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 رؤية سوسيولوجية تحميمية
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  يالبيروقراط وممارستها لمعمل القيادي
 لممرأة دراسة عن العمل القيادي

 (انموذجً  3128/ 3122ظة البحيرة في محاف)
 

A sociological view of the functional 

roles of women  

nd their bureaucratic practices 
A Study on the women’s leadership work  

in the behera Govemorate 2011-201 as an example 
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 الممخص:

والمراكز  الوظيفية األدواررؤية سوسيولوجية حوؿ طبيعة تطرح الدراسة 
؛ عاـ  3122مف  ءاً ( بد)محافظة البحيرة نموذجاً  المرأة المصريةتقمدتيا  يالقيادية الت

 يمع التركيز عمى أوؿ منصب قياد .عاـ المرأة ؛3128بداية  إلىيناير  36ورة ث
لممرأة بمحافظة البحيرة ومدى انعكاس ذلؾ عمى سير عممية التنمية والتقدـ داخؿ 

وقراطى لممرأة بمحافظة مجاالت العمؿ مف خبلؿ تحديد آليات تفعيؿ العمؿ البير 
ودراسة حالة  ،فى المنيج الوصفى التحميمى تمثمت اإلجراءات المنهجية .البحيرة

البحث فى نموذج مف المحافظات دد مجتمع ويتحبمحافظة البحيرة ؛ لبعض القياديات 
 ظة البحيرةلمحاف يع ومعقد حيث يعكس الييكؿ الجغرافمتنو  يتتسـ بتكويف بيئ يالت

 -نظرية العبلقات التبادلية اليرمية تبنت الدراسة مصر. و فى  يع البيئغالبية التنو 
تمثيؿ المرأة فى  أنأهمها توصمت الدراسة لنتائج وقد  .فى الحكومات المدخؿ النسوى

ت وذلؾ لما ختيار القيادايشكؿ ركيزة أساسية إل أصبح بمحافظة البحيرة يادالعمؿ القي
وؿ وأ فقد تخرجت أوؿ محافظة لمبحيرة ،يالقيادفى العمؿ  إنجازاتثبتتو المرأة مف أ

رئيسة مركز فى كمية اليندسة وىو ما يؤكد وجود عبلقة عضوية بيف طبيعة العمؿ 
كما أف  .ميدانية وتطبيقية تتطمب قدرة يالت -محافظة البحيرة  –ف العمؿ القيادى ومكا

ارة العميا بالقطاع دلعمؿ القيادى بوظائؼ اإلامرأة فى زيادة اتجاه الدولة لتمثيؿ ال
 . إنجازاتلما حققتو مف ؛ لؤلعداد القيادية لممرأة  الحكومى يتطور وفقاً 

 

 

 
 األسقؼ الزجاجية. -الدور االجتماعى–القيادة –البيروقراطية  الكممات المفتاحية :
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Abstract: 

The study presents the roles and leadership positions adopted 

by the Egyptian women (Beheira Governorate) starting from 2011; the 

year of the 25th of January Revolution، which called for freedom، 
equality and social justice to the beginning of 2017; Development and 

progress within the fields of work through the identification of 

mechanisms to activate the bureaucratic work of women in the 

Beheira governorate  

The methodological procedures was incarnated in the 

descriptive analytical method، and the case study in the Beheira 

province; they are tantamount to cases of uncertainty about the 

phenomenon under study. The research community is being renewed 

in a model of governorates characterized by a diverse and complex 

ecological composition، reflecting the geographical structure of the 

lake province، the majority of the ecological diversity in Egypt. The 

study adopted the theories of contemporary management in leadership 

and organization (the theory of hierarchical relations ) ,feminism 

approach. 

Finally، the study found that the representation of women in 

the leadership work in Beheira governorate has become a fundamental 

pillar for the selection of leaders. This is because women have proven 

their achievements in leadership work. They graduated from the first 

Beheira governorate and the first president of the center in the Faculty 

of Engineering. And the workplace - Beheira governorate - which 

requires field and applied capacity. The increasing trend of the state to 

represent women in leadership work in senior management positions 

in the governmental sector is developing according to the leadership 

numbers of women for their achievements. 

 

 

 

Keywords: bureaucracy- leadership - social role-Glass Ceiling. 
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 :مقدمة

مبدأ ديموقراطيًا مف أىـ مبادئ الدولة الوطنية ؛  ُيعد العمؿ القيادى لممرأة:
ى المواطنة والمساواة في ُيمكننا أف نميز في ضوئو األنظمة الديموقراطية التي تقوـ عم

الحقوؽ والواجبات وتقمد المناصب والمراكز، مف األنظمة االستبدادية أو التسمطية التي 
فبيروقراطية عمؿ المرأة مبدأ يقيـ فرقًا  .تقوـ عمى االحتكار لصالح األدوار الذكورية

بيف الرجؿ ع نوعيًا بيف نظاـ وطني ديمقراطي قوامو الوحدة الوطنية والمساواة فى النو 
ومف ثَـ .ءخر عمى حٍد سوالآل ف كبلىما مواطف مصرى لو ماأوالمرأة عمى اعتبار 

األدوار والمراكز القيادية التى تقمدتيا رؤية سوسيولوجية حوؿ طبيعة الدراسة تطرح 
 إلىيناير  36؛ عاـ ثورة  3122مف  ءاً بد ا(المرأة المصرية)محافظة البحيرة نموذجً 

لمحد  ؛سير عممية التنمية والتقدـ  عمىومعرفة مردود ذلؾ  .2رأة؛عاـ الم3128بداية 
حيث تأتي مصر  ،لمتصدى لمشكمة عدـ المساواة ومف التمييز بيف الرجؿ والمرأة 

دوؿ في مجاؿ المساواة بيف الجنسيف وفؽ تقرير الفجوة بيف الجنسيف  21ضمف أسوأ 
  .3126الصادر عف المنتدى االقتصادي العالمي عاـ 

 :التصورى :اإلطارأوالً 
ضػرورة الحفػاظ عمػى مبػدأ المسػاواة لنسػاف حقػوؽ اإلتكػرس وثػائؽ بينما شكالية :اإل (2

يػػػػػة داريػػػػػة والقياديػػػػػة والسػػػػػمطات التنفيذلرجػػػػػؿ والمػػػػػرأة فػػػػػى تقمػػػػػد المناصػػػػػب اإلبػػػػػيف ا
وتحػػت غطػػاء مػػف التشػػريعات و الدسػػاتير يحػػث  ةوالتشػػريعية وكػػذلؾ مراكػػز السػػمط

فػػػى الدولػػػة  شػػػكالية تفعيػػػؿ ىػػػذا النػػػوع مػػػف المسػػػاواةإ نجػػػد أنفسػػػنا أمػػػاـ ،عمػػػى ذلػػػؾ
ذا كػػػاف األمػػػر .الوطنيػػػة ؛ومػػػا دوار القياديػػػة التػػػى تقمػػػدتيا المػػػرأة  فمػػػا األ ،مفعػػػبلً وا 

 ؛ تساىـ مساىمة فعالة فػي تنميػة المجتمػع وتطػويره  ىؿو    طبيعتيا إداريًا وقيادياً 
 تحقيػؽ أىػداؼ المجتمعػاتة األساسية لة الفعالة ىي الركيز وذلؾ فى إطار أف القياد

                                                 
( لقد تـ إلقاء فكرة البحث بعنواف "المرأة والبيروقراطية : دراسة فى العمؿ القيادى بمحافظة البحيرة " مؤتمر المرأة  2

 .3128والمشاركة فى صناعة المستقبؿ ،.كمية اآلدا ب ،جامعة عيف شمس ،
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تقػديـ ينطمؽ البحػث مػف ىػدؼ رئػيس مػؤداه ومف ىذه اإلشكالية  .باختبلؼ أنواعيا
وانعكاسػػو  طبيعػػة العمػػؿ القيػػادى لممػػرأة بمحافظػػة البحيػػرةيولوجية لرصػػد سوسػػرؤيػػة 
 .عجمة التنميةدفع عمى 

 : لىاينبثؽ مف اليدؼ الرئيس لمبحث عدة أىداؼ فرعية كالت :البحث  أهداف (3
 تحديد آليات تفعيؿ العمؿ البيروقراطى لممرأة بمحافظة البحيرة  -
  3128إلى 3122دوار القيادية التى تقمدتيا المرأة مف عاـ التعرؼ عمى األ -
 المرأة فى العمؿ القيادى  ياتالتى تقمدالمكتسبات الجديدة  لوقوؼ عمىا -
 العمؿ القيادى و المكاف التعميـ و بيف  ر"التأثير والتأث"العبلقة الجدلية توضيح  -
–التمكيف  –الصعوبات ) القيادي المرأة لعمؿ يةالمجتمعاألبعاد  رصد -

 اإلنجازات(
  عمي مشكمة األسقؼ الزجاجية فى العمؿ القيادى لممرأة ليات التغمبآ -

 : ىداؼ يسعى البحث لئلجابة عمى تساؤؿ رئيس ىولتحقيؽ األ: البحث تساؤالت (4
 سئمة فرعية أمنو عدة أة بمحافظة البحيرة  وينبثؽ ما آليات العمؿ البيروقراطى لممر  -

 -متمثمة فى :
مبػدأ المسػاواة بػيف الرجػؿ والمػرأة فػى العمػؿ القيػادى بمحافظػة ما دالالت تفعيؿ  -

 البحيرة 
 العمؿ القيادى   المكاف والتعميـ و  تأثر بيف طبيعةتأثير و ىؿ ثمة عبلقة  -
   3128إلى 3122ة مف عاـ القيادية التى تقمدتيا المرأ عماؿاألنوعية  ما -
    3128ألوؿ مرة عاـ  و المرأةتما طبيعة العمؿ القيادي الذى تقمد -
 ما دالالت تمكيف المرأة وانجازاتيا فى العمؿ القيادى   -
   لممرأة فى رأى حاالت الدراسة ومرؤسييف  معوقات العمؿ القيادىما  -
  القيادى لممرأةصعوبات العمؿ حواجز و كيؼ يمكف تحديد آليات لمتغمب عمى  -
-  
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 البحث: أهمية (5
يعكػػس البحػػث الػػراىف االىتمػػاـ بقضػػايا المػػرأة بمجػػاالت عمػػـ األهميةةة النظريةةة:  أ(

 إنجػػازاتكمػػا أنػػو يزيػػد مػػف الدراسػػات االجتماعيػػة التػػى ترصػػد  .االجتمػػاع
فضػبًل عػف كونػو  ،ناعة المستقبؿ برؤيػة سوسػيولوجيةمشاركة المرأة فى ص

مجتمعػػػي ايجػػػابي مػػػف  مػػػاع لقضػػػايا ليػػػا مػػػردودلتنػػػاوؿ عمػػػـ االجت اً انعكاسػػػ
يسػاعد فػى ربػط ومف ثـَ قػد  لممرأة والرجؿ معًا؛ تفعيؿ العمؿ القيادى خبلؿ

 .التحميؿ النظري بالعمؿ المجتمعى والميدانى فى عمـ االجتماع
 ،مجػػػاالت تمكػػػيف المػػػرأة يسػػػاعد البحػػػث فػػػى توضػػػيحقػػػد األهميةةةة التطبيقيةةةة : ب(

بمعرفػة معوقػات العمػؿ  القػرار بػرة أمػاـ صػناعويعمؿ عمى زيادة رصيد الخ
 ىلممرأة وآليات المجابيػة مػف خػبلؿ دراسػات سوسػيولوجية ذات رؤ  القيادى
المػػرأة بجانػػب تجػػاه الدولػػة فػػى االعتمػػاد قياديػػًا عمػػى إل اً وُيعػػد تعزيػػز .تحميميػػة
ضػػافة فػػى رصػػػد قيمػػة وأىميػػة العمػػػؿ القيػػادى لممػػرأة فػػػى إكمػػا أنػػػو .الرجػػؿ

 ـ.التنمية والتقد
 المفاهيم : (6

تعنى نظاـ الحكـ القائـ فى دولة ما  :"Bureaucracyالبيروقراطية"-أ
يشرؼ عمييا ويوجييا ويديرىا طبقة مف كبار الموظفيف الحريصيف عمى استمرار 

فيى مفيـو  ،منيـءًا منو ويصبح النظاـ جز  اً وبقاء نظاـ الحكـ حتى يصبحوا جزء
تطبيؽ القوانيف بالقوة فى  إلىة يشير يستخدـ فى العموـ االجتماعية والسياسي

ليات ئو ع المسوتعتمد ىذه االنظمة عمى االجراءات الموحدة وتوزي.المجتمعات المنظمة
 مثمة عمى البيروقراطية المستخدمة يوميًا:األمف  العديد وىناؾ،بطريقة ىرمية

 ختصارإوب،المدارس ،المحاكـ ،الشركات ،المستشفيات ،المسمحة القوات،الحكومات
دارى والمركز اإلالمكتب وتشير ىنا لمعمؿ القيادى حكـ وسيطرة بيروقراطية تعنى 

 .(67ص،3121حساـ : ،)مجدى
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ىى القدرة عمى التأثير فى الجماعة وتوجيييـ : Leadership"القيادة "-ب
نحو تحقيؽ أىداؼ مشتركة بأكبر قدر مف الفاعمية والكفاءة حيث يستخدـ القائد نفوذه 

وعمؿ األفراد الذيف يقودىـ لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ  مى سموؾوقوتو ليؤثر ع
قوة ،التواضع،قوة التحمؿ ،الثقة ،اليقظة ،الحسـ،صؼ بقوة الشخصية والشجاعةويت

إجادة التعبير ،المشاركة الوجدانية،نكار الذاتإ،العدؿ،،الحكمة،ةالنزاى،التأثير
 ،الخبرة ،لخروج عف دائرة التقميدىبداع واواإلوالتخطيط  القدرة عمى االبتكار،والمباقة

عرؼ ت  كما . (44-42ص ص ،:311وفاء ماجد : ،أحمدادارة الموقؼ ) ،التجاوب
، وذلؾ اليدؼاألفراد لتحقيؽ  ت األشخاص وقدرتيا عمى توجيوالقيادة مف خبلؿ عبلقا

السمطة الممنوحة مف مصادر القوة التنظيمية  ىبقرارات القائد ذ يـمف خبلؿ التزام
القيادة  إلىالقيادة تنقسـ و ( 454ص،3114ابتياج احمد :،)عمىشخصية.وال

فبيده كؿ شيء ويتخذ  ،األوتوقراطية وىى عبارة عف تركيز السمطة فى يد المدير
 .اآلخريف الطاعة ليو فيو يأمر وعمىويحب أف يرجع كؿ فرد إ ،ت بمفردهالقرارا

يو ويضع األفكار ويستشيرىـ فييا حيث يقوـ القائد بمناقشة مرءوس،القيادة الديمقراطيةو 
ساليب العمؿ وغيرىا ويسمح بدرجة مف المشاركة لممرءوسيف فى وضع األىداؼ وأ

 فالقيادة ىي عممية ،ف مثؿ ىذا النمط ألنو يزيد دافعيتيـ ورضاىـو ويحب المرءوس
نجوى متولى ،كشكوشةوسيف لتحقيؽ أىداؼ معينة )ءاإللياـ والتشجيع والتحفيز لممر 

 .( ،66-65ص ص ،وفحسف :بد
ف مفيوـ الدور فى معناه إ social role ”" الدور االجتماعى-ج

 –المدير  )مثبلً  تقريباً  السوسيولوجى يتضمف كؿ تنظيـ لمجموعة مف األدوار متمايزة
لمعيارية لزامات اف اإلإمندوب التبلميذ...الخ(  –لصندوؽ ميف اأ -الناظر العاـ

مف مجموع بسط الحاالت معروفة أف فى لتى تكو دوار واالمقترنة بكؿ دور مف األ
الشؾ فى  صتقمي إلىتنظيـ معيف تخمؽ توقعات لمدور تؤدى  إلىيف المنتمييف الفاعم

