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 الخالصة

مون  نٌنوو  السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن فً قضاء تلكٌف محافظة استكشافاستهدف البحث 
. توم ادتٌوار قضواءالفوً وجمٌوا الموزارعٌن الورٌفٌٌن المحلٌوٌن شمل البحوث جمٌوا القوادة و ,تباعاألوجهة نظر 

قضواء تلكٌوف وتوم ادتٌوار قائود مون كول قرٌوة مون مون قور   قرٌة 99قرٌة من مجموع  30عٌنة عشوائٌة من 
مون عودد الوزراع فوً القور  % 10مزارعا ٌمثلون  308فبلغت  األتباععٌنة  أما, ل استلبلع سسٌومتريدبل

داصوة بدصوائا القوادة والثانٌوة قٌوال السولوك  األولىالمدتارة. تم جما البٌانات بواسلة استمارتً استبٌان 
من صدق وثبات المقٌال وحسوا  قووة تمٌٌوز فقراتو   التأكد. وبعد األتباعالقٌادي لهؤالء القادة من وجهة نظر 

جموا البٌانوات توم تحلٌلهوا باسوتددام المتوسول الحسوابً واالدتبوار  وبعود فقورة. 76تحددت الصوٌغة النهائٌوة   

معا متوسل ٌمٌول الوى  اإلنسانٌةالسلوك القٌادي للقادة وفقا لبعدي العمل والعبلقات  إنالنتائج  وأظهرت التائً.
 لووىإكووبل علووى انفووراد متوسوول ٌمٌوول  اإلنسووانٌةاالرتفوواع وان السوولوك القٌووادي فووً بعوود العموول وبعوود العبلقووات 

النتائج وجود تلابق كبٌر بٌن ما ورد فً نظرٌوة السولوك القٌوادي لجامعوة والٌوة  أظهرتكما .  أٌضااالرتفاع 
النظرٌوة بوان بعودي السولوك  أوردتو وبوٌن نتوائج البحوث الحوالً, بٌنموا دالفوت نتوائج البحوث الحوالً موا  أوهاٌو

   تاجات والتوصٌات.القٌادي مستقلٌن عن بعضهما البعض, كما تضمن البحث بعض االستن

 كلمات دالة: القادة الرٌفٌون, السلوك القٌادي.
 

 5/3/2012 :وقبول  2/01/2100 :تارٌخ تسلم البحث   

  

 المقدمة
تعوود التنمٌووة الرٌفٌووة موون العملٌووات التووً ٌمكوون عوون لرٌقهووا تنسووٌق وتوحٌوود جهووود األفووراد والهٌئووات  

والثقافٌووة فووً التجمعووات المحلٌووة وجعوول هوو   التجمعووات  الحكومٌووة لتحسووٌن الظووروف االقتصووادٌة واالجتماعٌووة
م فعوواالم فووً تحقٌووق التقوودم القووومً  وتعموول التنمٌووة  جووزءام متكووامبلم فووً الدولووة ومسوواعدتها علووى أن تسووهم إسووهاما
الرٌفٌة على إشباع الحاجات المادٌوة واالجتماعٌوة ألفوراد المجتموا وهوً الحاجوة إلوى الغو اء والصوحة والتعلوٌم 

السووكن  فهوودف التنمٌووة هووو اإلنسووان وتنمٌووة القوودرات التووً تسوواعد  علووى القٌووام بووأدوار  االجتماعٌووة والعموول و
م  واإلنتاجٌة  فتنمٌوة المجتموا الرٌفوً مرهونوة إلوى حود بعٌود بفاعلٌوة نظوم إعوداد وتأهٌول القووة العاملوة فٌو  مهنٌوا

م وحضارٌا    نشوأت  دورا كبٌورا فوً إحوداث اإلرشواد الزراعوً منو  (. وقود أد2115, عفٌفة)الرفاعً ووصحٌا

التنمٌة بشكل عام والرٌفٌة منها بشكل داا, انلبلقا مون رسوالت  فوً العمول لرفوا الكفواءة االقتصوادٌة لئلنتوا  
الزراعووً موون دووبلل أنشوولة التعلووٌم والتوودرٌ  ونقوول المعلومووات والتكنولوجٌووا التووً تووؤدي إلووى تحسووٌن اإلنتووا  

(.  1989سٌن ظروف العمل والمعٌشوة للعواملٌن بالزراعوة )العضوٌبً,وزٌادة ددول المزارعٌن وتح الزراعً

ر ٌتلوو تسوعى الوى التنمٌوة الزراعٌوة والتوً ٌنظور إلٌهوا علوى أنهوا أدواتٌعد اإلرشواد الزراعوً أداة هاموة مون 
(. أن العموول اإلرشووادي الزراعووً الفعووال  2003هللا, اإلنتوا  واإلنتاجٌووة لووؤلرض والعموول ورأل الموال )العبوود

علووى االتصووال بووالمزارعٌن إلقنوواعهم بقبووول وتبنووً األسووالٌ  والمبتكوورات الزراعٌووة التووً تمثوول حلوووال  ٌركووز
بدٌل عن  لرفا إنتاجهم وإنتاجٌتهم الزراعٌوة مموا ٌوؤدي  مناسبة لمشاكلهم اإلنتاجٌة به ا ٌعتبر اإلرشاد لرٌقا ال
قا الواضووف فووً أعووداد المرشوودٌن . ونظوورا للوون(1993إلووى زٌووادة ددلهووم وارتفوواع مسووتو  معٌشووتهم )شووٌبة, 

الزراعً فً القلر من قلة العاملٌن فٌو   اإلرشادالزراعٌٌن فً وحدة المساحة وداصة فً العراق حٌث ٌعانً 
بشكل ملحوظ, باإلضافة إلى عدم كفاٌة التأهٌل والتدرٌ  اإلرشادي ال ي ٌحصول علٌو  هوؤالء المرشودون مموا 

الفبلحووٌن  إرشووادت الزراعٌووة التووً ٌنبغووً الووتمكن منهووا لغوورض بجمٌووا التدصصووا إلمووامهمصووعوبة  إلووىٌووؤدي 
القوادة الورٌفٌٌن المحلٌوٌن لكوً ٌعملووا كحلقوة علوى ( وه ا الوضا ٌحوتم االعتمواد  1998والمزارعٌن )العباسً,

