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 مقدمة : 

 

هذه  أشهرهناك العدٌد من المناهج والتعرٌفات التً تستخدم فً دراسة الجماعات ومن 

 المناهج المنهجٌن التالٌٌن :

 الذي ٌعامل الفرد فً جماعة ما كعضو فً الجماعة . نهج االجتماعًمالاألول : هو 

 وحدة الفرد وتمٌزه . أساس لىالذي ٌبنى ع المنهج النفسًالثانً : هو 

م هذٌن المنهجٌن ألن كال منهما ؼٌر كامل وتشٌر ٌالتفصٌل فً تحلٌل وتقٌ إلىولسنا فً حاجة 

 هناك من الشواهد ما إنالفرد . كما  إنتاجٌةهناك عوامل جماعٌة تؤثر فً  إن إلى األبحاث

رد فٌما لو عمل بمفرده وبمعزل عن الجماعة . ناتج الجماعة ٌختلؾ عن ناتج الف إنٌظهر 

حل منطقً لمشاكل معقدة تبٌن أن الجماعات  بإٌجادبالجماعات فٌما ٌتعلق  اإلفرادوبمقارنة 

قدرة  إلىجع رالسبب فً ذلك ٌ إن. وٌبدو  اإلفرادحلول صحٌحة بدرجة أكبر من  إٌجادتستطٌع 

 .  األخطاءبعاد اقتراحات الحلول غٌر الصحٌحة ومراجعة الجماعة على است

 وإنتاجٌتهاٌؤثرون فً سلوك الجماعة وهناك أٌضا من الشواهد ما ٌبره على أن أفراد الجماعة 

،الصراع  بطرق متعددة . وٌتضح ذلك كلٌا من دراسة الظواهر مثل : األدوار ، التعاون

 ذا ٌبرهن على أن الفصل بٌن الفرد والجماعة ؼٌر حقٌقً . والظواهر المتشابهة . وه

المعاٌٌر كبٌرة بالنسبة للفرد فً نموه االجتماعً . ففً الجماعة ٌكتسب الفرد  أهمٌةوللجماعة 

وٌتعلم الجدٌدة للسلوك وتتبلور شخصٌته .وتتكون الصداقات من خالل التفاعل االجتماعً 

فً عمله . وٌستمد قوة كبٌر  والرضًلفرد المتعة المناسب . وٌجدد ا ًاالجتماعالسلوك 

بالشعور باألمن واالطمئنان . وٌمكن مناقشة مفهوم الجماعة وأنواع المشاكل التً تواجهها 

 وأنواع الجماعات بنوع من التفصٌل .

 

 األستاذ الدكتور سحاب عاٌد ٌوسف

 

 



 Definition of the group تعرٌف الجماعة :

لتعارٌؾ ولكل الكثٌر من ا عنها ذلك نتج ىلجماعة . وعللتحدٌد مفهوم اتوجد محاوالت كثٌرة 

ثالث  إلى اعة . وٌمكن تقسٌم تعارٌؾ الجماعةمنها تأكٌد على جانب معٌن من جوانب الجم

 : مجموعات هً 

التفاعل هو أساس  أنوتعتبر  (Interaction ): وتركز على التفاعل األولىالمجموعة  - أ

 اإلفرادالعالقات داخل الجماعة . ومثال ذلك تعرؾ كارت لٌفٌن الذي ٌتخذ التفاعل بٌن 

أساسا للجماعة وهو ٌرى أن التشابه بٌن األعضاء قد ٌكون أساسا صالحا أذا كان 

هذا ألتشابه مرتبطا . وبالطبع قد ٌكون  األهداؾالمقصود هو تشابه أالتجاهات أو 

 المشتركٌن .  األشخاصاعل المتبادل بٌن أساسا بالتف

وتعتبر أن الهدؾ المشترك بٌن ( Goal ): وتركز على الهدؾ المجموعة الثانٌة - ب

.وهو ٌعرؾ الجماعة بأنها مجموعة من  اإلفرادهو التفاعل الداخل  بٌن  اإلفراد

 حاجات كل منهم . إشباعالكائنات ٌستخدم تواجد الكل فٌها من 

 وهً تهتم بكل من التفاعل والهدؾ :الثالثةالمجموعة  –ج 

فً تحدٌد مفهوم الجماعة ومثال ذلك تعرٌؾ  Goal and interact with each other ))معا

كأنٌن  إلىبأنها تشٌر جٌب والذي ٌحدد الجماعة تحدٌدا دقٌقا شامال وٌعرؾ الجماعة الوظٌفٌة 

مشبعا لبعض  أإلفرادوجود أو أكثر فً تفاعل لتحقٌق هدف مشترك وبصورة ٌكون فٌها 

 . حاجات كل منهم

وبتحلٌل تعرٌؾ الجماعة وفقا للمجوعات الثالث المذكورة نجد أن األمر ٌستلزم شرحا 

 هداؾ العامة والتفاعل .لمفهومٌن هما : اال

 The general objectives العامة : األهداف_ 2

 إذا نفعلهماذا ؟ لماذا نتجمع معا  أخرؼرض التجمع ٌبرر وجود الهدؾ العام . وبمعنى  أن

التً تبٌن ضرورة وجود  األسئلةفعلنا شٌئا معا ؟ وهذه هً كل  إذاتجمعنا معا ؟ وماذا ننجزه 

 الجماعٌة كأساس لوجود الجماعة وبقائها . األهداؾ

بها تبرر  غرض أو أغراض وضعتها الجماعة و أنها إلىالجماعة  أهداف إلىوٌمكن النظر 

 تحقٌق هذه األهداف اتجاهالجماعة فً  أنشطةأو تحقق وجود بقائها .وتدفع العمل وتوجه 

. 

المنظمات أو  هذهوتحدد كل المنظمات والجماعات أؼراض وجودها أو بقائها . وٌعتمد نجاح 

 فً عقول أفرادها . األهداؾدرجة كبٌرة على وضوح  إلىالجماعات 

ن تشابه الفردٌة المتشابهة . وٌرى البعض ا األهداؾموع الجماعٌة لٌست مج واألهداؾ

وحده لٌس كافٌا لوجود هدؾ جماعً . وجدٌر بالذكر هنا أن مجرد تشابه  أإلفرادأهداؾ 

لٌس معٌار كافٌا لوجود أو بقاء الجماعة فلو أن هناك عشرة رجال ٌقفون فً  اإلفراد أهداؾ

جماعة .  ٌكونونالركوب الحافة فهم  إلىؾ حافلة تنقلهم فأن كال منهم ٌهد النتظارمنطقة 



هم من كل  بدئوا حدث لو تأخرة الحافلة وٌبالرؼم من التشابه الكبٌر فً أهدافهم .ولكن هذا 

ما كجماعة . فأن الجماعة قد  بدأوا فً عمل شًء منازلهم و إلىفً مناقشة كٌفٌة الوصل 

 تكونت بمجرد بدئهم فً المناقشة .

الجماعة تحدد حالة مفضلة . وتوجه العمل تجاه تحقٌق هذه  إنفالمظهر الجوهري للهدؾ هو 

الهدؾ  ٌبرر وٌقه قالحالة . وتعتبر الهدؾ الفردي حالة مفضلة للفرد  وٌوجه عمله تجاه تح

الجماعً حالة للجماعة كوحدة وٌوجه العمل الجماعً نحو تحقٌق هذه الحالة والحقٌقة 

تعنً وجود أو بقاء حالة  لدٌهم حاالت مفضلة متشابهة ألنفسهم ال اإلفرادبأن  المجردة القائلة

 أهداؾ إدراك األفضلمفضلة للجماعة . وٌعتبر الهدؾ الجماعً هو ملكٌة جماعٌة ومن 

الجماعة كمحددات لألهداؾ الجماعٌة أكثر من محاولة تعرٌؾ هدؾ الجماعة  أعضاء

 . اإلفراد ألهداؾركب مك

جماعٌة . ولتأدٌة وظٌفة ما فقد ٌسند  أدوارجماعً ٌستلزم بالضرورة وجود وجود هدؾ  أن

قد ال  األعضاءمعٌنٌن فً الجماعة القٌام بها بعناٌة .ذلك بالرؼم من أن كل  أعضاء إلى

متساوٌة .وفً دراسات علم النفس االجتماعً فأن الدوار بصفة عامة هً  أدواراٌلعبون 

والتً تسهل المتابعة الناجحة ألهداؾ  ًاالجتماعراكم االختالفات داخل التجمع أو الت

فً  األخرىالجماعة وٌمكن تعرٌؾ كل دور من خالل العالقات المتبادلة بٌنه وبٌن األدوار 

دورا معٌنا البد أن ٌؤدٌه من خالل التوقعات المقبولة  ٌلعبالجماعة . وذلك فأن كل من 

 والتً تتداخل مع دوره . األخرىالدوار 

  (Interaction ) التفاعل :ـــ 2

العالقات داخل الجماعة . وٌعتقد الكثٌرون أنه لكً ٌكون هناك تفاعل  أساسوالتفاعل هو     

هو وسٌلة التفاعل  االتصال.وبالرؼم من أن  Communication البد أن ٌكون هناك اتصال

فقد ٌكون هناك  فأن مفهومً التفاعل واالتصال لٌس مترادفٌن . فالتفاعل أعمق من االتصال

ٌكون هناك بالضرورة تفاعل بٌنهما . فلكً نتفاعل فأن ذلك ٌعنً  إنبٌن فردٌن دون  اتصال

نقبل ونتعرؾ ونستجٌب لحاجات الشخص  الذي نتفاعل معه والقبول هو أساس التفاعل  أن

 ٌفعله فأنك تستطٌع أن تتفاعل معه بسهولة . أوواعتقدت فٌما ٌقوله  تقبلت شخصا أذافأنت 

 اآلخرٌنبحاجات  إحساسوجود  أٌضاولكًٌ ٌكون هناك تفاعل فأن ذلك ٌستلزم 

.  اآلخرٌنوشخصٌاتهم وبخلفٌاتهم الثقافٌة واالجتماعٌة وٌتضمن الموضوعٌة فً الحكم على 

عمقا من  أكثرالتفاعل التفاعل فأن  أساساالتصال هو  إنا وضحنا فانه بالرؼم من موم

والنماذج االتصالٌة وتأثٌرها  األنماطمن الدراسات بمٌدان . وقد اختصت الكثٌر  االتصال

 على التفاعل وبناء الجماعة .

 أدراسات أوضحتان لتسهٌل االتصال فأنه ٌجب تحسٌن التفاعل . وقد  ةالثابتمن الحقائق  

التً تعمل من خاللها الجماعات تؤثر فً سلوك هذه  ةاالتصالٌ األنماط أوأن النماذج 

 الجماعات ،



. ألننا نقوم بشًء من  باالتصالفً التأكد من أننا نقوم مشكلة الحقٌقٌة فً االتصال لٌست وال

أن  أآلخرٌنمن أننا نساعد  نتأكدبنا أن  األجدر. لكن  اآلخرٌناالتصال طالما كنا مع 

فً نفس الوقت . وال نستطٌع أن نهتم  أفضلٌفهموننا بطرٌقة أفضل . وأننا نفهمهم بطرٌقة 

ٌعنً  . وهذا ٌؤكد أن مجرد االتصال ال األخرىهذه المهارات على حساب المهارات  بإحدى

 دائما حدوث التفاعل .

بقاء الهدؾ العام والتفاعل بٌن فردٌن أو أكثر هما جوهر  أووجود  إننكرر  أنٌجدر بنا  و

 األساسٌةالتعرٌؾ لمفهوم الجماعة . وعلى الرؼم من ذلك فال ٌزال هناك بعض الجوانب 

ٌشملها مفهوم الجماعة . وٌمكن تقدٌم تعرٌؾ أكثر شموال للجماعة وذلك بأنها  أنوالتً ٌجب 

متبادل وعالقة صرٌحة  اجتماعًبٌنهم تفاعل  اإلفرادوحدة جماعٌة تتكون من مجموعة من 

االجتماعٌة . ولهذه الوحدة االجتماعٌة  مإمكاناته االجتماعٌة و أدوارهم لإلفرادوٌتحدد فٌها 

 األمورفً  األقلعلى  إفرادهاعة من المعاٌٌر والقٌم الخاصة بها والتً تحدد سلوك  مجمو

مشبعا  اإلفرادالتً تخص الجماعة سعٌا لتحقٌق هدؾ مشترك وبصورة ٌكون فٌها وجود 

 لبعض حاجات كل منهم .

 وبتحلٌل التعرٌؾ الشامل للجماعة ٌمكن حصر الخصائص التالٌة :

 . عضوٌة فردٌن أو أكثرــ 1

 . اإلفرادالتفاعل بٌن  إلىوجود مٌول وقٌم دوافع مشتركة متفق علٌها تؤدي ــ 2

 .الجماعة  ألعضاءـ وجود نمط تفاعل ثابت ومنظم له نتائجه بالنسبة ـ3

وترقً المراكز وبالتالً تحدٌد قاطع لداخلٌة الجماعة  األدوارقٌام بناء للجماعة قوامه ــ 4

  . األخرىوتمٌزها عن الجماعات 

القٌم التً تنظم العالقات والتفاعل التً لها اثر على الجماعة وتكفل  أوتقنٌن المعاٌٌر ــ 5

 . اإلفرادالضبط االجتماعً لسلوك 

 لبعض حاجات الجماعة . اإلشباعتحقق وجود هدف أو أهداف مشتركة ــ 6

 وجود طرٌة لالتصال وخاصة للغة المنطوقة والمكتوبة .

 Problems of the group   مشاكل الجماعة : 

 -ثالث مجموعات هً :  إلىٌمكن تقسٌم مشاكل الجماعة  

  الجماعة : إلى بانتمائهسلوك الفرد ٌتأثر ــ 1

ٌختلؾ األفراد فٌما بٌنهم من حٌث االستجابة للجماعة .أو استجابتهم فً التفاعل االجتماعً 

معاٌٌر الجماعة ومنهم من ٌستبد به القلق أمام الجمهور وأن منهم من ٌسارع إلى مساٌرة 

.والناس لٌسو سواء من حٌث االنصٌاع للمعاٌٌر . كما أن الفرد ال ٌنصاع   واالنصٌاع لها

كل الجماعات التً ٌجد فٌها نفسه عضوا فٌها . بل الواقع أن من الناس من ٌرى فً  فً ادائم



الجماعة مجاالت ٌفرض فٌها معاٌٌره بدال من أن ٌتوافق هو لمعاٌٌرها . ومجاال للقٌادة ال 

 للتبعٌة .

دائهم  للعمل أي أفراد نشاطا وسرعة فً ٌزٌد األ اآلخرٌنلدراسات أن وجود وقد أوضحت ا

لتسهٌل االجتماعً .أال أنه تبٌن أٌضا أن وجود اآلخرٌن ٌقلل من جودة التفكٌر ان ٌزٌد م

ئما من االصادر عن األفراد كذلك وأن لكل جماعة معٌارها وأن أفراد الجماعة ٌعدلون د

ذلك معٌارها الذي وضعه قائد الجماعة مادام القائد ٌقترض فٌه عادة  ٌالءماستجابتهم بحٌث 

. وأن لمعٌار ومشاعرهم   إحساساتهمر المثالً عن ٌر الجماعة أو أنه المعبدع لمعاٌانه المبت

 اإلفرادتعدٌل اتجاهات  إنالجماعة تأثٌر على اتجاهات الفرد و أهمٌة هذا التأثٌر حٌث تبٌن 

ذا تم بتعدٌل معاٌٌر الجماعة بأسرها بدال من محاولة تعدٌل اتجاهات كل أٌكون أكثر فعالٌة 

فراد الجماعة الذٌن أفرد على حدة . كما تبٌن أن الفرد ٌتأثر فً أحكامه بأحكام ؼٌره من 

نوع من السلوك الذي ٌساعد  الفرد على  المساٌرة من ؼٌر أن ٌراهم وأن آراؤهملٌه أتنقل 

نه بعد أن تبٌن أن المساٌرة تزداد كلما كانت الجماعة أكثر تقبل الجماعة له ورضاها ع

 لجماعة مؤدٌا إلى قدر أكبر من أإلثابةء لهذه اجاذبٌة للفرد المساٌر . أي كلما كان االنتما

    االجتماعٌة 

 ــ التفاوت بٌن الجماعات وأثرة على سلوك الفرد : 1

ؼٌر الرسمً . ومنها منها  و الرسمً تتفاوت الجماعات فٌما بٌنها من حٌث التنظٌم : فمنها

التكوٌن أو دٌمقراطً التكوٌن وبعضها ٌقوم على التعاون على حٌن أن  أوتوقراطًما ٌكون 

بهذه الفروق ٌكونون فً العادة على وعً واضح  ٌقوم على التنافس . والناس  األخرالبعض 

 ٌدركون مدى ما ٌكون المرتبط بالتفاوت بٌن الجماعات . ولكنهم الفً المناخ االجتماعً 

 لذلك من تأثٌر على سلوكهم وٌنتج عن ذلك الكثٌر من الصعاب و المشاكل .

فراد التً تتاح للفرد من االتصال بؽٌره من األ وتتفاوت الجماعات من حٌث مقدار الحرٌة 

التصال بمن هم دونه أو أعلى منه مباشرة اٌسمح فٌها للفرد أال ب أي أن من الجماعات ماال

فً مركز فً الترتٌب .على أن من الجماعات ما ٌدور التنظٌم فٌها حول شخص ٌقع 

ٌكون خرٌن بما ٌطالبون من معلومات . كذلك من الجماعات ما آلاالتصال وٌقوم بتزوٌد ا

عض . ومن فراد بتبادل المعلومات مع بعضهم البنظٌمه ؼٌر رسمً بحٌث ٌسمح لكل األت

ٌة فً الجماعة كما فراد ٌشعرون بأنهم ٌتحلون مواقع مركزل بعض األشأن التنظٌم أن ٌجع

نه ٌقع على هامش الجماعة وهذا ٌعٌق النشاط الجماعة وٌقلل من ٌشعر البعض اآلخر بأ

 .  ا هفاعلٌت

سلوك على  أثره واألوتوقراطًكما أن للتفاوت بٌن الجماعات من حٌث تشكٌلها الدٌمقراطً 

درجة كبٌرة من شٌوع العداوة . والكراهٌة  إلىفقد تبٌن أن النظام االستبدادي ٌؤدي  اإلفراد

د الشعور وقلة الدافعٌة واالعتماد على القائد وأن القائد بكما ٌسود فً الجماعة االستبدادٌة تل

ة أن تكون رسمٌ ألًاالستبدادي ٌعتبر مركزا لتوصٌل المعلومات وأن المعلومات أقرب 

تلقائٌة. على حٌن أن الجماعة الدٌمقراطٌة تكون أكثر حظا من الحرٌة فً تبادلها للمعلومات 

. كما تتقدم بقدر كثٌر من االقتراحات المتصلة بسٌاسة الجماعة . وتظهر قدرة أكبر من الود 



نحو القائد . وعلى ذلك فهناك الكثٌر من المشاكل تواجه الجماعة ذات القٌادة االستبدادٌة 

 قراطٌة .موتدر هذه المشاكل فً الجماعة ذات القٌادة الدٌ

 

 ــ استمرارٌة الفرد فً الجماعة ٌتوقف على مدى التماسك االجتماعً :3

على أوجه النشاط التً  أعضاؤهاتختلؾ الجماعات فً مدى تماسكها فهناك جماعة ٌقبل     

نتظام نشاطها ا تقوم به . وٌتضح من سلوكهم حسن استعداداتهم للتضحٌة من أجل بقائها و

تنتشر المنافسة  أخرىوتنشر فٌها بٌنهم أواصر الود والمحبة والصداقة . وهناك مجموعة 

ضح من سلوكهم الود والصداقة . وال ٌت ألًوالمشاحنة بٌن أفرادها وتفتقر عالقتها فٌما بٌنهم 

 حرص على بقاء الجماعة والهتمام بتحقٌق أهدافها وتكثر مشاكلها .

 

وٌستخدم مفهوم تماسك الجماعة للداللة على جوانب معٌنة من سلوك الجماعة وعملٌاتها 

قبال على أإل .وذلك فً ضوء الروح المعنوٌة وتجمع األفراد والشعور باالنتماء للجماعة و

 للجماعة وؼٌر ذلك من جوانب ترتبط بالجماعة .  أإلنتاجٌة نشاط الجماعة والكفاءة

 كما ٌستخدم مفهوم تماسك الجماعة للداللة على قوة جذب الجماعة ألفرادها .

تلك القوة الناتجة والتً تؤثر على توجٌه الفرد نحو جماعته .أي تلك القوة التً تنتج  فتماسك

جذب  إلىلنفسً للفرد والتً تؤدي عن عدد من القوى المؤثرة الموجودة فً المجال ا

الجماعة ألفرادها . وأنه كلما زاد تماسك الجماعة ازداد مدى التأثٌر الذي ٌمكن أن تحدثه 

الجماعة فً أفرادها سواء أكان هذا التأثٌر ٌتجه نحو أحداث تؽٌٌر فً أسلوب الفرد وقٌمه 

. أو النشاط الذي تقوم به  نتاجاإلٌتجه نحو ازدٌاد فً  التأثٌرالمختلفة . أم كان هذا  ومعٌره

 .  الجماعة

 إشباعنقص سلوك الجماعة مثل تناقص  إلىوتوجد بعض العوامل التً من شأنها أن تودي 

مكانة الفرد داخل الجماعة وقلة التعاون وزٌادة  انخفاض. و   إفرادهاالجماعة لحاجات 

الجماعة  واكتساب األعضاء بٌن الجتماعًالجماعة ونقص التفاعل  إفرادالتنافس بٌن 

وصعوبة  الجتماعٌةالجماعة فً حل المشكالت  إفرادلخصائص ؼٌر سارة واختالؾ 

االتصال بٌن أفراد الجماعة . وتناقص معاٌٌر الجماعة مع معاٌٌر الفرد . وسٌادة الجو 

 االستبدادي األوتوقراطً فً الجماعة كل هذا ٌعٌق من نشاط الجماعة .

 Types of groups أنواع الجماعات :

ت تفٌدنا فً توجٌه اختالؾ أنواعها . ودراسة أنواع الجماعتختلؾ نظرتنا إلى الجماعات با

 الجماعة والعمل معها .

