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هذا الكتاب بأكمله في تقديم تجربة علمية مباشرة في القيام  عليها يبنى التي الرئيسةالقاعدة  تتمثل

من املقاربات  عددمنها  األول  وفيبالبحث األكاديمي من منظور نسوي، وقد تضمن الكتاب ثالثة أبواب، 

الوضعية النسوية، وأبستمولوجيا املوقعية  مفهوماتاألبستمولوجيا والنظرية، من خالل  ؛النسوية

، وما بعد الحداثة والبنيوية النسوية. أما الباب الثاني، فتضمن مجموعة من القضايا املنهجية النسوية

النسوية، باالعتماد على التجارب البحثية، واملمارسات امليدانية، وتطبيقات مناهج البحث في العلوم 

 مشروعاتهنفي إجراء االجتماعية من منظور نسوي، فيقدم لنا نماذج ملمارسات البحث النسوي وتطبيقاتها 

 النقاشية، املجموعاتو الشخصية املتعمقة،  املقابالتو  اإلثنوغرافيا،و من البحث االستطالعي،  البحثية

 .املمارسة قيد ووضعها البحث أفكار وتجميع املناهج، مزج على القائم البحث وحتى الشفاهي، والتاريخ

  انموذًج  الثالث الباب تضمن بينما
ً

 البحث، خطة ووضع اإلعداد مرحلة من البحث نسوي، بدءً  متكامال

 .ونشره البحث كتابة بعملية وانتهاء

دمج  إلىبين النظرية واملمارسة، أي التنظير على أساس التجارب البحثية املعيشة، إضافة  جمع إنه أي

 الدراسات اهباتج بعينه بحثي تخصص إطار من ااملنظور النسوي في أبحاث العلوم االجتماعية، بعيًد 

 .البينية
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 األبستمولوجيا والنظرية إلى: مقاربات نسوية األول  الباب

 ؛وفيه

 النسوي : دعوة إلى البحث األول الفصل 

 بايير  -ناجي هيس  وشارلينبروكس ي،  أبيجيل: بقلم 

تصديه للبنى الفكرية واأليديولوجيات القائمة على  إلى استناًدا النسوي  العلمي البحث مفهوم تحدد

وخبراتهن اليومية، وإلقاء الضوء على  املضطهدات النساءخالل توثيق تجارب  من عموًما،اضطهاد النساء 

الهدف من البحث النسوي تمكين النساء من أجل القيام  إناألنماط التمييزية القائمة على الجنس، أي 

 .النوع أساس على التمييز على القائم املجتمع في االجتماعي بالتغيير

على  يعتمد نهإأم  به خاصة علمية منهجية النسوي  للبحث هل: الفصل هذا في املطروح والسؤال

 .؟كافة األكاديمية االجتماعية البحوثاملنهجية العلمية املتعارف عليها في 

  اعلميً  ابحثيً  امشروعً  الفصل هذا في املؤلفتين إلىالبحث النسوي بالنسبة  يعد
ً

يتضمن خطوات  ،شامال

الربط العلمي ما بين الجانب  إلى استناًداكتابة النتائج،  إلى املشكلة صوغمن  االبحث العلمي كافة بدءً 

 النظري وامليداني ضمن السياق االقتصادي االجتماعي والسياس ي للمجتمع املبحوث.

سياق املوجة الثانية من الحركة  إلىفتعود جذوره  ،املؤلفتين إلىأصول البحث النسوي بالنسبة  أما

 البحوث ثغرات على اإلضاءة خالل من العشرين، القرن الستينيات والسبعينيات من  إلى االنسوية، وتحديًد 

 إلىدفع بالباحثات النسويات  مايتعلق باستبعاد تجارب النساء من البحث األكاديمي،  ما في االجتماعية

وإيجاد نماذج بحثية  ،التقليدية واملنهجية النظرية اآلليات صوغالعمل لتالفي هذه الثغرات، من خالل 

 جديدة.

 

  ةالوضعي للنظرية النسوية نقد

ملا يطلق عليه الحياد القيمي في النظرية االجتماعية الوضعية من خالل  تحدًيا النسوية النظرية وجهت

إلقاء الضوء على تجارب النساء، أو ما أطلق عليه مصطلح النسويات اإلمبيريقيات )امليدانيات(، اللواتي 

تحقيق نتائج أكثر  إمكان من ترفع التي البحثية املناهج في وتجاربهن يشاملع اليومي النساء نشاطأدرجن 

 موضوعية، وقابلة للتعميم في الوقت نفسه.

