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القيادة التحويلية ودورها يف جودة احلياة الوظيفية

امللخص

من أسباب اختيار البحث:
 .1أردت الحديث عن القيادة التحويلية لما لها من أهمية كبيرة في تطور المؤسسات والمنظمات.
 .2إلبراز دور القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية .
محتويات البحث:
وفيه مقدمة ,وتمهيد ومباحث رئيسة ,ومطالب ,وخاتمة.
أما المقدمة ,ففيها :أهمية الموضوع,وسبب اختياره ,والمنهج العلمي المتبع في كتابة البحث ,وخطة البحث.
أما التمهيد ,ففيه قسمان :األول :مفهوم القيادة واإلدارة والفرق بينهما .الثاني :أهمية القيادة ومستوياتها.
أما المباحث ,فبيانها اآلتي:

المبحث األول :مفهوم القيادة التحويلية وأهميتها .

المبحث الثاني  :عناصر القيادة التحويلية وصفات القائد التحويلي .

المبحث الثالث :معوقات القيادة التحويلية وطرق مواجهتها .

المبحث الرابع :دور القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية .

ثم الخاتمة :وذكرت فيها بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ,وأهم تلك النتائج:
.1

تس ع عععي القيادة التحويلية إلي إحداغ التايير الحقيقي المتفاما في ا جهحة الح ومية واءرتقام بالمنظمات وا فراد من خزي تعحيح القيم

وتطوير المهارات.
.2

للقيععادة التحويليععة دور كبير في تحقيد جودة الحيععاة الوظيفيععة وذلععك من خزي التم ين اإلداري الع ي اس ع ع ع ع ع ع ععاعععد الموظفين علي ات ععاذ

الق اررات ,ومن خزي إظهار القدرات اإلبداعية الفامنة لديهم.

وأهم التوصيييييييييات:الحد من المركحية في العما وذلك من خزي تم ين ا فراد ذوي الففامة العالية ءت اذ الق اررات,ك لك تعحيح دور الجامعات

ومعهد اإلدارة لتصبح بيوت خبرة محلياُ ودولياُ في إعداد القيادات اإلدارية

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي
Abstrcat
Among the reasons for selecting the search are the followings:

• Addressing the transformational leadership due to its significant role in developing the establiments and
organizations.
• Highlighting the role of the transformational leadership in career quality.
Research contents
It contains an introduction, preface, main themes, topics and a conclusion.
The introduction contains the importance of the theme, reasons of its selection, the research approach and
its plan.
The preface includes two sections; the first is about the concept of leadership and administration and the
difference between them and the second addresses the importance of leadership and its levels.
The themes are as follows:
The first theme: The Concept of transformational Leadership and its importance.
The second theme: Elements of the Transformational Leadership and the characteristics of a
transformational leader.
The third theme: The obstacles of the Transformational Leadership and methods of its addressing.
The fourth theme: The role of the Transformational leadership in career quality.
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The conclusion contains some findings and recommendations of the study, the most important of which are
the followings:

1- Transformational leadership seeks to bring about real and integrated change in government agencies and
upgrading organizations and individuals by promoting values and developing skills.
2- Transformational leadership has a significant role in achieving the quality of career through
administrative empowerment that helps employees to make decisions, and by demonstrating their latent
creative capabilities.
The most important recommendations: Reducing the centralization of work by enabling highly qualified
individuals to make decisions, as well as enhancing the role of universities and the Institute of Management
to become houses of expertise, locally and internationally, in preparing administrative leaders
May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and companions

املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة للمتقين ،وأشهد أن ء إله إء هللا وحده ء شريك له  ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام

المرسلين  ،قائد الار المحجلين ,صلي هللا عليه وعلي آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ..أما بعد .يتسم ه ا العصر
بأنه عصر اختصار الحمن وتقريب الم ان وعصر المتايرات المتزحقة والمتحاحمة في جميع جوانب الحياة .مما جعا المراجعة الدائمة والمتفررة

لإلدارة وأساليبها أم اُر حتمياً لتطور ومواكبة التجديد وتبرز حاجة ماسة لتحديد القيادات للتفيف مع المتايرات ومعرفة دور القيادة في إدارة

التحوي والتعاما معه ب فامة عالية وتطوي اُر للمهارات التي تؤهله للتعاما مع المرؤوسين ,والتأثير في سلوكهم وتحفيحهم ,وزرع الثقة المتبادلة
بينهم ،وبنام رؤية واضحة توجههم لتحقيد ا هداف المرسومة لهم .وتعد القيادة التحويلية اليوم مدخزُ جديداٌ للتاير والتطوير ,با تعد من أكثر

النظريات القياداة شهرة بتحويا المنظمات من ا ساليب التقليداة إلي ا ساليب الحديثة ,ل ا كان ه ا البحث المعنون بع" القيادة التحويلية

ودورها يف جودة احلياة الوظيفية ".
مشكلة البحث:

إن التايير ال ي احدغ في أبجداات اإلدارة من قرن لقرن والمتايرات المحيطة با جهحة الح ومية اش ا ضاطا كبي ار إلحداغ التاييرات

الززمة التي تواكب ه ا التسارع الفبير في التطوير ,وبدون قيادة واعية ومدركة ومؤهلة ء ام ن أن تدار عملية التايير بنجاح في ظا المتايرات
المستجدة في ا جهحة الح ومية مما يتطلب أن ا ون هناك قائدا تحويز امتلك صفات ومهارات القائد التحويلي ال ي اساعد في تطوير وتنظيم
الهيئات والمؤسسات مما يؤهله لمواجهة التحداات ب ا كفامة واقتدار.

أسئلة البحث:

أجاب البحث علي ا سئلة اآلتية:

س /ما هو مفهوم القيادة واإلدارة والفرق بينهما ؟
س  /ما أهمية القيادة ومستوياتها ؟

س /بماذا تعرف القيادة التحويلية ونشأتها وأهميتها ؟
س /ما هي عناصر القيادة التحويلية وما هي صفات القائد التحويلي ؟

س  /ما هي معوقات القيادة التحويلية وما طرق مواجهتها ؟
س  /ما دور القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية ؟

حدود البحث:

اقتصر ه ا البحث علي موضوع القيادة التحويلية ,وذلك من خزي:
•

الحديث عن القيادة واإلدارة والفرق بينهما.

•

تعريف القيادة التحويلية ونشأتها وأهميتها وعناصرها وصفات القائد التحويلي.

•



المعوقات التي تواجه القائد التحويلي وطرق مواجهته له ه المعوقات.

 




•

القيادة التحويلية ودورها يف جودة احلياة الوظيفية
دور القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية.



سبب اختيار البحث:

 .1لما رأيت من اهتمام كثير من الباحثين والممارسين في مجاي اإلدارة العامة والسلوك التنظيمي بموضوع القيادة باعتبار أنه اش ا محو اُر

مهماُ في حياة المنظمات علي اختزف أنواعها أردت الحديث عن القيادة التحويلية لما لها من أهمية كبيرة في تطور المؤسسات والمنظمات.

 .2تعد القيادة التحويلية ا سلوب المزئم لمرحلة التايير والتطوير ,لما تشتما عليه من عناصر وخصائص ومهام تم ن القائد من إدارة
التايير في منظمته بنجاح ملبيا كافة الطموحات ومواجها كافة التحداات المستجدة ,مما استوجب علي الحديث عنها بصورة تفصيلية.
 .3إلبراز دور القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية.

