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 : متًّد 
  علم النفس االجتماعي بظاهرة القيادة اليت تتعلق بسلوؾ الفرد داخل اعبماعة  »بينما يهتم. » 
  اليت تتعلق ابلعالقػات بػا ارفػراد ماعبماعػات ا  ػياؽ عمليػة التفاعػل  بناء السلطةهو الذي يهتم بظاهرة « علم االجتماع  »فإف

 ي ماجملتمع العاـ . االجتماعي خاصة على مستوى اجملتمع احملل
ؾباالت أخرى ؽبا تطبيقات عملية عديدة ، مجل : ؾباؿ ديناميػات اعبماعػة الػذي يرعػي علػي العمليػات الػيت يب ػ   القيادةميهتم بػ  -

 م  خالؽبا التأثري علي مظائف اعبماعة مالدافعية لدى أعضائها كبو إقباز أدمارهم م  جانب مأهداؼ اعبماعة م  جانب آخر.
ابلنسبة  ربت عنواف السلوؾ التنظيمي الذي يقع أيضا ا موقع مهمّ «  علم االجتماع التنظيمي »أيضا فرع  القيادة ظاهرةميهتّم ب -

 .  جملاؿ اإلدارة
ة مالعمليػػة الػػيت يقػػـو مػػ  فيهػػا اليعيػي علػػى ال يفيّػػ الػػيت يػػتمّ «  علػػم السيا ػػة» أيضػاً ا  اموقعػػاً مهم ػػ ربتػػلّ  القيػػادةظػػاهرة  عمػا أفّ  -

ف مػ  عالقػات ا ؾبموعات م  الناس ابزباذ القرارات على اؼبستوى اعبمعي  واء اعبماعة أم اجملتمع. مدبا أف السيا ة تت ػوّ خالؽب
ربليػػل ظػػاهرة القيػػادة علػػى  عنػػدما يػػتمّ  تصػػبو مثيقػػةاجتماعيػػة تتمرعػػي اػػوؿ السػػلطة أم القػػوة ، فػػإف العالقػػة مػػع علػػم االجتمػػاع 

 مستوى اجملتمع احمللي .
 « تظهػر لتققيػق مظيفػة مهّمػة رّي صباعػة ، مهػي صػيانة ال يػاف االجتمػاعي للهماعػة ، فهػي تتصػّدى «  اجتماعيػةااجػة دة مالقيا

 لقوى التف ك ال امنة ا السلوؾ الفردي رعضاء اعبماعة . 
  ابال ػػتهابة ابلقبػػوؿ  ا  ػػلوؾ ابقػي أعضػػائها للتػػأثريمتنشػأ ظػػاهرة القيػػادة عنػدما تقابػػل ؿبػػامالت فػرد أم أعجػػر مػػ  أعضػػاء اعبماعػة

أم ربت ظرمؼ  ّي لتلك احملامالت)أي قبوؿ التبعية( م  قبل ابقي أعضاء اعبماعة  واء صبيعهم أم الشق ارعرب منهم ا موقف مع
 د مداها منطاقها بدينامية العالقة بي القائد ماتبعيه م ياؽ مأهداؼ عملية التفاعل بينهم. دة ، يتقدّ ؿبدّ 

 االتصػػاؿ ) خاصػػة مػػ  ايػػت الوقػػت ، ماعبهػػد مالت لفػػة ( ا  ػػياؽ عمليػػات  عبهػػود التنميػػةارثػػر اؼبضػػاعف  مربقػػق ظػػاهرة القيػػادة
، فبدال م  الوصوؿ ل ل ارطراؼ عػّل دبفػرد) ) فػردا أم صباعػة ( ، فإنّػه يػتّم الوصػوؿ إلػيهم مازباذ القرار مدعم اؼبشارعة التفامضم 

قػػراب ؽبػػم جيرافيػػا ماجتماعيػػا ، فبػػا يسػػتيرؽ مقتػػا مجهػػدا أقػػل ، مبقػػدرة أعػػرب علػػى  ( أعجػػر هػػم لالبػػا القػػادة احملليػػوف)  م ػػطاءعػػرب 
مواجهػػة أيػػة عقبػػات ممصػػاعب بسػػبب اؼبعرفػػة الوثيقػػة بطبيعػػة اجملتمػػع مخصوصػػياته ، فبػػا قػػد هبهلػػه اليػػرابء عػػ  اجملتمػػع مػػ  معػػالء 

 التنمية.
 : َوفّىً الكًاد 
 تبػادؿ ؿبػامالت التػأثري ماال ػتهابة بػي ل يػتم ا  ػياقها اؼببػادرة مػ  أطػراؼ معينػة م عمليػة تفاعػ »بش ل عاـ أبهنا :  تُعّرؼ القيادة

 « .متماييي  ا قدراهتم ا هذا الشأف موجهة كبو إقباز هدؼ أم أهداؼ مشيعة أشخاص 
 اد اعبماعػة كبػو فعػل اجتمػاعي العملية اليت وبامؿ فيها فرد أم أعجر التأثري ا متوجيػه  ػلوؾ ابقػي أفػر » أيضا أبهّنا :  متُعّرؼ القيادة

 « . معّي ييتب عليه ربقيق إشباعات غباجات صباعية أم فردية 
   ال بػّد مأف يػتّم تنامؽبػػا ا إطػار ال يقتصػر علػي اؼبوقػػف «  السػلطة مالنفػوذ ماػبضػػوع مالتبعيػة» عػػػػ ممػ  هنػا يبػدم أّف مفػاهيم أخػػرى

 .االجتماعية مأهّم م ّوانهتاالتفاعلي مإمّبا يبتّد ليشمل السياؽ العاـ للبنية 
 

 ادَاإلطاز املفاًِىٌ لمكً احملاضسَ األوىل :
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 : ُوفّىً الطمط 
  ابلسلطة ا مفهومها االجتماعييقصد  : 

ا  ػػلوؾ ماذباهػػات انخػػري  مالػػيت قػػد يربطهػػا الػػبع  ابنخػػري  ، فبػػ   علػػى التػػأثريالػػيت وبوزهػػا فػػرد أم صباعػػة ،  القػػدرةتلػػك »  -
 « . مصادر تلك القوة أم صورها أم اذباهات التأثري فيها بيّ  النظر ع   القوة أم السلطةي ونوف ا االة اعتماد على اائي 

 :ُأضظ بٍاء الطمطُ الفسدي 
  يتضم  بناء السلطة ارنّبية النسبية ل ّل دمر ا اعبماعة ، ممدى أتثري عل فرد على انخري . ميب   سبييي عّدة أ س لتقديد قّوة

 الفرد فيما يلي: 
 ضمطُ اإلثابُ : (1
  الػػتقّ م ا م افػػأة انخػػري  ، ما ػػتخداـ هػػذ) اؼب افػػيت )مجػػل اليقيػػة مالػػي دة ا الراتػػب(  ػػدؼ » : متسػػتند هػػذ) السػػلطة علػػى

 ربقيق االمتجاؿ لتوجيهات أم طلبات اؼبدير.
 : «القدرة على القهر ماإللياـ  »ضمطُ اإلجباز   (2
  رجػػة ، مإهنػػاء اػبدمػػة  لعػػدـ االمتجػػاؿ مجػػل : اللػػـو ، مزبفػػي  الد« توقيػػع العقػػاب علػػى انخػػري  : » مُتسػػتَمّد مػػ  القػػدرة علػػى

 لتوجيهات مطلبات الرئيس.
 الطمطُ الػسعًُ : (3
  معػادة مػا ي ػوف هػذا النػوع مػ  « يستمّدها الفرد م  موقعه ا بنػاء اؼبنظمػة ، أم التػدرّج اؽبرمػي للسػلطة ا اؼبنظمػة » مهي اليت ،

 ألقاب مجل مدير أم مشرؼ. السلطة إبقرارها م  قبل اإلدارة العليا أم اب تخداـ مسّميات أم
   متستند على القدرة اػباّصة أم اؼبهارة الفنيػة العاليػة أم اؼبعرفػة الػيت يلػّم  ػا الفػرد. فقػد ي ػوف  للمشػرؼ ارمؿ علػى اإلنتػاج بعػ

التساؤالت اوؿ أداء إادى اؼبعدات، فبدال م  طرح هذ) التساؤالت على مراقػب اإلنتػاج يتصػل اؼبشػرؼ ابلشػخي الػذي عػاف 
 وذل مظيفة اؼبشرؼ ا السابق ؼبساعدته ا هذا ارمر، مذلك حب م معرفته ابنلة أم خربته السابقة  ا.يت

 :ضمطُ ارتربَ  (4
   متستند على القدرة اػباّصة أم اؼبهارة الفنيػة العاليػة أم اؼبعرفػة الػيت يلػّم  ػا الفػرد. فقػد ي ػوف  للمشػرؼ ارمؿ علػى اإلنتػاج بعػ

اؼبعدات، فبدال م  طرح هذ) التساؤالت على مراقػب اإلنتػاج يتصػل اؼبشػرؼ ابلشػخي الػذي عػاف  التساؤالت اوؿ أداء إادى
 يتوذل مظيفة اؼبشرؼ ا السابق ؼبساعدته ا هذا ارمر، مذلك حب م معرفته ابنلة أم خربته السابقة  ا.

 الطمطُ املسجعًُ: (5
 «  فقد ي وف اؼبدير ؿببوابً لتمتعػه بصػفات أم ظبػات ، « أم إعهاب شخي آبخر اجتذاب شخي لشخي آخر تقـو على أ اس

. فمجػاؿ : االرتباط أم التبعية التنظيمية لشخي آخر قويمعينة ذبتذب ارتباع كبو). ميب   أف تستند السلطة اؼبرجعية أيضا على 
يس ( . مابلػرلم يطلق مسمى ) مساعد ( على ارشخاص الذي  يعملوف مع آخري  وبملوف مسميات ) مػدير عػاـ ( أم ) انئػب رئػ

مػػ  ااتمػػاؿ عػػدـ مجػػود  ػػلطة شػػرعية أم  ػػلطة الجػػواب مالعقػػاب ؼبسػػاعد انئػػب الػػرئيس ، فقػػد يعتقػػد انخػػرمف أّف هػػذا الشػػخي 
 يتصرؼ دبوافقة انئب الرئيس ، فبّا ينتج عنه ايازته للقوة مالسلطة أم التأثري على انخري  .
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 ضمطُ املعمىوات: (6
  اؼبتااة لألشخاص للقصوؿ على معلومات اوؿ أمور أم نشاطات معينة داخل اؼبنظمة. مقػد تػرتب  متتضّم  اإلم انية أم الفرصة

هذ) اؼبعلومات أم ال ترتب  بوظيفة الفرد أم موقعه ا التنظيم. فمجال يستطيع أفراد ا مسػتو ت التنظػيم ارد ، مجػل سالسػ رتريس 
 ا تتطّلب مظيفته .أعرب فبّ   لطةذبميع معلومات ما تخدامها بصورة توفر له 

 : ُاألمناط املختمفُ لبٍاء الطمط 
 :يب   تصنيف ارش اؿ أم ارمباط اؼبختلفة م  بناء السلطة على النقو التارل 

 

 الــبــٍــاء الــّــسوــــٌ:
   ميتشّ ل هػذا البنػاء مػ  فػرد مااػد أم عػدد ؿبػدمد مػ  ارفػراد ا القمػة، معػدد عبػري مػ  ارفػراد ا

 ، يقوموف بتنفيذ القرارات اليت يتخػذها الفػرد أم ارفػراد الػذي  يقعػوف ا قمػة البنػاء. هػذا قاعدة اؽبـر
 الش ل ينا ب اجملتمعات التقليدية ماجملتمعات العريقة.

 بــٍــاء وـتـعّدد األفساد:
    ما هػػذا الشػػ ل مػػ  البنػػاء تنتهػػي خطػػوط السػػلطة ا يػػد ؾبموعػػة عبػػرية نسػػبيا مػػ  ارفػػراد الػػذي

 لقرارات بعد اتفاؽ آرائهم اوؽبا. مهذا الش ل م  البناء ينا ب اؼبناطق اغبضرية لالبا.يتخذمف ا

 بٍاء وتعّدد ادتىاعات:

  ما هذا الش ل يوجػد ل ػّل نشػاط مػ  أنشػطة اجملتمػع بنػاء  ػلطة منفصػل مؿبػّدد، مييلػب أف ي ػوف
تبعد خلق فػرص ااتمػاؿ االنفصاؿ هنا راجعا ر باب ذات بعد اترىبي، أم ر باب تتعلق بتوّجه يس

ترعي القوة مالسلطة ا ؾبموعة ماادة ربتل قّمة بناء السلطة، خاصة إذا ما انػدؾبت تلػك اعبماعػات 
 أم بنيتها بش ل أم آخر.

 بــٍــاء حمـكٌ أو دائسٍ:
  ا هػذا الشػ ل ال يوجػد بنػاء قػوة متما ػك، عمػا ال يوجػد تػدرج ا السػيطرة ا القطاعػات اؼبختلفػة

 . مهذا الش ل م  البناء ينا ب عجريا م  اجملتمعات العصرية.م  اجملتمع
 

 
 

لػيس هنػػاؾ مبػػ  أم شػػ ل مااػد مػػ  ارشػػ اؿ السػػابقة ينا ػب عػػل اجملتمعػػات ، فطاؼبػػا أّف هنػاؾ اختالفػػات مفرمقػػا بػػي اجملتمعػػات  (1
 اء السلطة م  ؾبتمع إذل آخر ، بل ما اجملتمع الوااد بي الفيات اؼبختلفة .فالبّد أف ىبتلف بن

هناؾ بع  اجملتمعات اليت يصعب مالاظة ش ل بناء السلطة فيها بش ل مباشر ، ميتطّلب ارمر ا تلك اغبالة ا تخداـ العديد  (2
 م  اؼبناهج مأدمات البقت للتعرؼ على هذا البناء . 

 

 عاِسَ الكًادَ :املكىٌات األضاضًُ ل 
  مإف « العناصر ار ا ية اليت ال بػد مأف تتواجػد اػّي يتقّقػق التفاعػل مػا بينهػا خلقػاً لظػاهرة القيػادة  »اليعيي هنا  ينصب على ،

 اختلفت التفاصيل اؼبتعّلقة ب ل عنصر . 
 :هذ) العناصر تتلّخي عما هو موضو ابلش ل انيت 

 

 .  Leaderقائد  (Situation . 2موقف تفاعلي  (1
 .Communicationعملية اتصاؿ  (followers. 4 أتباع  (3
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 : متًّد 
  اؼبوقع  أم اؼب انة اليت يشيلها قائد رظبي أم لري رظبي سبنو شاللها قدرة عبرية على التأثري أعجر فبا يفعل موقع أم م انػة أي عضػو

 آخر ا اعبماعة .
  نا ، مؿبػاملتهم للتػأثري تشػ ل بعضػاً مػ   ػلوعيات الػدمر اؼبرتبطػة بوضػع أم فنق  عادة نتوقع أف القادة وباملوف التػأثري علػى  ػلوع

 موقع القائد . معذلك نتوقع ا اؼبقابل أننا نتأثر بتلك احملامالت ، رّف مجل هذ) التوقعات متفقة مع مضع التابع ماؼبرؤمس.
   مقد أثبتت الدرا ة اليت أجراها عل مRichard Hoffman and Norman Maier بش ل ماضو أّف  ٜٚٙٔة  ن« 

، م وؼ تقبل اعبماعة ا اؼبقابػل لنفسػها أف تتػأثر دبقامالتػه  وبامؿ التأثري على اعبماعةالفرد الذي يوضع ا موقف قيادي  وؼ 
 « .تلك 

 قبػػل ما ذبربػػة ميدانيػػة لتعيػػي قائػػد للهماعػػة ، اتضػػو أّف  ػػيطرة القػػادة علػػى اعبماعػػة مرب مهػػم ا اؼبناقشػػات عانػػت مقبولػػة مػػ  
 اعبماعة ، برلم أف القادة عاف قد مّت اختيارهم عشوائياً مليس نتيهة ل فاءات خاصة أم قدرة على القيادة . 

  رظبيي أم لري رظبيي » مالقادة يب   أف ي ونوا  : » 
اذباهػاهتم مؿبػامالهتم  ، ميصػبو  ػلوؾ اعبماعػة أمتوماتي يػا مشػريا إذل أعجر مضواابش ل عاـ  م ميية أهنم  »:  مالقادة الرظبيوف -

 « . ا التأثري 
. مقػد وبػدث بفػراغ السػلطةفإهنم ي تسبوف السلطة عند عدـ تػوافر القيػادة الرظبيػة ميظهػر مػا يسػّمى  »:  القادة لري الرظبييأّما  -

 « .هذا عند لياب القائد أم عندما تتهاهله أم ترفضه اعبماعة 
  فإّف : توجه ديبقراطيما اعبماعات اليت ؽبا 

مػ  القيػادة بػي ارعضػاء انخػري  ا اعبماعػة ، عو ػيلة لتقسػي  تنميػة الصػف الجػايالقادة يلعبوف أدمارهم بطريقة تشهع علػى  -
 فعالية اعبماعة ممعنو هتا مز دة اؼبشارعة. 

 مالقادة الرظبيوف ؽبم أظباء عديدة منها  : 
 اؼبدر ػػػػي، عمػػػػا قبػػػػد أّف اؼبشػػػػرع ، م مػػػػدها بعػػػػ  اجملتمعػػػػات ( ) تسػػػػمية مظيفيػػػػة تعت العمػػػػدة، م اؼبػػػػدير ، م ال ػػػػاب  الػػػػرئيس ، م  -

 يعملوف أيضا عقادة ا معظم الوقت.مرجاؿ الشرطة ، ارطباء ، م احملامي ، م اؼبستشاري  م 
 : َظّىز الكًاد 
  مػ  ارشػخاص إّف القدرة الواضقة على التأثري ا صباعة ما ، سبيل عادة إذل أف تتضو متيعي ا شخي مااد أم عدد قليػل نسػبيا

، أعجػػر مػػ  انتشػػارها بػػي عػػل أعضػػاء اعبماعػػة . مي ػػوف ذلػػك اقيقيػػاً علمػػا عانػػت اعبماعػػة أقػػدـ مأعجػػر ا ػػتقرارا ، علػػى أّف ترعيػػي 
 القيادة داخل أيّة صباعة ، مهو ما يب   أف يشار إليه ابلبناء القيادي ، يب   أف يتباي  عجريا بي صباعة مأخرى. 

