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  القيادة الريفية بين القدرة والرغبة والقبول

  : مقدمة

قلها الذى ال يمكن ثالريفية أن للقيادات الريفية نفوذها وفى يقين القائمين على أمور التنمية  استقر  

 .العمل على جذب وإشراك تلك القيادات كواحد من أهم أولويات العمل اإلنمائي الريفيومن ثم إدرج . إغفاله

واإلقتصادية كالعمر تخطت نطاق الخصائص الشخصية واإلجتماعية  يراسة الخصائص القيادية والتد وأسهمت

واإلتجاهات نحو  )١٠(الوعىلمستويات تفصيلية لدراسة  )٧(، )٢(والدخل والمستوى التعليمي والمعيشي

  .فاهيم ومداخل إختيارهم، فى بلورة م )١٤(بل والقدرات اإلبداعية للقيادة  )١١(، والسلوك اإلتصالي)٩(التغيير

المصادر التى يستندون إليها  عنففيما يتصل بأسباب قبول الريفيون لقادتهم ، كشفت دراسات عديدة 

، والقبول والرغبة )١٥(، والذكاء والخبرة والتعليم )١٣( كالنفوذ والمكانة الرسميةوظهرت مصادر . فى اإلختيار

إختيار كلها مصادر تنسجم مع منطق تعدد مداخل  وهى. )٥(الجمعي باإلضافة للمشاركة والعمل  ،)١٧(والمكانة 

باإلضافة لمدخلى إتخاذ يومترى ، مدخل التقدير الذاتي ، مدخل الشهرة ، سشاع منها المدخل الس  القادة والتى

  .القرار والمشاركة المجتمعية

، أو  )١٣(الرسمي ات مدخالً واحداً للكشف عن خصائص القادة كالمدخلـوقد إتخذت بعض الدراس  

، فى الوقت  )١٢(، فضالً عن مدخل إتخاذ القرار )٤(الرأيقيادة ل ـ، أو مدخ)١(المدخل التخصصي القيادي 

الذى حاولت فيه دراسات أخرى أن تعني بالكشف عن التداخل والتشابك بين مداخل متعددة إلختيار القادة 

  . )٦(، )٣(الريفيين

حظه ، هو التداخل والتشابك بين أبعاد وث القيادة المحلية أن يالولعل من أهم ما يمكن لمستقرء بح

ولعل ذلك قد جاء كنتيجة طبيعية لكون المصادر القيادية بمثابة . خصائص ومصادر ومداخل إختيار القادة 

قد أثمر عن  الحرص على تلك المعاييروأن . معايير جمعية تبلور خصائص القيادة التى تختارها الجماعة

ومن هنا فإن التداخل والتساند الذى يميز ثلث األبعاد .  عينة لإلختيار تذكي تلك المعايير الجمعيةمداخل م

وتحاول هذه الدراسة . ووارداً  خصائص القادة ، ومصادر القيادة ومداخل إختيار القادة يبدو منطقياً :القيادية 

  .ى المصريةدراسة ميدانية بإحدى القرأن تعرض للعالقة بين تلك األبعاد فى 
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  : المشكلة البحثية

وقد فرض مجال . إختيارهمتتعرض هذه الدراسة لعالقة خصائص القادة بمصادرهم القيادية ومداخل     

الدراسة خطة بحثية تقوم على عدد من اإلعتبارات التى ينبغي الوقوف عليها فى سبيل إيضاح عمق البحث 

  .وإتساعه

كالسمات والتراث ، والمكانة  )١٦(القيادية التى طرحها الفكر القياديإستعانت الدراسة بعدد من المصادر -١

وقد تم تمثيل تلك . باإلضافة للمهارات المحددة  السحريةاإلجتماعية ، والرغبة فى القيادة ، والقوى 

حسن المظهر المصادر بعدد من الخصائص التى تبلور معايير جمعية للقيادة فالسمات تعكسها خصائص 

حيث تعبر إستجابات األفراد بإختيار .وهكذا . والتراث يعكسها كبر السن والتدين. الثقة بالنفس والذكاء و

  .تلك الخصائص عن األولوية التى يعطونها للمصادر القيادية التى تنبثق منها

 ويرى الباحث أن المداخل المختلفة التى إقترحت إلختيار القادة ، تعكس لحد بعيد الرغبة فى إستيعاب-٢

يومترى بالقبول سصائص محددة فالمدخل الرسمي مثالً يعني بالنفوذ والمكانة ، فى حين يعنى المدخل السخ

فالمعتقد أن تلك المداخل تستجيب لتوفر خصائص أساسية لقيادة وبشكل عام . والمشاركة المجتمعية وهكذا 

  .هى خصائص القدرة والرغبة والقبول

يومترى لبعد القبول ، يشاركه فى ذلك مدخل السمعة أو سالمدخل السوباألخص  أن معظم المداخل تستجيب -٣

