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 أبوتـــــركً هـ8/1438محتوى القٌادة والتنمٌة والمجتمعات المحلٌة 

 المحاضرة األولى:
 اإلطار المفاهيمي للقــيادة

 .بظاىرة القيادة التي تتعمؽ بسموؾ الفرد داخؿ الجماعة  النفس االجتماعيييتـ عمـ 
 .الذي ييتـ بظاىرة بناء السمطة وى عمـ االجتماع

 . ياأىدافو ا إنجاز أدوارى عمى الجماعة دافعيةو وظائؼ  تأثيرعمميات يركز عمي  الجماعة مجاؿ ديناميات
 ؛ مجال اإلدارةفً  السلوك التنظٌمً عمـ االجتماع التنظيمي

 .تحميؿ ظاىرة القيادة عمى مستوى المجتمع المحمي  السياسة عمـ
 . التفكك الكامنة فً السلوك الفردي ألعضاء الجماعةالكٌان االجتماعً تتصدى لقوى  صٌانةلوظٌفة مهمة  القيادة

  بالقبوؿباالستجابة  الجماعةلتأثير في سموؾ باقي ا مف محاولة وتنشأ ظاىرة القيادة
 . وأىداؼ عممية التفاعؿ بينيـبيف القائد وتابعيو  بدينامية العالقةنطاقيا و مدى القيادة  يتحدد
 لجيود  األثر المضاعؼظاىرة القيادة  تحقؽ
 .واجتماعيا جغرافيا( أكثر قربا ليـ هم غالبا القادة المحميون) عبر وسطاء لألطراؼالوصوؿ يتـ 

 أىداؼ مشتركة .  إنجاز ومتمايزيف نح أشخاص االستجابة بيفو التأثير  :تعرف القيادة بشكل عام
 .توجيو سموؾ باقي أفراد الجماعةو التأثير في  :تعرف القيادة أيضاو 

 خريفاتجاىات اآلو عمى التأثير في سموؾ  القدرة :في مفيوميا االجتماعي بالسمطةيقصد 
 

 ( :6ية )أسس بناء السلطة الفرد

 .التحكـ في مكافأة اآلخريف: سمطة اإلثابة .1
 . توقيع العقاب :) اإللزاموالقدرة علً القهر مطة اإلجبار ) س .2

 . للسلطة التدرج الهرمً : السمطة الشرعية .3
 .  الفنٌة العالٌةالمهارة أو القدرة  : سمطة الخبرة .4

 .إعجاب شخص بآخرأو تقـو عمى أساس اجتذاب   :السمطة المرجعية .5

 نشاطات معينة داخؿ المنظمة . أو  حوؿ أمور معموماتعمى  إمكانية الحصوؿ: مفيـو السمطة

 ( :4) األنماط المختمفة لبناء السمطة

 . المجتمعات العرٌقةوالتقلٌدٌة لمجتمعات ٌناسب لقمة الفً  قرارات أفراد قاعدة الهرمأفراد تنفيذ :  البناء اليرمي .1
 . المناطق الحضرٌة غالبايناسب لقرارات بعد اتفاؽ آرائيـ : يتخذوف ابناء متعدد األفراد  .2
 .محددونشاط بناء سلطة منفصل : لكؿ  بناء متعدد الجماعات .3
 . المجتمعات العصرٌةتدرج فً السٌطرة. ٌناسب  والال ٌوجد قوة ، :  دائريأو  بناء حمقي .4

 : ىناؾ مالحظتاف يجدر ذكرىما بعد االنتياء مف عرض أشكاؿ بناء السمطةو 
 .يناسب كؿ المجتمعات ، يختمؼ بناء السمطة مف مجتمع إلى آخريوجد نمط سمطة  ال .1
 . أدوات البحث لمتعرؼ عمى ىذا البناءو استخداـ المناىج ـ يتيصعب مالحظة شكؿ بناء السمطة فييا التي المجتمعات  .2

المكونات األساسية لظاىرة القيادة :  
 )عممية اتصاؿ - أتباع - قائد - موقؼ تفاعمي ) 
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 المحاضرة الثانية:

 القدرة عمى التأثيرو القيادة 
 التأثير عمى قدرة  وغير رسمي تمنحأو  رسمي قائدال موقع ومكانة

