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العليا الدراسات  لطلبة  التعلم  دعم  مع  وتطويرها  االستبيانات  تصميم  ورشة 

جامعة في  العليا  الدراسات  لطلبة  التعلم  دعم  مع   بالتعاون 
إدارة  قطر، عقد الدكتور عبد ا� ديوب، أستاذ باحث ومدر 

واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد  في   البحوث 
"تصميم بعنوان  ا�نجليزية  باللغة  افتراضية  ورشة   المسحية، 

.2022 فبراير   14 الموافق  االثنين  يوم  وتطويرها"    االستبيانات 
بناء منها:  الموضوعات  بعض  على  الورشة   ركزت 

ترتيب تأثير  ا¢سئلة،  وضع  ا¢سئلة،  صياغة   االستبيانات، 
ا¢سئلة وتسلسل  المقابلة،  بإجراء  القائم  تأثير  ا¢سئلة، 

العليا الدراسات  لطلبة  التعلم  دعم  مع  بالتعاون  التقارير  كتابة  ورشة 

معهد في  باحث  مساعد  أستاذ  الكبيسي،  علي  الدكتور   قدم 
دعم مع  بالتعاون  المسحية،  واالقتصادية  االجتماعية   البحوث 
بعنوان ورشة  قطر  جامعة  في  العليا  الدراسات  لطلبة   التعلم 

باللغتين فبراير2022   16 الموافق  ا¢ربعاء  يوم  التقارير   كتابة 
العمل ورشة  تناولت  "ويبكس".  منصة  عبر  وا�نجليزية   العربية 

النقاط على  التركيز  مع  ا¢كاديمية  التقارير  كتابة   أساليب 
االجتماعية)، العلوم  (في  التقارير  خصائص  التالية:   الرئيسية 

التقارير، شكل  التقارير،  هيكلة  التقارير،  كتابة   أهداف 
التقارير كتابة  في  المتبعة  .والخطوات 

االحصائي البرنامج  باستخدام  ا�ساسية  البيانات  تحليل   ورشة 
العليا  الدراسات  لطلبة  التعلم  دعم  مع  بالتعاون 

ا�حصائي والخبير  مشارك  باحث  أستاذ  كين،  لي  الدكتور   قدم 
المسحية، واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد   في 

ورشة العليا  الدراسات  لطلبة  التعلم  دعم  مع   بالتعاون 
البرنامج باستخدام  ا¢ساسية  البيانات  تحليل   بعنوان 
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واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد  في  الباحثات  من  مجموعة  نشرت 
مجلة  في  علميًا  مقاًال   المسحية 

قطر بجامعة  المسحية  البحوث  معهد  نظمها 
الغذائي ا�من  استدامة  في  يساعد  هاتفي  تطبيق  تطوير  حول  نقاشية  حلقة 

معهد في  السياسات  إدارة   عقدت 
واالقتصادية االجتماعية   البحوث 

في متمثلة  قطر  بجامعة   المسحية 
حلقة المستدامة،  التنمية   مكتب 

تطبيق "تطوير  موضوع:  حول   نقاشية 
االمن استدامة  في  يساعد   هاتفي 

2022. تهدف فبراير  بتاريخ 28   الغذائي" 
بآلية الحضور  لتعريف  النقاشية   الحلقة 

والحلول الهاتفي  التطبيق   عمل 
من التطبيق  يقدمها  التي   المستدامة 

للغذاء المستدامة  ا�دارة   حيث 

نورا الري، د.  القاسم،  ريما شربجي  الباحثات:   نشرت 
الخليفي بثينة  ثاني،  آل  فهد  مريم  النعيمي،   ميثاء 

االجتماعية البحوث  معهد  في  ثاني،  آل  خالد   ونور 
التنميط "تأثير  بعنوان  مقاًال  المسحية   واالقتصادية 

الصراعات إدارة  على  القيادة  في  الجنسين   بين 
والرضا الطالق  وقرارات  الزواج  واستراتيجيات   ا¢سرية 

" في مجلة الزوجي في قطر 

الجنسين وأدوار  القيادة  ¢ساليب  المباشرة  وغير  المباشرة  اÄثار  في  التحقيق  إلى  الدراسة  هذه   تهدف 
العام في الزوجي  الطالق والرضا  قرارات  الصراعات على  تأثير حل  الصراعات ا¢سرية، وكيفية  إدارة   في 

550 من 20 مؤشر لستة متغيرات كامنة على  لـ  20 بند مقابًال  إجراء استبيان مكون من   قطر. تم 
"بارتليت" واختبار  العينات  أخذ  لكفاية  أولكين"   – ماير   - "كايزر  مقياس  حساب  تم  قطر.  في   المتزوجين 

الهيكلية المعادلة  نمذجة  باستخدام  المسار  تحليل  قياس  تم  للتجانس. 

