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مًعا سنتجاوز 
التحدي

المسيرة التعليمية والمهنية على المستويين المحلي والعالمي.
ونحتفي في هذا العدد أيًضا بالعاملين في القطاع الصحي، الذين 
شكلوا درًعا واقًيا لكل أبناء الوطن. فبعد النجاح الهائل الذي حققته 
حملة "الجيش األبيض"، التي سجلت أكثر من مليون ونصف المليون 

مشاهدة على مختلف منصات التواصل االجتماعي، وحظيت باهتمام 
اإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب، حرصنا على تخصيص قسم 

استكشاف المسارات المهنية في هذا العدد للمهن الطبية، تكريًما 
لهؤالء األبطال. 

كما ستجدون مجموعة من المقابالت مع شخصيات قطرية 
ملهمة نأمل أن تستفيدوا من تجاربهم في اتخاذ قرارات أفضل 

لمستقبلكم، باإلضافة إلى موضوعات أخرى متنوعة من 
شأنها أن تساعدكم في تطوير مهاراتكم 

ومواجهة التحديات المختلفة في مسيرتكم 
المهنية، حيث ستتمكنون مثاًل من 
استكشاف مهارة القراءة السريعة 

وتتعرفون على فوائد المشاركة في 
المناظرات وأهمية التحّلي بحّس 

الذكاء العاطفي.
في الختام،أرى ِلزاًما عليَّ 
اغتنام هذه الفرصة لتوجيه 
نصيحة أبوية ألبنائي وبناتي 

األعزاء:
خالل هذه األوقات 

الصعبة التي نعيشها 
جميًعا، ومع قضائكم 

المزيد من الوقت داخل 
المنزل، أنصحكم بأن 

تحولوا هذه المحنة إلى 
منحة، وأن تستفيدوا من 
وقتكم لتطوير مهاراتكم، 
والتخطيط بشكل أفضل 
لمستقبلكم المهني. ال 

تدعوا اآلثار السلبية لألزمة 
تثبط من عزيمتكم أو تصيبكم 

باإلحباط، فرغم أنكم ال 

تمتلكون القدرة على تغييرها، إال أنكم قادرون على القيام برد الفعل 
المناسب لها. وال داعي للقلق الزائد طالما أنكم ملتزمون باإلجراءات 
الوقائية الموصى بها. ركزوا في مستقبلكم، واستفيدوا من النصائح 

 التي يزخر بها هذا العدد في في التخطيط لمستقبلكم المهني. 

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد.

افتتاحية العدد

عبدالله المنصوري
المدير التنفيذي

مركز قطر للتطوير المهني
قراءنا األعزاء، يسعدنا أن نقدم لكم العدد الحادي عشر من مجلة "دليلك 
المهني"، وهو العدد الثاني الذي نصدره خالل عام 2020، في ظل انتشار 

جائحة كورونا )كوفيد-19( التي تركت بصمتها على العالم بأسره في جميع 
النواحي.

نخوض منذ مارس الماضي تحدًيا غير مسبوق جعلنا ننظر بطريقة 
مختلفة تماًما للعملية التعليمية، بما فيها من مناهج وأساليب تدريس 
وتقييم واستراتيجيات. وبعد أن نجحنا في تجاوز معضلة العام الدراسي 

2019-2020 معتمدين على نظام التعليم عن بعد، جرى خالل العام 
الدراسي الجديد اعتماد نظام التعليم المدمج، الذي يوائم بين التعليم 

الذكي والتقليدي، بما يسمح بتوسيع فرص الطالب في التعليم 
والتطوير الذاتي والمهاري االحترافي، والتركيز على التدريب والتطبيق 
واالبتكار. ويلعب الطالب الدور األساسي في هذا النموذج التعليمي، 

ألن وعيه والتزامه التام بالتعليمات واإلرشادات سيكون حاسًما في إنجاح 
هذا النموذج التعليمي االستثنائي. بْيد أنه من المهّم أيًضا أن نحرص على 

إرشاد الطالب وتدريبهم على كيفية تحقيق االستفادة القصوى من 
البرامج التعليمية المقّدمة في ظل هذه الظروف، لما فيه مصلحتهم 

وصالح دولتنا الحبيبة.
ال أحد يعلم ما ستؤول األمور إليه خالل األشهر المقبلة، لكن علينا أن 

نتفاءل وأن نعمل على تجاوز التحدي. وقد اجتهدنا في هذا العدد من 
أجل توضيح الصورة المستقبلية للطالب وأولياء األمور والمقبلين على 

سوق العمل بقدر المستطاع، من خالل إجراء مقابالت مع مجموعة من 
أبرز الخبراء في مختلف المجاالت داخل مؤسسة قطر وخارجها، قاموا 

خاللها بتقييم الوضع الحالي وإبداء آرائهم فيما يتوجب فعله لتجاوز هذا 
التحدي، واالستفادة من الدروس التي تعلمناها وما زلنا نتعلمها في 

صناعة مستقبل أفضل.
والواقع أن هذا تحدٍّ يستوجب منا جميًعا التكاتف والعمل سوًيا من 

أجل تجاوزه، ولكلٍّ منا دوره في ذلك. لذلك نسعى من خالل الموضوع 
الرئيسي لهذا العدد من مجلة "دليلك المهني"، لإلجابة على السؤال 

التالي: كيف يمكن لقطاع التعليم وسوق العمل تجاوز التحدي؟ وغني 
عن القول إن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على نمط حياة األفراد 

وأولوياتهم بمختلف أنحاء العالم، كما كان لها تأثير واضح على توجه 
الطالب في اختيار تخصصاتهم، وجعلها أكثر انسجاًما مع مستقبل المهن 

المحتمل، والذي قد يشهد المزيد من الوظائف التي يمكن ممارستها 
عن بعد، وتتصل بشكل مباشر مع تطورات سوق العمل. وقد شهدنا في 

الفترة األخيرة تركيًزا متزايًدا على التخصصات العلمية والطبية بمختلف 
مجاالتها، إلى جانب البحوث والتكنولوجيا الرقمية وعلوم األوبئة.

كما يشهد سوق العمل تطوًرا سريًعا، يستوجب مواكبته، خاصًة وأن 
االتجاهات العامة للسوق تتغير بشكل مستمر، وهو ما يتطلب أيًضا توفير 

برامج توجيه مهني تستهدف الطالب في المرحلة الثانوية إلرشادهم 
حول التخصصات األفضل واألكثر نجاعة، وهو ما يقوم به مركز قطر 

للتطوير المهني.
وكان جلًيا من األزمة أهمية اإلرشاد والتوجيه المهني، الذي ال بد وأن 
يكون له دور أساسي خالل المرحلة المقبلة. إذ يقع الطالب، اليوم، أكثر 

من أي وقت مضى، في حيرة من أمرهم عند التفكير في مستقبلهم 
أو إقدامهم على اختيار تخصصهم األكاديمي. لذلك وجب علينا دعمهم 
ودعم أولياء األمور والمرشدين لتخطيط مسارات تدعم رؤية دولة قطر 

والتغيرات الحالية التي نشهدها. وقد تمثل ذلك في تطوير خدماتنا 
وبرامجنا الرقمية لكي تتالءم مع الوضع الجديد وتشمل شريحة أكبر من 
الشباب وأولياء أمورهم والعاملين في مجال اإلرشاد والتوجيه المهني.

لقد أصبحنا اليوم في حاجة ماسة إلضافة تخصص يعنى باإلرشاد 
والتوجيه المهني في الجامعات بالدولة، إلى جانب غرس ثقافة التوجيه 
المهني في مجتمعنا. فالتوجيه المهني يساعد على فهم واستكشاف 
الذات بطريقة أفضل، والتعرف على سوق العمل التخاذ قرارات مهنية 
مستنيرة، عالوة على مواجهة جميع الظروف والمتغيرات والتحديات. 

إنه يمهد طريق الشباب لمعرفة المهارات والقدرات التي ستساعده في 
تحقيق مستقبل مهني ناجح، في ظل التهديدات والتغيرات المفاجئة في 
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إطالق النسخة الرقمية من 
"مهنتي - مستقبلي" 

حملة 
"الجيش األبيض" 

تحقق نجاًحا الفًتا خالل الفترة من 19 إلى 30 يوليو 2020، نظم مركز قطر للتطوير 
المهني النسخة الثانية من برنامج "مهنتي - مستقبلي" الذي 

يهدف من خالله إلى منح طالب وطالبات المرحلة الثانوية فرصة 
التعرف عن قرب على بعض المسارات المهنية المتوفرة في 

سوق العمل القطري.

وتماشًيا مع اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي فرضتها 
جائحة كورونا، تم تقديم البرنامج هذا العام بطريقة افتراضية عبر بث 

لقاءات مباشرة على حساب المركز بمنصة إنستغرام، مع مجموعة 
مختارة من العاملين في ستة قطاعات مختلفة هي التعليم، واإلعالم، 

والطيران، واإلرشاد المهني، والعمل المصرفي، والطاقة والغاز.

وتحدث الضيوف خالل المقابالت عن مسيراتهم المهنية وتجاربهم 
خالل مرحلة الدراسة وصواًل إلى العمل، إلى جانب متطلبات العمل في 

مجال كل منهم، بما في ذلك الدرجات العلمية والقدرات والمهارات. 
كما تمكن الطالب من طرح األسئلة على الضيوف لالستفسار عن كل 

المعلومات التي من شأنها أن تمنحهم صورة أوضح للعمل في كل قطاع، 

وبالتالي التخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم األكاديمي والمهني.
ويسعى مركز قطر للتطوير المهني من خالل مثل هذه البرامج إلى 

رفع مستوى الوعي المهني لدى طالب المدارس، لمساعدتهم في 
إطالق قدراتهم وطاقاتهم، وتوظيفها في المكان المناسب، من أجل 
العمل على تأمين القوى العاملة الشابة التي تحتاجها دولة قطر في 

المستقبل لبناء اقتصاد متنوع وقوي. 

