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 :الممخص
( مف المواضيع الميمة  ةتعد دراس )الدور القيادي لممرأة في المجتمع المأزـو

التي سمطنا الضوء عمييا خاصة وسط مجتمع تقميدي )ذكوري( يحكمو العادات 
والتقاليد االجتماعية ىذه مف جية، ومف جية أخرى انيا أصبحت عبر العقود 

عراقي، الماضية جممة مف التحديات وسط االزمات التي مر بيا المجتمع ال
لكنيا استطاعت أف تشؽ طريقيا وترتقي في تحمؿ المسؤولية وتولي المواقع 
القيادية في مياديف العمؿ. جاءت أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ أىمية دور 
المرأة باعتبارىا الركيزة األساسية في إرساء أسس صحيحة لبناء المجتمع، 

وص القيادة لدى المرأة وعمى حد عمـ الباحثة قمة الدراسات التي أجريت بخص
، ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الشروط والصفات في مجتمع االنبار خاصو

اعتمدت االجتماعية التي تعزز الدور القيادي لممرأة، اما الجانب الميداني 
الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي بالعينة وجمعت الباحثة بيانات الدراسة 

المقابمة والمالحظة مع المبحوثيف وتمت الدراسة  بأداة االستبياف فضال عف أداة
( مبحوثا مف الذكور واالناث، تتكوف استمارة االستبياف مف 032عمى عينو )

سؤااًل اساسيًا ومتخصصًا واستخدمت العينة العشوائية الطبقية الالنسبية  06
ووزعت عمى مؤسستيف مؤسسة جامعة االنبار تضمنت كمية التربية لمبنات 

وغيرىا مف المؤسسات لصيدلة وكمية الطب ومؤسسة صحة االنبار وكمية ا
وطرحت عدت فرضيات لمدراسة الميدانية وخرجت الدراسة بعدة نتائج منيا اف 
وسائؿ التواصؿ االجتماعي واالعالـ أدى دورًا في زيادة وعي المرأة بقدراتيا 

 القيادية، وكذلؾ اف ىناؾ معوقات تقؼ اماـ تقدـ المرأة في الموقع القيادي 
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Abstract: 

Our study (the leadership role of women in the crisis 

society)is one of important topics that we highlighted 

especially amongst a traditional (male)society that is 

governed by these social customs and traditions on the 

one hand. And on the other  it has be come over the past 

decades bear a set of challenges among the crises 

educated by iragi society .but it she managed to find her 

way and rise to assume responsibility and assume 

leadership positions in the field of work.  

The importance of this study came through the 

importance of the role of women as the main pillar in 

laying sound . foundations in the anbar society this study 

aimed to identify the conditions and social characteristics 

that enhance the leadership role of women .as for the 

field aspect the researcher used in the study the 

methodology of the social survey and the tools used are 

the interview and questionnaire from it consisted of 

(26)basic and specialized questions and the random 

stratified nonproportional  sample was used .the 

complete sample size reached (230)distributed to two 

institutions the anbar university institution which 

included the college of education for girls .the college of 

pharmacy and the college of medicine .the anbar health 

foundations the department of pharmacy .the dental 

division and the medical equipment division and put for 

ward several hypotheses for the study.  

The study came out with several results including that 

social media and media played a role in increasing the 

awareness of women of their leadership capabilities as 

well as that ther are social obstacles thet stand in the way 

of the women progress in the leadership position 

including the male societies view social customs and 

traditions.a social policy was developed in the light of 

the results of the field study. 
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 المقدمة:
كامؿ مف تربية تعد المرأة ىي نصؼ المجتمع التي تأخذ عمى عاتقيا تنشئة جيؿ 

الفعالة في المجتمع، فالمرأة تقع عمى عاتقيا دور االطفاؿ وتتحمؿ مسؤولية االسرة والمساىمة 
كبير في بناء مجتمع أنساني، وعمى الرغـ مف مسؤوليات المرأة تجاه األسرة إال أف ىذا لـ 
يقؼ أماـ طموحيا فيي انجزت الكثير مف المشاركات االجتماعية، فيي تمارس ادوارًا متعددة 

ر بمياديف أخرى، فيي استطاعت اتمارس ادو كأـ وزوجة وربة بيت لكف ىذا لـ يمنعيا مف أف 
أف تثبت جدارتيا وتفوقت عمى الرجؿ في كثير مف األعماؿ مف خالؿ إصرارىا وثقتيا بنفسيا 

 خبرة ودراية في الحياة والعمؿ. فمنحتيافيي تعممت وأطمعت وشاركت 
أف فالتعميـ يزيدىا ثقة بالنفس وسعة االطالع والذكاء وقوة الشخصية باإلضافة إلى 

يمكنيا مف تواجو ثقافة المجتمع، ولذلؾ البد مف ايجاد السبؿ والوسائؿ التعميمية واالجتماعية 
والثقافية والتشريعية تمكنيا مف نيؿ حقوقيا واندماجيا الكامؿ في المجتمع وىذا بدوره سيؤدي 

التي إلى تمييد الطريؽ ليا باحتالؿ المنصب القيادي وبالتالي تواجو التحديات والصعوبات 
تقؼ حائاًل بينيا وبيف تبوء مسؤولية القيادة واستمرارىا في عمميا القيادي مف خالؿ نجاحيا 
في تطوير المؤسسة وبالتالي اصبحت المرأة العراقية رائدة لمنساء العربيات وقدوة ليف بالصبر 

ؽ والكفاح واالصرار عمى تخطي العقبات مف االزمات او ثقافة المجتمع )الذكورية( وتحقي
 اعمى الدرجات الكفاءات العممية في مختمؼ المياديف.