الدراسات السابقة:

لم اجد الباحث من كتب في ه ا الموضوع بنصه  ,وكا ا بحاغ والدراسات التي وجدها فهي إما في القيادة التحويلية  ,وإما في جودة الحياة

الوظيفية ولم اجد من يربط بينهما ببحث مستقا به ا العنوان!

منهجي يف البحث:

 .1المنهج اءستقرائي :سأقوم بحوي هللا وقوته بعرض معني القيادة بصورة عامة والقيادة التحويلية بصورة خاصة  ,مع بيان عناصرها وصفات
القائد التحويلي ومعوقاتها وطرق مواجهة ه ه المعوقات.

 .2المنهج الوصفي :وبه ا المنهج سأقوم بوصف دور القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية كما اجب تحققه علي أرض الواقع بالحديث
عن دورها في التم ين واإلبداع اإلداريين بصورة دقيقة.

خطة البحث:

وفيها مقدمة ,وتمهيد ,ومباحث رئيسة ,ومطالب ,وخاتمة ,وفهارس.

أما المقدمة ففيها :أهمية الموضوع ,وسبب اختياره ,والمنهج العلمي المتبع في كتابة البحث ,وخطة البحث.

وأما التمهيد ففيه قسمان:

األول :مفهوم القيادة واإلدارة والفرق بينهما.

الثاني :أهمية القيادة ومستوياتها.

أما المباحث والمطالب فبيانها اآلتي:
المبحث األول:

مفهوم القيادة التحويلية وأهميتها
وفيه مطلبان:
المطلب األول :مفهوم القيادة التحويلية

المطلب الثاني :أهمية القيادة التحويلية
المبحث الثاني:

عناصر القيادة التحويلية وصفات القائد التحويلي

وفيه مطلبان :

المطلب األول :عناصر القيادة التحويلية
المطلب الثاني :صفات القائد التحويلي

المبحث الثالث:

معوقات القيادة التحويلية وطرق مواجهتها
وفيه مطلبان:
المطلب األول :معوقات القيادة التحويلية

المطلب الثاني :طرق مواجهة معوقات القيادة التحويلية
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المبحث الرابع:

دور القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية

وفيه ثزثة مطالب:
المطلب األول :تعريف جودة الحياة الوظيفية

المطلب الثاني :دور القيادة التحويلية في التم ين اإلداري

المطلب الثالث :دور القيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري

أما الخاتمة ففيها :أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في البحث.

وفهارس وهي :فهرس مصادر البحث وموضوعاته.
ه ا وأسأي الباري تبارك وتعالي التوفيد والسداد
والهدااة والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه

التمهيد
القسم األول مفهوم القيادة واإلدارة والفرق بينهما

 أوال :تعريف القيادة لغة واصطالحا :• القيادة لغة:

ِ
يادة(.)1
الَق ْوُد :نقيض َّ
السوق ،اقود الدابة من أمامها ،ويسوقها من خلفها ،فالقود من أمام والسوق من خلف واءسم من ذلك كله الق َ
ومرشدا لهم إلي ما فيه صزحهم (.)2
وفي ه ا المعني إشارة إلي أن م ان القائد في المقدمة وذلك لفي ا ون دليزً لجماعته علي ال ير،
ً

اصطالحا:
• القيادة
ً

هي نشاط وفعالية تحتوي علي التأثير علي سلوك اآلخرين ،وتنسيد جهودهم وعزقاتهم ،بما اضمن وءئهم وطاعتهم وتعاونهم واكتساب ثقتهم
واحترامهم بما ا فا تحقيد ا هداف المنشودة (.)3

كما أن القيادة هي :قدرة ش ص ما علي التأثير علي اآلخرين ،بحيث اجعلهم اقبلون قيادته طواعية ,وبدون إلحام قانوني ,وذلك ءعترافهم بدوره

في تحقيد أهدافهم وكونه معب ار عن آمالهم وطموحاتهم ,مما يتيح له القدرة علي قيادة أفراد الجماعة بالش ا ال ي يراه مناسباً (.)4
فمفهوم وتعريف القيادة قد تاير بش ا كبير خزي القرن المنصرم ،بداُ من مفهوم " الرجا العظيم " وانتهي بالتركيح علي مفهوم " القيادة
التحويلية " فالقيادة كما يراها ( ) Rost ,1991هي تصرف مقصود بين القادة والمرؤوسين يتعلد بإحداغ تايرات حقيقية مرغوبة(.)5

وقد اعتبر” أدورداوي تيد " أن القيادة النشاط ال ي امارسه ش ص للتأثير في ا خرين ،وجعلهم يتعاونون لتحقيد هدف يرغبون في تحقيقه"(.)6
أما ( )Bass,1998فيرى أن القيادة هي إما تقدام الدعم المادي للمرؤوسين من ِقبا القائد التبادلي أو تحريك المرؤوسين لتاليب المصالح
الجماعية علي المصالح الش صية وذلك بواسطة القائد التحويلي(.)7وعلي الرغم من التعريفات العديدة المطروحة لمفهوم القيادة إء َّ
أن هناك

عدة عناصر أساسية للقيادة ام ن تحديدها فيما يلي:
القائد :هو الش ص ال ي است دم نفوذه وقوته ليؤثر علي سلوك وتوجهات ا فراد من حوله إلنجاز أهداف محددة

()8

.

ا فراد :ال ين لديهم قدرات وأففار ءزمة لبلوغ الهدف ,وبالتالي تمثا صفاتهم الش صية واتجاهاتهم واحتياجاتهم محو اُر رئيسياً لتحقيد ذلك

الهدف.

المنظمة :حيث تفرض طبيعة وخصائص التنظيم نفسه أسلوب القيادة الواجب إتباعه لتحقيد ه ه ا هداف المنشودة.
الموقف أو المش لة التي تواجه الجماعة :وهو المحيط ال ي تؤدي فيه المجموعة عملها ,ويمثا ذلك مجموعة المش زت والظروف اءجتماعية
واءقتصاداة والسياسية السائدة(.)9
إصالحا:
ثانيا :تعريف اإلدارة لغة و
ً
 ً• اإلدارة لغة:

امه إااه ،و ْأدرتُ ُه عن ا مر إذا طلبت
َدارهُ عن ا مر ،ويقاي :أ ْ
جام تعريفها في كتب اللاة في مادة ( دور) وأ َ
َدر ُت فزناً عن ا مر إذا حاولت إلح َ
()10
أدار بمعني مركح ِ
الرياسة والتصرُّف(.)11
منه تركه  ,وهي مصدر َ
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• اإلدارة اصطالحاً:



هي عملية تنفي اة؛ تعتبر مجموعة من العمليات تتمثا في الت طيط والتنظيم والرقابة والتنسيد والتوجيه من أجا تحقيد أفضا النتائج ،فهي

