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  Sociology  االجتماععلم ، فإن بظاهرة القيادة اليت تتعلق بسلوك الفرد داخل اجلماعة  Social Psychology علم النفس االجتماعييهتم بينما 

يهتم بظاهرة بناء السلطة اليت تتعلق بالعالقات بين األفراد واجلماعات يف سياق عملية التفاعل االجتماعي خاصة على مستوى اجملتمع هو الذي 
  .احمللي واجملتمع العام

التي يمكن  العمليات ىالذي يركز عل Group Dynamics  ديناميات اجلماعة، مثل مجال ويهتم بالقيادة جماالت أخرى هلا تطبيقات عملية عديدة

 .وظائف الجماعة والدافعية لدى أعضائها نحو إنجاز أدوارهم من جانب وأهداف الجماعة من جانب آخر ىمن خاللها التأثير عل

ً
 
ً  Organizational Behavior فرع علم االجتماع التنظيمي حتت عنوان السلوك التنظيمي ويهتّم بظاهرة القيادة أيضا

 
في موقع  الذي يقع أيضا

 .  Management  مهّم بالنسبة ملجال اإلدارة
ّ
التي يتّم فيها التركيز على   Politics  ظاهرة القيادة حتتّل موقعًا مهمًّا أيضًا يف علم السياسةكما أن

تخاذ القرارات على املستوى الجمعي سواء الجماعة أو املجتمع. وبما أن إوم من خاللها مجموعات من الناس بالكيفّية والعملية التي يق

القيادة على ظاهرة  حتليلالعالقة مع علم االجتماع تصبح وثيقة عندما يتّم ، فإن عالقات اجتماعية تتمركز حول السلطة أو القوةالسياسة تتكّون من 
  .  local community يمستوى اجملتمع احملل

. فهي تتصّدى لقوى الكيان االجتماعي للجماعة  Sustaining والقيادة حاجة اجتماعية تظهر لتحقيق وظيفة مهّمة ألّي مجاعة، وهي صيانة

   .التفكك الكامنة في السلوك الفردي ألعضاء الجماعة

أي  اجلماعة للتأثري يف سلوك باقي أعضائها باالستجابة بالقبول لتلك احملاوالتتقابل حماوالت فرد أو أكثر من أعضاء عندما تنشأ ظاهرة القيادة و
من قبل باقي أعضاء اجلماعة سواء مجيعهم أو الشق األكرب منهم يف موقف معّين أو حتت ظروف حمّددة، يتحّدد (  ( Subordination قبول التبعية

 .ياق وأهداف عملية التفاعل بينهممداها ونطاقها بدينامية العالقة بني القائد وتابعيه وس

يف سياق عمليات االتصال  الوقت، واجلهد والتكلفةمن حيث  خاصة جلهود التنمية(  (Multiplied Effects وحتقق ظاهرة القيادة األثر املضاعف
ً والتفاوض واختاذ القرار ودعم املشاركة

 
ً)من الوصول لكل األطراف كّل بمفرده  ، فبدل

 
ه  فردا

ّ
)هم يتّم الوصول إليهم عرب وسطاء أو جماعة(، فإن

، وبقدرة أكبر على مواجهة أية عقبات ومصاعب بسبب أقل وجهدًا ، مما يستغرق وقتًاواجتماعيًا هلم جغرافيًا أكثر قربًا القادة احملليون( غالبًا

 .املجتمع من وكالء التنميةاملعرفة الوثيقة بطبيعة املجتمع وخصوصياته، مما قد يجهله الغرباء عن 

 

عّرف القيادة بشكل عام بأنها 
ُ
 عملية تفاعل يتم يف سياقها املبادرة من أطراف معينة وتبادل حماوالت التأثري واالستجابة بني أشخاصت

Interpersonal influence   مشرتكةمتمايزين يف قدراتهم يف هذا الشأن موجهة حنو إجناز هدف أو أهداف. 

ها 
ّ
عّرف القيادة أيضا بأن

ُ
العملية اليت حياول فيها فرد أو أكثر التأثري يف وتوجيه سلوك باقي أفراد اجلماعة حنو فعل اجتماعي معّين يرتتب عليه وت

 . حتقيق إشباعات حلاجات مجاعية أو فردية

 مفاهيم أخرى كالسلطة والنفوذ والخضوع والتبعية ل بّد ًو
ّ
ما يمتّد  ىتّم تناولها في إطار ل يقتصر علأن يومن هنا يبدو أن

ّ
املوقف التفاعلي وإن

  .ليشمل السياق العام للبنية الجتماعية وأهّم مكّوناتها

 

اآلخرين، واليت قد ، اليت حيوزها فرد أو مجاعة، على التأثري يف سلوك واجتاهات  Competence تلك القدرةيقصد بالسلطة في مفهومها الجتماعي 
 .ممن يكونون يف حالة اعتماد على حائز "القوة" أو السلطة بغّض النظر عن مصادر تلك القوة أو صورها أو اجتاهات التأثري فيها”يربطها البعض باآلخرين 
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: 

كل فرد على اآلخرين. ويمكن تمييز عّدة أسس لتحديد قّوة الفرد  تأثيريتضمن بناء السلطة األهّمية النسبية لكّل دور في الجماعة، ومدى 

ً :فيما يلي

م في مكافأة اآلخرين، واستخدام هذه املكافآت  سلطة اإلثابة
ّ
مثل الترقية والزيادة في )وتستند هذه السلطة على التحك

ً.الراتب( بهدف تحقيق المتثال لتوجيهات أو طلبات املدير

 ىسلطة اإلجبار )القدرة عل
 (القهر واإللزام

ستَمّد من القدرة على توقيع العقاب على اآلخرين )مثل اللوم، 
ُ
وتخفيض الدرجة، وإنهاء الخدمة( لعدم وت

 .المتثال لتوجيهات وطلبات الرئيس

 السلطة الشرعية

Legitimate 

وهي التي يستمّدها الفرد من موقعه في بناء املنظمة، أو التدّرج الهرمي للسلطة في املنظمة، وعادة ما يكون 

ً.ام مسّميات أو ألقاب مثل مدير أو مشرفهذا النوع من السلطة بإقرارها من قبل اإلدارة العليا أو باستخد

للمشرف األول  العالية أو املعرفة التي يلّم بها الفرد. فقد يكوًن املهارة الفنية وتستند على القدرة الخاّصة أو  Expert سلطة اخلربة

على اإلنتاج بعض التساؤلت حول أداء إحدى املعدات، فبدل من طرح هذه التساؤلت على مراقب اإلنتاج 

يتصل املشرف بالشخص الذي كان يتولى وظيفة املشرف في السابق ملساعدته في هذا األمر، وذلك بحكم 

 .معرفته باآللة أو خبرته السابقة بها

تقوم على أساس اجتذاب شخص لشخص آخر أو إعجاب شخص بآخر، فقد يكون املدير محبوبا لتمتعه    rentRefe السلطة املرجعية

بصفات أو سمات معينة تجتذب األتباع نحوه. ويمكن أن تستند السلطة املرجعية أيضا على الرتباط أو 

فمثال يطلق مسمى )مساعد( على األشخاص الذين يعملون مع آخرين  .التبعية التنظيمية لشخص آخر قوًي

مدير عام( أو )نائب رئيس(. وبالرغم من احتمال عدم وجود سلطة شرعية أو سلطة )يحملون مسميات 

 هذا الشخص يتصرف بموافقة نائب 
ّ
الثواب والعقاب ملساعد نائب الرئيس، فقد يعتقد اآلخرون أن

ً.زته للقوة والسلطة أو التأثير على اآلخرينالرئيس، مّما ينتج عنه حيا

 سلطة املعلومات

Information 

وتتضّمن اإلمكانية أو الفرصة املتاحة لألشخاص للحصول على معلومات حول أمور أو نشاطات معينة 

داخل املنظمة. وقد ترتبط هذه املعلومات أو ل ترتبط بوظيفة الفرد أو موقعه في التنظيم. فمثال يستطيع 

فراد في مستويات التنظيم األدنى، مثل "السكرتير" تجميع معلومات واستخدامها بصورة توفر له سلطة أكبر أ

ب وظيفته
ّ
 .مّما تتطل

 

 : ميكن تصنيف األشكال أو األمناط املختلفة من بناء السلطة على النحو التالي

ل هذا البناء من  البناء اهلرمي .1
ّ
فرد واحد أو عدد محدود من األفراد في القمة، وعدد كبير من األفراد في قاعدة الهرم،  ويتشك

يقومون بتنفيذ القرارات التي يتخذها الفرد أو األفراد الذين يقعون في قمة البناء. هذا الشكل يناسب 

 .املجتمعات التقليدية واملجتمعات العريقة

بناء تنتهي خطوط السلطة في يد مجموعة كبيرة نسبيا من األفراد الذين يتخذون وفي هذا الشكل من ال بناء متعّدد األفراد .2

ً.القرارات بعد اتفاق آرائهم حولها. وهذا الشكل من البناء يناسب املناطق الحضرية غالبا

يكون وفي هذا الشكل يوجد لكّل نشاط من أنشطة املجتمع بناء سلطة منفصل ومحّدد، ويغلب أن  بناء متعّدد اجلماعات .3

النفصال هنا راجعا ألسباب ذات بعد تاريخي، أو ألسباب تتعلق بتوّجه يستبعد خلق فرص احتمال تركز 

القوة والسلطة في مجموعة واحدة تحتل قّمة بناء السلطة، خاصة إذا ما اندمجت تلك الجماعات أو بنيتها 

 .بشكل أو آخر
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متماسك، كما ل يوجد تدرج في السيطرة في القطاعات املختلفة من املجتمع. في هذا الشكل ل يوجد بناء قوة  بناء حلقي أو دائري .4

ً.وهذا الشكل من البناء يناسب كثيرا من املجتمعات العصرية

ً  : وهناك مالحظتان جيدر ذكرهما بعد االنتهاء من عرض أشكال بناء السلطة

 هناك اختالفات وفروقا بين املجتمعات فالبّد أن  شكلليس هناك نمط أو  .1
ّ
واحد من األشكال السابقة يناسب كل املجتمعات، فطاملا أن

 .ع الواحد بين الفترات املختلفةيختلف بناء السلطة من مجتمع إلى آخر، بل وفي املجتم

ب األمر في تلك الحالة استخدام العديد من  شكلهناك بعض املجتمعات التي يصعب مالحظة  .2
ّ
بناء السلطة فيها بشكل مباشر، ويتطل

  .املناهج وأدوات البحث للتعرف على هذا البناء

 

 لظاهرة القيادة
 
ق التفاعل ما بينها خلقا

ّ
، وإن اختلفت  التركيز هنا سينصب على العناصر األساسية التي ل بد وأن تتواجد حّتى يتحق

قة بكل عنصر
ّ
 : هو موضح بالشكل اآلتي هذه العناصر تتلّخص كما.  التفاصيل املتعل

 .Situation  موقف تفاعلي .1

 . Leader قائد .2

 .Subordinates or followers  أتباع .3

ً. Communication عملية اتصال .4
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:  

 فعي آخعر عضعو أي مكانعة أو موقعع يفععل ممعا أكثعر التعأثير علعى كبيعرة قعدرة شعاغلها تمعن  رسعمي غيعر أو رسعمي قائعد يشعغلها التعي املكانعة أو املوقعع

ً تشعكل للتأثير محاولتهم و سلوكنا على التأثير يحاولوًن القادة أن نتوقع عادة فنحن . الجماعة
 
 موقعع أو بوضعع املرتبطعة العدوًر سعلوكيات معن بعضعا

ً ، املحاولت بتلك نتأثر أننا املقابل في نتوقع وكذلك . القائد
ّ
 . املرؤوس و التابع وضع مع متفقة التوقعات هذه مثل ألن

 قيفادي  موقفف  يف يوضع الذي الفرد أّن واضح بشكل  1967 سنة  Richard Hoffman and Norman Maier  من كل أجراها اليت الدراسة أثبتت وقد

 . تلك مبحاوالته تتأثر أن لنفسها املقابل يف اجلماعة تقبل سوف و ، اجلماعة على التأثري حياول سوف

ً اتضع  ، للجماعة قائد لتعيين ميدانية تجربة وفي
ّ
 أن بعرغم ، اجلماعة قبل من مقبولة كانت املناقشات يف حتكمهم و اجلماعة على القادة سيطرة أن

ً اختيارهم تّمً قد كان القادة
 
 . القيادة على قدرة أو خاصة لكفاءات نتيجة ليس و عشوائيا

 أوتوماتيكيعا الجماععة سعلوك يصعب  و ، وضفوحاً  أكثفر  أنهم ميزة بهم عام بشكل الرمسيون القادة و رمسيني غري أو رمسيني يكونوا أن ميكن القادة و

ً
 
ً . التأثير في محاولتهم و اتجاهاتهم إلى مشيرا

 غيعاب عنعد هعذا يحعد  وقعد . السفلطة  بففرا   يسفّمى  مفا  يظهفر  و الرمسية القيادة توافر عدم عند السلطة يكتسبون فإنهم الرمسيني غري القادة أّما

 . الجماعة ترفضه أو تتجاهله عندما أو القائد

 يف اآلخفرين  األعضفاء  بفني  القيادة من الثاني الصف تنمية على تشجع بطريقة أدوارهم يلعبون القادة فإّن دميقراطي توجه هلا اليت اجلماعات وفعي
 و املفدير  و الكفاب   و الفرئيس  : منهفا  عديدة أمساء هلم الرمسيون القادة و املشاركة زيادة و معنوياتها و اجلماعة فعالية لتحسني كوسيلة ، اجلماعة

 أيضا يعملون الشرطة رجال و األطباء و احملامني و املستشارين و املدرسني أّن جند كما ، املشرع و ) اجملتمعات بعض تعتمدها وظيفية تسمية ( العمدة

 . الوقت معظم يف كقادة

 :  

ً
ّ
ً قليعل ععدد أو واحعد شعخص فعي تتركعز و تتضع  أن إلعى ععادة تميعل ، معا جماععة فعي التعأثير علعى الواضعحة القعدرة إن

 
 معن أكثعر ، األشعخاص معن نسعبيا

ً ذلك يكوًن و . الجماعة أعضاء كل بين انتشارها
 
ً أكثعر و أقعدم الجماععة كانعت كلما حقيقيا

 
ً علعى اسعتقرارا

ّ
 وهعو ، جماععة أّيعة داخعل القيعادة تركيعز أن

ً يتباين أن يمكن ، القيادي بالبناء إليه يشار أن يمكن ما
 
 . أخرًى و جماعة بين كثيرا

  ؟ القيادة هذه ظهور على املؤثرة العوامل هي ما

ً ُيالَحظ
ّ
 يتعأثر كمعا ، لتحقيقهعا تسععى التي املطالب و باألهداف و بها تمّرً التي الظروف أو باملواقف و تركيبها و اجلماعة بطبيعة يتأثر القائد ظهور أن

ً : القائد لظهور ضروريني شرطني هناك أّن إىل البعض يذهب و أنشطتها و اجتاهاتها و قيمها و اجلماعة بأفكار

ً. ة املوقفي النظرية ركيزة هي وهذه الجماعة بها تمّرً معينة ظروف أو مواقف .1

 . القيادي للدوًر تؤهلهم ، األفراد من محدودة مجموعة أو فرد ىلد تتوفر معينة خصائص أو صفات أو سمات .2

    

 مواقفف  و القفادة  ظهور  :أّواًل

  )األزمات  (الشدة
 عوائق أو عقبات تعرتضها أو أهدافها حنو اجلماعة تقدم فيها يتوقف اليت املواقف يف مطلوبًا يبدو القائد ظهور إن

 مععه تعدرك ل غمعو  يلفهعا أو معينعة مخعاوف الجماععة أمعن تهعدد وعنعدما . األهفداف  هفذه  حتقيفق  إىل طريقهفا  يف

ً أن أحّست إذا الجماعة فإن ، اخلطر لتفادي أو اهلدف لبلو  ختطوها أن عليها ينبغي الخطوات أي بوضوح
 
 عضوا

ا الهدف لتحقيق يقودها أن يستطيع بينها من ً تختاره سوف فإنها القيادية الخصائص من به يتمتع ملم
 
ً .ا له قائدا
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 عفدم  و القفادة  ظهفور   :ثانيًا

