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 ملخص الدراسة باللغة العربية 

لقد كان حترير ادلرأة من ظلم العادات والتقاليد، أحد أىم العوامل لتحقيق العدالة     

االجتماعية. ىذه األخرية اليت من شأهنا دفع عجلة التنمية )االجتماعية، االقتصادية، 

 والسياسية...( إىل األمام واالندماج مع معطيات التغري االجتماعي.

ذلذا نرى أن اجلزائر حاولت ولو بشكل نسيب/شكلي، ادلوازنة بني اجلنسني من خالل     

سن قوانني حتارب التمييز )التحيز( اجلنسي يف خمتلف مؤسسات اجملتمع )األسرة، 

 ادلدرسة، اإلدارة، ادلؤسسات احلكومية...(.

ز اجلنسي داخل العمل وحنن بدورنا حاولنا ولو جبزء يسري القاء الضوء على ظاىرة التحي   

فهم العالقة اليت تربطها  )اإلدارة(. وذلك باختاذ ادلرأة يف مركز السلطة كأىم متغري، وحماولة

بالرتكيز على معوقات الطرفني يف تقبل الوضع )ادلرأة يف مركز ، مبرؤوسيها )ذكورا وإناثا(

تحول دون  المعوقات التيالسلطة(. ولتبيان ذلك قمنا بطرح االشكال التايل: ما 

في مراكز السلطة؟ وما تحديات النوع االجتماعي عند تبوأ المرأة  وصول المرأة

 السلطة؟  لمركز

  وقد دتحورت أسئلة الدراسة على:

 السلطة؟ مراكز يف ادلرأة دتيز اليت الصفات ما -1

 



 الرجل؟ نظر وجهة من العليا الوظائف لتبوء ادلرأة تصلح ىل -2

 الرجال؟ إدارة ادلرأة حتسن ىل -3

 النساء؟ من قليل عدد إال السلطة مراكز إىل يصل ال دلاذا -4

  ادلرأة؟ عمل طبيعة على سلبا تؤثر تنظيمية عوامل ىناك ىل -5

 وكانت فرضيات الدراسة كالتايل:  

 تؤدي الصورة النمطية للمرأة إىل عدم تقبلها يف مراكز السلطة. .1

 إىل عدم االمتثال أوامرىا. عدم تقبل ادلرأة يف مراكز السلطة يؤدي .2

 جتاىل ادلسؤولة يؤدي إىل خلق عراقيل يف بيئة العمل. .3

وقد ضمت الدراسة ستة فصول، فصل أول دتثل يف موضوع الدراسة، دتثل يف اشكالية    

الفصل الثاين فقد عاجل موضوع  الدراسة وفرضياهتا ومفاىيمها والدراسات ادلشاهبة ذلا. أما

السلطة من نواح سياسية واقتصادية وأخرى اجتماعية. وفصل ثالث تناول مفهوم النوع 

االجتماعي على ادلستويني الوطين والدويل. أما الفصل اخلامس فقد مسي باالطار ادلنهجي 

. أما الفصل للدراسة و ذلك الحتوائو على فرضيات الدراسة وادلنهج ادلتبع وحدود الدراسة

 األخري فقد دتثل يف عرض وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة.  

 



وقد قمنا باتباع ادلسح الشامل كنموذج من مناذج ادلنهج الوصفي، واعتمدنا ادلقابلة     

كأداة جلمع ادلعطيات من اجملتمع حمل الدراسة "مديرية البيئة لوالية ورقلة". وقد توصلنا 

 للنتائج التالية:

 ق الفرضية األوىل، فالصورة النمطية للمرأة حتول دون تقبلها يف مراكز السلطة.حتق     .1

 عدم حتقق الفرضية الثانية، أي أن عدم تقبل ادلرأة )كمسؤول أول( من     .2

 شأنو أن يؤدي إىل عدم االمتثال ألوامرىا من طرف مرؤوسيها.

رورة إىل خلق عراقيل يف ي بالض عدم حتقق الفرضية الثالثة: فتجاىل ادلسؤولة ال يؤد    .3

  بيئة العمل، أو احلد من قدراهتا.

ومنو عدم حتقق الفرضية العامة: عدم تقبل ادلرأة يف مراكز السلطة يؤدي إىل خلق  

معوقات يف بيئة العمل، فادلالحظ ىو أن ادلرأة يف اجملتمع تغريت نضرهتا لنفسها، 

  وأصبحت تدرك قدراهتا.

 

 

 

 

 
 



Résumé 

   La libération et l’émancipation de la de la femme était liée avant aux 

injustices façonnées par les traditions et les coutumes. Cette libération  

représente un facteur important pour la réalisation du développement 

et de la justice sociale. 

Et cela a permit grâce  à son intégration dans toutes les activités  

sociales, économiques et politiques,  d’assurer toutes les données 

nécessaires au développement et au changement sociale.    

Pour cela nous avons vu que l’Algérie a essayé et même d’une façon 

modeste d’équilibrer la balance entre  l’homme et la femme en 

adoptant des lois qui combattent les discriminations entre les deux 

sexes dans tous les domaines de la vie (La famille, l’école, 

l’administration, et les organismes d’Etat). 

Et nous,  de notre part, avons contribué et essayé à notre façon 

d’éclairer ce phénomène de discrimination entre les sexes, au sein du 

travail dans l’administration ; en prenant l’exemple d’une femme 

(responsable dans un poste clé du pouvoir), comme facteur important 

de changement. Nous avons tenté de comprendre la relation qui la lie 

avec ses administrés (hommes et femmes) en se concentrant sur les 

obstacles engendré par le nouveau changement (femme cheftaine). 

Et pour montrer cela nous avons procéder de la façon suivante et en 

posant ces questions. 

Quelles sont les entraves qui empêchent la femme d’accéder aux postes 

de responsabilités ? 

Quels sont les défis sociaux dès lors que la femme accède aux Poste de 

responsabilité ? 

Le questionnaire de l’étude est composé des questions suivantes. 

1_quelles sont les caractéristiques de la femme au poste  de 

responsabilité ? 

2_Aux yeux de l’homme, la femme est-elle compétentes pour accéder 

aux plus hautes fonctions de l’Etats ?  



3_La femme est-elle capable de bien diriger les hommes ? 

4_Pourqoui il n’y a que très peu de femme qui accède aux postes de 

responsabilités ? 

5_ Y a-t-il des facteurs organisationnels qui entravent et influencent 

de façon négative le travail de la femme ? 

Les résultats sont les suivants : 

1-l’image de la femme conduit à son rejet des postes du pouvoir. 

Le rejet de la femme des cercles du pouvoir, conduit au refus  de ces 

ordres. 

Le non respect de la femme responsable conduit   au pourrissement du 

climat 

et aux difficultés dans le travail.  

Ce travail est composé de six parties 

_La première partie comporte le sujet de l’étude. Elle est faite de 

principes,   d’hypothèses, de données et des études proches de ce 

domaine. 

La deuxième partie a étudier le pouvoir du coté politique, économique 

et sociale. 

La troisième partie a pris en charge le coté social au niveau national et 

mondial 

La cinquième partie éclaircie le programme de l’étude parce qu’il 

contient les données et les principes de l’étude en question et ses 

limites. 

La dernière partie a engagé  le dialogue et la discussion sur les résultats 

de l’étude.  
Nous avons passé en  revu   tout les aspects de cette étude qui 

représente un model de   programme et nous avons compté sur un 

outil qui rassemble toutes les données  du groupe social étudié (La 

direction de l’environnement de la wilaya de Ouargla). Et nous avons 

atteint les résultats suivants : 
 



1_réalisation de la première hypothèse 

_l’image modèle de la femme change   sans l’acceptation de celle-ci 

dans les cercles du pouvoir.  

2_ la deuxième hypothèse n’est pas réalisé. C'est-à-dire  la non 

acceptation de la femme (comme première responsable)  ce qui 

conduit au non respect de sa représentativité et de ses ordres de la part 

des administrés. 

3_La non réalisation de la troisième hypothèse. 

Le non respect de la femme responsable ne conduit pas nécessairement 

aux entraves dans le travail et ne crée pas de limite à son action et à sa 

capacité. 

Et de cela découle la non réalisation de l’hypothèse générale : 

La non acceptation de la femme comme première responsable dans les 

cercles du pouvoir, conduit aux entraves dans le milieu du travail. 

Et comme remarque finale, la femme a changé sa propre vu sur elle-

même dans la société et considère mieux ses capacités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ

 



 
 

 باللغة العربية ملخص الدراسة
 ملخص الدراسة باللغة الفرنسية 

 تقديرشكر و 
 فهرس المحتويات

 فهرس الجداول
 فهرس االشكال

 مقدمة
 األول9 موضوع الدراسة فصلال

 ..........................................إشكالية الدراسة.............. أواًل9
 .......................................................فرضيات الدراسة  ثانيا9ً
 ................................أسباب وأمهية الدراسة................... ثالثا9ً
 ..................................أهداف الدراسة...................... رابعا9ً

 ..... ..................مفاهيم الدراسة............................... خامسا9ً
  ....................................الدراسات ادلشاهبة................ سادسا9ً
 الفلسفية واالجتماعية( الطروحاتالثاني9 ماهية السلطة ) فصلال

 ..........................................................................مدخل
 ..............................................................السلطة ماهية أواًل9

 ..............................................مفهوم السلطة............. -1
 .........................................أنواع السلطة يف ادلنظمة.......... -2
 ...................................................السلطة لدى ماكس فيبر ثانيا9ً

 .............................مفهوم السلطة لدى ماكس فيرب............... -1
 السلطة البريوقراطية....................................................... -2
 ..............................أنواع السلطة لدى ماكس فيرب............... -3

 .........................................................................خالصة
 
 

- 
- 
 أ

 ب
 ه
 ز

98 
 

21 
26 
27 
27 
28 
12 
 
22 
22 
22 
32 
33 
33 
34 
35 
49 
 
 

 ب

 



 الثالث9 النوع االجتماعي وتحديات المرأة في بيئة العمل لفصال
 ..........................................................................تمهيد
 .....................................................النوع االجتماعي ماهية أواًل9

 .................................................ادلفهوم................. -1
 ...................................أدوار النوع االجتماعي................. -2
 أدوار ادلرأة ادلتعددة....................................................... -3
 االجتماعي......................................................... التغري -4
 ................................نظريات النوع االجتماعي والحركات النسوي ثانيا9ً

 .......................................................اقاراات الوييفيةادل -1
 .………………النسوية.................................ادلاقاراات  -2
 احلركات النسوية......................................................... -3

 ...................................................9 النوع االجتماعي والعملثالثاً 
 العريب..................................صورة ادلرأة يف الواقع االجتماعي  -1
 .........................................األوضاع العامة للمرأة اجلزائرية -2
 واقع عمل ادلرأة...................................................... -3
 ................................-واقع ومعطيات –عمل ادلرأة يف اجلزائر  -4
 ية عمل ادلرأة......................................................أمه -5
 دوافع خروج ادلرأة للعمل............................................. -6
 آثار عمل ادلرأة...................................................... -7
 ......................ادلرأة وقانون العمل............................. -8

 .....................................................ملةارابعا9ً تحديات المرأة الع
 مشاكل عمل ادلرأة................................................... -1
 ....................اجلنسني اني للعمل الالمتكافئ االجتماعي التاقسيم -2
 ............................العمل سوق يف ادلرأة تواجه اليت التحديات  -3
  ............................................ادلرأة وادلعلومات والتمكني -4
 ..........................................اإلدارية اادلرأة النهوض سبل -5

 
 

 
41 
42 
45 
52 
54 
55 
58 
58 
69 
62 
67 
67 
71 
73 
73 
75 
76 
77 
78 
83 
83 
84 
87 

299 
291  
 
 

 ج



 نظريات اإلدارة وتطور اإلدارة الجزائريةالرابع9  فصلال
 .........................................................................تمهيد
 ..................................................مدخل عام لإلدارة......أواًل9 
 ...........................................................تعريف االدارة -1
 .....................................................اإلدارة........ أمهية -2
 مستويات االدارة....................................................... -3
 االدارة.........................................................عمليات  -4

 ............................................................ثانيا9ً نظريات اإلدارة
 .................................................ادلدرسة الكالسيكية -1
 ............................ ادلدارس السلوكية........................ -2

  ...............................................تاريخ تطور اإلدارة الجزائرية9 ثالثاً 
 ........................................................العثمانية الفرتة -1
 ...............................................مرحلة األمري عبد الاقادر -2
 ......................................الفرنسي االستدمار عهد يف اإلدارة -3
 .........................................اإلدارة اجلزائرية اعد االستاقالل -4

 .........................................................................خالصة
 

 الخامس9 اإلجراءات المنهجية للدراسة فصلال
 ...................................................حدود الدراسة........... أواًل9
 .............الدراسة................................................. عينة ثانيا9ً
 ............................الدراسة.................................. نهجم ثالثا9ً
 ..............................أدوات مجع البيانات........................ رابعا9ً

 عرض وتحليل ومناقشة النتائجالفصل السادس9 
 ...........................................نتائج الدراسة....... وحتليل عرض أواًل9
 ...............................................الدراسة نتائج ومناقشة تفسري ا9ًثاني

ـــــاتـمـــةخـــال  
قائمة المصادر والمراجع 

 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــمـــــــــــال

 
 
296 
296 
297 
297 
108 

  901 
  901 
  991  
  911   
  911 
  911 
  910 
  911 
 
 
   
  911    
  911   
  916 
  916 
   
  981  
  118  
  111 
   
   
  

 د



 

 الصفحة عنوان اجلدول الرقم
 26 توزيع تعداد النساء يف اني قطاعات العمل 11

 119 الاقيم االجتماعية السائدة ومنط اإلدارة السائدة يف اليااانالعالقة اني  12

 121 (Z(، واقرتاح نظرية )A( واإلدارة األمريكية )Jادلاقارنة اني اإلدارة اليااانية ) 13

 122 العثمانية االفرتة اجلزائر ُحكام ألاقاب 14
 158 جنس ادلبحوثني 15
 158 ادلستوى التعليمي للمبحوثني 16
 159 توزيع السن حسب ادلبحوثني 17
 161 حمل سكن ادلبحوثني 18
 161 احلالة العائلية للمبحوثني 19
 162 تبيان عمل الزوجة للمبحوثني الذكور 11
 162 للمبحوثني الذكور تبيان ادلستوى التعليمي للزوجة 11
 164 اادلؤسسة ادلناصب حتديد يف البيولوجي االختالف دور يبني 12
 165 فرص النساء يف الوصول اىل مراكز السلطة يوضح 13
 167 يوضح قدرة الرجل على تبوء مراكز السلطة من ادلرأة 14
 168 يوضح سبب اختالف اجلدارة اني الرجل وادلرأة 15
 171 للعمل ادلرأة ولوج سبب يستكشف 16
 173 عالقة التغري االجتماعي يف شغل ادلرأة مراكز السلطة بنيي 17
 175 يوضح رأي ادلبحوثني يف تويل ادلرأة للمسؤولية 18
 181 يوضح تفضيل ادلبحوثني للعمل حتت سلطة رجل أو امرأة 19
 181 السلطة مركز يف ادلرأة اوجود  االتصالية العملية طبيعة تبيان 21
 219 اجملتمع يف ادلرأة صورة تغري على واالقتصادي االجتماعي التغري تأثري يوضح 21

 ه



 222 كيفية تأثري العنصر النسوي يف ايئة العمل  يوضح 22
 226 يوضح شعور ادلبحوثني لدى طلب ادلسؤولة الاقيام اأمر ما 23
 231 ادلبحوثني طرف من العمل مواقيت احرتام مدى يبني 24
 231 ادلسؤولة طرف من الصادرة والتعليمات ااالجتماعات االهتمام مدى يبني 25
 233 ادلساعدة من ادلسؤولة عند الوقوع يف إشكال ماطلب ادلبحوثني  26
 235 ادلبحوثني نظر وجهة من للمرأة تصلح اليت اإلدارة مستويات يوضح 27
 241 يوضح صعواة تنفيذ األوامر والتعليمات من عدمها ادلوكلة للمبحوثني 28
 246 يبني مدى الدافعية لتنفيذ أوامر ادلسؤولة 29
 247 وادلويفات للمويفني ادلسؤولة طرف من األوامر توجيه طرياقة يوضح 31
 249 اإلداري اإلاداع على ادلسؤولة قدرة تبيان 31
 251 تبيان مدى قدرة ادلرأة على حتمل أعباء مركزها اإلداري 32
 253 مدى مشاركة ادلسؤولة العمال يف اختاذ الاقرارات اخلاصة اادلؤسسة يوضح 33
 254 الصالحيات من ادلسؤولة للمرؤوسنييوضح تواجد تفويض  34
 256 حول تردد ادلسؤولة يف اختاذ الاقرارات اخلاصة اادلؤسسة 35
 257 يوضح حرص ادلسؤولة على حتفيز العمال 36
 259 قضاء ادلسؤولة وقتاً كافياً مع ادلرؤوسني حول الشؤون اإلدارية يبني 37
 262 من طرف ادلسؤولة يستوضح رأي ادلبحوثني يف سري تاقييم العمال 38
 264 يستكشف العالقة اني الرئيس وادلرؤوسني 39
 265 يستوضح ردة فعل ادلسؤولة عند جتاهلها 41
 267 إمكانية حدوث إشاعات حمرضة ضد ادلسؤولة حول 41
 269 يستوضح إمكانية ختلي ادلسؤولة عن منصبها اإلداري 42

 و



 الصفحة عنوان الشكل قمالر 

 63 عالقات التفاعل اني السلطة، الذات، ادلعرفة 11

 64 سلطةلحتليل فوكو ل 12

 69 السلطة تفويض درجة هبا تتأثر اليت العوامل 13

 71 ادلنظمة يف السلطة أنواع 14

 144 دلاسلو احلاجات سلم 15

 189 تعداد ادلبحوثني حسب اجلنس 16

 189 للمبحوثني التعليمي ادلستوى 17

 191 ادلبحوثني اني السن توزيع 18

 191 ادلبحوثني سكن حمل 19

 192 للمبحوثني العائلية احلالة 11

 193 الذكور للمبحوثني الزوجة عمل 11

 193 الذكور للمبحوثني للزوجة التعليمي ادلستوى 12

 195 اادلؤسسة ادلناصب حتديد يف البيولوجي االختالف 13

 196 السلطة مراكز اىل للوصول النساء فرص 14

 198 ادلرأة من السلطة مراكز تبوء على الرجل قدرة يوضح 15

 199 وادلرأة الرجل اني اجلدارة اختالف سبب يوضح 16

 212 للعمل ادلرأة ولوج سبب 17

 ز ز

 ي

 ز



 215 عالقة التغري االجتماعي يف شغل ادلرأة مراكز السلطة 18

 217 للمسؤولية ادلرأة تويل يف ادلبحوثني رأي 19

 212 تفضيل ادلبحوثني للعمل حتت سلطة رجل أو امرأة 21

 217 السلطة مركز يف ادلرأة اوجود  االتصالية العملية طبيعة 21

 219 اجملتمع يف ادلرأة صورة تغري على واالقتصادي االجتماعي التغري تأثري 22

 222 العمل ايئة يف النسوي العنصر تأثري 23

 226 ما اأمر الاقيام ادلسؤولة طلب لدى ادلبحوثني شعور 24

 231 مدى احرتام مواقيت العمل من طرف ادلبحوثني 25

 231 )%( ادلسؤولة طرف من الصادرة والتعليمات ااالجتماعات االهتمام 26

 232 للفاعل االسرتاتيجي التصور حسب الفعل آلية 27

 233 ما إشكال يف الوقوع عند ادلسؤولة من ادلساعدة 28

 235 ادلبحوثني نظر وجهة من للمرأة تصلح اليت اإلدارة مستويات 29

 241 والتعليمات األوامر تنفيذ يف الصعواة امكانية 31

 246 ادلسؤولة أوامر لتنفيذ الدافعية 31

 248 وادلويفات للمويفني ادلسؤولة طرف من األوامر 32

 251 اإلداري اإلاداع على ادلسؤولة قدرة 33

 251 اإلداري مركزها أعباء حتمل على ادلرأة قدرة مدى 34

 253 مشاركة ادلسؤولة العمال يف اختاذ الاقرارات اخلاصة اادلؤسسة 35

 254 للمرؤوسني ادلسؤولة من الصالحيات تفويض تواجد 36

 256 اادلؤسسة اخلاصة الاقرارات اختاذ يف ادلسؤولة تردد 37

 س

 ل

 ك

 ح

 ح



 258 العمال حتفيز على ادلسؤولة حرص 38

 259 اإلدارية الشؤون حول ادلرؤوسني مع كافياً  وقتاً  ادلسؤولة قضاء يبني 39

 262 ادلسؤولة طرف من العمال تاقييم سري يف ادلبحوثني رأي 41

 264 وادلرؤوسني الرئيس اني العالقة 41

 266 جتاهلها عند ادلسؤولة فعل ردة 042

 268 ادلسؤولة ضد حمرضة إشاعات حدوث إمكانية 43

 269 اإلداري منصبها عن ادلسؤولة ختلي إمكانية 44

 

 

 

 ط

 ي



 الــــــــــــــــمــــقــــــدمـــــــــة
 

 8 

 

   
 

 



 الــــــــــــــــمــــقــــــدمـــــــــة
 

 9 

 مــــقـــدمـــــــــة:
حتظى ظاىرة التمييز النوعي داخل التنظيم حبيز كبري من املمارسة وقدر ضئيل من االىتمام من        

قبل الباحثني والدارسني يف ميدان العلوم االجتماعية، فالعنصر النسوي داخل التنظيم يكافح إلثبات 
 انجنسني، فقد أثبتت وتثبيت مكانتو، وذلك نتيجة عدة عوامل أمهها املوروث الثقايف الذي حيملو كال

( أن نسبة تعليم اإلناث ارتفعت 4102)انجزائر خرية املقدمة من املركز الوطين لإلحصاءاإلحصائيات األ
مراكز ىل إللوصول  نوحماولة سعيه ،بشكل كبري، مما ساعد على زيادة الوعي املؤسسي لدى النساء

  .نوعييف اإلدارة وذلك نتيجة سن قوانني تراعي انجانب ال السلطة

ىذه املعطيات انجديدة خلقت الفرصة للمرأة من أجل تفجري طاقاهتا اإلبداعية، وقدراهتا الكامنة،       
وملعانجة ىذه  أن تقلدىا للوظائف العليا حق مشروع هلا وليس حكرا على الرجل. وجودىا ولتبنيإلثبات 

وضوع الدراسة واشتمل على إشكالية الظاىرة ُقسمت الدراسة إىل ستة حماور، حمور أول وقد ُعنون بـ م
الدراسة وأسباهبا وأمهيتها ومفاىيمها والدراسات املشاهبة هلا، وحمور ثاٍن بعنوان ماىية السلطة ومقارباهتا 
الفلسفية واالجتماعية وقد حوى مفهوم السلطة واملفاىيم القريبة هلا وأنواعها، وكعنصر أساسي، السلطة 

)تقليدية، كاريزمية، وعقالنية(. وحمور ثالث محل عنوان النوع االجتماعي  لدى ماكس فيرب وأنواعها أيضا
وحتديات املرأة يف بيئة العمل وقسم بدوره إىل مبحثني يعد األول مقاربة سوسيولوجية ملفهوم النوع 
االجتماعي فاحتوى بدوره على مفهوم ومرتكزات وأسس وأدوار النوع االجتماعي، ونظرياتو ومقارباتو،  

تطرقنا لعنصر لو دور كبري يف مدى تغري أو ثبات الصورة النمطية للمرأة يف اجملتمع أال وىو التغري كما 
االجتماعي، كما ويعد املبحث الثاين كإطار نظري ملفهوم العمل وعالقتو مبفهوم النوع االجتماعي 

العريب مث  وعرضت فيو عناصر كانت يف جمملها: حديث عن املرأة وصورهتا يف الواقع االجتماعي
انجزائري، وواقع وأمهية عمل املرأة ودوافع خروجها للعمل وآثار عملها كما وتطرقنا إىل املرأة وقانون 
العمل، وأخريا حتديات املرأة يف سوف العمل. وقد خصصنا حمورا لإلدارة وكان بعنوان مقاربة 

مدخل عام لإلدارة وعانجنا فيو، سوسيولوجية لإلدارة واحتوى بدوره على مبحثني، األول: كان عبارة عن 
مفهوم وأمهية ومستويات وعمليات اإلدارة وأكيد مدارس ونظريات اإلدارة، وكان الثاين: يصف تاريخ 
تطور اإلدارة انجزائرية واحتوى على أربعة مطالب، اإلدارة انجزائرية يف زمن الدولة العثمانية مث يف مرحلة 

ار الفرنسي ومن مث اإلدارة انجزائرية بعد االستقالل. مث تطرقنا إىل األمري عبد القادر مث يف عهد االستدم
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احملور اخلامس والذي كان يوضح اإلجراءات املنهجية للدراسة من فرضيات وحدود للدراسة واملنهج املتبع 
س وجمتمع الدراسة ومن مث أدوات مجع البيانات واليت متحورت يف املقابلة كأداة رئيسية وحيدة، وأخريا ولي

 آخرا قمنا بعرض وحتليل ومناقشة النتائج الفرعية والعامة للدراسة يف حموٍر سادس. 
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  .ةــــــدراســـــــةًالـــــيــــــكالــــــ:ًاشأولًً

كبَتة فقد جعل اهلل من وظائفها أف ربمل، وأف تضع، وترضع، وأف تكفل   للمرأةإف ادلهمة االنسانية     
أو يسَتة، حبيث  وىي وظائف ضخمة أواًل وخطَتة ثانية، وليست ىينة الرجلبينها وبُت  االتصاؿشبرة 

وكاف طبيعيا وعدال أف يناط  ادلرأة، كيافتؤدى بدوف إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر يف  
ات الضرورية واحلماية لألنثى حىت تتفرغ لوظيفتها اخلطَتة. غَت أف ظروؼ الواقع يبالرجل توفَت احلاج

يف  تشارؾ الزوج وضرورات احلياة قد توجب غَت ذلك، فتملي على ادلرأة أال تكتفي بدورىا يف ادلنزؿ بل 
 زوجة خامت النبيُت رضي اهللً)خديجة(بالنسبة للسيدة  ظاىرًة شاذةً كسبو، حيث أف العمل مل يكن 

 وثقل مسؤوليات األسرة ادلادية.الضاغط االقتصادي عنها، فالعمل قد يكوف الباعث عليو 

"نعم لقد علت ادلرأة منذ فجر البشرية وعملت مع زوجها خارج  (أحمدًشلبي)الدكتور ويضيف    
 رضي اهلل عنها اليت تأثرت يداىا من جر(فاطمةالبيت وضرب مثال طيبًا من بيت النبوة من خالؿ )

الرحى وتأثر ِجيُدىا شلا كانت ربملو من أضباؿ، ويف خارج البيت عملت مع زوجها ترعى الغنم وتشق 
ومن ادلؤكد أف ادلمارسات العادية أفقدت الدين اإلسالمي كثَتاً  .1األرض وتفلحها وترتاد معو األسواؽ"

احلضارات والذىنيات  من صرامتو. ودلا كاف جوىره متفتحا وروحو منصفة، فقد ربوؿ من خالؿ زلاكاة
إىل أداة سيطرة جنس على جنس آخر. ولقد عمل الرجل على تكييفو مع التقاليد احمللية واألعراؼ اليت 
استوعبتو صبيعا، فانصهر اإلسالـ احلقيقي يف اإلسالـ اخلاطئ والوثنية وادلذىب ادلادي، وغَت ذلك من 

مكنوا من التمييز بُت الدين احلنيف والتقاليد أشكاؿ ادلعتقدات اليت وجدىا لدى السكاف، الذين مل يت
 .2البالية

                                                           

 (ً:620-556ق.ًىـً/68ً-3خديجةًبنتًخويلدًبنًأسدًبنًعبدًالعزىًبنًقصيًالقرشيةًالسدية)قاؿ الزبَت: كانت (ص) زوج النيب م ،
 .  وتوفيت دبكة، وعشرين سنةأربعُت سنة فأقامت معو أربعا   (ص)تدعى يف اجلاىلية: الطاىرة، كاف عمرىا عندما تزوجها رسوؿ اهلل 

 (ً:632ً-605ىـ/11ً-ق،ًىًـ18ًفاطمةًالزىراء)بن عبد اهلل بن عبد ادلطلب اذلامشية القرشية، أمها خدجية   (ص)فاطمة بنت رسوؿ اهلل  م
العاقالت، تزوجها أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو يف الثامنة عشرة  وإحدى الفصيحاتبنت خويلد رضي اهلل عنها، من ناهبات قريش، 

 حديثا. 18وذلا اهلل عنهم، عاشت بعد أبيها ستة أشهر،  وزينب رضي واحلسُت وأـ كلثـومن عمرىا، وولدت لو احلسن 

 .67 -66 ص (، ص2000ادلكتبة اجلامعية : )االسكندرية حقوؽ ادلرأة: دراسات دينية سوسيولوجية، عدليًعلىًأبوًطاحون 1)
 .103(، ص2012، تر: نادية األزرؽ بن جدة )اجلزائر: موفم للنشر، روائيات االستعمار وادلرأة ادلستعمرة يف اجلزائر، سكينةًمساعدي 2)



 الـــفـــصل األول: مــــوضـــوع الــــدراســــة
 

 13 

أسفرت الدراسات النسوية يف اآلونة األخَتة على أف أزمة النوع يف مقدمة ادلشاكل الراىنة يف فقد    
ادلرأة  هتميشالقائمة على  القيم وادلمارساتتفاقمت عن طريق و الوطن العريب والغريب على حد سواء، 

. فالذكر كسب العائلة وىي عبئ عليها والبنت منذ نعومة أضافرىا تدفعها بُت اجلنسُتالتمييز وتكريس 
العائلة إىل الشعور بأهنا غَت ضرورية، وغَت مرغوب فيها، فاستقباؿ ادلولود الذكر خيتلف عن استقباؿ 

دة األنثى بوالدة الذكر تعلن االختالؼ البُت عن وال الطقوسغلب ادلناطق العربية. بل إف أاألنثى يف 
ًشرابيويرجع ) .السلطة الذكورية، وبادلقابل تتقوى تسلسل التمييزومنو ينطلق  الكثَت من  3(ىشام

وىيمنة السلطة الذكورية، ليس يف  )األبوية( ةالبطريركيالًتكيبة االجتماعية مراض واالهنزامات العربية إىل األ
يف رأيو على نزعة اذليمنة الًتبية، والعمل، والدولة. وتتجلى  مؤسساتالعائلة فحسب بل يف سلتلف 

، اليت من أىم ركائزىا الشخصية الذكورية، حيث تتكوف أساليب التنشئة االجتماعيةمستوى العائلة يف 
فئات حاكمة بطبيعتها وأخرى زلكومة،  ( Aristote،أرسطوفهناؾ حسب ) .4دونية ادلرأة

أقل والعنصر الالعقلي فيها كاالنفعاالت  قواىا العقلية سبامًا للذكر، ألف األنثى خاضعةفأصبحت بذلك 
فهناؾ من يأمر "العاـ،  التقسيم اجملتمعي( ىو من يقرر أرسطووالشهوة والعواطف طاغي. فالطبع عند )

حكمة  غَت أفوىناؾ من يطيع، ىناؾ من ىو موصوؼ بالعقل طبعاً، وىناؾ من ىو زلرـو بالطبع منو، 
 سلطة.وأف قوة أحدمها ..حكمة ادلرأة، وأف شجاعتو وعدالتو ليستا كمثل ماذلا ِمنهماىي ليست  الرجل

ًويدّعم ) .5"زلضة طاعةزلضة وقوة اآلخر  ( ىذا الرأي بقولو: Montesquieuمونتسكيو،
ِسلماً "جيب عزؿ النساء يف احلكومة اليت يُطلب فيها الّسكوف على اخلصوص، واليت يُدعى اخلضوع فيها 

وتكوف مكايدىن أمرا مقدرا على الزوج، وترتاب احلكومة اليت ليس لديها من الوقت ما ترقب فيو سلوؾ 
القائمة،  اذليمنة الرمزيةفإثبات وجود الرجاؿ مقابل نفي وجود النساء ىو تعزيز لوجود عالقة . 6رعاياىا"

ولو كاف عماًل نسائيًا يف إطار  إىل درجة أف النبالة تصبح صفة لصيقة بكل عمل يؤديو الرجل، حىت
ذاتو ادلميز بُت اجلنسُت، فالطبخ  النظاـ االجتماعيالتقسيم االجتماعي ادلتعارؼ عليو والذي وضعو 

                                                           

 .34(، ص2000بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ؛1)ط اجملتمع العريب يف القرف العشرين حليمًبركات،(3ً
 .33ادلرجع نفسو، ص  (4
 .124-123صص (، د.ت : الدار القومية للطباعة والنشر،القاىرة أضبد لطفي السيد ) :، ترالسياسة ،طاليسًأرسطو (5
 فيلسوؼ فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات  (،1755فيفري10ً-1689جانفي18ًمونتسكيوً)ادلعروؼ باسم  شارلًلويًديًسيكوندا

حيث تعلم احلقوؽ وأصبح عضو بردلاف عاـ  1689الذي تعتمده غالبية األنظمة حاليا. ولد يف جنوب غرب فرنسا بالقرب من مدينة بوردو عاـ 
احلكم يف أوروبا يف  وأنظمة د اجملتمعوفيو انتق "رسائلًفارسية"، كانت لو تأمالت يف أسباب عظمة الروماف واضلطاطهم. نشر كتابو الساخر 1714

 . ومل ير أف عامة الشعب مستحقُت أف حيكموا.1748 ، "وروح الشرائع"1734 نشر "ادللكية العادلية" اذلك احلُت. كم
  .381(، ص2010القاىرة: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ) عادؿ زعيًتتر:  ،روح الشرائع مونتسكيو، 6)
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واخلياطة أعماؿ نسوية لكن إذا أداىا الرجل أصبحت أعمااًل نبيلة ال لشيء إال ألف الرجل ىو من 
ًبورديونة يف كل سلوكيات الرجاؿ يقوؿ )يؤدي تلك األعماؿ، وتأكيدا منو على وجود اذليم ،ًبيير

Pierre Bourdieu)  

تمييزية لعلوًيتعينًتعداد" العنفً،ًكلًالحالتًالتيًيكملًفيهاًأفضلًالرجالًنيةًحسنةًأفعالًً
ًكماًنعلمًيجريًمجرىًنظامًالنواياًالواعية،ًمستبعدينًالنساءًمنًمراكزًالسلطة،ًحيث  الرمزي

ومختزلينًمطالبهنًإلىًنزواتًيمكنًتبريرىاًبحديثًتخفيفي،ًأوًً،منًدونًطرحًالسؤال
بنيةًالظهورًبمظهرًمعارض،ًبتذكيرىنًوإرجاعهنًبمعنىًماًًمذكرينبالتربيتًعلىًالخدًأوًحتىً

ً.7"ًإلىًأنوثتهن

بينهما وكذلك العكس، إذ ديكن أف  توازف القوىبُت اجلنسُت يؤدي إىل عدـ  تفاوت الفرصأف  إالّ     
يكوف مبنيًا على عالقات قوة أو سلطة، مستنسخة عن تلك اليت توزع  توزيع العمل واألدوارنقوؿ إف 

 زليطعلى ادلرأة يف مراكز صنع القرار سواء كاف يف  سيطرة الرجلاألدوار االجتماعية التقليدية وتتمثل يف 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية ويكوف ذلذا انعكاسات سلبية  األسرة أو العمل، أي يف شىت اجملاالت

كتنظيم -الًتقي أو صنع القرار حىت فيما يتعلق حبياهتا الشخصية ربـر من فُرص على وضع ادلرأة، إذ أهنا 
، فتبقى مكانتها ُمتدنية يف اجملتمع عموماً، وىذا ما جعل ادلرأة بعيدًة عن السلطة ويصبح -أسرهتا مثال

لطةًحاكمًومحكومًوليسًسً ىي  )أرسطو(ودىا األسري الوحيد ذلا يف احلياة، فالسلطة كما يعتربوج
ًتتغير ًأن ًالقاعدة ادلتسارع وادلتالحق جعل ادلرأة تعيد النظر ىي  التغَت االجتماعي ، إال أفّ 8لهذه

                                                           

 ًًجوف )الذي ألفو مع  "الورثة"عندما نشر كتابو  1964سوسيولوجي فرنسي بزغ صلمو يف مساء ادلختصُت سنة  (:م2002-م1930)بييرًبورديو
كما كاف زلط اىتماـ الوسائل اإلعالمية الفرنسية   ،1979التمييز سنة  –إال أف شهرتو ستزداد أكثر فأكثر عند إصداره لكتابو التمييز  ،(كلود باسروف

ما يطبع النظرية االجتماعية عند  .اليت كانت دبثابة نقطة ربوؿ يف ادليداف التعليمي اجلامعي الفرنسي شارؾ يف اإلضرابات الطالبية،عندما  1968سنة 
لنظريةًبدونًا"، وقد عرب عن ذلك يف مقولتو الشهَتة: اإمبَتيقيحيمل يف طياتو بعدا  بيَت بورديو، كوهنا رباوؿ إعادة إنتاج اجملتمع ضمن عامل رمزي،

إف سوسيولوجيا بورديو حريصة حرصا شديدا على ضرورة ربويل السوسيولوجيا إىل علم  " .بدونًنظريةًىراءًاإلمبريقيخواء،ًوالبحثًًإمبريقيبحثً
، لو لغتو اخلاصة بو وقوانينو ومبادئو ومفاىيمو التفسَتية ونظرياتو القائمة بذاهتا، ولذلك ال صلده يًتدد يف استخداـ كل األدوات  مثل باقي العلـو

 .واألسلحة ادلمكنة، لتحويل اخلطاب السوسيولوجي إىل خطاب علمي شلنهج
 .94(، ص2009 ،؛ بَتوت: ادلنظمة العربية للًتصبة1)ط سلماف قعفراين: ، تراذليمنة الذكورية بييرًبورديو، (7
 .162مرجع سبق ذكره، ص ،طاليسًأرسطو (8
ًماسلو* اشتهر . روسيا من يهودياف أبواه مهاجراف. نيويورؾ ،بروكلُت ، ولد يفأمريكي عامل نفس 1970) يونيو 1908 -  8ابريل 1)ً ابراىام

بدأ بدراسة القانوف باجلامعة ربت تأثَت ضغط والديو، ولكنو سرعاف ما ترؾ مدينتو ليدرس يف جامعة وسكنس حيث حصل . تدرج احلاجات بنظريتو
وتزوج بصديقة طفولتو  (1934) ، ودكتوراه يف الفلسفة عاـ(1931) وحصل على ادلاجستَت يف اآلداب عاـ (1930). على بكالوريوس يف اآلداب

كلية  دأ التدريس يفب. كاليفورنيا )برثا جودماف( واصلبا طفلُت وكاف قد بلغ من العمر العشرين عاماً. وىو يعترب أحد مؤسسي معهد آيسالن يف
 .كورت جلودسنت ،فرـو ،ألدر ادلهاجرين أمثاؿ األوروبيُتوخالؿ فًتة حياتو اتصل بالعديد من ادلثقفُت  بروكلُت
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التغَت  عبءف األخرى دلا ذلا وما عليها ألهنا ليست استثناء أو جزء، بل ىي مدرسة اجملتمع لذا كا
فطرية ومكتسبة ومن *(ابراىامًماسلواالجتماعي أكرب وقعًا عليها، ودبا أف لإلنساف حاجات كما قاؿ )

ادلكانة والتفوؽ...( فسعت ادلرأة جاىدًة الكتساهبا وذلك  لسلطة،لخَتة احلاجة لتقدير الذات )ىذه األ
. "إنًالعملًيعطيًمعنىًلإلنسان" على ذلك بقولوماركس(ًاكتساحها رلاؿ العمل وأكد ) خالؿ من
فتسلطًًومنًثم"جنسًالذكرًأصلحًللرئاسةًمنًجنسًاألنثى،ًبقولو  آلخرأف ألرسطو الرأي ا إالّ 

ً.9ًالرجالًعلىًالنساءًمسألةًطبيعيةًجدا"

فولوج ادلرأة ميداف العمل مل يكن بالشيء اجلديد إال أف عملها مل يؤخذ باحلسباف يف أحيانا كثَتة         
الذي يؤمن حياة كردية ذلا  بالعمل ادلأجور)غَت مأجور، أسري، خفي...(، فعصرنا احلايل يتميز 

كلها ظواىر   الفقر سعار واتساع مساحاتواالرتفاع ادلطرد يف األ بطالةالوألسرهتا. كما أف ازدياد حجم 
شكلت عوامل ضاغطة جدًا على األسرة العربية  ديكن أف نقرأىا بوضوح يف معظم البلداف العربية حيث

متطلبات احلياة اليومية واحلاجة إىل ربسُت مستوى ادلعيشة، أو  للعمل ضرورة سُبليها خروج ادلرأةوأصبح 
 العاداتنت ستأخذ زمنًا طوياًل بسبب وطأة كا  التطورردبا اختصرت ىذه الضرورات العملية مراحل من 

عامل رغمًة أحيانًا إىل حينًا ومُ  والتقاليد، فكل ىذه العوامل فرضت على ادلرأة أف ربتاط وتدفع هبا سُلَتةً 
 اجملتمعاالجتماعية إىل األماـ، وألهنا تعي أهنا ىي  التنميةالفكرية، ودفع عجلة  طاقاهتا، لتفجَت الشغل

 "مكسبًالنساءًيعنيًخسارةًللرجل"وليست اجلزء منو، مل يكن افتكاؾ حقوقها على منوذج معادلة 
تقسيم أو توزيع النوع االجتماعي لكن جنسياً، أو طبقياً... التفاوت القائمأبداً، بل كاف مهها إزالة 
حد منهما، فالثقافة السائدة عن كل وا القيمونظم التصورات على أساس كاف للعمل بُت النساء والرجاؿ  

يف مكاف  »10النساء شقائق الرجاؿ« :رسولًاهللً)ص(منعت الرجل من تقبل الشقيق اآلخر لو، قاؿ 
اليت درج عليها يف طفولتو  األنوثةو  بالرجولةاخلاصة ادلعتقدات العمل، فالرجل يعتمد يف رلاؿ عملو على 

، فهو يربط بُت نظرتو لرجولتو وما توجبو من مشاعر وأفعاؿ تتفق مشاعرهادلبكرة واستقرت يف عمق 
وتلك النظرة، أما بالنسبة للمرأة فإف نظرهتا للنوع ربدد ذلا أي اجملاالت ترغب يف االنتماء لو أكثر )ادلنزؿ 

وهتا أـ العمل(، كما ربدد ذلا درجة السلطة اليت تريد أف تتوفر ذلا يف زواجها وعملها، ىل تود أف تكوف ق
ومستمرة  عادلية ظاىرةيف العمل  وعدـ ادلساواةأقل من قوة الرجل أـ مساوية لو أـ أكثر منو؟ فالتمييز 

                                                           

 .69ص ،(1996؛ القاىرة: مؤسسة األىراـ للنشر والتوزيع، 1)ط أرسطو وادلرأة إمامًعبدًالفتاحًإمام،  9)
 .رواه أبو داود وأضبد والًتمذي (10
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دلئات ادلاليُت من الناس، على الرغم من تأكيد جلاف حقوؽ االنساف أف التمييز القائم  مؤسفاً  وواقعا
على  واتفاقية القضاءحلقوؽ االنساف  يواالعالف العادل( يتناىف مع ميثاؽ األمم ادلتحدة )النوععلى أساس 

فعدـ تقبل ادلرأة يف مراكز السلطة خلق  ،اجلندرية ادلساواة يقودنا دلفهـو وىذا ماصبيع أشكاؿ التمييز. 
جديدة للتعامل مع ىاتو ادلواقف.  مفاىيم، وخلق بادلساواة وحركات ومنظمات ونظريات تنادي معوقات

فإف بعض أدوات زلاربة مكاسب ادلرأة، دينية وضبلت شعارات ايديولوجية تتغذى من العادات، ولألسف 
 . واخلرافات القددية

عن آبائهم، على حُت مل تتغَت شخصية النساء كثَتا  يذكر أف الرجاؿ أصبحوا أكثر تغيَتاً  فالتاريخ     
ويتعرضن ينجذبن لدائرة العمل ادلربح  عن أمهاهتن، أما اليـو فالسهم يشَت إىل أف النساء ىن الاليت

إىل غاية 1900فبُت عاـ  يف منط حياهتن وشخصياهتن على حُت صلد الرجاؿ أقل منهم يف ذلك، للتغيَت
 .11(%55إىل % 20 )منبادلئة  %35ب زادت نسبة النساء العامالت  1986عاـ 

سمت اآلف ولصاحلها وأصبح معها احلق كالرجل سباما يف تويل وإف كانت مشكلة عمل ادلرأة قد حُ   
تعليم  لكن .القيادية قدراهتاالعمل، إال أنو مت التشكيك يف  وساعات األجروبنفس  ادلناصبصبيع 

 بأنفسهن ساعد يف زيادة ثقتهنكما و  دخاًل مهما لتوسيع الدور االجتماعي للمرأةل مُ شكّ  إلناثا
 ألعلى ادلناصبشلا دفع ادلرأة ألف تصل  ادلدنية ويؤدين دوراً مهما يف اجملتمع، حلقوقهنوجعلهن مدركات 

 والشواىد على ذلك كثَتة ال تبدأ من .احلواجز االجتماعيةبكسر ىذه  ذاهتايف العمل، وأف تثبت 
سنة قبل  600اليت فاقت أعماذلا أعماؿ أشجع الرجاؿ منذ (Sémiramisًسميراميس)

ًميركلتنتهي بػ )وال   ،12ادليالد ًأنجيال ،Angela Merkel)* .وقد ادلستشارة األدلانية احلالية
 لوصمات العار االجتماعي فقد شكل دخوؿ النساء دلراكز صنع القرار ربدياً . 13برزت نساء كثَتات

                                                           

 تعتمد احلقوؽ وادلسئوليات والفرص ادلتاحة للنساء والرجاؿ على كوهنم ولدوا ذكوراً اـ إناثاً. وادلساواة اجلندرية تعٍت أيضاً  أالتعٌت  المساواةًالجندرية
 أف التوزيع ادلتساوي للمقدرات االقتصادية جيب أف يفهم يف إطار التوزيع ادلتساوي للفرص والقدرة على التأثَت والقوة االجتماعية.

؛ القاىرة: 1ط)ً، مراجعة: نيفُت غراب، تر: عزة عبد الفتاح اجلوىريالوردية الثانية: يف حياة ادلرأة العاملةًآنًماشنج،وًكستشايلدًليًىوًًًرأ ( 11
 .   40(، ص1994الدار الدولية للنشر والتوزيع، 

  أهنا حقيقة، عاشت إباف احلضارة االشورية قادت خبطة ذكية وزلكمة جيوش زوجها إىل نصر  1901أثبت العلم يف  سميراميس:ادللكة االسطورية
البحوث اليت قاـ ساحق على األعداء البكاترة وذلك بعدما كاد اجليش أف يفٌت من طوؿ احلصار واحلرب على عاصمة شديدة التحصُت. فقد كشفت 

 . أنضر:  وبابلمكانتها يف تاريخ آشور  وأعادىا إىلاألدلاين عن حقيقة ىذه األمَتة،  ىوت"ًنلهما"ًالربوفيسورهبا 
 .30 -27ص ، ص8(، ج1998)مصر: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  كتب غَتت الفكر االنساين،  أحمدًمحمدًالشنواني ( 12

* Angela Merkel:  22 وتتوىل منذالدديقراطي ادلسيحي  وزعيمة االربادهبمبورغ. أدلانيا الغربية، سياسية  1954يوليو17ولدت يف 
 .2011تعد مَتكل أقوى امرأة يف العامل لعاـ  "ًفوريس"امرأة تتوىل ىذا ادلنصب فيها، حسب رللة  وىي أوؿمنصب ادلستشار األدلاين  2005نوفمرب

(13
 .108سبق ذكره، ص، مرجع سكينةًمساعدي 
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ادلرتبطة دبقدرة النساء، ففي الشيوعية البدائية حظيت ادلرأة دبكاف رئيسي نظرا ألعماذلا ادلنتجة كالزراعة 
على األواين...اخل. كما أف عددا متناميا من النساء العربيات أصبحن أعضاء  والنسيج والرسومات الفنية

ية واخلاصة، والقيمة احلقيقية ذلذه يف الربدلانات ادلنتخبة وتقلدف مناصب رفيعة يف ادلؤسسات احلكوم
األدوار الظاىرة تكمن يف توافر فرص ألوسع عدد شلكن من الطاقات النسائية اليت ديكنها أداء مثل ىذه 

يف منظمات  أدوار ادلرأةلدى النساء العربيات وتطوير  الوعي ادلؤسسيجبدارة، كما أف ازدياد  القيادية
احلياتية، إذ  الكفاءة واخلربةورفع مستوى  احلقوؽ االنسانيةعن  اجملتمع ادلدين وذلك من أجل الدفاع

تشغل النساء العربيات مواقع مهمة يف قيادة النقابات ادلهنية والعمالية ومنظمات حقوؽ االنساف 
وغَتىا. إال أف تقلد ادلرأة للمناصب القيادية وامتالكها سلطة ازباذ القرار وتوجيو األوامر جعلها تواجو 

، فقيمة العمل قدرتو اإلصلازيةعلى أساس  تقييمواالنساف العامل و قيمةسلتلفة من بينها ربديد  ربديات
على ادلوقف الشخصي  وليس اعتماداً  التقييم ادلوضوعيواالنتاج ىي األساس الذي جيب أف جيري عليو 

ري الذي يسًتيب الذكو  الوعي اجلمعيمًتسبة يف  آثارهالثقايف الذي ال تزاؿ  ادلوروثادلتحيز...كذلك 
السلم من وجود ادلرأة وحضورىا، وال يتقبل فكرة تلقي األوامر منها أو شغل منصب أدىن منها يف 

النفسية عليها من أجل تقويض كرامتها واضعاؼ ثقتها بذاهتا  احلربىل شلارسة إ، شلا يؤدي بو الوظيفي
م والسخرية واإلىانة وصوال إىل التهديد واإلقالؿ من احساسها بقدرىا، فيبدأ من النقد غَت ادلربر والتهك

يف بعض األحياف، ذلك الذي ينفذ يف هناية األمر عن إثارة الشائعات اليت تدمر مسعة ادلرأة ومصداقيتها 
فظاىرة التحيز اجلنسي يف مكاف العمل ليست  يف مكاف العمل، كما قد ينجر عنو مشاكل أسرية للمرأة.

في اجلزائر أضحت ىذه الظاىرة واضحة للعياف ديكن أف نستشفها مقتصرة على زماف أز مكاف معُت، ف
من خالؿ ادلمارسات اليومية يف اإلدارة خاصة، شلا يدفعنا إىل تسليط الضوء على ىذه العالقة اليت تربط 
الذكر باألنثى وسبثالت كل منهما عن اآلخر، وزلاولة مّنا لتشخيص ىذه الظاىرة االجتماعية ذات 

ًإلىًمراكزً: التساؤؿ التايلطرح قمنا ب األمهية الكبَتة ًالمعوقاتًالتيًتحولًدونًوصولًالمرأة ما
 ؟ًًالسلطةالسلطة؟ًوماًتحدياتًالمرأةًفيًمراكزً

ًًفرضياتًالدراسة:ًاًًــــيــــانــــــث
ًالفرضيةًالعامة:

 يؤدي عدـ تقبل ادلرأة يف مراكز السلطة إىل خلق معوقات يف بيئة العمل.
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ًالجزئية:ًالفرضيات
تساىم الصورة النمطية للمرأة يف خلق عائق حيوؿ دوف تقبلها كمسؤولة يف الفرضيةًالجزئيةًاألولى:ً

 اإلدارة.
ًعدـ تقبل ادلسؤولة من قبل مرؤوسيها يؤدي إىل عدـ االمتثاؿ ألوامرىا.الفرضيةًالجزئيةًالثانية:ً

 عراقيل يف بيئة العمل.ذباىل ادلرؤوسُت للمسؤولة خيلق :ًالفرضيةًالجزئيةًالثالثة

ًالدراسة:وأىميةً:ًأسبابًاًًــــــثـــــالـــــث

ًاألسبابًالذاتية: -1
 ادليل الشخصي دلوضوع الدراسة. 1-1
فيو حبوثا ميدانية من  وأف أجريتيت ادلتكررة للموضوع باعتبار متغَت السلطة سبق ءاقرا 1-2

 قبل. 
ًاألسبابًالموضوعية: -2

 ادلوضوع.قلة الدراسات ادليدانية اليت تعاًف    1-1
 األمهية القصوى للموضوع فهو ديس مسألة اجلنس يف ادلؤسسة.   1-2
 .موضوع الدراسة من ادلوضوعات احليوية القابلة للمعاجلة العلمية 1-3
 لتقييمو. السلطوي ودورىا ادلرأة واقع تتناوؿ اليت افتقار اجلزائر للدراسات 1-4
 الذي أحرزتو ادلرأة يف ىذا اجملاؿ. التقدـ ومدىادلكتبة العربية بادلعلومات عنو  رفد  1-5
وعلى الصعيد العملي ستساعد ىذه الدراسة ادلسؤولُت عن شؤوف ادلرأة، كما   1-6

ستساعد ادلهنيُت على دعم ادلرأة يف العامل العريب وستساعد على معرفة شكل ادلرأة 
ً.القيادية اليت نريد

ً:ًأىدافًالدراسة:اًًـــــــعــــــراب

 لطبيعة متغَتي الدراسة )السلطة والنوع االجتماعي(. والنظرة السوسيولوجيزلاولة التعرؼ على  -1
 الكشف عن طبيعة العالقة بُت ىذين ادلتغَتين. -2
وضع إطار نظري دلفهـو النوع االجتماعي الذي يعترب من ادلفاىيم الغَت مطروحة بإسهاب يف  -3

 ميداف التنظيم.
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 يد منو آخروف.زلاولة إثراء ادلكتبة الوطنية هبذا ادلوضع ليستف -4
 زلاولة التعرؼ عن العراقيل اليت تواجو ادلرأة اليت سبارس الدور القيادي يف التنظيم. -5

 ة:ـــــدراســــمًالــــيـــاىـــــفــــــ:ًماًًــــــــــــــــــــســــامـــــــــخ
ً:ًًةـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــال -1
14ًبالضم. واالسم ُسلطةاهلل فتسلط عليهم  وقد سلطوسلط: الّسالطة: القهر. ة:ًـــغــــل 1-1
، باللغة الفرنسية: Authorityتعرؼ السلطة )باللغة اإلصلليزية:ًا:ـــــالحـــــطـــــاصً 1-2

autoritéالعلـو االجتماعية "قدرة األشخاص أو رلموعات على فرض إرادهتم على ً( يف
اآلخرين، إذ يستطيع األشخاص ذوو النفوذ فرض قراراهتم بوساطة إنزاؿ عقوبات أو التهديد هبا 

ًً.15على أولئك الذين ال يطيعوف أوامرىم أو طلباهتم"
أداء ىذه األعماؿ، أو تكليف  "ىي حق ازباذ القرارات فيما جيب القياـ بو من أعماؿ، وكذا حق

 .16آخرين بإصلازىا"
والتوجيهات  وإصدار األوامرالتأثَت يف اآلخرين من خالؿ ازباذ القرارات  والرمسي يفىي احلق القانوين ً

ً.17، بينما يتم التعامل مع السلطة بناء على الطاعة االختياريةوالعقابفيها اجلزاء  دبا
ًا:ــــــــــــــــــيــــــــــــرائــــــــــــــاج1-3ً
للتسيَت  والنواىي والرقابة ادلباشرة، تكوف عن طريق إصدار األوامر ومرؤوسعبارة عن عالقة بُت رئيس   

حملاسبة العاملُت عن أخطائهم أو امهاذلم، كما جيب على ادلرؤوسُت اخلضوع لسلطة  وازباذ االجراءات
 .لعملالرؤساء وذلك لضماف السَت احلسن ل

 : يـــــــاعـــــمــــــــــتـــــــــوعًالجــــــــــــنـــــــــــــال -2
نوّع تنويعا الشيء: جعلو أنواعا. تّنوع الشيء: صار أنواعا. الّنوع )ج( أنواع: كل ة:ًـــــــــغـــــــــــــــل 2-1

 .18والوجو والطريقةمن اجلنس. ادلنواع: ادلنواؿ  وىو أخصصنف من كل شيء 
: باإلصلليزيةLe genre النوع االجتماعي )بالفرنسية: يُعّرؼ  ا:ـــــــــــالحـــــــطـــــــــــاص2-2ً

Gender ) بأنّو "الوجو االجتماعّي الثقايّف لالنتماء لواحد من اجلنسُت. وىو ينطوي على إسباغ

                                                           

 .(1999؛ لبناف: دار احياء الًتاث العريب، 3)ط 6ج، ملساف العرب ابنًالمنظور، (14
  .56، ص13(، ج 1999 ،مؤسسة أعماؿ ادلوسوعة للنشر والتوزيع؛ 2ط) ادلوسوعة العربية العادلية مجموعةًخبراء، (15
 .209ص، ( 1998)اجلزائر: دار احملمدية العامة،  ادلؤسسة االقتصادية، ناصرًداديًعدون (16

 .75( ص2011)اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية،  والعملدليل مصطلحات علم االجتماع التنظيم  ناصرًقاسيمي،17ً)
 .(2008وت: الكتبة الشرقية، ؛ بَت 43، )طدارًالمشرق :إشراؼ ،واإلعالـادلنجد يف اللغة  (18
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، لكن ال ساساً أعلى ذلك االنتماء...ويتحّقق ذلك االنتماء بالتنشئة  صفات هنائية ال تارخيية أو ظرفّية
التشكيلً". وىو أيضا 19يلبث أف يصبح عملّية من التدبَت الذايت ذبري عربىا مراقبة الذات واآلخرين"

. 20"، االجتماعّي الذي خيضع لو الفرد ليكتسب صفات تدرجو يف خانة الذكور أو اإلناثالثقافيً 
ويقـو ادلنظور اجلندري على ضرورة التمييز بُت االنتماء البيولوجّي )اجلنس(، واذلويّة االجتماعّية الثقافّية 
)اجلندر( اليت تتشّكل وفق زلّددات ثقافّية، واجتماعّية تتدّخل يف توزيع األدوار بُت اجلنسُت، وتنظيم 

اتو. وادلالحظ أّف ىذه احملّددات اجلندريّة يف وعي كّل من الرجل وادلرأة بذ بينهما، وكذلكالعالقات 
 متحرّكة يف الزمن، وتتغَّت حبسب الطبقة، والسّن، والدين، وغَتىا من العوامل. 

ًفوكيوتعرفو       "يعٍت أف شليزات الرجل وادلرأة ىي  ً(Antoinette Fouqué)أنطوانيت
شليزات تتصل بعالقتهما االجتماعية ربت تأثَت عوامل اقتصادية وثقافية وايديولوجية... ربدد أدواره 
وأدوارىا، وتضيف: أنو جيب إقحاـ ادلساواة بُت الرجل وادلرأة يف كل السياسات العامة، احلكومية وغَت 

 . 21احلكومية"

فوارؽ اليت حيددىا اجملتمع، ال بل أف الناس أنفسهم يصنفوف بعض السلوكيات ويعرؼ أيضا: "تلك ال   
أو الصفات على أهنا ذكورية أو أنثوية، وينظروف إىل بعض األنشطة على أهنا تليق برجل أو امرأة يف 

د رلتمع معُت، باعتبار أف أي عمل تقـو بو ادلرأة يف بلد أو رلتمع معُت ديكن أف يضطلع بو الرجل يف بل
 .22أو رلتمع آخر"

ًـــــــيـــــــرائـــــــاج 2-2 والعالقات وادلسؤوليات وااللتزامات( والواجبات  )احلقوؽ اختالؼ األدوارا:
والصور ومكانة ادلرأة والرجل واليت يتم ربديدىا اجتماعيًا وثقافيًا عرب التطور التارخيي جملتمع ما 

 للتغيَت.وكلها قابلة 

                                                           

 .27(، ص2012)بَتوت: دار الساقي،  الشائع والواقع يف أحواؿ النساء ا تقولُت ...؟اجلندر ماذ، عزةًشرارةًبيضون(19ً
 .14(، ص2007بَتوت: دار ادلدار اإلسالمي، ؛ 1ط) جندرية دراسةلثقافة العربية اإلسالمية: االختالؼ يف ا ،آمالًقرامي( 20
 مونيكًأثناء أحداث مايو الطالبية مع  1968وساعدت يف تأسيس حركة ربرير ادلرأة الفرنسية يف أكتوبر  ،1936ولدت يف عاـ  :فوكيًأنطوانيت

، وقد ظلت تناضل طواؿ حياهتا من أجل نصرة ادلرأة الفرنسية وىى ناقدة أدبيو وحاصلة على دبلـو الدراسات العليا يف األدب شانيل وجوزيان ،فيتنج
السيدة  أنطوانيت  1973توفيت يف . شغلت منصب ادلندوبة الراديكالية يف الربدلاف األورويب 1969حىت  1964من والعلـو السياسية وىف الفًتة 

 عاما. 77فوكي عن عمر يناىز 
 .13، ص(2009 ط) مرصد ادلوازنة العامة وحقوؽ االنساف :موازنة النوع االجتماعي يف مصر، حلميًالراوي ( 21
)لبناف: ادلعهد الدديقراطي الوطٍت للشؤوف الدولية،  ناتايل سليماف، تر: النوع االجتماعي يف منظمتك غَت احلكوميةادراج ، نيكوليانًواسينار ( 22

 .04ص  ،(2007
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 :ًاإلدارة -3
: طلب وجها للقياـ هبا. أدار: وداور األموراألمر: عاجلو.  ودوارا علىداور مداورة :ًةًًــــــــــــغـــــــــــــل 3-1

أدار. ادلدير:  وادلصدر من: االسم اإلدارةإياه.  إلزامو: حاوؿ وأداره عليوإدارة الشيء: تعاطاه، 
بالد. الّداري: ادلاّلح الذي يتوىل من يتوىل إدارة جهة معينة من ال ر يف الشيء/ظمن يتوىل النّ 

ً.23الّشراع
: "مؤسسة تتمتع بالشخصية ادلعنوية ُتسند ذلا صناعة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ اًًــالحـــــــــــــــطـــــــــــــاص 3-2

 .24القرارات الصادرة عن رللس اإلدارة، أو متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجلهات ادلركزية"
"تنفيذ األعماؿ باستخداـ اجلهود البشرية والوسائل ادلادية استخدامًا يعتمد التخطيط واإلدارة ىي    

والتنظيم والتوجيو، وفق منظومة موحدة تستخدـ الرقابة والتغذية الراجعة يف تصحيح مساراهتا، وترمي إىل 
 .25"وتفيد يف ذلك من العلـو النظرية والتطبيقية ،ربقيق األىداؼ بكفاية وفعالية عاليتُت

ا: "ادلعرفة الصحيحة دلا  (Frederick Winslow Taylor،ًتايلوروعرّفها )    اإلدارة بأهنه
 يراد أف يقـو األفراد بو، ُُثه التأكد من أهنم يفعلوف ذلك بأحسن طريقة وأرخص التكاليف".

كما وضهح   والرقابة،وىذا التعريف رَكهَز على عملية اإلعداد والتخطيط وربديد األىداؼ ُُثه التوجيو    
األوىل أفه األعماؿ تتّم عرَب اآلخرين، والثانية أفه الكفاءة يف آداء ىذه األعماؿ  ىامتُت:التعريف نقطتُت 

 التكاليف.ضرورية، وعرَب عن معيار الكفاءة بأحسن طريقٍة لألداء وأقله 

ًىنريًفايول)ًعّرؼَ     ،Henri Fayol)ًا ىو أف تتنبأ وزبطط وتنظم  :دير"أف تُ  :اإلدارة بأهنه
 صدر األوامر وتنسق وتراقب" وىذه ىي الوظائف اإلدارية ادلتعارؼ عليها.وتُ 

                                                           

 .: مرجع سبق ذكرهمنجدًاللغةًوالعالم ( 23
 .10مرجع سبق ذكره، ص ناصرًقاسيمي،(  24
 03/12/2015، 6)الدمنارؾ: األكادديية العربية ادلفتوحة(، ص اإلدارة العامة، محمدًنشوانًاألتاسي(  25

2254.html-20100801-academy.org/wesima_articles/library-http://www.ao 
 فريدريكًتايلور (Fredrick Taylor) (20 1915مارس  21 - 1856مارس):  مهندس ميكانيك أمريكي سعى لتحسُت الكفاءة

، وأفكاره تعترب الصناعية. يعترب دبثابة أب لعلم اإلدارة, كما كاف من أوائل ادلستشارين اإلداريُت. تايلور كاف واحدا من قادة الفكر يف حركة الكفاءة
 عادلياً شديدة التأثَت يف احلقبة التقدمية.

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20100801-2254.html
http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20100801-2254.html
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بتعريف اإلدارة يف الصناعة بأهنا الوظيفة اليت تتعلق 26ً(Oliver Sheldon،ًشيلدون)وقاـ    
التنظيمي والرقابة بتحديد سياسات ادلشروع، والتنسيق بُت التمويل واإلنتاج والتوزيع وإقرار اذليكل 

 .النهائية على أعماؿ التنفيذ

ًجلوفر)وعرّفها     ،Glover)  ا القوة ادلفكرة الهيت رُبلِّل وتصف وزُبطط ورُبفز وتُقيم وتُراقب بأهنه
 معروؼ. داالستخداـ األمثل للموارِد البشريِة وادلاديِة الالزمة لتحقيق ىدؼ زُلده 

ويف ادلقابل فَقْد رَكهَز أصحاب ادلدرسة الثانية على طبيعة اإلدارة أكثَر من تركيزىم على ادلهاـ    
 وِمن ىذه التعاريف ما يلي: لإلدارة،والوظائف اإلدارية يف تعريفاهتم 

ًليفنجستون)عرّفها      ،Livingstone)  بأهنا عملية الوصوؿ إىل اذلدؼ بأحسن الوسائل
 27ادلالئم.مة ويف الوقت وبالتكاليف ادلالئ

ًآبلي)وعرّفها     ،L.A.Appley)ًا عملية تنفيذ األعماؿ َعن طريِق رلهودا األشخاص  تبأهنه
 والرقابة.التخطيط  مها:وىذا يتضمن نشاطُت أساسيُت  اآلخرين،

ا:اإلدارة  وىناَؾ َمْن َعرهؼ  بأهنه

 تعظيم للمسامهات البشرية وادلادية وادلالية لتحقيق أىداؼ ادلنظمة". "عملية   

ًخالصةًتعريفًاإلدارة: 3-3
ا: "عملية ربقيق األىداؼ ادلرسومة باستغالؿ ادلوارد ادلتاحة، وفق منهج    ودُيكن تعريف اإلدارة على أهنه

 زُلّدد، وضمن بيئة معينة".

ـّ وشامل، دُيكن تطبيقو على   الفرد وادلنظمة، سواء كانت منظمة خاّصة أو عامهة،  وىذا التعريف عا
 ويتضمن ىذا التعريف العناصر التالية:

                                                                                                                                                                      

ً(ًىنريًفايولHenri Fayol): ومات  1841فرنسي، وولد بإسطنبوؿ عاـ  كية، وأصل عملو كمهندس تعدين.أحد علماء اإلدارة الكالسي
ية، ـ. عمل مديراً تنفيذيًا لشركة صناعية صغَتة يف فرنسا، ومن خالذلا ناؿ خربتو العملية اليت قادتو إىل النجاح يف رلاؿ اإلدارة الصناع1925بباريس 

 ـ.1916عمل على تطوير منهجية النظرية اإلدارية، ووثق ذلك يف كتابو ادلشهور اإلدارة العامة والصناعية عاـ و 
 .http://www.arabmn.com/archives/822 ،2016/01/22،شيلدوف أوليفر نظرية ،الشبكةًالعربيةًلإلدارة (26
 https://ar.wikipedia.org/wiki، 2016/01/05، اإلدارة، ويكيبيدياًالموسوعةًالحرة( 27
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 :وىي النتائج ادلراد ربقيقها، وىنا يدخل عنصر القصد واإلرادة يف استغالؿ ادلوارد  األىداف
 ادلرغوبة.لتحقيق النتائج 

 :يعية، كاألرض وما يستخرج منها، ومورد وتشمل ادلوارد كّل من ادلوارد البشرية وادلوارد الطب الموارد
رأس ادلاؿ بصوره ادلتعددة ادلالية وادلادية، وحىّت يكوف ىناَؾ إدارة فال بُده من توافر بعض ادلوارد، 

 وتشكل ادلوارد البيئة الداخلية للمنشأة، واليت ديكن إلدارهتا التحكم هبا.
 :يط وتنظيم ورقابة وازباذ قرارات.ويشمل استخداـ كاّفة الوظائف اإلدارية من زبط المنهج 
 :ال يوجد كائن حّي )سواء كاف ىذا الكائن شخص طبيعي كالفرد، أو كاف شخص معنوي   البيئة

كمنشأة األعماؿ اليت تصنف بأهنا نظاـ مفتوح( يعيش منعزؿ لوحده ال يؤثر وال يتأثر دبتغَتات 
رة وربقيق األىداؼ تتفاعل بعالقات زليطة بو، فعملية االستفادة من ادلوارد اليت تقع ضمن السيط

 ذات اذباىُت مع البيئة احمليطة اليت ال ديكن التحكم هبا.
 التعريفومع مشوليِة ىذا التعريف، وانطباقو على اإلدارة يف ادلنظمات العامهة واخلاّصة، إال أّف ىذا    

 .28يهتم بالدرجة األوىل بدراسة وربليل اإلدارة يف منشآت ومنظمات األعماؿ اذلادفة إىل ربقيق الربح

3-4ًً دولة، شركة، )رلموع ادلستخدمُت ادلكلفُت يف إطار مؤسسة عمومية أو خاصة اجــــرائــــيــــاً:
 لتحقيق ىدؼ معُت.صبعية، صباعة زللية، حزب...اخل( دبهاـ تسيَت ادلوارد ادلادية والبشرية 

ً:لسابقةةًا:ًالدراساًًـــــــــــادســـــــــــــس

شلا ال شك فيو أف أمهية الدراسات السابقة تتمثل يف االستفادة منها يف طرح الفرضيات وبناء    
االستمارة أو حىت اجلانب النظري، إال أف موضوع الدراسة مل يتم تناولو بشكل مستفيض من قبل 

اجلنسُت أو الباحثُت، لكن ىناؾ دراسات متواضعة أخذت منحى آخر، كادلناداة بادلساواة ادلطلقة بُت 
                      ىذا ما دفعنا إىل اختيار ىذه الدراسة لقرهبا نوعا ما من موضوع الدراسة من ناحية الطرح. .عمل ادلرأة

  الدراسة: عرضً -1
عن  وىي عبارةادلرأة وأمناط القيادة اإلدارية"، للطالبة ابتهاج أضبد علي بػ "كانت الدراسة ادلعنونة        

قامت بتنظيمو "ادلنظمة العربية للتنمية االدارية". الذي  مداخلة يف ادلؤسبر السنوي العاـ الرابع يف اإلدارة

                                                           

 .13 -11صص (، 2002فلسطُت: اجلامعة اإلسالمية،  ؛1ط) اإلدارة: ادلفاىيم وادلمارسات، ماجدًمحمدًالفراًوآخرون  28)



 الـــفـــصل األول: مــــوضـــوع الــــدراســــة
 

 24 

 16-13العريب ". سوريا.  الوطن يف القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية ادلؤسسات" موضوعناقش 
 .2003أكتوبر

ًمشكلةًالبحث:ً -2

لدراسة أساليب وأمناط القيادة اإلدارية للمرأة يف التنظيم. فمع التغَتات  ديثل البحث زلاولة    
والتحوالت يف التنظيم بصورة خاصة والتحوالت احمللية واإلقليمية والدولية بصورة عامة، يربز ىنالك 
العديد من الشئوف اليت تتطلب الدراسة والبحث، إلجياد األسلوب ادلناسب للتعامل معها، ومن أىم 

وف والتحوالت التنظيمية ىو ولوج ادلرأة دليادين العمل مدفوع األجر، أي العمل يف التنظيمات ؤ الش
وأمهية موضوع ، مواقع العمل األنوثة يف الرحبية والذي يرجع إىل بدايات الثورة الصناعية، ومع بروز ظاىرة

ما يطلق عليو بالتنوع تزداد أمهية إجراء الدراسات والبحوث لتحديد معامل وإدراؾ ووضع مفهـو ألمناط 
ادلرأة القيادية. يفحص القسم األوؿ من ىذا البحث أمناط وأساليب القيادة اإلدارية تبعًا دلا مت مناقشتو 

ات اخلاصة بادلرأة يف اإلدارة متطرقًا إىل معامل من قبل النظرية اإلدارية. يناقش القسم الثاين النظري
وخصائص النمط القيادي للمرأة. يفحص القسم الثالث تصميم البحث وربليل ادلعلومات ادلستقاة. 
 ويشكل القسم الرابع واألخَت خالصة ىذا البحث والدراسة يف زلاولة لتحديد معامل أمناط ادلرأة القيادية.

ًمفاىيمًالدراسة -3
 :ًالقيادة

 200إف مصطلح "القيادة" حديث نسبيًا يف اللغة اإلصلليزية وديكن أف يرجع تارخييًا إىل ما يقارب     
 بعد ادليالد. 1300من وجود ىذا ادلصطلح منذ عاـ  سنة، بالرغم

موضوع القيادة يف التنظيم بالدراسة والتحليل. وذلك  ففي بداية القرف ادلنصـر برزت الدراسات لتناوؿ   
ونوعية أداء  على مستوىللوصوؿ إىل فهم وإدراؾ األسلوب القيادي األمثل دلا ذلذا من تأثَت إجيايب 

 ادلوظفُت. 

 صعوبة إجياد تعريف زلدد ودقيق (Tosti and Jackson)و (Yukl) يرى كل منًًًًً
لظاىرة القيادة. فالقيادة زبتلف باختالؼ ادلواقف والقادة واألشخاص ادلعنيُت يف كل موقف على حدة.  

تعريف دلصطلح القيادة مت  350من  أكثرأف ىناؾ  (Tosti and Jackson)وقد أوضح 
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ملي عاـ ادلاضية. وعليو فإنو من األفضل ربديد مفهـو وظيفي تطبيقي وع 75ربديدىا ودراستها يف الػ 
 لفهم مصطلح وظاىرة القيادة.

 .القيادة ىي خالصة مسات وسلوكيات سبيز القائد عن ادلرؤوسُت من حيث القدرة على التأثَت 
 القيادة من خالؿ عالقات األشخاص وقدرهتا على توجيو جهود األفراد لتحقيق  تعرؼ

ىدؼ ما، وذلك من خالؿ التزاـ األفراد بقرارات القائد ذو السلطة ادلمنوحة من 
 مصادر القوة التنظيمية والشخصية.

 .تعكس القيادة عالقة ىرمية موضحة بعلو مقاـ ومنزلو القائد بالنسبة لألفراد ادلرؤوسُت 
 .القيادة ىي عملية اإلذلاـ والتشجيع والتحفيز للمرؤوسُت لتحقيق أىداؼ معينة 

ًالبحثي:المنهجً -4
وتفسَتات واضحة وزلددة وتتسم باالستمرارية عند إعادة إجراء  وجود دالئلنتيجة لعدـ         

الدراسات والبحوث فيما خيتص بظاىرة ادلرأة والقيادة، كما ىو واضحًا أعاله، ولعدـ توافر الدراسات 
 .الدقيقة وادلنهجية يف ىذه ادلنطقة بصورة عامة، يكوف ىذا البحث دراسة استكشافيو

لدراسة على أسلوب البحث النوعي، مفًتضًا بأف اإلدراؾ ووضع تصور وعليو فقد اعتمدت ىذه ا      
لظاىرة ما، القيادة على سبيل ادلثاؿ، يكوف فقط عن طريق صبع ادلعلومات مباشرة وبطريقة فرديو 
وشخصيو من ادلشاركُت، وبالتايل فقد مت ازباذ أسلوب ادلقابالت ادلفتوحة للحصوؿ على آراء ومفاىيم 

  الدراسة.بحث بصورة تكفل الوضوح والبعد الفكري للظاىرة ربت ادلشاركُت يف ال

ًعينةًالدراسة: -5
الختيار أوائل النساء ادلشاركات بصورة عشوائية،  " وذلكمت استخداـ التقنية البحثية "كرة الثلج     

توقف والاليت من خالذلن يتم احلصوؿ على أمساء مشاركات أخريات. وىكذا يتم بناء العينة ادلشاركة. وي
 إجراء أية مقابالت إضافية إذا وجد تواتراً وسباثالً يف ادلعلومات ادلستقاة. 

امرأة يشغلن مراكز إدارية عليا، يف مؤسسات وأجهزة القطاع احلكومي  27مقابالت مع  ومت اجراء   
 واخلاص كما يوضح اجلدوؿ التايل: 
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ًتوزيعًتعدادًالنساءًبينًقطاعاتًالعمل(01ًالجدولًرقمً)

 وديثل القطاع احلكومي وزارات وأجهزة الدولة، وأما القطاع اخلاص فتمثلو البنوؾ وشركات اخلدمات.   

ًالدراسةًالميدانية:ً -6
 بُت  فيماتفاوتت الفًتة الزمنية للمقابالت الشخصية مع ادلشاركات    

 دقيقة اىل الساعة والنصف، وقد سبحور النقاش حوؿ ادلواضيع االساسية التالية:  30

 مفهـو القيادة والقائد، والفروؽ بُت القائد وادلدير.   6-1

 خصائص ادلوقف وتأثَتىا على االسلوب القيادي.  6-2

 ادلرؤوسُت ودورىا يف اختيار االسلوب القيادي.خصائص  6-3

 خصائص القائد ومدى تأثَتىا على اسلوب القائد ادلتبع.  6-4

 كيفية اختالؼ ادلرأة عن الرجل فيما خيتص باألسلوب القيادي.  6-5
ًنتائجًالدراسة: -7

فحص مسامهة ادلشاركات يف ىذه الدراسة البحثية ادلختصة بكيفية اختالؼ ادلرأة عن الرجل فيما  مت    
 خيتص باألسلوب القيادي، ومن ُث تبلورت احملاور التالية: 

يتسم أسلوب ادلرأة باحلكمة واالستقرار وذلك لشمولية التفكَت القيادي، لتكامل العقل مع  7-1
 جل. العاطفة عند ادلرأة مقارنة بالر 

من أىم معوقات ادلرأة يف القيادة ادليل والنزعة العاطفية يف السلوكيات، على خالؼ السلوؾ  7-2
 العقالين للرجل. 

 المشاركاتًفيًدراسةًالمرأةًوانماطًالقيادة

18ً القطاعًالحكومي

 9 القطاعًالخاص

27ً المجموع
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ال توجد فروؽ بُت ادلرأة والرجل فيما خيتص بأساليب القيادة، طادلا توافرت ادلهارات والقدرات  7-3
 القيادية للفرد. 

القيادي اجيابية ودلصلحة ادلرأة. فادلرأة أكثر الفروؽ بُت ادلرأة والرجل فيا خيتص باألسلوب  7-4
 تنظيماً وترتيباً وصرامة فيما خيتص بتحقيق االىداؼ. 

قدرة على زبطيط  وأكثرحذرًا ولكن جرأة وكفاءة يف عملية ازباذ القرار عن الرجل  أكثرادلرأة  7-5
 ادلستقبل. 

توصف ادلرأة باحملاربة فيما  ادلرأة تلعب دورًا قياديًا يف أكثر من موقع ورلاؿ، وعليو ديكن أف 7-6
 خيتص باحملاولة لتحقيق التكامل يف صبيع األدوار اليت تقـو هبا وىذا ما يغٍت ذبربة ادلرأة القائد. 

ربصد  التنظيم، وعليوادلرأة أكثر مياًل اىل خلق عالقات انسانية أكثر صلاحًا من الرجل داخل  7-7
 أكرب من الرجل القائد.  القائدة احًتاماً ادلرأة 

 ادلرأة أكثر قدرة من الرجل على التعامل مع التغَت والتغيَت وذلك ألسلوهبا ادلرف يف القيادة.  7-8
الثقافات احلضارية هتيأ للرجل معطيات القيادة، كشبكة االتصاؿ على صبيع ادلستويات الوظيفية  7-9

النسبة والشخصية، شلا يسمح لو بالتعبَت عن ذاتو يف صبيع األشكاؿ واليت تعد مقبولة. أما ب
للمرأة فتعبَتىا لذاهتا وسلوكياهتا يكوف أكثر زلدودية عن الرجل. متضمنة بذلك السلوؾ 

 القياديةً .  
االختالؼ بُت ادلرأة والرجل خبصوص االسلوب القيادي ال ديكن إيعازه إىل اختالفات فردية  7-10

اليت سبنح  ال سبنح كل الصالحيات والقوة ،ولكن ديكن أف ينسب اىل فروؽ تنظيمية فادلرأة
 للرجل. 

 (Marshall)ما مت مناقشتو من قبل  إىل 8و 7، 6، 5، 4، 2، 1تشَت احملاور    
احلياتية.  الشمويل للشؤوفومنظور ادلرأة  اسًتاتيجية 6و 1. فيوضح احملورين (Harriman)و

وسلوكيات ادلرأة ادلتسمة بادلرونة، وذلك ألمور يعتقد بأهنا  خصائص 8و 7، 45، 2وتعكس احملاور 
مكتسبة، ولكنها تنصب يف ربسُت األسلوب القيادي ادلتبع للمرأة مقارنو بالرجل.  وقد أوضحت غالبية 

(.  وإذا وجدت فهي فروؽ 3ادلشاركات عدـ وجود فروؽ بُت أسلوب ادلرأة القيادي عن الرجل )زلور 
 (.  8و 7، 5، 4، 2حملاور )إجيابية كما وضحت ا

بأف أسلوب ادلرأة القيادي ال خيتلف عن الرجل. إال أف ادلرأة تتمتع  (Robbins)ويعزز ويؤكد      
خبصائص ومزايا مكتسبو للتعامل مع ادلواقف ادلختلفة، لتحقيق أىداؼ التنظيم بالصورة ادلناسبة، وذلك 
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رجالية، ترغب يف إعادة انتاج نفسها أو باستمرارية  فةتتمتع بصلكوف القيادة بصورة عامو، يف ظل ثقافو 
 (.9ودديومو نفس خصائصها احلالية )زلور 

ف الفروؽ بُت ادلرأة والرجل تنتج عن مبادى تنظيمية ذكورية ذات أوقد أفادت أقلية من ادلشاركات ب    
واخلاصة  (Kanter) (. وىذا احملور يعكس فرضية10صبغة فوقيو، واليت ال تنسب ادلرأة اليها )زلور 

 يف ادلناصب اليت تعزز أدوارىا االجتماعية.  والسلطة، وتعُتبكوف ادلرأة ربـر من مصادر القوة 

ًخالصةًالدراسة:ً -8
أوضحت احملاور ادلذكورة أعاله خبصوص ادلوضوعات اليت سبت دراستها بأف أسلوب ادلرأة القيادي     

 النظرية اإلدارية ادلتعلقة بالقيادة.  االحياف، فرضياتيعكس، يف أغلب 

إف مفاىيم وتعاريف القيادة وخصائص ومسات القائد، تبعًا دلا عربت عنو ادلشاركات، كانت شلاثلو    
دلثيالهتا يف النظرية اإلدارية فالقيادة ديكن أف توصف من منظورين، ومها السمات والسلوؾ.  والقائد ىو 

 ثَت على اآلخرين من خالؿ ىذين ادلنظورين.  الفرد الذي لو القدرة على التأ

كما عززت نتائج ىذه الدراسة الفرضية ادلستقاة من ادلسح لنظريات ادلرأة والقيادة، بعدـ وجود     
اختالؼ بُت ادلرأة والرجل فيما خيتص باألسلوب القيادي يف التنظيم. فقد أوضحت احملاور ادلتعلقة 

ادلرأة بعُت االعتبار، بأف أغلبيتها تنتسب إىل نظرية "األسلوب خبصائص ادلواقف، ادلأخوذة من قبل 
 اذلادؼ". 

إال أف قلة من احملاور ذكرت وبطريقة واضحة بأف ادلواقف اليت حيتم على ادلرأة أف تتعامل معها قد    
فخصائص ادلواقف اليت تتعامل معها ادلرأة  قف اليت جيد الرجل نفسو يواجهها.تكوف سلتلفة عن ادلوا

ف ادلرأة تبعًا للمحاور، قد ذباوزت إتعكس الثقافة األكرب واألمشل التفضيلية للرجل، وبالرغم من ذلك ف
 تلك الثقافة التفضيلية للرجل، وقامت بتطوير وتطبيق النمط القيادي اخلاص هبا حسبما تتطلب احلاجة.

دلرأة بعُت االعتبار عند ىذه النتيجة واليت جاءت متناغمة مع خصائص ادلرؤوسُت واليت تأخذىا ا   
 اختيار االسلوب القيادي األمثل دلوقف ما. 

فقد عكست أغلبية احملاور ادلتعلقة خبصائص ادلرؤوسُت أساسيات وفرضيات نظرية تفاوت درجة    
  زلاور(.   5ادلساحة ادلمنوحة للمرؤوسُت فيما لو عالقة بعملية ازباذ القرار )
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مقبولية أسس نظرية األسلوب اذلدؼ واخلاصة بدراسة مسات ادلرؤوسُت فيما  أخرى أكدتأحيانًا     
يتعلق باإلدراؾ الذايت للمعرفة واخلربة. وموضع التحكم يف السلوكيات، سواء كاف التحكم بدافع داخلي 

زلاور(.  إال أف ىناؾ نسبو قليلة من احملاور واليت أوضحت بأف اإلدراؾ الذايت  4أـ بدافع خارجي )
ذات عالقة دبجموعة العمل كمرحلة من مراحل الدورة احلياتية لتلك اجملموعة أو  ةوصف ةمعرفة ىو مسلل

ناقش حاجة ادلرؤوسُت للمساندة  الذيفريق العمل. وليست صفة ذاتية للفرد. وىناؾ زلور واحد فقط 
 .29 أىداؼ التنظيم والتشجيع لتحقيق

ًالمناقشة: -9
بإجراء ادلزيد من الدراسات التفصيلية  يبالرغم من ىذه اخلالصة فإف ىذه الدراسة البحثية توص    

العادؿ للعمل  والتوزيع غَتخبصوص الفروقات الثقافية بُت الرجل وادلرأة فيما يتعلق بتمايز األدوار بينهما 
دارة القيادية قد اعتمدت اإل ف ادلسح النظري يوضح بأف ىذه النظرية وكأغلب نظرياتإفيما بينهما، ف

أننا اطلعنا على ىذه الدراسة بغية معرفة النتائج اليت توصلت  الرجل كمحور للدراسة وليس ادلرأة. إالّ 
 منها. وزلاولة االنطالؽإليها الباحثة 

 

ً

 

                                                           

.  القيادة اإلبداعية لتطوير اإلدارةادلرأة وأمناط القيادة اإلدارية. ادلنظمة العربية للتنمية االدارية. ادلؤسبر السنوي العاـ الرابع يف  ،ابتهاجًأحمدًعلي29ً)
 .2003أكتوبر 16-13العريب. سوريا.  الوطن يف وتنمية ادلؤسسات
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 تمهيد  

 ةـطــمــسـة الـيــماه أواًل:

 ةــطــمــســـوم الـهـفــم -1
 أنواع السمطة في المنظمة -2

 رــــبـــيــــــس فـــــــاكـــــد مـــــنـــــة عــطـــمـــــســـــالثانيًا:

 رـــــــبـــيـــس فــــــاكـــدى مـــــلة ـــــطــــــمـــــســـــوم الــــــهـــفــم -1
 رـــــبـــــــيــــس فــــــــاكــــــــدى مــــــــــة لــــــــطـــــــمـــــــســـــــواع الــــــــأن -2

 ةــــــــــالصـــــــخ  
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 تمهيد:

تُعد السلطة ظاىرة اجتماعية اىتم هبا االنساف منذ القدـ إذل عصرنا اضتاضر، لكن ىذا االىتماـ    
 من عصر إذل آخر.خيتلف 

وديكن تعريف السلطة بصورة عامة بأهنا القدرة على ؽتارسة بعض الوظائف طتدمة نظاـ اجتماعي ما   
 .1باصتملة

وىي أيضًا "قدرة وحدة اجتماعية يف تنظيم رتاعي على ضماف تنفيذ االلتزامات عندما تكوف ىذه    
اؼ رتعية حبيث يُعاقب من ديتنع عن القياـ االلتزامات قد اكتسبت صفة الشرعية، لكنها تعرب عن أىد

 .2هبا، وبغض النظر عن اعتيئة اليت توقع العقاب"
والسلطة تُعرؼ ضمن طابع أو مفهـو واحد ىو مفهـو التسلط ألشخاص على غتموعة من األفراد   

لسياسيُت حُبكم أهنم أقوياء جسديًا أو عقلياً، وقد عرفها كثَت من علماء االجتماع والفلسفة وأيضًا ا
واىتموا هبا باعتبارىا ظاىرة حيوية وىامة ختص حياة كل فرد يف اجملتمع والقوؿ> إنو ديكن جملتمع أف ينشأ 

 دوف سلطة يعد قواًل غَت مقبوؿ.
اجتماعية وسياسية يصعب تعريفها بسبب صفاهتا اظتتعددة، وقد كانت ظاىرة السلطة  واقعةوالسلطة "  

ضتاضر موضع ِعناية واىتماـ اظتفكرين والفبلسفة، ومع ذلك فبل يوجد قدـ العصور حىت الوقت اأمنذ 
 .3تعريف متفق عليو من قبل اصتميع"

لقد بدأ االىتماـ بالسلطة بشكل واضح منذ أكثر من نصف قرف تقريباً، وكانت تعرؼ باسم    
منها لتحقيق  وال بدف السلطة تُعد ضرورية أ، (Durkheimكايم دور  َتى )ف االجتماعي" "الضبط

التوازف واالستقرار داخل البناء االجتماعي، فهي جزء ال يتجزأ من أي تنظيم اجتماعي. ويعترب أف النظاـ 
. وألف السلطة كانت 4ىو السلطة يف ؽتارستها، ذلك أف السلطة تبلـز البناء االجتماعي وال تنفصل عنو

وطم يف أسًتاليا وىذه القدسية جتعل أفراد ُمقدسة حىت لدى اجملتمعات البدائية من خبلؿ تقديسها للط
 العشَتة يقبلوف بسلطة اظتقدس أو الطوطم من خبلؿ حياة دائمة، خوفاً من العدـ.

                                                           

 . 1;ص ،(91;3، العراؽ> مكتبة بغداد)  السياسي> أسسو وأبعادهعلم االجتماع ، صادق األسود ( 1
 .9;ص  ،نفسو اظترجع ( 2
 .8:ص  ،اظترجع نفسو ( 3
 (، سوسيولوجي وضعي فرنسي، زعيم اظتدرسة السوسيولوجية الفرنسية.39;3-:3:8) إميل، دوركايم 

 . 89(، ص ;9;3؛ القاىرة> دار الثقافة للطباعة والنشر، 3)ط علم االجتماع السياسي، ابراىيم أبو الغاز 4)
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كانت بدائية أو حضارية. وفكرة العيش دوف سلطة أوالسلطة ظاىرة طبيعية يف كل اجملتمعات سواء      
ىي أكثر ِقدمًا من ظاىرة الدولة، والسيطرة . كما أف السلطة »خيالية«ىي يف اضتقيقة فكرة طابوية 

الطبيعية لبعض األفراد على بعضهم اآلخر ىي أساس التنظيمات والعبلقات االنسانية والتطور البشري، 
. بصفة أكثر دقة، السلطة كلية-مشوليةداللياً جزئياً، إمنا السلطة حالة  –ليست السلطة مفهوماً  ،وأيضاً 

االنسانية اظتمكنة سواء يف مستوى الفرد مع ذاتو، أو يف مستوى اصتماعات لبنة حاملة صتميع العبلئق 
وعي االنساف شعر بوجود السلطة يف كل فئة  ازدادوكلما  .5واجملتمعات، أو يف مستوى طرائق التعبَت

 اجتماعية، متطورة أو بدائية، فهناؾ سلطة العائلة، وىناؾ سلطة يف اظتدرسة وبالتارل اطتضوع إذل األوامر
 والتعليمات.

