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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ، األخوات واألخوة، ضيوف الجامعة العربية المفتوحة
 ،الزميالت الزمالء أعضاء اإلدارة العليا في الجامعة

 
 حضورنا الكرام ، 

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

 
 أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب الجامعة العربية المفتوحة ، بيت الخبرة لكل العرب ،

 فأهاًل وسهاًل بكم . 
 

 السادة السيدات الحضور ، 
 

ال يخفى عليكم بأن المرأة نسعد ونحن نقيم هذه الندوة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي و 
العربية لعبت وال تزال دورًا محوريًا في نهضة وتطور أوطانها وساهمت مساهمة فاعلة 

جانب أداء دورها الطبيعي كربة أسرة من مواقع العمل المختلفة إلى في بناء مجتمعاتها 
ن اختلفت نسبة مساهمتها وتهيئته لخدمة وطنه  النشءوأم مسؤولة عن توجيه  في ، وا 

مكاناته عًا لظروف كل بلد ومرحلة تطوره وا  من بلد آلخر تبسوق العمل مع تنوع نشاطها 
 ومقدراته المادية والبشرية . 

 
بكثافة حتى شكلت النسبة الغالبة من كافة مراحله بعلى التعليم العربية لقد أقبلت المرأة 

في مؤسسات التعليم العليا كالجامعات والمعاهد العليا وعلى سبيل المثال  الملتحقين
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،  %05إلى  %05في دول الخليج بين  نذكر بأن هذه النسب تراوحتيمكن أن 
 مساهمة المرأةنسبة وساهمت المرأة تبعًا لذلك بكثافة في سوق العمل وفي الكويت بلغت 

 ( . 0505) وفق احصاءات عام  من إجمالي قوة العمل الكويتية 33%
 

في الدول العربية من بلد إلى آخر إال في سوق العمل  تفاوت نسب مشاركة المرأة ومع
اتخاذ  واقعالقيادية وم من المنطق والطبيعي أن تتقدم المرأة العربية في سلم المناصب أنه

فائقة في أداء الوظائف العليا التي تقلدتها كنائبة للرئيس ووزيرة ثبتت قدرات القرار وأ
لهذه  شغلهاتفاوتت نسبة  كماوغيرها ،  –ونائبة في البرلمان وقاضية ومستشارة 
ن ظلت  نسب منخفضة ويمكن أن بفي الغالب مشاركتها المناصب بين البالد العربية وا 

الشاغلين للوظائف القيادية( مقارنة من إجمالي  %8في الكويت )بلغت النسبة نذكر بأن 
 .  %08إلى  %05بالنسب العالمية والتي تبلغ من 

 
 السيدات والسادة الحضور ، 

 
الحديث عن ما تقدمه المرأة العربية  نغفلعند مناقشتنا للمرأة ومشاركتها ال يمكن أن 

 -اآلن من دعم قوي لقوى التغيير في المجتمعات العربية التي تمر بما يسمى بمرحلة 
أو الثورات الشعبية التي اجتاحت كثير من الدول العربية في السنوات  –الربيع العربي 

 األخيرة . 
 

وكانت المحرك األساسي  لقد كانت المرأة في قلب الحدث في كل هذه الدول العربية
شعب األخرى من شباب ونقابات وغيرها. ذلك لفئات الوهي الداعم لسياسي للحراك ا

لسياسية فقط ولكنه بالطبع أعاد تشكيل البناء االجتماعي ك الذي لم يغير األنظمة ااالحر 
، ولسنا اآلن بصدد الحكم على نتائجه، ولكن يلزم  ومجتمعاتهاواالقتصادي لهذه الدول 

ة أو ى نتأكد بأنها لن تدفع أثمان باهظأن نناقش تأثير هذا الحراك على المرأة العربية حت



3 

 

أن نقاشاتكم ستلقي الضوء على متطلبات تهيئة  تتراجع مكتسباتها نتيجة له، وأنا متأكدة
 . الظروف لتمكين المرأة بشكل أكبر في ظل التغيير المستقبلي المستهدف في هذه الدول

 
 ام ، الحضور الكر 

 
ال الطريق الزال طوياًل أمام المرأة العربية إلنصافها في تولي الوظائف القيادية ، كما 

جهود تمكينها الزالت قاصرة ، مما يضاعف العبء على الباحثين ودور  يخفى بأن
المهمة تزداد وتتعاظم علينا جميعًا لنساهم في تمكين المرأة   يجعلالبحث والعلم كما 
ة، وما ندوتكم هذه إال خطوة في الطريق الصحيح والمطلوب والجامعة بشكل أكثر فعالي

العربية المفتوحة تفخر اليوم بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في دولة 
تونس الشقيقة للتدارس حول هذا الموضوع الهام والحيوي وأود أن أذكر أن ذلك ينطلق 

فتح المجال للمرأة العربية وتمكينها  المتمثل فيها أحد أهدافوُيشكل من رسالة الجامعة 
 وصقل قدراتها لخلق مستقبل أفضل لها وألوطاننا العربية بشكل عام . 

 
دريب والبحوث وأخيرًا أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلدارة مركز المرأة العربية للت

على تكلفهم مرافقين لها وال الدكتورة سكينة بوراوي مديرة المركزفي تونس وعلى األخص 
لمساهمة في هذه الندوة وأشكر لكم أيها الحضور مساهمتكم معنا في السفر لعناء 

 فعالياتها ، متمنية للجميع التوفيق. 
 

 سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،وال
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 مقدمة

عوامرررررررر  متعرررررررردد  منهرررررررررا نتيلررررررررة قررررررررد تبررررررررردو عمي ررررررررة تمررررررررر امللتمعرررررررراس العربيررررررررة بحرررررررررا  سيا ررررررررر    ب رررررررر  وبتغ رررررررر اس اجتماعيررررررررة 

 هررررررر ع امللتمعرررررررراس يهرررررررافشررررررر  معمرررررررم األنممرررررررة السياسرررررررية ومرسسرررررررا ها يررررررر  ت رررررررديم ال لرررررررول الج ريرررررررة للمشررررررر  س ال ررررررر   عان

انعرررررردا  بسررررررب هرررررر ع امللتمعرررررراس ، ويرررررر  تح يررررررم األهرررررردا  واهمررررررال ال رررررر  تصرررررربو إليهررررررا واألميررررررة مثرررررر  البطالررررررة وأزمررررررة السرررررر  

 .، واإلدار  الرشيد  ي  ه ع امللتمعاس، والرسالة واألهدا  العمليةالرؤية ال ضارية

وقرررررررررررد اعرررررررررررزل سررررررررررررلب هررررررررررر ا الفشررررررررررر  أيضررررررررررررا إ ررررررررررر   رررررررررررع  السررررررررررررلو  ال يرررررررررررادي اإليلرررررررررررا   والفعررررررررررررال ع ررررررررررر  مسرررررررررررتول الن ررررررررررررب 

السياسرررررررررررررررية واإلداريرررررررررررررررة ون  هرررررررررررررررا، وإ ررررررررررررررر   رررررررررررررررع  املرسسررررررررررررررراس ال ررررررررررررررر  مررررررررررررررر  املفررررررررررررررررو  أن ت رررررررررررررررود التغ ررررررررررررررر اس والتطررررررررررررررروراس 

حسررررررررب ت طرررررررري  اسرررررررر  اتي   وا رررررررر  يرررررررر  امللتمعرررررررراس العربيررررررررة   اإلجتماعيررررررررة والث افيررررررررة واإلقتصررررررررادية والتحررررررررول السيا رررررررر 

 الرؤية والرسالة واألهدا  واهلياس، وخا ع للت ويم املو وع  وللتص يح عند الضرور .

يررررررر  خاصرررررررة وبرررررررروز دورهرررررررا يررررررر  الع رررررررود األخ ررررررر   برررررررروزا وا ررررررر ا  ،يررررررر  شررررررر ة ملرررررررا س التنميرررررررةالعربيرررررررة  املررررررررأ ملشرررررررار ة ونمررررررررا 

يرررررررر  بعرررررررر  امللتمعرررررررراس برررررررر  وبروزهررررررررا يرررررررر  ال رررررررررا  السيا رررررررر    لصرررررررر ة والشرررررررررون اإلجتماعيررررررررةملررررررررا س ال  بيررررررررة والتعلرررررررريم وا

يررررررر  ترررررررونو والررررررريم  ومصرررررررر وليليرررررررا  مرررررررا هرررررررو ال رررررررال ال ررررررر  مسررررررريا أو اسرررررررميا  غ ررررررر  يررررررر  األنممرررررررة السياسرررررررية ال ائمرررررررة العربيرررررررة 

كرررررررررران عليرررررررررر   وسرررررررررروريا فونرررررررررر  مرررررررررر  املتوقررررررررررع أن تتبرررررررررروأ املرررررررررررأ  العربيررررررررررة مكانررررررررررة اجتماعيررررررررررة وسياسررررررررررية ومرسسررررررررررية أع رررررررررر  ممررررررررررا

. ونحرررررررر  نرررررررررل أن املنممرررررررراس )املنممرررررررراس  سسرررررررراسباملر  الو ررررررررع يرررررررر   ث رررررررر  مرررررررر  البلرررررررردان العربيررررررررة خاصررررررررة يرررررررر  هررررررررر  السررررررررلطة

واملرسسررررررررررراس يرررررررررررر  ال طاعررررررررررراس امل تلفررررررررررررة )ال  بويرررررررررررة والصررررررررررررناعية، ال دميرررررررررررة، واألعمررررررررررررال   شرررررررررررك  ال ل ررررررررررررة الوسرررررررررررطى برررررررررررر ن 

وخاصررررررررررة السياسررررررررررية منهررررررررررا )امللررررررررررالو العليررررررررررا، مرسسررررررررررة األسررررررررررر  واملرسسرررررررررراس العليررررررررررا ال رررررررررر  تررررررررررتح م يرررررررررر  مفاصرررررررررر  الررررررررررب د 

، و عتبررررررررررررر  ملرررررررررررررا  فسررررررررررررريحا لميرررررررررررررور ال يررررررررررررراداس يررررررررررررر  املسرررررررررررررتوياس اليرميرررررررررررررة )التنميميرررررررررررررة  الب ملانررررررررررررراس، ال كومررررررررررررراس، الررررررررررررر ... 

 .امل تلفة،  ما  عتب  ملا  اسمح بالتطور وال  قية إ   املناصب ال يادية العليا بامللتمع

السررررررررائد  حاليررررررررا  تلاهرررررررراسا ، ف ررررررررد ارتنينررررررررا أن نرررررررردر  وات رررررررراا ال ررررررررراراس لو ونمرررررررررا  رتبررررررررا  مو ررررررررو  اإلتلاهرررررررراس بالسرررررررر 

ت بررررررر  الررررررر كور واإلنرررررررامل لترررررررو   املررررررررأ  مناصرررررررب املسررررررررولية وال يررررررراد  يررررررر  البلررررررردان العربيرررررررة، ومرررررررا يررررررر  البلررررررردان العربيرررررررة نحرررررررو 

 فمااا ن صد با تلاهاس وال ياد  ي  ه ع الدراسة؟. يرتب  ب لك م  قضايا  ما سين   أدناع

السرررررررررررلو ية  بننهرررررررررررا ملموعرررررررررررة مررررررررررر  املشررررررررررراعر واإلعت ررررررررررراداس واإلسرررررررررررتعداداس "تلاهررررررررررراس ا"  2002 غ وب ررررررررررر ن )بررررررررررراعرررررررررررر  نرين

املسرررررررررررت ر  )الثابترررررررررررة  نسرررررررررررليا. وي حرررررررررررا نفرررررررررررو البررررررررررراحث ن أنررررررررررر  لررررررررررر و مررررررررررر  السررررررررررري   غي ررررررررررر  ا تلاهررررررررررراس بعرررررررررررد  شررررررررررركليا، وأن 

ا تلاهرررررررررررراس قررررررررررررد تكررررررررررررون ايلابيررررررررررررة أو سررررررررررررلبية، وأنرررررررررررر  مرررررررررررر  أهررررررررررررم ا تلاهرررررررررررراس السررررررررررررلبية يرررررررررررر  امللتمعرررررررررررراس "التح رررررررررررر "  ررررررررررررد 
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 ررررررر اي   ل ررررررر  ء إ  ألنهرررررررم أعضررررررراء يررررررر  اهخرررررررري   وي صرررررررد بررررررر  تكررررررروي  مشررررررراعر سرررررررلبية نحرررررررو  ررررررر   أو ملموعرررررررة مررررررر  األ

 .(Greenberg & Baron, 2008)جماعة ما )أقلية، نو  اجتماع ، طائفة، ال ..  

الرررررررر كور واإلنررررررررامل يرررررررر  مشرررررررراعر واعت رررررررراداس ونحرررررررر  نسررررررررتعم  مفيررررررررو  ا تلاهرررررررراس يرررررررر  هرررررررر ع الدراسررررررررة لنع رررررررر  برررررررر  است صرررررررراء 

، يرررررر  مرا ررررررز ال يررررررراد  ل يرررررراد ، وتفضرررررريليا ع رررررر  الرجرررررر امللتمعرررررراس العربيررررررة نحررررررو قبررررررول أو رفرررررر  املرررررررأ  العربيررررررة يرررررر  مرا ررررررز ا

ومعاملتهررررررررا للرررررررر كور واإلنررررررررامل و رررررررر   وتح يررررررررم أهرررررررردا  املرسسرررررررراس، وفعاليتهررررررررا يرررررررر  ات رررررررراا ال ررررررررراراس،وأسررررررررلولها يرررررررر  ال يرررررررراد ، 

  ي  مرا ز ال ياد .

مررررررررررا  العمليرررررررررة ال رررررررررر  ي رررررررررو  فيهرررررررررا  ررررررررر   - مرررررررررا يحرررررررررددع الباحثرررررررررران املررررررررر كوران أعررررررررر ع- أمرررررررررا مفيرررررررررو  ال يررررررررراد  في صررررررررررد بررررررررر 

ب يررررررررررة أفررررررررررراد جماعررررررررررة )ملموعررررررررررة  مررررررررررر  أجرررررررررر  تح يررررررررررم أهرررررررررردا  محرررررررررردد  ل جماعررررررررررة )امللموعررررررررررة  أو املنممرررررررررررة لتررررررررررن    يرررررررررر  ل

يررررررر  ا سرررررررتبانة ال ررررررر  وزعناهرررررررا لجمرررررررع البيانررررررراس  "ال يررررررراد ")املرسسرررررررة . ونرررررررود لفرررررررت اإلنتبررررررراع إ ررررررر  أننرررررررا لرررررررم نسرررررررتعم  مفيرررررررو  

بررررررررر  اسرررررررررتعملنا مفيرررررررررو  "املسررررررررررول"  وقرررررررررد يكررررررررررون هررررررررر ا املسررررررررررول قياديرررررررررا وقرررررررررد   يكررررررررررون. ونحررررررررر  ن رررررررررول هررررررررر ا ألننرررررررررا نريررررررررررد 

مررررررررر  املعررررررررررو  أن املررررررررردير نالبرررررررررا مرررررررررا و  التمي ررررررررر  بررررررررر ن مفيررررررررروم  "املررررررررردير" و "ال ائرررررررررد" إا لررررررررر و كررررررررر  مررررررررردير أو مسررررررررررول قائررررررررردا.

يررررررررررة )الرسررررررررررمية  ب نمررررررررررا اسررررررررررتعم  ال ائررررررررررد تررررررررررن   ع مرررررررررر  خرررررررررر ل قرررررررررردراس وميرررررررررراراس   صررررررررررية مثرررررررررر  اسررررررررررتعم  سررررررررررلطت  اإلدار 

،  مرررررررررررا أن ال ائرررررررررررد  هرررررررررررتم بصررررررررررريانة الرسرررررررررررالة الجاابيرررررررررررة وحسررررررررررر  املعاملرررررررررررة واملعرفرررررررررررة وال بررررررررررر   وحررررررررررر  املشررررررررررر  س واإلبررررررررررردا 

يصررررررربحون قررررررراد   ون ررررررر  عررررررر  البيررررررران ال رررررررول برررررررنن بعررررررر  املرررررررديري  .والرؤيرررررررة ب نمرررررررا  هرررررررتم املررررررردير بتنفيررررررر  مرررررررا يرسرررررررم  ال ائرررررررد

       بعد ا تساب ال ب   وتح يم مستوياس عليا م  النضج الوجدان  والع    والرق  السلوك .

" مررررررررع اسررررررررت ناءاس ظررررررراهر  اكوريررررررررة" قررررررررد اعتبرررررررر س وممرررررررا ي حررررررررا تاري يررررررررا أن "ال يررررررراد " وخاصررررررررة العسرررررررر رية منهررررررررا واإلداريرررررررة

  واإلداري مثرررررررررررر  بل ررررررررررررر و حا مررررررررررررة سررررررررررررربن تم رررررررررررر س بميررررررررررررور قيررررررررررررراداس نسرررررررررررروية يررررررررررررر  امللررررررررررررال العسررررررررررررر ري، وال  ررررررررررررم السيا ررررررررررررر 

)الرررررررررررريم  ، وزنوبيررررررررررررا مل ررررررررررررة ترررررررررررردمر )األردن ، و ررررررررررررجر  الرررررررررررردر )عصررررررررررررر املماليررررررررررررك بمصررررررررررررر ، و   فاطمررررررررررررة نسررررررررررررومر )يرررررررررررر  عيررررررررررررد 

ا حررررررررررت ل الفرنررررررررررر   ل جزائررررررررررر ، وبنررررررررررازير بوتررررررررررو )با سررررررررررتان ، ون رررررررررر ه   ث رررررررررر  خاصررررررررررة يرررررررررر  العصررررررررررر ال رررررررررردي . ول رررررررررر  هرررررررررر ا   

ال ضرررررررررايا وال ررررررررراراس املصررررررررر  ية يررررررررر  تررررررررراري  اإلنسرررررررررانية بررررررررر  الع رررررررررو هرررررررررو الصررررررررر يح  اع رررررررر  أن املررررررررررأ  لرررررررررم ترررررررررر ر يررررررررر   ث ررررررررر  مررررررررر 

تمامررررررررا حيرررررررر  أدس املرررررررررأ  أدوارا خط رررررررر   جرررررررردا يرررررررر  شرررررررر ة امللررررررررا س السياسررررررررية والعسرررررررر رية واإلداريررررررررة ول رررررررر  أنلررررررررب تن   هررررررررا 

 كان م  وراء حجاب. 

امل تلفة )األسر ، العم ، اإلدار  ، فوننا نرل أن إاا نمرنا إ   ال ياد  م  ناحية تحم  املسرولية ي  امللا س واملستوياس و 

 شار  الرج  ي  تحم  املسرولية وتوف   الرعاية واألم  لألسر  وللملتمع واإلسيا  ي  تنميت  ماتزال  املرأ  قد شار ت و 

 بندوار قد تبدو متباينة ول نها ي  الواقع متكاملة.
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يررررررررر  كافرررررررررة امللتمعررررررررراس، وبرررررررررروز  س التعلررررررررريم عنرررررررررد املررررررررررأ  والرجررررررررر ونمررررررررررا للتطرررررررررور اإلجتمررررررررراع  والصرررررررررناع ، وارتفرررررررررا  مسرررررررررتويا

ف ررررررررد ظيرررررررررس ال اجررررررررة إ رررررررر   قطاعرررررررراس جديررررررررة  ررررررررودار  األعمررررررررال وال رررررررردماس، وظيررررررررور مسررررررررتوياس إداريررررررررة  )تنميميررررررررة   ث رررررررر  

افسرررررررررراح امللررررررررررال للمرررررررررررأ  لتشررررررررررار  يرررررررررر  شرررررررررر ة ملررررررررررا س التنميررررررررررة والتطرررررررررروير. ورنررررررررررم مررررررررررا ح  ترررررررررر  املرررررررررررأ  مرررررررررر  انلررررررررررازاس يرررررررررر  

مرررررررررررة صرررررررررررناعيا واقتصررررررررررراديا فمرررررررررررا ترررررررررررزال هنرررررررررررا  عراقيررررررررررر  تحرررررررررررول دون وصرررررررررررول املررررررررررررأ  للمسرررررررررررتوياس اإلداريرررررررررررة البلررررررررررردان املت د

. ومررررررررر  أهرررررررررم هررررررررر ع العراقيررررررررر  مرررررررررا اعرررررررررر  يررررررررر  أدبيررررررررراس علرررررررررو  اإلدار  وعلرررررررررم الرررررررررنفو التنمي ررررررررر  بمررررررررراهر  وال ياديرررررررررة العليرررررررررا

 فمااا ي صد له ا املفيو ؟"الس   الزجاج ".  

دون  ل  يلولررررررررررةننرررررررررر  "ال رررررررررردود )العوائررررررررررم  ال رررررررررر  تو ررررررررررع لل سرررررررررراء ولألقليرررررررررراس   "السرررررررررر   الزجرررررررررراج " ب2002اعررررررررررر  ريليررررررررررو )

وتتل رررررررر  أهررررررررم هرررررررر ع العوائررررررررم يرررررررر  الفرررررررررو  ال ب رررررررر    . 67إ رررررررر  املناصررررررررب العليررررررررا يرررررررر  املنممرررررررراس )املرسسرررررررراس " )ي وصررررررررولي  

ريليرررررررو أشرررررررار  حيررررررر  بررررررر ن رواترررررررب الررررررر كور واإلنرررررررامل يررررررر  بعررررررر  البلررررررردان الغربيرررررررة وع ررررررر  رأسررررررريا الو يررررررراس املتحرررررررد  األمري يرررررررة

الررررررر كور واإلنرررررررامل يرررررررر   )أجرررررررور  تبررررررر ن أن هنررررررررا  "فلرررررررو " مرررررررا بررررررر ن رواتررررررربمرررررررث  إ ررررررر  ظيرررررررور عرررررررد  دراسررررررراس أمري يرررررررة   2002)

ممرررررررررررا كررررررررررران  %72كانرررررررررررت حررررررررررروا   يررررررررررر  الثمان نررررررررررراس رواترررررررررررب )أجرررررررررررور  ال سررررررررررراء نفررررررررررو الوظرررررررررررائ  )الوظرررررررررررائ  املتسررررررررررراوية ، وأن 

 2000يرررررررر  سرررررررررنة  %67نهررررررررا لررررررررم تتلرررررررراوز نسرررررررربة أ، و %62يرررررررردفع للرجررررررررال، وأن هرررررررر ع ال سرررررررربة كانررررررررت يرررررررر  التسرررررررررعيناس حرررررررروا   

(Riggio, 2008  . 

ويررررررر  الواقرررررررع، فرررررررون هررررررر ا التمي ررررررر  بررررررر ن الررررررر كور واإلنرررررررامل وبررررررر ن األقليررررررراس يررررررر  الرواترررررررب وال  قيررررررراس ون ررررررر  الرررررررك مررررررر  ال  رررررررو  

هررررررررررررو مرررررررررررر  عواقررررررررررررب "النمطيررررررررررررة" و"التح رررررررررررر " النرررررررررررراجم ن عرررررررررررر  اإلتلاهرررررررررررراس السررررررررررررلبية ال رررررررررررر   شرررررررررررركليا الن ررررررررررررب واملرسسرررررررررررراس 

مللتمررررررررع وال  ررررررررم. و  ي تصررررررررر "اإلتلرررررررراع النمطرررررررر " ع رررررررر  النمررررررررر  ال اصررررررررر  لرررررررردور املرررررررررأ  يرررررررر  امللتمررررررررع واألسررررررررر  النافرررررررر   يرررررررر  ا

يرررررررر  البلررررررررردان الغربيررررررررة ون  هرررررررررا بررررررررر  يتعرررررررردل هررررررررر ا اإلتلررررررررراع إ رررررررر   شررررررررر ي  اعت رررررررراداس نمطيرررررررررة خاط رررررررررة حررررررررول و رررررررررعية املررررررررررأ  

هرررررر ع اإلعت رررررراداس ومررررررا يصرررررراح ها مررررررر   . ونالبررررررا مررررررا تتشرررررررك ون  هررررررا ربيررررررةغون  هررررررا مرررررر  املوا رررررريع ال رررررر  تمررررررو امللتمعررررررراس ال

ال ررررررررررر   ال ب ررررررررررر   التغ ررررررررررر اسبسرررررررررررلب سررررررررررراب ة تلاوزهرررررررررررا الرررررررررررزم  أو رررررررررررا  مشررررررررررراعر سرررررررررررلبية ومواقررررررررررر  سرررررررررررلو ية سرررررررررررلبية جرررررررررررراء 

حرررررررد ت يررررررر  امللتمعررررررراس العربيرررررررة سرررررررواء يررررررر  ملرررررررال ال  بيرررررررة والتعلررررررريم أو شرررررررغ  املررررررررأ  أو ال ررررررررا  السيا ررررررر   واإلجتمررررررراع  يررررررر  

و  نع رررررر  لهررررررر ا أن و ررررررعية املرررررررأ  وح وقيرررررررا برررررر  واإلنسرررررران وح وقررررررر  ع رررررر  أحسرررررر  مرررررررا يرررررررا  يرررررر  امللتمعررررررراس  هرررررر ع البلرررررردان.

العربيرررررررررة، ول ننرررررررررا نهرررررررررد  إ ررررررررر  التن يرررررررررد أنررررررررر  لررررررررر و مررررررررر  الصرررررررررواب بنررررررررراء اف  ا ررررررررراس واعت ررررررررراداس خاط رررررررررة وتكررررررررروي  مشررررررررراعر 

  رررررررر  واملشرررررررراعر والسررررررررلو  سررررررررلبية نحررررررررو مو ررررررررو  مررررررررا بنرررررررراء ع رررررررر  معلومرررررررراس ن رررررررر  مو رررررررروعية، أو بنرررررررراء ع رررررررر  نمطيررررررررة يرررررررر  التف

جررررررررررراء تكرررررررررروي  اتلاهرررررررررراس سررررررررررلبية نحررررررررررو أي مو ررررررررررو  وخاصررررررررررة املوا رررررررررريع ال رررررررررر  تحتررررررررررا  لبحررررررررررومل ودراسرررررررررراس علميررررررررررة إلبررررررررررراز 

 ال  ائم، وات اا ال راراس.
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وإن -ولتفرررررررررادي تكررررررررروي  أي اتلاهررررررررراس أو مواقررررررررر  ع ررررررررر  أسرررررررررا  "نمطررررررررر "، فوننرررررررررا نر رررررررررد أن األو رررررررررا  يررررررررر  البلررررررررردان العربيرررررررررة 

تتم رررررر  بررررررالتنو  يرررررر  كافررررررة امللررررررا س  -امل ومرررررراس وال صررررررائ  ع رررررر  املسررررررتول امللتم رررررر  والث رررررراي  كانررررررت  شرررررر    يرررررر   ث رررررر  مرررررر 

سرررررررررمي  وعشررررررررروي بررررررررر  وح رررررررررة يررررررررر  البلرررررررررد الواحرررررررررد هنرررررررررا  تبررررررررراي  يررررررررر  شررررررررر ة ال ضرررررررررايا واألو رررررررررا . و ررررررررردلي  ع ررررررررر  هررررررررر ا، فرررررررررون 

 سررررررراليبيررررررر  هررررررر ع األ  ا ب ررررررر   اتنوعررررررريررررررر  دراسرررررررتهم عررررررر  األسررررررراليب اإلداريرررررررة يررررررر  البلررررررردان العربيرررررررة قرررررررد وجررررررردوا  1 2006وحررررررررب )

ال يرررررررررراد  واإلدار  يرررررررررر  البلرررررررررردان العربيررررررررررة،  لوبممررررررررررا أدل لهررررررررررم إ رررررررررر  اإلسررررررررررت تا  بننرررررررررر    يم رررررررررر  و ررررررررررع صررررررررررور  نمطيررررررررررة ألسرررررررررر

س او عميميرررررررررررا ع ررررررررررر  جميرررررررررررع هررررررررررر ع البلررررررررررردان. وممرررررررررررا انت رررررررررررة إليررررررررررر  هرررررررررررر ء البررررررررررراحثون أيضرررررررررررا مررررررررررر  خررررررررررر ل مراجعرررررررررررة الدراسررررررررررر

حاليرررررررررررا وخاصرررررررررررة املتررررررررررروفر  باللغرررررررررررة ا نلل  يرررررررررررة   ت رررررررررررد  إ  السررررررررررراب ة املتعل رررررررررررة باملو رررررررررررو  هرررررررررررو أن الدراسررررررررررراس املوجرررررررررررود  

 ررررررررد اسرررررررت تلوا بننرررررررر    وبنرررررررراء عليررررررر ، ف. يررررررر  البلرررررررردان العربيرررررررة ة وال ياديرررررررة السررررررررائد يررررررررتصرررررررورا جزئيرررررررا عرررررررر  األسررررررراليب اإلدار 

 ي  البلدان العربية.يوجد وص  منمم وم سجم لسلو  ال اد  

 البلررررررردان العربيرررررررة يرررررررر   ث ررررررر  مررررررر  امل ومرررررررراس الث افيرررررررة كالرررررررردي  وقرررررررد أشرررررررار نفررررررررو البررررررراحث ن إ ررررررر  أنرررررررر  وبرررررررالرنم مررررررر  اشرررررررر  ا 

)اإلسررررررررر    واللغررررررررررة )العربيررررررررررة  إ  أن هنررررررررررا  اخت فرررررررررراس برررررررررر ن هرررررررررر ع البلرررررررررردان يرررررررررر  الترررررررررراري ، املعرررررررررراي   ا جتماعيررررررررررة، الت اليررررررررررد 

   نفررررررررو البرررررررراحث ن إ رررررررر  أنرررررررر  يرررررررر  الوقررررررررت الرررررررر ي شررررررررار وأ واألعرررررررررا ، اللنجرررررررراس، األنممررررررررة السياسررررررررية، واملرررررررر اهب واألقليرررررررراس.

عرررررررررررر   أيضررررررررررررا فيرررررررررررر   رررررررررررر  ال رررررررررررردي  فيرررررررررررر  عرررررررررررر  "ال يرررررررررررراد  األوروبيررررررررررررة" و "ال يرررررررررررراد  اهسرررررررررررريوية"، فونرررررررررررر    يم رررررررررررر  ال رررررررررررردي يم

 "ال ياد  العربية".

، نمطرررررررر  لل يرررررررراد  ال سررررررروية" يرررررررر  البلرررررررردان العربيررررررررة"تصررررررررور  يم رررررررر  التسرررررررراؤل فيمررررررررا إاا يوجررررررردوقياسرررررررا ع رررررررر  هرررررررر ا التصرررررررور، 

 ؟ع ال  ائم املو وعيةانسجاميا مما مدل صور، و تال اوما مدل ص ة ه 

فونرررررررررر  يم ننررررررررررا أن نف رررررررررر   أن أنمررررررررررا   امل حمرررررررررراس امليدانيررررررررررة ومرررررررررر  بعرررررررررر  الدراسرررررررررراس اإلمب  ي يررررررررررةبعرررررررررر  وانط قررررررررررا مرررررررررر  

ال يرررررررررراد  السررررررررررائد  يرررررررررر  البلرررررررررردان العربيررررررررررة  رررررررررر  انعكررررررررررا  للث افررررررررررة السررررررررررائد  يرررررررررر  امللتمعرررررررررراس العربيررررررررررة، وانعكررررررررررا  ألنمررررررررررا  

أنمررررررررررا  املعاملررررررررررة "عرررررررررر  امب ي يررررررررررة دراسررررررررررة مرررررررررر  خرررررررررر ل  سوجرررررررررردول رررررررررر ، املعاملررررررررررة الوالديررررررررررة السررررررررررائد  يرررررررررر  األسررررررررررر العربيررررررررررة. 

يرررررررررررر   الوالرررررررررررردي اخت فرررررررررررراس جوهريررررررررررررة يرررررررررررر  هرررررررررررر ع األنمررررررررررررا   حيرررررررررررر  وجررررررررررررد مررررررررررررث  أن بلرررررررررررردان عربيررررررررررررة سرررررررررررربعة يرررررررررررر   "الوالديررررررررررررة

 يميلررررررررون للتسرررررررراه  أ ألرررررررر   الوالرررررررردي السررررررررعودية يميلررررررررون للتسررررررررل  أ ألرررررررر  مرررررررر  ن رررررررر هم يرررررررر  البلرررررررردان األخرررررررررل، ب نمررررررررا وجررررررررد أن 

 السررررررررعودية، الرررررررريم ، لبنرررررررران، األردنيرررررررر  ب يررررررررة البلرررررررردان العربيررررررررة ال رررررررر  شررررررررمليا البحرررررررر  و رررررررر   الجزائررررررررر، مصررررررررر، فلسررررررررط ن، 

                                                           
1 Smith, P.; Achoui, K.; Harb, C. (2007). Unity and Diversity in Arab Managerial Styles. International Journal of    

  Cross-Cultural Management, Vol. 7(3): 275–290. 
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وتبرررررررررر ن مثرررررررررر  هرررررررررر ع النتررررررررررائ  أن هنررررررررررا  تباينررررررررررا يرررررررررر   .2 2007 خرررررررررران،نررررررررررزال،  ،، فايررررررررررد)دويررررررررررري، عشرررررررررروي، أبررررررررررو سررررررررررر ع، فرررررررررررح

أنمررررررررا  املعاملررررررررة الوالديررررررررة يرررررررر  األسررررررررر العربيررررررررة ممررررررررا يلعلنررررررررا نسررررررررتبعد أيررررررررة نمررررررررر  نمطيررررررررة يرررررررر  هرررررررر ا املو ررررررررو  أو ن رررررررر ع مرررررررر  

 املوا يع النفسية )السلو ية  وال  بوية واإلدارية ون  ها.

ول ررررررر  هررررررر ا التبررررررراي  فيمرررررررا بررررررر ن البلررررررردان العربيرررررررة يررررررر  بعررررررر  ال ضرررررررايا السرررررررلو ية ون  هرررررررا   اع ررررررر  أنهرررررررا    شررررررر    يررررررر  أطرررررررر 

مليررررررررررررة م ارنررررررررررررة برررررررررررر ن ال رررررررررررريم لرررررررررررردل العررررررررررررائ س املسررررررررررررلمة   افيررررررررررررة ومررررررررررررا ت تممرررررررررررر  مرررررررررررر  قرررررررررررريم. ف ررررررررررررد بي ررررررررررررت مررررررررررررث  دراسررررررررررررة عا

ع رررررررررررر  مررررررررررر  البلرررررررررررردان األر وا سررررررررررررية والكا ولي يررررررررررررة ا سرررررررررررية والكا ولي يررررررررررررة والب و سررررررررررررتانتية أن البلررررررررررردان اإلسرررررررررررر مية أو واألر 

  واإلنسررررررررررررررررررررررجا  Integration ، و ررررررررررررررررررررر لك يررررررررررررررررررررر  قررررررررررررررررررررريم اإلنررررررررررررررررررررردما  )Hierarchyوالب و سرررررررررررررررررررررتانتية يررررررررررررررررررررر  قررررررررررررررررررررريم "اليرميرررررررررررررررررررررة" )

(Harmony  وامل صررررررررررررود باليرميررررررررررررة، توز ررررررررررررع األدوار اإلجتماعيررررررررررررة حسررررررررررررب العمررررررررررررر، املل يررررررررررررة، قررررررررررررو  أو حررررررررررررم التصررررررررررررر  يرررررررررررر . 

 عية ون  ها...املال ون  ع م  املمتلكاس الزرا

وتتطلررررررررب األدوار اليرميررررررررة ال رررررررر  ي رررررررررو  لهررررررررا األجررررررررداد واهبررررررررراء واألميرررررررراس الطاعررررررررة وال ضررررررررو  مررررررررر  األبنرررررررراء والبنرررررررراس واألحفررررررررراد 

اإلقتصررررررررررادية تررررررررررر ر أ ألرررررررررر  مرررررررررر  أيررررررررررة عوامرررررررررر  -وال فيررررررررررداس. وقررررررررررد خلصررررررررررت نفررررررررررو الدراسررررررررررة إ رررررررررر  أن العوامرررررررررر  اإلجتماعيررررررررررة

العوامررررررررر  الجانرررررررررب الررررررررردي   حيررررررررر  وجررررررررردس الدراسرررررررررة أن البلررررررررردان )متغ ررررررررر اس  أخررررررررررل يررررررررر  الع قررررررررراس األسررررررررررية، وي ررررررررر  هررررررررر ع 

املسرررررررررررررررريحية األر  و سررررررررررررررررية والبلرررررررررررررررردان اإلسرررررررررررررررر مية لررررررررررررررررد ها توجرررررررررررررررر  أسررررررررررررررررري )عررررررررررررررررائ    أقررررررررررررررررول مرررررررررررررررر  البلرررررررررررررررردان الكا ولي يررررررررررررررررة 

بلرررررررردان األقرررررررر  ن ررررررررة لوالب و سررررررررتانتية علمررررررررا بررررررررنن بعرررررررر  البلرررررررردان اإلسرررررررر مية املدرجررررررررة يرررررررر  البحرررررررر  ت ررررررررع  ررررررررم  ملموعررررررررة ا

 ع بعضررررررررررريا يررررررررررر  امللموعرررررررررررة املتوسرررررررررررطة يررررررررررر  الغ رررررررررررة. ووجررررررررررردس نفرررررررررررو الدراسرررررررررررة أن اهبررررررررررراء واألميررررررررررراسيررررررررررر  العرررررررررررالم ب نمرررررررررررا ي ررررررررررر

)درجررررررررررررة  يرررررررررررر  األدوار العاطفيررررررررررررة، يلرررررررررررريهم يرررررررررررر  الررررررررررررك األر رررررررررررروا و  املسررررررررررررلم ن قررررررررررررد حصررررررررررررلوا ع رررررررررررر  أع رررررررررررر  نتيلررررررررررررة )الوالرررررررررررردي  

  الجانررررررررررب املررررررررررا   املسررررررررررلم ن يررررررررررردون دورا أ برررررررررر  يرررررررررر الوالرررررررررردي والب و سررررررررررتانت والكا وليررررررررررك ع رررررررررر  الترررررررررروا  . ووجررررررررررد أيضررررررررررا أن 

)نورنا  .األر رررررررررروا و والب و سررررررررررتانت والكا وليررررررررررك حسررررررررررب ال  ت ررررررررررب السررررررررررابم أيضررررررررررا لوالرررررررررردي )األدوار املاليررررررررررة  م ارنررررررررررة با

و  ي فرررررررررررى مرررررررررررا ليررررررررررر ع ال ررررررررررريم مررررررررررر  ترررررررررررن    يررررررررررر  السرررررررررررلو  ع ررررررررررر  املسرررررررررررتول الفرررررررررررردي، األسرررررررررررري،  .3 222، ي 2007وآخررررررررررررون، 

املتعلررررررررررررررم برررررررررررررراألدوار ال رررررررررررررر  تنررررررررررررررا  برررررررررررررراألفراد والجماعرررررررررررررراس يرررررررررررررر  التنمي رررررررررررررر  )املرسررررررررررررررر    وامللتم رررررررررررررر  خاصررررررررررررررة يرررررررررررررر  السررررررررررررررلو  

 املستوياس امل كور ، وما يرتب  له ع األدوار واملستوياس م  ال در  ع   ات اا ال راراس وتنفي ها.

                                                           
2 Dwairy, M.; Achoui, M.; Abouserie, R.; Farah, A.; Fayad, M.; Ghazal, I.; Khan, K. H. (2006). Parenting Styles in 

Arab Societies: A First Cross-Regional Research Study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37: 230-247.  

 
3 Georgas, J.; Berry, W. J.; De Vijver, F. J. R.; Kagitcibasi, C.; Poortinga, Y. H. (2006). Families across Cultures: A 

30-Nation Psychological Study. Cambridge University Press, UK. 
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وإاا ر زنرررررررررا ع ررررررررر  الع قرررررررررة بررررررررر ن ال يررررررررراد  والنرررررررررو  اإلجتمررررررررراع   فوننرررررررررا نلرررررررررد الدراسررررررررراس والبحرررررررررومل ال ررررررررر  أجريرررررررررت سرررررررررواء يررررررررر  

أ  يررررررررررر  البلررررررررررردان العربيرررررررررررة قرررررررررررد تضررررررررررراربت نتائليرررررررررررا  والرررررررررررك بسرررررررررررلب اخرررررررررررت   املراحررررررررررر  التاري يرررررررررررة ال ررررررررررر   البلررررررررررردان الغربيرررررررررررة

أجريررررررررررت فيهررررررررررا هرررررررررر ع الدراسرررررررررراس أو بسررررررررررلب ال لفيررررررررررة النمريررررررررررة ال رررررررررر  اعتمرررررررررردس يرررررررررر  دراسررررررررررة المرررررررررراهر  أو بسررررررررررلب املسررررررررررتول 

عوامررررررررر   ال ررررررررر  أخررررررررر س الررررررررر ي درسرررررررررت فيررررررررر  )املسرررررررررتول الفرررررررررردي، الجمررررررررراع ، التنمي ررررررررر ، امللتم ررررررررر   أو بعررررررررردد املتغ ررررررررر اس )ال

 بع ن اإلعتبار.

 

 القيادة والنوع اإلجتماعي في البلدان الغربية:

الرررررررر ي قررررررررا  بمراجعررررررررة  4 9161مرررررررر  أهررررررررم الدراسرررررررراس ال ديمررررررررة نوعررررررررا مررررررررا ال رررررررر  رجعنررررررررا إليهررررررررا لهرررررررر ا الصرررررررردد دراسررررررررة بررررررررراون )

دراسررررررررة ااس ع قررررررررة برررررررراملرأ  وال يرررررررراد . وقررررررررد تناولررررررررت هرررررررر ع الدراسرررررررراس املو ررررررررو  انط قررررررررا مرررررررر  نمريرررررررراس م تلفررررررررة مثرررررررر   22

س ال رررررررر  انطل ررررررررت ا"نمريررررررررة السررررررررماس" و"نمريررررررررة الررررررررنم  ال يررررررررادي" و"النمريررررررررة املوقفيررررررررة". وقررررررررد خلرررررررر  بررررررررراون أن الدراسرررررررر

لررررررررر ي ير ررررررررررد أن ال سررررررررراء   يمل ررررررررر  الصررررررررررفاس والسرررررررررماس ال رررررررررر  مررررررررر  "نمريرررررررررة السررررررررررماس" قرررررررررد دعمرررررررررت ا تلرررررررررراع الت ليررررررررردي ا

تررررررررررهلي  لل يررررررررراد . ول رررررررررر ، هنرررررررررا  ان سررررررررررا  وتبررررررررراي  يرررررررررر  نترررررررررائ  النمرررررررررريت ن األخررررررررررري ن )نمريرررررررررة الررررررررررنم  ال يرررررررررادي والنمريررررررررررة 

 املوقفية  فيما ي   مدل  فاء  املرأ  ي  املرا ز ال يادية.   

بمراجعررررررررررة البحررررررررررومل والدراسرررررررررراس ال ررررررررررر   5 9110ن )إاغ رررررررررر  وجونسرررررررررررو  تويرررررررررر  دراسررررررررررة أخرررررررررررل أحرررررررررردمل مررررررررررر  السرررررررررراب ة، قامرررررررررر

قارنرررررررررت بررررررررر ن أنمرررررررررا  ال يررررررررراد  لررررررررردل الررررررررر كور واإلنرررررررررامل، وتبررررررررر ن مررررررررر  عمليرررررررررة املراجعرررررررررة أنررررررررر    توجرررررررررد فررررررررررو  بررررررررر ن الررررررررر كور 

واإلنررررررررامل فيمررررررررا ي رررررررر  اإلهتمررررررررا  بالع قرررررررراس اإلنسررررررررانية )بال سرررررررربة ل نررررررررامل ، واإلهتمررررررررا  بونلرررررررراز العمرررررررر  )امليررررررررا   )بال سرررررررربة 

مررررررررر  الررررررررر كور أ ألررررررررر  يررررررررر  نفرررررررررو املراجعرررررررررة  أن اإلنرررررررررامل يملررررررررر   سرررررررررتعمال ال يررررررررراد  "الديم راطيرررررررررة" أيضرررررررررا  تاللررررررررر كور . ووجرررررررررد

  ستعمال األسلوب الد تاتوري )األتوقراط  .م  اإلنامل ال ي  يميلون أ أل  

بمراجعرررررررررررة الدراسررررررررررراس ال ررررررررررر  أجريرررررررررررت يررررررررررر  الو يررررررررررراس املتحرررررررررررد  األمري يرررررررررررة حرررررررررررول  ، قامرررررررررررت ااغ ررررررررررر  وكرررررررررررار  2002ويررررررررررر  سرررررررررررنة 

أنمررررررررررا  ال يرررررررررراد  امل تلفررررررررررة واسررررررررررت تلا أن اإلنررررررررررامل يتفرررررررررروق  قلرررررررررري  عرررررررررر  الرررررررررر كور يرررررررررر  بعرررررررررر  السررررررررررماس ال ياديررررررررررة. وأ رررررررررردس 

 الباحثتنررررررران أن ال سررررررراء يررررررررواجي  يررررررر  الو يررررررراس املتحررررررررد  األمري يرررررررة حرررررررواجز بسررررررررلب التمي ررررررر   رررررررده  وخاصررررررررة يررررررر  الب  رررررررراس

ال كوريررررررررة أو تلررررررررك ال رررررررر  ي ررررررررو  فيهررررررررا الرررررررر كور بعمليررررررررة الت ررررررررويم يرررررررر  عمليررررررررة توظيرررررررر  ال سرررررررراء للمرا ررررررررز ال ياديررررررررة أو بعمليررررررررة 

                                                           
4 Brown, M. S. (1979). Male versus Female Leaders: A Comparison of empirical Studies. Sex Roles, vol. 5, n 5, 

595-611. 
5 Eagly, A. H.; Johson, B. T. (1990). Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, vol. 

108, n2, 233-256.  



8 
 

 
 
 

8 
    

ت رررررررويم أداظهررررررر  الررررررروظيف  ممرررررررا اعرررررررو  تطرررررررور مسررررررراره  امل ررررررر  ويحرررررررول دون تررررررررقيته  للمرا رررررررز ال ياديرررررررة العليرررررررا. وقرررررررد ا ررررررررس 

صرررررررررررب ال ياديرررررررررررة تتطلرررررررررررب سرررررررررررماس وخصرررررررررررائ    صرررررررررررية الباحثتنررررررررررران أن هررررررررررر ا التمي ررررررررررر  ينطلرررررررررررم مررررررررررر  اف  ا ررررررررررراس أن املنا

عرررررررررر  صررررررررررفاس "الرجولررررررررررة" ال رررررررررر   "نمطيررررررررررة"   توجررررررررررد عنررررررررررد ال سرررررررررراء  وأن صررررررررررفاس "األنو ررررررررررة" وسررررررررررما ها وخصائصرررررررررريا تلتعررررررررررد

تتسررررررررم بررررررررال ز  والجررررررررز  واإلجرائيررررررررة. ورنررررررررم هرررررررر ا التمي رررررررر ، فررررررررون الباحثترررررررران أ رررررررردتا يرررررررر  األخ رررررررر  أن األدوار ال ياديررررررررة  عررررررررر  

اس بسرررررررلب عرررررررد  عوامررررررر  مررررررر  بينهرررررررا الفضرررررررائح املاليرررررررة ال ررررررر  عرفتهرررررررا  ث ررررررر  مررررررر  املرسسررررررراس يررررررر   غ ررررررر ا يررررررر   ث ررررررر  مررررررر  املرسسررررررر

الو يرررررراس املتحرررررررد  األمري يررررررة وال ررررررر  أدس إ رررررر  إفررررررر   بعضرررررريا. ومررررررر  بررررررر ن هرررررر ع العوامررررررر  أيضررررررا التغ ررررررر  ال اصرررررر  يررررررر  الب نرررررررة 

الجانررررررررررب اإلديولررررررررررروج  اإلجتماعيررررررررررة يرررررررررر  الو يررررررررررراس املتحررررررررررد  وإن كرررررررررران هررررررررررر ا التغ رررررررررر  أسررررررررررر  مررررررررررر  التغ رررررررررر  الرررررررررر ي يحررررررررررردمل يرررررررررر  

للث افررررررررة بمررررررررا فيرررررررر  عمليرررررررراس التنمرررررررري  لررررررررألدوار اإلجتماعيررررررررة واألدوار ال ياديررررررررة. وعليرررررررر ، فررررررررون عمليررررررررة  غ رررررررر  األدوار ال ياديررررررررة 

  ي  املرسساس األمري ية  قد هين ب  ة م ئمة أ أل  لت ب  ال دراس اإلدارية للمرأ .    

دراسة أجريت  270بمراجعة  6 2092ك  م  زينغر و فول مان ) ب  قا  ال د ولم تتوق  البحومل والدراساس عند ه ا 

قائدا اشتغلون  6220بنمريكا الشمالية والجنوبية وأروربا واملحي  اليندي،  ما قاما باجراء دراسة مس ية اشتملت ع   

وقد تب ن م  ه ع ي  أ أل  املرسساس ال كومية وال اصة نلاحا ي  الو ياس املتحد  األمري ية وي  املناطم امل كور . 

، ونسبتهم ي  %62م  ملم  ال اد  اكور  وأن نسبة ال كور ي  املرا ز ال يادية األع       %76الدراسة املس ية أن 

 . %70، ب نما نسبتهم ي  املستول األدنى م  الك %76املستول ال ي يلي  

ل ياد  الفعالة الضرورية لتتفو  ي  ملم  ال فاءاس وم  النتائ  اليامة ال   انتهيا إليها    أن املرأ  ي  مرا ز ال ياد  

بالتعلم مث  املنعل ة  فاء  )قدر   ي  ه ا امللال. وقد تفوقت املرأ  خاصة ي  ال فاءاس  97علما بنن الباحث ن قد حصرا 

تناولت فعالية  ي  ه ع الدراسة املس ية ال  تطوير اهخري  وبناء الع قاس اإلنسانية وتطوير ال اس. وقد حصلت املرأ  

 . ي  امللم  ت ويما أع   مما حص  علي  ال كور ك  م  الرجال وال ساء ي  مرا ز ال ياد  

بعد مراجعت  مللم  الدراساس الغربية املتعل ة  7 2092يوك  )إلي  خل  ول   ه ع النتائ    تتماش ة مع ما 

  اي أبننهم  -ولزم  طوي -إ   أن  كان ينمر لل اد  األ فاء حي  أشار بال صائ  املرتبطة بال ياد  وفعاليتها 

يتصفون ب صائ  وصفاس معينة مث   الث ة بالنفو، إنلاز امليا ، املنافسة، املو وعية، ال ز  والجز   وأن ه ع 

ساس ع  التن يد بنن "ال ياد  الفعالة" وخاصة ي  املرسلم اغف    2092) يوك  الصفاس كليا صفاس اكورية. ول  

                                                           
6 Zenger folkman: Women score higher in majority of leadership competencies. (2012, Mar 15). Business Wire. 

Retrieved from http://search.proquest.com/docview/928084680?accountid=145454 

 
7 Yukl, G. (2013). Leadership in Organizations, Eight Edition. Pearson Education, New York.  
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سلو ية قيادية كانت  عتب  ت ليديا م  صفاس األنو ة  اال ديثة تتطلب أيضا مياراس قوية ي  الع قاس اإلنسانية وأنماط

 مث   الدعم والتطوير والتم  ن.

العليا وخاصة ي  ملا   ال يادية و غ  النمر ع  كون املرأ  ح ة ي  امللتمعاس الغربية   تحت    اعد  عامة املناصب 

ياسة وإدار  األعمال بسلب الس   الزجاج  امل كور أع ع وما برتب  ب  م  اتلاهاس سلبية قد تكون مب ر  أو ن   الس

ال   أجريت بالو ياس املتحد  األمري ية حول الساب ة   ، وم  خ ل مراجعت  للدراساس2092مب ر  علميا، فون يوك  )

مفادها أن معمم "املناصب ال يادية" هامة جدا خل  أيضا إ   نتيلة  "فعالية ال ياد " وع قتها بالنو  اإلجتماع  قد

. وبالتا    فون متغ   )عام   النو  اإلجتماع    يص   أن يكون عام  أع ع تتطلب ك  أنوا  الصفاس واملياراس امل كور 

  . 270للت بر بفعالية ال ياد  ي  ه ع املناصب )ي 

 

نمي "  تزال سائد  ي   ث   م  الث افاس حي  تتغ ل ه ع ا تلاهاس ب يم ول   اإلتلاهاس ال ائمة ع   "الت

واعت اداس وعاداس وت اليد معينة،  ما أن ت ليد امللتمعاس الغربية م  طر  بع  امللتمعاس العربية ون  هادون 

دي األمر ظاهريا إ   محارية مراعا  التباي  الث اي  والتاريخ  ب ن امللتمعاس   يح  مشكلة التنمي  ح  ج ريا إا قد ير 

التنمي  والت لي  من  ظاهريا، ول ن  قد يردي ي  امل اب ، إ   تكوي  وتكون اتلاهاس سلبية أخرل نحو املرأ   والك 

با هاميا مث  بننها لم تحص  ع   املناصب ال يادية العليا نتيلة  فاء ها وميارا ها ب  بسلب التم  ن ليا سياسيا انط قا 

 بة التمي    دها.م  محار 

ولل ضاء ع   ه ع ال ل ة املفرنة، ي بغ  إفساح امللال لتكافر الفري ب ن الج س ن )ال كور واإلنامل  ي  ش ة امللا س 

وخاصة ي  التعليم والتطوير وي  ال  قية دون تمي   ع   أسا  النو  اإلجتماع  ع   أن يصاحب الك اجراء بحومل 

ا ها وميارا ها وحول "فعالية ال ياد " ي  امللا س امل تلفة، واجراء دراساس م ارنة مو وعية حول سماس ال ياد  وقدر 

ب ن الج س ن مع  ب  متغ   الفرو  الفردية ي  الب  اس وتاملرسساس واملستوياس التنميمية وامللتمعية امل تلفة. 

إ  أنها ي  الواقع متكاملة  إا ي حا أن و شك، أن "املناصب ال يادية" تتطلب صفاس ومياراس متعدد  وقد تبدو متباينة 

هنا  مناصب قيادية تتطلب صفاس أقرب ما تكون إ   صفاس "األنو ة" ب نما هنا  مناصب قيادية أخرل تتطلب سماس 

أقرب ما تكون إ   صفاس "ال كور ". وي  الواقع، فون ه ع الصفاس والسماس واملياراس موجود  وموزعة ب ن ال كور 

متفاوتة  أي أن ال كور أنفسيم يتفاوتون ي  ه ع السماس واملياراس، وأن فعاليتها ترتب  بمتغ  اس أنفسيم ب سب 

 وعوام  أخرل ن   عام  "النو  اإلجتماع "   ما هو األمر تماما عند اإلنامل.
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 القيادة والنوع اإلجتماعي في البلدان العربية:

راسررررررة واإلنررررررامل يرررررر  ال صررررررائ  النفسررررررية لل يرررررراد  اإلداريررررررة د مرررررر  برررررر ن أهررررررم الدراسرررررراس ال رررررر  تناولررررررت الفرررررررو  برررررر ن الرررررر كور 

إ ررررررر  التعرررررررر  ع ررررررر  الفررررررررو  يررررررر  بعررررررر  ال صرررررررائ  ال ررررررر  أجريرررررررت يررررررر  الكويرررررررت هررررررردفت هررررررر ع الدراسرررررررة  . وقرررررررد 9112) تركررررررر 

 األه ررررررر ال كررررررروم  و   ن املرررررررديري  واملرررررررديراس الررررررر ي  اعملرررررررون يررررررر  ال طررررررراع لررررررردل املرتبطرررررررة بامليرررررررا  ال ياديرررررررةالنفسرررررررية امليمرررررررة 

 الكويت.  ي  دولة

برررررررر ن املررررررررديراس واملررررررررديري  يرررررررر  ال صررررررررائ  جوهريررررررررة عررررررررد  وجررررررررود فرررررررررو  ال شرررررررر  عرررررررر  الدراسررررررررة هرررررررر ع نتررررررررائ  ومرررررررر  أهررررررررم 

وو ررررررررررروح الررررررررررردور. ب نمرررررررررررا كررررررررررران هنرررررررررررا  اخرررررررررررت   يررررررررررر  أسرررررررررررلوب  ،و رررررررررررب  الرررررررررررنفو ،وتحمررررررررررر  املسررررررررررررلية ،التاليرررررررررررة  السررررررررررريطر 

 بالع قرررررررررراسوجررررررررررد أنهررررررررررم ال يرررررررررراد  لصررررررررررال  املررررررررررديري  الرررررررررر كور حيرررررررررر  
 
 بالعمرررررررررر  أ ألرررررررررر  اهتمامررررررررررا

 
، الش صررررررررررية وأقرررررررررر  اهتمامررررررررررا

 بالع قرررررررراس الش صررررررررية مرررررررر  املرررررررديري .كانررررررررت ب نمرررررررا 
 
 بالعمرررررررر  وأقرررررررر  اهتمامرررررررا

 
لعرررررررر  هرررررررر ع النتررررررررائ  و  املررررررررديراس أ ألررررررر  اهتمامررررررررا

وخاصررررررررررة املتعل رررررررررررة بكرررررررررررون املررررررررررديراس أقررررررررررر  اهتمامرررررررررررا بالع قررررررررررراس الش صررررررررررية مررررررررررر  املرررررررررررديري  تث رررررررررر  نوعرررررررررررا مررررررررررر  ا سرررررررررررتغراب 

 النتائ ، وع  امكانية  عميميا.والتساؤل ع  مدل ص ة ه ع 

يرررررررررر     ررررررررررة بلرررررررررردان  "سررررررررررلطة ال يرررررررررراد "اتلاهرررررررررراس ال سرررررررررراء العربيرررررررررراس نحررررررررررو حررررررررررول لل  يررررررررررة نباللغررررررررررة ا  يرررررررررر  دراسررررررررررة م ارنررررررررررة و

  قيمررررررررررا مشررررررررررر   ة 2007عربيررررررررررة )عمرررررررررران، اإلمرررررررررراراس العربيررررررررررة املتحررررررررررد  ولبنرررررررررران ، وجرررررررررررد البرررررررررراحثون نيرررررررررر ، فين رررررررررر  وتانررررررررررر   )

لررررررررررري  )عمرررررررررران واإلمررررررررررراراس  ب نمررررررررررا تم ررررررررررر  لبنرررررررررران بان فرررررررررررا  نسرررررررررر   يررررررررررر  مسرررررررررررتوياس تتعلررررررررررم بسرررررررررررلطة ال يرررررررررراد  يررررررررررر  بلرررررررررردان ال 

السررررررررلطة "الت ليديررررررررة"، وارتفررررررررا   ب رررررررر  يرررررررر  مسررررررررتوياس السررررررررلطة "الجاابيررررررررة أو الكاريزمررررررررا . وقررررررررد أشررررررررار هررررررررر ء البرررررررراحثون إ رررررررر  

إ  أنهيررررررررم   رررررررر ع رررررررر  املسررررررررتول اإلقلي رررررررر  يرررررررر  العررررررررالم العر يرررررررر  ال رررررررريم املتعل ررررررررة بسررررررررلطة ال يرررررررراد  ن ررررررررا  التشرررررررراب  واإلخررررررررت   

بث  ررررررة بلررررررردان عربيرررررررة ف رررررر  ممرررررررا يلعلنرررررررا نتسررررررراءل هررررررر ع الدراسرررررررة حررررررردود الدراسررررررة ال ررررررر  أجروهرررررررا حيرررررر  تتعلرررررررم  ن هرررررروا إ ررررررر 

عررررررررر  مررررررررردل امكانيرررررررررة  عمررررررررريم نترررررررررائ  هررررررررر ع الدراسرررررررررة ع ررررررررر  كررررررررر  البلررررررررردان العربيرررررررررة وخاصرررررررررة ال ليليرررررررررة منهرررررررررا  والرررررررررك رنررررررررررم 

 ه ا البح . النتائ  اليامة ال   توص  إليها

وطمررررررررروح  أن ال سررررررررراء يررررررررر  املرا رررررررررز ال ياديرررررررررة يتمرررررررررتع  بدافعيرررررررررة   )باللغرررررررررة ا نلل  يرررررررررة 2006  )اللمكررررررررريررررررررر  عمررررررررران، وجررررررررردس و

ومررررررررر  جوانرررررررررب قصرررررررررور هررررررررر ع الدراسرررررررررة الرائرررررررررد  اقتصرررررررررارها ع ررررررررر  م ابلرررررررررة عشرررررررررر نسررررررررراء نا  ررررررررراس اشرررررررررغل  مرا رررررررررز عرررررررررالي ن. 

 عمان.سلطنة قيادية ي  

يررررررررر  الب  رررررررررة أن نرررررررررو  الجررررررررر و لررررررررر  ترررررررررن     ب ررررررررر  ع ررررررررر  الرررررررررنم  ال يرررررررررادي املمرررررررررار   2006ويررررررررر  السرررررررررعودية، وجررررررررردس املن رررررررررا  )

حيرررررررررر  وجرررررررررردس فروقررررررررررا ااس د لرررررررررررة إحصررررررررررائية برررررررررر ن الرررررررررر كور واإلنررررررررررامل يررررررررررر  ممارسررررررررررتهم لنمطرررررررررر  ال يرررررررررراد  فرررررررررررو  الجامعيررررررررررة 

الجماعرررررررررررررة وال يررررررررررررراد  مرررررررررررررع الجماعرررررررررررررة  أي أن الغالبيرررررررررررررة العم رررررررررررررة مررررررررررررر  ال كور)رؤسررررررررررررراء األقسرررررررررررررا  األكاديميرررررررررررررة  يمارسرررررررررررررون 
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 يررررررررررراد  مرررررررررررع الجماعرررررررررررة. وأن اإلنرررررررررررامل )و ررررررررررري س األقسرررررررررررا  األكاديميرررررررررررة  يمارسررررررررررر  نمطررررررررررر  ال يررررررررررراد  فرررررررررررو  الجماعرررررررررررة نمررررررررررر  ال

وال يررررررررراد  مرررررررررع الجماعرررررررررة. ول ررررررررر  نسررررررررربة اإلنرررررررررامل ال  ررررررررر  يمارسررررررررر  نمررررررررر  ال يررررررررراد  فرررررررررو  الجماعرررررررررة كانرررررررررت أ بررررررررر  مررررررررر  نسررررررررربة 

ل يررررررررراد  فرررررررررو  ال يررررررررراد  هرررررررررو وقرررررررررد عرفرررررررررت الباحثرررررررررة املفيررررررررروم ن برررررررررنن امل صرررررررررود با الررررررررر كور الررررررررر ي  يمارسرررررررررون هررررررررر ا الرررررررررنم .

ولرررررررررررم تلرررررررررررد الررررررررررتح م والسررررررررررريطر  ا جتماعيررررررررررة، ب نمرررررررررررا امل صررررررررررود بال يررررررررررراد  مررررررررررع الجماعرررررررررررة التعرررررررررراون واإلنترررررررررررا  اإلجتمرررررررررراع . 

عرررررررررزل  خرررررررررت   الت صررررررررر  أو الرتبرررررررررة 
 
الباحثرررررررررة أيرررررررررة فررررررررررو  ااس د لرررررررررة إحصرررررررررائية بررررررررر ن نمررررررررر  قيررررررررراد  الررررررررر كور واإلنرررررررررامل  

  .ي  الجامعة األكاديمية أو سنواس ال ب  

وقررررررد خلصررررررت الباجثررررررة إ رررررر  وجررررررود تررررررن    لنررررررو  الجرررررر و ع رررررر  نمرررررر  ال يرررررراد  إل أنهررررررا أ رررررردس أن هرررررر ا التررررررن    ن رررررر  م حررررررا يرررررر  

الدراسرررررراس ال ررررررر  أجريرررررررت بالبلرررررردان العربيرررررررة، و عرررررررزو الررررررك إ ررررررر  قلرررررررة الدراسررررررراس امليدانيررررررة يررررررر  هررررررر ا امللررررررال. أمرررررررا الررررررر كور يررررررر  

عررررررررررررة" ب نمررررررررررررا اإلنررررررررررررامل أ ألرررررررررررر  مرررررررررررري  للمارسررررررررررررة ال يرررررررررررراد  مررررررررررررع الب  ررررررررررررة الغربيررررررررررررة فررررررررررررن أل  مرررررررررررري  ملمارسررررررررررررة ال يرررررررررررراد  "فررررررررررررو  الجما

 . وممررررررررا اعرررررررراب ع رررررررر  هرررررررر ع الدراسررررررررة صررررررررغر العينررررررررة املسررررررررتعملة وال رررررررر  جمعررررررررت مرررررررر  جامعررررررررة 2006"الجماعررررررررة" )املن ررررررررا ، 

 واحد  بالريا . 

اتلاهرررررررراس الطررررررر ب نحرررررررو املررررررررأ  العاملررررررررة، ووجرررررررد أن اتلاهررررررراس الطرررررررر ب  دراسرررررررة عررررررر يررررررر  مصررررررررر   2002) وأجررررررررل مصرررررررطفى

رأ  العاملررررررررررررة  ت تلرررررررررررر  عرررررررررررر  اتلاهرررررررررررراس األجيررررررررررررال السرررررررررررراب ة،  مررررررررررررا وجررررررررررررد فروقررررررررررررا جوهريررررررررررررة يرررررررررررر  إدرا  الطرررررررررررر ب نحررررررررررررو املرررررررررررر

  دوار املرأ  وإسياميا ي  امللتمع. أل والطالباس 

قبررررررررول مسرررررررررولياس أ ألرررررررر  يرررررررر  امللررررررررا س يرررررررر  نفررررررررو الباحرررررررر  أنرررررررر  يرررررررر  الوقررررررررت الرررررررر ي ترنررررررررب فيرررررررر  ال سرررررررراء العربيرررررررراس   حرررررررراو 

. ويرررررررررر  الواقررررررررررع، ، فررررررررررون الرجررررررررررال العرررررررررررب   يرنبررررررررررون يرررررررررر  مشررررررررررار ته  هرررررررررر ع املسرررررررررررولياسال  بويررررررررررة واإلجتماعيررررررررررة والوظيفيررررررررررة

ورنررررررم صررررررر ة هررررررر ع امل حمرررررررة إ  أنررررررر    يم رررررر   عميميرررررررا ع ررررررر  جميرررررررع الرجرررررررال يرررررر  مواقرررررررع املسررررررررولية وات ررررررراا ال ررررررررار، وإ ررررررر  

 أن هنا  تباينا ي  ه ا املو و  ب ن البلدان العربية.

الطرررررررررررر ب  يرررررررررررر  اإلمرررررررررررراراس العربيررررررررررررة املتحررررررررررررد  حررررررررررررول اتلاهرررررررررررراس 2007 سررررررررررررنةيرررررررررررر  دراسررررررررررررة أجراهررررررررررررا نفررررررررررررو الباحرررررررررررر  وجررررررررررررد و 

أن للطررررررر ب اإلمررررررراراتي ن اتلاهررررررراس نحرررررررو املررررررررأ  يررررررر  املرا رررررررز اإلداريرررررررة املررررررررأ  يررررررر  املرا رررررررز اإلداريرررررررة ال ياديرررررررة، نحرررررررو اإلمررررررراراتي ن 

 كور وجرررررررررد أيضرررررررررا اخت فررررررررراس جوهريرررررررررة يررررررررر  إدرا  الررررررررر مرررررررررا ال ياديرررررررررة  م تلفرررررررررة جررررررررردا عررررررررر  اتلاهررررررررراس األجيرررررررررال السررررررررراب ة، 

. وخلرررررررررر  الباحرررررررررر  أيضررررررررررا أن "العصرررررررررررنة" قررررررررررد تزيرررررررررر  ا تلاهرررررررررراس واإلنررررررررررامل ألدوار ال سرررررررررراء يرررررررررر  امللتمررررررررررع ومشررررررررررار ته  فيرررررررررر 

 "ال كورية" نحو ال ساء ي  املرا ز ال يادية ي  العالم العر  .

  دارسررررررررررررة حررررررررررررول اتلاهرررررررررررراس الطرررررررررررر ب السررررررررررررعودي ن نحررررررررررررو ال سرررررررررررراء 2090، أجرررررررررررررل األمرررررررررررر ن وعم رررررررررررر  )أيضررررررررررررا ويرررررررررررر  السررررررررررررعودية

 س يررررررر  السرررررررعودية، فوجررررررردا أن الطررررررر ب السرررررررعودي ن قرررررررد أبررررررردوا اتلاهررررررراس ت ليديرررررررة جررررررردا نحرررررررو ال سررررررراء العرررررررام س، العرررررررام
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 مرررررررررا وجررررررررردا أن الشررررررررربان السرررررررررعودي ن ن ررررررررر  امل ررررررررر وج ن ون ررررررررر  العرررررررررامل ن واألقررررررررر  سرررررررررنا واملتعلمررررررررر ن يحملرررررررررون اتلاهررررررررراس أقررررررررر  

واألقررررررررر   علمرررررررررا. وقرررررررررد خلررررررررر  الباحثررررررررران إ ررررررررر  "ت ليديرررررررررة" نحرررررررررو ال سررررررررراء العرررررررررام س م ارنرررررررررة بالشررررررررربان امل ررررررررر وج ن والعرررررررررامل ن 

 أن الس  أهم متغ   ي  الت بر باتلاهاس ال كور نحو ال ساء العام س بالسعودية. 

البلرررررررردان العربيررررررررة ع رررررررر  مسررررررررتول ا تلاهرررررررراس يرررررررر  بعرررررررر  أيضررررررررا إ رررررررر  حرررررررردومل  غ رررررررر اس يرررررررر  هرررررررر ا املو ررررررررو   ي بغرررررررر  أن نشرررررررر   و 

والسيا رررررررررر   الرررررررررر ي حرررررررررردمل ومررررررررررايزال يحرررررررررردمل يرررررررررر  بعرررررررررر  البلرررررررررردان  واملواقرررررررررر  والسررررررررررلو  خاصررررررررررة مررررررررررع ال رررررررررررا  اإلجتمرررررررررراع 

، ومررررررررررع ارتفرررررررررررا  مسررررررررررتول التعلررررررررررريم لرررررررررردل اإلنررررررررررامل، وحصرررررررررررولي  ع رررررررررر  فرررررررررررري عمرررررررررر   ث رررررررررر   خاصرررررررررررة يرررررررررر  قطاعررررررررررراس العربيررررررررررة

ونضرررررررري  إ رررررررر  هرررررررر ا أن مو ررررررررو  ال يرررررررراد  سررررررررواء كرررررررران يتعلررررررررم برررررررراملرأ  أ  بالرجرررررررر ،  .ال  بيررررررررة والتعلرررررررريم والصرررررررر ة وال رررررررردماس

وسرررررررررواء درسرررررررررناع مررررررررر  حيررررررررر  أنمرررررررررا  ال يررررررررراد  املمارسرررررررررة أ  مررررررررر  حيررررررررر  م ررررررررر ن أو الرررررررررتم    تحرررررررررد نا فيررررررررر  عررررررررر  الت ءوسررررررررروا

فونررررررررر    ينفصررررررررر  عررررررررر  قضرررررررررايا اجتماعيرررررررررة وسياسرررررررررية  ث ررررررررر   تتعلرررررررررم اتلاهررررررررراس م تلررررررررر  الشررررررررررائح اإلجتماعيرررررررررة والف ررررررررراس 

ادية بنمرررررررررا  ال  رررررررررم السيا ررررررررر   السرررررررررائد يررررررررر  بلرررررررررد مرررررررررا ولهيكلرررررررررة امللتمرررررررررع واألسرررررررررر  وبررررررررراق  املرسسررررررررراس اإلجتماعيرررررررررة واإلقتصررررررررر

  املر ر .