 اجلماعة ثبات
ً حيعث ، جديفدة  قيفادة  لظهفور  رئيسفية  فرصة يعترب ، جماععة أي داخل الخارجية و الداخلية املخاطر وجود إن

ّ
 أن

 قائد ظهور عنه ينتج أن يمكن ، أعضائها ىلد معينة حلاجات إشباع مصدر وجودها ميثل مجاعة يهّدد الذي الصراع

ً.  الصراع أطراف بْين القوى توازن من حالة إجياد على يعمل الَعف مؤثر

 الرؤساء و القادة ظهور  :ثالثًا

 املقصرين
 دراسعات أوضعحت وقعد  .القياديفة  الوظفائف  إجنفاز  يف القفدامى  القفادة  فشفل  أثفر  على اجلدد القادة يظهر ما كثريًا

 الجماعات هذه من جديد قائد ظهر ، القيادة وظائف أداء يف قادتها خيفق اليت اجلماعات من%  83 في أنه سابقة

 وظفائف  قادتهفا  فيهفا  أجنفز  التعي الجماععات معن % 39 فعي ذلعك بحعدو  باملقارنعة ذلعك و ، الوظعائف هعذه إلنجعاز

ً  .بفاعلية القيادة

 إشعباع ععن يبحعث و أهعدافها تحقيعق إلعى الجماععة فعي عضعو كعأي ، رهظهعًو املحتمُلً القائد أو الجديُدً القائد يسعى الرغبات و القادة ظهور  :رابعًا

 بفني  ففالفرق  . بعه خاصعة إضعافية رغبعات إرضعاء فعي الوقعت ذات فعي يأمعل و ، الجماععة ألعضعاء املتناميعة الحاجعات

 الدور إاّل يشبعها ال قد اليت الرغبات خباصة و غريه عن لديه الرغبات بعض إحلاح و قّوة هو األعضاء من وغريه القائد

ً. املادي املكسب و الشهرة و السلطة يف الرغبة مثل وذلك القيادي

)  (  :  

 الفيت  الدرجفة  و للكيفيفة  وفقفاً  األمنفاط  تلفك  وتتحدد  .املتسيب أو الفوضوي و األوتوقراطي ، الدميقراطي  :هي للقيادة رئيسية أمناط ثالثة توجد

  .مجاعي موقف أي يف القرار اختاذ عملية يف القادة فيها يساهم

ً ذلعك ، احملليفة  اجملتمعات يف االجتماعية التنمية لعملية مالءمة و مناسبة األكثر الشكل الدميقراطي النمط ميثل و
ّ
 ينصعّبً القائعد هعذا إسعهام أن

 املشعتركة العناصعر كعّلً بعين التفاععل لعمليعة الحعّرً النسعياب علعى الحفعا  و التفعاعلي املوقعف فعي الجماععة أفعراد ينبع التفاععل عمليعة تنشعيط علعى

 . املطروحة البدائل بين من للقرار الصحي  الختيار على الجماعة مساعدة ثّمً ، فيه

 زيفادة  علعى وكعذلك ، املختلففة  املواقف مواجهة يف أفرادها قدرات تنمية على احمللي اجملتمع يف اجلماعة يساعد بعذلك للقيادة الدميقراطي النمط و

  : تتضّمن اليت املراحل تلك  .القرار اختاذ عملية مراحل كافة يف مهاراتهم

ً. ما قرار اتخاذ تحتاج التي و إليها الوصوًل املطلوب النتيجة أي القرار من اهلدف حتديد .1

 متعلقعة بيانعات جمعع معن ذلعك يتطلبعه ومعا جماعيعة مشعكلة يمثعل العذي للموقعف املختلفعة األبععاد علعى بعالتعرف التشخيص .2
ً. دللة و معنى ذي بشكل البعض ببعضها ربطها و تنظيمها و باملوقف

 األسعس و القواععد ظعل فعي – الجعدة و باإلبعداع تتسعم التعي املمكنعة األفععال و التصعرفات لكعل تصعوًر بوضعع وذلعك البديلة احللول وضع .3

 . املشكلة لحل – السائدة

 مففن بفديل  كففل تقفويم  .4

 البدائل

ثعار باإلضعافة املنشعود الهعدف تحقيعق ضعوء فعي بينهمعا املقارنعة و بعديل كعل وعيعوب مزايعا تحديعد أي
َ
 غيعر األخعرًى لآل

ً .متباينة و متعددة عوامل و معايير ظل في البدائل إلى النظر ذلك يتطلب و . له املباشرة

ًً .األنسب البديل تبني على واملوافقة اختيار أّيً القرار اختاذ .5

  : أهّمها جوانب عدة يتطلب التنمية عملية يف املختلفة مبراحلها القرار اختاذ عملية يف اجلماعات و القادة فاعلية زيادة إّن
 من القيادية مهاراتهم صقل و النمط لهذا يميلوًن الذين القادة باكتشاف وذلك ا:تأثريه و فعاليتها دعم و الدميقراطية القيادة منط تشجيع   .أً

 . التنمية أنشطة إدارة عن املسؤولة املؤسسات قبل من الجماعة داخل مكانتهم و القيادي دورهم دعم و ، املناسب التدريب خالل
عتت أنهعا وة : فرديف  ليسفت  و مجاعية عملية القيادة أّن مراعاة ضرورة .بً

َ
 و القعادة تحديعد معن ذلعك يشعمله بمعا للجماععة القيعادي البنعاء وضعوح بطل

 . إلخ .... فيها أكبر تأثير بقدرة منهم كل يتميز التي املواقف و أنماطهم
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 ، الذات على املتزايد االعتماد ثّمً ومن الذات يف الثقة رفع خالله من يْمكن الذي فهو ، الدميقراطي النهج تطبيق حتديدًا التنموية األنشطة وتتطلب

ق بما
ّ
ً يحق

 
 ليسفت  فاالسفتقاللية  . األشعمل الجتمعاعي النسعيج فعي النعدماج معع ذلعك يتعار  أن دوًن ، التبعية من التخلص و الستقاللية من مزيدا

 االجتماعيفة  الكيانفات  يف الفعال االندماج على تقوم اليت و اَلآخرين مع املتوازنة العالقات من مزيدًا تعين هي إنما و ، االنفصال أو لالنعزال مرادفًا

 . األعلى املستويات إىل احمللي املستوى من الشاملة و الفّعالة املشاركة عن فضال ، األمشل

ً الباحثين من العديد طرح فقد السياق هذا وفي
 
 ، لتحقيقهعا – العديمقراطي النهج خالل من خاصة – القيادة ظاهرة تميل التي الوظائف من عددا

  : الوظائف تلك أهّم ومن  .استقرارها صيانة و الجماعة أداء تحسين فرص رفع في ينعكس بما

ً. خلقها إعادة و للجماعة مهّمة قيم على التأكيد .2ً. لها رسالة صورة في الجماعة أهداف وضع .1

ً. الجماعية األهداف تحقيق خاللها من يمكن التي العمليات إدارة .4ً. الجماعية األهداف لصال  آخرين تحفيز .3

ً. املتبادلة للثقة مناسب مناخ خلق .6ً. التنّوع و التعددية سياق في الجهود توحيد .5

ً. الجماعة لهوية رمز خلق .8ً. التعلم و للفهم الفرصة إتاحة .7

ً. املتغير العالم مع التنظيم تكيف و تحديث .11ً. الخارجية األطراف أمام الجماعة اهتمامات تمثيل .9

    :  

 لظهورهفا  الشفروط  من عددًا عادة تتطلب الذكر سبق كما وهي  .اجتماعية مجاعة ألي التنظيم جوانب من جانبًا متثل و مجاعية ظاهرة هي القيادة

  : هي
ً.  تفاعل حالة في أكثر أو فردين أي ، جماعة وجود .1

ً.  الجماعة أعضاء لكل أخرًى أو بدرجة منفعة تحقق غاية لتحقيق يهدف نشاط أو مشتركة مهمة وجود .2

 .  الجماعة أعضاء بين توزيعها يمكن مسؤولية .3

 سواء ، اجتماعية جماعة أعضاء بين يحد  اجتماعي تفاعل إطار يف اجتماعية مبواقف ترتبط وهي ، فردية ليست و مجاعية عملية إذن القيادة

  . رمسية غري أو رمسية منظمة كانت

  : يلي فيما أهمها ذكر ميكن اليت و مجاعته إطار يف القيادي بدوره ما فرد لقيام منها أدني حّد توّفر من بّد ال اليت اخلصائص

ًعقالني حكم على بناء املوجه الفعل و الذكاء .2 العام القوام و الهيكل و الطبيعية الحيوية .1

ًاملهام أداء علي القدرة .4ًاملسؤولية لقبوًل التحّمس .3

ًاآلخرين مع التعامل مهارة .6ًتخصهم التي الحتياجات استيعاب و األتباع مع التفاهم .5

ًالناس تحفيز ىعل القدرة .8ًاإلنجاز إلى الحاجة .7

ًاآلخرين بثقة التمتع .11ًالقرار اتخاذ في الشجاعة .9

ًبالذات الثقة .12ًالقرار اتخاذ قدرة .11

ًالتكيف و التواؤم علي القدرة و املرونة .14ًالذات إثبات في الرغبة .13
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 تمثعل القيعادة أن اإلدارة لوظعائف التقليديعة النظعرة إطعار فعي العبعض يعرًى ً
 
 األشفخاص  توجيفه  عمليفة  اإلدارة تعفين  حيعث اإلدارة مهعام معن جعزءا

 أو الصناعي اإلنتاج أو العمل مواقف يف فعالية أكثر نتائج إىل الوصول بغية  )اخل ... التنظيمية و الفنية اجلوانبة )البيئو  )اإلنسانية اجلوانب(

 .املنظمة أو اجلماعة أهداف لتحقيق معينة أساليب باّتباع األشخاص توجيه عملية على القيادة تقتصر حين في ، غريها

 و التكنولوجيا توظيف و املهام أداء متابعة و األفراد على السيطرة و والتصال التنظيم و التخطيط تشمل الوظائف من عدد بأداء يقوم املدير 

 علعى حعههم و تعوجيههم و األفعراد بعين التنسعيق فيهعا يعدخل و اإلنسانية باجلوانب يتصل مما الوظائف هذه بعض فيؤدي القائد أمعا  .املعال رأس إدارة

 .  اإلدارة وظائف من واحدة القيادة أن و أعّمً اإلدارة تكوًن ذلك على و . املهام إلنجاز دافعتيهم تنشيط و الجهد بذل

  

 األخرى املواقف يف أيضا يلعبوها أن ما موقف يف القيادية األدوار يلعبون الذين لألفراد نزوع يوجد نه أ تعني و  . 

 املتشعابهة املواقف في أقوًى يكوًن النزوع هذا ً
 
ً حيعث ، متشفابهة  غفري  املواقفف  تكفون  عنفدما  ىحت يوجد التأثري نفس لكعن ، طبععا

ّ
 و اإلدراكفات  أن

  . العام سلوكهم منط من جزءًا تصبح خمتلفة مجاعية مواقف يف األفراد تعلمها اليت التفكري وطرق القيم و االجتاهات

 قيادية شبه بطريقة اآلخرين مع يتفاعلون و لهم مألوفة أدوار أداء في يبدؤون ، جديدة جماعة في األفراد يدخل عندما و .ً

 األفعراد إدراك فعإن بالتعالي و . اآلخفرين  اجلماعفة  أعضفاء  مفن  للتبعيفة  مييفل  أو بالتبعيفة  شبيه سلوك إظهار على يعمل املقابعل في السلوك وهذا 

 .  الطريقة بنفس إدراكهم على اآلخرين يساعد كقادة نفسهمأ

     

 يف الثقافية و االجتماعية و االقتصادية احلياة مسار يف وظيفية أو /و بنائية تكون قد تغيريات إحداث املحلية التنمية مشروعات و برامج تستهدف
 . الخ ......... الوعي مستوًى انخفا  و األمية و البطالة و كالفقر فيها مرغوب غير أوضاع من التخلص أجل من ، احمللي اجملتمع

عّمً ومعن  .األوضفاع  هفذه  تعفديل  اجتاه يف احمللي اجملتمع أفراد من أعلى مشاركة عادة التغير هذا مثل يتطلب و
َ
ً ث

ّ
 يواجفه  مفا  عفادةً  الفذي  - التغفيري  فعإن

 على . نتائجه من االستفادة تتحّقق و إجيابي بشكل له االستجابة يتّم حتى - متفاوتة بدرجات ولو – اجلماعة من مقبواًل يصبح أن ينبغي - مبقاومة

ً
ّ
 يف متفوازن  بشكل متثيلهم يستدعي مما ، احتياجاتهم في التوافق أو بالتجانس بالضرورة تّتسم ال جمموعات عادة يشكلوًن بالتنمية املستهدفني أن

 . التنمية عملية سياق يف اجلماعي الفعل إدارة يف التوازن لتحقيق القيادي البناء

 السلبية ءاتااجلز و جانب من العينية غري أو العينية املزايا توزيع نظام -    Sanctionsاجلزاءات نظام شكل يف تعديالت - عادة –التغيري عن ينجم و

اه الذي - آخر جانب من
ّ
 فعي اجلماعفة  داخفل  اجلماعفة  أعضفاء  مواقفف  و العالقات يف تغّير عنه ينجم قد مّما ، التغيير عادة يحّبذ الذي و القادة يتبن

  .  لها يتعرضوا أن يحتمل التي األضرار أو املنافع قدر ضوء

 سفلوك  لضفبط  خاصفاً  جهفداً  يتطلفب  الظفروف  هفذه  مثل على السيطرة و التغيري جتاه اجلماعة جهد من جزءًا تستنفد للصراع فرص تنشأ قد هنعا ومن

ً يشعكل العذي األمعر وهعو ، حدوثعه حعال فعي لعه السعلبية اآلثعار و مواجهعة و الصراع احتمالت لتفادي جهودها توجيه و اجلماعة
 
 الوظعائف معن واحعدا

ً .  القيادة لظاهرة األساسية

 أو موقعف أو مجعال معن أكثعر ليشعمل التعأثير يمتعّدً قعد بينما ، اآلخر دون معني تفاعلي إطار بسياق حمدودًا تأثريه يكون قد تنموي مشروع يف القائد و

ً يكعوًن
 
ً ذلعك كعان إن و – املجعالت كعل مسعتوًى علعى عامعا

 
ً أمعرا

 
ً لعذا ، الجماععة داخعل – نعادرة حعالت وفعي محعدودا

ّ
 ظفاهرة  مفن  االسفتفادة  تعظفيم  فعإن

ب احمللية التنمية يف القيادة
ّ
 يوظيف أساس علعى التنمعوًي النشعاط مجعالت كل في تفعيله و املحلي السياق في القيادي البناء عن البحث بالتالي يتطل
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 مسعار فعي الجمعاعي الفععل و السعلوك توجيعه فعي القيعادي البنعاء فاعليعة لضعمان وذلعك ، أنفسعهم القعادة بعين العالقعة ديناميعات مراععاة ذلعك يتطلعب

 . التنموًي النشاط أو املشروع أهداف يحقق

 يتعلق موقف كل يف احملتملة للصعوبات تقديرات وضع ىعل بقدرتهم ، معين مشروع أو نشاط سياق في ما مجاعة قيادة على القائمني جناح يتأثر و

 ملواجهة الالزمة اإلجراءات اتخاذ التخطيط يمكنهم حّتى النشاط تنفيذ تطوًر مسار وفق و ، معني هدف حنو اجلماعي الفعل توجيه و النشاط بإدارة

 .  حدوثها عند املواقف هذه

 وفق وذلك ، آخر جانب من سلبية أخرى و جانب من إجيابية أثارًا لبعضها يكون ما عادة اليت البدائل من عدد بني ما االختيار عادة األمر هذا يتطلب و

 فعي ، القفادة  وأ / القائد إليه يوجهها للجماعة خيارًا البدائل هذه بني املفاضلة تكون قد ثم ومنة . الجماع منظوًر من الخسائر و للمكاسب حسابات

ًل. البدي لهذا النهائي األثر كذا و حالة كل في املتوقعة املقاومة وحجم التنفيذ إلمكانات القيادة تقدير بشأن الجماعة و القيادة بين تشاوًر ضوء

