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  Abstract : 

The study aims to find out the features of the Algerian women's leadership 

and its difficulties under Stereotypical models that was made by masculine 

Algerian society. The members of this study are 32 women leaders from different 

sectors; health sector, education university, industry, law, security, 

administration...and from different levels. The researcher used interview and 

observation for data collection and she (the researcher) focused on descriptive 

analytic method which is based on the collection of texts, information and relevant 

data and then analyse it.The results of the study are as follows: 

- The Algerian women leaders are independents economically and 

intellectually and they contribute  to the economic development of society. 

- Algerian women leaders beleives in themselves and make extra effort to 

prove their competencies and capabilities in order to achieve social awareness. 

- Algerian women leaders are seeking to develop the social and human side 

of work and get a professional atmosphere appropriate to perform its functions 

effectively. 

Keywords:  woman leader, The development contribution of women, 

Masculine culture. 
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  ملخص:  

هتدف الدراسة اىل معرفة مالمح القيادة النسائية  اجلزائرية و الصعوبات اليت تواجهها يف ظل القوالب النمطية 
اجلامدة، اليت عمل اجملتمع الذكوري على بلورهتا وعّزز استمرارها يف اجملتمع العريب واجملتمع اجلزائري على وجه اخلصوص، 

قطاع الصحة، قطاع اخلدمات االجتماعية، قطاع  (قيادية من قطاعات خمتلفة  امرأة ) 23(وقد تكوَّن أفراد الدراسة من 
وقد استخدمت  )اطارات عليا، متوسطة ومسّّية(ومن مستويات خمتلفة  )االدارة الصناعة ،  قطاع الرتبية، القضاء ،األمن،

صوص الذي يعتمد على مجع النلوصفي واملالحظة، واعتمدت الباحثة على التحليل ا الباحثة جلمع البيانات أدايت املقابلة
 وكانت نتائج الدراسة  كالتايل: واملعلومات والبيانات ذات الصلة باملوضوع مث القيام بتحليلها.

تتمّتع املرأة القيادية اجلزائرية باالستقاللية املادية والفكرية وتساهم من خالهلا يف التنمية االقتصادية للمجتمع  -
. 

 ادية اجلزائرية وعيا بقيمة ذاهتا وتبذل جهدا مضاعفا إلثبات كفاءاهتا وقدراهتا من أجل حتقيقمتتلك املرأة القي - 
 الوعي االجتماعي.

تسعى املرأة  القيادية اجلزائرية اىل تطوير اجلانب االجتماعي واإلنساين من العمل واحلصول على اجلو املهين -
 املناسب ألداء مهامها بفاعلية.

 .الثقافة الذكوريةاملسامهة التنموية للمرأة،  ، املرأة القيادية :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

مبّكرا الذي ساهم يف فتح أسواق العمل أمامها، كما ساهم التشريع لقد استفادت املرأة اجلزائرية من التعليم 
اجلزائري يف توسيع نطاق عمل املرأة اجلزائرية، وكان قطاع التعليم وقطاع الصحة من أكثر القطاعات اليت استطاعت 

 االندماج واإلشراك فيها.  املرأة اجلزائرية
من  بتداءاحتمل الدساتيـر واملواثيـق والنصـوص التشريعية الوطنية بني طّياهتــا تشجيـع املـرأة اجلزائريـة على العمل 

مؤمتـر الصومـام مث ميثـاق طرابلس ومـرورا مبيثـاق اجلزائـر، عرفـت املرأة اجلزائريـة العمل املأجـور بعد االستقالل، حيث أّن 
تعمر الفرنسي بعد خروجـه من اجلرائـر استلـزم إعادة البنـاء وبالتايل اللجـوء إىل القوى العاملـة الدمار الذي تركه املسـ

املواطنيـن على  خاصة وأّن معظم ضحايا احلرب كانت متثـل فئـة الرجال، فليس هناك أي جمال للتمييـز بني السنوية،
 بت دستوريا.ث أسـاس اجلنـس وال ألي سبب كان، ويف أي جمال من اجملاالت ما

: "أّن كل املواطنيـن سواسيـة 67" من دستور 32والواجبـات جند املـادة " يف الفصل الرّابع اخلاص باحلقـوقجند 
متيـيز يعود سببه للمولد أو العـرق أو اجلـنس أو أي رأي أو أي شـرط أو ظروف القانـون، وال ميكن أن يتضرع بأي أمام 

األسـاس جاء مبـدأ تعميـم التعليـم الذي كان الضامن األساسي لرتقيـة املرأة وتعزيـز على هذا  (1) " تقنيـة أو اجتماعية
مكانتهـا، بفضـل حتّصلها على مستوى تعليمي عايل استطاعـت تويل مناصب عليا يف خمتلف مستويـات الدولـة، ودّعمـت 

 تقّلدهـم املهـام والوظائـف يف الدولـة دون أيـة شروط : "يتساوى مجيع املواطنني يف42من دستـور  84هذا الوضـع املادة "
"تشريع العمل اجلزائري مينع كل شكل من أشكال التمييز  كذلك  (2)"غّي تلك اليت حيددها القانـون.

Discrimination" "  على أساس اجلنس، ويضمن تكافؤ الفرص"" Equalization of 
Opportunities للجميع دون متييز وتـُقِّر أحكامه باملساواة"equality"   ،بني العمال أيّا كان جنسهم أو سّنهم

األجور واالمتيازات لنفس العمل، واملساواة يف التأهيل  حيث ينص على سبيل املثال بأّن العمال "يستفيدون من نفس
األسرة السيما فيما خيص األمومة، صيانة   يةواملردود، "كما أشار تشريع العمل من جهة أخرى اجراءات خاصة حلما

لدورها يف احلفاظ على اخللية األسرية، أّما يف سوق العمل جند املرأة العاملة بغض النظر عن مؤهالهتا العلمية، مبعىن أّّنا 
 (3)"متواجدة يف خمتلف مستويات سوق العمل.

                                                           
 .66، ص6227، سنة 67اجلريدة الرمسيـة اجلمهوريـة اجلزائرية الدميقراطيـة الشعبيـة،  العدد )1(
 .68، ص6242دستور اجلزائر سنة  (2)
مية، السيد الوايل عبد املالك بوضياف، املرأة اجلزائرية بني واقع  اجملتمـع و إرادة الدولة، جملة جامعة األمّي عبد القادر للعلوم اإلسال (3(

 .26، ص3004، سبتمرب 37دار اهلدى للطباعة و النشر، اجلزائـر )عني مليلة(، العدد 
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يف  املرأة، ونرى األسـس اليت تدعـّم هذا التطـور ظاهرةيتضـح اعتـراف السلطـة السياسيـة بالتقّدم الذي أحرزتـه 
ملرأة ا عدد الطالبـات يف التعليـم العالـي ويف التكوين املهين، اجملال الطبـي وجمـال العمـل ككل جبميـع جماالتـه، وجند ارتفاع

 ــة.العاملـة متواجدة يف خمتلـف مستويـات سـوق العمـل بغـض النظـر عـن مـؤهالهتـا العلمي

