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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

 
 
للوظائف   عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي    اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 : الملخص

. وانقسمت الدراسة إىل عدد من  ي إدارة التغيي  التنظيىمي
ز فز هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور القادة التحويليي 

، النقاط،   تناولت األوىل تعريف القيادة التحويلية. وكشفت الثانية عن أبعاد القيادة التحويلية ومنها التأثي  المثاىلي
. وعرضت الثالثة وظائف ومهام القائد التحويىلي  ز ، والتمكي  ز الروحي واإلثارة الفكرية، واالعتبارات الفردية، والتحفي 

، وقدرته عىل إقناع ي منظمته   ومنها، إدراك الحاجة للتغيي 
، واختيار النموذج المالئم للتغيي  فز األتباع بالحاجة للتغيي 

ز النماذج الفكرية المتاحة والمالئمة لظروف منظمته، وإدارة المرحلة االنتقالية والتعامل معها بحكمة ودراية  من بي 
. واختتمت الدراسة بالتأكيد عىل أن القادة التحويليون يستخدمون قوة شخصيتهم ومهاراتهم   لتكتمل عملية التغيي 

ي من خالل إظهار القيم األخالقية والمثل العليا، 
امهم العاطفز ز ز أتباعهم، ويسعون لكسب ثقة أتباعهم والي  لتحفي 

مما يحفز األتباع للتضحية بمصالحهم الشخصية لصالح المنظمة، وعليه فإن النموذج القيادي األفضل هو نموذج 
 تابعة فرص النمو. يستطيع الحفاظ عىل الموارد، مع م

 

Abstract : 

The study aimed to identify the role of transformational leaders in managing organizational change. The 

study was divided into a number of points, the first dealt with the definition of transformational 

leadership. The second revealed the dimensions of transformational leadership, including ideal 

influence, intellectual excitement, individual considerations, spiritual stimulation, and empowerment. 

The third presented the functions and tasks of the transformational leader, including realizing the need 

for change, his ability to convince followers of the need for change, choosing the appropriate model for 

change in his organization from among the intellectual models available and appropriate to the 

circumstances of his organization, managing the transitional phase and dealing with it wisely and 

knowledgeably to complete the process of change. The study concluded by emphasizing that 

transformational leaders use the strength of their personality and skills to motivate their followers, and 

seek to win the trust of their followers and their emotional commitment by showing moral values and 

ideals, which motivates followers to sacrifice their personal interests for the benefit of the organization, 

and therefore the best leadership model is a model that can conserve resources, with Pursue growth 

opportunities. 
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 : المقدمة

بنج  اح  وت  سوقها  والت  زام  ب اخالص  تعتنقه ا  واض حة  برؤي ة  تتمت ع  الت ي  القيادة  تلك  إذا  التحويلية هي  القيادة  إن 
ك االحالم لالخ رين(، وي شارك االخ رين   االفك  ار والتطلع  ات )الت  ي ق  د تب  دولالخ  رين ي  ستطيع القائ  د إن يتق  دم بط  رح  

ه ذه ف ي  التح ويىلي  القائ د  اليت ردد  والتطلع ات.  االح الم  تل ك  واالستعداد   ف ي  المخاطر  واتخاذ  التقليدية  األطر 
ي سبيل تحقيق تلك التطلعات والرؤى. 

 للتضحية فز

 مفهوم القيادة التحويلية: 

فالقائ د التح ويىلي يتح رك ف ي عمل ه م ن خ الل نظ م قيمي ة ارس خة كالعدال ة واالس تقامة والقيم الداخلية قيم اليمكن 
 اإلف راد. وم ن خ الل التعبي ر ع ن تل ك المع ايي  الشخ صية يوح د القائ د التح ويىلي أتباع ه 

ز التفاوض حوله ا أو تبادله ا ب ي 
يغي ر مع ان  ز وي ستطيع  وقد مي  واهدافهم.  التحويلي ة  باحثون تق داتهم  والقي ادة  اإلجرائي ة  القيادة  من  ز  نوعي  ز  بي 

ي االخر وذلك 
ز الرئيس والمرؤوس حيث يؤثر كل منهم فز فالمب دأ ال رئيس ل نمط القيادة االجرائية تبادل المنافع بي 

ء ذو قيمة كما تعرف القيادة التحوي ي
ز عىل شر ز القائ د بان يحصل كل من الفريقي  لية ه ي م ستوى م ن التع اطي ب ي 

