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قلب

قطر

لخدمة صنّ اع القرار والسياسات في مختلف القطاعات

جامعة قطر :إنجاز  100مشروع
ً
عاما
بحثي عالي الجودة في 12
تنوه بدور معهد البحوث االجتماعية
د .كلثم الغانم ّ
في التوعية بالقضايا والتحديات
•

الدوحة  -قنا

أن ـ ـج ـ ــز مـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقتصادية املسحية بجامعة قطر منذ
تــأسـيـســه ف ــي ال ـع ــام  ،2008أك ـثــر م ــن 100
مشروع بحثي عالي الجودة ،في مختلف
القضايا التي تدخل في إطــار اختصاص
املـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد ،وت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدرج ض ـ ـمـ ــن األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات
ّ
الوطنية للبحث العلمي ،وتـخــدم صناع
ال ـقــرار وصــانـعــي الـسـيــاســات فــي مختلف
القطاعات.
وشملت تلك املشاريع البحثية عدة مجاالت
تدخل ضمن االهتمامات البحثية للمعهد
ذات األهمية بالنسبة للمجتمع القطري،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك ق ـض ــاي ــا ال ـع ـم ــل وال ـع ـم ــال ــة،
والحداثة والتغيرات في القيم االجتماعية،
وكذلك في قضايا التعليم والصحة وبنية
األسرة ،وتأثير اإلعالم ،وغيرها.

وقالت الدكتورة كلثم الغانم مدير املعهد
في حوار مع وكالة األنباء القطرية «قنا»:
إن هـ ــذه امل ـش ــاري ــع نـتـجــت عـنـهــا بـيــانــات
وات ـجــاهــات نــوعـيــة ح ــول امل ــواق ــف والقيم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
ف ــي الـ ــدولـ ــة .مـضـيـفــة أن م ـخ ــرج ــات هــذه
ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث تـ ـت ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ـنـ ـه ــا ع ـلــى
مستوى املؤسسات في صناعة وترشيد
السياسات ،وعلى مستوى الباحثني حيث
ّ
تمكنهم مــن توظيفها فــي بحوثهم ،وفي
استقصاء قضايا بحثية جديدة.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه م ـن ــذ ت ــأس ـي ــس مـعـهــد
ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
املـسـحـيــة بـجــامـعــة ق ـطــر ف ــي أك ـتــوبــر عــام
 ،2008ك ـ ــان أح ـ ــد أكـ ـب ــر إنـ ـج ــازات ــه وض ــع
معايير عالية الـجــودة للبحوث املسحية
ف ــي دول ـ ــة ق ـط ــر ،وق ــال ــت« :أصـ ـب ــح املـعـهــد

حــال ـيــا م ــن امل ــؤس ـس ــات ال ــرائ ــدة لـلـبـحــوث
املسحية في دولــة قطر ،وله دور فعال في
جــودة البحوث العلمية وكفاءتها وبناء
القدرات البحثية الوطنية عند العمل على
البحوث املسحية».
ولفتت إلى حصول باحثني في املعهد على
العديد من املنح من قبل الصندوق القطري
لرعاية البحث العلمي ملجموعة متنوعة
م ــن امل ـش ــاري ــع ال ـب ـح ـث ـيــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا منح
مــن بــرنــامــج األول ــوي ــات الــوطـنـيــة للبحث
ّ
العلمي ،والتي مكنتهم من تنفيذ مشاريع
بحثية تعتبر األولــى من نوعها في دولة
ق ـط ــر ك ـم ـق ـي ــاس ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـع ــرب ــي،
وم ـ ـشـ ــروع امل ـس ــح ع ــن ال ـش ـب ــاب ال ـق ـط ــري،
باإلضافة إلــى مشاريع أخــرى كاستخدام
التطبيقات اإلعالمية املتنقلة وحصولهم
على منح أخرى مثل منحة األسرة.

مشاريع حول الشباب والتعليم وسوق العمل و «كورونا»
أش ــارت الــدك ـتــورة كـلـثــم ال ـغــانــم ،مــديــر معهد
البحوث االجتماعية واالقـتـصــاديــة املسحية
بجامعة قطر ،إلى من أبرز املشاريع البحثية
املـسـتـقـبـلـيــة لـلـعــامــن  2022-2021ف ــي إدارة
الـسـيــاســات هــي م ـشــروع تـمـكــن الـشـبــاب في
دول ــة قـطــر :التعليم وس ــوق الـعـمــل ،ومـشــروع
دراسـ ـ ــة االتـ ـج ــاه ــات وال ـس ـل ــوك ـي ــات املـتـعـلـقــة
بـتـغـيــر املـ ـن ــاخ ،ومـ ـش ــروع ال ـت ـمــاســك األس ــري
ورف ــاه ـي ــة ال ـط ـف ــل ،ومـ ـش ــروع األمـ ــن ال ـغــذائــي
وإدارة النفايات املؤسسية بالدولة.