حين ال يعكس  وعلى .بعد الرغبةمدخل التقدير الذاتي أقرب المداخل تعبيراً عن عد يفى حين  ، الشهرة

للقدرات التحكيم وتقترح الدراسة مدخل  ، المدخل الرسمي أو مدخل إتخاذ القرار بالضرورة بعد القدرة

  .ما ستحاوله الدراسة وهوالقيادية  ليعكس بعد القدرة )جسمية وعقلية وإتصالية (القيادية 

لقدرات ليومترى ، والتقدير الذاتي ، والتحكيم سهى المدخل السفإذا ما توفر لنا ثالث مداخل إلختيار القادة -١

القدرة والرغبة والقبول ، : تلك المداخل للخصائص القيادية الرئيسية مقابلةالقيادية ، فإنه يمكن لنا أن نتصور 

  :على النحو التالي

  

  خصائص قيادية                        مداخل إختيار                                                                      

  أساسية                                                                                                     القيادة  

  

 التحكم

السسيومترى

التقدير الذاتي

 القدرة

 القبول

 الرغبة
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اإلجابة على عدد من التساؤالت التى تمس الظاهرة القيادية بمجتمع البحث ، والتى باإلطار هذا لنا  ويسمح

   :تدور حول

  .ولـــوالرغبة والقبعلى إختيار قادتهم فى ضوء إكتمال معايير القدرة  مجتمعالمدى قدرة أفراد  

  ار هؤالء القادة فى ضوء تخلف معيار القبول عن الرغبة والقدرةمجتمع فى إختيالمدى رغبة أفراد  

  .الخ......ة ــدة أو العازفــالقيادات المبعوعن أثر إختيارات أفراد مجتمع البحث على ظهور  

  .الخ......ة ــدة أو العازفــوعن أثر تخلف إختيارات هؤالء األفراد على ظهور القيادات المبع 

ة واإلجتماعية دورها كمحددات إلختيار القيادات الشخصي الخصائصوإلى أى مدى تلعب إختالف  

  .والراغبة والقادرة قيادياً فى مجتمع البحث المقبولة

التى تحاول هذه الورقة أن تطرحها ، وهى كلها تقوم على أفتراض أساسي  أهم التساؤالتهى تلك 

قيادية معينة ،  القادة بمجتمع ما يؤثر على ترجيح مصادربأن تداخل وتساند خصائص ومصادر ومداخل 

  .معينةبالقدر الذى يعلى فيه من شأن محددات معينة للمرتبة القيادية فضالً عن عالقته بظهور أنماط قيادية 

  :أهداف البحث 

  .ع البحثــأهم مصادر القيادة الريفية بمجتمالتعرف على -١

  .التعرف على محددات المرتبة القيادية الريفية بمجتمع البحث-٢

  .إختيار القادة بظهور أنماط قيادية معينة بمجتمع البحثمداخل القة تعدد التعرف على ع-٣

  :األسلوب البحثي

، فى الفترة  و صوير بمحافظة اإلسماعيليةبهذه الدراسة من عينة عشوائية من زراع قرية أجمعت بيانات -١

إستخدام  وتم .العينة وقد تم اإلعتماد على اإلستبيان بالمقابلة الشخصية ألفراد.  ١٩٨٥-مايو-من أبريل

  -:يهـــمزارعاً ) ٨٥(والبالغ عددهم  ثالث مداخل أساسية إلختيار القادة بين أفراد العينة

  :الطريقة السسيومترية-أ

وقد إستخدمت تلك الطريقة بالشروط الواردة فى الكتابات اإلجتماعية وأسفر تطبيقها عن حصول   

. فى مجتمع البحث ) المقبولين(أهم القادة  واعتبرواات فأكثر فرداً فى مجتمع البحث على ثالث إختيار )٢٥(

  .فرداً غير مقبولين قيادياً) ٦٠(أفراد العينة يباق اعتبرفى حين 
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  :التقدير الذاتي- ب

 واستخدمتحيث طلب من كل مستبين أن يحدد مدى لجوء اآلخرين له طلباً للمشورة أو المساعدة   

على الترتيب لتعكس مدى تقدير كل مستبين  ٣،  ٢،  ١،  ٠بأوزان ) ، دائماًمطلقاً ، نادراً ،أحياناً (فئات 

  .ن قيادياًوفأكثر راغب) ٢(األفراد الذين حصلوا على أوزان  واعتبرلمرتبته القيادية 

  :التحكيم للقدرات القيادية-ج

للياقة البدنية كمستوى ا(ية مسجقائمة من عدد من الخصائص والقدرات القيادية ال حيث إستخدام الباحث  

أو قدرات إتصالية ) الحديث ، ومنطقية األفكاروفهم كمستوى الذكاء (وقدرات عقلية ) ومدى سالمة األعضاء

تم توحيده بين  )٨(دليل ترجيح مالئم وإستخدام الباحث ) كوضوح الصوت وسهولة التوصيل ، وطالقة التعبير(

