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تعریف وأھمیة القیادةتعریف وأھمیة القیادة

ØØیوجھیوجھ  أنأن  الفردالفرد  یستطیعیستطیع  بواسطتھابواسطتھا  التىالتى  العملیةالعملیة  بوصفھابوصفھا  القیادةالقیادة  ""ھیمانھیمان""  یعرفیعرف  
    ..اآلخریناآلخرین  وسلوكوسلوك  مشاعرمشاعر  فىفى  یؤثریؤثر  وأنوأن  یتحكمیتحكم  وأنوأن

ØØالقیاداتالقیادات  تحدثھتحدثھ  الذىالذى  النوعالنوع  ذلكذلك  منمن  مباشرمباشر  غیرغیر  تأثیرًاتأثیرًا  یكونیكون  قدقد  ھناھنا  والتأثیروالتأثیر  
    أحادیثأحادیث  طریقطریق  عنعن  مباشرمباشر  تأثیرًاتأثیرًا  أوأو  ،،  وفنانینوفنانین  علماءعلماء  منمن  للمجتمعللمجتمع  الفكریةالفكریة
..  اللقاءاتاللقاءات  أوأو  الشخصیةالشخصیة  المواجھةالمواجھة

ØØتدتد""  ویعرضویعرض  TeadTead""  الذىالذى  النشاطالنشاط  ذلكذلك  ھىھى  القیادةالقیادة""  أنأن  فیقولفیقول  المفھومالمفھوم  لھذالھذا  أیضًاأیضًا  
..  ""مرغوبمرغوب  ھدفھدف  تحقیقتحقیق  فىفى  التعاونالتعاون  لھملھم  لیتسنىلیتسنى  الناسالناس  فىفى  التأثیرالتأثیر  إلىإلى  یؤدىیؤدى



وتعود أھمیة القیادة إلى دورھا الھام فىوتعود أھمیة القیادة إلى دورھا الھام فى

..الزراعالزراع  بقیةبقیة  إلىإلى  الزراعیةالزراعیة  والمعلوماتوالمعلومات  الخبراتالخبرات  وتوصیلوتوصیل  نقلنقل  ))١١((
  النظامالنظام  خاللخالل  منمن  البحثالبحث  جھاتجھات  إلىإلى  الزراعالزراع  تواجھتواجھ  التىالتى  والعقباتوالعقبات  المشكالتالمشكالت  نقلنقل  ))٢٢((

..المختلفةالمختلفة  مستویاتھمستویاتھ  فىفى  یمثلونیمثلون  الذىالذى  اإلرشادىاإلرشادى
    السیاساتالسیاسات  وتخطیطوتخطیط  وضعوضع  وفىوفى  القراراتالقرارات  فىفى  الزراعالزراع  إشراكإشراك  فىفى  المساھمةالمساھمة  ))٣٣((

..اإلرشادیةاإلرشادیة  والبرامجوالبرامج
..النشاطالنشاط  ھذهھذه  لقاءلقاء  أجرًاأجرًا  یأخذونیأخذون  والوال  متطوعونمتطوعون  القادةالقادة  ھؤالءھؤالء  أنأن  ))٤٤((
..المحلىالمحلى  المستوىالمستوى  علىعلى  الرأىالرأى  تغییرتغییر  عملیةعملیة  فىفى  تسرعتسرع  أنھاأنھا  ))٥٥((



  نظریات ومصادر القیادةنظریات ومصادر القیادة

ØØالقیادةالقیادة  ظاھرةظاھرة  فسرتفسرت  التىالتى  النظریاتالنظریات  ألھمألھم  عرضعرض  اآلتىاآلتى:: - -
        ::  السماتالسمات  نظریةنظریة  --أأ
ØØرجالرجال  ظھورظھور  متكررةمتكررة  بصورةبصورة  تتیحتتیح  االجتماعیةاالجتماعیة  الحیاةالحیاة  أنأن  تفترضتفترض  النظریةالنظریة  وھذهوھذه  

  عنعن  القادةالقادة  تمیزتمیز  وخصائصوخصائص  صفاتصفات  وھىوھى  عادیةعادیة  غیرغیر  وخصائصوخصائص  ممیزاتممیزات  لھملھم
  القیادةالقیادة  ھذهھذه  مثلمثل  أھمیةأھمیة  وتبدووتبدو  ،،  التأثیرالتأثیر  علىعلى  القدرةالقدرة  ،،  السیطرةالسیطرة  ،،  الذكاءالذكاء  مثلمثل  غیرھمغیرھم
    والثروةوالثروة  والنسبوالنسب  والحسبوالحسب  الجسمانیةالجسمانیة  الضخامةالضخامة  تلعبتلعب  حیثحیث  النامیةالنامیة  المجتمعاتالمجتمعات  فىفى

