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البحوث  معهد  أهــداف  أبــرز  من  وقــال: 
االرتقاء  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية 
بــالــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة الــتــجــريــبــيــة، ودعـــم 
عــمــلــيــة صــنــاعــة الــســيــاســات الــمــبــنــّيــة على 
الــحــقــائــق، وتــعــزيــز وعـــي الــُمــجــتــمــع بشأن 
قطر،  تواجهها  الــتــي  والــتــحــديــات  القضايا 

باإلضافة إلى تعزيز الفاعلية المؤسسّية.
تهم  مشاريع  يتناول  المعهد  أّن  وأوضــح 
شــرائــح كــبــيــرة مــن الــُمــجــتــمــع مــثــل المنح 
والــتــعــلــيــم، تــرابــط األســــرة والـــتـــوازن بين 
األســــرة والــعــمــل، الــمــســح الــوطــنــي، الــُهــويــة 
ــــوافــــدة، مسح  الــوطــنــيــة، رفـــــاه الــعــمــالــة ال
الُعليا  اللجنة  تــجــاه  والــمــواقــف  الــتــصــّورات 
 FIFA الــعــالــم  وكــــأس  واإلرث  لــلــمــشــاريــع 
 ،٢٠٢١  -  ٢٠١٨ البيانات  جمع  فترة   ،٢٠٢٢
اإللكترونية،  والحكومة  البلديات  مشروع 

وغيرها من المشاريع الهامة. 

التعليم في قطر 

المشاريع  بعض  السيد  حسن  د.  وتــنــاول 
ــتــي يــنــّفــذهــا الــمــعــهــد، ومــنــهــا  الــمــســحــّيــة ال
والتعليم  الــتــعــلــيــم  لـــــوزارة  الــمــنــح  مــشــروع 
يقوم  الــمــنــح  مــكــتــب  أّن  مــوضــًحــا  الــعــالــي، 
ـــيـــانـــات عــــن جـــمـــيـــع الــبــاحــثــيــن  ـــب بـــجـــمـــع ال

الحاصلين على منح. 
وقــــــــال: يـــســـتـــهـــدف الــــمــــشــــروع تــحــلــيــل 
مكتب  لمتطلبات  َوفًقا  الموجودة  البيانات 
وتقديم  السياسات  توصيات  واقتراح  المنح 
ـــشـــأن كــيــفــيــة الـــحـــصـــول عــلــى  الـــمـــشـــورة ب
المعلومات  نــظــام  مــن  الــهــامــة  المعلومات 
تقرير  كتابة  ثــم  تنفيُذه،  الــجــاري  الجديد 
أّن  ُمبينًا  العالي،  والتعليم  التعليم  لـــوزارة 
العام  في  ثانية  مرحلة  دخل  المشروع  هذا 

الدراسي الماضي.
دراسة  أيًضا  المشروعات  من  وأضــاف: 
تــطــويــر الــتــعــلــيــم فـــي قـــطـــر، ويـــمـــّثـــل هــذا 

المشروع المرحلة الثالثة من الدراسة التي 
تليها   ،٢٠١٢ عــام  فــي  مـــّرة  ألّول  أطــلــقــت 
وشملت   ٢٠١٥ عـــام  فــي  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة 
الثامن  الصف  التحضيري  التعليَم  المسوح، 
الحادي  الصف  الثانوي  والتعليَم  والتاسع، 
ــثــانــي عــشــر فـــي قــطــر، وتــنــاولــت  عــشــر وال
من  موضوعات  الــدراســة  هــذه  في  األسئلُة 
بــيــنــهــا وجـــهـــات نــظــر وتـــصـــورات الــطــالب 
وأولــــيــــاء األمــــــور والـــمـــدرســـيـــن وُمـــديـــري 
الُمختلفة  بالجوانب  يتعّلق  فيما  الــمــدارس 
ـــمـــدرســـي فــــي قـــطـــر، لــتــنــطــلــق  لــلــنــظــام ال

المرحلة الثالثة في ديسمبر ٢٠١٨.

