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مركز اإلبداع الشعبي
م خريجي دورة إعداد باحث يكرِّ

خالل محاضرة نظمتها كلية اآلداب بجامعة قطر

يهدف إلى رفع كفاءة أداء الهيئتني التدريسية واإلدارية باملجمع

الحاج: تعقيدات الحياة أحد أسباب األمراض النفسية

«مركز التنمية الوظيفية» يقدم تعليمًا متميزًا لكوادر البيان التربوي
خـــالل الــمــالحــظــة والــمــتــابــعــة، زيــــارة مواقع 
الشخصية،  المقابالت  االستبانات،  العمل، 
الـــدوريـــة وجلسات  الــتــقــاريــر  االخـــتـــبـــارات، 
باستخدام  المجتمع  آراء  ودراســة  المناقشة 
واالجتماعات  واالســتــفــتــاءات  االســتــبــانــات 
الدورية مع فئات مختلفة متصلة بعالقات 
وتحليل  الــتــربــوي  البيان  مجمع  مــع  خدمية 
الــــجــــوانــــب التي  لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى  ـــتـــقـــاريـــر  ال
تنمية  بـــرامـــج  لــتــصــمــيــم  للتحسين  تــحــتــاج 
التطورات  واستقراء  القادم  للعام  وظيفية 
الــمــســتــقــبــلــيــة مـــن خـــالل تــحــديــد األهداف 

المتوقع تحقيقها. المستقبلية 
تسويق البرامج التدريبية

مجموعة  الوظيفية  التنمية  مركز  يطرح 
لألفراد  التعليمية  الــتــدريــبــيــة  الــبــرامــج  مــن 
التربوي،  المجمع  خـــارج  مــن  والــمــؤســســات 
وهـــذه الــبــرامــج تــقــدم مــن قــبــل المشرفات 
في  العامالت  والخبيرات  للمواد  التربويات 
مجمع الــبــيــان الــتــربــوي، وتــهــدف إلــى نقل 
الخبرات الداخلية إلى األفراد من خارج المجمع 
التدريبية  البرامج  من  واالستفادة  التربوي 
المتطورة في هذا المجال كما يتم تقديم 
معدل  زيــادة  من خالل  للمتدربات  الحوافز 
الحوافز  وإعطاء  للمتدربة  والترشيح  األداء 
والعديد من  للمتفوقات،  والجوائز  المادية 

العالوات والترقيات المستحقة.

القصور  جوانب  عالج  إلى  باإلضافة  تطورا 
التي يعاني منها العاملون في مجمع البيان 
التعليمية  الـــمـــهـــارات  وتـــكـــويـــن  الـــتـــربـــوي 

بقصد تحسين األداء بشكل أفضل.
خطوات برنامج التنمية الوظيفية

التنمية  لبرنامج  خــطــوات  وضــع  تــم  وقــد 
برنامج  أهـــداف  تحديد  أهــمــهــا:  الوظيفية 
االحتياجات  حــســب  الــوظــيــفــيــة  الــتــنــمــيــة 
التدريبية واختيار المادة التدريبية واختيار 
اختيار  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة  الــتــعــلــيــم  تــقــنــيــات 
المطلوب  الـــمـــتـــدربـــات  واخـــتـــيـــار  الــــمــــدرب 
وتحديد  االحـــتـــيـــاجـــات  حــســب  تــدريــبــهــن 
التدريبية  الـــبـــرامـــج  انـــعـــقـــاد  ومـــكـــان  زمــــن 
واعداد ميزانية للبرنامج التدريبي وتحديد 
«أسلوب  التدريبي  البرنامج  تنفيذ  أسلوب 
أسلوب  نــقــاش،  ورشــــة، حلقة  الــمــحــاضــرة، 
التعليم  األدوار،  لـــعـــب  الـــمـــنـــظـــم،  الــــحــــوار 

