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المشاركة
 كيف يتم التقدم بطلب المشاركة؟
من خالل تعبئة االستمارة المتوفرة على الموقع  ،www.ettijahat.orgوإرسالها مع المرفقات المطلوبة عبر البريد

اإللكتروني research@ettijahat.org
 ما هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟
يتم استقبال الطلبات حتى منتصف ليل  27آب/أغسطس  2017بتوقيت بيروت ،ولن ينظر في أي طلب يصل بعد هذا
التاريخ.
 هل هناك حد أدنى أو أقصى لعدد الباحثين المشاركين؟
سيتم اختيار خمسة عشرة مشاركةً ومشاركًا ،مع قائمة احتياطية من ثالثة مشاركين.
 هل سيتم تأكيد استالم إستمارة الطلب؟
نعم ،يتم التأكيد من خالل إشعار على البريد اإللكتروني وفي حال عدم استالم اإلشعار يرجى التأكد من صحة
العنوان أو إعادة إرسال للطلب.

المشاركون
 من يحق له التقدم بطلب المشاركة؟
يحق لجميع الباحثات والباحثين السوريين والفلسطينيين السوريين ،ومن بحكمهم -ممن أنجز حياته األكاديمية أو جزءًا
من حياته المهنية في سوريا -التقدم للبرنامج ممن تتراوح أعمارهم بين  22و 40سنة.
 هل يمكن ألكثر من باحث المشاركة في بحث واحد؟
ترحب اتجاهات  -ثقافة مستقلة باألبحاث المشتركة ،والتي يتم التقدم إليها من خالل استمارة واحدة يذكر فيها اسماء
الباحثين المشاركين إضافة إلى أدوارهم ،ولكن تعامل هذه االستمارة معاملة بحث واحد بغض النظر عن عدد
المشاركين في البحث.
 هل التقدم للبرنامج مفتوح للباحثين من جميع البلدان؟
يتوجه البرنامج للباحثات والباحثين من السوريين والفلسطينيين السوريين المقيميين في سوريا ،لبنان ،العراق ،األردن،
مصر ،تركيا ،وجميع بلدان أوروبا.
 أنا مستفيد من أحد برامج اتجاهات – ثقافة مستقلة األخرى ،هل يمكنني التقدم إلى هذا البرنامج؟
تعمل اتجاهات – ثقافة مستقلة على توسيع دائرة المستفيدين من برامجها بشكل عام ،ولكن يمكن التقدم إلى
البرنامج بشرط أن يكون المستفيد من برامج أخرى قد أنهى العمل ضمنها قبل بداية البرنامج الجديد ،فال تدعم
اتجاهات  -ثقافة مستقلة مشروعين في نفس الوقت لمستفيد واحد.
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 هل يمكن لمن شارك في الدورات السابقة من برنامج أبحاث المشاركة؟
يحق لكل من تقدم في الدورات السابقة ولم يصل إلى مرحلة التدريب التقدم إلى الدورة الحالية .بينما ال يحق
للمشاركين من الدورة الثالثة والرابعة التقدم حاليًا ،ويحق للمشاركين في الدورة األولى والثانية التقدم إلى هذه
الدورة.

اإلستمارة
 هل يمكن تقديم طلب االستمارة بلغة أخرى غير اللغة العربية؟
يتم ملء استمارة التقدم باللغة العربية حصرًا إضافة إلى السيرة الذاتية ورسالة الدوافع ،على أنه يمكن أن يتم ارفاق
نماذج من أبحاث سابقة بلغات أخرى.
 هل يمكن تقديم أكثر من بحث واحد؟
ال ،تقوم اللجنة بقراءة استمارة واحدة لكل مشارك.
 لدي بحث منجز ،هل يحق لي المشاركة في البرنامج؟
ال تقبل أي أبحاث منجزة سابقًا .ويتعهد المشاركون بتقديم أوراق بحثية غير منجزة أو منشورة من قبل.
 على ماذا تحوي رسالة الدوافع؟
يجب أن تكون رسالة الدوافع مكتوبة بلغة واضحة تستقطب اللجنة الختيارك شخصيًا ،وتبرز اندفاعك وجديتك في
انجاز البحث .ال تتعدى رسالة الدوافع الصفحة الواحدة وهي تحوي على التالي:


سبب التقدم الى برنامج أبحاث



ما هي نقاط القوة التي تمتلكها فيما يتعلق ببرنامج أبحاث؟



لماذا يجب على لجنة االختيار أن تشعر بضرورة اختيار مقترح بحثك من بين المقترحات المقدمة



لماذا قررت البحث في الموضوع الذي اخترته؟



تبرير واقعية وقدراتك على إنجاز البحث البحث ضمن اإلطار الزمني المحدد



تجنب أن تعيد تكرار ذات المعلومات الموجودة في السيرة الذاتية

 كيف تتم عملية اختيار الطلبات؟
تتم دراسة الطلبات المستوفية لجميع الشروط المعلن عنها :االستمارة بعد ملئها الكترونيًا ،السيرة الذاتية لصاحب
الطلب ،رسالة الدوافع ،ونسخة عن البطاقة الشخصية ،وتقوم لجنة علمية مستقلة ومتخصصة بالبحث الثقافي باختيار
المشاركين .وتبقى أسماء أعضاء اللجان سرية إلى حين إعالن النتائج.

النتائج
 هل سيتم إبالغ جميع المتقدمين بنتائج االختيار؟
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سيتم إعالم المقبولين فقط للمشاركة بالبرنامج كما ستنشر نتائج التحكيم على الموقع الرسمي للمؤسسة:
 www.ettijahat.orgوعلى صفحة المؤسسة على فيس بوك
 متى تعلن نتائج التحكيم؟
بعد مهلة تقدر بثالثة أسابيع بعد إغالق باب التقدم.

التدريب
 هل يمكن المشاركة في البرنامج دون حضور التدريب؟
على المتقدمين التفرغ للمشاركة في الجلسات التدريبية التي ستنظم في بيروت خالل شهر إلى شهرين من تاريخ
إعالن النتائج وتعتبر المشاركة فيها شرطًا للحصول على منحة التفرغ البحثي واالستمرار في المشروع.
 هل يمكن التغيب عن حضور جزء من التدريب؟
يجب االلتزام بحضور التدريب بشكلٍ كامل ،ولكن يحق للجنة التحكيم إعفاء نسبة  %20من الباحثين من اتباع البرنامج
التدريبي في حال أثبت المتقدم خبرة أكاديمية ومهنية قوية في مجال البحث الثقافي ،وإذا كانت هناك ظروف قاهرة
تمنعه من المشاركة .في حال وجود هذا النوع من االستثناء تتم االستعاضة عن التدريب المباشر بإشراف أحد أعضاء
اللجنة العلمية على العمل خالل مراحل تنفيذ البحث.
 هل تقوم اتجاهات بتغطية تكاليف التدريب؟
تقوم اتجاهات  -ثقافة مستقلة بتغطية نفقات سفر وإقامة المشاركين خالل التدريب فقط.

البحث
 هل يمكن للبحث أن يكون بلغة أخرى غير اللغة العربية؟
لغة إنجاز البحث هي اللغة العربية  ،ويحق للجنة استثنائيًا أن تختار مشاركة أو اثنتين في حدٍ أقصى إلنجاز أبحاث
بالغة االنكليزية في حال كان هناك سببًا جديًا يدعو لذلك ،كأن يكون التحصيل العلمي للمشارك تم بلغات غير
العربية ،في الوقت ذاته يجب على جميع المشاركين أن يكونوا قادرين على حضور ومتابعة التدريب والذي سيتم
فقط باللغة العربية.
ما هو الحجم النهائي المتوقع للبحث؟
ال تقوم اتجاهات بتحديد حجم البحث لكن المعدل المتوقع هو حوالي ال  7000إلى  10000كلمة واألهم هو األخذ
بعين االعتبار ان مهلة إنجاز األبحاث وتحريرها هو ستة أشهر.
هل هناك مواضيع محددة لمقترحات األبحاث؟
ال تحدد إتجاهات مواضبع المقترحات بل تحدد محاور على الباحثين االلتزام بحدودها:
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استكشاف أشكال التوثيق واألرشفة وحماية التراث ،التقليدية منها أو المعاصرة ،واستشفاف دور هذا التراث
في القطاعات االجتماعية واالبداعية واالقتصادية لسوريا في المستقبل.



