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الصيفي 2022 البحثي  التدريب  برنامج  في  المعهد  مشاركة 

االجتماعية البحوث  معهد   شارك 
في قطر  بجامعة  المسحية   واالقتصادية 
الصيفي البحثي  التدريب  برنامج   تقديم 
مركز مع  بالتعاون  الجامعة   لطلبة 
خالل الشباب  للعلماء  قطر   جامعة 
الحالي، العام  من  ويونيو  مايو   شهري 
االجتماعية العلوم  مسار  عبر   وذلك 
المغيرة الدكتور  قدم  فقد   وا�نسانية. 
العمليات قسم  رئيس  ا�،   فضل 
نظرية محاضرات  المعهد  في   الميدانية 
العلمي البحث  مناهج  حول   وعملية 
وتحليلها. البيانات  جمع  طرق   تضمنت 
البيانات لجمع  العملي  للجانب   وتطرق 
البؤرية النقاش  مجموعات  طريق   عن 
البيانات وتحليل  الشخصية   والمقابالت 
المعروفة، ا�حصائية  الحزم  طريق   عن 
الطالب لجميع  المحاضرات  قدمت   وقد 
مدرج في  وذلك  المختلفة   بمساراتهم 

البحوث  مجمع 

البحثي التدريب  برنامج   واحتوى 
قبل من  بحثية  مقترحات  على   الصيفي 
لها انضم  ا³كاديمية،  الهيئة   أعضاء 
شارك كما  والطالبات،  الطالب  من   عدد 
 المعهد بمقترح مشروع بحثي بعنوان -
خالل الميدانية  البيانات  جمع   تحديات 
عشرين نحو  فيه  شارك   – كورونا   جائحة 
إلى تقسيمهم  تم  وطالبة،   طالًبا 
من بأنه  علما  بحثية،   مجموعات 
البحثية عروضهم  يقدموا  أن   المفترض 
2022 يوليو  نهاية  قبل  الموضوع   حول 
المنتدى في  بها  والمشاركة   لتقييمها 

 البحثي السنوي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

 يهدف المشروع الذي يشرف عليه دكتور
تساؤالت عدة  على  ا�جابة  إلى   المغيرة 
واجهت التي  التحديات  هي  ما   منها: 
وهل الجائحة؟  خالل  الميداني   العمل 
لجمع ا³خرى  الطرق  تكون  أن   يمكن 
الشخصية، المقابالت  عن  بديًال   البيانات 
بعض تقديم  إلى  المشروع  يهدف   كما 
أمل على  الحالية،  للممارسة   االقتراحات 
للممارسة وإلهام  مرجعيات   توفير 
خالل البيانات  لجمع   المستقبلية 

المماثلة الصحية  ا³زمات 

ا�خبارية نيو النشرة  يو

وا³سرة    االجتماعية  التنمية  ووزارة  المعهد  بين  بالتعاون  تدريبية  ورشة  تنظيم 
المواد     أفكار بحثية حول اضطرابات استخدام   كيف تكون مبدًعا في استحداث 

والمراهقين ا³طفال  لدى  ا�دمانية 

 نظم ُكّل من إدارة شؤون ا³سرة بوزارة
ومعهد وا³سرة  االجتماعية   التنمية 

واالقتصادية االجتماعية   البحوث 
تدريبية ورشة  قطر  بجامعة   المسحية 

في مبدًعا  تكون  "كيف   بعنوان: 
اضطرابات حول  بحثية  أفكار   استحداث 

لدى ا�دمانية  المواد   استخدام 
الدكتور قدمها  والمراهقين"،   ا³طفال 
الطب استشاري  عبدالجبار،  أحمد   خالد 
السلوكي المعرفي  والعالج   النفسي 

أيام من شهر يونيو، من المعهد، وذلك على مدار ثالث  المشارك في  المساعد   بالوزارة، وا³ستاذ 
واستهدفت  ، الدوحة  إنتركونتيننتال  فندق  في  ظهًرا  الواحدة  الساعة  إلى  صباًحا  الثامنة   الساعة 

االختصاص ذات  من  بالدولة  مختلفة  جهات  من  البحثية  الفرق  الورشة 

العالقة ذات  المواضيع  من  المهتمة  البحثية  الفرق  أعضاء  احتياجات  لتلبية  الورشة   وُخصصت 
الخاصة التشخيصية  المعايير  على  للتعرف  المختلفة   المراكز  في  والمراهقين  ا³طفال  لدى   با�دمان 