ف كمييما إخر فأالفاعؿ فى نشاط متبادؿ مع فاعؿ  النشاط المتبادؿ عندما يدخؿ
 ربودوف: ،بوريمو )وؼ.االخر المعيارى الذى يحدد دوره  ف يتحرؾأينتظراف 
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المحدد  لىالدور الموصوؼ ىو الدور المثا: نواع ليذا الدورأوىناؾ ( :39ص،2:79
ما الدور أ ،ليوإالقانوف ( وىو ىدؼ يراد الوصوؿ  ف نفعؿ كما يحددهأ)ماذا يجب 

و أ هيتصور الدور المتوقع ىو الذى لكف  ،ىداء الفعمى األأفيو الدور الفعمى  الممارس
وىو تصورات الفرد عف  الدور المدرؾو  ،المسؤليات داءأف لمفرد فى و ركالمشا ويتوقع
وذلؾ فى ضوء الموازنة بيف الدور الموصوؼ والدور الممارس  ووعف مسؤليات ونفس

ُتعد ف" : Authorityالسمطة " أما  (3128)مجمة العموـ االجتماعية :المتوقع.  والدور
التى واع القوة نفيى مف أ؛ اقضة لمبدأ التعاوف أحد أسس المجتمع البشرى وىى من

حساـ  ،مجدى)شخاص شرعييف مف أالصادرة مف خبلؿ األوامر تنظـ جيود وواجبات 
 .(243-242ص ص،3121:

ظير ىذا المصطمح فى اآلدبيات  Glass Ceiling“ د.السقف الزجاجى"
مع التحالؼ العمالى النسائى ويشير إلى المماراسات والمعوقات التى 2:89األمريكية 

برغـ ما  ،والمراكز التنفيذية ودوائر صنع القرار لمناصب القياديةتحد مف تقمدىا ا
 Jackson) لدييف مف قدرات وميارات وانجازات قد تفوؽ اآلخريف

etal:2014,p.26)  وقد اجتمعت اآلدبيات عمى أنو مفيوـ يشير إلى المعوقات
ت المصطنعة وغير المرئية التى دوف وصوؿ خمس مجموعات مف الناس منيـ األقميا

دوف مستوى التمثيؿ  ياالعرقية ، والنساء إلى المراكز التنفيذية العميا.مما يجعم
وتتمثؿ ىذه المعوقات فى الحواجز االجتماعية والتنظيمية البيروقراطى المناسب 

 Kothari, and Bhatnagar:2016,p.45)).والتشريعية
 ؿ اآلتى:مف خبل العمؿ القيادى ومن التعريفات السابقة يتبنى البحث فكرة

ثـ تحولت البيروقراطية التى تدرجت فييا المرأة السمـ الوظيفى اإلدارية واًل: المناصب أ
ما حققتو مف تقدـ فى مجاؿ سير التنمية والتقدـ فى قيادية ناجحة مف خبلؿ  إلى

ختيار قياديات يستطعف ابأى ؛ بالترشيح لممرأة  ةثانيًا: ما َأسندتو الدول .لعمؿمجاالت ا
رؤية الشريؾ النسوى فى صناعة حفاظ نع القرار بشكؿ يضمف ة فى صُ المشارك

 .النوعيةيدعـ فكرتى التوازف والمساواة  المستقبؿ مما
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 :سابقة دراسات  -7
دراسة "شادية أحمد مصطفى" بعنوان "دور الصندوق االجتماعي لمتنمية في 

ور التعرؼ عمى د إلىالدراسة  تىدفحيث ، (3112دعم وتطوير دور المرأة" )
الصندوؽ االجتماعي لمتنمية في مجاالت تنمية المرأة.والتعرؼ عمى األسباب الرئيسة 

اعتمد وقد االلتجاء لمتعامؿ مع برامج الصندوؽ االجتماعي.  إلىالتي دفعت السيدات 
البحث عمى منيج المسح االجتماعي بطريقة العينة وصحيفة االستبياف والمقابمة كأدوات 

ة عشوائية منتظمة مف السيدات المستفيدات مف برامج الصندوؽ، لمدراسة. واستخدـ عين
وتـ اختيار العينة مف وقائع السجبلت المدوف بيا السيدات المستفيدات مف الصندوؽ 

أف  أىمياكاف مجموعة مف النتائج  إلى وتوصمت الدراسة .2/21/3112حتى تاريخ 
كثرة النفقات المنزلية : إلىاليدؼ األساسي مف إقداـ النساء عمى الصندوؽ يرجع 

 ومحاولة زيادة دخؿ األسرة عف طريؽ الحصوؿ عمى قروض لعمؿ مشاريع خاصة.
محاسن محمد " بعنوان "المشاركة السياسية لممرأة المصرية"  ،دراسة "عمر

 إلىالتعرؼ عمى العوامؿ التي تدفع المرأة "المرشحة"  إلىالدراسة  تىدف(:3114)
والتعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو المرشحات في المشاركة في العمؿ السياسي.

التعرؼ عمى الظروؼ االجتماعية واالقتصادية التي تحيط ثـ  حممتيف االنتخابية.
استخدمت الدراسة المنيج البنائي التاريخي، والمنيج الوصفي،  وقدبالمرأة المرشحة.

مضموف كأدوات كما استخدمت دليؿ المقابمة والتحميؿ الكيفي كأحد أساليب تحميؿ ال
( مرشحة عمى مستوى القاىرة 33عينة الدراسة مف ) تكونتو  .لجمع البيانات

مجموعة مف النتائج  إلى وتوصمت الدراسة.3111كمرشحات لمجمس الشعب لعاـ 
مف أىميا :أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تدفع المرأة في المشاركة السياسية كاف 

ضعؼ أدت لمعوقات مجموعة كما توجد شخصية"."عوامؿ سياسية واقتصادية وعوامؿ 
)نظرة المجتمع لممرأة بالدونية، وعدـ القدرة منيا المرأة في التنمية السياسية مشاركة 

عمى اتخاذ أي قرارات سياسية.أعماؿ البمطجة والشغب التي تحدث في 
 االنتخابات.سيطرة الماؿ عمى العممية االنتخابية(.
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نوان "المرأة والمشاركة السياسية في مصر" نهى أمجد " بع ،دراسة "نافع
التعرؼ عمى حجـ المشاركة السياسية لممرأة في مصر  إلىىدفت الدراسة (.3115)

ـ(. وكذلؾ التعرؼ عمى مدى تأثير إختبلؼ المرحمة 3113 – 2:92الفترة )خبلؿ 
حث المنيج التاريخي ااستخدـ البوقد العمرية لممرأة عمى حجـ المشاركة السياسية.

صحيفة اإلستبياف ودليؿ المقابمة المتعمقة كأدوات تكونت األدوات مف والمقارف، و 
: تدني كاف أبرزىا  مجموعة مف النتائج إلى وتوصمت الدراسة لجمع البيانات.

ف كانت المرأة المصرية قد حققت  ،مستويات المشاركة السياسية لممرأة في مصر وا 
الت أقؿ مف مستوى الطموحات سواء في بعض النجاحات، إال أف الصورة العامة ماز 

 نسبة تمثيميا في المجالس التشريعية أو األحزاب والنقابات العمالية.
سمطنة مسعود " بعنوان "الوضع االجتماعي لممرأة والتنمية  ،دراسة "ابو بكر
التعرؼ عمى الوضع  إلىالدراسة  تىدفحيث  .(3119البشرية المستدامة" )
الريفي.التعرؼ عمى الغايات التي تمكف المجتمع الميبى مجتمع االجتماعي لممرأة في ال

مف تحقيقيا في مجاؿ التنمية البشرية.التعرؼ عمى معوقات مشاركة المرأة في التنمية 
وقد استخدمت الباحثة  .سواء كانت معوقات ذاتية أو اجتماعية أو قانونية وتشريعية

 إلى وتوصمت الدراسة الجاىزة. المسح االجتماعي بالعينة، كما استخدمت البيانات
أىميا :أف المرأة الميبية تتمتع بفرص جيدة مف التعميـ، وأف الفجوة كاف مف عدة نتائج 

تبيف مف خبلؿ نتائج الدراسة أف كما النوعية في مختمؼ مراحؿ التعميـ بدأت تتبلشى.
ضمف ليا المرأة الميبية تتمتع بأمف قانوني كبير، يقوي مركزىا، ويعزز مكانتيا، وي

 التمتع بكافة الحقوؽ والواجبات المتساوية مع الرجؿ.
بعنوان  "Hmoud Olaimat and Muntaha Gharaeiben"دراسة 

: دراسة واقع  إلىالدراسة  تىدفوقد .):311"التنمية السياسية والمرأة العربية" )
ي تعوؽ المشاركة السياسية لممرأة في العالـ العربي.وتحديد التحديات المختمفة الت

 إلى وتوصمت الدراسة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.
أىميا أف ىناؾ تدٍف ممحوظ في مستويات مشاركة المرأة كاف مف مجموعة مف النتائج 
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في عممية التنمية السياسية، وفي مواقع السمطة وصنع القرار.كما اف ىناؾ مجموعة 
 ؽ مشاركة المرأة في عممية التنمية.مف التحديات التي تعو 

 " بعنوانالجهاز المركزي لمتنظيم واإلدارة ،اإلدارة المركزية لمبحوث دراسة)
الوقوؼ عمى : إلى  الدراسةىدفت و  (3121")المرأة العاممة ومتطمبات العمل القيادي"

 إنجازاتالمعوقات والمشاكؿ التي تواجو المرأة وتحد مف تقدميا. استعراض مأتـ 
أف  إلىالنتائج  وتوصمت، وتعديبلت ميمة لمقوانيف والتشريعات الخاصة بأوضاع المرأة

أكدت  المرأة المصريةأف و ، لممرأة العاممةمتطمبات النجاح في العمؿ اإلداري والقيادي 
جعؿ لتعبئتيا واستثمارىا األثر العظيـ تيا عندما أتيحت ليا الفرصة مما كفاءتيا وقدر 

مية األمر الذي يحتـ عمينا أف نبذؿ كؿ الجيد مف أجؿ تحقيؽ عمى كؿ جوانب التن
ظيار الصورة الحقيقية ليا مف خبلؿ إبراز مشاركتيا  المساىمة الفعمية لممرأة المصرية وا 

الجوانب والتي تعتبر إنجاز كبير لتحسيف أوضاعيا وزيادة مساىمتيا في شتى في 
لتعاوف مع صندوؽ األمـ المتحدة القومي لممرأة با سوقد قاـ المجم .عممية التنمية

المحافظات ومف خبلؿ  لمسكاف بأعداد مقترح لمخطة القومية السادسة " مستوى كؿ مف
مع الوزارات المختمفة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية  ستعاوف المجم

وقد تـ توزيع استثمارات الخطة عمى ثمانية  والجيات المانحة والمجتمعات المحمية.
ج تتمثؿ في الصحة، والتعميـ، ومكافحة الفقر، والتمكيف االقتصادي والبيئة، والرعاية برام

وقد روعي ربط تقديـ  االجتماعية، والتكنولوجيا والمعمومات، التثقيؼ والتوعية السياسية.
المساعدات المادية لمسيدات باألىداؼ التنموية مثؿ "محو األمية وتنظيـ األسرة واإلقباؿ 

كما روعي العمؿ عمى إزالة الفجوة بيف الجنسيف في مجاؿ  ب والتعميـ".عمى التدري
  .فرص العمؿ والتنسيؽ بيف مبادرات التعميـ المختمفة

سقف الزجاجية "بعنوان األ Kothari, and Bhatnagar ”" دراسة
إلى معرفة  وكانت تهدفاجريت الدراسة فى مومباي باليند ( 3127")بمدينة مومباى
بالجياز الحكومى ، وأجريت الدراسة الزجاجية عمى عمؿ المرأة اإلدارى  تأثير األسقؼ

وجود تأثير لؤلسقؼ  لنتائج كاف أىميا عمى عينة مف العامميف فى البنوؾ وتوصمت
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البنوؾ ولكف بشكؿ محدود ، فى المراكز القيادية بقطاع الزجاجية عمى المرأة العاممة 
ؾ لدى المرأة ىو الخبرة والمعرفة والموىبة إلى أف معيار الترقى فى البنو  كما توصمت

اإلطار األسرى والحياة الزوجية واألمومة  ف المعوؽ فى عمميا القيادى ىو،وأ
  .،واالنطباع السمبى لممجتمع حوليا

الخاصة  من الدراسات السابقةستفادة اإلالدراسة الحالية  قد أمكن فىو 
ف  ،وكذلؾ النظرى والمنيجىوالعممى  المعرفى بالعمؿ النسائى عمى المستوييف وا 

وفقًا لطبيعة موضوع الدراسة وتمشيًا مع  وذلؾ ،اختمفت فى أدواتيا وطرقيا وتناوليا
 تسعى الدراسة لتحقيؽ األىداؼ المرجوةالتى الظروؼ الوقتية والمستجدات الحداثية 

 focusو) ،ودراسة الحالة،. ولذلؾ تتبنى المنيج الوصفى التحميمى البنائىفى ضوئيا
group)، ف أكما  .لعدة مداخؿ نظرية مختمفةختمؼ فى تبنييا وت .ومقابمة متعمقة

تجاوزت فكرة المساواة بيف الرجؿ والمرأة وكذلؾ تختمؼ فى كونيا الدراسة الراىنة 
نما تركز عمى  .مرحمة تمكيف المرأة والصراع مع الرجؿ مف أجؿ اكتساب المناصب وا 

س ذلؾ اانعك مدىو  ،فيو اً ركيز  اً التى تعد النساء ركن العمؿ القيادىكيفية االستفادة مف 
 .التنميةعجمة دفع عمى 
  لمبحث اإلطار المنهجىثانيًا: 

يرصد لكونو نظرًا  المنيج الوصفى التحميمى ؛عمى البحث إعتماد تـ  :المنهج -2
ع البيانات جموعة مف القواعد العامة ترتبط بجمالحقائؽ بواسطة استخداـ م

 .ممموسة نتائج إلىؿ وتحميميا حتى نص
دراسػػة الحالػػة لمجموعػػة مػػف القيػػادات النسػػائية التػػى تػػـ معػػرفتيف : طريقةةة البحةةث -3

 وتتفػػؽ دراسػػة الحالػػة مػػع طبيعػػة ومػػنيجعػػبلـ بمحافظػػة البحيػػرة بمسػػاعدة مركػػز اإل
موضػوع  -البحث حيث تساعد فػى الحصػوؿ عمػى معمومػات شػاممة عػف الحػاالت 

اشر لمكشؼ عف جػذور المشػكبلت االجتماعيػة ؛ كما تعتبر الطريؽ المب -الدراسة 
والسمبية فى الكشؼ عف الجوانب الثابتة والمتغيرة وكذلؾ االيجابية  إلىفيى تيدؼ 
 .بحاثمثؿ ىذه األ
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التى تكشؼ الحياة الشخصية  البحث عمى المقابمة المتعمقةعتمد ي: البحث  أداوات -4
ة ومتطمبات النجاح وطبيعة النشأة والعوامؿ التى ساعدت فى تكويف الشخصي

واالستمرار فى العمؿ القيادى عمى المستوى الشخصى واألسرى وطبيعة الثقافة 
كما  .مستوى القيادة إلىالفرعية ومستوى التعميـ عمى التدرج الوظيفى وصواُل 

لطبيعة التعامؿ فى عبلقات العمؿ وأسموب القيادة المبلحظة اعتمد البحث عمى 
ـ ونوعية مشاكؿ العمؿ المعروضة عمى القيادات وحج ،النسائية مع المرؤسيف

قاءات ملامف خبلؿ  ومدى رضا وتفاىـ المرؤسيف أثناء العمؿ ،بشكؿ يومى
عد بمثابة والتى تُ عمى مدار ثبلثة أشير ىى مدة العمؿ الميدانى  لمباحثةالمتكررة 

 .الحالة نوع مف المعايشة تتطمبيا دراسة
( مع Focus Groupالبؤرية )وعات ماعتمد البحث عمى المجوأيضًا 

والمساىمات التنموية وتوضيح إذا كانت  نجازاتسيف لمعرفة طبيعة اإلءو المر 
عاقة إومدى ،سيفءو ؿ المرأة القيادية وبيف رضا المر ىناؾ صعوبات تحوؿ بيف عم

  .ذلؾ لعجمة التنمية إف وجد
بمجموعات فردية  اتلقاء (4) تطبيؽ المجموعات البؤرية مف خبلؿتـ 

