


 

 

  التقديرو  الشكر
  

 ٔارزاقه اليت ال تنضب وال تنقطع ٔاتقدم بأرىق عبارات الشكرو الشكر  عىل نعمه و امحلد  

املساعدة خبصوص هذا العمل العلمي املتواضع , بدءا و العرفان ٔالولئك اذلين مل يبخلوا يف تقدمي يد العون و 

ساعديت يف مجع املادة م و صاحبة الفضل يف توجهيـي و من ٔاسـتاذيت الفاضةل "مناد مسرية " عىل هذه ادلراسة 

   ابديس ٕابن  ٕاىل لك ٔاساتذة جامعة عبد امحليدالبحثية ,جزاها هللا لك خري دون ٔان ٔانىس شكري 

عىل و العرفان ٕاىل املبحواثت  النساء املقاوالت عىل حسن إالسـتقبال و ال ٔانىس ٔان ٔاتقدم جبزيل الشكر و

  مساعدهتم يل ٔاثناء الرتبص

  . العرفان ٕاىل لك ٔاعضاء اللجنة املناقشة , اذلين ساأنل رشف مناقشـهتم دلراسـيت هذه و كام ٔاتقدم ابلشكر 

  . مل يبخل عليا ٕالمتام هذه ادلراسةوالتقدير ٕاىل لك من مد يل يد العون و مع ٔامسى عبارات الشكر 

  

 

  ةرويد

  

  



 

 

  هداء اإل 

نطقت امسها ٕاىل من  سهرت الليايل ؤاانرت يل و ٔاهدي مثرة هجدي ٕايل منبع العطف واحلنان ٕاىل ٔاول من ابتسمت لها  

  ٔايم الغالية حفظها هللاحبيبيت    دريب بدعواهتا
ٕاىل من غرس أالمل يف   قليب و عيوين , طريقالٕاىل من ٔامحل امسه ابفتخار ٕاىل من حصد أالشواك عن دريب لميهد يل  

 يب العزيز ٔاطال هللا يف معره.قليب أ 

ٕاىل من علمين ٔاجبدية احلروف ؤاان    ، كام ٔاهدي معيل هذا ٕاىل من اكن سـند ودمع يل يف لك صغرية وكبرية يف حيايت

 الوقار خايل خليفة منصور حفظه هللاو من لكهّل هللا الهيبة    ،  صغرية

املواقف ومن اكن هل فضل كبري يف معيل  و قويت يف الصعاب ٕاىل رجل الهيبة  و سـندي ،  أالفاكر النريةو ٕاىل صاحب المتزي  

  هذا خايل خليفة احلاج مرشي حفظه هللا

  صاحب الكرم و اجلود خايل خليفة عابد ٕاىل منبت اخلري صاحب القلب أالبيض  

 و حبيبيت   ٔايم الثانيةاليت التفهيا اللكامت والشكر  ٔاهدي هجدي هذا ٕاىل الغالية احلنونة املدبرة ذات القلب الصايف  

  ٔاسأل هللا ٔان حيفظها  ويطيل يف معرها  "مامي"  الغاليةجديت  

  هللا علهيا  "ميا "رمحة  ٕاىل رمز احلنان ذات القلب النيري ٕاىل اليد الطاهرة  وردة املزنل الكبري جديت الغالية

 لكثوم زوجة خايل   حبيبيت   ٕاىل صاحبة السرية العطرة ومتزي ابلوفاء والعطاء من اكنت معي عىل طريق النجاح واخلري

زوجة خايل   ٔاحبيت    الصايف ٕاىل من معهم سعدت وبرفقهتم يف دروب احلياة احللوة واحلزينة التقيت  قلب  ٕاىل ينابيع ال

  تواتية  و زوجة خايل  ،ليىل

  خاليت مرشية  حبيبيت ٕاىل من ٔارى التفاؤل بعينهيا و السعادة يف حضكهتا ٕاىل شعةل اذلاكء والنور  مشعة متقدة تنري حيايت  

ٔاسأل هللا ٔان حيفظهم من  ،  عبد النور  ، الرقيقة والنفوس الربيئة ٕاىل رايحني حيايت ٕاخويت حسنيٕاىل القلوب الطاهرة  

وجوه  ٕاىل  .   الصادقة ٔاخيت كوثرالنوايو ة دريب صاحبة القلب الطيب  رفيقو ٕاىل تؤام رويح  .  يدمي علهيم الصحة  و رش  لك  

عبد  ، محمد أالمني  ،  ٔامري  ،  عبد املاكل    ،  محمد رشيف  مشس ادلين  ،  عدالنيل  ٕاخواو ليت السعادة ٔابناء خاو الرباءة  

  صارة و ريتاج صفية , ,  هاجر    نور الهدى ,مرمي,،منصورية،  انرميان،  زهرة  ، زهور  ،  عبد الرزاق،  عبد هللا  ،  الرمحن

  ٕاىل من عرفت كيف ٔاجدمه وعلموين ٔان ال ٔاضيعهم صديقايت  ٕاىل أالخوات اللوايت مل تدلهن ٔايم  
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  :  الملخص

قسمت و  ، ٕاشكالية القيادة في والية مستغانمو تهدف هذه الدراسة إلى بيان المرأة المقاولة      

ولتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام ، ميدانيةو هذه المذكرة إلى أربعة فصول منهجية ونظرية 

ٕاعتمدت مجموعة من المقابالت نصف  و منهج دراسة الحالة لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة 

وقد توصلنا من خالل  ، الوثائق الرسميةو الموجهة كأداة رئيسية لهذه الدراسة وكذا المالحظة 

  : دراستنا هذه إلى مجموعة نتائج أهمها

 لك الخصائص القيادية التي تمكنها من تسير مؤسستها الخاصةأن المرأة المقاولة تمت . 

  أن األسلوب القيادي الذي تنتهجه المرأة المقاولة تجاه العمال خاصتها حيال عملهم

 . جدير بخلق مؤسسة ناجحة

  " الدعم و أن أغلبية النساء المقاوالت أنشئن مقاوالتهّن الخاصة في إطار "القرض البنكي

 . العائلي

 أكثر تحكما في المشاعر واإلدراك وأفضل في كل  ، أن المرأة أكثر استقرارا وثباتا

 . النجاحو التي تساعد المقاوالتية نحو األنواع واألشياء غير الملموسة 

 ظاهرة معقدة تتطلب خصائص محددة أن المقاوالتية النسوية . 

  التحديات و أن المرأة المقاولة جديرة بتخطي المصاعب . 

خصائص القيادة  ، القيادة النسوية ، الكاريزما، القيادة، المرأة المقاولة : الكلمات المفتاحية

  . النسوية وكذا المقاوالتية

 



 

 

Abstract : Women entrepreneurs and the problem of leade ship 

This study aims to explain the contracting woman and the problem of 

leadership in Mostaganem  ، and divided This memo is divided into four 

chapters,   theoretical and theoretical,   and to achieve the objectives of 

the study,  Use the case study approach as appropriate to the nature of 

this study and adopted a series of interviews We describe the guide as a 

main tool for this study as well as note and official documents,   and we 

have come up with Through our study to a set of results the most im-

portant: 

 The female entrepreneur possesses the leadership qualities that en-

able her to run her organization Own. 

 The entrepreneurial style that women entrepreneurs take towards 

their workers is their own It is worth creating a successful  organi-

zation. 

 The majority of women entrepreneurs create their own businesses 

within the framework of the "bank loan"Family support. 

 Women are more stable and stable,    more control over feelings 

and perceptions and better in all The intangible types and things 

that help entrepreneurship succeed. Feminist is a complex phe-

nomenon that requires specific characteristics. A female entrepre-

neur is worthy of overcoming difficulties and challenges. 

Key words:  female entrepreneur,   leadership,   charisma,    female 

leadership,   leadership characteristicsWomen and entrepreneurship



 

 

 

 

 

 

 

 

 



	مقدمة 
 

 أ 
 

  :  لمقدمةا

تشجيع محسوس بضرورة  و عرفت المقاوالتية النسوية في السنوات األخيرة اهتماما كبيرا    

 بما أن المرأة نصف هذا المجتمعو  ،فتح المجال أمامها نظرا لقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية

  وضعية الو  كونها تشكل احتياطا هاما من قوة العمل وما تغطييه إال ضعفا في عملية التنمية

ه يمكن فهم دور المرأة في الحياة ومما ال شك فيه أن، تخدم تطور المجتمعات بشكل عام

 العديدة والسريعه  التي طرأت على واالقتصادية ؛إال من خالل التغيرات  تماعيةاالج

ن المقاوالتية النسوية هي قوة المجتمع الجزائري بشكل خاص،أي أ وعلى، المجتمعات عامة

من خالل صناعة القيادات  والعطاء من خالل االستثمار في المشاريع وذلك  الخلق قادرة على

  اغل لرواد المؤسسات التي تسعا إلىاالدراية والتي تعتبر سمة العصر الحالي والشغل الش

راجعا إلفتقاد  في المجال المقاوالتيفكثيرا مايكون إخفاق ، مالفي عالم األعحجز مكانتها 

فراد داء األأ القيادي يؤثر تأثيرا جوهريا على ألن نمط السلوك ، قيادة ذات الكفاءة عالية

 ورضاهم. 

ومع التقدم التكنولوجي والتغيرات التي واكبها العالم في مختلف المجاالت فتح مجال 

ن القيادة ال تقتصر فقط على رجال إنما ي أأ، نسوي لتقلد مناصب قياديةأمام العنصر ال

 أصبحت تتعدى ذلك إلى قيادة المؤسسات من قبل نساء.

 هدف معّين  وعتبار أَن القيادة هي فّن المعاملة وفّن التأثير في سلوك البشر لتوجيههم نحوبإ



	مقدمة 
 

 ب 
 

 القصوى لمنصب القائد داخل المؤسسةبطريقة تضمن طاعتهم وثقتهم ووالءهم؛ ونظرا لألهمية  

وبصالح القائد يصلح من حوله؛ فقد سخرت أهمية عظمى له وحّددت مجموعة من 

عديد من الدراسات وهذا ما أّكدته ال، واجب توافرها في شاغل هذا المنصب ال المواصفات

 العالقة بين القيادة واألداء. خصالحديثة فيما ي

 ته الكثير من المفاهيم الضمنية منها مفهوم الدور وكذاوألّن مفهوم القيادة يحمل بجعب  

الوصول إليها و المسؤولية؛ فالقائد مطالب بتحديد األهداف تحديدا دقيقا والتصويب الدقيق نح

وفي ضوء التحليالت  ، مور التنفيذية ورسم سياسة محكمةطريق التركيز واالهتمام باأل عن

المفهوم  القيادة والتي لطالما ربطت هذاو المقاوالتية  العلمية الحديثة التي تناولت موضوع

، القيادةفدخلت المرأة مجال ، البمفهوم الذكورة إال أَن مفهوم األنوثة فرض نفسه في هذا المج

السيما أنه ال  ، ف وأسماها في المؤسسة الجزائريةي حتى وصلت إلى أرقى الوظائوأخذت ترتق

انتهج سياسة عدم التمييز بين الرجل والمرأة  وطور النمنا أّن الجزائر كبلد في عن علم يغيب 

والمتمثلة أساسا في المرأة  ذه التجربةونظرا لحداثة ه ، القيادة وصنع القرار في مناصب 

بممارسات   سواء ما تعلق من خالل إنشائها لمؤسسة خاصة بهاالمقاولة في صورتها الجديدة 

من   والية مستغانمفي  ٕاشكالية القيادةو  المرأة المقاولة اقتصادية واجتماعية وعليه فإن تقصي

سواء عملية اإلنشاء وما يضمنه من إجراءات  الخصوصيات المشكلة لهذه الظاهرة خالل بحث 

ذا المجال؛ وبعث مؤسسة خاصة أخذ قرار المبادرة والمخاطرة في ه ومتطلبات تمكن المرأة من

ماتتضمنه من عمليات تنظيمية؛ تميزها عن غيرها من و  كذا البنية الداخلية لهذه المؤسسةبها و 



	مقدمة 
 

 ج 
 

لها وشبكة العالقات االجتماعية التي  المؤسسات األخرى.باإلضافة إلى المحيط االجتماعي

في عملية و تعتمد عليها المرأة المقاولة سواء في مختلف العمليات التنظيمية لمؤسستها أ

 : أربعة فصولي عرض مادته العلمية فوهذا ماجعلنا ندرس هذا الموضوع والذي سن. اإلنشاء

يتفرع بدوره إلى أربعة فصول  : للدراسةالميداني و النظري و المنهجي اإلطار  تتمثل في

رضيات وأهداف وأهمية الدراسة كما تطرقنا لإلشكالية والف تطرقنا فيه ألسباب : الفصل األول 

 الدراسات السابقة. ، أدوات الدراسةو ثم تحديد المفاهيم والمنهج 

من خالل أهم خصائصها اولة النسوية في الجزائر للمق  : وتطرقنا في الفصل الثاني

وكذا النسوية السياقات العامة لظهور المقاولة ، لهذا المفهوم والتطور التاريخي ومميزاتها.

كذا الفرق بين  و أهميتها و مهام المقاولة وعناصرها وأهدافها و  خصائص المقاولة النسوية

الممولة  باإلضافة لذكر أهم األجهزة. ٕاشكالية المرأة المقاولةو النسوية و المقاولة الرجالية 

التحديات التي تواجه و اإلحصائيات و الدراسات  وبعضريع االقتصادية في والية مستغانم للمشا

 . المرأة المقاولة

ت السوسيولوجية للمرأة كذا المقارباو تطرقنا للقيادة النسوية في الجزائر   : والفصل الثالث

أهميتها و أنماط القيادية للمرأة و نظرياتها و  القيادة ٕاشكاليةالقيادية باإلضافة للمرأة المقاولة و 

هذه األخيرة المشكالت التي تواجه القيادة  الصفات التي تميز المرأة القياديةو كذالك الخصائص 

  . نجاح المرأة القياديةو النسوية 
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عبارة و هو الميداني للدراسة  الجانب  تطرقنا في هذا الفصل إلى   : أما بالنسبة للفصل الرابع

باإلضافة إلى و تفسير البيانات حسب الخصائص المرأة المقاولة الفردية و تحليل و عن تبويب 

لنهاية إلى خالصة في او  خصائص النشاط المقاوالتي الذي توجهت إليه المرأة المقاولة 

 .النتائج العامة ثم الخاتمة فقائمة المراجع ثم المالحقو الفصل 
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   : اإلشكالية

خاصة بعد  فعاال خارج اإلطار التقليدي المعروفة بهأصبحت المرأة الجزائرية عنصرا      

وٕادارة  المقاوالتي ولوجها عالم المقاوالتية وعلى الرغم من ضآلة نسبة مشاركتها في النشاط

إلى قفزة نوعية في مساهمتها  األعمال بالمقارنة مع الرجال. إال أن أرقام السنوات األخيرة تشير

تعمل في الوظائف القيادية من  حيث أنها أصبحت  في عدد من المجاالت المقاوالتية المميزة.

فقد  ، مجتمعات نظرا لتميز األدوار التي تلعبها المرأة في كافة الو ، مشاريع كبرىو ادارة أعمال 

تحليال خاصا ركزت فيها على قيادة المرأة المقاولة و المباحث الدولية اهتماما و أولتها التقارير 

فالجزائر وكباقي الدول  ، حجم نشاطها الفعلي الذي تقوم به خاصة في المجال االقتصاديو 

ات فتبنت من االصالح، العالم خصوصا مع مطلع التسعينيات تأثرت بالمناخ العالمي

المبادرة الفردية في ظل مرحلة اقتصاد السوق هذه التحوالت و االقتصادية قائمة على الحرية 

قتصادية وكذا الثقافية للمجتمع الجزائري في هذا المجال ومن بينهم  إ غيرت الخصائص السوسيو 

يث ح ، تدير مقاَولة ( مؤسسة) لحسابها الخاصو بمعنى المرأة التي تقود ، فئة النساء المقاوالت 

تعد مساهمة المرأة وشراكتها في التنمية اإلقتصادية اليوم أمرا حتميا في تطوير المجتمع والرقي 

 ، هذه األخيرة تعتبر المرأة القيادية في مجال المقاولة على أنها تلك المرأة المستقلة بذاتها، به

توجيه الموارد المالية و التي تعمل على تأمين ، المبتكرةو المتحكمة و القادرة ، تتخذ القرارات 

  ، نجاحهاو بقصد تحقيق أهدافها و المعنوية من أجل استغالل فرص متاحة ذات قيمة و المادية و 

لكن اإلشكالية هنا تقع عندما ننقل إلى كيفية أداء هذا الدور وبما أن المرأة الجزائرية تفوقت في 
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لكي  و فيفرض عليها مجال دون آخر.، أعمال دون أخرىإذ لم تقيدها ب، األدوار التي أوكلت لها

بناء مشاريع و نقطة انطالقها نحو  ،نتعرف على طبيعة المرأة الريادية وصفاتها وخصائصها

ونوع العمل ، اإلجتماعيةو خلفيتها الوظيفية و ، مصادر التمويل التي تبحث عنهاو ، ريادية

  النشاط الذي تمارسه. و أ

الذي و ٕاشكالية القيادة في الجزائر بوالية مستغانم و حول المرأة المقاولة تناولنا دراستنا التي تدور  

  : كاألتيو هو يمكن حصره ضمن تساؤل رئيسي محدد إلشكالية البحث 

  الكاريزمية التي توظفها المرأة الجزائرية في المجال و ما هي الخصائص القيادية

 المقاوالتي إلدارة اعمالها ؟

 :  مجموعة من األسئلة الفرعية هيتندرج تحت هذا السؤال و 

ما هي  و اكثر ذكاءا في المجال المقاوالتي ؟ و هل للمرأة الجزائرية قدرات قيادية تجعلها تبد .1

 التي تميزها عن غيرها من الجنس اآلخر ؟ و السمات المقاوالتية األكثر توافرا لديها 

 مالها المقاوالتية ؟كيف توظف المرأة المقاولة مهاراتها وقدراتها القيادية إلنجاح أع .2

 ادارة مشاريعها بشكل جيد ؟و ساليب التي تستخدمها المرأة المقاولة لقيادة ما هي األ .3

ما هي الصفات التي جعلتها و هل المرأة المقاولة هي شخص مختلف عن غيرها ؟  .4

 كذالك ؟

المادية التي  و التي تواجه بها التحديات االدارية و ما هي الطرق المعتمدة من طرفها  .5

 ستواجهها؟



	اإلطار المنھجي للدراسة      الفصل األول 
 

8 
 

  :  الفرضيات

  مسيرة في أي مشروع مقاوالتيو للمرأة الجزائرية خصائص قيادية التي تجعلها قائدة .  

  الخروج من األزمات التي تواجهها عبر مسارها  و المرأة الجزائرية قادرة على تخطي 

 المقاوالتي .  

  :   همية الدراسةأ

  العمل حيث أن لها و ترتبط هذه الدراسة ارتباطا وثيقا بتخصص علم االجتماع التنظيم

 أهمية كبرى ضمن الدراسات التي تنتمي لهذا التخصص.

  كمجال لم يلق ، كما أن هذه الدراسة تدخل ضمن الدراسات الخاصة بالنوع االجتماعي

 . الدراسات االجتماعيةو حظه الكبير في االبحاث 

   فانه اصبح كل ما  ، بما أن المرأة تشكل طرفا مهما في عملية التغييرو من جهة اخرى

  . التحليلو مجاال للدراسة و يرتبط بها ه 

 ضمونها اهمية تطبيقية للمدارس عبر تسليط الضوء على  تحمل هذه الدراسة في م

  . اشكالية القيادةو هامة هي المرأة المقاولة و موضوعات حيوية 

  تأتي اهمية الدراسة من اهمية قيادة المرأة المقاولة للمؤسسة كونها تعتبر استثمار ذكي

    . الرقي االجتماعيو بالتالي تسعى الى تحقيق التقدم االقتصادي و 
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  اهمية الدراسة من خالل محاولتها تمهيد الطريق امام الباحثين للتوسع في دراسة تتجلى

اثر  يادية في المشاريع المكلفة بها و قدراتها القو عن كيفية توظيف المرأة المقاولة مهاراتها 

  قوة خبرتها عليها.

  :  أسباب اختيار الدراسة

من جهة و يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع الى طبيعة التخصص المدروس من جهة 

ان تكون من تقوده هي امرأة هذا و السيما  ، اخرى ميولي الشخصي بقوة الى المجال المقاواللتي

من بين اهتمامي الكبير خاصة عن كيفية قيادتها لمشاريع كبيرة و  ، ما اثار  فضولي

ذا الموضوع من الناحية النظرية  هذا ما جعلني اتطرق له   ،المتخصصة في هذا المجال

اشكالية القيادة في العلوم االجتماعية و اضافة الى قلة تناول كل من المرأة المقاولة  والميدانية، 

  .  حماسا الى تناول هذا الموضوعو كل هذا زادني تطلعا 

  أهداف الدراسة :

ها من خالل بحث اجتماعي من اهداف يسعى الباحث لتحقيق ايو من المعتاد انه ال يخل

: ف دراستنا من خالل النقاط التاليتتلخص اهدا اطالعاته، و اهتماماته    

  اشكالية القيادةو ابراز اهمية المرأة المقاولة . 

   تسعى هذه الدراسة الى محاولة الكشف عن اثر الخصائص القيادة النسوية في

 . المجال المقاوالتي



	اإلطار المنھجي للدراسة      الفصل األول 
 

10 
 

  تهدف ايضا حول معرفة عن كيفية توظيف المرأة المقاولة قدراتها الريادية في قيادتها

 . لهذا النوع من المجال

 الريادي. كذالك يمكن من خالل هذه الدراسة تحسين دور المرأة القيادي في المجال  

 :   عينة الدراسة

وهي تفيد في تمثيل  ، إن العينة هي مجموعة الناس التي تم اختيارها لتكون ضمن الدراسة     

الدراسـة فكمـا نعلـم أن جمـع البيانـات قـد يتطلـب منـا أن ننـزل  أكبر قدر ممكـن مـن مجتمـع

أن نعمـل عليـه الدراسـة لـذلك كثـيرًا مـا  نـودللميـدان ونجمـع مـن جميـع مفـردات المجتمـع الـذي 

األسرة و والعينـة قـد تكـون الفرد أ ، نسـتخدم العينـة ألن العينـة لهـا شـروط وضـوابط وأصـناف 

 : تعرف العينة بأنهاو ما إلى ذلك و الشركة أو المصنع أو القبيلة أو أ

هـي عبـارة و مرحلـة تعيـين العينـة، مـن أهـم الخطـوات المنهجيـة في البحـوث االجتماعيـة      

ذلـك السـتحالة دراسـة  و بـين قاعـدة أوسـع تسـمى مجتمـع البحـث،  عـن مجموعـة أفـراد مختـارة مـن

وألن مرحلة . 1لخصائص مجتمع البحث تمـع كلـه، بشـرط أن تكـون هـذه العينـة ممثلـةلمجا

لتعذر االتصـال بكـل المقـاوالت و اختيار العينة تتوقف عليها نتائج الدراسة لموضوعنا، 

عدم توفر إلحصائيات دقيقة عنهن، عمدت الطالبة إلى اختيار  و  مستغانموالية  المتواجـدات في

 .عينة كرة الثلج

 
  188, ص    1999, قسنطينة ,   العلوم ااجتماعية , منشورات جامعة منتوري: أسس منهجية في  وفضيل دلي - 1
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المعلومات، تستخدم لما يتعذر  هي نوع من العينات غير العشوائية لجمع و "  : عينة كرة الثلج

معرفة جمهور البحث، بحيث يكون عدد مفردات هذا الجمهور قليل وصعب  على الباحث 

  1اثنين، ثم بواسطة هذين الفردين يستطيع معرفة آخرين  و الوصول إليه، فيبحث عن فرد أ

تستخدم و ا " هكذو يمكن جمع آخرين  بواسطة األفراد الجددو لتجانسهم في الصفة المراد دراستها، 

استخدامها كإطار للعينة  غالبًا للحصول على عينة عندما ال تكون هناك قائمة معلومة يمكن

الساللية و وهي طريقة للحصول على عينة من جماعات صغيرة الحجم مثل الجماعات العرقية أ

م الجماعات التي تمارس سلوكًا غير سوي كمتعاطي المخدرات، وعليه تستخدو الصغيرة الحجم، أ

نوايا الباحث، هذه الطريقة و يكون هناك احتمال أن يشك المبحوث في موضوع البحث أ حينما

يكون عناصر العينة المستهدفة منخرطين في شبكة ما مع غيرهم ممن  تستخدم فقط عندما

 .يحملون نفس الخواص موضع الدراسة

منهم وبعد و لى عضتتمثل طريقة الحصول على العينة من مثل هذه الجماعات بالتعرف ع     

واطمئنانه باألمر يطلب منه الباحث مساعدته في توصيله بأفراد من جماعته  إجراء الدراسة معه

كل منهم  االتصال بهم وتغطيتهم بالدراسة، ثم يطلب من يحملون نفس الخواص، حيث يتم 

د تم  ال يتبقى أي فرد منهم إال ويكون ق م وهكذا حتى لإيصاله بآخرين والعمل على االتصا

 .استيعابه في العينة

 

- 88, ص    2007, الجزائر ,    1, ط    سلسلة البحوث االجتماعية في منهجية البحث االجتماعيآخرون :  و فيروز زرارقة   -
891  
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بعد ذلك يتم التعرف على شخص آخر من المستهدفين بالدراسة ممن يختلفون عن أولئك      

االجتماعية وتبدأ بعدها نفس العملية السابقة حتى يأتي الباحث على  في بعض سمات الخلفية

تبدأ بمفردة واحدة ثم عن كرة الثلج من كونها  كل أفراد المجموعة، وتأتي تسمية العينة عينة

صغيرة ثم تكبر وتكبر حتى  طريق تبني العينة ويتضاعف حجمها مثل كرة الثلج حيث تبدأ

 .هائلة الحجمو تغد

فعينة كرة الثلج تتضاعف أعدادها بناء على التوصية الشخصية من الشخصية المصدر،      

لوحيدة العملية للحصول على على الباحث وبالتالي تعتبر الطريقة ا إذ عليه إضفاء الشرعية

  . عينة من أمثال هذه المجوعات المنغمسة في ممارسة بعض السلوكات 

وننوه هنا أن تقنية اختيار هذه العينة لها بعض المزايا وبعض جوانب الضعف في نفس      

الوقت، فمزاياها تكمن في تكشف عن شبكة من االتصاالت والتي يمكن دراستها في حد ذاتها 

العينة تتضمن فقط األفراد المنضوين في داخل شبكة  دوديتها فتتلخص في أن هذهأما مح

 .بتلك الشبكة اتصاالت ما، فهي بالتالي تفشل في إيجاد أي فرد ال صلة له

لمجتمع  وتجدر اإلشارة هنا أن الباحث ال بد أن يبرز في بحثه مدى محدودية تمثيل هذه العينة

 .العينة محتملة لتحيز الدراسة وأي مصادر 

بنـاءا علـى مـا سـبق بـدأت الطالبـة باختيـار مبحوثـة تسـتوفي المواصـفات الموضـوعة لالختيـار  

  . منها تأن تقترح أخريات بنفس المواصفات  ضـمن العينـة ثم طلبـت 
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مثــيًال فعلــى الــرغم مــن أن هــذه الطريقــة مــن طــرق اختيــار العينــة ال تمثــل المجتمــع ت     

  األحيان عندما يصعب الوصول إلى أفراد مجتمع الدراسة  حقيقيــًا لكنهــا مفيــدة في بعــض

 .  معتبرين هذه المعلومات أسرار

نساء مقاوالت تم االتصــال بهن  عـن طريــق عينــة كــرة   70وتم حصـر عينــة البحــث في       

الطالبـة مقاولـة تتـوفر فيهـا المواصـفات المحـددة سـالفا تقـوم بسـؤالها  الـثلج، حيــث كلمــا وجــدت 

 .مقاوالت  07 هكذا حتى توصلت إلىو عـن مـا إذا كانـت تعـرف مقـاوالت أخريـات 

 :   الدراسةالمنهج المستخدم في  . 2

هـذه و تلك الطريقـة المنظمـة المتبعـة للوصـول إلى النتيجـة، و إن ما يميز الدراسات العلمية ه

من أهم و هو لهذا األخير أهمية بالغة في البحث، و عليها بالمنهج،  الطريقـة هـي مـا يصـطلح

 .علمي أسـاس أي بحـث و عناصر أي دراسة اجتماعيـة 

الخطـوات العلميـة الـتي و العمليـات العقليـة و األسـاليب و بأنـه "الطـرق  :  يعـرف المـنهج 1-2 

بها العالم بداية بحثـه في موضـوع معـين حـتى ينتهـي منـه، مسـتهدفا مـن  يقومو يتبعهـا الباحـث، أ

 1.  إزاء هذا الموضوع الذي يقوم ببحثه" البرهنـة عليهـاو ذلـك اكتشـاف الحقيقـة أ

علم االجتماع عمومـًا يشـير إمـا إلى الطريقـة العامـة الـتي يتبعهـا الباحـث في دراسـة فالمنهج في 

من أجل التوصل إلى نتائج معينة، وٕاما إلى الطريقة التي يتم  عرض   ظـاهرة اجتماعيـة معينـة

 .هذه الدراسة بصفة عامة
 

  ( منهج ).  ، بيروت  ، دار النهضة العربية1، ط  معجم علم النفسفرج عبد القادر:   -.1 
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يصبح مـن الـالزم علينـا أن  ، قيادةٕاشكالية الو ألن موضـــوع دراســـتنا يتعلـــق بالمرأة المقاولة و 

الـتي من خاللها  نوعيـة لكشـف طبيعـة الخصائص الحقيقيـةو نقـترب مـن الموضـوع بصـورة كيفيـة 

كـذا أهـم العوامل الـتي تميزهـا، و  ، تدفع بها إلى إدارة مشاريعهاو تأسس المرأة المقاولة مؤسستها 

كذلك فنحن بحاجة إلى وصف   عن كيفية قيادتها له ؛و كيفيـة اختيارهـا لنشـاطها المقاوالتي و 

 .أبعاد الموضوع من خالل المعلومات المختلفة المتحصل عليها

الـذي ينـدرج ضـمن المنـاهج الوصـفية التي  مـنهج دراسـة الحالـةهذا ما سـيتيحه لنـا حتمـا و 

واهر موجـودة في الوقـت الـراهن، دراسـة ظـو يـتم اللجـوء إليهـا عـادة لوصـف و تعتمـد علـى التحليـل 

تحليلهـا تحلـيال دقيقـا،كمـا تشـهد في كثـير مـن األحيـان التنبـؤ و التعـرف علـى المواقـف المختلفـة و 

بين المتغيرات التي يتوقع و العالقة بينها  بمسـتقبل األحـداث الـتي يدرسـها، مـن خـالل كشـف 

 1الواقع. وزها بالصورة التي هـي عليهـا فيبر و الباحث أن يكون لها صلة في تشكيلها 

يعبر منهج دراسة الحالة عن طريقة لدراسة وحدة معينة مثل    : نهج دراسة الحالةم 2-2

دراسة تفصيلية عميقة بغية استجالء  خدميةو منشأة صناعية أو قبيلة أو أسرة أو مجتمع محلي أ

  على الحاالت المماثلة لها، وقد أطلق عليه الفرنسيون   جميع جوانبها والخروج بتعميمات تنطبق

  

 
, دار    1ط   ، التطبيق العلميو أساليب البحث العلمي، األسس النظرية    عثمان محمد غنيم:و ربحي مصطفى عليان   -1

  43, ص  2000،عمان ,   2000التوزيع، ، صو الصفاء للنشر 
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 1. باستفاضة ويقصد به وصف موضوع مفرد ، مصطلح المنهج المونجرافي

قف المختلفة يستخدم عند الرغبة في دراسة الموا منهج دراسة الحالةبناءا على ما سبق فإن 

 ..الخ. في مجالها االجتماعي واإليكيولوجي والثقافي للوحدة دراسة تفصيلية

أفراد و حين يريد الباحث أن يسبر غور الحياة الداخلية لفرد أ منهج دراسة الحالة كما يستخدم 

  منهج دراسة الحالةقد يستخدم و  ، معينين بدراسة الحاجة االجتماعية واهتماماتهم ودوافعهم

تفسير  و الباحث استيضاح جانب معين من جوانب بحثه أ ج مكمل لمنهج آخر إذا احتاجكمنه

 .  نتائج معينة بصورة مستفيضة

مـن خـالل دراسـة حالـة المقـاوالت المبحوثـات مـنهج دراسـة الحالـة في هـذه الدراسـة طبـق و 

كدراســة المقاولــة مــن حيــث نشــأتها وتطورهــا ومــا يكتنفهــا مــن تغيــير وتطــور،  دراسـة كاملـة

ومحصالتها المختلفة،  وحقــل معارفهــا، قيادتها ألعمالهاو عن طريقة إدارتها و وكيفيــة تــدرجها 

حصـل عليـه في بهـا، األمـر الـذي ال يمكـن الت  عالقتها مع البيئة المحيطةو خبراتها الماضية و 

 .أي طريقة أخرىو المسح العام أ حالـة

هـي عن كيفية و بعـد الـتمعن في الظـاهرة المـراد دراسـتها  مـنهج دراسـة الحالـةقـد تم اسـتخدام و 

ذلك  من و عن ماهية طريقة إدارتها لهذا النوع من المجال  و قيادة المرأة المقاولة لمشاريعها 

الجوالت اإلستطالعية الـتي قامـت و نظري المتوفر حول الظاهرة خالل اإلطالع على الرصيد ال

بيانـات و التأكد مـن وجـود معلومـات و الفرضيات و إضافة إلى تحديد مفاهيم الدراسة  ، الطالبة بها
 

نفس المرجع السابق   ،التطبيق العلميو أساليب البحث العلمي، األسس النظرية    عثمان محمد غنيم:و ربحي مصطفى عليان   - 1
   103, ص  
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جمـع المعلومـات الميدانيـة وتسـجيلها و أدوات جمـع البيانـات و تحديـد العينـة  إضـافة إلى، حولهـا

الطالبة بالتحليل المنطقي وٕاستخالص النتائج والوصول إلى  القيـام بكـل مـا ُذكـر سـابقًا قامت بعـد 

  .التعميمات من خالل ما توصلت إليه

  :  أدوات جمع المعلومات . 3

على غرار العلوم الطبيعية، وسائل من أجـل تفحـص  ، االجتماعيةو تستخدم العلوم اإلنسانية 

مجموعـة أدوات التقصـي المسـتعملة منهجـا في جمـع   الواقـع، هـذه األخـيرة هـي عبـارة عـن

ملموسـة كانـت أم غـير  – المعلومـات حـول الظـاهرة المدروسـة، فالمقصـود بـاألداة الوسـيلة

 علـى معلومـات معينـة، وذلـك مثـل المالحظـة العاديـة، الـتى تسـتخدم فى الحصـول –ملموسـة  

 ... الخ. والمالحظة بالمشاركة، واإلخباريين، واستمارة االستبيان، والتصوير الفوتوغرافى

الظاهرة في حـد ذاتها تفـرض نـوع المـنهج؛ فهـي كـذلك تفـرض نـوع األداة و ألن طبيعة الموضوع و 

كل هذا لمساعدة الباحث على جمع الحقائق من و ايا كل أداة، الختالف مز  المسـتخدمة، نظـرا

 فقــد فــرض علينــا ، ٕاشكالية القيادةو المرأة المقاولة و بما أن موضـوع الدراسـة هـو  ، الميدان

 : استعمال أدوات جمع البيانات التالية

تعـرف علـى أنها "تقنيـة مباشـرة تسـتعمل بغـرض مسـاءلة األفـراد بكيفيـة و  : المقابلـة 3-1 

تسـمح و أخرى مساءلة جماعات من أجل استجوابهم بطريقة نصف موجهـة.  في أحيـانو منعزلـة، 

الـتي تعــبر عـن موقــف ال يريــد المسـتجوب التصــريح بـه   اإليمـاءات و بمالحظـة التعـابير  المقابلـة

تتيح للباحث  جديدة في التحليل، كما بالتــالي تفـتح البــاب آلفــاقو قنيــة أخــرى كاالسـتمارة، في ت
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لم يتمكن المبحوث  ذلـك مـن خـالل إعـادة صـياغة السـؤال إنو الفرصة بأن يكون أكثر مرونة، 

 1من فهمه بالصورة المطلوبة ".

األساسـية إلزالـة أي غمـوض؛ حيـث تمكـن مـن تحديـد جوانـب بأنها "الطريقـة المقابلة كما تعرف 

 2للبحث". الموضـوع األساسـية

هـي تلـك الـتي يسـعى فيهـا و المقابلـة نصـف الموجهـة؛  وقـد تطلبـت هـذه الدراسـة إجـراء     

ات المواضـيع الـتي يتوجـب الحصـول مـن خاللهـا علـى إجابـ الباحـث إلى التعريـف بكـل

تكون و التي يدخلها بواسطتها لحكمه،  الطريقـةو لكـن يـترك ترتيـب هـذه المواضـيع و المسـتجوب، 

 3تعليمات االنطالق وحدها محددة".