اقتصاد االستدامة 

االجتماعية،  البحوث  معهد  ُمدير  ونــّوه 
بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع بــحــثــي يـــتـــنـــاول أســبــاب 
العالية،  المهارات  ذوي  هجرة  وتحديات 
فــضــًال عــن حــركــة الــمــعــرفــة الــعــالــمــيــة في 
قطر  جامعة  برعاية  مشروع  وهــو  قطر، 
ومعهد  األبــــحــــاث)،  لــدعــم  بـــدايـــة  (مــنــحــة 
جورج  وجامعة  العليا،  للدراسات  الــدوحــة 

تاون- قطر.
استدامًة  أكثر  اقتصاد  إنشاء  يعد  وقــال: 
لدولة  حيويًا  هــدًفــا  المعرفة  على  وقائًما 
يمكن  حيث  األخــرى،  الخليج  ودول  قطر 
أن تكون الــقــدرة على الــوصــول إلــى أســواق 
لتطوير  مهمة  أداة  بمثابة  العالمية  العمل 

قطر بعد النفط.
وأضـــاف: األبــحــاث حــول جــذب وإدمــاج 
الــمــهــارات  ذوي  بــالــعــامــلــيــن  واالحـــتـــفـــاظ 
تــزال  ال  قــطــر  فــي  الُمقيمين  مــن  الــعــالــيــة 

شــحــيــحــة، ويـــســـعـــى الـــمـــشـــروع إلـــى 
ســــّد تــلــك الـــفـــجـــوة، ويــبــحــث هــذا 

الخصوص  وجــه  على  الــمــشــروع 
فـــي الــــشــــروط الـــتـــي يـــتـــّم من 

ـــيـــيـــن ذوي  ـــعـــمـــال الـــدول خـــاللـــهـــا جـــمـــع ال
إلى  واستقطابهم  دولًيا،  العالية  المهارات 

قطر.
ونـــــــّوه بـــمـــشـــروع الـــبـــلـــديـــة والـــحـــكـــومـــة 
اإللكترونية حول تقديم الخدمات المحلية 
قطر..  في  معها  الُمواطنين  تفاعل  وطــرق 
لتقديم  فهمنا  تــوســيــع  إلـــى  نــســعــى  وقــــال: 
الــــخــــدمــــات مــــن خـــــالل دراســــــــة خـــبـــرات 
في  بما  المحليين  الحكوميين  المسؤولين 
ذلك التحديات الفريدة التي يواجهونها في 

حّل مشكالت خدمة العمالء.

الترابط األسرّي 

وأشار د. حسن السيد إلى مشروع ترابط 
الدولي  الدوحة  لمعهد  ينّفذ  والذي  األسرة 
والقضايا  االتجاهات  فهم  بهدف  لألسرة 
الفتًا  قطر،  فــي  األســـرة  بترابط  الُمتعلقة 
إلــــى أّن فـــتـــرة جــمــع الــبــيــانــات بـــــدأت في 
دراســة  جــانــب  إلــى   ،٢٠١٩ فــبــرايــر   - يناير 
حيث  العاملة  األســرة  تــوازن  حول  مشروع 
بين  المحتمل  للتعارض  مهم  مــؤشــر  إنــه 
العمل واألسرة، وتستند الدراسة إلى جميع 
لسياسات  المحتملة  باآلثار  للتنّبؤ  األدبيات 

التوازن األسري في العمل في قطر. 

رفاه العمالة 

العمالة  رفــاه  مسح  مشروع  إلــى  وأشــار   
الوافدة في قطر والذي ينّفذ برعاية اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، ويرّكز المسح على 
مــعــالــجــة الــخــصــائــص الــرئــيــســيــة والــقــضــايــا 

اللجنة  في  الوافدة  العمالة  برفاه  الُمتعّلقة 
الــعــلــيــا مــثــل ظــــروف الــعــمــل والــتــحــويــالت 
ــتــرفــيــه، إضـــافـــة إلــى  الــمــالــيــة والــحــيــاة وال
مـــشـــروع يــتــعــّرض إلــــى مــســح الــتــصــورات 
للمشاريع  الــُعــلــيــا  الــلــجــنــة  تــجــاه  والــمــواقــف 

