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ر�سالـــة اإىل القارئ

من  اإقرارها  مت  التى  خلطته  وتنفيًذا  للمراأة،  القومى  املجل�س  من  ا  حر�شً

وتنمية  امل�شرية  باملراأة  للنهو�س   2012 مار�س   16 فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومبا  الدميقراطية،  للقيم  تعزيًزا  و�شيا�شًيا  واجتماعًيا  اقت�شادًيا  قدراتها 

الأجهزة  مع  التعاون  خالل  من  تواجهها  التى  امل�شكالت  حل  من  ميّكنها 

التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�شر املختلفة.

وتفعياًل لذلك نظم املجل�س برناجًما تدريبًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012 

من خالل 27 دورة تدريبية وور�شة عمل، ا�شتفادت منها �أكرث من 2698 �شيدة 

وفتاة، مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املراأة فى املجتمع وبحقوقها 

الريفيات  والرائدات  املهنية  النقابات  من  متدربون  فيها  �شارك  وواجباتها، 

والأحزاب ال�شيا�شية املختلفة واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

وتعظيًما للفائدة املرجوة من هذه الدورات، مت اختيار نخبة متميزة من 

التدريبي،  الربنامج  هذا  لإثراء  خمتلفة،  تخ�ش�شات  فى  اجلامعات  اأ�شاتذة 

املجل�س  -قرر  الربنامج  هذا  تناولها  التى  املو�شوعات  ولأهمية   - َثمَّ  ومن 

ال�شتفادة  ول�شمان  العلمية،  املادة  على  حفاًظا  كتيبات  �شل�شلة  فى  اإ�شدارها 

منها، وكذلك ال�شتعانة بها فى تعظيم اإمكانات املراأة فى املرحلة احلالية من 

تاريخ الوطن ... وتت�شمن هذه ال�شل�شلة املو�شوعات التالية:
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مفهوم امل�شاركة ال�شيا�شية وتطبيقه على املراأة امل�شرية. 1 -

املجتمع املدنى وامل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة. 2 -

املفاهيم ال�شيا�شية الكربى. 3 -

املراأة والنظم النتخابية. 4 -

. احلملة النتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”- 5

التعريف بالنظام النتخابى و التوا�شل مع اجلمهور. 6 -

الإدارة املحلية فى م�شر. 7 -

فن ومهارات القيادة.- 8

               ال�سفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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ما هى طبيعة القيادة ؟ وما هو الفرق بني القائد واملدير ؟

:)The Nature of Leadership( طبيعة القيادة

•من ناحية فاإن القيادة متثل احلب: اإنها �شيء يعتقد معظم النا�س اأنهم يعرفونه،  	
ولكنهم فى الغالب ال ي�شتطيعون و�شفه. وبِناًء على ذلك فما هى القيادة وما هو 

الفرق بني املدير والقائد؟

•تف�شري القائد احلقيقى للجماعة، هو الذى ي�شّرف االأمور ولي�س الذى يحمل  	
اللقب الرنان وال�شلطة الظاهرة؛ حيث اإنه فى كثري من االأحيان ال ي�شيطر من 

القيادة  مفهوم  ا�شتنتاج  ميكن  هنا  ومن  االأمور،  جمريات  على  ال�شلطة  ميلك 

على اأنها عبارة عن اإجراءات يوؤثر مبقت�شاها �شخ�س على باقى اأع�شاء اجلماعة 

لتحقيق اأهداف حمددة.

ما هو التف�شري العلمى والعملى للقيادة ؟

:)Leadership - A Working Definition( القيادة - تعريف عملى

تخيل اأنك قبلت وظيفًة جديدًة، وعملت مع جمموعة عمل جديدة. كيف تتعرف على 

قائد تلك املجموعة؟ اإحدى الطرق بالطبع هى التعرف على الو�شف والدور الر�شمى 

امل�شروع  اأو  للق�شم  رئي�ًشا  تعيينه  الذى مت  ال�شخ�س  فاإن  وباخت�شار:  املجموعة،  الأفراد 

يعترب هو القائد. 

تخيل اأنك قد الحظت خالل عدد من االجتماعات، اأن هذا ال�شخ�س لي�س له تاأثرًيا 

كبرًيا. فربغم اأنه يحمل ال�شلطة الر�شمية، اإال اأن امل�شيطر على هذه االجتماعات �شخ�س 

اآخر يبدو عليه اأنه اأحد مروؤو�شيه، فما الذى ميكن اأن ت�شتخل�شه حول القيادة االآن. رمبا 

تكون قد فهمت اأن القائد احلقيقى للمجموعة هو ال�شخ�س الذى ي�شّرف االأمور، ولي�س 

ذلك الذى يحمل اللقب الرنان وال�شلطة الظاهرة. 
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هو  الر�شمية  ال�شلطة  يحمل  من  اأن  ذلك  فرق،  يوجد  فال  احلاالت  من  كثرٍي  وفى 

