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 األبحاثتخطیط  فيالنوع االجتماعي  جادمإ
 مھّما؟ األمر ھذا یعتبر لماذا

ً یفتح لبحث ا أنّ  ونن/ھل تعلم  من/وال یمكن تحقیق ذلك إال إذا أدمجت؟ من منظور النوع االجتماعي األبواب لمستقبل أكثر إنصافا
ً  تحلیالً  ً وقویّ  واضحا  الختالفات وأشكالاعلى فھم  لنوع االجتماعياحلیل ت بنىیُ . للبحث تخطیط ال في مرحلة للنوع االجتماعي ا

غالبا التي ، واألخرى المتنوعةذوات األنواع االجتماعیّة المجموعات  وأعضاء الرجالو لنساءل المترابطة حیاةالفي مساواة الال
 .تعتبر طبیعیة أو مناسبة األدوار والمواقف والسلوكیات أيّ  حددتغیر متكافئة والقواعد التي  قوةما تتشكل من عالقات 

ً بحثببساطة  االجتماعي لنوعبا المباليغیر البحث یعتبر ً سی ا وصالحیة النتائج وتمثیلھا  صداقیةملى تقویض یفضي فقط إال  إذ ئا
عدم انو األبویّةاكل تعزیز الھیإلى بحث  ھكذا البرامج والسیاسات والحمالت التي یستند إلیھا یدفعللواقع االجتماعي، بل یمكن أن 

 .یھابدالً من تحدّ الجنسین المساواة بین 

سیحدد ذلك عملیة . ي خطة بحثیة قویةفالخطوة األولى  تتمثل ،النوع اإلجتماعيفي فھم  من/أن یسھم بحثك ونترید من/إذا كنت
ج ادمإلكننا نعلم أنھ قد یكون من الصعب . المنھجیة واالستخداممروراً ب نطاقھ إلى مبررات البحثإلى الخلفیة ث برّمتھا من البح

 االجتماعي النوعتقییم في ات والباحثین التوجیھي لدعم الباحثالدلیل ھذا  نارطوّ  ،لذلك. دورة البحثعلى امتداد النوع االجتماعي 
 .تحكیم األبحاث في عملیة  البحثات/ مراجعي لمراجع كما یمكن أن یكون أداة مفیدة  .من/ھأبحاثوتعزیزه في تخطیط 

 كتابةل المرجعیّة الشروطحول  التوجیھي منظمة أوكسفام التوجیھي جنبًا إلى جنب مع دلیل الدلیلباستخدام ھذا  من/نوصیك
یجب أیًضا قراءتھا  .ھنا ةمالمقدّ  اإلرشادیّة قائمةالعناصر من  ویضم كالھما، بحاثاأل نماذج ل ةمرجعیّ  شروط، مع األبحاث

 ."لبحث من أجل التأثیرل البیاني مخططال"بالتزامن مع 

 االجتماعي النوع منظور من البحث تصمیم مراجعة

شبكة في  الجنسین بین بالمساواة العمل المعني فریقه رطوّ الذي  االجتماعي تقییم النوعل قائمة إرشادیّةیعرض الجدول التالي 
 المنظماتالتابعة لمجموعة العمل المشتركة  إدماج النوع االجتماعي فئاتقائمة ل تكییفعبارة عن  ھوومنظمة أوكسفام  أبحاث
ً مقیاًسا  القائمة اإلرشادیّة قدمّ ت .مجالبرعداد ایًصا إلصة خصّ مّ والمص  تضمینیمكن استخدامھ للمساعدة في تحدید مدى  متدرجا

 من/النوع االجتماعي في بحثك

 ،االجتماعي النوعب، حیث یفشل البحث في إدراك أي قضایا متعلقة مباٍل بالنوع االجتماعي"-"ال فئة من رشادیّةاإل قائمةالبدأ ت
المثالي، . في الوضع ز التغییر االجتماعيیحفت، حیث تھدف نتائج البحث إلى لنوع االجتماعي"ا لثقافة يلیتحو" لتنتھي بفئة
 لثقافة یةلیالتحو بحاثاأل تتحلى .لنوع االجتماعي"ا لثقافة يلیتحو" عند فئة طیفالیة ھابلوغ نإلى  بحاثتھدف األینبغي أن 