الفريدة،  املعيشة والتجارب اإلنسانية والذاتية العاطفة تنحيةرفض  إلىأبعد من ذلك،  إلىذهبن  بل

بل تبني هذه العناصر بهدف  -الوضعية النظريات تدعي مابحسب -البحث العلمي  معوقات بوصفها

اكتساب رؤى جديدة أو اكتساب معرفة جديدة. وعلى سبيل املثال تعرضك للعنف أو التحرش الجنس ي 
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 والخبرة للعاطفة أي األكاديمي، للبحث الجنس ي التحرش أووغيره، قد يكون وراء اختيار موضوع العنف 

 .األكاديمي البحث موضوع اختيار في دور  الذاتية

 

 النسوية التجريبية اإلمبيريقية: الثاني الفصل

 مواجهة التحيز الجنس ي وتصحيح األوضاع، بقلم دينيز ليكينبي 

 البحث يجعل الذيوما  إمبيريقًيا؟: ما الذي يجعل البحث النسوي اآلتي السؤال عنالفصل  هذا يجيب

ا اإلمبيريقي
ً
 .ا؟نسويً  بحث

إذا كان املصدر املعرفي الوحيد املتاح للباحثين هو ذلك القابل للتجربة والقياس  ا،ريقي  يإمبالبحث  يعد

 السياسيةو  األيديولوجية،و بواسطة الحواس، أي يتطلب من الباحث التنزه التام عن املواقف الشخصية، 

 .البحث فرضيات اختبار عند

 بين تجمع التي العلمية االختبارات وتقويم لبناء علمية منهجية وجود يمكن كيف: هنا املطروح والسؤال

 ؟مًعاوالنسوية في آن  ريقيةياإلمب

 املعرفي واألنطولوجي، بستمولوجيتغيير أنماط البحث التقليدية واملنظور األ إلىهذا  يدفع هل

 بأسئلتهن للدفع ريقياتياإلمب النسويات تسعى أم، الحقيقة بطبيعة يتعلق مافي  اجذريً  تغييًرا والوجودي،

نتائج تتسم  إلىالتي تجعل املنظومة التقليدية تؤدي  التحيزاتفي مواجهة  ريقيةياإلمب ومناهجهن التجريبية

 .؟تهابانخفاض املوضوعية ومعالج

إلنتاج معرفة أكثر  البحثي دتضمين النساء ومنظور النوع في الجه إلىدعت الباحثات النسويات  لذلك

 البحث نع اللرجل، ومثال ذلك موضوع التحرش الجنس ي، بقي بعيًد  امن الحقيقة، وأقل تحيزً  اقربً 

 .النسويات الباحثات نظر وجهة من الجنس ي لتحرشل لم يتعرضوا الرجال أن إلى استناًدا األكاديمي

 االجتماعي السياق ضمن واملالحظة للقياس قابل البحث سؤال أن ريقياتيتؤمن النسويات اإلمب وأيًضا

 .الكمي املنهج تقنيات وباستخدام الجنس ي، التحرش ظاهرة فيه بما والسياس ي،

 البحث في املوضوعية من يحد ما هو ،وتغييبها النساء تجارب اإلمبيريقيات تجاهل النسويات وتعد

التحيزات الذكورية والصور النمطية للنساء في األبحاث العلمية، لذلك سعت  سيادة في وبخاصة العلمي،

 الباحثات نمالباحثات النسويات ملعالجة هذه الظاهرة من داخل املنظومة الوضعية، وهذا ما ميزهن 

 .األخريات
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 النسوية املوقعية أبستمولوجيا: الثالث الفصل

 بقلم أبيجيل بروكس                      النساء، حياة تجارب خالل من والتمكين املعرفة بناء

من فلسفة بناء املعرفة التي  نوًعا بوصفهاهذا الفصل مفهوم األبستمولوجيا املوقعية النسوية  تضمن

 والفهم الرؤية هذه تطبيق خالل من وتجاربهناملقهورات  النساء بعيون وفهمه  العالمتعمل من أجل رؤية 

أي من خالل التحام املعرفة باملمارسة التي تجمع بين كونها نظرية  ،االجتماعي والتغيير االجتماعي العمل على

 .السياس ي للفعل ودعوة املعرفة لبناء مدخال أي ،للبحث في الوقت نفسه البناء املعرفة ومنهًج 

 على القائم التاريخي، الخطأ معالجة على القادر هو املعيش، النساء تجارب واقع من املعرفة بناء إن

 التجارب» إن "كولينيز يشاهيل باتر" النسوية الباحثة تقول  السائدة، املعرفة مجاالت عن النساء إقصاء

 تقنيات  استخدام استدعى ما وهذا ،(1)«املصداقية في ادعاءات املعرفة تلك تقدم التي هي للنساء امللموسة

الجديدة  أفكارهن صوغالذي يعتمد على مشاركة املبحوثات في  التفاعلي املدخل مثلمن  ،جديدة منهجية

ّم  ومنالتي تعكس تجاربهن وأفكارهن ومشاعرهن، 
َ
 تجاربعن املقابلة التقليدية أي أن تكون  االبتعادث

 املعرفة الجديدة. إلىهي مدخل البحث والدراسة والتوصل  املعيشة النساء

 

 النساء تجارب عبر  املجتمع فهم

 .لتغييره قاعدة تعّد و  ،املجتمع ويمفي تق دوًرا الجديدة النسوية األبحاث تؤدي -1

 السائدة الفئة بحياة آخرووعي  ،وعي بالغ بحياة النساء ؛مزدوج وعي صقل في دوًرا تؤدي -2

 )الرجال(.

  دقة األكثر والتأويل اإلنتاج على قدرة أكثر أنفسهن النسويات نساء تعّد  -3
ً

وموضوعية  وشموال

 بشأن الواقع االجتماعي مقارنة بالرجال.