ً أكثر هو الذي – الريفي اجملتمع ظروف يف القائد أّن للمرء يبدو و
 
 ثقة الكتساب يسعى فهو  .متناقض موقف يف إذن يقع وأن بّد ال - للتغيير احتياجا

ً بينمعا ، فيفه  السفائدة  السفلوك  أمنفاط  و اجملتمفع  أففراد  قيم تبين دون حيققه أن له ميكن ال العذي األمر وهو ، بهم االرتباط و اجملتمع أفراد
ّ
 دوره أن

 ة . سلوكي و قيمية تغيرات تتضمن قد فيه مرغوبة تغييرات بإحدا  اجملتمع تنمية على املساعدة هو األساسي

ً علعى
ّ
  .محعّدد زمنعي إطعار فعي متغيعرة لعدوره النظعرة كانعت إذا حقيقفي  غري يبدو وهلة أّول من احمللي القائد موقف يف يبدو الذي التناقض أو التعارض أن

ً كما
ّ
 املجتمع و األهالي ثقة بكسب تبدأ ، مرحلية و متتابعة أجزاء إىل األهداف و الدور جتزئة مبعنى مرحلية تكون أن ينبغي القيادة لعملية النظرة أن

ًر . التغيًّ اتجاه في لكْنً و تالية مرحلة في املجتمع أفراد في التأثير على للقدرة القائد اكتساب يتحقق النتماء هذا خالل ومن ، له النتماء تحقيق و

عى و عّمً ومعن ، لنظامعه الكامعل النصعياع و املجتمعع حيعاة فعي الكامعل النعدماج خطعأ فعي القائعد يقعع ل حتّ
َ
ً ، دوره معن األساسعيي للهعدف إغفالعه ث

ّ
 أحفد  فعإن

عق بمعا ، أخفرى  و ففرتة  بفني  فيفه  يعمفل  الفذي  اجملتمع عن القائد إبعاد هو اجملتمع تنمية مبادئ
ّ
 النقديعة نظرتعه دععم و موضعوعيته علعى الحفعا  يحق

ً يظعل بحيعث ، العمعل مجتمعع فعي لألمعوًر
 
 تسعتهدف قعد ، أخعرًى معينعة بارتباطعات لعدوره املوضعوعي املحتعوًى هعذا يسعتبدل ول التنمعوًي بعدوره مرتبطعا

ً ي .الرئيسي دوره تيسر و تخدم ل قد مصلحية أو شخصية عالقات على الحفا 

ً

ً

ً

ً
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من هذه  يلي نعرض باختصار لتصنيفْين فقط وفيماهناك العديد من التصنيفات للنظريات أو األنماط األساسية املختلفة لتفسير عملية القيادة. 
ًالتصنيفات ثم نتناول ببعض التفصيل أمثلة هلذه النظريات واألمناط املختلفة : 

نظريات الرجفل   لسلة من املدارس الفكرية تبدأ منالكتابات السابقة يف جمال القيادة واليت أشارت إىل وجود سإىل الكثري من ف هعذا التصعني ويستند
ً.  Transformational theory ةحّتى النظرية االنتقالي  Man and Traits theories Greatالعظيم والسمات

األخذ يف االعتبار دور  النظريات األخرية متيل إىلفإن  وسلوكيات القيادات الناجحةالرتكيز على خصائص ومسات  متيل النظريات األوىل إىلوفي حين 
  .األتباع وطبيعة اإلطار الذي متارس فيه القيادة

 هذه 
ّ
ة وتركفز علفى القيفاد   تلقى تقديرًا متزايدًا  مدرسة فكرية، وذلك على الرغم من وجعود النظريات ترّكز على الرؤية الفردية للقائدويالَحظ أن

  ة .وليس علم اإلدار والسياسة ،النفسوعلم ، علوم االجتماع ومنشأ هذه املدرسة الفكرية هوأي التي ل تتركز في شعخص واحعد.   Dispersedاملوزعة

. القائفد املعفني رمسيفاً   رتكز فقط يف كعملية تنتشر داخل املنظمة أكثر من كونها ت إىل القيادة)أي التي تركز على القيادة املوزعة(  وتنظر هذه املدرسة

 
ّ
 لهذه املدرسعة فعإن

 
تتميفز باملسفئولية    " Leaderful" إىل تنمية وتطفوير منظمفات قائفدة    leaders الرتكيز ينتقل من تنمية أو تطوير القادةوطبقا

 عن القيادة .  Collective Responsibilityاجلمعية
ً

  Great Manالعظفيم نظريات الرجل  .1

Theories 
 innate ، يولعدون ولعديهم صعفات فطريعةتتأّسس على االعتقاد بأن القادة هفم أشفخاص اسفتثنائيون   

qualities   حتى 
 
 أواخفر القفرن العشفرين   تؤهلهم للقيادة. وكان استخدام مصطل  الرجل مقصودا

 بالعععذكور. وأدى 
 
 وخاصععا

 
 غربيعععا

 
 عسععكريا

 
علععى أسعععاس أن القيععادة كعععان ينظععر إليهعععا باعتبارهععا مفهومعععا

ًت .الخاصة بالسماذلك إلى نشوء النظرية التالية 

ابيعة التعي والتعي تصعف الفضعائل والصعفات اإليج يوجد عدد كبري من اخلصائص الفعليفة أو الواقعيفة    Trait Theoriesنظريات السمات .2

ًص .أن يوصف بها الشخ يمكن

  Behavioristالنظريففات السففلوكية  .3

Theories 
صعفون بهعاوترّكز على ما يقوم به القادة فعاًل

ّ
وفعي هعذه الحالعة يعتم  .، ولعيس علعى الخصعائص التعي يت

ها أساليب للقيادمالحظة أنماط مختلفة من السلوك ويتّم تصنيفها في فئات 
ّ
ًة .على أن

  Situationalالقيففففادة املوقفيففففة  .4

Leadership 
 لهذه النظرية 

 
 تتحّدد باملوقف الذي متارس فيهالقيادة وفقا

 
عب موقفعا

ّ
. فعلى سبيل املثال قد يتطل

 ينفععرد فيععه القائععد بسععلطة اتخععاذ القععرار فععي حععين ت
 
 أسععلوبا أوتوقراطيععا

 
تطلععب مواقععف أخععرى معينععا

ً
 
ً أسلوبا

 
ً. تشاركيا

نظريففففففففة القيففففففففادة املشففففففففروطة   .5
 Contingency Theoryاحملتملةأو

التعي يمكعن أن تعؤثر فعي، أو تعديل للقيادة املوقفية وتركز على حتديد العوامل املوقفية وهذه النظريعة 

 .تعتبر األفضل أو األنسب، ألسلوب قيادي يتناسب مع ظروف محددة

  Transactionalالنظريفة التبادليفة   .6

Theory 
عز علعى 

ّ
، حيعث تؤكعد علعى الفوائعد املتبادلعة التعي تترتعب علعى واألتبفاع أهّمية العالقة بين القائفد  وترك

شععععكل مععععن أشععععكال التعاقععععد أو التفععععاق والععععذي مععععن خاللععععه يقععععوم القائععععد بتععععوفير مععععا يعتبععععره األتبععععاع 

 أو مكافأة لهم، كمقابل لولئهم أو التزامهم أو تعهدهم
 
 أو اعترافا

 
 .تقديرا
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 النظريففففة التحوليففففة أو االنتقاليففففة  .7

Transformational Theory 
وتنفيففذ   envisioningالففتغري ودور القيففادة يف تكففوين رؤيففةواملفهعوم املركعزي فععي هعذه النظريعة هععو 

ً.االنتقال أو التحول لألداء املنظمي

 

 

تمييزهعععا علعععى أسعععاس فعععي املحاضعععرة الخامسعععة سعععنعر  بعععإذن ي للتصعععنيف الثعععاني العععذي يفتعععر  وجعععود ثمانيعععة أنمعععاط أساسعععية للقيعععادة يمكعععن 

ً.السؤال الذي تجيب عليه كل نظرية
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ً في مجال القيادة والتي أشارت إلىذكرنا في املحاضرة الرابعة كيف يستند التصنيف األول في نظريات القيادة إلى الكثير من الكتابات السابقة 

 حتعى النظريعة النتقاليعة Man and Traits theories Great تبعدأ معن نظريعات الرجعل العظعيم والسعماتوجعود سلسعلة معن املعدارس الفكريعة 

Transformational theory  .ً

 تمييزهعععا علعععىأساسععية للقيعععادة يمكعععن ونتنععاول فعععي املحاضعععرة الخامسعععة التصععنيف الثعععاني فعععي نظريعععات القيعععادة الععذي يفتعععر  وجعععود ثمانيعععة أنمعععاط 

ً.أساس السؤال الذي تجيب عليه كل نظرية

 

ً !؟ ؟ أو كيف يكون القائد : ما هو القائد تنصب هذه النظريات على السؤال املحدد

للقائفد   املهفارات الفيت يتصفف بهفا أو ميكفن     حتديد السمات، واخلصائص، والقدرات، واألمناط السلوكية، أو وهي تجيب على هذا السؤال من خالل 
ً : ثّم تذكر قائمة من الصفات مثل، "....القائد عريفا للقائد فإنها تبدأ بكلمة "إظهارها بوضوح. وعندما تقدم نظرية السمات ت

ethicalً  على خلقcharismaticً  كاريزميservantً  خادم

goal-orientedً  ذو توجه نحو الهدفshows excellenceً  التمّيزيظهر takes initiativeً  يأخذ زمام املبادرة

has positive self- regardً  يحترم ذاته بطريقة إيجابيةً good at communicationمتصل جّيدinspiringً  ُملهم

ن اآلخرين
ّ
ً..  الخ  .....، empowering  يمك

 .يف حتديد اخلصائص اليت متيز القادة عن األشخاص الذين يتصفون بنفس اخلصائص ولكنهم غري قادة وظلت مشكلة هذه النظريات دائمًا

 Managementف( نظريات اإلدارة )اإلشرا .1

theories of leadership   
: كيف يتمكن القادة من جعل الناس يفعلون ما يرغبونه  وتركز هذه النظرية على السؤال

 عة .باألداء التنظيمي أو أداء الجما)ما يرغبه القادة؟(. وتهتّم هذه النظريات بصفة أساسية 

  Relationship نظريات العالقة .2

theories 
وتجيب هذه النظريات على ذلك السؤال من خالل تعريف القيادة كعالقة بين الناس الذين 

 في الرغبات والحاجات ويكافحون من أجل تحقيق أهداف مشتركةي
 
 .شتركون معا

  Process نظريات القيادة كعملية .3

theories 
وتععععّرف القيعععادة كعمليعععة تفاععععل دينعععاميكي بعععين النعععاس العععذين يتبعععاينون فعععي أخالقيعععاتهم والعععذين 

 أجل إحعدا  تغيعًرينظمون أنفسهم ويتوّحدون من أجل حّل مشاكل اجتماعية محددة أو من 

ًاجتماعي تطّوري وعاّم . 

ول يمكععن الععتحكم فيهععا  Dissipative هععذه العمليععة )القيععادة كعمليععة( تفهععم علععى أنهععا مبععّددة

ً
 
 ملععا يرغبعععه كععل شعععخص أكثععر معععن كونعععه بواسععطة القائعععد. وفععي هعععذه النظريععات يكعععون القائععد رمعععزا

 لنواتج أو مخرجات معينة . 
 
ًمنتجا

األساسععية فعععي دراسعععات القيععادة فعععي التمييععز بنعععي مفهعععوم القيععادة ومفعععاهيم أخعععرى وتتركععز املشعععكلة 

،  Statesmanship، وإدارة الدولعععة Supervision واإلشعععراف  Management مثعععل اإلدارة

عنعون فجميعع هعذه الكلمعات تمثعل مفعاهيم مختلفعة، وإن ك.  Command واألمعر
ُ
انعت غالبعا معا ت

 ة . باسم القياد
  theories السلوكيةالنظريات  .4

Behavioral 
وهعععي تحعععاول سعععّد الكثيعععر معععن الثغعععرات فعععي نظريعععات السعععمات معععن خعععالل التركيعععز علعععى معععا يقعععوم بعععه 

القعادة فععال أكثعر معن التركيعز علعى الصعفات أو الخصعائص التعي يتمتععون بهعا. وأغلعب النظريععات 

 (Managerial grid اإلداريعة، ونظريعة الشعبكة  Y واملعديرين X السعلوكية مثعل )نظريعة املعديرين
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تحععاول اإلجابععة علععى السععؤال: مععا هععي األسععاليب املختلفععة للقيععادة؟ ومععا هععي درجععة فعاليععة هععذه 

 األساليب؟
 نظريات القيادة باملشاركة .5

Participative leadership theories 
هععي وهعذه النظريععات تو ععيي بأسععاليب القيععادة التععي تشععرك النععاس اآلخععرين فععي عمليععة القيععادة، ًو

 القائد يحعتفظ بعالحّق فعي معن  أو منعع أي شعخص تعابع أن يكعون لعه دور 
ّ
تقترح، رغم ذلك، بأن

 .في عملية القيادة
 نظريات القيادة املوقفية .6

Situational leadership theories 
مععارس مععن خاللععه، وهععي تقتععرح أن هنععاك 

ُ
 القيععادة تتحععّدد بععاملوقف الععذي ت

ّ
تععرى هععذه النظريععة أن

 .احتمال لوجود أساليب مختلفة للقيادة تتطلبها املستويات املختلفة في نفس املنظمة

 نظريات القيادة املشروطة .7

Contingency theories 
يعز علعى تحديعد املتغيعرات املوقفيعة التعي وهي تعمل على تنقي  النمعوذج املعوقفي معن خعالل الترك

ًة . ة للقيادة والذي يناسب ظروف محددتحّدد األسلوب األكثر مناسب

 

ً ة :م تتلّخص يف النقاط اآلتيميكن القول إمجاال إّن خصائص القادة الناجحني ومهاراته

ًوالتوّجه نحو اإلنجازالطموح  .4ًالتنبه للبيئة الجتماعية .3ًالتوافق مع املواقف .2ًالخصائص .1

ًُيعتمد عليه / جدير بالثقة .8ًالحزم .7ًالتعاوًن .6ًاإلصرار والتوكيد .5

ًالثقة بالنفس .12ًاملثابرة .11ًالطاقة والنشاط العالي .11ًالسيادة .9

ًالرغبة في تحمل املسؤولية .14ًالتسام  مع الضغوط .13

 ً

ًالدبلوماسية واللباقة .4ًاإلبداع/ البتكار .3ًمهارة تطوير املفاهيم .2ًالذكاء .1

ًالستمالة/ اإلقناع .8ًة(التنظيم )القدرة اإلداري .7ًاملعرفة بمهّمة الجماعة .6ًالطالقة اللفظية .5

ً.  املهارة الجتماعية .9

أربع مسات أساسية ينجح يف دراستهما لكل من القائد الناجح والقائد الفاشل، إىل  Mc Call and Lombardo (1983)" توصل "ماّكايل" و"لومباردوكما 
ً ي :أو يفشلون يف أن يكونوا قادة وه بها القادة،

الثبفات االنفعففالي، )اهلففدوء   .1
 ورباطة اجلأش وتشمل(

ً.الهدوء، والثقة بالنفس، وإمكانية التنبؤ أو توقع سلوكه خاصة عندما يكون تحت ضغط

ً.وتشمل اإلقرار باألخطاء أكثر من بذل الجهد لتغطية هذه األخطاء االعرتاف باخلطأ .2

ً.وتشمل القدرة على التصال باآلخرين وحههم دون اللجوء ألساليب قهرية أو سلبية مهارات شخصية جيدة .3

وتشععععمل القععععدرة علععععى فهععععم مجععععالت كثيععععرة ومتعععععددة، أكثععععر مععععن التخصععععص أو ضععععيق مجععععال الخبععععرة أو ضععععيق  قدرات عقلية وفكرية واسعة .4

 .األفق

ً

ً

ً
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 ."اإلطففار العففام الففذي حيففّدد العالقففات الففيت تنشففأ بففني األفففراد الففذين يعيشففون داخففل نطاقففه يف هيئففة وحففدات أو مجاعففات     " ُيعففر ف اجملتمففع بأّنففه

 هعذا التعريعف يوّضع  أن 
ّ
متعايشفون يف وحفدات أو جمموعفات    اجملتمع عبارة عن اهليكل العام جملموعة عالقات اجتماعية تنشأ بني األففراد وهفم   إن

 ت االجتماعية.فيما بني وضمن اجملموعافإن قوام اجملتمع هو ذلك النسج للعالقات االجتماعية اليت تتواجد وبمعنى آخر  اجتماعية
 وتبععا لعذلك تكعوًن واجلماعيفة يساعده دون شفّك علفى حفّل املشفكالت الفرديفة       متّثل األخّصائي االجتماعي )كفاعل أو قائد حمّلي( لواقع اجملتمعإن 

ل الجتماعي في تعامله مع الجمهور . 
ّ
ًاملعرفة الجتماعية العلمية هي اإلطار العام الذي يتحّرك فيه املتدخ

 ً

حمددة ويتفاعلون  يف منطقة جغرافيةاألفراد يعيشون جمموعة من  يعّرف بأّنهيمكن أن  واجملتمع احمللي يتكون اجملتمع من عدد من اجملتمعات احمللية.
الذي ُينظر  اجملتمع الشامل من واجملتمع احمللي يكون جزءًا . زمع بعضهم أكثر مما يتفاعلون مع غريهم أن شعورهم باالنتماء إىل جمتمعهم واضح وبار

ععه مجتمععع حاضععن ملجتمعععات محليععة متععع
ّ
حيععث نتععاج تفاعععل أفرادهععا  الجغرافيععا( كمععا مععنا )ّددة ومتباينععة مععن حيععث شععروط وجودهععإليععه علععى أن

ًومجموعاتها مع الشروط املادية تلك أي التاريخ والثقافة . 

