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ـــيـــجـــيـــة  اســـتـــرات مـــــاهـــــي   •
الـــمـــعـــهـــد والــــخــــدمــــات الـــتـــي 

يقدمها؟
يـــتـــجـــزأ  ال  جـــــــزء  نــــحــــن   -

مـــن جــامــعــة قــطــر، وأهــــداف 
الــــمــــعــــهــــد وخــــطــــتــــه الـــعـــامـــة 
الجامعة  الستراتيجية  تخضع 

واألهـــــــــــــــــداف 
الــــــــمــــــــقــــــــررة 
فــيــهــا،ويــقــدم 
الــــــــمــــــــعــــــــهــــــــد 
لـــــــــلـــــــــطـــــــــالب 
عــلــى مــســتــوى 
الــبــكــالــوريــوس 
وطـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــة 
الــــــمــــــشــــــاريــــــع 
الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة 
ـــــخـــــرج،  ـــــت ـــــال ب
والــمــاجــســتــيــر 
أكــــــــــثــــــــــر مــــن 
أحدها  خدمة 
عــــــــن طــــريــــق 

يتم  بحيث  المسحية  الــعــيــادة 
العلمية  األســاســيــات  منحهم 
الــمــطــلــوبــة لــعــمــل اســتــبــيــانــات 
واألســـئـــلـــة وتـــحـــديـــد الــعــيــنــات 
وغـــيـــرهـــا مـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 
جـــــــودة أبـــحـــاثـــهـــم وتـــوافـــقـــهـــا 
مـــع أصـــــول الـــبـــحـــث الــعــلــمــي، 
والـــــعـــــيـــــادة الـــمـــســـحـــيـــة تــفــتــح 
أبـــوابـــهـــا كـــل خــمــيــس لــلــطــلــبــة 
األســاتــذة  يأتي  كثيرة  واحيانا 
ــــفــــســــار  لـــــالســـــتـــــفـــــادة واالســــت
العلمية  الــجــوانــب  بــعــض  عـــن 
إلعــــــــــداد الــــمــــســــوح وتـــحـــلـــيـــل 
عن  عــالوة  وغيرها،  البيانات 
لــلــبــاحــثــيــن  يــتــيــح  الــمــعــهــد  أن 
ـــبـــة االســـــتـــــفـــــادة مــن  ـــلـــطـــل ول
العديدة  اإلحــصــائــيــة  الــبــيــانــات 
ليتم  الــمــســحــيــة  والـــــدراســـــات 
البناء عليها في إعداد بحوثهم 
يرحب  وكذلك  ومشاريعهم، 
الــمــعــهــد دائـــمـــا بــالــطــلــبــة فــي 
الــعــمــل الــمــيــدانــي لــالســتــفــادة 
النظري  الــجــانــب  بــربــط  منها 
بـــالـــجـــانـــب الـــعـــمـــلـــي وإكـــســـاب 

المهارات. 
البحوث  مجاالت  هي  ما   •

بها؟  يتخصص  التي 
الـــبـــحـــوث  مـــعـــهـــد  أنــــشــــئ   -

االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
قطر  جــامــعــة  فـــي  الــمــســحــيــة 
الــمــعــهــد  ويــــقــــوم   ٢٠٠٨ عـــــام 
أكــاديــمــيــة  مسحية  بـــدراســـات 
والمقيمين.  المواطنين  تشمل 
وتـــشـــمـــل األبـــــحـــــاث مـــجـــاالت 
الثروة  التعليم،  مثل  متعددة 
االجــتــمــاعــيــة 
والـــــعـــــالقـــــات 
مختلف  بــيــن 
مــــــــكــــــــونــــــــات 
الــــمــــجــــتــــمــــع، 
ـــــــــصـــــــــحـــــــــة  ال
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، 
ـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل  ال
وقـــــــــضـــــــــايـــــــــا 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــال، 
ودراسات في 
مـــنـــهـــجـــيـــات 
الــــــــبــــــــحــــــــوث 
الــــمــــســــحــــيــــة. 
كــــــمــــــا أســــــس 
ــلــســيــاســات  الـــمـــعـــهـــد وحــــــدة ل
البحثي،  لــلــشــق  مــّكــمــلــة  وهـــي 
ـــعـــمـــل عــــلــــى تـــقـــديـــم  حــــيــــث ت
المبنية  السياسات  مقترحات 
ــــات الـــمـــســـحـــيـــة  ــــيــــان ــــب عــــلــــى ال
القرار،  صناع  لدعم  وغيرها 
والـــمـــســـؤولـــيـــن الــحــكــومــيــيــن، 
والــــصــــحــــفــــيــــيــــن وغــــيــــرهــــم 
ورؤى  رصـــيـــنـــة  بـــمـــعـــلـــومـــات 
مــــتــــكــــامــــلــــة حــــــــول مــخــتــلــف 