بهودف زٌوادة  أدور   همزة وصل بٌن المرشدٌن الزراعٌٌن مون ناحٌوة وجمهوور الوزراع مون ناحٌوة أواتصال 
 لجمهووور المووزارعٌن )الجرجووري و دوورون, اإلرشووادٌةرسووالت   أداءالزراعووً فووً  اإلرشوواديفعالٌووة الجهوواز 

ضورورة دراسوة السولوك القٌوادي للقوادة الورٌفٌٌن المحلٌوٌن إ  عون لرٌوق دراسوة السولوك  تتضوفله ا  (.1997

دراسوة السولوك القائمة بٌن القوادة واألتبواع كو لك ٌمكننوا مون دوبلل  اتدي ٌمكن التعرف على لبٌعة العبلقالقٌا

mailto:E-aamel_al3abassi@yahoo.com


 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric              دينـــرافــة الـــلة زراعــجـــم

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (2) 2013                   2013(2( العدد )41المجلد )

2 

 

التوً  اآلراءكموا سوٌقوم الباحوث بوالتحقق مون بعوض القٌادي معرفة اللرٌقة التً ٌتعامل بها القادة موا األتبواع, 
ومقارنوة نتوائج بحثو  بموا ورد فوً هو    أوهواٌووردت فً نظرٌة السلوك القٌادي التً جاءت بها جامعوة والٌوة 

السولوك القٌوادي للقوادة الورٌفٌٌن المحلٌوٌن فوان نتوائج هو ا ونظرا لعدم وجود دراسات وأبحاث تناولوت . النظرٌة
                        مهمة للمعرفة العلمٌة القائمة حول ه ا الموضوع. إضافةالبحث سوف تكون 

                                                                              : ٌأتًما  إلىوٌهدف البحث الحالً 

وفقوا لبعودي  فً قضاء تلكٌف/محافظوة نٌنوو   تكشاف مستو  السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌناس -0
  .معاالعمل والعبلقات اإلنسانٌة 

 استكشاف السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن وفقا لبعد العمل. -2

 إلنسانٌة.استكشاف السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن وفقا لبعد العبلقات ا -3

العموول والعبلقووات  يفقوورة موون فقوورات بعوود فووً كوولاستكشوواف السوولوك القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن  -4
 اإلنسانٌة.

التحقق من بعض اآلراء التً وردت فً نظرٌة السلوك القٌادي لجامعة والٌة أوهواٌو وسوٌتم تحقٌوق  لوك  -5
   من دبلل الهدفٌن الفرعٌٌن التالٌٌن:

قٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن فً بعدي العمل والعبلقات اإلنسانٌة فوً  ن واحود ومقارنوة استكشاف النمل ال -ا
                                                                           نتائج البحث الحالً ما ما ورد فً النظرٌة.

وفقوا لموا جواءت بو  نظرٌوة  (اإلنسوانٌةعبلقوات التحقق من مد  استقبللٌة بعدي السلوك القٌادي )العمول وال - 
 .لبحث الحالً ما ما ورد فً النظرٌةومقارنة نتائج ا أوهاٌوجامعة والٌة 

     
 مواد البحث وطرائقه

قضواء  إلوىتكون مجتما البحث من جمٌا القوادة الورٌفٌٌن المحلٌوٌن فوً جمٌوا القور  والنوواحً التابعوة 
قرٌوة  30أي موا مجمووع % 30توم ادتٌوار عٌنوة عشووائٌة بنسوبة  ة,قرٌو 99وعوددها  محافظوة نٌنوو , تلكٌوف
 30كشاف قائد رٌفً محلً واحد من كل قرٌة وبو لك بلغوت عٌنوة البحوث ستاللرٌقة السسٌومترٌة تم ا وبإتباع

شومل جمٌوا مزارعوً قضواء تلكٌوف البوال   فقد األتباعمجتما  أما .األتباعمن  175فً استكشافهم  كقائد اشتر
توم ادتٌوار  األولوىالعٌنة العشوائٌة متعددة المراحل ففً المرحلة  أسلو  إتباعمزارع, حٌث تم  3588عددهم 

قرٌة فً المرحلة الثانٌوة   30قرٌة أي ما ٌمثل 99من مجموع القر  البال  عددها  %30عٌنة عشوائٌة بنسبة 
هو ا تكونوت عٌنوة البحوث مون وب 2078% من الزراع التوابعٌن لهو   القور  والبوال  عوددهم 10تم ادتٌار نسبة 

ولغوورض جمووا البٌانووات  سووتة اسووتمارات اسووتبٌان لعوودم اكتمووال بٌاناتهووا إهمووالمزارعووا وتووم  202موون  األتبوواع

بالقوادة الورٌفٌٌن  دصوائابعوض لتعرف علوى بوا داصوة األولوى استمارتً اسوتبٌان, إعدادالداصة بالبحث تم 
عون  األتبواعالسلوك القٌادي للقوادة الورٌفٌٌن مون وجهوة نظور تضمنت مقٌال  فقد االستمارة الثانٌة أما المحلٌٌن

 فقورة 90حٌوث توم ادتٌوار  2001 الو ي اسوتددمت  الدٌوال 12لرٌق االستعانة بمقٌال السلوك القٌادي نمو   

لفقرات وصٌاغتها بما ٌبلئم وٌناس  موضوع البحث. ك لك تم االستعانة بمقٌوال السولوك ا ه   تم تحوٌرو من 
توم تحوٌرهوا وصوٌاغتها وفقورة  17من ه ا المقٌوال  تم ادتٌارو 2006 ي استددم  الحوري ومسلمدي ال القٌا

فقورة. وللتعورف علوى مود   107مون  األولٌةوبه ا تكون المقٌال بصٌغت   .بما ٌناس  وٌبلئم موضوع البحث

بوراء فوً صدق الفقرات ظاهرٌا كوضوح الفقرات واسلو  كتابتها تم عرض الفقورات علوى مجموعوة مون الد
% موون 75ة فقورة موون المقٌوال لعوودم موافقو 17 وبهوو ا توم حوو ف الزراعوً وفووً قسوم علووم الونفل اإلرشووادقسوم 

فقورة  14توم حو ف و من الصدق وهو صدق المقارنوات اللرفٌوة, أدرنوع  إٌجادكما تم  .إبقاءهاالدبراء على 
فقرة موزعة  76 ٌغت  النهائٌة منتكون المقٌال بص% وب لك 20اقل من من المقٌال التً بلغت قوة تمٌٌزها 