ً ا :شروط جيب أن تتوفر فيه واليت منهإّن تعريف اجملتمع احملّلي يشري إىل وجود 

 م . ق واملعالاملكان املحّدد النطا .1

  . تإنتاجات تفاعل األفراد واملجموعاباعتبارها أطر ًوالشتراك الفعلي في جميع وجوه النشاط الجمعي  .2

يجعب أن يكعون للمجتمععع املحلعي تكععوين مميعز يتمثعل فععي قواععد منظمععة لسعلوك أفععراده وللعالقعة املتبادلعة فيمععا بيعنهم... وبمعنععى آخعر يجععب أن  .3

 .  ةوهيئات ومؤسسات تحمل سمات خصوصيًّتقوم فيه نظم وأوضاع اجتماعية 

عي يجعب أن يشععروا باالشععور املشعترك وا .4
ّ
 أعضععاء املجتمعع املحل

ّ
نتمعائهم إليعه وبعأنهم جعزء مععن لعولء للمجتمعع املحلعي معن قبعل أعضعائه أي أن

  . هكيان

  .  يمعظمها تحصل داخل املجتمع املحل عالقات الفرد الجتماعية أًو .5

واجملتمعفات   ات البدائيفة واجملتمعفات الفالحيفة   عفن اجملتمعف  اجملتمعات احمللية ال تكون مستكفية بفذاتها بفل إن مفا مييزهفا     ويضاف إلى ما سعبق أن 
ً . همع اجملتمع الشامل الذي تنتمي ل تواصل دائمالتقليدية هو أّنها يف 

ً كلمة مجاعة مرادفة للتنظيم االجتماعيوبالنسبة إلى كثير من علماء الجتمعاع تكعون 
 
 أو علعى األقعل لكعل التنظيمعات الجتماعيعة األصعغر حجمعا

ً .  راألكبمن املجتمع 

عبفارة عفن األمفاكن الفيت      فاجملتمع احمللفي كالقرية أو العزبة أو الضعيعة أو البلعدة أو املدينعة...إلخ.  أمساء خمتلفةويشري مصطلح اجملتمع احمللي إىل 
ً .  ةاملعيشي، ويكسبون منها أرزاقهم، ويربون أبناءهم، ويقومون بمعظم أنشطتهم يقيم بها الناس

 ة : ربعة أو املكونات الرئيسية اآلتيوميكن إجياز معظم التعاريف السوسيولوجية للمجتمع احمللي يف العناصر األ
ً.  يالعنصر الدميوغرايف أو السكانثل ويم جمموعة من األشخاص .1

ً.  يالعنصر املكان، وتمثل قة جغرافيةمنط .2

 .  يالعنصر السوسيولوجي أو االجتماع، ويمثل  تفاعل اجتماعي .3

ً.  فالقيم والعقائد واألماني واألهدا، كالعادات والتقاليد ًوالعنصر السيكولوجي الثقايفويمثل  روابط مشرتكة .4
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مشعتركة، ط قعة جغرافيعة محعددة، وتجمعهعم روابع، وفعي منطمفع بعضفهم الفبعض    أشخاص متففاعلني اجتماعيفاً   اجملتمع احمللي يتكون منوعليعه فعإن 

ً.  ةصور وأنماط املشاركات املجتمعيوهذه املشاركات في األنشطة التنموية لها أهّم 

حول العامل، ق حيث نظام اإلقامة يف املناطفمن ، لنظام اإلقامة من أشهر التصنيفات وأكثرها شيوعًا وفقًاُيعتَبر تصنيف اجملتمعات احمللية الريفية 
ً  ا :يوجد نظامان رئيسيان وهمفإّنه 

ًة. ظام اإلقامة في مزارع متناثًرن .2ًة . نظام اإلقامة في قرى عادي .1

 ا : ويتفّرع منها نظامان آخران وهم
ً.نظام القرية عبر الطريق .2ًنظام القرية الخطية .1

ً

ل مفن أجفل   جمتمعهم من أجل النهوض به والعمبدافع أعمال يتّم استثمارها بأشياء تفيدهم وتفيد  وترجع مشاركة الناس يف أنشطة التنمية احمللية
 الصاحل العام . 

  

ًع : حاضرة السابعة بإذن ي سنعر  لفي امل

ًن. التنموية والتمكيفهومْي املوارد أنواع الجماعات على اعتبارها وحدة أصغر من املجتمع املحلي وإحدى مكّوناته فضال عن مفاهيم أخرى كم
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 ً

  ي.بشكل شخص ددين من قبل بعضهم بعضًاتنظيم اجتماعي يكون أعضاؤه معروفني وحمالجماعة ً

  الجماعععة 
ّ
تضففّم الععخ. فالجماعععة كرابطععة الصععداقة وجماعععة العمععل، الجيععران، الفريععق الريا ععيي...  كتصففنيف ممّيففز تضففّم ظففواهر متعففددة إن

 ة. مجاعات متنوع
  ة. اليت تربط بني أعضاء اجلماعة عادينتج التماسُك واالنتظاُم الداخلي عن الروابط الشخصية 

ره الجماعععععات مععععن فعععع
ّ
ععععه باإلمكععععان اسععععتغالل مععععا تععععوف

ّ
 تغييععععر لألفععععراد داخععععلرص وخبععععرات لتحقيععععق النمععععو واللقععععد أدرك األخصععععائيون الجتمععععاعيون أن

ب علميععة مقصععودة لتععوفير منععاخ يكتسعع عضععويتهم للجماعععات. فهععي بيئععة خصععبة لتععوفير القععوى الكامنععة التععي يمكععن استشععارتها وتوجيههععا بطريقععة

ًة. قيام بأدوارهم الجتماعية بفعالياألفراد من خالله السلوك الجتماعي الذي يساعدهم على ال

 ة ة واجلماعات الثانوياجلماعات األولي
اجلماعفات األوليفة بالصففات    متتفاز  ما  وغالبًا عبارة عن جمموعة أشخاص يتعاملون مع بعضهم من أجل التوصل إىل هدف اجملموعة اجملموعة األولية

 ة : التالي
رسععة تكععون بمجععم صعغير إذا مععا قورنععت باملجموعععات الثانويععة كاملد الجماعععات األوليععة كالعائلععة ومجموععة األصععدقاء عععادة مععا :صففغر احلجففم .1

ًك.والتعاونية الزراعية وغير ذل

ًة. املبني على الود والحنان والعاطف الطابع التقليديهو  طابع العالقات االجتماعية .2

ًه. أو وجها لوج عة االتصاالت مباشرةطبي .3

ًض. البع موعة األولية يعرفون بعضهمأعضاء اجملأغلب  .4

ًة. اخل الجماعات األولية لفترة طويلد يتواجد األعضاء مع بعضهم .5

ً.ةتكون عامؤّديها األفراد عادة ما التي ي األدوار .6

ً. يروتني وقّلة أسلوب التعامل الرمسقّلة ال .7

ًل. دار التحليئق املحيطة بالظاهرة مل العلمي املعتمد على تحليل الحقا القرارات اليت تّتخذ تكون مبنية على األسلوب التقليدي .8

بالوراثعة نتيجعة لحعتالل كما هي الحالة في بعض مجموععات األصعدقاء أو أنهعا موجعودة بصعورة تقليديعة أشعبه  ًاأهداف اجملموعة تظهر تلقائي .9

ًكة )املجموع
 
ً العائلة( موقعا

 
 ع .في املجتم معّينا

الرتاكيب االجتماعية اليت تسعى لتحقيق أهدافها املتخّصصة عادة عفن طريفق عالقفات اجتماعيفة ثانويفة والفيت تفبين        فهعي  أّما اجلماعات الثانوية
 ة .ذكورة أعاله يف اجلماعات األوليتتخذ صفات معاكسة للصفات املقراراتها على األسلوب العلمي 

د حمفدّ عادة ما يكون هلا اسم أو عنوان ومقّر للعمل ووقت يلتقفي فيفه األعضفاء ومجيعهفا     عبارة ععن الجماععات التعي  اجلماعات النظامية .1
ً.  للمجموعة بنظام

ً.  معظم أو كّل املقومات أو عناصر اجملموعة النظامية ينقصها أّما فهي املجموعة التي اجملموعة الالنظامية .2
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ً. أولية أو ثانويةهي تلك التنظيمات سواء كانت  اجلماعات الداخلية .1

ً.  قال يكون شعورنا جتاهها كالشعور السابهي التنظيمات التي  اجلماعات اخلارجية .2

 
ّ
ً ن.التجنب أو التصادم يف بعض األحياهو الالمباالة، التنافس،  شعورنا جتاه اجلماعات اخلارجيةإن

 
ّ
ً مسألٌة نسبيٌة اجملموعة داخلية أو خارجية لفرد أو جمموعة أخرى َكْوَنإن

 
ن ما تكون مجموعة معينة ملجموععة أخعرى داخليعة فعي ظعرف مععيًّ فكثيرا

ًر. لكّنها تكون خارجية في ظرف آخ

ً. كالعائلة قائمة بني أفرادها بصورة دائمةتبقى العالقات االجتماعية هي تلك الجماعات التي  اجلماعات الدائمة .1

ن أو الجمهرة )الزمرة( كاملستمعي مبجرد التوّصل إىل هدفهاوبالتالي املجموعة  تنتهي العالقات بينهاهي تلك التي  اجلماعات املؤقتة .2

ً. ءأو الدهما

ً ال رمسيًا يكون طابع العالقات االجتماعية فيها أّوليًاهي تلك الجماعات التي  اجلماعات الريفية .1
 
ً.  ()ريفيا

التي تحكم املؤّسسات العالقات غري املباشرة إضافة إلى  متتاز بالتخّصص وتعّقد العالقات والرمسياتهي تلك التي  اجلماعات احلضرية .2

ً
 
ً جزءا

 
ًا . منه كبيرا

ًوبدافع ذاتي أو شخصي أو اختياريًا ينتسب إليها األعضاء تلقائيًاهي تلك الجماعات التي  اجلماعات الطوعية .1
 
ما تتواجعد هعذه  ، فكثيرا

ً.الجماعات في العمل اإلرشادي كاملنتميات إلى مراكز تكوين املرأة الريفية واملنتمين إلى نوادي الصيد

ً.شاء أم أبى، كانتساب الشخص أو وجوده في العائلة تكون عضوية الفرد بها إجبارية الجماعات التيهي تلك  اجلماعات اإلجبارية .2

 
ّ
تقس فم املفوارد   كّل املقّومات املتوّفرة يف اجملتمع وتتمثل يف فرص ميكن استغالهلا إلحفداث التنميفة بفذلك اجملتمفع، و     املقصود باملوارد التنموية هيإن
 ة : نموية إىل ثفالثة أقسام رئيسفالت
املععععارف، املهعععارات، )وتشعععمل الَععععدد، الفئعععات العمريعععة، النعععوع، األمعععوال،  البشفففر ومفففا ميلكونفففه مفففن مفففوارد  هعععي  املوارد البشرية .1

ً( .الخبرات...

)املععادن، الصعخور، التربعة، الغابعات،املراعى، معوارد امليعاه، املنعاخ،  األرض وما بداخلها، ومفا عليهفا ومفا فوقهفا    هي  املوارد الطبيعية .2

ً(...التضاريس، الحيوانات البرية، األسماك.

 وحتكم عالقتهم باملوارد األخرى وكيفية التعامل معها كل العوامل واألطر اليت حتكم العالقة بني الناس وبعضهمهي  املوارد اجملتمعية .3

ًخ ( اف، الثقافات املحلية،.. .... الظم واللوائ  والقوانين، العادات والتقاليد، األعًر)املؤسسات املجتمعية، الن

 ها : األمناط من املناهج التنموية منميكن احلديث عن بعض 
ويععتّم تنفيعذها دون مشععاركة املجتمعععات  ختطففط هلففا اهليئففات والففربامج التنمويففة مففن خففارج اجملتمففع احملّلففي التعي  التنمية الفوقية .1

 مععععا ينهععععار بمجععععّرد انقطععععاع الععععدعم 
 
املسععععتهدفة، وهععععذا النععععوع مععععن التنميععععة ل تتععععوفر فيععععه صععععفة السععععتدامة وغالبععععا

ًن . مة من الجهات خارج املجتمع املعيواملساعدة املقّدً
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ويمكعن أن تكعون بمسعاعدة  تديرها مبجهوداتها الذاتيفة ختّطط هلا اجملتمعات احمللية وتنفذها وهعي التنميعة التعي  التنمية القاعدية .2

 أكبر للنجاح 
 
ًة . والستمراريالجهات األخرى، وهذا النوع من التنمية هو الذي يملك فرصا

عي خطعط أكثعر واقعيعة واملسعاهمة فعي بنعاء  ًً،إعداد خطط نابعة من االحتياجفات الفعليفة وترسفين مفنهج التنميفة القاعديفة       منهجية التمكني هي
ّ
وتبن

 الخطعط نابععة معن احتياجعاتهم، إشراك أفراد اجملتمع احمللي يف كّل املراحل قدرات املجتمعات املحلية ععن طريعق 
ّ
ومتابعتهعا نتيجعة إلحساسعهم بعأن

ًا . شاكل وجتعلهم أقدر على حّلهوامل وهي اليت ستمّكنهم من قّوة ماّدية ومعنوّية يستطيعون بواسطتها جمابهة الصعوبات
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  ه  مفهوم تنمية اجملتمع احملّلييمكن التعبير عن
ّ
عملّية تغيري ارتقائي، خمطط للنهوض الشامل واملتكامل جلميع نواحي احلياة فيه، يقوم بها بأن

ميكن بيان ما حيّدد مكونات تنمية اجملتمفع احملّلفي يف جمموعفة مفن املراحفل، أو سلسفلة متتاليفة مفن         ومن هعذا املفهعوم  أبناؤه بنهج دميقراطي.
ً ة .ها نتائج ملموسة أو غري ملموسالنشاطات عرب فرتة زمنية معّينة، ينتظر من

 وألجل إحدا  هعذا النتقعال أو التحعول، توضعع ّين إىل وضع آخر، أو من حالة إىل أخرىتقتضي التنميُة احملليُة االنتقاَل أو التحّوَل من وضع مع ،

ععة أو برنععامج متكامععل ومحععّدد األهععداف املععراد بلوغهععا، مععع تهيئععة الوسععائل املاديععة والبشععرية وتوفيرهععا مععن أجععل تحقيععق هععذه األهععداف، إذ 
ّ
خط

طريعق إحعدا  تغييعر إيجعابي فعي طرائعق التفكيعر والعمعل والحيعاة لعدى أفعراده يصب  الوضع الجديد للمجتمع أفضل من وضعه السابق، ععن 