 بإمكانكم متابعة حلقات البرنامج كاملة 
من خالل زيارة حسابنا على اإلنستغرام.

تقديًرا للجهود الجبارة التي بذلها العاملون في القطاع الصحي 
والكفاءة العالية التي أظهروها خالل األشهر الماضية في مكافحة 

وباء فيروس كورونا، أطلق مركز قطر للتطوير المهني، بالتعاون 
مع مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية 

الصحية األولية، سلسلة من مقاطع الفيديو المصّورة لتسليط 
الضوء على الدور المهم الذي يقوم به هؤالء األفراد للحفاظ على 

الصحة العامة وحماية أفراد المجتمع من األمراض واألوبئة. 

ضمت السلسلة، التي تحمل عنوان "الجيش األبيض ... خط الدفاع 
األول ضد فيروس كورونا", لقاءات قصيرة مع أكثر من 15 من 

األطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، تحدثوا خاللها 

عن جوانب من المهام اليومية التي يقومون بها، كما قدموا نصائح 
للطالب الراغبين في سلوك المسارات المهنية نفسها، باإلضافة 

إلى إرشادات لكافة أفراد المجتمع للوقاية من الفيروس. وقد 
سجلت السلسلة نسبة مشاهدات مرتفعة تجاوزت المليون ونصف 

المليون مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل االجتماعي، كما 
القت اهتماًما كبيًرا من مختلف وسائل اإلعالم في الدولة. 

ويهدف المركز من خالل هذه المبادرة إلى تعريف الشباب على 
المهن والتخصصات الدقيقة المتاحة في مجال الرعاية الصحية، 

لحثهم على تقييم مدى مالءمتها لقدراتهم وتطّلعاتهم الشخصية، 
والتفكير فيها بجدية عند التخطيط لمساراتهم األكاديمية والمهنية. 

أخبارنا

يمكنكم مشاهدة جميع اللقاءات الخاصة بسلسلة 
"الجيش األبيض ... خط الدفاع األول ضد فيروس كورونا" على قناة مركز 

قطر للتطوير المهني في موقع يوتيوب عبر مسح رمز االستجابة السريع التالي:

إصدار دليل أولياء األمور 
لتوجيه األبناء مهنًيا 

أصدر مركز قطر للتطوير المهني دلياًل رقمًيا يستهدف تقديم المشورة 
ألولياء األمور حول أهمية دورهم في دعم أطفالهم نحو مستقبل 

مهني ناجح. يزخر الكتيب، الذي عمل على إعداده خبراء التوجيه المهني 
في المركز، بالمعلومات والنصائح التي من شأنها أن توضح ألولياء 

األمور الخطوات العملية الالزمة لمساعدة أبنائهم في التخطيط 
السليم لمساراتهم المهنية واتخاذ القرارات المهنية التي تناسب 

إمكاناتهم وطموحاتهم.  

لتحميل الكتيب، يرجى مسح رمز االستجابة السريع التالي:

@QCDCQATAR
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أخبارنا

 مركز قطر للتطوير المهني يستقطب 
مبادرة المقهى المهني خبراء التوجيه المهني الناطقين بالضاد

تجمع المختصين في اإلرشاد 
والتوجيه المهني في قطر

اعتماد النفاذ 
الرقمي لموقع 

مركز قطر للتطوير 
المهني

"االستديو المهني" يجيب عن 
كافة استفساراتكم المهنية

في خطوة تستهدف استقطاب خبراء اإلرشاد والتوجيه المهني الناطقين 
باللغة العربية، قام مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع رابطة التطوير 

المهني في آسيا والمحيط الهادئ من أجل تعريب "مسرد مصطلحات التطوير 
المهني" الذي أصدرته الرابطة في  عام 2014. وقد تكفل بجمع المسرد فريق 

عمل ينتمي إلى العديد من البلدان الناطقة باإلنجليزية، كما تم ترجمته إلى 
جميع اللغات التي يتحدث بها أعضاء الرابطة، بهدف تقريب التواصل فيما بين 

األعضاء، وتعزيز الفهم المشترك بينهم. 

من خالل هذه المبادرة، ُيسهم مركز قطر للتطوير المهني في النهوض باللغة 
العربية ونشر المعرفة المتخصصة لتمكين الخبراء في قطر  والعالم العربي من 

تقديم اإلرشاد والتوجيه للشباب خالل مسيراتهم المهنية الطموحة. 

 لالطالع على المسرد وتحميله، يرجى 
مسح رمز االستجابة السريع التالي:

 

أطلق مركز قطر للتطوير المهني مبادرة "المقهى المهني" عبر 
اإلنترنت، وهي عبارة عن سلسلة لقاءات للمختصين في اإلرشاد 

والتوجيه المهني، تناقش كيفية تقديم التوجيه المناسب لمساعدة 
الطالب على االستفادة بشكل فعال من وقتهم في المنزل، 

بالشكل الذي يعزز من تطورهم المهني. تتيح المبادرة الفرصة لجميع 
المشاركين لتبادل أفكارهم وخبراتهم حول الطرق األنسب لتقديم 

خدمات التوجيه المهني في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.  

بإمكانكم مشاهدة جميع جلسات المبادرة 
عبر قناتنا على موقع يوتيوب من خالل 

مسح رمز االستجابة السريع التالي:

 

حصل الموقع اإللكتروني لمركز قطر للتطوير المهني 
على اعتماد النفاذ الرقمي من مركز مدى، ما يجعله 

صالًحا لالستخدام من قبل كافة أعضاء المجتمع، بمن 
فيهم األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن. 

وكان مركز قطر للتطوير المهني قد عمل على مدار 
األشهر الماضية من أجل استيفاء جميع المعايير 

 WCAG( العالمية للنفاذ الرقمي إلى محتوى الويب
2.1(، بهدف تعزيز الشمولية الرقمية، وتمكين ذوي 

االحتياجات الخاصة ودعم استقالليتهم.

في إطار حرص مركز قطر للتطوير المهني على توفير خدمات رقمية 
فاعلة تتماشى مع رحلة التحول الرقمي في مرحلة كوفيد-19 

وما بعدها، تم إطالق مبادرة "االستديو المهني" التي يقوم من 
خاللها خبراء المركز المتخصصين في التوجيه المهني باإلجابة على 

كافة االستفسارات المتعلقة بالتطوير المهني. وتهدف المبادرة 
لمساعدة الطالب وأولياء األمور والموظفين والباحثين عن عمل في 

تخطيط وبناء مسيرة مهنية ناجحة. يتم استقبال األسئلة عبر البريد 
اإللكتروني: qcdc@qf.org.qa أو من خالل رسائل وتعليقات الزوار 

على صفحات المركز في مواقع التواصل االجتماعي التي يتم أيًضا 
نشر إجابات الخبراء من خاللها عبر مقاطع فيديو مسجلة. 

شاهد جميع حلقات "االستديو المهني" على قناة مركز قطر للتطوير 
المهني على موقع يوتيوب من خالل مسح رمز االستجابة السريع 

التالي:
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إطالق منصة "كوادر"

أعلنت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في قطر 
عن إطالق المنصة الوطنية للتوظيف "كوادر"، وهي منصة رقمية يتم 
من خاللها عرض الفرص الوظيفية المتوفرة في القطاعين الحكومي 

والخاص، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين القطريين وأبناء القطريات 
للحصول على وظائف. 

 تضم المنصة فرًصا وظيفية تناسب جميع التخصصات والمؤهالت 
والخبرات، حيث سيتمكن من خاللها الباحثون عن العمل من التقدم 

مباشرة للفرص الوظيفية المعلن عنها، ثم ستقوم الجهات التي لديها 
فرص العمل بتدقيق طلبات المرشحين للوظائف واختيار الباحثين عن 

عمل ممن تتوفر فيهم متطلبات شغل الوظيفة المتاحة لديهم بعد إجراء 
مقابالت معهم.

ولن تتدخل الوزارة في عملية اختيار الوظيفة المناسبة والجهة المطلوب 
التعيين فيها، وستركز جهودها في المقابل على التنسيق مع مختلف 

الجهات لتوفير وطرح الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، ومتابعة 

عمليات التسجيل وإنشاء السيرة الذاتية، باإلضافة إلى توجيه وإرشاد 
الباحثين عن عمل، والمتابعة والتنسيق مع جهات التوظيف بشأن 

المقابالت والتعيين.

تأتي تلك الجهود تزامًنا مع موافقة مجلس الوزراء القطري، خالل شهر 
يوليو الماضي، على القرار الوزاري القاضي برفع نسبة القطريين إلى %60 
من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وفي 

الجهات األخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

 بإمكان الباحثين عن عمل التعرف على خطوات 
التسجيل في المنصة عبر مسح رمز االستجابة السريع التالي:

 جامعة أولستر البريطانية 
تفتتح أبوابها في قطر

أصبحت جامعة أولستر البريطانية أحدث الجامعات المنضمة إلى 
منظومة التعليم العالي في دولة قطر بعد افتتاحها فرًعا في 

الدوحة بالشراكة مع "سيتي يونيفرستي كوليدج".