أكثر  وىى نسبة مؤسسة(31)فى مبحوث (26)لىاجمليصبح اإل سيفءو ر م(6)دبعد
حالة  31بواقع حاالت الدراسة بعض المؤسسات التى تترأسيا  فى (%41)مف
قيادية  حالة( 41)وتبقى سيف فيياءو ؤسسات التى أمكف التعامؿ مع المر ادية لممقي

 سييفءو مع مر  (Focus Groupجراء )كاف مف الصعب إ ،(61) لىاجمإمف 
وتـ االعتماد عمى تسجيؿ الجمسات  .نيف عمداء كميات ونواب مجمس شعبفم

 نجاز والتقدـ ؛ستوى الرضا وقدرة المؤسسة عمى اإلالبؤرية حوؿ طبيعة التعامؿ وم
وكذا حوؿ معوقات التعامؿ مع القيادات النسائية وصعوبات التعامؿ مع المرأة 

ثـ تـ  ،بية مشاكؿ العمؿ القيادى لممرأةحوؿ آليات مجا ـوأىـ أطروحاتي ،القيادية
  .( كأداة استرشاديةFocus Groupتفريغ وتحميؿ وتأويؿ مخرجات )

يتبنى البحث نموذجًا مف المحافظات التى تتسـ بتكويف بيئى : مجتمع البحث  -5
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غالبية التنوع البيئى  متنوع ومعقد حيث يعكس الييكؿ الجغرافى لمحافظة البحيرة
كما  ،لريفية والحضرية والبدويةالبيئة الساحمية والصحراوية وا فنجد بيا فى مصر؛

أوؿ منصب محافظ إلمرأة فى مصر  3128ف محافظة البحيرة تشيد فى عاـ أ
ظات كبر المحافكونيا مف أ إلىباإلضافة  ،ئيس مدينة فى البحيرةوؿ منصب ر وأ

 .فى التعداد السكانى والمساحة
نظرًا لمتطبيؽ فى  بحثدد حاالت الالصعوبات زيادة عمف : محددات البحث -6

مدينة أو قرية ؛مما تتطمب زيادة المقاببلت والمقاءات واستغراؽ مدد  تسمحافظة ولي
مبلحظة الستنباط و تساعد فى دقة االزمنية طويمة لتحقيؽ نوع مف المعايشة 

إجراءات المجموعات المركزية أو  وكذا تطبيؽ،تفاصيؿ ودقائؽ تخدـ أىدؼ البحثب
كما أف تخوفيـ ،سيف مف التسجيؿءو ر ؛ نظرًا لتخوؼ المر بأك اً تتطمب مجيود البؤرية

وىو ماتتطمب مضاعفة  ،ذكر اإليجابيات أكثر مف السمبيات إلى وجييـ مف القيادة
فضبًل عف صعوبة التطبيؽ  .المجيود لضبط مسار الجمسات فى ضوء األىداؼ

 .مؤسسة فقط (31)كافة المرؤسيف لكؿ حاالت الدراسة واالكتفاء ب  عمى
 : لمبحث لنظريةا تثالثًا: المنطمقا 

معادلة التساوى بيف ىذه النظرية  تبنىت: نظرية العالقات التبادلية الهرمية - أ
وىى امتداد ،( واإلىتماـ بالموظفيف، و)الذكورة( واإلىتماـ بالوظيفةنوثواألمفيومى )

 كأقطاب مختمفة ذكر واألنثىبتبادؿ األدوار بيف ال لنظرية التبادؿ االجتماعى التى تيتـ
وتعكس ىذه الفكرة المتعمقة بالتساوي التفكير المجزأ فيما يختص  .ومكممة لممجتمع

عمى قوالب األدوار االجتماعية. حيث أف  استناداً  ،نوثوأبموضوع الجنس، ذكورة و 
فالمرأة  ختبلفات فيما يختص بأساليب القيادة.التنظيمات األكثر نجاحًا تسمح باإل

ئدة حاليًا تستخدـ أساليب القيادة التقميدية )االىتماـ بالوظيفة( كأسموب خاص القا
مع أسموبيا الخاص )االىتماـ بالموظفيف(. وىذا يعكس شمولية سموكيات  بالرجؿ،

 وضح. وقد أ(:45ص،3121ابتياج أحمد :،عمي.)القائد والعممية القيادية
(Marshall 1984) ال إ لمرأة و الرجؿ في القيادة.بأنو ال يوجد اختبلؼ جذري بيف ا
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وضح مف أأف أسموب المرأة يعكس خاصية التشجيع والتحفيز والمساندة بطريقة 
وتؤكد الدراسات الحديثة المتعمقة بالقيادة أف أسموب المرأة القيادي ىو  أسموب الرجؿ.
س مثؿ لمتنظيمات المستقبمية، والتى تعتمد كثيرًا عمى التطوير. كما يعكاألسموب األ

ف توصؼ بكونيا شمولية أستراتيجية المرأة الحياتية، والتي يمكف إسموب ىذا األ
Communion ،دوار المختمفة شاممة األ الحياة تتصؼ بنظرة كمية لجوانب ألنيا

  P.54)،Marshall: 1984،( J .لممرأة
نفسنا أماـ ضرورة إعطاء المرأة حقيا فى تقمد العمؿ القيادى لتحقيػؽ أىنا نجد 

ازف االجتماعى وتمثيؿ الشريؾ النسوى فى إدارة المناصب القيادية. لعؿ ذلؾ يسػمط التو 
الضػػػػوء عمػػػػى رؤى وقضػػػػايا ميممػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ القيػػػػادة الذكوريػػػػة ولعمػػػػو يحقػػػػؽ المسػػػػاواة 

الفئػػة االجتماع ػػة بػػؿ عمػػى مسػػتوى أكبػػر  والمشػػاركة لػػيس فقػػط عمػػى مسػػتوى النػػوع أو
وتحميػؿ متكػامميف مػف قبػؿ الرجػؿ والمػرأة فػى ىو تناوؿ المشاكؿ المجتمعية برؤية ،وأىـ

ضػػػػػػوء إعطػػػػػػائيـ نفػػػػػػس الفػػػػػػرص وذات المناصػػػػػػب اإلداريػػػػػػة والقياديػػػػػػة فػػػػػػى المجتمػػػػػػع 
الواحد،أخػػذًا فػػى االعتبػػار تحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة واسػػتدارة عجمػػة التنميػػة وصػػواًل إلػػى 

 .االستدامة االجتماعية
مػاؿ ايتمػزاؾ  شػير كتػاب "يٌ  : feminism approachالمدخل النسوى : -ب

 "Mall etelsaac ة فى الحصوؿ عمى حقوقيا السياسػية وصػؿ إلػىأأف نضاؿ المر  إلى 
عتقػػػاؿ واإلضػػػراب عػػػف الطعػػػاـ حتػػػى مػػػنح القػػػانوف االنتخػػػابى الػػػذى صػػػدر عػػػاـ حػػػد اإل
كمػػػػا أعطػػػػى بعػػػػد ذلػػػػؾ الجنػػػػراؿ " ديجػػػػوؿ "  ،فػػػػى إنجمتػػػػرا المػػػػرأة حػػػػؽ التصػػػػويت 2:29

DeGaulle  2:55فرنسػػػا إثػػػر المرسػػػـو الصػػػادر فػػػى عػػػاـ حػػػؽ التصػػػويت لممػػػرأة فػػػى 
" بيتػػى فريػػداف "  عػػد كتػػابو يُ  (. 35ص  ،3117جاسػػبار، فرانسػػوا :  -فيميػػب  ،)باتػػاى

Pettyfriedan  " بعنػواف " سػر المػرأة "Feminine Mystiqve  بمثابػػة  2:74" عػاـ
الرضػا بػيف  فقػد لعػب ىػذا الكتػاب دورًا ميمػًا فػى نشػر ،الموجة الثانية مف الحركة النسوية

حبػػاط رغػػػـ مػػػا  ،نسػػاء الطبقتػػػيف العميػػا والوسػػػطى واألميػػػات عمػػا يعشػػػف فيػػو مػػػف بػػػؤس وا 
وبػػذلؾ قػػدـ ىػػذا الكتػػاب مػػدخبلت جديػػدة  ،عػػرؼ عػػنيف مػػف العػػيش فػػى ظػػؿ حيػػاة سػػعيدة
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كػػػػػاف لظيػػػػػور . وقػػػػػد ( 45 ،44، ص ص 3113:خروفآحمػػػػػد،ألمحركػػػػػة النسػػػػػوية )زايد،
 بعنواف " دفاع عف حقوؽ المرأة Mary Wollstonecraftمؤلؼ " مارى ولستونكرافت " 

فقػػد عنيػػت المؤلفػػة  ،إيػػذانًا ببػػدايات ىػػذه الموجػػة الخاصػػة بحقػػوؽ المػػراة 2:83فػػى عػػاـ 
ة قبػوؿ المػرأة عمػى أنيػا أقػؿ بآراء وحقوؽ المرأة فى التعميـ ومساواتيا بالرجؿ ورفضت فكر 

يجػػاد وظػػائؼ جديػػدة فػػى بػاألدوار االجتماعيػػة لممػػرأة وحقيػػا فػى إ اىتمػػتكمػػا  ،مػف الرجػػؿ
 المنظمػػػات الصػػػناعية وكػػػذلؾ واجباتيػػػا العائميػػػة ودور الحكومػػػة فػػػى إيجػػػاد ممثمػػػيف لممػػػرأة

Bryson:1992,pp22-25) (Valerie,.  ويتضػػػػمف االتجػػػػاه النسػػػػوى ثبلثػػػػة تنويعػػػػات
 لػػػػػػىااالتجػػػػػػاه النسػػػػػوى الفػػػػػردى أو الميبر -: لىاأساسػػػػػية ترتػػػػػب تاريخيػػػػػًا عمػػػػػػى النحػػػػػو التػػػػػ

individualist feminism -  :االتجػػاه النسػػوى االشػػتراكى أو الماركسػػىsocialist 
feminism - ىالاالتجػػاه النسػػوى الراديكػػ:radical feminism . االخػػتبلؼ فػػى ورغػػـ

فإف ىناؾ فكرة أساسية مشتركة بينيما وىى أف يكوف  ،السابقة ةتجاىات النسوية الثبلثاال
لػذلؾ البػد وأف تكػوف  ،مػع مكانػة الرجػؿ ، وشخصية ليا مكانتيػا التػى تتماثػؿ،لممرأة كياف

أمػػا االختبلفػػات  ،معاممػػة كػػؿ مػػف الرجػػؿ والمػػرأة مبنيػػة عمػػى أسػػاس احتراميػػا بػػنفس القػػدر
الخػػتبلؼ فػػى فيػػـ الطريقػػة التػػى تكػػوف القائمػػة بػػيف االتجاىػػات النسػػوية فيػػى ناتجػػة عػػف ا

 خروفآ،دحمػػػأ،.)زايد( متسػػػقة مػػػع حريػػػة اآلخػػػريف –رجػػػؿ أـ امػػػرأة  –الفػػػردحريػػػة  فييػػػا
 ويتبنى البحث االتجاه النسوى فى الحكومات. ( 49ص  ،3113:
 :يعمػػػؿ الخطػػػاب النسػػػوي عمػػػى تحػػػدي األنمػػػاط االتجةةةال النسةةةوي فةةةي الحكومةةةات

التحميميػػػة التػػػي تتجاىػػػؿ عبلقػػػات القػػػوى المجتمعيػػػة والممارسػػػات األبويػػػة والذكوريػػػة 
تحميػػؿ آثػػار تمػػؾ  إغفػػاؿ أىميػػة إلػػىالتػػي تعػػزز التمييػػز ضػػد المػػرأة، وىػػو مػػا يػػؤدي 

العبلقػػػات عمػػػى قضػػػايا تيػػػـ المػػػرأة فػػػي المقػػػاـ األوؿ، وعمػػػى رأسػػػيا قضػػػية تقمػػػدىا 
 .لممناصب القيادية

لمقيػادة تختمػؼ عػف  ثبتت النظرية النسوية أف طريقة تفكير وتصػور المػرأةأ وقد
ف المػػػرأة قػػػد تنػػػتيج طريقػػػة الرجػػػؿ فػػػى القيػػػادة أال إ،طريقػػػة تفكيػػػر وتصػػػور الرجػػػؿ ليػػػا

 ىأف األنثى تفيـ القيادة عم إلىواشارت ىذه النظرية  .و عمى المناصب القياديةلمنافست
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فقػػػد  ،بسػػػبب نشػػػأتيا فػػػى الحيػػػاة –ى القيػػػادة الجماعيػػػة أ ؛نيػػػا نشػػػاط جمػػػاعى أسػػػاس أ
فيػػى ال تممػػؾ سػػمطة كافيػػة لمسػػيطرة عمػػى الجماعػػة كمػػا  ،ف تكػػوف تابعػػةأاعتػػادت عمػػى 

ماعػػة مػػف خػػبلؿ مشػػاركتيـ فػػى القيػػادة ولػػيس لػػذلؾ تقػػود الج ،ىػػو الحػػاؿ بالنسػػبة لمرجػػؿ
نسػػػانية ومنػػػاخ جػػػو العمػػػؿ تـ المػػػرأة القياديػػػة بالعبلقػػػات اإلومػػػف ثَػػػـ تيػػػ.السػػػيطرة عمػػػييـ

اث تغيػرات مرغػوب نيػا وسػيمة إلحػدأالقيػادة عمػى  إلػىوالنظر  ،والتركيز عمى المشاركة
  (241ص،3122حمد :أالطاىر ،عمى).فييا فى المؤسسة

ـإ فػػإفإ تب فػػى ضػػوء تطػػور  عيػػد التحميػػؿيُ المػػدخؿ النسػوى ىنػػا نػػي منظػػور ومػف ثػػ
 توضػػيحو  ،مكتسػػبات المػػرأة فػػى األدوار والوظػػائؼ فضػػبًل عػػف إبػػراز التػػوازف فػػى النػػوع

تسػػػػمب النسػػػػاء  كانػػػػت اآلثػػػػار الناتجػػػػة عػػػػف الممارسػػػػات واألفكػػػػار األبويػػػػة التػػػػي تقمػػػػص
لسياسػػية واالجتماعيػػة وىكػػذا يسػػاىـ التوجػػو النسػػوي فػػي طػػرح أوضػػاع المػػرأة ا .أدوارىػػف

وممػػا سػػبؽ تتجمػػى أىميػػة األخػػذ بالتحميػػؿ النسػػوي  .عمػػى المسػػتوى القيػػادىواالقتصػػادية 
لتقػػويـ القصػػور الػػذى الزالػػت وضػػع جميػػع السياسػػات واالسػػتراتيجيات التػػي تيػػدؼ فػػى 
ووفقػػًا  فػػي المجتمػػع عمػػى جميػػع األصػػعدة، مػػع التصػػدي لعوامػػؿ التمييػػز. و المػػرأةتعانيػػ

، فإنػػو يعمػػؿ عمػػى إدخػػاؿ مفيػػـو 8::2ضػػعتو األمػػـ المتحػػدة فػػي عػػاـ لمطػػرح الػػذي و 
المساواة عمى صعيد النوع االجتماعي في عمػؿ الكيانػات الحكوميػة بجميػع مسػتوياتيا، 
وفكرة أف المساواة عمى صعيد النوع ليسػت قضػية فرديػة أو منعزلػة، بػؿ عمميػة مسػتمرة 

عتبػار فػي صػنع القػرارات، كمػا تحقيؽ المساواة يجػب أخػذىا فػي اال وضرورية مف أجؿ
االعتيػاد  إلػىجػراءات البلزمػة إليجػاد آليػات وممارسػات تيػدؼ ر واإلتخاذ التػدابيإيجب 

 عمى ذلؾ المنظور في المجتمع.
 نموذج نظرى مقترح  -السابقة فى البحث الراهن المداخلتوظيف 

 ىالتبػػػػادؿ االجتمػػػػاع -نجػػػػاز القػػػػدرة عمػػػػى اإل -التمكػػػػيف: المفةةةةاهيم المسةةةةتخدمة-
 األسقؼ الزجاجية

   القضايا النظرية 
يف مػف تنػاوؿ المشػاكؿ المجتمعيػة برؤيػة وتحميػؿ متكػامماف التبادؿ االجتماعى فػى  -
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داريػػػػة طػػػػائيـ نفػػػػس الفػػػػرص وذات المناصػػػػب اإلعإقبػػػػؿ الرجػػػػؿ والمػػػػرأة فػػػػى ضػػػػوء 
مكػػػاف ومكانػػػة احتػػػراـ ة المسػػػاواة و دعػػػـ فكػػػر يسػػػاعد عمػػػى  ،مجتمػػػعالوالقياديػػػة فػػػى 

 .رتيا عمى المشاركة فى صناعة المستقبؿقدو  ،المرأة
فػػى العمػػؿ القيػػادى  والػػذكورة نوثػػةمفػػاىيـ األتبنػػى معادلػػة فػػى اوي تسػػتند فكػػرة التسػػ -

التنظيمػػات األكثػػر نجاحػػًا فالوظيفػػة. عمػػى التركيػػز  مػػعسػػيف ءو ر عمػػى االىتمػػاـ بالم
دـ فػػػالمرأة القائػػػدة حاليػػػًا تسػػػتخ تسػػػمح باالختبلفػػػات فيمػػػا يخػػػتص بأسػػػاليب القيػػػادة.

