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 لخصالم

تهدف المراجعة األدبية هذه إلى فهم وتطبيق القيادة التحويلية كنظرية وكيفية تطبيقها في مجال التعليم على وجه الخصوص. تستعرض 
. العولمة والتعددية 1 :ة حول استخدام نظرية القيادة التحويلية في التعليم وتحدد ثالثة موضوعات رئيسيةتمحور تسع أدبيات مهذه الدراسة 

. اإلنجاز. عند مراجعة هذه األدبيات، تركز الباحثة على كيفية تأثير القيادة التحويلية على سلوك 3. السلوك واالستعداد، 2،ةالثقافي
، ختام. في الحويليةالتن إنجازات الطالب. تدرس الباحث أيًضا القيود المفروضة على تطبيق القيادة القيادة وممارستها في محاولة لتحسي

 تتطلب من القادة إظهار مهارات محددة تركز على التنفيذ العادل لإلصالحات الرئيسية. التحويلية إلى أن القيادة  ةالباحث تخلص

 المشاركة، والعولمة.الكلمات المفتاحية: القيادة التحويلية، السلوك، 

 قدمةالم

التي تحدث  لقيادة تسعى لمواكبة التغيرات والمستجدات ةحاجفهو ب لذلكو أن يكون متجدًدا بشكل مستمر.  نبغيالتعليم قطاع حيوي ييعد 
تحاول ة حيث ستعرف نظرية القيادة التحويلي الحاجة إلى إصالح النظم التعليمية الحاليةبإلى اإليمان الراسخ  استنادً وا في مجال التعليم.

حويلية نجد أن عند النظر إلى القيادة الت، فة المختلفةالتعليمينظم نظرية القيادة التحويلية لالستخدام في ال دى مناسبةاسة مالباحثة در 
Northouse (2016)  متوقع منهم  هو ن ماإلنجاز أكثر مأعضاء الفريق أو التابعين على قد وصفها بأنها شكاًل استثنائًيا من التأثير

سبب منطقي  هذا التركيز أن ةعتقد الباحثت. و (61ص ) وذلك ألن القيادة التحويلية تركز على الطبيعة البشرية واالختالفات الفردية ،عادة
 Trmal, Bustamam حيوية وديناميكية مليئة باالحتياجات واألهداف المتنافسة. كما ذكر ةبيئلكونها  النظرية في المدارس تطبيق هذهل

& Mohamed  (2015،)  نجاح )ص المنظمة إلى ال ودفعالتغيير  صنعلسلوكيات المرتبطة بفعالية القيادة في يؤثر على االتحويل أن
89.)  

أن القادة الذين لديهم القدرة على المشاركة والتأثير على اآلخرين سيكونون قادرين على تطبيق نظرية القيادة  Northouse (2016)يوضح 
ادة بالكاريزما، والتي يشرحها على أنها القدرة على إلهام اآلخرين وتبريرها حسب الضرورة من أجل يالق Northouse يصفو التحويلية. 

مع العديد من العلماء على أن عوامل القيادة التحويلية تشمل  Northouseتفق وي. أعضاء الفريقإقامة عالقات ديناميكية بين القادة و 
ادة من تتطلب هذه العوامل مجموعة معينة من السلوكيات في القو التأثير المثالي، والدافع الملهم، والتحفيز الفكري، واالعتبار الفردي. 

 أجل خلق رؤية مشتركة والوصول إلى األهداف التنظيمية. 

 نظام فيدودها وح، ا، وتطبيقهاة األدبيات الموجودة حول نظرية القيادة التحويلية، التي تفحص استخدامهاسر دتستعرض هذه الحيث 
.( 3.( السلوك واالستعداد، 2.( العولمة والتعددية الثقافية، 1األدبيات من خالل تجميعها في أربعة مواضيع رئيسية:  تعرضالتعليم، و 
 .اإلنجاز

 مشكلة الدراسة

من  المختلفة التعليمم ظلنتم تناول القيادة التحويلية بوجهات نظر متعددة والدراسة الحالية ستحاول وضع رؤية تحليلية للقيادة التحويلية 
 .وانعكاستها ةيالتعليم مةنظاألبتسليط الضوء على دور هذه القيادة في ذلك . و والعربية عالميةال األدبيات وجهات نظر
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انتقادات اآلخرين بأن القيادة التحويلية ال تقدم إطاًرا مفيًدا أو نموذًجا يمكن أن يكون مع  (Berkovich, 2016) تفقيوفي هذا السياق 
بأن القيادة التحويلية تسد الفجوة بين النظريات، والتي يجب اعتبارها أحد األصول. ومن الجدير  تأكيدال على ركزيولكنه قاباًل للتعميم 