فقضية المرأة القيادية في المجتمع المأزوـ لـ يمقى اىتمامًا نسبيا مع حجـ دور المرأة 
في المجتمع التي تساىـ في تحقيؽ التنمية الشاممة، لذلؾ جاءت ىذه الدراسة استجابة لألىمية 

المجتمع المتأـز ومدى تأثير قيادية المرأة عمى المجتمع المتزايدة لقضية المرأة القيادية في 
وعمى مدى اتاحة الفرص لممرأة، باإلضافة إلى المعوقات التي تواجييا في عدـ تولييا الموقع 

 القيادي.
 االطار النظري لمدراسة :المبحث األول 

 :Subject of the Studyأواًل: موضوع الدراسة 
خطوة ميمة مف خطوات البحث العممي والتي ال تعد اف تحديد موضوع الدراسة يعد 

مف الخطوات السيمة التي يعتقدىا البعض، فيي تحتاج الى تفكير بعمؽ باإلضافة الى 
مالحظة الباحث لمموضوع او المشكمة المراد دراستيا، وتعد ىذه الخطوة انطالقة االولى في 
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سة او ثقافة بالتالي تعد تجسير دراسة ظاىرة معينة او عممية اجتماعية او قضايا حوؿ مؤس
 .(2)الفجوة في فيمنا لمقضايا او الظواىر

تعد المرأة مكوف ميـ وىي نصؼ المجتمع وىي تمتمؾ القدرات والمؤىالت حاليا حاؿ 
الرجؿ، حيث اصبحت المرأة تقوـ بأدوار متعددة الى جانب دورىا االساسي كأـ وزوجة، 

لقيادية االدارية. اال اف دخوليا الى ىذا العالـ لـ يكف موظفة. بدأت تعمؿ بأدوار او الوظائؼ ا
باألمر الييف ألف الظروؼ سمحت ليا الخروج الى العمؿ وتوجييا اليو كالتغيرات االجتماعية 
والسياسية لـ يكف عمؿ المرأة الذي أخذ باألبعاد الموجودة كمشاركتيا في القرار االسري 

بؿ كانت محصورة ضمف اطار ثقافة المجتمع التي  ومشاركتيا االقتصادية في وقتنا الحاضر
ترسخت في اذىاف افرادىا حيث كانت محصورة ضمف تربية االطفاؿ ورعاية الزوج وتحمؿ 
مسؤولية البيت. لكف بمرور الوقت والتغيرات السياسية في المجتمع العراقي جعؿ مف المرأة اف 

ادات والتقاليد البالية التي تنظر الى تخرج الى العمؿ ليس بقرار مف نفسيا ألنيا محيطة بالع
 المرأة بانيا جنس ثانوي ولكف الظروؼ حتمت عمييا اف تخرج الى العمؿ.

 كؿ ىذه التغيرات االيجابية في مكانة ودور المرأة القيادي اال انو ال يكوف بالطريؽ
وصوؿ الى جتماعية أو ذاتية تعيؽ المرأة القيادية  في الاالسالؾ بسيولة فأف ىناؾ معوقات 

المناصب االدارية العميا ومف الممكف أف تنحصر عمى ثقافة المجتمع والسمطة الذكورية التي 
تعمو مف شأف الرجؿ واالنتقاص مف قيمة المرأة مما يترتب عميو مف الصورة النمطية التي 
جعمت مف المرأة اف تمارس سموكيا وعالقاتيا االجتماعية عمى ضوء تمؾ الصورة. اما 

ات الذاتية فتجسد في شخصية المرأة، وعدـ ثقتيا بنفسيا وتقبميا الصورة التي رسميا المعوق
المجتمع ليا. لذلؾ البد مف حموؿ او سبؿ لتتغمب عمى تمؾ المعوقات مف أجؿ تعزيز مكانة 
المرأة وتمكينيا في مؤسسات الدولة، لذا فالتمكيف تجاوز مداه اف يكوف فقط تدريب وتأىيؿ 

ءات فنية تقوـ في سبيؿ نيوض لواقع اقتصادي لممرأة بؿ ىي عممية تغير وليس مجرد اجرا
ثقافة او تيميش التي خمفتيا مف استبعاد النساء عف الدور القيادي والتنموي بؿ ثقافة مبنية 
عمى عدالة اجتماعية متساوية وكذلؾ تكافؤ الفرص والمشاركة الجدية وفاعمية الدور القيادي 

 لممرأة.
 دة تساؤالت منيا:عاثار البحث و 
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ىؿ ادت االزمات التي مر بيا المجتمع دورًا أيجابيًا عمى المرأة في تبنييا دورًا  -2
 قياديًا؟

؟ -0  ىؿ ىناؾ شروط يجب اف تتوفر في المرأة القيادية في المجتمع المأزـو
 ىؿ ىناؾ صفات يجب اف تتميز بيا المرأة القيادية؟ -3
؟ ىؿ توجد معوقات تحد او تعوؽ مف تقدـ المرأة -4  القيادية في المجتمع المأزـو

 :Importance of the studyثانيًا: أهمية الدراسة 
مف الناحية النظرية: تأتي اىمية ىذه الدراسة مف خالؿ أىمية دور المرأة بكونيا  -2

 الركيزة االساسية في ارساء أسس صحية لبناء المجتمع.
دراسة رفد المكتبات تعتبر نقمة نوعية في ميداف عمـ االجتماع ومف خالؿ ىذه ال -0

بموضوع المرأة ودورىا في اسياـ تنمية المجتمع في فترة االزمات وابراز دورىا 
 القيادي.

تعتبر ىذه الدراسة مرجع واداة لمباحثيف ومساعدتيـ بموضوع قيادة المرأة  وبروز  -3
 قيادتيا في فترة االزمة.

ة تفيد ذوي القرار مف الناحية التطبيقية اف النتائج التي ستسفر عف ىذه الدراس -4
الميتميف بقضايا المرأة بايجاد الحموؿ لممعوقات التي تواجو المرأة القيادية بغية 

 التغمب عمييا تمييدًا الثبات كفاءة المرأة في مجتمع االنبار.
وضع سياسة اجتماعية مستقبمية لنيوض بواقع المرأة مف اجؿ تمكينيا في النمو  -5

توضيح الصورة االيجابية في وسائؿ االعالـ  االقتصادي وتعزيز دورىا مف خالؿ
 عف المرأة وتغير الصورة النمطية في ذىف مجتمع االنبار عنيا.

 :Purpose of the studyثالثًا: أهداف الدراسة 
 تتمخص ىذه الدراسة عمى النقاط التالية:

التعرؼ عمى دور االزمات التي مر بيا المجتمع العراقي المعاصر والتي جعمت مف  -2
 المرأة اف تتبنى ادوارًا قيادية.



