة عىل العمليات  ال تسىع إىل  إحداث تغيتر ثقافر

ات العالمية.  ر القيادة التحويلية تعتمد عىل تغيتر الثقافة التنظيمية بما يجعل المنظمة قاد  ة عىل مواكبة التغتر

الفعال   القائد  ان  التحويلية  كما  القيادة  ظل  ي 
ر  فر والتحفتر التواصل  عىل  العالية  بالقدرة  يتمتع  الذي  هو 

مع   بشكل كبتر  والتعامل  المشكالت  حل  ي 
فر ة  الكبتر بالمرونة  ر  ويتمتر  ، لألخرين  واالستماع  والتفويض  

ات.   ي وليس قائد عىل رد الفعل ، بعيارة أخرى القائد هنا   المتغتر
ي ظل القياد التحويلية هو قائد وقائ 

والقائد فر

ي هو القائد  يعمل عىل  
محاولة الحد من وقوع المشاكل  وال ينتظر حنر تحدث للتعامل معها، فالقائد الوقائ 

ي المستقبل ويتعامل معها. 
 الذي لديه الرؤية عىل التنبؤ بما يمكن ان يحدث من مشاكل تواجه العمل فر

ي هذا المجال أضاف  
ه   Bernard Bassوفر ا عىل دوافع وأداء الجوانب النفسية للقيادة التحويلية  وتأثتر

ر ، ويرى أن قياس المدى الذي يكون فيه القائد تحويلي ه عىل اإل التابعير تباع من ا يكون من خالل مدى تأثتر

.  باإلضافة إىل ذلك   ام مما يجعلهم يعملون بجدية أكت 
   حيث شعورهم بالثقة واالعجاب  والوالء  واالحتر
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ق جديدة وفريدة  لتحدي الوضع الراهن وتغيتر البيئة لدعم  األتباع عىل ابتكار طر   شجع القائد التحويىلي ي

 النجاح. 

 : ي
ي اآلئر

  وتتمثل العنارص األربعة  للقيادة التحويلية فر

ي يحقق بها القائد احتياجات كل تابع  ويعمل كموجه او صالفردية  ويق  االعتبارات •
د بها الدرجة النر

ر . مدرب له  ويستمع إىل اهتماماته واحتياجاته   ي التواصل والدعم مفتوحا مع التابعير
 ويبقر

اضات   • ي يتحدى فيها القائد االفتر
ر الفكري  يقصد به الدرجة  النر ر و  التحفتر يتحمل المخاطر ويستعير

ر   والقائد   التعلم   سلوب يحفز ويشجع  اتباعه  عىل التفكتر وهذا القائد ينظر إىلهذا األ ببأفكار التابعير

 غتر المتوقعة عىل انها فرصة للتعلم . بانه قيمة  وينظر للمواقف 

ي يعت  بها    •
لقائد عن رؤية جذابة وملهمة ألتباعه  ويركز القائد عىل  االدافع المهلم وه الدرجة النر

يسعون   والذين  ر   التابعير من  العالية  المعايتر  لديهم إذوى  والذين  مستقبلية   أهداف  تحقيق  ىل 

ي مهامهم. 
 فهم مشجعون ومتفائلون ويؤمنون بقدراتهم.  استعداد لبذل المزيد من الجهد  فر

ا • ي الرفيع  ويكسب احتر
، وهو الذي يقدم نموذجا يحتذى به  للسلوك األخالفر وثقة    ما التأثتر المثاىلي

 اآلخرين.  

ر ان القيادة التحويلية تركز بشكل أساسي عىل تطوير وتغيتر ثقافة المنظمة واالهتمام بالعنض   مما سبق يتبير

ي    ة األساسية لتطوير المنظمة. البشر ر ر هم الركتر  ورأس المال الفكري و اعتبار الموظفير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