قد تم تحضير دليل مقابلة وعرضه على التحكيم مـن قبـل بعـض األسـاتذة بجامعـة عبد و      

األخذ بعين اإلعتبـار كـل  و بعد استرجاع نسخ دليل المقابلة و  ، الحميد إبن باديس بوالية مستغانم

تم اعتماد النموذج النهائي للمقابلة  ، التعـديالت المقترحـة مـن قبـل األسـاتذةو المالحظـات 

بـين و ودي بينهـا و خالل هذه المرحلـة بالـذات سـعت الطالبـة لخلـق جـو الخروج به إلى الميدان و 

إشـعار المبحوثـات ، المبحوثـات مـن خـالل توضـيح الهـدف مـن البحـث وجوانـب المقابلـة

لمعلومـات تسـتخدم في غـرض البحـث العلمـي طمأنة كل مبحوثـة بـأن ا، بأهمية البحث المقـاوالت 

 
دار القصبة للنشر، ,   1  آخرون، طو ، ترجمة بوزيد صحراوي  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  موريس أنجرس: - 1

   .  199, ص   2004الجزائر،

Benoît Gauthier: Recherche sociale de la problématique à la collecte des données, Presse de  2 -
l’université du Aubes, Canada, 2003, p293 

  138نفس المرجع السابق , ص  ,    سلسلة البحوث االجتماعية في منهجية البحث االجتماعيآخرون :  و فيروز زرارقة   - 3
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أخذ موافقة المبحوثات بما ستستخدمه  ، وتحلل جميعهاا بهـا غيرهـ  مـع معلومـات سـتدلي

 . آلياً و الطالبة لتسجيل المعلومات سواء كتابيًا أ

م تكـن  قد استعملت المقابلة كأداة نظرا لعدة أسباب منها: قلة الدراسـات المشـابهة، حيـث لو      

أننـا كنـا بصـدد دراسـة خصـائص المـرأة و هـؤالء النسـاء المقـاوالت، خصوصـا  توجـد أي فكـرة عـن

ما الذي و إلى هذا الميدان،  مـا الـذي يـدفعها إلى الولـوجو عن كيفية قيادتها العمالها و المقاولـة، 

 .كذا الصعوبات التي تواجههاو يوجهها إلى نشاط دون غيره، 

هـي أسـئلة و أسـئلة فرعيـة؛  محورين يشتمالندليـل المقابلـة في ال هـذه دراسـة علـى تضـمن و 

 :سؤال، تندرج تحت هذه المحاور 19عددها   مفتوحـة بلـغ

 .يتضمن بيانات متعلقة بالجانب الشخصي للمرأة المقاولة  : المحور األول -

 . يتضمن بيانات متعلقة بالخصائص النشاط القيادي للمرأة المقاولة  : المحور الثاني -

المبحوثـات و في هـذه الدراسـة بالـذات كونهـا تسـمح للباحثـة  المقابلـةوتكمـن أهميـة تقنيـة 

غمــوض علــى األســئلة المطروحــة مــن و االستفســار حــول أي لــبس أ وبتصـحيح المعلومـات 

تكتشف التناقض في إجابات المبحوثات، من واقع  ــة أخــرى يمكــن للباحثــة أنمــن جهو جهةــ 

 .يتيح لها فرصة مراجعتهن فيها مقارنتهـا بتلـك اإلجابـات ممـاو مالحظاتهـا للبيئـة، و مشاهداتها 
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يعتمد كل البحث في العلوم االجتماعية على المالحظة، فهي العملية   : المالحظة 3-2 

المالحظة نوعان بسيطة و  ، لتفسير ما يري ويسمع النشطة التي يستخدم فيها الباحث عقله

 .علميةو 

المالحظة العلمية حيث يعتبر هذا النوع امتدادا طبيعيا و وما يهمنا في البحث العلمي ه     

  اإلجراءات و يستخدم الكثير من األدوات و يصمم طبقا لخطة موضوعية  للمالحظة البسيطة إذ

تحقيق فرض علمي محدد، كما توجه للكشف عن  أهدف المالحظة العلمية إلىو التجريبية 

بين الظواهر  و بينها و غير ظاهرة أ العالقات التي تتواجد بينها بطريقة ضمنيةو تفاصيل الظواهر 

 .األخرى

توقع الهدف المراد تحقيقه، و في الدقة  تختلف المالحظة العلمية عن المالحظة البسيطةو      

صدقها أي أن العقل البشري يقوم فيها بنصيب كبير و تحقق ثباتها  كما تخضع لضوابط معينة

تقتصر المالحظة العلمية على مجرد الحواس  بذلك الو تفسيرها و في مالحظة الظواهر 

قدر من البيانات  رالحال في المالحظة البسيطة بل يجب المشاركة الفعلية لجمع أكبو كماه

 1.  الالزمة للدراسة

بالنسبة و بذلك تخضع المالحظة العلمية للضبط العلمي سواء كان ذلك بالنسبة للمالحظ أ

بالنسبة للموقف الذي تجرى فيه، كما تنحصر المالحظة العلمية على و لعناصر المالحظة، أ

 
  .1990, المكتبة األكاديمية , القاهرة , مصر ,    توثيق البحوث العلميةو أساليب إعداد    محمد عبد الهادي : - 1
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دراسات و المالحظة العلمية في الدراسات الميدانية أ ينتشر استخدامو مجاالت محددة سلفا 

  . الحال بالنسبة لهذه الدراسةو الحاالت كما ه

فعلى الرغم من استعمال تقنية المالحظة كتقنية مساعدة إال أنها مكنت الطالبة من كشف  

  فيزيقي مالئمو مدى اهتمامهن بتوفير جو الظروف الفيزيقية للمقاوالت التي أنشأتها المبحوثات 

 . ..الخ. اآلالت الخاصة بالنشاط ، الملبسو سواء من خالل المبنى أ

إضافة إلى  ، تتمثل هذه الوثائق في السير الذاتية للمبحوثات   : السجالتو الوثائق  3-3 

بعض  و  ، التكريمات و بعض شهادات التشجيع و المشاركة في معارض وطنية  بعض شهادات 

    . الصور حول منتوجاتهن

  :  مفاهيم الدراسةتحديد 

النسوية :القيادة    

    Fémininإلى اللغة الفرنسية المستمدة من كلمة   féminineتعود أصول كلمة نسوي       

لغات أخرى لإلشارة إلى كافة أشكال و وقد ساد إستخدامها في اللغة اإلنجليزية  ، بمعنى أنثوي

  1. الجنسي المتعلقة بالمرأة اإلختالف

هي فئات النساء الالتي يقمن باإلشراف على أعمالهن في المجال المقاوالتي   : إجرائيا    

  . بوالية مستغانم، الخاص بهنّ 

 

Christine battersly , The phenomenal Wemen , polity ,press ,UK ,1998 , P 19 . - 1 
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  :  المفاهيم المرتبطة بهاو القيادة 

بمعنى آخر هناك بعض المفاهيم التي لها صلة بالقيادة تستعمل تارٍة بهذا المعنى وتارة   

  : وسنحاول إلقاء الضوء على بعض هذه المفاهيم

 :  اإلشراف

 يعرف اإلشراف بأّنه "عبارة عن وظيفة اجتماعية نفسية، قبل أن يكون مهمة رسمية إدارية" 1

" بأنه فّن بناء العالقات اإلنسانية بين كل من المشرف والمشرف   : فتعّرفه 'مارغريت ميد' أما

 عليه والذي يقوم على مسؤولية وتعاون كّل منهما على نجاح العمل الذي يقومان به".  2

كال التعريفين أنهما يعتبران اإلشراف كّل عالقة تجمع بين رئيس ومرؤوسيه. إّال  منو ويبد     

رّكزت على    "مارغريت ميد"في حين ، التعريف األول أبرز كال العالقتين المهنية واإلنسانية أن

  .مفهوم العالقات اإلنسانية

توجيههم من جهة؛ ويقوم المشرف على إحاطة المرؤوسين علما بقواعد وأهداف التنظيم و      

ومن جهة أخرى مراعاة احتياجاتهم ورغباتهم وتقدير ظروفهم ومساعدتهم على حّل مشاكلهم 

خارج المؤسسةو داخل أ .:  

يمكن أن نستنتج ان الفرق بين  ، القيادة من التعاريف السابقة التي أحاطت بمفهوم      

لقائيتها وانبثاقها وظهورها طواعية أي ت، والقيادة؛ يظهر في الجائب الالرسمي للقيادة اإلشراف

 

   محمود فتحي عكاشة؛ محمد شفيق؛  المدخل إلى علم النفس االجتماعي؛  اإلسكندرية: الدار الجامعية؛  2002  ص  3031
 -  صباح الذين علي؛  الخدمة االجتماعية؛ اإلسكندرية: منشأة المعارف؛ مصر,  ط  1  ,  1966  , ص  88. 2 
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أّن البعض ال يعتبر ذلك فرقا جوهريا بين المفهومين حيث أْن القائد داخل  في الجماعة غير

وٕاذا اكتسب صفة القيادة  ، القائد الرسمي (المشرف)و طرف اإلدارة فه التنظيم إذا كان معّينا من

ووفقا لما سبق يمكن  ، ماهر فإنه يعرف بالقائد الغير الرسمي  عاملو نظرا لكونه موظف قديم أ

تستمد سلطتها من اختيار الجماعة وليس بالتعيين  القول بأَن القيادة هي إشراف غير رسمي

 . واالنتخاب 

 الرئاسة :  

 (اإلدارة) :  ويمكن التمييز بين القيادة والرئاسة في عدد من الجوانب التالية:  

 ، بعد اعترافهم به واختيارهم له ، سلطة القائد يطلقها عليه أفراد الجماعة :  مصدر السلطة

 أّما سلطة الرئيس فهي مستمدة من سلطة خارج الجماعة، تتمثل في نظام له ضوابط. 1

محققا  الرئيس الذي يختاره متماشيا مع مصالحهيتحّدد هدف الرئاسة أساسا بواسطة   : الهدف

 أساسا لمنفعته الشخصية التي يمكن أن تواكب منفعة الجماعة؛ بينما يتحّدد الهدف في القيادة 

  . التي ترسم الهدف وتحّدده وفقا لمصالحها ، بواسطة الجماعة

 االجتماعي المشترك بيناتتزايد مشاعر االنفعال  :  اإلنفعال االجتماعي وتنظيم العالقة

، حيث يكون هناك تباعد بين الرئيس والجماعة، الجماعة في حالة القيادة عنها في حالة الرئاسة

 

 -  محمد شفيق  : اإلنسان والمجتمع  , اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث, 1997   ,ص  2101
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بينما تكون هناك هّوة واسعة بين الرئيس وأفراد الجماعة فإَن المسافة االجتماعية تقّل في   أي

   .بين القادة واألتباع ويكون االتصال أسهل وأيسر  حالة القيادة

منو بينما يكون الرئيس من خارجها أ، يتم اختيار القائد من داخل الجماعة :  اإلختيار  

 داخلها. 1

يستند الرئيس في سلطته ورئاسته إلى السلطة والسيطرة بينما يستند القائد   : أسلوب العمل

  . ٕاتفاقهم حولهو حّب األتباع وتشجيعهم  إلى

 القيادة والرئاسة ال تعني أنهما منفصالن تماما فيمكن أن تجتمع فيهذه الفروق بين مفهوم     

، الشخص الواحد حسنتا الرئيس والقائد فالضابط في الجيش مثال يكون بمثابة الرئيس لجنوده

وتقديرا   ، وٕاعجابا به، يسّلم الجند له قيادتهم طواعية، يصبح فيما بعد بمنزلة القائد لهم وقد

واالتجاهات الحديثة في التربية والصناعة وفي القوات  ، عاية مصالحهمسبيلهم ور  لتضحياته في

الميادين التي تهدف إلى التقريب بين مفهومي القيادة والرئاسة بحيث  المسّلحة وغيرها من

 .الكلمة يصبح الرئيس قائدا بكّل ما تعنيه

  :  المرأة لغة

  2. مؤنث الرجل : جمع نساء من غير لفظها

  

 
  .210لمرجع سابق , ص   ,  : اإلنسان والمجتمعمحمد شفيق   - 1
   629, ص    1997إبراهيم قالتي : قاموس عربي عربي , الهدى , دار الهدى , عين ميلة , الجزائر ,    -2
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  :   اإلجرائي للمرأةالتعريف 

  ، اإلنتاجيو العمل بشقيه العائلي و هي عنصر إلتقاء بين العائلة و هي نصف المجتمع اإلنساني 

األم و الزوجة و فدخول المرأة  في سوق العمل أعاد النظر في وضعيتها بشكل عميق فهي اإلبنة 

 . تحمل النتائجو قيادة المشاريع و هي كذلك المرأة المبادرة القادرة على إتخاذ القرارات و 

   :  المقاول

المصطلح يشمل  هذاصاحب عمل و  مؤسس؛ «متعهد؛يراد به في المعنى المتداول أنه منشئ  

 1. "النساء مثل الرجال

  المقاول على أنه شخص : Joseph Alois Schumprter  (1950(جوزيف شمبتر يعرف و 

  موهبة يستطيع جدب أرباح كثيرة وأنه محرك و فرد نادر ؛ ذو هو اإلبتكار و يملك صفة اإلبداع 

 . التطور اإلقتصادي

تتوفر  و لديه مرونة في التعامل و  مدرك ، النجاحو تتوفر لديه اإلرادة نحو شخص صاحب فكرة و وه

 2. المهارة في التنظيمفيه الرغبة في المخاطرة بشكل معقول ؛يمتلك 

باألعمال  فيعرف المقاول بأنه ذلك الشخص الذي يتحمل خطر القيام Catillon (1955( أما

خلق  الشخص الذي ينتج منفعة جديدة لحسابه الخاص من أجلو هو التجارية لحسابه الخاص 

  . منتوج جديد
 

1- Mokhtar Lakehal : dictionnaire d’économie contemporaine et des principaux faits politique et 
sociaux,  édition 3, 2002 , p 299 
2-la formation a la création des entreprise Algérie état des lieux, et gestion communication de M. 
Benarma p03 
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  الشخص الذي يتمتع بالقدرة الخاصة إلتخاد  ذلك و فالمقاول ه )kinzner et Hayekأما بالنسبة (

المشيد للمؤسسة و سس ؤ فرد واثق ؛ كما يعتبر المقاول ذلك المو هو القرار في حاالت عدم التأكد 

 يمتلك القدرة على إقتراح رؤية جديدة دائما.و هو من نتائج تحليالته السابقة 

فهما يعرفان المقاول بأنه ذلك الشخص الذي يتخصص في  : Link et Herbert  (1989أما

 1  . أخد القرارات الحكيمةو المسؤولية  أخد

   : بناء على هذه المفاهيم يمكننا القول أن المرأة المقاولةو 

مميزات معينة تجعلها تتحمل خطر القيام باألعمال و هي تلك المرأة التي تملك خصائص 

 المخاطرة وتتحمل المسؤوليةو هي تلك المرأة التي تملك روح المبادرة و التجارية لحسابها الخاص؛ 

 ٕامكانيتها ؛ هدفها النجاحو اإلدارة ؛ واثقة من قدراتها و بمهارة في التنظيم و وتتعامل بمرونة 

  التفوق.و 

  

  

  

  

  

 

www adrege,net - 1 



	اإلطار المنھجي للدراسة      الفصل األول 
 

26 
 

  :  الدراسات السابقة

  : األجنبيةالدراسات 

 : األولىالدراسة 

 فرنسوا"و  "ليب إلمان "و  "أوليفيي فيري" مجموعة من الباحثين الفرنسيين:  هذه الدراسة قام بها

 الوضعية النسوية في المهن الحرة ) : هي بعنوانو (   " طن كا سان

 2001بفرنسا لسنة هي عبارة عن تقرير نهائي لصالح المندوبية الوزارية للمهن الحرة و 

جاءت هذه الدراسة في شكل تقرير قام به مجموع الباحثين المذكور أسمائهم أعاله بدراسة  

النساء على السواء ؛ وهي دراسة  و أنواع األعمال الحرة التي تمارس من قبل الرجال  شملت 

اء مقارئين ممارسة في فرنس و حاولوا من خاللها دراسة نوعية األعمال الحرة األكثر طلبا  مقارنة

 .المؤهالت العلميةو الحالة المدنية والمستوى الدراسي و الرجال ؛ من ناحية السن و فئة النساء  بين

 نوع الوظائف التي كانوا يمارسونها قبل أن يتجهواو عدد األوالد و التدريب و مجاالت التكوين و 

 عن عدد الساعات التي يقضينها فيو نوع الوظائف التي يمارسنها أزواجهم ؛ و لألعمال الحرة 

    1التي صنفوها بالشكلو من منهم األكثر نجاحا في هذه األعمال الحرة و العمل 

 
أوليفي فيري , ليب إلمان , فرانسوا سان كانط : الوضعية النسوية في المهن الحرة , تقرير نهائي لصالح المندوبية الوزارية   -1

   2001فرنسا ,  للمهن الحرة ,  
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األن هذه الدراسة كانت تهدف  التوثيق ؛ الهندسة ؛ الصيدلة ؛ الطب ؛ المحاماة.مهنة : التالي

يفضلون العمل الحر ؛  مت في جعل نسبة مهمة من النساءإلى الكشف عن العوامل التي ساه

 قد نزلوا للميدان بفرضيتينو يتجهون إليه بشكل كبير ؛ و 

يميل بشكل كبير إلى العمل الحر   1999و 1975هي أن جيل سنوات و   : الفرضية األولى

 .خاصة

 ؛ السبب الذي جعل النساء رارالمهن الحرة توفر اإلستق : التاليجاءت كو   : الفرضية الثانية

كما قام الباحثين بالتأكيد على دور العائلة في ولوج النساء في هذا النوع من  يتوجهن إليها بكثرة

الذي و الممارسين للمهن الحرة و وقد تمثلت عينة البحث في مجموعة من الطلبة  األعمال الحرة

  . مبحوث 08 كان عددهم

 : نتائج البحث 

المهن الحرة مع هذا تبقى نسبتهم ضئيلة و أن النساء في فرنسا اليوم تتجه بشكل كبير نح -

 مقارنة بالرجال

 النساء على السواء إلى عدم توفر مناصب العملو يرجع سبب هذا التوجه بالنسبة للرجال  -

 المرغوب فيها لدى الحكومة

 المستوى العلمي العالي للنساء مقارنة بالرجال -
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تستطيع تحقيق ذلك  المهن الحرة هي التيو نسبة كبيرة من الفرنسيين بالحياة المهنية إهتمام  -

 .في فترة زمنية قصيرة

  في بعضو النساء يعملن أكثر من الرجال إذ أن الكثيرات منهن يعملن أيام العطلة األسبوعية  -

 األحيان فترات الليل

إلستقاللية في العمل من أجل التوازن أغلبية النساء يعملن إلى المهن الحرة ألنهن يفضلن ا -

  . المهنيةو بين الحياة العائلية 

 للمهن الحرة هم شابات» أما الرجال فكان معظمهم من المتقاعدين الذين يمارسن هذا النوع من

 .المهن

هذه المين في السنوات المقبلة»  هي أنه يجب أن تتتنامىو لتصل الدراسة إلى نتيجة عامة 

بالتالي يجب التشجيع على مثل و الوظائف محدودة و متواصل و أن الفنة النشطة في نمو خاصة 

 المبادرات  هذه

 :   موقع دراستنا من هذه الدراسة

 المهن الحرة على حسابو الرجال في فرنسا نح و هذه الدراسة تطرقت إلى توجه كل من النساء 

بشكل خاص على النساء اللواتي يمارسن هذا النوع من  و المآجورة. لتركز بذلك الوظائف 

 األعمال

 التي كانت تدور أغلبها حولو قد لخصت إلى نتائج أجابت فيها عن التساؤالت المطروحة و  

أما فيما يخص دراستنا فقد حاولنا أن نركز على  المهن الحرةو سبب زحف النساء الفرنسيات نح
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أننا سنتطرق من خالل دراستنا إلى جوانب لم  بشكل خاص المنتجة لهذا نعتقدو لة المرأة المقاو 

التي حددتها بالمهن التي تتطلب و المهن الحرة ى تتطرق لها هذه الدراسة ؛ كونها ركزت فقط عل

أهملت بذلك المهن الحرة؛ التي ال و ذلك  الطب وما شابهو مستوى تعليمي عالي كالمحاماة 

  كثرأ عتقد أن دراستنا ستقدم نتائج خاصةن غيرها ؛ لهذاو ي عالي كالتجارة تتطلب مستوى تعليم

النظر على  النساء بغض  ستأتي في شكل دراسة عن كيفية سير المؤسسة التي تقوم بقيادتها و 

  . اإلجتماعي للمرأةو المستوى التعليمي أ

  :  الدراسات العربية

   :  الدراسة االولى

العوامل المؤثرة في أنماط السلوك القيادي لدى القيادات النسوية في النور،و أب  دراسة مروة 

نجاح لنيل الدبلوم العالي في قدم هذا البحث استكماال لمتطلبات ال . منظمات المجتمع المدني

  2012. الجامعة اإلسالمية : مؤسسات المجتمع المدني من التعميم المستمر غزة دار

العوامل المؤثرة في أنماط السلوك القيادي والمهارات الجتماعية ما هي   : مشكلة الدراسة

  1لدى القيادات لنسائية في منظمات المجتمع المدني ؟

  

 
وامل المؤثرة في أنماط السلوك القيادي لدى القيادات النسوية في منظمات المجتمع المدني . قدم هذا الع:    النور و مروة أب - 1

 ن التعميم المستمر غزة : الجامعةالبحث استكماال لمتطلبات النجاح لنيل الدبلوم العالي في دار مؤسسات المجتمع المدني م
   .  2012,  اإلسالمية
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 :  الفرضية العامة

وك القيادي والمهارات الجتماعية لدى القيادات النسائية في سالعوامل المؤثرة في أنماط ال 

  منظمات المجتمع المدني.

    : الجزئيةالفرضيات 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة النسائية والمنافسة مع الدراء الذكور في منظمات 

 المجتمع المدني.

القيادة التي يمارسها المدير في  ونوعو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة النسائية  

 منظمات المجتمع المدني.

مي في منظمات المجتمع ة بين القيادة النسائية والمؤهل العلتوجد عالقة ذات داللة إحصائي 

 المدني.

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة النسائية ونظرة المؤسسة. 

  :   منهج الدراسة

وصف  و استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة التي تحاول من خالل 

ويمكن خالل  تفسير وتحميل الظاهرة وتستخدم مختلف األساليب المناسبة من كمية  ، الظاهرة

  وكيفية التعبير عن الظاهرة وتفسيرها.

  إستبانة. : أدوات الدراسة
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استبانة والتي خضعت  52إستبانة واسترداد  60قامت الباحثة بتوزيع    : عينة الدراسة

  للتحليل.

 نتائج الدراسة   :  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القيادة النسائية -

والمنافسة مع الدراء الذكور في منظمات المجتمع المدني تعزى لمتغير الجنس، وهذه الفروق 

 لصالح اإلناث. 

ات المجتمع ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القيادة النسائية والخبرة المهنية في منظم-

  المدني في غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القيادة النسائية ونوع القيادة التي يمارسها المدير.  

  توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية وأنواع القادة الموجودين.-

 :   االستفادة من الدراسةمدى  

ا تتمحور حول القيادة كون دراستن ، لقد استفدنا من هذه الدراسة من خالل متغير القيادة

من خالل اعتمادنا على  ، ، فهذه الدراسة ساعدتنا في إثراء موضوعنا وبالضبطالنسوية

  التعاريف التي ذكرت في هذا الصدد حول موضوع القيادة.
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  :  الجزائريةالدراسات 

  :  الدراسة األولى

دراسة لنيل شهادة الماجيستر علم ، المرأة المقاولة في الجزائر : العنوان، شلوف فريدةدراسة 

   2008 ، جامعة القاهرة :  مصر. تنظيم وعملاالجتماع تخصص 

  :   مشكلة الدراسة

هل تملك المرأة المقاولة في الجزائر الخصائص التي تمكنها من إنشاء مؤسسة والنجاح في 

  إدارتها؟ 

   :  الفرضية العامة

  تملك المرأة المقاولة في الجزائر الخصائص التي تمكنها من إنشاء مؤسسة والنجاح في إدارتها.

  : الفرضيات الجزئية

  االجتماعية.المقاولة تحقق للمرأة المكانة  -

  المقاولة تفتح المجال للمرأة عمى إبراز قدراتها الفردية. -

  1تنمي المقاولة روح المبادرة عند المرأة. -

 
المرأة المقاولة في الجزائر , دراسة لنيل شهادة الماجيستر علم االجتماع تخصص تنظيم وعمل ،العنوان :  شلوف فريدة -1

 2008,  جامعة القاهرة  ،  .مصر
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  :   منهج الدراسة

   ، " ألنه األنسب لمثل هذا النوع من الدراسات  دراسة الحالةاعتمدت الباحثة على منهج "      

كما انها طريقة  ، الظاهريو لكونه يتميز بالعمق في التحميل وعدم االكتفاء بالوصف الخارجي أ

وفي الوقت ذاته هي طريقة  ، تمكننا من الحصول على معلومات شاملة عن الحاالت المدروسة

 تتبعية أي أنها تعتمد اعتمادا كبيرا على عنصر الزمن ومن ثم فهي تهتم بالدراسة التاريخية التي

وبهذا فهي الوسيلة التي  ، استمراريتهو  ، وماضيه وحاضره ، تمكننا من دراسة الواقع في وجوده

  عن طريقينا نستطيع فهم الواقع االجتماعي للنساء المقاوالت في الجزائر.

  والوثائق والسجالت. ، المالحظة ، المقابلة البيوغرافية   : أدوات الدراسة

فضلنا استخدام  ، بعد القيام بالحصر الشامل للمجتمع موضوع الدراسة  :  عينة الدراسة

ألنها تطبق عادة في األبحاث التي تجري حول مجتمعات صغيرة  ، المعاينة العشوائية البسيطة

 ومتميزة يمكن التعرف عليها كليا.

حيث قمنا باالتصال بالوكالة الوطنية  ، لهذا لجأنا إلى أسلوب العينة العشوائية البسيطة      

تشغيل    « ANSEJ»ل قاوالت لوالية قسنطينة والذي وصلدعم والحصول على قائمة النساء الم

  .الشباب 

وكوننا اعتمدنا على  2009 ، امرأة مقاولة في شهر فيفري من سنة  607عددهن إلى  

ليتم  ، منهج دراسة الحالة فقد ارتأينا أن تكون عينة البحث التي نود دراستها عشوائية بسيطة
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سجلت أسماء المجتمع األصلي في أوراق دون تحديد لصفات :  تطبيقيا بالطريقة التالية

رغم أن المجتمع األصلي لهذه العينة يتنوع من حيث الفئة العمرية  ، معينة خصائصو أ

إال أننا لم نأخذ هدا بعين االعتبار ألن ، المؤهالت المهنيةو التعليمية و والمستويات االجتماعية 

  تحميل البيانات المحصل عليها سيأخذ شكال عاما.

بحيث يخلط الورق  ، جراء البحث عليهثم قمنا بطريقة السحب العشوائي للعدد المطلوب إ      

ستة نساء مقاوالت من و وه  ، حتى تحصلنا على العدد الذي نود دراسته ، أخرىو بين كل سحبة 

  ، تملصين في أحيانا كثيرةو  ، ضيق وقتينو لكن بسبب انشغال المقاوالت و  ، مدينة قسنطينة

التي كان عددها ستة  و اضطرت الباحثة لسحب عدة مرات حتى تحصلت على مفردات عينتينا 

الحديث بكل موضوعية مما و ) مقاوالت خاصة أنهن آبدين استعدادهن إلجراء المقابالت 6(

الحصول عليها من قبل المبحوثات دون أي صعوبة و ساعدنا على التعمق في جمع المعلومات 

  ٕاحراج.و أ

ول على أكبر  بين المبحوثات حتى نتمكن من الحصو الثقة بيننا و قد سعينا على خلق ج       

ٕاثرائه خاصة أن صحة المعلومات و كمية ممكنة من المعلومات التي تساعدنا في تدعيم بحثنا 

  نفيها.و تعمل على إثبات الفرضيات أ

 لقد تبين لنا من خالل الدراسة الميدانية أن المرأة في الجزائر لديها   : نتائج الدراسة

من المؤهالت والخصائص التي تجعلها تنجح في هذا المجال وتساهم بذلك مساهمة  

 إيجابية في الحياة االجتماعية واالقتصادية على السواء. 
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ته تمكنت أن تجعل من وفي الوقت ذا ، قد سمح لها هذا بتكريس حماية إنسانيتها واثبات ذاتها

  مبادرتها وقوة إرادتها لنفسها مركزا اجتماعيا داخل المجتمع.

ومن هذا المنطلق تكون الفرضية العامة قد تحققت والتي مفادها أن المرأة المقاولة في       

كما تمكنا أن  ، الجزائر تملك من الخصائص ما يؤهلها أن تنشأ مؤسسة وتقوم على إدارتها

جة وهي أن المجتمع الجزائري أضحى مدركا لضرورة مشاركة المرأة في كل نصل إلى نتي

وأنه في البلدان التي تقيد  ، وأن التطور االقتصادي مرتبط بشكل كبير بتقدم النساء ، المجاالت 

وهذا  ، ألن النساء عامل فعلي لمتحول ، فيها النساء في مجال التجارة فإن االقتصاد يظل راكدا

أكد لنا أن المرأة المقاولة في الجزائر يمكن أن يكن لديها مستقبل زاهر خاصة وأنها استطاعت 

  ول األجنبية في سنوات طويلة.أن تحقق في سنوات قليلة ما حققته المرأة المقاولة في الد

  :   مدى االستفادة من الدراسة

سوسيولوجية التي تتحدث عن لقد استفدنا من هذه الدراسة من خالل أهم النظريات ال     

، األول والمتعمق بالقيادة النسويةوبالضبط في الفصل  ، ، وقد ساعدتنا في إثراء موضوعناالمرأة

  المجال.لتعرف على مختلف الرؤى في هذا 
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   :  الدراسة الثانية

سياسة التشغيل في الجزائر المؤسسة االقتصادية النسوية بعناية  : بعنوان : دراسة بن صويلح

  2017.1، الجزائر، دكتوراه في علم االجتماع التنميةأطروحة ، نموذجا

  :   مشكلة الدراسة

المميزة لفئة النساء المقاوالت التي تقوم بخلق المؤسسات االقتصادية تندرج و ما هي الخصائص 

  المتوسطة؟و في إطار ما يعرف بالمؤسسات الصغيرة 

  متوسطة؟و ما هي مميزات المؤسسة االقتصادية التي تخلقها المرأة في شكل مؤسسة صغيرة 

  المقاولة النسوية؟كيف يمكن تقييم مواقف مختلف المؤسسات المجتمعية اتجاه 

المرأة صاحبة المؤسسة تتميز بعدة خصائص مما يساهم في يساهم في   : الفرضية العامة

  مهنية)و نفسية ، ثقافية، اجتماعية ، بناء أكثر من نموذج للمرأة المقاولة (خصائص ديموغرافية

.تشكل المؤسسات االقتصادية النسوية نسيجا مؤسساتيا مستقال بذاته يحضى بخصوصية بنيته 

  الديناميكية التي تميزه عن بقية المؤسسات الكبرى.و الستاتسيكية 

معارض لخصوصية دور المرأة الجديد وو المؤسسات المجتمعية بين مؤيد و تتباين مواقف الطرف 

  )الزبائنو الفضاء الجغرافي  ، الصعوبات  ، الجيران ، األسرة  الذي اتخذ المقاولة شكال له (موقف

 
سياسة التشغيل في الجزائر المؤسسة االقتصادية النسوية بعناية نموذجا , أطروحة دكتوراه في علم االجتماع   :  بن صويلح - 1

  2017, الجزائر,  التنمية
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  :   منهج الدراسة

" باعتباره األنسب لمثل هذه الدراسات كونه يتميز  المنهج الوصفيكما اعتمدت الباحثة على "

  . بالعمق في التحليل قصد القيام بدراسة وصفية تحليلية للمؤسسات االقتصادية النسوية

عدة تقنيات منها استمارة المقابلة في جمع البيانات الميدانية  إستعملت  :  أدوات الدراسة

  في الدراسة االستطالعية. المقابلةباإلضافة إلى 

  :  وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

تختلف نظرة وذهنيات األفراد للمقاولة النسوية بين جوانب احترام وتقدير واعتراف بجوانب       

الشجاعة في شخصية المرأة المقاولة وأحيانا أخرى يسودها نوع من ألالحترام مرده خصوصية 

دور المرأة المقاولة من حيث اقتحامها عالم رجالي بكل ما يفرزه من تعدد كبير في شبكة 

وما يترتب عنها من مجاالت خاصة ال يليق بعالم النساء وهي تعتبر   ، قات االجتماعيةالعال

  هذه المؤسسة وسيلة لضمان وحماية مستقبلها.

  :  جوانب االستفادة من الدراسة

تعتبر هذه الدراسة ثرية جدا نظرا ألن الباحثة تناولت من خاللها عدة جوانب محيطة       

بظاهرة المرأة المقاولة سواء ما تعلق بالخصائص الشخصية للمرأة المقاولة ومن ضمنها متغير  

وكذا متغير المحيط االجتماعي للمرأة ، االجتماعية للمرأة المقاولةو الخصائص الشخصية 

ولكنها تناولته من خالل نظرته للمرأة ونحن تناولنا من حيث إشكالية قيادة مؤسستها  المقاولة
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كما أنها تناولت مختلف العمليات التنظيمية المتضمنة داخل مؤسسة  ، الخاصة  كونها مقاولة

النسوية وكذا الخصائص المميزة لهذا الفضاء االجتماعي مقارنة بالمؤسسات الكبرى ومختلف  

  لنظرية المفسرة للتنظيم.االتجاهات ا

  :  الدراسة الثالثة

قد تم إجراء هذه و  ، عوائق المقاولة النسوية للباحثة يمينة رحوو مؤهالت  : يمينة رحو: بعنوان

ذلك في إطار البحوث التي يقوم بها مركز أبحاث و  2008الدراسة بالجزائر العاصمة سنة 

   الثقافية.و األنثربولوجيا االجتماعية 

ٕاعادة و وجاءت هذه الدراسة في شكل تحقيق حول النساء المسجالت في اقتصاد اإلنتاج  

بحث " تم توزيعها على  استمارةاإلنتاج، إذ قامت الباحثة بدراسة ميدانية تمثلت في وضع " 

   . امرأة مقاولة في الجزائر العاصمة 85

    :  مشكلة الدراسة

ال يساعد كثيرا على مثل هذه و تسيير مؤسسة في جو ٕادارة و كيف تمكنت النساء من إنشاء 

  خاصة أنها تنتمي المجتمع أبوي ؟و المبادرات 

 النتائج المحصل عليها كآالتي : 

 سنة 29و 25سن المقاوالت كان يتراوح بين -
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%  ارامل  42.4و% متزوجات  44.7 : بالنسبة للحالة المدنية جاءت نتائج البحث كالتالي- 

   1.  % 8.23مطلقات و %  عازبات   41، 4

% مستوى  27% مستوى ثانوي  41.2و% تعليم عالي  24.7 : المستوى التعليمي- 

 متوسط عنهم مستواهم ابتدائي. 7%و

 أغلبيتهم مارسوا مهن قبل أن يتوجهوا إلى المقاولة-

% من النساء تمكنوا من إنشاء   28هي أن و إلى نتيجة  أما بالنسبة لعملية اإلنشاء فقد توصلت 

  العائلي.و مؤسساتهم برأسمالهم الخاص أ

 المبادرة الخاصةو البيئة التي يعملن فيها غير مشجعة على التطور -

 عدم الشفافية في سوق المناقصاتو نقص المواد األولية -

 الجنسين في هذا المجال.عدم وجود مساواة بين و توعية االستقبال و ضعف الدعم - 

 كما توصل هذا البحث من خالل سبر لآلراء قامت به الباحثة أن النساء المقاوالت في-

 الجزائر يواجهن مشاكل أكثر من الرجال

جاءت هذه الدراسة في شكل تحقيق ميداني أعطى جانبا  : موقع دراستنا من هذه الدراسة

كما قدم صورة واضحة عن مميزات المرأة المقاولة في الجزائر  ، الواقعيةو كبيرا من الموضوعية 

 

أبحاث األنثربولوجيا   إطار البحوث التي يقوم بها مركز  دراسة في،  ق المقاولة النسوية  عوائو عنوان : مؤهالت  ب  يمينة رحو:
 االجتماعية  و الثقافية  بالجزائر العاصمة سنة   20081
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لتقدم لنا بذلك نتائج تم أخذها بعين  ، عن الصعوبات التي تعترض طريقها في مسارها المهنيو 

  االعتبار في الجانب الميداني من دراستنا.

الجانب كما أنها ركزت أكثر على  ، كأنها سبر لآلراءو مع هذا جاءت هذه الدراسة       

بهذا سنحاول من خالل دراستنا أن نضيف أبعاد جديدة لم يتم التطرق و  ، المهني للمرأة المقاولة

لعلها تكون في المستقبل دعما لدراسات أخرى قد تتطرق للظاهرة من  ، لها في هذه الدراسة

  جوانب أخرى كنا قد أهملناها عن غير عمد.

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل الثاني    

المرأة المقاولة في الجزائر    

 



 

 
 

  مدخل نظري حول المرأة المقاولة في الجزائر : الفصل الثاني

  تمهيد

  ماهية المقاوالتية في الجزائر  : المبحث األول

  تعريف المقاوالتية  : المطلب األول   

  المقاوالتية في الفكر السوسيولوجي  : المطلب الثاني   

  سمات الفعل المقاوالتي في الجزائرو خصائص  : المطلب الثالث   

  المقاربات النظرية للمرأة المقاولة في الجزائر : المبحث الثاني

  العمل و المرأة الجزائرية  : المطلب األول   

  تطور عمل المرأة تاريخياو نشأة  : المطلب الثاني   

  دراسات حول دوافع وأسباب خروج المرأة الجزائرية للعمل  المطلب الثالث:   

  المرأة المقاولة في الجزائر  : المبحث الثالث

  ماهية المرأة المقاولة  : المطلب األول   

  الجزائرسمات المرأة المقاولة في و خصائص  : المطلب الثاني   



 

 
 

  واقع المرأة المقاولة في الجزائر  : المطلب الثالث   

  الرجالية و الفرق بين المقاولة النسائية  : المطلب الرابع   

  إشكالية المرأة المقاولة في الجزائر : المبحث الرابع

  إشكالية المرأة المقاولة  : المطلب األول   

  آليات الموضوعة لدعم المرأة المقاولة في الجزائر : المطلب الثاني   

  التحديات التي تواجه المرأة المقاولة في الجزائر  : المطلب الثالث   

  الريادة في أساليب القيادة  : المطلب الرابع   

 خالصة

 

  

  

 

 

  

 

 



 

 
 

  

  

  

  :  األول المبحث

رالجزائ في المقاوالتية  ماهية
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  :  تمهيد

نهدف من خالل هذا الفصل إلى اإلحاطة بمختلف حيثيات إنشاء المرأة المقاولة لمؤسستها      

أي وضع تصنيف للمرأة صاحبة المؤسسة.وتحديد أهم خصائصها(مؤسستها). كما سنحاول 

وضع الظاهرة ضمن مختلف سياقاتها سواء السوسيوتاريخي المتصل بالعولمة وتداعياتها 

افل تأصيل الظاهرة ضمن سياق المرأة المقاولة في الجزائر بمختلف  المختلفة.ويجب عدم تغ

كما سيتم التأكيد وبشكل كبير في هذا الفصل  ، دالالتها ورمزياتها ضمن التنمية اإلقتصادية

سمات المرأة و وكذا التأكيد على خصائص . على المقاربات النظرية للمرأة المقاولة في الجزائر

سنحاول في البداية تبيان نشأة وتطور عمل المرأة تاريخيا وٕاشكالية المرأة حيث  ، المقاولة

وأخيرا آليات الموضوعة لدعم  ، المقاولة  وبعد ذلك يتم التطرق إلى المقاولة النسوية في الجزائر

  .المرأة المقاولةفي الجزائر والتحديات التي تواجه المرأة المقاولة 
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   تعريف المقاولة :  المطلب األول 

 تقتضي المشاركة من أطرافه متعددة ، هي صيغة للمبالغة على وزن مفاعلة  : المقاولة لغة

في المفاوضة والمبادلة وهي مشتقة من كلمة المقاول فتشير خاصة إلى   : المقاولة معنا

   1التي تميز توظيف األموال في النشاط اإلقتصادي. المغامرةو الخطر أ

المنظم المبرمج   النشاطو يقصد به الخطة االقتصادية أ  : المقاولة بالمفهوم االقتصادي

بناء على التصميم  ، والقائم على تكرار األنشطة على وجه االعتياد واالحتراف بنية المضاربة

وتنظيم إدارة بشرية وتجهيزات ورأس المال واليد العاملة والوسائل المالية والمعنوية والقانونية 

الهدف من و خدماتي يكون هو حرفي أو تجاري أو األخرى الالزمة لتحقيق غرض معين، صناعي أ

فإذا لم تتوفر المقاولة على هذه العناصر فإنه تفقد صفة المقاولة من هنا لم ، المشروعو المقاولة أ

  2.تعد قادرة منح الصفة التجارية على النشاط وال على القائم بالنشاط صفة التاجر

عناصر بشرية  هي وحدة اجتماعية هادفة، تتكون من   : المقاولة بالمفهوم االجتماعي

 ومادية ومعنوية تحيا وتموت كسائر الكائنات األخرى، تمارس النشاط االجتماعي وتتمتع بذمة

 

 -  محمد ابي بكر بن عبد القادر الرازي : مختار الصحاح , ط جديدة , مكتبة لبنان , بيروت , 1997  , ص   6291
http//elkhachani . ektob.com /9052/htmt le 5 / 31 / 20082  - 
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يؤدي عمال و مالية وتنتج سلعا وخدمات في محيط محدد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئا أ 

  1لقاء بدل يتعهد به الطرف اآلخر. 

عندما تكون في صورة اتفاق بين الطرفين تعرف بأنها عقد   : المقاولة بالمفهوم القانوني

 . يؤدي عمال لقاء بدل يتعهد به الطرف االخرو يتعهد احد الطرفين بمقتضاه ان يصنع شيئا ا

ويعني هذا التعريف أن المقاولة هي عقد معارضة رضائي يلتزم فيه المقاول بصناعة شيء 

طرف األخر بتقديم بدل نقدي متفق عليه، إما تقديم خدمة في مقابل التزام الو أداء عمل أو أ

  .2شهريا وٕاما بنسبة معينة من النفقات الفعلية

ويتناول المشرع الجزائري المقاولة في الفصل االول من الباب التاسع من كتاب الثاني المعنون  

  3. بااللتزامات والعقود من التقنين مدني

يؤدي و المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أ : منه 549ويعرفها في  

  .عمال مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر

 
تسيير موارد بشرية , و , قسم علم االجتماع , تخصص تنمية    ماجستيرالمقاولة في الجزائر , مذكرة   المرأةشلوف فريدة :    -1

   12, ص    2009جامعة قسنطينة , الجزائر  
, قسم علم االجتماع , جامعة    ماجستيرارسة المقاوالتية في الجزائر , مذكرة  ملونيسي مريم : المعوقات االجتماعية للم  -2

   34,ص  2015سطيف , الجزائر ,  
, الصادرة في    78, جريدة رسمية عدد   26/09/1975المتضمن التقنين المدني , المؤرخ في    75/58أمر رقم    -3

  متمم و , معدل    30/09/1975
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هي اكتشاف األفراد  Harvard" بجامعة Stevenson "كما يعرفها البروفيسور األمريكي     

ع بين فرد  وتعرف المقاوالتية على أنها ظاهرة الجم1. لفرص األعمال المتاحة واستغاللها

  .2نشاطها يؤدي إلى تغيرات ويجري تعديالت جزئية في النظام القائم ، ومنظمة

  المقاوالتية في الفكر السوسيولوجي  :  المطلب الثاني

  :  المدرسة الكالسيكية

تشير المدرسة الكالسيكية للريادي من حيث سلوك المخاطرة لديه  والتعامل مع الظروف  

ومدى توظيفه لقدراته اإلدارية في ملكية المشروع للحصول على  ، الواضحةوالحاالت غير 

 .3وتوظيفه بكفاءة في العملية اإلنتاجية ، واستغالل رأس المال ، األرباح

الذي يعد اول من ادخل   " Richard Cantillon ريجارد کانتيلون يعود الفضل إلى "     

 ، والذي يرى بأن الريادة هي تحمل المخاطر ، مصطلح الريادة إلى النظرية االقتصادية

حيث  ، الحرفيين والمالكين اآلخرينو وينسحب هذا المفهوم على التجار والمزارعين والمهنيين أ

ر غير معروفة في يبيعها بأسعاو تتمثل المخاطرة في أن التاجر من يشتري السلع بأسعار محددة 

 
, دوافع , تحديات)مذكرة مقدمة   خصائصغير الرسمي ( و لجزائر بين القطاع الرسمي  قايد منى : النساء المقاوالت في ا  -1

تسيير المؤسسات الصغيرة المتوسطة , جامعة  ورقلة ,   تخصصالستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي , علوم التسيير ,  
   2-3, ص 2013-2014

 - 2  لونيسي مريم : المعوقات االجتماعية للممارسة المقاوالتية في الجزائر  , نفس المرجع السابق , ص  34
HisrichR . and peters . M . 2002 . entrepreurship . 5 Edition .Mc Graw-Hill. Irwin P330 3- 
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تنخفض مستقبال وهذا يحمل في طياته المخاطرة و المستقبل. وهذا يعني أنه قد ترتفع األسعار أ

  1. والمغامرة والتعامل مع ظروف وحاالت غير واضحة

مفهومة للريادي على انه   "Beaucleau ، 1797 ، كليواو بي م قدم " 1797في عام و    

بذلك يعطي و ويشرف وينظم المشروع الذي يملکه وه يخطط ، الشخص الذي يتحمل المخاطر

  ، سايويعود الفضل إلى "، 2اإلدارية في ملكية المشروع  أهمية للريادة من خالل األبعاد

1803 ، Say "والذي  ، االقتصاديةالريادي إلى النظرية  الذي يعد أول من أدخل مصطلح

بذلك و تلك األرباح التي يحققها رأس المال، وه ميز بين األرباح التي يحصل عليها الريادي عن

وتوظيفه في العملية اإلنتاجية بكفاءة للحصول على  يؤكد قدرة الريادي على استغالل رأس المال

 . األرباح

 Hisrich (وكما ورد في دراسة" Francis Walker ، 1876فرانسيس ووكر ويميز "     

and Peters ،( ويحصلون على فوائد عليه وأولئك  بين أولئك األفراد الذين يزودون رأس المال

يشير إلى أن  بذلك و وه ، اإلدارية لديهم األفراد الذين يحصلون على األرباح من خالل القدرات 

  3وتساعده للحصول على األرباح. الريادة تتمثل في القدرات اإلدارية التي تمد الريادي

  
 

1 Adman ,F . And Devine ,P.2002 . A Reconsideration of the Theory of Entrepreuship : Partici-

patory Approach . Review of political Economy . july 14 ( 3) :329-357 .P 07 
2 Hisrich ,R . and peters . M . 1989 . entrepreurship : starting  ,  Dvelopinge and Managing a ven-

ture , MIT,  Irwin .P :6 
3 Hisrich ,R . and peters . M . 2002 . entrepreurship .P 7   
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 :  المدرسة االقتصادية : ثانيا

تشير المدرسة االقتصادية للريادة من حيث أنها عنصر من عناصر اإلنتاج لتنظيم        

وأن  ، عدم التوازن في السوقو والتعامل مع ظروف عدم االستقرار أ ، تنسيق العملية اإلنتاجيةو أ

ت لقد اختلف ومهارات البناء المؤسسي ، من يمتلك مهارات المخاطرة واالبتكار واإلدارةو الريادي ه

    1آراء كتاب االقتصاد وباحثيه حول مفهوم الريادة ووظائفها أيضا.

