
 

                          

دور البحوث املسحية  حول  2021الندوة البحثية االفتراضية لعام  معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية:

 19-أثناء جائحة كوفيد في تعزيز التنمية الوطنية القطرية

 

 املعلومات السابقة والدافع: 

السياسات القائمة على األدلة أحد ركائز التنمية االجتماعية واالقتصادية في جميع أنحاء العالم وفي تعد عملية صناعة  

قطر على حد سواء. يتمتع صّناع القرار في الصناعة والقطاع العام بإمكانية الوصول إلى كمية هائلة من املعلومات، ويتم  

املعلومات  تحديث اإلحصاءات التفصيلية حول االقتصاد واألحداث الج . يعتبر كال النوعين من 
ً
ارية بشكل يومي تقريبا

مفيدان في صنع السياسات الفعالة، لكن املعلومات الحاضرة واملوثوقة حول آراء ومواقف وسلوكيات األشخاص العاديين  

 بسهولة. بينما قد يكونوا القادة قادرين على الشعور بنبض الرأي العام أو
ً
 ما تكون أقل توافرا

ً
االتجاهات في السلوك    غالبا

الجماهيري فيما يتعلق بأسئلة أو سياسات محددة، إال أنه في ظل غياب بيانات موثوقة وموضوعية حول هذه الظواهر  

مالءمة   على  الحكم  في  الحدس  على  االعتماد  على  سُيجبرون  املجتمعية،  أو  الزمنية  للمقارنة  صالح  أساس  جانب  إلى 

 ات املتصورة.السياسات لهذه املواقف واالتجاه

في جامعة قطر في إثراء التنمية    2008( منذ إنشائه في عام  SESRIساعد معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية )

االجتماعية واالقتصادية في قطر من خالل تصميم وتنفيذ عشرات الدراسات املستندة إلى تقنيات البحوث املسحية. أنتج  

العلوم االجتماعية   التجربة بدعم من  ا  الدقيقة املعهد ونشر نتائج بحثية محايدة وقائمة على  لوثيقة بالسياق  واملعرفة 

السياسات   الحكومية وصّناع  املنظمات  قبل  من  استخدامها  ليتم   
ً
سابقا متوفرة  تكن  لم  تصورات  تقدم  املحلي، حيث 

البحثية االفتراضية أحدث مشاريع ونتائج معهد  ا  والشركات   الندوة  الدولي. ستعرض هذه  اإلعالميين والعامة واملجتمع 

 املستمرة.   19-سحية وآثارها على التنمية الوطنية في قطر على خلفية جائحة كوفيد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل

 

 



 

 األهداف: 

 . التأكيد على دور البحوث العلمية في تحسين الواقع وتطوير السياسات التنموية  1

من خالل أبحاثه  واالستجابة للمستجدات واألحداث الطارئة  . زيادة الوعي بمساهمة املعهد في التنمية الوطنية لدولة قطر  2

 القائمة على املسوحات.  

 . ربط باحثي املعهد مع أصحاب املصلحة واملستفيدين واألطراف املهتمة في القطاعين الخاص والعام. 3

 . 19-. عرض النتائج األخيرة واالبتكارات في القدرات البحثية املسحية، ال سيما منذ بداية جائحة كوفيد4



 
نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا   - مريم العلي املعاضيد  أ.د. 9:10 - 9:00  

 
 الكلمة الترحيبية  

مدير معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية   -. كلثم الغانم  أ.د 9:20 - 9:10  الكلمة االفتتاحية   

 اسم العرض  الباحث  املوضوع الوقت

: التنمية االجتماعية واالقتصادية األول املحور  9:50 - 9:20  

كوفيد    أعقاب جائحة  في  في قطر، وخاصة  االجتماعية واالقتصادية  التنمية  على  املحور  اآلثار  19-سيركز هذا  هي  ما   .

