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واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد  في  الباحثين  من  مجموعة   نشر 
الخاصة التربية  مجلة  في  علمي  مقال   المسحية 

الخاصة للتربية  سكوبس  مجلة  قبل  من  المفهرس   ،“19 كوفيد-  جائحة  أثناء  المدمج  للتعلم 

القطريات غير  ل�مهات  المدرك  التكيف  على  تؤثر  التي  للعوامل  أفضل  فهم  إلى  الدراسة  هذه   تهدف 
 للتعلم المدمج أثناء جائحة كوفيد- 19 في قطر. تم إجراء استبيان مكون من 34 بنًدا على 446 امرأة غير
الختزال كتقنية  االستكشافية  العوامل  تحليل  استخدام  تم  الجائحة.  أثناء  قطر  في  يعشن   قطرية 
واختبار العينات  أخذ  لكفاية  -أولكين  -ماير  كايزر  مقياس  حساب  تم  ا®داة.  صالحية  واختبار   البيانات 
 بارتليت للكروية. كشفت نتائج الدراسة عن تأكيد أربعة من أصل سبع فرضيات باستخدام تحليل االنحدار
المدمج التعليم  مع  ل�مهات  المدرك  التكيف  على  كبير  بشكل  مستقلة  متغيرات  أربعة  تؤثر   المتعدد. 
 أثناء الوباء: تصور ا®مهات للدعم المدرسي خالل كوفيد- 19، التوازن بين العمل والحياة، تكيف الطالب
استراتيجية رؤى  الدراسة  هذه  تقدم  (المبتكر).  المستقل  التعلم  إلى  إضافة  و  المدمج  للتعلم   المدرك 
أن يجب   .19 كوفيد-  جائحة  أثناء  المدمج  للتعلم  القطريات  غير  ل�مهات  المتصور  بالتكيف  يتعلق   فيما 
المقيمات ا®مهات  تحديات  فهم  على  قطر  في  العمل  وأصحاب  المدارس  الحالية  الدراسة  نتائج   تشجع 

كوفيد- 19 جائحة  مثل  ا®زمات  أثناء  أفضل  بشكل 

شربجي ريما  من  مكون  بحثي  فريق   قام 
والمغيرة بحثية،  مشاريع  مدير   القاسم، 
 فضل ا« العواد، رئيس قسم العمليات
مساعد العمادي،  أحمد  ونور   الميدانية، 
مساعد ثاني،  آل  فهد  ومريم  أول،   باحث 
مساعد ثاني،  آل  خالد  ونور  أول،   باحث 
مساعد النعيمي،  محمد  وميثاء   باحث، 
البحوث معهد  في  أول،   باحث 
بنشر المسحية  واالقتصادية   االجتماعية 
للتكيف المسار  "تحليل  بعنوان   مقال 

القطريات غير  ل�مهات    المتصور 

ا¿خبارية غسطس النشرة  أ

.

"Specialusis Ugdymas Journal"

"Specialusis Ugdymas Journal".

واقترحت عليها،  المترتبة  والمسؤولية  المدنية  المشاركة  في  االندماج  وتحديات  مخاطر  إلى  أشارت   كما 
في للشباب  المدنية  المشاركة  تعزيز  شأنها  من  التي  الوطني  الصعيد  على  مبتكرة  وحلول   سياسات 

حيث من  الشباب  سياسات  تطبيق  إلى  وتدعو  الجائحة.  بعد  ما  مجتمع 

المدنية  المشاركة  أنشطة  في  الفاعلين  الشباب  تجارب  من       االستفادة 
السياسية  والمشاركة  االجتماعية  الحماية  أنظمة  بين  القائمة  الفجوات  تدارك 
العمل  ومستقبل  الفجوات  لهذه  الحكومة  استجابة 

إدارة مدير  الري،  نورة  الدكتورة   قدمت 
"تمكين بعنوان:  بحثية  ورقة   السياسات 
المدنية المشاركة  القطري:   الشباب 
النشاط بعنوان  جلسة  في   والسياسية" 
ا®مريكية االجتماع  علم  رابطة  في   الشبابي 
في عقد  الذي  السنوي  اللقاء  خالل   وذلك 
لوس في   2022 أغسطس   9  -  5 من   الفترة 
أن الورقة  أظهرت  كاليفورنيا.   أنجلوس، 
للشباب والسياسية  المدنية   المشاركة 
وهي رئيسية  عوامل  ثالثة  على   تنطوي 
قنوات العمل،  فرص  التعليم،   أنظمة 
المؤسسات تحاول  حيث  المدنية   المشاركة 
مختلف في  الشباب  إشراك   الحكومية 