. فقورة 41 وتكوون مون اإلنسوانٌةفقرة وبعد االهتمام بالعبلقوات  36على بعدٌن بعد االهتمام بالعمل وتكون من 
لكوول موون  0.932, 0.900, 0.959 اكرونبوواح حٌووث بلغووت معووامبلت الثبوواتالثبووات بلرٌقووة الف إٌجووادكمووا تووم 

والسولوك القٌوادي فوً بعود العمول والسولوك القٌوادي فوً  معا اإلنسانٌةت السلوك القٌادي فً بعد العمل والعبلقا
لتحدٌوود الوونمل القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن الداضووعٌن للبحووث وتووم علووى التوووالً  اإلنسووانٌةبعوود العبلقووات 

حسووا  الموود  النظووري لكوول بعوود موون أبعوواد السوولوك القٌووادي )العموول والعبلقووات اإلنسووانٌة( حٌووث بلوو  الموود  
درجوة, توم حسوا  درجووة القلوا لبعود العمول و لوك عون لرٌوق جموا الحوود  108-36 النظوري لبعود العمول بوٌن

ثم تم تقسوٌم نواتج  108ما الحد األعلى وال ي ٌساوي  36األدنى من المد  النظري لبعد العمل وال ي ٌساوي 
أداء القائوود الرٌفووً درجووة  ومووا دون درجووة القلووا ٌعوود  72فبلغووت درجووة القلووا لبعوود العموول  2الجمووا علووى 

أموا  .قائد الرٌفً عالٌا فوً بعود العمولمندفضا فً بعد العمل بٌنما الدرجة األعلى من مستو  القلا ٌعد أداء ال
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درجوة وتوم حسوا  درجوة القلوا لبعود  120_ 40نسوانٌة فبلو  المود  النظوري لو  بوٌنبالنسبة لبعد العبلقوات اإل

األدنى مون المود  النظوري موا الحود األعلوى ثوم توم تقسوٌم نواتج العبلقات اإلنسانٌة و لك عن لرٌق جما الحد 
درجوة وموا دون درجوة القلوا ٌعود أداء القائود  80فبلغوت درجوة القلوا لبعود العبلقوات اإلنسوانٌة  2الجما على 

 أهوم أموا .الرٌفً مندفضا بٌنما الدرجة األعلى مون درجوة القلوا فٌعود أدائو  عالٌوا فوً بعود العبلقوات اإلنسوانٌة
االنحوراف المعٌواري  التً استددمت فً تحلٌل بٌانات ه ا البحث فهً, المتوسل الحسابً, اإلحصائٌةئل الوسا

 .(t-test) والوسٌل وادتبار
 النتائج والمناقشة

استكشاف مستوى السلوك القيادي للقادة الريفيين المحليين وفقا لبعدي العمل والعالقاا  اننساانية فاي  :أوال
 أنفوً  اإلنسوانٌةي العمل والعبلقات   السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن وفقا لبعدلتحدٌد مستو :أن واحد

ثوبلث  إلى, تم تقسٌم الدرجات المعبرة عن السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن األتباعواحد من وجهة نظر 
عٌواري موا المتوسول الحسوابً المجموا االنحوراف  إ فئات باستددام المتوسول الحسوابً واالنحوراف المعٌواري 

ثم لرح االنحراف المعٌاري ما المتوسل الحسابً ثانٌوا لتعٌوٌن حودود الفئوة الوسولى التوً تراوحوت فٌموا  أوال
بٌنموا بلغوت  درجوة 98مون الودرجات المعبورة عون السولوك القٌوادي قٌموة درجة وقود بلغوت اقول  189- 135بٌن

وبو لك تحوددت  درجوة 27درجة واالنحراف المعٌاري   162كما بل  المتوسل الحسابً درجة 222أعلى قٌمة 
أموا القوادة  وي السولوك القٌوادي  134-98الفئة األولى والتً تشومل القوادة  وي السولوك القٌوادي الضوعٌف بوٌن 

 .(3درجة كما موضف فً الجدول ) 222-091 العالً فقد تحددت بٌن
                                                     
مستو  السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن فً بعدي العمل والعبلقات اإلنسانٌة فً  ن  :(0جدول )ال

 .واحد
Table (1): The level of leadership behavior of local rural leaders in the dimentions 

of work and human relations at som time. 

 ت
 مستو  السلوك القٌادي
Level of leadership 
behavior 

 عدد األتباع
No. of fol lowers 

 % النسبة المئوٌة

0-  Low 7.921 05 (98 -134( ضعٌف 
2-  Medium 777723 057 (135-189 ) متوسل 
3-  High ً047850 31 (190-222( عال 
 Total  011 212 المجموع%  

                         S.d=27                                                                         =162 

       

ٌعتقدون أن مسوتو   من مجموع المبحوثٌن %72921من األتباع ٌمثلون فردا  05ٌتبٌن من الجدول أعبل  أن 
ٌعتقودون  من مجمووع المبحووثٌن %772723من األتباع ٌمثلون  057السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن ضعٌف و

مون مجمووع  %042850مون األتبواع ٌمثلوون 31ن مستو  السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌوٌن متوسول وأ

ٌعتقوودون أن السوولوك القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن عووالً, كمووا توضووف هوو   النتٌجووة أن مسووتو   المبحوووثٌن
نسانٌة متوسل ٌمٌل إلوى االرتفواع  وهو ا القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن فً بعدي العمل والعبلقات اإل السلوك

   فً كبل البعدٌن )العمل والعبلقات اإلنسانٌة(. بأدوارهمٌدل على كفاءة القادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن فً القٌام 
لتحدٌود مسوتو  السولوك  :ثانيا: استكشاف مستوى السلوك القيادي للقادة الريفيين المحلياين وفقاا لبعاد العمال

, تم تقسٌم الدرجات المعبرة عن السولوك وفقا لبعد العمل ٌفٌٌن المحلٌٌن من وجهة نظر األتباعالقٌادي للقادة الر
درجوة  77بلو  المتوسول الحسوابً  إ  القٌادي إلى ثبلث فئات باستددام المتوسل الحسابً واالنحراف المعٌاري

وقد بلغت اقل درجة مون درجة  90-64فٌما بٌن  الفئة الوسلى تحددت وب لك  درجة 13واالنحراف المعٌاري
درجوة وبو لك تحوددت  106بٌنما بلغت أعلوى قٌموة  درجة 45 رة عن السلوك القٌادي لبعد العملالدرجات المعب