والحياة األسرية والسلوك االجتماعي. كيف تباينت هذه اآلثار    االكتفاء املالياالجتماعية واالقتصادية للجائحة؟ بما في ذلك  

 بين مختلف الفئات في املجتمع القطري؟

 

، التنمية  19-كوفيد 

 االجتماعية 
 د. جستن جينجلر 

 19-السلوك االجتماعي املحيط بكوفيد

 في قطر: نتائج مسح واسع النطاق

 

: األمن  19-كوفيد

 االقتصادي 
 د. عبدهللا ديوب

املواطنون القطريون وأصحاب الدخل  

املرتفع والدخل املنخفض من املقيمين:  

في  19-اآلثار املتباينة لجائحة كوفيد 

 قطر

 املحور الثاني: البيئة والتنمية املستدامة  10:30 - 10:00

البيئة والتنمية املستدامة. يعد  يناقش هذا املحور آخر دراسات معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية في مجال   

البيئي   والتلوث  الغذائي  والخارجي-األمن  الخليجي    -الداخلي  التعاون  ودول مجلس  قطر  لدولة  الحاسمة  التحديات  من 

 .األخرى، ويقتض ي مواجهة هذه التحديات توفير بيانات منهجية تعطي نظرة ثاقبة لطبيعة املشكلة والحلول املحتملة

 

 
 د. املغيرة العوض الغذائي، البيئة األمن 

: نحو أمن  2021التعداد الزراعي في قطر 

 غذائي مستدام 

 

 د. سناء أبو سن، نور العمادي ونور آل ثاني ، البيئة 19-كوفيد

تلوث الهواء الداخلي خالل جائحة  

مدى تأثير تقاليد الخليج    : 19-كوفيد

 العربي

19-الصحة النفسية بعد جائحة كوفيداملحور الثالث:  11:10 - 10:40  

بجائحة   
ً
تأثرا األكثر  املجاالت  بين  من  النفسية  الصحة  الدراسات  19-كوفيد يعد مجال  نتائج من  العروض  تقدم هذه   .

االستقصائية األخيرة للصحة النفسية في قطر. كيف تسببت الجائحة في حدوث الضيق التنفس ي والقلق واالكتئاب؟ ما  

 الفئات األكثر عرضة في قطر؟ كيف تختلف صورة الصحة النفسية اليوم عما كانت عليه قبل الجائحة؟ هي 

 

، الصحة  19-كوفيد 

 النفسية 
 د. نورة الري، ريما شربجي، بثينة الخليفي 

فهم أسباب االضطرابات النفسية أثناء  

 في قطر 19-كوفيد جائحة



 

 

 املعلومات اللوجستية: 

 )مع الترجمة(  WebEx. املكان: عبر اإلنترنت على منصة ويبيكس 1

 نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا()تم التأكيد مع مكتب  2021نوفمبر  11. التاريخ: 2

 دقيقة لكل عرض 15-12. التوقيت: 3

 

 

، الصحة  19-كوفيد

 النفسية 
 سلمى خالد، إيمان عمرو، فينا دايفس د.

انتشار أعراض االكتئاب والقلق  

والعوامل املرتبطة بها بعد املوجة األولى  

في قطر: مسح وطني   19-لجائحة كوفيد

تمثيلي لسكان قطر مع املقارنة ببيانات  

 ما قبل الجائحة 

ابع: القدرات البحثية والحوكمة املستندة إلى البيانات أثناء جائحة كوفيد 12:00 - 11:15 19-املحور الر  

يركز هذا املحور على دور البحث العلمي االجتماعي في دعم صنع السياسات املبنية على األدلة والبيانات في قطر.  

، ودور الحكومة اإللكترونية في 19-لجائحة كوفيدباإلضافة لدراسة بعض التطورات الحديثة في منهجية املسح نتيجة 

 .تعزيز الخدمات العامة

 

 

، األبحاث  19-كوفيد

 املسحية 
 د. كين لي 

جمع بيانات املسوحات في قطر أثناء 

: هل يمكن أن تكون  19-جائحة كوفيد 

 للمسوحات 
ً
املسوحات الهاتفية بديال

 الوجاهية؟ 

: األبحاث  19-كوفيد 

 املسحية 

 

 

كاتالينا بيتكو، إكرام بوخليف، مروة العاص ي  

 ،حمده شمس ي، د. سلمى خالد

تصميم وتنفيذ نظام مراقبة جودة 

املسوحات ألول مسح وطني للصحة  

 19-كوفيد في قطر بعد جائحة النفسية 

 

 الحكومة اإللكترونية 
د. علي الكبيس ي، ريما شربجي، نوف الراكب ،  

 ميـثه النعيمي ، عائشة الحمادي  

دور الحكومة اإللكترونية ومدى  

 اعتمادها في دولة قطر 



 

 صباحا  11:50 -صباحا  9:00. الساعات: 4

 . اللغة: العروض باللغة اإلنجليزية مع وجود ترجمة فورية.  5

 