 جامعة االنبار للعلوم االنسانيةجملة 

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3562 ) 
 

 التعرؼ عمى الشروط والصفات االجتماعية التي تعزز الدور القيادي لممرأة. -0
 التعرؼ عمى المعوقات االجتماعية التي تحد مف تسمـ المرأة لالدوار القيادية. -3
 وضع سياسة اجتماعية لمنيوض بواقع المرأة في المجتمعات المأزومة. -4

 المفاهيم والمصطمحات العممية لمدارسة :المبحث الثاني
 :Social Roleأواًل: الدور االجتماعي 

دار الشيئ يدور دورًا ودورنًا واستدار ودورتو واداره غيره ودور بو ودرت  تعريفه لغة:
 .(0)بو وادرت واستدرت

وفي المعنى السوسيولوجي فقد عرفو )رالؼ لبنتوف( بأنو  اما مفهوم الدور اصطالحًا:
عة مف االفعاؿ التي يقوـ بيا الفرد وانشغالو لممركز وربط لبنتوف الدور بالمركز وربط مجمو 

. اما احمد زكي عرفو ىو الجانب الديناميكي لمركز الفرد (3)باالفراد )االشخاص(  المركز
 .(4)والسموؾ المتوقع مف الفرد في المجتمع

والمجتمع وينطوي عميو حقوؽ ونستدؿ مف ذلؾ اف الدور: ىو حمقة الوصؿ بيف الفرد 
وواجبات فالمرأة ال تشغؿ دورًا واحدًا بؿ ادورًا متعددة في مؤسسات مختمفة واف ىذه االدوار ال 
تكوف متساوية بؿ تكوف مختمفة فيناؾ ادوار قيادية وادوار وسطية وادوار قاعدية فبالتالي اف 

 .الدور االجتماعي لممرأة ىي التي تحدد مكانتيا في المجتمع
 

 :Leadershipثانيًا: القيادة 
مف الفعؿ قود، يقود الدابة مف اماميا والقائدة منارة االبؿ التي تتقدـ االبؿ  تعريفه لغة:

 .(5)وتألقيا واالسـ مف ذلؾ كممة )القيادة( االنقياد أي تعني الخضوع
ىي قدرة القائد بتأثير عمى االخريف وتحريكيـ نحو تحقيؽ  اما تعريفة اصطالحًا:

 .(6)االىداؼ التي يرـو الوصوؿ الييا
انيا عممية تأثير ورفع الحماس لدى االفراد لقياميـ بعمميـ. وتتميز بالطوعية دوف اف 
يستخدـ )القائد( السمطة الرسمية، فالقيادية الحقيقية تستمد سمطتيا وفعاليتيا مف القائد 

صيتو وخبرتو وكيفية قدرتو عمى التعامؿ مع االفراد ومدى اعطائيـ الدافع االيجابي وشخ
 .(7)لمعمؿ مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ المؤسسة التي يريد تحقيقيا
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ونستدؿ مف ذلؾ اف القيادة: بأنو النشاط الذي تمارسو المرأة ومدى تأثير ىذا النشاط 
تد ذلؾ الى النظـ االجتماعية وتتخذ القيادة عمى االخريف، فالقيادة ليست فقط تأثير وانما يم

مسيرة النجاح خاصة في فترة االزمات عندما يقوـ القائد )المرأة( التفكير السميـ والثقة بالنفس 
 واتخاذ القرارات لصالح المحافظة عمى روح الجماعة ولصالح المؤسسة التي تنتمي اليو.

 :Socializationثالثًا: التنشئة االجتماعية 
 .(8)أي نشأ بيف فالف أي شبا فييـ رف لغة:وتع

اف تعريفو اصطالحنا: فقد عرفو الدكتور محمد عاطؼ غيث )ىي العممية االجتماعية 
التي يصبح الفرد مندمجًا في المجتمع والتي تستمر ىذه العممية معو مدى الحياة مف خالؿ 

حرجة وىي مرحمة ستندمج تفاعمو مع االخريف ويمر الفرد او الطفؿ في بداية حياتو بمرحمة 
القيـ والميارات واالدوار التي تشكؿ شخصيتو وتكوف ىذه المرحمة ضرورية ألنو يكشؼ الذات 

 .(9)وبمرور الوقت يفيـ ذاتو كشخص
ويبيف مفيوـ التنشئة االجتماعية بأنو عممية نقؿ التراث االجتماعي مف جيؿ الى جيؿ 

ىذا االرث بكؿ مضامينو والتي تكوف اساسًا بكؿ محتوياتو الثقافية والفكرية والدينية و 
وضروريًا. ألنو مف خالليا يتحدد السموؾ وبو ينمو الفرد ضمف قواعد وانظمة اجتماعية التي 

 .(22)تضمف العادات والتقاليد الخاصة بثقافة المجتمع وتتميز بانيا تنمي بناء شخصية الطفؿ
التي تتعمؽ بالفرد وبتكويف وتعرؼ أيضًأ عمى انيا مف اىـ العمميات االجتماعية 

 .(22)شخصيتو حتى يكوف فردًا اجتماعيًا ينمو ويتفاعؿ مع البيئة المحيطة بو
نستدؿ مف ذلؾ بأف التنشئة االجتماعية ىي العممية التي تتمقى فيو المرأة عف طريؽ 
االسرة التي تعد المعمؿ االجتماعي االوؿ ادوارًا قيادية وتصقؿ ىذه االدوار في المدرسة 
 والمجتمع. حتى تتكوف شخصية قيادية متوازنة تستطيع اف تتحمؿ مسؤولية الدور الذي تشغمو.

 :Social Changeرابعًا: التغير االجتماعي 
 .(20)تغير الشيء مف حالو الى اخرى أي تحولو وتغيره عنما كاف عميو التغير لغة:

ويقع ىذا التغير في  والتغير االجتماعي انو التحوؿ الذي يطرأ عمى النظاـ االجتماعي
بناء وظائفو خالؿ فترة زمنية محددة وتصب التغير فيغير مف التركيب السكاني او في 
االنظمة االجتماعية أي في القيـ والمعايير وكذلؾ تتولى منيا سموؾ االفراد والتي تحدد 
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 ادوارىـ او مكاناتيـ في مختمؼ المؤسسات والمنظمات االجتماعية التي ينتمي االفراد
 .(23)الييا

ىو التحوؿ الذي يحدث في االنساؽ واالجيزة االجتماعية واف ىذا التغير يكوف في 
 .(24)البناء او الوظيفة خالؿ فترة محددة مف الزمف