عملية سياسية واقتصاداة واجتماعية (.)12

 ثالثاً :الفرق بين القيادة واإلدارة:فروق كثيرة ،ومن المم ن القوي
ء اعرف الفثير من ا ش اص الفرق بين المدير والقائد ويعتبرون بأنهما متساويان في المعني ،مع أنه هناك
ٌ
بأنها ج رية.فعلي الرغم أن هناك عزقة بين القيادة واإلدارة إء أنهما ء اعنيان نفس الشيم ،فالش ص ام ن أن ا ون مدي اُر وليس قائداً ,ويم ن
أن ا ون مدي اُر ويتمتع ب ا صفات القائد  ،فإننا نتفلم عن الدور القيادي للمدير حيث َّ
أن كز المفهومين القيادة واإلدارة مهمان للمنظمة ،فالمدير

الفعَّاي هو قائد أاضاً؛ وذلك ن هناك الفثير من الصفات القياداة استطيع أن اضعها في خدمة المنظمة ,فالمهم ي منظمة أن ا ون كافة
مدرامها متصفين ب صائص القيادة الفعالة ,و استطيعون أدام الدور القيادي المطلوب منهم إلنجاز ا هداف ,أما بعض المدرام ممن ء

احملون ه ه الصفات فهم مجرد مديرين يؤدون ا نشطة اإلدارية بأسلوب ء يرتقي فضا ما ا ون منهم دام مهام المنظمة(.)13وإجماءُ مم ن
توضيح الفروقات بين القائد والمدير بالمقارنة التالية:

 .1التأثير علي ا تباع؛ استطيع القائد أن يؤثر علي أتباعه من خزي الش صية التي امتاز بها ،فمن خزي ش صيته الجاذبية استطيع أن
يؤثر علي أتباعه ويجعلهم يتسارعون علي تنفي ما اطلب ،أما المدير يؤثر علي أتباعه من خزي امتزكه للصزحيات المتاحة له ،فيجعا
العاملين لداه ينف ون ما اطلب دون انتظار أوامر المدير.

 .2تنفي الوظائف والواجبات؛ امتلك القائد القدرة علي تشجيع العاملين لداه وتحفيحهم علي العما وتنفي ا عماي الموكلة إليهم علي أبلغ وجه،
أما المدير؛ فيقوم الموظفين بتنفي ا عماي التي اأمر بها للعما علي تطوير المؤسسة.
 .3التباهي وحب الظهور؛ وه ان الصفتان ء تتواجدا ن لدى القائد وعادة ما ينسب انجاز ا عماي لفاما فريقه وليس له فقط ،أما المدير فيحب
دائماً نسب اإلنجازات له ويحب التباهي والظهور وسماع عبارات الش ر واءمتنان من عامليه.

 .4زرع الثقة في التابعين؛ القائد عادة ما اشعر موظفي فريقه بالثقة وقدرتهم علي إنجاز ا عماي وتحفيحهم واإلامان بمواهبهم ،أما المدير
فيحرص علي إتمام الموظفين عمالهم علي أكما وجه وء يهمه تحفيحهم أو زرع الثقة بهم.
 .5اإلقناع؛ احرص القائد دائماً علي إقناع موظفيه بالق اررات المت ة من قبله لتحقيد أهداف الجماعة ،بينما المدير ء يهتم بإقناع موظفيه

بالق ار ارت التي سوف يت ها.

 .6العما الجماعي؛ القائد احب العما في بيئة جماعية وتقسيم ا عماي مع الفريد ،بينما المدير ء يهمه ه ا ا مر.
 .7النجاح في العما؛ اسعي القائد بصورة دائمة إلي تحقيد المصلحة للعما ،بينما المدير ليس له أي أهداف ش صية با حتي استمر في

مركحه والحصوي علي مناصب أعلي.
 .8التواصا والتشارك مع اآلخرين؛ تجد القائد دائماً ما يتواصا مع فريقه ويحب اءستماع لهم والسماح لهم بمشاركته في ا ففار الم تلفة التي
اطرحونها ،بينما المدير ء اسعي للتقرب من موظفيه ،ففا ما اشاله هو تنفي موظفيه عمالهم الموكلة إليهم فقط(.)14

القسم الثاني أهمية القيادة ومستوياتها

 أوالً :أهمية القيادة: -1تستطيع القيادة تحويا ا هداف المطلوبة إلي نتائج.

 -2توجه القيادة العناصر اإلنتاجية بفعالية نحو تحقيد ا هداف.

 -3بدون القيادة افقد الت طيط والتنظيم والرقابة تأثيرها في تحقيد ا هداف.

 -4بدون القيادة اصعب علي المنظمة التعاما مع متايرات البيئة ال ارجية والتي تؤثر بش ا مباشر أو غير مباشر في تحقيد المنظمة هدافها
المرسومة.
 -5إن تصرفات القائد وسلوكه هي التي تحفح ا فراد وتدفعهم إلي تحقيد أهداف المنظمة (.)15
ثانيا :المستويات الخمسة للقيادة:
 ًذكر عالم القيادة (جون ،سي ،ماكسويا) أن للقيادة خمسة مستويات ،وهي كالتالي(:)16
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• المستوى االول :المنصب:



هو أدني مستويات القيادة؛ هو المدخا ففا ما املفه القائد بالمنصب من تأثير هو ما يرتبط به ا المسمي الوظيفي ،يتبعه العاملون فقط نهم

مجبرون علي ذلك وتعتمد القيادة المنصبية علي الحقوق التي يوفرها ه ا المنصب والمسمي الوظيفي ،ليس هناك ما اعيب القيادة المنصبية
ولفن العيب هو أن تست دم المنصب ليتبعك العاملون ،فالمنصب هو بديا زائف لقدرتك علي التأثير.ومن اصلون إلي ه ا المستوى ربما

ا ونون رؤسام لفنهم لن ا ونوا أبداً قادة؛ نهم يركنون إلي القواعد واللوائح والسياسات والهي ا التنظيمي ليتح موا في العاملين لديهم ،سيتبعهم
المرؤوسين فقط في إطار الحدود التي تنص عليها سلطتهم ويؤدون ما عليهم فعله فقط ,وإذا طلب هؤءم القادة بالمنصب وقتاً وجهد إضافي

منهم فز اجدون اءستجابة منهم.فالمنصب هو المستوى الوحيد ال ي ء يتطلب قدرات أو مجهوداً للوصوي إليه فيم ن ي فرد أن يتولي
منصباً.

• المستوى الثاني :القبول:

اعتمد ه ا المستوى كلياً علي العزقات ,ففي ه ا المستوى يتبع العاملون القائد؛ نهم يرغبون في ذلك ،فعندما تحب اآلخرين وتعاملهم كأفراد
لهم قيمة ،فإنك ب لك تبدأ ببنام نوع من التأثير عليهم وبنام الثقة وتصبح البيئة المحيطة أكثر إاجابية ,ولن ا ون عما القادة في المستوى
الثاني مجرد الحفاظ علي المنصب ولفن سي ون التعرف علي تابعيهم وإاجاد طريقة للتوافد معهم.فيم نك أن تحب الناس دون أن تقودهم ولفن

ء ام نك أن تقودهم دون أن تحبهم ه ا هو ب ا اختصار ما ا ون في المستوى الثاني.