فرادها كما أبعاد . فقد تختلؾ الجماعات فً عدد لجماعات فٌما بٌنها فً بعد من األتختلؾ ا

أن كانت عالقات مباشرة أو ؼٌر مباشرة . فرادها أجودة بٌن وتختلؾ فً نوع العالقات الم



أو كانت عالقات وطٌدة أم عالقات سطحٌه . وتختلؾ الجماعات أٌضا من حٌث أهدافها  

وطبٌعة األعمال  التً تقوم بها كما تختلؾ من حٌث مدى الحرٌة التً ٌمارسها الفرد فً 

ئد بٌن أعضائها . انتمائه إلى الجماعة . كما وتختلؾ من حٌث التماسك االجتماعً السا

 تقسم على أساسها الجماعات هً : وتوجد أربعة تصنٌفان متمٌزة

 Classification of groups based on أوال : تصنٌف الجماعات على أساس الغرض :

the purpose 

وهً طرٌقة واضحة لوصؾ الجماعات وذلك عن طرٌق تقسٌمها حسب الؽرض الذي تؤدٌه 

: 

 فٌة .ــ جماعات مهنٌة أو حر أ

 ب ــ جماعات تعلٌمٌة .

 ــ جماعات حكومٌة . ج  

 د ــ جماعات دٌنٌة . 

 هـ ـ جماعات األخوة أو الصداقة . 

 و ـ جماعات التروٌح .

 رـ جماعات اجتماعٌة .

 Classification of groups :ثانٌا : تصنٌف الجماعات على أساس الدوام أو الثبات 

based on the permanence and stabilit 

 نوعٌن :  إلىوعلٌه تقسم الجماعات عامل الوقت تضمن ٌوهذا التصنٌؾ 

 أ ـ جماعات مؤقتة وهً التً تجتمع لفترة قصٌرة من الزمن .

 .  ب ـ جماعات مستمرة وهً اتلً تجتمع بانتظام لفترة زمنٌة أطول
 

 Close relationships : ثالثا : تصنٌف الجماعات على أساس العالقات الوثٌقة

 وبناء على هذا التصنٌؾ تسم الجماعات أٌضا الى نوعٌن : 

 A preliminary groups : األولٌةالجماعات أ ـ 

فً تكوٌن طبٌعة الفرد االجتماعٌة  أساسٌةأنها  كماوهً تتمٌز بارتباط الوجه للوجه والتعاون .  

. وتنمى  طوٌلةٌومٌا ولفترة زمنٌة  ألعضاءاومثالٌاته .وهذه الجماعات تكون صؽٌرة . ٌتفاعل 

ومن أمثلها  األساسٌةوتشبع معظم احتٌاجات الفرد  اآلخرٌنبٌن العضو وعٌا وعمٌقا ألعضاء 

 العائلة .



 :Secondary groupsـ الجماعات الثانوٌة ب ـ

تتمٌز بوجود التفاعل المباشر الوثٌق بٌن أفرادها . كما تتمٌز بأن العضوٌة  وهً جماعات ال

 فٌها اختٌارٌة أو تطوعٌة وٌسهل التخلً عنها .

 Classification of :  األعضاءربعا : تصنٌف الجماعات على أساس شدة التفاعل بٌن 

groups based on the intensity of the interaction between the 

members 

 نوعٌن وهما : إلىوطبقا لهذا التصنٌؾ تقسم الجماعات 

وهً جماعات ٌنتمً ألٌها الفرد تلقائٌا ودون اختٌار لذا فأن التفاعل بٌن  -:العضوٌةجماعات أ ـ 

 ٌكون واضحا أو ؼٌر ذلك . األعضاء

الفرد . وٌرجع ألٌها الفرد فً  ألٌهاوهً جماعات ٌنتمً وال ٌنتمً  -:ب ـ الجماعات المرجعٌة

نفسه وأكثرها  إلىجتماعٌة اال األدوارتقٌٌم سلوكه االجتماعً . وقد ٌلعب فٌها الفرد أحب 

 ٌكون واضحا . األعضاءلحاجاته لذا فأن التفاعل بٌن  إشباعا

 

  Social interaction : التفاعل االجتماعً

سلسلة من االتصاالت المتبادلة بٌن  تتضمنالتفاعل االجتماعً عبارة عن عملٌة مستمرة   

شخصٌن أو أكثر مثل هذه االتصاالت قد تأخذ منحنً مادي أو رمزي بمعنى أن ٌتبادل شخصٌن 

 إعداد. ٌتوقؾ وجود المجتمع على وجود  باإلشارةمعانً رمزٌة فً صورة تخاطب لؽوي أو 

ما أي المتوقعات السلوك المتوقع من كل منه أساسوباستمرار على  بانتظام األشخاصمن 

 إذالسلوكٌة المتعارؾ علٌها وفقا للنظام االجتماعً القائم . عملٌة التفاعل بالنسبة للفرد لها شقٌن 

وفً نفس  اآلخرٌن اإلفرادالحالة  هذهأنه ٌتأثر و ٌؤثر فً البٌئة والمحٌط . والمقصود بالبٌئة فً 

 . ناآلخرٌالوقت ٌعد الفرد نفسه أحد مكونات البٌئة لألفراد 

وٌقٌمهم  اآلخرٌنوفً عملٌة التفاعل االجتماعً نجد أن كل فرد ٌعنً باآلخر وٌحكم على سلوك 

. أن جوهر عملٌة وٌحاول جاهد تفهم الطرٌقة التً ٌفكر بها اآلخرٌن ومضمون أفكارهم 

سلوك  ٌأخذالتفاعل االجتماعً هو الصفة أو الخاصٌة التبادلٌة المٌزة لها . فكل فرد عادة 

 إذقوٌما  سبٌالاآلخرٌن فً حسبانه لكً ٌستطٌع بذلك أن ٌواجه سلوكه الوجهة السلٌمة وٌطرق 

وٌحاول ان ٌوائم وٌكٌؾ سلوكه الشخصً للعالقات المتجددة  اآلخرٌنٌتفاعل الشخص مع 

والمتؽٌرة باستمرار . وتعتمد عملٌة التفاعل االجتماعً أساس على عملٌة االتصال وبمعنى آخر 

وجود بعض العالقات التبادلٌة  الستبعدأن هذا  أو طرٌق االتصال المباشر أي وجها لوجه و عن

وبصفة عامة ٌمكن القول أن عملٌة  اإلفرادوالتً تحدث أحٌانا بالتفاعل ؼٌر المباشر بٌن 

 للمجتمع . األساسًهً الواقع التفاعل االجتماعً 

 



 Levels of social interaction : مستوٌات التفاعل االجتماعً

 التفاعل بٌن األفراد :-2

التفاعل االجتماعً شٌوعا . مثال ذلك االتصال  أنواعثر كهو أ اإلفرادنوع التفاعل القائم بٌن  إن

وبٌئة التفاعل فً هذه  الخ..  سوالمرؤو. الزوج والزوجة .الرئٌس  واالبن األبالمتبادل مابٌن 

الذٌن ٌأخذون سلوك اآلخرٌن فً ألحسبان ومن ثم ٌؤثر علٌهم وعلى اآلخرٌن  اإلفرادالحالة 

وفً عملٌة التطبٌع االجتماعً مثال نجد التفاعل االجتماعً ٌأخذ هذا التسلسل ــ الطفل ــ األم 

ــالشباب والمدرسة ــ والشباب والعاملٌن معه ـ الشباب ورؤسائه ...الخ ( . وفً  واقرأنهــالطفل 

والذي ٌستجٌب  آلخرٌنالصالت االجتماعٌة نجد الشخص جزء من البٌئة االجتماعٌة كل تلك 

 بنفس الطرٌقة كما ٌستجٌبون له كل فرد ٌؤثرون باآلخرٌن ومن ثم ٌتفاعل معهم .

 : والجماعات  اإلفرادالتفاعل بٌن 1

أو  اإلدارةالمدرس وتالمٌذه أو المدٌر ومجلس  أو  وإتباعهمثال ذلك التفاعل القائم بٌن القائد 

المرشد الزراعً وجمهرة المرشدٌن . فالمدرس فً هذه الحالة ٌؤثر على تالمٌذه كمجموعة 

ٌتأثر بمدى اهتمامه وروحهم المعنوٌة والثقة المتبادلة بٌنهم . ومن ناحٌة وفً نفس الوقت فأنه 

فً مرات متكررة ٌنجم عنه  األشخاصمن الفرد المتفاعل مع مجموعة معٌنة  إننجد  أخرى

 وجود نوع من التوقعات السلوكٌة من جانب الجماعة أي سلوك معٌنة متعارؾ علٌها .

 والثقافة :  اإلفرادــ التفاعل بٌن 3

والصالت البٌنٌة  واألفعالالمقصود بالثقافة فً هذه الحالة العادات والتقالٌد وطرق التفكٌر 

أن  إذالسائدة بٌن أفراد المجتمع وٌتبع التفاعل  بٌن الفرد والثقافة منطقٌا اتصال الفرد بالجماعة 

السلوكٌة الشائعة للجماعة .وكل فرد ٌنفعل للمتوقعات الثقافٌة الثقافة مماثلة لحد كبٌر للمتوقعات 

ٌراه مناسبا للظروؾ التً ٌتعرض  بطرٌقته الخاصة وكل فرد ٌفسر المظاهر الثقافٌة حسب ما

من البٌئة التً تفاعل معها  مجزء هالها . فالثقافة جزء هام من البٌئة التً ٌتعرض لها . فالثقافة 

هً أال مكونات  الفرد  فالتطلعات والؽاٌات  والمثل والقٌم التً تدخل فً شخصٌة الفرد ما

فة ٌأخذ مكانا خالل وسائل االتصال والثقا اإلفرادرئٌسٌة للثقافة كذلك فأن التفاعل بٌن 

 بدورها صلة تبادلٌة مثل الرادٌو والتلفزٌون والجرائد والسٌنما . النتظمنالجماهٌرٌة التً 

فً المجتمع نتٌجة  العملٌات االجتماعٌة التً تحدث بٌن الجماعات وإشكالصور وٌمكن تناول 

 لعملٌة التفاعل فٌما ٌلً :ـ

 Cooperationـ التعاون : 2

وٌقصد به عمل  اانتشار وأكثرهاصور العملٌات االجتماعٌة  أهموالتعاون االجتماعً هو 

مع بعض فً سبٌل تحقٌق أهداؾ مشتركة وٌشمل هذا العمل الجماعً كأن ٌتعاون  األعضاء

فً رفع كتلة كبٌرة من الخشب  اإلفرادنفس العملٌة مثال ذلك تعاون عدد من  أداءعلى  اإلفراد

فٌزرع الحنطة المزارع الخبز  إنتاجأو ٌتعاونوا فً أعمال مختلفة مكملة لبعضها مثال ذلك 

 إنتاجوٌسوقها التاجر وٌطحنها عامل المطحن ثم ٌقوم بعجنها وبخبزها الخباز أو ٌتعاونوا فً 



ركبة كالسٌارة وٌساعد سلعة م إنتاجمختلفة من سلعة واحدة مثال ذلك ما ٌحدث فً  أجزاء

و المجتمعات وٌسمى  اإلفرادالتخصص تقسٌم العمل بالمجتمع على وجود التعاون وانتشاره بٌن 

 مثل هذا بالتعاون ؼٌر المقصود .

بشكل  اإلفرادمن التعاون وٌسمى بالتعاون المقصود حٌث ٌشترك فٌه بعض  أخروٌوجد نوع 

المشتركة بأحسن صورة  أهدافهملى تحقٌق وتعمل عمنظم فً مؤسسة اقتصادٌة تضم جهودهم 

 ممكنة وتسمى هذه المؤسسات بالجماعات التعاونٌة .

 Competition ـ المنافسة : 1

 أهدافهمٌحققوا  إنجماعات  أم إفرادالمعٌنة سواء كانت  اإلطراؾ ولةوٌقصد بالمنافسة محا

أنه فً حالة المنافسة  إيالمحددة بالنسبة لمجموعة الطلب علٌها عن طرٌق جهودهم المتعارضة 

بالوسائل المحددة  أهدافهمالمعٌنة فً سبٌل الحصول على تحقٌق  اإلطراؾتتعارض جهود 

المعنٌة كأن ٌتنافس المنتجون  اإلطراؾوقد تكون المنافسة ؼٌر محدودة بٌن  إلٌهابالنسبة للحاجة 

 فً تحسٌن صفات منتجاتهم بطرٌقة عامة ؼٌر شخصٌة وبدون قصد .

 Conflict : راعـ الص 3

المتنازعة على بعضها ودخلت عن قصد فً منافسة محدودة  اإلطراؾتعرفت  إذاوهو ٌعنً 

الذي ٌحدث بٌن شخصٌن فً بٌنهما فأن المنافسة تسمى فً الحالة صراع مثال ذلك الصراع 

محاولة كل منهما الحصول على اكبر قدر ممكن من المواد المحدودة .كما ٌحدث فً مصانع 

 السٌارات المحدودة .

 

 The dispute ــ النزاع : 4

ٌقضً علٌه كلٌا.  أو األخرللطرؾ  لاستؽال إيٌحد من  أنٌحاول الطرفٌن المتنازعٌن  إنوهو 

وفً هذه الحالة ٌبلػ الشعور العدائً بٌن الطرفٌن المتنازعٌن أقصى ــ درجاته وعادة ٌصحب 

 النزاع اعتداء مادي بٌن الطرفٌن كما فً حالة الثورات والحروب .

 اإلفرادحٌث ٌتطور التعاون بٌن  ببعضهاالسابقة متصلة  األربعةوٌالحظ العملٌات االجتماعٌة 

فً الحصول على اكبر قدر ممكن من الفائدة ومن   اإلفرادتنافس بٌن  إلىمعٌن  فً مجتمع

ثم الصراع فً حالة حصول كل طرؾ على ؼرٌمة  إلىالموارد المتاحة .وتطور المنافسة 

 أهدافهنزاع ٌحاول كل طرؾ القضاء على الطرؾ اآلخر لتحقٌق  إلى أحٌاناٌتطور الصراع 

هذه المحاولة بعض التعاون بٌن  وتنظمنللتوافق بٌن الطرفٌن  وٌعقب النزاع محاولةدون ؼٌره .

 . المتعارضةأتفاق ٌقرب بٌن وجهات النظر  إلىالمتنازعة للوصل  اإلطراؾ

  Compatibility ــ التوافق :5

تقلٌل حدت التنازع أو التصارع  إلىوهو العملٌة التً ٌصل عن طرٌقها الطرفٌن المتنازعٌن   

ٌزول التعارض التام لوجهات النظر . أي أن التوافق عملٌة  ببحث مؤقتةالموجود بٌنهما بصفة 



والجماعات  المتعارضة فٌعدل كل طرؾ من  اإلفرادتساعد على تقرٌب وجهات النظر بٌن 

العدائً الذي سلوكه نحو الطرؾ اآلخر حتى ال تصطدم وجهات نظرهم وٌزول حدة الشعور 

حدث من تقارب فً وجهات  ٌسود عالقة الطرفٌن ببعضهما وتخؾ حدته على حسب مدى ما

 النظر .

 

 

 مختلفة  وهً : إشكاالوتأخذ عملٌة التوافق االجتماعً 

 Obligatory compatibility : اإلجباريأ ـ التوافق 

بانتصار أحد  إجباريوفٌه ٌحل تعارض وجهات النظر بٌن الطرفٌن المتنازعٌن عن طرٌق 

الشروط التً ٌراها . كما ٌحدث فً حالة القوات المحاربة  وإمالئهالطرفٌن على الطرؾ اآلخر 

 المنتصرة والمهزومة .

 

 

 Surrender ب ــ السٌادة والخضوع :

وٌحدث عادة عند اختالؾ المصالح  وتعارضها بٌن طرفً النزاع ومحاولة التقرٌب بٌن 

وجهات النظر أي ٌتؽٌر الوضع أو المركز االجتماعً لكل طرؾ بحٌث ٌصبح أحد الطرفٌن 

خاضع للطرؾ اآلخر وٌتأثر بٌنما ٌقوى مركز الطرؾ الثانً وٌكون سٌد للموقؾ .وتوجد 

ود المجموعات الصؽٌرة بالمجتمع حٌث تخضع المجموعات السٌادة والخضوع فً حالة وج

الصؽٌرة لسٌادة المجموعات الكبٌرة كما تكثر هاتٌن العملٌتٌن فً المجتمعات التً تمارس 

 الدٌنٌة . أوسٌاسة التفرقة العنصرٌة 

  Temporary truce   جـ ـ المهادنة المؤقتة

كنهم ٌتفقوا على أن ٌوقفوا تنازعهم اتفاق نهائً ول إلىوهً أن ٌفشل الطرفٌن فً الوصول 

على الخالفات الموجودة بٌنهم دون حل مثل ما ٌحدث فً حالة الهدنة  اإلبقاءوصراعهم مع 

 المؤقتة أثناء القتال .

 Rapprochementد ـ التقارب : 

تقارب وجهات النظر من الجانبٌن المتنازعٌن لؽرض وقؾ تنازعهم  تتضمنوهً العملٌة التً 

االلتقاء فً  إلىذلك الطرفٌن المتنازعٌن عن بعض وجهات نظرهم أي ٌسعوا  إثناءوٌتنازل 

 منتصؾ الطرٌق .

 



 Symmetry ــ التماثل : 6

وهً تتم أما من طرؾ واحد بحٌث تندمج ثقافة فرد أو مجتمع مع ثقافة مجتمع آخر . أو تتم من 

 .طرفٌن بحٌث تنتشر ثقافة كل طرؾ وتندمج مع ثقافة الطرؾ اآلخر 

 

 

 

 

 اعداد األستاذ الدكتور سحاب عاٌد ٌوسف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثانً                                    

   

  

 A framework for study group :لدراسة الجماعة إطار      

 مقدمة :

آخرٌن  أشخاصوجود أو عدم وجود  أهمٌة إلى األنظارلقد وجه كل من علماء النفس واالجتماع 

ٌمكن دراسة البناء السٌكولوجً للفرد . فأن كذلك ٌمكن دراسة  بالنسبة لسلوك الفرد . وانه كما

 البناء السٌكولوجً للجماعة 

فً االعتبار طبٌعة  األخذأتً دون ٌمكن أن ٌ االجتماعً فهمنا دقٌقا ال اإلنسانفهنا لسلوك  إن

فرد دائما عضو فً ختلفة التً تؤثر فٌها . فالوالقوى النفسٌة الم اإلنسانالجماعة التً ٌعٌشها 

. وبنموه ٌتسع نطاق  األسرةعدد من الجماعات . فالطفل ٌنشأ عضو فً جماعة أولٌة هً 

أسرته وهو قد ٌنفل عن  إلى انتمائهبجانب  أخرىعالقاته وٌمتد لٌصبح عضوا فً جماعات 

. وهكذا هو دائما  أخرىة جماع إلى انتمائهجماعة أخرى . أو قد ٌضؾ  إلىجماعته لٌنظم 

 عضو فً عدد من الجماعات .

فً حٌاته نجد ان معظم هذه  اإلنسانالنشاط المختلفة التً ٌقوم بها  أوجهوعندما نالحظ 

هذه  إلىلم ٌكن جمٌعا تحدث فً جماعات .وٌتفاعل الفرد مع ؼٌره ممن ٌنتمون  إنالنشاطات 

السلوك  أسالٌبجاهاته . وٌكون عاداته وٌتعلم الجماعات وٌكتسب من خالل هذا التفاعل قٌمه وات

م مع بعض . وٌحدد هذا التفاعل ما تقوم به الجماعة هكل جماعة بعض إفرادالمختلفة وٌتعامل 

الذي  األثرومدى تماسكها ونوع ومدى نشاط مختلفة وهذا التفاعل ٌحدد بنٌان الجماعة  أوجهمن 

 الجماعة وما تقوم به من عمل  إنتاجستتركه لدى الفرد . كما ٌوثر هذا التفاعل فً 

على مستوى الجماعة فأن فهما  أمالتً تنتج على مستوى الفرد  اآلثاروسواء كان الحدٌث عن 

تعطً قدرا مناسبا من االهتمام للجماعة  أندون  لٌحدثها الفرد قٌقا للحٌاة االجتماعٌة التً ٌحٌد

 التً ٌعٌش فٌها الفرد . 

التً تدفع للقٌام بالعمل الجماعً لٌست خاصٌة من  دٌنامٌتالومن المعروؾ أن الصفات 

من اختٌار الهدؾ وتوجٌهه .كما أنها جزء  أساسًجزء  أٌضاخصائص الجماعة فحسب ولكنها 

بالشرح خالل هذا الفصل  األجزاءمن السبل والوسائل التً تتبع . وسوؾ نتناول هذه  ٌتجزءاال 

 . 

                  The dynamics of the group ٌة الجماعة :كٌناماد

فأن لها تارٌخ .  وباختصارد أو تتباعد امدة فهً تولد وتتطور .تتسانالجماعات لٌست مواد ج 

التفاعل  إثناءالجماعة  إلفراد. والسلوك االجتماعً  إفرادهاوالجماعة لٌست مجرد مجموع 

 ٌنامٌات الجماعة .كانوا فردى . وٌكمن وراء هذا د إذاٌختلؾ عن سلوكهم  ًاالجتماع



ظهرت منذ الحرب العالمٌة الثانٌة وعلى  إذوتعتبر دٌنامٌات الجماعة من المجاالت حدٌثة النشأة 

ع استخدامه بٌن قد شرالرؼم من حداثة هذا المجال العلمً . أال أن مفهوم دٌنامٌات الجماعة 

وض فً معناه . حٌث ؼم ع . الوضع الذي أدى كما هو متوقع إلىفئات مختلفة من فئات المجتم

 أن كل فئة تستخدمه فً صورة معٌنة .

التً تستخدم فً  األسالٌبعلم دٌنامٌات الجماعة على أنه مجموعه من  إلىفالبعض ٌنظر 

 اإلنسانٌةالجماعات والمؤتمرات و العالقات  إدارةة فً رالبرامج التدرٌبٌة بقصد تحسٌن المها

 استخدامهاشاع  أسالٌب. والجلسات الحرة واتخاذ القرارات الى ؼٌر ذلك من  األدوارمثل تمثٌل 

 .فً السنوات األخٌرة 

 إلىعلم دٌنامٌات الجماعة على انه مجال من مجاالت الدراسة ٌهدؾ  إلىٌنظر البعض  وأخٌرا

القوانٌن التً ٌخضع لها نمو الجماعة  إلىتحصٌل المعلومات على طبٌعة الجماعة  والوصل 

وبالمؤسسات االجتماعٌة المختلفة وسوء رؼب  األخرىوالجماعات  دباألفراعالقة الجماعة و

. فـنه من الضروري معرفة قدر كبٌر عن طبٌعة  اإلنسانًفً تحسٌن السلوك  أوالفرد فً فهم 

.ولن ٌتٌسر تحقٌق  اإلنسانأنه لن ٌتٌسر الحصول على نظرة متكاملة عن  إذالجماعات .