التحوالت التي طرأت عمى البناء االجتماعي ويصؿ التغير عمى النظاـ االجتماعي 
القات والقيـ والمواقؼ االفراد ويؤثر عمى االدوار والوظائؼ االجتماعية وكذلؾ عمى الع

والجماعات ويكوف ىذا التغير ايجابي فيقدـ بالجميع الى االماـ او انو سمبي يؤدي الى تخمؼ 
 .(25)وتراجع المجتمع

وبذلؾ نستدؿ اف التغير االجتماعي: التغير الذي يطرأ عمى البناء االجتماعي قد يكوف 
تغيرًا سمبيًا يتراجع فيو المجتمع أي مختمفًا ويمتد ىذا التغير ايجابيًا يتقدـ فيو المجتمع او 

 التغير الى االدوار والوظائؼ في تمؾ المجتمعات.
 (:Critical Societyخامسًا: المجتمع المأزوم )

( فقد عرفو عالـ Societyقبؿ االشارة الى المجتمع المأزوـ، البد مف تعريؼ المجتمع )
ي بداخميا يستطيع الفرد اف يعيش حياة كاممة االجتماع االمريكي )شينوي( الجماعة الت

مشتركة أكثر مف كوف الجماعة المنظمة تنظيمًا محصور في غرض معيف او اغراض 
 .(26)متعددة

اما )ىاري جونس( مجموعة مف االفراد يتميزوف  باربع خصائص ىي تتألؼ مف ثقافة 
. حاولنا في (27)رضالمجتمع الجماعة، التكاثر عف طريؽ الجنس او مساحة محددة مف اال

 ىذا المصطمح )المجتمع المأزوـ( اف نجزأ المفيـو حتى يتسنى لنا اف نوضحو بصورة دقيقو .
فتعريؼ االزمة لغة تعني الشدد والقحط واالزمة ىو المضيؽ ويطمؽ عمى كؿ طريؽ 

) ( مشتؽ اصاًل مف كممة اليونانية Crisis. اما مصطمح االزمة )(28) بيف جبميف )مأزـو
(KIPVEW( أي معنى لتقرر )To decide)(29). 

ىو نتاج سريع لألحداث والذي يولد عدـ استقرار  -وبذلؾ نستدؿ بأف المجتمع المأزوـ:
في النظاـ االجتماعي الذي ادى الى اختالالت بنيوية جذرية في البناء االجتماعي والتي اثرت 

 اوضاعيـ وقيميـ االجتماعية.عمى االفراد ومدى تكيفيـ لتمؾ التغيرات والتي اثرت عمى 
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 صفات المرأة القيادية: : المبحث الثالث
اف كؿ فرد سواء كاف رجؿ او امرأة يتممؾ صفات تميزه عف غيره ، ىذه الصفات 
يتحدد مف خالؿ المكانة او الدور الذي يشغمو ويتوجب عميو اف يسمؾ سموكا مع االخريف 

لتي تتوفر لدى المرأة وخاصة التي تنتمي الى ونحف في ىذا الصدد سنحدد الصفات القيادية ا
مؤسسة او نشاط معيف وتحدد ىذه الصفات التنظيمية باعتبار اف المرأة كقيادية في تمؾ 
المؤسسة ويجب اف تتوفر فييا تمؾ الصفات الى جانب الصفات الشخصية، ومف ىذه 

 الصفات التنظيمية ىي:
 اوال: المهارة واالبداع:

ـ وزوجة حتى موظفة تجعؿ منيا اف أطبيعتيا واشغاليا ألدوار متعددة كاف المرأة في 
تمتمؾ الميارة في المجاؿ الذي تنتمي اليو وتتطمب منيا التغيير االيجابي واالبتكار والتجديد 

 مف اجؿ دفع المؤسسة الى الوصوؿ الى اليدؼ المقصود منيا او مع العامميف.
بداع ويكوف ليا الدافع اف تكوف ليا القدرة في الشروع اما المرأة القيادية تتميز كذلؾ باأل

بأعماؿ جديدة وتبادر باكتشاؼ وسائؿ واساليب عممية جديدة تسيـ في اثراء العممية القيادية 
 وىذا بدوره يعطي دافع الحماس لممرؤوسيف واالقداـ في العمؿ.

 ثانيا: المرونة:
مف خالؿ قدرتيا عمى اف تنوع في تعتبر ىذه الصفة التي تتميز بيا المرأة القيادية 

االبتكار لتحويؿ مسار التفكير المعارض لفكرتيا الى الفكرة الصائبة او التي تصب في موقؼ 
معيف او انيا تتبادؿ االفكار وتأخذ ما يناسب الموقؼ او الظرؼ التي قد تراه مناسب لسير 

 العمؿ او المؤسسة.
 وقد ميز بيف نوعيف مف المرونة ومنيا:

وىي القدرة في تغيير الوجية الذىنية التي مف خالليا تستطيع حؿ  رونة التكيفية:الم-أ
 مشكمة معينة.

ىي القدرة عمى سرعة في طرح االفكار المختمفة في وقت معيف  المرونة التمقائية:-ب
 .(02)ومف خالؿ موقؼ يتطمب حموؿ سريعة

 .(02)ثالثا: التوجيه واالشراف
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يا المرأة القيادية الناجحة مف خالؿ التوجيو الصحيح تعتبر ىذه الخطوة التي تتميز ب
لسير العمؿ او الوصوؿ الى اليدؼ الذي تريد المؤسسة تحقيقيا وكذلؾ االشراؼ عمى العمؿ 
حتى ال يحدث خمؿ في العمؿ او المماطمة مف قبؿ العامميف واالخذ بعيف االعتبار المشاورة 

لعامميف ويكوف ىناؾ نوع مف العالقات فيما بينيـ حتى ال يخمؽ حاجز بيف القيادة وا
االجتماعية وشبو الرسمية حتى ال تمارس نمط القيادة المتسمطة وتخمؽ حاجز الخوؼ وعدـ 
المشاورة واخذ براييا اذا كاف صائبا او خاطئا، قاؿ تعالى:)شاورىـ في االمر واذا عزمت 

 .(00)فتوكؿ عمى اهلل اف اهلل يحب المتوكميف(
 رابعا: الحماس:

لقد ذكرنا في المبحث السابؽ مف خالؿ التعريؼ بالقيادة اف الصفة التي تميز القيادة 
الناجحة ىي صفة الحماس التي يبعثيا القائد في روح الجماعة مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ 
المنشودة التي يسعى الى تحقيقيا. الحماس سمة مرغوبة في القيادة ألنيا تساعدنا في بناء 