من  ، والحدّ القوة واألعراف المجتمعیة  طویلة األجل في عالقات عملیات التغییرتقدیم المعلومات لعلى لقدرة با االجتماعي لنوعا
لنوع ا لثقافة يلیتحوو" "مراعٍ للنوع االجتماعي"بین فئتي ما  نقطةفي  بحاثتقع معظم األ .األنواع االجتماعیّةبین  الالمساواة

 مباٍل بالنوع االجتماعي"-"ال فئة من بحاثحیان نواجھ خطر الوقوع في فخ األ، على الرغم من أننا في بعض األاالجتماعي"
 .طرحھا للمساءلةو بقضایا النوع االجتماعيخفاق في االعتراف االبسبب 

یة اتھا الرئیسة، مع التأكید على أھمّ الضوء على النوع االجتماعي باعتباره أحد أولویّ االستراتیجیة منظمة أوكسفام  ط خطةتسلّ 
لذلك، یجب أن تكون . عملنا ھم في وضع حقوق المرأة في صمیماالذي یس االجتماعيالنوع في مجال عدالة  المتخصصالعمل 
 .قطاع عمل منظمتنا على امتدادبھا  يوصھي الفئة التي ن، وبالحّد األدنى اعیة للنوع االجتماعيمرمنظمة أوكسفام  أبحاثجمیع 
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 كونوا/كن .ن/كمبحث فیھیقع  أن یجب أو یمكن الذي المكان لتحدید أدناه القائمة اإلرشادیّة فيالوارد  المقیاس وان/ستخدمإ
 دقیق تقییم إجراء في التالي القسم من/سیساعدك اآلن؟م ن/أنت وأین واتكون/تكن أن ونترید/تردن أین م:ن/نفسكأ مع ات/صادقین

 .البحثي م/لمشروعكن

 

 النوع االجتماعي أبحاثتصنیف ل القائمة اإلرشادیة

Gender-blind 
 االجتماعي نوعبال مبالٍ -ال

تعددة والم ختلفةالمالتجارب (النوع االجتماعي مفھوم  مشروع البحث یأخذال 
؛ االعتبار بعین )المتنوعة النوع االجتماعي مجموعاتالجوانب للنساء والرجال و

 .وضع المفاھیم األساسیة ومبررات البحثوال حتى في 

Gender-aware 
 االجتماعي نوعلل مراعٍ 

ال ، لكنھ مبرراتھفي  االعتبار بعین النوع االجتماعيمفھوم  مشروع البحث یأخذ
 .ةالمنھجیّ البحث واختیار في تصمیم  التي تؤثر ةعملیّ الم یھامفال یكون من بین

Gender-sensitive 
 االجتماعينوع تجاه ال حّساٍس 

 ھتصمیمو مبرراتھفي  االعتبار بعینالنوع االجتماعي  مفھوم مشروع البحث یأخذ
 البیاناتكما توّزع  حكمینوالم المحكماتفریق البحث  اختیارفي و تھومنھجیّ 

ال تمتد  االجتماعي النوع الحّساسة تجاه بحاثاالجتماعي. إالّ أّن األ نوعال حسبب
 األنواعم المساواة بین اعدانلتشمل التحلیل والعمل لمعالجة  )اآلنلغایة (

 .االجتماعیّة

Gender-responsive 
 االجتماعي للنوعمستجیب 

 ھتصمیمو مبرراتھفي  االعتبار بعینالنوع االجتماعي  مشروع البحث یأخذ
 تاستراتیجیاولتنفیذ والتواصل ل تقدیم المعلوماتویتم تحلیلھ بدقة بھدف تھ ومنھجیّ 
 المستجیبة للنوع االجتماعي  بحاثاألھذه النوع من ى تصدّ یال ولكن  .التأثیر

م اعداناألساسیة مثل المعاییر وعالقات القوة التي تسھم في  البنیویةللعوامل 
 .االجتماعیّة األنواعالمساواة بین 

Gender-transformative 
 نوع االجتماعيلثقافة التحویلي 

 

 ةلعملیّ  تقدیم المعلوماتبھدف على األدلّة واالثباتات  نيبیحلل ویدرس وھو بحث ی
 االجتماعیةواألدوار عراف واأل البنیویةة القوّ  عالقاتطویلة األجل في  یرالتغی