الذى يدير املجموعة اأو املنظمة. وفى بع�س االأحيان ال ي�شيطر من ميلك ال�شلطة على 

احلقيقية  ال�شلطة  ميلك  من  على  التعرف  املمكن  من  ي�شبح  وهنا  االأمور،  جمريات 

فى الوحدة اأو املنظمة، الذى يعترب القائد الفعلي. وت�شري هذه احلقائق اإىل التعريف 

العملى االآتى اإىل القيادة، وهو التعريف املقبول من كثري من اخلرباء فى هذا املجال 

وهو »اأن القيادة عبارة عن: اإجراءات يوؤثر مبقت�شاها �شخ�س على باقى اأع�شاء اجلماعة 

لتحقيق اأهداف حمددة لهم«. وميكن الرجوع اإىل ال�شكل التاىل للح�شول على تلخي�س 

الإجراءات القيادة. 

قهرية  غري  اأ�شاليب  با�شتخدام  تابعيه،  على  القائد  فيها  يوؤثر  اإجراءات  عن  عبارة 

لتحقيق اأهداف اجلماعة.

ل تقوم القيادة على القهر: 

وفًقا لهذا التعريف، فاإن القيادة تقوم اأ�شا�ًشا على التاأثري على االآخرين ، مبعنى اأن 

القائد ُيغري اجتاه اأو �شلوك تابعيه. وقد ذكرنا فى الف�شل احلادى ع�شر: اأن هناك عدد 

من االأ�شاليب التى ت�شتخدم لذلك الغر�س، وترتاوح هذه االأ�شاليب بني القهر؛ حيث ال 

ميلك التابع اأى خيار بل اأداء املطلوب منه، وبني االأ�شاليب التى ال يوجد فيها اأى نوع من 

القهر؛ حيث ميلك التابع حق القبول والرف�س - وب�شفة عامة - فاإن القيادة تعني: عدم 

اأ�شاليب القهر. وهذا ما مييز بني القائد واملدير؛ حيث يعتمد املديرون  االعتماد على 

على ا�شتخدام القوة اأو التهديد با�شتخدامها، اأما القادة فاإنهم ال يفعلون ذلك. 



   9  

وقد ذكر )ماوت�شى توجن(: اأن القوة تنبع من برميل البارود. وقد يكون ذلك حقيقًة 

القيادة  فاإن  االأقل  فعلى  القادة،  لقوة  بالن�شبة  لي�س  ولكن  الديكتاتور،  لقوة  بالن�شبة 

تقوم على ال�شعور االإيجابى بني القادة وتابعيهم. وبكلماٍت اأخرى: فاإن التابعني يقبلون 

توجيهات القادة نظًرا الأنهم يحبونهم، ويحرتمونهم ويعجبون بهم ال ب�شبب الوظيفة 

الر�شمية التى يتقلدونها. 

ق�شايا اأخالقية: 

توجد القيادة حيث ال يكون هناك ق�شر، ولكن فى الواقع فاإن القادة قد ي�شتخدمون 

و�شائل الق�شر وهذا يعترب �شوء ا�شتخدام للقيادة، وال يعترب هذا االأ�شلوب اأف�شل الطرق 

لقيادة االآخرين. 

هل تاأثري القيادة مرتبط بالأهداف التى ت�شعى لتحقيقها اجلماعة ؟

تاأثري القيادة موجه بالأهداف:

ت�شعى  التى  باالأهداف  مرتبط  القيادة  تاأثري  اأن  على  هناك  املذكور  التعريف  يوؤكد 

اأخرى:  وبلغٍة  املنظمة.  اأو  اجلماعة  اأهداف  لتحقيق  ال�شعى  مبعنى:  اجلماعة،  اإليها 

فاإن القادة يركزون على التاأثري فى اأفعال واجتاهات تابعيهم، التى لها �شلة باالأهداف 

املطلوب حتقيقها. وهم اأقل اهتماًما بالتاأثري على االأن�شطة واالجتاهات التى ال �شلة لها 

بتلك االأهداف. 

تتطلب القيادة تابعني: 

نظًرا الأن القيادة تقوم على التاأثري، فاإن تعريفنا للقيادة يوؤكد اأن تاأثري القيادة ي�شري 

ا بتابعيهم  فى اجتاهني : فالقادة يوؤثرون على تابعيهم بعدة طرق، ولكنهم يتاأثرون اأي�شً

)وفوق كل ذلك فال يوجد قائد بدون تابعني(. 
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ما الفرق بني القادة واملديرين ؟

واملدير  القائد  لفظا  ي�شتخدم  النظرية:  الناحيِة  من  االأقل  – على  جوهرى  فرٌق 

اأننا نتفهم االإغراءات التى تقود  كل يوم فى احلياة اليومية مبعنى واحد. ونحن رغم 

اإىل ذلك، فاإننا نرى اأن اللفظني خمتلفان والبد من التفرقة بينهما. وباخت�شار: فاإن 

وتكوين  للمنظمة،  الرئي�شى  العمل  اأو  الهدف  تنمية  هي:  للقائد  االأ�شا�شية  الوظيفة 

االأ�شا�شية للمدير هى  الوظيفة  فاإن  اإىل ذلك، وباملقارنة بذلك  املو�شلة  اال�شرتاتيجية 

تنفيذ ذلك. 