  .أساليب القيادة التقميدية مع أسموبيا الخاص
الحػػػػد مػػػػف مشػػػػكمة األسػػػػقؼ  تسػػػػاعد دالالت التبػػػػادؿ فػػػػى العبلقػػػػات اليرميػػػػة عمػػػػى -

الزجاجيػػة فػػى العمػػؿ القيػػادى لممػػرأة مػػف خػػبلؿ التغمػػب عمػػى الحػػواجز والصػػعوبات 
 .التى تحوؿ دوف تمكيف المرأة فى العمؿ القيادى

  "نبذة تاريخية "دى : المرأة و العمل القيارابعاً 
 عمال القيادية وتفعيل العمل البيروقراطى لممرأة :طبيعة األ (2)

حديثػػة ُتعػػد دارة المؤسسػػات بعػػض الدراسػػات أف مشػػاركة المػػرأة فػػى إأوضػػحت لقػػد 
ليػػػػػا القػػػػػدرة عمػػػػػى إيجػػػػػاد حمػػػػػوؿ غيػػػػػر تقميديػػػػػة المػػػػػرأة ف حيث أثبتػػػػػت التجربػػػػػة أ،انسػػػػػبيً 

مػػػؿ بمػػػا يتناسػػػب مػػػع التغييػػػرات السػػػريعة ؛ واإلسػػػياـ فػػػى تغييػػػر طريقػػػة الع ،لممشػػػكبلت
حمػػػوؿ المشػػػاكؿ  إلػػػىدارة العمػػػؿ لموصػػػوؿ إفػػػى فػػػالمرأة تعتمػػػد عمػػػى االتصػػػاؿ والحػػػوار 

ت مػع منظومػة كثر سرعة مف الرجؿ فى تكػويف العبلقػاكما أف المرأة أ .اتخاذ القراراتو 
تممػػؾ يػػى ف ،بلقػػاتا عمػػى العنتبػػاه لؤلخطػػاء التػػى قػػد تػػؤثر سػػمبً العمػػؿ وىػػى أدؽ فػػى اإل

 .عمى فيـ األمور الخاصة بالنساءوليا القدرة منيجية فى إقامة العبلقات بشكؿ منتظـ 
كما يرتبط وضع المرأة فى تقمد العمؿ القيػادى  (66ص ،نجوى متولى حسف،كشكوشة)

صػػبحت فكػػرة أحيػػث ،بوضػػعيا فػػى المجتمػػع ودرجػػة التقػػدـ والرقػػى التػػى بمغيػػا المجتمع
 .مجتمعية لتحقيؽ ما ينشده المجتمع الديمقراطى البيروقراطية لممرأة ضرورة

لمجتمػع نصػؼ يفقد ا ،ف المرأة نصؼ المجتمع وبدوف تفعيؿ دورىافمف المعروؼ أ
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 ذاتو ؛ ألف شعورىا ف تفعيؿ دور المرأة ىو غاية ووسيمة فى الوقتكما أ.مكاناتو وقواهإ
 شػػاركتيا لمرجػػؿفمػػف خػػبلؿ م ،االحسػػاس بتحقيػػؽ الػػذات والكرامػػةيسػػاعد فػػى  المشػػاركةب
 القػػػػػرارات والسياسػػػػػات مػػػػػف نصػػػػػؼ قػػػػػواه ويػػػػػنعكس ذلػػػػػؾ عمػػػػػى بنػػػػػاءسػػػػػتفيد المجتمػػػػػع ي

جتمػػع بنوعيػػو الرجػػؿ والمػػرأة. قػػدرات المالتبػػادؿ االجتمػػاعى بػػيف عمػػى  نػػاءً بُ  االجتماعيػػة
ا مف منطمؽ يميتكافئة لكمتاحة الفرصة الما  زيع األدوار بيف الرجؿ والمرأة و عادة تو إفإف 

ريػػػػاض:  ،جميمػػػػىكبػػػػر لممجتمػػػػع وتقدمػػػػو ورقيػػػػو )فائػػػػدة أ إلػػػػىة يػػػػؤدى مفيػػػػـو المشػػػػارك
فينػاؾ  ،دؿ عمى ذلؾ مف االتجاه العالمى السائد لتمكيف النساءأوليس  .(4ص،3119

جيث  .و الرئاسةسياسية رفيعة مثؿ رئاسة الوزراء أفى مراكز  يفارتفاع فى نسبة تمثيم
 23فى منصب رئاسػة الػوزراء و 21امرأة منيا  33نحو  3124فى عاـ بمغت الزيادة 

 Female World Leaders Currently in) فػػى منصػػب رئاسػػة الدولػػة
Power:2013,p43).  وتشػػػدد بعػػػض المشػػػاريع البحثيػػػة مثػػػؿ مؤشػػػر عػػػدـ المسػػػاواة

 :HumanDevelopment) االجتمػاعى الخاصػة بػاألمـ المتحػدةالمبنيػة عمػى النػوع 
2015, vol. 7, no. 2, pp.161-180) .ت المسػتمرة تتضػمف جمػع البيانػا والتػى

عمى األىميػة التػى تنسػب ،بخصائص المرأة فى المجتمػعالمتعمقة مف جميع دوؿ العالـ 
دـ لمكانتيػػػا فػػػى العػػػػالـ وىػػػى تعبيػػػػر عػػػف التطػػػور االقتصػػػػادى والتقميػػػؿ مػػػػف ظػػػاىرة عػػػػ

مناقشػػػات األمػػػـ المتحػػػدة حػػػوؿ ىػػػذا الموضػػػوع  يضػػػاً وتتضػػػمف أ .المسػػػاواة االجتماعيػػػة
 ،والتحصػػيؿ العممػػى لممػػرأة ،نسػػبة تمثيػػؿ المػػرأة فػػى البرلمانػػاتومػػات مثػػؿ وتعػػرض معم

 إلػىالتطوريػة التػى ترمػى  الخطػط السياسػية اركتيا فى سوؽ العمؿ كأسػاس لوضػعومش
 .رصػػػػنع القػػػػرا ومشػػػػاركة المػػػػرأة فػػػػى عمميػػػػات،التقميػػػػؿ مػػػػف عػػػػدـ المسػػػػاواة االجتماعية

(Schuler, Dana:2006,p.87) 
 تمرار رصد أوضاع المرأة فى الدراسات البحثية.؛ مما يوحى بأىمية اس
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 مرأة قيادية فى المجاالت األساسية بالدولةإتاريخية ألول  نماذج (3)

 االنعكاس المجتمعى التمثيل  المجال االقيادات
 

 العام

البرلمان  راوية عطية 
 المصرى 

رشحت و أول برلمانية 
نفسها عندما اعمن 
الرئيس جمال عبد 
فى الناصر حق المرأة 
 االنتخاب 

كانت أول نائبة مصرية فى البرلمان 
شاركت فى خدمة العمل  –بعد الثورة 

التطوعى وشاركت فى طرح افكار تقدم 
حمول لممشاكل االقتصادية واالسرية 
والنفسية كما طالبت بتعديل مشروع 

 الئحة الجامعات لتطويرل

2:68 

حكمت ابو 
 زيد

أول وزيرة وعينت وزيرة  الوزارل 
 االجتماعية  لمشئون

 وضعت أول خطة لتنمية األسرة 
اعدت مشروع الرائدات الريفيات 
ووضعت قانون تنظيم الجمعيات 

 االهمية 

2:73 

عينت  أول سفيرة مصرية السفارة  عائشة راتب 
 بالدنمارك 

دافعت عن حق المرأة بالمجال 
 القضائى وخاضت معركة من أجل ذلك 

2:88 

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهير 
 اسماعيل 

شةةةةةةةةةةةةةةي  
 البمد 

ول سةةيدة تشةةنل منصةةب أ
 شي  البمد فى احدى قرى

 محافظة القميوبية 

لةةةم  تةةةم تمكةةةين المةةةرأة مةةةن ادوار شةةةاقة
يكةةةن المجتمةةةع يسةةةمل لهةةةا بمثةةةل هةةةذل 
المناصةةب فيمةةا سةةبق بةةل كانةةت قاصةةرة 

 عمى العنصر الذكورى فحسب 

2::9 

امال 
 عثمان 

مجمس 
 الشعب

أول وكيل بمجمس 
 الشعب 

شةةةةةنمت منصةةةةةب اول وكيةةةةةل بمجمةةةةةس 
 عب الش

2::9 

ميرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
 التالوى 

المجةةالس 
 القومية 

تتقمةةةد  أول سةةةيدة عربيةةةة
منصةةب االمةةين التنفيةةذى 
لمجنةةةةةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةةةةةادية 
واالجتماعيةةة لنةةرب اسةةيا 

مناصةةةةةب قياديةةةةةة فةةةةةى  شةةةةةنمت المةةةةةرأة
لممةةةةةرأة ومنصةةةةةب  المجةةةةةالس القوميةةةةةة

المةةةدير العةةةام لمنظمةةةة المةةةرأة العربيةةةة 
 وحصمت عمى جائزة نوت لالنجاز

3112 
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 )األسكوا( 
تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانى 

  الىالجب
السةةةةةةةمطة 
 القضائية 

أول سةيدة تتةولى منصةةب 
قاضةةى وعينةةت فةةى هيئةةة 

 المحكمة الدستورية 

 اعتالء النساء منصة القضاء 
 

3114 

هةةةدى محمةةةد 
 عزت 

رئاسةةةةةةةةةةةة 
 الجامعات 

أول امةةةةةةةةةةةةةةرأة رئيسةةةةةةةةةةةةةةا 
ألكاديمية السادات لمعموم 
االداريةةةةة بدرجةةةةة رئةةةةيس 

 جامعة 
 

 شةةةنمت المةةةرأة منصةةةب رئةةةيس جامعةةةة 
بنةةةةاء عمةةةةى القةةةةرار الجمهةةةةورى رقةةةةم ) 

2::) 

3116-
3117 

فاطمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 مصطفى 

رئاسةةةةةةةةةةةة 
الوحةةةةدات 
 المحمية 

أول سةةيدة رئيسةةا لموحةةدة 
المحميةةةةةةة برحةةةةةةدى قةةةةةةرى 
مركةةةةةةز اسةةةةةةنا بمحافظةةةةةةة 

 جنوب الصعيد 

وكان  شنمت المرأة منصب رئيس قرية 
 ذلك بمحافظات جنوب الصعيد 

3118 

ايفةةةةةا هابيةةةةةل 
 كيرلس

اعمةةةةةةةةةةدة 
 البمد 

ة لقريةةة كمبوهةةا أول عمةةد
  بحرى بمحافظة اسيوط

شاركت المرأة المصرية فى حفظ االمن 
ومتابعةةةةةةة العمةةةةةةل  ومعاينةةةةةةة الحةةةةةةوادث

 ،السياسى واالهمى فى القةرى المصةرية
 من خالل دور العمدة 

3119 

نجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوى 
 العشيرى 

رئةةةةةةةةةةةةيس 
 مدينة 

تةةةم  –أول رئةةةيس مدينةةةة 
اختيارهةةةا رئيسةةةا لمجمةةةس 

 القناطر الخيرية مدينة

تطمةةةةب فةةةةى مناصةةةةب ت مةةةةرأةشةةةةاركت ال
لتثبةةت قةةدرتها عمةةى  التحةةدى والمثةةابرة

 الوصول ألعمى المناصب 

3119 

سموى زكى 
 رجب عمى 

رئيس 
 مركز 

أول رئيس مركز 
بمحافظة دمنهور 

  بمركز الدلنجات

شةةةنمت المةةةرأة مناصةةةب كانةةةت قاصةةةرة 
عمةةةةةى العمةةةةةل الةةةةةذكورى السةةةةةيما فةةةةةى 

 ذات الطابع الريفى المناطق

3128 

أول امةةةرأة تتقمةةةد منصةةةب  محافظ نادية عبدل 
عينةةت بمحافظةةة -محةةافظ
 البحيرة 

والعمةةل  شةةاركت المةةرأة فةةى العمةةل العةةام
بتقمةةةةةدها  ،السياسةةةةةى كنمةةةةةوذج جديةةةةةد

 منصب محافظ

3128 
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مواقع التخطيط ورسـ السياسات واتخاذ لالعمؿ القيادي لقد وصمت المرأة فى 
مشاركتيا في المواقع  إلىاإلضافة القرار في السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ب

القيادية في مؤسسات العمؿ واإلنتاج مع رصد مدى توافر الخدمات والتسييبلت 
كما  واليياكؿ التنظيمية المساندة لمشاركة المرأة ومدى مراعاتيا لمحاجات الخاصة بيا.

في تيا كالتشريعات تطوير التوجيات واإلجراءات البلزمة لدعـ مشار ليا  ضمنت
عد شكؿ لتعزيز مما يُ  وتطويرىا لمواكبة الحاجات المجتمعية.جاالت األساسية الم

 دورىا القيادى. متطمبات تدعيـ المرأة و مساىمة 

رؤية  (... 3128 - 3122بمحافظة البحيرة )مرأة لمالعمل القيادى ٌا : خامس
 تحميمية

ة بمحافظة أالقيادية التى تقمدتيا المر واألدوار  المناصب أىـيعرض البحث وؼ س 
 :لى اوفقٌا لمجدوؿ الت 3128عاـ  إلى 3122البحيرة منذ عاـ 
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 "بيانات حاالت الدراسة "بعض القيادات النسائية بمحافظة البحيرة  (2

 ردمنهو  
 تالمديرا

الدرجة او  محل العمل  المنصب القيادى  المؤهل  االسم   م
 الخبرات السابقة 

ريو و بكال ايناس الجويمى  .2
 س طب

ئون الطبية بالتأمين مدير الش
 الصحى 

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

ريو و بكال هالة الركايبى  .3
 س طب

مدير التموين الطبى بالتأمين 
 الصحى 

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

ريو و بكال منال ماهر  .4
 س طب

مدير المنطقة الثالثة بالتأمين 
 الصحى 

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

مدير مكتب مقاوالت البحيرة  هندسة عبير محمد عزت  .5
بمنطقة التأمينات االجتماعية 

 بالبحيرة 

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

بكالوريو  سناء ابو زيد  .6
 س طب

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور مدير عام فرع التأمينات الحكومى

7.  
 

وفاء عبد الحكيم 
 طه

مدير مكتب تأمينات سيارات  تجارة
 البحيرة

 مدير عامكبير بدرجة  دمنهور

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور المدير التنفيذى بالطرق والنقل هندسة ايمان جابر رحومة  .8
9.  
 

  سامية حسين 
 صالل 

مدير ادارة الحقوق التأمينية  تجارة
 بالقطاع الحكومى 

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

كوثر محمد   .:
 الشرقاوى 

 بير بدرجة مدير عامك دمنهور مدير تنفيذى بمديرية االسكان  هندسة

21.  
 

 هناءابراهيم احمد 
 مقمد 

مدير ادارة السالمة بالقوى  هندسة
 العاممة 

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

22.  
 

 هناءعطية عبد 
 السالم 

مدير عام مكافحة األمراض  طب
المتوطنة وناقالت األمراض 

 الصحية بمديرية الشئون

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

23.  
 