 مِ ظّىز ِره الكًادَ ؟وا ٌِ العىاون املؤثسَ ع 
  مابرهػػػداؼ  »، «  ػػػا  رّ سبػػػالػػػيت  ابؼبواقػػػف أم الظػػػرمؼم  »، «  ترعيبهػػػام  »، « اعبماعػػػة  طبيعػػػةب »ظهػػػور القائػػػد يتػػػأثر  أفّ  ُيالَاػػػ

 « .  أنشطتهام  ذباهاهتاما قيمهااعبماعة م  ف ارأب »، عما يتأثر « اليت تسعى لتققيقها ماؼبطالب 
  شرطي ضرمريي لظهور القائدميذهب البع  إذل أّف هناؾ  : 

 الكًادَ والكدزَ عمِ التأثري احملاضسَ الجاًٌُ :

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 KFU     5تنسيق :  أبو فيصل لطالب  (       ،،،      دمة ا) خاص لـ مركز إتقان خل    ،،،   د/ احلبيب الدرويش         القيادة وتنمية اجملتمع

 .«  النظرية اؼبوقفية» معينة سبّر  ا اعبماعة مهذ) هي رعيية مواقف أم ظرمؼ  (1
» معينة تتوفر لدي فػرد أم ؾبموعػة ؿبػدمدة مػ  ارفػراد، تػلهلهم للػدمر القيػادي. مهػذ) هػي أ ػس ظبات أم صفات أم خصائي  (2

 « . نظرية السمات
 ػدَ )األشوات(ظّىز الكادَ ووىاقف ال أّوال:
  ا طريقهػا إذل تعيضػها عقبػات أم عوائػق إف ظهور القائد يبدم مطلوابً ا اؼبواقػف الػيت يتوقػف فيهػا تقػدـ اعبماعػة كبػو أهػدافها أم

معينة أم يلفها لموض ال تدرؾ معه بوضوح أي اػبطػوات ينبيػي عليهػا أف هتدد أم  اعبماعة ـبامؼ ربقيق هذ) ارهداؼ. معندما 
ع لوغ اؽبدؼ أم لتفادي اػبطر، فإف اعبماعة إذا أاّست أف عضوا م  بينها يستطيع أف يقودهػا لتققيػق اؽبػدؼ ِلمػا يتمتّػزبطوها لب

 ا  وؼ زبتار) قائدا ؽبا. به م  اػبصائي القيادية فإهنّ 
 ظّىز الكادَ وعدً ثبات ادتىاعُ : ثاًٌا:

  فرصػة رئيسػية لظهػور قيػػادة جديػدة، ايػت أّف الصػراع الػذي يهػػّدد إف مجػود اؼبخػاطر الداخليػة ماػبارجيػة داخػل أي صباعػػة، يعتػرب
اؿ يعمػل علػى إهبػاد االػة صباعة يبجل مجودها مصدر إشباع غباجات معينة لدي أعضائها، يب ػ  أف ينػتج عنػه ظهػور قائػد مػلثر فّعػ

 أطراؼ الصراع.  ْي م  توازف القوى ب
 ظّىز الكادَ والسؤضاء املكصسيَ : ثالجا:

 ٖٛر القادة اعبدد على أثر فشل القادة القدامى ا إقباز الوظائف القيادية. مقد أمضقت درا ػات  ػابقة أنػه ا  عجريا ما يظه 
م  اعبماعات اليت ىبفق قادهتا ا أداء مظائف القيادة، ظهر قائد جديد م  هذ) اعبماعات إلقبػاز هػذ) الوظػائف، مذلػك ابؼبقارنػة 

 ي فيها قادهتا مظائف القيادة بفاعلية.م  اعبماعات اليت أقب ٜٖحبدمث ذلك ا  
 ظّىز الكادَ والسغبات : زابعا:

  ُعػػأي عضػػو ا اعبماعػػة، إذل ربقيػػق أهػػدافها، ميبقػػت عػػ  إشػػباع اغباجػػات اؼبتناميػػة ظهػػورُ  أم القائػػد احملتمػػلُ  يسػػعى القائػػد اعبديػػد ،(
فرؽ بي القائد ملري) م  ارعضاء هو قػّوة مإغبػاح رعضاء اعبماعة، مأيمل ا ذات الوقت ا إرضاء رلبات إضافية خاصة به. فال

بعػػ  الرلبػػات لديػػه عػػ  لػػري) مخباصػػة الرلبػػات الػػيت قػػد ال يشػػبعها إالّ الػػدمر القيػػادي مذلػػك مجػػل الرلبػػة ا السػػلطة، مالشػػهرة، 
 ماؼب سب اؼبادي. 

 :َأمناط ) أٌىاع ( الكًاد 
  مالفوضوي أم اؼبتسيب »، «  ارمتوقراطي» ، «  الديبقراطي» : ي للقيادة ه ثالثة أمباط رئيسيةتوجد  . » 
  ا أي موقف صباعي.متتقدد تلك ارمباط مفقا لل يفية مالدرجة اليت يساهم فيها القادة ا عملية ازباذ القرار 
   إ ػهاـ هػذا  أفّ الش ل ارعجر منا بة ممالءمة لعملية التنمية االجتماعيػة ا اجملتمعػات احملليػة ، ذلػك «  الديبقراطي» ميبجل النم

  ية التفاعل بلعمليّ  ة التفاعل با أفراد اعبماعة ا اؼبوقف التفاعلي ، ماغبفاظ على االنسياب اغبرّ على تنشي  عمليّ  القائد ينصبّ 
 مساعدة اعبماعة على االختيار الصقيو للقرار م  بي البدائل اؼبطرماة. العناصر اؼبشيعة فيه ، ثّ  علّ 

 قيػػادة بػػذلك يسػػاعد اعبماعػػة ا اجملتمػػع احمللػػي علػػى تنميػػة قػػدرات أفرادهػػا ا مواجهػػة اؼبواقػػف اؼبختلفػػة ، مالػػنم  الػػديبقراطي لل
 معذلك على ز دة مهاراهتم ا عافة مراال عملية ازباذ القرار. تلك اؼبراال اليت تتضّم  :

 قرار ما.: أي النتيهة اؼبطلوب الوصوؿ إليها ماليت ربتاج ازباذ  م  القرارربديد اؽبدؼ  (1
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ابلتعرؼ على اربعاد اؼبختلفة للموقف الذي يبجل مش لة صباعية مما يتطلبػه ذلػك مػ  صبػع بيػاانت متعلقػة ابؼبوقػف  : التشخيي (2
 متنظيمها مربطها ببعضها البع  بش ل ذي معىن مداللة.

ا ظػػل القواعػػد  –ماعبػػدة  مذلػػك بوضػػع تصػػور ل ػػل التصػػرفات مارفعػػاؿ اؼبم نػػة الػػيت تتسػػم ابإلبػػداع : مضػػع اغبلػػوؿ البديلػػة (3
 غبل اؼبش لة. –مار س السائدة 

أي ربديػد مػيا  معيػوب عػل بػديل، ماؼبقارنػة بينهمػا ا ضػوء ربقيػق اؽبػدؼ اؼبنشػود ابإلضػافة لػَ  ر  : تقومي عل بػديل مػ  البػدائل (4
 اينة.ارخرى لري اؼبباشرة له. ميتطلب ذلك النظر إذل البدائل ا ظل معايري معوامل متعددة ممتب

 أّي اختيار ماؼبوافقة على تبا البديل ارنسب. : ازباذ القرار (5
  ز دة فاعلية القادة ماعبماعات ا عملية ازباذ القرار دبراالها اؼبختلفة ا عملية التنمية يتطلب عدة جوانب أنّبها : إّف 
الذي  يبيلوف ؽبذا الػنم  مصػقل مهػاراهتم القياديػة  : مذلك ابعتشاؼ القادةتشهيع مب  القيادة الديبقراطية مدعم فعاليتها مأتثريها (1

مػػ  خػػالؿ التػػدريب اؼبنا ػػب، مدعػػم دمرهػػم القيػػادي مم ػػانتهم داخػػل اعبماعػػة مػػ  قبػػل اؼبل سػػات اؼبسػػلملة عػػ  إدارة أنشػػطة 
 التنمية.  

دبػا يشػمله ذلػك مػ  ربديػد  ب مضػوح البنػاء القيػادي للهماعػة، مأهنػا تتطلّػضرمرة مراعاة أّف القيادة عمليػة صباعيػة مليسػت فرديػة (2
 القادة مأمباطهم ماؼبواقف اليت يتميي عل منهم بقدرة أتثري أعرب فيها .... إخل. 

  ْاالعتماد اؼبتيايد  مم  ثّ رفع الجقة ا الذات    م  خالله متتطلب ارنشطة التنموية ربديدا تطبيق النهج الديبقراطي، فهو الذي يب
اال ػتقاللية مالػتخلي مػ  التبعيػة ، دمف أف يتعػارض ذلػك مػع االنػدماج ا النسػيج االجتمػاعي ق مييػدا مػ  ، دبػا وبّقػ على الذات
 ارمشل . 

 مإمبػػا هػػي تعػػا مييػػدًا مػػ  العالقػػات اؼبتوازنػػة مػػع اَنخػػري  ، مالػػيت تقػػـو علػػى  فاال ػػتقاللية ليسػػت مرادفػػاً لالنعػػياؿ أم االنفصػػاؿ ،
 مالشاملة م  اؼبستوى احمللي إذل اؼبستو ت ارعلى. الة اؼبشارعة الفعّ مشل ، فضال ع  االندماج الفعاؿ ا ال ياانت االجتماعية ار

 خاصة م  خالؿ النهج الديبقراطي  –ادة يما هذا السياؽ فقد طرح العديد م  البااجي عددا م  الوظائف اليت سبيل ظاهرة الق- 
   تقرارها. لتققيقها، دبا ينع س ا رفع فرص ربسي أداء اعبماعة مصيانة ا

 

 التأعيد على قيم مهّمة للهماعة مإعادة خلقها  (2 مضع أهداؼ اعبماعة ا صورة ر الة ؽبا (1
 إدارة العمليات اليت يب   م  خالؽبا ربقيق ارهداؼ اعبماعية (4 ربفيي آخري  لصاحل ارهداؼ اعبماعية (3
 منا ب للجقة اؼبتبادلة  خلق مناخ (6 توايد اعبهود ا  ياؽ التعددية مالتنوّع (5
 خلق رمي ؽبوية اعبماعة (8 إاتاة الفرصة للفهم مالتعلم (7
 ربديت مت يف التنظيم مع العادل اؼبتيري (11 سبجيل اهتمامات اعبماعة أماـ ارطراؼ اػبارجية (9

 

 : الكادَ وعىمًُ اختاذ الكساز 
 ماعيػة . مهػي عمػا  ػبق الػذعر تتطلػب عػادة عػددًا مػ  القيادة هػي ظػاهرة صباعيػة مسبجػل جانبػًا مػ  جوانػب التنظػيم ري صباعػة اجت

 الشرمط لظهورها هي :
 مجود صباعة ، أي فردي  أم أعجر ا االة تفاعل . (1
 مجود مهمة مشيعة أم نشاط يهدؼ لتققيق لاية ربقق منفعة بدرجة أم أخرى ل ل أعضاء اعبماعة .  (2
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 مسلملية يب   توزيعها بي أعضاء اعبماعة .  (3
  وبدث بي أعضاء صباعة تفاعل اجتماعي ، مهي ترتب  دبواقف اجتماعية ا إطار  مليست فرديةلية صباعية عمالقيادة إذف 
  .لري رظبيةأم  رظبيةاجتماعية،  واء عانت منظمة  
 

 

 الذعاء مالفعل اؼبوجه بناء على ا م عقالي  (2 اغبيوية الطبيعية ماؽبي ل مالقواـ العاـ  (1
 القدرة علي أداء اؼبهاـ  (4 التقّمس لقبوؿ اؼبسلملية  (3
 مهارة التعامل مع انخري  (6 التفاهم مع ارتباع ما تيعاب االاتياجات اليت زبصهم (5
 القدرة علي ربفيي الناس (8 اغباجة إذل اإلقباز (7
 التمتع بجقة انخري  (11 الشهاعة ا ازباذ القرار (9

 الجقة ابلذات (12 قدرة ازباذ القرار(11
 اؼبرمنة مالقدرة علي التواـؤ مالت يف (14 الرلبة ا إثبات الذات (13
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 : َالكًادَ واإلداز 
  هاـ اإلدارةالقيادة سبجل جيءًا م  ميرى البع  ا إطار النظرة التقليدية لوظائف اإلدارة أف . 
  عملية توجيه ارشخاص ) اعبوانب اإلنسانية ( ، مالبيئة ) اعبوانب الفنية مالتنظيمية ... اخل ( بيية الوصوؿ «  اإلدارة» ايت تعا

علػى عمليػة توجيػه ارشػخاص «  القيػادة »إذل نتائج أعجر فعالية ا مواقف العمل أم اإلنتاج الصػناعي أم لريهػا ، ا اػي تقتصػر 
 باع أ اليب معينة لتققيق أهداؼ اعبماعة أم اؼبنظمة. ابتّ 

 « يقـو أبداء عدد م  الوظائف تشمل التخطي  ، مالتنظيم ماالتصاؿ مالسيطرة على ارفراد ممتابعػة أداء اؼبهػاـ متوظيػف «  اؼبدير
 الت نولوجيا ، مإدارة رأس اؼباؿ.

   ب اإلنسانية ميدخل فيها التنسػيق بػا ارفػراد متػوجيههم ماػجهم علػى فيلدي بع  هذ) الوظائف فبا يتصل ابعبوان«  القائد» أما
 بذؿ اعبهد متنشي  دافعتيهم إلقباز اؼبهاـ. معلى ذلك ت وف اإلدارة أعّم مأف القيادة ماادة م  مظائف اإلدارة.

 : َقابمًُ ٌكن الكًاد 
 أف يلعبوها أيضا ا اؼبواقف ارخرى.  متعا أنّه يوجد نيمع لألفراد الذي  يلعبوف اردمار القيادية ا موقف ما 
  هذا النيمع ي وف أقػوى ا اؼبواقػف اؼبتشػا ة طبعػا ، ل ػ  نفػس التػأثري يوجػد اػّي عنػدما ت ػوف اؼبواقػف لػري متشػا ة ، ايػت أّف

 وعهم العاـ.اإلدراعات ماالذباهات مالقيم مطرؽ التف ري اليت تعلمها ارفراد ا مواقف صباعية ـبتلفة تصبو جيءا م  مب   ل
  معنػػدما يػػدخل ارفػػراد ا صباعػػة جديػػدة ، يبػػدؤمف ا أداء أدمار مألوفػػة ؽبػػم ، ميتفػػاعلوف مػػع انخػػري  بطريقػػة شػػبه قياديػػة . مهػػذا

السلوؾ ا اؼبقابل يعمل على إظهار  لوؾ شبيه ابلتبعية أم يبيل للتبعية مػ  أعضػاء اعبماعػة انخػري  . مابلتػارل فػإف إدراؾ ارفػراد 
 م عقادة يساعد انخري  على إدراعهم بنفس الطريقة.أنفسه

 : ًُالكًادَ وعالقتّا بالتٍىًُ احملم 
  مسػار اغبيػاة االقتصػادية ماالجتماعيػة تستهدؼ برامج ممشرمعات التنمية احمللية إاداث تييريات قػد ت ػوف بنائيػة م/أم مظيفيػة ا

 مرلػػػػوب فيهػػػػا عػػػػالفقر مالبطالػػػػة مارميػػػػة مالبفػػػػاض مسػػػػتوى ا اجملتمػػػػع احمللػػػػي ، مػػػػ  أجػػػػل الػػػػتخلي مػػػػ  أمضػػػػاع لػػػػري مالجقافيػػػػة
 الوعي.........اخل.

  الذي عادًة -ميتطلب مجل هذا التيري عادة مشارعة أعلى م  أفراد اجملتمع احمللي ا اذبا) تعديل هذ) ارمضاع . مم  َثّ فإّف التييري
اػي يػتّم اال ػتهابة لػه بشػ ل إهبػاق متتقّقػق  -جات متفامتػة ملػو بػدر  –ينبيي أف يصبو مقبوال مػ  اعبماعػة  -ما يواجه دبقاممة 

اال ػػػتفادة مػػػ  نتائهػػػه . علػػػى أّف اؼبسػػػتهدفي ابلتنميػػػة يشػػػ لوف عػػػادة ؾبموعػػػات ال تّتسػػػم  ابلضػػػرمرة ابلتهػػػانس أم التوافػػػق ا 
 فعل اعبماعي ا  ياؽ عملية التنمية. ااتياجاهتم ، فبا يستدعي سبجيلهم بش ل متوازف ا البناء القيادي لتققيق التوازف ا إدارة ال

  نظػاـ توزيػع اؼبػيا  العينيػة أم لػري العينيػة مػ  جانػب ماعبػياءات  –تعػديالت ا شػ ل نظػاـ اعبػياءات  -عادة  –مينهم ع  التييري
ات ممواقػػف أعضػػاء الػػذي يتبنّػػا) القػػادة مالػػذي وببّػػذ عػػادة التييػػري ، فبّػػا قػػد  يػػنهم عنػػه تيػػرّي ا العالقػػ -السػػلبية مػػ  جانػػب آخػػر 

 اعبماعة داخل اعبماعة ا ضوء قدر اؼبنافع أم ارضرار اليت وبتمل أف يتعرضوا ؽبا.

 الكًادَ وعالقتّا باإلدازَ والتٍىًُ احملمًُ احملاضسَ الجالجُ :
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  مم  هنا قد تنشأ فرص للصراع تستنفد جيءا م  جهد اعبماعة ذبا) التييري. مالسيطرة على مجل هذ) الظرمؼ يتطلب جهدا خاصا
صػراع ممواجهػة مان ر السػلبية لػه ا اػاؿ ادمثػه ، مهػو ارمػر الػذي لضب   لوؾ اعبماعة متوجيه جهودها لتفادي ااتماالت ال

 يش ل ماادا م  الوظائف ار ا ية لظاهرة القيادة.
   مالقائد ا مشرمع تنمػوي قػد ي ػوف أتثػري) ؿبػدمدا بسػياؽ إطػار تفػاعلي معػي دمف انخػر ، بينمػا قػد يبتػّد التػأثري ليشػمل أعجػر مػ

داخػل اعبماعػة ، لػذا  -مإف عػاف ذلػك أمػرا ؿبػدمدا ما اػاالت اندرة  –مستوى عل اجملػاالت ؾباؿ أم موقف أم ي وف عاما على 
ل فإّف تعظيم اال تفادة م  ظاهرة القيادة ا التنمية احمللية يتطّلب ابلتارل البقت ع  البناء القيادي ا السياؽ احمللػي متفعيلػه ا عػ

مراعػػاة ديناميػات العالقػة بػي القػػادة أنفسػهم، مذلػك لضػماف فاعليػػة ؾبػاالت النشػاط التنمػوي علػى أ ػػاس مظيفػي. يتطلػب ذلػك 
 البناء القيادي ا توجيه السلوؾ مالفعل اعبماعي ا مسار وبقق أهداؼ اؼبشرمع أم النشاط التنموي.