إيجابي على حل   أثرت بشكل  ا¢زواج  اعتمدها  التي  الزوجية  االستراتيجيات  أن  إلى  الدراسة  نتائج   تشير 
الزواج وقللت من إيجابًيا على  إدارة الصراع ا¢سري على حد سواء وأثرت   الصراعات ا¢سرية، ونجحت في 

الرجال قادة ذوي رؤية في العالقات ا¢سرية فيما  الرغبة في الطالق. ومع ذلك، لم يتم االستنتاج أن 
كفاءة تصور  على  إيجابي  بشكل  القيادة  في  الجنسين  بين  التنميط  يؤثر  لم  الصراعات.  بحل   يتعلق 

الدراسة رؤى إدارة الصراع ا¢سري. تقدم هذه  إيجابي على  تأثير  المرأة   المرأة. لم يكن لكفاءة 
قرارات الزوجي. يوفر فهم محددات  الرضا  ا¢سرية في قطر على  الصراعات  إدارة  تأثير   استراتيجية حول 

هذه ترتبط  صحية.  عالقات  على  بالحفاظ  ا¢زواج  إمكانية  حول  الفهم  من  مزيًدا  الزوجي  والرضا   الطالق 
الزوجي. والرضا  الصراعات،  وحل  الجنسين،  أدوار  ا¢سرية:  للبحوث  مجاالت  بثالثة  تجريبًيا   الدراسة 

ا¢بوية والجذور  الجنسي  التحيز  تأثير  وتستكشف  قطر  في  الطالق  قضايا  تصاعد  الدراسة  هذه   وتوضح 
عند االعتبار  في  العوامل  من  العديد  أخذ  يجب  العصرية.  االجتماعية  الحياة  على  الشرقية   والذكورية 

أن تحد المثالي لÐطفال. يمكن  العدد  إذا كان هناك جدل حول  الزواج، خاصة   فحص استراتيجيات 
الطالق إلى  يؤدي  قد  الذي  الصراع  من  االستراتيجية  .النماذج 

المعلومات من  للمزيد 

ربط المصلحة،  أصحاب  وتحديد  الحالي  الغذائي  النظام  فهم  إلى  المغلقة  النقاشية  الحلقة   وتهدف 
الغذائي ا¢من  استدامة  في  تساعد  مستدامة  حلول  تقديم  القطاع،  في  المصلحة  أصحاب   جميع 

تشجيع وا�بداع،  االبتكار  على  الشباب  وجيل  القطاعات  تحفيز  قطر،  في  الطعام  هدر  من   وتقلل 
حلول وتوثيق  المجال،  هذا  في  الطوعي  العمل  وقطاعات  والخاص  العام  القطاعين  بين   التعاون 

الفائض الغذاء  من  لالستفادة    مستدامة 

قطر، بجامعة  القانون  بكلية  مشارك  أستاذ  الفرج،  أبو  سالم  محمد  الدكتور  النقاشية  الحلقة  أدار   وقد 
جانبها، من  الترحيبية،  بالكلمة  بالمعهد  السياسات  إدارة  مدير  الري،  نورة  الدكتورة  الحلقة   افتتحت 

والدور الغذائي  كا¢من  الوطنية  ا¢ولوية  ذات  بالمشروعات  والمعهد  الجامعة  اهتمام  على   أكدت 
كما عام.  بشكل  ا�دارة  في  المعلومات  تكنولوجيا  تحققه  الذي  والبيئي  واالقتصادي   االجتماعي 

المستدامة، التنمية  أهداف  لتحقيق  والتطوعية  والخاصة  العامة  الجهات  تبذله  الذي  بالجهد   أشادت 
العامة بالفائدة  تعود  سياسات  الستخالص  والتنسيق  التعاون  أهمية  على  نورة  الدكتورة   وأكدت 

تلعبه الذي  الدور  إلى أهمية  المشروع  أبوسن، مدير  الدكتورة سناء  ا�طار أشارت   للبالد. وفي نفس 
إمكانية تسهيل  خالل  من  المختلفة  واالقتصادية  االجتماعية  المشكالت  حل  في   التكنولوجيا 

يهدف والقطري.  وا�قليمي  العالمي  المستوى  على  الخدمات  وتوفير  المستفيد  إلى   الوصول 
ا¢غذية موردي  من  كل  ربط  يمكنه  المحمول  للهاتف  تطبيق  وتصميم  تطوير  إلى   المشروع 