معرفة  استطعنا إذا إالعن طرٌق التكنولوجٌة االجتماعٌة . وللمجتمعات نلإلنساالرفاهٌة 

 المواضٌع المختلفة التً تدور حولها دٌنامٌات الجماعة .

وٌعرف بونر علم دٌنامٌات الجماعة بأن ذلك الفرع من علم النفس االجتماعً الذي ٌبحث فً 

 أوبحٌث تصبح ذاتٌة التوجٌه وال تتكون الجماعة  وظائفها وتكوٌن وفً تغٌر بناء الجماعة 

 إشباعفً حل مشكالتهم وفً  أعضائهاتلقائٌة ولكن نتٌجة لجهود  أوآلٌة  ةتتغٌر بصور

بقصد التخفٌف من  والترافقالبناء  دٌنامٌة فً عملٌة مستمرة من إعادةحاجاتهم فالجماعة ال

 .  وبقصد حل المشكالت المشتركة أعضائهاالتوتر بٌن 

رئٌسٌة الهتمامات دٌنامٌات الجماعة ٌكمل بعضها بعضا وال تعارض بٌنها . وال خطوط وتوجد 

 :  الخطوط الرئٌسٌة هً هذه و ٌؽنً واحد عن اآلخر

الجماعات الصؽٌرة كنظم اجتماعٌة مصؽرة تمهد الطرٌق لدراسة المجتمع الكبٌر  إلىـ النظرة 1

. 

ـ اعتبار أن الجماعات التً ٌتبادل أعضاؤها التأثٌر وجها لوجه ، وحدات رئٌسٌة للمجتمع  2

 إلىاالجتماعٌة . والنظر   الجماعات الصؽٌرة هً العوامل الرئٌسٌة فً التنشئة إنواعتبار 

االتجاهات وسمات  إلىالتؽٌٌر فً أعضائها . وقد ٌمتد هذا التؽٌٌر  إلحداثالجماعة كوسط 

 ؼٌر ذلك مما ٌحدث اثنا التفاعل بٌن أعضاء الجماعة . إلىة واالهتمامات والمهارات الشخصٌ

فالجماعة مجال اإلفراد الجماعات الصؽٌرة كمجال مناسب لدراسة العالقات بٌن  إلىـ النظر  3

 وهذا االهتمام مفٌد فً العالج النفسً . طٌب لعالقات تتكون وتتؽٌر وتالحظ . 

الجماعة كوسٌلة للقٌام بعمل فً البٌئة المادٌة أو االجتماعٌة .وٌهتم بالعالقات بٌن  إلىـ  النظر 4

 . اإلنتاجالجماعة فً مجاالت  إفراد



ــ  التركٌز على دراسة الجماعات الصؽٌرة بقصد استخالص التعمٌمات . واالفتراضات التً  5

 . ٌبدو أنها تبرر بصورة متكررة فً تارٌخ البحوث فً هذا المٌدان

ـ التركٌز على دراسة القٌادة والتبعٌة والسلوك الدٌمقراطً والمشاركة فً اتخاذ القرارات 6

 والتعاون داخل الجماعة وبٌن المجموعات .

لها مجاالت  اإلنسانٌةوقد نشأت دٌنامٌات الجماعة ونمت وتطورت وأصبحت فرعا من العلوم 

تلفة كمجال التربٌة والتنمٌة القٌادٌة ومواجهة دراسٌة معٌنة . وفوائد قٌمة فً مجاالت الحٌاة المخ

 األفضلالتؽٌٌرات االجتماعٌة المختلفة ونظرا لطبٌعة أسالٌب البحث فً هذا المجال فنرى من 

 سردها بنوع من التفصٌل .

  Research methods in a group ٌة الجماعة :كٌناماأسالٌب البحث فً د

dynamic 

  -الدراسة المجالٌة: -اوال

أي تأثٌر  ألًهذا  ٌؤديالبحث للدراسة دون ان جماعة هذا النوع من الدراسات بتعرٌض  وٌقوم

 فً حٌاة الجماعة ونشاطها . وٌتخذ الباحث فً هذه الدراسة جمٌع االحتٌاطات الممكنة بحٌث ال

 تدخل أو أثر فً حٌاة الجماعة . إلىٌقوم به من عمل  ٌؤدي وجوده أو ما

 إلىتزود الباحث ببٌانات . أن جمعت دون تحٌز فأنها توصلنا  أنهاة ومن مزاٌا هذه الطرٌق

نطلقها على حٌاة الجماعة الواقعٌة . حٌث أن البٌانات التً جمعت قد  إنمعلومات ٌمكن 

 استمدت من مجال الجماعة الفعلٌة .

على جماعات متشابهة إال ٌمكن تعمٌمه  الومن مأخذ هذه الطرٌقة أن ما ٌستخلص من نتائجها 

جماعات  استخدمتبأن لتلك التً استخلصت منها النتائج ؼٌر أنه ٌمكن التؽلب على الصعوبة 

صعوبة  أٌضاعلٌه النتائج من جماعات . ومن مأخذ هذه الطرٌقة  لسنعم ما تمثل تمثٌال صادقا

ٌمكننا من  ال السببٌة حٌث أن ما نحصل علٌه من نتائج فً صورة معامالت ارتباط اتجاهتحدٌد 

 تحدٌد أي العوامل كان سببا وأٌها كان نتٌجة .

 

 ثانٌا : التجرٌب الطبٌعً :

المترتبة على ما تحصل من تؽٌرات فً عوامل محددة وبهذه  اآلثاروتوفر هذه الطرقة دراسة 

ٌحدث من تعدٌالت فً حٌاة  حد ما .تحدٌد اتجاه السببٌة وٌستؽل الباحث ما إلىالطرٌقة نستطٌع 

 الجماعة . لٌدرس ما ٌترتب علٌها من آثار .

أي تؽٌٌر أو تعدٌل فً العوامل حتى ٌقوم بدراسة  بإدخالٌقوم  والباحث فً هذه الطرٌقة ال

هو ٌستؽل ما ٌحدثه من تعدٌالت فً حٌاة الجماعة لٌدرس  وإنماالمترتبة على هذا التعدٌل  اآلثار

 . أثارٌترتب علٌها من  ما



ٌصطنع . بل ٌحدث فً سٌاق الحٌاة الطبٌعٌة  التؽٌٌر الذي ٌحدث ال أنٌقة ومن مزاٌا هذه الطر

للجماعة من ما ٌمكننا من دراسة آثار هذا التؽٌٌر .وتحدٌد اتجاه السببٌة . وجمٌع هذا ٌحدث دون 

تتدخل فً حٌاة  اثأر. وقد تكون لهذا االصطناع  أن تفرض على الجماعة وضعا مصطنعا

هذه الطرٌقة أن تحتاج من الباحث فترة زمنٌة طوٌلة أي على  مأخذالجماعة ونشاطها . ومن 

ٌفرض تؽٌٌرا معٌنا فً أي  ال ألنه.  أثارهاٌحدث من تؽٌرات لدراسة  الباحث أن ٌنتظر ما

جانب من جوانب حٌاة الجماعة . ومن مأخذ هذه الطرٌقة أٌضا أن التؽٌٌر الذي ٌحدث بصورة 

 رته على العوامل التً ٌرؼب فً ضبطها وتثبٌتها . ٌمكن الباحث من فرض سٌط طبٌعٌة ال

 :  ألمجالًثالثا : التجرٌب 

.بالصورة  أثارهدراسة  إلىالذي ٌهدؾ  رالتؽٌٌتعتمد هذه الطرٌقة على قٌام الباحث بأحداث 

مقارنات وضبط سٌطرته على العوامل التً ٌنبؽً ضبطها أو  بإجراءالمناسبة التً ٌسمح لها 

ومن أهم مستلزمات نجاح هذه الطرٌقة هو تعاون أفراد الجماعة التً ٌعمل السٌطرة علٌها . 

من بٌانات وبالتالً عدم  إلٌهما ٌحتاج  إلىٌصل الباحث  بدون هذا التعاون ال آذمعها الباحث .

 صالحٌة هذه الطرٌقة .

 

ومن  .الجمع بٌن ممٌزات الطرٌقة التجرٌبٌة والدراسة المجالٌة  هوٌا هذه الطرٌقة ومن مزا

جماعة ما  إلىأنه لٌس من الٌسر أن ٌذهب الباحث  إذامأخذ الطرٌقة أن هناك صعوبة عملٌة .

ٌود من تؽٌٌرات . كذلك صعوبة الحصول على  ما أحداث.وٌطلب ممن ٌدٌرون شؤونها 

 أوالتعاون  الحقٌقً ألفراد الجماعة . كما أن عملٌة ضبط المتؽٌرات التً ٌود الباحث تثبٌتها 

 . عملٌة عسٌرة بعض الشًء فً المواقؾ الطبٌعٌة . أثارهامعادلة 

 ربعا : التجرٌب العلمً : 

معمله .أو تكوٌن  إلىوٌقوم الباحث فً هذه الطرٌقة أما باستخدام الجماعات الطبٌعٌة بعد نقلها 

 فً معمله . اإلفرادجماعات من 

زٌادة قدرة الباحث على ضبط المتؽٌرات المختلفة التً تؤثر فً  إلىوتستهدؾ هذه الطرٌقة 

ٌود تؽٌٌره وتثبٌته  الظاهرة موضع الدراسة المسٌطر علٌها . بما ٌمكن الباحث من تؽٌٌر ما

 من الطرق السابقة . أفضلبدرجة 

االعتراض على استخدام التجرٌب المعملً . حٌث أنه قد  أوجهبعض هنالك  إنوبالرؼم من 

تقتصر على هذا  أن هذه الصعوبة ال إالتعمٌم مثل هذه النتائج فً المواقؾ العادٌة .  ٌصعب

 المجال .فهً موجودة فً أي مجال آخر .

لٌس هناك طرٌقة جٌدة وأخرى سٌئة طالما السابقة ف األربعةبٌن الطرق  المفاضلةٌمكن  ال و

حد كبٌر  إلىقة المناسبة تتوقؾ للطرٌقة . وأن اختٌار الطرٌ األساسٌةالتزم الباحث بالقواعد 

 على طبٌعة المشكلة . و أن أفضل طرٌقة هً أنسبها لدراسة المشكلة موضع البحث . 

 



  The objectives of the group أهداف الجماعة :

النشاطات  إلٌهأن أهداؾ الجماعة تساعد أو تحدد ؼاٌتها . أنها تحدد المرمى الذي توجه  

الذي ٌمكن فً ظله اتخاذ القرارات المنطقٌة فٌما ٌتعلق  اإلطارتوفر الجماعٌة كما أنها أٌضا 

التً  رالمعاٌٌتوفٌر  األهداؾبعدد ونوع النشاطات ألتً ٌجب أن تقوم بها الجماعة . وٌجب على 

ووضعت بطرٌقة فعالة فأنها تستطٌع  األهداؾما كونت  فإذاٌمكن بها قٌاس تقدم الجماعة . 

المشترك والشعور بالتوحد .وللدافعٌة لوضع مستوٌات جماعٌة  لالهتمامتوفٌر أساس هام 

 . بالرضًعضاء الجماعة أ وللمشاركة التً لها معنى ومؽزى . ولشعور

 . األمسفً  األهمٌةالتً تكون بالؽة  فاألهداؾنعٌش فً مجتمع سرٌع التؽٌر . إننا

 إلىالجماعة بسرعة مما ٌشٌر  أعضاءتكون ذات بال فً ٌومنا . وتتؽٌر مٌول وحاجات  ال قد

من وقت آلخر . وٌحتاج القائد ذو  وإؼراضهاالجماعة  أهداؾالنظر ومناقشة  إعادة أهمٌة

التفكٌر التجرٌبً أن ٌستخدم بعض الفروض الخاصة بالعوامل التً تحدد فاعلٌة الجماعة كما 

 جماعتهالهدؾ بٌن  زٌادة وحدة إلىما ٌراه مؤٌدا  اإلعمالٌتخذ من  أنٌتحتم علٌه كل ٌوم 

 .  أهدافهاوجعلها أقدر على تحقٌق 

اتخاذ قرارات فعالة فٌما ٌتعلق  إلىللوصول  اضرورٌالموضوعة بطرٌقة آمرا  األهداؾوتعتبر 

وتأدٌتها كبٌرة للمساعدة على تقدٌم الجماعة  إمكانٌاتبالنشاطات أو الوسائل الؽنٌة التً لها 

 لوظٌفتها بطرٌقة فعالة .

فً تفاعلهم  إفرادهاواضحة تنشط وتحرك طاقات  أهداؾ أوتتمتع كل جماعة بهدؾ  إنوٌجب 

 إفرادالجماعة وقد ٌتشابه  أهداؾفً تحدٌد م الجماعة وقائده إفرادٌشترك  إناالجتماعً . والبد 

واحدة.كذلك قد ٌكون لجماعة هدؾ دون أن ٌكون هناك  أهدافهم. وقد تكون  أهدافهمالجماعة فً 

.ومما الشك فٌه ان التعرٌؾ المقبول لهدؾ الجماعة  األهداؾ الفردٌة لألعضاءبٌن  تشابه ظاهر

 إثارتهاالمترابطة فً  اإلفرادٌسلم بأن هدؾ الجماعة ٌتصل بمجموعة من حاجات  إنٌجب 

 الجماعة بحٌث ٌنشط سلوكهم وٌوجه . إفراد. وانه ٌؤثر فً  وإشباعها

ر ا . وٌعتبر بمثابة جدول إعمال ظاهرٌعنه شعو ٌة منها ما ٌمكن التعبٌرالجماع واألهداؾ

خفً وٌجب ان نهتم بدوافع  إعمالجماعٌة الشعورٌة .تعتبر بمثابة جدول  أهداؾ أٌضاوهناك 

 الخارجٌة الظاهرة  باألهداؾكما نهتم  اإلفراد

 

حتى تحقٌقه  العمل على  إلىعلى أعضائها ٌدفعهم وهدؾ الجماعة ٌفترض فٌه أنه مصدر تأثٌر 

هدؾ ومن  إلىتختلؾ من هدؾ  التأثٌرلم ٌكن هو الهدؾ الفردي المفضل . وان درجة هذا  اإذ

 إنفرد .أي أن هدؾ الجماعة ٌجب ان ٌكون مرتبطا بدوافعهم وحاجاتهم كما ٌجب  إلىفرد 

على اإلفراد ٌدفعهم إلى النشاط فً تحقٌقه . ومن المهم عملٌا الكشؾ عن  تأثٌرٌكون مصدر 

 محددات هذا التأثٌر .



هذه  مثلهولقد أجرى الكثٌر من البحوث والدراسات التجرٌبٌة حول أهداؾ الجماعة .ومن 

الدراسات تلك التً تناولت التنافس بٌن الجماعات حٌث ٌكون الهدؾ هو تفوق جماعة على 

من المنافسة للجماعات  بدافعتلك الدراسات أن الفرد ٌعمل للجماعة  أوضحتد . وق أخرى

أنه قد وجد فً بعض الحاالت أن التنافس  إالمما ٌعمل بمفرده . ودون دافع معٌن  أكثر األخرى

نتائج اقل ومن المهم أن  إلى أخرىنتائج أفضل . وفً حاالت  إلى أحٌانابٌن الجماعات قد ٌؤدي 

توقع كسبا شخصٌا مباشرا أو أذا اشبع حاجات مباشرة  إذد ٌعمل لهدؾ جماعً نفترض إن الفر

 عن طرٌق أكمال العمل فً الجماعة . 

ذاتٌة أو موضوعٌة فً  إماقام فرد أو أكثر بعمل ما . فأن مساهمة الفرد تكون  أذاوقد وجد انه 

توجٌه فٌقل اهتمامه تكون مساهمة الفرد موضوعٌة ال أنتوجٌهها . وفً العمل التعاونً ٌؽلب 

للتنفٌس عن التوتر لدى كل منهما .  أكمالهكان هو أو ؼٌره ٌقوم بالعمل الذي ٌكفً مجرد  إذابما 

أن ٌؤدي  إلىٌخفؾ من توتره  أما الفرد الذي نكون مساهمته ذاتٌة التوجٌه . فأنه على العكس ال

 العمل بنفسه .

تحقق  إن إلى.فأن العضو ٌنشأ لدٌه الدافع  اإلعمالوحٌن تجتمع الجماعة على انجاز عمل من 

ٌنشا أذا أعلن أن الجماعة  قوطع مجهود الجماعة نشاء التوتر . وهذا التوتر ال وإذاالجماعة هدفا 

قرار الجماعة االستمرار فً العمل فأن  إعالنقد قررت عدم االستمرار فً العمل وفً حالة 

 استشارةقبل قرار الجماعة باالستمرار فٌه فأن ذلك  إذاكمال العمل . فأنه  التوتر ٌخؾ نتٌجة ال

 . أهدافهاألن ٌرى الجماعة تحقق 

على مستوٌات مختلفة ٌساعد الجماعة على أداء عملها .  األهداؾومما الشك فٌه ان التفكٌر فً 

محددة للؽاٌة .  أهدافاالجماعة  أعضاءالمبنٌة على حاجات ومٌول  األهداؾوفً العادة تكون 

الشاملة للمجتمع  أهداؾ عرٌضة ٌمكن استخدامها  األهداؾالعامة البعٌدة هً تظم  هداؾاألوأن 

تمثل  األهداؾمعظم الجماعات والهٌئات . وأن العمل الواقعً للجماعات ٌبٌن أن  أهداؾلتؽطٌة 

 شبكة معقدة متداخلة .

 أجدى. وان  باألهداؾشكل وصٌاؼة البٌان الخاص  إلىننظر بعٌن االعتبار  إنكما ٌجب 

 :  واضحة إطاراتهً التعبٌر عنها فً  األهداؾصورة توضع فٌها 

 . األمرأو الجماعات أو الجماعة التً ٌعنٌها  اإلفرادأ ــ 

 ب ــ نوع السلوك أو العمل الذي ٌجب القٌام به .

 جـ ــ المحتوى أو مجال المشكلة التً ٌنفذ فٌها هذا السلوك أو العمل . 

التً تصاغ بوضح كاؾ ٌعود على الجماعة بالفائدة فً تخطٌطها لبرنامجها وفً  واألهداؾ

 العناصر الثالثة المذكورة . إلى لإلشارةنشاطها . وتكون فً اشد الحاجة  ألوجهاختٌارها 

 الجماعة فٌما ٌأتً : أهداؾوٌمكن تناول خطوات تقرٌر 

 ــ توفٌر الوقت للجماعة للتفكٌر فً األهداؾ .1 



 اولة الكشؾ عن أراء ومٌول و حجات إفراد الجماعة ومناقشة هذه المجاالت السابقة .ــ مح2

ــ الحصول على اتفاق جماعً فٌما ٌتعلق باآلراء والمٌول والحاجات التً سٌتبلور حولها  3

 وضع األهداؾ .

 الثالثة الضرورٌة لتقرٌر األهداؾ فً صورة اإلبعادــ صٌاؼة البٌانات التً توضح صراحة 4

 دقٌقة .

 ــ اختٌار كل هدؾ فً ضوء معاٌٌر الحكم على األهداؾ .  5

 من الفهم العام لألهداؾ وتقبلها من جانب أعضاء الجماعة .  التأكدــ  6
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 القٌادة
 للقــٌادة المفاهٌمً اإلطار

 
 بسلوك تتعلق التً القٌادة بظاهرة Social Psychology  االجتماعً النفس علم ٌهتم بٌنما

 التً سلطةال بناء بظاهرة ٌهتم الذي هو Sociology االجتماع علم فإن ،الجماعة داخل الفرد

 على خاصة االجتماعً التفاعل عملٌة سٌاق فً والجماعات األفراد نبنٌ بالعالقات تتعلق
 . العام والمجتمع المحلً المجتمع مستوى
 Group الجماعة دٌنامٌات مجال مثل عدٌدة، عملٌة تطبٌقات لها أخرى مجاالت بالقٌادة وٌهتم

Dynamics  الجماعة وظائؾ علً التأثٌر خاللها من ٌمكن التً العملٌات علً ٌركز الذي 

 . آخر جانب من الجماعة وأهداؾ جانب من أدوارهم إنجاز نحو أعضائها لدى والدافعٌة
 السلوك عنوان تحت التنظٌمً االجتماع علم فرع أٌضا القٌادة بظاهرة وٌهتم  

 اإلدارة لمجال بالنسبة مهم   موقع فً أٌضا ٌقع الذي Organizational Behaviorالتنظٌمً

Management .السٌاسة علم فً أٌضا   امهم    موقعا   تحتل   القٌادة ظاهرة أن   كما Politics ًالت 

ٌ   على التركٌز فٌها ٌتم    باتخاذ الناس من مجموعات خاللها من ٌقوم التً والعملٌة ةالكٌف
 عالقات من نتتكو   السٌاسة أن وبما. المجتمع أو الجماعة سواء الجمعً المستوى على القرارات
 ٌتم   عندما وثٌقة تصبح االجتماع علم مع العالقة فإن القوة، أو السلطة حول تتمركز اجتماعٌة

  . local community المحلً المجتمع مستوى على القٌادة ظاهرة تحلٌل
 Sustaining صٌانة وهً جماعة، ألي   مهم ة وظٌفة لتحقٌق تظهر اجتماعٌة حاجة والقٌادة

ى فهً. للجماعة االجتماعً الكٌان  ألعضاء الفردي السلوك فً الكامنة التفكك لقوى تتصد 
 . الجماعة
 سلوك فً للتأثٌر الجماعة أعضاء من أكثر أو فرد محاوالت تقابل عندما القٌادة ظاهرة وتنشأ
 قبل من(  Subordination التبعٌة قبول أي)المحاوالت لتلك بالقبول باالستجابة أعضائها باقً

 ظروؾ تحت أو ٌ نمع موقؾ فً منهم األكبر الشق أو جمٌعهم سواء الجماعة أعضاء باقً
 التفاعل عملٌة وأهداؾ وسٌاق وتابعٌه القائد بٌن العالقة بدٌنامٌة ونطاقها مداها دٌتحد   دة،محد  
 . بٌنهم
 خاصة) التنمٌة لجهود  Multiplied Effects المضاعف األثر القٌادة ظاهرة وتحقق •

 القرار واتخاذ التفاوضو االتصال عملٌات سٌاق فً( والتكلفة والجهد الوقت، حٌث من
 فإن ه ،(جماعة أو فردا) بمفرده كل   األطراؾ لكل الوصول من فبدال ،المشاركة ودعم
 جؽرافٌا لهم قربا أكثر( المحلٌون القادة ؼالبا هم) وسطاء عبر إلٌهم الوصول ٌتم  

 عقبات أٌة مواجهة على أكبر وبقدرة أقل، وجهدا وقتا ٌستؽرق مما واجتماعٌا،
 الؽرباء ٌجهله قد مما وخصوصٌاته، المجتمع بطبٌعة الوثٌقة المعرفة بسبب ومصاعب

  .التنمٌة وكالء من المجتمع عن

 

 Concept of leadershipمفهوم القيادة       

ب دغدداواميضٌدداويددًولٌدد  وادض  ضعدد  وضدداوادضواعددٌ ووLeadershipٌعددموضوعددوقوادةٌدد م و

ويأنه و  طل وإدىوق ئموٌةوموب و ٌهه ووضس عم ه ويًوبلوغوأيمايه ووض  ضع  ولٌثض وو م ويذهواد

يخدل وعودواواد د اٌلوادضخ لعداوعداسوا نسدد اوإاوادعدانوبدٌاوادن د يووادعفد ويدًوضخ لددسو،و

ض  ال وادلٌ  وٌعومويًو  نبوكبٌاوضنهوإددىوادةٌد م ووضداوادضعداوسوإاوكد و ض عداوأووضن ضداو



ي دةٌ م ويًولةٌة ه و عمو  يا وا  ض عٌاو  ضث ويًوفخصوددهونعدوذوقدويوبدٌاو،و ل  جوإدىوق ئمو

وباوعاوألس س  واد ض عاوو لةٌنوضط دبه واد دًوالٌسد طٌعواو لةٌةهد وضنعدامٌاادن سوٌةومودٌع

يو وموادعنواوادةٌ ميوبٌاواد ض عاوعاوا و  ضث وبسلوكهوادذيوٌ ض وسدلو واد ض عداوعلدىو.