وف ــي رده ــا عـلــى س ــؤال ب ـشــأن تـفــاعــل املعهد
م ــع جــائ ـح ــة ك ــورون ــا «ك ــوف ـي ــد  ،»19 -قــالــت
ال ــدكـ ـت ــورة ك ـل ـثــم ال ـغ ــان ــم إن م ـع ـهــد ال ـب ـحــوث
االجتماعية واالقـتـصــاديــة املسحية بجامعة
قطر أج ــرى استطالعًا سريعًا حــول فيروس
كورونا «كوفيد  ،»19 -ركــز على مــدى معرفة
امل ـج ـت ـمــع ب ــال ـف ـي ــروس وت ــأث ـي ــرات ــه املـحـتـمـلــة،
ومشروع بحثي آخر بعنوان «جائحة كورونا
 19-COVIDف ــي دولـ ــة ق ـطــر :تــوج ـهــات حــول
املـخــاطــر ،االستجابات السلوكية ،واالمتثال

لـ ــإجـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة» ،إل ــى ج ــان ــب مسح
 ،Q-LAMPوهــي دراســة بحثية حــول الصحة
النفسية واألدوار االجتماعية أثناء الجائحة.
وحــول التعاون البحثي ،أشــارت إلــى أن لدى
مـعـهــد ال ـب ـحــوث االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
املسحية في جامعة قطر عدة اتفاقيات تعاون
بحثي مع وزارات ومؤسسات محلية ،ودولية
أو عاملية لتعزيز وتشجيع األنشطة البحثية
فــي مجال العلوم االجتماعية على املستوى
املحلي والعاملي.

في أول مسابقة نوعية للطالب

تعرف المجتمع بالقضايا العلمية
«العلوم الصحية» ّ
•

الدوحة -

نـجـحــت راب ـط ــة طـلـبــة كـلـيــة ال ـع ـلــوم الصحية
بجامعة قـطــر فــي إج ــراء أول مسابقة فــريــدة
من نوعها على مستوى الجامعة عبر منصة
 .Webexوقــد تواصلت املسابقة خــال الفترة
من  30مــارس املاضي حتى  3أبريل الحالي،
بحصول  3متسابقني على املراكز األولى.
وتضمنت املسابقة إنتاج فيديو قصير خاص
بــأحــد املـجــاالت الصحية ،ال ــذي يتم اختياره
من ِقبل املتسابق ،واستهدفت تنمية القدرات
اإلب ــداع ـي ــة ل ــدى ال ـطــالــب ف ــي امل ـج ــال الـعـلـمــي،
لـتــوصـيــل املـحـتــويــات الـعـلـمـيــة الـصـعـبــة إلــى
ج ـم ـيــع ش ــرائ ــح امل ـج ـت ـم ــع بـ ـص ــورة مـبـسـطــة
وممتعة .وجــرت املسابقة على عــدة مراحل،
مـتـضـمـنــة ت ـقــديــم ورشـ ــة ل ـص ـنــاعــة املـحـتــوى
واملونتاج لدعم املشاركني.
ج ـ ــاءت ف ـك ــرة امل ـســاب ـقــة م ــن ض ـ ــرورة تــوعـيــة
املجتمع باملمارسات الصحية التي تؤثر على
حياة كل فرد منهم وعلى قراراته.
وق ـ ــد س ـع ــت رابـ ـط ــة ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم الـصـحـيــة
بالجامعة ،عبر املسابقة ،إلــى توفير منصة
علمية وبيئة إبداعية مبتكرة للطالب لعرض
املـعـلــومــات بطريقة سلسة وشـ ّـيـقــة ،وتمكني