( وغَتِىم،  و)ىوبز( و)لوؾ( و)أفبلطوف( )سقراطوقد شغلت فكرة السلطة الفبلسفة الكبار أمثاؿ      
 .(Max Weber  فيبر ماكس)كما شغل اظتوضوع علماء االجتماع يف القرف العشرين وأبرزىم 

ال تعترب دعامة للحياة األخبلقية فحسب، بل تعترب اضتياة االجتماعية  باإلنسافوالسلطة يف عبلقاهتا    
 .6ذاهتا، إذ تقـو بوظيفة رئيسية يف تكوين السلوؾ والشخصية بصفة عامة

، Powerوعموماً ىناؾ خبلؼ بُت العلماء حوؿ حتديد معٌت السلطة، فمنهم من قاؿ إهنا )القوة(    
، وكذلك قيل أف Reason( )العقلالسلطة ىو  أساس إف، ومنهم من قاؿ Forceأو قوة إرغاـ 

 السلطة ىي التنسيق الضروري بُت اضتاكم واحملكومُت.

 

 

 

 

                                                           

 . 33، ص 19 -11غتلة الفكر العريب، عدد  ،»السلطةالفلسفة وماىية « ،محمد الزايد )5 
  ماكس فيبر  Max Weber: ( 91;3-3:89عادل اجتماع أظتاين، عاش خبلؿ الفًتة ،)اىتمامو على دراسة السلطة يف  والذي انصب

 اظتكتب(، الذي قصد بو تلك اظتؤسسة الرشيدة اليت تؤدي مهامها بأعلى كفاءة. )حكممن حتليلو مفهـو "البَتوقراطية"  وقد انبثقاظتؤسسة. 
 .88 -89، ص ابقسالرجع اظت، ابراىيم أبو الغاز  6)
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 ة.ــطــلــســـة الـــيـــاىـــم أواًل:

 مفهوم السلطة. -1
  .السلطة لغةً  1-1

ىو اضتق يف توجيو اآلخرين أو أف تأمرىم باالستماع  . والتسلط>والسيطرة ،ىي التسلط >السلطة لغةً    
إليك وطاعتك والسلطة تتطلب قوة، غَت أف القوة ببل سلطة ظلم واستبداد وىكذا فإف السلطة تعٍت 

 .  7اضتق
  .السلطة اصطالحاً  1-2

حتدد وضع من حيق لو الطلب من "السلطة يف واقع األمر مفهـو معياري. ذلك ألف السلطة       
اآلخرين االمتثاؿ إذل توجيهاتو. وسواء كاف وضع من حيق لو الطلب رتاعة أو فرداً فإف ىذا الوضع يتم 

 .8"يف عبلقة اجتماعية معينة

القوة القانونية أو الشرعية اليت دتنح اضتق للرؤساء  «على أهناالسلطة تعرؼ  :Autoritéالسلطة     
 .9» امتثاعتم للقرارات وتنفيذ األعماؿ اظتكلفُت هبايف إصدار األوامر للمرؤوسُت واضتصوؿ على 

 هالسلطة ىي إصدار الفرد لقرارات توجيو أعماؿ وأفعاؿ فرد آخر، فعبلقة السلطة تؤكد أف ما يصدر "    
شخص الشخص من القرارات ويقـو بنقلها، متوقعًا أف ىذه القرارات واألوامر سوؼ حتظى بالقبوؿ من 

 .10"الشخص اآلخر يتوقع ىذه األوامر وحيدد سلوكو وفقاً عتااآلخر، وبالطبع فإف 

السلطة ىي الصفة اظتميزة لؤلمر يف التنظيم الرشتي حبكم قبوعتا من عضو التنظيم، لكي حتكم "   
 .11"األعماؿ اليت يسهم هبا

                                                           

7) Dictionnaire Hachette, (Edition Hachette 1991), p 121.  

 .3;9، ص9(،ج9119)مصر> اظتكتبة اظتصرية للطبع والنشر والتوزيع، الظاىرية العربية والعلـو االجتماعية السيد علي شتا، 8)
 .399(، ص 9;;3> مطابع روياؿ، )االسكندرية التنظيم> اظتفهـو والنظريات واظتبادئ، قيس محمد العبيدي ( 9

10) Bernoux . P et al, Les nouvelles approches Sociologique des organisation, (paris : Ed 
seuil,1996), p 50. 

 . 998(، ص9111> اظتكتب اصتامعي اضتديث، )االسكندرية اظتنظمات وأسس إدارهتا، جاد اهلل كشكو محمد بهجت، ( 11
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إذل أف العنصر اظتهم يف عبلقات السلطة داخل اجملتمعات  (M. Blochموريس بلوخ ويشَت )   
التقليدية رمبا يكوف قائمًا على اظتستوى اللغوي، على اعتبار أف ما حيد من قدرة الفاعلُت االجتماعيُت 
على طرح تفسَتات ونتائج مبتكرة أو بديلة يف اظتواقف االجتماعية ىو التزامهم بأشكاؿ منطية أو 

 .12ؿشعائرية من التباد

لتعريف فكرة السلطة تعريفًا وظيفيًا وغائيًا فيقرر تباعًا لذلك  محمد فؤاد مهنا(الدكتور ) تعرضوقد    
 يلي> ما 

الفعلية )التنفيذية( وتسيير حركة العمل  ...ذلك ألن وظيفة الرئاسة اإلدارية ىي مباشرة اإلدارة"
في الجهاز اإلداري. وأىم ما يشملو ذلك إصدار األوامر والنواىي والرقابة المباشرة لتسيير 
واتخاذ اإلجراءات لمحاسبة العاملين عن أخطائهم أو إىمالهم. وال يمكن أن تقوم الرئاسة 

فرت لديها الخبرة اإلدارية والحزم وسرعة اإلدارية بهذه األعمال على الوجو المطلوب إال إذا تو 
البت فيما يعرض من شؤون إدارية وتنفيذية. كما أن توفير اإلدارة بتنظيم سير العمل في المشروع 
بطريقة تكفل تحقيق وفرة اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة وضمان خضوع العاملين ألوامر وتعليمات 

 .على العمل بانتظام وإطراد "ومواظبتهم الرئاسة 
 ، (، )وروبرت أدرهJean Marie Auby ،جان ماري أوبي) نكما حاوؿ كل م   

Robert Ader) أف حيددا مفهـو فكرة السلطة الرئاسية على النحو التارل> "...يف ظل مفهـو ،
فكرة السلطة الرئاسية خيضع اظتوظفوف لسلطة الرؤساء الذين يستلـز طاعتهم طاعة مطلقة من قبل 
اظترؤوسُت. وىؤالء الرؤساء ىم الذين يوجهوف ويقودوف اظتوظفُت أثناء ؽتارستهم طتدماهتم الوظيفية 

 سلطةرية، ويتخذوف القرارات اظتتعلقة بأوضاعهم ومراكزىم اظتهنية، وىم ديلكوف يف ىذا اجملاؿ اإلدا
تقديرية واسعة جداً، واظتوظفوف ال يشاركوف بأي صورة يف سلطة تسيَتىم وتوجيههم ىذه، وال ديلكوف 

رؤسائهم إال مكنة مواجهة األعماؿ واإلجراءات غَت الشرعية اليت دتارس يف مواجهتهم من قبل 
 ."13اإلداريُت، وذلك بواسطة احتماؿ من الطعوف اإلدارية والقضائية ضد ىذه اإلجراءات غَت اظتشروعة 

                                                           

؛ مصر> اظتركز 9)طوإشراؼ ػتمد اصتوىري وآخروف  >، ترموسوعة علم االنساف> اظتفاىيم واظتصطلحات األنثروبولوجية شارلوت سيمور سميث، ( 12
 . 111(، ص ;911القومي للًترتة، 

 .;93ص ،(9:;3> اظتؤسسة الوطنية للكتاب، )اصتزائر مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية عمار عوابدي، (13
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( من أىم اظتهتمُت بنظرية السلطة، هبدؼ تفسَت مشكل ميشيل كروزيو M. Crosierكما يعد )    
أف حيلل عبلقات  كروزيوالصراع يف العبلقات االجتماعية اظتهنية داخل النسق االجتماعي وقد استطاع 

 السلطة على أساس اسًتاتيجيات األفراد واجملموعات داخل حبثُت> 

فيتمثل يف دراستو لثبلثة مصانع  >الثانييتمثل يف دراستو لوكالة احملاسبة مدنية باريس. أما  >األول
ذل، وإذل ف مصدر السلطة يعود إذل احتكار اظتناصب بالدرجة األو أإذل  كروزيوؼُتتلفة، وقد توصل 

يف هناية دراساتو بأف السلطة تنبٍت على أساس  كروزيواظتناصب العليا يف التنظيم اعترمي، كما استنتج 
 قدار الفاعل على التحكم يف مناطق الشك، أي اظتناطق الغَت ػتددة يف اإلطار الرشتي داخل النسق.مِ 

الناجتة عنها، ويبدأ الفاعل حسب   واظتبلحظ أف ىناؾ عبلقة طردية بُت منطقة الشك ومقدار السلطة   
بناء اسًتاتيجية على الرىانات، القابلة للتحويل وفق اظتعٌت الذي يُعطيو عتا، وعلى حسب طريقة بكروزيو 

    14أو قواعد اللعب القابلة للتغيَت، واظتستعملة إلبقاء السيطرة على ىذه الرىانات.

أف  (1991)المراقبة والمعاقبة يف كتابو  (Michel Foucault، فوكوميشيل يقوؿ ) كما    
االنضباط ىو تكريس اصتسد ليكوف ىدفا للسلطة من خبلؿ منظومة من األنظمة العسكرية واظتدرسية 
والصحية واألمنية اعتادفة إلجياد جسد خاضع نافع مروض مطواع، ويكوف منوذجًا ؼتتزال عن السلطة يف  

افة أنواع اظتؤسسات الدينية واظتدنية واالقتصادية والعسكرية، كل غتتمع وذلك من خبلؿ أوامر ونواه يف ك
كثر من أاالنضباط خيضع اصتسد وينمطو ويفرض عليو االلتزاـ الدائم والثابت بعمليات النشاط، ف

تارل فهو أقل عنفا الجساد وبنو ال يقـو على دتلك األأاالىتماـ بنتيجتو، إنو خيتلف عن العبودية يف 
  .15عة يف آف، ومن ىنا يأيت مفهـو السلطة االنضباطيةناقة ومنفأوأكثر 
أف السلطة ليست شيئًا يُكتسب، ينتزع، أو  >ستسة افًتاضات يف حتليلو للسلطة ىي فوكوويطرح      

يقسم، أو حيتفظ بو أو يُفقد، ودتارس انطبلقا من كل إحداثية يف فضاء المتناىي، ويف لعبة عبلقات غَت 
، أف السلطة ليست منعزلة عن السياقات اظتختلفة بل ىي نتائجها اظتباشرة ثانياً متكافئة بل متحركة، و

، أنو وإف كانت السلطة غَت رابعاً ، أف السلطة تأيت من حتت، وثالثاوشروطها األساسية يف آف واحد، و
                                                           

؛ دمشق> دار الفردؽ، 3الياس حسن )ط >تر علم االجتماع> من النظريات الكربى إذل الشؤوف اليومية،، جون فرانسوا دورتيوو  ،فيليب كابان (14
 .:91 -913 ص ص ،(9131

(، 9131؛ االردف> مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع. 3)ط الذات والسلطة> النوع االجتماعي والتفاوض يف اظتؤسسة، محمد محمود (15
 .13ص
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د وأخَتاً، أنو حيثما توج خامساً و مؤسسة بذاهتا إال أهنا ليست عشوائية، أمتحكم هبا من قبل شخص 
هنا اللعبة اليت تنظم إأف السلطة ليست شيئًا دُيتلك بل ؽتارسة يومية،  ،سلطة توجد مقاومة...ويطرح

وتقلب موازين القوى، انسجامًا أو تناقضًا أو اقصاًء، وىي االسًتاتيجيات والفضاء اليت تعمل عربه 
 .موازين القوى، إهنا صفة للوضع االسًتاتيجي يف غتتمع ػتدد

ة نقطة مركزية تتموضع فيها السلطة فهي موجودة يف كل مكاف، ألهنا تنتج ذاهتا يف كل ليست ذتف      
أو أمناط خُتِضع  ةضتظة، ويف كل نقطة، ويف كل عبلقة، إهنا ليست مؤسسات أو أجهزة، وليست أنظم

 لطة.ثار ونتائج للسآاألفراد، كاظتاؿ أو القوة اصتسدية، فالدولة أو القانوف أو أشكاؿ اعتيمنة ىي 

 
 

( تحليل فوكو 12الشكل )
 .للسلطة

، ميشال فوكوالبيانات:  مصدر
  .88مرجع سابق، ص

 .إعداد الباحثة >الشكل
     

وىو مفهـو وثيق الصلة  السلطة االنضباطية مفهـو "المراقبة والمعاقبةويربز فوكو يف كتابو "  
بطروحاتو حوؿ اصتسد كموضوع وىدؼ للسلطة، إف السلطة االنضباطية تقـو على ثبلثة مفاىيم، أو 
باألحرى ثبلثة اسًتاتيجيات ىي الرقابة الًتاتبية، العقوبة الضابطة، والفحص، يعرب فوكو عن مضامُت 

 ىذه اظتفاىيم بالشكل التارل> 

يقـو على مراقبة الكل للكل،  -البيئة احمليطة -ىي وجود جو من الرقابة يف اظتبياف الرقابة التراتبية:
على ي أف الرقابة ال تكوف موجهة فقط من األأحبيث تكوف الرقابة ليست منحصرة مبن يف أعلى اعتـر 

فراد فراد ويف العبلقات بُت األلؤلسفل، أي الرئيس يراقب اظترؤوسُت بل تكوف الرقابة موجودة داخل األ
 ويف بيئة اظتبياف عموماً، مبعٌت آخر اصتميع يراقب اصتميع من أجل تطبيق القوانُت سابقة الذكر، يقوؿ

 السلطة 

غير ثابت في 
 الزمان والمكان

 متفاعلة

 غير منعزلة

 غير متحكم بها

 غير عشوائية

من االسفل 
 لألعلى

 مقاومة
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يضاً، أعلى إذل أسفل ولكن أفراد بل عملية، شبكة من العبلقات من أ> الرقابة ال ترتكز على فوكو
 اباستمرار، وإذا صح أف تنظيمهوإذل نقطة معينة من أسفل إذل أعلى وجانبياً، فاظتراقبوف ىم مراقبوف 

اعترمي يعطيها )رئيساً( فإف اصتهاز كلو ىو الذي ينتج )السلطة(، السلطة االنضباطية غَت سرية على 
طبلؽ ألهنا دائماً ويف كل مكاف حبالة يقظة وتراقب بدوف توقف أولئك اظتكلفُت باظتراقبة، وىي سرية اإل

 ألهنا تعمل يف صمت. 

 وتشييئهمفراد ساسا للسيطرة على األأوجود منظومة عقوبات وقوانُت هتدؼ  أي العقوبة الضابطة:
نظمة يتصرفوف بشكل آرل وليس لتحقيق أكرب نفع مادي، يقوؿ فوكو> يوجد يف كل األ وجعلهم

االنضباطية نوع من االمتياز القضائي، عتا قوانينها الذاتية وطرؽ يف التجرًن والعقاب واحملاكمة، يف 
 باطي.اصتهاز االنض

فراد يصبحوف وىي النتيجة اليت تتفاعل فيها العقوبة الضابطة والرقابة الًتاتبية أي أف األ الفحص:
خرين، ىناؾ منقادين ذاتياً، أشياء، ال حيتاجوف لرقابة أو عقاب كي ديارسوا التشييئ على أنفسهم واآل

بالعقوبة والرقابة، حبيث ديارس خرين دوف اضتاجة لبلرتباط اظتباشر غتاؿ ظتمارسة االخضاع للذات واآل
نو التقنية اليت هبا تستطيع إ ،الفحص> فوكو فراد اطتضوع واإلخضاع ذاتيًا ودوف إجبار فوقي، يقوؿاأل

فراد اطتاضعُت عتا، فإهنا ف ُتظهر دالالت قوهتا، وبدؿ من أف تفرض سيماهتا على األأمن  السلطة بدال
السلطة العليا بل ينشروف مفاعيلها وكأهنا ػتفورة فوؽ أجسامهم، هنم ال يتلقوف مباشرة صورة ألتشيئ 

 16بشكل مقروء وسهل.

فآراؤه ال تتفق مع الرأي القائل بأف الظواىر االنسانية  (Georg Simmel، زميل) أما   
النربة على التفاعل االجتماعي، ودعا  زميلاالجتماعية ىي فريدة وعتذا جيب وال جيوز تعميمها. وضع 

إذل النظر للمجتمع وظواىره كشبكة تفاعل اجتماعي وليس كظواىر فريدة. ففي حتليلو للقوة يف اجملتمع، 
حججًا توضح أف صاحب السلطة )القوة( ال يستطيع أف ديارس سلطتو دوف تعاوف وطاعة  زميلقدـ 

                                                           

 تاريخ وحلل ودرس بالبنيويُت تأثر العشرين، القرف من األخَت النصف فبلسفة أىم من يعترب فرنسي، فيلسوؼ (1994 - 1926) فوكو ميشال 
 أرّخ". اظتعرفة أركيولوجية" مصطلح ابتكر. السجوف يف االجتماعية واظتمارسات والعقوبات اإلجراـ مثل مواضيع وعاجل", اصتنوف تاريخ" كتابو يف اصتنوف

 ".اصتنسانية تاريخ" يف كما اظتعاصرة اصتدلية معاصتاتو إذل وصوالً " اليوناف عند الغلماف حب" من أيضاً  للجنس
 .;1-19ص مرجع سبق ذكره، ص ،محمد محمود (16
 جورج زميل Georg Simmel  (3:8:-3;3: فيلسوؼ وعادل اجتماع أظتاين، ومؤسس علم االجتماع <) اظتدرسة الشكلية يف الشكلي(

 علم االجتماع(، كما لقب باألب اجملهوؿ للمدرسة التفاعلية.
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"شكل من أشكال التفاعل ؤوسُت. والسلطة يف نظره ىي وإذعاف من دتارس عليهم أي احملكومُت أو اظتر 
تحليل التفاعل البشري يأخذ بعُت االعتبار شكل العبلقة والتفاعل ل اواقًتح منهج ."االجتماعي

االجتماعي> األخذ والعطاء، وسر تفاعل، احتكاؾ األفراد، تبادؿ اظتنافع واظتصاحل، والشكل ىو 
 .17(، واظتضموف ىو اظتؤسسات> العائلة والسياسة)التعاوف، التنافس، التناقض والصراع

السلطة بشكل متكرر يف رتيع أعمالو، فباستثناء اجملتمع فإف السلطة ىي  (دوركايم)ويتناوؿ      
السلطة ىي النظام االجتماعي اظتوضوع السائد يف الفلسفة وعلم االجتماع عنده. كما يضيف قائبل> "

ولذلك نراه يتخذ من القانوف يف أوؿ  18"التاريخ الحديث الوحيد الذي استطاع أن يجتاز عاصفة
األمر على أنو اظتعيار اضتقيقي للتضامن االجتماعي، وكونو ختلى فيما بعد عن ىذا التأكيد، فإف ذلك ال 
يقلل حباؿ من إصراره على القوؿ بأف "اجملتمع اضتق، واألخبلؽ اضتقة، ال توجداف إال إذا اتضحت 

االستدالؿ على ذلك من ربطو بُت السلطة والنظاـ، إذ أنو . وديكن 19السلطة يف سلوؾ الفرد وعقلو"
كما حدثنا يف   دوركايميرى أف النظاـ يؤدي إذل حتقيقها، فالنظاـ ىو السلطة العامة، واجملتمع عند 

تقسيم العمل. ويف القواعد ال يتضح إال يف األشكاؿ اظتتنوعة للضوابط اليت يفرضها وينظم هبا حياة 
السلطة ال يستطيع اإلنساف أف  ودوف -دوركايم عند-الشخصيةظاـ يشكبلف سداة الفرد. فالسلطة والن

مشكلة  "االنتحار"حيس الواجب، أو اضترية اضتقيقية ويعاجل دوركاًن يف الصفحات األخَتة من كتابو 
السلطة والقوة ويعطينا مدخبل نظريًا لدراستها، وقد قدر عتذا اظتدخل أف يكوف لو تأثَت يف عدد من 

يف التقسيم الثنائي للسلطة االجتماعية والقوة  اؤرخُت وفقهاء القانوف، وعلماء اإلثنولوجيا، الذين وجدو اظت
  .20السياسية منظوراً ذا نفع كبَت يف دراساهتم للثقافات والفًتات التارخيية

                                                           

 .999(، ص9131)اصتزائر> دار اعتدى للطباعة والنشر والتوزيع،  موسوعة علم االجتماع. عبد المجيد لبصر (17
 .383( ص 9131)مصر> مؤسسة شباب اصتامعة،  علم اجتماع السلطة، ىشام محمود األقدحي (18
 .88( ص9131)القاىرة> اظتركز القومي للًترتة، 3ػ تر> ػتمود أزتد عبد اهلل، ط تفكيك دوركاًن ػ نقد ما بعد بعد بنيوي، جينيفر م. ليمان (19
، (9139ػتمد عاطف غيث )مصر> دار اظتعرفة اصتامعية،  >، تقدًننظرية القوة> مقدمة يف علم االجتماع السياسي، إسماعيل على سعد (20
  .81ص
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فهناؾ وديكن اإلشارة إذل أبسط وصف للسلطة كما يأيت> "ىناؾ عبلقات غَت متساوية يف اجملتمع،    
اضُتكاـ والقاِبضوف على السلطة وىناؾ احملكومُت كما ىناؾ اإلدارة اعترمية اليت من ضمنها يسيطر اضتكاـ 

 .21"على احملكومُت

 السلطة والقوة.  1-3

> مصطلح ومفهـو يف علم السياسة واالجتماع، والقوة يف ىذا Puissance/Powerالقوة    
إجبار اآلخرين على طاعة أوامره وجعلهم، مهما كانت العوامل السياؽ ىي قدرة صاحبها على دفع أو 

ذعنوف إلرادتو ومشيئتو. ىذه القوة ىي نوع من السلطة، وىذا النوع من السلطة مصدره أو األسباب، يُ 
قوة قاىرة أو طاغية كما اضتاؿ يف بعض الصفقات االقتصادية )بُت طرفُت أحدمها ليس لو اطتيار يف قبوؿ 

يعرؼ ماكس فيرب القوة بأهنا سعى وػتاولة القوي فرض إرادتو على الغَت، ويتوقف  .22شروط اآلخر(
العثور على من يقبل االنقياد واإلذعاف، ولكن تستطيع ىذه القوة فرض سيطرهتا يف حظ ؾتاحها 

بُت القوة  فيرب ويفرؽوىيمنتها على اصتميع أي اجملتمع بأكملو، واالقتصاد ىو شكل من أشكاؿ القوة. 
وىي السلطة السياسية الشرعية أو اعتيمنة الشرعية كما  Dominationيسميو اعتيمنة  وما

عند فيرب، الوسائل والعوامل اليت دتكن صاحبها يف فرض إرادتو يف ظرؼ معُت أو  القوة وتشمليسميها. 
     .23، هبذا اظتعٌت مائع وال يصلح كموضوع للدراسةالقوة ومصطلححالة معينة. 

فالسلطة تتميز عن القوة بأهنا دتثل تفويض اجملتمع ضتق ضبط أفعاؿ اآلخرين أو قراراهتم يف مواقف     
اجتماعية ػتددة، وعتذا فالسلطة يف جوىرىا ظاىرة رتعية تعهد هبا اصتماعة إذل الفرد، رغم أهنا تُعرؼ 

ذل عوامل من خارج على مستوى اإليديولوجيات والفلسفات السياسية بوصفها راجعة يف األصل إ
 .24اإلطار االجتماعي، ومن مث فهي إما أف تكوف طبيعية يف منشئها أو إالىية

وعمومًا ديكن أف نقوؿ من جهتنا بأف السلطة ىي اضتق يف التصرؼ، أو يف توجيو تصرفات اآلخرين    
، التصرؼ، لتحقيق أىداؼ التنظيم، ومن ىنا يتضح أف ىناؾ ثبلثة ُمقومات أساسية للسلطة وىي اضتق

 القوة.
                                                           

 .888(، ص 3:;3)لبناف> دار النهضة العربية،  االجتماعية التفكَت االجتماعي> دراسة تكاملية للنظرية أحمد الخشاب، (21
 . 189، مرجع سبق ذكره، صعبد المجيد لبصر (22
 .189ص، المرجع نفسو (23

24) Lafaye. C, La sociologie des Organisations, (Paris Ed Nathan, 1996), p43 
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 :السلطة في المنظمة 1-4

عبلقات الفرد باظتنظمة ال ديكن فهمها وتفسَتىا إال بأخذ الفرد ضمن الوضعية التنظيمية، اليت ىو    
فيها ويف عبلقاتو التفاعلية مع اآلخرين، ألف كل منظمة مهما كانت طبيعتها اقتصادية، اجتماعية، 

فاعلية، فهؤالء األفراد تربوية، ...اخل فهي تشكل إطار لقاء جملموعة من األفراد وىذا ال ديكن إال وفق ت
من خبلؿ اظتنظمة ومبا توفره عتم من فرص يصبح عتم أىداؼ شخصية يسعوف إذل حتقيقها عكس النظرية 

وال ديكن (  John Wood،جون وود)و (Elliot Jacques، إليون جاك)التقنية االجتماعية لػ 
 Les Relations de Pouvoirأف تتحقق عتم بصورة مطلقة بل حتت ضغط "عبلقات السلطة 

ويف ظروؼ تنظيمية معينة ىذا ما يضطر الفاعل )فرد أو رتاعة( أف يبٍت اسًتاتيجيتو ويعمل على تنفيذىا 
وتصبح ىي اظتعيار الذي يتحكم يف سلوكاتو ويف عبلقاتو باظتنظمة وبذلك يصبح اظتوجو واحملدد للسلوؾ 

 .ها "مبنطق الفاعل"ليس للحاجة وإمنا ىذه االسًتاتيجية اليت يطلق علي

 .تفويض السلطة والصالحيات 1-5
تفويض السلطات مفهومًا ػتدودًا وقاصرًا عن مفهـو التمكُت ومقتضياتو. فتفويض السلطة  يُعد     

يقتصر على منح اظترؤوس سلطات ػتددة من قبل الرئيس، الذي ديكنو اسًتدادىا يف أي وقت شاء، 
ُت؛ ضمن أسس وقواعد رشتية ػتددة. كما تفتقد عملية التفويض ظتتطلبات أساسية ال تتوافر إال يف التمك

مثل الشعور الذايت باظتسؤولية والثقة بالنفس، وقيمة الواجب اظتناط باظتوظف، ومستوى تأثَت اظتوظف، 
وتأثَت العمل يف حتقيق نتائج للمؤسسة، ولآلخرين، إضافًة إذل الشعور باالستقبللية، وحرية التصرؼ، 

التقليدي. وىنالك من  أسفل من خبلؿ التسلسل الرئاسي ونطاؽ اإلشراؼإذل وىذا ينطلق من أعلى 

أنواع السلطة في  ينظر إذل التفويض على أنو جزء من عملية التمكُت ومرحلة ابتدائية من مراحلو.
 المنظمة.

 السلطة التنفيذية.   2-1  
تشَت السلطة التنفيذية إذل تلك العبلقات اليت توجد بُت الرئيس ومرؤوسيو يف اظتنظمة، فمدير وحدة     

اظتشًتيات مثبًل ديلك قوى وسلطة شرعية ُمْعطاة لو من اظتنظمة يف اظتركز الذي يشغلو، لكي يوجو ويصدر 
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ديتلك سلطة إصدار األوامر  األوامر لكل اظترؤوسُت اظتوجودين يف وحدتو، ومدير التسويق بنفس اظتنظمة
 .25وتوجيو كافة اظترؤوسُت الذين يعملوف يف الوحدة اظتسؤولة عن أداء النشاط التسويقي باظتنظمة

فالسلطة التنفيذية ىي السلطة الرشتية أو الشرعية للرئيس على اظترؤوسُت اظتباشرين، وأصحاب ىذه     
على أعماؿ مرؤوسيهم، وتسمى ىذه السلطة كذلك  السلطة ىم الذين لديهم اضتق يف التوجيو، والرقابة

التنفيذية عند بعض اإلداريُت بالسلطة اإلدارية، ومبوجب السلطة التنفيذية يتم تأسيس وتصميم الوظائف 
Line Fonction  يف اظتنظمة، وىي الوظائف اليت تكوف مسؤولة عن حتقيق األىداؼ بصورة

منظمة. والذي أوِجدت من أجلو يف اجملتمع، ومن أمثلة تلك ُمباشرة، أي أهنا ترتبط بالغرض األساسي لل
. 26عماؿالوظائف وظائف اإلنتاج السلعي، أو اطتدمي، أو وظائف البيع والتسويق يف منظمات األ

وبصورة عامة فإف أساس السلطة التنفيذية يكوف يف يد غتلس اإلدارة يف اظتنظمة. ونظرًا لتوسع األعماؿ 
تم تفويض جزء من ىذه السلطة إذل الرئيس أو اظتدير العاـ، الذي يقـو بدوره وزيادة تعقيدىا، فإنو ي

بتفويض جزء منها إذل رؤساء األقساـ والوحدات يف اظتستويات األقل، وىكذا فإف السلطة التنفيذية 
 .27دتارس من قبل اظتدراء والرؤساء مهما اختلفت أعماعتم

 السلطة االستشارية.  2-2

ىو أحد أعضاء  االستشاريإف السلطة االستشارية تتمثل أساسًا يف تقدًن النصح، مبعٌت آخر فإف      
 .28الفريق اإلداري، وديتلك اضتق يف توجيو النصح والتوصيات إذل اظتديرين التنفيذين

ذل غَت ُملزمة بالضرورة إ (، ديكنهم القياـ بتقدًن توصياتاالستشاريةفأصحاب ىذه السلطة )السلطة    
أصحاب السلطة التنفيذية فهم ال ديتلكوف السلطة أو قوة وضع توصياهتم موضع التنفيذ يف اظتنظمة، فهم 

فراد أصحاب السلطة التنفيذية عن طريق تقدًن بعض النصائح عتم، وتقدًن أفكار يف موضع خدمة األ
ومبتابعة تلك األنشطة  تتعلق ببعض اطتدمات اطتاصة مثل اطتدمات القانونية، واحملاسبية، أو التنبؤ،

ف مديري الوحدات القانونية، واحملاسبية، ونظم اظتعلومات، أاطتاصة بالوحدات التنفيذية، وديكن القوؿ ب
واظتوارد البشرية، ديتلكوف سلطة استشارية بالنسبة لبقية الوحدات األخرى يف اظتنظمة. وينبغي مبلحظة أف  

                                                           

 .919(، ص 9111> دار اصتامعية اصتديدة، )االسكندرية وبناء اظتهاراتإدارة األعماؿ> مدخل الختاذ القرارات  جالل ابراىيم العيد، (25
 .8;3سبق ذكره، ص  عمرج قيس محمد العبيدي، (26
 .9;3ص  ،اظترجع نفسو (27
 . 8;9(، ص 9111> الدار اصتامعية، )االسكندرية أساسيات التنظيم وإدارة األعماؿ، على شريف، منال الكردي (28
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لوحداهتم اليت يتولوف رئاستها، غَت أهنم يُقدموف النصح كل مدير منهم ديتلك سلطة تنفيذية بالنسبة 
 .29رشاد لئلدارات األخرىواإل

  السلطة الوظيفية. 2-3

الصبلحيات اظتخولة ألحد اظتديرين على عمليات معينة، أو طرؽ عمل، أو سياسات  «تعرؼ بأهنا     
 .» 30وُمتعلقة بأوجو نشاط، يقـو هبا أفراد يف إدارات أخرى خارج نطاؽ إدارت

فإف كاف ظتبدأ توحيد مصدر األمر أف يُتبع وبدوف أي استثناءات فإنو كاف جيب أف تكوف    
داريُت اآلخرين، ولكن ىناؾ أسباب الصبلحيات على أوجو النشاط ىذه من اختصاص الرؤساء اإل

عمليات شراؼ على ُمتعددة منها النقص يف اظتعرفة واطتربة يف نواحي متخصصة، وعدـ القدرة على اإل
داريُت ُمعينة، وخطر التفسَتات اظتختلفة لسياسات وطرؽ العمل، ؽتا يفسر لنا ظتاذا ال يتمكن الرؤساء اإل

 حياف من القياـ بأعماؿ ُمعينة.يف بعض األ

 .السلطة الرئاسية 2-4 

امتيازات ىي الطاقة والقدرة التنظيمية الرشتية اظتتولدة والنارتة عن استعماؿ حق ومكنة حتريك      
وسلطات السلطة العامة ومنها حق استعماؿ القوة األمر والنهي من طرؼ السلطات اإلدارية الرئاسية 
اظتختصة وواجب اطتضوع والطاعة من قبل العاملُت العامُت اظترؤوسُت، طبقًا ظتبادئ وقواعد القانوف 

ولواـز  ،والعملية البلزمة اظتقتضيات ،يةواللوائح والقرارات اإلدارية ووفقًا للمبادئ واألحكاـ العلمية والفن
 .31حسن سَت الوظيفة اإلدارية بانتظاـ وإطراد من أجل حتقيق اظتصلحة العامة يف مفهـو الوظيفة اإلدارية

 

 

 

                                                           

 .;91-:91 ص مرجع سبق ذكره، ص، جالل ابراىيم العبد (29
(، ص ;;;3)االسكندرية> مركز االسكندرية للكتاب،  التنظيم واإلدارة يف قطاع األعماؿ> مدخل اظتسؤوليات االجتماعية ،صالح الشنواني (30

898 . 
 .;93-:93صص مرجع سبق ذكره،  ،عمار عوابدي (31



 الفصل الثاني: ماهية السلطة 
 

 43 

 ة لدى ماكس فيبر.ــــطـــلـــســـال :ثـــــــــــــــانـــــــــيــــــــــــاً 
 مفهوم السلطة "ماكس فيبر". -1

يعرؼ ماكس فيرب السلطة أو السيادة> "بأهنا نوع من القيادة اليت تعمل إلجياد طاعة أو اِئتمار عند    
 .32ُت"ينِ أشخاص ُمع

وعرفها كذلك "أهنا ضرورة إلزامية يف التنسيق بُت فئتُت، مبعٌت أف ىناؾ مصدراً ُمعينًا يعطي أوامر ػُتددة 
 .33شخاص طاعتها"تُفرض على غتموعة معينة من األ

وعموماً، فقد ظهرت حتليبلت فيرب للسلطة كأي ظاىرة اجتماعية نابعة من بناءات اجتماعية،    
اقتصادية، دينية، ومن خبلؿ ربطها بالسياؽ اجملتمعي األكرب. ودل تستجب حتليبلتو بشكل واسع بقدر 

 .34ما كانت مركزة على توضيح العبلقة بُت القوة والسلطة

ف اإلرغاـ ىو الذي تتميز بو السلطة، وىناؾ بعض من أ (Max Weber، ماكس فيبر)ويرى     
يروف أف السلطة العادلة ىي السلطة الرادعة للُمجتمع، وؾتد  ذاظتفكرين اظتسلمُت من يؤكد ىذه اظتسألة إ

، فالدولة ىيجلو (،Thomas Hobbes)ىوبز، ىذا أيضًا عند بعض اظتفكرين الغربيُت أمثاؿ 
. وإف فكرة اإلرغاـ تتم عن طريق 35إال غاية وىي اليت تكوف هناية اظتطاؼ أو السلطة عندىم ما ىي

 النظاـ البَتوقراطي للمجتمع، والذي عن طريق البَتوقراطية يفرض السلطة يف اجملتمع اظتعاصر.

 

 

                                                           

 .:19، ص (9119)مصر> دار اظتعرفة اصتامعية،  تطور الفكر االجتماعي، عبد اهلل عبد الرحمن (32
 . 19، ص 19 -11، العدد ، غتلة الفكر العريب»ما ىي السلطة « فريدة أبو عز الدين، (33
 .;98 -:98صص  ،(9131)  3، ـ918د غتلة األستاذ، العد ،»السلطة عند ماكس فيرب « حنان علي عوض، (34
 باألظتانية) ىيغل فريدريش فيلهلم جورج <Georg Wilhelm Friedrich Hegel( )نوفمرب 39 - 3991 أغسطس 99 ولد 

 أىم يعترب حيث األظتاف الفبلسفة أىم أحد ىيغل يعترب. أظتانيا من الغربيةِ  اصتنوبية اظتنطقة يف فورتيمبَتغ، شتوتغارت، يف ولد أظتاين فيلسوؼ( 3:13
 .اظتيبلدي عشر التاسع القرف أوائل يف األظتانية اظتثالية الفلسفة حركة مؤسسي

 .8، ص19 -11غتلة الفكر العريب، العدد  ، »والوحدةاجملتمع والسلطة> إشكالية االستمرار  «، رضوان السيد )35
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 :السلطة البيروقراطية -2

بالسلطة البَتوقراطية سيطرة اإلدارة واليت تُؤلف غتاؿ اضُتكومة أو اطتدمات  ماكس فيبريقصد      
العامة. وتشمل األعماؿ األىلية، والتجارية والصناعية...فالبَتوقراطية ىي السلطة اليت ُتشكل أسس 

 .36اإلدارة الصناعية أو التجارية

بسبب -االنتباه إذل اطتطر اظتاثل يف خضوع اصتهاز اإلداري البَتوقراطية العقبلين  فيبركما وجو 
 .37اظتتفوقة البلعقبلنية للسلطة -عقبلنيتو

لقد غدت ظاىرة البَتوقراطية ُمفرطة يف حجمها ويف ميداف اختصاصاهتا يف اجملتمعات الصناعية، وكرد    
اظتسؤولية شخصيات فذة عتا من البصَتة وبُعد النظر ما فعل عتا برزت ظاىرة شْخصنة الُسلطة عند تورل 

 . 38جراءات البَتوقراطية اظتقننةجيعلها تتجاوز اإل

والبَتوقراطية الناضجة تنمو وتتقدـ بصورة واضحة يف اجملتمعات األكثر منواً، كاجملتمعات األوروبية   
ه البَتوقراطية موجودة يف الدوؿ اضتديثة سواء كاف ذلك يف إدارة الدولة، أـ يف القطاع اطتاص، وىذ

الرأشتالية على وجو اطتصوص. إهنا الشكل العقبلين السابق للسيطرة وذلك بفضل قوهتا احملكمة وثباهتا، 
وتشددىا، ونظامها، فالسلطة البَتوقراطية عتا قدرة صارمة وحاشتة للتنظيم اإلداري وللموظفُت بصورة 

 .39عامة

اطية ىي التدُرِجية اليت حِتل ػتل السُلطاف اظتلِهم أو الُسلطاف التقليدي، أيضًا أف البَتوقر  فيبرويرى    
وذلك عندما يصبح االقتصاد أو اضُتكومة أو الًتبية والتعليم أو العسكرية، أو أية مؤسسة يف اجملتمع ذات 

 .40بُنية

                                                           

*  واإلداريوف > تعٍت اظتكتبية، أو تركيز السلطة يف أيدي رتاعات من اظتوظفُت اإلداريُت وسيطرهتم على نظاـ العمل، وىؤالء اظتوظفُت البيروقراطية
 ف ىم الطبقة الوسطى يف اجملتمع، وكلما كربت الدولة زاد االعتماد عليهم إلؾتاز األعماؿ.آلموجودوف من قدًن الزماف. وعرب كل اضتضارات، وا

 .881، مرجع سبق ذكره، ص أحمد الخشاب 36)
 .913(، ص 93;3دار االلباب،  ؛ لبناف> منشورات3، تر> غتاىد عبد اظتنعم غتاىد )طفلسفة النفي ىربرت ماركيوز، (37

 .1;، مرجع سبق ذكره، ص صادق األسود 38)
 .999، مرجع سبق ذكره، ص ىربرت ماركيوز (39
 .1;مرجع سبق ذكره، ص  صادق األسود، (40
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رباطوريات القددية أف السلطة البَتوقراطية هبذه الصورة ختتلف عما كاف ُمتبعًا يف االم فيبر ويعتقد  
، فقد كاف اضتاكم أو االمرباطور ىو الذي يدير شؤوف الدولة )األظتانية(، وغَتمهاالشرقية، واصترمانية 

 .41بواسطة أعوانو اظتخلصُت وأف حيدد عتم واجباهِتم

 أنواع السلطة لدى ماكس فيبر:  -2
ف السلطة ضرورة أساسية إلزامية بُت طرفُت، أي أف ىناؾ مصدرًا يُعطي أوامر أيرى ماكس فيرب     

تُفرض على غتموعة ُمعينة من الناس وجيب طاعتها. وال بد أف يكوف تناسق بُت األوامر والطاعة، مبعٌت 
أف الفرد خيضع برغبتو وإرادتِو إذل حد أدىن من األوامر الصادرة عن سلطة ُمعينة. "فبل توجد أي 

نظيمات اجتماعية دل تستخدـ القوة أو دتارس السلطة، بل تُعترب القوة والسلطة من أىم مظاىر وجود ت
الدولة، وإف كانت ختتلف طبيعة ؽتارسة القوة بُت التنظيمات القددية واضتديثة الختبلؼ طبيعة التيارات 

 ."ا اظتختلفةِاجتماعياً واقتصادياً، كما ختتلف أيضاً شرعية االعتقاد. وللسلطة وسائله

 .القانونية –السلطة العقالنية  3-1

مفهـو تارخيي يتضمن عاظتًا كامبل  «يعرؼ العقبلنية على أهنا ماكس فيبريف البداية دُيكن القوؿ أف    
من التناقضات، وعلينا أف نبحث عن الروح اليت ولد منها ىذا الشكل اظتلموس من الفكر ومن اضتياة 

 . » 42العقبلنية

والسلطة العقبلنية تْستِمد شرعيتها من القانوف، والطاعة، واطتضوع ُىنا للقانوف، ويف الدديقراطية    
اضتديثة نستطيع أف نقوؿ إف الذين ديارسوف السلطة ديارسوهنا وفقًا للدستور. والشخص الذي يأيت إذل 

 نصوص-لقواعد ىي> السلطة استنادًا إذل قواعد معينة ىو الذي ديتلك الشرعية يف اضتكم، وىذه ا
ىذه السلطة "تقـو على االعتقاد العقبلين الرشيد والعلم والتخصص، ودُتارس السلطة وفقا  إذف -دستور

 . 43"جملموعة من القواعد والقوانُت اظتِعيارية احملدودة

                                                           

 .881 -889مرجع سبق ذكره، ص  أحمد الخشاب، 41)
 .8;، مرجع سبق ذكره، ص صادق األسود (42
 .8;، ص اظترجع نفسة (43
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أف اجملتمع الغريب يتصف هبذه السلطة، واضتاكم ىنا لو السلطة الشرعية يف إعطاء األوامر،  فيبريرى     
والشخص الذي يستلم السلطة استنادًا إذل ىذه القواعد ديارس ُسلطتو اعتمادًا على ىذه القواعد غَت 

 و ىذه القواعد من حدود وقيود ُملزمة. الشخصية. ولذلك فإف سلطتو تكوف ػتدودة ترشتُ 

كما يرى أف جتريد السلطة من طابِعها الشخصي ىو الذي نقل أوروبا من مرحلة النظاـ االقطاعي      
 . 44بشكلها الدديقراطي بعد أف مرت اظتلكيات اظتطلقة -األمة –إذل مرحلة الدولة 

شيء حتمي، ولكن  ىو -فيرب حسب-إف انتقاؿ اجملتمع من اجملتمع التقليدي إذل اجملتمع العقبلين   
 .45ذا االنتقاؿ التارخيي ضتركة اجملتمع جيب أف دتر بالسلطة اظتلِهمة )الكاريزمية(ى

ال التأكيد على إإف السلطاف العقبلين عنده "ال يقـو على مساواة فعلية بُت األفراد إال أنو ليس بوسعو   
 .46"اظتساواة اليت كاف يفتقر إليها اجملتمع التقليدي

تخصصة للحاكم، وبُت حياتو الفصل بُت اظتمارسة الرشتية للسلطات اظتنو من الضروري أب فيبرويؤكد   
 .47اطتاصة

 السلطة الكاريزمية.  3-2

ىي اطتصائص والصفات غَت العادية )اطتارقة( اليت ":   charisma"الكاريزما بػاظتقصود       
لكها شخص ُمعُت سواء كانت صفات حقيقية أو ومهية، ويعتقد اظتعجبوف بالشخصية اطتارقة أف دي

وحيقق اطتَتات لشعبو وأتباِعو. وأيضًا يستمد سلطتو من  "القائد الكاريزمي "ىو مبعوث العناية اإلعتية
 عتيادية.االعتقاد الشعيب، وىو ملهم الشعب، وحيمل صفات خارقة للطبيعة، وعنده قدرات غَت ا

سطورية اليت تعتمد على عبادة الناس وتقديسهم لشخص قائد، واجملتمع والكاريزما ىي السلطة األ  
غَتىم. والسلطة الكاريزمية تقـو على و خيضع لسلطتو اطتارقة، أو بطولتو، مثبًل، نابليوف، وىتلر... 

                                                           

 .:;، ص ، مرجع سبق ذكرهاألسودصادق  (44
 .8; ، صاظترجع نفسو (45
 .:;ص  ( اظترجع نفسو،46
 .;88، مرجع سبق ذكره، ص أحمد الخشاب (47
  :القدرة على اخًتاع اظتعجزات، وسحر يف شخصية القائد يدفع اصتماىَت إذل تقديره. الكاريزما 



 الفصل الثاني: ماهية السلطة 
 

 47 

. فالشرعية اليت 48ؽ األفراد اآلخريناالعتماد اظتطلق لفرد ُمعُت، لديو صفات استثنائية أو غَت عادية، تفو 
يتمتع هبا مثل ىؤالء األشخاص تنبع من اعتقاد احملكومُت بصفات اضتاكم اطتارقة اليت ال يتمتع هبا 

فراد العاديوف فاالعتقاد بالقوى السحرية اليت يتمتع هبا اضتاكم اليت يظهرىا بواسطة انتصاراتو يف األ
 اضتروب أو بعض اإلؾتازات للناس.

ولكن السلطة هبذه الصفات قد تتبلشى إف دل يكن ىناؾ برىاف يدعم الصفات اطتارقة اليت يتمتع هبا    
بسبب بعدىا عن العمل داخل اظتؤسسات ألف سلطاف فيبر اضتاكم وىي سلطة غَت مستقرة حسب 

على  برفي . واألمثلة اليت يوردىا49النظاـ السياسي وشرعيتو مرتبطاف بشخص واحد ىو الزعيم اظتلهم
حزاب، وأحياناً يكوف "الزعيم نبياء، والقادة اظتشهورين، ورؤساء بعض األأصحاب ىذه السلطة تشمل األ

 .50"فراد الذين يتأثروف بو ويسَتوف على خطاهاظتلهم ىو ملهم فقط بالنسبة إذل األ

أنو ظتا كاف ىذا النوع من السلطة الذي ال يستند على قواعد ُمتفق عليها، سواء عن  فيبرويرى      
(، أو ما يظهر للناس احملكومُت بأف )اإلحياءق عقبلين، أو عن طريق تقليدي، وإمنا يستند على يطر 

صفات اضتاكم صفات خارقة، لذا فإف ىذا النوع من السلطة ال يتسم بالعقبلنية مبعٌت أف السلطة 
 .51(Unrationلكاريزمية ال عقبلنية )ا

نو يدعو إذل تأدية رسالة ما، إف أساسها إذف ىو أالقائد نفسو" يعتقد "ف الشخص الرئيس أو أوحىت    
انفعارل وليس عقلي، ومن جراء ذلك إف كل القوة اليت تعطى ظتثل ىذه الفعالية، تعتمد على الثقة، اليت 

 .52ىي يف األعم عمياء ُمتعصبة

  :Traditionalالسلطة التقليدية  3-3

ىذه من إدياف أكثر الناس يف  اتعتمد ىذه السلطة على اإلدياف بػ "التقاليد"، وتقديسها وتأيت شرعيته   
 اجملتمع بقدسية النظاـ وقوتو يف السيطرة كما وأهنا من اظتاضي.

                                                           

 .191مرجع سبق ذكره، ص  عبد اهلل عبد الرحمن،  48)
 .9;ص  ،مرجع سبق ذكره األسود،صادق   49)
 .9;، ص اظترجع نفسو  50)

 .11، مرجع سبق ذكره، ص فريدة أبو عز الدين (51
 .;93(، ص 98;3> منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، )سوريا، تر> تيسَت شيخ األرض، علم االجتماع عند ماكس فيرب جوليان فروند، (52
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وىي تقـو على االعتقاد بقدسية التقاليد القددية اظتوروثة، وشرعية السلطة فيها، كما إهنا تستمد    
 . 53فراد الذين يتمتعوف بالسلطةمكانتها االجتماعية من األ

ويف فًتة من فًتات التاريخ اظتاضي سادت فكرة أف اهلل ىو مصدر السلطة، وبعد ذلك تطورت ىذه     
 ة ػتصورة يف عائلة واحدة.السلط تحبالفكرة وأص

إذف السلطة التقليدية مبنية على نوع من االعتقاد بقدسية التقاليد اليت كانت موجودة يف اظتاضي سواء     
كانت على أساس فعلي أو واقعي، فالسلطة األبوية، أي سلطة األب أو رب العائلة على أفراد عائلتو، 

األمَت واظتلك التقليدي الوراثي ىي من ىذا النوع ألف  وسلطة رئيس القبيلة على أفراد قبيلتو، وسلطة
فاظتفروض أف يستمد ىذا  –اظتلك من حيث أنو مفوض من اهلل للحكم، ومن حيث أنو يسن القانوف 

وعلى ىذا فليس ألفراد الشعب أف يثوروا ضده أو حياولوف تغيَته  -اإلعتية ذاهتا السلطةالقانوف قوتو من 
 .54اهلل يف االرض(ألنو من صنع اظتلك )ظل 

فهذه السلطة قائمة أساسا على العادات والتقاليد واألعراؼ اظتتبعة منذ القدـ اليت على أساسها     
يدي العائبلت أقامت ىذه اجملتمعات مبختلف مراحل منوىا لذا ؾتد السلطة يف اجملتمعات التقليدية يف 

 رجل القدر(.  أيدي )بطاؿ تكوف يف اضتاكمة أو اجملتمعات اليت تعبد األ

"أف التأثَت اظتباشر للسلطاف التقليدي على اجملتمع ىو إضعاؼ مواقف ونشاطات  ماكس فيبرويرى      
فراد االقتصادية الواعية أو العقبلنية. ألنو حبكم االمتيازات اليت يتصرؼ هبا اضتكاـ كيفما يشاؤوف األ

 .55"رية لئبل يصطدموا مبشيئة ىؤالء اضتكاـخيشى األفراد القياـ مببادرات اقتصادية أو مالية أو جتا

 

 

 

 
                                                           

  ;8، ص38(، ج 89;3> دار اظتعارؼ، )مصر الفكر الغريبجوف لوؾ> نوابغ  عزمي إسالم، 53)
 .11، صذكره مرجع سبق فريدة أبو عز الدين، ( 54

 . 8;، مرجع سبق ذكره ص صادق األسود ( 55
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  :خـــــــــــالصــــة

 ألتوسيريسميو  فيمالئن اعتربت السوسيولوجيا العفوية أف السلطة بيد اضتاكم، كما جسدهتا حصراً     
، كالشرطة واصتيش ومؤسسة القضاء، وما عتا من آليات للكبح والردع 56اآلليات القمعية للدولة""ػ ب

والعقاب، فإف السوسيولوجيا العلمية تنظر إذل السلطة، ال كأدوات ديكن أف يتحكم فيها طرؼ دوف 
آخر فحسب، وإمنا أساسًا كعبلقة بُت القوى الفاعلة يف حلبة الصراع االجتماعي. وىي عبلقة غالبًا ما 

ؿ، حيث إف كل طرؼ من القوى اظتتنازعة يعمل جاىدًا على إقناع اآلخرين، وعلى تتميز بالسجا
إغرائهم، وعلى زتلهم على االعتقاد أنو األؾتع واألفضل واألقرب إذل اضتقيقة، وإذل الصواب. فالسلطة 

 ق ال تتجسد يف آليات القمع، ويف اآلليات األيديولوجية فحسب. وإمنا أيضًا يف رتيعنطلمن ىذا اظت
. من وجهة النظر ىذه، ديكن أف تكوف ... اخلاألنظمة الرمزية، كاللغة ونظاـ القرابة والفن والعلم والدين

السلطة ساكنة يف ثنايا اللغة اليت تتكلم فينا، كما ديكن أف تكوف قابعة يف كيفية زتلنا للجسد، ويف 
 اليومية. ةاضتياطريقة األكل واللباس واظتشي، ويف كل حركة من حركاتنا وسكناتنا يف 

 

                                                           

 ألتوسير بيير ويل (بالفرنسية :Louis Pierre Althusser) ( 38 1;;3 أكتوبر 99 - :3;3 أكتوبر )ولد. ماركسيا فيلسوفا كاف 
 الشيوعي اضتزب يف عضوا طويلة لفًتة ألتوسَت كاف. فيها للفلسفة أستاذا السنُت مبر أصبح اليت باريس يف العليا األساتذة مدرسة يف ودرس اصتزائر يف

 منها. للماركسية النظرية األسس على نظره، وجهة من التهديدات، طروحاتو يف جادؿ. العشرين القرف يف اظتاركسيُت اظتنظرين أىم أحد واعترب الفرنسي
 باإلضافة األوروبية، الشيوعية األحزاب يف اؿترافات يف بانت اليت واإلصبلحية اإلنسانية االشًتاكية التوجهات اظتاركسية، النظرية على اإلمربيقية تأثَتات

 مسألة ليست الفرنسية للبنيوية أخرى مبدارس عبلقتو أف رغم بنيويا، ماركسيا ألتوسَت يعترب .نفسها األيديولوجية وعبادة" الشخصية عبادة" مشكلة إذل
 .البنيوية أوجو من العديد انتقد وقد بسيط انتماء
 .91(، ص9139) ;3 ، عإضافات الشخصية"،" اظترأة والشأف العاـ مبلحظات أولية حوؿ اظترأة األردنية وبناء ، العتوم، ميسون (56
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 تــــــمـــــهـــــيــــــد

من اؼبفاىيم اليت تستوقف الباحثُت واؼبهتمُت بقضايا التنمية،  "النوع االجتماعي"أصبح مصطلح    
للتحديث اجملتمعي ومن ىذا اؼبنرب سنحاوؿ تسليط الضوء على  اعلى اعتبار أف ىذا اؼبفهـو شكل ؿبور 

انتشر مفهـو  معو فقدىذا اؼبفهـو حىت يسهل استيعابو والتمييز بينو وبُت بعض اؼبفاىيم اليت قد تتشابو 
ويبكن عموما القوؿ إف اؼبفهـو ظهر يف  بشكٍل واسع منذ أواسط التسعينات من القرف اؼباضي.الػجندر 

"البعد بداياتو لدى النسويات األمريكيات البلئي أردف من خبللو لفت نظر اؼبختصُت إذل معطى 
ض من قبلهن اشهارا لرف "النوع".يف ؿبصلة الفوارؽ بُت اعبنسُت، وكاف استعماؿ لفظ  االجتماعي"

التحديد البيولوجي الضمٍت الذي يتخفى وراء عبارات اعبنس أو الفوارؽ بُت اعبنسُت، وىو بذلك 
 . 1تأكيدا على أنبية الطابع العبلئقي الكامن منذ البداية وراء بناء ىوية كل من الرجل واؼبرأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1( Christine, Guionnet, Éric neveu, Féminins/ Masculin. Sociologie du Genre, (Armand 
Colin, Paris,2004), p22. 
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 النوع االجتماعي. ماىيةأواًل: 
 .مفهوم النوع االجتماعي  -1

آن )أستخدـ ألوؿ مرة من قبل  "النوع االجتماعي"تشَت األدبيات إذل أف مصطلح جندر        
عاؼبة االجتماع الربيطانية ابنة عادل اجتماع، نسوية، ذبريبية التوجو، كاتبة  Ann Oakley)، أوكلى

اغبقيقة" )قصصية، أكاديبية، إبداعية(، أدخلت مفهـو اعبندر يف العلـو االجتماعية وميزت بُت "
البيولوجية للجنس وتعبَتات وتوقعات ؿبددة ثقافيا "للذكورة"، و"األنوثة"، واليت تتحدد وفقًا للجنس 
البيولوجي ومن مث تبدو على أهنا ثابتة. كما دافعت أوكلي عن مفهـو اعبندر باعتباره مفهوماً 

بعد اغبداثة )دبن فيهم أنصار سوسيولوجياً قيماً ضد االنتقادات اؼبوجهة ضده ورفضو من قبل منظري ما 
وواصلت التأكيد أف  Socio-Biologistsما بعد اغبداثة النسوية( وعلم البيولوجيا االجتماعية 

جنس( ال يزاؿ ذا قيمة ربليلية بالرغم من االعًتاؼ بالطبيعة اعبمعية للجنس يف حد  -سبييز )اعبندر
عريف وكشف التفاوت اؼبادي اؼبتواصل وأسبابو جنس( لو دور حاسم يف ت -ذاتو. وترى أف سبييز )اعبندر

   .2الفكرية

  غَت أف البعض يرجح أف استخداـ اؼبصطلح وانتشاره يف األدبيات العاؼبية كاف خبلؿ فًتة الثمانينيات من
القرف اؼباضي، وىي الفًتة اليت اتسمت دبناقشات مكثفة حوؿ أثر سياسات التكيف اؽبيكلي على 

التفرقة بُت الذكر واألنثى على أساس الدور االجتماعي "وكاذباه عاـ فإف اؼبصطلح يشَت إذل  اؼبرأةأوضاع 
"النوع اعبندر أو  . ويف ىذا السياؽ، تتطلب عملية استجبلء مفهـو"لكل منهما تأثرًا بالقيم السائدة

 طلح اعبنسفبينما يقتصر مص "النوع البيولوجي"،التمييز بينو وبُت مفهـو اعبنس أو  االجتماعي"
Sex  كوف الفروؽ   االستاتيكي،على االختبلفات البيولوجية بُت الرجل واؼبرأة ويتسم بالتارل باعبربية و

اعبسدية بُت الرجل واؼبرأة فروؽ ثابتة وأبدية، قبد أف مصطلح اعبندر مفهـو دينامي حيث تتفاوت 
خرى ومن صباعة اجتماعية إذل أخرى يف إطار األدوار اليت يلعبها الرجاؿ والنساء تفاوتاً كبَتاً بُت ثقافة وأ

                                                           
  آن أوكليAnn Oakley دراستها اعبامعية كانت يف جامعيت أكسفورد ولندفناقدعادل اجتماع  ريتشارد تيتموس، والدىا 1944: ولدت ، 

وقد عكست ىذه االعماؿ التزامها بعلم Housewife و The Sociology of Houseworkعن كتابُت أثرا يف علم االجتماع:  توأسفر 
، تقسم ىي نفسها إسهامها  1993عاـ  EPPIومركز  ،1990االجتماع النسوي الذي اليزاؿ ؿبور فكرىا، كونت وحدة أحباث العلـو االجتماعية 

سرية"، "والدة األطفاؿ واألمومة والطب"، "وفبارسة العلـو االجتماعية". واصلت الفكري إذل أربعة أقساـ: "اعبنس واعبندر"، "العمل اؼبنزرل واغبياة األ
   واقع حياة النساء.   التوكيد أف لؤلحباث العلمية التجريبية اعبيدة التصميم دورا مهما يف توثيق

بَتوت: الشبكة العربية ؛ 01د حلمي، مراجعة: جبور ظبعاف )ط، تر: ؿبمود ؿبمطبسوف عاؼبا اجتماعيا أساسيا: اؼبنظروف اؼبعاصروف، جون سكوت (2
 .50 -45ص  ، ص(2009لؤلحباث والنشر، 
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الثقافة نفسها، فالعرؽ، والطبقة االجتماعية، والظروؼ االقتصادية، والعمر، عوامل تؤثر على ما يعترب 
مناسباً للنساء من أعماؿ. ولذا فإف طرح مفهـو اعبندر كبديل ؼبفهـو اعبنس يهدؼ إذل التأكيد على أف 

ػاء وكل ما ىو متوقع منػهم، فيمػا عػدا وظائفهم اعبسدية اؼبتمايػزة جنسيػاً، صبيع ما يفعلو الرجػاؿ والنس
وفيما يرى أنصار مفهـو اعبندر أو  .يبكن أف يتغَت دبرور الزمن وتبعاً للعوامل االجتماعية والثقافية اؼبتنوعة

ؿ والنساء ألنو النوع االجتماعي أنو يعرب عن اجتياز آخر للحواجز عن طريق ربقيق العدالة بُت الرجا
يشمل التحوؿ يف اؼبواقف واؼبمارسات يف كافة اجملتمعات، قبد مقابل ذلك العديد من االنتقادات 

  :للمفهـو واستخدامو، وىي تلك االنتقادات اليت يبكن إصباؽبا يف التارل
 علػى األدوار االجتماعية اليت ىي جزء من النظرية الوظيفية البنائية. وبينما تستبعد  يركػز مفهػـو اعبنػدر

ىذه النظرية مفاىيم القوة والصراع يف تفسَتىا للظواىر، يرجع إطار النوع االجتماعي قضية اؼبرأة إذل 
خبلؿ مراجعة توزيع  بإعادة توزيع القوة بينهما من ياالختبلؿ يف ميزاف القوة والنفوذ بُت اعبنسُت، ويناد

  .األدوار والفرص
  ينطوي مفهـو اعبندر على بعض االذباىات اؼبتطرفة اليت تتعامل أحيانًا مع عبلقة الرجل باؼبرأة على أهنا

عبلقة صفرية، وتدعو إذل إقامة ؾبتمع من النساء على أساس أنو اجملتمع الوحيد الذي تتحقق فيو 
ات تتكفل بإثارة اغبفيظة ذباىها حىت بُت أنصار قضية اؼبرأة اؼبساواة اؼبطلقة، ومثل تلك االذباى

  أنفسهن.
  يستخدـ إطار النوع االجتماعي الفجوة بُت أوضاع الرجل واؼبرأة أساسًا لقياس هنوض اؼبرأة يف حُت أف

نسبة سبثيل اعبنسُت يف  يبالضرورة هنوضها، إذ أف تساو  مساواهتا مع الرجل يف كثَت من اجملاالت ال يعٍت
اؼبثاؿ قد ال يؤدى إذل ازباذ القرارات اؼبناسبة لتمكُت اؼبرأة إذا كاف ىناؾ  سبيلاجملالس النيابية على 

 .3النائبات الربؼبانيات بقضايا اؼبرأة يضعف يف وع
إذل منظمة العمل الدولية؛ وىو مصطلح يشَت اذل  "الجندر" ويرجع الفضل يف استخداـ مصطلح    

"العبلقات والفروقات بُت الرجل واؼبرأة اليت ترجع إذل االختبلؼ بُت اجملتمعات والثقافات واليت ىي 
عرضة طواؿ الوقت للتغيَت. ومصطلح "اعبندر" ال يعد بديبل ؼبصطلح "اعبنس" الذي يشَت بدوره إذل 

رجاؿ والنساء. ودبعٌت آخر فانو يبكن استخداـ مصطلح اعبنس يف االختبلفات البيولوجية بُت ال

                                                           

 .593ص ،(2012العربية، الوحدة دراسات مركز: بَتوت ؛1ط) نقدية رؤية العربية النسوية ،وآخرون صيداوي رضا رفيف 3
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التعدادات االحصائية أما "اعبندر" فيستخدـ يف ربليل األدوار واؼبسئوليات واغباجات اػباصة بكل من 
 4الرجاؿ والنساء يف كل مكاف ويف أي سياؽ اجتماعي"

( 1936-2014) (Antoinette Fouqué ،انطوانيت فوك)أما الباحثة الفرنسية  -    
( يعٍت فبيزات الرجل واؼبرأة ىي فبيزات تتصل بعبلقتهما النوع االجتماعيأف مفهـو اعبندر ) فاعتربت

االجتماعية ربت تأثَت عوامل اقتصادية وثقافية وأيديولوجية ربدد أدوارنبا، وأضافت: أنو هبب إقحاـ 
  اغبكومية منها وغَت اغبكومية.اؼبساواة بُت الرجل واؼبرأة يف كل السياسات العامة 

 -L'identité de genreالجندرية، الهوية أما اؼبوسوعة الربيطانية فعرفت ) -    
Gender identity)  بشعور اإلنساف بنفسو كذكر أو أنثى، ويف األغلب فإف اؽبوية اعبندرية

)أو تكوف واحدة(، ولكن ىناؾ حاالت ال يرتبط فيها شعور  اتفاؽواػبصائص العضوية تكوف على 
اعبندرية أي شعوره  وىويتو اإلنساف خبصائصو العضوية، وال يكوف ىناؾ توافق بُت الصفات العضوية

 بالذكورة أو باألنوثة. 
ـو إف احملاوالت اؼبتعددة يف تعريف مفهـو اعبندر تقودنا إذل الوقوؼ عنده يف ؿباولة لتبسيطو لعم   

  اؼبتعاملُت معو.
، Gander، الذي ىو ظاىرة بيولوجية، ونوع Sexومن ىنا فإف التمييز بُت مصطلح جنس     

الذي ىو تصنيف ثقايف، يتيح لنا فرصة الفصل بُت الفروؽ البيولوجية والثقافية بُت الذكور واإلناث، ومن 
ىوية النوع يتم تأسيسها وتوصيلها مث هبنبنا ازباذ أي مواقف على اغبتمية البيولوجية، ويبلحظ أف 

بوسائل كبلمية وغَت كبلمية، ولذلك ركزت بعض البحوث اغبديثة اىتمامها على كيفية تأثَت تصنيفات 
أف اؼبصطلحات اؼبتعلقة باعبنس يف اللغة ( Lakoffالكوف غة، وىكذا اقًتح )النوع بالبناء الدالرل للّ 

اؿ على رفية كبو النوع، فحيثما قبد أف مصطلح اعبنس الدّ يبكن أف تؤثر على األبنية واالذباىات اؼبع
طبقة أو على فئة ذات تركيب ـبتلط من اعبنسُت يكوف مصطلحًا مذكراً، وأف اؼبصطلح اؼبؤنث ىو 
اؼبصطلح الداؿ على اإلناث فقط حيثما قبد ذلك فإنو يقاؿ إف ىذه اللغة تعكس وتدعم يف اآلف 

 .اذباىات سيطرة الذكور وتفوقهم

                                                           

 .595ص ،مرجع سبق ذكره، رفيف رضا صيداوي وآخرون (4
  كوف من ذكر يبلحظ يف اللغة العربية أـ صبع اإلناث إذا اختلط بو الذكور، ولو واحد فقط، يعامل معاملة اعبمع اؼبذكر السادل. وبالنسبة للمثٌت اؼب

 اؼبذكر.وأنثى فإنو يتخذ صفة اؼبثٌت 
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 "امرأة" لئلشارة إذل اعبنس البشري كلو، وقصر "رجل"على ذلك، استخداـ مصطلح  مثاؿ وخَت    
لئلشارة إذل النساء فقط. وقد أوضحت الدراسات اليت أجريت على التغَتات اليت طرأت على 

لتغيَت لمصطلحات سبييز النوع يف اللغة اإلندو أوروبية قد دلت على أف اؼبصطلحات اؼبؤنثة تتعرض 
، يف الوقت الذي ال وبدث فيو ذلك بالنسبة ازدراءيوباستمرار، وتكتسب يف ثنايا ذلك دالالت 

للمصطلحات اؼبذكرة. ويبكننا أف نبلحظ ذلك يف اؼبصطلحُت االقبليزيُت اؼبستخدماف لداللة على 
ؿبافظًا على معناه األصلي وىو "الرجل  Bachelorاألعزب والعانس، فما زاؿ مصطلح األعزب 

ىي "البكر  ربقَتيوبينما اكتسبت كلمة العانس داللة سلبية أو  ،Single manغَت اؼبتزوج" 
               .Old maid5العجوز" أو 

وقد درس الكوؼ الفروؽ بُت اعبنسيُت يف االستخداـ اللغوي األمريكي، وزعم أف ىناؾ فروقًا يف   
مثل كلمة  "الفارغة"، لغوية لكبل اعبنسيُت: من ىذا: استخداـ النساء األكثر للصفاتاؼبفردات ال

، وكذلك كثرة استخدامهن لصيغ السؤاؿ، على حُت يبيل الرجاؿ إذل استخداـ Cuteجذاب أو فاتن 
أف اختيار  صيغ التوكيد، والصيغ األكثر تأدباً، والكبلـ اؼبطاط، والصيغ األكثر صحة، وىكذا. ويبلحظ

إمبَتيقيا مازاؿ ناقصا، كما أف بعض النتائج تتسم بالتناقض إذل حد ما. ومع ذلك نؤكد  االدعاءاتىذه 
أف الكوؼ قد راد ميدانيًا حبثًا مهماً، ولكن القضية ما زالت تتطلب مزيدًا من البحوث ومزيدًا من 

يف ذلك  )دبابُت الوضع االجتماعي مناىج االختبار الدقيقة، وذلك قبل أف يتسٌت تأكيد وجود عبلقات 
   .6الطبقة االجتماعية وغَتىا من العوامل عبلوة على ىوية النوع( واالستخداـ اللغوي

 .مفهوم مقاربة النوع االجتماعي 1-1

لقد ظل مفهـو النوع االجتماعي غَت واضح بشكل جيد، وما زاد يف غموضو ىو صعوبة ترصبتو إذل لغة    
غَت اليت أفرزتو )أي اللغة اإلقبليزية(، إذ أف كلمة الػجندر ىي كلمة إقبليزية تنحدر من أصل التيٍت مت 

اية سبت ترصبة ىذا اؼبصطلح تعريبها وفق مرادفات قد ال تعكس حقيقتها يف كثَت من األحياف، إذ يف البد
وىي ترصبة لغوية، ألف اعبندر يف اإلطار اللغوي القاموسي وبيل على مفهـو )اعبنس( الذي  "جنس"بكلمة 

                                                           

 ص ،(2013: منشورات االختبلؼ، اعبزائر؛ 1ط)، إشراؼ وربرير: على عبود احملمداوي والنسويةالفلسفة  ،مجموعة من األكاديميين العرب (5
 .67-26 ص
 .548-547ص ص ذكره،  مرجع سبق، سميث -سيمورشارلوت  (6
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لتصنيف األظباء  -لغويا  -يعٍت كل ما يرتبط بالذكورة واألنوثة، كما قد يستخدـ ىذا اؼبصطلح دائما 
صائص متعلقة باعبنس يف بعض اللغات ويف قوالب والضمائر والصفات، أو يستخدـ كفعل مبٍت على خ

لغوية حبتة، وىنا ال بد من التمييز بُت مفهـو النوع أو اعبندر واعبنس كمفاىيم قد تبدو متشاهبة، "فمفهـو 
النوع االجتماعي ىو مفهـو يشَت إذل اػباصية الثقافية واالجتماعية اليت ربدد دور اعبنسُت، دبعٌت آخر أنو 

رقة بُت الذكر واألنثى على أساس الدور االجتماعي لكل منهما تأثرًا بالقيم السائدة، فيما يشَت إذل التف
يقتصر مفهـو اعبنس أو النوع البيولوجي على االختبلفات البيولوجية بُت الرجل واؼبرأة الغَت القابلة للتغيَت 

قابل للتغيَت من ؾبتمع إذل أخر، وىو ما يعٍت أف مصطلح اعبندر مفهـو دينامي  ألهنا فوارؽ ثابتة وأبدية"،
، فالعرؽ، والطبقة وقد يتغَت داخل اجملتمع نفس ف ىذا اؼبفهـوإوذلك بتغَت ثقافاتو وتعبَتاتو االجتماعية، بل 

االجتماعية، والظروؼ االقتصادية، والعمر، كلها عوامل تؤثر على ما قد يعترب مناسبًا للنساء من أعماؿ، 
أي أف ىذه العوامل قد ربدد أدوار اعبنسُت وكذا العبلقة بينهما، فكلما انتقلنا من وما يعترب مناسبا للرجاؿ، 

ؾبتمع إذل آخر إال وتغَتت األدوار اؼبمنوحة للجنسُت، بل كلما انتقلنا من طبقة اجتماعية إذل أخرى قد 
نظومة الثقافية للمجتمع تتغَت األدوار اؼبمنوحة ؽبما، وىو ما يعٍت أف مفهـو اعبندر يرتبط ارتباطا أساسيا باؼب

عاداتو وتقاليده وأفكاره وقيمو، وىو ما يعٍت كذلك أف صبيع ما يفعلو الرجػاؿ والنسػاء وكل ما ىو متوقع بو 
يبكن أف يتغَت دبرور الزمن وتبعاً للعوامل االجتماعية  -فيمػا عػدا وظائفهم اعبسدية اؼبتمايػزة جنسيػاً  -منػهم 

ف األدوار لى عكس مفهـو اعبنس الذي ال يتغَت بتغَت ىذه العوامل والظروؼ ألوالثقافية اؼبتنوعة. وذلك ع
تبقى  7والرضاعة( )كاغبملاليت يقـو هبا كل من الرجل واؼبرأة اعتمادا على الفوارؽ اعبسدية اؼبوجودة بينهما 

ثابتة يف كل اجملتمعات كيفما كاف مستوى تقدمها وكيفما كانت الثقافة اليت تؤطرىا، دبا يف ذلك الدين 
والعادات وغَتىا من اؼبتغَتات االجتماعية، فاعبنس يبثل الفوارؽ البيولوجية الطبيعية ما بُت الذكر واألنثى 

من أجل أداء وظائف معينة وثابتة. وىو  وىي فوارؽ تولد مع اإلنساف، وال يبكن تغيَتىا، فهي وجدت
معطى طبيعي، يعرب عن وضع بيولوجي، فإما أف يكوف اإلنساف ذكرا أو أنثى، وىي خصائص ال يتميز هبا 

أما النوع أو اعبندر فهو من خصائص البشر . اعبنس البشري وإمبا تشًتؾ معو فيها كل الكائنات األخرى
ؽ واؼبسؤوليات الراجعة للنساء والرجاؿ والعبلقات القائمة بينهم، وحدىم وىو وبدد ـبتلف األدوار واغبقو 

ف إوكذا الطريقة اليت ربدد هبا خصائصهم وسلوكياهتم وىوياهتم من خبلؿ مسار التعايش االجتماعي بينهم. 

                                                           

(، 2014؛ مصر: اؼبركز القومي للًتصبة، 1ىاين طبيس أضبد عبده )ط ، تر:علم اجتماع النوع: مقدمة يف النظرية والبحث، يمي.إس.وارتونا 7
 .35ص
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ىذا التمييز بُت مفهـو اعبنس والنوع االجتماعي قد فرض التعامل مع ىذا اؼبفهـو من منطلقات 
 بعاد والعوامل اؼبؤثرة يف ثقافة الشعوب، وىذا ما قد نلمسو من خبلؿ التعريفراعي ـبتلف األسوسيولوجية ت

الذي وضعتو األمم اؼبتحدة ؽبذا اؼبفهـو حيث اعتربت أف النوع االجتماعي أو اعبندر يبثل األدوار 
منهما أف يتصرفا بناء االجتماعية اليت يصنفها اجملتمع بناء على الدور البيولوجي لكل من اعبنسُت، ويتوقع 

عليها، وتنبٍت أساسا على منظومة من القيم والعادات االجتماعية اليت تصبح مع مرور الوقت أمرا واقعا، أي 
أف ىذه األدوار ىي من صنع اإلنساف وعليو فإهنا غَت ثابتة وقابلة للتغيَت. إف التعريف السابق ىو نفس 

ركات النسائية يف القرف الواحد والعشرين، فبا يؤكد أف ىذا اؼبفهـو التعريف الذي تبنتو اؼبنظمات الدولية واغب
ليس حديثا، وإمبا طبيعة استعمالو وتبنيو من طرؼ اجملتمع الدورل ىو الذي أثار نقاشات حولو، جعلت 

ولقد كاف الغرض األوؿ من إثارة ىذا اؼبفهـو ىو ربرير العقوؿ األخَتة. االعتقاد سائدا أنو وليد السنوات 
األفهاـ من األحكاـ اؼبسبقة والتنميطات العالقة حوؿ اعبنسُت، وذباوز االختبلفات الفيزيولوجية اليت و 

حددهتا الطبيعة، مث السمو بالعبلقات بُت الرجاؿ والنساء إذل مستوى حضاري من التعقل ينزع عن اعبنسُت 
 .8ن ىي أنثىجامدة وسلوكيات ؿبددة ؼبن ىو ذكر وؼب يف قوالبتلك اغبدود اليت سّكت 

 .أسُس ومرتكزات النوع االجتماعي 1-2

 سس النوع االجتماعي.أ 1-2-1

اؼبُنوطة بشكل عاـ بالرجل واؼبرأة ؿبددة من قبل عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية  األدوار     - أ
 أكثر منها عوامل بيولوجية.

اؼبشاركة تؤدي إذل فائدة أكرب ق مفهـو لدوار بُت الرجل واؼبرأة يف اجملتمع من منطتوزيع األ إعادة - ب
 للمجتمع.

الفرصة اؼبتكافئة للرجل واؼبرأة الكتشاؼ قدرات كامنة فيهم وسبكينهم من مهارات  إتاحة - ج
 تفيدىم يف القياـ بأدوار جديدة تعود على اجملتمع.

 مرتكزات مفهوم النوع االجتماعي: 1-2-2
 يرتكز مفهـو النوع االجتماعي على ثبلثة عوامل رئيسية:

 وربليل اختبلفات العبلقات بُت النوعُت. معرفة -أ 
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أسباب وأشكاؿ عدـ التوازف يف العبلقة بُت النوعُت وؿباولة إهباد طريق ؼبعاعبة  ربديد -ب 
 االختبلؿ.

 وتطوير العبلقة بُت النوعُت ليس فقط بُت الرجل واؼبرأة، ولكن بُت أفراد اجملتمع صبيعاً. تعديل -ج 
سُت ربديًا تنمويًا يف حد ذاتو دبا يتضمنو من عوائق تعًتض تنمية يبثل التفاوت يف الفرص بُت اعبن     

اؼبرأة لذاهتا، وإدماج ُمسانباهتا الكاملة يف التنمية، وما يًتتب على ذلك سواء بالنسبة إذل اؼبرأة نفسها، 
أو بالنسبة للمجتمع ككل. إال أف التعرؼ على ىذا السبب اعبوىري و/أو االعًتاؼ بو ال يكفي، بل 

ربليلو مث رسم اسًتاتيجيات لتجاوزه ووضع اغبلوؿ لو. اؼبقًتحة مث االتفاؽ على ضرورة رسم  هبب
تكوف غايتها ربقيق اؼبساواة بُت اعبنسُت كشرط أورل إلرساء سياسات قادرة على ربقيق  اسًتاتيجية

جل داخل أىداؼ التنمية، على أف يكوف اؽبدؼ، يف ىذه اغبالة، اؼبساوات بُت دور اؼبرأة ودور الر 
 اجملتمع.

و طبيعية عند الوالدة حسب اعبنس، بل ىو دور الكائن أإف دور اؼبرأة والرجل ال يُبنح بصورة فطرية       
نوع حسب األجياؿ والبيئة االجتماعية والثقافية، ىذا ما أكدتو الدراسات االجتماعي الذي يتطور ويُ 

 جاؿ ومنهجية حبث.مات كاألنثروبولوجية اليت ترتكز على اؼبقارنة بُت الثقاف

ولقد بينت نتائج ىذه الدراسات أف األنشطة والسلوؾ وحىت ظبات الشخصية اليت نعتربىا يف        
ؾُبتمعاتنا خاصة باؼبرأة، قد تكوف يف ؾبتمعات وثقافات أخرى خاصة بالرجل، حيث يقـو ىذا األخَت 

اغبنوف الساىرة على  ويكوف األـ، األطفاؿ ورعاية وتربيةبدور األـ والزوجة، إذ يتوذل مسؤولية البيت 
 .والورل ومصدر السلطة واألب اؼبعيلا تكوف اؼبرأة الزوج ؼباحتياجات كل أفراد األسرة 

من األحياف ضمن  ويف العديد، واجملتمعاتبُت الثقافات  والتباين اؼبلحوظإف دراسات األدوار ىذه     
االجتماعية ، يؤكد بأف التفرقة اؼببينة على اعبنس قد تتأثر بالطبقات نفسها واجملتمع نفسوالثقافة 

 اليت وصل إليها اجملتمع أو الطبقة االجتماعية  ومرحلة التنمية، والعمل، واؼبستوى التعليمي

ودورنبا ككائن اجتماعي   ودور الرجل، هبب التمييز بُت دور اؼبرأة ومن ىنااليت ينتمي إليها الفرد. 
 تغيَته. وال يستطيعافلبيولوجي الذي يرتبط جبنس كل منهما /ااإلقبايب
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يتزايد يف صبيع  وأصبح استعماؽبامنذ أكثر من عشر سنوات  "جندر" لقد استخدمت كلمة     
فصل  وما إدماج وتنظيم األسرةالقطاعات سواء منها اعبامعية أو تلك اؼبهتمة دبسائل التنمية، والسكاف 

" ICPDيف برنامج عمل اؼبؤسبر الدورل للسكاف " وسبكُت اؼبرأة، اإلنصاؼ واعبندرمستقل عن اؼبساواة 
 ، إال دليل على االعًتاؼ بأنبية التحليل الذي يعتمد اعبندر.1994اؼبنعقد يف القاىرة يف سبتمرب 

، بصورةإوبالرغم من ىذا التطور واالعًتاؼ، ف      إذ  جيدة، ف ىذا اللفظ ما زاؿ غامضاً أو غَت مفهـو
يظن البعض أنو وبتوي على طريقة أخرى لئلشارة إذل اعبنس البيولوجي أو بعض جوانبو ويستعملو ليحل 
ؿبل كلمة "امرأة" يف ؾباؿ اؼبسائل واؼبشاريع اليت زبصها ىي بالذات، إال أف كبل التأويلُت غَت صحيح إذ 

 أهنما يهمبلف عنصرين أساسيُت نبا: الرجل واجملتمع.

ع، فإف الرسالة اعبوىرية اليت يريد أف يؤديها مفهـو "اعبندر" تتضمن أف ىذا اؼبصطلح ويف الواق     
يشمل اؼبرأة والرجل يف آف واحد، واؼبرأة والرجل اؼبتواجدين يف ؾبتمع واحد ووجهة نظر اؼبرأة والرجل 

 .9بالنسبة لكل القضايا التنموية اليت هتم اجملتمع

فيها أف ما يزيد اللفظ ُغموضاً، ىو صعوبة ترصبتو إذل لغة غَت اليت  شارة إذلمن جهة أخرى، ذبدر اإل    
أي اإلقبليزية( حيث أنو ُوجد قبل وقت قصَت نسبياً، مرتبطًا باؼبعاين التنموية اليت ورد ذكرىا ومن مث )

 بات لفظاً ُيستخدـ على نطاؽ دورل مثلو يف ذلك مثل "االسًتاتيجية" أو "التكنولوجيا".

 ك فإف مصطلح النوع االجتماعي يشَت إذل:ذل وبناء على

  واالجتماعية  اؼبكونات اغبضارية، الثقافية  واليت تعززىااجملتمع،  والرجل يفاألدوار اؼبتمايزة للمرأة
 ؾبتمع ما. داخل

  من حيث توزيع األدوار وزماف ماذلك اجملتمع يف مكاف  والرجل يفالعبلقة بُت اؼبرأة ،
للقياـ  وتلبية احتياجاهتا فيها، وامكانية التحكماغبصوؿ على اؼبوارد،  والقدرة يفاالجتماعية لكل منهما، 

 هبذه األدوار.
  يف بعض اجملتمعات. اؼبرأة واالجحاؼ حبقالنتيجة عدـ التوازف 
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األماكن  ففي العديد من حيث ترسم ؽبذه األدوار خطوطها منذ غبظة الوالدة إف دل يكن قبلها،       
والتعاطف زالت مثبل والدة االبن مناسبة لبلحتفاؿ، بينما تستقبل والدة البنت باؼبواساة  واجملتمعات ما

ـبتلفة، فيشجعوف الذكر على اإلهبابية  واإلناث بصفةيعامل األولياء الذكور  وغالبا مااألـ اؼبسكينة،  مع
واعد السلوؾ اؼبنتظرة ، قوالرجل، اؼبرأة والبنت ويلقن الولدبينما ينتظروف من البنت أف تكوف سلبية. 

أوضحنا سالفا فإف اعبنس ؿبدد طبيعيا، يف حُت أف النوع وكما  إتباعها. ويفرض عليهمامنهم، 
 االجتماعي يؤسس لو اجتماعيا.

يرى اجملتمع بأف اؼبرأة ال تصلح نظرا لطبيعتها/جنسها لبعض األعماؿ، منها أعماؿ القوة )اعبنس      
وقيمو زبضع إذل العاطفة( وما زاؿ اجملتمع رغم ىذا الواقع، ىو الذي وبدد تصوراتو والقيادة ) الضعيف(

يبكن للمرأة القياـ بو. إذف فاجملتمع ىو الذي وبدد عددا من اؼبميزات على أهنا مبلئمة  يبكن أو ما ال ما
. والرجاؿ من القواعد اليت ترسم إطار العبلقات بُت النساء وكذلك عدداللمرأة أو مبلئمة للرجل، 

لكل منهما داخل ؾبتمعو، مطوقة  واؼبوقف النسيب، والرجلظروؼ اغبياة اليومية للمرأة  وبالتارل تكوف
 .10والثقافية والسياسية واالقتصادية واؼبؤسسات االجتماعيةبأحكاـ األطر 

 أدوار النوع االجتماعي. -2
 .توزيع األدوار االجتماعية  2-1

بالرجل، على أنو  وعمل خاصيبكن إدراؾ تصنيف النشاط البشري إذل صنفُت، عمل خاص باؼبرأة    
تقسيم النوع االجتماعي للعمل، وتستعمل كل اجملتمعات ىذا النوع من التقسيم بل إنو يبثل اؼببدأ 

إذل آخر، ومن زماف اذل آخر،  ومن مكافالرئيسي لتنظيمها، إال أف ؿبتواه ىبتلف من ؾبتمع إذل آخر، 
يكوف العكس يف ؾبتمع أو  ورجالية قديعترب يف ؾبتمع أو ثقافة ما أدوارا نسائية  ، فإف ماوكما أسلفنا

ثقافة أخرى. وتتغَت القوالب ىذه يف نفس اجملتمع حسب السن )من جيل آلخر( أو الطبقة/ الفئة 
اليت يبكن ذكرىا أف اآلالؼ من النساء خرجن إذل أو الوضع االجتماعي، ومن بُت األمثلة  االجتماعية

اؼبصانع يف أوروبا أثناء اغبرب العاؼبية الثانية، ؼبواصلة تشغيل االقتصاد، ولكن بعد انتهاء اغبرب مباشرة، 
دل يصبح مقبوال أف تعمل النساء اؼبتزوجات خارج البيت، وطلب منهن أف يلعنب دورىن الطبيعي أي 
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، وكاف كذلك بالنسبة للحروب التحريرية، وأحسن مبوذج لذلك، اغبروب اليت تعويض اػبسائر البشرية
سانبت فيها اؼبرأة بصفة فعالة داخل اؼبدف كفدائية، وخارجها كمجاىدة، فرفعت القنابل والسبلح، 

رجعت إذل بيتها دوف أف تؤخذ وكافحت، واستشهدت، وانتصرت، إال أنو وبعد االستقبلؿ مباشرة أُ 
 ياجاهتا وحقوقها بعُت االعتبار.مسانبتها واحت

واألدوار  وتوضيح األعماؿوسيلة إلظهار  والرجاؿ أوؿالتعرؼ على تقسيم األدوار بُت النساء  يعترب    
. وتقاليده وعاداتوثقافة اجملتمع  واليت ربددىاؾبتمع ما أو بيئة ما  والرجاؿ يفيؤديها النساء  اليت

اسية إلظهار وتقييم اجملهودات اليت يبذؽبا الرجاؿ والنساء داخل واستعماؿ وسيلة التحليل ىذه تتجلى أس
اجملهودات بالنسبة إذل استمرارية اغبياة، وكذلك بالنسبة إذل توازهنا يف  أنبية تلكاألسرة واجملتمع، و 

 اجملتمع.

 ىوالرجاؿ عليشَت تقسيم أو توزيع النوع االجتماعي للعمل إذل تقسيم العمل بُت النساء كما       
 " يفاالجتماعي"التطبيع  والناذبة عمليةالسائدة عن كل واحد منهما  ونظم القيمأساس التصورات 

اجملتمعات البشرية  )اؼبدرسة، وسائل اإلعبلـ...(. وتستعمل كل األخرى واؼبؤسسات اجملتمعيةاألسرة 
وسيلة التوزيع ىذه كمبدأ لتنظيمها. وتربز اؼببلحظة العلمية أف ىذا التوزيع ليس جامدا بل إف للشخص 
الواحد العديد من األدوار، وقد تكوف األدوار مقبولة عامة، إال أف أحدىا قد يتغلب على اآلخر حسب 

تج عنو غالبا، انعكاسات على معاش الفرد خاصة ين الظروؼ، فبا يؤدي إذل فقداف التوازف بينها، وىو ما
 .11بكل واحد منها واؼبصاحل اػباصةاألدوار  واالصطداـ بُتيف حالة الصراع 

 بدورىا األسري فقط، يعًتؼ للمرأةاجملتمعات العربية، حيث  وصرامة يفالوضع حدة  ويشتد ىذا     
ربة بيت، بينما يقع ذباىل ما تقـو بو من أعماؿ انتاجية داخل البيت وخارجو. وأـ و أي بدورىا كزوجة 

وحىت بالنسبة إذل الرجل، فإنو إذا أراد أف ىبرج عن اغبقل احملدد لو على أساس دوره االنتاجي يف مقر 
ب العيش واالنفاؽ على األسرة فإف سكيف  العمل )خارج البيت( وعن مهمتو األساسية اليت تكمن 

مو، مهما كاف، سوؼ يقلل من قيمتو كرجل وال تعطى لو أي أنبية ؼبا يأيت بو من أعماؿ كمساعدة اسها
 الزوجة يف البيت أو تأدية أي عمل يعترب من طرؼ اجملتمع عمبل نسائيا.
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 التنشئة االجتماعية الجنوسية. 2-2

دراسة التنشئة االجتماعية اعبنوسية، أي فهم  من الوسائل األخرى لفهم أصوؿ الفوارؽ اعبنوسية   
الطريقة اليت هبري فيها تعلم األدوار اؼبتوقعة من اعبنسُت من خبلؿ العوامل االجتماعية الفاعلة مثل 

 فالطفل-االجتماعيةالبيولوجي واعبنوسة  ميز ىذه اؼبقاربة بُت اعبنس دبعناهتالعائلة ووسائل االعبلـ. وت
الرضيع يولد حامبل العنصر األوؿ، ولكنو يتعلم الثاين. فمن خبلؿ اتصالو بالعوامل الفاعلة يف عملية 

، يلقن الطفل بصورة تدرهبية اؼبعايَت والتوقعات اليت تطابق جنسو سواء ةوالثانوي ةالتنشئة بنوعيها األولي
تج ثقافياً. وحسب ما يقولو أصحاب ىذا أكاف ذكراً أـ أنثى. فالفوارؽ اعبنوسية ال ربدد بيولوجيا بل تُن

 الرأي، فإف البلمساواة اعبنوسية تكوف نتيجة لتنشئة الرجاؿ والنساء للقياـ بأدوار ـبتلفة.