القضايا.

المعهد أهداف 

المعهد؟  أهـــداف  هــي  مــا   •
والخدمات التي يقدمها؟

- يــهــدف الــمــعــهــد إلـــى بــنــاء 
فيما  الــجــامــعــة  فـــي  ـــقـــدرات  ال
وإلى  البحث.  منهجية  يخص 
إنــــتــــاج قــــاعــــدة مــــن الــبــيــانــات 
المسحية التي يمكن االستعانة 
بـــهـــا فــــي وضــــــع الـــســـيـــاســـات، 
الوطنية،  األولــويــات  وتــحــديــد 
علمي  أساس  على  والتخطيط 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات االجــتــمــاعــيــة 
والــــصــــحــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة 

وغيرها.
ويـــنـــفـــذ الـــمـــعـــهـــد دراســــــات 
حسب الطلب لمختلف الجهات 
الـــراغـــبـــة فـــي الـــحـــصـــول عــلــى 

خدماتها  حــول  علمية  بيانات 
عامة،  قضايا  أو  برامجها  أو 
ويـــوفـــر الـــتـــدريـــب فـــي مــجــال 
الصلة  ذات  المسحية  البحوث 
المجتمع.  تهم  التي  بالقضايا 
في  والمشورة  الدعم  وتقديم 
تــصــمــيــم الــــدراســــة الــمــســحــيــة 
وجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات والــتــحــلــيــل 
العيادة  خــالل  مــن  اإلحــصــائــي 
الــمــســحــيــة. كــمــا يــوفــر فــرصــا 
تــدريــبــيــة لـــطـــالب الـــدراســـات 

العليا.
المعهد  بحوث  أهمية  ما   •

القطري؟ للمجتمع 
دقيقة  مــعــلــومــات  تــوفــيــر   -

ـــــقـــــرار. األبــــحــــاث  لـــصـــانـــعـــي ال
تكون  المعهد  بــهــا  يــقــوم  الــتــي 
حكومية  جهات  لصالح  أحيانا 
مـــبـــاشـــر  ـــشـــكـــل  ب خـــــاصـــــة  أو 
سياسة  تغيير  في  لمساعدتهم 
االرتقاء  أو  سياسة،  تطبيق  أو 
مــعــيــنــة.  خـــدمـــة  أو  بــمــشــروع 
فجوة  بسد  الــدراســات  وتــقــوم 
يتعلق  فــيــمــا  هـــامـــة  مــعــرفــيــة 
ــيــل ومــراقــبــة  بــــدراســــة وتــحــل
الظواهر االجتماعية المختلفة 
ــــغــــيــــرات  ــــت ــــيــــم أثـــــــــر ال ــــقــــي وت
على  واالقتصادية  االجتماعية 

المجتمع القطري بشكل عام.

قائمة مشاريع 

• مـــا هـــي أهــــم الــمــشــاريــع 
القائمة؟ 

وزارة  مـــــــع  مـــــــشـــــــروع   -

الــــــمــــــواصــــــالت واالتــــــصــــــاالت 
وســيــتــم فــيــه جــمــع الــبــيــانــات 

عــــــن طـــريـــق 
الــــمــــقــــابــــالت 
الــشــخــصــيــة، 
مـــــــــــشـــــــــــروع 
وزارة  مـــــــع 
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
اإلداريــــــــــــــــــــــة 
والـــــــــعـــــــــمـــــــــل 
والـــــــــشـــــــــؤون 
االجــتــمــاعــيــة 
فيه  وســيــتــم 
جمع البيانات 
عــــــن طـــريـــق 
الـــــــــهـــــــــاتـــــــــف 
بــــــاإلضــــــافــــــة 

