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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 من منظور النساءوالتاريخ وا.ع-م والمجتمع ھي تخصصية مجال أكاديمي تستكشف الشؤون السياسية الدراسات النسائية، المعروفة أيًضا باسم دراسات المرأة

ر وعملية التقاطع والثقافات المتعددة والمساواة ا>نتقالية بينو/أو مفھوم نسائي. وتتضمن المنھجيات الشائعة ضمن مجال الدراسات النسائية نظرية وجھة النظ

كلية ونظرية الغرباء. ويقوم ھذا المجال ببحث ونقد العادات ا>جتماعيةالجنسين واDنثوغرافيا العرقية وممارسات القراءة المرتبطة بـالنظرية النقدية وما بعد الھي

جال دراسات النوع اDوسع مجا>ً. وس-لة وطبقة والجنس وغيرھا من مظاھر عدم المساواة ا>جتماعية. وھذا المجال يرتبط بشدة بمالنوعالمتمثلة في 
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واخر الستينيات من القرن الماضي، مع اكتساب الموجة الثانيةبرزت دراسات النساء إلى الوجود للمرة اDولى كقاعدة أكاديمية منفصلة عن اDقسام اDخرى في أ

 الط-ب وھيئة التدريس. وكتخصص أكاديمي، تمت صياغتھا اقتداًء بنموذج الدراساتفعالية لتأثير سياسي في اDكاديمية من خ-ل المساواة بين الجنسينمن 

لمكسيكية التي نشأت قبلھا بوقت قصير.اDمريكية والدراسات العرقية (مثل الدراسات اDفرو أمريكية) ودراسات اDمريكيين ذوي اDصول ا

 كما تم إنشاء أول برنامجين للدراسات النسائية في الو>يات المتحدة عام]1[.جامعة كورنيل في 1969وتم عقد أول دورة دراسية معتمدة للدراسات النسائية عام 

وقد بدأ برنامج جامعة سان دييجو بعد عام من التنظيم في كلية سان دييجو (المعروفة ا^ن باسم جامعة سان دييجو) وجامعة و>ية نيويورك - بافالو. 1970

 وعروض غير رسمية أو تجريبية أمام سبع لجانالمكثف بواسطة مجموعات رفع الوعي النسائية والتجمعات وتوزيع المطالب وتشغيل دورات دراسية

ير، وھي مدرسة أدب. كما ظھر برنامج جامعة كارول رويل كاونسل كانت ھي الطالبة المشاركة في تأسيس ھذا البرنامج مع الدكتورة جويس نو]2[وتجمعات.

وانبثق في نھاية اDمر متفرًعا من قسم الدراسات اDمريكية. وفيو>ية نيويورك - بافالو كنتيجة لمناقشات قوشة وتنظيم نسائي قادته إليزابيث >بوفسكي كيندي 

لة السبعينيات ال-حقة قامت عدة جامعات وكليات، أصبحت كلية سارة لورانس أول مؤسسة تمنح درجات الماجستير في التاريخ النسائي. وطوال مرح1972عام 

ي لم يكن يتطلب رعاية اDقسام اDخرى.بإنشاء أقسام وبرامج في الدراسات النسائية، وأصبحت مناصب اDستاذ متاحة في ھذا المجال الذ

 بواسطة2007 حول العالم. وھناك استبيان تم إجراؤه عام وفي أواخر القرن العشرين، توفرت دورات الدراسات النسائية في العديد من الجامعات والكليات

، كانت2012  مؤسسة تقدم الدراسات النسائية أو الدراسات النوعية على بعض المستويات. واعتباًرا من عام576الجمعية القومية للدراسات النسائية قام بتضمين 

 من خ-ل خدمة ا>لتحاقالمملكة المتحدة ويمكن العثور على دورات دراسية في ]4[]3[.الو>يات المتحدة مؤسسة تمنح درجة الدكتوراه في ھذا المجال في 16ھناك 

]5[بالجامعات والكليات.

و، وكذلك في جامعتي مونتريال وووترلو. وتم توثيق تطور ھذهوفي كندا، تم توفير واحدة من أولى دورات الدراسات النسائية في مدينة تورنتو بجامعة تورنت
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,Minds of her own: Inventing Feminist Scholarship and Women's Studies in Canada and Quebecالبرامج جيًدا في كتاب "

).2008ى نشره مطبعة جامعة ويلفريد لورييه ("، الذي قامت بتحريره ويندي روبينز وميج لوكستون ومارجريت إيشلر وفرانسين فيسكاريس، وتول1966-76

رى السنوية اDربعين لبرنامجھا. فقد تم تقديم أول دورة دراسيةومن المنتظر أن تحتفل جامعة تورونتو عبر معھد الدراسات النسائية والدراسات النوعية بالذك