ويبيل الوظيفيوف إذل تبٍت نظريات التنشئة االجتماعية اعبنوسية، إذ يروف أف األوالد والبنات يتعلموف     
 ذكوراً وإناثاً، أي بالذكورة واألنوثة اؼببلزمة ؽبا. وتتحكم هبم يف  وىوياهتم:األدوار المتصلة بجنسهم" "

ىذه اغبالة أمباط اعبزاء اإلهبابية والسلبية؛ أي القوى واؼبؤثرات االجتماعية اليت رببذ أو تنهي عن سلوؾ 
 معُت. فعلى سبيل اؼبثاؿ، قد يقاؿ للطفل بعد أف يقـو بعمل ضبيد: >أنت ولٌد شجاع<، أو يتلقى ما

التعزيزات اإلهبابية والسلبية  يشبو العقوبات عندما يقاؿ لو:>يا ولد، ال تلعب هبذه الدمى<. ومثل ىذه
ُتساعد األوالد والبنات يف تعلم أدوار اعبنس اؼبتوقعة وأتباعها. وإذا ما قاـ الفرد دبمارسة جنوسية ال 

من يف قصور أو خلل يف فإف تفسَت ىذا السلوؾ يك -أي بسلوؾ منحرؼ-تناسب نوعو البيولوجي 
التنشئة االجتماعية. ويعتقد أنصار اؼبدرسة الوظيفية أف مؤسسات التنشئة االجتماعية تسهم يف اغبفاظ 

 شراؼ على التنشئة اعبنوسية السلسة اليت تقـو هبا على األجياؿ اعبديدة.على النظاـ االجتماعي باإل

لتنشئة االجتماعية النتقادات عديدة من أكثر من لقد تعرضت التفسَتات اؼبتزامنة ألدوار اعبنس وا   
ناحية. إذ يرى كثَت من الباحثُت أف عملية التنشئة االجتماعية اعبنوسية ليست سلسة أو يسَتة 
بطبيعتها؛ فاؼبؤسسات أو العوامل الفاعلة اؼبؤثرة مثل العائلة واؼبدرسة واألقراف قد يتعارض بعضهم مع 

يات التنشئة تتجاىل قدرة األفراد على أف يرفضوا أو يعدلوا من بعض. وعبلوة على ذلك، فإف نظر 
 Raewyn،كوِنل)إف فواعل التنشئة كما يرى  .التوقعات االجتماعية اؼبتصلة بأدوار اعبنس

Connell)  ال تًتؾ آثارىا بصورة آلية على الشخص الذي يوشك على البلوغ. وجل ما تفعلو ىو
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أف تدعو الطفل إذل اؼبشاركة يف اؼبمارسة االجتماعية بشروط ؿبددة. وكثَتا ما ترتبط ىذه الدعوى دبعٌت 
اإلرغاـ، مع فبارسة ضغوط قوية عليو للقبوؿ مع غياب أي خيار بديل. غَت أف األطفاؿ يرفضوف 

ويبزجوف بُت عناصر االنصياع أو، بصورة أدؽ، قد يتحركوف حبرية أكرب يف ميداف اعبنوسة، وقد ىبلطوف 
اعبنوسة من كبل االذباىُت. فقد تصر البنات يف اؼبدرسة على فبارسة األلعاب الرياضية التنافسية، كما أف 

ف نتذكر أف البشر ليست كائنات سلبية أيف نظر البعض. من اؼبهم  "بناتية"األوالد قد يرتدوف ثياباً تعترب 
اس فاعلوف نشطوف يصنعوف األدوار ألنفسهم ويعدلوهنا. تتقبل "الربؾبة" اعبنوسية ببل سؤاؿ. إف الن

وبينما مبيل لشك يف التبٍت الكامل لفرضيات األدوار اعبنسية، فإف كثَتًا من الدراسات قد أظهرت أف 
 .12اؽبويات اعبنوسية ىي، إذل حد ما، نتيجة للمؤثرات االجتماعية

مهات الذين يف قنوات متشعبة. فحىت اآلباء واألإف اؼبؤثرات االجتماعية على اؽبوية اعبنوسية تتدفق     
وبرصوف على تربية أطفاؽبم من دوف سبييز بُت اعبنسُت، يصعب عليهم الوقوؼ يف وجو عدد أمباط 
التعليم اعبنوسي، فقد أظهرت الدراسات االجتماعية اليت أجريت حوؿ تفاعل الوالدين مع األطفاؿ على 

بُت أسلويب التعامل مع كل من األوالد والبنات حىت يف اغباالت  ف ىناؾ اختبلفات فبيزةأسبيل اؼبثاؿ 
اليت يعتقد فيها األبواف أهنما يعامبلف االوالد والبنات بصورة فباثلة. وسبيل الدمى والكتب اؼبصورة وبرامج 
 التلفاز اليت يتعرض ؽبا األطفاؿ إذل التشديد على االختبلفات والصفات اؼبميزة للذكور واإلناث. ورغم

التغَتات الطفيفة اليت نلمسها يف اآلونة األخَتة، فإف نسبة شخصيات الذكور تزيد على شخصيات 
اإلناث فيما يعرفو األطفاؿ عموما من الكتب، واغبكايات، وبرامج التلفاز واألفبلـ وتقـو الشخصيات 

عتبارىم ـبلوقات سلبية من الذكور عادًة بأدوار أميل إذل النشاط واؼبغامرة، بينما هبري تصوير البنات با
 وساكنة مرتبطة بالبيت. وقد بينت الباحثات النسويات كيف تتمثل يف اؼبنتجات الثقافية واإلعبلمية اليت

تستهدؼ جيل األطفاؿ مواقف تقليدية ذباه اعبنوسة وذباه األىداؼ والطموحات اليت ينبغي على 
 البنات واألوالد أف يسعوا إليها.

من الواضح أف التنشئة االجتماعية اعبنوسية ىي من القوة حبيث ال هبرؤ صبيع الناس على معارضتها.    
فحيثما تتحدد ىوية الفرد اعبنوسي، سواء أكاف ذكرا أـ أنثى، يتوقع اجملتمع من ىذا التصرؼ كما 
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يف فبارساتنا اؼبعيشية تتصرؼ النساء أو كما يتصرؼ الرجاؿ. وىذه التوقعات إمبا تتحقق ويعاد إنتاجها 
  .13اليومية

 أدوار المرأة المتعددة. -3
 بعكس العقد أو التعاقد الذي وبتوي على تصرؼ إجباري بُت األفراد أو اعبماعات باؼبعٌت القانوين   

واؼبؤسسايت للكلمة، يكوف الوضع الشرعي مفروضا بالقانوف و/أو بالعرؼ )ما ىو مقبوؿ ومعًتؼ بو(. 
 الوضع ىو الذي وبدد موقف التقييم ومرتبة الفرد ضمن اعبماعة االجتماعية. وبشكل عاـ، إف

ويبثل وضع اؼبرأة والرجل أسس اجملتمعات التقليدية )اليت يدخل يف تصنيفها العادل العريب(، وسبثل     
وقفا أو إذل الذين وبتلوف م األدوار اؼبرتبطة هبذا الوضع نظما زبص واحدا أو أكثر من السلوكيات بالنسبة

 مكانة أخرى، ومن ىذه األدوار:

 14دور المرأة االنتاجي: 3-1
ما زاؿ الكثَت ينكر بشكل عاـ، دور اؼبرأة اإلنتاجي مرتكزاً يف ذلك على التعريف احملدود ؽبذا اؼبفهـو   

)بضائع، خدمات، بيع وتبديل(، أو مكتفيًا فقط بتقييم عملها عندما يكوف مأجوراً، علمًا بأف العمل 
ر يشمل األعماؿ اليت تتقاضى اؼبرأة عنها أجرًا يف قطاعات العمل اؼبختلفة، سواء كانت تعمل اؼبأجو 

 غبساب الغَت، القطاع العاـ والقطاع اػباص، أو يف مشاريع غبساهبا اػباص.

إال أف الرؤية قد تطورت اآلف، وأصبحت ىناؾ مطالبة بتقييم كل ؾبهودات اؼبرأة، وتتدرج ضمن ىذه     
وخارجو، دبا يف ذلك العمل غَت  عددة اليت تقـو هبا اؼبرأة يف ؿُبيط األسرةتت األعماؿ اإلنتاجية اؼباجملهودا

 اؼبأجور، أخذاً يف االعتبار أف األغلبية العظمى من النساء ال يتقاضُت أجراً عن األعماؿ اليت يقمن هبا.

تبطة بدورىا األسري، وكذلك تلك اؼبرتبطة دبجاؿ ر وتشمل األعماؿ اإلنتاجية للمرأة األعماؿ اؼب   
الزراعة، كالعناية باؼبواشي والدواجن وخدمة االرض. كما تشمل أيضًا مساعدة أفراد األسرة مكاف 
الرجاؿ يف اغبرؼ والصناعات التقليدية. واؼببلحظ أف ىذا الصنف من األعماؿ يتسم باالختفاء بالرغم 

اؼبدف. ويبكن إرجاع ذلك لعدـ االعًتاؼ بو وعدـ تقديره ألنو خارج من أنبيتو سواء يف الريف أو يف 
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سواء يف ؿبيط األسرة أو من جانب القائمُت على تصميم وتنفيذ برامج  "الدور الرسمي"نطاؽ 
 ومشاريع التنمية وـبططاهتا، فلحد اآلف اإلحصاءات الرظبية ما زالت تتجاىل عمل اؼبرأة غَت اؼبأجور.

 15:بيدور المرأة اإلنجا 3-2
يبثل اإلقباب الدور الرئيسي للغالبية العظمى من النساء العربيات، ويشمل بصفة عامة ومبسطة       

نقوؿ الدور الرئيسي نعٍت بأنو الدور  اغبمل والوالدة وإرضاع األطفاؿ وتربيتهم ورعاية األسرة. وعندما
 ؽبذا الدور.وحيد اؼبعًتؼ بو للمرأة من طرؼ اجملتمع وموقف تقييم تأديتها ال

 16:دور المرأة المجتمعي 3-3
يُنظر إذل الرجل على أساس تأديتو لدورين مهمُت: الدور اإلنتاجي ودور القائد يف اعبماعة )ورل       

األمر على مستوى األسرة، أو اؼبقرر السياسي على اؼبستويُت احمللي والوطٍت(. لكن، ولئن بدأنا نبلحظ 
ات ُمتنوعة يف األعماؿ اػباصة باؼبنزؿ أو بعناية األطفاؿ. وأف العديد من الرجاؿ أصبح يشارؾ بدرج

العديد من النساء أصبحن يشاركن يف اغبياة العامة والسياسية )فبا جعل البعض ىبًتع للمرأة دورًا رابعاً: 
الدور السياسي(. فإف دورىن يظل غَت ؿبدد بوضوح يف ىذه اجملاالت إذ ما زالت األوذل تعترب من 

 اؼبرأة والثانية من مسؤوليات الرجل يف أغلبية اجملتمعات.مسؤوليات 

ومع ىذا، فلقد اقًتح بعض احملللُت يف العديد من مناطق العادل إضافة دور ثالث إليها، ويتضمن      
ىذا الدور األنشطة اليت تقـو هبا ألسباب ُمتنوعة يف اؼبستوى احمللي، باؼبدف والريف، ومن ىذه األنشطة 

األرض، وكذلك األعماؿ اليت تقـو تقدًن اػبدمات االجتماعية، منها تدبَت موارد البيئة كاؼباء والوقود و 
هبا مع غَتىا من النساء والرجاؿ ػبدمة اجملتمع احمللي، وتتفاوت ىذه األعماؿ باختبلؼ ظروؼ األسرة 

 .ومستواىا االجتماعي واالقتصادي

 التغيير االجتماعي. -4
أثرنا سالفاً التطبيع االجتماعي والثقايف، ومعلـو أف ىذا التطبيع يتضمن رؤية اجملتمع واعتقاداتو،  لقد    

ومبادئو وقيمو، ومواقفو حوؿ القضايا اليت هتمو يف حياتو ومسَتتو من جيل إذل آخر. وللمجتمع ُسبل  
و ومقبوؿ بالنسبة لؤلغلبية كثَتة يعرب هبا عن ىذه اؼبواقف أو يُطبقها، ويكوف ذلك عرب ما ىو معًتؼ ب
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أي العادات والتقاليد أو ما يسمى بالُعرؼ، أو عرب طرؽ ُمقننة، وتكوف مفروضة على اعبميع ونعٍت هبا 
القوانُت، وغالبًا ما تكوف ىذه القوانُت مقتبسة من العرؼ، فبا يشكل يف بعض اغباالت صراعات 

 وتناقضات.

ومن الضروري أف يعرؼ اجملتمع يف حياتو مراحل ربرؾ  ومن جهة أخرى، فإف اؼبواقف ليست ثابتة،  
وتطور وإال سوؼ يضمحل، إال أف سرعة ىذا التحرؾ زبتلف من ؾبتمع إذل آخر أو يف اجملتمع نفسو، 

 .17حسب مراحل تارىبية، كما أف ىذا التحرؾ ليس دائماً سهبلً 

اؼبنطلق، ال يبكن اغبديث عن توزيع النوع االجتماعي لؤلدوار دوف اإلشارة إذل عامل يعترب  ومن ىذا    
أساسياً وىو التغَت االجتماعي الناتج عن عدة عوامل وباألخص التنمية واليت يبكن أف تتمثل فيما ىبص 

 موضوعنا، بصفة ـبتصرة جداً فيما يلي:

 لنسبة للذكور واإلناث.ديُمقراطية التعليم وإجباريتو المتساوية با 
نسبة ؽبن ودخوؿ اؼبرأة، ولو كاف تدرهبياً وؿبدوداً، الإف تعليم الفتيات وما أتى بو من توسيع اآلفاؽ ب    

يف اغبيز االقتصادي. ويف ىذا الصدد تُعترب التغَتات االقتصادية يف العادل ومنها األزمة االقتصادية، من 
سرة ار النساء والرجاؿ، كضرورة ُمسانبة الزوجُت يف رفع دخل األأىم العناصر اليت تؤثر يف ربديد أدو 

وتلبية احتياجاهتا اؼبتزايدة أو الزيادة اؼبستمرة يف الببلد العربية وغَتىا، يف أعداد األسر اليت تعوؽبا نساء 
ن بسبب اغبروب، أو الًتمل، أو الطبلؽ، أو ىجر الزوج، أو حىت النمو السكاين. وباختصار أيضاً، يبك

ت معها نوعا من اؽبزة يف ُمعتقدات ومواقف اجملتمع. ونقوؿ ىزة ألنو التنمية ىذه، جرّ  إف ُمعطياتالقوؿ 
بالفعل وإذل حد ذلك التحسُت )أي حدوث التنمية( كانت اغبياة والعبلقات االجتماعية مرسومة داخل 

أي اؼبرأة والرجل ، وكاف كل عنصر من ىذا النظاـ، ومطمئن نظاـ تصورات وقيم متجانس ومستقر
واألسرة، يعرؼ مكانتو ويقـو بدوره، بصفة ىي األخرى، ُمتجانسة ومستقرة. وىكذا، وبينما الرجل الورل 

ليس لديو أية سلطة  )الذيواألب واؼبعيل واغبامي واؼبقرر يف مستوى األسرة واجملتمع، فإف ىذا التغيَت 
عليو مهما حاوؿ ووباوؿ يف أغلب األحياف( جعلو يتساءؿ عن دوره ومكانتو، وذلك ؼبا يرى فيو من 

 هتديد لبلمتيازات والصبلحيات اليت يتمتع هبا.
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وإذا نظرنا إذل اؼبسألة من زاوية سيكولوجية، فإف الرجل قد يشعر بالتهديد )الرمزي( حىت لرجولتو،     
ؼبرأة أصبحت زبرج وتعمل، فتقـو بدور الرجل، ليس كمصدر موارد فقط، ولكن أيضاً كمنبع ذلك ألف ا

استقبللية وربمل مسؤولية، ويؤوؿ ىذا بأنو يبكن االستغناء عن الرجل من طرؼ قرينتو ومن طرؼ أسرتو 
 وؼبا ال، من قبل اجملتمع كلو.

إذل االذباىات الداعية لو ومشجعًا لو، ؼبا  وقد يكوف الرجل ُمؤمنًا بضرورة ىذا التغيَت وُمنتمياً      
ما تكوف الصراعات والتناقضات  أنو غالباً يستفيد منو بصفة مباشرة أو بالنسبة إذل أسرتو واجملتمع، إال 

موجودة فكريا، أو سلوكياً، سواء كانت واضحة أو كامنة، وبينما كانت اؼبرأة، وما زالت البنت، 
نجبة، األـ الولود، أـ الذكور، مصدر اػبلود الرجارل واالجتماعي، ومربية واألخت، والزوجة اؼبطيعة، اؼب

األجياؿ، اغبامية لقيم اجملتمع وتقاليده، فإهنا أصبحت ىي نفسها العنصر اؼبغَت واؼبهدد ؽبذه القيم 
 .18والتقاليد

جديدة، فهي  وبالرغم من أف ىذا الوضع اعبديد ظبح ؽبا بتصور أبعاد أوسع بالتمكُت من اختيارات     
مهما   ،تُعاين أيضاً من صراعات وتناقضات، ذلك ألف اجملتمع مازاؿ ال يعًتؼ ؽبا إال بدورىا كُمنجبة وأـ

كاف مستوى ترِقيها االجتماعي، أو االقتصادي، أو السياسي، أو التعليمي وحىت إف أدت مهمتها على 
لتستمر يف عادل العمل أي خارج  أكمل وجو. واألعظم من ذلك أهنا تبقى يف موقف التفاوض الدائم

 البيت إذ أهنا ُمضطرة إذل برىنة قدراهتا على ربمل مسؤولياهتا اؼبنزلية والًتبوية.

وتبُت الدراسات والواقع يف العادل العريب، بأف رؤية اجملتمع لقضية عمل اؼبرأة وخروجها ىي رؤية سيئة،    
ًتؼ اجملتمع بضرورتو يف بعض اغباالت ويعترب كنوع من االكبطاط االجتماعي، حىت عندما يع

االستثنائية، كاغباجة االقتصادية، سبامًا مثلما يعًتؼ بضرورة تعليم البنات ولكن فقط لًتبية أحسن 
 .19ألطفاؽبن يف اؼبستقبل
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 .والحركات النسويةنظريات النوع االجتماعي ثانياً: 

 .الوظيفية نظرياتال -1
يتبنوف نظرية "الفوارؽ الطبيعية" إذل االعتقاد بأف تقسيم العمل بُت اعبنسُت  الذين الكتابيبيل      

يقـو على أساس بيولوجي. فالنساء والرجاؿ يقوموف باؼبِهمات اليت يصلحوف ؽبا بيولوجياً. ومن ىنا فإف 
يعتقد أف من األفضل واألكثر ( George Murdock، جورج ميردوكالعادل االنثروبولوجي )

الناحية العملية أف تُركز النساء على العمل البييت وعلى اؼبسؤوليات العائلية، بينما يتوذل الرجاؿ نفعًا من 
بعد دراسة مقارنة لنحو مائيت ؾبتمع إذل أف تقسيم العمل بُت  ميردوكاؼبنزؿ. وَخَلَص  خارج العمل

ية بقدر ما يراه نتيجة اعبنسُت موجود يف صبيع الثقافات، وىو ال يعترب ذلك نتيجة للربؾبة البيولوج
 منطقية لتنظيم اجملتمع.

مايو  8- 1992ديسمبر  13) (Talcott Parsons، تالكوت بارسونزوقد ُعٍت )      
، زعيم اؼبدرسة الوظيفية، بدور العائلة يف اجملتمعات الصناعية، وكاف مهتمًا بصورة خاصة (1979

بتنشئة األطفاؿ. وىو يرى أف العائبلت اؼبستقرة اليت تدعم أطفاؽبا ىي اؼبفتاح للتنشئة االجتماعية 
أدواراً إلناث الناجحة، وىي العائبلت اليت يقسم فيها العمل بُت اعبنسُت بطريقة واضحة حبيث تؤدي ا

يوفرف فيها العناية واألمن لؤلطفاؿ ويقدمن ؽبم الدعم العاطفي. أما الرجاؿ من ناحية أخرى  تعبيرية""
فإف عليهم أف يؤدوا أدوارًا مساعدة، أي يزودوا العائلة دبصدر الرزؽ واؼبعيشة. ونظرًا للضغوط اؼبفروضة 

فية لدى اؼبرأة ستكوف دبثابة عنصر استقرار وراحة على دور الرجل العامل، فإف النزعة التعبَتية والعاط
واطمئناف للرجل، وسيكوف من شأف ىذا التقسيم التكاملي للعمل القائم على أساس التمايُز البيولوجي 

 بُت اعبنسُت، أف يؤمن التضامن للعائلة.

دور األـ احملور  منظوراً وظيفياً آخر على تربية األطفاؿ يَعترب فيو(، Bowlbyجون باْولبي، وقدـ )   
ـ أو انفصل عنها الطفل يف مرحلة مبكرة من األساسي لتنشئة األطفاؿ االجتماعية. فإذا ما غابت األ

ُعمره، تنشأ حالة من اغبرماف من األمومة يكوف من نتائجها أف يتعرض الطفل للخطر بسبب التنشئة 
إذل صعوبات اجتماعية ونفسية االجتماعية القاصرة. وردبا يؤدي ذلك يف مرحلة الحقة من العمر 

أنو يبكن ضماف راحة  باولبيواؼبيوؿ اؼبعادية للمجتمع. ويرى  ةخطَتة، دبا فيها االضطرابات النفسي
الطفل وعافيتو النفسية من خبلؿ إقامة عبلقات ضبيمة وشخصية ودائمة مع األـ. وكاف عادل االجتماع 
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بأـ بديلة، لكنو كاف يصر على أف تكوف ىذه األـ  النفسي ىذا يعتقد أنو يبكن استبداؿ األـ الغائبة
امرأة أنثى، فبا يوحي بأف دور األمومة ىو مهمة ـُبصصة للنساء فحسب. وقد استخدمت نظرية اغبرماف 
من األمومة تلك أكثر من مرة للتدليل على أف األمهات العامبلت قد يُغفلن أطفاؽبن يف كثَت من 

     .20األحياف

 .النسوية نظرياتال  -2
لقد أدت اغبركات النسوية إذل ظهور سلسلة طويلة من النظريات اليت رباوؿ تفسَت التفاوت        

سبهيدًا للتغلب على حالة البلمساواة االجتماعية بُت الرجاؿ والنساء، وزبتلف ىذه النظريات النسوية 
على أف اؼبرأة ال تتمتع بوضع  اتفاقهابينها اختبلفًا كبَتًا حوؿ مسألة التفاوت اعبنوسي، رغم  فيما

منصف يف اجملتمع. ورباوؿ النظريات النسوية اؼبتنافسة تفسَت التفاوت اعبنوسي بإرجاعو إذل عمليات 
اجتماعية عميقة الغور يف اجملتمع، مثل التحيز اعبنسي والبطريركية والرأظبالية والعنصرية. وسنحاوؿ يف 

 واالذباهنبا االذباه الليربارل  االذباىاتمة الثنُت من تلك الصفحات البلحقة أف نستعرض اؼببلمح العا
  راديكارل اؼبتطرؼ.ال

يعزو ىذا االذباه التفاوت بُت اعبنسُت إذل التوجهات واؼبواقف االجتماعية  الليبرالية: النسوية 2-1
ف إذل إخضاع اؼبرأة والثقافية. وخبلفاً للمنحى الراديكارل، فإف أنصار ونصَتات النسوية الليربالية ال ينظرو 

باعتباره من نسق أو بنية اجتماعية ضخمة، وبداًل من ذلك، فإهنم يلفتوف االنتباه إذل عدد كبَت من 
العوامل اؼبنفصلة اليت تسهم يف خلق التفاوت بُت الرجاؿ والنساء. إهنم، على سبيل اؼبثاؿ، يركزوف على 

ماكن العمل ويف اؼبؤسسات التعليمية ووسائل اإلعبلـ التحيز اعبنسي والتفرقة يف اؼبعاملة ضد النساء يف أ
اعبماىَتي. وعلى ىذا األساس، فإهنم يركزوف جهودىم على إهباد وضباية الفرص اؼبتكافئة للنساء عرب 
التشريعات والوسائل الديبقراطية األخرى. ويؤيد ىؤالء إصدار مثل ىذه التشريعات مثل قوانُت اؼبساواة 

ؼبناىضة للتمييز ضد النساء والقوانُت األخرى اليت ذبعل للنساء والرجاؿ حقوقاً يف األجر والقوانُت ا
متساوية أماـ القانوف. ويسعى أنصار اؼبدرسة النسوية الليربالية من خبلؿ األنظمة القائمة إذل ربقيق 

اإلطاحة  ية، وىم بذلك ىبتلفوف عن اؼبدرسة النسوية الراديكالية اليت تسعى إذلهباإلصبلحات بصورة تدر 
 بالنظاـ القائم برمتو.
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لقد أفلحت اؼبدرسة الليربالية النسوية يف ربقيق منجزات كثَتة للنساء خبلؿ القرف اؼباضي، غَت أهنا،      
يف نظر بعض النقاد، أخفقت يف معاعبة جذور التفاوت اعبنوسي وأسبابو العقيمة، كما أف ىذه اؼبدرسة 

اؼبرأة يف اجملتمع جبملتو. كما أف اؼبدرسة الليربالية تتناوؿ جوانب  ال تعًتؼ بطبيعة القمع الذي تعانيو
جزئية وؾبزأة من التفاوت اعبنوسي، ألهنا تركز على معاناة اؼبرأة يف ؾباالت صغَتة وؿبددة مثل التحيز 

شجعوف اعبنسي، والتفرقة، واالعِتوار االجتماعي، وتفاوت األجور. ويُتهم أنصار النسوية الليربالية بأهنم ي
 النساء على قبوؿ واقع اجتماعي يفتقر إذل اؼبساواة والعدؿ واإلنصاؼ، ويغلب عليو الطابع التنافسي.

تنطلق النسوية اعبذرية اؼبتطرفة من االعتقاد بأف الرجاؿ ىم  النسوية الراديكالية الُمتطرفة: 2-2
 –وضع. من ىنا، فإف البطريركية اؼبسؤولُت عن استغبلؿ النساء وىم اؼبنتفعوف يف الوقت نفسو من ىذا ال

من القضايا احملورية ؽبذه اؼبدرسة  ىي -اجملتمعأي اؽبيمنة النظامية اؼبنهجية للذكور على اإلناث يف 
النسوية. ويف نظر ىذه الفئة، فإف البطريركية ظاىرة شاملة انتشرت يف صبيع اجملتمعات ويف ـبتلف األزمنة 

. ويضيف 21اؼبنبع األوؿ لقمع اؼبرأة يف اجملتمع الى العائلة باعتبارىوالثقافات. ويركز ىؤالء الدارسوف ع
ىؤالء أف الرجاؿ يستغلوف النساء باالعتماد على ما يقدمنُو من أعماؿ بيتية ومنزلية بينما ينكروف عليهن 

 ووبولوف بينهن وبُت الوصوؿ إذل مواقع السلطة والتأثَت يف اجملتمع.

، غَت أف أكثرىم البطريركيةسس اليت قامت عليها وىبتلف النسويوف الراديكاليوف يف تفسَتىم لؤلُ     
يعتقدوف بأهنا تقـو على سبلك جسد اؼبرأة وعلى النشاط اعبنسي دبختلف أشكالو. وترى عاؼبة االجتماع 

جدلية صاحبة الكتاب الشهَت  (،Shulamith Firestone، شوالميت فايرستون)
أف ، "The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution"نسالج

الرجاؿ يسيطروف على أدوار اؼبرأة يف عمليات اإلقباب وتربية األطفاؿ. فالنساء مهيآت بيولوجياً إلقباب 
ى األطفاؿ، والبد أف يعتمدف على الرجاؿ لتوفَت اغبماية واؼبعيشية ؽبن من الناحية اؼبادية اؼبالية. وجر 

تنظيم ىذا التفاوت البيولوجي يف العائلة النووية الصغَتة. وتشَت الباحثة إذل نشوء طبقة متميزة مقموعة 
الوسيلة الوحيدة  امن النساء يف اجملتمع، وتذىب يف بعض آرائها إذل درجة الدعوة إذل إلغاء العائلة ألهن

 لتحرير اؼبرأة وانعتاقها من عبلقات السلطة والقوة.
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بعض أنصار النظرية النسوية الراديكالية إذل العنف الذي يبارسو الذكور على النساء باعتباره  ويشَت    
عنواناً للتفوؽ الذكوري. ومن ىنا فإف العنف البييت وحاالت االغتصاب والتحرش اعبنسي ىي أجزاء من 

ية أو نزعات نظاـ متكامل لقمع النساء، وليس حاالت فردية متفرقة يعاين مرتكبوىا اضطرابات نفس
ظاىر األخرى اليت تسهم يف تعميق البلمساواة اعبنوسية مشاىد اؼبإجرامية فردية. ويضيف ىؤالء أف من 

غَت الشفوي، وأمباط االستماع واؼبقاطعة يف اغبديث،  االتصاؿعديدة نلمحها يف تفاعبلتنا اليومية، مثل 
لرجاؿ من جانبهم ىم الذين يفرضوف على وشعور اؼبرأة بالتوجس والضيق يف األماكن العامة. كما أف ا

قبوؿ بنوع معُت من الالنساء اؼبفاىيم الشائعة عن اعبماؿ واعباذبية اعبنسية ويرغموف اجملتمع بأكملو على 
سبيل اؼبثاؿ، تساعد اؼبعايَت االجتماعية والثقافية اليت تركز على رشاقة اعبسم والتحبب  وعلى األنوثة.

اؼبرأة، أي أصبحت شيئًا أو  "تشّيأت" والتقرب من الرجاؿ بدورىا على خضوع اؼبرأة. ويف ىذا السياؽ
أداة عبلـ ودور تصميم األزياء ومؤسسات اإلعبلف كدمية و سلعة ما، تستخدـ من خبلؿ وسائل اإل

 للجنس ينحصر دورىا الرئيسي يف إرضاء الرجاؿ وإمتاعهم.

وال تؤمن اؼبدرسة الراديكالية بأف اؼبرأة ستتحرر من القمع اعبنسي عن طريق اإلصبلح أو التغيَت     
التدرهبي، إذ ال بد من اإلطاحة بالنسق البطريركي األبوي لتحقيق اؼبساواة بُت اعبنسيُت. وقد غدا مفهـو 

كية كثَت التداوؿ يف أوساط من يناصروف النظرية النسوية، كما أف الطروحات والدعوات اليت البطرير 
عرضتها اؼبدرسة الراديكالية من خبلؿ فبثليها من الرجاؿ والنساء على السواء قد أثارت االىتماـ على 

اء، وابتذاؿ وامتهاف اؼبستويُت الوطٍت والعاؼبي دبجموعة من القضايا البالغة األنبية مثل العنف ضد النس
 مكانة اؼبرأة اإلنسانية عن طريق وسائل اإلعبلـ واالعبلف والًتويج.

غَت أف شبة مآخذ عديدة على النظرية النسوية الراديكالية. وأوؿ ىذه االنتقادات ىو أف مفهـو     
ف اجملتمعات البطريركية ال يصلح وحده لتقدًن تفسَت عن قمع اؼبرأة عرب اؼبراحل التارىبية ويف ـبتل

والثقافات، مع إغفاؿ عناصر أخرى مثل العرؽ والطبقة االجتماعية والبعد اإلثٍت، وبعبارة أخرى، فإف 
إرجاع خضوع اؼبرأة وقمعها إذل عامل واحد يشكل منهجًا اختزالياً، شأنو شأف اؼبنهج اؼبماثل اآلخر 

 22تة.الذي يعزو تدين مرتبة اؼبرأة االجتماعية إذل عوامل بيولوجية حب

                                                           

 .200مرجع سبق ذكره، ص أنتوني، غدنز. (22



 النوع االجتمبعي و تحديبت المرأة في بيئة العملالفصل الثبلث: 
 

 73 

بُت اعبنسُت يقـو  تقسيم العمليوجِّو أنصار النظريات النسوية نقدًا عنيفًا للمزاعم القائلة إف  تقويم:
اجملتمع ال يقـو على أساس طبيعي  واألنشطة يفأف زبصيص اؼبهمات  ويرى ىؤالءعلى أسس بيولوجية، 

يف اجملتمع ال يرجع إذل  ؼبختلفةواؼبهن واألعماؿ اال مناص منو. إف حرماف النساء من فبارسة اؼبهاـ 
خصائصهن البيولوجية ألف البشر يبارسوف أدوارا اجتماعية حددهتا عملية التنشئة يف السياؽ الثقايف 

 الذي يعيشوف فيو.
قد أظهرت الدراسات أف األداء فتشكك يف نظرية اغبرماف من األمومة.  واألدلة اليتوتتزايد الدراسات   

أساس  ولو علىلديهم يتحققاف بشكل أفضل عندما يعمل الوالداف،  الشخصية ومبوالتعليمي لؤلطفاؿ 
للهجـو من جانب "التعبيري" عدـ التفرغ، خارج البيت. كما تعرضت آراء بارسونز حوؿ دور النساء 

يف علم االجتماع. ويرى ىؤالء أف مثل ىذه اآلراء سبثل تكريسا  واالذباىات األخرىاؼبدرسة الّنسويّة 
اؼبرأة والزامها البيت. كما أنو ال أساس لبلعتقاد بأف قياـ اؼبرأة هبذا الدور "التعبَتي" سيؤدي إلخضاع 

 وإشاعتها ؼبصلحةإذل سهولة الوصوؿ إذل التماسك العائلي، ألف مثل ىذه اآلراء إمبا هبري تروهبها 
 .23الرجاؿ

  . Féminismeالحركات النسوية -3
االعتقاد بأف النساء يعشن يف مرتبة أدىن من الرجاؿ يف الثقافة الغربية، يتمثل لب اغبركة النسوية يف     

لذلك تسعى اغبركة النسائية إذل ربرير النساء من ىذا اػبضوع، وإذل إعادة بناء اجملتمع على كبو تتم 
دبقتضاه إزالة نظاـ سلطة األب، وتنشأ ثقافة تأخذ يف اعتبارىا ما للنساء من رغبات، وغايات، وشبة 

نواع كثَتة ـبتلفة من النظريات يف ؾباؿ اغبركة النسوية، بيد أهنا تشًتؾ صبيعًا يف ىذه األىداؼ، أ
وينحصر اختبلفها يف الرؤى اػباصة ؼبا سيكوف عليو ىذا اجملتمع الذي أعيد بناؤه، ويف االسًتاتيجيات 

 اليت تطبقها لتحقيق ىذا اجملتمع.

 تولستون كراف يمار ماؽبا يف الًتاث األقبلو أمريكي ىي: )وأوؿ نظرة للحركة النسوية مت توثيق أع  
Mary Wollstonecraft)   اليت طرحت نظرية اجتماعية عن خضوع النساء يف كتاهبا الذي

يف إحداث شكل  تولستون كرافوقد تسببت  "دفاع عن حقوق المرأة"،بعنواف  1972كتبتو سنة 
 موقع القلب من النسوية يف الغرب. يف-اآلف حىت-من أشكاؿ الفاعلية السياسية ظل 
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بتحقيق اؼبساواة السياسية واالقتصادية  –أساسًا  –وكانت اغبركة النسوية يف أوؿ األمر ُمهتمة     
للنساء مع الرجاؿ، مث اكتسبت مزيدًا من السرعة والتقدـ أثناء القرف التاسع عشر مع ظهور الكتابات 

عدـ اؼبساواة اعبنسية للمرأة مع الرجل، واليت منها الكتاب  الرظبية اليت تكشف عن الظلم اؼبتمثل يف
 John Stuart جون ستيوارت ميل) واشًتؾ يف تأليفو كل من "قهر النساء"الذي صدر بعنواف 

Mill ىاريت تايلور ميل وH. Taylor Mill  ومن خبلؿ التنظيم الفعاؿ 1869سنة ،)
االجتماعي والسياسي  االتحاد"نتخابات، واليت منها للجماعات اؼبنادية حبق اؼبرأة يف التصويت يف اال

وقد شهد القرف العشرين ازدىار  . كما1903(، الذي تأسس سنة WSPU)واختصارًا  للنساء"
حركات اغبقوؽ اؼبدنية وازدىار اعبماعات اليت تقـو حبمبلت منظمة تدعو فيها للمساواة السياسية 
للمرأة واليت ركزت على تقدًن خدمات الرعاية االجتماعية لؤلمهات وباؼبساواة يف التعليم، واؼبساواة يف 

 األجور بُت اعبنسُت.

ضايا اليت أثَتت يف أوؿ عهد اغبركة النسوية تشكل أولوية عبميع اؼبهتمُت باغبركة وال تزاؿ ىذه الق    
النسوية كما سبثل الركيزة األساسية للنظرية اليت صيغت فيما بعد للحركة النسوية، وذلك من حيث إف 

ء، وقد  ىذه القضايا تؤكد أنبية اؼبساواة االقتصادية والسياسية كشرط ال غٌت عنو من أجل ربرير النسا
كانت ىذه القضايا ذات أنبية كبَتة لدى اغبركة النسوية الليربالية بصفة خاصة، وىي اغبركة اليت تضرب 
جبذورىا يف حركة اغبقوؽ اؼبدنية، واليت تؤكد أف الفرص اؼبتساوية واغبقوؽ اؼبتساوية ىي األساس الذي 

 تتوقف عليو ربقيق اؼبساواة االجتماعية الكاملة.

انت اغبركة النسوية يف أوؿ عهدىا تركز على أنبية اؼبساواة السياسية واالقتصادية مع وبينما ك     
الرجل، فإف اغبركة النسوية اليت بدأت يف العقود التالية للحرب العاؼبية الثانية كانت هتدؼ إذل الوصوؿ 

ة تنظر "اؼبوجة الثانية" إذل فهم أكمل وأدؽ للطبيعة الثقافية للقهر الذي تعانيو اؼبرأة، ولتحقيق ىذه الغاي
من اؼبشتغلُت باغبركة النسوية، بعُت االىتماـ إذل الطرؽ اليت دبقتضاىا تدعم اؼبؤسسات الثقافية نفسها 

القيم  -على وجو اػبصوص –خضوع النساء وتعمل على استدامتو، وترفض اؼبشتغبلت باغبركة النسوية 
من ربرير أنفسهن ربريراً  –وبداًل من ذلك فإهنن يذىنب  الذكورية اليت يزعم الرجاؿ أهنا قيم كلية وشاملة.

أنو يتوجب على النساء أف يلجأف إذل خرباهتن اػباصة ليبتكرف قيمهن  إذل-األبتامًا من نظاـ سلطة 
 اػباصة وىبلقن ألنفسهن ذواهتن اػباصة.
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ى جوانب ـُبتلفة من ومع تطور اغبركة النسوية، أخذت اؼبوضوعات اؼبختلفة اليت تعاعبها تًتكز عل     
القهر: فاغبركة النسوية اؼباركسية تزعم أف ىذا القهر يف كل صوره إمبا ىو ؿبصلة األبنية االجتماعية 

اؼبتطرفة( ربصر القهر اعبنسي فيما يقـو بو الذكور من  )أوواالقتصادية. واغبركة النسوية الراديكالية 
لنسوية القائمة على أصوؿ التحليل النفسي ببناء التحكم يف السلوؾ اعبنسي للنساء. وهتتم اغبركة ا

الذاتية النسائية ضمن ثقافة جنسية ؾبحفة حبقوؽ اؼبرأة. وتربط اغبركة النسوية االشًتاكية بُت كثَت من 
ىذه اآلراء وتصوغها يف نظرية عن القهر واالستغبلؿ اؼبنظم للنساء يف اجملتمع القائم على نظاـ سلطة 

 .و الدور اإلقبايب للنساء يف خدمة الرأظبالية فقطاألب، والذي ينحصر في

يضاؼ إذل ذلك أف اؼبفكرين من أصحاب النظريات يذىبوف إذل أف القهر الواقع على النساء      
يضرب جبذوره يف صلب األنساؽ اليت تقـو عليها معايَتنا الثقافية، ومن السمات اػباصة الدالة على ىذا 

الثنائية اليت تستند على ذلك التناقض اؼبزعـو بُت اعبنسُت والذي وبط من  التصور وجود التعارضات
شأف األنثى يف حاالت ُمتعددة، مثاؿ ذلك يف ؾباؿ السياسة يقـو التمييز بُت العاـ )وىو الذكوري( 
واػباص )وىي األنثى( باستبعاد النساء من الوظائف ذات األنبية والسلطة االجتماعية، أما يف ؾباؿ 

( إذل أف 1987 "المرأة الجديدة"،)يف كتاهبا بعنواف  H. cixousىيلين سيكسو ة فتذىب اللغ
التعارضات الثنائية اللغوية القائمة على التفرقة بُت اؼبذكر واؼبؤنث تُعد جزًء ال يتجزأ من علم النحو 

األخبلؽ ترى والصرؼ وبناء اعبملة، وأهنا هبذا الوضع تؤثر على إمكانية ربصيل اؼبعرفة، ويف ؾباؿ 
"بصوت ، بعنواف: 1982)يف كتاهبا الصادر سنة  (Carol Gilliganكارول جيلجان )

أف مهمة الرعاية اليت ىي اجملاؿ التقليدي لؤلنثى يتم التقليل من أنبيتها وفقًا لنموذج العدالة  ُمختلف"(
 عند الرجل.

فسها سوى شبرة لًتاث ثقايف بعينو، ىو وقد وصلت اغبركة النسوية الغربية، حديثا إذل إدراؾ أهنا ىي ن   
تراث البيض األوربيُت األمريكيُت، وليس تعبَتا عاؼبيًا عن نضاؿ صبيع نساء العادل من أجل التحرر. 
وبالنسبة للنساء السود واؼبلونات يعد الكفاح من أجل التحرر قضية عرقية بقدر ما ىو قضية تتعلق 

                                                           

( )  الربوليتاريا ترجع اعبذور األوذل ؽبذا التصور إذل الكتابات اؼببكرة ؼباركس، حيث اختار كلمةProletariat  للتعبَت عن الطبقة الكادحة يف
ديبة، واليت ال زبدـ الدولة إال اجملتمع الرأظبارل، إذ إف األصل اللغوي ؽبذه الكلمة البلتينية القديبة يعٍت: الطبقة اؼبْعدمة اؼبوجودة يف قاع اجملتمع يف روما الق

 عن طريق إقباهبا لؤلطفاؿ فقط.
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ركة النسوية الغربية بسبب مركزيتو العرقية، يف نفس الوقت الذي بالنوع االجتماعي. فهن ينتقدف تراث اغب
 يؤيدف فيو الكفاح ضد القهر الواقع على صبيع النساء.

 إذل -جزئياً -ويف رد فعل على اهتامها باؼبركزية العرقية، تسعى اغبركة النسوية يف "مواجهتها الثالثة"،      
وية أو كينونة اؼبرأة على وجو الدقة، ومن ىي اؼبرأة اليت التغلب على الصعوبات اليت ربيط بالسؤاؿ عن اؽب

تدعي اغبركة النسوية أهنا سبثلها. وتتفق اؼبوجة الثالثة النسوية مع ما بعد البنيوية يف نبذ الفكرة القائلة 
حوؿ  -تتسم بااللتباس والتباين –بوجود ىوية صبعية متفردة للنساء صبيعاً، وتطرح بداًل من ذلك أفكاراً 

وسيلة فهم ما لكل امرأة على حدة من قضايا واىتمامات خاصة هبا وحدىا، ويشكل ىذا التطور 
الفكري مسألة خبلفية يثور حوؽبا النزاع داخل اغبركة النسوية ويذىب نقاد ىذا اؼبوقف الفكري إذل أف 

تفكيكو أو ذبزيئو أمرًا أساسيًا ال غٌت عنو لتحليل القهر، لذلك فإف  -يف حد ذاتو -مفهـو اؽبوية يعد 
على ىذا النحو يضعف من إمكانية مقاومة النساء وتغيَتىن ؽبذا الوضع، األمر الذي يؤدي إذل تشويو 

 .24صورة االلتزاـ السياسي للحركة النسوية

حركة سياسية وأخبلقية وإنسانية نشأت كرد فعل ضد فساد اكبراؼ األقوياء  ،فحركة ربرر اؼبرأة     
والفئات النافذة يف اجملتمع، وضد التعسف واإلجحاؼ واؼبمارسات السياسية االستغبللية والبلإنسانية 
 والبلأخبلقية اليت استعبدت الضعفاء من نسل آدـ وحواء، تارة حبد السيف والعنف اؼبادي واؼبعنوي وتارة

 باسم أيديولوجية منحطة. 
تطالب حركة ربرر اؼبرأة بإلغاء األعراؼ والتقاليد البالية اليت تصنف اؼبرأة كمخلوؽ من الدرجة الثانية      

وذبعل منها ؾبرد وسيلة إلعادة اإلنتاج البشري للمحافظة على النوع، وتطالب ىذه اغبركة أيضًا بأف 
جل وأف سبنح نفس اغبقوؽ السياسية واالقتصادية والثقافية اؼبمنوحة تعامل اؼبرأة على قدـ اؼبساواة مع الر 

. وأىم غاية تسعى ...اخلللرجل كحق االقًتاع، وحق التعليم، وحق العمل، واغبق يف اغبماية القانونية
حركة ربرير اؼبرأة إذل ربقيقو ىو وضع حد للتعسف الذي سبارسو الطبقات النافذة من أعياف اجملتمع، 

ؼبمارسة السياسية والدينية ؿبتوى أخبلقي، وإنساين، وعقبلين رشيد، وصيانة كرامة اؼبرأة وإعطاء ا
وحقوقها. ىذه اغبركة دل تقم ضد الرجل العادي أو الرجاؿ بصفة عامة كما قد يتبادر إذل الذىن، ولكن 

                                                           

، 1)ط ؿبمد اعبوىري، مراجعة: ىناء اعبوىري، تر: موسوعة النظرية الثقافية: اؼبفاىيم واؼبصطلحات األساسية بيتر سيدجويك،و أندرو إدجار،  (24
 .280-276صص (، 2009: اؼبركز القومي للًتصبة، رمص
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يؤولوف اؼبقدسات  ضد أعياف الفئات النافذة والطبقة الربجوازية الرأظبالية واحملافظة والسياسيُت الذين
حسب رغباهتم  :ويشرعوف ويسنوف القوانُت على مقاس أىل اغبل والربط يف ىذه الدنيا، أو قل
)احملافظة اليمينية  وإحساساهتم الدفينة اؼبدفونة يف الشعور والبلشعور، رغبات وإحساسات الطبقة

وحىت من بعض حقوقها الطبيعية، والليربالية اؼبتطرفة( النافذة اليت ذبرد اؼبرأة من حقوقها السياسية 
إف العامل الرئيسي الذي دفع  .وتشجعها على االكببلؿ ربت ضباية القانوف، وقانوف العرض والطلب

النساء احملتجات والثوريات إذل رفع راية ربرير اؼبرأة ىو رد فعل ضد فساد واكبطاط الطبقة السياسية 
يف بعض البلداف، وعلى سبيل اؼبثاؿ، فلم ربصل اؼبرأة النافذة...فقد كانت اؼبرأة ؿبرومة من حق اإلرث 

. ال اغبرية وال رياح 1925، ويف اقبلًتا إال يف علم 1789يف فرنسا على حق اإلرث إال بعد ثورة عاـ 
الديبقراطية اليت ىبت على الغرب الرأظبارل، بعد تفسخ نظم اؼبلكية اؼبطلقة، وال الثورات السياسية 

 شيءً ( غَتت 1799 -1789( والثورة الفرنسية )1783 -1775) األمريكيةواالجتماعية كالثورة 
من وضع اؼبرأة تغيَتًا جذرياً، ودل ربصل اؼبرأة على حق االقًتاع )االنتخاب( إال يف القرف العشرين يف 

بولونيا، كندا، 1918الدامبارؾ،  1915النرويج،  1907فنلندا،  1906بعض البلداف الغربية منها: 
النمسا  1920أؼبانيا وىولندا، 1919سنة من العمر أو أكثر(،  30بريطانيا ؼبن ىن روسيا )و 

إسبانيا والربتغاؿ،  1931ىنغاريا،  1925تشيكوسلوفاكيا،  1921والواليات اؼبتحدة األمريكية، 
بلغاريا وبلجيكا،  1949 يوغوسبلفيا، 1947إيطاليا،  1945فرنسا،  1944رومانيا،  1935
فخبلؿ الستينيات والسبعينيات من القرف العشرين تركزت  بعض اؼبقاطعات فقط(. سويسرا )يف 1971

مطالب اغبركة حوؿ إعادة النظر يف الوضع التقليدي للمرأة يف اؼبنزؿ وضرورة تقاسم األعباء اؼبنزلية بُت 
بتغيَت الوضع الرجل واؼبرأة، وإعادة النظر يف قوانُت الزواج والطبلؽ منها حق اؼبرأة يف الطبلؽ. وطالبت 

التقليدي للمرأة جذريًا حبيث تستطيع العمل خارج اؼبنزؿ مثل الرجل وتتقاضى نفس الراتب )األجر( 
الذي يتقاضاه الرجل، وأف سبنح فرصة العمل للمرأة يف ـبتلف الوظائف واجملاالت دبا يف ذلك الوظائف 

اؼبرأة يف ـبتلف اؼبستويات والتخصصات.  اإلدارية والسياسية واالقتصادية يف الدولة، وفتح اجملاؿ لتعليم
فقد كانت اؼبرأة ؿبرومة من حق التعليم، وبعد السماح ؽبا بالتعليم فقد بقيت بعض اعبامعات والكليات 

وىي من اعبامعات اؼبشهورة بالواليات ( Yaleييل )موصده يف وجهها. وعلى سبيل اؼبثاؿ، فإف جامعة 
، وربمل 1969إذل غاية  1701اعبنس اللطيف منذ تأسيسها عاـاؼبتحدة األمريكية، كانت ؿبرمة على 

كسفورد بإقبلًتا وىي من أو ىذه اعبامعة اسم رجل ثري إقبليزي أغدؽ عليها ىبات مادية. وكانت جامعة 



 النوع االجتمبعي و تحديبت المرأة في بيئة العملالفصل الثبلث: 
 

 78 

فقط ظبحت للطالبات بالدراسة يف بعض  1974اعبامعات الشهَتة والعريقة ال تقبل الطالبات ومنذ 
إذل فتح أبواهبا أكثر  2002التمويل( اضطرت عاـ  )نقصلضائقة اؼبالية الكليات فقط، وربت ضغط ا

للجنس اللطيف للدراسة يف بعض الكليات وليس بكل الكليات، فبل يسمح مثبل للطالبات بالدراسة يف  
 .25كلية القديسة ىيلدا

 

 .والـــعـــمـــلي ــــاعــــمــــتـــوع االجــــنــــال ثالثاً:
 العربي.صورة المرأة في الواقع االجتماعي   -1
إف اؼبقصود بالصورة ىنا، ىو طبيعة الًتكيبة الذىنية للمرأة، دبا ربتويو من عناصر ومكونات موضوعية     

وذاتية، خضعت وزبضع لسياقات اجتماعية وتارىبية معينة. إذ أف ىذه الًتكيبة ىي اآللية اؼبستقلة أو 
اكمة تارىبية ومعاصرة، بواسطة صبلة من األدوات التواصلية كاللغة والدين الفاعلة دبقتضى عوامل مًت 

والقانوف والثقافة دبختلف مكّوناهتا...ولكن ىذه األدوات ال تؤّدي وظائفها دبعزؿ عن الواقع االقتصادي 
كل الصورة اليت دل تتطور مكوناهتا بش واالجتماعي الذي يشكل أساس البناء االجتماعي ؽبذه الًتكيبة/
عامًا ، فمازالت اؼبرأة عندنا تؤسبر  50جوىري أو متمايز عما كاف عليو اغباؿ يف العادل العريب  قبل 

وفق ما أظبيو عفوية -دخل عنوة وغصبا بيت الطاعة واػبضوع، وتساىم بالتارل بأوامر الرجل وتُ 
 يف إعادة إنتاج مكانتها الدونية يف اجملتمع.  -الرضوخ

ؿ باحملافظة على ؾبمل العادات والتقاليد االجتماعية اليت ربّط من قيمة اؼبرأة وسبنع كما قاـ االحتبل      
ربّررىا، إال أف مرحلة ما بعد االستقبلؿ أسهمت بدورىا يف بعض اعبوانب التطورية اػباصة باؼبرأة عرب 

قائمة  عدد من األنظمة والقوانُت، ولكن بالرغم من ذلك، بقيت أسباب العنف اؼبسلط على النساء
بسبب بقاء البٌت االقتصادية االجتماعية والعائلية التقليدية اليت قامت السلطة بتغذيتها...غبساب ذىنية 
التخلف اليت عززت بقاء جذور العنف على حاؽبا، سواء يف ظل العبلقات الرأظبالية التابعة 

ج ما قبل رأظبالية، حيث واؼبشوىة...إذل جانب االقتصاد الفبلحي يف القرى الذي ربكمو عبلقات إنتا 
يربز يف اغبالتُت تفاوتا اجتماعيًا واضحًا يف أسلوب أو منهجية العبلقة مع اؼبرأة أو ما يعرؼ بالريف 
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بعبلقات ذكورية قائمة على استغبلؿ واضطهاد اؼبرأة من  –واؼبدينة، كبلنبا ؿبكوماف بأشكاؿ ـبتلفة 
 يمتها ووبوؿ دوف ربررىا الذايت واالجتماعي .منظور متخلف ينطلق بداية من دونيتها واغبط من ق

ويف ىذا السياؽ، نشَت إذل أف كل ما يذكر حوؿ اؼبرأة يف األطر القانونية واؼبؤسساتية، ال يعدو أف     
تستخدمو السلطة من أجل التعتيم الديباغوجي، وحجب الواقع الفعلي الذي  اطارًا نظريايكوف سوى 

التشريع جاء تلبية ؼبطالب القوى الديبقراطية اليسارية واغبركات النسائية اليت تعيشو اؼبرأة. علمًا بأف ىذا 
 تناضل من أجل حرية اؼبرأة وربريرىا من قيود االستغبلؿ واالستبداد وضرورة مساواهتا مع الرجل.

اوى ولكن ىذه األنظمة والقوانُت ينقصها التطبيق يف مستوى اؼبمارسة اليومية. إذ أف أغلبية الشك      
يقع حسمها يف مراكز الشرطة دوف اؼبرور باحملكمة، أو تتنازؿ اؼبرأة عن حقها يف الدفاع عن نفسها ورّد 
االعتبار لذاهتا اؼبسلوبة وذلك ربت ضغط العبلقات االجتماعية القرابية وأيضا ربت ضغط التقاليد 

يضيع حّقها عرب التسامح السليب، كما أف العديد من مشاكل العنف  فبّا "التسامح".االجتماعية باسم 
أو العائلة أو بعض اؽبيئات الدينية والعبلقات العشائرية...الشيء الذي  "البيت"تقع تسويتها يف حدود 

المساواة في القانون ال تعني ( من أف "Vladimir Ilitch Lénine، نـــيـــنــيـــليؤّكد ما قالو )
 ".في الحياة المساواة

 إف ما تقدـ، ال يعٍت أبداً أف اؼبفاىيم أو األعراؼ أو العادات والتقاليد األسرية، أو العائلة اؼبمتدة      
وغَتىا، ليست ثابتة غَت قابلة للتغيَت، كما يفًتض البعض، بل على العكس، ىي مفاىيم خاضعة 

                                                           

  اليت انتشرت يف ببلدنا بصورة كمية أو  نعتقد أف العائلة اؼبمتدة اكبسرت يف ؾبتمعاتنا العربية منذ منتصف القرف العشرين غبساب العائلة النووية
، على أي حاؿ، ال يبكن انكار أف ظاىرة انتشار العائلأشكلية مع بقاء جوىر العائلة اؼبمتدة، وعقليتها و  ة النووية مرحلة انتقالية عرافها سائدة حىت اليـو

اعبزائر يف مقابل بقاء جوىر التخلف سائداً يف معظم وتونس، ومصر وفلسطُت واألردف، و  يف إطار التوجو اغبداثي يف بعض مدف البلداف العربية، لبناف،
قليدية، أو اؼبمتدة، األبوية، البطريركية، اليت تسمح استمرار بقاء العائلة الت حيث نبلحظالعائبلت يف ؾبتمعات اػبليج والسعودية والعراؽ واليمن... إخل. 

مبدأ منتشر يف  بتعدد الزوجات، والزواج من األقارب، بطريقة البدؿ، واستمرار العبلقات األسرية القائمة على اػبضوع  أو مبدأ الطاعة واالمتثاؿ، وىو 
اؼبشًتكة للًتاث الشعيب )القدًن واغبديث واؼبعاصر( على اؼبستوى العريب خاصة وأف الصورة  ية بدرجات متفاوتة وليست متباعدةكل اجملتمعات العرب

أو ىي مصدراً للهمـو حسب  ""ناقصة عقل ودينتتعاطى مع اؼبرأة كخادمة للرجل ولشهواتو اعبنسية، أو كإنساف ناقص أو من الدرجة الثالثة، فهي 
ت ال تأمنها "البنو  ""طاعة النساء تورث الندمكذلك األمثاؿ الشعبية اؼبتداولة  من قبيل و  كيدىن عظيم""أو  "للممات ىم البنات"اؼبثل الشائع 

الذي يتضمن صراحة على أف الرجل ىو  وىو اؼبثل ""ظل راجل وال ظل حيطخراً آ وأخَتاً وليس "المرأة فتنة".ويقاؿ أيضا:  "من بيتها لبيت خالها
 ..األديب.يف االنتاج  اجملتمع أووليس اغبائط أو اؼبكتب أو الدور اؼبميز للمرأة يف العمل أو يف السياسية أو يف  االجتماعية للمرأةاؼبكانة  الذي يعطي
والرجل  ةامرأ"المرأة يبتزج الديٍت باالجتماعي يربز شكبل واضحا للتمييز بُت اؼبرأة والرجل مثلما يقاؿ يف مستوى اغبّس اؼبشًتؾ العريب  إخل. فعندما

، إف كّل ىذه األقواؿ حوؿ اؼبرأة تتلفظ هبا األلسن يوميا ىنا وىناؾ. ويتفّنن الرجاؿ اليـو يف التعبَت عن صورة عائلة" "بنت، ربّة بيت ممتازة""، رجال"
يداف العمل كي اليت البّد ؽبا من أف زبرج من البيت إذل م "المرأة العصرية"اؼبرأة صاحبة األخبلؽ العالية بإضفائهم "بعدا أخبلقويا" آخر لصورة 

 .زوجها على ؾباهبة تكاليف اغبياة لتصبح يف اآلف ذاتو ربّة بيت فبتازة وعاملة فبتازة أيضا "تساعد"
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 ر العبلقات االجتماعية اؼبنعكسة عنو، فمع موضوعيًا للتغيَت، شرط تطور مبط اإلنتاج االقتصادي وتطو 
بقاء العبلقات االقتصادية واالجتماعية القديبة األبوية، كما ىو اغباؿ يف ؾبتمعاتنا العربية، ربرص 
العائبلت على التمسك بعاداهتا القديبة اليت ذبمع على سبيل اؼبثاؿ،  بُت الدين والتجارة ومصاىرة 

حل اؼبشًتكة وللمحافظة على الرتب االجتماعية أو ما يسمى باألنساب العائبلت الغنية، لتطوير اؼبصا
تراكم الثروات، الناصبة عن االستغبلؿ بشىت صوره يف ىذه اؼبرحلة التارىبية أو تلك،  اؼبكتسبة بفضل

بذرائع سياسية أو دينية أو اجتماعية، علماً بأف ىذه اؼبراتب أو اػبارطة الطبقية ىي اغباضنة االجتماعية 
    الطفل.اضطهاد اضطهاد الفقَت،  اضطهاد اؼبرأة،لبلضطهاد يف ببلدنا، الذي يتوزع إذل ثبلثة أنواع، 

إف طرحنا ؽبذه اػبصوصية اؼبرتبطة بقضية اؼبرأة يف ببلدنا، يستهدؼ التصدي ؽبذه النظرة اؼبوروثة      
اؼبستقرة حىت اآلف يف الذاكرة اعبمعية جملتمعنا، كامتداد الستقرارىا يف العبلقات االجتماعية والعادات 

ثة اؼبشوىة، اليت تتجدد يوميًا عرب وسائل االعبلـ اؼبورو  26والتقاليد واألعراؼ والثقافات الًتاثية
والفضائيات، يف سياؽ عملية إعادة إنتاج التخلف، ودورىا يف تكريس ومفاقمة األزمة الراىنة يف ببلدنا، 
دبا هبعل من التصدي لكل ىذه العوامل اؼبوروثة السالبة قضية ترتبط أواًل وأخَتًا بالتصدي لكل مظاىر 

ف أي ألتخلف والقهر، بكل أبعادىا السياسية واؼبعرفية واالقتصادية واالجتماعية، ذلك وأدوات التبعية وا
حديث عن خصوصية اؼبرأة، أو قضاياىا دبعزؿ عن ىذه اؼبظاىر، ال يرتقي يف أحسن األحواؿ إال إذل 
شكل من أشكاؿ الًتميم السطحي أو الشكلي لبنياف مهًتئ، فالعمل اإلصبلحي ال وبل القضايا 

اسية اؼبتعلقة حبرية اؼبرأة، وال وبقق ؽبا اؼبساواة يف اغبقوؽ االجتماعية، بالضبط كما ىو العمل األس
يظل عمبًل ىامشياً، غَت أساسي، لن يقضي على الفقر واغباجة،   –السائد اليـو –اػبَتي أو االغاثي 

در ما يسهم يف خلق كما لن يسهم يف تعزيز االستقرار االجتماعي أو يف تعزيز الصمود واؼبقاومة، بق
القيم السالبة، وتكريس االعتماد على اآلخر، بغض النظر عن أىدافو ودوافعو، األمر الذي يفرض علينا، 
يف سياؽ اغبديث عن ربرر اؼبرأة ومستقبلها يف ببلدنا، مواجهة أزمة ؾبتمعنا، السياسية واالقتصادية 

                                                           

طبيعة التناقضات يف على الرغم من أف تراثنا الثقايف والديٍت السلفي، ال ىبلو من بعض السلوكيات واؼبواقف االهبابية بالنسبة للتعامل مع اؼبرأة، إال أف  
طات أو الدولة اإلسبلمية بعد خبلفة عمر بن اػبطاب أدت إذل ذباىل وطمس النظرة االهبابية يف التعامل مع اؼبرأة، ويف كل األحواؿ فإف تلك احمل

ات من اػبليفة اإلشارات اليت دافعت عن اؼبرأة يف الًتاث اإلسبلمي دل تكن سوى موقفًا أخبلقيًا خجواًل ارتبط بعدد ؿبدود ومتميز من النساء اؼبقرب
دل يكن ذلك اؼبوقف أصيبًل أو مبدئيًا ينطبق على عامة النساء، أما يف عصرنا الراىن فقد  ،حبكم القرابة أو النسب أو اؼبقربات من آؿ البيت  وبالتارل

ؾبتمع إسبلمي ذكوري "بناء" من أجل إعادة ازداد قهر اؼبرأة بشاعة وعمقًا عرب االستخداـ اؼبتخلف للثقافة السلفية ودعاهتا اؼبنتشرين اليـو يف ببلدنا 
  .اؼبرأة أو االعًتاؼ بأي دور ؽبا يرفض التعاطي مع
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، وتفكيك وإزالة العوامل اليت تؤدي إذل -عريبكجزء من اجملتمع ال–واالجتماعية والثقافية والًتاثية 
ف اػبصم  األوؿ للمرأة، ىو اجملتمع بأغبللو وقيوده وزبلفو وليس الرجل أبًا أو أتكريسها، انطبلقًا من 

أخًا أو زوجاً، فالتحرر اغبقيقي للمرأة ىو التحرر من االضطهاد االجتماعي واالقتصادي، دبساواهتا 
حديث، وىذا التحرر للمرأة، يفًتض البحث عن وسائل جديدة تضمن تطوير بالرجل يف نظاـ ديبقراطي 

دورىا وإسهامها الفعاؿ، اؼبساوي إلسهاـ الرجل، يف مسار النضاؿ السياسي واالجتماعي الديبقراطي، 
وىذا يعٍت أف النضاؿ من أجل االرتقاء بدور اؼبرأة، ال هبب أف يتوقف أو أف ينحصر يف قضايا اللحظة 

بأبعادىا السياسية واالجتماعية واالقتصادية فحسب، بل هبب أف يتخطى ذلك صوب األصل،  الراىنة،
، -ؾبتمع غَت متبلور-وأقصد بذلك طبيعة التطور االجتماعي اؼبشوه واحملتجز يف ببلدنا، فاجملتمع العريب

التابعة، الرثة،  أو يف حالة سيولة طبقية، متخلف تابع مشوه، هبدد التخلف يف إطار العبلقات الرأظبالية
اليت تعيد إنتاج النظاـ األبوي، ونظاـ القهر واالستغبلؿ الطبقي الذي وبمل يف طياتو أبشع مظاىر 
االضطهاد واالستغبلؿ للمرأة، من حيث عدـ مساواهتا يف البيت أو اؼبدرسة مع إخواهنا من الذكور، أو 

ة، عرب شطب وجودىا اؼبستقل أو يف العبلقة مع زوجها، حيث يتحدد وجودىا وىويتها االجتماعي
اؼبتميز، ويتم التعامل معها بكوهنا زوجة فبلف، واألمر كذلك مع والدىا أو أبنها حيث يقاؿ بأهنا بنت 

ـ فبلف، وكذلك األمر بالنسبة غبرماهنا من مواصلة تعليمها اعبامعي إال يف حدود ما تسمح بو أفبلف أو 
أو قراءات ؿبددة ال هبوز االطبلع على سواىا، إذل جانب العائلة، أو األعراؼ السائدة من تعليم 

حرماهنا من اؼبشاركة الندية يف أية حوارات عائلية، أو ؾبتمعية، ناىيك عن حرماهنا من حرية الرأي والرأي 
اآلخر، دبا يف ذلك كبت رغباهتا الفكرية واإلبداعية بصورة شبو مطلقة، وكل ىذه اؼبمارسات جعلت 

شخصية مستلبة، ؿبكومة بشخصية الرجل، ومندؾبة إكراىيًا يف ذاتو أو شخصو،  –نا يف ببلد –اؼبرأة 
إذل فقداف األغلبية الساحقة من النساء، للقدرة على التعبَت عن ذواهتن أو  –تارىبيًا وراىنًا  –دبا أدى 

ظل نظاـ إراداهتن طاؼبا بقيت أوضاع ومظاىر التخلف قائمة، وقابلة لبلنتشار والًتاكم والتجدد يف 
طبقي تابع، ال يلغي إرادة اؼبرأة ودورىا فحسب، بل يلغي أيضًا إرادة الرجل وهبعل منو عبدًا لذلك 
النظاـ، األمر الذي يشجعو أو يسوغ لو استعباد اؼبرأة كنتيجة طبيعية لظروؼ القهر والفقر والتخلف من 

استقبلؽبا االقتصادي ومن مث  ناحية، وكنتيجة أيضًا لفقداف اؼبرأة قدرهتا أو فرصتها على ربقيق
ويف كل األحواؿ، فإف مظاىر الفقر والبطالة اليت تنتشر بصورة متزايدة يف  االجتماعي من ناحية ثانية،

ببلدنا، تدفع إذل تزايد حدة تدىور أوضاع اؼبرأة حبيث تصبح وعاء يُػَفرِّغ  فيو الرجل كل أشكاؿ 
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أن المرأة عندنا تتعرض لكل يبكن القوؿ حبق، االضطهاد والظلم الطبقي الذي يتعرض لو، حبيث 
، حبيث يبكن وصفها فعبًل بأهنا أشكال استغالل والظلم واالضطهاد المجتمعي والطبقي والعائلي

مضطهدة اؼبضطهدين، خاصة مع تفاقم أوضاع اؽبزيبة واإلفقار، واالنتشار غَت اؼبسبوؽ للتيارات الدينية 
دل يكن فبكنًا ظهورىا هبذا االتساع، لوال تعمق مظاىر التبعية  أو ظاىرة اإلسبلـ السياسي، اليت

كافة الفرص   -عرب استبدادىا وإفقار شعوهبا -والتخلف واػبضوع عرب األنظمة اغباكمة، اليت وفرت 
والظروؼ اؼببلئمة النتشار التيارات األصولية الرجعية، اليت "ارتفعت راياهتا" وعلت أصوات شخوصها يف 

ية اؼبأزومة واؼبهزومة الراىنة، حيث انتشرت الفضائيات الناطقة باظبها، علمًا بأف أحدًا دل األوضاع العرب
يسمع منهم موقفًا يدعو إذل مقاومة االحتبلؿ الصهيوين، أو الدعوة ؼبقاومة اؽبجمة اإلمربيالية األمريكية 

وط األمريكية، واكتفوا برفع على العراؽ أو إدانة مواقف دوؿ اػبليج والسعودية، وسياساهتا اػباضعة للشر 
أصواهتم بالدعوة إذل إعادة إنتاج األصوليات القديبة الشكبلنية، اؼبرتبطة باالستبداد والقهر ورفض 

الخالفة أو " "األمة اإلسالمية"مفاىيم العقل والعلم والتنوير والوطنية والقومية غبساب ما يسمى بػ 
ضد أي مظهر حضاري  -اؼبباشر وغَت اؼبباشر- اإلرىاب البائدة، إذل جانب فبارسة أشكاؿ العثمانية "

ينسجم مع حرية اؼبرأة أو يعزز دورىا الطليعي يف اجملتمع، والًتكيز على ارتداءىا النقاب، والدعوة إذل 
إطبلؽ اللحى ولبس اعبلباب القصَت للرجاؿ، واسًتاد مبلبس اعببلليب والسبح واؼبسواؾ والتحف 

الكتب اليت تتحدث عن "تفسَت األحبلـ" و "عذاب القبور" وغَت ذلك من  "الدينية"، واستَتاد آالؼ
آخر  إخل إذلاغبياتية من وجهة نظر غيبية ال عبلقة للدين هبا...  –العناوين اليت تطاؿ معظم اعبوانب 

 .27الشكليةىذه اؼبظاىر 
 .األوضاع العامة للمرأة الجزائرية  -2

اعبزائر أولت اىتمامًا كبَتا للمرأة بصفة عامة واؼبرأة العاملة بصفة خاصة حيث صادقت على  إف     
 صبيع االتفاقيات الدولية اليت زبص ضباية اؼبرأة وترقية اؼبرأة العاملة على وجو اػبصوص.

ل ونبلحظ أف دور اؼبرأة ومكانتها صار يتنامى بانتظاـ وبشكل ؿبسوس، فأصبحت اؼبرأة تلج ك     
مناحي اغبياة االقتصادية واالجتماعية بل وإهنا سبثل األغلبية يف سلك التعليم بكل أطواره، وسبثل أكثر 
من الثلث يف سلك القضاء، وقد أثبتت جدارهتا كمنتجة وكمديرة وكوزيرة ويف غَتىا من الوظائف العليا 

 يف الدولة.
                                                           

 .20-18.ص ص 2009أيار  ،اؼبرأة الفلسطينية يف األحزاب السياسية بُت اغبضور والغياب ،نسـرين عـوادو كمـال الشـافعي،  27)
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: بفعل مشاركة اؼبرأة إباف الثورة وها أنيف دراست "عائشة عبد السالم"فلقد أشارت الباحثة        
التحريرية يف الكفاح، تغَتت نظرة اجملتمع لدورىا ومكانتها. إذ أدى الوعي بأنبية دورىا الوطٍت إذل ربوؽبا 
لعنصر فاعل يؤدي دورًا اجتماعيا ىاماً. فبعد االستقبلؿ ربسنت األوضاع خاصة عند اؼبرأة فخرجت 

لد، إال أف نسبة التمدرس لدى اإلناث كانت ضئيلة إباف االستعمار وتقتصر تعليم مثلها مثل الو لالبنت ل
ذل اغبد الذي إيف كثَت من األحياف على اؼبراحل األساسية األوذل ومع مرور السنوات تزايد عددىا 

على الذكور، وتظهر لنا االحصائيات التطور الكمي يف ؾباؿ تعليم  احققت فيو تعادال وأحيانا تفوق
قباحهن ال سيما يف التعليم الثانوي واعبامعي، حيث بدأت نسبة الطالبات يف ىاتُت اؼبرحلتُت االناث و 

سنة  %46.63( إذل 1981 -1980سنة ) %36.5تتجاوز نسبة الطلبة إذ انتقلت النسب من 
(1990- 1991.) 

 (، أما على مستوى التعليم اعبامعي فقد قدرت نسبة2007-2006سنة ) %58.38لتصل إذل     
، وبلغت نسبة البنات %69بأكثر من  2007-2006الطالبات يف الدخوؿ اعبامعي لسنة 
ف النجاحات اليت حققتها الفتيات أ، والبلفت لبلنتباه %43.6اؼبسجبلت يف الدراسات ما بعد التدرج 

حيث أصبحت نسبة  ،( تؤثر على مستويات التعليم اعبامعي العارل2008يف باكالوريا  56.05%)
الطالبات يف اعبامعة تتجاوز نسبة الطلبة يف العديد من التخصصات. إف ىذا التطور اؽباـ يفسر بعدة 

  .عوامل منها

 االذباه االهبايب كبو سبدرس الفتيات يعكس الذىنيات هبذا الشأف. -

بل ينتظرف شيئًا آخر  ذبنيد الفتيات للتمدرس، ويرجع ذلك إذل أهنن ال ينتظرف من وراء الدراسة عمبًل، -
وىو بناء ذواهتن، فاؼبدرسة سبثل ؽبن أكثر من فضاء دراسي، باإلضافة إذل اػبوؼ من االنغبلؽ يف 

 الفضاء اؼبنزرل يف حالة عدـ النجاح.

يت يتمتع كما تتمتع اؼبرأة اعبزائرية طبقاً للمرجعية الدينية والتشريعية والتزامات اعبزائر الدولية بنفس اغبقوؽ والواجبات ال -
متساوية معو يف ؾباالت الًتبية، واعبنسية والصحة، والعمل، واغبماية هبا الرجل، حيث أهنا تولد وتعيش 

 .28اؼبواطنة بصفة االجتماعية، وىي بذلك تتمتع بشكل تاـ

-  

                                                           

 .287-286ص ص (، 2011، والتوزيع؛ مصر: دار الفجر للنشر 1)ط قضايا اؼبرأة العربية مديحة أحمد عبادة، (28
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 واقع عمل المرأة. -3
 مفهوم العمل.  3-1

عمبل: صنع ومهن، وعمل األمَت على بلد: كاف عامبل لو. وعمل على -عملالعمل لغة:  3-1-1
الصدقة: سعى يف صبعها. عّملو: أعطاه العمالة. وعّملو على البلد: جعلو عامبل أو حاكما عليو. يقاؿ 

 . 29"ُعّمل فبلف عليهم" أي أُقيم عليهم حاكما

يفعل فيها  ، عملية والطبيعة: العمل قبل كل شيء، عملية بُت اإلنساف العمل اصطالحا 3-1-2   
. إنو يواجو قوة وبُت الطبيعة)األيض( بينو  اؼبادي وضبط التفاعلاإلنساف فعلو الذايت بإجراء وتنظيم 

 الطبيعة باعتباره قوة من قواىا، فيحرؾ ما يف جسده من قوى طبيعية: الذراعُت، الساقُت، الرأس، اليدين،
بغية االستحواذ على مادة الطبيعة يف شكل يبلئم ما وبتاجو يف اغبياة، وتتألف عملية العمل من العناصر 

 األولية التالية: 

 النشاط اؽبادؼ الذي يبذلو االنساف أي العمل ذاتو. -أ 
 العمل. موضوع -ب 
وسائل العمل: إف وسيلة العمل عبارة عن شيء أو مركب أشياء يزجها العامل كوسيط بينو  -ج 

 .30موصل ينقل نشاطو إذل موضوع العمل وزبدـ دبثابةعملو  وبُت موضوع
: عدد الطالبات اؼبلتحقات بالتعليم العارل، بصرؼ (%) إجمالي نسبة التحاق اإلناث بالتعليم العالي

النظر عن العمر، كنسبة مئوية من اإلناث يف السن الرظبي ؽبذه اؼبرحلة. وقد يكوف إصبارل نسبة االلتحاؽ 
 % كنتيجة إلعادة الصف والدخوؿ يف أعمار أصغر أو أكرب من العمر النموذجي.100من  أكثر

 -ومعطيات واقع -الجزائرعمل المرأة في  -4
 مرافقة كظاىرة بسهولة يقبل دل اؼبتخلفة، الدوؿ يف وخاصة الشغل عادل يف والبراطها اؼبرأة التحاؽ إف   

 وغَت قسرية بصورة االلتحاؽ ىذا كاف الغالب ويفالدوؿ،  ؽبذه االجتماعية للتشكيلة طبيعي لتطور
اجملتمعات أما يف اعبزائر، فقد ظلت اؼبرأة اعبزائرية يف زمن االستعمار ه متناغمة مع التطور الثقايف ؽبذ

تواصلت حالة   1962 تعاين من اغبرماف اؼبطلق، وحىت بعد االستقبلؿ الذي حققتو اعبزائر سنة
ولكن األوضاع تغَتت مع الزمن، وتوفرت بعض اإلمكانيات، ففتح  اغبرماف مع اختبلؼ اؼبسببات،

                                                           

 .، مرجع سبق ذكرهواإلعالمالمنجد في اللغة  (29
 .234 -233صص  ،(2013ناف: دار الفارايب، ؛ لب1)طفاحل عبد اعببار  :تر، 1مج،  اؼباؿعملية انتاج رأس : رأس اؼباؿ، كارل ماركس (30
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اجملاؿ واسعا أماـ اؼبرأة يف ـبتلف ؾباالت اغبياة العامة فأضحت متواجدة يف قطاعات التعليم، الصحة، 
كل ذلك لتخوض اؼبرأة معًتؾ السياسة وأضحت تنافس الرجل على أعلى   تبل تعد...اإلعبلـ، القضاء

ألف  321وواليت قدرت وجود مليوف   2002ةوحسب اإلحصاءات الواردة لسن .منصب يف الدولة
 باؼبئة من ؾبموع الفئات العاملة يف الببلد. 14.20امرأة عاملة، بنسبة 

 scolarisation-travail et genre en"ويف دراسة نشرت بشبكة األنًتنيت بعنواف     
Algérie"31  قامت هبا الباحثة (Houria Sadou) فيها إذل أف نشاط اؼبرأة العاملة  أشارت

كما أف عمل اؼبرأة مركز يف القطاع - إال بعض اغباالت االستثنائية -يبقى ذو صلة بوضعيتها، الزواجية
العاـ وبشكل واضح يف اإلدارة، لقد احتوى التشريع اعبزائري على أحكاـ خاصة حبماية اؼبرأة العاملة، 

تبات الرجاؿ والنساء بالنسبة ؼبستويات الكفاءة واألداء ونص القانوف على وجوب تساوي أجور ومر 
 وفق تقرير التنمية البشرية لعاـ 1997 من قوة العمل اعبزائرية سنة36% اؼبتساوية. وشكلت اؼبرأة

صادر عن برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي.  وواصلت نسبة اؼبرأة يف قوة العمل ارتفاعها على ، ال 2000
واعبهاز اغبكومي ىو أكرب قطاع للعمل  .البطالة وحدوث ركود اقتصادي كبَت الرغم من تزايد نسبة

منهن   24% معلمات يف اؼبدارس االبتدائية، بينما تعمل  28% النسائي، ويشتغل ثلث النساء تقريبا
من النساء يف األعماؿ غَت اؼباىرة  120% يف األعماؿ اؼبكتبية سكرتَتات أو موظفات مبيعات، وتعمل

وظل معدؿ األمية بُت اإلناث مرتفعا نسبيا إذ   .يف ؾباؿ العمل اليدوي6 % ة اؼبنزلية، وتعملكاػبدم
. )من برنامج األمم اؼبتحدة، إدارة اغبكم 1980سنة  % 76 بعد أف كاف 2001 سنة  42 %بلغ

إف واقع اؼبرأة العربية يف اإلدارة يوضح أهنا تبذؿ قصارى جهدىا من أجل إثبات  يف الدوؿ العربية(.
ؿباولة أف تقـو بدور فعاؿ يف اػبطط التنموية دبا يتناسب مع ظروفها االجتماعية وقدراهتا و ذاهتا، 

للثقافة  األدائية، ومع أهنا حققت قباحا يف بعض اجملاالت إال أهنا مازالت تعاين من صعوبات بيئية نتيجة
االجتماعية اليت ذبتمع يف معظم الدوؿ العربية على عدـ سبكُت اؼبرأة من االرتقاء إذل أعلى السلم 
الوظيفي اإلداري، وحصرىا يف ؾباالت وظيفية ؿبددة، ومع ذلك ىناؾ ندرة من النساء استطعن كسر 

ة ومن بيده سلطة القرار ويبلحظ أف ىناؾ صراعات وظيفية ومنافسة بُت اؼبرأة اإلداري. ىذه القاعدة
النهائي، فهناؾ من تصارع وتقدـ الرباىُت اليت تؤيد وجهة نظرىا، وىناؾ من تستسلم وينحصر دورىا يف 

                                                           
31)  Houria Sadou، scolarisation-travail et genre en Algérie (2016/01/20) 
،www.codesria.org/IMG/pdf/sadou. 
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تنفيذ القرارات اإلدارية اليت تؤمر هبا دوف مناقشة. كما أف غموض اؼبهاـ واؼبسئوليات الوظيفية نتيجة 
عماؿ الروتينية وهبعل أدائها ؿبدودا نتيجة للخوؼ غياب توصيف دقيق لبعض الوظائف يقيد اؼبرأة باأل

وأكدت على ذلك العديد من  .من الوقوع يف أخطاء وظيفية ووبد من قدراهتا يف ازباذ القرارات اإلدارية
الدراسات البحثية اليت توصلت إذل أف اؼبرأة يف اإلدارة تقـو بأعماؿ روتينية كتابية )الرد على الربيد،  

.( أكثر من ازباذ قرارات حاظبة فبا يؤدي إذل ضعف اعبوانب اإلدارية اليت تؤثر سلبياً كتابة التقارير..
إدوارد على األداء اإلداري، ويتفق ذلك من نتائج بعض الدراسات البحثية حيث توصل الباحث )

شاكل اعبودة يف اإلدارة تعود إذل اؼبمن   94% إذل أف (W.Edwared Deming ،ديمنج
 .كفاءة العمليات اإلدارية  ضعف اإلدارة وعدـ

 عمل المرأة. أىمية -5
 واالجتماعية والثقافية االجتماعية أحواؽبا يغَت إذ الصناعي اجملتمع يف قيمةو  مكانة بعملها اؼبرأة ربتل    
واألنشطة اجملتمعية اليت تقـو هبا، ويتيح ؽبا اجملاؿ  لفعالياتا من ويضاعف واألفضل األحسن كبو

مجتمع وإحراز التقدـ اؼبادي واالجتماعي الذي ينبغي للمجتمع لالصرح اغبضاري لللمسانبة يف بناء 
ففي  ،من الواضح أف عمل اؼبرأة يضاعف ؽبا األدوار االجتماعية والنفسية اليت ربتلهاو  .الوصوؿ إليو

أال وىو ربة البيت، ودور العاملة اؼبوظفة أو اػببَتة خارج  ااجملتمع التقليدي تشغل دورا اجتماعيا واحد
البيت، واشتغاؿ مثل ىذين الدورين االجتماعيُت اؼبتكاملُت قد أدى دوره الفعاؿ فَتفع منزلة اؼبرأة يف 

فتزايد أعداد النساء العامبلت يعترب  .اجملتمع وزيادة االحًتاـ والتقدير اللذين ربصلت عليهما يف اجملتمع
جعلها تتجاوز العراقيل اليت منعتها من اػبروج إذل ميداف العمل فهذه الظاىرة أحدثت تغَتا يف  اإهبابي ردا

العبلقات واؼبفاىيم والثقافات السائدة يف اجملتمع اعبزائري والعريب بصفة عامة وىذا ما يثبت أنو ال تقف 
و حاجة اجملتمع إذل عمل اؼبرأة بل أصبح التوجو اغبديث ى ،أنبية عمل اؼبرأة عند حاجتها لو فحسب

وخاصة اجملاالت اليت تتفوؽ فيها اؼبرأة وكذا ربمل اؼبسؤولية اذباه ؾبتمعنا واؼبسانبة فيو اجتماعيا 
واقتصاديا وكذلك يف ميادين اإلصبلح االجتماعي والتهذيب األخبلقي ونشر الوعي الديٍت، كما يبكنها 

 .32كل من عملها الداخلي واػبارجي بداية ؿبددة ومنظمةالعمل من تنظيم وإدارة وقتها حبيث يكوف ل

 

                                                           

 .31(، ص1994 العامة،بغداد: مطبعة دار الشؤوف الثقافية ) تنموياً األسرة مشروعاً  ،النوريقيس  (32
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 .دوافع خروج المرأة للعمل -6
يف السابق كاف عمل اؼبرأة مقتصرا على العمل غَت اؼبأجور اؼبتمثل يف العمل بالزراعة وحياكة       

جديدة رغبة يف االلتحاؽ  ااؼببلبس والزرايب وسرعاف ما التحقت باؼبدارس التعليمية واكتسبت علوم
دبجاؿ العمل اؼبأجور قصد اؼبسانبة يف تطوير اجملتمع ورفاىية األسرة اقتصاديا فاليـو أصبح عمل اؼبرأة 
مسلمة اجتماعية نص عليها القانوف وؽبذا خرجت المتهاف العمل الذي ترغب فيو إال أنو لكل امرأة 

 :منها وسنستدرج البعضر ظروؼ ودوافع أدت هبا للخروج ؼبيداف العمل اؼبأجو 
ويتمثل يف اغباجة اؼباسة إذل النقود لتغطية اغباجات اؼبادية لؤلسرة، فنظرا : الدافع االقتصادي 6-1

يف عدد  وكذلك الزيادةربقيق تغطية شاملة غباجيات األسرة اؼبتزايدة باستمرار  علىلعدـ قدرة الزوج 
وبث اؼبرأة على العمل لدعم زوجها وسد تلك  األجور،وتدين أفرادىا وغبلء اؼبعيشة وارتفاع األسعار 

 .عن أسرهتا بعاد شبح الفقرإاغباجيات الضرورية و 
فاغباجة اؼبادية ال تعود للمرأة يف حد ذاهتا بل إذل حاجة األسرة االستفادة من مهارات األـ وربويلها    

الصاحل العاـ، سواء كاف للمجتمع  )نقود( ؽبذا ظبح ؽبا ىذا الظرؼ باستغبلؿ قدراهتا كبو إذل مادة خاـ
مستواىا  والرفع منأو األسرة، فاؼبراد ىنا من عمل اؼبرأة ويف ىذا اعبانب ىو ربقيق الرفاىية لؤلسرة 

 .االقتصادي
ترى الكثَت من النساء أف اػبروج إذل العمل اؼبأجور يتم ربقيق ذاهتا : دوافع لتحقيق الذات 6-2

يدي الذي يضعها فيو اجملتمع كما أف االرتباطات االجتماعية يف الفعلية وحىت تقضي على الوضع التقل
مقر العمل إضافة للدعم االجتماعي جعل معظم النساء يفضلن االشًتاؾ يف اجملتمع الكبَت. فهذا الدافع 
يتضمن رغبة اؼبرأة يف اػبروج اؼبؤقت من البيت باذباه ميداف العمل اؼبأجور وذلك قصد القضاء على 

وهنا ربة بيت وأـ ألطفاؿ فهي أكثر الطرفُت مسؤولية يف تقدًن الرعاية والتوجيو ؽبم والذي ذلك الوضع، ك
هبابية كبو إيزيد من تعميق ىذا الدافع ىو شخصية اؼبرأة حبد ذاهتا حبيث أهنا تقدر عملها وتعتربه مسانبة 

رجي اؼبأجور وسيلة سرهتا واجملتمع ككل، فهي خبلؿ شهادات بعض النساء البليت يعتربف العمل اػباأ
كذلك ربسُت مستواىا .لتنظيم حياهتن وذلك من خبلؿ احًتامهن ؼبسؤولياهتن يف العمل وداخل البيت

 الثقايف من خبلؿ التعامل مع زمبلئها يف العمل والرغبة يف اكتساب مهارات إضافية. 
فمن خبلؿ اختبلط اؼبرأة بزميبلهتا يف العمل وفرضهن لبلحًتاـ اؼبتبادؿ بينهن ثقافية: دوافع  6-3

أدى الكتساب مهارات إضافية  والثقافات فباهبعلهن يف احتكاؾ دائم ومستمر ساىم يف تبادؿ األفكار 
 ساعدهتا يف ؾباهبة ـبتلف مصاعب اغبياة.
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البيوت فراغا كبَتا لدى اؼبرأة اؼباكثة لقد ولد دخوؿ اؼبعدات الكهرومنزلية إذل  :دوافع اجتماعية 6-4
بالبيت فبا ضبسها ودفع هبا للخروج إذل العمل. فجميع األدوات الكهرومنزلية اؼبنتشرة يف ؾبتمعنا 
ساعدت اؼبرأة يف اقباز معظم واجباهتا اؼبنزلية يف أقصر وقت فبكن، فبا جعلها تعيش حاالت نفسية 

العمل اؼبأجور لبلستفادة من قدراهتا بدال من إضافة كل ذلك ولدت فيها شعور الرغبة يف اؼبشاركة يف 
 الوقت يف اؼبكوث بالبيت.

كذلك تعرض اؼبرأة للطبلؽ أو وفاة الزوج يدفعها إذل اػبروج للبحث عن العمل من أجل ربقيق     
 ظروؼ اجتماعية واقتصادية من استقرار اجتماعي ورفاىية مادية ألبنائها اليت يوفرىا ؽبا العمل.