 ةالتحویلیّ  بحاثاأل ؤديتینبغي أن  .االجتماعیّة األنواعة بین م المساوااعدانوأوجھ 
مثل الشراكات والتواصل (إلى تغییر دائم عن طریق العمل  االجتماعي لنوعا لثقافة

 .)والتدخالت، خاصة مع منظمات حقوق المرأة

 

            مرجعیة قائمة :أبحاثكن/م في االجتماعي النوع تدمجون تدمجن/ كیف
 ىمستو كل متطلبات لتلبیة ونھتحتاج الذي وما اإلرشادیّة القائمة على من/بحثك وقعم لتقییم أدناه الواردة األسئلة استخدام یمكن 

 فئة من ونتنتقل عندماالمعاییر على نونتب مأنك واالحظ .البحث لدورة المختلفة المراحل لتعكس ریالمعای تنظیم تمّ  مستویاتھا. من
ً  تعودوا أن یجب لذا ،االجتماعي لنوعا لثقافة تحویليإلى  الجتماعي نوعلل مراعٍ   أن یجب المثال، سبیل على( البدایة إلى دائًما

ً  االجتماعي للنوع المستجیبة بحاثاأل تستوفي  النوع تجاه ةوالحساس االجتماعي النوع ةیمراعال بحاثاأل من كالً  معاییر أیضا
 ).االجتماعي

 .اإلرشادیّة القائمةلتتقدم إلى المستوى التالي من الخانات جمیع  وضع إشارة علىیجب 

ألن الوعي بدینامیات النوع االجتماعي یجب االجتماعي  نوعلبا المباليلابدالً من االجتماعي  لنوعلراعي لملقد بدأنا بالبحث ا
 .االجتماعي نوعلل مباليالبحث أي ال ینبغي أن یكون . معرفةللأن یكون جزًءا ال یتجزأ من أي مبادرة 

 



 

 االجتماعي  لنوعل ةراعیمال بحاثاأل

 عامة لمحة

التصنیفات التي تنطبق أو  المصطلحات ونجنبتت تتجنبن/المصطلحات واللغة المناسبة، أي  ونتستخدم تستخدمن/ھل  •
 تستخدمن/ م ھلأ)، ربة منزل، صیادوناالجتماعي  ( للنوعتعكس القوالب النمطیة أو  على جنس واحد بشكل حصريّ 

 ؟1)ین"االجتماعی ینالنوع أحد"، أو"الجنس اآلخر/الجنس"مثل (لغة تفترض نوعین فقط  ونتستخدم

 

 مبررات البحثالخلفیة و

 ؟من/منظمتكامج النوع االجتماعي في بر أو حمالت أو  من مشاریع ھل یرتبط ھذا البحث بأي •
؟ على سبیل المثال، في البحث الذي من/موضوع بحثكبعین االعتبار في تصمیم النوع االجتماعي  أبعاد تأخذونتأخذن/ ھل  •

 النساء مقارنة بالرجال؟على  الضرائب أثرمدى اختالف في  ونآثار الضرائب ھل تفكر یتناول
 

 النشر والمشاركة والتأثیر

 ؟من/منظمتكین في النوع االجتماعي في ات/مستشارأو  مع خبراء من/تقریرك ونر الداخلي، ھل ستشاركوھللجم •

 

 

 

 النوع االجتماعيتجاه  الحّساسة بحاثاأل

 :المعاییر التالیة استیفاءباإلضافة إلى جمیع األسئلة المتعلقة بالنوع االجتماعي، یجب 

 

 لمحة عامة

 تدابیر للتخفیف من ھذه المخاطر؟ من/المرتبطة بھذا البحث وھل صممتلنوع االجتماعي افي مخاطر  ونتفكرتفكرن/ھل  •
 أو فریقھ؟ المشروع تشكیلفي لنوع االجتماعي افي التوازن بین  من/ھل فكرت •
بشكل كامل  وان/كلما أمكن ذلك لتعكسلنوع االجتماعي ا وفقبیانات مصنفة  ونستخدمتتستخدمن/ون أو تجمعتجمعن/ھل  •

 لنوع االجتماعي؟اتجارب النساء والفتیات وأعضاء المجتمعات المتنوعة بین 
 

 مبررات البحثالخلفیة و

 عن حلول؟ ویبحثلنوع االجتماعي ا تحدیاتھدف بحثي یحدد  ثّمةھل  •

 