درجوة أموا  63-45ن ـسبة لبعود العمول بٌوـقٌادي الضوعٌف بالنوـسلوك الوـادة  وي الوـاألولى والتً تشمل القو الفئة
 .(2)درجة كما موضف فً جدول رقم 106-91 عمل فقد تحددت بٌنالسلوك القٌادي العالً لبعد ال القادة  وي

من مجموع المبحوثٌن ٌعتقدون أن مسوتو  % 7.426من األتباع ال ٌن ٌمثلون  05ٌتبٌن من الجدول أعبل  أن 
موون مجموووع  %797713موون األتبوواع ٌمثلووون  060السوولوك القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن فووً بعوود العموول ضووعٌف و

ٌمثلووون  موون األتبوواع 26أن مسووتو  السوولوك القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن متوسوول و ٌعتقوودونالمبحوووثٌن 
                                                                              ف ه  ــوتوض حلٌٌن عالً,ـأن السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن الم ٌعتقدونمن مجموع المبحوثٌن % 02.870

م لبعد العمللوك القٌادي للقادة الرٌمستو  الس: (2ول )جدال  .فٌٌن المحلٌٌن وفقا



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric              دينـــرافــة الـــلة زراعــجـــم

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (2) 2013                   2013(2( العدد )41المجلد )

4 

 

 Table (2): The level of leadership behavior of the local rural 

 leaders according to labor dimention. 

 ت

مستو  السلوك القٌادي فً بعد 
 العمل

Leval of leadership 
behavior in labor 

dimension 

 عدد األتباع
No. of followers 

 % النسبة المئوٌة

0-  low  77426 05 (45-63 ) ضعٌف 
2-  Medium 797713 060 (64-90) متوسل 
3-  High ً027870 26 (91-106( عال 
 Total 011 212 المجموع%  

   13  = S.d                                                                                                                 77=  

 
السلوك القٌادي للقادة الورٌفٌٌن المحلٌوٌن فوً بعود العمول متوسول ٌمٌول إلوى االرتفواع  وهو ا  النتٌجة أن مستو  

 جٌد. مستو ٌدل على أن القادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن ٌقومون بأدوارهم فً بعد العمل ب
لتحدٌوود : توى الساالوك القيااادي للقااادة الااريفيين المحليااين وفقااا لبعااد العالقااا  اننسااانيةاستكشاااف مساا :ثالثااا

مستو  السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن وفقا لبعد العبلقات اإلنسانٌة  من وجهة نظر األتبواع, توم تقسوٌم 
 أٌضوا ابً واالنحوراف المعٌواريالدرجات المعبرة عن السلوك القٌادي إلى ثبلث فئات باستددام المتوسل الحس

 101-69الفئة الوسولى فٌموا بوٌن وب لك تحددت  16 درجة واالنحراف المعٌاري 85 بل  المتوسل الحسابً إ 
 درجوة  53قٌوادي فوً بعود العبلقوات اإلنسوانٌةدرجة, وقد بلغت اقل درجة من الدرجات المعبورة عون السولوك ال

دت الفئووة األولووى والتووً تشوومل القووادة  وي السوولوك القٌووادي درجووة وبوو لك تحوود 115بٌنمووا بلغووت أعلووى قٌمووة 
أموا القوادة  وي السولوك القٌوادي العوالً لبعود العبلقوات اإلنسوانٌة فقود  68-53الضعٌف لبعد العبلقوات اإلنسوانٌة 

 (.3درجة كما موضف فً جدول ) 115-102تحددت بٌن 
 

م لبعد العبلقات اإلنسانٌةمستو  السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌ :(3) الجدول  .ٌن وفقا
Table (3): The level of leadership behavior of local rural  leaders according 

to human relations. 

 ت

مستو  السلوك القٌادي فً بعد العبلقات 
سانٌةاإلن  

Leval of leadership behavior in 
human relations dimension 

 عدد األتباع
 No. of follower  

% النسبة المئوٌة  

0-  Low 77920 06 (53 -68 ) ضعٌف 
2-  Medium  797218 061 (69-101) متوسل 
3-  High ً027870 26 (102-115) عال 

 Total 011 212 المجموع%  

                     16  = S.d                              =85 

 
ٌعتقوودون أن مسووتو  موون مجموووع المبحوووثٌن  %7.921األتبوواع ٌمثلووون  موون 16ٌتبووٌن موون الجوودول أعووبل  أن 

مون  %79.208مون األتبواع ٌمثلوون  160القٌادي للقادة الرٌفٌٌن فً بعد العبلقوات اإلنسوانٌة ضوعٌف والسلوك 
موون األتبوواع  26ٌعتقوودون أن مسووتو  السوولوك القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن متوسوول و مجموووع المبحوووثٌن

ٌعتقوودون أن السوولوك القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن عووالً, كمووا  موون مجموووع المبحوووثٌن%027870 ٌمثلووون
النتٌجة أن مستو  السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن فً بعد العبلقات اإلنسانٌة متوسل ٌمٌول  توضف ه  

 امل اإلنسانً ما األتباع بصورة حسنة.إلى االرتفاع  وه ا ٌدل على مقدرة القادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن على التع
استكشاف السلوك القيادي للقادة الريفيين المحليين في كل فقرة من الفقرا  المعبرة عن بعادي العمال  رابعا:

( أن الفقرة التوً جواءت فوً المرتبوة األولوى عنود استكشواف السولوك 4جدول )الٌتبٌن من  والعالقا  اننسانية:

المحلٌٌن فً كل فقرة من الفقرات المعبرة عن بعد العمل هوً )ٌتصورف كنوالق رسومً  القٌادي للقادة الرٌفٌٌن
درجووة أي أن القائوود الرٌفووً المحلووً عووادة مووا ٌكووون هووو  2.876باسووم الوورٌفٌٌن( حٌووث بلوو  متوسوولها الحسووابً 

التوً جواءت رة أموا الفقو الرٌفٌٌن والمتحدث باسمهم فً كافة األمور والمجاالت الرسمٌة وغٌور الرسومٌة. ممثبل
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وقود ٌعوود سوب   1.618فهً )ٌستلٌا التنبوؤ بموا سووف ٌحودث( وبلو  متوسولها الحسوابً  فً المرتبة األدٌرة

 لك إلى ضعف قدرة القائد على التنبؤ لعدم اسوتقرار الظوروف االقتصوادٌة واالجتماعٌوة والسٌاسوٌة مموا ٌجعول 
 من الصع  علٌ  التنبؤ باألحداث المستقبلٌة فً ه   األمور.