سنـة  "Human right" لقد بدأ االهتمـام الغربـي بقضـايـا املرأة مبكرا مع اإلعالن العاملـي حلقوق اإلنسـان
 "هـوم التنميـة مّت تبنـي مف ،، حيث بدأت تتوالـى املؤمتـرات والقوانيـن واملواثيـق املدعمـة لتطويـر مكانـة املـرأة2498

Development"  عمليـة التمكيـن  املتحـدة، وقد اعتربتمن قبـل األمم""empowerment أهم اسرتاتيجياهتا  من
ـرات دوليـة بتقـارير طريـق مؤمت هلـا والتزامهـا هبـا عن املتبعـة اليت تعمل عبـر مؤسساهتـا على متابعـة مدى تطبيـق الدول 

وحماولـة تطوير مكانتهـا وتغيّيهـا من خالل ، على رفـع التحدي راجلزائ سنويـة، هذا ما شّجع الدول العربية خاصة 
تشجيع حصوهلا على املناصب القيادية، بل ودفعها اليها دفعا واضحا، رغبة يف املسامهـة الفّعالة من كال اجلنسني، من 

  االنساينحقوق الوجود  ز. الشك أنَّ التنمية ترتبط باالستغالل الكامل للطاقة البشرية  دون متييز أو حتي   منطلق أنَّ 
ب أن يكفل التحريـر الكامل جيتها ثقافة هُتمِّش دور املرأة وتقّر بدونيتها، واملسعى احلايل أرقى من االختالفات اليت تبن  

 لطاقات اجملتمع والعمل على تلبية حاجياهتـا األساسيـة وضمـان حقوقها.

نسي نسانيتها ال يتحقق فقط، من خالل أّّنا كائن جرُقي املرأة وإإّن ترقية املرأة من ارتقاء اجملتمع، لذا جند أنَّ 
تكوين عالقات مع جنسه أو مع اجلنس اآلخر يف إطار حمدد ومعروف، أو من منطلق أّّنا األم والوسيلة  يعمد إىل

الوحيدة للتكاثر، وإّّنا يتحقق كذلك من خالل أّنا فرد من أفراد اجملتمع هلا حقوق و واجبات، ومساحات من الثقة 
مفهوم النوع االجتماعي  كما جند أنّ    رية تستطيع من خالهلم أن تلعب دورا بارزا يف تنمية جمتمعها بطريقة أو بأخرى.واحل

" "social genderمأسسة النوع االجتماعن خالل حياول اخراج املرأة من بوتقة الصراع مع الرجل م "social 
gender Institutionlisation "   وجتسد ذلك يف اجلزائر من خالل انشاء وزارة مكلفة باألسرة وقضايا املرأة ملحقة

تطوير قدرات املرأة وتعزيز مسامهتها يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية  باحلكومة، حيث حتاول هذه الوزارة
قانون  ال:منها على سبيل املث نذكرالربملان متت مناقشة واقرتاح احكام لصاحل املرأة يف كذلك    (4)جتماعية والثقافية.واال

قانون العقوبات، قانون الصحة، كما كان للمنظمات الغّي احلكومية  دور يف ذلك متحور  الضمان االجتماعي، العمل،
 حول املطالبة بإلغاء أو تعديل قانون االسرة.

                                                           
ونتائج الدورة االستثنائية الثالتة والعشرون للجمعية العامة  6221منهاج بكني  رد على االستبيان املوجه للحكومات بشأن تنقيذ )4(

 .67ص ، اجلزائر،3000
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كل هذا االهتمامات والنشاطات املسخرة من قبل الدولة _داخل اطارها أو خارجه_ نابع من تعاون اجلزائر مع برنامج 
األمم املتحدة "املكتب االقليمي للدول العربية" يف تنفيذ مشروع وضع الربامج الوطنية لإلحصائيات املتعلقة بالنوع،   

تقنية مكلفة بوضع نظام  اعالمي مدمج وقاعدة بيانات  ملتابعة الوضعية ، تنصيب مشروع جلنة 3008كما متّ يف فرباير 
االجتماعية واالقتصادية للطفل واملرأة، سيسمح هذا الربنامج بتجميع  كل املعلومات واإلحصائيات والبيانات املتوفرة 

ات وضبط إلحصائيحاليا على مستوى كل قطاع مع حتيينها على دراسات وأحباث ميدانية، وحتليل للمعلومات وا
لتمكني القطاعات واهليئات والباحثني من احلصول على معلومات دقيقة حول قضايا الطفل واملرأة الستغالهلا بطرق 

 واملؤسسات املسئولة عن هذا الربنامج: الوزارة املنتدبة املكلفة (5)"االقتصادية واالجتماعية. احلياةعلمية يف تسيّي دواليب 
  .ومعهد املعلومات والوثائق للطفل الوطين لإلحصائيات والونيسفباألسرة وقضايا املرأة، الديوان 

 تتب ع جممل األبعاد واملتغّيات اليت ترتبط مبدى قدرة املرأة على الوضع اجلديد هلا، وكيفحناول يف هذه الدراسة 
م املسامهات أمال أن تساهم هذه الدراسة يف تقيي .تساهم يف حتقيق تقدم جمتمعها والصعوبات اليت تواجهها يف ذلك

 زائرية.اجل  التنموية للمرأة القيادية

 دراسة موضوع متكني املرأة وتفوقها يف خمتلف ميادين العمل باجملتمع اجلزائري تكمن أمهية الدراسة احلالية يفو
وهو موضوع ذات أمهية كبّية على صعيدين اثنني، األول هو الذي يُعىن بدراسة حدود ما وصلت إليه املرأة العاملة 

لق بدراسة مدى عيد الثاين فيتعه. أّما الصعليومدى قدرهتا على منافسة الرجل يف مناصب رجولية ال طاملا كانت حكرا 
 يف واالجتماعي لوضعية املرأة ووقوفها الند للند مع الرجل متحديّة تقاليد جمتمعها.ااالقتصادي والثق تقّبل هذا التحول

 : الدراسات السابقةأوال
والذ والصلب للفمرّكب احلّجار –جند الدراسـة اليت قام هبا " العياشي عنصر" حتت عنوان "دراسـة حالة اإلطارات 

 االجتماعية وف تكويـن هذه الفئـةحول اإلطارات يف الصناعة، كمحاولة لرصد ظر  3006النصف الثاين من سنة  يف–
 (6)".اجملتمعيـة اجلديـدة يت تشكـل موضوعيا واحدا من النخبباعتبارهـا إحدى اجملموعـات االجتماعية ال املهنية

مشلت حمورين متثـل إشكالية البحـث، احملـور األول كان حول: هل متثل حاولت الدراسة اإلجابة عن أسئلـة 
اإلطارات جمموعـة مهنيـة اجتماعية متجانسـة أم أّّنم ينتمـون إىل جمموعات متباينة، وهل ميتلكون مقومات موضوعيـة 

لتا احلالتني ما هي اجتماعية ويف ك وطنيـة تؤهلهم ألن يكونوا مبـدى النخـب األساسيـة يف اجملتمـع؟ أم أّّنـم شرحيـة وطبقة
                                                           

 .67صاملرجع نفسه،  )5(
س الزوبّي، أمحد زايد، عرو ،-دراسة حالة اإلطارات، مركب احلجار للفوالذ والصلب -العياشي عنصر ، النخب الصناعية يف اجلزائر  (6(