، عقب لكل من تلك الخصائص والقدرات ) الضعيف-المتوسط-العالي(جامعي البيانات ، لتحكيم المستوى 

  .إجراء المقابلة لكل مستبين مباشرة

عدد من الخصائص الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية ألفراد عينة البحث وشملت هذه  ءايفتم إست-٢

العمر والمستوى التعليمي ، وحجم الحيازة ، ومستوى المعيشة ، واإلنفتاح ، التعرض : الخصائص 

  .لقياس المتغيرات السابقة ، وذلك )٨(مي وإستند إلى نفس الدليل الترجيحي السابق إستخدامه اإلعال

حيث إستخدم مربع كاى ، . تم إستخدام عدد من األساليب اإلحصائية المالئمة لتحقيق أهداف البحث -٣

  . البحثللتعرف على مدى معنوية الفروق بين المصادر القيادية لعينة وإختبار تحليل التباين 

  .كما إستخدم معامالت اإلرتباط البسيط ، والمتعدد لدراسة محددات المرتبة القيادية بمجتمع الدراسة

  :جـــالنتائ

  :المصادر القيادية الريفية بمجتمع البحث: أوالً -:المصادر القيادية الريفية بمجتمع البحث: أوالً 

  

الهدف البحثي األول تم إستخدام قائمة من الخصائص القيادية وطلب من كل مستبين أن يختار لتحقيق -

وقد إستخدم إختبار مربع كاى ) . وفقاً للطريقة السسيومترية(الثالثة فراد األئص التى دعته إلختيار الخصا

 نظريإعتماداً على توقع  ،ألفراد مجتمع البحث وفقاً لتكرارات إختيارهاللتعرف على الخصائص ذات األهمية 

على ) ٠.٠٥(داللة معنوية عند  ذاتحال وجود غالبية ) موجودة(هامة مفاده أن أى من تلك الخصائص تعد 

  . لترتيب تلك الخصائص وفق أعداد من إختارها من أفراد العينة) ١(ويعرض جدول  .األقل تؤيد إختيارها
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كبر السن والقوة الشخصية والخبرة والتدين هى الخصائص ويتضح من هذا الجدول أن خصائص 

برغم أن  وجود باقي الخصائص بداللة معنوية وحين لم يثبت. التى ثبت وجودها بداللة معنوية إحصائية

أكد أكثر من نصف العينة على أنهما من الخصائص ذات األهمية فى إختيار  فقدخاصتي مركز العائلة والتعليم 

  .القيادات الريفية

  :كما تم تضمين الخصائص القيادية السابقة فى ست من المصادر القيادية حيث عبر عن  

  )٤،  ١ـود بالبنــ(مصدر التـراث - ب  )١١،  ١٠،  ٨ود ـلبنبا(اتــــمصادر السم-أ

  )٦،  ٣بالبنود (مصدر المهارات المحددة -د  )١٢،  ٧،  ٥بالبنود (اإلجتماعية مصدر المكانة -ج

  )١٣،  ٢بالبنود (ةـمصدر القوى السحري-و  )٩بند (ادة ــــة فى القيـدر الرغبــمص-هـ

  :عنوية الخصائص القيادية بمجتمع البحثنتائج إختبار مربع كاى لم) ١(جدول 

  الخصائص  م

  :عدد من

  الخصائص

  :عدد من

لم إختارها

  يختارها
لم   إختارها  ٢كا

  يختارها
  ٢كا

  -  ٤٦  ٣٩  الثقة **١٨.٢ ١٨ ٦٧  كبر السن ١

  -  ٤٧  ٣٨  الرغبة**١١.٣ ٢٧ ٥٨  قوة الشخصية ٢

  -  ٤٨  ٣٧  حسن المظهر  **٧.٤ ٣٠ ٥٥  الخبرة ٣

  -  ٤٩  ٣٦  الذكاء  **٦.٢ ٣١ ٥٤  التدين ٤

  -  ٥٣  ٣٢  النفوذ ٢.٦ ٣٥ ٥٠  مركز العائلة ٥

  -  ٥٧  ٢٨  الهيبة - ٤٣ ٤٢  التعليم ٦

        - ٤٦ ٣٩  المنصب ٧

  ٠.٠٥دال عند مستوى *                               ٠.٠١عند مستوى دال** 

وقد ، بين أفراد العينة رات كل مصدر لمعنوية الفروق بين متوسطات عدد إختيا) ف(أجرى  إختبار قد و     

، األمر الذى يشير لوجود فروق دالة ) ٠.٠١(، وهى دالة عند ) ٩.٩(الجدولية قد بلغت ) ف(إتضح أن قيمة 