..  غیرھمغیرھم  منمن  القادةالقادة  تحدیدتحدید  فىفى  كبیرًاكبیرًا  دورًادورًا  االجتماعیةاالجتماعیة  السماتالسمات  منمن  وغیرھاوغیرھا  والجاهوالجاه



نظریات ومصادر القیادةنظریات ومصادر القیادة

::  الموقفیةالموقفیة  النظریةالنظریة  --بب
ØØللظاھرةللظاھرة  أنأن  حیثحیث  ،،  خاصةخاصة  سماتسمات  ذاتذات  قیادةقیادة  یتطلبیتطلب  موقفموقف  كلكل  أنأن  وملخصھاوملخصھا  

  نوعنوع  فإنفإن  األساساألساس  ھذاھذا  وعلىوعلى  ..  التابعیینالتابعیین  ،،  الموقفالموقف  ،،  القائدالقائد  ::  ثالثةثالثة  عناصرعناصر  القیادیةالقیادیة
  النظریةالنظریة  لھذهلھذه  تبعاتبعا  یشترطیشترط  والوال  تحقیقھاتحقیقھا  نریدنرید  التىالتى  الرغبةالرغبة  أوأو  بأھدافھابأھدافھا  یتحددیتحدد  القیادةالقیادة
  جھیرجھیر  شخصاشخصا  ماما  موقفاموقفا  یتطلبیتطلب  فقدفقد  ..  آخرآخر  موقفموقف  الىالى  نقلنقل  إذاإذا  القائدالقائد  نفسنفس  نجاحنجاح

  علىعلى  قادرقادر  متزنمتزن  ھادْىھادْى  شخصشخص  إلىإلى  یحتاجیحتاج  آخرآخر  موقفموقف  أنأن  حینحین  فىفى  الصوتالصوت
    ..السھلالسھل  واالتصالواالتصال  اإلیضاحاإلیضاح



نظریات ومصادر القیادةنظریات ومصادر القیادة

  --::الوظیفیةالوظیفیة  النظریةالنظریة  --جج
ØØبمعنىبمعنى  أوأو  القیادىالقیادى  الموقفالموقف  عنعن  الناشئالناشئ  التفاعلىالتفاعلى  البنیانالبنیان  علىعلى  النظریةالنظریة  تركزتركز  وھناوھنا    

  للقیادةللقیادة  الدورالدور  تفسحتفسح  النظریةالنظریة  ههھذھذ  ھدفھاھدفھا  تحقیقتحقیق  إلىإلى  الجامعةالجامعة  تقودتقود  التىالتى  األنشطةاألنشطة  آخرآخر
..معینمعین  لمجتمعلمجتمع  العضوىالعضوى  البنیانالبنیان  فىفى  دورھادورھا  تلعبتلعب  أنأن  فىفى  الجماعیةالجماعیة



نظریات ومصادر القیادةنظریات ومصادر القیادة

::القیادىالقیادى  المھارىالمھارى  الخلیطالخلیط  نظریةنظریة  - - دد
ØØفنیةفنیة((  أساسیةأساسیة  ثالثثالث  مھاراتمھارات  توفیرتوفیر  ضرورةضرورة  عنعن  بھابھا  لیعبرلیعبر  ""جامعجامع..دد""  وأوردھاوأوردھا  ،،  

    رئیسرئیس((  والمثالوالمثال  القیادىالقیادى  موقعھموقعھ  وفقوفق  تتفاوتتتفاوت  ینتسبینتسب  قائدقائد  لكللكل  ))اتصالیةاتصالیة  ،،  إداریةإداریة
  یتوفریتوفر  أنأن  وینبغىوینبغى  موضوعموضوع  فىفى  ))إدارةإدارة  مجلسمجلس  رئیسرئیس  ،،  إداریةإداریة  شئونشئون  رئیسرئیس  ،،  عمالعمال
    االتصالیةاالتصالیة  المھارةالمھارة  منمن  وقدروقدر  ،،  مناسبةمناسبة  إداریةإداریة  ومھارةومھارة  عالیةعالیة  فنیةفنیة  مھارةمھارة  لألوللألول

..وھكذاوھكذا........