مشاركون قدموا مساهمات متميزة إلنجاح المسابقة

الجمهور بمختلف الفئات العمرية ،واملجاالت
العلمية من فهم املحتويات العلمية املتنوعة،
ك ـمــا ســاه ـمــت ف ــي دع ــم رؤيـ ــة ق ـطــر  2030في
تنمية اإلبداع واالبتكار في املجال العلمي.
وق ــد ج ــرى ع ــرض ال ـف ـيــديــو الـتـشــويـقــي على
ح ـســاب إنـسـتـجــرام الــراب ـطــة ،لـلـحـصــول على
تصويت الجمهور على أفضل  6مقاطع فيديو
ليتم تأهلهم للمرحلة الثانية.
أما الفيديو األصلي فقد تم عرضه في الحفل
ال ـخ ـت ــام ــي ب ـت ــاري ــخ  2021/4/3ع ـل ــى لـجـنــة
الـتـحـكـيــم ،عـبــر منصة  Webexوالــذيــن يمثل

صوتهم نسبة  %80من إجمالي نسبة الفوز،
بينما تصويت الحضور من الجمهور في يوم
الحدث يمثل  % 20من 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
سعادتها بــإتـمــام املسابقة الـهــادفــة لتحقيق
حياة جامعية صحية أكثر فاعلية عن طريق
نشر الوعي بطرق مبتكرة.

التوحد
يعرف طالبات الجامعة باإلعاقة الذهنية وطيف
ّ
«الشفلح» ّ
•

الدوحة -

نظمت إدارة الـتــوعـيــة املجتمعية بمركز
الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة بجامعة
قـطــر ،الــورشــة التوعوية األول ــى لطالبات
ال ـجــام ـعــة؛ سـعـيــا لـنـشــر ال ــوع ــي بــاإلعــاقــة
الــذهـنـيــة وط ـيــف ال ـتـ ّ
ـوحــد وكـيـفـيــة الــدمــج
املجتمعي ألصحاب هذه الحاالت.
بلغ عدد املشاركني في الورشة  40طالبة،

عبر املنصة اإللكترونية ملركز الشفلح.
وأع ــرب ــت ال ـس ـيــدة آلل ــئ مـحـمــد أب ــو ألـفــن
املدير التنفيذي ملركز الشفلح لألشخاص
ذوي اإلعـ ــاقـ ــة ،ع ــن ش ـكــرهــا مل ــرك ــز خــدمــة
املجتمع والتعليم املستمر بجامعة قطر،
عـلــى ت ـعــاونــه امل ـثـمــر ف ــي إن ـج ــاح الــورشــة
التدريبية التي ساهمت بشكل فعال في
تــوع ـيــة طــال ـبــات ال ـجــام ـعــة ح ــول م ـهــارات

التعامل مع ذوي اإلعاقة الذهنية وطيف
ال ـت ـ ّ
ـوح ــد .وق ــال ــت :إن ال ــورش ــة الـتــدريـبـيــة
ت ـط ــرق ــت إل ـ ــى م ـف ـه ــوم وأن ـ ـ ـ ــواع اإلعـ ــاقـ ــات
واضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوحـ ــد وأن ـ ـ ــواع ـ ـ ــه وط ـ ــرق
ت ـش ـخ ـي ـصــه ،وال ــدم ــج االج ـت ـم ــاع ــي ل ــذوي
اإلعــاقــة .تــأتــي الــورشــة ضمن سلسلة من
الـ ــورش الـتــوعــويــة ال ـتــي تـعـقــد عـلــى مــدار
العام لطالبات جامعة قطر.

وأفـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ــأن أن ـش ـط ــة امل ـع ـه ــد ال ـب ـح ـث ـيــة
تستند إلــى االحـتـيــاجــات الوطنية لدولة
ق ـطــر ف ــي ضـ ــوء خ ـطــة ال ـت ـن ـم ـيــة الــوطـنـيــة
 ،2022-2018ورؤي ــة قطر الوطنية ،2030
وت ـش ـمــل م ـج ـمــوعــة واس ـع ــة م ــن امل ـج ــاالت
ال ـ ـجـ ــوهـ ــريـ ــة ذات األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع
ال ـق ـطــري ،بـمــا فــي ذل ــك االقـتـصــاد والعمل
وال ـت ــوظ ـي ــف ،والـ ـح ــداث ــة والـ ـتـ ـح ــوالت في
الـقـيــم االجـتـمــاعـيــة ،والـتـعـلـيــم ،والـصـحــة،
والهيكل األس ــري ،وتأثير وسائل اإلعــام
االجتماعية والتقليدية ،كما يشارك املعهد
في العديد من املشاريع املسحية الدولية
واإلقليمية.
وعـ ـ ـ ــن اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة مـ ـعـ ـه ــد الـ ـبـ ـح ــوث
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة امل ـس ـح ـيــة
بـجــامـعــة ق ـطــر ،أكـ ــدت ال ــدك ـت ــورة كـلـثــم أن
أهــم استراتيجياته هي االرتـقــاء بالعلوم

االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ـجــري ـب ـيــة ،ودع ـ ــم عملية
صناعة السياسات املبنية على الحقائق،
وت ـع ــزي ــز وعـ ــي امل ـج ـت ـمــع ب ـش ــأن الـقـضــايــا
والتحديات التي تواجهها دولة قطر ،كما
تسعى إلى تعزيز الفاعلية املؤسسية في
املعهد.
وق ــال ــت« :إن ه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة تــرتـكــز
على أهــداف رئيسية ،وهــي إنتاج أبحاث
ذات ج ـ ــودة عــال ـيــة ف ــي م ـج ــال ال ــدراس ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة امل ـس ـح ـيــة
والتطبيقية ،وتـعــزيــز حـضــور دول ــة قطر
إقـلـيـمـيــا وعــامل ـيــا ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،ونـشــر
ب ـي ــان ــات ذات ج ـ ــودة عــال ـيــة ع ــن املـجـتـمــع
ال ـق ـط ــري ،ودع ـ ــم ال ـط ـل ـبــة وأعـ ـض ــاء هيئة
التدريس في جامعة قطر في هذه املجاالت
ال ـب ـح ـث ـيــة ،وت ـع ــزي ــز ال ــوع ــي الـ ـع ــام بقيمة
وأهمية املشاركة فيها».

غدا ً
المؤتمر العربي ينطلق ً
بحثا عن حلول للتحديات الراهنة

 11دولة تناقش دور التكنولوجيا
التوحد
في دمج أطفال
ّ
•

الدوحة -

ي ـن ـط ـل ــق غـ ـ ـدًا الـ ـسـ ـب ــت املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـع ــرب ــي
الضـ ـط ــراب ط ـيــف ال ـت ــوح ــد ،ت ـحــت ع ـنــوان
«التعليم الرقمي وأطفال طيف التوحد بني
الواقع واملأمول».
يــأتــي املــؤتـمــر ال ــذي ينظمه مــركــز الــدوحــة
الـ ـع ــامل ــي ل ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة،
بمناسبة اليوم العاملي للتوعية باضطراب
ط ـيــف ال ـت ــوح ــد ،الـ ــذي ي ــواف ــق ال ـث ــان ــي من
أبريل من كل عام.
يـ ـق ــام امل ــؤتـ ـم ــر ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـج ـه ــات
التالية« :مجلس العالم اإلسالمي لإلعاقة
والتأهيل ،دار الخبرات للتنمية والتطوير
بالكويت ،ومــركــز األمـيــرة تغريد للقياس
والتشخيص» باألردن.
وي ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــر امل ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ض ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـ ـشـ ـ ــرف
ال ـبــروف ـي ـســور الــدك ـتــور مـحـمــد ب ــن حـمــود
سـلـيـمــان الـطــريـقــي رئـيــس مـجـلــس الـعــالــم
اإلسـ ــامـ ــي ل ــإع ــاق ــة وال ـت ــأه ـي ــل بــاملـمـلـكــة
العربية السعودية.
وقــالــت الــدكـتــور هــا السعيد ،بروفيسور
ال ـتــرب ـيــة ال ـخ ــاص ــة م ــدي ــرة م ــرك ــز ال ــدوح ــة
الـعــاملــي ل ــذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة :إن
إق ــام ــة املــؤت ـمــر بــال ـت ـعــاون م ــع مــؤسـســات
س ـعــوديــة وكــوي ـت ـيــة وأردنـ ـي ــة ت ـه ــدف إلــى
تبادل الخبرات في مجال ذوي االحتياجات
الـ ـخ ــاص ــة ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن امل ــؤت ـم ــر س ــوف
يشهد مشاركة خبراء في اضـطــراب طيف
الـتــوحــد وأص ـحــاب مــراكــز متخصصة من
 11دولة عربية هي :الكويت ،لبنان ،مصر،
السعودية ،السودان ،الجزائر ،األردن ،قطر،
املغرب ،البحرين ،سلطنة ُعمان.
وك ـش ـفــت ال ـس ـع ـيــد ع ــن أن امل ــؤت ـم ــر ســوف
يستعرض تجارب أمهات مع أبنائهن من
ذوي ال ـت ـ ّ
ـوح ــد ،ودور الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة
والواقع االفتراضي في دعم تعليم وتعلم
الـحــاالت ،والـتـطــور السريع للتكنولوجيا
التعليمية في مجال دمج ورعاية الحاالت.
وأضافت أن املؤتمر سوف يركز على النهج
متعدد التخصصات الذي تتبناه كل دولة
ّ
التوحد ،مع
من أجــل تعليم وتدريب ذوي
تسليط الضوء على التحديات التي تواجه
كل دولــة عربية في عملية تعليم وتدريب
ّ
التوحد في ظل أزمة فيروس كورونا
ذوي
«كــوفـيــد  ،»19 -مــع عــرض الـطــرق املبتكرة
للتشخيص والتقييم عــن ُبـعــد ،والبرامج
ال ـتــربــويــة والـتــأهـيـلـيــة ال ـخــاصــة واملـهـمــة
ّ
التوحد فــي ال ــدول العربية ،الفتة
لـحــاالت