 عالم االقتصاد  -  Adam Smith"آدم سميث " حيث يرى    ،  م1900كان ذلك بعد عام    وقد    

الوقت  في نفسو وه، المزود لهو من يملك رأس المال أو بأن الريادي ه -االسكتلندي األصل 

قواعد االقتصاد   الذي أرسى و والحقيقة أن آدم سميث ه ، والمستهلكينيكون وسيطا بين العاملين 

بسيطة وهي " دعه  ولخصها بكلمات  ، الحر والمبادرات الفردية وقدمها قبل أكثر من مئة عام

 يعمل دعه يمر" 

  ، اإلنتاج فقد اعتبر القدرة الريادية كأحد عناصر  "Alfred Marshal، مارشال أما "آلفرد     

ويشير  ، واألرض. وتمثل الريادة أحد تكاليف اإلنتاج للمؤسسة ، والعمل ، مثل رأس المال

 واإلدارة. ، واالبتكار ، المخاطرة :  من تتوفر فيه الوظائف اآلتيةو مارشال إلى أن الريادي ه

 
1 Haribson F. 1956 . Entrepreurial Organization As a Factor in Economic Dvelopment . Quarter-

ly journal of Economic . Aug . 70 (3). P : 364. 
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بوظيفة منظم  من يقومو على أن الريادي ه) Hawley ، 1900" ("هولي ويؤكد االقتصادي     

لصالحه الخاص  التنظيم في العملية اإلنتاجيةو ويوجه هذا التنسيق أ ، منسق العمل التجاريو أ

 .1التأثير في العملية اإلنتاجية و اکتشاف مركز القوة في السوق أو نح

التعامل مع  من لديه القدرة علىو أن الريادي ه )Schultz ، 1975: 1980" (شولتز ويری "     

الريادية لدى األفراد  ووصف الطلب والعرض للقدرات  ، عدم االستقرارو ظروف عدم التوازن أ

القرار و يكون التحليل أ الموارد السوقية؛ أي إلى أي مدى و بأنها الموجه الرئيسي للمؤسسة نح

 .منظمةالموارد السوقية لل االقتصادي العقالني المتفق عليه بين األفراد يمكن أن يطبق على

مهارة اإلدارة وروح  الذي تتوفر فيهو ه )Hoselitz ، 1952(  هوزيلتز"والريادي في نظر "     

يملك مهارات  الذيو الريادي ه أن "Frederick Haribson" فريدريك هاريبسونالقيادة، ويری "

تساعده في التنظيم وٕادارة المؤسسة، كما   البناء المؤسسي بجانب مهارات إدارية وٕابداعية أخرى

 2وردت آراء هؤالء في دراسة.

  

  

 
تفسير , ترجمة : نادر ادريس التل , دار الكتاب للنشر و : اختفاء  ة في النظرية االقتصادية الجزئيةالمبادر .  و, هومبيرتوبارتي  -1

  .50م ,ص1989التوزيع , الطبعة االولى , عمان ,االردن  و 
2 - Eisenhauer . G . 1995 .the entrepreurial Decision : Economic Theory and Empirical Evidence . 

Entrepreueship :Theory & practice . Summer 19 (4) P : 69 
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 :  المدرسة النمساوية :  ثالثا

واالبتكار،   تتضمن المدرسة النمساوية أدوارا ووظائف عديدة في الريادة تشمل: اإلبداع،       

والمعلومات بكفاءة عن  والتفكيك الخالق من حيث التوافقات الجديدة، والحصول على األفكار

 السوق، وذلك بهدف استغالل الفرص المنتجة، وتحقيق األرباح.

والذي يقدم  المبدعو بأن الريادي ه "Schumpeter، "جوزيف شومبيتر بهذا الصدد يرى     

وصفه شومبيتر بالشخصية الرئيسية والبطل في أي تطور  كما  ، تكنولوجيا غير مسبوق ابتكارة

مفهومه للريادة على أنها التفكيك  شومبيتر الحر. وقد قدم اقتصادي وفي ظل نظام السوق

ويساعد الريادي ويدفعه للتقدم من خالل  يحفظ رأس المالالدافع الذي أنه حيث  ،فالخال

باعتبار أن الرياديين يحملون ويوظفون ، حةبومر  قويةو والتي قد تبد ، األفكار الخالقة والمبدعة

أعمال سابقة، ولكن بطريقة جديدة ويميز  و أ تحوي عمل أشياء جديدة، ، توافقات جديدة

 الجديدة:بين خمسة أنواع من التوافقات  ""شومبيتر

  . أسلوب إنتاجي جديدو . تقديم منتج جديد مع  تقديم طريقة أ1

أي سلع و أيضا الحصول على مصدر توريد جديد للمواد الخام أ ، دخول سوق جديدو . افتتاح أ2

 صناعية أخرى مشابهة

  1. صناعة جديدةو . تنفيذ وٕانشاء منظمة جديدة أ5

 
1 MintzBerg  .H,  and Ahlstrand, B, L,  J . 1998 . strategy safari . Prentice Hall , USA  .P :129 
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  على دور الريادي في الحصول على األفكار  )Kirzner ، 1921كيرزنر ( وقد أكد     

الفرص  والمعلومات واستخدامها، وأكد على أهمية الحماس والنشاط لدى الريادي في اكتشاف

  Entrepreneurial(  .1(المربحة واستغاللها، وأطلق على ذلك تعبير" الشغف الريادي 

القائلة  وجهة النظر "kirznerکيرزنر مثلما فعل " ،)Casson ، 1982کاسون (وقد تبنی "    

  2.الربح بأن الريادي يتمتع بالقدرة على جمع البيانات بطريقة تؤدي إلى خلق فرص تحقيق

، Mises"فون ميسس و "Hayek"حايك من أمثال  ، وقد أكد االقتصاديون النمساويون    

Von"  1945حايك (على تأثير قوة الفرد في االقتصاد، حيث قدم ، Hayekالتعليم  ) فكرة

 اإلنساني والريادي. " فكرة النشاطMises، ميسسالمتبادل ووعي المشاركة السوقية، وقدم "

القوة المحركة  أهمية الريادة باعتبارها" David Birch"ديفيد بيرج وقد ابرز     

 3والفرص المنتجة. إلى الخدمات الريادية  "Penrose، 1959"بينروساالقتصادي وأشار  و للنم

  

  

 
1 Eisenhauer . G . 1995 .the entrepreurial Decision : Economic Theory and Empirical Evidence 

.P :69 

 2005  ة ,سنة الثاني  ,  1التطور التاريخي , الشركات العائلية العربية .ط  و . أ : ريادة االعمال : المفهوم  وزيدان , عمر  -  2 

   15ص  يناير .  5العدد 

3 Hit ,M . and Ireland ,R,  S, D, 2002 , stretegic Entrepreurship : creating A New Mindset . 1st 

Edition Blackwell Publisheers.P 20 
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 :  مدرسة جامعة هارفارد :  رابعا

من  تمثل مرجعا رئيسية للعديد Schumpeter "شومبيتر"لقد ظلت أفكار واستنتاجات        

جوزيف  الباحثين الذين جاءوا من بعده، ولقد أثبتت األبحاث الحديثة أن الخبير االقتصادي

السوق؛  كان مخطئة عندما تصور أن المنافسة في عالم األعمال تؤدي إلى احتكار شومبيتر

في السوق   االحتكاري (كما يشير إليه شومبيتر) بمجرد أن يرسخ أقدامهو والحقيقة أن الريادي أ

  هما:  يصبح من العسير إزاحته. ثم ظهرت مدرستان مستقلتان في مجال ريادة األعمال

 مدرسة جامعة هارفارد، ومدرسة السلوك اإلنساني؛ حيث نبعت أفكار مدرسة جامعة       

 H. Arthurآرثر هارفارد من مركز بحوث التاريخ الريادي في جامعة هارفارد، حيث قام "

حتى  Schumpeterالمركز الذي عمل به شومبيتر و م، وه1948بتأسيس هذا المركز في عام 

ه المدرسة أن ريادة األعمال تتحقق من خالل خلق وٕانشاء  م. وترى هذ1950وفاته في عام 

العديد من منظمات األعمال واالستثمار فيها بغرض تنمية وتطوير االقتصاد الوطني وٕاحداث 

 دراسة: ال التغييرات اإليجابية فيه، وتتكون من ثالثة أبعاد مختلفة وهي كما وردت في

 .أ. التغيرات التي تطرأ على النظام االقتصادي

 ب. خلق المنظمات كأحد المتطلبات الالزمة لالستثمار التجاري لالبتكارات.

  1ج. إن وظيفة الريادي هي خلق األرباح.

 
  21التطور التاريخي : نفس المرجع السابق , ص  و . أ : ريادة االعمال : المفهوم  وزيدان , عمر   -1
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 :  مدرسة السلوك اإلنساني :  خامسا

قادرون  وتنص هذه المدرسة بأن األفراد ليسوا مجرد کائنات انانية خالقة ولكنهم أيضا       

اإلنساني،  األمر الذي دفع رواد هذه المدرسة إلى تقديم مفهوم السلوك على استثمار الفرص، 

 . للتعبير عن السلوك الريادي ودوره في خلق التفاعالت المؤدية إلى الخلق واإلبداع

الريادي  يعرف السلوك الريادي بأنه ذلك التصرف الذي تستحوذه الفرص، والذي يبرزه     

فرص ريادية و خارجي، يتبادر إلى ذهنه في شكل افكار ومشاريع أو نتيجة تأثير دافع داخلي أ

 .تلي حاجاته ورغباته وتشبعها

  :  المدرسة الحديثة :  سادسا

تشير المدرسة الحديثة في الريادة إلى آراء العديد من الباحثين المعاصرين في هذا        

وغيرهم فهم يشيرون ، روبرت هيزرج، وزمالؤه  منتزبيرغ، درکر ، : ماکليالندمن مثل المجال

اإلبداع واالبتكار، إنشاء منظمات  للريادة من حيث: الحاجة إلى اإلنجاز، تعظيم الفرص،

 األعمال، المخاطرة، وخلق الثروة.

الشخص  الريادي بأنه )David McClelland ، 1961( " "ديفيد ماكليالند فقد اعتبر     

  . قوية لإلنجاز متوسطة، وعنده حاجةو لديه الحماس، ويتحمل المخاطرة بدرجة معقولة أ 1الذي

 
   27,ص 2009,  1المداخل العلمية ), اربد عالم الكتب الحديث , ط و النماذج و (المفاهيم مجدي عوض مبارك :الريادة في االعمال   -1
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من  للريادة يدور حول الدافعية )Mc Clelland ، 1961(ماكليالند" إن جوهر نظرة "       

تعبيره؛  خالل العوامل النفسية واالجتماعية التي تقود إلى التطور والتقدم االقتصادي على حد

ربطها  يرى بأن دافعية األفراد في المجتمع هي عامل محدد وأساسي لذلك التقدم، وقدحيث 

 االنتماء. والحاجة إلى القوة، والحاجة إلى ، الحاجة إلى اإلنجاز : بثالث حاجات أساسية، وهي

الطموح لإلنجاز هم الذين ينجحون في و أن الناس الذين لديهم الحاجة أ"ماکليالند" ويذكر      

إصرار عالية، وواقعيين في أنشطتهم  لهم، ويكونون ذوي طاقة عالية، ولديهم درجةأعما

 أصحاب الحاجات والدوافع األخرى. وأعمالهم، وتوجهاتهم دائما عملية بدرجة أكبر من

 فقد اعتبر الريادي بأنه الشخص الذي يعظم  )، Drucker ، 1964" ( "بيتر درکرأما      

المشروع الذي يملكه وخصوصا إدارة  الفرص ويرى بأن الريادي من يدير نفسه بنفسه في

بأن الريادة ترتبط  )Knight ، 1967ويری ( ، األعمال التي تحتاج إلى المخاطرة االقتصادية

  .1عدم التأكد ارتباطا كبيرة بالمخاطرة والتعامل مع ظروف

  : )؛ فالريادي قد يكونMintzberg et al ، . 1998( منتزبيرغ وزمالؤهوطبقا آلراء 

استراتيجيا  منشئا لمنظمة ما سواء كان ذلك بإبداع أم ال، وٕان لم يكن هذا المؤسسو مؤسسا أ .1

  2ساعية النتهاز الفرص.و أ

 . مشروع يملكهو .مديرا المنظمة أ .2
 

   -  مجدي عوض مبارك :الريادة في االعمال (المفاهيم  و النماذج  و المداخل العلمية ) , نفس المرجع السابق ,ص   281

   -   مجدي عوض مبارك :الريادة في االعمال (المفاهيم  و النماذج  و المداخل العلمية ) , نفس  المرجع السابق ,ص  28- 292
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 . لمنظمة يملكها آخرون االبتكاريو القائد اإلبداعي أ .3

العربية؛   وقد ظهرت بعض المبادرات لتوضيح وتعريف الريادة والريادي في البيئة البحثية  

المجازفة برأسماله الخاص   رب العمل الذي يتحمل عبءو " أن الريادي هعايشإذ يرى "

شاط في أي فرع من فروع الن بهما معا وبسمعته أيضا کرجل من رجال األعمالو المقترض أو أ

 االقتصادي.

 : االجتماعية: المدرسة  سابعا

 لقد عرف العالم مصطلح الريادة االجتماعية في الستينيات والسبعينيات من القرن       

 الماضي، لكن سنوات الثمانينيات والتسعينيات شهدت انتشارا واسعة لهذا المفهوم الذي يمزج

االجتماعي  التجارية المختلفة من جهة وفكرة التقدمبين جني األرباح التي تثمر عنها العمليات 

جديدة وحديثة  على مختلف الصعد من جهة أخرى، ليصار بعد ذلك إلى تكوين وابتكار أساليب 

 يستمد واحدة من كان لها وقع كبير وأصداء واسعة على مفهوم العمل االجتماعي الذي أصبح

والخاص بصورة أكثر  ت القطاعين العامأهم مصادر تمويله واستمراريته من مشاركة وٕاسهاما

   1طبقاته. فاعلية دعما لعملية تطوير المجتمعات واالرتقاء بالمستوى المعيشي لجميع

 

 -  مجدي عوض مبارك :الريادة في االعمال  (المفاهيم  و النماذج  و المداخل العلمية ) , نفس المرجع السابق ,ص   311
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الرياديين االجتماعيين بأنهم أشخاص خالقون يعمدون إلى توظيف  ويمكن تعريف         

العديد من الحقول بما فيها للديمومة في معالجة المشكالت القائمة في  حلول علمية وقابلة

  . وٕايجاد مدخل إلى التكنولوجيا وٕايجاد الوظائف الصحة والتعليم والبيئة

  سمات الفعل المقاوالتي في الجزائرو خصائص  :  المطلب الثالث

  :  المخاطرة والميل نحو االستعداد  .1

، تطالب االدارة العليا في المنظمات الكبيرة بنجاح أكبر كلما زادة كمية األصول الالزمة     

وقد يكون هذا أحد األسباب التي تشرح  ، وكلما زادة فترة ربط هذه األصول بالمشروع المقترح

يدية. ظاهرة حدوث االبتكارات بتكرار أكبر في المنظمات الصغيرة مقارنة بالمنظمات الكبيرة التقل

صاحب الفكرة األساسية مخاطرة أكبر  و إذ تتقبل المنظمات الصغيرة التي يديرها رجل واحد ه

  1. مما تقبله منظمات كبرى متعددة الملكية

خدمة و يعتقد البعض بأن الرياديين هم الناس الذين تستند أعمالهم على إبداع منتج جديد أ     

رجل ريادي  و ه ، فريداو لكننا نعتقد أن أي شخص لديه الشجاعة أن يبدأ عمال جديدا أو ، جديدة

بدء والمخاطرة متنوعة سواء عند ، العمل نوعا من المخاطرةو ، ل هذا المشروعحيث يحم

 
1  -Whleen  , Thomas L,  and Hunger,  J.  Dvide (2004). strategic  Mnagement  Business Policy (9 
hte ed) Upper Saddel  River  ,  New Jersey :Pearson Education  , Inc   , P: 7 
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ه المخاطرة قد تمتد المالك يعمل غالبا بأمواله الخاصة حتى إن هذفالمدير/ ، تشغيلهو أ المشروع،

    1 . ة فشل المشروعمع زيادة احتماليتزداد عادة و  وتتضخم هذه المخاطرة،، للعائلة أيضا

إن   المظاهو نالحظ أنه كلما زادت  درجة الرغبة في النجاح  يزداد  الميل وا االستعداد نح     

ولكن المخاطرة  ، المخاطرةو أهم ما يجب أن يتمتع به رجال االعمال المبادرين هي الشجاعة 

بينما تقوم ، وانتهاز الفرص السانحة، ث تقوم االولى على العمل الشاقحي، غير المقامرة

  متعة العمل من أجل النجاح. و ، اإلثارةو إنها لعبة التحدي ، المصادفةو ، المقامرة على الحظ

 :  الرغبة في النجاح .1

منظمون ويعملون بمثابرة لتحقيق تلك األهداف إنهم ، يعرف الرياديين أهدافهم جيداً       

ويملكون درجات أكبر من ، فسيولوجيًا على أنهم يختلفون في درجة الرغبة في النجاح

 2األشخاص العاديين حيث يقدمون مسؤولية ذاتية ألعمالهم ووظائفهم.

فالسهولة والصعوبة أمور نسبية ، فالنجاح في عالم األعمال ليس سهًال وليس مستحيالً      

مطلوب منك على أكمل وجه و تتوقف بدرجة كبيرة على إرادتنا ألنك يمكن أن تقوم بكل ما ه

فهناك معوقات قد  ، ويبقى النجاح صورة بال إطار وبالمقابل قد تحقق نجاحًا باهرا في عملك 

 
1 Pickle Hal B ,& Abrahamson,  Roycy L..  (1990) Small Business Management ( 5 the ed). New 
York:  John Wiley and sons .P :9 
2 Longenecker , Justin G, Moor Carlos .W and Petty ,J . William (2000) Op. Cit . P: 8 
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وذلك ، رت على النجاحثاب  ولكن يمكنك القفز فوق حواجزها إذا ما ، تواجهك في كل األحوال

 1. وأن ال يغرنك النجاح، بالتشبث بهويتك 

 :  الثقة بالنفس .2

وعن  ، إن الناس الذين يملكون الثقة بالنفس يشعرون بأنهم يمكن أن يقابلوا التحديات      

طريق الثقة بالنفس يستطيع أصحاب األعمال الصغيرة والرياديون أن يجعلوا من أعمالهم أعماًال 

إذ أظهرت  ، وٕاحساسًا بأنواع المشاكل المختلفة بدرجات أعلى، ناجحة إنهم يملكون شعورًا متفوقاً 

وقدرة على ترتيب المشاكل المختلفة ، أغلب الدراسات أن الرياديين يملكون الثقة بالنفس

  2. وتصنيفها والتعامل معها بطريقة أفضل من اآلخرين

  :  االندفاع للعمل     

العمل أعلى من اآلخرين حتى إن هذا  و عادة ما يظهر الرياديون مستوى من االندفاع نح     

إن مالكي المنظمات  3الشاق.و االندفاع والحماس يأخذ شكل العناد والرغبة في العمل الصعب أ

اد ويزدهرون ويتألقون في مواجهة التحديات. ِإذ يشكل الرو ، الصغيرة يمتلكون دافعًا ذاتيًا للتميز

والنواة التي تبدًا منها ، في المنظمات الصغيرة مجاًال حيويًا لروح المبادرة في مجال اإلنتاج

 أفكار الصناعات الكبيرة.
 

)ترجمة : هيئة الترجمة شعاع , ماذا علمني الفشل عن النجاح دليل جديد الدارة المشروعات    1998تاركنتون , فران (   -  1 
لعدد الثاني , يناير , الشركة العربية لالعالم العربي رجل األعمال , السنة السادسة , او الصغيرة . خالصات كتب المدير  

   7(شعاع) , القاهرة ,ص  
2 Anderson,  Robert. L and Dunkelnerg , Joh S .(1993) Op. cit . P : 6 
3 Longenecker , Justin G, Moor Carlos .W and Petty ,J . William (2000) Op. Cit . P:10 
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 :  االستعداد الطوعي للعمل ساعات طويلة .3

إن أي شخص يرغب في أن يملك عمًال صغيرًا ال يمكن أن يتوقع أنه يعمل ثمان ساعات      

فهم أول القادمين صباحًا إلى العمل وآخر المغادرين يوميا وهم ، ألسبوعيوميا وخمسة أيام في ا

 في الغالب يداومون أيام األسبوع كاملة حتى يحققوا المنافسة مع المنظمات الكبرى.

ومن ، ومن يسهر ال بد أن يمتلك إرادة قوية تمكنه من ذلك ، إن من يعمل ساعات طويلة 

يالحظهم عن قرب يجد أنهم حتى في أسوًا حاالت مرضهم يمتنعون عن مغادرة العمل وال 

المرض  و يقدمون إجازات مرضية. أثناء عملهم ألنهم يرون النشاط في العمل. واالبتعاد عنه ه

 1بعينه.

  : االلتزام .4

يهم عن ال بد ألصحاب األِعمال الصغيرة من إدامة تركيزهم على أهدافهم وعدم تخل     

ط أال يتراجع وأن العمل الحر بشر ، أن ينجح.فيويمكن لكل إنسان  2المختلفة.تخطيط أنشطتهم 

يتعلم من أخطائه وأخطاء اآلخرين وتؤكد الدراسات وجود عالقة إيجابية بين مدى االلتزام 

األعمال ال يبنى فقط على بعض الخصائص مثل الوضوح و ومستوى نجاح العمل ألن بقاء ونم

  ام.والتخطيط الجيد بل أن تموها يتغذى أساسًا من قدرتنا على االبتكار والتضحية وااللتز 

 

 
1 Pickle Hal B ,& Abrahamson,  Roycy L..  (1990) Small Business Management .P :6 
2 Anderson,  Robert. L and Dunkelnerg , Joh S .(1993) Op. cit . P : 6 
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 :  التفاؤل .5

إنهم متفائلون ، فهم غير متشائمين، يمتلك أصحاب األعمال الصغيرة خاصية التفاولية     

في مرحلة ما من مراحل  و صحيح أن الناس قد يفشلون في تحقيق شيء ما أ ، أكثر من غيرهم

الفشل حيث نعتبر الفشل حلقة  ولكننا يجب أن نتعلم من ذالك ، هذا أمر ال يمكن تفاديهو ، الحياة

 1. بشرط أن ال تكون هذه الخطوة األخيرة في المرحلة، في سلسلة النجاح

 : ونظميمنهجي  . 6

 ،  إن الرياديين وأصحاب األعمال الصغيرة لديهم القدرة على ترتيب وتنظيم وقتهم بشكل جيد     

ومدركين في نفس الوقت للتفاصيل  ، وهم قادرون على رؤية الصورة الكبيرة وبشكل واقعي

 الدقيقة داخل تلك الصورة. 

متغيرات البيئية قد ال يملكها وهذا يحتاج إلى قدرات متميزة في مجال التحليل والربط بين ال      

وال   ، وال نرى المدير/المالك مثاليًا باحثًا عن الكمال فالمشكالت هي جزء من حياته 2. اآلخرون

بل هي  ، فوجود المشاكل في العمل ال يعني أنك مدير غير فعال . بد له من التعايش معها

  .  دليل على أنك تكافح وأن الصراع من أجل النجاح مستمر

 : واإلبداعالريادة  .7

 

   -  تاركنتون , فران (  1998  ), نفس المرجع السابق , ص   71
2 Anderson,  Robert. L and Dunkelnerg , Joh S .(1993) Op. cit . P : 6 
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إذ أن قيمة جديدة تنتج عن إنشاء المشروع. وفي   واجتماعية،تأخذ الريادة أبعادًا اقتصادية      

 هذه النظرة االقتصادية ينظر إلى اإلبداع على أنه إيجاد توافق جديد للعوامل االقتصادية.

، منتج جديدو أ، ولوجيوالذي قد يكون إبداع تكن، يركز المشروع الريادي عادة على اإلبداع

التوزيع و أ، وقد يكون اإلبداع في التسويق، تقديم خدمة جديدةو أ، طريقة جديدة في تقديم منتجو أ

فالمشروع الريادي يرتكز معنويًا على طريقة جديدة  ، ٕادارتهو وقد يكون في إعادة هيكلية التنظيم أ

 1في عمل األشياء.

ومن الناحية االجتماعية فإن الريادي ال يعمل في فراع حيث يتلقى الدعم من مجموعات      

المجتمع ، المستخدمون المزودين المستهلكين، مختلفة ويتعامل مع مجموعات عديدة مثل العمال

  .  لمجموعات التي تتوقع مكافئة من نجاح المشروعهي او الحكومة  و ، المحلي

  

   

 
1 Wickham , Philip A. (2001). Op .cit P: 7 ,11, 24 



 

 
 

  

  

  

  الثاني: المبحث 

  

  سوسيولوجيا المرأة المقاولة في الجزائر
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   المرأة الجزائرية والعمل : األولالمطلب 

    مفهوم عمل المرأة :  والأ

   .الفعلو المهنة  : العملو ، مأخوذ من عمل يعمل عمال مصدر : لغةالعمل 

لمرأة في الميدان العملي  لتحقيق الفكرية التي تبذلها اتلك الجهود البدنية و و ه  : عمل المرأة

   1منفعة.

لعبت الثورة الصناعية دورا كبيرا في إحداث التغيرات   : خروج المرأة إلى ميدان العمل

الصناعية آثار كبيرة على المرأة االجتماعية التي أدت إلى نهضة المرأة وكان لظهور الرأسمالية 

ففي الطبقة العليا زادت الثورة الجديدة من وقت الفراغ لدى ، في مختلف الطبقات االقتصادية

بينما قامت زوجات الطبقة العاملة كثيرا فالضرورات االقتصادية اضطرت المرأة للعمل ، المرأة

ء غير محتملة من العمل داخل كما كان عليها أعبا، في المناجم والمصانع فانحطت مكانتها

وقد أعطاها عملها ، وما لبث أن سمع صراخها فارتفعت مكانتها في المنزل، المنزل وخارجه

  . جنبا إلى جنب مع الرجل بعض المزايا التي حققتها تدريجيا

وقبل الثورة الصناعية ارتفع صوت  1604ففي عام ، وقد بدأت الحركة النسائية في أوربا       

ولم تحظى ثورتها بنصيب  ، دعى "ماري" في فرنسا تطالب بالمساواة بين الرجال والنساءسيدة ت

 

   -  نبوية موسى , المراة  و العمل , مؤسسة هنداوي للتعليم  و الثقافة , القاهرة ,  2012  , ص 011
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كبير من االهتمام حتى جاء فالسفة الثورة الفرنسية وطالبوا بمنح المرأة حقوقا متنوعة وضرورة 

   .1حيث شاركت النساء والبنات في كل األعمال جنبا إلى جنب مع الرجل، مساواتها بالرجل

ولقد شهد المجتمع الجزائري كواحد من تلك المجتمعات تغيرات اجتماعية واقتصادية           

انعكست بصورة واضحة على األسرة باعتبارها نتاج اجتماعي يعكس صورة المجتمع الذي تنشأ  

وتتطور فيه، فيعتمد على األسرة مسايرة التطورات والتغيرات الطارئة على المجتمع التكيف معه 

  .يب مناسبة للتكفل بمتطلبات وحاجيات أفرادهاوٕايجاد أسال

تعلم المرأة وخروجها للعمل  : ومن ضمن تلك التغيرات االجتماعية ظاهرة التعلم          

بشكل ملحوظ بداية التسعينات ومع انخفاض القدرة الشرائية لألسر الجزائرية ودخول أغلب أفراد 

حتى األم أرادت تحقيق طموحاتها في التعلم وتحقيق ذاتها ، األسرة إلى التعليم بمختلف أطواره

متفاوتة فالمرأة الجزائرية تسعي  مما دفعها للخروج إلى ميدان العمل وبنسب ، اجتماعيا ومهنيا

اليوم إلى بلوغ غايتين أساسيتين هما تحسين مستوى المعيشة ألسرتها ومساعدة الزوج في تحمل 

األعباء والواجبات ومن أجل التحرر من القيود االجتماعية سعيا لتحقيق طموحاتها ورغباتها 

 . 2يةاالجتماعو االقتصادية أو واثبات نفسها في الحلبة السياسية أ

 

 

 

 كاميليا عبد الفتاح : سيكولوجية المراة العاملة , نهضة مصر للطباعة  و النشر  و التوزيع , مصر , 1990  , ص  41- 451
جودة الحياة في االسرة , و طني الثاني حول : االتصال  و راع الدور والطموح , الملتقى الرمضان عمومن : عمل المراة بين ص

 جامعة مرباح , ورقلة ,  2013  ,ص   042
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 نشأة وتطور عمل المرأة تاريخيا  :  المطلب الثاني

   :  نشأة مفهوم عمل المرأة

يرجع مفهوم عمل المرأة إلى بداية الثورة الصناعية في أوروبا وذلك عندما بدأ عمال      

يضربون عن العمل نتيجة إلرهاقهم بساعات عمل طويلة وذات أجر محدود بسبب  المصانع

ميدان العمل لتغطي نقص األيدي العاملة في المصانع؛ خوفا من توقف  ذلك دخلت المرأة

المترتبة على ذلك ؛ ويرى بعض الكتاب العرب أن دخول المرأة لميدان  ليالعمل والخسارة الما

مدروسة من قبل الرأسمالية التي ولدت على يد اليهود وهذا لغرض   ٕاال نتيجة لخططو العمل ما ه

أخالق وكانت الوسيلة الوحيدة للوصول إلى غايتهم الخبيثة  إنشاء مجتمع مالي بدون دين وال

  1تحرير المرأة.

  : تطور عمل المرأة 

إن وضع عمل المرأة التاريخي يرتبط ويتأثر بالظروف والدوافع الحضارية والثقافية والنظم      

االقتصادية وهذا حسب خصوصية كل مجتمع حيث أن عمل المرأة كان يرتبط ارتباطا وثيقا 

المرأة : ه وضعونظرة المجتمع"إلبهاء كا أننا نجد أن المجتمعات يختلف في بوضعها ومكانتها

يكون سلبيا وأحيانا يكون إيجابيا نشيطاء وهذا االختالف وضع المرأة  ونوزها في الحياة َفأحيانا

الحضارية؛ حيث كانت وضعيتها تختلف من مرحلة تاريخية  كنتيجة لتلك الظروف واألوضاع

في ذلك  ألخرى ففي فترة اكتشاف الزراعة؛ حيث كانت ملكية األرض مقصورة على الرجال بما 
 

 - إبن محمد الرماني زيد , إظطراب العمال ....السبب في عمل المرأة  , مقال إستراتجية عمل المرأة ,2003  ,ص   121
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األسياد؛ في مرحلة اإلقطاعية إلى مرحلة الرأسمالية؛  المرأة والعبيد حيث كانت تعمل في قصور

في بعض البلدان من مشكلة التمييز بينها  لم يحل مشكلة المرأة؛ إذ مازالت تعاني حتى اآلن

  1.  األجرو وبين الرجل سواء كان ذلك في ميدان العمل أ

تراكية أعطت حق المساواة بين الرجل والمرأة في معظم نساتيرها إال انه في الدول االش      

المرأة تعيش مع الرجل وتخوض غمار التجربة وتحاول النجاح في جميع مجاالت  فأصبحت 

ومهارتها وكفاءتها في أداء مختلف المهن. وٕاثبات أيضا أَن النجاح في  العمل وٕاثبات قدرتها

وطموحه ومهارته وخبراته؛ وليس لتحديد الجنس الذكري  العمل يعود إلى الشخص نفسه

لها بإثبات قدرتها وكفاءتها في مجال العمل  األنثوي دور في هذا الموضوع؛ مما سمحو أ

  اإلنتاجي.

ٕاعطاء المرأة حرية أكثر وأنه ليس هناك فروق بين الرجال و وهناك اتجاه عالمي يتزايد نح     

 رات وفي حالة وجود فروق تكون نتيجة الثقافة ال الفطرة ويعتبروالنساء فيما يتعلق بالذكاء والقد

المجتمع الصناعي الحديث األول الذي أعطى المرأة حرية أكثر وذلك إعطائها حق العمل 

زوجها بفتح مجاالت شتى للعمل في مختلف األنشطة؛ بحيث أصبحت تتمتع  مستقلة عن

المرأة بقدر ما و ل ليس منافسة بين الرجل للرجل وبالتالي أن العم، بمكانة اقتصادية مساوية

  بزيادة الدخل والنهوض بالمجتمع. مشاركة من جانب المرأة للرجلو ه

 

 -  إحسان محمد الحسن ,علم إجتماع المرأة  , دار وائل للنشر , ط  2  , عمان , 2014  ,ص  19 1 
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الئقة؛  هناك من الباحثين من ينظر إلى المرأة نظرة غير  : المرأة والعمل في العالم الثالث

معتمدين في تبرير وجهة نظرهم على القول بأن المرأة في العالم الثالث ما تزال أسيرة للتقاليد 

ولقد  ، في عمليات التنمية مشاركة محدودةالتي تحند أدوارها في المجتمع ومن ثم مشاركتها 

اآلزاء حول هذه القضية إلى وجهات نظر متفرقة يمكن  في عرضه لبعض ' لويس"أشار 

 : خيصها فيما يليتل

  ) فالبعض يرى أن المرأة في العالم الثالث ما تزال أسيرة للنظرة التقليدية التي تضفي على1

 اإلناث مكانة أقل وتفترض أن دورهن ما هي إلى أدوار هامشية؛ وتعتمد هذه النظرة على

 مشاركة فعالة فيافتراض مؤداه أن المرأة في العالم الثالث لن تحقق مكانة عالية ولن تشارك 

 التقاليد. األنشطة االقتصادية إال إذا اكتسبت مظاهر الثقة األوروبية الحديثة ونفضت أيديها من

الثالث  ) والبعض اآلخر يرى أن التقاليد في حد ذاتها ليست السبب في تخلف المرأة في العالم2

ولقد أدى  ظام أبوي صارموٕانما االستعمار الذي حاول أن يغير من هذه التقاليد القائمة على ن

  1هذا الوضع إلى تأكيد الدور التابع للمرأة وأصبح عقبة في سبيل تحقيقها لالستقالل.

 ) بينما االشتراكيون يعتبرون أن كال من االستعمار والتقاليد مسئول عن وضع المرأة؛ فكثير3

 أضاف مظاهر جديدةما تعرض المرأة ألشكال من االستغالل بسبب النظرة التقليدية وٕانما 

 الستغالل المرأة تحت وطأة الرأسمالية 

 

   -  شكري علي و آخرون , علم إجتماع العائلة , الجامعة العربية  , دمشق ,  1988  ,ص   211
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تاريخية  ) ومع ذلك تبقى النظرة األخيرة متفائلة تذهب إال أن دول العالم الثالث تعيش ظروفا4

هناك  وبناءا على ذلك فإذا ما كانت  ٠خاصة تختلف عن ظروف المجتمعات األوروبية 

في العالم الثالث فإنها ترجع إلى عملية التحديث التي  مظاهر لعدم المساواة بين الذكور واإلناث 

على المجتمعات  تخيرها هذه المجتمعات؛ فهذه العملية تخلق تنافضات منها مثال أنها تركز

  الحضارية دون المجتمعات الريفية.

ومن خالل هذا ينظر إلى المرأة في العالم الثالث على أنها متخلفة مقارنة بالمرأة في ومن       

المجتمعات  خالل هذا ينظر إلى المرأة في العالم الثالث على أنها متخلفة مقارنة بالمرأة في

مجتمعات تسلطية  األوروبية ومن ثم تخلفها يفسر على أنه استمرار لالتجاهات التقليدية هي

تقوم على المساواة؛  يسيطر عليها الرجالء أما المجتمعات الحديثة فهي مجتمعات ديمقراطية

من العمليات التي  بر عملية التحديث ذاتها وما يرتبط بها من سياسات وبرامج التنميةوتعت

العملية؛ الن المرأة  تساوي بين الرجل والمرأة؛ ومن ثم فإنها تقف في صف المرأة من الناحية

  1تخضع أكثر من الرجال للتقاليد التي تحدد أدوارها.

 :  المرأة والعمل في العالم العربي

 إن المتأمل في واقع المرأة في البالد العربية يرى أنه يختلف من بلد عربي إلى بلد آخرء     

بسب الظروف السياسية واالقتصادية التي تعيشها هذه البلدان وتعرضها لسلسلة االستعمارات 

ية من بنيتها االجتماعية واألسرية؛ وكانت المرأة متأثرة من هذا االستعمار فتطلبت التنم غيرت 

 

   -  شكري علي و آخرون , علم إجتماع العائلة  , المرجع السابق ,ص   211
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بالد خروج المرأة للعمل » إال أن سيطرة القيم الثقافية التفليدية حول المرأة وعملها  الشاملة لكل

  . تطورها كانت عائقا في

ولكن استطاعت المرأة العربية النزول إلى ميدان العلم والعمل خارج المنزل في  كثير من       

اعية والعلمية واالقتصادية والنضالية؛ حيث مارست مختلف النشاطات السياسية واالجتم األحيان

...الخ ؛ . األخت و المنزل لتكون فيه األم والمربية والزوجة و المكان الحقيقي للمرأة ه حيث يعتبر

زوجا عمليا يستطيع لرجل منع  و أبا أو السيد أخا أو حيث يعتبر الرجل في المنزل وفي العائلة ه

بحق القوامة يعطيه الحق في التدخل في حياة بدون سبب فكونه يتمتع و أ المرأة من العمل بسبب 

يعتبر نفسه مسئوال عن العمل وٕاعالة األسرة وغالبا ما نجد المجتمع و المرأة ومنعها من العمل فه

ذلك ال يتطابق مع الشريعة اإلسالمية لعدم وجود نص شرعي  والعرف يقفان إلى جانبه؛ مع أن

   1يمنع المرأة من العلم والعمل.

 :  المرأة العاملة في المجتمع الجزائريوضع 

لم تخلف وضعية المرأة الجزائرية عن قريناتها من نساء البلدان العربية؛ حيث أنها تأثرت      

التغيرات التي طرأت على المجتمع وخاصة في المرحلة االستعمارية؛ حيث أنها وجدت  بسلسلة

في البيت  ، في المرحلة االستعمارية نفسها وحيدة التغيرات التي طرأت على المجتمع وخاصة 

 لمغادرة كل الرجال للمشاركة في الثورة التحريرية؛ فألقيت مسؤولية إدارة وتسيير شؤون األسرة

 على عاتق المرأة ومن ثم خرجت المرأة إلى ميادين العمل في المؤسسات االستعمارية.
 

 2009النشر , ب ط ,  و ٕاشكالية المجتمع الذكوري , دار المكتبة البالد للطباعة  و لفقيه البشير , المرأة العربية المعاصرة  ا -1
  20,ص  
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مية الشاملة التي عرفتها البالد وبعد االستقالل شاركت المرأة الجزائرية في عملية التن     

الميادين؛ ولم تكن ظاهرة خروج المرأة للعمل جديدة في المجتمع وٕانما امتداد  باقتحامها جميع

 . تحرير الوطن لكفاحها ونضالها من أجل

إن وضعية المرأة العاملة الجزائرية أضفى لها أدوار جديدة اكتسبها نتيجة التحاقها      

لعمل ؛ وأدت هذه األدوار المكتسبة إلى إحداث التغييرات في مجال قيم وا بمجاالت التعليم

تقليدية؛ إلى أدوار جديدة مكنتها من التخلص من مكانتها الهامشية  وعادات المجتمع من أدوار

لكن بالرغم من تطور وضع المرأة الجزائرية إال أنه مازال هناك من يعارض خروجها للعمل 

 لخيص نظرة المجتمع الجزائري لعمل المرأة لثالث اتجاهات:التعليم ويمكن ت وحتى إلى

وعقال  االتجاه التقليدي المحافظ الذي يرى في المرأة الكائن الضعيف جسماو وه : االتجاه األول 

 1  الزوجية بمفردهاو والذي يحصر وظيفة المرأة في تأدية غرض أساسي واحد أال وه

ديننا  واألمومة بمفهومها التوالدي؛ إذ يرى المحافظون أن رأيهم هذا راجع إلى تعاليم الخضوعي

وانحالل  السمح  ويرون في اختالط المرأة بالرجال وعملها خارج المنزل يسبب فساد أخالقي

المرأة في  للقيم والمعايير السائدة في المجتمع؛ لكن في المقابل نجدهم ال يعارضون عمل

ن الديلتعاليم  بية الحيوانات رغم قسوة هذه األعمال؛ مما يؤكد أن موقفهم هذا ال يمت الزراعة وتر 

الحنيف بالصلة؛ إنما يرجع إلى تمسكهم بالقيم والعادات البالية التي تريد السيطرة على عمل 

  . المرأة وجعلها في المرتبة الثانية بعد الرجل
 

مناقشات , مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت  و , بحوث  دورها في حركة الوحدة العربية  و المرأة آخرون  :و شلق محمد    -  1
   270 , ص1987,    1, ط
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التحرر  الغالبية العظمى من الجنسين؛ ويتسم هذا االتجاه بنوع من يمثلو وه : االتجاه الثاني

ال و ال يعارض عمل المرأة خارج المنزل مادام هذا العمل ال يكون منافيا للتقاليد التحرر فهو فه

واألعراف؛ وبهذا  يعارض عمل المرأة خارج المنزل مادام هذا العمل ال يكون منافيا للتقاليد

إذ يعترفون بعمل  للرجال مهما كانت صلة القرابة بينهما أباء أخاء زوجايقر بتبعية المرأة و فه

  المرأة 

عملها مقبوال ومرغوبا فيه؛  تتناسب مع انوثتها ليكون طبيعةو في وظائف محددة ومعينة تنسجم 

 مع الرجل. ألنه يساعد على زيادة دخل األسرة ويحرر المرأة كامال ويساويها

من  الواجبات لكلو وهذا االتجاه المتحرر المتفتح؛ والذي يساوي بين الحقوق  :  االتجاه الثالث

المرأة  المرأة والرجل في جميع المجاالت االجتماعية واالقتصادية حتى منها السياسية إذ يعتبر

للرجل؛  إنسان قادر على العمل واإلبداع؛ وتحمل المسؤوليات دون اعتبار هذه المساواة تهديدا

مستقبلها  ه االتجاه أن تخلف المجتمع راجع لعدم اطمئنان المرأة بالعمل علىكما يرجع هذ

بالتحاق المرأة  وتخوفها من هذا المستقبل المجهول؛ ألنه ليست عضوا فاعال فيه؛ ويطالبون

  1بالعمل على اختالف أنواعه وتخصصاته.