ًه . والفكرية أغنى وأقوى مما هي علي وجماعاته، واتخاذ الخطوات واإلجراءات املناسبة لجعل حياته املادية والروحية والثقافية

 وذلك عن طريق فت  قنوات التصال مشكالته ومواجهتها وحّلهاعملية مصّممة ومقصودة من أجل مساعدة اجملتمع على حتليل  التنميةُ احملليُة ،

ًت . تغيير متعّددة األبعاد والنشاطا والتفاعل لتبادل القضايا واملشاعر واآلراء لتحسين الحياة عن طريق العمل الجماعي، وهذه عملية

 وتقوية انتمائهم جملتمعهم وتسخري طاقاتهم للمساهمة والعطاء ، سلوك األفرادتغيري  يهدف إىل وعاّمًا كّليًا اجيابيًا تتوّخى التنميةُ احملليةُ تغيريًا
 ة . ير لضمان استمرارية عملية التنميوالتجديد والتطو

 متتّد كي تكون تنمية اجملتمع  يف منظومة كّلية وتكّمل عناصرها بعضها بعضًا، متداخلٌة ومرتابطة عضويًا أوجهُ التغيري يف عملية التنمية احمللية
ها احمللي متكاملة مع التنمية الوطنية ة أي أنّ

ّ
عملية تسفعى للتطفوير الشفامل لسفائر جوانفب اجملتمفع االقتصفادية        ، وتتناول جوانب الحياة كاف

د على الجهود الذاتواالجتماعية والثقافية والتقنية
ّ
ية ومشاركة أكبر عدد ممكن من ، وتقوم على املشاركة الشعبية املبنية على فلسفة تؤك

ي في إدارة شؤونأفرا
ّ
ًه . د املجتمع املحل

 عف املعوارد املحليعة املتاحعةوتنفيفذاً  وختطيطفاً  املشفاركة الشفعبية الفّعالفة فكفراً     علفى  التغيري التنموي يعتمد أساسًا
ّ
م يعّ عو ويوظ

ّ
 .، فعي إطعار معنظ

ً تقتضي التنميُة احمللية
 
أي مساندة جهود أفراد وجماعات املجتمع املحلي التي تععد األصعل واألسعاس،  احملّلية إسناد اجلهود واإلمكانات أيضا

مععن خععارج املجتمععع املحلععي )الحكومععة، الجهععات الداعمععة(، عععن طريععق املسععاعدات الفنيععة واملععوارد املاديععة وأشععكال الععدعم األخععرى التععي ي جععز 

ًا . توفيرهاملجتمع املحلي عن 

طبيعية أو بشرية أو مالية أو فنية ، سواء كانت حصر املوارد واإلمكانيات يف املنطقة موضوع التنمية تنطوي مراحل تنمية اجملتمع احمللي على هدف وهو
تعفرف  ، وإلعى املشكالت منهامجع املعلومات واحلقائق اليت ميكن استنباط  تهدف إىل، كما ومعرفة إمكانية استخدامها يف برامج التنمية، أو تنظيمية

ً.  هص اجملتمع احمللي وقادته ومؤسساتالعاملني يف برامج التنمية على خصائ

ً ل .تمع احملّلي واليت حتتاج إىل حلوبلورة عدد من املشكالت الرئيسية يف اجمل نهاية اخلطوة السابقة يكون قد مّت التوّصل إىلفي 

بطرح موضوع التنمية وتبادل اآلراء بشأن املوارد  وتبدأ عملية االتصال، حامسًا كل خطوة من خطوات التنمية أمرًا ُيَعدّ االتصال بأبناء اجملتمع احمللي يف
 ا . تياجات وأولوياتها وسبل تلبيتهواالح

تقدمه برامج تنمية املجتمع املحلي املقترحة، ويتبع ذلك دعوة ، وما سوف رؤية أفراد اجملتمع احمللي الحتياجاتهم ودورهم املتوقع يف تلبيتها .1

معدى أبناء املجتمع املحلي إلى اإلدلء بآرائهم ومقترحاتهم بخصوص البرامج املزمعع قيعام بهعا لستشعفاف معدى تجعاوبهم معع البرنعامج املقتعرح، ًو

ًي . املحلل على تحفيز أبناء املجتمع استعدادهم للمشاركة في تنفيذ أنشطته والعم
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ما يقوم به العاملون يف جمال التنمية  تشمل كل، وهي إشعار أبناء اجملتمع احمللي باالطمئنان للقائمني على برامج تنميتهالخطوة املذكورة إلى  تهدف
التعي يمكعن أن يقابعل بهعا ، فبعذلك ُتهعدم أسعوار الشعك والحعذر والريبعة لغرض استنهاض همم األفراد وخلق عالقة ودية معهم تسودها الثقة املتبادلة

ًي . لعمل، وبناء نواة التنظيم املؤسسيالعاملون في مجال التنمية في املرحلة املبكرة من ا

يتوّلى القيام بعمليات هذه التنميفة وحتقيفق أهفدافها التخطيطيفة والتنسفيقية      وجود تنظيم رئيسي يتطلب الشتغال بتنميعة املجتمعع املحلعي  .2
ً، والتنفيذيففة والتقومييففة

 
ومتمثلععة بمجلععس إدارة التعاونيععة أو مجلععس البلديععة أو مجلععس إدارة  وقععد تكععون نععواة هععذا التنظععيم موجععودة فعععال

املجتمععع املحلععي واألفععراد جمعيععة تنميععة املجتمععع، ولكععن فععي حالععة عععدم وجودهععا لبععّد مععن العمععل علععى بنععاء تنظععيم يمثععل الهيئععات املشععتغلة فععي 

ًم . بشكل عا

، يكون قد مت حتّسس طريقفة العمفل بصفورة عامفة     وجود املرحلة التخطيطية اليت يتّم فيها تنفيذ املرحلة التمهيديةحمللية تقتضي مراحل التنمية ا

والتعععععرف علععععى النععععاس واكتسععععاب ثقععععتهم وقبععععولهم، وتفّهععععم األوضععععاع القائمععععة والعععععادات والتقاليععععد والقععععيم السععععائدة، ومالحظععععة بعععععض املشععععكالت 

ًه . الذي سوف يتّم العمل معالتنظيم  الهاّمة، وتوطيد العالقة مع

، وتوضعع الخطعة بكافعة تفصعيالتها الفنيعة وبرمجتهعا الزمنيعة، وضع خطة لتنمية اجملتمع احمللي حتقق تطلعات أبنائفه  تستهدف املرحلة التخطيطية

الحتياجفات اجملتمفع احمللفي واملشفكالت      عليهفا  بلورة قائمة مّتففق وتشمل هذه املرحلة وتوّزع أدوارها على املنظمات واألفعراد للمشعاركة فعي تنفيعذها 
ً واملعوقفففات

 
يعععة ملواجهتهعععا، وترتيعععب الحاجعععات حسعععب أهميتهعععا بنظعععر  التعععي تواجعععه تنميتعععه وترتيعععب أولويعععات املشعععكالت وفقعععا

ّ
لإلمكانيعععات الذاتيعععة املحل

مشعععروع ل وفعععق أولوياتهعععا وتحديعععد جعععدوى كعععاملجتمعععع املحلعععي وتحديعععد طبيععععة املشعععروعات التنمويعععة التعععي يمكعععن اقتراحهعععا للتغلعععب علعععى املشعععكالت 

ة تنمية املجتمع 
ّ
ًي . املحليقترح إدراجه في خط

من خالل قيام  هذه املرحلة إىل ترمجة خطة تنمية اجملتمع احمللي ومشروعاتها إىل واقع عملي وتهدف يذية بعد املرحلة التخطيطيةتأتي املرحلة التنف
 ة :التنفيذية العمليات التاليوتتناول املرحلة كل منظمة وفرد مبهاّمهما وأدوارهما حسب اخلطة ووفق تتابعها الزمين، 

  لعملية التنفيذ والعمل على إشراك القادة املحليين وتدريبهم التدريب املناسب ألداء مسؤولياتهم في عملية  واملناسبةاختيار األجهزة الالزمة

ًذ . التنفي

 ًي . ضع املشروعات موضع التنفيذ الفعلعلى املشاركة اإليجابية والتعاون في التنفيذ وًو تشجيع أبناء اجملتمع احمللي

  ن من تحقيق األهداف بعملية التنفيذتوفري كاّفة مستلزمات القيام
ّ
ًد . املوضوعة وإحدا  التغيير املنشًو للتمك

 عن طريق توعية أعضاء املجتمع املحلي وتنويرهم وإشعارهم بأهّمية هذا التغيير، وما سعوف يترتعب عليعه  العمل على تثبيت التغيري احلاصل

ًل . املستقبء في الوقت الحالي أو في من نتائج وانعكاسات في حياتهم، سوا

 ًة . ومتابعة تحقيق األهداف املوضوع ذاإلشراف على عملية التنفي

 د من سالمة عمليات التنفي التقويم الدوري املنتظم
ّ
ًذ . للتأك

  بعين مختلعف األطعراف املشعتركة فعي عمليعة  حتقيق التعاون والتشاركيةالذي يحكم تنفيذ املشروعات املختلفعة هعو  املبدأ العاميجب أن يكون

ة أو تنمية املجتمعع املحلعي أو ذات املصعلحة فعي نجعاح مشعروعات خطعة التنميعة، سعواء كعان ذلعك معن ناحيعة التمويعل أو تقعديم الخبعرات الفنيع

ًل . تهيئة الظروف املالئمة للعم

 وجيري، احملليع نَجز من أهداف خطة تنمية اجملتموتقدير كّمية ونوعية ما ُيهذه املرحلة قياس  وتستهدف تأتي املرحلة التقوميية بعد مرحلة التنفيذ
ًيف هففذه املرحلففة الوقففوف علففى مففا ُنّفففذ 

 
ألهععدافها، ومععا هععي ت املرسععومة، ومععدى تحقيععق املشععروعاللخطععة  ، ومعرفععة مععا إذا كععان التنفيععذ يسععير طبقععا

يع على الناس واملجتمالصعوبات التي اعترضت عملية التنفيذ ومسّبباتها والحلول املناسبة لها، ونوع التغييرات التي طرأت 
ّ
نتيجة تنفيذ  املحل

ًة . الخط
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ل تحديعد معا إذا كعان التنفيعذ يحصع ًاوخصوصف ، مثفل حتديفد الطريقفة الفيت تنففذ بهفا اخلطفة        أساسفية  حتّقق املرحلة التقومييفة أهفدافاً  ويمكن أن 

ة وتقدير آثار وتأثيرات الخطعة علعى املجتمعع املحلعي، 
ّ
و هف فالرتكيز هنفا  بالطريقة املتوقعة وبدرجة الكفاءة والجهد الالزمين لتحقيق أهداف الخط

ي التععرف علعى نقعاط القعوة والضععف فعمعن خعالل  وهو آثار اخلطة وتأثرياتها واالرتقاء مبستوى عملية تنميفة اجملتمفع احمللفي    على املنتج النهائي

ًر غيَّ
ُ
ر أو ت طوَّ

ُ
ًق . حسبما تسفر عنه نتيجة التطبي املمارسات التنموية، فيعّدل فيها أو ت

ً

ً

ي
ّ
ً.  في املحاضرة التاسعة بإذن ي سنتناول مجالت تنمية املجتمع املحل
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ّ
ً.  عإحداث تغيري شامل يف حياة اجملتم غاية تنمية اجملتمع احمللي هيإن

  ( األفرادتغيري اجتاهات ) معنويًا( أو رفع املستوى االقتصادي) التغيري ماديًاوقد يكون هذا . 

 وتعمل يف جمفاالت متعفّددة وتشفمل    ، االجتماعي واالقتصادي والثقايف والصحي والعمراني للمجتمع موتسعى مشروعات التنمية إلحداث التقد
استخدام في املجالت القتصادية وتشمل النشاط الزراعي في زيادة اإلنتاج الزراعي عن طريق  احملليع جوانب احلياة يف اجملتمنشاطاتها كّل 

ًة . اآلفات الحشرية واألمرا  النباتية، وإدخال زراعات جديدة الوسائل الحديثة في الزراعة ومقاوم

 ة التوسع في الزراعة يعني وتنمية الثروة الحيوانية عن طريق تحسين النسل وإدخال ساللت جديد.ً

 ي واإلرشاد الزراع تغذية الحيوان وحمايته وعالجه وتربية الدواجن والنحل والتسويق الزراعي.ً

 ة تكوين رأي عام تعاوني وإنشاء جمعيات تعاونية وتنشيط الجمعيات التعاونية القائم.ً

 ة وهناك الصناعات التقليدية وتكون فعي حصعر الصعناعات التقليديعة القائمعة ودراسعتها وتطعوير الصعناعات القائمعة وإنشعاء صعناعات جديعد

ًي . وتسويق املنتجات والتدريب املنه

 ا : يف اجملاالت الثقافية فيجب التعاون مع املؤسسات التعليمية يف خمتلف جماالت التنمية ومنه أّما
ً. اإنشاء املكتبات ونشر الثقافة العاّمة عن طريق الندوات وغيره .2ً. ر مكافحة األّمية وتعليم الكبا .1

 ن : أّما يف اجملاالت الصحية فيمك
ً.ة رعاية األمومة والطفول .2ً.ة األمرا  املعديتحسين البيئة واملرافق الصحية ومكافحة  .1

ً يتوفير الرعاية الصحية كاإلسعاف والوقاية والعالج وتحسين املساكن ونشر الوعي الغذائي وتوفير املياه النقية للشرب والتثقيف الصح .3

  : يف اجملاالت االجتماعية وتكون يف أّما
ً   .ة القيام باملشروعات الجتماعي .3ً. اوتطويرهتشجيع القيادات املحلية  .2ً.ي تنظيم املجتمع املحل .1

ً.  بتنظيم شؤون الشبا .5ً. ةإجراء البحو  الجتماعي .4

 ق : ملرأة وحتسني أدائها وذلك عن طريفيما خيّص اجملاالت والنشاط النسائي فيمكن تطوير وحتسني قدرات ا
ً   .ا إنشاء التنظيمات النسائية وتشجيعه .2ً. بالتعليم والتدري .1

ً. لاملرأة في عمليات التنمية والقتصاد والتدبير املنزلي واإلرشاد األسري وتربية األطفاإدماج  .3

  : ا جماالت اخلدمات العامة فتكون يفأّم
ًةتحسين املشهد العام للمنطق .3ًا  إنشاء املرافق العامة وصيانته .2ًا  فت  الطرق الفرعية والشوارع وتعبيدها وإنارته .1

ر في َمْنً القائد احمللييستند التأثير الذي يمارسه 
ّ
سند إليه مهمة قيادية معين إلى مجموعة من السمات واملهارات التي يجب أن تتوف

ُ
ًة . ت

ً ي :مخس جمموعات كما يل واملهارات يفوميكن عرض هذه السمات  ويمكن تحسين وتنمية هذه السمات واملهارات من خالل التدريب.