 حملتملة ا عػل ميتأثر قباح القائمي على قيادة صباعة ما ا  ياؽ نشاط أم مشرمع معي ، بقدرهتم علي مضع تقديرات للصعوابت ا
موقف يتعلق إبدارة النشاط متوجيه الفعل اعبماعي كبو هدؼ معي، ممفق مسار تطور تنفيذ النشاط، اّي يب نهم التخطػي  ازبػاذ 

 اإلجراءات الالزمة ؼبواجهة هذ) اؼبواقف عند ادمثها.
 أ را إهبابيػة مػ  جانػب مأخػرى  ػلبية مػ   ميتطلب هذا ارمر عػادة االختيػار مػا بػي عػدد مػ  البػدائل الػيت عػادة مػا ي ػوف لبعضػها

جانػب آخػر، مذلػك مفػػق اسػاابت للم ا ػب ماػبسػائر مػػ  منظػور اعبماعػة. ممػػ  ث قػد ت ػوف اؼبفاضػلة بػػي هػذ) البػدائل خيػػارًا 
ماهػػم للهماعػػة يوجههػػا إليػػه القائػػد / ام القػػادة، ا ضػػوء تشػػامر بػػي القيػػادة ماعبماعػػة بشػػأف تقػػدير القيػػادة إلم ػػاانت التنفيػػذ 

 اؼبقاممة اؼبتوقعة ا عل االة معذا ارثر النهائي ؽبذا البديل.
  ال بػّد مأف يقػع إذف ا موقػف متنػاق  . فهػو  -الذي هو أعجر ااتياجا للتييري  –ميبدم للمرء أّف القائد ا ظرمؼ اجملتمع الريفي

أف وبققه دمف تبا قيم أفراد اجملتمػع مأمبػاط السػلوؾ  يسعى العتساب ثقة أفراد اجملتمع ماالرتباط  م، مهو ارمر الذي ال يب   له
السػػائدة فيػػه ، بينمػػا أّف دمر) ار ا ػػي هػػو اؼبسػػاعدة علػػى تنميػػة اجملتمػػع إباػػداث تييػػريات مرلوبػػة فيػػه قػػد تتضػػم  تيػػريات قيميػػة 

 م لوعية.
  اقيقػي إذا عانػت النظػرة لػدمر) متيػرية ا على أّف التعارض أم التناق  الذي يبدم ا موقف القائد احمللي م  أّمؿ مهلػة يبػدم لػري

 إطار زما ؿبّدد . 
  دبعػىن ذبيئػة الػدمر مارهػداؼ إذل أجػياء متتابعػة ممراليػة ، تبػدأ ب سػب ثقػة  ينبيػي أف ت ػوف مراليػةعما أّف النظرة لعمليػة القيػادة

للقدرة على التأثري ا أفراد اجملتمػع ا مرالػة  ارهارل ماجملتمع مربقيق االنتماء له ، مم  خالؿ هذا االنتماء يتققق اعتساب القائد
 اتلية مل ْ  ا اذبا) التيرّي.

  ماالنصياع ال امل لنظامه ، مم  َثّ إلفاله للهدؼ ار ا ي مػ  دمر)  ال امل ا اياة اجملتمع ال يقع القائد ا خطأ االندماجماّي
ق اغبفػاظ علػى موضػوعيته ، دبػا وبّقػ الػذي يعمػل فيػه بػي فػية مأخػرى هػو إبعػاد القائػد عػ  اجملتمػعأاد مبادئ تنمية اجملتمع  ، فإفّ 

مدعػػػم نظرتػػػه النقديػػػة لألمػػػور ا ؾبتمػػػع العمػػػل، حبيػػػت يظػػػل مرتبطػػػا بػػػدمر) التنمػػػوي مال يسػػػتبدؿ هػػػذا احملتػػػوى اؼبوضػػػوعي لػػػدمر) 
 مر) الرئيسي.ابرتباطات معينة أخرى، قد تستهدؼ اغبفاظ على عالقات شخصية أم مصلقية قد ال زبدـ متيسر د
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 : متًّد 
 العديد م  التصنيفات للنظر ت أم ارمباط ار ا ية اؼبختلفة لتفسري عملية القيادة .  هناؾ 
  مفيمػػػا يلػػػي نعػػػرض ابختصػػػار لتصػػػنيفْي فقػػػ  مػػػ  هػػػذ) التصػػػنيفات ث نتنػػػامؿ بػػػبع  التفصػػػيل أمجلػػػة ؽبػػػذ) النظػػػر ت مارمبػػػاط 

 اؼبختلفة :
 :التصًٍف األوه 
 هذا التصنيف إذل ال جري م  ال تاابت السػابقة ا ؾبػاؿ القيػادة مالػيت أشػارت إذل مجػود  لسػلة مػ  اؼبػدارس الف ريػة تبػدأ  ميستند

 . «   النظرية االنتقاليةنظر ت الرجل العظيم مالسمات اّي » م  : 
 اي سبيل النظر ت ارمذل إذل : ما 

دمر ارتبػاع فػإف النظػر ت ارخػرية سبيػل إذل ارخػذ ا االعتبػار  « ناجقػةخصائي مظبات م ػلوعيات القيػادات ال» على  اليعيي -
 .مطبيعة اإلطار الذي سبارس فيه القيادة

  مذلػك علػى الػرلم مػ  مجػود مدر ػة ف ريػة تلقػى تقػديرًا متيايػدًا  « الرؤية الفرديػة للقائػد »أّف هذ) النظر ت ترّعي على  ميالَا ،
علػػـو االجتمػػاع ، معلػػم » أي الػػيت ال تيعػػي ا شػػخي مااػػد . ممنشػػأ هػػذ) اؼبدر ػػة الف ريػػة هػػو  « القيػػادة اؼبوزعػػة» مترعػػي علػػى 

 ، مالسيا ة مليس علم اإلدارة .« النفس 
  إذل القيػادة ععمليػة تنتشػر داخػل اؼبنظمػة أعجػر مػ  عوهنػا تيعػي فقػ  ا  (ترعػي علػى القيػادة اؼبوزعػة ) أي الػيت متنظر هػذ) اؼبدر ػة

 ظبياً . القائد اؼبعي ر 
   مطبقػػاً ؽبػػذ) اؼبدر ػػة فػػإّف اليعيػػي ينتقػػل مػػ  تنميػػة أم تطػػوير القػػادة إذل تنميػػة متطػػوير منظمػػات قائػػدة تتميػػي ابؼبسػػئولية اعبمعيػػة عػػ

 القيادة.
  

 ٌعسيات السجن الععًي  : (1
  ّ ملديهم صفات فطرية تلهلهم للقيادة . س على االعتقاد أبف القادة هم أشخاص ا تجنائيوف، يولدمفتتأ 
  ً معاف ا تخداـ مصطلو الرجل مقصوداً اي أماخر القرف العشري  على أ اس أف القيادة عاف ينظر إليها ابعتبارها مفهوماً عس ر

 ابلسمات . لربياً مخاصاً ابلذعور ، مأدى ذلك إذل نشوء النظرية التالية اػباصة
 ٌعسيات الطىات : (2
 اػبصائي الفعلية أم الواقعية ماليت تصف الفضائل مالصفات اإلهبابية اليت يب   أف يوصف  ا الشخي.م  ري يوجد عدد عب 
 الٍعسيات الطمىكًُ : (3
  ّصفوف  ا ، ما هذ) اغبالة يتم مالاظة أمباط ـبتلفػة مػ  السػلوؾ ي على ما يقـو به القادة فعاًل ، مليس على اػبصائي اليت يتّ مترع

   فئات على أهّنا أ اليب للقيادة.ميتّم تصنيفها ا
 
 

 ٌعسيات الكًـــادَ احملاضسَ السابعُ وارتاوطُ:
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 الكًادَ املىقفًُ :     (4
  ّينفرد فيه  أ لواب أمتوقراطياً ب موقفاً معيناً د ابؼبوقف الذي سبارس فيه ، فعلى  بيل اؼبجاؿ : قد يتطلّ القيادة مفقًا ؽبذ) النظرية تتقد

 أ لواب تشارعيا.ً القائد بسلطة ازباذ القرار ا اي تتطلب مواقف أخرى 
 ٌعسيُ الكًادَ املػسوطُ أو احملتىمُ : (5
  ،مهػػذ) النظريػػة تعػػديل للقيػػادة اؼبوقفيػػة مترعػػي علػػى ربديػػد العوامػػل اؼبوقفيػػة الػػيت يب ػػ  أف تػػلثر ا ، أم تعتػػرب ارفضػػل أم ارنسػػب

 ر لوب قيادي يتنا ب مع ظرمؼ ؿبددة.
 الٍعسيُ التبادلًُ :  (6
 اع ، ايػػت تلعػػد علػػى الفوائػػد اؼبتبادلػػة الػػيت تيتػػب علػػى شػػ ل مػػ  أشػػ اؿ التعاقػػد أم يػػة العالقػػة بػػي القائػػد مارتبػػي علػػى أنبّ مترّعػػ

 االتفػػاؽ مالػػذي مػػ  خاللػػه يقػػـو القائػػد بتػػوفري مػػا يعتػػرب) ارتبػػاع تقػػديرًا أم اعيافػػاً أم م افػػأة ؽبػػم ، عمقابػػل لػػوالئهم أم التػػيامهم أم
 تعهدهم.

 الٍعسيُ التخىلًُ أو االٌتكالًُ : (7
 يي ا هذ) النظرية هو التيري مدمر القيادة ا ت وي  رؤية متنفيذ االنتقاؿ أم التقوؿ لألداء اؼبنظمي .ماؼبفهـو اؼبرع 

 
 

 
 

 

 
 يفيض مجػود شبانيػة أمبػاط أ ا ػية للقيػادة يب ػ  سبيييهػا علػى ا احملاضرة اػبامسة التصنيف الجاي ا نظر ت القيادة الذي  منتنامؿ

 .عل نظرية أ اس السلاؿ الذي ذبيب عليه  
 :ٌٌالتصًٍف الجا 

 ٌعسيُ السجن الععًي أو ٌعسيُ الطىات : (1
 ي وف القائد ؟  عيفهذ) النظر ت على السلاؿ احملدد : ما هو القائد؟ أم   تنصب 
  على هذا السلاؿ م  خالؿ ربديد السمات ، ماػبصائي ، مالقػدرات ، مارمبػاط السػلوعية ، أم اؼبهػارات الػيت يتصػف  ذبيبمهي

 يب   للقائد إظهارها بوضوح .  ا أم 
  عػارييمي،  خػادـ مجػل :  قائمػة مػ  الصػفاتس القائػد ....س ، ثّ تػذعر  تبدأ ب لمةمعندما تقدـ نظرية السمات تعريفا للقائد فإهنا  ،

يبّ ػػ  ، ابيػػة وبػػـي ذاتػػه بطريقػػة إهب، متصػػل جيّػػد ،  ُملهػػم، ذم توجػػه كبػػو اؽبػػدؼ ، يظهػػر التميّػػي ، أيخػػذ زمػػاـ اؼببػػادرة ، علػػى خلػػق 
، ..... اخل . مظلػػت مشػػ لة هػػذ) النظػػر ت دائمػػا ا ربديػػد اػبصػػائي الػػيت سبيػػي القػػادة عػػ  ارشػػخاص الػػذي  يتصػػفوف انخػػري  

 بنفس اػبصائي مل نهم لري قادة .
 ٌعسيات اإلدازَ ) اإلغساف ( : (2
 مػػا يرلبػػه القػػادة ؟ ( . مهتػػتّم هػػذ)  رلبونػػهمػػ  جعػػل النػػاس يفعلػػوف مػػا ي مترعػػي هػػذ) النظريػػة علػػى السػػلاؿ : عيػػف يػػتم   القػػادة (

 النظر ت بصفة أ ا ية ابرداء التنظيمي أم أداء اعبماعة. 
 ٌعسيات العالقُ : (3
   الػذي  يشػيعوف معػاً ا الرلبػات ماغباجػات ععالقػة بػي النػاس مذبيب هذ) النظر ت على ذلػك السػلاؿ مػ  خػالؿ تعريػف القيػادة

 شيعة. مي افقوف م  أجل ربقيق أهداؼ م

 ارتاوطُاحملاضسَ  بدايُ
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 ٌعسيات الكًادَ كعىمًُ : (4
   دمف مػ  أجػل اػلّ مالػذي  ينظمػوف أنفسػهم ميتوّاػ يتبػاينوف ا أخالقيػاهتمبي النػاس الػذي   تفاعل دينامي يععملية متعّرؼ القيادة 

ـّ مشاعل اجتماعية ؿبددة أم م  أجل إاداث تيري اجتماعي تطوّ   . ري معا
  ي ػوف القائػد رمػيًا دة مال يب   التق م فيها بوا طة القائد . ما هذ) النظػر ت هنا مبدّ تفهم على أ(  القيادة ععملية) هذ) العملية

 أعجر م  عونه منتها لنواتج أم ـبرجات معينة. ؼبا يرلبه عل شخي
 الدملػة ،  متيعي اؼبش لة ار ا ية ا درا ات القيادة ا التمييي بي مفهـو القيادة ممفاهيم أخرى مجل اإلدارة ماإلشػراؼ ، مإدارة

 مارمر . فهميع هذ) ال لمات سبجل مفاهيم ـبتلفة ، مإف عانت لالباً ما تُعنوف اب م القيادة.
 الٍعسيات الطمىكًُ : (5
  مهػػي ربػػامؿ  ػػّد ال جػػري مػػ  الجيػػرات ا نظػػر ت السػػمات مػػ  خػػالؿ اليعيػػي علػػى مػػا يقػػـو بػػه القػػادة فعػػاًل أعجػػر مػػ  اليعيػػي علػػى

 متعوف  ا . الصفات أم اػبصائي اليت يت
  نظرية اؼبديري  مأللب النظر ت السلوعية مجل(X    ماؼبديريY منظرية الشب ة اإلدارية ،  ) ربامؿ اإلجابة على السلاؿ : ما هي

 ار اليب اؼبختلفة للقيادة ؟ مما هي درجة فعالية هذ) ار اليب؟
 ٌعسيات الكًادَ باملػازكُ : (6
 القائػػد وبػػتف   ، مهػػي تقػػيح رلػػم ذلػػك أبفّ  تشػػرؾ النػػاس انخػػري  ا عمليػػة القيػػادةلػػيت مهػػذ) النظػػر ت توصػػي أب ػػاليب القيػػادة ا

 ا منو أم منع أي شخي اتبع أف ي وف له دمر ا عملية القيادة . ابغبقّ 
 ٌعسيات الكًادَ املىقفًُ : (7
 اتمػااًل لوجػود أ ػاليب ـبتلفػة للقيػادة تقػيح أف هنػاؾ ا ، مهػيأّف القيادة تتقّدد ابؼبوقف الذي سُبارس م  خالله  رى هذ) النظريةت

 تتطلبها اؼبستو ت اؼبختلفة ا نفس اؼبنظمة .
 ٌعسيات الكًادَ املػسوطُ : (8
 تعمل على تنقيو النموذج اؼبوقفي م  خالؿ اليعيي على ربديد اؼبتيريات اؼبوقفية اليت ربّدد ار ػلوب ارعجػر منا ػبة للقيػادة  مهي

 مالذي ينا ب ظرمؼ ؿبددة.
 ُخالص : 
   القوؿ إصباال إّف خصائي القادة الناجقي ممهاراهتم تتلّخي ا النقاط انتية: يب 

 

 الــــخــــصــــــائـــــــص :
 الطموح مالتوّجه كبو اإلقباز (3 التنبه للبيئة االجتماعية  (2 التوافق مع اؼبواقف  (1
 اغبـي (6 التعامف (5 اإلصرار مالتوعيد (4
 الطاقة مالنشاط العارل (9 السيادة (8 يُعتمد عليه / جدير ابلجقة (7

 التسامو مع الضيوط (12 الجقة ابلنفس(11 اؼبجابرة (11
   الرلبة ا ربمل اؼبسلملية (13
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 : املـــــّــــــــــازات
 اإلبداع/ االبت ار  (3 مهارة تطوير اؼبفاهيم  (2 الذعاء    (1
 ة اعبماعةهمّ دباؼبعرفة  (6 الطالقة اللفظية (5 الدبلوما ية ماللباقة (4
 اؼبهارة االجتماعية (9 اال تمالة/ اإلقناع (8 ة(التنظيم )القدرة اإلداري (7
 
  إذل أربػػع ظبػػات « القائػػد النػػاجو مالقائػػد الفاشػػل» ( ا درا ػػتهما ل ػػل مػػ   1983) « لومبػػاردم» م «  لايػػماعّ »  توصػػلعمػػا ،

 أ ا ية ينهو  ا القادة ، أم يفشلوف ا أف ي ونوا قادة مهي :
متشمل : اؽبدمء، مالجقة ابلنفس، مإم انية التنبل أم توقع  لوعه خاصة عنػدما ي ػوف ) اؽبدمء مرابطة اعبأش ( الجبات االٌفعالٌ :  (1

 ربت ضي .
 متشمل اإلقرار ابرخطاء أعجر م  بذؿ اعبهد لتيطية هذ) ارخطاء. االعرتاف بارتطأ: (2
 . متشمل القدرة على االتصاؿ ابنخري  ماجهم دمف اللهوء ر اليب قهرية أم  لبية وّازات غخصًُ جًدَ: (3
متشمل القدرة على فهم ؾباالت عجرية ممتعددة، أعجر م  التخصي أم ضػيق ؾبػاؿ اػبػربة أم ضػيق  قدزات عكمًُ وفكسيُ واضعُ: (4

 ارفق. 
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 : اجملتىع 
  أبنّه : اجملتمعيُعرَّؼ  

 « .اقه ا هيئة مادات أم صباعات اإلطار العاـ الذي وبّدد العالقات اليت تنشأ بي ارفراد الذي  يعيشوف داخل نط » -
  اؽبي ل العاـ جملموعة عالقات اجتماعية تنشأ بي ارفراد مهم متعايشوف ا مادات  » عبارة ع إّف هذا التعريف يوّضو أف اجملتمع

مضػػم  مدبعػػىن آخػػر فػػإف قػػواـ اجملتمػػع هػػو ذلػػك النسػػج للعالقػػات االجتماعيػػة الػػيت تتواجػػد فيمػػا بػػي « أم ؾبموعػػات اجتماعيػػة 
 اجملموعات االجتماعية.