  :  عمل المرأة في التشريع اإلسالمي 

لقد اشتغلت المرأة المسلمة بالتدريس وتتلمذ عليها أفاضل الرجال ؛ فالمرأة في اإلسالم       

العلماء وأجازت التالميذ وهذه تعتبر بداية اشتغالها بمهنة التدريس؛ ولم يقف   جلست مجلس
 

 -  شلق محمد و آخرون  :المرأة  و دورها في حركة الوحدة العربية  ,  المرجع سبق ذكره , ص   2711
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الحد بل شاركت في الحروب وقامت بتمريض الجرحى ورعايتهم  اهتمامها بالعمل عند هذا

بالسياسة؛ وقد تلقت المرأة في اإلسالم العلم في المساجد والزوايا  لك فقد اهتم بعضهنطبياء وكذ

 والمدارس وغيرها من أماكن التربية التي كانت معدة لتعليم الرجال. وقصور الخلفاء ودور الكتب 

في مجال العمل و فالمرأة المسلمة شاركت الحياة العامة مع الرجل سواء في دور العلم أ     

بهذا تكون قد حققت دورًا جديدًا في المجتمع إلى جائب دورها األساسي في أن تكون زوجًا  فهي

 1بتشجيع من الرجل واعتراف منه على قدرتها وكفاءتها في القيام بالعمل الخالق.  وأمًا وذلك 

 الناظر في األحاديث الشريفة وسنة المصطفى القولية والفعلية يجدها قد حفلت بمشاهد      

كثيرة عن عمل المرأة؛ فهي مفسرة للقرآن؛ ومكملة لشرع اهللا سبحائه وتعالى؛ ولهذا فإن 

والسنة تناولت عددًا من الصحابيات الالتي بايعن الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  األحاديث 

اإلسالمية؛ فالسنة تظهر أن دور المرأة في الحياة لم يقتصر على عملية حفظ  ، هوهاجرن مع

  بل تعدث ذلك. ، وبقاء واستمرار النوع

فخروج المرأة للعمل قد يكون الباعث عليه الضاغط االقتصادي وتقل مسؤوليات األسرة       

شرفها بدال من التردي إلى الهاوية أن اإلسالم يكفل للمرأة أن تعمل حفاظا على  المادية؛ حيث 

. تصير عبئا على غيرهاو أن تعمل بدال أن تفقد كرامتها فتضطر للتسول أ كما يكفل لها ، الرذيلة

2 

 

   -  كاميليا إبراهيم عبد الفتاح :  سيكلوجية المرأة العاملة  , دار النهضة العربية , بيروت ,     19721
, المكتبة الجامعية الحديثة , اإلسكندرية   الثالثالسياسية للمرأة في العالم و المشاركة االجتماعية    سيد فهيمي محمد :  -  2
   46,ص    2004,



  اإلطار النظري للدراسة        الفصل الثاني   
 

72 
 

فاإلسالم أعطى حق المرأة في أن تشغل ثروتها وأن تستثمر أموالها فمن حقها أن تعمل       

ة خديجة " رضي اهللا عنها ' تعمل في وأن تكسب في التجارة والزراعة والصناعة؛ وكانت السيد

السالم يقمن بهذه األعمال فالعمل مشروع  و وكانت النساء في عهد الرسول عليه الصالة  التجارة

بالتالي ال نجد نصا يحرم العمل و خاصة إذا ففدت العائل وتوفرت لها الظروف المناسبة  للمرأة

ناك حاالت لعمل المرأة في اإلسالم ويمكن على المرأة وال يعني بالضرورة إلغاء أنوثتها؛ ولكن ه

  استفرادها فيمايلي:

يسمح اإلسالم للمرأة في المجاالت التي تستغني فيها عن الرجل حتى يتم الحفاظ على حياة  )1

ممرضة تقدم الخدمات  ، النساء من االختالط بالرجال كوظيفة طبيبة أمراض النساء والتوليد

  .  الصحابيات اشتغلن بالتطبيب والتمريض الطبية للنساء المرضى قد ثبت أن

زوجها دون وجود عائل لهاء ودون كفالة بيت مال المسلمين لهاء  موت و ) حالة طالق المرأة أ2

  حيث يحق لها العمل في هذه الحالة ألن العمل يكون لها ضرورة حياتية.

أن  الرجال معا وتكون مصلحة للمجتمعو ) حالة نبوغ المرأة في مجال يندر فيه وجود النساء 3

 احبة الكلمة المؤثرة. صاحبة العلوم تعمل المرأة ذات النبوغ مثل المرأة طليقة اللسان ص

  والمعارف التي تبدع فيها؛ ففي هذه الحالة قد يكون عملها إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة.

ومساعدتهم  أسرتهاو والدها أو ) حالة المرأة الريفية والبدوية التي يحق لها العمل بجائب زوجها أ4

 .  يشكل لها أي مشكلةالرعي والواقع في عملها في هذه الحالة الو في الحقل أ
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 ) أخيرا عملها في مجال التدريس للفتيات في كل أطواره والعمل في مثل هذه المجاالت يعد5

  1من باب فرض الكفاية الذي يسقط به الحرج عن جميع النساء.

 دوافع خروج المرأة للعمل   :  المطلب الثالث

فبعض   ، كان هذا الموضوع محور بحوث كثيرة خاصة دوافع خروج المرأة لميدان العمل     

هذه البحوث تناول دراسة الدوافع وراء هذا العمل وبعضها اهتم ببيان نتائجه والبعض اآلخر  

وجاءت معظم نتائج هذه ، تناول دراسة اإلتجاهات والقيم المتعلقة بموضوع خروج المرأة للعمل

البعض اآلخر يسخط على المرأة التي و بعضها يؤكد أهمية عمل المرأة  ، متعارضةالبحوث 

  . تخرج العمل

الحاجة اإلقتصادية و ولقد أكدت الغالبية العظمى للنساء أن من أهم دوافعهن للعمل ه     

 2. حاجة األسرة لإلعتماد على دخل المرأةو حاجة المرأة الملحة لكسب قوتها أو والمقصود ه

إال أن هذا الدافع انخفضت قيمته تدريجيا وذلك بازدياد فرص التعليم وزيادة عند النساء      

باإلضافة إلى الدافع المادي ، العامالت باإلضافة إلى التغير الذي حدث في مفهوم دور المرأة

الذي نجده واضحا في األسر ذات الدخل المنخفض هناك دوافع شخصية کرغبة المرأة لتثبت و 

 يظهر هذا بوضوح بينو ءتها وقدرتها في انجاز األعمال التي كانت وقفا على الرجال فقط كفا

 

 -  سيد فهيمي محمد :  المشاركة االجتماعية  و السياسية للمرأة في العالم الثالث ,نفس المرجع السابق , ص49 .1 
   86ص  1984بيروت , لبنان,  للطباعة والنشر,  كاميليا ابراهيم عبد الفتاح : سيكولوجية المرأة العاملة , دار النهضة العربية    -2
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ألن التعليم في حد ذاته ال يحقق الحصول على العمل فقط ، العامالت المتعلمات تعليما عاليا

 1طموح شخصي للمرأة التي تعمل خارج المنزل.و بل إنه وسيلة لتحقيق هدف أ

دوافع تحقيق الذات وحتى تقضي المرأة على الوضع التقليدي الذي أضف إلى ذلك هناك       

وضعها في المجتمع الذي ينظر إليها على أنها زوجة وربة بيت وأم ألطفال وهذا راجع  للتنشئة 

وحتى أيضا تقضي على وقت الفراغ وتنظم أوقاتها فيكون لكل من عملها المنزلي ، اإلجتماعية

  ونهاية. الخارجي إطار منظم له بداية و 

" ان دوافع العمل تميل إلى أن ترتبط بالمال فالناس قد رسخ في اعقدهم تيلورومنه ذكر "     

 المدخل إلى السعادة ولذا فإنهم عندما يحسون بان هناك نقصا في حياتهم فإنهمو أن المال ه

يوضحون لنا ولكنهم ال ، وتشير الحاجة إلى المال إلى أنهم يريدون شيئا، يطالبون بمال أكثر

   2هذا الشيء.و ماه

 :   هم دوافع خروج المرأة للعملمن أو 

الحاجة االقتصادية وأعباء المعيشة وغالئها من جهة والتطلع إلى مستوى   : دوافع اقتصادية

 أفضل من جهة أخرى تقع المرأة إلى الخروج في البحث عن عمل.

 
اثره على التماسك االسري , مجلة العلوم االنسانية , جامعة منتوري  و عوفي مصطفى : خروج المراة الى ميدان العمل    -1

   143, ص   2003جوان   19قسنطينة , العدد  
   87السابق , ص  نفس المرجع  ,  1984كاميليا ابراهيم عبد الفتاح : سيكولوجية المرأة العاملة , - 2
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امتهان بعض الحرف  و حيث أن أساسيات األسر تفرض على المرأة الخروج إلى ميدان العمل أ

 1األسرة.ى معيشة حتى المنزلية منها إحساسا بأهمية المال كوسيلة لرفع مستو 

الظهور في الساحة وتحقيق الذات والمكانة االجتماعية وكذا إبراز الشخصية    :  دوافع ذاتية

كل هذا من الطموحات  ، كفرد فعال في المجتمع يتمتع بجميع حقوقه وتعلي عليه واجباته

عائلة بها أمهات  100على  لفيشر فهناك دراسة، واألهداف التي تسعى المرأة إلى تحقيقها

(و. م.ا) تبين أن نصف مجموعة الالتي يعملن يشعرن بالملل وتخرج من الكليات بنيويورك 

وأن خدمة األطفال والقيام باألعمال المنزلية أصبح من األعمال  ، أثناء وجودهن بالمنازل

 . الروتينية

لقد أولت األسرة في مجتمعنا الحديث اهتماما كبيرا لضرورة تعلم المرأة   : دوافع تعليمية

  . خاصة وتكوينها وذلك للقضاء على نسبة األمية في المجتمع

وتندفع للبحث عن عمل مهني مناسب   ، ففرص عمل المرأة تعتمد على مستواها التعليمي      

 المثال اليوم.و درس في التدرج كما هكانت وال زالت في إطار التمو الشهادتها الدراسية حتى ل

وقد أدى خروج المرأة إلى ميدان العمل إلى تحقيقها المكاسب في مختلف البلدان التي      

فقد ارتفعت مكانة المرأة عاليا في الخمسين سنة األخيرة في  ، أمكنها فيها مزاولة األنشطة

 2. معظم الدول

 

 -  علياء شكري : االتجاهات المعاصرة في الدراسة االسرة , مصر: مكتبة االسرة , 1988  , ص   2381

 -  كاميليا ابراهيم عبد الفتاح : سيكولوجية المرأة العاملة  ,  1984,  نفس المرجع السابق , ص   882
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  الثالث:المبحث 

    المرأة المقاولة في الجزائر 
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   :  المطلب األول

  :  تعريف المرأة المقاولة

تحصلت على مؤسسة عن و اشترت أو أسست أ ، أكثرو امرأة سواء كانت لوحدها أ هي كل       

كما تساهم في تسييرها  ، واجتماعيا ، اداريا ، فتصبح مسؤولة عليها ماليا ، طريق االرث 

وتديرها  ، حصول على مؤسسةو مالية االنشاء أ.. كما أنها شخص يحتمل المخاطر ال. الجاري

  1. دخول أسواق جديدةو ذلك عن طريق تطوير منتجات جديدة و بطريقة ابداعية 

مميزات معينة تجعلها تتحمل و كما عرفت أيضا بأنها تلك المرأة التي تمتلك خصائص          

هي تلك المرأة التي تملك روح المبادرة و ، خطر القيام باألعمال التجارية لحسابها الخاص

واثقة من قدرتها ، بمهارة في التنظيم االدارةو تتعامل بمرونة و تتحمل المسؤولية و المخاطرة و 

سمات و حيث أعطى هذا التعريف األولوية للخصائص  2. التفوقو هدفها النجاح ، انيتهاامكو 

  . اليه مستقبالو المؤسسية التي تمتاز بها المرأة المقاولة بغية تحقيق ما تصبو الشخصية 

انثى  و كل شخص سواء كان ذكر أو فمن خالل التعاريف المختلفة نجد أن المقاول ه        

السمات التي و تتوفر فيه مجموعة من الخصائص و يمتلك مؤسسة لحسابه الخاص و ينشئ 

  . تطور مشروعه و تساعده على النجاح 

 
1 - Rapport du groupe-conseil sur l’entrepreneueiat féminin : » les défis des entrepreneures  
«  . Quebec , 2000 , P :9 » 

  2 -  شلوف فريدة :  المرأة المقاولة في الجزائر  ,مرجع سابق ,  ص12
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لتي تختار انشاء ( المرأة ا: أن المرأة المقاولة هي Jeanne Halladyhلقد جاء في كتاب و      

تحمل المخاطر الكامنة في و ادارة مواردها الخاصة و تقوم بتنظيم و مؤسسة لحسابها الخاص 

  .  القيام بذلك على أمل كسب الربح في نهاية المطاف

فقد عرف المقاولة النسوية بأنها ( العملية التي من خاللها تقوم امرأة  " Bizoأما "        

المالية بطريقة  و استغالل الموارد االقتصادية بما في ذلك المادية و مجموعة نسائية بإنشاء و أ

  1.  الخدمات للسوق لتحقيق الربح )و منظمة لتوفير السلع 

المادية و توجيه الموارد المالية و أجل تأمين  اذن المرأة المقاولة هي المرأة التي تعمل من       

     2. المعنوية من أجل استغالل فرص متاحة ذات قيمةو 

 سمات المرأة المقاولة في الجزائرو خصائص  :  المطلب الثاني

هي القدرات والسمات الشخصية الي يمتلكها  الخصائص المقاوالتية  : خصائص الشخصية 

إلدارة مشروعه بنجاح؛ وهي المهارات السلوكية واإلدارية التي تمكنه من  المقاول ويحتاجها

األبحاث أن المقاولين يتمتعون  ووفق هذا التصور فقاد بينت  3 ،  النجاح في مشروعه

 ميزهم عن غيرهم وهذه الخصائصبخصائص وقدرات عالية ويتحلون بصفات وسمات شخصية 

ال يجب أن تتوفر جميعها في شخص واحد ولكن قد دلت األبحاث بتمتع المقاولين بالعديد منها 
 

 -  شلوف فريدة :المرأة المقاولة في الجزائر   , نفس المرجع السابق  , ص  121
 2 -  قايد منى : النساء المقاوالت في الجزائر بين القطاع  الرسمي وغير الرسمي (خصائص , دوافع , تحديات ),

3-2ص       
 مجلة القادسية للعلوم اإلدارية أثرها على االبداع التقني ,و عمر علي إسماعيل :خصائص الريادة في المنظمات الصناعية    -3
   74, ص   2010العدد رابع , سنة    12, المجلد    إلقتصاديةا  و
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الممارسة. وهنا ندرج المجموعة من الخصائص التي تميز المقاول و  وأنه يمكن تطويرها بالتدريب 

 : في ما يلي

 لقد أوضح (  : الخصائص الشخصيةDaft. 2010 السمات الشخصية للمقاول ) أن

العلماء المختصين؛ ولعل أبرزها يمكن تلخيصه في   ) سمة عند40هي أكثر من (

 ي: تالسمات كما يأ

قادر على الضبط والسيطرة على العوامل الخارجية المؤثرة  : (الداخلي)التحكم الذاتي  - 1

الخارجي التي تجعل من صاحبها متأثرًا بالعوامل الخارجية  وهذه سمة عكس سمة التحكم. به

 قراراته.إلى درجة سيطرتها عليه في 

تتطلب مهمة البدء بالعمل الريادي جهودًا عظيمة من   : مستوى مرتفع من الطاقة - 2

 . العمل الشاق والمضني

شخص لديه الدافعية إلشباع الحاجة لإلنجاز بدرجة عالية ألنه   : الحاجة إلى اإلنجاز -  3

توفر له النجاح في عمله الذي يتصف بالتحدي واألهداف   بارع ومتفوق يختار الظروف التي 

 .  الصعبة ليحقق بها درجات عالية من الرضا

هذه السمة مهمة ألن الظروف غير متأكدة والغامضة والمعقدة؛  : الغموضتحمل  - 4

 المحسوبة.قاول يتحمل المخاطرة فالم
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ينتهز  و بريد إنجاز األعمال اليوم وكأن غدا لن يأتي ؛ فهو فه : الوقتالوعي بمرور  - 5

 . اللحظة من الوقت لكونها لها معنى عنده

لديه الثقة بالنفس التي تقوده إلى كسب المزيد من الزبائن والتعامل مع  : بالنفسالثقة  - 6

  1.  العمل التفاصيل الفنية وٕادامة حركة

  الخصائص السلوكية: 

وهي المهارات اإلنسانية من حيث بناء وتكوين عالقات إنسانية بين  : التفاعليةالمهارات ) 1

 . على األنشطة والعملية اإلنتاجية والسعي إليجاد بيئة عمل مالئمة العاملين واإلدارة والمشرفين

وهي تنمية المهارات التكاملية بين العاملين إذ تصبح الشركة وكأنها  : التكامليةالمهارات ) 2

 2إنسانية األعمال بين الفعاليات وبين األقسام. متكاملة وتضمنخلية عمل 

  اإلداريةالخصائص :   

وتمثل المهارات الخاصة بالتعامل اإلنساني والتركيز على إنسانية   : المهارات اإلنسانيةأ) 

واالجتماعية تهيئة األجواء الخاصة بتقدير وٕاحترام الذات فضًال عن  العاملين وظروفهم اإلنسانية

 
 الناصر , غسان العمري , قياس خصائص الريادة لدى طلبة الدراسات العليا في إدارة األعمال الريادية محمد جودت - 1

, ص   2011, العدد الرابع ,   27, األردن , المجلد    القانونيةو دمشق للعلوم اإلقتصادية    , مجلة جامعة( دراسة مقارنة )  
   .(بتصرف)  148

 ملتقى دولي الرابع : المقاوالتية عندخصائص المقاول في النية المقاوالتية لطلبة ,  براهيمي نوال , بزقراري عبلة , أثر  - 2
   . (بتصرف)5, ص    2013/ أفريل 23/24بسكرة , , جامعة    محيطاتو , إختالف الظروف  الشباب: تنوع فئات المتعاملين
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الطاقات خالل بناء بيئة عمل تركز  إحترام المشاعر اإلنسانية والكيفية التي يتم فيها إستثمار

 .  كي واإلنساني وٕانعكاس ذلك على األداء والتميزعلى الجانب السلو 

إمتالك المعارف والجوانب العلمية والتخطيطية والرؤيا إلدارة   : المهارات الفكريةب) 

األطر والمفاهيم العلمية والمعرفية والقدرة على تحديد  المشروع الصغير وكيفية ارتكازه على

 . قالنيةالسياقات والنظم وصياغة األهداف على أساس الع

بتفسير العالقات و ترتبط المهارات التحليلية مع المهارات الفكرية   :  المهارات التحليلية ت)

بتحليل األسباب وتحديد عناصر القوة و على أداء المشروع  بين العوامل والمتغيرات المؤثرة

المهارات على كما تركز هذه ، والضعف للبيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية

 . تحديد السلوكيات الخاصة بالمنافسين وتصوراتهم المستقبلية

وتتمثل بالمهارات األدائية ومعرفة طبيعة العالقات بين المراحل   : ث) المهارات الفنية

ومعرفة كيفية أداء األعمال الفنية خاصة فيما يتعلق  اإلتتاجية والمهارات التصميمية للسلع

والتشغيلية ومعرفة كيفية   تحسين أداءه وكل ما يرتبط بالجوانب الفنية بتصميم لمنتج وكيفية

تركيب األجزاء وصيانة بعض المعدات؛ وهذه المهارات تكون ذات تأثير كبير في بعض  

 1. الطابع الفني المشاريع ذات 

قدمت العديد من الدراسات التي أجربت بهدف تحدد الخصائص الشخصية للنساء       

إال أن العديد منها توصل إلى أن  ، خصائص الرجال المقاوالت وما إذا كانت تختلف عن
 

   .7نفس المرجع السابق , ص  طلبة ,براهيمي نوال , بزقراري عبلة , أثر خصائص المقاول في النية المقاوالتية ل - 1 
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الجوانب التي تعود إلى   الرجال ال تختلف بشكل كبير بينهما إال في بعضو الخصائص النساء 

الذي يلعبه كل طرف. فهي تميل إلى المرونة في التعامل مع العنصر  طبيعة الدور االجتماعي 

التفاوض لضمان مصالح لجميع األطراف باإلضافة إلى التوفيق بين حياتها الخاصة و البشري 

  . ومسؤوليتها إتجاه المقاولة

 .. . البحث عن اإلستقاللية، التعرف إلى فرص، كاإلرادة  : اإلجابية

الرغبة في الهروب من البطالة عدم الرضا في الوظيفة ، الفصل عن العملو توقف أ : السلبية

 . أزمة في العمل، التفرقةو الحياة المهنية أ نقص الفرص في، السابقة

 : ة لتوليفة من أربع متغيرات يجنتو ) الحدث المقاولي هShapero)1975وحسب 

 . الوسيطةو اإليجابية ، . االنتقاالت السلبية1

 . الرغبة إدرك  2

اإلقتصادي و . إمكانية اإلنجاز بأخذ في عين اإلعتبار العوامل المنحدرة من المحيط الثقافي 3

  ، اإلجتماعيو السياسي و 

 1. الميل للعمل.4

 : " النساء المقاوالت وفقا لدوافعهم إلى ثالث فئات  Koreen" يصنف  

 
1-  Colot Olivier, Comblè Karin, Ladhari Jihed, Influence des facteurs socio-èconomiques et cul-
turels sur l’entrepreneuriat, Documents D’Economie et De Gestion, Centre de Recherche Wa-
rocque, 2007.P3. 
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مؤسستها هربا من البطالة؛ وتتميز هذه  التي أنشأة  : النساء المقاوالت بدافع الضرورة. 1

 . الخبرة الفئة بدرجة منخفضة من

تتميز بمستوى عال من الخبرة المهنية؛ لذلك  :  . النساء المقاوالت بدافع اختياري2

 . باستغالل مهاراتهمو المقاولة بالنسبة لهم هي فرصة لمواصلة النم

هذه    : الحياة المهنيةو . النساء المقاوالت اللواتي يرغين في توفيق بين األسرة 3

  1. أسرهممع بعض الحرية لتحقيق حياة  الفئة في الواقع تريد مواصلة حياتها المهنية

في مجمل الدراسات التي تناولت دوافع المرأة إلقامة مشروعها الخاص؛ خلصت إلى أن دافع  

وكذا دافع ، المساهمة في الدخلو ٕالى جانب الدور اإلقتصادي و اإلستقاللية و تحقيق االعتراف 

 الظروف الشخصية غالبا ما تكون القوةو  اإلبتكار من أجل تحقيق النجاح؛و استغالل الطاقة 

المقاولة؛ وهذه الظروف تتمثل غالبا في الحاجة إلى المال في ضل و الدافعة وراء توجه المرأة نح

عدم وجود فرصة لعمل بأجر بعد فترة طويلة من البحث عن وضيفة ؛ ليصبح و عدم وجود دخل 

لكن عندما يفكرون في ما يمكن أن تحققه أعمالهم و بدافع الضرورة ؛  المقاولة والحل التوجه نح

 . إنهم يتطلعون إلى رؤية خاصة من األعمالف

  

  
 

1‐  FIRLAS Mohammed, L’ENTREPRENEURIAT FEMININ EN ALGERIE : DES CREA-
TIONS PAR NECESSITE, Les 5émes Journées Scientifiques Internationales sur 
l’Entrepreneuriat « L’Entrepreneuriat des Femmes : L’importance, les opportunités et les obs-
tacles » Université Mohamed Khider, Biskra 28, 29 et 30 avril 2014 p5. 
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 :  خصائص المقاولة التي تمتلكها النساء المقاوالت : ثانيا

قدمت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع المقاولة المملوكة لنساء بغية معرفة المميزات 

النسوية على الصعيد العلمي ليحدد ما تتميز به المقاولة  الني تتميز بها من بين أبرز ما جاء

في مرحلة مبكرة  ما نشره المرصد العالمي للمقاولة في خريطة نبين الخصائص المقاولة النسوية

)TEA(  ير على يوحسب مجموعة من المعا دولة ثم تقسيمها إلى ثمانية مناطق 69في

  1. المستوى العالمي

واقع المرأة المقاولة في الجزائر :  المطلب الثالث  

يشير واقع المقاولة النسوية في الجزائر إلى أن نسبتها مازالت منخفضة بالرغم من التطور       

الذي شهدته في السنوات األخيرة وتتوزع بالخصوص على قطاعات النسيج، األعمال العقارية 

القطاع الصناعي واالستيراد والتصدير وتشير بعض  و فيما عرفت مؤخرا ترجها نح ، الخدمات 

األرقام المتوفرة حول المقاولة النسوية في غياب إحصائيات دقيقة إلى أن نسبة النساء المقاوالت 

   2بالمائة في الجزائر. 6ال تتعدی 

ويرجع ذلك إلى  .2005ورغم أن هذا الرقم منخفض، إال أنه تضاعف مقارنة بسنة      

مختلف اآلليات التي وفرتها الحكومة لتشجيع الروح المقاوالتية لدى الشباب عموما وحاملي 

الشهادات من الجنسين المختلفين، وتشير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" إلى أن 

 
1 Jeanne Halladay Coughlin , THE RISE OF WOMEN ENTREPRENEURS: People, Processes, 
and Global Trends  ،QUORUM  ,BOOKS, First published in 2002 , London, P :13 

  http/www.djazairess.com,   حنان حيمر , مقال حول المقاولة النسوية في الجزائر- 2 
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فيما بلغت النسبة بالمائة منذ نشأة الوكالة،  11نسبة المستفيدات من مشاريع هذا الجهاز بلغت 

بالمائة بالنسبة للمستفيدات من الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، حيث استثمرت  60

  النساء بكثرة السيما في مجاالت الصناعات الغذائية والخياطة واأللبسة والصناعات التقليدية.

عريضة من النساء   تجاوزنا األرقام التي تبقى بعيدة عن الطموحات المسجلة لدى فئةو ول      

فإنه يجب القول بأن المشاريع النسوية عرفت طريقها إلى النجاح عبر تجارب رائدة تدل على 

 قدرة المرأة في اقتحام عالم المال الذي ظل لفترة طويلة حكرا على الرجال.

وتتنوع العراقيل والظروف الصعبة التي تحد من عمل المرأة في مجال المقاولة، وأهمها       

لصعوبات االجتماعية وتتمثل في عدم تقبل المجتمع للنشاط المقاولة النسوية، ناهيك عن أهل ا

المرأة أنفسهم، وصعوبات إدارية وهي كثرة الوثائق اإلدارية وتشعبها، وأخرى مالية وهي صعوبة  

الحصول على قروض من البنوك، لكن رغم ذلك فهناك مشاريع تم انجازها وأخرى في طور  

  1حتاج فقط لمتابعة وحماية قانونية.االنجاز ت

  لمقاولة الرجالية و الفرق بين المقاولة النسوية  :  المطلب الرابع

يمكن أن يظهر االختالف بين المقاولة النسوية والمقاولة الرجالية من خالل ثالثة       

طرق التسيير المتبعة  ،  خصائص المؤسسة، وهي الصفات الشخصية للمقاول ( ة ) : عناصر

  :اذ يمكن ابراز هذه الفروقات في الجدول االتي

 
اشغال المؤتمر الرابع للمراة و عن الوكالة الوطنية لالنباء , مقال حول المقاولة النسوية  - 1

   http/www.djazairess.comالعربية
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طرق تسيير المتبعة من 

  .طرف المرأة مقارنة بالرجل 

خصائص المؤسسات المسيرة  

 من المرأة مقارنة بالرجل 

صفات المرأة المقاولة مقارنة  

 بالرجل المقاول

تفضل الهيكل التنظيمي -

  .األفقي

نمط تسييري مرن- .  

تشجيع المشاركة- .  

معلومة مع  و تقاسم السلطة -

  .الغير

لديها قدرات تفاوضية عالية -  

تقوم بتحقيق األهداف  -

االجتماعية و الشخصية 

  .بالدرجة األولى

أكثر حفاظا على الموارد -

توفيراو  .  

أقل سنا وحجما- .  

تمركز النشاط في القطاعات -

  .منخفضة النمو

ليس فيها شركاء- .  

أطول بقاءا- .  

أقل نجاحا- .  

متماثلو نمو مردودية - . 

     

أقل سنا- .  

تلتحق بالمقاولة بعد قضاء  -

فترة طويلة من البطالة 

مواجهة و المكوث بالبيت أو أ

  .مشاكل في عملها السابق

أقل كفاءة- .  

أقل خبرة في تسيير  -

  .المؤسسات 

أقل خبرة في مجال النشاط- .  

أقل كفاءة على المستوى -

المقاوالتيو المالي أ .  

 جدول رقم ( 01) الفرق بين المقاولة النسوية و المقاولة الرجالية  1

    : المتوسطة من خالل ثالثة عناصر هيو األعمال الصغيرة و يمكن الفرق بين المقاوالتية كما و 
 

المتوسطة كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر ,مذكرة ماستر غير منشورة ,جامعة و يمان ببة , المؤسسات الصغيرة  إ - 1
   58, ص:2012زائر ,  قاصدي مرباح , ورقلة ,الج
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 بينما تميل المنظمات الصغيرة الى  ، يرتكز نجاح المقاوالت على االبداع  : االبداع

هذا ال يعني أنها ال تعمل شيئا جديدا ولكنها تميل الى و ، تؤسسهاانتاج بالطريقة التي 

 . المحلية

 أكثر من األعمال ، فالمقاوالت تملك عالقة قوية مع إمكانية النمو : وإمكانية النم

 . الصغيرة

 أهداف إستراتيجية ترتبط بالنمو يملك المشروع المقاولي  : األهداف اإلستراتيجية ،

بينما تملك المشروعات الصغيرة ، المركز السوقي، الحصة السوقية، تطوير السوق

     1. بعض األهداف الماليةو المتوسطة بعض األهداف تكون عادة مرتبطة بالمبيعات و 

 

 

 

 

 

 

 

 
المحددات , ملتقى و المسارات  –المتوسطة الجزائرية و آخر , المقاولة كخيار فعال لنجاح المؤسسات الصغيرة  و خذيري توفيق   - 1

   .5, ص :  2013المتوسطة في الجزائر ,  و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة  و وطني حول واقع  



 

 
 

 

 

 

  الرابع:المبحث 

  إشكالية المرأة المقاولة في الجزائر
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 إشكالية المقاولة النسائية  :  المطلب األول

عندما يتعلق األمر بإشكالية المقاولة النسائية فقد لوحظ أنه بالرغم من كون المرأة مارست      

إال أن الدراسات التي أفردت حيزا خاصا يتناول ، التجاري واإلنتاجي بشكل عام منذ القدم النشاط

قليلة؛ ناهيك عن السعي الستخالص مقاربات تحليلية خاصة  كانت طبيعة المقاولة التي أنشأتها 

  بها.

 400عن  2001فلم يزد عدد المقاالت العلمية التي تناولت المقاولة النسائية في سنة       

من مجموع المقاالت التي تناولت الموضوع ليس في   % 5عدد ضئيل ال يتعدى و مقالة؛ وه

 1993حيث أشار «برويار»  في مقال نشره سنة   ،سنوات  10إنما قبل ذلك ب  2001سنة 

 8000أكثر من  1993بلغ في سنة  أن عدد المقاالت التي كتبت عن المقاولة بشكل عام

 .مقالة

إلى كون االعتراف بالمقاولة النسائية   Bruin ،Brush ،1 wellterوقد عزا البعض ذلك       

النساء المقاوالت بقين لفترة طويلة غير معروفات ومن ثم من غير تركيز   لم يحصل مبكرا وأن

 .إعالمي عليهن

 
1 Valérie Ballereau , Premie essai de questionnement de l’entreprenariat au féminin par le prisme 
de l’analyse Proxémique des TPE /PME ;P :2 
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عقدين من الزمن بدأ االهتمام بالمقاولة النسائية يزداد من خالل تركيز  و إال أنه منذ نح     

الواليات المتحدة  خاصة في، وريات مختصة بهالموضوع واهتمام د مختصين على أهمية

 1وأوروبا الغربية.

لوحظ أنه حتى بالنسبة لهذا الكم القليل من الدراسات عن هذا الموضوع نادرا ما تتم       

أي إلى صيغة محددة لتناول إشكالية ، طبيعة جمهور الدراسة من النساء اإلشارة الدقيقة إلى

 عبارة «المقاولة النسائية» غامضة. األمر الذي أبقىو المقاولة النسائية. وه

استرجعته و أ، فالمرأة المقاولة يمكن أن تكون أيضا امرأة ُتسير عمال هي التي أنشأته     

توزيع  ، مستقلة من غير أن تكون لديها مؤسسة (رعاية األطفال تنشط بصفة و أ، ورثتهو أ

معنوي و طورت شركة في شكل شخص طبيعي أ ويمكن أن تكون المرأة المقاولة امرأة ، الجرائد)

هذه الحاالت المختلفة أدت إلى   ، تشتغل لحسابها الخاصو أ، العمال األجراء تشغل عددا من

  . بقاء مفهوم المقاولة النسائية مختلفا من دراسة إلى أخرى ومن غير تحديد دقيق

اإلقليمية و يرجع السبب في ذلك أحيانا إلى أن المعطيات اإلحصائية الخاصة بكل بلد أ      

وذلك ، رف على واقع المقاولة بشكل عام والنسائية بشكل خاصتسمح بالتع ليست معدة بكيفية

تتم التصنيفات في قواعد البيانات على أساس يسمح  إذ نادرا ما ، حتى في البلدان المتقدمة

  ، مثال إلى التمييز بين النساء العامالت  ونادرا ما نجد اإلشارة2، بمعرفة طبيعة المقاولة النسائية

 
1 Entrepreneurship Theory and Practice , Edited by Ray Bagby , Baylor University . 
2 Ibid P :57 
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مستوى التكوين...الخ و الحالة العائلية أو ناهيك عن تصنيفهن حسب السن أ، المقاوالت والنساء 

 مقارنتهن بوضعية الذكور في نفس الحالة.و أ

ومع ذلك فإن غالبية الباحثين الذين عكفوا على دراسة الموضوع في السنوات األخيرة         

 قاموا بالتركيز على جانبين:

المقاولة النسائية من حيث المجال الذي تتناوله (تقليدي؛  يتمثل في خصائص هذه :  األول 

، عائلي)، خاص، والزبائن الذين تتعامل معهم (قطاع عام، المعطى لها الحجم، غير تقليدي)

ومستوى المداخيل التي تحققها ورأس المال المنشئ للمؤسسة؛ ورقم األعمال؛ ودور األسرة 

 الزوج إن وجد.و أ

ويتمثل هذا الجانب في قياس مدى جودة األداء لدى المؤسسة النسائية بما يطرح ذلك  :  الثاني

علق األمر من إشكاالت حول المعايير التي ينبغي أخذها بعين االعتبار لقياس ذلك عندما يت

ضخامة المؤسسة غير كافيين لتقييم و ذلك أنه تبين أن رقم األعمال مثال أ، بمؤسسة تقودها امرأة

مدى جودة األداء لدى مؤسسة نسائية باعتبار أنه ينبغي إدخال متغيرات أخرى في التقييم 

المحققة مقارنة كالمداخالت المتعلقة باليد العاملة وطبيعة النشاط والغاية من النشاط واإلنتاجية 

أضاف باحثون إلى ذلك معايير أخرى تميل إلى الذاتية و بالموارد المسخرة لمثل هذا العمل...
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  ، 1991ال تكون بالضرورة مالية ( وتحقيق أهداف  Kaplan) 1988(كرضا العاملين ، أكثر

Kalleberg et Leicht.(1  

والمتمثل في ، أما في الجائب المتعلق بتحليل الخصائص المرتبطة بالشخص المقاول     

ٕابراز الملمح والحوافز وأساليب التعامل مع و تركيز الباحثين اتجه نح المرأة في موضوعنا هذا فإن

  الصعوبات التي تعترض المرأة المقاولة. 

مكن الباحثون من تحديد الملمح الدقيق أيضا كثيرا ما اختلطت المفاهيم إذ لم يت وهنا      

)profil ( لها )Hisrichk ، Bruch ، Heilman  ( ، حيث تراوحت متغيرات التمييز لديهم بين

  المستوى التكويني والخبرة الفردية والحالة العائلية...الخ»

وعند تحليل العوامل الدافعة إلنشاء المقاولة النسائية فقد تابع الباحثون أكثر من عامل         

في لجوء النساء إلى مثل هذا النشاط. وهل  األساسو أهمها مدى اعتبار تحقيق مزيد من الربح ه

وهل تدخل النساء أكثر عامل االستقالل ومرونة ، هناك فرق بين النساء والرجال في هذا المجال

 العمل والتوفيق بين الحياة العائلية والعملية في عين االعتبار عند اختيارهن إنشاء مقاوالت؟

قة بسيكولوجية النساء في التأثير على خياراتهن ولم يتم إهمال الجوانب األخرى المتعل       

االقتصادية من جانب القدرة على المخاطرة وبذل مزيد من الجهد والمقاومة لتحقيق الغاية من 

 
1 Valérie Ballereau , Op cité ; P : 3 
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، إنشاء المقاولة. وكذلك الجوانب المتعلقة بالسلوك المرتبط بالمرأة عند إدارتها للمؤسساتواألعمال

 1موقفها من التمويل الخارجي...الخ.، كها لعامل الزمنإدرا، قدرتها على التفاوض واإلقناع

وبشكل عام فإن الموضوعات التي أصبح يطرحها الباحثون اليوم والمتعلقة بالمقاولة        

 النسائية يمكن إجمالها في المحاور التالية:

 واقع المؤسسة النسائية ونشاطها المتعلق باألعمال. -

 بينها والمقاولة لدى الذكور. الفروقات الظاهرة والمستترة  -

 الفروقات بين النساء المقاوالت. -

 فشل المقاولة هل له عالقة بالنوع االجتماعي؟و تطور أ -

اإلجراءات المتخذة هل تسعى للرقي بالمقاولة النسائية وٕادماج النساء أكثر في ميدان  -

 . األعمال؟ وقد اتفق معظمهم على خطوات منهجية يجب اعتماده

  

  

  

  

 
1 C . Brush ; 1992 ; pp 10-11 ; in Valérie Ballereau ; op cité ; P : 3 
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  اآلليات الموضوعة للترقية المقاولة في الجزائر  :  مطلب الثانيال

الجزائر    :الجهود المبذولة واآلليات الموضوعة لترقية المقاولة النسوية في الجزائر

المؤسسات وترقية النسيج المؤسساتي وتسعى جاهدة  كغيرها من البلدان تفطنت ألهمية إنشاء

نلمسه من خالل السياسات المنتهجة في السنوات األخيرة ؛ لكن لتشجيع االستثمار فيها وهذا ما 

التساؤل المطروح يتمحور حول نصيب المرأة المقاولة من هذه اآلليات ؛ ومدى وجود 

  .خصوصية

تكمن أهم اآلليات الداعمة للمقاولة بالجزائر حيث قامت الجزائر بإرساء العديد من اآلليات      

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في بادئ األمر  أوال تنصيب وزارة خاصة بالم

التي تم إعادة هيكلتها وتحولت لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية  

  :باإلضافة آلليات أخرى من بينها، االستثمار

جويلية    06في 1والذي أسس    : ) Cnac الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (. 1

ويعتبر الركيزة األساسية التي يرتكز عليها لحماية المهددين بفقدان مناصب العمل . م  1994

  .بطريقة غير إرادية ألغراض اقتصادية

بموجب المرسوم  1والتي أنشأت  : )  Ansej( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 02

  وتقوم بتقديم التمويالت لحاملي  1996سبتمبر  8المؤرخ في  96-296التنفيذي رقم 

 
   .5, ص  1944جويلية  27, الصادر في  44, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , العدد  188- 94المرسوم التنفيذي رقم  -1
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  . المشاريع من أصحاب الشهادات 

أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير   (Andi):  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. 03

تمكن المستثمر من   2001أوت  20في  03-01االستثمار من خالل األمر التشريعي رقم 

  .2التمتع بمجموعة من المزايا الجبائية وغيرها

 : )(FJAR PME المتوسطة و صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة . 04

الموافق ل  1423رمضان  06المؤرخ في  373-02الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضمن  2002نوفمبر  11

للقانون األساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلق الصندوقى 

. ويهدف صندوق ضمان القروض إلى تسهيل 2004مارس  14مية في في النشاط بصورة رس

 الحصول على القروض المتوسطة األجل التي تدخل في التركيب المالي لالستثمارات الجدية

وذلك من خالل منح الضمان للمؤسسات الي تفتقر للضمانات العينية الالزمة الي تشترطها 

  .3البنوك 

ثم  :  المتوسطةو قية المؤسسات الصغيرة المجلس الوطني االستشاري لتر . 05

المتوسطة بموجب المرسوم و تأسيس المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة 

يعمل هذا الجهاز االستشاري الذي يتمتع  ، 2003/02/25المؤرخ في  80/3التنفيذي رقم 
 

   12, ص  1996سبتمبر  11, الصادر في  52للجمهورية الجزائرية , العدد , الجريدة الرسمية  296- 96المرسوم التنفيذي رقم ‐ 1 
   04 , ص 2001أوت  22, الصادر في  47, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , العدد  03- 01ألمر التشريعي رقم ا-2
   13, ص  2002نوفمبر  13الصادر في ,  74, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , العدد  373- 02المرسوم التنفيذي رقم  -3
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على االضطالع بجملة من المهام منها ضمان الحوار ، االستقالل الماليو بالشخصية المعنوية 

الدائم  والتشاور بين السلطات والشركاء االجتماعيين بما يسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات 

ترقية إنشاء الجمعيات المهنية وجمع المعلومات المتعلقة بمنظمات و لتطوير القطاع ؛ تشجيع 

  .1أرباب العمل والجمعيات المهنية

والتي أنشأت بموجب   : ) ANGEM(كالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالو . 06

تشكل هذه الوكالة أداة لتجسيد ، 2004جانفي  22المؤرخ في  04-14رقم  2المرسوم التنفيذي

سياسة الحكومة فيما يخص محاربة الفقر والهشاشة من خالل تقد التمويل الصغر للمشاريع 

  .3وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأةخاصة النسوية وهى تحت وصاية 

أنشأت  : )(AND PME  الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 07

. من أجل تنفيذ 2005ماي  03المؤرخ في  05-165بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

إستراتيجية القطاع في تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ تنفيذ البرنامج الوطني 

لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ متابعة ديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