 ة : السمات واملهارات االتصالي: ّواًلأ
لألفكار واملعلومات  ةّقق أفضل انتقال وتبادل ومشاركمتّكن القائد من تسهيل التفاعل بني األفراد واجلماعات بالشكل الذي حيوهي السمات واملهارات اليت 

ً ي :أساسية وهوتتضمن أربع مسات ومهارات  واالجتاهات.
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فعالععة بمععا يتضععمنه حعديث اآلخععرين والسعتجابة اإليجابيععة وال القففدرة علففى تركيففز االهتمففام واالنتبففاهوتتضعمن  عمهارة االستما .1

ًشة . اآلخرين خالل الحوار واملناقن لالستفسارات والتعليقات م

ًة . واضحة وسليم واملعلومات بطريقة لفظيةالقدرة على عرض وتقديم األفكار وتتضمن   CommunicationOral  مهارة االتصال الشفاهي .2

االتصففففففال الشخصففففففي  .3
 نباآلخري

القدرة على فهم احتياجات ودوافع ، كما تتضمن القدرة على التفاعل اجليد مع األفراد من الفئات املختلفةوتتضمن 
واملعلومعات واألحعدا  . والتعفاطف مفع هفذه االحتياجفات والفدوافع واالسفتجابة اإلجيابيفة هلفا        ن األشخاص اآلخري

بسعيطة وواضعحة للجمعل والعبعارات والفقعرات التعي تعبعر بطريقعة ة م الرموز املكتوبة عن طريق صياغباستخدا

ًسليمة عن فكرة، أو معلومة، أو حد 

 الريفية :  احلياة و الزراعة يف الفنية اخلربات و املهارات و السماتثانيًا : 

 قرارات اتخاذ على املزارعين مساعدة من القائد تمكن التي و احلديثة و األساسية الزراعية اجملاالت يف الفنية اخلربات و املهارات و القدرات تتضمن و

ًب . املناس الوقت وفي سليمة تسويقية و إنتاجية

ً تتضمن كما
 
ًد القائ تمكن التي و الريفية الثقافة أو احلياة يف املمارسات و األنشطة من أخرى جوانب تغطي مهارات أيضا

 
 الريفيين مساعدة من أيضا

ً.  املختلفة الريفية لألنشطة ممارستهمء اأثن تواجههم التي املشاكل حل على كذلك و الريفية املوارد مع اإليجابي التعامل على

 ة : السمات واملهارات اخلاصة بإدارة أنشطة وبرامج التنمية الريفيًا : ثالث
، كما للتنميةة يف إجناز أهداف الربامج واألنشطة املتعلقة باجلوانب املختلف الريفي من املساهمة اإلجيابية والفعالةمسات ومهارات متكن القائد وهي 

نعععه معععن املشعععاركة الفّعالعععة فعععي إدارة وتوجيعععه املصعععادر واملعععوارد املختلفعععة الطبيعيعععة والبشعععرية 
ّ
أهعععدافهم ق إلشعععباع احتياجعععات العععريفيين وتحقيعععتمك

ً ي :وتشمل هذه السمات واملهارات ما يلب إنتاجهم وحياتهم. وتحسين مستوى وأسلًو

واملعوارد ف وذلعك فعي ضعوء الظعرًو وتشمل القدرة على حتليل واختيار البديل األنسب واألفضل من بني البدائل العديفدة املتاحفة   مهارة اختاذ القرار .1

ً
 
علعى اختيعار بعديل  القدرة على اإلدراك الواعي للعواقب واآلثفار املرتتبفة  تشمل كذلك . وهي  واإلمكانيات واملحددات الحالية واملتوقعة مستقبال

معععععين وتحديععععد األفععععراد أو الجماعععععات والجهععععات التععععي يمكععععن أن تتععععأثر بععععالقرارات أو البععععدائل التععععي يععععتم اختيارهععععا وطبيعععععة هععععذا التععععأثير وكيفيععععة 

ً
 
ً، وكذلك كيفية الحد من آثاره إذا كان سلبيتدعيمه إذا كان إيجابيا

 
ً.  ا

املتعفددة   تشمل القدرة على منع االزدواج أو التضارب يف التفاصيل واإلجراءات اخلاصفة بفالربامج واألنشفطة التنمويفة الريفيفة      مهارات التنسيق .2
 تنفذها املؤسسات املختلفة باجملتمع احملليواملختلفة اليت 

 
اجلهفات  القدرة على تنمية وتشجيع عالقات العمل التعفاوني بفني   . كما تتضعمن أيضعا

املشاركة في برامج وأنشعطة التنميعة الريفيعة، وكعذلك القعدرة علعى تنميعة إسعهام كافعة األطعراف والجهعات املعنيعة بالتنميعة  واملؤسسات املختلفة

الريفيععععة فععععي تنفيععععذ وتقيععععيم األنشععععطة التنمويععععة املختلفععععة بمععععا يحقععععق أفضععععل إنجععععاز األهععععداف جميععععع الجهععععات واملؤسسععععات املشععععاركة فععععي هععععذه 

ًة . طاألنش

التعي يمكعن أن تنشعأ بعين األفعراد والجماععات الريفيعة بسعبب تععار   وتتضمن اإلدراك الواعي ملصادر التضارب والصراعاتمهارات إدارة الصراع  .3

اذ تتضفمن القفدرة علفى اختف    كما ة . املصال  والهتمامات الخاصة باستغالل املوارد الطبيعية املشتركة كاملياه أو الخاصة كاألرا يي الزراعي
التي تؤدي إلى منع التضارب والصراع قبل حدوثه و الحد من آثاره وإزالتعه فعي حالعة حدوثعه. يضعاف  اإلجراءات واخلطوات الضرورية الوقائية

فعي مؤسسعات وأجهعزة التنميعة الريفيعة وبنعي مصعال  واهتمامعات  القدرة على حتقيق التنفاغم واالنسفجام بفين مصفاحل وأدوار العفاملني     إلى ذلك 

 ن . اد والجماعات وجماهير الريفيياألفًر

ً

ً
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 ت : مهارات إدارة الذاًا : رابع
، كمعا وتشمل قدرة القائد الريفي على السيطرة والتحكم يف شؤون حياته واألنشطة اليت يقوم بها للمسفاهمة يف بفرامج وأنشفطة التنميفة الريفيفة     

وتسفتند القفدرة علفى إدارة الفذات إىل املهفارات       واالتكالية بني األففراد.  Fatalism تتضمن القدرة على التقليل ما أمكن من مشاعر وممارسات القدرية
ًة : التالي

 Time مهففارات إدارة الوقففت .1

Management Skills 
بمعا يحقعق أفضعل إنجعاز  القدرة على توزيع الوقت على األنشطة واملهام املطلوبفة بفأعلى كففاءة ممكنفة    وتشعمل 

التعي يقعوم بهعا القائعد ومهارتعه فعي  وحتديفد األولويفات يف املهفام واألنشفطة    القدرة علفى وضفع   األهعداف وكعذلك 

ًيوالطارئة في العمل التنموي الريفالتوفيق وتحقيق التناغم والنسجام بين املهام واألنشطة الدورية 

مهفففففارات تنميفففففة القفففففوة    .2
  Personalالشخصفففففية

Strength Skills 

القفدرة علفى   والحتفعا  بهعذا املسعتوى وكعذلك  الطاقفة والنشفاط  القدرة على تنمية مستوى عفال مفن   وتشمل 
والقفدرة علفى   ، تشفمل القفدرة علفى العمفل حتفت الضفغوط املختلففة       كمعا ز . توفري مستوى عاٍل من الدافع لإلجنا

بأنشععطة وبععرامج مععن األفععراد والجماعععات الريفيععة أو األطععراف املختلفععة املعنيععة  االسففتجابة اإلجيابيففة للنقففد

 ةالريفيالتنمية 
مهفففارات حتليفففل املشفففكالت    .3

  Problem Analysisوحّلهفا 

and Solving Skills 

للتععرف علعى الجوانعب املختلفعة للمشعكلة وتشخيصعها بدقعة،  القدرة على طرح األسفئلة الصفحيحة  وتتضعمن 

ثم ترتيب املشكالت وفقا ألولوياتها. كما تتضمن أيضا  والقدرة على التمييز بني أعراض املشكلة واملشكلة ذاتها

التععي تكفععل حععّل املشععكلة أو القععدرة علععى تععوفير هععذه اآلراء  القففدرة علففى املسففاهمة بففالرأي واملعلومففات واألفكففار  

ًةمات واألفكار من املصادر املختلفواملعلًو

  Learningمهففارات الففتعلم .4

Skills 

فعي التعامعل معع اآلخعرين وفعي معاجلعة املشعكالت  خالل اخلربات اليومية القدرة على اكتساب املعرفة منوتشعمل 

معععن خعععالل التععععرف علعععى أحعععد  املسعععتجدات  القفففدرة علفففى حتفففديث املعلومفففات واخلفففربات املختلفعععة، وكعععذلك 

ً.  ةالحياة الريفيوالتقنيات التي تساعد في النهو  باإلنتاج والتسويق وفي تحسين 

 :   Innovation Management Skillsالتحديث واالبتكارمهارات إدارة  ًا :خامس
القفدرة  ملتطلبات وإجراءات وعمليات التحديث والتغيير. كما تشمل  وتشمل القدرة على الفهم الواضح والتطبيق السليم ألساليب املبادأة واملبادرة

ً ة :على توفر املهارات التاليوتستند هذه القدرات . على إدارة التحول من األوضاع احلالية إىل أوضاع أفضل

  Creativityمهفارة االبتكفار   .1

Skill 
التعي يععاني منهعا األفعراد  القدرة على ابتكار أو تقديم حلول جديدة للمشفاكل املزمنفة أو املشفاكل الطارئفة    وتعنعي 

املرتبطففة القففدرة علففى التوافففق مففع املواقففف واألوضففاع اجلديففدة  والجماععات فععي املجتمععع الريفععي، كمععا تشععمل 
اسععتجابة  القففدرة علففى التحليففل وإعففادة النظففر واملراجعففة لففألدوار واملهففام احلاليففة . وتتضععمن أيضععا بففالتغيري

ًر . روف واملواقف التي تتغير باستمراللظ

مهفففففارة قبفففففول املخفففففاطرة   .2
   Taking  -Riskاحملسوبة

 

واإلقدام على ، املشاكل وحتقيق األهداف مهارة التقييم املنطقي والعقالني للبدائل املختلفة املتاحة حللوتشمل 
القفدرة علفى الفتحكم يف هفذه اآلثففار     معع توقعع اآلثعار السعلبية املحتملعة، باإلضعافة إلعى  تنفيفذ البفديل األفضفل   

ً ة .السلبي

 مهففففارة بنففففاء املفففففاهيم   .3

Conceptualizing Skill 
 

ثّم وضعها في  والتأكد من مصداقية هذه املعلوماتجتميع املعلومات املرتبطة ببعضها من املصادر املختلفة وتتضمن 

تطبيق هذه املعلومات على املواقف احلالية إطار عام من خالل فهم العالقات والتكامل بينها. وتتضمن كذلك 
ً.  فأو املتوقعة بهدف حل املشاكل وحتقيق األهدا
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 مهففارة استشففراف املسففتقبل .4

Visioning Skills 
 رؤى مستقبلية وتوقع األوضاع واملشاكل احملتملة وتطوير وجهفات النظفر املقرتحفة   القدرة على تطوير وتتضعمن 

ملواجهعععة هعععذه املشعععاكل باإلضعععافة إلعععى املسعععاعدة فعععي تعععوفير املصعععادر وتسعععهيل إجعععراءات حعععل املشعععاكل وتحقيعععق 

ً.  األهداف في املستقبل

ً

ً

ً

ً

ً
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 ما : ظريات على افرتاضْين أساسيني وهتقوم هذه الن
  قادة بل يمكن صناعتهم أو إعدادهمالقادة ل يولدون .  

 ًه . ى السلوك الذي يمكن تحديده وتعلمتستند القيادة الناجحة إل

ًعن السمات أو القدرات التي يولد بها الفرد، ولكنها تبحث عّما يول تسعى النظريات السلوكية إلى البحث 
 
ً.   قوم به القادة فعال

 علعععى املمكعععن تعريعععف أو وصعععف النجعععاح بمفعععاهيم التصعععرفات أو األفععععال التعععي يمكعععن وصعععفها، فعععال بعععد أن يكعععون معععن السعععهن وإذا كعععان مععع
 
ل نسعععبيا

ًة . الطريقيتصرفوا بنفس ن األفراد اآلخرين أ

 :  Role theory نظرية الدور .أ
 ي : ية إىل أربعة افرتاضات أساسية وهتستند هذه النظر

 ألنفسهم ولآلخرين بنا .1
 
ًة . ء  على التعلم الجتماعي والقراءيطور الناس أدوارا

ًا . هيكّون الناس توقعات حول األدوار التي سوف يقومون بها وسوف يقوم اآلخرون ب .2

ًم .ر توقعات األدوار التي كونوها لهالناس بتشجيع اآلخرين بطريقة دقيقة وبارعة لكي يتصرفوا في إطايقوم  .3

ْوهسوف يتصرف النا .4
َّ
ًا . س في إطار األدوار التي تبن

تكون التوقعات  وعندما. ه اخلاصأسلوب وميكن لتوقعات الدور، لقائد ما، أن تتباين من أفكار حمددة جداً إىل أفكار عامة ميكن يف إطارها أن حيّدد القائد
ً.  رإىل صراع الدو فقد يؤدي ذلك أيضًامنخفضة أو خمتلطة 

  :  McGregor's Theory X & Theory Y ”نظرية ماك جرجيور عن املديرين " س "، و املديرين " ص .ب
 . يلّخص "ماك جرجيور" جمموعتني متضادتني من االفرتاضات اليت وضعها املديرون يف الصناعة

فاملفففديرون مفففن الفففنمط "س" 
 نيعتقدو

  
ّ
ولعذلك فإنعه يتجنعب القيعام بهعذا العمعل  كراهية العمل تعترب صفة أصيلة لدى اإلنسان أو الشخص العفادي بعأن

ما أمكنه ذل
ّ
ًك . كل

  عه
ّ
جيب قهر أغلبيفة النفاس، والفتحكم ففيهم، وتفوجيههم، أو      بأنه نتيجة لهذه الصفة اإلنسانية األصيلة فإن

ًة .الجهد الكافي إلنجاز األهداف التنظيمي إلجبارهم على بذل بتهديدهم بالعقا

  
ّ
 املسعؤولية، ويرغعب فعي تفعادي تحّمعل اإلنسان أو الشفخص العفادي يفّضفل التوجيفه    أن

ّ
طموحعه قليعل ، كمعا أن

، ويرغب في تحقيق األمن قبل كل شيي
 
 ء . نسبيا

أّما املديرون مفن الفنمط "ص"   
 نفيعتقدو

  
ّ
 اإلنسععان أو  القيففام بففاجملهود العضففلي أو العقلففي يف العمففل هففو عمليففة طبيعيففة    بععأن

ّ
كاللعععب أو الراحععة، وأن

ًا . بل أن يبحث عنهالصحيحة، يتعلم ليس فقط أن يتقبل املسؤولية  الشخص العادي، تحت الظروف

  ًا . إلنجاز األهداف التي يلتزمون به الناس سوف ميارسون التوجيه الذاتي والضبط الذاتيبأن

  فععي حععل املشععاكل  القففدرة علففى ممارسففة مسففتوى عففال نسففبيًا مففن التخيففل، والرباعففة، واإلبففداع واالبتكففار   بععأن

 واسعع
 
 التنظيميعة هعي قعدرة تنتشعر انتشعارا

 
أن اإلمكانيععات  ر فعي قطعاع ضعيق معنهم، كمعابعين النعاس ول تنحصعا

 تحعت ظعرًوة( العقليعة )الذكائيع
 
الحديثعة  الصعناعيةالحيعاة ف لإلنسعان أو الشعخص الععادي تسعتخدم جزئيعا

 ط . فق

http://www.entsab.com/vb/showthread.php?t=69367&page=2
http://www.entsab.com/vb/showthread.php?t=69367&page=2
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سوف “ ص”املدير الذي يتبع النمط ، في حين أن سوف يفضل أن يستخدم أسلوباً قيادياً أوتوقراطيًا“ س”املدير الذي يتبع النمط وبناء  على ما سبق فإن 
ً.  ااركًييفضل أن يستخدم أسلوبًا قياديًا تش

 :   ck and Mouton’s Managerial GridBla "الشبكة اإلدارية لف" بالك" و"موتون .ج
 علعىة املقابلفة تركز هذه النظرية على توجه املديرين حنو املهمة )اإلنتاج(، من ناحية، والعاملني )األفراد( مفن الناحيف  

 
عز أيضعا

ّ
اهتمامفات   ، كمعا ترك

ًويعنعي ذلعك أن القعادة قعد يهتمعون بأتبعاعهم، معاملفديرين بتوليففات خمتلففة مفن هفاتْين النفاحيتْين.       
 