 آثار عمل المرأة. -7
إف اإلهبابيات األساسية بالنسبة للمرأة أهنا ربقق ذاهتا وشخصيتها ووجودىا من خبلؿ العمل وىي    

ربس باإلنتاج واإلقباز واألنبية، كما أنا لعمل يعطي صاحبو االستقبلؿ اؼبادي ويساىم يف تنمية قدرات 
. والقياـ بالعمل يشعر اؼبرأة بالرضا والسرور ماعيةوالفكرية واالجتالشخصية واغتنائو من النواحي العملية 

والنجاح، ويف ذلك مكافأة ىامة وتدعيم لقيمتها وثقتها بنفسها من النواحي النفسية. وفبا ال شك فيو 
واؼبرأة ال تبقى ذلك واؼبعنوية. أف العمل هبعل اؼبرأة أكثر قوة وأكثر قيمة يف ـبتلف النواحي الواقعية 

  .حوؿ لو وال قوة والذي الالقدرات احملدودة  الكائن الضعيف ذا
وبشكل عاـ فإف العمل يساىم يف ربسن الصحة النفسية للمرأة كما تدؿ عليو معظم الدراسات    

العربية نظرا إلهبابيات العمل اؼبتعلقة باالستقبللية وربقيق الذات وازدياد السيطرة على اغبياة واؼبستقبل 
 خصية من النواحي االقتصادية والش

( حوؿ أثر عمل اؼبرأة خارج البيت على استقرار بيت الزوجية فريدة صادق زوزوففي دراسة قامت هبا )
 :دباليزيا، أشارت فيها إذل أف من أىم اآلثار اإلهبابية لعمل اؼبرأة خارج بيتها ىي 2005 سنة

 .اؼبساعدة يف تنمية الوطن -أ 
 .الدخلاؼبسانبة يف  -ب 
 .للزوج اؼبشاركة يف األعباء اؼبالية -ج 

إف عمل اؼبرأة وبقق ؽبا الرفاىية، وبواسطة العمل يكوف لدى  " :عطيةفاروق بن "ويف ىذا الصدد يقوؿ 
 .33"اؼبرأة عبلقات جديدة مع الرجل

                                                           

 .59صمرجع سبق ذكره،  آن ماشنج،و لي ىو كستشايلد ر أ( 33
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 المرأة وقانون العمل. -8
إف تشريع العمل اعبزائري أكد على أنبية اؼبساواة وتكافؤ الفرص بُت الرجل واؼبرأة يف اغبقوؽ     

ونص على ضرورة سبكُت اؼبرأة من الوفاء بالتزاماهتا الوظيفية من جهة ودبسؤولياهتا ذباه أسرهتا  والواجبات،
من جهة أخرى. دخلت اؼبرأة سوؽ العمل تدرهبيًا يف عدة ؾباالت وأصبح وجود اؼبرأة يف العمل واقعاً 

أة، حيث أنو يبنع  يفرض نفسو، وإف اعبزائر يف طليعة الدوؿ اليت أقرت قانوف عمل عادؿ ومنصف للمر 
كل شكل من أشكاؿ التمييز على أساس اعبنس، ويضمن تكافؤ الفرص للجميع دوف أي سبييز 
واؼبساواة بُت العماؿ أيًا كاف جنسهم، أو ِسنهم حيث ينص بأف العماؿ يستفيدوف من نفس األجر 

لية من االتفاقيات الدولية واالمتيازات مقابل نفس العمل، وباؼبساواة يف التأىيل واؼبردودية، وىو يستمد ك
علقة بعدـ التمييز يف األجر واػبدمة والًتقية وىو ما دل قبده حىت يف بعض البلداف تال سيما تلك اؼب

. كما أف تشريع %30إذل  %25اؼبتطورة مثل أؼبانيا، وفرنسا، أين يًتاوح الفرؽ يف األجر ما بُت 
علق باعبنس بل أكثر من ذلك فإنو يضمن للمرأة الضماف االجتماعي ىبلو من أي نوع من التمييز اؼبت

زيادة عن التأمُت على البطالة واؼبرض واغبماية من حوادث العمل واألمراض اؼبهنية، تدابَت خاصة ال 
 14سيما يف إطار ضباية الطفولة واألمومة والتقاعد حيث تستفيد اؼبرأة العاملة من إجازة األمومة ؼبدة 

     .34%100مدفوعة األجر بنسبة  سبوعاً أ

 قــــــانــــون الــــعـــمــــل الجزائري:  8-1
 21اؼبؤرخ يف 29-91بالقانوف  واؼبتمم اؼبعدؿ 1990 أبريل 21 يف اؼبؤرخ11 – 90إف القانوف    

 يف اعبنسُت بُت واؼبساواة للجميع يف العمل اغبق فيضمن العمل بعبلقات اؼبتعلق 1991ديسمرب 
 :التارل النحو على وىذا األساسية اغبقوؽ نفس من استفادهتم وعلى التشغيل

 بالشغل )اؼبادة لبللتحاؽ سبييز دوف العمل يف باغبق اؼبواطنُت كافة يتمتع العمل: في الحق -أ 
أو  االتفاقيات يف عليها اؼبنصوص كل ألحكاـ األثر وعديبة باطلة (، وتعد11- 90القانوف  من 17

 الشغل على ؾباؿ يف العماؿ بُت سبييز إذل تؤدي أف شأهنا من اليت العمل عقود أو اعبماعية االتفاقات
 على اؼبوقعوف ( ويتعرض11 – 90من قانوف  17االجتماعية... )اؼبادة  الوضعية أو اعبنس أساس

                                                           

34)  Code du travail, Berti édition, huitième édition,2014, p11.  
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 تصل عقوبات إذل العامبلت، النساء اذباه سبييزية أحكاما يتضمن للعمل صباعي اتفاؽ أو صباعية اتفاقية
 .35 (142  اغببس )اؼبادة إذل

 لكل العماؿ بُت األجور يف اؼبساواة ضماف مستخدـ كل على هبب األجور: في المساواة -ب 
 .36 (84 سبييز )اؼبادة بدوف القيمة عمل مساوي

لشغل  سبييز أي من اغبماية من العمل عبلقة إطار يف العاملة اؼبرأة تستفيد والتكوين: الترقية -ج 
 6 والًتقية، )اؼبادة التكوين حق من وتستفيد واالستحقاؽ األىلية على القائم اؼبنصب غَت عمل منصب

 (.4و 3 الفقرتاف/
العاملُت  شأف ذلك يف : شأهناوكرامتها العاملة للمرأة والمعنوية البدنية السالمة احترام -د 

 (.06)اؼبادة  الذكور
واؼبادة  11-90 القانوف من 29 الليلية )اؼبادة األعماؿ يف اؼبرأة تشغيل يبنع الليلي: العمل -ه 

  .37 احملدد للمادة القانونية للعمل( 1981فيرباير 21اؼبؤرخ يف  03 –81من القانوف  15
 أو نظيفة غَت أو خطرة أعماؿ يف العاملة اؼبرأة توظيف يبنع العمل: في المرأة صحة حماية -و 

 ؾبهودا يفوؽ تقتضي ال للنساء اؼبوكلة األعماؿ أف من التأكد اؼبستخدـ على هبب حيث مضرة بالصحة
(، ويُعاقب اؼبخالف ؽبذه 1988جانفي  26اؼبؤرخ يف  07 – 88من القانوف رقم  11)اؼبادة  طاقتهن

كما هبب أف تزود   38( 07 88من القانوف رقم  38األحكاـ بعقوبات تصل إذل اغببس )اؼبادة 
 العامبلت دبرافق صحية منفردة.

من القانوف  55خبلؿ فًتات ما قبل الوالدة وما بعدىا )اؼبادة  االستفادة من عطلة االمومة: -ز 
( ويعاد إدراج اؼبرأة العاملة 2/ الفقرة 64، وتُعلق عبلقة العمل يف ىذه الفًتة )اؼبادة 39(11 – 90

قانونا بعد انقضاء فًتة تعليق عبلقة العمل يف منصب عملها أو يف منصب عمل ذي أجر فباثل قانوف 
 (.65)اؼبادة 

( وطبقا للمرسـو التنفيذي 11-90من القانوف  12)اؼبادة  ستفادة من العمل الجزئي:اال -ح 
 اؼبتعلق بالعمل بالتوقيت اعبزئي. 1997ديسمرب  08اؼبؤرخ يف  473 – 97رقم 

                                                           

35) Ibid. P14. 
36) Ibid. p45.  
37) Ibid. p16. 
38) Ibid. p18. 
39) Ibid. p24. 
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 08اؼبؤرخ يف  474 -97طبقا للمرسـو التنفيذي رقم  االستفادة من نظام العمل بالمنزل: -ط 
 .اص بعبلقات العمل اؼبرتبطة بالعمل يف اؼبنزؿاحملدد للنظاـ اػب 1997ديسمرب 

خاصة لتمكينها من رعاية طفل عمره أقل من االستفادة من حق اإلحالة على االستيداع:  -ي 
طبس سنوات أو مصاب بعاىة أو مرض يتطلب عبلجا مستمرا أو مرافقة زوجها يف حالة تغيَت اؼبسكن 

 .40 من قانوف الوظيف العمومي( 49)اؼبادة 
سبييز   يبنع على اؼبنظمات النقابية إدخاؿ أي  لحق النقابي وتمثيل المستخدمين:ممارسة ا -ك 

من  34على قوانينها األساسية أو فبارسة سبييز بُت أعضائها من شأنو اؼبساس حبريتهم األساسية )اؼبادة 
 قايب(اؼبعدؿ واؼبتمم اؼبتعلق بكيفيات فبارسة اغبق الن 1990جواف  02اؼبؤرخ يف  14 – 90القانوف 

41. 
 ":"السيداوأما يف اجملاؿ اؼبرتبط باؼبعاىدات الدولية، فأىم ُمعاىدة ىي ُمعاىدة    

 التدابير الخاصة والمؤقتة لمكافحة التمييز: 8-2
للدوؿ تبٍتِّ تدابَت خاصة مؤقتة للتعجيل باؼبساواة، وىذا وفقًا للمادة الرابعة؛ وىو ما يعرؼ  وبق     

بالتمييز اإلهبايب ألنو أحيانًا حىت إذا ُمِنَحت اؼبرأة مساواة قانونية ودستورية فإف ذلك ال يضمن تلقائيا 
دـ الدوؿ تدابَت مؤقتة إذل أف أهنا ستعاَمل يف الواقع معاملة متساوية )مساواة واقعية(. لذلك تستخ

تتحقق اؼبساواة الفعلية، كاؼبساواة يف تكافؤ الفرص يف التعليم واالقتصاد والسياسة والعمالة. ودبجرد بلوغ 
 اؽبدؼ يف اؼبساواة يف اؼبعاملة وتكافؤ الفرص تصَت التدابَت غَت الزمة وهبب إيقافها. 

مادة اػبامسة. على الدوؿ األطراؼ ازباذ التدابَت وفقًا لل القضاء على األدوار النمطية للجنسين: -أ 
البلزمة للقضاء على األدوار النمطية للجنسُت، وتعديل األمباط االجتماعية والثقافية لسلوؾ الرجل 
واؼبرأة اليت تكرس فكرة دونية أحد اعبنسُت أو تفوُّقو. كما عليها أف تكفل تضمُّن الًتبية األسرية 

واالعًتاؼ باؼبسؤولية اؼبشًتكة لكلٍّ من النساء والرجاؿ يف تنشئة األطفاؿ تفهمًا صحيحًا لؤلمومة، 
 والعناية بالشؤوف األسرية. 

األطراؼ على ازباذ التدابَت اؼبناسبة  الدوؿ السادسة. المادة تتح القضاء على استغالل المرأة: -ب 
ار بالنساء واستغبلؽبن بالدعارة من خبلؿ َسنِّ التشريعات ؼبكافحة ذلك؛ وكذلك  ؼبكافحة االذبِّ

 عتبار وتدريبهن على مهن معينة وإهباد فرص عمل. االتوفَت بدائل للنساء العامبلت بالبغاء، من ردِّ 

                                                           

40) Ibid. p20. 
41) Ibid. p232. 
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وفقا للمادتُت السابعة على الصعيد الوطني والدولي: المساواة في الحياة السياسية والعامة  -ج 
والثامنة هبب على الدوؿ األعضاء القضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف اغبياة السياسية والعامة للبلد، 
من خبلؿ إعطائها اغبق يف التصويت واالنتخاب والًتشح وشغل اؼبناصب واؼبشاركة يف األحزاب 

على قدـ اؼبساواة مع الرجل. كما وينبغي منح النساء فرصًا متساوية السياسية واؼبنظمات والنقابات 
لتمثيل حكوماهتن واؼبشاركة يف أعماؿ اؼبنظمات الدولية )كاألمم اؼبتحدة وغَتىا(، وكذلك 

 اؼبنظمات اإلقليمية )كمنظمة اعبامعة العربية(.                   
االتفاقية الدوَؿ األطراؼ بالقضاء على التمييز ضد تُلزِـ اؼبادة العاشرة من المساواة في التعليم:  -د 

اؼبرأة يف ميداف التعليم. وال تبحث االتفاقية يف إتاحة الفرصة يف التعليم فقط، بل تذىب أبعد من 
ذلك إذل ؿبتوى اؼبناىج اليت هبب أف تكوف نفسها لكبل اعبنسُت، وتطالب بإعطاء اؼبرأة نفس 

ء على أيِّ مفهـو مبطي عن دور كلٍّ من اؼبرأة والرجل على صبيع الفرص يف اؼبنح الدراسية، وبالقضا
 مستويات التعليم، وبأف تُبَذؿ اعبهود من أجل خفض أعداد الطالبات اللوايت يًتكن الدراسة. 

العمل واغبقوؽ  لقد اعًُتَِؼ منذ زمن طويل بأفالمساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل:  -ه 
النضاؿ من أجل حقوؽ اؼبرأة. وىكذا بذلت منظمة العمل الدولية جهداً   اؼبتعلقة بو عنصر ىاـ يف

كبَتاً على اؼبستوى الدورل من أجل سبتع النساء باؼبساواة يف اغبق بالعمل؛ وىو ما نصت عليو اؼبادة 
اغبادية عشرة، إذ تتخذ الدوؿ األعضاء كافة التدابَت للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف ميداف 

 ليها أف تكفل للمرأة اؼبساواة يف: العمل، وع
 ضماف اغبقوؽ اؼبتساوية يف العمل وفرص العمل. -
 ضماف اغبق يف حرية اختيار العمل واؼبهنة واغبق يف التدريب. -
 ضماف اغبق يف اؼبساواة يف األجر ويف صبيع اؼبزايا اؼبتصلة بالعمل )إجازات، عبلوات، ترقيات، إخل(. -
 ضماف اغبقوؽ اؼبتساوية يف التقاعد واؼبرض والعجز والشيخوخة والبطالة. -
اغبماية من التمييز ضد اؼبرأة بسبب الزواج أو األمومة، وذلك من خبلؿ منع فصلها بسبب  ضماف -

الزواج واغبمل واألمومة، وإعطائها إجازة أمومة مدفوعة، وتوفَت اػبدمات اؼبساندة، كَمرافق العناية 
 باألطفاؿ اليت سبكِّن الوالدين من اعبمع بُت العمل واغبياة العائلية.

 تفاقية: طريقة عمل اال 

"،  cedaw، اتفاقية سيداوتتحدث اؼبواد من السابعة عشر وحىت الثانية والعشرين عن آلية عمل "  
حيث تنص اؼبادة السابعة عشر على إنشاء عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة ؼبراقبة تطبيق االتفاقية 
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خبَتًا وخبَتة من ذوي اؼبكانة اػبلقية الرفيعة والكفاءة يف  23ىذه اللجنة من  وتنفيذ بنودىا. وتتكوف
اؼبيادين اليت تشملها االتفاقية، ترشِّحهم حكوماهُتم، ويتم انتخاهبم باالقًتاع السري ؼبدة أربع سنوات. 

ؿ بتقدًن التقارير تعمل اللجنة وفقًا للمادة الثامنة عشر على مراقبة تطبيق االتفاقية من خبلؿ إلزاـ الدو 
إليها خبلؿ السنة األوذل بعد التصديق عن سعيها لتنفيذ بنود االتفاقية؛ وتُتِبع ىذا التقرير بتقارير حوؿ 
سَت العمل يف تطبيق االتفاقية كل أربع سنوات. بعد ذلك يُفًَتض أف تقدـ الدوؿ األطراؼ تقريرًا عن 

ة دبناقشة ىذه التقارير مع فبثلي اغبكومات وفق اؼبادة اػبطوات اؼبتبعة لتنفيذ االتفاقية. وتقـو اللجن
العشرين. وبدورىا تقدـ اللجنة تقريرًا سنويًا إذل اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة عن أنشطتها ودراستها 
للتقارير اليت تقدمها الدوؿ ومقًتحاهتا وتوصياهتا وفقًا للمادة اغبادية والعشرين. وال تُعدُّ مسألة نظر 

يف التقارير مسألة عدائية، بل مسألة خلق حوار بنَّاء مع الدوؿ األطراؼ بغية تبادؿ اآلراء حوؿ اللجنة 
الوسيلة اؼبثلى لتطبيق االتفاقية. وانطبلقًا من ىذه الروح التعاونية قلما تتهم اللجنة دولة ما اهتامًا رظبياً 

األسئلة والتعليقات، وتشجِّع الدوؿ  خبرؽ بنود االتفاقية، وإمبا تشَت فقط إذل نواحي القصور من خبلؿ
عند تقدًن تقاريرىا أف تعرض اػبطوات اإلهبابية اليت قامت هبا، وتتعرض للمعوقات اليت تقف عقبة أماـ 
التغيَت. وأما فيما يتعلق باعبزء األخَت من االتفاقية، من اؼبادة الثالثة والعشرين لغاية الثبلثُت فهي تتعلق 

عن نفاذ االتفاقية، والتوقيع واالنضماـ إليها، وطلب إعادة النظر فيها، وحق إبداء بأحكاـ إدارية ـبتلفة 
 التحفظات من الدوؿ اؼبصاِدقة عليها. 

  :البروتوكول الملحق باالتفاقية 

أنشأت عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف األمم اؼبتحدة فريَق عمل لصوغ بروتوكوؿ اختياري   
اء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، على غرار االتفاقيات األخرى اؼبتعلقة حبقوؽ يُلَحق باتفاقية القض

اإلنساف، من أجل وضع اإلجراءات العملية عبعل االتفاقية أكثر فعالية وتنفيذاً. وقد تبنَّت اعبمعية العامة 
حيِّز التنفيذ يف ، ودخل 1999لؤلمم اؼبتحدة الربوتوكوؿ االختياري التفاقية سيداو يف تشرين األوؿ 

. وىو يُعترَب اتفاقية منفردة ىبضع مثلها للتصديق واالنضماـ من قبل الدوؿ 2000كانوف األوؿ   22
. يتألف الربوتوكوؿ من ثالث وثالثين دولةاألطراؼ فيها. وقد بلغ عدد الدوؿ اؼبصادقة عليو حىت اآلف 

ى التمييز ضد اؼبرأة يف تلقِّي التبليغات ، ودبوجبو زبتص اللجنة اػباصة بالقضاء علإحدى وعشرين مادة
اؼبقدَّمة إليها والنظر فيها. وهبوز تقدًن ىذه التبليغات من قبل أفراد أو ؾبموعات يزعموف أهنم ضحايا 
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انتهاكات أليٍّ من اغبقوؽ الواردة يف اتفاقية سيداو. ووبدد الربوتوكوؿ اإلجراءات اليت تتخذىا اللجنة 
التبليغات، والتحري عن ذلك عن طريق الدولة ذاهتا، ومطالبتها بازباذ تدابَت للتأكد من مصداقية ىذه 

معينة، وتقدًن تقارير للجنة عن ذلك. وىذا يُعترَب خطوة ىامة يف ؾباؿ التزاـ الدوؿ األطراؼ بتنفيذ 
 . 42االتفاقية، ويؤدي، إذل حدٍّ كبَت، إذل العمل على القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة

 تحديات المرأة العاملة.رابعاً: 

 مشاكل عمل المرأة.  -1
اؼبنزؿ جهود التوفيق بُت أعماؽبا اؼبنزلية من التزاماهتا كبو  خارج عمبل مأجورا تزاوؿ اليت اؼبرأة تبذؿ      

زوجها وأطفاؽبا والتزاماهتا ومسؤولياهتا يف العمل وتنجح ىذه اعبهود بقدر ما يتعاوف الزوج وأعضاء 
وبالرغم من إسهاـ اؼبرأة يف األعماؿ اإلنتاجية فإف  .اآلخرين معها من أجل ربقيق ىذا اؽبدؼاألسرة 

مشكبلت كثَتة برزت وأثَتت وأوجدت اؼبرأة يف ربديات صارخة، وأىم اؼبشكبلت اؼبتعلقة باشتغاؿ اؼبرأة 
 :العاملة تتمثل يف اآليت

اؼبتعلقة برعاية األطفاؿ واإلشراؼ عليهم، خاصة بالنسبة للنساء يف األسرة النووية اليت  اؼبشاكل -أ 
 .أطفاؽبا صغارا وال يوجد لديهم من يقـو دبساعدهتم

اؼبشاكل اليت قد تواجو اؼبرأة العاملة الًتكيبة اعبسمانية فهناؾ بعض األعماؿ اليت ال تتحمل اؼبرأة  -ب 
ماؿ الثقيلة واليت قد يراىا اجملتمع بأهنا ال تتوافق مع األعراؼ القياـ هبا خاصة ما تعلق باألع

 .والتقاليد
حبكم طبيعة اؼبرأة فإهنا ربتاج إذل التواصل النفسي إذا أصيبت حالتها النفسية بالتعب، وانعكس  -ج 

ذلك على قدرهتا وربملها يف العمل وتكوف منقسمة على ذاهتا بُت مشاعرىا كأـ وزوجة وبُت 
عمل، وقد يسبب ؽبا ذلك اضطرابا كما يعمل على تشتيت اعبهد و عدـ ضبط موضعها يف ال

 .النفس وفقد القدرة على الًتكيز
أما اؼبشاكل األسرية فتتعلق بظروؼ األسرة العاملة كاؼبرأة اؼبتزوجة اليت تعيش يف جو من  -د 

زوجها  االضطراب والتوتر والقلق وعدـ االطمئناف على مستقبلها الزواجي أو تعيش بعيدة عن
 .وأسرهتا لظروؼ تتعلق بالعمل

                                                           

على ساحة أطر حضارية  مؤسبر "اؼبرأة يف ؾبتمعاتنا ، ورقة مقدمة يفدور اؼبرأة اؼبسلمة اؼبعاصرة من اغباضر إذل اؼبستقبل، صالح عبد المتعال 42)
  .141ص  ،مركز الدراسات اؼبعرفية، 2006نوفمرب 16إذل14من جامعة عُت مشسمتباينة" اؼبنعقد بدار الضيافة، 
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أما الوضع االقتصادي وما يسببو من مشكبلت فاؼبرأة العاملة اليت تساىم يف ميزانية األسرة البد  -ه 
أف تتأثر يف عملها بذلك خصوصا وأهنا أصبحت مطمع الكثَت من الرجاؿ وباولوف ابتزاز أجور 

 .زوجاهتم وإرىاقهن دبطالب مادية باسم عمل اؼبرأة
ما ما يتعلق بظروؼ اإلسكاف فإذا توفر ؽبا السكن اؽبادئ واؼبريح توفر العناء على عملها، أما أ -و 

إذا عانت من ظروؼ اإلسكاف ومشكبلتو فإف ىذا يؤثر على صحتها وأعصاهبا وتدؿ 
اإلحصائيات أف العاملة إذا تزوجت مث زاد عدد أوالدىا أصبحت أكثر هتاونا يف القياـ 

ر اسًتخاء يف اإلقباؿ على العمل وزادت مواقفها السلبية، ولوحظت عليها دبسؤولياهتا أو أكث
ظواىر عدـ االنتظاـ وكثرة التأخر والغياب واالنقطاع عن العمل بعذر أو بغَت عذر معقوؿ، أو  

 43.كثرة شكواه او إجازاهتا ورغباهتا يف االنصراؼ قبل اؼبواعيد اؼبقررة
رل، أف الدوؿ العربية يف قاعدة ىـر معدالت مشاركة القوى نبلحظ من خبلؿ الرسم البياين التا    

 .العاملة بالنسبة للمرأة
 .التقسيم االجتماعي الالمتكافئ للعمل بين الجنسين -2

  تحديد مفهوم التقسيم االجتماعي للعمل:  2-1
الدور االجتماعي على أنو ؾبموعة من األمباط الثقافية  Ralph Linton) ،ليـنتـُنيُعرؼ )       

اليت ترتبط دبركز معُت، وبذلك تتضمن االذباىات والقيم والسلوؾ اليت يفرضها اجملتمع على كل فرد وبتل 
يف تعريفو للدور  لنتنىذا اؼبركز. والدور االجتماعي ىو اعبانب الديناميكي للمركز. ولئن ضمن 

والقيم والسلوؾ، فإمبا أراد من وراء ذلك التأكيد أف ىذا التقسيم ليس ؾبرد توزيع االجتماعي االذباىات 
اعتباطي لؤلعماؿ واألدوار والواجبات، وإمبا ىو تعبَت عن رؤية اجتماعية كاملة، بناًء عليها يتم تقسيم 

      ماكن واألدوار والفضاءات. األ

ما يتم ضبل االعتقاد هبذه األدوار وسبريرىا وترسيخها يف اغبس العاـ اؼبشًتؾ، وعند عامة  وعادة      
يعكسو االذباه  وىذا ماالناس، إذل أف تظهر يف سلوكيات الناس وكأهنا عفوية وطبيعية وفوؽ اؼبساءلة. 

لمرأة ىو يف ىبص عمل اؼبرأة، حيث أكد معظمهم أف العمل اؼبناسب ل فيماالعاـ يف رؤى اؼببحوثُت 
ؾباؿ التعليم، وىم يدعموف آراءىم تلك بأف العمل يف التعليم هبعلها أقل ابتعادًا عن دورىا كأـ. فهو 
هبعل النساء أكثر قدرة على تدريس األوالد، باإلضافة إذل تربيتهم والعناية هبم. ىذا فضبل عن فًتات 

                                                           

 10:50، 05/12/2015. وزارة االقتصاد واؼبالية(، 2012اؼبالية لسنة  . ) اؼبغرب: مشروع قانوفميزانية النوع االجتماعيتقرير حوؿ ( 43
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اؼبنزؿ، كما يؤكد اؼببحوثُت من كبل اعبنسُت أنبية العطلة الطويلة نسبيًا اليت ذبعل اؼبرأة أقل انقطاعًا عن 
عدـ االختبلط الذي توفره مدارس لئلناث للمرأة اؼبعلمة، مث بالدرجة الثانية تًتكز آراء اؼببحوثُت على 
مهنيت الطب والتمريض. ومن البلفت للنظر أف ىذا اػبطاب يتطابق مع الواقع، حيث إف األرقاـ 

قيقة أف اؼبرأة، على الرغم من خروجها إذل العمل، قد التزمت واإلحصاءات تكشف بشكل جلي ح
 اػبط الرئيسي العاـ بتقسيم أدوار اجتماعية بشكل يعيدىا بطريقة أو بأخرى إذل مكانتها التقليدية. 

 آليات التمايز واالختالف: 2-2
 الفضاء األنثروبولوجي ودوره في صناعة المرأة: 2-2-1

بالفضاء األنثروبولوجي، كما دل ، (Mauss، موس)و ،(Durkheim، دوركايملقد أىتم )    
كيف أف دراسة الفضاء باؼبعٌت   دوركايميهتم بو أحد من السوسيولوجيُت أو األنثروبولوجيُت. فقد بُت 

األنثروبولوجي للكلمة، أو قل إف شئت اؼبورفولوجيا، أي توزيع البشر يف األرض وطريقة انتشارىم فيها، 
األخرى من اقتصاد أو ثقافة أو سياسة جملتمع معُت. ولقد فهم ىذا الدرس  ىي الركيزة يف فهم األبعاد

أف  موس يف الصحراء الباردة، حاوؿ (The Eskimo)موس فعمل بو. ففي حبث حوؿ األسكيمو 
يغَت من سلوؾ وحركات القبيلة كلها. لذلك كاف االستعمار يبدأ دائماً  "الفضاء" يوضح كيف أف تغيَت

إف يف هتدًن البيوت ىناؾ هتدًن للثقافة وللجسد ولئلنساف. إف العادل يبٍت الفضاء   بتهدًن البيوت، إذ
بالكيفية اليت يتم  بورديوفمن خبلؿ دراستو للمنزؿ القبائلي يذكر  بورديوكواقع ؾبنس، ىكذا يقوؿ 

النساء، فيها ىندسة الفضاء اؼبنزرل القبائلي، وكيف يعيد من خبلؿ طريقة تشكلو إنتاج األنوثة وصناعة 
إذ إف الشكل اؼبعماري للمنزؿ القبائلي قد روعي يف تصميمو مداخل وـبارج للمرأة تعزؽبا عن الرجاؿ، 
وربوؿ دوف االختبلط بُت اعبنسُت، وخاصة بُت اؼبرأة والضيوؼ الغرباء... يتم بناًء على وجهة نظر 

ػباصة واؼبخبأة، ال بل البلمرئية اؼبهيمنُت وتبعًا لرؤاىم، ويُعهد إليهن بكل األعماؿ اؼبنزلية، أي ا
واؼبخِجلة، يُبُت ذلك إمبا لُيبُت كيف أف ىذه الثنائيات يف التقسيم اعبنسي للفضاء تعمل كميثولوجيا 

. ىذا التقسيم السلطوي الًتاتيب للفضاء قد ينطبق "بالشريفة"تساىم يف تعميق اؽبوة اليت ظباىا بورديو 
حىت على مستوى مدينة أو قرية. وكذلك أيضًا على مستوى العبلقات الدولية، مثل عبلقات دوؿ 

ىذه الًتاتبية يف اؼبعمار، ويف طريقة استعماؿ اجملاؿ، ويف طريقة  يبكن رصدالشماؿ بدوؿ اعبنوب...إنو 
فضاء مولد للمعاين والدالالت. ولعلو من اؼبفيد أف  ... إذلو وإعطائو معٌتسبثلو وسبلكو واستنباطو وتأويل

الذي يهتم باالختبلفات الثقافية بُت  (Cultural Géographie)الثقافية نشَت إذل علم اعبغرافيا 
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اغبضارات اإلنسانية على سطح األرض، من خبلؿ تأثر الُبٌت...حيث إف اعبغرافيا الثقافية أخذت هتتم 
شاؼ مفاىيم ما بعد البنيوية من خطاب ونص وسبثبلت، وكذلك السياسات الثقافية للجندر باستك

ال بد من  ...كذلكواعبنسانية واللغة والعرؽ واألمة، على اعتبار أف ىذه اؼبفاىيم تتجلى يف الثقافة
 .اإلشارة إذل تطور ما بات يعرؼ بأنثروبولوجيا الفضاء

 نساء:رأس المال الثقافي في تمايز ال دور 2-2-2
يف أكثر من كتاب التقسيم البلمتكافئ والتوزيع غَت العادؿ للثقافة بُت الطبقات  بورديولقد بُت     

االجتماعية، مثلما ىو اغباؿ يف االقتصاد، حيث إف القوانُت اليت تتحكم يف االقتصاد ىي ذاهتا اليت 
إذل اؼباؿ،  اؼباؿ يذىب جدوى. إفتتحكم يف الثقافة. فقانوف الًتاكم لو يف الثقافة ما لو يف االقتصاد من 

والثقافة تذىب إذل الثقافة، ىذا يعٍت أف من كاف لو رأس ماؿ ثقايف، ىو وارث شرعي للثقافة ومالك ؽبا، 
أي أف الثقافة، من ىذا اؼبنطلق، ليست ثوبًا نستطيع أف نلبسو أو لبلعو مىت نشاء، وإمبا ىي وضعية 

نوار، وإمبا ىي سلطة وىيمنة ؼبن اجتماعية. وىي ال تعٍت التنوير فحسب، كما يدعيو فبلسفة األ
يبتلكها. إف الذي لو رأس ماؿ ثقايف ىو الفاعل يف الفضاء العاـ، حيث إنو ىو الذي يتكلم ويتكلم 
بقوة ليعرؼ نفسو ويعرؼ اآلخرين. فمرأة الطبقات الفقَتة اليت ال سبلك رأس ماؿ ثقايف ال تتكلم أبداً. 

ليها، وىي بالتارل متكلم فيها أكثر من كوهنا متكلمة، ع فهي تنظر إذل نفسها من خبلؿ نظرة اؼبهيمن
وىي معبورة خبطابات اؽبيمنة اليت تقـو بكتابة قوانينها على جسدىا وتعمل على صياغة ىويتها...فاؼبرأة 
اؼبثقفة تتميز يف درجة استدماجها ؼبفهـو اغبرية واالستقبللية الفردية، وحقها يف الكبلـ وصناعة العلم، 

شأف العاـ، أكثر من تلك اليت مازالت معبورة خبطابات اؽبيمنة وسجينة للحقيقة اليت يبنيها وتسيَت ال
 44اآلخروف

   التحديات التي تواجو المرأة في سوق العمل. -3
 الثقافية واالجتماعية: التحديات 3-1

األدوار اليت تقـو هبا اؼبرأة العربية، فهي طبقًا للمعايَت اغبديثة عليها أف تعمل خارج  ازدواجية -أ 
 اؼبنزؿ كما أهنا طبقاً للمعايَت التقليدية عليها أف تعمل داخل اؼبنزؿ.

التقاليد واألعراؼ السائدة يف الدوؿ العربية حيث تضع ىذه الدوؿ الكثَت من القيود على  -ب 
 ؼبنزؿ.ُمسانبة اؼبرأة خارج ا
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العائلة العربية عائلة أبوية ىرمية يقـو التمايز وتوزيع العمل فيها على أساس اعبنس، والعمر،  -ج 
 وذلك بتسلط الذكر على األنثى، والكبَت على الصغَت.

سيطرة النظاـ األبوي، جعل الرجل ىو "اؼبعيل" وأصبح أفراد العائلة "عيااًل" مهما كانت درجة  -د 
 ُمشاركتهم لو يف العمل.

لة وعيها بذاهتا، أو وعيها الزائف بذاهتا، فالتحدي ىنا ُمرتبط بِعدـ رؤية اؼبرأة إلنسانيتها ق -ه 
ووضِعها، وقد يرجع ىذا إذل اْنِغبلؽ اجملتمع الذي تعيش فيو، وؿبدودية الواِقعُت السياسي 

 45واالقتصادي اللذين تشارؾ فيِهما.

 وتتمثل فيما يلي:: التحديات االقتصادية والتنظيمية 3-2

نقص التدريب اؼبهٍت واالستيعاب األمثل لتكنولوجيا العصر، ولكن التدريب اؼبهٍت اؼبسموح بو  -أ 
للمرأة العربية ؿبصور يف مهن اػبياطة، والتعليم، والتمريض، والطباعة، وىي مهن تتماشى مع 

 أدوار اؼبرأة التقليدية بعد الزواج وإقباب األطفاؿ.
و داخل العائلة أبية العاملة، فإما أف تعمل داخل منزؽبا القهر االقتصادي يقع على اؼبرأة العر  -ب 

بدوف أجر، أو أف تعمل يف األعماؿ النسوية واػبدمية أو تعمل يف مستوى اإلدارة الوسطى 
 بعيدة عن اؼبناصب العليا وبعيدة عن اؼبشاركة يف ازباذ القرار.

 يتها االقتصادية للرجل.القهر االجتماعي يقع على اؼبرأة العربية العاملة ويرجع ذلك لتبع -ج 
ضعف دور اؼبرأة العربية يف قيادات النقابات واؼبنظمات وضعف اىتمامات قيادات النقابات  -د 

بأوضاعها، وحاجاهتا ألسباب من أنبها: سلبية اؼبرأة وترددىا يف التعبَت عن حاجاهتا واؼبطالبة 
اجتماعياً، ودل تعرب عن القاعدة دبعاعبتها، كما أف اغبركة النسائية العربية ارتبطت بشرائح معينة 

 العريضة للمرأة العربية.

دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية. ولقد  :يتأثر عمل اؼبرأة اإلداري بعوامل عدة منهاكــــــمـــــا       
حقوؽ اؼبرأة، وكرامتها، فهي األـ واألخت والزوجة واالبنة، ومن أوذل مسئولياهتا  الدين االسبلميحفظ 

ولقد   ية األطفاؿ، الًتبية الصاغبة، واليت تؤىلهم لبللبراط يف اجملتمع، وأف يكونوا أعضاء نافعُت بوترب
 .كانت مشاركة اؼبرأة يف البداية تنحصر على األعماؿ اليدوية، ومشاركة زوجها العمل يف اغبقوؿ الزراعية

ولكن مع تغَت األحواؿ االقتصادية، وزيادة أعباء اغبياة، ورغبة اؼبرأة يف أف تشعر بذاهتا وكينونتها، نزلت 
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سوؽ العمل، وبدأت العمل يف الًتبية والتعليم، والتمريض، وتنوعت الوظائف اليت شغلتها، وظلت بعض 
درات بدنية ال تتوفر يف اؼبرأة أو أنواع الوظائف حكراً على الرجل كما ألف مهامها ومسئولياهتا تتطلب ق

ألف اجملتمع وبد من اشًتاؾ اؼبرأة فيها يف بعض الوظائف وىناؾ وظائف تعاين من نظرة اجملتمع الدنيوية 
وىكذا أمست اؼبرأة تشارؾ الرجل يف سوؽ العمل، ولكن ظلت ىناؾ قيود يف طريق ...ؽبا كالتمريض

لعليا، وخاصة الوظائف القيادية. كما تعاين اؼبرأة اإلدارية من اؼبرأة على بعض أنواع الوظائف يف اؼبراتب ا
اؼبنافسة مع الرجل على اؼبراتب الوظيفية واليت ىناؾ صراع عليها ما بُت اعبنسُت، ويفضل منحها غالباً 

كما أف اؼبرأة اإلدارية ذبد عقبة يف االلتحاؽ بالربامج التدريبية وخاصة   .للرجل يف غالبية الدوؿ العربية
تلك اليت تكوف خارج مدينتها، نظراً ؼبسئولياهتا األسرية فبا يؤخر ترقيتها. وال تستفيد اؼبرأة من اإلنتدابات 

 .اليت تكوف خارج نطاؽ مدينتو لذات السبب
 وتعاين اؼبرأة من اؼبواصبلت خاصة لو دل توفر ؽبا جهة العمل نظاـ مواصبلت خاصة دبنسويب اؼبنظمة   
تضاعف معاناة اؼبرأة يف ظل غياب حضانة متميزة تابعة عبهة العمل، ألف ذلك اليت تعمل هبا، وت  

ينعكس سلبيًا على أداء اؼبرأة الوظيفي فإذا دل تطمئن على صغَتىا، ترتفع نسبة تغيبها عن العمل، أو 
 انقطاعها يف إجازة طويلة، والبفاض مستوى أدائها.

ووقفت عائقًا أماـ طموحاهتا وتقدمها الوظيفي، كما سبق. ىي عوامل أثرت على اؼبرأة اإلدارية، -
ويتطلب ذلك دراسة من قبل كل تنظيم للتعرؼ على أنواع الصعوبات اليت تصادؼ موظفيو وؿباولة 

 46.التغلب عليها بطرؽ وأساليب تنظيمية سليمة

 المرأة والمعلومات والتمكين. -4
نسبة مشاركة اؼبرأة يف شؤوف ؾبتمعها خبلؿ  مازاؿ وصوؿ اؼبرأة إذل السلطة ؿبدودا، فقد ارتفعت  

أهنا التزاؿ دوف اؼبستوى الذي هبب أف تصل إليو يف اجملالُت العاـ واػباص  السنوات األخَتة. إالّ 
  10و يف أفريقيا % 13يف الدوؿ اؼبتقدمة،% 18فمشاركة اؼبرأة يف اؼبناصب اإلدارية ال تكاد تصل إذل

النسب اؼبسجلة يف أفريقيا وآسيا على ضآلتها ىي ضعف األرقاـ اليت  إف .والباسيفيك يف آسيا %
سجلت خبلؿ السنوات العشرين اؼبنصرمة. وال تزاؿ مشاركة النساء يف أعلى مستويات ازباذ القرارات 

، سّجل وصوؿ 2000االقتصادية ضئيلة جدًا حىت يف الغرب. ونذكر على سبيل اؼبثاؿ أنو يف العاـ
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شركة عامة يف الواليات اؼبتحدة، وهبري تقسيم 1000ناصب اإلدارة التنفيذية يف أىمامرأتُت فقط إذل م
العمل يف العادل على أساس اعبنس، ويتكاثر وجود النساء يف مواقع األعماؿ اؼبكتبية البسيطة وقسم 

د اؼببيعات واػبدمات اؼبنزلية بينما يكثر الرجاؿ يف الصناعة والنقل، وتعمل النساء يف العادل كح
ساعة أكثر من الرجل أسبوعيا، إال أف عملهن غالبًا ما يكوف ؾبانيًا أو غَت ؿبتسب، أو 13وسطي

وتشغل النساء يف  % 40أو % 30 يتقاضُت ألجل العمل نفسو أجورًا تقل عن أجور الرجاؿ بنسبة
إلدارية من اؼبناصب ا %8فقط. من اؼبناصب اإلدارية رفيعة اؼبستوى، و %3نظاـ منظمة األمم اؼبتحدة

ظهر اغبكومات حىت اآلف أي ودل تُ  .من مناصب اػبدمة اؼبدنية الدنيا اؼبتخصصة % 42العليا، مقابل
دل تأت الفوارؽ اعبندرية نتيجة ظرؼ تارىبي معُت   .استعداد لتلبية حاجات النساء من التدريب اؼبهٍت

بل أتت نتيجة جملموعة من كالعادات االجتماعية أو الدين أو العبلقات االقتصادية أو القوانُت، 
اؼبسببات، وتدرؾ غالبية النساء تعقيدات النظاـ االجتماعي الذي وبرمهن ظلمًا من ربقيق أىدافهن يف 

من ىذا النظاـ، وتعترب النساء حاليًا أف اؼبشاكل اليت  اغبياة كما وتعي النساء أيضا أهنن يشكلن جزءً 
اؿ بل تتعداىا إذل كيفية اؼبسانبة وإعادة بناء نظاـ يواجهنها ال تقتصر على كيفية التعامل مع الرج

اجتماعي وقع ضحيتو الرجاؿ والنساء معاً، ويزداد الضغط على النساء يف القرف الواحد والعشرين حيث 
يقع على عاتقهن ربديد شكل اغبياة اعبيدة واإلنسانية، والعمل على ربقيقها من خبلؿ مشاركتهن 

د، ونعرؼ أنو يف بعض اجملتمعات، كالدوؿ االسكندنافية مثبًل حيث الفاعلة يف عادل متكامل ومعق
تتواجد النساء بأعداد كبَتة على الساحة السياسية، أصبحت العبلقات اعبندرية وبشكل عاـ العبلقات 
االجتماعية أكثر عداًل ومساواة، وعلى النساء يف صبيع أقطار العادل اؼبشاركة بصورة أكرب يف قضايا 

 47.ػباصة هبدؼ أداء دورىن على أكمل وجو، وىذا الواقع يًتجم بتمكُت النساءؾبتمعاهتن ا
 اتفاق دولي رسمي يقر حاجة النساء إلى التمكين : 
ىنالك اآلف إصباع دورل رظبي حوؿ اغباجة إذل سبكُت النساء وىذا اإلصباع الذي أفرزه اؼبؤسبر الرابع    

ينعكس بوضوح يف مسودة عمل اؼبؤسبر،  1995عاـ للنساء الذي نظمتو األمم اؼبتحدة يف بيجُت 
إف أرضية العمل ىي جدوؿ زمٍت لتمكُت اؼبرأة وهتدؼ إذل إلغاء  :وتنص وثيقة مؤسبر بيجُت على ما يلي

اؼبعيقات القائمة أماـ مشاركة النساء الفّعالة يف صبيع ؾباالت اغبياة اػباصة والعامة من خبلؿ اؼبشاركة 
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صناعة القرارات االقتصادية والثقافية والسياسية، ومفاد ىذا أف مبدأ مشاركة  اؼبتساوية والكاملة يف
السلطة واؼبسؤولية هبب أف يتحقق بُت الرجل واؼبرأة يف اؼبنزؿ ومركز العمل وعلى نطاؽ أمشل يف اجملتمع 

لتحقيق الوطٍت والدورل، وتشكل اؼبساواة بُت الرجاؿ والنساء حقًا من حقوؽ اإلنساف وشرطًا أساسيًا 
العدالة االجتماعية، ومطلبًا حيويًا لتحقيق اؼبساواة والتنمية والسبلـ، وتشكل الشراكات اؼبعّدلة واؼبرتكزة 
على اؼبساواة بُت الرجاؿ والنساء إحدى شروط التنمية اؼبستدامة اؼبتمحورة حوؿ العنصر البشري، 

ى حبيث يتمكن الرجاؿ والنساء من العمل وبالتارل فإف االلتزاـ الدائم والطويل اؼبدى يكتسب أنبية كرب 
سويًا لتحقيق مصاغبهم ومصاحل أوالدىم وؾبتمعاهتم، وأيضًا ؼبواجهة ربديات القرف الواحد والعشرين، 
وتركز خطة العمل اؼبنبثقة عن مؤسبر بيجُت على أف للنساء نبوماً مشًتكة من اؼبمكن ـباطبتها من خبلؿ 

ل ربقيق ىدؼ اؼبساواة اعبندرية يف أقطار العادل، وربًـت اػبطة وتقّدر التعاوف والشراكة مع الرجاؿ ألج
التنوع اؽبائل يف أوضاع النساء، وتقّر بأف بعض الفئات تواجو أنواعًا ؿبددة من العراقيل تعيق عملية 
 سبكينهن... وجعلت تػػقػنػيات اؼبعلومات التواصل العاؼبي بسهولة التحادث ؿبلياً، فبا أرغم اغبكومات

وترتبط ىذه األخَتة  .والشركات على إعادة النظر يف توجهاهتا حبيث تتوافق ومتطلبات التنافسية العاؼبية
دبتطلبات العدالة احمللية لتشكل نقاط ضغط على الدوؿ األعضاء ؽبا، ىذا النظاـ اعبديد والذي يطلق 

لتأكد حاليًا عّما إذا كاف عليو اسم العوؼبة، قد أفرز شكبل جديدا من العبلقات والسلطات، ويصعب ا
وحيث أف تقنيات اؼبعلومات اغبديثة تًتافق وخصائص .الوضع الراىن وبمل للبشرية الويبلت أو البشائر..

سبكينيو، فإف القرف الواحد والعشرين سوؼ يقدـ للنساء فرصًا جديدة شرط أف تكن على استعداد 
ة البشرية أي اعتبار وال تليب بالتارل اغباجات اإلنسانية لبلستفادة منها...فالتقنيات اعبديدة ال تعَت اؼبعانا

إال يف حاؿ طّوعناىا وسّخرناىا ؽبذه الغاية، وحيث أف تقنيات اؼبعلومات توّلد السلطة فإهنا بطبيعتها 
 معادية للضعف البشري.

 .سبل النهوض بالمرأة اإلدارية -5
اؼبرأة اإلدارية حباجة إذل أف تنظم مسؤولياهتا وواجباهتا، الوظيفية واألسرية، وأف ربدد لكل منها الوقت     

واعبهد اؼبناسب ألدائها، فإف تقسيم تلك اؼبهاـ وتوزيعها على ساعات اليـو سيمكن اؼبرأة من القياـ 
فقدرة اؼبرأة اإلدارية على  .الوظيفةبوظيفتها بكفاءة، وسيقلل ذلك من توترىا وقلقها ووبد من تغيبها عن 
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تدريب ذاهتا على تنظيم واجباهتا ومسئولياهتا، سينعكس إهبابيًا على أسلوب تفكَتىا حيث سيكوف 
 48أدائها منظماً ودقيقا.

اؼبعرفة باإلدارة، واؼبهارة يف  :إف سبيز اؼبرأة العربية يف اإلدارة يتطلب تفاعل ثبلثة عناصر رئيسة ىي   
وىذا يفرض على اؼبرأة أف زبلو إذل ذاهتا وتصمم على تغيَت وتطوير أدائها اإلداري، مث ز. اغبوافاإلدارة و 

 :اتباع اػبطوات اإلجرائية اليت ستمكنها من الرقي بأدائها الوظيفي، واليت يبكن تلخيصها فيما يلي
 هارات الضرورية لقيامهنإف التدريب أثناء اػبدمة للقيادات اإلدارية النسائية يبكنهن من اكتساب اؼب   

والبد أف يأخذ بعُت  ،بأعباء أعماؽبن الوظيفية إذا صبعت تلك الربامج ما بُت اعبانب النظري والتطبيقي
 :االعتبار ما يلي

البد أف تعتمد الربامج التدريبية على إكساب اؼبعرفة واؼبهارات للمرأة يف اإلدارة والتأثَت اإلهبايب يف  .1
 :تحقيق ذلك البد من أف تركز الربامج التدريبية على أربعة عناصر وىيالسلوؾ واالذباىات، ول

 .اؼبهاـ التفصيلية للمرأة اإلدارية -أ 
 .التطلعات اؼبستقبلية اؼبتوقعة من اؼبرأة اإلدارية -ب 
 .التطلعات واالىتمامات الشخصية اغبالية واؼبستقبلية -ج 
 .التطلعات واالىتمامات الوظيفية اغبالية واؼبستقبلية -د 

 :اؼبواصفات اليت سبكن الربامج التدريبية من ربقيق نتائج فعالة، يبكن تلخيصها فيما يلي  .2
 .تكوف ذات أىداؼ واضحة قابلة للقياس -أ 
 .التغذية الراجعة من البيئة احمليطة وواقع اؼبهاـ اإلدارية -ب 
 .الًتابط واالنسجاـ بُت وحدات الربنامج التدرييب -ج 
 .رضا اؼبشاركُت -د 
ربرص الربامج على تزويد اؼبتدربة دبستوى جيد من اؼبهارات اليت يتم تدريبها عليها أثناء  أف -ه 

الربنامج، وعدـ االكتفاء بالتعلم اؼبعريف، كما أف بعض الربامج التدريبية تنطلق من الواقع اغبارل 
  .للتنبؤ باؼبستقبل وقد ال يكوف الواقع مقياساً سليماً لذلك

 49 .قنية اغبديثة اليت سبكن من التدريب عن بعداستخداـ األساليب الت -و 

                                                           

48) Ronnie Heisenberg , Kate Kelly, Organise Your self, U.K,Judy Piatkus Limited,1997, 

pp.5-8. 
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  اؼبرأة القيادية البد أف تقف على أسباب قياـ اؼبوظفُت الذين تشرؼ عليهم باؼبهاـ اؼبطلوبة، وماىي
طموحاهتم مث أثر أداء إدارهتا على البيئة احمليطة واؼبتعاملة معها، وىذا يتطلب العمل كفريق واحد 

. حيث أوصى مؤسبر اإلدارة الًتبوية واؼبتطلبات اؼبستقبلية بأف تكوف يشًتؾ يف قيم تنظيمية واحدة
  .اإلدارة مشاركة تبٌت على العمل اعبماعي

  ،إف بناء فريق عمل تعاوين حباجة إذل تكتيك دقيق، يقـو على ربديد قدرات اؼبوظف يف الفريق
اسبة لكل فرد يف فريق والتعرؼ على أىدافو وتطلعاتو، حىت يتمكن من تصميم أساليب األداء اؼبن

 العمل.
 أف سبنح اؼبرأة اإلدارية الثقة من قبل رؤسائها يف ؾباؽبا الوظيفي. 
 .التطوير اؼبستمر ألداء اؼبرأة اإلداري  
 أف يقـو اإلعبلـ دبختلف أدواتو بتوعية اجملتمع بأنبية عمل اؼبرأة اإلداري وحبقيقة قدراهتا الوظيفية. 
 قيقو عن طريق تقوًن األداء اغبارل للمرأة اإلدارية، ووضع تصور ؼبا ربديد مستوى األداء اؼبطلوب رب

 .تسعى إليو
 احتواء تقارير األداء على فقرة توضح مواطن القوة والضعف لدى كل فرد، وفقرة أخرى لؤلعماؿ 

 .اؼبتميزة للموظف
  .تعدد مباذج تقوًن األداء دبا يتفق مع طبيعة األعماؿ اؼبنفذة ونوعها 
 اؼبرأة اإلدارية يف أساليب صبع اؼبعلومات وربديثها ألهنا األساس الزباذ أي قرار إداري تعزيز قدرات 

 .50سليم واتباع األساليب العلمية اغبديثة يف ازباذ القرارات اإلدارية
  أف تكوف اؼبرأة قادرة على تنفيذ إدارة اعبودة الشاملة يف قسمها واليت هتدؼ إذل التميز يف األداء عن

مواىب اؼبوظفُت ومهارهتم لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة مع عدـ إغفاؿ احتياجات سوؽ  طريق توظيف
 .العمل

 :التعاوف، والتنافس، وذبنب  مواجهة الصراعات يف اإلدارة عن طريق اتباع أحد األساليب التالية وىي
 .اإلغفاؿ

                                                                                                                                                                      

، 2، مج1 ع ،الًتبية ،ثقافة اعبودة يف الفكر اإلداري الًتبوي الياباين، وامكانية االستفادة منها يف مصر السيد محمد ناس،، أحمد الشافعي (49

 .59ص ،(2000 )فرباير

معهد ، مقارنة للنماذج والتقارير اؼبستخدمة يف اؼبملكة العربية السعودية وصبهورية مصر العربيةتقوًن األداء الوظيفي، دراسة ، محمد ماىر الصواف (50
 .58، ص76 ، عاإلدارة العامة
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  إف تطبيق اؼبرأة العربية إلدارة اعبودة يف عملها يتطلب منها أف تكوف مقتنعة بأنبية التغيَت يف األداء
ويرتكز ، 51كبو األفضل وقادرة على خلق عبلقات وظيفية بُت العاملُت يكوف أفرادىا منتمُت ؽبا

  .على الثقة اؼبتبادلة والصراحة
  ،ترتفع فعالية األداء للقيادة اإلدارية النسائية مع التدريب الذي يركز على اعبوانب اإلدارية اؼبعرفية

 واؼبهارة التطبيقية.
  قدرة اؼبرأة على التقوًن اؼبوضوعي والقياـ بالنقد البناء لصاحل ربقيق أىداؼ إدارهتا وفق خطوات

 .إجرائية علمية واضحة ودقيقة
 ارية قادرة على تفويض بعض اؼبهاـ لآلخرين بشرط أف يكوف التفويض وفق أف تكوف اؼبرأة اإلد

 خطوات إجرائية واضحة سبكن من عملية اؼبتابعة وتقوًن األداء وفق معايَت موضوعية دقيقة.
  القدرة على ربديد عناصر القوة والضعف يف اإلمكانات اؼبتاحة بإداراهتا ووضع اػبطط اؼبستقبلية يف

  ضوئها.
  والتغيَت اؼبستمر للربامج التدريبية اإلدارية القيادية هبدؼ جعلها تواكب التطورات التطوير

 .التكنولوجية واإلدارية اغبديثة
  االنفجار اؼبعريف والتقدـ التكنولوجي أثر على اإلدارة حيث ظهرت أدوار ومسئوليات واذباىات

ذلك يفرض على اؼبرأة  وفبارسات وتطبيقات وحل مشكبلت بأساليب ـبتلفة متنوعة متطورة كل
 .اإلدارية أساليب أداء متنوعة ترتكز على أسس التفكَت العلمي اؼبوضوعي

  إف اؼبرأة يف اإلدارة تقف أماـ ؾبموعة من اؼبهاـ التسويقية واؼبالية والتنظيمية الصعبة اؼبرتبطة بكيفية
يز على تنمية الوالء إعداد إدارهتا ؼبواجهة التحديات البيئية اعبديدة وذلك يتطلب منها الًتك

 52التنظيمي للمرؤوسُت وزيادة الرضا الوظيفي وغرس مفهـو طرؽ العمل لدى العاملُت. 
  القياـ حبمبلت توعية إعبلمية ـبططة تنموية للمسانبة يف التقبل االجتماعي ؼبشاركة اؼبرأة يف سوؽ

 .العمل واجملاالت اليت يبكن أف تساىم هبا
  وتقدًن خدمات استشارية ؽبا بإشراؼ ىيئات نسائية للتوفيق بُت إنشاء مكاتب لتوظيف اؼبرأة

 .اؼبؤىبلت النسوية اؼبتوفرة وحاجات سوؽ العمل

                                                           

51) Donna Brooks and Lynn Brooks, Seven Secrets of Successful Women,U.S.A,McGraw-
Hill,1997, pp. 7-9. 

 .20 (، ص1999 )مايو 6 ، مج2 ، عالعربية للعلـو اإلدارية دراسة ميدانية، :العاملُتربليل تأثَت القيادة يف تنمية ، عادل محمد زايد (52
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  تنظيم الندوات واؼبؤسبرات من قبل اعبامعات واؼبعاىد النسوية ؼبناقشة واقع اؼبرأة العاملة وسبل
 .االرتقاء بأدائها

 استخداـ اللغات األجنبية،  :ؼبهارات األساسية وىيإف اؼبرأة يف اإلدارة حباجة إذل التسليم ببعض ا(
والتدبر والتبصر، واؼبعرفة باألنظمة والقوانُت واللوائح اػباصة دبنظمتها، ودبن تتعامل معهم، والتعرؼ 

 بأنظمة وإجراءات العمل، ومهارات التفاوض واالتصاؿ، ومهارة قيادة فريق العمل...(
 اري ومتطلبات أسرهتا وؾبتمعها، وذلك عن طريق تدريب ذاهتا خلق التوازف ما بُت عمل اؼبرأة اإلد

على تنظيم وقتها وتقسيمو ما بُت أعباء الوظيفة واألعباء األسرية واغبياة االجتماعية حبيث ال تطغى 
 .مسؤوليات أحداىا على األخرى

 ادر على ربقيق إف اؼبرأة اإلدارية ىي اليت تكوف عملية وقادرة على بناء فريق عمل مبدع يف أدائو، ق 
 أىداؼ اؼبنظمة اليت يعمل هبا، ويقـو دبهاـ اؼبسؤوليات اؼبفوضة إليو بفعالية. 
  إف اؼبرأة اإلدارية البد أف تتصف ببعض الصفات مثل: الشجاعة والقدرة على تطبيق األساليب

ة على اإلدارية اغبديثة، والتواضع، وحب اآلخرين والثقة بالنفس، وتقبل النقاش اؼبوضوعي، القدر 
 53.اؼبواجهة، والصراحة والعدالة يف توزيع األعماؿ، اللباقة وحسن تقدير جهود اآلخرين

كما ننبو اذل أف زيادة اؼبتخرجات من اعبامعات دل يتوافق مع عدد النساء يف الكوادر اإلدارية     
 .حيث نرى تدين اؼبؤىبلت التعليمية يف صفوؼ الكوادر اإلدارية

 

 

                                                           

، حبث مقدـ إذل: اؼبؤسبر العريب الثاين يف اإلدارة: القيادة اإلبداعية يف هبا واقع اؼبرأة العربية يف اإلدارة وسبل النهوض. سهام محمد صالح كعكي (53
 54.ص .ـ، القاىرة2001نوفمرب 8-6التحديات اؼبعاصرة لئلدارة العربية، مواجهة 
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 د:ـــــيـــــهـــــمـــــــــت
وبفعل تعترب اإلدارة اضتقل الذي دتارس فيو ؼتتلف العالقات االجتماعية، القانونية، االقتصادية...اْب،    

 أكفاء يشرفوف عليها من  وتتطلب مسَتيناليت عرفتها اظتؤسسة أصبحت اإلدارة تتميز بالتعقيد  التطورات
 التنافسية.  وحتقيق اظتيزة والكفاءة اإلداريةأجل حتقيق الفعالية التنظيمية 

 ام لإلدارةـــــل عـــــدخــــم أواًل:
 .تعريف اإلدارة  -1

حتقيق  والتشغيل ومن ٍباإلدارة من فعل أدار مبعٌت حرؾ، أي احتوى على اضتركة لغة:   1-1
 1النتيجة.

 عرفت اإلدارة ُب القرف اظتاضي عدة تعاريف منها مثال: اصطالحا: 1-2
"تشمل اإلدارة كل الواجبات والوظائف اليت تتعلق بإنشاء اظتؤسسة من حيث دتويلها، ووضع كل   

العاـ للتنظيم الذي ستعمل فيو  ورسم الشكلسياساهتا الرئيسية، وتوفَت كل اظتعدات الالزمة الضرورية، 
 .2"الرئيسيُت الرؤساءواختيار اظتؤسسة 

جهود عدد من األفراد من  والتعاوف بُت"ذلك النشاط الذي يهدؼ إٔب حتقيق نوع من التنسيق  وىي
  .3أجل حتقيق ىدؼ عاـ"

حوؿ  واظتبادئ واضتقائق اظتًتاكمةنتكن تعريف علم اإلدارة بأنو غتموعة النظريات اإلدارة كعلم:  1-3
 القرارات.  وأساليب اختاذ ومبادئ اإلدارةارة، موضوع اإلدارة، الذي يتضمن عناصر اإلد

اليت ًب التوصل  وحقائق ومبادئ وقواعد والنظريات العلميةفاإلدارة كالعلـو األخرى مبنية على أسس   
 .4اليها من خالؿ استخداـ اظتنهج العلمي ُب البحث

أبو اإلدارة العلمية بأهنا:  (Frederick Winslow Taylor، فريدريك تايلور)ويعرفها   
"اظتعرفة الدقيقة ظتا تريد من الرجاؿ أف يعملوه ٍب التأكد من أهنم يقوموف بعملو بأحسن طريقة 

 ".وأرخصها

                                                           

 .22ص ،(2002)مصر: طيبة للنشر،  اظتنظمات العامة البناء، العمليات، النمط اإلداري، محمد حافظ حجازي (1
 .227ص ،(. ت: دار احملمدية العامة، د)اصتزائروتسيَتىا موقعها ُب االقتصاد، وظائفها : اظتؤسسة االقتصادية ناصر دادي عدون، (2
 .121 ص ،(2013)اصتزائر: دار ىومة،  أساسيات ُب إدارة اظتؤسسات يوسف مسعداوي، (3
 .121اظترجع نفسو، ص  (4
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الذي يعترب األب اضتقيقي لإلدارة اضتديثة فعرفها ُب كتابو  (Henri Fayol، هنري فايول)أما   
وأف  وأف ختططقائال: "أف تقـو باإلدارة معناه أف تتنبأ  1949ُب سنة  والصناعية الصادراإلدارة العامة 

 .5"  وأف تراقب وأف تنسقاألوامر  وأف تصدر تنظم

 نتكن تلخيصها ُب النقاط التالية:  أهمية اإلدارة:  -2
وبالتإب تعمل اإلدارة على حتسُت أداء األفراد العاملُت ُب اظتؤسسات،  على مستوى األفراد: 2-1

 .واظتعيشيةأوضاعهم االقتصادية  حتسُت
تؤدي اظتمارسات اإلدارية الصحيحة إٔب حتقيق أىداؼ ىذه  على مستوى المؤسسات: 2-2

القطاع اطتاص(، أـ غَت رحبية )للمؤسسات  مؤسسات)رحبية اظتؤسسات، سواء أكانت أىدافا 
 (.واألىليةاضتكومية 

يمة االقتصادية ُب البلد من خالؿ اإلدارة السليمة تعمل على زيادة القعلى مستوى المجتمع:  2-3
 وبالتإب التقدـ، ؽتا يؤدي إٔب حتسُت مستوى اظتعيشة ُب البلد واظتؤسساتحتسُت انتاجية األفراد 

 . واالجتماعياالقتصادي 

 ات اإلدارة:ــــــويـــتـــســـم -3
يعد ىذا النوع قمة اظتستوى اإلداري ُب التنظيم، حيث تًتكز فيو رتيع  اإلدارة العليا: 3-1

 ، كما دتارس فيو أىم الوظائف اإلدارية.والصالحياتالسلطات 
ويضم ، واإلدارة التنفيذيةيعد ىذا اظتستوى حلقة الوصل بُت اإلدارة العليا  اإلدارة الوسطى: 3-2

 .ومساعديهماظتستوى مديري اإلدارات  ىذا
واإلشراقية التنفيذية  ويشمل الوظائفيعد ىذا اظتستوى قاعدة اعتـر اإلداري، اإلدارة التنفيذية:  3-3

 .6الفرعية ومديري اإلداراتاألقساـ  ويضم رؤساءاصتهاز اإلداري،  ُب

 قسمها ىنري فايوؿ إٔب ستسة وظائف ىي: عمليات اإلدارة:   -4
لعمل األشياء بطريقة منظمة للتفكَت  ذىٍتوتصرؼ بأنو "عملية ذكية  (أوروؾ)يعرفو  التخطيط: 4-1

وأدوات ما كتب عملو،  وفيو لتددضوء اضتقائق بدال من التخمُت"  والعمل ُبقبل العمل، 
 األىداؼ األساسية. وكذلك حتديدعلى أمر التنفيذ  واألفراد القائمُت التنفيذ

                                                           

 .122، صاظترجع نفسو (5
 .124 -123صص ، مرجع سبق ذكره، يوسف مسعداوي (6
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واسناىا ات سليمة عالق وترتيبها ُب ومهمات ووظائفالعمل إٔب عناصر  وىو تقسيم التنظيم: 4-2
بتنفيذ سياسات اظتنظمة، فالتنظيم نتثل اإلطار الذي يتم  وسلطات تسمحأفراد مبسؤوليات  إٔب

 مبوجبو ترتيب جهود رتاعة من األفراد لتحقيق األىداؼ. 
، )العليااصتهود ُب جو من التفاىم اظتشًتؾ بُت ؼتتلف اظتستويات اإلدارية  وىو توحيد التنسيق: 4-3

 نفيذية( من القاعدة إٔب األعلى مبا لتقق أىداؼ اظتؤسسة.الوسطى أو الت
العمل أو األعماؿ اليت ًب حتديدىا لتحقيق األىداؼ،  وحفزىم ألداءاألفراد  وىو توجيو التوجيه: 4-4

، مع خلق جو مناسب للعمل وأسلوب التحفيزطريق اختيار أسلوب القيادة اظتالئم  وذلك عن
 فعاؿ وصوال لتحقيق األىداؼ. وحتقيق اتصاؿاظتعنوية،  ورفع الروح

 . 7من دقة تنفيذ اطتطط عن طريق مقارنة األداء الفعلي باظتعايَت اظتوضوعية وتعٍت التأكد الرقابة: 4-5

 ات اإلدارة.ـــريــــظـــن ثانياً:
 الكالسيكية. ارسالمد -1
التنظيم العلمي للعمل ُب  وتطورت نظريةنشأت  :(لتايلور)نظرية التنظيم العلمي للعمل  1-1

اظتنظر األساسي عتا. حيث تعترب الثورة فريدريك ونسلو تايلور( ) واليت يعتربالواليات اظتتحدة األمريكية 
إلكتاد السبل الكفيلة  والتنظيم واضتاجة اظتاسة الصناعية احملرؾ األساسي لإلبداع ُب غتاؿ علـو اإلدارة

اظتهارات  وذلك بتوفَتسمح بتحقيق مستويات أداء عالية. بتحقيق تنظيم فعاؿ للنشاط الصناعي ي
أساليب تنظيم  باعتماد-الصناعيُتلدى طبقة اظتالؾ  وغَت اظتتوفرة-النهضةعتذه  والسلوكيات اظتوازية
أف العاملُت ال  تايلور وقد الحظعلى حتسُت انتاجيتهم.  ومتطلبات العماؿ وال تشجعتقليدية ال تتوافق 

اـتفاض انتاجية  ومن ٍباإلنتاج،  واعتالك ُبم ؽتا أدى إٔب زيادة نسبة التالف جهدى يبذلوف أقصى
 العامل.

، فقاـ بإعادة تصميم العمل من خالؿ نظاـ جديد والعائدحاوؿ تايلور إكتاد عالقة بُت االنتاجية    
لألجور على أساس الكمية اظتنتجة بدال من النظاـ الزمٍت، حيث يكوف ىناؾ توافق بُت أجر العماؿ 

                                                           

 -32صص (، 2013،والتوزيع؛ مصر: دار الفجر للنشر 1)ط : مدخل سوسيولوجيالفعالية اإلدارية ُب اظتؤسسة، ، وآخرونسالطنية بلقاسم (7
33. 
   كعامل   اُب مدينة فيالدلفيا من عائلة غنية، وقد عاىن من ضعف النظر ؽتا منعو من الدراسة، وقد بد (1915-1856)تايلور فريديريك ولد

 ، كتاباً حوؿ التسيَت العلمي. 1911سنة  أصدربسيط ُب مصنع لينتقل مبثابرتو إٔب رئيس العماؿ ليصبح مهندساً، ٍب مستشاراً ُب التنظيم الحقاً، 
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على ضرورة حتسن ظروؼ العمل اظتادية )اإلنارة  (تايلور))األجر بالقطعة(. كما أكد  ومستوى االنتاجية
لعامل لضماف زيادة انتاجيتو.كما ركز تايلور على مفهـو العمل اليت يعمل فيها ا ...(والتهوية

، حيث افًتض أف زيادة كفاءة العامل تتحقق من خالؿ تفتيت الوظيفة الواحدة إٔب غتموعة والتخصص
 من الوظائف. كما قسم اضتركة إٔب قسمُت: ضرورية، غَت ضرورية.

 علمي للعمل:إٔب غتموعة من اظتبادئ للتنظيم ال (تايلور)وقد توصل   
 علم جديد قائم بذاتو، تستبدؿ هبا األساليب الفردية. ونقلها إٔب وتصنيف وحتليل اظتعرفةرتع  -أ 
مبا يسمح من اكتسابو اظتهارات اليت يكوف عتا األثر اإلكتايب على  والتدريب للعاملاالختيار العلمي  -ب 

 زيادة اإلنتاجية.
 .واإلدارةتكوين روح التعاوف الوثيق بُت العامل  -ج 
 .واظتديرينيكوف العبء األكرب على اإلدارة  والعامل حبيثتقسيم العمل بُت اإلدارة  -د 

 وكاف من رأي تايلور أف ىناؾ عدة وظائف جديدة للمديرين ىي:
برنامج تفصيلي لتوصيف الوظائف، ويتم فيو وصف عاـ لكل وظيفة تقسيم العمل على أساس  -أ 

يفة، وتنميط التصرفات وحتديد الظروؼ اظتالئمة ويتضمن ىذا الوصف قواعد وإجراءات اضتركة والوظ
 .8لألداء

 .والزمندراسة اضتركة  -ب 
 الًتكيز على اضتوافز. -ج 
 بالطرؽ العلمية ليسمح للعامل بالوصوؿ إٔب أعلى مستويات اإلنتاجية. والتدريب يكوفاالختيار  -د 

 :االنتقادات التي وجهت للنظرية 
اليت قاـ تايلور إال أهنا قوبلت بالرفض من قبل بالرغم من النجاحات اليت حققتها الدراسات     

آلة بيولوجية تسعى إٔب تعظيم  النقابات بالرفض حبكم االستنتاجات اليت أظهرت أف العامل ما ىو إالّ 
العائد االقتصادي، ىذا ما أدى إٔب اضطرابات عمالية ُب الواليات اظتتحدة األمريكية، ودفعت 

فكاف رده كما يلي: "إف اإلدارة العلمية ليست كما تعتقدوف أهنا بالكونغرس األمريكي إٔب استجوابو 
لتحقيق االنتاجية. إف اإلدارة العلمية حبق ػتققة للثورة الفكرية  وليست اخًتاعابتكار لتحقيق الكفاءة، 

. إهنا نظاـ لزيادة والعاملتوزيع الفائض بُت صاحب العمل  وليست ُبعن طريق ازدياد اإلنتاجية 
                                                           

 . 63(، ص2008)األردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  نظريات ومفاىيم :اضتديثةاإلدارة ، بشير العالق (8
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، وىي نظاـ عقلي إلحالؿ اظتدخل العلمي بدال من اضتكمة والعاملُتالفائض بالتعاوف ما بُت اإلدارة 
 الفردية.

 (:1925-1841التنظيم اإلداري لهنري فايول) 1-2
علماء أوربا ُب علم  ومن أشهر، ومن مؤسسيهامن رواد اظتدرسة الكالسيكية  هنري فايول(يعد )   

كمهندس إلحدى الشركات   وًب توظيفوُب مدينة اسطنبوؿ  1841ي ولد سنةاإلدارة، فهو مهندس فرنس
من أقوى  1918وشك اإلفالس فاىتم بإدارة اظتؤسسات، فأصبحت عند تقاعده سنة  وىي على

 شركات التعدين ُب فرنسا.
 .الرشاد اإلداري عند هنري فايول 1-2-1
بوصف اظتمارسات اإلدارية  اىتموقد مفهـو اإلدارة  ،"أب التسييرـ: "بتناوؿ ىنري الذي لقب    

". والرقابةاألساسية للمدير "التخطيط، التنظيم، القيادة، التنسيق،  وحدد الوظائفالناجحة للمديرين، 
 إليها ُب ػتور وظائف اإلدارة. وأف تعرضنا واليت سبق

 كما قسم العمليات ُب اظتؤسسات إٔب ست غتموعات:
 .والصناعةكاإلنتاج   الوظيفة التقنية: -أ 
 .والبيع: كالشراء الوظيفة التجارية -ب 
 رؤوس األمواؿ لالستثمار. والبحث عناالستخداـ األمثل للموارد اظتالية  الوظيفة المالية: -ج 
 .والسجالت واالحصاءتتعلق بالتكاليف  الوظيفة المحاسبية: -د 
 .واألفراد: زتاية اظتمتلكات الوظيفة األمنية -ه 
 .9والتنسيق والرقابة والتوجيووالتنظيم  وتشمل التخطيطالوظيفة اإلدارية:  -و 
 مبادئ التنظيم عند فايول:  1-2-2

تقسيم العمل إٔب وظائف على أف يتؤب كل فرد وظيفة ػتددة حسب  تقسيم العمل: -أ 
 ختصصو.

السلطة: حق إصدار األوامر، أما اظتسؤولية فهي حتمل نتائج القرارات  :والمسؤوليةالسلطة  -ب 
 اظتتخذة من طرؼ صاحب السلطة.

                                                           

 .41-40ص ص  ،(2010، والتوزيع)اصتزائر: دار العلـو للنشر   اإلدارة العامة ومبادئ علمأسس : اظتدخل إٔب العلـو اإلدارية محمود شحماط، (9



 الفصل الرابع: نظريات اإلدارة وتطور اإلدارة الجزائرية
 

 112 

تسليط  ولذلك فإفف توحد جهود عامليها، أاظتنظمة الناجحة ىي اليت تستطيع  االنضباط: -ج 
 العقوبات للمخالفُت أمرا ضروريا.

 وامره من شخص واحد وىو مسؤولو اظتباشر.أاظتوظف يتلقى  وحدة األمر: -د 
 (.ورئيس واحدلكل غتموعة من النشطة نفس اعتدؼ )خطة واحدة  وحدة التوجيه: -ه 
إذا تعارضت اظتصلحة الشخصية للعامل  على المصلحة الخاصة: أولوية المصلحة العامة -و 

 مع اظتصلحة العامة فيجب تفضيل اظتصلحة العامة.
حتقيق أقصر حد ؽتكن من  وقادرة علىكتب أف تكوف اظتكافأة عادلة  :والتعويضالمكافأة  -ز 

 الرضى.
تركيز سلطة اختاذ القرار ُب يد شخص واحد، أي تركزىا ُب اظتستويات العليا  مركزية السلطة: -ح 

 لإلدارة.
 توزع السلطة بُت اظتستويات اإلدارية اظتختلفة كل حسب اختصاصو. تدرج السلطة: -ط 
 اليت حتكم العمل. والقوانُت والقواعدكتب على األفراد داخل اظتنظمة احًتاـ النظاـ  النظام: -ي 
 .والقوانُت نفسهالى كل العاملُت اللوائح تطبق ع المساواة: -ك 
 كتب على اظتنظمة االحتفاظ بالعاملُت الكفاء. استقرار العمال: -ل 
 .والتجديد واالبتكارالبد من التشجيع على االبداع  روح المبادرة: -م 
 .10بُت العاملُت وروح الفريقكتب على اإلدارة أف تنمي روح التعاوف  تنمية روح الجماعة: -ن 
  فايول:تقييم آراء  

واضح من طروحات فايوؿ أنو يؤمن إنتانا راسخا بعمومية مبادئ اإلدارة، وأشهر ما نتيز فايوؿ ىو   
مقدرتو الفائقة على حصر األفكار اإلدارية وحتليلها. وركز فايوؿ على اإلدارة كنظرية نتكن للشخص أف 

فكرة التنظيم الوظيفي اليت جاء هبا يتعلمها ُب اظتدارس واصتامعات ويطور مهارتو فيها باظتمارسة وناقض 
تايلور فقدـ قاعدة وحدة اصدار األوامر. باإلضافة إٔب أف فايوؿ يعترب اظتبتكر األصلي ظتفهـو العلمية 

 .11اإلدارية كإطار فكري واضح اظتعآب لفهم طبيعة اإلدارة ووظائفها
 

                                                           

 .171-169ص ، مرجع سبق ذكره، صيوسف مسعداوي (10
 .69مرجع سبق ذكره، ص شير العالق،ب ( 11
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 المدارس السلوكية. -2
 ":مايو التون" ـالعالقات االنسانية: لـ مدرسة 2-1
جتربتو ُب مصانع وتعترب مؤسس علم االجتماع الصناعي،  (Elton Mayo، التون مايويعترب )   

 بالواليات اظتتحدة األمريكية حوؿ أسباب التعب والتغيب وحوادث العمل نقطة البداية. ىاوثروف
جتربة لدراسة أثر االنارة على االنتاجية فتم  وسترن الكتريك"أجريت ُب مصانع " 1924ففي سنة    

تكوين فريقُت، ًب وضع األوؿ حتت تأثَت إنارة متغَتة أما الثاين ُب ػتيط ذو إنارة مستقرة. وتوصل فريق 
 البحث أب أنو مهما كاف مستوى التغيَت ُب درجة االنارة إال أف االنتاجية زادت ُب كال الفريقُت.

للقياـ ببحوث إضافية على أثر  (التون مايو)يق من جامعة ىارفرد برئاسة تكوف فر  1927وُب عاـ    
التعب على أداء العاملُت، وقد ًب عزؿ ستة عاملُت ُب غرفة اختبار خاصة وًب جتريب أشكاؿ متنوعة من 

ٔب أف التحسُت ُب إساعات العمل وساعات التوقف، ٍب بعد ذلك قياس انتاج العماؿ. فتوصل الفريق 
ظروؼ العمل من شأهنا الزيادة ُب انتاجية العاملُت. إال أف ىذه العالقة االكتابية استمرت حىت ُب حالة 

وفريقو أف التحسُت  مايو)قبل حتسُت ظروؼ العمل(. وكنتيجة لذلك استنتج األولية الرجوع أب اضتالة 
 العاملُت. ُب ظروؼ العمل ليس لو تأثَت كبَت على زيادة انتاجية

 أب:  وتوصلت الدراسة  
 تلعب رتاعات العمل غَت الرشتية تأثَتا قويا ُب حتديد اإلنتاجية داخل اظتنظمة. -
تلعب كل من العوامل اظتادية واظتعنوية تأثَتا قويا ُب حتديد درجة رضا أو عدـ رضا العامل عن  -

 عملو.
فعالية النمط الذي يعتمد على اشراؾ  ىناؾ أفتاط متباينة للقيادة واإلشراؼ وأكثر ىذه األفتاط -

 العاملُت ُب اختاذ القرارات.
 12كتب أف يتحلى اظتدير مبهارات سلوكية جبانب اظتهارات الفنية واإلدارية. -

                                                           

  :ديالييد بأسًتاليا ىاجر ُب سنوات العشرينيات من القرف العشرين إٔب )و.ـ.أ(. التحق بدائرة أمبدينة  1880ديسمرب 26من مواليد التون مايو
كذلك " اظتسائل ل االنسانية للشركات الصناعية" و "اظتسائمن بُت مؤلفاتو اىتم بالعالقات االنسانية، و وقد  1926األحباث الصناعية هبارفرد ُب سنة 

 .1945االجتماعية للشركات الصناعية" الصادر سنة 
   حتظى تلك اظتؤسسة بتقدير كبَت من للهاتف والتلغراؼ، و  "بل" تتبع الشركة بدورىا ظتؤسسةُب شيكاغو و  وسترن الكتريكيتبع ىذا اظتصنع شركة

 خدمات.األمريكيُت ظتا تقدمو من 
 .78، مرجع سبق ذكره، صبشير العالق( 12
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 منح األفراد قسط من اضترية ُب التصرؼ أثناء العملية االنتاجية، حىت نتكن الكشف عن -
على الفعالية التنظيمية وىذا باعتماد الالمركزية طاقاهتم االبداعية الكامنة واليت تنعكس إكتابا 

 واظتشاركة من خالؿ اإلرشاد والتوجيو واضتد من تسلط الرئيس على اظترؤوس.
كما تبُت أف كمية العمل اليت يؤديها الفرد ال ترتبط فقط باصتانب الفيسيولوجي )العضلي( وإفتا  -

                             أيضا طبقا ضتاجاتو االجتماعية.
 وتقاليد مشًتكةكأداة ضغط انطالقا من كوهنا تشكل غتموعة قيم   (اصتماعة)بروز مصطلح  -

يعرؼ بالتنظيم غَت الرشتي(. لذلك كتب التعايش بُت  وىو ما)بطريقتها العمل  وقواعد لضبط
لتحقيق الفعالية التنظيمية، حبيث تتوقف درجة الفعالية على أساس  والغَت رشتيالتنظيم الرشتي 

 طبيعة العالقة بُت التنظيمُت.

 .Abraham Maslow (1998-1979)ماسلو نظرية سلم الحاجات ألبراهام  2-2

مبدخل العالقات اإلنسانية، فقدـ نظريتو لتدرج اضتاجات سنة  تأثر أبراىاـ ماسلو    
لديو رغبات طبيعية إلشباع غتموعة ػتددة من اضتاجات. وقد اعتقد  فاإلنساف، 1940

  .ماسلو أف ىذه اضتاجات تُرتب تدركتياً حسب أقتيتها ضمن ستسة أصناؼ أساسية
وتعترب نظرية اضتاجات نقطة االنطالؽ ُب دراسة الدافعية، وتقـو ىذه النظرية على فرضية أساسية ىي:   

دفع سلوؾ الفرد للتصرؼ بطريقة معينة. وأعتقد ماسلو أف ىذه أف النقص ُب اضتاجة ىو الذي ي
  (:04رقم ) اضتاجات ترتب تدركتيا حسب أقتيتها كما ىو موضح ُب الشكل

. وتتمثل ُب: الفيسيولوجية الحاجات -أ   الطعاـ، الشراب، اظتسكن، الراحة، النـو
الفرد  وختفيف شعور، والنفسيةخالؿ اضتماية من اظتخاطر اصتسدية  وتتجسد من: األمان حاجات -ب 

 بالقلق.
وقبوؿ مع اآلخرين  وإقامة عالقات: )حاجات اجتماعية( تتضمن االنتماء االنتماء حاجات -ج 

 للفرد. اصتماعة
 واإلحساس بالثقةلو  واحًتاـ اآلخريناظتركز االجتماعي  وتتمثل ُب :والتقديراالحترام  حاجات  -د 

 .واالستقالليةبالنفس 
                                                           

  مبدينة بروكلُت بنيويورؾ وىو من أشهر علماء النفس ُب عصره. 1908 أبريل 1ُب  أبراهام ماسلوولد 
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وتشمل على ػتاولة الفرد لتحقيق ذاتو باستخداـ مهاراتو وقدراتو ُب حتقيق  تحقيق الذات: حاجات -ه 
 إؾتاز عإب يليب طموحاتو.

استطاع أف يقدـ إطاراً علميًا عاما لتصنيف اضتاجات ساعد اظتؤسسة  (ماسلو)وؽتا سبق نقوؿ أف   
رابطها، ليتمكن ُب حتفيز أفرادىا. فيجب أف يدرؾ كل مدير مشروع حاجات أعضاء الفريق وكيفية ت

 .13من مساعدهتم على العمل بكامل قدراهتم
 إال أنو وجهت عدة انتقادات إٔب ىذه اظتدارس أقتها:  
 عدـ استخداـ الطريقة العلمية للوصوؿ إٔب نتائج انتهت اليها التجارب. -
 ُب تعظيم دور العنصر البشري ُب اظتؤسسة. لغبا -
 أعضاء التنظيم.اغفاؿ التنظيم الرشتي وحجب دوره ُب تشكيل  -
 حتيز القائمُت على التجارب لالىتماـ بالعامل االنساين حىت قبل اجراء التجارب. -

 : السلوكية لدوجالس ماجريجور نظريةال 2-3
تركز ىذه اظتدرسة على دراسة الفرد وحتليل شخصيتو ظتعرفة اصتوانب اإلدارية فيها، وىي بذلك هتدؼ     

اظتدرسة وتركز على الفهم اظتتبادؿ بُت أعضاء التنظيم، إذ ترى أف يفهم  إٔب معرفة تصرفاتو، كما هتتم ىذه
 الناس بعضهم بعضا، ألف توفر ىذا الفهم يساعد على حتقيق أىدافهم.

(: انتقد 1964-1906)(Douglas Macgregor، لدوجالس ماجريجور) (xنظرية ) 
الفكر التقليدي للتنظيم لكونو استمد فرضياتو من تطبيقات اظتنظمات العسكرية، وىي  (ماجركتور)

ختتلف عن واقع منظمات العصر اظتتخصصة ُب ؼتتلف ميادين اضتياة. باإلضافة إٔب أف تلك النظريات 
 اطتارجية مفًتضة غياب العالقة بينهما. وأقتلت البيئةقد تعاملت مع البيئة الداخلية 

(، لكوهنا تفًتض أف االنساف العادي يكره العمل بطبيعتو ولتاوؿ xيت النظرية التقليدية بػ )وقد شت   
جتنبو قدر استطاعتو، وأنو ينبغي استخداـ أسلوب القهر والرقابة الدقيقة والتهديد بالعقاب إلجباره على 

 بذؿ اصتهد وحتقيق األىداؼ، وأف جل ما يطمح لو الفرد ىو األماف.

                                                           

 .179مرجع سبق ذكره، ص يوسف مسعداوي، (13

   ّالذي وضع فيو و  "البعد االنساني للمنشأة"كتاب بعنواف   1974ف ُب سنة متحصل على دكتوراه ُب العلـو االجتماعية من جامعة ىارفرد، أل
 .yوxنظريتو اظتعروفة بنظرية 
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اظتعاصرة، وتقـو ىذه النظرية على فكرة أف بذؿ  (y) ىو نظرية (ماجركتور)لذي طرحو والبديل ا   
اصتهد اصتسدي والذىٍت ُب العمل من األمور الطبيعية، فهناؾ أساليب أخرى غَت الرقابة والتهديد نتكن 

يبحث عن  وأف الفرداستخدامها ضتث العاملُت على العمل، ودفعهم لإلؾتاز وحتقيق أعلى معدالتو. 
 .وحتقيق رضاهالعمل كمصدر إلشباع طموحاتو 

وعليو تعد متطلبات ىذه النظرية صيغة تكاملية توفق بُت معطيات الفرد ومتطلباتو، فكلما ُأحسن     
الظن بالفرد وبقدرتو على العمل وحتمل اظتسؤولية والقدرة على االبداع والتطور اطتالؽ وحل اظتشاكل اليت 

 .14ت اظتنظمة ُب أدائها وطورت من فاعليتها وكفاءهتايواجهها، كلما أسن

 المدارس الحديثة لإلدارة. -3
ـ 1950تنسب ىذه اظتدرسة اليت ظهرت تقريبا ُب سنة  مدرسة اتخاذ القرار لهربرت سيمون: 3-1

الذي أعطى تعريفا للتسيَت يتمثل ُب كونو عملية  (Herbert Simon ،هربرت سيمونإٔب )
جوىر التسيَت ىو اختاذ وأف ""اختاذ القرارات"، فحسب ىذه اظتدرسة فإف اظتسَت ىو عوف الختاذ القرار 

القرار"، وعلى اظتسَت أف ينجز القرارات الرشيدة اليت تساعد على حتقيق األىداؼ، فالقرار اصتيد ُب نظر 
يؤدي إٔب قدر أكرب للكفاءة بل ىو ذلك الذي لتوز على موافقة أغلبية اظتعنيُت سيموف ليس ذلك الذي 

 بالقرار عن طريق استخداـ أسلوب التفاوض واإلقناع.
أنصار ىذه اظتدرسة إٔب دراسة آلية اختاذ القرار ونقد نظرية العقالنية اظتطلقة، حبكم أف  وقد ذىب   

 احملصل عليها وأف قدرتو على التحليل ورتع البدائل ػتدودة.الفرد بالوضعية اليت ىو فيها، واظتعلومات 
ف تضع اظتشاكل التسيَتية ُب شكل فتوذج أكما ظهرت أيضاً اظتدرسة الرياضية أو الكمية أين حاولت     

رياضي من خالؿ عالقات رياضية، وعلى الرغم من إسهاماهتا اليت ال تزاؿ ال يعًتؼ هبا ضتد اآلف 
مية مثاًل: حبوث العمليات، االحتماالت، إال أهنا صادفت مشكلة الظواىر خاصة ُب الظواىر الك

الكيفية اليت يصعب قياسها خاصة تلك اظتتعلقة بالعنصر البشري وما يتسم بو من تعقيد واختالؼ ُب 
 .15نظاـ القيم

                                                           

 .183-180ص ص مرجع سبق ذكره،  يوسف مسعداوي، (14
  شهَت ُب  سابق-أستاذسياسة وعآب نفس و عآب ىو اقتصادي أمريكي و  (،2991 فيفري 9 – 1916يونيو،  15هربرت سيمون ) ألكسندر

، علم االجتماع، و كانت أحباثو حوؿ علم النفس اظتعرُب، علـو اضتاسوب، اإلدارة العامة، االقتصادجامعة كارف كي ميلوف، و  العلـو ، فلسفة العلـو
 من أكثر علماء االجتماع تأثَتا ُب القرف العشرين. وىو واحدألف مؤلف،  ولو حوإبالسياسية. 

 .184مرجع سبق ذكره، ص  يوسف مسعداوي، (15
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 مدرسة النظام االجتماعي )النظام التعاوني(. 3-2
ب على القيود البيولوجية واظتادية واالجتماعية اطتاصة بالفرد واعتقادىا اصتوىري ىو اضتاجة أب التغل   

وبيئتو وذلك عن طرؽ التعاوف ، والكثَت من أنصار ىذه اظتدرسة استخدموا مفهـو النظاـ التعاوين، 
"، وكثَتا ما لتدث خلط بُت ىذه اظتدرسة ومدرسة التنظيم الرسميوالذي يطلق عليو عادًة اصطالح "

راً ألف اظتدرستُت تنبعاف من تطور من تطور الفكر اإلداري القائم على أساس العلـو السلوؾ اإلنساين نظ
 السلوكية.

 (Henri –Simonهينري سيمون، و) Chester Barnard)شيستر بيرنارد، ويعترب )  
من اظتديرين اظتمارسُت الذين أعطوا دفعة جديدة لنمو ىذا الفكر ىذا الفكر من خالؿ  -من الباحثُت-

إضافاهتم اظتتعددة. ومن أجل الوصوؿ إٔب تعريف مناسب لطبيعة العملية اإلدارية، طور برنارد ما نتكن 
ضتيوية واالجتماعية حتتم أف يسمى بنظرية التعاوف، تستند على أف اشباع احتياجات الفرد الطبيعية وا

 عليو التعاوف مع اآلخرين. 

ومن ىذا اظتنطلق فإف تعريف برنارد ظتضموف "التنظيم الرشتي"  يقـو على أساس أنو نظاـ تعاوين     
يتسٌت لألفراد من خاللو االتصاؿ بعضهم ببعض، والعمل بروح اظتودة والتضامن على حتقيق األىداؼ 

 اظتشًتكة.
يف برنارد ظتعٌت التعاوف ُب التنظيمات الرشتية روادا آخرين من ىذه اظتدرسة منهم ىربرت ولقد حفز تعر    

سيموف الذي عّرؼ بدوره التنظيمات اإلنسانية بأهنا "نظاـ من النشاطات اظتتداخلة واظتستقلة جملموعات 
 ".ؼتتلفة من األفراد يعملوف رتيعا حتت أفتاط توجيهية من أجل حتقيق األىداؼ اظتشًتكة

إف اظتساقتات اليت قدمتها ىذه اظتدرسة لنظرية اإلدارة عديدة، ُب مقدمتها تعريف اظتسؤولية    
االجتماعية لإلدارة. كذلك فإف اعًتاؼ ىذه اظتدرسة بتضارب األىداؼ وتعدد اطتلفيات الثقافية 

روؼ اطتارجية اليت واضتضارية والبيئية قد أعطى حافزًا للمديرين للنظر للمنظمة نظرة أوسع وتقدير الظ
 تعمل ُب إطارىا.
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كذلك أضافت ىذه اظتدرسة للفكر اإلداري مضامُت اخرى عن اضتدود اليت نتكن أف تقف عندىا       
السلطة اإلدارية وكذلك التنظيمات غَت الرشتية داخل اظتنظمة ُب التأثَت على سياساهتا وقراراهتا ومن ٍب 

 .16حتقيق أىدافها
أف يقدـ أفكاره وخالصة جتاربو كرئيس بشركة تلفزيونات )نيو جرسي(، ُب عدد من  برناردلقد حاوؿ    

. كاف برنارد يؤمن بأف الوظيفة الرئيسية 1938الكتابات أقتها كتابو وظائف اظتدير الذي نشر عاـ 
نظاـ للمدير أف يقدـ األساس للمجهود اظتشًتؾ أو التعاوين ألفراد التنظيم، وكاف ينظر للتنظيم على أنو 

ألوجو النشاط اظتشًتكة أو التعاونية، لكن الُبعد اصتديد الذي ركز عليو برنارد ىو تركيزه على عملية 
 االتصاالت كوسيلة لتحقيق التعاوف ُب اظتشروع، فهو الوسيلة اليت هبا تتم عملية التشجيع والًتغيب.