لررررررر و إ  أحرررررررد العوامررررررر  ال ررررررر  وترررررررن   ع يررررررر  السرررررررلو  ال يرررررررادي وعليررررررر ، فرررررررون عامررررررر  الجررررررر و أو النرررررررو  اإلجتمررررررراع  )الجنررررررردر  

تول سررررررررررررر مال ررررررررررررر  ا ررررررررررررررس الش صرررررررررررررية والديمغرافيرررررررررررررة  ي بغرررررررررررر  أن تررررررررررررردر  بعنايرررررررررررررة وبنمرررررررررررررر  تكامليرررررررررررررة مرررررررررررررع بررررررررررررراق  العوامررررررررررررر 

يا،  مرررررررررررا أنررررررررررر    ي بغررررررررررر  أن اغفررررررررررر  املسرررررررررررتول الررررررررررر ي وسرررررررررررنواس ال بررررررررررر   وحجرررررررررررم املرسسرررررررررررة ونرررررررررررو  نشررررررررررراط التعلرررررررررريم والسررررررررررر 

   التنمي   أ  امللتم  . أ  كان الك ع   املستول الفرديسواء يدر  في  السلو  ال يادي 

ويرررررررر   ترررررررراب عرررررررر  "تطررررررررور ال يرررررررراد  يرررررررر  الشررررررررر  األوسرررررررر " مرررررررر  تررررررررنلي  عررررررررد  برررررررراحث ن وتحريررررررررر كرررررررر  مرررررررر  ميتكررررررررال  وميمررررررررون  

أ  العربيرررررررررررة، وأشررررررررررر   إ ررررررررررر  أن  غ ررررررررررر  البررررررررررر ام  السياسرررررررررررية واإلقتصرررررررررررادية يررررررررررر    تمرررررررررررت مناقشرررررررررررة األدوار ال ياديرررررررررررة للمرررررررررررر 2092)

 البلدان العربية قد أدل إ   تطور اليوية اإلجتماعية للمرأ ، وإ   زياد  مشار تها ي  عالم إدار  األعمال. 

بو رررررررررروح يررررررررر  عررررررررررد  بلررررررررردان عربيررررررررررة وخاصررررررررررة يررررررررر  البحررررررررررري  والكويررررررررررت  اني حمررررررررررويررررررررر  الواقررررررررررع، فرررررررررون هرررررررررر ا التغ رررررررررر  والتطرررررررررور 

وعمرررررران وقطررررررر واإلمرررررراراس وتررررررونو والجزائررررررر. ولعرررررر  مرررررر  أهرررررررم عوامرررررر  هرررررر ا التطررررررور، ارتفررررررا  مسررررررتول التعلرررررريم عنررررررد املررررررررأ  

 بعررررررررررررررررر العربيررررررررررررررررة ومنافسرررررررررررررررررتها للررررررررررررررررر كور يررررررررررررررررر  كافرررررررررررررررررة املسرررررررررررررررررتوياس ويررررررررررررررررر  معمرررررررررررررررررم ا ختصاصررررررررررررررررراس، وتفوقيرررررررررررررررررا علررررررررررررررررريهم يررررررررررررررررر  

 ية منها.اإلختصاصاس وخاصة النمر 

وباإل ررررررافة إ رررررر  التطررررررور ال ررررررادمل يرررررر  مسررررررتول  علرررررريم املرررررررأ  العربيررررررة، فررررررون هنررررررا  عوامرررررر  قررررررد أسرررررريمت و سرررررريم يرررررر  تطررررررور 

املرررررررررررأ  وصررررررررررعودها يرررررررررر  السررررررررررلم اإلجتمرررررررررراع  رنررررررررررم كرررررررررر  العوائررررررررررم املوجررررررررررود . ومرررررررررر  أهررررررررررم هرررررررررر ع العوامرررررررررر  التغ رررررررررر  يرررررررررر  ال رررررررررريم 
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ممرررررررررا فررررررررررتح ليررررررررررا األبرررررررررواب للعمرررررررررر  يرررررررررر  شرررررررررر ة  يرررررررررر  التنميررررررررررةواإلتلاهررررررررراس واملواقرررررررررر  نحررررررررررو دور املررررررررررأ  يرررررررررر  امللتمررررررررررع وإسرررررررررياميا 

 امللا س، وتبوظها لبع  املناصب ال يادية ي  املستوياس الوسطى والعليا.

يرررررررر  عررررررررد  بلرررررررردان ولدراسررررررررة مو ررررررررو  ا تلاهرررررررراس بمو رررررررروعية، ف ررررررررد قمنررررررررا بدراسررررررررة اتلاهرررررررراس كرررررررر  مرررررررر  الرررررررر كور واإلنررررررررامل 

 املرأ  العربية ي  املناصب ال يادية وفعاليتها. نحو السلو  ال يادي للمرأ  العربية، ومدل  فاء عربية 

 األس لة التالية وكان هد  الدراسة اإلجابة ع  

 بحسب ج و )نو   ال ائد؟ اتلاهيم نحو ال ياد ه  ي تل  األ  اي ي   -9

 ه  ينمر لل اد  ال كور م  طر  "ال كور واإلنامل" بويلابية أ أل  مما ينمر لل اد  اإلنامل؟ -2

     تباي  ب ن البلدان العربية ي  ا تلاهاس نحو قياد  اإلنامل )املرأ  ؟ه  هنا   -2

دون بلرررررررررردان عربيررررررررررة   سررررررررررعمرررررررررر   بطري ررررررررررة قصرررررررررردية حيرررررررررر  جمعررررررررررت عينرررررررررراس 2099برررررررررردأ العمرررررررررر  يرررررررررر  هرررررررررر ع الدراسررررررررررة منرررررررررر  

توحيررررررررد اجرررررررررراءاس جمرررررررررع البيانرررررررراس. ويبررررررررر ن الجررررررررردول التررررررررا   العينررررررررراس ال ررررررررر  جمعررررررررت مررررررررر  مرسسررررررررراس متباينررررررررة يررررررررر  البلررررررررردان 

  ة املشار ة ي  ه ا البح العربي

 

   عيناس م   سع بلدان عربية.2جدول 

 البلد حجم العينة ال سبة

 الجزائر 960 90.7

 مصر 270 92.1

 السودان 962 92.9

 الكويت 966 92.6

 السعودية 929 1.2

 قطر 10 7.2

 اإلمارس العربية املتحد  929 1.2

 اليم  970 99.2

 سوريا 900 6.7

 امللمو  9222 900
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ب نمرررررررررا كانرررررررررت نسررررررررربة اإلنرررررررررامل فيهررررررررررا  %67حرررررررررروا    وممرررررررررا ي حرررررررررا ع ررررررررر  ملمرررررررررو  العينررررررررررة اإلجماليرررررررررة أن نسررررررررربة الررررررررر كور فيهرررررررررا

سرررررررنة. وكانرررررررت أ بررررررر  ف رررررررة عمريرررررررة  70سرررررررنة إ ررررررر   20أمرررررررا سررررررر  املشرررررررار  ن واملشررررررراركاس فكررررررران ي ررررررر واح مرررررررا بررررررر ن  .%76حررررررروا   

 سنة  ما يب ن الجدول التا    21و  20   الف ة ما ب ن 

 جدول ...  الف اس العمرية ي  العينة اإلجمالية.

 الف ة العمرية ال سبة

26.9 20 – 21 

60.0 20 – 21 

26.7 60 – 61 

6.1 70- 71 

 70أ أل  م   0.2

 امللمو  17.1

 نسبة ن   محدد  6.9

 

اوو مسررررررررتول جررررررررام   ومرررررررر  ناحيررررررررة املسررررررررتول التعلي رررررررر ، فررررررررون أنلررررررررب املشررررررررار  ن واملشرررررررراركاس يرررررررر  الدراسررررررررة اإلسررررررررتط عية 

وترررررررردل ال سرررررررربة العاليررررررررة يرررررررر  املسررررررررتول التعلي رررررررر  ألنلررررررررب املشررررررررار  ن واملشرررررررراركاس ع رررررررر  امكانيررررررررة تطررررررررورهم  .%79.2وب سرررررررربة 

 م ال برررررررررر   وبالتررررررررررا   ترررررررررررقيهم يرررررررررر  السررررررررررلم الرررررررررروظيف  خاصررررررررررة وأن اإلحصررررررررررائياس قررررررررررد بي ررررررررررت أن امرررررررررر  خرررررررررر ل املمارسررررررررررة وتررررررررررر 

 %1.6اشررررررررررررغلون مناصررررررررررررب يرررررررررررر  اإلدار  السررررررررررررف  ، وأن  %97  اشررررررررررررغلون مناصررررررررررررب يرررررررررررر  اإلدار  الوسررررررررررررطى وأن حرررررررررررروا  96.2%

. وي حرررررررررا أن توز رررررررررع %76مرررررررررنهم اشرررررررررغلون مناصرررررررررب إداريرررررررررة عليرررررررررا )قياديرررررررررة ، أمرررررررررا املوظفرررررررررون العررررررررراديون ف شررررررررركلون حررررررررروا  

)اكرررررررررورا وإنا رررررررررا  ي عرررررررررون يررررررررر  أسرررررررررف  املررررررررروظف ن  ، وأن أنلبيرررررررررةاملشرررررررررار  ن حسرررررررررب مرا رررررررررز )مناصرررررررررب  عمليرررررررررم توز رررررررررع هرمررررررررر 

 الير .

ل اإلجابرررررررررة عررررررررر  سررررررررررال يتعلرررررررررم بلررررررررر و )نرررررررررو   املسررررررررررول املباشرررررررررر للمشرررررررررار  ن يررررررررر  العينرررررررررة اإلجماليرررررررررة أن وتبررررررررر ن مررررررررر  خررررررررر 

مرررررررررررنهم إنرررررررررررامل. ورنرررررررررررم أن نسررررررررررربة الررررررررررر كور أع ررررررررررر  ب ث ررررررررررر  مررررررررررر   %21.7رول ن اكرررررررررررور، وأن حررررررررررروا   سررررررررررر.% مررررررررررر  امل70.7حررررررررررروا   

 فضررررررررررة  وترررررررررردل ع رررررررررر  إ  أن نسرررررررررربة اإلنررررررررررامل الرررررررررروارد  ل سررررررررررت منيرررررررررر  كرررررررررر  البلرررررررررردان العربيررررررررررة ماعرررررررررردا مصررررررررررر نسرررررررررربة اإلنررررررررررامل 

ون رررررررررررر  الررررررررررررك مرررررررررررر  العوامرررررررررررر  املرررررررررررررأ  يرررررررررررر  البلرررررررررررردان العربيررررررررررررة، رد  بسررررررررررررلب تحسرررررررررررر  مسررررررررررررتول التعلرررررررررررريم عنررررررررررررد طنسرررررررررررربة مضرررررررررررر

) غ ررررررررررررر  ال ررررررررررررريم  واإلجتماعيرررررررررررررة )ال اجرررررررررررررة لليرررررررررررررد العاملرررررررررررررة املتعلمرررررررررررررة واملدربرررررررررررررة  واإلقتصرررررررررررررادية)تم ررررررررررررر ن املررررررررررررررأ   السياسرررررررررررررية 
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ويرجرررررررع ارتفرررررررا  نسررررررربة اإلنرررررررامل يررررررر  مرا رررررررز السرررررررمرولية يررررررر  مصرررررررر ألن العينرررررررة قرررررررد جمعرررررررت  .  ففررررررر  األسرررررررر  وامللتمرررررررع واألدوار 

 م  الكلياس الجامعية ف  ، ول و م  مرسساس انتاجية متعدد   ما حدمل ي  العيناس األخرل.

لرررررررررررد هم  %29.2أمرررررررررررا مررررررررررر  ناحيرررررررررررة األقدميرررررررررررة، فرررررررررررون هنرررررررررررا  توز عرررررررررررا جيررررررررررردا حيررررررررررر  وجرررررررررررد أن أنلبيرررررررررررة املشرررررررررررار  ن وب سررررررررررربة 

 2لررررررررد هم مررررررررا برررررررر ن  %92سررررررررنواس أقدميررررررررة، وأن حرررررررروا    6و  6لررررررررد هم مررررررررا برررررررر ن  %91دميررررررررة أو أ ألرررررررر ، وأن عشررررررررون سررررررررنة أق

   سنة أقدمية.   99و 

يرررررر  املرسسرررررراس ال كوميرررررررة وشررررررب  ال كوميررررررة وب سررررررربة  ت   رررررررز أمررررررا نررررررو  املرسسرررررراس ال ررررررر  اشررررررتغلون فيهررررررا، فرررررررون أع رررررر  نسرررررربة 

 رررررررررررررر  واألجن رررررررررررررر   علمررررررررررررررا بررررررررررررررنن العينررررررررررررررة اإلجماليررررررررررررررة يرررررررررررررر  ال طررررررررررررررا  ال رررررررررررررراي )األه %22.92، ب نمررررررررررررررا اشررررررررررررررتغ  حرررررررررررررروا   69.6%

 اشتملت ع   موظف ن وموظفاس م  ك  ال طاعاس اإلنتاجية.

 :اإلستطالعية أهم نتائج الدراسة

لدراسررررررررررة اتلاهرررررررررراس أفررررررررررراد العينررررررررررة نحررررررررررو جرررررررررر و املسرررررررررررول املباشررررررررررر )ال ائررررررررررد املباشررررررررررر ، قمنررررررررررا بلمررررررررررع اجابرررررررررراس املواف رررررررررررة 

املعار ررررررررة )معررررررررار  ومعررررررررار  جرررررررردا  مررررررررع بعرررررررر . وحصررررررررلنا ع رررررررر  النتررررررررائ  )موافررررررررم وموافررررررررم جرررررررردا  مررررررررع بعرررررررر ، وإجابرررررررراس 

 التالية 

مرررررررررررر  أفررررررررررررراد العينررررررررررررة اإلجماليررررررررررررة  %60تفضرررررررررررري  جرررررررررررر و )نررررررررررررو   املسرررررررررررررول املباشررررررررررررر  تبرررررررررررر ن مرررررررررررر  تحليرررررررررررر  البيانرررررررررررراس أن  -9

ف رررررررررر ، أمررررررررررا املحايرررررررررردون ف سرررررررررربتهم  %7مسررررررررررروليم املباشررررررررررر ا رررررررررررا، ب نمررررررررررا كانررررررررررت نسرررررررررربة املعار رررررررررر ن  ن يفضررررررررررلون أن يكررررررررررو 

26% .  

 ت ب  اإلنامل وال كور ي  مرا ز املسرولية  -2

، فرررررررون نسررررررربة "ت بررررررر  أن يكرررررررون املسررررررررول املباشرررررررر أن رررررررة" أع ررررررر  حيررررررر  كانرررررررت ال سررررررربة حررررررروا   الررررررروارد  أعررررررر ع رنرررررررم النتيلرررررررة

 .%29م  املشار  ن، أما املحايدون فحوا    %26، ب نما عار  ه ع الف ر  حوا   79%

، ولررررررررررم اعار رررررررررريا إ  %20.7ا رررررررررررا" أع رررررررررر  ب ث رررررررررر  حيرررررررررر  وافررررررررررم عليهررررررررررا حرررررررررروا   ول رررررررررر  "ت برررررررررر  أن يكررررررررررون املسرررررررررررول املباشررررررررررر 

، واملحايررررررررررررررردون %66. أمرررررررررررررررا الررررررررررررررر ي  "  اعار رررررررررررررررون أن يكرررررررررررررررون مسرررررررررررررررروليم املباشرررررررررررررررر أن رررررررررررررررة" ف سررررررررررررررربتهم حررررررررررررررروا   %7حررررررررررررررروا   

 .%27، واملعار ون حوا   20.7%

 الفرو  ب ن ال كور واإلنامل ي  أسلوب ال ياد   -2
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قرررررررررد عار رررررررررروا عررررررررردو  وجررررررررررود  %66.7وبال سررررررررربة لعرررررررررد  وجررررررررررود فررررررررررو  برررررررررر ن الررررررررر كور واإلنرررررررررامل يرررررررررر  أسرررررررررلوب ال يرررررررررراد ، فرررررررررون 

. وقرررررررررررد كانرررررررررررت نسررررررررررربة %92سررررررررررربة   تتعررررررررررردل وجرررررررررررود فررررررررررررو  بررررررررررر ن الج سررررررررررر ن نب نمرررررررررررا وافرررررررررررم ع ررررررررررر  بررررررررررر ن الج سررررررررررر ن، فررررررررررررو  

 و رررررررو امل احايررررررردي  يررررررر  هررررررر . ولعررررررر  ارتفرررررررا  نسررررررربة امل%22.7بلغرررررررت حررررررروا    إااملحايررررررردي  يررررررر  هررررررر ا املو رررررررو  عاليرررررررة نسرررررررليا 

 ال كور واإلنامل. لراجع إ   عد  توفر فري ل ث   منهم للم ارنة ب ن أسلوب ال ياد  لد

 فعالية اإلنامل وال كور ي  مرا ز ال ياد   -6

لدراسرررررررررة هررررررررر ع الن طرررررررررة، و رررررررررعنا ف ررررررررررت ن  أحررررررررردهما حرررررررررول كرررررررررون اإلنرررررررررامل أ ألررررررررر  فعاليرررررررررة مررررررررر  الررررررررر كور يررررررررر  مرا رررررررررز ال يررررررررراد  

 اما.واألخرل ع سيا تم

ب نمرررررررا لررررررم يوافرررررررم عليهرررررررا  %70حررررررروا   ا ا ف رررررر ا  اإلنررررررامل أ ألررررررر  فعاليررررررة مررررررر  الررررررر كور يرررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد   عررررررار  هررررررر  -

 .%26.6، أما املحايدون ف سبتهم %97إ  

، وووقررررررر  %76بلررررررر  ملمرررررررو  املرررررررواف  ن ع ررررررر  هررررررر ا ا ف ررررررر ا  الررررررر كور أ ألررررررر  فعاليرررررررة مررررررر  اإلنرررررررامل يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد    -

 .%97ب نما لم اعار   إ   %29موق  ال ياد حوا   

 ات اا ال رار والج و )النو    -7

لدراسررررررررررررة اف رررررررررررر ا  مفررررررررررررادع أنرررررررررررر  "  يوجررررررررررررد فررررررررررررر  برررررررررررر ن الرررررررررررر كور واإلنررررررررررررامل يرررررررررررر  ات ررررررررررررااا ال ررررررررررررراراس املتعل ررررررررررررة بالعمرررررررررررر  

مرررررررررنهم مواف رررررررررون،  %22.7مررررررررر  املشرررررررررار  ن معار رررررررررون، وأن  %61.2)الشرررررررررغ  "  ف رررررررررد تبررررررررر ن مررررررررر  تحليررررررررر  النترررررررررائ  أن 

 %96نسبة ال ياد حوا   ب نما بلغت 

 التسل  والج و )النو    -7

لدراسرررررررة هررررررر ع الن طرررررررة، و رررررررعنا ف ررررررررت ن  أحررررررردهما تف ررررررر   أن اإلنرررررررامل يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد  أقررررررر   سرررررررلطا مررررررر  الررررررر كور 

 اإلنامل واألخرل تف    أن ال كور ي  مرا ز ال ياد  أق   سلطا م  اإلنامل.

فونرررررررر  لرررررررم يوافررررررررم ع رررررررر  هرررررررر ا ا ف رررررررر ا  إ   لطا مرررررررر  الرررررررر كور ففيمرررررررا يتعلررررررررم بررررررررنن اإلنررررررررامل يررررررر  مرا ررررررررز ال يرررررررراد  أقرررررررر   سررررررر

. أمرررررررررا بال سررررررررربة ل ف ررررررررر ا  الثررررررررران  واملتمثررررررررر  يررررررررر  أن %29، ونسررررررررربة ال يررررررررراد حررررررررروا   %72ب نمرررررررررا عار ررررررررر  حررررررررروا    99%

، %22، ب نمررررررررررا عار رررررررررر  %70.7الرررررررررر كور يرررررررررر  مرا ررررررررررز ال يرررررررررراد  أقرررررررررر   سررررررررررلطا مرررررررررر  اإلنررررررررررامل، ف ررررررررررد وافررررررررررم عليرررررررررر  حرررررررررروا   

 .%22ونسبة ال ياد حوا   
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 التساه  والج و )النو    -6

يرررررر  اإلجابررررررة عرررررر  ف ررررررر  "اإلنررررررامل يرررررر  مرا ررررررز ال رررررررار أ ألرررررر   سرررررراه  مرررررر  الرررررر كور"  كانررررررت أع رررررر  إجابررررررة باملعار ررررررة وب سرررررربة 

. ولدراسررررررررررررررررة نفررررررررررررررررو %29، أمررررررررررررررررا نسررررررررررررررربة ال يرررررررررررررررراد فكانررررررررررررررررت حرررررررررررررررروا   %22.7، ب نمرررررررررررررررا كانررررررررررررررررت نسرررررررررررررررربة املواف ررررررررررررررررة 67.6%

رار أ ألرررررررررر   سرررررررررراه  مرررررررررر  اإلنررررررررررامل"  كانررررررررررت نسرررررررررربة املواف ررررررررررة ا ف رررررررررر ا  ول رررررررررر  بصرررررررررريغة أخرررررررررررل "الرررررررررر كور يرررررررررر  مرا ررررررررررز ال رررررررررر

، ب نمررررررا كانررررررت نسرررررربة املعار ررررررة أقرررررر  ممررررررا عليرررررر  عنررررررد اإلنررررررامل %22.2متعادلررررررة ت ريبررررررا مررررررع نسرررررربة اإلنررررررامل حيرررررر  كانررررررت 

. ويبرررررررردو مرررررررر  هرررررررر ع اإلجابرررررررراس أن اإلنررررررررامل لسرررررررر  %22، أمررررررررا نسرررررررربة ال يرررررررراد فكانررررررررت حرررررررروا   %66.6حيرررررررر  لررررررررم تتلرررررررراوز 

مرا رررررررز ال رررررررار. ولعرررررر  هرررررر ع النتيلررررررة تررررررردعم النتيلررررررة املتعل ررررررة بالتلسرررررر  حيرررررر  وجررررررردنا أقرررررر   سرررررراه  مرررررر  الرررررر كور يرررررر  

أن أنلرررررررررب املشرررررررررار  ن يررررررررررون أن اإلنرررررررررامل يررررررررر  مرا رررررررررز ال رررررررررراراس أ ألررررررررر   سرررررررررلطا مررررررررر  الررررررررر كور. وبنررررررررراء ع ررررررررر  هررررررررر ع النترررررررررائ  

 األولية ف د تصاغ فر ية مفادها أن اإلنامل ي  مرا ز ال راراس أ أل   سلطا م  ال كور. 

املتعل ررررررررة باإلتلاهرررررررراس نحررررررررو  إليهررررررررا هرررررررر ع الدراسررررررررة ا سررررررررتط عية تال رررررررر  توصررررررررل اإلجماليررررررررةأهررررررررم النتررررررررائ  يم رررررررر  ت  رررررررري  و 

 ي    مافي املرأ  ي  مرا ز ال ياد  أو "ال ياد  والنو  اإلجتماع "

 يرررررررررررررةادال يو  ياس اإلداريرررررررررررررةسرررررررررررررتو املازديررررررررررررراد نسررررررررررررربة ترررررررررررررو   املررررررررررررررأ  العربيرررررررررررررة للمناصرررررررررررررب اإلداريرررررررررررررة وال ياديرررررررررررررة وخاصرررررررررررررة يررررررررررررر   -

 الوسطى باملرسساس امل تلفة.

 هنا  اتلاع سل   عا  نحو املرأ  ي  مرا ز ال ياد .  -

 . ي  مرا ز ال ياد  اإلنامل أ أل   سلطا م  ال كور  -

 .ياد ي  مرا ز ال  اإلنامل أق  فعالية م  ال كور  -

نحرررررررررو "قيررررررررراد  املررررررررررأ " وفعاليتهرررررررررا وأسرررررررررلولها اإلداري وال يرررررررررادي مررررررررر  بلرررررررررد عر ررررررررر  هخرررررررررر ممرررررررررا  هنرررررررررا  تبررررررررراي  يررررررررر  اإلتلاهررررررررراس  -

اسررررررررررتدع  بالضرررررررررررور  اسررررررررررتبعاد ات رررررررررراا أي موقرررررررررر  نمطرررررررررر  ي ررررررررررو  ع رررررررررر  التعمرررررررررريم دون دليرررررررررر  مو رررررررررروع  يرررررررررر  هرررررررررر ا امللررررررررررال 

 ع رررررررر  مسررررررررتول كرررررررر  بلررررررررد ع رررررررر  حررررررررد  إا تررررررررردي الفرررررررررو   سرررررررواء كرررررررران الررررررررك ع رررررررر  مسررررررررتول كرررررررر  الرررررررردول العربيررررررررة ملتمعررررررررة أ

 الفردية دورا  ب  ا ي  ه ا امللال إ   جانب دور العوام  الث افية ون  ها.
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املرررررررررتمر الجيرررررررروي  قررررررررد  م  رررررررر  ليرررررررر ع الدراسررررررررة يرررررررر  كرررررررر  مرررررررر  د، ف رررررررر عميررررررررم الن ررررررررا  حررررررررول هرررررررر ا املو ررررررررو وإسررررررررياما يرررررررر  

ة يررررررررر  ، ويررررررررر  املررررررررررتمر الررررررررردو   لرررررررررنفو الجمعيررررررررر8 2099ل جمعيرررررررررة العامليرررررررررة لعلرررررررررم الرررررررررنفو مررررررررراب ن الث افررررررررراس يررررررررر  اسرررررررررطنبول )

 . 9 2092جنوب إفري يا )

مرررررررررر  قبررررررررررر ، ف ررررررررررد قمنرررررررررررا )الثبرررررررررراس والصرررررررررررد    سرررررررررررتعمالنا  سررررررررررتبانة لرررررررررررم تررررررررررتم دراسرررررررررررة خصائصرررررررررريا السررررررررررريكوم  ية ونمرررررررررررا 

 ختصررررررررررررار ا سررررررررررررتبانة مرررررررررررر  خرررررررررررر ل ت نيررررررررررررة تحليرررررررررررر  الف ررررررررررررراس، واسررررررررررررتبعاد للبيانرررررررررررراس املحصرررررررررررر  عليهررررررررررررا بالتحليرررررررررررر  العررررررررررررام   

ف رررررررر  برررررررد  مررررررر  ا سرررررررتبانة األو ررررررر   96انتهينرررررررا إ ررررررر  اسرررررررتبانة م تصرررررررر  مكونرررررررة مررررررر  وقرررررررد  الف رررررررراس )البنرررررررود  ن ررررررر  املناسررررررربة.

انط قررررررررا مرررررررر     والررررررررك لهررررررررد  اجررررررررراء دراسررررررررة  انيررررررررة حررررررررول نفررررررررو املو ررررررررو )م  ررررررررم....  ف ررررررررر  22ال رررررررر  كانررررررررت متكونررررررررة مرررررررر  

 انلث ت ع  النتائ  األولية للدراسة اإلستط عية ال   قمنا لها.الفر ياس ال   

  

 لعربية في الحياة السياسية:مشاركة املرأة ا

تب رررررررررت بعررررررررر  الررررررررردول العربيرررررررررة نمرررررررررا  ال صررررررررر  يررررررررر  انت ابررررررررراس الب ملررررررررران  مرررررررررا حررررررررردمل يررررررررر  املغررررررررررب والجزائرررررررررر، و مرررررررررا أعلررررررررر  

مرررررررر  م اعررررررررد مللررررررررو الشررررررررورل يرررررررر  السررررررررعودية لل سرررررررراء. وقررررررررد أدل تب رررررررر  هرررررررر ا  %20  عرررررررر  ت صرررررررري  2092هرررررررر ع السررررررررنة )

، 2002عررررررررررا   %99إ رررررررررر   9117عررررررررررا   %9الب ملرررررررررران املغر رررررررررر  مرررررررررر  النمررررررررررا  يرررررررررر  املغرررررررررررب مررررررررررث  إ رررررررررر  زيرررررررررراد  نسرررررررررربة ال سرررررررررراء يرررررررررر  

، ووصررررررررررررلت ال سرررررررررررربة يرررررررررررر  2002عررررررررررررا   %7.7إ رررررررررررر   9117عررررررررررررا   %2.7وارتفعررررررررررررت نسرررررررررررربة ال سرررررررررررراء يرررررررررررر  الب ملرررررررررررران األردنرررررررررررر  مرررررررررررر  

 .10%99.7تونو إ   

تمرررررررع. وينرررررردر  نمررررررا  املحاصصررررررة هررررررر ا يرررررر  إطررررررار "تم ررررررر ن املرررررررأ ". ير ررررررد هرررررر ا املفيرررررررو  ع رررررر  أن املرررررررأ  عنصرررررررر فاعرررررر  يرررررر  املل

و هررررررد  إ رررررر  ال ضرررررراء ع رررررر  كرررررر  ممرررررراهر التمي رررررر  مرررررر  خرررررر ل آليرررررراس تم رررررر  املرررررررأ  مرررررر  تنميررررررة قرررررردرا ها واإلعتمرررررراد ع رررررر  اا هررررررا. 

و سررررررررر   تح يرررررررررم هررررررررر ا املفيرررررررررو  إ ررررررررر  "تمليرررررررررك ال سررررررررراء لعناصرررررررررر ال رررررررررو  اإلقتصرررررررررادية واإلجتماعيرررررررررة والسياسرررررررررية واملعرفيرررررررررة، 

ومررررررررر  اهليررررررررراس ال ررررررررر    .920، ي اإلختيرررررررررار" )نفرررررررررو املرجرررررررررع وتم يرررررررررنه  مررررررررر  الترررررررررن    يررررررررر  العمليرررررررررة التنمويرررررررررة وممارسرررررررررة حرررررررررم

  . 92ا رها ااس الت رير لتم  ن املرأ   بناء الوع  وبناء ال دراس وبناء ا تلاهاس الوا  ة املحدد  )ي 

                                                           
8 Cross Cultural Psychology Association regional Conference  
9 Cross Cultural Psychology Association International Conference 

  10التقرير السنوي الرابع للمنظمات األهلية العربية 5002 )تمكين المرأة(، الشبكة العربية للمنظمات األهلية، القاهرة، 5002. تحرير: أماني قنديل.
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ونحررررررر  نررررررررل أن نمررررررررا  املحاصصرررررررة وإن كرررررررران يم ررررررر  املررررررررأ  مرررررررر  ترررررررو   بعرررررررر  املناصرررررررب ال ياديرررررررة يرررررررر  ال كومرررررررة كررررررررالوزاراس 

ر زيرررررررررررة، ويرررررررررررر  الب ملرررررررررررران، ويرررررررررررر  امللررررررررررررالو العليررررررررررررا، وإداراس الشرررررررررررركاس إ  أن هرررررررررررر ا النمررررررررررررا  قررررررررررررد يحمرررررررررررر  نمررررررررررررر  واإلداراس امل

 .11أي "اإلساء  ب صد اإلحسان" دونية للمرأ  ي  إطار ما اس ة بالسيكولوجية املعا سة

  إا اإلسرررررراء  إليرررررر  أو مررررررر  حيرررررر  يرررررررراد اإلحسرررررران إليررررررر   صرررررررديء لشرررررر   مررررررر  حيرررررر    اسرررررراومفرررررراد هرررررر ا املفيرررررررو  أننررررررا قرررررررد 

املنصرررررررررب لررررررررر و ألنررررررررر  يملرررررررررك ال فررررررررراء  واملرررررررررره س الضررررررررررورية لتحمررررررررر  مسررررررررررولية  را  منصررررررررربقرررررررررد اعررررررررر ن  ررررررررر   مرررررررررا يررررررررر  

 ع ن ألن  يمث  أقلية أوف ة أو نوعا أو ن   الك م  التص يفاس ال   قد تحم  معان سلبية خفية.اوإنما 

دراسرررررررة ا تلاهررررررراس السرررررررائد  نحرررررررو املررررررررأ  يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد  وات ررررررراا ال ررررررررار  والرررررررك مررررررر   يررررررر  إطرررررررار هررررررر ع وتنررررررردر  دراسرررررررتنا 

معرفرررررررة اإلتلاهرررررراس السرررررررائد  نحرررررررو املررررررررأ  يرررررر  مرا رررررررز ال رررررررراراس وربطيرررررررا خرررررر ل دراسرررررررة امب ي يرررررررة وصرررررررفية ممررررررا س سررررررريم يررررررر  

سرررررررررة. ولعررررررررر  هررررررررر ع بررررررررربع  املتغ ررررررررر اس الديمغرافيرررررررررة كرررررررررالتعليم والنرررررررررو  اإلجتمررررررررراع  ومسرررررررررتول هرررررررررر  السرررررررررلطة وحجرررررررررم املرس

، ويررررررررر  نحرررررررررو املررررررررررأ  يررررررررر  مرا رررررررررز ال يررررررررراد بنررررررررراء ا تلاهررررررررراس ا يلابيرررررررررة و رررررررررع بررررررررررام  توعويرررررررررة لعمليرررررررررة املعرفرررررررررة ستسررررررررريم يررررررررر  

 .تطوير الف ر والسلو  ال يادي ي  املرسساس العربية

 وامل حمرررررررررراس امليدانيررررررررررة، فونررررررررر  قررررررررررد نتسرررررررررراءل فيمررررررررررا إاادويررررررررررري وآخررررررررررون ) ،  وبنررررررررراء ع رررررررررر  بعرررررررررر  الدراسررررررررراس مثرررررررررر  دراسررررررررررة

اجتماعيرررررررة؟ ومرررررررررد هررررررر ا السرررررررررال هرررررررو تل رررررررر  السرررررررلو  ال يررررررررادي يرررررررر  -"ال يررررررراد "  خاصررررررررية فرديرررررررة ف رررررررر  أ  ظررررررراهر  نفسررررررررية

بعررررررر  املرسسررررررراس العربيرررررررة و ننررررررر  امترررررررداد لسرررررررلو  األ ررررررر اي يررررررر  إطرررررررار األسرررررررر  أو العائلرررررررة. ولعررررررر  مرررررررا يررررررردعم هررررررر ا ترررررررن    

البلرررررررررردان العربيرررررررررة، وبرررررررررروز اتلرررررررررراع بح ررررررررر  يرررررررررر  البعرررررررررد "الجم ررررررررر " أو "الث افررررررررررة الجمعيرررررررررة" يررررررررر  سررررررررررلو  األفرررررررررراد والجماعررررررررراس ب

 شر  آسيا وجنولها حول ما س   بال ياد  األبوية.

تررررررررن    ال رررررررراد  يرررررررر  أنمررررررررا  ورنررررررررم وجاهررررررررة هرررررررر ا التوجرررررررر ، فررررررررون امل حمرررررررراس امليدانيررررررررة والبحررررررررومل اإلمب ي يررررررررة أيضررررررررا تبرررررررر ن أن 

يمررررررررا كانررررررررت ال لفيررررررررة األسرررررررررية ال رررررررر  هررررررررا ال رررررررراد ، ومإلي  ت رررررررر  شرررررررر   واحرررررررردا ميمررررررررا كانررررررررت الث افررررررررة ال رررررررر  ي ت ررررررررتأتبرررررررراعيم   

ي تمرررررررررررون إليهرررررررررررا  إا مرررررررررررنهم مررررررررررر  اسرررررررررررتعم  صرررررررررررفات  وخصائصررررررررررر  الش صرررررررررررية أو الفرديرررررررررررة كالجاابيرررررررررررة والتواصررررررررررر  اإليلرررررررررررا   

 أو الثرررررررررواب والع ررررررررراب ف ررررررررر  الفعرررررررررال والتم ررررررررر  يررررررررر  التفررررررررراو  والررررررررر كاء املعريررررررررر  والوجررررررررردان ، ومرررررررررنهم مررررررررر  اسرررررررررتعم  الثرررررررررواب

علمرررررررررا برررررررررنن كررررررررر  هررررررررر ع الصرررررررررفاس واألنمرررررررررا  السرررررررررلو ية والع ررررررررراب  والتسرررررررررل ، ومرررررررررنهم مررررررررر  اسرررررررررتعم  ال رررررررررو  وال سرررررررررو  معرررررررررا

ال يرررررررراد  يررررررررر  املنممررررررررراس واملرسسررررررررراس أنمرررررررررا  موجررررررررود وممارسرررررررررة يررررررررر  املعاملررررررررة الوالديرررررررررة لألبنررررررررراء يررررررررر  اإلطررررررررار األسرررررررررري. فيررررررررر  

اليرررررررد  لررررررر و . وبرررررررالطبع، املتغ ررررررر اس؟األنمرررررررا  و امترررررررداد ألنمرررررررا  املعاملرررررررة الوالديرررررررة يررررررر  األسرررررررر  أ  هنرررررررا  تبررررررراي  بررررررر ن هررررررر ع 
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باإلشرررررررررار  إليهررررررررا ولفرررررررررت انتبررررررررراع  اإل تفرررررررراءوإنمرررررررررا املرررررررر كور  املتغ ررررررررر اس ا املو ررررررررو  و هرررررررر ع الدراسرررررررررة بحرررررررر  هررررررررر األسا رررررررر   مررررررررر  

  دراستها امب ي يا.لتوليد الفر ياس وطرح األس لة العلمية و  إليها  الباحث ن

 منهجية البحث:

اتبعنرررررررررا يررررررررر  هررررررررر ع الدراسرررررررررة املرررررررررننج الوصرررررررررف  ال رررررررررائم ع ررررررررر  جمرررررررررع البيانررررررررراس مررررررررر  امليررررررررردان وتحليليرررررررررا احصرررررررررائيا باسرررررررررتعمال 

  .SPSSحزمة برنام  اإلحصاء للعلو  اإلجتماعية )

 أس لة الدراسة  

ت ررررررررو  ع رررررررر  جمررررررررع بيانرررررررراس مرررررررر  عررررررررد  بلرررررررردان  انطل ررررررررت هرررررررر ع الدراسررررررررة مرررررررر  عررررررررد  أسرررررررر لة لهررررررررد  اجررررررررراء دراسررررررررة امب ي يررررررررة

قابلررررررررة للفحرررررررر  ممررررررررا  توليررررررررد فرررررررررو  بحثيررررررررة قررررررررد تم ننررررررررا بعررررررررد تحليرررررررر  البيانرررررررراس واسررررررررت را  النتررررررررائ  األوليررررررررة مرررررررر عربيررررررررة 

يرررررر  البلرررررردان العربيررررررة.  والنررررررو  اإلجتمرررررراع  ال يرررررراد نحررررررو يرررررر  ملررررررال اإلتلاهرررررراس سرررررريعتب  خطررررررو  هامررررررة نحررررررو صرررررريانة نمريررررررة 

 ما ي    ال   انطل نا منهاوم  أهم األس لة 

نحررررررررو املرررررررررأ  يرررررررر  مرا ررررررررز ال يرررررررراد  وات رررررررراا ال ررررررررراراس يرررررررر  البلرررررررردان العربيررررررررة مرررررررر  حيرررررررر  ال بررررررررول  رررررررر  ا تلاهرررررررراس السررررررررائد   -9

 والرف  والتفضي ؟ 

 ؟ ي  ه ع ا تلاهاسنمطية  هنا ه  هنا  تباي  ي  ه ع ا تلاهاس ي  البلدان العربية أ   -2

 ه  ت تل  اتلاهاس ال كور واإلنامل ي  ه ا امللال؟  -2

 ونو  املرسسة وحجميا تن    ي  تباي  ا تلاهاس؟ ومستول التعليم الس  ه  ملتغ  اس أخرل مث   -6

 أدا  جمع البياناس 

 22اعتمررررررررررادا ع ررررررررررر  مراجعرررررررررررة بعرررررررررر  الدراسررررررررررراس السرررررررررررباقة وامل حمرررررررررراس امليدانيرررررررررررة قمنرررررررررررا بصرررررررررريانة اسرررررررررررتبانة تتكرررررررررررون مررررررررررر  

ضررررررري  الرررررررك، ومررررررر  حيررررررر  ف رررررررر  ااس ع قرررررررة با تلاهررررررراس نحرررررررو املررررررررأ  يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد   مررررررر  حيررررررر  ال برررررررول بررررررر لك وتف

ا تلرررررررررررراع نحررررررررررررو أسررررررررررررلوب املرررررررررررررأ  يرررررررررررر  مرا ررررررررررررز ال يرررررررررررراد  واهتماميررررررررررررا باملشرررررررررررراعر وبرررررررررررراملوظف ن واملوظفرررررررررررراس، وبات رررررررررررراا ال ررررررررررررراراس 

 96وقرررررررررد انتهينرررررررررا إ ررررررررر  اسرررررررررتبانة م تصرررررررررر  مكونرررررررررة مررررررررر  وبونلررررررررراز األهررررررررردا ، وبمررررررررردل الث رررررررررة يررررررررر  املررررررررررأ  يررررررررر  مرا رررررررررز ال يررررررررراد . 

 . ما أشرنا أع ع  2 ف ر  )م  م 22متكونة م   ف ر  بد  م  ا ستبانة األو   ال   كانت
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وقررررررررررد أخضررررررررررعنا النررررررررررائ  املحصرررررررررر  عليهررررررررررا لهرررررررررر ع ا سررررررررررتبانة مررررررررررر  أخرررررررررررل للتحليرررررررررر  العررررررررررام  ، واسررررررررررت رجنا أر عررررررررررة مكونرررررررررراس 

نحرررررررو املررررررررأ  العربيرررررررة يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد . وسرررررررن د  تفاصررررررري  أ ألررررررر  عررررررر  هررررررر ع املكونررررررراس األر عرررررررة  مرررررررا س شررررررر   إ ررررررر   ل تلررررررراع

، وتتعلرررررررم بتسرررررررل  ال سررررررراء يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد  )اإلنرررررررامل يررررررر  7اسرررررررتبعاد ف ررررررررت ن مررررررر  هررررررر ع املكونررررررراس وهمرررررررا الف رتررررررران رقرررررررم 

مرا ررررررررررز ال يررررررررراد    يم ررررررررر ن يرررررررررر  املعاملرررررررررة برررررررررر ن )اإلنرررررررررامل يررررررررر   2مرا رررررررررز ال يررررررررراد  أقرررررررررر   سرررررررررلطا مررررررررر  الرررررررررر كور، والف رررررررررر  ورقررررررررررم 

 املوظفاس واملوظف ن .

 جمع البيانات

  يتمثررررررررر  امللتمررررررررررع األصررررررررر   يررررررررر  هررررررررر ع الدراسررررررررررة يررررررررر  البلررررررررردان العربيرررررررررة املشررررررررررار ة يررررررررر  هررررررررر ا البحررررررررر  و رررررررررر   امللتمرررررررررع األصررررررررر  

 املغرب، موريتانيا، الجزائر، الكويت، السعودية، قطر، األردن ولبنان.

وقرررررررد جمعنرررررررا البيانررررررراس بطري رررررررة أقررررررررب إ ررررررر  ال صررررررردية وأسرررررررلوب الصررررررردفة مررررررر  أسرررررررلوب املعاينرررررررة العشررررررروائية ممرررررررا يلعلنرررررررا 

امللتمعرررررررراس العربيررررررررة ال رررررررر  أخرررررررر س منهررررررررا هرررررررر ع العينرررررررراس كافررررررررة نر ررررررررد أنرررررررر    يم رررررررر   عمرررررررريم النتررررررررائ  املحصرررررررر  عليهررررررررا ع رررررررر  

 ن   مممثلة للملتمع األص  . والك ألنها 

وي حرررررررا أن العينرررررررة ال ررررررر  جمعررررررررت بررررررراملغرب لرررررررم  شررررررررتم  ع ررررررر  الررررررر كور ماعرررررررردا سررررررربع حرررررررا س حرررررررر فناها مررررررر  العينرررررررة،  مررررررررا 

ي حرررررررا أننرررررررا ونمررررررررا ل بررررررر  حجرررررررم عينررررررراس اإلنرررررررامل ف رررررررد عملنرررررررا بطري رررررررة عشررررررروائية ع ررررررر  الت ليررررررر  مررررررر  عررررررردد اإلنرررررررامل يررررررر  كررررررر  

 عينة لتح يم نو  م  التوازن  فنصبح حجم العيناس ال   جمعت كالتا    

 ليل البيانات:تح

 :)اإلستبانة( ثبات املقياس

لنا قمنرررررررررا بتطبيرررررررررم معادلرررررررررة  رونبرررررررررا  ألفرررررررررا  وحصرررررررررلنا ع ررررررررر  نسررررررررربة  بررررررررراس ف رررررررررراس ا سرررررررررتبانة ال ررررررررر  اسرررررررررتعم سل يرررررررررا   برررررررررا

 .ع   الك   و   نسبة ااس د لة احصائية  ما تلمع املراجع اإلحصائية0.78 ساوي 
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 صدق املقياس: 

، 12ف رررررررررررررر   للتحليررررررررررررر  العررررررررررررام   باسرررررررررررررتعمال أسرررررررررررررلوب )التحليرررررررررررر  الرئ رررررررررررررر   للمكونررررررررررررراس  96) أخضررررررررررررعنا ف رررررررررررررراس اإلسررررررررررررتبانة

 حررررررررد أدنررررررررى لدرسررررررررة التشرررررررربع  فانتهينررررررررا إ رررررررر  اسررررررررت را  أر عررررررررة  0.70، وحررررررررددنا  13وباسررررررررتعمال النرررررررردوير املسرررررررر ة )أبلرررررررروم ن 

 مكوناس ع   النحو التا   

 .96، 92، 92، 99، 90، 6املكون األول  ويتشك  م  الف راس التالية   -9

ويم رررررررر   سرررررررررمية هرررررررر ا املكرررررررررون بفعاليررررررررة املررررررررررأ  و فاء هرررررررررا يرررررررر  مرا رررررررررز ال يرررررررراد   و شرررررررررتم  ع رررررررر  الف رررررررررراس املتعل رررررررررة 

 بات اا ال راراس، إنلاز األهدا ، التعاون والتفوي .

 اإلنسرررررررران تعامرررررررر  ال. و ويم رررررررر   سررررررررمية هرررررررر ا املكررررررررون ب "6و  7املكررررررررون الثرررررررران   و شررررررررتك  مرررررررر  الف ررررررررراس التاليررررررررة   -2

 .)الع قاس اإلإنسانية    مع املوظف ن واملوظفاس"ي  مرا ز ال ياد

 . ويم    سميت  ب "اإلهتما  باملشاعر ي  ب  ة العم  .1املكون الثال   ويتشك  م  الف ر  التالية   -2

. ويم رررررررر   سررررررررميت  ب "ت برررررررر  وتفضرررررررري  أحررررررررد الج سرررررررر ن 2, 2, 9املكررررررررون الرابررررررررع  ويتشررررررررك  مرررررررر  الف ررررررررراس التاليررررررررة   -6

 ي  مرا ز ال ياد ". 

 

اللتررررررر ن ترررررررم  2و  7د شررررررركلنا مررررررر  هررررررر ع املكونررررررراس مكونررررررا إجماليرررررررا اشرررررررتم  ع ررررررر  كررررررر  ف ررررررراس اإلسرررررررتبانة ماعررررررردا الف ررررررررت ن وقرررررر

ف رررررررررر  كليرررررررررا  92اسرررررررررتبعادهما لعرررررررررد  حصررررررررروليما ع ررررررررر  "التشررررررررربع املطلررررررررروب". ولهررررررررر ا فرررررررررون اإلسرررررررررتبانة النهائيرررررررررة تتشرررررررررك  مررررررررر  

ن العربيررررررررة ممررررررررا يرررررررروفر الصررررررررد  العررررررررام   لررررررررألدا  ااس ع قررررررررة ب يررررررررا  اإلتلاهرررررررراس نحررررررررو املرررررررررأ  يرررررررر  مرا ررررررررز ال يرررررررراد  بالبلرررررررردا

 املستعملة لجمع البياناس ي  ه ع الدراسة امليدانية.

وفررررررررررم متغ رررررررررر اس  وفيمرررررررررا ي رررررررررر  تحليرررررررررر  للمتغ ررررررررر اس الديمغرافيررررررررررة، وتحليرررررررررر  للمكونرررررررررراس املشرررررررررار إليهررررررررررا أعرررررررررر ع ول تلررررررررراع العررررررررررا 

 والس ، ون   الك م  املتغ  اس.  "الج سية  و "الج و" أو النو  اإلجتماع ، واملستول التعلمي 

 املتغيرات الديمغرافية للعينة اإلجمالية:

 الجنس )النوع اإلجتماعي(: -1

                                                           
12 Principal Component Analysis  
13 Oblimin with Kaiser Normalization 
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أن رررررررررة  200مشررررررررراركا ومشرررررررررار ة مررررررررر  بيرررررررررنهم  9772بلررررررررر  ملمرررررررررو  املشرررررررررار  ن يررررررررر  هررررررررر ع الدراسرررررررررة مررررررررر   مانيرررررررررة بلررررررررردان عربيرررررررررة 

اإلنرررررررررررامل أ بررررررررررر  قلررررررررررري  ح رررررررررررة بعرررررررررررد أن حررررررررررر فنا وي حرررررررررررا هنرررررررررررا أن ملمرررررررررررو    .62.2ا ررررررررررررا ب سررررررررررربة ) 672 ، و %79.2ب سررررررررررربة )

عرررررررددا   برررررررن  بررررررر  مررررررر  اإلنررررررررامل املشررررررراركاس  وهررررررر ا راجرررررررع إ رررررررر  كرررررررون عينرررررررة املغررررررررب مكونرررررررة مرررررررر  اإلنرررررررامل ف ررررررر   مرررررررا أشرررررررررنا 

 ل لك.

 السن: -2

 جدول رقم  ف اس أعمار املشار  ن واملشاركاس ي  الدراسة

 

 النسبة املئوية فئة العمر

22-22 4343 

42-42 4.42 

32-32 2241 

02-02 942 

 .14 فوق الستين

 122 املجموع

 

أ ألرررررررر  الف رررررررراس تمثرررررررري  يرررررررر  الدراسررررررررة ممررررررررا  21-20ن حررررررررا  مررررررررا هررررررررو وا رررررررر  يرررررررر  الجرررررررردول أعرررررررر ع أن الف ررررررررة العمريررررررررة مررررررررا برررررررر ن 

  و ررررررر  ف رررررررة أ ألررررررر  شررررررربابا 21-20يو ررررررر  نضرررررررج األفرررررررراد املشرررررررار  ن، وخبررررررر  هم املينيرررررررة، وي ررررررر  الرررررررك الف رررررررة العمريرررررررة مرررررررا بررررررر ن 

 مينية. وامل حمة العامة أن أنلب املشار  ن م  ف ة الشباب إاا جمعنا هات ن الف ت ن.وأق  خب   

 الجنسية: -4

 جدول رقم: نسبة املشاركة حسب الجنسية

 النسبة عدد املشاركين البلد

 1242 422 الجزائر

 1042 249 قطر

 942 123 لبنان

 942 122 األردن

 2142 422 السعودية

 242 100 املغرب
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 46. .12 الكويت

 1442 224 موريتانيا

 122 10.4 املجموع

 

نالحظظظظظظظظ  مظظظظظظظظن أظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظدول أعظظظظظظظظالو أن عينظظظظظظظظة الكويظظظظظظظظت أصظظظظظظظظغر عينظظظظظظظظة و لظظظظظظظظ  راجظظظظظظظظع ل ظظظظظظظظعوبة جمظظظظظظظظع البيانظظظظظظظظات مظظظظظظظظن 

املجتمظظظظظظظظع الكظظظظظظظظويبل بظظظظظظظظل فظظظظظظظظي معدظظظظظظظظم البلظظظظظظظظدان العربيظظظظظظظظة املشظظظظظظظظاركة فظظظظظظظظي الدراسظظظظظظظظة أاصظظظظظظظظة وأن مجتمظظظظظظظظع الدراسظظظظظظظظة لظظظظظظظظ س 

أن يكظظظظظظظظظظظظظون املشظظظظظظظظظظظظظاركون واملشظظظظظظظظظظظظظار ات مظظظظظظظظظظظظظو  ين ومو  ظظظظظظظظظظظظظات مظظظظظظظظظظظظظن م تلظظظظظظظظظظظظظ   مجتمعظظظظظظظظظظظظظا االبيظظظظظظظظظظظظظا بظظظظظظظظظظظظظل حرصظظظظظظظظظظظظظنا ع ظظظظظظظظظظظظظ 

القطاعظظظظظظظظظات4 ولكننظظظظظظظظظا لظظظظظظظظظم نسظظظظظظظظظتطع تمليظظظظظظظظظل ال ئظظظظظظظظظات امل نيظظظظظظظظظة والتعليميظظظظظظظظظة وفئظظظظظظظظظات السظظظظظظظظظن وأنظظظظظظظظظواع امل سسظظظظظظظظظات تملظظظظظظظظظيال 

 صادقا4

 املستويات التعليمية: -3

 جدول رقم: املستويات التعليمية للمشاركين في الدراسة

 النسبة املستوى التعليمي

 149 اإلبتدائي

 .44 املتوسط

 1241 اللانوي 

 1.40 دبلوم

 0042 ش ادة جامعية

 446 آأر

 122 املجموع

 

نالحظظظظظظظظ  مظظظظظظظظن البيانظظظظظظظظات أعظظظظظظظظالو أن نسظظظظظظظظبة حملظظظظظظظظة الشظظظظظظظظ ادات الجامعيظظظظظظظظة أع ظظظظظظظظ  النسظظظظظظظظب املشظظظظظظظظاركة فظظظظظظظظي الدراسظظظظظظظظة تل  ظظظظظظظظا 

التعليميظظظظظظظظة الظظظظظظظدنيا )اإلبتظظظظظظظظدائي واملتوسظظظظظظظظط( املسظظظظظظظتويات  وي املسظظظظظظظظتوى اللظظظظظظظانوي والظظظظظظظظدبلوم ممظظظظظظظا  ع ظظظظظظظظل أن  ة  وي نسظظظظظظظب

 ب  ة جيدة في هذو العينة4 ينغير مملل
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 توزيع املشاركين حسب نوع أو ملكية امل سسات: -0

 جدول رقم: توزيع املشاركين حسب ملكية )نوع( امل سسات البل  شتغلون ف  ا

 النسبة نوع امل سسة

 0240 قطاع حكومي

 242 قطاع ن   حكومي

 2340 أه ي )أاص( وا لقطاع 

 41. قطاع أه ي )أجنبل(

 122 املجموع

 

(   شظظظظظظظظظتغلون فظظظظظظظظي القطظظظظظظظظاع الحكظظظظظظظظظومي وهظظظظظظظظو اليظظظظظظظظزال أك ظظظظظظظظظر %0240نالحظظظظظظظظ  أن أغلبيظظظظظظظظة املشظظظظظظظظاركين فظظظظظظظظظي هظظظظظظظظذو الدراسظظظظظظظظة )

نالحظظظظظظظظظظظ  أن املشظظظظظظظظظظظتغلين فظظظظظظظظظظظي القطظظظظظظظظظظظاع األه ظظظظظظظظظظظي )الظظظظظظظظظظظوا ل(  القطاعظظظظظظظظظظظات املشظظظظظظظظظظظغلة فظظظظظظظظظظظي مجمظظظظظظظظظظظل البلظظظظظظظظظظظدان العربيظظظظظظظظظظظة كما

وهظظظظظظظظظي نسظظظظظظظظظبة معقولظظظظظظظظظة ممظظظظظظظظظا يظظظظظظظظظدف نا   ظظظظظظظظظ  القظظظظظظظظظول أن ال ئظظظظظظظظظات املشظظظظظظظظظاركة موزعظظظظظظظظظة ع ظظظظظظظظظ  عظظظظظظظظظدة  %2340يمللظظظظظظظظظون نسظظظظظظظظظبة 

 قطاعات بنسب تكاد تكون متوازنة و ن لم تكن ممللة تمليال صادقا ل ذو القطاعات4

 حجم امل سسات املشاركة: -.

 جدول رقم: توزيع املشاركين حسب أحجام امل سسات )عدد املد ين( البل  شتغلون ف  ا4

 النسبة العدد

 42. مو  ين 12أقل من 

12- 02 1643 

01 – 122 1.42 

121 – 202 1142 

201 – 022 1241 

 4041 022أكثر من 

 122 املجموع
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هظظظظظظذو الدراسظظظظظظة  شظظظظظظتغلون فظظظظظظي م سسظظظظظظات كبيظظظظظظرة ال جظظظظظظم أي نالحظظظظظظ  أن أغلبيظظظظظظة املظظظظظظو  ين واملو  ظظظظظظات املشظظظظظظاركين فظظظظظظي 

مو  ظظظظظظظظظظاأ وهظظظظظظظظظظذا ألن أغلظظظظظظظظظظب املشظظظظظظظظظظاركين  شظظظظظظظظظظتغلون فظظظظظظظظظظي القطاعظظظظظظظظظظات الحكوميظظظظظظظظظظةأ وهظظظظظظظظظظي  022أن ظظظظظظظظظظا مشظظظظظظظظظظغل أكثظظظظظظظظظظر مظظظظظظظظظظن 

قطاعظظظظظظظظظظات مشظظظظظظظظظظغل أعظظظظظظظظظظدادا كبيظظظظظظظظظظرة مظظظظظظظظظظن املظظظظظظظظظظو  ين واملو  ظظظظظظظظظظات4 ولكظظظظظظظظظظن امل سسظظظظظظظظظظات ال ظظظظظظظظظظغيرة واملتوسظظظظظظظظظظطة ممللظظظظظظظظظظة 

 بنسب ال بأس ب ا4

 :أنشطة امل سساتع املشاركين حسب توزي -9

 

 جدول رقم: توزيع املشاركين حسب نوع نشاط امل سسة البل  شتغلون ف  ا4

 النسبة نشاط امل سسة 

 .194  دارة

 4246 أدمات

 .114 بترول وغاز

 .24 ات االت

 .44 صناعة

 946 تجارة

 243 نقل

 2040 آأر

 122 املجموع

 

الخظظظظظظظظدمات ثظظظظظظظظم فظظظظظظظظي اإلدارة وأاصظظظظظظظظة أن معدم ظظظظظظظظم  شظظظظظظظظتغل فظظظظظظظظي نالحظظظظظظظظ  أن أغلبيظظظظظظظظة املشظظظظظظظظاركين  شظظظظظظظظتغلون فظظظظظظظظي قطظظظظظظظظاع 

( لظظظظظظم %2040القطظظظظظاع الحكظظظظظظومي ويظظظظظظأمي قطظظظظظاع البتظظظظظظرول والغظظظظظظاز فظظظظظي املرتبظظظظظظة اللاللظظظظظظة ب نمظظظظظا هنظظظظظظا  نسظظظظظظبة عاليظظظظظة نسظظظظظظ يا )

 تحدد نوع نشاط امل سسة البل مشتغل ف  ا4

 توزيع املشاركين ع   ال يكل التنديمي: -6

( في الدراسة مو  ون عاديون  وأن النسب الباقية %0.44نالح  في الجدول أدناو أن أغلب املشاركين )

جيدا بما فيه  تتوزع ع   ال يكل التنديمي بطريقة هرمية4 ويبدو أن أغلب املستويات ال رمية ممللة تمليال 

مشغل و ائ   %34ال تقل عن 4 وهذا يجعلنا مطوئنين أن نسبة %1244اإلدارة العليا حيث بلغت النسبة 

 ف  ا مس ولية  شرافية أو قيادية4  
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 جدول رقم: توزيع املشاركين حسب رتب م ع   ال يكل التنديمي4

 النسبة الرتبة في ال يكل التدييمي

 1244  دارة عليا

 1342  دارة وسطى

 1942  دارة دنيا )س   (

 0.44 مو   )ة(

 122 املجموع

 

 الشغل:األقدمية في  -2

نع ظظظظظظظظظل ب ظظظظظظظظظذا املتغيظظظظظظظظظر عظظظظظظظظظدد سظظظظظظظظظنوات الخدمظظظظظظظظظة البظظظظظظظظظل ق ظظظظظظظظظاها املو ظظظظظظظظظ  أو املو  ظظظظظظظظظة فظظظظظظظظظي الشظظظظظظظظظغل سظظظظظظظظظوا  فظظظظظظظظظي و ي تظظظظظظظظظه 

 الحالية أو في و ائ  سابقة4

 جدول رقم: مجموع سنوات أدمة املشاركين في الو ائ  الحالية أو السابقة

 سنواس ال دمة ي  الوظيفية ال الية والساب ة ال سبة

أشير 7أق  م   7.2  

شيرا 92 – 7 90.9  

سنواس 2 – 9 27.6  

سنواس 6 – 6 91.9  

سنة 99 – 2 90.2  

سنة 97 – 92 2.6  

سنة 91 – 97 7.0  

سنة 20أ أل  م   92.2  

 امللمو  900
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 جنس املس ول املباشر -12

 جدول رقم: توزيع املشاركين في الدراسة حسب جنس املس ول املباشر عل  م4

 النسبة جنس املس ول املباشر

 9144  كر

 2649 أنثى

 122 املجموع

 

فظظظظظظظظظي  %91نالحظظظظظظظظ  أن الظظظظظظظظظذكور اليزالظظظظظظظظظون يمللظظظظظظظظظون أغلبيظظظظظظظظة املسظظظظظظظظظ ولين فظظظظظظظظظي البلظظظظظظظظظدان العربيظظظظظظظظة و لظظظظظظظظظ  بنسظظظظظظظظظبة 

فظظظظظظي مراكظظظظظظز املسظظظظظظ ولية بامل سسظظظظظظات بالبلظظظظظظدان العربيظظظظظظة  %2649هظظظظظظذو الدراسظظظظظظة4 ولكظظظظظظن تمليظظظظظظل اإلنظظظظظظا  بنسظظظظظظبة 

 وضعية املرأة العربية في مراكز القرارات4 ل ست نسبة من   ة بل نسبة تدل ع   تطور 

 

 تحليل البيانات والنتائج

   االتجاهات نحو قيادة املرأة حسب عامل الجنسية:

ألخرررررررررر  ف ررررررررررر  عامررررررررررة عرررررررررر  هرررررررررر ع  قمنررررررررررا تحليرررررررررر  هرررررررررر ا العنرررررررررروان بدراسررررررررررة إجابرررررررررراس املشررررررررررار  ن عرررررررررر  كرررررررررر  ف ررررررررررراس اإلسررررررررررتبانة

اإلجابررررررررراس. ول رررررررررر  اإلجابررررررررررة النهائيررررررررررة املطروحررررررررررة ب صرررررررررروي تبرررررررررراي  اإلتلاهررررررررراس نحررررررررررو املرررررررررررأ  يرررررررررر  مرا ررررررررررز ال يرررررررررراد  بالبلرررررررررردان 

العربيرررررررررة يلررررررررراب عنهرررررررررا بصرررررررررفة أد  عنرررررررررد ال يرررررررررا  بتحليررررررررر  التبررررررررراي  للمو نررررررررراس األرعرررررررررة املشرررررررررار إليهرررررررررا أعررررررررر ع باإل رررررررررافة إ ررررررررر  

 مللمو  املكوناس األر عة ونسمي  )اإلتلاع العا  . تحلي  التباي  للمكون اإلجما   أو 
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 تحليل النتائج حسب الجنس )النوع(: -

 
 

 

 :ت  يل األنثى كمس ول مباشر -1

يكرررررررررررون مسررررررررررررولي  املباشرررررررررررر أن رررررررررررة ب نمرررررررررررا عار رررررررررررت الف رررررررررررر  أن مررررررررررر  اإلنرررررررررررامل يفضرررررررررررل   %60.9بررررررررررر ن تحليررررررررررر  البيانررررررررررراس أن 

مررررررررررررنهم يفضررررررررررررلون أن يكررررررررررررون مسررررررررررررروليم  %62.1بال سررررررررررررة للرررررررررررر كور، فررررررررررررون و . %22.7أمررررررررررررا نسرررررررررررربة ال يرررررررررررراد فبلغررررررررررررت  .29.9%

  و رررررررررر  نسرررررررررربة أع رررررررررر  مرررررررررر  نسرررررررررربة %22.2يرررررررررر  حرررررررررر ن بلغررررررررررت نسرررررررررربة املحايرررررررررردي   %26.1املباشررررررررررر أن ررررررررررة ب نمررررررررررا عررررررررررار  الررررررررررك 

 .املعار  ن
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و رررررررر   6.62= مر ررررررررع ب  سررررررررون  أن الفررررررررر  برررررررر ن الج سرررررررر ن او د لررررررررة احصررررررررائية حيرررررررر  كررررررررايكرررررررراي )مر ررررررررع كرررررررراي وبرررررررر ن تحليرررررررر  

. وي حرررررررررررا أن الفرررررررررررر  لصرررررررررررال  الررررررررررر كور أي أن الررررررررررر كور يفضرررررررررررلون األن رررررررررررة  مسررررررررررررول مباشرررررررررررر أ ألررررررررررر  ممرررررررررررا 0.07 دالرررررررررررة عنرررررررررررد

 فما تفس   الك؟ فض  اإلنامل الك.ت

لررررررم ي برررررر وا إدار  وقيرررررراد  ال سرررررراء ب نمررررررا خبرررررر وا معمميررررررم  قررررررد يرجررررررع تفضرررررري  الرررررر كور ل نررررررامل يرررررر  مر ررررررز املسرررررررولية لكررررررون 

قرررررررررد يريرررررررررد هررررررررر ا التفسررررررررر   ارتفرررررررررا  نسررررررررربة املحايررررررررردي  عنرررررررررد كررررررررر  مررررررررر  الررررررررر كور . وممرررررررررا سررررررررروء إدار  الرجرررررررررال فرررررررررنرادوا التغي ررررررررر 

  وهاترررررررران ال سررررررررلتان ن رررررررر  من فضررررررررتان. وقررررررررد %22.7وعنررررررررد اإلنررررررررامل  %22.2واإلنررررررررامل حيرررررررر  بلغررررررررت ال سرررررررربة عنررررررررد الرررررررر كور 

يرجررررررررع ارتفررررررررا  نسرررررررربة املحايرررررررردي  إ رررررررر  قلررررررررة خبرررررررر   نسرررررررربة   بررررررررن  لهررررررررا مرررررررر  املشررررررررار  ن واملشرررررررراركاس يرررررررر  الدراسررررررررة بمو ررررررررو  

 وقياد  اإلنامل ي  املرسساس العربية. إدار 

      قبول األنثى كمس ول مباشر: -2

أما نسبة ال ياد  %22.2ب نما بلغت نسبة املعار اس  %70.7بلغت نسبة اإلنامل اللوا   ي بل  األن ة  مسرول مبلشر  

.%22.7واملحايدي   %22.6ب نما نسبة املعار  ن  %62. وبال سبة لل  رو، فون نسبة املواف  ن %97ف   حوا     

و رررررررر  دالررررررررة  92.79)ب  سررررررررون كرررررررراي  أن الفررررررررر  برررررررر ن الج سرررررررر ن او د لررررررررة احصررررررررائية حيرررررررر  كرررررررراي= مر ررررررررع كرررررررراي وبرررررررر ن تحليرررررررر  

ممررررررررا ي برررررررر  األن ة  مسرررررررررول مباشررررررررر أ ألرررررررر  اإلنررررررررامل ي رررررررربل  بررررررررأي أن  اإلنررررررررامل،لصررررررررال  هنررررررررا . وي حررررررررا أن الفررررررررر  0.009عنرررررررد 

 ب  ال كور.

 مع النتيلة األو   املتعل ة بالتفضي  ف ي  يفسر الك؟وتبدو ه ع النتيلة متناقضة 

قررررررررد يررجررررررررع هرررررررر ا التنرررررررراق  المرررررررراهري إ رررررررر  مررررررررا اسرررررررر ة   علررررررررم الررررررررنفو "التنررررررررافر املعريرررررررر " أو "التنرررررررراق  املعريرررررررر " إا قررررررررد 

يفضرررررررر   رررررررر   شرررررررر  ا مررررررررا ع رررررررر  مسررررررررتول املشرررررررراعر )العواطرررررررر  ، ول نرررررررر    يتصررررررررر  )فعليررررررررا  ع ررررررررو هرررررررر ع املشرررررررراعر  أي 

السررررررررلوك   يتنرررررررراق  مررررررررع الجانررررررررب الوجرررررررردان . وعليرررررررر ، فالتفضرررررررري  شرررررررر  ء وال بررررررررول شرررررررر  ء آخررررررررر. وقررررررررد أن الجانرررررررب العم رررررررر  )

يرجررررررررررع هرررررررررر ا التنررررررررررافر ألسررررررررررباب إدرا يررررررررررة أو   افيررررررررررة أو لتفاعرررررررررر  العوامرررررررررر  اإلدرا يررررررررررة مررررررررررع العوامرررررررررر  الث افيررررررررررة )اعت رررررررررراداس 

 دي ية، عاداس وت اليد . 
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 :عدم وجود فرق بين الذكور واإلنا  في أسلوب القيادة -4

، ب نمررررررررررررا بلغررررررررررررت نسرررررررررررربة %66.2بلغررررررررررررت نسرررررررررررربة املواف ررررررررررررة ع رررررررررررر  هرررررررررررر ا ا ف رررررررررررر ا  عنررررررررررررد اإلنررررررررررررامل املشرررررررررررراركاس يرررررررررررر  الدراسررررررررررررة 

، ونسررررررررررربة املعار ررررررررررررة %66.7. أمرررررررررررا عنرررررررررررد الرررررررررررر كور، فبلغرررررررررررت نسررررررررررربة املواف رررررررررررة %29.2، ونسررررررررررربة ال يررررررررررراد %22.1املعار رررررررررررة 

 .%29.7، وال ياد 29%

أن معمرررررررررم ملو رررررررررو  ن ررررررررر  دال احصرررررررررائيا ممرررررررررا يررررررررردل ع ررررررررر  أن الفرررررررررر  بررررررررر ن الج سررررررررر ن يررررررررر  هررررررررر ا امر رررررررررع كررررررررراي وبررررررررر ن تحليررررررررر  

 .املشار  ن واملشاركاس يتف ون ع   "عد  وجود فر  ب ن ال كور واإلنامل ي  أسلوب ال ياد "

 

 من الذكور في مراكز القيادة: فعاليةاإلنا  أكثر  -3

ب نمررررررا لررررررم  %67.2بلغررررررت نسرررررربة الرررررر كور املررررررواف  ن ع رررررر  كررررررون اإلنررررررامل أ ألرررررر  فعاليررررررة مرررررر  الرررررر كور يرررررر  مرا ررررررز ال يرررررراد  نسرررررربة 

ب نمرررررررررا  ررررررررر  عنرررررررررد  %27.2عنرررررررررد اإلنرررررررررامل. أمرررررررررا نسررررررررربة املعار رررررررررة عنرررررررررد الررررررررر كور فلرررررررررم تتلررررررررراوز  %26.6تتلرررررررراوز هررررررررر ع ال سررررررررربة 

 . %29.6   عند اإلنامل أق  مما  %26.6ي  ح ن أن نسبة ال ياد عند ال كور  %20.7اإلنامل 
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أن   و 1.76وجررررررررررود فرررررررررر  برررررررررر ن الررررررررر كور واإلنررررررررررامل املشررررررررررار  ن يررررررررر  الدراسررررررررررة حيررررررررر  قيمررررررررررة كرررررررررراي= مر رررررررررع كرررررررررراي ويبررررررررر ن تحليرررررررررر  

مرررررررر  الرررررررر كور يررررررررر   فعاليررررررررةلصررررررررال  الررررررررر كور  أي أن الرررررررر كور اعت رررررررردون أن اإلنررررررررامل أ ألررررررررر   0.09احصررررررررائيا عنررررررررد  الفررررررررر  دال 

  .مرا ز ال ياد 

وقررررررررد  عتبرررررررر  هرررررررر ع النتيلررررررررة مفاجررررررررن  يرررررررر  ملتمعرررررررراس  عتبرررررررر  "اكوريررررررررة". ولربمررررررررا تفسررررررررر هرررررررر ع النتيلررررررررة ع رررررررر   رررررررروء التغ رررررررر اس 

ال رررررر  حررررررد ت يرررررر  البلرررررردان العربيررررررة حيرررررر  تولررررررت ال سرررررراء مناصررررررب  ث رررررر   ون  رررررر  فيهررررررا  ررررررم نرررررر  هرررررر ع النتررررررائ  تتفررررررم مررررررع مررررررا 

س ال ديثرررررررررة مثررررررررر  دراسررررررررراس ااغ ررررررررر  وكررررررررراري توصررررررررر  إليررررررررر   ث ررررررررر  مررررررررر  البررررررررراحث ن الررررررررر ي  أشررررررررررنا إلررررررررريهم يررررررررر  مراجعرررررررررة الدراسرررررررررا

  . 2099  و زنغر )2002)

 
 

 

 اإلنا  في مراكز القيادة أقل مسلطا من الذكور: -0

و  %62.2بلغررررررررت نسرررررررربة املشرررررررراركاس واملشررررررررار  ن املررررررررواف  ن ع رررررررر  أن اإلنررررررررامل أقرررررررر   سررررررررلطا يرررررررر  مرا ررررررررز ال يرررررررراد  مرررررررر  الرررررررر كور 

. والفررررررررررررو  ن ررررررررررر  دالرررررررررررة بررررررررررر ن %29.6، ونسررررررررررربة املعار ررررررررررر ن %22.2ع ررررررررررر  التررررررررررروا   ب نمرررررررررررا كانرررررررررررت نسررررررررررربة املعار ررررررررررراس  69.7%
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يلابيرررررررررة عنرررررررررد الررررررررر كور الررررررررروراد  أعررررررررر ع نحرررررررررو الررررررررر كور واإلنرررررررررامل. ولعررررررررر  هررررررررر ع النتيلرررررررررة تفسرررررررررر إ ررررررررر  حرررررررررد مرررررررررا ا تلاهررررررررراس اإل 

وبامل ابررررررر ، هررررررر  اإلنرررررررامل يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد  حيررررررر  يررررررررل الررررررر كور أن اإلنرررررررامل أقررررررر   سرررررررلطا مررررررر  الررررررر كور يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد . 