ن مركز البحوث يف االقتصاد التطبيقي م، مركز البحوث العربية و اإلفريقية، القاهرة، 6ط -حالة مصر واجلزائر –النخب االجتماعية 
 .264ص، 3001  ،أجل التنمية)اجلزائر(



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 05 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

صور اإلطارات أّمـا احملـور الثانـي:كان حول كيـف يت اخلصائص االقتصادية، االجتماعية، الثقافية واملهنيـة اليت متّيزهم؟.
أهم من و يعـة العالقـات السائـدة بينهـم؟ موقعهـم داخـل البناء التنظيمـي للمؤسسـة، كيف يتصـورون دورهم ؟ ما هي طب

فنيـة عاليـة " Elite"ـة خنبي الذي يؤكـد هويتهـم باعتبارهـم نتـائج هذه الدراسـة، أّّنـم ممزقـون بينوعيهـم الفردي واالجتماع
 أشـارت هذه الدراسـة  للمنشـأة واجملتمـع الذي ينفي عنهـم تلك الصفـة. املهـارة والكفاءة، ووضعهم يف البناء التنظيمـي

اإلطارات من حيث دافعيتهم للعمل، مثال: عند اإلطارات  الف بني السمات األساسيـة لدى فئـةعلى أّن هناك اختـ
العليا تكتسـي الطابـع املعنوي )املسؤولية ، التقدير، النجاح...(، وبالرغم من عدم جتاهل عوامل اجلزاء املادي )االجور، 

 االمتيازات املادية...(، فإّنا تأيت يف املرتبة األخيـرة. 
لدخل ن طريق مشروع مدر ل، اليت تؤكد فرضية أّن متكني املرأة اقتصاديا ع3060سنة  (7)"جند دراسة رائدة أيوب

متكينها اجتماعيا، مبعىن أّن التمكني االقتصادي هو أساس ومنطلق متكينها االجتماعي، مبعىن أّن القوة  يؤدي إىل
ض الدراسة بشكل مباشر النساء الريفيات احلاصالت على قرو االقتصادية تقود إىل القوة االجتماعية، وقد استهدفت 

صاحبة مشروع،  3212سنة وأكثر وبلغ عددهن  64من مشروع متكني املرأة واحلد من الفقر واللوايت تتجاوز أعمارهن 
ب رأة بنسحيث استطاعت امل وتبنّي من خالل هذه الدراسة أثر التمكني االقتصادي يف التمكني االجتماعي للمرأة،

 معينة املشاركة يف ميزانية األسرة ويف قراراهتا، كما تغّّيت نظرة األهل اليها بفضل جناحها وتعززت ثقتها بنفسها.
، حول السمات واملهارات اليت تتميز هبا 3066جند دراسة الباحثة األردنية بشّي اميان بشّي حممد حسني سنة و 

رؤساء،  6قيادية ، امرأة 36 (فردا  )11 (ا، تكونت أفراد العينة مناملرأة القيادية االردنية واملعوقات اليت تواجهه
 ومت مقارنات بني اجابات الفئات الثالث و من بني النتائج  اليت خرجت هبا الدراسة هي كالتايل: )مرؤوس36

الصورة  لقيادية أمهها:اتواجه املرأة القيادية يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية بعض املعوقات للوصول ال املراكز -1
النمطية السلبية للمرأة يف ذهن الرجل واملرأة وحمدودية طموحها وعدم ثقتها بنفسها وبقدراهتا وعدم استمراريتها وحتيز 

 والعشائرية ضدها. احملسوبية

لى حتّمل عتتميز املرأة القيادية يف وزارة الرتبية والتعليم بسمات عديدة أمهها: شخصيتها املّتزنة، وقدرهتا -2
املسؤولية، الدافعية للعمل عالية، حب االطالع على ما هو جديد، دقيقة يف اعطاء املعلومات، عادلة وملتزمة، تتميز 

ها مبصداقية عالية وتفتقد للمرونة، وتفتقر لّلباقة، وغّي صبورة، وال هتتم إال بالعمل، فوقية يف التعامل مع اآلخرين وثقت
 بنفسها متوسطة.

                                                           
هادة ش وتأثّياهتا على النساء يف الريف السوري، رسالة مقدمة لنبل رائدة أيوب، اجلدوى االجتماعية للمشاريع املتناهية الصغرأنظر: )7(

 .3060قسم العلوم االجتماعية، برنامج التعلم عن بعد، دمشق،  الدكتوراه يف علم االحتماع، جامعة سانت كلمنس،
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ملرأة القيادية يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية، مهارات ادارية عديدة، فهي تدير االجتماعات بكفاءة، متتلك ا-2
الفريق، وتتفاعل وتتعامل مع اجلميع، وتتميز باإلبداع، وتنسق اجلهود باملؤسسة، إال أّنا تفتقر للمبدأة  وتعمل بروح

    (8)"عاملني، وتفتقر للقدرة على اختاذ القرار.والتنبؤ، وال تستطيع حتقيق التوازن بني العمل وال

لقد بّينت الدراسات السابقة قدرات املرأة القيادية، ومميزاهتا اىل درجة امكانية تصنيفها كنخبة فنية عالية هذا من 
للمرأة العاملة ومدى  " economic empowerment" جهة أخرى بّينت فوائد التمكني االقتصادي  جهة، ومن

الوقت اتضح أّن األمر ال خيلو من وجود صعوبات  ذلك يف تعزيز ثقتها بنفسها وثقة اآلخرين هبا، ولكن يف نفستأثّي 
تواجهها. لذا حناول من خالل الدراسة احلالية الرتكيز على قدرات ومميزات املرأة القيادية اجلزائرية، من خالل معرفة مدى 

 هها يف ذلك؟فعاليتها تنمويا، وما هي الصعوبات اليت تواج

 : الدراسة الحاليةثالثا
 مشكلة البحث:-1

وجند الكثّي من  Tradition and modernity"" تتمحور هذه الدراسة  حول اشكالية التقليد واحلداثة 
العلماء الذين تناولوا ذلك: جند  من اجلزائريني شريفة حلومة، علي الكنز، مجال غريد وغّيهم...جند العلماء العرب: 
هشام شرايب، حممد عابد اجلابري، برهان غيلون، حليم بركات وغّيهم...وكذلك من أبرز علماء الغرب الذين تناولوا 

على ضوء الدراسات السابقة والدراسات االستطالعية عن البحث ارت مل وغّيهم...ذلك جند بيار بورديو، جون ستيو 
يجية املرأة القيادية اليوم تتمّتع مبقوِّمات معينة قد تفوق مقوّمات اجلنس اآلخر، واملرأة كطاقة بشرية، تؤثر وتتأثّر باسرتاتجند 

سوف ينعكس هذا التخلف  ة تنتمي إىل ثقافة متخلفةالتنمية سواء على مستوى وضع اخلطة أو تنفيذها، فإذا كانت املرأ
على أحواهلا بعامة، و بقدر ما يكون الدور التنموي للمرأة مرتكزا أساسا على مهاراهتا وقدراهتا من ناحية وعلى ما 

تمعات يقدمه اجملتمع من وعي لرتشيد هذا الدور من ناحية أخرى، يعد اسهام املرأة التنموي استثمارا بشريا تأخذ به اجمل
لذا ارتأينا حتديد  مشكلة الدراسة احلالية يف االجابة على التساؤالت التالية: كيف تساهم املرأة املتقدمة على حد سواء. 