فالوظيفة االأ�شا�شية للمدير هى و�شع الروؤية اال�شرتاتيجية للقائد مو�شع التنفيذ، 

التعامل مع الظروف  امل�شاعدة على ذلك. فبينما تعمل االإدارة على  با�شتخدام االأدوات 

اخلطط  ي�شعون  املديرين  فاإن  وبالتحديد  التغيري،  مع  تتعامل  القيادة  فاإن  املعقدة، 

اال�شرتاتيجية  روؤيتهم  عن  االجتاهات  بتنمية  القادة  يقوم  بينما  نتائجها،  ويقيمون 

تابعيهم  اعتقاد  على  يح�شلون  الذين  هم  املوؤثرين  القادة  فاإن  ذلك  وعلى  للم�شتقبل، 

ب�شحة روؤيتهم اال�شرتاتيجية. واأن ي�شريوا وفًقا لها. 

ومن ال�شهل فهم الفرق بني املدير والقائد، ولكن التمييز بني تنمية الهدف والعمل 

على حتقيقه يكتنفه بع�س الغمو�س فى الواقع العملى )انظر ال�شكل 2-12(. 
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عن  م�شئولون  املديرون  بينما  املنظمة  ر�شالة  تنمية  االأ�شا�شية هى  القادة  م�شئولية 

حتقيق تلك الر�شالة با�شتخدام االآخرين، اأما االأن�شطة املوجودة بني هاتني امل�شئوليتني 

اأو  القادة  بها  يقوم  فقد  العاملني،  بني  االلتزام  وحتقيق  اال�شرتاتيجية  تكوين  مثل 

املديرون، ويوؤدى هذا اإىل �شعوبة التفرقة بينهما فى احلياة العملية. 

ويرجع ذلك اإىل اأن القادة - مثل كبار رجال االإدارة العليا بال�شركات - يقومون كثرًيا 

اإىل  بتنمية روؤية ال�شركة اال�شرتاتيجية، وو�شع اال�شرتاتيجية التى �شت�شتخدم لنقلها 

الواقع، باالإ�شافة اإىل زيادة التزام العاملني بكل من الروؤية واخلطة اال�شرتاتيجيتني. 

طريق  عن  املنظمة  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  عن  م�شئولون  املديرين  فاإن  بالقادة  وباملقارنة 

تكوين  فى  بامل�شاعدة  يقوموا  ما  كثرًيا  املديرين  فاإن  نف�شه  الوقت  وفى  االآخرين. 

اال�شرتاتيجية، وزيادة التزام العاملني وجهودهم املوجهة نحو تنفيذ اخلطة. 

احلياة  فى  املزدوجة  االأدوار  من  عدًدا  يلعبون  والقادة  املديرين  اأن  واخلال�شة: 

العملية، مما يجعل التمييز بينهما اأمًرا �شعًبا، كذلك فاإن بع�س املديرين يعتربون قادة، 

اأما البع�س االآخر فال. وباملثل فاإن بع�س القادة يقومون بكثري من اأدوار املديرين، اأما 

البع�س االآخر فال يفعل ذلك، ومن ثم فربغم اأن هذه الفروق لي�شت وا�شحة – دائًما -  

ف�شنميز من خالل هذا الف�شل بني املق�شود بكلمتي: )القائد، واملدير( ولن ن�شتعملهما 

مبعنى واحد.

ما هى خ�شائ�س و�شفات القيادة الناجحة ؟ 

مدخل اخل�شائ�س وال�شفات فى فهم القيادة – ملكية اخل�شائ�س ال�شحيحة: 

قيادة  اأعباء  حتملوا  قد  اأنهم  يتخيلون  اإنهم  قادة،  يكونوا  باأن  النا�س  معظم  يحلم 

اإحدى املجموعات الكربى، واأن النا�س يقابلونهم باإعجاب واحرتام كبريين، ورغم فوائد 

هذه التخيالت فاإن ن�شبة حمددة من النا�س هم الذين يكونون قادة، وباالإ�شافة اإىل ذلك 
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فاإن ن�شبة حمدودة من هوؤالء القادة هم الذين ي�شبحون قادة موؤثرين عند قيامهم بهذا 

الدور. 