 يم   ا ست تا  أن ال كور أ أل   سلطا م  اإلنامل ي  مرا ز ال ياد  أ  أن املو و  ل و له ع اللساطة؟

 

 
 

 

 

 

 : عاملن املو  ات أسوأ من معاملة القادة للذكور ل ناإلنا  في مراكز القيادة  -.

بلغرررررررررت نسررررررررربة ، و مرررررررررنه  %26.9مررررررررر  املشررررررررراركاس يرررررررر  الدراسرررررررررة هررررررررر ع الف رررررررررر  ب نمررررررررا واف رررررررررت عليهرررررررررا نسرررررررربة  %69.7عار ررررررررت 

ووقررررررررر   ،%22.9مرررررررررنهم ع ررررررررر  الف رررررررررر  ب نمرررررررررا عار ررررررررريا  %22.2 . أمرررررررررا بال سررررررررربة للررررررررر كور، ف رررررررررد وافرررررررررم%26.6ال يررررررررراد بيرررررررررنه  

 . ول   الفرو  ب ن ال كور واإلنامل ي  ه ع الف ر  ن   دالة احصائيا. %26ع   ال ياد ما نسلت  
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ورنررررررررم أننررررررررا ن حرررررررررا أن األنلبيررررررررة قرررررررررد عار ررررررررت هرررررررر ع الف رررررررررر  إ  أننررررررررا ن حرررررررررا أن نسرررررررربة املواف ررررررررة عليهرررررررررا خاصررررررررة اإلنرررررررررامل 

 أنهررررررا اعررررررامل  مرررررر  ال سرررررراء يرررررر  مرا ررررررز ال يرررررراد  أسررررررو ن رررررر  من فضررررررة ممررررررا يرررررردل ع رررررر  اعت رررررراد نسرررررربة   بررررررن  لهررررررا مرررررر  اإلنررررررامل أ

 .ي  مرا ز ال ياد  )املسرولون  ال كور ب   ي مما اعامل

 
 

 

 اإلنا  في مراكز القيادة  عاملن املو  ين )الذكور( أحسن من معاملة القادة الذكور ل م: -6

، ووقرررررررررر  ع رررررررررر  ال يررررررررررا مررررررررررا %29.6مرررررررررر  املشررررررررررار  ن )الرررررررررر كور  يرررررررررر  الدراسررررررررررة وعار رررررررررريا  %29.6وافررررررررررم ع رررررررررر  هرررررررررر ع الف ررررررررررر  

وعار رررررررررررررتها نسررررررررررررربة  %26.7. أمرررررررررررررا اإلنرررررررررررررامل املشررررررررررررراركاس يررررررررررررر  الدراسرررررررررررررة ف رررررررررررررد واف رررررررررررررت ع ررررررررررررر  هررررررررررررر ع الف رررررررررررررر  %27.1نسرررررررررررررلت  

 منه . %22.2، ووق  ع   ال ياد ما نسلت  27.6%

  والرررررررك لصرررررررال  اإلنرررررررامل 0.09و ررررررر  دالرررررررة عنرررررررد  99.27والفررررررررو  بررررررر ن الررررررر كور واإلنرررررررامل دالرررررررة احصرررررررائيا حيررررررر  كررررررراي مر رررررررع= 

أي أن اإلنرررررررامل اعت ررررررردن أن ال سررررررراء يررررررر  مرا رررررررز ال يررررررراد  اعرررررررامل  املررررررروظف ن الررررررر كور أحسررررررر  ممرررررررا اعررررررراملون بررررررر  مررررررر  طررررررررر  

 ال اد  ال كور. 
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 اإلنا  في مراكز القيادة ال يميزن في املعاملة بين املو  ات واملو  ين: -6

. أمررررررررررررا %26.2أمررررررررررررا املحايرررررررررررداس ف سرررررررررررربته   %22.2مرررررررررررر  املشرررررررررررراركاس ع ررررررررررر  هرررررررررررر ع الف ررررررررررررر  ب نمرررررررررررا عار ررررررررررررتها  %66.7واف رررررررررررت 

. %26ب نمرررررررررررررا املعار رررررررررررررون لرررررررررررررم يتلررررررررررررراوزوا  %26.7، واملحايررررررررررررردون %27.7املواف رررررررررررررون مررررررررررررر  املشرررررررررررررار  ن الررررررررررررر كور ف سررررررررررررربتهم 

، واحتمرررررررال ال طررررررررن   يتلرررررررراوز 29.20والفررررررررو  برررررررر ن الررررررر كور واإلنررررررررامل دالررررررررة احصرررررررائيا لصررررررررال  اإلنررررررررامل حيررررررر  كرررررررراي مر ررررررررع= 

. ون حررررررا هنررررررا ارتفررررررا  نسرررررربة املحايررررررردي  ممررررررا قررررررد يفسررررررر بعرررررررد خبرررررر   معاملررررررة اإلنررررررامل يررررررر  مرا ررررررز ال يرررررراد  مرررررر  حيررررررر  0.009

 التمي   ب ن ال كور واإلنامل )املوظف ن واملوظفاس .
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 اإلنا  في مراكز القيادة أكثر اهتماما باملشاعر أثنا  الشغل من الذكور: -2

. أما ال كور املشاركون ي  الدراسة %26.6م  املشاركاس ي  الدراسة واف   ع   ه ع الف ر  ب نما عرا تها نسبة  62.6%

مما   يدل  . وي حا هنا أن نسبة املعار ة عند ال كور عالية نسليا%21.7وعار يا  %27.2ف د واف وا عليها ب سبة 

م  ال كور"   اهتماما باملشاعر أ ناء الشغ  ن "اإلنامل ي  مرا ز ال ياد  أ أل  ع   اعت اد نسبة   بن  لها م  املشار  ن أ

إلحصائ  وه ا ع و ا تلاع السائد أن اإلنامل أ أل  اهتماما باملشاعر م  الرجال أ ناء الشغ  أو العم . ويب ن التحلي  ا

.0.09، و   دالة عند 61.7الفرو  ب ن ال كور واإلنامل دالة احصائيا لصال  اإلنامل حي  كاي مر ع=  أن  
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 اإلنا  في مراكز القيادة أحسن من الذكور في ات ا  القرارات ال امة املرتبطة بالشغل: -90 

، %26.6ب نمرررررررررررررا عار رررررررررررررتها نسررررررررررررربة  %22.6لررررررررررررم تتلررررررررررررراوز نسررررررررررررربة املواف رررررررررررررة ع رررررررررررر  هررررررررررررر ع الف رررررررررررررر  عنرررررررررررررد املشرررررررررررراركاس  نسررررررررررررربة 

. أمررررررررا بال سرررررررربة للمشررررررررار  ن، ف ررررررررد وافررررررررم ع رررررررر  هرررررررر ع %22.1ووقفررررررررت نسرررررررربة   بررررررررن  لهررررررررا مرررررررر  املشرررررررراركاس موقرررررررر  ال يرررررررراد 

 .%20ف  ، ووق  موق  ال ياد منها حوا   %22، وعار يا %62.9الف ر  

وي حررررررررا أن الفرررررررررو  برررررررر ن الرررررررر كور واإلنررررررررامل املشرررررررررار  ن يرررررررر  الدراسررررررررة ن رررررررر  دالررررررررة احصرررررررررائيا. ولعرررررررر  هرررررررر ا راجررررررررع إ رررررررر  نسررررررررربة 

متسرررررررراوية. وي حررررررررا أيضررررررررا أن نسرررررررربة الرررررررر كور املررررررررواف  ن أع رررررررر   العاليررررررررة نسررررررررليا عنررررررررد الطرررررررررف ن وال رررررررر  تكرررررررراد تكررررررررون ل يرررررررراد ا
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ولعرررررررر  ارتفررررررررا  نسرررررررربة ال يرررررررراد يرررررررر  هرررررررر ع الف ررررررررر  عنررررررررد الج سرررررررر ن راجررررررررع لعررررررررد  التن ررررررررد مرررررررر   مرررررررر  نسرررررررربة اإلنررررررررامل املواف رررررررراس.

 ارتبا  جود  ال راراس بالج و، ولعد  توفر أدلة ع   ترجيح طر  ع   آخر.

 بانجاز أهداف املندمة )امل سسة( من الذكور: اإلنا  في مراكز القيادة أكثر اهتماما -11

. أمررررررررررا نسرررررررررربة %22.6  شررررررررررك  املعار رررررررررراس نسرررررررررربةب نمررررررررررا  %60.7ع رررررررررر  هرررررررررر ع الف ررررررررررر   اسبلغررررررررررت نسرررررررررربة املشرررررررررراركاس املواف رررررررررر

. أمرررررررررا نسررررررررربة ال يررررررررراد ف رررررررررد بلغرررررررررت عنرررررررررد املشرررررررررار  ن %29.7 ، ونسررررررررربة املعار ررررررررر ن%26.2 ف ررررررررر  املواف رررررررررة عنرررررررررد املشرررررررررار  ن

 شاركاس. وي حا عد  وجود فرو  جوهرية ب ن ال كور واإلنامل ي  ه ع الن طة. عند امل %27.6 و  %29حوا   
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 اإلنا  في مراكز القيادة أكثر معاونا من الذكور: -12

4 أمظظظظظظا نسظظظظظظبة املوافقظظظظظظة عظظظظظظن %4443ب نمظظظظظظا عارضظظظظظظ  ا  %32بلغظظظظظظت نسظظظظظظبة املشظظظظظظار ات الالئظظظظظظي وافقظظظظظظن ع ظظظظظظ  هظظظظظظذو ال قظظظظظظرة 

ويالحظظظظظظظظظظظظظظظ  أن ال ظظظظظظظظظظظظظظظروق بظظظظظظظظظظظظظظظين  4%4144  ونسظظظظظظظظظظظظظظظبة الحيظظظظظظظظظظظظظظظاد %.424ونسظظظظظظظظظظظظظظظبة املعارضظظظظظظظظظظظظظظظة   %.4املشظظظظظظظظظظظظظظظاركين  فكانظظظظظظظظظظظظظظظت 

 الجنسيين غير دالة اح ائيا4 
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 اإلنا  في مراكز القيادة ي وضن السلطة )القرار( أكثر من الذكور: -14

مظظظظظظظظن املشظظظظظظظظاركين الظظظظظظظظذكور فظظظظظظظظي الدراسظظظظظظظظة ب نمظظظظظظظظا لظظظظظظظظم تتجظظظظظظظظاوز نسظظظظظظظظبة املوافقظظظظظظظظة عنظظظظظظظظد  %4042وافظظظظظظظظه ع ظظظظظظظظ  هظظظظظظظظذو ال قظظظظظظظظرة 

4 %4641وعنظظظظظظظظظظظظظد املشظظظظظظظظظظظظظار ات نسظظظظظظظظظظظظظبة  %44949 أمظظظظظظظظظظظظظا نسظظظظظظظظظظظظظبة الحيظظظظظظظظظظظظظاد  فبلغظظظظظظظظظظظظظت عنظظظظظظظظظظظظظد املشظظظظظظظظظظظظظاركين %4246املشظظظظظظظظظظظظظار ات 

ويالحظظظظظظ  أن ال ظظظظظظروق بظظظظظظين الجنسظظظظظظين غيظظظظظظر دالظظظظظظة اح ظظظظظظائيا رغظظظظظظم أن نسظظظظظظبة املوافقظظظظظظة عنظظظظظظد الظظظظظظذكور )املشظظظظظظاركين( أع ظظظظظظ  

 الجنسين4ساوية عند نسبة الحياد أن تكون متتكاد من النسبة عند اإلنا  )املشار ات(4 و 

وقظظظظظد نسظظظظظظتنتج مظظظظظن هظظظظظظذو النتيجظظظظظة أن اإلنظظظظظظا  و ن كظظظظظن أقظظظظظظل مسظظظظظلطا مظظظظظظن الرجظظظظظال فظظظظظظي مراكظظظظظز القظظظظظظرارات فظظظظظال  ع ظظظظظظل هظظظظظظذا 

 بال رورة أن ن ي وضن السلطة أكثر من الذكور4
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 أثه في اإلنا   في مراكز القيادة أكثر مما أثه في الذكور: -13

عنظظظظظظد  %4941ب نمظظظظظظا لظظظظظظم تتجظظظظظظاوز نسظظظظظظبة  %4240املشظظظظظظاركين )الظظظظظظذكور( بلغظظظظظظت نسظظظظظظبة املوافقظظظظظظة ع ظظظظظظ  هظظظظظظذو ال قظظظظظظرة عنظظظظظظد 

فظظظظظظظي حظظظظظظظين أن نسظظظظظظظبة الحيظظظظظظظاد  %2042املشظظظظظظظار ات4 أمظظظظظظظا نسظظظظظظظبة املعارضظظظظظظظة عنظظظظظظظد املشظظظظظظظاركين ف ظظظظظظظل من   ظظظظظظظة لظظظظظظظم تتجظظظظظظظاوز 

وهظظظظظظظظي تكظظظظظظظاد مسظظظظظظظظاوي نسظظظظظظظظبة  %.44.4 أمظظظظظظظظا نسظظظظظظظظبة املعارضظظظظظظظة عنظظظظظظظظد املشظظظظظظظار ات فبلغظظظظظظظظت %.434عاليظظظظظظظة نسظظظظظظظظ يا    بلغظظظظظظظت 

 4%4244نما  انت نسبة الحياد عالية نس يا اي ا    بلغت املوافقة لدي ن ب 

ويالحظظظظظظظ  عظظظظظظظدم وجظظظظظظظود فظظظظظظظروق دالظظظظظظظة اح ظظظظظظظائيا بظظظظظظظين الجنسظظظظظظظين و ن  انظظظظظظظت نسظظظظظظظبة اللقظظظظظظظة فظظظظظظظي املظظظظظظظرأة فظظظظظظظي مراكظظظظظظظز القيظظظظظظظادة 

 أع   عند الرجال مما هو عليه الحال عند النسا 4
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 حسب الجنسية: نحو املرأة في مراكز القيادةدراسة ال روق بين البلدان العربية في مكونات االتجاو 

  تحليل التباين:

فروقظظظظظظظظظا  ات داللظظظظظظظظة اح ظظظظظظظظظائية بظظظظظظظظين البلظظظظظظظظدان العربيظظظظظظظظظة فظظظظظظظظي املكونظظظظظظظظظات األر عظظظظظظظظة البظظظظظظظظظل   بظظظظظظظظين تحليظظظظظظظظل التبظظظظظظظظظاين أن هنظظظظظظظظا

كمظظظظظظا يو ظظظظظظ   لظظظظظظ  الجظظظظظظدول قويظظظظظظة  مشظظظظظظكل اإلتجظظظظظظاو نحظظظظظظو املظظظظظظرأة العربيظظظظظظة فظظظظظظي مراكظظظظظظز القيظظظظظظادة و لظظظظظظ  بداللظظظظظظة اح ظظظظظظائية 

 التا ي:

 الداللة قيمة ف درجة الحرية املكونات

 24221 409. 9 1املكون 

 24221 12490 9 2املكون 

 24221 .4942 9 4املكون 

 24221 .240 9 3املكون 

 

وبظظظظظظظين تحليظظظظظظظل التبظظظظظظظاين أي ظظظظظظظا أن هنظظظظظظظا  فروقظظظظظظظا جوهريظظظظظظظة بظظظظظظظين البلظظظظظظظدان العربيظظظظظظظة املشظظظظظظظاركة فظظظظظظظي الدراسظظظظظظظة فظظظظظظظي مجمظظظظظظظل 

 4 24221(  وهي دالة عند 9)درجة حرية  6402العام( حيث ف=  مكونات اإلتجاو  )اإلتجاو

أ و لظظظظظظ  لكظظظظظظل ودالل  ظظظظظظا وفيمظظظظظظا ي ظظظظظظي تحليظظظظظظل حسظظظظظظب اأتبظظظظظظار شظظظظظظي يه لدراسظظظظظظة ال ظظظظظظروق بظظظظظظين البلظظظظظظدان العربيظظظظظظة امل تل ظظظظظظة

 4مكون ع   حدة

ة بات ظظظظظظظظظا  املكظظظظظظظظظون األول: ك ظظظظظظظظظا ة املظظظظظظظظظرأة العربيظظظظظظظظظة وفعالي  ظظظظظظظظظا فظظظظظظظظظي مراكظظظظظظظظظز القيظظظظظظظظظادة: ويتكظظظظظظظظظون مظظظظظظظظظن القظظظظظظظظظدرات املتعلقظظظظظظظظظ -1

 القرارات   نجاز األهداف  التعاون  والت ويض4
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بظظظظظظظين تحليظظظظظظظل التبظظظظظظظاين ل تجاهظظظظظظظات فظظظظظظظي املكظظظظظظظون األول أن عنظظظظظظظا  اأتالفظظظظظظظات جوهريظظظظظظظة بظظظظظظظين البلظظظظظظظدان العربيظظظظظظظة اللمانيظظظظظظظة 

4 وبظظظظظظظين اأتبظظظظظظظار  شظظظظظظظ يه  أن هنظظظظظظظا  فروقظظظظظظظا جوهريظظظظظظظة 2421أ وهظظظظظظظي دالظظظظظظظة عنظظظظظظظد 409.املشظظظظظظظاركة فظظظظظظظي الدراسظظظظظظظة حيظظظظظظظث ف= 

4 وأن قطظظظظظظظظظظر 2420ر واألردن فقظظظظظظظظظظط فظظظظظظظظظظي هظظظظظظظظظظذا املكظظظظظظظظظظون ل ظظظظظظظظظظال  األردنأ وأن التبظظظظظظظظظظاين دال اح ظظظظظظظظظظائيا عنظظظظظظظظظظد بظظظظظظظظظين الجزائظظظظظظظظظظ

أ و لظظظظظظظظظ  ل ظظظظظظظظظال  2420  وعظظظظظظظظظن املغظظظظظظظظظرب اأتالفظظظظظظظظظا داال عنظظظظظظظظظد 2421ت تلظظظظظظظظظ  عظظظظظظظظظن األردن اأتالفظظظظظظظظظا داال اح ظظظظظظظظظائيا عنظظظظظظظظظد 

 األردن واملغرب علما بأن عينة املغرب تتكون من اإلنا  فقط4

 و ل  ل ال  موريتانيا4  2421وت تل  موريتانيا عن األردن اأتالفا جوهريا داال عند 

وال ت تلظظظظظظظ   ظظظظظظظل مظظظظظظظن السظظظظظظظعودية والكويظظظظظظظت عظظظظظظظن بظظظظظظظاالي البلظظظظظظظدان العربيظظظظظظظة فظظظظظظظي هظظظظظظظذا اإلتجظظظظظظظاو )املكظظظظظظظون األول(4 ونالحظظظظظظظ  

 انيا  املغرب4البلدان التالية: الجزائر  األردن  قطر  موريت وجودة بينت الجوهرية ماهنا أن اإلأتالف
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 املكون اللاني:  

بظظظظظظظظظين تحليظظظظظظظظظل اأتبظظظظظظظظظار شظظظظظظظظظي يه أن هنظظظظظظظظظا  فروقظظظظظظظظظا جوهريظظظظظظظظظة بظظظظظظظظظين الجزائظظظظظظظظظر واألردن ل ظظظظظظظظظال  األردن باحتمظظظظظظظظظال أطظظظظظظظظظظأ ال 

  كمظظظظظظظا توجظظظظظظد فظظظظظظظروق دالظظظظظظظة بظظظظظظين الجزائظظظظظظظر واملغظظظظظظظرب والكويظظظظظظت وموريتانيظظظظظظظا ل ظظظظظظظال  هظظظظظظذو البلظظظظظظظدان )أل ظظظظظظظا= 2421يتجظظظظظظاوز 

24214) 

(  كمظظظظظظا ت تلظظظظظظ  جوهريظظظظظظا عظظظظظظن 2421مظظظظظظن وموريتانيظظظظظظا ل ظظظظظظال  األأيظظظظظظرة  )أل ظظظظظظا= أمظظظظظظا قطظظظظظظر  فت تلظظظظظظ  جوهريظظظظظظا عظظظظظظن  ظظظظظظل 

 (24204األردن ل ال  األردن )أل ا= 

(  وبظظظظظظظظظظظين لبنظظظظظظظظظظظان واملغظظظظظظظظظظظرب وموريتانيظظظظظظظظظظظا ل ظظظظظظظظظظظال  2420وهنظظظظظظظظظظظا  فظظظظظظظظظظظروق بظظظظظظظظظظظين لبنظظظظظظظظظظظان واألردن ل ظظظظظظظظظظظال  األردن )أل ظظظظظظظظظظظا=   

 (24214هذين البلدين )أل ا= 

(  وبظظظظظظظظظظين األردن ولبنظظظظظظظظظظان ل ظظظظظظظظظظال  2420ر وقطظظظظظظظظظظر ل ظظظظظظظظظظال  األردن )أل ظظظظظظظظظظا= ويتبظظظظظظظظظظاين األردن تباينظظظظظظظظظظا جوهريظظظظظظظظظظا مظظظظظظظظظظع الجزائظظظظظظظظظظ

 (24214األردن )أل ا= 

أمظظظظظا السظظظظظعودية  فظظظظظال ت تلظظظظظظ  اأتالفظظظظظا جوهريظظظظظا مظظظظظع أي بلظظظظظظد عر ظظظظظي فظظظظظي هظظظظظذا املكظظظظظظون ماعظظظظظدا موريتانيظظظظظا حيظظظظظث ال ظظظظظظروق 

 ( ل ال  مويتانيا24204دالة عند )أل ا= 

(4 وي تلظظظظظظظظظظ  2421وت تلظظظظظظظظظ  الكويظظظظظظظظظت اأتالفظظظظظظظظظا جوهريظظظظظظظظظا عظظظظظظظظظن  ظظظظظظظظظل مظظظظظظظظظظن الجزائظظظظظظظظظر ولبنظظظظظظظظظان ل ظظظظظظظظظال  الكويظظظظظظظظظت )أل ظظظظظظظظظا= 

 (24204املغرب اأتالافا جوهريا عن  ل من الجزائر ولبنان ل ال  املغرب )أل ا= 

= ( والسظظظظظظظظعودية )أل ظظظظظظظظا2421وتتبظظظظظظظظاين موريتانيظظظظظظظظا تباينظظظظظظظظا داال اح ظظظظظظظظائيا عظظظظظظظظن  ظظظظظظظظل مظظظظظظظظن الجزائظظظظظظظظر وقطظظظظظظظظر ولبنظظظظظظظظان )أل ظظظظظظظظا= 

24204) 
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ونالحظظظظظ  هنظظظظظا كيظظظظظ  تتبظظظظظاين موريتانيظظظظظا وهظظظظظي البظظظظظل تقظظظظظع فظظظظظي املغظظظظظرب العر ظظظظظي مظظظظظع الجزائظظظظظر البظظظظظل تقظظظظظع فظظظظظي ن ظظظظظس املنطقظظظظظة  

4)لبنظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظان( والشظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظام )قطظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظر( البلظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظدان العربيظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظة البظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظل تقظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظع فظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظي الخلظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظيجبعظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظض ومظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظع 

 

 

 

 

 املكون اللالث: ويتعله باالهتمام باملشاعر في ب ئة العمل )أثنا  الشغل(

نالحظظظظظظظ  مظظظظظظظن أظظظظظظظالل اأتبظظظظظظظار شظظظظظظظي يه أن الجزائظظظظظظظر ت تلظظظظظظظ  جوهريظظظظظظظا عظظظظظظظن لبنظظظظظظظان واألردن واملغظظظظظظظرب وموريتانيظظظظظظظا فظظظظظظظي هظظظظظظظذا 

(4 ونغظظظظظظظظظس السظظظظظظظظظلل  بالنسظظظظظظظظظبة لقطظظظظظظظظظر البظظظظظظظظظل ت تلظظظظظظظظظ  جوهريظظظظظظظظظا عظظظظظظظظظن 2421املكظظظظظظظظظون ل ظظظظظظظظظال  البلظظظظظظظظظدان املظظظظظظظظظذكورة )أل ظظظظظظظظظا= 

جوهريظظظظظظظظظا عظظظظظظظظظن لبنظظظظظظظظظان البلظظظظظظظظظدان البظظظظظظظظظل ت تلظظظظظظظظظ  مع ظظظظظظظظظا الجزائظظظظظظظظظر وبظظظظظظظظظن س نسظظظظظظظظظبة الداللظظظظظظظظظة4 أمظظظظظظظظظا السظظظظظظظظظعودية  فت تلظظظظظظظظظ  
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(أ 2420(  وت تلظظظظظظظظ  كظظظظظظظظذل  جوهريظظظظظظظظا عظظظظظظظظن األردن )أل ظظظظظظظظا= 2421واملغظظظظظظظظرب وموريتانيظظظظظظظظا ل ظظظظظظظظال  هظظظظظظظظذو البلظظظظظظظظدان )أل ظظظظظظظظا= 

 و ل  ل ال  األردن4

ونالحظظظظظظظظ  أن لبنظظظظظظظظان ي تلظظظظظظظظ  اأتالفظظظظظظظظا جوهريظظظظظظظظا فظظظظظظظظي هظظظظظظظظذا املكظظظظظظظظون عظظظظظظظظن الجزائظظظظظظظظر وقطظظظظظظظظر والسظظظظظظظظعودية والكويت)أل ظظظظظظظظا= 

 (أ وال روق ل ال  لبنان24214

(  كمظظظظظظظظظا يتبظظظظظظظظظاين األردن مظظظظظظظظظع السظظظظظظظظظعودية ل ظظظظظظظظظالحه فظظظظظظظظظي 2421األردن عظظظظظظظظظن الجزائظظظظظظظظظر وقطظظظظظظظظظر ل ظظظظظظظظظالحه   )أل ظظظظظظظظظا= ويتبظظظظظظظظظاين 

 (24204ن س املكون املتعله باملشاعر في ب ئة العمل )أل ا= 

(  2421ل ظظظظظظظظال  هظظظظظظظظذو البلظظظظظظظظدان )أل ظظظظظظظظا=  أمظظظظظظظظا السظظظظظظظظعودية فتتبظظظظظظظظاين تباينظظظظظظظظا جوهريظظظظظظظظا عظظظظظظظظن لبنظظظظظظظظان والكويظظظظظظظظت وموريتانيظظظظظظظظا

 (24204عن األردن ل ال  األأير )أل ا= كما تتباين جوهريان 

أمظظظظظظا عينظظظظظظة املغظظظظظظرب املشظظظظظظكلة مظظظظظظن اإلنظظظظظظا  فقظظظظظظط فتتبظظظظظظاين جوهريظظظظظظا مظظظظظظع الجزائظظظظظظر وقطظظظظظظر والسظظظظظظعودية )ل ظظظظظظال  املغظظظظظظرب( 

 (24204(  ب نما تتباين مع األردن ل ال  األأير )أل ا= 2421)أل ا= 

تتبظظظظظظظاين مظظظظظظظع املغظظظظظظظرب ولبنظظظظظظظان وموريتانيظظظظظظظا (  و 2420وتتبظظظظظظظاين الكويظظظظظظظت جوهريظظظظظظظا عظظظظظظظن الجزائظظظظظظظر ل ظظظظظظظال  الكوبظظظظظظظت )أل ظظظظظظظا= 

 (4 ولكن ا ال ت تل  جوهريا عن السعودية وقطر واألردن في هذا املكون24214ل ال  هذو البلدان )أل ا= 

وفظظظظظظظي األأيظظظظظظظر  فظظظظظظظون موريتانيظظظظظظظا تتبظظظظظظظاين جوهريظظظظظظظا مظظظظظظظع الجزائظظظظظظظر وقطظظظظظظظر والسظظظظظظظعودية والكويظظظظظظظت ل ظظظظظظظال  موريتانيظظظظظظظا )أل ظظظظظظظا= 

 4 املغربألردن ولبنان و (  وال تتباين جوهريا مع ا2421
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 في مراكز القيادة مدى ت  يل ا عن الرجلبو العربية املكون الرابع: ويتعله بتقبل املرأة 

( ل ظظظظظظظظال  الجزائظظظظظظظظر  وال تتبظظظظظظظظاين جوهريظظظظظظظظا مظظظظظظظظع 2420ت تلظظظظظظظظ  الجزائظظظظظظظظر فظظظظظظظظي هظظظظظظظظذا املكظظظظظظظظون عظظظظظظظظن األردن والكويظظظظظظظظت )أل ظظظظظظظظا= 

لقطظظظظظظر البظظظظظظظل تتبظظظظظظظاين مظظظظظظظع ن ظظظظظظظس البلظظظظظظظدين )األردن والكويظظظظظظظت( بظظظظظظاالي البلظظظظظظظدان العربيظظظظظظظة4 ويالحظظظظظظظ  ن ظظظظظظظس السظظظظظظظلل  بالنسظظظظظظظبة 

وبظظظظظظظظن س نسظظظظظظظظبة الداللظظظظظظظظة  ول ظظظظظظظظال  قطظظظظظظظظر4 ويتبظظظظظظظظاين لبنظظظظظظظظان أي ظظظظظظظظا ل ظظظظظظظظالحه مظظظظظظظظع ن ظظظظظظظظس البلظظظظظظظظدين )األردن والكويظظظظظظظظت( 

 (24214)أل ا= 

  كمظظظظظظظا (2420وبالنسظظظظظظظبة لظظظظظظظجردن  فيتبظظظظظظظاين جوهريظظظظظظظا عنظظظظظظظت الجزائظظظظظظظر وقطظظظظظظظر وموريتانيظظظظظظظا ل ظظظظظظظال  هظظظظظظظذو البلظظظظظظظدان )أل ظظظظظظظا= 

 (4 2421يتباين مع املغرب ل ال  هذا األأير )أل ا= 
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(  وال ت تلظظظظظظظظظ  عظظظظظظظظظن بقيظظظظظظظظظة البلظظظظظظظظظدان 2421وال تتبظظظظظظظظظاين السظظظظظظظظظعودية جوهريظظظظظظظظظا  ال عظظظظظظظظظن املغظظظظظظظظظرب ل ظظظظظظظظظال  األأيظظظظظظظظظر )أل ظظظظظظظظظا= 

 العربية املشاركة في الدراسة4

بلظظظظظظظظدين  وتتبظظظظظظظظاين ( ل ظظظظظظظظال  هظظظظظظظظذين ال2421ونالحظظظظظظظظ  أن الكويظظظظظظظظت ت تلظظظظظظظظ  جوهريظظظظظظظظا عظظظظظظظظن الجزائظظظظظظظظر وموريتانيظظظظظظظظا )أل ظظظظظظظظا= 

 ( ل ال  هذين البلدين أي ا24214جوهريا كذل  مع املغرب ولبنان )أل ا= 

(  وال ت تلظظظظظظظ  جوهريظظظظظظظا 2420وت تلظظظظظظظ  موريتانيظظظظظظظا فظظظظظظظي هظظظظظظظذا املكظظظظظظظون ل ظظظظظظظالح ا مظظظظظظظع  ظظظظظظظل مظظظظظظظن األردن والكويظظظظظظظت )أل ظظظظظظظا= 

 مع بقية البلدان4  

  وال ي تلظظظظظظظظ  جوهريظظظظظظظان عظظظظظظظظن (2421 ظظظظظظظا= عظظظظظظظن األردن والسظظظظظظظظعودية والكويظظظظظظظت  )ألل ظظظظظظظالحه ويتبظظظظظظظاين املغظظظظظظظرب جوهريظظظظظظظظا 

 4باالي البلدان العربية املشاركة رغم أن عينة املغرب مكونة من اإلنا  فقط

 تحليل اإلتجاو العام )مجمل اإلتجاو(: -

السظظظظظظظت راه اإلتجظظظظظظظاو العظظظظظظظام  قمنظظظظظظظا بجمظظظظظظظظع املكونظظظظظظظات األر عظظظظظظظة املظظظظظظظذكورة أعظظظظظظظالو  ثظظظظظظظظم أجرينظظظظظظظا تحليظظظظظظظل التبظظظظظظظاين أحظظظظظظظظادي 

ملعرفظظظظظظظظظظة فيمظظظظظظظظظظا   ا  انظظظظظظظظظظت ال ظظظظظظظظظظروق بظظظظظظظظظظين البلظظظظظظظظظظدان العربيظظظظظظظظظظة اللمانيظظظظظظظظظظة املشظظظظظظظظظظاركة فظظظظظظظظظظي الدراسظظظظظظظظظظة  ات داللظظظظظظظظظظة  اإلتجظظظظظظظظظظاو

  ح ائية أم ال  كما قمنا بتطبيه اأتبار شي يه ملعرفة ال روق بين البلدان العربية املشاركة في الدراسة4

ي مراكظظظظظز القيظظظظظادة فظظظظظي البلظظظظظدان العربيظظظظظة بظظظظظين تحليظظظظظل التبظظظظظاين أن هنظظظظظا  تباينظظظظظا جوهريظظظظظا فظظظظظي اإلتجظظظظظاو العظظظظظام نحظظظظظو املظظظظظرأة فظظظظظ

 (4 وبين تطبيه اأتبار شي يه ما ي ي:2421  وهي دالة عند )أل ا= 6402املشاركة في الدراسة حيث ف= 

 (24204اأتالف الجزائر جوهريا عن املغرب )أل ا=  -1

 ال توجد فروق جوهرية بين قطر وباالي البلدان العربية اللمانية4 -2

 لبنان وباالي البلدان العربية اللمانية4 ال توجد فروق جوهرية بين -4

 (24214ي تل  األردن عن موريتانيا جوهريا ل ال  موريتانيا )أل ا=  -3

 (24214تحتل  السعودية جوهريا عن املغرب وموريتانيا ل ال  هذين البلدين )أل ا=  -0

(  كمظظظظظظظظظظظظا ي تلظظظظظظظظظظظظ  2421ي تلظظظظظظظظظظظظ  املغظظظظظظظظظظظظرب جوهريظظظظظظظظظظظظا عظظظظظظظظظظظظن السظظظظظظظظظظظظعودية والكويظظظظظظظظظظظظت ل ظظظظظظظظظظظظال  املغظظظظظظظظظظظظرب )أل ظظظظظظظظظظظظا=  -.

 (24204 الحه مع الجزائر )أل ا= ل

(  كمظظظظظظظظظظظا ت تلظظظظظظظظظظظ  جوهريظظظظظظظظظظظا عظظظظظظظظظظظن 2421ت تلظظظظظظظظظظظ  الكويظظظظظظظظظظظت جوهريظظظظظظظظظظظا عظظظظظظظظظظظن املغظظظظظظظظظظظرب ل ظظظظظظظظظظظال  األأيظظظظظظظظظظظر )أل ظظظظظظظظظظظا=  -9

 (24204موريتانيا )أل ا= 
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(  وت تلظظظظظظظظظظ  عظظظظظظظظظظن الكويظظظظظظظظظظت 2421ت تلظظظظظظظظظ  موريتانيظظظظظظظظظظا جوهريظظظظظظظظظظا ل ظظظظظظظظظظالح ا عظظظظظظظظظظن األردن والسظظظظظظظظظظعودية )أل ظظظظظظظظظظا=  -6

انيظظظظظظظظظظا فظظظظظظظظظظي هظظظظظظظظظظذا املكظظظظظظظظظظون عظظظظظظظظظظن بظظظظظظظظظظاالي البلظظظظظظظظظظدان اللمانيظظظظظظظظظظة (4 وال ت تلظظظظظظظظظظ  موريت2420ل ظظظظظظظظظظالح ا أي ظظظظظظظظظظا )أل ظظظظظظظظظظا= 

 املشاركة وهي: الجزائر  املغرب  قطر  لبنان4

 

 :)غير ن ائي( مناقشة النتائج

بنظظظظظظظظظا  ع ظظظظظظظظظ  النتظظظظظظظظظائج املح ظظظظظظظظظل عل  ظظظظظظظظظا مظظظظظظظظظن هظظظظظظظظظذو الدراسظظظظظظظظظة  فونظظظظظظظظظه ال ينب ظظظظظظظظظي أن يحكظظظظظظظظظم ع ظظظظظظظظظ   اإلتجاهظظظظظظظظظات  فظظظظظظظظظي 

 مظظظظظظظظنمط  قظظظظظظظظائم ع ظظظظظظظظ  التعمظظظظظظظظيم دون دليظظظظظظظظل  موضظظظظظظظظوع املظظظظظظظظرأة العربيظظظظظظظظة فظظظظظظظظي مراكظظظظظظظظز القيظظظظظظظظادة انطالقظظظظظظظظا مظظظظظظظظن موقظظظظظظظظ 

 علمي  ستند     استقرا  الواقع  وجمع البيانات وتحليل ا تحليال موضوعيا4

حظظظظظظظظظظظول تبظظظظظظظظظظظاين أسظظظظظظظظظظظاليب  املعاملظظظظظظظظظظظة  (.222وتت ظظظظظظظظظظظه هظظظظظظظظظظظذو النتظظظظظظظظظظظائج مظظظظظظظظظظظع مظظظظظظظظظظظا توصظظظظظظظظظظظل  ليظظظظظظظظظظظه دويظظظظظظظظظظظري وآأظظظظظظظظظظظرون ) 

مظظظظظظظا الوالديظظظظظظظة  فظظظظظظظي  اظظظظظظظار األسظظظظظظظر العربيظظظظظظظة مظظظظظظظن أظظظظظظظالل دراسظظظظظظظة أجريظظظظظظظت فظظظظظظظي سظظظظظظظبع بلظظظظظظظدان عربيظظظظظظظة  كمظظظظظظظا تت ظظظظظظظه مظظظظظظظع 

 ( فيما يتعله بتنوع  األساليب اإلدارية  في البلدان العربية22294) وآأرون سميث هتوصل  لي

فظظظظظظظي البلظظظظظظدان العربيظظظظظظظة وأاصظظظظظظة نحظظظظظظظو موضظظظظظظظوع وعليظظظظظظه  يمكننظظظظظظظا القظظظظظظول وبقظظظظظظظدر كبيظظظظظظر مظظظظظظظن اللقظظظظظظظة  ن  اإلتجاهظظظظظظات  

املظظظظظظرأة فظظظظظظي مراكظظظظظظز القيظظظظظظادة وات ظظظظظظا  القظظظظظظرارات ت تلظظظظظظ  اأتالافظظظظظظا جوهريظظظظظظا حبظظظظظظى فظظظظظظي املنطقظظظظظظة الجغرافيظظظظظظة الواحظظظظظظدة 

)فظظظظظظظي العظظظظظظظالم العر ظظظظظظظي( حيظظظظظظظث وجظظظظظظظدنا تبظظظظظظظاين بعظظظظظظظض اإلتجاهظظظظظظظات فظظظظظظظي  ظظظظظظظل مظظظظظظظن الجزائظظظظظظظر وموريتانيظظظظظظظا واملغظظظظظظظرب رغظظظظظظظم 

اي ظظظظظظظا تباينظظظظظظظا فظظظظظظظي بعظظظظظظظض اإلتجاهظظظظظظظات فظظظظظظظي  ظظظظظظظل مظظظظظظظن قطظظظظظظظر والسظظظظظظظعودية  انتمائ ظظظظظظظا ملنطقظظظظظظظة املغظظظظظظظرب العر ظظظظظظظي  ووجظظظظظظظدنا

 والكويت رغم انتمائ ا ملنطقة الخليج  وكذل  فروقا بين األردن ولبنان رغم انتمائ ما ملنطقة الشام4

 واالجتماعيظظظظظظظة االقت ظظظظظظظاديةولعظظظظظظظل مظظظظظظظن نافلظظظظظظظة القظظظظظظظول التأكيظظظظظظظد ع ظظظظظظظ  أن العوامظظظظظظظل اللقافيظظظظظظظة ال رعيظظظظظظظة واألوضظظظظظظظاع 

ومغيرهظظظظظظظظظا وتطورهظظظظظظظظظا   ظظظظظظظظظ  جانظظظظظظظظظب العوامظظظظظظظظظل اللقافيظظظظظظظظظة األساسظظظظظظظظظية  االتجاهظظظظظظظظظاتر فظظظظظظظظظي مشظظظظظظظظظكيل والتاري يظظظظظظظظظة ل ظظظظظظظظظا دو 

  واملواق 4 االتجاهاتاملشتركة  اللغة والدين مما ي سر اشترا  هذو البلدان في بعض 
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  املراجع واملصادر 

  ال يررررررررراد  فرررررررررو  الجماعرررررررررة وال يررررررررراد  مرررررررررع الجماعرررررررررة  دراسرررررررررة م ارنرررررررررة بررررررررر ن نمطررررررررر  قيررررررررراد  الررررررررر كور 2006املن رررررررررا ، سرررررررررار  )

 واإلنامل ي  جامعة امللك سعود بالريا . 

  الفررررررررررررررو  بررررررررررررر ن الج سررررررررررررر ن يررررررررررررر  ال صرررررررررررررائ  النفسرررررررررررررية لل يررررررررررررراد  اإلداريرررررررررررررة. مللرررررررررررررة الدراسررررررررررررراس 9112مصرررررررررررررطفى ) ،تركررررررررررررر 

 املصرية.النفسية. ال اهر   م تبة األنللو 
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 ملخص

 : نظرة النساء القياديات لالتجاهات االجتماعية نحوهن
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تعيش املرأة العربية في محيط ثقافي واجتماعي، يحّدد مهام ووظائف املرأة وبالتالي نظرة املجتمع إليها 

االعتقاد السائد وتوقعاته منها. هذه االتجاهات والتوقعات واملواقف من عمل املرأة، تشكلت عبر عصور طويلة. حيث 

 بط بالبيت وأهم وظيفة لها هي خدمة زوجها وأبنائها.أن عمل املرأة في املجتمعات العربية اإلسالمية عموما مرت

في هي و ت إلى دخول املرأة عالم الشغل، إال أن التطورات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية، أدّ 

إما مختارة بحثا عن الحرية وإثبات الذات، أو أنها مرغمة لدواعي اقتصادية ملساعدة أفراد أسرتها ماديا، خاصة ذلك 

 لألسرة الحديثة. ةمع تزايد تكاليف العيش بالنسب

تربوية واجتماعية واقتصادية وسياسية. وقد عرفت املجتمعات العربية تطورات كبيرة نتيجة لعدة عوامل 

وهو ما أدى إلى اقتحام املرأة العربية مليادين العمل املختلفة، وقد وصل األمر بها إلى تبّوء مناصب قيادية في املجاالت 

 جتماعية واالقتصادية والسياسية.اال 

تتطرق هذه الورقة إلى االتجاهات االجتماعية نحو النساء القياديات، وذلك من خالل اعتماد استبيان تم 

 ملؤه من طرف عينة من النساء القياديات بمنطقة وهران بالجزائر.

سلبية نحو املرأة القيادية في امرأة قيادية، وقد أثبتت النتائج وجود اتجاهات  01تمثلت عينة الدراسة في 

 ، وذلك من خالل تقييم عينة البحث لعالقاتهن املهنية مع العمال من ذكور وإناث على السواء.املجتمع الجزائري 

 في حين عبرت النساء القياديات عن كفاءتهن وقدرتهن على التعامل مع الجوانب التقنية واملهنية.

 واجتماعي بل حتى سياس ي للنساء القياديات في املجتمع الجزائري.كما أوضحت الدراسة وجود دعم أسري 
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 مقدمة:

في حين  .إن املجتمعات العربية عموما هي مجتمعات رجولية، تكون فيها السلطة وخاصة خارج البيت للرجال

يتطلب ذلك من تكون لهن السلطة عموما داخل البيوت. وهكذا نجد تقاسما في املهام، حيث تهتم املرأة ببيتها وما 

أما الرجال  خدمات كالنظافة وإعداد األكل، إلى جانب دورها الطبيعي املتمثل في اإلنجاب وتربية األطفال والعناية بهم.

 أن ذلك ال يعني أن املرأة ال تساعد 
ّ
فيتمثل دورهم أساسا في العمل خارج املنزل وتوفير املأكل وامللبس واملسكن. إال

 والبوادي، والفالحة وتربية الدواجن وبعض الحرف املنزلية كالخياطة مثال.زوجها، وخاصة في القرى 

ع التربية عموما وتربية الفتيات على وجه إال أن التطورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وتوّس 

 .االجتماعية والثقافية الخصوص، كلها عوامل أدت إلى مجموعة من التحوالت والتغيرات

ة والتربية عة من العوامل إلى خروج املرأة للعمل، ومن أهمها ارتفاع تكاليف املعيشوهكذا دفعت مجمو 

مما يسمح بحصول األسرة على دخل إضافي. وهكذا انتقل  زوجاتهم إلى مساعدةالرجال حاجة وخاصة بعد الزواج، و 

كتبية والتمريض، لك  تصل إلى تبّوء األعمال الحرفية ثم إلى األعمال امل ثمة، يعمل املرأة من املنزل إلى األعمال الفالح

مناصب القيادة في مجاالت الصحة واألعمال واالقتصاد. بل أنها بدأت تساهم بفعالية في املجاالت السياسية وتقود 

رها من الرجال، بل أنها تفوقت املطالب السياسية في إطار معارضة دولها، كغيشعارات رفع تالحمالت االنتخابية و 

 هم أحيانا.نع

رغم التطورات الكبيرة التي عرفتها املنطقة العربية عموما، إال أن النظرة لعمل املرأة وخاصة تبّوئها للمراكز و 

القيادية، ال زال يعان  من مقاومة فئات واسعة من املجتمع، وخاصة من الرجال الذين يتمسكون بالنظرة التقليدية 

عرفت السنوات األخيرة اهتماما وقد  ها للمناصب القيادية.التي تقف ضّد عمل املرأة، وعادة ما يقفون ضد تبّوئ

 متزايدا بواقع ومعوقات املرأة العربية العاملة، مع االهتمام الخاص باملرأة في املواقع القيادية. 

هذه الورقة إلى االتجاهات االجتماعية للنساء العربيات في املراكز القيادية، من خالل تقييم عينة من  تتطرق 

النساء في املراكز القيادية، ونظرة املجتمع نحوهن وطبيعة تعامل العمال والعامالت معهن،  باعتبارهن نساء في مراكز 

 قيادية.

من النساء في املراكز القيادية بمنطقة وهران بالجزائر. وقد أشارت  امرأة 01شملت الدراسة عينة من وقد 

النتائج إلى أنه رغم تطّور االتجاهات نحو املرأة في املراكز القيادية، إال أن الكثير من مكونات املجتمع الزالت لها 

ي الثقافة والتعليم وعند تعاملها مع أميين أو محدودأمواقف ضد عمل املرأة وخاصة عندما تكون مسئولة عنهم، 

 باألحياء الشعبية.

 

ئها للمناصب القيادية:تطو    ر عمل املرأة العربية وتبو 

ائما إلى جانب أفراد أسرتها تطّور عمل املرأة عبر العصور، وقد أظهرت الدراسات أن املرأة العربية كانت د

، مما أدى اإلسالم نهى عن االختالط بين الجنسينلى جانب زوجها في األعمال الزراعية والحرفية. إال أنه بعد ظهور وإ

استمرت املرأة في العمل في بيتها أو إلى جانب النساء، وفي القرى  مع ذلك. إلى تغّير في طبيعة تنظيم العمل وشروطه

 والبوادي.
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اقع وظهور مو إال أن توسع املدن وظهور املؤسسات اإلدارية والخدمية واإلنتاجية الكبرى وخاصة في املدن، 

، أدى إلى ظهور مقاومة لعمل املرأة في ورشات مختلطة، مهما كان العمل الذي عمل مختلطة بين الرجال والنساء

 ، ومستوى املسؤولية التي تتحملها. تهتؤديه ومهما كانت طبيع

إلى وحاجة األمة إال أن التطور العلمي واالجتماعي والثقافي وتوسع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، 

عوامل ساهمت في دخول املرأة مختلف ميادين العمل. سواعد كل أبنائها دون تمييز لتلبية متطلبات التنمية، كلها 

كما أن املرأة العربية تمكنت من متابعة دراساتها العليا، وبالتالي فرضت نفسها في مختلف ميادين العمل، بل أنها 

ت في السابق حكرا على الرجال، ومنها هندسة البناء، ومختلف تبّوأت مراكز قيادية. وقد ولجت مناصب عمل كان

 الخ.مجاالت اإلنتاج وقيادة الطائرات، وضابطات في املجاالت األمنية...

ء املرأة للمناصب القيادية:  العوامل التي ساهمت في تشكيل االتجاه املقاوم لتبو 

ل أهمها في:ساهمت عّدة عوامل في تشكيل االتجاهات السلبية نحو املرأة 
ّ
 القيادية، تتمث

 أولوية الواجبات األسرية على الواجبات املهنية.االعتقاد ب -

 الدور الطبيعي لألنثى، واملتمثل في الوالدة وتربية األطفال.التركيز على  -

 لب.بالدرجة األولى على التلق  والقبول، ونبذ رفع املطاالسائد في املنطقة العربية ي واملبني و النمط الترب -

 الفصل بين الطلبة من الجنسين في املؤسسات التربوية، وخاصة في الجامعة. -

 منع النساء من تبّوء بعض املناصب باسم الدين، مثل القضاء ورئاسة الدول، والخروج من البيت دون محرم. -

 .واملهنيةالقيام ببعض النشاطات االجتماعية ها عقوانين بعض الدول املجحفة في حق املرأة، ومن -

 تدن  املستوى العلمي والثقافي لفئات واسعة من املجتمعات العربية. -

وهي ممارسات أدت مع طول الزمن إلى تشكل قيم واتجاهات ضد عمل املرأة في بعض املجاالت، ومنها تبّوء املراكز 

 القيادية.

ء املرأة للمناصب  –التحوالت االجتماعية   القيادية:الثقافية والقبول بتبو 

لدراستها، بما في ذلك العربية تربوية واجتماعية واقتصادية وإعالمية على مزاولة الفتاة ساهمت عّدة عوامل 

 :ذه العوامله ومن أهم، للوصول إلى املراكز القيادية هاوسعيللعمل،  هاخروجالدراسات العليا، و 

 توسع تربية الفتيات في املجتمعات العربية. -

 دافعية  -
ّ
ألن ذلك هو الضمانة الوحيدة للتخلص من التقاليد البالية وسيطرة العنصر  تهن،يوجّد م الفتيات للتعل

 الذكوري في املجتمع.

أصبحوا يرغبون في حصول بناتهم على مراكز مهنية ومناصب قيادية، مما يجعلهن الذين  تحول ذهنيات األولياء  -

 واألسرية واالقتصادية والتحديات الثقافية.أكثر قدرة على مواجهة الحياة االجتماعية 

يق ذلك في كثير من غالء متطلبات تربية األبناء والحفاظ على مستوى من العيش الكريم، وعجز األزواج عن تحق -

 والسعي لشغل مراكز القيادية. دفع النساء إلى العملاألحيان، مما 

 ، مما جعل من البديهي تبّوء النساء ملراكز قيادية.- عكس اإلناث -عزوف الذكور عن االستمرار في الدراسة  -
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قيام الدول العربية باتخاذ قرارات سياسية لتشجيع النساء على تبّوء مراكز قيادية، بل وصل األمر إلى فرض  -

 ، ومنها مجالس الشورى "البرملانات".-أو املعّينة  –نسب منهن في مناصب سياسية عليا، وفي املجالس املنتخبة 

وكلها عوامل توضح تحّول اتجاهات املجتمعات العربية نحو النساء القياديات، حيث أصبحت املجتمعات 

 العربية أكثر تقبال لعمل املرأة وتبّوئها للمناصب القيادية.

 واقع القيادة النسائية في الجزائر:

أنها تشتغل في التجارة  (. وهكذا نجد3112يعرف املجتمع الجزائري تحوالت كبيرة في واقع املرأة )غيات، 

املتخرجات من الجامعة  لبة من اإلناث،والصناعة والقضاء والتعليم والصحة والخدمات املختلفة. ذلك أن عدد الط

الذكور، وفي كل التخصصات تقريبا، بما في ذلك بعض التخصصات العلمية التي كانت أصبح أهم بكثير من الطلبة 

 ملدنية وامليكانيك والهندسة البحرية...حكرا على الرجال، ومنها الهندسة ا

لذا فال غرابة أن نجد الفتيات وقد شغلن املناصب القيادية في مخلف القطاعات واملصالح واملؤسسات. 

وبذلك نشاهد أن تبّوء املرأة الجزائرية واملغاربية عموما، وخاصة في املغرب وتونس، قد خطى خطوات جبارة إلى 

هذا الواقع ن كان إوقت نجد فيه بعض التعثر في تبّوء النساء الخليجيات للمناصب القيادية، و  األمام وال رجوع لها، في

 بعض اإلمارات، ومنها الكويت واإلمارات العربية املتحدة وقطر.بدأ يتغير بقد 

وهي وللتعرف على واقع املرأة القيادية والنظرة االجتماعية إليه، تم القيام بدراسة ميدانية بمنطقة وهران، 

 ثان  مدينة في الجزائر.

 منهجية البحث:

عمل املرأة الجزائرية في املراكز القيادية، تم إجراء بحث  ن طبيعة االتجاهات االجتماعية ضدللتأكد م

ميدان  على عينة من النساء القياديات في مؤسسات تربوية وخدمية واقتصادية بمنطقة وهران، وهي ثان  أكبر مدينة 

 بعد مدينة الجزائر العاصمة. بالغرب الجزائري 

 

 إشكالية البحث:

متعددة، جتمعات العربية اإلسالمية عموما اتجاهات نحو عمل املرأة خارج بيتها، وذلك ألسباب تعرف امل

 رتفاع نسبمتشابكة ومتداخلة. وتشمل التخلف االقتصادي وضعف مستوى التعليم وخاصة ضمن الكبار، وا

بعض املجتمعات العربية  التي تعرفها، وانتشار الثقافة القبلية، إلى جانب املشاكل األمنية والسياسية األمية

واإلسالمية. وهي عوامل ساهمت في إيجاد اتجاهات سلبية نحو تبّوء املرأة العربية للمناصب القيادية. وهو ما دفعنا 

 . ا على مدى صحة هذه االتجاهاتخاللهإلى وضع مجموعة من الفرضيات التي نحاول التأكد من 

 

 فرضيات البحث:

 تتمثل فرضيات البحث امليدان  فيما يلي:

 .أنفسهن في مواقع العمل ، أدى إلى فرضكفاءاتهنفي إثبات  ، ورغبتهنللنساء الدراس ي املستوى ارتفاع إن . 0

 في املجتمع.نحو تبّوء النساء للمراكز القيادية يميل الشباب إلى تبني اتجاهات إيجابية . 3

 .نحو وجود نساء في املناصب القياديةللعمال من الرجال اتجاهات سلبية . 2

 .مراكز اتخاذ القراراتقياديات في  نساءوجود نحو إيجابية للعامالت اتجاهات . 4
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 ثقافية في مواقع العمل. -عوائق نفسية إلى رض النساء في مراكز املسؤولية تع. ت2

 مهامهن مما يجعل العمال راضين عن أدائهن املنهي. أداءفي  القياديات بكفاءة. تتمتع النساء 6

 .اجتماعيو أسري دعم تتمتع النساء القياديات ب. 1

 

 أداة جمع املعطيات:

تم تصميم استبيان "مؤشر االتجاهات نحو تبّوء النساء للمراكز القيادية"، ويتكون من مجموعة من البنود، 

 تتطرق إلى:

 شخصية. . معلومات0

 . طبيعة العمل في املؤسسات.3

 لمرأة القيادية.لجتمع امل. نظرة 2

 .نحو النساء القياديات اتجاهات العمال من الرجال. 4

 .القياديات في مواقع العمل اتجاهات العامالت نحو النساء. 2

 . العوائق النفسية الثقافية للنساء القياديات في مواقع العمل.6

 . كفاءات النساء القياديات وأداؤهن املنهي. 1

 .للنساء القيادياتاألسري االجتماعي و . الدعم 8

 عينة الدراسة:

التعليم التعليم، التربية و )االستبيان على نساء تتبّوأن مناصب املسؤولية في مختلف القطاعات  تّم توزيع

تّم تفريغها وحساب النسب  ااستبيان 01وقد أمكن استرجاع  الصحة، الخدمات، مؤسسات إنتاجية...(،العالي، 

 (:4 -0املئاوية ملختلف اإلجابات. وتتميز عينة الدراسة بالخصائص التالية، كما هي في الجداول )

 الحالة املدينة:ين توزيع العينة على أساس السن و يب :01الجدول 

 املجموع الحالة املدنية السن
 املطلقات األرامل    املتزوجات العازبات

 30 11 11 11 11 2.5 10 00.16 13 سنة 21-31من 

 30 2.5 10 11 11 01.64 12 00.16 13 سنة 41- 20من

 30 11 11 11 11 00.16 13 01.64 12 سنة  21-40من 

 30 11 11 2.5 10 00.16 13 11 11 سنة 21أكثر من 

 0. 0.5 .3 0.5 .3 ..02 30 4..2 30 املجموع

(. وأن أعمار 11( أو متزوجات )18، أن غالبية العينة من النساء القياديات عازبات )0الجدول رقم يوضح 

 (.00سنة ) 21و  20غالبيتهن تتراوح ما بين 
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 ى أساس مجال العمل واملستوى الدراس ي.: يبين توزيع العينة عل13الجدول 

طبيعة 

 املؤسسة

 املجموع املستوى الدراس ي

 دكتوراه ماجستير جامعي ثانوي 

قطاع 

 خاص

10 2.5 11 11 10 2.5 11 11 34 

 30 11 11 32.23 14 00.16 13 11 11 قطاع عام

وظيف 

 م عمو 

11 11 18 14.3 11 11 10 2.5 35 

 0. 0.5 .3 .45.2 30 00.04 3. 0.5 .3 املجموع

فقط مستواها ثانوي. كما أن (، وواحدة 06، أن لغالبية أفراد العينة مستوى جامعيا )3يوضح الجدول رقم 

 جّل أفراد العينة يشتغلون في الوظيف العموم .

 األقدمية في النشاط.يبين توزيع العينة على أساس  :12الجدول 

 األقدمية في النشاط

 سنة 02أكثر من  سنة 02-00من  سنوات01- 12من  سنوات 12أقل من 

14 32.23% 13 00.16% 12 35.40% 16 22.35% 

 00( لهن خبرة مهنية تتراوح مابين 00، فإن غالبية عينة النساء القياديات )2كما هو موضح في الجدول رقم 

 سنة. 22إلى 

 أهداف النساء القياديات:دوافع و : 14جدول 

 ماذا يمثل تحمل املسؤوليات املهنية بالنسبة إليك ؟

 % تكرار اإلجابات

 58.8 10 فرصة إلثبات الذات

 29.4 12 مكانة مرموقة في املجتمعفرصة لتبوء 

 5.9 01 فرصة للترقية في مؤسسة العمل

 5.9 10 فرصة للحصول على راتب محترم

 011 01 املجموع

، يتضح لنا أن أهم هدف للنساء القيادية تسعى لتحقيقه من خالل تبّوء املناصب 14من خالل الجدول رقم 

فرصة لتبّوء مكانة مرموقة في املجتمع، بينما تبقى الترقية في حّد ذاتها  القيادية هو إثبات الذات كامرأة كفأة، تليها

 والدخل املحترم في آخر أولويات النساء القياديات.
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 الــنــتـــائــج 

 :. النظرة االجتماعية للنساء القياديات.

 : نظرة املجتمع للمرأة القيادية.12جدول 

 املجموع االختيارات األسئلة

 ال نعم

 %011 17 %100 17 %00 00 ؟األسرة تبّوء املرأة للمراكز القيادية أفراد مدى معارضة 

 %011 17 %11.8 02 %88.2 15 ة ؟يل الرجال االرتباط باملرأة القياديفضت مدى

23.5 09 %41.0 08 تقبل املجتمع الجزائري تبوء املرأة ملناصب املسئولية ؟مدى 

% 

17 011% 

، يتضح لنا رضا أسر النساء القياديات عن تبّوئهن ملراكز قيادية. وأن الشباب 2من خالل الجدول رقم 

 يميلون إلى االرتباط بالنساء القياديات. وأن املجتمع الجزائ  يتقبل عموما تبّوء النساء للمراكز القيادية.

 :. مدى تقبل الرجال للنساء القياديات في مراكز العمل4

 .للعمل تحت سلطة النساءمدى تقبل الرجال : 16جدول 

 املجموع االختيارات األسئلة

 ال نعم

 %011 17 %76.5 13 %23.5 04 .لهم لترأس النساء القيادياتالرجال  مدى تقبل

ينظر بعض العمال من الذكور إلى النساء في مواقع املسؤولية 

 باحتقار.

12 70.6% 05 24.9% 17 011% 

اتجاهات سلبية غالبية الرجال ل، وكما صرحت به النساء القياديات، فإن 6يتضح من خالل الجدول رقم 

 . ( ينظرون باحتقار للنساء القياديات%70.6، وأن )(%76.5نحو النساء في املراكز القيادية )

 العمل. ؤسسة. مدى تقبل النساء لوجود قياديات في م0

 تحت سلطة امرأة. : مدى تقبل النساء للعمل11جدول 

 املجموع االختيارات األسئلة

 ال نعم

 %011 17 %70.6 12 %29.4 05 .لهن في مواقع العمل امرأةلرئاسة مدى تقبل النساء 

تنظر بعض النساء العامالت باحتقار إلى النساء في مواقع 

 املسؤولية.

12 70.6% 05 24.9% 17 011% 

تعان  من مشاكل وسلبية االتجاهات نحوهن من النساء أن النساء القياديات  1الجدول رقم يتضح من 

العمل تحت مسؤولية نساء في مواقع  حبذنال تمن العامالت  (%11.6)حيث أن  في مواقع العمل.العامالت 

  (.%11.6، وتنظر إليهن باحتقار )املسؤولية
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 القياديات في مواقع العمل:. املشاكل النفسية الثقافية للنساء 2

 : صراعات العمل بسبب وجود نساء في مناصب قيادية.18جدول 

 املجموع ال نعم األسئلة

 %011 17 %5.9 05 %70.6 12 هناك غيرة وحسد من طرف العمال اتجاه املرأة القيادية.

 من هم ؟

 07 االثنين معا 05 اإلناث 00 الذكور 

 

 ال نعم األسئلة املجموع ال نعم األسئلة

صبهن اتتعرض النساء ملكائد من طرف العمال إلبعادهن عن من

 ؟ةالقيادي

07 41.2 % 10 58.8% 17 011% 

 ممن ؟

مسؤولي 00 عامالت 00 عمال 03 الزميالت 03 الزمالء

 ن

 00 مسؤوالت 01

، وجود مشاكل نفسية وثقافية بين العمال والنساء القياديات مصدرها 18يتضح من خالل الجدول رقم 

 بإلزاحتهن عن املناص(. كما ترى النساء القياديات أنهن تتعرضن ملكائد 11( أو الجنسين معا )12اإلناث العامالت )

 من كال الجنسين. ذلكالقيادية، و 

 :كفاءة النساء القياديات في أداء مهامهن القيادية. 0

 .الكفاءة املهنية للنساء القياديات: 15جدول 

 املجموع االختيارات األسئلة

 ال نعم

عالقات حسنة مع الرجال الذين أشتغل  هناك

 معهم.

06 54.3% 1 5.9% 17 011% 

يسبب  وجود امرأة مسؤولة على الرجال كثيرا ما

 مشاكل.

05 29.4% 12 70.6% 17 011% 

 %011 01 %01.6 03 %82.4 14 صعوبات بإمكان  فرض نفس ي في منصب عملي دون 

 %011 17 %00 00 %011 17 .دةئاامرأة قي كل وقبولهمالعمل  اقتناع زمالء هناك

 %011 17 %64.7 11 %22.2 16 النساء في مراكز القيادة من التحرش األخالقي. تعان 

حسنة مع الرجال  هنعالقاتن إف، -وكما صرحت به النساء القياديات - 5يتضح من خالل الجدول رقم    

 حيث (.%70.6في مناصب اتخاذ القرارات ) نناتجة عن وجودهمشاكل وعدم وجود (، % 54.3الذين تشتغلن معهم )

يتقبلون وجود امرأة أصبحوا غالبية الرجال  ، وأن(%82.4من فرض أنفسهن بكفاءتهن ) تمكنت النساء القياديات

من التحرش األخالقي من طرف الزمالء من كما أن النساء القياديات ال تعان  . (%011)قائدة عليهم في مواقع العمل

 .(%64.7) الذكور 
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 . الدعم االجتماعي واألسري للمرأة القيادية:0

 :الدعم األسري للمرأة القيادية: 01جدول 

 املجموع االختيارات األسئلة

 ال نعم

  في مواجهة ضغوط تأسر من م على دع أحصل

 .العمل

16 94.1% 01 5.9% 17 011% 

 

 من طرف من ؟

 األصدقاء عائلة الزوج األبناء الزوج الوالدين

11  05  00 00 00 00 00 00 

 ، 01يتضح من خالل جدول 
ّ
دت النساء القياديات اقتناع زمالئهن في مواقع العمل بكفاءتهن. مع ذلك كما أك

الضغوط، لذلك فالنساء القياديات تحتاج إلى دعم ومساندة فإن تبّوء مناصب املسؤولية تترتب عنه مجموعة من 

 تجدنها عن أفراد أسرهن.

 شروط تغيير النظرة االجتماعية للنساء القياديات.: 00جدول رقم 

 املجموع االختيارات األسئلة

 أحيانا ال نعم

ساء في مواقع ن نجاح النهل تعتقدين أ

 ؟را في ذهنية املجتمع املسؤولية يتطلب تغيي

09 52.9 01 5.9 07 41.2 17 011% 

ترى النساء القياديات كما هو موضح في الجدول السابق، وجود حاجة إلى تغّير الذهنيات االجتماعية مما 

 قبول املرأة القيادية في املجتمع، وهو شرط ضروري لنجاح النساء في مهامهن القيادية. 

 مناقشة:

القيادية تم نتيجة فرض أنفسهن، بسبب مستواهن العلمي وبجديتهن إن وصول النساء إلى تبّوء املراكز 

وصرامتهن في العمل. ذلك أن للمرأة العربية طموحات وتواجهها تحديات، ومن أهمها رغبتها في الحصول على الحرية 

كبر مما يبذله واالستقاللية، وهو ما يتوقف تحقيقه على النجاح في الدراسة وفي العمل، وهو ما يحفزها إلى بذل جهد أ

 املرأة العربية تسعى يات كبرى تحّد  يومة الستقاللية وحرية املرأة. وهالرجال لتحقيق هذه األهداف، في مجتمعات مقا

 .اإلى مواجهته

 . مواصفات العينة:.

منهن  (06) لتحصجّيد، حيث ، مستوى تعلمهن ةقياديتتبّوأن مناصب نساء ما تتميز به عينة الدراسة من 

على شهادات جامعية. وهو ما يؤهلهن لتبّوء مناصب قيادية في مختلف املؤسسات  (0)كما هو موضح في جدول رقم 

  التي تشتغل بها.
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فرغم الحاجة إلى دخل مادي محترم من خالل تبّوء مناصب قيادية، إال أن أهم دافع لهن، كما هو موضح 

إبراز كفاءاتهن، ويأت  هدف الحصول على مكانة مرموقة في املجتمع في ، هو رغبتهن في إثبات الذات و 14في جدول رقم 

 املرتبة الثانية، وذلك قبل موضوع الترقية في حّد ذاته أو الرغبة في الحصول على راتب محترم.

ارتفاع املستوى الدراس ي للنساء القياديات، ورغبتهن في إثبات أن "وهو ما يؤكد الفرضية األولى من 

 ".أدى إلى فرضهن ألنفسهن في مواقع العمل، كفاءاتهن

 . النظرة االجتماعية للنساء القياديات:4

، وجود اتجاه إيجاب  نحو النساء في املناصب القيادية في املجتمع عموما. وذلك 2يتضح من الجدول رقم 

زم لهن. حيث خفت ووقوف األسر إلى جانب بناتهن وتقديم الدعم الال لعدة أسباب، منها توسع التربية والتعليم، 

م وعمل الفتاة، وأصبح الشباب يمولون إلى االرتباط بالنساء
ّ
القياديات كما هو موضح في جدول  معارضة األولياء لتعل

لسياسات تشجع تبّوء النساء القياديات ملناصب املسؤولية، مما ول العربية الّد  جّل  وتبني. وما ساعد على ذلك 4رقم 

"يميل الشباب إلى تبني اتجاهات وهو ما يؤكد الفرضية الثانية من . اإليجابية نحو النساء القياديات االتجاهاتيدّعم 

 إيجابية نحو تبّوء النساء للمراكز القيادية في املجتمع".

 . مدى تقبل الرجال للنساء القياديات في مواقع العمل:0

، فهم ال نحو النساء في مراكز القيادة لاتجاهات سلبية من الرجاوجود ، 6يتضح من خالل الجدول رقم 

 .(%11.6) ينظرون باحتقار إلى النساء في املراكز القيادية(، و %16.2حون لترأس امرأة لهم )يرتا

"للعمال من الرجال اتجاهات سلبية نحو وجود نساء في املناصب مما يؤكد الفرضية الثالثة من أن 

  .القيادية"

 لنساء في مناصب القيادية:. مدى تقبل النساء العامالت 2

إن املتأمل للواقع االجتماعي يتوقع وجود اتجاهات إيجابية من طرف النساء العامالت نحو النساء في مراكز 

( من النساء القياديات ترى عدم ارتياح النساء %11.6)أن حيث ، ذلك عكسة. إال أن نتائج الدراسة أثبتت القياد

 ( من النساء العامالت تنظرن باحتقار إلى النساء في املراكز القيادية.%11.6وأن ) العامالت لوجود امرأة على رأسهن.