 القيادية اجلزائرية اليوم يف تنمية جمتمعها؟ و ما هي الصعوبات اليت تواجهها يف ذلك؟
 فرضية البحث:-1
 اجناح املساعي التنموية.  مسامهة فعَّالة يفتساهم املرأة القيادية اجلزائرية -
 

                                                           
اميان بشّي حممد احلسني، السمات واملهارات اليت تتسم هبا املرأة القيادية االدارية واملعوقات اليت تواجهها، جملة جامعة دمشق،  (8(

 .868-862، ص 3066   ،8-2 ، العدد36اجمللد
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  مفاهيم البحث االجرائية:-3
وهي صاحبة املنصب الذي خُيول هلا القدرة على اختاذ القرارات   :woman leader""المرأة القيادية -

 وإعطاء األوامر، جندها يف خمتلف القطاعات )قطاع اخلدمات، األمن، القضاء، الصحة...(
هي حدود رمسها اجملتمع الذكوري وأصبحت ثقافـة مكتسبـة  :"Masculine culture "الثقافة الذكورية ا-

على اإلعـالء مـن شأن الرجـل وترسيـخ فكرة دونيـة املرأة عن طريـق التنشئـة االجتماعية  اجتماعيـا، هي ثقافـة ذكوريـة تعمـل
اذ القرارات، لسلطة الرجل، مبعىن اقتناع الرجل بأنه الوحيد القادر على اختالقائمة على التفرقة بني اجلنسني ورضوخ املرأة 

 دون أن يكون للمرأة دخال يف ذلك.
هـي عمليـة تقـوم علـى تسخّي مجيـع الطاقـات املاديـة :Human Development" "التنميــة االنسانية-

اجملتمعيـة  سساتوحميطه شاملـة إنسانيـة تشمـل مجيـع املؤ والبشرية، كوّنـا حركـة تستهدف الوصول إىل حتسني وضعية الفرد 
 لتحقيـق العدالة و الكرامة اإلنسانيـة وجناحـها مرتبـط مبشاركة كافـة املـوارد البشريـة وتوفيـر اإلمكانيـات املاديـة، مبعـىن أنّ 

 اإلنسـان يكـون هدفـا للتنميـة وصانعـا هلـا ذكـر أم أنثـى.
التخلص من الصورة النمطية اليت :"social empowerment of woman"ي للمرأة التمكين االجتماع-

 رمستها الثفاقة الذكورية اثناء التعامل مع املرأة  العاملة.
هو حصول املرأة على : "economic empowerment of woman " التمكين االقتصادي للمرأة-

القرارات، امتالك الفرص واملوارد )العمل ، الدخل ،امللكية...( ومن بني القوة االقتصادية من خالل قدرهتا على اختاذ 
 مؤشراته متكني املرأة من مراكز صنع القرار.

 منهجية البحث:-9
املنهج الوصفي: "يراد بالدراسات الوصفية ما يشمل مجيع الدراسات اليت هتتم جبمع وتلخيص احلقائق احلاضرة -

الناس أو عدد من األشياء أو جمموعة من الظروف أو فصيلة من األحداث أو نظام  املرتبطة بطبيعة وبوضع مجاعة من
فكري. أي نوع آخر من الظواهر اليت ميكن أن يرغب الشخص يف دراستها... ومن بني األمساء اليت تُعىن هبا الدراسات 

ال  حثبحبيث هذا ال )9)"استه. الوصفية تسميتها "بدراسة الوضع"، الهتمامها بدراسة الوضع احلاضر لألمر املراد در 
على مجع املعطيات وتصنيفها وحتليلها، وإّّنا يتضمن تفسّي النتائج وقياسها للحصول على استنتاجات ذات يقتصر 

ا، لدراسة منهج وحبثنا هنا يتخذ ما يسمى "بدراسة الوضع" معىن من شأّنا أن تكون تعميمات للظاهرة املدروسة.
 من مناصب قيادية وعالقتها باملواقف والضغوطات املمارسة ضدها.مميزات املرأة املمّكنة 

                                                           
 .631ص، 3000، مؤسسة الوراق، عّمان، 6، طأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية، مروان عبد اجمليد ابراهيم(9(
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 وكانت الشروط األساسية الستخراج وحدات املعاينة : عينة البحث:-1
 أن تكون املرأة العاملة ذات منصب عايل قادرة من خالله على اختاذ قرارات معينة ختص العمل. -
 اختاذ القرار.مسؤولية حبكم العمل و أن يكون هلا مرؤوسني ذكور أو عّمال ذكور ختتلط هبم  -

لقد مّت اختيار عدد من املؤسسات اليت حتوي نساء قياديات أو نساء ذات منصب خُيوَّل إليها من خالله اختاذ 
ر سسات بُغية معرفة وجهات النظامرأة قيادية، لقد حرصنا على تنوّع امليادين واملؤ  23قرارات معّينة، وكان عددهّن 

 صدية.ومل يكن اهلدف هو املقارنة بني امليادين. وكانت بذلك عّينة قيد الواسع ملالمح القيادة النسائية والتحدختلفة امل
مؤسسة عمومية يف مدينة تلمسان، استطعنا االتصال هبا واالتفاق مع املبحوثات على  61وطبقا لتلك الشروط وجدنا 

من خمتلف املؤسسات، كل مؤسسة حسب العدد املتوفر لديها امرأة قيادية  23اجراء املقابالت معهنَّ، وقد مّت ذلك مع 
 والداعم لشروط البحث وهي كالتايل:

 االطارات العليا:-
 .)مديرة املركز االستشفائي(املركز االستشفائي اجلامعي د.دمردجي.  -
   )احدى عشر قاضية(جملس قضاء تلمسان وحمكمة  تلمسان،  -
 )مديرية التشغيلمديرة (، الوالية )مديرية التشغيل( -
 )أربعة حمافظات للشرطة   (،األمن الوالئي لوالية تلمسان -

 االطارات املتوسطة:
 )رؤساء املصاحل إناث(املؤسسة اجلزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية  -
  )رؤساء املصاحل اناث( املؤسسة العمومية االقتصادية سواتكس -
 االطارات المسّيرة:-
 مديرة ثانوية مليحة محيدو -
 مديرة متوسطة سليمة طالب  -
 مديرة متوسطة عويشة احلاج سليمان -
 مديرة متوسطة ببوهناق -
 مديرة متوسطة بالرياط -
 مديرة متوسطة بأوجليدة -
 مديرة االقامة اجلامعية حسيبة بن بوعلي. -
 سرير.  600مديرة االقامة اجلامعية  -
 .02مديرة االقامة اجلامعية منصورة  -
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 اداة جمع البيانات -6
قمنا بتصميم دليل املقابلة بعد النظر للمحاور األساسية اليت ختدم أهداف البحث واليت كشفت عنها لقد 

الدراسات السابقة والدراسات االستطالعية. وكانت مواجهة بني الباحث واملبحوث تتخللها مالحظات جادة تتضمن 
 خمتلف التعبّيات )الوجه، العيون، السلوكيات(.