لمعهد الدوحة الدولي لألسرة 
عن  البيانات  جمع  فيه  وسيتم 

طريق المقابالت الشخصية.
وقــــــد تــــم إنــــجــــاز مـــشـــروع 
قــطــر فـــي مــواجــهــة الــحــصــار، 
وســيــعــلــن قـــريـــبـــا عــــن إنـــجـــاز 
العمال،  رفــاه  مؤشر  مــشــروع 

ومــــشــــروع الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة، 
ومــشــروع جـــودة الــمــســوح إلــى 
جانب مشروع الصحة النفسية 
تم  وقــد  الحمل،  أثــنــاء  للمرأة 
إنجاز أغلب هذه المشاريع من 
وبعضها  البيانات  جمع  ناحية 
فــــي طــــــور الـــتـــحـــلـــيـــل وكـــتـــابـــة 
ـــــــقـــــــاريـــــــر  ـــــــت ال
الــــخــــاصــــة بــهــا 
واســــتــــخــــالص 
ـــــخـــــصـــــات  مـــــل
الـــــســـــيـــــاســـــات 
الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة 
بـــهـــا ومـــعـــظـــم 
الــــــمــــــشــــــاريــــــع 
ـــــمـــــول ذاتــــيــــا  ت
مــــــن الـــمـــعـــهـــد 
والــــــجــــــامــــــعــــــة 
وبـــــــعـــــــضـــــــهـــــــا 
يـــحـــصـــل عــلــى 
دعـــــــــــــــــــم مـــــن 
الــــــــصــــــــنــــــــدوق 
ــــرعــــايــــة الـــبـــحـــث  ــــقــــطــــري ل ال

العلمي. 

هاتفية مقابالت 

جـــمـــع  آلــــــيــــــة  هــــــــي  مــــــــا   •
البيانات؟ وعلى أي أساس يتم 
العينة؟ في  الشخص  اختيار 

عن  الــبــيــانــات  جــمــع  يــتــم   -
طـــريـــق الــمــقــابــالت الــهــاتــفــيــة 
بـــاإلضـــافـــة  لــــوجــــه  وجــــهــــا  أو 
ـــــى الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــبـــؤريـــة  إل
واالســتــبــيــانــات اإللــكــتــرونــيــة. 
ويــــتــــم تــصــمــيــم إطــــــار عــيــنــة 
يــــشــــمــــل جــــمــــيــــع الـــــــوحـــــــدات 
من  ويــتــم  قــطــر  فــي  السكنية 
خــاللــه اخــتــيــار عــيــنــة تــتــوافــق 
التي  الــدراســة  احــتــيــاجــات  مــع 
بالنسبة  أما  بها،  القيام  ننوي 
قاعدة  لدينا  فتتوفر  للهاتف 
ــــات شــــامــــلــــة لـــلـــهـــواتـــف  ــــان ــــي ب

قطر. في  المحمولة 
ــــار الـــشـــخـــص  ــــي ويـــــتـــــم اخــــت
تضمن  دقيقة  آلــيــة  على  بــنــاًء 
الــعــيــنــة  مـــواصـــفـــات  تــكــون  أن 
مــــتــــوافــــقــــة مــــــع مــــواصــــفــــات 
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــقــــطــــري بــشــكــل 
عـــام ونــحــرص عــلــى اســتــبــعــاد 
األشـــــخـــــاص الــــذيــــن شــــاركــــوا 
مــعــنــا فــــي مـــســـح مــــا مـــؤخـــراً 
في  أخــرى  مــرة  االختيار  من 

العينة في أوقات متقاربة. 
• كــيــف يــتــم الــتــعــامــل مــع 
المعلومات؟ هل هي سرية؟

جـــامـــعـــي  تـــــوقـــــيـــــع  يـــــتـــــم   -

الــبــيــانــات عــلــى بــنــود وشـــروط 
الــعــمــل والـــتـــي تــتــضــمــن فــقــرة 

مفصلة عن سرية المعلومات.
أي  أو  باحث  ألي  يمكن  وال 
يحتفظ  أن  لــلــبــيــانــات  جـــامـــع 
من  يجمعها  التي  بالمعلومات 
باحث  كل  يحمل  العينة.  أفراد 
مباشر  بشكل  مرتبطا  جــهــازا 
أو «الــســيــرفــر»  الــــخــــادم  مـــع 