للعامالت اتجاهات إيجابية والتي ترى بأن "وهي نتائج لم تكن متوقعة، مما يدل على عدم ثبوت الفرضية الرابعة، 

 ."قياديات في مراكز اتخاذ القرارات نحو وجود نساء

 :في مواقع العمل للنساء القياديات . املشاكل النفسية الثقافية0

السلبية نحو النساء في املراكز القيادية تداعيات على مستوى املشاكل التي تعانين منها أثناء  لالتجاهات

 ة الحسد، والقيام بمجموعة من املكائد ملحاولة إزاحة النساءتأديتهن ملهامهن، ومنها مشاكل نفسية ثقافية كالغير 

 ن.القياديات عن مناصبه

لهن في  ، حيث الحظت النساء القياديات وجود غيرة وحسد01الجدول رقم  خالل وهو ما أمكن مالحظته من

 11ترى كما  .مصدرها النساء العامالتهذه الظاهرة أفراد العينة أن من  12 ترى أنحيث  .(%11.6)مواقع العمل

 الجنسين معا. هصدر مأن ذلك  منهن

زمالء العمل من الجنسين، وإعداد مكائد ملحاولة إزالة النساء القياديات بعض وقد وصل األمر إلى تحّرك 

 عن مناصبهن.
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وهي ممارسات تقليدية في غالبية املجتمعات العربية، حيث يحاول املنافسون تدبير تهم ومكائد للنساء 

هن في وجه العمال واملسؤولين واملجتمع عامة على السواء. وقد يصل األمر إلى تالقياديات، ومحاولة تشويه صور 

ة، إلزاحة النساء القياديات عن مناصبهن، غيرة وحسدا أو أو حتى اللجوء إلى السحر والشعوذتهم ال أخالقية، توجيه 

االت ثقافية ليس لها عالقة موضوع العمل واملنافسة الشريفة إلى مج حيث ينتقل طمعا في خالفتهن في تلك املناصب.

 .رأة القياديةبكفاءة امل

لبشرية في املجتمعات إن النساء في املراكز القيادية تؤدي مهام صعبة معقدة، من طبيعة املوارد اوهكذا ف

 .الثقافيةالقيمية و العوائق  هامشاكل االتجاهات االجتماعية نحوهن، من تواجهنجانب مشاكل العمل،  لىالعربية. فإ

ختلط الكفاءة املهنية مع العالقات االجتماعية، مع املمارسات الثقافية والعالقات بين الجنسين في مواقع تحيث 

ما يزيد من مجتمعات العربية واإلسالمية، بموضوع الشرف الذي له حساسية كبيرة في امل ذلك وارتباطالعمل، 

 صعوبة وتعقيد دور النساء القياديات في املجتمعات العربية.

ثقافية في مواقع  -تتعرض النساء في مراكز املسؤولية إلى عوائق نفسية " ما يؤكد الفرضية الخامسة من وهو 

 ."العمل

 :النساء القيادات وفرضهن ألنفسهنكفاءة . 0

جود عالقات حسنة بينهن وبين وأكدت و ، 15الجدول رقم  فيقيمت النساء القياديات كما هو موضح لقد 

 (.%11.6) وأن وجود نساء قياديات على رأس بعض املصالح ال يؤدي إلى التسبب في مشاكل، (%54.3) العمال عموما

، واقتناع زمالء العمل بقبول بكفاءة (%83.4)كما أكدت النساء القياديات تمكنهن من فرض أنفسهن دون صعوبات 

 (.%61.1وأنهن ال تعانين من التحرش األخالقي ضدهن )، (%011)النساء القياديات 

يكون ذلك لكون النساء القياديات تبرزن كفاءاتهن، وال تريد اإلشارة إلى ما تعانيه املرأة القيادية في  وقد

 تعاملها مع الرجال في مواقع العمل.

بكفاءة في أداء مهامهن مما يجعل العمال  نتتمتعالفرضية السادسة من أن "النساء القياديات وهو ما يؤكد 

 ."راضين عن أدائهن املنهي

 الدعم االجتماعي واألسري للقيادات النسوية: .0

تعان  النساء في املراكز القيادية من عدة مشاكل اجتماعية وثقافية ومهنية، مما يؤدي إلى ضغوط عليهن. 

وما يساعدهن على مواجهة الضغوط وتخط  املشاكل في مواقع العمل، وقوف أفراد األسرة من والدين وإخوة وزوج 

 . 01قياديات، كما هو موضح في الجدول رقم إلى جانب النساء ال

وبالتالي فإن الدعم األسري يخفف من الضغوط على النساء القياديات ويساعدهن على النجاح في تحمل 

املسؤوليات ومواجهة املشاكل النفسية والثقافية واالجتماعية واملهنية، أثناء تأديتهن ملهامهن القيادية. وهو ما تؤكده 

ة واألخيرة، من أن الدعم األسري يخفف من الضغوط التي تعان  منها النساء القياديات مما الفرضية السابع

 يشجعهن على املقاومة واالستمرار.
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 خاتمة:

 ،رات اجتماعية كبيرة، كانت نتيجة جهود كبيرة في قطاعات التربية والتعليمرفت املجتمعات العربية تطوّ ع

ع على ولوج النساء للعمل ع املجاالت االقتصادية شّج وتساوي الفرص بين الجنسين في الدراسة والعمل. كما أن توّس 

 وقد تبّوأت الكثير منهن مناصب املسؤولية.

الت، أثبتت هذه الدراسة وجود اتجاهات سلبية نحو النساء في مراكز القيادة، وذلك إال أنه رغم هذه التحوّ 

ثقافية، تؤدي إلى صراعات مهنية،  –واإلناث على السواء. كما تعان  النساء من مشاكل اجتماعية  من طرف الذكور 

 بة مما يعانيه القادة الرجال.و مما يجعل مهمة إدارة املوارد البشرية في املجتمعات العربية أكثر تعقدا وصع

ملجتمعات العربية وخاصة مع ذلك تتلقى النساء القياديات دعما من أسرهن، ومن قطاعات واسعة من ا

يمكن توقع استمراره في نفس االتجاه، حتى تصبح ظاهرة النساء القياديات عملية ضمن الشباب منهم. وهو اتجاه 

 عادية ومقبولة اجتماعيا، كما هو الحال بالنسبة للدول الصناعية املتقدمة.
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 املراجع

ي املرأة الوظائف اإلدارية القيادية: دراسة ( اتجاهات العاملين والعامالت 3115الجندي أحمد نزيه )
ّ
الُعمانيين نحو تول

 . 300 -015، ص:  2/4ع.  – 32املجلد  –ميدانية في واليات مسقط وصحار والرستاق. مجلة جامعة دمشق 

تواجهها، ( السمات واملهارات التي تتمّيز بها املرأة القيادية األردنية واملعوقات التي 3100الحسين إيمان بشير محمد )

 . 433 -402، ص:  2/4ع.  – 31املجلد  –مجلة جامعة دمشق 

( مشكالت تبّوء املرأة للموقع القيادي من وجهة نظر 3113الشهاب ، أنعام عبد اللطيف و حديد محّمد، موفق )

في الوطن العرب  القيادات النسائية )التجربة العراقية(. املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، امللتقى األول: التسويق 

 تشرين األول/أكتوبر. 06 – 02)الواقع وآفاق التطوير(، الشارقة: 

( وضعية املرأة في مراكز اتخاذ القرار ، قّدمت في ندوة العدالة وكرامة اإلنسان 3111)بدرية عبد هللا العوض ي 

 فبراير. 2-3بالتعاون مع منظمة العفو الدولية وجمعية املحامين الكويتية، 

     ( تحوالت ثقافية )وهران: دار الغرب(.3112وفلجة )غيات ب

عند املرأة العاملة في املواقع القيادية: دراســة ميدانيــة على  (  الضغوطات الثقافية وصراع األدوار 3102غيات حياة )

إشراف شارف بكلية العلوم االجتماعية، أطروحة الدكتوراه  عينة من النساء القياديات بمنطقة وهران / الجزائر.

 جميلة، جامعة وهران.

 



   

 فيها العربية املرأة ودور  والتطوير  التغيير  عمليات في التنظيمية القيادة دور 
 

 

 



 

 

 

 دور القيادة التنظيمية في عمليات التغيير والتطوير ودور املرأة العربية فيها

 

 ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات الندوة اإلقليمية "املرأة من التمكين إلى التمكن"

 املرأة للتدريب والبحوث بتونس مع مركز الجامعة العربية املفتوحة بالتعاون 

 

 

 خليفإعداد وتقديم: د.جميلة شحادة 

 الكويت

 3102فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص

 دور القيادة التنظيمية في عمليات التغيير والتطوير ودور املرأة العربية فيها

 

قامت هذه اورقة بتغطية الجانب التنظيري املتعلق بالقيادة والقيادة التنظيمية واملمارسات املتعلقة بكل 

منهما، وعرجت على عمليات التغيير والتطوير التي تشهدها الكثير من املنظمات تحت وطأة التغير سريع 

في هذه العمليات من خالل ممارسة في مختلف املجاالت. وختمت بالحديث عن الدور املرتقب للمرأة الوتيرة 

فنون القيادة التنظيمية وأهمية مبادرتها للحصول على موقعها على مسرح التأثير العربي والعالمي بما 

ت وقدرات تشترك فيها مع الرجل مع اقتراح نموذج للمرأة لالنتقال من التمكين إلى التمكن تمتلكه من طاقا

 من التوصيات ذات العالقة باملرأة والقيادة وإبراز دورها في  قدمت عبر جسر القيادة التنظيمية، ثم
ً
عددا

 املجتمع العربي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  Leadershipالقيادة 

يعتبر مصطلح القيادة من املصطلحات األكثر شيوعا في عالم اإلدارة واألعمال، باعتباره العصا السحرية 

والتميز. وقد أفرز هذا االهتمام العديد من التعريفات التي التي تقود املنظمات املختلفة نحو الريادة 

)ظاهرة نفسية واجتماعية تقوه على عالقة اعتمادية تبادلية بين القائد  تراوحت بين تفسير القيادة كظاهرة

)العملية التي يتم من خاللها التأثيرعلى سلوك األفراد والجماعات من أجل دفعهم للعمل  ( أو عمليةواألتباع

، )فن دفع املرؤوسين للقيام بأعمالهم بثقة وحماس عال(أو فنغبة واضحة لتحقيق أهداف محددة( بر 

وهذا التنوع في التعريف سببه التنوع في املمارسات املناطة بالقادة على مختلف املستويات، لكن جميع 

 التعريفات تتفق على أن هناك ثالثة أبعاد مهمة في املمارسة القيادية وهي: 

 القوة (0

 التأثير (3

 السلطة (2

وهذه األبعاد تتضافر فيما بينها إليجاد نوع من التنظيم والتنسيق للجهود املختلفة باتجاه تحقيق الهدف 

إّن ما يميز القادة عن غيرهم من رموز السلطة في املنظمات هو تلك  املشترك الذي تسعى له املنظمة.

ط القائد بتابعيه بطرق يعمل من خاللها على إثارة العالقة الفريدة القائمة بين القائد وأتباعه. إذ يرتب

دوافعهم للتالحم مع اآلخرين حول الرؤية ااملشتركة فيما بينهم وكيفية تحقيق تلك الرؤية، وحثهم على 

اإللتزام ببذل جهودهم الشخصية لتحقيق الرؤية بمستقبل أفضل لوجودهم، وتنظيم بيئة العمل في 

ور حول األهداف املتوخاة كقيم جوهرية في ثقافتها، إضافة ملا يقدمه من املنظمة بصورة تمكنهم من التمح

تسهيالت يحتاجها تابعوه خالل عملهم على  تحقيق الرؤية املتوخاة واملشتركة فيما بينهم.  أما الكيفية التي 

قادة  ملفهوم يعمل فيها القادة على تحقيق هذه األمور فتعتمد بالدرجة األولى على الكيفية التي ينظر بها ال

وتابعيه والتي تنبثق بصورة أساسية  خصائص العالقة بين القائدالقيادة نفسه، كما وتعتمد على طبيعة و 

التي يعمل فيها والعالم الذي تنشأ عنه جميع  ائد تجاه البشر واملنظمةمن اإلفتراضات التي يحملها الق

 البعد اإل إذ يشكلاملعتقدات والقيم الثقافية. 
ً
على درجة كبيرة من سنساسني في شخصية القائد مكونا

الحساسية في نجاحه في بناء وتطوير هذه العالقة الفريدة التي تربطه بتابعيه، إلى جانب املتغيرات املهمة 

األخرى املتعلقة بإمكانيات القائد املعرفية في العملية اإلدارية وسعة وعمق إطالعه الثقافي وقدراته 

تقبلية ألنه الفرد الذي تقع على عاتقه وضمن مسئولياته اتخاذ أكبر وأصعب لية واملسالتصورية الشمو 

 القرارات املتعلقة باملنظمة.

 



 Organizational Leadershipالقيادة التنظيمية 

وقد كان الدافع ملعظمها  ، O.L دة التنظيميةالقد حدثت ثورة خالل العقدين املاضيين في البحث حول القي

 كبيرا عن املدراء. وقد 
ً
هو ما أكدته املمارسة الفعلية للفنون القيادية بأن القادة يختلفون في أدائهم اختالفا

 من الباحثين باإلضافة إلى االهتمام بالبحث عن االختالفات بين القادة 
ً
أشغلت هذه االختالفات عددا

 الفاعلين أنفسهم من جهة أخرى.

ت القيادة التنظيمية يمكن ممارستها من قبل شخص واحد أو من خالل مجموعة من القادة. ويمكن مهارا

قياس نجاح أو فشل هذا النوع من القيادة من خالل التوصل إلى تحقيق كل من رؤية وقيم وأهداف 

دى القائد املنظمة، ومن هنا يأتي التأكيد على فكرة أن القيادة التنظيمية ال تتعلق بمواصفات شخصية ل

 وإنما تتعلق بشكل أساس ي بقدرة املنظمة على إيجاد نفسها في السوق والتأكيد على استمراريتها.

التي يتم استثمارها فيما يحقق منفعته  Traitsتتعامل القيادة التنظيمية مع سيكولوجية اإلسنسان وميزاته 

الشخصية ومنفعة املنظمة )القيادة التبادلية(، وتؤكد على ضرورة تطوير املهارات والقابليات القيادية في 

املنظمة، وهدفها تزويد العاملين بالطاقة الالزمة ملواجهة األوقات الصعبة بحيث تستمر املنظمة في عملها 

ك الظروف وأصعبها)وهو ما شهدته ساحة املنظمات االقتصادية خالل األزمة وتحقيق أهدافها خالل أحل

 العاملية األخيرة(.

يقوم القادة هنا بإيصال رؤية املنظمة ورسالتها وسياساتها وأهدافها للعاملين، ما يحرصون على بناء 

لة في تحقيق الرؤى أخالقيات العمل لديهم مع مساعدتهم على اكتساب الخبرة االحترافية واملشاركة الفاع

 واألهداف.

 

يرفد القيادة التنظيمية في امليدان عدد من املفاهيم ذات العالقة والتي يشكل وجودها أحد ممكنات 

 هي: الروافدتحقيق القيادة التنظيمية ألهدافها وهذه 

: السلوك التنظيمي
ً
ادئ : وهو علم منظم يشتمل على نظريات وأسس ومبOrganizational Behavior أوال

 لفهم وتحليل والسيطرة على السلوك املوجود داخل املؤسسات.

: الثقافة التنظيمية
ً
من خالل املعايير والقيم املشتركة واالفتراضات  : و تظهر Organizational Culture ثانيا

األساسية املوجودة في املنظمة، وكل منها تحدث وتظهر مالمحها على مستويات مختلفة من التجريد. فهي 

عبارة عن القيم واالتجاهات واالفتراضات والعادات واملعايير السائدة في املؤسسة التي تؤثر على سلوك 

 للمؤسسة ومن هنا تختلف كل مؤسسة عن األخرى.األفراد وبالتالي تعطي 
ً
 أو ذاتا

ً
 شكال



: املناخ التنظيمي
ً
: ويتم النظر إليه من زوايا معينة للتعبير عنه وهي االنفتاح  Organizational Climate ثالثا

 في السلوك، والعالقات البينشخصية ومدى صحتها، واإلسنسانية واأليديولوجية التي تحكم سلوك العاملين.

 

 التي تقل من فعاليتها على أرض الواقع، ومن هذه املعوقات: املعوقاتتواجه عند التطبيق عددا من كما 

 ضعف املشاركة من قبل العاملين (0

 ضعف التغذية الراجعة (3

 ضعف التوزيع في الهيكل التنظيمي (2

 .ضعف التواصل (4

 التغيير والتطوير:

 للعدد الصادر في حزيران 
ً
من مجلة اإلدارة في العمل االجتماعي 3112القيادة التنظيمية ووفقا

Administration in Social Work   كما في موقعwww.ehow.com   تعرف بأنها أسلوب قيادي يتم تفعيله

رات هيكيلية حقيقية، وتكون مهمة القائد هي مساعدة بقوة من قبل املنظمات التي ترغب بإحداث تغيي

العاملين على فهم األسباب الداعية إلى مثل هذه التغييرات والفوائد املرجوة من توجيه املنظمة نحو هذه 

 الوجهة الجديدة.

 من أشد التدات خطورة أمام قيادة أي منظمة، إذ تحتوي على عدد من العمليات التي
ً
 يعتبر التغيير واحدا

غالبا ما تواجه بالرفض أو املقاومة. ومع التسارع املتزايد في التغيير عبر العالم اليوم على كافة املستويات 

؛ يحتاج األفراد الذين يشغلون املناصب القيادية في االجتماعية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية

تجعلهم قادرين على إدارة  هارات التيمجموعة من السمات واملاملنظمات أكثر من أي وقت مض ى إلى إمتالك 

 Visionaries. ومن هنا ينظر للقادة التنظيميون على كونهم قادة أصحاب رؤى عمليات التغيير والتطوير

ومصمموا طرق نحو األهداف املرجو تحقيقها من خالل عمليات التغيير التي تسعى املنظمات إلى إحداثها، 

 وهذه السمات هي:

 Adaptiveالقدرة على التكيف  (0

 Appreciativeإظهار التقدير  (3

 Charismaticالكاريزما  (2

 Dynamicالديناميكية العملية  (4

 Participativeاملشاركة  (5

 Servantخادم  (6

http://www.ehow.com/


 ومجموعة من املعارف وخاصة املتعلقة بما يلي:

 Behavioral Analysisالتحليل السلوكي  (0

 Process Improvementالوظيفي -التطوير العملي (3

 Project Managementإدارة املشاريع  (2

 ويتعلق دوره في املنظمة باملهام التالية:

 تحديد وجهة املنظمة من خالل الرؤية واالستراتيجية. (0

 دعم الثقافة التنظيمية للمنظمة وذلك من خالل سنشر القيم وفلسفة التعامل والتواصل. (3

 بناء فرق العمل وإدارة املوارد البشرية. (2

 استخدام السلطة والتأثير لبناء الثقة وإدارة الخالفات. (4

 إشاعة حس من االنتماء وامللكية بين العاملين في املنظمة. (5

 

 :املرأة  العربية ودورها في التغيير والتطوير

يعتبر دور املرأة في عمليات التغيير والتطوير من خالل ممارسة القيادة التنظيمية جزءا ال يتجزأ من الدور 

سنساسني فيها، والتأكيد عليه هو ضمن سياق التأكيد على ضرورة مشاركة املرأة العربية في كافة األدوار اإل

واملسئوليات التي تنهض باملجتمعات. فبصمة املرأة ذات تميز واضح تشهد لها به إنجازاتها على كافة األصعدة 

العربي في مقابل ضعف التغطية  وفي مختلف الدول، ولكن الضجة اإلعالمية التسويقية إلنجازات الرجل

 إلنجازات املرأة هو الذي يدق ناقوس الخطر لدى النساء من كون املجتمع ال يراها أو ال يقدر أثرها ودورها.

تحتاج املرأة العربية اليوم في عالم ما زالت الشكوك تنتابه نحو كونها الحلقة األضعف في منظومة اإلنجاز، 

ة وتقودها نحو مسرح التأثير باألفعال ال باألقوال، ومن هذه األدوات "عشرية أن تتسلح بأدوات تمنحها القو 

 القوة" وهي كما يلي:

 االستعداد للتعلم (0

 قبول اآلخرين كما هم وعدم إصدار األحكام (3

 املصداقية (2

 الثبات على املبدأ (4

 االعتراف بالخطأ (5

 إظهار االهتمام (6

 القدرة على اإلقناع (7



 الصبر (2

 االنفتاح (9

 وعدم الفظاظة (اللطف01

وهذه األدوات العشر بعضها تمتلكها املرأة بفطرتها لكنها إذ تستلم مهام القيادة في أي منظمة تحتاج أن 

، وذلك من العقل الواعي )املهارة املقصودة(تنقل هذه املهارات من العقل الالواعي )الفطرة غير العاقلة( إلى 

 مليات التغيير والتطوير في املنظمات.أجل تحقيق أفضل نوعية ممكنة من املساهمة في ع

البد للمرأة العربية اليوم أن تثق أكثر من أي وقت مض ى بأن حقها في االعتراف بإنجازها وأهمية الدور الذي 

تقوم به تستطيع أن تنتزعه من خالل ثقتها بنفسها وممارستها لكافة حقوقها دون انتظار اإلذن أو الخوف 

حسم في االنطالق والعزم على امتالك مقومات االستمرار والتصميم على بلوغ من ردة الفعل، فالتحلي بال

ويأتي  الهدف الواضح كلها أمور تجعل من الصعب على أي أحد مهما كان الوقوف أمامها باعتراض أو ازدراء.

من  هنا دور الرجل الواعي املثقف في دعم هذا الدور واستثمار هذه الطاقات فيما يحقق التكامل املطلوب

 أجل الحصول على أفضل النتائج في مختلف القطاعات.

إن العيش على أطالل االضطهاد القديم للمرأة وإجبارها على شغل فراغات محددة وضيقة في النسيج 

املجتمعي العربي لم يعد يلقى آذانا صاغية أو نفوسا مرهفة، بل بات الحديث بجاهلية تلك الفترة أمرا 

 وأصبح من الالزم
ً
طي تلك الصفحات من التاريخ واالستعداد ملستقبل تصنعه املرأة إلى جانب  محسوما

 عن الجنس أو اللون أو العرق، 
ً
الرجل بكل أحترام لقدرات كل منهما وبكامل األحقية في إثبات الذات بعيدا

 فحلبة التدافع البشري تتسع للجميع والبقاء فيها لألصلح وليس لألقوى كما اقتضت شرائع سابقة..

 موذج "املرأة من التمكين إلى التمكن":ن

تقوم فلسفة هذا النموذج على التأكيد على قدرة املرأة على التحول واالنتقال من حال إلى حال أفضل منه 

من خالل مرونتها في اكتساب املهارات واملعارف، وبذلك تستطيع عبر جسر القيادة التنظيمية االنتقال من 

ن  Empowermentالتمكين 
ّ
 :Masteryإلى التمك

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات:

 إجراء املزيد من الدراسات على واقع املرأة العربية هدفها مسح االحتياجات القيادية للمرأة. -

في مختلف األعمال عقد مؤتمرات تخصصية لتزويد املرأة العربية باملهارات القيادية التي تحتاجها  -

 واملجاالت.

إيجاد ملتقيات سنسائية عربية يتم من خاللها تبادل الخبرات والتعرف على التجارب النسائية  -

 الناجحة في عالم القيادة.

التمكين

Empowerment

التمّكن

Mastery

 القيادة التنظيمية

Organizational Leadership 



التأكيد على مساواة الرجل باملرأة في األمور التنظيمية مع مراعاة خصوصية كل منهما فيما يتعلق  -

 بتفاصيل اللوائح والقوانين.

ادة النظر في سلم الترقية الوظيفي في الوظائف املختلفة ووضع معيار امتالك الشهادة العلمية إع -

 املتقدمة واإلنجاز املتميز واملهارات النادرة كاستثناء يلغي شرط الخبرة أو يتجاوزه.

ية إتاحة الفرصة للمرأة إلثبات ذاتها وقدراتها بفتح الجال أمامها للمشاركة في القيادات التعليم -

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

تحديد )كوتا( سنسائية في الوزارات املختلفة تقض ي بإلزامية وجود عدد من القيادات النسائية فيها  -

 وذلك لإلفادة من طاقاتها وقدراتها.
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Leadership and Gender in the Arab World - The Case of Lebanon  

Yara Abdallah 

Arab Open University - Faculty of Business Studies 

 

Abstract 

Purpose – This study aims to tackle the issue of female leadership in Lebanon and to 

address the existing research gap in current literature on the topic. The main research 

question seeks to test the preference, acceptance and views of employees in Lebanon 

towards female leadership, and to test the potential role of certain demographic 

variables in shaping the views of employees.   

Design/Methodology – The research method adopted is quantitative. A questionnaire 

was designed based on existing and validated scales, to collect data from 263 

Lebanese employees in different economic sectors. The measure included two 

sections. The first one covers several demographic variables deemed relevant for the 

research, and the other section included a 14 items questionnaire testing respondents’ 

views on female leadership. 

Findings – Descriptive and inferential statistics were used to test and analyze the 

collected data. The findings reveal that female employees generally have more 

favorable views on female leadership across the different demographic variables, in 

contrast to male employees who tend to have less favorable views. A good percentage 

of respondents had a neutral position on the issue which indicate raises the need for 

further exploration in future research.   

Practical implications – Existing research tends to address the barriers preventing 

females in Lebanon from progressing towards higher managerial positions. Empirical 

research has focused on interviewing female and male managers about their personal 

experiences. This study is one of few which interviews employees from both genders 

and from different organizational positions, in order to determine the existing attitudes 

and views towards female leadership in Lebanon in light of the ongoing efforts and 

developments towards female empowerment.      

Originality – This research adds to the limited body of knowledge on female leadership 

in Lebanon and the Middle East region.  

Keywords – Lebanon, Female, Career Development, and Female Leadership,  



2 
 

Introduction 

Over the past thirty years the western-developed nations have witnessed a 

considerable increase in the level of female participation in the workplace. Females 

have achieved remarkable improvements towards reaching managerial positions across 

the west (Tlaiss and Kauser, 2011). This situation was not however, mirrored in the 

Arab middle-eastern countries, which only lately started to pull alongside the western 

nations in regards to women participation in the workforce. The factors which 

contributed towards improving women’s’ workplace involvement can be attributed to an 

evident cultural shift in Arab societies which resulted in a decline in bias against women 

and gender labeling, and an increase in job opportunities and demand for labor (MENA, 

2007). Additional factors are female specific and are related to an overall enhancement 

in the quality and level of female education where more and more women are earning 

higher degrees (World Bank Report, 2003; Weir, 2003) including in disciplines that were 

traditionally viewed as being male dominated (Tlaiss and Kauser, 2011). Nonetheless, 

regardless of the cited improvements women have not been able to compete equally 

against men. Obstacles such as persistent prejudice against females in the workplace 

and glass ceiling have prevented women from advancing towards higher levels of 

management and kept them trapped at lower level managerial positions (Metcalfe, 

2006, 2007, 2008; Moghadam, 2004). Moreover, scholars have paid little attention to 

the issue of female involvement in the workforce and in management in the Arab world, 

and academic and empirical research on the topic remains scarce to date (El Ghannam, 

2002; Hamdan, 2005).  

The latest wave of political changes swiping the Middle East and its associated 

economic and cultural changes are expected to bring about an increased role of women 

in political and economic activities. Accordingly, this study seeks to explore the current 

attitude towards female management and leadership in Lebanon. More specifically, the 

study will endeavor to tackle the following research questions:  

 Does the way Lebanese people perceive leadership differ according to the 
Leaders’ gender?  

 Are male leaders perceived more positively than female leaders by male and 
female employees in Lebanon?  

 Is there a preference among Lebanese for male or female leadership?  

 Are there any differences between males and females in Lebanon in regards to 
their views on effective leadership?  

 Are there any differences in leadership style based on the gender of the leader?  
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Research background and context 

The Arab world currently holds a key role in the world economy owing to its 

economic, social and political miscellany (Abuznaid, 2006). This has attracted foreign 

investments into the region and created job opportunities which raised the need for 

skilled labor including females in the workforce. Accordingly, the makeup of the 

workforce and the type of female jobs and positions has changed (Benson and 

Yukongdi, 2006). Nonetheless, while the percentage of male participation in the 

workforce is fairly similar to world statistics (MENA, 2007), the percentage of females in 

the workforce in the Arab World continues to be amongst the lowest in the world. In 

comparison to World statistics, female participation is estimated at less than 33 percent 

compared to an international rate of 56 percent (ADHR, 2005). The number of women in 

leadership positions in the Arab world cannot be determined with accuracy due to the 

inadequacy of existing research (Omar and Davidson, 2001). Nonetheless, research 

points to the existence of considerable differences within the different Arab countries in 

this regards. For instance, while the percentage of female partaking in the workforce in 

Kuwait has risen by 3 percent from 2000 to 2005, it has declined by 7 percent in KSA 

between 1990 and 2003 (Hamdan, 2005) and risen by only 2 percent in Bahrain over 

the same period (MENA, 2007). In Lebanon, females constitute 32.2 percent of the 

workforce which is almost double that of the KSA estimated at 15 percent, (The World 

Bank, 2004). However female occupation of managerial positions in Lebanon remains 

very limited. Figure I below adapted from the 2011 Labor Market report by the Central 

Administration Statistics office in Lebanon shows the structure of the labor market in 

Lebanon. 

Figure I: Labor Market Structure in Lebanon – Adapted from the CAS Labor Market report 2011 
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The status of female employment in Lebanon 

Similar to their fellow females in the different Arab countries, female managers in 

Lebanon face obstacles akin to those encountered by Arab female leaders and 

managers in relation to their career development. Lebanon is considered as a model of 

the interplay of western and eastern cultures. Lebanese culture consists of an 

integration of believes from Christianity and Muslim non-fundamentalist principles (Neal 

et al., 2005). Therefore, the role of females in Lebanese culture and society is 

influenced by the combination of European and Middle Eastern values (Neal et al., 

2005). Lebanon has been a pioneer in the Arab world for supporting female involvement 

in economic and political arenas (Sidani, 2005), and for permitting females to pursue 

careers in fields outside their traditionally determined positions (sidani, 2002). The 

Lebanese culture accepts gender integration in society, schools and the work place 

(Neal et al. 2005). Lebanese women have the right to vote, pursue economic and 

entrepreneurial activities and to play a role in all forms of public fields (Barakat, 1977).  

In addition, the quality of female education in Lebanon has clearly improved, in 

comparison to past times, and females are occupying better positions. Relative to 

neighboring countries, Lebanon was the first to grant females the liberty to have an 

education. Lebanese females regard their educational achievement as a key factor 

facilitating their professional development and advancement towards higher leadership 

positions (Powell 1999; Al-Lamki, 1999). Lebanese women believe that high educational 

levels improve their ability to compete over managerial positions against their male 

counterparts. This is because education and experience seem to be more important 

pre-requisites for a female to be promoted than it is for males in Lebanon. Data on 

female education in Lebanon from the Central Administration of Statistics indicates that 

the majority of females pursue education in disciplines related to humanities, business, 

law, and health as shown in figure II below. 
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Figure II: Percentage distribution of Lebanese students in higher education institutions by gender  

  

Regardless of the described attributes of modernization within Lebanese culture 

and society, in regards to women employment and education, the levels of social, 

economic, and political equality between genders continue to fall behind required levels 

(MENA, 2007; AHDR, 2005). Female workers in Lebanon remain huddled at lower 

managerial levels where no more than (8.5%) of women hold high managerial positions 

(Labaki, 1997), and this accounts for less than (5.0%) of the top managerial positions 

(Eid, 2002). Females in Lebanon are paid less than males in similar positions 

(Association of Lebanese Banks, 2000). The gender gap in salary is evidenced by the 

CAS Labor Market Report (CAS, 2011). 

 

 

 



6 
 

Table I: Average Salary for Men and Women in Lebanon by Economic Sectors 

 

 

Although equal employment opportunities are offered at entry level jobs, where 

qualified and educated females are offered jobs similar to their male counterparts, this is 

not maintained over the course of their career development. It is observed that, as we 

move up the ladder of managerial positions, equality between males and females 

declines and leadership positions, which require a great deal of authority and decision 

making, are reserved for males (Association of Lebanese Banks, 2000). This can be 

ascribed to the patriarchal characteristics of the Lebanese society which continues to be 

male dominated, where males are regarded as the primary source of income for the 

family (AHDR, 2005). This also explains the higher employment rates for males in 

Lebanon (around 69%) of the active population in Lebanon, in comparison to females 

(only around 24%) of the active population in Lebanon (CAS GMR, 2011). Therefore 

Lebanese modernization has more to do with particular socio economic and 

demographic causes that are relevant to Lebanon (Sidani, 2002), than being the 

outcome of true societal modernization. The following table provides some basic 

statistics on the Lebanese labor market and the participation of females in Lebanon in 

the workforce. 
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Graph I: Women and Men in employment by sector in Lebanon- Adapted from the CAS Labor 

Market report 2011 

 

 

The graph above shows an overall higher participation of males in the labor market, and 

a persistent concentration of female employment in the trade, and services sector 

including education, health care and financial institutions. 
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Graph II: Status in Employment for Women and Men in Lebanon– Adapted from the CAS Labor 

Market report 2011 

 

 

On the status of females in the labor market in terms of placement, graph II above also 

reveals the concentration of females in the monthly employment category, with very 

limited percentage in the employer, the own account worker, or the apprentice 

categories. The above reveals two trends concerning female labor force participation in 

Lebanon, the first is that females still prefer to be employed as opposed to pursuing 

entrepreneurial ventures. Second, the majority of their employment is within the 

services sector and this is consistent with the profile of female labor force participation 

in the middle east and can have its origin in cultural values.  
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Table II: Women and Men by Occupation - Adapted from the CAS Labor Market report 2011

 

 

Leadership in Lebanon 

Despite the plethora of research on leadership, scholars have not agreed on one 

common definition and this appears to be an acceptable practice in research on 

leadership (Barker, 1997). Most researchers however concur that leadership involves 

some personal traits and characteristics. Successful leaders generally possess certain 

personal attributes which include consistency, assertiveness, dynamic personality, 

efficiency in management, perception, and self-control (Schermerhon, 2002; Yukl, 

2002). Northouse, (2007) regarded leadership as a practice which involves influencing 

other people to work together towards reaching mutual goals and objectives. Research 

on leadership has also addressed the style of leadership, and here the debate has been 

mostly concerned with determining whether the focus should be on achieving the task 

(task-centered) or satisfying the people doing the job (people-centered), (Shermerhorn, 

2002). Leadership styles have been classified along four dimensions: directive or 

autocratic, participative or democratic, supportive or human relation oriented, and the 

abdicative or laissez-faire style (Bartol & Martin, 1998; Northouse, 2007). Leadership 

style affects the way leaders perceive their responsibilities, and the way they approach 

decision making and action within their line of authority. Research on female leadership 

style can be classified along two camps. On one hand, some research indicates that 

women who have reached high leadership/managerial positions have been occasionally 

regarded as being restless, Masculine, and self-centered (Winter, Neal, & Warner, 

2001). Alternatively, other research suggests that basic gender attributes affect female 

leadership style. For instance females as future mothers, are trained to be care takers 

and supportive.  
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In the Arab World females are trained since childhood to be obedient and submissive 

(Homsi, 2003). Furthermore, consistent with Islamic religious teachings, females are 

also taught to be humble, discreet, and soft spoken (Ghattas, Rassi, 2001). This will 

indeed have an impact on the leadership style of females in the Arab World including 

Lebanon. Research on female leadership in Lebanon has indicated that women in 

Lebanon generally adopt a situational leadership approach where their leadership style 

changes based on the situation, and this has proved important for career security and 

development (Ghattas, 2009).  

Challenges to female leadership in Lebanon 

Recent research on women leadership in Lebanon reveals that despite several 

improvements women leaders in Lebanese corporations, in both the public and private 

sectors, aiming to move up the levels of organizational hierarchy are faced with several 

obstacles. Females need to demonstrate their abilities, and proficiency, while 

maintaining their feminisms and the skill to balance between the demands of work and 

family responsibilities.  

 

Methodology 

Procedure 

Empirical research and data collection in the Middle East entail using methods different 

to the ones used in the west. A study by Janine (2006), on the approaches adopted for 

conducting empirical research in the Middle East revealed the existence of significant 

obstacles confronting empirical research in the area. Research practice has shown that 

scholars face several methodological difficulties related to sample selection and access, 

sampling methods and statistical procedures (Tuncalp, 1988; Omair, 2008). The 

problems include the lack of accurate and up-to-date data or government references 

about women participation in the workforce, lack of a dependable postal system, the 

unwillingness of people to participate in the surveys, and the challenges of reaching 

employees particularly women in organizations.  

Therefore, and given the difficulties described above, it was decided to resort to the use 

of convenient sampling for the purpose of collecting the required data. A largely used 

approach consists of a partially theoretical method which involves a sequence of word 

of mouth recommendation of sample members or snowballing (Bernard, 2000; Berg, 

2004). The current study adopted this accepted practice and the researcher hence 

resorted to personal contacts and personal networking for insuring access to 

respondents.   
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Data Access Issues 

 

The questionnaire was distributed to a number of colleagues in the Arab Open 

university Lebanon branch who happen to have access to people in other institutions as 

well. Less than 50% of the collected questionnaires were gathered directly from 

individual respondents using this approach. We also sought the assistance of a 

graduating student at AOU to collect data through phone calls to people identified 

through referrals as described above and who fit the profile of the targeted sample. 

 

Roughly around 264 questionnaires were collected. Although the aim was to 

have the percentage split equally between males and females, we were in fact able to 

collect about 107 questionnaires from males and 157 from female employees working in 

Lebanon. The graduating assistant from AOU was selected carefully to aid in the data 

collection process. She was briefed on the goal of the questionnaire and was asked to 

fill one questionnaire for practice and in order to clarify any ambiguous questions; after 

this was sorted she was asked to proceed with wide scale on the ground and over the 

phone data collection. In order to speed the data collection process and to insure that 

we reach the required response rate, we have used personal networking with HR 

personnel in several institutions listed below to gain access to a phone directory of 

employees. Our graduate assistant was then assigned an office and phone line on AOU 

campus and was asked to randomly call employees from the list respecting the 

sampling criteria (an employee working in Lebanon in one of the sectors listed).  

 

Limitations 

One limitation in our data collection has to do with the fact that, with the exception of the 

manufacturing firm which was based outside the capital Beirut, the rest of the 

questionnaires were all collected from employees working within the greater Beirut 

metropolitan area. This might raise the issue of varied cultural norms and expectations 

between rural and metropolitan areas with people in rural areas being more 

conservative 
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Measure 

A questionnaire based on previously validate scales was used for the purpose of data 

collection. The questionnaire included two sections. The first section sought to collect 

data about some of the demographic variables of the respondents including gender, 

age, the level of educational attainment, organizational type, size of the organization, 

economic sector of the organization, position within the organization, total years of work 

experience, and gender of the current supervisor. The second section included 

questions designed to test the respondents’ views on female leadership and included 14 

items. Respondents were required to state their level of agreement or disagreement 

with 14 statement/questions using a five-point likert scale (ranging from strongly agree 

to strongly disagree).   

 

Population Sample 

A total of 263 questionnaires out of which only 253 were usable yielding a usable 

response rate of (96%), were collected from employees working in the following 

Lebanese and international firms operating in Lebanon: 

1- Private and public schools,  

2- The service sector including travel agent, restaurants, sales people in various 

shops, and one hospital),  

3- Two telecommunication firms operating in Lebanon (international firms),  

4- One ministry (ministry of higher education),  

5- One national  manufacturing firm 

Table III below provides a summary of the demographic and personal profiles of the 

respondents.  

 

Data analysis 

As stated previously, the research aims to test empirically the following questions: 

 Does the way Lebanese people perceive leadership differ according to the 
Leaders’ gender?  

 Are male leaders perceived more positively than female leaders by male and 
female employees in Lebanon?  

 Is there a preference among Lebanese for male or female leadership?  

 Are there any differences between males and females in Lebanon in regards to 
their views on effective leadership?  
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To analyze the data, SPSS statistical software package version 17 was used. 

Descriptive statistics usually tend to describe the questions using percentages or 

statistical indicators including counts, and mean. For this research, descriptive statistics 

were calculated in order to generate an overall description of the sample respondents 

and to determine their overall orientation. In addition inferential statistics were also 

used. Frequency distributions were used to describe the sample, and cross tabulations 

(the Chi-square test) were used to study the effect of the personal & Work information 

on the general questions. For the Chi-square test, the sig (Degree of significance) was 

compared to the  (error ratio = 5% i.e. 0.05), and when Sig >   it was concluded 

that there is no relation between the variables and vise versa. 

Demographic profile of respondents  

Table III: Basic Demographic Data of Respondents–Age–Gender–Education-Type of Company 

 

Table III above indicates that (56%) of the respondents are females while 43% are 

males. Concerning the age factor, more than 67% of respondents belong to the age 

groups from 20 to 39. The majority of respondents hold a university degree (72.3%), 

and works in the private national sector (above 55%), followed by the private foreign 

sector (above 30%), then the public sector, and the last sector being the semi 

government.  

Age Gender 

Highest 
education 

Type of 
company 
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Table IV: Descriptive Sample Data – Company size- Industry- Position- Experience 

 

Reference the size of the company, table IV above shows that the highest percentage 

of respondents (32.8%) work in companies which employ between (50 and 100 

employees), the second largest percentage (26.9%) works in companies employing 

between (100 and 250), the third largest (22%) comes from companies employing 

between (10 and 50) employees. The smallest percentages came from the largest and 

smallest size companies those with less than 10 employees and more than 500.  

Reference the industry, Table IV shows that the largest percentage of respondents 

(55.3%) came from unidentified sectors, followed by Oil and Gas (22.1%), then trading 

(11%) and services (9%), the smallest percentage (0.79%) came from transportation. 

Concerning the position in the company, as shown in table IV, (62.06%) of respondents 

are employees, followed by (17%) in lower management positions, (15.81%) in middle 

management positions and with the smallest percentage (4.74%) coming from high 

management positions. 

Size of the 
company 

Main industry 
sector 

Position 
in the 

company 

E
x
p
er
ie
n
c
e 

Position in the 
company 
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Reference the years of experience, the largest percentage of respondents (28.85%) 

have (4 to 7 years work experience), followed by those with (8 to 11 years) (19%), then 

people with more than 20 years work experience (14%) 

The descriptive statistics of the respondents shows that the sample characteristics are 

largely comparable to the actual composition and categorization of the Lebanese labor 

as shown in the Labor Market report of the CAS office (2011). 

 

Table V: Evaluation of Women’s Leadership in Institutions- Effect of Gender 

 

In testing the effects of the gender of the respondents on their preference for female 

leadership the data reveals a split in opinion between males and females. When 

comparing the total percentage of respondents in favor of female leadership the data 

reveals that the percentage of those who do not prefer a female supervisor is slightly 

higher than those who prefer a female supervisor. Also it was revealed that within the 

I prefer that my immediate 
superior is a female 

I accept that my immediate 
superior is a female 

Females are more efficient than males in 
leadership positions 

Females in leadership positions 
better than males in taking the 

important decision related to the 
work 
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same group more males tend to oppose female leadership (33.6% of males do not 

prefer to have a female supervisor), compared to only (20% of females who do not 

prefer female leadership). Similarly, from within the group of respondents who stated 

their preference for female leadership it was also noted that more females (30%) stated 

their preference for female supervisor as opposed to only (15%) of males preferring a 

female supervisor. The striking point here is that the percentage of respondents who 

had a neutral answer was the largest at around (50%) of the total respondents. 

Interestingly enough here, the gender did not seem to have an effect on the (neutral) 

opinion since the respondents within this group, though the highest in percentage, were 

almost equally split  between the two genders (49.7% females, and 50.9% males).  

In contrast when asked about their acceptance of female leadership, respondents’ 

answers were considerably different and more positive in acceptance of female 

leadership (with over 70% of respondents indicating their acceptance of female 

leadership with female respondents slightly higher than males).  

When testing the effects of the gender of respondents on their answers to the question 

about females being more efficient at leadership than males, here it was noted that the 

largest percentage of respondents disagreed with the statement, with males 

representing again a higher percentage within this group. This is followed by the group 

of respondents who had a neutral answer, (also almost equally split between the 

gender), and last the smallest percentage of respondents agreed with the statement 

(with the percentage of females greatly higher than males within this group).    

When testing the effects of the gender of respondents on their answer to the question 

about females in leadership positions being better than males in taking the important 

decisions related to the work, here again the largest percentage of respondents had a 

neutral answer with close distribution between male and female respondents. The 

percentage of those who agree was also close to those who disagree with more 

females within the Agree group and more males within the Disagree group.      

The above results indicate that female respondents tend to have a slightly more 

favorable opinion towards female leadership. Additionally, it is also noted that a 

considerably large percentage of respondents had neutral answers and this, in our view 

might be attributed to one of two factors: on the one hand this might reflect a limited 

interest among respondents in the issue of gender and leadership in Lebanon, giving 

the fact that data collection took place at a time when people were facing pressing 

economic, political and security problems in the country during which gender issue take 

a back seat. On the other hand, it might reflect a serious indifference towards the issue 

of gender among Lebanese people and can indirectly indicate an implicit non-objection 

of and hence a favorable view of female leadership. 
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Table VI: Evaluation of Women’s Leadership in Institutions - Effect of Education 

 

 

 

I prefer that my immediate superior is a female 

Females in leadership positions are less 
authoritarian than males 

Females are more efficient than males in leadership 
positions 

Females in leadership positions pay more attention 
than males about feelings at work 
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In testing the effects of the respondents’ educational level on their answer to the 

question about the preference of female leadership in Lebanon, it was noted that 

respondents’ answers were more or less variably distributed across the different 

categories of educational achievements with the largest percentage of respondents with 

Diploma agreeing with the question. 

In testing the effects of respondents’ educational level on their answer to the question 

about females being more efficient than males again it was noted that respondents’ 

answers were more or less variably distributed across the different categories of 

educational achievements with the largest percentage of respondents with Diploma 

agreeing with the question. 

In testing the effects of respondents’ educational level on their answer to the question 

about females in leadership positions being less authoritarian than males, again it was 

noted that respondents’ answers were more or less variably distributed across the 

different categories of educational achievements with the largest percentage of 

respondents with Diploma agreeing with the question. 

Females in leadership positions better than males 
in taking the important decision related to the 

work 

Females in leadership positions delegate authority 
more than males 

Females in leadership positions are more 
collaborative than males 

I trust female leaders more than I do male 
leaders 
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In testing the effects of respondents’ educational level on their answer to the question 

about females in leadership positions paying more attention than males to feelings at 

work, here we note that the largest percentage of respondents across the different 

categories of educational achievement tended to greatly agree with the question. 

Therefore it is fair to conclude that Lebanese respondents tend to believe that females 

in leadership positions pay more attention to feelings at work than their male 

counterparts. 

In testing the effects of respondents’ educational level on their answer to the question 

about females in leadership positions being better than males in taking the important 

decision related to the work it was noted that respondents’ answers were more or less 

variably distributed across the different categories of educational achievements with the 

largest percentage of respondents with Diploma agreeing with the question. 

In testing the effects of respondents’ educational level on their answer to the question 

about females in leadership positions being more collaborative than men, here we note 

that the largest percentage of respondents across all the different categories of 

educational achievements tended to greatly agree with the question. Therefore it is fair 

to conclude that Lebanese respondents tend to believe that females in leadership 

positions are more collaborative than their male counterparts. 

In testing the effects of respondents’ educational level on their answer to the question 

about females in leadership positions being more willing to delegate authority than 

males, here we note that the largest percentage of respondents across the two different 

categories of educational achievements (diploma and University degree), in addition to 

the non-identified (others), tended to agree with the question. Therefore it is fair to 

conclude that Lebanese respondents tend to believe that females in leadership 

positions are more willing to delegate authority, than their male counterparts. 

In testing the effects of respondents’ educational level on their answer to the question 

about trusting females in leadership positions more than males, here we note that the 

largest percentage of respondents with a diploma tended to agree with the question. 

Whereas the largest percentage among those with a university degree was neutral, and 

the percentages were evenly distributed among those with only a high school.  
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Table VII: Evaluation of Women’s Leadership in Institutions - Effect of Type of Company 

 

 

In testing the effects of the type of the company on the respondents answer to the 

question “I prefer my immediate supervisor is a female”, it was noted that for employees 

in the government sector the largest percentage agreed or was neutral, and a smaller 

percentage of respondents disagreed.  

Females in leadership positions treat female 
employees worse than male employees 

Females in leadership positions care more 
than males about achieving organizational 

goals 

I prefer that my immediate superior is a 
female 

I accept that my immediate superior is a 
female 
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In the private national sector the respondents answers were different where the largest 

percentage was neutral, followed by those who disagreed and a smaller percentage 

agreed. For private foreign companies, the largest percentage was also neutral however 

followed by those who agree and the smallest percentage disagreed. 

When testing the effects of the type of company on the respondents answer to 

the question of accepting a female supervisor “I accept my immediate superior is a 

female”, it was clear that the percentage of those who agreed across all the different 

types of organizations (government, private national, and private foreign) was the 

largest, followed by those who were neutral, and last was those who disagreed (a small 

minority). These results indicate that Lebanese respondents, although might not have a 

preference for female leadership, they essentially have no objections or resistance to 

having a female supervisor. 

Consistent with the earlier results, when testing the views of the respondents on 

whether female leaders treat female employees worse than male employees, the 

largest percentage of respondents across the three sectors of company types disagreed 

with the question, followed by neutral, and the smallest percentage agreed.  

When testing the respondents’ views on the attitudes of female leaders towards 

achieving company goals, “Females in leadership positions care more than males about 

achieving organizational goals”, the majority of respondents across the different sectors 

of company types agreed, followed by neutral and the last smallest percentage 

disagreed. 

Table IIX: Evaluation of Women’s Leadership in Institutions - Effect of Actual Supervisor 

 

I prefer that my immediate superior is a 
female 

I accept that my immediate superior is a 
female 
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When testing the effects of the gender of the supervisor on the respondents’ views on 

female leadership, it was noted that in response to the answer “I prefer my immediate 

supervisor to be a female”, more females agreed followed by neutral, and the smallest 

percentage disagreed. Whereas for male respondents the largest percentage was 

neutral, followed by those who disagree, and then the smallest percentage agreed.  

Similarly here when asked about their acceptance of female leadership the percentage 

were higher in favor of “accepting to have a female leader” across all genders, followed 

by neutral, with disagree being the smallest percentage.  

When testing the respondents views about whether there is any difference in leadership 

between females and males “No difference between females and males in leadership 

style”, the respondents’ split between being neutral or agreeing with more males 

neutral, and more females agreeing, a smaller percentage disagreed with the questions 

and this percentage was almost evenly distributed between the two genders.  

In testing the respondents’ views on the female approach to leadership “Females in 

leadership positions are less authoritarian than males”, here also it was noted that 

respondents views were evenly distributed across the different categories of agree 

neutral and disagree with no conclusive preference.   

  

No difference between females and males 
in leadership style 

Females in leadership positions are less 
authoritarian than males 
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Conclusions and implications 

This exploratory research attempted to study the perceptions of Lebanese employees 

towards female leadership. More specifically the objectives involved testing whether the 

way Lebanese employees perceive leadership differs according to the Leaders’ gender? 

And whether male leaders are perceived more positively than female leaders by male 

and female employees in Lebanon? Whether there are any preferences among 

Lebanese employees for a specific gender leadership? The major findings indicate a 

general tendency among female respondents to have a favorable opinion of female 

leadership. In addition, while the percentage of those who do not prefer to have a 

female supervisor is larger than those who prefer; the percentage of those who accept 

to have a female supervisor is larger than those who don’t accept, across the different 

demographic variables. Furthermore a large percentage of respondents across the 

different demographic variables had a neutral answer. This might be attributed to either 

a lack of interest in the issue of gender and female leadership in general probably due 

to the pressing economic problems in the country, or it might be an indirect indicator of 

an implicit acceptance or non-resistance to female leadership among this group of 

respondents.  
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 مقدمة:

لق اإلنسان
ُ
واإلدارة  ووجد فأول ورقة يحصل عليها في حياته شهادة ميالده هي إجراء إداري, ُعرفت اإلدارة منذ خ

بشكل عام هي الركيزة األساسية لكل عمل مبني على أسس علمية وهي تتطلب مهارات ومواهب إنسانية خاصة 

 يتم تنميتها باملمارسة والخبرة املكتسبة.

والتنسيق بين املوارد البشرية, واملعرفية, والتكنولوجية, واملادية؛ اإلدارة "علم وفن, وعملية تحقيق التعاون ف    

إلنجاز األهداف املطلوبة واملتوقعة بصورة رشيدة, ويفترض من كل عنصر إداري فاعل ابتداء من مدير اإلدارة 

 ( .92, 9002ر,التعليمية إلى نهاية املنظومة التربوية أن يعرف الهدف املراد من العمل الذي يقوم  به" )أبو النص

وتشير األدبيات التربوية إلى أن األنشطة الالصفية يمكن أن تحقق أهدافها بفعالية إذا أمكن تسييرها        

وتعد األنشطة الالصفية بمفهومها الصحيح  (,211, 9002وتوجيهها بقيادة إدارية واعية )بن دهيش وآخرون,

هدافها, ذلك أنها بما تتميز به من تنوع وإثراء وحيوية وتلبية وسيلة هامة من وسائل التربية الحديثة في تحقيق أ

 املوهوبات .لحاجات الطالبات 

 بالبحث عاما عشرين قبل بدأت رائدة تجربة املوهوبين ورعاية اكتشاف في السعودية العربية اململكة تجربة تعدو 

 وتعد   , اململكة في املوهوبين لرعاية والعملي العلمي األساس كون  والذي ورعايتهم املوهوبين عن للكشف الوطني

 التربية بوزارة املوهوبات برامج إدارة مجال في متخصصة إشرافية تربوية جهة" هي للموهوبات العامة اإلدارة

 املوهوبة الطالبة واكتشاف رعاية برامج لدعم ومستمرة مكثفة وتشخيصية إشرافية خدمات تقدم والتعليم

 التخطيط عمليات خالل من باململكة التعليم ومحافظات مناطق جميع في املنفذة العام التعليم بمدارس

 العام صيف فيو (,3, 2340,للموهوبات العامة اإلدارة")والتطوير والتوثيق والتقويم واملتابعة والتنظيم

 املوهوبات للطالبات الصيفية امللتقيات للموهوبات العامة اإلدارة اعتمدت م9003املوافق هـ2391-2393الدراس ي

 مكثفة إثرائية برامج بأنها" الصيفية امللتقياتتعرف  و  ,السعودية العربية اململكة ومحافظات مناطق بعض في

 العلمية طاقاتهن لتنمية املوهوبات للطالبات الصيفية اإلجازة خالل تقدم ومحددة واضحة استراتيجيات وفق

 (. 1, 2393, الجغيمان" )ممكنة درجة أقص ى إلى الذهنية وقدراتهن

  التعليمية املناطق جميع في وتنفذ للموهوبات، العامة اإلدارة تقدمها التي الرعاية أنماط أحدوهي          
 
 سعيا

هم قدرات تنمية إلى تهدف الصيفية اإلجازة فترة خالل الطالبات من محددة لفئة شمولية نوعية برامج لتقديم منها

 وزارة) التربوية املوهوبات رعاية استراتيجيات وفق مكثف إثرائي برنامج تقديم خالل من واإلبداعية العلمية



 ,(2222،8)الحقيل, , واملنبثقة من أهداف سياسة التعليم باململكة العربية السعودية (4, 2342,والتعليم التربية

الالتي يتم اختيارهم بناء على معايير الصيفية للطالبات املوهوبات نخبة من املديرات امللتقيات  وتقوم بإدارة هذه

 وخطة, العامة الخطة أهمها وضع معتمدة من اإلدارة العامة للموهوبات , ويقمن بمهام محددة ومعتمدة من

, املحددة والضوابط الشروط وفق التنفيذ ومكان, التنفيذي الفريق واختيار , للملتقى التنفيذية والخطة, التوعية

 تأمين على والعمل, للتنفيذ الالزمة املهارات على وتدريبهن امللتقى في للعامالت ريبيةالتد االحتياجات وتحديد

 مستمرة بصورة التنفيذي الفريق أداء وتقويم, بتنفيذه البدء قبل وتجهيزات أدوات من امللتقى تنفيذ احتياجات

 الختامي التقرير  وإعداد, الوزارة قبل من املعتمدة البنود وفق امللتقى على املالي والصرف,  امللتقى تنفيذ أثناء

 للموهوبات بالوزارة . العامة اإلدارة إلى ورفعه

 مشكلة الدراسة:

 في اإلدارة العامة للم
 
 في إقامة لقد بذلت وزارة التربية والتعليم في اململكة العربية السعودية متمثلة

 
وهوبات جهدا

الصيفية , ومن خالل   ودعمها إال أن الباحثة بوصفها مشرفة عامة على امللتقيات للموهوبات الصيفية  امللتقيات

 تعوق  الصيفية للطالبات املوهوبات امللتقيات ةإدار  فيالحظت وجود معوقات  بامللتقياتالتقارير الخاصة 

 العامة اإلدارة) وتنبع مشكلة الدراسة من وجود املالمح اآلتية: ,امللتقيات عن تحقيق أهدافات دير امل

  (1, 2392,أ/للموهوبات

 .مناطق اململكة العربية السعودية امللتقيات الصيفية في بعضمن تسرب الطالبات املوهوبات  .2

للطالبات  امللتقيات الصيفيةب, في املشاركة املشرفات( -)املعلمات الكوادر املؤهلةوعدم رغبة قلة  .9

 .املوهوبات

في معظم مناطق اململكة العربية  للطالبات املوهوبات الصيفي عدم توفر مقر مناسب ودائم للملتقى .4

  .السعودية

 .للطالبات املوهوبات عدم توفر آلية لتقويم جميع محاور امللتقى الصيفي .3

 السعودية العربية اململكة مناطق معظم في للطالبات املوهوبات الصيفية امللتقيات في التمويل ضعف .1

 (.2392/2,ب/للموهوبات العامة اإلدارة)

 أسئلة الدراسة :

 رئيس وهو: تعتمد الورقة البحثية علي تساؤل 

ى إدارة أداء مديرات إدارات املوهوبات بمناطق اململكة العربية السعودية عل تطوير كيف يمكن 

؟ امللتقيات الصيفية للطالبات املوهوبات  

 ويتفرع هذا السؤال إلى األسئلة الفرعية التالية:      

 األسس الفكرية التي تبنى عليها عمليات إدارة األنشطة الالصفية للطالبات املوهوبات ؟ما  2س



إدارات  لدى مديراتما واقع إدارة امللتقيات الصيفية للطالبات املوهوبات في اململكة العربية السعودية  9س

؟ املوهوبات
 
 نظريا

مديرات إدارات لدى اململكة العربية السعودية الصيفية للطالبات املوهوبات في  امللتقيات واقع تخطيط ما 4س

 ؟ املوهوبات

إدارات  لدى مديراتالصيفية للطالبات املوهوبات في اململكة العربية السعودية  واقع تنظيم امللتقيات ما 3س

 ؟ املوهوبات

إدارات لدى مديرات الصيفية للطالبات املوهوبات في اململكة العربية السعودية  امللتقيات ما واقع تقويم 1س

 ؟ املوهوبات

أداء مديرات إدارات املوهوبات بمناطق اململكة العربية السعودية على إدارة  تطوير ل ةاملقترح التوصيات ما 6س

 ؟امللتقيات الصيفية للطالبات املوهوبات 

 أهداف الدراسة: 

 يلى :  استهدفت الدراسة الحالية على ما       

 التي تبنى عليها عمليات إدارة األنشطة الالصفية للطالبات املوهوبات . الوقوف على األسس الفكرية .2

مديرات لدى الصيفية للطالبات املوهوبات في اململكة العربية السعودية  الوقوف على إدارة امللتقيات .9

.إدارات املوهوبات 
 
 نظريا

تقويم( امللتقيات الصيفية للطالبات املوهوبات في اململكة العربية -تنظيم-تحديد واقع )تخطيط .4

 .مديرات إدارات املوهوبات  لدىالسعودية 

بات في اململكة العربية لتطوير إدارة امللتقيات الصيفية للطالبات املوهو  ةمقترح توصياتالوصول إلى  .3

 . مديرات إدارات املوهوباتلدى  السعودية

 منهج الدراسة وأدواتها وعينتها : 

الصيفية  واقع إدارة امللتقيات استبانه، وقد تم جمع البيانات بواسطة املنهج الوصفياستخدمت الدراسة        

الباحثة, وطبقت على عينة من تصميم لدى مديرات امللتقيات للطالبات املوهوبات في اململكة العربية السعودية 

 .  مديرة( 111) قوامها

 نتائج الدراسة :

 توصلت الباحثة إلى نتائج عديدة أهمها :       

تتم عملية التخطيط للملتقيات الصيفية للطالبات املوهوبات باململكة العربية السعودية  .أ

 بدرجة متوسطة ومن أهم مالمح ذلك: من قبل مديراتها 

2.  
 
 زمنيا

 
 لفعاليات امللتقى في العديد من املناطق.لم تهتم مديرات امللتقيات الصيفية بإعداد جدوال



أهداف رعاية املوهوبين التي نصت عليها أهداف سياسة  بعض مديرات امللتقيات الصيفية لم تطبق .9

 .بامللتقيات الصيفيةالتعليم باململكة العربية السعودية 

 في الرعاية.لم تستخلص مديرات امللتقيات الصيفية أهداف امللتقى من حاجات الطالبات املوهوبات  .4

 مديرات امللتقيات الصيفية ضوابط اختيار أعضاء الفريق التنفيذي.بعض لم تطبق  .3

 مديرات امللتقيات الصيفية. بعض لم يحدد مقر امللتقى وفق الشروط والضوابط من قبل .1

متنوعة ولم  تفكير  مهارات تضمين البرنامج تصميم عند امللتقيات الصيفية مديرات تحرص بعض لم .6

 .العلمي املحتوى  إثراء تركز على

من تم عملية التنظيم للملتقيات الصيفية للطالبات املوهوبات باململكة العربية السعودية تب . 

  بدرجة متوسطة ومن أهم مالمح ذلك:قبل مديراتها 

 بامللتقى الصيفي أعضاء الفريق التنفيذي ومهام أدوار  بعض مديرات امللتقيات الصيفية لم توزع .2

 . بطريقة موضوعية

 لم توظف بعض مديرات امللتقيات الصيفية األدلة اإلرشادية للملتقيات في تنفيذ فعالياتها. .9

 لم تخصص بعض مديرات امللتقيات الصيفية وقت مناسب لألنشطة فيها. .4

 لم تنظم بعض مديرات امللتقيات الصيفية مقر امللتقى بطريقة تخدم فعالياته ومناشطه . .3

 ة كاملة ملديرة امللتقى الصيفي.ال توجد صالحي .1

من الصيفية للطالبات املوهوبات باململكة العربية السعودية  تتم عملية التقويم للملتقياتج. 

 بدرجة متوسطة ومن أهم مالمح ذلك:قبل مديراتها 

 لم يتوفر نظام إداري كفء في معظم امللتقيات الصيفية. .2

 .من قبل مديرات امللتقيات الصيفية املقدم للطالبات املوهوبات لم يتم تقويم املحتوى العلمي للبرنامج .9

 .من قبل مديرات امللتقيات الصيفية الصيفيقى لملتللم يتم تقويم أداء الفريق التنفيذي  .4

 امللتقيات في معظم املناطق. هلتقويم جميع محاور لدى مديرات امللتقيات الصيفية ال تتوفر آلية واضحة  .3

لدى لصيفية للطالبات املوهوبات في اململكة العربية السعودية إدارة مللتقيات ا بأنونستنتج مما سبق 

 . تتم بدرجة متوسطةمديرات امللتقيات 

 الخالصة والتوصيات :.    