و  ضد ٌ و،ووعضلٌاواد أثٌاوٌعمي واغلبوادب لثٌاوفاط ًوعاواٌ ًويًوادةٌ م ،وادولم وواد أثٌاويٌهم

أنض طهوادةٌ مٌاوب ض ٌ وامموااويٌه ووااو علصويذهوامموااوواس بو اي وو للٌ وأبع مي وٌفك و

ي دةٌد م و  ودسوبأنهد وادضلدا وامسد سووامما و،وأط ااودعهموامنض طوادةٌ مٌاووأسدب بواخ ليهد و

ل لهوادةٌد م ووذد ودلمواوادضهموادذيو ،وادع علاويًو لةٌنويمسوأيوضن ضاوأووضؤسساوأووض  ض 

لٌد وأاون د يو،ويًو ض س واد ض عاووبووعه وضو ه ودسلو وامياامونلدوو لةٌدنويدمسوضعدٌا

ادةٌ م وٌع ضموإدىولموكبٌاوعلىوض وٌض لكهوادة ئموضاوقما وعلىو لعٌ وام بد قووبد وادنفد طويدٌهمو

ووادضل ي دددددداوعلددددددىواولهددددددموادضعنوٌدددددداوو نضٌدددددداولددددددبوادعضدددددد واد عدددددد ونًويٌضدددددد وبٌددددددنهمو

دةٌ م و عض وعلىواده موامياامودٌةمضواوأيع وض ودمٌهمود لةٌنوادن  ئجوادضا و ومنه ووذد والاواو

 ةوموب و ٌهوامياامودل لا ويًواال   هوادسلٌمووادلوو وعلدىواد د اضهموو لعٌد يمود لةٌدنوضد و

اوٌكواوق ئماوأذاوك اوضنع الًوعاواد ض عاوالاوادةٌ م ويًوض وأٌاغبواوبهوويلوٌضكاودفخصوض و

موبهوادعامويًوضوقسواد ض عاولٌ وأاواد ض عاووادةٌ م و ع ضدمااوكد وضنهضد وعلدىوامخدا وٌسه

ي د ض عداوالبدموأاوٌكدواودهد وقٌد م ووددذد وٌنبغدًوبند  و،ووالوٌضكاوو وموإلدمايض ومواوامخدا 

ضاوو وموفخصوٌكدواويضدهووأذاويلبم،وض امو ض وضاواميااموادض  ض و  وولم وضنهض ووأال

وادفعواواد ض عًوبٌنهم. نضٌاواد ن سنوو

ي دةٌ م وأذاوضطلوباوكوسٌلاود ك ض وامموااوادض نوعاواد ًوٌةوموبه وك وضاوادة ئمووام ب قو

ددذاوي دةٌد م و د يا وو.ضاوا  وادضل ي اوعلىوولم وادعض ويًواد هموادضبذو وويًوان   واميدماس

الاوادو وموادضف ا ودإلنس اوا  ض عٌاواس ل ض ه ول ضٌاواد ع ع وادضف ا ودلو وموا نس نًوذد و

ودكدواو،وٌخلنوادل  اوإدىوعبطوو ن دٌموادعلقد  واد دًو نفدأوخدل وعضلٌداواد ع عد واال  ضد عًو

ادعض وادةٌ ميوٌ لمموضاوخل وعلقاوضاوٌةوموبضاوٌة مويهن  ويهدموضخ لدسودطبٌعداويدذهوادعلقدا،و

سوادة ئدمو  طد بنو ض ضد ًوضد ووٌا وادبعضوأاويذهوادعلقاويًوعلقاوياضٌاووضسّوغوذد وإاوأيما

أيماسوادضنعذٌاوده و،ووعلٌهو ب ٌن واد ع اٌسولو وضعهدوموادةٌد م وواخ لدسوادضعكداواووادبد لثواو

يعدلًوعدداو،وأالوأاواغلدبهموأكدمواوعلددىو دأثٌاوسدلو وادة ئدموعلدىوسددلو واد د بعٌاودده،ويدًو عاٌعهد 

وبهددذاوٌضكدداو عاٌددسو،و(32:وو3002ادوددع  ووادخودد ئصوادفخوددٌاواد ددًوٌضثلهدد و ادعدد اويو،

ادةٌ م وبأنه وادنف طوادذيوٌض اسدهوادفدخصودل دأثٌاويدًوسدلو وام بد قوو علهدموٌ عد ونواود لةٌدنو



وبعدددددددددددددددددددددددددددددددضواميدددددددددددددددددددددددددددددددماسواد دددددددددددددددددددددددددددددددًوٌاغبدددددددددددددددددددددددددددددددواويدددددددددددددددددددددددددددددددًو

و.وو،و لةٌةه 

ادةٌد م وبأنهد وعضلٌداواد دأثٌاواددذيوٌض اسدهوادعدامو ادة ئدم(وعلدىوايخداٌاواددذٌاوو كض وعاي

ٌضثلددواو ام بدد ق(وأوواد دد بعٌاودددهوضدداوخددل و و ٌهددهودسددلوكهمووضفدد عايمويددًواطدد اواد ع عدد و

و.واال  ض عًووادعلق  وادة ئضاوبٌنهمو

اد عد واوطواعٌداوأض ويًوا اف مواد ااعًوي عاسوادةٌ م وبأنه و و ٌهوادن سوولثهموعلدىو

(و253:وو1::5واخدداوا،ووودفددعوايموب دضسددؤودٌاودلةٌدد موبددأيوعضدد و ةددااهواد ض عدداو ادطنددوبً

(وبأنه وادةما ويًواد أثٌاوعلدىوايخداٌاوو و ٌدهوسدلوكهمود لةٌدنوأيدماسو5:95وٌعايه وقفطاو 

وعلٌدهو(و.93:وو5:95،وضف اكاويهًوإذاوضسدؤودٌاو  د هوادض ضوعداودلوودو ودفيدماسو قفدطا

ادةٌد م وعلدىوأنهد وقدما وفدخصودلةٌد موب و ٌدهواد ض عداونلدووادهدمسوادضنفدومواددذيوواو عاٌسٌضك

ٌسعواود لةٌةدهولٌد وٌكدواودهدذاوادفدخصوادة بلٌد  ووا ضك نٌد  واد دًوو ؤيلدهودلةٌد موبدمواهويدًو

و و ٌهواد ض عاو.

 ضٌع ًوي دةٌ م وإذاويًوذد وادنف طوادذيوٌؤميوإدىواد أثٌاويًو ض عاوضاوادن سودٌ ع ونواو

وٌعنًوذد وأاوادةٌ م وعضلٌداوٌسد طٌ وادعداموادةد ماوبواسدط ه وأاوويٌه،وعلىو لةٌنويمسوضاغوب

ادةٌ م وأض وووقموٌكواو أثٌاونلوويمسوضاغوب،ووسلوكهمووضف عايموٌؤثاووٌو هوأيك اوايخاٌا

ٌاوأوو وعاوطاٌنوادك  باووادلول  ووادضخ اع  ووٌطلنوعلىويذاوادنوقوضاوادةٌ م وب دةٌ م وادعكا

غٌاوضب فا (وأووقموٌلدم واد دأثٌاوادةٌد ميوبواسدطاواال ود  وادفخودًوأووادضوا هداوضداوخدل و

 م و وادضب فدا (،وويدًوادضن قفاوأووادخط باوأووا ٌع يووٌطلنوعلدىويدذاوادندوقوضداوادةٌد م وب دةٌد

أكثدداوضدداوغٌايدد ويددًوض دد  وا افدد مواد ااعددًوعلددىوادضسدد و وادضللددًومنهدد وأ ددم وواد ددًو عنٌندد 

و(.وو98و–و93:وو:::5،ووأقو ويًواد أثٌاوعلىوام ب قووخ واوعنموا خ ذوادةاااا و وعبموادلضٌم

و–و5:5:و8::5،و:و وادسدكاااوتوفر العناصر التاليةٌ طلبوواداٌعٌاوأاون  يويذهوادةٌ م 

و(و5:3

واداٌعًوادضللًوأثن  وعضلٌاوادةٌ م و.و وموادة ئموو-5

وافمٌاوض وادة ئمواداٌعًوادضللًو.و وموادضس و-3

وو ومو ع ع وا  ض عًوض ب م وبٌاوادة ئمواداٌعًوادضللًوو  بعٌهو.وو-2



و وياوادضوقسوادضن سبو.و-4و

ووعويوادهمسوادضااموادووو وإدٌهو.و-1

 أثٌاوض وو وموض ضوعاوضاواميااموويذاوٌعنًوأاوادةٌ م و ل  جودفخصودمٌهوادةما ويًواد

ٌؤثاويذاوادة ئموعلىويؤال واميااموالبموو،وكًدمٌهمواالس عمامويًواالس   باودهذاوادفخصوأووادة ئم

وذد وضداوخدل وادلةد  ا وواال  ض عد  واد دًو،وأاوٌكواوين  و ع ع وا  ض عًوبٌاوادة ئموو  بعٌه

ئموعلىواد عاسوضاوقابوعلىويضوضهمووضفكل همو كسبواميااموادثةاوب دة ئموو  ٌموضاوقما وادة 

وال ٌ    هموادلةٌةٌاووغ دب ًوض وٌبا وادةد م ويدًوضواقدسوضعٌنداو  وددمون ٌ داودو دوموضفدكلاوضعٌنداو

ٌكواودهمومواواٌ ميويًوإباا ي وواد وميوده ووضل وداواد واو وض وامياامودلهدمسوٌكدواويدًو

وادعض وعلىو لةٌةهول ود ل وادضفكلاو.

 The importance of leadershipلقيادة : أهمية ا

 عموادةٌد م وإلدم وادضعد نًوادضهضداويدًولٌد  وادض  ضد وو ةمضدهووبلدوغوأيمايدهووذدد ون ٌ داو

وااويدذهواميضٌداودلةٌد م وبدمأ و  عد عسو،وادذيو ؤمٌهويًولٌ  وادض  ضد وًدلمواوادعع  ووامس س

ادل  اوضللاوإدىوادةٌ م وادضؤيلاوون ٌ اودل طواوادلع ايوو عةموادلٌ  وادعواٌاووبذد وأوبل 

ضاونوالًوادعهموادعضٌنووادلكضاووادمااٌاول ىو وبحوقد ما وعلدىوادةٌد موب ددمواوادضطلدوبوأما هو

وب دفك وادضطلوبوو.

أاواالي ضدد موبمااسدداوادةٌدد م وٌنبدد وب مسدد سوضدداوادلةٌةدداوادة ئلدداوإاوادة ئددموالوٌض لدد ويةددطو

قبدد وام بدد قووإنضدد وأٌعدد وكونددهوٌسددٌطاوأكثدداوضدداوأيوادضسددؤودٌاوامس سددٌاوالن دد  وامعضدد  وضدداو

وبهدذاواع بداو دأضٌاو،وفخصوآخاوعلدىوك يداوادوسد ئ وادل ضداود دأضٌاوادل  د  وادبفداٌاودف بد ق

ادل    وضس داوأس سٌاويًوضعاياوومااساوادةٌد م وادن  لداووعلقداوذدد وبدأما وام بد قوويدًويهدمو

ايوو.ووماوادةٌد م ويدًواد دأثٌاوادععد  ويدًونفد طوادض غٌاا وادكثٌا واد دًو دؤثاويدًوادسدلو وادبفد

وااوادةددو واد ددًو  ددمينوبددٌاوادةدد م و،واد ض عدداوو و ٌههدد ونلددووادهددمسووادسددعًودبلددوغويددذاوادهددمس

وام بدد قوبطاٌةدداوضهضدداوٌ ا ددبوعلٌهدد و و ٌددهوط قدد  واميددااموبأسددلوبوض ن سددنووض ندد غموب   دد هو

ٌاووادضل ي دداوعلٌددهوويددووضبعدد واعدد واميددماسواد ددًولددممي وادةدد م ووادسددعًود لةٌددنويددمسوضعدد

و(و.35:وو3003،وضف ا ودك وضاوادة م ووام ب قويًوآاووالمو وادط ئً

وضاوذد ونا وأاوادةٌ م وضداوأيدموعن وداواد طدواويهدًوادضافدمووادضو دهوواددمدٌ وويدًو

اوودهدذهواميضٌداوٌنبغدًوعلدىوادة ئدمواددذيوٌةدوموبهدذ،واد ًو ع حوامي نود لةٌدنواميدماسوادضسد ةبلٌا



ادمواوااوٌض ل وادضواوع  وامس سٌاواد ًو  علهوق مااًوعلىويذهوادضهضاوولٌ وٌةوموادة ئموب و ٌهو

وٌلعد يمو،وامياامووٌافميمووٌنسنوأعض دهمووٌوينوبٌاوض هوما همووٌثٌداوموايعهدمووطضولد  هم

  ًووضه اا وعلىواد ع واوواد ن يسودذاوأاوضهضاوادة ئمودٌس وب دٌسٌا وو  طلبوضاوادة ئمو هماًوووق

ول ىوٌس طٌ وااوٌةومو ض ع هونلووادهمسوب دما اوادوا باوضاوادكع   ووادعع دٌاو

  أهمية القيادة في اإلرشاد الزراعي

  The importance of leadership in agricultural extension                         

 الدكتور سحاب عاٌد ٌوسف ستاذأعداد أال

 اد و ل  وأيضٌاوواسعاويًوك ياوادض  ال وامك مٌضٌاوواد طبٌةٌاوويًوال ل وادةٌ م ووض و

ك وضٌمااوضاوضٌ مٌاوادلٌ  ووإذاوك ن وادل  اوإدىوادةٌ م وذا وادكع   و  هاويًوادض  ضع  واد دًو

 فددهمو غٌدداا و ذاٌدداو سدد همسواد نضٌدداوواد طددوٌاويددأاويددذهوادل  دداو وددبحوأكثدداولٌوٌدداوب دنسددباو

لٌد وأاويكدا واالسد ع ناوبدبعضو،و(9:وو5:92،وضللٌاو وادفد ذدًووآخداوادلض  ضع  واداٌعٌاواد

أيااموادسك اواداٌعٌٌاوضضاوٌ ض عواوبوع  ووخواصواق و مٌاووا  ض عٌاووثة يٌداووقٌ مٌداو عدمو

ويدموضد وٌعايدواوب دةد م و،وضاوأيموضا ك ا وادعض وا اف ميواد ااعًووالموأيموعواضد وكع   ده

ددمواواددذيوٌلعبدهوادةد م وادضللٌدواويدًوادعضد وا افد ميوكلضد و ام واداٌعٌٌاولٌ وٌد ماموأيضٌداوا

ويدًوضثد ويدذهواد داوسو فد موادل  داوإددىوللةد  و،ونسباوادض ااعٌاوإددىوادضافدمٌاوادد ااعٌٌا

ا ودد  وبددٌاوخددمض  وا افدد مواد ااعددًووادضدد ااعٌاودنةدد وادضعلوضدد  وإدددٌهموونةدد وال ٌ  دد  همو

يدًولد وادضفدكل واد ااعٌداواد دًو وا دهوادض  ضعد  ووواغب  هموإدىوادضافمٌاووضفد اكاوادةد م 

:و3::5،واخاواوادضللٌاووادن اويًوضم وضلئضاوا اف ما وادضةمضاودلع ما وادضللٌا اداٌض وي

لذا فأن هؤالء القادة يؤدون الكثير منن الوانا و واودوار فني ر نار النشنا  اإلرشناد  ،و(322

ووالزراعي ومن هذه اودوار :

نة وو ووٌ واد و ٌه  واد ااعٌاوادضسد لمثاووادخبداا واد دًو علضويد وإددىوادضد ااعٌاو -5

و عسٌاي ولسبواأٌهموادفخوًووخبدا هموووعدعه ويدًودغداوبسدٌطاو لئدموادضد ااعٌاو

لٌد وإاواداسدد ئ وا افد مٌاو ن ةدد وبعع دٌداواكبدداوعندمض وٌثددنوادض لةدًوب دضاسدد ووٌفدد ا و

ٌةومو ه  وا اف مواد ااعًوبعضلٌاوإقند قويدؤال وادةد م وا   ي  هونلوواد ةنٌاواد مٌم ووإذو

ب ميك اووادضعلوض  وادضطلوبو ووٌله وإدىواد ااقووٌةوضواوادة م وعاوطاٌنواال و  و

ادفخوًوبد دض ااعٌاوب وودٌ ويدذهواميكد اووادضعلوضد  وإددٌهموب د دأثٌاويدٌهمووإقند عهمو



 م واددداٌعٌٌاوادضللٌددٌاويددًونضددوذجوب بندًويددذهوادوسدد ئ وا افدد مٌاووب د دد دًويدد اوضكدد اوادةدد

 (53:و5:90اال و  وٌ ضث وب دفك واد  دً.و ادغو و،

 

و

ووو

و

و

 جمهور الزراع    ن                      والقادة المحليون                  ياعن الزرالمرشدو

و

 القادة الريفيين المحليين في نموذج االتصال ( موقع1) شكل 

و

قما وادة م واداٌعٌٌاوادضللٌٌاويًواد دأثٌاوعلدىوام بد قويدًوضاالد واد بندًودلضب كداا وادلمٌثداوو-3

ضداويئدداوادض بنددواووٌفددكلواو د  اوضهضدد ووخ وداويددًوضالل دًواالي ضدد موواد ةٌدٌمووذددد ومنهدم

  واد ااعٌدداواد مٌدم وواالسدد عمامود ةبدد واموائد ووإذوٌةوضددواوب  اٌددبواد وودٌ  ووادضسدد لمث

يددد دض ااعواوٌ علضدددواوضددداوا يددداامواددددذٌاودهدددموضك نددداوا  ض عٌددداوأعلدددىوضدددنهمو،وادضخددد طا 

ودذد وٌااقبوادض ااعدواوكٌعٌداوأما وقد م وادداأيووادض دممٌاومعضد دهمو،ووٌ خذونهموقمو ودهم

ض  ضد وبظ هد اواسد عمامووٌسدهموادلدوااوبدٌاوقد م وادداأيووأيدااموادو،وقموٌعضمواوإددىو ةلٌدميم

ادة م ودضف اكاوأيااموادض  ض ويًوضعلوض  هموضض وٌفك ومايع ًودهمودلد علموضضداوٌ عوقدواوعلدٌهمو

و واداٌضدد ويعددممو بنٌهدد وكضدد و سددضحودهددموب لمٌددموضدد ويددًوادضض اسدد  واد ددًوٌضكدداو بنٌهدد وأو

و(و.322:وو3::5واخاوا،و

 اا وب د ن ٌضد  وادضخ لعداويدًو خطدٌطوااويؤال وادة م وٌكدواودهدمومواوكبٌداوضداوخدل واالفدو-2

بضدد وٌعددضاو وددميو لدد وادبددااضجودلضفدد ك وادواقعٌدداو،وو نعٌددذوادبددااضجووادضفدد اٌ وا افدد مٌا

وادوودو وإددىوادللدو وادضن سدباوواد دًو  عدنوضد وادواقد و،ووادل    وادضللاودلسك اواداٌعٌٌا

 وعددٌحووضن قفدداواالق ودد ميووادثةدد يًوواال  ضدد عًودهددمووٌعددضاوضسدد نم همودهدد وضدداوخددل و

واد عداسوعلدىوا ضك ند  وادض مٌداو،واميماسوادةاٌباوأووادبعٌدم واد دًوٌداامواد خطدٌطود لةٌةهد 

وادضس ةبلٌاوادةن   وضوماواداس ئ 



و دويٌاوضد وٌ طلبدهواد خطدٌطوضداوضعلوضد  وودلٌلاو،ووادبفاٌاوادض ويا وأووادض وقد و ويايد 

و لمٌددموامودوٌدد  وبددٌاواميددماسوادضدداامو لةٌةهدد ووبددٌاوادضفدداوع  و،ووبٌ ندد  وإلودد ئٌا

دبااضجووادوس ئ وادضة الاود لةٌةه ووغٌاوذد وضاوامعض  واد ًوٌنبغًودلة ئدموأاوٌةدوموبهد ووا

ودضس عم واد ه  واداسضٌاوادعلٌ وامخا و.