 
 .السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن فً كل فقرة من فقرات بعد العمل :(4جدول )ال

Table (4): Leadership behavior of the local rural  leaders in each item of labor 
dimention. 

 ت

السلوك القٌادي فً بعد العمل فقرات  
Items of leadership behavior in labor 
dimension 

 الرتبة
Rank 

 المتوسل الحسابً *
 

 
 

 
 

 

0-  ٌتصرف كنالق رسمً بأسم الرٌفٌٌن 
Acting as a spokesman on behalf of rural 

0 27876 

2-  ٌشجا الرٌفٌٌن على العمل الزراعً 
Encourages the rural agricultural work 

2 27415 

3-  
م   ٌعمل على أن ٌكون عمل الرٌفٌٌن منظما

Works to be the work of rural well 
organized 

3 27330 

4-  
 ٌعلً الرٌفٌٌن حرٌة كافٌة فً عملهم

Gives rural sufficient freedom in their 
work 

4 27320 

5-  
 عبلقت  لٌبة ما المرشد الزراعً

A good has relationship with the 
leader 

5 27297 

6-  

ما حققو  ٌحث الرٌفٌٌن على تقدٌم نجاح اكبر م
  سابقا

Urges rural to provide greater success 
than they have done previously 

6 27272 

7-  
 ٌتد  قرارات صائبة فً اغل  المواقف

Takes  the right decisions in most 
situations 

7 27222 

8-  
 ٌحرا على مناقشة أفكار  ما اآلدرٌن

Keen to discuss his ideas with others 
8 27207 

9-  

ٌظهر الرٌفٌٌن بمستو  جٌد أمام المرشد 
 الزراعً

Shows a good level to the  
agricultural extension worker 

01 27202 

01-  
 ٌشجا الرٌفٌٌن على استثمار فرا تحقٌق االبتكار

encourage rural investment 
opportunities for innovation 

01 27202 

00-  

ثقة للرٌفٌٌن بأن ٌمارسوا األعمال التً ٌعلً ال
 تفٌدهم

Gives confidence that the exercise of the 
rural businesses that benefit them 

01 27202 

02-  
 ٌتحدث بأسم جمٌا الرٌفٌٌن فً المواقف الضرورٌة
Speaking on behalf of all the rural in the 
necessary 

03 27217 

03- ٌفٌٌن بالترادً فً عملهمٌسمف للر   
Allows for the rural lax in their work 

03 27217 

05-  
 ٌحسن أدارة الوقت فً أداء مهمات 

his word is well heard by the extension 
worke 

05 27212 
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 ت

السلوك القٌادي فً بعد العمل فقرات  
Items of leadership behavior in labor 
dimension 

 الرتبة
Rank 

 المتوسل الحسابً *
 

 

 

 
 

 

06-  
 كلمت  مسموعة عند المرشد الزراعً

his word is well heard by the extension 
worker 

0675 27098 

07-  

لدٌ  القدرة على تأجٌل بعض األعمال إلى الوقت 
 المناس  لها

Has the ability to postpone some of the 
work to the right time 

0675 27098 

08-  
 ٌسمف للرٌفٌٌن بتحدٌد مد  سرعتهم بالعمل

Allows for the determination of rural 
speed work 

08 27093 

09- ًة للعملضا دلل مسبق   
Develops  plans prior to work 

09 27088 

21-  

ٌسمف لعدد من الرٌفٌٌن اد  دور  القٌادي عند 
 الضرورة

Allows for a number of rural people to 
take leadership role when necessary 

21 27063 

20-  
 ٌمتلك القدرة على تحدٌد المشاكل والتدلٌل لها

Has the ability to identify problems and 
planning 

20 27053 

22-  
 ال ٌعلً للرٌفٌٌن حرٌة فً العمل

Does not give the freedom of the rural 
work 

22 27043 

23-  ٌهتم بالزٌارات الحقلٌة للرٌفٌٌن 
Concerned with field visits to rural 

23 27038 

24-  
 ٌقوم بأعبلم الرٌفٌٌن بالمستجدات الحاصلة

The flags of rural developments taking 
place 

24 27023 

25-  
 ٌحافظ على معاٌٌر معٌنة لتنفٌ  المهمة

Maintanes certain standards to perform 
the task      

25 27013 

26-  
ٌتحمل كامل المسؤولٌة فً حالة حدوث 

 المشكبلت
Bears full responsibility in case of problems 

26 27189 

28-  
 ٌشجا الرٌفٌٌن على روح المبادرة فٌما بٌنهم

Encourages rural entrepreneurship 

among them 

28 27174 

29-  
فقل باالسمقائد للرٌفٌٌن   

Commander of the rural in name only 
29 27164 

31-  

ٌشجا الرٌفٌٌن على استددام أسالٌ  جدٌدة فً 
 العمل الزراعً

Encourages the use of rural new 

methods in agricultural work 

31 27139 

30-  
م  م صلبا  ٌتدا ل فً الوقت ال ي ٌتلل  من  موقفا

Are reluctant at the time it requires a 
strong position 

30 27129 

32-  
 اغل  األمور تسٌر حس  توقعات 

Most things are going according to his 
expectations 

32 27104 

33-  2 33 ٌتحد  محاوالت تحدي قٌادت  
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 ت

السلوك القٌادي فً بعد العمل فقرات  
Items of leadership behavior in labor 
dimension 

 الرتبة
Rank 

 المتوسل الحسابً *
 

 

 

 
 

 

Defies attempts to challenge his 
leadership 

34-  

ٌدال  الرٌفٌٌن بأحادٌث مشوقة لتشجٌعهم على 
 العمل

Addresses rural interesting interviews to 
encourage them to work 

3475 07941 

35-  
م للرٌفٌٌن نوع العمل و لرٌقة تنفٌ  ٌحدد مسبقا  

Specifies  in advance of the rural type  
work and manner of implementation 

3475 07941 

-36 
 ٌستلٌا التنبؤ بما سوف ٌحدث

Can predict what will happen 
36 07608 

( 3* الدرجة القصو  =)   

 
لتً جاءت فً المرتبة األولوى هوً )ٌوتفهم ( إن الفقرة ا5أما فٌما ٌدا بعد العبلقات اإلنسانٌة فٌوضف جدول )

وقود ٌعوود سوب   لوك إلوى إن القائود الرٌفوً المحلوً   2.396ٌٌن وهمومهم( بمتوسل حسوابً قودر ظروف الرٌف