 عندما كانت ما تزال طالبة وعضًوا1970. ومن المؤسسين المشاركين في البرنامج سيتا رامخا>وانسينغ وكاي أرماتاج. وفي عام 1972 - 1971ھناك في العام 

لحشد من أجل البرنامج. وقامت مجموعة من الط-بفي لجنة الدراسات متعددة التخصصات بالجامعة، عملت سيتا مع فريق من الط-ب الخريجين بھدف ا

. وقد تم توثيق قصة ھذا البرنامج بشكل جزئي في مقالين بكتاب1971الخريجين إلى جانب أحد أعضاء ھيئة التدريس بتقديم البرنامج اDول في خريف عام 

"Minds of her own" وقد ساھمت كاي أرماتاج بكتاب ."Blood on the Chapel Floor: Adventures in Women's Studiesويأتي عنوان ."

 شارع سانت جورج في حرم97كنيسة صغيرة بقصر سابق في الكتاب من الحقيقة المتمثلة في أن المكتب وغرفة الحلقات الدراسية المخصصة للبرنامج كانت 

Women's Sight: Looking backwards into Women's Studies inسانت جورج لجامعة تورونتو. وقد ساھمت سيتا رامخا>وانسينع بكتاب "

Toronto."

������	
� ����	
�� ������
�

ضوعات مشتركة للطرق التي يتم بھا تدريس العديد منيمارس أعضاء تدريس الدراسات النسائية مجموعة متنوعة من أصول التدريس. ورغم ذلك، فھناك مو

النسائية. غالبًا ما تشجع مناھج الدراسات النسائية الط-ب علىدورات الدراسات النسائية، فبشكل نموذجي تعتمد ممارسات التدريس والتعلم على أصول التدريس 

 و> شك أن تطوير القراءة النقدية والكتابة والتعبير الشفھي مھاراتالمشاركة في أنشطة تعلم الخدمات با.ضافة إلى المناقشة والتفكير في مواد الدورة الدراسية.

 والعلوم ا>جتماعية والعلوم. وغالبًا ما يكون إلغاء مركزية اDستاذأساسية لھذه الدورات الدراسية، والتي يمكن تضمينھا في جميع المناھج في الدراسات ا.نسانية

 غالبًا ما تكون الدورات الدراسية أكثر مساواة بين الط-ب من تلك التي]6[الجامعي كمصدر للمعرفة أمًرا أساسيًا بالنسبة لثقافة الفصل الدراسي للدراسات النسائية.

ية والتوكيد على التجربة الشخصية ذات المنطق المقنع كمصدرتقدم في التخصصات التقليدية، مع التركيز على التحليل النقدي للنصوص وتطوير الكتابة النقد

وار ونقدي. منذ سبعينيات القرن الماضي، تبنى علماء الدراساتللمعرفة. وبما يتطابق مع الدراسات النوعية، فإن الدراسات النسائية توظف نسائية وغريب اDط

والعرق والتوجه الجنسي والدين والعمر والقدرة (ا.عاقة) لخلق ھياكلالنسائية مناھج تنتمي لمرحلة بعد الحداثة لفھم النوع من ناحية تداخله مع الس-لة والطبقة 

ة والھيمنة ا>جتماعية وكيفية النظر إلى حياة اDفراد بصرفللسلطة والحفاظ عليھا داخل المجتمع. ومع ھذا ا>تجاه، كان ھناك تركيز على اللغة والموضوعي

ما يمثله المرء، فإن النوع والجنس والتوجه الجنسي ليست أموًراالنظر عما يمثلون. ومن اDمور الرئيسية في ھذه النظريات الفكرة القائلة بأنه بصرف النظر ع

جوھرية، ولكنھا نشأت Dسباب اجتماعية.

رية وكذلك الفعالية خارج الفصل الدراسي. بعض برامج "الدراساتيتم تضمين برامج الدراسات النسائية في مناھج العدالة ا>جتماعية والتصميم المدمجة مع النظ

 فھم أفضل لكيفية تأثير ا>ضطھاد بشكل مباشر على حياة النساء.النسائية" تقدم منًحا دراسية داخلية تعتمد على المجتمع مما يتيح للط-ب الفرصة للحصول على

 السود والدراسات ا.فريقية وغيرھا من أطر العمل النظرية العديدةوھذه التجربة التي تكونت نظريًا من الدراسات النسائية ونظرية غرابة اDطوار ونظرية النساء

 المحلي. ورغم ذلك، فقد انتقدت دافني باتاي، من جامعةتتيح للط-ب الفرصة للتحليل النقدي للتجربة إلى جانب وضع حلول مبتكرة للمشك-ت على المستوى