ب ال ودد  وواسدد ل داوقٌدد مووكددل واد غٌٌدداو وادضافددمواد ااعددًوأووأخودد ئًواد نضٌدداواداٌعٌدداو(و-4

ااعًوضهض وك اون  ل ًوالوٌضكنهواد ع ض وادضب فاوبك واميااموواد ض ع  واداٌعٌاوي دضافمواد 

ادضب فاوو ه ودو دهوضد و ضٌد وادد ااقويدًوادضنطةداواد دًوٌعضد وبهد وخ وداويدًوادض  ضعد  و

كثٌعدداوادسددك اوكضدد ويددووادلدد  ويددًوضع ددموادض  ضعدد  واداٌعٌددا.وب د  دًويدد اوادةدد م واددداٌعٌٌاو

وواد ض ع  واداٌعٌاوادضللٌٌاوٌع باواوضاوأيع وادوس ئ ودابطووكل واد غٌٌاوب مياامو

ٌةوموادة م واداٌعٌٌاوبنة وادضف ك ووادضعوق  واد ًو وا دهو طبٌدنو لد وادضسد لمث  واد ااعٌداوو-1

إدىوادضسدئودٌاوب  افد مواد ااعدًووذدد وضداوا د وإٌ د موانسدبوادللدو ودهدذهوادضفد ك واد دًو

و عٌنوضاو طبٌنو ل وادضس لمث  ويًوادواق وادعضلً.و

يدد و  عددحواميضٌدداووادددمواوادلٌددويودهددؤال وادةدد م وب دضفدد اكاووبسددببويددذهوامموااووغٌا

اد طوعٌاويًوادعض وا اف ميووأثايمويًو ٌد م ويع دٌداووكعد   وام هد  وا افد مٌاوعلدىوادداغمو

ضدداواخدد لسواموااويددؤال وادةدد م ووو دد ئعهموضدداوض  ضدد واٌعددًوإدددىوآخدداولسددبوطبٌعدداوادعدد ما و

وواد ة دٌموادضللٌا.

 أكٌموادكثٌاوضاوعباويمسويًولموذا هوادضللٌاوبووعه وو م واداٌعٌاكذد و  عحوأيضٌاوادةٌ

ادضخ وٌاوعلدىوأيضٌداوادعن ٌداوب نضٌداوو طدوٌاوادةٌد ما واداٌعٌداوكألدمواميدماسوادع ضداودإلافد مو

يدداامو لمٌددموضفدد كلهموبمقدداووضسدد عم همويددًواك سدد بواموادددذيوٌ بددٌاويددًوكٌعٌدداو علددٌمو،واد ااعددً

ٌسهموال خ ذوادخطوا وادعلضٌاود طبٌنو ل وادضع اسوضع ضمٌاوعلىوضع اسوضعٌم وو ف ٌعهموو لض

وأنعسهمويًو اويهموادخ واو
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إاوادلٌ  وعب ا وعاوض ضوعاوقع ٌ و ثب وبباايٌاود ن موعنه وادن اٌ  واد ًو ل و وضاو

ودع وأيمويدذهوادن اٌد  ويدًو،وادضع شخل و طبٌةه وادعلضًوأاو عاضوآدٌ  ه ويًوباض اوادواق و



لٌ و ل و وادن اٌ  وادةٌ مٌاوأاو وعدحو د يا وادةٌد م و،ووا   بداوعضد وأذاو،وادن اٌ  وادةٌ مٌا

وك ن وادةٌ م وياوأموعلموأموخلٌطوضاوكلٌهض و.

وضهض و عمم واال  ه ما ولو و وعٌحوضعهوموادةٌ م و أ ًويذهوادن اٌ  وضل وداود عسٌاو

ويدذاوضد وٌؤكدمويهدموودع  و،وواد ًويدًوضلودلاوعضلٌداو ع عد وبدٌاوادة ئدمووأ ب عدهو  يا وادةٌ م 

ماا وضد وٌدؤثاويدٌهمووٌ علهدموٌ و هدواوادو هداوادضطلوبداوإادن سوادذٌاون ع ض وضعهمول ىوٌضكاو

دددذد و عددمم وادن اٌدد  وواال   يدد  وادعكاٌدداواد ددًو،و(:52:وو8::5،ويددًوسددلوكهمو وادةاٌددو ً

يلك ون اٌاوضداويدذهوادن اٌد  وضع ٌٌايد وواد دًوٌضكداوضداوخلدهد و،وم قمض ود عسٌاو  يا وادةٌ 

ويٌض وٌأ ًواس عااضودهذهو،واخ ٌ اوامفخ صوادذٌاوسٌكونواوأكثاوقما وعلىوادةٌ م وضاوغٌايم

و،ادن اٌ  وب د اكٌ وعلىوادض اٌد ووادسدلبٌ  واد دًو ضخعد وعداوكد ون اٌداوضداويدذهوادن اٌد  

ويذهوادن اٌ  و:ويٌهوادب ل ووادفك واد  دًوٌوعح

و

و
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 عمويذهوادن اٌاوضاوأقمموادن اٌ  ودمااساوادةٌ م وإذوٌضكاوإا  عه وإدىوعلض  وا غاٌدنو

وااوادةد م وٌوددمواووالو،وبهد واداوض اوواد ًو ا وأاوادة ئموٌودمووضعدهوسدض  وادةٌد م وأووالوٌوددمو

(وذكددداوأودددل بويدددذهوادن اٌددداوإاوبعدددضوادا ددد  وادع ددد مو23:وو3002،وٌودددنعواو وادعددد اوي

ٌبا واويًوادض  ض ودض وٌ ض عواوبدهوضداوقدماا ووضوايدبوع ٌضداووخود ئصووعبةاٌد  وغٌداو

يدًوو( Galton 1879 )وقدموكد او،وضأدويداو  عد وضدنهموقد م وأٌد وك ند وادضواقدسواد دًوٌوا هونهد 

ووقدموفدكل وضل ود دهومعدو ودلن داويدًوبٌد اوادةٌد م وويدنوأسدسون اٌداو،وطلٌعاومع  ويذهوادن اٌا

ي دة ئمويًويذهوادن اٌاوٌض ل وادةما وعلىواد دأثٌاويدًواملدما واد دًو طداأوعلدىواد ض عداود  عد و

اد دًوضنهموق م وعلىوأقاانهموايخداٌاواددذٌاوخلةدواودٌكوندواو د بعٌاويدًوكد وادضواقدسواال  ض عٌداو

و ا ويذهوادن اٌاوإاوض وٌطاأوعلىولٌد  واد ض عد  وأووادض  ضعد  وأنضد ويدوون د جوو،ٌضاواوبه و

امياامووقموودمواوبضوايبووقماا ويذ وغٌاواع ٌ مٌاووااويذهوادضوايدبووادةدماا والو  كدااويدًو

وأن سوكثٌاٌاوعلىوضاواد  اٌلو.

ق ئدمواد ًوٌض   وبه وادعدامودٌودبحووونس كفسوضاوذد وأاويذهوادن اٌاو عاضوبأاوادوع  وادعذ و

كذد ونا وإاوادا   وادع ض  وٌن لواويًوقٌ م و ض ع  هموويًووع  وضواوثاوودٌس وضك سبا،

يًوبعضواد اوسويًولٌاوٌع  واوعداو لةٌدنوأيو ةدمموقٌد ميوددنعسواد ض عد  ويدًو داوسو

عدد  هموأخددا وويددًولدد ال وأخددا ودددموٌددن حويددؤال وادةدد م ويددًوقٌدد م و ض عدد  وأخددا وغٌدداو ض 

وااوين  وعواض وأخدا و،ي دةٌ م ودٌس ووعاوضطلةاوب وٌ وسوبه وأياامومواوآخاٌا،وامولٌٌا

 ؤثاويًون  يوادة ئموأووغٌاهو،ووابا ونةموٌضكاوأاوٌو هوإدىويدذهوادن اٌداويدووأاوادةٌد م وٌضكداو

اوأاو ك سبوضاوقبد وأيدااموضداوذويوادضسد و وادعد ميويدًواددذك  وب  عد ياوإددىوإاويدذهوادن اٌد

يهن  وضاواد اوسووادضواقسوادض غٌا واد ًوالو،و اك وعلىوطبٌعاوادل  وادذيو ض اسويٌهوادةٌ م 

ٌس طٌ وادا  وادع ٌمواد أثٌاوبه وأوواد ع ع وضعه والخد لسوبند  واد ض عد  وو اويهد ووأيدمايه و

دو د ئسوكضد وأاويدذهوادن اٌداو   يلد وكٌعٌداوأما وا،ووطبٌعاوادعلق  واد ع علٌاوض وبٌاوأععد ئه 

وادةٌ مٌاويًوادضواقسوادضخ لعاويعلًوعاوإيض ده ودوع  واد  بعٌاوول    همووضسؤودٌ  همو



و

و
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ويةدد ًودهددذهوادن اٌدداوإاوادة ئددموٌ ض دد وبخودد ئصووسددض  وفخوددٌاوإدددىو  نددبوادةددماا و

يدٌهموو دو ٌههمووٌضكداوادةدو وبدأاووادة بلٌ  وادبمنٌاواد ًو ضٌ هوعاوايخاٌاوو ضكنهوضاواد دأثٌاو

وااوادسدض  واد ًو دابطوبهد ون اٌداوادسدض  وودع ٌمويًووالم وضاوامطاوادعكاٌان اٌاوادا  وا

وأووادوع  واد ًوٌ ض  وبه وادة ئمو  ااويووض وبدٌاوودع  ووض د ياو سدضٌاويسدٌودو ٌاو  ضثد وب

ادثةاوب دنعسوادةما و،وك دلض سو وووع  ونعسٌاو(...ادل،وادوس ضا،وادطو ،ونبا وادوو ،وادفك  

كدذد وودع  وذينٌداووو( دوياوادل  د  ودلن د  ،وادخلدنواد ٌدم،وعلىوادضب مأ و،وادنعجواال  ض عً

اوضعهوموادةٌ م ويٌهد وإوض وإدىوذد وأيوو(ك دذك  ووادةما وعلىواد عكٌاوواد للٌ ووادف  عا أخا و

ٌنداو ض د  وبهد وفخودٌاوادة ئدموعداوٌةوموعلىوأس سوأاوادن  يويًوادةٌ م وٌ وقدسوعلدىوسدض  وضع

وقدمووا هد ويدذهوادن اٌداو،ووااو واياويذهوادسض  ويًوفخصوض و  ع وضندهوق ئدماًون  لد ًو،وغٌاه

وادعمٌموضاواالن ة ما وضنه و:و

عمموا ع نوادك  بووادب لثٌاويًوض   وادةٌ م وعلىوعمموضلمموضاوادسض  واد ًوٌ بوأاوٌ ض  وو-5

وبه وادة ئمو.

و  واياوادوع  وكله ويًوفخصووالموأالوأذاوك اوأنس ن وغٌاوع مٌ ًو.وضاوادوعبوأاو-3

وعوباوقٌ سوادسض  ووادوع  وادفخوٌاود عممي ووعدمموثب  هد ووعدممواال عد نوعلدىواسدلوبوو-2

وضلممودةٌ سويذهوادسض  و.

وضوقسأثب  واد  اباوادعلضٌاوأاوادة ئموقموٌكواوق ئماًون  ل ًويًوضوقسوضعٌاوودكنهوٌعف ويًوو-4

قسوادة ئموضاووق ويخاووضاووقموٌة عًويذاو غٌٌااًويًوضوأخاويأاوضواقسوادلٌ  و  غٌاو

و.ويخاوضوقسو

ودةدددموأضعدددىوضؤٌدددموويدددذهوادن اٌددداووق ددد وطدددوٌلويدددًوضل ودددداوابدددطوادسدددلو وادةٌددد ميو

ب دسض  واد سضٌاووادعةلٌاووادنعسٌاو...ادلوأالوأنهمواس ن  واوععسويذهوادعلقداويعدلًوعداوإنهدمو

ووولواوإدىوضعٌ اوضوعوعًوو ةسٌمونعسًو وسٌكودو ً(وث ب وونه ئًوٌلدمموسدض  وقٌ مٌداودموٌ 

وإذوددمو سد طٌ واالخ بد اا واد دًوأ اٌد وعلدىوادسدض  وادةٌ مٌداوادد كهاو،و ضٌ وبٌاوادة م ووغٌايم



وبدذد و،و عده بكض وأنه وأيضلد واد ع عد وادضهدموبدٌاوادة ئدمووأ،وبأثاوسض  وادة ئموعلىوسلو وام ب ق

و ن  واوإاويذاوادضنهجوٌةمموسض  وضث دٌاوٌ سنىودلن سوأاوٌ للىوبه وق م هموو وسوأبط دهماس

وبهذاووعلىواداغموضض وو هودضنهجوادسض  وضاوان ة ما وو لع د  ويدأاون اٌ دًوادا د و

،وادع ٌموون اٌاوادسض  وادفخوٌاو ع باوضاوأكثاوادن اٌ  وان ف ااًويًوضواق وادعض ويًوادلٌد  

و  ضعد  واد ةلٌمٌدداووادن ضٌدداوويدلو دندد ون دموإاوبعددضوادسددض  وضثد وعااقدداوادلسددبوخ وداويددًوادض

ووادنسدددبووادغندددىووادثددداو وواد ددد هووادضك نددداواال  ض عٌددداوواالق وددد مٌاواد دددًوٌ ض ددد وبهددد وبعدددضو

واميدداامويددًويددذهوادض  ضعدد  و عددموأيددموادضةوضدد  واد ددًو سدد نموعلددىوأس سدده وادضن وددبوادةٌ مٌدداو

و(و.581:وو3004،و و دحووآخاوا
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 ع اضويذهوادن اٌاوإاوادةٌ م ويًون ٌ اودل ع ع وبٌاوادن سويًوضواقسوضعٌناووااوادةٌ م و

دٌس ون ٌ اودسض  وضعٌناويًوفخصوض ووذد وماوادضواقسويًواد ًو ةااوادة م وو  بايموعلدىو

هوضدد ًوو ٌعٌدد ًومٌن ضٌكٌدد ًودلةٌدد م وأيوٌضكدداوميوويددذهوادن اٌدداو عطٌندد وضع،وادسددلو وبطاٌةدداوضعٌنددا

فخصوأاوٌكواوق ئماًويًوبعضوادضواقسووكض و ع اضويذهوادن اٌاوعلىوانهودٌسويند  وأسدلوبو

لٌ و لممو اوسوادضوقسوامسلوبوادضن سبودلةٌ م ووادعواض وادضوقعٌاواد ًو ن ود ه و،وقٌ م وأضث 

ل  دد  وادعدد ضلٌاويددًووا خدد ذو،ونعددجوادعدد ضلٌا،وادوددع  ،وادنضدد ذجوادضوقعٌدداويددًووددعوباوادضهضددا

  وضو ماوقو وادة ئمو.،وادعلق  وبٌاوادة ئمووام ب ق،وادةاااواد ض عً
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 ووووو:2222العوامل الموقفية المؤثرة على فعالية القا د              )ربراهيم , (3شكل )

كض و ا ويدذهوادن اٌداوأاوادضهد اا ووأنضد طوادسدلو وادةٌ مٌداو ع ضدموبفدك وأس سدًوعلدىو

ادة ئمويًوضن ضداواوويدًوض  ضد وضداواد اوسووادض غٌاا وادضوقعٌاواد ًوٌكواويٌه وادة ئمووين  يو

ادض  ضع  ودٌسومدٌلوعلىون  لهويًوك وادضن ضد  وويدًوكد وادض  ضعد  ،ويد خ لسوادضن ضد  و

وادض  ضعدد  وضدداولٌدد وا   ي  هدد وويلسددعاولٌ  هدد ووضفددكل ه وٌددؤميويددًوادنه ٌدداوإدددىواخدد لسو

ًوادة ئمو ع ضدموبما داوأيوأاوادسض  ووادضه اا وادضطلوبو واياي وي،وخو ئصوادةٌ م ويٌض وبٌنه 

ين اٌاوادضوقسو ابطوبدٌاو،وكبٌا وعلىوادضوقسوادذيوٌعض ويٌهووعلىوادضوق وادةٌ ميوادذيوٌفغله

يهًوالو نكاوض و ل   هوادةٌد م وضداوسدض  و،وسض  وووع  وادة ئمووادضوقسوادذيوٌعض وضاوخلده

دهوعلىوأس سوأاوووخو ئص،وودكنه و ابطه وب د اسوادذيوٌعٌفهوادة ئموب دضوقسوادذيوٌ عاض

عواض وادضوقسووادض غٌاا وادضا بطاوبهويًواد دًو لدمموادسدض  واد دًو بدا وادة ئدموو عضد وعلدىو

ووين  وبعضوادض خذوعلىويذهوادن اٌاوٌضكاواس خلوه وبض وٌلًو:و،و لةٌنوي علٌاوادةٌ م 

ذاوكد اوعمموا ع نوادك  بووادب لثٌاولو وعن واوادضوقسواد ًوٌضكاوعلىوعدوئهو لمٌدموضد وإو-5

وضلئض ًوأووغٌاوضلئمو.و

دٌسوين  وا ع نوبٌاوادك  بووادب لثٌاولو وأنواقوادسلو وادةٌد ميويد دبعضوٌدا وأنهد وثدل وو-3

بٌنضد وٌةسدموبعدضوامخداو،وأنواقوأس سٌاويًوامو وقااطًووادمٌضةااطًووقٌ م وعدممواد دمخ 

بلسدبواسد خماضه ويدًو،واادسلو وادةٌ ميوإدىوأابعاوأنضد طوأس سدٌاو نةسدموبدمواي وإددىوثض نٌد

ون ٌ او،ووابض وكفع ومااس  واللةاوأخا وعاوأنواقوأخا ،وضواقسوضلئضاووغٌاوضلئضا

دلض خذوادس بةاو هاوا   هوٌا وو دوبواد ويٌدنوبدٌاون اٌداوادسدض  وون اٌداوادضوقدسوعلدىو

إنضد وو،وأس سوااوادةٌ م ودٌس وض اموسض  وٌض لكه وادة ئموكض وأنه ودٌس ون    ًودلضوقسوولمه

وااوادن د يويدًو،ويًوثضا ودل ع ع وبٌاوسض  وادة ئمووعن واوادضوقسووخود ئصواد ض عدا

وادةٌ م وٌ لةنوب ع ع و ضٌ ويذهوادعن واووبهذاو ها وادن اٌاواد ع علٌا

و

  (Interaction Theory)النارية التفاعلية :  -4

ٌا وأنو اويذهوادن اٌاوبأاوادةٌ م وعضلٌاو ع ع وبدٌاوادفدخصووادضوقدسوو عسداوادةٌد م و

ضاوو هاوادن اويذهوبأنه وضلولاو ع ع وبٌاوضواقسو س معًواالب كد اووا بدماقووبدٌاوضهد اا و



ي دةٌد م و ودبحويند وو ٌعداو سد عمواد ض عداوعلدىو،وإنس نٌاوق ما وعلدىواد ع عد وضد ويدذهوادضواقدس

ه وضاوخل واالس ع م وضداوضواقدسوضعٌنداوولفدمواد أٌٌدمودلد وضفد ك و ن ٌضٌداوضعٌنداو لةٌنوأيماي

كض و ةومويذهوادن اٌاوعلىوأس سووسوا وك ن و  علنوب  ن  جوأووبنضطوادعض وأووب دضن خواد ن ٌضً

واد ك ض وبٌاوك وادض غٌاا وادائٌسٌاويًوادةٌ م وويًو:

وفخوٌاوادة ئموو-أ

و   همووا   ي  همووضف كلهمو.فخوٌاوام ب قوضاولٌ ول و-ب

واد ض عاونعسه وضاولٌ وبن  وادعلق  وبٌاوأياامي ووخو ئصواد ض عاو.و- ـ

وادضواقسواد ًو لممي وطبٌعاوادعض ووادبن  وادطبةًووادثة ياوادة ئضاووغٌاي وضاوادعواض و.وو–مو

ًو ه موبأيضٌاوكض و ض   ويذهوادن اٌاوبفضوده وو ويٌةه وبٌاواال   ي  وادعكاٌاوادس بةاويه

و ه موأٌع وبفخوٌاووخود ئصوكد وضداوادة ئدمو،وأيواا ب طوبضوقسوضعٌا،واالخ لي  وادضوقعٌا

ي دة ئدموادند  حويدوواددذيوٌسد طٌ وااوووام ب قوبطاٌةاو ضكداواد ض عداوضداو لةٌدنووبلدوغوأيدمايه 

ىوضفدكل وويدذاودداوٌد موأالوب عداسوادة ئدموعلد،وٌلم واد ع ع ووٌخلنواد ك ض وض واياامواد ض عا

وويةدد ًودهددذهو،وثددموادعضدد وعلددىولدد و لدد وادضفددكل وو لةٌددنويددذهوادض طلبدد  ،واد ض عدداووض طلب  هدد 

ادن اٌاو عموادةٌ م وعضلٌاو ع ع وا  ض عًو  لمموخو ئوه وعلىوأس سوأبع موثلثاويًوادسدض  و

وض طلبد  ووخود ئصواد ض عداووضداوثدمويد اون د يوادةٌد م و،ووعن واوادضوقس،وادفخوٌاودلة ئم

،وٌا بطوبةدما وادة ئدموعلدىواد ع عد وضد وأ ب عدهوو لةٌدنوأيدمايهموولد وضفد كلهمووإفدب قول  د  هم

وعلىواداغموضداوض اٌد وادن اٌداواد ع علٌداووموايد واالٌ د بًويدًو لمٌدموخود ئصوادةٌد م وأالوأاو

واد طواا وادلمٌثاويًوادض  ال وك ياوأثب  وعمموكع ٌاويذهوادن اٌاود لمٌموخو ئصوادةٌ م 

 (functional theory (نارية الوايفية ال -5

دخودد ئصوادةٌ مٌدداوماخدد ونطدد نوإدددىواو امواالي ضدد موبمااسدداوادةٌدد م وعنددمض وأوددبحواد و ٌددهووووو

لٌ وسلطوادعو وعلىويذهواد ض ع  وويًو ةوموبنف طه وضض وند جوعندهو اكٌد وو، ض ع  وضعٌنا

وووسواد ع ع واال  ضد عًوبدٌاو،وعلىوضلل اوسلو واميااموويو وادسلو وادةٌ ميوعاوغٌاه

وادة ئددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددموو  بعٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهو

 يأول بويذهوادن اٌاوٌن اواوإددىوادةٌد م وعلدىوأنهد وادةٌد موب دو د ئسوأووامعضد  واال  ض عٌداو

و لسٌاونضدطواد ع عد وبدٌاوام بد قو،واد ًوضاوفأنه وضس عم واد ض عاوعلىو لمٌموو لةٌنوأيمايه 

ووكذاوادضل ي اوعلىوكٌ اوو ض س واد ض عاو.