 إدارات توصيات لتطوير  إلى التوصل تم الباحثة بها قامت التي واملحلية النظرية الدراسة نتائج ضوء فيو 

 لدى مديرات امللتقيات  الصيفية امللتقيات
 
 :االستبانة ملحاور  تبعا

 



 .للطالبات املوهوبات الصيفي امللتقى تخطيط

 ما وحسب بنجاح، امللتقى إدارة في امللتقى مديرة يساعد الصيفية للملتقيات الجيد التخطيط كان إذا       

 , ومن اهمها : توصيات عدة على ؤكدنا نفإنعدة جوانب  في ذلك في قصور  أوجه إلى الدراسة توصلت

 .بالوزارة املوهوبات رعاية أهداف من أهدافها تنبثق زمنية تنفيذية خطة الصيفي امللتقى مديرة تضع أن .2

 للملتقى ومشرفات لالنضماممن معلمات  املؤهلة الكوادر  لتشجيع حوافز الصيفي  امللتقى مديرة تضع أن .9

 . الصيفي

 ملنتج شهادة تقديم مثل امللتقى في املوهوبات الطالبات وتشجيع لتحفيز  خطة امللتقى مديرة تضع أن .4

 . املتميز  الطالبة

 اإلثراء على والتركيز  متنوعة، تفكير  مهارات تضمين البرنامج تصميم عند امللتقى مديرة تحرص أن .3

 .العلمي للمحتوى 

 .للطالبات املوهوبات الصيفي امللتقى تنظيم 

 الدراسة توصلت ما وحسب, وجه أكمل على لتنفيذه املطلوب العمل تقسيم آلية عن عبارة التنظيم كان إذا    

 :ومنها توصيات عدة على ؤكدنا نفإنعدة جوانب  في ذلك في قصور  أوجه إلى

  امللتقى مديرة تضع أن .2
 
 . امللتقى داخل والضوابط للتعليمات تنظيما

 امللتقى من بدء كاف وقت قبل العلمي املحتوى  إلثراء واملحاضرين الخبراء مديرة امللتقى تخاطب أن .9

 .الصيفي

 .املعتمدة والشروط الضوابط وفق الصيفي امللتقى إلقامة دائم؛ مقر  توفير  .4

 .الصيفي امللتقى ملديرة الكاملة الصالحيات اعتماد .3
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 الملخص

مد  المفداميا التدي تهدرت فدي علدا الدنفل وفدي الفكدر   (Emotional Intelligence  ) يعد الذكاء الوجدداني
يسددها بدددور  فددي قيددادل ردددرل الفددرد ىو المدددير علددم ادارل مشدداعر  ومشدداعرا خري  االداري بشددكع عدداا ل والددذي 

  . بغرض التأثير فيها

وفي تع التطورات المتسارعة في المجاع التربوي التي تتطلب تدوفير وتأميدع الكدوادر القياديدة الم ملدة ل وذلد  
الجديددددل والسدددريع  التدددي يشدددهدما العدددالا لمواجهدددة حجدددا الادددغوط وااعبددداء الناجمدددة عددد  التحدددوالت والتغيدددرات 

و إلمتماا حكومة المملكة العربية السعودية م  ناحية اخرى بتوفير فرص العمدع للمدرىل . المعاصر م  ناحية 
السددعودية والتوجدد  الملحددوت فددي ا ونددة االخيددرل لتمكددي  القيددادات النسددائية فيهددا والسددعي الددم منحهددا مقيدددا  مدد  

 . رالصالحيات التخاذ القرا

جاءت مذ  الدراسة لتسلط الادوء علدم العالردة بدي  الدذكاء الوجدداني وتطدوير المهدارات القياديدة لددى القيدادات 
النسددائية بالمملكددة العربيددة السددعودية ل طبقددت علددم المددديرات والمسدداعدات بالمرحلددة المتوسددطة للبنددات بمنطقددة 

 الرياض بالمملكة العربية السعودية 

لة م  النتائج والتوصيات التي تا عرادها بالورردة وتفيدد بادرورل تفعيدع الددور الدذي وتوصلت الدراسة الم جم
 .يلعب  الذكاء الوجداني في تطوير المهارات القيادية لدى القيادات النسائية بالمملك  
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 الذكاء الوجداني وعالقته بالمهارات القياديه لدى القيادات النسائيه

 بالمملكة العربيه السعوديه

 ورقة عمل مقدمه من الباحثه 

 نجالء عبدالمحسن الحميد

 

 : مقدمة 

دض عنهدا عددد مد  النتر       يدات والدراسدات إ  التطورات المتالحقة والسدريعة فدي مجداع القيداد  االداريدة تمخ 
فددي  فع دداعثددر الدارل التربويددة االا لتطبيددل لتلدد  التطددورات فددي مجدداع اإلل ورددد كانددت نتيجددة ا واالتجامددات الحديثددة

ومما الش  في  ا  التطورات المتسارع  في المجاع التربوي تتطلب ريدادات . التربوية  االرتقاء بمستوى العملية
 .   فع ال  لنجاح العملية التعليميةاداري

فددي البددروق كأحددد الصددفات الجومريدددة  خددذتالوجددداني احددد المتغيددرات االساسددية التددي ى ورددد شددكع الددذكاء     
ل فالقدر  علم التعامع مع العواطد  والمشداعر يمكد  ا  تسدها فدي كيفيدة تحفيدق االفدراد  الفعالةللقياد  التربوية 

التي اما  نحو الم سسة كثر والء  والتق نحو مقيد م  التفاني في العمع ل فالقائد الذي يتمتع بذكاء وجداني يبدو ا
لددم اسددتخداا الددذكاء الددذي يتمتددع بدد  يعمددع بهددا ل واكثددر سددعاد  فددي عملدد  ل ويصددبل ىفاددع اداء  ولديدد  القدددر  ع

 ( . 11ل  8002آع الشيخ ل )  القرار للتحسي  والرفع م  مستوى اتخاذ 

ل الم تنمية بالمملكة العربية السعودي  وفي مذا االطار ل تهد  خطة التنمي  الثامنة لقطاع التعليا العاا      
يا والتدريب بجميع عناصرما ل واالمتماا بمخرجاتها القوى البشري  في  ل ورفع كفاءتها ل وتطوير منتومة التعل

 . بما يلبي متطلبات التنمي  ل وبما يواكب المعار  والتقنيات الحديثة 

 ( . 101ل  8002وقارل التخطيط ل ) 

نالدددت رادددية المدددرىل السدددعودية ودورمدددا فدددي التنميدددة امتمامدددا  بدددارقا  فدددي الخطدددط ومددد  جاندددب آخدددر ايادددا   ل     
للنهدوض بدالمرى  لكونهدا ركندا  ىساسديا  وجدقءا  محوريدا  ال يتجددقى  سدعم فيهدات والتدي المتعاربدة فدي المملكدةالتنمويدة 
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علدددم تبندددي آليددات تنفيذيددد  متطدددورل للنهدددوض بدددالمرىل وتمكينهدددا مددد  تراتيجيتها التنمويددد  ل حيدددث تحدددرص مدد  اسددد
ال يمكد  تحقيدل تنميدة حقيقيد  دو  المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع السعودي الحديث ل وم  المعدرو  اند  

تفعيع جميع مقومات التنمية في المجتمع ل فقد ىصبل النهوض بالقدرات القيادية للمرىل السعودية وتمكينها م  
وتحدوع االمتمداا مد  رادية  .المشارك  في عملية التنمية مطلبا  رئيسيا  ترتكدق عليد  التوجهدات التنمويدة للدولدة 

ولهددذا ىصددبل دور دمات والقطاعددات ل يددادي الددذي يمكدد  ى  تقددوا بدد  فددي مختلدد  الخددمشدداركتها الددم الدددور الق
  . لترشيد سلو  العامالت وحشد طاراته  نحو اامدا  والغاياتالقيادل النسائة الواعية ذا ىممية كبيرل 

 (  41ل  8002الشدي ل )  

بقطداع ات للقيدادات النسدائية خاصدة إلعطائهدا مقيدد مد  الصدالحي ا  وىصبل في ا ونة ااخيرل توجهدا  ملحوتد  
وقارل التربية والتعليا وبالم سسات التربوية التابعة ل  ل الذي يشكع ىكبر رطاع تشغيلي للنساء العامالت داخدع 

نائب لدوقير التربيدة والتعلديا لشد و  " المملكة ل فعلم سبيع المثاع منحت المرىل واوع مرل في تاريخها منصب 
ا  ل ومددو اامددر الددذي يعددد مفصددال  مهمددا  فددي تدداريخ دورل التعلدديا بالمملكددة  8002/  8/  11بتدداريخ " البنددات 

 .العربية السعودية 

الواجب ورد جاءت مذ  الدراسة لتسلط الاوء علم معرفة  الدور الذي يلعب   الذكاء الوجداني كأحد العناصر 
لددى ( الفكريدة ل الفنيدة ل اإلنسداية ) القيادي  بأبعادما توافرما لدى القادل الناجحي  في تفعيع وتطوير المهارات 

 .القيادات النسائية بالمملك  العربية السعودية 

 : مشكلة الدراسة  

رغا التوسع الملحوت في دور المرىل في المجتمدع السدعودي فدي ا وند  ااخيدر  ل ومحاولدة تدوفير التددريب      
لنسددائية المختلفددة ل وحددرص المسدد ولي  بددوقارل التربيددة والتعلدديا علددم المناسددب للقيددادات اإلداريددة فددي القطاعددات ا

ئدددد اختيدددار القيدددادات التربويدددة وفدددل آليدددات علميددد  ومقيدددال مددددرول مبندددي علدددم الجددددارات النفسدددية والمهنيدددة للقا
ات مندا  عددد مد  الدراسداال ى   لبتعليمهدا ومجهوداتهدا الذاتيد   يتدأثر الدذيىدائها اإلداري  وسعيها الم تطوير

الميدانيددة التددي ىشددارت الددم ا  مسددتوى القدددر  علددم القيددادل التربويدد  لدددى مددديرات المدددارل بمدينددة الريدداض لددا 
يصع الم المستوى الجيد ل وعددا وجدود عالردة بدي  القددر  علدم القيدادل التربويدة ومجموعدة مد  المتغيدرات مثدع 
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تدددريب ل واندد  التوجددد متغيددرات لهددا ردددر  علددم مدددل العمددع بالتدددريل ل ومدددل العمددع فددي ادارل المدددارل ل ومدددل ال
 :دراسات عدل م  ابرقما ي  ل ويتأكد ذل  م  خالع نتائج التنب  بالقياد  التربو 

  إلدددم وجدددود عددددد مددد  الكفايدددات الفنيدددة واإلداريدددة تعدددد ( ا  8001الغامددددي ل ) مدددا ىشدددارت اليددد  دراسدددة
 .احتياجات ارورية ينبغي إكسابها لمديري المدارل 

  إلم ى  إعدداد وتطدوير القيدادات التربويدة يتصد  بدالجمود والقصدور ( ا  8002الشاما  ل ) دراسة و
وعددددا التجديددددد بمددددا يواكددددب التطدددورات والتغيددددرات الحديثدددد  ل وىوصددددت بادددرورل ريددددال مسددددتوى الددددذكاء 

 .الوجدلني لدى المديري  والقياديي  المرشحي  لمناصب إداري  
  ااخدددرى التدددي ىشددارت الدددم الحاجدددة العاليدد  الدددم تصددددير العالردددات باالاددافة الدددم عددددد مدد  الدراسدددات

 .اإلنسانية واالتصاع اإلنساني في رائمة الكفايات ااساسية الالقمة للقيادات التربوية 

 :و تعتمد هذه الورقة البحثية في اإلجابة على األسئلة التالية 
النسائية في مدارل المرحلة المتوسطة للبنات ماوارع مهارات الذكاء الوجداني لدى القيادات التربوية  -1

 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ؟
ما وارع المهارات القيادية لدى القيادات النسائية في مدارل المرحلة المتوسطة للبنات بمدينة   -8

 الرياض بالمملكة العربية السعودية ؟
المهارات القيادية لدى القيادات النسائية في مدارل ما وارع العالرة االتباطية بي  الذكاء الوجداني و   -3

 المرحلة المتوسطة للبنات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ؟
مع توجد فرول ذات داللة إحصائية حوع وارع الذكاء الوجداني لدى القيادات النسائية في مدارل  -1

 –الوتيفة ) السعودية تعقى إلم متغيرات  المرحلة المتوسطة للبنات بمدينة الرياض بالمملكة العربية
 ؟( جهة العمع  –الخبرل  –الم مع العلمي 

مع توجد فرول ذات داللة إحصائية حوع وارع المعارات القيادية لدى القيادات النسائية في مدارل  -5
 مع الم –الوتيفة ) المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تعقى إلم متغيرات 

 جهة ؟ –الخبرل  –العلمي 
الوجداني في تفعيع المهارات  هارات الذكاءما التوصيات والمقترحات التي تساعد عع توتي  م -4

القيادية لدى القيادات النسائية في مدارل المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض بالمملكة العربية 
 السعودية ؟



 
7 

 :منهج الدراسة 
 .نترا  الم طبيعة الدراسة واامدا  التي تسعم الم تحقيقها استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  
 

   :ادوات الدراسة 
 :تا جمع البيانات بواسطة  

بترجمت   ( ا 8002مند العتيبي ) وآخرو  ل ورامت    Schutteمقيال الذكاء الوجداني الذي طور   -1
 .وتطبيق  علم البيئة السعودية

استبانة وارع المهارات القيادية لدى القيادات النسائية بمدارل المرحلة المتوسطة للبنات بمدينة   -8
 .الرياض بالمملكة العربية السعودية م  تصميا الباحثة 

 
 :وعينتها مجتمع الدراسة 

تكدددو  مجتمدددع الدراسدددة مددد  جميدددع مدددديرات ومسددداعدات المددددارل المتوسدددطة للبندددات بمديندددة الريددداض بالمملكدددة 
 .مساعدل (  141) مديرل و (  353) العربية السعودية البالغ عددم  

 ( .مساعدل  52مديرل ل )  مديرل ومساعدل ل (  105) ورد طبقت ىدال الدراسة علم عينة روامها 
 

 : التوصيات نتائج الدراسة و 
 :توصلت الباحثة الى نتائج عديده أهمها 

  بينت الدراسة ى  ىفراد عينتها يتمتعو  بالذكاء الوجداني ل وعند ترتيب ىبعاد  حسب المتوسط
استخداا المشاعر ىوال  ل ثا المهارات االجتماعية ل فتقييا المشاعر ل : الحسابي ىتهرت النتائج 

 ( .المشاعر الذاتي  إدارل ) وىخيرا  التفا ع 
  بينت الدراسة ا  المهارات الفنية جاءت في الترتيب ااوع ام  المهارات القيادية التي تتمتع بها

ل وى  الحرص علم التعاو  مع المشرفي   8.12ىفراد عينة الدراسة ل وذل  بمتوسط حسابي بلغ 
ة لمواجهة ااقمات المدرسية ل التربويي  ومتابعة ىنشطتها المختلفة ل القرارات السريعة والحاسم

وواع خطة مرنة لتنفيذ  الصفو  علم مدار السنة الدراسية ل جاءت في مقدمة المهارات الفنية م  
 .حيث توافرما لدى ىفراد عينة الدراسة 
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  بينت الدراسة ى  ىفراد عينتها يتمتعو  بالمهارات اإلنسانية بالمرتبة الثانية ام  المهارات القيادية
ل وى  الحرص علم اإلفصاح ع  احترامه  وتقديرم   8.15وذل  بمتوسط حسابي بلغ  ككع ل

لمنسوبات المدرسة  وحرصه  علم تهيئة المناخ المناسب لحس  سير العملية التعليمية وتشجيع 
العمع التعاوني لتحقيل اامدا  المنشودل ل جاءت في مقدمة المهارات اإلنسانية م  حيث توافرما 

 .عينة الدراسة لدى ىفراد 
  بينت الدراسة ى  ىفراد عينتها يتمتعو  بالمهارات اإلدراكية بالمرتبة الثالثة ام  المهارات القيادية

ل وى  امتال  القدرل علم اإلحسال بالمشكالت وربط  8.32ككع ل وذل  بمتوسط حسابي بلغ 
رل علم ر ية التنتيا ااسباب بالمسببات علم اكتشا  القدرات الكامنة لدى المعلمات ل والقد

المدرسي بصورت  الكلية وربطة بالمجتمع المحلي بجميع نشاطات  ل جاءت في مقدمة المهارات 
 .اإلدراكية م  حيث توافرما لدى عينة الدراسة 

  فأرع في ىبعاد الذكاء الوجداني    0.01ىبرقت النتائج وجود فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى
م  منتور ىفراد العينة ( مشاعر ل المهارات االجتماعية ل واستخداا المشاعر التفا ع ل تقييا ال) 

 .وجاءت الفرول لصالل المساعدات ( مساعدل / مديرل ) باختال  متغير نوع العمع 
  كشفت النتائج عدا وجود فرول دالة في درجات الذكاء الوجداني وابعاد  تعقى لبعض المتغيرات

 ( .عدد سنوات الخبرل جهة العمع ل ) الديمغرافي  
  فأرع ابعاد المهارات القيادية   0.01ىتهرت النتائج وجود فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى

ل وجاءت الفرول ( مساعدل / مديرل ) لدى ىفراد العينة م  منتور ىفرادما باختال  متغير نوع العمع 
 .لصالل المديرل 

 فأرع ابعاد المهارات القيادية    0.01ائية عند مستوى كشفت النتائج عدا وجود فرول ذات داللة إحص
ل وجاءت ( مدرسة خاصة / مدرسة حكومية ) م  منتور ىفرادما باختال  متغير جهة العمع 

 .الفرول لصالل المدرسة الخاصة 
  فأرع في ىبعاد  0.05كشفت نتائج الدراسة ع  عدا وجود فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى

 .ادية م  منتور ىفراد العينة باختال  متغير عدد سنوات الخبرل المهارات القي
  بي  المهارات (  0.01) ىتهرت نتائج الدراسة ى  منا  ارتباطا  موجبا  داال  احصائيا  عند مستوى

 .القيادية والذكاء الوجداني 
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 : وفي ضوء نتائج الدراسة تم وضع توصياتها واآللية المقترحه لتنفيذها ومن أهمها 
 
  :توعية مديرات المدارس والمجتمع المحلي بمفهوم الذكاء الوجداني من خالل  :أولا 

  .عقد الندوات والمحاارات التي تهتا بثقي  جميع شرائل المجتمع بهذا الجانب  -1
بمجدداع الددذكاء الوجددداني ومسددتجدات البحددث العلمددي فددي مددذا الجانددب إصدددار مجلددة تربويددة مختصددة  -2

  .والعمع علم تأصيل  م  منتور ثقافتنا وريمنا التربوية الخاصة 

إلمكانيااة العااالع علااى األساااليي التربويااة المسااتجدة التااي تمكاان  الهتمااام بمراكااز أبحاااا القيااادة: ثانياااا 
إنشاء راعدل معلومات حوع ىبحداث   م  خالعدية بشكل فّعال ، من تعوير مهاراتهن القيا القيادات النسائية

  .القيادل التربوية تمّك  الممارسي  وااكاديمي  علم حد سواء م  متابعة المستجدات في مذا المجاع 

بعاااد الااذكاء أداخاال المدرسااة فااي ضااوء  القيااادات النسااائية اإليجااابي الااذو تقااوم بااه تفعياال الاادور:  ثالثاااا 
  :ندفاعية للعمل ، وذلك من خالل هتمام وال عرن المرؤوسات بالالوجداني ليش

  .اإلنفتاح واستقباع اافكار الجديدل في متابعة المستجدات اليومية الطارئة داخع المدرسة  -1

اإلصغاء بإمتماا إلرتراحات منسوبات المدرسة ومالحتاته  ل وذل  مد  خدالع رددرل المدديرل ىو المسداعدل  -2
  .نفسها محع ا خر فتحل بأحاسيس  وتعمع علم حلها علم واع 

تشددجيع المر وسددات علددم العمددع بددروح الفريددل الواحددد فددي جددو يسددود  المحبددة والتعدداو  وذلدد  مدد  خددالع  -3
  .إشراكها في صنع القرارات المدرسية المختلفة 

  .ع ا خري  للمنافسة المثمرل تحفيق الموتفة المبدعة م  خالع مكافأل اإلدارل المدرسية لها وبالتالي تشجي -4

لتعامع مدع الصدراعات والنقاعدات الشخصدية التدي تحددث بدي  الموتفدات وبدي  الطالبدات مدع بعاده  مد  ا-5
 .خالع خطة محكمة بعيدل المدى والبعد ع  السيطرل واتخاذ القرار السريع دو  اجراء التحري الالقا 
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نناا نجاد إل أأظهرت نتائج الدراسة أن الذكاء الوجداني وثيق الصلة بالمهارات القيادية بشاكل عاام ، :  رابعاا 
رتباعية بينهما لدى أفراد عينة الدراساة ل بأن المهارات اإلنسانية جاءت في آخر الترتيي من حيا العالقة ا

، لذا فإن الباحثة هنا توصي بضرورة توافر مهارات الذكاء الوجاداني لادى القياادات التربوياة وذلاك لضامان 
  :وذلك من خالل  ،تحقيق قدر عال من النسجام والتفاعل بين الرئيسات والمرؤوسات 

  .التقدا لشغع الوتائ  القيادية في الم سسات التربويةتامي  مقاييل الذكاء الوجداني في اختبارات   -1

دراجهدددا ادددم  اسدددتمارل تقدددويا ااداء الدددوتيفي للقيددددادات -2 وادددع معدددايير خاصدددة لتقيددديا الدددذكاء الوجددددداني وا 
 .النسائية داخع المدرسة 

الااذكاء  الهتمااام بتااوفير التاادريي المسااتمر للمهااارات القياديااة لاادى القيااادات النسااائية فااي مجااال :خامساااا 
  :وذلك من خالل . الوجداني لتحقيق النمو المهني لديهن بهذا الجاني 

  .تحديد االحتياجات التدريبية م  مهارات الذكاء الوجداني للقيادات النسائية    -1

 .المرجول بشكع ىفاع تصميا برامج تدريبية بناء علم تل  االحتياجات المطلوبة حتم تتحقل منها الفائدل -2

 .تصميا برامج تدريبية وورش عمع خاصة لتنمية الذكاء الوجداني بشكع مباشر للفئة المعنية-3

التربويي  بالجامعات داخع مدينة الرياض ومع المدربي  المعتمدي   التعاو  مع ىعااء ميئة التدريل-4
   .داخع المدارل  إلرامة مذ  الدروات التدريبية

كل ضامني وييار مباشار مان خاالل دماج الاذكاء الوجاداني فاي المنااهج تربية الاذكاء الوجاداني بشا :سادساا 
  .وضمن تدريس المحتوى الدراسي لإلعداد الجامعي 

الستفادة من الخبارات اإلقليمياة والعربياة والعالمياة فاي مجاال تنمياة مهاارات الاذكاء الوجاداني لادى  :سابعاا 
  -:وذلك من خالل القيادات النسائية داخل المؤسسات التعليمية المختلفة 

ترشدديل المددديرات والمسدداعدات للقيدداا بقيددارات متبادلددة للمدددارل النموذجيددة سددواء داخددع المملكددة ىوخارجهددا   -1
  .لالستفادل م  خبرات القيادات التربوية في تطبيل مهارات الذكاء الوجداني لديه  

التددي تعنددم بهددذا الجانددب فددي البلدددا  ترشدديل المددديرات والمسدداعدات لحاددور الندددوات واللقدداءات الثقافيددة   -2
  .ااخرى ل وتعميا النتائج المختلفة لالستفادل منها في تبادع التجارب والخبرات المختلفة 
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 المراجع  والمصادر

 

 .العالقةةة بةةين القيةةادم الودميةةة والةةذكاء الوجةةداني ( م  8002). الشيي ،    مدميي  بييل زبيي ال    آل   -1

جميا   اوول  7-1المن ق ة بإمارة الشرق ة مل ( الق ا ة ومسؤول ة الخ مة ) رقة زمل مق مة لن وة و

 . ال مام.ما و 11-7هـ الموافق 1281

 

م   فازل ية الياءاا الوجي اني فيي ر يو ر م يارات الق يا ات .  ( 8002)أمل بنت سالمه الشامال     -8

 .  الر اض  اإلسالميةمام محمد بن سعود مجلة جامعة اإلالرربو ة   

 

إدارم الصراع التنظيمي لدى القيادات النسائية في مؤسسات التعليم العالي ( . 8001)الش ي   أمل  -3

جام ية امميام مدمي   –قسيم الررب ية  –رسالة ماجسر ر  ءل ة ال لوم االجرماز ية . في مدينة الرياض

 . بل س و  امسالم ة   الر اض

 

رسالة ماجستير غيدر منشدورل ل  .السلوك القيادو التحويلي للذكاء الوجداني( .8007)العتيبي ل مند  -2
 .جامعة المل  سعود ل كلية إدارل ااعماع ل الرياض

 

االحتياجات التدريبية  لمديري المدارس االبتدائية (: 8002)س    زب هللا  الغام ي   زب الخالق -1

 .الجام ة الو ن ة   ال ملرسالة ماجستير ،  بمنطقة الباحة التعليمية بالمملكة العربية السعودية،

 

 .م بوزات دءوم ة:   الر اض ( 8001)و ارة الرخ       اوه اف الرنمو ة اولف ة  -6
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 األمة فيتولية النساء مناصب قيادية 

 نماذج إسالميةدراسة تحليلية من خالل 

 د. هدى هالل

 :خصلامل

احنسااااا   تقلياااديحااااهل هاااحا احرحااااا تحااا و م اااادا ية ماااا هرد  ااا  الماااا  اح ااا ا  ا سااااالم   ااا ل ا مم اااا   اااان 

اسامع ا  احثااي  ه  ،ذات احعال اةاسمق ا  اآليات احق آنياة  مح رين؛ األهل  ، هذحك من خاللم اص   يادية

 اا  اياياااس احسياسااية  اا   لااد اح ساا ل صاا،  ا  لياا  هساال ، هاح اااا ة اتخااحم م ا ااا  ياديااة ساا   يسااا  

تعاا   احرحااا حلمحااة ساا معة  اا ل م  ااا املااداري األر عااة اح قليااة ماان تاا    هاحمااايع م، هتااايل  احمااايع م. 

"حااان ي لاااو  ااا أل هحااا ا  مااا ه  امااا  س"،  ااا   ههااا   اااديا ،ضاااعا احااادحيي اح  يااادإ ااا  ر شاااا، ه زمااااأل األمااا ر املااا  س 

 حلماوم  م هاملوم اات، ههان آسايا زهلاة دراسة حسا   تط ق احرحا إ   
ؤ
يساا  ا مرا هن احقا آم احما ي  نم ذلاا

اح بي إنقاذ ه  ف   م  فآسيا اسمطا ت  حممتها  يادس      هبلقيس ملمة سرأ، هم ي  ا  ة  م ام،ف   م، 

 قايسلن احم   هزهدها  أم ال ف   م هاحمحقت   ال  ا يمام، هتم زت  ،      ل ت   ائتها مهت بيم  م س ى

الماااا   هاااا ملانااات املثاااال حق ملاااا  نراااح اح ااا   ها م ااااق مثاااي تطريقلاااا حل ااا رى،   ااا  ايامااا   قااادرا ها احقيادياااة

ا سااالأل،  مااا ماا ي  فذااي نماا ذج املاا  س املم انيااة  اا  خدمااة احاادين هاحااد  س  اا  م مماا    ي ااي  هااحا احعمااي إ  

، ح
ؤ
خدي اااة  ه هحلااانلاااحال ر. هباااا ىال   ،ااا  احمااااريم ترااا م هلااا د م اااارالة سياساااية فعاحاااة مااان يساااا  اح باااي  ه 

هم  ااااا  أل ساااالمة  اااا  تقااااديملا  ه ائ ااااة ايخطيرااااة امل  هااااة،  ا مرارهااااا  هل ماااان آماااان، فذااااي  اااادهس حقاااا م ،

 س  ائاااد األماااة، امل ااا رس حل باااي  ااا  صااالو اياديفياااة،  ااا  م ا اااا اح ااااا يات مثاااي  ساااما   ااا  المما هاااا سااا    ااا

املقاتلاة  شليدس، هايخنسا  ه ه دها األر عاة، هخ حاة ل مثي سمية  ه  دفا   ن دهحة ا سالألهم ارالتهن    اح

 اااا    اااا   احسياسااااية ، هظلاااا ت يعااااا امل ااااارملات اااا  األساااا اق تاااا    يعااااالن اياساااارة، المااااا  فاااات احشاااا ا ة

ام ماان خااالل زهللااا امللاادو ههحااد ها احمااايع م مثااي نائلااة زهلااة  ثمااام، ه اا  احع اا  احعراساا ي  مماات ايخ اازر

مان خاالل زهللاا اح شايد، ه ا    ا  اياما  احلادو هاح شيد، هالححك ظل ت زبيدس  حملائها هفط تها    امل ارالة

  اا  املماحيااك ظلاا ت رضااية الااأهل  االمااة رساامية  اا  احعاااح  ا سااالم   مماات احل ااد، هالااححك  اا  س احاادر 

 اسمطا ما إرسا    ا د احعدل.الثاي   االمة    احعاح  ا سالم   ممت م   ه 

مما سرق تر م  دأل صاة اح ظ س امل ره ة    امل مم  ا سالم  هه  اسمه ام تا    احنساا  م اصا   يادياة 

    م ممعا هن.

 احكلمات امل ما ية: ت    امل  س م اص   يادية، يسا   ياديات.
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 دمةملقا

 ر  ،اااا  ا نااااا   اااا  امل اصاااا  احقياديااااة، هحعااااي هااااحا تساااا د اح ظاااا س اححال ريااااة احعاااااح  ا سااااالم  هي اااا و ت ااااايي احااااحال

يقا ل  .ح قلاا    ش اق حلا  رراار، هسااندت   أدحاة دينياحسل   ي ل     معظم  إ   خل ية  قافية  م ت حا  احاد   احا

ااا  يَ  احااا ازو  ااا  ت سااا  و آلياااة احق اماااة
َ
اااَل   َ ،

َ
ا اااَ  َيع 

م
ُااااَي احل

َ
َماااا ف َساااا   ِّ ِّ

م
ااا  احن

َ
، َ 

َ
ُ اَمااا م

َ
َِّلااااَل  

اااا  )اح م  : 43)احنساااا :  ع 

"ها لا   م فاااي اح لااال  ،اا  احنسااا   اصااي ماان هلاا و الث ا س يعااالا صاا ات  قيقيااة، ه عااالا   كاااأل شاا  ية.  مااا 

اح ااا ات اياقيقياااة فاااا ل   م اح ااااائي اياقيقياااة ي لااا   اصاااللا إ ااا   مااا ين: إ ااا  احعلااا ، هإ ااا  احقااادرس، ه  شاااك  م 

   ،اا  األ مااال اح ااا ة  المااي. فللااحين احساافر م   االت اح ااايلة  قاا ل اح لااال، ه لاا مل   ال اا ، ه  شااك  م  اادر ه

حل لاااااال  ،ااااا  احنساااااا   ااااا  احعقاااااي، هاياااااا،أل، هاحقااااا س، هاحمما اااااة  ااااا  اح احااااا ، هاح  هساااااية، هاح مااااا ، ه م مااااا ه  األنفياااااا ، 

هاحعلمااااااا ، هفااااااله  ا مامااااااة احمراااااا ى، هاح اااااا  ى، هاي لاااااااد، هاألذام، هايخطرااااااة، ها  مكااااااا ، هاح اااااالادس  اااااا  ايااااااادهد، 

 فاله  اياكااأل، هاألما ا ، همان ش ا،ه، هحايس ذحاك  ا  احنساا "1هاحق اص  ا ت اق"
ؤ
. هيقا ل 2. هيق ل احق ىبي: "ه ياا

. هيق ل اح  ملاي : 3     يام    احرح  املحيط: "م ال م  للهن    احديات، هاح ال ية حل ر س، هايخالفة، ها مامة"

ل  ،اااا  احنسااااا  ماااان الاااا م فااااله  ايخل ااااا ، هاحسااااالى م، هاياكاااااأل، " و إنمااااا اساااامحق ا هااااحو امل،يااااة حم ااااايي ا اح لااااا

. هيقاااا ل اآلح ساااا ي: "هحااااحا خ اااا ا  اح ساااااحة، هاح راااا س  ،اااا  األشاااال ، هبا مامااااة احمراااا ى، هاح اااا  ى، هإ امااااة 4هاألماااا ا "

 . 5اح عائ ،...، هباح لادس     ملات احقاايا"

  ،    هاا دحياي صاال ي اآلية  معنى  م
 

لَمت
َ
 ،ما   م ساف  نا،هل اآلياة احم يماة  احقيادياة  ا  األماة، حلم اصا ة اح لايف

هردت    م ال ت ظي  اياياس اح،هلية فقط. يق ل اآلح س ي: "ن،حات  ا  ها ال   يوالد هما ي ح     من معام   ،هاحسياق

 اا  فاانطلق    هاا معلاا إ ،ساعد  ان اح بيا ، ه ا  ام  تاا   ريراة  نات زياد  نات   اا  زه ا ، هذحاك   هاا ي ا،ت  لياا  فلطملاا

 ،فقااال اح بااي صاا،  ا  لياا  هساال : حمقاامص ماان زهللااا ،اح بااي صاا،  ا  لياا  هساال  فقااال:  ف شاام  ال يم ااي فلطملااا

                                                           
 .11، ص 11ج ، م1891هـ/1111، 1ط ،بريوت: دار الفكر ير أو مفاتح الغيب.التفسير الكب .فخر الدين حممد ،الرازي . 1

، ص 5م، ج 1888/ه1118بريوت: دار الفكر،  .الجامع ألحكام القرآن .القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري . 2
119.  

بريوت: دار الكتب العلمية،  ،عبد املوجودحتقيق: عادل أمحد  .تفسير البحر المحيط .أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف . 3
 .118، ص 3م، ج 1111/ه1111

بريوت: عامل الكتب،  .الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير .الشوكاين، حممد بن علي بن حممد . 4
 .319، ص 1م، ج 1111/ه1111

بريوت: دار الكتب العلمية،  .سير القرآن العظيم والسبع المثانيفي تف روح المعاني .شهاب الدين السيد حممود ،لوسياأل . 5
 .13، ص 3م، ج 1111/ه1111
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 ،
ؤ
فان  فت م    لها فقال اح بي:  رلع ا هحا لر يي  لي  احسالأل  تاي ، ه ن،ل ا هحو اآلية فمالها     ال:  ردنا  م ا

، هاححو  رادو ا
ؤ
 .6 تعا   خ  "ه راد ا تعا    م ا

آيات احق آم احم ي ؟ ههي يم ق م  يم ق م   مقاحيد األم ر  فلي ما  مل  اح  ا  احثقا   من اسمه ام حم حية احنسا 

  ؟  ر  األزم ة املمماحية    احعاح  ا سالم  قيقة ما   ي 

 من ه ا يممن ا مرار  هدا  احرحا تدهر    مح رين:

 .احم ي     احق آم ائية احقياديةاسمق ا  اح ماذج احنسا حذي من خالل تح و  قيقة ايام  األهل: املح ر 

 rt    ائية احقياديةاسمق ا  اح ماذج احنستح و  قيقة امل  ا احف  و من خالل احثاي : املح ر 

  ح مة ت حية امل  س امل اص احقائي اح  و احسائد ضعا  م اض .1.2

ستشبااد هبإ فبي معممبإ ى بد ثبآيا  ثباد لبر  االا يعبود القياديبة ملناصبباملمانع لوالية املرأة ا العلماء لعل موقف

 لاببببلا ا  بببببآيا  .8)لببببع يقوبببببا قببببوا  لببببوا أمبببببره  امببببرأة  هبببببو قببببوص الرسببببوص صببببب د    ليببببإ  سببببل    ،7مببببع العامببببة  ا  اصببببة

 ها بعببرا االالمالبسبا  ثيرببية ين أببي أ ب
 
 يرببي قاهببل للبآ ت بباق ق بل اتهببايال دلببيال

 
لألدلببة الآينيببة مببع  ،  كلنببا يعلبب  مباثضدينيبا

اتأثري   د الناس.

فرا ي ا  آيا هو أهو هكرة نقيع هع ا  اقث هع كلآة هع  مر  هع  بال  هبع أ بل سبلمة صباثب قسبوص   صب د 

شبببباوقة مببببع ال بببب ا ل امل رببببية هببببع امل تإقصببببفببببي  ىال أنببببإ م لببببود فببببي ثببببآ قببببل  ثمببببا. 9   ليببببإ  سببببل  مببببع فقابببباء ال بببب اهة

مما يضعف  قض ي    نها ثتى ال يت ع الناس  ائشة  نآما ثصلت موقعة ا جملىال  آيا لثر ا ل  يث  أنإ ، 10شع ة

                                                           
 .35، ص 1ج  ،سابق جعمر  .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .لوسياأل . 6

)ربيع  41. العدد سالمية المعرفةمجلة إ . أنظر: هالل، هدى حممد حسن. "قراءة حتليلية نقدية يف تويل املرأة منصب القضاء". 7
 .114-119م(، ص 1111ه/1131

 ج .قرص ليزر مضغوط .سابق جعمر  .باب كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل كسرى وقيصر .كتاب املغازي  .رواه البخاري يف صحيحه . 8
  .1143، رقم احلديث 1411 ، ص1

بريوت:  ،مأمون صاغرجي ،حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي .سير أعالم النبالء .نظر: الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمانأ . 9
 .4، ص 3 م، ج1111/ه1111مؤسسة الرسالة، 

بن حجر العسقالين عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن املغرية كان والياً اقصة أبو بكرة رضي اهلل عنه مع املغرية بن شعبة كما رواها  . 10
اب، فاجتمع أبو بكرة مع نافع بن احلارث، وهو صحايب، وشبل بن معبد من املخضرمني، وزياد بن عبيد ويقال له زياد بن أيب على البصرة لعمر بن اخلط

م اهلاللية، وزوجها سفيان، وهم إخوة من أمهم مسية موالة احلارث بن كلدة، فاجتمعوا فرأوا املغرية متبطن املرأة، وهي الرقطاء أم مجيل بنت عمرو بن األفق
ا، وأما زياد احلجاج بن عتيك بن عوف اجلشمي، فرحلوا إىل عمر فشكوه فعزله ووىل أبا موسى األشعري، وأحضر املغرية بن شعبة فشهد عليه الثالثة بالزن

هادته أقبل شهادته، وقال من يرجع منكم عن ش ،فلم يبت الشهادة وقال رأيت منظراً قبيحًا وال أدري أخالطها أم ال، فأمر عمر جبلد الثالثة حد القذف
        .311، ص 5ج  .سابق جعمر  شرح صحيح البخاري. فتح الباري .نظر: ابن حجر العسقالينأفأىب أبو بكرة أن يرجع عن شهادته. 
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، فقل فتح ال اقي  " أ ر  أهو هكر هع أ ل شي ة مع طريق  مر هع سجنع  ع أ ل هكرة،  قيل لإ  مبا منعب  ستآالص هإاالا

يهببر  قببوا هل ببل ال يقو ببوا   يقببوص  أا تقاتببل مببع أهببل ال صببرة يببوا ا جمببلس قبباص سببمعت قسببوص   صبب د    ليببإ  سببل

فكأا أها هكرة أشاق ى د هلا ا  آيا فبامتنع مبع القتباص معاب ، ثب  استصبو  قأيبإ فبي يلب  ال بي   ،قائآه  امرأة في ا جنة

ملببا قأ  يل ببة   ببي،  أ ببر   مببر هببع شبب ة مببع طريببق م بباق  هببع فضببالة  ببع ا  سببع أا  ائشببة أقسببلت ى ببد أ ببل هكببرة فقبباص  

ا. 11"لع يقوا قوا تملكا  امرأة  لعمي ،  لكع سمعت قسوص   ص د    ليإ  سل  يقوص  ىن  ألا،  ىا ثق

 قصببة ثيقيببة ثصببوص ا  ببآيا لببي كالتببا ي   ببع اهببع   بباس أا قسببوص   صبب د    ليببإ  سببل  بعببا هكتاهببإ ى ببد 

ل  ببريع ى ببد ثسببر ، فلمببا ثسببر  مببع   ببآ   هببع ثلافببة السببا ي، فببأمرال أا يآفعببإ ى ببد  مببي  ال  ببريع، فآفعببإ  مببي  ا

فبآ ا  لبمه  قسبوص    ليبإ صب د    ليبإ  سبل  أا يمزقبوا كبل ممبز ،   عبآ  -ف سبت أا اهع املسيب قاص -قرأال مزقإ

ا .12ف ية  ل  الرسوص ص د    ليإ  سل  أنه  مل وا اهنتإ هوقاا فقاص قولتإ املشاوقة  )لع يقوا قوا  لوا أمره  امرأة 

، 13لوفببود بعببآ يببز ة ت ببو أقسببل ا إنببالرسببوص صبب د    ليببإ  سببل  لبب  يسببمع هتوليببة هببوقاا ألاا إ   ببد ال الببب فبب

. أثآاث هلال ال ز ة ضمع األثآاث ا  اصلة في السنة التاسعة للهجبرة، 16مل اقثقوقيا ا 15 اهع األثري14اهع  لآ اا  يثرا

تاقيهببإ  " يلبب  أا أهببل فبباقس التمعببوا  ا توليببة هببوقاا ثصببلت فببي السببنة الياليببة  شببر للهجببرة ثمببا ق   اهببع ثيرببي فببيىال أ

بعبآ مقتبل ملكاب ،  اهنبإ   ببد تمليب  شبارياق هبع أشدشبري هببع شبارياق،  اسبت نموا يي بة  البآ  ببنه ، ف عيبوا ى بد نائ بإ املي ببى 

 مببع  شببرة  ال   لببمه  هرمببز هببع ثاد يببإ،  سبباق املي ببى مببع ا  ببرة ى ببد هاهببل،  ملببا التقببل املي ببى
 
 ن ببوا

 
 ثييقببا

 
 هببع ثاقثببة ليشببا

 ليشا  هم اا  نآ  آ ة... ف مل  ليإ أمري املؤمنرا املي ى هع ثاقثة فقتلإ،  أمر املسلمرا ف ملوا فلب  تكبع ىال هزيمبة 

،  فبر  القببرس ثتبى انفهببوا ى بد املببآائع فبي شببر ثالبة، فولببآ ا امللبب  
 
  ميمببا

 
،  ينمبوا مببنه  مباال

 
 يق،عببا

 
القبرس فقتلببوه  قبتال

، 17وقاا هنت أهر يز، فأقامت العآص،  أثسنت السرية، فأقامت سنة  س عة أشبار"قآ ما  فمل وا  لمه  اهنة ثسر  ه

ا هلال األموق كلاا ثصلت بعآ  فاة الرسوص ص د    ليإ  سل ،  ليس في ثياتإ ألنإ توفي في السنة العاشرة للهجرة.

فبي  راسبلة ى بد ثسبر ااملثصبلت  ب سا  املآة القاصلة هبرا بعيبة الرسبوص صب د    ليبإ  سبل   ببرا تبو ي هبوقاا  

 بعآ ستة أشار   د األقل، ث  تبو د أشدشبري هبع شبري يإ،  كباا  مبرال سب ع 
 
سنة تسع، ث  تو د اهنإ شري يإ  ما  مسموما

ث  ملكت هوقاا هنة ثسر  ملآة سنة  ،سنوا  ملآة سنة  نصف، ث  استو د شارياق   د املل   قتل أشدشري فقتلإ الناس

 هبلالللهجبرةس  ةشبرااعالسبنة فبي ال فاتبإ هينمبا كانبت هبوقاا هواليبة   ليبإ  سبل   صب د  لنببياسمع ، فكيف 18 أق عة أشار

ا."لع يقوا قوا  لوا أمره  امرأة" أ ص نقطة ضعف لآليلا 

                                                           
 .41، ص 13ج  ،السابق جعاملر  . 11

  .131، ص 1ج  ،السابق جعاملر  . 12

 .131، ص 1ج  .سابقال جع ر امل . 13

بريوت: مؤسسة مجال،  .بن خلدوناتاريخ  .نظر: ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممداع من اهلجرة. كانت غزوة تبوك سنة تس  . 14
 .191، ص 1م، مج 1818/ه1388

 .114، ص 1ج ، م1845هـ/ 1395ط  ،بريوت: دار صادر الكامل في التاريخ. .احلسن وابن األثري اجلرزي، عز الدين أب . 15

 .191بريوت: دار القلم، د.ت، ص  .المختومالرحيق  .املباركفوري، صفي الرمحن . 16

  .11-14، ص 1ج هـ، 1111م/1113، 1. بريوت: دار الكتب العلمية، ط البداية والنهايةأبو الفداء احلافظ.  .ابن كثري . 17

 .191 ، ص1 سابق، ج جعمر  .بن خلدوناتاريخ  .ابن خلدون . 18
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فببببي  19ثكمبببة ملكبببة سبببب أ هلقبببيس إآثببببم فبببي  ا جانبببب ا  بببر فببببي نقبببآنا لقبببوة ا  ببببآيا هبببو مناقضبببتإ للقببببر ا الكبببري 

ْمبريي لنماا يشاهإ الشوق  مع ثيا ىشرا  الشعب في ا  ك تط يقاا   األ صااألمر   أمريع
َ
بي أ ل في ُتبوني

ْ
ف
َ
 أ

ُ َ
أل

َ
َها امل يُّ

َ
ْت َيا أ

َ
ال

َ
  )ق

َاُآ اي )النمل  
ْ

ش
َ
ى ت ا َثتَّ ْمر 

َ
 أ

 
َعة اطي

َ
نُت ق

ُ
 طريق ع   يا  ها  طأ،  القياا هآ ق القآ ة قآقتها   د االا  اليانل مرا . األا23َما ث

ي اإلسبببببببببالا أمببببببببباا شبببببببببع هاالنمبببببببببوي  فبببببببببي ا تنبببببببببا   توضبببببببببيح
بببببببببإي َق  

َّ
ل ْيَماَا لي

َ
ْمُت َمبببببببببَع ُسبببببببببل

َ
ْسبببببببببل

َ
ي َ أ ْقيببببببببب ي

َ
ْمبببببببببُت ن

َ
ل
َ
بببببببببل و ي

 
ن ي ىي

بببببببببْت َق  
َ
ال

َ
  )ق

رَا )النمل   ي
َ
َعامل

ْ
ُمرييَع )النمبل  بسبآاد البرأي اهع ثيربي فبي ال آايبة  النهايبةثما ا  ي  لاا  . 44ال

ْ
أ
َ
ا ت

َ
ريي َمباي

ُ
بانم

َ
ْيب ي ف

َ
ل ْمبُر ىي

َ ْ
  )َ األ

لاببا السببمع  الطا ببة،  أ بي هببا همببا  نببآه  مببع االسببتطا ة،  فوضببوا ىلمهببا األمببر ل ببي  فيببإ مببا هببو األقشببآ لاببا   ف ببللوا 22

ا. 20 لا . ف اا قأيها أت   أسآ مع قأيه ،   لمت أا صاثب هلا الكتا  ال ي الب،  ال يمانع،  ال يها ،  ال يهادع"

مللكة س أ يش ل يراهة مع ثيا التناقض  القر ا امتآاحمع  "لع يقوا قوا  لوا أمره  امرأة" اقُض ثآيافتع

ثما يقوص القرضا ي  "فإا النبي ص د    ليإ  سل  قرأ   د الناس في مكة سوقة النمل،  قص  لبمه  فبي هبلال السبوقة 

 فبي ثبآيا ينباقض مبا 
 
قصة ملكة س أ التي قباد  قومابا ى بد القبالح،  اإليمباا ه كمفهبا  يكايهبا،  ،سبت يل أا يرسبل ثكمبا

 لاببلال  هببلا  فببي .21نببزص  ليببإ مببع   ببي"
 
دليببل   ببد  ببآا معاقضببة الببآيع اإلسببالمل لتببو ي املببرأة مناصببب قياديببة ىيا كانببت أهببال

ااملراثز.

ا

 مح رية "اح  رى" ه ان ية "اح   " ا يساي . 2.3

ى، هينمبا تتبواتر ضعف األدلة التي تعباقض توليبة املبرأة املناصبب كونهبا أن باملقاقنة هرا   هنا اإلشاقة ىليإ آق تمما 

قضببية قئيسببة أ الهببا الشببرع اإلسببالمل أهميببة  اصببة  نببآ تببو ي املناصببب القياديببة  لببي  "الشببوق ". يقببوص   األدلببة ثببوص 

ْمببببببببريا  الكببببببببري  إسبببببببب  انإ  تعببببببببا د فببببببببي ثتاهبببببببب
َ
ببببببببي األ ْقُهْ  في ببببببببا ي

َ
  351:) ص  مببببببببراا ))َ ش

 
ببببببببوَق  َهْيببببببببَنُهْ   ) ،  يقببببببببوص أيضببببببببا

ُ
ْمببببببببُرُهْ  ش

َ
َ أ

يشبببا ق  صببب د    ليبببإ  سبببل   قبببآ كببباا النببببي 22،فقبببل ا يبببة األ  بببد أمبببر مبببع   لرسبببولة همشبببا قة أ ببب اهإ  .23:)الشبببوق 

 قبآ نبزص  بع قأيبإ  ببآة مبرا  مبع ألبل ت  بي البرأي النببات  23،ميببل ا  بر    يريهبا تهضبع لوجابآ البشبريا أ ب اهإ فبي أمبوقا

موضع نز ص ت يري  ص د    ليإ  سل  ح   د النبياق يا ع الشوق ، فكما  قد في سرية اهع هشاا أا ا   ا  هع املنلق 

ثمببا أنببإ استشبباق أ بب اهإ فببي أسبببر   ألنببإ ال يببؤدي ى ببد القببوش هاملعرثببة،  نببواص النتببائ  املرلببوة. 24ق ببل يببز ة هببآق، أ بب اهإ

 الكبري   االقبر هبإ نبزص  ماهآق،  كباا قأيبإ ثبرأي أ بل هكبر هاالثتقباء هالقآيبة، ىال أا قأي  مبر هقبتلا  كباا هبو األصبو  ثسب 

                                                           
كسك من محري، وهي ملكة سبأ ميانية من أهل مأرب وليت بعهد من أبيها. . بلقيس هي بنت اهلدهاد بن شرحبيل من بين يعفر بن س 19

 .13، ص 1، ج 1888، 11. لبنان: دار العلم للماليني، ط األعالمالزركلي، خري الدين. 

 11، ص 1 ج .السابق جعاملر  . 20

 -رجب ) 14-15العددان  .المسلم المعاصرمجلة  ."نظرات يف فقه الشيخ الغزايل ومرتكزاته" ، يوسف.نظر: القرضاوياعن الغزايل. .  21
 .33، ص(م1885يوليو -/فربايره1114ذو احلجة

 .1331م، ص1111هـ/1113. بريوت: دار املعرفة، طفيض القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. الشوكاين، حممد بن علي.  22

 .  111، ص1م، ج1111هـ/1111ط. السعودية: دار طيبة، تفسير ابن كثير. ابن كثري، إمساعيل بن عمر.  23

 . 411، ص1. جدة: مؤسسة علوم القرآن، د. ط، جالسيرة النبوية )ابن هشام(. ابن هشام، عبد امللك.  24



6 
 

ب يبُآ ا  ي بُإ ُيري
 
َيا َ الل

ْ
ن يبُآ َا َ بَرَض البآُّ ري

ُ
ْقضي ت

َ
بي األ َع في هي

ْ
بى ُيبي ْسبَر  َثتَّ

َ
بُإ أ

َ
بوَا ل

ُ
ا َي 

َ
  أ

بي  َنبي اَا لي
َ
بيَ   )األنقباص  )َما ك يبَز َثكي بُإ َ زي

 
 َ الل

َ
َرة

ا25 .76

 تو د شماا أموق الآ لة  ل  ي ك  هما أنزص  ،  ل  يراع 
 
ثمبا  فبي ثكمبإ شبوق  أ  م لبس أمبة،فمايا لو أا مل ا

د" )الناش ا    ثصل في قصة فر وا ثينما قاص
َ
  ْ

َ ْ
ُ  األ

ُ
ك ا َقبُّ

َ
ن
َ
هينما تولت امرأة ا  ك   استطا ت هقضل ثكمفها  ، 34"أ

ثمبا ثصبل  ىقامة الشوق ،  م لس أهل ا  ل  العقبآ،  ثكمبت الب الد ضبمع منمومبة منمبجمة مبع العبآص  االستشباقة

ببَاُآ اي  )النمببل  هلقببيسفببي قصببة امللكببة 
ْ

ش
َ
ببى ت ا َثتَّ ْمببر 

َ
 أ

 
َعببة اطي

َ
نببُت ق

ُ
ْمببريي َمببا ث

َ
ببي أ ل في ُتببوني

ْ
ف
َ
 أ

ُ َ
ببأل

َ
َهببا امل يُّ

َ
ببْت َيببا أ

َ
ال

َ
فاببل يمكببع   ،23  )ق

  القوص أا فساد األمة بسبب يكوقة أ  أنوثة أا بسبب االست آاد هالرأيس     

     احق آم احم ي  يسا   ياديات.1     

 للمسبلمراقياديبا  لنساء  متمرزة مواقف يت را  لودالقر ا الكري   يا   نمر فيهال
 
  نمويلبا

 
  بد  أصب  ع مبيال

بةي   )مآ  العصوق  األشمنة َجنَّ
ْ
بي ا  با في

ْنبَآَ  َهْيت  بي  ي   اْهبعي  ي
بْت َق ي

َ
 قال

ْ
ي ْرَ بْوَا ىي َ  في

َ
يَع  َمُنبوا اْمبَرأ بلي

َّ
ل  لي

 
ال

َ
ُإ َمبي

َّ
بْع َ َضَرَ  الل بي مي  ي

 
 ي
َ
َ ن

ْرَ بببوْا يبببفي نبببا في
ْ
َنَقه

َ
ْرَلابببا ف

َ
ْت ف

َ
ْثَصبببن

َ
بببي أ تي

َّ
ْمبببراَا ال بببَت  ي

َ
رَا، َ َمبببْرَيَ  اْهن ي ببباملي

َّ
بببْواي الم

َ
ق

ْ
بببَع ال بببي مي  ي

 
 ي
َ
بببإي َ ن ْت َا َ َ َملي

َ
ق نبببا َ َصبببآَّ بببْع ُق ثي إي مي

رَا  )الت بري    تي قباني
ْ
بَع ال بْت مي

َ
إي َ كان ُت ي

ُ
ها َ ث  

ما ي َقبي لي
َ
يقبوص را  املؤمنبا  د ا تميربز، هبلال النمباي  لبي ميباص للمبؤمن،  33-31هي 

بب) لببل فببي ثتاهببإ الكببري       ببزا
ْ
ث

َ
اَّ أ وا ىي

ُ
َتَعبباَقف ببَل لي َ ائي

َ
 َ ق

 
ببُعوبا

ُ
ْ  ش

ُ
َنبباث

ْ
ببى َ َلَعل

َ
 
ْ
ن
ُ
ببر  َ أ

َ
ث

َ
ببْع ي ْ  مي

ُ
ْقَنبباث

َ
ل
َ
ببا   نَّ بباُس ىي َهببا النَّ يُّ

َ
ْ  َيببا أ

ُ
َرَمك

رَيا  ي
َ
يَ    َإ َ لي

َّ
اَّ الل ْ  ىي

ُ
اث

َ
ق

ْ
ت
َ
إي أ

َّ
ْنَآ الل تقو  هو آ األفضلية هرا اللكوق  اإلناث ي آت أا املعياق في فا ية تعلع،  3ساء )الن   ي

ا  .   ز  لل

  اآسي احقدرس احقيادية    إيمام امللمة.2.1

، ألنإ لو ل   مصآاقية ،  هلا السبب ه ب أا ي وا لإ أثراهنا  سبب ال تياق   س  انإ  تعا د  سيا  ثمياص

  جميببع النبباس.يكببع لببإ مصببآاقية فببال فائببآ
 
 ثيببا

 
 ادعببد  الببآنياش لببة مللبب  ثبباش   سببية هنببت مببزاث كانببت  ة مببع لعلببإ ميبباال

ببداأللوهيببة  )
َ
  ْ

َ ْ
ببُ  األ

ُ
ك ببا َقبُّ

َ
ن
َ
بباَص أ

َ
ق

َ
ْرببيييا ،  قولببإ  )34  )الناش ببا   ف

َ
ببإ  ي

َ
ل ببْع ىي ي

بب  م 
ُ
ك

َ
ْمببُت ل  َمببا َ لي

ُ َ
ببأل

َ ْ
َهببا امل يُّ

َ
ىال  ، 23  )القصببص  َيببا أ

هبببلال قبببآقة امتلكفهبببا  صاأ ا . أهلبببإ  أ وانبببإالملببب  تبببإ   بببد ملببب  فر بببوا مبببع ألبببل ات ببباع ا  بببق،  ن بببل أنهبببا  ثبببر  قضبببا    لن

النباس  معمب  هبلا صبعب ألا لي ىن اق المل ،  املقآقة اليانية لي فاماا أا ا  يباة البآنيا شائلبة  أا ا  برة هاقيبة، امللكة 

ا  يقبببوص تعبببا د ،قاببب ال نببآما يمتل بببوا البببآنيا ي جبببز ا  بببع 
َ
 ق

ْ
ي ْرَ بببْوَا ﴿ىي بببْع في بببي مي ي ي

  
َ
بببةي َ ن َجنَّ

ْ
بببي ا   في

 
ْنبببَآَ  َهْيتبببا بببي  ي ي اْهبببعي  ي

بببْت َق  
َ
ال

رَا﴾ ي املي
َّ
ْواي الم

َ
ق

ْ
َع ال ي مي ي ي

  
َ
إي َ ن ا  سيا أص  تف ، 33)الت ري    َ َ َملي

 
  نمويلا

 
 قياديا

 
ي تل  هإ هقوة اإليماا،  قآقتإ  الآا

ا يكقمها فض ،مواص الطائلة  ثياة امللو   ا  آا  ا  ش املناصب  األاه الزهآ  د امتال  اإلنساا لآقلة 
 
أا أ كل    ال

 يلببب   نبببآما أمبببر فر بببوا هقتبببل كبببل يثبببر يولبببآ ل  بببي  ،هم جبببزة  اسبببتأمنها  ليبببإ تعبببا د ىلمهبببا تربيبببة النببببي موالببب ى  ليبببإ السبببالا

ى ل  ببر  )إ فببي القيببفببأ  د   ىلمهببا أا تضببعإ فببي صببنآ    ت  ليببآها،  ببد  هافببت أا موالبب ىفىسببرائيل،  ي ُموالبب َ
ا 
ُ
ببد أ

َ
ْ َثْيَنببا ىي 

َ
َ أ

ْيببب ي  َا
َ
ل  اُل ىي

بببا َقادُّ نَّ بببل ىي ْ َزني
َ
 ت

َ
ي َ ال بببافي

َ
ه

َ
 ت

َ
ي َ ال

بببَي  
ْ
بببي ال يبببإي في قي

ْ
ل
َ
أ
َ
ْيبببإي ف

َ
ْقبببتي َ ل ا  ي

َ
ي بببإي

َ
يإي ف بببعي ْقضي

َ
ْا أ

َ
رَا  أ ْرَسبببلي

ُ ْ
بببَع امل واُل مي

ُ
ل  . 6)القصبببص  َلبببا ي

ا فببإياإ فأثضببرنإ للملكببة فقت تبب قصببر فر ببوا، لببواقيا عثببي  ليببإف لما ببة امللبب  منعببت ف،   م  تببإ فببي قل هببا لألقبب هوليببآ 

                                                           
 . 111، ص5م، ج1889هـ/1119. بريوت: مؤسسة الرسالة، طزاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم اجلوزية، مشس الدين.  25
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ا )  26مببع يه ببإ  اسببتوه تإ مببع فر ببواا ببآ 
َ
اُل َ ل

َ
ببل هي

تَّ
َ
ْ  ن

َ
ا َينَقَعَنببا أ

َ
ى أ ببواُل َ يبب َ

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
ببَ  ال

َ
ببي َ ل ي

 
ُ  َ ببْرا    ببرَّ

ُ
ْرَ ببْوَا ق ُ  في

َ
ببتي اْمببَرأ

َ
ال

َ
َ ق

بببُعُر َا  
ْ

 َيش
َ

ييببببت قبببآقاتها  ممبببا، ت ىقنا بببإ بعبببآا يهبببح موالببب ى  ترثبببإ لابببا ثتبببى تربيبببإاسبببتطا   هكبببلا ، 1)القصبببص  َ ُهبببْ  ال

ا  .  السلو  في قصر فر وا مع مهالقفها لإ في العقيآة هإداقة األموق بش ل يري م اشرا القيادية

ا

  م ي ت ديق احقدرس احقيادية     .1.1

 للنبباس فمببي مببري  اهنببة  مببراا ضببر    أمببا املببرأة اليانيببة التببي
 
ببي    لمهببا السببالا بهببا مببيال تي

َّ
ْمببَراَا ال ببَت  ي

َ
)َ َمببْرَيَ  اْهن

رَاا تي باني
َ
ق

ْ
بَع ال ببْت مي

َ
ان

َ
بإي َ ك ُت ي

ُ
َهبا َ ث ي

َمببا ي َقب  لي
َ
ْت هي 

َ
ق َنببا َ َصبآَّ بع قُّ ثي يبإي مي َنببا في

ْ
َنَقه

َ
ْرَلَابا ف

َ
ْت ف

َ
ْثَصبن

َ
 باالسبتقراء فببي ،  33)الت ببري     أ

 للعببباملرا
 
قصبببة مبببري  ال تبببوص ضبببمع قصبببص  بببرض   طبببا  اإللمبببي ن بببآ أا ا  يبببا  القبببر ا الكبببري  ثبببوص سببببب كونهبببا مبببيال

  نسببباء اصبببطقاء لللقيبببة هأثملابببا األنبيببباء ىهبببراهي   شثريبببا،  تتضبببمع ا يبببا  االا
 
بببَإ )  لتبببو ي مواقبببف قياديبببة  امليبببة قلببباال

 
اَّ الل ىي

رَا  ) ص  مرا ي
َ
َعامل

ْ
د ال

َ
ْمَراَا َ   يَ  َ  َص  ي ْهَراهي ا َ  َص ىي وث 

ُ
َقل  َدَا َ ن

َ
   )العال  ث  نوال هاصطقاء مري    د نساء ، 23ا  اْصط

ْ
ي َ ىي

رَا  ) ص  مراا   ي
َ
َعامل

ْ
َساء ال د ني

َ
َقا ي َ  

َ
َر ي َ اْصط اَّ

َ
َقا ي َ ط

َ
َإ اْصط

 
اَّ الل  َيا َمْرَيُ  ىي

ُ
ة

َ
ك ئي

َ
ال

َ ْ
تي امل

َ
ال

َ
  . 43ق

 اضا   د  آليلل -قاوالكا يقوا بهلا الىنم ا- ع آ الآتها ما في هطنها   آمة امل نلقا في  الدتها أن ى   د الري  مع 

َ  العمل الآ وي  الآي ي  )د ق املرأة القيادي في  نَّ ي ىي ي
ْل مي   َّ 

َ
َتق

َ
ا ف ق  ي ُمَ رَّ  ي

ْ
ي َهط َ  َما في

َ
ْقُ  ل

َ
ل

َ
ل ن ي

 
ن ي ىي

ْمَراَا َق     ي
ُ
ة
َ
تي اْمَرأ

َ
ال

َ
 ق

ْ
ي ىي

ا ي
ْت َق  

َ
ال

َ
ا َ َضَعْفَها ق مَّ

َ
ل
َ
يُ ، ف َعلي

ْ
يُع ال مي

نَت السَّ
َ
ى  ) ص  مراا   أ

َ
ن 

ُ
األ

َ
ُر ك

َ
ث

َّ
ْيَس الل

َ
َما َ َضَعْت َ ل ُ  هي

َ
ْ ل

َ
ُإ أ

 
ى َ الل

َ
ن 

ُ
ل َ َضْعُفَها أ ي

 
ن -25ىي

، ف ، 27
 
القتباة مبري  ألمبر    بز  لبل هبالتقرم ال امبل  ةاسبت اه  أقادها   أن ى   كمة وار  فيما بعآ  لبيأقادتها يثرا

رَاللع ببادة  ) ببي لي ُنتي
ْ
رَا  َيببا َمببْرَيُ  اق عي اثي ببي َمببَع الببرَّ مي

َ
ي َ اْقث بب ي َ اْسببُجآي ي

 فببي ثقفهببا هببا    كونهببا ، 42) ص  مببراا  ب 
 
قببآ ة للنبباس لميعببا

ْ    ، مع  م  ما ثملت هإ مع أمر للل  هو  الدة طقل مع يري أ  ز  لل
َ
َر َ ل

َ
ي َبش ْ  َيْمَسْس ي

َ
َا َ ل

َ
ال

ُ
ي ي وُا  ي

ُ
ل َي 

َّ
ن
َ
ْت أ

َ
ال

َ
)ق

با  )مبري  يًّ ُ  َب ي
َ
ببد    مبع أملاببا النقيب ي الشبآيآ   وفاببا مبع قومابا فقببآ تماسبكت  ت لبت هالصبببي  .31  أ

َ
باُض ىي 

َ
ه

َ ْ
َلاءَهبا امل

َ
أ
َ
)ف

ْ زَا
َ
 ت

َّ
ال

َ
َها أ ْ في

َ
ع ت َناَداَها مي

َ
ا ف يًّ نسي ا مَّ ْسي 

َ
نُت ن

ُ
ا َ ث

َ
ْ َل َهل

َ
تُّ ق ي مي ْيَت ي

َ
ْت َيا ل

َ
ال

َ
ةي ق

َ
ل
ْ
ه عي النَّ

ْ
ل ْ الي

َ
ْآ َلَعَل َقبُّ ي ت

َ
ل ق يي ني

ا َ ُهز  يًّ َت ي َسري

ببببَعا عَّ مي ببببَريي
َ
ببببا ت مَّ إي

َ
ببببا ف يي َ ْين 

ببببر 
َ
ل َ ق ببببَر ي

ْ
ببببي َ اش  ي

ُ
ك

َ
ببببا ف يًّ ببببا َلني   

َ
ْيبببب ي ُقط

َ
 َ ل

ْ
ب َسبببباقي

ُ
ببببةي ت

َ
ل
ْ
ه عي النَّ

ْ
ببببل ْيبببب ي هي ي

َ
ل ْقُ   ىي

َ
ببببل

َ
ببببل ن ي

 
ن ي ىي ُقببببو ي

َ
ا ف َثببببآ 

َ
ببببري أ

َ
َبش

ْ
ال

ا  )مبببري  بببيًّ نسي َيبببْوَا ىي
ْ
بببَ  ال ي

 
ل
َ
ك
ُ
بببْع أ

َ
ل
َ
ا ف ْثَمعي َصبببْوم  لبببرَّ  هبببو تق لابببا ثتمببباص،  فبببي هبببلا املوقبببف ي جبببز أ تبببى النببباس  بببع االا  .37-32  لي

ببا َيببا )  هفهمببة الزنببافببي شببرفاا التهبباا لو مببل هببآ ا ش  ،  تعرضبباا ل يًّ ري
َ
ا ف  ِ ببْي

َ
ببتي ش ِْ ببْآ لي

َ
ق

َ
وا َيببا َمببْرَيُ  ل

ُ
ببال

َ
ببُإ ق

ُ
ل ْ مي

َ
ْوَمَاببا ت

َ
ببإي ق ببْت هي

َ
ت
َ
أ
َ
ف

 َسببْوا
َ
ُهببو ي اْمبببَرأ

َ
بباَا أ

َ
ببَت َهبباُق َا َمببا ك

ْ
 

ُ
بباأ يًّ بب ي َب ي مُّ

ُ
ببْت أ

َ
ان

َ
هائلببة ال يمكبببع أا نقسببية  طاقببة ىال أنهببا أواببر ،  36  )مبببري   ء  َ َمببا ك

،  يرببي قاهببل لقبوة العالقببة مبع   لببإ فيصب ح يرببي قاهبل للتببأثر همبا ي صببل ،ىال هإيمباا  ثقببة هبا   ببز  لببل اإلنسبباا يمتلكابا

افمي تميل نم، لإلصاهة هاألمراض النقسية مع اثتِا   قلق
 
اقيادي ويلا

 
امع النساء.  بها ملع   ق ا

 امللمة  لقيساحقدرس احقيادية   د .4.1

 ي تببل  هببالته ي  ببع ديببع ا هبباء  األلببآاد  ن ببل لقصببة امللكببة هلقببيس ملكببة سبب أ  القببر ا لثرايبب
 
ت ببوا للنبباس ميبباال

ببل َ َلببآ ُّ اْمببطريببق الضببالص  نببآ االقتنبباع  ثصببوص القابب ، قيبب  الثببي ة  ال  ببى  العببز  ) ي
 
ن ْيء  ىي

َ
ي  بب 

ببل 
ُ
ببع ك َيببْت مي  تي

ُ
ُاببْ  َ أ

ُ
ك ْملي

َ
 ت

 
ة
َ
َرأ

ببيَ   )النمببل   ََ َ مي َاببا َ ببْر
َ
ببْت  نببآما أهصببر  نببوق ا  قيقببة  .  مببع هببلا الكبييبباء  العممببة فقببآ تهلببت  ببع شببرثاا32َ ل

َ
ال

َ
  )ق

                                                           
 .11. الكويت: مكتبة ابن قتيبة، ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور. . العاملي، زينب بنت فواز 26
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رَا  )ال ي
َ
َعامل

ْ
ي ال

إي َق  
َّ
ل ْيَماَا لي

َ
ْمُت َمَع ُسل

َ
ْسل

َ
ي َ أ ْقي ي

َ
ْمُت ن

َ
ل
َ
ل و ي

 
ن ي ىي

 . فمي ش صية قيادية مع ثيا قآقاتها النقسية 44نمل  َق  

الاائلة في الت لب   د الاو ،  لوال هلال املرزة ملا يثرها القر ا الكري  فمع أصعب األموق القآقة   د قدع اللا ،  قدها 

االصوا .لادة ى د 

فاتببإ لمببع  لببوال القببوا تولببت هلقببيس امللبب  فببي الببيمع بعببآ  فبباة أهمهببا الاببآهاد الببلي ثكبب   شببريع سببنة،   نببآ  ا

بيه  أا هلقيس أ قل النساء  الرلاص  أنإ استهلقاا، فلما تولت قضت   د  صوماا هالآهاء  ا  يلة،  استطا ت   أ

ا    27بعقلاا الراجا أا تنهض هآ لفها ى د مصا  الآ ص العم ى.

ة سببليماا  ليببإ السببالا   نببآما تلقببت د ببوا امللكببةيلقببت القببر ا نمرنببا ى ببد مواقببف لببآيرة هالتأمببل فببي سببلو  هببلال 

بإي البرَّا
َّ
ْسب ي الل ُإ بي

نَّ ْيَماَا َ ىي
َ
ع ُسل ُإ مي نَّ رييَ  ىي

َ
َتاَ  ث يَّ ثي

َ
َل ىي  قي

ْ
ل
ُ
ل أ ي

 
ن  ىي

ُ َ
أل

َ
َها امل يُّ

َ
ْت َيا أ

َ
ال

َ
رَا  )ق مي ل ُمْسبلي بوني

ُ
ت
ْ
بيَّ َ أ

َ
بوا َ  

ُ
ْعل

َ
 ت

َّ
ال

َ
ي ي أ ثي ْثَمعي البرَّ

ا  ثري  فمي تمل  سالمة القطرة،  الصآ  مع نقسباا  مبع ا  بريع مبع أنهبا  . األمر األ ص مالثمفها أنإ ثت23-31النمل  )

ُابببببُ  قومابببببا لابببببا مبببببع د ا   ا،  تمبببببجآ كانبببببت تع بببببآ الشبببببمس
َ
بببببَع ل بببببإي َ َشيَّ

َّ
بببببع ُد اي الل بببببْمسي مي

َّ
لش ْوَمَابببببا َيْمبببببُجُآ َا لي

َ
َها َ ق   )َ َلبببببآتُّ

اُا
َ
يلي ف بي

ُهْ  َ عي السَّ َصآَّ
َ
ُاْ  ف

َ
ْ َمال

َ
اُا أ

َ
ْيط

َّ
 َيْهَتُآ َا  )النمل  الش

َ
ا  .34ْ  ال

ببي  ل في ُتببوني
ْ
ف
َ
 أ

ُ َ
ببأل

َ
َهببا امل يُّ

َ
ببْت َيببا أ

َ
ال

َ
األمببر اليببانل تط يببق الشببوق  فببي تسببيريها أمببوق د لفهببا مببع أنهببا كانببت تملبب  كببل  بب يء  )ق

ببَاُآ اي  )النمببل  
ْ

ش
َ
ببى ت ا َثتَّ ْمببر 

َ
 أ

 
َعببة اطي

َ
نببُت ق

ُ
ْمببريي َمببا ث

َ
مببع امببتالثا  للقببوة املاديببة  برأيهببا  ا . األمببر اليالببا ثقببفه  الك رببية بهببا 23أ

ُمرييَع  )النمببل  
ْ
ببأ
َ
ا ت

َ
ريي َمبباي

ُ
ببانم

َ
ْيبب ي ف

َ
ل ْمببُر ىي

َ ْ
يآ  َ األ ببآي

َ
س  ش

ْ
ببوا َهببأ

ُ
 ل

ُ
ة  َ أ ببوَّ

ُ
ببوا ق

ُ
ْ ل

ُ
ْ ببُع أ

َ
وا ن

ُ
ببال

َ
 . األمببر الرابببع هببو ثكمفهببا النات ببة 22)ق

رْا
َ
ببوا ق

ُ
ل
َ
ا َد 

َ
ي ببوَ  ىي

ُ
ل
ُ ْ
اَّ امل ببْت ىي

َ
ال

َ
ببوَا  )النمببل   ببع االسببتقراء فببي التبباقيَ  )ق

ُ
َ  َيْقَعل لي

َ
ببل

َ
 َ ث

 
ببة

َّ
ل يي

َ
َاببا أ ْهلي

َ
 أ

َ
ة ببزَّ  ي

َ
ببوا أ

ُ
َسببُآ َها َ َلَعل

ْ
ف
َ
 أ

 
َيببة

اأنها لع تستطيع موالاتإ. ها  بية   يمار هنا  قلاا ثيا هينت لقوماا أضراق ا  ر    د املاز ا ألنها  لمت ، 24

بُع ث  يرس  القر ا ا  طوا  التي قامت بها لتكتشبف ثقيقبة سبليماا  ) بَ  َيْرلي  هي
َ
َرة َنباوي

َ
بة  ف يَّ َهآي بْمهي  بي

َ
ل  ىي

َ
ة

َ
بل بل ُمْرسي ي

 
ن َ ىي

وَا  )النمبببل  
ُ
ْرَسبببل

ُ ْ
قبببرق  أا أقسبببل لسبببليماا  قومبببإ هآيبببة  ميمبببة،  سبببأنتمر  قعابببا فبببي نقوسبببا ، فبببإا مبببع قالبببت  " . 25امل

، فبإا ق لابا سبليماا  رفبت أنبإ ملب  
 
 ثسبنا

 
يرضبيإ مبا يرضب ي امللبو ،  ىا  ادة امللو  أا تقع الاآايا مع نقوسا  موقعا

 أ ببل ىال أا نت بع دينبإ.
 
أقسبلت  مسببمائة يبالا  لبمه  ثيببا  ا جبواقي  ثلبمهع،   مسببمائة لاقيبة   ببد نهبا أ قيببل  28"كباا نبيبا

 فيببإ دقة يتيمببة ،شي ال ببالا كلابب    ببد سببر   الببلهب  ا  يببل املوسببومة
 
قببا   ببرشة ميقوبببة معولببة اليقببب،  قالببت  ىا  ، ثي

 مرز هر
 
،كاا نبيا

 
  سل  في ا  رشة  يطا

 
 مستويا

 
ىا نمبر ىليب  "ث  قالت لرسولاا   29ا ال لماا  ا جواقي،  ثقب الآقة ثق ا

 فابببو نببببي
 
 لطيقبببا

 
 فابببو ملببب  فبببال يهولنببب  أمبببرال،  ىا قأيبببت شبببيِا

 
بببا َلببباء فلمبببا  ققبببوا هبببرا يآيبببإ نمبببر ىلبببمه   قببباص  ) 30."يضببب ا مَّ

َ
ل
َ
ف

ا
َ
َماص  ف عي هي

َ
آُّ ن مي

ُ
ت
َ
اَص أ

َ
ْيَماَا ق

َ
ْقَرُثوَا  )النمبل  ُسل

َ
ْ  ت

ُ
ك تي يَّ َهآي نُت  بي

َ
  َهْل أ

ُ
اث

َ
ا  ت مَّ ي

ْرَي م 
َ
ُإ  

َّ
َل الل اني

َ
، فبرد املباص  قباص لاب  أا  27َما  ت

ي )  فلمبببا اق بببي  مبببع م بببانه ،   هالبببآنيااقرثبببوا بهبببا لبببتعلقي  ا  نبببآال يقبببو  مبببا  نبببآه ،  لكبببنهمببب ي ي تي
ْ
بببْ  َيبببأ

ُ
ك يُّ

َ
 أ

ُ َ
بببأل

َ
َهبببا امل يُّ

َ
ببباَص َيبببا أ

َ
ق

َعرْا رَا  )النمبل  بي مي ل ُمْسبلي وني
ُ
ت
ْ
ا َيأ

َ
ْ َل أ

َ
َاا ق بَاا )  فبأتل هبإ، فبأقاد سبليماا أا يمت نهبا ىا كانبت  اقلبة  23شي

َ
َابا َ ْرش

َ
بُر ا ل ي

 
ك

َ
باَص ن

َ
ق

 َيْهَتُآ َا  )النمل  
َ

يَع ال لي
َّ
َع ال وُا مي

ُ
 

َ
ْا ت

َ
ي أ َتْهَتآي

َ
ْر أ

ُ
نم

َ
افيإ  ، ف ري لاا  رشاا هأا أثآث 43ن

 
 بسيطا

 
يَل )  ت يريا ا َلاءْ  قي مَّ

َ
ل
َ
ف

                                                           
، 1118، 1.لبنان: كتابنا، ط موسوعة أشهر النساء في التاريخ القديم منذ فجر التاريخ حتى العصر الجاهلي. ديوان، عبد احلميد.  27

 .93-91ص 
 .91. املرجع السابق، ص 28

 .199، ص 1، ج . مرجع سابقالدر المنثور.العاملي.  29
 .199، ص  1. املرجع السابق، ج  30
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رَا  )النمل   مي ا ُمْسلي نَّ
ُ
َاا َ ث ْ لي

َ
ع ق َ  مي

ْ
ل عي

ْ
يَنا ال  تي

ُ
ُإ ُهَو َ أ نَّ

َ
أ
َ
ْت ث

َ
ال

َ
 ي ق

ُ
ا َ ْرش

َ
ل

َ
َهك

َ
فل  تقل نع   ل  تقل ال فمار لسليماا   ،43أ

اثماص  قلاا.

 

 يسا   ياديات    احماريم ا سالم .4

 تسبليب الضبوء   بد م انبة نبل  ابآ الرسبالة ى بد التبابعرا  تبابمي التبابعرا، مستقراء في امل تمعا  اإلسالمية هاالا

للتأالببب ي هبببإ،  هنبببا  الصبببا ااملببرأة فمهبببا، ت بببرا  لبببود نسبباء اسبببتطعع التبببأثري فبببي م تمعبباتهع هقيببباماع هبببآ ق النمبببوي  القيببادي 

ا استعراض ل عض هلال النماي .