المصغر، ندوة».
أساليب تحديد االحتياجات التدريبية

االحتياجات  تــحــلــيــل  فـــي  ويــعــتــمــد  هــــذا 
الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــالـــمـــركـــز عـــلـــى مــجــمــوعــة من 
التنظيمي  الهيكل  تحليل  منها:  األساليب 
المؤسسة  وأهـــــــداف  وســـيـــاســـات  ــلــعــمــل،  ل
وتحليل  للتدريب  المتاحة  الموارد  لتحديد 
وكفاياته  وتـــوصـــيـــفـــه  ـــعـــمـــل  ال جـــــوانـــــب 
من  والبيانات  المعلومات  وجمع  المطلوبة 

الــخــبــرات الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة فــيــمــا بين 
وتحسين  والعالمية،  المحلية  المؤسسات 
لتحقيق  واإلداريـــة  التدريسية  الهيئة  أداء 
وتشجيع  عالية  وفعالية  بكفاءة  األهـــداف 
األساليب  أكثر  اســتــخــدام  على  المتدربين 

ــــــــــى رســـــم  ــــــمــــــركــــــز إل حـــــيـــــث يـــــــهـــــــدف ال
وتصميمها  التدريب  وبرامج  استراتيجيات 
وفق االحتياجات التدريبية وتنمية وتطوير 
المتدربين  واتـــجـــاهـــات  ومــــهــــارات  مـــعـــارف 
وتبادل  والتقني  العلمي  التطور  لمواكبة 

والمعايير  الكفايات  واتــبــاع  الحياة،  مــدى 
بالمرونة  تتصف  مدرسية  لمناهج  الدولية 
وسائل  وتوظف  والدقة  والتناغم  والتوازن 
الــمــعــلــومــات واســتــخــدام اللغة  تــكــنــولــوجــيــا 
االنجليزية كوسيط للتعليم وتحسين سبل 
تــوظــيــف وتــدريــب واعــــداد قـــادة وعاملين 

تربويين متميزين.
الوظيفية  الــتــنــمــيــة  بـــرامـــج  وتــســتــهــدف 
الوظائف  لــلــبــنــات  الــتــربــوي  الــبــيــان  بمجمع 
الــقــيــاديــة واالشـــرافـــيـــة ومــعــلــمــات مختلف 
التربوي  الــــبــــيــــان  مـــجـــمـــع  فـــــي  الــــمــــراحــــل 
الطالبات  أمــور  وأولــيــاء  االداريـــة  والوظائف 
من  وتربوية  أكاديمية  ومؤسسات  وأفــراد 

خارج مجمع البيان التربوي.
مفهوم التنمية الوظيفية

الوظيفية  الـــتـــنـــمـــيـــة  مــــركــــز  ويـــتـــضـــمـــن 
المتداخلة  األنـــــشـــــطـــــة  مــــــن  مــــجــــمــــوعــــة 
والــمــتــفــاعــلــة، الــتــي تــهــدف إلـــى تــكــويــن أو 
تعديل أو تحديث مهارات سلوكية مهمة 
للفرد والمؤسسة التي يخدمها وهي عملية 
الفرد  بـــاالســـتـــمـــراريـــة طــيــلــة حـــيـــاة  تــتــســم 
لتنمية  المعرفة  نقل  المهنية وتساهم في 
سلوك  وتــغــيــيــر  األفــعــال  وأنــمــاط  التفكير 
الــفــرد وعــاداتــه ومــهــاراتــه وقــدراتــه الالزمة 
في أداء العمل من أجل الوصول إلى الهدف 

المنشود في مستوى األداء.