ويرفع هذا الو�شع �شوؤااًل �شعًبا وهو: ما الذى مييز القادة املوؤثرين عن باقى النا�س؟ 

وبلغٍة اأخرى: ملاذا ي�شبح بع�س النا�س قادة فّعالني بينما ال ي�شبح االآخرون كذلك؟ واأحد 

املداخل الإجابة هذا ال�شوؤال هو مدخل ال�شفات واخل�شائ�س التى يتحلى بها القادة، وقد 

النا�س  اأن  يوؤكد  املدخل  فاإن هذا  وباخت�شار  الدرا�شات،  بالعديد من  املدخل  حظى هذا 

املدخل  هذا  ويعرف  املجاالت،  بع�س  فى  االآخرين  عن  يختلفون  الأنهم  قادة  ي�شبحون 

مبدخل ال�شفات واخل�شائ�س. 

:)The Great Person Theory( نظرية الرجل النبيل

هل ُولد بع�س النا�س ليتولوا زمام القيادة؟ تقرتح االإجابة التى تعتمد على الفطرة 

والبديهة اأن بع�س النا�س ُولدوا للقيادة، فالقادة العظام فى املا�شى مثل االإ�شكندر االأكرب، 

العاديني فى عدد من  النا�س  لينكولن يختلفون عن  واإبراهام  االأوىل،  اإليزابيث  وامللكة 

اخل�شائ�س، كما اأن القادة املعا�شرين اأمثال )كولن باول، ورونالد ريجان، وجون جلن  

John Glenn( يتمتعون بال�شيء نف�شه، وب�شرف النظر عن راأيك النهائى فى هوؤالء 

فاإنك �شتوافق على اأنهم يتمتعون مب�شتوى عاٍل من الطموح وبروؤية وا�شحة ودقيقة ملا 

يريدون اأن يعملوه، واإىل مدى اأقل فاإن القادة الذين يتمتعون بدرجة اأقل من ال�شهرة 

ا عن تابعيهم.  يختلفون اأي�شً

ق�شية عاملية: 

نظًرا الأننا اعتدنا اأن نكون على دراية بقادة من ثقافتنا نف�شها، فاإننا نفكر فيهم اإذا 

�ُشئلنا عن القادة العظام. ولكن الواقع اأن القادة العظام موجودون فى الثقافات االأخرى 

ا. ومن اأمثلتهم: )مارجريت تات�شر( رئي�شة وزراء بريطانيا االأ�شبق، وكذلك )البابا  اأي�شً
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جون بول�س الثاين( هل باإمكانك اأن تذكر عدًدا اآخر من هوؤالء القادة؟

يتمتعون  الريا�شية،  االألعاب  فى  وامل�شهورين  ال�شيا�شيني،  وبع�س  املديرين  فكبار 

ب�شذى )خ�شائ�س( مييزهم عن غريهم. وقد عرّب اأ�شحاب النظريات املعا�شرة عن هذه 

الفكرة كما يلي: 

اإنه من الوا�شح اأن القادة لي�شوا م�شابهني لباقى النا�س، ولي�س من الواجب اأن ميتاز 

القادة عن باقى النا�س بالذكاء املفرط، واملعارف املماثلة ملعارف االأنبياء؛ حتى ينجحوا، 

تظهر  ال  اخل�شائ�س  هذه  اأن  كما  املنا�شبة،  اخل�شائ�س  امتالك  اإىل  بحاجة  ولكنهم 

�شاحبها  يتحمل  فيها،  راحة  ال  �شعبة  وظيفة  والقيادة  القادة.  جميع  لدى  بالت�شاوى 

�شغوًطا عظيمًة وم�شئوليًة ثقيلًة. اإنه من االإ�شاءة الكبرية اأن نعترب اأن القادة اأ�شخا�س 

جمال  وفى  املنا�شبني...  والظروف  الوقت  فى  املنا�شبة  الوظيفة  لهم  تيحت 
ُ
اأ عاديون، 

القيادة وغريه من املجاالت، فاإن ال�شخ�س مهم. 

وُيعرف هذا املدخل فى درا�شة القيادة بنظرية: الرجل النبيل. وطبًقا لهذا املدخل 

فاإن القادة العظام يتمتعون بعدد من اخل�شائ�س التى جتعلهم خمتلفني عن باقى النا�س، 

وتقرر هذه النظرية اأن تلك اخل�شائ�س ال تتغري مب�شى الوقت وال مع تغري اجلماعات، 

وعلى ذلك فاإن هذه النظرية تقرر اأن القادة العظام يتقا�شمون تلك اخل�شائ�س، ب�شرف 

النظر عن متى واأين عا�شوا وب�شرف النظر عن الدور التاريخى الذى اأدوه. 