 حتياجات الفردية والتنظيمية متنوعة للغاية بحيث يصعب على القيادة التحويلية تقديم نموذج شامل.بالذكر أيًضا أن اال

يرة إذا فشل يمكن أن تواجه القيادة التحويلية قيوًدا كبفعالوة على ذلك، توفر القيادة التحويلية مساحة للتفسير والمرونة في تنفيذها. 
عن قيمة القيادة التحويلية في سياق  Berkovich (2016)تحدث حيث عددية الثقافية واإلنصاف. القادة التربويون في إعطاء األولوية للت

 ,Lewis كدؤ متعدد الثقافات، ألنه يسمح بفهم متنوع لكيفية تحديد االحتياجات والقضايا في العديد من البيئات المدرسية. ومع ذلك، ي
Boston, & Peterson (2017)،  ظر اآلخرين بدون فهم وجهات نف التغيير. تطبيقالوعي الثقافي يجعل من الصعب و الفهم إن االفتقار إلى

بالنظر إلى و وثقافاتهم وخلفياتهم، قد يكون من الصعب التغلب على النزاعات بين المجموعات من أجل بدء عملية القيادة التحويلية. 
جابي الرؤية المشتركة للمدرسة وتحفيز القادة على تبني السلوك اإليتشكيل لثقافة ينبغي أن تكون هناك ًعا، يمالباحثين جهؤالء عمل 

 من أجل العمل نحو اإلنصاف.

ويلية. يعارضون هذه النظرية، فإن هذه االنتقادات ال تنفي قيمة وفعالية القيادة التح بعض الباحثين التربويينفي حين أنه من الواضح أن 
يلية. من أجل تعزيز فائدة القيادة التحو  ألخرى لدمج نظريات القيادة ا ةعلى أنها فرصيودها أو قبداًل من ذلك، يجب النظر إلى حدودها و 
هذه مكن أن توفر مرونة في تطبيقها. يالمع السماح ب ةالهيكل بتطويريمكن تحسين القيادة التحويلية  في المستقبل أنهبمن الواضح ف

ر داخل وإحداث التغيي يالمدرساألداء حسين وذلك لتاف واهتمامات متنوعة القيادة فرًصا لمشاركة أصحاب المصلحة الذين لديهم أهد
 ة.متعدد بأوجه نظام المدرسة

ا  النظةية في األدييالمختلفة : ما هي أيةز تطبيقا  القيادة التحويلية لنظم التعليم وبناًءا على على ما سبق، يأتي سؤال البحث
 المعارةة؟

 أسئلة الدراسة

 في األدبيات النظرية المعاصرة؟لنظم التعليم المختلفة ما هي أبرز تطبيقات القيادة التحويلية  -

 أهداف الدراسة

 .في األدبيات النظرية المعاصرةلنظم التعليم المختلفة التعرف على أبرز تطبيقات القيادة التحويلية  -
 .لنظم التعليم المختلفةالقيادة التحويلية  فعيلالكشف عن أهم النظريات المعاصرة المساهمة في ت -
 .لنظم التعليم المختلفةلخدمة القيادة التحويلية التعرف على سبل تفعيل النظريات المعاصرة  -

 أهمية الدراسة

ا ستفيد منهية التي قد تالتعليم تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله، وأيضًا في تعدد الجهات والمراحل -
 أن تحقق من خاللها ما يلي: ةلذلك تأمل الباحث

o  في األدبيات النظرية المعاصرة.لنظم التعليم المختلفة الوقوف على أبرز تطبيقات القيادة التحويلية 
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o  والتطوير اإلداري في تفعيل القيادة التحويليةالمدرسي تأمل الباحثة في مساعدة الجهات ذات العالقة بالتخطيط 
o  تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في زيادة الوعي لدى كافة المنظومة التعليمية من خالل التعرف على أبرز تطبيقات القيادة

 في األدبيات النظرية المعاصرة.لنظم التعليم المختلفة التحويلية 
o .تحليل نتائج الدراسة تساعد في تفعيل القيادة التحويلية على الوجه المطلوب 
o ل متابعة نتائج وتوصيات هذه الدراسة فقد تساهم في قيام أبحاث أخرى في مجال القيادة التحويلية بوجه عام.من خال 
o  تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في تقديم بعض التوصيات لتكون ركيزة لتحسين ممارسة القيادة التحويلية في الميدان التربوي