.٢٠٢٢ FIFAواإلرث كأس العالم
وقـــــــال: تـــتـــعـــاون الـــلـــجـــنـــة مــــع الــمــعــهــد 
المواقف  رصــد  إلــى  تهدف  دراســـة  إلجـــراء 
والمقيمين  للقطريين  العامة  والتصّورات 
والــعــمــالــة الـــوافـــدة فــي قــطــر تــجــاه اللجنة 
البحث  هــذا  تركيز  يساعد  وســوف  العليا، 
ــيــا عــلــى تــطــويــر فــهــم شــامــل  ــل ــُع الــلــجــنــة ال
التي  الرئيسية  والــعــوامــل  العامة  للمشاعر 
تشكل الرأي العام نحو كأس العالم، وفهم 
المعلومات  واســتــهــالك  الُمستهلك  ســلــوك 
المخاوف  وتحديد  العالم،  بكأس  الُمتعلقة 
وتقييم  الجمهور،  يواجهها  التي  الرئيسية 
اســـتـــعـــداد األفــــــراد لــلــُمــشــاركــة فـــي بــرامــج 
فـــرق  مــــن  جـــــــزًءا  يـــكـــونـــوا  أن  أو  الــلــجــنــة 
تم  وقــد  البطولة،  وأثــنــاء  قبل  المتطوعين 
الدراسة  لهذه  األولــى  النسخة  من  االنتهاء 
المشروع  في  العمل  وجــاٍر   ،٢٠١٨ عام  في 
والتي حّددت مدته بأربع سنوات.. وبالتالي 
هناك مشاريع تتحدث عن الُهوية الوطنية، 
والمسح الوطني الشامل، ودار جامعة قطر 

للنشر.

الخصوبة 

وتـــحـــّدث د. حــســن الــســيــد عــن مــشــروع 
الــخــصــوبــة عــنــد الــقــطــريــيــن وغــيــرهــم من 

الخليجّي..  التعاون  مجلس  دول  مواطني 
بشأن  الــســيــاســات  لصنع  مبتكر  نــهــج  وهـــو 
وممول  وعمان  قطر  برعاية  األســرة  بناء 
مـــن الــصــنــدوق الــقــطــري لــرعــايــة الــبــحــث 
األولــويــات  برنامج  قطر  مؤّسسة  العلمّي، 
الدراسة  وتهدف  العلمي،  للبحث  الوطنية 
من  كــل  عــن  تفصيلية  بــيــانــات  تــوفــيــر  إلـــى 
الخصوبة  ومحددات  وتوجهات  مستويات 
ومن  المجلس  دول  مــن  المواطنين  لــدى 
للخطوات  أفضل  فهم  على  الحصول  أجــل 
التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
تـــؤّثـــر عــلــى الــنــمــو الــطــبــيــعــي لــلــســكــان من 
المواطنين، بالمقارنة مع النمّو الناجم عن 

الهجرة.
وأشـــــار إلــــى مـــشـــروع لــتــطــويــر مــقــيــاس 
البارو ميتر العربي في دول الخليج العربي 
البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  برعاية 
ابتكار  إســتــراتــيــجــيــات  ومــشــروع  الــعــلــمــّي، 
الــمــحــتــوى لــلــوســائــط الــمــحــمــولــة فــي قطر 
جــودة  وتحسين  أيــًضــا،  الــصــنــدوق  برعاية 
مجرى  دور  تقييم  عبر  قطر  في  المسوح 
المقابلة  خصوصية  ترسيخ  في  الُمقابالت 
ويهدف  للمسح،  االستجابة  على  وتأثيرها 
الــمــشــروع إلـــى دراســـــة مــعــدل الــمــقــابــالت 
على  تمثيلّي  اســتــطــالع  فــي  الــخــاصــة  غــيــر 
معدل  ومــدى  قطر  فــي  الوطني  المستوى 
المقابلة،  خصوصية  ومؤّشرات  االستجابة 
ويـــهـــدف الـــمـــشـــروع إلــــى اســتــنــبــاط الــمــواد 
التدريبية الخاصة بالثقافة لتدريب مجرى 
الالزمة  المهارات  ستمنح  والتي  المقابالت 
التي  الــخــصــوصــّيــة  لــضــمــان 
تحسين  إلى  تؤّدي 

جودة البيانات.