ما هى خ�شائ�س القادة العظام؟ 

ما خ�شائ�س القادة العظام؟ اأو بلغٍة اأخرى ما هى اخل�شائ�س الرئي�شية للتفرقة بني 

القادة العظام والنا�س العاديني؟ ذكر الباحثون عدًدا من اخل�شائ�س منها:-

حوافز القيادة- الرغبة فى القيادة: 

تعنى حوافز القيادة: الرغبة فى التاأثري على االآخرين، اأو الرغبة فى القيادة. وقد 
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ياأخذ هذا اأحد �شكلني، االأول: اأنه قد يدفع القائد اإىل البحث عن القوة بهدف احل�شول 

عليها، فالقادة الذين ُيظِهرون الرغبة فى تركيز القوة فى اأيديهم يتمنوا ال�شيطرة على 

العك�س من  ال�شديد مبكانتهم، وعلى  باهتمامهم  االآخرين، وتظهر رغبتهم هذه غالًبا 

ذلك فقد تدفع الرغبة فى القيادة هوؤالء القادة اإىل احل�شول على القوة كو�شيلة لتحقيق 

اأهداف ي�شاركهم االآخرون فى رغبة احل�شول عليها. ويعمل القادة الذين يظهرون هذا 

النوع من احلوافز التى يطلق عليها حوافز احل�شول على قوى اجتماعية، على تكوين 

اأنهم يعملون عادًة مع التابعني وال  �شبكة من العالقات والتحالفات مع االآخرين، كما 

يحاولون ال�شيطرة عليهم، ول�شنا بحاجة اإىل تو�شيح اأن هذا النوع من حوافز القيادة 

اأكرث تنا�شًبا مع ظروف املنظمات. 

 :)Special Abilities( قدرات خا�شة

ال  فقد  ذلك  ومع  قدراٍت خا�شٍة،  تاأثرًيا ميلكون  االأكرث  القادة  فاإن  كما هو متوقع 

تكون تلك القدرات هى تلك التى توقعتها. فّكر على �شبيل املثال فى القدرات املعرفية. 

ينبغى اأن ال يكون من الغريب اأن يتمتع هوؤالء القادة بالقدرة على دمج وحتليل وتف�شري 

قدر كبري من املعلومات، ومع ذلك فالذكاء املفرط لي�س �شرورًيا. وقد تكون هذه ال�شفة 

اأن اأف�شل القادة  ) الذكاء املفرط( م�شرة فى بع�س احلاالت، وعلى ذلك فبالرغم من 

يكونون عادًة اأذكياء، فاإنهم عادًة ال يكونون عباقرة. 

اإدراك  بها:  واملق�شود  املرونة.  وهي:  املوؤثرين  بالقادة  خا�شة  اأخرى  �شجية  وهناك 

القادة لالإجراءات املنا�شبة ثم اتخاذ هذه االإجراءات فوًرا. وقد اأكدت البحوث اأن اأكرث 

القادة تاأثرًيا ال مييلون اإىل اإتباع الطريقة نف�شها فى جميع االأوقات، ولكنهم انتقائيون 

متطلبات  اأو  تابعيهم،  واحتياجات  القيادة  اأمناط  بني  التوافق  حتقيق  على  يعملون 

الظروف التى يواجهونها. 
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كيف يكون �شلوك القادة؟

اأن هناك خ�شائ�س معينة متيز  فكرة مقبولة، وهى  يركز مدخل اخل�شائ�س على 

املداخل  النا�س. وباخت�شار: فاإنها تركز على من يقود. ومن  املوؤثرين عن باقى  القادة 

ا ب�شلوكهم. وبلغٍة اأخرى: فاإن  املعقولة املقبولة ظاهرًيا اأن نعترب اأن القادة مميزون اأي�شً

– اأى عن  القادة  �شلوك  اإىل  االنتباه  اخل�شائ�س عن طريق  ندعم مدخل  اأن  باإمكاننا 

طريق فح�س ما يقوم به القادة. 

القادة فكرة مقبولة؛ الأنه يقدم لنا وجهة نظر متفائلة عن  �شلوك  ويعترب مدخل 

اإجراءات القيادة. ويقوم ذلك على اأنه رغم اأننا ال نتمتع جميًعا بخ�شائ�س القيادة منذ 

مولدنا، فاإننا جميًعا جنتهد الأداء العمل ال�شحيح، مبعنى عمل املطلوب لن�شبح قادة، 

وال�شوؤال العام الذى يقوم عليه مدخل �شلوك القادة ب�شيط وا�شح وهو: ما الذى يفعله 

لهذا  اجليدة  االإجابات  من  عدًدا  هناك  اأن  هنا  و�شنو�شح  موؤثرين؟  لي�شبحوا  القادة 

ال�شوؤال. 