• المستوى الثالث :اإلنتاجية:

اعتمد المستوى الثالث علي إنجاز ا عماي ,فالقائد الففم ء يوفر بيئة عما ممتعة با عليه أاضاَ أن ينجح ا عماي ،ل لك اءرتقام للمستوى

الثالث ضروري؛ ويبني علي النتائج ففي مستوى اإلنتاجية ا تسب القادة التأثير والمصداقية ويبدأ ا فراد في أتباعهم اعترافا لما حققوه للمنظمة.
وتحدغ الفثير من اإلاجابيات عندما اصا القادة إلي المستوى الثالث فتنجح ا عماي وتتحسن المعنويات وتحيد النتائج وتتحقد ا هداف.

وفي المستوى الثالث اصبح القادة عمزم للتاير ،ويم نهم التعاما مع المعضزت والم اطر والقضااا الشائفة ,ويت ون الق اررات الصعبة التي
قد تحدغ فرقاً ويم نهم أن يرتقوا بتابعيهم إلي مستوى أكبر من الفاعلية.
• المستوى الرابع :تنمية األفراد:

اصبح القادة عظمام لقدرتهم علي تم ين اآلخرين وليس لما لديهم من سلطة ،فه ا ما افعله القادة في المستوى الرابع,فهم استثمرون منصبهم

وعزقاتهم وإنتاجيتهم في أتباعهم ويطورنهم حتي اصبحوا هؤءم التابعون قادة بأنفسهم.

وهناك آمران يتفرر في المستوى الرابع؛ أوءً :يرتفع مستوى العما الجماعي؛ ن اءستثمار الجيد في ا فراد اعمد العزقات ويساعد ا فراد
في التعرف أكثر علي بعضهم البعض  ،ويقوي الشعور بالوءم  ،ثانياً :يرتفع ا دام؛ ن هناك أكثر من قائد في الفريد وكا منهم اساعد في
تحسين أدام كا فرد في الفريد.فياير قادة المستوى الرابع من حياة من هم تحت قيادتهم فيتبعهم ا فراد اعترافاً بما قدمه قادتهم لش صهم،

وغالبا ما تستمر تلك العزقات مدى الحياة.
ً
• المستوى الخامس :القمة:

أرقي وأصعب مستويات القيادة هو القمة ،فبينما يتم ن معظم الناس من التدرج في مستويات القيادة من ا وي إلي الرابع فإن المستوى ال امس

ء يتطلب فقط المجهود والمهارة والعحم ولفنه يتطلب أاضاً درجة عالية من الموهبة ,فالقادة الموهوبون بالفطرة هم فقط من ام نهم الوصوي
له ا المستوى العالي.ويسعي القادة في المستوى ال امس إلي تطوير ا فراد حتي اصبحوا قادة ,ومن أصعب مهام القيادة علي اإلطزق تنمية
القادة ليصلوا إلي مرحلة اءم انية والرغبة في تنمية قادة آخرين وهي تلك الم افأة بالنسبة لهم.ويطور قادة المستوى ال امس المنظمات ،

ويصنعون فرص ء ام ن للقادة اآلخرين صنعها ,فهم يتركون إرثاً فيما اقدمون ،فيتبعهم اآلخرون لما هم عليه ولما امثلونه ،ففي غالب اآلمر
يت طي قادة المستوى ال امس منصبهم ومؤسساتهم وفي بعض اآلحيان الصناعة التي اعملون بها (.)17

املبحث األول مفهوم القيادة التحويلية وأهميتها
املطلب األول مفهوم القيادة التحويلية ونشأتها

 -أوالً :تعريف القيادة التحويلية لغة واصطالحا:
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• التحويل لغةً :حوي أي صي َر و غي َر ,و محوي :بصير بتحويا ا مور ,و تحوي عن الشيم :زاي عنه إلي غيره ,وتحوي من موضع إلي
موضع(.)18
• القيادة التحويلية اصطالحاً :لم يتفد الباحثون علي تعريف محدد للقيادة التحويلية ويعود السبب في ذلك ءختزف الفلسفات ووجهات
النظر حوي القياد التحويلية ,ا مر ال ي نتج عنه تعدد التعريفات ومن أهمها:

 -1أنها مجموعة من القدرات التي تسمعج بالتايير ,وتحقيد ه ا التايير بصورة فعَّالة (.)19

 -2وعرفها العامري بأنها ( :ذلك النمط من القيادة ال ي يركح علي ا هداف بعيدة المدى مع التأكيد علي بنام رؤية واضحة وتحفيح وتشجيع
الموظفين علي تنفي تلك الرؤية والعما في الوقت نفسه علي تايير ا نظمة القائمة وتعديلها لتزمم ه ه الرؤية ) (.)20

متوقعا ,فهي تسعي إلي إحداغ نقلة نوعية
 -3وك لك عرفها الهواري بأنها ( :القيادة التي تحقد نتائج أبعد مما كان متصو ار و أبعد مما كان
ً
متفاملة في القيم و القناعات و التوجهات و الرؤى و ا هداف و التي تعتمد فيه علي التايير الحقيقي و اإلبداع ) (.)21كما ُعرف القائد
التحويلي بأنه ( :القائد ال ي يرفع من مستوى التابعين من أجا اإلنجاز والتنمية ال اتية ,وال ي يروج في نفس الوقت عملية تنمية المجموعات

والمنظمات ) ( . )22ونستنتج من التعريفات السابقة أننا أمام نوع م تلف من القيادة  ,فهي تملك سمات و مهارات ما اجعلها قادرة علي التأثير
الفاعا في العاملين و ظروف العما .وهي نمط قيادي ذات رؤية ثاقبة ,تعتمد التعلم المستمر والتشاركي والتحفيح اإلاجابي ,القائم علي الود

و القبوي و الدافعية بين المرؤوسين في المؤسسة تجاه المهنة والمؤسسة التي اعملون بها.كما أنها قيادة إلهامية محفحة ففرياُ ،ومراعية لمشاعر

ا فراد ،وتساعد ا ش اص علي تجاوز مصالحهم ال اصة من أجا رؤية المنظمة ورسالتها وأهدافها ،ويركح أسلوب القيادة التحويلية علي
تحويا المنظمة من الوضع الحالي إلي الوضع المنشود من خزي تعحيح قيم التاير ,وتطوير مهارات العاملين والتركيح علي القيم المشتركة(.)23

 ثانًيا :نشأة القيادة التحويلية:ء زاي مفهوم القيادة التحويا في كنف الاموض ،وء يوجد إجماع بين ا كاداميين أو اإلداريين حوي مفهوم محدد للقيادة التحويلية ،مما سبب
حيرة وتساؤءت حوي ه ا الموضوع ( ,)Rada, 1998وعلي الرغم من ذلك فقد أخ ت القيادة التحويلية م انها في أساسيات اإلدارة ,وكان
( ) Downton,1973أوي من تعرض لها في قيادته ,وبرزت بصفة مستقلة علي يد ( .)Burns,1978وفي عام 1985م قام ( )Bass
بتقدام نظريو منهجية للقيادة التحويلية ,ووضع لها نماذج ومقاييس لقياس عواما السلوك القيادي ,ثم قام (  )Bassو(  ) Avolioوزمزئهم

امجا لتدريب القيادات علي ه ا ا سلوب الحديث (.)24وخزي
بمراجعة نظرية القيادة التحويلية وتنقيحها وتطويرها ,ووضعوا لها
أنموذجا وبر ً
ً
قياداا
التسعينات تطورت أساسيات القيادة التحويلية ,واحتلت الصدارة في عدد كبير من الرسائا الجامعية ,مما ساهم في أن تصبح أسلوبا ً
حديثًا في اإلدارة ,وبمجرد البحث عن عنوان القيادة التحويلية في الشب ة العنفبوتية سنجد العديد من ا بحاغ في ه ا الموضوع وذلك تأكيدا
علي أن ه ا ا سلوب القيادي مزئم لمرحلة التحوي اإلداري ومواجهة تحدااته (.)25

