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قلب             قطر

لخدمة صّناع القرار والسياسات في مختلف القطاعات

جامعة قطر: إنجاز 100 مشروع 
بحثي عالي الجودة في 12 عامًا

د. كلثم الغانم تنّوه بدور معهد البحوث االجتماعية 
في التوعية بالقضايا والتحديات

الدوحة - قنا•

ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــد الـــــبـــــحـــــوث االجــ ــهــ ــعــ ــز مــ ــ ــجــ ــ أنــ
منذ  قطر  بجامعة  املسحية  واالقتصادية 
تــأســيــســه فـــي الـــعـــام 2008، أكــثــر مـــن 100 
مشروع بحثي عالي الجودة، في مختلف 
التي تدخل في إطــار اختصاص  القضايا 
ــات  ــ ــ ــويــ ــ ــ ــ ــــن األول ــمـ ــ ــدرج ضـ ــ ــ ــنــ ــ ــ املـــــعـــــهـــــد، وتــ
اع 

ّ
صن وتــخــدم  العلمي،  للبحث  الوطنية 

الــقــرار وصــانــعــي الــســيــاســات فــي مختلف 
القطاعات.

وشملت تلك املشاريع البحثية عدة مجاالت 
تدخل ضمن االهتمامات البحثية للمعهد 
القطري،  للمجتمع  بالنسبة  األهمية  ذات 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك قـــضـــايـــا الـــعـــمـــل والـــعـــمـــالـــة، 
والحداثة والتغيرات في القيم االجتماعية، 
وكذلك في قضايا التعليم والصحة وبنية 

األسرة، وتأثير اإلعالم، وغيرها.

الغانم مدير املعهد  الدكتورة كلثم  وقالت 
في حوار مع وكالة األنباء القطرية »قنا«: 
ــذه املـــشـــاريـــع نــتــجــت عــنــهــا بــيــانــات  إن هــ
واتــجــاهــات نــوعــيــة حـــول املـــواقـــف والقيم 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة والــثــقــافــيــة 
ــة. مــضــيــفــة أن مـــخـــرجـــات هـــذه  ــ ــــدولـ فــــي الـ
ــم االســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا عــلــى  ــتــ الــــبــــحــــوث تــ
وترشيد  صناعة  في  املؤسسات  مستوى 
السياسات، وعلى مستوى الباحثني حيث 
وفي  بحوثهم،  فــي  توظيفها  مــن  تمّكنهم 

استقصاء قضايا بحثية جديدة.
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه مـــنـــذ تـــأســـيـــس مــعــهــد 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيــــة واالقــ ــتــــمــــاعــ الــــبــــحــــوث االجــ
املــســحــيــة بــجــامــعــة قــطــر فـــي أكــتــوبــر عــام 
ــازاتــــه وضـــع  إنــــجــ أكـــبـــر  ــد  ــ أحـ ــان  ــ كـ  ،2008
املسحية  للبحوث  الــجــودة  عالية  معايير 
ــالــــت: »أصـــبـــح املــعــهــد  فـــي دولـــــة قـــطـــر، وقــ

ــرائــــدة لــلــبــحــوث  حــالــيــا مـــن املـــؤســـســـات الــ
املسحية في دولــة قطر، وله دور فعال في 
وبناء  وكفاءتها  العلمية  البحوث  جــودة 
القدرات البحثية الوطنية عند العمل على 

البحوث املسحية«.
ولفتت إلى حصول باحثني في املعهد على 
العديد من املنح من قبل الصندوق القطري 
متنوعة  ملجموعة  العلمي  البحث  لرعاية 
ــاريـــع الــبــحــثــيــة، بــمــا فــيــهــا منح  مـــن املـــشـ
ــات الــوطــنــيــة للبحث  ــويـ مــن بــرنــامــج األولـ
العلمي، والتي مّكنتهم من تنفيذ مشاريع 
بحثية تعتبر األولــى من نوعها في دولة 
قـــطـــر كـــمـــقـــيـــاس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــعـــربـــي، 
ومــــشــــروع املـــســـح عــــن الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري، 
أخــرى كاستخدام  إلــى مشاريع  باإلضافة 
املتنقلة وحصولهم  اإلعالمية  التطبيقات 

على منح أخرى مثل منحة األسرة.