ٌع ةمومع  ويذهوادن اٌاوأاوادةٌ م وقموٌةوموبه ويدامووالدموأووأكثداوضداوأععد  واد ض عداوو

ولٌ و كواوادعلق  وماخ واد ض عاويًوعو وبن  و ع علًوودٌس ويدًوعدو وادسدض  وادفخودٌاو

ودفياامووضاوافموادب لثٌاويًو ووٌاوضعهوموادةٌ م وكد اويٌضعد ووضسد عموهواددذٌاوعايدواوادةٌد م و

وٌدد موبعضدد وضدداوفددأنهو كددوٌاوبندد  و عدد علًوٌسدد يمويددًولدد وادضفددكلاوادضفدد اكاودل ض عدداو.وبأنهدد وادة

و

ويذهوادن اٌاو نطدويوعلدىوادعضلٌداوادةٌ مٌداوض ضوعداوضداوادو د ئسواد دًوالو  غٌداوضهضد و

:وو3008،و مو  ضٌ ويذهوادو  ئسويًوثل وض  ضٌ وض ضٌد  وويدًو وكفدضوداوك ن وادضواقسووقم

و(:و53

سوا  اائٌاو:وو  علنوبضم وادمقداويدًو لمٌدموادهدمسوويدًو خودٌصوادضهد موض ضوعاوادو  ئو-5

ووامعض  وو ن ٌضه و.و

ض ضوعاوادو د ئسوادضا بطداوب دهدمسوادضد ميو:وويدًو  علدنوبضدم وكعد   واد د بعٌاووقدماا هموو-3

وعلىواد لا وب    هو لةٌنوادهمسو.و

او:وويًو  علنوبكٌعٌاو لةٌدنوض ضوعاوادو  ئسوادضا بطاوب دلع  وعلىووٌ ناوولم واد ض عو-2

و.اد  دسووادضع ٌفاوادضف اكاوبٌاوأعع  واد ض عاو

الو،وإوعلىواداغموضاوا سه ض  واالٌ  بٌاودلن اٌ  وادس بةاويدًو لمٌدموخود ئصوادةٌد م وادعع ددا

وأاواد طواا وادلمٌثاويًوك ياوادض  ال وأثب  وعمموكع ٌ ه ويًوادكفسوعداوامبعد موادضخ لعداو

يدًوادعلقداوبدٌاوسدلو وو(consistency)موكضد وأخعةد ويدًوإثبد  وو دوموا سد نودسلو وادة ئ

ودذاويأاوادب لثٌاوٌ  هواونلوومااساوادسدلو وادةٌد ميودٌ عايدواوعلدىوضد و،وادة ئمووأما وام ب ق

ووضداويند و هدا وادن اٌد  وادسدلوكٌاو،وٌةوموبهوادة ئموضاو وداي  ووأنضد طوسدلوكٌاوضخ لعدا

و(و.22:وو3004،و وض ضضً

بسدببوعدمموقدما وادبد لثٌاوعلدىو لمٌدمو( Behavioral  Theories )الناريات السلوكية :  -6

د دًو ضد اسوضداوقبد ودبلد ويدًوادسدلوكٌ  وااكاوبٌاوادة م ويأاوذد وأم وبهموإددىواادسض  وادضف 

يدظذاوضد وكد اوادضدمخ وادسدلوكًودلةٌد م و،ويٌض وإذاوك ن وين  وسلوكٌ  وض ضٌ  ودلة م ق م وضلممٌا،و

و لدددددددددد ًويددددددددددأاوضعددددددددددضونهوٌ ددددددددددبوأاوٌكددددددددددواوضخ لعدددددددددد ًوعدددددددددداوضددددددددددمخ وادسددددددددددض  ون 

دددذاوإاو،واوادةدد م والوٌودددمواوودكددنهموٌنضددواإ(و.ووٌع دداضوادسددلوكٌواو358:وو3002،و وادعطٌددا

أوالواد اكٌد وعلدىوضد وٌعضلدهوادة ئدموأكثداوضداوفخودٌ هويٌضكنهدد و،ويند  ون د ئجوي ضداودهدذاوادضدمخ 



اغموضاواس ةاااوادسض  و وي دكثٌاوضنه وٌأ ًوضاوادوالم (واي ااضوو وموأسلوبودلةٌ م ،وث نٌ ًوب د

أخذوادضمخ وادسلوكًوبعٌاواالع ب اوو هاوويوٌاوادة ئدموويند  وأض وادسلو ويأنهوٌ علمووٌك سب،وٌ

 اي ااع ًوبأاوادة ئموإض وأاوٌكواوذيواي ض موب ميااموأووادضهضاوأووض ٌجوضاواالثنٌاو

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

دددذاويددأاوادضددمخ وادسددلوكًوٌددا وإاوادعضلٌدداوادةٌ مٌدداوٌ ددبوأاوالو اكدد ويةددطوعلددىوادعضدد و

وادضنويوان   هوودكنه وٌ بوأاو اك وعلىوإفب قول    واد ض عاو

و

 أعداد ألبرفسور الدكتور سحاب عاٌد ٌوسف

 Methods for identification and نر  تحديند واكتشناو القنادة النريفيين المحلينين : 

discovery of local rural leaders 

ٌع ضمو لمٌموادة م ويًوأيوض   وعلىوأس سوعمموضاوادعواض وادضا بطاويًوادنه ٌاوب دمواو

ادو ٌعًوادضطلوبوأووادض وق وضاوادة ئموادةٌ موبهو.وكذاوادسٌ نوادذيو  مويٌهوعضلٌداوادةٌد م وذا هد و.و

م وعلىوطبٌعاوادمواوادذيوٌا بطوبعضلٌداوادةٌد م ووٌ لمموادضنهجوادذيوٌ ب ويًو لمٌموأوواخ ٌ اوادة 

.وإدددىو  نددبوعددمموضدداوادعواضدد واد ددًو  علددنوبطبٌعدداوادسددٌ نواال  ضدد عًوادددذيو و ددمويٌددهوأووضدداو

وهوواالس ع م وضاو  يا وادةٌ م وواد ًوٌضكاوعاضوأيضه ويٌض وٌلًو: ادضطلوبو نضٌ

أووكبٌا وبلٌ وٌغلدبوو،خوًوغٌا ووٌسه ويٌه واال و  وادفل مواد ض عاوضاولٌ وكونه و-5

ي دةٌد م وعلدىوضسد و و ض عداوودغٌا وذا وبند  وو.دفخودًعلىواال و  ويٌه وادط ب وغٌداوا

ا  ض عًوبسٌطوضهض و عضن وضاو ب ٌن  وماخلٌاو خ لسوعنه ويًوأط اوض  ضد وضللدًوٌعدمو

وادعمٌموضاواد ض عد  واد دًوقدموٌو دموضد وبٌنهد ويدًوذا هد وضداوادعمٌدموضداوعلقد  واد عد واوأو

واد ن ياوأوول ىوادوااقو.

ويد ويدًوذا وطد ب ووطبٌعاواد ض عاوضاولٌ وكونهد و لة ئٌداوواخ ٌ اٌداوأوواسدضٌاوضن ضداو،و-3

 ةلٌميواموضع واووذا ويٌك وضلممولٌ وٌخ لسوادهمسوضاو  يا وادةٌ م وبفك و ذايويًو

بند  وادسدلطاوادل د ٌاو،وكض وأنه وقمو ا بطوبعضلٌ  وأخا و  ماخ وضعهد وضثد وعضلٌداوا ماا وو

ووكٌعٌاو لمٌمواميماسو..ادل.و



اس ماضاواد ض عاوأووادضوقسووض وإذاوكد اوذووضدم و ضندًوٌسدضحوبظضك نٌداواالخ ٌد اوبدٌاوبدمائ و-2

ضخ لعددداوواسددد ضاااٌاواد ع عددد ودع ددداا وطوٌلددداوٌضكددداوأاو  بلدددواوخلدهددد وخبددداا ووقدددماا و

والخ ٌ او.طااسوادضخ لعاوأووقوٌا والو سضحوبعاصوض كاا ودل ع ع وواام

وطبٌعدداوادضوقددسوضدداولٌدد ويدد ويددووضوقددسو عدد علًوض كددااويددًوسددٌ نوا  ضدد عًودددهووددعاوو-4

واد كاااوواالس ماضاوأموانهوضوقسوط ائوٌ طلبوساعاوا خ ذوادةاااووادعع و.

وين  وعم وطانو س خممودل عاسوواك ف سوادةد م وادداٌعٌٌاوادضللٌدٌاووضداوادطدانواد دًو

وادة م وض وٌلًو:واس خمض وبكثا وون  يويًواك ف سو

 (Sociometric Methodال ريقة السوسيومترية ) -1

 ع ضمويدذهوادطاٌةداوعلدىو ودضٌمواسد بٌ او و دهوضداوخلددهوأسدئلاوميداامواد ض عداولدو و

ادفخصوادذيوٌسعواودللوو وضندهوعلدىوادضعلوضد  وأوونودٌلاوضد ولدو وضوعدوقوضعدٌاوكدأاو

وٌكواوادسؤا وعلىوادنلوواد  دًو:و

 سددعىومخددذونوددٌل هويددًوادفددؤواواد ااعٌدداوأوويددًوأضددواوادلٌدد  وضدداوادفددخصوادددذيو

وقد م وادداأيوأووادةد م وادضللٌدواويدمو،واال  ض عٌا؟ووقموٌلمموادسؤا وذكداوفدخصووالدموأووأكثدا

و ع بداويدذهو)أودئ وادذٌاوٌلولواوعلىواكباوعمموضاوامووا ويًوادةٌ سوضداوقبد وادضبلدوثٌاو

وقدمواع ضدموادب لد ويدًومااسد هوعلدىويدذهوادطاٌةداويدًوو،ادطاٌةاوضاوأيع وادطانود لمٌموادة م 

اك ف سوو لمٌموادة م وادداٌعٌٌاوادضللٌدٌاويدًوادةدا واد دًوفدضله وادبلد ومندهوو دمي وضداوألسداو

ادطانويًو لمٌموادة م واداٌعٌٌاوادضللٌٌاووخ واوق م واداأيومنه و ةوموعلىوأس سوسؤا وأيداامو

و ًودلنوحووادضفوا ويًوضخ لسوأضواوادلٌ  وك ياو.إدٌهوطلبواوٌل أادض  ض وعاوادفخصوادذيو

 (Informants Ratings) ريقة التحديد بواس ة الخبراء بالمن قة  -2

 ع ضمويذهوادطاٌةاوعلىواالس ع ناوبأيد وادخبدا ووادضعايداويدًوادض  ضد وادضللدًووخ وداو

ميد وادضعايداووأض وادسدؤا وادضو ده،وأودئ وادة ماٌاوعلىو لمٌموامفخ صوادضؤثاٌاويًوادض  ض 

وأووادخباا وٌكواوعلىوادنلوواد  دًو:و

ضثد وأضدد مونهموٌضكداواالسد ع ناوبهدموكأيدد وضعايدا،وضددضداويدموقد م واددداأيويدًوادض  ضد و؟وو

وضد وٌضٌد وو،وغٌايموضضاوٌكواوددمٌهموادضعايداوبد ميااموادضدؤثاٌاو،كب اوادسا،وادضعلضواو،ضس م

واوكد ويداموضداوادضسد  وبٌاوعلدىوضعايداو  ضداوبٌنض و  طلبوأاوٌك،ويذهوادطاٌةاوأنه وغٌاوضكلعا



وبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دض  ض و

و

 (Self – designation method) ريقة االختيار الذاتي :  -3

و ع ضمويذهوادطاٌةاوعلىوسؤا وادضبلوثٌاوعض وأذاوك نواوٌع باواوأنعسهموضاوقد م وادداأيو

أووعض وإذاوك اوايخاواوٌسعواومخذونو ئلهمووضفوا همووقموٌكواوادسؤا وعلىوادنلوواد د دًو

و:وي و ع ةموأاوادن سوٌأ واوإدٌ ودطلبوادضعلوض  ووادنو ئحوأكثاوضاوايخاٌاو.و

وأووامفدددددخ صواددددددذٌاو،واوعلدددددىوادمقددددداويدددددًواخ ٌددددد اوايخددددداٌاو ع ضدددددمويدددددذهوادطاٌةددددد

ٌس طٌعواو فخٌصوو س ٌ وأيك ايموادذا ٌاووضم و وواهوأوو خٌلدهودلسدض  وادةٌ مٌداوأووأنضد طو

واد ددددأثٌاواد ددددًوٌضكدددداوأاو وددددنسوعلددددىوأنهدددد ون بعدددداوضدددداوقددددما واد ددددأثٌاوعلددددىوآاا وايخدددداٌاو

و(و209و–و208:وو5:98،و وادس ضاائًووادخطٌب

 (Observation method)المالحاة :   ريقة  -4

و ع ضدمويدذهوادطاٌةداوعلدىوقٌد موادضافدمواد ااعدًوبضااقبداوأععد  واد ض عداوأووادض  ضد و

ادضللًوأثن  وقٌ ضهموبضهضداوضعٌنداوأوويدًوضواقدسوضلدمم وضضد وٌ دٌحوددهوادعاوداويدًو لمٌدموبعدضو

أيعد ودلةد م وٌ دبوأالواميااموادب ا ٌاووادضؤثاٌاوول ىوٌ موادلوو وعلىون  ئجو ٌدم وو لمٌدمو

ٌفعاوأياامواد ض عاوبضااقباوادضافمودهمووضض وٌعٌبويدذهوادطاٌةداوأاو طبٌةهد وقدموٌكدواوضلدموماًو

ادضللدد وأاوٌ للددىوب دوددباوادطوٌدد و ووعلددىواد ض عدد  وادوددغٌا وكضدد وٌ ددبوعلددىوادضافددموأو

و(.5:4:وو8::5،وادسكااا

و

و

 The characteristics and qualities of theخصا ص وصفات القا د الريفي المحلني : 

local rural leader 

  علدهوود دل ًوا ووسدض  وضعٌنداوٌ ودسوبهد وادة ئدمونهودٌس ويند  وقدماعلىواداغموضاوأ

دلةٌ م ويًوك وض   وضاوض  ال وادلٌ  وويًوك و ض عاو،والاوادةٌ م وكض وأوعلن وس بة ًولودٌلاو

أالوأاون د ئجوادعمٌدموضداوادبلدو واد دًوأ اٌد وو،يد  ع ع وبٌاوفخوٌ هوونوقواد ض عاواد ًوٌةوم

بهمسواد عاسوعلىووع  وادة ئمواداٌعًوو لمٌمي وقموأسعا وعلدىوأاويند  ونضطد ًوضداوادودع  و



ٌضٌ وإدىولموض ويؤال وادة م وامكع  ووااوين  ولموأمنىوضداوادةدماا ووادسدض  وٌ دبوأاو  دواياو

 دًوٌةوميد ومنهدمو ضٌعد ًوٌوا هدواوضفدكلاويًوك ووالموضنهموبواسوادن اوعاونوقواد ض عداواد

بعٌنه وويًوكٌعٌاوضع ضلاوادن سووسٌ س هموولع يموعلىوادعض وول وض وٌع اعهموضاوضفكل .و

ووومن هذه الخصا ص ما يلي :

أاوٌض   ويؤال وادة م وب دضعاياووادخبا ووادكع   وادعنٌداويدًوض د  واالخ ود صوواداغبداويدًوو-5

مٌثاودلضوقسواال  ض عًوادذيوٌ طلبوادةٌ م وضض وٌاي وضداوضكد ن هموامخذوبأس دٌبوا ن  جوادل

اال  ض عٌا،ولٌ وانهوالوٌو موأفخ صودمٌهموادةما وعلىواد ودميويدًو ضٌد وادضواقدسواد دًو

كددذد ويندد  وأكثدداوضدداوودد لبواأيويددًو،وقددمو  طلددبوضهدد اا وضعٌندداووضعلوضدد  وض خووددا

االسدد ع م وضددنهمويددًومعددموادبددااضجوادض  ضعدد  ودضع د دداوقعدد ٌ وادض  ضدد وادضخ لعدداووٌضكدداو

وا اف مٌاو.و

واالسد عمامودلخمضداوادع ضداوواالي ضد مويدًو،ووع وادة ئمودضو دحوادض  ضد ويدًواالع بد اوامو و-3

ضوللاوك وياموضاواد ض عاوضاوضنطلنوادةو وبأاو  وسدٌموادةدوموخد مضهمو((وويدذهوادودع  و

أاوسلطاوقد م وادداأيوأمبٌداون بعداوضداوودهذاوي،و  ع وادة ئموضةبوالًوضاواد ض عاوبفك وطوعً

إ ض قواد ض عاواد ًويوو   وضنه وودٌس وضاوسلطاوضس ضم وضاوخ اجولمومواد ض عداوكضد و

يووادل  ويًوادةٌ ما واداسضٌاولٌ و ة وادعاونوبٌاوادةٌ ما واداسضٌاووغٌاواداسدضٌاوبةدماو

وض وٌ مواخ ٌ ايموبطاٌةاومٌضةااطٌاو.و

ةٌ مٌاوويند وٌ طلدبو دوياوادلكضداووادبودٌا ويدًو ةدمٌاهوامضدواووبعدموأاو  وياودمٌهوادةما وادو-2

ادن اووادةما وعلىواس فداانوادضسد ةب ووادةدما وعلدىوادضبد مأ ووا خد ذوادةداااا وعلدىوأسدسو

وٌ عٌاوأاوٌ وياودم وادة ئموادةما وعلىواال و  ووا قن قوو ض وو ن دٌموادند سو،وضوعوعٌا

ويذاو،و وٌؤميوإدىوادخاوجوبن  ئجوأووخطاوعض وضلمم و و ٌهوادنة شوادذيوٌمواوبٌنهموبلٌ

ٌ طلبوضاوادة ئموا دض موبضف ك وو اوسوادض  ض ووادةما وعلىو ض وادضعلوض  واد ًو سضحو

دددهوب عاٌددسواد ض عدداوبضفدد كله وو ن ددٌموو نسددٌنوادنفدد ط  وادضخ لعدداواد ددًوٌ طلبهدد وادضوقددسو

د ض عاوا   ي ًواٌ  بٌ ًوضعٌن ًود طوٌاوبلٌ و أخذو هوموا،وو و ٌهوامياامودلعض وبفك وطوعً

وادض  ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد واق وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مٌ ًووا  ض عٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ًو

و

 ددواياواداغبدداوادودد مقاووادددماي وادفخوددًوواالسدد عمامود لضدد وادضسددؤودٌ  ووادضهدد موادةٌ مٌدداوو-4

ووضهض وكلعهوذد وضاو علٌ  ووعاوقبو وواع و.و



 ئموضاوون واد ض عداوويدوو ةب واد ض عاودلة ئمووخ واويًوادض  ض وادمٌضةااطًولٌ وأاوادةو-1

،وووا وده ويك و ض عاو خ  اوانسبوامفخ صودل ع ض وض وضف كله ووأيمايه ويًوضوقدسوضد 

و ةب وادة ئموعضلٌاوأس سٌاولٌ و ابطهوب ض ع دهوعلقداو  ضثد ويدًون د مواالسد   باوادمائاٌداو

عدداولٌدد و سدد عمواد ض عدداوعلددىوخلددنوو نفددٌطوادة ئددموأضدد وادة ئددمويٌعضدد وعلددىو نفددٌطواد ض 

ووادضل ي اوعلىوقو ه وو ض سكه و

ٌ بوعلىوادة ئموأاوالوٌ لٌ ودعئاومواوأخا ووداأيوخ صويًواد ض عاومواواياا وامخا وو-3

وب وٌ بوأاوٌكواوضل ٌماًوٌن اوإدىوادو دحوادع مومواوأيواع ب اوأخاو

اددذيوٌخ د اهو نضٌاولبوادعلق  وا نس نٌاوادسلٌضاو:وكض وٌ بوعلىوادة ئموأاوٌدما وادطاٌدنوو-8

وٌؤميوإدىوألساوادن د ئجومواو دو اوأووال كد  وويدذاو،ودل أثٌاوعلىوام ب قوبض وٌلع وكٌ نهم

ض وٌس ل موخبا هوادك يٌاويًوض  ال وادعلق  وا نسد نٌاول دىوٌسد طٌ وادلكدموادود منوعلدىو

ادضواقددسوواخ ٌدد اوانسددبوادوسدد ئ وادضلئضدداواد ددًو ددؤميوإدددىو لةٌددنوادهددمسومواوادضسدد سو

و  وام ب قووإفب عه وباغب

 أما أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في القا د الريفي المحلي : 

يهددووعدداوايودلة ئددمودكددًوٌدد ضكاوضدداو،وادددذك  و:وٌعددموادددذك  والددموادعواضدد وادضهضدداويددًوادةٌدد م و-5

ضوا هاووضع د اوادضفد ك وبلكضداوو عةد وواد وداسويدًوادضواقدسوادضخ لعداوبطاٌةداودبةداوالو

وكلض وا ماموذك  وادة ئموا سض وقٌ م هوولكضهوعلىو،وادض ضوعاوأوو لةٌنوأيمايه  عاق وخطاو

أاوو دومو،و(9::5.وكضد وٌدا وادطندوبًو ،امضواوب دلكضاووادا  لاووادسلضاوواالس ضااا

وددعاوادددذك  ويددًوادة ئددمو ضكنددهوضدداواد علٌدد وواد عكٌدداوادسددلٌمووادلكددموادودد ئبووضدداواد خطددٌطو

ادضدؤثاويدًوسدلو وام بد قووا قند قوب مسدلوبواددذيوٌ ن سدبوضدد ووواد ةٌدٌموواال ود  وادند  ح

وضداواد كٌدسوضد وادضواقدسوادض  دمم ووادضخ لعداووض  بهداو،وادضوقسوادذيوٌ ايويٌهواال و  

وضداواد نوٌد ويدًوسدلوكهوو غٌداهوكلضد و غٌدا واد داوسو و،ويذهوادضواقسواٌ  بٌ ًوبض و ة عٌه

و(و.و138:وو9::5،وادطنوبً

:وي دفخصوادذيوٌثنوبنعسهوٌعطًودآلخاٌاوادفعواوبأندهوقدويووقد ماوعلدىولد ووادثةاوب دنعسو-3

وادضفكل واد ًو وا هه واد ض عاو.و

ادضه ا ويًوضع ضلاوادن سو:و  طلبوادضه ا ويًوضع ضلاوادن سوقمااًوك يٌ وضاوادذك  واال  ض عًوو-2

وأيضه :ويعلًوعاوض ضوعاوأخا وضاوادةماا و،وواال  ااواالنعع دًووعبط ًودلنعس



اد ةضصوادو مانًو:ووٌعنًوذد وأاوٌع وادة ئمونعسهوضوع وايخاٌاودٌ سنىودهوأاوٌؤميوو-أ

امضدددواوضددداوو هددد  ون دددايمووااوٌدددما وألدددوادهموادنعسدددٌاووااوٌنعدددذوإددددىوضفددد عايمو

ويًوقدما و،وول    همووض  عبهمودٌ سنىودهويونوذد وأاوٌفعاوب أثٌاوسلوكهويًونعوسهم

ٌ دد واد وايددنوادلددنوق ئضدد ًوبٌنددهووبددٌاوضدداوٌعدد ضلهموضدداوادندد سووال ضدداودكدد وق ئددموٌاٌددموأا

وٌخ لسوادة م وبععهموعاوبعضويًويذهوادةما وغٌاوأنهد وككد وضهد ا وأخدا وٌضكداوأاو

و نضىوب د ماٌبو.