عىل درجة عالية من القوة والتاثي  بحيث ترفع من التفاعل والتغيي  داخ ل القائ د   واالتب اع ي ؤدي ال ى بن اء عالق ة
بالحاج ة   واالتب اع ف ي آن مع ا أن القي ادة التحويلي ة ت شارك ف ي عملي ات تت ضمن خط وات متتالي ة. وت شمل االعت راف
الق  يم لتغيي  ر  ي  سغ  الفع  ال  القائ  د  وأن  مؤس سي  عم ل  التغيي ر  وجع ل  جدي دة  رؤي ة  ايج اد  االساس ية   للتغيي ر, 

 وبالت اىلي يك ون ل ديهم االس تعداد الداء م ستويات عالي ة تف وق الم ستويات. 
ز  واتجاه ات الت ابعي 

منظمات مستقرة   التحويلية تسغ دائما اىل التغيي  والتطور واليمكن ان تجد نف سها ف ييتضح من ذلك أن القيادة 
ي م ن م شاكل والقائ د التح ويىلي اليرض ى بم ا ه و موج ود وم ا ه و ق ائم، واليع د نهاية المطاف مهما كان جيدا 

والتع ائز
 . ه وت صوراته للمنظمةلذلك ي سغ إل ى تغيي ر الوض ع ال راهن بم ا يتناس ب م ع رؤيت 

الت ي تح رص عل ى ع ن تل ك  ال سلبية ه ي  القيادة إيجابية أو سلبية فالقيادة  يتعلق االتب اع   ومن الممكن إن تكون 
ر هذا النوع من القيادة  بشخ صها بحي ث يتمث ل االش باع والرض ا عن د االتب اع عب ر وج ود القائ د نف سه، واليخف ى ضز

ي القائد حت  تنهار المؤسسة ويتفرق االتباع وتتبعث رحيث انه ما عن ي
االهداف. إما القيادة االيجابية فهي تلك   ختفز

ي ت ستطيع ع ن تم سك بي د االتب اع ال ى منطق   ة ي ستطيعون
السي  فيها بمفردهم بحيث يصبح التعلق باالفكار   الت 

كة للجمي ع وال ى  القياد  ول يس باالش خاص. ويتعل ق كالمن ا به ذا الجان ب م ن ي ته دف ال ى تحقي ق اه داف م شي 
ة الت 

 وليس للقائد وليس بشكل فردي.  تط وير ال رؤى المفي دة للقائ د ولم ن يتبع ه

 أن القيادة التحويلية تتضمــن اربعة أبعاد: 

( حي  ث ت  صف س  لوك القائ  د ال  ذي يحظ  ى باعج  اب واحالجاذبيــة ز ويتطل ب   ت  رام وتقدي    ر: )الت  أثي  المث  اىلي التابعي 
قب   ل ز  الت ابعي  احتياج ات  وتق ديم  القائ د،  قب ل  م ن  المخ اطر  ف ي  الم شاركة  للقائد،   ذل ك  الشخصية  االحتياجات 

 . ي
 والقيام بترصفات ذات طابع أخالف 

اللهـامي  فالحفـز  تثي ر  الت ي  القائ د  وس لوكيات  ت رصفات  عل ى  البع د  ه ذا  يرك ز  ح ب:  ز  الت ابعي  وتلك    ي  التحدي 
واستثارة روح الفريق من   السلوكيات تعمل عىل إيضاح التوقعات, وتصف أسلوب االلت زام لاله داف التنظيمي ة،

 .خالل الحماسة والمثالية
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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كل بطريقة  المشا   : وفيه ا يعم ل القائ د التح ويىلي عل ى البح ث ع ن االفك ار الجدي دة وت شجيع ح لاالسـتثارة الفكريـة
, ودعم النماذج الجديدة والخالقة الداء العمل.  ز  إيداعية من قبل التابعي 

خاص الحتياجات   : وتظهر هذه الصفة من خ الل أس لوب القائ د ال ذي ي ستمع بلط ف وي وىل اهتم ام االعتبار الفكري
اتيجيات التقدير واالطراء.  ز وكذلك إنجازاتهم من خالل تبتز إسي   التابعي 

: أن مك   ونات القيادة التحويلية هي

ز عل ى القائ د ان يك ون ق ادرا عل ى االف صاح ع ن رؤي   ة ح   ول الم ستقب  ل ويح دد توقع ات عال   ية ويخط  ط  الرؤيــة : يتع ي 

 ل   سلوكيات تت   الءم م  ع تحقي ق تل ك التوقع   ات. 