عضاء الفريؽ وتخمؽ روح المبادرة والتعاوف فيما بيف القيادة والعامميف معو عالقات جديدة مع ا
. تعتبر مف اىـ مقومات الشخصية القيادية ضبط العمؿ والثقة (03)في المؤسسة او النشاط

 بالنفس.
 خامسا: المشاركة:

يدعى كؿ مف سكوت وبروس اف المشاركة تعتبر مف االستراتيجية االساسية لمقيادة 
صنع القرار وتعتمد عمى نصائح االخريف ومساعدتيـ في جمع المعمومات ووضع  وخاصة في

البدائؿ بالمشاركة في اختيار افضؿ البدائؿ ىذه الصفة توجد في المنظمات المختمفة حيف 
 .(04)تكوف مشاركة في صنع القرارات في ظؿ مجيود جماعي وليس بشكؿ فردي

العامميف تحت اشرافيا ومعرفة سير العمؿ لذا فاف مشارؾ المرأة القيادية مع االفراد 
والتوجيو ىذا يعطي طابعا لمعامميف بانيا متواصمة معيـ وىذا يدخؿ الى جانب العمؿ بانيا 
تمتمؾ الجانب االنساني حيث تكوف قريبة منيـ وتحسبيـ بانيـ افراد او كائنات بشرية وليسوا 

 االت.
 سادسا: الكفاءة والخبرة:

ـ منصب قيادي في مؤسسة ما فأنيا لـ تصؿ الى ىذا المنصب اف المرأة عندما تتسم
مباشرة او في ليمة وضحاىا بؿ جاءت بفترات طويمة مف الكفاءة والمثابرة ومدى حرصيا عمى 
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وصوؿ المؤسسة الى اليدؼ المنشود اما الخبرة فيي ليست وليدة يوـ او اشير بؿ حصيمة 
نوات طويمة فمف المستحيؿ اف قائد يصبح سنوات كرستيا في المؤسسة وبذلؾ امتمكت خبرة س

قائدا اذا ما مضى مف حياتو مف الجيد واالخالص والعمؿ الدؤوب في ممارسة عممو حتى 
اصبح قائدا مف خالؿ القرارات الصائبة والتوجيو والصفات التنظيمية التي ذكرناىا سابقا. اف 

ولكف معظـ قادة المستقبؿ  عدد قميؿ مف االفراد محظوظيف ويجدوف انفسيـ في سدة القيادة
 .(05)يتعمموف مف الخبرة ومف المحاولة والخطأ

ويتضح لنا مما سبؽ باف صفات المرأة القيادية تميزت بعدة صفات وىذه تكوف داخؿ 
اطار المؤسسة  والبد لنا اف نتعرؼ عمى وجود صفات شخصية تعتبر الواحدة مكممة لالخرى 

ة مف االنضباط والقوة والسيطرة عمى المؤسسة وعمى حتى تبرز لنا امرأة قيادية تمتمؾ درج
صنع او اتخاذ قرار في موقؼ معيف. ومف ىذه الصفات الشخصية التي نعتبرىا مف وجية 

 نظرنا بانيا البد اف تتوفر في المرأة القيادية:
 اف تمتمؾ شخصية قوية ألنيا تعتبر وسيمة مدى تأثيره عمى االخريف واالتباع براييا. -2
اثقة بقدراتيا وذاتيا فالقيادة الناجحة ىي التي تمتمؾ القدرة عمى تقييـ ذاتيا وىذا اف تكوف و  -0

ال يعني اف ترى نفسيا بانيا وصمت الى سدة القيادة بانيا متميزة عف غيرىا او انيا اذكى 
مع  *بؿ البد اف تخمؽ روح التعاوف والتواضع وبيذه تكوف عالقات اجتماعية )مجمعة(

 االخريف.
باالتزاف واليدوء في معالجة االمور التي تتطمب منيا اتخاذ قرار في موقؼ  اف تتميز -3

 معيف.
 اف تتقبؿ النقد البناء مف قبؿ العامميف معيا. -4
 امتالؾ الشجاعة في المواقؼ التي البد ليا اف تتخذ القرارات الجريئة لصالح المؤسسة. -5
 اقتراحاتيـ.احتراـ اراء االخريف وتكوف منصت جيد الرائيـ او  -6
امتالؾ الحنكة فالقيادة البد اف يكوف منظـ لممواقؼ او الفوضى ال يتجاوب مع المشاكؿ  -7

 .(06بؿ يستجيب الحموؿ ليا
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اف تكوف قادرة عمى تحمؿ مسؤولية في اتخاذ القرار وااليماف باليدؼ المنشود واف تزرع  -8
 روح االيجابية في العمؿ.

 اخل المؤسسة:ثانيا: المعوقات التي تواجه المرأة د
 المعوقات االجتماعية: -1

ىناؾ عالقة تبادلية تكاممية اي اف الفرد يأخذ مف المجتمع ثقافتو ومعاييره وقيمو 
وعاداتو وتقاليد المجتمع يبمور عالقتو االجتماعية وسموكو ودوره االجتماعي الذي يتعامؿ بو 

 مع االخريف.
دورىا وسموكيا االجتماعي عمى ضوء فالمرأة جزء ال يتجزأ مف المجتمع لذلؾ تستمد 

 ثقافة المجتمع ليا.
اف المجتمع العربي يعد في بيئتو الذكورية التي تسيطر عمى منطمؽ السموطية في 
اشكاليا المختمفة التي تأخذ ابتداء مف النظاـ االسري والنظاـ التربوي والتعميمي وثـ النظاـ  

 .(07)وممارستيا المتوازنةالسياسي وىذه السيطرة ال تأخذ حيز العقالنية 
وىذا ما اكده )ماكس فيبر( حيث اشار الى اف السمطة الذكورية )االبوية( ىو اف 
يمارس شخص واحد سمطة عمى االسرة او العشيرة، حيث تشكؿ وحدة اقتصادية معتمدة عمى 

الذكور التقاليد واىـ ما يميز السمطة الذكورية ىو الخضوع او السيطرة. وبالتالي فاف تسمط 
.وليذا فالسمطة الذكورية ىي ليست فقط عمى صفة (08)عمى النساء وكذلؾ عمى قدسية التراث

