أخالقيات البحث النسوي :ملخص
وحدة التدريب للتحميل
Feminist Research Ethics – Summary

GenUrb
Urbanization, gender, and the global south:
A transformative knowledge network

تقدم لك هذه الوحدة التدريبية ما يلي:
• دور األخالقيات في البحث
• أهم المبادئ و اإلستراتيجيات النسوية في أخالقيات البحث
• القدرة علي تحديد المشاكل األخالقية و التفكير في اإلستراتيجيات األخالقية الممكنة لحلها
أخالقيات البحث هي المبادئ و القواعد اإلرشادية إلجراء البحوث لتجنب ضرر المشاركين و للحرص علي نزاهة
عملية البحث .
أخالقيات البحث تطبق علي جميع مراحل عملية البحث من التصور إلي نشر النتائج.
من المبادئ األساسية إلجراء البحوث مع البشر:
• االحترام
• االهتمام بالرفاهة
• العدل
هذه المبادئ تطبق خالل إستراتيجيات مثل:
• الحصول على الموافقة الطوعية والمطلعة من المشاركين
• حماية سرية وخصوصية المشاركين في البحث ،بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم
 .قد يكون لبلدان ومؤسسات مختلفة سياسات أخالقيات خاصة بها .من المهم أن تتعرف على سياسات
األخالقيات التي تنطبق على السياق الذي تعمل فيه ومتطلباتها.
أخالقيات البحث النسوية تستعرض:
• ممارسة السلطة في البحث
• طبيعة العالقات بين مختلف األطراف في عملية البحث
• السياق الذي يتم فيه إجراء البحوث وإنتاج المعرفة
و قد استرشد البحث النسوي بعدد من االلتزامات األخالقية بما في ذلك ما يلي.
االنعكاسية :الوعي النقدي بموقفك الخاص وطريقته في تشكيل رؤيتك للعالم وجدول أعمالك البحثية ونهجك
وعالقاتك مع المشاركين والباحثين في مجالك و القدرة على تقييم كيف قد تحتاج إلى تغيير بحثك للرد على
القضايا األخالقية الناشئة
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أخالقيات الرعاية :الوعي النقدي لتوزيع القوة في عملية البحث ،واالهتمام بتأثير البحوث على المشاركين و
المجتمعات ،مع إيالء اهتمام خاص للفئات السكانية الضعيفة و السريعة التأثر
التحول :المساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية وتحسين حياة المشاركين والمجتمعات ،بما في ذلك من
خالل العمل السياسي والمشاركة في عمليات صنع السياسات
التمكين :خلق فرص للمشاركين ليكون لهم صوت ،واالنخراط في التعلم المتبادل والعمل على تغيير ظروف
حياتهم
إنهاء استعمار المعرفة :إلقاء الضوء على العملية المستمرة لألطر العنصرية والعرقية ألنظمة المعرفة
االستعمارية؛ بناء الممارسات البحثية والعالقات التي تتضمن مفاهيم ومنهجيات من تقاليد فكرية تم
استبعادها أو تهميشها تاريخياً في أطر المعرفة االستعمارية؛ والمساهمة في إعطاء للشعوب المستعمرة حق
تقرير المصير
تشمل االستراتيجيات األساسية المستخدمة لتطبيق مبادئ البحث النسوي ما يلي:
• ممارسة المنعكسية واالنعكاسية الذاتية
• األخذ بعين االعتبار وجهة نظر النساء
• التعاون مع وتمكين أولئك الذين يجري بحثهم للمشاركة بنشاط في عملية إنتاج المعرفة
   االنخراط في الحوارات التعاونية و المقارنة ،والتحالفات التي تسعي لتحدي النظريات المعرفية المهيمنة (أو
طرق معرفة العالم) و العمل نحو أخالقيات التحول
سوف تكون مبادئ و استراتيجيات أخالقيات البحث النسوية التي نوقشت في هذه الوحدة التعليمية ذات صلة
برنامج                للتدريب علي البحث .
و يستمر توضحها بالتفصيل عبر وحدات التدريب المتبقية في
GenUrb
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