وتوفر الجامعة خالل العام األكاديمي 2020-2021 فرصة دراسة 
برنامج البكالوريوس في دراسات األعمال، الذي ُيِعد المشاركين 

فيه لمسيرة مهنية في مجال إدارة األعمال. وتتيح الجامعة 
االلتحاق بهذا البرنامج عبر فصول صباحية أو مسائية تسهياًل 

للراغبين في التعلم إلى جانب ممارسة وظائفهم، مع العلم أن 
كلية األعمال في جامعة أولستر، المسؤولة عن هذا البرنامج، 

تعد واحدة من أبرز كليات إدارة األعمال في بريطانيا.

أما البرنامج اآلخر الذي توفره الجامعة حالًيا في قطر فهو 
البرنامج التأسيسي الدولي )درجة الدبلوم(، الذي يمتد لفصلين 

دراسيين، ويتم من خالله تأهيل الطالب لاللتحاق بالجامعات 
في مجاالت إدارة األعمال والفنون والعلوم اإلنسانية 

واالجتماعية. 

واختارت الجامعة مقًرا مؤقًتا في منطقة أبو هامور، لحين 
االنتهاء من بناء مقرها الرسمي في مدينة لوسيل. 

ف أكثر على البرامج التي تقدمها الجامعة   تعرَّ
عبر مسح رمز االستجابة السريع التالي:

 

جامعة لوسيل تستقبل دفعتها األولى
استقبلت جامعة لوسيل في شهر سبتمبر الماضي دفعتها األولى التي 
تضم أكثر من 800 طالب وطالبة، جرى اختيارهم من بين ما يقارب ثالثة 

آالف متقدم للدراسة في الكليات الثالث التي تضمها الجامعة، وهي كلية 
العلوم اإلدارية والمالية واالقتصادية، وكلية القانون، وكلية التربية واآلداب.

ومن بين البرامج التي طرحتها الجامعة في عامها األكاديمي األول، 
بكالوريوس القانون، وبكالوريوس الدراسات الفرنسية، وبكالوريوس 

تدريس اللغة اإلنجليزية، وبكالوريوس التسويق وتقنيات التوزيع، مع العلم 
أن هناك خطًطا لطرح المزيد من البرامج في المستقبل. 

ويقع مبنى الجامعة، الذي يضم 52 قاعة تدريس متوسطة وكبيرة، في 
مدينة لوسيل على مساحة تبلغ 11 ألف متر مربع، لكن الدراسة انطلقت 

بنظام التعليم عن ُبعد بشكل مؤقت نظًرا لظروف جائحة كورونا.   

ُيذكر أن الجامعة عقدت شراكات استراتيجية مع عدد 
من الجامعات اإلقليمية والدولية، من ضمنها جامعة 

الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية، 
والجامعة األردنية في المملكة األردنية الهاشمية، وجامعة السوربون 

في فرنسا، وجامعة ساسيكس في بريطانيا.

 للمزيد من المعلومات عن الجامعة، 
يرجى مسح رمز االستجابة السريع التالي:
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التعليم في قطر ... 
تحديات وحلول

لقاء خاص مع سعادة الدكتور/ إبراهيم بن صالح النعيمي
وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي 

منذ بداية أزمة كوفيد-19، بذلت وزارة التعليم والتعليم 
العالي في دولة قطر جهوًدا جبارة لمساعدة قطاع التعليم 

على تجاوز التحديات التي واجهته. فرغم التعليق المفاجئ 
للدراسة الصفية، تمت عملية التعليم عن بعد بطريقة سلسة، 

ولم يواجه المعلمون والقائمون على العملية التعليمية في 
المدارس الحكومية أي مشكالت في التأقلم مع الوضع 

الجديد، نظًرا لتلقيهم تدريًبا مسبًقا حول التعليم عن ُبعد، في 
ظل حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا في التعليم خالل 

السنوات الماضية.

واعتمدت الوزارة نظام "مايكروسوفت تيمز" كمنّصة رئيسية 
للتعلم عن بعد، وعملت على التأكد من جاهزية المدارس 

وإلمام المعلمين بكافة مزايا المنصة وحصول الطالب 
وأولياء األمور على حسابات الستخدامها. كما قامت الوزارة 
بتوزيع أجهزة لوحية وأجهزة ذات نطاق عريض منزلي لتوفير 

اإلنترنت على الطالب الذين ال تتوافر لديهم تلك اإلمكانيات. 
ولم تتوقف جهود الوزارة عند ذلك، حيث تم بث الدروس 

اإللكترونية على 19 قناة للتعلم عن بعد عبر موقع يوتيوب، 
باإلضافة إلى قناتين تعليميتين عبر البث التلفزيوني. ورافق 
تلك الجهود إعداد سياسة لتقييم الطالب في التعّلم عن 

ُبعد، وكذلك إعداد خطط فصلية معدلة لجميع المواد 
وجميع المستويات  بناء على تحليل المحتوى السابق 

لتتناســـب مع آليات التعلم عن بعد والفترة الزمنية المقررة 
لتطبيقه، بما يضمن عدم وجود فجوة لدى الطالب عند 

انتقالهم للمرحلة الدراسية التالية.

وفي سياق متصل، حرص قطاع شؤون المدارس الخاصة 
في الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس 

الخاصة وتقديم الدعم لها من أجل ضمان تجاوزهم أي 
تحديات يواجهونها. كما تابعت الوزارة عمل مؤسسات 

التعليم العالي التي قدمت برامجها عن طريق المنّصات 
المعتمدة عبر االنترنت، وقامت بوضع السياسات الالزمة 

لتقديم الوحدات الدراسّية ذات الطبيعة التطبيقية 
بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، وكذلك ترتيبات قبول 

الطالب للعام الدراسي الجديد. 
في لقاء خاص مع "دليلك المهني" تحدث سعادة أ.د 

إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم 
العالي، عن تجربة الوزارة في التعامل مع التحديات التي 

فرضتها أزمة كوفيد-19، وتجربة التعليم عن بعد، إلى 
جانب الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

كيف نجح قطاع التعليم بدولة قطر في 
أن يتأقلم سريًعا مع اآلثار المترتبة 

على أزمة كوفيد-19؟
األمر يعود ألسباب عديدة، أهمها 

أن وزارة التعليم والتعليم العالي 
قطعت شوًطا كبيًرا في تأسيس 
التعليم اإللكتروني طيلة األعوام 

السابقة، تنفيًذا لقرارات القيادة 
الرشيدة التي أكدت دوًما على 
أهمية التعليم اإللكتروني الذي 

يتوافق مع الّنمو المعرفي الهائل 
في عالمنا المعاصر، وتحقيًقا 

لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد 
سارت عملية التعّلم عن بعد 

في المدارس بصورة طيبة وفق 

الخطط المرسومة، وكان هناك تجاوب كبير من الطالب 
وأولياء األمور، حيث لمسنا ذلك من خالل مؤّشرات الّتغذية 

الّراجعة المتمّثلة في أداء الواجبات والتقييمات اليومية 
واألسبوعية، وعدد الدروس المصورة، وعدد المشاهدات، 

وغيرها من المؤشرات.  

ما أهم ما يمكننا تعلمه من أزمة كوفيد-19؟ 
ال شك أن أهم ما تعلمناه من تلك األزمة هو تأكيدنا 

الدائم على أهمية التعليم اإللكتروني، والذي ُيعد من 
أهم األولويات في قطاع التعليم بجميع مستوياته، بدًءا 

من إعداد المعلمين الكفؤين المؤهلين إلدارة التعلم 
اإللكتروني والمناهج المتوائمة مع ذلك الغرض، وانتهاًء 

بإعداد جيل متمكن قادر على مواكبة التقدم المذهل الذي 
يشهده عالمنا المعاصر، وال يكون ذلك إال بالدمج الحقيقي 

والمستمر للتكنولوجيا في التعليم من خالل المناهج 
واألنظمة المتخصصة في ذلك.

11
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هل تعمل الوزارة على تدريب المعلمين للتعامل 
مع التكنولوجيا بشكل يضمن تحقيق أفضل النتائج 

لعملية التعلم عن بعد؟
تحرص وزارة التعليم والتعليم العالي بصورة مستمرة 

على رفع كفاءة المعلمين في التعامل مع التكنولوجيا 
ومواكبة المستجدات التربوية في ذلك المجال، من خالل 
تقديم التدريب المستمر على أحدث النظم ومتابعة جودة 

التنفيذ طيلة العام الدراسي، من خالل الزيارات الصفية 
وتقييم التعليم اإللكتروني. ومع بداية جائحة كورونا، 

قام منسقو المشاريع في المدارس الحكومية بتدريب 
جميع المعلمين على نظام إدارة التعلم LMS وتطبيق 

مايكروسوفت تيمز، وذلك قبل إطالق تطبيق نظام 
التعلم عن بعد، لضمان إلمام جميع المعلمين بالمهارات 
المطلوبة للتعامل مع األنظمة الخاصة بالتعلم عن بعد.

هل تعمل الوزارة على تطوير المناهج الدراسية 
بشكل دائم؟ 

لقد تبنت وزارة التعليم والتعليم العالي مبادرة تطوير 
المناهج التعليمية في السنوات القليلة الماضية، حيث 

تم التركيز على الكفايات التي يحتاج إليها الطالب 
)Competency-Based Curriculum(، والحرص على 

توفير اتجاه تربوي واضح ومتسق مع رؤية قطر الوطنية 
من خالل تطبيق مجموعة من القيم والمبادئ والغايات. 