وجهات نظرهن، أي  فيثّم  ومنالنسويات بقيمة التعددية والتنوع في تجاربهن،  الباحثات تعترف -4

  امتالكها ادعاء عنأي فئة منهن  عجز
ً

أفضل للحقيقة من غيرها، أي تجاوزهن للنسبية،  تأويال

 .«نفسها بالقدرةالوجود في كل مكان الوجود في أي مكان مع ادعاء  عدم»وهي 

 

  

                                                           
 .102صمدخل إلى البحث النسوي،  (1)
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  النسوية البنيوية بعد وما النسوية الحداثة بعد ما: الرابع الفصل

 : باتريشا لينا ليفيبقلم

 تيال ياتالكبر  التقليدية النظريات في القصور  أوجهعلى فعل  رد عموًمانظرية ما بعد الحداثة  ظهرت

 والعالقات والحياد املوضوعية من قاعدة على املعرفة لبناء الوضعي املفهومأنتجها الحداثيون، رافضة 

  السببية،
ً

 موسعة دراسة الحداثة بعد ما تطرح الحقيقة بمعرفة واالدعاء الكبرى  النظريات من وبدال

 املحددة املعارفلالختالف وللعالقة غير القابلة للفهم بين السلطة واملعرفة، بل يتجاوز ما بعد الحداثيين )

رفض  إلى إضافةاالجتماعي في تدفقه وانصهاره،  العالم إلىفي نظرية املوقعية، من خالل النظرة ( باملوقع

 .الحداثة مرحلة في االتفكير القائم على االستقطاب الذي كان سائًد 

 واملعرفة السلطة بأنالنسوي بقوة، من خالل تنظيره  الفكر في( فوكوأثرت مجمل أعمال )ميشيل  وقد

  انتمتصل
ً

 كلها إن املعرفةاملعرفة. أي  -غير قابل للفصم في شبكة معقدة من عالقات السلطة  اتصاال

نَتجبالسياق،  مرتبطة
ُ
 داخل مجال عالقات القوى املتحولة. وت

 أن على تقوم التي للنصوص داخلي بنقد للقيام البحثية التفكيك أداة استخدم فقد( دريدا)جاك  أما

بمثل  ،املؤكدة األشياء بعض هنالك نص كل ففي واالختالف، التماثل عالقة في يحدث الكلمات معنى

( أو ش يء آخر يتناقض مع ما هو مؤكد. إن ما آخر) دوًما يوجد ولكن والسلطة، والتأليف واملعنى الحقيقة

غِفل
ُ
خِفي،أو  أ

ُ
 معنى بوصفهداخل النص  امتضمنً  اولكنه يكون فعليً  ،في النص ا( يبدو غائبً اآلخرأي ) أ

  مختلًفا
ً

 (.,Hesse Bib at& Leavy 2001) أو مؤجال

املجاالت الخطابية املتأثرة  بدرس الحداثة بعد ما بنظرية املتأثرات النسويات الباحثات اهتمت وقد

بعالقات الجندر التي يدور فيها البشر، وكيفية توصيل األساليب األبوية والذكورية عبر الخطاب في النظر 

 ذلك الخطاب من لغة ورموز وأيديولوجيا وغيرها.العالم، بما في  إلى

 

 العليا السرديات من الفرار : الحداثة بعد ما النسوية األبستمولوجيا

نَتجيجمع النسوية وما بعد الحداثة هو كيفية حدوث التهميش، إذ  ما
ُ
 تكون  تيال ياتالنظريات الكبر  ت

ألنها لم تتناول االختالف  ،كافة األقلياتمجحفة وقاهرة للنساء و  اكانت تاريخيً  فقد ،الشرعية ذاتية بدورها

ذاتها نتاج لعالقات قوى معقدة(. فنظرية ما  بحدهي  التي) عليها تقوم التي الفرضيات تواجه ولم بتنوعه،

 ومن مختلًفا، بناءيمكن من خاللها رؤية بناء املعرفة  أبستمولوجية،بعد الحداثة قدمت للنسويات قاعدة 

ّم 
َ
 .النسوية األهداف لتحقيق لذات،لتغيير تصور النسويات  إمكانث
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 املنهجيات ومناهج البحث إلىالثاني: مقاربات نسوية  الباب

 وفيه؛

 املعمقة النسوية املقابالت عقد: الخامس الفصل

 بايير –: شارلين ناجي هيس ي بقلم

 عالم عن عميقة معرفة اكتساب بهدف منهجية أداهالباحثات النسويات املقابالت الشخصية  تستخدم

 :املقابالت أنواع وتتعدد. للمقابالت املستجيبات

 لبناء تستخدم ما وعادة املحكم، البناء من قليل قدر على تعتمد التي الرسمية، غير املقابلة -1

وللكشف عن املوضوعات التي قد يسهو عنها الباحث/ الباحثة،  ،للبحث املستجيبين مع عالقة

 باستخدام األسئلة املفتوحة.