األسئلة املتعلقة  باإلضافة اىلسؤاال،  21 أسئلة قليلة مقارنة باالستبيان، كان عدد األسئلة ويتضمن دليل املقابلة 
األولية: السن، احلالة املدنية، عدد األطفال، مكان اإلقامة، املؤهالت العلمية، األقدمية.   واألسئلة تنتمي  بالبيانات

أسئلة متعلقة مبدى الثقة يف النفس  -3االقتصادية للمرأة القيادية.أسئلة متعلقة باحلالة  -6إىل أربعة حماور أساسية هي:
أسئلة متعلقة بالتمييز اجلنسي ضد املرأة القيادية. وقد -8أسئلة متعلقة بنوع القيادة املّتبعة من طرف املرأة القيادية.-2.

 هيناستخدمنا هذه األداة ملعرفة واقع الّنساء القياديات ووضعهّن امل
 لنتائج ومناقشتهاثالثا: عرض ا

 احلالة االقتصادية للمرأة القيادية. النتائج المتعلقة بالمحور األول:عرض ومناقشة -1
رتبط هبذا لقد ارتبط مفهوم التنمية مبفهوم التطور واالرتفاع والتقدم، وا: لمرأة القياديةاالستقاللية االقتصادية ل -

حت املرأة متكني املرأة وتنمية قدراهتا الفكرية واملهنية والشخصية، وقد جناملفهوم مفهوم التمكني وتنمية القدرات السيما 
 Creative"" اليوم يف ذلك، فبعد خروجها للعمل وتولّيها خمتلف املناصب، استطاعت أن تكون امرأة جديدة مبدعة

، فهي و البيت الزوجيوختلصت من مالمح املرأة القدمية التابعة، إن مل يكن داخل املنزل أIndependent""ومستقلة 
تتغلب عليه يف ميدان العمل مربزة فعَّالية دورها، حيث جند اليوم أّن أغلبية الّنساء العامالت استطعن التغلب على 

ليت كانت حتوم مبصّيهّن وحبياهتّن على املدى الطويل. وجتسد ذلك ا Dependency""ضعفهّن وختّلصّن من التبعّية 
 Economic"تؤكد على أّن األغلبية القصوى من العينة تتمّتع باستقاللية اقتصادية  يف دراستنا احلالية، اليت

independence " مُتّكنها من تلبية احتياجاهتا اخلاصة من ملبس يليق مبكانتها االجتماعية ومواد ذاتية لالعتناء
إخل. كما يوفر هلا  رية، عينية...بنفسها. كما مسحت هلا االستقاللية االقتصادية حبرية التصرف مبمتلكاهتا سواء عقا

خدمات معينة تسّهل عليها حياهتا اليومية، مثل حصوهلا على سيارة و أغلب أفراد العينة لديهّن سيارات خاصة 
 أوسيارات خاصة بالعمل تسّهل خروجهّن وتنقالهتّن. 

والرضا النفسي   Security""إّن االستقالل االقتصادي للمرأة القيادية هو جمال واسع لتحقيق األمن 
Psychological" satisfaction "واملكانة االجتماعية  "Social status"مينحها القدرة على  ، فهذا االستقالل

حل مشكالهتا االجتماعية والنفسية وتفاديها مثل: االكتئاب، الفراغ، تراكم املسؤوليات...اخل، معىن ذلك من شأن 
ى مدركة لقيمتها، األمر الذي يعزز من طموحاهتا وتطلعاهتا على املستو  االستقالل املادي تقوية شخصيتها فتصبح

 integrative"الشخصي واملهين. باإلضافة إىل ذلك االستقالل االقتصادي قد يساهم يف بناء عالقة تكاملية وكرمية 
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and dignified relationship"شعورها بأّّنا  ا وتعاظم فمع الزوج، ذلك أنّه "كلما ازدادت شخصية املرأة ارها
كائن بشري، صعب عليها أكثر فأكثر حتّمل اهانة الرجل الذي يتعامى، بسبب عقليته اليت تكّونت عرب أجيال، عن 

  (10)."يقظ لدى املرأة املشتهاةرؤية الفردية اليت تست

لتحكم افأغلب املبحوثات استطاعت الوصول هلذا النموذج املستقل واملندمج يف نفس الوقت، وهو القدرة على 
يف ممتلكاهتّن واحتياجاهتّن اخلاصة والتمسك بإنسانيتهّن املطلقة، فالعمل القيادي هو قوة عظمى ورُقي غّي حمدود سواء 

  يف طريقة الكالم أو الّلباس وخاصة أفكارهّن كانت دليال على سيطرهتّن وبلوغ طموحاهتّن.
: ر الذي تقدمه املرأة اليوم، وأصبح ذو أبعاد ثالثتضاعفت قيمة الدو : املسامهة االقتصادية للمرأة القيادية-

التنموي"  ، الدور"Economic role""الدور االقتصادي" Educational role""الدور الرتبوي"، 
Development role ""  تساهم املرأة يف تربية األجيال، تربويا، اقتصاديا وتنمويا من ناحية، وتساهم يف العمل

االنتاجي تنمويا واقتصاديا من ناحية أخرى، مبعىن أّن حجم دورها تضاعف وأصبحت مسامهتها مضاعفة، فاملرأة اليوم 
مية ألطفاهلا ادي وتنموي وهي كفالة حياة كر باإلضافة إىل مسامهتها الكاملة عن اجملال الرتبوي، جندها تقوم بدور اقتص

من خالل مسامهتها االقتصادية يف األسرة، فأغلبية املبحوثات يؤكدن على مسامهتهّن االقتصادية بل مسؤوليتهّن الكاملة 
 ليف ذلك، مسامهة مبنية على التعاون والتكامل بني الزوجني، فقد أبدت أغلب املبحوثات أراءهّن اليت تؤكد عدم تدخّ 

 ملبحوثات. احلقرة" على لسان أحد اأزوجهّن يف مرتباهتّن، فاألمور تُقضى من باب التعاون والتكامل وليس االكراه و"

أّن اجملال األسري هو جماهلّن وهّن أدرى به من الرجل، أدرى باحتياجاته ولوازمه،  إّن ما أكدته معظم املبحوثات
 ء األسري. وهذا هو جوهر ما تصبو إليه التنمية، "فهي عملية إرادية هتدفواملسامهة تتم من باب التكامل إلجناح الفضا

واملسامهة االقتصادية  (11)" لتوفّي حياة أفضل لسكان اجملتمع إىل صناعة تبادالت يف الرتكيبة االقتصادية واالجتماعية
 %63.1ر من يا، "بّينت أّن أكثللمرأة حتّقق رفاه لألسرة، وهي من أبرز األهداف التنموية. ففي دراسة ميدانية بسور 

، أي %30- 60ينفقن من  %61.6، و%60من الّنساء العامالت ال ينفقن على أنفسهّن من دخلهّن أكثر من 
 %21د احتياجات األسرة، ونفس الدراسة تبنّي أّن سيقمن بتحسني معيشتهّن فدخل الرجل وحده ال ي أّن الغالبية

 .مكاسب على الصعيد الشخصهلّن  من العينة قلن أّن العمل حّقق
نفس ما أكدته مبحوثات الدراسة احلالية، اليت أكدت أّن املسامهة االقتصادية األسرية سامهت يف حتسني  وهذا 

كشفت املقابالت اليت أجريت مع املبحوثات عن ّنوذج كما   املعيشة وزادت من نسب مشاركتها يف القرار األسري.