ز عل  ى تولي  د الثق  ة واالحت   رام إذ ان: وه  ي ق  درة الق  ادة التحأســلوب االتــصال الفعــال ز     ويلي  اس   لوب الق   ادة الت    حويلي 
ز ذهني   ا    ي   جب ان يحف   ز ويثي   ر المرؤس    ي 

ن  والتعبي ر والتع اطف معه م    : ينبغ  ي ان يك ون القائ د التح ويىلي ق ادرا عل  ى ان يمك ن االخ  رين م  ن خ  الل دعمه مالتمكـير
ين.  ز  ع ن الثق ة به م ب ان يعط يهم اإلح ساس ب انهم يع املون كأش خاص متمي 

ز وتركي ز جه ودهم عىل تحقيق االهداف. تنفيذ الرؤية ز ان يكونوا قادرين عل ى تن شيط الت ابعي   : عىل القادة التحويليي 

: كما ان هناك عنارص أساسية أخرى تتكون منها القيادة التحويلية يمكن    ي
 إيجازها بما يأت 

1-   :  المقدرة عىل التأثير

ي يتمت   ع به ا القائ د بحيث يس تطيع ان يجذب األخري ن إىل أفكاره ورؤاه .ولديه الثقة بالنفس واالقتناع 
الجاذبية الت 

ز وينم ي الحس ا ي نفوس المرؤس ي 
از فز ز لرساىلي باالفك ار الت ي يحمله ا والعزم والرؤية المستقبلية يزرع القائد واالعي 

كما يتسم القائد هنا بديناميكية عالية واستعداد متواصل وب  هذا يصبح ق دوة م ستمرة وم ؤثرة لألخ رين  .ف ي ذواته م  
ز واالهتم ام به ا ب صورة فردي ة.  االهتمام الفردي  مقدرة القائد عل  ى فهم احتياج ات وتطلع ات المرؤوس ي 

 االشباع العقىلي 

القائ  د بتطوير مها الف رد انويقوم  الم شاكل وحثه  م عل ى االب داع بحي  ث يح س  تواصله مع   رات االف راد ف ي ح  ل 
ي والثقاف  ي .وان يك ون ق ادرا عل ى شح  ذ افك ارهم وترقي ة ثقافتهم والسمو 

القائ د واحتكاكه به يؤدي ال ى تط وره ال ذهتز
 بهم اىل مستويات جديدة من التفكي  واالبداع. 

  االفراد االلهام عند 

ي بااللهام هن ا الق درة عل ى ب ث الحرك  ة وال وغي والحافزي ة. والقائ د المله م يمتل ك ف ي الع ادة
ح ساسية وفهم ا    ونعتز

ي بث   للمح يط ال ذي يعم ل ب ه وفهم ا لق درات وحاج ات وتطلع ات االخ رين بحي ث ي ستطيع ان
يوظف هذا الفهم فز

ز المتمي وين ه م ام ا مول ودون بتل ك ال صفات او  روح العمل والنشاط والتحدي   ي ويقال ان القادة التح ويليي  االيجائ 
بوي ة الت ي رافق ت ن شأتهم. غي ر ان ه  ان ه اتيح ت له م فرص ة اكت سابها ف ي س ن مبك ر نظ را للظ   روف االجتماعي ة او الي 

 لمهمة يمكن اكتسابها عي  الممارسة والتدريب. بامكانن ا االتفاق بأن بعض الصفات القيادية التحويلية ا
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز
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موقع قيادي   فالتدريب عىل مهارات التواصل واالقناع والحوار )مثال( يزيد من الفاعلية القيادية ألي انسان ف ي  
متمي ز قائ د  ال ى  ان سان  القي  ادي واالداري ال تدغ قدرتها عىل تحويل كل  التدريب  تط وير   ومراكز  ت ستطيع  وانه ا 

من  اىل  فقط  تحتاج  الت ي  الكامن ة  الطاق ات  واب راز  ب ل  ل ديها  ز  المت دربي  م ن  الكثي ر  عن د  قيادي ة  مه ارات 
 يكتشفهاويتعهدها بحسن الرعاية. 