مع إعداد دليل خاص للمقابلة يتضمن قائمة من  عادة تجري شبه محكمة البناء،  املقابلة -2

 .ما مقابلة فيتغطيتها  إلىاألسئلة املكتوبة التي يحتاج الباحث 

 فُتطرح املقابلة، برنامج في التام بالتحكم الباحثة /الباحث فيها يتمتعو محكمة البناء،  مقابلة -3

 تضمين مع معظمهانفسه على املستجيبين، وتكون األسئلة مغلقة  وبالترتيب نفسها، األسئلة

 .الثابتة االختيارات من مجموعة

فهم  إلىهي األبحاث التي تصل  ،بالنسوية يتسم البحثية األساليب تلك من أسلوب كل يجعل ما أما

 .االجتماعي والتغيير االجتماعية العدالة تدعم التي واألبحاث ،اتحيوات النساء وغيرهن من الفئات املقهور 

 

 نسوي  منظور : املعمقة املقابالت

الفهم الذاتي الذي  إلىالتجارب املعيشة للفرد، وتحرص فيها على التوصل  لفهماملقابلة املعمقة  تسعى

تتيح املقابلة املعمقة للباحثات النسويات  إذيضفيه الفرد على موقف ما أو حزمة من األوضاع القائمة. 

املثليون واملثليات،  النساء،أصوات الفئات املهمشة في املجتمع، ومنهم على سبيل املثال ) إلىالوصول 

 (.وغيرهمالفقراء، 

بين طرفين مشاركين فيها ال  حوار إلىاملقابلة هي أقرب  أنالت املعمقة املنظور النسوي في املقاب يكشف

الباحثة  دور  تأكيدتقوم على األسئلة واألجوبة. فاملعلومات تتوارد بين طرفي املقابلة، مع أهمية  جلسة محض

 .املبحوثة تعليقات إلىبانتباه وتركيز  اإلنصات هي األساس يفي تلك العملية، فوظيفة الباحثة 
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تجاهل تلك  إلىاالختالف في املقابالت الشخصية، فالوضعيون يميلون  موضوع إلىبالنسبة  أما

 إلى( لتلك االختالفات في موقفهم بالنسبة املوقت االستبعاد( أو )املوضوعياالختالفات، من خالل )

م  ومن ،ذاتها املقابلة مسار في يؤثر ال بما املستجيبين،
َ
 أقص ى حد. إلىمن آثار االختالف  التقليلث

( ليس بالسهولة ممارسته كما يبدو، فمن الصعب املوقت االستبعادالنسويات أن ) ترى الباحثات بينما

تجاهل التوجهات والقيم الصادرة عن أي مزيج من عالقات املوقعية لشخص ما، بل االعتراف بأوجه الشبه 

قضايا االختالف تؤثر  إن ثم. املقابلة فيختالف مدى تأثير اال  ويمبين طرفي املقابلة يتيح للباحث/ الباحثة تق

 والتأويل التحليلو املادة بأكملها،  جمعو  الفرضية، وصوغفي مراحل البحث كافة، من اختيار البحث، 

 تتأثر جميعها بإدراكنا لالختالف. البحث لنتائج النهائية والكتابة

 

 مجموعات ومقابالت النسوي  الشفاهي التاريخ ممارسة: السادس الفصل

  النقاش

 ليفي لينا باتريشا: بقلم

 علماء بوساطةجذور أنثروبولوجية، ويستخدم  وذا املقابالت، عقد في منهجية أداة الشفهي التاريخ يعد

 يقع الشفاهي التاريخ إن»ما يرتبط بالنسويات، وتشرح )إلين كالرك(  وكثيًرا واملؤرخات، واملؤرخين االجتماع

 .«والتاريخ االجتماع وعلم اإلثنوغرافية بين ما املساحات في

املعرفة عن تجارب النساء  الكتساب مالئمةالنسويات أداة  بعض إلىالتاريخ الشفاهي بالنسبة  يعد

 الشخصية املقابالت من الشفاهي التاريخ روايات وتختلف والحكي، القوي  التواصل على يعتمدو وغيرهن، 

 وتتوغل في الحوار. ،أطول  بطبيعتها أنها في املعمقة

 

 الشفاهي؟ التاريخي النسويات الباحثات تستخدم ملاذا

أجل كسب مادة وفيرة من أناس قلما تضمنت تجاربهم ضمن أجندات البحث. وفي هذا  من -1

املعرفة املسكوت عنها، أو املستبعدة، وذلك من  إلىالصدد يكون التاريخ الشفاهي أداة للتوصل 

 .عليها واملحافظة( الغائبةاملعرفة ) تلك كشفأجل 

التجارب الشخصية مع  إلىيقدم للنسويات أداة للوصول  إذأجل دراسة تجارب القهر،  من -2

 ،القهر، بالتركيز على أصوات النساء، فرصة مواجهة ما يحملنه من أساليب تفكير مسبق

 -تعددهاو  تنوعهاب-املجال أمام أصوات النساء وغيرهن من األصوات  ويفسحوتضيف للتجارب، 

 للظهور.
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 كتابة فيه تجري االجتماعي الذي  والسياق للنساء، الشخصية السيرة بين الفجوة لتجاوز  طريقة -3