وفرص وتشخيصه  با�دمان  المتعلقة  والمفاهيم  المختلفة،  ا�دمانية  بالمواد  المتعلقة   باالضطرابات 
إبداعية بحث  أفكار  استحداث  في  البحث  فرق  مساعدة  في  سُيسهم  ِمما  المتاحة،  والتأهيل   العالج 

كما المجتمع.  منها  ليستفيد  والمراهقين  ا³طفال  لدى  ومضاعفاته  ا�دمان  بموضوع   متعلقة 
أو السابقة  الدراسات  من  المستنبطة  البحثية  والفجوات  المزجية،  البحوث  لمناهج  الورشة   تطرقت 

ذات العاملة  القطاعات  الورشة  شّجَعت  فيما  دراستها،  نحو  االلتفاف  تحتم  ظواهر  عن  المنبثقة   تلك 
آفة لمحاربة  الجهود  توحيد  في  ا�سهام  بينها،  فيما  التكامل  مظلة  تحت  جهودها  لتركيز   الصلة 

والعالجي والتوعوي  البحثي  المستوى  على  المخدرات 

واليافعين، من خالل ا³ولية لدى ا³طفال  ا�دمان  الضوء على مؤشرات  إلى تسليط  الورشة   وهدفت 
لمن والخصوصية  المعلومات  سرية  على  الحفاظ  بحق  والتوعوية  المصاحبة،  السلوكية   ا³عراض 

نجاح أجل  من  معهم  العالجية  العالقات  بناء  واستراتيجيات  ا�دمان،  مشاكل  من  للعالج   يخضع 
اكتساب على  البحث  فرق  أعضاء  مساعدة  في  الورشة  أسهمت  فيما  والتأهيلية،  العالجية   العملية 

والمزجية، النوعية  البحوث  في  يفيد  ما  العقلية،  الحالة  وفحص  المكتبية،  المقابلة   مهارات 
الباحثين طرح  جانب  إلى  االضطراب،  وشدة  التشخيص  �ثبات  المتاحة  المقاييس  من   واالستفادة 

وكان الواقع.  معطيات  على  بناء  المجتمع  تحصين  في  دورًا  وتلعب  المشكلة  تواكب  بحثية   ³فكار 
با�ضافة ونشاطاته،  بالمعهد  التعريف  خالل  من  الورشة،  في  فعال  دور  المعهد  في  البحث   لمساعدي 

اختيار طرق  وتفسير  ا³ساسية  البحث  خطوات  توضيح  حيث  من  البحثية  للخبرات  مشاركتهم   إلى 
المجتمع من  العينات  وسحب 

الزواج في قطر تأخير  آثار  الزواج:  "نحو استدامة  نشر ورقة بحثية بعنوان: 

https://doi.org/10.108023311886.2022.2083480/   

وا�ناث الذكور  من  مشاركين  مع  مقابالت  خالل  من  البيانات  جمع  وتم  المبكر،  الزواج  لدعم   االجتماعية 
البيانات تحليل  وعند  للزواج.  المثالي  بالسن  المتعلقة  ا³ساسية  الموضوعات  مناقشة  تم   بحيث 

السكن، وتوفير  والعمل،  الزواج،  تكاليف  وهي:  الزواج  لتأخير  كمحددات  رئيسية  أسباب  عدة   توضحت 
على استراتيجية  خطط  ووضع  التعليم  خالل  من  توعية  لبرامج  اقتراحات  الورقة  قدمت  كما   وا³طفال. 

االستقرار ودعم  الزواج،  على  للمقبلين  والبدالت  المنح  توفير  خالل  من  وذلك  المؤسسي،   المستوى 
الزواج تأخير  رعاية ا³طفال وذلك لمعالجة  المرنة ودعم  ا³سري من خالل توفير ساعات عمل 

البحثية الورقة  حول  المعلومات  من   للمزيد 
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إدارة  نشرت الدكتورة نورة الري، مدير 
بحثية ورقة  المعهد  في   السياسات 

تأخير آثار  الزواج:  استدامة  "نحو   بعنوان 
الزواج في قطر

المؤثرة العوامل  الدراسة  هذه   تحلل 
المجتمع في  الزواج  سن  تأخير   على 

الفردي المستوى  على   القطري 
والمستوى والمهنة،   كالتعليم 
والعادات كالثقافة   المجتمعي 

السياسات الورقة  وناقشت   والتقاليد. 
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