التربوي  الــبــيــان  مــجــمــع  لـــرؤيـــة  تــحــقــيــقــًا 
متميز  تعليمي  برنامج  تقديم  في  للبنات 
وتدريبهم  وتأهيلهم  التدريسية  لــكــوادره 
وتــطــويــرهــم أكــاديــمــيــًا ومــهــنــيــًا، فــقــد قام 
الوظيفي  التطوير  مــركــز  بافتتاح  المجمع 
بهدف  وذلـــك  الــوظــيــفــيــة»  التنمية  «مــركــز 
ــتــربــوي وتــخــريــج كوادر  تــحــقــيــق الــتــمــيــز ال
شابة قادرة على متابعة الدراسة العليا في 
لقيادة  لتأهيلهم  نــوعــيــة  ــيــة  دول جــامــعــات 
في  والمنتجة  الــعــامــلــة  الــقــطــاعــات  مختلف 
يتحملون  صــالــحــيــن  كــمــواطــنــيــن  الــمــجــتــمــع 
وأمتهم  وطنهم  تجاه  مسؤولياتهم  بوعٍي 
التي  المناسبة  الــدراســيــة  األجــــواء  وتــوفــيــر 
المواصفات  الــطــلــبــة جــمــلــة مــن  تــنــمــي فــي 
الناقد،  االبــداعــي  التفكير  كأسس  الالزمة 
الــمــشــاكــل واتخاذ  وتــطــويــر مـــهـــارات حـــل 
الــقــرار واســتــخــدام وســائــل الــبــحــث العلمي 
الحديث والتعود على ممارسات تعلم فعالة 
تتطرق  خاصة  برامج  توفير  إلــى  باإلضافة 
األكاديمية،  الطلبة  احتياجات  تلبية  إلــى 
االجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة إلـــى جــانــب تلبية 
للطلبة  الــمــخــتــلــفــة  ـــويـــة  الـــتـــرب الــــحــــاجــــات 
واالستجابة  وتوجهاتهم  ميولهم  باختالف 
والتعلم  ــجــامــعــيــة  ال الــــدراســــة  لــمــتــطــلــبــات 

والطالق والسكن وخروج المرأة للعمل وغيرها.
العالج  أنــواع  المحاضرة لعرض  كما تطرقت خالل 
عقاقير  من  والنفسي،  العقلي  للمريض  تقدم  التي 
طبية وعالج سريري يخضع له المريض تحت عناية 

وإشراف طبي. 
ومــن جانبها أكـــدت الــدكــتــورة كلثم الــكــواري أن 
المحاضرة المقدمة تهدف إلى تعريف طالبات مقرر 
وجه  على  النفسي  المجال  فــي  االجتماعية  الخدمة 
الخصوص ومنتسبي الجامعة عامة على أهم األمراض 
ــتــعــرف عــن قـــرب عــلــى تلك  الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة، وال
مما يعمل على  لها،  السليمة  العالج  الــحــاالت وطــرق 
ربط المادة النظرية التي تدرسها الطالبات مع الواقع 
العملي، باإلضافة إلى زيادة الوعي والتثقيف الصحي 
على  الحاصلة  الحاج  نجالء  الدكتورة  وتعد  لديهن. 
الملك سعود  جامعة  مــن  وجــراحــة  طــب  بكالوريوس 
بــالــريــاض عـــام 1997م، والـــبـــورد الــعــربــي فــي الطب 
مجال  تخترق  قطرية  طبيبة  أول  م،  النفسي2004 
والتخصص  العليا  الدراسات  النفسي وتكمل  الطب 
للمرأة  النفسية  بالصحة  اهتمامات  لها  أن  فيه، كما 
باإلضافة إلى العمل التطوعي بالمجال النفسي، ولها 
أنشطة في مجال نشر الثقافة النفسية في المجتمع 

القطري.

األمر الذي يجعله غير قادر على االستمرار أو اإلنتاج أو التوافق 
مع المجتمع الذي يعيش فيه.وأضافت: إن ذلك يعني خسارة 
المجتمع لنسبة ال بأس بها من مشاركة وإنتاجية هذه الفئة، 
التي تحتاج إلى المساعدة والعالج للوصول إلى درجة من الرضا 
والمرونة واالستمرار.وأوضحت الدكتورة الحاج أنه إذا استثنينا 
األمراض العقلية، التي تنشأ من أسباب عضوية مثل الجهاز 
العصبي أو القلبي أو التنفسي وغيرها، فإن األمراض النفسية 
في المجتمع القطري كغيره من المجتمعات بدأت تطل علينا 
بأنواع وأسباب من األمراض النفسية نتيجة العتبارات عديدة 
تأتي على رأسها تعقيدات الحياة المعاصرة وسرعة إيقاعها، 
إضافة إلى تغير في بنية العالقات االجتماعية والذي لم تسلم 
الخلل في األسرة  نتيجة  المجتمع  ولــم يسلم منه  األســرة  منه 
الزواج  ومشكالت  األجــيــال  بين  والــصــراع  المادية  والضغوط 