د .هال السعيد

إل ــى أن املــؤت ـمــر س ــوف ي ـبــرز دور األس ــرة
ّ
التوحد
املهم في تدريب أبنائهم من ذوي
عـلــى اس ـت ـخــدام األج ـه ــزة الــذك ـيــة بطريقة
صحيحة لتفادي إصابتهم بالعزلة.
وأكـ ـ ــدت د .ال ـس ـع ـيــد :أن امل ــؤت ـم ــر سـيـكــون
فرصة لتبادل األفـكــار وال ــرؤى والتجارب
والخبرات بني الدول العربية ،واستعراض
طرق وأساليب تطوير الشراكة بني األسرة
واملـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـخ ــدم ـي ــة عـ ــن ُبـ ـع ــد مـ ــن خ ــال
ً
الحاسوب ،فضال عن تسليط الضوء على
امل ــواه ــب املـخـتـلـفــة ل ــذوي اض ـط ــراب طيف
ّ
التوحد.
وت ـش ـم ــل مـ ـح ــاور امل ــؤت ـم ــر أه ـم ـي ــة ال ــذك ــاء
الــرقـمــي فــي تنمية مـهــارات ذوي الـتـ ّ
ـوحــد،
ودور املــراكــز املتخصصة وأج ـهــزة الــدول
امل ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي تـ ــدريـ ــب األس ـ ــر وامل ـع ـل ـمــن
ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع ذوي ال ـت ـ ّ
ـوح ــد رق ـم ـيــا،
والـتـحــديــات الـتــي تــواجــه كــل دول ــة عربية
ف ــي تـعـلـيــم وت ــدري ــب ودمـ ــج ورع ــاي ــة ذوي
الـ ـت ـ ّ
ـوح ــد فـ ــي ظـ ــل أزم ـ ـ ــة «ك ــوفـ ـي ــد ،»19 -
وال ـط ــرق امل ـب ـت ـكــرة لـلـتـشـخـيــص والـتـقـيـيــم
ع ــن ط ــري ــق الـ ــذكـ ــاء ال ــرقـ ـم ــي ،وال ـت ـعــريــف
ّ
التوحد في جميع
بحقوق األشخاص ذوي
املجاالت «التعليمية ،التأهيلية ،الرياضية،
الترفيهية ،املادية ،والدمج املجتمعي».
ويـ ـسـ ـع ــى امل ــؤتـ ـم ــر إلـ ـ ــى الـ ـت ــوص ــل ل ـط ــرق
ج ــدي ــدة لـتـعـلـيــم وت ــدري ــب ذوي ال ـتـ ّ
ـوحــد
ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ون ـش ــر الــوعــي
ف ــي املـجـتـمــع لـلـتـعــريــف بــاض ـطــراب طيف
ّ
التوحد ،وتفعيل الدور التوعوي والثقافي
ل ــدى فـئــات املـجـتـمــع املـخـتـلـفــة ،والــوصــول
لالستخدام الصحيح للتكنولوجيا ،وأن
ّ
تكون أداة مساعدة على التعلم.
ومــن املقرر تدشني سلسلة االنـطــواء حول
ال ـ ــذات اض ـط ــراب ط ـيــف ال ـت ـ ّ
ـوح ــد «ثـمــانـيــة
أجزاء» للبروفيسورة د .هال السعيد.