املطلب الثاني أهمية القيادة التحويلية

من خزي ما سبد تبين َّ
أن القيادة التحويلية تقوم علي القيادة بالتحفيح ,فالقادة التحويليون يوفرون المحفحات الاير اعتياداة تباعهم لرفع الروح
المعنوية ,كما أنها تنشط القيم لديهم وتثير تففيرهم نحو إاجاد معالجات جديدة وإبداعية لحا المش زت التي تواجههم أثنام العما ,ويشعر

المرؤوسون بالثقة والوءم واإلعجاب واءحترام لقائدهم ,والقائد استطيع تحفيح مرؤوسيه بتنشيط اقظتهم تجاه ا مور المهمة وا ساسية ,وك لك
تجاه قيمة عملهم وم انته باعتبار أن أهداف المنظمة م ملة هدافهم (.)26تسعي القيادة التحويلية إلي اءرتقام بالمنظمة وا فراد إلي وضع
أفضا في المستقبا من خزي تعحيح قيم التايير وتطوير مهارات العاملين لتحقيد ا هداف المنشودة للمنظمة ،فالقائد التحويلي يركح علي

اءهتمام باحتياجات المرؤوسين وتحقيقها مع إعادة ترتيبها ،كما َّ
أن القيادة التحويلية تتطلب مستويات عالية من التففير العقلي والتضحيات,
ومشاركة المرؤوسين في تحقيد ا هداف المهمة ,والقيم المشتركة(.)27

املبحث الثاني عناصر القيادة التحويلية وصفات القائد التحويلي
املطلب األول عناصر القيادة التحويلية

للقيادة التحويلية عدة عناصر وهي :

 -1التأثير المثالي أو الفاريحما :وذلك بأن احظي القائد بدرجة عالية من اءحترام والثقة واإلعجاب من قبا تابعيه؛ وذلك ن القائد وفقاُ له ه
ال اصية اسلك دو اٌر مثالياُ اجعا منه نموذجاُ اقتدى به التابعون.
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 -2اءهتمام الفردي :وذلك من خزي تعاما القائد مع ا تباع بطرق م تلفة ,بالتعرف علي حاجاتهم الفرداة ،وبالتالي َتوكا المهام إليهم وفقاُ
ل صائصهم واستعداداتهم الش صية.
 -3الحفح ال هني :إذ اجب أن تعما القيادة علي إثارة العاملين للتففير بطرق وأساليب جديدة في حا المش زت ,وات اذ الق اررات بطريقة
إبداعية ,واست دام التففير المنطقي ,وذلك من خزي ربط ا شيام بعللها قبا اإلقدام علي أي ممارسة أو تصرف.
 -4الحفح اإللهامي  /الدافعية اإللهامية :فالقيادة عبارة عن رموز لتوجيه الجهود ,وزيادة الوعي والفهم با هداف المطلوب تحقيقها لنجاح
المنظمة ،فأفعاي القادة تؤثر في ا تباع علي اءحت ام بهم.

 -5التم ين اإلداري :القائد التحويلي اقوم بتفويض سلطة ات اذ القرار إلي موظفي الصفوف ا مامية ,وتعحيح روح المشاركة في العما بهدف
تحسين ال دمات ,واءرتقام بمستويات ا دام(.)28

املطلب الثاني صفات القائد التحويلي

يتسم القائد التحويلي بصفات كثيرة ,أهمها:

• للقائد التحويلي حضور قوي وجاذبية مؤثرة ,وثقة عالية بالنفس.

• القائد التحويلي له مصداقية فا فراد يؤمنون بنحاهة واستقامة القائد.

• يتمتع القائد التحويلي بقدرته العالية علي اإلصاام واءنتباه لما اقوله اآلخرون باإلضافة إلي التركيح الفبير علي ا مور المهمة في المواقف
التي يواجهها من خزي تحديد ا ولويات التي اقوم بها.
• يتسم القائد التحويلي بالشجاعة وتحما الم اطرة ,مع رفض الوضع الاير مزئم.
• للقائد التحويلي أساليب إلهامية استطيع من خزلها استثارة عقلية مرؤوسيه.

• القائد التحويلي اشعر أعضام المجموعة بالقدرة والثقة بالنفس وإدراك ال ات.
• القائد التحويلي متم ن في اءتصاي فهو ا اطب ا فراد وفقا ل صائص كا فرد وتركيبته النفسية والثقافية.
• القائد التحوي لي اقوم بمساعدة ا تباع ,وتم ينهم من تطوير أدائهم ,وتحقيد نقلة نوعية للمنظمة.
• يرتقي القائد التحويلي بحاجات المرؤوسين إلي أعلي المستويات من خزي التدريب ,ويقدم النصح واإلرشاد لهم.
• القائد التحويلي له رؤية مستقبلية للمدى ال ي اجب أن تبلاه اإلدارة أو المنظمة مستقبزً وكيف تبلاه.
• اقوم القائد التحويلي بإاجاد ثقافة إنجاز في بيئة العما مبنية علي القيم ا خزقية(.)29

املبحث الثالث معوقات القيادة التحويلية وطرق مواجهتها
املطلب األول معوقات القيادة التحويلية

معوقات ممارسة القيادة التحويلية كثيرة ,منها:

-1المعوقات التنظيمية واإلدارية:

وتتضمن العواما التي تتعلد بالتنظيم اإلداري التي قد تحوي دون تحقيد القيادات في ا جهحة الح ومية في تحقيد أهدافها ,ومن أهم المعوقات:

• ش ا المنظمة وحجمها ونوعها.

• المركحية الشديدة وعدم تفويض السلطة.
• عدم وضوح اءختصاصات وتداخلها.
• ضعف التنسيد بين اإلدارات والوحدات وا قسام.
• ضعف الت طيط اإلداري.

• عدم توفر المعلومات الززمة ءت اذ الق اررات.
• البيروقراطية وتباين وتعقد اإلجرامات.
• غموض وجمود ا نظمة واللوائح.
-2معوقات مرتبطة بمعايير اختيار وتعين وترقية القيادات اإلدارية:
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عدم وجود معايير واضحة للتعين أو الترقية تعتبر من أبرز المعوقات لممارسة القيادة التحويلية واعتماد القيادة علي سنوات ال برة ,وعلي تولي

مناصب إدارية سابقة ،وال ي نتج عنه عدم توافر الفوادر القياداة ذات الففامة والفعالية العالية.
-3المعوقات الثقافية:

يؤثر النمط اإلداري والثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة في ات اذ الق اررات ,وحا المش زت؛ وذلك ن القيم والمعايير واءعتقادات تؤثر
بدرجة كبيرة علي النمط ال ي است دمه المديرين(.)30

املطلب الثاني طرق مواجهة معوقات القيادة التحويلية

حتي يتالب القائد التحويلي علي المعوقات ويحد من تأثيرها علي ممارسة خصائص القيادة التحويلية في ا جهحة الح ومية ,يتطلب منه تايير

موقفه وأسلوبه القيادي بأسلوب أكثر مرونة وإقباءُ علي التاير؛ ليتم ن من السيطرة علي مجريات ا مور في المنظمة وتحقيد أهدافها من

خزي:

 -1التعاما مع العاملين من منطلد الحاجة إلي مساعدتهم له وللمنظمة.
 -2بنام الثقة والعزقة الطيبة مع العاملين.
 -3وضع خطة إستراتيجية للمنظمة.