ا  

 يسا   ياديات     يت اح ر س.2.4

قضببب ي    نهببا  نببآما صببآقت هرسبببوص   صبب د    ليببإ  سبببل   31 آي ببةالسببيآة وقبببف م ال يمكببع هنببا ت ببا شا

 يكرهببإ مببع الببرد  ليببإ فريلببع ىلمهببا ىال  ،هببإ بمببا لبباء اانببت أ ص مببع  مببع هببإ ف 
 
فهقببف   هببلل   نببإ ف بباا ال يسببمع شببيِا

هإلماع املسلمرا ل  يتقآماا قلل  ال يقوص اهع األثري  " آي ة أ ص  لق   تعا د أسل   ،32تيبتإ  تهوا  ليإ أمر الناس

 شبجعتقب ببلل  اتهبل  موق، 33امبرأة"
 
 قياديببا

 
يمكبع  ببز   ا ،بهبا،  اإليمبباا هالبآيع ا جآيبآ التأالب يالنبباس   بد  مبع  اللبإ ا

ا.مرموقة  نآ قوماا ما تملكإ مع م انةى د  هاتأثرياقوة 

ملببا  أنببإ يلبب   م مببآ صبب د    ليببإ  سببل  النبببيسببطرال التبباقيَ  اشببفهر ملببا لببإ مببع أثببر   ببد  مواققاببا ا جليلببةثببآ أ

اهتببآأ الببو ي هواسببطة لبييببل تهببو  النبببي صبب د    ليببإ  سببل  فببأ بي  آي ببة قضبب ي    نهببا، فقالببت  أبشببر فلببع يهزيبب  

 ىنبب  لتصببل الببرث   تصببآ  ا  ببآيا  تببؤدي األمانببة  ت مببل ال ببل،  تقببري الضببيف  تعببرا   ببد نوائببب ا  ببق، ثبب  
 
  أهببآا

د اهع  ماا  ققة اهع نوفل  كاا قآ تنصر،  قرأ الكتب،  سمع مع أهل التوقاة  اإلن يل، فأ لمتإ بشأنإ، انطلقت هإ ى 

 ثبرا يهرلبإ قومبإ، فبأ بي  فقاص  ىنإ ليأتيإ النباموس األثببي  هبلا النباموس البلي أنبزص   بد موالب ى
 
، يباليت ي ثنبت لبل ا

 فقاص  أ  مهرجي ه  فقاص  ققة  ل  يأ  أثآ قب هميل النبي 
 
ما لباء هبإ ىال  بودي  أ يي  ىا يبآقث ي يومبإ أنصبرال نصبرا

ا
 
. لإف انت  آي ة قض ي    نها الآ   الر  ي  املعنوي 34."مؤشقا

 
 شآيآا

 
ا  ،  ملا توفيت ثزا  لمها ثزنا

مبا  في مناس ا  ثيرية نلثر منها   د سبيل املياص املقوهة، لاا  طب   قائع السياسية  ثلل   ائشة ا  طي ة

كباا النباس يت نبوا   بد  يمباا  يبز ق ا   بد  مالببإ "بعبآ مقتبل  يمباا فبي  ط بة لابا بعبآ ا  مبآ  الينباء   بد     إقالتب

،  ن بببآه  ف بببرة يبببآقة ثلهبببة،  هببب  
 
  فيبببا

 
 تقيبببا

 
هاملآينبببة فيستشبببقعوننا فيمبببا يهبي ننبببا  بببنه ، فننمبببر فبببي يلببب  فن بببآال هريبببا

ليببإ داقال  اسببت ل الببآا ا  ببراا  الشببار ا  ببراا،  ال لببآ ا  ببراا، هببال ي ببا لوا يرببي مببا يماببر ا، فلمببا قببو ا كبباثر ال  فت ببوا  

  )شببرال  ال يببآق ىال ىا ممبببا ين أببي  ال ين أببي لكببب  يرببيال أ بببل قتلببة  يمبباا  ىقامبببة ثتببا   ،  قبببرأ  
ْ
بببوا

ُ
ْ ت

ُ
يَع أ ببلي

َّ
بببد ال

َ
ببَر ىي 

َ
ببْ  ت

َ
ل
َ
أ

َ ا
ُ
ببببَيْ ك ببببإي لي

 
َتببببا ي الل ببببد ثي

َ
َتببببا ي ُيببببْآَ ْوَا ىي  كي

ْ
ببببَع ال ي

ا م  ببببي   صي
َ
ُضببببوَا  ) ص  مببببراا  ن ْعري ببببْنُهْ  َ ُهبببب  مُّ ي

يببببَق م  ري
َ
د ف

َّ
بببب َّ َيَتببببَو 

ُ
كانببببت  ا،  32َهْيببببَنُهْ  ث

                                                           
. هي خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية األسدية. ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن  31

 .191، ص 1. بغداد: مكتبة املثىن، ج اإلصابة في تمييز الصحابةعلي. 
 .191، ص 1. املرجع السابق، ج  32

 .591، ص 1. مرجع سابق، ج الكامل في التاريخ. ابن األثري.  33

 .191. مرجع سابق، ص الدر المنثور. العاملي.  34
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أيهببببا " قالبببت يببببوا ا جمبببل  35السببببامعرا. مشبببا را  يببببيهاسبببتطا ت ت ببب ي ة املنطببببق، ف ،فصبببي ة الكببببالا ،لاوقيبببة الصببببو 

مبببا  قسبببوص   هبببرا سببب ري  ،قببببإ النببباس صبببإ صبببإ، ىا  بببي  لبببيك  ثبببق األمومبببة  ثرمبببة املو مبببة، ال يفهم بببي ىال مبببع   ببب ى

ا37كاا أكاهر ال  اهة يسألونها  ع القرائض.، 36 " ن ري  أنا ىثآ  نسائإ في ا جنة

يوا ا  آيبية  نآما ا تقآ املسلموا هأا في هلا الصوا ههس  في التاقيَ ةملكوقا مشوقة سياسية 38 ألا سلمة

فأشببباق   ليبببإ هموقبببف  أا سبببلمة،   ليبببإ  سبببل  ش لتبببإالنببببي صببب د   فاستشببباقا ى بببد املآينبببة،  قفضبببوا العبببودةا ، وق  قببب

 ر ة هع الزبري  ع املسوق هبع مهرمبة  مبر اا اهبع ا  كب  قضب ي    نهمبا،  عالزهري   عفقل ق اية  ع معمر   قيادي،

ثتى  أنإ ملا فرم قسوص   ص د    ليإ  سل  مع قضيتإ قاص أل  اهإ  قوموا فان ر ا ث  اثلقوا، فما قاا منه  قلل

يبا نببي ما لقل مع النباس، فقالبت  فلما ل  يق  منه  أثآ قاا فآ ل   د ش لإ أا سلمة فلثر لاا قاص يل  ثالث مرا ، 

 مببنه  كلمببة ثتببى تن ببر هببآنت ،  تببآ و ثالقبب  في لقبب ، فقبباا فهببر  فلبب  ي لبب  
 
  أت ببب يلبب س ا ببر  ثبب  ال ت لبب  أثببآا

 مببنه  كلمببة ثتببى 
 
ا ثالقببإ ف لقببإ، فلمببا قأ ا يلبب  قبباموا فن ببر ا،  لعببل بعضببا  ي لببق عببل يلبب ، ن ببر هآنتببإ،  د ببفأثببآا

ا
 
 يما

 
 ثتى كاد بعضا  يقتل بعضا

 
ا .   ناج ة لرئيس الآ لة د ق مستشاقة سياسيةأا سلمة ،  بل ة العصر لع ت 39بعضا

  ياديات  ت اصاا ييسا   .1.4

أ ل هكر في ت ملاا مسؤ لية ثتمباا موقف أسماء هنت  يتولاا سجل التاقيَ مواقف قيادية ل  اهيا  لليال 

 يسببأص  ببنه ، فت ي ببإ أسببماء  ال ى ببد املآينببة سببر رجببرة الرسببوص  أ ببل هكببر، فقببل صبب اح يببوا رجببرته  
 
لبباء أهببو لاببل ياضبب ا

أ ببر  أيببع هببو، فيلطماببا   ببد  لااببا لطمببة أسببقطت قرطاببا مببع أينهببا  لكنهببا ت ملببت  صبببي   قببآق   مبب  املوقببف فلبب  

 موقبف هطبو ي40تنطق بش يء  ع سر الهجرة
 
 نبآما شبا قها اهنهبا   بآ   هبع الزبربي فبي الابر    بعبآ ثبيهبا   برا .  لاا أيضا

مببع ا اجببا  أ  قتالببإ أ  مسببا متإ لكنهببا شببجعتإ   ببد القتبباص  الببآفاع  ببع م ادئببإ، فقاتببل ثتببى قتببل، فأقسببل لاببا ا اجببا  

  رتبب ، أمببا ىا قسببوص   ثببآثنا أا فببي فلبب  تسببت ب فببآ ل  لمهببا فقالببت لببإ  "قأيتبب  أفسببآ   ليببإ دنيبباال  أفسببآ  ليبب  

 فأما الكلا  فرأيناال  أما امل ري فال أ ال  ىال ىياال".
 
  م ريا

 
ا  41ثقيف ثلاها

مع ثبي   موقف سمية هنت  ياط القيادي  نآما  لبها سيآها أهو ثليقة هع امل رية ل يلع  ع دينها فل  ترلع

يمبر بهبا  صب د    ليبإ  سبل  ،  كباا الرسبوصاالقلبب مطمب ا هاإليمباامع  لود الر صة التبي تببيح الكقبر  ا ا ،سنها  ضعقاا

  ص ياسر فإا مو آث  ا جنة"، 
 
أ ص شبايآة فبي  مبيقتلاا أهبو لابل ه ربتبإ ف كاا أا   ائلفها في قمضاء مكة فيقوص  "صبيا

ا.42اإلسالا

                                                           
 .144. حتقيق: مىن حممد زياد اخلراط، بريوت: مؤسسة الريان، ص معجم أعالم النساء. العاملي، زينب بنت علي.  35
 .144. املرجع السابق، ص  36

 .111، ص 1، مرجع سابق، ج في معرفة الصحابة بةأسد الغا. ابن األثري،  37

 . 311، ص 1ج .أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثري، هي هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن املخزوم..  38

 . 419، ص 3. مرجع سابق، جالبداية والنهاية. ابن كثري.  39

 .111هـ، ص  1113م، 1113، 1عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، ط  .موسوعة نساء في القمة. سالمة، ياسر.  40

 .319، ص 1. مرجع سابق، ج البداية والنهاية. ابن كثري.  41

 .111م، ص 1111ه/1113، 1. بريوت: دار املعرفة، طأعالم النساء. املصطاوي. عبد الرمحن.  42
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موقف سمية  ، ميل هنال  مواقف ل  اهيا  دافعع  ع اإلسالا  اش يثع مع الرلاص في ا جااد في سبيل  

ثزا  ثينما قالت   ساا هبع ثاهبت  "يبا ثسباا هبلا المهبودي  برا  لينبا  املسبلموا هنت   آ املطلب القيادي في يز ة األا

فببي شبب ل  نببا فببي ن ببوق األ ببآاء فببال يببأمع أا يرلببع فيببأتل ب رببيال فيؤيينببا فببانزص ىليببإ  اقتلببإ، فقبباص ثسبباا  ي قببر   لبب  يببا 

  بايتبببت هنبببت   بببآ املطلبببب    لقبببآ  رفبببت مبببا أنبببا هصببباثب هبببلا، فمبببا كببباا منهبببا ىال أا قبطبببت 
 
 سبببطاا ثببب  أ بببل   مبببودا

ا.43المهودي  قتلتإ"

للبببآفاع  ببببع األق عبببة أهنايهبببا  معابببا  شببباآ  القادسبببيةالقيبببادي  نبببآما  هنبببت تماضبببرا ا  نسببباءال ببب اهية  موقبببف 

ن أ قالت  "ا  مبآ   البلي شبرف ي هقبتلا   أقلبو مبع ق بل أا ي مع بي بهب  فبي الفلما هل اا  ،فاستشاآ ا لميعا  ،اإلسالا

 ،  ملببا سببألاا  مببر اهببع ا  طببا   ببع سبببب تقببرح  ينمهببا  زتببإ ى ببد ه ايهببا   ببد سببادا  العببر  ق ببل اإلسببالا44متببإ"مسببتقر قث

ا.45  د أهنايها األق عة  قآ أناق اإليماا قل ها لت   فكيف،  ليس بعآال

 ثملبببت السبببيف  ثأنهبببا شبببعلة مبببع نببباق  ، موقبببف  ولبببة هنبببت األش ق الكنبببآي القيبببادي  نبببآما قث بببت فرسببباا مليمبببة

 اشمبة فبب  أسبر أ مهبا ضببراق بعبآ أسبرال،  يثببر أنهبا مبع أشببجع  ، باق  فبي معرثببة كباا يقودهبا  الببآ هبع الوليبآ ضببآ البر الت

 ملكبت مبع القبوة  القر سبية مبا لعلابا ته بي  قثبا ا  بر  هبرا املسبلمرا  البر ا هبسبالة فائقبة  نبآما  ،الناس في  صرها

ا. 46اكانت تهر  مع أ مها ضراق هع األش ق م اقبة ى د الشا

قتلببت تسببعة مببع الببر ا  التببيفببي يببز ة الريمببو   األنصبباقية األشببالية هببع السببكع سببماء هنببت يزيببآألا القيببادي وقببفامل ا

، مع أه  مواققاا  لاا مواقف قيادية فقآ أطلق  لمها  طي ة النساء. مع ألل الآفاع  ع د لة اإلسالا 47بعمود  يمفها

 هو هرا أ  اهإ  هبأ ل أنبت  أمبل أنبت يبا قسبوص يإ  سل   ليإ سؤالاا لإ املشرفة  التي امتآثاا النبي م مآ ص د    ل

  أنببببببا  افببببببآة النسبببببباء ىليبببببب  ىا    ببببببز  لببببببل بعيبببببب  ى ببببببد الرلبببببباص  النسبببببباء كافببببببة ف منببببببا هبببببب   بإلابببببب   ىنببببببا معشببببببر النسبببببباء 

لينبببببا صبببببوقا  قوا بببببآ هيبببببوتك ،  مقاببببب ى شببببباواتك ،  ثبببببامال  أ الدثببببب ،  ىنكببببب  معشبببببر الرلببببباص فضبببببلت   قم صبببببوقا  م

هبببا جمع،  ا جما بببا ،   يبببادة املرضببب ى،  شببباود ا جنبببائز،  ا ابببذ بعبببآ ا ابببذ،  أفضبببل مبببع يلببب ، ا جاببباد فبببي سببببيل    بببز 

 ثقمنببببا لكبببب  أمببببوالك ،  يزلنببببا أثببببواهك ،  قبينببببا أ الدثبببب ، أفمببببا 
 
 أ  م اهببببآا

 
 أ  معتمببببرا

 
 لببببل،  ىا الرلببببل ىيا  ببببر  ثالببببا

ى ببد أ بب اهإ هولاببإ كلببإ ثبب  قبباص  هبل سببمعت  مقالببة امببرأة قببب أثسببع مببع نشباقثك  فببي هببلا األلببر  ا  رببيس فالتقببت النببي 

                                                           
 .133. مرجع سابق، ص موسوعة نساء في القمة. سالمة.  43
 .135رجع السابق، ص . امل 44

 .83. مرجع سابق، ص أعالم النساء. املصطاوي.  45

-111م، ص  1885هـ/1115، 1. دمشق: مكتبة دار البريويت، طنساء بليغات. وهبة، حممد حممد بدوي. العمر، ميساء حممد.  46
113. 

، 1روف، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط. حتقيق: بشار عواد معتهذيب الكمال في أسماء الرجال. املزي، يوسف مجال الدين.  47
 .119، ص 35م، مج 1881ه/1113
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فقاص النبي  "انصرفي يا أسماء  أ ل ي مع  48ننا أا امرأة تهتآي ى د ميل هلاوا مع هلالس فقالوا   ما مساءلفها في أمر دينه

ا. 49ل ما يثر  للرلاص" قائ  مع النساء أا ثسع ت عل ىثآاثع لز لاا  طل ها ملرضاتإ  ات ا اا ملوافقتإ يعآص ك

 سبببمية فأسببماء أمينبببة سببر قائبببآ الآ لببة، لآ لبببة اإلسببالمية فبببي هآايببة نشبببويها، فببي اسياسبببية لميعابببا مشبباقكا   هببلال

ا.  شاقة دفاعيعتبيا هل ة العصر هنت  ياط،  سمية هنت   آ املطلب،  ا  نساء،   ولة هنت األش ق  أسماء األشالية 

فبببببي األسبببببوا ، أي القضبببببايا التابعبببببة لبببببوشاقة  أمبببببوق  امبببببة ثمنصبببببب ا  سببببب ة تبببببو ي بعبببببض ال ببببب اهيا  ق   التببببباقيَ 

ميبل سبمراء هنبت نهيب  األسبآية أدقثبت قسبوص   صب د    ليبإ  سبل ،   مبر ،  كانبت تمبر ، في الوقت ا  با ي الآا لية

شببقاء هنببت   ببآ  ثببلل  ال50فببي األسببوا ،  تببأمر هبباملعر  ،  تنمببى  ببع املنكببر،  تضببر  النبباس   ببد يلبب  بسببوط كبباا معاببا.

 مع أمر السو . 51 
 
ا 52كاا  مر هع ا  طا  يقآماا في الرأي  ير اها  يقضلاا  قبما  الها شيِا

ا

 اتيسا   ياديات تايعي .4.4

ش لببببة  53نائلبببة هنبببت القرافصبببة هبببامننبببلثر سياسبببية فبببي شبببؤ ا ا  الفبببة،  مواقبببف قياديبببةسبببجلت بعبببض التابعيبببا  

 بع توويبف  ا التوببةهب أ طباه  فم ،هبرا النباس يمباا التبي  ط هبا   ط بة األ ربيةآ ا  عبف ، نإ يماا هع  قاا قض ي   

مبع الكبالا، ىال أنبإ ت لب  فبالا  مبر اا منبع نائلبة ف ا لبتقال، فبي انتمبا مر اا هبع ا  كب  ولآف،  اد ى د منزلإ بعض أقاقبإ

  نإ، ف اء   ي ، يماا   د  ط تإ هلال
 
   د تسليمإ   يماا ا الا هع أ ل طالب   ر   ت ل  مع الناس هآال

 
 شآيآا

 
لوما

 أ ببلملببر اا هببع ا  كبب ، فتببآ لت  ن بب ت  يمبباا  أشبباق   ليببإ هاملصببا  ة مببع   ببي  ىهمبباص مببر اا 
 
 بقيببت  54. لكببع  ليببا

تسببباه  فبببي العمبببل السياالببب ي ثتبببى أنهبببا تبببآ لت  ثا لبببت ثمايبببة  يمببباا ثبببرا م ا لبببة ايتيالبببإ، فوضبببعت يبببآها هينبببإ  ببببرا 

أ ببببل سببببقياا تصببببف  عآ قتلببببإ ألقببببت  ط ببببة فببببي النبببباس، ثبببب  أقسببببلت قسببببالة ى ببببد معا يببببة هببببسببببيوفا  فقطعببببت أصببببابعاا،   عبببب

ا  ادثة  ت آد املسؤلية،  أقفقت ثتابها هأدلة ا جريمة مع قميص  يماا   صلة مع شعر   يتبإ  أصبابعاا املقطو بة، 

ا   55 .،   قعة صقرامااما فعل في التاقيَ مع املطال ة هآا  يثتابها فقرأال معا ية   د الناس في املمجآ،  فعل 

                                                           
، 1. حتقيق: عادل أمحد الرفاعي، بريوت: در إحياء الرتاث العريب، طأسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن األثري، عز الدين.  48

 .11، ص1م، ج1884ه/1111

، 1حتقيق: علي حممد عوض، بريوت: دار الكتب العلمية، ط، االستيعاب في معرفة األصحاب. ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف.  49
 .351، ص1م، ج1111ه/1111

 .414، ص 4ج املرجع السابق،  . 50
. هي الشفاء بنت عبد اهلل بن عبد مشس بن خلف بن شداد بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشية العدوية. ابن حجر  51

 .311، ص 1. بغداد: مكتبة املثىن، ج ي تمييز الصحابةاإلصابة فالعسقالين، شهاب الدين. 
 .311، ص 1. املرجع السابق، ج  52

. البداية والنهاية. هي نائلة بنت الفرافصة بن األحوص بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن حيان بن كليب. ابن كثري.  53
 .111، ص 1مرجع سابق، ج 

 .141، ص 1. املرجع السابق، ج  54
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ا هنا  ا  رزقاا ا جرشية أا هاق ا الرشبيآ  
َ
مبع قببا  السياسبة  النقبوي  السبلطاا، قشقبت مبع السبعادة مبا  قببة

 ثببب   ،56ال يوصبببف
 
 ا  ربببزقاا لبببي لاقيبببة املابببآي  أا أمربببي املبببؤمنرا الابببادي  الرشبببيآ، اشببب ياها املابببآي  ثميبببت  نبببآال لبببآا

 ا  رببزقاا  57  موالبب ى الاببادي،  الرشببيآ.أ تقاببا  تز لاببا،   لببآ  لببإ  ليقتببرا
 
يقببوص الشببا ر مببر اا هببع أ ببل ثقصببة مانِببا

ا معلهة همع سو  يعتليإ  ألنها كانتهتو ي الرشيآ ا  الفة 

ا    58يا  رزقاا هنا  ث  هنا                       أمي ى يسوس العاملرا اهنا ي

فببي أمببوقال  تسببل  هببإ مسببل  أهيببإ مببع ق لببإ فببي  يقببوص الطبببيي  " كانببت ا  رببزقاا فببي أ ص  الفببة موالبب ى تقتببا   ليببإ

ست آاد هاألمر  النمي فأقسل ىلمها أال تهرجي  قر الكقاية ى د هلاية الت لص فإنبإ لبيس مبع قبآق النسباء اال  بياض فبي أمبر االا

ا بببة ميلببب  فيمبببا ي بببب لببب ، قببباص  كانبببت ا  ربببزقاا فبببي  الفبببة طامللببب    ليببب  هصبببالت   تسببببي    تبتلببب   لببب  بعبببآ هبببلا 

 ما ت لمإ في ا  وائ ، ف اا ي ي ها ى د كل مبا تسبألإ ثتبى ماب ى لبلل  أق عبة أشباراموال ى 
 
اص النباس هبمبع  الفتبإ،  ان ثيريا

 هبإ ا تبأمرامبهيقبوا  ، الهبا نباورة ا  الفبة هباق ا الرشبيآ   نبآما تبو د. 59 لمها  طمعوا فمها، ف انت املواثبب ت بآ  ى بد هابهبا"

 بهبلا ت بوا قبآ . 60الناورة في األموق  كاا ي يبى يعبرض  لمهبا  يصبآق  بع قأيهبا" ي يى هع  الآ  " كانت ا  رزقاا لي ال شيرا

 ال يسبفهاا هببإ مبع ا تولبت 
 
هببا موالبب ى ماهن  الفبة العببال  اإلسبالمل  ببالص ف بية  اليببة ش لابا املاببآي،  مبع  ببالصفبي  كبب  لببزءا

ا  هاق ا الرشيآ.  االاادي 

عاا  ع طريبق اإلدالء هرأيهبا لز لابا،  ىمسبا  مقاليبآ لتأثري في م تماش لة هاق ا الرشيآ،  61شبيآة استطا ت 

األمببوق فببي يياهببإ أثنبباء يز اتببإ،   رفببت هببا  ري  األفضبباص   ببد أهببل العلبب   البببي للققببراء  املسبباثرا  لاببا  ثبباق ثيرببية فببي طريببق 

ء بعبآ أا كانبت سقت أهل مكة املا، 63لل ت ىلمها املاء مع أق  ى  ادي نعمااالتي ىلمها تنسب  را شبيآة في مكة  62مكة،

الر ايبببة  نبببآه  هبببآيناق،  ن تبببت ال ببب ر ثتبببى يل لتبببإ مبببع ا  بببل ى بببد ا  بببرا،  قببباص لابببا  ثيلابببا يلزمببب  نققبببة ثيربببية فقالبببت  

اهبع ش لابا  املبأموااا  ليقبة كباا  64،أ ملاا  لو كانت ضربة فأس هآيناق، ف ل بت النققبة  لمهبا ألبف ألبف  سب عمائة دينباق

ا 65.قأيها ،  اإلستماع ى دي الغ في ىلاللاا

ا

                                                           
 . 84. مرجع سابق، ص أعالم النساء. املصطاوي.  56

. حتقيق: أمحد أبو ملحم، علي جنيب عطوي، فؤاد السيد، مهدي ناصر الدين، علي عبد البداية والنهاية. ابن كثري، أبو الفداء احلافظ.  57
 .149، ص 11، ج5م، مج 1895/ه1115، 1الساتر، بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 .111، ص 1م، مج 1811ه/1314، 1. القاهرة: مطبعة دار الكتب املصرية، طعصر المأمون. رفاعي، أمحد فريد.  58

 .33، ص 11، ج 5م، مج 1818ه/1388، د. م، دار الفكر، ط تاريخ األمم والملوك. ابن جرير الطربي، أبو جعفر حممد.  59
 .51، ص 11ج  ،5. املرجع السابق، مج  60
قب . زبيدة بنت جعفر بن املنصور اهلامشية العباسية، أم جعفر زوجة هارون الرشيد، وهي أم األمني العباسي امسها أمة العزيز وغلب عليها ل 61

 .11، ص 3. مرجع سابق، ج األعالمزبيدة. الزركلي، 

ى عبد القادر عطا، لبنان: دار الكتب العلمية، ط . حتقيق: مصطفتاريخ بغداد. اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي.  62
 .131، ص 11م، ج 1881هـ/1111

 .1، ص 3. مرجع سابق، ج األعالم. الزركلي.  63

 . 311، ص 1. بريوت: دار صادر، ج وفيات األعيان وأنباء أبناء أهل الزمانابن خلكان، أبو العباس مشس الدين. .  64

 .111، ص 11ع سابق، ج . مرجسير أعالم النبالء. الذهيب،  65
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 سلمات املنسا   هل من ت    ايام  من اح .4  

-724تعتبي قضية الآيع سلطانة دلمي في الانآ أ ص امرأة تولت ا  ك  فبي اإلسبالا، اسبتمر ثكمابا أق بع سبنوا  )

نة الي  في دلمي،  قآ تولبت اهنتبإ قضبية السبلطمهب   لي اهنة السلطاا التتمش املؤسس ا  قيقل لآ لة سالطرا امل 723

هنتبببإ قضببية  دقبهبببا   ببد ىداقة شبببؤ ا الا هببا  ك التبببتمش  أ صبب ى. 66هبببب722 صبب ى هالسبببلطة  امللبب  لابببا سببنة أبعببآ  فاتببإ ألنبببإ 

الآ لبة، ا  بيض ث بباق الآ لبة   بد توليفهببا  اسبتآ وا أ وهبا فرببي ش،   زلبوا قضبية  مكنببوال مبع دلمبي، ىال أنببإ لب  يسببتطع أا 

أوار  قضية قبآقة  ثقباءة فبي القضباء   بد املتمبرديع بعبآ فشبل أ مهبا فربي ش ا هينميآير األموق هكقاءة  انصر  ى د اللاو، 

،  أص  ت سلطانة األمبياطوقية    لعإ  شلإ في المجع،  ثرصت   د أا ت لغ م لغ الرلاص في أ مالاا  قاد  ا جيَو

ا.    67هال مناشع   اد األمع  الاآ ء ى د قبوع د لفها

ا  ك  في اإلسالا  أ ص امرأة تسلمت ا  كب  فبي مصبر بعبآ القبتح العر بل  ثانل امرأة تسلمت 68 كانت شجرة الآق

يعتبيهبا بعبض املبؤق را   بر ملبو  69اإلسالمل،  رفت هاملستعصمية الصا  ية ملكة املسلمرا  الآة  ليل أمري املبؤمنرا،

نهبا أ ص مملوثبة ت لبس   بد الآ لة األيوبية ألنها ش لبة ن ب  البآيع أيبو ،  ،عتبيهبا الب عض ا  بر أ ص سبالطرا املماليب  أل

.  ي علاب  ليشبإ ا  با ،  للماليب  ش لابا يؤسبس قلعبة لعلبتكاا لاا تأثري ث ربي فبي نشبوء د لبة املماليب   نبآما 70العَر

ا 71لا ا تقت أسماء ه ي أيو ،  ل  يتأ ر املمالي  في الصعود ى د  َر مصر.بهلا  سلطة األمراء،  ا فصاق 

 لاا املل  الصا ا في ال ز ا ،  لي امبرأة يا   قبل  ثكمبة، كات بة قاقئبة، كانت تآير أموق الآ لة  نآ ييا  شا

ثيبا  73اتققبوا   بد  اليفهبا بعبآ  فباة ش لابا   سبع سبريتها  يزيبر  قلابا  لبودة تبآهريها 72لاا معرفة تامة هأثواص اململكة،

 ،  قامبببت هببباألموق  بقيبببت اسبببتطا ت ى قببباء ن بببأ مبببو  امللببب  الصبببا ا ن ببب  البببآيع أيبببو  هناثيبببة املنصبببوقة فبببي قتببباص القبببرن

ال ة أا السبببلطاا مبببريض مببباعاألمبببوق   بببد ثالابببا  ا  آمبببة تعمبببل  السبببماط يمبببآ  شبببجرة البببآق تبببآير أمبببوق الآ لبببة  تبببوه  ال

الوصببببوص ىليببببإ،  اسببببتآ ت اهنببببإ تببببوقاا شبببباال  سببببلمت ىليبببإ مقاليببببآ األمببببوق ىال أنببببإ أسبببباء، فقتلببببإ املماليبببب  ال  ريببببة،  يمكبببع

ثمبا اسبتطا ت ىقضبباء األمبراء  سياسبة الر يببة فبي  ابآها،  كبباا األمربي  ببز  74يبة أسببتايه ، أقباموا بعبآال فببي السبلطنة م م

البببآيع أي ببب  مبببآير اململكبببة ال يتصبببر  ىال بعبببآ أ بببل موافقفهبببا  استشببباقتها، دعبببد لابببا ا  ط ببباء فبببي املسبببالآ   بببد منببباهر مصبببر 

 . 76يقع المرأة ق لاا  ال بعآها في اإلسالا اللي  قع لاا مع تملكاا الآياق املصرية ل   75 الشاا،  ضربت السكة هاسماا،

                                                           
 .114م، ص 1441هـ/1411، 3. مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط تاريخ اإلسالم في الهندعبد املنعم.  النمر..  66
 .41، ص 1891. القاهرة: عامل الكتب، ط بالد الهند في العصر اإلسالمي. الفقي، عصام الدين.  67
ة أم خليل امللقبة بعصمة الدين، ملكة مصر أصلها من جواري امللك الصاحل جنم الدين م( هي الصاحلي1151هـ= 455. شجرة الدر ) 68

 . 159، ص 3. مرجع سابق، ج األعالمأيوب، ولدت له ابنه خليالً فأعتقها وتزوجها. الزركلي. 

 . 11، ص 1881. بريوت: دار النهضة العربية، ط السالطين في المشرق العربي. شبارو، عصام.  69

 .131. مرجع سابق، ص نساء متفوقاتزبري. . الك 70
 .111. املرجع السابق، ص  71

 .159، ص 3. املصدر السابق. ج األعالم. الزركلي.  72

، 1. بريوت: دار الكتب العلمية، ط النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ابن تغري، مجال الدين أبو احملاسن يوسف.  73
 .331، ص 4م، ج 1881هـ/1113

 .155. مرجع سابق، ص الدر المنثورعاملي، . ال 74

 .199-191، ص 1. مرجع سابق، ج أعالم النساء. كحالة.  75
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 :ايخاتمة

مناصبببب اسبببتهجاا تقليبببآ النسببباء يبببآ ق ال  بببا ثبببوص تق ببب ي مصبببآاقية مبببا  قد فبببي ثتبببب ال بببياث اإلسبببالمل ثبببوص 

التببباقيَ طبببالع   بببد اليبببانل االااسبببتقراء  يبببا  القبببر ا الكبببري ،  ا م بببوقيع أساسبببيرا  األ صا قياديبببة فبببي األمبببة،  يلببب  مبببع  بببالص

ااإلسالمل.

استعرض ال  با ثهطبوة تمايآيبة مبولزة  قاء الققاباء فبي تبو ي املبرأة مناصبب قياديبة مبع ألبل توضبيح ا  لقيبة 

الآينية للموضوع، ثيا يش ل شرط اللكوقة املانع الرئيي ي لوالية املرأة  نبآ املالكيبة،  الشبافعية  ا  ناهلبة، هينمبا نقبل 

 في الوالية، فتتو د قيا
 
دة األموق التي تسمح بها أهليفها،  سمح اهع ثزا المباهري هتبو ي املبرأة ا  نقية كوا اللكوقة شرطا

القيادة في لميع األموق ما  آا ا  الفة العامة،  السبب في مواققا  هلال كلاا هو دليل  اثآ   هو ثآيا الرسوص صب د 

اببببا  اسببببت الة سببببماع    ليبببإ  سببببل   "لببببع يقوببببا قببببوا  لببببوا أمببببره  امببببرأة" مببببع مببببا فيببببإ مببببع  يببببو  تقببببآح ه بببب تإ مببببع أهم

  يبببا  مبببع  الرسبببوص صببب د    ليبببإ  سبببل  ن بببأ تبببو ي هبببوقاا البببلي ثصبببل بعبببآ  فاتبببإ هق بببية يربببي قليلبببة،  تعببباقض ا  بببآيا مبببع

االقر ا الكري .

هاستقراء  يا  اللثر ا  كي  ت را امتآاح مواقف قيادية ملرأترا تولتا شماا األموق في م تمعاتهع،  أ ر  تولت 

املببرأة األ  ببد لببي امللكببة  سببيا  بهببا  بببي األشمنببة املتتاليبة. يتأالبب يمكببع الدينيببة،  ا ت اقهببا نمبباي  نسبائية   ويقبة قياديببة د ويببة

ش لبببة فر بببوا التبببي أث تبببت قبببآقاتها القياديبببة هبببإداقة القصبببر بشببب ل يربببي م اشبببر بشببب ل يتناسبببب مبببع  قيبببآتها مبببع أا ش لابببا 

 طايية، فاستطا ت أا تر ل النبي موال ى  تن
 
قلال مع اللهح،  استطا ت أا تنأ  هنقساا  ع فر بوا، فر وا كاا ل اقا

املببرأة اليانيببة لببي امللكببة سبب أ التببي أ تيببت ال  ببى  العببز  مببع يلبب  ن ببل   ا.  أموالببإ  تتبببيأ مببع ثقببرال  ط يانببإ،  تزهببآ هقصببوقال

اإلضبافة  قيآة الشر   ات عت طريق ا  ق مع سليماا،  أوار  اإليماا أماا قوماا لت وا النمبوي  البلي يقتبآ  هبإ، ه

مببي مببري  فاملبرأة الياليببة التببي أث ببى  لمهبا القببر ا أمببا  ى بد ثكمفهببا،  قببآقاتها القياديبة فببي ا  كبب  مببع تط يبق للشببوق ،  يريهببا.

اهنبببة  مبببراا، سبببليلة األنبيببباء، التبببي ثرسبببت نقسببباا للبببآ وة،    آمبببة املرثبببز البببآي ي  نبببلا ،  ضببب ت بشببب ابها، ثببب  ت ملبببت 

اىيمانها،  ثقفها ها .اتهاما  قوماا لاا هالزنا هقوة 

هببباإلطالع   بببد التببباقيَ فبببي امل تمعبببا  اإلسبببالمية يت بببرا  لبببود نمببباي  نسبببائية قياديبببة أثبببرا فبببي امل تمبببع، فقبببل هيبببت 

  نبآما  منببت هببإ  صبآقتإ،  قببآمت لببإ 
 
 هبباقشا

 
الن بوة  لع ببت السبيآة  آي ببة أ  ببد ش لبا  النبببي صبب د    ليبإ  سببل  د قا

ز ص البببو ي، ف انبببت قبببآ ة للعبببر  همبببا كانبببت تملببب  مبببع  بببز  لببباال  مببباص، ثمبببا كببباا ألا سبببلمة البببآ   املبببادي  املعنبببوي  نبببآ نببب

  نبببآما أشببباق   ليبببإ فبببي صبببوا ا  آيبيبببة أا يبببلهح فيقتبببآي 
 
 فبببا ال

 
 قياديبببا

 
ىثبببآ  ش لبببا  النببببي صببب د    ليبببإ  سبببل  د قا

ا  طي ة السياسية املقوهة. ،  ثلل  مواقف  ائشة ااملسلموا هإ، فأ ل همشوقتها،  استطا ت دفع ا  ال  القائ 

ل  اهيا  ميل موقف أسماء يا  النطاقرا اهنة أ ل هكر الصآيق  موققاا في  سياسيةقيادية مشاقثة  هنا  

قصة الهجرة ى د املآينة  امتنا اا مع اإل  اق  ع م اا النبي ص د    ليإ  سل   صاث إ أ ل هكر، فقآقتها   د ى قاء 

ال آايببة فبببي انتشببباق اإلسببالا.  موقبببف سببمية هنبببت ا  يببباط أ ص شببايآة فبببي اإلسببالا القيبببادي فبببي السببر أد  ى بببد ثمايببة نقطبببة 

الصبببي   ببد التعببليب مببع ثبببي سببنها  ضببعقاا،  موقببف ا  نسبباء القيببادي فببي تقببآيماا لقلببلا  ث ببآها فببآاء  لببآينها،  موقببف 

                                                                                                                                                                                         
 .331، ص 4. مرجع سابق، ج النجوم الزاهرة. ابن تغري.  76



16 
 

 مببع ،  ثببلقتبباص أ ببآاء اإلسببالا ولببة هنببت األش ق القيببادي فببي فر سببيفها  شببجا فها فببي 
 
ل  أسببماء هنببت يزيببآ التببي قتلببت تسببعا

 فبي 
 
الر ا،  كانت  طي ة النساء، ثما تولت بعض ال ب اهيا  شمباا األمبوق ميبل سبمراء هنبت نهيب   الشبقاء توليتبا منصب ا

ا بل ة العصر فقآ شاقثت ال  اهيا  في  شاقة الآفاع،   شاقة الآا لية. السو  كا  س ة، 

  نبآ  في  صر التابعرا هرش  نساء قياد
 
  اضب ا

 
 سياسبيا

 
يا  ميل نائلة ش لة  يمباا هبع  قباا التبي لع بت د قا

قتلتإ،  ثلل  د ق ا  رزقاا  لي ش لة املاآي   الآة هاق ا الرشيآ التي ثكمت  امقتل  يماا مع الآفاع  نإ،  فض

 شبيببببآة ش لببببة هبببباقا  لببببآيها الاببببادي،  الرشببببيآ ،العببببال  اإلسببببالمل ىهبببباا ف ببببية  اليببببة ش لاببببا
 
 ا الرشببببيآ سببببيآة شمانهببببا ،  أيضببببا

اه كمفها  فطنفها،  التي كانت تآ ي هرأيها لز لاا،  تن  إ،  تمس  همقاليآ األموق في يياهإ.

 فبببببي العبببببال  اإلسبببببالمل أ ص امبببببرأة  فبببببي  صبببببر املماليببببب  تسبببببلمت 
 
لبببببي قضبببببية البببببآيع سبببببلطانة دلمبببببي،  اا  كببببب  قسبببببميا

 في ى ادة اإلستقراق ى د هالدهبا،  ثبل
 
 هاهرا

 
ل  شبجرة البآق أ ص امبرأة ت كب  مصبر  ثبانل امبرأة تتسبل  ا  كب   نج ت ن اثا

ش لة   ر ملو  الآ لة األيوبية، أسست لآ لة املمالي ،  كانت ثكيمة قاقئبة كات بة اسبتطا ت  لي في العال  اإلسالمل، 

لببت بعببآال  بببز السببلطاا أيبببو   الآ لببة فببي ثالبببة ثببر  مببع اإلفبببرن ،  تز اش لاببا السببيطرة   ببد مقاليبببآ األمببوق  نببآما تبببوفي 

ا،  دعي لاا   د املناهر،  استطا ت ىقضاء األمراء  العامة.مع  لقإ الآيع أي   ف انت لي ا  اث 

مع  الص هلا االستعراض يمكع التوصبل ى بد نتي بة  اثبآة  لبي أا املبرأة املسبلمة أث تبت لبآاقاتها  اسبت قاقاا 

اا نسب ىلمها مع  آا أهليفها لالال املراثز.      للمواقف القيادية  بي العقود املتتالية، مما ييبت  آا   ة م
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ا

ا     

ا  ...امل ال  هامل ادر

اا. 3175هب/ 3235هري    داق صادق، ط  احكامي    احماريم.اهع األثري ا جرشي،  ز الآيع أ ل ا  سع. 

الكتبببب  . هربببي    داقااح  ااا أل اح،اهااا س  ااا  ملااا   م ااا  هاحقااااه ساهبببع ت بببري، لمببباص البببآيع أهبببو امل اسبببع يوسبببف. 

اا. 3113هب/3432، 3العلمية، ط 

اا.3161ه/3211، د. ا، داق القكر، ط تاريم األم  هاملل  اهع لرير الطبيي، أهو لعقر م مآ. 

ا. ب آاد  مكت ة املي ى، د.  .ا صا ة    تمي ز اح اا ةاهع حجر العسقالنل، شاا  الآيع. 

هربببببي    داق الكتبببببب العلميبببببة، ج ي ااااا ه امل هااااااج. تح اااااة املحماااااااهبببببع حجبببببر الايت بببببي، شببببباا  البببببآيع أ بببببل الع ببببباس. 

اا. 3113ه/3433

ات قيق  أثمآ شاثر، هري    داق ا فا  ا جآيآة، د. .  املح،   اآل ار.اهع ثزا الماهري، فهر األنآلي ي. 

اا.3161ه/3211هري    مؤسسة لماص، ط تاريم ا ن خلدهم. اهع  لآ ا،   آ الرثمع هع م مآ. 

 . هري    داق صادق، د.  .هفيات األ يام ه نرا     ا   هي اح،مامس شمس الآيع. اهع  ل اا، أهو الع ا

ت قيببق    ببي م مببآ معببوض،  ببادص  ا ساا يعاف  اا  مع فااة األصااااف.اهببع   ببآ البببي القرطبببي، أهببو  مببر يوسببف. 

اا.3113ه/3433أثمآ   آ املولود، هري    داق الكتب العلمية، ط 

ت قيببق    بببآ   هبببع   بببآ امل سبببع ال يكبببل،   بببآ القتببباح  امل ناااي. بببل م مبببآ. اهببع قآامبببة املقآالببب ي، موفبببق البببآيع أ

 ا.3113ه/3433م مآ ا  لو، القاهرة  رجر، 

. ت قيبببق  أثمبببآ أهبببو مو ببب ،   بببي ن يبببب  طبببوي، فبببؤاد السبببيآ، احرداياااة هاح هاياااةاهبببع ثيربببي، أهبببو القبببآاء ا  ببباف . 

اا.3135ه/3415، 3ية، طماآي ناصر الآيع،   ي   آ الساتر، هري    داق الكتب العلم

اهب.3434ا/3112، 3. هري    داق الكتب العلمية، ط احرداية هاح هايةاهع ثيري، ا  اف  أ ل القآاء. 

ا .ا3113هب/3433. هري    مؤسسة الرسالة، طزاد املعاد    هدو خ   احعراداهع قي  ا جوشية، شمس الآيع. 

ا .لآة  مؤسسة  لوا القر ا، د. ط .احس  س اح ر ية )ا ن ه األ اهع هشاا،   آ املل . 

ت قيببق   ببادص أثمببآ   ببآ املولببود، هرببي    داق  ت ساا   احرحاا  املحاايط.أهببو ثيبباا األنآليبب ي، م مببآ هببع يوسببف. 

اا. 3113ه/3433الكتب العلمية، 

ت قيبببق  م مببببآ ثامببببآ الققببببل، هرببببي    داق  األ كاااااأل احساااالطانية.أهبببو يع ببببد القببببراء ا  ن  ببببي، م مبببآ هببببع ا  سببببرا. 

 ا. 3132ه/3412العلمية، الكتب 

 رهه املعاااااي   اااا  ت ساااا   احقاااا آم احعظااااي  هاحساااار  املثاااااي .األلوالبببب ي، ال  ببببآادي، شبببباا  الببببآيع السببببيآ م مببببود. 

اا. 3113ه/3433هري    داق الكتب العلمية، 

. ت قيبق  مصبطقل   بآ القبادق  طبا، ل نباا  داق الكتبب تااريم ي ادادا  طيب ال  بآادي، أهبو هكبر أثمبآ هبع   بي. 

اا.3116هب/3436علمية، ط ال

. ل نباا  م س  ة  شل  احنسا     احماريم احقدي  م ح ف ا  احمااريم   اى احع ا  اي ااه، ديواا،   آ ا جميآ. 

ا.3111، 3ثتاهنا، ط
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ت قيق  م مآ نعي  العرقسوال ي، مأموا صايرجي،  س     الأل اح رال .اللهبي، شمس الآيع م مآ هع أثمآ. 

اا.3113ه/3433هري    مؤسسة الرسالة، 

اا.3133هب/3431، 3هري    داق القكر، ط احم س   احمر    ه م ات  اح ي .الراشي، فهر الآيع م مآ. 

اا.3136ه/3247، 3. القاهرة  مط عة داق الكتب املصرية، ط    املأم م قفاعي، أثمآ فريآ. 

اا.3136ه/3247، 3. القاهرة  مط عة داق الكتب املصرية، ط    املأم م قفاعي، أثمآ فريآ. 

ا.3111، 34. ل ناا  داق العل  للماليرا، ط األ الألالزقث ي،  ري الآيع. 

ت قيببق  أثمبآ  ببز   نايببة، هرببي    داق  تفياا م اياقاائق شاا ه الدااز احااد ائق.الزيلمبي، فهببر الببآيع  يمباا هببع   ببي. 

 ا. 3111هب/3431، 3الكتب العلمية، ط

اهب. 3432ا، 3112، 3قاء للنشر  التوش،ع، ط.  ماا  داق صم س  ة يسا     احقمةسالمة، ياسر. 

ا.3114. هري    داق النهضة العربية، ط احسالى م    امل  ق احع   ش اق ،  صاا. 

هربي     فام  احقادي  اي اام   ا م فناي اح هاياة هاحدراياة مان  لا  احم سا  .الشوكانل، م مآ هع   ي هع م مبآ. 

اا. 3113ه/3433 ال  الكتب، 

. هربببببببببي    داق املعرفبببببببببة، فااااااااايا احقااااااااادي  اي اااااااااام   ااااااااا م فناااااااااي اح هاياااااااااة هاحدراياااااااااة  بببببببببي. الشبببببببببوكانل، م مبببببببببآ هبببببببببع 

اا.3114هب/3432ط

ا. ت قيق  م ى م مآ شياد ا  راط، هري    مؤسسة الرياا، د. .مع     الأل احنسا العام ي، شينب هنت   ي. 

اع قتي ة.. ال ويت  مكت ة اهاحدر امل ث ر    ىرقات ربات ايخدهر العام ي، شينب هنت فواش. 

ت قيبببق    بببآ  شااا ه مااا   اي لياااي  ،ااا  مخم ااا  احعالماااة خلياااي. لبببيش، أهبببو   بببآ   م مبببآ هبببع أثمبببآ املبببال ل. 

اا.3112هب/3434، 3ا جليل   آ السالا، هري    داق الكتب العلمية، ط

ا.3131. القاهرة   ال  الكتب، ط  الد احل د    احع   ا سالم الققل،  صاا الآيع. 

 ا. 3111ه/3431هري    داق القكر،  اي ام  أل كاأل احق آم.آ   م مآ هع أثمآ األنصاقي. القرطبي، أهو   

، ت قيق  م مآ  ري طعمة ثلببي، هربي    داق  دائ  اح  ائ     ت تي  اح  ائ ال اسانل،  الء الآيع أ ل هكر. 

اا.3111هب/ 3431، 3املعرفة، ط

ا.3131. أهو وبي  مكت ة املكت ة، ط ألامل  س هاحسياسة    صدر ا سال الك يي ي، أثمآ. 

ت قيببق   صببباا فببباقس ا  رسببتانل، م مبببآ ىهبببراهي   األ كااااأل احسااالطانية.املببا قدي، أهبببو ا  سببع   بببي هبببع م مببآ. 

اا.3117ه/3437الزي ي، هري    املكتب اإلسالمل، 

اهري    داق القل ، د. .اح  يق املخم أل.  امل اقثقوقي، صقل الرثمع.

اا،3113ه/3432، 3. هري    داق املعرفة، ط  الأل احنسا ع. املصطا ي،   آ الرثم

اا.3111هب/3431، 2. مصر  الايِة املصرية العامة للكتا ، طتاريم ا سالأل    احل دالنمر.   آ املنع . 

 اا  ت لمااة ا ماااأل اح اا هو  رهضااة احطاااحر م همعاا  امل هاااج احساا و النببو ي الآمشببقل، أهببو شثريببا ي يببى هببع شببر . 

. ت قيبق   ببادص أثمبآ   ببآ املولبود،   ببي م مبآ معببوض، هرببي    داق    فيماا زاد  ،اا  اح هضااة مان اح اا ه م مقا  احينراا

االكتب العلمية، د. .

، 3. دمشبببببببببق  مكت بببببببببة داق ال ري تبببببببببل، طيساااااااااا   لي اااااااااات ه بببببببببة، م مبببببببببآ م مبببببببببآ هبببببببببآ ي. العمبببببببببر، ميسببببببببباء م مبببببببببآ. 

اا.3115هب/3435
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 امل الت

)قلبب  67-65العبآداا  م لاة املسال  املعاصا . .زا بي  مرتكزاتبإ"القرضا ي، يوسف. "نمرا  في فقبإ الشبيَ ال 

اا .3115يوليو -فبيايره/3437ي  ا اجة -

. العبآد م لاة إساالمية املع فاةهالص، هآ  م مآ ثسع. "قراءة ت ليلية نقآية في تو ي املرأة منصب القضاء". 

اا .3133ه/3423)قبيع  74

 



 

        االتجاه نحو عمل المرأة في المناصب القيادية في 

 المجتمع القطري 

 



1 

 

العقود  لقد شهد املجتمع القطري تحوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية متسارعة وهامة خالل

 في قاعدة املوارد 
ً
 كبيرا

ً
 الثالثة املاضية, وخاصة في السنوات األخيرة حيث لوحظ توسعا

ً
االقتصادية ونموا

 في معدل الناتج املحلي. لقد وضعت الدولة برامج موسعة لتنمية املوارد البشرية الوطنية من خالل 
ً
سريعا

تطوير خدمات الصحة والتعليم والتدريب واإلسكان وغيرها من البنيات التحتية االجتماعية.  تكتسب 

ة لكونها تشكل نصف طاقة املجتمع, حيث تشير مشاركة املرأة القطرية في النشاط االقتصادي أهمية خاص

نسبة الجنس مستقرة لدى السكان القطريين عند  إلى أن  3102بيانات التعداد السكاني لدولة قطر لسنة 

 مقابل كل  89خالل السنوات الخمس املاضية، وهذا يعني أن هناك  89
ً
ن عدد الذكور أكبر أو ، 011ذكرا

، رة واملتأخرة، أما في منتصف العمر فيكون عدد اإلناث أكبر من عدد الذكور من عدد اإلناث في األعمار املبك

 (:0كما يوضحه الجدول )

 (1جدول )

 للسكان بدولة قطر السكان حسب البلدية والجنس ونسبة الجنس يوضح 

610,817 186,130 796,947 328.2 

301,842 153,781 455,623 196.3 

114,698 26,524 141,222 432.4 

36,700 23,809 60,509 154.1 

181,005 12,978 193,983 1394.7 

5,352 2,623 7,975 204.0 

34,325 8,851 43,176 387.8 

1,284,739 414,696 1,699,435 309.8 
 

 

 http://www.qsa.gov.qa/ar/index.htm جهاز اإلحصاء-ـ  املصدر  
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حيث  أماكن متعددة ومختلفة في الدولة،دولة قطر في تمكين القيادات النسائية ي  كما تساهم

والصحي وتعليم  القطاع التعليميحققت الدولة في العقدين املاضيين إنجازات كبيرة على صعيد تطوير 

 في املجتمع. ومع اإلنجازات 
ً
 هاما

ً
اإلناث، واليوم فإن النساء القطريات موجودات على الساحة، ويؤدين دورا

أصبح معظمهن يشعر بضرورة رفع ، ةقطريات في السنوات العشر األخير العديدة التي حققتها النساء ال

كما أن معظمهن متفائل بمستقبل  ،مستويات املشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية االجتماعية

  السنوات الخمس القادمة.

حصاء املركيي والتقارير التي علومات حول املرأة القطرية في ججالت اإل ويتضح من البيانات وامل 

القدرة على  العاملة مع ى هم املجموعة األسرع نموا في القو بأنفي دولة قطر  رصدت املستوى العمالي

نسبة القوى العاملة  . ولقد نمتقطردولة في االقتصاد املساهمة بشكل كبير في الحاضر واملستقبل لنمو 

ملئة في ا 11( إلى أكثر من 3112)مجلس التخطيط  0891في املئة في عام  01من  في العمل بالدولة املشاركة

امرأة تتولى  121إلى أن هناك  اإلحصائياتتشير و  (.3112)برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  3112في عام 

من إجمالي قوة  % 8من قوى العمل النسائية  القطرية و  %2مناصب قيادية في دولة قطر، بنسبة حوالي 

امرأة في  32ب قيادية عليا ال يتجاوز العمل النسائي في القطاع الحكومي، كما  أن عدد الالتي يتولين منا ص

، وهي املجاالت التاريخية لعمل املرأة بدولة قطر، والصحة املجاالت اإلدارية العليا  في مجاالت التعليم،

بالرغم من عملها في مجاالت املناصب التي تتعلق بالقانون وإدارة األعمال وبعض املناصب السياسية 

ويشير  حدودة بالرغم من تيايد دورها في مجال تملك وإدارة األعمال.كمنصب وزيرة، ، لكنها ما زالت م

( إلى أن حصة املرأة القطرية في إجمالي قوة العمل أصبح أكثر من الضعف مقارنة 3112األحمدي )

املاضية.  وعلى الرغم من النمو السريع لقوة العمل خالل هذه الفترة نظرا لتدفق أعداد  31بالسنوات ال 

لعمالة الوافدة. اآلن، ولقد دخلت املرأة القطرية العديد من دخول سوق العمل، ويظهر ذلك كبيرة من ا

 (.  3112بشكل ملحوظ كل عام، بنفس املستوى  للرجل قطري )مجلس التخطيط 

شير البيانات التي تم  
ُ
أضف إلى ما سبق أن املرأة القطرية تعمل على إنشاء مشاريع خاصة بها.  وت

إلى  3112من الرخص التجارية للنساء من  0211الحصول عليها من غرفة التجارة قطر، من أن حوالي  

 3112ولة بحلول عام في املئة من أصحاب املشاريع النشطة بالد 01، وأن نسبة النساء تتألف تقريبا 3112

( أن املواقف تجاه عمل املرأة يؤثر على اختيارها  3119كما تبين دراسة مؤسسة راند ) (.3112)األحمدي 

املهن والوظائف األكثر قيمة. وتعتبر هذه الدراسة هي هذه األولى في قياس اتجاهات الشابات القطريات 
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مل تأثيرا على املرأة القطرية هي املعتقدات الدينية بشكل منهجي وعلمي. حيث بينت النتائج أن أكثر العوا

واملشورة األبوية، وهذه العوامل كانت لدى خريجي املدارس الثانوية، حيث ذكرت الفتاة القطرية أنها تأخذ 

في املئة  99في االعتبار، عند اتخاذ الخيارات الوظيفية املعقدات الدينية، واستشارة الوالدين. ومع ذلك، 

اعتقدن أنه من املهم أن مستقبلهم املنهي يعكس مصالحهن  3111ت الذين تخرجوا في عام من الفتيا

الشخصية. وأظهرت نفس الدراسة أنه في حين أن بعض العائالت املحافظة من القطريين ال تيال تنظر إلى 

إليجابية عمل املرأة على أنه قضية حساسة، وهناك دالئل تشير إلى أن هناك بعض املواقف االجتماعية ا

تجاه املرأة القطرية التي تعمل خارج املنزل. وكما ظهرت نماذج نسائية هامة قيادية،  وتشكل قوة لتحرير 

 املواقف تجاه دور املرأة في املجتمع.

أنها انخفضت  أصدرتها األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي حول التركيبة السكانية وفي دراسة

اإلمارات في ذيل القائمة حيث لم تتجاوز مشاركة املرأة كانت حوظة في البحرين، وارتفعا بصورة مل ، في قطر

بينما جاءت املرأة في البحرين كأكثر مشاركة بنسبة  في املائة. 3.1األخيرة قطر بـ  في املائة، تسبقها في املرتبة 3

وجاء في الدراسة أنه مقارنة  ئة.في املا 1.2في املائة والكويت بنسبة  1.0في املائة، تليها ُعمان بنسبة  03.2

بنمو قوة العمل النسائية الوطنية في سوق العمل الخليجي على امتداد عشرة أعوام، فقد تبين مراوحة تلك 

وبحسب الدراسة فإنه عند مقارنة نسبة قوة  النسب عند معدالتها دون تغيير ُيذكر على مدى عقد كامل.

وطنية الخليجية فقط )أي عند استثناء الوظائف التي تشغلها العمل النسائية الخليجية بقوة العمل ال

العمالة األجنبية باعتبار أن القسم األعظم من هذه الوظائف غير مقبول بالنسبة للمواطنين( فإن النسبة ال 

في املائة في  01.1في املائة في البحرين، و 38.1في املائة في اإلمارات، و 32.8تيال متواضعة، حيث تبلغ 

وخلصت الدراسة إلى  في املائة في الكويت. 12.3في املائة في قطر و 21.2في املائة في ُعمان و 32.1ودية، والسع

أن ظاهرة الخلل في التركيبة السكانية وفي تركيب القوى العاملة في دول الخليج العربي كانت وال تيال 

نمية، ما أفرز نقصا كبيرا في األيدي محصلة ونتيجة طبيعية للخطط التنموية املبنية على تسريع عملية الت

 للبحث تجاوز سد النقص الحقيقي، وأفرز آثارا أخرى، منها على سبيل املثال 
ً
العاملة، لكن األمر وفقا

 في املائة من قوة العمل في األسواق الخليجية. 11استقدام اليد العاملة األجنبية التي باتت تشكل نحو 

تراحاتها وضع برامج لحفي دخول املرأة الخليجية إلى سوق العمل، إال وصحيح أن الدراسة أقرت من بين اق

أن املشكلة هي أكبر من مجرد التحفيز، وتطول الكثير من الجوانب التشريعية واالقتصادية والثقافية 

 للمعطيات العاملية فإن النساء في شتى أنحاء العالم ال  والدينية واالجتماعية.
ً
لن يعانين من يي لكن ووفقا
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الحرمان؛ فهن غير ممثالت على قدم املساواة مع الرجال في مواقع القيادة االقتصادية والسياسية، 

وفي مختلف أنحاء  ومعدالت البطالة في صفوفهن أعلى من نظرائهن من الرجال كما يحصلن على أجور أقل.

الهيكلية نحو تحقيق العالم، باتت هذه الفجوات تضيق باطراد مع تغلب النساء على الحواجي الثقافية و 

، وكما توضح دراسة للبنك الدولي، ما زالت هذه الفجوات الوطن العربياملساواة الكاملة. ولكن في منطقة 

مستعصية للغاية، على خلفية تحديات جسيمة من ارتفاع معدالت البطالة بوجه عام. وللحيلولة دون 

مليون فرصة  311قرابة  3121تخلق بحلول عام استمرار معدالت البطالة في االرتفاع، ينبغي للمنطقة أن 

في املائة من النساء في كل املناطق النامية األخرى  21ومع أن أكثر من  عمل إضافية، ثالثة أرباعها للنساء.

ومن بنيها دول الخليج ال  الدول العربيةيعملن أو يبحثن بنشاط عن وظيفة، فإن النسبة بين النساء في 

املاضية، زادت مشاركة النساء في قوة العمل في هذه الدول  21ة. وخالل السنوات الـفي املائ 32.3تتجاوز 

في املائة سنويا، وهي املؤشرات نفسها الواردة في دراسة األمانة العامة ملجلس  1.01بمعدل هييل ال يتعدى 

عاما للحاق ببقية  021التعاون. ويقول البنك الدولي إذا استمر هذا املعدل، فإن نساء املنطقة سيستغرقن 

 العالم النامي.

نطلق تبنت دولة قطر في رؤيتها للعام 
ُ
لتطوير وتنمية أربع ركائي ، 3121ومن هذا امل

تنمية الاملجتمع القطري بسكانه من الجنسين الذكور واإلناث، من خالل تمكينهم في 

التنمية االقتصادية إدارة البيئة بشكل يضمن االنسجام والتناسق بين ومعناها  االقتصادية

تطوير مجتمع عادل والتي تتناول  التنمية االجتماعيةفهي  واالجتماعية وحماية البيئة، أما الثاني

وآمن مستند على األخالق الحميدة و الرعاية االجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع 

عنىوالتي  لتنمية البشريةاتضمن والبعد الثالث فهو ياملجتمعات األخرى. 
ُ
تطوير وتنمية سكان ب ت

التنمية ، والبعد الرابع لرؤية دولة قطر يتضمن دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع ميدهر

إدارة البيئة بشكل يضمن االنسجام والتناسق بين التنمية االقتصادية واالجتماعية وهي البيئية 

  (3121قطر  ةرؤي ( .وحماية البيئة

خاصة تتصل بتوجيه وتطوير التفكير االستراتيجي في  لذلك فإن الدراسة تكتسب أهمية

البالد في اتجاه استثمار املوارد البشرية بشكل عام، واملوارد البشرية في قطاع النساء بشكل 

محدد في الجانب التي تشغله في أماكن قيادية عليا ومتوسطة أو صغيرة. كذلك والتنبؤ باتجاه 

ة لهم في مجال العمل من خالل املتغيرات التي تتصل األفراد نحو ما تعنيه لهم قيادة املرأ
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بالدراسة، وهي محاولة الستكشاف  نوعية مؤشرات تأثير املتغيرات الديمغرافية نحو االتجاه 

لعمل املرأة في املناصب القيادية، بما يساعد على تقديم البرامج والدورات لتحسين جودة عملها 

ما يمثل أحد البرامج املحورية التي تتبناها دولة قطر  وهو شاركتا املرأة في سوق العمل، وتوسيع م

 .3121على املستويات الوطنية والخليجية، في رؤية قطر 

 هدف الدراسة:

 :هما هامين جانبين ة فيالدراسة الحالي تحدد الباحثة أهداف

باملرة مراجعة األدبيات التي تناولت املرأة في مناطق ُمتعددة في العالم، ومقارنة ذلك  النظري الجانب  .1

مفاهيم املرأة العربية  نه الورقة ملء الفجوة في األدبيات عهذالعربية في دولة قطر، وكذلك تهدف 

في دولة قيادة الاملرأة في دراسة اتجاهات العاملين في مؤسسات مختلفة نحو دور للقيادة. من خالل 

 قطر.  

ملقياس االتجاه نحو عمل املرأة في املناصب  شف عن املكونات العامليةالك الجانب التطبيقي:أما  .2

في العمل وتأثير أداءها ألدوارها في املناصب العليا على العاملين املرأة في دور الختالف ا لدراسة القيادية،

 عن اتجاه  .النسوية اتجاههم نحو القيادةعلى معها و 
ً
نحو دور األفراد فهذه الدراسة تعطي مؤشرا

يمكن للمؤسسات التربوية االستفادة منها  في تعييي  العاملين نحو دور املرأة في املناصب القيادي، والتي

. نحو عمل املرأة بشكل عام وعمل، املرأة في مناصب قيادية بشكل خاصتوجه ال أو تغيير أو تطوير 

سة الحالية في معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنظيم بعض الدورات ونرجو أن تساعد الدرا

النسائية في التدريبية وإجراء بعض ورش العمل التي تسهم في رفع الكفاءة اإلدارية لدى القيادات 

 ومن ثم تطويرها. بعض الجوانب االجتماعية والعملية،

   فيما يلي: مشكلة الدراسة يمكن صياغةوبناًء عليه و 

 أسئلة البحث: 

 هل يختلف املشاركون في اتجاههم للقيادة بحسب جنس القائد ؟  .0

 ؟رأة القائد في املناصب القياديةاملفي العينة من الذكور واإلناث هل يفضل املشاركون  .3

 املرأة القائد في املناصب القيادية؟ هل يفضل املشاركون في العينة من قطريين وغير قطريين .2

 ؟قيادة املرأةواإلناث فيما يتعلق بفعالية  هل هناك تباين في االتجاه بين الذكور   .1
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     ى التعليمي حسب املستو   .أ

 حسب العمر اليمني   .ب

 حسب نوع املؤسسة ـ .ج

 حسب عدد العاملين باملؤسسة ـ .د

 حسب الوظيفة التي يشغلها باملؤسسة .ه

 البحث: إجراءات

ستند والتحليلي الوصفي املنهج على الدراسة هذه اعتمدت
ُ
سلوب على وامل

ُ
 ،البيانات جمع أ

 إلى ل و الوص لغرض تحليلها ثم، األساسية ومالمحهاصها، خصائ ووصف ،وعرضها ،وتصنيفها

 .الدراسة أهداف تحقيق في ساعدج تنتائ

 اإلطار النظري:

 مصطلحات البحث:

على التأثير في سلوك املرؤوسين ودفعهم  في مهن متعددة: هي قدرة القائد الذي يمارس العمل القيادة

 لتحقيق أهداف محددة.

 ما يستخدمها القائد للتأثير في نشاطات : السلوك القيادي
ً
هو مجموعة السلوكيات أو املمارسات التي غالبا

 األفراد لتحقيق أهداف املنظمة.

 والنوع في الدراسات العاملية: القيادة  

 مــــــــــن جوانــــــــــب 
ً
ــين السياســــــــــة مــــــــــن تعــــــــــد القيــــــــــادة جانبــــــــــا ــز بــــــــ العمــــــــــل السيا ــــــــــ ي ، والبــــــــــد مــــــــــن التمييــــــــ

والســــــــــلطة مـــــــــن جانــــــــــب آخـــــــــر،  والقيــــــــــادة عمومـــــــــا تقــــــــــاس باتخـــــــــاذ القــــــــــرارات، إذ ينظـــــــــر للقائــــــــــد بأنــــــــــه  ،جانـــــــــب

الشــــــــــــــــخص ذا الكفــــــــــــــــاء ة القــــــــــــــــادر علــــــــــــــــى اتخــــــــــــــــاذ القــــــــــــــــرارات بنفســــــــــــــــه، وهــــــــــــــــي تــــــــــــــــتم ي ســــــــــــــــياقات اجتماعيــــــــــــــــة 

ــادية مختلفــــــــــة.  ــي  أوائــــــــــلالدراســــــــــات  ولقــــــــــد بينــــــــــتواقتصــــــــ الغــــــــــرب أن املــــــــــرأة تواجــــــــــه  مــــــــــا ُيســــــــــمى  الســــــــــقف فــــــــ

اليجـــــــــــاتي ، والتـــــــــــي تمنعهمـــــــــــا مـــــــــــن الوصـــــــــــول إلـــــــــــى اإلدارة العليـــــــــــا واملناصـــــــــــب القياديـــــــــــة. والوضـــــــــــع فـــــــــــي العـــــــــــالم 

، بــــــــالرغم مــــــــن أن بعــــــــض الدراســــــــات التجريبيــــــــة تــــــــذكر  انــــــــ
ً
 الــــــــيس هنــــــــاك فرقــــــــ هالعربــــــــي ليســــــــت أفضــــــــل حــــــــاال

مثـــــــــــل دراســـــــــــة  اإلنـــــــــــاث علـــــــــــى األقـــــــــــل فـــــــــــي  الغـــــــــــرب بـــــــــــين أســـــــــــاليب القيـــــــــــادة لـــــــــــدى كـــــــــــل مـــــــــــن  الـــــــــــذكور و  اكبيـــــــــــر 

يجـــــادل بـــــأن: هنـــــاك كثيـــــر مـــــن ، علـــــى ســـــبيل املثـــــال، (McShane and Glinow ,2009)ماكشـــــين وجلينـــــو 
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 فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بنـــــــــــوع الجـــــــــــنس، وقـــــــــــد وجـــــــــــدت الدراســـــــــــات فـــــــــــي مجـــــــــــال الضـــــــــــبط عمومـــــــــــا أن القـــــــــــادة الـــــــــــذكور 

ة أن  املـــــــــــرأة ال بينـــــــــــت الدراســــــــــ . ومـــــــــــع ذلــــــــــك، األفــــــــــرادهمــــــــــة أو قيـــــــــــادة مســـــــــــتوى امل فــــــــــي  يختلفـــــــــــون واإلنــــــــــاث ال 

ــاركية  أســــــــاليبتعتمــــــــد علــــــــى  الصــــــــفات القياديــــــــة  وخاصــــــــة فــــــــينظــــــــرائهن مــــــــن الرجــــــــال ب مقارنــــــــةالقيــــــــادة التشــــــ

ــاملينالتــــــــــــدريب، و  عــــــــــــنالناشــــــــــــئة  ــين العــــــــــ نهايــــــــــــة، وأكــــــــــــد البــــــــــــاحثون إلــــــــــــى أن . فــــــــــــي الالعمــــــــــــل الجمــــــــــــا ي، وتمكــــــــــ

  نتـــــــــــائج دراســــــــــــتهم
ُ
قــــــــــــيم املــــــــــــرأة شــــــــــــير أيضــــــــــــا إلـــــــــــى أن ت

ُ
ـــلبا عنــــــــــــد محاولت ــاســـــــــ تطبيــــــــــــق مجموعــــــــــــة كاملــــــــــــة مــــــــــــن  تهـــــــــ

 (.  P. 242أساليب القيادة، وعلى األخص التوجيه والنهج االستبدادي  )

صفحات اإلنترنت على جرت  املناقشات التيفي مقال له  (Powell, 2011)ولقد شرح باول 

 ة  أن النساء يمكن أن تصنع أدور وصحيفة نيويورك تايمي مؤخرا حول مسأل
ً
قيادية أفضل؟  مما أثار  ا

 
ً
 جدال

ً
الصلة، إذا وجدت، بين املرأة والقيادة. كما قد يعتنق كثيرا من الناس آراًء هذه حول طبيعة  مستمرا

قوية حول ماهية القيادة الفعالة، فضال عن دور الجنس في ذلك، ولقد عرضت بعض الوثائق العاملية 

سين وموضوعات القيادة، وبحثت ماهية األفضليات حول هذا الجدل والذي صورته بأنه حرب بين الجن

واإلناث واملواقف والسلوكيات املرتبطة بدور القائد بالنسبة للقوالب ر والقوالب النمطية لكل من الذكو 

ق أن األفراد الناس يميلون إلى ئالنمطية التقليدية للجنسين واألدوار املرتبطة بهما. ولقد بينت هذه الوثا

الذكور. وباإلضافة إلى ذلك، تعكس القوالب النمطية لسمات  وخصائص القائد الذي تفضيل القادة من 

يتبنى إدارة التفكير امليدوج ونسبوه إلى الرجل، وهو التفكير الذكوري. ومع ذلك، تشير األدلة بصورة متزايدة 

 . من الرجل الميعلى أن املرأة تميل إلى أن تكون أفضل للعمل كقائدة في مجاالت العمل في االقتصاد الع

األدوار الذكورية في  ومع ذلك، ال توجد إحصائيات تشير إلى أن املنظمات أو املؤسسات تميل إلى

تشير الوثائق والدراسات  إلى لكن قيام بأدوار القائد بسبب جنسها. ال تختار املرأة للأن املناصب القيادية، و 

واملؤسسات هو االستفادة من وتطوير قدرات جميع األفراد الذين  لتحديات الذي تواجه هذه املنظماتأن ا

الجنسين لضمان  من لكل ،متكافئةلقادة ل ثم تهيئة الظروف التي تمنح فرصا يقوموا بأدوار القائد، ومن

بغض النظر عن نوعية الصلة بين نوع الجنس والقيادة، وذلك نجاحهما في أدوراهما في العمل القيادي، 

 ;Wallisفعالية في  أداء أدوار القائد. ) دى الجنسينل يكون لهدف تعييي احتمالية أن بحيث يكون ا

Yammarino & Feyerherm, 2011 .) حلل
ُ
      لغة القيادة النسائية في كتابها حول جوديث باكستر وت

(Baxter, Judith r2010, The Language of Female Leadership. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

من خالل  تحليلية فكرية ثاقبة، ، كدراسةاللغة واملساواة بين الجنسين في مكان العملأثر      (2010
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، حيث البالقيادات النسائية في أداء القيادة الفعالة في عالم األعم دراسة استخدام املصطلحات املتعلقة

لبحوث املتزايدة املتعلقة باللغة ونوع الجنس ومكان ا نفسه يلبي حاجةإضافة قيمة وفي الوقت  الكتاب

 (Sung, 2011)الجنس العمل. ال يجعل مساهمة كبيرة للهيئة القائمة للبحوث املتعلقة باللغة ونوع 

 كما 
ُ
في التكامل ما بين فعالية شير األدبيات والنظريات التي تناولت القيادة النسوية إلى نقص ت

( حيث يعتقد  Avolio, 2007, American Psychologist, 62, 25–33القائد وفعاليته تاملرأة القائد وسما

أن عدم التكامل ينشأ من خالل تطوير تكاملي لسمة السلوك األنموذج لفعالية القيادة ثم درجة النسبية 

في بنية القائد، وبناء  شخصية( والسلوكيات )التغيير للسمات التي تصف القائد )الجنس، والذكاء، وال

 على هذه الفرضية قام كل من، الشخصية(
ً
 ;Derue; Nahrgang)همفري و ديرو، نارجانج، وملن،  وتأسيسا

Wellman; Humphrey, 2011)  1سمات الشخصية والسلوك، من خالل تحديد  بدراسة العالقة بين 

عن القائد(. العاملين معايير لقياس فعالية القائد )فعالية القائد، وأداء املجموعة، الرضا الوظيفي، ورضا 

من التباين في معايير فعالية  ٪20إضافة إلى سمات شخصية القائد، حيث أن تبين أن ما ال يقل عن 

عاليته. وكذلك تشير النتائج إلى أن هناك ما يبرر أن يقوم الباحثون أو القيادة ترجع لسمات القائد  وف

العاملون في مجال الدراسات املختصة بالقيادة بوضع نموذج تكاملي تحدد فيه السلوكيات املرغوبة في 

اسبها ة القائد في الواليات املتحدة مكالقيادية هو ( في دراسة Eagly, 2007القائد وفعاليته. ولقد بين إيجلي )

وأضرارها، والتي بدأ دورها يظهر  بشكل متزايد ميودة باملهارات املمتازة للقيادة أكثر من نظرائها الرجال، 

( أن الناس Eagly, 2007) خاصة في أساليب القيادة  واألداء الفعال كقائد. ومع ذلك، كذلك وضح إيجلي

صعب على النساء أن يصبحوا قادة ناجحين يفضلون الذكور القادة أكثر من اإلناث، وأنهم يعتقدون أن ال

مقارنة بنظرائهم من الرجال، خاصة في األدوار القيادية التي يهيمن عليها الذكور. وهذا أكثر ما تواجهه املرأة 

( إن كانت املرأة في Eagly, 2007كما تساءل إيجلي ) .في املناصب القيادية  هو عدم املساواة بين الجنسين

قد استطاعت أن تحقق مكاسب من تبوأها هذه املناصب، ولقد أشار في دراسته إلى أن املناصب القيادية 

 إلى جانب 
ً
نتائجه تبين تفوق املرأة وقدرتها بشكل ملحوظ على القيام بالعديد من األدوار القيادية جنبا

ير إلى تي تشالرجل، أو أنها أكثر كفاءة منه في بعض األحيان بالرغم من التحيز ضدها في بعض املواقف ال

( في دراسة  (Eagly & Karau, 2002   ذكره إيجلي وكارو وهذا يتفق مع . عدم املساواة بين الجنسين

نظرية االنسجام حول أدوار القيادات النسائية، فيقترحان أن يقوم الباحثون بدراسة التناقض بين أدوار 

التعصب تجاه املرأة في  أو اإلناث، واألدوار القيادية، والتي يتشكل من خاللها شكالن من  أشكال التحيز 
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ون أن يفضلون بصورة أقل عمل النساء في املناصب املناصب القيادية لدى األفراد ومنها: )أ( إدراك العامل

القيادية، مقارنة بوجود الرجل في نفس املكانة، أي نفس املناصب القيادية املحتملة،  وكذلك )ب( واتضح 

من خالل تقييم السلوك القيادي للمرأة من خالل اآلخرين أنهن أقل تفضيال لدى النساء األخريات. وتبين 

تجاهات نحو تولي املرأة للمناصب القيادية أقل تفضيال لدى كل من الذكور واإلناث نتائج البحوث إلى  اال

،  وتصبو إلى تحق
ً
يق النجاح في على حد سواء، ما ُيشير إلى أن من الصعب على املرأة أن تصبح قائدا

جلي كما بحثت دراستان من الدراسات التجريبية لكل من فينكبيرج وفان انجن و اي .األدوار القيادية

فيما إذا  ( Vinkenburg,  van Engen,  Eagly, Johannesen-ST, Mary, 2011وحوهانسن اس تي وميري )

كانت القوالب النمطية حول أساليب القيادة، وعدم التدخل يشكل ميزة أو عائقا لوصول املرأة إلى 

القيادة لدى املرأة، حيث  السمات النمطية ألساليب األولىالدراسة بينت املناصب القيادية في املنظمات. 