 امال اسماعيل 
 عبد الرازق البردان 

مدير عام الشئون التنفيذية  هندسة 
 بمديرية التربية والتعميم

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور
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 تجارة  ايمان حسن راضى  .24
 

 مدير ادارة 
 بمنطقة تأمينات البحيرة التحصيل

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

بكالوريو  فايزل محمد رزق   .25
 س اعالم

 مدير مركز االعالم  هوردمن مدير مركز االعالم

انتصار محمد عبد   .26
 الحميد الجزار 

بكالوريو 
 س هندسة

 مدير عام  دمنهور مدير مديرية االسكان والمرافق
 ة يهندسالمجموعة ال

تكميف بمدير مدرية 
 االسكان والمرافق

منيرل عبد البديع   .27
 محمد جويمى 

بكالوريو 
س خدمة 
 اجتماعية

 مدير ادارة شئون المرأة وتكافؤ
 -الفرص
 القوى العاممة مديرية

 مدير ادارة  دمنهور
 الدرجة/كبير باحثين 

هبة رمزى عوض   .28
 اهلل سمعان 

بكالوريو 
 س تجارة 

بمركز  لىمدير ادارة الحاسب اآل
 المعمومات ودعم اتخاذ القرار

الدرجة  –مدير ادارة  دمنهور
 االولى
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 الديوان العام

 

29.  
 

نادية احمد عبدل 
 صالل 

دراسات 
فى  عميا

 الهندسة 

الديوان   محافظ البحيرة 
 العام 

 العميا  9الدرجة 
 سابقا  نائب محافظ

نادية يوسف عز الدين   .:2
 عاقول 

بكالوريوس 
 تجارة

مدير عام ادارة بديوان 
 المحافظة 

الديوان 
 العام 

 كبير بدرجة مدير عام 
المجموعة /احصاء 

 والرياضيات والمحاسبة 
سموى محمود احمد   .31

 يم عبد الرح
بكالوريوس 

 تجارة
مدير ادارة بديوان عام 

 المحافظة
الديوان 

 العام
 كبير بدرجة مدير عام 

 المجموعة /تمويل ومحاسبة 
 مدير ادارة النشر مركز

 منال عبد المنعم   .32
  السيد

مدير عام التخطيط  هندسة
العمرانى بديوان عام 

 المحافظة

الديوان 
 العام 

 كبير بدرجة مدير عام

محمود  -بروكسان  .33
 ايوب 

مدير عام مركز عموم   آلىحاسب 
بديوان  لىالحاسب اآل

 المحافظة

ديوان ال
 عام ال

 كبير بدرجة مدير عام

ايمان عبد العميم احمد   .34
  ابو الفضل

بكالوريوس 
عموم 

 سياسية 

مدير ادارة بديوان عام 
 المحافظة

الديوان 
 العام

 الدرجة االولى 
 المجموعة / احصاء

 حسين خميلامال   .35
 الدفراوى 

بكالوريوس 
  زراعة

مدير ادارة بديوان عام 
 المحافظة

الديوان 
 العام

 الدرجة /االولى 
 المجموعة /زراعة 

 مدير ادارة االحصاء مركز 
بكالوريوس  منال عبد المنعم السيد   .36

  هندسة
مدير ادارة بديوان عام 

 المحافظة
الديوان 

 العام
 الدرجة/ االولى 
  سةالمجموعة /هند

 مدير التخطيط العمرانى 
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 دمنهورمركز 

 ابوحمص

 حوش عيسى

 رشيد

 شبراخيت

سناء زكى محمد   .37
 العربى 

ليسانس 
 اداب 

 الدرجة /الثانية  دمنهور  نائب رئيس مركز 
 المجموعة /تنمية ادارية 

 نائب دمنهور بقرار الديوان 
 الدلنجات

سموى زكى رجب   .38
 عمى 

بكالوريوس 
 هندسة 

رئيس مركز 
  ومدينة

 مدير عام  الدلنجات
مجموعة /هندسة مدير ادارة حماية ال

 امالك الدولة 
 مدير عام ادارة بديوان عام المحافظة 

احالم عبد الفتاح   .39
عبد الرحيم 

 عاشور 

ريوس و بكال
 اعالم 

 الدرجة الثانية  الدلنجات معاون رئيس مركز 
 المجموعة /اعالم 

3:.  
 

 ألفت عبد القادر 
 رومية 

مدير عام ادارة  تربية 
ص ابو حم

 التعميمية 

كبير بدرجة مدير  ابو حمص
 عام

يسرا محمد   .41
عبد الهادى 

 الحفناوى 

بكالريوس 
 هندسة 

نائب رئيس 
 مركز 

 الدرجة الثانية  حوش عيسى 
 المجموعة/هندسة 

نائب رئيس مدينة حوش 
 عيسى 

لبنى حسين   .42
 محمد الجندى 

ليسانس 
 اداب 

نائب رئيس 
 مركز

 مدير عام كبير بدرجة  حوش عيسى
 المجموعة/اعالم 

نجوى محمد   .43
محمد 
 الجاهل 

ليسانس 
 حقوق 

معاون 
 رئيس مركز 

 الدرجة /كبير  رشيد
 المجموعة / قانون 
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 كفر الدوار

 كوم حمادة

44.  
 

بشاير محمد 
عبد المطيف 

 محمد

ليسانس 
 حقوق

رئيس وحدة 
 محمية قروية 

  الدرجة /الثانية لورين 
 المجموعة / قانون

منى سعد   .45
د عبد الحمي

 حويك 

بكالوريو 
س خدمة 
 اجتماعية 

رئيس وحدة 
 محمية قروية

  الدرجة /الثانية الربدان
المجموعة / خدمة 

 اجتماعية 
 رئيس قرية الريدان 

فتحية   .46
اسماعيل 

 جمعة حميدة 

بكالوريو 
 س تجارة 

سكرتير عام 
الوحدة 
 المحمية 

 كبير بدرجة مدير عام  شبرا خيت 
المجموعة /تمويل 

 ومحاسبة 
تير شبراخيت بقرار سكر 

 الديوان 

نعمة محمد   .47
عبد السميع 

 شعيب 

ليسانس 
 اداب 

نائب رئيس 
 مركز 

 الدرجة /االولى  كفر الدوار 
 المجموعة /تنمية ادارية 
 قائم بعمل سكرتير الوحدة 

48.  
 

هناء 
 مصطفى 

 حسنى

مدير عام ادارة  تربية 
بندر كفر 

الدوار 
 التعميمية

 بدرجة مدير عام كبير كفر الدوار

عنايات احمد   .49
 محمد 

بكالوريو 
 س زراعة 

رئيس وحدة 
 محمية قروية 

قومبانية ابو 
 قير 

 كبير بدرجة مدير عام 
 

جيهان عبد   .:4
الحميد 
محمد 
 مسعود 

بكالوريو 
س 

 هندسة 

نائب رئيس 
 ومركز 

 الدرجة االولى  كوم حمادة 
 المجموعة /هندسة 
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 وادى النطرون 

 ادكو

 بدر

 المجمس القومى لممرأة
زكية محمد   .56

 رشاد كامل 
بكالوريوس 

قسم –هندسة 
 عمارة 

مقرر المجمس 
 القومى لممرأة 

المجمس القومى 
 بدمنهور 

–وكيل وزارة 
وامين عام جامعة 

 دمنهور سابقا 
صفاء   .57

 ويمى الج
عضو  

المجمس 
 القومى لممرأة

المجمس القومى 
 بدمنهور

 

 

بدر  شيماء  .51
عمى 

 الركايبى 

بكالوريو 
س 

 هندسة 

مدير ادارة 
الهندسة 
بالمنطقة 
 بالوادى 

وادى 
 النطرون 

 الدرجة /ثانية 
 المجموعة/هندسة 

فريدة فتل   .52
اهلل محمد 

 سنهورى 

بكالريوس 
 تجارة 

سكرتيرعام 
 لمركز ومدينة 

 الدرجة االولى  ادكو 
 المجموعة /تمويل وهندسة 

احالم محمد   .53
قاسم حسين 
 ماضى 

دبموم 
 معممات 

نائب رئيس 
 مركز 

 الدرجة /االولى  ادكو 
 المجموعة فنية /تعميم 

رباب احمد   .54
 عمى زيتون 

بكالوريو 
 س تجارة 

سكرتير عام 
الوحدة 
 المحمية 

  الدرجة الثانية المعدية 
 المجموعة /تمويل ومحاسبة

شيماء عبد   .55
العميم محمد 

 محمود

بكالوريو 
 س تجارة 

ن رئيس معاو
 مركز 

  الدرجة الثانية بدر 
معاون  المجموعة /تنمية ادارية

 مدينة بدر بالقرار 
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 نواب مجمس الشعب

 قياديات بالنقابات المهنية 
  عضو نقابة البيطريين صفاء غربال  .:5

 بجامعة دمنهور الىقيادات بالتعميم الع

 وكيل وزارة

عمى مستوى محافظة  ميمة ُيمكف استقراؤىا مف الجدوؿ السابؽات جد ثمة مبلحظ
 .البحيرة

 " والعمل القيادى بالمحافظة التعميم " المؤهل الدراسى -
عبلـ مف خبلؿ مركز اإل( قيادية 66)بواقع القيادات تـ الحصوؿ عمى اسماء 

بشكؿ منتظـ ومرتب مف فقط ( قيادية 61ولكف اكتممت معمومات وبيانات ) المحافظةب
قيادات  (6)وظمت بيانات  ،أثناء دراسة الحاالت المتعمقة والمعايشة خبلؿ المقاببلت

. وسوؼ يعتمد قامة وطبيعة المنشأأو مكاف اإل بالنسبة لممؤىؿ الدراسى غير مكتممة
حصمت فقد  .البيانات المكتممةالحاالت ذوات مى االستقراء واالحصاء والتحميؿ ع

مف  لىاكمية عمى النحو الت (24)وتخرجف فى  ،جميع القيادات عمى مؤىبلت عميا

   عضو مجمس النواب   امل زكريا   .58
   عضو مجمس النواب  نجوى خمف   .59

غادةعبد الفتاح   .61
  مرسى

 عميد كمية التربية 

 عمومعميد كمية ال كارولين كامل بركات  .62
 عميد كمية رياض اطفال زينب عالم   .63
 كمية الصيدلة سابق وعميد نائب رئيس جامعة دمنهور هدى دعبيس  .64

وكيل وزارة  هندسة انتصار محمد الجزار  .65
 االسكان

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور

وكيل مديرية  هندسة نجمالت نسيم عز الدي  .66
 االسكان

 كبير بدرجة مدير عام دمنهور
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 :ى الاألدنى كالت إلىاألعمى 
عةةةةةةدد المقاعةةةةةةد  المؤهل الدراسى المسمسل

 القيادية
النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

 المؤية 
الكميةةةةةةةات ترتيةةةةةةةب 
 العممية

الكميةةةةةةةةات  ترتيةةةةةةةةب
 النظرية 

  األول  %43 27 هندسة  .2
 األول   %29 : تجارة  .3
 الثانى   %21 6 تربية ورياض اطفال   .4
  الثانى  %9 5 طب  .5
 الثالث  %7 4 آداب  .6
 الرابع  %7 4 حقوق  .7
  الثالث %5 3 زراعة  .8
 الخامس  %5 3 خدمة اجتماعية  .9
 الخامس مكرر  %5 3 آلى حاسب   .:

 السادس  %3 2 عموم سياسية   .21
 سادس مكررال  %3 2 اعالم   .22
  الرابع %3 2 طب بيطرى   .23
  الرابع مكرر %3 2 صيدلة   .24

ف المػػؤىبلت العمميػػة )التطبيقيػػة( أالجػػدوؿ السػػابؽ مػػف يتضػػح ومػػف المفارقػػات 
قياديػػػة ( بينمػػػػا شػػػغمت المػػػؤىبلت اآلدبيػػػػة 37) لىااسػػػتأثرت بػػػأكثر مػػػف نصػػػػؼ اإلجمػػػ

سػة"قمة اليػـر القيػػادى وتبػوأت خريجػات "اليند .قياديػػة(35)النظريػة( أقػؿ مػف النصػؼ )
وشػػغمت خريجػػات" التجػػارة " رأس  ،%( عمػػى المسػػتوى التطبيقػػى43قياديػػة بنسػػبة  27)

%( فى الميػداف النظػرى. وىكػذا اسػتأثرت خريجػات 29قياديات بنسبة :اليـر القيادى )
وعمػى مسػػتوى .%(61بنسػبة ) ىالجمػى نصػػؼ اإلأ؛ موقعػًا(36) اليندسػة والتجػارة معػاً 

 6ات التربيػػػة وريػػػاض األطفػػػاؿ وسػػػط اليػػػـر فػػػى الحقػػػؿ النظػػػرى )احتمػػػت خريجػػػ ،ثػػػاف
واحتمػػػت  ،قياديػػػات( عمػػػى المسػػػتوى التطبيقػػػى 5واحتمػػػت خريجػػػات الطػػػب ) ،( قياديػػػات

والعمػػػػػـو  لػػػػػىخريجػػػػػات اآلداب والحقػػػػػوؽ والزراعػػػػػة والخدمػػػػػة االجتماعيػػػػػة والحاسػػػػػب اآل
عػػدة اليػػـر القيػػادى قياديػػة ( قا 27عػػبلـ وطػػب البيطػػرى والصػػيدلة بعػػدد )السياسػػية واإل

 .فى محافظة البحيرة
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 القيادى  الدور – الوظيفى المنصب -

 القيادية  ناصباواًل: الم
 التكرار النسبة العدد المنصب –الوظيفة  المسمسل
 سادسال  2 وزير -محافظ  .2
 مكرر سادسال  2 نائب محافظ  .3
 خامسال  3 وكيل وزارة  .4
 االول   38 مدير عام  .5
 الثانى   7 نائب رئيس مركز   .6
 مكرر ادسالس  2 رئيس مركز ومدينة   .7
 الرابع  4 معاون رئيس مركز   .8
 الرابع مكرر  4 رئيس وحدة محمية قروية  .9
سةةةةةةةةكرتير عةةةةةةةةام الوحةةةةةةةةدة   .:

 المحمية
 الرابع مكرر  4

 الثالث  5 قائم بعمل -عميد كمية  .21
 دوار القيادية ثانيًا:األ
 كرارالت النسبة العدد المنصب –الوظيفة  المسمسل
 الخامس مكرر  3 عضو مجمس النواب  .2
عضةةةةةو المجمةةةةةس القةةةةةومى   .3

 لممرأة
 الخامس مكرر  3

 السادس مكرر  2 عضو نقابة البيطريين  .4

 61 بعػدد ) اصب قياديةومن وظائؼ "21تقمدت المرأة "  ،عمى المستوى المينى
عػػد منصػػب " .ويُ قيادية( 66) لى اباجمػػياديػػات( ق 6وثبلثػػة أدوار قياديػػة بعػػدد ) ،قياديػػة(

"األكثػػر  ويمثػػؿ منصػػب " مػػدير ،األرفػػع بعػػدد )واحػػدة( –عمػػى درجػػة وزيػػر  -المحػػافظ "
منصػػػب  وُيعػػػد.منصػػػب قيػػػادى( 61) لىاجمػػػكثػػػر مػػػف نصػػػؼ اإلأ( أى ياديػػػةق 38عػػػددًا)

مجمػػػس جامعػػػة دمنيػػػور. ويمثػػػؿ نسػػػبة مرتفعػػػة مػػػف حيػػػث تمثػػػؿ المػػػرأة األبػػػرز  "عميػػػدة"
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ورغػػـ ىيمنػػة الرجػػؿ عمػػى  .مػػف نوعػػو فػػى البحيػػرةمنصػػب " رئػػيس مركػػز ومدينػػة " األوؿ 
فػػإف المػػرأة قػػد تقمػػدت موقػػع " النائػػب" مػػف قبيػػؿ "  ،البحيػػرة رأس المؤسسػػات فػػى محافظػػة

قياديػػػات( و"نائػػػب محػػػافظ"  4قياديػػػات( ومعػػػاوف رئػػػيس مركػػػز ) 7نائػػػب رئػػػيس مركػػػز" )
 " قرويػة تػولى ثػبلث سػيدات موقػع " رئػيس وحػدة محميػة تبػيف مػف الدراسػة قػدو  )واحدة(.