أن يهتّمععوا  ن ناحيعة، كمعا يتوّجعب علعيهم أيضعا

ففففات التولي وتتمثفففلالقعععادة لناحيععة أو ألخعععرى. بالعمععل العععذي يجععب إنجعععازه، مععن ناحيعععة أخععرى. والسعععؤال هععو: معععا هععو كعععّم الهتمععام العععذي يوجهععه 
ًي : املختلفة يف مخسة أساليب، وه

، ممعا يجععل هعذا األسعلوب معدخال كسعول، ال يفتم بفذل إال أقفل اجلهفد إلجنفاز العمفل أو املهمفة       وفي هذا األسعلوب  السلبية اإلدارةأسلوب  .1

ًن .مل بقدر اإلمكابالعبصفة أساسية، ويتجنب القيام 

. كمعا يتركعز ينصب االهتمام األكرب على تنفيذ املهمفة، واهتمفام قليفل بالنفاس    املذعنة للسلطة وفي هذا األسعلوب  العملية اإلدارةأسلوب  .2

 أو ممكنبما قد يتضمنه ذلك من استبعاد األفراد كلما كحتقيق الكفاءة هذا األسلوب على 
 
ًان ذلك ضروريا

 
ً. ا

 اإلدارةأسففففففففففلوب  .3

 االجتماعية
. جعدير ينصّب االهتمام على الناس حيث يسود جفّو مفن الزمالفة واألسفلوب الفودي     )إدارة النادي( وفي هعذا األسعلوب 

ًز .في هذا اإلنجا الرتكيز القليل على إجناز املهمة قد يؤدي إىل التشكيكبالذكر أن 

الوسفطية )اإلدارة   اإلدارةأسلوب إدارة منتصف الطريق أو  .4
 املتأرجحة(

هتمام بكل من الناس وإنجاز بين اًل بدرجة قليلة من التوازنويتميز هذا األسلوب 

ًة .املهم

  أسففلوب إدارة الفريففق  .5

Team Management 
حيث يلتعزم النعاس بإنجعاز املهمعة، كمعا يلتعزم القائعد  يتم االستفادة من خمتلف األمناط اإلداريةوفي هذا األسلوب 

ًة .لناس بنفس قدر التزامه نحو املهمنحو ا

متثل اهتمامًا وتوّجها عاليًا حنو كل من املهمة )اإلنتاج(، والعاملني والتي  Team Management "ويفرتض "بالك" و"موتون" أّن أسلوب "إدارة الفريق
  ة .اليهي منط السلوك القيادي األكثر فعاألفراد( (

Participative Leadership

 ي : رية إىل مخسة افرتاضات أساسية وهتستند هذه النظ
ًت . الذين يتوجب عليهم تنفيذ القرارافي تحسين فهم القضايا من جانب األفراد  يساهم االندماج يف اختاذ القرار .1

ًا . بالقرارات التي ساهموا في اتخاذهبتنفيذ التصرفات واإلجراءات أو األفعال املرتبطة  يكون األفراد أكثر التزامًا وتعهدًا .2

ًة . داف مشتركا يعملون معا لتنفيذ أهعندم يكون الناس أقّل تنافسًا وأكثر تعاونًا .3

ًر . نحو القرامنهم تجاه اآلخرين وبالتالي يزداد التزامهم ، يزداد االلتزام االجتماعي لكل واحد عندما يتخذ األفراد القرار معًا .4

ًه . لقرار الذي يتخذه شخص واحد بمفردمن ا القرار الذي يتخذه أفراد متعددون يكون أفضل .5

ً القرارات باملشاركة إىل إدماج وإشراك أفراد آخرين يف عملية اختاذ ويسعى القائد الذي يستخدم أسلوب القيادة
 
خذ وذلك بدل

ّ
  من أن يت

 
بمفرده قرارا

 ) فردي
 
ًأوتوقراطيا

 
ً.  ( ا

ًر . بالقرا أّي طرف أو جهة مهتّمة أو معنية وكذلك التابعني، واألقران أو الزمالء، والرؤساء أو األشخاص األعلى مكانًة األفراد اآلخرون يشملونهؤلء 

Situational Leadership : 

 ة .يعتمد على عوامل موقفية متنوعتستند هذه النظرية إىل االفرتاض بأّن التصرف األفضل الذي يقوم به القائد 

http://www.entsab.com/vb/showthread.php?t=69367&page=2
http://www.entsab.com/vb/showthread.php?t=69367&page=2
http://www.entsab.com/vb/showthread.php?t=69367&page=2
http://www.entsab.com/vb/showthread.php?t=69367&page=2
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التبادليفة   بًا واحفدًا، مثفل اسفتخدام القيفادة    القائفد الفعفال ال يّتبفع أسفلو    وعندما تكون هناك حاجة الختفاذ قفرار، ففإّن    ، ويف أسلوب القيادة املوقفية
Transactional  أو االنتقاليةTransformational ،ًة . البساط يدو هذه النظرية ، ليس بهذهفما يحد  في الواقع واملمارسة ، كما يرى مًؤ

 ة : متغريات تؤثر يف القيادة املوقفيوميكن حتديد ستة 
ًع . جهود الفعلي الذي يقوم به األتباوالتي تتأثر بالدفع وامل Subordinate effort األتباعجهود  .1

ًه .ا يفعلونه كما يعرفون كيف يفعلون، حيث يعرف األتباع مSubordinate ability and role clarity قدرات األتباع ووضوح الدور .2

ًا . واستخدام املصادر والستفادة منهويعني بنيان العمل  Organization of the work تنظيم العمل .3

ًي . اعة وتماسكها أثناء العمل الجماعويعني تعاون الجم Cooperation and cohesiveness التعاون والتماسك .4

ًخ . وات، واملوارد، والبشر، ..... الوتعني توفر األد Resources and support املوارد والدعم .5

ز على الحاجة إلى التعاون مع الجماعات األخرًى External coordination التنسيق اخلارجي .6
ّ
ً. وترك

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 ة : احمللية يف برامج تنمية اجملتمع احمللى أحد الضرورات امللحة يف الوقت احلالي ويف املستقبل وذلك نظرًا للمربرات التاليميثل إدماج القيادات 
 ًة . في املوضوعات املختلفة التي تتطلب قرارات محدد لالتصاالت ومصدرًا للرأي والنصائح ألغلبية الريفيني القيادات احمللية تعترب حمورًا

  خاصة أّنهم يشكلون  مرحليتْ االهتمام والتقييمقدرة القيادات احمللية على التأثري يف الريفيني يف مراحل التبين للمبتكرات احلديثة وخاصة يف(

 من فئة املتبنين األوائ
 
 مهما

 
ًل( . جزءا

 القيادات احمللية متثل مجاعات مرجعية Reference Groups وك القائعد املحلعي مثعال ُيحتعذى بعه فعي املواقعف حيعث يعتبعر سعل لألفراد الريفيني

ًة . املختلف

    بععد املبتكعرين( التعي تتبنعى  أهمية دور القيادات احمللية يف نشر وتبين املبتكرات احلديثة يف الزراعة واحلياة الريفيفة باعتبفارهم الفئفة األوىل(

بنشععر هعذه املبتكععرات بععين أعععداد  -اععات واملنظمععات التععي تنتمعي إليهععامعن خععالل التصععالت املختلفعة مععع األفععراد والجم –املبتكعر، والتععي تقععوم 

ً.  (Multiplier Effect) اكبر من املزارعين والريفيين

 إضافة الشرعية  Legitimizatioالقادة يمثلون بنيان القعوة فعي  إىل الربامج واملشروعات 
ّ
في جهود اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وذلك ألن

ًي . املجتمع املحل

    القادة احملليون املفؤثرون يتمتعفون مبصفداقية Credibility     ًفيعه للمعلومعات والخبعرات التعي يحتاجهعا  موثوقفاً  كفبرية تؤهلفهم ألن يكونفوا مصفدرا

ًة . املزارعون والريفيون في شتى جوانب اإلنتاج الزراعي والحياة الريفي

   ًمسفاعداً  القادة احملليون ميثلفون عفامال Catalyst    ومسعاعدتهم علعى القيعام باألنشعطة املختلفعة التعي تعؤدي إلعى  يف تيسفري االتصفاالت بفالريفيني

ًي . لق بكيفية إدارة املوارد الطبيعية املتاحة لهم، وخاصة املوارد الطبيعية املشتركة مثل مياه الًراتخاذ قرارات حكيمة تتع

 وبالتعالي فعإن باالتصفال املباشفر بكفل األففراد واجلماعفات الريفيفة      ة( لزراعي أو أخصائي التنميفة الريفيف  استحالة قيام وكالء التغيري )املرشد ا ،

وكععععالء التغييعععععر بععععاألفراد والجماعععععات الريفيعععععة. جععععدير بالععععذكر أن العمليعععععات  Linkaging الوسعععععائل لععععربط القيععععادات املحليععععة تعتبعععععر مععععن أفضععععل

ها، وتبعععدأ هعععذه الحلقعععات معععن املصعععدر األصعععلي لجهعععود وأنشعععطة التنميعععة   الريفيعععة أحعععدَ
ُ

التصعععالية املختلفعععة تعععتم علعععى حلقعععات، تمثعععل القيعععادات

ًن . والتغيير، وانتهاء بجماهير الريفيي

 االعتماد على القائد احمللفي كمسفاعد وشفبيه لوكيفل التغفيري احملفرتف       إمكانية ً
 
ً حيعث يمكعن اختيعار بععض القيعادات املحليعة األكثعر تعأثيرا

 
 ونفعوذا

ة وتععدريبهم علععى القيععام بمهععام محععددة فععي أنشععطة وبععرامج وجهععود اإلرشععاد الزراعععي والتنميععة الريفيععة وخاصععة فيمععا يتعلععق بععإدارة املععوارد البي يعع

ًي(. الحرجة ) كما هو الحال في تشغيل وإدارة وصيانة املرافق واألجهزة واآللت الخاصة بالًر

 ويرى بعض الباحثني مثل erg, 1995)( Sandmann & Vandenb      أن فلسفة القيادة اليت استندت إليها برامج تنميفة القيفادة يف املاضفي مل تعفد
 القيعادة كافية للتعامل مع املشاكل املعقدة اليت تعاني منها اجملتمعات احمللية واملنظمات يف الوقت احلفالي 

ّ
. فهعذه الفلسعفة الضعمنية تفتعر  أن

للقيففادة “ البطوليففة”النظففرة إللهععام والتععأثير فععي اآلخععرين لحععّل املشععاكل وتحقيععق األهععداف، وهععذه تعتمععد علععى أفععراد تتععوفر لععديهم القععدرة علععى ا
ًس . تستند غالبًا إىل رؤية تتسم بالعجز فيما يتعلق بالنا

تستند ، وهعي  "Post – heroic Leadership" )الفلسفة القدمية للقيادة( نشأت فلسفة جديدة للقيادة وهي قيادة ما بعد البطولةبناء على ما سعبق 
تنمية القيادة للقرن الواحد والعشرين ويرى الباحثان أن إىل " حتول القيادة من القاعدة إىل القمة" تدعمها املشاركة يف القوة، وبناء اجملتمع احمللي. 

ترتكفز علفى اجلماعفة قلبفًا، وعقفاًل،      ، فهعي تتركعز فعي الجماععات أو املنظمعات، أكثعر معن تركزهعا فعي األفعراد، وهعي بعاألحرى، Holistic هي عملية كلية
 ة . وروحًا وطاق
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قفيم  وتستند الفلسفة اجلديفدة إىل سفبع   .   Collectiveوفقا هلذه الفلسفة اجلديدة فقد انتقلت القيادة من قيادة ترتكز على الفرد إىل قيادة مجعية
 ي : للفعل، وهأساسية 

 Visionتطوير رؤية مجاعية .1

together 
تسعتند إلعى جوانعب القعوة فعي تتركعز حعول املسعتقبل ًو تعمل اجلماعة علفى بنفاء وتطفوير رؤيفة تشفاركيه     حيعث 

ًةالجماع

  Leadingالقيفففادة مًعفففا  .2

together 
ًيمسئوليته في العمل والفعل الجماعويتحمل كل منهم  يتشارك كل أفراد اجلماعة يف عمليات القيادةحيث 

 Learningالففففتعلم مًعففففا  .3

together 
ًلرورية لتطوير الرؤية وتوجيه الفعوهي التي توفر املادة الض تعتمد على املعرفةفتنمية القيادة الفعالة 

 بنففففاء اجملتمففففع احمللففففي  .4

Building Community 
تستند إلى الثقة فيما بين الجماعات وهي عالقعات تنمعو  تطوير جمتمع حملي يتمتع بعالقات قويةمن خالل 

ًيالتعلم والتصرف الجماعأثناء تطوير الرؤية املشتركة، وخالل ممارسة املسؤوليات القيادية، وأثناء 

 Developingتنمية الطاقة .5

energy 
، وهععي قععدرة الجماعععة علععى تنميععة، أو الحصععول علععى energy Collective تطففوير طاقففة مجعيففة مععن خععالل 

ًالتحقيق أهدافهاملوارد الضرورية 

 الفعفففل أو التصفففرف معفففا   .6

Acting together 
في إطار الرؤية التعي طورتهعا الجماععة. ويتطلعب ذلعك العمعل معن  خالل أنشطة تركز على الطاقة اجلمعيةمن 

رًَخالل  ًًقفم

 ل االتصفففففففففففففففففا .7

Communicating 
ًدوصيانة عالقات شخصية قوية بني األفراتطوير من خالل 

التدريب على إجراء الحوار، والستماع من أجل الفهم، والحرص على تكوين اتجاهات تتسم بسعة  ولكي ميكن حتسني االتصال فإن ذلك يتطلب

ًة . املتعددة واملتنوعة واملختلفعات األفق والعقل املفتوح، وتكوين أو اكتشاف األساس أو األرضية املشتركة بين األفراد والجما

ً
 
تلك اليت تتضمن التأثري، والقوة، وتوفري مدخالت لعملية اختاذ القرارات   " ميكن تعريف قيادة اجملتمع احمللي على أنهالهذه النظرة الجديدة  وفقا

 . " ة واحد أو أكثر من جماالت األنشطالعامة يف
 ل : سرتاتيجية فإن ذلك يتم من خالاالهلذه  وفقًات . اسرتاتيجيات تغيري هذه اجملتمعا يف اجملتمع احمللي كأحدينظر إىل االستعانة بالقادة واملؤثرين كما 
 ًي . اص ذوو التأثير في املجتمع املحلالتعرف على من هم القادة واألشخ

 ًة . خاللها في هذه العمليكمون من فهم الكيفية التي يؤثرون بها على عملية اتخاذ القرارات، أو الكيفية التي يتح

  بناء عالقة حميمّية مبنيعة علعى الصعداقة واملعودة معهعم. ويحتعاج األفعراد، وكعذلك الجماععات، التعي تقتعرح وتخطعط بعرامج التغييعر فعي املجتمعع

يل هعععذا اإلدمعععاج املحلعععي إلعععى إدمعععاج أو استشعععارة مثعععل هعععؤلء القعععادة واملعععؤثرين فعععي مختلعععف مراحعععل تخطعععيط بعععرامج التغييعععر. وإذا لعععم يعععتم تسعععه

ًج . ا للمخاطرة بفشل أو تعطل البرنامبنجاح فإن القائمين على تخطيط برنامج التغيير يتعرضون دائم

عنعدما يلجعأ أحعد املرشعدين العزراعيين إلعى دراسعة األشعخاص ذوي التعأثير العذين يمكعنهم ممارسعة التعأثير فعي  وأحد أمثلة تطبيق هذه اإلسفرتاتيجية 

يف زيادة فاعلية حماوالت إحداث التغيري االجتماعي أن يلجفأ   ومّما يساعد دائمًامكان أو موقع مستهدف لتنفيذ أحد برامج التنميعة أو التغييعر فيعه. 
ً : إىلهذا املرشد الزراعي 

ًة( . ؤثرين في املجتمع املحلي) القادفهم كيفية التعرف على األشخاص امل .1

ًر . ط وتنفيذ البرامج الجديدة للتغييالتعرف على األشخاص الذين يجب استشارتهم أو إدماجهم في عملية تخطي .2

ً . عملية اتخاذ القرارات في املكان أو املوقع الذي يتوقع أن ينفذ به البرنامج الجديد فهم ديناميات .3
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احمللي وذلك من خالل مجع البيانات واملؤشرات واحلقائق املتعلقة باجلوانب املختلفة  يتمّ إجراء دراسة وحتليل عميق للموقف يف اجملتمعفي هذه املرحلة 
وذلعك معن خعالل اسعتخدام جميعع  التأكد من صدق وصحة البيانات واألرقام واملؤشفرات الفيت نقفوم همعهفا     ويلزم يف هذه املرحلة. للمهمة القيادية

يععة مععن  ععجالت وملفععات ووثععائق وأي مطبوعععات منشععورة عععن واقععع املجتمععع املحلععي ، وفععي هععذه املصععادر املتاحععة للبيانععات بمععا فيهععا املصععادر الثانًو