 ىذا التأثير  الجماعةوتتقبل قٌادي سوف ٌحاول التأثٌر الأن  1967سنة  (ىوفف ونورماف ماير ريتشرد) دراسةأثبتت 
  غير رسمييفأو  رسمييفيمكف أف يكونوا  القادةو 

 . أكثر وضوحا: القادة الرسميوف
 . بفراغ السمطةيظير ما يسمى و  عدـ توافر القيادة الرسميةيكتسبوف السمطة عند  :غير الرسمييف لقادةا

 .المشاركة زيادةو لتحسيف فعالية الجماعة  الصؼ الثاني مف القيادةعمى تنمية القادة شجع ت الجماعات التي ليا توجو ديمقراطي
المستشػاريف و نجػد أف المدرسػيف  المشػرع ، كمػاو العمػدة و المػدير و الكػابتف و : الػرئيس  ف ليػـ أسػماء عديػدة منيػاية الرسػميالقػاد

 مموف أيضا كقادة في معظـ الوقت .الشرطة يعرجاؿ و األطباء و المحاميف و 
 د شرطيف:ظيور القائشروط 

 ىي ركيزة النظرية الموقفية .و  المواقؼ .1
 .السمات والصفات .2

  : أسس نظرية السمات

 مواقف ٌتوقف فٌها تقدم الجماعة: ( مواقؼ الشدة ) األزماتو ظيور القادة أوال : 
 داخل أي جماعة والصراع  الخارجٌةوالمخاطر الداخلٌة : عدـ ثبات الجماعةو ظيور القادة ثانٌا : 

 . ٌظهر القادة الجدد على أثر فشل القدامى : الرؤساء المقصريفو ظيور القادة ثالثا : 

 .هفً ذات الوقت إرضاء رغباتوالجماعة  تحقٌق أهداف: الرغباتو ظيور القادة رابعا : 

 رئيسية لمقيادة ىي:توجد ثالثة أنماط أنماط ) أنواع ( القيادة : 

 . (المتسٌبأو  الفوضويوالدٌمقراطً ، األوتوقراطً )
 .ة في المجتمع المحميلعممية التنمية االجتماعيمالءمة و األكثر مناسبة  النمط الديمقراطي

 : ( مراحؿ 5)مراحؿ عممية اتخاذ القرار 

 .وضع الحموؿ البديمة .3 . التشخٌص .2 .تحديد اليدؼ .1
  القرار اتخاذ  .5 .البدائؿتقويـ   .4
 :عممية اتخاذ القرار في عممية التنمية فاعميةزيادة  متطمبات

 .تشجيع نمط القيادة الديمقراطيةدعـ و  - أ
 .وضوح البناء القيادي لمجماعة  - ب

 .يدًا مف العالقات المتوازنة مز  : تعني االستقاللية
 :النيج الديمقراطي  وظائؼ القيادة في

 توحيد الجيود. .5 إدارة العمميات. .4 تحفيز.ال .3 قيـ.الالتأكيد عمى  .2 ىداؼ.األ وضع .1
 . التكيؼ .11 تمثيؿ الجماعة. .9 خمؽ رمز ليوية الجماعة . .8 .إتاحة الفرصة لمفيـ والتعمـ  .7 لثقة المتبادلة .ا .6

 شروط ظيور القيادة:
 . توزيع المسئولية - 3  . اليدؼوجود  - 2  وجود جماعة. .1
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 . غير رسميةأو  ، ترتبط بمواقؼ اجتماعية ، سواء كانت منظمة رسمية عممية جماعية وليست فردية:القيادة 
 :القيادي أىـ خصائص

 .القدرة .4 .التحمس .3 .الذكاء .2 .الحيوية والقواـ العاـ .1
 .تحفيزالالقدرة عمي  .8 .الحاجة إلى اإلنجاز .7 .ميارة التعامؿ .6 .التفاىـ .5
 .الثقة بالذات .12 .القرارقدرة اتخاذ  .11 .التمتع بثقة اآلخريف .11 .الشجاعة في اتخاذ القرار .9

   .المرونة .14 .الرغبة في إثبات الذات .13
 

 التنمية المحليةوعالقتها باإلدارة والقيادة  المحاضرة الثالثة:

 : اإلدارةو القيادة 

 : النظرة التقميدية لوظائؼ اإلدارةيرى البعض في إطار 

 (  الجوانب اإلنسانٌةعملٌة توجٌه األشخاص ) التً تعنً  اإلدارة من مهامجزءا  القيادة

 ... الخ (  التنظٌمٌةوالجوانب الفنٌة )  البٌئة

دارة رأس الماؿو توظيؼ التكنولوجيا و متابعة أداء المياـ و السيطرة عمى األفراد و التنظيـ واالتصاؿ و التخطيط ) :وظائؼ المدير  .  (ا 

  والتوجيوالتنسيؽ و  بالجوانب اإلنسانية تصلٌقوم بالوظائف التً ت: أما القائد 
 .  ظائف اإلدارةومن  القيادةو  أعم اإلدارة 

 : عالقتيا بالتنمية المحميةو القيادة 

 .ضبط سموؾ الجماعة لتفادي احتماالت الصراع :لظاىرة القياد مف الوظائؼ األساسية
 . سموكيةو قيمية قد تتضمف تغيرات  بإحداث تغييرات مرغوبةالمجتمع  المساعدة على تنمٌة :المجتمع الريفي في القائد دور

  .تحقيؽ االنتماءو  األهداف ، تبدأ بكسب ثقةومرحلٌة بمعنى تجزئة الدور :  النظرة لعممية القيادة
 . يريالقائد لمقدرة عمى التأثير في اتجاه التغ يتحقؽ اكتساب:  مف خالؿ االنتماء

حتاى ال ٌقاف فاً خطااأ االنادماج الكامال فاً حٌااة المجتمااف  وأخػرىبػيف فتػرة إبعااد القائااد  ف أحػد مبػادئ تنميػة المجتمػع ىػومػ

 .إغفاله للهدف األساسً من دوره االنصٌاع الكامل لنظامه ، ومن َثمو
 المحاضرة الرابعة:
 نظريـــات القيـــادة

 :األنماط األساسية المختلفة لتفسير عملية القيادةأو  تصنيفات للنظريات

 التصنٌف األول :

 .سلوكٌات القٌادات الناجحةوسمات وخصائص إلى التركيز عمى  األولى تميؿ النظريات
 . اإلطار الذي تمارس فٌه القٌادةودور األتباع إلى  النظريات األخيرةتميؿ 
  .على الرؤٌة الفردٌة للقائد: ىذه النظريات ترتكز

 .  ال تتركز فً شخص واحدالتي  :القيادة الموزعة عمى تركز فكريةالمدرسة ال
 . ليس عمـ اإلدارةو  --- (السياسةو عمـ النفس و عمـو االجتماع ) وى :المدرسة الفكرية أمنش
داخػػؿ المنظمػػة أكثػػر مػػف كونيػػا  القيػػادة كعمميػػة( إلػػى  التػػي تركػػز عمػػى القيػػادة الموزعػػة) المدرسػػة الفكريػػة تنظػػرو 

 تتركز فقط في القائد المعيف رسميًا . 
 . عن القٌادة تتمٌز بالمسئولٌة الجمعٌة منظمات قائدةتطوٌر وتنمية  : عمى في المدرسة الفكريةالتركيز 
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 ( نظريات7): فيما يمي نظريات المدرسة الفكريةيمكف تمخيص و 

 . تؤهلهم للقٌادة القادة هم أشخاص استثنائٌون ، ٌولدون ولدٌهم صفات فطرٌة  : نظريات الرجؿ العظيـ .1

مفهومااً القيػادة علاى أسااس أن  اخػر القػرف العشػريفأو  مقصوداً حتاى مصطمح الرجؿكان استخدام و

 . نشوء النظرية التالية الخاصة بالسماتأدى ذلؾ إلى و .  عسكريًا غربيًا وخاصًا بالذكور

 .الصفات اإليجابية التي يمكف أف يوصؼ بيا الشخصو الفضائؿ  : نظريات السمات .2

 . سموؾ القادةعمى  تركز :النظريات السموكية .3

 .قؼاتتحدد بالمو  : الموقفيةالقيادة  .4

 .األنسبأو  األفضؿعمى المواقؼ لتركيزىا تعديؿ لمقيادة الموقفية  :المحتممةأو  نظرية القيادة المشروطة .5

 .األتباعو القائد  العالقة بيفتركز عمى أىمية و  : النظرية التبادلية .6

 . التحوؿ لألداء المنظميأو  تنفيذ االنتقاؿو  رؤيةدور القيادة في تكويف و التغير  وىو  : االنتقاليةأو  النظرية التحولية .7

 