لس سٌاودضف عاوادغٌاو:وويًوضاوادوع  واد ًو عٌاوادة ئموعلىوادن  يويهًو عٌنهوعلىوو-ب

ودل ض عاويًواد اوسوادضخ لعاو.و عمٌ وسلوكهووية ودلل داوادنعسٌا

ادثبد  و:وبضعنددىوأاوالوٌ ندد قضوادة ئددموضد ونعسددهويددًوسددلوكهوأوو وداي  هوأووٌغٌدداوضدداوأيكدد اهوو-4

إذوقدموٌ بد وذدد و،ووا   ي  هوبطاٌةاوضس ضا وضللو اوأووٌن قضويًوطاٌةاوضع ضل هودآلخاٌا

وآث اوسلبٌاو  علنوبعةموثةاوادض ضوعاووعممو ع ونهموضعهو.و

ادهمسو:وٌ بوأاو كواوأيمايهونبٌلاوأيودو دحواد ض عداول دىوالو سد غ و هدومواد ض عداوونب و-1

ودو دلهوادفخوًو.و

إذوالوٌضكاودة ئموض ك س وض واك وضاو،واد لضسو:وٌ بوأاوٌكواوادة ئموض لضس ًووث ب ًوإدىواد ةممو-3

و ض ع هووإث ا ولض سوأياام

لىووعًوبض وٌ ايويًوض  ضعهواداٌعًوويدًوأض دهوادثة ياوادع ضاووادواسعاواد ًو  ع وادة ئموعو-8

ادواسعاوضاوألما وو غٌاا وو لوال ووب دضفد ك واد دًو وا دهوض  ضعدهويهدذهوادثة يداو  عد و

وأكثداوضعايداوبنعسدهووبظضك نٌ  دهووبضد و،وادة ئموأوس وأية ووأكثاوادض ض ًوب دواق وادذيوٌعٌشويٌده

ئ وادن سوول    همووأكثاوقما وعلىوبند  ووأكثاويهض ًوو عهض ًودطب ،ويٌهوضاونة طوقو ووععس

علق  وطٌباوضعهمووعلىوضف اك همويًوضف عايمووأكثايموقما وعلىواد كٌسواالٌ  بًوضد و

ونعسهووض وادوسطوادذيوٌعٌشويٌهو

ادلٌ قاوادبمنٌاو:وأاوعض وادة ئدموٌسد ل مواالن  د مويدًوادعضد ووضااعد  وادضواعٌدمواداسدضٌاووقدو وو-9

ض وددلاويددًوكثٌدداوضدداواملٌدد اوواالل عدد  وبدداويواددد لضسودلعضدد وواد لضدد ووادعضدد ودسدد ع  

وو لعبوادلٌ قاوادبمنٌاووادولٌاوموااًوي ض ًويًويذهوادن لٌاو.و،وواد ض س ويًوادضواقسوادعوٌبا

،وادض هاوادخ ا ًو:وعلىواداغموضض و لقٌدهويدذهوادودعاوضداوعدممواالي ضد موأالوأاودهد وقٌض هد و-:

ودفددخصوادددذيويددوويددًوضاكدد وامفددااسووادةٌدد م وودددذاوٌنبغددًوي دة ئددموٌ ددبوأاوٌبددمووبض هدداوا



وأاوٌكددواون ٌعدد ًولسدداوادض هدداووٌع نددًوبهنماضددهول ددىوٌددولًوب دثةدداويددًوفخوددٌ هووضاكدد هو

و

كض وٌ بوأاوٌن ضًوادة ئموإدىوع ئلاوب ا  ويًوادةاٌاولٌ ويذاوٌس عمهوعلىول وادكثٌداوضداوو-50

ادضف ك ووادوعوب  واد ًو وا ههمويًولٌ  همود سٌاوأضوايمونلووأيع وو دهوٌاٌموندهويدًو

ادكثٌاوضاواملٌ اووااوفها وع ئلاوادة ئمواداٌعًو س عمهويًواغلبواملٌ اوعلىولد وادكثٌداو

و.اوادض علةاوعلىولس بوعلق  وع ئل هوادعاٌةاوضاوامضو

أاو كواودهوسضعاوطٌباولٌ وأاوادسضعاوادطٌباويًواد ًو لمموضك ناوادة ئمواداٌعًوادضللً،وو-55

ويكلضدد وك ندد وسددضع هوطٌبدداوأم وذددد وإدددىواغبدداوأيدد دًوادةاٌدداودط ع ددهوواالنةٌدد مومواضدداهو

  واد دًوأ اٌد وبهدمسواد عداسو(و.ووقموأسعا ون د ئجوبعدضوادمااسد94:وو5:95،و وقفطا

علىووع  ووخو ئصوادةٌ ما واداٌعٌاوادضللٌاوأاوين  وبعضوادخو ئصووادودع  واد دًو

ٌع ةمواد ااقويًوأيضٌاوضااع  ه وعنموإسن موادضه موادةٌ مٌاودبعضواد ااقوأووامفخ صومواو

بضفدد ك وووا دضدد م،وسددوايمووضنهدد واداغبدداوادودد مقاويددًو لضدد وادضسددؤودٌ  ووادضهدد موادةٌ مٌددا

ا مٌدد موضةددمااوا سدده مو،وو دداوسوادةاٌددا،وادةبددو وواد أٌٌددموضدداوقبدد وضخ لددسوادعئدد  وادعضاٌددا

ادةدما وعلدىو،وادةما وعلىواد أنًويًوايخاٌا،وكباوادسا،واا ع قوضس و واد علٌم،واال  ض عً

اد خطددٌطوواد عدد واوضدد وايخدداٌاووادثدداو ووادغنددىوواد دد هوأوواالن ضدد  وإدددىوع ئلدداوبدد ا  ويددًو

واٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداوادة

و(و.و593:وو3004،و وو دحووآخاوا

 

 Leadership Stylesأنما  القيادة : 

عضموادكثٌاوضداووادبد لثٌاووادعلضد  وادنعسدٌٌاوواال  ضد عٌٌاوإددىو ةسدٌموادةٌد م وإددىوأندواقو

و خ لسوب خ لسوو ه  ون ايمونلدووو،ضخ لعاو خ لسوب خ لسوادضع ٌٌاوادضس خمضاويًواد ةسٌم

كضد و،و وإدىواس بمامٌاوومٌضةااطٌاووغٌايموقسضه وإدىوقٌ م واٌ  بٌاووسدلبٌايبععهموقسضه،وادةٌ م 

يًولدٌاوقسدضه واددبعضوامخداوإددىو،وواسه ضٌاوولا واأاوياٌة ًوآخاوقسضه وإدىوقٌ م وأو وقااطٌ

قٌ م واسضٌاوأووغٌاواسضٌاوك ويذهواد ةسٌض  وأووامنواقووااواخ لع ويًوامدعد  وأالوأنهد وغ دبد ًو

وابض وضا  ويذاواالخ لسوعممواال ع نوعلىوضوطلل  و كواوث ب او،وع نًوض ف بها اضًوإدىوض

ودضمدوال وبعٌنه و.و



،وادةدد ئضواوعلددىوامسددلوبوادض بدد ويددًوادةٌدد م ،وودعدد وابددا و وددنٌعٌاودلةٌدد م ويضدد و:وامو 

ووامخاوادة ئموعلىوطاٌةاوض   ا وادة ئموويٌض وٌلًون ن و ويذٌاواد ةسٌضٌاو:و.و

 أوال : أنواع القيادة وفقا لألسلوب المتبع في القيادة : 

وٌضٌ ويذاواد ونٌسوبٌاوثل وأنواقوضاوادةٌ ما و:و

  Autocratic lesdership قيادة السل ة أو النم  اووتوقرا ي : -1

،ووٌسدضىويددًوبعددضواملٌدد اوبدد دنضطوادسددلطويوأووادددنضطوامو ددوقااطًوأووادددنضطوادضو دده

امو وقااطًوادض سلطوأووادض لكموبأنهوٌلد و و اكٌد وكد وادسدلط  ويدًوٌدمهووٌلد ع وٌ ضٌ وادة ئمو

وٌوماوأواضاهوو علٌض  هواد ًو  ند و وك يداواد ع ودٌ و،ودنعسهودلةٌ موبك ووغٌا ووكبٌا ووبضعامه

ودذد ويهووالوٌعوضوسلط هوب وٌلد و و هدمهومائضد ًو وسدٌ ونطد نو،ووٌواوعلىوط عاوأ ب عهوده 

  هوووضمي ود كواوك وامضدواو لد وسدٌطا هوويدووٌةدوموبكد وذدد ودةن ع دهوبأندهوسلط  هوووللٌ

ووا.ٌ بوأاوالوٌسضحوأالوبةماوٌسٌاوضاوادلاٌاوم ب عهويًواد واسومواوضواية هوادخ و

أاوادة ئموامو وقااطًوٌفبهوادة ئموادمٌك   وايوضاولٌ وضاك ٌاوادسلطاووعممويسحوادض   وأض مو

ضلٌدداوادةٌدد م وأالوأاوادة ئددموامو ددوقااطًوٌضكدداوووددعهوبأنددهونفددطوويعدد  وام بدد قويددًوادضفدد اكاوبع

وٌعض وب موونف طوب داغموضاوضاك ٌاوادسلطاودمٌدهووإنضد ويدوويعد  ويدًوإقند قوأ ب عدهوبضد وٌاٌدمهو

،ووض وعلىوام ب قوسو واد نعٌذ،وضنهموأاوٌعضلواوكذد وٌةوموبك وأعض  واد عكٌاوواد خطٌطوواد ن ٌم

ة ئمويًويذاوادنضطوادةٌ ميوعمٌموادثةاوبأ ب عهوومائموادف ويٌهمووالوٌفداكهمويدًووبفك وع مويأاواد

ي دة ئددمويندد وٌعهددموادسددلطاوعلددىوأنهدد وأما وعددغطوو همٌددمو،وضب فددا وضه ضددهوويددًواسدد خماضهودسددلط ه

اذو   لىودم وادة ئموامو وقااطًوادن عاوادعامٌداويدًواد ع ضد و،ودللوو وعلىواالن   ويًوادعض 

وٌضكاو لمٌمووادسض  وادع ضداودن عداوادةٌد م و،وهواواال   ي  واالس بمامٌاويًواداأيض وادغٌاوو 

وامو وقااطٌاوب مو هواي ٌاو:

و.وععسواالا ب ط  وادة ئضاوعلىوادومووادضلباووأياامواد ض عاباو وادن عاوادعمائٌاوبٌاوو-5

وععسواد ع عل واال  ض عٌاوبٌاوام ب قو.و-3

والوضاوخل وسب وا فااسوادضب فاوعلىوام ب قو.إعمموادةما وعلىوأما وامعض  وو-2

وٌؤميوغٌ بوادة ئموامو وقااطًوإدىو عك واد ض عاووفٌوقوادعوعىوبٌاوام ب قو.و-4



  وسواد ض عاوادع ضلاو ل و  وادةٌ م وامو وقااطٌاوب نخع ضوادضعنوٌداووعدعسواد ض سد وو-1

وو هواوادضفكل وبٌاوامياامووا مٌ مون اع  وادعض و.و،وواا ع قوفك ويوام ب ق

وباو و دواياوادداويوادسدلبٌاو،وععسوقنوا ووضل و واال و  وبٌاوامياامووعمموان   ضه و-3

ووإف عاوادن عاوغٌاوادضل  ضاوواال و ال وغٌاواده مياو.و

اهوسلب ًويًوا ن   ٌاوباو و  يا وعممواالنمي قوادذا ًونلووادعض وواالي ض موبهوضض وٌنعكسوأثو-8

و(و.:3و–و39:وو9::5،وعلىوادضم وادبعٌمو وس دم

 Democratic leadershipالقيادة الديمقرا ية أو النم  الديمقرا ي :  -2

  ضثدد وادعكددا وادائٌسددٌاودهددذهوادةٌدد م وب فدد اا وام بدد قويددًوا خدد ذوادةدداااا وضدداوخددل و

إالوأاو،ولوعاو عوٌضوبعضوسلط هوإددٌهميع،وادضف وا ووإٌ  مونوقوضاو لض وادضسؤودٌاودمٌهم

وبودعاوع ضداويدأاويدذاواددنضطوٌؤكدمو،وادة ئموٌبةىوضضسك ًوب ض موامضواوضاولٌ واد و ٌهوواداق با

أيضٌاوأيااموادض ضوعاواد ًوٌ موقٌ م ه ووٌاي وضعنوٌ  همووٌثٌاولض سهمودلعض وب مووكع   ووٌ دٌحو

وقوضاوادةٌ م وإدىوخلنونوقوضاوادضسؤودٌاودم ووٌهمسويذاوادنوادعاواودب واويواد ع واوبٌنهمو

ي دة ئموادمٌضةااطًوٌفد ا وادسدلطاوضد واد ض عداو،وام ب قووضل وداوضف اك همويًوا خ ذوادةاااا 

وٌأخذواأٌهمويًوضع موقاااا هوويذهوادضفد اكاوٌند جوعنهد وايد وادداويوادضعنوٌداوو ٌد م ووالئهدمو

وادضن ضاو.ووواد  اض  همووٌفعاوادعاموبأيضٌ هووقٌض هويً

ٌعمويذاوادنوقوضاوادةٌد م وضداوأكثداوأسد دٌبوادةٌد م ويع دٌداووادةد م ويدًوادضسد ةب وٌسد عضلواو

امسدلوبواددمٌضةااطًوبفدك وواسد ودسداعاواد غٌٌدداويدًوادضن ضد  وواد دمينوادضسد ضاودلضعلوضدد  و

وواميك اواد مٌم .وأض ويذاوادنوقوضاوادةٌ م ويٌ سموب دسض  واد  دٌاو:و

أض وادةاااويأندهو ب ق،وموادسٌ س  وادع ضاودلضن ضاووية ًومسلوبوادضن قفاوادلا وبٌاوامٌ مو لمٌو-5

وع م وض وٌوماوضاوادة ئمودكنهوب ض  جواياا ووال وائه و.و

وضوعوعٌاوادة ئمويًوادثن  ووادنةمووضل وداو عضٌمواال   هوادضوعوعًوعلىواد ض عاو.و-3

ونس ضواوضعهوعنمو و ٌ وادضه مو.وأاوامعع  وض لٌ واويًوادعض وض وض وٌو-2

لكدمواال ود  وبٌض ل وادة ئموادةدما وادع دٌداوعلدىو لمٌدمواال   يد  واد دًو نسد موضد واد ض عداوو-4

وواالل ك  وادضب فاووادضس ضاوضعهمو.



ٌعباوادة ئموعاواأيوامغلبٌاويًوادةاااا واد ًوٌأخدذي وضداوقبلدهوويةد ًودة عدم وامقلٌداو خعد وو-1

وداأيوامغلبٌاو.

  سمواد ض عاوب د ض س وواد ع ع واال  ض عًووادضعنوٌاوادع دٌداوضضد وٌدنعكسوأثداهوعلدىو ٌد م وو-3

وو لسٌاوامما ووا ن   ٌاو.و

ضض وٌع  وسٌ م واداع وبٌنهموو لةٌنوادوال وو، سومواويوادثةاووادضلباوبٌاوامياامووادع ضلٌاو-8

وواالن ض  ودلضن ضاو

 وادمٌضةااطٌداوواد دًوكفدع وعنهد وادمااسد  ويدووضد ووضاوابا وادض خذوعلىوأسلوبوادةٌد م

ضدداوأنهدد و فددك وض هددااًوو–اكٌدد  وأس سددٌاودلةٌد م وادمٌضةااطٌدداوبووددعه وو–ٌؤخدذوعلددىوادضفدد اكاو

د ن   وادة ئموعاوبعضوضه ضهوادةٌ مٌاوواد ًوٌعاعه وعلٌهوضنوبهوضاون لٌداووضد وأاوادضفد اكاو

دٌس وكوسٌلاود لةٌنومٌضةااطٌاوادةٌ م وضاون لٌاوقموٌن اوإدٌه وبعضوادة م وكغ ٌاويًولموذا ه وو

و.أخا و

       :Laissez- faire leadership القيادة الفوضوية أو النم  الحر : -3

ٌسضىويذاوادنضوذجوب دةٌ م وادضنطلةاوعلىوأس سوأاوادض ضوعاوادع ضلاويًو  ويذهوادةٌد م و

وٌطلددنوعلٌهدد وادددبعضوامخدداو سددضٌاوادةٌدد م وغٌدداوادضو هدداوأووو، كددواوض لدداا وضدداوسددلطاوادة ئددم

 سددضٌ ه وب دةٌدد م وادض خلٌدداو.وأضدد ووإدددىسٌ سدداوإطددلنوادعندد اوأوو  ومعددهوٌعضدد و((ووٌودد وادددبعضو

ادبعضوامخاويٌطلنوعلٌه واسموادةٌ م وادعوعوٌاودكونه و ةوموعلىوإعط  وادعاموك ض وادلاٌاويًو

ادنضطوضاوادةٌ م وعلىوام ب قويًوان   واميدماسوولد وادضفد ك ووااوٌعع وض وٌف  ،(.إذوٌع ضمويذا

وووادعضددددد لٌددددد وٌكدددددواودلة ئدددددمومواوعدددددئٌ ويدددددًوادعضددددد ووٌةدددددوموام بددددد قوب دددددماٌبوأنعسدددددهمو

وويددًوادة ئددموٌضدد اسوالولٌدد ،واال ددوقااطًوادددنضطوعكددسويددووادددنضطوويددذاوادددذا ًواد لعٌدد وعلددى

وودلض ضوعددداومواوأيوادة ئدددموٌك دددا والواال دددوقااطًواددددنضطولدددٌاويدددًوددددهومواوأيواددددنضطويدددذا

وادل ضداووادضلعد ا وادلض سوٌنةوهوإذوم ب قاويًووادعع داوادسلٌضاوادةٌ م وٌض اسالوين ووادة ئمو.

وو ماوضلموموٌكواواميااموسلو ويًو أثٌاهوي اووبذد وادسلٌضاوادةٌ م ومما و ميعهواد ً

ادة ئمودف بد قولاٌداو وداٌسوووضاوو هاون اوأدنعٌضً(ويأاوادةٌ م وادلا و عنًوأاوٌ ا 

أووبضعنىوأوعحوٌكواودف ب قوادلنويًوإماا وامعض  ووية ودفسلوبوادذيوٌاونهوأيع و،وامضوا

ضاوو هاون ايموووٌ عنوضع موادك  بوعلىوأاويذاوامسلوبوٌ عنوض وامسلوبٌاوايخاٌاودلةٌ م و

موادع ضلٌاويًو لدهوضداوخدل ووادمٌضةااطً(ويًوانهوٌس همسوض ضوعاوضاوامياا،و امو وقااطً



اد أثٌاويًوسلوكهموودكاوض واالخ لسوبٌاويذاوامسلوبووامسلوبٌاوايخداٌاويدًوما داواد دأثٌاو

ووس ئلهمو.وكض وأنه و سضىوب دةٌ م واد سٌبٌاوكونه و ةوموعلىو ا وادعاموادع ض ويًو له وٌععد وضد و

 وغٌاوضو وم ود  ودىو و ٌدهوادعد ضلٌاوإذو بمووادةٌ م ووكأنه،وٌف  وعلىوأس سوسٌ ساواي وامٌمي

وي كواوادن ٌ اوعمموو وموع بطودلعض ووٌؤميوذد وإدىوادعوعىويًواد ن ٌم.و

وٌا وك وضداولضدومووادلدو يو إاوادة ئدمويدًويدذاواددنضطوضداوادةٌد م وٌعةدمواددمواوادلةٌةدًو

ذاويظاويذاوادنوقوادضن طوبهويًو و ٌهوامياامووا خ ذوادةاااا ويًو ن ٌمونف ط  هووأما وضه ضهموود

وومن القيادة يتسم بالصفات اآلتية :

وإعط  وادلاٌاوادك ضلاوام ب قويًوان   وادضه موادضن طاوبهمومواوأمنىو مخ وضاوادة ئمو.وو-5

وٌاوضعلوض  وأالولٌنض وٌطلبه وادة ئمووغ دب ًوض و كواوضلموم و ماًو.وآعمموإعط  وادع ضلٌاوو-3

وادع ضلٌاويًوأما وضه ضهموأوو ةمٌمواد و ٌه  وأووا اف مودهمو.ووعمموا سه موأووادضف اكاوض و-2

عددممواد ددمخ ويددًوامعضدد  واد ددًو ندد طوبدد ميااموأالويددًولددمومووعددٌةاو ددماوودددذاو بددا و ددمنًوو-4

وضس وٌ  وا ماا ووععسوا ن   ٌاو.و

وععسوادعلق  وادة ئضاوبٌاوامياامووانلس اوسب واال و  وادعع  وبٌنهمو.و-1

د ض س ووانعمامواداويواال  ض عٌاوبٌنهموويبوطواداويوادضعنوٌاووعمموادثةاوواد ع واوععسواو-3

وقموالل وادب ل وخل و ٌ اا هودلةدا وااواددنضطوادةٌد ميوادسد ئمويدًووان   وامنفطاوادضطلوباو.