نظریات ومصادر القیادةنظریات ومصادر القیادة

ØØأساسیاتأساسیات  عنعن  مؤلفھمؤلفھ  فىفى  ""العادلىالعادلى  ""  أوردھاأوردھا  فقدفقد  القیادةالقیادة  بمصادربمصادر  یتصلیتصل  فیمافیما  أماأما  
--::  التالىالتالى  النحوالنحو  علىعلى  الریفیةالریفیة  القیادةالقیادة

::  الشخصیةالشخصیة  السماتالسمات  - - ١١
ØØالسماتالسمات  ضوءضوء  فىفى  تفسرتفسر  ربماربما  القیادةالقیادة  بأنبأن  االعتقاداالعتقاد  علىعلى  تعتمدتعتمد  النظریةالنظریة  ھذهھذه  

..  یتبعیتبع  والجھلوالجھل  یقودیقود  الذكاءالذكاء  بأنبأن  اعتقاداعتقاد  وھناكوھناك  الذكاءالذكاء  مثلمثل  للقائدللقائد  الشخصیةالشخصیة
::  التـــــــــــــــــراثالتـــــــــــــــــراث  - - ٢٢
ØØععجمیجمی  فىفى  الملكیةالملكیة  النظمالنظم  فىفى  كماكما  القیادةالقیادة  أساسأساس  ھىھى  الوراثةالوراثة  بأنبأن  قائلقائل  مبدأمبدأ  ھناكھناك  

  كانكان  سواءسواء  --  التفوقالتفوق  أوأو  --  األسبقیةاألسبقیة  مثلمثل  التراثالتراث  منمن  آخرآخر  نوعنوع  وھناكوھناك  العالمالعالم  أنحاءأنحاء
..  البدائیةالبدائیة  المجتمعاتالمجتمعات  فىفى  أیضاأیضا  سائدسائد  الوراثةالوراثة  وعاملوعامل  الخدمھالخدمھ  أوأو  السنالسن  فىفى



نظریات ومصادر القیادةنظریات ومصادر القیادة

::السحریةالسحریة  القوةالقوة  نظریةنظریة  - - ٣٣
ØØالناسالناس  بعضبعض  بھابھا  یتمتعیتمتع  التىالتى  القیادةالقیادة  بحریةبحریة  یعقدونیعقدون  الناسالناس  منمن  كثیركثیر  نجدنجد  إنناإننا..
::  الصدفــــــةالصدفــــــة  نظریةنظریة  - - ٤٤
ØØیتصادفیتصادف  منمن  بھابھا  ویقومویقوم  تقعتقع  القیادةالقیادة  مسئولیةمسئولیة  أنأن  نجدنجد  المناسباتالمناسبات  منمن  كثیركثیر  فىفى  

    السماتالسمات  تنقضھمتنقضھم  قدقد  ھؤالءھؤالء  أنأن  رغمرغم  معینمعین  ووقتووقت  معینمعین  مكانمكان  فىفى  وجودھموجودھم
  ولكنولكن  تراثتراث  لھملھم  ولیسولیس  الحتمىالحتمى  وجودھموجودھم  یتطلبیتطلب  معینمعین  موقفموقف  یخلقھمیخلقھم  ولمولم  الشخصیةالشخصیة
..  صدفھصدفھ  نتیجةنتیجة  ھىھى  إنماإنما  قیاداتھمقیاداتھم



نظریات ومصادر القیادةنظریات ومصادر القیادة

::العالیةالعالیة  المكانةالمكانة  أوأو  الھیمةالھیمة  - - ٥٥
ØØمجموعتھمجموعتھ  فىفى  األفراداألفراد  منمن  إعجابإعجاب  موضعموضع  یجعلھیجعلھ  ھذاھذا  فإنفإن  فائدافائدا  كونھكونھ  اإلنساناإلنسان  إنإن  

  منمن  جزءًاجزءًا  تصبحتصبح  المكانھالمكانھ  ھذهھذه  وإنوإن  عالیةعالیة  مكانةمكانة  یكتسبیكتسب  القائدالقائد  فإنفإن  وبالتالىوبالتالى
..المستقبلالمستقبل  فىفى  قائدًاقائدًا  یكونیكون  ألنألن  فرصتھفرصتھ  منمن  وتزیدوتزید  شخصیتھشخصیتھ