 .السيرة هذه

 توضيحمع  ،واملجتمعي الفردي بين والخاص، العام بين املزج يمكن الشفاهي التاريخ خالل من -4

 .املعيش الواقع في بينها والعالقة الثنائية، البنى تلك في الكامن الزيف

في أثناء املقابلة الشخصية في إطار التاريخ الشفاهي من  اإلنصات مهارة ممارسة أهمية تأكيدبد من  وال

حكايات اآلخرين، ال بالتركيز على  إلىمحاولة اإلنصات  إلىالنسويات، فهن أقرب من غيرهن  الباحثات

وعلى  املعاني، صوغوعلى املعاني وعمليات  الكلمات فحسب، وإنما على املسافات الفاصلة بين الكلمات،

الصمت، ألن لحظات الصمت هي ذات أهمية بالنسبة للنسويات، ألنهن حريصات على  علىاملشاعر، بل 

 واملؤسسية الثقافية االجتماعية السياقاتالصوت املخفي، للربط بين سير الحياة الفردية و  إلىالوصول 

 .الفردية التجارب لتلك مكوناتالتي تمثل  األشمل

 

 النقاش مجموعات مقابالت أبحاث في النسوية املمارسة

من  اوالتاريخ الشفاهي في أنها تضم عددً  املعمقة الشخصية املقابالت عن املناقشةمجموعات  تختلف

 . افردً ( 1-8)  مجموع صورةفي  مًعا مقابلتهم تجري املستجيبين واملستجيبات ممن 

 :البحثية املشروعات من أنواع ثالثة في العلمي البحث في املناقشةمجموعات  وتستخدم

فحص برنامج أو بناء  إلىالحاجة  عند املناقشةمجموعات  فيها وتجري  ؛التقويمية األبحاث -1

 والبرامج املبكر، التدخل وبرامج الجديدة، التعليمية البرامج تقويم مثلبمؤسسة ما، 

 .االجتماعية

 املناقشةمن املعلومات عن موضوع ما، بحيث تتيح مجموعات  قليل افرعند تو  ؛االستكشافية -2

 من عدد من الشخصية والتجارب واملشاعر واألفكار املواقف عن بيانات جمع للباحثين

 املستقبلية األبحاث توجيه في يساعد قد أمر وهو الواحدة، املرة في املستجيبين أو املستجيبات

تقدم معلومات مهمة عن  وقدمن املعلومات،  قليلسوى  هفي يتوافر ال موضوع بشأن

 .رئيسةموضوعات 
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  النسوية اإلثنوغرافيا ممارسة: السابع الفصل

 ستالر.  م كارين و  بوتش.  إيالناد: بقلم

 ةباملرونة، ويعتمد على االستجابة ورد -البحث طرائق من طريقة بوصفه- اإلثنوغرافي البحث يتسم

من األسئلة التي تهتم النسويات بطرحها، أي باختصار  كثير عنالفعل، والتكرار، وهو مالئم لإلجابة 

فهم عميق لكيفية إدراك األفراد في مختلف الثقافات  إلىالوصول  إلىيهدف  اإلثنوغرافي البحث»

 .«واملجموعات الثقافية لواقع حياتهم

 اإلثنوغرافي، العمل على بناء واسعة بتعميمات القيام بالصع فمن القصور، ببعض اإلثنوغرافيا تتسم

 مقارنة بطريقة اإلثنوغرافية بالدراسات االستعانة يمكن وإنما ممثلة، أو عشوائية عينات تستخدم ال كونها

عالقات  إثباتالصعوبة في  إلىهو مشترك وما هو فريد في املجتمعات املبحوثة، إضافة  ما إلىللتعرف 

العوامل  فيهابعينها بواسطة اإلثنولوجيا، وذلك ألنها ال تختبر الدرجة التي تؤثر  حوادث إلىالسببية بالنسبة 

 ألن صحتها، من والتثبت التكرار مستحيلة تكون  تكاد اإلثنوغرافية الدراسات إن ثماملختلفة على النتائج، 

 الذي واملجتمع اإلثنوغرافية الباحثة بين الشخص ي اصلالتو  على يعتمد ثنوغرافيةمن عمل اإل اكبيرً  قدًرا

 .تدرسه

أن  إلى إضافةوتجاربهن،  ونشاطهن النساء حيواتب تعنىأنها  غيرها، منالنسوية  اإلثنوغرافيا يميز ما أما

نحو التفاعل والتداخل  اخاصً  انتباًها وتوجه النسوية، واألخالقتقوم على النظريات  ثنوغرافيامناهج اإل

 .واالختالف السلطة صور بين مسألة النوع وغيره من 
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 املضمون  تحليل في النسوية املمارسة: الثامن الفصل

 ليفي لينا باتريشيا: بقلم

 وهما:  ،نافريدت صيصتانختحليل املضمون  ملنهجية

 األدبية األعمال التلفزيونية، البرامج الصور، املجالت، الصحف،) امسبًق  توجد البحثية املادة -1