فػى  ويبلحظ قيػاـ خمػس سػيدات بػدور قيػادى،سػيدات( 4و"سكرتير عاـ الوحدة المحمية" )
 (.2ونقابة البيطرييف ) (3)لممرأة  ( والمجمس القومى3)المصرىمجمس النواب 

 دوار القيادية ى لموظائف والمناصب واألالتوزيع الجنراف -
المسػػػػػػػ
 لسؿ

 لقيادى نوع العمؿ ا المراكز والمدف  التنوع البيئى

دارة اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز واإلرئ وادى النطروف  –بدر  البيئة الصحراوية   .2
 اليندسية 

رئاسة  –ديواف عاـ المحافظة  كفر الدوار  –دمنيور  البيئة الحضرية  .3
رئاسػػة المراكػػز –ركػػز دمنيػػور 

 والوحدات واالدارات 
  رئيس مركز ومدينة رشيد  –ادكو  البيئة الساحمية   .4
كػػػػػػـو  –حػػػػػػوش عيسػػػػػػى  ةالبيئة البدوي  .5

 حمادة 
 رئيس مركز 

 رئاسة الوحدات شبراخيت البيئة النيرية   .6

ٌيبلحظ  ،دوار القياديةع الجغرافى لموظائؼ والمناصب واألبالنسبة لمتوزي
ثمة  ،دمنيور –ففى المركز .انتشارىا عمى عموـ الخريطة اإلدارية لمحافظة البحيرة

 ،كفر الدوار –وفى الحضر  .ركز دمنيورىيمنة فى ديواف عاـ المحافظة ورئاسة م
وعمى  .ىناؾ تواجد بارز فى رئاسة المركز والوحدات المحمية واإلدارات المختمفة
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وعمى .ثمة استئثار نسوى بمواقع قيادية فى المركز والمدينة ،ادكو ورشيد –الساحؿ 
واف كاف يتناسب  –لوحظ وجود ىامشى  ،وادى النطروف –الظيير الصحراوى بدر 

وفى النطاؽ البدوى حوش  .فى رئاسة المركز واإلدارة اليندسية -ضويًا مع المكاف ع
وعمى الشاطئ  .ثمة تمثيؿ عمى استحياء فى رئاسة المركز ،كوـ حمادة –عيسى 
 .يوجد حضور فى رئاسة الوحدات المحمية ،شبرا خيت –النيرى 

 فى محافظة البحيرة لممرأة ول منصب قيادى أ -

مناصػػػب قياديػػػة جديػػػدة لػػػـ تػػػولى المػػػرأة فػػػى محافظػػػة البحيػػػرة  يوضػػػح الجػػػدوؿ
 .المدينة فى البحيرةومنصب رئيس  ،تتقمدىا مف قبؿ مثؿ منصب المحافظ فى مصر

 ": " بالدلنجاتسموى زكى رجب"اول سيدة تتولى منصب رئيس مركز ومدينة بالبحيرة  -2

مينػػػدس مشػػػروعات بمكتػػػب خدمػػػة  صػػػمت عمػػػى بكػػػالريوس ىندسػػػة وعممػػػتح
عممت مدير المنطقة الصػناعية والمجمػع ثـ  3124حتى  المستثمريف بمحافظة البحيرة

يئػػػة األبنيػػػة التعميميػػػة بمطػػػروح وسػػػبؽ ليػػػا مػػػدير ى السػػػكنى الحرفػػػى بحػػػوش عيسػػػى ثػػػـ
مدير ادارة حماية امبلؾ الدولة ومدير  عممت؛ إذ العمؿ القيادى عمى درجة مدير عاـ 

اصػػبحت رئػػيس مركػػز الػػدلنجات بقػػرار وزيػػر  وأخيػػراً  ،عػػاـ ادارة بػػديواف عػػاـ المحافظػػة
 .3128لسنة  63التنمية المحمية رقـ 

 البحيرة"منصب محافظة فى مصر"محافظة  ة تتولىنادية عبدل صالل "اول سيد -3

، 2:79تخرجػػػػت فػػػػى كميػػػػة اليندسػػػػة جامعػػػػة اإلسػػػػكندرية قسػػػػـ الكيميػػػػاء عػػػػاـ 

 لمركز القيادىا المؤىؿ االسـ ـ
نادية احمد عبده   .2

 صالح 
دراسات عميا فى 

 اليندسة 
 محافظ البحيرة 

سموى زكى رجب   .3
 عمى 

رئيس مركز ومدينة  بكالوريوس ىندسة 
 الدلنجات
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وأجػػرت بعػػػدىا دراسػػات عميػػػا فػػى مجػػػاؿ الصػػحة البيئيػػػة وحصػػمت عمػػػى ماجسػػتير فػػػى 
اليندسػػة الصػػحية جامعػػة اإلسػػػكندرية، كمػػا شػػغمت منصػػب رئػػػيس شػػركة ميػػاه الشػػػرب 

وعضػػػػوية مجمػػػػس إدارة الجمعيػػػػة العامػػػػة لمعيػػػػد البحػػػػر  ،اـأعػػػػو  21باإلسػػػػكندرية لمػػػػدة 
، وعضػػوية الجمعيػػة العامػػة لممجمػػس العػػالمى 2:98بفرنسػػا منػػذ عػػاـ  IMEالمتوسػػط 

وعضوية جمعية رجػاؿ أعمػاؿ اإلسػكندرية.كما كانػت مقػررًة لممجمػس  ACWUAلممياه 
 .ويؿ باإلسكندريةسكندرية وعضو نوادى سيدات األنر القومى لممرأة فرع اإل

فتولػػت اإلشػػراؼ عمػػى المشػػروعات القوميػػة  3124وتػػـ تعيينيػػا نائػػب محػػافظ 
بالمحافظػػػة خاصػػػة مشػػػروعات الميػػػاه والصػػػرؼ الصػػػحى لمػػػا ليػػػا مػػػف خبػػػرة فػػػى ىػػػذا 
المجاؿ.ايضا ترشحت لمحصػوؿ عمػى جػائزة أفضػؿ إنجػاز عممػى إنسػانى، وذلػؾ تقػديرا 

محػػػافظ اإلسػػػكندرية  لجيودىػػػا فػػػى مجػػػاؿ العمػػػؿ ومجػػػاؿ الميػػػاه. تػػػـ ترشػػػيحيا مػػػف قبػػػؿ
، ونائػب مػرأة اإلداريػة العربيػة المتميػزةلمحصوؿ عمى جائزة محمػد بػف راشػد آؿ مكتػـو لم

تػػـ اختيارىػػا  ثـتنميػػة.رئػػيس الييئػػة العميػػا لمحكمػػاء لممجمػػس العربػػي األفريقػػي لمتكامػػؿ وال
 .لمبحيرةمحافظة كأوؿ 

 العالقة الجدلية بين النوع وطبيعة العمل القيادى : -

 طبيعة الدراسة  العدد القيادى المنصب  المسمسؿ
 ىندسة 2 وزير -محافظ  .2
 ىندسة 2 نائب محافظ  .3
 ىندسة  3 وكيؿ وزارة  .4
 2-تربيػػػػػػػػػة3 -طػػػػػػػػػب 6 –تجػػػػػػػػػارة 7–ىندسػػػػػػػػػة : 38 مدير عاـ  .5

عمـو 2- لىآحاسب 2-خدمة اجنماعية2-اعبلـ
  زراعة 2 -سياسية

 ت دبموـ معمما 2 –ىندسة  3 –آداب  4 7 نائب رئيس مركز   .6
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رئػػػػػػػػػػػػػػيس مركػػػػػػػػػػػػػػز   .7
 ومدينة 

 ىندسة 2

معػػػػػػػػػػػػاوف رئػػػػػػػػػػػػيس   .8
 مركز 

 تجارة 2 –حقوؽ  2 -اعبلـ 2 4

رئػػػػػػػػػػػػػػػيس وحػػػػػػػػػػػػػػػدة   .9
 محمية قروية

 خدمة اجتماعية 2 –زراعة 2 -حقوؽ2 4

سػػػػػػػػػػػػػكرتير عػػػػػػػػػػػػػاـ   .:
 محميػػػػػػػػػػػػػػةوحػػػػػػػػػػػػػػدة 

 ومركز او مدينة

 تجارة  4 4

 دراسات عميا 5 5 عميد كمية  .21

لممػرأة القياديػة بمحافظػة البحيػرة عمى نسبة تمثيػؿ أف ألحاالت اف مف دراسة تبي
بشػػػػكؿ خػػػػاص والكميػػػػات منصػػػػب قيػػػػادى(  27)جػػػػاءت مػػػػف خريجػػػػات كميػػػػة اليندسػػػػة 

. وىو مؤشر يػوحى باختيػار المػرأة فػى مواقػع قياديػة قيادية ( 37)التطبيقية بشكؿ عاـ 
ومعانػػاة ومشػػػقة كانػػت مقصػػػورة  اً مرتبطػػة بطبيعػػة الدراسػػػة الميدانيػػة التػػػى تتطمػػب جيػػػد

فػػػى معيػػػار  وىػػػ البيروقراطػػػيالتػػػدرج وىػػػذا مؤشػػػر لكػػػوف  .لفتػػػرات طويمػػػة عمػػػى الرجػػػؿ
اثبتػت التجػارب التػى مكنػػت فقػد  .ولكنػو لػػيس الوحيػد عمػؿ القيػادى والمسػاواةالوصػوؿ لم

أف معيار القيادة الرشيدة والكفاءة ميـ بجانب التدرج  لممرأة المصرية مف العمؿ القيادى
فقػد أثبتػت المػرأة  ،مػرتبط بطبيعػة العمػؿ القيػادىلػيس الػذكورى ف النػوع وأ ،البيروقراطى

 ،شػػيخ بمػػد ،ضػػيةقا ،مػػديرة ،سػػفيرة،مثػػؿ كونيػػا وزيرةسػػابقة قياديػػة وجودىػػا فػػى أعمػػاؿ 
عمػى العمػؿ الػذكورى مقصػورة وكميػا مناصػب كانػت  ...الػخ.مػدير ،رئيس مدينو ،عمدة

األمػر .اصػبه المنثبتت كفاءة وجدارة مف خبلؿ تولييا ىذأأف المرأة بيد لفترات طويمة. 
ومنحيػػػػػا ثقػػػػػة السػػػػػمطات  لعطػػػػػاءعمػػػػػى ا ةدارة والقيػػػػػادة والقػػػػػدر الػػػػػذى زادىػػػػػا ثقػػػػػة فػػػػػى اإل

دؿ عمػى ذلػؾ مػف تولييػا منصػب محػافظ ألوؿ مػره فػى أكبػر ولػيس أليف بشػكؿ ئو والمس
تػػػاريخ مصػػػر وكػػػاف ذلػػػؾ بمحافظػػػة البحيػػػرة حيػػػث تقمػػػدت الميندسػػػة ناديػػػة عبػػػده 
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 ألوؿ مػرة فػى تػاريخ. و مركػز رئيسة سموى زكى الميندستولت وكذلؾ .محافظالمنصب 
عمػػى القيػػادة ة مقتصػػر  تظمػػ التػػى يػػةصػػب القياداالمن همحافظػػة البحيػػرة تتػػولى المػػرأة ىػػذ

  .الذكورية لفترات طويمة
 -التمكةةين–صةةعوبات الوصةةول )لممةةرأة  القيةةاديمعمةةل األبعةةاد االجتماعيةةة ل سادسةةًا:

 االنجازات (
 فى رأى القياديات  صعوباتال (2

فػػػى رفػػػع مسػػػتوى الكفػػػاءة والفاعميػػػة كمتطمبػػػات لجػػػودة وتحسػػػيف القياديػػػات تيػػػدت اج
 ،الصػعوباتضف العديد مػف الصػعاب وتغمػبف عمػى الكثيػر مػف فقد خٌ  دارةاإل العمؿ فى مجاؿ
( حالػػة "أنيػػف حفػػرف فػػى الصػػخر" واسػػتحممف "الصػػد المجتمعػػى" عمػػى حػػد 56حيػػث ذكػػرت )

" رفػػػض الػػػزوج "لدراسػػػة فمػػػنيف مػػػف عانػػػت مػػػف تعبيػػػرىف وقػػػد تنػػػوع ىػػػذا الصػػػد لػػػدى حػػػاالت ا
إال أنيػف اسػتطعف وبجػدارة ؛ فظػؿ ذلػؾ عائقػًا نفسػيًا واجتماعيػًا  "عدـ قناعتو بعمميا القيادى"وأ

 .نجاحات متعددة أثبتفالتغمب عمى ذلؾ و 
طبيعػػة الثقافػػة الريفيػػة "حػػاالت الدراسػػة فػػى بعػػض وقػػد تمثػػؿ الصػػد المجتمعػػى لػػدى 

قياديػػػة عمػػػى الرجػػػاؿ ، وقػػػد تربػػػى  ذه البيئػػػة تػػػرفض أف تكػػػوف المػػػرأةفيػػػ"لمجتمػػػع وبيئػػػة العمػػػؿ 
ىانػة لػذواتيـ وشخوصػيـ نيـػ يػروف فيػو إأل ،الرجاؿ عمى ثقافات تمنعيـ مف تقبؿ ىذا الوضع

وىػػو مػػا وقػػؼ حػػائبًل لػػدى عػػدد مػػف حػػاالت الدراسػػة حتػػى اسػػتطعف أف يكسػػبف ثقػػة  ؛الذكوريػػة
فػى اتخػاذ القػرارات  ناجحة مػف قبيػؿ المرونػة والمشػاركةأفراد العمؿ بإتباعيـ سموكيات القيادة ال

 .وغيرىا.والتعاوف والصبر
متمػػثبًل فػػى  الػػذكورى رفضالػػ"وقػػد ذكػػرت حالػػة مػػف حػػاالت الدراسػػة أنيػػا عانػػت مػػف 

الػػذى حػػاوؿ منعيػػا مػػف العمػػؿ القيػػادى بحجػػة أف ذلػػؾ غيػػر مناسػػب مػػع طبيعػػة األسػػرة " األب
و فػػى ذلػػؾ " أنػػو يخشػػى عػػدـ اقبػػاؿ الرجػػاؿ عمػػى وكانػػت حجتػػومنشػػأىا ذات الطػػابع الريفػػى 

فبػػات ال يتقبػػؿ التػػأخير فػػى العمػػؿ والخػػروج فػػى االجػػازات لمباشػػرة العمػػؿ  ،الػػزواج مػػف ابنتػػو"
وكػػػاف ذلػػػؾ عائقػػػًا كبيػػػرًا بجانػػػب مشػػػاكؿ العمػػػؿ وأعبائػػػو اليوميػػػة إلػػػى أف  ،متػػػى تطمػػػب األمػػػر
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 .غيرة الزوج وحبو الذائد"فكاف الزوج أكثر تفيمًا ولكف ظمت المعاناة مف " ،تزوجت
ف عمػػى تنميػػة شخصػػيتيف أنيػػف كػػف يعممػػأيضػػأ مػػف الصػػعوبات التػػى تعرضػػف ليػػا و 
المينيػػػػة فػػػػى العمػػػػؿ  قمنيػػػػا بالػػػػدورات والتػػػػدريبات وال يعتمػػػػدف فقػػػػط عمػػػػى الترقيػػػػاتالقياديػػػػة ويث

نمػػػػا إشػػػػتغمف عمػػػػى تنميػػػػة أ فكػػػػف . نفسػػػػيف حتػػػػى يػػػػتمكف مػػػػف تنميػػػػة مجػػػػتمعيفالبيروقراطػػػػى وا 
 نيمػػفأ وقػػد تبػػيف مػػف دراسػػة الحػػاالت القياديػة بػػاء العمػػؿ بجانػػب بنػػاء شخصػػياتيفعيتحممػت أ

عمػى ذكر نػو  .واإلدارةمف الدورات التنموية والتخطيطيػة فػى مجػاؿ القيػادة زف العديد اجت جميعاً 
)سػػموى زكػػى( دورة إعػػداد الخطػػة عمػػى مسػػتوى المحافظػػة اجتػػازت ، سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر

دورة  –دورة تنميػػة الصػػادرات مػػف مركػػز النيػػؿ لئلعػػبلـ  -:::2 مػػف معيػػد التخطػػيط القػػومى
 .3125دورة تنميػػة العػػامميف بالمنػػاطؽ الصػػناعية مػػف معيػػد تػػدريب سػػقارة  -3121اوتوكػػاد 

اجتػػازت )احػػبلـ عبػػد الفتػػاح عاشػػور( دورة الجامعػػة اإلقميميػػة وتمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع كمػػا 
تنظػػػػيـ أعمػػػػاؿ  -:311شػػػػرافية مػػػػؤىبلت عميػػػػا تنميػػػػة ميػػػػارات اإلدارة اإل –:311البحػػػػراوى 

تنميػػة  -3121األسػػموب العممػػى لتشػػخيص وحػػؿ المشػػكبلت -:311المجػػاف واالجتماعػػات 
كػػوثر اجتػػازت )وأيضػػُا  .3124النسػػائى الميػػارات اإلداريػػة والقياديػػة لقيػػادات العمػػؿ التنفيػػذى

جيػػاز بنػػاء دراسػػة جػػدوى المشػػروعات –( دورة التخطػػيط ووضػػع السياسػػات محمػػد الشػػرقاوى
تػػدريب الميندسػػيف -برنػػامج التنظػػيـ والتػػراخيص والبنػػاء وتنفيػػذ قػػرارات االزالػػة –وتنميػػة القريػػة 

تنميػػػػة –صػػػػقؿ وتنميػػػػة ميػػػػارات مػػػػديرى االدارات -والتخطػػػػيط بالمحافظػػػػات "بنػػػػؾ االسػػػػتثمار"
ياسػػية مػػؤتمر المشػػاركة الس –لقيػػادة العمػػؿ التنفيػػذى النسػػائية بسػػقارة  ميػػارات االدارة والقيػػادات

 –اجتازت )عنايات أحمد محمػد ( دورة تثقيفيػة بػالمركز الثقػافى التعػاونى كما  .لممرأة البحراوية
 .رؤسػػاء القػػرى فػػى مديريػػة التنظػػيـ واالدارة –تنميػػة ميػػارات سػػكرتيرى الوحػػدات بمركػػز سػػقارة 

 –ة اجتػػازت )بشػػاير محمػد عبػػد المطيػػؼ( دورة أخصػػائى الشػئوف القانونيػػة بالوحػػدة المحميػػوقػد 
 المشروع القومى لمتنمية المجتمعية والبشرية. –العقود االدارية لمعامميف بالوحدات المحمية 

كانػػػت دورات تنمويػػػة معرفيػػػة القياديػػات  يػػػانز تضػػح ممػػػا سػػػبؽ أف الػػدورات التػػػى اجتي
 .  عماليفلدفع عجمة التنمية فى مجاؿ أالكفاءة والفاعمية ؽ يحقتانتاجية وأف اليدؼ منيا 
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 فى رأى المرؤسين  صعوباتال (3
( كأداة استرشادية مع مجموعات مف Focus Groupتبيف مف خبلؿ تطبيؽ )

الذيف تـ لقائيـ بشكؿ مجموعات فردية وتـ عرض محاور رئيسية كاف أىميا المرؤسيف 
والصعوبات الذاتية والتنظيمية واالجتماعية التى تتعرض ليا المرأة القيادية  الحواجز

 -: ما يمى فى العمؿ القيادى ومف أبرزىا تحوؿ دوف المساواة تلاز الو بمحافظة البحيرة 
:تعمؿ ثقافة المجتمع البحراوى  ورفض االتجال النسوى فى العمل الثقافات الفرعية-أ

عمؿ المرأة داخؿ التى يغمب عمييا الطابعيف الريفى والبدوى عمى التفرقة بيف 
يقتصر عمى  ىايث أف دور ح ،المنزؿ ، فاألوؿ ىو الدور األساسى لممرأة وخارج

إدارة الدولة مف اختصاص الرجؿ و خاصة  دعالمنزؿ واألوالد بينما تُ تدبير شئوف 
  األعماؿ القيادية التى ال تتفؽ مع الطبيعة االنثوية لممرأة

: يؤثر عمى أسموب القيادة وانجاز الهدفانخفاض مستوى الثقافة القانونية -ب
برامج  نقصؽ وما عمييا مف واجبات و المرأة بما ليا مف حقو تدنى معرفة 

 التوعية مف رأس الدولة لممحافظات التى يغمب عمييا الطابع الريفى.
ضعف المساندة الحزبية والشعبية لمعمل القيادى لممرأة بمحافظة البحيرة -ج

لممرأة  تتبنى بعض األحزاب المفيوـ المغموط لممشاركة السياسية الشكمية:
األحزاب وأنشطتيا دوف قناعة فعمية إلمكانات  لدعـ مبادئ وركائز تكويف

ومف ثـ توجد عدـ فاعمية فى  .المرأة وقدراتيا وجداراتيا فى العمؿ القيادى
فبلزاؿ يوجد  ،القضاء عمى التمييز النوعى فى العمؿ القيادى بالمحافظة

 فكرة قيادة المرأة ليـ فى مجاالت العمؿ.  الكثيروف ممف يرفضوا
التنشئة عمى بعض رسخت : طبيعة التنشئة االجتماعيةو  ةلذاتيالمعوقات ا-د

كونت و ف الرجؿ فى المقدمة واف المرأة تابع لمرجؿ، أفكرة الموروثات السمبية 
واصبحف ضد  ،فى أذىاف بعض السيدات عدـ تقبؿ فكرة العمؿ القيادى لممرأة

 .طبلؽىذا عمى اإل
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 ددة بمحافظة البحيرة إلى: تنظر التيارات الدينية المتش ركود الخطاب الدينى-ه
القيادية عمى أنيا أقؿ عقبًل فى اإلدارة وأدنى كفاءة وفاعمية فى المرأة 
 وأنيا غير مؤىمة نفسيًا وتربويًا ودينيًا عمى قيادة الرجؿ فى العمؿ. ،القيادة

دارة الشؤون اآلسرية-و وكثرة المادية الجوانب تؤثر  :المتطمبات المادية وا 
عمى مدى مشاركة المرأة فى العمؿ والضغوط اآلسرية المتطمبات الحياتة 

وعدـ التفرغ لئلبداع القيادى ،بتدبير الشؤوف اليوميةنشغاؿ نظرُا لئلالقيادى 
  وتفريغ النشاط العقمى لتطوير العمؿ والنيوض بمجاالتو.

إف خطورة  : ثقافة التمييز النوعى فى العالقات التبادلية فى بيئة العمل-س
أوضاع المرأة  حسيفصعوبة إمكانية تب مسبقاً  تعكس افتراضاً  ثقافة التمييز

 وتطوير أوضاعيا بالتغمب عمى معوقات تقدميا فى المجتمع وتقمدىا
فى الرجؿ والمرأة أوحتى مجرد تقبؿ فكرة التغيير مف قبؿ ، مناصب قيادية

 المجتمعات ذات الطابع الريفى.
وسائؿ التواصؿ : تصور  رقمى والرفض المجتمعى لمحراك النسوىالالصد  -ح

غير بشكؿ  قيادية فى بعض األحيافالمرأة الاالجتماعى ثغرات وقصور 
وتضخـ مف أخطاءىا التى يمكف أف تكوف مقبولة فى مجتمعات ،صحيح

أخرى وتبروز فشميا بما يعرؼ )بالترندات فى المجاؿ االفتراضى ( وتتجاىؿ 
مرأة لقالب احات فى مرات نجاحاتيا ، فضبًل عف تصوير القياديات الناج

)التنمر االفتراضى( فى وىذا ما يثير  ،فاشمة فى حياتيا الزوجيةالمعقدة و ال
السخرية واالستخفاؼ ويجعؿ المرأة قد ال ترحب بالعمؿ القيادى شكؿ 

وتتخوؼ مف طبيعة العمؿ الشاؽ والمسئولية الجسيمة لما يتبعيا مف نبذ 
ة عدـ تحقيؽ إنجازات بارزة فى حال وأواستيجاف وسخرية فى حالة الفشؿ 

 .ومرضية لمجميعفى مجاالت العمؿ 
أى نوع مف فى مشاركة زوجاتيـ  ال يميؿ بعض األزواج إلى:  الزوجموقف -ط
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توىمًا بأنيا ستصبح ذات قوة ونفوذ ؛ مما يبمور شخصية  ،عماؿ القياديةاأل
تيا جديدة لمزوجة تستضعؼ معيا قدرات الزوج وامكاناتو ؛ فتتمرد عمى حيا

 .اآلسرية سعيًا إلى اإلستقبلؿ
 العمل التدرج فى و لمقياديات تنوع الخبرات العممية   (4

 فومثابرتي فاالت الدراسة عمى قدرتيانعكست الصعوبات التى تعرضت ليا ح
القيادية ؛ بؿ و انعكست بطبيعة األمر عمى انجازىف لمعمؿ وتفوقيف ؛  فوبناء شخصيتي

رة التى حققنيا بقدرة وميا أخر مف منطمؽ النجاحاتفبتف يتدرجف مف عمؿ قيادى إلى 
 القياديةتنقمت فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  .عماليفأ ساىمت فى رفع كفاءة وفاعمية

ميندس  إلى 2:98ميندس تخطيط وتنظيـ مف  فى العمؿ القيادى )بشاير جبلؿ عكاشة(
ئيس مركز ومدينة ائب ر حتى وصمت لن 3118مدير اإلدارة اليندسية  ثـ 1::2مشروعات 
رئيس مركز ومدينة ، ثـ 3121نائب رئيس مركز ومدينة الرحمانية ثـ  ،3118المحمودية 
 وكذلؾ .3128-3122رئيس مركز ومدينة المحمودية  وصواًل إلى ،3122ابو حمص 

رئيس قسـ المشروعات تدرجت فى العمؿ القيادى مف  )جيياف عبد الحميد مسعود(أف ف
 ،3126نائب رئيس مركز ومدينة كـو حمادة  -3112يندسية مدير االدارة ال-:311

)فتحية اسماعيؿ جمعة تنوع عمؿ وأيضًا  .3128رئيس مركز ومدينة قميف وصواًل إلى 
سكرتير الوحدة المحمية ثـ  ،الوحدة المحمية لقرية محمة فرنوىمحاسب ببدأت حيث ،صميدة(

رئيس الوحدة حتى وصمت إلى  –ف رئيس الوحدة المحمية لقرية اوري –لقرية محمة فرنوى 
باحث كانت )بشايرمحمد عبد المطيؼ محمد( وأيضًا  .المحمية لقرية محمة محمة فرنوى

مدير المشروع القومى لمتنمية المجتمعية ثـ  ،بالوحدة المحمية بمدينة شبراخيتقانونى 
 والبشرية )مشروعؾ( بشبراخيت.

 التنمية  دفع عجمة عمىمردودل و القيادى لممرأة التمكين  (5
تمكػػػيف المػػػرأة مػػػف قبػػػؿ لدالالت وجػػػود عػػػدة  تبػػػيف مػػػف خػػػبلؿ الدراسػػػة مػػػع القياديػػػات

كمػؼ كػاف أىميػا :أف القػوانيف والمػوائح التنظيميػة تُ فالدولة الوطنية فى مجاالت العمؿ القيادى ؛
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فػى العمػؿ القيػادى وتطمػب نفػس األداء واالنتاجيػة  موحػدة وظيفيػةعبػاء أو ميػاـ بالرجؿ والمػرأة 
غػالبيتيف أوضػحف كمػا  بيئة العمػؿ، داخؿ المعاممة واالحتراـ المتبادؿالمساواة فى توفر ليف و 

أف القػػػوانيف والتشػػػريعات باتػػػت تتػػػيح ليػػػف المشػػػاركة فػػػى وضػػػع الخطػػػط المسػػػتقبمية ، وذكػػػرت 
أثنػػاء الترقػػى موحػػدة  شػػروطتطبيػػؽ بعػػض حػػاالت الدراسػػة أف مػػف مؤشػػرات التمكػػيف القيػػادى 

لمرجػؿ والمػرأة داخػػؿ اليياكػؿ التنظيميػة عمػى المسػتوى القيػػادى ، وأف  تكافئػةالم واتاحػة الفػرص
 يخضػع ليػا الرجػؿ والمػرأةمسألة تقييـ العمؿ أصبحت مف خػبلؿ آليػات ذات معػايير واضػحة 

، كمػػا يحصػػؿ كبلىمػػا عمػػى نفػػس فػػرص لوضػػوح والشػػفافية المفاضػػمة بينيمػػا مػػف خبلالأثنػػاء 
 .  بيروقراطىالتدريب التى تؤىمو إلى الترقى ال

عمػى سػبيؿ المثػاؿ لممػرأة فػى دفػع عجمػة التنميػة  وقد تمثمػت مخرجػات العمػؿ القيػادى
ال الحصر استطاعت "سميحة محمػد السػعيد" رئيسػة الوحػدة المحميػة لقريػة دفشػو خػبلؿ ثبلثػة 

البػػدء فػػى مشػػروع الصػػرؼ الصػػحى بقريػػة زينػػزو التابعػػة :)أف تحقػػؽ اإلنجػػازات األتيػػة اشػػير
ية أعمػػػاؿ الػػػرى المطػػػور بقريػػػة الوسػػػطان -مػػـػ يكػػػف ىنػػػاؾ ثمػػػة صػػػرؼ صػػػحى دفشػػػو ف لقريػػػة

تنفيػػذ قػػرارات االزالػػة لممبػػانى المخالفػػة الواقعػػة عمػػى األراضػػى  -التابعػػة لقريػػة دفشػػو  )الجزيػػرة(
انجػػػاز ميمػػػة الشػػػئوف  -ت التعػػػدى وتنفيػػػذ مػػػا يمػػػـز بشػػػأنياالزراعيػػػة والمتابعػػػة الدائمػػػة لحػػػاال

تكافػؿ وكرامػة ( لؤلسػر المسػتحقة  ت اإلعالة االجتماعيػة )مشػروعاالجتماعية فى توزيع بطاقا
تفعيػػػػػؿ قػػػػػرار  -قػػػػػديـ ليػػػػـػ كافػػػػػة الخػػػػػدمات المطموبػػػػػة تسػػػػػييؿ ميمػػػػػة التعػػػػػداد السػػػػػكانى وت -

و زبػد التخصيص الصادر مف رئيس الػوزراء الخػاص بمدرسػة ابػو زيػد خميفػة الواقعػة بعزبػة ابػ
كػػذلؾ الصػػادر لمدرسػػة الربعمائػػة الواقعػػة تفعيػػؿ قػػرر التخصػػص -خميفػػة التابعػػة لقريػػة دفشػػو 

القيػاـ برفػػع المعوقػات التػى كانػػت موجػودة بعزبػة زينػػزو التابعػة لقريػػة  -فػى زمػاـ عػػزب دفشػو 
قيػراط مدرسػة ثػانوى  29دفشو إلقامة مشاريع مدارس عمى مساحة فداف وسبعة عشر قيراط )

الوقػػوؼ -ية بزينػػزو( ة لتوسػػيع الوحػػدة الصػػحوبػػاقى المسػػاح –قيػػراط مدرسػػة اعػػدادى  231-
الحمػوؿ السػريعة ألبناءنػا الطػبلب عمى جميع شكاوى المدارس الواقعة فى زماـ القرية وتحقيػؽ 

 (.تحقيؽ مسيرة األمف واالستقرار بالتعاوف مع الجيات األمنية -
يػػػػػا القػػػػػدرة والكفػػػػػاءة واألىػػػػػـ التميػػػػػز إنجازاتأثبتػػػػػت المػػػػػرأة المصػػػػػرية ب ومػػػػػف ثَػػػػػـ
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يتيا النوعيػػػة التػػػى تتسػػػـ بالمرونػػػة والتػػػوازف والضػػػبط والجماليػػػات مػػػف خػػػبلؿ خصوصػػػ
وفى ىذا السػياؽ .العمؿ القيادىفى والتقدـ  التنمية والسيطرة فى تكويف العبلقات لخدمة

أكػػػػدت مؤشػػػػرات الجيػػػػاز المركػػػػزي لمتعبئػػػػة العامػػػػة واإلحصػػػػاء تحسػػػػف مشػػػػاركة المػػػػرأة 
صػػػػادية وأعمنػػػػت المصػػػػرية بشػػػػكؿ فعػػػػاؿ فػػػػي المجػػػػاالت االجتماعيػػػػة والسياسػػػػية واالقت

المؤشػػػرات التػػػي أصػػػدرىا الجيػػػاز بمناسػػػبة االحتفػػػاؿ بػػػاليـو العػػػالمي لممػػػرأة أنيػػػا تعػػػيش 
عصػػػرًا يتػػػيح ليػػػا المزيػػػد مػػػف االنطػػػبلؽ فػػػي خدمػػػة مجتمعيػػػا ويكفػػػؿ ليػػػا حقػػػوؽ الػػػتعمـ 

ومػف أىػـ مؤشػرات الدراسػة  .تواجػدىا اإليجػابي فػي سػاحات العمػؿوالعمؿ ويحػث عمػى 
% 26،4اع نسبة مشاركة المرأة في وظائؼ اإلدارة العميا مف التي رصدىا الجياز ارتف

وارتفػػػػػػػاع عػػػػػػػدد المقيػػػػػػػدات  :311/ 3119%عػػػػػػػاـ 35،2 إلػػػػػػػى 3119/ 3118عػػػػػػػاـ 
% مػػػػػف إجمػػػػػالي المقيػػػػػديف  49،5.مميػػػػػوف مقيػػػػػدة بنسػػػػػبة 23،2بالجػػػػػداوؿ االنتخابيػػػػػة 

% مػػػػػف إجمػػػػػالي المقيػػػػػديف فػػػػػي 51% مميػػػػػوف مقيػػػػػدة بنسػػػػػبة 25،5إلػػػػػى  3116عػػػػػاـ
% عػػاـ 6،8كػػذلؾ ارتفعػػت نسػػبة تمثيػػؿ المػػرأة فػػي مجمػػس الشػػورى مػػف و  .3118عػػاـ

. وكذلؾ تمثيؿ المرأة في المجػاالت المحميػة أرتفػع مػف 3118% عاـ :،8 إلى 3113
الجيػػػػػاز ،دارةالتنظػػػػػيـ واإل) 3119% فػػػػػي دورة عػػػػػاـ 6 إلػػػػػى 3114% فػػػػػي دورة 2،9

نػػواب وصػػؿ عػػدد النائبػػات فػػى مجمػػس ال 3126وفػػى عػػاـ  .(26ص،3121: المركػػزي
بػػنص  المػػرأةلترتفػػع نسػػبة تمثيػػؿ  97 لىاجمػػإب نيفيػػتػػـ تعي 25منتخبػػة و 84المصػػرى 
 عمى نسبة تصؿ ليا المرأة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية %وىى أ27 إلىالقانوف 

فػى عػػاـ تفاقػًا مػػع دراسػة المركػز تؤكػد الدراسػػة الراىنػة أنػو اوفػى نفػس السػياؽ و 
 ةالمجػػػاالت كافػػػة فنجػػػدىا وزيػػػرة وسػػػفيرة ومحافظػػػتػػػـ تمثيػػػؿ المػػػرأة فػػػى  3127-3128
فمػػػـ تعػػػد الدولػػػة تقتصػػػر فػػػى ترشػػػيح  ،دارةإ ةوحػػػدة محميػػػة ومػػػدير  ةمدينػػػة ورئيسػػػ ةورئيسػػػ

ا ا واقتصػػاديً ا واجتماعًيػػومػف ثػػـ تػػـ تمكػػيف المػرأة سياسػػيً .المناصػب القياديػػة عمػػى الػػذكور
القائمػة عمػى مبػدأ ،مرأةمف خبلؿ تطبيؽ القػوانيف الخاصػة بفكػرة المسػاواة بػيف الرجػؿ وال

كما تـ استبعاد صور التمييػز بػيف الرجػؿ  .حجب لصالح الذكوراالختيار والتى كانت تُ 
  .حٍد ما إلى والمرأة مف خبلؿ التنشئة والتعميـ
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كمما تعاظمت قدرة  ،القياديةت نسبة تمثيؿ المرأة فى المناصب فكمما زاد
أجؿ المصمحة العامة، ولذا فإف  أعضاء المجتمع عمى تجاوز العقبات، والتكافؿ مف

ا جوىريا لمحكـ الصالح، أو عمى األقؿ فإف كثافة مثؿ ذلؾ التعاوف والتكافؿ يعد مكونً 
 Posner: 1996 .في مجتمع ما ليا نتائج عميقة عمى نوعية الحياة فيو المشاركة
,P.30)،Making.) "إختبلؼ جذري بيف المرأة و  عدـ وجودكما أوضح "مارشاؿ
خاصية  يعكس . إال أف أسموب المرأة(Marshall: 1984,P.5 )ي القيادة الرجؿ ف

الواقع أف المرأة والرجؿ و .التشجيع والتحفيز والمساندة بطريقة أوضح مف أسموب الرجؿ
فالمرأة ليا نفس قدرات الرجؿ وتستطيع أف  ،وجياف لعممة واحدة وىو الوجود اإلنساني
ىميا ليا األدوار الحيوية المطموبة منيا فقد تقوـ بكافة األعماؿ واألنشطة التي تؤ 

وتمثؿ ثقبًل كبيرًا لو أىميتو  أصبحت المرأة بصفة عامة مكونًا أساسيًا في عممية التنمية
التي يجب أال يغفميا صانعوا القرار وواضعوا السياسات لتحقيؽ التنمية الشاممة وتبرز 

لنامية حوؿ دور المرأة في درجات التبايف بيف المجتمعات المتقدمة والمجتمعات ا
التنمية نتيجة إلختبلؼ مستوى الوعي الثقافي بأىمية ىذا الدور وتذليؿ ما يواجيو مف 
تاحة فرص العمؿ والتدريب لممشاركة اإليجابية لممرأة في جميع مجاالت  عقبات وا 
التنمية الشاممة، ومدى تحقيؽ المساواة والفرص المتكافئة لمرجؿ والمرأة عمى 

يؤدي ازدياد سيطرة النساء عمى و . (3127الجياز المركزى لمتنظيـ واالحصاء:)السواء
بما يعنيو ذلؾ  ،المزيد مف اإلستثمار في رأس الماؿ البشري واالجتماعى إلىالموارد 

 (9-7ص ص،3123و.)تقرير التنمية فى العالـ:مف آثار ديناميكية إيجابية عمى النم
  .ومنو عمى التنمية المستدامة

ف ارتفاع نسبة تمثيؿ المرأة لممناصب القيادية وانطبلؽ فإلما سبؽ  ووفقاً 
فى التنمية  3141لتمكيف المرأة انطبلقًا مف روؤية  3128اإلستراتيجية الوطنية 

المستدامة وتمكيف المرأة فى أدوار ألوؿ مرة بتاريخ الدولة الوطنية ليو مؤشر مصرى 
تيا باإلستمرار وتمسكيا بالبقاء فى ميداف عمى قدرة المرأة فى دفع عجمة التنمية وجدار 

 .العمؿ القيادى بجانب الرجؿ
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نشر ثقافة  فى -ولو محدودة  –بنسبة عبلـ ساعدت ف وسائؿ اإلأوال شؾ 
ىنية عف تغيير الصورة الذيـ ذلؾ فى أسعمؿ المرأة وتقمدىا تمؾ المناصب القيادية ف

ف تثبت نجاحات أت المرأة المجتمع.ومف ثـَ استطاعدوار الخاصة بالمرأة فى األ
متعددة فى العمؿ القيادى حيث خرجت عمى الموروثات االجتماعية فى حصر دورىا 

ف كاف المنشود ىو أكثر .ساىمت فى استدارة عجمة التنميةحتى  داخؿ األسرة فقط. وا 
مف ذلؾ مف خبلؿ القضاء عمى ماتبقى مف صعوبات تعوؽ مشاركة المرأة فى العمؿ 

 المجتمعات ذات الطابع الريفى.  القيادى سيما فى

  مشكمة األسقف الزجاجية فى العمل القيادى لممرأة عمي ليات التنمبآ سابعًا:

تطويرأ مف قبؿ الدولة فى العمؿ القيادى المرأة مشاركة يتطمب مجاؿ 
المشاركة فى صنع القرارات ؛ لتمثؿ أوسع ى بمعنوالمجتمع فى المفيوـ والثقافة 

فتشكؿ  ،السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية انب الحياةالمتعمقة بكافة جو 
المقومات التى مجموعة مف فى ضوء .بشكؿ أكبرالحاضر وتؤثر فى المستقبؿ 

 مشاركةمف قبؿ متخذى القرار والمسئوليف :لتصبح يقترحيا البحث ويآمؿ فى تطبيقيا 
 -:وىى كالتالى عماؿ القيادية األفى أكثر فاعمية  المرأة
  انشاء مرصد نسائى لرصد انجازات المرأة القيادية وتطوير وتأىيؿ النساء لمعمؿ القيادى 
 و تساعد فى  ،طرح برامج توعوية لنشر قيمة وأىمية العمؿ القيادى لممرأة

مف قبيؿ الرفض  لمحافظة البحيرةمجابية األفكار السمبية فى الثقافات الفرعية 
 ة القيادى.المجتمعى والصد الذكورى لعمؿ المرأ

  ًضرورة توعيتيف بو ،وسياسيًا بالمحافظة  تكويف قاعدة نسائية مثقفة قانونيا
فى العمؿ القيادى وجدوى ىذه المشاركة ومعرفة الحقوؽ والواجبات  فمشاركتي

بقضايا  فلرفع مستوى المعرفة لديي؛ عقد دورات تدريبية و .وفقًا لمقوانيف المصرية
مف خبلؿ ية لتحقيؽ انجاز وكفاءة فى العمؿ التنظيم فوتحسيف قدراتي ،المرأة

وتساعد فى ترشيحيف  .اليـر تدرج أعمى إلى فالبيروقراطية التى تؤىمي
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 .لممناصب واألدوار القيادية
  تغيير الصورة الزىنية تجاه عمؿ المرأة القيادى فى المناطؽ الريفية مف خبلؿ دور

وتقديـ  ،لتواصؿ االجتماعىومواقع اوسائؿ اإلعبلـ والدراما والسينما والبرامج 
وأىمية ،إنجازاتيا التنموية وابراز والحاضر فى الماضىالقيادية اليادفة النماذج 

 .3141مشاركتيا فى المستقبؿ مف قبيؿ استراتيجية تمكيف المرأة 
  بوصفيا  ،العامةة فى مجاالت القيادالدولة لممرأة فى العمؿ القيادى زيادة دعـ

 .تخاذ القرار كشريؾ فعمى وفعاؿاالديمقراطية فى ة ال يتجزأ مف عممي اً جزء

  از العناصر بر ا  قابات المينية لممرأة القيادية و النو األحزاب السياسية دعـ زيادة
 .الناجحة

  لنقابات لتنظيـ دور المرأة فى قمة ىـر ا قانونية وتعديبلتسف تشريعات جديدة
مف خبلؿ ديًا اقتصا مكينياوتنسائى فى مجالس النقابات التمثيؿ بزيادة الالمينية 

 رفع مستوى معيشتيا.ل ،برامج اإلصبلح االقتصادى لممرأة
 

 : بحث: نتائج الثامناً 

 :النتائج  ( أ

ساسية أظة البحيرة يشكؿ ركيزة تمثيؿ المرأة فى العمؿ القيادى بمحاف صبحأ (2
نجد ف ،فى العمؿ القيادى إنجازاتثبتتو المرأة مف أالختيار القيادات وذلؾ لما 

 ةوزارة ومدير  ةوكيمو  ةونائب المحافظ ةنصب المحافظمرأة ممثمة فى الم
كذلؾ فى رأس العمؿ الجامعى و مركز ومدينة  ةوحدة محمية ورئيس ةورئيس

واإلدارة والتخطيط وغير ذلؾ مف  عضوية البرلمافالنقابات المينية و و 
 .القياديةواألدوار المناصب 

 نسبيًا مف خريجاتعمى أية الكميات التطبيقخريجات جاء االعتماد عمى  (3
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وىو ما يوحى بأف المرأة  ،السيما خريجى كمية اليندسة ،الكميات النظرية
التدرج الوظيفى البيروقراطى لما حققتو المواقع القيادية مف خبلؿ  إلىوصمت 
 .فاعميةً التى تتطمب قدرة وكفاءة و  نجازاتباإلفى العمؿ الميدانى  مف نجاح

وىو ما يؤكد مركز فى كمية اليندسة  ةوؿ رئيسأو  ةوؿ محافظة لمبحير أتخرجت  (4
 –مكاف العمؿ نوعية التعميـ و بيف طبيعة العمؿ القيادى و عضوية وجود عبلقة 

 .التى تتطمب قدرة ميدانية وتطبيقية -محافظة البحيرة 

دارة العميا مرأة فى العمؿ القيادى بوظائؼ اإلاتجاه الدولة لتمثيؿ ال زيادة (5
لما حققتو مف لؤلعداد القيادية لممرأة  تطور وفقاً بالقطاع الحكومى ي

بنسبة فى المراكز القيادية  تحتفظ المرأة فى محافظة البحيرةكما .إنجازات
 .ةمحافظالفى منصب بالدولة ممثمة 

ٌيعد التدرج الوظيفى البيروقراطى أحد معايير الوصوؿ لمعمؿ القيادى النسوى  (6
عيار ميـ بجابنو يتمثؿ فى الكفاءة ؛غير أنو ليس المعيار الوحيد، فيوجد م

  .السيما فى المناصب الترشيحيةوالتعميـ والفاعمية 

تواجو المرأة القيادية فى المجتمعات الريفية تحديات أكثر صعوبة منيا فى  (7
تمثؿ التى الثقافات الفرعية توجد معوقات أبرزىا حيث  المجتمعات الحضرية.

متمثبًل فى )خوؼ األب جو صدًا ذكوريا ً عائقًا أماـ عمؿ المرأة ، فبلزالت توا
ًا عمى قيمة مما يؤثر سمبعدـ تعاوف المرؤسيف الذكور(  –غيرة الزوج  –

 ألعماؿ القيادية. وفاعمية التبادؿ االجتماعى عمى مستوى ا
 

 :التوصيات ب(
زيادة اعتماد الدولة فى العمؿ القيادى عمى المحافظات التى تتسـ بالطابع  .2

 .عف الريؼىؿ الحضر أتميز قافة ريفى لتغيير ثال
تفعيؿ المناىج الدراسية التى تدعـ مشاركة المرأة فى صناعة المستقبؿ مف  .3
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تكثيؼ البرامج التثقيفية والتوعوية بأىمية و  ،خبلؿ تمثيميا فى العمؿ القيادى
 ا.جتماعيً قتصاديًا واا واسياسيً العمؿ القيادي فى مشاركة المرأة 

مف تتض ،ةنسائيأس الماؿ االجتماعى مف القوى العف ر توفير قاعدة بيانات  .4
ـ السيما العاممة فى مجاالت التنمية وتض ،مرأةكافة الخصائص المتعمقة بال
وىذا سوؼ تتبناه  ...الخوالقدرات العمميةمكانات الحالة التعميمية والمينية واإل

 الباحثة فى دراسة الحقو.
افة المجاالت التنموية بما تبنى استراتيجية قومية حوؿ تمكيف المرأة فى ك .5

رفع درجة الوعى القانونى لمنساء والسيما و .يمكنيا مف المنافسة فى سوؽ العمؿ
بية العنؼ اجمو  ،التى تدعو إلى تمكيف المرأة تشريعاتالالحقوقى وتوعيتيف ب

 .والتحرش الجنسى
ضمف استراتيجيات البحث والتطوير الرصيف البحث العممى األخذ بمخرجات  .6

 قضايا المرأة وحقوقيا وآليات تمكينيا.لبحثية المشروعات ال دعـو 
وتطوير وحمايتيا، العنؼ ضد المرأة  ةمواجيالخاصة ب تشريعاتال تفعيؿ .7

  .فع نسبة تمثيميا فى العمؿ السيما القيادىبر القوانيف المتعمقة بعض 
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