  إف سبّجل ارخّصائي االجتماعي ) عفاعل أم قائػد ؿبلّػي ( لواقػع اجملتمػع يسػاعد) دمف شػّك علػى اػّل اؼبشػ الت الفرديػة ماعبماعيػة
 ور.متبعا لذلك ت وف اؼبعرفة االجتماعية العلمية هي اإلطار العاـ الذي يتقّرؾ فيه اؼبتدّخل االجتماعي ا تعامله مع اعبمه

 : ٌوفّىً اجملتىع احملم 
 اجملتمع م  عدد م  اجملتمعات احمللية .  يت وف 
 : ماجملتمع احمللي يب   أف يعّرؼ أبنّه 

م  ارفراد يعيشوف ا منطقة جيرافية ؿبددة ميتفاعلوف مع بعضهم أعجر فبا يتفاعلوف مع لريهم أف شػعورهم ابالنتمػاء  ؾبموعة » -
 . « إذل ؾبتمعهم ماضو مابرز 

جملتمع احمللي ي وف جيءا م  اجملتمع الشامل الذي يُنظر إليه على أنّه ؾبتمػع ااضػ  جملتمعػات ؿبليػة متعػّددة ممتباينػة مػ  ايػت ما -
 شرمط مجودها ) اعبيرافيا ( عما م  ايت نتاج تفاعل أفرادها مؾبموعاهتا مع الشرمط اؼبادية تلك أي التاريخ مالجقافة .

 ماليت منها : مجود شرمط هبب أف تتوفر فيهري إذل إّف تعريف اجملتمع احملّلي يش 
 اؼب اف احملّدد النطاؽ ماؼبعادل (1
 االشياؾ الفعلي ا صبيع مجو) النشاط اعبمعي ابعتبارها أطر مإنتاجات تفاعل ارفراد ماجملموعات. (2
ادلة فيما بينهم... مدبعىن آخر هبب هبب أف ي وف للمهتمع احمللي ت وي  فبيي يتمجل ا قواعد منظمة لسلوؾ أفراد) مللعالقة اؼبتب (3

 أف تقـو فيه نظم مأمضاع اجتماعية مهيئات ممل سات ربمل ظبات خصوصّية.
الشعور اؼبشيؾ مالوالء للمهتمع احمللي م  قبل أعضائه أي أّف أعضػاء اجملتمػع احمللّػي هبػب أف يشػعرما ابنتمػائهم إليػه مأبهنػم جػيء  (4

 م  عيانه.
 م معظمها ربصل داخل اجملتمع احمللي.عالقات الفرد االجتماعية أ (5
 إذل مػػا  ػػبق أف اجملتمعػػات احملليػػة ال ت ػػوف مسػػت فية بػػذاهتا بػػل إف مػػا يبييهػػا عػػ  اجملتمعػػات البدائيػػة ماجملتمعػػات الفالايػػة  ميضػػاؼ

 ماجملتمعات التقليدية هو أهّنا ا تواصل دائم مع اجملتمع الشامل الذي تنتمي له. 
 اء االجتمػاع ت ػوف علمػة صباعػة مرادفػة للتنظػيم االجتمػاعي أم علػى ارقػل ل ػل التنظيمػات االجتماعيػة إذل عجػري مػ  علمػ مابلنسػبة

 ارصير اهما م  اجملتمع ارعرب.
  عالقرية أم العيبة أم الضيعة أم البلدة أم اؼبدينة...إخل   » أظباء ـبتلفةميشري مصطلو اجملتمع احمللي إذل . » 

 « ودخن وفاًِىٌ »لكًادَ يف تٍىًُ اجملتىع احملمٌ: دوز ا احملاضسَ الطادضُ :
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   رمػػاع  الػػيت يقػػيم  ػػا النػػاس ، مي سػػبوف منهػػا أرزاقهػػم ، ميربػػوف أبنػػاءهم ، ميقومػػوف دبعظػػم أنشػػطتهم ا» فػػاجملتمع احمللػػي عبػػارة عػػ
 « .اؼبعيشية 

 : ميب   إهباز معظم التعاريف السو يولوجية للمهتمع احمللي ا العناصر ارربعة أم اؼب وانت الرئيسية انتية 
 .«  لس ايالعنصر الديبولراا أم ا» ؾبموعة م  ارشخاص ميبجل  (1
 .«  العنصر اؼب اي» منطقة جيرافية ، مسبجل  (2
 .«  العنصر السو يولوجي أم االجتماعي» تفاعل اجتماعي ، ميبجل  (3
 ، عالعادات مالتقاليد مالقيم مالعقائد مارماي مارهداؼ.«  العنصر السي ولوجي الجقاا» رماب  مشيعة ميبجل  (4
  خاص متفاعلي اجتماعيػا مػع بعضػهم الػبع ، ما منطقػة جيرافيػة ؿبػددة، مذبمعهػم رمابػ  معليه فإف اجملتمع احمللي يت وف م  أش

 .  مشيعة ، مهذ) اؼبشارعات ا ارنشطة التنموية ؽبا أهّم صور مأمباط اؼبشارعات اجملتمعية
 : ًُأٌىاع اجملتىعات احملمًُ السيف 
 م  أشهر التصنيفات مأعجرها شيوعاً ، فم  ايت نظاـ اإلقامة ا اؼبناطق  يُعترَب تصنيف اجملتمعات احمللية الريفية مفقا لنظاـ اإلقامة

 : يوجد نظاماف رئيسياف منبااوؿ العادل، فإنّه 
 

 نظاـ اإلقامة ا ميارع متناثرة.  (2 نظاـ اإلقامة ا قرى عادية.  (1
 

 منبا: ميتفرّع منها نظاماف آخراف 
 

 نظاـ القرية عرب الطريق.  (2 نظاـ القرية اػبطية (1
 

  ترجػػع مشػػارعة النػػاس ا أنشػػطة التنميػػة احملليػػة بػػدافع أعمػػاؿ يػػتّم ا ػػتجمارها أبشػػياء تفيػػدهم متفيػػد ؾبػػتمعهم مػػ  أجػػل النهػػوض بػػه م
   مالعمل م  أجل الصاحل العاـ.

 
 : ا احملاضرة السابعة إبذف هللا  نعرض لػ 

ه فضال ع  مفاهيم أخرى عمفهػومْي اؼبػوارد التنمويػة مادة أصير م  اجملتمع احمللي مإادى م ّوانت اعتبارهاأنواع اعبماعات على  -
 مالتم ي .....
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 : ُتعسيف ادتىاع 
 ي وف أعضاؤ) معرمفي مؿبددي  م  قبل بعضهم بعضا بش ل شخصي. تنظيم اجتماعي اعبماعة 
  ّاخل ، فاعبماعػة تضػّم  لفريػق الر ضػي ...تضّم ظواهر متعددة عرابطة الصداقة مصباعة العمل ، اعبرياف ، ااعبماعة عتصنيف فبّيي  إف

  صباعات متنوعة.
 ـُ الداخلي  ينتج  ع  الرماب  الشخصية اليت ترب  بي أعضاء اعبماعة عادة.التما ُك ماالنتظا
 لقد أدرؾ ارخصائيوف االجتماعيوف أنّػه ابإلم ػاف ا ػتيالؿ مػا تػوّفر) اعبماعػات مػ  فػرص مخػربات لتققيػق النمػو مالتييػري لألفػراد 

اليت يب ػ  ا تشػارهتا متوجيههػا بطريقػة علميػة مقصػودة لتػوفري  بيئة خصبة لتوفري القوى ال امنةداخل عضويتهم للهماعات. فهي 
 مناخ ي تسب ارفراد م  خالله السلوؾ االجتماعي الذي يساعدهم على القياـ أبدمارهم االجتماعية بفعالية.

 : أٌىاع ادتىاعات 

 الجاٌىيُ : ادتىاعات األولًُ وادتىاعات (1
 « عبارة ع  : « اعبماعات ارملية 

 :سبتاز اعبماعات ارملية ابلصفات التالية ؾبموعة أشخاص يتعاملوف مع بعضهم م  أجل التوصل إذل هدؼ اجملموعة ملالبا ما  -
ات الجانويػػة  : اعبماعػػات ارمليػػة عالعائلػػة مؾبموعػػة ارصػػدقاء عػػادة مػػا ت ػػوف حبهػػم صػػيري إذا مػػا قورنػػت ابجملموعػػ صػػير اغبهػػم (1

 عاؼبدر ة مالتعامنية اليراعية ملري ذلك .
 اؼببا على الود ماغبناف مالعاطفة .الطابع التقليدي هو  طابع العالقات االجتماعية (2
 أم مجها لوجه . االتصاالت مباشرةطبيعة  (3
 . يعرفوف بعضهم البع أللب أعضاء اجملموعة ارملية  (4
 . لفية طويلةارملية يتواجد ارعضاء مع بعضهم داخل اعبماعات  (5

 اردمار اليت يلّديها ارفراد عادة ما ت وف عامة . (6
 قّلة الرمتي مقّلة أ لوب التعامل الرظبي . (7
 القرارات اليت تّتخذ ت وف مبنية على ار لوب التقليدي ال العلمي اؼبعتمد على ربليل اغبقائق احمليطة ابلظاهرة مدار التقليل. (8
ئيػػا عمػػا هػػي اغبالػػة ا بعػػ  ؾبموعػػات ارصػػدقاء أم أهنػػا موجػػودة بصػػورة تقليديػػة أشػػبه ابلوراثػػة نتيهػػة أهػػداؼ اجملموعػػة تظهػػر تلقا (9

 الاتالؿ اجملموعة ) عالعائلة ( موقعا معّينا ا اجملتمع.
  فهي : « اعبماعات الجانوية» أّما 

تماعيػة  نويػة مالػيت تبػا قراراهتػا علػى الياعيب االجتماعية اليت تسػعى لتققيػق أهػدافها اؼبتخّصصػة عػادة عػ  طريػق عالقػات اج -
 ار لوب العلمي تتخذ صفات معاعسة للصفات اؼبذعورة أعال) ا اعبماعات ارملية.

 
 
 

  « املىازد واملٍاِج التٍىىيُ »،  « أٌىاع ادتىاعات » احملاضسَ الطابعُ :

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 KFU     17تنسيق :  أبو فيصل لطالب  (       ،،،      دمة ا) خاص لـ مركز إتقان خل    ،،،   د/ احلبيب الدرويش         القيادة وتنمية اجملتمع

 ادتىاعات الٍعاوًُ وادتىاعات الالٌعاوًُ : (2
 « عبارة ع  :«  اعبماعات النظامية 

 . ؿبّدد بنظاـ للمهموعةمصبيعها  ي فيه ارعضاءا م أم عنواف ممقّر للعمل ممقت يلتقاعبماعات اليت عادة ما ي وف ؽبا  -
  فهي :«  اعبماعات الالنظامية» أّما 

 .ينقصها معظم أم عّل اؼبقومات أم عناصر اجملموعة النظاميةاجملموعة اليت  -
 ادتىاعات الداخمًُ وادتىاعات ارتازجًُ : (3
  هي : « اعبماعات الداخلية» اؼبقصود بػ 

 أم  نوية . تلك التنظيمات  واء عانت أملية -
  فهي : « اعبماعات اػبارجية» أّما 

 التنظيمات اليت ال ي وف شعوران ذباهها عالشعور السابق. -
   هو الالمباالة، التنافس، التهنب أم التصادـ ا بع  ارايافاعبماعات اػبارجية شعوران ذبا) إّف. 
  ف جػريا مػا ت ػوف ؾبموعػة معينػة جملموعػة أخػرى داخليػة ا  نسػبيةٌ مسػألٌة إّف َعْوَف اجملموعة داخلية أم خارجية لفرد أم ؾبموعػة أخػرى

 ظرؼ معّي ل ّنها ت وف خارجية ا ظرؼ آخر.
 ادتىاعات الدائىُ وادتىاعات املؤقتُ : (4
  هي :  « اعبماعات الدائمة» إف 

 تلك اعبماعات اليت تبقى العالقات االجتماعية قائمة بي أفرادها بصورة دائمة عالعائلة ،  -
  فهي :  « اعبماعات اؼبلقتة» أّما 

 تلك اليت تنتهي العالقات بينها مابلتارل اجملموعة دبهرد التوّصل إذل هدفها عاؼبستمعي أم اعبمهرة )اليمرة( أم الدنباء. -
 ادتىاعات السيفًُ وادتىاعات اذتطسيُ : (5
 « هي :  « اعبماعات الريفية 

 يها أّمليا ال رظبيا )ريفيا( تلك اعبماعات اليت ي وف طابع العالقات االجتماعية ف -
  فهي : «  اعبماعات اغبضرية» أّما 

 إضافة إذل العالقات لري اؼبباشرة اليت رب م اؼبلّ سات جيءا عبريا منها. ابلتخّصي متعّقد العالقات مالرظبياتتلك اليت سبتاز  -
 ادتىاعات الطىعًُ )االختًازيُ( وادتىاعات اإلجبازيُ (6
 « هي : « اعبماعات الطوعية 

مبػػدافع ذايت أم شخصػػي، ف جػػريا مػػا تتواجػػد هػػذ) اعبماعػػات ا  ينتسػػب إليهػػا ارعضػػاء تلقائيػػا أم اختيػػار تلػػك اعبماعػػات الػػيت  -
 العمل اإلرشادي عاؼبنتميات إذل مراعي ت وي  اؼبرأة الريفية ماؼبنتمي إذل نوادي الصيد.

  فهي : «  اعبماعات اإلجبارية» أّما 
 ضوية الفرد  ا إجبارية شاء أـ أىب، عانتساب الشخي أم مجود) ا العائلة.تلك اعبماعات اليت ت وف ع -
 
 



 
 KFU     18تنسيق :  أبو فيصل لطالب  (       ،،،      دمة ا) خاص لـ مركز إتقان خل    ،،،   د/ احلبيب الدرويش         القيادة وتنمية اجملتمع

 : ُوفّىً املىازد التٍىىي 
    ابؼبوارد التنموية هي : اؼبقصودإّف 

ة متقسَّػم اؼبػوارد التنمويػ، « متتمجػل ا فػرص يب ػ  ا ػتيالؽبا إلاػػداث التنميػة بػذلك اجملتمػع  عّل اؼبقّومات اؼبتوّفرة ا اجملتمع » -
   : إذل ثػالثة أقساـ رئيسػة

 

 املــىازد البػسيُ:  (1
  دد ، الفئػات العمريػة ، النػوع ، ارمػواؿ ، اؼبعػارؼ ، )متشػمل الَعػ البشػر ممػا يبل ونػه مػ  مػواردمهي

   اؼبهارات ، اػبربات ...(

 املىازد الطبًعًُ :  (2
  ليبػة ، اليػاابت ، اؼبراعػى ، ، مما عليها مما فوقهػا ) اؼبعػادف ، الصػخور ، ا اررض مما بداخلهامهي

   موارد اؼبيا) ، اؼبناخ ، التضاريس ، اغبيواانت الربية ، ارظباؾ ....(

 املىازد اجملتىعًُ : (3
   عػػل العوامػػل مارطػػر الػػيت رب ػػم العالقػػة بػػي النػػاس مبعضػػهم مرب ػػم عالقػػتهم ابؼبػػوارد ارخػػرى مهػػي

اللوائو مالقواني ، العادات مالتقاليد ، ارعراؼ ) اؼبل سات اجملتمعية ، النظم م  معيفية التعامل معها
 ، الجقافات احمللية ،  .... اخل ( .

 

 : ُوفّىً املٍاِج التٍىىي 
 : يب   اغبديت ع  بع  ارمباط م  اؼبناهج التنموية منها 

 

 التٍىًُ الفىقًــُ : (1
  ّم تنفيػػذها دمف مشػػارعة ميػػت خػػارج اجملتمػػع احمللّػػيالػػيت زبطػػ  ؽبػػا اؽبيئػػات مالػػربامج التنمويػػة مػػ  مهػػي

اجملتمعػات اؼبسػػتهدفة ، مهػذا النػػوع مػ  التنميػػة ال تتػوفر فيػػه صػفة اال ػػتدامة ملالبػاً مػػا ينهػار دبهػػّرد 
 انقطاع الدعم ماؼبساعدة اؼبقّدمة م  اعبهات خارج اجملتمع اؼبعي.

 التٍىًُ الكاعديُ: (2
  رها دبههوداهتػػا الذاتيػػة ميب ػػ  أف ت ػػوف متػػدي زبطّػػ  ؽبػػا اجملتمعػػات احملليػػة متنفػػذهامهػػي التنميػػة الػػيت

 دبساعدة اعبهات ارخرى، مهذا النوع م  التنمية هو الذي يبلك فرصاً أعرب للنهاح ماال تمرارية.

 وٍّجًُ التىكني : (3

  خطػ  أعجػر متبػّا    خط  انبعة م  االاتياجات الفعلية متر يخ منهج التنميػة القاعديػة ، إعدادمهي 
بناء قدرات اجملتمعات احمللية ع  طريق إشراؾ أفراد اجملتمع احمللي ا عػّل اؼبرااػل ماقعية ماؼبسانبة ا 

قػػّوة ماّديػػة  ػػتمّ نهم مػػ  ، مهػػي الػػيت  ممتابعتهػػا نتيهػػة إلاسا ػػهم أبّف اػبطػػ  انبعػػة مػػ  ااتياجػػاهتم
 يستطيعوف بوا طتها ؾبا ة الصعوابت ماؼبشاعل مذبعلهم أقدر على اّلها. ممعنويّة

 
 
 
 
 
 
 



 
 KFU     19تنسيق :  أبو فيصل لطالب  (       ،،،      دمة ا) خاص لـ مركز إتقان خل    ،،،   د/ احلبيب الدرويش         القيادة وتنمية اجملتمع

 
 
 : ٌوفّىً تٍىًُ اجملتىع احملم 
   أبنّه :«  تنمية اجملتمع احملّلي »مفهـو يب   التعبري ع  

 « . اؼبت امل عبميع نوااي اغبياة فيه ، يقـو  ا أبناؤ) بنهج ديبقراطي م للنهوض الشامل  عملّية تييري ارتقائي ، ـبط  » -
 مػع احمللّػي ا ؾبموعػة مػ  اؼبرااػل ، أم  لسػلة متتاليػة مػ  النشػاطات عػرب مم  هذا اؼبفهـو يب   بياف ما وبّدد م ػوانت تنميػة اجملت

   فية زمنية معّينة، ينتظر منها نتائج ملمو ة أم لري ملمو ة.
 أم م  االة إذل أخرى ، مرجل إاداث هذا االنتقػاؿ أم  م  مضع معّي إذل مضع آخر أم التقّوؿَ  االنتقاؿَ التنميُة احملليُة  تقتضي ،

توضع خطّة أم برانمج مت امل مؿبػّدد ارهػداؼ اؼبػراد بلولهػا ، مػع هتيئػة الو ػائل اؼباديػة مالبشػرية متوفريهػا مػ  أجػل  »،  التقوؿ
، إذ يصبو الوضع اعبديد للمهتمػع أفضػل مػ  مضػعه السػابق ، عػ  طريػق إاػداث تييػري إهبػاق ا طرائػق « ربقيق هذ) ارهداؼ 

مصباعاته ، مازباذ اػبطوات ماإلجراءات اؼبنا بة عبعل اياته اؼبادية مالرماية مالجقافية مالف ريػة التف ري مالعمل ماغبياة لدى أفراد) 
 يه .ألىن مأقوى فبا هي عل

 «  ُمذلػك عػ  طريػق  ربليػل مشػ الته ممواجهتهػا ماّلهػام  أجل مسػاعدة اجملتمػع علػى  مصّممة ممقصودةعملية «  التنميُة احمللية ،
اعػػل لتبػػادؿ القضػػا  ماؼبشػػاعر مانراء لتقسػػي اغبيػػاة عػػ  طريػػق العمػػل اعبمػػاعي، مهػػذ) عمليػػة تييػػري فػػتو قنػػوات االتصػػاؿ مالتف
 .متعّددة اربعاد مالنشاطات

 يهػػدؼ إذل تييػػري  ػػلوؾ ارفػػراد ، متقويػػة انتمػػائهم جملػػتمعهم متسػػخري طاقػػاهتم  تييػػريا اهبابيػػا عّليػػاً معاّمػػاً «  التنميػػُة احملليػػةُ  » تتػػوّخى
 .العطاء مالتهديد مالتطوير لضماف ا تمرارية عملية التنميةللمسانبة م 

  ُل عناصرها بعضها بعضاً ا منظومة عّلية سبتػّد عػي ت ػوف ، مت مّ  مميابطة عضو ً  متداخلةٌ «  التنميُة احملليةُ  »ا عملية  التييري أمجه
عافّة أي أهّنا عمليػة تسػعى للتطػوير الشػامل لسػائر جوانػب تنمية اجملتمع احمللي مت املة مع التنمية الوطنية ، متتنامؿ جوانب اغبياة  

اجملتمػػع االقتصػػادية ماالجتماعيػػة مالجقافيػػة مالتقنيػػة ، متقػػـو علػػى اؼبشػػارعة الشػػعبية اؼببنيػػة علػػى فلسػػفة تلّعػػد علػػى اعبهػػود الذاتيػػة 
 ممشارعة أعرب عدد فب   م  أفراد اجملتمع احملّلي ا إدارة شلمنه .