ء والتوقيف وتغيير النشاط انجاز دراسات حول فروع قطاعات النشاطات حيث اإلنشا

 
   2, ص  2003فيفري    26, الصادر في    13دد  لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , العا,    80-03المرسوم التنفيذي رقم    -1
   8, ص  2004جانفي     25, الصادر في  06لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , العدد ا,    14-40المرسوم التنفيذي رقم  -2
اعادة النظر في شروط االستفادة من قروض الوكالة , وذلك قصد استقطاب العديد من   2011مارس   22مع العلم أنه في    -3

   حاملي المشاريع .
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جمع واستغالل ونشر معلومات محددة في ميدان نشاط ، االقتصادية والمذكرات الظرفية الدورية

  .1المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

والتي أنشأت بموجب  ):ANIREF( الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. 08

قانونها و المحدد لمهامها  2007أفريل  23المؤرخ في  07-119رقم  2المرسوم التنفيذي

األساسي. وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ؛ تخضع لوصاية وزارة الصناعة 

  تقديمها الى و الطلب العقاري و ذلك بغرض جمع معلومات متعلقة بالعرض و ترقية االستثمارات و 

وضع بنك لمعطيات يجمع العرض  ، اعداد جدول أسعار العقار االقتصادي، السلطات العمومية

  .  الوطني حول األصول العقارية ووضعها تحت تصرف المستثمرين

 باإلضافة آلليات سالفة الذكرقامت : المتوسطةو ترقية المؤسسات الصغيرة و تدابير مرافقة 

 ي:كمايل ة النسيج المؤسساتي نلخصهامساندة للترقيو الجزائر أيضا باستهداف اليات مرافقة 

تجاري تتمتع بشخصية  و هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي    : حاضنات األعمال

، دعمهاو المتوسطة و هي مكلفة بمساعدة المشروعات الصغيرة و ، 3االستقالل الماليو معنوية 

 : هيو تأخذ ثالثة أشكال و 

 
, ص   2005ماي    04, الصادر في    32مهورية الجزائرية , العدد  , الجريدة الرسمية للج  165  -05المرسوم التنفيذي رقم    -1

28   
)   14/03/2013( تاريخ االطالع :  ,وطنية للوساطة والظبط العقاريالموقع االلكتروني للوكالة ال - 2

http://www.aniref.dz    
يتضمن القانون األساسي   25/02/2003المؤرخ في    78/03الجزائرية , المرسوم التنفيذي رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية    -3

   14, ص    13لمشاكل المؤسسات , العدد  
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 المتوسطة في قطاع الخدمات و وهي تتكفل بأصحاب المشروعات الصغيرة   : الحاضنة -

وهي هيكل دعم يتكلف بأصحاب المشروعات في قطاع الصناعة   : ورشة ربط -

  .الصغيرة والمهن الحرفية

  .ويتكفل بأصحاب المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث   :نزل المؤسسات -

المؤرخ  79- 03رقم 1والتي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي   : مراكز التسهيل -

قيام المشاريع وتسهيل حصولهم على  وذلك من أجل ضمان  2003فيفري  25بتاريخ 

  .مختلف الخدمات المرافقة وتطوير المشروع

ماعدا آلية ، إال أن المتأمل في مختلف هذه اآلليات  يجد أنها غير مخصصة فقط للمرأة       

القرض المصغر المخصصة في األصل للنساء حامالت المشاريع الحرفية (وهذا ما تؤكده نسب 

شاريع) ؛ كما أن هذه اآللية تحت وصاية وزارة التضامن الوطني واألسرة التمويل المخصصة للم

وقضايا المرأة. لكن هذا ال ينفي أن للرجال نصيب من الوكالة ؛ أما باقي اآلليات فهي 

  .مخصصة لتمويل المشاريع المقاوالتية مهما كان جنس حامل المشروع

دور خاص في ترقية المقاولة النسوية لكن ماذا عن المنظمات غير الحكومية ؛ وهل لها      

  :هذا ما سنحاول عرضه في العنصر الموالي

 
, ص   2003فيفري    26, الصادر في    13, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , العدد    79-03المرسوم التنفيذي رقم    - 1

18   
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هذا اإلطار برزت   ففى  :النسوية دور المنظمات غير الحكومية في ترقية المقاولة 

العديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بترقية دور المرأة المقاوالتي وذلك من خالل 

الجمعيات واالتحادات الجزائرية التي نصبت لدعم المقاوالتية بصفة عامة ؛ وأخرى اهتمت 

  :خصيصا بدعم المرأة المقاولة وتذكر أبرزها

: نادي  1ونذكر أهمها   : اعمة للمقاوالتيةلمحة عن أهم الجمعيات واالتحادات الد

يهدف لترقية قطاع و ؛ وه1998الذي تأسس سنة  2CEIMIالمقاولين والصناعيين بالمتيجة 

تأسس  UNIPREST)  (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ االتحاد الوطي للمستثمرين المالك 

؛ جمعية النساء  2002) تأسست سنة ADPE؛ جمعية تطوير وترقية المؤسسات ( 1993سنة 

وتسعى لترقية دور المرأة ؛ وحماية النساء  1999تأسست سنة  AFAD)(الجزائريات للتطوير 

) FCEفي وضع صعب ؛ وبالتالي هي ذات أبعاد اجتماعية ؛ منتدى رؤساء المؤسسات (

  .1989والذي تأسس سنة   )UGEAحاد العام للمقاولين الجزائريين (؛ اإلت 2001تأسس سنة  

تأسست سنة   :)AFCAREباإلضافة لجمعية اإلطارات النسوية الجزائرية / أفكار (        

وتعمل على إعادة االعتبار للتأطير النسوي في جميع المجاالت والعمل على ترقية ، 1998

ترقية وتطوير عمل المرأة و المرأة في الميدان المهني أما هدف الجمعية األساسي منذ نشأتها ه

  .في الجزائر ومد يد العون لما من أجل الوصول بها إلى أعلى المراكز

 
1 Voir : Ministére de l’industrie , les petites et moyennes entreprises er la promotion 
d’investissement ;catalogue des association professionnelles et des organisations patronales et 
syndicales à caractère économique « ; document de travail N°25 ;avril 2011 . 
2 Pour plus de détails , voir le lien suivant : www.ceimi.org/.  
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كما رأينا أعاله ؛ معظم الجمعيات واالتحادات   :سويةالجمعيات الداعمة للمقاوالتية الن

تحاوالن  -إطالعنا-على حد  -غير متخصصة في دعم المقاوالتية النسوية؛ ما عدا جمعيتان 

  :كما سترى ذلك  SEVEو AME؛ وهما  1النشاط على المستوى الوطني

سنة 2تأسست هذه الجمعية   :)SEVE( جمعية السيدات الجزائريات رئيسات المؤسسات

الي تعني المعرفة وٕارادة البدء في نشاط مقاوالتي ؛ ومن أهداف ومهام الجمعية و  1993

  3: الجزائرية للسيدات رئيسات المؤسسات نذكر ما يلي

  تحديد وتثمين إمكانيات ومعارف النساء رئيسات المؤسسات في جميع مجاالت النشاط  

 مؤسسات النسوية ؛ من خالل منحهم المعلومات ؛  دعم ومساندة مشاريع إنشاء ال

    . التوجيه والنصح

 .تحديد إمكانيات الرعاية؛ فرص المناولة؛ إعادة إطالق األعمال واالستثمارات  

  تنظيم دورات تكوينية حسب الطلب واحتياجات النساء المقاوالت؛ البحث عن إمكانية

  .   طني والخارجيتمويل النساء من طرف مانحي القروض على المستوى الو 

  تنظيم الملتقيات حول المقاوالتية النسوية والمشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية

  4والدولية.

 

 -  الجمعيات ذات الصيت العالي ,  و الناشطة على التراب الوطني , ألنه اذا احتسبنا الجمعيات المحلية  فعددها أكثر بكثير .1 
2 Seve : abréviation de : savoir et vouloir entreprendre. 
3 Le site official de l’association des femmes algeriennes chefs d’entreprises , accessible sur le 
lien suivant :hppt://www.sevedz.com/ !prsentation/c l pfe , consulté le 27/02/2014.  
4 
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؛ 2005أنشأت في العام   :AME(1( جمعية الجزائريات المسيرات وسيدات األعمال

تشجيع عضوية سيدات األعمال في الغرفة التجارية والمهنية والجمعيات التجارية ؛  2هدفها

األمر الذي سيؤدي إلى تشكيل شبكات جديدة بين المسؤولين الحكومين والمنظمات غير 

الحكومية والخبراء الدوليين وصاحبات المشاريع الجديدة ؛ كما تهتم بتوفير إمكانيات جديدة 

اب المهن الصغيرة الجزائريات لربطهن بعالم األعمال ومساعدتهن في لسيدات األعمال وأصح

تدريب سيدات األعمال ، أعمالهن التجارية المتزايدة. كما تهدف الجمعية إلى إنشاء أطر فكرية

على استخدام أدوات جديدة لإلدارة ؛ وٕانشاء شبكة لتبادل الخبرات والمعارف. إذ أن التواصل 

ل الخبرات والمعارف من شأنه أن يودي إلى تحسين التعاون ورفع  بين سيدات األعمال وتباد

كما قامت الجمعية بتنظيم العديد : مستوى المشاركة على الصعيد الوطني والدولي في آن واحد

كما يزعم عقد المزيد من   ، الدولية حول المقاوالتية النسويةو المؤتمرات الوطنية و من اللقاءات 

  . ترقيتهاو دعم نموها و ، اللقاءات قصد توعية المرأة المقاولة

في األخير نود االشارة الى أن مثل هذه الجمعيات تعد بمثابة الشبكات األعمال تساعد النساء و 

كونها خاصة و لو ، العديد من المزاياو تبادل الخبرات و المقاوالت على الحصول على المعلومات 

فهي تعد بذلك فرصة جذب أكبر للنساء باعتبار العديد منهن يجدن صعوبة لالنضمام ، نساءبال

  . لشبكات األعمال المختلطة التي ذكرناها سابقا
 

1 Pour plus d’information sur l’ossociation , voir ; Ministère de l’industrie , les petites et 
moyenne entreprises et la promotion d’inverstissement ; catalogue des associations profession-
nelles et des organisation patronales et syndicales à caractère économique ; op-cit , Avril 2011. 
2 AME : association des algeriennes Managers et entrepreneures ;http://ame-
dz.net/index.php ?option=com content&view=article&id=72&Itemid=490&lang=fr, site consulté 
le : 27/02/2014. 
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  التحديات التي تواجهها المقاولة النسوية  :  لمطلب الثالثا

، التحديات التي تعيق مشاركتهن في النشاط اإلقتصاديو تواجه المقاوالت العديد من الصعوبات 

  : يمكن إجمال هذه الصعوبات في اآلتي

  يمكن حصرها فيما يلي: :  صعوبات تمويلية .1
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تعتمد النساء المقاوالت في أغلب األحيان على التمويل الذاتي ( مواردهن المالية        

ألجهزة ( الوكالة الوطنية لدعم و أما اللجوء إلى القروض البنكية  ، الموارد عائالتهن )و الخاصة 

الصندوق الوطني للتأمين على و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و ، تشغيل الشباب 

منهن ال يعرفن هذا الجهاز ( حسب الدراسة التي   % 60حيث أن ، الة) فيبقى ضعيفاالبط

وبالتالي فهن تعلمن  1. الثقافية )و أجراها المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية 

  . في حدود اإلمكانيات المالية المحدودة المتاحة لهن

ت المرأة اإلقتصادية تكون في الغالب مؤسسات فردية نظرا ألن الكيانات القانونية لمشروعا     

ٕاصدار  و فإنه يصعب عليها زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم في األسواق المالية أ

  سندات لالقتراض.

، طويلة األجلو تردد بعض البنوك التجارية في منح هته المقاوالت قروضا ائتمانية قصيرة أ     

شخصية معروفة في وسط  و بضمان مؤسسة أو تع بشهرة واسعة أما لم تكن تلك المؤسسات تتم

  . التجاري

 : تتمثل فيما يلي  : اإلداريةو الصعوبات التسويقية  .2

 
الدراسات , إدارة شؤون و التحديات , البحرين نموذجا , قسم البحوث  و .الواقع  عرادي : ريادة األعمال النسائية  علي عبد اهللا ال  -1

   20-18, ص    2012البحوث , البحرين ,و اللجان  
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ضعف الكفاءة   مما يؤدي اللى، مكانيات المالية لمشاريع المرأة اإلقتصاديةاإل انخفاض-

أذواق و الخارجي و التسويقية نتيجة لعدم قدرتها على توفير المعلومات عن السوق المحلي 

  . المستهلكين

عدم دعم منتج الوطني و التأخر العمالء في تسديد قيمة المبيعات و مشاكل ارتفاع تكاليف النقل -

  . بدرجة كافية

فقد ، صة من لجأن إلى الصناديق الدعمخاو ، كثرة اإلجراءات اإلنشائية وصعوبة تكوين الملف-

  . واجهن الكثير من العراقيل اإلدارية المتعلقة بالقرض الذي تحصلن عليه

خبرات أصحابها و تعتمد مشاريع المرأة اإلقتصادية عادة على قدرات  : صعوبات فنية .3

معدات قد تكون بدائية و كما أنها تلجأ الى استخدام أجهزة ، في العمل بصفة  رئيسية

   1أقل تطورا عن تلك المستخدمةو أ

االساليب اإلنتاجية المتطورة التي تساعدها و ال تتبع أساليب الصيانة أو أ، في المؤسسات الكبيرة

  . على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات عالمية في االسواق الدولية

  مستلزمات االنتاج الالزمة ألعمال هذه المؤسسات قد ال يخضع  و أن اختيار المواد الخام كما -

 
, ص   2012حماية حقوق االنسان  , حالة حقوق االنسان في الجزائر , التقرير السنوي , و اللجنة الوطنية االستشارية لترقية   - 1

66   
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لمعايير فنية وهندسية مدروسة ولكنها تعتمد في أغلب األحوال على خبرة أصحاب هذه  

المؤسسات التي قد تكون محدودة في بعض المجاالت األمر الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق 

مما يحد من قدرتها على التصدير إلى األسواق . ا في بعض األحيانهذه المؤسسات ألهدافه

باإلضافة إلى مجموعة من المعوقات   1الخارجية خاصة إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة. 

  : التي تكمن فيما يليو األخرى 

  تدريب المقاوالت في مجال نشاط مشروعهن ( لغياب ثقافة التكوين )  و نقص تكوين

 . الصناعات التقليدية يتعلمن بورشات و فأغلب صاحبات الحرف 

  ال يوجد من و أحيانا أخرى امتناعهم عن دفع و تأخرهم في الدفع و سوء معاملة الزبائن

 . يحميها منهم

  تكوين المناسب ) باإلضافة إلى عدم إتقانهم للعمل ( لعدم تلقيهم و مشاكل مع العمال

 . عدم إلتزام بالمواعيد المحددة للدوام

  ٕاتخاذ القرارات و تدخل أفراد العائلة ( خاصة األزواج ) في تسيير المقاولة . 

 للمشاركة في و صعوبة تنقل المرأة لوحدها ( خاصة الريفية ) لمتابعة مشاريع أخرى أ

لرفض  ، برامج تكوينية لالستفادة من خبرات الدول األخرى في هذا المجالو ملتقيات 

 . العائلة ذلك مما يقلل من حظوظ نجاحها

 

 -  اللجنة الوطنية االستشارية لترقية  و حماية حقوق االنسان  ,نفس المرجع السابق , ص 66 1 
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  قيق أرباح  الرسوم التي تحول دون تحو صعوبات تتعلق بالضرائب و غالء المواد األولية

خاصة النشاطات ذات الطابع الخدماتي فهي ، هامة تساهم في تنمية هذه المؤسسات 

 1. تكون واضحة بالنسبة للضرائب 

 الريادة في أساليب القيادة :  المطلب الرابع  

عند محاولتهم الترويج للتغيير.  ، وبالفشل غالباً  ، ما يشعر المديرون باإلحباط ، عادة        

وينطبق ذلك بصفة خاصة عندما تفشل العديد من الجهود في إحداث تغيير. هذه اإلخفاقات 

ونظام   ، والتعزيز ، وتطوير الجودة، والتقنية ، وٕاعادة الهيكلة ، تتضمن محاوالت إلعادة البناء

         . والتقليص ، الحوافز

مع القادة والمديرين الذين  ، وقد ينبع الفشل أيضًا من إجراء تغيير بأسلوب نحن وهم        

يجب على  ، يوجهون عملية التغيير ويتوقعون التغيير من العاملين. ولحدوث تغيير حقيقي

  .المديرين والتنفيذيين االندماج مع اآلخرين في المنظمة

إذ  ، تذابها لتوق الموظفين العميق للقيام بعمل ذي معنىإّن من ميزات قيادة الدمج اج        

 يرغب األشخاص في تطوير قدراتهم اإلبداعية واإلسهام الحقيقي في المنظمة.

عكس و أسلوب قيادة الدمج ه : في كتاب بعنوان قيادة الدمج ريتشارد دافت"يقول "        

نفجار القنبلة الذرية عن طريق انقسام أسلوب قيادة االنقسام. إن أسلوب االنقسام يطابق طريقة ا

 
المشاركة االقتصادية في الجزائر , مذكرة ماجستير في اإلحصاء الوصفي , قسم العلوم و مناد لطيفة : المرأة المقاولة   - 1

   . 127-120, ص    2014الجزائر ,  االجتماعية , جامعة أبي بكر بالقايد , تلمسان , 
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ذراتها. إدارة االنقسام تعتمد على نظام القيادة الرسمي الذي يقسم الموظفين ويفصل بشدة األفراد 

 1والوحدات داخل المنظمة. 

وعلى النقيض من ذلك، تعتمد قيادة الدمج على مبادئ االندماج النووي، حيث تتحد         

ؤدي إلى طاقة أقوى بخمس مرات من حدوث االنشطار. ويمكن إطالق نواة الذرات معا مما ي

  .هذه الطاقة في منظمة ما عندما تستخدم أسلوب دمج اإلدارة

إذ تجمع إدارة الدمج األشخاص سوية لتحقق االتصاالت والمشاركات حيث تربطهم ليتشاركوا    

  ، عر الناس أنهم جزء من الكلفي المعلومات والمسؤوليات لمواجهة االنقسامات التنظيمية. فيش

 عوضًا عن شعورهم بأنهم منفصلين بواسطة حدود الوحدات، واألقسام والمستويات التنظيمية. 

يحتاج قائد الدمج ليوازن بين القوى الثابتة للمنظمة تحقيق نتائج مادية، والتعامل  ، لذا        

لذاتية. هذه القوى الذاتية موجودة داخل كل مع الميزانية وٕادارة طاقم العاملين وبين القوى الخفية ا

  .فرد في المنظمة

هذه القوى تشتمل على صفات مرتبطة بالعاطفة، والهوية الذاتية، واإلرادة، مثل الشغف،          

تقلل من شأن القوى الخفية لخلق منظمة و والحماس، والقيم. وعادة ما تتجاهل المنظمة التقليدية أ

 
 13/3/1439  - ميالدي    2/12/2017مقاالت متعلقة تاريخ اإلضافة:    : الريادة في اساليب القيادة ,زيد بن محمد الرماني  -1

 6730هجري , زيارة: 
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، الوعي  :القوى الست الخفية األساسية التي تعكس القدرات اإلنسانية هيهذه  ، أكثر توازناً 

 1. النزاهة، الشجاعة، االتصال، اإلحساس، الرؤية

وٕالى  ، تحتاج لتطوير القدرات الخفية لديك ولدى اآلخرين كذلك  ، قائد الدمج لتكون        

 ، الفردية الخفية من الوعي استخلص القوى ، تقوية الصلة بين الفرد والمنظمة. ولتفعل ذلك 

والعزيمة    ، والنزاهة. وهذا قد يثير اإلبداع الذاتي ، والشجاعة ، والتواصل ، واإلحساس ، والرؤية

  والثقة وااللتزام بخدمة اآلخرين.  ، والحماس

ولترقى عملية الدمج، يجب أن تصبح قائدًا تغييريَا، بدًال من كونك قائد إجرائي. إذ         

يناسب أسلوب القيادة اإلجرائية نموذج االنقسام القديم، حيث يستخدم المدير اإلجرائي أسلوب 

عرفة المنطق والعقالنية ليحكم عالقاته بالموظفين. كما تعتمد القيادة اإلجرائية على امتالك م

  .مسهبة عن عمليات العمل واإلدارة المفصلة

وعلى النقيض من ذلك، فإنك كقائد التغيير، ال تحتاج أن تشغل نفسك بالسيطرة وتحليل         

تصرفات موظفيك المحددة. بدًال من ذلك، تعطيهم النظرة الشاملة تجذبهم معًا وتمدهم 

ك، سيتصرف الموظفون أنفسهم ليساعدوا بالمصلحة المشتركة، والرؤية، ومعنى أوسع. بعد ذل

إذن لتصبح قائد دمج، يجب عليك أوًال أن تطور القوى ، المنظمة في تحقيق النظرة الشاملة

الخفية الست لديك. ثانيًا، اربط هذه القوى بالسمات األكثر عقالنية والمتعلقة باإلدارة التقليدية. 

 
   1: الريادة في اساليب القيادة ,نفس المرجع السابق , ص زيد بن محمد الرماني  -1
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والعقلية والعاطفية  والروحانية لتصبح   ، ديةالجس، وبهذه الطريقة، ستضم كل السمات اإلنسانية

  .1قائد أكثر تكامًال وفعالية

إن منظمات عصرنا الحاضر تحتاج إلى قيادة الدمج ليتمكنوا من االستجابة  : القولخالصة 

  .للتغيير بمرونة وتكيف أكثر

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :  الفصلالخالصة 
 

 -  زيد بن محمد الرماني: الريادة في اساليب القيادة ,نفس المرجع السابق , ص  11
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عامة عن واقع وأهمية المقاولة النسوية وأهم حاولنا من خالل هذا الفصل إلقاء لمحة      

وكذا أهم عوامل بروز الظاهرة السياقات العامة  المرأة المقاولة الخصائص التي تميزت بها

النساء المقاوالت وكذا المهام  ى خصائصإل المساهمة في ظهور المقاولة النسوية كما تطرقنا

اقتصادية. كما تطرقنا بإسهاب إلى هذه الظاهرة و التي تقوم بها المرأة المقاولة سواء اجتماعية أ

الجزائرية في تشجيع هذه   في المجتمع الجزائري وأهم اآلليات الحكومية التي وفرتها الدولة

المبادرة حيث قمنا بعرض نتائج هذه اآلليات على ظاهرة المقاولة النسوية كما تطرقنا في 

 . كذا الريادة في أساليب القيادةو في الجزائر   التحديات التي تواجه المرأة المقاولةاألخير إلى 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  للمرأة القيادية ةمقاربة سوسيولوجي



 

 
 

  مقاربة سوسيولوجية للمرأة القيادية  : الفصل الثالث

  تمهيد

  ماهية القيادة في الجزائر : المبحث األول

  ماهية القيادة : المطلب األول   

  النظريات القيادية  : المطلب الثاني   

  صفات القائد الفعال في الجزائرو أنماط القيادية   : المطلب الثالث   

  أهمية القيادة : المطلب الرابع   

  المرأة المقاولة القيادية في الجزائر : المبحث الثاني

  ماهية المرأة القيادية  : المطلب األول   

  النوع اإلجتماعي ( الجندر )و المرأة القيادية  : المطلب الثاني   

  الصفات التي تميز المرأة القيادية و الخصائص  : المطلب الثالث   

  الرجلو أنماط القيادية لدى المرأة  : المطلب الرابع   

  ة القيادة يٕاشكالو المرأة المقاولة  : المبحث الثالث



 

 
 

  إشكالية المرأة القيادية  : المطلب األول   

  . المشكالت التي تواجه القيادة النسوية : المطلب الثاني   

  الخالصة

   



 

 
 

  

  

  

  

  المبحث األول:

  الجزائرماهية القيادة في 
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  :  تمهيد

إن القيادة هي من بين أهم الوسائل األساسية في أي منظمة وعلى إختالف نوعها فهي      

التواصل مع أفراد المنظمة ؛ وٕاشاعة التي من خاللها تستطيع المرأة المقاولة  أهم أدوات التوجيه

 ٠تستطيع بواسطتها التأثير على سلوك من ترأسهم  روح العمل الجماعي وروح الفريق والتي

عالقة تأثير الرئيس في مرؤوسيه بحكم  ومهما إختلفت نوع القيادة إال أنها كلها تنصب في خانة

، أهداف مؤسسة المقاولة  ل تحقيقمنصب صنع القرار وبالتالي توجيه الجهود الجماعية من أج

لمجموعة  وٕان القيادة النسوية هي أحد األنماط القيادية التي تبلورت في اآلونة األخيرة ونتيجة

من الظروف والتغيرات الحاصلة في العالم وفي مختلف المجاالت كل هذه األسباب وأخرى 

المجاالت ؛ كون المرأة أصبحت موجودة من المرأة تتولى مناصب القيادة وفي مختلف  جعلت 

لكي تتقاسم مع الرجل األدوار والمراكز والمساهمات في حياة وتقدم  في الكثير من المواقع

الخصائص اإليجابية الضرورية في عالم األعمال اليوم ؛ كما  كون المرأة تمتلك  ٠المجتمعات 

التنمية ورفع بعجلة التطور المجتمعي  أنها تقدم مساهمة كبيرة في المواقع التي تشغلها لتحقيق

كونها تقوم على أساس التعاون والتشارك وهذه القيادة المطلوبة تعطي رؤية متقاسمة وأدوار 

 جديدة في ممارسة القيادة. 
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 ماهية القيادة :  المطلب األول

القيادة هي عملية تؤثر في نشاط جماعة منظمة من اجل تحقيق هدف   : تعريف ستوجدل

  1ٕارساء قواعد هذا الهدف. و معين 

  2القيادة هي القدرة على التأثير على الناس ليتعاونوا لتحقيق هدف يرغبون فيه.  : تعريف تيد

طيبة مع المرؤوسين بهدف تحقيق و القيادة هي عملية إيجاد ايجابية   : برونو تعريف روزن 

  ليس التعارض فيما بينهم.و التنافس لصالح العمل 

يالحظها اآلخرون  ، مجموعة من األنشطةو القيادة هي نشاط أ  : تعريف كينيث كالرك

من األتباع تجمعهم أهداف   مجموعةو مؤسسة تضم قائدا آو منظمة أو أ ، تحدث في الجماعةو 

  يعملون معا لتحقيق هذه األهداف. و عامة مشتركة 

تقديم القدوة التي يستخدمها فرد  و القيادة هي مجموعة اإلقناع أ  : تعريف جون جاردنر

لتحقيق و قيادي) لحث مجموعة من األفراد على السعي لتحقيق أهداف يريدها القائد أ فريقو (أ

 .أهداف مشتركة بين القائد وأتباعه.

 
أعضاء هيئة التدريس وعالقتها بالتكيف األكاديمي لدى الطلبة في الجامعات  –براهيم شحادة الربيحات , القيادة التربوية إ  -1

  186,ص    1998األردنية ,أطروحة الدكتوراه غير منشورة ,كلية التربية إبن رشد ,جامعة بغداد ,  
 -  د.بشير عالق  : القيادة اإلدارية , عمان : اليازوري ,  2011 , ص   132
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القيادة هي عملية تبادلية يقوم  ):James Mc Gregor Burns(  جيمس ماكجريجور بيرنر

في إطار   ، ياسيةلفة االقتصادية والسفيها أشخاص لهم دوافع وقيم معينة بحشد الموارد المخت

  .األتباعو أهداف مشتركة بين القادة و من المنافسة والصراع لتحقيق أهداف يريدها القادة وحدهم أ

القيادة التأثير على عملية وضع األهداف والتأثير   : ) Gary Yuke(  تعريف جاري يوك  

 . المؤسسة.على مدى تمسك الجماعة بها والتوحد معها والتأثير على ثقافة 

عملية تأثير  و القيادة هي نشاط أ:  )Walter F.UlmerJr( تعريف والترف أولمر، االبن

ويستطيع أن يدفع الجماعة إلى تحقيق  يتمكن فيها شخص من كسب ثقة اآلخرين والتزامهم

 .  سلطة رسميةو يعتمد في ذلك على منصب أ مجموعة من المهام دون أنو مهمة أ

دفع اآلخرين إلى  : القيادة هي القدرة على)Harry S.Truma ( تعريف هاري إس ترومان 

 القيام بأشياء ال يحبون القيام بها وجعلهم يحبونها.

القيادة هي عالقة تأثير بين القائد وأتباعه : )Smith&  Rost (  : تعريف روست وسميث

تعكس األهداف التي يريد أن يحققها كل من وتهدف هذه العالقة إلى إحداث تغييرات حقيقية 

 .1القائد واألتباع..

  

 
مستقبل القيادة المتميزة الجديدة , ط األولى , القاهرة المجموعة العربية للتدريب والنشر مدحت محمد ابوالنصر / قادة ال  -1

   22/  21ص    2012
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القيادة هي عبارة  : )R. Baron G.Greenberg(  روبرت بارونو يرالد جرينبرج تعريف ج

عن إجراءات يؤثر بمقتضاها شخص على باقي أعضاء الجماعة بأساليب غير قهرية لتحقيق 

  .للمنظمة.و أهداف محددة للجماعة أ

 الباحث، السنة، الصفحة  تعاريف القيادة

دور اجتماعي رئيسي يقوم به الفرد ( القائد) أثناء تفاعله مع غيره من أفراد 
توجيه وقدرته على التأثير على أتباعه والجماعة (األتباع) ويتمثل دوره في قوته 
 سلوكھم في سبيل بلوغ الھدف المشھود.

 41ص 1990، زيغور

اته بغية رغابوموازنة دوافعھم وتنسيق جھودھم وھي توجيه سلوك األفراد 
ما يكون خالل وھوالوصول يالجماعة الى تحقيقال اھداف المنظمة بكفاءة عالية 

ذالك لما يتمتع به ھذا وطوعية للرئيس االداري و انقياد العاملين عن رغبة 
ظروف مواتية تؤھالنه للتاثير في اعضاء والرئيس من امكانيات متميزة 

االجتماعية بين واعالت النفسية عليه فان القيادة حصيلة ضرورية للتفوالجماعة 
 القائد االداري.والعاملين 

  
  

 43، ص1992معروف 

التصرف بكل وھي عبقرية اخالق يضاف اليھا تلك القدرة على ادارة االمور 
عدم  وحسن التعرف والقيادة تحتاج الى القدرة على االبداع وذكاء حيالھا وحنكة 

 الصفات.واالعتبارات واالسس وما الى ذلك من المبادئ والمغاالة 

  
 105، ص1992التميمي 

ھي النشاط المؤدي إلى التأثير في الناس كي يتعاونوا لتحقيق األھداف التي 
وھي فن التوجيه والتنسيق وحث األفراد والجماعات على  ، تنص إليھا األداة

يمكن الحصول من الفرد  انجاز األھداف المطلوبة، وھي العمل الذي بمقتضاه
 على أعلى مستوى من الخدمة يمكن أن تصل إليه طاقته.

  9، ص1992المعلمي، 

 24،ص1998خلجة،  فالقيادة ھي بمثابة تحد، فقبول المسؤولية كاملة يعد نوع من الحرية المطلقة.

نشاط الجماعة التي تعمل على تحقيق ھدف   فھي ظاھرة اجتماعية تؤثرفي
لذلك فإنھم  ، معين، وفلسفته في ذلك أن الجماعة ال يمكن أن تعمل بدون توجيه

سيتطلعون إلى شخص قادر على توجيھھم والتأثيرفيھم والتفاعل معھم من أجل 
 القائد.ووھذا الشخص ھ، تحقيق الھدف الذي يسعون لتحقيقه

 89، ص1999كنعان، 
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  02جدول رقم 1
1  

 
مكتبة الحامد للنشر و ٕادارة األزمات:دراسة ميدانية,طبعة األولى ,دار  و العالقة بين خصائص القيادة    :  عزات كريم العدوان - 1
  56, ص  2013التوزيع ,عمان,و 

االفراد لغرض تحقيق انھا امكانات يتمتع بھا فرد معين في ادارة جماعة معينة من 
 اھداف المنظمة.

ص ،  2000حمود والشماع 
222 

تنسيق نشاطات االفراد من اجل تحقيق وھي استخدام التاثير الشخصي لتوجيه 
 االھداف.

Moorhead/g & coiffin 
ricky /2000 page 20 

  18ص، 2002ھالل  فكره.ومصالحه ومھارات ادارة االنسان من خالل مشاعره وتعني فنون 
تراثه الثقافي وظاھرة اجتماعية ذات جذور عميقة تتصل بطبيعة االنسان الوراثية 

اكثر يخلق نوعا من االفتقار الى ومشاركته من حوله فالوجود المشترك لشخص او
من ينظم ما بينھم من عالقات.

 13ص، 2003مصباح 

 25ص، 2004، النداوي عليھم لغرض تحقيق ھدف درجة تاثيروتابعين وعبارة عن قائد 

الخبرات الى االخرين لتمكنھم من  ونقل المعارف والقدرة على قيادة االخرين 
 120ص ، 2005 ، الخازندار اتخاذ القرارات المالئمة في الوقت المناسب.

القائد أن ھي العملية التي بموجبھا تتحول المنظمة من واقعھا الحالي الى ما يريدھا 
 تكون عليه.

Dess/gregory/lumpi-nk 
g. t & taylor 

marilyn.2005.p12 

فھي  ، توجيه سلوكھم في سبيل بلوغ ھدف الجماعةوھي عملية تأثير في اآلخرين 
  10ص ، 2006الشرفي  المرؤوسين للوصول إلى النتائج المرجوة.وتفاعل يتم بين القائد

التكامل وطرح السلطة بعيدا ورفع مستوى الكرامة وھي خدمة اناسك خدمة ھدفك 
أكثر خبرة من وليس ثمة بنشاط في الجھود اإلنسانية أكثر إبھارا وفي منظمتك 

قيادة المنظمة ذات ھدف ھام.
 185ص ، 2008 ، الدسوقي

اصدار واصدار القرار وبانھا النشاط الذي يمارسه القائد االداري في مجال اتخاذ 
عن طريق واالشراف االداري على االخرين باستخدام السلطة الرسمية واالوامر 
 االستمالة بقصد تحقيق ھدف معين.والتاثير 

http:. www.google//
go/search ?g=%d8 

التي تمثل محصلة تفاعله ومجموعة السلوكيات التي يمارسھا القائد في الجماعة 
التي تستھدف حث االفراد على العمل معا من اجل تحقيق اھداف و ، مع اعضائھا

 . التاثيروالكفاءة والمنظمة باكبر قدر من الفاعلية 

http://www.moelporg/for
posts.asp?tid=2986 um  

ذالك بتحفيزھم على ومخطط وعملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه محدد 
 العمل باختيارھم.

http://www.shamel.net/v
b/t33841.html  
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  نظريات القيادة :  المطلب الثاني

التي تقوم و ترتبط هذه النظرية ارتباطا وثيقا بما يدعي نظرية الرجل العظيم   : نظرية السمات

  م ولدوا وهم يحملون صفات القيادة.على أساس أن بعض األشخاص يصبحون قادة وأنه

لقد جرت دراسات عديدة إلثبات صحة هذه النظرية لكنها لم تستطع تحديد صفات القيادة       

التي يمكن أن تستخدم باستمرار في التميز بين القادة وغير القادة والتي يمكن أن تتنبأ بصدق  

في وبالرغم من ذلك فقد وجد أن القائد يتميز عادة بدرجة أقوى ، فاعلية القيادة عند األفرادو أ

البحث  االستقاللية وٕامكانية االعتماد عليه والمشاركة  و بعض الصفات الشخصية كالذكاء 

االجتماعية ومواقفه االقتصادية واالجتماعية والقائد في هذه الحالة يتفوق بدرجة عالية في هذه 

  وقد وجهت لهذه النظرية االنتقادات التالية: ، الصفات على مرؤوسيه 

 ي إنجاح عملية القيادة إذ أن دورهم كبير.أهملت دور المرؤوسين ف  

  لم تحدد هذه النظرية األهمية النسبية للسمات المختلفة في التأثير على فعالية القائد

  إذ من النادر جدا وجود تشابه تام بين أي قائدين.

  وجد انه من الصعب تعميم نتائج هذه النظرية بشكل علمي ثابت خاصة أن

  ية على أنها السبب الرئيس للقيادة الفاعلة.السمات ال تدل داللة حقيق

 

 -  عزات كريم العدوان:العالقة بين خصائص القيادة  و ٕادارة األزمات  ,نفس المرجع السابق ص  56- 571
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 .1لم تأخذ هذه النظرية بحسبانها المواقف التي يجد بها القائد نفسه  

الخصائص المرتبطة بالقيادة ومازال الباحثون يصدرون قوائم و هناك قوائم عديدة تضم السمات أ

  : من هنا يقوم "عبد الغفار حنفي" نظرية السمات فميليو مماثلة. 

 المواصفاتو مصطلح السمات يشير إلى الخصائص أ : الخصائصو ات السمات نظري

المميزة للقائد. هذا، ولقد تم استخدام السمات والخصائص الشخصية لفترة طويلة لتفسير القيادة 

الناجحة والفعالة لذلك كانت تركز اإلدارة على هذا المدخل في اختيار المديرين الجدد، واعتبر  

وضوع  لذلك اهتم الباحثون بهذا الم –األسلوب فعاال كأي أسلوب آخر لالختيار و هذا المدخل أ

  ، وحدث بينهم اختالف، حيث يوجد بينهم اتفاق عام حول المؤهالت والشروط الخاصة بالقيادة

  ومن أهم الخصائص والسمات التي يجب أن تتوافر في المديرين كقادة ما يلي:

حيث يشترط أن يكون القائد ملهما للتابعية، فمثال،   : القدرة على حفز وتشجيع األفراد)1

غير العادي و الذي يحفز األفراد ذوي األداء المتوسط إلى األداء المرتفع أو أن القائد الفعال ه

 ولكن هذا قد يتحقق لدى جماعة العمال من خالل التشجيع على التفاني واإلخالص في العمل.

التي تعني قدرته على و تصالية الغير العادية للقائد المهارات اال  : ) القدرة على االتصال2

   2نقل وتوصيل الفكرة بكفاءة. ويتم هذا بطريقة شفوية في العادة.

 

 -  د.عمر محمود غباين :القيادة الفعالة و القائد الفعال , ط األولى ,إثراء  و التوزيع ,عمان االردن  2009  ص   2011
   -  مدحت محمد ابو النصر :  قادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة ,مرجع سابق , ص  2012  - 113 2 
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ولديه الثقة في  ، يجب أن يتم القائد بالمقدرة الفائقة على اإلقناع  : ) القدرة على اإلقناع3

األهداف التي يعرضها ويقدر المرءوسين هذه الثقة ولديهم اإلحساس بذلك، وفي مثل هذه الحالة   

 فإنهم يكونون على علم بأنه مهتم بالضرورة بالمركز الذي يحتله وباألدوار التي يقوم بها. 

وآرائه ليس  ، هيتطلع المرءوسين إلى معاونة القائد، ونصيحت :  غرس الثقة في اآلخرين) 4

فقط في مجال العمل وٕانما أيضا فيما يتعلق بمشاكلهم الشخصية. يجب أن يشعر المرءوسون 

فلديهم الثقة به   . ذلك الشخص الذي يمكنهم اللجوء إليه دائما والتحدث معهو بأن قائدهم ه

  هم داخل الشركة. و انه يشعر بآدميتهم حتى و وبقدرته على توجههم في االتجاه السليم 

الضعف في و الذي يدرك جوانب القوة و القائد الناجح ه:  تفويض السلطة بالمرءوسين) 5

فتوجيه من خالل  –المدى التي يمكن للمرءوس االضطالع بها من مهام و الحدود أو مرؤوسيه 

  ٕاحساسه نحوهم و يتطلب أن يعرفوا اعتقاده ، ه بمقدرتهمإدراك

الحقائق حول الجوانب المختلفة و بعد جمع المعلومات  :  القدرة على اتخاذ القرارات) 6

  ينفذهو للموقف فان اإلداري الناجح يشغل تفكيره بسرعة حول اإلجراء الفعال الذي يجب اتخاذه 

الذي يمتلك الثقة و الذي يفترض أن الشخص الطموح و الخصائص و وفقا لمدخل السمات أو      

اتخاذ القرار لديه فرصة اكبر في  و القدرة على البت و ، المقدرة على اإلدراك و ، الذكاءو ، في نفسه

  1لكن هذا المدخل ينطوي على كثير من العيوب:و ، نجاحه كقائد

 

 - مدحت محمد ابوالنصر : قادة المستقبل القيادة المتميزة الفعالة , مرجع سابق , ص 113- 1141
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  إن نظرية السمات لم تحدد األهمية النسبية لمختلف هذه الخصائص.-

  أهمية المرءوسين على نتائج القيادة.و تجاهلت هذه النظرية تأثير -

تلك الضرورية للحفاظ على و لم تفرق هذه النظرية بين السمات المطلوبة للوصول إلى الهدف -

  مركز القيادة.و وضع أ

  استمرارية القيادة.و تنظر هذه النظرية إلى أن العوامل البيئية ال تؤثر في تنمية  -

  :  نظريات سلوك القائد

إن عدم قدرة نظرية السمات على تحديد السمات التي يمكن أن تميز بين القائد الفعال       

القائد غير الفعال أدى إلى اتقال التركيز في الدراسات إلى سلوك القائد وقد ركزت هذه 

  الدراسات على تحليل سلوك القائد خالل قيامه بواجباته اإلدارية ومن أهم النظريات:

حددت في هذه النظرية العالقة بين القائد   : المستمر في القيادة أ) نظرية الخط

ومرؤوسيه على أساس خط متواصل كما يظهر في الشكل التالي  يبين نهاة الطرف األيسر من 

بينما يبين نهاية الطرف األخر سلوك القائد ، هذا الخط سلوك القائد المركزي االتوقراطي

للقيادة تقع بين نهايتي الخط المذكور والذي يحدد هذه  وهنالك أساليب مختلفة، الديمقراطي
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األساليب هي مدى الحرية التي  يرغب القائد في  تركها لمرؤوسيه وفي المشاركة في اتخاذ 

    1القرارات. 

