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السلم، يتتطلب  " العالم، وقضية  لكل بلد، كما هي رفاهية  واملتكاملة  التامة  إّن التنمية 

جميع ذلك أقص ى مشاركة ممكنة من قبل املرأة، على قدم املساواة مع الرجل في املجاالت  

 ."كافة

 أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على جميع 

 

 . مدخل1

 ما اهتّمت تعاريف التنمية باملعايير االقتصادية والدخل القومي، لكن زيادة  
ً
غالبا

املفهوم،   تطوير هذا  إلى  الباحثين  االجتماعية، حملت  واألزمات  الطبقي  االختالف  حدة 

العدالة االجتماع الفقر ومكافحته،  االعتبار مسائل  يأخذون بنظر  ية، الرفاه  فأصبحوا 

والتنمية   البشرية،  التنمية  البلد،  إدارة  في  العامة  املشاركة  األولية،  الحاجات  وتوفير 

 املستدامة، واملتوازنة، و... . 

لهذه   كمحور  باإلنسان  باعترافنا  مرهون  واملتوازنة  الشاملة  التنمية  تحقق  إّن 

خالل من  اإلنسانية،  وقيمه  كرامته  وحفظ  كيانه،  واحترام  امكانيات    العملية،  توفير 

واالرتقاء   العيش  مستوى  بتحسين  فاالهتمام  واملعيش ي.  واالقتصادي  الثقافي  اإلنتاج 

اليمكن   ضروري،  أمر  ونساء  رجال  من  مؤلفاته،  جميع  مشاركة  خالل  من  باملجتمع 

 التغاض ي عنه. 

من هذا املنطلق، اليمكن التفكير بالتنمية، وإهمال وضع املرأة. فقد أصبح اليوم  

 ملرأة أحد أهم مؤشرات التنمية في أي مجتمع.وضع ا

في عراقنا اليوم، حيث ينادي الجميع بضرورة بناء مجتمع ديمقراطي تعددي، من 

أفراد   املشاركة الفاعلة لجميع  إذ إّن   .
ً
املرأة مضاعفا االهتمام بوضع  يكون  الطبيعي أن 

 نسبة لواقع املجتمع، املجتمع ال تتحقق إال من خالل املحفزات، وتنامي مستوى الوعي بال
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وخلق حس املسؤولية لدى األفراد. ف))املعرفة(( العنصر األساس ي لبلوغ املشاركة الفاعلة  

 والواعية.  

 لحداثة طرحها، ال يتيسر إال من خالل القيام  
ً
املرأة، نظرا لكن استيعاب قضايا 

ومن دون دراسات كهذه ال نحصد إال     بدراسات وبحوث علمية، ومن ثم تعميمها. 
ً
مزيدا

من تردي الوضع املزري للمرأة في العراق على جميع األصعدة. فحتى النسبة التي حصلت  

عليها في البرملان بفضل ))الكوتا((، ما استطاعت تغيير ش يء من واقعها، بل كّرست الصورة 

النمطية التي كانت َمحيكة عنها. إذ إّن مساهمة املرأة في صنع القرار السياس ي لم تكن إال  

 من ديكور الفسيفساء السياس ي الجديد في العراق.جزء
ً
في حين منح العراق املرأة حق    (1)ا

م، وانضم التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  1980االقتراع واالنتخاب عام  

 م، ويعّد بذلك من الدول الرائدة في العاملين العربي واإلسالمي.  1986املرأة عام  

سات النسوية في الجامعات العراقية دليل صارخ على عدم  انعدام االهتمام بالدرا

 مواكبتها للحركة العلمية العاملية، وتخلفها عن ركب الحضارة البشرية.  

 

 . خلفية تأسيس الدراسات النسوية2

 للحركة النسوية مالحظتان أساسيتان على العلوم اإلنسانية: 

ى العالم بعين ذكورية، كما أّنها  ـ العلوم اإلنسانية ذكورية بالكامل، ولذلك تنظر إل1

 تدّرس وتفّسر على أساس ظروفهم وموقعهم االجتماعي.  