بيت اضتوافز اليت يقدمها اظتشروع كما كاف يعتقد برنارد أف درجة التعاوف تعتمد على درجة التوازف     
للعاملُت واظتساقتات اليت يقدمها العاملوف، وعملية االتصاؿ ىدفها إمداد الفرد باظتعلومات الالزمة لتقييم 

 التوازف اظتطلوب واستخداـ السلطة ُب اظتشروع.
بالقوانُت، وبناء  كاف برنارد يُعارض االعتماد الكلي عتيكل السلطة لتحقيق اخضاع األفراد والتزامهم    

على ذلك اقًتح نظرية قبوؿ السلطة اليت تقـو على افًتاض أف اظترؤوس نفسو ىو من لتدد ما إذا كانت 
األوامر الصادرة إليو تُعترب مشروعة وبالتإب ما إذا كاف يستقبل أو يرفض األوامر الصادرة إليو. كما سوؼ 

 نرى ُب التحليل، ُب احملور األخَت. 
 : William ouchi، ( لويليام أوتشيJ )نظريةاليابانية و المدرسة 3-3
ىناؾ أساليب حديثة ُب تسيَت اظتؤسسات، أثبتت جدارهتا وكفاءهتا، ومن بينها اإلدارة اليابانية أو ما    

ُب اإلدارة. كما تعكس ُب جوىرىا مالمح الثقافة اليابانية وتسخر القيم االجتماعية  J يسمى بنظرية
 السائدة طتدمة اظتؤسسات كما يبُت ذلك: 

 
 
 
 
 

                                                           

  .91، مرجع سبق ذكره، صبشير العالق 16)
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 ( العالقة بين القيم االجتماعية السائدة ونمط اإلدارة السائدة في اليابان2الجدول رقم )
 االجتماعية السائدةالتطبيقات اإلدارية للقيم  القيم االجتماعية السائدة

إعطاء أقتية كبَتة للتعليم والًتكيز 
على العلـو األساسية والتطبيقية 

 واللغات

 اتباع أسس اإلدارة العلمية من حيث اعتماد اصتدارة كأساس للتعيُت. -
 التأىيل اظتستمر للعاملُت. -

 التطبيقية.تشكيل غتموعات البحث والتطوير، واالنفاؽ بسخاء على الدراسات واألحباث  -
 حلقات ضبط النوعية. -

 الًتكيز على الصناعات اإللكًتونية. -

الًتكيز على اصتماعة واعتبارىا 
الوحدة األساسية ُب اجملتمع، وأقتية 

 األسرة ُب اجملتمع

 اعتماد مبدأ اظتشاركة ُب اختاذ القرارات.  -
 اعتماد مبدأ االتصاالت غَت الرشتية. -

 ة على ُأسس تطوعية.تنظيم حلقات ضبط النوعي -
 تنظيم النقابات العمالية على أساس االنتماء اظتؤسسي. -

 تنظيم الشركات على أسس عائلية. -
اىتماـ اظتؤسسات باستقرار العاملُت وحتمل أعباء إضافية جتنباً لالستغناء عن العاملُت ُب  -

 األوقات الصعبة.
واظتزايا ُب األوقات الصعبة اليت دتر هبا استعداد العاملُت لتقدًن تنازالت ُب األجور  -

 اظتؤسسات اليت يعملوف هبا.
 الًتكيز على اللقاءات االجتماعية لتأكيد مفهم والثقافة اظتؤسسية واالنتماء اظتؤسسي. -

 اعتماد مبدأ اظتسؤولية الذاتية كأساس ُب الرقابة. - الطاعة والنظاـ واالنضباط

 
 مسؤولية كبَتة ُب اختاذ القرار ُب موقع العمل.نظاـ جادوكا ُب حتمل العامل  -

 نظاـ كانباف والذي يتعلق بالرقابة على اظتخزوف االـز لإلنتاج. -
 وضوح األدوار لدى أطراؼ العمل. -

 احًتاـ العادات والتقاليد
 احًتاـ الكبَت

 األصالة
 دور اظترأة ُب اجملتمع

 باالبن.عالقة الرئيس باظترؤوس على فتط عالقة األب  -
 اعتماد مبدأ األقدمية كأساس للًتقية. -

االىتماـ بتطوير الصناعة الوطنية كأساس لالعتزاز والسيادة القومية، وجتنب استَتاد اظتوارد  -
 االستهالكية واستعداد اظتواطن لتحمل كلفة اقتصادية أكرب ُب سبيل االعتماد على الذات.

 دوف اظترأة. حصر مبدأ التوظيف مدى اضتياة على الرجل -
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تطبق اإلدارة اليابانية مبادئ ونظريات اإلدارة العلمية واإلدارة باألىداؼ، وتركز على فريق العمل من    
اظترؤوسُت والرئيس أو اظتدير أو اظتشرؼ من خالؿ العمل بأسلوب إدارة الفريق، ودوائر اصتودة ظتراقبة 

ساسية لإلدارة اليابانية ُب النقاط اإلنتاج، والتوظيف طوؿ مدة اضتياة، وبالتإب نتكن تلخيص العناصر األ
 التالية: 

 ضماف الوظيفة للموظف مدى اضتياة. -أ 
 التأكيد على اصتماعة ودورىا ُب صنع القرارات وفتط االتصاالت. -ب 
 الًتكيز على الفريق ُب عالقات العمل. -ج 
 تأكيد االنتماء اظتؤسسي وااللتزاـ واالنضباط ُب العمل وحتمل اظتسؤولية. -د 

لوب اإلدارة اصتيدة، واطتربات الالزمة للعمل، واختاذ القرارات ابتداء من أسفل إٔب كما هتتم بأس    
أعلى، والعمل على حتقيق أىداؼ اظترؤوسُت إٔب جانب أىداؼ اظتؤسسة، كما توٕب االىتماـ باصتوانب 

 رؤوس.االجتماعية للعماؿ وتعمل على ترسيخ مبادئ االحًتاـ اظتتبادؿ بعضهم مع بعض وبُت الرئيس واظت
وجتدر اإلشارة إٔب أف اظتدير الياباين ال يصل إٔب درجة اظتدير إال بعد أف يقًتب من سن األربعُت    

عاماً، ؽتا يؤكد على حرص اإلدارة اليابانية على توفَت اطتربة الكافية إٔب جانب العلم من أجل اختاذ 
 قرارات سليمة وناجحة لتحقيق األىداؼ اظتوضوعة.

نيوف من حيث التمويل على األرباح طويلة األجل ويهتموف بالنصيب ُب السوؽ على يركز اليابا    
اظتدى الطويل ويتم ذلك باتباع أسلوب النفس الطويل ُب التفاوض والنقاش واختاذ القرارات. أما فيما 

جودة يتعلق باإلنتاج فَتكز اليابانيوف على بساطة الوحدة اظتنتجة من حيث اظتظهر واضتجم مع الكفاءة و 
 .17األداء

ومن أىم عوامل ؾتاح اظتنظمات اليابانية اليت أشار إليها أوٌب قدرة اظتنظمات اليابانية على التكيف     
مع الثقافة السائدة من خالؿ اظتفاىيم اإلدارية، وقاـ بتحديد ذتاين خصائص للمقارنة بُت اإلدارة اليابانية 

(J) واإلدارة األمريكية (A) واقًتح نظرية ،(Z)   كنموذج توفيقي بُت النظريتُت، اليابانية واألمريكية
  واصتدؿ التإب يوضح ذلك:

 
 

                                                           

 .63-60ص ص (، 2012: دار اطتلدونية للنشر والتوزيع، )اصتزائر مدخل إٔب التسيَت غول فرحات، (17
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 (3جدول رقم )
 (Z) نظرية واقتراح ،(A) األمريكية واإلدارة( J) اليابانية اإلدارة بين المقارنة

 
 (Zالنظرية ) (Aالنموذج األمريكي ) (Jالنموذج الياباين ) اطتصائص
 لفًتة طويلة قصَتة األجل مدى اضتياة التوظيف

 بطيئة جداً  بطيئة جداً  التقوًن والًتقية
بطيئة، فالًتكيز الكبَت يُػْعطى 
للتدريب والتقييم وبعد ذلك 

 للًتقية

 متخصص عاـ وغَت ُمتخصص اظتسار اظتهٍت
أكثر عمومية، والًتكيز يكوف 
ُمنصب على التدوير الوظيفي 

 والتدريب

 صريح ورشتي ضمٍت وغَت رشتي تقييم األداء
غَت صريح وغَت رشتي ولكن 

 بتقديرات واضحة ورشتية

 بصفة فردية بصفة رتاعية اختاذ القرارات
تتخذ مبزيد من الًتكيز على 
 مشاركة واتفاؽ وقبوؿ اصتماعة

 فردية فردية رتاعية اظتسؤولية

 االىتماـ باظتوظفُت
االىتماـ حبياة العاملُت من 

رتيع جوانبها العملية 
 واالجتماعية

اظتؤسسة هتتم بشكل أساسي 
حبياة العاملُت أثناء اطتدمة، 
واالىتماـ جبزء من حياة 

 العاملُت

نتتد االىتماـ ليشمل اظتزيد من 
 جوانب اضتياة للعاملُت

  
( اإلطار الوسطي بُت النموذج األمريكي والنموذج الياباين، وتطبيق ىذا النموذج ال Zيشكل النموذج ) 

 واحدة وإفتا عرب خطوات تسمح بالتكيف بشكل أفضل، ويتم ذلك من خالؿ:يتم دفعة 
 تفهم إدارة اظتؤسسة ألسلوب التنظيم الياباين. -أ 
 اضتالية للمنظمة. وتوضيح الفلسفةحتليل  -ب 
 مقارنة الفلسفة القدنتة مع الفلسفة اصتديدة. -ج 
 للمؤسسة. ة الكليةوالتعاوف والنظر بالًتكيز على مبدأ اظتشاركة  وتصميم العملإعادة تنظيم  -د 
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 :توفير نظام وظيفي مناسب يحقق 
 االستقرار الوظيفي.  -أ 
 اضتوافز اظتعنوية. والًتكيز علىاألرباح  واظتشاركة ُبالًتقية   -ب 
 تشجيع سبل مشاركة األفراد ُب تصورات األعماؿ اليت تقـو هبا اظتؤسسة.  -ج 
  .18اظتناخ العائلي تنمية العالقات بكيفية جتعل من مناخ العمل داخل اظتنظمة مبثابة  -د 

خ تطور اإلدارة الجزائرية.ــاريــت ثالثاً:  
 الفترة العثمانية. -1
 :العثمانية الِحقبة في والتسيير البنية 1-1

 19( ألقاب ُحكام الجزائر بالفترة العثمانية 94الجدول رقم )
 عدد السنوات الفًتة ألقاب ُحكاـ اصتزائر
 30 1544 - 1514 عصر الفتح الًتكي

 42 1587 - 1544 البايالرباياتعصر 
 عصر

 اظتيليشيات
 12 1671 - 1659 عصر اآلغاوات
 109 1830 - 1671 عصر الدايات

 
دتيز العصرين األخَتين باالستقالؿ جبميع النواحي عن الباب العإب باألناضوؿ عدى التبعية الروحية    

وىذا لتضعضع اإلمرباطورية العثمانية، إال أف األمر الثابت ىو االعتماد على العنصر الًتكي ُب كل ما 
تركية  )الكرغلي: الذي أمو غَتيتعلق بتقلد اظتسؤوليات واضتكم ُب اضتكومة، وال حىت العنصر الكرغلي 

 ( مثل اعتجُت عند العرب
من اظتمكن أف نعترب أف اصتزائر عرفت التنظيم اإلداري اضتديث والتوزيع االقليمي "احملكم" مع قياـ    

ـ، السنتُت اليت تلتها مباشرة. ذلك أف اصتزائر 1516)دتثيلية( الدولة العثمانية ُب اصتزائر انطالقا من سنة 
العالقات بُت الدولتُت الزيانية قبل قدـو العثمانيُت كانت تعيش فوضى عارمة ودتزقا كبَتا من حيث 

                                                           

 .201-201، مرجع سبق ذكره، ص صيوسف مسعداوي (18

 .17-14، ص ص3(،ج2010ر والتوزيع، )اصتزائر: دار األمة للطباعة والنش تاريخ اصتزائر العاـ، عبد الرحمن بن محمد الجياللي 19)
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واضتفصية وكذا العالقات بُت الدولتُت الزيانية واظترنية جعلت اظتغرب األوسط، مسرحًا ضتروب متعددة 
 ومتتالية أرست الالأمن والالإستقرار ُب ؼتتلف مناطق البالد.

بدأت األمور ترجع إٔب نصاهبا وتأخذ منحى ٓب  عروج وخير الدين(وغداة تدخل القائدين اظتسلمُت )   
دوا بو األقطار وأدغتوىا حتت سلطة واحدة تكن تعرفو من قبل. فقد أخذ العثمانيوف هنجًا جهاديًا وحّ 

حدة وقضوا بذلك على التفتيت والتشتيت الذين كنا سائدين بسبب بروز إمارات صغَتة منتشرة اوراية و 
البة، وإمارة كوكو، وإمارة اظتقرانيُت...(، وبانتهاء ىذه العملية التوحيدية دتت ُب أؿتاء البالد، )كإمارة الثع

القطيعة الفعلية مع النموذج التقليدي لتسيَت شؤوف اجملتمع اصتزائري بوضع حد ضتالة التسيب والفوضى 
 والتمزؽ واالؿتالؿ وًب االنطالؽ ُب إرساء أركاف الدولة "األمة" اصتزائرية اضتديثة.

لك كاف ىذا العهد عهد التنظيم اضتديث للوطن، والتسيَت اضتديث لشؤوف البالد ويتجسد ذلك لذ   
  ُب:

ُب ميداف التنظيم اإلقليمي والتقسيم اصتغراُب، حيث أف الوجود العثماين ىو الذي أعطى اظتالمح  -
.  واظتعآب اصتغرافية النهائية ظتا ىي عليو البالد اصتزائرية اليـو

 .20سلطات واظتسؤوليات على اظتستويُت اظتركزي واحملليمن حيث توزيع ال -
ومن خالؿ اظتؤسسات اليت وضعها وأقامها العثمانيوف، واظتناىج اصتديدة اليت انتهجوىا ُب العمل  -

 والتعامل مع ؼتتلف مكونات اجملتمع اصتزائري.
 21إٔب قطيعة مع نظاـ اجملتمعات التقليدية. la Modernisation))وأدى ىذا التحديث 

لقد أسس العثمانيوف مدينة اصتزائر كعاصمة لوالية  التنظيم اإلقليمي في الِحقبة العثمانية: 1-1-1
 مشاؿ إفريقية واظتغرب األوسط. 

كما جعلوا للعاصمة وأحوازىا تنظيما خاصا هبا يسَتىا ُب حدود إقليم شتي "دار السلطاف"، لتكمو     
العثمانيُت قسموا القطر إٔب ثالثة مقاطعات إقليمية ػتلية غا العرب"، كما أف آقائد ساـ يسمى "

 "البايلك" وىي: بايلك الشرؽ، وبايلك الغرب، وبايلك التيطري.

                                                           

 .14-13صص  ،(2010)اصتزائر: ديواف اظتطبوعات اصتامعية،  اإلدارة اصتزائرية عبد الحميد قرفي، (20

 .15صعبد اضتميد قرُب، مرجع سبق دكره،  (21
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أما األقساـ التنظيمية السفلية األخرى فتتمثل ُب القبيلة والفرقة والدوار. وىذه األقساـ ٓب تكن     
اظتزدوج سوؼ يطبع خصائص اإلدارة اصتزائرية لزمن وحدات جغرافية بل اجتماعية وىذا التقسيم اإلداري 

 طويل.

إٔب استقالؿ  فشيء شيءقد أدى تطور وإحكاـ النظاـ اإلداري : السلطة المركزية والمحلية 1-1-2
اصتزائر عن الباب العإب، ُب رتيع القرارات مبا ُب ذلك تعيُت اضتاكم مهما كانت درجتهم، بل وخاصة 

 ُب الدرجات العليا.

ذ فًتة الباشوات الثالثُت الذين كانوا يتداولوف على اضتكم كل ثالثة سنوات، وامتدت فًتة حكمها ومن  
 كاف التنظيم اإلداري كاآلٌب:  1671إٔب  1587من 

 الباشا الذي يعينو السلطاف. -أ 
 ويساعده الديواف. -ب 
 الوجق، الذي يتكوف من كبار ضباط اصتيش االنكشاري. -ج 
 طائفة الرياسة. -د 

مبكر حل اصتيش ػتل الباشا ُب تسيَت شؤوف البالد وامتالؾ سلطة القرار، وأصبح يتحكم ومنذ زمن    
 ُب اطتزينة وعائدات التجارة اطتارجية والضرائب.

فقد أصبح الداي ىو اظتؤسسة الرئيسية،   1830إٔب غاية  1671أما زمن الدايات، الذي امتد من   
 كما أصبح يتم تسيَت البالد بصفة مستقلة.

لداي ىو الذي يعُت الباي واطتلفية على مستوى البايلك واآلغا، والقايد على مستوى القبيلة فا   
 والشيخ على مستوى الفرقة، وكذا اضتاكم ُب اظتدينة. وىو ما يقابل وظيفة القايد ُب القبيلة.

مرت  1830إٔب  1515واصتدير بالذكر أف اظتدة اليت داـ فيها حكم العثمانيُت ُب اصتزائر من    
 اصتزائر بثالثة مراحل كربى ىي:

وقد حكم البالد اثناف وعشروف  1585إٔب  1534واليت دامت ما بُت  مرحلة البايلربايات: -أ 
 بايلرباي.

 وحكم البالد خالعتا ثالثوف باشا.  1671إٔب  1585واليت استمرت ما بُت  مرحلة الباشوات: -ب 
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   .اوحكم البالد سبع وعشروف داي 1830إٔب 1671اليت امتدت من  وأخيرا مرحلة الدايات: -ج 
إف الداي الذي ىو السلطة العليا، كانت تتحكم فيو  22السلطة على المستوى المركزي: 1-1-3

القوة العسكرية، حيث كاف ينتخب من طرؼ ضباط اصتيش أو يفرض من طرؼ الفصيلة القوية من 
اصتيش واظتتغلبة ُب الصراع حوؿ السلطة. وقد كاف للداي ديواف يساعده يسمى "الديواف األصغر" وىو 

تتمثل  (5وعددىا ) les puissancesاسم )السلطات( ىيئة مكونة من ستسة أعضاء يطلق عليهم 
 ُب أىم اظتوظفُت السامُت الذين كتتمعوف ُب غتلس نتكن اعتباره غتلس اضتكومة وىذه السلطات ىي: 

وىو مكلف بالشؤوف اظتالية ومراقبة اظتداخيل واظتصاريف مثلما أنو كاف لتل ػتل الداي الخزناجي:  -أ 
 .عند اضتاجة، وينظر ُب كل األمور

 : وىو القائد األعلى للجيش.اآلغا -ب 
وىو اظتكلف جبمع الضرائب وتسيَت األمالؾ العمومية وصيانة اضتيوانات التابعة خوجة الخيل:  -ج 

 للدولة من اطتيل ورتاؿ ...إْب.
 وىو اظتكلف بشؤوف البحر وصيانة األسطوؿ.وكيل الخراج:  -د 
 وىو مكلف بشؤوف اإلرث وتطبيق الوصايا.بيت المالجي:  -ه 

 أف للداي تنظيم إداري يشتمل على موظفُت سامُت مثل:كما 

 :كاف مكلف بأمانة مكتب الداي.  الباش 

  :اظتسؤوؿ على اظتراسالت الداخلية واطتارجية ولو كذلك ثالثة سجالت يدوف الباشدفترجي
 .23عيها القرارات واضتسابات اظتتعلقة مبمتلكات الدولة ورواتب اصتيش، وإدارة اصتمارؾ

  الثالث والرابع الذي يسمى أيضا "خوجة العشور". وىناؾ الكاتب
وناظر القصر واطتزندار واضتكيم باشا والشواش )وىم مساعدو الوزراء(، كل ىؤالء يعملوف ُب اظتؤسسة   

 اإلدارية للداي ويعتربوف موظفُت سامُت.

 واف األصغر.وكما أف ىناؾ مؤسسة أخرى تدعى "الديواف األكرب" الذي يضم إضافة إٔب اعضاء الدي  
                                                           

 .18مرجع سبق ذكره، ص عبد الحميد قرفي، (22

 .16مرجع سبق ذكره، ص ،عبد الحميد قرفي (23
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 منهم(. 80ضباط اصتيش االنكشاري )ذتانوف  -أ 
 القاضي واظتفيت اضتنفيُت. -ب 
 ؽتثل طائفة "الرياسة". -ج 
 ؽتثلو السكاف احملليُت. -د 
 اظتفيت اظتالكي. -ه 

 النظام االجتماعي: 1-2

إف عالقات السلطة بُت العثمانيُت والسكاف اصتزائريُت كانت منظمة من خالؿ العالقات اليت سطرهتا   
السلطة اظتركزية واحمللية بينها وبُت قبائل اظتخزف من جهة وبُت ىذه األخَتة والقبائل الرعية "أو السيبة" من 

 جهة أخرى.

لوي" اليت كانت متحالفة مع السلطة العثمانية وُب كانت قبائل اظتخزف مقسمة إٔب قبائل "اظتخزف الع    
حد منها، ومن ٍب فهي معفية من الضرائب دتاما أما قبائل "اظتخزف السفلي" فإهنا كانت تقـو بتقدًن 

 .24خدمة عسكرية من وقت آلخر، ومن ٍب فإهنا كانت ٓب تعف إال من اطتراج فقط
امتياز بل تقـو بدفع كل الضرائب "وتقدًن اعتدايا" كما أما القبائل الراعية فإهنا ٓب تكن تتمتع بأي     

أهنا تسدد مبالغ العقوبات وتتحمل كل األعباء اليت تقع عليها، ذلك إضافة إٔب تقدًن خدمات عسكرية 
 لتوفَت اصتند عند اضتاجة، ووضعهم حتت سلطة الباي.

 عثمانية وال تدفع الضرائب.أما القبائل السيبة فهي القبائل اليت كانت ال تعًتؼ بالسلطة ال    
ومن احملللُت األنثروبولوجيُت الذين اعتربوا "السيبة" كمؤسسة حقيقية، تسعى من خالعتا القبائل    

 .25اصتزائرية، فرض نفسها أماـ سلطاف اضتكم والعمل على إعادة إحياء اظتؤسسات واعتياكل التقليدية
 .أهم خصائص اإلدارة العثمانية 1-3
لقد مكث العثمانيوف ُب اصتزائر أكثر من ثالثة قروف وٓب يبلغ عددىم العشرة أالؼ كاف أغلبهم    

يشغل اظتناصب ُب اصتيش وُب االدارة ُب ؼتتلف مستويات اظتسؤولية، مركزيا وػتليا، لذلك ٓب يكن 
 وجودىم وجودا استيطانيا ومن ٍب فإنو ٓب تكن عتم أي رغبة ُب البقاء ُب اصتزائر.

                                                           

 .27، ص اظترجع نفسو (24
 .29، ص، مرجع سبق ذكرهعبد الحميد قرفي (25
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لقد حكم العثمانيوف البالد بازدواجية: "عثماف مركزي" "وجزائري ػتلي" وذلك إضافة إٔب االزدواجية    
ُب تقسيم السلطة وتوزيعها: فقد كاف التقسيم اصتغراُب على مستوى مؤسسات البايلك أو الوطن )رتع 

طة بُت الباي واطتليفة أوطاف( والفحص، بينما كاف التقسيم شخصيا ظتا تعلقت العالقة اعترمية ُب السل
 واآلغا والقايد والشيخ.

ىذه اطتصائص لإلدارة العثمانية اليت أقل ما يقاؿ عنها أهنا ال تتسم بالتجانس، ىي اليت كانت جتعل    
العالقات بُت العثمانيُت واصتزائريُت غَت مستقرة دتاما واالندماج على ؼتتلف اظتستويات اندماجا سطحيا، 

اظتخزف عالقة زبونيو تعتمد التحالف السياسي لتوفيق اظتصاّب ال غَت. ٍب إف ىذا بينما العالقة مع 
التقسيم التنظيمي واظتؤسسي للسلطة الذي وضعو العثمانيوف ٓب يتمكن من القضاء على التقسيم 
الشخصي للسلطاف، وىو النموذج الذي كاف سائدا قبل دخوؿ العثمانيُت، لذلك ؾتد التعايش بُت 

فتط واحد مزدوج سخره العثمانيوف طتدمة مصاضتهم.  لذلك نالحظ أف االنتقاؿ من النمطُت ُب 
)البايلك والوطن( إٔب التقسيم  Niveau macroالتقسيم اصتغراُب على اظتستوى اإلرتإب الشامل 

 الشخصي للسلطة )القايد والشيخ واصتمعة( دوف حرج تبعا ظتا لتققانو من مصلحة للسلطة القائمة.
ة أخرى نتكن االعتبار أف التقسيم اصتغراُب يوافق التحكم النظري ُب البالد بينما يتجسد ومن جه  

التقسيم الشخصي التحكم اضتقيقي ُب زماـ األمور ويبقى من أبرز خصائص عهد العثمانيُت ُب اصتزائر 
فئات عدـ التحكم التاـ )أي التحكم اصتزئي( ُب كامل القطر اصتزائري وال ُب كامل القبائل وال

 االجتماعية األخرى للمجتمع اصتزائري.
 

 مــرحـلـة األمــيــر عبد القادر -2
ينتمي األمَت عبد القادر إٔب عائلة عريقة ذات أصوؿ الشريفة اليت يرجعها البعض إٔب اضتسُت بن  نبذة:

علي بن أيب طالب، وقد كاف األمَت نتضي رسائلو حتت كنية )عبد القادر بن ػتيي الدين اضتسٍت(، أما 

                                                           

 6 الثالثاءيـو  اصتزائري بالغرب معسكر ولد قرب مدينة عبد القادر الجزائري المعروف بـ األمير عبد القادر ابن محي الدين 
 وصوُب والىوٌب  وفيلسوؼ وشاعر كاتب أيضا ، ىو رائد سياسي وعسكري مقاـو قاد جيش أفريقياىػ 1223 رجب 15اظتوافق لػ  1808 سبتمرب

اعتربه  .الفرنسي ورمز للمقاومة اصتزائرية ضد االستعمار واالضطهاد الدولة اصتزائرية اضتديثة ىو مؤسس .ىو غزو فرنسا للجزائر ستسة عشر عاما أثناء
وتوُب فيها عبد القادر عآب الدين،  دمشق خاض معارؾ ضد االحتالؿ الفرنسي للدفاع عن الوطن وبعدىا نفي إٔب ."اضتديث يوغرطة" الفرنسيوف

 .بدمشق 1883 مايو 26 الشاعر، الفيلسوؼ، السياسي واحملارب ُب آف واحد. اشتهر مبناىضتو لالحتالؿ الفرنسي للجزائر. وتوُب يـو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1808
https://ar.wikipedia.org/wiki/1223_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1223_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1883
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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ري جوليا احمليط الذي ترىب وترعرع فيو فهو بيت علم ودين وورع وزىد وىو ما جعل شارؿ أند
Charles Andrés julien  يقوؿ عنو إنو كاف يرفض األهبة، وكاف شديد الورع، زاىدا ُب أمور

الطريقة القادرية نسبة إٔب الوإب الصاّب )عبد القادر  "ػتي الدين مقدـ"الدنيا. كاف أبوه الشيخ 
اصتيالٕب(، اظتوجود ضرلتو ُب بغداد، وىي الطريقة الصوفية اليت تتكوف من شبكة زوايا ُب أرجاء الوطن. 
درس األمَت عبد القادر القرآف والفقو والشريعة والتاريخ ُب بيت أبيو ٍب أنتقل إٔب وىرف، رافق أباه إٔب 

 تقى بالقائد اإلسالمي)شاميل( الذي قاـو الروس ُب القوقاز كما التقى مبحمد على ُب مصر.اضتج وال
 األمير وتأسيس الدولة وتنظيمها. 2-1
ُب الواقع ٓب يكن لدى األمَت عبد القادر الوقت الكاُب لتنفيذ خطتو وإصالح أوضاع البالد والعباد     

 بصفة جذرية.
الظروؼ القصَتة ُب بناء الدولة إفتا يرجع إٔب صواب ػتاوالتو اليت ٓب جتد  لذلك كاف ما أؾتزه األمَت ُب   

الوقت الكاُب للبلورة، وقد كتب األمَت ُب ىذا الشأف: )ما أنتظر أف أحصل ُب زمن قصَت على 
اصالحات جذرية مثل تلك اليت كنت أقـو هبا وعندما رجعت اضترب وقعت خيانة الناس ٕب، فأصبحوا 

 .26ٕب لسرقة الدولة(ينتهزوف انشغا
األمة" وبناًء على ىذا الكياف كاف ُب بداية مسار جتسيده على أرض الواقع -ومع أف مفهـو "الدولة   

ُب أوروبا نفسها، إٔب أف ما قاـ بو األمَت عبد القادر ُب ذلك الوقت وما كانت لو من رؤية إٔب األشياء 
غَت بعيد عن النمط األورويب  Modèle étatiqueجتعلنا نعتقد أنو كاف ُب طريق بناء فتوذج دوٕب 

 وىو بناء دولة حديثة موحدة ذات أبعاد سوسيولوجية وجغرافية.
على الرغم من أف األمَت عاش ظروفا عسَتة خالؿ مواجهة اصتيش الفرنسي والقبائل اصتزائرية اليت     

ا توصل إٔب االعًتاؼ بو من كانت بعضها تعمل ضدىا، إال أف األمَت من خالؿ اظتعاىدات اليت أبرمه
كانت دتثل بداية   De Michel ،ديميشلطرؼ الدولة الفرنسية كػ "أمَت للمؤمنُت" ومعاىدة 

 استقالؿ اصتزائر.
والنظاـ السياسي الذي وضعو األمَت عبد القادر كاف يركز على مبدأ أساسي وىو " الدولة اظتوحدة"   

 اظتؤسسة على دعائم منها: 

                                                           

 .35، مرجع سبق ذكره، صعبد الحميد قرفي (26
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 اصتميع. ةمساوا -أ 
 مركزية السلطة: اليت جتتمع ُب مكاف واحد وزماف واحد. -ب 
 الشريعة اإلسالمية. -ج 
 اختيار الرجاؿ: الذين يستجيبوف ومتطلبات األوضاع الراىنة. -د 
ُب معسكر  وابن تهاميُب التيطري  بركانياالعتماد على رجاؿ ثقات أوفياء أمثاؿ اطتليفة  -ه 

 حميدي في تلمسان. أبووباألخص اطتليفة 
قد تأسست حكومة األمَت اظتركزية اليت كانت تسمى "الديواف" وكاف مركزىا النظام اإلداري:  2-2

  معسكر تارة واظتدية تارة أخرى. كما كاف األمَت ينقلها إٔب أي مكاف آمن زمن اضترب.
ويرجع  كاف نظاـ األمَت يتسم باظتركزية الشديدة ُب حُت السلطات احمللية تتسم باالستقاللية ُب القرار   

 .27ذلك دوف شك إٔب أوضاع اضترب االستثنائية اليت تعايشها البالد
كاف "رئيس اضتكومة" يساعده ثالثة مساعدين أو أمناء، إضافة إٔب "وزيرين" مكلفُت بشؤوف األوقاؼ 

 اظتتمثلُت ُب شخص اضتاج الطاىر أبو زيد وشؤوف اطتارجية مع ميلود بن عراش.

 إٔب فرعُت فرع خاص وفرع عاـ.كما كانت اطتزينة مقسمة     
 إٔب ذلك كاف ىناؾ غتلس شوري مكوف من إحدى عشر عضوا يرأسو قاضي القضاة.

وقد كانت ىذه اعتيكلة اطتفيفة تستجيب مع األوضاع اليت كانت تعيشها البالد حبيث كاف األمَت بعد    
جتزئة القرار، ُب الوقت الذي ال اضترب والسلطة اظتمركزة تتماشى واعتيكلية اطتفية، حبيث يتجنب األمَت 

 بد أف تكوف فيو اإلدارة فاعلة أكثر من شيء آخر.
ذتانية واليات ىي: تلمساف، معسكر، 1839أما على مستوى التوزيع اإلقليمي فقد أسس األمَت    

مليانة، اظتدية، غتانة، القبائل، الزيباف، الصحراء وىو تقسيم كاف يضم كل مناطق البالد ما عدا الشرؽ 
أب توحيد اجملتمع أو جزء منو وىو اصتزء الذي كاف يسيطر عليو الباي أزتد.  وقد سعى بذلك األمَت 

توحيدا جغرافيا جتسده، ُب اظتيداف إدارة موائمة تتماشى مع األوضاع ودتكن من حتقيق انسجاـ جهوي 
 بل وطٍت كذلك.

                                                           

 .36مرجع سبق ذكره، ص عبد الحميد قرفي، (27
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( كأمُت محمد الحزوبيلقد كاف األمَت يعتمد على الكفاءات دوف اعتبار االنتماء، من ذلك تعيُت )   
 م من أنو كاف كاتبا لباي وىراف من قبل.لرئيس اضتكومة نظرا طتربتو اإلدارية، بالرغ

سعى األمَت إٔب حتسُت النظاـ الضرييب العثماين والتخلص من الطابع النظام الضريبي:  2-3
االستبدادي والتعسفي والالمساواٌب لإلدارة العثمانية، فتخلى عن أغلبية الضرائب اليت كانت موجودة ُب 

عية، وٓب يبقي األمَت إال على بعض الضرائب "الشرعية" الشيء العهد العثماين واليت كاف يعتربىا غَت شر 
الذي جعلو على اظتدى اظتتوسط بل والقريب كذلك، يصبح قادرا على مواجهة اجملهودات االضافية 

 .28واالستثنائية اليت كانت تتطلبها اضترب على اظتستدمر
تستفيد منها، بينما ٓب تكن أغلب  ومع إلغاء االمتيازات يكوف األمَت قد ألغى الشرائح اليت كانت   

القبائل تدفع الضرائب إال حتت الضغط وبالقوة مثلما أهنا كانت ترفض اف تذوب ُب قالب موحد 
 ومشًتؾ.

 اإلدارة في عهد االستدمار الفرنسي. -3

 التنظيم اإلداري.  3-1
لقد أنشأت إدارة مركزية ُب اصتزائر تكلفت بزماـ األمور منذ ترؾ  اإلدارة المركزية: 3-1-1

 العثمانيوف السلطة للفرنسيُت.
فػ "اضتاكم العاـ" الذي كاف السلطة األؤب ُب اصتزائر، كاف حتت وصية وزراء اضترب بفرنسا، بينما أوكلت 

 عسكريوف ومدنيوف منهم:لو سلطات عسكرية ومدنية واسعة، وكاف يساعده ُب حكمو موظفوف ساموف 
 . l’intendant civil الوكيل اظتدين،    - أ

 .le procureur Généraleالنائب العاـ،  - ب
 من اظتدنيُت.le directeur des finances مدير اظتالية،   -ج 
 .le commandant en chef des troupesالقائد األعلى للقوات،    -د 
 قائد البحرية.  -ه 

                                                           

 .37، مرجع سبق ذكره، صعبد الحميد قرفي (28
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 .29الوكيل العسكر  -و 
بعدـ االستقرار، حيث  1845إٔب  1834وقد اتسمت العشرية األؤب من االحتالؿ أي من     

تعاقبت على اضتكم ُب اصتزائر ستسة " حكاـ عامُت" وتسعة " حكاـ بالنيابة" ؽتا يدؿ على الًتدد 
والعسكريُت ُب والعشوائية ُب التوجيو عند سلطة الفرنسية اظتركزية ُب باريس، وحدة الصراع بُت اظتدنيُت 

 اصتزائر من البداية.

فقد دتت ػتاوالت عديدة إلضتاؽ اصتزائر واإلدارة اصتزائرية بفرنسا واإلدارة  1870إٔب  1845أما من    
اظتركزية الفرنسية بباريس مع تدعيم حكم اظتدنيُت زمن النظاـ اظتلكي ومع اصتمهورية الثانية على وجو 

 اطتصوص.

ثالث فقد ًب إبطاؿ توجو اإلدماج إذ أف نابليوف كاف يرى استحالة االندماج أما ُب عهد نابليوف ال  
التاـ" للشعب اصتزائري بل كاف يرى أنو ال بد من وضع مؤسسات مؤقتة وانتقالية" جتعل من اصتزائريُت 

 يستوعبوف شيئا فشيء اظتناىج اإلدارية الفرنسية ويتقلدوف اظتسؤوليات.

تحقق ُب اظتيداف ُب وقتها وىو ما أدى بو إٔب تأسيس وزارة إال أف أفكار نابليوف ٓب ت  
اليت كاف ىدفها ىو رتع كل السلطات حتت راية واحدة ويتم  ministère de l’Algérieاصتزائر

 .jéome (Napoléon (تسيَتىا من باريس وقد عُت على رأسها قريب لو ىو
 
 اإلدارة المحلية:  3-1-2
ُب  اطتمسُت سنة األؤب من االستدمار وضعت إدارة ػتلية مزدوجة تفرؽ بُت األوروبيُت والسكاف    

األصليُت ُب اصتزائر، واظتنطق الذي أصبح سائدا كاف يتمثل ُب االعتقاد بأف اظتؤسسات الفرنسية خُتصص 
ية، وجب إدماجها لكن للمناطق اليت يقطنها احملتلوف فقط، وذلك من باب اعتبار اصتزائر أرضا فرنس

دوف إدماج السكاف، بينما يكتفي اصتزائريوف مبؤسسات مؤقتة، لذلك ومع الزمن صممت عتم إدارة 
 ال متناىية، حكاـ كتمعوف بُت السلطات العسكرية واظتدنية،  وسلطاتاستثنائية وحكاـ عتم صالحيات 
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" الذي يدؿ على le régime de sabreوقد عرؼ النظاـ الذي كاف يطبق آنذاؾ بػ "نظاـ السيف 
 .30ىيمنة اصتيش وتطبيق النظاـ العسكري

الذي سن مبدأ حكم اصتزائريُت  "Bugeaud"بوجو أما التوجو/ أو اظتنهج الثاين فقد بادر بو   
أو "إدارة العرب بالعرب"  gouvernement des arabes par les arabes leباصتزائريُت 

 وىناؾ من الحظ عليو أنو مبدأ غَت بعيد عن األسلوب الذي كاف يطبقو العثمانيوف.
كاف "بوجو" يرى أنو سوؼ يكوف صعبًا على الدواـ استبداؿ نظاـ راسخ بعاداتو وتقاليده واعتقاداتو   

السكاف وكاف يقوؿ للذين ُب إفريقيا بنظاـ إداري فرنسي حبث دوف أف يؤدي ذلك إٔب إساءة إٔب 
 يسعوف إٔب إدماج اصتزائريُت دوف قيد أو شرط:

"ىل تظنوف أف ىذا الشعب األيب، اظتقداـ سريع االنتفاضة...وقادتو الذين ىم ُب نفس الوقت إداريوف   
  ،وحربيوف ومرابطوف، ىل تظنوف أنو نتكنكم التحكم ُب مثل ىذا الشعب وقادتو بإدارييكم وقوانينكم"

  تقسيم اصتزائر إٔب ثالثة انواع من اظتقاطعات "عسكرية، ومدنية، وؼتتلطة".كما ًب

 المكاتب العربية. 3-2
وىو الرجل 1847و 1841مديراً لػ "الشؤوف العربية" بُت   (Dumas،دوماسلقد ًب تعيُت )       

 الذي كاف ُيشاطر فكرة اضتكم غَت اظتباشر واللجوء إٔب االرستقراطية التقليدية واألجواد"
وُب األمر ظتا ًب تأسيس "مديرية الشؤوف العربية" كاف اعتدؼ من ذلك ىو ربط عالقات مع القبائل    

معها بغرض وضعها حتت سلطة االحتالؿ بسالسة "ودوف اظتساس بعاداهتا اصتزائرية وتسيَت االتصاالت 
. ىذه اظتكاتب العربية 1844وتقاليدىا" ٍب ًب إقرار تأسيس "اظتكاتب العربية" بقرار صدر ُب أوؿ فيفري 

كانت متخصصة ُب تسيَت مناطق اضتكم العسكري، لتكمها ضباط مكلفوف باإلدارة واالستخبارات، 
وسَتىا أصبحت ىذه اظتكاتب وسيلة عسكرية لالستخبارات واالستعالمات واظتراقبة وبعد تنصيبها 

بطرقها اطتاصة اليت ٓب تكن تعتمد على األساليب العسكرية فقط. وقد ىيمن اصتيش على اإلدارة ُب 
اصتزائر عمومًا من خالؿ سيطرتو وحتكمو ُب ىذه اظتكاتب العربية بالذات. وقد قاـ الضباط اظتسؤولوف 

ن ىذه اظتكاتب العربية بتطوير عالقات مع القبائل اصتزائرية وقادهتا عن طريق توظيف البعض منهم ع
 وجعلهم جزًء من مؤسستهم.
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إف أىم وأكرب ىدؼ عتذه اظتكاتب ىو العمل على إدماج اصتزائريُت ُب سَتورة تطوير وتوسيع وتدعيم     
الوجود الفرنسي ُب اصتزائر، األمر الذي كاف يتطلب إحداث التغيَتات الالزمة والضرورية ُب اجملتمع 

د اليت كاف أغلبية سكاهنا اصتزائري، وقد أحدثت اظتكاتب العربية ُب "األقاليم العربية" أي كل البال
جزائريُت، وكانت تلعب باألساس دورًا قمعيًا يتمثل ُب حفظ األمن، والقضاء، واستيفاء الضرائب 

 وإحصاء السكاف واالستخبارات.
   التنظيم اإلقليمي الُمحدث وانعكاساته. 3-3

 قسم البالد إٔب:  
  أقساـ ثالثةdivision، :ٍب إٔب 
  أقساـ فرعيةsub division:ٍب إٔب ، 
  دوائرcercles 
كما سعى مسؤولو اظتكاتب إٔب التواجد حىت ُب اظتناطق النائية عن طريق فتح "اظتلحقات   

annexes31" وقد وجد ما يقرب من ستسُت مكتب منتشرة عرب اصتزائر. 
نتارس سلطتو اظتباشرة على  commandant de la divisionالقسم لتكمو قائد القسم    

 الباشآغا و"اطتليفة".
 commandant de la  subdivision"وأما القسم الفرعي فيحكمو "قائد القسم الفرعي   

 ونتارس سلطتو على اآلغاوات.
وعتم سلطة على "القياد  commandant de la cerclesوأما الدوائر فيحكمها ضباط الدوائر   

دتثل القاعدة اإلدارية الفرنسية والوحدة اإلدارية األساسية اليت تعتمد  le cercleوالشيوخ". والدائرة 
ضباط "العمل اظتيداين من عالقات واتصاالت ومراقبة وتنفيذ وحتليل ألوضاع اجملتمع اصتزائري من طرؼ 

 ". les officiers des affaires arabesالشؤوف العربية
القبائل، يكوف رؤسائها حتت سلطة ضابط فرنسي، وقد ربط  وجتمع الدائرة حتت سلطتها غتموعة من   

الضباط عالقات مع بعض القبائل اصتزائرية وقادهتا وكونوا شبكة ؼتربين داخل القبائل فأصبح عتم نفوذ 
جعلهم يعملوف باستقاللية تامة عن السلطة العسكرية وعن غَتىا من السلطات، فتطورت الدائرة لتأخذ 
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معتربة وقوة جعلتها "اظتتصرؼ اإلداري" األساسي للسكاف اصتزائريُت. ذلك أف ُمهمة حجمًا كبَتاً وقيمة 
االستخبارات واالستعالـ ورتع اظتعلومات حوؿ السكاف وحياهتم وأوضاعهم االقتصادية والسياسية  
كانت مهمة أساسية وسببًا ُب أخذىا اضتجم الكبَت ؽتا جعلها تنشط وتعمل دوف رقيب وال حسيب.  

ا اعتمدت التنظيم العسكري ُب إدارهتا وطبقت مبادئ العالقات على أساس الُسلم اعترمي كما أهن
 العسكري مع تسخَت العدد الكاُب والضروري من اظتوظفُت الفرنسيُت واصتزائريُت لتأدية مهامها.

ٔب إدارة اصتزائرية ُب عهده إدارة قمعية ؽتا أدى لقد استطاع االستعمار الفرنسي أف كتعل من اإل    
تشكيل ىذه النظرة اظتناوئة عتا بعد االستقالؿ بسبب السلوكيات اليت مورست ُب عهد االستعمار 

 . الراىن داريُت ُب الوقتاليت مازاؿ نتارسها الكثَت من اإل تالسلوكياالفرنسي وبعض 
ة اصتوانب اليت عاشتها البالد، فإننا ؾتد اإلدارة العامة قد وإذا أردنا أف نبحث عن تفسَت لألزمة اظتتعدد

 .لعبت دورا أساسيا وفاعال ُب خلق وتأجيج نار األزمة

 اإلدارة الجزائرية بعد االستقالل. -4
إف اصتزائر وخالفا لبعض الدوؿ اظتستعمرة عرفت فراغا مؤسساتيا حيث ٓب تعرؼ وجود مؤسسات    

وطنية سابقة على االستعمار وىكذا فإنو عقب االستقالؿ أوكلت مهمة حتضَت الوثيقة الدستورية إٔب 
لى االستفتاء ندوة اإلطارات وقدـ الدستور ُب شكل اقًتاح قانوف إٔب الربظتاف للموافقة عليو ٍب عرضو ع

الذي دتيز جبمعو تقليد اظتؤسسات السياسية الغربية من خالؿ برظتاف  1963الشعيب وبذلك أقػػر دستور 
دعائم قوية ظتركز رئيس اصتمهورية  1963منتخب وتبٍت مسؤولية اضتكومة أماـ الربظتاف وقد أرسى دستور 

ادية اضتزبية اليت دتثلت ُب جبهة صالحيات جد واسعة. كما أسس ىذا الدستور لفكرة األح إلعطائو
التحرير الوطٍت بدعوى احملافظة على الوحدة الوطنية. وإذ كاف ًب توقيف العمل هبذا الدستور لفًتة وجيزة 
على تبنيو وفق مربرات مرتبطة بالوضع على اضتدود الغربية إال أف ىذا شكل جوا متميزا بعدـ االستقرار 

 .32ثورياألمر الذي انتهى إٔب التصحيح ال
لقد سبق أف أكد العديد من احملللُت والدارسُت لتاريخ اإلدارة اصتزائرية أقتية آثار اظتاضي ووزف  :اإلرث  

 اعتياكل اظتوروثة عن مرحلة االستدمار اليت ال يستهاف هبا.
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، أنو ليس من باب الصدفة أف تكوف اصتزائر اظتستقلة قد اىتمت ُب أوؿ شعبان بن أقزوحويرى     
خطواهتا وقراراهتا بالتنظيم اإلداري واإلقليمي ذلك أنو من الضروري التكفل السريع بإعادة بعث حياة 
اجتماعية أساء إليها االحتالؿ. ومن أجل ذلك ٓب يتم اللجوء إٔب تغيَت فوضوي للهياكل واظتؤسسات 

ة عن االستدمار، بل ًب االحتفاظ هبا من إدخاؿ التعديالت اليت كانت تفرضها الظروؼ السياسية اظتوروث
ف اإلرث أاصتديدة، ويضيف ابن قزوح أف ىذا ٓب لتدث دوف أف متلق انعكاساتو الوخيمة ذلك 

سباب اظتؤسساٌب، ومن ٍب القانوين الزاؿ قائمًا حىت بعد التعديالت اليت أدخلت عليو مرات عديدة وأل
ؼتتلفة ويُتحكم ضمنياً، وبعض األحياف ظاىريًا ُب قطاعات كاملة للحياة االجتماعية ومن ٍب اضتياة 

 .33اإلدارية
شارة إٔب السمات األساسية لإلدارة االستعمارية اليت خر، ال يتواىن عن اإلىو اآل 34وأحمد محيو   

 التقنية وىناؾ من لتصر ىذا العمق ُبأثرت بعمق ُب اإلدارة اضتالية، وقدمت عتا أسس االنطالؽ 
الفوضى وانعداـ النظاـ ُب اظتعامالت والبلديات ونقص اظتوظفُت األكفاء، وىو أمر يرجع إٔب اظتشارب 

 العديدة واظتناىج اظتختلفة واألىداؼ اظتتعارضة اليت أشرنا إليها آنفاً.
غرب العريب، بدأت ُب بداية عهد أما فاضل موسى، فهو يرى أف اصتزائر مثلها مثل سائر بالد اظت   

بقاء على فتوذج اإلدارة االستدمارية، وىو يذكر ُب ىذا الشأف بقانوف إرادة قاصدة ُب اإلباالستقالؿ...و 
الذي قضى بالعمل بالقوانُت السارية اظتفعوؿ قبل االستقالؿ، ما ٓب تتناَب والسيادة  1962ديسمرب  31

 الوطنية.
وإذا كاف األمر ُب واقعو نتكن أف يفسر بالرغبة ُب جتنب حالة من فراغ قانوين وغياب أطر قانونية   

حتتاجها اصتزائر مثلها مثل سائر الدوؿ اظتستقلة، لتستأنف حياهتا اصتديدة فإنو نتكننا االستدالؿ إٔب 
لذي متلفو الغالب عند الذي يقضي بأف السلوؾ يندرج الػتالة حتت "اإلعجاب ا ابن خلدون(تفسَت )

اظتغلوب"، وبذلك فإف أصحاب القرار ُب اصتزائر ُب ذلك الوقت ٓب يكن موقفهم سلبيا من اإلدارة أكثر 
 .ؽتا كاف بالنسبة لألشخاص )احملتلوف اظتدنيوف، واصتيش(
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 مؤسسات بناء الدولة.  4-1
إف الدعامات األساسية ُب بناء الدولة اصتزائرية ظتا بعد االستقالؿ، دتثلت ُب التوجو االشًتاكي،     

 والالمركزية، والتوازف اصتهوي.
والالمركزية واالشًتاكية، قتا اللتاف عتما عالقة بتطور اظتنظومة اإلدارية وأثرتا فيها أنتا تأثَتاً، فالالمركزية 

ت الدولة وعماد من أعمدة تطبيق سياسة التنمية والتطور وتنظيم اضتياة سياسة معتمدة ُب مؤسسا
 االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع اصتزائري.

وتعرؼ الالمركزية على أهنا "إسناد السلطات الفعلية ظتؤسسات وىياكل ػتلية تكوف ُب الغالب منتجة   
 .35رض القرار"ػتلياً، وتكوف عتا كامل الصالحيات ورتيع وسائل ف

وتعرؼ البلداف النامية بالعجز اظتلحوظ ُب الالمركزية بل وباإلفراط ُب مركزية القرار، لذلك ؾتد أف       
اعتيئة الدولية مثل )البنك الدوٕب، وصندوؽ النقد الدوٕب وغَتقتا( تؤكد كثَتًا على تطبيق الالمركزية 

يصاحب ذلك من حتمية االستقاللية واستقاللية السلطات احمللية بالقرار عن السلطات اظتركزية، وما 
اظتالية وغَتىا من الوسائل، حىت تؤخذ القرارات عن دراية باظتوضوع وعالقة بو عكس ما نتكن أف يقع ُب 

 غالب األحياف عندما يكوف القرار مركزياً. 
اظتواثيق  ونظرًا لتوجو السلطة اظتركزية إٔب تطبيق اظتركزية فقد قابلت الالمركزية اظتنصوص عليها ُب    

" ولتصل ىذا ُب نظاـ يقـو حبصر  la concentrationالسياسية مبا يسمى" الًتكيز اإلداري 
ورتع كل السلطات والصالحيات ُب العموميات واصتزئيات بُت أيدي السلطات اظتركزية ُب العاصمة مع 

النظاـ الذي يطبق  حرص ىذه األخَتة على اختاذ القرار بنفسها ُب رتيع األمور وقلة التفويض، ويعرؼ
 "وىو نظاـ نقيض لالمركزية. l’état gendarmeىذا النموذج بػ "الدولة اضتارسة

خففة 
ُ
وىناؾ من الدوؿ مبا ُب ذلك الدوؿ النامية، من تسعى إٔب إتباع منهج "اظتركزية اظت

déconcentration  أساسيا بسبب اتساع غتاؿ النشاط اإلداري وتدخل الدولة ُب كل "
 .état interventionniste اجملاالت

ومن مظاىر التدخل اظتفرط للدولة أف تستعمل مؤسسات ىذه األخَتة صالحياهتا كوصية لتحل      
 ػتل اعتيئة اليت ىي وصية عليها.
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واإلفراط ُب التدخل يساىم ُب إفراغ الالمركزية من مدلوعتا ويفقدىا مفعوعتا، وال متدـ التوجو الذي    
يسعى إٔب خلق دنتقراطية ػتلية، وىذا الواقع ال يتناَب مع اظتنهج الذي انتهجتو اصتزائر ُب تأسيس دولة 

ر ػتاكاة للنموذج ىي ُب واقع األم état autoritaire centralisateurمتسلطة ومركزية 
لإلدارة الفرنسية الذي بقيت حبيسة لو مثلما أهنا نتيجة الختيار دستوري أقر "نظامًا رئاسياً اليعقويب

régime présidentialiste ال يفرؽ بُت السلطات وتسخَت اإلدارة تسخَتًا تاماً، لذلك ال"
 مباشر عتذه التوجهات.غرابة أف تتوفر بعض ىذه اطتصائص ُب اإلدارة اصتزائرية كانعكاس 

 ات المحلية في اإلدارة الجزائريةأهمية الجماع 4-2
وفقًا لالجتاه الالمركزي العاـ الذي انتهجتو اصتزائر فإف ىذه اظتؤسسات دتتلك سلطة القرار على اظتستوى 

 احمللي، دتكنها من القياـ بعملها وأداء مهامها اطتاصة هبا على أحسن وجو.
واصتزائر اختارت فتوذجًا بسيطًا للجماعات احمللية يتكوف من البلدية والوالية، تشكل سلطة ػتلية وُب    

نفس الوقت امتدادًا للدولة اظتركزية، تأخذ على عاتقها جزًء من اظتهاـ اليت تتكفل هبا الدولة من تنمية 
 اقتصادية واجتماعية وغَتىا.

ُب ىذا السياؽ أف اظتؤسسات اصتزائرية للجماعات احمللية  (Michelin، )تييري ميشالونويرى      
ال تبتعد كثَتًا عن مثيالهتا ُب فرنسا، فاظتشروع اصتزائري، بعد االستقالؿ ٓب يسع إٔب االبتعاد عن فتوذج 
اظتؤسسات الفرنسية، بل إف نظرية توحي بأف اصتماعات احمللية اصتزائرية مستلهمة من روح الفلسفة اليت 

اظترجعية األساسية للجماعات احمللية الفرنسية، وال يفوتنا أف نذكر بأف ىذه اظترجعية تعود إٔب مثلت 
 فيما يتعلق بالبلدية. 1884و départementفيما يتعلق بالعمالة  1871

: إف اختيار البلدية كمؤسسة قاعدية ُب النظاـ اظتؤسسي اصتزائري يؤكد توجو الــبـلـــديــــــــة 4-2-1
السلطة اظتركزية ؿتو التغييب الرشتي للعامل السوسيولوجي والتقسيم القبلي الذي اعتمده االستدمار ُب 

 خلق الدوار ٍب البلدية أثر حل الدواوير أو ضمها ُب بلديات.

                                                           

 :واظتركزية ُب اضتكم منو  " الديمقراطية الصارمة"ٍب استقر كحركة سياسية، تدعو إٔب  1789مذىب سياسي تأسس منذ الثورة الفرنسية  اليعقوبية
 النظاـ الرئاسي.
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استندت إٔب البلدية أو اجمللس الشعيب البلدي، ُب اجملاؿ التنموي وتنشيط البلدية،  1967وُب قانوف   
وصالحيات أقل ما يقاؿ عنها أهنا فوؽ طاقتها وطاقة القائمُت عليها، إضافة إٔب اظتسؤوليات مهاـ 

 الكالسيكية اظتسندة إٔب البلدية واظتنتظر منها إؾتازىا، كأمن والنظافة.

: وتعمل البلدية حتت الوصاية اظتباشرة للوالية: الوإب، أو ؽتثلو احمللي الذي ىو الـــــوصــايــة 4-2-2
يس الدائرة، ويشًتط ُب أغلب األشغاؿ والقرارات اظتصادؽ عليها من طرؼ الوصاية، لذلك فإف ىذه رئ

 األخَتة تلعب دوراً جوىرياً ُب اضتياة اليومية للبلديات.
 pouvoir: ىي اظتؤسسة )الوعاء( اليت تلتقي فيها السلطة "الالؽتركزة الوالية 4-2-3

déconcentréية اليت جتعل من الوالية أؾتع مراكز القرار اليت تستجيب " ومن ٍب التمايز والفعال
 النشغاالت اظتواطن وحتقق اإلؾتاز الفعلي ظتشاريع الدولة.

 والوالية جتمع الفاعلُت التاليُت: اجمللس الشعيب الوالئي، والوإب واجمللس التنفيذي.
والية ومنها وتتمثل صالحياتو ُب رتيع الشؤوف اليت هتم ال المجلس الشعبي الوالئي: -

  36خاصة:
 التخطيط والتهيئة العمرانية.  -أ 
 الفالحة والري. -ب 
 جتهيزات الًتبية والتكوين اظتهٍت. -ج 
 السكن والنشاط العمراين. -د 

وبالرغم من الصالحيات اليت متوعتا القانوف للمجلس عن طريق رئيسو أو عن طريق اللجاف اليت     
تتكوف فيو للعمل واظتراقبة، وكذا بعض اظتبادرات األخرى، إال أف نشاطو يبقى ػُتتشمًا وذي مفعوؿ 

 ػتدود، ذلك أف الوإب مبكانتو، وسلطاتو، وصالحياتو، يلقي الظل على اجمللس.
الوإب ىو خليفة احملافظ الذي كتسد مؤسسة يعود تارمتها للعهد النابليوين. وىو لتفظ من ـــوالـــــــي: الـ  -

ىذا األصل شتة أساسية: إذ أنو يعترب ؽتثل السلطة باظتعٌت األقوى للكلمة. وُب ظل غياب نظاـ الوإب  
ومنذ ذلك اضتُت وضع  1975جويلية  5كانت نصوص النظاـ القدًن للمحافظ ىي اظتطبقة حىت تاريخ 

                                                           

 .72، مرجع سبق ذكره، صعبد الحميد قرفي (36
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لقانوف الوالية(  83. فالوإب ىيئة تنفيذية للمجلس الشعيب الوالئي )اظتادة 37عتذه اعتيئة اعتامة نظاـ خاص
(من قانوف الوالية جتعل منو 92ومن جهة أخرى يعترب الوإب ؽتثل الدولة على اظتستوى احمللي و)اظتادة 

وى الوالية وتتمثل مهامو األساسية ُب التنسيق واظتراقبة "ؽتثل الدولة" ومندوب اضتكومة على اظتست
   leوالالمتمركزة le pouvoir décentraliséوالتنشيط وقد اجتمع فيو القرارات الالمركزية 

pouvoir déconcentré  ليجعال منو الرجل الذي لتاور ويتعامل ُب نفس الوقت مع اجمللس
)اضتكومة( كما أف ازدواجية سلطة الوإب حتد من الالمركزية وتقلل الشعيب الوالئي ومع السلطة اظتركزية 

منها ونتكن أف حتقق مكانة الوإب التوازف بُت الالمركزية والالدتركز، إال أف اظتمارسات، ُب الواقع غالبًا ما 
ة نظراً ترجح الكفة لصاّب السلطات الالؽتركزة أو لصاّب السلطات اظتركزية على حساب الدنتقراطية احمللي

 ظتا للسلطة اظتركزية من ىيمنة على القرار.

 الموارد البشرية في اإلدارة. 4-3

ٓب يكن االستدمار ليسمح أبداً بتكوين كفاءات جزائرية طواؿ اظتدة اليت بلور فيها إدارتو اليت أمسك     
 هبا القبضة على البالد فاصتزائريوف كانوا يعاملوف كأعواف ال عالقة عتم باإلجراءات وبدواليب القرار.

الثورة التحريرية باألىداؼ اليت ، ُب أعقاب اندالع 1956صالحات اليت جاءت ُب ومن خالؿ اإل    
ذكرناىا، حاولت السلطات الفرنسية إدماج اصتزائريُت ُب العمل اإلداري، ونظراً لقصر الوقت الذي فصل 
ىذه اظترحلة عن االستقالؿ، إضافة إٔب رفض اصتزائريُت اظتشاركة ُب العملية، فقد اتسمت اظتوارد البشرية 

 ؿ بالقلة ُب العدد والعجز عن التكوين والكفاءات.ُب اإلدارة اصتزائرية بعيد االستقال

وُب فجر االستقالؿ ًب إدماج اظتوظفُت ُب ىيئة الوظيف العمومي وتشغيل أكرب عدد ؽتكن، لكن     
مبستويات دنيئة للغاية ال تستجيب ومتطلبات اإلدارة من حيث اطتدمات اظتنتظرة منها واظتهاـ اظتسندة 

ز التكوين اإلداري، من أجل تكوين الفئات السفلية ُب السلم اعترمي لإلدارة  إليها. لذلك ًب تأسيس مراك
 كأعواف وُكتاب اإلدارة.

كما أف اظتدرسة الوطنية لإلدارة كانت تؤدي مهمة تكوين اإلطارات اإلدارية، وىي اظتؤسسة الوحيدة    
ات اإلدارية ُب لتكوين اإلطارات، فهي ال تستجيب من حيث الكم، خاصة الحتياجات كل اظتؤسس

                                                           

 .272مرجع سبق ذكره، ص أحمد محيو، (37
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البالد اظتركزية منها واحمللية والدبلوماسية. لذلك ًب إقحاـ إطارات ذوي االختصاصات أخرى وبتكوين 
غَت إداري وال ىادؼ للعمل ُب اظتنظومة اإلدارية ومن ٍب ٓب يكن تأطَت اظتؤسسات اإلدارية مبختلف 

ارات تتسم بالعشوائية والتلقائية أكثر أصنافها موحدًا ُب قواعد، وال منسجمًا ُب سلوكو فأصبحت اإلد
 .38ؽتا تعتمد على القوانُت والتنظيمات والقواعد التقنية

 الممارسات في اإلدارة. 4-4

إف طرؽ العمل ُب اإلدارة تبقى تقليدية وكالسيكية، أغلبها يندرج ُب االستمرارية اليت عاشتها اإلدارة     
 االجراءات وطرؽ العمل االستدمارية وٓب جتد بديالً عنها. بعد االستقالؿ واليت ٓب حُتِدث القطيعة مع

وأوؿ وأكرب ظاىرة اتسمت هبا االدارة ُب مطلع االستقالؿ، ىي البَتوقراطية، وقد ًب تطبيقها عفوياً    
دوف أي دراية بعواقبها وال انعكاساهتا من جهة، كما أهنا طبقت لعدـ وجود البدائل عتا من جهة أخرى، 

 رضت البَتوقراطية نفسها ُب البداية قبل أف تتحوؿ إٔب شيء أخر.ولذلك فقد ف

قبل أف تصبح وسيلة دتوقع ودتركز ُب السلطة والبقاء فيها. إف أىم اظتصاّب الكثَتة النشاط ُب اإلدارة    
 احمللية خاصة، مصاّب اضتالة اظتدنية اليت ُورثت عن اظترحلة االستدمارية واليت من خالعتا بقي اظتواطن،

ويبقى ػتل مساءلة حوؿ ىويتو، وتصديق ما يدٕب بو من معلومات حوؿ شخصو، فهو مطالب على مر 
األياـ والسنوات بتقدًن شهادات اظتيالد، والزواج، والوفاة، والشهادات العائلية، وغَتىا من "الشهادات" 

، تستهلك الورؽ، اليت أصبحت البلديات مصنعًا عتا، مثلما أهنا أصبحت أكرب مادة تنتجها البلدية
والوقت، والكفاءات. ٍب أف لكل من ىذه الشهادات مدة صالحية معينة جعلت اظتواطن ُب دوامة 
عقدة يتم تعطيل وإعاقة سَت العمليات 

ُ
تكوين اظتلفات ُب كل فرصة ألدىن سبب وهبذه اإلجراءات اظت

لمواطن، فتتسبب اإلدارة ُب إىدار التنموية واطتدمة العمومية اليت من اظتنتظر منها أف تقدمها اإلدارة ل
الوقت، واصتهود، والوسائل، وكل ىذا لو بطبيعة اضتاؿ تكلفتو اظتالية، واالجتماعية، والسياسية اليت 

 .39يدفعها اظتواطن والدولة على حد سواء

                                                           

 .82ص ، مرجع سبق ذكره،عبد الحميد قرفي (38

 .85، مرجع سبق ذكره، صعبد الحميد قرفي( 39
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 ، فئة اجتماعية وثقافية في آن واحد.البيروقراطية 4-4-1
البَتوقراطية نتصور سلك من اظتوظفُت يتمتع بسلطة كبَتة، قد ورد ُب اظتوسوعات أنو عندما تتحدث عن 

 لو تقاليد دتيزه عن غَته من األسالؾ ولو ذىنية خاصة.

جراءات الطويلة واظتعقدة بل ىي كذلك أفراد ورتاعات من ولذلك فالبَتوقراطية ليست فقط، اإل     
ة واحدة، تشكلت شيًء فشيًء، منذ خر اظتطاؼ كتلة، أو فئة اجتماعيآاظتوظفُت واظتسؤولُت نتثلوف ُب 

االستقالؿ وتركزت بُت أيديها وسائل القرار ُب دواليب الدولة، وقد تطورت مع تطور األنشطة 
االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والثقافية، إٔب أف أصبحت حتتل مكانة ُب دواليب السلطة وسَتورة 

جتماعية ُب اجملتمع اصتزائري، وىو ما تسميو اظتوسوعات القرار، جعلتها هتيمن على غَتىا من الفئات اال
"حكم اظتوظفُت" وىذا الذي جعل السواد األعظم من الذين يتعاملوف معها يقروف أهنا "دولة داخل 
دولة"، بل وإف البَتوقراطية كفئة اجتماعية أصبحت تتماثل بالدولة وتتالصق هبا، ويتجلى األمر حبدة  

 نسجمت اصتماعات اظتكونة عتا واحتدت مصاضتها.كلما تنامت ىذه الفئة وا

ورغم االصالحات اليت قامت هبا اصتزائر بعد إقرار التعددية والليربالية االقتصادية، وإزاء انسحاب      
جزء من النخبة من فضاء التسيَت العمومي استمرت البَتوقراطية ُب ىيمنتها واستقرت ُب مكانتها، بل 

 واالستحواذ من اجملاؿ االقتصادي إٔب اجملاؿ السياسي اصتديد. وعززهتا وانتقلت اعتيمنة

لذلك ؾتد أف ىذه الوضعية اليت آلت إليها اصتزائر ُب هناية الثمانينيات ىي على نقيض فتوذج الدولة     
 .40اضتديثة، اليت تفضل غتاؿ العالقات العامة عن حقل تسيَت السلطة العامة

والبَتوقراطية أصبحت إذف فئة ال ختضع للمواطن، واطتضوع ىنا مبعٌت أف تضع ىذه الفئة نفسها ُب   
خدمتو مثلما ىو منتظر منها، بل ما لتصل ُب الواقع أهنا خُتضعو إلرادهتا وتطبق سياستها وال تطبق 

 سياسة اجملالس النابعة من االنتخابات أو غَتىا من مؤسسات الدولة.
                                                           

 يشَت إٔب تطبيق القوانُت بالقوة ُب اجملتمعات اظتنظمة. وتعتمد ىذه األنظمة على اإلجراءات  والعلـو السياسية علم االجتماع ىي مفهـو يستخدـ ُب
قة ىرمية والعالقات الشخصية. وىنالك العديد من األمثلة على البَتوقراطية اظتستخدمة يومياً: اضتكومات، القوات اظتوحدة وتوزيع اظتسؤوليات بطري

، أي مكتب، اظتستخدمة ُب بداية القرف (bureau) بَتو اظتسلحة، الشركات، اظتستشفيات، احملاكم، واظتدارس. يعود أصل كلمة البَتوقراطية إٔب
كراُتس  عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبَت عن الشركة، وأماكن العمل. وكلمة قراطية وىي مشتقو من األصل اإلغريقي الثامن عشر ليس للتعبَت

 ومعناىا السلطة والكلمة ُب غتموعها تعٍت قوة اظتكتب أو سلطة اظتكتب.
 .86، مرجع سبق ذكره، صعبد الحميد قرفي (40

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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( "وبغض النظر عن التناقضات االجتماعية الداخلية فإف الدولة كمفهـو الهواري عديويقوؿ )   
سياسي ختتصر ُب جهازىا اإلداري الذي ينشطو موظفوف يهتموف بًتقيتهم ُب السلم اعترمي ومبكانتهم 

، برتران باديكما يعترب )  "االجتماعية أكثر من ؽتا يهتموف بظروؼ اضتياة عند مواطنيهم
Bertrandbadie)   من جهتو أف البَتوقراطية ُب غتتمعات العآب الثالث، منغلقة على نفسها

وىدفها الرئيسي يكمن ُب إعادة إنتاج طبقة سياسية، تفرض نفسها كطبقة مسيطرة تًتاكم لديها 
 اطتصائص اظتختلفة للسلطة.

وإذ تعتمد البَتوقراطية على فتوذج "العالقات الشخصية" التقليدي ُب اصتزائر إلعادة إنتاج ظروؼ     
دوامها واستمرارىا، فهي طورت ىذا النموذج وحولتو إٔب فتوذج للعالقات "الزبونية" الذي يشمل األوؿ 

اة اظتواطن اصتزائري، حبيث دوف أف يلغيو، وقد ساقتت اإلدارة ُب بناء النمط اظتستحيل، واصتهنمي، ضتي
أسست عالقاهتا معو على اضتذر اظتتبادؿ، والشك، والريبة وصنعت منو "اظتتحايل دائماً"، عليها دتاماً 
على النهج الذي ينتهجو االحتالؿ الفرنسي، كما جعل منها العدو اللُذوذ لو، فهو ال لتاوؿ الوصوؿ إٔب 

ا وموظفيها وىو ما يصطلح عليو بلغة الُعمـو بػ "اظتعريفة"، اطتدمة اإلدارية إال عن طريق أىلها وأصحاهب
ىذا ما جعل ىناؾ من جـز باؿتالؿ الوظيفة العُمومية اإلدارية ظتا تعرفو اإلدارة من "سقم وظيفي 

 ىيكلي".

 يالحظ أزتد ػتيو منذ العقد األوؿ لالستقالؿ: البيروقراطية كفئة اجتماعيةأما عن  

إلدارية جتعل من الصعوبة مبكاف مراقبتها إنو ألمر غريب حاليًا ُب اصتزائر أف " إف اتساع النشاطات ا 
تسند مسؤوليات ىامة جداً عن مشاريع ومصاّب عامة دوف أف يكوف ىناؾ قدرة على مراقبتها عن قرب، 

 ودوف تنظيم الرقابة على اعتيئات العامة ونشاطاهتا"

صغَتة كانت حىت ذلك اضتُت بدوف انسجاـ "شتح لربجوازية  41ويضيف ػتيو أف ىذا الواقع   
اجتماعي، بأف تتكوف وُتشكل برجوازية إدارية تقود البالد وفقًا ظتصاضتها اطتاصة، إف البناء الذي سعت 

 لتحقيقو ىو بناء رأشتالية الدولة".
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واظتؤسسة اإلدارية اليت تتموضع ُب اجملتمع كقوة اجتماعية ذات سلطة غَت ػتدودة ال نتكن أف نُتكنها   
 أف تتقبل التغيَت وال أف تسمح بو، فال نتكنها إذف أف تكوف ُب خدمة التنمية والتطور.

 اإلدارة كتنظيم. 4-4-2
( ؿتن ننظر إٔب اإلدارة Michael Crozier، ميشيل كروزيهباعتمادنا اظتنهج الذي وضعو )    

االسًتاتيجي والنسقي، فاألفراد ُب اإلدارة  ،على أهنا تنظيم، نتكن إخضاعو للتحليل اظتزدوج واظتتكامل
ىم فاعلوف عتم نظرهتم إٔب التنظيم وإٔب دوره مثلما عتم اسًتاتيجيتهم اطتاصة، جتتمع مع االسًتاتيجيات 

اجتاىًا ُمعينًا للسلوؾ الفردي، لكل فرد داخل اإلدارة وذلك ُب عالقتو الفردية ُب التنظيم وتتالءـ لتعطي 
تنظيم. وحركية التنظيم اليت يقيمها األفراد تؤدي إٔب قياـ عالقات داخلية ػتددة، ىي ك  مع سلوؾ اإلدارة

 .42ُب الواقع خاضعة لرىانات ُمعينة
رة مثلما أهنا تتأثر بو بنفس الطريقة، ٍب إف اإلدارة تتعامل مع ػتيط تؤثر فيو باستمرار وبصفة مباش  

لذلك وجب أال نغض الطرؼ عن ىذا اصتانب من التحليل، أي جانب احمليط اطتارجي على حد سواء 
مع احمليط الداخلي. فالسلوؾ داخل النسق اإلداري حتدده طبيعة العالقات القائمة بُت األفراد الذين 

فردية، لكن ُب عالقة مع اسًتاتيجية اظتؤسسة، إال أف ىذا يسعى كل واحد منهم إٔب حتقيق اسًتاتيجيتو ال
السلوؾ يتأثر كذلك باحمليط اطتارجي الذي بدوره يؤثر على النسق، ليسلك ُسلوكًا ُمعيناً، وػُتدداً، وىو 

"الفرص ، و" contraintes"بالضغوطما يعرب عنو ُب التحليل االسًتاتيجي 
opportunités"ارجي.، اظتوُجودة ُب احمليط اطت 

كما أننا هنتم كذلك باالسًتاتيجيات الفردية لكل فاعل من الفاعلُت داخل التنظيم اإلداري، من حيث    
أهنا إذا ما اجتمعت تشكل ُب غالب األحياف اسًتاتيجية فئة اجتماعية ػتددة، نتكن أف تكوف فئة 

ٔب حتليل رىانات اجتماعية متجانسة، تعمل لتحقيق مصاّب خاصة، وتُدافع عنها، لذلك سنميل إ
القائمُت وموقف اإلدارة كتنظيم، إزاء ىذه الرىانات، لنعرؼ إذا ما كاف ىذا التنظيم يسعى إٔب حتقيق 
أىدافو اليت وِجد من أجلها أصاًل، أـ أنو يتقبل تسخَته واستعمالو من طرؼ فئة ُمعينة، ومن ٍب تسعى 

االسًتاتيجية(، بالوسائل اليت تستعملها لتحقيق إٔب االطالع على عالقات اسًتاتيجية اإلدارة وأىدافها )
 اىدافها واضتفاظ على كياهنا.
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واظتؤسسة اإلدارية اصتزائرية تنظيم لو ىيكلتو اطتاصة، اليت ٓب تتكوف من عدـ، بل تتبع تاريخ ُمعُت    
، مثلما أف ىذا التنظيم لو ثقافتو اطتاصة،  وُمتسلسل األحداث أعطاىا شكل اعتيكلة اليت ىي عليو اليـو

اظتتكونة من عادات، وتقاليد، واعتقادات، ىي األخرى ليست عفوية، لكنها وليدة تراكمات عرب األزمنة 
 .43اليت كونتها، وحددت السلوؾ اطتاص الذي تشكلو اظتؤسسة ويسلُكو األفراد

 ُخصوصية التنظيم اإلداري. 4-4-2
إف التنظيمات العُمومية لإلدارات عتا خصائص، جتعلها ختتلف عن اظتؤسسات الصناعية،    

، فالتنظيمات االقتصادية ُمهيكلة حوؿ أىداؼ اقتصادية تُوجهها إٔب إنتاج  واالقتصادية، على الُعمـو
مات الُعمومية فإهنا مادة ُمعينة لوضعها ُب السوؽ تلِبيًة ضِتاجيات زبائن ُمعينُت وحتقيق أرباح. أما التنظي

ال تنتج مادة ُمعينة، بل ُب الغالب تُنتج خدمات تُقدمها للُمواطن، وال تنتظر منو عائدًا بالربح، لذلك 
 اختلفت طرؽ التسيَت باختالؼ اظتهاـ واألىداؼ.

وظتا ٓب يُكن للتنظيمات العُمومية سوؽ اقتصادية، فهي جتد صعوبة كبَتة ُب تقييم اظتنتجات أو    
ابعة ومراقبة االنتاج وما يتصل تدمات اليت تُقدمها، عتذه األسباب جتد التنظيمات العُمومية صعوبة ظتاطت

بو، ذلك أهنا ال تتوفر دائمًا على اظتعلومات اليت حتتاجها مثل كل التنظيمات االقتصادية من أجل اختاذ 
وحتسُت استخداـ اظتوارد وتقييم  القرار، كرد فعل السوؽ الذي يساعد اظتسَتين على ضبط وتَتة االنتاج،

وغَت ذلك من اظتؤشرات اليت حتتاجها اظتؤسسة االقتصادية الختاذ القرار، وىذا ما يعٍت  أداء اظتستخدمُت،
استحالة ُمراقبة إنتاج ومردودية العمل اإلداري، خاصة وأف اظتهاـ وااللتزامات لدى التنظيمات العمومية 

تأثراً، بالسياسة، وىي ُتساىم ُمباشرة ُب سَتورة االنتاج السياسي.  )اإلدارية(، أكثر تعقيدا، وأكثر
والنتيجة عتذا الوضع ىي إذف، أف اظتسَتين العموميُت يتمتعوف هبامش كبَت من الُسلطة التقديرية. ىذه 

رية، السلطة التقديرية ىي اليت أصبحت القاعدة العامة اليت يعمل هبا اظتسَتوف العموميوف ُب اإلدارة اصتزائ
مع ما يًتتب عن ذلك من ترؾ تطبيق القوانُت والتنظيمات واالبتعاد عنها من حيث أهنا تقلص من 

 .44ىامش االنفراد بالقرار
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 فخ االستمرارية وعواقبه. 4-4-3
لقد وقعت اإلدارة منذ االستقالؿ ُب فخ االستمرارية، ٍب بعد ذلك أصبحت ترفض أف تتغَت أو أف     

تُغَت من نظامها وأساليب عملها وطرؽ ُمعاملتها للفرد اصتزائري، مثلما أهنا رفضت كل إصالح حىت مع 
 مطلع األلفية الثالثة.

بالقشور، مبا ىو سطحي أو ىامشي، وٓب وقد عرفت اإلدارة "إصالحات" عديدة، بائسة اىتمت     
تعاِب األعماؽ، لذلك ما عساىا إال أف تبقى ُب "ُعزلة" عن اظتواطن، أي أهنا لن تؤدي لو اطتدمات اليت 
لتتاجها، ولن تعمل على أف تيسر لو ُسبل العيش ُب ػُتيطو، ولن تتواصل معو أو تربط االتصاؿ بو عن 

 ا أكثرىا.طريق األساليب العصرية لالتصاؿ، وم

 الموارد البشرية في التنظيم اإلداري الجزائري. 4-5 
" ُب دراسة لو ىو قولو "أف اإلدارة ٓب هتتم بأي جانب سعيد مقدمإف أوؿ ما نالحظو ُب دراسة لػ "    

من ىذه اصتوانب حيث يقوؿ ال ؼتططات ناجعة وفعالة ُب غتاؿ تسيَت اظتوارد البشرية وال وجود لسياسة 
 .45مناصب العمل، وال انسجاـ لألجورترشيد 

والعناية هبذه العوامل ىي أدىن شروط التسيَت اإلداري للموارد البشرية ألي تنظيم، ذلك أنو البد     
على أي تنظيم إحكاـ عملية التوظيف باللجوء إٔب جلب الكفاءات اليت لتتاجها دوف غَتىا، ُب زمن 

ية الكفاءات، واظتهارات، معُت ومكاف )منصب( معُت، ؽتا ال يدع غتااًل للعفوية واالرجتالية كما أف تنم
وتتبع اظتسارات اظتهنية ألفراد التنظيم وتقييم أداءىم، وقدراهتم، كلها عمليات وأنظمة دقيقة تصب كلها 
ُب تنمية اظتوارد البشرية سعيًا من التنظيم إٔب تقدًن أجواء إنتاج ُب أحسن الظروؼ، وأي اختالؿ ُب 

اصتوانب األخرى، بعواقب سلبية على رُتلة اظتوارد إحدى ىذه العمليات يؤدي حتمًا إٔب قصور ُب 
 البشرية.

فإف القواعد اليت تتم على أساسها عملية التوظيف ُب اظتؤسسات،  أما في ميدان التوظيف:  4-5-1
 إفتا ىي ُمقننة ومتوقفة على قواعد كتب احًتامها والعمل هبا.
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عينة، ُب مناصب معينة، ولزمن معُت، ومن أىم اظتقاييس ُب التوظيف اضتاجة إٔب كفاءة أو كفاءات مُ    
والقتناء ىذه الكفاءات تراعى شروط اظتستويات اظتعرفية، واطتربات، واظتؤىالت، مبا ُب ذلك القدرات 

 الشخصية للمًتشح، أو اظترشح للمنصب.
إاّل أف األمر ُب اإلدارات واظتؤسسات العمومية على عكس ذلك، حيث أف عملية التوظيف غالباً ما     

تم على أسس غَت موضوعية، حبيث تتغلب ُب العملية الشروط واظتقاييس الذاتية على اظتوضوعية اظتتعلقة ت
 باظتنصب. 

كما أف اختيار اظترشِحُت للمنصب يتم عادة باعتبار درجة القرابة إذ أف القواعد االجتماعية ُب احمليط    
ب قبل غَته، ويُقّيم االنساف ُب ػُتيطو تتم على أغلب من عتم سلطة التوظيف بإعطاء األولوية للقري

 وغتتمعو أي ُب عائلتو وعشَتتو مبدى احًتاـ وتطبيق ىذا اظتبدأ أو مدى تقدنتو خدمات ألقاربو.
 ومن اآلثار اظتًتتبة عن ىذا الوضع ُب اظتؤسسة اإلدارية:

 سوء ُمعاصتة القضايا واظتلفات. -أ 
 وع أو حىت شهر(.ُمعاصتتها ُب آجاؿ خيالية )عمل يـو يُنجز ُب أسب -ب 
 الالمباالة وعدـ االكًتاث بعواقب أي عمل، أو فعل إداري. -ج 
 اختاذ قرارات غتحفة عتا عواقب على أىل القضايا، دوف أي فرصة للطعن. -د 
 الدفع باظتواطن الستعماؿ اضتيل، والطرؽ اظتلتوية لقضاء حاجتو. -ه 

التوظيف إٔب تأسيس نظاـ يعتمد إف النمط الشخصي للسلطة السائدة ىو الذي يؤدي ُب غتاؿ     
على ُمراعاة اظتقاييس الذاتية، ال غَت، ُب جلب واستخداـ الطاقات والكفاءات وىو ما يؤدي إٔب نظاـ 

 . clientélismeقائم بذاتو يعتمد على الزبونية
 لذلك ال يسع اإلطار، أو اظتوظف، أف يكوف ُب خدمة الشخص وليس ُب خدمة اظتؤسسة.

 .التكوين القاعدي 4-5-2
لقد تطورت النظرة إٔب التكوين داخل التنظيمات وخاصة منها اظتؤسسات االقتصادية، حبيث أصبح     

اليـو التكوين أىم العناصر اليت تعتمد حتضَت الفرد ليكوف فاعاًل ُب منصب عملو وداخل نسق االنتاج، 
 وكي يؤدي مهامو اظتنتظرة منو على أحسن وجو.

ولقد كانت اظتؤسسات ُب القدًن، تعترب التكوين عبًء عليها، وكاف اظتسؤولوف يرفضوف أف يغادر الفرد    
مكاف عملو على اعتبار أف ذلك إعاقة للعمل وخسارة لإلنتاج بينما أظهرت التطورات العلمية ُب علـو 
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و وأحسن إقبااًل على العمل ظتا عتذِه بأف الفًتات التكوينية والتدريبية جتعل الفرد أكثر فعالية ُب أدائ ،عدة
الفًتات من ػتفزات ومن آثار إكتابية على األوضاع اظتهنية، والنفسية للمعٍت، لذلك فإف ميزانيات 

 التكوين، وخاصة منو التكوين اظتتواصل ُب اظتؤسسات أخذت تتزايد من سنة إٔب أخرى.
يس لو أثر ووجود. فالتكوين وحتسُت اظتستوى والتعليم أما الواقع ُب اإلدارة اصتزائرية ىو أف التكوين ل     

اإلداري اظتتخصص، من النقائص اليت تُعاين منها اإلدارة واظتؤسسات العمومية على اختالؼ اظتستويات 
اعترمية ظتوظفيها إٔب جانب العوائق النفسية ومسبباهتا وتأثَتاهتا السيئة على مردودية اطتدمة العمومية وىي 

 .46أثَتاهتا على العالقات االنسانية داخل وخارج ػُتيط العملعوامل عتا ت
فاإلدارة اصتزائرية تفتقر إٔب مؤسسات متخصصة ُب تكوين اظتوظفُت ُب متوسط اعتـر الذين تفتقر      

إليهم اإلدارة لكنها ُحلت وألغيت، فأصبحت اإلدارة توظف ؽتن ليس عتم تكوين قاعدي إداري على 
اظتِهن اإلدارية )من خريطة التكوين اظتهٍت(، وأصبح اظتوظفوف يتوارثوهنا عمن  اإلطالؽ، ولذلك غابت

 سبقهم مع كل ما حتملو ىذه الطريقة من ؼتاطر من حيث العشوائية واالؿتراؼ.
أما تكوين اإلطارات فهو يتم من خالؿ ما تنتجو اظتدرسة الوطنية لإلدارة، وىي اظتؤسسة الوحيدة     

اليت تتكفل بتوفَت غُتمل احتياجات اظتؤسسات اإلدارية والعمومية ُب التأطَت. وىذا أمر ال يعقل، إذ أف 
اد اإلرتإب للموظفُت، مع من التعد %4ِنسب التأطَت السيما ُب قطاع اصتماعات احمللية ال يتجاوز 

كنسبة مقبولة للتأطَت ُب كل تنظيم، ومن انعكاساتو أف   %10الِعلم أف اظتقاييس حتدد ُمعدؿ 
اظتؤسسات اإلدارية تُباشر توظيف اإلطارات ذوي االختصاصات اصتامعية اظتختلفة واظتتعددة ومنها 

فاإلطارات غَت غُتهزة تقنيًا وال مادياً  البعيدة كل البعد عن التوظيف العمومي وعن األعماؿ اإلدارية،
 ألداء مهاـ اطتدمة العمومية، فينعكس ذلك سلباً على طبيعة وجودة اطتدمة العمومية.

 الحكم الرشيد في اإلدارة الجزائرية: 4-6
ما ىو اضتكم الراشد؟ ؾتد تعريف ىذا اظتفهـو خاصة عند اظتؤسسات الدولية، وخاصة منها       

، وقد ًب  اظتؤسسات اظتالية اليت قامت بدراسات أُوكلت إٔب فرؽ حبث وخرباء حاولوا االظتاـ هبذا اظتفهـو
عتا حسن اعتماد "اضتكم الرشيد" كشرط إضاُب من شروط اظتؤسسات الدولية اليت تضمن من خال

                                                           

 .103مرجع سبق ذكره، ص  عبد الحميد قرفي، (46
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استعماؿ وصرؼ األمواؿ اليت دتنحها لػ "اظتشاريع التنموية" أو "إصالحات" ُب دوؿ العآب الثالث أو غَت 
 ذلك ؽتا دتكن ادماج الدوؿ النامية ُب االقتصاد العاظتي.

للعوامل واطتصائص اليت تعرؼ اضتكم الرشيد ومنها ( pnuo)مم اظتتحدة التنمية وقد قدـ برنامج األ   
وجو اطتصوص )اظتشاركة ُب القرار( والشفافية واظتسؤولية، كما ترى ىذه اظتؤسسة أف اضتكم الرشيد  على

يُعطي األولوية للقانوف ُب التعامالت، وأنو ال متص الدولة وحدىا، بل يتعداىا إٔب القطاع اطتاص 
 واجملتمع اظتدين.

لتنمية البشرية اظتستدامة وكل فاعل من وىذه اظتكونات الثالثة للمجتمع ىي احملركات األساسية ل     
ىؤالء الفاعلُت )دولة، قطاع خاص غُتتمع مدين( يعمل على خلق الظروؼ اظتالئمة لتحقيق اضتكم 

 الرشيد.
اضتكم الرشيد من جهة أخرى على أنو "غتموعة من اآلليات  (pnuo)ؽتي كما يعرؼ الربنامج األ   

ت اليت يقـو اظتواطنوف من خالعتا مبوائمة مصاضتهم وؽتارسة اظتعقدة والسَت ورات والعالقات واظتؤسسا
 كما تضيف اظتؤسسة عوامل أخرى منها:  "حقوقهم وأداء واجباهتم وفض خالفاهتم

 احملاسبة والشفافية ُب تسيَت القطاع العاـ. -أ 
 الالمركزية ُب اختاذ القرار. -ب 
 تدعيم اظتؤسسات احمللية. -ج 
 إضافة إٔب انتخابات حرة وإصالحات تشريعية.احًتاـ حقوؽ االنساف وحرية التعبَت  -د 

( وفريقو ُب البنك الدوٕب فإف ىناؾ ستة Daniel Kaufman، )دانييل كوفمانوحسب دراسة 
 أبعاد للُحكم الرشيد ىي:

 ومن اظتؤشرات اليت يقًتح الفريق قياسها لتقييم فاعلية اضتكومة: فاعلية الُحكومة: 4-6-1
 .جودة اطتدمة العمومية -أ 
 .البَتوقراطيةجودة  -ب 
 .كفاءة اظتوظفُت واستقالليتهم بالنسبة للضغوط السياسية -ج 
 .47قدرة اضتكومة على تصور ووضع السياسات وجتسيدىا على أرض الواقع -د 
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 ومن مؤشراهتا: قوة القانون: 4-6-2
 فعالية وؾتاعة القضاء. -أ 
 ضماف اضتقوؽ وزتاية اظتلكية. -ب 
 .تطبيقية العقود  -ج 

 وتتعلق مؤشرات ىذا البعد:  التعبير والمسؤولية: 4-6-3
بتقييم اضتركية السياسية واضتريات اظتدنية واضتقوؽ السياسية وخاصة )منها مدى مساقتة اظتواطنُت ُب 

 اختيار اضُتكومة(.
 االستقرار السياسي. -أ 
 غياب الُعنف. -ب 
 استقاللية الصحافة. -ج 
 نوعية التنظيمات والقوانُت. -د 
 االستقرار السياسي. -ه 
 مراقبة الرشوة  -و 

وترسيخ ؽُتارسات اضتكم الرشيد تشًتط أف ينظر إٔب اإلدارة على أهنا فضاء ظتمارسة الكفاءة وليس   
 فضاء ظتمارسة السلطة.

مقياس تقييم السياسات العامة كعامل من  (R. Aron وريمون ،plan )بالنكما يضيف     
العوامل اليت تؤخذ ُب اضتسباف لتحقيق اضتكم الرشيد ُب اظتؤسسات العمومية وتدخل عملية تقييم 
السياسات العامة ُب إطار التأكد من أف اصتماعات احمللية تُقدـ اطتدمة الضرورية والالزمة للمواطنُت وُب 

التقييم عن طريق التدقيق ُب اطتدمات اظتقدمة باظتقارنة مع  أحسن الظروؼ وبأقل التكاليف ويتم
 التكاليف من أجل أف تكوف اطتدمات اظتقدمة مطابقة للمقاييس االقتصادية والنجاعة والفعالية.

كل ىذه النقاط اظتعاصتة تُبُت البوف الشاسع بُت ىذه الشروط التقنية والعملية إلقامة حكم رشيد وبُت 
 .48ارسات اظتؤسسة اإلدارية ُب اصتزائرالواقع ُب سلوؾ وؽت
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 خــــالصـــــة:

نستنتج ؽتا سبق أف اإلدارة اصتزائرية مرت بعدة مراحل إال أهنا ٓب تستقر بعد، فصراعاهتا وسلبياهتا،    
وانتقاداهتا من طرؼ العلماء واظتفكرين ال زالت متواصلة نتيجة للتطبيق اطتاطئ للقوانُت ولغياب عنصر 

 كأىم تقصَت.الرقابة  
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 .: حدود الدراسةأوال
اجملال ادلكاين بأنو "اإلطار اجلغرايف الذي يطبق بو البحث وقد يكون ىذا يعرف المجال المكاني: 

 . 1اإلطار رلتمعا مفتوحا )مدينة، قرية مؤسسة...اخل( كما ىو اجملتمع ادلعتمد يف البحوث االجتماعية"
ىي إحدى أىم واليات اجلنوب اجلزائري دلا حتتويو من ثروات ىامة جتعلها و ىو والية ورقلة  ورلالنا ادلكاين

والتنمية يف اجلزائر تقع جوىرة الواحات يف اجلنوب الشرقي من الوطن وتغطي مساحة  االقتصادشريان 
%( من ادلساحة العامة للقطر اجلزائري كما تبعد  53,60أي بنسبة )  3( كلم331.311تصل إىل )

كلم. حيدىا من الشمال والييت اجللفة والوادي ومن الشرق   055ن العاصمة اجلزائرية بنحو والية ورقلة ع
 مجهورية تونس ومن اجلنوب والييت دتنراست وإيليزي ومن الغرب والية غرداية.