العائمة وانما تتعدى ذلؾ لتكوف نظرة مجتمع وثقافتو وحتى الدولة بحيث ال تتجاوز ثقافة 
مجتمع ألنيا ايدلوجية مجتمع بالكامؿ، وليذا فاف المرأة تعيش في مجتمع ذكوري فانو يستعبد 

يتيا وحركتيا وىي تمارس ادوار عمى ضوء رضى الجميع عنيا حيث تكوف مياميا ىي حر 
مسؤولية زوج وبيت وانجاب االطفاؿ واف السيطرة والقرار والخضوع لمرجؿ واف اي محاولة تشذ 

 عف ىذه القاعدة تعد غير مقبولة ومنبوذة مف قبؿ الجميع.
ئدة في السابؽ اف الرجؿ ىو سيد لذلؾ تقوؿ الدكتورة نواؿ السعداوي اف الفكرة السا

المرأة وما ىي اال اداة المتاعو ووعاء اطفالو وىذه الفكرة اباحت لممجتمع اف يفسر ما ىو 
 .(09)لصالح الرجؿ وتيمؿ ما ىو غير صالح لو لتصبح مجرد رحـ الذي ينجب لو االطفاؿ 
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يد القرار لصالح اعطى المجتمع لمرجؿ المكانة العالية ونظرة ثانوية لممرأة فاصبح ىو س
االسرة والمرأة ال قرار او مشورة ليا. حيث ادت االعراؼ والتقاليد اف تفسير عدـ المساواة بيف 
الجنسيف بتحديد االدوار لممرأة والرجؿ داخؿ االسرة وخارج المجتمع واف خيارات السمطة 

المرأة فانو  تفرض حتى نوع العمؿ حيث نجده ما يناسب الرجؿ والمرأة فعند قياـ رجؿ بمياـ
يأخذ موضع سخرية لقيامو بعمؿ ما ألنو عمؿ المرأة في حيف تعد المرأة مسترجمة بعمؿ ىو 

 .(32)يعتبر مف اعماؿ الرجاؿ
لذلؾ اصبحت العادات والتقاليد ىي المسيطر عمى حياة االفراد في المجتمع وىي 

الوؿ ومف ىو في المتحكمة في االدوار والمكانات االجتماعية وتحدد مف ىو في المقاـ ا
المستوى المتدني فتعد االمثاؿ الشعبية والتفسيرات التراثية الخاطئة ىي تفسير مف العواـ فتسير 
الناس وفؽ احكاـ خاطئة عمى المرأة فيناؾ امثاؿ شعبية متداولة بيف الناس ىي دليؿ عمى 

سر عمى اف االسرة التمايز بيف الجنسيف وىي )يا مخمفة البنات يا شايمة اليـ لمممات( وىذا يف
او االـ التي تكوف ذريتيا بنات تحمؿ ىـ كبير وال ينتيي ىذا اليـ حتى الممات. و)زواج 
البنت ستر( اي اف البنت حتى واف وصمت الى اعمى المستويات فيي تبقى عبء ثقيؿ وىـ 

نت عمى اسرتيا الى اف تتزوج ألنيا يعدوىا عورة والبد ليا الستر في بيت الزوج لكف اذا كا
تختمؼ المعاممة واالولوية لمصبي فعند والدتو تقيـ االفراح وتعامؿ االـ بصورة متميزة ألنيا )اـ 
الولد( وعمى حد المثؿ الشعبي )االبف البجر يحي الذجر( اي اف الولد لو ميزة وقوة اجتماعية 

ويحمؿ ومكانة متميزة بيف الجميع ألنو مستقبال ىو يتحمؿ مسؤولية االسرة ويكوف المسيطر 
 ميزة عف اخوتو ألنو يحمؿ اسـ العائمة بينما البنت فتبقى ثقيمة وميمشة في اسرتيا.

 المعوقات الذاتية:-2
تتعمؽ بشخصية المرأة وقدراتيا ومؤىالتيا الذاتية وتبقى فكرة اف المرأة وتبعيتيا لمرجؿ 

االفراد فالمرأة  متعمقة في اذىاف الجميع باعتبارىا نتاج ثقافة اجتماعية وتنعكس عمى قناعة
عانت مف ىذه الحقيقة التي اصبحت متجذرة ألنيا متناقمة مف جيؿ الى جيؿ عف طريؽ 
التنشئة االجتماعية فحتى اف المرأة تصؿ الى مستوى عممي او عممي فيي تعمؿ عمى ضوء 
مجتمعيا وىناؾ قناعة مترسخة في اذىاف النساء انفسيف تابعات لمرجؿ وانيف غير قادرات 

مؿ مسؤولية اال بالعودة اليو في اي قرار ىذا ولد لدييف فكرة دونية المرأة وعدـ ثقتيا عمى تح
بنفسيا لذلؾ ال يعموف سقؼ طموحاتيف في منافسة الرجؿ في اي عمؿ قيادي او منصب عمى 
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الرغـ مف انيف قادرات ويمتمكف مؤىالت، فتواجو المرأة ضغوطات الحياة االجتماعية واالسرية 
ة التقصير بعدـ قدرتيا عمى التوفيؽ بيف ضغوط العمؿ واالسرة فيتولد لدييا القمؽ فتكوف بدائر 

والشعور باإلحباط وعدـ التقدير لذاتيا فتتظافر كؿ العوامؿ لترسـ حياة اجتماعية ونفسية لممرأة 
 .(32)فتكوف صورة انساف صامد في الحياة

ال يستطيع اف يشكؿ وبيف )جورج ميد( وىو احد اقطاب التفاعؿ الرمزي اف الفرد 
صورة عف نفسو بنفسو بؿ انو يستمد ىذه الصورة مف خالؿ االخريف المتفاعميف معو فتكوف 
في  ذىنو بانيا موثوؽ بيا ومقبولة مف االخريف فيتفاعؿ معيا عمى ضوء تمؾ الصورة فبالتالي 

 .(30)تغذي سموكو بحيوية ىادفة في تفاعمو مع االخريف
خريف فكرة تفاعمو او اختالطو فيكوف لديو صورة سمبية فيولد اما في حالة عدـ تقبؿ اال