النظريات والتجارب  2 أساس  على   
ً
أيضا العلوم  البحث في هذه  تأسست مناهج  ـ 

 الذكورية.  

املاض ي تحمل نظرة  النسوية منذ منتصف القرن  من هذا املنطلق، كانت الحركة 

دت على ضرورة دراسة مشاكل املرأة من زاوية املرأة نفسها. انتقادية للعلوم السائدة، وأ
ّ
ك
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بحث   ومناهج  نظريات  صياغة  مجال  في  النسوية  الجماعات  الكثير من  لذلك نشطت 

 جديدة لدراسة قضايا املرأة. 

وقد هّيأت املطالعة الجادة والعلمية لقضايا املرأة ومشاكلها، األرضية النبثاق فرع 

الج في  النسوية  جعل الدراسات  وتشعبها  وتكاملها  العلوم  تطّور  أّن  خاصة  امعات. 

ب اإلملام بها ومواكبتها تخصيص  
ّ
الدراسات النسوية في مستوى من الدقة والسعة، يتطل

 فروع جامعية لها. 

هذه الدراسات، التي نشأت مع تطّور الحركات االجتماعية النسوية في السبعينيات،  

 صصات اإلنسانية واالجتماعية والصحية. تعّد من العلوم املرتبطة بمختلف التخ

زاوية املرأة  املرأة من  البحث في قضايا  االختصاصات هي  األساس لهذه  اللبنة  إّن 

التاريخ. ويتكّفل هذا االختصاص بتقديم   زاوية الرجل كما حدث على مّر  نفسها، ال من 

،  ( 3)نسانيةوالج (2)منهج عام ملطالعة موضوعات أساسية حول الجنس والنوع االجتماعي

االقتصادية   املؤسسات  ظهور  على  وتأثيراتها  والتأريخ،  والثقافة  الفن  في  وانعكاساتها 

تعاملها مع قضايا  وكيفية  الفردية  التجارب  والسياسية واإلدارية، وكذلك  واالجتماعية 

 كالعرق، والقومية، والطبقات االجتماعية واالقتصادية. 

ام أحدث املناهج البحثية واملتدولوجية،  إّن الدراسات النسوية ومن خالل استخد

تساعد الطلبة الجامعيين على التفكير املنسجم، والحصول على مهارات حوارية وكتابية، 

رها سائر االختصاصات. 
ّ
 ال توف

ً
 وتفتح أمامهم آفاقا

ومساهماتها  وتجاربها  املرأة  موقع  دراسة  من  الطلبة  الدراسات  هذه  ن 
ّ
تمك

لحاضر، كما تؤدي إلى تطّور الدراسات القريبة منها، واملرتبطة بها. االجتماعية في املاض ي وا

يتفّوق طلبة هذا االختصاص في القيام ببحوث علمية في املواضيع املرتبطة باملرأة وموقعها  

نون من استيعاب وتحليل ودراسة الكثير من القضايا  
ّ
في املجتمع وتحسين وضعها، ويتمك

فترتفع االجتماعية،  على    واالشكاليات  قادرين  يصبحون  إذ  العمل،  سوق  في  كفاءتهم 

 املساهمة في مختلف الحقول الصحية، والتعليم، والحقوق، واإلعالم، والفن.   



   

4 
 

hewarelfikr@gmail.com 

الجامعات كمادة أو عّدة  (4)ترتبط هذه الدراسات باختصاصات أخرى  ، فتقّدمها 

 ألحد 
ً
 دقيقا

ً
  مواد في تلك االختصاصات، أو تمثل فرعا

ً
االختصاصات، أو تكون اختصاصا

شهادة   املتطورة  الجامعات  بعض  تمنح  املاجستير، كما  من  بها  يبدأ   ما 
ً
وغالبا  .