 ( بلدية :33( دوائر تضم )35تتكون من )

 دائرة ورقلة البلديات: ورقلة، الرويسات• 
 انقوسةدائرة انقوسة البلديـة: • 
 دائرة سيدي خويلد البلديات: سيدي خويلد ، عني البيضاء، حاسي بن عبد اهلل• 
 دائرة حاسي مسعود البلديـة: حاسي مسعود• 
 دائرة الربمة البلديـة: الربمة• 
 دائرة احلجرية البلديات: احلجرية ، العالية• 
 دائرة دتاسني البلديات: دتاسني، بلدة عمر• 
 ات: تقرت، النزلة، تبسبست، الزاوية العابديةدائرة تقرت البلدي• 
 دائرة ادلقارين البلديات: ادلقارين، سيدي سليمان• 
 دائرة الطيبات البلديات: الطيبات، بن ناصر، ادلنقر• 

 .3533إىل غاية  نسمة   033130يقدر عدد سكان والية ورقلة بـ

درجات احلرارة ادلرتفعة والتبخر ألمطار و الذي يتميز بضعف كمية ا يسود والية ورقلة ادلناخ الصحراوي 
° ( م0,,1( سجلت يف شهر جويلية )3553القوي، فمعدالت درجات احلرارة الشهرية يف سنة )

° ( م0,0بورقلة، بينما يف شهر جانفي وصلت درجة احلرارة بتقرت إىل )° ( م,1حباسي مسعـود و )
 °.( م5وأدناىا دون )° ( م50ونفسها بورقلة وأقصى درجة حرارة تتجاوز غالبا )

                                                           

 .,30(، ص3533؛ األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3)ط البحث االجتماعي: األساليب.ادلناىج.االحصاء سالم سماح سالم ، (1
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مم سنويا علما بأن ادلتوسط  105مم إىل  05وظاىرة التساقط يف الوالية قليلة وغري منتظمة تًتاوح بني 
والرياح السائدة يف  مم بورقلة. 350مم بتقرت و  130وصل إىل  3553السنوي للتساقط سنة 

( مًت يف الثانية الواحدة وتعرف 33انا )الوالية مشالية شرقية وجنوبية شرقية قارية تتجاوز سرعتها أحي
 ادلنطقة ىبوب رياح ) سريوكو ( اليت تتصف باحلرارة واجلفاف.

 حبكم ادلوقع االسًتاتيجي ادلميز للوالية يالحظ أن تضاريس والية ورقلة تتميز بوجود: 
مساحة الوالية  ( م وديتد إىل حوايل ثلثي355العرق الشرقي الكبري: وىو حبر من الرمال يرتفع حىت ) أ.

 ويظهر باخلصوص يف اجلنوب والشرق.
 احلمادة: وىي ىضبة حصوية تتواجد يف قسم كبري من الغرب واجلنوب. ب.
 الوديان: وادي ميو جنوبا ووادي ريغ مشاال. ج.
 السهول: وىي تظهر يف احلدود الغربية للوالية دتتد من الشمال إىل اجلنوب. د.

 اخلصوص يف منطقة وادي ريغ.ادلنخفضات: وىي تتواجد ب ىـ .

إن وفرة ادلياه بوالية ورقلة مكنتها من انتعاش الفالحة الصحراوية وعلى رأسها زراعة النخيل اليت دتثل 
%( ادلوزعة على منطقتني حوض ورقلة ووادي ريغ حيث دتثل واحات النخيل ثروة وطنية اقتصادية 05)

العديد من القنوات الثانوية والرئيسية ، ناىيك عن  ىامة تعتمد أساسا على نظام صرف مياه السقي عرب 
 كوهنا مكسب ىام للحفاظ على التوازن البيئي ذلذه الثروة .

بدًء من اختيار  يعترب اجملال الزمين للبحث الفًتة الزمنية الكلية إلجراء البحث وتنفيذه المجال الزمني:
وحتديد مشكلة البحث مرورًا جبميع خطوات البحث العلمي وصواًل إىل مرحلة استخراج النتائج. وديكن 

الدراسة النظرية، وديكن حصرىا يف اجملال  القسم األول:تقسيم اجملال الزمين للدراسة إىل قسمني. 
مية من تراث نظري ودراسات (، واليت تضمنت مجع ادلادة العل3530إىل غاية أفريل-3535)جانفي

فقد كان اجلانب ادليداين للدراسة  القسم الثاني:مشاهبة وقراءات مطولة عن ادلوضوع ادلراد دراستو. أّما 
ودتثلت يف توزيع االستمارات واسًتجاعها والقيام ببعض ادلقابالت لتدعيم اآلراء وتفريغ البيانات وحتليلها 

 وتفسريىا.
ال البشري مجيع العناصر البشرية اليت اعتمدت عليها الباحثة يف مجع تضمن اجملالمجال البشري: 

مبختلف  )مديرية البيئة لوالية ورقلة( البيانات. واليت دتثلت يف رلموع ادلرؤوسني بادلؤسسة زلل الدراسة
 مناصبهم ومراكزىم واختالف جنسهم.
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  ثانيا: العينة.

 واليت جيري"رلموعة عناصر ذلا خاصية أو عدة خصائص مشًتكة دتيزىا عن غريىا من العناصر األخرى 
ىو مجيع ادلوظفني ذكوراً وإناثاً يف ادلؤسسة زلل  لدينا ورلتمع البحث. 2عليها البحث أو التقصي"

رىا امرأة يف الوالية. فقد قمنا )مديرية البيئة لوالية ورقلة(، مع العلم أهنا ادلؤسسة الوحيدة اليت تدي الدراسة
باختيار ادلؤسسة زلل الدراسة بشكل مقصود وذلك لتوفرىا على شرط مهم وىو إدارة ادلؤسسة من قبل 
امرأة، وبالتايل فالعينة تعترب عمدية بالضرورة نظرا لتعمدنا اختيار ادلرؤوسني الذين تًتأسهم امرأة بصفة 

اإلمجايل يف ادلؤسسة زلل الدراسة. إال أن أي عدد العمال  مفردة، 3,خاصة، وقدر عدد ادلبحوثني ب 
مفردة، أما باقي ادلبحوثني فقد رفض اجراء  53عدد ادلبحوثني الذين استطعنا اجراء ادلقابلة معهم كان 

 ادلقابلة معنا، نظرا حلساسية ادلوضوع حسب رأيهم.

 .: منهج الدراسةا  ـــــثـــــالـــــــث

إن أحد أىداف العلم األكثر دقة ىو النجاح يف وصف الواقع، وزلاولة جتريد صادقة  المنهج الوصفي:
هو طريقة يعتمد عليها الباحثون يف احلصول ما أمكن حول خصائص ادلوضوع أو الظاىرة ادلدروسة، ف

والسياسية يف كافة األنشطة الثقافية  والذي يؤثرالواقع االجتماعي  ودقيقة تصّورعلى معلومات وافية 
 أجل: وذلك منادلنهج الوصفي  . من خالل ىذا التعريف قمنا بتبين3حتليل ظواىره والعلمية وتسهم يف

 مجع ادلعلومات الدقيقة عن مجاعة أو رلتمع أو ظاىرة من الظواىر. .1
صياغة عدد من التعميمات أو النتائج اليت ديكن أن تكون أساسا يقوم عليو تصور نظري زلدد  .3

 جتماعي.لإلصالح اال
وضع رلموعة من التوصيات أو القضايا العملية اليت ديكن أن ترشد السياسة االجتماعية يف ىذا  .1

 . 4اجملال
 . ومعاجلتها كمياكما أن ادلنهج الوصفي ديكننا من مجع ادلعطيات الكيفية حول الظاىرة  .5

                                                           

 .306مرجع سبق ذكره، ص موريس أنجرس، ( 2

 ،(,355األردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ؛3)ط البحث العلمي واستخدام مصادر ادلعلومات التقليدية وااللكًتونية عامر قندلجي، (3
 .333ص
 .335)اإلسكندرية: دار ادلعرفة اجلامعية(، ص  دراسة يف طرائق البحث وأساليبو :البحث االجتماعي محمد علي محمد،4) 
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وال خيفى علينا أن للمنهج الوصفي عدة مناذج منها: ادلسح االجتماعي، ىذا األخري الذي يعرف     
بأنو: "زلاولة منظمة للحصول على معلومات من مجهور معني أو عينة منو، وذلك عن طريق استخدام 

قف، أو استمارات البحث أو ادلقابالت". فالوظيفة األساسية للمسح ىي توفري ادلعلومات حول مو 
رلتمع أو مجاعة، وال تتميز ادلسوح االجتماعية بإمكان تطبيقها فقط على مجاىري عديدة متنوعة، ولكن 
دييزىا أيضا ذلك النطاق العريض من البيانات اليت يتضمنها، فهي يف الغالب تضم بيانات شخصية  

وىذه األسئلة تصور  كاألسئلة اخلاصة بالنوع، والسن، وادلهنة، والتعليم، وادلستوى االقتصادي،
اخلصائص العامة جلمهور البحث مث بيانات عن البيئة تستهدف معرفة الظروف ادلعيشية للمبحوثني، 

 وبيانات أخرى سلوكية تتعلق باألفعال والتصرفات االجتماعية لألفراد.
 وادلسوح نوعان:     

 .مسوح شاملة 

 .مسوح بالعينة 
ا كل أعضاء رلتمع أو مجاعة معينة كأن نقوم مثال بدراسة أما ادلشوح الشاملة فهي اليت ندرس فيه  

شاملة لسكان قرية من القرى أو حي من األحياء هبدف تصوير أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية 
 .5وادلعيشية. وقد ال جند ضرورة ألن يشمل ادلسح مجيع ىؤالء السكان

ة كما أنو حياول الوصول إىل بيانات وادلسح االجتماعي يركز على حاضر الظاىرة زلل الدراس      
 .6ومعلومات ديكن تصنيفها وتفسريىا وتعميمها

وحنن بدورنا قمنا بتبين ادلسح االجتماعي كنموذج من مناذج ادلنهج الوصفي وذلك لتالؤمو وموضوع   
ا فهي البحث، ألن ادلؤسسة زلل الدراسة تعترب الوحيدة من نوعها يف الوالية، أما ادلؤسسات ادلشاهبة ذل

ذات طابع تربوي )ابتدائية، متوسطة، ثانوية(، وىذا ليس رلال ختصصنا. فمديرية البيئة لوالية ورقلة ىي 
مؤسسة ذات طابع إداري وتقين، فاإلداري يتمثل يف مقر ادلديرية وما حتتويو من عمال ومكاتب وإدارة، 

عنها جغرافيا وحنن بدورنا أمهلنا ىذا  أما الطابع التقين فيتمثل يف ادلخرب التابع للمؤسسة لكنو مستقل
 اجلانب ألنو ال يفيدنا يف البحث.

                                                           

 .363-363مرجع سبق ذكره، ص ص محمد علي محمد،  (5
 .333مرجع سبق ذكره، ص  سالم سماح سالم ، (6
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واليت "رلموعة عناصر ذلا خاصية أو عدة خصائص مشًتكة دتيزىا عن غريىا من العناصر األخرى   
ىو مجيع ادلوظفني ذكوراً وإناثًا يف ادلؤسسة زلل  لدينا ورلتمع البحث. 7عليها البحث أو التقصي" جيري
سة )مديرية البيئة لوالية ورقلة(، مع العلم أهنا ادلؤسسة الوحيدة اليت تديرىا امرأة يف الوالية. فقد قمنا الدرا

باختيار ادلؤسسة زلل الدراسة بشكل مقصود وذلك لتوفرىا على شرط مهم وىو إدارة ادلؤسسة من قبل 
الذين تًتأسهم امرأة بصفة  ادلرؤوسنيامرأة، وبالتايل فالعينة تعترب عمدية بالضرورة نظرا لتعمدنا اختيار 

 خاصة.

 .: أدوات جمع البياناترابعا

"عملية تقصي علمي تقوم على مسعى اتصايل كالمي من أجل احلصول على بيانات ذلا المقابلة:  -
حبثنا ىذا إىل استعمال ادلقابلة كأداة جلمع البيانات وذلك  وقد ارتأينا يف. 8"عالقة هبدف البحث

وىي اليت تعتمد على منط واحد من  المقابلة المقننةدلالءمتها  وموضوع الدراسة، كما قمنا باستخدام 
األسئلة اليت تطبق على مجيع ادلبحوثني حبيث ديكن مقارنة ادلعلومات اليت يتم احلصول عليها مع بعضها 

واليت )استمارة المقابلة(. ب ىذا النوع من ادلقابالت اعداد استمارة خاصة يطلق عليها  البعض، ويتطل
 أىدافها: من

 تعطي فرصة لالستماع اجليد آلراء ادلبحوثني وحتليلها وتفسريىا. -أ 
 تسهم يف التعرف على السمات الشخصية للمبحوثني وانفعاالهتم.   -ب 
 ألساسية.تفيد يف احلصول على ادلعلومات من مصادرىا ا   -ج 
 تسمح إذا توفر ذلا اجلو الوّدي بادلناقشة والتثبت من ادلعلومات بشكل وّدي. -د 

سؤاال، موزعة على أربع زلاور، األول: والذي خيص البيانات التعريفية  10كما وقدر عدد األسئلة بـ
 للمبحوث. أما احملاور الثالثة الباقية فهي خاصة بالفرضيات اخلاصة بالدراسة.

 

 

                                                           

 .306مرجع سبق ذكره، ص موريس أنجرس،  (7
8(  Grawitz Madeleine, Méthodes des sciences sociales, huitième édition, Paris, Ed, 
Dalloz, 1990,p742. 
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 ثانياً: 
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 .ةــــــدراســـج الـــــائــــتــــن وتحليل رضــــ: عأوالً 
 .الصورة النمطية للمرأة إلى عدم تقبلها كمسؤولةتؤدي  ور األول:ــحـــمـــــال

 (06الشكل رقم )                                              (05الجدول رقم )       
 .المبحوثين حسب الجنس توزيع                         .  جنسحسب ال لمبحوثينا توزيع   

 

، %47تفوؽ نسبة الذكور واؼبقدرة بػ  %53يتضح من خالؿ النتائج أف نسبة اإلناث واؼبقدرة بػ   
ويعد ىذا مؤشراً على تقبل فكرة اؼبرأة يف اجملتمع، ولو بشكل نسيب والذي ُعرب عنو بولوج اؼبرأة للعمل 

بأس هبا، ُمقاربة باؼباضي القريب، لكن ىذا َف يًتتب عنو تلك اؼبساواة اؼبنشودة كما سوؼ بأعداد ال 
  تصرح بو اؼبعطيات الالحقة.

 (07الشكل رقم )                                            ( 06الجدول رقم )        
 المستوى التعليمي للمبحوثين                                      المستوى التعليمي للمبحوثين

 
 

النسبة التكرار  

 47% 20 ذكور

 53% 22 إناث

 100% 42 اجملموع

 النسبة التكرار 

 % 16.66 7 ػتػوسػطم

 16.66 % 7 ثانػػوي

 % 66.66 28 يػجامع

 %100 42 الػمجػمػوع

 جنس المبحوثٌن

20 

22 

 انثى ذكر

 المستوى التعلٌمً للمبحوثٌن

 ابتدائً

 متوسط

 ثانوي

 جامعً
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 % 66.66لفت انتباىنا النسبة الغالبة واؼبقدرة بػ (، 06للجدوؿ رقم ) من خالؿ القراءة اإلحصائية
اؼبمثلة للمستوى اعبامعي ألفراد العينة، يعٍت ىذا أف ُمعظم اؼببحوثُت وبملوف شهادات جامعية على 
اختالؼ زبصصاهتا، نظراً لطبيعة اؼبؤسسة ذات النشاط اؼبتنوع )إداري، تقٍت، فٍت، إنساين، ...(،  كما 

هم أسئلة الباحثة بسهولة، وقد ؼبسنا ىذا من خالؿ اؼبقابالت اليت أجريناىا مع اؼببحوثُت وذلك بفهم
وشرح اإلجابات بالقدر الكايف. إاّل أف باقي النسب توزعت بالتساوي على اؼبستويُت الثانوي واؼبتوسط 

لكل منهما، وسبثل حاملو ىذين اؼبستويُت يف السائقُت واغبُراس، لكن خربهتم يف  %16.66واؼبقدرة بػ 
 ل معهم وإجراء حوار غٍت باألفكار واػبربات.العمل كانت طويلة فبا ساعدين كباحثة يف التواص

وىذا يفسر مواصلة بعض اؼببحوثُت دراستهم  % 0كما ننوه إُف أف نسبة اؼبستوى االبتدائي كانت    
 عن بُعد.

 (08الشكل رقم )                                           (07الجدول رقم )          

 السن  حسبالمبحوثين توزيع                                   السن حسب المبحوثينتوزيع     

     

أف الفروقات بُت النسب ليست صغَتة،  (07)يتبُت لنا من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ رقم        
وإذا قمنا جبمع النسبتُت قبد الرقم  %30.95تليها نسبة  %57.14حيث تبدأ من أعلى نسبة وىي 

عن تربع فئة الشباب إناثاً وذكوراً ىـر ترتيب األعمار باؼبؤسسة فبا يضفي طابع اغبيوية  يعرب 88.09%
 والنشاط يف العمل.

 النسبة التكرار 
 [21 – 30 ] 24 57.14 % 
 [31 – 40 ] 13 30.95 % 
 [41 - 50 ] 3 07.14 % 
 % 04.76 2 فوؽ[ فما – 51] 

 %100 42 اجملموع

 توزٌع السن بٌن المبحوثٌن

30 - 21 

40 - 31 

50 - 41 

 فما فوق - 51
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نلحظ أف  [30 - 21]اؼبعربة عن الفئة العمرية الفتية  %57.14لكن لدى توقفنا عند النسبة      
تتميز بدوراف العمل وعدـ  أكرب عدد ِمنهم ُىم موظفوف يف إطار عقود ما قبل التشغيل، أي أهنم فئة

 الثبات، وىذا ما أكده اؼببحوثُت لدى التقرب واغبوار معهم.

خبَتة، وأهنم ركيزة  اؼبؤسسة  % 30.95[ واؼبقدرة نسبتها بػ 40 - 31ؼبسنا لدى الفئة العمرية ]   
لى نسبة [ زيادة ع50 -40اؼبعربة عن الفئة العمرية ] % 07.14يف اؼبورد البشري الدائم. أما نسبة 

(، تعرب عن فئة 04.76+07.14) % 11.90فما فوؽ[، أي  – 51للفئة العمرية ] % 04.76
 مدراء رجاؿ قبالً (. 04اإلطارات اؼبسَتة باؼبؤسسة )وقد وجدنا أف بعضهم عمل لدى 

 (09الشكل رقم )                                            ( 08) الجدول رقم    

          محل سكن المبحوثين.                                        .محل سكن المبحوثين   

 

( أف أغلبية اؼببحوثُت يعيشوف يف اؼبدينة والذين ُقدرت نسبتهم 08) يتوضح لنا من خالؿ اعبدوؿ رقم   
من سكاف األرياؼ، وليست اؼبدينة كالقرية بطبيعة  كانوا  %16.66 ، والذين نسبتهم%83.32بػ 

اغباؿ حيث أف ىذه األخَتة تفرض مبطًا معينًا من الثقافة }عادات، تقاليد، أعراؼ...{ فبا يؤدي إُف 
انصهار شخصية الفرد يف اعبماعة }الضمَت اعبمعي{، حسب ربليل دوركاًن. ومن خرج عن التقاليد، 

ترب "شاذاً" عن اعبماعة وشيًء فشيًء يتعرض للتجنب والنبذ، بينما األعراؼ }ما ىو متفق عليو{ يُع
سكاف اؼبدف أكثر تنوعًا وأكثر احتكاًؾ دبوجبات اغبضارة، أي أكثر تقباًل للجديد وغَت اؼبألوؼ نوعاً 
ما، فإذا خرجت اؼبرأة للعمل لسبب من األسباب ال يعترب ىذا فبنوعًا }ؿبظورًا{ كما أف الرجاؿ تقل 

سبة االعًتاض حىت إف َف يتقبل األُسس }...حرية اؼبرأة مثاًل{ ألف الواقع }...االقتصادي عندىم ن
 مثاًل{ يفرض ذلك، فبا يدفع باؼبرأة إُف سوؽ العمل } كرىاً، أو طوعًا{.

 اجملموعمدينة ريف  

 42 35 7 التكرار

 100% 83.33% 16.66% نسبةال
7 

35 
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 (: الحالة العائلية للمبحوثين09الجدول رقم )

 اجملموع متزوج أعزب 

 42 14 28 التكرار

 %100 %33.33 %66.66 النسبة

 

  لحالة العائلية للمبحوثينا (10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

من غَت اؼبتزوجُت، وسبثل شباب َف يسبق ؽبم خوض  % 66.66نلحظ بوضوح أف الغالبية أي نسبة    
ِغمار اغبياة األسرية، وىذا راجع غبداثة اؼبؤسسة }حيث ليس ببعيد كانت قسما تابعا للحي اإلداري 
وسط مدينة ورقلة{، وأغلبهم ُعماؿ جدد فبا يدفعهم لتسخَت صبيع طاقاهتم اإلبداعية يف ؾباؿ العمل، 

 لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة.
 ا أف العديد ِمنهم ال يزاؿ يزاوؿ دراستو اعبامعية }ماسًت، دكتوراه، جامعة ليلية،...{كم    

كل من اؼبطلقُت واالرامل   %0سبثل اؼبتزوجوف، وسبثل الِنسبة اؼبعدومة  % 33.33والنسبة اؼبتبقية أي 
 مل.ذا ما يؤكد أف أغلب العماؿ شباب وحديثي العوى أي ال وجود ؽبم باؼبؤسسة ؿبل الدراسة.

 

28 

14 

0 

 الحالة العائلٌة للمبحوثٌن

 أعزب متزوج مطلق أرمل



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة
 

 162 

      (11رقم )الشكل                                          (10الجدول رقم )           
         لمبحوثين الذكورعمل الزوجة ل                      عمل الزوجة للمبحوثين الذكور    

 

تُعرب عن العماؿ الذكور اؼبتزوجوف الذين ال تعمل  %91.66( نرى النسبة 10اعبدوؿ رقم )من 
زوجاهتم وتعددت األسباب اؼبطروحة من طرفهم، لكن أىم من ربدث عن ىذه الظاىرة كانت مؤلفة 

حوؿ  1960"حيث فجرت نقاشًا حادًا عاـ  (Betty Freidan )بِيتي فريدان"لغز االنثوية" 
كثَت ربات البيوت األمريكيات اللوايت ُحكم عليهن بالعيش يف دائرة "ظاىرة الُعزلة واؼبلل اليت عانت منها  

 .1مفرغة من إقباب وتربية"

 لمبحوثين الذكورزوجات ال المستوى التعليمي  (11لجدول رقم )ا

 

                                                           

  ( 2006 -1921بيتي فريدان:) ،الستينات عقد يف األمريكية اؼبتحدة الواليات يف اؼبرأة ربرير حركة وزعيمة أىم منظري اؼبدرسة النسوية 
 العشرين. القرف من والسبعينات

 .260ص مرجع سبق ذكره، غدنز، أنتوني (1

 اجملموع ال تعمل تعمل 

 12 11 01 التكرار

 %100 %91.66 %08.33 النسبة

 اجملموع غَت جامعي جامعي 

 12 04 08 التكرار

 %100 %33.33 %66.66 بةالنس

1 

11 
12 

 عمل الزوجة للمبحوثٌن الذكور

 المجموع ال تعمل تعمل
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 اتالمستوى التعليمي لزوج (12الشكل رقم )
 للمبحوثين الذكور

وضح أف أعلى نسبة ت (11)معطيات اعبدوؿ رقم  
ات لزوج اعبامعياؼبستوى نصيب  من% 66.66

األقل بكثَت من  %33.33، ونسبة اؼببحوثُت الذكور
نصيب اؼبستوى التعليمي غَت اعبامعي للزوجة، إف ىاتو 

  اؼبعطيات ؽبا العديد من الدالالت منها:

 .ارتفاع نسبة ولوج اؼبرأة للجامعة 

 األسر الصحراوية }طبيعة البيئة احمللية  تقبل
 للمؤسسة{ لفكرة إكماؿ الزوجة لدراستها }ولو بشرط عدـ العمل الحقاً، يف أحياف كثَتة{.

  الالوعي وقوع األزواج بُت مطرقة شهادة الزوجة }ودخل إضايف{، وسنداف التقاليد الراسخة يف
 .الجمعي

  خوؼ الرجل على سلطتو يف األسرة يدفعو إُف سياسة تفقَت اؼبرأة }يف السياسة: سياسة ذبفيف
" لػ صاحبة " كتاب سؤاؿ األخر }مركزية الرجل{منطق المركزية اؼبنابع{، أو كما تُعرب عنو فلسفة 

"لقد زج منطق اؼبركزية اآلخر يف قاع اللوغوس واختزؿ  *(Luce Irigaray)لوس إريغاراي 
 ."التمركز الذكوري"، يعرب عنو كتاب آخروف بػ 2ألنثى داخل سجن الذكورية "ا

 
 
 
 

                                                           

 :01، ) ط ؛الالوعي اعبمعي: وأثره يف الذاكرة الشعبية، رؤوف سعيد الحناويراجع:   غوستاف يونغ.صاغ العبارة كارؿ  الالوعي الجمعي 
 . 43(، ص 2009بَتوت: الدار العربية للعلـو ناشروف، 

* عاـ بشكل النسوية للتيارات اؼبنظرات أشهر من واحدة تُعد. بلجيكا يف ُولدت فرنسية، فلسفية نسوية كاتبة ىي (:1932) إريغاراي لوس 
 منصب اغباِف الوقت يف وتشغل واللغويات النفسي والتحليل الفلسفة دراسات يف متخصصة كاتبة ىي يإيريغارا خاص بشكل االختالؼ ونسوية
 https://ar.wikipedia.org/wikiباريس، نقال عن:  يف العلمي للبحث الوطٍت اؼبركز يف األحباث مديرة

 .430ص مرجع سبق ذكره، ، مجموعة من األكاديميين العرب (2
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المستوى التعلٌمً للزوجة 
 للمبحوثٌن الذكور 
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 :يـــــانــــثـــــور الـــــحـــــمـــــال

 عدم تقبل المرأة كمسؤولة يؤدي إلى عدم االمتثال ألوامرىا.

 يبين دور االختالف البيولوجي في تحديد المناصب بالمؤسسة (12الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 االختالف البيولوجي في تحديد المناصب بالمؤسسة( 13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

بانعداـ أي دور لالختالؼ البيولوجي يف  ا( أواًل: أف الذين أجابو 12) توضح بيانات اعبدوؿ رقم  
}من أصل 32}ال، لإلناث{أي التكرار 17}ال، للذكور{+15ربديد اؼبناصب ىو ؾبموع التكرارين 

يف كل اؼبؤسسة وىو دليل دامغ على أف الدولة  %76.19الُكلي{أي ما نسبتو} االصبالية{  42
أساس النوع يف القوانُت اليت ربكم نُظم اؼبؤسسات اعبزائرية قد قطعت أشواطا كبَتة يف إزالة التمييز على 

 اإلدارية السارية اؼبفعوؿ.

 
 إناث ذكور

 النسبة التكرار لنسبةا رارالتك
 %22.72 5 %25 5 نعم
 %77.27 17 %75 15 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع

 المجموع ال نعم

5 
15 20 5 

17 
22 

 إناث ذكور
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تعرب عن نعم يوجد سبييز على أساس النوع باؼبؤسسة وىذا بالتساوي }ذكور،  %5كما كانت النسبة    
إناث{، وىذا إف دؿ فإنو يدؿ على استحالة مواجهة التمييز اعبندري باإلدارة قبل مواجهتو ثقافياً، 

 تماعيا}بالفكر{.اج

اؼبعربة عن الفرؽ بُت إجابة الذكور عن االناث،  % 2.27كما توجد نسبة يبكن غبظها وىي نسبة    
{ يف تأكيد انعداـ التمييز البيولوجي يف %77.27أعلى من الذكور}{%77.27أي أف االناث}

 ببيئة العمل احمليطة هبن. وعي مؤسسيربديد اؼبناصب باؼبؤسسة، ونفسر ذلك بأف النساء أصبح لديهن 

 .يوضح فرص النساء في الوصول الى مراكز السلطة (13الجدول رقم )

 إناث  ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %68.18 15 %65 13 نعم
 %31.81 07 %35 07 ال

 %100 22 %100 20 المجموع
 لوصول الى مراكز السلطةفي ا( فرص النساء 14الشكل رقم )

من الذكور تُؤكد أف النساء يصلن إُف مراكز السلطة  %65من خالؿ النتائج يتضح أف نسبة       
تعرب عن تأكيد اإلناث على وصوؿ  %68.18باؼبؤسسة، وىي نسبة ليست باؽبينة، ونرى أف نسبة 

النساء ؼبراكز السلطة باؼبؤسسة، وىي نسبة كبَتة وتزيد عن نسبة الذكور، ومرّد ذلك يف نظرنا ىو طبيعة 
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التشغيل{ باألساس حيث أف  لوحيثيات العملية التوظيفية }مسابقات االلتحاؽ باؼبنصب، عقود ما قب
ن نساء، وكما ىو معروؼ فإف البيئة احمللية للمؤسسة ىي أكرب نسبة من اؼبتقدمُت لوظائف اإلدارة ىُ 

زيادة على  "العمل بالشركة أعلى أجراً"صحراوية، ذات نشاط عاِف يف استخراج البًتوؿ فبا وّلد ثقافة 
ذلك فالعمل اؼبكتيب الروتيٍت ينفر منو العديد من الرجاؿ، يذىب أنصار النزعة التصورية االجتماعية 

،...{ إُف أف ما كنا نعتربه T. Luckmann توماس لوكمان ، P. Berger بيتر بيرجر}
 . 3معارؼ بديهية }حقائق{ قد يُدركو األفراد واعبماعات عكس ذلك حىت بٍت البيئة الواحدة

}لإلناث{ عن انعداـ فرص وصوؿ النساء  %31.81}للذكور{و%35كما تعرب النسبة        
ؼبناصب السلطة باؼبؤسسة، وىي نسب ليست صغَتة حيث تُعترب داللة واضحة على أف مسار إزالة 
التمايز ال يزاؿ طويل، وأف باؼبؤسسة عراقيل بأشكاؿ متنوعة ربوؿ دوف الوصوؿ اؼبوضوعي ؼبنصب 

وثُت أف أىم األسباب لذلك ىو اؼبرأة نفسها، السلطة من طرؼ اؼبرأة، ومن بُت أراء وتفسَتات اؼببح
حيث صرح لنا رئيس مصلحة "أف النساء يطالنب حبقوقهن على الدواـ، ولدى سؤاؽبن عن واجباهتن 

 يتهربن".

 عديدة، منها: تكما أف الوصوؿ ؼبناصب السلطة ربكمو اعتبارا

 ئ القانونية تُقر ضبايتها ضد كل نظرًا للطبيعة اؼبميزة للمرأة }اغبمل، األمومة عمومًا{، فإف اؼبباد
 .4، يف التشغيلأنواع التمييز

  جدارة اؼبرأة، حيث رأينا ولو بشكل جزئي نشاط اؼبوظفات }يف اؼبكاتب، واؼبصاٌف،...{، إف
الصورة القديبة للمرأة "َف تعد قادرة على الصمود يف وجو أعاصَت التغَت االجتماعي...أما اليـو فقد 

بُت الفتيات والنساء وزادت ثقافة اؼبرأة واطالعها على أمور اغبياة وخاصة ازدادت نسبة التعلم 
 . 5بوجود اإلنًتنت والثورة اؼبعلوماتية، وتبادؿ اآلراء، واغبوارات"

                                                           

 .(بتصرؼ) 168صمرجع سبق ذكره،  غدنز، أنتوني  3)
   21/04/1990اؼبؤرخ يف  90/11من قانوف  17و  6/3، واؼبواد 1996من الدستور لسنة  31و 39أنظر اؼبواد. 
(، ص 2006)اعبزائر: ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  اؼبرأة العاملة يف تشريع العمل اعبزائري: بُت اؼبساواة واغبماية القانونية،، تاج اهلل عطاء اهلل (4

211. 
 .196صمرجع سبق ذكره،  الزراد، خير فيصل محمد (5
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 { حيث رأينا ملفات توضع قصد اؼبشاركة يف مسابقة المِعريَفةتلمسنا تواجد نوع من الواسطة ،}
سائقُت بدوف وجود اإلشهارية }تعلق االعالف{. وبروز ىذه اؼبمارسات يف التسيَت }احملسوبية{ 

 .6اُف القوانُت اليت ُسنت يف إطار التسيَت االشًتاكي )بشير محمد(يُرجعها 
 يوضح قدرة الرجل على تبوء مراكز السلطة من المرأة (14لجدول رقم )ا

 

 

 

 

 المرأة الرجل على تبوء مراكز السلطة من يوضح قدرة(: 15الشكل رقم )

    

 

 

 

 

من اؼببحوثُت الذكور يؤكدوف على تفوؽ الرجل  %80( نستخلص أف نسبة 14من اعبدوؿ رقم )
ال ترى ذلك  %20}الذكوري{ لدى توُف الرجل مركز السلطة، يف حُت أف النسبة اؼبتبقية أي 

من  %50ونرى نسبة  بصريح العبارة يف اؼبقابلة عن اؼبساواة بالقدرات بُت اعبنسُت. ا}التفوؽ{ بل عربو 
{ لدى %50اب اؼبرأة يف مركز السلطة، وىي ذات النسبة }على ِحس الرجالياإلناث ُتدِف بالتفوؽ 

                                                           

 .108(، ص2007) اعبزائر: ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  يف اعبزائرالثقافة والتسيَت  بشير محمد،: طالع (6

 إناث ذكور 
 50% 11 % 80 16 نعم
 50% 11 % 20 04 ال
 100% 22 % 100 20 موعاجمل

 قدرة الرجل على تبوء مراكز السلطة من المرأة

 نعم/ذكور 

 ال/ ذكور

 نعم/ إناث

 ال/ إناث



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة
 

 168 

النصف اؼبتبقي من النساء اليت ال ترى ىذا التفوؽ الرجاِف يف مناصب السلطة، وكبن نرى أف ىذا 
 االنقساـ الواضح جداً لو دالالت كبَتة، منها:

  قبد أف  ،ؼببحوثات، نفسها َف رُبدد بعد أين ىو موقعها؟ لقد ؼبسنا تناقضات يف تفسَت االمرأةأف
بعض اؼببحوثات يُؤكدف أف ما حصلن عليو كثَت وهبب أف يُعاد االعتبار للرجل }صاحب الُسلطة 

 األبدية حسب أقواؽبن{.

 ف مسار اؼبرأة ىل أخذت أكثر من حقوقها }من ُحقوؽ الرجل{؟ البعض منهن يرى العكس بل إ
 .ال زاؿ يف البداية

  ،من اؼبرأة على اؼبرأة؟ قبد بعض النساء مع ىذا الطرح لدى  أرأفىل الرجل يف منصب السلطة
 النقاش الطويل معهن }من طرؼ الباحثة{.

 يوضح سبب اختالف الجدارة بين الرجل والمرأة (15الجدول رقم )

 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %54.54 12 %55 11 طبيعة اعبنس
 %27.27 06 %25 05 التنشئة االجتماعية
 %18.18 04 %20 04 اؼبستوى التعليمي

 %100 22 %100 20 اجملموع

 يوضح سبب اختالف الجدارة بين الرجل والمرأة( 16الشكل رقم )
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 ترى أف اختالؼ %55( أف أكرب نسبة من اؼبوظفُت الذكور 15نتلمس من معطيات اعبدوؿ رقم )
وىذا يعٍت أف ال حظَّ  "الجدارة مفهوم رجولي"واؼبرأة يكُمن يف طبيعة اعبنس، أي أف  الرجل بُت اعبدارة

 }يف بيئة العمل على حد وصف بعض اؼبوظفُت{.  المواجهة"للمرأة يف ىذه "
سنة "اؼبرأة ال سبلك مواىب عقلية ألف  41قبل  ) نازك المالئكة(وىذا الوصف ذكرتو األديبة الكبَتة   

يف معرض حديثها عن أقوى االنتقادات اؼبوجهة للمرأة ، وىذا 7التفكَت يلوح وكأنو خاّصة رجػػػػػػالػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػّة"
أنو ليس من اؼبنطقي أف  فهمأف قلياًل من اؼبنطق، وشيًء من العلم، يؤدي إُف  نازكالعربية وتقوؿ 

 ال سبلك مواىب وخصائص عقلية تورثها األجياؿ اليت تنجبها. -اؼبرأة – مصدر الحياة األول
" وصل إُف درجات ال تُعقل، "وأطرؼ ما يروى يف فّوقو األبديتإف الفكر الذي يبجد الرجل و "    

ىذا الصدد أف رجاًل أعلن يف أحد الُصحف ]احمللية[ ]بربيطانيا[ عن ضياع حصاف لو وأظهر استعداده 
وقد صادؼ أف ظلت زوج ذلك الرجل سبيلها فلم  جنيهات 05بأف يدفع ؼبن يعثر عليو مبلغًا قدره 

اؼبعتاد، فبا اضطره أف يعلن عن ذلك التخلف يف الصحيفة نفسها واضعًا جائزة  تُعد إُف البيت يف وقتها
 بيع النساء، وأسوء ما يذكر يف ىذا الصدد حديثًا 8ؼبن يعثر على الزوجة اؼبفقودة" شلنات 04قدرىا 

 ، سوؽ للعبيد )اؼبعجم الوسيط({بالعراؽِحرفة النّخاس، وىو بائع الرّقيق والدوابّ يف سوؽ النخاسة }
 من طرؼ التنظيم الظالمي اإلرىايب }الدولة اإلسالمية يف العراؽ والشاـ{.

لكل فعل رد فعل، نرى أف للمرأة أيضاً  (Isaac Newton)لنيوتن، كما يقوؿ القانوف الثالث     
ردة فعل على ىذا اؼبنطق الذكوري اؼبتحيز، منها ما ىو متطرؼ، كاغبركات النسوية اؼبتطرفة كاليت تنادي 

 بإلغاء األسرة واالقباب سباماً. 

عن اؼبوظفُت اؼبصرحُت بأف التنشئة االجتماعية ىي السبب الرئيسي لتفوؽ  %25وقبد أف نسبة     
جل ويبيلوف إُف اعتبار دور اؼبرأة كأداة لإلقباب والًتبية، وىذا وبـو حوؿ ما طرحة أب الوظيفية الر 

فعلى األـ أف تتوُف دور القيادة التعبَتية اؼبتمثل يف تنشئة األبناء، بينما  (T. Parsons)بارسونز، 
إهبايب نوعا ما، إال أنو  يتوُف األب مسؤوليات العمل )خارج اؼبنزؿ(، فالنسويوف اعتربوا طرح بارسونز

 جائر حوؿ تنشئة النوع االجتماعي )اعبندر( لكل من الذكور واإلناث وبشكل خاص للمرأة. 
                                                           

 .44(، ص 1980؛ بَتوت: دار العلم للماليُت، 2) ط التجزيئية يف اجملتمع العريب، نازك المالئكة (7
 .07ص ،(2005أؼبانيا: منشورات اعبمل،  ؛1، تر: نوري جعفر ) طالسلطة والفرد، برتراند رسل (8
 قوة فعل قوة رد فعل، مساوية ؽبا يف اؼبقدار ومعاكسة ؽبا يف االذباه، تعمالف على نفس اػبط لكل. 
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عن دور اؼبستوى التعليمي يف تفوؽ الرجل على اؼبرأة، وقد قبد  %20وعرب طُبس الذكور أي           
 لتمدرس اؼبئوية ( النسبة02ر الرسم رقم )التعليم باعبزائر }أنظ ةيف بعض اغبقيقة لدى تتبعنا لتارىباني

، واليـو نسبة  %30{، حيث كانت ِنسب تعليم اإلناث تقارب 2005-1966 سنوات اإلناث
 تعليمهن تفوؽ نسب الذُكور.

من النساء تعرب عن أف طبيعة اعبنس ىي  %54.54أما يف الطرؼ اؼبقابل نرى أف نسبة          
واؼبرأة وذلك ألف اؼبرأة نفسها تعي جيدًا أف التمييز  الرجل بُت اعبدارة اختالؼ الفصل، وىي سبب

اعبنسي يعيق جدارهتا، ويرجعها دائما إُف أنوثتها، كما أهنا تُدرؾ جيدا بأف اجملتمع يفضل عمل الذكر 
حىت ولو كاف عمال نسائيا )حسب بيَت بورديو(، لذا نالحظ أف اؼبرأة تقبلت ىذا الواقع اؼبؤسف 

 ها سُبارس التمييز ضد بٍت جنسها ال شعوريا. وأصبحت ىي نفس
من اإلناث يرجعن اختالؼ اعبدارة بُت اعبنسُت إُف التنشئة  %27.27كما ونالحظ أف ما نسبتو     

االجتماعية، وذلك ألف التنشئة يف ؾبتمعاتنا تلعب دورىا يف تكوين الشخصية الذكورية اليت تتميز 
. أما ذكربالبطولة والكفاءة دائما وتبقي األنثى يف دائرة التبعية }ألبيها، أخيها، زوجها...{، اؼبهم 

من اإلناث واليت تُرجع اعبدارة إُف اؼبستوى التعليمي فهي قليلة جدا إذ قدرت بػ  النسبة اؼبتبقية
، وىذا يعٍت أف اؼبستوى التعليمي ال يلعب دورا مهما يف االعًتاؼ جبدارة اؼبرأة فاعبدارة 18.18%

مل للذكر، حىت ولو َف يتحصل على التعليم الذي ربصلت علية األنثى وذبرب األنثى على طاعتو يف الع
وىذا حسب ذبربة الباحثة من جهة وحسب آراء  -رجل–وسبتثل ألوامره وتعاقب إف خالفتو فهو 

 اؼببحوثات من جهة ثانية.

 سبب ولوج المرأة للعمل  (16الجدول رقم )

 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة تكرارال

 %54.54 12 %30 06 الضرورة االقتصادية
 %09.09 02 %25 05 اؼبكانة االجتماعية

 %36.36 08 %45 09 ربقيق الذات
 %100 22 %100 20 اجملموع
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سبب ولوج المرأة ( 17الشكل رقم )
 للعمل

البيانات اليت يبدنا هبا اعبدوؿ رقم  من  
( قبد االختالفات على صبيع 16)

اؼبستويات}بُت ذكر وأنثى، وبُت اإلناث 
وىي  %54.54أنفسهن{. حيث أف 

أعلى نسبة تدؿ على أف اؼبوظفات يُرجحن 
اعبانب االقتصادي لولوج اؼبرأة عاَف الشغل، 
حيث صرحن أف العمل يبنحهن فرص 

حياهتن }مع اختالؼ شروحاهتن حوؿ ىذا التحسن{ وىذا أوضح دليل على أف اؼبرأة  لتحسين
 أفضل، حيث ميز ُعلماء االجتماع بُت نوعُت من اؼبكانة:  لمكانةاقتحمت سوؽ العمل لكونو باب 

 موروثة }لوف )أبيض/أظبر...(، جنس )ذكر/أنثى...(، ُعمر )ُمراىق/شيخ...({ - أ
 . 9هد، ومنها قد يكوف االنساف }خرهباً، ؿباسباً...{ُمكتسبة اليت تتحقق بفعل اعبُ  - ب
من خالؿ ف إُف إبراز التفوؽ فيما عدا ذلك، فودبا أف اإلناث ال يستطعن تغيَت جنسهن فقد عبأ   

النقاش معهن وجدنا أف دخوؿ عاَف الُشغل كاف ورائو دخوؿ يف اجملاؿ العاـ مثل اؼبشاركة السياسية، 
دخوؿ اؼبرأة العاَف االقتصادي لتمكن من مفاصل النظم االجتماعية، كما أف التعليم والفكر...اٍف، وا

 يؤدي هبا إُف التحكم يف ؿبيطها كرأس ماؿ اجتماعي.
على أف سبب ولوج اؼبرأة سوؽ العمل ىو ربقيق الذات، وىي  %36.36وصرحت ما نسبتو     

اليت  %45نسبة ال بأس هبا، ودبا أف اؼبصرحُت إناثا فإف إجابتهن تكوف أكثر قُربًا للحقيقة من نسبة 
وقد صبعنا ىذه اؼبعلومات ونسقنا بينها بالرجوع اُف  ابات الذكور، رغم أهنا أقل منها،تُقابلها يف إج
 ُت )استمارة اؼبقابلة(.أفكار اؼببحوث

وىي تعرب عن القائالت بأف اؼبكانة االجتماعية  %09.09من إجابات اإلناث تبقى لنا نسبة         
ىي اؼبوجو لولوج اؼبرأة سوؽ العمل وىي نسبة رغم ِصغرىا إال أهنا تُرجعنا لتحليلنا السابق حوؿ اؼبكانة. 

                                                           

  .(بتصرؼ) 173ص مرجع سبق ذكره، ،غدنز أنتوني 9)
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ن عربف عن أنُفِسهن باؼبقاـ األوؿ، وىن يُدركن سباماً { على اؼبكانة اؼبكتسبة دبا أهن%09.09بل تركز }
لن يبنح اؼبكانة االجتماعية على طبق من ذىب، بل سوؼ  }بتعبَت الربيعي{المكبوت  المجتمعأف 

 المرأة.يكوف ُىناؾ شبن يدفع ِمن طرؼ 

وء الفهم "ليس للنساء عمل يف اغبياة غَت اغُبب، أما حياة الرجاؿ فهي ُحب العمل، ومن ىنا نشأ س
، إف كالما كهذا من حاصل على الشهادة األكاديبية من فرنسا زمن الثالثينيات، وصاحب 10بينهما"

، ماذا يًتؾ للعامة، واعبهلة }مع ارتفاع ِنسب )توفيق الحكيم(وزف فكري، أديب من الِعيار الثقيل وىو 
 األمية العلمية والفكرية يف العاَف العريب{.

اؼبصرح هبا من ِقبل اؼببحوثُت الذكور على أف سبب ولوج اؼبرأة للعمل ىو  %45تدؿ نسبة         
ما زالت سارية  "ناقصات عقل وذات"ربقيق الذات، وتفسَته أف نظرة الرجاؿ، للنساء  على أهنن 

 اؼبفعوؿ لذا فهي تسعى لتلمس ما يُكمل ذاهتا الػَمنػُْقوص بالتعبَت الرجوِف. 

رب النساء شقائق الرجاؿ، ؽبن دور اجتماعي إهبايب كبَت ورسم صورة ناصعة، "اإلسالـ كـر اؼبرأة وأعت   
يف ِقطاع كبَت من ؾبتمعاتنا العربية واإلسالمية،  دإاّل أف ىذه الصورة قد زاضبها غبش األعراؼ والتقالي

ل، ُخلقت كائناً اجتماعيًا من الدرجة الثانية بعد الرج  اصورة سلبية تنتقص من قدرىا وقيمتها، وباعتبارى
]ػبدمتو[...وفبا ساعد على بقاء ىذه الصورة وتسويقها يف أجياؿ عصرنا وساعد على بلورة ىذه الصورة 

 .11" بعض الفقهاءالنمطية "

االقتصادية عند الذكور كسبب أساسي من وجهة نظرىم لولوج اؼبرأة العمل  أما بالنسبة للضرورة        
 ، ومرد ذلك:%30استحوذت على نسبة 

  للعمل. (اؼبرأةقتصادي يف استقطاب الشقيق اآلخر )الرجل يعلم جيداً مدى قباعة اعبانب االأف 
 .أف جزًء من الرجاؿ ُمتفهم جيداً ألسباب عمل اؼبرأة 

                                                           

 .52(، ص2010 ،دمشق: صفحات للدراسات والنشر 01)ط؛  اؼبرأة واؼبوروث يف ؾُبتمعات العيب، صاحب الربيعي (10
 ٍت وىو تعبَت من الباحثة على الفهم السيء للحديث الشريف " ناقصات عقل ودين" وقد كاف النقاش مع اؼببحوثُت شديد لدى الوصوؿ للُبعد الدي

 للموضوع التمييز النوعي. 
 .196-195صص  ، مرجع سبق ذكره،الزراد خير فيصل محمد (11
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  الحظنا من تصروبات اؼببحوثُت الذكور أف السبب اؼبادي لعمل اؼبرأة ذا مشروعية }مقارنة
 غباؿ االقتصادية ال تُبشر باػبَت.باألسباب األخرى، كاغبرية{ نوعا ما، ألف ا

اؼببحوثُت والذين اشًتكوا يف طرح واحد وىو أف سبب ولوج  %25يف إجابات الذكور يبقى لنا ربع     
دخوؿ زبصصات العلـو االنسانية ؼبدينة ورقلة، قيق الذات أي أف ارتفاع التعليم )اؼبرأة للعمل ىو رب

الرجل ساىم يف نشر وعيو بانشغاالت اؼبرأة ومن بُت أنبها ربقيق  ياة اعبامعية، العاَف الرقمي...(اغب
 الذات.  

 %25واؼبكانة االجتماعية  %30وال يفوتنا أف نلحظ أف نسبيت اإلجابة بالضرورة االقتصادية        
شديدة التقارب، وىو الطرح نفسو لعديد من ُعلماء االجتماع الذين ربطوا بُت اؼبكانة والعمل، دبا أف 

يف ىذا النسق ؼبكانة ىي موضع الفرد داخل نسق فبضرورة اغباؿ ربسُت اغباؿ اؼبادي يؤدي لتدرج ا
 .)أسرة، عمل...(

 عالقة التغير االجتماعي في شغل المرأة مراكز السلطة بين( ي17الجدول رقم )

 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %100 22 %85 17 نعم
 %00 00 %15 03 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
( تبُت بوضوح أف كال اعبنسُت يعزو شغل اؼبرأة مراكز السلطة كاف ربت 17) بيانات اعبدوؿ رقم    

من  ،من تغَت ،أي تغيَت :ةوطأة التغَت االجتماعي، لكن ىذا أدى بنا يف اؼبقابلة إُف طرح األسئلة التالي
}الرجل واؼبرأة{ فجاء التفسَت من  باغباؿ اعبندري/ اعبنوسي فُكنا نحصر سؤال أي تغيير؟ يُغَت؟

اؼبمنوحة لو من  الضبط االجتماعياؼببحوثُت/ اعبنسُت بأف رجل األمس ليس كرجل اليـو حيث أف قوة 
الشاب يتزوج اليـو  بحيف تناقص، كما أف اؼبرأة، األـ، الزوجة...اٍف، َف تُعد ؽبا أي ىيبة، فأص اجملتمع

اف الطالؽ كمثاؿ من الكبائر. أصبحت الشابة يف أحياف كثَتة ويطلق غداً، ويذكروف أنو يف اؼباضي ك
 هترب من اؼبنزؿ بدوف أي تأنيب من الوازع الديٍت/ األخالقي.  
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 (A. Giddens)أنتوني ِغِدْنز،  يسميو ُف ماإوننوه      
 الدراسات االجتماعية أي "إغفاؿ" يف بعض الجنوسي بالعمى

أو "تغافل" عن التفاصيل اعبندرية. لكن اليـو تقريباً َف يعد ىذا 

اؼببحوثوف، )اعبهل مطروحا، إف على الصعيد الفكري احمللي 
أو على  (اجملتمع، اإلعالـ احمللي، الُنظم االجتماعية...

 اؼبستوى التنظَتي: نظريات، مؤلفات، اختصاصات )علم
اجتماع اؼبرأة، األسرة، سوسيولوجيا النوع...اٍف(، حصص 

 ُمتلفزة، ندوات فكرية...اٍف.

تطايرت ِسهاـ االهتامات بُت  ولدى تطرقنا لسؤال من تغير؟
اإلناث والذكور، فجزء من اؼببحوثُت اإلناث رأين أف الرجل 
ىو الذي تغَت وأصبح ناِكرا لفضل اؼبرأة، ولدى جزء من 

{ وقد يكوف ذاؾ اغباؿ من سّجانة}بتعبَت توفيق اغبكيم  جميع المشاكلالرجاؿ أف اؼبرأة ىي سبب 
 ىذا اغباؿ:

الدائم لنا كبن الرجل، رببسنا بُت جدراف بطنها وكبن أجنة، فإذا أُخرجنا إُف  "إف اؼبرأة ىي السجاف   
اغبياة وقعنا بُت سياج حجرىا وكبن أطفاؿ، فإذا اجتزنا بالكرب ذلك السياج تلقتنا بذراعيها فطوقت 

 .12أعناقنا حىت اؼبمات"
حقوقها لكن، لدى السؤاؿ  ؾكاوجزء من الرجاؿ يؤكد على أف اؼبرأة تُفلح جبميع الطرؽ اإلدارية بافت   

يف  التقصير. ىذا عدا التخلي عن الواجبات اؼبنزلية وصمتنصطدـ جبدار من  الواجباتعن 
الًتبية...اٍف }اؼببحوثوف اؼبتزوجوف{. وجزء ثالث من اؼببحوثُت من اعبنسُت ال يلـو أي نوع بل يلـو 

 عليا كما يرجحوف. التغَت االجتماعي بكل نواحيو، فهو صاحب السلطة األوُف وال
كانت التفسَتات بُت ضغط اغبياة اغبضرية، الزمن، العادات كالُعرؼ، التقاليد...اٍف، حيث   من يُغير؟ 

إُف زواؿ )تفسخ العادات(. كما ذكروا أف للُنظم  إف تأثَتىا السيئ ال يزاؿ ساري اؼبفعوؿ، وإهبابياهتا
االجتماعية القائمة عالقة كبَتة، كالقوانُت )يف نظر بعض الذكور ىو مع اؼبرأة، ويف نظر بعض النساء 

                                                           

 .51ص مرجع سبق ذكره، صاحب الربيعي، (12
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ىو أىم حامي للرجل(، ونُظم اغبصص كالكوتا النسائية يف اجملالس البلدية، واذباىات اعبماعات احمللية 
أو حىت على مستوى اجملتمع الدوِف الذي يضغط على  اؼبرأة، سبكُت اؼبرأة...اٍف(ليم )تنمية اؼبرأة، تع

 ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء الدوؿ على شكل اتفاقيات دولية خاصة باؼبرأة )مثاًل: اتفاقية
ة . كما اؼبؤسبرات الدولية مثل "مؤسبر بيكُت" كي تغَت من قوانينها  احمللية ُمراعاCEDAW)13 اؼبرأة

 للجندر.
السلطة،  مراكز اؼبرأة شغل يف االجتماعي التغَت تُنكر عالقة %15كما نشَت إُف تبقي نسبة       

، كالقانوف وفقط، االبتعاد عن الدين  وكلهم ذكور، حيث ذكرو أسباباً ُمتعددة يغُلب عليها القطع اعباـز
نسائنا  "ُجنون"ىو سبب  الغربوفقط...اٍف، وذىب البعض إُف ذِكر نظرية اؼبؤامرة، حيث أف 

التغَت االجتماعي تارىبياً بطيء، تدرهبي، أي غَت سريع ن للسلطة. وتفسَتنا لذلك يكوف، ألف وتطلعه
: النزعة التطورية والتغَت اؼبتدرج (، ومبحوثِينا وبكموف بأف التدرج H Spencerىربرت سبنسر )

يدخل يف إطار: التحامل وغَت الواقعية.  االجتماعي سريع وكاف ىدؼ بعضو وصوؿ اؼبرأة للسلطة. وىذا
 دبعٌت أخر، ُىم ذكروا ضرورة/ حقيقة )التغَت االجتماعي(، وأدخلوا عليها غَت ضرورة/ غَت حقيقة.

 ( يوضح رأي المبحوثين في تولي المرأة للمسؤولية18الجدول رقم )

 
 إناث   ذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %40.90 09 %35 07 عادي
 %27.27 06 %20 04 موافق

 %18.18 04 %10 02 موافق بشدة
 %13.63 03 %35 07 غَت موافق
 %100 22  %100 20 اجملموع

 

 

                                                           

 /http://www.cedaw2015.org: طالع (13
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 في المبحوثين ( رأي19) الشكل رقم
 للمسؤولية المرأة تولي

( 18)يتضح من اعبدوؿ رقم    
االختالؼ الكبَت يف آراء اؼببحوثُت من كال 
اعبنسُت حيث َف يتمكنوا من خلق توافق 

للمسؤولية. لذا  اؼبرأة توِف يف الرأي حوؿ
 سنبدأ بالذكور فإذا صبعنا النسب:

 

أي  % 65"عادي" }ال ُيشكل إشكاؿ توليها اؼبسؤولية{+ موافق+ موافق بشدة = }قبد نسبة{ 
 إهنم ال يعارضوف توِف اؼبرأة للمسؤولية.

 :التاِف  اإلناثلدى قبد  ،يف اعبهة اؼبقابلة عند اعبمع

 أي % 86.35= قبد نسبة  بشدة موافق+ موافق+ (اؼبسؤولية توليها إشكاؿ ُيشكل ال) "عادي"
 .للمسؤولية اؼبرأة توِف يعارضوف ال إهنم

أو ما يفيد ذلك يف  - لكن عند التحليل التجزيئي قبد تساوي بُت االجابات "غَت موافق وعادي"
. تفسَتنا %35كل ِمنُهم   -عمومو ألف  األسئلة كانت مفتوحة يف استمارة اؼبقابلة والنقاش كاف ثري

كانت أراءىم شديدة التنوع بُت "اؼبرأة الذكور، حيث أف من أجابوا بػ "عادي"  ؽبذا يأخذ جزء فبا ذكره 
ل ال ُمشكلة يف توليها اؼبسؤولية ما دامت يف ذلك"، و" أين ىو اػبل ليس لنا حيلةتولت اؼبسؤولية 

". أي أف ىذه النسبة ترى مسؤولةاؼبرأة توِف اؼبسؤولية فهي  حق"، "من مركز السلطة فعالً  وصلت إُف
اؼبساواة أمراً واقعاً. أما أصحاب الرأي غَت موافق ال يروف أف اؼبساواة حق للمرأة مع الرجل وىي ليست 

إُف مدى انتشار  اكثَت من كتب اإلدارة اعبزائرية نرى أف اؼبفكرين أشارو نسبة قليلة، ولدى قراءتنا لل
 :أنثوي أو رجولي ال يلبي المعاييرمن قبل اجملتمع لكل ما ىو  الفكر االستئصالي

 35 عادي

 20موافق 
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10 
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ل يف العادات والتقاليد من اؼبَتاث الثقايف اعبامد اؼبتمث رفاعة رافع الطهطاوي"ومن ىنا كاف موقف   
أف الناس لو جربوا عادات غَت تلك العادات العتادوا عليها كما ىم ُمعتادوف اليـو يرى اعبامدة، حيث 

ويقوؿ الطهطاوي "وليس مرجع التشديد يف ِحرماف البنات  ،على اؼبوقف اؼبناىض لتقدـ اؼبرأة وتعليمها
رجاؿ تبعاً من الكتابة إال التغاِف يف الغَتة عليهن من ِإبراز ؿبمود صفاهتن أيًا ما كانت يف ميداف ال

للعوائد احمللية اؼبشوبة جبمعية جاىلية" أي ؾبتمع جاىلي ولو جرب خالؼ ىذه العادات لصلحت 
 .  14التجربة"

من الذكور سبثل من قالوا إف اؼبرأة تصلح للمسؤولية ويوافقوف على ذلك، وىي دليل  %20 نسبة    
يس ما يطمح لو ُعلماء االجتماع، وإمبا على ولوج اغبداثة للمجتمع، رغم أف اؼبستوى اجملتمعي اغباِف ل

يف كتابو  (Gustave Le Bon)غوستاف لوبون، الطموح إُف أكثر فبا ُكنا مبتلكو سابقًا يقوؿ 
إف التاريخ َف  عبامعات األوروبية غَت مؤلفاهتم )العرب(( "طبسة قروف َف تعرؼ ا1884) حضارة العرب

العرب ىم أوؿ من علم العاَف كيف تتفق حرية الفكر نتجوه يف وقت قصَت...إف أيعرؼ أمة أنتجت ما 
لذا نتمٌت أف يسًتجع العاَف العريب  15مع استقامة الدين، فهم الذين علموا الشعوب النصرانية التسامح"

اؼبتبقية تسَت يف نفس فلك النسبة السابقة، حيث  % 10أؾباده السابقة يف شكل حديث. أما نسبة 
ة صبيع مناصب اؼبسئولية، ألف فيو خَتاً للبالد والعباد. وال يروف يف اؼبرأة إال يوافقوف بشدة على توِف اؼبرأ

الشقيق اآلخر ال فرؽ بينهما غَت الفروؽ البيولوجية، وعديدىم يؤيد صبيع أنواع اؼبساواة للمرأة، ويرجعوف 
واؼبالحظ ىنا أف أحد التعامل اغبسن/ اؼبعتدؿ مع اؼبرأة ىو من األخالؽ اغبسنة والًتبية الدينية السليمة، 

اؼببحوثُت يذكر أف التعامل مع اؼبرأة ىبتلف من منطقة إُف أخرى ومن مؤسسة إُف أخرى...اٍف، أي 
 اعبغرايف. التعامل مع اؼبرأة يدخل فيو االختالؼ

أمر عادي.  ةفبن قلن بأف توِف اؼبرأة للمسؤولي %40.9صوب اإلناث كبصل على نسبة  هوباالذبا   
لػُمْستغرَب كاف الفرؽ بينو وبُت )موافقوف إال أف اأف ىذا الرأي كاف ُمنتظرا منهن،  ورغم

                                                           

 .201ص مرجع سبق ذكره،، مديحة أحمد عبادة (14
 (، ]برنامج مسموع[،  02/09/2013:)الكتاب فكرة  سيكولوجيا اعبماىَت غوستاف لوبون، (15

https://www.youtube.com/watch?v=ypZXwsnUSzM 
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" ونشَت إُف تجنبوهبب  شيء خطير وىذا راجع إُف ثقافة ؿبلية مفادىا أف "اؼبسؤولية %18.18بشدة(
 تعليالت اإلناث ؽبذه اإلجابة )عادي( ىي: أف ىذا االذباه يتقاظبو الذكور واإلناث باؼبؤسسة. وأىم

 09اؼبرأة ال يبكن أف ُتصاب بالعجز أماـ ضغوط/ مسؤوليات اإلدارة، ألهنا َف ُتصب بالعجز أماـ  -
أشهر من اغبمل الشاؽ جسدياً، أو أماـ برودة اعبباؿ القاسية حاضرًا أو أياـ الثورة ضد 

 االستعمار.
 لى التأقلم مع ُمعطيات البيئة احمليطة هبا )نُركز ىنا على اؼبهنية(.تتمتع اؼبرأة بقدرة أعلى من الرجل ع -
كبن النساء نتعلم من خربات بعضنا البعض من خالؿ التواصل/ النقاش اؼبستمر، لذا يصبح سبوقع  -

 اؼبرأة يف اؼبسؤولية أمراً عادياً. 
 السلطوية بػ:من اؼببحوثات تفسر لنا موافقتها لتطور ومبو اإلناث يف اؼبراكز 27.27%   

 ألف ذلك ىبدـ تطُلَعاهِتن اؼبستقبِلية للُسلطة، والتدرج االجتماعي. -
 نكاية يف ىذا اجملتمع القاسي. -
انتشار األنثوي يف صبيع القطاعات واؼبستويات وخروج اؼبرأة من األعماؿ اؼبسجونة هبا كالسكرتاريا  -

 والكتابة...اٍف، ىدؼ كبَت لكسر ىذا االحتكار الرجوِف. 
ال تبتعد عنها فكريًا حيث صرحت باؼبوافقة التامة/ الشديدة لتوِف اؼبرأة  %18.18تلتها نسبة    

بعد اسًتاتيجيا من اؼبسؤولية يف صبيع مستويات اإلدارة، على اختالؼ توجهاهتا، لػػػػػػػػػػػػكػػػػػػن ؽبُن نظرة أ
 %100نرى النساء يف الدوؿ اإلسالمية اؼبتقدمة/ اؼبتحضرة، سُبنح للمرأة الفرصة بنسبة الفئة السابقة، 

مثل، جلب أنواع جديدة من اؼبالبس النسائية من  التقدم للخلفلإلبداع والتفوؽ بدؿ ما نراه اليـو يف: 
كر اعبزائري الكبَت دوؿ اػبليج أكثر مراعاة لإلسالـ اؼبستورد. إف أحد أسباب هنضة ماليزيا مثاًل ىو اؼبف

 . فأين َماِلُكَنا )مالك( منا؟ وأين كبن من َماِلِكَنا؟.   مالك بن نبي

النهضة أو  إيتيمولوجياعّلنا قبد أين َتْكُمن  مالك بن نبيىذا الرد دفع بنا إُف تصفح بعض من ُكتب 
 الثقافة فوجدنا:

" وإذا ما أردنا إيضاحاً أشمل لوظيفة الثقافة فلنمثلها بوظيفة الدم: فهو يتركب من الكريات الحمراء 
والبيضاء، وكالىما يسبح في سائل واحد من البالزما ليغذي الجسد، والثقافة ىي ذلك الدم في جسم 

                                                           
  :من أصوؿ النهضة والثقافة لدى مالك بن نيب. بسيط، ، كنا نقصد ىنا البحث عن جزءعلم أصوؿ الكلماتاإليتيمولوجيا 
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ه األفكار منسجم في المجتمع يغذي حضارتو، ويحمل أفكار الصفوة كما يحمل أفكار العامة، وكل من ىذ
 .16سائل واحد من االستعدادات المتشابهة، واالتجاىات الموحدة واألذواق المناسبة"

"وكبن لو حللنا من وجهة نظر علم االجتماع ىذه العينة ]أحد منتجات اغبضارة: مثل األنوثة[،   
ة حدود ىي: الًتاب، الزمن، لوجدنا أف ؿبتواىا أو مادهتا اعبوىرية اؼبتعلقة بعلم االجتماع تؤوؿ إُف ثالث

 . 17واإلنساف"

هبعل من الفكرة الدينية ؿُبّرؾ اغبضارة، بل ويذىب إُف اإلقرار بأف اغبضارة ال تظهر  بن نبي"...فإف   
   18يف أمة من األمم إال يف صورة وحي يهبط من السماء"

أف ؾبتمعنا يُعاين من  لوجدنامالك بن نبي وفبا ذكر، وإذا ربطنا ما صرحت بو اؼببحوثات دبا ذكره 
 تصلب شرياين/ دموي، ألف ُىناؾ سوء يف الدورة الدموية. )ىذا طبعاً حسب وجهة النظر السابقة(.

ذات الرؤية اؼبتشائمة من وجود اؼبرأة يف مستويات اؼبسؤولية، رغم قلتها إال  %13.63تتبقى نسبة     
كمسؤولة. وترى أف اؼبرأة غَت معنية دبا   ال تنفع" "اؼبرأة الالهتا أبعاًدا كِبَتة وُمتشعبة، دبعاين عديدة:أف ِلد

لن "، "البيت"، "يكفيها ما ؽبا منها يف لها ليست في حاجةذبره اؼبسؤولية من إهبابيات "فاؼبرأة 
شر كأف عمل اؼبرأة ىو أخرى يدمر حياة اؼبرأة األسرية ) ومن ناحية بذلك لياِف". حُلمتوإف  ُتحسنها

 .(ال بد منو

ى أف ىذه الفئة من النساء رضيت دبا ُقسم ؽبا من السلطة وال َتطمح يف اؼبزيد، وال ترى للنساء نر    
موقع يف ىذه اؼبعادلة "األحادية"، وىذا يذكرنا بطرح دوركاًن "الظواىر االجتماعية تفرضها الطبيعة، 

أجسادنا، ومع ذلك وبالطبيعة تضغط على األفراد، وقد يكوف الضغط خفيًا مثلو مثل ضغط اؼبناخ على 
فسواء كاف الضغط االجتماعي مقبواًل عن وعي أو بدوف وعي، حبرية أو بشكل سليب، إال أنو يُعترب 

السطوة ، أي أف اإلناث اؼببحوثات، عربف عن شيء، ال يعرفن أنو يتجاوزىن، وىو 19حقيقياً"
فرض قيم، تقاليد، . وىي خفية تبيير بورديوبتعبَت  العنف الرمزي، دوركايمبوصف  االجتماعية

                                                           

 .78(، ص1984؛ دمشق: دار الفكر، 4، تر: عبد الصبور شاىُت )طمشكالت اغبضارة ،مالك بن نبي (16
 .55(، ص1991؛ دمشق: دار الفكر، 1إشراؼ: ندوة مالك بن نيب )ط ،القضايا الكربىمالك بن نبي،  (17
(، 2014؛ اعبزائر: منشورات االختالؼ، 1)ط األزمنة العجاؼ: فلسفة الثقافة يف الغرب وعند العربالثِّقاؼ يف  ،محمد شوقي الزين (18
 .286ص
 .118، مرجع سبق ذكره، ص جينيفر م. ليمان (19
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عادات، أعراؼ...ويُػْقتَػَنع هبا بدوف نقاش أو مقاومة، وتصرح اؼببحوثة بأهنا ال تصلح للسلطة رغم سعيها 
 للًتقية والتدرج.

"فحينما توجد مالءمة بُت شروط اإلنتاج واؽبابيتوس وشروط اشتغالو، يكفي الفاعلُت متابعة تصوراهتم 
عادة إنتاج مواقعهم. ألنو ودبجرد ما يكوف ما ىو عليو، وأف يكوف وتوقعاهتم ورغباهتم للمشاركة يف إ

يُقصي، في المستحيل وفي فبنوحًا باستعدادات ليكوف ما ىو عليو، فإف اؽبابيتوس يسعى إُف أف 
 . 20"تأبيد ىويتوغَت تلك اليت جعلتو فبكناً... الالمفكر فيو، إمكانيات أخرى

مالحظاتنا قبد أف ىذه الشروبة من اؼببحوثُت متناقضُت يف تفسَت ما يريدوف تفسَته لنا، قد ذبد  من  
 " }التطلع للتدرج يف السلطة{أحالم السلطةمبحوثة تشجع عمل اؼبرأة يف الوقت الذي تنتقد "

"فضاًل عن ذلك فمن ضمن ما قد تُعانيو الشخصية العربية ىو اػبوؼ من اؼببادرة والتجربة والتعايش 
مع كل ما ىو موجود سابقًا والتعلق بعاَف اؼبثاليات أكثر من العيش الواعي اؼبوضوعي مع كل ما 

 .21وبدث"

 ( يوضح تفضيل المبحوثين للعمل تحت سلطة رجل أو امرأة19الجدول رقم )

 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبةالتكرار 

 %40.90 09 %05 01 امرأة

 %36.36 08 %80 16 رجل

 %22.72 05 %15 03 معاً 

 %100 22 %100 20 اجملموع

 

                                                           

(، 2013اعبزائر: الشركة اعبزائرية السورية للنشر والتوزيع،  01، تر: الزىرة إبراىيم )ط؛ معجم بورديو، ستيفان شوفالييو، وكريستيان شوفيري (20
 . 48ص 
 .22، ص(2012) 17/18 ، عإضافات، »العراقية رؤية نقدية يف فكر الوردي الشخصيةازدواجية  «، مازن مرسول محمد (21
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( تفضيل المبحوثين للعمل 20)الشكل رقم 
 تحت سلطة رجل أو امرأة

من خالؿ تدقيقنا ؼبعطيات اعبدوؿ رقم      
 ( قبد:19)

أف اإلناث َف وبددف اذباه واضح آلرائهن  أواًل:
وانقسمن بشدة من حيث الفروقات بُت 
اجاباهتن، حيث َف يتجاوز الفرؽ بينها نسبة 

 %{.22.72 -% 40.9%، يف أقصى حد } 18.18

 ربت سلطة امرأة، وىو أمر منطقي  تُعرب عن تفضيلهن للعمل% 40.9نرى أف نسبة كبَتة 

 طلبنا تعليل ذلك تبعثرت اإلجابات وحصرنا تقاطعاهتا كما يلي: لدىو  ،من وجهة نظرىن

وسهولة  واغبوار التواصلسهولة  ،بالراحةالشعور ، أفضل تعليميؽبا مستوى ، اؼبرأة قوية شخصيةألف 
ما  ،التواصلكثَتة  ،للنساء عمل فرصكي تتاح  التعامل معها لسهولة ،متفهمةألنها  ،المناقشة

 .أكمل وجوألف اؼبسؤوؿ ىو من يقـو بدوره على  ،السلطة تستحقدامت وصلت للمنصب فهي 
 ، ؽبا دالالت ُمتشعبة ِمنها:تواصل – إحساس – ُسهولةر كلمات مثل، اىذا الرأي، مع تكر 

 اؼبرأة }مسؤولة/ عاملة{ تدعم توِف اؼبرأة عبميع أنواع السلطة اإلدارية. -
 الرجل يف مناصب السلطة، وىذا جزء من الطرح النظري لبعض النسويات.البعض: اؼبرأة أفضل من  -
للمرأة ذات السلطة،  قد  (ذي الصفات السابقة أو نموذج) براديغم نرى أف عبزء من اؼببحوثات -

 يكوف يف شخص اؼبديرة باؼبؤسسة اؼبعنية، أو غَتىا. 
إُف التنشئة االجتماعية طة، نربط األوصاؼ اليت ذكرهتا اإلناث للمرأة ذات السل ، أونُلحق  -

  .اعبنوسية

                                                           
  (.29) اعبدوؿ رقم ربليل أنظر حوؿ الرباديغم: ليؼبزيد من التفص 

1 16 
3 20 

9 8 5 22 

تفضٌل المبحوثٌن للعمل تحت 
 سلطة رجل أو امرأة

 إناث ذكور
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أي  إحساس"حيث أف اؼبرأة ؽبا " -للجنسُت-عليم األدوار اؼبتوقعة (، أي تالتنميط االجتماعي) 
 يف اجملتمع ىو األسرة حسب الوظيفيوف. ُمنمطاألنثى/ األـ{ وأىم  الثنائية}وىذا نابع من حنون

"ويبيل الوظيفيوف إُف تبٍت نظريات التنشئة االجتماعية اعبنوسية، إذ يروف أف األوالد والبنات 
يتعلموف األدوار اؼبتصلة جبنسهم وىوياهتم: ذكوراً وإناثاً، أي بالذكورة واألنوثة اؼبالزمة ؽبا. وتتحكم 

 . 22هبم يف ىذه اغبالة أمباط اعبزاء اإلجابية والسلبية"

أي أف األفراد يبارسوف اعبندر يف العمل، حيث...سبارس النساء األنثوية مثل  ة"الهوية الجنوسي -
توكيل اؼبهاـ لعماؿ شباف وبالتاِف تعزيز ىامشيتهن ويزكُت من تعاِف التعاوف، واألخالؽ، والثقة، 

 عدـ االحًتاـ.  تُعزز. وىذه اؼبشاركة أحياناً، 23وتلبية حاجات اؼبوظفُت ليتم استثمارىا يف العمل"
}مثاؿ: التكلم معها يف أي مكاف، بدؿ اإلجراءات اإلدارية، كطلب  غير ُمتكلفةأي "سهولة"  -

مقابلة...اٍف{ وىذا راجع لكوف ذبربة عمل اؼبرأة ليس بشيء قدًن وال زالت اؼبرأة َف تتعلم الفصل 
 التاـ بُت اؼبرأة يف البيت واؼبرأة يف العمل.

 24بالنجاح عند اؼبشاركة والعمل""اؼبرأة تشعر "تواصل"  أي ُمشاركة،  -
"اؼبرأة تطلب التواصل وربب العالقات  )بسام جرار(بعض ما يبيز اؼبرأة عن الرجل يذكر الدكتور 

الشخصية، وىي سبيل أكثر إُف الكالـ يف العواطف، لذا فهي ترى نفسها ربقق قباحًا عندما تفلح يف 
و ناجحًا عندما يفلح يف عاَف األشياء، إقامة عالقات شخصية ضبيمة. يف حُت يعترب الرجل نفس

 .25)الصناعات مثاًل("

 تعٍت اإلناث اؼبفضلُت للعمل ربت سلطة رجل، وىذا فيما رأوه من:% 36.36نسبة  ثانياً:

 الرجل قوية. شخصيةألف  -

 .ُمتعقلألنو  -

 يف قراراتو. ُمتزنألنو  -
                                                           

 .188سبق ذكره، صمرجع  غدنز، أنتوني (22
 .16، مرجع سبق ذكره، صمحمد محمود (23
  ،09/12/2010[،)فلسطُت: مركز نوف للدراسات القرآنية( ]ؿُباضرة مرئية اعبندر ،جرار بسام (24

https://www.youtube.com/watch?v=NeBy4cx3R4s 
 ،09/12/2010،[مقاؿ( ]القرآنية للدراسات نوف مركز: فلسطُت) ،، النوع االجتماعيجرار بسام (25

http://www.islamnoon.com/Motafrkat/gender.htm 
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 يهتم للعمل فقط -

 .لو حضورمتواجد،   -

 .للنظاموجوده يؤدي  -
قد  براديغم رجولير كلمات مثل: قوي، ُمتعقل، لو حضور...اٍف، يوحي بأف ؽبؤالء اؼببحوثات اتكر 

 يكوف يف شخص مسؤوؿ سابق، زوج، أب، زميل يف العمل، مسؤوؿ باؼبؤسسة اغبالية/ أخرى.

من اإلناث، تذكر أنو ال فروؽ بُت اعبنسُت يف مركز السلطة، وأف لكل امرٍئ % 22.72نسبة  ثالثاً:
مل. من لو مكانة العلم أو اػبربة ىو األقدر واألفضل، وأف القرار اإلداري  وُمتطلباتو وحيثياتو ما ع

 تُعطيو صورتو النهائية بغض النظر عن قانونيتو ومشاعر العماؿ.     نالعديدة ىي م

تكرار من  16وباذباه صوب الذكور قبد األمر يكاد يكوف ؿبسـو لكفة الرجل، وىذا بوجود  رابعاً:
تكرار ترى أف العمل ربت سلطة رجل: أحسن، أفضل، أكثر مردودية، وأقل توتراً.  20أصل 

، وىذا لقواه العقلية، اػبرباتية، اعبسدية، ، ترى أف الرجل أقدر من اؼبرأة طبيعياً %80وبالتفاصيل قبد 
)القانوف/ التنشئة }اؼبفروض منو  تقسيم العمل والتفسَت األوؿ يف نظرنا ؽبذه اؼبعطيات ىو

 )الثقافة اغبديثة/ التغَت يف حاجات اعبنسُت...({ اؼبوجود على أرض الواقع: واؼبرغوباالجتماعية...( 

"الذكورة واألنوثة ىاتان الصفتان الحميمتان قد انفجرتا، أمام النقد االنتربولوجي 
ر وتلعب ىي المعاصر. ألم يُقل روزاك في كتابو 'ذكورة وأنوثة': يلعب ىو دور الذك

دور األنثى وىو يلعب دور الذكر ألنها تلعب دور األنثى...ولو لم يكن يلعب دور 
الذكر لكان على األرجح أشد منها أنوثة...إال في الحاالت التي تكون فيها ُمسرفًة 
في لعبة األنوثة. ولو لم تكن تلعب دور األنثى لكانت على األرجح أشد منو ذكورة. 

ي يكون فيها ُمسرِفًا في لعبة الذكورة. وىكذا يزداد لِعبُو ِشدًة، إال في الحاالت الت
 .26ويزداد لِعُبها نُعومًة..."

 اعبنسية. ة%( للمساوا22.72ناث )ه ثالثاً، أي رؤية اإلاترى نفس ما ذكرن %15قبد  خامساً:  

                                                           
 حدث نقاش حاد بُت الفالسفة حوؿ ىذا اؼبفهـو حي اؼبختلفُت من حيث االختصاص، ولتفاصيل أكثر ننوه إُف، مشروع مناظرات : الطبيعي

 آيند ىوفن"، جامعة  الطبيعة البشرية والمجتمع المثاليبعنواف "نعومي تشومسكي و ميشيل فوكوالفالسفة العاؼبيُت، وخصوصاً اؼبناظرة الرابعة بُت: 
 للتكنولوجيا ىولندا.  

 .33، صمرجع سبق ذكرهسليم دولة،  (26
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بأف العمل أو السلطة ال  ،يؤيد طموحات اؼبرأة وسعيها الفتكاؾ حقوقها صبيعًا لذا يذكروف و ماوى  
 من اهلل عز وجل. أمرألهنا  ةتتأثر باعبنس/ النوع. وكبن دوما مع اؼبساوا

نو يفضل أالذي صرح ب%، 5 يتبقى لنا تكرار واحد يغرد خارج السرب سبامًا واؼبمثل يف نسبة سادساً:
ماـ باعبانب اإلنساين ، واىتعدالة سلطوية أنثويةالعمل ربت سلطة امرأة ؼبا وجد يف ىذه اؼبؤسسة من 

 للعامل.

 (: تبيان طبيعة العملية االتصالية بوجود المرأة في مركز السلطة20الجدول رقم )

 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %86.36 19 %60 12 عادي
 %09.09 02 %10 02 يف اذباه واحد )نازؿ(

 %04.54 01 %30 08 سيئة
 %100 22 %100 20 اجملموع

طبيعة العملية  (21)الشكل رقم 
 وجود المرأة في مركز السلطةباالتصالية  

، من اإلناث %86.36نلحظ ما نسبتو    
يعتربوف العملية االتصالية عادية وناجحة مع 
اؼبسؤولة، أي أف درجة التقبل بينهن عالية 
وقد يرجع ذلك للصفة اؼبشًتكة بينهن وىي 

اؼببحوثات طبيعة اعبنس، علمًا أف ىناؾ من 
من يفضلن العمل ربت سلطة الرجل لكن 
العالقة مع مسؤولتهم كانت عادية، كذلك 

بنفس اإلجابة  %60ذكور بنسبة عرب ال
 وىذا يرجع إُف:
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 سٌئة

86,36 إناث 9,09 4,54

60 ذكور 10 30

العملٌة االتصالٌة  بوجود المرأة فً مركز 
 السلطة
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 .شخصية اؼبديرة فهي ذات طابع جّدِي يف العمل وربًـت مرؤوسيها فبا يُنحي اػبالفات جانباً  -

صر النسوي، وعدـ استطاعة الُعماؿ )ذكور/ توضح التحليالت الالحقة، دعم اؼبسؤولة للعن -
 يف صبيع التصروبات/ التحليالت. الخبرة بالمسؤولةإناث( إلصاؽ عدـ 

 Chester Barnard شيستر، لبيرنارد }نظرية القبوللسلطة  -عادي-وىذا التقُبل -
يف  )سليمان مظهر(({ اؼبرأة  يرجع حسب الدكتور 36)التفاصيل يف ربليل اعبدوؿ رقم 

 :  مفهـو
"االنقالب الجمعي الجوىري: يتمثل في إدبار الرجولة التي تباىى بها الجزائري طويالً 
وتأنيث الحياة العائلية بطريقة بارزة متوسعة متعمقة. فبعدما عانت النساء من بطش حملتهن 

. وأزواجهن طول ُمدة ُمعتبرة من التاريخ، أصبح الرجال يُعانون، بدورىم، من بطش نسائهم
وىذا ما يؤدي إلى استهالك الطاقة البشرية على ِحساب التجديد االجتماعي، َسَواٌء أطغى 

 .27الرجال أم النساء"

من اإلناث على أف العالقة تسَت يف اذباه واحد )نازؿ(  %9.09من الذكور و %10وقد عرب         
 أي من الرئيس للمرؤوس، يرجع ىذا حسب رأيهم إُف:

  .)حداثتهم يف العملية اإلدارية )حديثي التوظيف 
  ( 4.54، %65( يؤكد ذلك )االستياء:22استيائهم العاـ من اؼبديرة. اعبدوؿ رقم%.) 
  ( اؼبسؤولة ال %50، %70( يؤكد ذلك )32مركزية السلطة لدى اؼبسؤولة. اعبدوؿ رقم )

 تشاركنا يف ازباذ القرار.
اليت تربطهم باؼبسؤولة فنسبة الذكور  السيئةبينما تشَت النسبة الباقية من كال اعبنسُت إُف العالقة   

وىي تُقارب الثُلث أي شبانية تكرارات سبثل اؼبوظفُت الذين ال يتقبلوف اؼبرأة يف مراكز السلطة، فبا  30%
أما بالنسبة للموظفات فقد سبثلت النسبة  هبعلهم يتحدوهنا ويستفزوهنا وال يبتثلوف لألوامر الصادرة عنها،

أي تكرارًا واحدًا والسبب يف ذلك يرجع إُف أهنن ذات  %4.54ذات العالقة السيئة مع اؼبسؤولة يف 
مناصب عالية يف اإلدارة، فبا يوحي لديهن بالتساوي يف اؼبكانة واؼبنصب، فهن يُردف منها أف ال تأمرىن 

 ُلب تقن كل شيء يف اإلدارة أحسن منها حسب تعبَتىن. وىذا ىوأبداً، أو توِجههن، فهن يدركن وي
 (:21حيث فصلنا فيها بإسهاب باعبدوؿ رقم ) لبورديونظرية العنف الرمزي 

                                                           

 .99ص(، 2010)اعبزائر: منشورات ثػػػالػػػػػػػػػة،  علم النفس االجتماعي: نظرية اؼبواجهة النفسية االجتماعية ،مظهر سليمان (27
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 يُتقبل من اإلناث/ اؼبسؤولة، على أنو أمر عادي/ ذكوري. -

 طبيعي ؽبم اذباه اإلناث. حقيقبل من الذكور/ اؼببحوثوف على أنو  -

 أنو يُدركال الذكور وال اإلناث  -

اغبق ىو الالحق/ الالحق ىو حق، أي التضارب  -يستغل/ ُيستغل -أو أهنا يُبارس/ يبارس عليو  -
 اؽبائل وعرب التاريخ يف اؼبفاىيم واغبقوؽ والواجبات والتعاريف )أنثوي/ ذكوري(.

                    االجتماعي التغير ( تأثير22) الشكل رقم              تأثير التغير االجتماعي (21الجدول رقم ) 
          صورة المرأة في المجتمعواالقتصادي على          .المجتمع في المرأة صورة على واالقتصادي

                                                           

  
( نالحظ أف معظم اؼببحوثُت ذكورًا وإناث يعتربوف أف التغَت 21عند ربليلنا ؼبعطيات اعبدوؿ رقم )

على التواِف( وىذا ما تؤكده  %90.9، %70االجتماعي واالقتصادي أثر على صورة اؼبرأة يف اجملتمع )
 ( يوضح جزء من ذلك. 05الرسم رقم ) ُمعطيات اؼبركز الوطٍت لإلحصاء،

 

 إناث ذكور

 النسبة التكرار لنسبةا رارالتك

 %90.90 20 %70 14 نعم

 %09.09 02 %30 06 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع

70 

30 

90,9 

9,09 

 ال نعم

تأثٌر التغٌر االجتماعً واالقتصادي 
على تغٌر صورة المرأة فً المجتمع 

(% ) 

 إناث ذكور
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ىو: عدـ سكوف اؼبعايَت اليت وضعها االجتماعي كمعايَت اعبنوسة،  تعريفواالجتماعي موجود، والتغَت 
اجملتمع االنساين يف صبيع اجملاالت، ثقافية، اقتصادية...اٍف، عرب  لحركيةاؼبكانة، التدرج....وىذا راجع 

 .28التاريخ واعبغرافيا

لكن ماَف يقلو اؼببحوثوف ىو ىذا  -أصبح أمرًا عاديا، حسب أقواؿ اؼببحوثُت  للعمل فولوج اؼبرأة   
وىو أىم عامل اقتصادي، لكن كل أسرة، أو ضاحية، أو مدينة،  -الثبات ؼبقومات اعبنوسة عرب التاريخ

 أو عرش لو منظُوره اػباص لػ:
حسب تصنيف للتقوى" كيفية ىذا العمل حيث أف عمل اإلناث: يف الصحة أو التعليم "أقرب  -

بالشركة البترولية ىو الخير ىذا من ناحية ، أما للذكور: فإف العمل " البعض من الرجاؿ.
 ".الُمطلق

 شروط ىذا العمل: ليل، هنار، مؤسسة عامة، خاصة....  -
 مستلزمات ىذا العمل: نِقاب، قميص )نوع من مالبس اؼبتدينُت(، بُرقع، حجاب...اٍف. -

" حسب قوؿ اكتشاف أنها إنسان كامل االنسانيةتماعي حصل لصورة اؼبرأة ىو "أما أىم تغَت اج     
بعض اإلناث، حيث أهنا تربعت على رأس الكثَت من اجملالس الوالئية، القضائية،...اٍف. ويذكر أحد 

على أف التغَت  اأصبح ال يفرؽ بُت الرجل واؼبرأة". إال أهنم أكدو القانون  اؼببحوثُت أف أىم تغَت ىو "أف
 {.بورديو}بتعبَت  األعواناالجتماعي واؼبوروثات االجتماعية يف صراع شديد على 

(  فال ترى %30( لإلناث، وما يُقارب ثالث أضعافها للذكور )%9.09أما النسب اؼبتبقية )       
 اجملتمع، ذلك أف: يف اؼبرأة صورة بتحوالت عالقة كبَتة االجتماعي أف للتغَت

/ العرب َف تتغَت، بل ربولت من االستعمار العسكري إُف االستعمار الثقايف فأين ىو زائريُتحالة اعب -أ 
 ىذا التغَت؟.

 صورة اؼبرأة ال تكوف إال بتواجدىا باؼبنزؿ، وغَت ذلك ىو استَتاد من اػبارج، أو تفكك من الداخل. -ب 
 سبب تغَت صورة اؼبرأة ىو القانوف اؼبفروض فرضاً. -ج 
 نحن نسكن الضواحي/ خارج ؾباؿ التغطية العمرانية.التغَت ال يعنينا ف -د 
 كانت اؼبرأة تعمل يف اغبقل. اآلف تعمل يف اؼبكتب أين التغَت؟ -ه 

                                                           

 (. 2004؛ عماف: دار الشروؽ للنشر والتوزيع، 1)ط التغَت االجتماعي ،معين خليل العمر: للمزيد طالع (28
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يف وقت االستعمار كاف الرجل يف اعببل واؼبرأة يف اػبيمة، واآلف الرجل واؼبرأة يف مكاف واحد وىو  -و 
 اؼبكتب. 

 بالتزامنا للعلم والدين، وليس بشيء آخر.  صورة اؼبرأة تتغَت -ز 
 تنظر ىذه الفئة من اؼببحوثوف للتغَت االجتماعي بصورة سلبية. وىذا نرجعو لػ:

 االنتشار الواسع للمرأة يف صبيع القطاعات ومساعدة القوانُت يف ذلك. -
 بسبب جلب التغَت االجتماعي العريب للكثَت من السلبيات على اإلهبابيات. -
(، أماـ تفشي الظواىر السلبية، االنفجار الجنسياالهنيار األخالقي )ِمثل: ظاىرة التربج السافر،  -

والتكالب على االستهالؾ أدى هبذه الفئة من اؼببحوثوف ألف تُلقي بالئمة على االنساف، واؼبرأة بدؿ 
 التغَت االجتماعي.   