                                                           
 .66ص، دون تاريخ، املرأة اجلديدة، تر: هند بيت عبودي، دار الطليعة، بّيوت، ألكسندر كولونتاي )10(
األسرية النامجة عن خروج املرأة السورية للعمل، دراسة ميدانية لواقع مشكالت الّنساء املتزوجات العامالت جهاد دياب الناقوال، اآلثار (11(

 .26ص ، 3066 يف مدينة دمشق"، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق،
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تمعه، وّنوذجا على مسامهته الفعَّالة يف تنمية جم جل منه اىل املرأة، نستطيع املراهنة مستقل ماديا، أقرب بكثّي اىل الر 
 قويا  ماديا وفكريا يستطيع املسامهة يف رفاه اجملتمع كما أشرنا اىل ذلك سابقا.

 والثقة في النفسمرأة القيادية الالنتائج المتعلقة بالمحور الثاني: عرض ومناقشة -1 
من خالل عدم  ،لقد تبنّي من خالل معظم أجوبة املبحوثات ثقتهم يف أنفسهنّ القرارات املتخذةالثقة يف  -

وعدم الندم على أي قرار أختذ مهما كانت خطورته، وتربيرهّن يف ذلك أّن  خوفهّن من اختاذ القرارات الالزمة يف العمل
القرارات جيب أن تُتخذ من البداية حبرص وحتري جيد يغنيهم عن الندم فيما بعد، وحاولنا قياس ثقتهم بأنفسهن تبعا 

 .للتشكيك الدائم يف قدرة املرأة على اختاذ القرارات الالزمة واحلازمة 
وم باحتالهلا للمناصب العليا استطاعت اثبات قدرهتا على حتمل املسؤوليات، فمن خالل املقابالت املرأة اليإّن 

اليت أجريت مع املبحوثات تبنّي أّّنا تبذل جهدا كبّيا إلثبات كفاءهتا وحتقيق النجاح، فكما ذكر عبد اهلل حممد الغذامي،  
املرأة ودورها يف احلياة العامة، "إّن الرجل املسؤول كنتائج حساسة لدراسات قام هبا الّنساء متخصصات يف شؤون 

يستطيع أن حيول بناظريه إىل أعضاء جملس اإلدارة ويشعر أنّه يف هذا املوقع بسبب كفاءته وأنّه يستحق هذا املنصب 
يف  ظر إىل الرجالمكافأة له على هذه ملزايا. أّما املرأة املسؤولة فإّّنا تن بسبب عمله اجلاد واملتفاين، وليس املنصب إال

وهذا  (12)".ّّنا مضطرة ألن تربر هذا النجاحجملس اإلدارة وتشعر أّّنا حباجة ألن تثبت هلم أّّنا تستحق هذه السلطة، أ
يف الدراسة احلالية، أّن املرأة القيادية تبذل جهدا مضاعفا يف اثبات قدرهتا وتبحث عن بوادر جناحها   الحظناهمتاما ما 

وإثراء ذاهتا بنقاط قوة تفوق غّيها من الّنساء  ومتلك إرادة كبّية يف التحدي واملواجهة إلقناع من حوهلاوعالمات تفوقها، 
والتفّرد الالمتناهي،  وهذا حسب رأينا من الصعوبات اليت تواجهها " "Excellenceالعامالت للحصول على التمّيز 

ين من دفني أحدمها  أصعب من اآلخر، االبداع والنجاح املهيف مسامهتها التنموية، ألّنا تبذل جهدا مضاعفا حتقيقا هل
 انتاجه عرب األجيال من جهة أخرى جهة، واسرتجاع الثقة بكيان انساين أُستلب على عدة أصعدة وأُعيد

يف قدراهتّن وكفاءهتّن، والحظنا "Great confidence" يتمّيز أغلب املبحوثات بثقة كبّية :الثقة يف القدرات-
اعتزاز عظيم بذلك، فقد أّكدت اعرتاف من حوهلم بكفاءهتّن وأّكدن أّن املرأة أكثر حرصا على اثبات ذاهتا وأّن تفانيها 
يف عملها وتفوقها يف ذلك يفوق الرجل، ومل تعد هناك حدودا بني اجلنسني، مبعىن أّن املنصب القيادي واخلربة املهنية 

وهذه خطوة مهّمة حُتسب هلا،"فال ميكن للمرأة ""Self-awarenessية، استطاعا توعية املبحوثات توعية ذاتية اليوم
أن جتعل اجملتمع يعي هبا وبكياّنا ومبشاكلها دون أن تعي هي أوال بذاهتا، ال ميكن للمرأة أن تستطيع أن جتعل اآلخرين 

 ) 13)"إذا مل تكن هي مالكة لوعي ذاهتا.يعون ذاهتا 

                                                           
 .672ص، 6226، بّيوت، ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء6، املرأة والّلغة، طعبد اهلل حممد الغذَّامي)12(
 .364ص،  3008، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عّمان، 6، ط، السلطة والفكر والتغّّي االجتماعيالّناشف تيسّي(13)
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ليل لوعيها الذايت وجدنا يف الدراسة احلالية، أّن أغلبية املبحوثات يرحتن أكثر يف التعامل مع اجلنسني وخصوصا دكو  
كان هناك نقص يف ثقتهم بأنفسهّن ملا استطعن االرتياح مع جنس الرجال يف العمل. وهذا الوعي الذايت  الرجال، فلو

Self-awareness""  اجلنس اآلخر، يؤّكد بطبيعة احلال الوعي االجتماعيوالقدرة على التعامل مع"Social 

awareness" وأفرادا،  فالتقدم وحتقيق  ، ألّن ثقة املرأة القيادية بنفسها ستنعكس بطبيعة احلال على من حوهلا جمتمعا
ل أجيالنا، وقهر بقق إاّل بتحصني وضع املرأة ومتكينها من مصادر القوة، فاألمر مرتبط حبضارتنا، مبستقحيالنهضة ال 

 املرأة واستالهبا استمر طويال وجيب قطع جذور إعادة انتاجه عرب األجيال.
 The" لقد أكدت أغلبية املبحوثات إّن ارتياحهّن مع اجلنس اآلخر ناتج عن حبهّن للنموذج الذكوري  

masculine model" بعظمة  واعي بقدراته و امللتزم والصارم والواعي بقدراته، ونبذهّن للنموذج الّنسوي الغّي
مسؤولياته على الصعيد املهين والتنموي، هذا يعين أنَّ املرأة القيادية استطاعت ادراك املعىن احلقيقي مليدان العمل فكما 

ن ميدان أ"املسارات املهنية والعائلية، العامالت، يف مقال له بعنوان: العمال، ،Françoise Battagliolaيؤكد ذلك 
عن عالقات الطبقية ولكن التقسيم االجتماعي والتقين للعمل يُبىن على العالقات كأنه مكان يعرب االنتاج يظهر  

     (14)"االجتماعية بني اجلنسني.