ًك . ر والوثائق الحديثة كلما أمكن ذلالحالة يفضل العتماد على املصاد

بيععععان أو يمكعععن اسععععتخدام املصععععادر املختلفعععة كوسععععيلة ملراجعععععة صعععدق وعععععحة البيانععععات واملؤشعععرات املتعلقععععة بععععاملوقف ، حيعععث نقععععوم بمراجعععععة ال

ًع . ات املصادر األخرى عن نفس املوضًواملؤشر الذي حصلنا عليه من مصدر ثانوي ببيان

 
ّ
حيعث تعوفر صعورة كاملعة للموقعف فعي املجتمعع  البيانات واملؤشرات اليت جنمعها عن املوقف يف هذه املرحلة تكفون علفى درجفة عاليفة مفن األهميفة      إن

ً ي :تغطيتها بالدراسة والتحليل ما يلوتشمل املوضوعات اليت يفضل   .املحلي

ً.  Population Factorsالعوامل السكانية  .Educational Needs. 2  الحاجات التعليمية .1

ً.Value System  نظام القيم .Institutional Structure .ً4البناء املؤسسيي  .3

ً. Economic Structureالبنيان القتصادي  .Social Class Structure .ً6  بناء الطبقات الجتماعية .5

 

اهلدف هو وضٌع أو نقطٌة نريد أو نرغب يف التوصل حتديد األوضاع أو احلاالت اليت نرغب يف حتقيقها أو الوصول إليها، حيث أن يتّم خالل هذه املرحلة 
 ا . أو حتقيقهإليها 

ً: وتعين أّن . Objectives SMART  مراعاة اختيار وصياغة األهداف حبيث تكون أهداف ذكيةوعند تحديد األهداف ل بّد من 

ً.Achievable (A )  قابل لإلنجاز والتحقيق .Simple ( S ) .ً2 الهدف بسيط مصاغ بلغة سهلة .1

ًة . درجة تحقيقه بالسهولة املناسب، بمعنى أنه يمكن التعرف على Measurable (M ) وقابل للقياس .3

4. ً
 
 بفترة زمنية معينة .Realistic (R). .ً5  هدف واقعي بمعنى أنه موضوعي وليس خياليا

 
ً.. Time specific (T ) الهدف يكون محددا

 

العذين يعتم تحديعدهم باسعتخدام املعداخل املختلفعة لتحديعد  اهلفدف مفن بفني القفادة احمللفيني     اختيار القائد املناسب للمهمة أو وفي هعذه املرحلعة يعتم 

 ، شاغلو مراكز القوةKey leaders  القادة امللهمون بأنهم وميكن تعريف األشخاص املؤثرين يف اجملتمع احمللي واملعروفني أيضًا. ا والتي تّم تناولهالقادة 

Power actors ًة . الشرعييضيفون ، أو من

 

ً ي :عارف املرتبطة اجملتمع احمللي وهحيتاجون إىل املهارات وامللكي يؤدي قادة املجتمع املحلي وظائفهم بطريقة جيدة فإنهم 

ر البيانعات التعي  فهم الواقع احلالي يف اجملتمع احمللي .1
ّ
وتعوف

ً. متدعم هذا الفه

ً. يللمجتمع املحل معرفة بالتارين السياسي واالقتصادي .2

ًيوخطط للعمل مبنية على أساس أصول ومصادر قوة اجملتمع احمللتطوير رؤية، وأهداف، واستراتيجيات،  فهم كيفية التخطيط اإلسرتاتيجي: .3

 . نومتكني القادة اآلخريالقدرة على حتديد، وتنمية،  .5ًًىمع الجماعات األخًر Alliances مهارات بناء التحالفات .4
اللتععععزام والتعهععععد بالترحيععععب والحتفععععال بالنتصععععارات واإلنجععععازات )الكبيععععرة  .7ًًيمعرفة بالستخدام الفعال لوسائل اإلعالم الجماهيًر .6

ً. ة(والصغيًر
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 برنفامج "  األمثلة الناجحة ملثل هذه الربامجومن ويرى بعض الباحثني أنه ميكن لربامج تنمية القيادة أن تعمل كوكيل تغيري يف جمال تنمية اجملتمع. 

 BOLD  تنمية الفرص من خالل تنمية القيادةأوrough Leadership Development ".Building Opportunities th .ً

  :لويرتكز هذا الربنامج حو. مريكيةوالية لويزيانا األ، باتون روج، مّت تصميم هذا الربنامج بواسطة برنامج اإلرشاد التعاوني باجلامعة اجلنوبيةوقد 
ًة . اركون في برامج التدريب التقليديجذب وتعليم قادة املجتمع املحلي الذين ل يش .1

ًة . رد منهم بأهمية ديناميكية الجماعزيادة الوعي لدى كل ف .2

ًي . املشاكل املرتبطة باملجتمع املحلزيادة مشاركتهم في التحسينات وحل  .3

ًم . ون في إحدا  التغيير في مجتمعاتهلألفراد املقيمين في املجتمعات املحلية الذين يرغبتوفير الفرص التعليمية  .4

ًة .اونية بين الجماعات غير التقليديتوسيع الجهود املشتركة والتع .5

 

حتديفد األمفاكن   . كمعا يعتّم وبيان الطرق والوسائل اليت تكففل إجنفاز هفذه األهفداف    حتديد األهداف التفصيلية للمهمة القيادية وفي هذه املرحلعة يعتّم 
ًة . بطة بتحقيق أهداف املهمة القيادي، وكذلك األشخاص أو الجماعات القائمة على تنفيذ الجهود واألنشطة املختلفة املرتواملواعيد

بمعنى وجعود إجابعة تفصعيلية  تعلقة باجلوانب املختلفة للمهمة القيادية احملددةتتضّمن خّطة العمل إجابة واضحة وحمددة لكل األسئلة املول بّد أن 

ً؟ النشاط ؟ ، وكيفية إجراء النشاط َمْن؟ سوف يقوم بماذا؟ ، وأين يتم هذا ل : ومحددة ألسئلة مث

 

تنفيذ أو القيام باألنشطة واجلهود اليت تضمنتها خطط العمل املتفق عليها وذلك حتت إشفراف غفري مباشفر مفن أخصفائي تنميفة       في هذه املرحلة يتم 
ًما : تأكد من حتقيق مبدأين مهّمني وهوذلك للاجملتمع ، 

ًة . وبالكيفية املحددواعيد واألوقات التزام القائد ومن يعاونه بتنفيذ جميع األنشطة التي وردت بخطة العمل وذلك في امل .1

الحرص على توفر قدر مناسب من املرونة خالل املراحل املختلفة لتنفيذ األنشطة الواردة بخطة العمل وذلك من خالل إجراء التعديل أو  .2

ً  ة .دو  أي تغييرات طارئة وغير متوقعالتغيير املناسب في أحد تفاصيل النشاط الوارد بالخطة عند ح

 

وذلعك لقيعاس معدى أو درجعة نجعاح أو فشعل  قياس النتائج اليت ترتتب على تنفيذ خطة العمفل باسفتخدام املؤشفرات املناسفبة    وفي هذه املرحلة يتم 

ف بهالقائد في تنفيذ 
ّ
ًا : ا يف مثل هذه احلاالت ومن أمثلتهوهناك العديد من املؤشرات اليت ميكن استخدامها . املهمة التي كل

ًي . املحلاختفاء أعرا  املشكلة التي يعاني منها املجتمع  .1

ًي . عانون من املشكلة باملجتمع املحلالنخفا  الواض  في عدد األفراد الذين ي .2

ًة . وضاع والظروف ذات الصلة باملشكلتحسن اأًل .3

ًة . يام بها في سبيل حل املشكلّم القزيادة درجة مشاركة األهالي في املجتمع املحلي في األنشطة املختلفة والجهود التي ت .4

ًه . ختلفة للمجتمع املحلي لحل مشاكلزيادة درجة تعبئة وحشد املصادر امل .5

 

في برامج وأنشطة ومشروعات التنمية في  مراجعة مجيع اخلطوات السابقة للتوصل إىل تقدير نهائي عن درجة جناح إدماج القادةفي هذه املرحلة يتم 

ًي . املحلاملجتمع 

عنعد إسعناد مهمعة  تفيد هذه املراجعة يف حتديد نقاط الضعف أو جوانب الفشل يف تنفيذ املهمة القيادية مبا يفؤدي إىل تعفديل اخلطفوات املسفتقبلية    و

ً.  أخرى لنفس القائد أو قادة آخرين

ً
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ًةمجال ديناميات الجماع .3ًععلم الجتما .2ًي علم النفس الجتماع .1

ًيعلم الجتماع التنظيم .5ًةعلم السياس .4

 ًة . هر لتحقيق وظيفة مهّمة ألّي جماعتظ حاجة اجتماعية القيادة

 ص . الت التأثري واالستجابة بني أشخاأطراف معينة وتبادل حماوعملية تفاعل يتم يف سياقها املبادرة من  عّرف القيادة بشكل عام بأنهاُت 
 حيوزها فرد أو مجاعة، على التأثريتلك القدرة اليت  يقصد بالسلطة يف مفهومها االجتماعي .  
 ( . املعلومات، سلطة  ، السلطة املرجعية ، سلطة الخبرة ، السلطة الشرعية ، سلطة اإلجبار سلطة اإلثابة) أسس بناء السلطة الفرديةً

 ًي( . ، بناء حلقي أو دائًر جماعات، بناء متعّدد ال ، بناء متعّدد األفراد البناء الهرمي) األمناط املختلفة لبناء السلطة

 ًل( . ، عملية اتصا ، أتباع ، قائد تفاعليموقف ) ةملكونات األساسية لظاهرة القيادا

 (ًيلديمقراطي، األوتوقراطي، والفوضًوا)ي : جد ثالثة أمناط رئيسية للقيادة هتو  .ً

 ًر( . ، اتخاذ القرا يل من البدائل، تقويم كل بد ، وضع الحلول البديلة ، التشخيص تحديد الهدف) ر :مراحل عملية اختاذ القرا

ًلوإدارة رأس املاًيف التكنولوجياتوظًاملهاممتابعة أداء ًالسيطرة على األفرادًالتصالًالتنظيمًالتخطيط

ًمتنشيط دافعتيهم إلنجاز املهاًدحههم على بذل الجهًتوجيههمًالتنسيق بين األفراد

 في مسار الحياة القتصادية والجتماعية والثقافية في  إحداث تغيريات قد تكون بنائية و/أو وظيفية تستهدف برامج ومشروعات التنمية احمللية

ًخ .. وانخفا  مستوى الوعي.........ال املجتمع املحلي، من أجل التخلص من أوضاع غير مرغوب فيها كالفقر والبطالة واألمية

 يعلى أساس وظيفت النشاط التنموي يف كل جماال ضرورة تفعيل البناء القيادي يف السياق احمللي  .ً

 ة : ملية القيادهناك العديد من التصنيفات للنظريات أو األمناط األساسية املختلفة لتفسري ع
 ( . 4في التصنيف األول )محاضرة ة النظرية النتقالي تبدأ من نظريات الرجل العظيم وصول إلىً

 ( . 5في التصنيف الثاني )محاضرة  نظريات القيادة املشروطة وصول إلى السماتنظرية الرجل العظيم أو نظرية  تبدأ منً

 ي :ب أن تتوفر فيه نلخصها يف ما يلوجود شروط جي : 
ًيالعنصر املكان منطقة جغرافية، وتمثل .2ًيمجموعة من األشخاص ويمثل العنصر الديموغرافي أو السكان .1

العنصعععر السعععيكولوجي الثقعععافي، كالععععادات  روابعععط مشعععتركة ويمثعععل .4ًيالعنصر السوسيولوجي أو الجتماعل تفاعل اجتماعي ، ويمث .3

ًفوالتقاليد والقيم والعقائد واألماني واألهدا

ًة  الجماعات النظامية والجماعات الالنظامي .2ًة الجماعات األولية والجماعات الثانوي .1

ًة  الجماعات الدائمة والجماعات املؤقت .4ًةالخارجي الجماعات الداخلية والجماعات .3

ًةالجماعات الطوعية )الختيارية( والجماعات اإلجباري .6ًة  الجماعات الريفية والجماعات الحضري .5
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ًة .املوارد املجتمعية ، املوارد الطبيعية ، املوارد البشري ةمفهوم املوارد التنموي

ًنالتنمية القاعدية، منهجية التمكيالتنمية الفوقية ،  ةمفهوم املناهج التنموي

ه، يقععععوم بهععععا أبنععععاؤه بععععنهج عملّيععععة تغييععععر ارتقععععائي، مخطععععط للنهععععو  الشععععامل واملتكامععععل لجميععععع نععععوا ي الحيععععاة فيعععع يمفهوم تنمية اجملتمع احملّل

ًيديمقراط

نسيقية املراحل التخطيطية والتأهدافها خالل  قيام بعمليات هذه التنمية وحتقيقوجود تنظيم رئيسي يتوّلى اليتطلب االشتغال بتنمية اجملتمع احمللي 
 .ة والتنفيذية والتقوميي

ويمكععن أن تمععّس التنميععة املحليععة املجععالت الجتماعيععة  (اجتاهففات األفففراد تغففيري ) ًامعنويففأو  (االقتصففاديفففع املسففتوى  ر) ًاماديففإحففداث التغففيري  

ًة . والصحية والعمراني والقتصادية والثقافية

ًنالشخصيي باآلخريلشفاهي ، التصال مهارة الستماع ، مهارة التصال ا السمات واملهارات االتصالية .1

 ة السمات واملهارات واخلربات الفني .2

 (  عمهارة اتخاذ القرار، مهارات التنسيق ، مهارات إدارة الصرا) السمات واملهارات اخلاصة بإدارة أنشطة وبرامج التنمية احمللية .3
ها، مهارات تحليل مهارات إدارة الوقت، مهارات تنمية القوة الشخصية مهارات إدارة الذات .4

ّ
ًم، مهارات التعلاملشكالت وحل

ًلملفاهيم ، مهارة استشراف املستقبمهارة البتكار ، مهارة قبول املخاطرة املحسوبة ، مهارة بناء ا مهارات إدارة التحديث واالبتكار .5

  بالك" لشعععبكة اإلداريعععة لعععع"ا ،"صاملعععديرين ""، و نظريعععة معععاك جريجعععور ععععن املعععديرين "س نظريعععة العععدور،) ةالقيفففادة وففففق النظريفففات السفففلوكي

ً .  "ًنو"موتًو

 ةالقيادة باملشارك .ً

 ًة( . متغيرات تؤثر في القيادة املوقفيستة ) ةالقيادة املوقفي

ً. رقدرة القيادات املحلية على التأثي .2ً .ت محورا لالتصاًلالقيادات املحلية تعتبر  .1

ً. ةأهمية دور القيادات املحلية في نشر وتبني املبتكرات الحديث .4ً. ةالقيادات املحلية تمثل جماعات مرجعي .3

ً. تالقادة املحليون يمثلون عامال مساعدا في تيسير التصاًل .6ً. تإضفاء الشرعية إلى البرامج واملشروعا .5

اسععععععععتحالة قيععععععععام وكععععععععالء التغييععععععععر )املرشععععععععد أو أخصععععععععائي التنميععععععععة(  .7

ً. ربالتصال املباش

إمكانيععععععة العتمعععععععاد علععععععى القائعععععععد املحلعععععععي كمسععععععاعد وشعععععععبيه لوكيعععععععل  .8

ً. فالتغيير املحتًر

ً.ة ديد املشكلة أو الحاجة أو املهّمًتعريف وتح .1

ً. ة ناسبة لحل املشكلة وإنجاز املهماألهداف أو البدائل املمكنة واملتحديد واختيار  .2

ً.ة / القادة املناسبين للهدف واملهماختيار القائد  .3
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ً.ة والتدريب للقادة على أداء املهم الدفع وبناء القدرات .4

ً.ف فيذ املهمة وتحقيق األهداتطوير خطة للعمل لتن .5

ًف( . تنفيذ خطة العمل )تحت اإلشرا .6

ً.ج وتقدير اآلثار والنتائقياس  .7

ً. التقويم وإعادة النظر .8

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـمـت بـحـمـد اهلل .. 

 ي لكم بالتوفيق دعوات

 حـلـم الـمـشـاعـر  