ٌكون على علم ودراٌة بمدتلف المشاكل والظوروف التوً ٌمور بهوا الرٌفٌوون ألنو  ٌكوون بتموال مباشور موا موا 
مون ل تلك المشاكل. أما الفقورة التوً جواءت فوً المرتبوة األدٌورة هوً )ٌمرون ب  باإلضافة إلى مساهمت  فً ح

درجة وقد ٌعوود السوب  إلوى وجوود أكثور مون قائود 1.836 للرٌفٌٌن( بمتوسل حسابً قدر   كقائد السهل معرفت 

 .الواحدة وان لكل منهم دور ومهام ٌقوم بها دادل المجتما الرٌفً قرٌةرٌفً فً ال
 
 ٌووووووووادي للقووووووووادة الوووووووورٌفٌٌن المحلووووووووٌن فووووووووً كوووووووول فقوووووووورة موووووووون فقووووووووراتالسوووووووولوك الق :(5جوووووووودول )ال

 .بعد العبلقات اإلنسانٌة
Table (5): Leadership behavior of the local rural leaders in each item of human 

relationships dimension. 

 ت
السلوك القٌادي فً بعد العبلقات اإلنسانٌةفقرات   

Items of leadership behavior in human 
relations dimension 

 الرتبة
Rank 

المـــتوسل 
 الحسابً *

 

0-  
 ٌتفهم ظروف الرٌفٌٌن وهمومهم

Understands the conditions of rural 

people and their concerns 

0 27396 

2-  ٌتعامل ما الرٌفٌٌن بسهولة وٌسر 
Deals with the rural easily 

2 27336 

3- ة بالنفلٌتحدث بثقة عالٌ   
Speaks  with confidence high self 

3 27316 

4-  

ٌسعى جاهدا إلى حسم ما ٌظهر من دبلفات بٌن 
 الرٌفٌٌن

Strives to resolve what appears from the 

differs between rural 

4 27292 

5-  
 ٌشعر باالرتٌاح عندما ٌر  التعاون بٌن الرٌفٌٌن

Feels good when he sees the cooperation 

between rural 
5 27277 

6-  
 ٌسعى إلى إٌجاد مناح تعاونً بٌن الرٌفٌٌن

Seeks to create a cooperative atmosphere 
between the rural 

6 27272 

7-  ٌعامل الرٌفٌٌن معاملة حسنة 
Treats rural well treated 

7 27252 
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 ت
السلوك القٌادي فً بعد العبلقات اإلنسانٌةفقرات   

Items of leadership behavior in human 
relations dimension 

 الرتبة
Rank 

المـــتوسل 
 الحسابً *

 

8-  

ٌن ٌركز على التفوق والنجاح مقارنة بالقادة اآلدر
 بالمنلقة

Focuses on excellence and success 
compared to other leaders in the region 

8 27247 

9-  
 ٌسعى إلى استثمار قدرات وإمكانٌات الرٌفٌٌن

Trying to exploit the capabilities of the 
rural 

9 27241 

01-  مقنا فً حدٌث  ما الرٌفٌٌن  
Convincing in his interview with the rural 

01 27237 

00-  ٌعامل جمٌا الرٌفٌٌن باحترام 
Treats with respect for all rural 

0075 27232 

02-  

 

 ٌسأل عن أحوال الرٌفٌٌن
Ask about the conditions of the rural 

 
0075 

 
 

 

27232 

03-  ٌشعر بتقدٌر الرٌفٌٌن ل  كون  قائد المنلقة 
feels with rural appriciation 

0375 27207 

04-  ٌقٌم عبلقات اجتماعٌة ما الرٌفٌٌن 
Assesses social relationships with the rural 

0375 27207 

05-  ٌأد  باقتراحات الرٌفٌٌن 
Take the suggestions of rural 

05 27212 

06-  ٌمتدح القائم باألعمال الجٌدة 
Praised the existing good work 

06 27098 

07- م فً المناقشة   ٌمتلك أسلوبا بارعا
Has a brilliant approach to the debate 

0775 27093 

08-  
 ٌحافظ على تماسك وترابل الرٌفٌٌن

Maintains the coherence and 
interdependence of rural 

0775 27093 

09-  
 ٌشارك الرٌفٌٌن فً اتدا  قرارات سلٌمة

Participate in the rural make sound 
decisions 

09 27088 

21-  
 ٌثق بالرٌفٌٌن

Trust rural 
21 27083 

20-  
 مستعد للتغٌٌر فً األمور التً تستوج  التغٌٌر

Ready for change in the things that 
require change 

20 27078 

22-  

ٌحرا دائما على أن تسٌر المناقشات بجو 
 دٌمقرالً

Always keen on going to a democratic 
atmosphere of the discussions 

22 27038 

 
-23 
 

 
 ال ٌجبر الرٌفٌٌن على قبول رأٌ 

Not forced rural to accept the opinion of 
rural 

 
23 
 

 
27028 

24-  

ٌحافظ على هدوئ  عندما ال ٌكون متأكدام من 
 األحداث

Keeps quiet when it is not sure of the 
events 

24 27008 

25-  27003 2575 عبلقات  االجتماعٌة ضعٌفة ما الرٌفٌٌن 
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 ت
السلوك القٌادي فً بعد العبلقات اإلنسانٌةفقرات   

Items of leadership behavior in human 
relations dimension 

 الرتبة
Rank 

المـــتوسل 
 الحسابً *

 
Weak social ties with the rural 

26-  
 ٌقنا الرٌفٌٌن من دبلل مناقشات 

Convinces  the rural people through 
discussions 

2575 27003 

27-  
 ٌعقد األمور التً ال تستوج  التعقٌد

Complicating matters that do not require 
complex 

27 27013 

29-  
 ٌتأكد من تفهم الرٌفٌٌن لموقع  فً القٌادة

Ensures understanding of rural his 
leadership         

29 27184 

31-  
 ٌحث الرٌفٌٌن على المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة

Urges rural to participate in training 
courses 

31 27179 

 ( 3* الدرجة القصو  =)  

 

    

-31 

ٌعٌد األمور إلى نصابها عند حدوث  ٌستلٌا أن
 الفوضى

Can get things back to normal at the 

time of chaos 

30 2.064 

-32 
 ٌتصرف دون اد  رأي الرٌفٌٌن

Acting without consulting the rural 
32 2.059 

33-  
م لمقابلة الرٌفٌٌن كل على حدا  ٌعلً وقتا

Gives the time to interview all the rural 
end 

33 27154 

 