 جات التعليم.والتي بدورها تساهم في تطوير وتحسين مخر 

 مصطلحا  الدراسة

 Transformational Leadershipالقيادة التحويلية 

لقيادة التحويلية بأنها " قدرة القائد على إيصال رسالة المنظمة ورؤيتها المـستقبلية بوضـوح للتابعين وتحفيزهم من خالل ممارسة تعرف ا
  (Murphy, 2005, 131). ة لتحقيق أهداف المنظمسلوكيات أخالقية عالية لبناء ثقة واحترام بين الطـرفين 

 نتائج الدراسة

 Globalization and Multiculturalism  العولمة والتعددية الثقافية

يتفق العديد من الباحثين على أن القيادة التحويلية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لألنظمة التعليمية التي تسعى إلى مواكبة عصر 
بين التعددية الثقافية أن العولمة ساهمت في المقاربة ، Lewis, Boston, & Peterson (2017)العولمة والتعددية الثقافية. كما الحظ 

العوامل اللغوية د تعدفهم  ذلكيتطلب حيث ون من تطبيق القيادة التحويلية. يو تربيتمكن اللالطموح والواقع   بين  لتحجيم  الفجوة
لثقافية في ا واالجتماعية والوطنية والعرقية والثقافية التي تؤثر على تحصيل الطالب من أجل استيعاب الطالب من جميع الخلفيات

 . النظام التعليمي

يبحث حيث (. Lewis, Boston, & Peterson, 2017)أن تكون المساواة مكوًنا حاسًما للرؤية المشتركة  نبغي، يالقيادة التحويليةتفعيل ول
تطبيق القيادة التحويلية على األنظمة التعليمية التي تشهد تحوالت  ةكيفي Al Saeedi and Male (2013)و  Thorne (2011)كل من 

 ثقافية ومجتمعية كبيرة.

ي النظام التعليمي فناقش حيث ،رسيالمد في تحسين النظامالمدارس والحاجة إلى مشاركتهم  قادةدور  Thorne (2011) ىستكشفابينما 
ديها. فيرى ل دولة اإلمارات العربية المتحدة الصراع بين المجتمع اإلماراتي المحافظ والحاجة إلى التغيير والتحول في نظام التعليم

تغيير النظام المدرسي، وزيادة أداء الطالب، ورفع مستوى إتقان اللغة اإلنجليزية، ولكي يحدث هذا، يجب على األفراد الكثيرون فرصة ل
إدراك كيف يمكن للتغيير أن يعالج القضايا المنهجية في النظام المدرسي المتعلقة بنتائج التعلم وقدرة المنظمة على النمو ولتلبية 

التأثير على أداء الطالب، يجب أن يدرك القادة ضرورة التغيير الذي يتمثل كخطوة أولى في القيادة احتياجات المجتمع المعولم و 
  .(Thorne, 2011)التحويلية رغم صعوبة االتفاق على الحاجة إلى التغيير من قبل العديد من األشخاص 
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 يسهلوضوح الرؤية ندععند تنفيذ القيادة التحويلية في المجتمعات متعددة الثقافات، هناك مخاوف معينة تأتي مع التكيف والتغيير، ولكن 
 .الح حقيقيحداث إصإلتغيير في الموقف اليعتمد نجاح تنفيذ القيادة التحويلية على حيث هدف. التحقيق و التغلب على المخاوف 

 Behavior and Preparedness دالسلوك واالستعدا

في ف. فيما بينهم عاون التعزيز لتقادة المدارس سلوكيات ايجابية تجاه زمالئهم تبنى أن ي ينبغيبنجاح، التحويلية من أجل تنفيذ القيادة 
الخطوة ن ألى يتفقان علقيادة التحويلية، لكنهما تمثل نجاح االشخصية بمفردها  بأنAl Saeedi and Male (2013 )هذا الجانب ال يرى 

 لفرد.نجاح الفريق للتغيير على نجاح ا لتغليب ةستعدالمجموعات المبناء في القيادة التحويلية تتمثل في األولى 

ن االمؤلف يؤكدحيث القيادة التحويلية: اإللهام، والتحفيز، والكاريزما.  لتفعيلالخصائص الالزمة  Sun and Leithwood (2012)درس ي
القادة وأعضاء الفريق مساحة لإلبداع، ويجب أن يكون القادة على دراية بالحاجة كل من على الحاجة إلى بناء رؤية مشتركة، والتي تمنح 

الرؤية والهدف النهائي مًعا  توافق أهمية، Lewis, Boston, & Peterson (2017) يرى كل منالتغيير. و  تفعيلإلى الدعم والتشجيع قبل 
معرفة في حل المشكالت وتطوير الحيث تتطلب هذه القيادة المهارة القيادة العالمية  ذلك لمواكبة مسارمن خالل القيادة التحويلية، و 