ــد الــبــحــثــيــة  ــهـ ــعـ ــة املـ ــطـ وأفــــــــــادت بــــــأن أنـــشـ
لدولة  الوطنية  االحــتــيــاجــات  إلــى  تستند 
قــطــر فـــي ضــــوء خــطــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
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ــة مـــن املـــجـــاالت  ــعـ وتــشــمــل مــجــمــوعــة واسـ
لــلــمــجــتــمــع  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ األهـ ذات  ــة  ــ ــريـ ــ ــــوهـ ــــجـ الـ
الــقــطــري، بــمــا فــي ذلـــك االقــتــصــاد والعمل 
والـــتـــوظـــيـــف، والـــحـــداثـــة والـــتـــحـــوالت في 
الــقــيــم االجــتــمــاعــيــة، والــتــعــلــيــم، والــصــحــة، 
اإلعــالم  وتأثير وسائل  األســـري،  والهيكل 
االجتماعية والتقليدية، كما يشارك املعهد 
الدولية  املسحية  املشاريع  من  العديد  في 

واإلقليمية.
ــبــــحــــوث  ــة مــــعــــهــــد الــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وعــــــــن اســ
ــة املــســحــيــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقـ
بــجــامــعــة قــطــر، أكــــدت الـــدكـــتـــورة كــلــثــم أن 
بالعلوم  االرتــقــاء  هي  استراتيجياته  أهــم 

الــتــجــريــبــيــة، ودعـــــم عملية  االجــتــمــاعــيــة 
الحقائق،  املبنية على  السياسات  صناعة 
وتـــعـــزيـــز وعــــي املــجــتــمــع بـــشـــأن الــقــضــايــا 
والتحديات التي تواجهها دولة قطر، كما 
الفاعلية املؤسسية في  تسعى إلى تعزيز 

املعهد.
وقـــالـــت: »إن هــــذه االســتــراتــيــجــيــة تــرتــكــز 
أبحاث  إنتاج  أهــداف رئيسية، وهــي  على 
ذات جـــــودة عــالــيــة فـــي مـــجـــال الــــدراســــات 
ــة املــســحــيــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقـ
قطر  دولـــة  حــضــور  وتــعــزيــز  والتطبيقية، 
إقــلــيــمــيــا وعــاملــيــا فـــي هــــذا املـــجـــال، ونــشــر 
بـــيـــانـــات ذات جـــــودة عــالــيــة عـــن املــجــتــمــع 
ــاء هيئة  ــقـــطـــري، ودعـــــم الــطــلــبــة وأعــــضــ الـ
التدريس في جامعة قطر في هذه املجاالت 
الــبــحــثــيــة، وتـــعـــزيـــز الـــوعـــي الـــعـــام بقيمة 

وأهمية املشاركة فيها«.

مشاريع حول الشباب والتعليم وسوق العمل و »كورونا«
أشــــارت الــدكــتــورة كــلــثــم الــغــانــم، مــديــر معهد 
املسحية  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  البحوث 
بجامعة قطر، إلى من أبرز املشاريع البحثية 
إدارة  فـــي   2022-2021 لــلــعــامــني  املــســتــقــبــلــيــة 
الــســيــاســات هــي مــشــروع تــمــكــني الــشــبــاب في 
دولـــة قــطــر: التعليم وســـوق الــعــمــل، ومــشــروع 
دراســــــة االتـــجـــاهـــات والـــســـلـــوكـــيـــات املــتــعــلــقــة 
بــتــغــيــر املـــنـــاخ، ومـــشـــروع الــتــمــاســك األســــري 
ورفـــاهـــيـــة الـــطـــفـــل، ومــــشــــروع األمـــــن الــغــذائــي 

وإدارة النفايات املؤسسية بالدولة.

ــؤال بــشــأن تــفــاعــل املعهد  ــا عــلــى ســ وفـــي ردهــ
قــالــت  كــــورونــــا »كـــوفـــيـــد - 19«،  مــــع جـــائـــحـــة 
الـــدكـــتـــورة كــلــثــم الـــغـــانـــم إن مــعــهــد الــبــحــوث 
بجامعة  املسحية  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
فيروس  حــول  سريعا  استطالعا  أجـــرى  قطر 
كورونا »كوفيد - 19«، ركــز على مــدى معرفة 
املــجــتــمــع بـــالـــفـــيـــروس وتـــأثـــيـــراتـــه املــحــتــمــلــة، 
ومشروع بحثي آخر بعنوان »جائحة كورونا 
تــوجــهــات حــول  قــطــر:  فـــي دولــــة   19-COVID
واالمتثال  السلوكية،  االستجابات  املــخــاطــر، 

ــى جـــانـــب مسح  ــة«، إلــ ــرازيــ ــتــ لــــإجــــراءات االحــ
Q-LAMP، وهــي دراســة بحثية حــول الصحة 
النفسية واألدوار االجتماعية أثناء الجائحة. 
إلــى أن لدى  وحــول التعاون البحثي، أشـــارت 
مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
املسحية في جامعة قطر عدة اتفاقيات تعاون 
بحثي مع وزارات ومؤسسات محلية، ودولية 
أو عاملية لتعزيز وتشجيع األنشطة البحثية 
املستوى  على  االجتماعية  العلوم  مجال  فــي 

املحلي والعاملي.