ي إدارة التغيير 
ن
 دور القيادة التحويلية ف

القي ادة الحالي ة, نحدي د التغيي ر ال ذي يجلب ه ويع د تحقي ق التغيي ر س مة أساس ية للقي ادة التحويلي ة. فف ي أدبي ات  
ال ذي ي تم أحداث ه ف ي س لوكيات  ز م ن التغي رات وب شكل اساس ي عل ى التغيي ر  القائ د التح ويىلي يرتك ز عل ى أس لوبي 

ي دور القائ د التح ويىلي ف ي تغيي ر الثقاف ة  
ز . باإلض افة إل ى أن أوجز أيضا فز كي ز واتجاه ات الت ابعي  التنظيمي ة, إال أن الي 

. هناك عدد من االدوار الحاسمة للقيادة التحويلية  ز ز التابعي  ي تحفي 
ي تفصيل دور القائد التحويىلي فز

األساس ي ك ان فز
. ومن تلك األدوار.  ي عملية إدارة التغيي 

 فز

وغ -1 معن ى  ت وفر  الت ي  الق وى  الرؤي ة  وتمث ل  رؤي ة,  القي ادة  تتطل ب  الرؤيه:  ب ه  صياغة  تق وم  ال ذي  للعم ل  اي ة 
الوضع   ع ن  واض حة  رؤي ة  واي صال  ص ياغة  وب شكل  لعمله م.  أس اس  رؤي ة  له م  قادة  التغيي   وقادة  المنشأة. 
الق ادة اح د   الرؤي ة م ن قب ل  التغيي  ويعتي  صياغة وايصال  المرغوب فيه خطوة جوهرية إلنجاح  المستقبىلي 

كة للتغيي  التنظيىمي تحفز االفراد التخاذ الترصفات  العناص ر األساس ية الدارة الت 
غيي  الناجح  أهمية الرؤية المشي 

ي صورته األولي ة ق د ي سبب
ي ضوء أن التغيي  فز

 . األلم لبعض األفراد السلمية حت  فز
اتيجية: ف   إدارة التغيي   ر يج   ب أن ت   رتبط بالرؤي   ة واأله   داف  -2 اتيجية للمن  االسي    شأة فعملي  ة التغيي  ر ف  ي  االس  ي 

اتيجية ت  شبه الحل  م ال  ذي ي  ستحيل اتيجية عب ارة ع ن أداة لتحقي ق الرؤي ة   ظ  ل غي  اب االس  ي  تحقيقه, فاالسي 
اتيجية عب ارة ع ن ي تحتاجها الرؤية.  والرس الة والخط ط االس ي 

 خطط الطريق الت 

اتيجية للمنشاة, ويجب أن تالمس   انه لكي يكون التغيي  ناجحا, يجب أن ي تم ربط ه ب شكل واض ح  بالمواضيع االسي 
 :الرؤية بعض النقاط االساسية

 . لوصف لماذا نحتاج للرؤية أو لماذا نحتاج للتغيي   -العقالنية

ي المنشأة, وماذا سيقدم لهم التغيي   -أصحاب المصالح
 . مناقشة اصحاب المصالح فز

ي تدفع المنظمة للتغيي  تحديد  -أهداف األداء
 .القيم والمعتقدات األساسية الت 

 كيف سيكون البناء التنظيىمي للمنشأة أو كيفي ة العمل لتحقيق الرؤي  ة.   -العمليات والبناء التنظيىمي 

التشغيل   م ع  – أسلوب  تف اعلهم  وكيفي ة  للعم ل  األف راد  أداء  لكيفي ة  العناص ر  بع ض  لتحدي د  بعضهم   المناق شة 
 . البعض

االت صال خ الل  -3 ف ي  القي ادات  ويب رز دور  التغيي ر  تنفيذ  لنجاح  الرئيسة  العناض  أحد  االتصال  يعتي   االتصال: 
 .تنفي ذ المراح ل المختلف ة للتغيي ر لمختل ف الم ستويات اإلداري ة
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ات الالحق ة,   ز خالل المراحل االولية للتغيي  اساس لتقبلهم للتغي  ب  صورة   ويعتم د ذل ك حيث تشكل قناعة الموظفي 
داخل   المصالح  اص  حاب  م  ع  والم  ستمر  الفع  ال  االت  صال  اتيجية  اس  ي  تبن  ي  عل  ى  القي  ادات  ق  درة  عل  ى  جوهري  ة 

 المنظمة وخارجها. 