حرصنا أيًضا على تناغم تلك المناهج مع حاجات سوق 
العمل ومتطلبات التعليم العالي، إلى جانب الدمج الفاعل 

للتكنولوجيا في تطبيق المنهج والعمل على إعداد 
المناهج اإللكترونية إلى جانب المناهج المطبوعة.
كما جرى تحديث مخطط التعليم ليشمل جميع 

المسارات التي تالئم قدرات الطالب وميولهم، ورافق 
ذلك تطوير نظام المسارات التعليمية لتواكب متطلبات 

العصر، من حيث مراعاة أن تلبي المناهج التعليمية 
توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة، واستحداث مسار 

ثالث إلى جانب المسارين العلمي واألدبي، وهو المسار 
التكنولوجي، الذي يهدف إلى ربط التكنولوجيا بالعلوم 

وتسخيرها، مما يهيئ للطالب فرص تعلم متميزة 
خالل المرحلة الثانوية وبعدها لاللتحاق بتخصصات 

مهنية مستقبلية تحتاجها دولة قطر في مجال العلوم 
والتكنولوجيا.

ما المطلوب من المعلمين والطالب واآلباء لضمان 
تحقيق التعلم عن بعد نفس النتائج التي يحققها 

التعليم التقليدي؟
لن يتحقق نجاح ألي خطة نقوم بها إال إذا رافقتها 

استجابة جيدة من قبل أفراد المجتمع، لذا فقد حرصنا 
في الوزارة على دعم خططنا بحمالت إعالمية تثقيفية 

لتوضيح أهمية دور كل فرد من أفراد المجتمع في 
التصدي للجائحة ومعالجة آثارها السلبية على العملية 

التعليمية، ويتمثل ذلك في التزام الطالب بجدول 
الدروس وأداء الواجبات والتواصل المستمر مع المعلمين، 

وعلى أولياء األمور متابعة أبنائهم والتأكد من أدائهم 
للواجبات بشكل مستمر، وهذا األمر يتعدى مسؤولية 

الفرد عن نفسه ليطال انتماءه الحقيقي لوطنه وإدراكه 
ألهمية دوره في ذلك.

 ما أهمية برنامج "طموح" بالنسبة للميدان التربوي؟ 
وكيف يمكن جذب المزيد من الطالب لالنضمام 

إليه؟
 تولي وزارة التعليم والتعليم العالي اهتماًما كبيًرا لبرنامج 

"طموح" الذي يسعى إلى استقطاب أعداد كبيرة من 
خريجي الثانوية العامة من القطريين وأبناء القطريات 

ومواليد قطر لاللتحاق بأحد تخصصات كلية التربية، كما 
تسعى الوزارة إلى زيادة عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج، 
وذلك لسد احتياجات سوق العمل في المجاالت التربوية، 
وتوطين الكوادر التعليمية في مدارس الدولة، األمر الذي 
سوف ينعكس باإليجاب على العملية التعليمية بأكملها. 

كذلك تعمل الوزارة مع كلية التربية في جامعة قطر على 
زيادة التخصصات األكاديمية، مثل إضافة تخصصي التربية 

الرياضية والتربية الفنية، وزيادة عدد الكوادر القطرية 
في مجال التدريس. وقد تم توفير العديد من االمتيازات 

للطالب الملتحقين بالبرنامج، حيث يحصلون على مكافآت 
شهرية لتشجيعهم على مواصلة دراستهم في هذا 

المجال، عالوة على ضمان الوزارة حصولهم على فرص 
عمل في إحدى المدارس الحكومية حسب تخصصهم فور 

تخرجهم من كلية التربية وإتمامهم للتدريب المطلوب.

على مستوى الجامعات، هل كانت عملية التعليم 
عن بعد أسهل نسبًيا مقارنة مع المدارس؟ وهل 

يناسب التعليم عن بعد كل التخصصات؟ 
ال شك أن التعليم عن بعد بالنسبة للجامعات أسهل 

نسبًيا العتبارات تتعلق بالمرحلة العمرية، حيث إن 
الطالب الجامعيين قادرون على إدارة تعليمهم 

بأنفسهم بشكل أكبر من طالب المدارس، وخصوًصا 
طالب المرحلة االبتدائية الذين يحتاجون للمساعدة 

من أولياء األمور. وال شك أن جائحة كورونا قد ألهمت 
جميع المؤسسات التعليمية في جميع دول العالم 

إمكانية إدارة التعلم عن بعد وتوسيع نطاق ذلك 
مستقباًل. وكما نعلم فإن خطط الجامعات في ذلك 

تعتمد على طبيعة التخصصات، وكذا على طبيعة 
المساقات الجامعية، إذ ال يمكن تعميم التعلم عن 

ُبعد على التخصصات التي تتطلب تواجد الطالب 
في الحرم الجامعي لتلقي التعليم والتدريب الالزمين 

لتحقيق أهداف التعلم.

كيف قدمت الوزارة الدعم للطالب المبتعثين 
للخارج خالل األزمة؟

قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بإخطار جميع 
الطالب المبعوثين في الخارج بإمكانية العودة إلى 

قطر ومواصلة الدراسة عن بعد في جامعاتهم، 
وذلك فور تعليق الدراسة النظامية في الجامعات 

المبتعثين إليها وتحّول معظم الجامعات حول العالم 
إلى نمط التعّلم عن بعد. كما تم توجيه السفارات 

والملحقيات الثقافية بتذليل إجراءات السفر، وقد عاد 
معظم هؤالء الطالب إلى قطر. وفي حال قررت تلك 
الجامعات استمرار التعلم عن ُبعد للعام المقبل، فإن 
الوزارة ستقدم للطالب المبعوثين جميع التسهيالت 

الممكنة، مع استمرار صرف المستحقات المالية 
بشكلها المعتاد.

مع االعتماد على التعليم عن بعد في بعض 
الجامعات هل من الممكن اآلن أن تتغير النظرة 

للشهادات الجامعية التي يتم الحصول عليها عبر 
التعليم عن بعد، خاصة فيما يتعلق باعتمادها؟ 

تخضع سياسة اعتماد الشهادات الجامعية للعديد من 
المعايير الدقيقة التي تتوافق مع المعايير الدولية في 
اعتماد الشهادات الجامعية. وكأي سياسة، ال بد من 

إجراء التحديث عليها في ضوء المستجدات المعاصرة، 
لكن ال نستطيع المجازفة في ذلك إال بعد التحقق 

من جودة المخرجات مستقباًل. 
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التأقلم مع الواقع الجديد
نقاش حول مستقبل التعليم

ُيَعد قطاع التعليم واحًدا من أكثر القطاعات تأثًرا بأزمة كوفيد-١9، 
حيث تسببت اإلجراءات االحترازية الصارمة التي طبقتها معظم دول 

العالم في تعليق الدراسة الصفية بالمدارس والجامعات. وبحسب 
البيانات التي أصدرتها األمم المتحدة، فإن األزمة أثرت بشكل أو بآخر 
في العملية التعليمية لما يقارب من 94 في المائة من الطالب حول 

العالم، أي حوالي ١.6 مليار طالب في ١9٠ دولة! 

على مستوى دولة قطر، أسهمت االستجابة السريعة في تقليل اآلثار 
السلبية لألزمة، ونجحت المؤسسات التعليمية في استكمال الدراسة 

خالل العام األكاديمي المنصرم عبر تطبيق نظام التعليم عن بعد، قبل 
أن يجري اعتماد النظام المدمج الذي يجمع بين التعليم الصفي والتعليم 
اإللكتروني للعام األكاديمي 2٠2٠-2٠2١. لكن ما الذي يمكن أن نتوقعه 

في الفترة المقبلة؟ ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه األزمة؟ كيف 
يمكننا االستفادة منها لتخطيط وبناء مستقبل أفضل؟ كيف يمكن 
أن نستعد بشكل أفضل ألي أزمات مماثلة في المستقبل؟ ما هو 

المطلوب من الطالب وأولياء األمور والمعلمين خالل المرحلة المقبلة؟

اإلجابة عن مثل هذه التساؤالت تحتاج إلى دراسات متأنية، فمعركتنا 
مع الوباء لم تنته بعد وما زال من الصعب تحديد تأثيره في قطاع 

التعليم على المدى البعيد، غير أننا اجتهدنا في هذا العدد من أجل 
محاولة توضيح الصورة من خالل إجراء مقابالت مع مجموعة من أبرز 
خبراء التعليم في مؤسسة قطر لإلجابة على بعض هذه التساؤالت 
والتعرف على رؤيتهم لمستقبل التعليم. تعرفوا على التفاصيل من 

خالل الصفحات التالية.

سؤال وجواب
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 البروفيسور
فرانسيسكو مارموليجو

مستشار التعليم في مكتب رئيس مجلس اإلدارة
مؤسسة قطر

ما الدروس التي يمكن أن يتعلمها قطاع التعليم من أزمة 
كوفيد-19؟

أعتقد أن أول درس تعلمناه هو أن بيئة التعليم كانت أكثر هشاشًة مما 
نعتقد، وبالتالي لم تكن مستعدة لهذه األزمة. تعلمنا أيًضا أن االنتقال إلى 

التعليم عن ُبعد هو حل قصير المدى وليس الدواء الشافي. ولكن األهم 
من كل ذلك، هو أن األزمة أوضحت أننا بحاجة إلى تحدي افتراضاتنا حول 

ما هو مفيد وما هو مضر للتعليم. إنها فرصة إلحداث تغييرات في أنظمتنا 
التعليمية، وإعادة التفكير في التعليم وإعادة تشكيله، ومساعدة أنظمة 

التعليم في التغلب على التحديات التي واجهتها على مدى عقود. نحن 
بحاجة إلى االستفادة من األزمة في بناء مستقبل أفضل للتعليم، وإلعداد 

طالب اليوم ليكونوا أكثر احترافية ويكونوا أشخاًصا مسؤولين مجتمعًيا، 
لديهم شعور بالتضامن وأكثر التزاًما نحو مجتمعاتهم.