األمراض العقلية تلحق
خسائر باملجتمع من

حيث اإلنتاجية واملشاركة

االجتماعية  العلوم  بقسم  االجتماعية  الخدمة  برنامج  نظم 
بكلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر محاضرة بعنوان «األمراض 
النفسية والعقلية في قطر»، تحدثت خاللها الدكتورة نجالء 
عبدالقادر الحاج استشارية الطب النفسي والعقلي بمؤسسة 
اللغة  مــن قسم  مريم صــادق  الطالبة  وأدارتــهــا  الطبية،  حمد 

العربية.
استهلت المحاضرة بعرض فيلم عن قسم األمراض النفسية 
والعقلية بمؤسسة حمد الطبية قامت بإعداده طالبات مقرر 
«الخدمة االجتماعية في المجال النفسي» وبإشراف الدكتورة 
كلثم جــبــر الـــكـــواري األســـتـــاذ الــمــشــارك فــي بــرنــامــج الخدمة 
الدكتورة  مــع  مقابلة  الفيلم  وتضمن  بالجامعة،  االجتماعية 
األقسام  أهم  القسم، حيث تحدثت عن  رئيسة  غلوم  سهلية 
ــتــي يــقــدمــهــا الــقــســم لــمــراجــعــيــه. ثم  والـــخـــدمـــات الــعــالجــيــة ال
تحدثت الدكتورة نجالء الحاج عن تعريف األمراض النفسية 
والعقلية، والفرق بينهما، باإلضافة إلى أهم الحاالت المرضية 
الناتجة عنها بما في ذلك أنــواع األمــراض النفسية والعقلية 
المختلفة من مرض الوسواس القهري واالنفصام، والهوس، 

واالكتئاب وغيرها.
وأشارت إلى أن األمراض النفسية والعقلية تسبب االضطراب 
في شخصية الفرد، مما يؤثر على سلوكه وتصرفاته الشخصية  خالل المحاضرة

الشعبي  اإلبـــــــداع  مـــركـــز  م  كـــــرَّ
المتدربين في دورة إعداد باحث 
التي قدمها  الشعبي  الــتــراث  فــي 
الخبير  رفعت  عبدالعزيز  األستاذ 
بــالــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــي كانت 
لمدة أسبوع كامل ثالث ساعات 
المتدربون  طوميًا. بعد أن تعرف 
للتراث  العديدة  التعريفات  على 
لعملية  السليمة  والطرق  الشعبي 
الــتــي اضافت  الــتــراث  فــي  البحث 
لــخــبــراتــهــم الــســابــقــة الــكــثــيــر من 
حضر  وقــد  الــتــراثــيــة،  المعلومات 
الدورة قرابة الخمسة عشر شخصا 

تقريبًا من داخل وخارج المركز.
المهندي  حــمــد  الــســيــد  وقــــدم 
شهادات  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
الــتــكــريــم لــلــمــشــاركــيــن فـــي هذه 
الدورة بحضور األستاذ عبدالعزيز 
رفعت مقدم الدورة، وذكر السيد 
حمد المهندي أن هذه الدورة في 
للمهتمين  بالنسبة  األهمية  غاية 
التراث  مــــجــــال  فــــي  والـــعـــامـــلـــيـــن 
الســيــمــا بــعــد فــتــح قــســم البحوث 
والـــــــــدراســـــــــات بــــمــــركــــز اإلبـــــــــداع 
الشعبي الذي يشرف عليه السيد 
ويسعى  مباشرة  المهندي  حمد 
منه  إيــمــانــًا  وتــنــشــيــطــه  لتفعيله 
بالنسبة  الـــقـــســـم  هـــــذا  بـــأهـــمـــيـــة 
رسالة  حــمــلــة  كـــونـــهـــم  لــلــشــبــاب 