ً
مستقال

 الدكتوراه فيها.

 

 ـ نبذة عن فرع الدراسات النسوية في العالم3

فينبغي   األمريكية.  الواليات املتحدة  االختصاص،  بهذا   
ً
اهتماما الدول  أقدم  من 

: تأسس مركز الدراسات النسوية في جامعة كاليفرنيادراسة 
ً
عام   (5)تجربتها بتمّعن. فمثال

عضو هيأة علمية جامعية من عشر    250أكثر من   2000م، وقد انضّم إليه الى عام  1984

التقنية ماساشوسش  جامعة  كذلك  مختلفا.  جامعيا  وثالثين قسما  وأربعة  ،  ( 6)كليات، 

،   (8)م، وجامعة فولرتن1970أت هذا االختصاص عام ، التي أنش(7)وجامعة سن ديه غو

اوهايو وجامعة آريزونا  (9)وجامعة  سيراكيوس(10)،  نيويورك  (11)، وجامعة  ،    (12)، وجامعة 

، وجامعة (16)، وجامعة مريلند  (15)، وكلية برتشيس(14)، وجامعة استنفورد (13)وجامعة ييل

الغربية كنتاكي(17)واشنطن  وجامعة  وجامعة(16)،  جون (17)ايلينويز  ،  سنت  وكلية   ،

 . (19)، وجامعة ساني بلتس برك(18)فيشر

اململكة  منها، هي  واالستفادة  بتجربتها  االهتمام  يجب  التي  األخرى،  الدولة املهمة 

، التي تأسس  (20)املتحدة، إذ يقام هذا االختصاص في عديد من جامعاتها، كجامعة يورك

الدراسات النسوية عام   وخمسين  1984فيها مركز  أكثر من خمسة   
ً
م، ويستقبل سنويا

واإلدارة((، و))الدراسات   التنمية  ))النساء،  اختصاص ي  في  املاجستير  مرحلة  في   
ً
طالبا

الدكتوراه في اختصاص ))الدراسات النسوية((.    في مرحلة 
ً
النسوية((. كما يستقبل طالبا

 .(22)، وجامعة اسكس(21)كذلك جامعة وارويك
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الن الدول  سائر  كوريا تقيم  قبيل  من  الثالث،  العالم  دول  بعض  وحتى  امية، 

في هذا   الجنوبية، نيوزلندا، سريلنكا، هذا الفرع في جامعاتها، لكن ال يسع املقام للتوسع 

 املوضوع، وأشير هنا فقط  إلى دولتين، الشتراكهما مع العراق في جوانب عدة.  

لكنها وبتأسيس اختصاص    األولى، دولة قطر، وإن لم تهتم باملساواة بين الجنسين،

))اقتصاد البيت(( في جامعة الدوحة، خطت خطوة في اتجاه تطوير وضع األسرة وإدارتها  

 بشكل علمي. 

أما الدولة الثانية فهي إيران، التي افتتحت فرع الدراسات النسوية في جامعاتها منذ  

ـ حقوق املرأة 2ة،  ـ املرأة واألسر 1، على مستوى املاجستير في اختصاصات ثالثة:  2001عام  

اإلسالم،   )تربية مدرس،  3في  أربع جامعات  االختصاص في  ويقام هذا  التاريخ.  في  املرأة  ـ 

من  البكالوريوس  لحملة  فيها  القبول  ويكون  وطهران(،  الطباطبائي،  العالمة  الزهراء، 

 مختلف االختصاصات، وقد تخّرج منها لحد اآلن عشرات الطلبة. 

حت فرع ))دراسات األسرة(( في عدد كبير من جامعاتها على  كما أّن إيران سبق وافتت

م، وقد أنهى لحد اآلن مئات من الطلبة تعليمهم فيه. 1995مستوى البكالوريوس منذ عام  

 كذلك أقيمت مجموعة دورات للموظفات في هذا املجال تحت عنوان ))مليكا((.  