كيف يمكننا إعداد الطالب بشكل أفضل ليكونوا أشخاًصا أنضج 
من ناحية المسؤولية المجتمعية؟

في الواقع، إن الحاجة إلى المزيد من المواطنين المسؤولين مجتمعًيا ال 
تنطبق فقط على خريجي المستقبل، بل أيًضا على المعلمين. تحقيق ذلك 

يحتاج إلى جهد جماعي يبدأ من األسرة، ويشمل جميع الجهات الفاعلة ذات 
الصلة، مثل الحكومة والشركات والمدارس والمجتمع المدني، وبالطبع 

المعلمين والطالب. وكما أشار الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، فإن 
الوباء الحالي أظهر إحساًسا قوًيا بالتضامن في المجتمع، ولكنه أظهر أيًضا 

في الوقت نفسه نقًصا في القدرة على التعاطف. بشكل مختصر، إعداد 
أجيال جديدة من خريجي المستقبل المسؤولين مجتمعًيا يتطلب معلمين 

مسؤولين مجتمعًيا.

هل تعتقد أن الدول التي ستفشل في االستفادة من األزمة 
الحالية في إحداث تغييرات حقيقة بأنظمتها التعليمية قد 

تخاطر بالتأخر في تحقيق النتائج المأمولة من هذه األنظمة على 
المدى الطويل؟ 

بكل تأكيد! من المفارقات أن أزمة الوباء الحالية منحتنا فرصة فريدة من 
نوعها إلحداث تغييرات حقيقة في األنظمة التعليمية. تغييرات يمكن إدارتها 

والسيطرة عليها بكفاءة. نظًرا ألن الوباء ذو نطاق عالمي، علينا أن نعلم 
أنه ال يوجد نظام تعليمي في العالم محصن ضد آثاره. لقد تم الكشف عن 

العديد من أوجه القصور في التعليم خالل األزمة، ومعظم هذه األوجه 
تتعلق بعدم المساواة في الوصول إلى التعليم، وضعف كفاءة البرامج 

األكاديمية، وقلة جودة التجربة التعليمية ومحدودية مالءمتها. هناك فرص 

لتحسين كل ذلك. إذا كنا نريد االستجابة بفاعلية أكبر الحتياجات االقتصاد 
والمجتمع في "الوضع الطبيعي الجديد"، ليس هناك شك في أن اتباع نفس 

االجراءات واالستجابات االعتيادية لن يكون الحل المناسب.

ما هو التحدي األبرز الذي يواجه التعليم العالي وكيف يمكن أن 
نتغلب عليه؟

يميل التعليم العالي إلى العمل داخل برجه الخاص، ولقد أظهرت األزمة هذا 
النهج. ما لم نعتبر التعليم العالي جزًءا من النظام التعليمي بأكمله، وننظر 
إليه في سياق النظم البيئية المجتمعية األكبر، فإن قدرته على االستجابة 

للتحديات الجديدة ستكون هامشية. إن االرتباط المحدود للغاية بين التعليم 
العالي والمستويات السابقة في نظام التعليم يحد من قدرته على تزويد 

خريجي المستقبل بمهارات مهمة، مثل التفكير النقدي وبناء الفريق والنزاهة 
والتعاطف، وغيرها من المهارات األساسية المطلوبة للنجاح المهني. من 

الصعب تعلم هذا النوع من المهارات في دورة تعليمية، كما أن سنوات 
الدراسة الجامعية قد ال تكون كافية لتعلمها، واألبحاث أظهرت أن أفضل 
سن لبناء هذه المهارات هو ما بين 6 و١2 عاًما. بناًء على ذلك، نحن بحاجة 

إلى تضمين هذه المهارات في المستويات التعليمية المبكرة. هذا ما يجعل 
من نظام التعليم في مؤسسة قطر نظاًما بيئًيا تعليمًيا فريًدا ليس له 

مثيل في العالم، ألنه يسمح بتحقيق مستوى أعلى من الترابط بين مراحل 
التعليم بدًءا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى مرحلة الدكتوراه. لقد نجحت 

مؤسسة قطر في تولي دور ريادي فيما يتعلق بذلك من خالل مشاركتها 
في مبادرة "االبتكار التعليمي العالمي" في جامعة هارفارد، التي تسعى من 

خاللها لجمع خبراء التعليم العالي في العالم من أجل التعرف على الجهود 
المبذولة حالًيا لدعم استمرارية التعليم من مستويات التعليم السابقة، حيث 
يتم حالًيا دراسة ١5 حالة على مستوى العالم، من بينها البيئة التعليمية في 
مؤسسة قطر. سيتم نشر نتائج هذه الدراسة قريًبا على المستوى الدولي. 

ما هي نصيحتك لطالب الجامعات والخريجين الجدد الذين قد 
يشعرون بعدم اليقين بشأن مستقبلهم بسبب األزمة الحالية؟

أقول لهم: أنتم جزء من جيل فريد واجه تحدًيا لم يواجهه أحد قبلكم في 
التاريخ المعاصر. قد تكون الظروف الحالية عصيبة، ولكن يجب أن تعلموا أن 
مفهوم الوظيفة يتغير. لتكونوا ناجحين عليكم تطوير قدراتكم على العمل 

مع اآلخرين داخل بيئة متعددة الثقافات دائمة التغير. يجب أن تكونوا مرنين 
ألنكم قد ال تحتاجون فقط إلى تغيير الوظائف، بل تغيير المسار المهني 

بالكامل. واألهم من كل ذلك، عليكم أن تكونوا دوًما مستعدين لمواصلة 
التعلم واكتساب مهارات جديدة على مدار حياتكم.

السيد ستيوارت ليمينج
المدير التنفيذي 

مدارس مؤسسة قطر

هل نحتاج لألخذ في االعتبار احتياجات كل طالب على حدة 
عند تصميم مناهج التعليم اإللكتروني؟ 

كما هو الحال بشأن كل ما يخص التعليم، من المهم أن تكون 
منفتًحا على القيام بكل ما هو ضروري إلزالة كل ما قد يعوق 

التعلم. ويعني هذا أن تكون منفتًحا على مواجهة الحقائق 
غير المريحة، كما يعني أن عليك أن تكون مبتكًرا. في بعض 
األحيان، من الضروري كسر النهج التقليدي بداًل من محاولة 

تكراره. وهذا هو جوهر التعليم القابل للتغير، أحد محاور 
مؤسسة قطر، حيث تؤدي التطورات الثقافية المضادة إلى 
كسر النماذج التقليدية وتكوين نماذج جديدة. علينا أن نعلم 

أن مقياس النجاح يجب أن يبقى دائًما مدى تطور الطالب 
واإلنجاز الذي يحققه.

بناًء على ما أنجزته مدارس مؤسسة قطر في مجال دمج 
التكنولوجيا ضمن المناهج الدراسية، ما هي نصيحتك 

لمديري المدارس في قطر بشأن ذلك؟
إذا كانت التكنولوجيا تعمل بشكل جيد، فلن نشعر بها في 

األساس. لذلك قبل أن يتمكن المعلمون والطالب من 
االستفادة من الفرص المتاحة، يجب ضمان البنية التحتية 

الداعمة. غالًبا ما تكمن التحديات في العناصر الخارجية بداًل 
من العوامل الداخلية، خاصًة عند اتباع نهج التعلم "في أي 
وقت وفي أي مكان" يجب أن تتوفر الوسائل التكنولوجية 

للطالب الذين لديهم نطاق ترددي محدود وقيود على 
االتصال الصوتي عبر اإلنترنت، عالوة على الطالب الذين 

يدرسون ضمن نطاق الشبكة الخاصة بمدرستهم. من 
الضروري معرفة حدود إمكانياتك والتخطيط وفًقا لذلك. 
كما يجب علينا االستفادة أيًضا من الشبكات الحالية التي 

تربط طالبنا، مثل شبكات الجيل الرابع والخامس عبر الهواتف 
الذكية واألجهزة األخرى.

هل يجب أن نخطط إلشراك أولياء األمور بشكل أكبر 
عند تصميم المناهج الدراسية التي سيتم تعليمها عبر 

اإلنترنت؟
األفضل أن نسهل استقاللية الطالب في التعلم. في كل 

األحوال، يتعلم أطفالنا الكثير من خالل اإلنترنت واألجهزة 
الشخصية، على الرغم من أن ذلك عادًة ما يكون فوضوًيا. 

التحدي هو أن نوجه هذا التعطش الفطري للمعلومات 
لزيادة إنتاجيتهم. التعليم عبر اإلنترنت الذي يعتمد على قيام 
اآلباء بدور يتخطى تشجيع أبنائهم هو أمر غير مستدام وغير 

مرغوب فيه. إن التصميم المبتكر للمناهج يجب أن يعيد تصور 
رؤيتنا لدور المعلمين، فبداًل من اعتبارهم مجرد مصادر ذات 
خبرة للمعرفة والحكمة، علينا أن ننظر إليهم أكثر كأشخاص 

يسهلون عملية التعلم. 