لديو شعور باإلحباط وعدـ الثقة بنفسة ويكوف انساف غير نشيط ألنو غير مرغوب فيو كما ىو 
الحاؿ في عمؿ المرأة فأنيا يتولد في نفسيا االحباط او الشعور بالفشؿ فالبعض يرى اف عمميا 

اس ىو عمؿ الرجؿ، او اف نظرة المجتمع مف خالؿ غير ضروري او انو ثانوي الف االس
تفاعميا مع االخريف في العالقات االجتماعية ينعكس بالنظرة الثانوية ىذا يولد لدييا القمؽ 

 تتعامؿ معيا. ضوئياوعدـ الثقة بالنفس الف المجتمع صور ليا ىذه النظرة وعمى 
 المعوقات السياسية:-3

عية وما ينطوي عميو مف تراكمات ثقافية واالعباء الحظنا سابقا اف المعوقات االجتما
االسرية التي تثقؿ كاىميا وعدـ المساواة بيف الجنسيف منذ الوالدة وحتى يصؿ مرحمة متقدمة 
مف العمر والدور الذي يشغمو  حسب ثقافة مجتمعو فبالتالي يولد معوقات ذاتية فيتولد لدييا 

تحمؿ مسؤولية قرار او انيا تابعة لمرجؿ ىذا  حالة مف االحباط واالحساس بعدـ قدرتيا عمى
كمو ليا مردود سمبي عمى مدى مشاركتيا في المجاؿ السياسي الذي يعد جزء مف المؤسسات 

 التي يتكوف منيا البناء االجتماعي.
حيث يتألؼ البناء االجتماعي مف مؤسسات اجتماعية وادوار ومكانات وجماعات، وىو 

مف حيث اف الثقافة متكونة مف منظومة عادات وتقاليد وقوانيف  منظـ لمسموؾ اليومي لألفراد
 . (33)التي يشترؾ فييا االفراد والجماعات ىي التي توجو تفكيرىـ وسموكيـ
 سنخمص اىـ المعوقات التي نراىا سببًا في المجاؿ السياسي:
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تعد الحكومات ليا دور كمعوؽ سياسي لممرأة فبالرغـ مف النصوص الصريحة لمدستور  -2
العراقي بمساواة المرأة بالرجؿ في كؿ مياديف الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية اال 
اننا نجد اىماؿ الحكومة في تنفيذ سياسات او اجراءات جدية في حماية المرأة مف العنؼ 

 او المساواة في تولي مناصب داخؿ اي مؤسسة.
يف ونظرتيـ لممرأة انيا قميمة الخبرة االحزاب السياسية فترى في المرأة فرصة لجذب الناخب -0

في المعترؾ السياسي وايضا ال توجد احزاب سياسية نسائية تطالب بحقوقيا بؿ تكوف 
 تابعة لمحزب او تيار.

عزوؼ النساء انفسيف في الدخوؿ ضمف تنظيمات االحزاب فترى ال جدوى مف دخوليف  -3
وجد شخصيات مميمة النتشاؿ الف البالد غارقة في االزمات والنزاعات السياسية وال ت

 البالد مف ىذه االحواؿ.
ال توجد قيادات نسائية حكيمة ىدفيف المرأة وتطالب بحقوقيف ألنيا مدركة ما تعانيو  -4

 المرأة اكثر مف الرجؿ.

 االطار المنهجي لمدراسة :المبحث الرابع 
 المنيج واألدوات المستخدمة في الدراسة. -2

كونو يوفر  ةمنيج المسح االجتماعي بطريقة العيناستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة 
الجيد والوقت والماؿ كونو يأتي بنتائج دقيقة وتخضع ىذه النتائج لمتحميؿ العممي ومعاممتيا 
احصائيا لموصوؿ الى ادؽ النتائج مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ الدراسة النو يمكف ف خالؿ ىذا 

مستخدمة في الدراسة ىي المقابمة الميدانية المنيج جمع المعمومات والبيانات، اما األدوات ال
 واستمارة االستبياف 

 تحديد نوع وحجـ عينة الدراسة. -0
 تحديد نوع عينة الدراسة  (2

فقد تـ اختيار العينة العشوائية الطبقية الالنسبية وسنستخدـ ىذا االسموب عند انتقاء 
ـ الى فئات مختمفة مف عندما يكوف مفردات مجتمع البحث غير متجانس أي اف المجتمع مقس

حيث العمر، الجنس، المستوى التعميمي، المينة، الدخؿ، الخبرة، واستخدمو الباحث عندما 
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يرغب في سحب مفردات العينة باعداد متساوية لكؿ فئة مف فئات المجتمع. او اف الباحث 
ورة يريد انتقاء العينة ممثمة بغض النظر عف نسبة تمثيؿ لكؿ فئة مف فئات المجتمع بص

 .(34)تناسب او ال تتناسب مع حجميا في مجتمع البحث
 تحديد حجـ عينة الدراسة.(0

مف االعتبارات التي يتوقؼ عمييا تحديد حجـ العينة ىي مدى درجة التجانس لمفردات 
مجتمع البحث وذلؾ كمما كانت مفردات مجتمع البحث متجانسة كمما كاف حجـ العينة 

تجانس افراد المجتمع يجعؿ الصفات متواجدة في أي المسحوبة صغيرة وبالعكس الف 
 ( ذكورا واناثا.032مجموعة حيث تـ تحديد حجـ عينة الدراسة بواقع )

 مجاالت الدراسة  :ثالثًا 
 المجال البشري:-أ

ويقصد بو اف يحدد الباحث االفراد الذيف سيشمميـ البحث او الدراسة او االفراد الذيف 
 .(35)يؤلفوف مجتمع البحث

( مبحوثًا بيف ذكور وأناث وكانت 032د اعتمدت الباحثة عمى عينة متكونة مف )وق
العينة عمى النساء القياديات في مؤسسات الدولة والذيف يعمموف معيف مف ذكور وأناث 
وتضمنت العينة مف موظفيف او تدريسييف في دوائر الدولة المتضمنة لمدراسة، والتي وزعت 

 عمييـ استمارة االستبياف.
 المجال المكاني:-ب
ونقصد بو المنطقة الجغرافية التي جرت فيو الدراسة وقد أختيرت جامعة االنبار)كمية  

الطب، كمية الصيدلة، كمية التربية لمبنات(، ودائرة صحة االنبار)قسـ الصيدلة، شعبة االجيزة 
 الطبية، شعبة االسناف(، مكانًا الختيار عينة الدراسة التي توزع االستبانة عمييا.