نظریات ومصادر القیادةنظریات ومصادر القیادة

::القیادةالقیادة  فىفى  الرغبةالرغبة  إلىإلى  الحاجةالحاجة  - - ٦٦
ØØالعواملالعوامل  معظممعظم  تھملتھمل  القیادةالقیادة  مصادرمصادر  عنعن  الدراساتالدراسات  منمن  كثیركثیر  أنأن  ""ھیمانھیمان""  یقولیقول  

  تدفعھتدفعھ  والتىوالتى  القائدالقائد  لدىلدى  التىالتى  والطموحوالطموح  والرغبةوالرغبة  والحاجةوالحاجة  الدافعالدافع  مثلمثل  السیكلوجیةالسیكلوجیة
--::فىفى  تتلخصتتلخص  المصادرالمصادر  ھذهھذه  علىعلى  تعلیقتعلیق  ولناولنا  ..السیطرةالسیطرة  إلىإلى
ØØالمھاراتالمھارات""  ھوھو  یكونیكون  أنأن  ینبغىینبغى  ناجحةناجحة  لقیادةلقیادة  والمأمونوالمأمون  الشرعىالشرعى  المصدرالمصدر  إنإن  

  القائد،القائد،  اختیاراختیار  مثلمثل  القیادىالقیادى  الموقفالموقف  والمتطلباتوالمتطلبات  خصائصخصائص  یتحددیتحدد  حیثحیث  ""المحدودةالمحدودة
  والمھمةوالمھمة  للموقفللموقف  المالئمةالمالئمة  الشروطالشروط  تلكتلك  لھلھ  تتوفرتتوفر  الذىالذى  القائدالقائد  یختاریختار  ثمثم  ومنومن
..القیادیةالقیادیة



أنماط السلوك القیادىأنماط السلوك القیادى

ØØ ھذه ھذه . . ھناك ثالث أنواع من القیادة تشیع الكتابة والتعلیق عنھا بین المتخصصین ھناك ثالث أنواع من القیادة تشیع الكتابة والتعلیق عنھا بین المتخصصین
::األنواع ھى األنواع ھى 

    ::القیادة األوتوقراطیة القیادة األوتوقراطیة - - ١١
ØØ وتظھر عندما تركز السلطة فى ید واحدة ، بوصغھا مصدرا للقرار ویوجھ ھذا وتظھر عندما تركز السلطة فى ید واحدة ، بوصغھا مصدرا للقرار ویوجھ ھذا

الشخص صاحب القرار باقى األفراد فیتلقون منھ األوامر والتعلیمات وتعتبر  الشخص صاحب القرار باقى األفراد فیتلقون منھ األوامر والتعلیمات وتعتبر  
. . مسئولیتھم مباشرة أمامھمسئولیتھم مباشرة أمامھ

ØØ والقائد السلطوى فى ھذا النوع من القیادة ھو مصدر الجزاء واإلثابھ ویوصف والقائد السلطوى فى ھذا النوع من القیادة ھو مصدر الجزاء واإلثابھ ویوصف
عادًة مثل ھذا القائد بقلب الدیكتاتوریة أو القائد المتسلط حیث یتحكم فى حركة عادًة مثل ھذا القائد بقلب الدیكتاتوریة أو القائد المتسلط حیث یتحكم فى حركة 

الجماعة الجماعة 



أنماط السلوك القیادىأنماط السلوك القیادى

    ::القیادة األوتوقراطیة القیادة األوتوقراطیة - - ١١
ØØفىفى  یعتقدیعتقد  التىالتى  األغراضاألغراض  أوأو  الشخصیةالشخصیة  أغراضةأغراضة  وتجاهوتجاه  نواهنواه  وفقوفق  ویحركھاویحركھا  

  ظھورظھور  فرصةفرصة  منمن  الجماعةالجماعة  تحومتحوم  أنھاأنھا  القیادةالقیادة  ھذهھذه  مظاھرمظاھر  أخبارأخبار  ومنومن  سالمتھاسالمتھا
    ..الجددالجدد  القادةالقادة  أوأو  الثانىالثانى  الصفالصف

ØØأنھأنھ  یعتقدیعتقد  الذىالذى  تفاھمھاتفاھمھا  منمن  والتقلیلوالتقلیل  الجماعةالجماعة  تفككتفكك  علىعلى  یحرصیحرص  ھناھنا  القائدالقائد  أنأن  كماكما  
..علیھعلیھ  خطرخطر  مصدرمصدر