  ا إطػػار مػػنّظم يعبّػػّ ميوظّػػف اؼبػػوارد احملليػػة  اؼبشػػارعة الشػػعبية الفّعالػػة ف ػػرا مزبطيطػػا متنفيػػذاً علػػى  عتمػػد أ ا ػػايالتييػػري التنمػػوي ،
 اؼبتااة . 

 إ ناد اعبهود ماإلم اانت احملّلية أي مساندة جهود أفراد مصباعػات اجملتمػع احمللػي الػيت تعػد ارصػل أيضا «  التنميُة احملليةُ  » تقتضي
ع  طريق اؼبسػاعدات الفنيػة ماؼبػوارد اؼباديػة مأشػ اؿ الػدعم ) اغب ومة ، اعبهات الداعمة ( ، مار اس ، م  خارج اجملتمع احمللي 

   ارخرى اليت يعهي اجملتمع احمللي ع  توفريها .
 : ٌوساحن تٍىًُ اجملتىع احملم 
  طبيعيػة ،  واء عانت «  اصر اؼبوارد ماإلم انيات ا اؼبنطقة موضوع التنمية »تنطوي مراال تنمية اجملتمع احمللي على هدؼ مهو

مػات ماغبقػائق صبػع اؼبعلو  »، ممعرفػة إم انيػة ا ػتخدامها ا بػرامج التنميػة ، عمػا هتػدؼ إذل  أم بشرية أم مالية أم فنية أم تنظيميػة
 . ، ماليت تعرؼ العاملي ا برامج التنمية على خصائي اجملتمع احمللي مقادته ممل ساته« اليت يب   ا تنباط اؼبش الت منها 

 بلورة عدد م  اؼبش الت الرئيسية ا اجملتمع احملّلي ماليت ربتاج إذل الوؿ مّت التوّصل إذلي وف قد  السابقة ا هناية اػبطوة. 

 تٍىًُ اجملتىع احملمٌ احملاضسَ الجاوٍُ :
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   ّطػرح موضػػوع » بػػ عمليػػة االتصػاؿ ، متبػدأ اً ااظبػ اأببنػاء اجملتمػع احمللػػي ا عػل خطػوة مػ  خطػػوات التنميػة أمػر «  االتصػاؿ»  يُػَعػد
 « .التنمية متبادؿ انراء بشأف اؼبوارد ماالاتياجات مأملو هتا م بل تلبيتها 

   «  » 
مدمرهم اؼبتوقع ا تلبيتها ، مما  وؼ تقدمه برامج تنمية اجملتمع احمللي اؼبقياػة، ميتبػع ذلػك  اتياجاهتمرؤية أفراد اجملتمع احمللي ال (1

دعػػوة أبنػػاء اجملتمػػع احمللػػي إذل اإلدالء آبرائهػػم ممقياػػاهتم خبصػػوص الػػربامج اؼبيمػػع قيػػاـ  ػػا ال تشػػفاؼ مػػدى ذبػػام م مػػع الػػربانمج 
 .نفيذ أنشطته مالعمل على ربفيي أبناء اجملتمع احمللياؼبقيح، ممدى ا تعدادهم للمشارعة ا ت

 إذل : اؼبذعورة هتدؼ اػبطوة 
إشعار أبناء اجملتمع احمللي ابالطمئناف للقائمي علػى بػرامج تنميتػه ، مهػي تشػمل عػل مػا يقػـو بػه العػاملوف ا ؾبػاؿ التنميػة ليػرض  -

دـ أ ػوار الشػك ماغبػذر مالريبػة الػيت يب ػ  أف ادلػة ، فبػذلك هُتػا تنهاض نبم ارفراد مخلق عالقة مدية معهم تسودها الجقة اؼبتب
 .يقابل  ا العاملوف ا ؾباؿ التنمية ا اؼبرالة اؼبب رة م  العمل ، مبناء نواة التنظيم اؼبل سي 

التخطيطيػػة  »يتػػوذّل القيػػاـ بعمليػػات هػػذ) التنميػػة مربقيػػق أهػػدافها  مجػػود تنظػػيم رئيسػػياالشػػتياؿ بتنميػػة اجملتمػػع احمللػػي  يتطلػػب (2
دبهلػس إدارة التعامنيػة أم ؾبلػس البلديػة أم  ممتمجلة، مقد ت وف نواة هذا التنظيم موجودة فعال « مالتقويبية  مالتنفيذية مالتنسيقية

ؾبلس إدارة صبعية تنمية اجملتمع ، مل ػ  ا االػة عػدـ مجودهػا البػّد مػ  العمػل علػى بنػاء تنظػيم يبجػل اؽبيئػات اؼبشػتيلة ا اجملتمػع 
 .حمللي مارفراد بش ل عاـ ا
  مي ػوف قػد مت ربّسػس طريقػة «  اؼبرالػة التمهيديػة »فيها تنفيػذ  اليت يتمّ «  اؼبرالة التخطيطية» تقتضي مراال التنمية احمللية مجود

م السػائدة ، العمل بصورة عامة ، مالتعرؼ على الناس ماعتساب ثقتهم مقبوؽبم ، متفّهم ارمضاع القائمة مالعػادات مالتقاليػد مالقػي
 . ممالاظة بع  اؼبش الت اؽباّمة ، متوطيد العالقة مع التنظيم الذي  وؼ يتّم العمل معه

  مضػػع خطػػة لتنميػػة اجملتمػػع احمللػػي ربقػػق تطلعػػات أبنائػػه ، متوضػػع اػبطػػة ب افػػة تفصػػيالهتا الفنيػػة «  اؼبرالػػة التخطيطيػػة» تسػػتهدؼ
مارفػػراد للمشػػارعة ا تنفيػػذها متشػػمل هػػذ) اؼبرالػػة بلػػورة قائمػػة مّتفػػق عليهػػا  مبرؾبتهػػا اليمنيػػة ، متػػوزّع أدمارهػػا علػػى اؼبنظمػػات

الاتياجات اجملتمػع احمللػي ماؼبشػ الت ماؼبعوقػات الػيت تواجػه تنميتػه مترتيػب أملػو ت اؼبشػ الت مفقػا لذم انيػات الذاتيػة احملّليػة 
د طبيعػة اؼبشػرمعات التنمويػة الػيت يب ػ  اقيااهػا للتيلػػب ؼبواجهتهػا ، مترتيػب اغباجػات اسػب أنبيتهػا بنظػر اجملتمػع احمللػي مربديػ

 .على اؼبش الت مفق أملو هتا مربديد جدمى عل مشرمع يقيح إدراجه ا خطّة تنمية اجملتمع احمللي
 شػرمعاهتا إذل ترصبة خطة تنمية اجملتمػع احمللػي مم» مهتدؼ هذ) اؼبرالة إذل : «  اؼبرالة التخطيطية» بعد  « اؼبرالة التنفيذية»  أتيت

، متتنػامؿ اؼبرالػة التنفيذيػة « ماقع عملي م  خػالؿ قيػاـ عػل منظمػة مفػرد دبهاّمهمػا مأدمارنبػا اسػب اػبطػة ممفػق تتابعهػا الػيما 
 العمليات التالية:

داء مسػلملياهتم اختيار ارجهية الالزمة ماؼبنا بة لعملية التنفيذ مالعمل على إشراؾ القػادة احملليػي متػدريبهم التػدريب اؼبنا ػب ر -
 ا عملية التنفيذ.

 تشهيع أبناء اجملتمع احمللي على اؼبشارعة اإلهبابية مالتعامف ا التنفيذ ممضع اؼبشرمعات موضع التنفيذ الفعلي. -
 توفري عافّة مستليمات القياـ بعملية التنفيذ للتمّ   م  ربقيق ارهداؼ اؼبوضوعة مإاداث التييري اؼبنشود. -
التييري اغباصل ع  طريق توعية أعضاء اجملتمع احمللي متنويرهم مإشعارهم أبنّبية هذا التييري، مما  ػوؼ ييتػب العمل على تجبيت  -

 عليه م  نتائج مانع ا ات ا اياهتم،  واء ا الوقت اغبارل أم ا اؼبستقبل.
 اإلشراؼ على عملية التنفيذ ممتابعة ربقيق ارهداؼ اؼبوضوعة. -



 
 KFU     21تنسيق :  أبو فيصل لطالب  (       ،،،      دمة ا) خاص لـ مركز إتقان خل    ،،،   د/ احلبيب الدرويش         القيادة وتنمية اجملتمع

 للتأّعد م   المة عمليات التنفيذ.التقومي الدمري اؼبنتظم  -
  اؼبختلفة هو : تنفيذ اؼبشرمعات هبب أف ي وف اؼببدأ العاـ الذي وب م 

ربقيػػق التعػػامف مالتشػػارعية بػػي ـبتلػػف ارطػػراؼ اؼبشػػيعة ا عمليػػة تنميػػة اجملتمػػع احمللػػي أم ذات اؼبصػػلقة ا قبػػاح مشػػرمعات »  -
 .ويل أم تقدمي اػبربات الفنية أم هتيئة الظرمؼ اؼبالئمة للعمل،  واء عاف ذلك م  اناية التم« خطة التنمية 

  متستهدؼ هذ) اؼبرالة : « اؼبرالة التنفيذية» بعد «  اؼبرالة التقويبية» أتيت 
ممعرفػة ي م  أهداؼ خطة تنمية اجملتمع احمللي ، مهبري ا هذ) اؼبرالة الوقوؼ علػى مػا نُػّفػذ ، نهَ ما يُ  قياس متقدير عّمية منوعية -

، ممػدى ربقيػق اؼبشػرمعات رهػدافها ، ممػا هػي الصػعوابت الػيت اعيضػت عمليػة ما إذا عاف التنفيذ يسري طبقا للخطة اؼبر ػومة 
 .منوع التييريات اليت طرأت على الناس ماجملتمع احملّلي نتيهة تنفيذ اػبطةالتنفيذ ممسّبباهتا ماغبلوؿ اؼبنا بة ؽبا ، 

 

  أهدافا أ ا ية مجل : «  يبيةاؼبرالة التقو » ميب   أف ربّقق 
مبدرجة ال فػاءة ماعبهػد الالزمػي  ما إذا عاف التنفيذ وبصل ابلطريقة اؼبتوقعة، مخصوصا ربديد  ربديد الطريقة اليت تنفذ  ا اػبطة -

آ ر اػبطػػة  مهػػو اؼبنػػتج النهػػائيفػػاليعيي هنػػا هػػو علػػى لتققيػػق أهػػداؼ اػبطّػػة متقػػدير آ ر مأتثػػريات اػبطػػة علػػى اجملتمػػع احمللػػي ، 
ماالرتقػػاء دبسػػتوى عمليػػة تنميػػة اجملتمػػع احمللػػي مػػ  خػػالؿ التعػػرؼ علػػى نقػػاط القػػوة مالضػػعف ا اؼبمار ػػات التنمويػػة ،  امأتثرياهتػػ

    اسبما تسفر عنه نتيهة التطبيق.يريَّ ر أم تُ طوَّ ؿ فيها أم تُ فيعدّ 
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 : ٌزتاالت تٍىًُ اجملتىع احملم 
  إاداث تييري شامل ا اياة اجملتمع: » تنمية اجملتمع احمللي هي إّف لاية  ». 
  مقد ي وف هذا التييري: 

 ) تييري اذباهات ارفراد ( . معنو ً ) رفع اؼبستوى االقتصادي ( أم  ماد ً  -
  ا  متعمػػػل، « إلاػػػداث التقػػػدـ االجتمػػػاعي ماالقتصػػػادي مالجقػػػاا مالصػػػقي مالعمػػػراي للمهتمػػػع  »مشػػػرمعات التنميػػػة  متسػػػعى 

النشػاط اليراعػي ا  » متشػمل« ؾباالت متعػّددة متشػمل نشػاطاهتا عػّل جوانػب اغبيػاة ا اجملتمػع احمللػي ا اجملػاالت االقتصػادية  »
 ز دة اإلنتاج اليراعي ع  طريق :

 يدة . ا تخداـ الو ائل اغبديجة ا اليراعة ممقاممة انفات اغبشرية مارمراض النباتية ، مإدخاؿ زراعات جد -
 التو ع ا اليراعة ميعا تنمية الجرمة اغبيوانية ع  طريق ربسي النسل مإدخاؿ  الالت جديدة . -
 تيذية اغبيواف مضبايته معالجه متربية الدماج  مالنقل مالتسويق اليراعي ماإلرشاد اليراعي . -
 ئمة .ت وي  رأي عاـ تعامي مإنشاء صبعيات تعامنية متنشي  اعبمعيات التعامنية القا -
   مهناؾ الصناعات التقليدية مت ػوف ا اصػر الصػناعات التقليديػة القائمػة مدرا ػتها متطػوير الصػناعات القائمػة مإنشػاء صػناعات

  . جديدة متسويق اؼبنتهات مالتدريب اؼبها 
  «»
 م افقة ارّمية متعليم ال بار . -
   إنشاء اؼب تبات منشر الجقافة العاّمة ع  طريق الندمات ملريها. -
  « »
 ربسي البيئة ماؼبرافق الصقية مم افقة ارمراض اؼبعدية . -
 رعاية ارمومة مالطفولة . -
مربسػي اؼبسػاع  منشػر الػوعي اليػذائي متػوفري اؼبيػا) النقيػة للشػرب مالتجقيػف توفري الرعاية الصقية عاإل عاؼ مالوقاية مالعػالج  -

   الصقي .
  « »
 تنظيم اجملتمع احمللي . -
 تشهيع القيادات احمللية متطويرها . -
 القياـ ابؼبشرمعات االجتماعية . -
 إجراء البقوث االجتماعية . -
   تنظيم شلمف الشباب . -
 « »

 التعليم مالتدريب . -

 زتاالت تٍىًُ اجملتىع احملمٌ احملاضسَ التاضعُ :
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 إنشاء التنظيمات النسائية متشهيعها . -
   إدماج اؼبرأة ا عمليات التنمية ماالقتصاد مالتدبري اؼبنيرل ماإلرشاد ار ري متربية ارطفاؿ . -
 «»
 فتو الطرؽ الفرعية مالشوارع متعبيدها مإانرهتا . -
 إنشاء اؼبرافق العامة مصيانتها . -
  ربسي اؼبشهد العاـ للمنطقة . -
 : ٌالطىات واملّازات الكًاديُ يف زتاه تٍىًُ اجملتىع احملم 
 قياديػة معينػة  مهمػةلسمات ماؼبهارات اليت هبب أف تتوّفر ا َمْ  ُتسند إليػه يستند التأثري الذي يبار ه القائد احمللي إذل ؾبموعة م  ا

 . 
  ميب   ربسي متنمية هذ) السمات ماؼبهارات م  خالؿ التدريب. ميب ػ  عػرض هػذ) السػمات ماؼبهػارات ا طبػس ؾبموعػات عمػا

 يلي : 
 الطىات واملّازات االتصالًُ : أّواًل:
  القائػد مػ  تسػهيل التفاعػل بػي ارفػراد ماعبماعػات ابلشػ ل الػذي وبّقػق أفضػل انتقػاؿ متبػادؿ ماؼبهارات اليت سب ّ  السماتمهي  

 ممشارعة لألف ار ماؼبعلومات ماالذباهات. متتضم  أربع ظبات ممهارات أ ا ية مهي :
 وّازَ االضتىاع :  (1
  ابة اإلهبابية مالفعالة لال تفسارات مالتعليقػات القدرة على ترعيي االهتماـ ماالنتبا) دبا يتضمنه اديت انخري  ماال ته»  متتضم

 .« م  انخري  خالؿ اغبوار ماؼبناقشة 
  وّازَ االتصاه الػفاٌِ : (2
  القدرة على عرض متقدمي ارف ار ماؼبعلومات بطريقة لفظية ماضقة م ليمة »  متتضم ». 
 االتصاه الػخصٌ باآلخسيَ : (3
   اد م  الفئات اؼبختلفة على التفاعل اعبيد مع ارفر  القدرة» متتضم ». 
   القػػدرة علػػى فهػػم ااتياجػػات مدمافػػع ارشػػخاص انخػػري  مالتعػػاطف مػػع هػػذ) االاتياجػػات مالػػدمافع ماال ػػتهابة » عمػػا تتضػػم

اإلهبابية ؽبا ، ماؼبعلومات ماراداث اب تخداـ الرموز اؼب توبة ع  طريق صيالة بسيطة مماضقة للهمل مالعبارات مالفقرات الػيت 
 .« طريقة  ليمة ع  ف رة ، أم معلومة ، أم ادث تعرب ب

 الطىات واملّازات وارتربات الفًٍُ يف الصزاعُ واذتًاَ السيفًُ : ثاًًٌا:
  القػػدرات ماؼبهػػارات ماػبػػربات الفنيػػة ا اجملػػاالت اليراعيػػة ار ا ػػية ماغبديجػػة مالػػيت سب ػػ  القائػػد مػػ  مسػػاعدة اؼبػػيارعي »  متتضػػم

 . « جية متسويقية  ليمة ما الوقت اؼبنا ب على ازباذ قرارات إنتا
  مهارات تيطي جوانب أخرى م  ارنشطة ماؼبمار ات ا اغبياة أم الجقافة الريفية ماليت سب   القائػد أيضػا مػ  » عما تتضم  أيضا

فبار ػتهم لألنشػطة الريفيػة مساعدة الريفيي على التعامل اإلهباق مع اؼبوارد الريفية معذلك علػى اػل اؼبشػاعل الػيت تػواجههم أثنػاء 
 . « اؼبختلفة 
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 الطىات واملّازات ارتاصُ بإدازَ أٌػطُ وبساوج التٍىًُ السيفًُ : ثالجا:
  مهػػي ظبػػات ممهػػارات سب ػػ  القائػػد الريفػػي مػػ  اؼبسػػانبة اإلهبابيػػة مالفعالػػة ا إقبػػاز أهػػداؼ الػػربامج مارنشػػطة اؼبتعلقػػة ابعبوانػػب

الػة ا إدارة متوجيػه اؼبصػادر ماؼبػوارد اؼبختلفػة الطبيعيػة مالبشػرية إلشػباع ااتياجػات نه مػ  اؼبشػارعة الفعّ اؼبختلفة للتنمية ، عما سب ّ 
 الريفيي مربقيق أهدافهم مربسي مستوى مأ لوب إنتاجهم ماياهتم . 