في أول مسابقة نوعية للطالب

»العلوم الصحية« تعّرف المجتمع بالقضايا العلمية
الدوحة -  •

نــجــحــت رابـــطـــة طــلــبــة كــلــيــة الــعــلــوم الصحية 
فــريــدة  أول مسابقة  إجــــراء  فــي  قــطــر  بجامعة 
من نوعها على مستوى الجامعة عبر منصة 
الفترة  خــالل  املسابقة  تواصلت  وقــد   .Webex
الحالي،  أبريل  املاضي حتى 3  مــارس  من 30 

بحصول 3 متسابقني على املراكز األولى. 
وتضمنت املسابقة إنتاج فيديو قصير خاص 
اختياره  يتم  الـــذي  الصحية،  املــجــاالت  بــأحــد 
من ِقبل املتسابق، واستهدفت تنمية القدرات 
اإلبـــداعـــيـــة لـــدى الــطــالــب فـــي املـــجـــال الــعــلــمــي، 
لــتــوصــيــل املــحــتــويــات الــعــلــمــيــة الــصــعــبــة إلــى 
جـــمـــيـــع شــــرائــــح املـــجـــتـــمـــع بــــصــــورة مــبــســطــة 
مراحل،  عــدة  على  املسابقة  وجــرت  وممتعة.  
مــتــضــمــنــة تــقــديــم ورشـــــة لــصــنــاعــة املــحــتــوى 

واملونتاج لدعم املشاركني. 
ــكـــرة املـــســـابـــقـــة مــــن ضـــــــرورة تــوعــيــة  ــاءت فـ ــ جــ
املجتمع باملمارسات الصحية التي تؤثر على 

حياة كل فرد منهم وعلى قراراته.
وقـــــد ســـعـــت رابــــطــــة كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم الــصــحــيــة 
منصة  توفير  إلــى  املسابقة،  عبر  بالجامعة، 
علمية وبيئة إبداعية مبتكرة للطالب لعرض 
وتمكني  وشــّيــقــة،  سلسة  بطريقة  املــعــلــومــات 

الجمهور بمختلف الفئات العمرية، واملجاالت 
العلمية من فهم املحتويات العلمية املتنوعة، 
ــة قــطــر 2030 في  ــ كــمــا ســاهــمــت فـــي دعــــم رؤيـ

تنمية اإلبداع واالبتكار في املجال العلمي.
وقــــد جــــرى عــــرض الــفــيــديــو الــتــشــويــقــي على 
حــســاب إنــســتــجــرام الــرابــطــة، لــلــحــصــول على 
تصويت الجمهور على أفضل 6 مقاطع فيديو 

ليتم تأهلهم للمرحلة الثانية. 
أما الفيديو األصلي فقد تم عرضه في الحفل 
لــجــنــة  عـــلـــى   2021/4/3 بـــتـــاريـــخ  الـــخـــتـــامـــي 
يمثل  والــذيــن   Webex عــبــر منصة  الــتــحــكــيــم، 

صوتهم نسبة 80% من إجمالي نسبة الفوز، 
بينما تصويت الحضور من الجمهور في يوم 

الحدث يمثل 20 % من نسبة الفوز.
شهدت املسابقة منافسة كبيرة بني املشاركني، 
وانتهت بنيل ثالثة مقاطع فيديو على املراكز 
األولى، وتم تكريم الفائزين وتقديم الشهادات 

لكل املشاركني ولجنة التحكيم.
وأعربت جواهر العمادي، رئيسة الرابطة، عن 
لتحقيق  الــهــادفــة  املسابقة  بــإتــمــام  سعادتها 
حياة جامعية صحية أكثر فاعلية عن طريق 

نشر الوعي بطرق مبتكرة.