�شلوك القائد امل�شارك والقائد امل�شتبد: عندما ن�شف �شلوك القادة، فاإن اأحد املتغريات 

مواجهة  فى  تابعوه  بها  يتمتع  التى  احلرية  مقدار  هو  عليها،  نتعرف  التى  االأ�شا�شية 

قراراته، وهناك طريقتان لو�شف �شلوك القادة فى هذا املجال، هما: 

منوذج اخلط املت�شل بني ال�شلطة والتفوي�س: 

فّكر فى روؤ�شائك الذين عملت معهم خالل حياتك الوظيفية، هل تتذكر اأن اأحدهم 

كان يتخذ كل القرارات، ويخربكم بدقة مبا يجب عمله، ويريد بب�شاطة اأن يكون هو كل 

�شيء، مثل هذا القائد ي�شمى: قائد م�شتبد )Autocrtic(. وعلى العك�س منه فرمبا 

بعمله،  املت�شلة  القرارات  باتخاذ  مروؤو�س  لكل  ي�شمح  كان  الذى  الروؤ�شاء  اأحد  تتذكر 

ويطلق على هذا ال�شخ�س اأنه قائد يعتمد على التفوي�س. 
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ورمبا تعرف قادة يقع �شلوكهم بني هذين النمطني املتطرفني، مبعنى: اأن بع�شهم قد 

يناق�س معك امل�شكلة التى يواجهها، واأن البع�س االآخر قد يطلب مقرتحاتك بخ�شو�س 

حل امل�شكلة، وبع�شهم قد ي�شمح لك باأداء واجباتك املختلفة بالطريقة التى تراها. وقد 

اأدق فاإنهم قد  القيادة بامل�شاركة. وبتعبري  باأنهم يتبعون منط  القادة  يطلق على هوؤالء 

ي�شت�شريونك اأو قد ي�شركونك فى اتخاذ القرار بطريقة اأو باأخرى. وفى كال احلالتني، 

فاإنك قد �شاركت فى �شنع القرار بطريقة مل تتوفر لك فى ظل القيادة امل�شتبدة، ولكن 

ل�شلطة  الكامل  التفوي�س  على  تعتمد  التى  القيادة  فى ظل  منها  اأقل  كانت  م�شاركتك 

اتخاذ القرار. ويلخ�س ال�شكل التاىل منوذج اخلط املت�شل بني ال�شلطة والتفوي�س. 

جرى العمل على متثيل مقدار ال�شلطة التى يعطيها القادة اإىل مروؤو�شيهم على خط 

مت�شل فى اأحد اأطرافه يوجد القائد امل�شتبد وعلى الطرف االآخر يوجد القائد الذى 

اأمناط عدة منها منط  توجد  النمطني  كاماًل. وبني هذين  ا  تفوي�شً يعطى مروؤو�شيه 

القائد الذى ي�شت�شري مروؤو�شيه، ومنط القائد الذى ي�شركهم فى اتخاذ القرار.

وي�شاعدنا منوذج خط ال�شلطة والتفوي�س بدرجة معقولة على و�شف دور القيادة فى 

اتخاذ القرارات التنظيمية، ولكن ُينظر اإليه على اأنه ياأخذ وجهة نظر �شطحية متفائلة، 

وفى احلقيقة فاإن م�شاركة القائد فى �شنع القرار باملنظمة تاأخذ بعدين منف�شلني. 
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منوذج بعدى م�شاركة املروؤو�شني: 

اعرتاًفا من العلماء باحلاجة اإىل منوذج اأكرث تطوًرا لفهم م�شاركة املروؤو�شني فقد 

اقرتحوا منوذًجا للم�شاركة ذى بعدين ي�شمى: »منوذج بعدى م�شاركة املروؤو�شني. وكما 

هو وا�شح من اال�شم فاإن النموذج ي�شف م�شاركة املروؤو�شني فى �شنع القرار على بعدين، 

هما: 

1- اال�شتبداد والدميوقراطية.

2- الت�شاهل والتم�شك بالتعليمات. 

ي�شاركوه فى �شناعة  اأن  ملروؤو�شيه  القائد  �شماح  فاإنه ي�شف مدى  االأول:  البعد  اأما 

العك�س  وعلى  امل�شاركة،  نوع من  باأى  ي�شمح  اال�شتبداد ال  املتطرف فى  فالقائد  القرار. 