.المجاالت

.1

.2

.3

 شارك كل من الدكتورة سناء أبو سن، باحث مشارك، ومريم فهد آل ثاني،
المسحية واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  في  أول  باحث  مساعد 

لسيسري البحثية  المشاريع  أحدث 

الدوحة ومعهد  قطر،  مؤسسة  خليفة،  بن  حمد  جامعة  مشاركة)،  نسبة  (أعلى  قطر  جامعة   شملت: 
العليا  للدراسات 

المناهج وتوسيع  مبتكرة  بطريقة  قطر  في  المستدامة  السياسات  صنع  في  التفكير  على  الكتاب   يحث 
البيئة السياسة،  هي:  رئيسية  محاور  ثالثة  شمل  وقد  النظرية.   الجوانب  على  تركز  التي   ،التقليدية 

و  ا¿نسان
الغذائي ا®من  على  للحفاظ  الخيرية  المنظمات  تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  إلى  الفصل   أشار 
بالتعاون ويوصى  محيرة.  مشكلة  تزال  ال  التي  قطر  دولة  في  الغذاء  فائض  قضية  حل  في   وإمكانيتها 
في يساعد  أن  شأنه  من  الذي  المدني  والمجتمع  الحكومية  والهيئات  ا®كاديميين  بين   الجماعي 
صانعو يحتاج  ذلك،  على  عالوة  الغذائي.  ا®من  استدامة  إلى  تهدف  فعالة  استراتيجية   تصميم 
واستدامته الغذائي  ا®من  إدارة  في  المشاركة  على  الخيرية  المنظمات  وتشجيع  دعم  إلى   السياسات 
الغذائية المخلفات  إدارة  في  تعمل  التي  للمنظمات  والتسهيالت  المنح  تخصيص  فإن  لذلك،   وتحقيقه. 

الغذاء استدامة  في  المساهمة  على  الخيرية  الجمعيات  يحفز  أن  شأنه  من 

سن، أبو  سناء  الدكتورة  من  كًال   شارك 
مساعد ثاني،  آل  فهد  ومريم  مشارك،   باحث 
االجتماعية البحوث  معهد  من  أول،   باحث 
الفصل كتابة  في  المسحية   واالقتصادية 
المنظمات "مساهمة  بعنوان:  عشر   الثاني 
الغذائي ا®من  تحقيق  في  الربحية   غير 
”قطر كتاب  من  قطر  دولة  في   واالستدامة 
من كوكبة  فيه  ساهم  حيث   مستدامة".  
من المستدامة  التنمية  في  الباحثين   كبار 

التي االكاديمية  المؤسسات   مختلف 

:

ا®سري في دولة قطر التماسك  مشروع 
الغانم كلثم  الدكتورة  ا®ستاذة  ا®ول:  الرئيسي   الباحث 

المسحية واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  مع  ل�سرة              الدولي  الدوحة  معهد   يتعاون 
في فارقة  عالمة  المشروع  هذا  يعد  قطر".  دولة  في  ا®سري  "التماسك  مشروع  في  قطر  جامعة   في 
وإثبات لتطوير  المشروع  هذا  يهدف  قطر.  في  ا®سري  التعاضد   / التماسك  في  البحث   مسيرة 

ا®سري للتماسك  موحًدا  نهًجا  وإتقان 

ا�سري التماسك  مشروع  من  الهدف 
مصادر  المراجعة  هذه  ستشمل  ا®سرية.  العالقات  جودة  لمحددات  فيما  منهجية  مراجعة   إجراء 
لعلم ا®مريكية  المجلة  ا®سرة،  قضايا  مجلة  الديموغرافيا،  وا®سرة،  الزواج  مجلة  مثل،   رئيسية 
االجتماعي النفس  علم  مجلة  ا®سرة،  نفس  علم  مجلة  ا®مريكية،  االجتماع  علم  مراجعة   االجتماع، 
والعالقات والمجتمع  ا®سرة  صحة  مجلة  ا®سري،  االجتماع  لعلم  الدولية  المجلة   وا¿كلينيكي، 
ستنظر ا®سري.  العنف  ومجلة  وا®سرة،  الزواج  مجلة  المقارنة،  ا®سرية  الدراسات  مجلة   ا®سرية، 

المختلفة الثقافات  على  وتطبيقها  التدابير  وصالحية  موثوقية  في  المراجعة 

:

ل�سرة الدولي  الدوحة  معهد 

(DIFI)

.

.

.