أنماط السلوك القیادىأنماط السلوك القیادى

::القیادة الدیمقراطیة القیادة الدیمقراطیة   - - ٢٢
ØØألنفسھمألنفسھم  األفراداألفراد  بحكمبحكم  المعروفةالمعروفة  الدیمقراطیةالدیمقراطیة  المبادئالمبادئ  أساسأساس  علىعلى  تقومتقوم  قیادةقیادة  وھىوھى  

  فىفى  منھممنھم  اآلخریناآلخرین  ویشتركویشترك  ھھتنسیقیتنسیقی  إشرافیةإشرافیة  بوظیفةبوظیفة  یقومیقوم  ھناھنا  والقائدوالقائد  ..  بأنفسھمبأنفسھم
    ..  القرارالقرار  وضعوضع

ØØواتخاذواتخاذ    مشاكلھممشاكلھم  علىعلى  التعرفالتعرف  فىفى  الجماعةالجماعة  الدیمقراطىالدیمقراطى  القائدالقائد  یساعدیساعد  ماما  وعادًةوعادًة  
  األعباءاألعباء  یوزعیوزع  بلبل  وحدهوحده  بالسلطةبالسلطة  یستأثریستأثر  أالأال  علىعلى  القائدالقائد  ھذاھذا  ویحرصویحرص..  قراراتھمقراراتھم
..مستقبًالمستقبًال  القیادةالقیادة  لتولىلتولى  بھیئتھابھیئتھا  معاونةمعاونة  قیاداتقیادات  علىعلى



أنماط السلوك القیادىأنماط السلوك القیادى

::القیادة الفوضویة القیادة الفوضویة   - - ٣٣
ØØالعملالعمل  وتنسیقوتنسیق  إدارةإدارة  علىعلى  قادرینقادرین  غیرغیر  قیادیةقیادیة  مراكزمراكز  فىفى  رجاًالرجاًال  تفرزتفرز  وھىوھى  ،،  

  فىفى  عادًةعادًة  القائدالقائد  ھذاھذا  مثلمثل  ویفشلویفشل  ..السلبىالسلبى  بالقائدبالقائد  القادةالقادة  منمن  النوعالنوع  ھذاھذا  ویسمىویسمى
  ھذاھذا  یستمریستمر  الال  وعادةوعادة  أھدافھاأھدافھا  تحقیقتحقیق  فىفى  وبالتالىوبالتالى  الجماعةالجماعة  حركةحركة  علىعلى  السیطرةالسیطرة
..تریدهتریده  الذىالذى  الھدفالھدف  إلىإلى  الجماعةالجماعة  یقودیقود  جدیدجدید  بقائدبقائد  یستبدلیستبدل  بلبل  طویلةطویلة  مدةمدة  القائدالقائد



  طرق اكتشاف القادةطرق اكتشاف القادة

ØØ طرق الكتشاف القادة منھاطرق الكتشاف القادة منھا" " الخولىالخولى""یذكر یذكر::--
::طریقة المناقشة طریقة المناقشة   - - ١١
ØØ  یمكن خالل االجتماعات المنعقدة لمناقشة موضوعات وسائل تھم المجتمع المحلى  یمكن خالل االجتماعات المنعقدة لمناقشة موضوعات وسائل تھم المجتمع المحلى

ككل أن یتعرف المرشد الزراعى على األشخاص الذین  لدیھم آراء ومعارف ككل أن یتعرف المرشد الزراعى على األشخاص الذین  لدیھم آراء ومعارف 
..وقدرات ممیزةوقدرات ممیزة

ØØوھذا قد یعطیھ وھذا قد یعطیھ . . فالمناقشات تشجع القلة المرتقب على الظھور والتعبیر عن آرائھفالمناقشات تشجع القلة المرتقب على الظھور والتعبیر عن آرائھ
..بالتالى ثقة أكبر لتقبل مركز قیادى معین ویفرزه كقائد لھ مكانتھ وأھمیتھبالتالى ثقة أكبر لتقبل مركز قیادى معین ویفرزه كقائد لھ مكانتھ وأھمیتھ