 مراكز أبحاث مختصة في هذا املجال منها:  
ً
 هنالك أيضا

م، ويشمل أربعة أقسام: 1998ـ مركز أبحاث املرأة في جامعة الزهراء، تأسس عام  1

 العلوم االجتماعية والتنمية، األسرة، علم النفس والعلوم التربوية، والصحة العامة. 

البحو  وإجراء  بدعم الدراسات النسوية،  املركز  هذا  وامليدانية،  يهتم  العلمية  ث 

 وتأليف الكتب وترجمتها، وعقد املؤتمرات، ونشر املجالت.  

ـ مركز الدراسات والبحوث النسوية ))ممتاز((، التابع لجامعة طهران، وقد تأسس  2

م، ويترأسه رئيس جامعة طهران ورئيسة مركز أمور مشاركة املرأة في نادي رئاسة 2001عام  

 الجمهورية.  

 



   

6 
 

hewarelfikr@gmail.com 

 ملتوخاة من تأسيس الدراسات النسوية. األهداف ا4

 يهدف تأسيس الدراسات النسوية في الجامعات، دراسة املواضيع التالية: 

 ـ العالقة بين املجتمع وسوق العمل وآثاره االجتماعية.

 ـ التقلبات االجتماعية والجنس، وأدوار النوع االجتماعي، والعالقات بين الجنسين.  

 والقدرة، والنوع االجتماعي.    ـ العالقة بين الديمقراطية،

 ـ تأثير التقنية الحديثة على ظروف عمل املرأة وحياتها.

 ـ تغيير بناء األسرة، وتقسيم األدوار داخلها.

وعالقتها   االقتصادية(،  الدينية،  )الحقوقية،  االجتماعية  املؤسسات  مطالعة  ـ 

 بالنوع االجتماعي.  

 خرى.ـ نظريات الفمنزم، وارتباطها بالنظريات األ 

 ـ مناهج البحث الخاصة بالدراسات النسوية.  

 ـ تحليل تبعات النوع االجتماعي على بنية املجتمع.

النوع االجتماعي من  استيعاب كيفية صناعة  الطالب من  ن 
ّ
ـ صياغة خطاب يمك

 خالل املؤسسات الثقافية من قبيل اللسان، واإلعالم، والدين، والطب، والحقوق، و... . 

 املرأة وحقها في كل حقل من حقول املعرفة واالجتماع.ـ تبيين دور  

 ـ االهتمام بتجارب النساء في التنظير واألبحاث العلمية.  

ـ نقد مناهج البحث الوضعية التي تعتمد االحصائيات الكمّية وتعممها على مختلف 

 الفردية.الحقول املعرفية، واالهتمام بمناهج البحث الكيفية التي تهتم بالتجارب  

للخروج من الواقع االجتماعي   املرأة في املجتمع، واقتراح سبل  ـ التنظير حول موقع 

 املزري.  

الصورة النمطية عن ))املرأة((، كوجود محدد ومعين في إطار املواصفات   ـ مناقشة 

 البيولوجية و))الطبيعية((، وتصحيحها، ورسم بديل لها.
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تفاوت التجارب النسوية ، وعناصر كالنوع االجتماعي، والجنسانية،  ـ االلتفات إلى 

تسبب   التي  الجسدية،  والقابليات  والعمر،  والطائفة،  االجتماعية،  والطبقة  والعرق، 

 مجتمعة االختالل االجتماعي واالضطهاد لجنس املرأة.

 صياغة منهج جديد في النقد االدبی يركز على نقد الخطاب الذکوري في التراث االدبي.ـ 

 ـ نقد النظريات الذکورية في شتى حقول املعرفة خاصة العلوم االنسانية.    