 تصمیم البحث

                                                        
داد ھذه الورقة لكن عأقرأ، نكتب، نقرأ). لذا استخدمنا ھذا النموذج إلاللغة العربیة لغة غیر محایدة للنوع االجتماعي إال في صیغة المتحدث (أكتب،  1

 معًا ظھرا كلما المذكر على المؤنث تبكیر وعلى ،في نفس الجملة مع التنویھ للقارئ معًا والمذكر المؤنث استخدام تفضیل مثلھناك اقتراحات أخرى 
 . ، أو حتى استخدام المؤنث فقطللسائد تحدٍ  في

 ؟لنوع االجتماعيتجاه انحو الفئة الحساسة  أن یتطور ن/ملماذا ال یمكن لبحثك واشرحإ



 

ات وذھل تسعى أسئلة البحث بشكل صریح إلى الكشف عن تجارب النساء والفتیات والرجال والفتیان والمجتمعات األخرى  •
ً المتنوعة فیما یتعلق ببعضھا بعضاألنواع االجتماعیّة   ؟ا

دوًرا في إنتاج لنوع االجتماعي امع الكیفیة التي قد یلعب بھا  ونن/التفكیر في ثغرات البحث أو البیانات، ھل تتعامل لدى •
 ؟كھذه ثغرات

 

 المنھجیة

العینات؟  اختیاراالعتبارعند  عین المتنوعة في ةع االجتماعیانوألاات وذ أخذ النساء والرجال وأعضاء المجتمعاتتم ھل  •
والعرق السّن  فروقاتوفق شارك في عملیة البحث ت يتال ةع االجتماعیانوألاأیًضا في  وان/فكرع: تقاطال وان/إعتمد

لوصول إلى مجموعة متنوعة من السكان، وخاصة من المجموعات ا وان/، وحاولمثالً  والطبقة والدخل ومستوى التعلیم
 .المستبعدة اجتماعیًا

ع انوأ اتوذالعمل مع مجموعات محلیة (أو منھجیات تشاركیة أو تعاونیة في عملیة البحث  نھوجھل یستخدم البحث  •
 ؟)ورش عمل للتحقق من الصحة عقد أو/ومجموعات التركیز /لتطویر أسئلة المقابلة وتیسیر المقابالتمتنوعة  ةاجتماعیّ 

لنوع ابمثل مجموعات التركیز والمقابالت، ھل كانت ھناك مساحات خاصة  في البحث ةالنوعیّ  للطریقةبالنسبة  •
لألنواع ، طالما أن ھناك فرصة لوجود مساحات منفصلة جیّدةیمكن أن تكون المجموعات المختلطة االجتماعي؟ 

 .لنوع االجتماعيا نفس ین منات/ریوصى أیًضا بإجراء ھذه المقابالت بقیادة میسّ . المختلفة أیًضا االجتماعیّة
 ات األنواع االجتماعیّةوذ أو غیرھا من المجموعات/ت مراعاة القضایا ذات الصلة بالمرأة و، ھل تمّ ةالكمیّ  للطریقةبالنسبة  •

 الفئات؟/المتنوعة عند وضع المؤشرات
 

 النشر والتأثیر

أو الجمعیات النسائیة؟ أو منظمات التنوع الجنسي /مع المنظمات والشبكات و ونالخارجي، ھل ستتواصل للجمھوربالنسبة  •
 إذا كان ذلك مناسبًا؟ لنوع االجتماعي،اوھویة 

 

  

 

 نوع االجتماعي لل المستجیبة بحاثاأل

 :جمیع المعاییر التالیةب الوفاءیجب لنوع االجتماعي، ا المراعیة والحّساسة تجاهباإلضافة إلى جمیع األسئلة المتعلقة بالفئات 

 

 ث والمنھجیةتصمیم البح

للنوع االجتماعي نمطیة العتبار القوالب اإل عینبأدوات جمع البیانات لتأخذ  تمصمّ النوعیة، ھل /بالنسبة للطرق الكمیة •
 في البیانات؟ النوع االجتماعيل تحیز والعوامل االجتماعیة والثقافیة التي قد تُدخِ  وتتحّداھا

