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 مرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث

 آــــوثـــر

 

 

 
  مسابقة الباحثين الشبان
------------------------ 

يعلن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر عن المسابقة الثانية للباحثين الشبان في 

  :موضوع 
 

 "الواقع واآلفاق: الفتاة العربية المراهقة "
  

عن " الفتاة العربية المراهقة"تقريره الدوري الثاني لتنمية المرأة العربية ابتعد المركز في 

) أزمة المراهقة(المقاربات البيولوجية التي اقتصرت في تحديدها للمراهقة على الناّحية النفسّية  

دف وارتأى دراستها عن طريق مقاربة ته). التّحّوالت الفيزيولوجية المرتبطة بالبلوغ(أوالفيزيولوجّية 

أساسا إلى صياغة مؤشّرات تمكّن من تحسين المعرفة حول ممارسات ومعيش المراهقين العرب في 

هذه المقاربة ستمكّننا من استخالص نماذج سلوكّية وأنماط تفكير للفتاة . عالقتهم بالنّوع االجتماعي

  . والتمثالت التي تحملها عن ذاتها وطموحاتها" امرأة الغد"العربّية المراهقة 

يف يبني المراهقون العرب شخصّيتهم ؟ كيف يعيشون عالقاتهم مع اآلخرين، مع الوالدين، ك

العائلة، المدرسة واألتراب ؟ ماهي مشاريعهم الدراسية والعملية ؟ ماهي ممارساتهم االجتماعية ؟ كيف 

كيف يرون يشاركون في الحياة االجتماعية ؟ ماهي أنشطتهم الدينية، السياسية، الرياضية والفنية ؟ 

  مستقبلهم، مستقبل مجتمعهم والعالم ؟  

الباحثين الذين سيشاركون في هذه المسابقة إلى تناول هذه اإلشكالية في إطار مقاالت " كوثر"يدعو 

  : التالية المواضيع الفرعيةويقترح ادراجها ضمن إحدى 
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 :المراَهقة، الهوية الشخصية وتصور الذات * 

  .ة واالستقالل الذّاتي في العالقة مع اآلخرينبناء الذّات، التفردّي .

  . البلوغ والتحّول الفيزيولوجي، الجنس وتصّور الجنس اآلخر، الّصداقة والحب.

العالقات مع األهل والتواصل بين األجيال، القطيعة مع مرحلة الطفولة . 

و " التّقليدي"النسق : تغّير أشكال السلطة  : والتمهيد لدخول حياة الراشدين

  .األشكال الديمقراطية للسلطة

 .  تصّور أدوار األم واألب والمجال الشّخصي للمراهق. 

  :الثقافة والمخالطة االجتماعية للمراهق  * 

  . سلوكيات المراهق في مجال التّغذية، الممارسات الّرياضية، اللّباس.

العالقة  أذواق المراهقين، المطالعة، التّرفيه؛ الممارسات الموسقّية والفنية، .

  .بوسائل االعالم
  

  :  المراهقة، االنخراط في الحياة العملية واالجتماعية والمشاريع الحياتية والمستقبلية  * 

  .التعليم الثانوي، المهني والتعليم العالي:  الدراسة واالختيارات الدراسية .

  . المسيرة العملية للمراهقين الذين دخلوا مجال العمل.

االنتساب إلى . كة في الحياة االجتماعية، السياسية والدينيةاالندماج والمشار. 

  .الحركات السياسية والدينية، إلى الجمعيات بما فيها الجمعيات غير الحكومية

  .كيف يرى المراهقون مجتمعات الغد:تصّورات المستقبل والتطلعات . 

  : تتوجه هذه المسابقة إلى 
 سنة، المرّسمين في الدراسات العليا 35ز أعمارهم الطلبة العرب من الجنسين الذين لم تتجاو

ودكتوراه ومسجلين بإحدى االختصاصات ) ماجستير أو شهادة معادلة(دراسات معمقة : مرحلة ثالثة 

علم االجتماع، علم النفس، األنثروبولوجيا، علم النفس االجتماعي،علوم قانونية، دراسات : التالية 

 ... علوم تربية، علم اتّصالاجتماعّية، تنشيط ثقافي وشبابي،
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  : تتمثّل المسابقة في 

  . اختيار أحد المواضيع الفرعية المقترحة والقيام ببحث حول المراهقين في بلد عربي أو أكثر* 

 250( صفحة 20ال يتجاوز ) حسب مبادئ العلمية المعترف بها(تحرير مقال ذا طابع علمي * 

 )كلمة في الصفحة
 

 :لمشاركة  كيفية وشروط ا

أيلول /  سبتمبر 30على المشاركين تعمير وإرسال بطاقة الترسيم األولية قبل *

 ليشرعوا في 2002يوليو / جويلية 1يتولى المركز مراسلة المرّسمين ابتداء من  .2002

  .العمل
  

  

  : نلفت انتباه المشاركين الكرام إلى أن األبحاث المشاركة يجب 

  .أن ال تكون قد نشرت من قبل* 

 .العربية، الفرنسية، اإلنجليزية: أن تكون بإحدى اللغات التالية * 

 .أو عبر البريد اإللكتروني) مع تحديد برنامج المعالجة(أن ترسل على قرص مغناطيسي * 

 .2003فبراير / فيفري 10أن ترسل إلى المركز في أجل ال يتعدى *

 .أن تكون مصاحبة بالسيرة الذاتية للباحث* 

 .مصاحبة بمالحظة األستاذ المشرف على البحث ونسخة من بطاقة الترسيمأن تكون * 

  

  :نتائج المسابقة 

ستدرس كل األبحاث من طرف لجنة انتقاء مكّونة من جامعيين منتمين إلى      * 

  .االختصاصات التي سبق ذكرها

 .ابقةنشرها بعد المس) أو(تبقى المقاالت على ذمة المركز حتى يتمكن من استخدامها و * 

  : ألحسن ثالثة أبحاث ثالث جوائزستسند * 
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الجائزة األولى والثانية ستسندان ألحسن عملين للباحثين المسّجلين لنيل شهادة   . 

  :الدكتوراه 

  .لمدة شهر بالمركز) تدريب( دوالر مع تربص 2000الجائزة األولى وقيمتها 

 . دوالر1500الجائزة الثانية وقيمتها 

 ستسند ألحسن عمل للباحثين المسّجلين لنيل شهادة الّدراسات المعّمقة الجائزة الثّالثة.

 ) :ماجستير أو شهادة معادلة(

     دوالر1000الجائزة الثالثة وقيمتها 

الفتاة "سيحصل كل المشاركين في هذه المسابقة على نسخة من تقرير المركز حول موضوع 

حول " كوثر" االنضمام إلى الشبكة التي ينشئها كما يمكن لهم" الواقع واآلفاق: العربية المراهقة 

  ).بعد التقدم بطلب لالنضمام(الموضوع 

  

  .بنشر األبحاث الثالثة الفائزة" كوثر"يتعهد 

  

   : كيفية االتصال

  ترسل األبحاث إلى السيدة مديرة المركز

  اآلنسة كوثـر قرايديـة: لمزيد من المعلومات االتصال بوحدة البحوث 

   العمران تونس1005هج بولونيا  ن44: العنوان

  867 571 71 216 00/ 945 571 71 216 00 : الهاتف 

 627 574 71 216 00: الفاكس 

  cawtar@planet.tn: البريد اإللكتروني 