 -4العما علي تحقيد نتائج تفوق التوقعات.
 -5تحفيح وتشجيع العاملين في المنظمة.

 -6التأثير علي العاملين من خزي بث روح الفريد الواحد بين العاملين في المنظمة.
 -7إقامة نظم إلدارة المعلومات لتحويد المستويات اإلدارية الم تلفة بالمعلومات الصحيحة.
 -8القدرة علي التفريد بين أسلوب اإلدارة التقليداة وأسلوب القيادة ال ي يتبناه.
 -9العما علي إشباع احتياجات العاملين اإلنسانية المتعلقة بالتايير والتطوير

()31

.

املبحث الرابع دور القيادة التحويلية يف جودة احلياة الوظيفية
املطلب األول تعريف جودة احلياة الوظيفية وأهميتها

 أوالً :تعريف جودة الحياة الوظيفية:تعرف جودة الحياة الوظيفية بأنها :مجموعة من العمليات المتفاملة والم ططة والمستمرة والتي تستهدف تحسين م تلف الجوانب التي تؤثر
علي الحياة الوظيفية للعاملين وحياتهم الش صية ،وال ي اساهم بدوره في تحقيد أهداف المنظمة والعاملين فيها والمتعاملين معها (.)32
وعرفها الباحث أسامة البلبيسي بأنها :السياسات واإلجرامات والعمليات التي تنف ها المنظمة بهدف تطوير وتحسين الحياة الوظيفية ,والش صية
للعاملين فيها ,ال ي ينع س بدوره علي أدام المنظمة ,وا فراد إاجابيات ,وب لك تحقد المنظمة أهدافها وتطلعاتها ,وفي نفس الوقت تلبي وتشبع

رغبات عامليها ,مما اضمن استم اررية نجاح المنظمة ,وحصانتها ضد الفثير من ا زمات (.)33

وتتحقد الجودة ب لد بيئة عما تتوافر فيها جميع العواما الماداة والمعنوية التي تنع س علي الموظف فيشعر با مان الوظيفي فيب ي أقصي
جهد ل دمة المنظمة (.)34
ثانيا :أهداف جودة الحياة الوظيفية:
 ًترتبط جودة الحياة الوظيفية بالموارد البشرية للمنظمة  ،وأن اءستفادة والمنافع التي احصا عليها العاملون والتي تعطي مؤشرات ملموسة عند
أدام وظائفهم بطريقة جيدة تعتبر طريقة قياس لجودة الحياة الوظيفية لدى المنظمة,كما أن جودة الحياة الوظيفية تهدف لجعا المنظمة مركح
ج ب واستقطاب الففامات المميحة ويحداد فيهم الوءم واءلتحام لشعورهم.

عليه ام ن القوي تساهم جودة الحياة الوظيفية في تحقيد عدة أهداف منها:

• زيادة ثقة العاملين.
• المشاركة في حا المش زت.
• زيادة الرضا الوظيفي.

• زيادة اإلنتاجية وا رباح.
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• زيادة الفاعلية التنظيمية.



• تنمية قدرات المنظمة علي توظيف أش اص أكفام.
• تساهم في توفير بيئة عما أكثر مرونة ووءم ودافعية.
• توفير ظروف عما محسنة ومطورة للموظفين.

• إحداغ توازن وانسجام بين الحياة الوظيفية لألفراد وبين حياتهم الش صية والعائلية(.)35
 -ثال ًثا :أهمية القيادة التحويلية في تحقيق جودة الحياة الوظيفية :

يتطلب تطبيد برامج جودة الحياة الوظيفية وجود قيادة تضفي الدامقراطية في م ان العما ,كما ينباي للقادة الرغبة في مشاركة صزحية ات اذ

الق اررات مع موظفيهم ,ومنحهم فرصة التعبير عن آرائهم والمشاركة في جميع أنشطة المنظمة بفعالية ,ومساعدتهم علي التايير والتطوير بما
يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم لرفع فرص اإلنتاجية في محيط العما.كما أن وجود قيادة تعارض ات اذ ق اررات لصالح موظفيها وتدعي
عدم حاجة موظفيها للتطوير اساهم في عدم تحقيد الرضا الوظيفي (.)36فالقائد التحويلي في أي منظمة اعما علي إاجاد رؤية جديدة وواضحة,

ويشجع تطور ا فراد ,ويعما علي تحويدهم بتا اة راجعة في مجاي عملهم بش ا دوري ,ويرفع الروح المعنوية لألفراد عبر مفاهيم التعاون

والعدالة والثقة المتبادلة في أجوام المنظمة (.)37ويرى الباحث َّ
أن القيادة التحويلية لها دور كبير في تحقيد جودة الحياة الوظيفية من عدة

جوانب ولفن اقتصر علي أمرين وهما  :ا وي  :دور القيادة التحويلية في التم ين اإلداري ,والثاني  :دور القيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري

املطلب الثاني دور القيادة التحويلية يف التمكني اإلداري

 أوالً :تعريف التمكين اإلداري:اختلفت تعريفات التم ين اإلداري حيث تناوله الفثير من الباحثين من عدة اتجاهات ,ومن تلك التعريفات تعريف الباحث قدري معراج بأنه:

إتاحة الفرصة لآلخرين في زيادة قدراتهم الفرداة والجماعية من خزي توسيع نطاق تفويض السلطة التي تهدف إلي إعطام ا فراد الحرية
اإلدارية في عملية ات اذ الق اررات وحا المش زت واءستفادة من قدرات ومواهب وإبداعات العاملين وتس يرها في خدمة العما أو الوظيفة

والتأكيد علي أهمية العما الجماعي دون تدخا مباشر من اإلدارة مع توفير البيئة المناسبة لنموهم وتأهيلهم مهنيا مع الثقة التامة بهم(.)38

ويعرَّف ك لك بأنه حالة ذهنية تولد لدى الموظف شعور بالتحفيح وتعحيح الدافعية علي العما والثقة بالنفس ,وتنمية القدرة علي ات اذ القرار
لداه(.)39

ثانيا :دور القيادة التحويلية في تحقيق التمكين للموظفين:
 ًتعد القيادة الت حويلية عملية اسعي من خزلها القائد والتابعين إلي النهوض ب ا منهم ا خر للوصوي إلي أعلي مستويات الدافعية وا خزق,
ومن خزي ذلك ويستطيع استطيع القائد التحويلي أن ااير معتقدات أتباعه وأهدافهم .ويمثا التم ين أحد السمات الجوهرية للقيادة التحويلية،
حيث أن اءفت راض الرئيس في ففرة التم ين أن سلطة ات اذ القرار اجب أن يتم تفويضها للموظفين في الصفوف ا مامية لفي ام ن تم ينهم
لزستجابة بصورة مباشرة لطلبات العمزم ومشاكلهم واحتياجاتهم .ويتضح من ذلك أن ففرة التم ين تتطلب الت لي عن النموذج التقليدي للقيادة
ال ي يركح علي التوجيه إلي قيادة تؤمن بالمشاركة والتشاور .ويتميح القائد التحويلي بأتباع أساليب وسلوكيات تشجع علي تم ين العاملين