الرعایة غیر الرسمیة وغیر مدفوعة األجر، واالستبیانات جمع بیانات التوظیف التي تستثني أعمال : بعض األمثلةتشمل  •
یھا باستخدام بدالً من تحدّ للنوع االجتماعي نمطیة الاألسرة من الرجال فقط ؛ األسئلة التي تفترض القوالب  بّ ر التي تعتبر

عادة ما ( بالوكالة ین باالستبیاناتات/المشارك؛ األسئلة التي تطرح على  ون"الصیاد"أو  "ة منزلربّ "مصطلحات مثل 
 .بدالً من األفراد أنفسھم )من الذكور أسر ابربأیكونون 

 

 التحلیل

ع انوألا ذواتبین تجارب الرجال والنساء وأعضاء المجتمعات  اسمةھل یستخلص التحلیل أوجھ التشابھ واالختالف الح •
 في القضیة أو المشكلة؟ ةالمتنوع ةاالجتماعیّ 

 :إلى الفئة المستجیبة للنوع االجتماعي من/بحثكأن یتقّدم لماذا ال یمكن  واشرحإ



 

 عند "النساء" وضع ینظر فيللفئات االجتماعیة؟ على سبیل المثال، ھل لنوع االجتماعي ا أبعاد في التحلیل ینظرھل  •
 تقاطعات الدخل والعرق والطبقة؟

 
 

 النشر والمشاركة والتأثیر

ع انوألاتصنیف الفروق بین  یعني ذلك؟ اتنوعھ جّسدبطریقة ت ةمختلفال ةجتماعیّ الع اانواألتجارب  ونن/ھل تعرض •
   .فئات أصغر من العرق والطبقة واألصل اإلثني والحالة االجتماعیة والسن وما إلى ذلك ضمن ةاالجتماعی

 

  

 

 لنوع االجتماعي ا لثقافةالتحویلیة  بحاثاأل

 االجتماعي لنوعوالحّساسة تجاه ا االجتماعي للنوع ةراعیالمالتي  بحاثاأل التي تنطبق على باإلضافة إلى جمیع معاییر
 :یجب الوفاء بالمعاییر التالیةاالجتماعي،  للنوعبة یستجلموا

 

 الخلفیة واألساس المنطقي

م اعداناألخرى الكامنة وراء  البنیویةاالجتماعیة وعالقات القوة والعوامل  عرافاألفي كیفیة تأثیر  ونن/ھل تفكر •
 ؟شخصیّاتھو عملیتھو من/على موضوع بحثك ةع االجتماعیانوألاالمساواة بین 

األنواع االجتماعیّة أو غیرھا من مجموعات /ة غیر المتكافئة بین الرجال والنساء ودینامیات القوّ  من/بحثك یحلّلھل  •
 ؟المتنوعة، واالعتراف بھا والسعي لتغییرھا

 

 ث والمنھجیةتصمیم البح

والمجموعات متنوعة ال ذوات األنواع االجتماعیّة مجموعاتلمشاركة كاملة وذات مغزى لھل یسعى البحث إلى  •
خالل المراحل المختلفة من دورة البحث، بما في ذلك تحدید جدول أعمال ر" عوامل تغیی"باعتبارھا  المستبعدة اجتماعیا

 لبحث؟البحث والتحلیل وورش التحقق من الصحة واستخدام نتائج ا

فیما یتعلق بموضوع  األنواع االجتماعّیةم المساواة بین اعدان تعّززالتي البنیویة عالقات القوة في أسئلة البحث  تنظرھل  •
 ین؟ات/عالج الحلول واآللیات الممكنة للتغییر مع المشاركتالبحث؟ ھل 

 ویبحث عن حلول؟لنوع االجتماعي اتحدیات د یحدّ  ھدف بحثيّ  ثّمةھل  •

، من/الخاصة بكلنوع االجتماعي افرص طوال دورة البحث لتكون انعكاسیة وتدرك افتراضات  ثّمةكون یھل س •
 ؟ینات/كباحث من/قوتكزات ووالتحیّ 

ع انوألا ذوات  كطیف وتراعي احتیاجات المجتمعاتلنوع االجتماعي انطاق العمل بھویة /ھل تعترف االختصاصات •
 ؟المتنوعة ةاالجتماعیّ 

عند اإلشارة إلى الجھات الفاعلة االجتماعیة، " الرجل"/"المرأة"في استخدام اللغة، وال سیما استخدام  فكرتھل  •
 ؟ماشخص ل ةجتماعیّ االھویة العند اإلشارة إلى بناء  "ةثواألن" / "الذكوریة"، "الذكور"/"اإلناث"و