إنَّ عمل املرأة كي يكون مسارا للتقدم، جيب أن يرتبط بالوعي الذايت و يهدف لتحقيق الوعي االجتماعي، أّما 
 لنسوي املرفوض من قبل املرأة القيادية والسبب الرئيسي لدى املبحوثات الرتياحهنّ العمل فهو ذلك النموذج ا العمل جملرد

اآلخر دون تردد أو خوف. وذلك ما أكدته الكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار واليت تقول: أّن  للتعامل مع اجلنس
حاربة بعضهّن خذن مبلنسويتهّن، غّي أّّنّن يأفهم الّنساء لبعضهّن البعض واحساسهّن بأنفسهّن ينبع من حالة انتمائهّن 

وهبذا تكون املقابالت قد أفصحت عن ّنوذج  واعي بقيمة ذاته ويسعي لتحقيق وعي  (15)"البعض للسبب نفسه.
 اجتماعي، ّنوذجا يتخذ من التقدم مسارا.

 قياديالتستخدمها المرأة نمط القيادة التي النتائج المتعلقة بالمحور الثالث: عرض ومناقشة -3
وجدنا يف الدراسة احلالية أّن املالمح األقرب اليت ظهرت من الّنساء القياديات هو   نوع القيادة املستخدمة:-

النمط الدميوقراطي، فمعظم املبحوثات أن مل نقل كّلهّن، أشرن إىل أّن طلب املساعدة من األطراف املهنية أمر يف غاية 
ية جند الدراسة توافقا مع دراستنا احلال اختاذ القرار من السياسات املتبعة لديهّن. األمهية، وأّن استشارة املرؤوسني قبل

" عن )أّناط القيادة لدى الّنساء(، حيث قامت بدراسة أساليب Judy Rosener" نزالشهّية اليت قامت هبا جودي رو 

                                                           

, Mireille Lecarme, 1992, Relations de genre et développement femmes et Florence Pinton)14(

sociétés, édition de l’orston, Paris,p158 
 66عبد اهلل حممد الغّذامي، املرجع السابق،ص(15(
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اليب القيادة نظيمات، ومقارنتها بأسمن الّنساء الناجحات يف الوظائف التنفيذية القيادية ببعض الت 817 القيادة لدى
 لدى الرجال الذين يعملون يف نفس الوظائف التنفيذية القيادية بتنظيمات أخرى متشاهبة. 

وقد وجدت رونز "هناك فروقا جوهرية بني النوعني يف أساليب القيادة، حيث كان الرجال يفضلون أساليب 
السيطرة والضبط الرمسي يف التعامل مع املرؤوسني، واالعتماد على إعطاء األوامر، واختاذ القرارات العقالنية الرشيدة، 

جعل مكان العمل أكثر نسائية، وأكثر ميال لعدم تركز القوة، وعلى العكس  مما سبق، وجدت رونز أّن الّنساء ميلن إىل 
وعدم اتباع خط السلطة يف التعامل مع املرؤوسني، ويسألن عن التوجيه واإلرشاد من املرؤوسني دون الرتكيز على إعطاء 

لفرق اجلماعات أو ااألوامر... كما أشارت نتائج إحدى الدراسات إىل أّن الشباب من الذكر مييلون إىل أداء األدوار يف 
الرياضية اليت متارس عملها حتت السيطرة، ووجود بناء هرمي يوضح تدرج السلطة، حيث يتعلمون يف هذه اجلماعات  

يث يشعرن إىل اللعب يف مجاعات وليس هلا قيادة، ح كيفية املنافسة، وحتقيق الفوز، ومواجهة النقد. أّما اإلناث، فيملنّ 
      (16)"ن املشاركة يف اختاذ القرارات.بالعدالة واملساواة، ويتعلم

وهذا ما أكدته املبحوثات أّن القرارات حىت وإن كانت ترجع إليهّن فطلب املساعدة واالستشارة قبل اختاذ القرارات 
أمر ال ميكن االستغناء عنه وال يعترب انتقاصا من شأّنّن، فهو املسلك الفّعال الختاذ قرارات سليمة وصحيحة. "القدرة 

 من ذلك على ون بداللعالئقية صفة ضرورية لكال اجلنسني أثناء العمل لكن هلا قيمة أكثر عند املرأة، والرجال يركز ا
تأّكد ذلك يف الدراسة احلالية، اختارت املبحوثات أسلوب املشاركة يف اختاذ  (17)".حمتوى العمل

 على تطوير اجلانب االجتماعيكيزها البالغ وكان دليال على تر  "Participation in decision-making"القرارات
 واإلنساين من العمل.

إّن معظم املبحوثات يؤكدن على أّن الصرامة هي األسلوب الفّعال عند اختاذ  أساليب القيادة املستخدمة:-
كراهية لالقرارات ضد أي جهة معينة، وهناك نسبة أخرى تؤكد على أسلوب الّلني، ذلك أّن الصرامة قد تُوّلد العند وا

اذ النموذج ختإن اختيار املرأة القيادية ألسلوب الصرامة هو دليل على رغبة الّنساء القياديات ا  خاصة عند اجلنس اآلخر.
ّن دماغا رجاليا، بدين ألن يكون لديه"فإّن العديد من الّنساء الّلوايت يعملن أفضل يف عامل الرجل، تُ الذكوري قدوة هلّن،

صرّفن كما تأيضا بأّن الّنساء اللوايت جنحن يف عامل ذكري، بالضبط هّن بالضبط أولئك اللوايت ي بيد أنّه ميكن أن يكون
    (18)."لو كّن كرجال فخريني

                                                           
 68-62، ص3006طلعت ابراهيم لطفي، علم االجتماع الصناعي، دار غريب للطباعة والّنشر والتوزيع، القاهرة، (16(

Martine Chaponnière, Patricia Schulz, Eliane Balmas, graziella )17( Romano, Sabine -Bezzola 

Voélin, les valeurs dites féminines et masculine et leur impact sur la vie sociale et professionnelle 

des femmes, édition l’age d’homme,lausanne, 1993,p912
 

، النايا للدراسات والنشر 6تر: أيهم وهيب، ط ، جنس العقل االختالفات احلقيقية بني الرجال والّنساء،آن موير، دايفيد جيسيل(18(
 .364ص ، 3066 والتوزيع، دمشق،
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من الصعوبات اليت تواجه املرأة القيادية، أّّنا تبذل جهدا مضاعفا وجتمع بني أسلوبني خمتلفني هبدف تبنّي أّن 
احلصول على اجلو املهين املناسب ألداء مهامها بفاعلية، تتخذ من أسلوب املشاركة اجلماعية يف اختاذ القرار، ومتيل إىل 

رستها ملهامها. جند باملقابل، األغلبية منهّن حتتّدين يف مما"Democratic Leadership"القيادة الدميوقراطية 
سعيا منها مرة أخرى لتحقيق الوعي  "rigor style"   بالنموذج الذكوري يف القيادة وهو استخدام أسلوب الصرامة

 االجتماعي هبا.

ماعية كما واملشاركة اجلحسب الدراسة احلالية ّنط قيادة املرأة ّنط دميقراطي، ينزع إىل العالقات االنسانية      
سابقا، لكن فئة قليلة من املبحوثات تقبل باللني أسلوبا هلا بدال من أسلوب الصرامة. فاختيار أسلوب  أشرنا إىل ذلك

الّلني دليل على اخلوف، اذ اكدت أحد املبحوثات، أن أسلوب الصرامة يولد العند والكراهية وهذا سبب اختياري 
من الصعوبات اليت تواجهها، حتول جاهدة السيطرة على األمور وتفادي املشاكل إلجناح وهذه كذلك  ألسلوب اللني.