  سلوك القائد األوتوقراطي    خط سلوك القائد               سلوك القائد الديمقراطي 

  

                    نظرية الخط المستمر في القيادة  : )04الشكل رقم  (

  وتشير هذه النظرية إلى ما يلي:

.ليس هناك سلوك قياديا واحدا يمكن استخدامه بنجاح في كل األوقات وٕانما السلوك القيادي 

  الذي يتالءم ويتكيف مع الموقف.و الفعال ه

 

  عمر محمود غباين :القيادة الفعالة والقائد الفعال , مرجع سابق , ص 2021

يتخذ القائد 
القرار 

يبلغه و 
 للمرؤوسين

يتخذ القائد 
القرار 

يقنع به و 
 المرؤوسين

يقدم 
القائدأفكار 

ويتقبل 
 األسئلة

يقدم القائد 
قرارات 
أولية 

قابلةللتغيير 
 التعديلو 

يقدم القائد 
المشكلة 
ويتقبل 

االقتراحات 
ويتخذالقرارات 

يحدد القائد 
أبعادالمشكلة 

للذين 
ويطلب 

منهم اتخذ 
 القرار

يسمح القائد 
للمرؤوسين  

باتخاذالقرارضمن 
 حدوديضعها لهم

 مجال الحرية للمرؤوسين

 إستعمال سلطة القائد
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الذي يأخذ باالعتبار قدرات القائد نفسه وقدرات المرؤوسين والهدف  و إن سلوك القائد الفعال ه

وٕانما يجب أن يكون مرنا بدرجة ، ديمقراطيو ا أ.ال يختار القائد أسلوبا ديكتاتوري . المراد تحقيقه

  1كافية لكي يتالءم مع الموقف القيادي.

 ؤه نتيجة لألبحاث التي قاموا بهازماللقد استطاع ليكرت و  : نظرية ليكرت في القيادة )ب

لعمالية ذات من تحديد مميزات القيادة ذلك عن طريق مقارنة سلوك المشرفين في المجموعات ا

الديمقراطية تعطي نتائج  ستنتج ليكرت أن القيادةاو  ، ذات اإلنتاجية المنخفضةاإلنتاجية العالية و 

  هي:و أنظمة للقيادة   04استطاع ليكرت أن يميز بين.و أفضل من القيادة األتوقراطية

ثقتهم و يتصف القادة هنا بأنهم مركزين بدرجة عالية  :  ) النظام التسلطي االستغاللي1

  اإلكراه.و يحفزونهم عن طريق الخوف و بمرؤوسيهم قليلة 

يسمح في بعض  و يشبه النظام السابق إال انه اقل مركزية   : النظام المركزي النفعي )2

   لكن تحت رقابته.و األحيان للقائد بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات 

يتميز القادة بتوافر ثقة ملموسة بينهم وبين مرؤوسيهم   : ) النظام االستشاري3

 آرائهم.و ويستفيدون من أفكار مرؤوسيهم أ

مطلقة بمرؤوسيه، ويستفيد  يوفر في هذا النظام للقائد ثقة  :  ) النظام الجماعي المشارك4

  من أفكارهم باستمرار وهناك تبادل مستمر في المعلومات بين القائد والمرؤوسين. 
 

 -  عمر محمود غباين :القيادة الفعالة  و القائد الفغال , المرجع السابق ص 2031
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   :  نظرية البعدين وتشمل ج)

 1المبادأة لتحديد العمل-1

 . اعتبار مشاعر اآلخرينو _تفهم أ2

فقط في كل مرة إن هذه النظرية ال تدعم الفرضية القائلة بان القائد يظهر سلوك لبعد واحد 

 يمارس فيها عملية القيادة.

تهتم هذه النظرية األكثر معرفة في مجال القيادة بأسلوبين   : ) نظرية الشبكة اإلداريةد 

 :لسلوك القائد هما

 _االهتمام باألفراد1

  االهتمام باإلنتاج: وقد تميز خمسة أساليب رئيسه للقيادة بحسب موقعها على الشبكة.-2

 )Situational Theory (   : الظرفيةالنظرية 

التركيز على أسلوب جديد يتصف بالمرونة والتكيف مع الظروف المتغيرة وقد  حاول فيدلر    

خرج بنظريته الظرفية والتي تشير إلى أنه ليس هنالك أسلوبا واحدا في القيادة يصلح لكل  زمان  

وليس هنالك قائد يمكن  ، ومكان، كما أنه ليس هناك صفات معينة يجب توافرها في كل قائد

 

 -عمر محمود غباين :القيادة الفعالة  و القائد الفغال , المرجع السابق ص 2071
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 انجاز المجموعة يعتمدو ير فعال في كل األوقات وأشار بان فعالية القيادة أغو وصفه بأنه فعال أ

   على التوازن الصحيح والسليم بين شخصية القائد وثالثة متغيرات في الموقف هي:

)  العالقة بين القائد ومرؤوسيه، وهذه تعبر عن مدى وجود عالقة جيدة بين الطرفين تعبر 1

 وهذا بنظر فيدلر من أقوى متغيرات الموقف. عن مدى قبول المرؤوسين لقائدهم

) مدى وضوح مهام العمل ومدى وضوح الواجبات الملقاة على عاتق المرؤوسين، وهذا يشير  2

إلى درجة الروتين في العمل وهذا يلي العامل السابق من حيث قوة التأثير على الموقف  

 القيادي.

لى درجة التأثير التي يتضمنها مركز القائد ) درجة القوة في مركز القائد وهذا التغير يشير إ3

من ناحية العقاب والثواب للمرؤوسين والسلطة الرسمية للقائد ومدى الدعم الذي يالقيه القائد من 

رؤسائه بشكل عام وجوهر هذه النظرية يشير إلى أن القائد المهتم بمهام العمل والذي ينزع إلى 

إنتاجية عالية لمرؤوسيه في الحاالت المتطرفة المركزية والتسلط ويكون فعاال في تحقيق 

الصعبة جدا، بينما القائد الذي يهتم بالعالقات والنواحي و (خصائص الموقف) أي السهلة جدا أ

اإلنسانية فانه يحقق إنتاجية عالية لمرؤوسيه في الحاالت التي يتميز بها الموقف باالعتدال أي 

  1أن يكون الصعوبة.

أساسي في نظريته إلى ضرورة االنتباه إلى انه ليس هناك أسلوب قيادي وقد أشار فيدلر بشكل 

  استخدامه ألساليب القيادة المختلفة. واحد ناجح في كل المواقف فعلى القائد أن يكون مرنا في
 

  1  - عمر محمود غباين :القيادة الفعالة  و القائد الفغال , المرجع السابق ص209
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يمكن االستنتاج من دراسة جميع النظريات السابقة في القيادة بأنه ليس هنالك   : االستنتاج

في الحياة العملية نادرا ما نجد قادة ديمقراطيين و طريقة مثلى محددة وواضحة لقيادة األفراد 

معقدة نظرا لتشابك العوامل والمتغيرات التي تؤثر   أوتوقراطيين مئة بالمائة وعملية القيادة عمليةو أ

  1ها.في

لكنها ليست أكاديمية إلى حد كبير في تصنيف و طريقة مبسطة  كرينر"استخدم "  : ثانيا

المداخل المختلفة لدراسة القيادة، فقام بتقسيم المدارس الفكرية المختلفة التي تناولت هذا 

   الموضوع إلى التصنيفات التالية:

 :  نظريات الرجل العظيم

وهي من النظريات األولى في القيادة، وتفترض أن التغيرات في الحياة الجماعية واالجتماعية 

تتحقق عن طريق أفراد ذوي قدرات ومواهب عظيمة وخصائص عبقرية غير عادية تجعل منهم 

قادة أيا كانت المواقف االجتماعية التي يواجهونها. بمعنى أن هذه النظريات ترتكز على 

القادة هم أشخاص استثنائيون يتمتعون بصفات فطرية خاصة منذ والدتهم، وهم قد االعتقاد بأن 

  2خلقوا لكي يكونوا قادة. وقد اتضحت بالفعل الطبيعة المضللة لهذا المدخل. 

ال و من أشد دعاة هذه النظرية فرانسيس جالتون تشير هذه النظرية الى ان القائد يولد     

ية ما يجعلهم اهل يولد من اب قائد الن لديهم من السمات الوراثبمعنى ان القائد  ، يصنع
 

 -  عمر محمود غباين : القيادة الفعالة  و القائد الفعال , نفس المرجع السابق ص 206 1 
 -  مدحت محمد ابو النصر : قادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة ,ص   1122
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كقوة التاثير في  ، يحمل صفات قياديةو ليست مكتسبة فهو ان السمات القيادية موروثة و ، للقيادة

قدرات غير و بما يمتلك هذا الفرد القائد من مواهب و قوية و الجماعة بماله من شخصية مؤثرة 

  عادية.

فالمطلوب من  ، ظرية يجد انها تعتمد على الفرد وال تعتمد على الجماعةان الباحث في هذه الن

تعد قاصرة عن ايجاد متغيرات و  ، حصرت القيادة في فئة محدودةو الطاعة و الجماعة الخضوع 

  1يمكن اعتمادها لتحديد صفات القائد بشكل دقيق.

  :  النفوذو المداخل التي ترتكز على السلطة  -

تفترض أن اتخاذ القرارات يتم بشكل مركزي و هذه المداخل تركز على استخدام السلطة والنفوذ 

   وأن المرءوسين يقومون بدور سلبي في هذه العملية.

 :  النظريات السلوكية

تركز هذه النظريات على ما يفعله القادة فعال أكثر من تركيزها على صفاتهم. كما أن هناك 

عديدة قد تمت مالحظتها وتصنيفها باعتبارها نماذج ألساليب القيادة، وهذا أنماطا سلوكية 

  الجانب ربما يكون من أكثر الجوانب التي تحظى باهتمام مديري الشركات العاملين.

  

  
 

 -عزات كريم العدوان : العالقة بين خصائص القيادة  و ادارة االزمات  , مرجع سابق ,ص   591
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 :  نظريات القيادة الموقفية

"ينظر هذا المدخل إلى القيادة باعتبارها عملية ترتبط نسبيا بالموقف الذي تمارس فيه. فالقيادة 

العسكرية مثال قد تتطلب مهارات، وصفات وسلوكيات تختلف عن تلك المهارات والصفات التي 

   1الدين مثال.و ترتبط بالقيادة الناجحة في الصناعة أ

القائد،الجماعة، الموقف. و نظرية الشرطية أي الموقفية ه فالجانب األساسي المركز عليه في    

  القائد الذي يمكنه إنجاز أهدافه.و فمتغير الموقف له أهمية كبيرة في تحديد من ه

انه أصبح واضحا أن التحليل ستوجديل عندما ذكر 1947بدأت هذه النظرية منذ عام     

المنطقي للقيادة ال يقتصر على القادة وٕانما ال بد من التطرق للمواقف وقد اتضح من الدراسة 

أن التعرف على القادة يتم من خالل المراكز اإلستراتيجية التي بوفالز التجريبية التي قام بها 

 لشخصية للقادة."يشغلونها في شبكة االتصاالت، أكثر مما يعتمد على السمات ا

من خالل دراسات العالقات بين  -التي ركز فيها على القيادة و فيادالر من دراسات     

  حيث تشتمل العوامل الموقفية: -الجماعات، توصل إلى نموذج لفعالية القيادة 

  نفوذ المركز -أ

  المهمةو نمط العمل أ -ب 

  العالقة بين القائد والجماعة -ج
 

   -  مدحت محمد ابو النصر :قادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة ,ص 1121
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 ي:وتوضيح ذلك كما يل

 ،  التأثير المتولد عن المركزو النفوذ أو يتصل ذلك بالسلطة أ  : الوظيفةو نفوذ المراكز أ) 1

التوصية بذلك وكذلك مركز  و وزيادة الراتب والترقية أ، والفصل 1يشمل هذا الحق في التعيين

ومدى التأييد الذي يحصل عليه من رؤسائه وقد بدأ استخدام ، المدير داخل الهيكل التنظيم

حيث يرى أن النفوذ  Etzioniبواسطة  1961المركز منذ عام و سلطة الوظيفة أو مفهوم نفوذ أ

  .  اآلخر حصل عليه من التأثير الشخصيو ناتج في جزء منه من المركز داخل التنظيم و ه

فعالية القيادة هي دالة المدى روتينية العمل :  )The Task Structure(  :  ) نمط الوظيفة2

مدى تغيره فحسب طبيعة األعمال نجد أن بعض المهام من السهل و الذي يقوم به التابع أ

وتنفذ هذه المهام، وتقييم اإلنجاز بطريقة موضوعية، بينما البعض اآلخر  ، تحديدها بوضوح

  االبتكارية حيث يصعب تحديدها وقياس نتائجها.و كاألعمال اإلدارية 

 )Leader-Member Relationship(   : العالقة بين القائد وجماعة العمل

فمثل هذا  جماعته.تتوقف فعالية القيادة على نمط وشكل العالقة الشخصية بين القائد وأعضاء 

انعكاس لمدى ثقة المرءوسين في قائدهم ودرجة إخالصهم له وأيضا  و النوع من العالقة إنما ه

تعبير عن وجهة نظر القائد تجاه مجموعته. إذا كانت العالقات تفاعلية قائمة بين القائد 

تناقص و الحتمال هته فهذا مؤشر على كفاءة وفاعلية القيادة أما إذا حدث العكس فاومجموع

 

 -   مدحت محمد أبو النصر :قادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة , نفس المرجع السابق ,ص   1161
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خمسة وفورد" شركة أوضح " 88ففي إحدى الدراسات التي تمت أخيرة وشملت ، فاعلية القيادة

  عوامل موقفية مستقلة تؤثر في فاعلية القيادة وهي:

 مدرجة تعقد التنظي-2        درجة مركزية اتخاذ القرار-1

  1هيکل وتركيب جماعة العمل ذاتها-4                    حجم التنظيم-3

  المستويات التنظيمية واالتصال.-5

كمدخل للنظرية الشرطية  ، سلوك القائدو ألتزاوجي بين متغيرات الموقف و يصلح التفاعل المركب أ 

  . فهي تزودنا باألسلوب التحليلي المناسب لتفهم القيادة كما هي موجودة بالمنظمات  الموقفيةو أ

التوجيه يمكن تصور إلى حد كبير اتجاهاته و من خالل أسلوب المدير في القيادة       

ال و الشخصية في اإلدارة  فلسفتهو عالقة مباشرة بمنهجه أو مرؤوسيه فالنمط القيادي ذو مركزه و نح

عد أن عجزت نظرية فلسفة رؤسائه المباشرين في اإلدارة و شك أن هذا يتأثر في جزء منه بنمط 

  السمات عن تحديد السمات التي يتمتع بها القائد بصورة دقيقة. 

  

  

  

 

   -  مدحت محمد أبو النصر :قادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة , نفس المرجع السابق ,ص   1161



�االطار النظري  للدراسة           الفصل الثالث 
 

132 
 

 : االحتماالتنظرية 

ف على متغيرات الموقف تعد هذه النظرية تعديال لنظرية القيادة الموقفية وتركز على التعر      

  1األكثر فاعلية في ظروف معينة.و التي يمكن من خاللها التنبؤ بأسلوب القيادة األنسب أ

طرحوا وجهات و عارض الباحثون في مجال القيادة النظريات السابقة : التفاعليةالنظرية 

تحدد خصائصها و حيث اعتبروا القيادة عملية تفاعل اجتماعي   التفاعلية،نظرهم في النظرية 

  بثالثة أوجه:

 باألمن،الشعور الداخلي   للمشاركة،االستعداد   القيم، تشمل:و ) السمات الشخصية للقائد 1

  القدرة على التوقع.

ٕادراك و فهم  الحاجات،  االتجاهات،تشمل: و احتياجاتهم و مواقفهم و ) الجماعة (التابعون) 2

تماسك  ، التوزيع الجغرافي، التقاليد، العالقات بين األفرادو االستعداد للمشاركة و ، األهداف

  الجماعة.

خصائصها من خالل عملية التفاعل و (نظرتهم للقيادة  : األتباعو ) الموقف الذي يربط القادة 3

  مرؤوسيه). و االجتماعي بين القائد 

 

 -  مدحت محمد ابو النصر :  قادة المستقبل  القيادة المتميزة الجديدة ,نفس المرجع السابق ,ص 1121
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كذالك توفر و تؤكد النظرية التفاعلية على أهمية المرؤوسين كعامل من عوامل نجاح القيادة     

المقدرة لدى القائد في إحداث تكامل لدى معظم أعضاء الجماعة (يصعب على القائد إحداث 

  1تطلعات الجماعة.و حاجات و يراعي قيم مل في سلوك الجماعة بشكل كامل ) و تكا

أثبتت التطورات الحديثة التي طرأت على القيادة عدم كفاية  : لقيادةالنظريات الحديثة ل

مما أدى إلى البحث عن الخصائص الالزمة للقيادة ، النظريات السابقة لتحد خصائص القيادة

   . في ظل المتطلبات اإلدارة الحديثة األمر الذي أدى إلى ظهور النظريات الحديثة في القيادة

األعمال التي يجب على العاملين و تقوم على أساس تحديد األدوار    : التبادليةأ) القيادة 

  .  ربطها بالمكافآت للعمل على تحفيز العاملين للقيام بها على أكمل وجهو القيام بها 

القيم المشتركة  ، غير محسوسة للحفز مثل الرؤية تعتمد على أشياء : التحويليةالقيادة ) ب

  :هيثة أبعاد و القيادة التحويلية تتكون من ثال )  (bassبحسب و .العاملينوالعالقات الطيبة بين 

   ذلك بخلق حماس في نفوس المرؤوسين وذلك منو : ( Charismna )  ) الكاريزما1

   خالل الوالء واإليمان والفخر بالمنظمة والعمل على تحقيق أهدافها.

وذلك بأن يعمل القائد على تعزيز القدرات لدى العاملين في حل  : الذكاء) استشارة 02

  المشكالت والتفاعل مع األزمات.

 

 -السالم)دراسة من وجهة نظر علم النفس االجتماعي ,و مصباح , عامر ,خصائص القيادة عند الرسول (عليه أفضل الصالة  
     106-96, ص    2003دار هومة , الجزائر ,-1
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يبدي القائد اهتماما خاصا بكل فرد في المنظمة  : بالعاملين) االهتمام الشخصي 3

 1ويحاول تطوير عالقته معهم.

في ختام الحديث عن نظري القيادة التقليدية والحديثة واستعراضها فنالحظ أنها أبرزت       

عاملين من العوامل التي تساهم في و فال تتكامل نظرية بمساهمة عامل أ ، خصائص القيادة

 ألن سلوك القادة متغير دائما. تكوين النمط القيادي

نستخلص مما سبق ذكره إن جميع النظريات ساهمت في إبراز خصائص القيادة فكل      

  أكثر من عناصر القيادة.و نظرية ركزت على عنصر أ

  ةالمصدر من إعداد الباحث 2

  ) 02رقم   (الشكل  : نظريات القيادة
 

,حالة منظمات قطاع االتصاالت بالجمهورية اليمنية , رسالة الماجيستر , ثر القيادة في تنمية اإلبداع  أالشرفي حامد علي :    -1
   25ص    2006جامعة اليرموك اربد ,

 -  عزات كريم العدوان  :  العالقة بين خصائص القيادة  و ادارة االزمات :  دراسة ميدانية , مرجع  سابق ,ص   642

 الرجل العظيم ركزت على سمات وراثية في القائد

 السمات  ركزت عل سمات يتصف بها القائد

 الموقف الموقف ركزت على طبيعة 

 التفاعلية الموقف)و العاملين  ، ركزت على التفاعل االجتماعي (سمات القائد
 التبادلية المكافئات من اجل تحفيز العاملينو ركزت على القوانين 

 التحويلية ركزت على األبعاد الثالثة للحفز
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 صفات القائد الفعالو أساليب القيادة (أنماط القيادة)  :  المطلب الثالث

  هي: و يمكن تقسيم القيادة وفقا ألسلوب ممارستها إلى أربعة أنماط رئيسة 

   :  القيادة االستبدادية 

  ، غالبا ما تطلق صفة ( الرئيس ) على القائد االستبدادي عرضا عن صفة ( القائد )     

ضع خطته و  ، يتالعب بمصائرهم بغير إرادتهمو وذلك ألن الشخص المستبد يتحكم في تابعيه 

يطالبهم و ال يستمع إليهم بل يملي عليهم أوامره و وال يشاركهم الرأي  ، بعيدا عنهمو لهم منفردا 

  األوامر اإلستبدادية دون نقاش بل إنه يعرض هذه األوامر عليهم بأساليب تحكمية سيطرة  بتنفيذ

ألنه يعتقد أن من حقه التحكم في أتباعه بسبب ، يطلق على القائد المستبد لفظ أتوتقراطي      

 ، الموضوعيةو اإليجابية و القائد األوتوقراطي يتصف غالبا بالراحة و ما يمتلكه من امتياز عليهم 

يتصف القائد و  ، يفعل ما بريد ر يفعل في سبيل ذلك ما يشاءو يعرف بالضبط ما يريد و فه

  : األوتوقراطي بالصفات التالية

التفاخر بنفسه    . الكبرياء علم االعتراف بأخطائه . الثقة المطلقة بالنفس ، االعتزاز بالنفس

  1العواطف اإلنسانية حتى بالنسبة للمحيطين بها و حيث ال يبالي بالشعر  ، إنجازاته القسوة

 
- 285, ص  2008التوزيع  ,  و ى , عمان دار اليازوري للنشر  ط االول–مفاهيم  و نظريات    –العالق بشير : االدارة الحديثة    -1

286   
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يلقي اللوم على معاونيه و الجاه بأي شأن يحتفظ بأسرار العمل لذاته و البحث الدائم عن القوة 

لكنه يحصل على التقدير لشخصه في حالة النجاح. ويوجد نوعين من القادة  ، متى ما فشل

 : المستبدين هما

يجعل شغله الشاغل الحفاظ و  ، في اإلستبداد وو القائد المستبد الذي يغلو هو   : ئد الجائرأ) القا

  .لوضحى بمصالح جماعتهو سطوته حتى و على سلطنه 

  ، يدير الجماعة بروح األسرة ، غالبا ما يكون محب للخير  : ب) القائد المستبد العادل

بيد أن اإلعتماد  ، بالرغم من أن أسرته تعتمد عليه إعتمادا مطلقا في تدبير كافة شؤونها

المطلق على هذا القائد يعرض الجماعة للخطر متى شاب قائدها عنها. وبصفة عامة يمكن 

   1عند نشأةو بخاصة في األزمات أو القول أن القيادة اإلستبدادية قد تفيد في المدى القصير ا

خراب و تحول القيادة اإلستبدادية إلى مصدر تعمير  ، تكن على المدى البعيدو   ،الجماعة

بالتالي تضعف معنوياتهم و  ، يتحولون إلى أعداءو ألنها تجعل المرؤوسين يتذمرون  ، للمنشأة

 .يصيبهم اإلحباطو نقل كفاءتهم و 

ألن القائد ، المستقبلكذلك فإن الفرصة تكون ضعيفة أمام المعاونين لكي يصبحوا قادة في 

 يفقدهم القدرة على القيادة. ويطلق على هذا النموذج القيادي بنظريةو المستبد يلغي شخصياتهم 

(Theory x).  

 

 -  العالق بشير : االدارة الحديثة  –  نظريات ومفاهيم  ,مرجع سابق , ص  2861
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الديكتاتورية هي ذلك االسلوب الذي يعكس صفات القائد و بالتالي فان القيادة اإلستبدادية ا      

ال يسمع و ال يشاركهم الرأي  و راراته بنفسه يتخذ كامل قو المتمثلة في ان السلطة تتركز بيده و 

يطلق هذا اللفظ و الفرض و االرغام و يمارس مبدأ التخويف و يتحكم في تابعيه بغير ارادتهم و اليهم 

، صريح : يتصف بالصفات االتيةو عليه ألنه يعتقد ان من حقه التحكم بسبب ما يملكه 

القاء و عدم االعتراف بأخطائه ، الكبرياء، بنفسهالثقة المطلقة ، معتمد بنفسه، موضوعي، ايجابي

البحث الدائم ، االحتفاظ بأسرار الذاتية، القسوة، انجازاتهو التفاخر بنفسه ، اللوم على معاونيه

  1. على القوة

 : القيادة الديمقراطية  

بفرص كثيرا من و  ، ٕاشراكهم في إتخاذ القرارات و أخذ أرائهم و يقوم القائد بإستشارة مرؤوسيه       

بصفة عامة فإن هذا األسلوب في القيادة يؤكد على أهمية أفراد المجموعة التي و  ، سلطاته إليهم

يتيح الفرصة لبث روح الفريق و كفاءة و يثير حماسهم للعمل بجد و يرفع معنوياتهم و  ، يتم قيادتها

ب المرؤوسين وتطوير  فضال عن كون هذا األسلوب وسيلة عملية التدري ، التعاون بينهمو الواحد 

) يوجد نوعان من (ThxCry yy ويطلق على هذا النوع من القيادة بنظرية ، قدراتهم اإلدارية

 : القيادة الديمقراطية وهما

 

 -  فؤاد الشيخ سالم  و اتباعه , المفاهيم االدارية الحديثة , ط  6  , مركز الكتب االردني , االردن , 1998  , ص   1951
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تصدر قراراتهم باتفاقهم و هي القيادة التي يشترك فيها عدد من القادة  :القيادة الجماعية أ) 

في هذا النوع من القيادة ال يتخذ القائد  :  بالمشاركينالقيادة الفردية مع االستعانة ب)

يلم بكافة اآلراء و جهات النظر و قرارا إال بعد أن يستشير في ذلك معنوية ليتعرف على مختلف 

الحلول ثم يتخذ في النهاية قرارا منفردا بعد أن يكون قد إستشار وتكونت له خلفية واسعة من و 

شاورهم و لهم  أستغفرو " فأعف عنهم  : يقول اهللا تعالى ، ادةفي هذا النوع من القيو المعلومات 

  1)159ص  ، سورة ال عمرانو في األمر فإذا فرغت فتوكل على اهللا....) الخطاط 

وفي  )Enlightened Lمن هنا فان القيادة الديمقراطية ويشار لها عادة بالقيادة المتنورة (.      

كما إن القائد ، هذا األسلوب فإن القيادة تعمل على أساس الثقة والنزاهة واإلستقامة واالنفتاح

يعمل على أساس التشاركي ويشجع اتخاذ القرارات على أساس جماعي. إن القائد في هذا 

األسلوب يكون أكثر فاعلية من األسلوبين السابقين ألنه يتيح المجال الستخدام أفكار وخبرات 

  المرؤوسين والتوصل إلى قرار جماعي. وبهذا يضمن قدرا جيدا من اإلستجابة اإليجابية 

 2للعاملين مع القرارات الصادرة ألنهم شاركوا فيها.

أولى من بين  المدير الذي يهتم بالعمل أكثر من اهتمامه بالناس، فالعمل له أول نمطو ه     

تتعارض مع احتياجات األفراد،  ن متطلبات الىرى، ويعتقد المدير الديكتاتوري بأاألولويات األخ

 

 -  العالق بشير 2008 االدارة الحديثة  –  نظريات  و مفاهيم , نفس المرجع السابق ص  285-  2861
 -  نجم عبود نجم , القيادة  و ادرة االبتكار , دار صفاء للنشر  و التوزيع , عمان , ط االولى ,  2012  , ص 66 2 
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بشكل محكم على اعتبار أن ذلك يقلل من  وبالتالي فإنه يخطط وينظم ويوجه ويراقب العمال

 اني:الصراع اإلنس

يفترض المدير الديكتاتوري افتراض اساسی عن طبيعة الناس   : ) االفتراضات األساسية1

 (بغض النظر أدرك هذه االفتراضات أم لم يدركها)، وهذه االفتراضات هي:

 . العمل في حد ذاته غير مرغوب لمعظم الناس-1

 . المسئوليةمعظم الناس غير طموحين، وال توجد لديهم رغبة لتحمل -2

 . يتمتع معظم الناس بقدرة قليلة على االبتكار في حل المشكالت التنظيمية -3

 . أن التحفيز فقط يتم في األشياء الفسيولوجية (مأكل، مشرب، مسکن) -4

 البد من الرقابة المباشرة على معظم الناس، ويجب إجبارهم على تحقيق أهداف المنظمة  -5

لمدير الديكتاتوري يدير طريقته، حيث يرى الكفاءة في العمل  إن ا  : ) طريقة اإلدارة2

 : تحقق رضا الناس، وبالتالي يعتقد أنه

  .  صاحب السلطةو مسؤول شخصية عن تنفيذ العمل من خالل اآلخرين، فه -1

 1أنه يقوم بتخطيط العمل بشكل محكم. -2

 . الفقري والطاع حتميةتنظيم العمل بشكل محكم وعلى أساس السلطة هي العمود  -3
 

 -  اسامة خيري , القيادة االستراتجية , دار الراية للنشر و التوزيع , عمان , ط االولى ,  2014  , ص 241
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  عملية التوجيه قانون الثواب والعقاب بشكل محكم ويدفع الناس للعمل دفعا. -4

يضع معايير رقابية محكمة لقياس األداء وتصحيح االنحرافات أوال بأول وعقاب المخطئ  -5

 ليكون عبرة ويعتمد على الزيارات المفاجئة الكتشاف األخطاء.

يعتقد المدير الديكتاتوري أن هناك تعارض بين أهداف المنظمة   : النظرة لألهداف) 3

وأهداف األفراد في حال تحقيق أهداف األفراد فإن ذلك يكون على حساب أهداف المنظمة، 

فنظرته دائما إلى األهداف القابلة للقياس، مثل الربح المحقق حجم المبيعات الوفرة في 

 .  المصروفات تقليل التكاليف... الخ

ري،وبالتالي فإننا نتوقع منه ما  إن نظرته للوقت تترجم في سلوكه اإلدا:  لنظرة للزمنا )4

 يأتي:

 . األهداف بالنسبة له محدودة بزمن والزمن محدد بالساعة والدقيقة -1

 . البرامج الزمنية محددة تحديدا دقيقا -2

 . ونهاية لكل األعمالينظر إلى البرامج الزمنية بقدسية، ألنها تحدد ببداية  -3

 1. يعطى تعليمات مختصرة شفوية وال يحب الحديث الطويل ألنه يعتبر مضيعة للوقت  -4

 . يفضل التقارير المختصرة والتي توضح المطلوب بسرعة -5

 

 -  أسامة خيري :  القيادة االستراتجية ,  مرجع  سابق , ص  251
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ان مفهوم السلطة عند المدير الديكتاتور إنها الحق المخول له التخاذ   : مفهوم السلطة) 5

 : قرارات يحكم تصرفات اآلخرين، ويستنتج من ذلك 

 . أن السلطة حق له وليست حقأ لآلخرين -1

 . إن السلطة تفوض وقد فوضت له من أعلى -2

 ب من آلخرين.لتزام بتنفيذ ما يطلالسلطة تحكم تصرفات اآلخرين، واألساس فيها اال -3

العالقات السليمة عند المدير الديكتاتوري هي عالقة شخص يأمر   : نوع العالقات) 6

وشخص يطيع األوامر وتعتبر استراتيجية المدير الديكتاتوري فصل المرؤوسين عن بعضه وال 

يفضل العالقات غير الرسمية وكذلك الشخصية ويعتقد بأن هذا النوع من العالقات ال يحقق 

 بط بين المرءوسين ويؤدي إلى ضياع المسؤولية والسلطة وخالل االجتماعات ال يجعلالترا

المناقشات تدور بين األعضاء، ويتصرف على أنه محور الحديث وأن وجهات النظر يجب أن 

 1يعتقد أن احسن اللجنة هي اللجنة المكونة من شخص واحد. وتكون من خالله، وكذلك فه

يعتقد أن األسلوب المفضل للتحفيز إعطاء الموظف المكافآت المادية  :  طريقة التحفيز)  7

وال يؤمن بأساليب التحفيز األخرى كما أنه يؤمن بأن الجزاء ، الترقيات في مناصب أعلىو أ

 . الحافز السلبي الفعال لوقف األفراد عن القيام بأعمال يجب أال  يقوموا بهاو المادي ه

 

 -  أسامة خيري , القيادة االستراتجية ,  مرجع  سابق , ص  251
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الخطا في نظر المدير خطا متعمد، وبالتالي فمن الضروري إن   : معالجة األخطاء)  8

ويری كذلك أن التفتيش المفاجئ أفضل أنواع ، معاقبة الشخصى المخطئ ليكون عبرة لآلخرين

 المتابعة.

تهدف إلى ، وهي برامج العمل التفصيلية والسياسات واإلجراءات الدقيقة كلها: االبتكار ) 9

المنفذين فليس من المتوقع منهم أن يفكروا ويقترحوا وٕاذا تم توصيل تخفيض الجزء الفكري عند 

 . مقترحات من أسفل المدير فإنه غالبا ما يحكم عليها بسرعة وبأنها لن تنفع

إن المدير الديكتاتور يقيم الناس كما يقيم نفسه   : اختيارهم وتدريبهم، ) تقييم الناس10

يتحدى الناس بما يحققه ويساعد مرؤوسيه بالتزود بالجديد في إدارة و باإلنتاج أنه يتحدى نفسه 

العمل لتحقيق كفاءة أعلى دون النظر إلى التدريب في مجاالت العالقات اإلنسانية والسلوك 

 التنظيمي.

ح فهم المدير الديكتاتوري ياتي من دافعه الذاتي إن مفتا  : الصفات الشخصية) 11

ٕاثبات نفسه من خالل األداء الذي يحققه إن إحساس هذا مستمد من أنه قوي في ذاته و نح

  1ليستمد توجيهاته من نفسه.

يتميز هذا األسلوب القيادي بان القائد يسمح لألعضاء بحرية   : القيادة الفوضوية 

يختارون و فهم الذين يحشدون األهداف  ، لمعاونيه العنان ليفعلوا ما يشاءونيترك و  ، التصرف

 
  27-26سابق , ص مرجع    ري , القيادة االستراتجية ,سامة خيأ- 1
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القائد الفوضوي ال يشترك اشتراكا له أثر في و  ، لهمو يعملون كل ما يحلو  ، طرق الوصول إليها

  : لهذا فإن سمات هذه القيادة تتمثل في ، التنسيق بين وحداتهاو شؤون الجماعة 

 . إضاعة الكثير من الوقت  -                                 إزدواجية الجهود. -

 عمومية التعليمات. -  . إهمال بعض الجوانب المهمة في أوجه النشاط -

 .  التردد وعدم اإلستقرار -                   . التوسع في تفويض السلطات  -

هذا النوع من القيادة ينجح عندما يتعامل القائد مع أفراد ذوي   : القيادة الغير موجهة 

الدراسات و كما في مؤسسات البحث العلمي  ، العلمية واألكاديمية العاليةو المستويات العقلية 

المدير المرؤوسيه   1في هذا النوع من القيادة تنازلو  . غيرهاو مراكز العلوم الطبية و المتخصصة 

ال يسيطر على مرؤوسيه بطريقة و فه : ت ويصبح في حكم المستشارعن سلطة إتخاذ القرارا

 ال يحاول أن يؤثر عليهم بطريقة غير مباشرة.و مباشرة 

 : يمكن التمييز بين أنواع أخرى وفقا لمعايير مختلفة مثل ، وباإلضافة إلى هذه األنماط

هناك القيادة الفردية فيها يكون القائد   : اإلشتراك فيهاو من حيث اإلنفراد بالقيادة أأ) 

كما أن هناك القيادة الجماعية حيث يشترك أكتر من فرد في القيادة بحيث  ، الموجه فردا واحدا

 . بأغلبيةو نت باإلجماع أتصدر قراراتهم جماعية سواء كاو يكون القادة على مستوى واحد 

 

 -  العالق بشير 2008 االدارة  الحديثة , نظريات ومفاهيم ,  مرجع  سابق ص   2881
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األخرى و هناك القيادة الرسمية   : من حيث العصر الذي يستمد منه القائد سلطتهب ) 

 وبين القيادة المعينة واألخرى المنتخبة منا حية ثانية. ، الغير رسمية

الجماعة عن و قيادة مباشرة يتم في ظلها اإلتصال بين القائد   : من حيث علنية القيادة -ج

فال  ، وراء ستارقيادة غير مباشرة يمارس فيها القائد قيادته من و معلومة و طريق قنوات واضحة 

 ال من الطريق إليه.و يعرف شخصه 

ذلك النمط من المديرين الذين يتخذون القرارات بأنفسهم ويجبرون و ه  : النمط األوتوقراطي

ويقومون أيضا بإبالغ الموظفين بالذي يجب عليهم عمله  ، موظفيهم على تبني هذه القرارات 

  1.  ات لتحقيق األهدافالعقوبو وكيف. ولكنهم ال يستخدمون مبدأ التهديد 

ذلك النمط من القيادة الذي يسمح لمرؤوسيه  و ه : النمط صاحب سياسة عدم التدخل

لكنه يحافظ على خط االتصال و نادرا ما يصدر االوامر و ، بتحديد االهداف الخاصة بأعمالهم

فعاال يكون هذا النمط . مع مرؤوسيه لغرض تزويدهم بالمعلومات الضرورية لتحقيق االهداف

بطريقة أفضل عندما يتوافر لدى مجموعة من المرؤوسين درجة عالية من النضوج اإلداري 

عالوة على ، ولديهم المهارة والخبرة الضرورية للقيام بأعمالهم، ويتحملون المسؤولية بجدارة عالية

 : أنهم يظهرون حماس للقيام بالعمل. كما أنهم يظهرون الصفات التالية

 بالدوام.التزام تام  -
 

, ص   2009التوزيع , عمان  , االردن , و القيادية , دار اليازوري العلمية للنشر  و تنمية المهارات االشرافية    :.بشير العالق -1
221-223   
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 التزام تام باإلنتاجية وتحقيق األهداف.  -

  1رائع من العالقات اإلنسانية.و توافر ج-

  همية القيادة أ :  المطلب الرابع  

واستمرارها  تعتبر القيادة اإلدارية في المنظمات عنصر مهم وحيوي في حياة تلك المنظمات     

تبحث عن  وزيادة نشاطها وعملياتها المختلفة ولهذا نرى أن اإلدارات في هذه المنظمات 

وتقوم على تدريبها وتطويرها بحيث تكون هذه القيادات قادرة على التعامل  ، المواهب القيادية

  ، واالجتماعية والتكنولوجية لعمليات اإلدارية الكبرى والظروف السياسية واالقتصاديةمع ا

اإلبداع واإلبتكار ومواكبة التطور في  والتعامل مع العالقات الداخلية والخارجية ومواصلة

إدارية فاعلة ومن هنا نجد أن هذه المنظمات  وهذا يتطلب قيادة ، الظروف البيئية المتغيرة

العلم بأنها تنفق األموال الطائلة على جذب هذه  صول على مثل هذه القيادات معتسعى للح

  القيادات.

 :  ومن هنا تبرز أهمية القيادة من خالل األمور التالية

 قدرة المدير على تحويل األهداف المطلوبة الى نتائج. -أ

 المنظمة.قوة تأثير التخطيط والتنظيم والرقابة في تحقيق اهداف  -ب 

  مساعدة المنظمة في وضع تصور ورؤية مستقبلية لها. -ت 
 

 .-  طارق عبد الحميد البدري  :  أساسيات في علم  إدارة  القيادة ,دار الفكر ,عمان , ط األولى  2002  , ص  241



�االطار النظري  للدراسة           الفصل الثالث 
 

146 
 

  غيرو مساعدة المنظمة في التعامل مع المتغيرات البيئية والمؤثرة بها بطرق مباشرة أ -ث 

  1مباشرة.