 :النوع االجتماعي لثقافة يأن یتقدم إلى فئة تحویل من/لماذا ال یمكن لبحثك وااشرح

  

 

 

 

 



 

من قبل جمیع  ةع االجتماعیّ انوألام المساواة بین اعدانوالتأمل والتساؤل حول  يھل تسمح منھجیة البحث بالتعلم النقد •
 ین في عملیة البحث؟ات/المشارك

 

 

 التحلیل

ج االستراتیجیة وما ھي النھ؟ باإلعتبار األنواع االجتماعیّةم المساواة في القوة بین اعدان من/لدیك ةقوالتحلیل  یأخذھل  •
 التي سیتم استخدامھا للرد علیھا؟

المتنوعة  ذوات االنواع االجتماعیّة الضوء على مبادرة النساء والفتیات وأفراد المجتمعاتط دراسات الحالة ھل تسلّ  •
 ؟)علةامجموعات ضعیفة وغیر ف اعلى أنھ ابدالً من مجرد تصویرھ(

 

 النشر والتأثیر

والعوامل بویة واألم المساواة في السلطة اعدانو عراف االجتماعیةاألة حول صراحة الروایات الضارّ  ونین/ھل تتحدّ  •
 ؟من/في المراسالت واالتصاالت الخاصة بك ةع االجتماعیانوألام المساواة بین اعداناألخرى التي تعزز  البنیویة

یھا وأیًضا لتحدّ  ةع االجتماعیانوألام المساواة بین اعدانھا إلى تقلیل آثار وندھل تسعى الحلول والتوصیات التي تحدّ  •
 وإنھائھا بشكل أساسي؟

 ؟اذا كان األمر كذلك، ھل وصلت إلیھ؟ إمن/شراكة معھا ألغراض بحثك عقد یمكن نسویةمنظمات  ثّمةھل  •

 

 المحظوراتو المباحات
 المحظورات المباحات

نوع ال لثقافةتحویلیة  بحاثجمیع األكون باستحالة  یجب االقرار
یجب أن . یعتمد ذلك على أھداف البحث وسیاقھ ونطاقھ إذ االجتماعي
یع وبرامج النوع االجتماعي التي یتم تضمینھا في مشار بحاثتھدف األ

 .لنوع االجتماعياثقافة ل یتحوإلى 

یعتبر ا مّ م ذلك كذریعة للحدّ  داماستخ
ً مكنم وعدم تعزیز تحلیل النوع  ا

 .رثاالجتماعي أك

ج النوع االجتماعي ادمإمدى إمكانیة  واناقشنقدي والتحلیل الفي  واشارك
قائمة المراجعة ھذه  واعامل .ھي التحدیات والفرص، وما من/في بحثك

 .في دینامیات النوع االجتماعي من/لتفكیرك نقطة انطالقعلى أنھا مجرد 

األسئلة بفقط  من/نفسكأ تحدید
 .یةالتوجیھ ه الورقةالمطروحة في ھذا

جمیع  وانضمّ . من/األخرى في تحلیلكاالجتماعیة  االنواعوالرجال  خذوا
ال یمكن فھم وضع الفرد  إذ، )الرجال والنساء وغیرھم(الفئات ذات الصلة 

 .بمعزل عن بقیة الناس
 

تحلیل النوع االجتماعي  تحدید
 .التركیز فقط على النساء والفتیاتب

 وارأي تصوّ (خالل دورة البحث لنوع االجتماعي امنظور  واادمج
 تأّملیّةمقاربة  واتبنّ  ).موضوع البحث والتحلیل وكتابة التقاریر والتأثیر

 .ج النوع االجتماعي في المراحل المختلفة من دورة البحثادمإعن مدى 

 المدمجة الشروط المرجعیّة اھمال
لنوع ا التفكیر فيللنوع االجتماعي أو 

 بعد، فقط في نھایة البحثاالجتماعي 
إنتاج مخرجات أو /كتابة التقریر و

 .أخرى
النوع االجتماعي حول  من/كفتراضاتال ینات/درككونوا مو تأّملوا

 .ینات/كباحث موالتحیزات والقوة الخاصة بك
ال  ینكباحث مأنك االفتراض

 من/نوعكتحیزات  إدخال ونن/تستطیع



 