  ).٢(بين تلك المصادر القيادية بمجتمع البحث كما يظهر بجدول 

  إختبار تحليل التباين بين متوسطات المصادر القيادية نتائج) ٢(جدول 

  "ف"قيمة   أ.متوسط م  أ.مجموع م  درجات الحرية  ادر اإلختالفمص

  **٩.٩٧  ٣٩.٤  ١٩٧  ٥  المصادربين 

    ٣.٩  ٢٠٠٠  ٥٠٥  الخطأ التجريبي

    -  ٢١٩٦  ٥١٠  الكلي
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  ٠.٠١ال عند مستوى د** 

بين متوسطات المصادر الست  وقد تم حساب قيمة أقل فرق مستوى للتعرف على معنوية الفروق  

أن أهم المصادر القيادية قد جاءت على النحو التالي وفق متوسطاتها ) ٣(ح كما يظهر جدول وقد إتض.القيادية

وأخيراً الرغبة فى ، ثم المهارات المحددة التراث ، فالمكانة اإلجتماعية ، فالسمات ، فالقوى السحرية ، : 

التراث والذى عبر عنه  فما زال. وتعكس هذه النتيجة سيادة المصادر القيادية التقليدية بمجتمع البحث. القيادة 

وما زال لخصائص مركز العائلة . بمجتمع البحث بخصائص كبر السن والتدين فى مقدمة المصادر القيادية

ما ك .والمنصب والنفوذ والتى عبر عنها مصدر المكانة اإلجتماعية أهمية بالغة كأحد المصادر القيادية الرئيسية

بين متوسطات تقديرات  ث كان هو أهم مصادر التباين فى الفروقادر الترنتائج أقل فرق معنوى أن مص تشير

فى حين لم يثبت وجود داللة للفروق بين متوسطات بقيمة المصادر القيادية . المصادر القيادية المدروسة

   .بمجتمع البحث

  أقل فرق معنوى بين متوسطات المصادر القيادية) ٣(جدول 

  )ه(  )د(  )و( )أ( )ج( )ب(   المصدر

 ×  ٠.٩  ٢.٠٤  ٢.١ ٢.٣ ٢.٤ ٣.٠  

  -  **١.١٤  **١.٢ **١.٤ **١.٥ **٢.١  ٠.٩  )ـه(

    -  ٠.٠٦ ٠.٢٦ ٠.٣٦ **٠.٩٦  ٢.٠٤ )د(

      - ٠.٢٠ ٠.٣٠ **٠.٩  ٢.١ )و(

       - ٠.١٠ **٠.٧٠  ٢.٣ )أ(

        - **٠.٦٠  ٢.٤  )ج(

         -  ٣.٠  )ب(

  :محددات المرتبة القيادية الريفية: ثانياً

. القدرة والرغبة والقبول تبة القيادية وفق منهج الدراسة الحالية من ثالث مداخل قيادية تترجم أبعادتنشأ المر-١

ومن ثم فمن المتوقع أن المتغيرات المستقلة المدروسة والتى هى خصائص شخصية وإجتماعية وإقتصادية 

وقد إقترحت  .مة عن تلك األبعادها فى تقدير مستوى المرتبة القيادية الناجماهسإسوف يتباين ألفراد العينة 

  :هذا التوقع حيث الدراسة عدداً من المعادالت التى تترجم

Y1= F (X1 , X2 , X3 ,X4 ,X5 , X6) 

Y2= F (X1 , X2 , X3 ,X4 ,X5 , X6) 

Y3= F (X1 , X2 , X3 ,X4 ,X5 , X6) 

  يادــول القيبالق=   Y3  ةـة القياديـالرغب=   Y2  القدرة القيادية=   Y1  : حيث

  X1   =رــالعم  X2   =الحالة التعليمية  X3   =يالمستوى المعيش  

  X4  =لـــالدخ  X5   =اإلنفتاح الجغرافي  X6   =التعرض اإلعالمي  
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  - :ائج تحليل اإلنحدار المتعدد لتلك العالقات ويتضح منهتلن) ٤(ويعرض جدول 

جدول وبين أبعاد المرتبة القيادية إلى أن نتائج معامالت اإلرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة بالتشير -أ

إرتباطاً إيجابياً بكافة المستوى المعيشي واإلنفتاح والتعرض اإلعالمي ترتبط  صمعظم المتغيرات وباألخ

غير أن  . أبعاد المرتبة القيادية ، األمر الذى يشير ألهمية تلك الخصائص فى تحصيل المرتبة القيادية

أسهمت إسهاماً زئي تشير إلى أن عدداً أقل من المتغيرات المستقلة هى التى قيمة معامالت اإلنحدار الج

  .العينة ألفرادمعنوياً فريداً فى تفسير التباين فى مستوى المرتبة القيادية 

الوقت فى . اإلنفتاح إسهاماً فريداً فى تفسير التباين فى القبول القياديمن العمر ومستوى فقد أسهم كل   

من خالل متغيري الدخل ومستوى القيادية اإلقتصادية وحدها فى تفسير الرغبة  ائصالذى أسهمت الخص

أما القدرة القيادية فقد أسهم كل من متغيري مستوى المعيشة واإلنفتاح إسهاماً فريداً فى تفسير التباين . المعيشة 

  .فى ذلك المتغير التابع

للعالقات معنوية معامالت اإلرتباط المتعد ختبار المحسوبة إل" ف"كما تشير نتائج الجدول من خالل قيمة - ب

اإلرتدادية الخطية الثالثة إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة الواردة بالجدول والتى جاءت دالة للعالقات 

الذى يجعل من اإلهتمام بكافة المتغيرات  األمر .تفسير كافة أبعاد المرتبة القيادية فىتسهم إسهاماً معنوياً 

أن إختالف  لة الواردة وبالخصائص الممثلة لها أمراً بالغ األهمية فى إختيار القادة الريفين رغمالمستق

قيمة معامالت اإلرتباط المتعدد تؤكد أنها كانت أكثر فاعلية فى تفسير أبعاد القدرة القيادية فالقبول القيادي 

  .عنها فى تفسير الرغبة القيادية

  المرتبة القيادية الريفيةلمحددات نتائج تحليل اإلنحدار ) ٤(جدول 

  المتغيرات المستقلة

  :المتغير التابع 

  )Y3(  القبول  (Y2) الرغبة )Y1( القدرة

rBrB r B 

)X1(  ٠.٠٧  ٠.٤٢  ٠.٠٠٨  ٠.١٩  ٠.٠٢٠  ٠.٠٠٣  رـــــالعم*  

)X2(   ٠.٧-  ٠.٢٣  ٠.٠٢  ٠.٠٨  ٠.٤٢  ٠.٢٢  التعليميةالحالة  

)X3(  ٠.٠٠٣  ٠.٢٤  *٠.٠٠٨  ٠.١٩  ٠.٠١-  ٠.١١  لــــالدخ  

(X4) ٠.١٩  ٠.٢٧  *٠.١٣  ٠.٤٣  **١.٢  ٠.٤٩  مستوى المعيشة  

)X5( ٠.٢٥  ٠.٣٥  ٠.٠٤  ٠.٣١  **٠.٣٨  ٠.٣٤  احـــــاإلنفت*  

)X6(  ٠.٢٤  ٠.١٣  ٠.٠٥  ٠.٢٨  ٠.٢١  ٠.٣٤  التعرض اإلعالمي  

  ٠.٥٤  ٠.٤٥  ٠.٥٧  معامل اإلرتباط المتعدد

  **٥.٣  **٣.٣  **٦.٤  "ف"قيمة 
  ٠.٠٥دال عند مستوى *                                       ٠.١عند مستوى قيمة دال ** 
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 .إستخدم الباحث أسلوب الدرجات المعيارية لصياغة متغيرات مركبة من المتغيرات المستقلة المدروسة-٢

غير قيم متغيرات العمر والحالة التعليمية كما إحتسب مت حيث أحتسب متغير المكانة اإلجتماعية من خالل

المكانة  باإلضافة إلحتساب متغير. المكانة اإلقتصادية من خالل قيم متغيري الدخل ومستوى المعيشة

وبحساب معنوية معامالت اإلرتباط البسيط بين . خالل بعدى اإلنفتاح والتعرض اإلعالمىمن  الثقافية

قافية تحتل أولوية من بين المكانة الث المتغيرات المستقلة المركبة وأبعاد المرتبة القيادية يتضح أن المكانة

المدروسة فى عالقتها ببعدى القدرة والقبول ، فى حين تحتل المكانة اإلقتصادية أولوية فى عالقتها 

تراجع المكانة اإلجتماعية نسبياً فى عالقتها بأبعاد المرتبة القيادية ، وأن جاءت تية ببعد الرغبة ، واإلرتباط

  .بعد القبول القيادى منعنها  أكثر إرتباطاً ببعد الرغبة

باإلضافة لقيمة  ٠.٢٩معامالت اإلرتباط بين المكانات المدروسة والتى بلغت حوالي غير أن متوسط قيم 

تكامل المكانات تشير ألهمية  ٠.٣٨متوسط قيم معامالت اإلرتباط بين أبعاد المرتبة القيادية والتى بلغت حوالي 

  .ة كشروط الزمة إلحتالل مرتبة قيادية متقدمةاإلقتصادية واإلجتماعية والثقافي

  مصفوفة معامالت اإلربتاط البسيط بين أبعاد المرتبة القيادية ومتغيرات المكانة) ٥(جدول 

  المكانات واألبعاد
  متغيرات المكانة أبعاد المرتبة القيادية

  الثقافية  اإلقتصادية اإلجتماعية  القبول  الرغبة  القدرة

  -  ٠.٣٣  ٠.٢٣  ٠.٣٤  ٠.٣٥  ٠.٤٤  ثقافيةالمكانة ال

    -  ٠.٣٠  ٠.٣٠  ٠.٣٨  ٠.٣٣  اإلقتصاديةالمكانة 

      -  ٠.٢٢  ٠.٢٥  ٠.١٢  الثقافيةالمكانة 

       -  ٠.٣٨  ٠.٠.٣٠  القبول القيادي

         -  ٠.٤٦  الرغبة القيادية

           -  القدرة القيادية

  :جديدة بمجتمع البحث العالقة بين تعدد مداخل إختيار القادة وظهور أنماط قيادية: ثالثاً

سبق اإلشارة إلى أن الدراسة تقوم على إفتراض أساسي بأن تساند خصائص ومصادر ومداخل إختيار   

وقد سبق وناقشنا أثر ذلك التساند على ترجيح مصادر . القادة يؤثر على عدد من الظواهر القيادية بمجتمع ما 

واآلن نناقش أثر . ن شأن محددات معينة للمرتبة القيادية، كما تعرضنا ألثر ذلك على اإلعالء م قيادية معينة

  .ذلك التساند بين المداخل المتصلة بإختيار القادة على ظهور أنماط قيادية معينة بمجتمع البحث

بالطريقة البحثية أن كل من أفراد العينة قد خضع لتقدير مرتبته القيادية من خالل مداخل  وقد ورد  

عن ذلك التباين فى أعداد وقد نشأ . ية ، والتقدير الذاتي ، فضالً عن القياس السسيومتريالتحكيم للقدرات القياد

  -:األفراد الذين حققوا مراتب قيادية وفقاً إلختالف مداخل اإلختيار

  .من غير المقبولين) ٦٠(مقابل ،في فرداً من المقبولين قيادياً)٢٥(عن وجود السسيومترىفقد أسفر المدخل  

  .فرداً راغبون في ممارسة العمل القيادي) ٦٧(ل التقدير الذاتي عن وجود كما أسفر مدخ 
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  .قائداً قادراً على ممارسة العمل القيادي) ٤٤(عن وجود وبالمثل أسفر تحكيم القدرات القيادية  

مداخل الثالثة مجتمعة ، والذى يقوم على أن القائد المؤهل هو الذى ينبغي أن تتوفر غير أن إستخدام ال  

كما   القدرة والرغبة والقبول ، يمكن أن يسفر عن نتيجة مخالفة تماماً :القيادية األساسية الثالثة الخصائصله 

عينة  بين أفرادفي الدراسة ، والذى يعرض للنسب المئوية لمدى توفر أبعاد المرتبة القيادية ) ٢(يظهر بشكل 

  .البحث 

   

  

 

 

  

  

  عينة وفق توفر أبعاد القدرة والرغبة والقبولتوزيع أفراد ال) ٢(شكل 

وفق أنماط قيادية  .فى الدراسة أن نقترح تصنيفاً ألفراد العينة) ٢(وتسمح لنا النتائج الواردة بشكل 

  ) ٦(محددة وفقاً لمعيار توفر القدرة والرغبة والقبول وكما يوضح ذلك جدول 

  إختيار القادة األنماط القيادية الناجمة عن تعدد مداخل) ٦(جدول 

  النمط المقترح
 :مدى توفر كل من أبعاد

  % القبول الرغبة القدرة
  ١٧.٦ + + +  قيادة مؤهلة
  ٩.٤ + + -  قيادة مظهرية
  ٣.٢ + - +  قيادة عازفة
  صفر + - -  قيادة زائفة
  ٢٧.١ - + +  قيادة مبعدة
  ٢٤.٧ - + -  قيادة متسللة
  ٤.٧ - - +  قيادة متعالية

  ١٤.١ - - -  أتباع

أظهرت نتائج الدراسة عدداً من اإلستنتاجات الرئيسية نكتفى هنا بذكرها فقط على  :الرئيسية االستنتاجات

  .السابقة إعتبار أن الدليل عليها قد جاء فى سياق النتائج البحثية

١٠٠% 

٧٠.٦%٢٩.٤% 

١٨.٨ %٢٧.١%  ٥١.٨%٢.٣% 

١٤.١ %١٧.٦%  ٢٧.١%٢.٣%  ٤.٧%٩.٤%   %٢٤.٧%صفر

القبول    

الرغبة     

القدرة      

    (+)  )-( 

    (+) 

(+)     (+)    (+)(+) 

)-( 

)-( 

    (+)  )-(

)-()-( )-(
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الدراسة عن  أسفر التعامل مع مدخل تحكيم القدرات القيادية الذى إقترحته حيث: أهمية بعد القدرة القيادية- ١

أسفر عن ظهور أنماط قيادية مميزة وهو ما يؤكد إرتفاع القيمة التفسيرية لمحددات المرتبة القيادية ، كما 

  .تكامل مداخل إختيار القادة

أظهرت الدراسة أن مصادر التراث والسمات والمكانة اإلجتماعية ما  :صدارة المصادر التقليدية للقيادة- ٢

وينبغي هنا التأكيد على إهتمام القائمون . يم القادة على مسرح الحياة الريفيةزالت تلعب دورها فى تقد

  .الشرعية األخرى للقيادة وباألخص مصدر المهارات المحددةعلى أمر التنمية الريفية بتزكية المصادر 

القيادية  تبةالمر  تراجع الدور الذى تلعبه المكانات اإلجتماعية فى تحديد :المصادر اإلقتصادية والثقافية- ٣

رياح التحديث التى تمس وهى نتيجة منطقية مع تزايد . والثقافيةبالمقارنة للمكانات اإلقتصادية 

، و إن أكدت الدراسة على أهمية تكامل المكانات  )اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية(المجتمعات الريفية 

  .المجتمعية فى تحقيق مرتبة قيادية الئقة

، حيث يلعب  وتعد هذه واحدة من أهم اإلستنتاجات الرئيسية للدراسة: عدد األنماط القياديةتعدد المداخل وت- ٤

فى كشف عديد من  األخذ بتكامل مداخل إختيار القادة وخاصة حين تمثل أبعاد القدرة والرغبة والقبول

باً وإيجاباً فى وهى أنماط تلعب أدواراً خطيرة سل - اسة مسميات لهااألنماط القيادية التى إقترحت الدر

ولعل تلك النقطة بحاجة إلى دراسة وافية  الريفيةمدى توظيف الظاهرة القيادية فى خدمة المجتمعات 

مجتمع  للكشف عن مدى وجود ، وحجم ودور تلك األنماط فى قيادة- لم تتوفر للباحث -ومتخصصة

  .القرية نحو أهداف التنمية الحقيقة

  :صــالملخ

أثر تكامل وة على التعرف على المصادر القيادية بمجتمع البحث ، إختيار إستهدفت هذه الدراسة عال  

وقد إستخدمت الدراسة ثالث مداخل إلختيار القادة . مداخل إختيار القادة على ظهور ألنماط القيادية المختلفة

ية ، على هى المدخل السسيومتري ، مدخل التقدير الذاتي عالوة على مدخل مقترح هو تحكيم القدرات القياد

  .القدرة والرغبة والقبول: الرئيسية أساس تقابل هذه المداخل مع األبعاد القيادية 

 ٢كإختبار كا.وقد تم إستخدام عدد من األساليب اإلحصائية المالئمة لتحقيق األهداف البحثية   

  .، باإلضافة لمعامالت اإلرتباط البسيط والمتعدد"  ف"وإختبار

، كما أكدت على البحثية على أهمية بعد القدرة القيادية ، وعلى صدارة المصادر التقليدية للقيادة وقد أكدت النتائج        

  .دور تعدد المداخل المتصلة بإختيار القادة على ظهور عديد من األنماط القيادية ذات الصلة بمداخل إختيارها

  واهللا الموفق،،،،                    
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Rural Leadership between ability, desire and acceptability 

Dr.Yehia A. Zahran 
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Summary 

This study aims at identifying the major sources of leadership in the 

study population. Besides , there is a concern of identifying the  factors that 

determine the leadership status of individuals. 

Three approaches of selecting leaders are considered : the sociometric 

approach , self-designation approach, and estimating ability approach .these 

approaches are seemed to reflect the three concepts of ability , desire , and 

acceptability dimensions of this study. 

The study is conducted on a sample of 85 respondents. and several 

statistical techniques were used to analyze the data including chi-square , F-

test , and multiple linear regression. 

The results show that the main sources of leadership are tradition , 

social status , and traits. The independent variables of the study were found to 

be more useful in explaining leadership ability than in explaining leadership 

desire and acceptability.  
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 )الصفحة الخامسة ٢٠/٤/١٩٨٧األخبار عدد (مقال للمؤلف إستند إلى الدراسة السابقة ونشر فى جريدة 

  بين القدرة والرغبة والقبول ........نوابنا 

جاءت . بالقدر الذى بات فيه محتمًا أن تتحدث فيه مع نفسها. ألنه لم يعد مهما اآلن أن تتحدث مصر عن نفسها
 -ألن ما ينفع الناس اإلنتخابات التشريعية فرصة واسعة تمارس فيها مصر حديثًا للعقل حينًا وللنفس والعاطفة أحيانًا ، و

يمكث فى األرض فال بأس أن نتصور وقد إنفض السامر اإلنتخابي ، إال من بقايا دعايات تلطخ المشاعر  -  آوعد اهللا
والجدران ، ورنين وعود تترقب ، وسهاد ليالي الحسابات الطويلة التى أحرقت األعصاب والضمائر وألن السياسة ال جفن 

  . متصًال ومتواصًال لها تغمضه فتنام فسيظل الحديث

  :ودعونا نسأل أنفسنا وقد توجت اإلنتخابات القيادة عروسًا للظاهرة اإلجتماعية   

  إلى أى مدى أفادت مصر من تراث النظرية القيادية فهما ومسلكًا؟ 
  ... ألى مدى أفدنا من تلك الظاهرة التى نافست الظاهرة اإلجتماعية عمقًا وإتساعًا 
وآذا تبدأ الظاهرة القيادية .. ماعية حين يخرج الفرد من عزلته ويلتقى بآخر أو بآخرين أوال تبدأ الظاهرة اإلجت 