أظهرت النتائج أن املشتركين يعتقدون أن املرأة تميل إلى منح  املكافآت لألشخاص الذين يقعون تحت 

 لسلوكياتهم 
ً
 في شئون اإلدارة من الرجل. أما الدراسة اإليجابيةإدارتها تعيييا

ً
، كما أن املرأة أقل تدخال

ة بأنماط القيادة للنهوض باملرأة والرجل على مختلف املستويات الثانية فهدفت إلى دراسة القوالب النمطي

في املنظمات. حيث بينت نتائج الدراسة إلى أن املشاركين يعتقدون أن الدوافع امللهمة للعمل أكثر أهمية 

للرجل مقارنة باملرأة وتمثل أهمية لديهم خاصة للترقية إلى كبير املوظفين التنفيذيين. على النقيض من 

بتحليل محتويات اإلجابات التي اعتبر املشاركون بها  أن  أكثر األمور الشخصية أكثر أهمية لدى  ذلك،

النساء مقارنة  بالرجال خاصة في طموحاته للوصول لإلدارة العليا. وتمشيا مع هذه املعتقدات النمطية 

ي سلوكياتهن ودوافعهن نحو حول القيادة، فقد بينت النتائج أن النساء املهتمات بتعييي أدوارهن يهتمون ف

الدراسة  Anders, Einarsen, Torsheim, Schanke)وفي دراسة أندورس واينراسن وغيرهما  العمل القيادي.

عن عدم فعالية املرأة في القيادة، من خالل اختبار فرضية أن سياسة عدم تدخل    (d, 2007وتحليلها

، ولكنه نوع من السلوك  a type of zero-leadershipالقائد املرأة ليس نوعا من القيادة عديمة الفائدة   

القيادي املدمر، يعرض صاحبه للمشكالت، والذي يظهر في صورة عالقات منتظمة تتزامن معها  

لضغوطات مكان العمل، التعدي في العمل، والضيق النفس ي. حيث أجريت هذه الدراسة على حوالي ا

موظفة في الترويج،  وقد بينت نتائج الدراسة  وتحليلها أـن سياسة عدم التدخل التي تنتهجها املرأة  3312

الء والتعارض مع زم في املناصب القيادية قد ارتبط إيجابيا مع القيادة، وصراع الدور، وغموض الدور،

 تضمنت عدم تدخلها  في  قائد نحو مشاركة نتجتشعر بها املرأة ال العمل. كما أن الضغوطات التي
ً
عنها آثارا
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أدوارها القيادية املناطة بها، ونتيجة لذلك إما أن تقوم بالتعدي على اآلخرين في العمل، أو يتعدى عليها، 

في أماكن القيادة ناجم عن الضغوطات في مكان العمل، وكذلك ظهور حاالت قلق مستمر لدى املرأة 

 وخاصة من خالل التعرض للتعدي من اآلخرين. 

  ,Stewart-Thomas) 3101ستيوارت توماس )ولعل ما يوضح الصورة بشكل أفضل دراسة ل

ي قدم األدلة التف  ، 0889 التجمعات الوطنية في  عام  في مجموعة من البيانات  من  دراسة حيث جحب 

شير إلى أن هناك احتماالت وجود فروق في القيادة لدى الجنسين 
ُ
خدمة الفي برنامج  الذين يعملون ت

خدمة البرنامج  فياملرأة  مشاركة إلى أن احتماالت  ،الدراسةنتائج  أظهرتحيث  . الدينية االجتماعية

أن نسبة  بينت الدراسة. وباإلضافة إلى ذلك، الرجل مقارنة بمشاركةأكبر أربع مرات الدينية االجتماعية 

. وبينت الدراسة في خدمة املشروع زيادة مشاركة املرأةالنساء في مجالس إدارية املصلين يييد من احتمال 

  لمصلين لأنواع برامج الخدمات االجتماعية أن 
ً
وهذا ُيرجح كفة العمل ، القائدنوع الجنس ل تختلف تبعا

  اإلنسانيةاالجتماعية  لدى املرأة في املجاالت
ً
التي  الخدميةشاريع مثل هذه املمن األرجح أن متابعة ، فكثيرا

نظرية أكر  وترتبط بالصورة النمطية للمرأة العاملة، وذلك استنادا إلى نثويةباألعمال األ يمكن أن تسمى 

  ملنظمات املرتبط بنوع الجنس.التي شرحت عمل األفراد في ا( 0881)

 ,Kulich, Trojanowski, Ryan) كليتش، نرجونسكي، ورايان، وهالسم كل منكذلك ُيفسر 

Haslam, & Renneboog, 2011)    للفجوة بين الجنسين في املناصب القيادية باالعتماد  بشكل ُمختلف

ظاهرة محددة السياق  أن الفجوة بين الجنسين واالجنس والنوع، والقيادة، حيث بينعلى نتائج دراسات 

نتيجة عدم املساواة في األجور بين الجنسين، ألن املكافآت التي تمنح للرجال ليست فقط أكبر من تلك 

 ما يقدم منأعلى  التعويضات اإلدارية للمديرين التنفيذيين الذكور تقديم املخصصة للنساء، ولكن أيضا 

بناء على القوالب النمطية للجنس، وهذه الفروق بين  دوبناء عليه يُميز القائلمديرين التنفيذيين اإلناث. ل

شير إلى وجود 
ُ
عدم الثقة بالعمل القيادي للمرأة، وعدم اكتراث املنظمات بأداء املرأة مؤشرات الجنسين ت

 قدرات املرأة وموهبتها في العمل القيادي.ب التي تتعلق قضاياالفيما يتعلق ب

يءا ال يتجيأ من الحياة التنظيمية واإلدارية، ال سيما وتبين كثير من الدراسات أن  الصراعات ج

عند مختلف الشعوب. وتشير نتائج عديد من الدراسات السابقة إلى أنه قد تنشأ الصراعات على أساس 

ي وبويسون وهنم ر الهوية االجتماعية )مثل صراع التوتر القائم على نوع الجنس(. حيث هدفت دراسة جنت

وهي دراسة مسحية إلى  املقارنة بين املوظفين   ( (Gentry, Booysen, Hannum, Weber, 2010 ويبر 
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في الواليات املتحدة وجنوب أفريقيا لدراسة تأثير نوع الجنس والثقافة  309واملوظفات على عينة قوامها 

املساواة بينهما، ولقد وضعت  أساسالوطنية على القيادة ومدى دالة ذلك على االحترام والتقدير على 

لدراسة سيناريو افتراض ي يصور صراع التوتر القائم على نوع الجنس. وتظهر النتائج أن األثر الرئيس ي ا

للجنسين: يتمثل بأن املرأة تعتقد أنها أكثر فائدة في التعامل مع الصراع التوتر القائم على نوع الجنس من 

لى االحترام واملساواة. وكان هناك تأثير الرجال وانها تمتلك املهارات القيادية للقيام بذلك، على نحو يدل ع

 رئيس ي للثقافة الوطنية، ولكن وتفاعل بين نوع الجنس والثقافة الوطنية.

من خالل دراسة األلياف العصبية لدى كل من  ،ولقد ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك 

 ,Fumagalli, Ferrucci, Mameli)الجنسين كدراسة وتبين دراسة فمياجالي وفيرشوي وماملي وأخرون 

Marceglia, Mrakic-Sposta, Zago, Lucchiari, Consonni, Nordio, Pravettoni, Cappa & Priori,  2010)   

إلى أن بالرغم من وجود أدلة جوهرية تؤكد على وجود فروق  عصبية وسلوكية بين الجنسين، فإن دراسة 

وهذا ما يشير إلى خصائص الجنسين في التنمية السلوكيات األخالقية من أعقد جوانب العقل البشري.  

األخالقية، ولقد تساءل الباحثون ما إذا كانت هذه الفروق تنشأ نتيجة اآلثار الثقافية لتنشئة كال من 

الجنسين، أم هي مجرد فروق فطرية ولدوا بها، وخلصوا من خالل مراجعة األدبيات املتعلقة باملوضوع 

 تيال غير مفهومة أو واضحة. ولقد أفترض هؤالء الباحثون إلى أن التعليم نفسه، بنتيجة أن تلك الفروق ال 

)التعليم العام والتعليم الصحي( وأثر العقيدة الدينية  يؤثران بصورة مباشرة أم غير مباشرة على 

لب منهم   21من الرجال و 21أخالقيات املهنة، وطبقوا هذه الدراسة على عينة قوامها  
ُ
والنساء ، ط

أحكامهم األخالقية نحو بعض القضايا. حيث بينت النتائج أن الفروق بين الجنسين في االستجابات  تحديد

بين املجموعتين من الذكور واإلناث حول القضايا غير األخالقية واملعضالت األخالقية غير الشخصية 

، أي ) تلك التي تتفاوت، ولقد أعطى الذكور  تقديرات مرتفعة  للقضايا النفعية واألخالقية الشخصية

تتعلق بمسارات العمل التي تتضمن تأييد قرارات عاطفية شديدة(. وبينت نفس الدراسة أن العوامل 

الثقافية مثل التعليم والدين ال أثر لها على حكمهم األخالقي نحو القضايا التي تتعلق بالعمل. وتوحي هذه 

كم على القضايا تختلف لدى الرجال والنساء، النتائج بأن العمليات العقلية العاطفية التي تتعلق بالح

ربما تعكس الفروق في اآلليات العصبية األساسية، ومحددات السلوك األخالقية املتعلقة بنوع الجنس قد 

تفسر جيئيا الفروق بين الجنسين في الحياة الحقيقية، التي تشمل إدارة الطاقة وصنع القرار االقتصادي، 

ات العدوانية واإلجرامية، مما يؤثر على اختيار احدهما للقيام بأدوار القائد.  والقيادة وربما أيضا سلوكي
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وأعتقد أن هذه االستنتاجات ال يمكن تعميمها على جميع الثقافات وخاصة الثقافة العربية، والتي تعود 

ذلك فإن إلى العديد من البحوث والدراسات التي تشير إلى أن املوظفين يفضلون الذكور  عن اإلناث، ومع 

مسألة تمكين املرأة من أن تكون في املناصب القيادية ليست مسألة نوع الجنس فقط ولكن املوضوع  أكثر 

 تعقيدا.

                                                                                                              ,Sanchez-Hucles & Davis)  (2010سانشيز هكلي وديفي توضح دراسةكما 

التحديات التي تواجه النساء والنساء من لون في سعيهم لتحقيق والقيام بأدوار قيادية في مكان 

 القيادة والنوعقيادة. على وجه التحديد أبعاد نوع الجنس والعنصر وأثرها على ال، العمل

 فإلى أن الرجال هم أكثر   (Karakowsky & Siegel, 1999)كوسكي وسيجال  ل
ً
ي ُمشاركة وتأثيرا

 االجتماعية، والهيكلية االجتما ياملنظور  إلى مستندينهمة. قيام باملاملتعلقة بال ياتالسلوك

، وتشير النتائج إلى أن التمثيل النسبي للرجال والنساء في مجموعة لألفراد النفسيةالحالة و 

في  ، وتكون مردوداته ملحوظة بشكل كبير نحو نوع الجنس يؤثر بشكل كبير في توجه األفرادعمل، 

مستوى السلوك جنبا إلى جانب ، الذي سوف ينجي هذه املهمة لفريقا لدىخاصة ، ملهمةأداء ا

 .القيادي

 :البلدان العربيةو  دولة قطر االجتماعي في  القيادة والنوع

مللء الفجوة في دراسة  (Neal, Finlay &  Tansey, 2005)وتانس ي  نيلي وفاينليقدم  

في مفاهيم املرأة العربية للقيادة. من خالل مقارنة القيم املرأة في قيادة السلطة أدبيات العمل 

، وهي دراسة حول القيادة في  العالم العربي دراسة ُمحايدةثالث دول عربية، وتهدف الورقة إلى 

لنظريات القيادة  مناقشاتتضمنت ( و 0819) ُبنيت على أساس نظرية ويبر للسلطة، مسحية

سجلين في الصفوف العليا ( واإلناث من الذين كانوا م231= )ن تكونت العينة من ،عاصرةامل

بتحليل البيانات وجدت  ، عمان، لبنان واإلمارات العربية املتحدة. عربية في ثالثة بلدان التجارية

 لبنانوتميزت سلطة القيادة في دول الخليج )عمان واإلمارات العربية املتحدة(. في مشتركة قيم 

السلطة  التقليدية ، ومستويات عالية جدا من السلطة  فيمستويات منخفضة نسبيا ب

بين هذه الدول وخاصة بين  قليميةاإلجه التشابه واالختالف أو رت النتائج  الكارييمية . وأظه

 .لصالح املرأة في لبنانقيم سلطة قيادية  في دولتي الخليج ولبنان
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 ملا سبق في مناقشة تطوير النظرة إلى عمل املرأة في املناصب القيادية، نجد أن
ً
التقارير التي  ووفقا

بين (3118مة بالدولة )وثقت لتطور قيادة املرأة القطرية للمناصب الها
ُ
قد   3118-3111أن  الفترة من  ت

 بإجراء البحوث والدراسات املعنية بقضايا املرأة،  ونشرها، وعقد الندوات والحلقات 
ً
 كبيرا

ً
شهدت اهتماما

بصفته اآللية املؤسسية املعنية  األسرةالنقاشية حولها.  وقد قاد هذه الحركة املجلس األعلى لشؤون 

بشؤون املرأة، حيث تطرقت البحوث التي قام بها لقضايا العنف ضد املرأة،  ومعوقات تولي املرأة 

وفي نفس التقرير  للمناصب القيادية في املجتمع القطري،  واملشاركة السياسية،  وغيرها من املوضوعات. 

ملرأة بشكل عام وعملها في املجاالت ذات املسؤولية واتخاذ وضح أن أكثر املعوقات التي تحول بين عمل ا

االعتقاد االتجاهات التي ينحو إليها أفراد املجتمع القطري في القرارات وتبوؤ املناصب األعلى، إنما يعود إلى

، بأن النهوض باملرأة هو مسؤولية الجهات الحكومية فقط وعدم وجود جمعيات أهلية معنية بشؤون املرأة

استمرار ضغوط الثقافة املجتمعية التقليدية التي تروج لصورة نمطية عن املرأة،  وتقيد مشاركتها ك وكذل

في بعض املجاالت مثل العمل اإلعالمي واملشاركة السيا  ي،  وتحد من وصولها للمناصب القيادية في 

املجاالت ومنها مجال  ولقد قامت جهود حثيثة بالدولة لتطوير املرأة وتمكينها في جميع مؤسسات العمل.

القيادة في أماكن متعددة ومختلفة في القطاعات الحكومية وغير الحكومية، من خالل  تدريبهم وتأهيلهم 

شير إليه التقارير التي وثقت لتطوير عمل املرأة، حيث  
ُ
 عالي الجودة، وهذا ما ت

ً
 مهنيا

ً
بلغ إجمالي تأهيال

 
ُ
مراكي التدريب املختلفة في القطاع الخاص ومعهد التنمية  تدربين حسب نوع الجنس ونوع التدريب فيامل

 منهم )02831)   3111اإلدارية )حكومي( في عام 
ً
ويتضح أن  إقبال اإلناث على   ،( متدربة1110( متدربا

( في التدريب 21,9( متدربة.  وبلغ النساء )22,1التدريب أكبر من الذكور وبلغت النسبة اإلجمالية لإلناث )

، وهو ُيشير بصورة واضحة إلى ( بالنسبة لتدريب اللغات10.8( بالنسبة لتدريب الكمبيوتر و)21,1و)اإلداري 

االهتمام بتمكين املرأة  في مستويات مختلفة ومنها تأهيليها لتكون في أماكن يمكن أن تكون فيه ذات قرار. 

 (3118إبريل  ، 02)املجلس األعلى لشؤون األسرة، التقرير الوطني لدولة قطر، بيجين + 

حول معوقات وصول املرأة للمناصب القيادية، في دراستها عن أهم ( أ 3111 لغانم )اولقد بينت 

الواقعية والكامنة التي تسهم في تقليل استفادة املرأة  األسبابوهي الدراسة األولي التي تحاول تشخيص 

من التطورات الجارية في السياق التنموي ومن املشاركة الفعالة في عملية صنع القرار خصوصا في مجاالت 

التنموية والتقليل من نصيبها من الوظائف القيادية مقارنة بالرجل والوقوف علي  واإلدارةالعمل الجديدة 

لتحديات من الناحية املجتمعية واملؤسسية والتنظيمية من أجل صياغة استراتيجيات افضل طبيعة هذه ا
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مقترحات عامة وسياسات محددة  إليلتمكين املرأة من املشاركة في صنع القرار املجتمعي ومن ثم التوصل 

( حول أ 3111) للتغلب علي هذه العقبات في حال تواجدها. هذا وتأتي اهم نتائج استطالع دراسة الغانم

املجتمع حول  أفرادمن  0102رأي املجتمع تولي املرأة املناصب القيادية بأنها قد قدمت الستطالع رأي نحو 

نحو تولي املرأة للمناصب القيادية  األفرادمجموعة من املعلومات الهامة ساعدت في الكشف عن اتجاهات 

تشير و قافية التي تؤثر علي مواقفهم منها. في الحياة العامة وحددت طبيعة التحديات االجتماعية والث

أنه بالرغم من التطور الكبير الذي شهدته مؤشرات التنمية  ( أ  3111  ،)الغانم نفس الدراسة النتائج في

 ،في تصنيف قطر ضمن الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة أسهمتالبشرية في املجتمع القطري، والتي 

والتي ظهر من خاللها تقلص الفجوة بين الجنسين في معظم املؤشرات التنموية إال أن مؤشرات املشاركة في 

 إليوهذا يشير  ،وتكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في هذا املجال ،صنع القرار ال تيال منخفضة

كما تشير النتائج في الدراسة  اسية.في املجتمع تشهد تحديات أس أن قدرة املرأة علي تولي املناصب القيادية

 %8.1بالعينة حيث لم يتجاوز الفرق  واإلناثعن النوع )الجنس(: تقارب الوزن النسبي بين عينة الذكور 

 واإلناثاملقارنات بين اتجاهات ومواقف الذكور  إجراءوالذي ال يعد فارقا كبيرا وعليه يمكن  اإلناثلصالح 

العينة  أفراداملختلفة ورصد االختالفات والتشابهات وتحديد احتياجات  في العينة حول قضايا االستبيان

املجتمع القطري بشكل عام، أما عامل السن فتشير معظم مفردات العينة أنهم  أفراد أو من الجنسين 

سنة.، والتعليم هو احد  21-21سنة ثم الفئة  38-32و 31-31يقعون ضمن الفئات العمرية الشابة من 

 أنيسهم في تكوين اتجاهات جديدة ويساعد علي  أخرى ثرة في عمل املرأة من عدمه ومن جهة العوامل املؤ 

 أوضاعيصبح الشخص اكثر مرونة وتقبال للتغيرات التي تحدث في املحيط االجتما ي ومن بينها التغيرات في 

من املناصب  ( أن أسباب عدم حصول املرأة علي نصيبهاأ 3111،  وكشفت نفس الدراسة )الغانم املرأة.

القيادية في مجاالت العمل املختلفة، يستد ي التعرف علي اتجاهات املجتمع نحو عمل املرأة وتفضيالته 

للقطاعات التي يمكن أن تعمل بها، األمر الذي يعكس أنماط تفكير وأساليب سلوك األفراد التي ستجعل 

 %99 -ه ضآلة فرصها للترقية. فكانت املرأة تتجه نحو العمل في قطاعات معينة دون أخري مما ينتج عن

العمل بالوزارات، %9.2 -من أفراد العينة اتفقوا علي أن قطاع التعليم هو أنسب القطاعات لعمل املرأة.، 

 .العمل بالصحة 9.3% -

( أن الذكور أ  3111ومن الالفت للنظر في هذه الدراسة الهامة للمجلس األعلى لألسرة )الغانم، 

ا علي أن يكون قطاع التعليم هو املناسب لعمل املرأة، وهو ما يوضح نمطية صورة املرأة واإلناث قد اتفقو 
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 -وأدوارها لدي أفراد املجتمع، فبالرغم من انفتاح املجتمع القطري، وتولي املرأة بعض املناصب القيادية 

ما زالت مشتتة وتعيش في  ومباركة املرأة للمرأة وتشجيعها لها، إال أننا نجد أن املرأة -حتي وصلت للوزارة 

صراع بين القبول والخروج عن موروثاتها الثقافية وانطالقها وانفتاحها في املجتمع، وبين الرفض والخضوع 

أن على املرأة القيادية  إلىوتشير النتائج  للرواسب الثقافية التي ال يستطيع أي فرد التخلص منها بسهولة.

 أكبر في تغيير النظرة 
ً
. وأن تكتسب ثقة كال واإلدارةالعامة التي تشكلت حول طريقتها للقيادة أن تبذل جهدا

 من أفراد املجتمع.
ً
 أظهرت نتائج دراسة الغانم ولقد الجنسين، من خالل اكتساب صفات قيادية أكثر قبوال

( أن هؤالء العينة من الذكور في العينة. يعارضون تولي زوجاتهم للمناصب القيادية. فممارسة أ  3111)

(. كما أظهرت دراسة )معوقات 32-08: 3111املرأة للعمل القيادي يؤثر على دورها التابع في املنزل )الغانم، 

 3111تولي املرأة للمناصب القيادية في املجتمع القطري( التي قام بها املجلس األعلى لشؤون األسرة في عام 

تمع بقدرات املرأة العلمية إال أنه ال وجود موقف متناقض من املرأة ففي الوقت الذي يعترف فيه املج

يعترف بقدرتها على القيادة وظهر ذلك بوضوح في موقف عينة الدراسة من تولي املرأة للمناصب القيادية 

 أ( 3111،  منهم على قدرة املرأة على تولي تلك املناصب. )الغانم %23حيث وافق 

أن عدد النساء الالتي يشغلن مناصب   (Felder & Vuollo, 2008) دراسة مؤسسة راندكشفت و 

قيادية قطرية آخذ في االزدياد. ومن املعروف جيدا أن العمل خياري لبعض النساء، بالرغم من أن هناك 

عديد من النساء قد تولين مناصب قيادية عليا مثل وزير أو رئيس جامعة، وغيرها من القيادات النسائية 

نجاح املرأة في الناصب القيادية. بدا أرباب العمل الذين قابلتهم في املجتمع القطري ونجاحها دليل على 

RAND  إلى االعتقاد بأن املرأة القطرية تعمل بجد أكثر من الرجال،  وذكرت أيضا أن النساء هن أكثر

مسؤولية وأكثر حرصا على التصرف في العمل. كما أن  بعض أرباب العمل يعترفون بدور املرأة القطرية في 

القيادية، وكانوا على استعداد لتشجيع مشاركتها الكاملة من خالل توفير الوسائل املتاحة لها في  املناصب

 http://ssrn.com/abstract=1291424( Vuollo, Rand, 2008: 23 & Felder-25) مجال العمل.

الدعم الذي تحصل عليه من رغم بالجدا  املرأة قليلعمل كما أن حصة املرأة من الوظائف 

ن الفكرة التقليدية لعمل املرأة منتشرة في املجتمع القطري، في قطاع التعليم، وفي إمن القيادة السياسية. 

املهن اإلدارية بالذات، لم توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث، تبني العينة ملوقف حد ما لألدوار 

الرأي،  وإبداءة، يظهر في عدة عندما يتحول الحكم من مجرد الحصول على استجابات القيادية للمرأ

. فاملجتمع صورة جاهية ملواصفات عمل  املرأة، وتأثر الرفض إلى تحدي مدى صالحيتها له باملوافقة أو 

http://ssrn.com/abstract=1291424
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تقرير   ،3119)وزارة التعليم والتعليم العالي،  الرجال بالصورة النمطية لتولي زوجاتهم للعمل القيادي

 التقرير الوطني لدولة قطر( –تطوير التعليم 

للغانم  ولقد بينت دراسة بعنوان مشاركة القطريين في الحياة السياسية: املعوقات وسبل التمكين

عينة الدراسة يفضلون  من %13أن  3111قامت بها اللجنة الدائمة لالنتخابات في عام  أ( والتي 3111

املرشح الرجل. أي أن العينة سواء الذكور أو اإلناث يفضلون املرشح الرجل على املرأة فاملجتمع ال تيال 

لديه مواقف سلبية تجاه ممارسة املرأة للعمل السيا  ي. وهو اتجاه عام ظهر لدى الجنسين، ويبرز عند 

رات املرأة على ة، وعند إصدار أحكام قيميه حول قدتحول املوقف إلى فعل االختيار مثل التصويت للمرأ

العليا تركيها في مجاالت التعليم  اإلداريةاملرأة في املناصب  أن ( كما32-08( ب 3111، القيادة. )الغانم

والصحة، وهي الحاالت التاريخية لعمل املرأة، فعلي الرغم من التغير الحاصل في توزيعات املرأة العاملة 

ختلفة، وولوجها قطاعات عمل أخري كاألمن واالتصاالت واالقتصاد والقانون واإلعالم علي املهن امل

والسياسة، إال أن نصيبها من املراكي القيادية في هذه املجاالت يكاد يكون صفرا. وكذلك فإن مشاركة املرأة 

رها في مجال في املناصب القيادية في القطاعين الخاص واملختلط مازالت محدودة بالرغم من تيايد دو 

سيدة. أما  211تملك وإدارة األعمال حيث تم إنشاء منتدي سيدات األعمال القطريات الذي يضم أكثر من 

السابقة تكشف عن تدني حصة املرأة من  اإلحصائياتفي مجال املشاركة في مؤسسات املجتمع املدني فإن 

التكافلية والتعاونية والخيرية، والتي ال  املناصب القيادية، رغم أنها ذات أنشطة لها عالقة بقيم املجتمع

 يعارضها املجتمع بقدر ما يعارض مشاركتها في الحياة العامة وخصوصا بالنسبة لتولي املهام القيادية فيها. 

مشاركة املرأة بالذات ال تيال محدودة، وكلما زادت هذه املشاركة أصبحت مساهمة املرأة أكثر إن ومع ذلك 

 املجتمعي، مما يؤهل املجتمع لقبول أدوارها القيادية علي املدي البعيد. )الغانم، قبوال علي املستوي 

املرأة ال زالت تواجه صعوبات في االندماج في  كما يشير تقرير املجلس األعلى لألسرة أن(  32-08: 3111ب

 في األدوار واملهام التي تتناسب مع أدوارها و 
ً
مهامها التقليدية داخل هذه القطاعات أو التأثير فيها وتحديدا

 (3118إبريل ، املجلس األعلى لشؤون األسرة ، 02التقرير الوطني لدولة قطر، بيجين + ) األسرة واملجتمع.

 اإلماراتوتتفق بعض نتائج الدراسات السابقة بدولة قطر مع الدراسات التي أجريت بدولة 

تح
ُ
من النساء العامالت في القطاع الحكومي، ويبلغ حجم هذا املجتمع  اختيرت والتي111, العربية امل

من جنسية  2.90مواطنة، و % 82.81، منها حوالي 1911امرأة(،  حيث بلغ عدد العينة   32,111)
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من جنسيات أخرى. حيث تظهر نتائج الدراسة املسحية بالدولة أن فرص  %1.31عربية، و

عادل ومنصف. وتظهر النتائج بشكل واضح  تاحة بشكلتقدم الوظيفي في العمل غير مالنسبة %

غير موافقة، وغير  «موافقتهّن  عدم»أبدت   18.23 % أن معظم النساء العامالت بنسبة 

على أن فرص الترقي والتقدم الوظيفي في العمل متاحة بشكل عادل   موافقة على اإلطالق

ما ُيشير إلى أن فرص سنة(  31-01برة طويلة في العمل )، وهن من اللواتي لديهن خومنصف

الترقي للوصول إلى منصب إداري أو قيادي غير ُمتاح بصورة واضحة للمرأة في مجال العمل. 

ع البيانات عن املرأة الخليجية للباحثة عند جم ولقد تبين (3100)السويدي، العوض ي، أبو بكر: 

ل على مناصب قيادية متميزة، وذات مكانة عالية من استطاعت أن تحص اإلماراتأن املرأة في 

في أول مشاركة  33.2خالل عملها في قطاعات مختلفة ومتنوعة بالدولة، فشكلت املرأة نسبة %

مقاعد في املجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات  8حصلت على  أنهالها في البرملان. حيث 

بنسبة  اإلماراتفي مجلس الوزراء في حكومة دولة العربية املتحدة.  كما تعادل مشاركة املرأة 

مقاعد في مجلس الوزراء: وزيرة التجارة الخارجية، وزيرة الشؤون  1. حيث شغلت %01

االجتماعية ووزيرتين دولة، وأربعة سيدات يمثلن الدولة في السلك الدبلوما  ي في منصب سفير 

 و قنصل للدولة، وهي مناصب قيادية مرموقة.

مع دراسة  ،لدراسات التي أجريت بدول قطر عن املرأة في املناصب القياديةكما تتفق ا

 الدراسات،مثيلة لها حول تمكين املرأة العربية في فلسطين، وهي دراسة أعدت من قبل معهد 

بالرغم من أن  ،حيث تبين الدراسة أن املرأة التي تصل إلى املناصب العليا أقل بقليل من الرجل

شير  اإلحصائيات
ُ
عدد النساء الحاصالت على التعليم العالي، والترقيات أعلى من الرجل، أن لى إت

وتبين الدراسة أن ذلك يعود إلى أنهم يعينون في املناصب العليا عن طريق قرارات من جهات 

عليا. فعلى الرغم من أن نسبة النساء في الترقيات تييد على نسب الرجال إال أن عدد الرجال 

م على هذه املناصب عن طريق التعيين، وليس عن طريق التدرج الوظيفي، اكبر نتيجة حصوله

وذلك ألسباب اجتماعية فرضت عليها، أهمها: الواقع االجتما ي الرجولي. )فارس، الهليس، 

 (3112شويخ & الصيفي، 



18 

 

 إجراءات الدراسة

، املرأة في مجال العمللقيادة القبول والرفض مدى الكشف عن تهدف هذه الدراسة إلى  :ومصادرها العينة

 (28-33 بين ) أعمارهم ماتراوح    سنة من الجنسين )ذكور وإناث( (111)حيث تتضمن عينة الدراسة 

وغير ، ( 231عدد القطريين )  ،(1.219قدره ) امعياري اوانحراف ،(29.21بمتوسط حسابي قدره ) ،سنة

ختيرت العينة من مختلف القطاعات  لقد(، 91قطريين )
ُ
والوزارات واملؤسسات والبنوك املختلفة بدولة ا

 في مؤسسات عدد أفرادها أقل من 01، حوالي )قطر
ً
 في مؤسسات 11موظفين، وحوالي ) 01( موظفا

ً
( موظفا

، وحوالي ) 21-02عدد أفرادها ما بين 
ً
 في مؤسسات عدد أفرادها ما بين 18موظفا

ً
،   010-20( موظفا

ً
 موظفا

 في مؤسسات عدد أفرادها ما بين 21وحوالي )
ً
،  321 -010( موظفا

ً
 في 18وحوالي )موظفا

ً
مؤسسات  ( موظفا

، وحوالي ) 211-320عدد أفرادها ما بين 
ً
 في مؤسسات عدد أفرادها أكثر من 081موظفا

ُ
 211( موظفا

، وتتراوح مؤهالتهم العلمية ما بين الشهادات املتوسطة  والفنية حوالي
ً
، وحوالي )091) موظفا

ً
( 313( موظفا

 من حملة الشهادات الجامعية األعلى.00من حملة الشهادات الجامعية، وحوالي )
ً
وتراوحت خبراتهم  ( موظفا

، وحوالي )22شهور حوالي ) 1ما بين 
ً
 23( موظفا

ً
،  03-1تراوحت خبراتهم ما بين  وموظفة، ( موظفا

ً
شهرا

 تراوحت خبراتهم ما بين 002و)
ً
 92سنة، و) 2-0( موظفا

ً
 1-1تراوحت خبراتهم ما بين  وموظفة،  ( موظفا

 29سنة، )
ً
 30سنة، وحوالي ) 00-9تراوحت خبراتهم ما بين وموظفة، ( موظفا

ً
تراوحت  وموظفة،  ( موظفا

 02سنة، و) 02 -03خبراتهم ما بين 
ً
 12سنة، و) 08-01تراوحت خبراتهم ما بين  وموظفة، ( موظفا

ً
 ( موظفا

أفراد العينة فتراوحت ما بين لها أما الوظائف التي يشغسنة.  31أكثر من  في العمل براتهمخوكانت  وموظفة،

، و)21)حوالي مدير إدارة 
ً
 بوظيفة رئيس فسم في 91( فردا

ً
( رئيس قسم 18الوسطى، وحوالي ) اإلدارة( فردا

 310السفلى، وحوالي )في اإلدارة 
ً
األولى تحت إدارة قائد وتنقسم العينة إلى مجموعتين،  .وموظفة ( موظفا

 وموظفة، والثانية تحت إدارة قائد من اإلناث حوالي )312من الذكور حوالي )
ً
 وموظفة.022( موظفا

ً
 ( موظفا

 

 :مقاييس الدراسة

 (3103القيادة النسوية )إعداد فريق البحث بقيادة األستاذ الدكتور مصطفى عشوي، مقياس  .0

بإجراء معامل  الباحثة بحساب معامالت الثبات بالطرق التاليةحيث قامت  والثبات: عامالت الصدقم

قامت الباحثة بحساب ثم  ،(1.90حيث بلغت قيمة ألفا ) مقياس  الثبات ألفا كرونباخ لحساب ثبات

 الصدق بعدة طرق منها:
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رض املقياس في صورته األولية على مجموعة من املحكمين في مجال علم النفس عُ : الصدق الظاهري  

بهدف تحديد مدى مالءمة العبارات وإبداء الرأي في  عدد من الدول العربية،  والتربية فيسية والصحة النف

 املقياس أو تصويب عباراته. للمقياسمدى موافقة التعريف اإلجرائي 

حساب درجة التشبع بالعوامل املستخلصة بهدف تجميع املتغيرات الباحثة  ولقد أجرت :الصدق العاملي  

املتعددة في مجموعات، لكل مجموعة من هذه املجموعات خصائص ومسميات وصفية مشتركة، وهي 

 
ُ
حكات الخارجية، حيث استخدمت الباحثة بمعنى آخر معيار لصدق هذه الخصائص العامة في مواجهة امل

، حيث استخلصت أقص ى تباين للمصفوفة االرتباطية  Hottelingطريقة 
ً
من في تحليل املصفوفة عامليا

أسفرت عن و ،  principle componentsخالل تحديد املكونات األساسية

 ( وهم:  00.318( من التباين املشترك والجذر الكامن )23.812فاستوعبت ) القيادة النسوية

، إنجاز واملبادرة القدرات املتعلقة باتخاذ القراراتويتكون من  ،فعالية املرأة في املناصب القيادية (1

وقيادة التغيير، وحل املشكالت، وتركيزها على نتائج ، وتطوير اآلخرين، هداف، التعاون، والتفويضاأل 

( من التباين والجذر الكامن 23.133) ستوعبيو  .عمل املرؤوسين، ووضع وتطوير آفاق استراتيجية

(1.211.) 

والتواصل االجتما ي للمرأة  يتكون من املشاعر  و التفاعل االجتماعي للمرأة في املناصب القيادية  (2

وبناء العالقات، وإظهار مستوى عال من الصدق واملسؤولية تجاه اآلخرين،  مع زمالئها في العمل

( من التباين والجذر الكامن 00.032ستوعب )يو  والتعاون وروح الفريق، والتواصل القوي الهادف. 

(0.229.) 

خالل التعاون معهم، وقدرتها على التغيير، والتطوير وفق أفق  من في إدارة العمل املرأة وتقبلها (3

بعيدة املدى،  الثقة في قدرتها وخبرتها التقنية واملهنية، وتطوير اآلخرين،  وقدرتها على تحليل 

 (. 0.381من التباين والجذر الكامن )( 8.301تستوعب )و النتائج والقضايا. 

من  ويمثل الصفات األساسية للقادة الكبارالقيادية االتجاه العام لقيادة املرأة في املناصب  (4

 جموع درجات العوامل الثالث في املقياس.خالل م

 التحليالت اإلحصائية الالزمة والتي تتمثل فيما يلي: أجريت اإلجراءات اإلحصائية:

 ات واالنحرافات املعيارية للعينةحساب املتوسط  
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 Principle component analysis, rotation method: Varimax withباستخدامإجراء التحليالت العاملية   

Kaiser Normalizationفي املجتمع القطري  الدراسةياس ، للكشف عن الصدق العاملي ملق. 

 معامالت ألفا كرونباخ والتجيئة النصفية لجوتمان ملعامالت الثبات.و  مقياس النزعة املركيية  

    stepwiseوتحليل االنحدار املتعدد باستخدام طريقة اختبار تحليل التباين إجراء   

 Pearsonمعامل االرتباط البسيط   

 :نتائج الدراسة 

 ؟ في املؤسسة القائد جنسهل يختلف املشاركون في اتجاههم للقيادة بحسب  :ول السؤال األ 

لحساب داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية  t-Testولإلجابة عن السؤال األول أجرت الباحثة اختبار 

. لقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن هناك في الدراسة واإلناثواالنحرافات املعيارية لدى كل من الذكور 

اختالفات في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بحسب  جنس القائد  في عوامل الدراسة، وذلك 

لدراسة الفروق في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ووجد أن هناك  t-Testباستخدام  اختبار 

من خالل قدرتها على في اتجاه األفراد نحو فعالية املرأة في املناصب القيادية  إحصائيةفروقا ذات داللة 

شير النتا  القائد  في املؤسسة،  حسب نوع  املدير إدارة املؤسسة وتفويضها للعمل، 
ُ
ئج إلى أن األفراد حيث ت

، يعتقدون أن املرأة أكثر فعالية وأكثر قدرة على إدارة العمل، حيث 022الذين هم تحت إدارة املرأة )
ً
( موظفا

  من الناحية االجتماعية 1.110دالة عند مستوى ) 9.182)ت(  ةبلغت قيم
ً
( من الثقة، وأنها أكثر تفاعال

 معهم، 
ً
دالة عند  2.911حيث بلغت قيمة )ت( حوالي وقدرة على تقدير مشاعر العاملين والتواصل اجتماعيا

دالة  1.023حيث بلغت قيمة )ت( حوالي  االتجاه العام نحو قيادة املرأةوفي ( من الثقة، 1.110مستوى )

 312) دارة الرجلوذلك عند ُمقارنتها بالعينة التي هي تحت إ( من الثقة 1.110عند مستوى )
ً
لصالح  ( موظفا

 التي تحت إدارة املرأة، أي أن العاملين تحت إدارة املرأة يفضلونها بصورة أكبر من القائد الرجل.العينة 

 

 ؟ ملرأة في املناصب القياديةافي العينة من الذكور واإلناث  هل يفضل املشاركون السؤال الثاني: 

لحساب داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية  t-Testولإلجابة عن السؤال األول أجرت الباحثة اختبار 

لثالثة في في الدراسة على العوامل ا( 311 -)ن واإلناث (011)ن=واالنحرافات املعيارية لدى كل من الذكور 

ين املجموعات وجود دالالت في حيث بينت دراسة الفروق ب ، تجاه العام نحو قيادة املرأةالدراسة واال

االتجاه ( وكذلك في 2.911االتجاهات نحو فعالية املرأة في املناصب القيادية، حيث بلغت قيمة )ت( حوالي 
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لصالح  ( من الثقة1.110وجميعها دال عند مستوى ) 2.110فبلغت قيمة )ت(  العام نحو قيادة املرأة

 لقيادة املرأة من الرجل مثيلها في املنصب. .( موظفة311مجموعات اإلناث )
ً
كما  أي أن اإلناث أكثر تفضيال

في أدوارها القيادية خاصة في مجال التفاعل نحو فعالية املرأة  اتجاههنتماثل أفراد العينة من الجنسين في 

ذكر في املتو وتفضيل املرأة وتقبلها كقائد في العمل االجتما ي
ُ
سطات الحسابية ، ولم توجد فروق إحصائية ت

 تيتضح أن اإلناث أكثر مما سبق  واالنحرافات املعيارية بين املجموعتين.
ً
كمسؤول  ثنااإل لدى  فضيال

، خاصة فيما يتعلق بفعاليتها في اإلدارة وكقائتها بالعمل، وقدرتها على التفاعل اإليجابي االجتما ي مع مباشر

 .وفي اتجاههم العام العاملين في املؤسسة

هل يفضل املشاركون في العينة من قطريين وغير قطريين املرأة القائد في املناصب لثالث: السؤال ا

 القيادية؟

لحساب داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية  t-Testولإلجابة عن السؤال األول أجرت الباحثة اختبار 

لثالثة الدراسة على العوامل ا( في 91 -ن) غير قطريين( و 231)ن=قطريينواالنحرافات املعيارية لدى كل من 

،  حيث بينت دراسة الفروق بين املجموعات وجود دالالت في تجاه العام نحو قيادة املرأةفي الدراسة واال

 في املناصب القيادية، حيث بلغت قيمة )ت( حواليفضيل املرأة  وتقبلها في إدارة العمل حو تتاالتجاهات 

القطريين يفضلون  عينة غير الح غير القطريين. مما ُيشير إلى أن ( من الثقة لص1.12عند مستوى )( 3.211)

 من عينة القطريين. في املناصب القيادية بصورة أكبر  املرأة

قيادة املرأة في اث فيما يتعلق بفعالية هل هناك تباين في االتجاه بين الذكور واإلنالسؤال الرابع: 

 ؟املناصب القيادية

 ( من الذكور واإلناث:444حسب املستوى التعليمي لدى أفراد العينة )  

التباين لدى مجموعات الدراسة حسب املتغيرات الديمغرافية  لتحليل  حيث أجرت الباحثة اختبار  )ف(

الفروق بين املتوسطات الحسابية  بحساب  من الذكور واإلناث 111)املستوى التعليمي لدى أفراد العينة 

  ،  حيث أظهر تحليل التباينفي عوامل الدراسةافات املعيارية  واالنحر 
ً
 ةين أفراد العينب أن هناك اختالفا

والتي تتضمن  من الذكور واإلناث حسب املستويات التعليمية، خاصة في فعالية املرأة في املناصب القيادية

كذلك توجد اختالفات جوهرية و  القدرات املتعلقة باتخاذ القرارات، إنجاز األهداف، التعاون، والتفويض.

( من 1.12( دالة عند مستوى )3.332، 2.031) في التفاعل االجتما ي، حيث بلغت قيمة )ف( على التوالي
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راد العينة حيث أظهرت لدى أفجوهرية الباحثة اختبار شيفيه لبيان أكثر الدالالت قة، ثم استخدمت الث

 جوهريةالنتائج أنه ال توجد فروق
ً
 وعات في املستوى التعليمي لدى أفراد العينة في الدراسة.بين املجم ا

  ( من الذكور واإلناث:444ب. حسب العمر الزمني  لدى أفراد العينة )

  الفروق بين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  في عوامل الدراسة باستخدامكما بينت 

من  111لديمغرافية )العمر لدى أفراد العينة تحليل التباين لدى مجموعات الدراسة حسب املتغيرات ا

 ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في املناصب القيادية حيث بلغت  الذكور واإلناث(
ً
أن هناك فروقا

، وفي االتجاه العام نحو قيادة املرأة حيث بلغت قيمة 2.101، وفي التفاعل االجتما ي 3.121قيمة )ف( 

تكون  املجموعاتبين أي من  الثقة املؤسسة لدى( من 1.112،  وجميعها دال عند مستوى )2.890)ف( 

لتحديد  Post Hoc Comparisonsبحساب اختبار املقارنات البعدية  امت الباحثةقلصالحها  الفروق 

 جوهريةهذه الفروق، وقد أظهرت النتائج وجود فروق
ً
نحو في اتجاه العينة  ذات داللة إحصائية  ا

ا والذي متوسطه  سنة 28-22الفئة العمرية بين السلوك القيادي للمرأة في املناصب القيادية، 

الفئة العمرية من وذلك لصالح ،   33.3128حيث بلغ متوسطها حوالي 18-11والفئة العمرية 08.2028

ناصب القيادية سنة. كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه العام لعمل املرأة في امل 11-18

، وبين الفئة العمرية ما  12.1118سنة والذي متوسطها 18-11بين أفراد العينة الفئة العمرية ما بين 

 .سنة 18-11، وذلك لصالح الفئة العمرية ما بين   21.1199  والذي متوسطها 28-21بين 

  ية واالنحرافات املعيارية  في عوامل الدراسة باستخداموضح الفروق بين املتوسطات الحسابحيث ت

تحليل التباين لدى مجموعات الدراسة حسب املتغيرات الديمغرافية )نوع املؤسسة لدى أفراد العينة 

 بين أفراد العينة في اتجاههم نحو  من الذكور واإلناث( 111
ً
تفضيل املرأة  وتقبلها في أن هناك فروقا

وملعرفة بين أي من ( من الثقة، 1.10دالة عند مستوى ) 2.029لغت قيمة )ف( حيث ب إدارة العمل 

 Post Hocاملجموعات تكون الفروق  لصالحها قامت الباحثة بحساب اختبار املقارنات البعدية 

Comparisons ذات داللة إحصائية  في  ا جوهريةلتحديد هذه الفروق، وقد أظهرت النتائج وجود فروق

بين مجموعات الدراسة الذين يعملون في ، وتقبلها في إدارة العمل  فضيل املرأةنحو تالعينة اتجاه 

مجموعة الدراسة الذين يعملون في مؤسسات شبه و  1.3181 طها والذي متوس  مؤسسات حكومية

 .العينة في املؤسسات شبه الحكومية، وذلك لصالح 1.3280 حيث بلغ متوسطها حواليحكومية 
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تحليل   وضح الفروق بين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  في عوامل الدراسة باستخداموت

التباين لدى مجموعات الدراسة حسب املتغيرات الديمغرافية )عدد العاملين باملؤسسة لدى أفراد العينة 

 ذات داللة إحصائية في فعالية املرأة في املناصب القيادية حيث  من الذكور واإلناث( 111
ً
أن هناك فروقا

 .( من الثقة1.12دالة عند مستوى ) 3.12بلغت قيمة )ف( حوالي 

وسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  في عوامل الدراسة باستخدام  تحليل التباين وضح الفروق بين املتوت

لدى مجموعات الدراسة حسب املتغيرات الديمغرافية )الوظيفة التي يشغلها باملؤسسة لدى أفراد العينة 

دالة  3.923لي في التفاعل االجتما ي للمرأة في املناصب القيادية حيث بلغت قيمة )ف( حوا من الذكور( 111

 3.820حيث بلغت قيمة )ف( تفضيل املرأة  وتقبلها في إدارة العمل ( من الثقة، وكذلك في 1.12عند مستوى )

 .      ( من الثقة1.12دالة عند مستوى )

 

 مناقشة النتائج

  جنس القائدللقيادة بحسب من الذكور واإلناث املشاركون اتجاهات  .1

 لدى أفراد العينة أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن
ً
 إيجابيا

ً
نحو فعالية املرأة في املناصب  هناك اتجاها

القيادية من خالل قدرتها على إدارة املؤسسة وتفويضها للعمل، حسب نوع  املدير  القائد  في املؤسسة،  

شير النتائج إلى أن األفراد الذين هم تحت إدارة املرأة )
ُ
، يعتقدون أن املرأة 022حيث ت

ً
أكثر فعالية ( موظفا

من خالل اتخاذ املبادرة، وممارسة تطوير الذات وتطوير اآلخرين، وتحديد  وأكثر قدرة على إدارة العمل، 

تعلقة بالعمل،
ُ
  من  األهداف الخاصة بالجماعة، وحل مشكالتهم والتحليل القضايا امل

ً
وأنها أكثر تفاعال

 معهم، الناحية االجتماعية وقدرة على تقدير مشاعر العاملين وا
ً
وبناء العالقات، وقيادة لتواصل اجتماعيا

، والذي يتمثل وفي االتجاه العام نحو قيادة املرأة التغيير والتواصل القوي والهادف مع أفراد مجموعتها، 

بالصفات األساسية التي يتسم بها القادة الكبار، والتي تتمثل بالقدرة على اتخاذ املبادرات، واألمانة والصدق، 

وتحفيز اآلخرين، والقيادة محو التغيير الفعال اإليجابي، والقدرة على وصل الجماعة بالعالم الخارتي، وإلهام 

واإلبداع، وتطوير العمل من خالل األفق االستراتيجية واملبنية على التخطيط والعمل، والخبرة التقنية 

 لصالح العينة التي تحت إدارة  (312وذلك عند ُمقارنتها بالعينة التي هي تحت إدارة الرجل ) واملهنية،
ً
موظفا
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شير املرأة، 
ُ
نحو فعالية املرأة يملون لالتجاه ( 311 -( واإلناث )ن011ذكور)ن=كل من ال النتائج إلى أنكذلك ت

( موظفة. أي 311لصالح مجموعات اإلناث )دة املرأة في االتجاه العام نحو قياوكذلك  في املناصب القيادية، 

 لقيادة املرأة من الرجل مثيلها في املنصبأن اإلناث أكثر 
ً
. كما تماثل أفراد العينة من من خالل  تفضيال

الجنسين في اتجاههن نحو فعالية املرأة في أدوارها القيادية خاصة في مجال التفاعل االجتما ي وتفضيل املرأة 

ذكر في املتوسطات الحسا
ُ
بية واالنحرافات املعيارية بين وتقبلها كقائد في العمل، ولم توجد فروق إحصائية ت

 املجموعتين. 

 لدى اإلناث كمسؤول مباشر، خاصة فيما يتعلق بفعاليتها في اإلدارة  كما
ً
يتضح أن اإلناث أكثر تفضيال

أي أن  وكقائتها بالعمل، وقدرتها على التفاعل اإليجابي االجتما ي مع العاملين في املؤسسة وفي اتجاههم العام.

وهذا يتفق مع ما ذهب إليه بعض من  ارة املرأة يفضلونها بصورة أكبر من القائد الرجل.العاملين تحت إد

في مقال له املناقشات  التي جرت على صفحات الذي أشار ( Powell, 2011باول )الباحثين في دراستهم مثل 

 قي
ً
تشير األدلة  اديةاإلنترنت وصحيفة نيويورك تايمي مؤخرا حول مسألة  أن النساء يمكن أن تصنع أدورا

بصورة متزايدة على أن املرأة تميل إلى أن تكون أفضل للعمل كقائدة في مجاالت العمل في االقتصاد العالمي 

إيجلي  وكذلك  بينت بعض الدراسات األجنبية والخليجية ما يؤيد هذه النتيجة، مثل دراسة من الرجل.

(Eagly, 2007 )بين تفوق املرأة وقدرتها بشكل ملحوظ على القيام أشار في دراسته إلى أن نتائجه ت الذي

 إلى جانب الرجل، أو أنها أكثر كفاءة منه في بعض األحيان بالرغم من التحيز 
ً
بالعديد من األدوار القيادية جنبا

بالرغم من العديد من النتائج في قطر  ر إلى عدم املساواة بين الجنسين.ضدها في بعض املواقف التي تشي

شير إلى تفضيل قيادة الرجل على قيادة املرأة حيث توبعض من ال
ُ
نتائج دراسة املجلس شير بلدان العربية ت

  كمافجوة كبيرة بين الجنسين في هذا املجال، إلى وجود  (أ  3111)الغانم،   األعلى لألسرة
ُ
شير إلي أن قدرة ت

 املرأة علي تولي املناصب القيادية في املجتمع تشهد تحديات أساسية.

 في العينة من قطريين وغير قطريين املرأة القائد في املناصب القيادية املشاركين درجة تفضيل مدى .2

 بين عينة القطريين )ن= و 
ً
( 91( وعينة غير القطريين )ن= 231بينت نتائج الدراسة أن هناك فروقا

بين القطريين من جهة وغير القطريين بصفة   االتجاهات  إنيمكن القول وعليه، لصالح غير والقطريين،  

في درجة تفضيل املرأة وتقبلها في املناصب خاصة نحو موضوع املرأة في مراكي القيادة واتخاذ القرارات تختلف 

رأة ، حيث ينظرون إلى املإدارة العمل في  نظرتهم إلى الصفات األساسية للمرأة القائد فيوالتي تتمثل  القيادية

خالل التعاون معهم، وقدرتها على التغيير، والتطوير وفق أفق بعيدة املدى،  على إدارة العمل من أنها قادرة 
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 الثقة في قدرتها وخبرتها التقنية واملهنية، وتطوير اآلخرين،  وقدرتها على تحليل النتائج والقضاياكما أن لديهم 

تشكيل االتجاهات ية والتاريخية لها دور في االقتصادية واالجتماعو عوامل الثقافية لل مما ُيشير إلى أن  ، 

التي  ( Neal, Finlay &  Tansey, 2005نيلي  وفاينلي وتانس ي ) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة .وتغيرها وتطورها

أظهرت النتائج أوجه التشابه واالختالف اإلقليمية بين هذه الدول وخاصة بين دولتي الخليج ولبنان في قيم 

 لصالح املرأة في لبنان.سلطة قيادية 

حسب ، تباين في االتجاه بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بفعالية قيادة املرأة حسب املستوى التعليمي  .3

 الوظيفة التي يشغلها باملؤسسة، عدد العاملين باملؤسسة، نوع املؤسسة ، العمر الزمني

 أظهر تحليل و 
ً
بين أفراد العينة من الذكور واإلناث حسب املستويات التعليمية،  التباين أن هناك اختالفا

خاصة في فعالية املرأة في املناصب القيادية والتي تتضمن القدرات املتعلقة باتخاذ القرارات، إنجاز 

بين مجموعات  في التفاعل االجتما ي جوهرية فويض. وكذلك توجد اختالفاتاألهداف، التعاون، والت

ثير من الدراسات السابقة تشير إلى أهمية املستوى التعليمي في االتجاه ة، بالرغم من أن كجوهري الدراسة

 نحو عمل املرأة في املناصب القيادية،  
ً
 إيجابا

ً
 تبين أنكما نحو عمل املرأة حيث يتجه العاملين األكثر تعليما

 ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة 
ً
وفي التفاعل  في املناصب القياديةفعالية وكفاء املرأة هناك فروقا

مما يشير إلى  .سنة 18-11.  وفي االتجاه العام نحو قيادة املرأة، وذلك لصالح الفئة العمرية من ياالجتما 

 أفضل في الحكم على أدوار املرأة بشكل عام وفي أدوراها في املراكي العليا 
ً
أن عامل السن قد يؤدي دورا

 كما بشكل خاص. 
ً
بين أفراد العينة في اتجاههم نحو تفضيل املرأة  وتقبلها في جوهرية  أن هناك فروقا

ومجموعة الدراسة الذين مية، ي مؤسسات حكو إدارة العمل ، بين مجموعات الدراسة الذين يعملون ف

 ذات داللة إحصائية في فعالية املرأة  كما  .سسات شبه حكوميةيعملون في مؤ 
ً
في وكقائتها  أن هناك فروقا

 ب القيادياملناص
ً
حسب املتغيرات الديمغرافية )الوظيفة التي يشغلها  ، وكذلك كانت توجد فروقا

ة. ولعل ما ي للمرأة في املناصب القياديفي التفاعل االجت ن الذكور م 111باملؤسسة لدى أفراد العينة 

يث العربية من حبعض من هذه النتائج تتفق وتختلف مع الدراسات التي أجريت في العالم وفي البلدان 

 ,Avolio, 2007, American Psychologist, 62وسماتها الشخصية )قدراتها , فعالية املرأة القائد النظرة إلى

بين فعالية املرأة وسماتها الشخصية، والذي  عدم التكامل هناك أن   Avolio أفاليو  ( حيث يعتقد33–25

ج لفعالية القيادة ثم درجة النسبية للسمات التي ينشأ من خالل تطوير تكاملي لسمة السلوك األنموذقد 

يؤيد و  ،تصف القائد )الجنس، والذكاء، والشخصية( والسلوكيات )التغيير في بنية القائد، وبناء الشخصية
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من  (Derue; Nahrgang; Wellman & Humphrey,2011)ديرو، نارجانج، وملن، وهمفري ذلك كل من 

ة القائد )فعالية القائد، وأداء املجموعة، الرضا الوظيفي، ورضا معايير لقياس فعالي 1خالل تحديد 

العاملة وخاصة   ما سبق، في أن املرأة (Eagly, 2007إيجلي )نتائج دراسة  وتعارض العاملين عن القائد(. 

بدأ دورها يظهر  بشكل متزايد ميودة باملهارات املمتازة للقيادة أكثر من نظرائها الرجال، في األدوار القيادية 

أن الناس يفضلون الذكور القادة أكثر من  بالرغم منخاصة في أساليب القيادة  واألداء الفعال كقائد. 

هم من الرجال، اإلناث، وأنهم يعتقدون أن الصعب على النساء أن يصبحوا قادة ناجحين مقارنة بنظرائ

تفوق املرأة وقدرتها بشكل ملحوظ على  بالرغم من خاصة في األدوار القيادية التي يهيمن عليها الذكور. 

 إلى جانب الرجل، أو أنها أكثر كفاءة منه في بعض األحيان بالرغم 
ً
القيام بالعديد من األدوار القيادية جنبا

عدم املساواة بين الجنسين. وهذا يتفق مع ما ناقشه من التحيز ضدها في بعض املواقف التي تشير إلى 

ويؤيد ذلك  .في دراسة  نظرية االنسجام حول أدوار القيادات النسائية (Eagly & Karau, 2002)إيجلي وكارو 

ولعل االتجاه نحو الصورة النمطية للمرأة تدفع  Stewart-Thomas) 3101(اس يوارت تومستلكل من 

 تقييمهم لدور املرأة في املراكي األعلى نظرة ُمتحيزة، وهذا ما أيدته نتائج دراسة كل بالعديد من األفراد إلى 

 ,Vinkenburg,  van Engen,  Eaglyمن فينكبيرج وفان انجن و ايجلي وحوهانسن اس تي وميري )

Johannesen-ST, Mary, 2011  ) عائقا  دم التدخلالقوالب النمطية حول أساليب القيادة، وعفي أن

 صول املرأة إلى املناصب القيادية في املنظمات. لو 

في مختلف القطاعات وكذلك على مستوى الدول األجنبية  ات التي تواجه النساءالتحديولعل  ذلك يمثل أكير  

دون أن يكون هناك في مكان العمل،  والقيام بأدوار قياديةالتوافق في أعمالهم، يهم لتحقيق والعربية في سع

على القيام باألدوار  املنظور االجتما ي والهيكلية االجتماعية، والحالة النفسية لألفراد،و  الجنسنوع تأثير ل

النتائج إلى أن التمثيل النسبي للرجال والنساء في مجموعة عمل، يؤثر بشكل كبير عديد من  وتشير  القيادية. 

في أداء املهمة، خاصة  لدى الفريق في توجه األفراد نحو نوع الجنس، وتكون مردوداته ملحوظة بشكل كبير 

 الذي سوف ينجي هذه املهمة، جنبا إلى جانب مستوى السلوك القيادي.
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  واملوظفات املوظفين املرأة والقيادة في الجزائر: دراسة مسحية حول تصورات

 

 

 1أ.د بوسنه محمود

 أ. عيمر مراد2

 مقدمة

تخطيط بناء و في  املعاصرةالدول  هاعلى خصائصتعتمد  األساسية التيقاعدة ال البشري  العنصريمثل 

موضوع  صلب في من املناصب القيادية مسألة املرأة مسألة تمكين وتعتبر املستدامة. مشاريع التنمية

 تجاوز  على تعمل مختلف الدول  املنظور، هذا في إطار. وامل البشري والتنميةالعالعالقة الجدلية بين 

 والقانونية واالجتماعية اإلنسانية) في مختلف الجوانب املرأة ترقية تعترض التي واملعوقات العراقيل

 مراكز إلى والوصول بصورة واسعة  العامة الحياة في املشاركة من تمكينهاوبالتالي  (ةوالسياسي واالقتصادية

 والعمل التعليم فرص وفي القانون  أمام الجنسين بين ملساواةتحقيق ا من أجلوهذا  القرار؛ صنع

 .االجتماعية والخدمات

 

كثرة قوة املنافسة و هو باملجتمعات الحديثة املختلفة نظمات واقع امل يميز ما وتجدر اإلشارة إلى أن 

قادرين على بناء بارعين و من أكبر التحديات التي تواجه هذه املنظمات هو إيجاد قادة و ، التحديات

 جعلهم يتبنون تألتباع و ا يز حفبت تسمح، بحيث لبقاءالالزم لالنجاح تضمن تحقيق  استراتيجيةت اتصور 

ستدعي إن مثل هذه الوضعية ت. نفي امليدافعليا ا الوصول إليهويضحون من أجل  األهداف املسطرة

في  املوجودين الجنسين( كال على مجموع األفراد ) ،املتميزين االعتماد في البحث عن هؤالء القادة ضرورة

في عمليتي االستغالل األمثل   ماستغالله؛ حيث يجب  العاليةاملهارات والقدرات  والذين لديهماملجتمع 

هؤالء فإذا كان صنف  االستجابة بصورة مناسبة ملثل هذا التحدي. تكون حتى وهذا التعيين والترقية، 

املجتمع  نصف(، فإن إهمال 6002) Tierneyكما يشير تيرني   ،ملة نادرة على العمومع  الفعالين القادة 

 .صعوبةدا و يادية  ال يزيد األمر إال تعقعند االختيار والترقية للمناصب القي

                                                           
 2تكوين عمل، وأستاذ التعليم العالي بجامعة الجزائر –مدير مخبر: تربية   -1 

 2تكوين عمل، وأستاذ مشارك بجامعة الجزائر –باحث بمخبر: تربية   -2 

 



2 
 

 : بالدراسة والتحليل سنتناول في هذه الدراسة نقطتين أساسيتين

، حيث سنعمل على في البلدان العربية القيادة النسويةإشكالية التوجهات الحالية فيما يخص  -

مع التركيز البلدان هذه تقديم بعض املعطيات حول مدى تواجد املرأة في املناصب القيادية في 

ومن أجل حصر أسباب هذا الغربية. العربية و البلدان تقديم بعض املقارنات مع و على الجزائر 

سنعمل منها،  اليوالذي يتميز بوجود نسب ضعيفة للمرأة في املناصب القيادية خاصة العالواقع 

 األسباب.حول على عرض وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت هذه الظاهرة وقدمت تأمالت 

تصورات املوظفين واملوظفات من مختلف املستويات املهنية، أي من نتائج دراسة ميدانية حول  -

  .إلى املدير العام، حول القيادة النسوية بالجزائر املوظف

 

 1- القيادة والجندر3: التوجهات الحالية

مختلف الهيئات الحكومية والجمعوية، الدولية منها واملحلية خالل النصف الثاني من القرن لت ذب

املاض ي وبداية هذا القرن،  جهودا كبيرة لترقية دور ومكانة املرأة في املجتمع، وهذا إيمانا منها بقدراتها 

مساهمات نصف املجتمع. ويمكننا أن نقول بأنه تم قطع وبأن عجلة التنمية  ال يمكن أن تستغني عن 

أشواطا هامة في مختلف امليادين ؛ وذلك بفضل اعتماد العديد من القوانين واإلجراءات الهادفة إلى 

القضاء على التمييز بين الجنسين، وتمكين اإلناث من التعليم والصحة والعمل والسياسية.... ترى ما هي 

  حقائق الواقع؟

إن ما يميز وضعية املرأة في العالم هو التحسن الكبير الذي عرفته : في امليدان التربوي واالقتصاديأوال : 

( يشير بوضوح إلى أن 6000) 4ملؤشر الفروق بين الجنسينفي ميدان التربية والتعليم. فالتقرير الشامل 

ما يخص املؤشر الفرعي لألداء مختلف مناطق العالم، خاصة املتقدمة منها، حققت  مستويات عالية في

تسبق فقط منطقة  إذ التربوي حيث تقترب من الواحد. فالبلدان العربية رغم أنها تأتي في نهاية الترتيب،

، أي أن معدل التناسب فيما بين اإلناث (0، الشكل )0.0جنوب الساحل ألفريقيا، تجاوز مؤشرها 

 والذكور في مختلف مستويات التعليم متقارب جدا.