  ط االجتماعية.ىيمنة العوؼبة وطغياف اؼبعلوماتية/اغبداثة على الرواب -
 العمل كيفية تأثير العنصر النسوي في بيئة  يوضح (22الجدول رقم )

  

من خالؿ اعبدوؿ والشكل اؼببينُت نلحظ أف     
من الذكور يتوتروف من وجود اؼبرأة يف  %80نسبة 

اآلخر يف بيئة العمل، بتعبَت آخر عدـ تقبل الشقيق 
 حق المرأةمن  ليسبيئة العمل، وحسب ردودىم "

التواجد يف ىذا اؼبكاف" وىذا بغض النظر عن 
امتالكها للسلطة أو عدمها سباماً. فاؼبرأة يف رأيهم 

مقاييس  ىيُخلقت للبيت سبامًا "صبيع مقاييسها 
كبن نرى أف رأي مبحوثينا و  -"المرأةعلى " "الدار"يف اجملتمع احمللي ُتطلق كلمة  -"، البيت )الدار(

 من الذكور ال ىبتلف عن رأي دوركاًن يف اؼبرأة: 

"ويعاني دوركايم من الوقوع في التناقض فيما يخص النساء، بالنظر إلى توجهو السوسيولوجي والليبرالي الجديد. فهو يؤمن بأن 
قفاً محافظاً بعينو، يرى فيو ضرورة أن النساء، غير الرجال، يمثلون جماعة أو طائفة موحدة ومتجانسة، ولذلك اتخذ مو 

 تتخصص النساء فحسب في مجال عمل واحد ال غير، وفيما بعد، آمن بأن النساء، غير الرجال، ال اجتماعيات بطبيعتهن، 

 

 إناث ذكور

 بةالنس التكرار النسبة التكرار

 %72.72 16 %20 04 أكثر مرونة

 %27.27 06 %80 16 أكثر توتراً 

 %100 22 %100 20 اجملموع
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 النسوي في بيئة العمل العنصر تأثير( 23الشكل رقم )

ولذلك وافقو الموقف األبوي المحافظ الذي ينبغي بمقتضاه أن 
النساء األعمال المنزلية، وأن يبقين في دورىن، خارج تشتغل 

المجتمع ظاىريًا، حيث ينتمين وىو يستند إلى سمات الجماعة 
وبمبدأ الحتمية البيولوجية حال نقاشو لجماعة النساء، باعتبارىا 
مضادة للسمات الفردية والحتمية االجتماعية التي ينسبها 

ئية في الطبيعة البشرية، لجماعة الرجال، ولذلك فإن نظريتو الثنا
التي تختلف فيها بنى النساء والرجال، إلى بنى نسائية طبيعية 
)تابعة، أقل إنسانية( وبنى ذكورية اجتماعية )أرفع مكانًا، وأكثر 
إنسانية( تقوده إلى نظرية ثنائية في العمل البشري، حيث يتم 
جعل أعمال النساء والرجال أعماال متخصصة، بتمييزىا إلى 

تناسل الطبيعي واإلنتاج االجتماعي. وىكذا تكون النسوية خطأ ال
  نظرياً، باعتمادىا على افتراض غير دقيق ينهض على المساواة والتشابو الجنسي، كما تعد ضد المجتمع وتدعو إلى

على الجنس، بوصفو فئة طبيعية  -بسهولة أيضا -الفرقة سياسيا. وبذلك يؤكد دوركايم 
 .  29كذلك عن النسوية بوصفها وعياً زائفاً"واجتماعية أساسية،  

كما ويدعم أنصار البنائية الوظيفية ىذا االذباه فهم يروف أف للمرأة أدوارًا تعبَتية )داخل    
 تنتهي: "عندما قالو مبحوثالبيت(، وللرجل أدوارا أداتيو وىي)خارج اؼبنزؿ(. ولفت انتباىنا ما 

 يف خارجو": تفكريبكنها أف  البيت اؼبرأة من أشغاؿ

يوحي بأف للرجاؿ فكر، يقوؿ باستحالة خروج اؼبرأة من الدائرة اؼبغلقة: رعاية أخ،  -
 زوج، أبناء.

 ذلك البيت أي: بخسارةاؼبرأة تفكر يف خارج البيت أي أهنا تفكر  -
 (.خارج المسموحتفكَت اؼبرأة يف اجملاؿ العاـ )خارج البيت( = تفكَت يف الالمعقوؿ )

                                                           

 .54صمرجع سبق ذكره، ، جينيفر م. ليمان  29)

 أكثر توترا   أكثر مرونة

20 

80 72,72 

27,27 

 إناث ذكور
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فهم يروف أف وجود العنصر النسوي يف التنظيم هبعل  %20أما النسبة اؼبتبقية من اؼببحوثُت الذكور     
جو العمل أكثر مرونة وىذه الفئة سبحورت يف الشباب بشكل أساسي)خرهبي اعبامعات( فبحكم 

 التنافس داخل أروقة اعبامعات، ويف طوابَت ُمسابقات التوظيف تكوف لديهم:
 تذوقو اؼبرأة من مرارة اغبرماف من اؼبورد اؼبادي.قناعة دبا ت -
 قناعة دبا للمرأة من مستوى فكري يزيد، أو يساوي، وال ينقص عن الرجل بتاتاً. -

 .أي أكثر ربرراً فكرياً 
أما بالنظر للطرؼ الثاين أي اإلناث فهن اقًتبن من حسم أمرىن لصاٌف اؼبرأة، بنسبة       

بوجود اؼبرأة اليت زرع اهلل  إنسانيةً قلن أف بيئة العمل تصبح أكثر "سالسًة، مرونًة،  حيث، 72.72%
 "، وىذا يتناسق مع الطبيعة اليت خلق/ ميز اهلل هبا اؼبرأة:الرحمة الكثيرفيها من 

اؼبرأة تطلب التواصل وربب العالقات الشخصية، وىي سبيل أكثر إُف الكالـ يف العواطف، لذا فهي " 
سها ربقق قباحًا عندما تفلح يف إقامة عالقات شخصية ضبيمة. يف حُت يعترب الرجل نفسو ترى نف

 .30"ناجحاً عندما يفلح يف عاَف األشياء، )الصناعات مثاًل(

 من اؼببحوثات، ارتأين أف اؼبرأة زبلق توترا يف جو العمل. %27.27وشّذ عن ىذا الرأي  

 من اؼبشاكل والُعقد للمؤسسة.                 أي تصطنع اؼبشاكل والتعقيد دبا ذبلبو معها
 ، حيث ببعض التصرفات الغَت ؿبسوبة جيدا تصنع ذلك.زبامتيا صانعة الصراعاؼبرأة  -
 تتميز بالغدر واؼبكر. -
كما الحظنا أف اغبقد اؼبتولد من ىذه الفئة لبنات جنسهن أكرب فبا للرجاؿ اؼبماثلُت ؽبن يف الرأي،     

على اؼبرأة سوؼ تتكرر  النساء الساخطاتونفسر ذلك بشيء من اإلسهاب ألف ىاتو الشروبة من 
 (:معنا يف العديد من اعبداوؿ الالحقة، ُمستعينُت/ ُمستنَتين يف ذلك بنظرية )بورديو

  وىذا ما يؤكده النسق الثقايف، فاإلناث يف اجملتمع رغم تعرضهن للتحيز اعبنسي يف العمل، فهن
 يبارسنو على أنفسهن دوف شعور.

 ىذا اؼبقاـ فهو: يف بورديو ييربل التحليل السوسيولوجي اؼبستعمل يفللمنظور اؼبنهجي بالنسبة   اأم   
                                                           

 ، 09/12/2010)فلسطُت: مركز نوف للدراسات القرآنية( ]ؿُباضرة[، اعبندر، بسام جرار (30
https://www.youtube.com/watch?v=NeBy4cx3R4s 
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"يفسر بورديو يف تأمالت باسكالية أف ''العنف الرمزي ىو ىذا القهر الذي ال ينشأ الُعنف الرْمِزي:    
( حيث ال للسيطرة ِإذنإال عرب وساطة االلبراط الذي ال يتأخر اؼبسيطر عليو عن منحو للمسيِطر، )

وى يتوفر، من أجل التفكَت يف ذلك، والتفكَت يف نفسو، أو بتعبَت أفضل، لكي يُفكر يف عالقتو معو، س
بأدوات ُمعرفة لديو، فهي ليست سوى شكاًل ُمدؾبًا لبُػْنية عالقة السيطرة، فتظهر من شبة ىذه العالقة  

 كما لو أهنا طبيعية، أو بعبارة أخرى، حينما تكوف األنظمة اليت يشتغلها لكي يدرؾ 

 . 31"ويقدِّر أو ليدرؾ ويقدر ]اؼبسيطرين[، )رفيع/ وضيع، ذكر/ أنثى، أبيض/ أسود،...(

: ىو ذلك القهر الذي ال ينشأ إال عرب وساطة االلبراط }قبوؿ األنثى باعبربوت/ العلو العنف الرمزي
للبَتوقراطية: اجملتمع/ األسرة/ الذكوري{ عن  األنثى/الموظفةالذكور{، الذي ال يتأخر اؼبسيطر عليو }

وخ{، من أجل التفكَت يف منحو للمسيطِر حيث ال يتوفر }يف الواقع اغبقيقي لن ُيستطاع أخذ ىذا الرض
: األسرة/ الظالمذلك }ال سُبنح األنثى الفرصة للتفكَت يف ىذا الظُلم/ الرضوخ{، والتفكَت يف نفسو }

للعلـو االجتماعية )ألهنم كانوا رجاؿ(، يبنح/ يُلقن )اؼبوظفة/ الفتاة(،  لاجملتمع/ الذكر/  اؼبنظرين األوائ
: ُيستدمج عن طريق بما يُدمج؟ي ليست سوى شكال ُمدؾبًا}األدوات/ األساليب اليت تفكر هبا{، فه

الًتبية/ األيديولوجيا/ التنشئة االجتماعية/ بعض )قوانُت/ لُغة التواصل( يف اإلدارة{ لُبنية عالقة }الظاَف 
: لطيفة/ غَت ؿبسوسة/ ـبفية ، بإتقاف/ برباعة{ السيطرة } {، فتظهر من شبة اكتساب السلطةباؼبظلـو

ة }ذكر أنثى، موظفة مسؤولة، موظف مسؤولة{كما لو أهنا طبيعية }يعترب العديد من ىذه العالق
يف أوجو{، حينما تكوف األنظمة }البطرياركية، اعبندر،  اإلسالم الفالسفة أهنا كانت طبيعية عندما كاف

لتواصل اغبركات الػُمتأسلمة )تربط نفسها باإلسالـ(، اغبركات النسوية، العصبية، األسرة، الزواج، ا
االجتماعي، العوؼبة، الًتبية، التمركز االثٍت، االعالـ، الدولة، اجملتمع الدوِف، الثقافة...اٍف{ اليت يشغلها 
لكي يُدرؾ }يستورد اغبقيقة{ويقدر أو ليدرؾ ويقدر}الفضل العظيم بإعطائهم اغبقيقة للمقهور{ 

 ة والتسلط{.اؼبسيطرين}لتتعرؼ األنثى على أسيادىا/ مصطلحات ومفاىيم السلط

 

 

                                                           

 .219، مرجع سبق ذكره، ص ستيفان شوفالييو، كريستيان شوفيري (31
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 ث: ــــالــــثـــــور الــــحــــمـــــــال

 يؤدي إلى عدم االمتثال ألوامرىا. في مراكز السلطة عدم تقبل المرأة

 .شعور المبحوثين لدى طلب المسؤولة القيام بأمر ما يوضح (23الجدول رقم )

 شعور المبحوثين( 24الشكل رقم )
 لدى طلب المسؤولة القيام بأمر ما

 %65نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف أعلى نسبة كبَتة  
، أي "بالسلطة األنثوية"سبثل استياء الذكور من ما وصفوه 

، ذكر إُف أنثى( من بالسلطةاغبق  ممارسةتوجيو األوامر )
االجتماعية اؼبتعارؼ  وىذا يكسر القاعدة البطرياركية

 عليها:

 بيير بورديو 32"اعبسد يصنع"االجتماعي 

 :نظريتينيبكن النظر ؽبذه اؼبعطيات من بُعدين أو 

أقرب نظرية نرى أهنا تكشف لنا غموض ىذا اؼبوقف  أواًل:
نوع من األفعاؿ ال  ، حيث أف اؽبابيتوس)لبيير بورديو( نظرية الهابيتوسالذكوري اؼبتحيز، ىي 

تعرضها النظرية العقالنية والتقدير العقلي، اؽبابيتوس بتعبَت ُمنظره ىو: "أف التكييفات اؼبرتبطة بطبقة 

                                                           

 . 111ص  مرجع سبق ذكره،، ستيفان شوفالييو، كريستيان شوفيري 32)

 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %36.36 08 %5 01 ضباس
 %59.09 13 %30 06 عادي
 %04.54 01 %65 13 استياء
 %100 22 %100 20 اجملموع

 إستٌاء عادي حماس

5 

30 

65 

36,36 
59,09 

4,54 

شعور المبحوثٌن لدى طلب المسؤولة 

 (%) القٌام بأمر ما 

 إناث ذكور
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خاصة بواسطة شروط وجود تُنتج اؽبابيتوس، أي أنساؽ استعدادات دائمة، حبيث يبكن تغيَت موضعها 
ت اليت تستطيع أف تكيِّف ىدفها موضوعيًا من لتشتغل كمبادئ ُمولِّدة وكتنظيم للممارسات والتمثيال

دوف افًتاض مقصد واع للغايات، وربكم سريع يف العمليات الضرورية للوصوؿ إليها، فهي منظَّمة 
وُمطردة موضوعياً دوف أف تكوف قط نتاج اإلذعاف للقواعد، ولكوهنا ىذا كلو، فهي منظَّمة صباعيًا من 

)للموظف  الهابيتوس الذكري. أي أف 33ئد جوقة موسيقية"دوف أف تكوف نتاج الفعل اؼبنظم لقا
من تكيفات  ُمنتجاً { يف نفس الوقت الذي يكوف فيو ىو نفسو جنسيالذكر( ينتج أفعااًل }سبييز 

 .اجتماعيةو تاريخية
يسأؿ بورديو يف كتابو اؼبعنوف بنفس االسم )اؽبيمنة الذكورية( يف الصفحة الهيمنة الذكوري: نظرية  ثانياً:

 ما ىي الرجولة في النهاية إذا لم تكن أنوثة؟ :99
"الهابيتوس األنثوي وكل ما في الظروف االجتماعية لتحيينو : يقوؿ بورديو

(Actualisation يشارك في جعل التجربة األنثوية للجسد الحد الفاصل للتجربة الكونية ،)
للجسد من أجل اآلخرين]ىذه نقطة التي انتقد فيها بورديو النسوية[، المعّرض باستمرار للمْوَضَعة 
التي تأتيها نظرة وِخطاب اآلخرين، فالعالقة مع الجسد الخصوصي ال ُتختصر بصورة عن الجسد، 

( المرتبط بدرجة self-imageأو  Looking-glass selfالذاتي )أي في التمثل 
، ما من آثاره االجتماعية (Agent(، الذي لعوٍن )Self-Esteemمحددة من تقدير الذات )

)من إغرائو، من فتنتو...الخ(، والذي يكون باألساس انطالقاً من التمثل الموضوعي للجسد، ورجع 
ياري الذي يُرجعو اآلخرون )األىل، (، التوصيفي والمعFeed-Backالصدى )

األتراب...الخ(...إن ىذه الترسيمات التي تضع فيها جماعة ما، بُناىا االجتماعية الجوىرية )مثل  
كبير/صغير، قوي/ضعيف...الخ(، تتداخل في األصل بين كل عون وجسده، ألن ردود الفعل أو 

ص لتلك الردود، ىي نفسها مبنية التمثالت التي يثيرىا جسده عند اآلخرين، وإدراكو المخصو 
طبق تلك الترسيمات. ورد الفعل الحاصل انطالقاً من التعارضات كبير/صغير، ُمذكر/ُمؤنث ككل 
تلك االحكام من قبيل ''إنها مفرطة الكبر بالنسبة إلى فتاة''، أو... ''بالنسبة إلى الولد، فهذا 

ر للقبائل ]أمازيغ القبائل الكبرى ليس بخطير''، وىي أحكام لها ما يُعادلها في قول مأثو 
 .34بالجزائر[: ''الرجل ال يعيبو شيء أبدًا''"

                                                           

 .284، صمرجع سبق ذكره، ستيفان شوفالييو، كريستيان شوفيري33)
 .100 -99ص مرجع سبق ذكره، ص  ،الرمز والسلطة  ،بورديو بيير 34
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( من اإلناث ال تقتسم معها الرأي بل تعارضها سباماً، حيث ترى أف %59.09نسبة كبَتة ) تليها    
الصادرة من طرؼ اؼبديرة: ال تتسبب يف أي شعور غَت عادي/ ال تسبب اغبسرة/ وال يف  راألوام

 االستياء/ وال تؤدي لتظلم/ القهر/ السخط...اٍف، ونرى أنا ىذا يرجع لػ:

 االنسجاـ األنثوي: موظفة/ مسؤولة.  -
 .... ( تثبت ذلك35، 29، 28، 27عنصر النسوي، أنظر اعبداوؿ رقم )اؼبديرة هتتم لل   -
 تراعي ظروؼ الُعماؿ. اؼبديرة    -

 ا( من اإلناث تُؤكد ضباسها للعمل مع اؼبسؤولة وتطبيق صبيع أوامرىا وفسرو %36.36نسبة ) تليها     
ُملهمة ؽبم والسبب يف رأينا يعود لعدـ وجود/ لُندرة، )قدوة/  مديرة بل قائدةذلك بأهنم ال يعتربوهنا 

  امرأة/ إطار ساميامرأة( ؽبذه الشروبة من النساء، ومن حقهن ازباذ ُقدوات ؽبن تتميز بػأف ذبمع بُت: 

ىو: لدى طلب اؼبسؤولة القياـ بأمر   ىمعور شُ (، تُعرب عّما قالو الذكور من أف %30تليها نسبة )  
ٍت/ ال يتميز بأي اختالؼ عن األمر الذكوري/ ال يشوبو شائبة/ ال يهم ُشعورنا اؼبهم التطبيق عادي/ روتي

التعامل مع ) بالعملياتيووظروؼ التطبيق...اٍف، وقبد تفسَت ذلك، بأف ىذا الثُلث جاء من الذكور يتميز 
وىي أىم ما يبيز بعض الرجاؿ يف اإلدارة، حيث أف الرُجل ُشرب  (عقالنيةالعمل بفاعلية/ جدية/ 

بالعمل عن طريق ما تسميو الباحثة: بػ السقي الثقايف. ونرى أف أىم مصدر ؽبذا السقي  اؽبم ، ىذاتشريباً 
بعد األسرة ىو مؤسسة الدفاع/ اعبيش )اعبندية/ العسكرية(، يف حُت أف ما نضعو لإلناث ُمقابل ذاؾ 

كوري ىو: التجفيف الثقايف لألنثوي. وأىم مؤسسة نرى أهنا تُقابل مؤسسة الدفاع/ اعبيش السقي للذ 
ذلك اؼبشروع الربيء/ اؼبريح/  الزواجبالنسبة لألنثى ىي قفص الزواج حيث َف يُعد يف بعض اغباالت، 

طيف/ تلاؽبادؼ/ االسًتاتيجي...اٍف، بل أصبح يف أحياف ُيستعمل من ِقبل اجملتمع لتدجُت/ سجن/ 
 االنتقاـ من اعبنس اللطيف.   

( تشكل تكرارًا واحدًا فقط، لكن وجودىا على أرض الواقع يف %5تليها نسبة صغَتة جدًا ىي )  
ألنو ذكوري، ألنو ال يلتـز "بالقواعد" يقوؿ: "ِف ضباس لتطبيق كل األوامر  اجملتمع خلق بلبلة كبَتة. ؼباذا؟

 اؼبوكلة ِف من اؼبسؤولة حبماس كبَت، وىذا قصد التشجيع" وعند طلبنا تربيره ؽبذه اإلجابة: 

أف وصوؿ ىذه  "من واجب الرجل دينياً/ إسالمياً، دعم اؼبرأة، وأنا على يقُت ال يساوره الشكوؾ يف
 الزوجة/ األخت ؽبذا اؼبنصب َف يكن بطريق مفروش بالزىور..."  اؼبرأة/ 
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 لقد أثرت إجابتو فينا ألنو كاف هُبيب بانفعاؿ شديد.

يف كتاب حضارة العرب، عن سوء حاؿ اؼبرأة يف  )غوستاف لوبون(لقد أرجع ذاكرتنا ؼبا قالو العاَف    
 : اإلسالمىو حاؿ اؼبرأة بعد حضور صبيع األقطار ماضياً، وحاضراً عدا استثناًء واحًد فقط، و 

وكانت فاطمة تكتب بإتقاف نادر، وتنسخ كتًبا للخليفة، ويُعجب صبيع العلماء برسائلها، وسَبلك "... 
 ..." .ب الفن والعلـوتُ ؾبموعة شبينة من كُ 

ها، وَف نكن مَن خفضِ  وىنا نستطيع أف نكرر، إذف، قولنا: إف اإلسالـ، الذي رفع اؼبرأة كثَتًا، بعيدٌ "...
 35."يِلرْنت ىِ ي سَ مِ تِلْ بَارْ  ...مث  الغرسبكوسان دو أوؿ من دافع عن ىذا الرأي، فقد سَبقنا إُف مثلو 

من كل ما يصدر من  ا( تصرح يف ىذه اؼببحوثة باستيائه%04.54ويتبقى لنا تكرار واحد فقط )  
اؼبسؤولة ألهنا ال تُليب اؼبعايَت اإلدارية اؼبطلوبة يف اإلطار السامي. وما أثار الدىشة ُىنا مدى قُرب اؼبسافة 

 بينها وبُت اؼبسؤولة، لذا أغبينا عليها يف تربير ذلك. فصرحت بأف العمل مع مسؤوؿ رجل أحسن ألنو:

 سريع التصرؼ/ اغبركة، فعاؿ. -

 (.34يًتدد. وقد أثبت نصف اؼببحوثوف تردد اؼبسؤولة يف القرار، أنظر اعبدوؿ رقم ) ال  -

 ( يقوؿ أكثر اإلناث أف اؼبسؤولة تتناقش معهم.36ال يكثر الكالـ. اعبدوؿ رقم )   -

 ( استياء ُجل الذكور.22حكيم/ عادؿ، اعبدوؿ رقم )    -

 ليل من اؼببحوثُت./ ُمتواجد، أعرب عن ىذا الطرح عدد ليس بالقُمتوافر     -

من  %90( يعرب عن أف نسبة ضخمة تفوؽ 41/ غَت لُت، اعبدوؿ األخَت ) ال يستسلم أبداً       -
 اإلناث وأخرى غَت قليلة من الذكور، ترى أف اؼبسؤولة سوؼ تستسلم وتًتؾ العمل قريباً 

 
 
 
 

                                                           

 .418-417صص (.2012تر: عادؿ زعيًت )مصر: مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة،  حضارة العرب، غوستاف لوبون، (35



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة
 

 196 

 ( يبين مدى احترام مواقيت العمل من طرف المبحوثين24الجدول رقم )

 
 إناث ذكور

 النسبة التكرار لنسبةا رارالتك
 %86.36 19 %80 16 نعم
 %13.63 03 %20 04 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
 مدى احترام مواقيت العمل من طرف المبحوثين( 25الشكل رقم )

 

من خالؿ القراءة اإلحصائية للجدوؿ تبُت   
لنا أف معظم اؼببحوثُت وبًتموف مواقيت العمل 

ناث فقد قدرت نسبتهن بػ وخاصة اإل
% وقد أرجع 80والذكور %، 86.36
اؼبربرات إُف صرامة اؼبديرة يف ىذا  اؼببحوثوف

اعبانب وأهنا ال تتسامح مع التأخَت وتنفذ 
العقوبات الالزمة. كما وقد أشرنا سابقا إُف أف 
ىناؾ نسبة كبَتة من العاملُت يف إطار العقود 
أي مناصبهم ليست دائمة فبا يدفعهم الحًتاـ 

يت العمل، وذلك لكسب ثقة اؼبسؤولة وضماف القوانُت الداخلية للمؤسسة واليت من بينها احًتاـ مواق
ودىا من أجل اغبصوؿ على مناصب دائمة بالنسبة للمتعاقدين والًتقيات والعالوات وصبيع االمتيازات 
بالنسبة لذوي اؼبناصب الدائمة. كما وأف العديد من اؼببحوثُت الذكور يروف أنو من األفضل تفادي أي 

ساء( على حد تعبَتىم لذلك وبًتموف مواقيت العمل، أما بالنسبة سبب يوقع اؼبشاكل مع اؼبسؤولة )الن
إلجابات اؼببحوثات فقد يرين أف احًتاـ مواقيت العمل وغَتىا من القوانُت األخرى، يعد كنوع من الوالء 
ذباه اؼبسؤولة وذلك ألهنا طيبة ومعاملتها ؽبن جيدة، على حد تعبَتىن. أما بالنسبة للطرؼ اآلخر والذي 

% بالنسبة 13.63% بالنسبة للذكور و20أنو ال وبًـت مواقيت العمل فقد قدرت نسبتهم بػ يقر ب
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لإلناث، وىي نسبة ليست عالية إُف أهنا مهمة بعض الشيء، فعدـ احًتاـ مواقيت العمل يوحي بأف 
 ىناؾ مشاكل أخرى.

 (25الجدول رقم )
 مدى االىتمام باالجتماعات والتعليمات الصادرة من طرف المسؤولة يبين

 
 إناث ذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %86.36 19 %70 14 نعم
 %13.63 03 %30 06 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
 االىتمام باالجتماعات (26رقم ) الشكل

 )%( والتعليمات الصادرة من طرف المسؤولة 

نالحظ من اعبدوؿ والرسم اؼببينُت أعاله أف معظم أفراد    
العينة يهتموف باالجتماعات واإلعالنات والتعليمات، 

 ومالحظات اؼبديرة ونرى أف ذلك يرجع لػ:

)التوافق أو التضاد( مع اؼبسؤولة، وباوؿ كل طرؼ أف  -
 ألقصى حد. -إخفاء الصراع–يُبعده عن األضواء 

سَت العمل يف صاٌف صبيع األطراؼ، والتعطل هبلب  -
 االنتباه من اؼبصاٌف الُعليا.

 

الفاعل  من ىذا التصور نستنتج أف السلوؾ االسًتاتيجي يستهدؼ دائمًا أف وبصل على كل ما يعتقد
أنو يشكل رىاف بالنسبة إليو يف الوضعية التنظيمية واؼبهنية اليت يعايشها بناًء على اؼبوارد اليت ىي حبوزتو 

 ؾبموع . أما بالنسبة للفئة اليت ال ترى ذلك أي36وأخذًا باغبسباف العوائق اليت تتضمنها ىذه الوضعية

                                                           

  .29، ص، مرجع سبق ذكرهمحمد المهدي بن عيسى 36)

70 30 

86,36 

13,63 

 ال نعم

االهتمام باالجتماعات والتعلٌمات 
الصادرة من طرف المسؤولة 

)%( 

 أنثى ذكر
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%( فقد 43.63) ادرة من طرؼ اؼبسؤولةباالجتماعات والتعليمات الص -إناث/ذكور–ُت هتمالغَت م
 تقاطعت إجابتهن حوؿ:

      بشؤوين اػباصة أفضل.روتُت ال طائل منو، االىتماـ 

     .مسرح لعرض الِقوى )الُسلطات( والصالحيات 

      .لو كانت مؤسسة ذات قيمة ؼبا تركوا تسيَتىا للمرأة 
)كلود دوبار يقوؿ ها من مالحظات ؿبدودة، ميع تفاصيلنظرة تشاؤمية جداً، قد لن نستطيع اإلؼباـ جب

c.Dubar ):يف كتابو التنشئة االجتماعية وبناء اؽبويات االجتماعية واؼبهنية 

إف التنشئة االجتماعية ىي عملية تشريب أو بناء ؽبوية معينة اليت تعٍت تنمية روح االنتماء وبناء عالقة    
مع اآلخرين يف العمل. أي اعطاء العامل شخصية األنا وشخصية االنتماء أو الشعور باالنتماء ألف 

ؼ اآلخر فاؼبيزة اغباظبة اليت تبُت اؽبوية ال تعٍت فقط االنتماء بقدر ما تعٍت الشعور باالنتماء إُف الطر 
، ىو حصوؿ الفرد أو العامل على اؼبعرفة (ph. Bernouxفيليب برنواالنتماء اُف ؾبموعة حسب)

ىذه اؼبعرفة اغبدسية  Le savoir intuitif de groupeاغبدسية للمجموعة اليت ينتمي إليها 
 .  37لي للمجموعة اليت ينتمي إليهاتعٍت أف العامل أخذ على عاتقو ماضي وحاضر اؼبشروع اؼبستقب

 .إشكااًل يف االنتماءومن خالؿ ما سبق نستنتج أف ىاتو اؼبؤسسة يعاين بعض من موظفيها   
  (26الجدول رقم )

 طلب المبحوثين المساعدة من المسؤولة عند الوقوع في إشكال ما
 

 

 

 

 

                                                           

 .239 -238صص ،  ، مرجع سبق ذكرهمحمد المهدي بن عيسى 37)

 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة تكرارال

 %81.81 18 %55 11 نعم
 %18.18 04 %45 09 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
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  ما إشكال في الوقوع عند المسؤولة من ( المساعدة28رقم  ) الشكل

من خالؿ اعبدوؿ والشكل اؼببينُت أعاله نستشف أف أغلبية 
اؼببحوثُت من كال اعبنسُت يطلبوف اؼبساعدة أو التوجيو من 
اؼبسؤولة عند وقوعهم يف خطب ما وقدرت النسبتُت بػ 

للذكور(  وإف دّؿ ىذا إمبا يدؿ  %55لإلناث، و 81.81%)
على أف سلطة اؼبرأة يف ىذه اغبالة حق مشروع ال مفر منو، وأنو 
مهما ارتفعت نسبة عدـ تقبل اؼبسؤولة يف مركز السلطة إال أنو 
يتم اللجوء إليها غبل بعض اؼبشاكل اليت استعصى حلها عن 
اؼببحوثُت من كال اعبنسُت، وذلك ألهنم يتجنبوف الوقوع يف 

ػبطأ خوفا من اؼبساءلة القانونية أو اللـو من طرؼ اؼبسؤولة،  ا
كذلك عند توجيو اؼبسؤولة ؽبم، تُلقى نتائج تلك األفعاؿ على 

عاتقها سواء كانت توجيهاهتا صحيحة أو خاطئة. لكن يبقى التفاوت النسيب دائما بينهما )اعبنسُت(. 
و النتائج اليت تنفي طلب العوف من اؼبسؤولة فاإلناث أكثر عبوًء للمسؤولة من الذكور، ىذا ما أكدت

لإلناث( وىذا ما يبُت سالسة ويسر االتصاؿ بينهن، وليس  % 18.18للذكور، و %45وكانت )
أف اإلناث ال هبدف صعوبة يف طلب اؼبساعدة واالستشارة  اغريبا أف تُتقبل اؼبرأة من طرؼ مثيالهتا. كم

ال ينبغي أف يكوف "( بالنسبة ؽبن، لكن بالنسبة للذكور اً عيبًا اجتماعيمن مسؤولتهن، فالقصور ليس )
لديهم عجز يف أي ؾباؿ، فهم يعرفوف كل شيء وال ىبطئوف أبدا، كما وأهنم دائما ما وبسنوف صنعا وال 

, فالذكر سبنعو رجولتو من طلب اؼبساعدة كما يعرب أحد اؼببحوثُت بعد "بالنقص مثل اإلناث فيتميزو 
يبق ِف سوى أف أطلب اؼبساعدة من امرأة، ؼباذا؟ أَف أدرس شيء؟ أَف أتعلم  ضحكة االستهزاء: )َف

شيء من عملي؟(، ويعرب آخر )هبب أف تطلب ىي مٍت أف أوجهها وأساعدىا يف تسيَت اؼبؤسسة، 
وذلك ألنٍت أملك من اػبربة ما تفتقده ىي، كما وأنو كثَت عليها كل تلك اؼبسؤوليات، كاف األجدر هبا 

 بيتها وترعى شؤوهنا وشؤوف أسرهتا وتًتؾ اؼبكاف ؼبن يستحقو(، كل ىذه التصروبات تؤكد أف تذىب إُف
لنا أنو من احملرمات أف تستشار اؼبرأة يف اجملتمع )األسرة، اؼبؤسسة، الدولة...( حىت ولو سبلك من 

 من األمثلة اؼبستوى العلمي أو الفكري أو االجتماعي )اؼبكانة( ما يؤىلها لذلك، كما أف ىناؾ الكثَت

 الذكور

 % 55نعم •

 % 45ال •

 اإلناث

 %81.81نعم •

 %18.18ال •
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 ذكور

المناصب الوسطى 
70% 

المناصب العلٌا 
5% 

 %20معا   

ال تصلح لإلدارة  
5% 

 إناث

المناصب الوسطى 
40.90 % 

المناصب العلٌا 
31.81 % 

 %22.72معا  

ال تصلح لإلدارة 
4.54 % 

الشعبية اليت تؤكد ىذه الرؤية كػ )شاور اؼبرأة وال تأخذ برأيها(، )اؼبرأة خلقت من ضلع أعوج(، فالرجل 
يعتقد أف كرامتو ال تسمح لو بأف ينزؿ من مستواه إُف اؼبرأة اليت ىي أدىن منو مستوى يف اعتقاده، إال أف 

يُلقن لو منذ ميالده، ىو ما يبنعو من طلب  اؼبوروث الثقايف اؼبًتسب يف عمق مشاعره والذي كاف
 اؼبساعدة من شقيقتو "النساء شقائق الرجاؿ".

 يوضح مستويات اإلدارة التي تصلح للمرأة من وجهة نظر المبحوثين (27الجدول رقم )

 
 إناث ذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %40.90 09 %70 14 اؼبناصب الوسطى
 31.81% 07 5% 01 اؼبناصب العليا

 %22.72 05 %20 04 معاً 
 %04.54 01 %5 01 ال تصلح لإلدارة

 %100 22 %100 20 اجملموع
 مستويات اإلدارة التي تصلح يبين  (29لشكل رقم )ا

 للمرأة من وجهة نظر المبحوثين

، من الذكور يروف %70( يبُت أف 27اعبدوؿ رقم )      
أف اؼبرأة تصلح للمناصب الوسطى يف اإلدارة أي اؼبناصب 

 التنفيذية أو اإلدارة الوسطى، وىذا حسبهم راجع لػ:

 علمياً، ِخربة، ثقافة.للمرأة ما يؤىلها لذلك،  -
اؼبهاـ واؼبسؤوليات  كثرةوىذا كي تتجنب  -

وااللتزامات يف اإلدارة العليا، وىي ال تستطيع، 
 ذلك لوجود كثَت من االلتزامات يف حياهتا.
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كي تتجنب أكرب عدد فبكن من العماؿ، أي أف احتكاؾ اؼبشرفة "الرئيسة" بالعماؿ يولد    -
 .  حتماً اؼبشاكل 

 . باؼبؤسسة الرظبية غَت العالقات يف جيدة وىي مرف سلس، خاص أسلوب للمرأة -
اؼبناصب الوسطى يف قطاعات التعليم والصحة، وبدأت بل وصلت  استعمرتيروف أف اؼبرأة  -

ألعلى اؽبـر الًتبوي }وزيرة الًتبية والتعليم نورية بن غربيط{، وما ىي إال قضية زمن يف باقي 
 اؼبناصب العليا.اإلدارات األخرى كي تنتشر يف 

اؼبناصب الوسطى أقرب للمرأة إف كاف حتميًا عليها التدرج السلطوي، لكن لن تبتعد كثَتا ألف  -
}البقاء حىت ساعات الِعشاء يف اؼبكتب، الذىاب اُف ثقافة رجولية اؼبناصب العليا تتطلب 

ُعطل، العالقات اؼبطار واستقباؿ ضيوؼ اإلدارة يف ساعات الصبح الباكرة أو كبوه، العمل يف ال
 (...اٍف{.المعارفالعامة )

 مع تواجد اؼبرأة يف صبيع مستويات اإلدارة، وىذا ألف: %20ونرى أف  -

تعرؼ أين  عونو كياناؼبرأة رُبسن إدارة األفراد، وتوزيع اؼبهاـ. حيث العامل }عندىا{ ىو  -
يف  -ألهنا مرأة-مكمن اػبلل عند عدـ قيامو بواجباتو حىت لو كاف ذلك عن قصد اؼبكر

 اؼبسؤولية.
اآلف ليست اؼبرأة من قبل، فهي ربضر دورات التنمية البشرية، وُمطلعة على خربات النساء اؼبرأة  -

..اٍف(، لذا ترى ىذه األخريات يف اإلدارة، وىي متصلة بالعاَف الرقمي )انًتنيت، وسائل اعالـ،.
 الفئة من الذكور أف االستهانة باؼبرأة ىو شيء ذباوزه التاريخ بكثَت. 

ما يثَت دىشة بعض اؼببحوثُت أف اؼبرأة أصبحت رُبّضر نفسها للتفوؽ حىت قبل التوظيف،  -
حيث بدؿ االكتفاء بشهادة يف االقتصاد على سبيل اؼبثاؿ، تسعى لنيل شهادة أخرى يف 

 ، وىذا يُعترب ذكاء أنثويا، من ِقبل البعض، وتقليد للذكوري من البعض اآلخر.اإلعالـ األِف
يرى البعض وجود ضغط على اؼبرأة }من طرؼ: البيئة، األىل، األبناء، الزوج...{ كي رُبسن  -

 من أحواؽبا وذُبابو التقلبات االقتصادية.

لتساوي على اإلجابة اؼبتبقية كانت وجهات نظرىا متناقضة وقسمت با %10وقبد ما نسبتو  -
ال تصلح لإلدارة، وتصلح للمناصب العليا ولفهم ىذا التناقض هبب أخذ ُكٍل على ِحدا، حيث 

 يروف: -ال تصلح–أف اؼبناىضُت للمرأة 
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عبثية إقحاـ اؼبرأة يف اإلدارة، أي نظرية اؼبؤامرة: اؼبرأة ال تصلح لإلدارة، وىي ال ربب العمل  -
لى ىذا اإلقحاـ ىو بدوف شك "الغرب الشرير" الذي يكرىنا خارج البيت، فمن لو القدرة ع

وكبن ال حوؿ لنا وال قوة يف رد ىذا التجرب الغريب. رغم ؼبا ؽبذا التحليل من بعض التواجد على 
أرض الواقع، "أما اؼبفكر )عابد اعبابري(...يعتقد أف الثقافة العربية ىي اؼبستهدفة األوُف من 

 38' أيديولوجيا العوؼبة'..."ىذه األيديولوجية اعبديدة 
األفاؽ ال تفقو العمل اإلداري حىت لو اتقنتو مؤقتا، }وربضر ىنا القبلية: قبل  ُمغلقةاؼبرأة  -

الزواج، قبل االقباب، قبل كثرة اؼبسؤوليات...اٍف{، ونتوقف قلياًل عند كلمة ُمغلقة اليت تتكرر 
مرارًا يف كتاب )بيَت بورديو( اؽبيمنة الذكورية باعتبارىا شيء أنثوي }إغالؽ اعبسد األنثوي{، 

ذا إلبراز مدى تغلغل ترسيمات االجتماعي يف الطبيعي}تقسيم الفضاء اؼبنزِف كمثاؿ{، وى
البيولوجي}ذبنيس اعبسد وحركاتو باعتبارىا سجالت ؼببادئ كونية، تقسيم اعبنسانية كمثاؿ 
)كما فصل فيها )ميشيل فوكو( بإسهاب({، التارىبي}التقوًن القبائلي للزمن كمثاؿ{، 

وصي، الذكوري عمومي...{، النسق األسطوري الطقوسي}إنبات السياسي }األنثوي خص
 اغببوب ىو إعادة والدة اعبد يف اغبفيد...{.  

، فهم يروف أهنا تصلح للمناصب اإلدارية الُعليا، وغَتىا من %5أما اؼبطبعُت مع اؼبرأة  -
 السلطات، واؼبسؤوليات، فهي برأيهم:

 ال زبتلف عن الرجل. -
ة بُت اعبنسُت يف اغبقوؽ، وىو وباوؿ نقل ذلك إُف اؼبنزؿ بعدما ذكر مبحوث أنو مع اؼبساوا -

 تزوج لكنو صدـ حقيقة لصعوبة ذلك،  وما زاد الطُت بلة ضخامة العمل اؼبنزِف، والًتبوي.

 فإف( يزيد أو اجملتمع نصف ىي األف اؼبرأة فأل وىذا) يف اؼبؤسسة إناث ماؿالعُ  أغلب فنرى أ -
اغبسن  وال شك أنو ينعكس على السَت .األنثوية والقيم المعتقدات خبايا معرفة ربسن اؼبرأة

 .استحسان الجنسينللمؤسسة، فبا يؤدي اُف 
وباذباىنا صوب اإلناث من اؼببحوثُت َف قبد ذلك االكبياز للجنس الذي كنا ننتظره منهن  -

ُمتفقة ، حيث كانت %40.9}نسبة كبَتة لإلجابة معًا{ فأعلى نسبة َف تستطع بلوغ النصف 
مع أعلى نسبة لدى الذكور بأف اؼبرأة تصلح لإلدارة الوسطى، كما االتفاؽ على تعليل ذلك، 

 وفبا ذكرناه:

                                                           

 .179(، ص 2011)اعبزائر: دار اػبلدونية للنشر والتوزيع،  مدخل إُف التحليل السوسيولوجي ،عبد العالي دبلة (38
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اؼبسؤولة تؤدي واجباهتا، اؼبسؤوؿ يؤدي واجباتو وأنتهى األمر، كبن ال نرى أي فرؽ يف سَت  -
 العمل.

جب مهٍت أين سيكوف اؼببدأ يقوؿ: أف العمل واجب ديٍت، مث أخالقي، يلي ذلك إتقانو كوا -
 الفرؽ بُت اعبنسُت؟

، مع استطاعة اؼبرأة توِف زماـ اؼبناصب العليا وىي نسبة كبَتة، كما أهنا تزيد %31.81تليها نسبة     
 وتفسَتنا كما يلي: ن{، وكانت تأويالهت%5ما صرح بو الذكور يف نفس السؤاؿ} ستة أضعافعلى 

، لكنها َف -لنفس السؤاؿ-ال زبتلف عن الرجل، نفس اإلجابة اؼبطروحة من طرؼ الرجاؿ -
اؼبناصب العليا  من ىذه }من ُمذكر{التذكير أوالقداسة تعطى الفرصة لكي تنتزع 

 }بلهجة هتُكمية من طرؼ بعض اؼببحوثات{.
 ُمباركة لو َف يكن التغَت االجتماعي بطيًء جداً، لكاف وصوؿ اؼبرأة ال وبتاج إُف -

 القانوف}مثاؿ: نظاـ الكوتا{.
تذكر أخرى أف اؼبرأة تصلح للمناصب العليا لكن ال تْكُمن العلة ىنا بل يف أف وصوؽبا َف  -

يكن اغبل، وتضرب مثااًل لذلك: حيث أف وصوؿ اؼبرأة لًتأس الوزارات، األحزاب، دخوؿ 
 .السلطة يفالتدرج النسائي الربؼباف َف يتبعو كثافة يف 

نازك "، وقد قالت )الغائب األكربىي  ُمساعدة الرجلأة تصلح لذلك، لكن "اؼبر  -
 ما يلي: 1968( دبحاضرة ألقيت جبامعة البصرة سنة المالئكة

"وإني ألومن إيمانًا كاماًل بدور الرجل في توجيو المرأة فإذا كانت فتاتنا العربية متخلفة 
فإنما الرجل مسؤول عن ذلك  تعيش بغرائزىا دون عقلها وتحيا لألزياء ال للحقيقة 

كلو...والواقع أن الرجل عندنا متخلف كالمرأة وىو مازال ُيحّب الفتاة الضعيفة الذىن 
المثقلة بالزينة المصطنعة...والمجتمع كلو مسؤول...]والحل[..ولن يتغير ىذا الوضع 

ة ما بمجرد ُمحاضرة تُلقى في جامعة البصرة. وإنما سيتغير اذا سمعت الحكومات العربي
نقول واتخذت تخطيطاً عاماً لو فلسفة أخالقية دينية وىدفو المحافظة على أصالة األمة 
العربية وحفظ كرامة المرأة ورفع االقتصاد القومي ومن ثم بنتيجة ىذا كلو ضرب 

 .       39إسرائيل"

                                                           

  .65ص ، مرجع سبق ذكره، نازك المالئكة (39
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هبب عن رضاىن لتوِف اؼبرأة صبيع مستويات السلطة بل  اؼبعربة من اؼببحوثات %22.72تليها    
، وكاف قُرب التعليل ينافس %20ذلك، وىي نسبة تكاد تساوي نسبة الرجاؿ لإلجابة نفسها  عليها

قُرب النسب من بعضها، مع اكبيازىن لتعليالت النساء الاليت رأين أهنا تصلح للمناصب العليا، قد 
فسة الرجل يف ىذا التواجد التارىبي يف ىذه اؼبناصب اليت أصبح يرجع السبب يف ذلك اُف ُحب ُمنا

وبسن اسًتاتيجياهتا، أو إغواء ىاتو اؼبناصب دبا سبنحو من امتيازات، لكن يف صبيع اغباالت ما ىو مؤكد 
 ىو التاِف:

اؼبرأة تسعى ألفضل النتائج ودبا أف "اإلدارة مهارة تطبيق اؼبدير للنظريات والقواعد اإلدارية،  -
، فإف اؼبرأة ال تشذ عن تطبيق ىذا 40واػبربة واؼبعرفة يف ربقيق أفضل النتائج للمؤسسة..."

 التعريف.
، وقد شاركت بفاعلية يف ترقية أوضاع المرأة"إف الرغبة يف توِف اؼبرأة للسلطة نابع من ُحب " -

وبوؿ دوف  تطور اغبضارة اإلسالمية قبل اكبطاطها، إال دليل يبُت أنو ما من مانع يف اإلسالـ
ربقيق اؼبرأة لطموحاهتا يف حياة متفتحة واعتالء اؼبسؤوليات وسط ؾبموعتها االجتماعية. إف 
هتميش اؼبرأة، اليت طاؼبا انتقدهتا فئة معينة من الُنخبة اؼبثقفة االستعمارية، مصدره عدـ احًتاـ 

 ةة واإليديولوجيالتعاليم الدينية، وقد نتج عن ىذا التصرؼ تباين بُت اؼبمارسة االجتماعي
( بشأف اؼبكانة اؼبرموقة اليت Debécheدبش اإلسالمية...إف التقرير التارىبي الذي أعدتو )

خبصوص مكانة اؼبرأة يف ( Tillon)تييون ربتلها اؼبرأة اؼبسلمة...حيث أنو يؤيد طرح 
ففي العصرين العباسي واألموي خصوصًا بلغت اؼبرأة منصب مستشار ...النصوص القرآنية:

اػبليفة، واؼبعلم واؼبستشار القانوين، وكلها مناصب وامتيازات َف يبنحها إياىا حسب علمي أي 
من بلداف أوروبا إُف يومنا ىذا فها ىي كل من أظباء بنت أيب بكر، وعلياء بنت اؼبهدي، أخت 
 ىاروف الرشيد، وزبيدة زوجة اػبليفة وكثَتات من مثيالهتن جئن ليوسعن ؾباؿ النشاط السياسي

 .41واالجتماعي للمرأة"

للمبحوثات الرافضات سباماً منح  %04.54( أقل نسبة بو وىي 26ويتبقى لدينا من بيانات اعبدوؿ ) 
اؼبرأة السلطة أو اؼبسؤولية بشكل عاـ، وىي نسبة صغَتة سُبثل تكرارًا واحدًا فقط. وىذا يف رأينا راجع 

، "وؼبا كانت اعبماعة على الدواـ العقلي علىسيطرة االجتماعي لتشرب اؼبرأة ألدوارىا االجتماعية و
                                                           

 .122ص  ،مرجع سبق ذكره يوسف مسعداوي، (40

 .108-107مرجع سبق ذكره، ص  سكينة مساعدي، (41
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األشخاص  سؿُبلقة يف حدود الالشعور تتأثر بسهولة من صبيع اؼبؤثرات وذات احساس قوي كإحسا
الذين ال سبكنهم االستعانة بالعقل وؾبردة من ملكة النقد والتمييز كاف من شأهنا أف تكوف، فليذكر ذلك 

 .42ر يف سرعة انتشار األقاصيص اليت زبرج عن حد اؼبعقوؿ"القراء ليفقهوا الس
 (28الجدول رقم )

 الموكلة للمبحوثين من عدمها تنفيذ األوامر والتعليماتفي صعوبة إمكانية ال 

 

 إناث ذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %09.09 02 30% 06 نعم

 90.90% 20 %70 14 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
 

 ( امكانية الصعوبة في تنفيذ األوامر والتعليمات30الشكل رقم )

من الشكل نستنتج بسهولة وجود إصباع بُت اعبنسُت    
على عدـ وجود صعوبة يف تنفيذ األوامر والتعليمات أي 

فإف  ،عدـ وجود صراع بُت اؼبوظفُت واؼبديرة، وإف كاف
ضرب تعليماهتا عرض اغبائط ليس من ؾباالتو، وىذا ألف 
العمل شيء، واآلراء الشخصية شيء أخر كما قاؿ 
البعض. عدـ تنفيذىا يعطي للمسؤولة فرصة لتطبيق 
القانوف، وقد الحظنا فيما سبق. أنظر اعبدولُت السابقُت 

( نرى أف أغلب اؼببحوثُت يهتموف 23و 24رقم )
 وفنات والتعليمات ومعظم اؼببحوثباالجتماعات واإلعال

                                                           

 .42ص ،(2007)اعبزائر: موفم للنشر،  تر: أضبد فتحي زغلوؿ باشا، تقدًن: ؿبمد السويدي ،روح االجتماع ،غوستاف لوبون (42
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( أف اؼبسؤولة تلجأ اُف اغبلوؿ القانونية 39وبًتموف مواقيت العمل كما نرى يف اعبدوؿ القادـ رقم )
يف اؼبؤسسة اؼبدروسة على ِعلم  -الُعماؿ -سوسيولوجيًا يعٍت ىذا أف الفاعل .مرات ليست بالقليلة

يناضلون النتزاعها وىم ال ينووف التخلي عن السلطة اليت  يف النظاـ القائم، مُمسبق، ؿُبكم، برىاناهت
 وىذا يقودنا لتوضيح:  نزعاً 

 الفرق بين السلطة الرسمية والسلطة الفعلية:

"كون الفاعلين سواء كانوا أفراد أو مجموعات عمل، يتمتعون بدرجة من االستقاللية عن 
سواء في عالقاتهم ببعضهم  النظام الرسمي في المنظمة، يتمتعون كذلك بدرجة من السلطة

الشيء الذي يحدد استراتيجياتهم في جميع العالقات التي  ،البعض أو بعالقاتهم بالمنظمة
يقيمونها بالمنظمة أو ببعضهم البعض...يستمدونها من وضعيتهم المهنية، التنظيمية الواقعية 

ا الهيكل التنظيمي أو والفعلية، أي أن ىذه السلطة ال عالقة لها بالسلطة الرسمية التي يقرى
 العالقات الرسمية...بل...تتشكل بفعل الممارسة اليومية والتفاعل الدائم بين ثالثة عوامل:

 }البنية التنظيمية{. التنظيم الرسمي 1
 خصائص التنظيم الرسمي. 2

}وىي العوائق التي يجابهها الفاعلين خالل عملهم من أجل إنجاز  عوائق التنظيم الرسمي 3
 .43{." أىداف المنظمة

 دعونا ال ننسى يف ىذا اؼبقاـ أف أغلب اؼببحوثُت:

 {.05أي فهم أحسن للنظاـ }اعبدوؿ رقم  ،ذو مستوى جامعي -
 أي طموحات أكرب }رىانات أكرب{. ةبعقود مؤقتمنهم يعمل الكثَت  -

، حيث يستغلها الفاعل يف ربقيق أىدافو الشخصية، منطقة اللعب( ميشيل كروزيووىذا ما ظباه )     
التنظيم االجتماعي غَت الرظبي، وأيًا كاف الوصف الذي يُقدـ ؽبذه األمباط...فإف "بعيدا عن التنظيم، 

أىم ما يبيزىا أهنا تلقائية، أولية، ومباشرة، وتشبع اغباجات والرغبات اليت ال يستطيع التنظيم البَتوقراطي 
 44اشباعها..."

 ف األوامر والتعليمات يصعب تنفيذىا ألسباب ـبتلفة منها:أ%( 9.09% و30وجد البقية )  
                                                           

 .32، ص مرجع سبق ذكره محمد المهدي بن عيسى، (43
للطبع والنشر  اإلسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية؛ 3ط)علم االجتماع التنظيم: مدخل للًتاث واؼبشكالت واؼبوضوع واؼبنهج محمد علي محمد،  44)

 .465، ص (2006والتوزيع، 
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 األمر %( يروف ىذه الصعوبة دبقدار أكثر من ثالثة أضعاؼ اإلناث، وىذا ؼبا يسببو "30) الذكور
" وإف َف يستطع الرجاؿ أف يُظهروا ذلك لنا بشكل الشعور الرجوليوحسرة يف  ألم" من "نثوياأل

: "ؼباذا أمرتٍت أنا بالذات، ؼباذا اآلف، المكنون األنثويُمباشر يف اؼبقابالت معُهم، فهم ىبافوف من 
"ردبا اؼبديرة ُتضمر ِف الشر...اٍف" ، وكأف لساف حاؿ  "ؼبا يف ىذا اؼبكاف )أو االختصاص..(

 : الذكور يذكر ما يذكره الشدياؽ
من عالقة الرجل باؼبرأة فيقوؿ بلساف حالو: حّرجت على زوجيت بأف ُتطلعٍت على  الشدياق"ويسخر   

صبيع ما ىبطر بباؽبا وىباًف صدرىا من األفكار واؽبواجس. ودبا ربلمو أيضاً يف الليل من األحالـ...وقلت 
ك مث يستخرج منك كل ما ٍت باليقُت أدريت بك أبانا القسيس فيكفرؾ ووبظر علييؽبا إف َف زبرب 

 .  45تكُتِمُت"
وكبن نرى أف مربط الفرس يكمن يف ىذه النقطة وهبب استجالب تقاطعاهتا اإلبستمولوجية كي كُبيط   

 فكريا هبا:
 يندرج ربت: األنثويعلى  الـــــــــــــــــــعـــــــــــلــــــــو الذكوريوىذا 

 إننا مثقفوف جداً يف ميداف الفن والِعلم. إننا متحضروف جداً إُف حد اإلرىاؽ يقوؿ إيبانويل كانط" :
بالنسبة للمجامالت واآلداب االجتماعية من كل نوع. لكن أف نعترب أنفسنا متخّلقوف، فينبغي 

، الفيلسوف  Humboldt ىومبلت، "ينظر التقليد الكنطي اعبديد )46الكثَت للربىنة عليو"
(، إُف ـبتلف Edward. S ، سابير-ُمفكك الثقافة - Ernst Cassirer، كاسيرر

(، من أسطورة ولغة وفن وِعلم، كأدوات للمعرفة لبناء عاَف الحقاالعواَف الرمزية )سوؼ نشرحها 
من  واألمر. 47اؼبوضوعات وتركيبها، أي كأشكاؿ رمزية ُمعًتؼ هبا كما يقوؿ ماركس"

اعد الفكر العريب}األكثر انتشارًا{، وىي: اؼبرأة}أسفل{ إُف الرجل}أعلى{ يكسر أحد قو 
 نثى. )األبوية(، أبوية الذكر على األ البطرياركية

                                                           
 ( 1887-1804أحمد فارس الشدياق:)   كاف متضارب االنتماءات من )التيار التقدمي، النقدي، ليرباِف ، الثوري(، حىت عند وفاتو َف يعرؼ

العدالة االجتماعية واالشًتاكية، لو أكثر من رجاؿ الدين اؼبسيحيوف واؼبسلموف من يصلي عليو، لكن األكيد ىو اكبيازه للفقراء، نادى جبميع مفاىيم 
 ، منعت أعمالو وحوربت ألهنا تطرقت للمحرمات الثالثة: الدين، الثورة االجتماعية، اؼبرأة واعبنس.  1855مؤلفاً، أنبها الساؽ على الساؽ  50
 .840، صمرجع سبق ذكره حليم بركات، (45
 .29، صمرجع سبق ذكره ،محمد شوقي الزين (46

 .48، صالرمز والسلطة ،بيير بورديو 47)
  نظام سلطة األبPatriarchie:  أستعملو أغلب مفكري اغبركة النسوية لإلشارة إُف أسلوب تنظيم اجملتمعات من خالؿ ىيمنة الذكور على

اُف الطرؽ اؼبتبعة يف التوزيع غَت العادؿ ؼبصادر الثروة اؼبادية والرمزية )الدخل اؼبادي، الثروة، القوة( بُت  النساء وقهرىم ؽبم. وعلى ذلك تشَت البطرياركية
 اعبنسُت، وىذا بالنظم االجتماعية اؼبختلفة كاألسرة، الثقافة، اللغة.
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 عماؿ االثنوجرافية )اؼبالحظة، الرصد الدقيق اؼبستمر( لبيَت بورديو حوؿ يربزه أو يدخل يف إطار األ
الرمزية  أو الرمزية"المنظومة ف وىي نظرية القبيلة يف اعبزائر ونأخذ النظرية اليت هتمنا اآل

Symbolisme" دعنا بُنيات تُعطي للعاَف بُػْنيَتو: وىي }الفن، الدين، اللغة{ حيث ىي ،
 تلو اأُلْخرى: ةنتتبعها واحد

يقوؿ)حيدر إبراىيم على(:"عرفت ساحة الدعوة واإلفتاء انتشار ظاىرة األطباء الشيوخ أو  الدين: - أ
الدرويش" والذين يقدموف تفسَتات ومعلومات غَت علمية ما أظبتو روز اليوسف ظاىرة "الطبيب 

، وىذا يعطينا فكرة عما سنقولو، الفتوى وخاصًة يف شؤوف 48خاصة يف القضايا اؼبثَتة للجدؿ"
 اؼبرأة أصبحت سلعًة رائجة.

جسد اؼبرأة ودالالت اإلغواء والغواية، يبثل ىاجسًا رئيسًا يف الواقع والعقل  من الواضح... أف"   
العربيُت، ولذلك َف يكن مصادفة أف يربز موضوع اغِبجاب إُف صدارة موضوعات الفتوى. فهناؾ قوى 

تاِف تستعُت بالدين لوقف الاجتماعية ؿبافظة زبشى نتائج ربرر اؼبرأة على اجملتمع اؼبسلم، وب
ضد ين . لألسف الشديد يستعمل الدّ 49"..]فبا[.يساعد على تقييد اؼبرأة وإبقائها خارج التاريخالتغيَت

 يف اغبياة االجتماعية العربية. المرأة والرجل

"والعالقة باآلخر دليلها 'التواصل' أي اللغة...ىي حاملة لرؤية حوؿ  )ىومبولت(: اللغة: -ب
 . سواء كانت إهبابية كبو اؼبرأة/الرجل، أو سلبية كبو أحد اعبنسُت.50العاَف"

)فردينان )ِعلم العالمات( اؼبطورة من ِقبل عاَف اللغة  السيميوطيقاوىذا يأخذنا للتطرؽ جملالُت نبا:    
 رجل: "...إذا استخدمنا مثاًل شائعاً، أف كلمة (Ferdinand de Saussure، دي سوسير

يف اللغة اإلقبليزية يعٍت 'ليس حيواف'، و'ليس امرأة'، و'ليس غالـ'...'ليس سريع التأثر'، 'ليس عاطفياً'، 
 .51على الفهم اػباص للذكورة الشائعة يف ثقافة الناطقُت باللغة" رجلوعلى ىذا يتوقف معٌت كلمة 

اللوف األبيض عادًة، باؼبشاعر إف األبنية السيميوطيقية تفعل فعلها، ففي الثقافة الغربية يربطوف    
اليت تكثر من لبس اللوف  الموظفةاإلهبابية لذا لوف ثوب الزفاؼ أبيض. ويف الثقافة احمللية، نرى أف 

 األضبر، تكثر األقاويل بُت بعض الرجاؿ على أهنا "تتمٌت الزواج". 
                                                           

 .233(، ص2014)اعبزائر: دار القصبة للنشر، سوسيولوجيا الفتوى: اؼبرأة والفنوف مبوذجاً ، حيدر إبراىيم علي 48)
 .414ص، مرجع سبق ذكره، حيدر إبراىيم علي( 49

 .393اؼبرجع نفسو، ص 50)
 .363ص مرجع سبق ذكره،، أندرو إدجار، بيتر سيدجويك (51
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  :Ethnométhodologieاإلثنوميثودولوجيا و

ظهرت كثمرة لفترة انهيار االجتماع التقليدي  "أحد مداخل علم االجتماع التي
)األصولي( في أواسط ستينات القرن العشرين...]وقد صكها[ عالم االجتماع 
األمريكي ىارولد جار فينكل ...كلمة إثنو تدل ...على نوع من المعرفة البديهية أو 

النباتات االدراك العام والمتاحة لعضو الجماعة عن مجتمعو...فإذا كانت ..تدور حول 
المحلية]مثاًل[، فإنها سوف تتعلق...بمعرفتو وفهمو بالطرق المالئمة للتعامل مع كافة 

 . 52شئون النبات.."
.."، و"إذا أعدت ىذه الطريقة يف فقطوىذا ما يعطي معاين بعيدة للكلمات. مثاؿ: "إهنا أنثى    

 .ةى درجالكالـ النسوي لن أُعيد الذىاب معك..."، أي كبن )فئة( الرجاؿ أظب
يضم الفن عدد كبَت من اجملاالت، ولإلهباز قد اإلمكاف، نأخذ الصور اؼبرسومة عن اؼبرأة يف الفن:  -

وأحسن من فصل يف "حريم"، كما رظبها الفن االستشراقي يف القرف التاسع عشر، على أهنا   الشرق
)فاطمة عاؼبة االجتماع اؼبغربية  تفكيك مفهـو اغبرًن ىي ابنة الرباط اليت رحلت عنا منذ أياـ قليلة،

، أىم كتبها: ما وراء اغبجاب، وشهرزاد ترحل إُف الغرب، ونساء (2015-1940المرنيسي 
 على أجنحة اغبلم، وسلطانات منسيات وغَتىا.

{، الذي يبثل نقطة }اؽبابيتوس ىبيتوسوؽبذه اؼبنظومة يف إنساف شكلت  ةوإف صبعنا اػبيوط الثالث  
الصلة بُت األبعاد النفسية واالجتماعية وشبكة التواصل بُت األشكاؿ اللغوية والفيزيائية والثقافية والرمزية، 

 وىي من أعمدة مناىج التحليل البوردوي )بورديو(. 

هبد لو العديد من اؼبفكرين بُت السخرية، التحليل،  الحسرة من األنثويىذا الشعور من    
يوضح أف نسبة  19والبعض يركز على أنو خلل يف عملية االتصاؿ، واعبدوؿ رقم ، النظريات...

 %( ترى ذلك.%30 + 4.54)

 

 

                                                           

طالع  .78ص، (2008؛ مصر: اجمللس األعلى لثقافة، 2ط) 1، مجؿبمد اعبوىري وآخروف ، تر:موسوعة علم االجتماع ،جوردون مارشال (52
  .70، صمرجع سبق ذكره شارلوت سيمور سميث،أيضا: 
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 يبين مدى الدافعية لتنفيذ أوامر المسؤولة (29الجدول رقم )

 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %90.90 20 %55 11 برغبة نعم

 %09.09 02 %35 7 مضطراً 

 00% 00 %10 02 ال
 %100 22 %100 20 اجملموع

 تنفيذ أوامر المسؤولةل الدافعية (31الشكل رقم )

من خالؿ اعبدوؿ اؼببُت أعاله يبكننا أف نقرأ     
يؤكدف أهنن  من اؼببحوثات %90.9ما نسبتو 

ينفذف أوامر اؼبسؤولة وبرغبة، ىذا ما يفسر أف 
اإلناث أكثر التزاما بتنفيذ األوامر اؼبوكلة إليهن 

 %00كور، وىذا االذباه تؤكده نسبة ذ من ال
وىو مؤشر نفي اإلناث لعدـ تنفيذىن األوامر 

 اؼبتلقات.
 كرد فعل ذباه النسق الثقايف الذكوري اؼبتجذر باجملتمع، وسبظهرت أشكالو )رد الفعل(:  وىذا ما نعتربه   

 .تنفيذ كل األوامر والتعليمات الصادرة عن اؼبسؤولة 

  تشكيل تكتل نوعي منسجم ثقافياً يشًتؾ يف ىدؼ ُمهم وىو كسر الصورة النمطية لألنثى. حيث
ل منها، فنحن ثرثارات، ولنا العديد من ؾباالت "اؼبتفق عليو أف ذبمعاتنا ال طائتقوؿ إحداىن:

 الصراع )يف صبيع االذباىات(...وىذا ما يدفعنا لبذؿ اعبهد لقلب اؼبعادلة".

 .نرى أف النساء وباولن إخفاء الصراع إف وجد للظهور دبظهر االلتزاـ اإلداري 
غباف يف العمل ربت من اإلناث واليت تعادؿ تكرارين، ونبا مسؤولتاف ال تر  %9.09بقيت نسبة    

سلطة امرأة، إف السلطة ؾباؿ رجوِف، ما دفع هبما ؼبمارسة العنف الرمزي ضد بنات جنسهن، ال 
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شعورياً، وسبثل ىذا العنف يف عدـ تقبلها كمسؤولة من جهة، وعدـ الرغبة يف االكًتاث ؼبا يصدر عنها 
 من أوامر وتعليمات. وىذا كي يظهرف ؽبا أف وجودىا مزعج.

من الذكور غَت منزعج من العمل ربت أوامر ووصاية اؼبديرة،  %55هة اؼبقابلة قبد نسبة يف اعب  
"كبن عمليوف، جئنا للعمل ال لتكوين صداقات.." ويقولوف أف تنفيذ األوامر ال : وحسب تصريح البعض

 اخلية.يؤثر سلباً وال إهباباً عليهم. ويصرح البعض أننا ُعماؿ مؤقتوف ال شأف لنا بالتجاذبات الد

 سببو: أف تنفيذ األوامر اضطرارياً  %35 يقول

 عدـ خربة اؼبسؤولة. -
 ال تتميز بالتخطيط بعيد اؼبدى. -
 ال ربتسب نتائج القرارات. -

 ."لكذكبن ننفذ ما يبكن من األوامر وىي من تتحمل تبعات "يقوؿ أحدىم: 

أهنا ال تنفذ األوامر إطالقاً، ونلحظ شيء من اؼبغالطة يف ىذا، وىذاف التكراراف  %10وتقوؿ نسبة     
 ال يرياف اػبَت يف عمل اؼبرأة إطالقاً، فهو "شر ُمطلق".   

 طريقة توجيو األوامر من طرف المسؤولة للموظفين والموظفات (30الجدول رقم )
 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 81.81% 18 %70 14 عادية

 %04.54 01 %20 04 غَت عادية
 %13.63 03 %10 02 تعسفية
 %100 22 %100 20 اجملموع
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 .األوامر من طرف المسؤولة للموظفين والموظفات (32الشكل رقم )

 
نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف أغلبية 
اؼببحوثُت )ذكورا وإناثا( يقروف بأف 
طريقة توجيو األوامر من قبل اؼبسؤولة 
تتم بشكل عادي ال وبمل أي 
تأويالت أو نوايا أخرى، وىذا يكسر 
أحد أىم قواعد اؼبهيمن، بأف 
اؼبهيمن عليو )األنثوي( ال يستطيع 
تسيَت اعبماعة لوحده وىذا يرجعنا 

 للقوؿ بأف:

 حقاً. قالحالرجاؿ والنساء أنصفوا اؼبسؤولة يف ىاتو اإلجابة. وأظهروا  -

، ضحية اؼبوروثات اؼبقيدة للحرية "الضحية"الرجل واؼبرأة ال يقل الواحد منهم عن اآلخر يف تعريف  -
العقلية والفكرية. عكس ما تروج لو بعض اغبركات النسوية من أف اؼبرأة ىي الضحية أوال وأخَتا. 

 وىذا ال يتناىف مع أهنا اؼبستهدؼ األكرب.
 اً/ إناثاً احتاروا يف أمرىم بُت:أصحاب الرأي "غَت عادية" ذكور 

 20، الغريب. وخاصة الذكور )العجيباعبديد،  اإلداري األنثويهبذا األسلوب  ُمعجب% ،
ليست بِنسبة قليلة( فمن الذكور من ال يعرؼ اؼبرأة بشكل ُكلي تقريباً، حيث إما عاش يف أسرة فبتدة 

العزل أي ابعاد الذكور عن اإلناث ألكرب مسافة فبكنة كي يتم بذلك العزل، السلخ" تقـو بعملية "
بُت ما ُيشرب لكل من الطرفُت. ويف بعض اغباالت يعيش الذكر يف بيئة زبلو من  الفكري

 اإلناث)أخوات، خاالت، يبنع االحتكاؾ باألجنبيات...اٍف( فعاًل. 
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   البراديغمإف Paradigme النظري( اؼبشّرب من ِقبل االجتماعي لو ، اؼبنَسق، الصيغة، النموذج
تأثَت ال يبكن للعقل تصور ما يبكن أف يفعلو ونضرب لذلك مثاال من الواقع اؼبؤَف القريب من 

 الباحثة:
"يدخل زوجي، ُمستشيطا غضبًا السادسة صباحَا قادمًا من اؼبسجد القريب، يف العديد 

جداً، رأيت رجاًل ىُبرج فتاة صغَتة من من اؼبرات، وعند سؤالو يرد بنفس اإلجابة اؼبؤؼبة 
اؼبسجد يف عز الربد، حيث كانت الفتاة ربمل لوح قرآين )صبورة خشبية غبفظ القرآف 

 الكرًن(، اغتنمت فرصة صالة اؼبصلُت )ومنهم ُمعلمها القرآف( كي تنعم ببعض الدفأ"
عقلياً، وال علمياً  تفسيره ما ال يمكن شرحو أولكن اػبوؼ من ما ستسببو ىذه الفتاة الصغَتة من    

 من الرجاؿ(.    "القليل جدًا" أدى إُف ذلك من بعض الرجاؿ )ونقوؿ بعض
ترى التعسفية الكبَتة من طرؼ اؼبسؤولة يف تسيَت الُعماؿ، ويبثلوف  %10، و %13.63وقبد أف  

لطة، حيث تكرارات إناث/ذكور تكاد تكوف أفكارىم اؼبقدمة واحدة حوؿ اؼبرأة والرجل يف الس 05
 صرحوا لنا بوضوح تاـ أف:

 .الرجاؿ: اؼبرأة ال تصلح للسلطة سباماً والرجل ُمهيأ ُمنذ الوالدة لتوِف اؼبسؤولية 
 من عدـ  (25) اعبدوؿ. وقد اقًتبن فبا وجدناه يف عاىة ُمستديمة النساء: اؼبرأة يف اإلدارة ىي

 .%18.18، ما إشكاؿ يف الوقوع عند اؼبسؤولة من اؼبساعدةطلب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  :اجملتمع العريب يف القرف العشرين، ص  حليم بركات:اؼبنسق، ىو اؼبنبع األساسي للتصورات واؼبفاىيم أنظر:  كمال أبو ديابو ييسمالبراديغم

   . 695، مرجع سبق ذكره، ص أندرو إدجار وبيتر سيدجويك: ، للمزيد طالع. ىو مصطلح من مصطلحات فلسفة العلـو627
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 المحور الرابع:

 .عراقيل في التنظيمخلق يؤدي تجاىل المسؤولة من طرف مرؤوسيها إلى  

 تبيان قدرة المسؤولة على اإلبداع اإلداري (31الجدول رقم )

 

 إناث ذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %81.81 18 %65 13 نعم

 18.18% 04 %35 07 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع

 قدرة (33رقم ) شكلال
 المسؤولة على اإلبداع اإلداري

عند قراءتنا للمعطيات اإلحصائية نالحظ وبوضوح أف     
معظم اؼببحوثُت من كال اعبنسُت يروف أف اؼبسؤولة قادرة 

 %65على االبداع اإلداري وقد كاف ؾبموع نسبهم )
وذلك راجع حسب لإلناث(  % 81.81للذكور، و
 تعبَتىم إُف:

 اؼبؤىالت العلمية اليت سبتلكها اؼبسؤولة. -أ 
اؼبدى يف ميداف العمل وبصفة  اػبربة الطويلة  -ب 

 خاصة اإلداري.
 أف اؼبرأة تتميز بالدىاء، ويبكنها أف تستغل ىذه اؼبيزة إهبابيا أو سلبيا.  -ج 
اؼبرأة أكثر جدية يف التعامل مع اؼبشاكل والعوائق اليت تعًتيها أثناء تأديتها ؼبهامها يف ميداف   -د 

 العمل.
 قرارات والدافعية ػبلق اعبديد وكسر الروتُت.كما أف اؼبرأة تتحلى بالصرب أثناء ازباذ ال   -ه 
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ويبكن تفسَت إجابات اؼببحوثُت بالنظرة التفاؤلية من طرؼ اؼبسؤولة ذباه مرؤوسيها، وذلك باقًتاح     
أفكار وأساليب جديدة َف يسبق وأف استعملتها، من أجل ربسُت ورفع مستوى اؼبؤسسة، وتكيفها مع 

 اؼبواقف اعبديدة، والتبادؿ اؼبشًتؾ لألفكار واػبربات )االتصاؿ(.
عبهة اؼبقابلة من اؼببحوثُت يروف عكس ذلك، أي عدـ قدرة اؼبسؤولة على االبداع اإلداري إاّل أف ا   

بالنسبة لإلناث(، وقد برروا إجاباهتم بأف اؼبرأة  %18.18بالنسبة للذكور، و%35وقدرت نسبتهم بػ )
ا صراعا داخليا ال يبكنها خلق اعبديد أو كسر الروتُت وذلك لكثرة التزاماهتا وتشعب أدوارىا فبا ىبلق ؽب

يعيقها على االبتكار أو التفكَت اعبدي الذي من شأنو أف يغَت من فلسفة اؼبؤسسة أو تصحيح 
فاؼبرأة ال ُتًتؾ "مساراهتا، كما وترجع معظم اإلناث عدـ االبداع إُف أسباب ثقافية بالدرجة األوُف، 

الذكور فهم ال يتحّملوف  وشأهنا ؼبمارسة مهامها، الكل يتدخل والكل ينتقد والكل يعارض خاصة
تفوقها وال يبكنهم أبدا أف يعًتفوا دبهاراهتا أو يثّمنوا خرباهتا، فكل ما يصدر عنها أنثوي وليس لو أي 
تأثَت إهبايب على اؼبؤسسة، بل بالعكس إذا واصلت ىذه اؼبسؤولة يف تطبيق أفكارىا اؼبتهورة ستتدىور 

وىناؾ من رجح األسباب إُف أخرى خارج اغبيز ". ماعيةأوضاع اؼبؤسسة االقتصادية والثقافية واالجت
اعبغرايف للمؤسسة، ويعربوف: "اؼبرأة ال يبكنها احراز أي تقدـ أو قباح فاعبميع يبارس ضغطو عليها، 
فنجد اؼبرأة تصارع من أجل احملافظة على مصدر رزقها ورباوؿ اقناع عائلتها بأهنا ال تثَت اؼبشاكل من أي 

عملو وكفى، وقبدىا من جهة أخرى ربافظ على ىدوئها حىت تتمكن من إسباـ دورىا نوع فهي ملتزمة ب
الًتبوي والزواجي على أكمل وجو، فإذا كانت ذبابو أفراد اإلدارة أو العاملُت معها بكثرة، فقد يؤثر ذلك 

ؼبرأة على قواىا  وهبعلها دائمة اإلرىاؽ والتعب داخل ؿبيطها األسري. كما ال ننسى أنو من وظائف ا
  األساسية اغبمل واالقباب واالرضاع فبا قد يؤدي إُف تراجع مستوياهتا األدائية ومن مث اإلبداعية.

 تبيان مدى قدرة المرأة على تحمل أعباء مركزىا اإلداري (:32الجدول رقم )
 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %81.81 18 %65 13 نعم
 18.18% 04 %35 07 ال
 %100 22 %100 20 موعاجمل
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 ( مدى34رقم ) الشكل
 قدرة المرأة على تحمل أعباء مركزىا اإلداري 

يبُت لنا اعبدوؿ اؼببُت أعاله إجابات اؼببحوثُت حوؿ      
السؤاؿ الذي يدور حوؿ إمكانية اؼبرأة  ربمل أعباء مركزىا، 

بأف ؽبا القدرة على ذلك وكانت  بأغلبيةحيث صرحوا و
للذكور(، يعٍت ىذا  %65لإلناث، و %81.81نسبتهم )

أف اؼبسؤولة )خصوصاً/ واؼبرأة ُعموماً( سبتلك من اؼبعرفة 
اػبربة ما يؤىلها لشغل منصبها اغباِف، وىذه االحصائيات و 

الذي يرى أف التفوؽ يف األعماؿ}مهما كانت{ ىو شيء  األنا الذكورييف  طعنةاليت أمامنا ىي 
 :رجوِف جبميع اؼبقاسات، وأمامنا ما يزيد ىذا اإلثبات

عقوق األبحاث  " لقد ُأِصيب التشريط الثقافي الذي أماله الوعي الُدغمائي بخيبة نتيجة
األنثروبولوجية المعاصرة التي لم تُعد تنظر إلى الجنس الخشن نظرات آياتية سبحانية إذ أن ىذه 

طعنت... األنا األبوي، واألنا الُفحولي في أكثر حميمياتو حميميًة إذ وكما يقول   ةالعلوم األنثروبولوجي
: الرجال والنساء يولدون ولديهم إمكانية الشد، واللين، والعدوانية، أو السِّلبية. الذكورة كافين راييلي

أو األنوثة...ومن ىنا نستنتج أن الثقافة ىي التي لطفت الجنس اللطيف وأن الثقافة ىي التي 
 53خوشنت الجنس الخشن"

 عالةوىي  ربمل أعباء مركزىا اإلداريدرة اؼبرأة على قُ  أما ما تبقى من اؼببحوثُت فقد صرح بعدـ       
إناث( فقد صرحوا لنا  18.18%ذكور. اؼبالحظ ىنا طُغياف اإلجابة الذكورية ،  %35على اإلدارة )

 التاِف:

   من  اؼبستوردةللعمل. ولن تنفع الصورة  %10، من اعبانب العقلي للمنزؿ، و%90اؼبرأة سبنح
 التلفاز واالشهار.، واؼبفروضة يف المرأة الحديديةاػبارج عن 

لكن اؼبالحظ ىنا الكم اؽبائل من التحامل على اؼبرأة، حيث أف ذلك لألسف يأيت أحياناً 
 مثاؿ:أكثر الرجال تعلماً من 

                                                           

 .43، صمرجع سبق ذكره سليم دولة، (53
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" أما أدريان ]أستاذة جامعية بأميركا[، فقد تزايدت الضغوط عليها في العمل...بقسم ِعلم 
ُمساعدين أكفاء، من أجل الحصول على  االنسان...ودخلت في ُمنافسة ضارية مع ستة أساتذة

األستاذية،...فوجئت برئيس القسم يُذكرىا أن األمر صعب للغاية رغم اعترافو بأنها تكرس وقتاً 
 1أطول لإلشراف على أبحاث الطلبة من الوقت الذي يُقدمو زمالئها من الرجال...وبدأت 

ثم جمعت عملي وذىبت الى . 3..ثم العمل في حجرة المكتب بالمنزل..2العمل في العطل.
الُزمالء، فأحدىم يسأل ما الذي أتى  ُسْخرية المكتب، وىناك كانت المفاجأة فقد انهالت علي

سنوات التي قضيتها ُىنا، إنهم نفس  04بك الى ىنا؟ واآلخر يُعلق: لم نرك أبدًا على مدار
 .  54األشخاص الذين ...طالما سألوني كيف حال األطفال؟"

 من اإلدارة، والتقليد للمسؤولُت الذكور. الدفعيف اؼبناصب اإلدارية بسبب اؼبساعدة/اؼبرأة تستمر  4
إف اإلدارة تساعد العماؿ )ذكور/ إناث( على فهم العمل )التعليمات/ القانوف...(، إف الُعماؿ 
)ذكور/ إناث( يقوموف بتقليد العماؿ القدماء )ذكور/ إناث( ذوي السنوات الطويلة )ونركز على 

 وات بدؿ اػبربة ىنا( بالعمل.السن
 كما نشَت إُف أف تفوؽ اؼبرأة تطلباً أكثر )جهد/ وقت/ ماؿ/ تفهم األىل....اٍف( من الرجل.  

 .مدى مشاركة المسؤولة العمال في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة (33الجدول رقم )

 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %50 11 30% 06 نعم
 50% 11 %70 14 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
 مشاركة المسؤولة ( 35الشكل رقم )

 العمال في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة
من خالؿ اعبدوؿ والشكل اؼببينُت يبكننا مالحظة    

تباين إجابات اؼببحوثُت بناء عن اعبنس، فقد أقرت 

                                                           

  )بتصرؼ(. 257-256صص ، مرجع سبق ذكره، أرلى ىو كستشايلد (54

 %50نعم •

 %50نعم •
 االناث

 % 30نعم •

 % 70ال  •
 الذكور
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من الذكور، دبشاركتهم اؼبسؤولة يف ازباذ القرارات اػباصة  %30 من اإلناث ونسبة %50نسبة 
باؼبؤسسة، كما وقد عربوا من خالؿ اؼبناقشة معهم على أف اؼبسؤولة سبنحهم ىامشا من اغبرية وتقًتح 

عليهم بدائل وتعطيهم فرصة اختيار أحدىا، فبا أدى إُف زيادة ضباسهم ورغبتهم واىتمامهم حبل 
تنظيم، وبالتاِف ظهور أفكار جديدة وابتكار طرؽ وأساليب تساعد على رفع اؼبشكالت اليت تواجو ال

مستوى اؼبؤسسة والعاملُت على حد سواء، كما أف اؼبشاركة يف ازباذ القرار تساعد اؼبسؤولة على التفرغ 
م للقرارات اؽبامة وعدـ االنشغاؿ باؼبشكالت الفرعية، كذلك رفع الروح اؼبعنوية للمرؤوسُت نتيجة شعورى

 باؼبشاركة اإلهبابية.

لكن باؼبقابل ىناؾ نسبة معتربة من اؼببحوثُت، خاصة الذكور قد نفوا مشاركتهم يف ازباذ القرار     
من اإلناث، فقد صرحت ىذه النسبة بأف  %50من الذكور، و %70وكانت النسبتُت كالتاِف: 

اغبلوؿ، بل إهنا تستفرد برأيها  اؼبسؤولة ال تشاركهم يف حل مشاكل اؼبؤسسة أو تعطيهم فرصة اقًتاح
وتكتفي دبا سبلكو من خربة وتتصرؼ باستقاللية ُمطلقة. وقد يرجع ىذا حسب تعبَتىم إُف عدـ ثقتها 
يف اؼبرؤوسُت أو اؼبسؤولُت األدىن منها يف السلم الوظيفي، ويضيف أحدىم "إف اؼبديرة ربب أف سبارس 

ا، فهي ال تتمتع بالديبقراطية يف ازباذ القرارات" ونستطيع السلطة بنفسها نظرا غببها ؽبا واستئثارىا ؽب
 تفسَت كل ما سبق دبركزية ازباذ القرار )السلطة( يف اؼبؤسسة.

 الصالحيات من المسؤولة للمرؤوسينلبعض تواجد تفويض  (34الجدول رقم )
 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %68.18 15 %60 12 نعم
 31.81% 07 40% 08 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
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لبعض  تواجد تفويض( 36الشكل )
 الصالحيات من المسؤولة للمرؤوسين

نستنتج أف أغلبية اؼببحوثُت يؤكدوف على    
تفويض بعضا من الصالحيات من طرؼ 
اؼبسؤولة، وىذا ما أكدتو النسبتُت التاليتُت 

من الذكور(، %60من اإلناث، و68.18%)
أي أف اؼبؤسسة ربوي أىم ركيزة من ركائز اإلدارة 

عن طريق  ثم تتدرجحبيث تًتكز السلطة يف يد شخص واحد  المركزية( وىو: مبدأ لهنري فايول)
 ، فالتفويض قدرة يبكن اكتساهبا وتنميتها باػبربة، وىدؼ اؼبسؤولة يف ذلك ىو:التفويض
 اإلدارية الفاعلية ربقيق. 
 اؼبوضوعية، الواقع وظروؼ ومقتضيات ويتناسب يتالءـ دبا االختصاص توزيع إلعادة 

 .واؼبكانية والزمانية الشخصية،
 اإلداريُت الرؤساء وتكوين لتدريب. 
   القرارات صناعة يف اؼبشاركة مبدأ ازدىار وعامل اإلدارية الديبقراطية وأخالقيات روح خلق 

 .اإلدارية
 تعدد إُف اإلداري التفويض فكرة تؤدي إذ اإلدارية، األعماؿ شرعية ومراقبة العدالة ربقيق 

 .55اؼبشروعة غَت اإلدارية القرارات يف والطعوف اإلداري التظلم درجات
كما وقد عرب ؾبموعة من اؼببحوثُت على أف تفويض اؼبسؤولة للبعض من صالحياهتا ال يعٍت فقداهنا     

لسلطتها، فالتفويض يدفع حركة العمل يف اؼبؤسسة وىبفف من أعباء اؼبديرين، كما أنو يعطي فرصة 
لة إلقباز أكثر، بقلق للمفوض إليو للكشف عن قدراتو وتنميتها فبا يرفع الروح اؼبعنوية لديو ويعترب وسي

وتوتر أقل، كذلك يساىم تفويض الصالحيات يف تسريع عملية ازباذ القرار وخاصة يف اؼبستويات الدنيا 
لإلدارة باعتبارىا )تنفيذية(، وتقوؿ إحدى اؼببحوثات "إف اؼبسؤولة كثَتا ما تكلفها بالقياـ دبهاـ 

 اإلدارة العليا واؼبستويات الدنيا، وأدى وصالحيات ليست من مستواىا، ما أدى إُف قلة الصداـ بُت

                                                           

 .112ص ،مرجع سبق ذكره ،عمار عوابدي (55
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أيضا إُف ربقيق االنسجاـ وخلق جو عمل طيب يوثق العالقات بُت اؼبسؤولة واؼبوظفُت"، كما أف 
 التفويض يعترب نوعا من العدالة التنظيمية.

ة إاّل أنو يوجد من نفى تلقيو ألي تفويض للصالحيات من طرؼ اؼبسؤولة، وقد عربت النسب التالي   
لإلناث(، ويبكن تفسَت ىذا الرأي بأف اؼبسؤولة ال يبكنها منح  %31.81للذكور، و %40عن ذلك )

الصالحيات عبميع العماؿ، وىذا طبيعي فهو من مبادئ اإلدارة )وحدة األمر والتوجيو(. كذلك تباين 
ة تساىم وبشكل  اؼبستوى التعليمي واؼبهٍت من شأنو أف وبدد درجة التفويض، كما أف اػبريطة التنظيمي

كبَت يف ربديد ؾباالت التفويض، فاؼبؤسسة ؿبل الدراسة تتميز بتنوع نشاطاهتا )مصلحة التنوع 
البيولوجي، مصلحة البيئة الصناعية...أنظر اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة(. لكن يبقى التفويض مهم يف 

اؼبشكالت اإلدارية اليت تواجهها  اجملاؿ التنظيمي، فظاىرة تركيز السلطة يف أيدي كبار اؼبسؤولُت من أىم
البلداف النامية، حيث يقود ذلك إُف اإلدارة البطيئة، االىتماـ باألعماؿ الروتينية واالنشغاؿ عن األعماؿ 
اؼبهمة. كذلك يؤدي إُف خلق جوا أوتوقراطيا يعطل تنمية القدرات اؼبختلفة للمرؤوسُت، ويدعم 

طة ىو عالج فبكن للتخلص من عيوب اكبصار السلطة االنصياع والسلبية. لذلك فإف تفويض السل
 يف السلم اإلداري. عنق الزجاجةوالتفرد هبا، أو ما يطلق عليو 

 ولنربىن على خطورة غياب التفويض نضرب ىذا اؼبثاؿ:  
 ،ولكن اهنار السوؽ يف النهاية ،السيطرة اؼبركزية لالرباد السوفييت أدت إُف زيادة اإلنتاج يف البداية"

وغياب % من اؼبنتجات الزراعية تتلف بسبب غياب صاحبها وربكم اؼبركز 80 -%60فكانت 
 .56"التفويض

 .حول تردد المسؤولة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة (35الجدول رقم )

 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 50% 11 %50 10 نعم
 50% 11 %50 10 ال

 %100 22 %100 20 المجموع

                                                           

 ، 2015/12/05)اؼبنتدى العريب إلدارة اؼبوارد البشرية(،  التمكُت: مفهـو إداري معاصر. يحيى ملحم (56
http://www.hrdiscussion.com/downloadfile/5824 
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 تردد المسؤولة ( 37الشكل رقم )
 في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة

من اعبدوؿ نلحظ أف اؼببحوثُت )ذكور/ إناث( صرحوا أف اؼبسؤولة     
(، أي أف %50تًتدد يف قراراهتا، وال تًتدد يف قراراهتا بنفس الِنسبة )

ىذا اؼببحوثُت َف يستطيعوا حسم توجههم، ولذا كاف علينا لتفسَت 
التضارب يف اإلجابة الرجوع لتصروباهتم وللجداوؿ السابقة والالحقة غبل 

 ىذا اإلشكاؿ:
(: يقوؿ أف أغلب اؼببحوثُت ذوي مستوى 05اعبدوؿ رقم ) -

 جامعي.
 ( قبل ازباذ أي قرار.الترددواؼبسؤولة تُدرؾ ذلك جيداً، لذا تلجأ لتدقيق حساباهتا ) 

 (.%65دى الذكور من قرارات اؼبسؤولة )( نلحظ استياء كبَت ل22اعبدوؿ رقم )  -
  ( خلق توازف/عدؿ يف قراراهتا.تترددوبسبب إحساس اؼبسؤولة باستياء الذكور فإهنا رباوؿ ) 

(، أنو ال توجد صعوبة يف %90(، واالناث )%70( يصرح الذكور )27اعبدوؿ رقم )  -
 تنفيذ القرارات. 

  ( ال ترددال توجد صعوبة أي أف قراراهتا واضحة )تصل بسرعة للُمتلقي. .فيها 
، %55( يبُت وجود الدافعية لتنفيذ األوامر من اؼبسؤولة، نعم )28اعبدوؿ رقم )  -

90.9%  .) 
  ( ال ترددأي ربرص اؼبسؤولة على إسباغ أمرىا هبالة اؼبصداقية، وىذا ال يكوف مع الًتدد .) 

 (.%81.81، %70( يوضح أف طريقة توجيو األوامر عادية )29اعبدوؿ رقم )  -
  ( ال ترددأي ال ربمل أي تردد.) 

 (. %81.81، %65( يؤكد أف اؼبسؤولة ذات إبداع إداري )30اعبدوؿ رقم )  -
  أي أف اؼبسؤولة ذكية تًتدد يف قرارات، ورباوؿ أف تكوف سريعة/ فعالة يف أخرى ذات الطابع

 اؼبهم/ االسًتاتيجي للمؤسسة.
 (.%68.18، %65اعبيدة مع اؼبسؤولة ) ( اؼببحوثُت يصرحوف بالعالقة38اعبدوؿ )  -
  وىذا ما يدعم استنتاجنا النهائي، بأف اؼبسؤولة ال تًتدد يف األمور اؼبهمة اغبيوية للنظاـ، لكن

 تًتدد يف غَت ذلك من األمور اليومية وىذا يدخل يف إطار:

 ذكور

 إناث

نعم 
50% 

ال 
50% 
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 .حرية األداء التنظيمي 
 .التغَت/التفاعل، اؼبستمر لبعض حاجات/ُخطط اؼبنظمة 
 لقرارات ربتاج لبعض التذبذب/ التأخر، غبُت ثبات )متغَتاهتا/البيئة( احمليط.بعض ا 

 العمال تحفيز على المسؤولة حرص يوضح( 36) رقم الجدول
 

 

 

 

حرص المسؤولة ( 38الشكل رقم )
 .على تحفيز العمال

يتبُت من خالؿ اعبدوؿ اؼببُت أعاله     
 تحرص المسؤولةأف أغلبية اؼببحوثُت، 

وكانت نسبتهم  تحفيزىمعلى 
 %55لإلناث، و77.27%)

 للذكور(، وىذا ما نفسره بػ:

 اؼبسؤولة يف الشؤوف اإلدارية،  خبرة
( يُثبت ذلك، 30) اعبدوؿ رقم

 حيث أُكد فيو على إبداع اؼبسؤولة، حيث أنو ال ىبفى عليها طرؽ التحفيز بنوعيها:
 :وقد "ملك الدولة"، ونطاقو ؿبدود بالنسبة للمديرة ألف اؼبؤسسة عامة توصية، ترقية...اٍف المادي .

يف ُسلمو  )ماسلو(و (.)نظرية اإلدارة العلمية )لفرديرك تايلور(ركزت عليو اؼبدرسة الكالسيكية 
 (.الفسيولوجية اغباجةالشهَت للحاجات )

 

 
 

 إناث ذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %77.27 17 %55 11 نعم
 22.72% 05 %45 09 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
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ونلحظ حرصها على سبتع اؼبوظفُت بالظروؼ الفيزيقية اؼبناسبة، ومنها األجهزة اعبيد/ اؼبروبة/ اغبديثة، 
 للعمل داخل/خارج اؼبكاتب. 