كتفويض المسؤوليات ،تعحيح قدرات المرؤوسين علي التففير بمفردهم ،وتشجيعهم لطرح أففار جديدة وإبداعية.فالقادة ال ين يتمتعون بسلوك
تحويلي لديهم القدرة علي إمداد مرؤوسيهم بالطاقة واإللهام لتم ينهم من التصرف عن طريد إمدادهم برؤية للمستقبا بدءً من اءعتماد علي
أسلوب العقاب والم افآت .فالقيادات التي تملك الرؤية ام ن أن ت لد مناخ المشاركة وتهيئ الظروف المساعدة للتم ين عن طريقها استطيع

الموظفين أن اأخ وا عل ي عاتقهم السلطة ءت اذ الق اررات التي تعما علي تحقيد الرؤية ,وبجانب إمداد الموظفين بالرؤية ،فالقيادة التحويلية
تتميح بقدرتها علي خلد السلوك اإللهامي ال ي اعحز الفاعلية ال اتية للعاملين للوصوي إلي الهدف (.)40

املطلب الثالث دور القيادة التحويلية يف اإلبداع اإلداري

 -أوال :تعريف اإلبداع اإلداري:

تعددت مفاهيم اإلبداع اإلداري وتتابين وجهات النظر حوي تحديد ماهيته ويعود ذلك اءختزف بسبب الظاهرة اإلبداعية نفسها من جهة و تعدد

المجاءت التي انتشر فيها مفهوم اإلبداع من جهة أخرى مما أدى إلي اختزف المنطلقات النظرية لموضوع اإلبداع بسبب تباين اجتهادات
الباحثين واختزف اهتماماتهم وك لك مناهجهم العلمية والثقافية ومدارسهم الففرية (.)41فيعرَّف البعض اإلبداع في ضوم العلوم اءجتماعية بأنه:
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استجابات مفردات للمتايرات البيئية وهي وسيلة إلحداغ التاير والتطوير في المنظمة.كما ينظر لإلبداع علي أنه :العملية التي تترتب ظهور
ففرة أو ممارسة أو منتج أو خدمة جديدة ام ن تبنيها من قبا العاملين في المنظمة أو فرضها عليهم من أصحاب القرار  ،بحيث يترتب عليها

إحداغ نوع من التاير في بيئة وعمليات أو م رجات المنظمة (.)42أما اإلبداع اإلداري هو :عملية ذات مراجا متعددة ينتج عنها ففرة أو عما
جديد يتميح بأكبر قدر من الطزقة والمرونة وا صالة والحساسية للمش زت وه ه القدرة اإلبداعية من المم ن تنميتها وتطويرها حسب قدرات

وإم انات ا فراد والجماعات والمنظمات (.)43وهناك من اعرف اإلبداع اإلداري بأنه محاولة إنسانية علي المستوى ال اتي للفرد أو الجماعة

ءست دام التففير والقدرات العقلية وال هنية وما احيط بها من مؤثرات ومتايرات بيئية من القيام بإنتاج سلعا أو تقدام خدمات جديدة لم اسبد

وأن أنتجت وأن تتسم بتحقيد المنفعة للمجتمع(.)44
 -ثانياً :سمات الشخصية المبدعة:

 -1مجموعة الصفات وال صائص العقلية :وتتمثا في الطزقة والمرونة واءصالة وال كام والحس في تلمس المش زت.
 -2مجموعة الصفات وال صائص النفسية :وتتمثا في الثقة بالنفس وقوة العحيمة وحب الماامرة  ،والقدرة العالية علي تحما المسئوليات وتعدد
الميوي واءهتمامات.

 -3مجموعة الصفات و ال صائص المتفرقة :وتتضمن حب اءستفشاف واءستطزع والقرامة والمزحظة والتأما ،والقدرة دائما علي التالب
علي العوائد(.)45

 -ثالثاً :دور القيادة التحويلية في تحقيق اإلبداع اإلداري:

تواجه المنظمات المعاصرة وءسيما في الدوي النامية تحداات كبيرة تفرضها المتايرات وا حداغ المتزحقة ،ل لك تبدو الحاجة ملحة إلي وجود
قيادة إدارية واعية وقادرة علي تفعيا دور الموارد البشرية في المنظمة من خزي تنمية القدرات اإلبداعية ومهارات التففير اإلبداعي لدى

الموظفين لمواكبة تلك التطورات المتسارعة والقدرة علي استشراف المستقبا.وبما َّ
أن نجاح العما اإلبداعي في أي منظمة استلحم توفير اإلدارة
الجيدة له ا اءبداع  ،التي تساعد بدورها علي ترجمة اإلم انات اإلبداعية إلي سلوك حقيقي في المنظمة  ،فوجود القيادة اإلدارية الناجحة تسعي

لتوفير المناخ المزئم لإلبداع من خزي تحويا ا إلم انات اإلبداعية لدى الفرد أو الجماعة أو المنظمة ءت اذ الق اررات والحلوي اإلبداعية لحا
المش زت القائمة (.)46وقد أكد كثير من الباحثين علي أهمية دور القيادة نمطاً وسلوكاً علي اإلبداع وابتفار المرؤوسين وفيما يلي نستعرض
دور السلوك القيادي التحويلي في تحقيد القدرات اإلبداعية لدى العاملين  ،وذلك من خزي التطرق إلي عناصر القيادة التحويلية كز علي
حده(:)47
-1التأثير الكارزماتيكي (صفات القائد الشخصية):

استطيع القائد أن اجعا من نفسه نموذجاً لروح اءبتفار ،ولفن ذلك ء اعني ان يتصف القائد مقدرة ف ة علي اإلبداع  ،و أنما المقصود قدرته
علي تعليم أهمية اءبتفار وإلهام اآلخرين(. )48فالصفات الش صية للقائد لها تأثير كبير علي فتح المجاي أمام المرؤوسين لألبداع واءبتفار ،
فالقدرة علي اءقناع من السمات ا ساسية التي اجب أن يتحلي بها القائد ويجب علي القائد إثارة حماس اآلخرين لإلبداع واءبتفار(.)49وتعد

الثقة بالنفس وبعد النظر من السمات الهامة والمؤثرة في سلوك القائد فمن خزلها استطيع القائد غرس ثقة الموظفين بأنفسهم  ،وتشجيعهم علي
عدم التقيد بالمألوف وال برات السابقة ويتيح لهم فرصة التففير والتأما وذلك من خزي إتاحة الفرصة للمشاركة وإبدام الرأي و ات اذ بعض
الق اررات(.)50
-2الدفع واإللهام أو التحفيز الملهم:

أن اهتمام القائد بالعما  ،وحرصه علي أدام المهام بأفضا طريقة مم نة لن يتحقد له النجاح أن لم ا ن قدوة لمرؤوسيه في الدقة والوضوح

وتنفي التعليمات  ،ويعد الوضوح من أهم صور اهت مام القائد بعمله ،حيث تقدام القائد صورة واضحة ومقنعة علي رؤيته أو شعوره علي ما