ما هي نصيحتك للطالب الذين قد يشعرون بالضغط 
بسبب عدم اليقين المحيط بمستقبلهم؟

أعلم أن الشباب يعيش أوقاًتا صعبة، خاصة أولئك الذين عانت 
عائالتهم من المرض أو الذين خسروا أحباءهم، إنه أمر مؤلم. 

عليهم أن يعلموا أننا نخوض مرحلة تغيير سريعة سنخرج منها 
إلى عصر جديد ننظر فيه لكل األمور بطريقة مختلفة. هناك 

عالم جديد في انتظارهم وأمامهم فرص ال مثيل لها من 
أجل تقديم أنفسهم بشكل مختلف. الجيل الموجود حالًيا في 
المدرسة هو الجيل الذي سيبني ذلك المستقبل الجديد. أود 
أن أقول لشبابنا، انتبهوا جيًدا للتحديات وال تفكروا كثيًرا في 
الماضي ألنه ليس بإمكانكم تغييره. ركزوا على ما هو مقبل، 

وتذكروا أننا نقوم بإعدادكم لمستقبل يفوق ما يمكنكم 
تخيله.

ما أهم الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19؟
إن شعار الحركة الكشفية العالمية هو "كن مستعًدا". هناك 

أمور من الصعب تصورها، وال يمكن أن يتم اتخاذ قرارات قبل 
أن نشعر بآثار األزمة على المستوى المحلي. يمكننا اعتبار 

الدرس األكثر أهمية هو أننا أدركنا أن العالم مكان صغير للغاية 
ومتصل بشكل كبير، وبالتالي يجب أن تكون القضايا العالمية 

مصدر قلق للجميع، فالفشل في التصرف له عواقب وخيمة. 
خالل األزمة الحالية، إلى جانب الخسارة المؤسفة في األرواح، 
كنا قريبين من إحداث انهيار في االقتصاد العالمي؛ فما بالك 

إذا تسببنا يوًما في انهيار النظام المناخي لألرض؟

سؤال وجواب
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الدكتور عمر األجنف 
المدير التنفيذي

معهد قطر لبحوث الطب الحيوي
جامعة حمد بن خليفة

ما دور البحوث الطبية الحيوية في مواجهة وباء مثل 
كوفيد-19؟

تلعب بحوث الطب الحيوي دوًرا مهًما في دعم أنظمة الرعاية 
الصحية، حيث تركز على دراسة األمراض البيولوجية لتحسين الوقاية 
والتشخيص والعالج من األمراض، وهو ما يؤدي إلى تحسين صحة 

السكان ودعم االقتصاد. عندما تواجه أنظمة الرعاية الصحية تحديات 
مماثلة لوباء كوفيد-١9، يكون الباحثون الطبيون والعلماء دائًما في 
الخطوط األمامية من أجل العمل على إيجاد حلول ودراسة المرض 

بهدف إعداد النظام بشكل أفضل لمواجهة حاالت الطوارئ المماثلة 
في المستقبل.

وما الدعم الذي قدمه معهد قطر لبحوث الطب الحيوي لنظام 
الرعاية الصحية في قطر خالل األزمة الحالية؟ 

أحد األهداف الرئيسية لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي هو 
توفير حلول لتحديات الرعاية الصحية التي تواجه دولة قطر 

والمنطقة. منذ اليوم األول للوباء، سخر معهد قطر لبحوث 
الطب الحيوي كل إمكانياته من أجل دعم قطاع الرعاية الصحية. 
كانت الخطوة األولى هي توفير المعدات والتقنيات المتقدمة 

التي تضمنت الروبوتات لدعم المختبرات في مؤسسة حمد 
الطبية. كما حرص المعهد على توفير متطوعين ذوي كفاءات 
عالية للعمل مع المؤسسة، ووضع قدرات فريق البحث التابع 

له تحت تصرف المؤسسة، لتقديم المساعدة الفنية داخل 
المختبرات عند الحاجة لذلك. باإلضافة إلى ذلك، قمنا بتطوير 

اختبار خاص بنا للكشف عن كوفيد-١9 لدعم النظام الصحي 
في حالة حدوث نقص في أطقم االختبار. كما أطلق المعهد 

برنامًجا لألبحاث متعدد التخصصات يركز على األمراض المعدية 
بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. وفي الوقت نفسه، تواجد 

خبراء المعهد في عدد كبير من اللجان الوطنية لتقديم المشورة 
بشأن اإلجراءات المثالية لمكافحة الوباء. قمنا أيًضا بنشر تقارير 

منتظمة عبر موقعنا على اإلنترنت إلطالع الجمهور على أحدث 
األخبار المتعلقة بالوباء باالعتماد على مصادر موثوقة وعبر لغة 

غير معقدة.

يدير معهد قطر لبحوث الطب الحيوي حالًيا ثالثة مراكز بحثية تركز على 
االضطرابات العصبية والسكري والسرطان. هل شكل تركيزكم على 

األمراض المعدية خالل الفترة الماضية تحدًيا كبيًرا؟
يتمتع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بالخبرة الالزمة للمساعدة في 

التعامل مع حاالت طوارئ الرعاية الصحية المختلفة، ولذلك لم نواجه 
أي مشكلة واستجبنا بسرعة لألزمة من خالل إطالق برنامج خاص يركز 
على األمراض المعدية. أطلقنا أيًضا بعد ذلك برنامًجا بحثًيا قوًيا مدته 

ثالث سنوات يتعلق باألمراض المعدية، القى إشادة كبيرة من المراجعين 
الدوليين. نحن أيًضا بصدد تعيين خبراء في األمراض المعدية لالنضمام إلى 

البرنامج. سيعمل مثل هذا البرنامج على إعداد البالد للتعامل بشكل أفضل 
مع أي أزمات مماثلة في المستقبل.

كيف ترى مستقبل مجال البحوث الطبية الحيوية في قطر؟
لقد أولت القيادة الرشيدة في دولة قطر اهتماًما خاًصا للعلوم والبحوث 
الطبية على مدار العقد الماضي انطالًقا من إيمانها بأن بناء اقتصاد قوي 

ال يتحقق بدون شعب ينعم بصحة جيدة. يتوفر نظام تعليم على أعلى 
مستوى للشباب القطري على كافة المستويات وقد الحظت اهتماًما 

متزايًدا منهم بمجال بحوث الطب الحيوي. ومن أجل جذب المزيد من 
الشباب لالنضمام إلى هذا المجال، نحتاج إلى تعريف األطفال بالعلوم منذ 

سن مبكرة لجعلهم أكثر فضواًل حيالها. يجب أن يكون الطالب على دراية 
جيدة بتأثير البحث الطبي الحيوي على المجتمع واالقتصاد. كما يجب أن 
يفهموا الدور المهم للباحثين والعلماء في تحسين حياة الناس. هم أيًضا 

بحاجة لمعرفة أن مجال بحوث الطب الحيوي يوفر فرص عمل عديدة في 
مختلف القطاعات، مع اإلشارة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب جهوًدا مشتركة 

من أولياء األمور والمعلمين والمعاهد الحكومية وكيانات أخرى.

ما أهم الدروس التي تعلمناها من أزمة كوفيد-19؟
أظهرت األزمة الحالية مدى أهمية توحيد جميع جهودنا وخبراتنا 

كمؤسسات وأوساط أكاديمية ومقدمي خدمات صحية للعمل على طرح 
حلول للتحديات الوطنية. الخبرة التي اكتسبناها خالل هذه األزمة ال تقدر 

بثمن. فال يجب أن يقتصر التعاون على األوقات الصعبة، بل يجب أن نعمل 
مًعا طوال الوقت من أجل المضي ببلدنا قدًما.

البروفيسور أمير بيربتش 
 عميد جامعة فرجينيا كومنولث 

كلية فنون التصميم في قطر

قد يشعر بعض طالب الجامعة بالقلق خالل الفترة الحالية بسبب 
عدم وضوح مستقبل المسار المهني الذي اختاروه. فما هي نصيحتك 

لهم؟
يواجه كل جيل تحدًيا في إيجاد مكانه في القوى العاملة. أنت ال تتعلم 

أبًدا من أجل العالم الذي تتخرج فيه، ولكن يتم إعدادك الكتساب التعليم 
المناسب الذي ستستخدمه كأساس تنطلق منه في مهنتك المستقبلية. 

فإذا كنت تعتبر شهادتك الجامعية "تدريًبا مهنًيا"، لن تصل إلى ما تطمح 
إليه وستصاب بخيبة أمل كبيرة. عليك أن تعتبرها نقطة االنطالق نحو 

المستقبل.

لطالما اعتبرت الشهادات عبر اإلنترنت أقل قيمة من الشهادات 
التقليدية، خاصة من قبل أرباب العمل. هل حان الوقت لتغيير النظرة 

إلى الشهادات عبر اإلنترنت؟
نحتاج دائًما إلى االبتكار في كيفية تحسين التعليم ودفعه إلى األمام. 

بالنسبة للعديد من الطالب، فإن نظرتهم للحياة عبر اإلنترنت هي الحياة 
الحقيقية التي يعيشونها، والحياة خارجها تبدو قديمة وتقليدية. ومع 
ذلك، ال يمكن دائًما استبدال كيان مادي بآخر رقمي. لقد اكتشفنا من 

خالل تجربتنا األولى في تطبيق التعليم عبر اإلنترنت بالكامل أن هذا النوع 
من التعليم والتعليم التقليدي يحتل كل منهما مكانته الخاصة. 