وهذا جديد، تالو ار كبتاالو هو اإلصالح  من القيادة التحويلية إن الهدف الرئيسيحيث . ةواالجتماعي ةالبشري االمكانياتالجديدة باستخدام 
ألساسي ابالهدف  )أعضاء الفريق( ربط احتياجات األفراد ةضرور ما يؤكد موجهات نظر مختلفة.  من خالليتطلب بناء معرفة جديدة 

 (.Lewis, Boston, & Peterson, 2017) للمنظمة

المدارس الثانوية بهدف  قادةعلى  Valentine and Prater (2011)يركز ،حيث تنفيذ الناجح للقيادة التحويليةلأيًضا ل مهمااالستعداد ويعد 
مستعدين  القادةال يكون أكدان على ؤ ويعلى عملية تفعيل التغيير، وتحديدًا على مستوى المدرسة الثانوية.  قائدفهم كيفية تأثير استعداد ال

ن االحظ المؤلفما كتعزيز التعاون. لف عليه ه والتعر تومطلعين فحسب، بل عليهم أيًضا فهم نوع السلوك الذي يجب أن يقوموا بنمذج
األكثر  وخبرتهم على اتخاذ القرارات القادة يمكن أن يساعد استعداد حيث  على وجه التحديد العالقة بين اتخاذ القرار وسن التغيير.

 .نتائج مؤثرة بشكل أكبرأهمية وفعالية والتي سيكون لها 

يمكن تحفيزهم وتشجيعهم حيث بسلوك القادة، سيتأثر سلوك المعلمين إلى أن  Boberg and Bourgeois (2016،) آشار كل منكما 
زًءا من أن يكون الطالب ج مع ضرورةيعتبر التعاون والمشاركة أمًرا بالغ األهمية، و قادتهم.  يصنعهاالتي نماذج ال خالل وإلهامهم من

 مشتركة تلهم المعلمين والطالب على حٍد سواء.أن الرؤية ال Sun and Leithwood (2012) هذه العملية، ويؤكد

تحديد أولويات  ةللقاديمكن ، حيث كنظرية، تتمتع القيادة التحويلية بالقدرة على مراعاة أهداف الجميع في تشكيل التغيير واإلصالح
حدث سي هذه المجموعات خاللي من تعاونيحدث هذا التسلسل الفي أهداف طالبهم، وعندما  التركيزين علمأهداف المعلمين، ويمكن للم

مشاركا زء المعلمين ج يجعل مماكان ذلك ممكًنا،  كلما ادعمهليجب أن يتفهم القادة احتياجات المعلمين وهنا . سعون لهالتغيير الذي ي
الخطط التي و المدرسية الطالب في مركز الرؤية إلى وضع احتياجات . وبالمثل، تدعو القيادة التحويلية ات المدرسيةاتخاذ القرار  في
 الطالب، مما يعزز مشاركتهم وبالتالي نجاحهم.حتياجات ال المستجيبةارات لقر نتيجة لذلك، يتم اتخاذ او ضعها القادة والمعلمون. و 
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 Achievement ناازال 

Sun and Leithwood (2012 )العديد من العلماء بأن القيادة التحويلية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على تحصيل الطالب. خلص  ناقشي
ي مراجعتهم فإلى أن القيادة التحويلية لها تأثير إيجابي على تحصيل الطالب، لكنهم يفرقون بين التأثير المباشر وغير المباشر. ف

يل الطالب ولكنه مهم على كل من تحص محدودلها تأثير إيجابي التحويلية الحالية تؤكد أن القيادة  اتالدراسأن لألدبيات، يتفقون مع 
يتمثل أحد و . القيادة التحويلية مخرجات. ومع ذلك، استنتج المؤلفون أن التأثير غير المباشر يشمل معظم مدرسيالمخرجات العمل و 

ية تحقيق الحوكمة فالتأثيرات غير المباشرة للقيادة التحويلية في أن التعاون بين أعضاء هيئة التدريس يوفر نموذًجا للطالب حول كي
 المعلمينالتواصل مع  القادةولكن لتهيئة بيئة تعزز التعاون ، يجب على (. Lewis, Boston, & Peterson, 2017)المشتركة للنتائج 
هذا األمر حيث أنهما Al Saeedi and Male (2012 ). ويؤيد عمل (Valentine & Prater, 2011) تفاعلية فيما بينهموإقامة عالقات 