 ماني:المجال الز -ج
ويقصد بو الفترة الزمنية الذي استغرقتو الباحثة ألعداد متطمبات الدراسة بجانبييا 

( الى 5:2:0229النظري والميداني، حيث استغرؽ الجانب النظري مف الدراسة مف الفترة )
( الى 2:4:0229( أما الجانب الميداني فيمتد مجاليا الزمني مف )08:3:0229)
(2:9:0229.) 

 ئج الدراسة الميدانيةنتا :رابعاً 
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 النتائج الخاصة بالدور القيادي
أوضحت نتائج الدراسة أف االزمات التي مر بيا المجتمع العراقي دورًا أيجابيًا في  -2

%( قد ادت إلى تميز نضرة المجتمع 73ابراز الدور القيادي لممرأة تعد بمغت نسبة بػ)
دائمًا في قيادة المجتمع،  %( ساىمت بتميزىا33%( فيما بمغت نسبة )50ليا بنسبة )

 %( منافستيا لمرجؿ في دورة القيادي.25وقد حصمت بنسبة )
%( مف افراد العينة أكدوا عمى أف التحصيؿ العممي 37.4اشارت نتائج الدراسة أف ) -0

لممرأة ىي مف الشروط الواجب توفرىا الختيارىا في المراكز القيادية، في حيف تمت قوة 
%(، فيما ال 04.4فيما حصمت الخبرة المينية بنسبة ) %(،30.4الشخصية بنسبة )

يروف افراد العينة أف الحالة االجتماعية متزوجة أو عزباء، وأرممة، ومطمقة شرطًا 
%( مف افراد العينة اشاروا الى الحالة االجتماعية وعددىا 6ميمًا فقد بمغت نسبة )

 شرط ميمًا.
نة أكدوا عمى أف الدوافع التي تدفع %( مف افراد العي43أوضحت نتائج الدراسة أف ) -3

المرأة أف تأخذ دورًا قياديًا في فترة االزمات ىي الطموح والرغبة الشخصية، في حيف 
%(، فيما 34حصمت عمى المرتبة الثانية تعزيز لحاالتيا االجتماعية لممرأة وبنسبة )

بنسبة  حصمت عمى المرتبة الثالثة اليدؼ مف زيادة المخصصات عمى الراتب الشيري
%(، فيما حصمت عمى المرتبة الرابعة مف أجؿ التمييز عف االخريف بنسبة 23)
(22.)% 

%( مف افراد العينة أكدوا عمى أف وسائؿ االتصاؿ 66كشفت نتائج الدراسة أف ) -4
واالعالـ )التمفاز، الفيس بوؾ، االنستاغراـ( ادت دورًا ميمًا في زيادة وعي المرأة 

 %( لـ يؤكدوف ذلؾ.34لمقابؿ )بقدراتيا القيادية، في ا
%( مف افراد العينة أكدوا عمى أف االمانة والصدؽ مف 44بينت النتائج الميدانية أف )-5

%( أكدوا 36الصفات الشخصية الجاذبة في المسؤولة القيادية، فيما بمغت بالمرتبة الثانية )
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%(، فيما 25نسبة )عمى الذكاء وقوة الشخصية، فيما حصمت المرتبة الثالثة حسف المظير ب
 %( احتراـ المقابؿ.5حصمت المرتبة الرابعة بنسبة )

 النتائج الخاصة بالمعوقات االجتماعية. 
%( مف افراد العينة أكدوا أف ىناؾ معوقات تمنع مف تقدـ العمؿ 57كشفت نتائج أف ) -2

%( لـ يؤكدوف ذلؾ، وأف االسباب التي تمنع  مف تقدـ المرأة حيث 43القيادي، أما )
%( مف افراد العينة أكدوا أف نظرة المجتمع الذكورية بأف المرأة ال 39كدوا أف )أ

%( ال توجد 35تصمح لمنصب قيادي في المجاؿ الوظيفي، فيما حصمت نسبة )
مساواة بيف الجنسيف في تبوء مناصب اعمى مكانة عمى صعيد العمؿ، فيما أكدوا 

 يا أقؿ كفاءة منيـ.%( اف نظرة العامميف مف الرجاؿ بأن06عمى نسبة )
%( مف افراد العينة أف المرأة مؤىمة لقيادة مؤسسة 76اوضحت نتائج الدراسة أف ) -0

%( لـ يؤكدوف ذلؾ وكانت السباب عديدة منيا 04)مناصب ادارية عميا(، فيما كاف )
%( ال يوجد 07%( أف المرأة مكانيا المنزؿ، فيما كانت نسبة )42مف وجية نظرىـ )

المسؤوليات بينيا وبيف الزوج في شؤوف المنزؿ لذلؾ ىي ال تصمح لمقيادة، فيما تقاسـ 
%( 25%( أف القيادة مسؤولية صعبة لمرجاؿ، فيما حصمت نسبة )28حصمت نسبة )

 أف المرأة ال تمتمؾ صفات او مقومات القيادة.
االجتماعية %( مف افراد العينة أكدوا أف العادات والتقاليد 30بينت نتائج الدراسة أف ) -3

ىي مف المعوقات االجتماعية التي تواجو المرأة القيادية في المجتمع، فيما تمتو 
%( مف افراد العينة ينسبوا 06%( صفة ثقة المجتمع باداء المرأة، فيما كانت )09)

أف عدـ تقبؿ المجتمع لترشيح المرأة لممناصب ادارية عميا، وحصمت عمى نسبة 
دودية مجاالت عمؿ المرأة في المجتمع ىي مف %( فقط ممف يروف بأف مح23)

 المورثات االجتماعية.
%( مف افراد العينة أكدوا أف مف السبؿ لمتغمب       38أظيرت نتائج الدراسة أف )-4

عمى المعوقات االجتماعية ىي تفعيؿ دور وسائؿ االعالـ والتواصؿ االجتماعي عف 
فيما أكدوا عمى فسح المجاؿ لممرأة في  أىمية دور المرأة القيادي الفعاؿ في التنمية،
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%( مف العينة 07المؤسسات أف تأخذ دورًا قياديًا في العمؿ مناصفًا مع الرجؿ، أما )
 أكدوا عمى تمكيف القيادات النسائية في مؤسسات الدولة.

  االحاالت
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