البحث في الصناعات الحرفية اإلبداعية بما في ذلك المواد والتقنيات المنتجة لها ،والخبرات المهنية المتعلقة
بها ،ومعاني ورمزية ثقافة (األنماط المتكررة) .إضافة إلى دراسة آليات نقل المعرفة ودراسة وتوثيق
الخبرات المتعلقة بهذه الحرف باالضافة إلى عالقة المعلم بالعمال وانعكاس هذه العالقات على المجتمع.



دراسة البنى الثقافية الناشطة في المجتمع السوري والبحث في أسباب التهميش الثقافي ،ودراسة ديناميات
التحول في مالمح الثقافة السورية وسماتها الموروثة خالل الحراك وفي مراحله المختلفة.



دراسة مالمح الثقافة السورية الجديدة المتولدة أثناء الحراك .واستشفاف آفاقها وإمكانيات تطورها بعد
انتهاء األزمة.



دراسة االتجاهات الفنية واإلبداعية للمنتجات الفنية السورية والفنانين السوريين أينما كانوا ،إضافةً إلى
االقتصاد اإلبداعي.



دراسة إدارة عملية التغيير الثقافي الفاعلة وأشكال التدخل الممكنة.

المشرفون
 هل يمكنني اختيار المشرف على بحثي؟ وهل تتدخل اتجاهات في ذلك؟
تعطى األولوية للباحث باختيار المشرف الذي يود العمل معه ضمن الشروط التالية
 أن يكون لدى المشرف خلفية اكاديمية (دكتوراه/ماجستير) و/أو خبرة  10سنوات في المجال الجامعي
 أن يكون ملما بموضوع البحث
 أن يكون له خبرة في اإلشراف على أبحاث سابقة
 أن يكون المشرف متوفرًا وجاهزًا لمتابعة وإرشاد الباحث
 أن يحافظ المشرف على الموضوعية والحيادية تجاه القضايا التي تناقشها األبحاث ،وأن يقتصر عمله على تقديم
اإلرشاد للباحث من الناحية المنهجية والعلمية.
 أن يكون قد سبق له أن أنجز ونشر مواد بحثية محكمة
 متى يتم تحديد المشرف؟
يتم تحديد المشرف بالتوافق بين الباحث ومؤسسة اتجاهات بعد إنهاء مرحلة التدريب مباشرةً
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الحقوق الفكرية والنشر
 من يمتلك الحقوق الفكرية لألبحاث؟
يمتلك المشاركون في البرنامج كامل الحقوق على األبحاث التي أنجزوها خالل البرنامج ولكل األغراض مع الحفاظ
على إعالم وذكر اتجاهات  -ثقافة مستقلة في أي حالة من حاالت االستخدام.
 من يمتلك حق االستخدام والنشر لألبحاث المنجزة؟
تمتلك اتجاهات  -ثقافة مستقلة وشركائها حق استخدام ونشر األبحاث المنجزة خالل وبعد تنفيذ المشروع ألغراض
غير ربحية.
 هل نشر األبحاث جزء من مخرجات البرنامج؟
تقوم اتجاهات  -ثقافة مستقلة بتقييم عمل الباحثين خالل مرحلة إنجاز األبحاث وبالتنسيق مع المشرفين ،وبناء على
ذلك تتخذ قرار النشر لبعض األبحاث التي تم إنجازها ،كما تقوم بالترويج لعمل الباحثين جميعًا من خالل شركائها.
 لدي مشروع تخرج أو رسالة ماجستير أو دكتوراه للجامعة وأود المشاركة به ،هل يحق لي ذلك؟
إذا كان قد تم إعداد البحث خالل مشروع ماجستير أو دكتوراه يمكن المشاركة به في حال قرر الباحث تطويره أو
إضافة أجزاء جديدة ،ويتم في الطلب اإلشارة بشكلٍ دقيق لهذا األمر والتعهد بالعمل مع المشرف وتنفيذ مالحظات
اللجنة العلمية.
في حال كان الموضوع الذي يرغب الباحث المشاركة به هو جزءٌ من بحثٍ حالي في الجامعة فيجب على الباحث
ارفاق رسالة رسمية من قبل الجامعة تشير له بموافقة الجامعة أو االستاذ المشرف على المشاركة.
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