  . تحفز القيادة اإلدارية األفراد إلى تحقيق أهداف المنظمة -ج

 والترجيح بين اآلراء. السيطرة على مشكالت العمل وحلها وحسم الخالفات  -ح

 تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم من أهم الموارد األساسية بالمنظمة. -خ

  تساهم القيادة اإلدارية في تنفيذ كافة المفاهيم والسياسات واالستراتجيات  -د

  :   تتمثل أهميتها في األتيو من هنا فان للقيادة أهمية كبيرة  و  

  تصوراتها المستقبليةو بين خطط المؤسسة و أنها حلقة الوصول بين العاملين  -

 السياسات و اإلستراتيجيات و أنها البوتقة التي تتصور داخلها كافة المفاهيم  -

 تقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان و  ، تدعيم القوة اإليجابية في المؤسسة -

   . الترجيح بين اآلراء و لخالفات وحسم ا ، حلهاو السيطرة على مشكالت العمل  -

كما أن األفراد يتخذون من القائد  ، رعاية األفراد بإعتبارهم أهم مورد للمؤسسةو تدريب و تنمية -

 . قدوة

 
, ص   2014التوزيع , عمان , ط االولى ,  و محمد تركي البطانية , القيادة االدارية , دار وائل للنشر و محمد عمر الزعبي    -1

53-54   
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  .  توظيفها لخدمة المؤسسةو مواكبة المتغيرات المحيطة -

  1. أنها تسهيل المؤسسية تحقيق األهداف المرسومة-

  

 

 -  دودين أحمد يوسف :  إدارة الجودة الشاملة , ط  1  , عمان ( الجامعة الزرقاء قسم لدارة االعمال  ),  2012  , ص   1741



 

 
 

  

  

  

  الثاني:المبحث 

  المرأة المقاولة القيادية في الجزائر
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   مفهوم القيادة النسوية : المطلب األول

يعد موضوع القيادة النسوية من الموضوعات الهامة ولكن الكتابات فيها تتسم بالمحدودية        

إن  Heckman والقلة بشكل عام وبخاصة في البيئة العربية في حدود علم الباحثة  إذ كما ذكر

مصطلح جديد على الساحة وتم ذكره أول مرة في و فه ، القيادة النسوية من الموضوعات النادرة

الذي عقدته األمم المتحدة وهذا العام يعتبر عاما دوليا للمرأة إذ أن  1951منتدى المكسيك عام 

السلم) تاله بعد ذلك عدة مؤتمرات أخرى ولكن إحدى أهم تلك  ، التنمية ، شعاره كان (المساواة

في  المؤتمر الذي عقدو المؤتمرات المؤتمر الذي طور مفاهيم تتناسب مع عصرنا هذا وطبيعته ه

التعمق في نظرية السمات القيادية و وكان أول مجال بحث به الباحثين ه 1995، بكين عام

  . للمرأة

فالقيادة بالمعنى العام هي القدرة على التوجيه والتأثير بالمرؤوسين كذلك تعني القدرة على       

   .طبيقهالتوجيه وتشجيع التغيير في المجموعة فإن القيادة هي أكثر من مجرد علم يتم ت

  ، واألحالم ، والقيم ، يرى أنها الحرفية المعنوية التي تشمل المعتقدات  ، بدال من ذلك       

  ممارسة في اتخاذ اي إجراء، إذ أن القائد يستطيع  Moral craft  جنبا إلى جنب مع نظريات 

حل المشاكل ويفرض شخصيته ومعرفته والمدخل الذي يؤكد على قيام النساء بالمهام القيادية 

  1مجموعة من الخصائص والسلوكيات التي ترتبط   : مدخل القيادة النسوية تعرف على أنهاو ه

 

البلقاء للبحوث   2013  )العاملة في االردن  المرأةدراسة تطبيقية ,منظمات  (في قيادة التغيير    المرأةدور :  ,القواسمه    البدرين
 و الدراسات ص 161
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  تشاركية اتخاذ و اإللهام  ، التوقعات والمكافآت  ، نمذجة الدور ، بالمرأة مثل تطوير األشخاص

  .التي تمكنها من أداء المهام القيادية بشكل أفضل من الرجال ، ارالقر 

العمل  ، أسلوب قيادي يتصف بمجموعة من الخصائص التي تشمل : كما عرفت بأنها     

   . والعناية باآلخرين ، وبناء العالقات  ، التعاوني

  مجموعة من القدرات والخصائص التي تتميز بها النساء في أداء : نهاوعرفت أيضا على أ     

والقدرة على اإلصغاء بمجموعة الخصائص  ، وتشجيع االتصاالت  ، المهام القيادية مثل التحفيز

وعبر عنها بالمقارنة مع الرجال والتي تمكن المرأة من تحقيق النتائج   المميزة في أداء النساء

  .اظ على النجاحالمرغوبة والفاعلية والحف

ومما سبق نرى أن القيادة النسوية هي مجموعة من الخصائص التي تتميز بها المرأة           

والتي  ، القائدة والتي تتطور من خالل ممارستها للعمل القيادي واكتسابها الخبرة بمرور الوقت 

 لمسار الصحيحمن خاللها تستطيع التأثير على األفراد المرؤوسين عن طريق توجيههم إلى ا

الذي يخدم المنظمة والمرؤوسين ويحقق األهداف المرجوة بطريقة مميزة بالشكل الذي تستطيع 

  1. المرأة من خاللها أن تثبت جدارتها في المجتمع

  

  
 

  17-16, مرجع سابق , ص  في قيادة التغيير   المرأةدور  :  البدرين ,القواسمه  - 1
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  النوع االجتماعي ( الجندر ) و المرأة القيادية  :  المطلب الثاني

 ظهر في بداية التسعينات على الساحة األوربية نقاش كبير حول قضية التناصف      

lapartie ذلك المفهوم الذي يقصد به المشاركة في صنع القرار وفي المناصب القيادية في 

 ٕاال تجسيدا لمفهوم النوع االجتماعيو وهذا المفهوم ما ه ، المجتمع مناصفة بين النساء والرجال

 القرار. في مجال صنع

  :  حول مفهوم النوع االجتماعي (الجندر)أ) 

 بدأ االهتمام بمفهوم النوع االجتماعي (الجندر) في اآلونة األخيرة في جميع القطاعات     

المهتمة بالتنمية وذلك بالرغم من أن الغموض ال يزال يلف هذا المفهوم وخاصة في اللغة 

 المبادرات التنموية بحيث يؤخذ بعين االعتبار احتياجات النوعويستعمل هذا المفهوم في  العربية

واهتمت عدة دراسات  ، وأساليب تلبية هذه الحاجات  ، االجتماعي العملية واإلستراتيجية

ويقصد بالنوع االجتماعي   وٕادارية بدراسة الفريق في القيادة عند الرجل والمرأة اجتماعية

  ، منظومة المجتمع الثقافية والذي يتم حسب  ، األدوار االجتماعية للجنسين تحديدو ه

الفروق التي تتحدد بين كل من المرأة  أي أن ، واالجتماعية والسياسية في حقبة زمنية محددة

أصل اجتماعي ثقافي، وبالتالي و منها ذ والكثير ، والرجل تنقسم إلى فروقات أصلها بيولوجي

 1في كل حقبة تاريخية. تتغيرو أ ،  جتمع آلخريمكن أن تختلف من م

 
   103, ص  2002, دمشق , سوريا ,    1الجندر في العالم العربي , دار الفكر , ط  و بكر , شرين شكري : المراة  و ميمة ابأ - 1
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 كما يعرف أنه " المواصفات الحضارية الثقافية واالجتماعية التي يتصف بها أي من      

غير ثابتة  وتمثل هذه المواصفات نتاج عملية تاريخية معقدة لذلك فهي ، نوعي الجنس البشري

  1.  تقبل التغيير عكس المواصفات البيولوجية التي ال ، أي قابلة للتغير حسب المكان والزمان

  ويعرفه البنك الدولي " على أنه السلوكيات والتوقعات المرتبطة باإلناث والذكور التي        

 ينشئها المجتمع ويتعلمها وتحيل كل الثقافات الفوارق البيولوجية بين اإلناث والذكور إلى

وحول  السلوكيات والنشاطات التي تعتبر مالئمةمجموعة من التوقعات االجتماعية حول 

االجتماعي  وللنوع ، الحقوق والموارد ومواطن القوة التي يجب أن يمتلكها الذكور واإلناث 

في الحياة وتحدد  فئة اجتماعية تقرر إلى حد كبير فرص اإلنسانو كالعرق واللون والطبقة ه

  2. مشاركته في المجتمع واالقتصاد

بين  على أنه " عملية دراسة العالقات المتداخلة ندوق األمم المتحدة للمرأة فيعرفهاما ص       

الرجل والمرأة في المجتمع تحدد هذه العالقات وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية 

ية االنجابية واإلنتاج وثقافية وسياسية وبيئية عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار

  3. والتنظيمية التي يقوم بها الرجل والمرأة معا

  

 
   310, ص    2006, عمان , االردن ,   1الجندر , دار الفكر , ط  و اخرون : االساءة  و حسين ابورباش  - 1
شمال افريقيا , ( المراة في المجال العام ) , دار الساقي , و التنمية في الشرق االوسط و البنك الدولي :  النوع االجتماعي    -2

   23, ص    2005بيروت ,  
  94سابق , ص  جع  مر والجندر في العالم العربي ,ة  أميمة ابوبكر , شرين شكري : المر أ- 3
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حسب النوع االجتماعي فإن دور المرأة والرجل ال يمنح  : النوع االجتماعي والجنسب ) 

يحدد عددا من المميزات  الذيو فالمجتمع ه، حسب الجنس) طبيعية عند الوالدةو بصفة فطرية أ

فمثال يرى المجتمع بأن المرأة ال تصلح نظرا لطبيعة  ، بالرجل خاصةو على أنها خاصة بالمرأة أ

منه فان هناك و الجنس اللطيف)، والقيادة تخضع للعاطفة. جنسها لبعض األعمال منها القوة

صفات  يحدد ال الذي  sexeعن مفهوم الجنس و  genderاختالف بين مفهوم للنوع االجتماعي 

  : الجدول االتي يوضح هذا االختالفو تقبل التغير البيولوجية الثابتة التي ال

  النوع االجتماعي             الجنس                 

  سياسة  ، اقتصاد، تقاليد، عادات ، ثقافية  طبيعة 

  امراة _ رجل   ذكر / انثى 

  مميزات اجتماعية/ ثقافية/ وضع صورة/ مكانة  مميزات جنسية اولية ثانوية 

    اعضاء / وظائف

  ادوار / عالقات   ثابتة متغيرة 

  الزمان و متغيرة حسب المكان   افراد

بالتالي غير  و يولد به االنسان بيولوجيا 
  قابلة للتغير  

  مجتمع / محيط / مؤسسات 
  قابل للتغير و ال يولد االنسان بل يتكون اجتماعيا 

   311الجندر مرجع سابق صو االساءة  :المصدر

  الفرق بين الجنس والنوع اإلجتماعي. : 03جدول 
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عندما نتكلم عن النوع فال يعني به  و ، ومنه فإن النوع ليس الجنس كما أن النوع ليس المرأة 

 1. الرجل معا، وبالتحديد العالقة بينهمااألنثى ولكننا نعني به المرأة مقابل 

إلى المجتمعات العربية واإلسالمية مع وثيقة مؤتمر القاهرة  وقد دخل مفهوم الجندر      

منها ما جاء في الفقرة ، موضعا من هذه الوثيقة 51، اذ انه ذكر في 1994للسكن عام 

، ٕالى تحطيم كل التفرقة الجندرية و التاسعة عشر من المادة الرابعة من نص اإلعالن الذي يدع

ألنه ترجم بالعربية إلى االنثى / الذكر ثم ظهر ، حدمن ثم لم ينتبه إليه او لم يثر المصطلح و 

، 1995المفهوم مرة أخرى ولكن بشكل أوضح في وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة ببكين سنة 

    2مرة. 233حيث تكرر مصطلح الجندر 

 :  تحديد النوع االجتماعي لألدوارج) 

بذلك و يعرف لينتن الدور االجتماعي على أنه مجموع األنماط الثقافية التي ترتبط بمركز معين 

   3. تتضمن االتجاهات والقيم والسلوك التي يصفها المجتمع لكل فرد يحتل هذا المركز

يصنف النشاط البشري حسب، النوع االجتماعي من حيث توزيع األدوار إلى صنفين       

عمل خاص بالرجل، وهذا يسمى تقسيم النوع االجتماعي للعمل، وتشتمل  و أة عمل خاص  بالمر 

كل المجتمعات هذا النوع من التقسيم بل انه يصل المبدأ الرئيسي لتنظيمها، إال أن محتواه 

 

 حسين ابورباش و اخرون : االساءة والجندر , مرجع  سابق , ص  31- 351

 عدنان حسين  : الجنوسة ( الجندر ) , دار الحوار للنشر  و التوزيع , سوريا ,  2008  , ص   362
 مجلة العلوم االجتماعية  و االنسانية , جامعة المسيلة , العدد 01  ,  2011  , ص   163
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 ثقافة ما ادوار نسائية ورجالية قدو فإن ما يعتبر في مجتمع ما أ ، يختلف من مجتمع ألخر

وفي المجمعات العربية فإن دور المرأة في المجتمع  ، افة  أخرىثقو تكون العكس في مجتمع ا

   1ينحصر في اداء دور الزوجة بمفهومها الخضوعي واألمومة بمفهومها الرعوي.

 :  توزيع النوع االجتماعي للعمل د) 

النوع االجتماعي للعمل إلى تقسيم العمل بين النساء والرجال على أساس  توزيعو يشير تقسيم أ

التصورات ونظم القيم السائدة على كل واحد منهم والناتجة عن عملية التطبيع االجتماعي في 

األسرة والمؤسسات المجتمعية األخرى كالمدرسة وسائل اإلعالم.... وتستعمل كل المجتمعات 

 ذه كمبدأ لتنظيمها.البشرية وسيلة التوزيع ه

تبرز المالحظة العلمية أن هذا التوزيع ليس جامد بل أن للشخص الواحد العديد من      

وقد تكون األدوار مقبولة عامة إال أن احد ما قد يتغلب على األخرى حسب الظروف  ، األدوار

للفرد  خاصة   ما نتج عنه غالبا انعكاسات سلى معاشو وه ، مما يؤدي إلى فقدان التوازن بينهما

  2. في حالة الصرع واالصطدام بين األدوار والمصالح الخاصة بكل واحد منها

حيث يعترف للمرأة بدورها األسري فقط،  ، ويشتد هذا الوضع حدة في المجتمعات العربية    

أي بدورها كزوجة وأم وربة بيت بينما يقع تجاهل ما تقوم به من أعسال انتاجية داخل البيت 

وحتى بالنسبة إلى الرجل فإنه إذا أراد أن يخرج عن الحقل المحدد له على أساس  ، هوخارج

 

 سامية حسن الساعتي : المراة والمجتمع لمعاصر , دار المصرية السعودية للنشر , القاهرة ,  2006  ص   2731

 حسين ابورباش و اخرون : االساءة والجندر ,  مرجع  سابق , ص   3142
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دوره اإلجتماعي في مقر العمل الخارج البيت وعن مهمته الرئيسية في كسب العيش واإلنفاق 

على األسرة فإن إسهامه مهما كان سوف يقلل من قيمته كرجل، وال تعطي له اي اهمية لما 

تأدية أي عمل يعتبر من طرف المجتمع و كمساعدة الزوجة في البيت أ بياتی به من أعمال

 عامة نسائيا.

ويمثل وضع المرأة والرجل اسس المجتمعات التقليدية التي يدخل في تصنيفها العالم      

 1: ولعل أهم األدوار االجتماعية للمرأة في هذه المجتمعات كالتالي ، العربي

ل األعمال اإلنتاجية للمرأة المرتبطة بدورها األسري وكذلك تلك وتشم : الدور المرأة اإلنتاجي

ومساعدة افرد األسرة من الرجال  ، خدمة األرض و المرتبطة بمجال الزراعة بالمواشي والدواجن 

األعمال ألنها خارج للدور الرسمي  وال يتم اإلعترف بهاته  ، في الحرف والصناعات التقليدية

المجتمع فنالحظ أن االحصاءات الرسمية مازالت تتجاهل عمل و أ ، سواء في محيط األسرة

 المرأة غير المأجور.

الدور اإلنتاجي ودور   : ينظر للرجل على أساس تأديته لدورين مهمين : دور المرأة المجتمعي

المقرر السياسي على المستويين المحلي و أ ، سرةالقائد في الجماعة (ولي األمر على مستوى األ

ومع مرور الوقت بدأت أدوار الرجال والنساء تتداخل فيما بينها وأصبحت العديد من  ، الوطني

ومع ذلك فدورهن يظل غير محدد بوضوح في  ، النساء يشاركن في الحياة العامة والسياسية

ت المرأة والثانية من مسؤوليات الرجل في هذه المجاالت إذ مازالت األولى تعتبر من مسؤوليا
 

 حسين ابورباش و اخرون : االساءة والجندر , مرجع  سابق , ص   315- 3161
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تحررت المرأة في المجالين االقتصادي واالجتماعي فإن المجتمع ال و أغلبية المجتمعات.وحتى ل

يرون أن أنسب ميادين عملها هما التدريس و يتحمس لمشاركة المرأة في العمل السياسي 

  1والتمريض.

مما تقدم فإنه يتجلى لنا أن أهمية مصطلح النوع االجتماعي واستخدامه كوسيلة لتحليل      

كما وأنه   ، األسباب الهيكلية والثقافية والعوامل السياسية واالقتصادية التي أدت إلى التمايز

اجي اإلنت م الهرمي لكل من األدوار الثنائية (التقسيو يساعد على توضيح أن التمايز والتباين 

وعليه يمكن تعديل  ، والمجتمعي القيادي ) للمرأة والرجل ال يستند على أساس فيزيولوجي ثابت 

، وسد الفجوة في التمييز بين المرأة والرجل في المكانة االجتماعية ، األدوار النوع االجتماعي

  وفي دور كل منهما.

 صفات القيادية التي تميز المرأةو الخصائص  : المطلب الثالث

إلى مجموعة  رأة طبيعتها الخاصة والتي ميزها تعالى بها عن الرجل وتشير الدراسات الحديثةللم

  :  أهمهاو التي تتميز بها المرأة في القيادة و من الصفات 

االستشارة في عملية اتخاذ القرار والمشاركة في النصح : ومن أنواعها :  ) المشاركة1

 والتوجيه

 

 -  سامية حسن الساعتي :  المراة والمجتمع لمعاصر , مرجع  سابق , ص   2781
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 بالرحمة وتقدير احتياجات اآلخرين وظروفهم وهذه الصفة تعينالشعور   : التعاطف) 2 

المرأة على بناء عالقات حقيقية وصادقة مما يجعل األتباع يحبونها ويتحركون معها 

 . األهداف المشتركة برغبتهمو نح

فكل هذا .%25فالدراسات تشير إلى أن المرأة أكثر لذاعا عن الرجال بحوالي   : ) االبداع3

المؤسسات على  القدرة على ايجاد حلوال غير مسبوقة والمساهمة بأفكار تعين يعطي للمرأة

 تغيير طريقة عملهم بما يتناسب مع التغييرات السريعة 

 المرأة أقدر على تفهم حاجات النساء أكثر من الرجال وحيث :  ) تفهم حاجات النساء4

  معظم القرارات المتعلقة بالمنزلأصبح للنساء دور أكبر في االقتصاد حيث أنها التي تصدر 

واتخاذ  التعليم...، وغيرها فأضحى مهما لجميع المؤسسات تقريبا تفهم طريقة المرأة في التفكيرو أ

  .1القرار، والمرأة أقدر على ذلك من الرجل

 فقد أثبتت بعض الدراسات أن المرأة أكثر من الرجال :  ) التفويض وٕاعطاء الصالحيات5

  صالحيات للعاملين معها وتخويلهم حيية اتخاذ القرار مما يجعل الفريق متحمسةتعطي 

 .ومتماسكا

 نطرها يتجه إلى المستقبل البعيد فقد أثبتت بعض الدراسات أن المرأة  : ) بعد النظر6

 بالتالي فهي صاحبة نظر ابعد عنه و تحرص على جمع المعلومات أكثر من الرجل 

 

 -  طارق محمد السويدان : صناعة القائد , مكتبة الجرير , ط  3  , الرياض , 2005  , ص  210- 2131
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المشاكل في   فالمرأة أكثر من الرجل استعادة وانفتاحا للحوار الوصول إلى حلول : ) االتصال 7

 نفس الظروف  وتعتبر أن االتصال والحوار أساسيا إلدارة العمل.

عنه  المرأة أسرع من الرجل وأعمق في تكوين العالقات مع اآلخرين وهي أدق : ) العالقات8

العالقات  لعالقات والمرأة تملك منهجية في أقليةفي االنتباه ألخطاء التي قد تؤثر سلبا على ا

 . بشكل منظم

لدى  وفي دراسة جديدة نشرت في لوس أنجلوس تكد أن الرجال يستخدمون نصف أدمغتهم

اإلصغاء في حين تستخدم المرأة الدماغ كله. وكم يتكرر في كل أسرة عدم استماع األب إلى 

تستمع  تعيد األم كالم ابنها... وتؤكد بهذا أنها كانت ف : كل ما يقوله أبناؤه فيسأل أمهم ماذا قال

  1. البنها بصورة أفضل مما كان يستمع إليه أبوه

يبرز هذا االستعداد لدى المرأة نابعا من قدرتها على تحمل األلم  : ) استعدادها التضحية 9

بمجرد التعاطف مع حيث نجدها ال نكتفي ، والتي تتجاور المجال المادي إلى المجال المعنوي

 وتحاول التخفيف منها بقدر االستطاعة.، خالل تلك اآلالم آالم اآلخرين بل تعيش سن

أتانا النبي  : فقد روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن أم حرام رضی اهللا عنها قالت       

 ما يضحكك يا رسول اهللا  : فقلت ، يضحك و عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ وه صلى اهللا 

  : فقلت، أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على األسرة : وأمي! قال بأبي أنت 

 

 -  طارق محمد السويدان : صناعة القائد , مرجع  سابق , ص  2131
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فسألته فقال ، يضحك و " فإنك منهم " ثم قام فاستيقظ أيضا وه : فقال، يجعلني منهم ادع اهللا أن

 1. "أنت من األولين : ادع اهللا أن يجعلني منهم. قال : فقلت ، مثل مقالته

مجموعة  كما أن المدرسة العليا لإلدارة وهي أكبر معهد علمي إلعداد القادم في فرنسا أوردت    

 .  اإلدارية من العوامل إضافة إلى الصفات الذاتية التي تؤهل المرأة للعمل القيادي واإلصالح

 ة أفضلأ) أن المرأة اقل ميال من الرجل إلى االستبداد اإلداري فإذا كانت القيادة الديمقراطي

 تكون قيادة المرأة قيادة مثمرة ومنتجة ، أنواع القيادات وأكثرها إنتاجية كما دلت التجارب 

 وفاعلة.

 ب) المرأة اقل ميال من الرجل إلى الفساد الحكومي کالرشوة والمحسوبية.

 التغيير. ج) المرأة أكثر تقبال لسيد لتداول السلطة الذي يحول دون التشبث بالمناصب وعرقلة

تغلب  المرأة أكثر ميال للعمل بروح الفريق واالستعانة بالمستشارين والعمل في هيكل تنظيمي د)

الدراسة على  المشاركة االجتماعية في اتخاذ القرارات وقد أجريت و عليه العالقات األفقية 

  2عاما. 30) مدير من الجنسين مكث في اإلدارة  40.000(

 
 

 
, القاهرة   1البخاري , محمـد ابن إسماعيل : صحيح البخاري , ترقيم وتبـويب محمــــد الباقي , مطابع دار البيان الحديثة , ط  - 1
  34ص    2003,  
 

, عمان   1درجة ممارسة المراة القيادية للمهارات االبداعية في عملها , دار حامد للنشر , ط  عبير طايل فرحان البشباشة :   -2
   71, ص    2008االردن ,  
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 : ل ما يليوضح الدراسات ذات الصلة بهذا المجات

اقناعة لآلخرين و ) يمكن القول بأنه بمرور الزمن يصبح القادة من النساء أكثر إصرار 1

كما أنهم مستعدون لتحمل  ، حيث أن لديهم القدرة والقوة األداء المهام ولفعل األشياء ، بقيادتهم

 مليون موظف  ۲وذلك طبقا لدراستين حديثتين األولى شملت حوالي ، المخاطر أكثر من الرجال

 ۲۰۰۰۰شملت حوالي  والثانية ، شركة حول العالم ۲۵۰۰۰(رجال ونساء) في حوالي 

 . في شبكات األعمال النسائية في العالمو عض

تبين أيضا أن القادة من النساء أكثر ثباتا وأكثر مرونة كما أنهم أكثر قوة من حيث ) 2

الصفات التي يتميز بها القادة من النساء  إن هذه ، ارات الشخصية من نظرائهم من الرجالالمه

 االتفاق  ، االنفتاح ، قياديا جديدا للمرأة وهذا النمط يتسم بالشمولية تندمج معا لكي تخلق نمطا

والمدير التنفيذي لمكتب  وذلك كما قال الرئيس ، المشاركة والزمالة ، الجماعي "التعاون"

Caliper لالستشارات اإلدارية  . 

لكن المفاجأة هي أن  ، ) يقول أحد الباحثين أنه من المتوقع والمحتمل أن تجد قادة من النساء 3

  Caliperوفي إحدى الدراسات التي قامت بها منشأة  ، تجد أنماط جديدة لقيادة النساء

والنساء والتي  مقارنة األنماط القيادية بين الرجال 1والتي صممت ونفذت من أجل لالستشارات 

وعوامل الدافعية والتي توضح االختالفات  ركزت أيضا على الصفات والخصائص الشخصية

  . وتأثيرها على قيادة المرأة والرجل Gender Differenceالجنسية 
 

 سيد محمد جاد الرب : القيادة االستراتجية , دار الكتب المصرية , مصر ,  2012  , ص  298- 2991
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  خصائص القيادة النسوية  : )03الشكل (

  . الصفات القيادية التي تميز المرأةو من اعداد الباحثة وفقا لخصائص    :المصدر

  الرجلو نماط القيادة لدى المرأة أ :  المطلب الرابع

 الدراسات والبحوث النظرية والميدانية  الرجل من خاللو لدى المرأة   أنماط سنقوم بتلخيص     

  : وفيما يلي شرحا لذلك  ، في هذا الشأن أنماط متعددة لقيادة المرأةحيث تدل 

مقصورة و لقد زاد دخول المرأة إلى تبني والقيام باألدوار القيادية والتي كانت تقليديا محصورة أ 

   1. على الرجال

 

 سيد محمد جاد الرب : القيادة االستراتجية ,مرجع سابق , ص   851

خصائص   
النسوية    القيادة

    

 التعاون     

 بداهة        صبر      

 رباطة الجأش  تعاطف      
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إن اختالف أنماط القيادة لدى كل من المرأة والرجل مازالت تلفتن االنتباه لكثير من         

ك خاصة في إطار  وٕان هذا االختالف قد يرجع إلى عوامل محددة لذل ، الباحثين والكتاب 

  Social Role Theory منظور نظرية الدور االجتماعي 

  : وضحت هذه االختالفات من حيث األنماط التالية Eagly & Johnson's 1990وفي دراسة 

 النمط الموجه بالعالقات الشخصية  Interpersonally Oriented Style  

 النمط الموجة بالمهمة Task-Oriented Style  

  األوتوقراطيالنمط Autocratic Style  

 النمط الديموقراطي Democratic Style  

  :  وهناك دراسات حديثة ركزت على اختالفات أنماط القيادة بين الرجل والمرأة من خالل دراسة

 النمط التحويلي Transformational Style  

  النمط التبادلي Transactional Style  

  1النمط الحياديeFaire Styl-Laissez   

إال أن المرأة تواجهها ، بالرغم من إمكانية قيام المرأة باألدوار القيادية مثل الرجل تماما       

خاصة بالنسبة الدوار القيادة التي يسيطر   ، صعوبات ومعوقات كثيرة حتى تصل إلى القيادة

  . عليها الرجال

 

 سيد محمد جاد الرب : القيادة االستراتجية ,مرجع سابق , ص   851
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إن هناك قليل من االتفاق على أن سلوك كل من المرأة والرجل قد يكون واحدة       

وهذه القضية يتمدراستها تحت مصطلح أنماط القيادة لكل  ، الحصول على األدوار القياديةو نح

             Leadership Styles of Women & Men من الرجل والمرأة 

هام نظرا لوجود بعض العوامل التي تؤثر في رؤية معني و و إن هذا االختالف يكون ذ       

األفراد حول إمكانية أن تصبح المرأة قائدا وتتقدم في احتالل وشغل المناصب والمواقع المتقدمة 

القيادة لدى   والدراسة هذه االختالفات يجب أوال تحليل الفكر التقليدي ، في الهيكل التنظيمي

   . المرأة والرجل

لمدهش أن يكون موضوع تأثير الجنس / النوع أحد اهتمامات الباحثين وليس من ا        

حيث يوجه األفراد والباحثين اهتماماتهم بقضية أنماط القيادة  ، خاصة من قبل علماء االجتماع

ويرون أن هذه القضية لم تنل االهتمام الكافي به خاصة وأن الرجال قد شغلوا  ، لدى المرأة

   .المناصب القيادية طويال

إال أن هناك اتفاق قليل حول كيف تقود المرأة  ، وبالرغم من االهتمام بقضية قيادة المرأة       

وهذه المناقشات والمناظرات بين العلماء تركز على االختالف والتشابه بين المرأة  ، فعالو حقا أ

  1. والذي يعتبر موضوعا هاما لدى المنادين بالمساواة بين الرجل والمرأة ، والرجل

 

 سيد محمد جاد الرب : القيادة االستراتجية ,مرجع سابق , ص   851
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إن بعض المنادين بالمساواة بين الرجل والمرأة يتخفون من أن إدراك  ومعرفة االختالفات       

في أنماط القيادة والصفات األخرى قد يؤدي إلى سبب منطقي من  Sex Differences الجنسية

  . أن تنال المراة بعض األدوار القيادية التي كان يسيطر عليها الرجال

قد  ، من حيث التذكير والتأنيث  ، الجنسو إن مفهوما القيادة  ) Vecchi ، 2012(يوضح       

في السابق كان التصور السائد بان الذكورة واألنوثة فلبين  ، تطورا بصورة متقابلة ومتشابهة

 أن تكونو االهتمام بالوظيفة أ Jh-Canterce متضادين وكذلك القيادة فإما أن تكون ل

Celtered Enriployees،  يكون التركيز في القيادة على الموظفين والعالقات اإلنسانية، ويمثل

، وتشغل المرأة القطب اآلخر، األهتمام بالموظفين، إال االهتمام بالرشيدة ، الرجل القطب األول

أن مفهوم القيادة تغير وذلك بعكسه احساهمين ال يشكالن فنيين متضادين، فهناك االتجاه الذي 

 واالتجاه اآلخر الذي يبين أهمية عالقات األفراد ، Lilitiatin يشدد على أهمية الوظيفة

Considerationاالتجاهين في آن واحد، ومن هنا نشأ وتطور ما  ، ويعكس األسلوب القيادي

وقد كانت نتائج الدراسات والبحوث  Leuclership of Androgynny Style بيسمى 

 .غير واضحةو غير قاطعة    androgynyبخصوص هذا األسلوب،

والتي تم مناقشتها  ، بأن كل النظريات اإلدارية المتعلقة بالقيادة ( Vecchio . ibid ) أضاف

   1، تستند على Vertical Dyad Linkageسابقا عدا نظرية العالقات التبادلية الهرمية 

  ولذكورة مع التركيز واالهتمام  ، فكرة التساوي والمعادلة بين مفاهيم األنوثة واالهتمام بالموظفين
 

 سيد محمد جاد الرب : القيادة االستراتجية ,مرجع سابق , ص   851
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  بالوظيفة كأقطاب مختلفة.

أن التنظيمات األكثر نجاحا تسمح باالختالفات فيما يختص   ) Velton ، 1991(وبين         

بأساليب القيادة، فالمرأة القادة حاليا تستخدم أساليب القيادة التقليدية (االهتمام بالوظيفة) كأسلوب 

مع أسلوبها الخاص (االهتمام بالموظفين). وهذا بعكس شمولية سلوكيات القائد  ، خاص بالرجل

  . والعملية القيادية

بأنه ال يوجد اختالف جاري بين أسلوب المرأة وأسلوب  ) Marshall 1984(وتبين       

يقة أكثر  إال أن أسلوب المرأة يعكس ميزة وخاصية المساندة والتشجيع بطر  ، الرجل في القيادة

والتي يمكن أن    ، هذا األسلوب بعكس إستراتيجية المرأة الحياتية، وضوحا من أسلوب الرجل

، والمشية بصورة شمولية لجوانب الحياة شاملة األدوار Communican  هاتوصف بكون

  .المختلفة للمرأة

بأنه ال توجد هناك فروق بين  )  Marshal 1984(مع  ) Harriran 1985( وتتفق       

وقد  . وبأن المرأة القائد تبذل جهدا وطاقة أكبر من الرجل ، أسلوبي المرأة والرجل في القيادة

ه ال توجد هناك دالئل وبراهين قاطعة على اختالف المرأة عن الرجل فيما يختص اتفقت بأن

  بالسلوكيات القيادية

اختالف المرأة عن الرجل فيما يختص باألسلوب القيادي إلى ميل  " Kainter، "وتوعز       

عالم ما و ونزعة التنظيم على توليد النساء في وظائف تعكس قوالب األدوار االجتماعية للمرأة 
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تكون هذه الوظائف كما يعنف فيما يختص باألدوار االجتماعية متع بدونية فيما له عالقة 

وضعهن في خارج و النساء ضعيفات وعاجزات كما ه بمصادر القوة. هذا الذي يجعل من

وتضيف بانه عموما  ، والذي يؤدي بدوره إلى عكس تصور سلبي عن المرأة القيادية ، التنظيم

  .1فإن اإلستراتيجيات القيادية ال تستند وال ترتبط بأية أمور تتعلق بالجنس كالذكورة واألنوثة

  

  

  

  

  

 

 سيد محمد جاد الرب : القيادة االستراتجية ,مرجع سابق , ص 871



 

 
 

  

  

  

   الثالث:المبحث 

  إشكالية المرأة المقاولة القيادية 
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   إشكالية المرأة القيادية:  المطلب األول

فهي تعيش في بلدان معظمها  ، على كراسي قيادية مركبة ومعقدةو " ان إشكالية المرأة       

ومحاطة بأجواء التمييز السلبي بحكم  ، يفتقر توفر عوامل االستقرار السياسي واالقتصادي

شاملة حيث تشتت وفي ظل غياب سياسات نهضوية ديمقراطية  ، تقاليد متخلفةو طغيان عادات 

والحداثة الهاربة إلى األمام التي تجاوزت الحدود الوطنية تجنبا  ، حركتها بين اتجاهين االنعزال

   .1للصدام المحتمل مع األنظمة السياسية القائمة وضيق هامش الحريات األساسية"

النسويات المعاصرات في مختلف بقاع العالم  إال أن اهتمام الكثير من المنظرات 

بموضوع تهميش المرأة عن مراكز السلطة والقرار بما فيهن العربيات والذي ال يعد مشغال جديدا 

بالنسبة للحركات النسوية المطلبية التي حملت لواء القضية ساعد على الصعود الفعلي لفئة 

العديد من الدول مستفيدة من الحركية نسوية قيادية فرضت نفسها في مختلف القطاعات في 

  . والتي أتاحت الفرص االحتالل مناصب هامة ، السياسية القانونية االقتصادية التعليمية

لكن رغم التقدم النوع الذي حققته المرأة في هذا المجال إال أنه وفي العالم بأسره مازال  

% من  50رغم أنها تشكل  ، إلى عدد الرجال في مراكز السلطة أكبر بكثير من عدد النساء

% من المقاعد في السلطة التشريعية في غالبية  15السكان في العالم إال أنها ال تمثل سوى 

 
دراسات المنظمة العربية للتنمية االدارية ,  و متطلبات النجاح في العمل القيادي , بحوث و بلة :المرأة العربية العاملة عو عبلة محمود اب-1

   11,ص  2004القاهرة ,
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بمعنى أن تواجد المرأة في مراكز القيادية ما يزال محتشما في  ، 2005الم حتى عام دول الع

  .ضوء التباين الثقافي الموجود والذي يعد عامال مفسرا للواقع

الغربية إلى تناول موضوع و فاتجهت العديد من الدراسات االجتماعية الحديثة سواء العربية منها أ

ل بلوغ المرأة إلى مناصب القرار ؟ متطلبات هذا الدور  المرأة في المواقع القيادية عبر س 

  ، قائدات ، والمعوقات ؟ بالنظر إلى األعداد الهامة من النساء اللواتي برزن کمسيرات مديرات 

سابقا يعد على رؤوس  هنبعد أن كان عدد ، مطلع الثمانينات رائدات اعمال خاصة في 

تاريخية معينة إذ ظلت نظرة القصور  گنماذج بطولية  أسطورية في ظل ظروف  األصابع 

  . 1لطبقة المرأة المتطلعة لهذا المجال

وفي ظل ذلك تؤكد الدراسات االجتماعية التي أجراها باحثان اجتماعيان أمريكيان نهاية       

بأنه ال ينظر إلى المرأة أنها قادرة على أداء القيادة  ، 2اوفير" و "تافريس  : السبعينات وهما

مسيرا  2000وبناء على دراسة ميدانية شملت  ، لنظر إلى قلة النساء القائدات آنذاك بكفاءة با

لذا أكد كل من  ، اتضح أن خمس النساء والثلثي الرجال ال يرغبون في امرأة مسيرة لهم

"وبارني" وغيرهما أن العديد من النساء اللواتي كن تطلعن آنذاك إلى احتالل مناسب "كانتور" 

سلطوية في تلك الفترة تراجعن واتجهن إلى تطوير القيادة  تحت إطار النموذج الهرمي  

 
1 Travis , c . offris , the longest war ,  sex diffirences in pespectives , ed  halcourt :  brace ja-
vaniovich   ,  usa,  1977  ,  p 2 
 
2 Travis , c . offris , the longest war ,  sex diffirences in pespectives , ed  halcourt  P : 03 
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لكن شيئا فشيئا ومع تزايد النساء في المناصب القيادية اإلدارية والسياسية برزت  ، الذكوري

  . كنمط خاص وفريد خاصة مع بداية التسعينات  القيادة النسوية

كما أن لعملية ممارسة المرأة للقيادة مميزات فريدة ونوعية اهتم لها الكثير من الدارسين       

لقيادة يرتبط بفكرة العطاء واالهتمام والرعاية المتعلقة بسمات  الذين اشاروا إلى أن أداءها

نثوية خاصة كأم وزوجة في ظل مسؤولياتها األسرية  العطف والحنان التي تعد سمة أدوارها األ

إال أن هناك  ، لذا يطغي على أدائها القيادي وفي أغلب األحيان الطابع العاطفي االجتماعي

باحثين يعتقدون بقصور هذه الفكرة معتبرا أن الخبرات والتجارب الحياتية هي التي تطور  

وليس لالستعدادات البيولوجية دخل في  ، واءالمهارات القيادية عند الرجل والمرأة على حد س

  . ذلك 

لذا جاءت دراسات أخرى لتؤكد أن القيادة تتطور يفضل العوامل االجتماعية المتمثلة في       

وبالنسبة للمرأة  ، الخبرات الحياتية التي يمر بها الفرد المهنة التي يشغلها ومستواه التعليمي

كما  ، ها المرأة في تطوير قدرتها على التعامل مع اآلخرينتساهم ادوار الرعاية التي تشرف علي

أن الخلفية الثقافية التي تأتي منها تؤثر بشكل مباشر على قدراتها القيادية أثناء ممارستها 

   1 .للسلطة

 
1 Gwen Moore et Vianelle Mino, Gare et pouvoirs dans les pays industrialises, enquête sur 
les disparités hommes femmes Colkelion logiques scolaires, Ed : Harmattan, Paris, 2004. P11 
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أن المرأة أكثر وعيا من الرجل بأشكال  Simienska) (سيمينسكاكما ترى الباحثة       

لذا فهي تعلم أن عليها  ، هما  وبالعراقيل الثقافية التي تحد من تقدمهاالالمساواة الموجودة بين

العمل أكثر لتتمكن من البروز وٕاذا بلغت مناصب قيادية فهي أكثر مبادرة من الرجل تتجاوز  

 سموكوفيتيو وتضيف الباحثة (ليتزا نيكول ، وتعمل لصالح توزيع احسن الثروات  النظرة المادية

Lifsn  Nicolail smlovit   (  أن قيادة النساء أكثر ديمقراطية من الرجال فهن تركزن على

فكرة التوزيع الالتنافسي للسلطة لدعم فكرة المشاركة الموجهة أكثر من فرض الهيمنة وهنا فهي 

التضامني داخل المجال المهني مثله مثل المجال األسري لذا فهي تؤدي و تولي أهمية خاصة لج

دي السلطوي بطريقة "تعبيرية" على حد قول "بارسونز" على خالف الرجل الذي دورها القيا

   1.مما يجعلها تفضي طابعا خاصا على سير العمل ،  يؤديها بطريفة وسائلية 

  المشكالت التي تواجه القيادة النسوية : المطلب الثاني

مؤهالتها و إن القيادة النسوية رغم كل ما تقدم به من أحقية في أن تنال حسب قدراتها      

فإنها تواجه عقبات ، طموحها على الفرص المكافئة بما في ذلك فرص القيادة وكذلك حسب 

تأتي من التصورات المسبقة التي تكونت خالل فترة طويلة عن  وصعوبات ال تزال ثقيلة الوطأة

وهذه التصورات المسبقة ال زالت قوية وتعل ، تصلح له الو راتها وما يمكن أن تصلح المرأة وقد

مطالب إضافية لكي تحصل المرأة فرص   مشکالت حقيقة على القيادة التسوية ان تواجهها

   أفضل في القيادة. ونعرض فيما يأتي لهذه المشكالت:

 
1 Ibid . p p 37 , 38 
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   :  المرأة والصورة النمطية في العمل

إن الصورة النمطية للمرأة في العمل ال زالت تمثل عقبات في مجاالت عديدة. وٕاذا نظرنا      

النمطية التقليدية للمرأة فيما يمكن أن تسمية التقسيم االجتماعي الجنسي في  إلى الصورة

والرجل في العمل وهذه الصورة لها ، على أن المرأة في البيت  فإن هذه الصورة تقوم، المجتمع

القانون. و من ثم في األدوار األخرى كما في السياسة  التربية والتعليمو تدادات كثيرة في اللغة ام

موضوعا  17فان االمتحانات في  ففي بريطانيا مثال فان منهج الدراسة قد تغير ومع ذلك 

واالقتصاد  1التعليم الديني االجتماعيةو مساقا وجد أن أغلب المتقدمين في التعليم الشخصي و أ

 التصميم، في حين فإن أغلب المتقدمين في التعليم المهني ، لمنزلي كانوا من النساءا

  . والفيزياء كانوا من الرجال، تكنولوجيا المعلومات ، والتكنولوجيا

ومع برامج التنمية االقتصادية والحركة الواسعة في تحديث المجتمعات أخذت أدوار المرأة     

، المجاالت. ومع ذلك فإن الصورة النمطية في العمل ال زالت تمارس تأثيرها تتطور في جميع

 وهذا ما يمكن مالحظته باآلتي:

نسبة محدودة فيها. وهذا يعني أن ا) في مجاالت التخصص العالي ال زالت المرأة ال تشتغل إال 

مجاالت يسع تواجد المرأة فيها مثل اآلداب واإلنسانيات مقابل تواجد رمزي في مجاالت  هناك 

 

فيروز, لزغد , التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة : دراسة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع تخصص تنظيم وعمل 
 الجزائر , جامعة الجزائر  2  , طبعة  2011  , ص   391
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كالطب والهندسة في مجتمعات كثيرة وفي المجال الواحد يمكن للصورة النمطية أن  علمية أخرى

 1تعمل أيضا.

واسع من المجتمعات في شغل موقع الرئيسية  ب) في الشركات الزالت الندرة كبيرة وعلى نطاق 

، شغل هذه المواقع "المديرة التنفيذية (CEO) وقد يكون الزمن يعمل التصحيح علم التوازن في

الصورة النمطية تظل مرتكزا في التفكير والثقافة الخيارات متكررة لصالح الرجال في  إال أن

  شغل مثل هذه المواقع.

تعمل في التعامل مع المرأة على أساس البعد الجمالي الديكوري  ج)إن الصورة النمطية الزالت 

  ، فالزالت السكرتارية صورة مثالية لتواجد المرأة في مكاتب اإلدارات العليا والوسطى ، العمل في

 كانت و أنه حتى لو إن هذه الخيارات الزالت تمثل النمط الصارخ للصورة النمطية والغريب حقا ه

 رئيسة الشركة إمرأة فإنها تختار لوظيفة السكرتير من النساء.

االعتراف بأن المرأة تستطيع أن تعمل ما يستطيعه الرجل على تجسيد ذلك شيئا و واألهم ه    

أما ممارسته فيجب االهتمام بمصلحة المرأة و األعراف القيم والثقافة العامة. و القوانين  فشيئا في

 من االهتمام بتوفر الحق وعدم التمييز إزاء المرأة في العمل.بنفس القدر  وخصوصياتها

بالنسبة للنساء ثمة قضية مهمة تتمثل في السقف الزجاجي  : ظاهرة السقف الخارجية

عند الترقية  إن النساء ذوات األداء العالي و األجر  الجدار الصخري الذي يواجهونه فيو أ

 
  39, ص , مرجع سابق    , لزغد , التحرش الجنسي ضد المرأة العاملةفيروز  -1
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الزجاجي  في حين أن الرجال األقل تأهيال يقومون  السقف  يواجهن، يعملن يجد طوال الوقت و 

 1بقفزات إلى الراكز ذات األجر األعلى.

لماذا؟  . لكن الجديد أن يكزن المدير امرأةو إن صورة المدير أن يكون من الرجال ليست جديدة 

ألن األقدمية عملت لصالح الداخلين و  ، الرجال كانوا لفترة طويلة هم الوحيدون في العمل ألن

ألن الصورة النمطية تعمل لصالح اتجاهات العمل المألوفة وليس لصالح و أ أوال إلى العمل

  الحاالت الجديدة.