المواقف العمال:  ورفاه  القطري  العمل  قانون   تغييرات 
مستدام مستقبل  أجل  من  والتصورات 

الدكتور عبد ا« ديوب ا®ول:  الرئيسي   الباحث 

يقيم شامل  مسح  مشروع  العلمي  للبحث  الوطنية  ا®ولويات  لبرنامج  عشرة  الحادية  الدورة   تحدد 
المقيمين في قطر: السكان  بين  العمل  التصورات والمواقف حول نظام   التغيير واالستمرارية في 
على عالوة  الدخل.  ومنخفضي  المرتفع  الدخل  ذوو  الوافدون  والعمال  القطريون   المواطنون 
الالزمة والمهارات  العمال،  لرفاه  العامة  التصورات  مثل  حاسمة  مجاالت  الدراسة  استهدفت   ذلك، 
قطر رؤية  مع  يتوافق  بما  ومستدام  المعرفة  على  قائم  اقتصاد  بناء  في  المحرز  والتقدم   للعمال، 
كأس بتنفيذ  الخاصة  للقضايا  با¿ضافة  ا®عمال  وريادة  ا®عمال  مناخ  على  والتأثير   ،2030  الوطنية 

فيفا 2022 القدم  لكرة  العالم 

المشروع من   الهدف 
أجل من  والتصورات  المواقف  العمال:  ورفاه  القطري  العمل  قانون  "تغييرات  مشروع   يهدف 
إلى با¿ضافة  الراجعة  والتغذية  المعلومات  لجمع  كبيرة  دراسة  تطوير  إلى  مستدام"   مستقبل 
والمقيمين القطريين  المواطنين  آراء  تسجيل  يتم  بحيث  العمل  قوانين  في  الجديدة   العناصر 
بروتوكوالت معايرة  ¿عادة  الالزمة،  والشركات  والمنخفض)  المرتفع  الدخل  ذات  الوافدة   (العمالة 
بطريقة ا¿نسان  حقوق  منظمات  مخاوف  لمعالجة  التغييرات  يسهل  أن  هذا  شأن  من   التنفيذ. 
من السياسات  صناع  تمكن  قوية  معرفية  قاعدة  الدراسة  نتائج  تدعم  التقدم.  تقييد  من  بدال   بناءة 
المهمة القضايا  لمعالجة  جديدة  طرق  وتطوير  مسبًقا  الموجودة  التدخل  أنظمة   تحسين 

مصاحبة عامة  خدمات  وتقديم  بالهجرة  .المتعلقة 

.

:

العلمي للبحث  الوطنية  ا®ولويات  برنامج 

الزراعي التعداد 
العواد السيد  ا«  فضل  المغيرة  الدكتور  ا®ول:  الرئيسي  الباحث 

قطر جامعة  في  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  والبيئة  البلدية  وزارة   كّلفت 
قطر دولة  في  الزراعي  التعداد  مشروع  وتنفيذ  بتخطيط 

بهيكل المتعلقة  البيانات  ونشر  ومعالجة  جمع  على  تعتمد  إحصائية  عملية  هو  الزراعي   التعداد 
البيانات جمع  يتضمن  ما  وعادة  منها.  كبيًرا  جزًءا  أو  بأكملها  الدولة  تغطي  ما  غالًبا  والتي   الزراعة، 
حيوانات وعدد  الري،  وطرق  المزروعة،  والمساحات  ا®راضي،  واستخدام  الحيازات،  حجم  مثل   الزراعية 

البشرية والقوى  والموارد  المزارع، 
الزراعية. السياسات  ®غراض  البيانات  أحدث  لتوفير  سنوات  عشر  كل  بانتظام  التعداد  إجراء   يتم 
تهدف التي   2030 قطر  ورؤية  الغذائي  ا®من  لسياسات  مهمة  التعداد  يوفرها  التي  البيانات   تعتبر 
ا®عمال ونموذج  الممارسات  أفضل  إدخال  يتطلب  مما  الزراعي،  القطاع  وتوسيع  تطوير   إلى 
االختياري واالستخدام  المستدامة  والزراعة  والربحية  االقتصادية  الكفاءة  على  يركز  الذي   الزراعية 

البيئة على  التأثير  من  ا®دنى  والحد  النادرة  للموارد 

ا�تي في  الدراسة  أهداف  تتلخص 
الزراعية          تقديم إطار عينات للمسوحات 
وا¿نتاج  والموارد  الممتلكات  تشمل  والتي  قطر  دولة  في  الزراعي  الهيكل  عن  بيانات   توفير 

لتكلفة ا و
المستخدمة  والمناطق  والماشية  والخضروات  المحاصيل  عن  محدثة  بيانات  توفير 

والبيئة البلدية  وزارة 

:
•
•

•

.

.

.

ا®مريكية االجتماع  علم  لرابطة  السنوي  اللقاء  في  المشاركة 

.

.