غيرت أزمة كوفيد-19 الطريقة التي ننظر بها إلى التعليم. ما أهم 
الدروس التي تعلمناها من هذه األزمة؟

كان أحد الدروس المهمة التي تعلمناها هو مدى قدرة المجتمع على 
تطوير أساليب وهيكلية عمله. فقد أصبح الطالب أكثر استقاللية في 

أعمالهم، وفي نفس الوقت، قادهم االستقالل إلى الخوض بشكل أعمق 
في هذه األعمال. يضع أعضاء هيئة التدريس ثقًة أكبر في قدرة طالبهم 

على اإلبداع ومواجهة التحديات بحلول مبتكرة. أما الدرس اآلخر الذي 
تعلمناه كان على العكس تماًما، فقد تيقنا من مدى حاجة مجتمع الفن 
والتصميم إلى تواجد طالبه ومعلميه سوًيا واالندماج مًعا، ولذلك كان 
الشعور بالوحدة في العمل أحد أصعب الدروس التي تعلمها الكثيرون 

خالل هذه األزمة. ومن ناحية أخرى، كان أحد أفضل الدروس التي تعلمها 
الكثير من الناس هو كيفية العمل بمفردهم ومتى يحتاجون إلى التواصل 

مع اآلخرين للحصول على الدعم.

كيف كانت تجربة التعليم عن بعد في جامعتكم؟ هل ستواصلون 
التجربة خالل السنوات القادمة؟ 

بالنسبة لمدارس الفن والتصميم يأتي اإلبداع في المقام األول. ولفهم الدور 
الذي يلعبه اإلبداع في عملية التعلم، يمكننا فقط النظر إلى التنوع الهائل 

في األعمال الفنية التي يبتكرها الطالب الذين يدرسون جميًعا نفس المقرر 
في نفس الفصل. في ربيع 2٠2٠، واجه التدريس عن بعد منحنى تعليمًيا 

شديد االنحدار، وكان على أعضاء هيئة التدريس التغيير بين عشية وضحاها من 
التعليم داخل الفصول إلى التعليم عبر اإلنترنت. وبالتالي كان البد من إعادة 
التفكير في كل شيء من المحاضرات إلى العروض التوضيحية إلى الدرجات 

والتقييم. وكمثال على ذلك، فإن أحد عروضنا التقليدية في نهاية العام، وهو 
عرض األزياء، أصبح عرًضا رقمًيا بالكامل، وبداًل من بضع دقائق على خشبة 

العرض، أصبح لدى الطالب مقاطع فيديو تصور تصميماتهم ومجموعاتهم 
في األزياء بطريقة احترافية وتمكنهم من عرضها على الجهات التي يرغبون 
في العمل بها في المستقبل. بعد أن رأينا مزايا التعلم عن ُبعد، ال أعتقد أن 

أي جامعة يمكن أن تتخلى عنها. كما أن ذلك يسمح للطالب الذين لن يتمكنوا 
من حضور فصولهم في المستقبل بتعويض الفصول الدراسية التي فاتتهم.

ماذا تتوقع الجامعات من طالبها في هذه المرحلة؟ هل أضافت أزمة 
كوفيد-19 المزيد من االلتزامات على الطالب؟

يجب أن تتوقع الجامعات األفضل دائًما من طالبها. فقد تغير زمن حضور 
الفصول الدراسية بشكل شخصي وأصبح الحضور عبر اإلنترنت في بيئة 

يمكن أن نصفها بأنها أقل خصوصية، وأصبح الطالب أكثر استقاللية 
واعتماًدا على أنفسهم، حتى وإن لم يرغبوا في أن يصلوا إلى هذه 

الدرجة من االستقاللية. وبينما كان من السهل على الطالب االستسالم 
واالنسحاب من التواصل، فإن ما قاموا به هو عكس ذلك تماًما، حيث 
اجتمعوا سوًيا لمساعدة بعضهم البعض وإبداء النصح والمشورة فيما 

بينهم والتأكد من قدرة الجميع على التعلم. ومن ناحية أخرى، كان 
لزاًما على الطالب صقل مهاراتهم الشخصية، مثل تعلم برامج جديدة، 

وإتقان المتطلبات الجديدة لفصولهم الدراسية، وفهم أعمالهم الفنية 
والتصميمية وتطويرها على نطاق أوسع. كما أن نجاح تجربة التعلم عن 

ُبعد تعتمد بشكل أساسي على تواصل الطالب مع زمالئهم في الدراسة 
عبر اإلنترنت، حتى وإن لم يلتقوا بالعديد منهم من قبل. فبمجرد أن تبدأ 

الفصول الدراسية مرة أخرى، سوف يستشعر الطالب ثمار ذلك، حيث 
سيكون لديهم بالفعل نظام دعم قوي من أقرانهم.  
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من أبرز الخبراء في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، وكان 
الحدث الذي تم بثه بشكل مفتوح عبر اإلنترنت فرصًة لمجتمع 

"وايز" وآالف العاملين في مجال التعليم لمناقشة التحديات التي 
تواجه هذا القطاع والتغييرات المطلوبة لضمان مستقبل أفضل 

للتعليم. 
كما منحنا ذلك أيًضا فرصة االطالع على تجارب الدول في 

التعامل مع األزمة واالستفادة منها، فهناك دول مثل إيطاليا 
والصين كان تأثير الجائحة فيها أكبر من دول أخرى، ودول في 

إفريقيا مرت هي األخرى بأزمات مشابهة خالل تعاملها مع وباء 
إبوال، ودول أخرى تمتلك خبرة التعامل مع أزمات الالجئين. وتلقى 

المؤتمر إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، فنظمنا نسخة ثانية 
منه في شهر يونيو، ثم نسخة ثالثة في شهر سبتمبر.

كما نشرنا كتاًبا إلكترونًيا يحمل نفس اسم المؤتمر ويضم 
مقاالت لمجموعة من أبرز األسماء في مجال التعليم تم من 

خاللها توثيق التجارب المختلفة لقطاعات التعليم حول العالم 

لدراستها واالستفادة منها في االستجابة بشكل أفضل ألي 
أزمات مماثلة في المستقبل.

 هل هناك مشاريع أخرى تعمل عليها "وايز" في 
الفترة الحالية؟ 

بالطبع هناك العديد من المشاريع، فريق "وايز" يشارك بشكل 
دائم في مؤتمرات واجتماعات عالمية لتبادل الخبرات ومناقشة 

أفضل سبل تطوير التعليم. 
أحد أبرز المشاريع التي نعمل على تنفيذها خالل الفترة الحالية 

هو إجراء بحث لدراسة تأثير الجائحة على تعلم األطفال الذين 
يعانون من صعوبات التعلم والذين ال يناسبهم التعلم عبر 

اإلنترنت وطالب االحتياجات الخاصة، خاصة في الدول التي تفتقر 
لإلمكانيات الرقمية. 
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الدكتورة أسماء الفضالة 
مديرة البحوث وتطوير المحتوى

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز"

هل من الممكن أن يستفيد التعليم من أزمة 
كوفيد-19؟ 

ل أزمة كوفيد-١9 فرصة إلعادة تقييم نماذج التعليم بشكل  تشكِّ
كامل، أو بمعنى آخر إعادة التفكير في أهداف وأنماط التعلم 

المطلوبة للجيل الحالي من الطالب بمختلف أعمارهم. تحدثنا 
كثيًرا في الماضي عن ضرورة أال يقتصر التعليم على الحفظ 
والتلقين وحل الواجبات، وعن أهمية تعليم الطالب مهارات 
اجتماعية وحياتية تجعل منهم أعضاء فاعلين في المجتمع 

وتساعدهم في تخطي أي تحديات تواجههم في المستقبل. 
جائحة كورونا منحتنا الفرصة لتحقيق ذلك والدفع نحو التغيير، 

واألمر ال يحتاج إلى موارد أو إلى وقت لتطبيقه بقدر ما يحتاج إلى 
إيمان كامل من كل أطراف المنظومة التعليمية بضرورة إحداث 
هذا التغيير. فهذا النوع من التعلم سيتطلب مسؤوليات جديدة 
من الطالب وأولياء األمور والمدارس وصانعي السياسات. علينا 

أن ننتقل كلًيا إلى التقييم ألجل التعلم بداًل من تقييم التعلم. 

كيف نحقق أفضل النتائج من تجربة التعليم عن بعد؟
لالستفادة من تجربة التعليم عن ُبعد يتوجب اعتبارها أكثر من 

مجرد عملية إيصال معلومة للطالب عبر منصة رقمية، كما ينبغي 
أال نصب كل تركيزنا على التكنولوجيا في حد ذاتها، فهي مجرد 
أداة يستخدمها الطالب للتعلم، وبالتالي ال مانع من االعتماد 

على طرق أخرى مبتكرة. خالل أزمة كوفيد-١9 شاهدنا أمثلة كثيرة 
على ذلك في دول متقدمة افتقرت لإلمكانيات والموارد الرقمية 

التي تمكنها من الوصول لجميع الطالب، فاعتمدت على حلول 
مختلفة مثل التواصل مع الطالب عبر تطبيق واتساب أو توزيع 

منشورات عليهم في المنازل، وكانت تجاربهم فاعلة إلى حد كبير. 
يجب أيًضا العمل على تصميم مناهج ال تركز فقط على قضاء 

الطالب لوقته في تلقي المعلومة، بل تحثه أيًضا على اكتساب 

خبرات عملية من خالل التفاعل مع المدرس وحل المشكالت 
والتعاون مع زمالئه في مجموعات. 