 

 . اقتراح عناوين دراسية ضمن اختصاصات مختلفة5

والتي تدرس ضمن  بالدراسات النسوية،  العناوين املرتبطة  أدرج بعض  يلي  في ما 

لخلق وعي  اختصاصات أخرى، ويمكن االستفادة منها في الجامعات العراقية، كخطوة أولى 

 بالقضية النسوية لدى طلبة الجامعات:

 

 

 الفرع الدراس ي      عنوان املادة                                       

 التربية لي    لي ورها في التعليم العاتعليم املرأة ود

 الفلسفة مدخل للدراسات النسوية

 الفلسفة فلسفة الفمنزم

 اإلدارة واالقتصاد املرأة واإلدارة

 الفنون  املوسيقا والنوع االجتماعي

 الطب املرأة والطب

 الصحة العامة غذاء األم والطفل

 الصحة العامة دور املرأة في صحة العائلة

 الصحة العامة سالمة املرأة النفسية

 العلوم السياسية النوع االجتماعي والنظرية السياسية
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 العلوم السياسة دور املرأة في السياسة

 علم االجتماع العرق والطبقة والجنس

جتماع الجنس والنوع  علم ا

 االجتماعي

 علم االجتماع

 علم االجتماع الشيخوخة والخصائص الجنسية

 الفنون  النساء الفنانات

     النقد النسوي لألنثروبولوجيا                  

 األنثروبولوجيا

 األنثروبولوجيا

أنظمة النوع االجتماعي في العالم                  

 األنثروبولوجيا

 األنثروبولوجيا

  في األدب املعاصر         وية  النظريات النس

 األدب

 األدب

       النساء الكاتبات                                      

 األدب

 األدب

    صورة املرأة في األدب                                

 األدب

 األدب

  وغرافيا                      بلالنظرية النسوية والب

 اللغات

 اللغات

 التاريخ املرأة والتاريخ

املرأة، األسرة، واملجتمع، دراسة  

 مقارنة ـ تاريخية

 التاريخ

 التاريخ رّواد الحركة النسوية

 م النفسعل السلوك الجنس ي عند اإلنسان
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 علم النفس سلوك املرأة والرجل في العمل

دنية للمرأة الحقوق والحريات امل

 املعاصرة

 القانون والعلوم السياسة

 القانون  الجنس والحقوق 

 القانون  املرأة والجنحة

 

 . اقتراح منهج دراس ي الختصاص الدراسات النسوية6

االختصاص،   لهذا  املختلفة  الجامعات  وضعتها  التي  املناهج  مطالعة  خالل  من 

 يمكننا اقتراح املنهج التالي ملرحلة املاجستير في العراق:

 فمنزم حول املرأة واملجتمع.ـ مقدمة في الدراسات النسوية: تطلعات ال

 ـ مناهج البحث في الدراسات النسوية.

 ـ الفمنزم، خلفيات النشوء، وتاريخ الحركة.

 ـ نظريات الفمنزم في العلوم اإلنسانية.

 ـ علم اجتماع الجنس والنوع االجتماعي.

 ـ املرأة والتنمية والتنمية الدولية، والفمنزم في الساحة الدولية.

 املرأة.ـ حقوق 

 ـ أدوار املرأة في الحياة.

 ـ املرأة والطب.

 ـ النوع االجتماعي والجنسانية في األدب، ودور املرأة في صناعة األدب.

 ـ املرأة، والعالقات االجتماعية وسلوك املرأة والرجل في العمل.

 ـ املرأة والحروب والهجرة والكوارث الطبيعية.

 ـ املرأة واألسرة.
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ال الحركات  أهم  العربي،  ـ  والعالم  العالم،  في  التاريخ  مدى  على  ورّوادها  نسوية 

 والعراق.

 ـ حاضر املرأة في العالم الثالث واملنطقة العربية.

 ـ املرأة ما بين ماض ي العراق وحاضره.