في العديد  نسب الذكور وفي نفس االتجاه نجد نسب اإلناث املتخرجات بشهادات جامعية أصبحت تفوق 

بين  )6002)يذهب تقرير اللجنة األوروبية حول املساواة  مثال، . ففي االتحاد األوربيمن مناطق العالم

                                                           
 النوع االجتماعي -3 

4 -The global gender gap report 
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 سنة( %90.2في املائة )تجاوز الخمسين الجنسين إلى أن نسبة املتخرجات من التعليم العالي )الجامعة( 

نتائج متشابهة فيما يخص خريجي في العديد من البلدان العربية  ه تم تسجيل، مع العلم أن6002

وصلت نسبة اإلناث تأكيدا لهذا املسار، (. و 6002 5فهيمي ومقدم -، رودي6000) بوسنه الجامعات 

وباإلضافة إلى هذا األداء العالي   .6000في سنة   %296املتخرجات من التعليم العالي في الجزائر إلى 

عدد النساء اللواتي يتابعن الدراسة والتدريب في ميدان  لإلناث في التحصيل بمختلف املستويات، نجد

اإلدارة واألعمال أرتفع في البلدان العربية إلى مستويات عالية غير مسبوقة مع نهاية التسعينات من 

نذكر منها على سبيل حول هذا املوضوع، د من التقارير وهذا حسب ما أوضحته العدي القرن املاض ي

 .7(6002)عن فينلي ونيل ،   ILO 1998, Salloum 2003, UNDP 2002 املثال

على هذه املعطيات هو ما تأثير هذه اإلنجازات في التحصيل العلمي  اإن السؤال الذي يطرح نفسه بناء

 ؟ )املناصب القيادية( العليا اتاملسؤولي مناصبوخاصة في في عالم الشغل  تهاعلى مكانللمرأة 

 

 

Source: Global Gender Gap Index 2010 

 التربوي حسب مختلف مناطق العالم لألداء( املؤشر الفرعي 1الشكل )

 

                                                           
5 - Roudi-Fahimi and Moghadam 
6 - Bilan Statistiques, MESRS – Algérie (2011) 
7 - Finlay and Neal (2007) 
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ة في سلم القياد صعدناكما يلي: كلما على العموم هي فيما يخص القيادة العالم  املرأة فيإن وضعية 

النساء القائدات قد تضاعف في الثالثين سنة األخيرة  أن عدد. مع العلم نسبتهنكلما قلت تجاه الهرم 

ر ثوأ بوسلنا  يوضح فمثال نسبتهن تبقى ضعيفة.  لكن 
ْ
يشغلن  ( بأنه رغم أن النساء6002) 8ماتوش ت

فقط من  % 9من مجموع املناصب القيادية في الواليات املتحدة األمريكية، إال أنهن يمثلن  22%

ونفس الوضعية  موجودة بهذا البلد.شركة  900كبر أل Chief executive Officer ء التنفيذيينالرؤسا

تتعدى  ال نسبتهن إال أن من مجموع املناصب القيادية  %20حيث يمثلن حوالي ،روبانجدها في أو تقريبا 

منظمة وفي هذا االتجاه يشير تقرير  .شركة أوروبية 90تنفيذي بالنسبة ألكبرالرئيس ال في منصب (2%)

من القوة العاملة في أوروبا، ومع ذلك  %59املرأة أصبحت تمثل  بأن 9(DICW)النساء املديرات العامليات 

عندما يتعلق األمر بعضوية مجالس املديرين للشركات، وتنخفض هذه  %00.2فهي ال تمثل سوى 

  .10في منطقة أسيا واملحيط الهادي %2.9في أمريكا )الشمالية والجنوبية( وإلى  %2.2النسبة إلى 

فإذا كان الوضع في البلدان املتطورة والتي كانت سباقة في اتخاد عدة إجراءات من أجل تحقيق عملية 

 وضعبين الجنسين، فإن ال ةتمكين املرأة من مختلف املجاالت، مازال بعيدا عن طموحات مبدأ املساوا

ال يتناسب ال مع عددهن وال مع املستوى كونه لبطبيعة الحال، يبقى أصعب لنساء العربيات بالنسبة ل

غير  نتها، وكفاءر نتيجة هيمنة الذكو  ةه. فمشاركتهن في االقتصاد محدوداالعلمي واألداء املنهي الذي بلغن

وذلك راجع لعدة عوامل وأنماط سائدة مرتبطة بالثقافة العربية التي تتميز  األمثل،مستغلة بالشكل 

ن الشيامال ودستاكاساباك( والسلطةنمط أبوي للقيادة د الدراسات بذكورية مرتفعة و حسب عدي

ن استغالل إلى أ (2002) (AHDR) العربي حول التنمية البشرية تقرير الي هذا اإلطار يشير وف. (600011

  العالم.كفاءات املرأة العربية في امليادين االقتصادية والسياسية يبقى األضعف على مستوى 

ومن أجل تقديم تدقيقات ومعلومات أوسع حول نوعية العالقة بين التقدم الحاصل في مجال التعليم 

 (. 0الجدول املوالي )ومكانة املرأة في عالم الشغل، نقدم بعض املؤشرات فيما يخص الجزائر في 

مشاركة  اإلناث في مجاالت  التربية، الخاصة بؤشرات التناسب لبعض من املمعدل  (1ول )دالج

 6010 - 6002 االقتصاد لسنوات 

 

                                                           
8 - Peus and Traut-Mattausch (2007) 
9 - Corporate Women Directors International 
10  -World Bank Gender Statistics Database, available at: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-

statistics   
11 Kabasakal and dastmalchian  (2002). 
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بالنسبة للسنوات املوالية تناسب اإلناث إلى الذكور   

 فيما يخص مؤشرات التربية واالقتصاد 

 

 

 املؤشر 6002 6002 6002 6002 6010

التسجيل في الطور  0,98 0,98 0,98 0,98 0,99

 االبتدائي

التسجيل في الطور  1,05 1,05 1,06 1,06 1,06

 املتوسط

لثالتسجيل في الطور الثا 1,08 1,37 1,26 1,40 1,40  

 اإلطارات السامية و املدراء 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

 في القطاع االقتصادي

      Source : The global gender gap report (2010) 

 

امليدان االقتصادي ما زال في بأن وضع املرأة في املناصب القيادية   ( تبين0)إن النتائج املعلنة في الجدول 

وهذا رغم األداء العالي للمرأة في امليدان التربوي. مع العلم أن نسبة النساء العامالت من ( %9ضعيفا  )

مقارنة  %05.6سنة فما فوق حتى سن التقاعد( يقدر فقط بـ  09العمل )مجموع النساء القادرين على 

 .12بالنسبة للذكور  % 29.2مع 

في ميدان التحصيل التربوي  ةالنجاحات التي حققتها املرأة الجزائرياإلشارة إلى أن  من املهمإال انه 

  .(6)، الجدول مساهماتهن في سوق العملنوعية على  إيجابيا تانعكس والعلمي قد

 

 بنية مناصب العمل حسب الجنس و أصناف املهن( 6)الجدول 

 

 املجموع

 

 

 الذكور 

% 

 اإلناث

% 

 أصناف املهن

 املدراء، اإلطارات و املسيرون 7.2 92.8 100

                                                           
12 - ONS (2011) : enquête de l’emploi , Alger  
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100 59.0 41.0 
 املهن الفكرية والعلمية

 

100 69.0 31.0 
 املهن الوسيطة

 

100 58.0 42.0 
 املوظفون اإلداريون 

 

100 92.2 7.8 
 عمال قطاع الخدمات، التجار و الباعة

 

100 93.2 6.8 
 عمال قطاع الزراعة و الصيد البحري 

 

100 78.7 21.3 
 املهن املؤهلة في الصناعة و الحرف 

 

100 99.2 0.8 
املاكينات وعمال التجميع و سائق  

 

100 91.0 9.0 
 املهن األولية

 

100 93.9 6.1 
 مهن غير معرفة

 

100 84.9 15.1 
 املجموع

 

Source : Enquête emploi, ONS (2011)        

 

 

نسبة النساء العامالت بدون ( تخبرنا بأن 6000)إن البيانات املقدمة من طرف املكتب الوطني لإلحصاء 

واملتخرجات  % 35أما املتخرجات من معاهد التكوين املنهي فنسبتهن تصل إلى      5.9%شهادة ال يتعدى
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نسبة النساء اللواتي يمتهن مهنا فكرية  (6). ولهذا نجد في الجدول % 59.8من الجامعات تصل إلى 

لكن رغم هذه النسبة العالية فإنها لم تؤد و من مجموع الشاغلين لهذه املناصب،  % 50وعلمية يقدر بـ 

ء فقط يعملن في هذه املناصب من النسا % 0.2إلى تحسين تواجدهن في املراكز القيادية ، حيث نجد 

 . (6، الجدول )نيواملسير  من مجموع املدراء واإلطارات العليا % 2.6وهو ما يمثل 

إن الوضع في امليدان السياس ي هو اآلخر عرف تحسينات معتبرة بالنظر إلى  في امليدان السياس ي:انيا : ث

لم يكن لديها الحق  0020ما كانت عليه األوضاع قبل قرن من الزمن. يجب التذكير بأن املرأة قبل سنة 

تحصلت على حق التصويت في أكثر من  0225في التصويت في أي بقعة من العالم، ومع حلول سنة 

. مع العلم أن مجموعة من بلدان الخليج لحقت بالركب مؤخرا وشملت كل من عمان نمن البلدا 22%

 .6002وقطر واإلمارات العربية في سنة  6009والكويت في سنة  6002في سنة 

إن هذه الديناميكية في الحياة السياسية أدت إلى ارتفاع نسبة مشاركة املرأة من حيث التصويت 

ى مقاعد في غرف البرملان وهذا في مختلف البلدان.  ولكن رغم عملية التمكين والترشح والحصول عل

هرم السلطة، مثل املستشارة األملانية انجيال ميركيل وروسيف ديلماء إلى هذه ورغم ارتقاء بعض النساء 

الفات فقط من املشرعين في العالم اليوم من النساء، مع اخت  %60في البرازيل، فإننا مازلنا نجد حوالي 

 (.   2، )الجدول  13هامة بين مختلف املناطق في العالم

 تصنيف مناطق العالم حسب تمثيل املرأة في الغرفة السفلى للتشريع  (2)الجدول 

 

 متوسط نسب البرملانيات في الغرفة السفلى 

 countries  Nordic 56% بلدان الشمال

 %62.2 أمريكا 

 %60.2 أوروبا بدون دول الشمال

 %00.5 أسيا

 %09.2 البلدان العربية

 %06.2 املحيط الهادي

3le 26/2/201  e/world.htm-http://www.ipu.org/wmn  :Source 

on the basis of  Parliamentary Union-InterThe data in the table has been compiled by the 

February 2013. stinformation provided by National Parliaments by 1 

                                                           
13- Women in parliaments: world and regional average  

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.ipu.org/english/Whatipu.htm
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 منطقةأن منطقة البلدان العربية تأتي مرة أخرى في ذيل الترتيب وهذا قبل  (2)يتضح لنا من الجدول 

ت بعض املجتمعات إلى سن ألجمتوازنة ومن اجل تجاوز هذه الوضعية الغير فقط. الهادي املحيط 

قوانين تحدد فيها كوطة للنساء في مختلف االنتخابات وهذا من أجل تمكين املرأة من مشاركة معتبرة في 

كانت واضحة حيث  .  إن نتائج هذه السياسة في الجزائر 14(6600القيادة التشريعية، مثال الجزائر في )

أحسن من املتوسط  وأصبحت بذلك %20إلى  %0ارتفعت نسبة النساء في البرملان )الغرفة السفلى( من 

 .(5)، الجدول العالمي

 عدد النساء في مختلف املجالس الوطنية )البرملان( الجزائرية(5)الجدول 

 1226وهذا مند استرجاع االستقالل في سنة               

 

 السنة التسمية
عدد 

 النواب

 منهم النساء

 09  1964-1962 املجلس االستشاري 

 02  1965-1964 املجلس الوطني

 1977-1982 200 10 (APN) املجلس الشعبي الوطني األول 

 1982-1987 200 05  (APN)املجلس الشعبي الوطني الثاني 

 1987-1992 200 07  (APN)املجلس الشعبي الوطني الثالث 

 1992-1994  06 (CNT)املجلس الوطني االنتقالي 

 1994-1997  12 (CNT)املجلس الوطني االنتقالي 

 1997-2002 200 13 (APN)املجلس الشعبي الوطني الرابع 

 2002-2007 200 25 ( APN) املجلس الشعبي الوطني الخامس 

 2007-2012 200 31 (APN) املجلس الشعبي الوطني السادس 

 2012-2017 526 146 (APN) املجلس الشعبي الوطني السابع 

 بةخجالس فهي غير منتأما باقي امل ةنتخبالوحيدة املهيئة ال الوطني الشعبي املجلسمالحظة: 

والسؤال الذي يمكن طرحه اآلن هو هل عملية تمكين املرأة من املناصب القيادية العليا تعود بالفوائد  

 على املنظمات واملجتمعات التي تتبع مثل هذه السياسة؟ سنتناول هذه النقطة بالتحليل فيما سيأتي.

                                                           
 المنتخبة  السلمجا  في  المرأة تمثيل  حظوظ  توسيع  كيفيات  يحدد    2012يناير  22  في  مؤرخ   22 - 00  رقم  عضويال  قانونال -14 
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  املناصب القياديةفي  دري الجن  التنوع فوائد -6

مستوى  فيالتنوع الجندري تعتمد على أن أداء املنظمات التي  إلىالدراسات من عديد تذهب نتائج ال

املتوفرة لديها   ةتفوق على تلك املنظمات التي ال تستغل الطاقات القيادية النسويت ،القيادةمناصب 

العالقة بين مؤشرات  حول   (2003) 15وجماعته دتر إلرهادراسة  بينت نتائج حيثاالستغالل األمثل. 

ندري التنوع الثقافي والج إلى أنشركة أمريكية  062فيقتصادية عديدة وتمثيل النساء واألقليات أداء ا

  مؤشرات األداء.كل تأثير ايجابي على  لديه

شركة أوروبية  02 واألداء لـ في قمة هرم اإلدارةدري نوع الجنحول العالقة بين التأخرى  في دراسة و  

 املنظماتإلى أن  الباحثون  توصل امليدان،في نفس  أخرى تنشط منظمات معدل أداء مع قارنة وهذا بامل

في اتخاذ القرار  أوسع ونفوذا سلطة وتمنحهن في املراكز القيادية فرصا أكبر للتواجد النساء تعطي التي 

العائد  -املوالية : ؤشرات امل فيما يخص هذاو حققت نتائج أحسن من املعدل املسجل في مجال النشاط 

مقابل  11,1%) الفوائد والضرائبدفع األرباح قبل  -،  (10,3%مقابل  11,4%حقوق املساهمين )على 

فيما بين في الفترة املمتدة  إن هذه النتائج كانت. ( 47%مقابل  64%سهم )سعر األ و نمو  -، (%5,8

     . 16 )2007ماكينزي  ر تقري)  6002-6009

على أداء  ى القيادةااليجابي للتواجد النسوي على مستو التأثير لنا تفسر يمكن أن األسباب التي  إن

يشير إلى ندرة القادة  ،17وجماعته( دتر إرها ) عن Burke (6000)بورك  نجد فمثال عديدة.  املنظمات

عن القيادات ع مجال بحثها يتوسلتحقيق فعاليتها العمل على يستوجب على املنظمات  والذي ،الناجحين

على ضرورة  Selby (6000) سيلبي تلح. و املجال التقليدي للمواهب الرجالية يتعدالفعالة، وبالتالي 

تشكيل إن ايجابي على نوعية القرارات املتخذة.  تواجد النساء في املراكز القيادية ملا لتواجدهن من تأثير 

يجب أن  ،Mahis (6000) ماهيز غيرهما مثل و  هذين الباحثين، حسب في املنظمات اإلدارةمجالس 

. تتعامل معها هذه املنظماتة وكذا قاعدة الزبائن التي البشري واردامليعكس التنوع املوجود على مستوى 

فتواجد العنصر النسوي بما يمثله من قيم واتجاهات وما يملكه من استعدادات ومهارات مكملة لتلك 

عالقات مع ربط مما يساعدها على  ،عن املنظمةوجذابة يعطي حتما صورة مغايرة  ،التي يملكها الرجل

  .وجماعته( إرهادتجديدة ) عن  قواعد زبائن

                                                           
15- Erhardt et al (2003) 
16 - Report McKinsey (2007) 
17 - Erhardt et al (op.ct) 
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بناء على ما سبق يتضح لنا أنه رغم وجود فوائد يمكن أن تستفيد منها املنظمات واملجتمع عموما من 

تمكين املرأة من املناصب القيادية إال أن الواقع يعلن لنا صراحة بأن تواجدها في هذه املناصب ضعيف 

أسوء يبقى وسيبقى كذلك في املنظور القريب وهذا سواء في البلدان العربية أو الغربية، لكن الوضع 

بطبيعة الحال في األولى؟ سنقدم في النقطة املوالية التفسيرات املطروحة للنقاش حول أسباب هذه 

  الظاهرة.

 

 

  العوامل املعيقة لتولي املرأة للمناصب القيادية -3

على لدراسات التي أجريت في ثقافات مختلفة بناء على مراجعته ل( 6000)18ومولدنهاور  ينكتون ويثيشير 

ثوأ بوس . ويقدم لناتقييمها ونمطهاو فعاليتها و فيما يخص القيادة  بالجنس مرتبط تمييز  وجود ر 
ْ
 ت

 على أنها تمثل أهم األسباب وراء هذه الوضعية، نذكرها فيما يلي :العوامل  من  مجموعة 19ماتوش

 ، أن النساء يستثمرن أقل في تطوير قدراتهن وبالتالي فهن أقل تقدما في الهرم القياديباالعتقاد  -0

 ،ين مقارنة بقدرات وأداء الذكور سلبية نظرة النساء إلى قدراتهن وأدائهن واعتبارهما ناقص -6

  .لعملهن اكونهن أقل ارتباطا ووالء  -2

كونهن متشائمات فيما يخص عامل آخر نفس ي يتصل ب Al-shammari   (1994 )الشمري  ويضيف

األداء وإجراءات الترقية في تقييم وكذلك  ،موضوعية وإنصاف إجراءات اختيار وتوظيف املدراء

 .املنظمات

ورغم أن هذه العوامل قد تشكل تفسيرا لنقص عدد النساء في املراكز القيادية العليا ، إال أنها تبقى 

يتجاوزن الذكور  اإلناث أن  شير مثال إلىخاصة وأن اإلحصائيات ت ،ها ميدانياافتراضات يجب التأكد من

  .اإلحرازات في مختلف املستويات العلمية من حيث

املرأة  ءوحسب املعطيات والنتائج املتوفرة يمكننا أن نقول بأن أهم املعيقات التي تقف فعال أمام تبو

 ن:ان أساسيتاملناصب قيادية هما معضلت

                                                           
18 -Weathington and Moldenhauer (2008) 
19- Peus and Traut-Mattausch (Op.cit)  
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 النجاح املنهي ومتطلبات الحياة األسريةمتطلبات لة التوفيق بين عضم -أ

اكبر املعيقات  إحدى   ،النجاح املنهي ومتطلبات الحياة األسريةمتطلبات لة التوفيق بين عضم تعتبر 

 لجهد والوقت والعمل خارج أوقاتواتتطلب الكثير من التضحيات التي قيادية اللنجاح املرأة في املهام 

، وفي املقابل نجد األسرة هي األخرى ي أماكن بعيدةلساعات طويلة وربما الترحال والتعيين فالعمل 

 دل التقرير حول  مثال ففي أمريكا  .هو السبيل إلى التوفيق بينهماواملشكل  تتطلب الكثير من التضحيات

يصبح للنساء  على أن الفجوة بين الجنسين تتضاعف عندما 6002ـسنة املساواة بين الرجال والنساء ل

نوعية اختالف في مما يدل على  ،نسبة الرجال تزيد وفي املقابلنسبتهن تنخفض  ، حيث أنأوالد

 هأنعلى  (2000) 20لهيلويث دلت دراسةو  كل طرف. كل طرف واملفضلة من املسؤوليات امللقاة على عاتق 

اجر ى من النساء املتحصالت عل %52النساء في السلم القيادي كلما قل عدد األوالد لديهن ) تقتكلما ار 

وفي نفس االتجاه دون أوالد بينما العكس صحيح بالنسبة للرجال(.  يعشن دوالر للعام 000.000اكبر من 

عدد النساء بعد  فيكبيرا انخفاضا يعرف سوق العمل في الكويت مثال أن  (0220شاه والقدوس ي ) وجد 

  .منهن يقدر بضعف نسبة املتزوجات 22 -69الزواج، فمشاركة النساء العازيات في سن 

 

ملتطلبات  ةاملرأة الغير مناسبوقدرات التصورات السلبية حول خصائص القيم و معضلة  -ب

ان الفجوة الكبيرة ب، (6002)تقرير معهد ماكنس ي  بالنسبة لهذه املعضلة يوضح :املناصب القيادية

تمثيل النساء والرجال في املناصب القيادية ال يمكن سدها باالعتماد فقط على رفع عدد  املوجودة بين

عدد ، وذلك ألن ارتفاع النساء املتمدرسات في كل املراحل الدراسية واملتخرجات من املعاهد والجامعات

 ي اسبانيا مثال املناصب القيادية. فف من كين املرأةتأثير بسيط على تمليس لديه إال الجامعيات  إلناثا

في  %5 ـمقارنة ب %0عن  6029سنة زيد نسبتهن في ت أنال ينتظر  ، فإنهورغم الجهود الكبيرة التي تبذل

 MBAفي برامج  النساء لمجهودات التي تبدل في فرنسا لرفع عددنفس الش يء بالنسبة ل. و  6009

فقط  مع   % 02الى  %0ات من رفع نسبة النساء القائد، والتي تهدف إلى املختصة في تكوين املدراء

 . 6029 حلول سنة

الذهنيات التقليدية السلبية في تغيير إن تغيير الواقع الحالي للمرأة في املناصب القيادية يتطلب بالضرورة 

، أملانيا، بريطانيا، ور واإلناث في خمس بلدان )الصينففي دراسة للذك تجاه القدرات القيادية للنساء.

إيجابية قوية رتباطات وجد اته أنب Schein et al. (1996)وجماعته شاينأشار ( املتحدة الياتوالو اليابان 

الرجال بالنسبة لكل من  هذاو  الخمس، ووصف القادة بالنسبة لكل البلدان بين وصف الرجالجدا 
                                                           
20 - Hewlett S.A (2000) 
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فوجدوها تقترب من االرتباطات بين وصف النساء ووصف القادة  ما قيمةأ سواء.حد  والنساء على

أن بينوا بكما  ت.املفحوصاعند النساء غير دالة ضعيفة إيجابية ولكن ، و عند الذكور املفحوصينالصفر 

كلما وجدت بعض الذكورية  ةاالرتباطات ، فكلما قلهذه ملتغير مستوى ذكورية املجتمع تأثير على 

استنادا   (2002)21ايغلي و كارو . وفي هذا اإلطار يناقش خصائص األنوثة في ملمح القادة الناجحين

دور  انسجام بيناألفراد بأنه ال يوجد إدراك حالة أن ( theory congruity Role) نظرية انسجام األدوار ل

إدراك املرأة على أنها أقل قدرة من  -أ  القائد ِيؤدي إلى نوعين من األحكام املسبقة و دور الطبيعي  املرأة

هو ما و تقييم السلوك القيادي سلبيا عندما يصدر عن امرأة.  -الرجال على تولي مناصب القيادة، ب

 يجعل من الصعب جدا بالنسبة للنساء أن يصبحن قائدات أو أن ينجحن في مهامهن.

وذلك ألنها  .ت لتولي النساء للمراكز القياديةاالجتماعية هي أكبر املعيقا التصوراتالقيم و ولهذا فإن 

، كل جنسلات حول األدوار املالئمة للتغير ومكلفة للتطور. فاالعتقادات موجودة في كل املجتمع مقاومة

املنوط  تناسب الدور إذ ينتظر من الرجال والنساء أن يكتسبوا  ويطوروا خصائص وسلوكات  ومهارات 

دة ما ال يعترف بهم ، بينما ال تتقبل فكرة تقمص جنس ما ألدوار الجنس األخر أو النجاح فيها، لذا عا

نجاحاتها االنتقاص من حدث و تولته فعادة ما يتم دور رجالي، وإذا ما تقليديا للمرأة بدور القيادة كونه 

 تعمل على إبعاد العقبات من طريقها. خارجيةأو مساعدات ألياٍد أو ربطها بعوامل خارجية كالحظ 

 

العموم هامة من  ىتهم املجتمع تعتبر علحول مختلف القضايا التي ولهذا فإن دراسة تصورات األفراد 

وذلك ألنها .  في تحديد كيفية التعامل مع هذه القضايا نااستراتيجية وتنظيمية، حيث تفيد ،عدة جوانب

التي فهم طبيعة التغييرات على مستوى القيم واالتجاهات، فيما يخص هذه القضايا،  و تساعد على 

الزمن. إن هذا البحث يندرج ضمن هذا املسعى مع املحيط ومع تحدت نتيجة تفاعالت متعددة لألفراد 

 لقيادة النسوية.حول احيث نتناول بالدراسة تصورات املوظفين واملوظفات 

 منهجية البحث -4

لطبيعة ويعتبر هذا املنهج مناسب اعتمدنا في  تصميم العمل امليداني لهذه الدراسة على املنهج الوصفي. 

تحديد تصورات املوظفين ا بتحقيق األهداف املحددة والتي ترمي أساسا إلى هذا البحث حيث يسمح لن

 القيادة النسوية. فيما يخصواملوظفات 

 إشكالية البحث -4.1

                                                           
21 - Eagly and Karau (2002)  
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في املناصب املرأة هام يتصل بمدى قبول موضوع األفراد حول تصورات هذا البحث بالدراسة يتناول 

إن موضوع القيادة  ختلفة.امل االقتصاديةاملجتمع ؤسسات بممن طرف املوظفين واملوظفات القيادية 

واعتبار األمر  ةماتالمن املوافقة  ،هحولاألفراد  تصوراتمازال يعرف تفاوتات فيما يخص النسوية 

جدا إلى املعارضة التامة واعتبار هذه العملية مخالفة لطبيعة املرأة الفسيولوجية والنفسية  اطبيعي

الثقافي فإن الواقع  ،في مختلف املجتمعات ،هو الوضع بصورة عامةفإذا كان هذا واالجتماعية. 

فيرجينيا حيث أن مقولة  ،املعارضةإلى تأكيد أكثر في البلدان العربية يميل والسياس ي واالجتماعي واملنهي 

سواء في الثقافية   جد ما يبررهات في ذكر"فكر نفكر في قائد ملشهورة "عندما نا  cheinSVirginia 22شين

الذكور يتفوقون على تعتبر  والتي،  في نظرتها إلى الجنسين ةاملتحيز  العربية بالبلدانوالعادات التقليدية 

املخاطرة القدرة على و  قويةاإلناث في العديد من الصفات املطلوبة في املناصب العليا مثل اإلرادة ال

تعمل بصورة مباشرة أو غير والتي  هنية امل-جتماعيةال ا مارساتأو في بعض املوالشجاعة والثقة بالنفس...

 ملناصب القيادية. والتعيين في امباشرة على إبعاد املرأة من عملية االختيار 

  يلي: ما هيلهذا البحث  ةالعام تإن التساؤال 

 ؟  تصورات املوظفين واملوظفات )مختلف املستويات املهنية( حول القيادة النسويةطبيعة هي ما  -

 املرتبطة بالقيادة ؟  الصفات بعضفيما يخص  املرأةبماذا تتسم  -

 هل املرأة أحسن من الرجال في بعض الصفات القيادية؟ -

  فرضيات البحث -4.6

 من النقاط مجموعةفيما يخص في الجزائر  ومالحظات عامة حول الواقعمعطيات نقدم فيما يلي 

  :املتصلة بموضوع مكانة املرأة في املجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 ،مع الزمن مستمر إيجابي يشير إلى تطور  ملناصب القياديةاتولي املرأة الحالي بالنسبة لواقع الإن  -

إلى ؤدي يس 23في الجوانب التشريعية  والسياسيةالذي حصل تحسن وباإلضافة إلى ذلك فإن ال

في الحياة العامة  ،كل املستويات في تهامشاركوبالتالي  في مختلف املناصب، لمرأةأكثر لتمكين 

 .للمجتمع

                                                           
22- Schein V (1073) : The relationship between sex-role stereotypes and requisite management characteristics, 
journal of applied psychology vol. 57, p 95-100  

  الخاصة باألسرة، باالنتخابات، بعالقات العمل... حيث أهتمت ةمجموعة من القوانين بالنسبة إلى العدة التشريعيتعديالت هامة في  -

  23 هذه القوانين  بتدعيم مكانة ودور المرأة.  
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القرن املاض ي، مند النصف الثاني من ثمانينات  ر الديناميكية االجتماعية التي عرفتها الجزائإن  -

 .بانفتاح املجتمع على مفاهيم املواطنة واملساواة بين الجنسين وحرية التعبيرت تميز 

/أو لتأثيرات املدنية الحديثة عن طريق التفاعل مع و ،املستمر ملختلف فئات املجتمعتعرض الإن  -

 :، مثالاستخدام مجموعة من الوسائط

 موعة واملرئية، سئل اإلعالم الوطنية واألجنبية املكتوبة واملوسا 

 مل، مخالطة األجانب )عن طريق تعلم اللغات األجنبية، السفر، الع التعليم،، األنترانت

 السياحة...(

 في الترفيه، وفي التنقل، و( ةاستخدام الوسائل الحديثة في املنزل )األدوات الكهرومنزلي

 في العالج...و

  توسيع ي إلىأد  
 
  فقأ

 
 ون

 
ففي إلى قضايا املجتمع الهامة مثل مكانة ودور املرأة. جميع األفراد رات ظ

 شبابخاصة في أوساط انتشرت قد بين الجنسين قيم التسامح واملساوات  هذا اإلطار نجد

رض حول العالقة بين مدى التع( 6002)بوسنه ويخلف  نتائج دراسة ميدانيةإذ تبين لنا . املدن

 02)شباب تتراوح أعمارهم فيما بين  لدى تالميذ التعليم الثانوي  للمدنية الحديثة وقيم التسامح

قيم عنده بأنه كلما كان تعرض الشاب ألعراض املدنية الحديثة عاليا كلما كانت  سنة( 60و

قيم تسامح الوالدين نحو نفس الش يء بالنسبة إلى التسامح نحو الذكور واإلناث عالية و 

 . ذكورا وإناثافحوصين امل

جمعية وطنية ووالئية(  29 000)أكثر من  حجممن حيث الفي الجزائر دني تطور املجتمع املإن  -

يغ لوتبفي ترقية بعض املفاهيم األساسية  اكبير  ادور  أدى إلى جعله يلعب النشاطاتمن حيث و 

يع  ومسؤولية مساهمة الجمأهمية مفهوم مثل معناها العملي لنسبة عالية من املواطنين، 

 ( في تحقيق التنمية الشاملة.اوإناث االجميع )ذكور 

 يمكننا أن نقدم الفرضيات املوالية:بناء على املعطيات املذكورة أعاله 

يقبلون إن املوظفين واملوظفات في الجزائر لديهم تصورات إيجابية حول القيادة النسوية ؛ حيث أنهم  -0

  ،ال يعارضون تولي املرأة املناصب القياديةو 

الرجل واملرأة فيما يخص العديد من الصفات ال يفرقون بين إن املوظفين واملوظفات في الجزائر  -6

إن . حيث املرتبطة بالقيادة )الفعالية، التسلط، املعاملة، االهتمام باملشاعر، اتخاذ القرارات، التعاون...(

حول القيادة النسوية بالنسبة إلى  همفيما يخص تصوراتبين املفحوصين حسب الجنسين، فرق ال
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سة )الفعالية، التسلط، املعاملة، االهتمام باملشاعر، اتخاذ القرارات، الصفات املرتبطة بالقيادة املدرو 

 لديها داللة إحصائية.ليس التعاون...( 

إن الفرق بين املفحوصين حسب السن، فيما يخص تصوراتهم حول القيادة النسوية بالنسبة إلى  -2

هتمام باملشاعر، اتخاذ القرارات، الصفات املرتبطة بالقيادة املدروسة )الفعالية، التسلط، املعاملة، اال 

 لديها داللة إحصائية.ليس التعاون...( 

إن الفرق بين املفحوصين حسب املستوى التعليمي، فيما يخص تصوراتهم حول القيادة النسوية  -5

بالنسبة إلى الصفات املرتبطة بالقيادة املدروسة )الفعالية، التسلط، املعاملة، االهتمام باملشاعر، اتخاذ 

 لديها داللة إحصائية.ليس القرارات، التعاون...( 

 تقنيات البحث -4.3

على تطبيق االستبيان الخاص بدراسة  ،جل التحقق من فرضيات البحث التي طرحناهاأملنا من علقد 

 . (0)أنظر امللحق 24حول القيادة النسوية تالتصورا

متغيرات البحث . يهدف الجزء األول إلى جمع معلومات أساسية حول نيتكون هذا االستبيان من جزئييو 

جنسيته، مستواه التعليمي، نوع املؤسسة التي يشتغل بها وهي جميها متصلة باملفحوص: سنه، جنسه، 

 جنس مسؤوله املباشر.و  وحجمها ونشاطها، مركزه املنهي، أقدميته املهنية

من  موزعة على مستويينشملت عدة محاور  (05اربعة عشر بندا )على أما الجزء الثاني فقد أحتوى 

 :التصورات

 :يد تصورات املفحوصين فيما يخصتحديهدفان إلى  بنديناملستوى األول يتضمن 

 القيادة النسوية تفضيل -

 قبول القيادة النسوية -

بين القادة أو املفاضلة الفرق يخص  فيمافراد تصورات األ  تحديدتتصل بـ ااملستوى الثاني يتضمن بنودو 

  : ةالقياداملرتبطة بالخصائص بالنسبة إلى مجموعة من الذكور والقادة اإلناث 

 –االهتمام باملشاعر  –معاملة املوظفات  –معاملة املوظفين  –التسلط  –الفعالية  -األسلوب  -

  التفويض –التعاون  –االهتمام بإنجاز األهداف  –اتخاذ القرارات 

                                                           
 لقد تم تصميم ودراسة صدق وثبات هذا االستبيان من طرف مجموعة من الباحثين العرب في إطار دراسة مشتركة.   -24 
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 .الثقةو 

وفــــــــق ســــــــلم  (05د األربعــــــــة عشـــــــر )املطلـــــــوب مــــــــن املفحــــــــوص هـــــــو اإلجابــــــــة عــــــــن هـــــــذه البنــــــــو أن مـــــــع العلــــــــم 

  0ومعارض جدا=  9موافق جدا=  : تقييم خماس ي يتراوح ما بين

  .6ومعارض = 2ومحايد=  5ويوجد فيما بينهما التدرجات املوالية : موافق= 

 :االستبيانوفيما يلي أمثلة من فقرات هذا 

موافق  

 جدا

Tout à 

fait 

d’accord 

 موافق

D’accord 

 محايد

Neutre 

 معارض

Pas 

d’accord 

 معارض جدا

Pas du tout 

 d’accord 

لي ؤو أفضل أن يكون مس -1

 .املباشر أنثى

Je préfère que mon 

responsable direct soit une 

femme. 

     

لي املباشر ؤو مسأقبل أن يكون  -2

 أنثى.

J'accepte que mon 

responsable direct soit une 

femme. 

     

أن االستبيان قدم باللغتين )العربية والفرنسية( وهذا حتى يختار املفحوص اللغة التي إلى وتجدر اإلشارة 

 يحسنها ويتعامل بها أكثر في حياته املهنية والعامة. 

 عينة البحث -4.4

ل مختلف جهات البالد الوسط والشرق والغرب والجنوب. حيث إن التطبيق امليداني لهذه الدراسة شم

ن عينة البحث من  ( وثالثة %5930من اإلناث )  052و (%9232من الذكور ) 020منهم ، مفحوص 202تتكو 
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 حول توزيع سن أفراد العينة. معلومات (9)بدون إجابة فيما يخص بند الجنس. ويقدم لنا الجدول املوالي 

  مرية املكونة للعينة.يبدو واضحا من هذا الجدول أنه يوجد نوع من التناسب الطبيعي بين الفئات الع

 سن أفراد العينة( 5)الجدول 

 % التكرارات 

 6530 22 سنة 62 -60

 2530 000 سنة 20-22

 2030 22 سنة ≤50

 

منهم  %90، حيث نجد املستوى التعليمي ألفراد العينة حول معلومات  (2)ويمكننا أن نقرأ في الجدول 

تقني سامي(.  %0532ثانوي و %0935لديهم مستوى أقل من جامعي ) %5030و ذوي التكوين الجامعيمن 

الجزائرية يتمتعون بمستوى تعليمي عال أو  تاملؤسساإن مثل هذه البيانات تشير إلى أن املوظفين في 

   .متوسط

 املستوى التعليمي ألفراد العينة (2)الجدول 

 % التكرارات 

 235 00 االبتدائي

 232 60 املتوسط

 1554 52 الثانوي 

 14.7 52 تقني سامي

 52 009 جامعي

 032 05 أخرى 

 

 : املعطيات التاليةنورد وباإلضافة إلى البينات األساسية املقدمة أعاله 

مؤسسات خاصة إلى  %92من املفحوصين ينتمون إلى مؤسسات اقتصادية حكومية و 22% -

 خاصة أجنبية. إلى مؤسسات  %02)وطنية( و

تعداد عمالها  6230ر وثعامل أو أك 900من املفحوصين موظفين في مؤسسات يعمل بها  2632% -

 موظف. 900و 690فيما بين 
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من  %9236رؤساء مصالح و %0236نواب مدير و %232ن وو من املفحوصين مدير  05%  -

 املوظفين.

واقع  عرئيسهم املباشر أنثى. إن هذه النتيجة تتماش ى م %0632رئيسهم املباشر ذكر و 0630% -

عن يدة عن النسبة التي يمكن أن تعبر حيث أنها مازالت بعاملرأة في املناصب القيادية بالجزائر، 

 الفنية. منها أو التعليمية الفعلية  املرأة قدرات

نشاط املؤسسات التي تم تطبيق االستبيان بها فهو متنوع، حيث نجد مؤسسات نشاطها أما فيما يخص 

بالنسبة ألقدمية أفراد  ءالش يلكيمياء والهندسة واملاركتين واإلدارة...ونفس الخدمات وأخرى البترول وا

  (.0935%سنة وأكثر ) 60إلى  (%535أشهر فأقل ) 2العينة حيث نجدها تتوزع على مدى واسع من 

 تحليل النتائج -5

من خالل وذلك  ،التوصل إليها حول القيادة النسويةالتي تم على عرض وتحليل النتائج فيما يلي  سنعمل

تم نتائج في البداية )التكرارات، املتوسط واالنحراف املعياري( وصفي نتائج مقاييس اإلحصاء ال عرض

 . ( فيما بين الجنسين والفئات العمرية واملستوى التعليمي6لفروق )كامدى داللة اتحليل 

/  همتفضيلمعلومات أساسية حول تصورات أفراد العينة الكلية بالنسبة إلى مدى  (2) ل الجدو  يقدم لنا

 .بين الذكور واإلناث فيما يخص عدد من الصفات القيادية تهممفاضلوطبيعة لقيادة النسوية ل همقبول

 من أفراد العينة عبروا على أنهم   %59بأن ن لنا ييب (2)إن التمعن في البيانات املعلنة في الجدول 

يعارضون أو يعارضون فقط ممن  %60مقابل في  لقيادة النسويةايوافقون أو يوافقون جدا على تفضيل 

، مع العلم االتجاههو أن بقية النتائج أغلبيتها تسير في نفس محتوى هذه الفقرة. والجدير باملالحظة  جدا

 تدالال  علىجميعها حصلت د( نباملختلفة بالنسبة لكل تكرارات اإلجابات  )مقارنةاملحسوبة  6أن نتائج كا

  (.α=0.000إحصائية عالية )

املفحوصين أو مقارنات تفضيالت فيما يخص  (2)النتائج املعروضة في الجدول  وفي نفس السياق تظهر لنا

إلى  2املدروسة )من البند  الصفات القيادية بالنسبة إلى ،بين القادة الذكور والقادة اإلناثواملفحوصات 

  وهي: حول القيادة النسوية وجود ثالثة مجموعات من التصورات ،(05البند 

( 5من أربعة )املجموعة األولى هذه  تتكون : في مراكز القيادةاملرأة على الرجل  تميز  :املجموعة األولى -

أن نسبة أفراد العينة الذين يوافقون على تميز املرأة في مناصب القيادة نتائجها يتضح من صفات قيادية 

 عن الرجل أعلى بكثير من الذين يعارضون. 
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( يوافقون أو يوافقون %90.5بأن أكثر من النصف ) (2)الجدول  من: يمكننا أن نقرأ  الفعالية -

 62.0جدا على أن املرأة في مركز القيادة أكثر فعالية من الذكر وهذا في مقابل حوالي الربع فقط )

إن االتجاه اإليجابي لهذه النتائج يسير عكس نتائج دراسات  يعارضون أو يعارضون جدا.ممن ( %

شملتها الدراسة ( حيث وجدت أن كل املجتمعات التي 0220) Globeأقلوب  دراسةسابقة متل 

أن  -العربية املجتمعات مثل مرتفع ذكورية بمستوى  تتميز  التي تلك وخاصة -أفرادهاعتقد ي

  .الرجل مهيأ طبيعيا للقيادة وبالتالي أكثر فعالية مقارنة باملرأة

 

بأن املرأة أحسن من الرجل في من أفراد العينة ( %52.6ر حوالي النصف ): عب   اتخاذ القرارات -

تصوراتهم املعارضة أو املعارضة جدا ( ممن عبروا على %65.5) فقط هذه الصفة مقابل الربع

 ملحتوى هذه الفقرة.

 

( من املوظفين واملوظفات %92.2على أن أكثر من النصف ) (2): تشير البيانات في الجدول  الثقة -

نسبة قليلة من املفحوصين مقابل راكز القيادة من الذكور وهذا في قون أكثر في اإلناث بمثي

 ( ممن عبروا على معارضتهم أو معارضتهم جدا ملحتوى هذا البند.02.2%)

 

( أعلنوا بأنهم يوافقون أو %52.0نصف أفراد العينة ) بأن (2)يوضح لنا الجدول التسلط :  -

من  %20.2تسلطا من الذكر وهذا في مقابل يوافقون جدا، بأن املرأة في مراكز القيادة أقل 

املفحوصين الذين كانت إجابتهم معارضة أو معارضة جدا. إن هذه النتيجة تتماش ى مع ما ذهب 

 يشرح McShane and Glinow (2009)إليه العديد من الباحثين حول هذه النقطة، فمثال نجد 

نمط القيادة التشاورية  نيستخدم بأن الدراسات امليدانية فيما يخص الجندر تبين بأن النساء

  بصورة أكثر من الرجال. 

 

: التشابه بين املرأة والرجل في مراكز القيادة: نقدم فيما يلي مجموعة الصفات املجموعة الثانية -

بين اإلناث القادة والذكور القادة، وهذا حسب  ماإلى وجود تشابه في هانتائجتشير القيادية التي 

 تصورات أغلبية أفراد العينة. 

من املفحوصين يوافقون أو  %96.2أن ( 2)قدمة في الجدول تظهر لنا النتائج امل: القيادة سلوبأ -

فقط ممن  %65.9يوافقون جدا على أنه ال يوجد فرق بين الجنسين في أسلوب القيادة، مقابل 

 عارضوا أو عارضوا جدا هذا القول. 
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تعتبر نتائج هذه الفقرة هامة، حيث تبرز لنا تصورات اجتماعية جديدة لألفراد حول املعاملة:  -

مخالف نوعية معامالت املرأة املسؤولة للموظفين واملوظفات. إذ أن اتجاه هذه التصورات 

للمعتقدات السائدة فيما يخص هذه النقطة والتي تذهب إلى أن املرأة عندما تصبح مسؤولة 

من  %52تكون قاسية على بني جنسها ومتساهلة مع الذكور. فنتائج هذه الدراسة تشير إلى أن 

ات أفراد العينة يوافقون أو يوافقون جدا على أن اإلناث في مراكز القيادة ال يميزن بين املوظف

فقط ممن   %62.6واملوظفين مقابل 
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   معلومات أساسية حور تصورات املوظفين واملوظفات للقيادة النسوية  (2)الجدول  
دامعارض ج كا6  

 

   موافق جدا موافق محايد معارض

 مستوى 

 الداللة

ةاملحسوب د.ج    تكرارات % تكرارات % تكرارات % تكرارات % تكرارات % 

 التفضيل 67 21 77 24.1 106 33.2 43 13.5 25 7.5 20.22 5 0.000

 

1 

 القبول  58 18.2 62 19.4 71 22.3 100 31.3 23 7.2 50.20 5 0.000

 

6 

ال فرق في  63 19.7 104 32.6 73 22.9 64 20.1 14 4.4 29.25 5 0.000

 األسلوب

3 

 أكثر فعالية 66 20.7 98 30.7 77 24.1 52 16.3 24 7.5 50.55 5 0.000

 

4 

 أقل تسلطا 60 18.8 99 31.0 60 18.8 66 20.7 32 10 22.00 5 0.000

 

5 

معاملة  22 6.9 63 19.7 72 22.6 73 22.9 88 27.6 22.02 5 0.000

املوظفات 

 أسوأ

2 

 معاملة 29 9.1 62 19.4 71 22.3 79 24.8 77 24.1 62.62 5 0.000

 املوظفين

2 
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 أحسن

ال تمييز في  49 15.4 88 27.6 92 28.8 63 19.7 24 7.5 90.22 5 0.000

 املعاملة 

2 

أكثر اهتماما  19 6.0 54 16.9 61 19.1 119 37.3 65 20.4 00.00 5 0.000

 باملشاعر

2 

أحسن في  52 16.3 105 32.9 83 26 46 14.4 32 10.0 99.99 5 0.000

أتخاذ 

 القرارات

10 

أكثر اهتماما  35 11.0 71 22.3 81 25.4 84 26.3 47 14.7 62.29 5 0.000

بإنجاز 

 األهداف

11 

 أكثر تعاونا 35 11 56 17.6 77 24.1 102 32 46 14.4 55.20 5 0.000

 

16 

 أكثر تفويضا 41 12.9 67 21 98 30.7 76 23.8 35 11 56.66 5 0.000

 

13 

الثقة في  73 229 79 24.8 114 35.7 27 8.5 25 7.8 02.95 5 0.000

 املرأة أكثر

14 
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يعارضون أو يعارضون جدا هذه الفقرة. ومما يؤكد قوة هذه النتيجة ويزيد من قيمتها هو طبيعة 

 النتائج املتوصل إليها فيما يخص البندين املواليين من االستبيان:

 

 تعلن النتائج بأن من معاملة القادة الذكور: ملوظفات أسوأا نعاملاإلناث في مراكز القيادة ي 

ممن  %60.2قابل م ،ما ذهب إليه محتوى هذا البندجدا يعارضون أو يعارضون  90.9%

 يوافقون أو يوافقون جدا.

 أحسن من معاملة القادة الذكور: في نفس االتجاه  ينملوظفا نعاملاإلناث في مراكز القيادة ي

محتوى هذه الفقرة، يعارضون أو يعارضون جدا من املفحوصين  %50.2املسجل أعاله نجد 

 ممن يوافقون أو يوافقون جدا. %60.9مقابل 

 كز املسؤولة ال تميز في معامالتهاااملرأة في مر العامة بأن نتيجة الإن هاتين النتيجتين تعززان 

 . بين املوظفين واملوظفات، وهذا بطبيعة الحال حسب تصورات أفراد العينة

 

في نفس هي األخرى إن النتائج املتوصل إليها بالنسبة إلى خاصية التفويض تسير  :يضو تفال -

على من املفحوصين يوافقون أو يوافقون جدا ( %22.2) ثحيث نجد ثل؛  اتجاه النتائج السابقة

( ممن %25.0آخر ) ثثلمقابل أن اإلناث في مراكز القيادة يفوضن أكثر من القادة الذكور، 

 ن جدا. ضون أو يعارضو ر يعا

يتبين لنا من خالل نتائج هذه الدراسة بأنه يوجد ثالث  تميز املرأة على الرجل: عدم :املجموعة الثالثة -

صفات قيادية من بين الصفات املدروسة نتائجها تشير إلى أن اإلناث في مراكز القيادة ال تتميز فيها عن 

 الذكور.القادة 

من أفراد فقط  %66.2بأنه يوجد ( 2)في الجدول  املعروضةتبين النتائج باملشاعر:  االهتمام -

اهتماما  العينة، أي أقل من الربع ممن وافقوا أو وافقا جدا على أن اإلناث في مراكز القيادة أكثر 

ممن عارضوا أو عارضوا جدا  %92.2وهذا في مقابل نسبة تعتبر عالية أي  من الذكور باملشاعر 

 مضمون هذه الفقرة.

   

الرجل في مراكز  نبأن املرأة ال تتميز علنا نتائج هذه الدراسة تبين  إن: ألهدافإنجاز اب االهتمام -

حيث يمكن أن نقرأ بأن الثلث فقط  (.2، الجدول ) بإنجاز األهداف االهتمامالقيادة بالنسبة إلى 

املرأة تهتم أكثر ( من أفراد العينة ممن أعلنوا بأنهم موافقون أو موافقون جدا على أن 22.2%)
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( ممن عبروا على %50باملشاعر في مراكز القيادة من الذكور، وهذا في مقابل أكثر من الثلث )

 أنهم يعارضون أو يعارضون جدا هذا القول.

 

من املفحوصين ممن يعارضون أو  %52نجد صريحة، حيث  تعتبر نتائج هذا البند: تعاون ال -

 %60.2القيادة وهذا في مقابل يعارضون جدا القول بأن املرأة أكثر تعاونا من الرجال في مراكز 

مما يعني بان تصورات األفراد تميل فقط ممن صرحوا باملوافقة أو املوافقة جدا على هذا البند. 

تذهب إلى أنها أكثر تعاونا من الرجل عندما حول املرأة والتي  املوجودةالنمطية النظرة إلى تجاوز 

وهذا لبحثها عن املساندة ملواجهة الضغط وعدم قدرتها على مواجهة تكون في مراكز القيادة 

 األمور بشجاعة بمفردها.  

 

ن أوالتي تؤكد على فرضية البحث األولى   يمكننا أن نقول بأنبعد هذا العرض والتحليل للنتائج 

أنهم ال يعارضون تولي و ؛ ادة النسويةفي الجزائر لديهم تصورات إيجابية حول القي املوظفين واملوظفات

  ، قد تحققت.املرأة املناصب القيادية

بين الجنسين  اللةدذات اختالفات  التي تشير إلى عدم وجودأما فيما يخص فرضيات البحث الباقية و 

نقدم التصورات نحو القيادة النسوية، فيما يخص  التعليمية، بين املستوياتالفئات العمرية و بين و 

 .(0)الجدول ، 6نتائج كافيما يلي 

 

( بين 0.02و 0.00فيما بين  α) ةبأنه يوجد فروق دالة إحصائي( 0)من خالل قراءة الجدول يتضح لنا 

بند ؛ وتخص ما يلي: التفضيل،  05( بنود فقط من بين 2الجنسين، بالنسبة إلى تكرارات إجابات ستة )

الفعالية، معاملة املوظفين ، اتخاد القرارات، االهتمام بإنجاز األهداف وتفويض السلطة. مع العلم أن 

هذه االختالفات هي لصالح املفحوصين الذكور، حيث أن عدد الذكور املفحوصين الذين عبروا عن 

البنود من عدد اإلناث تصورات إيجابية )موافق أو موافق جدا( نحو اإلناث في مراكز القيادة أكثر في هذه 

  املعارضة جدا. و أاملعارضة املفحوصات والعكس بالعكس صحيح فيما يخص عدد من عبروا ب

 

وأكثر(  سنه 50و 22-20، 62-60أما فيما يخص متغير السن فلقد وجدنا الفروق بين الفئات العمرية )

وهذا لصالح يتصل بعدم التمييز في املعاملة، البند . إن هذا (α  =0.00اللة في بند واحد فقط )دذات 

سنة فأكثر يعارضون أو يعارضون جدا فكرة أن اإلناث ال يميزن عندما يكونن  50الصغار حيث أن ذوي 
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( والعكس بالعكس %66( مقارنة بفئة من هم أصغر )%22.2كز القيادة بين املوظفين واملوظفات )في مرا

 جدا.صحيح فيما يخص املوافقة واملوافقة 

 

اللة إحصائية دوالتي لديها  (0)املعروضة في الجدول  6وبالنسبة ملتغير مستوى التعليم فإن نتائج كا

عالية، تخص فقط بندي التفضيل والقبول وهذا لصالح املفحوصين ذوي املستوى أقل من جامعي. إذ 

( منهم عالية %52.6) اتشير النتائج مثال فيما يخص بند القبول، أن نسبة من يعارضون أو يعارضون جد

 ( % 20مقارنة مع ذوي املستوى أقل من جامعي )

 

 مختلف البنود تكرارات)املقارنة بين  6نتائج كا (0)الجدول 

 (حسب الجنس والسن واملستوى التعليميوهذا 

 

  نتائج كا6 حسب الجنس  

α  درجات

 الحرية

 كا6

 البنود
 رقم البند

0.01 4 16.42 
ويةالنستفضيل القيادة   

 
1 

0300 4 62.2 
 اإلناث أكثر فعالية

 
4 

0.02 4 10.33 

ن اإلناث يعاملن املوظفي

 أحسن

 

2 

0.00 4 61.31 

اإلناث أحسن في اتخاد 

 القرارات

 

10 

0.00 4 12.02 

اإلناث أكثر اهتماما 

 بإنجاز األهداف

 

11 

0.00 4 16.22 

ة اإلناث يفوضن السلط

 أكثر

 

13 
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 نتائج كا6 حسب السن

+(40، 32-32، 62-60الفئات العمرية هي )  

 

 

0.09 

 

0 

 
15.22 

اإلناث ال يميزن في 

ين املعاملة بين املوظف

 واملوظفات

 

2 

 

 نتائج كا6 حسب املستوى التعليمي

(مستويات التعليم هي )مستوى أقل من جامعي ومستوى جامعي  

 

 

0.06 4 11562 

تفضيل القيادة 

 النسوية

 

1 

0.01 4 11.22 
ةالقيادة النسويقبول   

 
6 

 

ات ذالبنود التي وجدنا الفروق بها فقط الجدول  لقد تم إدراج في هذا: مالحظة

 داللة 

 .بها الفروق غير دالة فلم ندرجها ناجدو التي و اما البنود األخرى  ،حصائيةإ

 

االختالف إلى والعكس بالعكس فيما يخص عدد من يوافقون أو يوافقون جدا. يمكننا أن نرجع هذا 

تفوق ذوي املستوى أقل من جامعي في الخبرة املهنية وذلك ألنهم يخوضون ميدان العمل مبكرا مقارنة 

مع أصحاب املستوى الجامعي، بسبب طول الدراسة الجامعية. كما أنهم يخضعون لعدد أكبر من 

الجنسين، قد تكون أكثر  الرؤساء مما يساهم في بناء تصوراتهم الذهنية فيما يخص القيادة والقادة من

 وضوحا وهذا بناء على معايشتهم املهنية الفعلية الطويلة واملتنوعة.
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يمكننا أن نقول بأن فرضيات البحث الثانية ، (0)الجدول  ،النتائج املعلنة أعالهوعلى أساس اتجاه 

)أغلبية الصفات  سةو الصفات القيادية املدر فقط من والرابعة قد تحققت بالنسبة ملجموعة  ةوالثالث

، حيث تبين بأن الفروق في هذه الصفات حسب تصورات أفراد بالنسبة ملتغير السن واملستوى التعليمي(

  اللة إحصائية.د لديها أية العينة حسب الجنسين والسن واملستوى التعليمي ليس

 

فيما املتوسط الحسابي معلومات إضافية تشمل فيما يلي  نقدمبعد هذا العرض والتحليل للنتائج، و 

هذه اءة يمكن قر مع العلم أنه . (2، الجدول )واختبار ت بين الجنسين  العينة الكلية وحسب الجنسيخص 

تصورات األفراد نحو  حول ضافية اإل علومات هذه امل عرض ن الهدف منإ. (2)و  (6) ينالبيانات في الشكل

 أن نتائج هذه بأكثر من أجل توضيح  هو لقيادة النسوية ا

في األدبيات حتى اآلن املسيطرة  االعتقادات والتصوراتما تذهب إليه عكس بصورة عامة تسير الدراسة 

تخبرنا بوجود تفرقة بين عتقادات اال هذه ف. األدبية حول موضوع املرأة في املجتمعات العربيةحتى العلمية و 

 ة بالدونية. املجتمع للمرأة مازالت مشحونأفراد لجنسين، وأن نظرة ا

بنوع من التدقيق تدلنا على أنها تسير فعال في نفس اتجاه  (2)املوجودة في الجدول  إن قراءة النتائج

املقدم أعاله نحو املرأة، حيث نجد فيما يخص درجة كل من فقرتي التفضيل والقبول  يالتحليل اإليجاب

عياري يدور حول امل هماانحرافمع العلم أن  ،2أنها حصلت على متوسط يفوق الدرجة الحرجة )الحياد( 

فقط. وهكذا فإن هذه البيانات تدل على أن االتجاه العام لتصورات أفراد العينة يميل نحو قبول بل  0.0

 حتى تفضيل املرأة في مناصب املسؤولية. 

 ما يلي: ( فيمكننا أن نبرز2، أما فيما يخص متوسط درجات مختلف الصفات القيادية املدروسة )الجدول 

إن مجموعة الصفات التي تتميز فيها اإلناث على الذكور في مراكز القيادة، حسب تصورات أفراد العينة، 

أي الفعالية واتخاد القرارات والثقة وقلة التسلط فإنها تأتي في الرتبة األولى من حيث قيمة متوسطاتها، 

كور ومجموعة الصفات التي ال تتميز فيها اإلناث باملقارنة بمجموعة الصفات التي تتشابه فيها اإلناث مع الذ

درجات الصفات القيادية الخاصة باملجموعة األولى تتميز جميعها  على الذكور في مراكز القيادة. حيث نجد

)الحياد(. إن قيم متوسطات هذه الصفات تتراوح فيما بين  2بتجاوزها الدرجة الحرجة في سلم التقييم 

 (.2.52( و )2.60)
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ورات لتصوالتحليلية )اختبار ت(  )املتوسط واالنحراف املعياري( وصفيةالنتائج ال(  2ل ) الجدو 

 املوظفين واملوظفات 

القيادة النسوية بنود فيما يخص  

 

t- test البنود  

مستوى 

 الداللة

املحسوبة - ت  الكل اإلناث الذكور  
 

 

0.01  - 2.58 3,53 

 

3,19 

 

3,37 

 

 تفضيل القيادة

 النسوية

 

1 

0.02 -2.28 3,25 

 

2,93 

 

3,10 

 

قبول القيادة 

 النسوية

 

6 

ال يوجد فرق في  3,43 3,30 3,55 1.99- 0.04

 أسلوب القيادة 

 

3 

 اإلناث أكثر فعالية 3,41 3,08 3,70 4.76- 0.001

 

4 

ااإلناث أقل تسلط 3,28 3,32 3,26 0.39- غ.د  

 

5 

اإلناث يعاملن  2,55 2,51 2,59 0.54- غ.د

 املوظفات أسوأ 

 

2 

اإلناث يعاملن  2,64 2,46 2,80 2.33- 0.02

 املوظفين أحسن

2 

ي اإلناث ال يميزن ف 3,24 3,20 3,28 0.61- غ.د

املعاملة بين 

املوظفين 

 واملوظفات

 

2 
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اإلناث أكثر  2,51 2,52 2,49 0.21 غ.د

راهتماما باملشاع  

 

2 

اإلناث أحسن في  3,31 3,05 3,53 3.61- 0.001

 اتخاد القرارات

 

10 

اإلناث أكثر  2,88 2,58 3,13 4.05- 0.001

اهتماما بإنجاز 

 األهداف

11 

نااإلناث أكثر تعاو  2,78 2,63 2,91 2.01- 0.04  

 

16 

اإلناث يفوضن  3,01 2,85 3,13 2.05- 0.04

 السلطة أكثر

 

13 

اثأثق أكثر في اإلن 3,47 3,33 3,58 1.92- غ.د  

 

14 

 

 

 

 : منحنى متوسطات مختلف بنود القيادة النسوية : العينة الكلية  (6)الشكل 
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 حسب الجنس: منحنى متوسطات مختلف بنود القيادة النسوية :  (2) الشكل

وتأتي في الرتبة الثانية الصفات التي تتشابه فيها اإلناث مع الذكور في مراكز القيادة )أسلوب القيادة، 

(. وفي املقام الثالث واألخير 2.52( و)2.00متوسطاتها تتراوح فيما بين ) ااملعاملة والتفويض( حيث نجد قيم

تأتي صفات القيادة التي ال تتميز فيها املرأة على الرجل في مراكز القيادة أي االهتمام باملشاعر واالهتمام 

قل من الدرجة الحرجة )الحياد( فهي تتراوح متوسطاتها جميعا أ ابإنجاز األهداف والتعاون، إذ نجد قيم

  (.6.20( و)6.90فيما بين )

الفروق بين الجنسين بالنسبة إلى قيم املتوسطات، تؤكد  ( لقياسtوتجدر اإلشارة إلى ان نتائج اختبار )

من فيما يخص مجموعة (، 0، )الجدول       6الجوهرية التي تم التوصل إليها من خالل اختبار كا االختالفات

الصفات حول القيادة النسوية، نذكر منها على الخصوص : التفضيل، الفعالية، املعاملة، اتخاد القرارات 

  وتفيض السلطة.

وجود مؤشرات عن حدوث تغيرات إيجابية هامة تمس القيم  التي تدل على النتائج هذه لتوجه وتدعيما

 مسحية دراسة إليها توصلت التي املعطيات نضيف أن يمكننا االجتماعية فيما يخص النظرة إلى املرأة،

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ذكو  

 ر
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، مع العربي البارومتر  مؤسسة الدراسة هذه على أشرفت. االتجاه نفس في تسير نتائجها ( 6000) حديثة

   .البلدان بهذه الديمقراطية تطبيق مدى قياس إلى وهدفت ابلد 00 شملتالعلم أنها 

 

 طنينااملو  اتجاهات محور ب واملتصلة ،بلدان ثمانيةفي  إليها املتوصل النتائج بعض (00) الجدول  لنا يقدم

إن التعمق في  .املجتمع في سيادة ذات حساسة قطاعات في املشاركة من املرأة تمكين نحو  واملواطنات

بلدان أن املواطنين في ال وهي ،يبرز لنا نقطة مثيرة لالهتمام (00)قراءة املعلومات املعروضة في الجدول 

 حكومةاللديهم اتجاهات ايجابية نحو تمكين املرأة من املناصب العليا مثل وزيرة في  تالعربية اصبح

في العديد من البلدان العربية أصبح  ،وزير عملية وصول املرأة إلى منصب (. وتجدر اإلشارة إلى أن06%)

مختلف في رمزيا عددهن مازال  محلية ودولية، وإن كان فيه لعدة اعتبارات اأمرا عاديا بل مرغوب

ن ثقل الثقافة وذلك أل  رئيس حكومة أو قاضية.منصب األمر يختلف فيما يخص لكن . الحكومات العربية

التقليدية ما زال يسيطر على اتجاهات الناس فيما يخص تبوء املنصب األول في املحكمة أو في الدولة، 

بالنسبة إلى لبنان وذلك  حيث أن اتجاهات األفراد في هذه الحالة مازالت تدور حول املتوسط ما عدا

عند املواطنين  التصلب في االتجاهاتيمكن إرجاع هذا و للتنوع الثقافي الكبير الذي يعرفه هذا البلد. 

إلى التجربة  ،س البالديقبول تمكين املرأة من منصب القاض ي أو منصب رئ بالنسبة إلى عدمالعرب 

 ولىالقاض ي في التاريخ العربي مرتبط بالدرجة األ منصب ة العربية فيما يخص القضاء والحكم. فيالثقاف

  من املفروض أنالذين ل ارجالبعض من ب

يكونوا يتمتعون بكل الصفات اإليجابية، أي أنهم يقتربون من الكمال من حيث الورع والدين 

واألخالق...وهذه صفات منقوصة عند النساء في تصورات الفرد العربي. أما منصب الحاكم )الرئيس( في 

 البلدان العربية قديما وحتى حديثا فإنه منصب يتجاوز مفهوم القيادة ويرتبط أكثر 
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 تمكين املرأة من بعض املناصب العليا في املجتمع فيما يخص مدى موافقة املواطنين في بعض البلدان العربية ( 00)الجدول 

 تشير إلى املعارضة ئويةم ( نسب-تشير إلى املوافقة.  ) ئويةم( نسب +) 

في موقع البارومتر  في هذا الجدول من خالل االطالع على الدراسات الخاصة بالبلدان الثمانية املذكورة  ةلقد تم جمع وبناء البيانات العروضياملصدر:      

 )الرابط أذناه(العربي 

 البند مصر فلسطين العراق األردن الجزائر السعودية السودان لبنان

% 

ن
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ن
 % 
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بمفهوم الزعيم. مع العلم أن مفهوم الزعيم في تصور الناس بالبلدان العربية، يقترب من مفهوم األنبياء، 

أي أنهم معصومين من الخطأ وبطبيعة الحال هذه صفات غير متوفرة في النساء حسب الثقافة 

 أنبياء من اإلناث وإنما فقط فاضالت وتقيات(.التقليدية العربية )ال يوجد 

  

وهكذا، بناء على ما سبق يمكننا أن نقول بأنه من بين نتائج ديناميكية التغيير الحاصلة في البلدان 

العربية هو أن فكرة تعيين املرأة في املناصب العالية أصبحت مقبولة، ماعدا في املنصب األول. حيث إن 

نصب رئيس الحكومة/الجمهورية/الدولة مازال ينتظرها عمل طويل لكسر فكرة قبول تبوء املرأة م

الحواجز النفسية والثقافية الباقية. لكن املؤشرات الحالية تدل على أن الطريق أصبح ممهدا، وأحسن 

وهي رئيسة حزب  25مثال هو االنتخابات الرئاسية الجزائرية في العقد األخير. إذ ترشحت إحدى السيدات

وتحصلت على نسبة جد ضعيفة  6005تواجد في البرملان، في االنتخابات الرئاسية في سنة  سياس ي لديه

وفي هذه املرة  6000(، لكنها عاودت الترشح في سنة 000000من املصوتين فقط )أكثر بقليل عن  0%

تحصلت على نسبة أقل ما يقال عنها أنها مشرفة، حيث تجاوز عدد األصوات التي تحصلت عليها 

(. إن هذا التقدم الذي حصلت عليه هذه السيدة بعد خمس سنوات فقط من %5.9صوت ) 200000

العمل السياس ي التحسيس ي، في تنافسها على املنصب األول في البالد، يعتبر مؤشرا هاما في طريق تجاوز 

 املعيقات الثقافية املتبقية لتمكين املرأة من مختلف املناصب بما فيها املنصب األول.   

 اقشةنم

العربية ما  نفي البلداواملرأة في الجزائر  ، يمكننا أن نقول بأنأعالهبناء على العرض والتحليل املقدم 

وأن هناك من يأخذ ، عندما يتعلق األمر باملناصب القيادية خاصة العليا منها، زالت تمثل األقلية

العديد من امليادين مثل التي حققتها في الكثيرة النجاحات من رغم  بال القرارات عنها ولها. وهذا

ماعدا  اليالعاملناصب مهام البعض منهن تأدية مختلف ميادين العمل و إلى دخول الالتحصيل العلمي و 

فالواقع املنهي يبرز صمودها في الدفاع على حرية البالد. كربة بيت و إبداعاتها املنصب األول في البالد، و 

اصب القاعدية كعامالت أو موظفات وفي أحسن الحاالت في املناصب النساء يتمركزن في املنلنا أن 

القيادية السفلى والوسطى التي ال تملك صنع القرار والتأثير في توجيه سياسة املؤسسات وتحديد 

االفتراضات الخاطئة التصورات و شيوع هي الغير متوازنة هم األسباب وراء هذه الوضعية أآفاقها. إن 

                                                           
 25 السيدة لويزة حنون رئيسة خزب العمال  -
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املرأة للعمل في املناصب القيادية من جهة وصعوبة تحقيق التوازن بين متطلبات حول مدى صالحية 

 تكوين أسرة من جهة أخرى. تاملناصب القيادية ومتطلبا

تحديد تساعدنا على هامة قدم لنا نتائج أمبريقية ت تكمن في كونهاإن أهمية هذه الدراسة ولهذا ف

مثل هذه النتائج إن . القيادة النسويةيما يخص الحالية لتصورات املوظفين واملوظفات، فصورة ال

 ما يلي:تحقيق سمح لنا ت

صالحية املرأة لسلبية حول عدم االفتراضات اأو عدم استمرار شيوع مراجعة مدى استمرار  -

بعد الهزات االجتماعية الكثيرة ، وهذا الدراسات السابقة العديد من هاتشير إلي كما للقيادة

  .واملطالبة بالتغيير العربيةالبلدان التي عرفتها 

 رفع تحديات التنميةفي حديد استراتيجية عمل مناسبة فيما يخص تمكين املرأة من املساهمة ت -

مختلف  ،في تحملها حسب قدراتها وكفاءتها الفعليةوهذا  ،على قدم من املساواة مع الرجل

  . بما فيها املنصب األول في البالد املسؤوليات

 الناتجة عنالشخصية  ةتجربال اطار  تتشكل في هي بناءات ذهنية نشطة، وراتتصالمع العلم أن 

املباشر والغير  يعرفها املحيطتفاعالت مع األحداث التي الالخاصة و  ةحياالفي  املعاشةاألحداث خضم 

    .مباشر للفرد

 ما يلي:نتائج الترى بماذا تخبرنا نتائج هذه الدراسة؟ لقد بينت 

الفرق بين حول القيادة النسوية إيجابية، حيث أن في الجزائر، ن تصورات املوظفين واملوظفات إ

قبول سواء تكرارات املفحوصين )ذكورا وإناثا( الذين عبوا عن موافقتهم أو موافقتهم جدا فيما يخص 

حيث ري جدا، جوهمن عبروا عن معارضتهم أو معارضتهم وتكرارات أو تفضيل املرأة كمسؤول مباشر 

 داللة إحصائية عالية. يتمتع ب

تشير النتائج فيما يخص تفضيالت أو مقارنات املفحوصين واملفحوصات بين القادة  االتجاهوفي نفس 

وجود ثالثة مجموعات إلى  املدروسة، صفة من الصفات القيادية 06بالنسبة إلى  ،الذكور والقادة اإلناث

 وهي:  القيادة النسويةنوعية من التصورات حول 

ما وتشمل  في مراكز القيادة املدروسة الصفات أربعة منفي ميز املرأة على الرجل ت: املجموعة األولى -

 : الفعالية، اتخاد القرار، قلة التسلط والثقة.يلي
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فيما يخص أسلوب القيادة، املعاملة  : التشابه بين املرأة والرجل في مراكز القيادةاملجموعة الثانية -

 وتفويض السلطة

االهتمام  املوالية:فيما يخص الصفات القيادية  : عدم تميز املرأة على الرجلاملجموعة الثالثة -

 باملشاعر االهتمام بإنجاز األهداف والتعاون.

التصورات نحو الفروق بين الجنسين فيما يخص سبة إلى ناملتوصل إليها بالنتائج الأما فيما يخص 

 فيالذكور  الجنسين لصالحبين ختالفات جوهرية القيادة النسوية، فيمكن اإلشارة إلى أنه يجود ا

التسلط، املعاملة، : ، ماعدا بالنسبة إلى الصفات املواليةحول القيادة النسويةأغلبية الصفات 

 االهتمام باملشاعر والثقة. 

للقيادة واملخالفة  ةيخص تصورات األفراد حول صالحية املرأفيما  ةويمكن إرجاع هذه النتائج اإليجابي

 ما يلي:ملا ذهبت إليه العديد من الدراسات السابقة إلى 

 مثل مؤسسات التربية املجتمع،التأثير اإليجابي للنشاطات املختلفة للعديد من مؤسسات  -

والتي دأبت مند عقود، على ابراز اهمية  واملجتمع املدني...السياسية ووسائل اإلعالم واألحزاب 

تتمتع  وتقديمها على أنهاالتنمية الشاملة )االقتصادية واالجتماعية والسياسية( دور املرأة في 

 ،بقدرات وكفاءات عالية مثلها مثل الرجل

إدراك املؤسسات الرسمية املنظمات الدولية الغير حكومية و املجتمع الدولي و على الجزائر تفتح   -

يستدعي العمل على توطين قيم جديدة أساسها بين األمم مكانة بان الحصول على  فرادواأل 

 املواطنة واملساواة بين الجنسين والديمقراطية،

بأنهم غير قادرين على سنة من سيطرتهم على شؤون البالد لوحدهم،  90بعد الذكور  اقتناع -

اصة وأن مختلف خالنسوية،  تحقيق أهداف التنمية الشاملة بدون مشاركة فعلية للكفاءات

، يتحمل الرجل أنواع الفشل التي مست مشاريع التنمية السابقة مند استرجاع االستقالل

  لوحده تقريبا مسؤولية الفشل )ألنه خطط وقرر ونفد لوحده(.

إن مثل هذه النتائج تجعلنا نذهب إلى القول بأن تصورات األفراد حاليا في الجزائر، فيما يخص 

القيادة النسوية تشير إلى وجود ديناميكية تغيير هامة باملجتمع تمس القيم االجتماعية، حيث تعلن لنا 

في قبول بل حتى  بأن األفراد من مختلف املستويات التعليمية واملهنية ومن الجنسين ال يجدون حرج
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تفضيل أن يكون مرؤوسهم املباشر أنثى وأن املرأة تشبه الرجل في عدد من صفات القيادة وتتميز في 

 عدد آخر مثل الرجل الذي يتميز في البعض اآلخر من الصفات. 

غير  ألن هذه الدراسة شملت عينةحدر وذلك المن أخد هذه النتائج بنوع وتجدر اإلشارة إلى ضرورة 

التركيز في هذه الدراسة على كان من جهة ومن جهة أخرى  باملعنى اإلحصائي الدقيق للمجتمع ممثلة

عينة معرضين أكثر من غيرهم هذه الوبالتالي فإن أفراد  ،العاملين بامليدان االقتصادياألشخاص 

ذين ا عكس املواطنين الذالتي يعملون بها وهاالقتصادية لتأثيرات الثقافة التنظيمية للمؤسسات 

طبيعة هذه يبدو بأن رغم هذه الحدود،  ،لكن ...يشتغلون في الزراعة أو في األعمال الحرة أو ربات البيوت

في القيم التقليدية فيما يخص نظرة املجتمع للمرأة فعلية تعبر على وجود ديناميكية تجديد  جالنتائ

  بصورة تتماش ى مع متطلبات مبدأ املساواة بين الجنسين وخصائص املجتمعات الحديثة. 
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