اغلددبوادةددا ويددووادددنضطوادددمٌضةااطًولٌدد وٌفدد ا وادة ئددمواداٌعددًوام بدد قويددًواغلددبوامضددواو

و ًو ة موب دةاٌاو.وادنف ط  واد

وووووو

 ثانياً :  ريقة المجازاة :

ويًواد ًو هضن وأكثاوضاوغٌاي ويًوض   وا اف مواد ااعًوبوعاوخ واولٌ ويًويدذهو

و(وو5:2:وو8::5،وادطاٌةاوٌنةسموادة م ويًوادعض وا اف ميوإدىوقسضٌاويض و:و وادسكااا

 :   (Professional leaders)القادة المهنيون  -أ



 أمثاليمويتمثمون بالقادة الذين يؤدون مياميم في الريف بحكم وظائفيم ىنالك ومن 
ويتميز ىؤالء جميعًا بأنيم يقومون  ،الزراعي اإلرشادورجال  ونالمعممون والموظفون الميم

تمك ويشكل العاممون في  إعماليمرواتب لقاء  أو أجوربأعماليم في تنمية الريف ويحصمون عمى 
ويشمل  ،في عمميات التغيير المنشودة في المجتمع الريفي األساسيةالزراعي الدعامة  اإلرشاد

)  من  الزراعي اإلرشادالمرشدين الزراعيين عمى بقية مكونات جياز  إلى إضافة  ينالقادة الميني
( ومن الضروري عمى  يينضوعالمو  االختصاصيين، اإلرشاديين، المشرفين اإلرشاديينالمدراء 
 أداءتمكنيم من  مناسبة يكونوا حاصمين عمى مؤىالت عممية أنالزراعي  إلرشاداموظفي 

الوظائف  فإن ىذه األغمبوعمى ، Rogers,2003:365 -370))مياميم الوظيفية المطموبة 
لتمك المنظمات إذ يشكل عادة  تتوزع عمى تنظيمات اإلرشاد الزراعي وفقا لممستويات اإلدارية

 المستوياتالمدراء االرشاديون المستويات العميا والمركزية فيما يشكل المرشدون الزراعيون عادة 
المحمية ويتواجد المشرفون االرشاديون واالختصاصيون الموضوعيون في اغمب تمك المستويات 

كي يؤدوا واجباتيم (، ول 071 – 040:  6002وبخاصة المستويات الوسطى ) العجيمي، 
التغيير  أدواتويعد القادة المينيون من  ،يمتمكون مؤىالت عمياومياميم التعميمية بكفاءة البد إن 

 .اإلرشاديوالتنمية في المجتمع الريفي وعمى كفاءتيم وميارتيم يتوقف نجاح العمل 

 

 :  (Local Leaders)القادة المحليون  -ب

أن سواخ ٌاواوبسببواي ض ض  وخ واووكع   وضعٌناووٌعايهموك وضاوكلسًوويٌااوبأنهمو

ضاوبٌاوضاوٌل لواوضااك وقٌ مٌاويدًوادض  ضد وادضللدًووذدد ودٌعضلدواويدًوادبدااضجوادضللٌداووضداو

ويموٌعضلواويًوادغ دبومواوضة ب وض ميوضك عٌاوب داع وبضد وٌ ا دبو،وعضنه وادبااضجوا اف مٌا

و اسد نم  ضعد  همواداٌعٌداوادضللٌداووٌودنسوضاون  ئجودعضلهمويًو لسٌاواد داوسووادنهدوضوبض

وادة م وادضللٌٌاوإدىونوعٌاويض و:و

و

 (Action Leaders)قادة التنفيذ  -1

ويددموادةدد م وادددذٌاوٌددمابواودلةٌدد موبو دد ئسووأنفددطاوضلددمم و  علددنوب خطددٌطوو نعٌددذوو ةددوٌمو

وادبااضجوويؤال وادة م وٌونعواوعلىوادنلوواد  دًو:و



ادةد م واددذٌاوٌفد اكواويدًوامعضد  واد ن ٌضٌداووا مااٌداوعلدىوضسد و وق م و ن ٌضٌدواو:وويدموو-أ

واد ن ٌض  وا اف مٌاوادضللٌاو.

قدد م وض خووددواويددًوض دد ال وضعٌندداو:وويددموادةدد م وادددذٌاوٌ ٌددمواو خوددصو ااعددًوأووو-ب

ضث  وذد واباوادبٌ واداٌعًواد ًو  ٌمو،واق و ميوضن دًوضعٌاووٌس يضواويًو علٌموايخاٌا

واواد عوٌ وو ةومود علضهودع ٌ  وادةاٌاو.وادلٌ كاووي

ق م وادنف طو:وويموادذٌاوٌس يضواويًوادةٌ موبأنفطاوإاف مٌاوضعٌناوضث وأق ضاولةو وإاف مٌاوو- ـ

ويًوض ااعهموو.

وضخططًوادبااضجو:وويموٌةوضواوب دضس عم ويًووعد وو خطدٌطوادبدااضجوا افد مٌاوادضللٌداوو–مو

و(و.5:2:وو8::5،و وادسكااا

و

  (Opinion leaders)ادة الرأ  ق -2

يدموامفدخ صوذويوادنعدوذوب دةاٌداوواددذٌاودهدمو دأثٌاويدًوايخداٌاووذدد ود دواياووددع  و

أووادساوو،وخو ئصوضعٌناويٌهموضث وضك ن همواال  ض عٌاوواالق و مٌاوأوون ٌ اودضس و و علٌضهم

وآوقدموٌكدواودهدموودعاواسدضٌاوبد ل لدهموضااكد ،ووعد م وٌكدواو دأثٌايموغٌداوضب فدا،وعاضأووادس

و–و:58:وو3004ا  ض عٌدداووو ٌعٌدداوضعٌندداوأووالو كددواودهددمووددعاواسددضٌاو وودد دحووآخدداوا،و

(ووٌضث وق م واداأيونضط ًوضهض ًووض ضٌ اًوضداوادةد م وادضللٌدٌاوإذوإنهدموكضد وأوعدحواو دا و و590

وومنهمواميداامواددذٌاوأوادضعلوض  ووأودئ واميااموادذٌاوٌةوميموغٌايموطلب ًودلنوٌلا،و(5:33

كض ووٌؤثاواوبطاٌةاوغٌاواسضٌاوعلىوا   ي  وايخاٌاووسلوكهمواد  ياوبما اوض كاا ونسبٌ ًو

أيوأاوقٌد م وادداأيو خ لدسوعداو،وإاوق م واداأيوٌؤثاواويًوأاا وايخداٌاوبطاٌةداوغٌداواسدضٌا

ٌعد سوإددىوذدد و،ودذيوٌل لدهوادعدامادةٌ م واداسضٌاواد ًو ض اسواع ض ماًوعلىوادضنوبواداسضًوا

أاويؤال وادة م وإذاو بنواوضب كااًو ااعٌ ًوضعٌن ًويأندهوٌودبحوضداوادودعبووقدسوان فد اهوبدٌاوبد قًو

وأيااموادض  ض وادضللًو

إذوٌطلنوعلٌهموادةٌ ما و،وٌعموق م واداأيوأكثاوأنواقوادة م وقاب ًودلعض وا اف ميواد ااعً

موااًولٌوٌدد ًويددًواد ددأثٌاوعلددىوأقدداانهمووإقندد عهموبدد دضب كاا ووقدد م واددداأيوؤميإذوٌدد،وا افدد مٌا

ادو دلاودل طبٌنويًوض ااعهموأووضن  دهموأووضس عم هموعلىوإٌ  موادللو وادضن سباودض وٌوا ههمو

ضدداوضفددكل ويددًوك يدداونددوالًوادلٌدد  وامضدداوادددذيو عدد وادددبعضوٌطلددنوعلددىويددؤال وادةدد م و:و



ضو هدووادعلقد  وادماخلٌداو،وادض ولواواالس سدٌوا،و و  ضع  ٌحواال،وق م وادضعلوض  ،وادضؤثاوا

اوق ئدموادداأيوٌ ضٌد وعداوغٌداهوضداوإكض و،و...ادل،وواععووأيماسواد ض عا،وادخباا ،ووادخ ا ٌا

امقاااوبض ضوعاوضاوادخو ئصووادسض  واد ًو لعبوموااًوو ٌعٌ ًويدًو فدكٌ وادضوقدسوادةٌد ميو

و–و0::وو3::5،وادسدلوكٌاوادضاغوبداو واد يااندًوي  علهوضاوانسبوادضواقسوملدما واد غٌداا 

و(و.5:

ووأعداد ألبرفسور الدكتور سحاب عاٌد ٌوسف

 المصادر 

،وادةد يا ،وادفدضسوضك دبو،ادلمٌثاواالمااٌاوواال   ي  ومٌاادض.وو(0222 وضلضموضلضمو،ابراهيم

و.وضوا

وعبدموضلضمو ا ضاو،ادع ضاوادضنف  واماا .وو(0222 وي ٌ .وووس ٌعاو، ااي موبلٌ وكو وو،االبن

و.وق.م.جو،ادة يا وواد و ٌ ولنفادوادمودٌاوادماا،وض  اوويٌنوضاا عا،وادكاٌم

و.

اسدٌاويدًو نضٌداوادةٌد م واال   ي  وادلمٌثاودإلماا وادضمو.(وو3001ط انوعبموادلضٌمو وو،وألبدر 

و،واماماو.مااوادثة ياودلنفاوواد و ٌ ،وعض او،واد ماٌسٌا

ادعواض وادضدؤثا وعد وادسدلو واالماايوأالب كد ايوددم وادضدمٌاٌاو.وو(3000 ي مٌ ولبٌبووو،أيوب

(وو5(،وادعممو وو40ًوقط قوادبنو واد   اٌاوادسعومٌا،وض لاواالماا وادع ضا،وادض لمو وي

 ،وادضضلكاوادعابٌاوادسعومٌا.،واداٌ ض

و.و،وامامامااوادل ي ودلنفاوواد و ٌ وو،.وادةٌ م وواد غٌٌا(و4::5بفٌاوفكٌبو وووو،الجابر 

دلنفداوو،وأثداا .وضبد مئوإماا وامعضد  و(3009 ضوسدىوسدلضاوأدلدو يووو،خ ٌداوكد  موو،وحمود

و،واماماو.وواد و ٌ ،وعض ا

وادض وسددطاوادضددمااسودضددمٌايوادةٌدد ميوادسددلو .(0222 وخعدداوادددالٌموعبددموأسددض  وو،والخيننا 

وأطاولددا،وب دضددمٌاٌاووثةدد هموادةدداااوا خدد ذوًيددوادضماسددٌاوضفدد اكاوبضسدد و ووعلق دده

و.وادعاان،وادضوو و  ضعا،واد ابٌاوكلٌاو،ضنفوا وغٌاووااهمك 

و



و-عد دموادك دبو، ا ضاوسد ضًون فدمو،ادضس لمثاووكٌسو نفاواميك ا.وو(5:33 وأياٌ وو،روجرز

و،وضوا.وادة يا 

وضةمضداو،(2991 وادودبلًوسادلطٌدوعبدمووخلدمواولض مو ضعاولساو،فكايوالضموو،الريماو  

و.االاماو،عض او،واد و ٌ ودلنفاولنٌاومااو،2طو،اد ااعًواالاف مويً

ادض لداوو،يدًو نضٌداوادعد ضلٌاومااسداوضٌمانٌدا للٌد و دأثٌاوادةٌد م و(و.و:::5 ع م وضلضموووو،وزايد

وو.(و3،وادعممو و(و3ادض لمو وو  ضعاوادكوٌ ،ادعابٌاودلعلوموا مااٌا،وو

و.اماماو،و،وضاك وادك  بوامامنً،وعض اادضع يٌموا مااٌا.و(وو9::5يؤاموادفٌلوو ووو،وسالم

عٌداويدًومااساو اكٌبوادةٌد ما واداٌ.و(و5:98،ون ٌهوكض  وادخطٌبو وعبموهللاوالضموو،السامرا ي

و.و،وادعاان،و  ضعاوبغمامكلٌاواد ااعاو،ض لاوادعلومواد ااعٌاو،قاٌاوادطهض  ٌا

 و(و.و5(وادعممو وو59 ووادض لموووووووووووو

ضط ب و  ضعاوادضل وو،.وضخ  اا ويًوض   واالاف مواد ااعًو(8::5ضلضموسلٌض او وو،السكران

و.  ضعاوادضل وسعوموو،سعوم،وكلٌاواد ااعا

يع دٌدداوادعضدد واد ضدد عًويددًوضددمااسواد علددٌموادعدد مودموددداوقطدداوو.و(5:98عبددموادلضٌددمو ووو،وسننالم

،وكلٌداواد ابٌداوابوٌدا،ض لداوضاكد وادبلدو واد و،ادسد ئمق ه وددنضطوادسدلو وادةٌد ميووعل

وو(و.و:5(،وادعممو و30ادض لمو وو  ضعاوقطا

مااسداوبعدضوضةوضد  و.و(و5:92،وسد دموخلدسوعبدموو وضلضموي لً،و كًولساوادلٌلاو،والشاذلي

دلعلدومواد ااعٌداووادعااقٌاض لاوادو، وادفاق طادضض اساوادةٌ مٌاواداٌعٌاوادضللٌاويًوقع 

و.(5ادعممو (و5،وادض لمو   ضعاوادضوو وكلٌاواد ااعاووادغ ب  ،و،(  انكو

.ون اٌداوادضن ضدا،ومااوادضسدٌا وو(3000 وخعٌاوك عدموضلضدوموو،خلٌ وضلضمولساو،والشماع

واماماو.ودلنفاووادطب عا،وعض ا،و

وافدد ماال.و(0222 وع ضددًوضلضددموسددهٌاو،ادطنددوبًوعضدداوضلضددم،وضوددطعىووددبايوو،صننالح

و.وضوا،ودلك  بوا سكنماٌاوضاك ،وودىاموادطبعاو،و طبٌة  هواس سٌ  هواد ااعً

وواد و ٌد ودلنفاوادكنميومااو،وضع يٌموون اٌ  واس سٌ  وادةٌ م .و(0222 وضلضموض ياوو،صالح

و.واماما،وعض او،



وادنعسدٌاوادعلدومويدًوٌٌسوادضةد واالخ بد اا .وو(0220 وسدلٌض اوعلدًوأضدٌاو،ضدااموالضدموو،صالح

و.وادكوٌ و،ادلمٌ وادك  بومااوو،واد ابوٌا

مااسداوادعواضد واالق ود مٌاوواال  ض عٌداوواال ود دٌاوادضدؤثا و.و(5:99ضلضموعضاو وو،ال نوبي

داٌعٌداوعلىوما اواال و  ووادضف اكاويًواالنفطاواالاف مٌاواد ااعٌاوبٌاوادةٌد ما وا

و،كلٌدداواد ااعدداوو،دلبلددو واد ااعٌدداوض لدداوا سددكنماٌاو،اد ااعٌدداوبةددا وكعدداواد ٌدد  

و.و(3(وعمم 22ض لمو و،  ضعاوا سكنماٌاوضوا

وا افد م.وو(1::5 والضدموادهنٌدميواعدوااووضؤٌموودع  واددمٌاولبٌدب،و،ضاضلضموعوو،ال نوبي

ودٌبٌ و.و،  ضعاوعضاوادضخ  او،مااوادك بوادوطنٌاوبنغ  يوادطبعاوامودى،و،اد ااعً

وادعابٌداوادنهعداومااو،2طو،اد ااعدًوا افد موضا د و.و(2991 وعضداوضلضدموضلضدم  ,ال نوبي

و.دبن ا،ووبٌاو ووادنفا،ودلطب عا

سلو واالياامواالماا واد ابوٌاووادسلو وادضن ضًو.(و5:93ي نًوعبموادالضاوو دحو وو،وال ويل

ووعض ا،واماماو.و،ضطبعاوك  بكمو،5،وطوواد ض ع  ويًوادن م

وادضعايدداومااو،ا سددكنماٌا،وادضن ضدد  ويددًوالنسدد نًاوادسددلو .و(2991 ووددةاوالضددموو،عاشننور

و.وضواو،اد  ضعٌا

،وطبد ونفداومااواد  ضعٌدا،وادد(و،وادسدلو واد ن ٌضدًو3005ضلضدمو وودليواددمٌاوووو،عبد البناقي

و.،وضوا و ٌ و  ضعاوادة يا 

اددموا وو،وضفد اكاوادعئد  وادضسد همياو خطٌطوادبدااضجوا افد مٌا.وو(:::5عع و وو،عبد الحميد

ب ضهواٌدداووادةوضٌدداويددًوض دد  وضندد يجو خطددٌطوادبددااضجواالافدد مٌاواد ااعٌددااد ماٌبٌدداو

و.ادسوماا ضهواٌاووضن ضاوادعابٌاودل نضٌاواد ااعٌا،وادخاطوم،ادو،ضواوادعابٌا

(وو30عا،وادعدممو ،وض لاواد اا.و طوٌاوادعض واالاف ميويًوسواٌ (وو3002 وضلضموو،والعبد هللا

وسواٌ و.

، الزراعي في العراق لإلرشادتطوير البنيان التنظيمي  (. 6002)، سحاب عايد يوسف العجيمي
 كمية الزراعة، جامعة بغداد. ،دكتوراه أطروحة

وادفخودٌاوب دسدض  ووعلق هد وادةٌ مٌداوامسد دٌب.وو(0222 وع ٌد وود دحوعلًوأنواوو،العزاو 

واطاولدا،ونٌندو وضل ي داويدًوادث نوٌاوادضمااسودضمٌايوا ماايوادعض ونلوووادمايعٌا

و.وادعاان،وادضوو و  ضعاو،اد ابٌاوكلٌاوضنفوا وغٌاومك وااه



 وادضن ضدداوسددلو وادعدداموواد ض عددا،ومااوادضفددانودلطب عدداوسددلو.و(و3002ض  ددم و ووو،الع يننة

و.وادنفا،وادن سواالفاس،وادعاانو.

و ددوياووضددم واد لوٌلٌدداوادةٌدد م وخودد ئصوبددٌاوادعلقددا.وو(0222 ون ودداوبدداوضفددهواوو،العمننر 

و،اداٌد ضوبضمٌاٌداوادع ضداوادضؤسس  وعلىوضسلٌاومااسا،وادف ضلاواد وم واماا وضب مئ

وبداوادضلد و  ضعدا،وا مااٌداوادعلدوموكلٌدا،وادع ضداوا ماا وقسمو،ضنفوا وض  س ٌاواس دا

و.وسعوم

اسد داوض  سد ٌاوغٌداوو،للٌلٌداودلةٌد ما وادضللٌداواداٌعٌدامااسداو و.(5:90إٌضد اوالضدمو وو،الغول

وعاوعٌاوادفضس،وضوا.  ضوكلٌاواد ااعا، مواد ااعً،واالق وضنفوا و،قسمو

وبدد اا االخ ويددًوادلضعلضٌدداووادطاائددنوادضعلضٌدداوادطاائددن.و(0221 وكدد  موألسدد اوو،القرشنني

و.وادعاان،وبغمامو،ادمٌوانًوضطبعا،وااللو ئٌا

ومااو،و5طوضبد مئواالماا ووادن اٌد  ووادعضلٌد  ووادو د ئس.وو(3005ضلضموق سمو ووو،القريوتي

واماماو.و،،وعض اواد و ٌ ودلنفاووع 

وواد ض عًويادعاموا نس نًوادسلو ومااساو،اد ن ٌضًوادسلو .و(2991 وق سموضلضموو،القريوتي

و.واالماا،وعض او،دلنفاووائ ومااو،ادضخ لعاوادضن ض  ويً

دلنفدداو،ومااوادضسدد ةب وو5،وطو(.وادسددلو واد ن ٌضددً:5:9موادةاٌددو ًوو وضلضددموق سددوو،القريننوتي

و،واماماو.وواد و ٌ ،وعض ا

ووادنفداودلطب عداوادك دبوااموضؤسسداو،وادةٌد م واد ض عد  .وو(2912 وعبد سوادللدٌموعبمو،قش ة

و.وادعاان،وادضوو ،

وادك دبومااواداٌعً،ووادض  ض واد ااعًواالاف مو.(2911 وط قاوطهوٌ سٌاولسا،و كً  ,الليلة

و.وادعاان،وادضوو و  ضعاووادنفا،ودلطب عا

د ابٌدداواداٌ عددٌا،وكلٌدداواو،.وقٌدد م وادفددب ب(0::5لسددواو ويٌددثموعبددموهللاو،فدد ض وك ضدد و،ومحمنند

و  ضعاوووبغمام،وادعاانو.و

ومااو،اد ابددويوووادنعسددًوادةٌدد سووواد لوددٌلٌاواالخ بدد اا و(.2911 وضلضددمواضعدد اوو،محمنند

و.وادض لم وادعابٌاوامض اا ،ومبًو،ادعلم

و.



(وو31،وعددددممو و.وضهدددد اا و ماٌبٌددددا(وو3002اد ضٌدددد ودلضن ضدددد  وغٌدددداوادلكوضٌدددداوو وومركننننز

www.ngoce.org و

 (و،و39،وعددددممو و(.وضهدددد اا و ماٌبٌددددا3003و اد ضٌدددد ودلضن ضدددد  وغٌدددداوادلكوضٌدددداوومركننننز

www.ngoce.orgو

اد ن دددٌمووا ماا و،وضدددمخ وضع وددداودعضلٌددد  واد خطدددٌطوو.(و:::5سدددعٌموضلضدددمو ووو،المعتنننر 

واماماو.وو،ٌضًووادةٌ م وواداق با،وعض اواد ن 

وعالقته تمكيف السموك القيادي لمقادة الريفيين في قضاء . (6000وسام ياقو عزيز ) لمسو,ا
، قسم اإلرشاد الزراعي ،كمية ألزراعو والغابات  ،رسالة ماجستير ، ببعض المتغيرات
 .جامعة الموصل

و،اد ض عداوضد ووادةٌد م واد ض عداويدونوادةٌد م و(،0221 و،سدعموبداوهللوعبماوبن وس ا وو،المنقاش

و،ب داٌد ضوسدعوموبداوادضلد و  ضعداويًووا ن  وادذكواوقٌ م ونضطًوبٌاوضة اناومااسا

و(و.01 وعممو،ادنعسووعلمواد ابٌاواس داوض لا

وواد و ٌد ودلنفداوادفداونومااو،ادسدلوكٌاوادعلدومويًوادةٌ سوأس دٌبو.(و0222 وضوسىوو،النبهان

و.اماماو،عض او،االودىوادطبعا،

وأعدمو،دةٌد م ووضفداوع  واد نضٌداواداٌعٌداا.و(3004عض اوضخ د اوادفد يعًو وضلضموللضً،وو،نوار

ا ماا وادع ضاو،وب ضوٌ وضاو(tempus programme/formder)ويًوأط اوضفاوقو

ودل علٌمووادثة ياوب ال ل مواالواوبًو.

ودلطب عدداوادسلسدد وماا،وامودددىوادطبعدداو،ادبفدداٌاوادضددوااموأماا .و(2919 وضلضددمو كددًوو،هاشننم

و.ادكوٌ و،واد و ٌ ووادنفا

اثاوادضس و وادو ٌعًوواد علٌضًو(.وو5::5،ووضلضموعبموادع  ي،وضلضموضلضوموادذنٌب  وو وياغي

.و  ضعاوعض اواميلٌاو،و وادضمٌاٌا،ومااساوضٌمانٌاو للٌلٌاادعلضٌاوعلىوسلوادخبا و

و.وو(و5(و،وادعممو وو5 و،وادض لموض لاوادبلة  

واد  دد ابوضدداوضسدد ول  وماوس ودلةدد م واالسدد اا ٌ ًوادعكددا.وو(0222 وفدداٌسوطدد انوو,يننون 

 .وومااس  وبلو و،االمااٌاودل نضٌاوابٌاادعوادضن ضا،و(ووادعابٌاوادع دضٌا
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