-34 

 
 ال ٌتد  قرارات صائبة فً المواقف الضرورٌة

Do not take the right decisions in the 
necessary situations 

 
34 

 
27149 

35-  

ٌعقد اجتماعات دورٌة لبحث مشكبلت العمل ما 
 الرٌفٌٌن

Holds  regular meetings to discuss the 
problems of working with rural 

3575 27144 

36-  
 ال ٌنزعج من الشدا ال ي ٌدالف رأٌ 

dose Not disturbed by the person who 
violates him 

3575 27144 

37-  
 ٌعالج المشكبلت المعقدة

Addresses  the complex problems 
37 27134 

38-  

ٌسعى إلى أجراء لقاءات ما قادة  درٌن لتلوٌر 
 إمكانٌات 

Seeks to hold meetings with other 
leaders to develop the potential 

38 27129 

39-  
 ٌقلل من شعور الرٌفٌٌن بالملل

Reduce the rural feeling bored 
39 07955 

41-  
 من السهل معرفت  كقائد للرٌفٌٌن

Easy to know as a leader of the rural 
41 07836 
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التحقق من بعض اآلراء التي ورد  في نظرية السلوك القيادي لجامعة والية أوهايو وسيتم تحقيق خامسا: 
 ذلك من خالل الهدفين الفرعيين التاليين:

استكشاااف الاانمط القيااادي للقااادة الااريفيين المحليااين فااي بعاادي العماال والعالقااا  اننسااانية فااي  ن واحااد  - أ
أن الونمل القٌوادي  أوهواٌواستدلصت نظرٌة جامعة  :ي النظريةومقارنة نتائج البحث الحالي مع ما ورد ف
وقود أوضوحت نتوائج (, اإلنسوانٌة)العمول والعبلقوات  البعودٌن بكوؤلالمبلئم هو ال ي ٌمتاز باالهتمام األقصى 

القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن فووً قضوواء تلكٌووف محافظووة نٌنووو  توووزع علووى الوونمل  البحووث الحووالً أن 
   .(0ألتباع كما موضف فً شكل )قٌادٌة وبنس  متفاوتة وفقا ألراء اأربعة أنمال 

  .توزٌا القادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن المبحوثٌن وفق األنمال القٌادٌة األربعة (0الشكل )
Fig (1) Distribution of the local rural leaders  according to the four leadership styles. 
 

قائود  19بعد توزٌا القادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن المبحوثٌن وفقوا لؤلنموال القٌادٌوة التوً وردت فوً النظرٌوة تبوٌن أن 
% موون عوودد القووادة المبحوووثٌن وقعوووا ضوومن الوونمل االهتمووام العووالً بالعموول واالهتمووام العووالً 63.3ٌمثلووون 

% من عدد القوادة المبحووثٌن وقعووا ضومن الونمل االهتموام 16.6ٌمثلون من القادة  5بالعبلقات اإلنسانٌة, بٌنما 
% موون عوودد القووادة 13.3قووادة ٌمثلووون  4المووندفض بالعموول واالهتمووام المووندفض بالعبلقووات اإلنسووانٌة, بٌنمووا 

 قائود 2المبحوثٌن وقعوا ضمن النمل االهتمام العالً بالعمول واالهتموام الموندفض بالعبلقوات اإلنسوانٌة وأدٌورا 
% موون عوودد القووادة المبحوووثٌن وقعوووا ضوومن الوونمل اهتمووام العووالً بالعبلقووات اإلنسووانٌة واالهتمووام 6.6ٌمثلووون 

وعند مقارنة ه   النتٌجة ما ما جاءت ب  النظرٌة تبٌن أنها متلابقة إلى حود كبٌور حٌوث ورد  المندفض بالعمل
والعبلقووات  -العمول )األقصوى بكووبل البعودٌن  فوً النظرٌوة بووان الونمل القٌوادي المبلئووم هوو الو ي ٌمتوواز باالهتموام

أي إن هناك تقار  إلى حد كبٌر ما ما جاءت بو  النظرٌوة وبوٌن نتوائج الدراسوة الحالٌوة أ ا أن أكثور  (اإلنسانٌة
عوودد موون القووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن وقعوووا ضوومن الوونمل االهتمووام العووالً بالعموول واالهتمووام العووالً بالعبلقووات 

 .اإلنسانٌة
 ( وفقا لما جاء  به نظريةالعالقا  اننسانية-تحقق من مدى استقاللية بعدي السلوك القيادي )العمل ال -ب 

موون اجوول التحقووق موون موود   :جامعااة واليااة أوهااايو ومقارنااة نتااائج البحااث الحااالي مااع مااا ورد فااي النظريااة
معادلووة  ارتبووال الرتوو   تاسووتددم النظرٌووةاسووتقبللٌة بعوودي العموول والعبلقووات اإلنسووانٌة وفقووا لمووا جوواءت بوو  

موون  وللتأكوود  0.1462 (rs) سووبٌرمان إلٌجوواد العبلقووة االرتبالٌووة بووٌن بعوودي السوولوك القٌووادي وقوود بلغووت قٌمووة
 1.645درجة وهً أعلى من قٌمة الجدولٌة البالغوة  2.0899( والتً بلغت tمعنوٌة االرتبال  تم حسا  قٌمة )

والعبلقوات  -تبال معنوٌة بوٌن بعودي السولوك القٌوادي )العمول أي ان  توجد عبلقة ار 0.05عند مستو  معنوٌة 

اإلنسانٌة( وب لك ٌكون البعدان مرتبلوان موا بعضوهما الوبعض وهو ا ٌتعوارض موا موا جواءت بو  النظرٌوة بوان 
البعوودٌن مسووتقبلن عوون بعضووهما الووبعض وقوود ٌعووود سووب   لووك إلووى أن موون واجبووات القائوود الرٌفووً المحلووً هووو 

 :مما سبق نستنتج .بأحد البعدٌنٌن فً  ن واحد ولٌل االهتمام بكبل البعد
السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن من وجهة نظر األتباع فً بعدي العمل والعبلقات اإلنسوانٌة فوً  إن -0

أن واحد كان جٌدا بشكل عوام نسوتنتج أنهوم قوادرون علوى أداء أدوارهوم بصوورة مرضوٌة وفقوا لموا أسوفرت 
 حالً. عن  نتائج البحث ال