 .في عملیة البحث ھوقوتاالجتماعي 

 

 

 اإلضافیة الموارد
 :ھذه الموارد مفیدة أیًضا ونالنوع االجتماعي في المشروعات والبرامج، فقد تجد جادمإتبحث عن ن/یتبحثإذا كنت 

 

 دلیل ألطر تحلیل النوع االجتماعي

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/aguide-to-gender-analysis-frameworks-
115397 

 

 االجتماعي دلیل سریع لتحلیل النوع

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/quick-guide-to-gender-analysis-
312432 

 

 لنوع االجتماعيا حول دلیل سریع لتحلیل النوع االجتماعي والتكامل في مواد التدریب

https://www.igwg.org/training/gender-analysis-and-integration/ 

 

 بحاثواالدماج االجتماعي في األ والنوع االجتماعيإرشادات حول تعمیم مراعاة حساسیة النزاع 

http://www.nsrp-nigeria.org/wp-content/uploads/2017/12/NSRP-How-to-Guide-
Mainstreaming-Conflict-Sensitivity-Gender-and-Social-Inclusion-in-Research.pdf 

 

أو في بحث حول االجتماعي  النوع رعن مزید من المعلومات حول أخالقیات البحث من منظو ونتبحثتبحثن/ مكنت وفي حال
 :ھذه الموارد مفیدة ونالعنف القائم على النوع االجتماعي، فقد تجد

 المدونات والمبادئ التوجیھیة الدولیة - العنف الجنسي أبحاثمبادرة 

http://www.svri.org/research-methods/ethics/international-codes-and-guidelines 

 

 التوصیات المتعلقة باألخالقیات والسالمة فیما یتعلق بتدخالت الفریق العامل المعني بالعنف ضد المرأة

http://www.vawgresourceguide.org/ethics  

 الروابط

 .2018 دیسمبرفي  مّرة  إلى جمیع الروابط آخر جولتم الو
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 :البحثالشروط المرجعیّة كتابة 

-research-for-reference-of-terms-practice.oxfam.org.uk/publications/writing-https://policy
253034 

 :نموذج البحثالشروط المرجعیّة ل

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/terms-of-reference-for-research-
template-253035  

 

 ةثرمؤال ةم البیانیوعن الرس بحاثاأل

 "النوع االجتماعي إدماجفئات استمراریة 'مجموعة عمل النوع االجتماعي بین الوكاالت 

 https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/GendrContinuumCategories.pdf  
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	 بالنسبة للجمهور الخارجي، هل ستتواصلون مع المنظمات والشبكات و/أو الجمعيات النسائية؟ أو منظمات التنوع الجنسي وهوية النوع الاجتماعي، إذا كان ذلك مناسبًا؟
	 بالنسبة للطرق الكمية/النوعية، هل صمّمت أدوات جمع البيانات لتأخذ بعين الإعتبار القوالب النمطية للنوع الاجتماعي وتتحدّاها والعوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تُدخِل تحيز النوع الاجتماعي في البيانات؟
	 تشمل بعض الأمثلة: جمع بيانات التوظيف التي تستثني أعمال الرعاية غير الرسمية وغير مدفوعة الأجر، والاستبيانات التي تعتبر ربّ الأسرة من الرجال فقط ؛ الأسئلة التي تفترض القوالب النمطية للنوع الاجتماعي بدلاً من تحدّيها باستخدام مصطلحات مثل "ربّة منزل" أو ...
	 هل يستخلص التحليل أوجه التشابه والاختلاف الحاسمة بين تجارب الرجال والنساء وأعضاء المجتمعات ذوات الأنواع الاجتماعيّة المتنوعة في القضية أو المشكلة؟
	 هل ينظر التحليل في أبعاد النوع الاجتماعي للفئات الاجتماعية؟ على سبيل المثال، هل ينظر في وضع "النساء" عند تقاطعات الدخل والعرق والطبقة؟
	 هل تعرضن/ون تجارب الأنواع الاجتماعيّة المختلفة بطريقة تجسّد تنوعها؟ يعني ذلك تصنيف الفروق بين الأنواع الاجتماعية ضمن فئات أصغر من العرق والطبقة والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والسن وما إلى ذلك.
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