الــــــــــــــــخــــــــــــــــاص 
وال  بـــالـــمـــعـــهـــد 
يــمــكــن الـــعـــودة 
ــــــــــــــــــى هـــــــــذه  إل
ــــومــــات  الــــمــــعــــل
بـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــرد 
تـــــســـــجـــــيـــــلـــــهـــــا 
مـــــــــــــــــن قــــــبــــــل 
نحن  الــبــاحــث. 
على  حريصون 
عــــدم مــشــاركــة 
المعلومات بأي 
أي  مــــــع  حــــــــال 

طرف آخر. 
تحليل  قــبــل 

إشارات  أي  إزالة  يتم  البيانات 
أو  الهاتف  رقم  مثل  شخصية 
ال  وبالتالي  الــعــنــوان  أو  االســم 
قبل  مــن  إلــيــهــا  الــعــودة  يمكن 

الحقاً. الباحثين 
فــعــلــه  يـــجـــب  الــــــــذي  مـــــا   •
شخص  أي  رفـــض  حـــال  فـــي 

المشاركة في الدراسة؟ 
مدربون  الباحثين  جميع   -

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لـــلـــتـــصـــرف مــع 
حــــاالت الـــرفـــض بــمــا يــتــوافــق 
وعــاداتــه.  مجتمعنا  ثقافة  مع 
اإللــــــحــــــاح مــــــن ِقـــــبـــــل جـــامـــع 
الـــبـــيـــانـــات مــــرفــــوض تـــمـــامـــاً، 
اآللــيــة هــي أن يــســأل الــبــاحــث 
فــي الــبــدايــة عــن مــدى تناسب 
الـــوقـــت مـــع أصـــحـــاب الــوحــدة 
الـــســـكـــنـــيـــة، ويــــقــــوم بــتــســجــيــل 
مـــوعـــد آخـــــر فــــي حـــــال عـــدم 

الوقت.  مناسبة 
ـــــــحـــــــرص عـــلـــى  ـــــــحـــــــن ن ون
القطري  المجتمع  مع  التواصل 
عـــن طــريــق وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي واإلعـــــالم ونــضــع 
تــواصــلــنــا  لــتــعــزيــز  خــطــة  اآلن 
المسحية  بمشاريعنا  والتوعية 
وعــمــلــنــا الـــمـــيـــدانـــي يــتــم أخــذ 
مـــوافـــقـــات وتــصــريــحــات من 

سير  لضمان  الداخلية  وزارة 
سلس. بشكل  العمل 

هــــذه  نــــشــــر  يــــتــــم  أيــــــــن   •
األبحاث؟

المعهد  يــنــفــذه  بــحــث  كــل   -

يــكــتــب عـــنـــه تـــقـــريـــر مــلــخــص 
يـــنـــشـــر بـــالـــلـــغـــتـــيـــن الـــعـــربـــيـــة 
واإلنجليزية 
وتـــنـــشـــر مــن 
خالله أوراق 
عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة 
فــــــي أفـــضـــل 
الـــــمـــــجـــــالت 
الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 
عــــــالــــــمــــــيــــــاً، 
كـــمـــا تـــصـــدر 
ـــخـــصـــات  مـــل
الـــســـيـــاســـات 
الـــتـــي تــصــاغ 
بــــــــــشــــــــــكــــــــــل 
ــــــــاســــــــب  ــــــــن ي
القرار  صناع 