 : متشمل هذ) السمات ماؼبهارات ما يلي 
 وّازَ اختاذ الكساز : (1
  بػديل ارنسػب مارفضػل مػ  بػي البػدائل العديػدة اؼبتااػة مذلػك ا ضػوء الظػرمؼ ماؼبػوارد القدرة على ربليل ماختيػار ال »متشمل

 « . ماإلم انيات ماحملددات اغبالية ماؼبتوقعة مستقبال 
  القػػدرة علػػى اإلدراؾ الػػواعي للعواقػػب مان ر اؼبيتبػػة علػػى اختيػػار بػػديل معػػي مربديػػد ارفػػراد أم اعبماعػػات » مهػػي تشػػمل عػػذلك

لػػيت يب ػػ  أف تتػأثر ابلقػػرارات أم البػػدائل الػيت يػػتم اختيارهػػا مطبيعػػة هػذا التػػأثري معيفيػػة تدعيمػه إذا عػػاف إهبابيػػا ، معػػذلك  ماعبهػات ا
 « .عيفية اغبد م  آ ر) إذا عاف  لبيا 

 وّازات التٍطًل : (2
  طة التنمويػػة الريفيػػة اؼبتعػػددة القػػدرة علػػى منػػع االزدماج أم التضػػارب ا التفاصػػيل ماإلجػػراءات اػباصػػة ابلػػربامج مارنشػػ» تشػػمل

 « . ماؼبختلفة اليت تنفذها اؼبل سات اؼبختلفة ابجملتمع احمللي 
  ًالقػػدرة علػػى تنميػػة متشػػهيع عالقػػات العمػػل التعػػامي بػػي اعبهػػات ماؼبل سػػات اؼبختلفػػة اؼبشػػارعة ا بػػرامج » عمػػا تتضػػم  أيضػػا

 « . مأنشطة التنمية الريفية 
  ػهاـ عافػة ارطػراؼ ماعبهػات اؼبعنيػة ابلتنميػة الريفيػة ا تنفيػذ متقيػيم ارنشػطة التنمويػة اؼبختلفػة دبػا القػدرة علػى تنميػة إ» معذلك 

 « .وبقق أفضل إقباز ارهداؼ صبيع اعبهات ماؼبل سات اؼبشارعة ا هذ) ارنشطة 
 وّازات إدازَ الصساع : (3
   نشأ بي ارفراد ماعبماعات الريفية بسبب تعارض اؼبصػاحل اإلدراؾ الواعي ؼبصادر التضارب مالصراعات اليت يب   أف ت »متتضم

 « .ماالهتمامات اػباصة اب تيالؿ اؼبوارد الطبيعية اؼبشيعة عاؼبيا) أم اػباصة عارراضي اليراعية 
     ه م اغبد القدرة على ازباذ اإلجراءات ماػبطوات الضرمرية الوقائية اليت تلدي إذل منع التضارب مالصراع قبل ادمث» عما تتضم

ذلػػػك القػػػدرة علػػػى ربقيػػػق التنػػػالم ماالنسػػػهاـ بػػػا مصػػػاحل مأدمار العػػػاملي ا » مػػػ  آ ر) مإزالتػػػه ا االػػػة ادمثػػػه . يضػػػاؼ إذل 
 « .مل سات مأجهية التنمية الريفية مبا مصاحل ماهتمامات ارفراد ماعبماعات مصباهري الريفيي 

 وّازات إدازَ الرات : زابعًا :
  قائد الريفي على السيطرة مالتق م ا شػلمف اياتػه مارنشػطة الػيت يقػـو  ػا للمسػانبة ا بػرامج مأنشػطة التنميػة قدرة ال »متشمل

 « . الريفية 
   متسػتند القػدرة علػى إدارة « . القدرة علػى التقليػل مػا أم ػ  مػ  مشػاعر مفبار ػات القدريػة ماالت اليػة بػي ارفػراد » عما تتضم

 ة :الذات إذل اؼبهارات التالي

 زتاالت تٍىًُ اجملتىع احملمٌتابع  احملاضسَ العاغسَ :
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 وّازات إدازَ الىقت:   (1
  معػذلك « القدرة على توزيع الوقت على ارنشطة ماؼبهاـ اؼبطلوبة أبعلى عفاءة فب نة دبػا وبقػق أفضػل إقبػاز ارهػداؼ » متشمل« 

بػػي  القػػدرة علػػى مضػػع مربديػػد ارملػػو ت ا اؼبهػػاـ مارنشػػطة الػػيت يقػػـو  ػػا القائػػد ممهارتػػه ا التوفيػػق مربقيػػق التنػػالم ماالنسػػهاـ
 « .اؼبهاـ مارنشطة الدمرية مالطارئة ا العمل التنموي الريفي 

 وّازات تٍىًُ الكىَ الػخصًُ : (2
  القدرة على تنمية مستوى عاؿ م  الطاقة مالنشاط ماالاتفاظ  ذا اؼبستوى معذلك القدرة على توفري مستوى عاٍؿ م   »متشمل

 « . الدافع لذقباز 
  ربت الضيوط اؼبختلفة ، مالقدرة على اال تهابة اإلهبابية للنقد م  ارفراد ماعبماعات الريفية أم القدرة على العمل  »عما تشمل

 « .ارطراؼ اؼبختلفة اؼبعنية أبنشطة مبرامج التنمية الريفية 
 وّازات حتمًن املػكالت وحّمّا : (3
   ة متشخيصها بدقة ، مالقػدرة علػى التمييػي القدرة على طرح ار ئلة الصقيقة للتعرؼ على اعبوانب اؼبختلفة للمش ل »متتضم

 « . بي أعراض اؼبش لة ماؼبش لة ذاهتا ث ترتيب اؼبش الت مفقا رملو هتا 
  القدرة علػى اؼبسػانبة ابلػرأي ماؼبعلومػات مارف ػار الػيت ت فػل اػّل اؼبشػ لة أم القػدرة علػى تػوفري هػذ) انراء  »عما تتضم  أيضا

 « .ر اؼبختلفة ماؼبعلومات مارف ار م  اؼبصاد
 وّازات التعمي : (4
  القػػدرة علػػى اعتسػػاب اؼبعرفػػة مػػ  خػػالؿ اػبػػربات اليوميػػة ا التعامػػل مػػع انخػػري  ما معاجلػػة اؼبشػػ الت اؼبختلفػػة ، » متشػػمل

معذلك القدرة على ربػديت اؼبعلومػات ماػبػربات مػ  خػالؿ التعػرؼ علػى أاػدث اؼبسػتهدات مالتقنيػات الػيت تسػاعد ا النهػوض 
 « .ج مالتسويق ما ربسي اغبياة الريفية ابإلنتا 
 وّازات إدازَ التخديح واالبتكاز : خاوطًا:

  القدرة على الفهم الواضو مالتطبيق السليم ر اليب اؼببادأة ماؼببادرة ؼبتطلبات مإجراءات معمليػات التقػديت مالتييػري » متشمل
 إذل أمضاع أفضل .  القدرة على إدارة التقوؿ م  ارمضاع اغبالية »عما تشمل « . 

 : متستند هذ) القدرات على توفر اؼبهارات التالية 
 وّازَ االبتكاز : (1
  القػػدرة علػػى ابت ػػار أم تقػػدمي الػػوؿ جديػػدة للمشػػاعل اؼبيمنػػة أم اؼبشػػاعل الطارئػػة الػػيت يعػػاي منهػػا ارفػػراد ماعبماعػػات ا » متعػػا

 اجملتمع الريفي . 
  اقف مارمضاع اعبديدة اؼبرتبطة ابلتييري القدرة على التوافق مع اؼبو » عما تشمل . » 
  القػػػدرة علػػى التقليػػػل مإعػػػادة النظػػر ماؼبراجعػػػة لػػػألدمار ماؼبهػػاـ اغباليػػػة ا ػػػتهابة للظػػرمؼ ماؼبواقػػػف الػػػيت تتيػػػري  »متتضػػم  أيضػػػا

 « .اب تمرار 
 وّازَ قبىه املخاطسَ احملطىبُ : (2
  لفػة اؼبتااػة غبػل اؼبشػاعل مربقيػق ارهػداؼ ، ماإلقػداـ علػى تنفيػذ البػديل مهارة التقيػيم اؼبنطقػي مالعقػالي للبػدائل اؼبخت »متشمل

 « .ارفضل مع توقع ان ر السلبية احملتملة ، ابإلضافة إذل القدرة على التق م ا هذ) ان ر السلبية 
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 وّازَ بٍاء املفاًِي : (3
   م  مصداقية هذ) اؼبعلومات ثّ مضعها ا إطار عاـ م  ذبميع اؼبعلومات اؼبرتبطة ببعضها م  اؼبصادر اؼبختلفة مالتأعد » متتضم

 « . خالؿ فهم العالقات مالت امل بينها 
  تطبيق هذ) اؼبعلومات على اؼبواقف اغبالية أم اؼبتوقعة  دؼ ال اؼبشاعل مربقيق ارهداؼ » متتضم  عذلك. » 
 وّازَ اضتػساف املطتكبن :  (4
   وقػػع ارمضػػاع ماؼبشػػاعل احملتملػػة متطػػوير مجهػػات النظػػر اؼبقياػػة ؼبواجهػػة هػػذ) القػػدرة علػػى تطػػوير رؤى مسػػتقبلية مت» متتضػػم

 « .اؼبشاعل ابإلضافة إذل اؼبساعدة ا توفري اؼبصادر متسهيل إجراءات ال اؼبشاعل مربقيق ارهداؼ ا اؼبستقبل 
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 : ًٌُاألضالًب الكًاديُ وَ وجُّ ٌعس العمىً اإلٌطا 

 ادَ وفل الٍعسيات الطمىكًُ :الكً (1
  النظر ت على افياضْي أ ا يي منبا : هذ)تقـو  

 ال يولدمف قادة بل يب   صناعتهم أم إعدادهم . القادة -
 تستند القيادة الناجقة إذل السلوؾ الذي يب   ربديد) متعلمه . -
   عّما يقػـو بػه القػادة فعػالً  مل نها تبقتا الفرد ، مال تسعى النظر ت السلوعية إذل البقت ع  السمات أم القدرات اليت يولد  .

عػػاف مػػ  اؼبم ػػ  تعريػػف أم مصػػف النهػػاح دبفػػاهيم التصػػرفات أم ارفعػػاؿ الػػيت يب ػػ  مصػػفها ، فػػال بػػد أف ي ػػوف مػػ  السػػهل   مإذا
 نسبياً على ارفراد انخري  أف يتصرفوا بنفس الطريقة .

 

 : «الدوز  »ٌعسيُ  -أ
 هذ) النظرية إذل أربعة افياضات أ ا ية مهي:     تستند 

 يطور الناس أدمارًا رنفسهم مل خري  بناًء على التعلم االجتماعي مالقراءة.  -
 ي ّوف الناس توقعات اوؿ اردمار اليت  وؼ يقوموف  ا م وؼ يقـو انخرمف  ا. -
 صرفوا ا إطار توقعات اردمار اليت عونوها ؽبم.يقـو الناس بتشهيع انخري  بطريقة دقيقة مابرعة ل ي يت -
  وؼ يتصرؼ الناس ا إطار اردمار اليت تبنػَّْوها. -
  . ميب   لتوقعات الدمر ، لقائد ما ، أف تتباي  م  أف ار ؿبددة جداً إذل أف ار عامة يب   ا إطارها أف وبّدد القائد أ لوبه اػباص

 فقد يلدي ذلك أيضا إذل صراع الدمر .معندما ت وف التوقعات منخفضة أم ـبتلطة 
 ” ( :عَ  ) املديسيَ " ع "، و املديسيَ " ص  «واك جسجيىز  »ٌعسيُ  -ب 
  ّؾبموعتي متضادتي م  االفياضات اليت مضعها اؼبديرمف ا الصناعة .  « ماؾ جرهبور »ي يلخ 

 يعتقدمف :“  س ”فاؼبديرمف م  النم   
 لة لدى اإلنساف أم الشخي العادي ملذلك فإنه يتهنب القياـ  ذا العمل عّلما أم نه ذلك. تعترب صفة أصي العملأبّف عراهية  -
الصفة اإلنسانية ارصيلة فإنّه هبب قهر أللبية الناس، مالتق م فيهم، متوجيههم، أم هتديدهم ابلعقاب إلجبارهم  ؽبذ)أبنه نتيهة  -

 .على بذؿ اعبهد ال اا إلقباز ارهداؼ التنظيمية
إلنسػػاف أم الشػػخي العػػادي يفّضػػل التوجيػػه، ميرلػػب ا تفػػادي ربّمػػل اؼبسػػلملية، عمػػا أّف طمواػػه قليػػل نسػػبياً، ميرلػػب ا ا أفّ  -

 ربقيق ارم  قبل عل شيء. 
 

 فيعتقدمف :“ ص  ”م  النم   اؼبديرمفأّما  
اإلنسػاف أم الشػخي العػادي، ربػػت  العضػلي أم العقلػي ا العمػػل هػو عمليػة طبيعيػة عاللعػب أم الرااػػة، مأفّ  ابجملهػودأبّف القيػاـ  -

 الظرمؼ الصقيقة، يتعلم ليس فق  أف يتقبل اؼبسلملية بل أف يبقت عنها. 
 يبار وف التوجيه الذايت مالضب  الذايت إلقباز ارهداؼ اليت يلتيموف  ا.  وؼأبف الناس  -

 األضالًب الكًاديُ وَ وجُّ ٌعس العمىً اإلٌطاًٌُ احملاضسَ اذتاديُ عػس :
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بت ار ا ال اؼبشاعل التنظيمية هي قدرة تنتشر فبار ة مستوى عاؿ نسبياً م  التخيل ، مالرباعة ، ماإلبداع ماال علىأبف القدرة  -
الذعائيػػة ( لذنسػػاف  أم الشػػخي ) انتشػػارًا ما ػػعاً بػػي النػػاس مال تنقصػػر ا قطػػاع ضػػيق مػػنهم ، عمػػا أف اإلم انيػػات العقليػػة 

 العادي تستخدـ جيئياً ربت ظرمؼ اغبياة الصناعية اغبديجة فق .
 

 

  وؼ يفضل أف يستخدـ أ لوابً قياد ً أمتوقراطياً .“  س ”ع النم  فإف اؼبدير الذي يتب -
  وؼ يفضل أف يستخدـ أ لوابً قياد ً تشارعًيا.“ ص  ”ا اي أف اؼبدير الذي يتبع النم    -

 الػبكُ اإلدازيُ لـ" بالك" و"وىتىُ" :  -ج 
 مالعاملي ) ارفراد ( م  النااية اؼبقابلة . ترعي هذ) النظرية على توجه اؼبديري  كبو اؼبهمة ) اإلنتاج ( م  اناية ، 
  عما ترّعي أيضًا على اهتمامات اؼبديري  بتوليفات ـبتلفة م  هاتْي الناايتْي ، ميعا ذلك أف القادة قد يهتموف أبتباعهم م  انايػة

 ، عما يتوّجب عليهم أيضاً أف يهتّموا ابلعمل الذي هبب إقباز) م  اناية أخرى . 
  هو : ما هو عّم االهتماـ الذي يوجهه القادة لنااية أم رخرى . مالسلاؿ 
  

ما هػػذا ار ػػلوب ال يػػتم بػػذؿ إال أقػػل اعبهػػد إلقبػػاز العمػػل أم اؼبهمػػة ، فبػػا هبعػػل هػػذا ار ػػلوب مػػدخال   أ ػػلوب اإلدارة السػػلبية (1
 اـ ابلعمل بقدر اإلم اف.عسوال ، بصفة أ ا ية ، ميتهنب القي

 ما هذا ار لوب ينصب االهتماـ ارعرب على تنفيذ اؼبهمة ، ماهتماـ قليل ابلناس . أ لوب اإلدارة العملية اؼبذعنة للسلطة (2
 .عما ييعي هذا ار لوب على ربقيق ال فاءة دبا قد يتضمنه ذلك م  ا تبعاد ارفراد علما عاف ذلك ضرمر ً أم فب نا 
) إدارة النػػػادي ( ما هػػػذا ار ػػػلوب ينصػػػّب االهتمػػػاـ علػػػى النػػػاس ايػػػت يسػػػود جػػػّو مػػػ  اليمالػػػة  دارة االجتماعيػػػةأ ػػػلوب اإل (3

 .  التش يك ا هذا اإلقباز قد يلدي إذلمار لوب الودي . ماعبدير ابلذعر أف اليعيي القليل على إقباز اؼبهمة 
اؼبتأرجقػػة ( ، ميتميػػي هػػذا ار ػػلوب بدرجػػة قليلػػة مػػ  التػػوازف بػػي  ) اإلدارة أ ػػلوب إدارة منتصػػف الطريػػق أم اإلدارة الو ػػطية (4

 االهتماـ ب ل م  الناس مإقباز اؼبهمة.
ما هػػذا ار ػػلوب يػػتم اال ػػتفادة مػػ  ـبتلػػف ارمبػػاط اإلداريػػة ايػػت يلتػػـي النػػاس إبقبػػاز اؼبهمػػة ، عمػػا يلتػػـي  أ ػػلوب إدارة الفريػػق (5

 همة.القائد كبو الناس بنفس قدر التيامه كبو اؼب
  أّف أ ػػلوب سإدارة الفريػػقس مالػػيت سبجػػل اهتمامػػاً متوّجهػػا عاليػػاً كبػػو عػػل مػػ  اؼبهمػػة ) اإلنتػػاج (، «  موتػػوف» م «  بػػالؾ »ميفػػيض

 . مب  السلوؾ القيادي ارعجر فعالية مالعاملي ) ارفراد ( هي 
 الكًادَ باملػازكُ : (2
     :تستند هذ) النظرية إذل طبسة افياضات أ ا ية مهي 
 يساهم االندماج ا ازباذ القرار ا ربسي فهم القضا  م  جانب ارفراد الذي  يتوجب عليهم تنفيذ القرارات. (1
 ي وف ارفراد أعجر التياماً متعهدًا بتنفيذ التصرفات ماإلجراءات أم ارفعاؿ اؼبرتبطة ابلقرارات اليت  انبوا ا ازباذها. (2
 عندما يعملوف معا لتنفيذ أهداؼ مشيعة.ي وف الناس أقّل تنافساً مأعجر تعامانً  (3
 عندما يتخذ ارفراد القرار معا، ييداد االلتياـ االجتماعي ل ل مااد منهم ذبا) انخري  مابلتارل ييداد التيامهم كبو القرار. (4
 القرار الذي يتخذ) أفراد متعددمف ي وف أفضل م  القرار الذي يتخذ) شخي مااد دبفرد).  (5
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  يستخدـ أ لوب القيادة ابؼبشارعة إذل إدماج مإشراؾ أفراد آخري  ا عملية ازباذ القرارات مذلك بدال مػ  أف ميسعى القائد الذي
 يّتخذ دبفرد) قرارًا أمتوقراطياً ) فرد ً (. 

  جهػػة هػلالء ارفػػراد انخػػرمف يشػػملوف التػػابعي، مارقػػراف أم الػػيمالء، مالرؤ ػاء أم ارشػػخاص ارعلػػى م انػػًة معػػذلك أّي طػػرؼ أم
 مهتّمة أم معنية ابلقرار. 

 الكًادَ املىقفًُ :  (3
  . تستند هذ) النظرية إذل االفياض أبّف التصرؼ ارفضل الذي يقـو به القائد يعتمد على عوامل موقفية متنوعة 
 اػدًا ، مجػل ا ػتخداـ ما أ لوب القيػادة اؼبوقفيػة ، معنػدما ت ػوف هنػاؾ ااجػة الزبػاذ قػرار ، فػإّف القائػد الفعػاؿ ال يّتبػع أ ػلوابً ما

 القيادة التبادلية أم االنتقالية ، فما وبدث ا الواقع ماؼبمار ة ، عما يرى مليدم هذ) النظرية ، ليس  ذ) البساطة.
 

 جهود ارتباع ماليت تتأثر ابلدفع ماجملهود الفعلي الذي يقـو به ارتباع. (1
 ارتباع ممضوح الدمر ، ايت يعرؼ ارتباع ما يفعلونه عما يعرفوف عيف يفعلونه.قدرات  (2
 تنظيم العمل ميعا بنياف العمل ما تخداـ اؼبصادر ماال تفادة منها.  (3
 التعامف مالتما ك ميعا تعامف اعبماعة مسبا  ها أثناء العمل اعبماعي. (4
 ر، ..... اخل.اؼبوارد مالدعم متعا توفر اردمات، ماؼبوارد، مالبش (5

 التنسيق اػبارجي مترّعي على اغباجة إذل التعامف مع اعبماعات ارخرى. (6
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 : ٌوربزات إدواج الكًادات احملمًُ يف بساوج تٍىًُ اجملتىع احملم 
 ما اؼبسػػػتقبل مذلػػػك نظػػػرًا يبجػػل إدمػػػاج القيػػػادات احملليػػػة ا بػػػرامج تنميػػة اجملتمػػػع احمللػػػى أاػػػد الضػػػرمرات اؼبلقػػة ا الوقػػػت اغبػػػارل 

 للمربرات التالية :
القيادات احمللية تعترب ؿبػورا لالتصػاالت ممصػدرًا للػرأي مالنصػائو رللبيػة الػريفيي ا اؼبوضػوعات اؼبختلفػة الػيت تتطلػب قػرارات  -

 ؿبددة.
 ا مػػػراليْت االهتمػػػاـ مالتقيػػػيم  قػػػدرة القيػػػادات احملليػػػة علػػػى التػػػأثري ا الػػػريفيي ا مرااػػػل التبػػػا للمبت ػػػرات اغبديجػػػة مخاصػػػة -

 ) خاصة أهّنم يش لوف جيءًا مهماً م  فئة اؼبتبني ارمائل ( .
 القيادات احمللية سبجل صباعات مرجعية لألفراد الريفيي ايت يعترب  لوؾ القائد احمللي مجااًل وُبتذى به ا اؼبواقف اؼبختلفة . -
ت رات اغبديجة ا اليراعة ماغبياة الريفية ابعتبارهم الفئة ارمذل ) بعد اؼببت ري  ( اليت أنبية دمر القيادات احمللية ا نشر متبا اؼبب -

تتبػػػىن اؼببت ػػػر ، مالػػػيت تقػػػـو مػػػ  خػػػالؿ االتصػػػاالت اؼبختلفػػػة مػػػع ارفػػػراد ماعبماعػػػات ماؼبنظمػػػات الػػػيت تنتمػػػي إليهػػػا بنشػػػر هػػػذ) 
 اؼببت رات بي أعداد اعرب م  اؼبيارعي مالريفيي .

شػػرعية إذل الػػربامج ماؼبشػػرمعات ا جهػػود اإلرشػػاد اليراعػػي مالتنميػػة الريفيػػة ، مذلػػك رّف القػػادة يبجلػػوف بنيػػاف القػػوة ا إضػػافة ال -
 اجملتمع احمللي.

القػػػادة احملليػػػوف اؼبػػػلثرمف يتمتعػػػوف دبصػػػداقية عبػػػرية تػػػلهلهم رف ي ونػػػوا مصػػػدرًا موثوقػػػاً فيػػػه للمعلومػػػات ماػبػػػربات الػػػيت وبتاجهػػػا  -
 لريفيوف ا شي جوانب اإلنتاج اليراعي ماغبياة الريفية .اؼبيارعوف ما

القػػادة احملليػػوف يبجلػػوف عػػامال مسػػاعدًا ا تيسػػري االتصػػاالت ابلػػريفيي ممسػػاعدهتم علػػى القيػػاـ ابرنشػػطة اؼبختلفػػة الػػيت تػػلدي إذل  -
 الطبيعية اؼبشيعة مجل ميا) الري.ازباذ قرارات ا يمة تتعلق ب يفية إدارة اؼبوارد الطبيعية اؼبتااة ؽبم، مخاصة اؼبوارد 

ا ػتقالة قيػاـ معػالء التييػري ) اؼبرشػػد اليراعػي أم أخصػائي التنميػة الريفيػة ( ابالتصػػاؿ اؼبباشػر ب ػل ارفػراد ماعبماعػات الريفيػػة ،  -
دير ابلػػػذعر أف مابلتػػػارل فػػػإف القيػػػادات احملليػػػة تعتػػػرب مػػػ  أفضػػػل الو ػػػائل لػػػرب  معػػػالء التييػػػري ابرفػػػراد ماعبماعػػػات الريفيػػػة . اعبػػػ

العمليات االتصالية اؼبختلفة تتم على القات ، سبجل القياداُت الريفية أاػَدها ، متبػدأ هػذ) اغبلقػات مػ  اؼبصػدر ارصػلي عبهػود 
 مأنشطة التنمية مالتييري، مانتهاء جبماهري الريفيي .

ت يب ػ  اختيػار بعػ  القيػادات احملليػة ارعجػر أتثػريا إم انية االعتماد على القائد احمللي عمساعد مشبيه لوعيل التييري احمليؼ اي -
منفػوذا متػػدريبهم علػى القيػػاـ دبهػاـ ؿبػػددة ا أنشػطة مبػػرامج مجهػود اإلرشػػاد اليراعػي مالتنميػػة الريفيػة مخاصػػة فيمػا يتعلػػق إبدارة 

 اصة ابلري ( .اؼبوارد البيئية اغبرجة )  عما هو اغباؿ ا تشييل مإدارة مصيانة اؼبرافق مارجهية مانالت اػب
  ( ميرى بع  البااجي مجلSandmann & Vandenberg , 1995  أف فلسفة القيػادة الػيت ا ػتندت إليهػا بػرامج تنميػة )

القيادة ا اؼباضي دل تعد عافية للتعامػل مػع اؼبشػاعل اؼبعقػدة الػيت تعػاي منهػا اجملتمعػات احملليػة ماؼبنظمػات ا الوقػت اغبػارل . فهػذ) 
أّف القيادة تعتمد على أفراد تتوفر لديهم القػدرة علػى اإلؽبػاـ مالتػأثري ا انخػري  غبػّل اؼبشػاعل مربقيػق »  تفيضة الفلسفة الضمني

 « .للقيادة تستند لالباً إذل رؤية تتسم ابلعهي فيما يتعلق ابلناس “ البطولية”ارهداؼ ، مهذ) النظرة 
  ) مهي تستند إذل :،  « قيادة ما بعد البطولة »لسفة جديدة للقيادة مهي نشأت فبناء على ما  بق ) الفلسفة القديبة للقيادة 

 إدواج الكًادات احملمًُ يف بساوج تٍىًُ اجملتىع احملمٌ احملاضسَ الجاًٌُ عػس :
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 س ربوؿ القيادة م  القاعدة إذل القمة س تدعمها اؼبشارعة ا القوة ، مبناء اجملتمع احمللي.  -
 ات ، أعجػػر مػػ  ميػػرى البااجػػاف أف : تنميػػة القيػػادة للقػػرف الوااػػد مالعشػػري  هػػي عمليػػة عليػػة ، فهػػي تيعػػي ا اعبماعػػات أم اؼبنظمػػ

 ترعيها ا ارفراد ، مهي ابرارى ، ترت ي على اعبماعة قلباً ، معقاًل ، مرمااً مطاقة.
  انتقلت القيادة م  قيادة ترت ي على الفرد إذل قيادة صبعية  »فقد الفلسفة اعبديدة  ؽبذ)ممفقا . » 
  

  مجاعًُ :تطىيس زؤيُ  (1
  اعبماعة على بناء متطوير رؤية تشارعيه تيعي اوؿ اؼبستقبل متستند إذل جوانب القوة ا اعبماعة. تعملايت 
 الكًادَ وًعا:   (2
 .ايت يتشارؾ عل أفراد اعبماعة ا عمليات القيادة ميتقمل عل منهم مسئوليته ا العمل مالفعل اعبماعي 
  التعمي وًعا: (3
 تعتمد على اؼبعرفة مهي اليت توفر اؼبادة الضرمرية لتطوير الرؤية متوجيه الفعل. القيادة الفعالة فتنمية 
  بٍاء اجملتىع احملمٌ: (4
   تطػػوير ؾبتمػػع ؿبلػػي يتمتػػع بعالقػػات قويػػة تسػػتند إذل الجقػػة فيمػػا بػػي اعبماعػػات مهػػي عالقػػات تنمػػو أثنػػاء تطػػوير الرؤيػػة  خػػالؿمػػ

 مأثناء التعلم مالتصرؼ اعبماعي.اؼبشيعة، مخالؿ فبار ة اؼبسلمليات القيادية، 
  تٍىًُ الطاقُ: (5
   تطوير طاقة صبعية ، مهي قدرة اعبماعة على تنمية، أم اغبصوؿ على اؼبوارد الضرمرية لتققيق أهدافها. خالؿم 

 الفعن أو التصسف وعا: (6
  لعمل م  خالؿ ِفَرؽ.م  خالؿ أنشطة ترعي على الطاقة اعبمعية ا إطار الرؤية اليت طورهتا اعبماعة. ميتطلب ذلك ا 
 م  خالؿ تطوير مصيانة عالقات شخصية قوية بي ارفراد.  االتصاه: (7
   مل ػػي يب ػػ  ربسػػي االتصػػاؿ فػػإف ذلػػك يتطلػػب التػػدريب علػػى إجػػراء اغبػػوار ، ماال ػػتماع مػػ  أجػػل الفهػػم ، ماغبػػرص علػػى ت ػػوي

اررضػػية اؼبشػػيعة بػػي ارفػػراد ماعبماعػػات اؼبتعػػددة اذباهػػات تتسػػم بسػػعة ارفػػق مالعقػػل اؼبفتػػوح، مت ػػوي  أم اعتشػػاؼ ار ػػاس أم 
 ماؼبتنوعة ماؼبختلفة.  

  على أهنػا : س تلػك الػيت تتضػم  التػأثري ، مالقػوة ، متػوفري مػدخالت «  قيادة اجملتمع احمللي» يب   تعريف النظرة اعبديدة  ؽبذ)مفقا
 س.لعملية ازباذ القرارات العامة ا مااد أم أعجر م  ؾباالت ارنشطة 

  اإل ػياتيهية فػإف  ؽبػذ)مفقػا عما ينظر إذل اال تعانة ابلقادة ماؼبلثري  ا اجملتمع احمللي عأاػد ا ػياتيهيات تييػري هػذ) اجملتمعػات . م
 ذلك يتم م  خالؿ : 

 التعرؼ على م  هم القادة مارشخاص ذمم التأثري ا اجملتمع احمللي. -
 القرارات، أم ال يفية اليت يتق موف م  خالؽبا ا هذ) العملية.فهم ال يفية اليت يلثرمف  ا على عملية ازباذ  -
بنػاء عالقػػة ضبيميّػػة مبنيػػة علػػى الصػداقة ماؼبػػودة معهػػم. موبتػػاج ارفػػراد، معػػذلك اعبماعػات، الػػيت تقػػيح مزبطػػ  بػػرامج التييػػري ا  -

 طي  برامج التييري . اجملتمع احمللي إذل إدماج أم ا تشارة مجل هلالء القادة ماؼبلثري  ا ـبتلف مراال زب
مإذا دل يػػتم تسػػهيل هػػذا اإلدمػػاج بنهػػاح فػػإف القػػائمي علػػى زبطػػي  بػػرانمج التييػػري يتعرضػػوف دائمػػا للمخػػاطرة بفشػػل أم تعطػػل 

 الربانمج .
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  ار ػة : عندما يلهأ أاد اؼبرشػدي  الػيراعيي إذل درا ػة ارشػخاص ذمي التػأثري الػذي  يب ػنهم فبتطبيق هذ) اال ياتيهية  أمجلةأاد
التأثري ا م اف أم موقع مستهدؼ لتنفيذ أاد برامج التنمية أم التييري فيػه . مفبّػا يسػاعد دائمػا ا ز دة فاعليػة ؿبػامالت إاػداث 

 التييري االجتماعي أف يلهأ هذا اؼبرشد اليراعي إذل :
 فهم عيفية التعرؼ على ارشخاص اؼبلثري  ا اجملتمع احمللي) القادة (. -
 ارشخاص الذي  هبب ا تشارهتم أم إدماجهم ا عملية زبطي  متنفيذ الربامج اعبديدة للتييري.التعرؼ على  -
 فهم ديناميات عملية ازباذ القرارات ا اؼب اف أم اؼبوقع الذي يتوقع أف ينفذ به الربانمج اعبديد. -
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 : خطىات إدواج الكادَ احملمًني واالضتفادَ وٍّي 

 تعسيف وحتديد املػكمُ أو اذتاجُ أو املّّىُ : (1
  ا هػػذ) اؼبرالػػة يػػتّم إجػػراء درا ػػة مربليػػل عميػػق للموقػػف ا اجملتمػػع احمللػػي مذلػػك مػػ  خػػالؿ صبػػع البيػػاانت ماؼبلشػػرات ماغبقػػائق

 اؼبتعلقة ابعبوانب اؼبختلفة للمهمة القيادية . 
 رقػػاـ ماؼبلشػرات الػػيت نقػػـو جبمعهػػا مذلػك مػػ  خػػالؿ ا ػػتخداـ صبيػػع ميلػـي ا هػػذ) اؼبرالػػة التأعػػد مػ  صػػدؽ مصػػقة البيػػاانت مار

اؼبصادر اؼبتااة للبياانت دبا فيها اؼبصادر الجانوية مػ   ػهالت مملفػات مم ئػق مأي مطبوعػات منشػورة عػ  ماقػع اجملتمػع احمللػي ، 
 ما هذ) اغبالة يفضل االعتماد على اؼبصادر مالو ئق اغبديجة علما أم   ذلك. 

    ا تخداـ اؼبصادر اؼبختلفة عو يلة ؼبراجعة صدؽ مصقة البياانت ماؼبلشرات اؼبتعلقة ابؼبوقف ، ايت نقـو دبراجعة البياف أم يب
 اؼبلشر الذي اصلنا عليه م  مصدر  نوي ببياانت اؼبصادر ارخرى ع  نفس اؼبوضوع.

  لى درجة عالية م  ارنبية ايت توفر صورة عاملة للموقف البياانت ماؼبلشرات اليت قبمعها ع  اؼبوقف ا هذ) اؼبرالة ت وف عإّف
 ا اجملتمع احمللي . متشمل اؼبوضوعات اليت يفضل تيطيتها ابلدرا ة مالتقليل ما يلي :

 

 البناء  اؼبل سي . (3 العوامل الس انية . (2 اغباجات التعليمية . (1
 البنياف االقتصادي . (6 بناء الطبقات االجتماعية . (5 نظاـ القيم . (4

 

 يد واختًاز األِداف أو البدائن املىكٍُ واملٍاضبُ ذتن املػكمُ وإجناش املّىُ :حتد (2
  ربديد ارمضػاع أم اغبػاالت الػيت نرلػب ا ربقيقهػا أم الوصػوؿ إليهػا ، ايػت أف اؽبػدؼ هػو مضػٌع أم نقطػٌة اؼبرالة  هذ)خالؿ يتّم

 نريد أم نرلب ا التوصل إليها أم ربقيقها .
  