المؤتمر العربي ينطلق غدًا بحثًا عن حلول للتحديات الراهنة

11 دولة تناقش دور التكنولوجيا 
في دمج أطفال التوّحد

الدوحة -  •

ــربـــي  ــعـ ــبــــت املــــؤتــــمــــر الـ يـــنـــطـــلـــق غـــــــدًا الــــســ
ــتـــوحـــد، تــحــت عــنــوان  ــراب طــيــف الـ ــطــ الضــ
»التعليم الرقمي وأطفال طيف التوحد بني 

الواقع واملأمول«.
يــأتــي املــؤتــمــر الـــذي ينظمه مــركــز الــدوحــة 
ــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة،  الـــعـــاملـــي لـــــــذوي االحــ
بمناسبة اليوم العاملي للتوعية باضطراب 
طــيــف الـــتـــوحـــد، الـــــذي يـــوافـــق الـــثـــانـــي من 

أبريل من كل عام.
ــاون مـــــع الـــجـــهـــات  ــعــ ــتــ ــالــ ــر بــ ــمــ ــؤتــ يــــقــــام املــ
العالم اإلسالمي لإعاقة  التالية: »مجلس 
والتأهيل، دار الخبرات للتنمية والتطوير 
للقياس  تغريد  األمــيــرة  ومــركــز  بالكويت، 

والتشخيص« باألردن. 
ويــــــحــــــضــــــر املـــــــؤتـــــــمـــــــر ضــــــيــــــف الــــــشــــــرف 
الــبــروفــيــســور الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن حــمــود 
ســلــيــمــان الــطــريــقــي رئــيــس مــجــلــس الــعــالــم 
ــيـــل بــاملــمــلــكــة  ــتـــأهـ ــة والـ ــاقـ اإلســــالمــــي لـــإعـ

العربية السعودية.
بروفيسور  السعيد،  هــال  الــدكــتــور  وقــالــت 
الــتــربــيــة الـــخـــاصـــة مـــديـــرة مـــركـــز الـــدوحـــة 
الــعــاملــي لــــذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة: إن 
ــة املـــؤتـــمـــر بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســات  ــامـ إقـ
ــة تـــهـــدف إلــى  ــيــ ســعــوديــة وكــويــتــيــة وأردنــ
تبادل الخبرات في مجال ذوي االحتياجات 
الــــخــــاصــــة، الفـــتـــة إلـــــى أن املـــؤتـــمـــر ســـوف 
اضــطــراب طيف  يشهد مشاركة خبراء في 
الــتــوحــد وأصــحــاب مــراكــز متخصصة من 
11 دولة عربية هي: الكويت، لبنان، مصر، 
السعودية، السودان، الجزائر، األردن، قطر، 

املغرب، البحرين، سلطنة ُعمان.
وكــشــفــت الــســعــيــد عـــن أن املـــؤتـــمـــر ســوف 
يستعرض تجارب أمهات مع أبنائهن من 
الــحــديــثــة  الــتــقــنــيــات  الـــتـــوّحـــد، ودور  ذوي 
تعليم وتعلم  االفتراضي في دعم  والواقع 
للتكنولوجيا  السريع  والــتــطــور  الــحــاالت، 
التعليمية في مجال دمج ورعاية الحاالت. 
وأضافت أن املؤتمر سوف يركز على النهج 
متعدد التخصصات الذي تتبناه كل دولة 
التوّحد، مع  من أجــل تعليم وتدريب ذوي 
تسليط الضوء على التحديات التي تواجه 
كل دولــة عربية في عملية تعليم وتدريب 
ذوي التوّحد في ظل أزمة فيروس كورونا 
»كــوفــيــد - 19«، مــع عــرض الــطــرق املبتكرة 
والبرامج  ُبــعــد،  عــن  والتقييم  للتشخيص 
الــتــربــويــة والــتــأهــيــلــيــة الــخــاصــة واملــهــمــة 
العربية، الفتة  الـــدول  فــي  التوّحد  لــحــاالت 

إلــــى أن املــؤتــمــر ســــوف يــبــرز دور األســــرة 
التوّحد  أبنائهم من ذوي  املهم في تدريب 
ــهـــزة الــذكــيــة بطريقة  عــلــى اســتــخــدام األجـ

صحيحة لتفادي إصابتهم بالعزلة.
املـــؤتـــمـــر ســيــكــون  الــســعــيــد: أن  وأكــــــدت د. 
والتجارب  والـــرؤى  األفــكــار  لتبادل  فرصة 
والخبرات بني الدول العربية، واستعراض 
طرق وأساليب تطوير الشراكة بني األسرة 
ــــن خـــالل  ــد مـ ــعــ ــ ــن ُب ــ واملــــــراكــــــز الـــخـــدمـــيـــة عـ
 عن تسليط الضوء على 

ً
الحاسوب، فضال

املـــواهـــب املــخــتــلــفــة لــــذوي اضـــطـــراب طيف 
التوّحد.