المختلفة. القطاعات  في 
أن  تـــحـــب  أخــــيــــرة  كــلــمــة   •

توجهها؟
اآلالف  أشــــكــــر  أن  أود   -

الذين  واألفـــراد  العائالت  من 
تعاونوا معنا واستقبلوا باحثينا 
وبــــذلــــوا الــجــهــد والــــوقــــت فــي 
في  العلمي  بالبحث  االرتــقــاء 
قــطــر مــن خـــالل مــشــاركــتــهــم 
ـــــدراســـــات الــمــخــتــلــفــة،  فــــي ال
االستجابة  نسبة  أن  هنا  وننوه 
ملحوظ  بشكل  أعلى  قطر  في 
أخرى  دول  في  مثيالتها  من 
مــمــا يــــدل عــلــى حــــرص أهــل 
العلمي  البحث  على  البلد  هذا 
جهود  مع  اإليجابي  والتفاعل 
الــتــطــويــر الــمــخــتــلــفــة، وأؤكـــد 
للجميع  مــفــتــوحــة  أبــوابــنــا  أن 
الضخم  البنك  من  لالستفادة 
لــلــبــيــانــات الـــتـــي تــتــوفــر لــديــنــا 
ــــظــــواهــــر  حــــــــول مـــخـــتـــلـــف ال
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ونــرحــب بــأي شخص يــود أن 
أو  البيانات  هــذه  من  يستفيد 
يــتــعــرف عــلــى طــبــيــعــة عــمــلــنــا 
وفــريــق الــعــمــل الــمــتــنــوع الــذي 
بحوث  إلنجاز  نهار  ليل  يعمل 

الجودة. عالية 

مشروع بحثي حول مؤشر رفاه العمال في قطر مشروع بحثي حول مؤشر رفاه العمال في قطر 
د. حسن السيد مدير معهد البحوث في جامعة قطر لـ [:

ـــــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن ـــــي ـــــمـــــواطـــــن ــــل ال ــــم ــــش ــــة أكـــــاديـــــمـــــيـــــة ت ــــــــــــــــات مــــســــحــــي ـــــــّدم دراس ـــــــق الــــمــــعــــهــــد ي

ـــة والــــصــــحــــة والـــعـــمـــل ـــي ـــاع ـــم ـــت ــــــروة االج ــــــث أبـــــحـــــاث تـــشـــمـــل مـــــجـــــاالت الـــتـــعـــلـــيـــم وال

عــلــى  ـــط  ـــخـــطـــي ـــت وال ـــة  ـــي ـــن ـــوط ال األولـــــــويـــــــات  ـــد  ـــدي ـــح ت      
ــة   ــي ــح ــص ـــة وال ـــمـــاعـــي ـــات االجـــت ـــاع ـــط ـــق ــــي ال أســـــــاس عـــلـــمـــي ف

أ

خالل مناقشة ملصقات ومشروعات بحثية

إنجاز 
مشروع 
بحثي 

بعنوان قطر 
في مواجهة 

الحصار 

بناء قدرات 
البحث 

الجامعي 
وإنتاج قاعدة 
من البيانات 

المسحية 

 تقديم الدعم 
والمشورة في 

تصميم الدراسة 
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حوار - هناء صالح الترك:

كشف البروفسور حسن السيد مدير معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
المسحية بجامعة قطر،عن إنجاز المعهد لمشروع مؤشر رفاه العمال في قطر 
وسيتم اإلعالن عنه في مطلع شهر مايو القادم هذا باإلضافة إلى تنفيذ مشروع 
والعمل  اإلداريـــة  التنمية  وزارة  مع  ومشروع  واالتــصــاالت  المواصالت  وزارة  مع 

والشؤون االجتماعية وآخر مع معهد الدوحة الدولي لألسرة.
وقال مدير المعهد في حوار خاص لـ [ إن المعهد يقدم دراسات مسحية 
أكاديمية تشمل المواطنين والمقيمين، وبناء قدرات البحث الجامعي وإنتاج قاعدة 

من البيانات المسحية وتحديد األولويات الوطنية والتخطيط على أساس علمي 
في القطاعات االجتماعية والصحية وتقديم الدعم والمشورة في تصميم الدراسة 
والثروة  التعليم  مجاالت  تشمل  األبحاث  أن  موضحاً  البيانات  وجمع  المسحية 

االجتماعية والصحة والعمل.
وقال إن الدراسات التي يقدمها المعهد تقوم بسد فجوة معرفية هامة فيما 
يتعلق بدراسة وتحليل ومراقبة الظواهر االجتماعية المختلفة وتقييم أثر التغيرات 
االجتماعية واالقتصادية على المجتمع القطري بشكل عام. وحصل الدكتور حسن 
السيد حديثا على درجة األستاذية في القانون من جامعة قطر، وبذلك يكون أول 

قطري يحصل على درجة أستاذية في القانون. وفيما يلي نص الحوار:


