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د. منٌر سعٌد البلداوي              الزراعً مبادئ االرشاد              سابعةالمحاضرة ال  

      Leader – Ship:ادة ــــــــــــــــــالقٌ

  القٌادة الرٌفٌة :

ٌمكننا  تعرٌف القٌادة االرشادٌة بانها عملٌة التأثٌر االٌجابً والتوجٌه فً افكار   

وسلوك افراد المجتمع الرٌفً من خالل الجهود والنشاطات التً ٌقوم بها القائد المحلً 

وبشكل تعاونً ومنسق لتحقٌق االهداف االرشادٌة وعلٌه ٌجب ان تتضمن تعرٌف 

 وهً : ثالثة أركان أساسٌةمن القٌادة الرٌفٌة فالبد ان ٌتض

مع  ومتعاونة ٌقصد بها تتكون من عناصر متفاعلةوالعملٌة  : القٌادة هً عملٌة اساسٌة -1

بعضها البعض وانها تتصف بالدوام واالستمرارٌة وتحدث فً خطوات متسلسلة 

 ومترابطة لكً تحقق الهدف . 

للتأثٌر على الجماعة فً توجٌه وتنسٌق  : جهد ونشاط القائد االجتماعً المحلً  -2

 .جهودهم والتحكم بها 

التً ٌسعى الٌها االرشاد الزراعً لتحقٌقها فً  : امكانٌة تحقٌق االهداف المرغوبة -3

 المجتمع الرٌفً.  

 

 Leaderالقائد 

ور معٌن من خالل برنامج العمل دهو الشخص الذي ٌستطٌع تحرٌك الجماعة إلداء 

 مع افراد مجتمعه للوصول الى تحقٌقه . الذي ٌعملوالمحدد 

: هو الذي ٌستخدم فنون القٌادة للتأثٌر على االخرٌن وهو الذي ٌمتلك المهارات فالقائد 

والقدرات التً تمكنه من التصرف القٌادي الجٌد إلداء مهامه , وعلٌه معرفة طبائع 

القٌم والعادات االفراد وعاداتهم وممٌزات وخصائص المجتمع الذي ٌعمل معه ومعرفة 

 السائدة فً المجتمع لغرض اجراء التأثٌر االٌجابً للجماعة نحو العمل واالنتاج .

 

 :  معٌنة منهابمهارات دي اوٌجب ان ٌتمتع القائد اإلرش

 والسٌاسٌة .  المهارات الفكرٌة -3 ,  المهارات االنسانٌة -2  , ةٌالمهارات الفن -1

 

  -تساعده فً عمله منها :التً  بالقــــــــــــــدرات وكذلك ٌجب على القائد ان ٌتحلى

 القدرات االجتماعٌة :   -1

 القدرات الذاتٌة :  -2

 القدرات القٌادٌة :  -3
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 تقسم الى ما ٌلً  :  االرشاد الزراعًمن وجهة نظر  ادة الرٌفٌةـــــــــالقٌ

هم عوهم االشخاص الذي ٌؤدون مهامهم بحكم وظائفهم وموق : ـــ القٌادة المهنٌة 1  

القٌادي فً جهاز االرشاد الزراعً مثل المرشدٌن والمشرفٌن الزراعٌٌن واالخصائٌٌن  

وعادة ٌكون هؤالء القادة حاصلٌن على شهادات اكادٌمٌة مختلفة  االرشادٌٌن والمدراء .

 إلداء مهامهم الوظٌفٌة الموكلة الٌهم .

: وهم عبارة عن أشخاص من وسط المجتمع الرٌفً ٌعٌشون  ــ القٌادة المحلٌة 2

وٌعملون فٌه  وقد اختٌروا بكفاءة محلٌة للعمل داخل مجتمعاتهم الرٌفٌة من اجل النهوض 

. وٌكون فضله ومن ثم تغٌر حٌاتهم نحو االبالمجتمع لتحسٌن المستوى المعٌشً ألفراد

لهؤالء القادة دورا اٌجابٌا فً حدوث عملٌة التغٌٌر ولهم مساهمة فاعلة فً عملٌة التنمٌة  

التً ٌخضع لها المجتمع الرٌفً وٌشمل هذا النوع من القٌادات أعضاء مجالس الجمعٌات 

الشٌوخ وغٌرهم وهم ال  ووجهاء المنطقة و , اختٌارات المنطقة )المخاتٌر(القٌادٌة 

 ٌتقاضون أجور لقاء عملهم هذا .

وكذلك فان عملٌة التدرٌب للقادة المحلٌٌن ومشاركتهم فً العمل االرشادي تعتبر  

 -:  ضرورٌة ومهمة  لألسباب التالٌة

ـــ ٌتمكن المرشد أن ٌنشر آراءه عن طرٌق القادة المحلٌٌن ونقل وتوصٌل المعلومات 1

 والخبرات الجٌدة الى بقٌة المزارعٌن . 

ـــ من خالل القائد المحلً نستطٌع نقل المعلومات فً اتجاهٌن متعاكسٌن فٌتمكن 2

للمسؤول نقل المعلومات وتفهم حاجة ورغبة المزارع , كذلك ٌمكن للمزارع تفهم 

 البرامج االرشادٌة .

  ـــ تدرٌب جمٌع األفراد الرٌفٌٌن ولٌس فقط القادة , لٌتمكنوا من القٌام بالوظائف القٌادٌة .3

ـــ ال ٌمكن للمرشد الزراعً أن ٌتعامل مع جمٌع المزارعٌن خصوصا فً المناطق 4

 الكثٌفة السكان , وهذا ما ٌحتم علٌه االعتماد على القادة المحلٌٌن . 

 ـــ أن القادة المحلٌٌن ٌقومون بالعمل بصورة تطوعٌة بدون أجور.5
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 وهً :  نوعٌنادات المحلٌة تكون على ـــــــــــوالقٌ

  ــــ قادة الرأي . 2            .   ــ قادة التنفٌذ ) العمل ( 1

 

  :  (أوال : قادة التنفٌذ ) العمل 

 أ ــ قادة التنظٌم ) القادة التنظٌمٌون( : 

 : قادة متخصصون )فً مجاالت معٌنة (ب ــ 

 برامج : ال قادة ــ جــ  

 :قادة النشاط د ــ     

 

  ثانٌا  : قادة الرأي : 

وهم القادة الذٌن ٌؤدون دور مهم وحٌوي فً عملٌة التعلٌم االرشادي ولهم تأثٌر على    

االخرٌن فً مجال أتخاذ القرارات والتً تتعلق بتبنً االفكار الجدٌدة والمستحدثة فً 

عملٌة االنتاج الزراعً ولهم نفوذ فً المجتمع الرٌفً المحلً وتأثٌر على االخرٌن , 

 جتماعٌة وثقافٌة مرموقة والمستوى التعلٌمً فً مجتمعهم .  لما ٌملكون من مكانة ا

 

 : صفات القائد الرٌفً

 -اآلتٌة : السلوك القٌادي فً العناصر الثالثةٌتلخص  

درة على الممارسة القٌادٌة وتشمل القدرة الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌة ـــالق -1

 واالجتماعٌة . 

 رغبة فً ممارسة النشاط القٌادي بشكل فعال لخدمة أهداف المجتمع . ــال   -2

االلتزام بالقٌم والمبادئ القٌادٌة والدٌمقراطٌة التً تساعد فً تحقٌق أهداف الجماعة  -3 

 والتعاون والتنسٌق مع المنظمات التنموٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة االخرى .
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 -: التالٌة الخصائصكذلك ٌجب أن تتوفر بالقائد الرٌفً 

, الصدق , االتزان ,  ل الذكاء , والشجاعة , الحكمةـــمث الخصائص االساسٌة -1

 الصبر . 

 طموح للعمل . لدٌه دافع و  -2

  . ناع قالقدرة على اال  -3     

 الرغبة الصادقة فً مساعدة االخرٌن .  -4 

    و والمهارات من خالل مقدرته على التعلم فٌمكن نقل المعارف . القدرة على التعلم -5    

 الخبرات التً ٌحصل علٌها ومن ثم اٌصالها الى افراد المجتمع الرٌفً الذي ٌنتمً الٌه .   

ات الالزمة فً الوقت المناسب أي ادراك المسؤولٌة واتخاذ االجراء :المبادأة  -6  

 وحسب متطلبات المواقف .

وهذا ضروري للسلوك القٌادي , وٌرتبط به الثبات . التوافق النفسً واالجتماعً  -7     

 . باألخطاء والمبادرة الى اصالحها وعدم التأثر بالنقد وتقبله بروح طٌبة للنقد واالعتراف

 الثقة بالنفس وبالعمل القٌادي االرشادي .   -8 

 المعرفة بالمجتمع الذي ٌمارس النشاط القٌادي فٌه .   -9

 قوة المالحظة .   -11

 