والقانونية الصحية  ا�نسانية،  الجوانب  مراعاة  مع  مستدامة  بطريقة  والمستهلكين 

الهاتفي التطبيق  عن  مفصًال  شرًحا  طه  أحمد  الدكتور  سليوشنز  ميديا  سوشال  شركة  مدير   وقدم 
الغذاء موردي  ربط  وكيفية  واقًعا  يصبح  حتى  التطبيق  بها  يمر  التي  والمراحل   المحمول 

منى ا¢ستاذة  أكدت  حين  في  العمل.  لهذا  خصيًصا  مهيأة  توصيل  شركات  طريق  عن   بالمستهلكين 
أهمية على  القطري  ا¢حمر  بالهالل  المحلية  والتنمية  التطوع  لقطاع  التنفيذي  المدير   السليطي، 

المحتاجة الفئة  تستهدف  التي  الطوعي  العمل  لمنظمات  ا¢ولوية  بإعطاء  ا�نسانية  الجوانب   مراعاة 
يتسبب ال  حتى  الفعالة  وا�دارة  القانونية  الجوانب  مراعاة  على  شددت  وكما  المتعففة   وا¢سر 

قانونية غير  أسواق  نشؤ  في  التطبيق 

�دارة تحويلية  صناعات  وجود  أهمية  على  العالمية  المزرعة  مالك  الكعبي  علي  ا¢ستاذ  أشار   وقد 
وافًيا شرًحا  قدم  كما  والمستورد.  المحلي  الزراعي  ا�نتاج  في  الكبيرة  الزيادة  بعد  خاصة  الزراعي   الفاقد 

مدير نائب  السليطي  جواهر  المهندسة  وأشادت  الخاصة.  مزرعته  في  يطبقها  التي  المستدامة   للطرق 
على وأكدت  المركز  لعمل  داعما  كونه  بالتطبيق  البلدية  في  التدوير  وإعادة  النفايات  معالجة   مركز 

وفقا الكميات  وتحديد  المركز  مع  باالتفاق  المهدر  الغذاء  من  الكميات  تدوير  إعادة  في  البلدية   تعاون 
للمركز اليومية  للسعة 

يغطي بحيث  الفائض  توزيع  أهمية  على  الخيرية  وهاب  لشركة  التنفيذي  المدير  وردة  ا¢ستاذة   وأكدت 
التي ا¢سر  من  الكثير  هناك  وأن  الدوحة  مدينة  عن  بعيًدا  تسكن  التي  العمالة  وخاصة  الفئات   كل 

التي المستدامة  الحلول  ا¢ستاذة وردة بعض  الدعم. كما سردت  إلى  ارتفاع ا¢سعار وتحتاج   تعاني من 
الدعم تقديم  لشركتها   يمكن  بأن  أشارت  وكما  عضوي  سماد  إلى  الغذائية  النفايات  تحول  أن   يمكن 

واالستشارات والتدريب 

القطاع إلى  با�ضافة  والخاص  الحكومي  القطاع  من  ممثلين  النقاشية  الحلقة  في  أيًضا   شارك 
في الحلقات  من  النوع  هذا  يساعد  القطاعات.  مختلف  من  شخصا  عشر  سبعة  عدد  بحضور   الطوعي 

نظر وجهات  االعتبار  بعين  تأخذ  بسياسات  والخروج  متعددة  نظر  وجهات  من  الموضوعات   مناقشة 
قبل من  تطبيقها  يتم  التي  المستدامة  طرق  حول  الخبرات  تبادل  على  يساعد  كما  المختلفة   الجهات 

الجهات

للغذاء تساهم في توفير طعام عالي المستدامة  ا�دارة  أن  إلى  الندوة  المشاركون في   وخلص 
المعدية وا¢مراض  التنفسي  الجهاز  أمراض  من  للغذاء  المستدامة  ا�دارة  وتقلل  للمحتاجين.   الجودة 

المنظور من  أما  الضار.  الميثان  غاز  وإطالق  الطعام  هدر  عن  الناتجة  التغذية  بسوء  المتعلقة   واالمراض 
إلى تدويره  وإعادة  الغذاء  انتاج  في  يساعد  عضوي  سماد  إلى  الطعام  نفايات  تحويل  يمكن   البيئي، 

طريق عن  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  تقليل  على  المشروع  هذا  يعمل  وسوف  حيوية.    طاقة 
الحد في  أيًضا  المقترحة  تقنيتنا  ستساعد  حيث  النفايات.  مكبات  إلى  المنقولة  الطعام  كمية   تقليل 

البشرية التكلفة  تقليل  وسيتم  آمنة  للزراعة  الصالحة  ا¢راضي  وستكون  المناخ  لتغير  السلبية  اÄثار   من 
البيئية الغذائية  البصمة  تقليل  طريق  عن  والموارد 

ا�خبارية فبراير  النشرة 
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