 ـ املرأة في الحضارات واألديان واملكاتب الفلسفية.

 ـ ذكريات النساء )حياة وتجارب(.

 االجتماعي والجنسانية.ـ علم نفس النوع  

 ـ الدفاع الذاتي )من النظرية إلى العمل(.

 مکانة املرأة و دورها في العشائر العراقية.ـ 

 ـ تعدد الزواج في املجتمع العراقي )كظاهرة وفكرة(.

 ـ االستقالل االقتصادي للمرأة العراقية.

 ـ املرأة في الفكر والعلوم االسالمية.

 

 للدراسات النسوية . مضمون املواد الدراسية7

دراستها فيها،  املطلوبة  املواضيع  العناوين، وأبّين  هذه  عينة من  أختار  الختام  في 

 واألهداف املرجوة منها:  

 ـ النوع االجتماعي في األدب:  

االهتمام فيها  األدب، ويولى  في  األدوار الجنسية  تصوير  نمط  املادة،  تبحث هذه 

ويكون  األدوار الجنسية.  نمط  الثائرات، وتغيير  كالنساء البرجوازيات، والنساء  ملواضيع 

تحليلية لكتابات أشخاص كتولستوي، ماركز، مان، زوال،   ذلك من خالل دراسة مقارنة 

 و... . 

 اة وتجارب(:ـ ذكريات النساء )حي
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تهتم هذه املادة بدراسة قصة حياة النساء املؤثرات عبر التاريخ املعاصر، من خالل  

ز على املواضيع التالية: التعليم  
ّ
مراجعة تجاربهن في فترة الطفولة والشباب بالذات، وترك

البنت   عالقة  ببعضهما،  الجنسين  األبناء من  عالقة  الوالدين باألبناء،  عالقة  واألسرة، 

 تمعها وبيئة عملها.  بمج

 ـ علم نفس النوع االجتماعي:

واألحاسيس،   التفكير،  نمط  على  الجنس  تأثير  طريقة  املادة  هذه  تبحث 

النوع   وقوالب  واإلحساس،  اإلدراك  في  والفوارق  الجنساني،  والنمو  والسلوكيات، 

 االجتماعي، وعالقة الجنس بالصحة البدنية والنفسية.  

 ية:ـ املرأة والعلوم االجتماع

تسعى هذه املادة لتبيين نظرة املرأة للعلوم االجتماعية، وتأثير األفكار النسوية على  

 هذه العلوم، ومناهج وآليات العلوم االجتماعية الحديثة. 

 ـ نظرية الفمنزم املتطورة:

 املحور األساس ي لهذه املادة، اإلجابة على السؤال التالي:  

مع أي شخص/ أو ش يء؟ كذلك عالقة   من يمتلك الحق في الحديث عن/ أو حول،

السلطة وعدم التمثيل، في   الفمنزم املدونة حول  هذا األمر بالتمثيل، ودراسة سياسات 

لنقد الحداثة وصلتها بما بعد البنيوية والفمنزم، وتدرس فيها عناصر   سبيل تعيين موقع 

 فلسفة الحداثة.  

 ـ النساء والتنمية الدولية:

اكتشاف العناصر املؤثرة في ارتباط نساء العالم الثالث  الهدف من هذه املادة، هو  

واألول، والتعرف على النظريات واملناهج التي تخص املرأة والتنمية، والعوامل املؤثرة على  

 التنمية واملتأثرة منها، واكتشاف دور التعصب الجنس ي والطائفي على التنمية. 

 ـ الحركات النسوية:

 لتالية:  تهتم هذه املادة باملواضيع ا
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الفمنزم،   من  الخوف  للنساء؟  الحقوقية  والنهضة  النسوية  الحركة  من  املراد  ما 

 والعقبات أمام الحركات النسوية، والفمنزم من النهضة إلى النظرية. 