م  ومن ،(وغيرها والفنية
َ
 .طبيعية تكون ث

 .تفاعلية غير املادة تكون  -2

 :متنوعة أوجه من النسويات الباحثات إلىتحليل املضمون بالنسبة  ياتمز  وتتعدد

مدى تناول قضايا النساء واملنظور النسوي في وسط ثقافي ما، وكذلك طبيعة املضمون  دراسة -1

 .(وغير ذلك الطبية واألدبيات االجتماعية، املسلسالت الدراسية، التاريخ كتب)

 .ما ثقافي وسط في واالختالف التنوع تناول  -2

 .األكاديمي املجال داخل بالبحث النسوية الهموم تناول  مدى دراسة -3

 

 النسوي  البصري  السمعي املضمون  تحليل

 املادة بدور  تقوم أن يمكن التي والصور  املرئية، الصور  دراسة البصري  املضمون  تحليل خالل من يمكن

 أجهزة من اآلتية البصرية -وكوننا في مشهد ثقافي عام تتدفق فيه باستمرار الروايات السمعية  ،البحثية

 البصرية العناصر تداخل أو تفاعل من الروايات تلك مضمون  لنا ويتبدى السينما، وشاشات التلفاز

 .والنصية والسمعية

البصرية في حيوات الناس اليومية، فإننا  –االعتيادية للمواد السمعية  الطبيعة الحسبانأخذنا في  وإذا

 واألفالم التلفزيون  برامج من املختلفة الفنية األنواع قيام فيةنجد للنسويات مصلحة حقيقية في دراسة كي

 املضمون  تحليلالباحثات النسويات باستخدام هذا املنهج ) مبرر أما الجنسية، واألقليات النساء بتصوير

 ,Tuchman( للنساء في التلفزيون والسينما )الرمزية اإلبادةاالهتمام بما يطلق عليه ) و( هالبصري  -السمعي

Daniels, and Benet, 1978 .)والنمطية املشوهة والتمثيالت للنساء العام قصاءاإل إلىوصف يشير  وهو 

 .النساء نظور مل املغيبة

الباحثات النسويات ألقين الضوء من خالل تحليل املضمون على أبعاد النوع في  أنإلى  التنبيهبد من  وال

أسئلة عن التمثيل والتنميط، والصور املبالغ فيها،  وطرحن تحديًدا، الجماهيرية والثقافة بعامة،الثقافة 

من أجل فهم العالقة بين حيوات النساء والرجال والبيئات النصية التي يخلقونها  ،كثيرواللغة، وغيرها 

 ويسكنونها.
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  البحث متداخل املناهج إلىالتاسع: مقاربات نسوية  الفصل

 بايبر. –شار لين ناجي هيس ي  بقلم

 حزمة عنبالبحث متداخل املناهج الجمع بين التحليل الكمي والكيفي للبيانات من أجل اإلجابة  يقصد

 دراسة في الكمية املناهج من أكثر أو منهجين استخدام املقصود أي الواحدة، البحث خطة في األسئلة من

 .واحدة بحثية

  («David Morgan, 1998دراسة ديفيد مورغان ) وتعد
ً

للدراسات متعددة املناهج، فيطرح خطة  مثاال

بكل منهج، ويرى  الخاص( األولية النسبية واألهمية الزمني، الترتيبرباعية املنهج باالعتماد على التتابع )

 :املناهج متداخلة خطة إعداد خالل من اآلتيةأن على الباحث طرح األسئلة  مورغان

 )التكميلي(؟ الثانوي  املنهج وما األولي، البحث منهج ما -1

 به؟ الالحق واملنهج السابق؟ املنهج ما -2

 

 املناهج متداخلة البحث خطة

 .الكمي يعقبه الكيفي: األولى الخطة

 .الكيفي يعقبه الكمي: الثانية الخطة

 .الكيفي يعقبه الكمي: الثالثة الخطة

 .الكمي يعقبه الكيفي: الرابعة الخطة

 املنهج الثانوي. إلىخط  دون من  والكلماتاملنهج األولي  إلىالتي تحتها خط تشير  الكلمات

 مشروعات وصدقية صحة من يحسن كونه في أهمية( املناهج متداخل بحثالنوع من املنهجية ) ولهذا

 إلىمن التكامل في مشروع البحث،  ايضيف الباحث/ الباحثة قدرً  إذ. مًعا آن في والكمية الكيفية البحث

لذلك يدعو  ،( يصبح الكل أكبر من مجموع أجزائهاملناهج تداخلوجود فكرة مفادها أنه باستخدام ) درجة

قضايا املنهجية  إلىااللتفات  دون  مننتائج  تحققاستخدام املناهج التي  إلىاالتجاه البراغماتي 

تخطي الحد الفاصل بين املنهجين الكيفي والكمي مسألة  عدفي ،االنتقائي االتجاه أما بستمولوجيا،واأل

جاهين املتقابلين على طرفي مسار تقف بين هذين االت ياتمربكة تهز أسس الفكر العلمي، واتجاهات أخر 

 املعرفة.