وبعد أن دخلت المرأة للعمل وهي تتمتع بمستوى التعليم المالئم واستعدادات لتحمل      

 ظورةظهر واضحا أن هناك عقبات غير من، العمل ومن ثم التطلع إلى الترقية المسؤولية في

أمامها تحد من الوصول إلى المراكز اإلدارية ( اإلدارة الوسطى ) والمراكز التنفيذية في اإلدارة 

إنه السقف الذي تستطيع أن ترى المراكز   . وهذا ما بات يعرف بالسقف الزجاجي ، العليا )

هذا و  ، لكن هناك عقبات غير منظورة تحول دون الوصول إليها بيسرو  العليا بوضوح من تحت 

ٕانما أيضا على األجور التي تكون و  ، التمييز في الوظائف السقف ينعكس ليس فقط على

   سقف منخفض ألجور المرأة. مفتوحة إلى األعلى في حين يكون هناك 

  

  

 

 -  لزغد فيروز , التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة : نفس المرجع السابق , ص40 1 
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  :  خالصة الفصل

إن القيادة هي إحدى أهم المتغيرات في مختلف شركات المقاوالتية لما لها من أهمية كبيرة      

يقوم على أساسها؛ ألنها تعمل بشكل مستمر ومتواصل من أجل تحقيق  ؛ كون نجاح المقاولة

سعى وهذا ما تعلى توجيه اآلخرين بمرونة وقابلية  رسالة التنمية روح المقاولة فهي بمثابة القدرة

يعمل على إيجاد الحلول للمشكالت  إليه القيادة النسوية كونها قيادة العنصر األنثوي الذي

هي األقرب للتفاهم  التنموية كونها نموذج يقوم على التبادلية؛ وكذلك فإن خصائص المرأة

والتعاون والمشاركة في صنع القرارات وعمل الفريق واإلعتراف بجهود األخرين وبهذا األسلوب 

تحقق اإلستثمار األمثل لرأس المال البشري أي إشراك العاملين في إتخاذ القرارات وبالتالي فتح ي

والرقي ؛ لذلك فإن تزايد إنخراط المرأة في العمل و فرص أكثر للعمل الجاد من أجل تحقيق النم

دفعة قوية للعنصر النسوي من أجل إثبات وتحقيق الذات عن طريق مضاعفة  القيادي سيقدم

اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لتحقيق التقدم للمجتمعات اإلنسانية »  جهود واإلستثمار فيال

العنصر الذكوري ألن المرأة إستطاعت الولوج إلى عالم القيادة  فالقيادة ليست فقط مقتصرة على

نموذج قيادي جديد لها يتماشى مع القدرات  وعالم األعمال وعملت جاهدة على إيجاد

أنماط القيادة القائم على أساس   صائص المميزة لهاء وبذلك تكون القيادة النسوية أحدالخو 

ولمختلف  والتطور المقاوالتي وفي مختلف المجاالت و التشارك والتعاون من أجل رفع درجة النم

  المجتمعات.

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  اال 
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 :  تمهيد

في السنوات األخيرة اهتماما كبيرا و تشجيع محسوس بضرورة فتح عرفت المقاوالتية النسوية 

المجال أمامها بالرغم من تحسن مستواهن العلمي والمهني و دخولهن مجاالت عديدة 

,وحصولهن على مناصب وظيفية هامة نظرا لقدرتها على تحقيق نتائج ايجابية ومساهمة فعالة 

يات الضرورية للنساء لتمكينهن من إنشاء في النمو اإلقتصادي من خالل تقدم كل االمكان

أنشطتهن اإلقتصادية ,و بهذا الصدد سنتطرق في هذا الفصل إلى تحليل و تفسير البيانات 

إعتمادا على مختلف اإلجابات التي تحصلنا عليها من النساء المقاوالت خالل تزاولنا الميدان 

دراستنا هذه هي المقابلة النصف   وبإستخدامنا وسائل جمع البيانات والوسيلة المستخدمة في

الموجهة ,فنقوم في هذا الفصل بعرض البيانات وتنظيمها ثم التعليق عليها و بإستخالص  

 النتائج العامة .
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  تفسير البياناتو تحليل و تبويب  : أوال

    : تحليل البيانات حسب خصائص المرأة المقاولة الفرديةو تبويب 

  ) يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة مدرسـة خاصة 04جدول رقم  (  

2020/ 03/ 12 : تاريخ إجراء المقابالت  

يتبــين  مـن خـالل إجابـات المبحوثـة صـاحبة مدرسـة خاصـة : التعليق على إجابـات المبحوثـة

سنة)   50ــيدة ناضــجة (فباإلضــافة إلى كونها س، أنها تمتلــك جملــة مــن الخصــائص الشخصــية

 األسئلة                 المبحوثة صاحبة مدرسة خاصة
 السن 50

الحالة العائلية               متزوجة
        

 األصل الجغرافي للمقاولة حضري من والية مستغانم
 المستوى التعليمي ليسانس 

 األقدمية في العمل  عملت كأستاذة في مدرسة إبتدائية
اإلصالح بمدينة مستغانمو تنشط في جمعية اإلرشاد   اإلنخراط في جمعيات   

الشركاءو الدعم  الذي ساهم في دعمها األب   
في تسـييرها للمدرسة الخاصة علـى خبرتهـا الـتي  تعتمد هذه المبحوثـة

 اكتسبتها من سنوات عملها في التعليم
 مواصفات القيادة 
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مســتقرة عائليـا ( متزوجـة ) فهـي نالـت حظهـا مـن التعلـيم حاصـلة علـى شـهادة جامعيـة أهلتهـا و 

    . تسيير مقاوالتيتهاو للعمـل في التعلـيم الـذي اكتسبت منه خبرة ساعدتها كثيرا في قيادة 

 ) يوضح الخصائص الشخصية لمبحوثة صاحبة أول مدرسة خاصة  05جدول رقم (

  . الحلويات على مستوى مستغانمو للطبخ 

  2020/ 03/ 24 : تاريخ إجراء المقابالت

الحلويات.                   و المبحوثة صاحبة مدرسة خاصة للطبخ   األسئلة  
 السن   45

 الحالة العائلية متزوجة                                     
األصل الجغرافي للمقاولة   مستغانم                                      حضري 

المستوى التعليمي         العصرية و ليسانس + تكوين في الحلويات التقليدية 
المعجنات في و أيضا كصانعة للحلوى و حلويات و لمة طبخ عملت مع

 بيتها بشكل غير رسمي  
األقدمية في العمل        

اإلنخراط في الجمعيات     الفتاة              و جمعية األمل لترقية المرأة 
الشركاء           و الدعم  طباخين مختصين + اإلبن 

قيادتها للطالب و تعليمها و تعتمد هذه المبحوثة في تسييرها للمؤسسة 
ذلك من خالل إكتسابها لشهادتها وتفوقها في مهاراتها الطبخية لعدة 

 . سنوات 

الصفات القيادية          
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سنة ) ملتزمة عائليا مـن  45هنـا هي إمرأة ناضجة (المبحوثـة  : تعليق على إجابات المبحوثة

، الحلويات و ذات مسـتوى جـامعي باإلضافة اإلى تكوينها في مجال الطبخ و أصـول حضـرية 

اإلبـداع و تقـول أن القيـادة الجيـدة في مثـل هـذه المشـاريع يحكمهـا مـدى قـدرة السـيدة علـى التحكم 

 . اإلتقان في العملو 

  يوضح الخصائص الشخصية لمبحوثة صاحبة شركة مقاوالت06( جدول رقم (  .  

  2020/ 02/ 26 : تاريخ إجراء المقابالت

األشغال العموميةو المبحوثة صاحبة مؤسسة مقاوالت بناء   األسئلة   .

 السن   33
 الحالة العائلية متزوجة

األصل الجغرافي للمقاولة   حضري والية مستغانم
                      

العلوم اإلقتصادية تخصص تسيير. ماجستير  المستوى التعليمي        
                       

البناءو عملت بمصلحة المالية في مؤسسة األشغال العمومية  األقدمية في العمل       
                       

اإلنخراط في الجمعيات   /
                       

الشركاء         و الدعم  الزوج
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العمل الخاص بها حيث و هـذه المبحوثـة الشـابة توجهـت نح : التعليـق علـى إجابـات المبحوثـة

لقولها أول خطوة وضعت اليد ، لتنفرد بمشروعها المقاوالتي ، أنها تركت العمل اإلداري العام

الهدف بالنسبة و دون التفكير بالمستقبل القادم للمشروع تنفيذه من و عليها هي التخطيط للمشروع 

تقول أنها كانت متيقنة من النجاح في هذا  ، التقدمو التفكير بالنجاح و اإلنطالق بعيدا و لها ه

مصرحّة بقدرتها على القيادة ، النوع من مجال العمل الذي يسمونه في مجتمعنا بالعمل الرجولي

التحكم في المشروع من كل الجوانب ذلك الكتسابها المعلومات الكافية في توظيف مهاراتها و 

  معرفيا. و أيضا ال تنكر لدعم زوجها لها ماليا و اإلبداعية و الفكرية و العلمية 

 ) وكالة أسفار داخل    ) يوضح الخصائص الشخصية لمبحوثة صاحبة07جدول رقم

  .  خارج البالدو 

  2020/ 02/ 03 : المقابالتتاريخ إجراء 

 األسئلة  المبحوثة صاحبة وكالة أسفار 
 السن   42

الحالة العائلية             متزوجة
              

، تتحلى هذه المبحوثة بطابع ديكتاتوري في تعامالتها مع العمال
بعد النظر  و لديها عالقات في مجال المقاولة تقول بأن اإلنظباط 

 ما يسهل عليها قيادة مؤسستها.و ه

الصفات القيادية         
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 األصل الجغرافي للمقاولة شبه حضري مستغانم
 المستوى التعليمي ماجستير تخصص فندقه بفرنسا 

 األقدمية في العمل  مديرة لمكتبة عامة
 اإلنخراط في الجمعيات  /
الشركاءو الدعم  /  
يجب أن  ، لديها هدف ما معينو تقول كل إمرأة قوية تعرف ما تريد 

أن تصل إلى نهاية الطريق بالرغم من جميع و تقف على رأيها السليم 
 . الصعوبات التي تواجهها

 الصفات القيادية 

 

من خالل إجابات هذه المبحوثة اتضح لنا أن المبحوثة كان  : التعليـق علـى إجابـات المبحوثـة

لقاء وجوه و اإلستكشاف و من هواياتها السفر و مجال السفر و الولوج في عالم أو حلمها الوحيد ه

تخطت جميع الصعوبات لتحقق في االخير و بالفعل كونت نفسها على هذا األساس و جديدة 

 . نجاحها الذي كانت تسعى إليه
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  ) يوضح الخصائص الشخصية لمبحوثة سيدة أعمال 08جدول رقم (  .  

  2020/ 02/ 03 : تاريخ إجراء المقابالت

قائدة نادي و المبحوثة صاحبة عدة شركات مشروبات خارج البالد 
رئيسة جمعيةو كرة القدم بمستغانم لمسابقة كأس الجمهورية  .  

 األسئلة 

 السن   47
ة العائلية            الحال  .متزوجة

    
بلجيكاو شبه حضري مستغانم   األصل الجغرافي للمقاولة 

 المستوى التعليمي 
غسل األطباق في المطاعم.، مربية في دار األشخاص المسنين  األقدمية في العمل  

 اإلنخراط في الجمعيات   .رئيسة لجمعية اليتامى
الشركاءو الدعم  /  

فريقها الكروي على  و في تسيير مؤسساتها  تعتمد هذه المبحوثة
باإلضافة إلى تحليها ، الماليةو المادية و الفكرية و قدراتها القيادية 
من أولى أهدافها مساندتها لشباب بشكل  و المبادرة و بالروح اإلبداع 

اآلن جاء العالم الصغير  و تقول أن عالم الديناصورات إنقرض و كبير 
 ٕافساح الطريق لهو ليكبر 

 الصفات القيادية 

 

انطلقت هذه المبحوثة من نقطة الصفر لكي تكّون نفسها من  : التعليـق علـى إجابـات المبحوثـة

هذه السيدة عرفت في بادئ األمر بكثرة ، إمرأة عادية إلى سيدة أعمال معروفة عبر العالم
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تتميز  ، بت بإسم انجلينا جولي الجزائر ذلك لكونها إمرأة غنيةنشاطاتها الخيرية حيث لق

تعد أول إمرأة  تقود نادي جزائري لكرة القدم للدور ، التحديو بشخصية قوية ولديها روح المبادرة 

رفضت لكن و تقول في بداية األمر عائلتي لم تتقبل الفكرة  ، من مسابقة كأس الجمهورية  32

  . فريقيو ل أقاربي مشجعين لعملي ◌ّ تحوو فيما بعد رضخت لرغبتي بل 

 ) شركة التعمير للتمويل  ) يوضح الخصائص الشخصية لمبحوثة صاحبة09جدول رقم

  .  العقاري

  2020/ 02/ 03 : تاريخ إجراء المقابالت

 األسئلة  المبحوثة صاحبة شركة التعمير للتمويل العقاري 
 السن   37

الحالة العائلية             مطلقة 
              

 األصل الجغرافي للمقاولة حضري مستغانم
 المستوى التعليمي ليسانس إدارة أعمال

 األقدمية في العمل  إدارة أعمال لشركة مقاوالت تعود ألخيها 
 اإلنخراط في الجمعيات  /

الشركاءو الدعم  األخ  
تسيير أعمالها وفقا لخبراتها المكتسبة و في إدارة  تعتمد هذه المبحوثة

عبر خلق و عبر سنوات دراستها عملها لدى شركة مقاوالت مسبقة 
تقول بأنه المرأة تتفوق على الرجل في  و عالقات من نفس المجال 

 الصفات القيادية 
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القدرة على اإلبتكار    و الصفات القيادية ذلك ألنها لديها روح المبادرة 
هي صاحبة الرؤية المستقبلية لتطوير  هذه المبحوثة : التعليـق علـى إجابـات المبحوثـة

ٕاستحقاق و مبادرة ال تستسلم للعقبات التي تصادف طريقها فهي تتخطاها بكل جدارة ، مشروعها

تبرهن أنها إمرأة تقدم إضافات و تتحدى ، تقول اآلن جاء االقتصاد الفعال بصيغة المؤنث ، 

  . ترفع من قدراته التنافسيةو أنها أن توطد اإلقتصاد الوطني نوعية من ش

 ) يوضح الخصائص الشخصية لمبحوثة صاحبة شركة مقاوالت كهرباء 10جدول رقم (

  بناء.و 

2020/ 03/05 :   تاريخ إجراء المقابالت  

 األسئلة   .المبحوثة صاحبة مؤسسة مقاوالت كهرباء وبناء
 السن 29

العائليةالحالة  متزوجة  
 األصل الجغرافي للمقاولة حضري مدينة مستغانم
 المستوى التعليمي ماستر هندسة كهرباء

 األقدمية في العمل  موظفة كمهندسة كهرباء في مؤسسة أشغال العمومية لمقاول
 اإلنخراط في جمعيات  /

الشركاءو الدعم  الزوج  
تعتمد على خبرتها المسبقة في العمل لدى أحد المقاولين الكهربائيين 

دعمها الوحيد لتطوير مشروعهاو الذي أصبح زوجها اآلن و  .  
 الصفات القيادية 
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عـبرت هـذه المبحوثـة مـن خـالل إجاباتها على أنها   : التعليق على إجابات المبحوثة

الشــجاعة و المخــاطرة و تــرى أن المبــادرة و  ، في مجـال يتماشــى مع تكوينهــا الجــامعي إستثمرت 

هذه العناصر عوضت عنصر الخبرة خاصة و هــي األمــور الــتي تســاعدها في قيــادة مؤسستها 

  ر أنها شابة في مقتبل العمو 
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  . تحليل البياناتو تفسير و تبويب  : ثانيا

تحليــل البيانــات حســب خصــائص النشــاط القيادي الذي توجهت إليه و تبويــب 

 المــرأة المقاولة:

  ) يبـين خصـائص النشـاط القيادي الـذي توجهـت إليـه المبحوثـة   )11جدول رقـم
 . صـاحبة مدرسة خاصة

 األسئلة  المبحوثة صاحبة مدرسة خاصة
أنشأت المقاولة بعد التقاعد حتى ال تشعر  

لتطور من دخلها المالي.و بالملل   
 فكرة إنشاء المؤسسة

 مكان تواجد المقاولة  والية مستغانم
 تاريخ إنشاء المقاولة  2013

لجأت إلى البنوك لتمويل مشروعها إضافة 
 إلى أموالها الشخصية.

 مصدر رأس المال المقاولة 

مدرسة إعداديةالتفكير في إنشاء   التفكير في تطوير المقاولة  
 زبائن هذا النشاط المقاوالتي أولياء التالميذ

التصور الذي حملته المرأة المقاولة  و ما ه  . لم أملك تصورا مسبقا لدوري القيادي
لوظيفتها.و لموقعها القيادي   

تقول العالقة جيدة فالجميع ملتزم بمكانته 
ُأعتبر كقائد بالنسبة  و الوظيفية في المقاولة 

توجيههم على أساس  و أقوم بمراقبتهم ، لهم
 . ضمان الجودة في التعليم

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاوالتها

الرقابة أي اإلطالع و من خالل اإلنظباط 
توفير كل الوسائل و كبيرة و على كل صغيرة 

 االزمة للتعليم الراقي  

تسيير مؤسستهاو كيفية إنجاز المهام   
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 األطراف التي تساعد في التسيير تعتمد على العمال لديها.
المالية في و تعتمد على قدراتها الفكرية 

مواجهة التحديات التي تواجه المدرسة  
لقولها هذه التحديات هي عبارة عن كسر  

،  مشاكل المعلمين، العنف،  القوانين
تقول أتخطاها بإيجابية و الوسائل التعليمية 

 .المعلمينو جاذبة للتالميذ و ببة مدرسية مح

 طرق مواجهة التحديات  

  

صاحبة المدرسة الخاصة يتبين أن لديها  من خالل إجابات المبحوثة : التعليق على الجدول 

أنها و لديها قوة اإلرادة خاصة و مجموعة من الخصائص التي تجعلها تسير مؤسستها الخاصة 

بالنسبة ، أنشأت هذه المقاوالت بعد تقاعدها أي بعد إكتسابها خبرة معتبرة في الوسط التربوي

سر على أن الدولة قائمة على تمويل لقولها أنها لجأت إلى البنوك لتمويل مشروعاها هذا ما يف

من و تزيد على ذلك إضافة مالها الخاص ما يدل على أنها إمرأة مخاطرة و ، النساء المقاوالت 

  .  اإلشراف بمفردهاو هي تقوم على عملية التسيير و  ، صفات المقاول المخاطرة

 ) يبـين خصـائص النشـاط القيادي الـذي توجهـت إليـه المبحوثـة   )12جدول رقـم

  . الحلويات على مستوى مستغانمو صاحبة أول مدرسة خاصة للطبخ  

الحلويات.   و المبحوثة صاحبة مدرسة خاصة للطبخ   األسئلة 
نقل خبرتها و هدفها األساسي تحقيق الكسب المادي   فكرة إنشاء المؤسسة

  إلى كل من أراد التعلم باإلضافة إلى تحقيق الشهرة
  وسط والية مستغانم  مكان تواجد المقاولة 
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  2017  تارخ إنشاء المقاولة  
  مالها الخاص إضافة إلى دعم العائلة.  مصدر رأس مال المقاولة

  التفكير في توسيع المدرسة الخاصة  التفكير في تطوير المقاولة 
من كل و رجال و جميع شرائح المجتمع سواء نساء أ  زبائن هذا النشاط المقاوالتي

  . حتى المكفوفينو األجيال 
التصور الذي حملته المرأة  و ما ه

  .  لوظيفتهاو المقاولة لموقعها القيادي 
أيضا  و  ، تفرعو كان تصوري عبارة عن تطور 

  . تصدي للمشاكل
بين شافات الطبخ و تالحم بينها و عطاء و عالقة أخذ   عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاوالتها

تقول من ميزتنا في التعليم هي  ، المتربصينو 
    . ضمان جودتهو اإلتقان 

تسيير يتم من كل النواحي سواء المادية التي تتمثل   تسيير مؤسستهاو كيفية تسيير المهام 
التعليمية عن طريق و في جلب لوازم المؤسسة أ

الطبخ و تكوين بتيسري ، تكوين في الحلويات
إلى  6تختلف مدة التكوين من ، العصريو التقليدي 

ٕاكتساب و بعد التعلم و نصف و حتى عام و شهر  12
المعرفي في هذا المجال تدخلهم للتربص في  

الفنادق مدته شهرين  و سسات كل من المطاعم مؤ 
بعد ذلك يتحصل كل متربص على شهادة وفق و 

  . التخصص الذي كان قد تكون فيه
  . طهاة مختصينو اإلبن   األطراف التي تساعد في التسيير  

عبر سنوات  تقول ألجأ إلى خبرتي التي إكتسبتها  طرق مواجهة التحديات 
  .  الماضية من التدريس فلقد مّر علي الكثير

ٕاصرار و أسست هذه المبحوثة مقاولتها بعدما تلقت دعم كبير من العائلة  : التعليق على الجدول 

بالنسبة لتسيير فهي قائمة عليه  ، كل المعجبين بمأكوالتها الراقية على أن تفتح هذه المؤسسة

لقولها ال أترك أي طالبة  ، عملها بشهادة قول متربصيهامتقنة في و منضبطة و بأكمل وجه 
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هذا لضمان جودة  ، ٕاكتسبت الخبرة الكافيةو جاءت إلي قصد التعلم إال وقد تكون تمكنت 

  . بالتالي فالجودة تحقق الشهرةو تعليمي 

 ) يبـين خصـائص النشـاط القيادي الـذي توجهـت إليـه المبحوثـة   )13جدول رقـم

 والت بناء.صاحبة شركة مقا

  صاحبة شركة مقاوالت بناء.المبحوثـة   األسئلة 
تم إنشاء هذا المشروع لتحقيق الذات، والمكانة   فكرة إنشاء المؤسسة

  .  بحثا عن الربحو االجتماعية،
  . والية مستغانم  مكان تواجد المقاولة 

  2014  تاريخ إنشاء المقاولة  
مالها الشخصي ورثته من العائلة أيضا قامت بسحب    مصدر رأس مال المقاولة

  قرض بنكي من الدولة.
تقول أنها مستعدة في خوض مشاريع كبرى وهي في    التفكير في تطوير المقاولة 

  . بداية إنشاء عمارات في عدة واليات 
  . الشعب و الدولة   زبائن هذا النشاط المقاوالتي

التصور الذي حملته المرأة  و ما ه
  .  لوظيفتهاو لموقعها القيادي المقاولة 

كان دوري، بداية، التصدي للمشاكل اليومية  
واالستجابة للحاجات المباشرة، على رأسها حل  

   ."النزاعات 
اإلنسجام و لقولها عالقتي بالعمال يسودها اإلحترام   عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاوالتها

  .التام
تقوم على عملية اإلشراف ومتابعة المشروع والعمال   مؤسستهاتسيير و كيفية تسيير المهام 

بنفسها وتكلف عامل رئيسى واحد بشراء كل 
مستلزمات المشروع من عند تجار تعرفهم هي ترسله  
إليهم ويسجل كل صغيرة وكبيرة في سجل المحاسبة 
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تقول أسير عملي بجدية   ، مخرجات و من مدخالت 
غش و وحرص تام لضمان عدم وجود أي خلل أ

أحاول قدر المستطاع إكماله في الوقت المحدد الذي  و 
أمضيت عليه في العقد لكي ال أقع في شباك العقوبة 

  المالية.
  .الزوج  األطراف التي تساعد في التسيير

تقول في بداية مشواري تلقيت بعض صعوبات من   طرق مواجهة التحديات 
لكن اآلن أصبح لدي كم كبير  و ناحية جلب العمال 

أحاول بقدر  و  ، أيضا آخرين لإلحتياطو لعمال من ا
ال أنكر جميل زوجي في  و المستطاع تفادي الضرائب 

  .  مساعدته لي ماليا عند الضرورة
تبين أنها توجهت إلى هذا النوع من العمل  من خالل إجابات المبحوثة : التعليق على الجدول 

بالنسبة لتفكيرها في تطوير مشروعاها فقد تبين أنها إمرأة  ، الكسب السريع و للربح و لتحقق ذاتها 

ال يصعب عليها أي مشروع بناء حيث تبين أنها تأخذ زمام أمور عملها بشكل جدي و طموحة 

  . ع لنزاهتها في العملهذا راجو بجدارة و تنهي مشاريعها في الوقت المحدد و 

 ) يبـين خصـائص النشـاط القيادي الـذي توجهـت إليـه المبحوثـة   )14جدول رقـم

 .  خارج البالدو صاحبة وكالة أسفار داخل 

 .  المبحوثة صاحبة وكالة أسفار  األسئلة 
رغبة في تحقيق و  ، إنطالقا من حبها لهذه المهنة  فكرة إنشاء المؤسسة

  . الربح
  . والية مستغانم  تواجد المقاولة مكان 

  2002  تارخ إنشاء المقاولة  
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  مالها الشخصي.  مصدر رأس مال المقاولة
هي تعمل على فتح وكاالت أسفار في مناطق أخرى   التفكير في تطوير المقاولة 

  . بوالية مستغانم
  . جميع شرائح المجتمع  زبائن هذا النشاط المقاوالتي

الذي حملته المرأة   التصورو ما ه
  .  لوظيفتهاو المقاولة لموقعها القيادي 

  . لم أملك أي تصور لدوري القيادي

االنضباط في تولي و تسودها الخبرة و عالقة جيدة   عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاوالتها
  . المهام

، إنشاء رحالت ، بيانات الزبائنو تقوم بتنظيم المواعيد   تسيير مؤسستهاو كيفية تسيير المهام 
،  صرف تذاكر السفرو بيع أ، الحجوزات الفندقية

جّوا و بحرا أو تشغيل وسائل النقل المختلفة للسفر بّرا أ
  .الخ. إلى أي مكان في العالم

  . العمال لديها  األطراف التي تساعد في التسيير  
لتفادي المشاكل تقول أقوم بدراسة السوق بدون   طرق مواجهة التحديات 

حسن التعامل و تتعامل مع الزبائن بمهارة  ، إنقطاع
ٕاخالص مؤسستها من  و مصداقية  ، النصحو 

لقولها أيضا ال أخسر زبائني حتى و  ، أولوياتها
كلفتني الخسارة في المال فالسمعة أهم من أي  و ول

  شيء. 
المبحوثة أنها ناجحة في تأسيسها لمقاولتها توجهت فكرت تعتبر هذه  : التعليق على الجدول 

هي تفكر في إنشاء وكاالت أخرى في مناطق و  ، في إنشاء مشروع خاص اعتمادا على نفسها 

السمعة الجيدة و من أهم ميزاتها في بناء مؤسستها هي حسن التعامل مع الزبائن  ، أخرى متفرقة

  . بالتالي النجاحو لكسب الشهرة 
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  يبـين خصـائص النشـاط القيادي الـذي توجهـت إليـه المبحوثـة سيدة  ) 15( جدول رقم

  .  أعمال 

المبحوثة صاحبة عدة شركات مشروبات خارج البالد   األسئلة 
قائدة نادي كرة القدم بمستغانم لمسابقة كأس  و 

  . رئيسة جمعيةو الجمهورية 
تحقيق مكانة و أنشأت مشاريعها رغبة في الكسب   فكرة إنشاء المؤسسة

أما بالنسبة لترأسها لنادي فريق كرة القدم  اجتماعية
تقول أنها  ، فهي تطمح لإلستثمار في هذا الميدان

هي من أسرة رياضية و كانت مولعة بحبها لكرة القدم 
  حتى النخاع.

  والية مستغانم  مكان تواجد المقاولة 
  2018  إنشاء المقاولة   تارخ

  .  مالها الخاص  مصدر رأس مال المقاولة
، تقول نستهدف الصعود إلى بطولة القسم الثاني هواة  التفكير في تطوير المقاولة 

سنعمل كل شيء من  و فريقنا ال يعرف المستحيل ف
     . أجل تحقيق الصعود التاريخي

بالنسبة لمؤسساتها للمشروبات فهي تعتبر  الشباب أما   زبائن هذا النشاط المقاوالتي
  . ممولة

التصور الذي حملته المرأة  و ما ه
  .  لوظيفتهاو المقاولة لموقعها القيادي 

لعبت الدور القيادي قبل صياغة تصور له. االختبار 
   ."الفعلي وفر لي مفردات تلك الصياغة

تقول عالقة جيدة ولقد تلقيت اإلحترام من جميع   عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاوالتها
 االوضع دائمو يعاملونني كقائدة بالنسبة لهم و عمالي 

   . تحت السيطرة
، اإلشراف عليهاو تعتمد على نفسها في تسيير أعمالها   تسيير مؤسستهاو كيفية تسيير المهام 
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النشاط توفق بين أعمالها خارج و فهي كثيرة الحركة 
بالنسبة لقيادتها للفريق تقول كل و داخلها و البالد 

     . مصاريف الفريق من مالي الخاص
لكن عند غيابها خارج البالد يتولى  ، تسيرها بذاتها  األطراف التي تساعد في التسيير  

  .  في مكانها أخيها في التسيير
ث لي أقوم بحله على حسب ما تقول أي مشكل يحد  طرق مواجهة التحديات 

معنويا فأنا  ، ماليا ، سواء كان قانونيا ، يتطلب حله
التحديات الموجهة لي و جاهزة لحل كل المشاكل 

  . ال أعتمد على أي إنسانو بمفردي 
إلى هذا المجال من العمل لتحقيق ما كانت  توجهت هذه المبحوثة : التعليق على الجدول 

في الجزائر  و  أصبحت معروفة في المنطقة ألعمالها الخيرية الكثيرةهي بالنظر و ، تطمح إليه

المبحوثة هي من السيدات قويات الشخصية   هذه، ككل حيث استضافتها عدة قنوات جزائرية

  . على ما فشل فيه الرجال تعتبر نفسها لقولها قادرةو  لهذا هي تسيير مشروعيها لوحدها

 ) يوضح الخصائص النشاط القيادي الذي توجهت إليه المبحوثة  16جدول رقم (

 . شركة التعمير للتمويل العقاري صاحبة 

  المبحوثة صاحبة شركة تعمير للتمويل العقاري  األسئلة 
  . لتحقيق الربحو أنشأت هذه المؤسسة بحكم خبرتها   فكرة إنشاء المؤسسة
  والية مستغانم "حي الياسمين"  مكان تواجد المقاولة 

  2014تنشط منذ   تاريخ إنشاء المقاولة  
  قرض بنكي    مصدر رأس مال المقاولة

  ال تفكر في التطوير  التفكير في تطوير المقاولة 
  كل شرائح المجتمع   زبائن هذا النشاط المقاوالتي
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التصور الذي حملته المرأة  و ما ه
  لوظيفتها  و المقاولة لموقعها القيادي 

كنت أشعر أنني ذاهبة الى المجهول الكلي، ولم أتلق 
أي توصيف لوظيفتي الجديدة، وحيث إن األزمة، في 
فترة رئاستي األولى، كانت هي الطاغية، فقد استنفدت 

  . يرمن خاللها تعلمت الكثو  كل جهدي
تقول عالقتي بالعمال عالقة إلقاء األوامر في المجال   عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاوالتها

  . عليهم بالتنفيذو العملي 
رئيسة المكتب التنفيذي أدير  و تقول بصفتي كمالكة   تسيير مؤسستهاو كيفية تسيير المهام 

مهمة األنشطة التي تتعلق باإلقراض ووحدات  
وتشتمل   ، االستثمار والتأمين والخدمات في الشركة

مسؤولياتها كرئيسة للموظفين اإلداريين لديها في 
تدريب الموظفين باإلضافة و التسويق والموارد البشرية 

لقولها و ، والجزء القانوني اإلى قسم المرافق والتكنولوجي
أيضا أحرص على ضمان سير الشركة وفق المعايير  

في بعض األحيان أعمل  ، ار قانونيالتنظيمية وفي إط
   . أكثر من وظيفة في وقت واحد

تعتمد في بعض األحيان على أخيها في التسيير    األطراف التي تساعد في التسيير  
  . تصُفه بذراعها األيمنو 

تقول لتفادي كل المشاكل يجب أن تعرف حقوقك   طرق مواجهة التحديات 
أن تتأكد من وجود هذه الشروط في عقد  و كمالك للعقار 

بين المستأجر لتجنب حدوث أي و اإليجار بينك 
  . مشكالت 

وقد ، تبين أنها تطمح لتحقيق الربح من خالل إجابات هذه المبحوثة : التعليق على الجدول 

كرست جهدها العملي لضمان سير مقاولتها وفق معايير جيدة باإلضافة إلى عملها السابق 

أكسبها خبرة وخاصة عن كيفية التصدي لألزمات لقولها "األزمة في فترة رئاستي األولى 
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كذالك تعتبر هذه السيدة من النساء  ، من خاللها تعلمت الكثير"و استنفدت كل جهدي 

في مشروع   و عملهن حيث أنها قامت بقرض بنكي لتمويل مشروعها المخاطرات في مجال 

  .  يتطلب جهد كبير

 ) يوضح الخصائص النشاط القيادي الذي توجهت إليه المبحوثة  17جدول رقم (

  صاحبة شركة مقاوالت كهرباء وبناء.

  .  المبحوثة صاحبة شركة مقاوالت كهرباء وبناء  األسئلة 
 الحافز األساسي إلنشاءو تقول أن الكسب المادي ه  فكرة إنشاء المؤسسة

  مشروعها.
 والية مستغانم   مكان تواجد المقاولة 

  2017أنشأت سنة    تاريخ إنشاء المقاولة  
  مال الزوج   مصدر رأس مال المقاولة

  .  تقول أطمح في أخذ مشاريع كبرى  التفكير في تطوير المقاولة 
  . الناسو الدولة   المقاوالتيزبائن هذا النشاط 

التصور الذي حملته المرأة  و ما ه
  لوظيفتها  و المقاولة لموقعها القيادي 

  تصورت أنني أكّمل أساسًا، طريق سابقتي.

من و في بعض األحيان زوجي هو تقول عالقة رائعة   عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاوالتها
  . يتعامل معهم

تالمي فورا للمشروع من قبل الهيهة تقول عند اس  تسيير مؤسستهاو كيفية تسيير المهام 
أشغال البناء البلديات التجهيزات العمومية  المتعاقدة(

أباشر في تحقيق اإلجراءات ... إلخ ) . مديريات الري
الالزمة  إلكمال المشروع على أكمل وجه وبالنسبة  

أشرف  و لمواد الالزمة لبناء المشروع  أشتريها بنفسي 



�االطار الميداني للدراسة       الفصل الرابع 
 

198 
 

في بعض األحيان زوجي من يقوم و على كل شيء 
   . العمالو باإلشراف على العمل 

  . العمالو الزوج   األطراف التي تساعد في التسيير  
تقول أغلب التحديات التي تواجهني تكون على شكل    التحديات طرق مواجهة 

في و باألدلة أمام القانون و طلب رشوة  أواجهها بالفضح 
،  كل مرة آخذ حقي من َمن يقوم بمثل هذه التصرفات 

على عكس بعض المقاولين يقومون بتلبية طلب 
  . الراشى

  

تبين لنا أنها طموحة للكسب المادي و لتطوير   خالل إجابات المبحوثة:  التعليق على الجدول 

مشروعها  أما بالنسبة لمصدر التمويل لمشروعها و مساعدتها في تسيير العمال تقول زوجها 

,وطريقة مواجهتها للتحديات وخاصة فيما يخص الرشوة تدل على أنها إمرأة متفطنة و صاحبة 

  نفوذ و سلطة .
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  :  خالصة الفصل

قيامنا بعرض و تنظيم و تحليل البيانات المتحصل عليها من مجتمع الدراسة قمنا بتفسير  بعد 

  النتائج العامة و التي نأمل أن تمكننا من جمع الحقائق المتعلقة بموضوع البحث .
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  :اإلستنتاج العام 

 : توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي كالتالي مقابالت الميدانيةدراسة النظرية و الالمن خالل 

  : تائج النظريةنال 

  مشروعها الخاص وهناك عدة مصادر لتدعيم  أنشأت المرأة المقاوالتية هي كل امرأة

و هناك عدة ج إلى دعما ماليا لبداية نشاطها للمرأة المقاولة .وتحتا المشاريع ويلتمو 

  . ولةاللمق مشاريع لويل اتميم و علتد  مصادر

 ٕانشاء مشروعها  في قيادة و ا هاستطاعت المقاولة النسوية أن تثبت كفاءتها و قدرات

  .الخاص بها

 نسبة الكبرى من  حتالل الرجال الإم من و بالرغ , بكفاءة  قيادتهايرها و تس تستطيع

 ٠ في جميع المجاالت  ما استطاعت منافستههأن متالك المشاريع إالإ

  ي جهودها لتطوير مجهوداتها من خالل المتابعة الدقيقة فالمرأة المستثمرة مستمرة

 .ي وقتها المحددف صواقنومعالجة ال

 سواء  ,ة قبل القيام بأي نشاط أو إنشاء أي مشروع يجب البحث عن مصادر تمويلي

ي الوقت في و فاكال المصادر داخلية أو خارجية بشرط أن تكون بالقدر كانت هده

 . مونجل تحقيق الربح مع الأواستخدامها بعقالنية من  المناسب و بأقل التكاليف
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  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من أهم اآلليات التي تدعم المرأة المقاولة

 .الصغيرة إلنشاء مشاريع

  أخرىدراسات  إن النساء أقوى من الرجال وضعفهم غير معلن كما أوضحت 

الرجال في الكفاءة وليس من الضروري أن يكونوا  تساوي النساء مع نظرائهم من

 األفضل .

  :  تائج التطبيقيةنال  

)  إلى أن النساء المقاوالت ( المبحوثات توصلنا  تي أجريناهاال مقابالت الميدانيةمن خالل ال

  يشتركن في جملة من الخصائص و التي كاتالي :

   أن معضمهن مكونات إما تكوينا جامعيا أو حامالت لشهادات من مدارس متخصصة

 ,إضافة إلى أن أغلبيتهن من أصول حضرية أو شبه حضرية .

  كما أضهرت الدراسة أن النساء المقاوالت ( المبحوثات ) الالتي يقمن بقيادة مقاوالتهن

سنة متزوجات مع تسجيل وجود مطلقات وربات بيوت  50- 29مارهن ما بين تتراوح أع

 و معضمهن يملكن خبرات سابقة في العمل سواء في القطاع العام أو الخاص .

 . كما سجلنا أن معضمهن ينخرطن في جمعيات 

   أما فيما يتعلق بمواصفات  القيادة فإن معظم النساء المقاوالت يعتمدن على أنفسهن

ي و على العائلة بشكل ثانوي في تسيير مقاوالتهن ,ويلعب التكوين دورا هاما بشكل أول
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في قدرة النساء المقاوالت على تسيير , في حين تتميز عالقتهن بالعمال عموما بالجودة 

 و اإلحترام .

  كما أثبتت الدراسة أن معظم النساء المقاوالت إتجهن إلى هذا الميدان رغبة في الربح و

  ادي .  التحقيق الم

 .أن النساء المقاوالت يستثمرن في قطاعات يمتلكن فيها الخبرة و التكوين 

 قى عنصر المرافقة الدائمة من أكبر العقبات التي تمنع النساء المقاوالت من النجاح بي

  .والفعالية

 ثر على المشاريع  ؤ ت طول فترة استالم القروض من أكبر المشاكل والمعوقات التي

ضافة إلى صعوبة التسويق و مستوى التمويل باإل ,  أغلبية أفراد العينة سوية حسب نال

 المتدني .

  صعوبة الحصول على التمويل بسبب الضمانات أما بالنسبة للصعوبات تكمن في 

  , و كذا العوائق التقنية و ندرة المواد األولية وغالئها.والشروط غير مناسبة كرهن العتاد

 من خالل  عمشاريالبخصائص ريادية في إنشاء وٕادارة  أغلب النساء المقاوالت يتمتعن

ية مصدرا ئية النسامقاوالتمثل الت,و   اإلبداع لمبادرة وا المخاطر والمسؤولية و تحمل

 االقتصادي. وخلق فرص العمل وللنمو ,واسعا لالبتكار
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 نا صادفنا عدة إشكاالت عند إجراء هذا البحث ، تجدر اإلشارة إلى أن

 أهمها في:نوجز 

  - في الجزائر. في المجال المقلوالتي  مرأة القياديةقلة المراجع التي تتناول ال 

  - صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة حول النشاطات المقاوالتية النسوية 

 .بوالية مستغانم 

  -   عدم تجاوب أجهزة دعم و تشغيل الشباب ، و صندوق دعم القـرض

مـع بحثنـا، إذ لم   و مديرية التعمير و البناءالمصـغر ، و مديريـة التجـارة ،

نـتمكن مـن الحصـول علـى أي إحصـائية دقيقـة متعلقـة بالبحـث، و يعـود هـذا 

 لضـعف التنسـيق بـين الجامعـة و هـذه األجهزة.

  : خلصنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة من اإلقتراحاتو قد 

* إجـــراء دراســـات وأبحـــاث حـــول وضـــعية المـــرأة المقاولـــة في كـــل القطاعـــات  

 والقطاعـــات الفرعيـــة االقتصـــادية و االجتماعية ، مع إبراز الممارسات الجيدة وتثمينها.

نظمـات النسـاء المقـاوالت والجامعـات ، و إدخـال وحـدات * تشـجيع التقـارب بـين م 

 تدريسـية حـول المقاولـة ومقاربـة النوع.

 تباحتياجا* تعميق الدراسات حول المقاوالت حسب نوعها من أجل اإلحاطة  

 الخاصة.
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* إحداث بنك معطيات وطني حول المقاوالت بشكل عام، و متابعة المقاوالت النسوية  

  بشكل خاص.
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  الخاتمة :

ولقد حاولنا اإلجابة على اإلشكالية عن المرأة المقاولة و إشكالية القيادة تناولت هذه الدراسة 

  النسوية في إنشاء مشاريع ؟كيف تساهم المقاولة  الرئيسية للدراسة التي تمحورت حول

؟ حيث توصلنا في هي قادرة على قيادة و تسيير مشروعها الخاص بجدارة و كفاءة عالية وهل 

قادرة على تسيير و قيادة مختلف المشاريع الريادية و تعتبر ير إلى أن المقاولة النسوية األخ

بصفة  الكبرى  المشاريع  و بشكل كبير في إنشاء المنافس األكبر للرجال في قيادة المقاوالت 

 .معمقة 
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