 ـ الفمنزم في الساحة الدولية:

إّن العالقات الدولية للقوة، كاالستعمار، والرأسمالية العاملية، وتقسيم مساحات  

ه يخلق أنظمة مترابطة لالستضعاف. 
ّ
 العمل على أساس الجنس، والنظام األبوي، كل

الدول،   في مختلف  على النساء  الظروف  تأثيرات هذه  بدراسة  املادة  هذه  تتكّفل 

 ه العالقات. والنقد الذي يوجهه أنصار الفمنزم لهذ

 ـ مدخل إلى الفمنزم:

تقوم هذه املادة بدراسة للظلم املبتني على الجنس، بحيث ال يفرق بين امرأة وأخرى  

 عن آليات للخروج من هذا الواقع،  
ً
من أّي قومية أو طبقة أو بأي عمر كانت. كما تقدم بحثا

 هم اليومية.  وتحسين الوضع. وتسعى القناع الطلبة لالهتمام بهذه الحلول في حيات

 ـ املرأة والطب:

 في تحقيقاته وحكمه على جنس اإلنسان  
ً
يعتقد النسويون بأّن الطب لم يكن حياديا

 وطريقة معالجته  لقضايا املرأة البيولوجية. 

تهتم هذه املادة بإيضاح هذا األمر، ودراسة مسألة الحمل، والوالدة، واإلسقاط من  

 زاوية نسوية.  

 ـ الفلسفة النسوية:

 شّك أن الفلسفة التقليدية دّونت بواسطة الرجال ومن زاويتهم. وذكورية الفكر  ال

 الفلسفي كانت املبرر الدائم لهيمنة الرجال وسلطتهم.  

الالمساواة فيها،  التقليدية، وكشف وجوه  الفلسفة  بنى  املادة بتفكيك  تهتم هذه 

بين املنطق واإلحساس،   ونقدها ودراسة مواضيع، كالتقسيمات الثنائية املتعددة القائمة

هذه   وتوابع  والثقافة  الطبيعة  واملجتمع،  الفرد  والخارجي،  الذهني  والجسم،  الذهن 
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الوجود   في مسألة  إعادة النظر  البحث إلى  في  املنحى  ينتهي هذا  الفلسفية.  التقسيمات 

 والقيم. 

 ـ املرأة والعمل:

ازدادت مشاركة املرأة في سوق العمل نتيجة التطور االقتصادي السريع، وقد أدى  

ذلك إلى إشكاليات عديدة منها: موقع املرأة في سوق العمل، العبء املضاعف الذي تتحمله 

املرأة نتيجة العمل داخل البيت وخارجه، قيمة العمل املنزلي، املكافأة غير املتساوية للرجل  

 عمل املتساوي. فتقوم هذه املادة بدراسة شاملة لهذه املواضيع. واملرأة قبال ال

 ـ الدفاع الذاتي )من النظرية إلى العمل(:

استقاللها الفردي   عن حفظ  املرأة  انتهت إلى عجز  األفراد في املجتمع  آليات دمج 

في   املرأة  حقوق  على  املادة  هذه  خالل  من  الطالبات  تتعرف  على جسدها.  ومحافظتها 

 عملية تعينهم على الدفاع عن أنفسهم.  جسدها، و 
ً
 إلى جانب املعرفة النظرية تتلقى فنونا

 ـ املرأة والتنمية: 

والتعاريف   والتنمية،  املرأة  الدراسات حول  تأريخ  عن   
ً
املادة مختصرا تقدم هذه 

 املختلفة للتنمية، ودور املرأة فيها، وخطط تنمية وضع املرأة. 

 ـ املرأة واألسرة: 

هذه املرأة،    تتناول  على  وإيجابياتها  األسرة  سلبيات  األسرة،  في  املرأة  دور  املادة 

املرأة على الزوج   في كل من هذه األشكال، وحقوق  املرأة  لألسرة، موقع  األشكال املختلفة 

 واألسرة. 