صالح. على عند تنفيذ التغيير واإلللمعلمين قات التي تواجه مدارسهم ويسعون إلى تقديم الدعم و عمالمدارس يدركون ال قادةيوضحان أن 
لهم  ن بأن القادةؤكدو غير مباشر؛ بداًل من ذلك، ي القادةأن تأثير  Valentine & Prater، ال يرى Sun and Leithwood (2012)عكس 

نجاح  القادةة وازي المستوى التعليمي وخبر وكذلك يتأثير مباشر على الطالب ألنهم يهتمون بما يحدث في الفصل ويعطون األولوية له. 
ب إلى الشعور يحتاج الطالحيث ترتبط المشاركة باإلنجاز:  وهنا ون أدوار قيادية قوية وفعالة.ؤدي قادةالطالب، والمدارس المتفوقة لديها 

أ من القيادة تعد القيادة التعليمية جزًءا ال يتجز حيث هم جزء من المجتمع وأن المدرسة تهتم بهم كأفراد لكي يشعروا بالحافز للنجاح. بأن
 (.Valentine & Prater, 2011)مباشًرا وليس غير مباشر  القادةالتحويلية، مما يجعل تأثير 

مباشر، فمن الواضح أن قادة المدارس لديهم القدرة على تشكيل وتسهيل إنجازات سواء كان التأثير مباشًرا أو غير وفي كل الحاالت 
ين، والتي يتم منحها األولوية في إطار القيادة علمالطالب ونجاحهم، ال سيما من خالل التعاون واتخاذ القرارات المشتركة مع الم

المصلحة  مع مساحة كبيرة للنظر في احتياجات أصحاب ةمن الهيكلتوفر إطاًرا نظرًيا بدرجة معينة  أنها فيحيث تكمن قوتها . التحويلية
ن ، سيكونو مدارسهمومعلمين وطالب ومجتمع. بقدر ما يكون القادة قادرين على فهم احتياجات طالبهم، أو  قادةهم من تعددعلى 

 .التعليمية قادرين على تقديم دعم المعلمين، والتأثير على تحصيل الطالب، وإجراء اإلصالح داخل المنظمة

 خاتمةال

الحالية إلى أن القيادة التحويلية يمكن أن تكون مفيدة في تحسين ممارسة القيادة المدرسية. في حين أن تفرد القيادة دراسات تشير ال
لى مجموعة باإلضافة إ عملياتالتعليمية هو أنها تتطلب سلوكيات وخصائص محددة، فإن قيادة المدرسة التحويلية تتطلب نفس ال

إلى أن  ةاحثالب تالمهارات المناسبة للقيادة التعليمية من أجل تطبيق اإلصالحات في المدارس. بعد مراجعة القيادة ذات الصلة، خلص
لمة. و التغيير، ال سيما في األنظمة التعليمية التي تتصارع مع تعقيد العأهمية قادة المدارس يحتاجون إلى مستوى عاٍل من الوعي ب

عالوة على ذلك، يجب أن يكون القادة على دراية باحتياجات المعلمين من أجل تكييف السلوكيات والمهارات التي يمكن أن تؤثر على 
عندما يتمكن قادة المدرسة من بناء عالقات قوية مع فرقهم، سيكونون قادرين على إنشاء خط أساس مستوحى من فاآلخرين وتحفزهم. 
ال الكاريزما أنه يمكن استبد ةعتقد الباحثتالتي تعطي األولوية لنجاح الطالب واالستعداد للمساعي المستقبلية.  األهداف المشتركة

نظمة سيكون المعلمون الذين يشعرون بأنهم جزء من الموبهذا بمهارات وسلوكيات أقوى يمكن لقادة المدرسة استخدامها لتحفيز اآلخرين. 
 تمكنايمية أكثر لقيادة التعلام و فهمسيكون قادة المدارس الذين يمكنهم المشاركة في عملية التعلم وتطوير أكثر استعداًدا لدعم قادتهم، و 

  القيادة التحويلية. طبيقعلى تعزيز العملية التعليمية من خالل ت
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“Appraisal of the Analysis of Transformational Leadership of the 

Education Systems in Contemporary Literature” 

 

Dr. Walaa H. Bunaiyan 

 

Abstract: 

This literary review aims to understand and apply Transformational Leadership as a theory and its application, especially 

in education. In this study, three main themes are identified through reviewing and analyzing nine studies on 

Transformational Leadership Theory in Education; the themes are 1. Globalization and Multiculturalism, 2. Behavior and 

Preparedness, and 3. Achievement. In reviewing these works, a focus is centered on enhancing students’ achievement, given 

improved leadership behavior. The limitations within the application of Transformational Leadership are also discussed 

within this review; the author later concludes that it can be applied successfully through commitment and advanced and fair 

skillset of the leaders. 
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