التراث والحفاظ عليه.
وفــــي نــهــايــة الــتــكــريــم شكرت 
مديرة  النعيمي  سلمى  الــســيــدة 
المشاركين  جــــمــــيــــع  ـــــمـــــركـــــز  ال
الدورة،  هــذه  بحضور  والــتــزامــهــم 
وأكــدت أن جميع من حضر هذه 
األولوية  لـــهـــم  ســـتـــكـــون  الــــــــدورة 
الــمــركــز وشكرت  فـــي  بــــارز  ودور 
السيدة  الــحــفــل  لــهــذا  المنظمين 
بــهــزاد والــســيــد عبدالله  خــديــجــة 
البوعينين والسيد علي اليعقوب 

التي تدرب على فنون التشكيل 
السيدة  وأكــــــــــدت  الــــشــــعــــبــــي. 
جــواهــر الــمــنــاعــي الــمــشــرف العام 
والباحثة  الشعبية  الـــورش  على 
الشعبي  الــتــشــكــيــل  فـــنـــون  فـــي 
بهذه  مــشــاركــتــهــا  أن  بــالــمــركــز 
الـــــدورة مــهــمــة جـــدًا حــيــث إنني 
أعكف حاليًا على المشاركة في 
إعــداد عشرة كتيبات عن فنون 
ــتــعــاون مع  اإلبــــــداع الــشــعــبــي بــال
الباحثين وهــذه الدورة  عدد من 
مهمة جدًا بالنسبة لنا كباحثين 
الــــــتــــــراث. وأكـــــــــدت حصة  فـــــي 
المناعي أهمية هذه الدورة حيث 
دائمًا  المشارك  الفريق  من  إنها 
النقدة  التدريب على حرفة  في 
«تـــطـــويـــز تــقــلــيــدي» مـــن خالل 
الــتــي يطرحها  الــتــدريــب  بــرامــج 
الــمــركــز. وذكــــرت الــســيــدة مريم 
الــمــشــاركــة فـــي الورش  نــصــيــب 
المركز  يطرحها  التي  التدريبية 
الدورة  هــذه  مــن  استفادت  أنها 
في  العلمي  الــبــحــث  كيفية  فــي 
ماهية  عـــلـــى  ـــتـــعـــرف  وال ــــتــــراث  ال

التراث.

والمصورة مشاعل مبارك.
ــــه  ــــل وأكـــــــــــــد الــــــســــــيــــــد عــــبــــدال
البوعينين المشرف على الورش 
والباحث  الــمــركــز  فــي  الشعبية 
الشعبي  الــتــشــكــيــل  فــنــون  فـــي 
بانضمامه  ســعــيــد  أنـــه  بــالــمــركــز 
لمركز اإلبداع الشعبي، حيث إن 
قدرات  لتطوير  يسعى  المركز 
التراث  مجال  فــي  فيه  العاملين 
بكافة الطرق من خالل ترشيحه 
لنا للدورات داخل وخارج المركز 
للخارج عن طريق  لنا  ابتعاثه  أو 
للتعرف  للشباب  الــعــامــة  الهيئة 

على خبرات اآلخرين.
اليعقوب  عــلــي  الــســيــد  وذكــــر 
المتطوع لخدمة التراث بالمركز 
ـــــدورات تضيف  أن مــثــل هـــذه ال
لخدمة  كمتطوعين  لنا  الكثير 
أنــنــا نقوم  بالمركز وبــمــا  الــتــراث 
بعمل وطــنــي بــالــمــركــز البـــد أن 
نــتــعــرف عــلــى الـــتـــراث عــن قرب، 
الشعبي  اإلبــداع  مركز  وبالفعل 
التراث  فــــي  لـــخـــبـــراتـــنـــا  أضـــــــاف 
السيما  نجهله  كــنــا  مــمــا  الكثير 
في ظل وجــود عــدد من الورش 

غنوة علواني
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