 ـ حقوق املرأة:

الحقوق  الحقوق،  اقسام  الحقوقية،  واألنظمة  الحقوق  إلى  املادة  هذه  تتطرق 

جتماعية والسياسية للمرأة، حقوق املرأة على املجتمع، وحقوقها في القوانين  اإلنسانية واال 

 الدولية والداخلية.  

 ـ علم اجتماع النوع االجتماعي:
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تقدم هذه املادة تعريف الجنس والنوع االجتماعي، وتتحدث عن النوع االجتماعي  

العمل مجال  كما  للفضاءات،  الجنس ي  والتقسيم  االجتماعية،  والنوع  والعالقات   ،

االجتماعي واالقتدار السياس ي، ونظريات النوع االجتماعي، والعنف، واالجرام، والرقيق  

 األبيض.

 ـ صحة املرأة:

تبحث هذه املادة الخصائص البيولوجية للمرأة )البلوغ الجنس ي، والدورة الشهرية،  

والعراق، و  العالم  والوالدة، والرضاعة(، ووضعها الصحي في  العوامل  واليأس، والحمل، 

البيولوجية للبيئة، والعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية املؤثرة على سالمة املرأة،  

 وتنظيم األسرة، ومشاكل املرأة الصحية الشائعة. 

 ـ املرأة في الحضارات واألديان واملكاتب الفلسفية:

في الحضارات والديانات  التالية: املرأة  القديمة )ال  تتشكل هذه املادة من املحاور 

املكاتب   في  املرأة  االسالم(،  سيما  )ال  االبراهيمية  الديانات  في  املرأة  العراقية(،  سيما 

 الفلسفية القديمة، جذور النظام األبوي، اإلالهات واملنجيات في التاريخ.  
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 املصادر:

استفدت في تجميع املعلومات من مجموعة مقاالت، جمعها مركز مشاركة املرأة في  

نادي رئاسة الجمهورية اإليرانية من الشبكة املعلوماتية )االنترنيت(، وطبع جزء منها تحت  

 ش.  1381عنوان ))درآمدي بر رشته ي مطالعات زنان((، طهران: برك زيتون، 

 كورة أسماؤها في املقال. كما استفدت من مواقع الجامعات املذ

 

 :الهوامش
تحت عنوان ))املرأة  1 أسماء جميل  دراسة الدكتورة  يمكن مراجعة  في هذا الخصوص   .

 العراقية بعد ثالث سنوات من التغيير(( على موقع مركز عراقيات للدراسات.  

2- Gender.   

3Sexuality.   

4 An Interdisciplinary program. 

5University of California (UCLA)       http://www.ucla.edu. 

6 Massachusetts Institute of Technology (MIT)        www.mit.edu.  

7San Diego State University.  http://www.sdsu.edu/academicprogs.html. 

8 Fullerton.                   http://www.fullerton.edu. 

9 Ohio State University.                  www.osu.edu. 

10 Arizona State University.           www.asu.edu. 

11 Syracuse University               www.syr.edu. 

12 State University of New York.      http://www.newpaltz.edu. 

         http://www.suny.edu        

13 Yale University.              http://www.yale.edu. 

http://www.suny.edu/
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14 Stanford University            www.stanford.edu. 

15 Purchase College.         www.purchase.edu. 

16 University of Maryland          www.umd.edu. 

17 Western Washington University.        http://www.wwu.edu. 

18 University of Kentucky.         http://www.uky.edu. 

19 University of Illinois.        http://www.uiuc.edu. 

20 St. John Fisher College.     http://www.sjfc.edu. 

21 Sunny – Plattsburgh.         http://www.plattsburgh.edu. 

22 The University of York.       http://www.york.ac.uk. 

23 University of Warwick.    http://www2.warwick.ac.uk. 

24 University of Essex.        http://www.essex.ac.uk. 

 