 :اإلنسانية فًتات االسًتاحة، هتنئة،...اٍف، على رأس من ركز عليها مدرسة العالقات  المعنوي
)ألنو األغلبية، ألف ظروفو ُمعقدة( أنظر  للعنصر النسوي ز(. ىنا نلحظ بعض اغبوافإلتون مايو)

حوؿ الشؤوف ، من اإلناث: إف اؼبسؤولة تقضي وقتًا كافيًا معنا للنقاش %68.18اعبدوؿ اؼبواِف )
 (.اإلدارية

 اؼبسؤولية ىو انعداـ الدافعية/ السلطة/  ُممارسة ما يبنع اؼبرؤوسُت من أىم وال ىبفى علينا أف
( حيث قاؿ 25التحفيز، لذا تلجأ مديرة اؼبؤسسة إليو، جبميع الطرؽ، وىذا ما يؤكده اعبدوؿ رقم )

(، ىذا من ناحية ومن أخرى، 23من اؼبديرة، واعبدوؿ رقم ) ةأغلب اؼببحوثُت أهنم يطلبوف اؼبساعد
 أف من مصادر نفوذ وُسلطة القائد منح اغبوافز.

( من اإلناث، أي أف نسبة الذكور ضعف نسبة %22.72( من الذكور، و)%45ما نسبتو )       
( مرة، يصرحوف أف التحفيز من طرؼ اؼبسؤولة: ال يوجد، يوجد بشكل قليل، ُمبهم 1.9اإلناث بػ )

( 22االذباه، يوجد يف جوانب ال زبصٍت...اٍف، وىي نفس الفئة اليت صرحت لنا يف اعبدوؿ رقم )
 لإلناث( وحىت أنو ىناؾ كانت الغلبة للذكور، ومنو: %4.54،و%65من أوامر اؼبسؤولة ) استيائهبا

 ُىناؾ فئة ال ترضى عن اؼبسؤولة مهما فعلت ؽبم.  5
 عدـ التحفيز واقع مؤسف يف اإلدارة اعبزائرية.  6
  اؼبؤسسات العامة )ملك الدولة( ال سبنح للمدير ىامش كبَت من ناحية اغبوافز اؼبادية. 7

 قضاء المسؤولة وقتاً كافياً مع المرؤوسين حول الشؤون اإلدارية (37الجدول رقم )
 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %68.18 15 45% 09 نعم

 31.81% 07 %55 11 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
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قضاء  يبين (39الشكل رقم )
المسؤولة وقتاً كافياً مع المرؤوسين 

 حول الشؤون اإلدارية

  يقوؿ بورديو أف العلم االجتماعي
جيد  بتمثيلُمطالب اليـو 

الشتغاؿ الواقع  ُمختلفو
. لذا كاف لزوماً 57االجتماعي

االىتماـ بتفاصيل أقواؿ 
 اؼببحوثُت.

عند قراءتنا البيانات االحصائية اؼببينة أعاله نالحظ أف معظم اؼببحوثات تقضي معهن اؼبسؤولة          
، فقد صرحن لنا من خالؿ %68.18الوقت الكايف للنقاش حوؿ األمور اإلدارية وكانت نسبتهن 

كما وتقـو بشرح   اؼبقابلة أف اؼبسؤولة تأيت بنفسها إُف مكاتبهن وتتناقش معهن يف طريقة سَت العمل،
السياسات اؼبنتهجة من طرفها وتعلمهن بكل جديد حىت بعد تعليق اإلعالنات )اؼبسابقات والرحالت 
الًتفيهية أو رحالت العمل...(كما أهنا ربيطهم علما باإلجراءات اؼبتخذة ضدىم )االستفسار، اػبصم، 

كرنا أف اؼبديرة ربرص على ربفيز النقل من عمل إُف آخر داخل ؿبيط اؼبؤسسة...(، وقد سبق لنا أف ذ 
العنصر النسوي ؼبا ُيالقيو من صعوبات ال ُيستهاف هبا من طرؼ، ثقافتو الذاتية، ومن طرؼ ثقافة ؾُبتمعو 

 القاسية، كما ظروؼ عمل اؼبرأة...اٍف.

 ( من الذكور بنفس االذباه السابق الذكر ومنو نستنتج:%45كما صرحت ىذه النسبة الكبَتة )    

  ال تستطيع اؼبديرة أف تقضي وقتا كافيا للنقاش حوؿ الشؤوف االدارية مع العماؿ، إال يف حالة قبوؿ
 ؟،  وىذا ما تؤكده نظرية القبوؿ:كيفذلك من العماؿ، 

 في ُحرة إرادة للعامل بأن أكد حيث شيستر( )بيرنارد" نظرية القبول )قبول السلطة( لـ 
 المنظمة وأقترح في الرسمية غير التنظيمات دور إلى وأشار اإلدارة، أوامر رفض أو قبول

 .ممكن جهد أقصى لبذل األفراد وتحفيز االتصاالت تسهيل ىي الرئيسية المدير أدوار أن
                                                           

 17/18 إضافات، »العلم االجتماعي ضدًا على الكاسيت اؼبعريف من التناص االجتماعي إُف التداخل التخصصي «، عبد الرحيم العطري (57
 .138(، ص2012)
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 طبيعة إلى تشير باعتبارىا تحدد وقد التنظيم، في أساسيا عنصرا تعد السلطة بأن يرى كما
 سلوك كل تحكم أنها على التنظيم عضو يقبلها أو يفضلها والتي التنظيم في االتصال

 جانبين. على تنطوي السلطة فإن ثمة ومن بو، يسهم
 سلطة. ذي باعتباره االتصال قبول عن يعبر: شخصي أو ذاتي جانب

 ويقول   .مقبولة السلطة تكون بفضلو الذي االتصال طابع إلى يشير :موضوعي جانب
 ىذا سلطة فإن إليو، الصادر الشخص قبل من والتوجيو االتصال قبول تم ما إذا أنو برنارد

 أخرى ناحية ومن للتصرف، كأساس بها االعتراف ويتم وتستقر تتأكد لو بالنسبة التوجيو
 إذا ما تقرير فإن لهذا وفقا التوجيو، مصدر لسلطة إنكار بمثابة ىو التوجيو طاعة عدم فإن

 إليو، األمر ىذا توجيو يتم الذي الشخص على يتوقف إنما ال أم سلطة معين ألمر كان
 .58"األوامر يصدرون الذين أو األشخاص السلطة أصحاب على وليس

( من الذكور فًتى أف اؼبسؤولة: ال تقضي وقت معنا وقت ؼبناقشة الشؤوف اإلدارية/ %55أما نسبة )   
 وقت قليل/ وقت ال يكفي/ يوجد الوقت الكايف لألمور التافهة...اٍف، وىذا يرجع حسبهم: 

 .شؤوهنا الكثَتة 
   .كي ال تضطر لسماع مشاكلنا 
 .التكرب األنثوي ال يسمح بذلك 
  .....يوجد من يهتم باألساسيات، وىي هتتم بالتفاىات 

فبا صرح بو اؼببحوثوف الذكور، نرى أف اؼبتضرر األكرب من توزيع النقاش يف األمور اإلدارية ىم الذكور،    
ليت تعًتض اؼبسؤولة ولوكاف اؼبدير رجاًل لكاف النقاش بشكل دائم وأف الذكور ال يقّدروف االنشغاالت ا

 ودوف إحراج، وسوؼ يهتم بكل شيء، عكس ما ىو قائم من توزيع/ تفويض للمهاـ يف كل اذباه. 

(، وىي سبثل اؼببحوثات: الساخطات %31.81يتبقى لنا آخر نسبة وىي ما يُقارب ثُلث اإلناث )   
 ش ؿبدود/ النقاش ال يُليب اؼبطلوب ِمنو...اٍف، ونرى يف ذلك:من عدـ النقاش معهن/ النقا

  .ًتغافل اؼبسؤولة عن خلق التوازف يف توزيع النقاش اإلداري، عمودياً، أفقيا 

 .حقد وغَتة أنثوية 

                                                           

 .55(، ص 2009سكيػكػدة، 1955أوت  20السلطة والرضا الوظيفي"، )رسالة ماجستَت، جػػامعػة ، "مزيوة بالقاسم (58
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  حداثة اؼبؤسسة سبب يف ىذا الرأي، حيث األمور والشؤوف اإلدارية تُعاين من بعض التضارب: يف
 لتصنيف...اٍف.اؼبسؤوليات/ النطاؽ/ ا

من صبيع ما سبق نستنتج أف ؾُبمل الُعماؿ/ الذكور/ اإلناث يتقبلوف اؼبرأة/ اؼبسؤولة، يف السلطة وإف     
 )تغليب ثقايف( يف مرات ىنا وىناؾ. االحتكاك السلبيببعض 

 رأي المبحوثين في سير تقييم العمال من طرف المسؤولة (38الجدول رقم )

 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %81.81 18 %60 12 عادؿ
 18.18% 04 %40 08 متحيز
 %100 22 %100 20 اجملموع

رأي المبحوثين في سير تقييم  (40شكل رقم )ال
 العمال من طرف المسؤولة

اؼبسؤولة ؽبم  تقييمأصبع اؼببحوثوف تقريبا على أف      
لإلناث، % 81.81يتم بشكل عادؿ وكانت نسبتهم )

للذكور( ويدؿ ىذا على أف اؼبسؤولة ال سبارس  %60و
أي ذباوزات أو ظلم يف حقهم، خاصة اإلناث فمن 
خالؿ النقاش اؼبطوؿ معهن، الحظنا أهنن راضيات عن 
التنقيط الشهري واؼبالحظات اليت تعطيها اؼبسؤولة ذباه 

ت ارتكاب بعض عملهن. ويقروف بأهنن حىت إذا تأخرف عن موعد العمل يف بعض اؼبرات أو يف حاال
 فإف اؼبسؤولة تُغلب تفهم اغبيثيات على الضرب بيد من حديد بسرعة. ءاألخطا

وقد كانت ذبربة  إطار سامي أنثىويصرح بعض اؼببحوثُت على أف ىذه أوؿ مرة يتم فيها التعامل مع   
 .أفكارنا الُمسبقة عنهافريدة من نوعها، ومفيدة، وَف قبد على أرض الواقع أيا من 

 ؟، اعبواب:ما ىيف السؤاؿ ؽبم فكا 
 .عبثية القرارات اإلدارية 
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 .التسيب مث التسيب ألف اؼبديرة امرأة 
 .اؼبرأة/ اؼبديرة، ال تتمتع باػبربة/ اؼبعلومات مهما بلغت يف اإلدارة 
 .تغليب اؼبطبخ/ البيت على اؼبكتب 
 نعمل يف اؼبصاٌف التقنية لن تفقو اؼبديرة عملنا، سوؼ نقـو دبا وبلو لنا... كبن 

 كاف تفسَتنا ؼبا سبق كالتاِف:

القيم الذكورية/ األفكار اؼبسبقة، على أف اؼبرأة ال تظلم اؼبرأة وحدىا بل تؤذي كال اعبنسُت أيبا   -
حياة األب يف مراحل الحقة يف   ، فالظلم الذي يأيت من األب لالبنة الفتاة الصغَتة، يُدمرءإيذا

 .الجندركثَت من اغباالت إال أف الوعي والتوعية تكاد تكوف ُمنعدمة ؽبذا اعبانب العملي من 
وىذا ىو الفرؽ بُت دراسة اؼبرأة ومشاكل/ نبـو اؼبرأة، والدراسات اعبندرية}كال اعبنسُت{ مع العلم     

 ياف ألىداؼ غَت بريئة من طرؼ بعض اؼبنظمات.أف الدراسات اعبندرية ُتستعمل يف كثَت من األح
" إن القيم الذكورية ما تزال تتسم ثقافة المجتمعات العربية، وتستلب من المرأة الُقدرة 

على االستمتاع بِفرص النماء المتاحة أمامها، وتكبح جماح طاقاتها الفكرية، وحتى 
زات الرجل، بتأثير من العملية. فإنجازات المرأة ليست مجااًل للفخر، كما ىي إنجا

النظرة االستعالئية للثقافة العربية إلى إمكانيات المرأة وقدراتها...كما أن قضية المرأة 
..]ال ىي[...ّىماً شعبياً أو حتى ّىماً ثقافياً. فوسائل االعالم مثاًل، تطرح قضية 

 .59المساواة بطريقة ساخرة أو سطحية جداً.."

 العاَف فأ اؼبعروؼ ومن: ")إبراىيم الحيدري(يقوؿ صاحب كتاب النظاـ األبوي وإشكالية اعبنس  -
 البداوة قيم بُت الصراع يف ومعاناة تأثرا العاَف مناطق كثرأ ىو مثلما للبداوة موطن عظمأ ىو العريب
 الثقافة بنية يف يؤثر يزاؿ ما الذي الصراع ذلك ،الوردي علي ذلك اُف شارأ كما اغبضارة، وقيم

 .60"العربية الشخصية وظبات
 من العماؿ تقييم سَتتغرد خارج السرب السابق فًتى أف  ( من اإلناث%18.18وقبد نسبة )     
 ذي طابع: ُمتحيز/ ظاَف/ بو شيء من احملسوبية/ ناكرا للجميل...اٍف، وىذا يعود لػ: اؼبسؤولة طرؼ

 إرضاء صبيع الُعماؿ غاية ال ُتدرؾ. -

                                                           

 .183صمرجع سبق ذكره، ، رفيف رضا صيداوي وآخرون (59
 .254مرجع سبق ذكره، ص ،إبراىيم الحيدري (60

http://www.shaabparty.com/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=83913e  
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 ؽبا نقاط ضعف. لـــكـــــنتوجد بعض نقاط القوة للمسؤولة يف عملية التنقيط/ التقييم   -

اإلناث باؼبؤسسة أكثر سخطاً/ انتقادا من الذكور على سَت عمل اؼبديرة. السبب بو بعض    -
العالقة بُت الغموض، وىي نفس الشروبة }ثُلث اإلناث{ اليت صرحت لنا يف اعبدوؿ اؼبواِف بأف 

 ُمتوترة. واؼبرؤوسُت الرئيس
(، %40بعد الفئة السابقة قبد فئًة من الذكور ُتشاطرىا السخط من اؼبسؤولة يف ؾباؿ التقييم  )       

ومن ناحية األفكار والتعليالت اؼبطروحة لنا ال تبتعد كثَتا عن السابقة، لنأخذ رأي مبحوث كمثاؿ: "أنا 
رئيسي اؼبباشر وأنا على غَت وفاؽ معو...، أنا على غَت غَت راض على التقييم اؼبوجو ِف، ألنو أخذ من 

 اتصاؿ معها فكيف يكوف التقييم...؟" ومنو:
 .البعض يُبدي السخط من الكيفية التقييمية 
 .البعض يُبدي قلقو من وجود التحيز يف التقييم لبعض اعبهات 
 د فئة من الذكور يرجع البعض سوء التقييم لسوء االتصاؿ، ويف كل مرة يف ربليلنا للجداوؿ قب

ساخطة على العملية االتصالية، أي أف ُىناؾ ُمشكاًل حقيقيًا يف بعض قنوات االتصاؿ بُت الذكور 
 واؼبديرة.

 يكشف العالقة بين الرئيس والمرؤوسين (39الجدول رقم )
 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %68.18 15 %65 13 جيدة
 31.81% 07 %35 07 متوترة
 %100 22 %100 20 اجملموع

العالقة بين الرئيس ( 41الشكل رقم )
 والمرؤوسين

لقد عرب معظم أفراد العينة عن العالقة اليت    
تربطهم باؼبسؤولة باعبيدة فكانت النسب 

 %65بالنسبة للذكور، و% 68.18)
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بالنسبة لإلناث(، وىي متقاربة جداً، وىذا دليل واضح على االحًتاـ اؼبتبادؿ بُت اؼبوظفُت واؼبسؤولة 
والتفاعل اإلهبايب الذي يؤدي إُف ربقيق األىداؼ دوف عوائق، كذلك ال هبب اغفاؿ جانب ُمهم وىو 

هتتم لظروفهم االنسانية اعبانب اإلنساين يف اؼبؤسسة، فاؼببحوثوف حسب تصروباهتم يقولوف أف اؼبسؤولة 
)اؼبسكن، الراتب، مدى توفر النقل، الظروؼ النفسية للعماؿ، اغبالة الصحية للعماؿ وُأسرىم...(، كما 

 أهنم يعتربوف أف ظروؼ العمل اػباصة هبم مناسبة ؽبم.
أما الطرؼ الثاين من اؼببحوثُت والذين ال تربطهم عالقة جيدة باؼبسؤولة فكانت نسبتهم      

لإلناث(، وأرجعوا األسباب إُف طبيعة عملهم فمعظمهم رؤساء وحدات %31.81للذكور، و35%)
فبا يؤدي إُف االحتكاؾ اؼبتكرر باؼبسؤولة للمناقشة يف األمور اإلدارية والسياسات اؼبتبعة، وكثَتا ما تتميز 

صراع بُت األطراؼ اجتماعاهتم باؼبشاحنات واؼبشادات الكالمية تصل إُف التهديد يف بعض األحياف )فال
صراع ثقايف "نوعي" أكثر منو صراع تنظيمي(، وينتهي ىذا التفاعل السليب إُف تكوين فًتاكم األضغاف 

 اغبيوية بالنظاـ االتصاليف عملية  توترمن شأهنا خلق  ت)اغبقد(، يًتجم إُف سلوكيا
كما عرب آخروف على أف التوزيع غَت العادؿ للمهاـ من طرؼ اؼبسؤولة، ىبلق خلال يف العالقات      

االجتماعية باؼبنظمة، يتمظهر )عدـ عدالة التوزيع( يف التنقيط، توزيع الُعطل، منح رحالت العمل...اٍف. 
 (.37) ورأيهم يتوافق مع أصحاب الرأي اؼبسؤولة متحيزة. اؼبشار إليو باعبدوؿ رقم

 (40الجدول رقم )
 يوضح ردة فعل المسؤولة عند تجاىلها 

 
 إناث ذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %45.45 10 %65 13 الغضب/ الصراخ

 العقاب حسب
 القانوف

07 35% 12 %54.54 

 %100 22 %100 20 اجملموع
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ردة ( 42الشكل رقم )
فعل المسؤولة عند 

 تجاىلها

( 39من اعبدوؿ رقم )  
نلحظ بوضوح االنقساـ بُت 
االناث والذكور، ويف اعبنس 
الواحد نفسو، لدى طرحنا 

 %65ؼبوضوع ردود فعل اؼبسؤولة عند ذباىلها من طرؼ الُعماؿ، فصرحت أكرب نسبة وىي )
( أف أىم رد فعل تقـو بو ىو "فقداف األعصاب" يف حاالت، ويكوف على شكل غضب، 45.45%،

/ كالـ حاد،...اٍف، رغم اعًتافهم لنا أف ىذا وبدث فقط يف حاالت: صراخ،  لـو
 التهاوف، الالُمباالة، نسياف بعض التعليمات، التأخر، ...اٍف من طرؼ العماؿ. ويقوؿ اؼببحوثوف:  
 من اؼبرأة ال جديد يف ذلك". ُمتوقع/عادي األنوثي/النسوي، الجنون/السلوك،"أف ىذا  -

  اثنُت:وكبن نفسر ىذا جبانبُت
اغبقل يبثل ؿباًل لعالقات القوة. ُكلما تعقد اجملتمع  بورديو:) حقلهاإف اؼبسؤولة يف إطار  - أ

-C. Léviكلود لفي شتراوس، ازداد حقواًل( سبارس سلطتها اؼبشروعة بثقافتها/بلغتها )
Strauss أميز ما يبيز االنساف ليس كونو حيوانًا صانعاً، وإمبا كونو حيوانًا يستعمل :

 ( الػُمتشربة.61اللغة
إف الذكور نفسياً، اجتماعياً، ؽبم استعدادات/توقعات، تلك اليت زرعتها هبم األيديولوجيا  - ب

 (، عن طريق اللغة.الرجعية، بدال من استعماؿ كلمة ُمخففاحملافظة )كتعبَت 
مثاًل ضرب  -اؼبسؤولة -يف ُمقابل ىذا الرد طرحنا عليهم سؤاؿ: ىل كاف هبب عليها    
؟ ىل كاف عليها مثاًل استعماؿ بعض ُمفردات اؼبعجم الرد رجولياتأخر )كمثاؿ( كي يصبح اؼب

 الُعنفي؟ "اػبشونة"، "اعبور"، "العنف"...اٍف؟ فكاف الرد، من بعضهم:
 (". نحن أقوى"ال تستطيع اؼبرأة استعماؿ العنف ضد الذكور. وإف أرادت ذلك )

                                                           
 :نسقاً من اؼبواقع االجتماعية اؼببنية داخلياً باالستناد إُف عالقات القوة" ؼبزيد من الشرح أنظر اعبدوؿ اؼبواِف والتهميش لو. الحقل لدى بورديو" 

 .37، صمرجع سبق ذكرهسليم دولة،  (61

 الذكور

65% 

 اإلناث

45.45% 

 الذكور

35% 

 اإلناث

54.54% 
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 نقوؿ بأف اإلجابة نفسها ُمتوقعة. وقُبمل كل التفسَتات يف التاِف: كبن
"فالثقافة: إذاً تحدد أكثر العناصر حميميًة لدينا، الذكورة واألنوثة مثالً ليستا كما علمنا الوعي 
الوثوقي الدوغمائي الذي سعينا إلى تسميتو "الوعي اإلسمنتي المسلح" إذ ينسب ىذا الوعي 

ت تخلع على الرجل صفات العقل والمروءة...والعلم والمعرفة والحكمة متوالية من النعو 
واإلقدام الفحولي المعرفي وينسب بالمقابل إلى المرأة متوالية من النعوت "التشريفية"  

كالتقلب، و"اإلبليسية" والميوعة والكيد: إن المرأة ناقصة عقل ودين كما تُعتبر غالباً بأنها 
 .62جنس"

على أف  ا( ما يُقارب ثُلث الذكور ، ونصف اإلناث. الذين أّكدو %54.54و ،%35وتبقى لنا )  
القانوف وتطبيقو يعلو وال يُعلى عليو يف حاالت التجاىل، وعدـ االنضباط اإلداري، والتجاوزات الغَت 

د مقبولة...اٍف، ويبكننا تفسَت عبوء اؼبسؤولة لتطبيق القانوف عند إدراكها أف الكالـ اللفظي أو التهدي
 بالعقاب، ال يأيت بثماره اؼبرجوة، فتشرع يف تطبيق السلطة الرظبية وإشهار شرعيتها للعلن.

 (41الجدول رقم )

 إمكانية حدوث إشاعات محرضة ضد المسؤولة حول 

 إناث ذكور 

 النسبة التكرار لنسبةا رارالتك

 %31.81 07 %35 07 نعم

 %68.18 15 %65 13 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع

 

 

 

                                                           

 )بتصرؼ(..43 -42ص ص ، مرجع سبق ذكرهسليم دولة،  (62
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إمكانية حدوث  (43الشكل رقم )
 إشاعات محرضة ضد المسؤولة

اؼببحوثُت ذكور/إناث أغلب يؤكد    
عدـ وجود إشاعات ؿُبرضة ضد اؼبسؤولة 

(، مع تنويههم إُف 65%،68.18%)
وجود ىذا النوع يف اإلدارة بصفة عامة، 
وبذلك يؤكد اؼببحوثوف على أف اؼبؤسسة 

 النموذجربوي  أىم ركن من أركاف 
 ( وىو:ماكس فيبرللبَتوقراطية ) المثالي

يف اػبوض يف  الفصل بُت مهمات اؼبسؤوؿ داخل اؼبنظمة، وحياتو خارجها. أي: ال يرغب اؼببحوثوف  -
األمور الشخصية، أو ال تتوافر معلومات شخصية، أو قدر كبَت من التعارؼ بُت اؼببحوثُت، وىذا غبداثة 

 استقاللية اؼبؤسسة }كانت تنتمي للحي االداري{.  
اإلثنوميثودولوجية تلخص لنا ما ذكرناه سابقاً: "ىي اذباه يف الدراسة االجتماعية رُباوؿ أف توضح كيف 

لناس ما يقولو اآلخروف ويفعلونو أثناء التفاعل االجتماعي اليومي...إف كالمنا وؿُبادثاتنا اليومّية، يفهم ا
مهما كانت أنبّيتها وِقيمتها، تفًتض ُمسَبقًا وجود تفانُبات ُمشًتكة وُمعّقدة وأنواع من اؼبعارؼ اؼبتبادلة 

 .63اليت تدخل ؾباؿ التواصل والتفاُعل بُت األطراؼ اؼبعنّية"
وىذا يعٍت: كما وقد أسلفنا الذكر أف أغلبية اؼببحوثُت ذوي مستوى جامعي، ىذا اؼبستوى الذي ال  

يسمح ؽبم بتشويو ظبعة امرأة )خاصة وأف ىذه اؼبرأة مسؤولتهم األوُف(. كما يوجد نقص يف االحتكاؾ 
 ها.الشخصي بُت الُعماؿ واؼبسؤولة. ال تسمح اؼبسؤولة بإيصاؿ معلومات غَت إدارية عن

وإذا رجعنا لطرحنا البوردوي }بورديو{، قبد بورديو ضد النظرة اؼباركسية }ربليل اجملتمع باالستناد اُف   
}اقتصادي، ديٍت، أكاديبي...{، وىو ميداف  بالحقولالطبقات{، وبدؿ االىتماـ بالطبقات يهتم 

 و نستنتج:، ومن64، سباماً كاؼببارزة هبري الناس فيها مناوراتArénaاجتماعي تنافسي 
 حقلنا اؼبدروس}اؼبهٍت{، وبوي انسجاـ نسيب.

                                                           

 .165-164 ص صمرجع سبق ذكره،  ،أنتوني غدنز (63
 . )بتصرؼ(.194، مرجع سبق ذكره، صرث واالس وألسون وولف (64
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أي  ،العكس( وىي ثُلث الذكور وثُلث اإلناث، تقوؿ %35، %31.81قبد النسب اؼبتبقية )   
، وكاف ترجيح الذكور لذلك أكرب من االناث، ونناقش ما مكانية حدوث إشاعات ؿبرضة ضد اؼبسؤولةإ

بشكل يومي يف اؼبكاتب، لكن يف بعض اؼبرات ىبرج النقاش  صرح بو أحدىم: "كبن نتكلم عن قراراهتا
عن السياؽ )ضحك مث توقف عن الكالـ( ". أي أف أفعاؿ اؼبسؤولة تُتوج بردود أفعاؿ ىي عبارة عن:  

" إُف نقد )بَناء، إهبايب/سليب(، التخمركالـ، أحاديث إدارية، نِقاش، نقاش حاد، مت تدرهبيًا تبد يف "
بعض اؼبرات يكوف ىناؾ خروج عن اإلطار اؼبألوؼ}تقوؿ مبحوثة:  لــــكــــنتشاور/حوار بُت الُعماؿ، 

 لكسر الروتُت{ فيصبح ىناؾ هتجم يتطور اُف إشاعات.
 (42رقم ) الجدول

 يوضح إمكانية تخلي المسؤولة عن منصبها اإلداري 
 إناث ذكور 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %95.45 21 %30 06 نعم
 04.54% 01 %70 14 ال

 %100 22 %100 20 اجملموع
إمكانية تخلي المسؤولة عن ( 53الشكل رقم )

 منصبها اإلداري

نقرأ من خالؿ اعبدوؿ أو الشكل اؼبوضحُت أف     
نسبة ىائلة من اإلناث يتنبؤوف بتخلي اؼبسؤولة عن 

وىذا يرجع حسبهم إُف  %95.45منصبها ونسبتهم 
عدـ ربملها للصراعات اؼببنية على التحيز اعبنسي داخل 
وخارج مكاف العمل، فالتحيز داخل العمل واؼبتمثل يف 
النظرة الدونية ؽبا اؼبتمثلة يف احتقار كل ما يصدر عنها 

عدـ من آراء وأفكار، وعدـ تقييم جهودىا اؼببذولة من أجل ربسُت ورفع مستوى اؼبؤسسة، كذلك 
االكًتاث ألوامرىا وتعليماهتا والتقليل من شأهنا وعدـ احًتامها يف كثَت من اؼبرّات )وىذا ما الحظتو 
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الباحثة، حيث أهنا كانت ؾبتمعة دبسؤوؿ يف اإلدارة وبعد النقاش واعبداؿ اؼبطوؿ بينهما سبادى اؼبسؤوؿ 
ة يف ميداف العمل ينظر ؽبا بصفة وأصبح يصرخ بشدة ويتكلم بلهجة هتكمية وصلت حد التهديد(، فاؼبرأ

اؼبعتدي على شيء ليس من حقو )العمل، ابداء الرأي، ؿباولة اؼبشاركة فازباذ القرار، الًتقية، اعتالء 
مراكز السلطة...(، وكأف ىذه اػبصائص مقتصرة على الرجاؿ وليست من مقاـ النساء. أما خارج 

بت للمجتمع بأهنا غَت قادرة على ربمل تبعات عملها، العمل، فاؼبرأة تكافح لتوازف بُت أدوارىا حىت تث
فنجدىا هتتم بالزوج )الذي كثَتا ما يكوف عاطال عن العمل ويضيق اػبناؽ على الزوجة العاملة، إما 
بانتزاع راتبها منها أو بإرغامها على اؼبوافقة بشروط الزوج كعدـ انباؽبا لواجباهتا اؼبنزلية اؼبختلفة، أو يثقل 

بات أخرى، كاالىتماـ دبصاريف البيت كلها من غذاء وصحة وتعليم...(، وهتتم من جهة عليها بطل
أخرى باألوالد حىت ال ربس بالتقصَت ذباىهم، وبالعائلة الكبَتة كاقتناء بعض اؽبدايا ألجلهم حىت ال 

ف لكل يقوموف بتحريض الزوج ضدىا، وهبب عليها دائما الظهور دبظهر اؼبتحكم يف زماـ األمور، إال أ
، الضغط اؼبتواصل على وىذا شبن وىو الكبت والضغط على نفسها وربمل ما ال تستطيع طاقتها استيعاب

ىذه اؼبرأة )العاملة، اؼبسؤولة( من شأنو أف هبعلها تتخذ قرارات مصَتية تغَت اذباه حياهتا ، إما التضحية 
لوريث الشرعي للسلطة( حسب باألسرة وتفكيكها )الطالؽ( أو التخلي عن اؼبنصب وتركو للرجل )ا

 اجملتمع.
من اإلناث أي ما يعادؿ تكرارا واحد أدلت برأيها بأنو يبكن  % 4.54كما ونالحظ نسبة     

للمسؤولة الصمود واحملافظة على مركزىا وعدـ التخلي عن منصبها. أما بالنسبة للذكور فقد كانت نسبة 
أف تقييمهم للموضوع كاف من وجهة نظر مادية، ، إال %70الذين يروف أف اؼبسؤولة تتخلى عن منصبها

فهم يظنوف أف اغبصوؿ على منصب عمل ليس باألمر اؽبُت ليتم التخلي عنو بسهولة، وىم يعربوف عن 
ىذا: بأف اإلناث أكثر سبسكا باؼبناصب من الذكور وأهنن أكثر استعدادا للمنافسة، كما ويشَت أحد 

انة اليت ترغب يف اغبصوؿ عليها، كما مكنها من االستقالؿ اؼبادي اؼببحوثُت بأف العمل أعطى اؼبرأة اؼبك
ومنحها فرص الًتقي ألعلى اؼبناصب، إال أف باقي اؼببحوثُت الذكور يتنبؤوف بًتؾ اؼبسؤولة ؼبنصبها 

وذلك ألهنا ال تستطيع ربمل تبعات عنادىا، كما أف وجودىا يف ىذا اؼبكاف خطأ،  %30ونسبتهم
  -نظرا لطبيعتها-كنها القياـ هباكما وأف اؼبهاـ اؼبوكلة إليها ال يب  -حسب تعليقاهتم– واػبطأ يزوؿ تلقائيا
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 .الدراسة نتائج ومناقشة تفسيرثانياً: 

واليت تنص على أف للصورة النمطية دور يف عدـ تقبل اؼبرأة يف  مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى: .1
مراكز السلطة، إاّل أف إجابات اؼببحوثُت كانت متباينة فاالختالؼ البيولوجي )ذكر، أنثى( ال يبّت بصلة 
مباشرة دبجاؿ توزيع اؼبناصب يف اؼبؤسسة. فالتشريعات والقوانُت واضحة جدا يف ىذا اجملاؿ، فالعنصر 

لو اغبق يف شغل مراكز السلطة دوف أي عائق قانوين. كما أف التعليم يعد سببا من األسباب النسوي 
اؼبباشرة للوصوؿ إُف مراكز السلطة، والعنصر النسوي يتميز بالصرب على طوؿ مدة العمل بالعقود. وتعم 

صل إُف مراكز إجابات اؼببحوثُت عن السؤاؿ اؼبواِف ىذا الرأي بتصروبهم أف ىناؾ فرصة للمرأة حىت ت
َف تستسلم أماـ الفكرة القائلة بأف مراكز  (، فاؼبرأة%68.18، و%65السلطة وكانت النسب )

السلطة صاغبة فقط للرجاؿ، بل كافحت للوصوؿ ؽبا، وقاومت العادات والتقاليد وفّندت ىذه الفكرة. 
( ووضح أف طبيعة اعبنس ىي من وبدد اعبدارة، 14إاّل أف النسق الثقايف لعب دوره يف اعبدوؿ رقم )

، %55ال اعبنسُت تقريبا و النسب تؤكد ذلك )فالرجل أجدر من اؼبرأة من وجهة نظر ك
(، وليس بالغريب أف يكوف ىذا رأي اإلناث، فاؼبرأة نفسها تعي جيدا أف التمييز اعبنسي 54.54%و

يعيق جدارهتا، كما أهنا تدرؾ بأف اجملتمع يفضل عمل الذكر ولو َف يتميز باعبدارة والكفاءة، وأصبحت 
( والذي يبُت وجود العالقة الطردية 16ريا. أما اعبدوؿ رقم )ىي نفسها تتحيز للجنس اآلخر ال شعو 

بُت التغَت االجتماعي ووصوؿ اؼبرأة ؼبراكز السلطة، أي كلما ازداد اجملتمع تغَتا كلما أُتيحت الفرصة 
(، إذف 100%، و%85للمرأة للوصوؿ إُف مراكز السلطة، وعربت النسبتُت اآلتيتُت عن ذلك )

َت االجتماعي، إهبابية كانت أـ سلبية، ساعدت اؼبرأة على ربقيق أىدافها استنتاج أف معطيات التغ
( يوضح أف اؽبوة بُت اعبنسُت يف 17وطموحاهتا وكانت تساندىا ولو بصورة نسبية. واعبدوؿ رقم )

من الذكور عن موافقتهم على توِف اؼبرأة اؼبسؤولية السلطة، وتوافقهم  %65تناقص نوعا ما، فقد عربت 
من اإلناث، ففي رأيهم ليس للجنس عالقة باؼبنصب فػ )اؼبستوى التعليمي، القدرة  %86.85الرأي 

على اؼبسؤولية، اػبربة يف اجملاؿ اإلداري، الكفاءة، قوة الشخصية...(، وحدىا ىذه اؼبؤشرات من وبدد 
من الذكور يفضلوف العمل ربت سلطة  %80( يوضح أف 18صاحب السلطة. إاّل أف اعبدوؿ رقم )

قدرة الرجل على ربمل  -حسب رأيهم–من اإلناث، فبا يوضح  %36.36رجل وشاطرىم الرأيال
اؼبسؤوليات اإلدارية اؼبوكلة إليو، وقدرتو على ازباذ القرارات بشكل أسرع من اؼبرأة، كما أنو متفرغ نوعا ما 

تمع السائدة مهما  أكثر من اؼبرأة للعمل فبا يساعده على بذؿ جهد أكثر، والرجل لن تعارضو ثقافة اجمل
كانت أخطاؤه، على عكس اؼبرأة اليت يًتبصوف ؽبا من أجل تثبيت ما يُزعم عنها من أفكار. أما اعبدوؿ 

( يعرب بصورة عامة على أف طبيعة العملية االتصالية بوجود اؼبرأة يف مركز السلطة، عادية على 19)
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، وىذا ما يفسر ادراؾ اغبقوؽ واؼبسؤوليات من طرؼ اؼب بحوثُت واؼبسؤوؿ األعلى )اؼبسؤولة(، أما العمـو
اؼبشاكل اإلدارية األخرى، فهي روتينية وال تستحق الذكر. إاّل أف معظم اؼببحوثُت الذكور أعربوا عن 
توترىم بوجود العنصر النسوي يف بيئة العمل، أما اإلناث فقد عربف بالعكس عن ذلك، أي أهنم 

ئة العمل، فالذكور يشعروف بالقلق بتواجد اإلناث، فبا هبعل يرتاحوف بتواجدىن مع بعضهن البعض يف بي
 الطرفاف يف صراع خفي يتمظهر من خالؿ سلوكيات تعترب طبيعية يف غالب األحياف.

يتضح لنا من خالؿ اؼبعطيات السابقة الذكر أف الفرضية األوُف ربققت، وذلك بتحقق معظم بنودىا،    
فالصورة النمطية للمرأة حالت دوف تقبلها يف مراكز السلطة، فاجملتمع َف يستوعب بعد فكرة خروج اؼبرأة 

غبيز الذكوري اؼبعتاد)خارج للعمل سويًا مع الرجل، فالنسق الثقايف للمجتمع الزاؿ يدافع وبشدة على ا
اؼبنزؿ(، ويؤكد على أنو ملك للرجل، إاّل أف معطيات التغَت االجتماعي ساعدت اؼبرأة على اقتحامها 
سوؽ العمل على صبيع مستوياتو وـبتلف زبصصاتو، فبا شكل توليفة جديدة )ذكر، أنثى( بدال من ذكر 

امنة من خالؿ بعض اؼبواقف يف اؼبؤسسة،  وحده، وشيًء فشيًء بدأت اؼبرأة باكتشاؼ قدراهتا الك
كاؼبشاركة يف ازباذ القرار، وؿباولة إهباد اغبلوؿ لبعض اؼبشاكل اإلدارية، فبا شكل لديها وعيا بذاهتا 
وأدركت أهنا تتساوى والرجل يف مؤىالت اؼبنصب الذي تشغلو، فبا دفعها بالتدرج إُف أقصى ما يبكنها 

أف بذؽبا كل ىذا اعبهد َف يبّكنها من تغيَت الصورة الكامنة يف الاّلوعي  الوصوؿ إليو )مركز السلطة(. إالّ 
اعبمعي اؼبًتسب عن طريق اؼبمارسات واألعراؼ اليت تؤكد شرعية الرجل لكل ما ىو متعلق بػ )القيادة، 
 القوة، اؼبركز، القرار، السلطة...(، كما نستنتج أف اإلناث أنفسهن تعارضن فكرة تقلد اؼبرأة مراكز

السلطة، وىذا ليس بالغريب فقد تشربن ىذه الثقافة منذ نعومة أظافرىن من خالؿ التمييز اؼبمارس 
 ضدىن حىت يف أكثر العائالت علما ورقّياً.

ونصت على أف عدـ تقبل اؼبرأة يف مراكز السلطة يؤدي مناقشة نتائج الفرضية الجزية الثانية:  .2
( يًتجم استياء معظم الذكور من أوامر اؼبسؤولة ؽبم، 22إُف عدـ االمتثاؿ ألوامرىا، فاعبدوؿ رقم)

فهم وبسوف بأهنا تظلمهم بإصدار األوامر وهتدد رجولتهم كما لو أهنا تريد انتزاعها منهم، فمقياس 
الرجولة مشوه نوعا ما يف ؾبتمعاتنا اليت تفتقر نسبيا إُف الثقافة الدينية اليت تبيح للمرأة العمل، كما 

( على طلب اؼبساعدة من 25حاؿ امساكها بزماـ األمور، ويعرب اعبدوؿ رقم ) وتوجب طاعتها يف
( ويدؿ ىذا على شرعية %81.81، و%55اؼبسؤولة من طرؼ معظم اؼببحوثُت وكانت النسبتُت )

السلطة للمرأة وحقها يف االستشارة والتوجيو دوف أي مراعاة للشعور الذكوري اؼبعارض وجودىا يف 
حوثُت من كال اعبنسُت ال يستطيعوف تغيَت الواقع الذي يفرض نفسو )اؼبرأة اؼبسؤوؿ مركز السلطة، فاؼبب
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األوؿ(، حىت ولو َف يطلبوا منها التوجيو واؼبساعدة أو ؿباولتهم عدـ االمتثاؿ ألوامرىا. أما بالنسبة 
للمستويات اليت تصلح للمرأة، فيشَت أغلب اؼببحوثُت إُف أهنا تصلح للمناصب الوسطى فقط، 
فحسب معظم اآلراء ال تستطيع اؼبرأة تسيَت مؤسسة بأكملها، حىت لو بلغت من قدرا كافيا من العلم 
واػبربة، فطبيعتها األنثوية العاطفية، الكثَتة االنشغاالت وااللتزامات سبنعها من ذلك، كذلك طبيعتها 

اهتا وعدـ التفرغ البيولوجية )اغبمل، االقباب، االرضاع،...( تعيق تفوقها وتعمل على كبح قدر 
للمناصب العليا )السلطة(، كذلك يعرب جل اؼببحوثُت )ذكورا، وإناثا(، عن عدـ إهباد أي صعوبة يف 
تنفيذ األوامر والتعليمات اؼبوكلة إليهم، فهم حىت إف َف يتقبلوف اؼبرأة كمسؤولة، فإهنم لن يستطيعوا 

نية أو اػبصم...اٍف. وفبا يدعم ىذه اآلراء عصياهنا بصورة علنية خوفا من العقاب أو اؼبساءلة القانو 
السؤاؿ اؼبواِف والذي عرب فيو جل اؼببحوثُت عن طريقة توجيو األوامر والتعليمات من طرؼ اؼبسؤولة 

(، ويرجع ىذا لطبيعة شخصية اؼبسؤولة %81.81، و%70بالعادية وغَت التعسفية بالنسب التالية )
 اؼبتميزة بالعدؿ حسب رأيهم. 

ق يبكننا أف نستنتج عدـ اثبات الفرضية اعبزئية الثانية وذلك ألف عدـ تقبل اؼبرأة يف مركز فبا سب   
السلطة، ال يؤدي بالضرورة إُف عدـ االمتثاؿ ألوامرىا، فالعماؿ حىت ولو رفضوا تواجد اؼبرأة كمسؤوؿ 

ؽبا، وذلك إما من باب أوؿ، إاّل أهنم يدركوف جيدا بأنو هبب طاعتها واالمتثاؿ ألوامرىا واظهار الوالء 
االحًتاـ نظرا لطبيعة شخصيتها احملًتمة، أو من باب كسب الثقة للظفر باالمتيازات اؼبقدمة من اؼبؤسسة 

 )عالوات، ترقيات، رحالت...(.

وفحواىا، يؤدي ذباىل اؼبسؤولة من طرؼ مرؤوسيها إُف خلق  نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: 
، %65فاؼببحوثوف كلهم تقريبا يعًتفوف بقدرة اؼبسؤولة على االبداع و نسبتهم )عراقيل يف بيئة التنظيم، 

( ويرجع ىذا إُف اؼبؤىالت العلمية اليت سبتلكها اؼبسؤولة واػبربة الطويلة يف ميداف العمل %81.81و
ِف يبُت قدرة اإلداري، كما أهنا تتميز بالصرب أثناء ازباذ القرار والدافعية ػبلق اعبديد، كذلك اعبدوؿ اؼبوا

اؼبسؤولة على ربمل أعباء اؼبركز )اؼبنصب( الذي تشغلو وىذا يرجع للخربات والقدرات اليت سبتلكها،  
كذلك ألهنا يف موضع يدفعها لبذؿ أقصى ؾبهوداهتا حىت تنفي األقاويل اليت تؤكد فشلها يف التحكم يف 

ظم الذكور ونصف اإلناث على عدـ زماـ األمور وتسيَت اؼبؤسسة على النحو اؼبطلوب، كما ويعرب مع
مشاركتهم اؼبسؤولة يف ازباذ القرارات اػباصة باؼبؤسسة واستفرادىا بالرأي ومركزية ازباذ القرار، وىذا 
بسبب عدـ ثقتها دبرؤوسيها، كما أف معظم العماؿ ال يبتلكوف من اػبربة ما يكفي فهم عاملوف يف إطار 

بحوثُت يؤكدوف على تفويض بعضا من الصالحيات ؽبم من طرؼ العقود )غَت دائمُت(. إال أف معظم اؼب
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اؼبسؤولة، فبا يؤدي إُف ربقيق الفاعلية اإلدارية وخلق روح العمل اعبماعي واؼبساعدة على تدريب 
وتكوين العماؿ لشغل مناصب أعلى يف السلم الوظيفي، كما ويعًتؼ معظم اؼببحوثُت بتلقي اغبوافز من 

)مادية، معنوية(، فمنح اغبوافز من طرؼ اؼبسؤوؿ يعد مصدر قوة وؿبافظة على قبل اؼبسؤولة وبنوعيها 
( على أف معظم اإلناث تقضي معهم اؼبسؤولة وقتا كافيا 36اؼبكانة التنظيمية. ويؤكد اعبدوؿ رقم )

للمناقشة يف األمور اإلدارية على عكس الذكور وىذا ما يؤكد دعم العنصر النسوي للمسؤولة بصفتها 
كما أهنا ال ذبد أي عائق )ثقايف، اجتماعي، اقتصادي( يبنعها من االتصاؿ و التفاعل مع بنات أنثى،  

جنسها، فهن يتقبلن سلطتها، كما أنو يكوف من الصعب على اؼبسؤولة أف تتناقش مع من ال يرغب يف 
طرؼ  ( فقد أصبع فيو اؼببحوثوف على أف التقييم اإلداري عادؿ من37تواجدىا. أما اعبدوؿ رقم )

( ويدؿ ىذا على أهنا ال سبارس أي ظلم أو إجحاؼ يف حق %81.81، و%60اؼبسؤولة ونسبتيهم )
مرؤوسيها، كما أف العالقة اعبيدة اليت تربطهم هبا من شأهنا أف زبفف من حدة عدـ التقبل للشقيق 

روؼ اإلنسانية، تقدًن اآلخر )اؼبرأة(، فاؼبسؤولة توفر الظروؼ اؼبناسبة للسَت اغبسن للعمل )االىتماـ بالظ
اغبوافز، التقييم العادؿ...(، فتفرض عليهم احًتامها واالىتماـ بالتعليمات الصادرة عنها وتنفيذ أوامرىا.  
كما أف معظم اؼببحوثُت يقروف بعدـ وجود إشاعات ربريضية ضد اؼبسؤولة، وذلك ألف معظم اؼببحوثُت 

صات، فهم ال يستطيعوف القياـ دبثل ىذه ذوي مستوى جامعي ووبملوف شهادات يف ـبتلف التخص
األفعاؿ اليت تفقدىم االحًتاـ بالدرجة األوُف، كما وقد تؤثر على مستقبلهم اؼبهٍت والعائلي على حد 
السواء، كما وقد ذىلنا بإجابة اإلناث اليت تنص على إمكانية زبلي اؼبسؤولة عن منصبها، وذلك لعدة 

الصمود أماـ اؼبعوقات الثقافية اليت تعًتيها )دونية اؼبرأة(، أما  أسباب لعل من أنبها عدـ قدرهتا على
بالنسبة للذكور فقد عرب أكثرىم بعدـ احتمالية ترؾ اؼبسؤولة للمنصب الذي تشغلو، وذلك ألنو من 
الصعب اغبصوؿ على منصب كهذا يف وقتنا الراىن واحملافظة عليو أصعب، سواء من طرؼ الرجل أو 

 اؼبرأة.

نستنتج أف الفرضية اعبزئية الثالثة َف تتحقق وذلك ألف ذباىل اؼبسؤولة ال يشكل عائقا  فبا سبق   
أمامها لتبياف قدراهتا وفبارسة مهامها على أكمل وجو، ويرجع ىذا لطبيعة اؼبرأة )اؼبسؤولة( اليت تتحدى 

االكًتاث ورباوؿ جاىدة ربقيق مكانتها من خالؿ إقبازاهتا بغض النظر عن رأي من حوؽبا، وعدـ 
 لرّدات الفعل الذكورية أو األنثوية.
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  :كل ما سبق بأف الفرضية العامة َف تتحقق والذي كاف فحواىا: يؤدي  نستنتج منالنتيجة العامة
 عدـ تقبل اؼبرأة يف مراكز السلطة إُف خلق معوقات يف بيئة العمل. 

لى الرغم من أف نسبة اإلناث من أصل ثالثة فرضيات جزئية، فع وذلك بعدـ ربقق فرضيتُت جزئيتُت  
أعلى من نسبة الذكور يف اؼبؤسسة ؿبل الدراسة، وعلى الرغم من أف التشريع اعبزائري حاوؿ إزالة 
التفاوت بُت اعبنسُت، من خالؿ سن ؾبموعة من القوانُت )اغبق يف العمل، اؼبساواة يف األجر، اغبق يف 

اـ الكرامة، منع تشغيل اؼبرأة ليال، ضباية صحة اؼبرأة يف الًتقية والتكوين، احًتاـ السالمة اؼبهنية واحًت 
العمل، االستفادة من عطلة األمومة، فبارسة اغبق النقايب...(، كما وقعت اعبزائر على اتفاقيات 
ومعاىدات نصت يف ؾبملها على )القضاء على األدوار النمطية للجنسُت، القضاء على استغالؿ اؼبرأة، 

سياسية واؼبساواة يف التعليم...(. إاّل أف النسق الثقايف كاف اؼبوجو الرئيسي ألفعاؿ اؼبساواة يف اغبياة ال
اؼببحوثُت من كال اعبنسُت ذباه اؼبسؤولة )اؼبرأة يف مركز السلطة(، فًتسانة القوانُت على اؼبستويُت احمللي 

عي اعبمعي، والزاد والدوِف وقفت عاجزة أماـ اؼبوروث الثقايف الثقيل اؼبًتسب يف عمق مشاعر الالو 
اؼبعريف الباِف اؼبتواتر مثل: تفصيل بعض الفاعلُت االجتماعُت للنص الديٍت على مقاساهتم وذلك ألجل 
تربير أفعاؽبم وتشريع عاداهتم وتقاليدىم، فينجر اعبميع وراء ىذه اؼبمارسات باعتقاد منهم أهنا اؼبنهج 

، وهبذا الشكل تصبح األنثى جزء ال يتجزأ من ىذه اؼبنظومة، فتنتج وتعيد انتاج طبقتها الدونية  األقـو
اليت تنتمي إليها، ومع أنو يبكننا قراءة االحصائيات اليت تدؿ على اكتساح اؼبرأة ؾباؿ العمل خاصة 
الًتبوي والصحي إال أننا ال نستطيع أف نغفل عن فبارسات التهميش اؼبمنهج على اؼبستوى 

رفُت للمرأة )العاملة أو اؼبسؤولة بصفة خاصة(، لكن ىذه األخَتة اؼبيكروسوسيولوجي الصادر من كال الط
حاولت دبعية الزاد العلمي أف تشرعن مكانتها اليت وصلت إليها بكفاءهتا وصربىا، وأصبحت ال تباِف ؼبا 
ينطق بو ىؤالء اؼبعارضُت، ألف القانوف يؤيدىا، وقدراهتا ىي اليت أىلتها، وىم بدورىم )اؼبرؤوسُت 

، وحىت بعض احمليطُت( أدركوا، ولو بشكل قهري أف ىذه اؼبرأة تستحق أف يُبتثل ألوامرىا اؼبعارضُت
وتعليماهتا، وأف يُهتم بكل ما يصدر عنها، ألهنا أصبحت مهمة بدورىا، وأصبحت تدافع وبشدة عن 

 رأظباؽبا اؼبنتزع. 

أما بالنسبة للذين يعلنوف بغضهم لالستحقاؽ األنثوي َف يستطيعوا عرقلة مسارىا يف ؾباؿ العمل،     
فكاف تأثَتىم ضعيفا على أدائها، فاؼبرأة )اؼبسؤولة( َف تًتاجع دافعيتها لإلقباز، وبقيت سبارس وظائفها 

لتحفيز )اؼبادي واؼبعنوي( اإلدارية على أكمل وجو بل تعدت ذلك البتكار اعبديد )االبداع( ومنح ا
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ؼبرؤوسيها وقدرهتا على ربمل مسؤوليات مركزىا، كما أهنا سبّكنت من اؼبوازنة بُت األطراؼ )األسرة، 
اجملتمع احمليط كاألصدقاء واألقارب، العاملُت معها، اؼبسؤولُت األعلى منها...( وذلك حىت ال يبقى 

  النقصاف ظبة لصيقة هبا.  
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 االقتراحات والتوصيات

 
إف اغبيز الواقعي وبمل الكثَت من التعقيدات يف العالقة بُت النوعُت. لذلك ارتأينا القًتاح      

 التوصيات التالية:

  هبب علينا إعادة النظر جليا يف مفهـو )ربرير اؼبرأة(، فاإلسالـ حرر اؼبرأة من كل ما ىو ظاَف
اليت َف يعطها إياىا أي قانوف أو اتفاقية، وأمرىا بأف تصوف وجائر، وأعطاىا الكرامة واغبقوؽ 

نفسها وربافظ على ىذه الكرامة، أما اآلف يف عصر التقدـ إُف اػبلف ينبغي علينا أف كبرر اؼبرأة 
من ظلم العادات والتقاليد واألفكار البالية اؼبشوىة اليت ال عالقة ؽبا بالدين، فهي ؾبرد أعراؼ 

 معات اؼبتخلفة.اتّفقت عليها اجملت
  كما هبب أف ندرؾ أف التمييز القائم ضد اؼبرأة يف صبيع اجملاالت، ىو ال يظلم اؼبرأة وفقط بل

يتعدى ذلك ليشمل اعبنسُت, وىبلق تعقيدات يف اؼبمارسات واؼبعامالت بينهما، فبا يضفي 
 طابع الصراع بينهما، ال االختالؼ احملمود الذي يؤدي إُف التعاوف.

 اؼبرأة العاملة طاؼبا أهنا تعمل وؽبا وظيفة ؿبددة فالبد للمؤسسة من استغالؿ قدراهتا وطاقاهتا  إف
 مع توجيهها للمناسب من األعماؿ اليت تتوافق ومؤىالهتا العلمية واؼبهنية.

  توضيح أف قدرات الرجاؿ والنساء متكافئة. ولكنها ليست متطابقة وذلك يف حدود الفروؽ
. فمثال يبتاز الرجل عن اؼبرأة يف القدرة اغبسابية والقدرة اليدوية واؼبيكانيكية يف الفردية اؼبوجودة

 حُت يبتاز الكثَت من النساء على الرجاؿ يف القدرة اللغوية ويف الدقة والصرب.
  إف اؼبرأة ال ربتاج إُف قوانُت براقة توحي بأهنا ربميها من ظلم أو جور الّرجل. بل ربتاج وبشدة

عن كيفية استغالؿ طاقاهتا البيولوجية والعقلية اليت منحها ؽبا اهلل عز وجل، وضباية إُف توعية 
نفسها من كل أشكاؿ العنف اؼبوجو ضدىا، حىت من طرؼ بنات جنسها )وتلك أقوى 
درجات العنف(. أي أف ما صرح بو الواقع ليس الفقر باؼبواد القانونية الالزمة بل يف: "من 

 ق". "وكيفية التطبي –يطبق" 
  االخصائي االجتماعياغبرص على توفَت كما نتمٌت من اؼبسؤولُت واؼبشرعُت اعبزائريُت 

يف كل اؼبؤسسات، وخاصًة الًتبوية منها، وذلك بتخصيص برامج تكوينية على 
مستوى وزارة التعليم العاِف والبحث العلمي، ومن مث زبصيص مناصب عمل على 



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة
 

 242 

ت العمل. حيث ىو أىم من يبكنو مستوى الوظيف العمومي وغَته من قطاعا
 إعطاء حلوؿ أو اقًتاحات قريبة وبعيدة اؼبدى ؼبختلف قضايا اجملتمع اؼبعقدة.

  كما نتمٌت أف تكوف ىناؾ دراسات جادة حوؿ قضية اؼبرأة تعاًف فعال اؼبشاكل اليت
 . تعاين منها اؼبرأة )العنف، السرطاف، العنوسة، البطالة، الفقر، األمهات العازبات...(
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 ة: ـــمـــاتــخالــ

 منظِّم رباني  بنظام نصطدم فإننا احلياة ميادين شىت يف واألنثى الذكر بني املفاضلة حاولنا مهما    
 يؤدي الكل توازن، حالة يف وجعلها الطبيعة، يف املوجودات لكل واقعا االختالف من خلق للكون،
 على زوجها وتساعد أسرهتا وترعى وترضع تنجب أن املرأة من فجعل أدواهتا، الطبيعة منحتو اليت وظيفتو

 فبالتفاضل. للمرأة األول والسند ،(القوامة) التدبري على القائم الرجل من وجعل احلياة، مصاعب كل
 ال والرجل فاملرأة ،(امرأة امرأة،) أو( رجل رجل،) التوحد ضمن إال ميكن ال فهو والفوقية، الدونية تظهر
 حيمل كالمها أن كما امرأة، بدون ناقص والرجل رجل بدون ناقصة املرأة ألن بينهما، نفاضل أن ميكننا
 .       أنثويا وآخر ذكوريا جزء  

املرأة إىل مواقع السلطة وصنع القرار مل يعد مطلبا  من مطالب العدالة والدميقراطية األساسية  وصولف    
فحسب بل يعترب كذلك شرطا  ضروريا  ملراعاة مصاحل املرأة. فدون اشًتاك املرأة اشًتاكا  نشطا  وإدخال 

املساواة واملشاركة اليت منظورىا يف مجيع مستويات صنع القرار، ال ميكن حتقيق األىداف املتمثلة يف 
تتجاوب مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية واليت تشكل األساس املادي لتقدم اجملتمع، 
وكذلك من أجل حتديث وتطوير القوانني والتشريعات اليت حتكم وضع املرأة يف األسرة واجملتمع والعمل 

والعمل على التصديق على االتفاقيات الدولية  واليت تشكل عائقا  أمام تقدم املرأة ومحاية منجزاهتا
املتعلقة باملرأة وانعكاسها على القوانني احمللية، كاتفاقية إلغاء أشكال التمييز كافة ضد املرأة والدفاع عن 
القضايا األساسية اليت تعان منها اجلماىري الواسعة مثل البطالة والفقر ألن املرأة ىي املتأثرة األوىل هبذه 

  الت.املشك
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 أواًل: 

  ثانياً:

 ثالثاً: 

 رابعاً: 

  خامساً:

  ادساً:س

  سابعاً:

  ثامناً:
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 (.2013) مصر: دار ادلعرفة اجلامعية، 
 )ادلغرب: دار توبقاؿ للنشر، د.ت (. بن عبد العايل، تر: عبد السالـ الرمز والسلطة بورديو بيير، (3
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 (.2000العربية،
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1984.) 
؛ دمشق: دار الفكر، 1، إشراؼ: ندوة مالك بن نيب )طالقضايا الكربى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (38

1991.) 
 (.1994)بغداد: مطبعة دار الشؤوف الثقافية العامة،  األسرة مشروعاً تنموياً ، النوري قيس (39
؛ األردف: دار 1)ط البحث االجتماعي: األساليب.ادلناىج.االحصاءسالم سماح سالم،  (41

 .(2012الثقافة للنشر والتوزيع، 
، تر: زلمود زلمد حلمي، مخسوف عادلا اجتماعيا أساسيا: ادلنظروف ادلعاصروفسكوت جون،  (41

 (.2009؛ بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر، 01مراجعة: جبور مسعاف )ط
؛ مصر: 1)ط الفعالية اإلدارية يف ادلؤسسة: مدخل سوسيولوجي، بلقاسم، وآخرون سالطنية (42

 (.2013دار الفجر للنشر والتوزيع،
، تقدمي زلمد عاطف نظرية القوة: مقدمة يف علم االجتماع السياسي، سعد إسماعيل على (43

 (.2012غيث )مصر: دار ادلعرفة اجلامعية، 
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 (.2011؛ مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع،1)ط العربيةقضايا ادلرأة ، عبادة مديحة أحمد (44
)االسكندرية: مطابع روياؿ،  التنظيم: ادلفهـو والنظريات وادلبادئ، العبيدي قيس محمد (45

1997.) 
 )اجلزائر: دار احملمدية العامة، د. ت(.ادلؤسسة االقتصادية  ،عدون ناصر دادي (46
)اجلزائر: دار  ادلؤسسة االقتصادية: موقعها يف االقتصاد، وظائفها وتسيريىا ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (47

 (.1998احملمدية العامة، 
 (.1984)اجلزائر: ادلؤسسة الوطنية للكتاب،  مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية عوابدي عمار، (48
علم اجتماع التنظيم: من سوسيولوجية العمل إىل سوسيولوجية ، محمد المهديبن عيسى  (49

 (.2010؛ اجلزائر: د. ف، 01، )طادلؤسسة
)االسكندرية: دار  إدارة األعماؿ: مدخل الختاذ القرارات وبناء ادلهارات، العيد جالل ابراىيم (51

 (.2003اجلامعية اجلديدة، 
)األردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ومفاىيماإلدارة احلديثة: نظريات  العالق بشير، (51

2008.) 
)اجلزائر:  مدخل للسيربنطيقا االجتماعية: زلاولة التحكم بالسلوؾ االجتماعي ،عصار خير اهلل (52

 (.2002ديواف ادلطبوعات اجلامعية، 
؛ فلسطني: اجلامعة اإلسالمية، 1)ط اإلدارة: ادلفاىيم وادلمارساتالفرا ماجد محمد وآخرون،  (53

2002.) 
، تر: تيسري شيخ األرض )سوريا: منشورات علم االجتماع عند ماكس فيرب، فروند جوليان    (54

 (.1976وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 
دمشق: صفحات للدراسات  01)ط؛  ادلرأة وادلوروث يف رُلتمعات العيب صاحب الربيعي، (55

 (.2010والنشر 
؛ بريوت: مركز دراسات 1)ط النسوية العربية رؤية نقدية، رفيف رضا وآخرونصيداوي  (56

           (.2012الوحدة العربية،
)اجلزائر: ديواف ادلطبوعات  دليل مصطلحات علم االجتماع التنظيم والعمل، قاسيمي ناصر (57

 (.2011اجلامعية، 
؛ 2)ط التقليدية وااللكرتونيةالبحث العلمي واستخداـ مصادر ادلعلومات قندلجي عامر،  (58

 (.2007األردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
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بريوت: دار ادلدار ؛ 1ط) جندرية دراسةختالؼ يف الثقافة العربية اإلسالمية: اإل، قرامي آمال (59
  (.2007اإلسالمي، 

 (.2010)اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية،  اإلدارة اجلزائرية، قرفي عبد الحميد (61
 .(2002)مصر: دار ادلعرفة اجلامعية،  تطور الفكر االجتماعيعبد الرحمن عبد اهلل ،  (61
األزمة اجلزائرية: اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،وآخرون، الرياش سليمان (62

 (.1999؛ بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2)ط والثقافية
؛ عماف: دار الفكر للنشر والتوزيع، 1)ط اإلساءة واجلندر، أبو الريش حسين، وآخرون (63

2006.) 
-علم االجتماع -العالقات اإلنسانية يف رلاالت: علم النفس ،رشوان حسين عبد الحميد (64

 (. 1997)مصر: ادلكتب اجلامعي احلديث،  علم اإلدارة
)اجلزائر: دار   ادلدخل إىل العلـو اإلدارية: أسس ومبادئ علم اإلدارة العامة، شحماط محمود (65

 (.2010العلـو للنشر والتوزيع، 
؛ عماف: دار ادليسرة 1)ط نظرية ادلنظمة ،الشماع خليل محمد حسن، وخضر كاظم حمود (66

 (.2000للنشر والتوزيع،
)مصر: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  كتب غريت الفكر االنساين،  الشنواني أحمد محمد (67

 .8(، ج1998
 التنظيم واإلدارة يف قطاع األعماؿ: مدخل ادلسؤوليات االجتماعية الشنواني صالح، (68

 (.1999)االسكندرية: مركز االسكندرية للكتاب، 
اجلامعية،  )االسكندرية: الدار ة األعماؿأساسيات التنظيم وإدار شريف على، ومنال الكردي،  (69

2003.)  
)مصر: ادلكتبة ادلصرية للطبع والنشر  الظاىرية العربية والعلـو االجتماعيةشتا السيد علي،  (71

 .2(، ج2004والتوزيع،
 ،ادلرأة العاملة يف تشريع العمل اجلزائري: بني ادلساواة واحلماية القانونية تاج اهلل عطاء اهلل، (71

 (.2006ديواف ادلطبوعات اجلامعية، )اجلزائر: 
)لبناف: دار  ادلرأة بني الزواج والطالؽ يف اجملتمع العريب واالسالمي، خير الزراد فيصل محمد (72

 (.2010الكتاب العريب،
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)لبناف: دار النهضة  التفكري االجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية االجتماعية الخشاب أحمد، (73
 .(1981العربية، 

؛ القاىرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، 1، )طعلم االجتماع السياسي، أبو الغاز ابراىيم  (74
1979 .) 

 (.2012)اجلزائر: دار اخللدونية للنشر والتوزيع،  مدخل إىل التسيري، غول فرحات (75
؛ بريوت، دار 3)ط قضايا ادلرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ،الغزاوي محمد (76

 .(1991الشروؽ،
الـقـوامـيـس والـمـعـاجـم والـمـوسـوعــات 

، تر: موسوعة النظرية الثقافية: ادلفاىيم وادلصطلحات األساسية، أندرو إدجار، وبيتر سيدجويك (1
 (.2009لقومي للرتمجة، ، مصر: ادلركز ا1ىناء اجلوىري، مراجعة: زلمد اجلوىري، )ط

 (.2008؛ بريوت: الكتبة الشرقية، 43)ط ،دار المشرق إشراؼ:، ادلنجد يف اللغة واإلعالـ (2
، تر: خليل أمحد خليل، إشراؼ: أمحد عويدات 1، مجموسوعة الالند الفلسفية، الالند أندريو (3

 (.2001؛ بريوت: منشورات عويدات،2)ط
)اجلزائر: دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع،  موسوعة علم االجتماعلبصر عبد المجيد،  (4

2010.) 
؛ مصر: 2، تر: زلمد اجلوىري وآخروف )ط1، مجموسوعة علم االجتماع ،مارشال جوردون (5

 (.2008اجمللس األعلى لثقافة، 
؛ مؤسسة أعماؿ ادلوسوعة للنشر والتوزيع، 2)ط ادلوسوعة العربية العادلية، مجموعة خبراء (6

 .13(، ج 1999
 (.1999؛ لبناف: دار احياء الرتاث العريب، 3)ط 6، ـلساف العرب، المنظورابن  (7
، تر: زلمد موسوعة علم االنساف: ادلفاىيم وادلصطلحات األنثروبولوجية، سيمور سميث شارلوت (8

 (.2009؛ مصر: ادلركز القومي للرتمجة، 2اجلوىري وآخروف )ط
 .1(، ج1982لبناين، )بريوت: دار الكتاب ال ادلعجم الفلسفي، صليبا جميل  (9

 .2(، ج1982)بريوت، باريس: دار الكتاب اللبناين،  ادلعجم الفلسفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،   (11
، تر: مصطفى خلف عبد اجلواد، مراجعة: زلمد موسوعة النظرية االجتماعية، ريتزر جورج (11

 (.2006ثقافة ادلشروع القومي للرتمجة  ؛ مصر: اجمللس األعلى لل1اجلوىري وآخروف )ط
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اجلزائر:  01، تر: الزىرة إبراىيم )ط؛ معجم بورديو ،شوفالييو ستيفان، وكريستيان شوفيري (12
 (.2013الشركة اجلزائرية السورية للنشر والتوزيع، 

الــمـجــالت والــدوريــات  

ىل العمل ادلأجور ىو اإلجابة )الوحيدة(؟ الليربالية اجلديدة، رفاه ادلرأة » ، أولمستد جينيفر (1
 (.2010؛ مؤسسة ادلرأة والذاكرة، 1)ط 1، عترمجات نسوية، «العربية، والعقد االجتماعي

 .  34-33، ع الفكر العريب ،»الفلسفة وماىية السلطة «، الزايد محمد (2
العربية للعلـو ، «دراسة ميدانية :حتليل تأثري القيادة يف تنمية العاملني «زايد عادل محمد،  (3

 .(1999)مايو، 6 ، مج2، ع اإلدارية
  23مج، 01ع، ، أحباث الريموؾ: سلسلة العلـو اإلنسانية واالجتماعيةجامعة اليرموك (4
(2007.) 
، ترمجات نسوية، «ىل التمييز بني اجلنسني يفسر نزعة السلطوية العربية؟» ، النجور فيكي  (5

 (.2010؛ مؤسسة ادلرأة والذاكرة، 1، )ط1ع
ع  إضافات،، »ازدواجية الشخصية العراقية رؤية نقدية يف فكر الوردي «مازن مرسول محمد،  (6

17/18 (2012.) 
، «حنو مساواة النوع االجتماعي» ، شرق األوسط وشمال إفريقيا(معهد الشؤون الثقافية )ال (7

 (.2002، )ربيع 17، ع رؤية
 -33ع  ،الفكر العريب، »اجملتمع والسلطة: إشكالية االستمرار والوحدة «السيد رضوان،  (8

34.  
 .(2013) 1، مج206ع ، األستاذ، »السلطة عند ماكس فيبر «عوض حنان علي،  (9

 . 34 -33، ع الفكر العريب ،»ما ىي السلطة «، أبو عز الدين فريدة (11
العلم االجتماعي ضدًا على الكاسيت ادلعريف من التناص االجتماعي » ، العطري عبد الرحيم (11

 (.2012) 17/18، ع إضافات، «إىل التداخل التخصصي
، »ادلرأة والشأف العاـ مالحظات أولية حوؿ ادلرأة األردنية وبناء الشخصية «، العتوم ميسون (12

 (. 2012) 19، ع إضافات
 (.1999، )19، عألف ،»المرأة والذاكرة: مقابلة«، الصدة ىدى (13
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تقومي األداء الوظيفي: دراسة مقارنة للنماذج والتقارير ادلستخدمة يف  «، الصواف محمد ماىر (14
 .معهد اإلدارة العامة، »ادلملكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية

ثقافة اجلودة يف الفكر اإلداري الرتبوي الياباين،  «، محمد ناسالشافعي أحمد، والسيد  (15
 .( 2000 ، )فرباير2 ، مج1، ع الرتبية، »وامكانية االستفادة منها يف مصر

ادلرأة الفلسطينية يف األحزاب السياسية بني احلضور ونسـرين عـواد، ، الشـافعي كمـال (16
 .2009. أيار والغياب

، )صنعاء، 12، عشؤوف العصر، «ادلرأة يف زمن العودلة» ، الشميري سمير عبد الرحمن (17
7/2003.) 

الــــــــــــــــــرســــــــــــائـــــــــــل الــــــــــــعــــــلــــــــــــمــــــــيـــــــــــــة  

)رسالة  "لدى الزوجة العاملة النفسي الضغط و األدوار صراع بني "لعالقة عائشة، بوبكر (1
 .(2007، جامعة منتوري،  ماجستري

أوت  20"السلطة والرضا الوظيفي" )رسالة ماجستري، جػػامعػة ، مزيوة بالقاسم (2
 (.2009سكيػكػدة، 1955

، "إشكالية األنطولوجيا والقيمة يف الفلسفة الغربية ادلعاصرة نيتشو منوذجًا " )رسالة قادم معمر (3
 (.2013ماجيستري، جامعة السانيا وىرف، 

"معوقات ممارسة ادلرأة للسلوؾ القيادي يف مؤسسات التعليم العايل  الرقب مؤمنة صالح،  (4
 (.2009مبحافظات غزة وسبل التغلب عليها" )اجلامعة اإلسالمية غزة فلسطني، 

، "القيادة النسوية وعالقتها بأداء العاملني يف ادلؤسسة" )رسالة ماجيستري: جامعة تواتيت نسرين (5
 (.2014احلاج خلضر باتنة، 
األوراق المقدمة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية  

. ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ادلؤدتر السنوي العاـ ادلرأة وأمناط القيادة اإلدارية، أحمد علي ابتهاج .1
 16-13الرابع يف اإلدارة، القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية ادلؤسسات يف الوطن العريب، )سوريا: 

 https://www.google.dz/url?sa (،2003أكتوبر
، التجػارب واإلشكالياتختصيػص حػ. أبــو أصبــــع بلقيـــــس .2 . 1.طصص للنسػػاء )الكوتا(: ادلفهػػـو

إشكاليات وحلوؿ. منتدى  –ادللتقى الدميقراطي الثاين والثالث النسػػػاء والسيػاسػػة  رؤى دينية 
 www.safyemen.org صنعاء –ـ 2004سبتمرب  14الشقائق العريب حلقوؽ اإلنساف
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، حبث مقدـ إىل: ادلؤدتر ية يف اإلدارة وسبل النهوض هباواقع ادلرأة العرب. كعكي سهام محمد صالح .3
 8-6العريب الثاين يف اإلدارة: القيادة اإلبداعية يف مواجهة التحديات ادلعاصرة لإلدارة العربية، 

 ـ، القاىرة.2001نوفمرب
لعراؽ أمناط العنف ادلوجو حنو ادلرأة العراقية بعد االحتالؿ االمريكي ل. عبد العاني ليث محمد عياش .4

دراسة منشورة مبؤدتر كلية . 2010-2009جامعة بغداد.. وفق تنميط منظمة الصحة العادلية للعنف
  األردف.-اربد -جامعة الريموؾ 2010نيساف  22-20الرتبية الثامن 

ادلؤدتر السنوي العاـ . ادلنظمة العربية لتنمية االدارية. ادلرأة وأمناط القيادة اإلدارية. علي ابتهاج أحمد .5
 16 -13القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية ادلؤسسات يف الوطن العريب. سوريا. الرابع يف اإلدارة.  

 .2003أكتوبر
، ورقة مقدمة يف مؤدتر دور ادلرأة ادلسلمة ادلعاصرة من احلاضر إىل ادلستقبل، صالح عبد المتعال .6

متباينة" ادلنعقد بدار الضيافة، جامعة عني مشس "ادلرأة يف رلتمعاتنا على ساحة أطر حضارية 
 ، مركز الدراسات ادلعرفية.2006نوفمرب 16إىل14من

ادلرأة وادلشاركة السياسية والدميقراطية: دراسة يف الفقو والفكر . القره داغي علي محيى الدين .7
شرة للمجلس . اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث، حبث مقدـ للدورة السادسة عالسياسي اإلسالمي

 ـ 2006ىػ / يوليو  1427اسطنبوؿ مجادى األخرة  –
، حبث مقدـ إىل : ادلؤدتر ادلرأة والتعليم العايل والتغري االجتماعيالشميري سمير عبد الرحمن ،  .8

/ يونيو/ 1 -/ مايو 30صنعاء ) -الرتبوي العلمي األوؿ الذي نظمتو  جامعة ادللكة أروى 
2000.) 

 النوع لقضايا دراسة للمرأة واالجتماعي الفسيولوجي التباين بني العالقة اجلوىري، زلمد أمرية .9
 .االجتماعي

http://www.epistemeg.com/pix/pdf_180.pdf 
 

 معية البصريةوالمواد الس ةاإللكترونيالمواد  

، تر: ناتايل سليماف )لبناف: ادراج النوع االجتماعي يف منظمتك غري احلكومية، واسينار نيكوليان  -1
 (.2007وطين للشؤوف الدولية، ادلعهد الدميقراطي ال
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، وزارة االقتصاد وادلالية، تقرير حوؿ ميزانية النوع االجتماعي، مشروع قانوف المملكة المغربية  -2
 ، 05/12/2015. 2012ادلالية لسنة 

http://www.abhatoo.net.ma/content/download 
، العامة وحقوؽ االنسافموازنة النوع االجتماعي يف مصر، مرصد ادلوازنة ، الراوي حلمي  -3

 .2009طبعة
، معرفة مركز االعالـ والتوثيق حلقوؽ الطفل وادلرأةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   -4

 .(2009)اجلزائر،  حقوؽ النساء واألطفاؿ يف اجلزائر
)قطر:  معوقات تويل ادلرأة ادلناصب القيادية يف اجملتمع القطري، المجلس األعلى لشؤون األسرة  -5

2007.) 
منهجية تقييم اجلندر لإلنرتنت وتكنولوجيات ادلعلومات  (،APCرابطة االتصاالت المتقدمة )  -6

 (.WWW.apcwomen.org ،2005) واإلتصاالت
مفهـو النوع  صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، المكتب اإلقليمي للدول العربية،  -7

 (. 2001، 01، الوحدة 4، )طاالجتماعي
تقرير التنمية اإلنسانية المكتب اإلقليمي للدول العربية،  -مج األمم المتحدة اإلنمائي  برنا  -8

 (.2009)العربية للعاـ 
 .(2010) النشرة اإلحصائيةمنظمة العمل العربية،   -9

نشرة إحصاءات التشغيل والشباب واذلجرة والتنمية البشرية يف البلداف منظمة العمل العربية،  -11
 (. 2006)العربية 

إحصاءات العمل يف البلداف العربية الكتاب الدوري إلحصاءات  منظمة العمل العربية،  -11
 (.2009) 8، عالعمل

 ،منهجية تقييم ادلعرفة، البنك الدولي  -12
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPR
OGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0,,menuPK:1414738~pageP

K:64168427~piPK:64168435~theSitePK:1414721,00.html.? 
 ،مؤشرات التنمية يف العامل البنك الدولي، -13
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATI
STICS/0,,contentMDK:21725423~pagePK:64133150~piPK:641

33175~theSitePK:239419,00.html 
 .تقرير تنمية القوى البشرية يف الوطن العرىب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 )الدمنارؾ: األكادميية العربية ادلفتوحة(، اإلدارة العامة، األتاسي محمد نشوان -14
03/12/2015 ، 

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library 

 ،2014/10/25، النوع االجتماعي بادوي مصطفى، -15
http://afaksocio.ahlamontada.com/t224-topic#700 

/ 12/ 10، "كيف تنجز مذكرة خترج يف علـو اإلعالـ واالتصاؿ؟"، )ندوة، جامعة باتنة -16
2012 ،)2015/11/29:  ، 

http://badislounis.blogspot.com/2012/12/blog-post_11.html 
 ،وضع الذكورة واألنوثة "ثقافة مضادة للطبيعة" بروقي وسيلة، -17

http://afaksocio.ahlamontada.com/t118-topic#305    
)فلسطني: مركز نوف للدراسات القرآنية( ]مقاؿ[،  النوع االجتماعي، جرار بسام -18

02/12/2010 ، 
http://www.islamnoon.com/Motafrkat/gender.htm 

 ، 09/12/2010، )فلسطني: مركز نوف للدراسات القرآنية( ]زُلاضرة[،اجلندر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -19
https://www.youtube.com/watch?v=NeBy4cx3R4s 

،)بريوت: دار ادلعرفة، د. ت(، فقات ادلوا ،اللخمي الغرناطي إبراىيم بن موسى )الشاطبي( -21
 ، عن موقع:2015/09/03،. 1ج

[http://islamhouse.com/ar/books/280397]/ 

،)ادلنتدى العريب إلدارة ادلوارد البشرية(،  التمكني: مفهـو إداري معاصر. ملحم يحيى -21
2015/12/09 ، 

http://www.hrdiscussion.com/downloadfile/5824 

http://www.hrdiscussion.com/downloadfile/5824
http://www.hrdiscussion.com/downloadfile/5824
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)اجلزائر:  زلاضرات مقياس ادلؤسسات السياسية و االدارية يف اجلزائر ،منتديات ستار الجيريا -22
 (،]مقاؿ[ 18/10/2010جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس، 

http://www.staralgeria.net   
، ]قرص : ادلساواة بني الذكور واإلناث 1/2ادلرأة يف اإلسالـ  ،النابلسي محمد راتب -23

 ( 1995/ 09/ 08مضغوط[ خطبة مجعة )
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3FE6D7FF-9C36-46B8-
B5A2-65EBFCC393D7.htm 

 ./http://www.cedaw2015.org، السيداو اتفاقية  -24
 (.1995)معهد الفكر العادلي،  ادلرأة والعمل السياسي عزت ىبة رؤوف، -25
 ،2014/03/09، ادلرأة بني السيكولوجيا واجملتمع، رضوان سامر جميل -26

 http://www.nesasy.org/-psyche-285/8459-6680 
 (، ]برنامج مسموع[.  02/09/2015)الكتاب فكرة : سيكولوجيا اجلماىري غوستاف لوبون، -27

https://www.youtube.com/watch?v=ypZXwsnUSzM 
(، ]برنامج مسموع 02/08/2015) سيكولوجيا اجلماىري، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -28

 الكتاب فكرة[،  
https://www.youtube.com/watch?v=ypZXwsnUSzM 

  
الــكـُـتُـــب  بـــالـلـغــة  األجـــنـبــيـــة  

1) Bernoux. P et al, Les nouvelles approches Sociologique 
des organisations, (paris Ed seuil, 1996). 
2) Lafaye. C, La sociologie des Organisations, (Paris : Ed 
Nathan, 1996) 

3) Ronnie Heisenberg , Kate Kelly, Organise Your self, 
U.K, Judy Piatkus Limited,1997, 

4) Brooks Donna and Lynn Brooks, Seven Secrets of 
Successful Women,U.S.A,McGraw-Hill,1997 

https://www.youtube.com/watch?v=ypZXwsnUSzM
https://www.youtube.com/watch?v=ypZXwsnUSzM
https://www.youtube.com/watch?v=ypZXwsnUSzM
https://www.youtube.com/watch?v=ypZXwsnUSzM
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5) Code du travail, Berti édition, huitième édition, 2014. 
6) Grawitz Madeleine, Méthodes des sciences sociales, 

huitième édition, Paris, Ed, Dalloz, 1990 
7) Christine, Guionnet, Éric neveu, Féminins Masculin. 

Sociologie de Genre, Armand Colin, Paris,2004 
Dictionnaire 

8) Dictionnaire Hachette, (Edition Hachette 1991). 
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 معهد بيانات وقواعد الدولية العمل مبنظمة اخلاصة البيانات قاعدة يف العمل لسوق األساسية ادلصدر: ادلؤشرات
 اليونسكو. لدى اإلحصاءات

: ازدياد معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة في جميع البلدان العربية في السنوات العشرين 6 -2 الرسم
 .الفائتة
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 مالحظة: الدوائر تشري إىل ادلتوسط اإلقليمي.

 .الدولية العمل منظمة عن الصادرة العمل لسوق األساسية ادلصدر: ادلؤشرات

 االجتماعي: والنوع العمر حيث من البطالة تعقيد أبعاد : 11 -2 الرسم

على الرغم من جتاوز معدل البطالة لدي اإلناث مثيلو لدى الذكور، إال أن الشباب العاطل عن العمل �� �
 يتخطى عدد الشابات العاطالت عن العمل.
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على  (64 -15)نسبة التغّير في المعدل اإلجمالي لمشاركة القوى العاملة 

  1990 - 2010 أساس النوع االجتماعي،

 المجموع اإلناث الذكور



 
 

 الدولية العمل منظمة الدولية، العمل مبنظمة اخلاصة البيانات قاعدة يف العمل لسوق األساسية ادلصادر: ادلؤشرات
 .( 2012 ب، 2011 )
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 شرق آسيا

 شمال أفريقيا

 الشرق األوسط

 غرب آسيا

 العالم

 أفريقيا جنوب الصحرء

 أمريكا الالتينية والكاريبي

شابة عاطلة  100لكل ( 24 - 15 )عدد الشباب العاطلين عن العمل 
 .2009عن العمل 



 العاملة والقوى السكان :1 أ الجدول

 

 انشثاب انـكـــانس اوــــانع 
 ةـــهــامـــــعـــــوى انــــــانق

دل اإلجماني نهمشاركة ـانمع

 %في انقوى انعامهة 

 المجموع أنثى ذكر %اإلناث %الذكور المجموع

 4813 6، 53 714، 6018 61084 81456 591،03 9007 انعزاق

 4715 9515 5517 95 55 1795، 15،6، 5،،81 90،0 اآلردن

 4514 ،9،1 8817 ،931 5417 1996، ،55 51537 9005 نثىان

 45 5، 5،15 416، 6319 31449 419،6 901،93 9007 سوريا

 ،4،1 415، 8816 715، 6015 758 675 41،07 90،0 فهسطيه

 4415 9015 86 9917 ،551 31854 31586 951،34 90،0 انيمه

انشزق 

 األوسط
 4415 613، 5014 9016 5719 951985 ،6175، 671583 األخيرة

 43 315، ،541 817، ،651 ،،016، 51553 531756 90،0 انجزائز

 3،13 9519 56 50 5817 981،6 51539، 561596 90،0 مصز

 3916 9415 5617 9913 5513 91587 1944، 81985 9007 نيثيا

 4718 9317 5415 95 55 1366،، ،8159 5،1674 90،0 انمغزب

 46 95 55 9413 5419 51567 31377 961883 9007 انسودان

 4817 9416 8713 9816 5519 51587 177، ،0135، 90،0 تووس

شمال 

 أفزيقيا
 47 95 4515 9418 5158 891،05 401969 791037، األخيرة

 ادلصادر: منظمة العمل العربية إستنادا إىل التقديرات الرمسية والعادلية.
 اجلزائر ادلكتب الوطين لإلحصاء، بوابة رئيس الوزراء.

 : القوى العاملة الشابة ومعدل المشاركة في القوى العاملة2الجدول أ 
�

ر
زائ

ج
ال

 

 امــــالع
 ةـــلــامـــــعـــــوى الــــــالق

في  لمشاركةا دل ـمع
 %القوى العاملة 

معدل المشاركة في القوى 
 العاملة باستثناء التالميذ

 المجموع اإلناث الذكور المجموع ثاناإل روذكال %اإلناث %الذكور المجموع

90،0 91،37 6418 ،314 4616 719 9719 8813 ،416 4519 

 .إىل التقديرات الرمسية والعادلية ادلصادر: منظمة العمل العربية إستنادا
 اجلزائر ادلكتب الوطين لإلحصاء، بوابة رئيس الوزراء.

 
 



 االجتماعي النوع بحسب التعطل ومعدل المتعطل والشباب التالميذ : عدد 3 أ الجدول

ئز
زا

ج
ان

 

 اوــــانع
  24 – 15انتالميذ 

غيز موجوديه في انمدرسة 

 وفي انقوى انعامهة

تعطم انشثاب  معدل

 (%تاستثىاء انتالميذ )

 المجموع اإلناث الذكور المجموع ثاناإل روذكال المجموع %اإلناث %الذكور

90،0 776 ،1569 9156، 79، ،1799 91645 9418 3916 5613 

 

 ادلصادر: منظمة العمل العربية إستنادا إىل التقديرات الرمسية والعادلية.
 الوطين لإلحصاء، بوابة رئيس الوزراء. اجلزائر ادلكتب

 2010 - 1990: السكان بحسب البلدان واألقاليم الفرعية،  7الجدول أ 
 1990 2010 

 اجملموع البلد
سن عمل 

(15- 
24) 

 الراشدون الشباب

الذكور 
طالب 
التعليم 
الثانوي 
 والعايل

اإلناث 
طالب 
التعليم 
الثانوي 
 والعايل

 الراشدون الشباب سن العمل اجملموع

الذكور 
طالب 
التعليم 
الثانوي 
 والعايل

اإلناث 
طالب التعليم 

الثانوي 
 والعايل

 2،931 2،799 18،583 7،292 24،246 35،469 1،086 1،375 9،23 5،159 13،481 25،298 اجلزائر
 56 60 821 188 983 1،262 27 50 251 81 321 493 البحرين
 2،002 2،114 39،531 16،009 51،46 81،121 2،609 3،527 22،785 10،757 31،416 56،843 مصر
 1،056 1،467 11،799 6،205 16،968 31،673 521 856 5،68 3،652 8،661 17،375 العراق
 485 483 2،533 1،332 3،623 6،186 235 254 1،083 739 1،701 3،415 األردن
 175 158 1،584 423 1،938 2،737 145 279 954 391 1،313 2،089 الكويت
 308 278 2،421 758 2،871 4،227 187 184 1،282 601 1،73 2،946 لبنان
 351 1،159 3،298 1،124 4،148 6،356 84 98 1،533 916 2،338 4،334 ليبيا

 1،186 1،407 16،734 6،268 21،247 31،951 586 865 9،929 5،008 13،991 24،781 ادلغرب
 821 741 6،029 1،994 7،293 10،482 270 363 3،44 1،645 4،709 8،215 تونس

ادلصدر: شعبة السكان لدى األمم ادلتحدة: قواعد البيانات اخلاصة مبعهد اإلحصاء يف اليونسكو آفاق 
 السكان العادلية، اليونسكو.

 : تركيبة السكان في الدول العربية8الجدول أ 
 الدول العربية الفئة

 %المساهمة  %التغير 90،0 ،77، 

     السكان

 615 9015 361345 461834 4، -0الذكور 

 515 718، 331745 481555 4، -0اإلناث 

     التالميذ



 3 5813، 01979، ،4153 +3،الذكور 

 316 53314 61655 1747، +3،اإلناث 

     استخدام الشباب

 ،51 5713 91645، 719،0 الذكور

 016 5519 513،6 91383 اإلناث

     بطالة الشباب

 013 9419 51933 ،9189 الذكور

 013 4515 91056 1430، اإلناث

     استخدام الراشدين

 95 ،671 ،85176 531745 الذكور

 6 ،981، 510،3، 51398 اإلناث

     بطالة الراشدين

 ،1، 8018 515،9 91089 الذكور

 ، 615،، 91935 1059، اإلناث

     السكان التعطلون

الذكور)ما عدى  3-94،
 التالميذ(

71904 ،31،55 8417 3 

اإلناث )ما عدى  3-94،
 التالميذ(

431060 871797 331، 9، 

 ،91 0813، 41595 91967 + الذكور 83

 917 7،15 51985 51577 + اإلناث 83

 00، 3916 54510،4 9941390 المجموع



ادلصدر: ادلؤشرات الرئيسية دلنظمة العمل الدولية يف قاعدة البيانات اخلاصة بسوق العمل، معهد قاعدة 
 البيانات اإلصائية يف اليونيسكو.

 2010: معدل البطالة بحسب البلدان والنوع االجتماعي، 11الجدول أ 
 

 

 البطالة في صفوف الشباب دل ـمع معدل البطالة اإلجمالي

 المجموع ثاناإل روذكال %اإلناث %الذكور المجموع

 54 6، 9013 9015 718 14،، الجزائر

 المتوسط اإلقليمي

 5015 90 95 318، 615 ،01، شمال أفريقيا

 4419 9316 ،971 9،14 916، 414، الشرق األوسط

 شمال أفريقيا

 %المساهمة  %التغير 90،0 ،77، 

     السكان

 4 6 551508 5،1505 4، -0الذكور 

 518 5 591986 501،50 4، -0اإلناث 

     التالميذ

 515 54 31905 91774 +3،الذكور 

 417 904 41554 1494، +3،اإلناث 

     استخدام الشباب

 513 53 61035 31750 الذكور
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 :)%( االتجاه العام لنسبة مشاركة المرأة في قوة العمل
 معدل التغير ما بين

 ،780 -9000 
2000 1990 1980 1970 1960  

 الجزائر 16.9 17.6 19.1 20.1 31.2 85

 البحرين 0 4.1 17.1 29.8 34.1 735

 مصر 25.9 27.4 29.3 32 37.1 43

 ايران 19.8 19.8 20.6 22.2 30.0 52

 األردن 16.5 16.3 16.2 15.1 19.4 19

 الكويت 13.8 14.8 14.7 17.8 27.8 102

 2(.2003)  -المصدر: البنك الدولي 
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 الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 خيضر بسكرة جامعة محمد

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم علم االجتماع

 فرع علم االجتماع إدارة وعمل

 استمارة البحث حول: 

 

 

 

 الطالبة/                                      

 مشروم صباح                                                

يف إطار إعداد حبث علمي نرجو منكم اإلجابة على ىذه األسئلة وذلك بقراءهتا وفهمها جيداً مث   

   كرم مسامهتكم.  اإلجابة بصراحة وصدق  شاكرين

 مالحظة: 

نعلمكم أن ىذه ادلعلومات ستبقى سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي مع كامل االحرتام  

 والتقدير.
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