ــاء  ــذكـ وتـــشـــمـــل مــــحــــاور املـــؤتـــمـــر أهـــمـــيـــة الـ
الــرقــمــي فــي تنمية مــهــارات ذوي الــتــوّحــد، 
الـــدول  وأجــهــزة  املتخصصة  املــراكــز  ودور 
املـــخـــتـــلـــفـــة فــــي تــــدريــــب األســـــــر واملــعــلــمــني 
ــتـــوّحـــد رقــمــيــا،  عــلــى الــتــعــامــل مـــع ذوي الـ
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه كــل دولـــة عربية 
ــة ذوي  ــايـ فـــي تــعــلــيــم وتـــدريـــب ودمــــج ورعـ
فــــي ظــــل أزمـــــــة »كــــوفــــيــــد - 19«،  ــد  ــوّحــ ــتــ الــ
والـــطـــرق املــبــتــكــرة لــلــتــشــخــيــص والــتــقــيــيــم 
ــاء الــــرقــــمــــي، والـــتـــعـــريـــف  ــ ــذكـ ــ عــــن طــــريــــق الـ
بحقوق األشخاص ذوي التوّحد في جميع 
املجاالت »التعليمية، التأهيلية، الرياضية، 

الترفيهية، املادية، والدمج املجتمعي«. 
ــل لـــطـــرق  ــتــــوصــ ــر إلــــــى الــ ــمــ ويـــســـعـــى املــــؤتــ
جــــديــــدة لــتــعــلــيــم وتــــدريــــب ذوي الـــتـــوّحـــد 
عـــن طـــريـــق الــتــكــنــولــوجــيــا، ونـــشـــر الــوعــي 
فـــي املــجــتــمــع لــلــتــعــريــف بـــاضـــطـــراب طيف 
التوّحد، وتفعيل الدور التوعوي والثقافي 
لـــدى فــئــات املــجــتــمــع املــخــتــلــفــة، والــوصــول 
وأن  للتكنولوجيا،  الصحيح  لالستخدام 

م.
ّ
تكون أداة مساعدة على التعل

ومــن املقرر تدشني سلسلة االنــطــواء حول 
الـــــذات اضـــطـــراب طــيــف الـــتـــوّحـــد »ثــمــانــيــة 

أجزاء« للبروفيسورة د. هال السعيد.

»الشفلح« يعّرف طالبات الجامعة باإلعاقة الذهنية وطيف التوّحد
الدوحة -  •

بمركز  املجتمعية  الــتــوعــيــة  إدارة  نظمت 
الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة بجامعة 
لطالبات  األولـــى  التوعوية  الــورشــة  قــطــر، 
الــجــامــعــة؛ ســعــيــا لــنــشــر الـــوعـــي بــاإلعــاقــة 
الــذهــنــيــة وطــيــف الــتــوّحــد وكــيــفــيــة الــدمــج 

املجتمعي ألصحاب هذه الحاالت.
بلغ عدد املشاركني في الورشة 40 طالبة، 

عبر املنصة اإللكترونية ملركز الشفلح.
وأعـــربـــت الــســيــدة آللــــئ مــحــمــد أبــــو ألــفــني 
املدير التنفيذي ملركز الشفلح لألشخاص 
ذوي اإلعــــاقــــة، عـــن شــكــرهــا ملـــركـــز خــدمــة 
قطر،  بجامعة  املستمر  والتعليم  املجتمع 
عــلــى تــعــاونــه املــثــمــر فـــي إنـــجـــاح الــورشــة 
في  فعال  بشكل  ساهمت  التي  التدريبية 
تــوعــيــة طــالــبــات الــجــامــعــة حــــول مــهــارات 

الذهنية وطيف  اإلعاقة  ذوي  مع  التعامل 
الـــتـــوّحـــد.  وقـــالـــت: إن الـــورشـــة الــتــدريــبــيــة 
ــات  ــاقــ تـــطـــرقـــت إلـــــى مـــفـــهـــوم وأنـــــــــواع اإلعــ
ــــد وأنـــــــواعـــــــه وطـــــرق  ــوّحـ ــ ــتـ ــ واضـــــــطـــــــراب الـ
تــشــخــيــصــه، والــــدمــــج االجـــتـــمـــاعـــي لـــذوي 
اإلعــاقــة. تــأتــي الــورشــة ضمن سلسلة من 
الــــورش الــتــوعــويــة الــتــي تــعــقــد عــلــى مــدار 

العام لطالبات جامعة قطر.

د. هال السعيد

مشاركون قدموا مساهمات متميزة إلنجاح المسابقة