وتمتد ال لتقتصر على الفرد فى مرآز عال فى الجماعة وإنما آنشاط ُيعقد لواءه ألى شخص يمكن أن يؤثر فى 
 ).ومسئوًال ؟أو ليس آلنا راعيًا ( مشاعر اآلخرين بمثل ما يعقد لمن يستطيع أن يتحكم فى سلوآهم

إلى أى مدى رحنا نحتفى باألتباع نعلمهم ونتعلم منهم ، نذوب معًا فى أهداف الجماعة ، ونرى فى القائد والتابع  
أو (أن يتبادال المواقع - متى أملت المواقف والخبرات-دورين متكاملين ، يأتلف منهما عقد أخوى أبدى ، يتقبل فيه

  ).ليس القائد الجيد تابعًا جيدًا؟
ى أى مدى رحنا ندرك أن االنفجار المعرفي ومعضالت التنمية ، التى تستنفر الجهد والعزم والفكر لم تعد إل 

وبأن الضخامة . تسمح سوى بقيادة جماعية وظيفية تتكامل فيها الرؤى وتسد الثغرات دون تسلل اإلحباط والفشل
ية والتى حرستها مجتمعات البداوة والعزلة الجسمانية وجهارة الصوت والصولة والجولة آمحددات للمرتبة القياد

التى عاشت تشابه األدوار فأفرزت المقاتل يدافع عنها والساحر يمكر لحسابها ، لم تعد تقدم خبزًا وال تداوى 
  . أو ما يزال أعالنا صوتًا أقوانا حجة؟( جرحًا

الحقيقين وبأن غياب القدرة وتخلف إلى أى مدى رحنا آأفراد أمة تدرك أنه ال أحد سينوب عنا فى إختيار ممثلينا  
وبأن االستسالم والخدر الذى .الرغبة عن إختيارهم سندفع نحن ثمنه من قرارات تمس النفس واألهل والولد 

  ).أو ليس القائد من جنس األتباع؟(نمارسه بغريزة الخضوع يجذب بالفطرة من تسلحوا بغريزة السيطرة 
حظها الهدية فى الموهبة والقيادة ترضعهم األباء والصدق أطفاًال ، إلى أى مدى رحنا نفتش عن رصيد األمة و 

وآما (وتشارآهم وتشرآهم القرار شبابًا ، بدًال من أن نلونهم ونصنفهم ونحاصرهم فال ينتفع بهم عمل وال وطن 
  ).تكونوا يول عليكم

) أهل وعزوة(لمكانة اإلجتماعية ، وا) مال وعتاد(إلى أى مدى رحنا نرقب الصراع الدائر بين المكانة اإلقتصادية 
  ).ينتصب الداء على صدر دواء مهزوم: (دون أن نمد يدا  أو عونا فإذانا ) عطاء ورؤية(، والمكانة الثقافية 

ثم وألى مدى أمكن لنا أن نميز بين القيادة آملكة وقدرة وبين القيادة آتوجيهات قيادية فال تشفع الملكات القيادية  
  ؟)ألم يستخف فرعون قومه فأطاعوه(هات القيادية المنحرفة العالية لذوى التوج

آقيادة مؤهلة إال أن تتكامل معه وعنده  ثالثي ) البرلمان(دعونا ال نرضى لشاغل آرسي النيابة ...وأخيرًا 
  القبول- ٣               الرغبة-٢    القدرة- ١      :  الخصائص القيادية

  : ودعونا نرى معه وحوله تحت القبة

  .نها القدرة وإن تمتعت بالرغبة وأسعفها القبولتخلفت ع  :قيادات مظهرية  
  .لم تبد رغبة ولم ُتعرف بقدرة وأوصلها القبول  :ةـــادات زائفـــقي 
  .حملتها الرغبة دونما سند من قدرة وال قبول  :ةـــادات متسللقي 
  .أضاع غياب الرغبة ، الفرصة التى وفرتها القدرة والقبول  :ادات عازفة ــقي 
  .قبول ، برغم ما أظهرته من رغبة وقدرةلم يسعفها ال  :ادات مبعدة ـــقي 
  .عرفت بالقدرة ، ولم تبد رغبة تسلحها بالقبول : ادات متعاليةــقي 

ألى مدى ساهم ويسهم األسلوب التشريعي المتبع ، والوعى الجماهيري والمساندة المشروعة وغير : والسؤال هنا
تساؤالت توشك أن تنطق بإجابتها العبقرية مصرنا المشروعة فى ظهور أو غياب األنماط القيادية السابقة؟ تساؤالت و

 .القوية اآلمنة المستقرة