ل املرأة القيادية يف ضبط اجلو املهين املناسب، جند ك عملها القيادي. وعلى الرغم من وجود الصعوبات اليت تواجه
سلوب الّلني يف الكثّي ة الفئة اليت تتبع أاملبحوثات تؤكد على عدم وجود انتقادات مباشرة حول نوع قيادهتا املّتبعة، خاص

من األحيان وحىت املّتبعة ألسلوب الصرامة، ثقة هبا أو خوفا منها، لكن يبقى دليال على قدرهتا على غلق األفواه وعدم 
 يل على جناحهاجتماعي ودلجترؤ أحد ما على انتقادها أو التضايق منها، فهذا لوحده إجناز يف سبيل حتقيق الوعي اال

 .املهين
 النتائج المتعلقة بالمحور الرابع: المرأة القيادية والتمييز الجنسيعرض ومناقشة 

اليت Freedom" "متتلك معظم املبحوثات بدرجة معينة من احلرية  درجة احلرية اليت تتمّيز هبا املرأة القيادية:-
ايل تراعي رغم امتالكها للقوة وللمنصب الع تشمل احلرية يف التنقالت ويف الّلباس كذلك، فال زالت املرأة القيادية

وكرامته.  وتعزز سيطرة الزوج عليها باحلدود احملافظة على كرامتها Cultural specificities"" اخلصوصيات الثقافية
حسب تصريح إحداهّن "أنا أدرى حبدودي  فأنا أكثر واحدة أدرى بعقلية الرجل اجلزائري"، "هناك حدود ترضيين" فقد 

اجلانب التكاملي يف العالقة األسرية للمبحوثات، أكثر وعيا بذواهتّن وبقيمتهّن وبقيمة الزوج يف حياهتّن فال اتضح 
تفريط وال إفراط، جندها دائما تسعى لتحقيق الوعي االجتماعي بذاهتا حىت مع زوجها ألّن وعيها يرفض التبعية ويسعى 

كتها وتقتل نسانة وعضو فّعال يف اجملتمع، وأّن التبعّية أكيد ستشل حر إىل حتقيق االعتبار واملكانة الالئقة بقيمتها كإ
ابداعها. ذلك أّن املرأة قادرة وهي املسؤولة عن تعزيز سيطرة الرجل سواء الزميل أو الزوج. "وإذا ناضلت الّنساء من 
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، املقرّبني موّجه ضد الرجلأجل حتقيق املساواة بينهّن وبني الرجال، اعترب ذلك النضال، ضمنا أو صراحة، على أنّه 
      (19)"أنّه يهدف إىل سلبهم امتيازاهتم.وب -اآلباء واألشقاء واألزواج، وزمالء العمل...إخل–خاصة 

املد واجلزر بني اجلنسني على عدة أصعدة سواء املهين أو األسري، لذا من خالل الدراسة احلالية جند  جند مالمح
أّن الّنساء القياديات قد أثبنت مسعاهّن احلقيقي )الوعي االجتماعي( وواقعهّن )الوعي الذايت( الّلذي سيقيهم من التبعية 

 ت إليه املبحوثات وأّكدت عليه.والدونية، فالتحكم يف حدود ذلك هو من أبرز ما أشار 

املرأة القيادية واجلو املهين:لقد أوضحت معظم املبحوثات أّن قدراهتا املهنية ومنصبها وكفاءهتا صنع هلا اعتبارا  -
ومكانة رفيعة، وأّن مالحظاهتا تُؤخذ بعني االعتبار، وأّن مرؤوسيها يتقبلون أرائها وقراراهتا وأوامرها دون اعرتاض أو استياء 

حاالت نادرة واألمر قد يكون مرتبط بثقتهم يف   اجتاهها اال يفSexual discrimination" "يوحي بتمييز جنسي 
كفاءاهتا أو خوفا من املنصب، فقد ذكرت العديد من املبحوثات مواقف جتّسد متييز جنسي ضدها، مثل االستهزاء أو 

ّكدت لبيتها"... قد أعدم االلتزام بطلبات معينة، "مساع كالم رجعي يفيد بأّن املرأة مهما صعدت أو نزلت هي 
كذلك من    يأيتو  املبحوثات أّن ذلك التمييز يأيت من الذكور ذوي التعليم املتدين ومن مستوى مهين أدىن منها بكثّي،

فئة الذكور اليت متلك نفس مستواها املهين، أغلبهم يكون اجلو املهين معهم متوتر بعض الشيء ويكون هناك تقليل من 
ه رغبة يف التفوق عليهّن، وهذا كذلك نابع من أسطورة الكيان الذكوري وضرورة تفوق هلزميتهنّ شأن املبحوثات وحماولة 

 على الكيان النسوي.

 خاتمة:

إّن تفوق املرأة اجلزائرية ومتكينها من مناصب قيادية، أعطى للمجتمع ّنوذجا مستقال، متفوقا، قادرا على االبداع 
بات قدرهتا على إلثحيث ملسنا مسعاها الدائم ات والتحديات اليت تواجهه. وواعيا بالعمل كمسارا للتقدم رغم الصعوب

النجاح واملضي قدما، تبذل جهدا مضاعفا للحصول على اجلو املهين املناسب ألداء املهام املوّكلة اليها بفاعلية،  ولكن 
ف املهنية واالجتماعية مبختلف املواقيف املقابل ازدادت استقاللية وثقة بنفسها مبرور الوقت، حبكم اختالطها واحتكاكها 

 يف ظل نضاهلا الطويل يف خمتلف اجملاالت العملية واملهنية.

  "Effective contribution"املرأة القيادية تساهم مسامهة فّعالة  أنَّ  من خالل الدراسة امليدانية احلالية، اتضح
ا وإّّنا القصد، بالفّعاليـة ليس فقط استفادهتا من املوارد املتاحة هلنقصد يف تنمية جمتمعها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. 

                                                           
 .642ص ،3006، املركز الثقايف العريب، املغرب، لبنان،6، الرجولة وتغيّي أحوال الّنساء "دراسة ميدانية"، طعزّة شرارة بيضون(19(
 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 20 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

حيث استطاعت -األعمال التنموية على وضعها االقتصادي واالجتماعي،  انعكاس اجيايب الستفادهتا ومشاركتها يف
األفكار املنمَّطة العالقة  وعلى -حتقيق األمن والرضا النفسي واملكانة االجتماعية من خالل استقالليتها املادية والفكرية 

وعلى - حيث استطاعت أن تعي بذاهتا وتسعى جلعل اآلخرين يعون بذاهتا من خالل الثقة يف قدراهتا وقراراهتا-هبا، 
حيث استطاعت أن تكون عضوا مبدعا هدفه النجاح املهين، من خالل االهتمام باجلو - ا،تنمية جمتمعها اقتصادي

ت اليت واجهتها يف ذلك،  ومسامها يف حتقيق حياة أفضل لسكان اجملتمع من خالل  املهين املناسب رغم الصعوبا
 املسامهة املادية يف األسرة.
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