 األدوات من مجموعةتداخل املناهج ليس باملعالجة السحرية لكل مشكلة بحثية، وإنما  أن ظنوأ

 .األفضل هو بالضرورة وليس املعرفة، بناء في تسهم أن يمكن التي املنهجية
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  النسوي  االستطالعي البحث: العاشر الفصل

 توبي إبستين جا باريتي -روبينو –كاثي ماينر  :بقلم

 استكشاف عند تطبيقها لكيفية العملية البحث االستطالعي، وتوضيًح  توصيًفا الفصل هذا تضمن

 للباحثات النسويات. اوقيًم  امهًم  مورًدا األبحاث من النوع هذا كون  أسباب وتوضيح النسوية، القضايا

 .االستطالعي للبحث التاريخي التطور  -1

 .الكمية لمناهجل الرئيسةالنسوية  االنتقادات -2

 .والكيفي الكمي البحث بين االختالف -3

 التي يتمتع بها البحث االستطالعي الكمي لتحقيق أهداف نسوية. تاملزيا -4

 تناولها يتعين التي البارزة القضايا على الضوء تسليط مع االستطالعي، للبحث الرئيسة املكونات -5

 .جديد نسوي  استطالعي ببحث القيام عند

 أرقام محض إلىاختزال الناس  إلىيؤدي  وحدها،الباحثات النسويات أن استخدام املناهج الكمية  ترى 

خالصة مفادها أن  إلىمع تجاهل حيواتهم في السياقات التي يعيشونها، وهو األمر الذي يؤدي بالنسويات 

 الكمي.( من مناهج البحث نسوية أكثر( و)أفضلمناهج البحث الكيفي )

الواقع البحثي يقول إن هناك ضرورة علمية الستخدام كل من الكمي والكيفي في البحوث النسوية،  أما

  البحث، أسئلة عنوعلى الباحثات والباحثين اختيار منهج البحث األكثر فاعلية في اإلجابة 
ً

 اختيار من بدال

 .نسوية األكثر املنهج

 

 البحث الكمي في النسويات مزيات

الجنس ي والتمييز العنصري، والطبقي، والغيرية الجنسية،  التمييز النسويات تتناول ة من خاللها وسيل -1

 .السائدة املناقشات فيوغيرها من قضايا العدالة االجتماعية، وإدخالها 

 .اآلخرين مع والتواصل والفهم، التذكر سهولةثم  ومنباإليجاز،  اتءاإلحصا تتسم -2

 .النساء ملصلحةتساعد املناهج الكمية في تحديد أفضل مسار للعمل على تحقيق التغيير االجتماعي  -3
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  والتطبيق املمارسة في النسوي  البحث: الثالث الباب

 وفيه؛

ممارسة البحث النسوي  والتركيب؛ التجميع: عشر الحادي الفصل

 وتطبيقه

 بايير -هيس ي ناجي شارلين: بقلم

  الفصل هذا يتضمن
ً

صعوبة في  ووجود ه،وتحليل النسوي  البحث مشروعيوضح نشأة  اتطبيقيً  مثاال

بداية من  واستخدم د،واح منهج اختيرعنها في الفصول السابقة،  الحديث جرى  التي كافة املناهجاختيار 

ايا العامة بعض القض إلىكيفية البدء في تحليل املادة البحثية، إضافة  إلىأسئلة البحث الخاصة بالباحث، 

 التي تواجه الباحث عند تأويل نتائج البحث وكتابتها.

 .البحثية والعينة وأهميته، منه والهدف البحث موضوعفي أسئلة  يتضمنالبحث:  مشروع -1

داخل مادة البحث، وتدوين املالحظات والتوكيد  اتالكامن املعاني فياملادة: البحث  تحليل -2

«coding) تلك الرسائل واملعنى. إلى توصلفي ال ل مهمةسب 

النص، ثم القارئ،  إلىاالنتقال من امليدان  فيها يجري املشروع البحثي وكتابته: وهي عملية  تأويل -3

وهنا على الباحثيين والباحثات استخدام املالحظات واملذكرات التي سجلوها في مراحل مبكرة 

في بداية  اتاملطروح األسئلة في رالتفكي إلىمن البحث لتطوير عملية التحليل وإثرائها. وبالعودة 

 البحث.

( وإنما هي أداة تساعد بريئة ممارسة ليست الكتابةأن ) إلىالبحث: يشير ) نورمان دينزين(  كتابة -4

وسيلة للباحثة أو الباحث في  إلىوتتحول الكتابة  مؤثرة، ثقافية قوة فاللغة ،(2)في تغيير العالم

انخراط الباحثات  إلىجمهور أوسع من القراء، إضافة  إلىإيصال معلومات وتأويالت قيمة 

 الكتابة أسلوب كوينتوالباحثين بقوة أكثر في العمل البحثي، وال تؤثر مقاصدها الشخصية في 

 قوي  تأويلي شكل فالكتابةويكاد يستحيل الفصل بين نطاق الكتابة ونطاق التأويل،  ،وصوغه

في تفاعالت  محورًيا( ويمكن أن يكون )العالم في مادي حضور الذي له ) الخطاب أشكال من

 .(3)املجتمع الديمقراطي الحر(

  

                                                           
(2) Norman Denzin, 2006, p.898 
(3) Norman Denzin, 2006, p.899 
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   الخاتمة