القيادة:  -4 وقناعة  ام  ز ب  الي  المنظم ة  ف ي  اإلداري ة  القي ادة  وقناع ة  الت زام  م دى  عل ى  التغيي ر  نجاح  ورة يتوقف  رصز
ز الوض ع التناف سي للمنظم ة, وه ذه القناع ة يج ب أن تت رجم ف ي  ي برن امج للتغيي ر, م ن أج ل تح سي 

الحاج ة لتبتز
ز ف ي المنظم ة, والح صول عىل   شكل دعم وم ؤازرة فعال ة م ن خ الل توض يح الرؤي ة ٕواي صالها لجمي ع الع املي 

ي المستويات ال
ام المديرين فز ز . والء والي   وسىط لتنفيذ التغيي 

ز إلنجاز العمل وف ي أي عملي ة تغيي ر يج ب أن  -5 ز والهام التابعي  ز واإللهام: ويعمل القائد الفعال عىل تحفي  التحفي 
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واإلله ام م ن خ الل رب ط هداف المنظم ة باحتياج ات األف راد وق يمهم واهتمام اتهم واالحتك ام وين شأ التحفي ز  

تحقي ق   وي ستلزم  الق صي   الم دى  عل ى  انت صارات  تحقي ق  خالل  من  التحفي ز  وين شأ   . ايجابي ة  أقن اع  للغ ة 
ي ال
. االنت صارات االعت راف وأح د مظ اهر القيادة التحويلية تتمثل فز ز ز والهام التابعي   قدرة عىل تحفي 

6-  : ز ز العاملي  ز أن   تمكي  ز واالفت راض ال رئيس ف ي فك رة التمك ي  أحد السمات الجوهرية للقيادة التحويلي ة التمك ي 
ز ف ي ال صفوف األمامي ة لك ي يمك ن تمكي نهم لالس تجابة   س لطة اتخ اذ الق رار يج ب ان ي تم تفوي ضها للم وظفي 

ة لطلب ات العم الء وم شاكلهم واحتياج اتهم، وه ذه تتطل ب التخل ي ع ن النم وذج التقلي دي للقيادة ب صورة مباش ر 
ز  ز العاملي  الذي يركز عىل التوجيه إىل قيادة تؤمن بالمشاركة والتشاور. دور القيادة التحويلية حيث يمث ل تمكي 

ز القيادة التحويلية عن القيادة التباد ي تمي 
 . ليةأحد الخصائص الت 

ز كتف ويض ز الع املي  المسؤوليات، تعزيز   حي ث يتمي ز القي ادة التحويلي ة بأتب اع أس اليب وس لوكيات ت شجع عل ى تمك ي 
ز عىل التفكي  بمفردهم , وتشجيعهم لط رح افك ار جدي دة وايداعي ة فالقي ادات الت ي تمل ك الرؤي ة  قدرات المرؤوسي 

ز أن يأخ  ذوا يمك ن أن تخل ق من اخ الم  شارك ز الت  ي ع  ن طريقه  ا ي  ستطيع الم  وظفي  ة وتهي  ؤ الظ  روف الم  ساعدة للتمك  ي 
ز بالرؤي ة،  عل  ى فالقي ادة   ع اتقهم ال سلطة التخ اذ الق رارات الت ي تعم ل عل ى تحقي ق الرؤي ة وبجان ب إم داد الم وظفي 

ز التحويلي ة تتمي ز بق درتها عل ى خل ق ال سلوك ا  للوصول إىل الهدف.  إلله امي ال ذي يع زز الفاعلي ة الذاتي ة للع املي 

 الخاتمة 

أو   ي 
المهتز أو  الشخصي  الصعيد  عىل  سواًء  النجاح،  معادالت  جميع  ي 

فز  
ً
أساسيا  

ً
عنرصا القيادية  المهارات  تعتي  

ي تحقيق أهدافها الرئيسية، تتحمل القيادة أو اإلد
، فعندما تفشل مؤسسة ما فز ارة العليا اللوم، وعندما األكاديىمي

عزى النجاح إىل القيادة. لذلك يعتمد نجاح أو فشل أي منظمة أو مجموعة أو  ي  تنجح المؤسسة ويتطور عملها 
ي المنظمة. ولطالما كانت القيادة وعىل الدوام مكونا مهًما  

تبعة فز مجتمع أو حكومة عىل القادة وأساليب القيادة الم 
الناجح، و  التغيي   تنفيذ  ي 

المخاطر فز  عىل قائمة 
ً
أبدا ي لم تكن 

الت  ات  التغي  ة بسبب  ي اآلونة األخي 
أهميتها فز تزداد 

 من االهتمام بالطريقة  
ً
ا  كبي 

ً
 لذلك رأينا أن األبحاث والدراسات الحديثة إلدارة التغيي  توىلي قدرا

ً
المتوقعة. ونتيجة

  ، ي سياق التغيي 
ز ويدمجونهم فز ي يتعامل بها القادة مع الموظفي 

 الت 
ً
 واسعا

ً
ا بأن القيادة الناجحة تتطلب نطاقا

ً
إدراك

 .من المعرفة والمهارات
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ز
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(Vijayan & Reddy, 2016) 
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