ون السياسية على التعليم، وحاولت أن تثبت أن "إستراتيجياتماساتشوستس أمھيرست ھذا الجانب من برامج الدراسات النسائية، زاعمة أنھا تعطي أولوية للشؤ

مؤيدة تعتبر م-ئمة للنساء (مثل الطرق النوعية بد>ً منأعضاء ھيئة التدريس في ھذه البرامج قامت بتضمين لغة بوليسية > تراعي المشاعر وطرق بحثية 

 ومن المھم رغم ذلك أن نشير إلى أن العديد من مناھج "الدراسات النسائية" توظف مجموعة]7[الكمية) وتقديم الدورات الدراسية كما لو كانت جلسات ع-جية."

-لھا لqيجابية والواقعية النقدية ونظرية وجھة النظر في ثقافتھا متعددةمتنوعة من الممارسات الفلسفية المعرفية والمنھجية. تتميز الثقافة النسائية بتنوعھا واستغ

]8[التخصصات.
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بما في ذلك (على سبيل المثال > الحصر) القضايا البيئيةإن النشاط النسائي > يركز فقط على قضايا المرأة بل انتشر ليشمل العديد من الحركات اDخرى 

 وحقوق الشواذ جنسيًا وحقوق اDقلية العرقية. ھذه الصور من النشاط قدوحقوق الحيوان وقضايا الھوية وتناسلي وقضايا النوع النسائيوسياسات الدولة والفن 

تابة المنشورات. وفي الحركة النسائية الحالية، انتقل التركيزتتضمن كتابة الطابات والمقاطعة وا>حتجاج والفنون البصرية والمظاھرات الجسدية والتعليم وك
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يع أنواع الكائنات. يستكشف النشاط النسائي مجا>ت التداخل بينليتضمن نظرة ورغبة للمساواة لrنظمة والقوى المستبدة الشاملة حول العالم التي تؤثر على جم

وقت والطاقة لتحرير جميع اDشخاص من مظاھر عدمالتاريخ ا>جتماعي والسياسي والثقافي (ضمن المستويات المختلفة اDخرى) ومضاعفاتھا ويخصص ال

العدالة.

د ذاته. ومن ثم، فبالنسبة لمعظم ط-ب الدراسات النسائية، ھناكبل إن مجرد دراسة الدراسات النسائية أو كون المرء من دارسيھا يمكن النظر إليه كنشاط في ح

رات وبرامج الدراسات النسائية الربط بين الفصل الدراسي والتغيرحالة نشاط يشاركون فيھا بالفعل. لتبني عملية تطور ھيئة الدراسة، من الجوانب الرئيسية لدو

مساواة والمعاناة ا>جتماعية. يتم تشجيع الط-ب على الربطا>جتماعي. تركز فصول وبرامج الدراسات النسائية على ھياكل توزيع السلطات وا>ضطھاد وعدم ال

.يجابي. > يتعلم الط-ب والنشطاء في المجال النسائي فقط مابين ما تعلموه وبين مشاركة المجتمع واتخاذ إجراء على أرض الواقع لتبني التحول ا>جتماعي ا

يتعلق با>ضطھاد في المجتمع بل ينظرون أيًضا إلى احتمالية تحقيق وحدة عالمية بشكل مختلف.
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والدراسات النوعية ذات الصلة بھا. وتتضمن أبرز المؤسسات التيكجزء من النشاط، بدأت معظم الكليات في الو>يات المتحدة في تبني أقسام الدراسات النسائية 

) وجامعة إيموري وجامعات أخرى في و>يات ميتشيجانجامعة كاليفورنيا (UCتفخر بوجود برامج دراسات نسائية على مستوى الطلبة والخريجين نظام 

 ومواقع الويب الخاصة بھذه الجامعات مفتوحة للجمھور وتوفر معرفة ومعلومات عامة حول]9[وويسكونسن ونيو جيرسي وكونيكتكت وبنسلفانيا ونيو يورك.

المجال.

مشتركة بين النوع والموضوعات اDخرى (ونعني بھذا النوعوقد تم تصميم العديد من الدورات الدراسية للدراسات النسائية بحيث تستكشف نقاط التداخل ال

ل المثال، فإن آن فاوستو - ستيرلنج، أستاذ اDحياء في جامعة براون،والعلم). في أبحاث النوع والعلم، يتم استكشاف العلوم ونقدھا من وجھة نظر نسائية. على سبي

Sexing the Body: Gender Politics andيتضمن تستكشف اDحياء من عدسة نسائية. ومن خ-ل بحثھا نشرت العديد من الكتب حول ھذا الموضوع بما 

the Construction of Sexuality و2000 عام The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough.
]10[
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