إن السلوك القٌادي للقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن من وجهة نظر األتباع فً بعد العمل فقل كوان جٌودا بشوكل عوام  -2
 بمدتلف مجاالت العمل الزراعً. األتباعونستنتج أن القادة لدٌهم القدرة على التعامل ما 

 اهتمام عالً بالعمل
High interest in labor   

%(6323ٌمثلون) ( 09)  
 

 اهتمام عالً بالعبلقات 
High interest in human relations 

 اهتمام عالً بالعبلقات 
High interest in human relations 

 %(626(   ٌمثلون )2)                   
 اهتمام مندفض بالعمل 

Low interest in labor   

  اهتمام مندفض بالعبلقات
 Low interest in human relations  
 

 %(0323(  ٌمثلون )4)                    
 اهتمام عالً بالعمل

 High interest in labor   

 اهتمام مندفض بالعمل
 Low interest in labor    

 %(    0626(   ٌمثلون )5)                   
 اهتمام مندفض بالعبلقات 

Low interest in human relations 
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د العبلقوات اإلنسوانٌة فقول كوان السلوك القٌادي للقادة الورٌفٌٌن المحلٌوٌن مون وجهوة نظور األتبواع فوً بعو إن -3
بمدتلووف مسووتوٌاتهم  األتبوواعجٌوودا أٌضووا نسووتنتج موون  لووك قوودرة القووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن علووى التعاموول مووا 

   .باإلضافة الى قدرتهم على تقدٌم النصف والمشورة بمدتلف مجاالت الحٌاة

بقوت نتوائج البحوث الحوالً موا موا فٌما ٌدا النمل القٌادي للقوادة الورٌفٌٌن المحلٌوٌن فوً قضواء تلكٌوف تلا -4
و لك الن غالبٌة القادة وقعوا ضمن النمل )االهتمام  أوهاٌوجاءت ب  نظرٌة السلوك القٌادي لجامعة والٌة 

( نستنتج من  لك قدرة هو   النظرٌوة علوى التنبوؤ بوالنمل اإلنسانٌةالعالً بالعمل واالهتمام العالً بالعبلقات 
 القٌادي للقادة بصورة صحٌحة.

( دالفووت نتووائج البحووث الحووالً مووا اإلنسووانٌةالعبلقووات  –بالنسووبة السووتقبللٌة بعوودي السوولوك القٌووادي )العموول  -5
البعوودٌن  إنحٌووث تبووٌن موون نتووائج البحووث الحووالً  أوهوواٌوجوواءت بوو  نظرٌووة السوولوك القٌووادي لجامعووة والٌووة 

 دور القائود الرٌفوً المحلوً إنمترابلٌن ما بعضهما ولٌسا مستقلٌن كما ورد فً النظرٌة, نستنتج من  لك 
ٌدتلف عن ادوار غٌر  مون القوادة و لوك الن هو ا الودور ٌشومل هو ٌن البعودٌن معوا دون اسوتقبللهما عون  قد

بعضهما فالقائد الرٌفً هو قائد فً العمل وفً النواحً االجتماعٌة فً جمٌوا نوواحً الحٌواة األدور  ,وقود 
انٌة فووً تشوواب  النتووائج عنوود دراسووة التبوواٌن فووً كوول موون اتضووف التوورابل بووٌن بعوودي العموول والعبلقووات اإلنسوو

 :  ـوعلٌ  نوصً ب البعدٌن وفق بعض المتغٌرات.

ضرورة استعانة العاملٌن باإلرشاد الزراعً فً منلقة البحث بالقادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن, السوٌما فوً ضووء  -0
المرشود الزراعوً فووً أداء العاملوة فوً المنلقوة مون اجوول معاونوة  اإلرشووادٌةالونقا الحاصول فوً الكووادر 

 .دور 
 

نظرا للدور الكبٌر الو ي ٌقووم بو  القوادة الرٌفٌوون بالتوأثٌر علوى األتبواع مموا ٌسورع فوً عملٌوة نشور وتبنوً  -2
 األنشوولةالقووادة الوورٌفٌٌن المحلٌووٌن فووً  إشووراكلعموول علووى زٌووادة ا المبتكوورات الزراعٌووة بووٌن الووزراع كوو لك

وإكسووابهم دبوورات ومهووارات جدٌوودة وبالتووالً  وإمكانٌوواتهمتهم والتنموٌووة موون اجوول تلوووٌر قوودرا اإلرشووادٌة
 تحسٌن سلوكهم القٌادي بصورة اكبر.

تبنووً مدٌرٌووة الزراعووة فووً نٌنووو  والشووع  التابعووة لهووا إعووداد البوورامج التدرٌبٌووة الداصووة بتلوووٌر وتنمٌووة  -3
القوادة الوى المسوتو   أداءالقدرات القٌادٌة لد  القادة الرٌفٌٌن المحلٌٌن من اجل العمل على الرقً بمسوتو  

 .األتباعما  اإلنسانًالعمل والتعامل  أثناءالفعال لحل المشكبلت فً 
( للسوولوك القٌووادي للقووادة الوورٌفٌٌن اإلنسووانٌةوالعبلقووات  –عوودم الفصوول بووٌن بعوودي السوولوك القٌووادي )العموول  -4

تكون لدٌ  القودرة علوى التعامول  أنالعمل القٌادي كآل ال ٌتجزأ ,الن على القائد الرٌفً  أنالمحلٌٌن باعتبار 
 فً جمٌا مجاالت الحٌاة بشكل عام . األتباعما 
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ABSTRACT 

The research aimed at discovering the leadership behavior of the local rural 

leaders in Tal-Kaif district Nineveh Governorate from the farmers' point of view the 

research population All the local rural leaders and all the farmers in the district. A 

sample of 30 villages out of 99 has been randomly chosen and 30 leaders of these 

villages have been discovered, while a percentage of 10% of total number of the 

farmers which was 2078 has been taken. the data were elected through two a 

questionnaires, the first included the characteristics of the leaders, while the second 

to determine the leadership behavior of the leaders from the farmers point of view 

.after testing the validity & reliability of the questionnaire the final formula has 
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been limited by 76 items, and after collecting and analyzing the data, the results 

showed that the leadership behavior of the local rural leaders was intermediate tends 

to rise according to the two dimension of the work and human relation together and 

in each of these dimensions separately. The results also showed that there is a very 

close match between what mentioned in the Ohio leadership behavior theory and 

the current research results, while the results contradicted with what mentioned in 

the theory that the two dimensions of the leadership behavior are independent from 

each other. 

Key words: Leadership behavior, Local rural leaders. 
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