طرق اكتشاف القادةطرق اكتشاف القادة

: : طریقة الحلقات الدراسیةطریقة الحلقات الدراسیة  - - ٢٢
ØØ فى ھذه الطریقة تقسم الجماعات الكبیرة إلى جماعات صغیرة لتدارس الموقف فى ھذه الطریقة تقسم الجماعات الكبیرة إلى جماعات صغیرة لتدارس الموقف

المتعلق ببرنامج معین أو مشاكل تھم المجموع ، وفى ھذه الجماعات الصغیرة المتعلق ببرنامج معین أو مشاكل تھم المجموع ، وفى ھذه الجماعات الصغیرة 
تظھر القیادات بین األشخاص الذین یتخذون مسئولیات محددة داخل الجماعات تظھر القیادات بین األشخاص الذین یتخذون مسئولیات محددة داخل الجماعات 

وبھذه الطریقة یتمكن المرشدون من تحدید القیادات التى تظھر كفاءة  وبھذه الطریقة یتمكن المرشدون من تحدید القیادات التى تظھر كفاءة  . . الصغیرةالصغیرة
..فى أداء المسئولیات الموكولة إلیھم فى أداء المسئولیات الموكولة إلیھم 

ØØوعادة ما یأخذ المرشد الزراعى دور المراقب أو رائد المناقشة بھذه الحلقاتوعادة ما یأخذ المرشد الزراعى دور المراقب أو رائد المناقشة بھذه الحلقات..



طرق اكتشاف القادةطرق اكتشاف القادة

: : مالحظ أو مراقب الجماعةمالحظ أو مراقب الجماعة  - - ٣٣
ØØ یقوم المرشد الزراعى فى ھذه الطریقة بمراقبة أوضاع المجتمع المحلى أو یقوم المرشد الزراعى فى ھذه الطریقة بمراقبة أوضاع المجتمع المحلى أو

جماعة معینة أثناء قیامھم بمھمة خاصة أو فى مواقف محددة وبذلك یتاح لھ جماعة معینة أثناء قیامھم بمھمة خاصة أو فى مواقف محددة وبذلك یتاح لھ 
..فرصة تحدید بعض األشخاصفرصة تحدید بعض األشخاص



طرق تحدید القادة طرق تحدید القادة 

ØØ وھناك ثالث طرق إجرائیة تناولتھا أبحاث االتصال لتحدید القادة وھى وھناك ثالث طرق إجرائیة تناولتھا أبحاث االتصال لتحدید القادة وھى::
::طریقة التقدیر الذاتى طریقة التقدیر الذاتى   --أأ
ØØ وفى ھذه الطریقة یتم سؤال المستجوب عن میل اآلخرین للنظر إلیھ باعتباره قائد وفى ھذه الطریقة یتم سؤال المستجوب عن میل اآلخرین للنظر إلیھ باعتباره قائد

ھل یلجأ إلیك األفراد طلبا للنصح واإلرشاد ؟ ثم وھل ھل یلجأ إلیك األفراد طلبا للنصح واإلرشاد ؟ ثم وھل : : ، كأن یسأل المستجوب ، كأن یسأل المستجوب 
..یأتون إلیك أكثر من األشخاص اآلخرین ؟ مثال یأتون إلیك أكثر من األشخاص اآلخرین ؟ مثال 

ØØ وتعتمد ھذه الطریقة على دقة المستجوب فى تقدیر شخصیتھ وتصوره لذاتھ وتعتمد ھذه الطریقة على دقة المستجوب فى تقدیر شخصیتھ وتصوره لذاتھ
وتكون ھذه الطریقة مالئمة فى حالة االستجواب العشوائى البسیط فى األنظمة وتكون ھذه الطریقة مالئمة فى حالة االستجواب العشوائى البسیط فى األنظمة 

. . االجتماعیة الصغیرة والتى یتعذر فیھا إجراء القیاس اإلجتماعى االجتماعیة الصغیرة والتى یتعذر فیھا إجراء القیاس اإلجتماعى 



طرق تحدید القادةطرق تحدید القادة

) :) :القیاس اإلجتماعىالقیاس اإلجتماعى((الطریقة السوسیومتریة الطریقة السوسیومتریة   --بب
ØØ وتتضمن ھذه الطریقة إلقاء بعض األسئلة على المستجوبین من األشخاص الذین وتتضمن ھذه الطریقة إلقاء بعض األسئلة على المستجوبین من األشخاص الذین