البعد  اأما  امل�شاركة.  كبرٍي من  بقدٍر  ي�شمح  الدميقراطية  فى  املتطرف  القائد  فاإن  منه 

توجيه  فى  القائد  تدخل  مدى  ي�شف  فاإنه  بالتعليمات  والتم�شك  الت�شاهل،  الثانى 

ال  الت�شاهل  فى  املتطرف  فالقائد  اأعمالهم،  اأداء  بكيفية  واإخبارهم  مروؤو�شيه  اأن�شطة 

يبذل  بالتعليمات  التم�شك  فى  املتطرف  بينما  وظائفهم،  اأداء  بكيفية  مروؤو�شيه  يخرب 

حماوالت قوية فى هذا ال�شاأن، واإذا دجمنا البعدين مًعا فاإننا نح�شل على م�شفوفة ذات 

اأربع خاليا كتلك املوجودة باجلدول )12-2(. ويعنى ذلك: اأن يكون لدينا اأربعة اأمناط 

ل�شلوك القادة، هي: 

1- م�شتبد متم�شك بالتوجيهات.

2- م�شتبد مت�شاهل. 

3- دميقراطى متم�شك بالتوجيهات. 

4- دميقراطى مت�شاهل. 
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كيف ي�شنع القادة القرار؟

ملروؤو�شيهم  �شماحهم  لدرجة  وفًقا  رئي�شيني  بعدين  با�شتخدام  القادة  ميكننا و�شف 

بامل�شاركة فى �شناعة القرارات اخلا�شة بوظائفهم، وينتج عن دمج البعدين مًعا اأربعة 

اأمناط قيادية حمددة فى امل�شفوفة االآتية:

هل يحدد 

للمروؤو�شني 

بال�شبط طريقة اأداء 

وظائفهم

هل ي�شمح للمروؤو�شني بامل�شاركة فى �شنع القرار؟

ال )ا�شتبدادي(نعم )دميقراطي(

نعم )يتم�شك 

بالتعليمات(

دميقراطى يتم�شك بالتعليمات:

يتخذ القرار عن طريق 

امل�شاركة؛ كما اأنه ي�شرف على 

مروؤو�شيه اإ�شراًفا دقيًقا.

ا�شتبدادى يتم�شك بالتعليمات:

يتخذ القرارات بنف�شه؛ 

وي�شرف على مروؤو�شيه بدقة.

ال )مت�شاهل(

دميقراطى مت�شاهل:

يتخذ القرارات بامل�شاركة؛ 

ويعطى مروؤو�شيه حرية اختيار 

طريقة اأداء اأعمالهم.

م�شتبدون:

يتخذ كل القرارات، ولكنه 

يعطى مروؤو�شيه حرية اختيار 

طريقة اأداء اأعمالهم.

ما هى اأمناط القيادة الن�شائية ؟

حزب  اأول  وتكوين  الن�شائية،  للحركة  ال�شيا�شى  التوجه  زيادة  االأربعينيات  �شهدت 

1٩42 برئا�شة فاطمة نعمت را�شد، وطالب احلزب  ن�شائى م�شرى هو»ن�شاء م�شر« عام 

مبنح املراأة كافة حقوقها ال�شيا�شية واالجتماعية، وبحقها فى االنتخابات والرت�شيح فى 

املجال�س النيابية. وفى هذه املرحلة من تاريخ الن�شال للح�شول على احلقوق ال�شيا�شية 

للمراأة امل�شرية، �شاندها فى مطالبها �شالمة مو�شى وطه ح�شني وزكى عبد القادر، كما 

�شاركت هدى �شعراوى فى املوؤمترات املحلية والدولية التى تنادى بحقوق املراأة وال�شيما 
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منرية  اأّلفت  كما  القيادية  للمنا�شب  والرت�شح  االنتخاب  حق  مثل  ال�شيا�شية  احلقوق 

ثابت كتاب احلقوق ال�شيا�شية للمراأة وانتقدت د�شتور 1٩23 الذى حرم املراأة من حقوقها 

ال�شيا�شية، وخالل احلرب العاملية الثانية فى الفرتة مابني 1٩3٩-1٩45 ظهرت منظمات 

م�شتقلة مثل جمعية االأخوات امل�شلمات واحلزب الن�شائى الوطنى الذى ن�س برناجمه 

على  وح�شولها  واالجتماعى  االأدبى  مب�شتواها  والنهو�س  بالرجل،  املراأة  م�شاواة  على 

احلقوق ال�شيا�شية واالجتماعية وحق االنتخاب والتمثيل النيابى .

وتكونت جلان ن�شائية مثل جلنة ن�شر الثقافة احلديثة، واحتاد بنت النيل برئـــا�شة د. 