 مراعاة اختيار مصيالة ارهداؼ حبيت ت وف أهداؼ ذعية ، متعا أّف اؽبدؼ بسي  مصاغ بلية  هلة . -
 مقابل للقياس ، دبعىن أنه يب   التعرؼ على درجة ربقيقه ابلسهولة اؼبنا بة . -
 قابل لذقباز مالتققيق . -
 هدؼ ماقعي دبعىن أنه موضوعي مليس خيالياً . -
 بفية زمنية معينة . اؽبدؼ ي وف ؿبدداً  -

 اختًاز الكائد / الكادَ املٍاضبني لمّدف واملّىُ : (3
   ما هػػذ) اؼبرالػػة يػػتم اختيػػار القائػػد اؼبنا ػػب للمهمػػة أم اؽبػػدؼ مػػ  بػػي القػػادة احملليػػي الػػذي  يػػتم ربديػػدهم اب ػػتخداـ اؼبػػداخل

 اؼبختلفة لتقديد القادة ماليت مّت تنامؽبا.
 يضيفوف ، أم م    شاللو مراعي القوة،  القادة اؼبلهموف»   ا اجملتمع احمللي ماؼبعرمفي أيضا أبهنم ميب   تعريف ارشخاص اؼبلثري

 « .  الشرعية
 

 خطىات إدواج الكادَ احملمًني واالضتفادَ وٍّي احملاضسَ الجالجُ عػس :
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 الدفع وبٍاء الكدزات والتدزيب لمكادَ عمِ أداء املّىُ: (4
  ة اجملتمع احمللي مهي :ل ي يلدي قادة اجملتمع احمللي مظائفهم بطريقة جيدة فإهنم وبتاجوف إذل اؼبهارات ماؼبعارؼ اؼبرتبط 

 فهم الواقع اغبارل ا اجملتمع احمللي متوّفر البياانت اليت تدعم هذا الفهم . -
 معرفة ابلتاريخ السيا ي ماالقتصادي للمهتمع احمللي . -
فهم عيفية التخطي  اال ػياتيهي : تطػوير رؤيػة ، مأهػداؼ ، ما ػياتيهيات ، مخطػ  للعمػل مبنيػة علػى أ ػاس أصػوؿ ممصػادر  -

 وة اجملتمع احمللي .ق
 مهارات بناء التقالفات مع اعبماعات ارخرى . -
 القدرة على ربديد ، متنمية ، مسب ي القادة انخري  . -
 معرفة ابال تخداـ الفعاؿ لو ائل اإلعالـ اعبماهريي . -
 االلتياـ مالتعهد ابليايب ماالاتفاؿ ابالنتصارات ماإلقبازات ) ال برية مالصيرية ( . -

 

 أنه : يب   لربامج تنمية القيادة أف تعمل عوعيل تييري ا ؾباؿ تنمية اجملتمع .   البااجيميرى بع 
 ؼبجل هذ) الربامج : س برانمج  مم  ارمجلة الناجقةBOLD .أم تنمية الفرص م  خالؿ تنمية القيادة س 
  ابتوف رمج ، مالية لويي ان ارمري ية . مقد مّت تصميم هذا الربانمج بوا طة برانمج اإلرشاد التعامي ابعبامعة اعبنوبية ، 
  
 جذب متعليم قادة اجملتمع احمللي الذي  ال يشارعوف ا برامج التدريب التقليدية . -
 ز دة الوعي لدى عل فرد منهم أبنبية دينامي ية اعبماعة . -
 ع احمللي .ز دة مشارعتهم ا التقسينات مال اؼبشاعل اؼبرتبطة ابجملتم -
 توفري الفرص التعليمية لألفراد اؼبقيمي ا اجملتمعات احمللية الذي  يرلبوف ا إاداث التييري ا ؾبتمعاهتم . -
 تو يع اعبهود اؼبشيعة مالتعامنية بي اعبماعات لري التقليدية . -
 

 تطىيس خطُ لمعىن لتٍفًر املّىُ وحتكًل األِداف : (5
 هداؼ التفصيلية للمهمة القيادية مبياف الطرؽ مالو ائل اليت ت فل إقباز هذ) ارهداؼ .ما هذ) اؼبرالة يتّم ربديد ار 
  عما يتّم ربديد ارماع  ماؼبواعيد ، معذلك ارشخاص أم اعبماعات القائمة على تنفيذ اعبهود مارنشطة اؼبختلفػة اؼبرتبطػة بتققيػق

 أهداؼ اؼبهمة القيادية .
 جابة ماضقة مؿبددة ل ل ار ئلة اؼبتعلقػة ابعبوانػب اؼبختلفػة للمهمػة القياديػة احملػددة دبعػىن مجػود مال بّد أف تتضّم  خطّة العمل إ

 إجابة تفصيلية مؿبددة ر ئلة مجل :
 َمْ ؟  وؼ يقـو دباذا؟ ، مأي  يتم هذا النشاط ؟ ، معيفية إجراء النشاط ؟ -

 تٍفًر خطُ العىن ) حتت اإلغساف ( : (6
 م القياـ ابرنشطة ماعبهود اليت تضمنتها خط  العمػل اؼبتفػق عليهػا مذلػك ربػت إشػراؼ لػري مباشػر مػ  ا هذ) اؼبرالة يتم تنفيذ أ

 منبا : للتأعد م  ربقيق مبدأي  مهّميأخصائي تنمية اجملتمع ، مذلك 
 احملددة. التياـ القائد مم  يعامنه بتنفيذ صبيع ارنشطة اليت مردت خبطة العمل مذلك ا اؼبواعيد مارمقات مابل يفية -
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اغبرص على توفر قدر منا ب مػ  اؼبرمنػة خػالؿ اؼبرااػل اؼبختلفػة لتنفيػذ ارنشػطة الػواردة خبطػة العمػل مذلػك مػ  خػالؿ إجػراء  -
 التعديل أم التييري اؼبنا ب ا أاد تفاصيل النشاط الوارد ابػبطة عند ادمث أي تييريات طارئة ملري متوقعة .

 

 قًاع وتكديس اآلثاز والٍتائج : (7
 هذ) اؼبرالة يتم قيػاس النتػائج الػيت تيتػب علػى تنفيػذ خطػة العمػل اب ػتخداـ اؼبلشػرات اؼبنا ػبة مذلػك لقيػاس مػدى أم درجػة ما 

 قباح أم فشل القائد ا تنفيذ اؼبهمة اليت عّلف  ا.
 

 ش لة اليت يعاي منها اجملتمع احمللي .اختفاء أعراض اؼب -
 االلبفاض الواضو ا عدد ارفراد الذي  يعانوف م  اؼبش لة ابجملتمع احمللي . -
 ربس  ارمضاع مالظرمؼ ذات الصلة ابؼبش لة . -
 اؼبش لة .ز دة درجة مشارعة ارهارل ا اجملتمع احمللي ا ارنشطة اؼبختلفة ماعبهود اليت مّت القياـ  ا ا  بيل ال  -
 ز دة درجة تعبئة ماشد اؼبصادر اؼبختلفة للمهتمع احمللي غبل مشاعله . -
 

 التكىيي وإعادَ الٍعس : (8
  ا هػػذ) اؼبرالػػة يػػتم مراجعػػة صبيػػع اػبطػػوات السػػابقة للتوصػػل إذل تقػػدير هنػػائي عػػ  درجػػة قبػػاح إدمػػاج القػػادة ا بػػرامج مأنشػػطة

 ممشرمعات التنمية ا اجملتمع احمللي .
  هذ) اؼبراجعة ا ربديػد نقػاط الضػعف أم جوانػب الفشػل ا تنفيػذ اؼبهمػة القياديػة دبػا يػلدي إذل تعػديل اػبطػوات اؼبسػتقبلية  متفيد

 عند إ ناد مهمة أخرى لنفس القائد أم قادة آخري  .
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 علم االجتماع التنظيمي،  علم السيا ة،  ؾباؿ ديناميات اعبماعة،  االجتماع علم،  علم النفس االجتماعي» بػػػ  يهتم القيادة » 

 

 «  تظهر لتققيق مظيفة مهّمة رّي صباعة . «  اجتماعيةااجة مالقيادة 
 

 بش ل عاـ أبهنا :  تُعّرؼ القيادة 
 « .تبادؿ ؿبامالت التأثري ماال تهابة بي أشخاص عملية تفاعل يتم ا  ياقها اؼببادرة م  أطراؼ معينة م  » -

 

  مفهومها االجتماعيابلسلطة ايقصد   : 
 « . ا  لوؾ ماذباهات انخري   على التأثرياليت وبوزها فرد أم صباعة ،  القدرةتلك »  -

 

 أضظ بٍاء الطمطُ الفسديُ 
 السلطة الشرعية (3  لطة اإلجبار (2  لطة اإل بة (1
  لطة اؼبعلومات (6 السلطة اؼبرجعية (5  لطة اػبربة (4
 

 األمناط املختمفُ لبٍاء الطمطُ :
 بناء متعّدد ارفراد (2 ناء اؽبرميالب  (1
 بناء القي أم دائري (4 بناء متعّدد اعبماعات  (3
 

 أضظ بٍاء الطمطُ الفسديُ :
 عملية اتصاؿ (4 أتباع (3 قائد (2 موقف تفاعلي (1
 

 تىجد ثالثُ أمناط زئًطًُ لمكًادَ ٌِ :
 الفوضوي (3 ارمتوقراطي (2 الديبقراطي (1
 

 وساحن عىمًُ اختاذ الكساز :
 مضع اغبلوؿ البديلة  (3 خييالتش  (2 ربديد اؽبدؼ  (1
  ازباذ القرار (5 تقومي عل بديل م  البدائل (4

 

 « يقـو أبداء عدد م  الوظائف تشمل :«  اؼبدير 
 . ..توظيف الت نولوجيا ، مإدارة رأس اؼباؿ ، متابعة أداء اؼبهاـ ، السيطرة على ارفراد ، االتصاؿ ، التنظيم ، التخطي   -
 « ابعبوانب اإلنسانيةتصلة يلدي بع  الوظائف اؼب«  القائد  : 

 ...تنشي  دافعتيهم إلقباز اؼبهاـ  .، اجهم على بذؿ اعبهد ، توجيههم ،  ارفرادي التنسيق ب -

 وساجعُ عاوُ احملاضسَ السابعُ عػس :
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 مسػػػار اغبيػػػاة االقتصػػػادية إاػػػداث تييػػػريات قػػػد ت ػػػوف بنائيػػػة م/أم مظيفيػػػة ا «  التنميػػػة احملليػػػة» بػػػرامج ممشػػػرمعات  تسػػػتهدؼ
احمللي ، م  أجل التخلي م  أمضاع لري مرلوب فيها عالفقر مالبطالػة مارميػة مالبفػاض مسػتوى  ا اجملتمع ماالجتماعية مالجقافية
 الوعي.........اخل.

 

  ا السياؽ احمللي ا عل ؾباالت النشاط التنموي على أ اس مظيفي «  البناء القيادي» ضرمرة تفعيل. 
 

 : ظّىز الكادَ ووىاقف الػدَ )األشوات ( أّواًل :
 يد م  التصنيفات للنظر ت أم ارمباط ار ا ية اؼبختلفة لتفسري عملية القيادة :هناؾ العد 

 (ٗا التصنيف ارمؿ )ؿباضرة  « النظرية االنتقالية» مصوال إذل «  نظر ت الرجل العظيم» تبدأ م   -
 (٘لتصنيف الجاي )ؿباضرة اب « نظر ت القيادة اؼبشرمطة» مصوال إذل  « نظرية الرجل العظيم أم نظرية السمات» تبدأ م   -

 

 : ٌوفّىً اجملتىع احملم 
 : يب   إهباز معظم التعاريف السو يولوجية للمهتمع احمللي ا العناصر ارربعة أم اؼب وانت الرئيسية انتية 

 .«  العنصر الديبولراا أم الس اي» ؾبموعة م  ارشخاص ميبجل  (1
 .«  العنصر اؼب اي» منطقة جيرافية ، مسبجل  (2
 .«  العنصر السو يولوجي أم االجتماعي» فاعل اجتماعي ، ميبجل ت (3
 ، عالعادات مالتقاليد مالقيم مالعقائد مارماي مارهداؼ.«  العنصر السي ولوجي الجقاا» رماب  مشيعة ميبجل  (4

 

 أٌىاع ادتىاعات :
 يةاعبماعات النظامية ماعبماعات الالنظام (2 اعبماعات ارملية ماعبماعات الجانوية  (1
 اعبماعات الدائمة ماعبماعات اؼبلقتة (4 اعبماعات الداخلية ماعبماعات اػبارجية  (3
 اعبماعات الطوعية )االختيارية( ماعبماعات اإلجبارية (6 اعبماعات الريفية ماعبماعات اغبضرية (5

 

 : ُوفّىً املىازد التٍىىي 
   : تقسَّم اؼبوارد التنموية إذل ثػالثة أقساـ رئيسػة  -

 

 لبػسيُ:املــىازد ا  (4
  دد ، الفئػات العمريػة ، النػوع ، ارمػواؿ ، اؼبعػارؼ ، )متشػمل الَعػ البشػر ممػا يبل ونػه مػ  مػواردمهي

   اؼبهارات ، اػبربات ...(

 املىازد الطبًعًُ :  (5
  مما عليها مما فوقهػا ) اؼبعػادف ، الصػخور ، اليبػة ، اليػاابت ، اؼبراعػى ،  اررض مما بداخلهامهي ،

   اؼبناخ ، التضاريس ، اغبيواانت الربية ، ارظباؾ ....(موارد اؼبيا) ، 

 املىازد اجملتىعًُ : (6
   عػػل العوامػػل مارطػػر الػػيت رب ػػم العالقػػة بػػي النػػاس مبعضػػهم مرب ػػم عالقػػتهم ابؼبػػوارد ارخػػرى مهػػي

عراؼ ) اؼبل سات اجملتمعية ، النظم ماللوائو مالقواني ، العادات مالتقاليد ، ار معيفية التعامل معها
 ، الجقافات احمللية ،  .... اخل ( .

 
 



 
 KFU     38تنسيق :  أبو فيصل لطالب  (       ،،،      دمة ا) خاص لـ مركز إتقان خل    ،،،   د/ احلبيب الدرويش         القيادة وتنمية اجملتمع

 : ُوفّىً املٍاِج التٍىىي 

 : يب   اغبديت ع  بع  ارمباط م  اؼبناهج التنموية منها 
 

 منههية التم ي . (3 التنمية القاعدية . (2 التنمية الفوقيػػة . (1
 

  أبنّه :«  تنمية اجملتمع احملّلي »مفهـو 
 « . اؼبت امل عبميع نوااي اغبياة فيه ، يقـو  ا أبناؤ) بنهج ديبقراطي م وض الشامل للنه عملّية تييري ارتقائي ، ـبط  » -

 

  ( 19وساحن تٍىًُ اجملتىع احملمٌ : ) ص 
 التخطيطيػػػة » يتػػػوذّل القيػػػاـ بعمليػػػات هػػػذ) التنميػػػة مربقيػػػق أهػػػدافها  مجػػػود تنظػػػيم رئيسػػػياالشػػػتياؿ بتنميػػػة اجملتمػػػع احمللػػػي  يتطلػػػب

 .« مالتقويبية  مالتنفيذية مالتنسيقية
 

  ( ٕٓا عل مرالة م  اؼبراال . ) ص  « االتصاؿ» أنّبية عملية 
 
 

 ( 22زتاالت تٍىًُ اجملتىع احملمٌ: ) ص 
  شامل ا اياة اجملتمع تييريإاداث : » إّف لاية تنمية اجملتمع احمللي هي  ». 
  تييري اذباهات ارفراد ( . معنو ً ) رفع اؼبستوى االقتصادي ( أم  ماد ً :  مقد ي وف هذا التييري ( 

 

 :ٌالطىات واملّازات الكًاديُ يف زتاه تٍىًُ اجملتىع احملم 
 السمات ماؼبهارات االتصالية )مهارة اال تماع ، مهارة االتصاؿ الشفاهي ، االتصاؿ الشخصي ابنخري  ( (1
 السمات ماؼبهارات ماػبربات الفنية  (2
 (مهارات إدارة الصراع  ،مهارات التنسيق  ، مهارة ازباذ القرار)  يةلج التنمية احملإبدارة أنشطة مبرام السمات ماؼبهارات اػباصة (3
 (مهارات التعلم  ها ،مهارات ربليل اؼبش الت مالّ ، مهارات تنمية القوة الشخصية  ،مهارات إدارة الوقت ) مهارات إدارة الذات (4
مهػػػارة ا تشػػػراؼ  ،مهػػػارة بنػػػاء اؼبفػػػاهيم ، اؼبخػػػاطرة احملسػػػوبة  مهػػػارة قبػػػوؿ ،مهػػػارة االبت ػػػار ) مهػػػارات إدارة التقػػػديت ماالبت ػػػار (5

 (اؼبستقبل
 

 :ًٌُاألضالًب الكًاديُ وَ وجُّ ٌعس العمىً اإلٌطا 
، الشػب ة اإلداريػة لػػس ”  نظرية ماؾ جرهبور عػ  اؼبػديري  س س س، م اؼبػديري  س ص  نظرية الدمر، (القيادة مفق النظر ت السلوعية  (1

 ”( بالؾس مسموتوف
 قيادة ابؼبشارعةال (2
 القيادة اؼبوقفية ) تة متيريات تلثر ا القيادة اؼبوقفية( (3
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 :ٌوربزات إدواج الكًادات احملمًُ يف بساوج تٍىًُ اجملتىع احملم 
 القيادات احمللية تعترب ؿبورا لالتصاالت . (1
 قدرة القيادات احمللية على التأثري . (2
 القيادات احمللية سبجل صباعات مرجعية . (3
 ية دمر القيادات احمللية ا نشر متبا اؼببت رات اغبديجة .أنب (4
 إضفاء الشرعية إذل الربامج ماؼبشرمعات . (5

 القادة احملليوف يبجلوف عامال مساعدا ا تيسري االتصاالت (6
 ا تقالة قياـ معالء التييري ) اؼبرشد أم أخصائي التنمية ( ابالتصاؿ اؼبباشر (7
 لي عمساعد مشبيه لوعيل التييري احمليؼإم انية االعتماد على القائد احمل (8
 
 :خطىات إدواج الكادَ احملمًني واالضتفادَ وٍّي 
 تعريف مربديد اؼبش لة أم اغباجة أم اؼبهّمة . -
 ربديد ماختيار ارهداؼ أم البدائل اؼبم نة ماؼبنا بة غبل اؼبش لة مإقباز اؼبهمة . -
 اختيار القائد / القادة اؼبنا بي للهدؼ ماؼبهمة . -
 الدفع مبناء القدرات مالتدريب للقادة على أداء اؼبهمة . -
 تطوير خطة للعمل لتنفيذ اؼبهمة مربقيق ارهداؼ . -
 تنفيذ خطة العمل )ربت اإلشراؼ( . -
 قياس متقدير ان ر مالنتائج .  -
 التقومي مإعادة النظر . -
 
 
 مت حبمد هللا    

 