یلجأون إلیھم للحصول على معلومات أو لطلب النصح واإلرشاد عن موضوع یلجأون إلیھم للحصول على معلومات أو لطلب النصح واإلرشاد عن موضوع 
ویكون القادة ھم أولئك األعضاء الذین یستقبلون ویكون القادة ھم أولئك األعضاء الذین یستقبلون . . معین كالمستحدثات الزراعیة معین كالمستحدثات الزراعیة 

..أكبر عدد من االختیارات الجماعیة أكبر عدد من االختیارات الجماعیة 
ØØ ولكى یكون ھذا القیاس دقیقا البد من استجواب عدد كبیر من الناس من أجل ولكى یكون ھذا القیاس دقیقا البد من استجواب عدد كبیر من الناس من أجل

انتخاب عدد صغیر من القادة ، ولذلك فھذا المقیاس یعتبر مالئما فى المجتمعات انتخاب عدد صغیر من القادة ، ولذلك فھذا المقیاس یعتبر مالئما فى المجتمعات 
..الصغیرة حیث یمكن استجواب جمیع أفراد المجتمع الصغیرة حیث یمكن استجواب جمیع أفراد المجتمع 



طرق تحدید القادةطرق تحدید القادة

) :) :الخبراءالخبراء((طریقة التحكیم طریقة التحكیم   --جج
ØØ وفى ھذه الطریقة یتم اختیار صفوة من ذوى الخبرة والذین لدیھم معرفة خاصة وفى ھذه الطریقة یتم اختیار صفوة من ذوى الخبرة والذین لدیھم معرفة خاصة

عن أنماط النفوذ والتأثیر فى المجتمع مثل العمدة ، ورئیس مجلس إدارة الجمعیة عن أنماط النفوذ والتأثیر فى المجتمع مثل العمدة ، ورئیس مجلس إدارة الجمعیة 
التعاونیة ، المرشد الزراعى ، أعضاء المجلس المحلى ثم یتم سؤال ھؤالء التعاونیة ، المرشد الزراعى ، أعضاء المجلس المحلى ثم یتم سؤال ھؤالء 

.  .  الخبراء لتحدید القادة فى موضوعات معینة الخبراء لتحدید القادة فى موضوعات معینة 
ØØ ویتطلب تقدیر الخبراء للقادة أن یكون الخبراء على معرفة تامة بالمستجوبین ویتطلب تقدیر الخبراء للقادة أن یكون الخبراء على معرفة تامة بالمستجوبین

.  .  وبأفراد مجتمعھم حتى یتمكنوا من تحدید القادة وبأفراد مجتمعھم حتى یتمكنوا من تحدید القادة 



  األنماط القیادیةاألنماط القیادیة

ØØ فى بحثھ عن القیادة الریفیة إلى تحدید األنماط القیادیة من خالل فى بحثھ عن القیادة الریفیة إلى تحدید األنماط القیادیة من خالل " " زھرانزھران""توصل توصل
أبعاد القدرة والرغبة والقبول ، والتى تعكسھا ثالث مداخل الختیار القادة ، وھى أبعاد القدرة والرغبة والقبول ، والتى تعكسھا ثالث مداخل الختیار القادة ، وھى 

، ومدخل ، ومدخل ) ) الرغبةالرغبة((، ومدخل التقدیر الذاتى ، ومدخل التقدیر الذاتى ) ) القبولالقبول((المدخل السسیومترى المدخل السسیومترى 
) .  ) .  القدرةالقدرة((التحكیم للقدرات القیادیة التحكیم للقدرات القیادیة 



األنماط القیادیةاألنماط القیادیة

ØØ ووفقا لمعیار توفر القدرة والرغبة والقبول یمكن تصنیف األفراد داخل أى ووفقا لمعیار توفر القدرة والرغبة والقبول یمكن تصنیف األفراد داخل أى
::النحو التالى النحو التالى مجتمع إلى أنماط قیادیة محددة على مجتمع إلى أنماط قیادیة محددة على 

%:مدى توفر كل من أبعاد النمط القيادى

القبولالرغبة القدرة

١٧.٦+++.قيادة مؤهلـــة 

٩.٤++-.قيادة مظهرية 

٣.٢+-+. قيادة عازفــة 

صفر+--.قيادة زائفـــة 

٢٧.١-++.قيادة مبعــدة 

٢٤.٧-+-.قيادة متسللـة 

٤.٧--+.قيادة متعالية 

١٤.١---.أتبــــــــــاع 