اجب أن تفون عليه اإلدارة وما يتوقعه من اءفراد ال ين اشرف عليهم في تحقيد ه ا التصور اعطي انطباعا بالثقة به كقائد  ،ومن ناحية

أخرى يدفع المرؤوسين إلي تنمية قدراتهم وم اناتهم للوص وي لما هو مطلوب منهم  ،وأن قدرة القائد علي إذكام روح التنافس بين الموظفين
تساعد علي استثارة قدراتهم اإلبداعية الفامنة للوصوي علي اقتراحات وأففار تتسم بالجدة وا صالة(.)51

-3التشجيع اإلبداعي:
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تتيح درجة الحرية التي امنحها القائد لمرؤوسيه الشجاعة علي اإلبداع واءبتفار ,فإعطام فرصة للعاملين إلبدام الرأي وطرح المقترحات والمشاركة
في حلوي المش زت اإلدارية تمثا م اطبة إاجابية لمشاعر وسلوك العاملين مما اعحز الثقة المتبادلة بين القائد ومرؤوسيه ( ,)52فالمشاركة

تدفع العاملين إلدراك مدى أهميتهم في بيئة العما مما تجعلهم يب لون قصار جهدهم إلي تحسين العما وتطويره بإظهار كا ما عندهم من

طاقات إبداعية (.)53ك لك اعد تفويض القائد اإلداري لبعض صزحياته لمرؤوسيه عامز مساعدا لتطوير وتنمية القدرات اإلبداعية شريطة أن
يتعدى التفويض الواجبات البسيطة إلي تفويض القدرة والنفوذ (.)54
 -4االهتمام باألفراد:

تعود قدرة المؤسسة علي تحقيد أعلي قدر من الففامة واإلنتاجية إلي ما ام ن تحقيقه من بيئة عما متميحة اسودها روح ا لفة واءحترام ,وقد
أشارت العديد من ا بحاغ في ه ا المجاي أن أهم سمة للقادة الناجحين هي كفامتهم في بنام عزقات جيدة مع الموظفين ( ,)55ف لد بيئة

اجتماعية تساعد علي اإلبداع واءبتفار داخا في المنظمة ( ,)56ولعا أهم ما يحيد ثقة المرؤوسين ويرفع معنوياتهم هو مدى اهتمام قائدهم بهم
مما يدفعهم إلي ب ي المحيد من الجهد والتففير والمساهمة في حا المش زت بطريقة إبداعية( ,)57فالقيادة التحويلية لها الدور الفبير في تهيئة
وتش يا وتطوير المناخ التنظيمي لإلبداع وذلك من خزي العما علي تبني سلوكيات تساعد علي اءرتقام بقدرات الموظفين وتشجيع علي

تطوير اءتجاهات اإلبداعية عندهم(.)58

اخلامتة
الحمد هلل رب العالمين ,ثم الصزة والسزم علي المبعوغ رحمة للعالمين قائد الار المحجلين وعلي آله الطيبين وأصحابه أجمعين وعلي التابعين

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ..وبعد.في ختام ه ا البحث المعنون بع " القيادة التحويلية ودورها في جودة الحياة الوظيفية " ال ي هدف

إلي التعرف علي القيادة التحويلية وأثر تطبيقها في ا جهحة الح ومية علي ا فراد والمجتمعات وقد أجاب البحث علي التساؤءت التالية :ما هو

مفهوم القيادة واإلدارة والفرق بينهما ,وما أهمية القيادة ومستوياتها ,وبماذا تعرف القيادة التحويلية ونشأتها وأهميتها ,وما هي عناصر القيادة
التحويلية وما هي صفات القائد التحويلي ,وما هي معوقات القيادة التحويلية وما طرق مواجهتها ,وما دور القيادة التحويلية في جودة الحياة

الوظيفية ؟ وقد است دم الباحث المنهج اءستقرائي الوصفي متوصزً إلي نتائج عديدة أهمها:

 -1مهما اختلفت تعريفات القيادة إء أنها تتفد علي مدى فعالية التأثير علي اآلخرين.

 -2عدم معرفة الفثير الفرق بين المدير والقائد ء ينفي وجود فروقات جوهرية ,واختزفات ج رية بينهما.

ُّ -3
تعد القيادة الحجر ا ساس في كا المنظمات والهيئات الح ومية تحقد من خزلها أهدافهم المنشودة مهما تايرت البيئات وتنوعت التحداات.
 -4سبب اختزف الفثير من المن ظرين في علم اإلدارة والقيادة في تعريف القيادة التحويلية هو اختزف وجهات النظر فيها والاموض ال ي

تفون حوي ه ا المصطلح.

 -5تساهم القيادة التحويلية في إحداغ التايير الحقيقي المتفاما في ا جهحة الح ومية.
 -6تسعي القيادة التحويلية إلي اءرتقام بالمنظمات وا فراد من خزي تعحيح القيم وتطوير المهارات.
 -7تنوعت عناصر القيادة التحويلية متمثلة في كاريحما القائد التحويلي وتم نه إداريا واهتمامه بالعاملين في المنظمة مع تحفيحهم ب ا ا ساليب

والطرق.

 -8تنحصر معوقات القيادة التحويلية في الناحية اإلدارية التنظيمية وفي تعيين القيادات اإلدارية في المؤسسات.
 -9يتطلب التالب علي معوقات القيادة التحويلية جهدا من القائد التحويلي متمثز في قدرته علي احتوام العاملين ومدى تأثيره عليهم.

 -10للقيادة التحويلية دور كبير في تحقيد جودة الحياة الوظيفية وذلك من خزي التم ين اإلداري وذلك بالت لي عن القيادة التقليداة التي
تمنع الموظفين من المشاركة في ات اذ الق اررات التي تعما علي تطبيد رؤية المنظمة ورسالتها وأهدافها .

-11

للسلوك القيادي التحويلي أهمية كبيرة في إظهار القدرات اإلبداعية الفامنة لدى العاملين .

وتوصل الباحث في بحثه لتوصيات منها:

 -1إعداد برامج تدريبية بش ا مستمر للعاملين في ا جهحة الح ومية للمساهمة لحيادة قدرتهم اإلبداعية في مواكبة المستجدات المستقبلية ،وتأهيا
المديرين ال ين يتصفون بالسمات الش صية المتدنية.

 -2الحد من المركحية في العما من خزي تم ين ا فراد ذوي الففامة العالية وال ين احملون المؤهزت والمهارات الفائقة في ات اذ الق اررات.
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 -3أن تعما القيادات العليا في ا جهحة الح ومية علي بنام نظام عادي للحوافح؛ لتشجيع القيادات علي ب ي الجهد لتطوير ا دام بصورة

مستمرة.

 -4وضع شروط موضوعية وضوابط مقننة ءختيار القادة اإلداريين ،كتحديد الدرجة العلمية ,وال برات العملية ,ومراعاة السمات الش صية,
والتوجهات التطويرية ,وذلك من خزي لجنة عليا تقوم ب لك.
 -5تعحيح دور الجامعات ومعهد اإلدارة لتصبح بيوت خبرة محلياُ ودولياُ في إعداد القيادات اإلدارية.
-6تفعيا دور القيادات اإلدارية في تطوير وتنمية مهارات وقدرات المرؤوسين.
وصلي هللا وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين
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