 :بحثي مشروع أي تقويم عند بها االستعانة يمكن قائمة، الكتاب هذا خاتمة تضمنت

ا يجعل الذي ما: العام البحث سؤال .1
ً
 ها؟( روايتك؟ أي يثق فييقبل) آخر باحث

الدراسة؟ هل يتعرف املشاركون  صدقية لتقويم تمارس التي املعايير: ما الصدقية قضايا .2

 البحث يتضمن هل ال؟ لم أو وملاذا ؟وتأويلها البحثية املادةفي تحليل  تجاربهم إلىواملشاركات 

  وملسار عملك؟ هل يمكن للقارئة أ توثيًقا
ً

 صدقية؟على ال القارئ تتبع الخطوات التحليلية دليال

 استراتيجياتتوافق مع الغرض )سؤال البحث(؟ ما مدى دقة هل املنهج م السؤال؛: املادة جمع .3

 ؟وجودتها املادة جمع

 .؟لهذا البحث وفًقا اختياًرا يمثلون  هل واملستجيبين؟ املستجيبات اختيار يجري : كيف العينة .4

 .البشر؟ ذاتية مسائل مع التعامل يجري املهنة: كيف  أخالقيات .5

 .نتائج البحث؟ هل مقاربات تحليل املادة تتوافق مع سؤال البحث؟ إلى: كيف توصلت التحليل .6

إدراك املعنى الذي تحمله مادة البحث بناء على النتائج  القارئ  أو للقارئة يمكن هل: التأويل .7

 تتالءمموضوع بحثك؟ هل  تناول تنتائج البحث في سياق األدبيات التي  ُوضعتاملكتوبة؟ هل 

 .البحث؟ سؤال مع املادة تتماش ى هل املادة؟ مع األدلة

 التوصيات بعض بحثك يقدم هل بحثك؟ نتائج الخاتمة تعكس هل: التوصيات /الخاتمة .8

 .؟املستقبلية لألبحاث

موضوعات بحثية خاصة به  إلىلكل تخصص علمي منهجية علمية خاصة به، إضافة  أن فيشك  ال

عليه )علم االجتماع النسوي،  طالقفي أن هذا االختصاص البحثي النسوي، أو ما يمكن اإل  شك وال ا،أيضً 

لم يولد من فراغ، وإنما مثل بقية االختصاصات العلمية نما من رحم العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 اع(. القانون، علم السياسة، علم االقتصاد، التاريخ، علم النفس، وعلم االجتم األنثروبولوجيا،)

 وتحقيق املرأة تحرير عملية لدعم املعارف تلك الستخداماجتماع النسوي(  علماالتجاه النسوي ) سعى

 .لها املساواة

 على تعتمد التي االجتماعية الدراسات بين الهوة جسر االتجاه هذا حاول  فقد املنهجي، الصعيد في أما

التعمق في قضايا محددة، لها عالقة وثيقة بالخبرة  إلىالتي تميل  واألبحاث ،ياتالكبر  االجتماعية النظريات

ما توصلت إليه  إلىباالستناد  طبًعا(، التجريبية اإلمبيريقية، الدراساتالحسية أو املالحظة، أو التجربة )

 وابصفي اختبار  -امليدانية-هذه البحوث اإلمبيريقية  همفي علم االجتماع، ال بل قد تس ياتالنظريات الكبر 

 هذه النظريات، أو تطويرها على الصعيد النظري. إلىاملستندة  الفرضيات
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)النسوية  املتعددة بصورهاالنسوية املعاصرة  ليهاإعامة تستند  اأسًس  هناك إنالقول  ويمكن

النسوية السوداء( التي  وأخيًرا الليبرالية، النسوية االشتراكية، النسوية الراديكالية، النسوية املاركسية،

 :النسويةفي انبثقت من املمارسة البحثية للباحثات 

 النساء خبرات على االعتماد -1

 املرأة على تعود التي البحوث إجراء -2

 .وتصوراتهن رائهنآإيجابيات في البحث لهن الحق في أن يعبرن عن  شريكات بوصفهنالنساء  معاملة -3

هميته في كيفية إدراج املنظور النسوي في مناهج البحث العلمي ما تضمن الكتاب، وجدنا أ إلى واستناًدا

هذه  إلى استناًداتطبيق املنظور النسوي  إمكان هو جديد هو ما إن واحدة، العلمية املناهج إن إذ ة،نوعاملت

 .النسويات للباحثات املعيشة والتجارب امليداني الجانبتشديد على املناهج، وال

واالجتماعية  ،بعامةهذا الكتاب له أهمية علمية للمتخصصين في البحوث اإلنسانية  أن أظن ؛أخيًرا

والحياتية اليومية، من خالل  يشةفي البحوث االجتماعية املع ااالستفادة منه منهجيً  إمكان في بخاصة،

 اليومية شةاملعي قضياهم تعد ألنها املبحوثة، املوضوعات في( البحث عينةإشراك املبحوثيين واملبحوثات )

 املهارات واكتساب الواقع، أرض على تطبيقها خالل من النظرية فهم فيالتي تساعد الباحثة والباحث 

 .البحثية امليدانية املمارسة في البوصلة تعد التي النظرية
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