خالل جمع البيانات المسحيةالجامعة توفر بيئة نشطة للبحث العلمي

المعلومات نــظــام  مــن  الــهــامــة  المعلومات 
تقرير كتابة  ثــم تنفيُذه،  الــجــاري  الجديد 
أّن ُمبينًا  العالي،  والتعليم التعليم  لـــوزارة 
العام في  ثانية  مرحلة  دخل  المشروع  هذا 

الدراسي الماضي.
دراسة أيًضا  المشروعات  من  وأضــاف: 
تــطــويــر الــتــعــلــيــم فـــي قـــطـــر، ويـــمـــّثـــل هــذا

الــمــهــارات  ذوي  بــالــعــامــلــيــن  واالحـــتـــفـــاظ 
تــزال  ال  قــطــر  فــي  الُمقيمين  مــن  الــعــالــيــة 

شــحــيــحــة، ويـــســـعـــى الـــمـــشـــروع إلـــى 
ســــّد تــلــك الـــفـــجـــوة، ويــبــحــث هــذا 
الخصوص وجــه  على  الــمــشــروع 
فـــي الــــشــــروط الـــتـــي يـــتـــّم من

ي و ي ي ر ص ج
التدريبية الخاصة بالثقافة لتدريب مجرىالــخــصــوبــة عــنــد الــقــطــريــيــن وغــيــرهــم من 

الالزمة المهارات  ستمنح  والتي  المقابالت 
التي الــخــصــوصــّيــة  لــضــمــان 
تحسين إلى  تؤّدي

جودة البيانات.

 دراسات 
تتناول خدمات 
البلدية 
والحكومة 
اإللكترونية 
وحقوق 
العمالة

االرتقاء 
بالعلوم 
االجتماعية 
وتعزيز 
الوعي 
بالتحديات 
بوابة التنمية 

بيانات 
تفصيلية 
حول 
مستويات 
ومحددات 
الخصوبة لدى 
مواطني دول 
التعاون

 دعم صّناع 
القرار

باألبحاث 
والبيانات 
عالية
الجودة

 نسعى لبناء 
القدرات داخل 
الجامعة في 
استخدام 
منهجية 
البحوث 
المسحية

: د. حسن السيد مدير معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية لـ 

٢٠٢٢ قـــــطـــــر   ومــــــونــــــديــــــال  واإلرث»  «الـــــمـــــشـــــاريـــــع  ـــــاول  ـــــن ـــــت ي مــــســــح 

الجامعة تنفذ دراسات رائدة لخدمة المجتمع

كتبت - هناء صالح الترك:

أّكــــــد الـــدكـــتـــور حـــســـن الـــســـيـــد رئـــيـــس مــعــهــد الــبــحــوث 
أّن  قطر،  جامعة  في  المسحّية  واالقتصادية  االجتماعية 
القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي لها أهمية 
القطري  المجتمع  ورفــاهــيــة  لتنمية  وحــيــويــة  مــبــاشــرة 

تتصّدر أولويات البحوث المسحية التي يجريها المعهد.
لـ  خاصة  تصريحات  في  السيد  حسن  الدكتور  وكشف 

رائًدا  بحثًيا  مشروًعا   ٢٠ تنفيذ  بصدد  المعهد  أّن   ]
في  الــتــدريــب  توفير  عــن  فــضــًال  الــمــجــاالت،  ُمختلف  فــي 
على  خــاّص  بشكل  التركيز  مــع  المسحية  البحوث  مجال 
والُمجتمع  األكــاديــمــّي  الُمجتمع  تــهــّم  الــتــي  الــمــوضــوعــات 

القطري على نطاق أوسع.
الجامعة  داخـــل  الــقــدرات  لبناء  المعهد  يسعى  وقـــال:   
وذلك  المسحية،  البحوث  منهجية  باستخدام  يتعّلق  فيما 
يمكن  منبًرا  باعتباره  يقّدمها  التي  الخدمات  من  انطالًقا 

إجــراء  مــن  قطر  جامعة  وطــالب  التدريس  هيئة  أعــضــاء 
البحوث الخاصة بهم وتحقيق هذا الهدف. 

وأّكد أن المعهد يسهم في تحقيق التنمية الوطنية، من 
والبحوث  التجريبية  االجتماعية  بالعلوم  االرتــقــاء  خــالل 
والقضايا  بالتحديات  الُمجتمع  وعــي  وتعزيز  المسحية 
الرئيسية التي تُواجه قطر ودعم صّناع القرار وطنًيا عبر 
تنفيذ األبحاث التجريبية والدراسات المسحّية التي توّفر 

بيانات عالية الجودة. 
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