درية �شفيق ون�س برناجمها على منح املراأة حق االنتخاب واإ�شدار ت�شريع ل�شيانة هذه 

احلقوق، وقد دخلت املراأة الربملان ب�شدور د�شتور 1٩56 الذى �شاوى بني الرجل واملراأة 

وا�شرتكت املراأة فى تنظيمات االحتاد القومى 1٩57وعند انتخاب القاعدة ال�شعبية 1٩5٩، 

وفى عام 1٩62 �شدر ت�شكيل جلنة للموؤمتر القومى للقوى  ال�شعبية على اأن يكون عدد 

التنظيم  تكوين  ال�شادات  اأنور  دّعم   1٩75 عام  وفى   %5 املراأة  متثل   150 املوؤمتر  اأع�شاء 

لكافة  والرت�شح  للمراأة  االنتخاب  حق  على  ن�س  والذى  اال�شرتاكى  لالحتاد  الن�شائى 

م�شتويات التنظيم وفى عام 1٩71 ن�س الد�شتور على م�شاواة الرجل باملراأة فى احلقوق 

التفاقية  م�شر  ان�شمت   1٩81 عام  وفى  واملراأة  للرجل  اإجبارًيا  القيد  وجعل  ال�شيا�شية 

املراأة التى تن�س على اتخاذ التدابري الالزمة للق�شاء على التمييز �شد املراأة فى احلياة 

�شيا�شات  �شياغة  فى  وامل�شاركة  االنتخابات  فى  الت�شويت  فى  حقوقها  وكفل  ال�شيا�شية 

احلكومة وتنفيذها .

ما املق�شود بالتمكني ال�شيا�شى للمراأة من خالل القيادة الن�شائية ؟

هو اإزالة كافة العمليات واالجتاهات ال�شلوكية النمطية فى املجتمع واملوؤ�ش�شات التى 

تهم�س املراأة، حيث اإن التمكني ال�شيا�شى عملية مركبة تتطلب تبنى �شيا�شات واإجراءات 
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وهياكل موؤ�ش�شية وقانونية، بهدف التغلب على عدم امل�شاواة  و�شمان الفر�س املتكافئة 

ال�شيا�شية  امل�شاركة  جمال  فى  خا�شًة  املجتمعية  املوارد  ا�شتخدام  خالل  من  لالأفراد 

على  والعمل  الن�شائية  القيادات  خالل  من  للمراأة  ال�شيا�شى  التمكني  �شياغة  وميكن 

تغيري وا�شتبدال نظم اإن�شانية ت�شمح مب�شاركة اجلميع خا�شًة العن�شر الن�شائى فى اإدارة 

البالد و�شنع القرار، كما اأنه يتيح الفر�شة للتوا�شل والتنظيم الإحالل املفاهيم ال�شلبية 

الالزمة،  القيادية  واملهارات  باملعرفة  املراأة  وتزويد  واملراأة  الرجل  بني  االأدوار  لتوزيع 

وذلك من خالل خلق نظم انتخابية جديدة وتكون �شور التمكني ال�شيا�شى للمراأة على 

النحو التاىل :

•حت�شني اآليات التنفيذ اخلا�شة باحلقوق االإن�شانية للمراأة. 	
•تعزيز التغيريات فى القانون للق�شاء على التمييز. 	

•تعزيز اآليات القائمة لت�شنيف حقوق االإن�شان داخل االأمم املتحدة. 	
كيف يتم التمكني من خالل قيادة املراأة ؟

من خالل بناء اأنظمة تعزز امل�شاركة الفعلية العادلة وتق�شى على مظاهر االإق�شاء 

واأنظمة  املطلوبة  املعايري  اأهلية م�شتقلة، ت�شع  اأو �شلطة  والتهمي�س بوا�شطة احلكومة 

املطالبات  على  فريكز  االأنظمة  هذه  فى  الثالث  النموذج  اأما  اجلميع.  ليعمل  التحقق 

الفرد ويلجاأ للق�شاء والنموذج االآخر يعتمد  الفردية احلقوقية، عندما تنتهك حقوق 

اتخاذ  يعتمد  والرابع  الطوعية،  الذاتية  التدابري  يعتمد  فهو  والت�شيري  ال�شبط  على 

العقوبات الق�شائية �شد من ال يلتزم بالنظام، واالأخري يعتمد الت�شجيع املعنوى واملكافاآت 

ملن يلتزم بهذه االأنظمة.

ما هى معوقات التمكني والقيادة ال�شيا�شية للمراأة فى م�شر؟

متثل املعوقات ثقافًة �شائدًة واجتاهات وممار�شات متفاعلة مع منظومة القيم، حيث 
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احلياة  فى  للقيادة  املراأة  ملمار�شة  املجتمعية  النظرة  فى  توؤثر  االجتماعية  املوروثات  اإن 

ال�شيا�شية . 

ما هى �شور التمكني ال�شيا�شى للمراأة فى الت�شريعات الدولية ؟ 

هناك العديد من االتفاقيات واملعاهدات التى �شّدقت عليها م�شر �شد التمييز، والتى 

1٩81 باهتماٍم كبرٍي  تن�س على احلقوق ال�شيا�شية اخلا�شة باملراأة، وقد حظيت اتفاقية 

فى هذا ال�شدد، حيث حظيت املراأة امل�شرية بقوانني ومواد د�شتورية ل�شياغة حقوقها 

ال�شيا�شية.
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