ما نصائحك للطالب وأولياء األمور فيما يخص التعليم 
عن بعد؟ 

سأتحدث عن تجربتي الشخصية كأم لخمسة أبناء في مرحلة 
المدرسة والجامعة. أعمل بدوام كامل يتطلب في بعض األوقات 

حضور اجتماعات أو المشاركة في مؤتمرات خارج ساعات العمل 
التقليدية أو حتى خالل عطلة نهاية األسبوع. ال شك أن األزمة 
وضعت ضغوًطا غير مسبوقة على الجميع، وباألخص الطالب 
الذين تغير نمط حياتهم بشكل مفاجئ وأصبحوا قلقين بسبب 

عدم وضوح الرؤية المستقبلية. 
في البداية، من األفضل أن يكون هناك تعاون وتنسيق دائم بين 

أولياء األمور والمدرسة بهدف تحسين العملية التعليمية ألبنائنا.  
ويجب أن نوفر لهم بيئة مالئمة خالية من التوتر تمنحهم فرصة 

للتركيز على التعلم وتساعدهم في تخطي اآلثار النفسية لألزمة.
ولكن األهم هو أن نجعل الطالب مسؤولين عن تعلمهم. من 

الممكن أن نساعدهم في وضع جدول لتنظيم عملية التعلم 
والمذاكرة وفي تحديد األولويات والمهام ووضع أهداف واقعية، 

ولكن عليهم االعتماد على أنفسهم وتنفيذ المهام المطلوبة 
منهم وتسليمها للمعلم في الوقت المحدد. منحهم الثقة من 

شأنه أن يعطيهم دافًعا لالجتهاد. ينبغي أيًضا أال نكتفي بما 
في المنهج الدراسي، وأن نعمل على تنمية مهاراتهم الحياتية 

واإلبداعية من خالل أنشطة مثل الرياضة والزراعة والطبخ. 

ل التعليم وإعادة  ما هي أبرز أهداف مؤتمر "تعطُّ
تصوره" الذي نظمته "وايز" هذا العام؟

نظمنا المؤتمر رقمًيا في شهر أبريل الماضي بمشاركة مجموعة 

امسح رمز االستجابة السريع التالي 
لقراءة المزيد من المعلومات عن األشخاص 

الذين تم استضافتهم في قسم سؤال 
وجواب، وتصفح مجموعة من المقاالت 

والمصادر المرتبطة بموضوع التعليم خالل 
مرحلة أزمة كوفيد-١9 وما بعدها. 
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ا أن العاملين في قطاع الرعاية الصحية  خالل مرحلة تفشي فيروس كورونا )كوفيد-19(، ظهر جليًّ
هم من أهم عناصر الخطوط األمامية التي تواجه هذه الجائحة بكل بسالة. فلم يدخر هؤالء جهًدا 

في سبيل حماية المجتمع من الفيروس القاتل، مخاطرين بأرواحهم من أجل توفير الرعاية للمرضى 
والحد من انتشار الوباء. ألجل ذلك، قررنا أن نخصص قسم "استكشاف المسارات المهنية" في هذا 

العدد لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من مهن العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وسنطلعكم من خالل الصفحات التالية على خمس مهن صحية مختلفة عبر لقاءات مع مجموعة 
من أبطال "الجيش األبيض" العاملين في مؤسسة حمد الطبية، نتعرف من خاللها عن كثب على 

تجاربهم الشخصية وتفاصيل كل مهنة، إلى جانب ما تتضمنه من مهام.  

استكشاف 
المسارات 

المهنية

استكشاف 
المسارات 

المهنية

إذا كنت ترغب في التعرف أكثر على المهن 
الصحية المتوفرة في مؤسسة حمد الطبية، 

يمكنك االستفسار عن فرص التدريب 
والتطوع عبر االتصال على أحد الرقمين 

التاليين:  44395245 – 44395226، أو عبر 
زيارة قسم التطوع في المبنى رقم 318 

بمدينة حمد الطبية. 

استكشاف المسارات المهنية

طبيب أمراض 
النساء والوالدة

د. بثينة علي المال 
طبيبة أمراض النساء والوالدة 
قسم أمراض النساء والوالدة 

 

أمراض النساء والوالدة تخصصان طبيان مترابطان إلى حد كبير، 
فاألول يتضمن تشخيص وعالج األمراض التي تؤثر على الصحة 
اإلنجابية للمرأة، أما الثاني فيشمل العناية بصحة األم والجنين 

منذ بداية الحمل وحتى ما بعد الوالدة، لذلك من النادر جًدا أن 
تلتقي طبيب أمراض نساء ال يتخصص أيًضا في الوالدة. 

وقد ظهر طب أمراض النساء والوالدة بشكله الحديث في أوروبا 
والواليات المتحدة خالل القرن التاسع عشر، وكان من أبرز إسهاماته 

تقليل نسب الوفيات التي كانت تحدث بين السيدات أثناء الوالدة، ثم 
أخذ في التطور تدريجًيا حتى أضحى واحًدا من أبرز التخصصات الطبية 

التي ال يمكن ألي مجتمع االستغناء عنها، فاالهتمام بصحة المرأة 
من أولويات أي دولة تسعى لبناء مستقبل مزدهر، لذلك تحرص دولة 

قطر على توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة للسيدات 
واألطفال في مختلف المؤسسات والمراكز الصحية بالدولة. كما شهد 

عام 2018 افتتاح مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، الذي يعتبر 
واحًدا من أبرز المراكز المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية للنساء 

واألطفال بمنطقة الشرق األوسط، وهو ما يِعد بمستقبل مشرق 
لخريجي هذا التخصص في الدولة.

ويحتاج طبيب أمراض النساء والوالدة إلى امتالك القدرة على العمل 
تحت الضغط، فالمسؤولية الملقاة على عاتقه ليست هينة، كما أن 
عليه أن يكون دوًما على أهبة االستعداد لمتابعة أي حاالت طارئة. 

ويفضل أن يمتلك أيًضا مهارات تواصل جيدة، ألن بناء الثقة مع مريضاته 
من شأنه أن يسهل كثيًرا من مهمته. 

وكما هو الحال في دراسة أي مجال طبي، فإن الطريق نحو مسيرة 
مهنية ناجحة في مجال طب النساء والوالدة يتطلب خوض السنوات 
التأسيسية في كلية الطب، ثم دراسة التخصص الذي اخترته، قبل أن 

تأتي مرحلة اإلقامة التي تحصل من خاللها على تدريب عملي في مجال 
تخصصك، تصبح بعدها جاهًزا بشكل كامل لتولي مسؤولياتك المهنية.   

درست في كلية وايل كورنيل للطب - قطر، وبعد تخرجي حصلت على درجة 
الماجستير في اإلدارة الصحية من جامعة سيتي البريطانية.

اخترت هذا التخصص ألنه من التخصصات الممتعة، فكل حالة يتابعها 
طبيب أمراض النساء والوالدة تختلف عن األخرى، كما أن مهام عمله 

متنوعة وتتطلب التنقل بين أقسام المستشفى المختلفة، فخالل يوم 
واحد قد يحتاج إلجراء الكشف على حالة في العيادات، ثم متابعة عملية 
والدة طبيعية في غرفة الوالدة، أو إجراء عملية توليد قيصرية في غرفة 

العمليات.
لم تتغير المهام المنوطة لنا خالل أزمة كوفيد-19، فقد عملنا على 

توفير خدماتنا عبر الهاتف في الحاالت التي سمحت بذلك لتقليل الزيارات 
للعيادات الخارجية بقدر المستطاع، كل ذلك بالطبع مع حرصنا التام على 

اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية الالزمة في حال التعامل المباشر مع 
المرضى. كان علينا العمل لمناوبات أكثر في بعض األحيان، ولكننا تعاملنا 
مع األمر بشكل جيد. أشعر بالفخر لكوني أحد أفراد الجيش األبيض الذي 

أسهم في حماية الدولة والمواطنين وسط هذه الظروف العصيبة. إنه أقل 
ما يمكن أن أقدمه لوطني. 

من وجهة نظري، تحتاج دولة قطر للمزيد من الكوادر الطبية النسائية، 
وأعتقد أن كل فرد من أفراد المجتمع بإمكانه اإلسهام في حدوث ذلك، 
فاألمر ال يتوقف فقط على اختيار الفتاة لدراسة الطب، ألن نجاحها في 

هذا المجال يعتمد على عوامل أخرى مهمة، مثل ثقة الوالدين في قدراتها 
ومساندة أشقائها وزوجها. 
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المهندس الطبي

م. هديل مشهور المومني 
مهندسة طبية

قسم الهندسة الطبية الحيوية  

هل ُتحب مجالي الهندسة والطب وتجد صعوبة في اختيار 
أحدهما لمسيرتك المهنية؟ لم ال تفكر إًذا في تخصص الهندسة 

الطبية؟
ُيعنى هذا التخصص بتطبيق مبادئ الهندسة ومفاهيم 

التصميم على العلوم الطبية والحيوية، من أجل تحسين صحة 
اإلنسان ومساعدة العاملين في القطاع الصحي على أداء 

عملهم بفاعلية أكبر.
ويتميز تخصص الهندسة الطبية بتنوع المسارات المهنية التي 

يمكن لخريجيه اتخاذها. فبإمكانهم العمل في تصميم وتصنيع وصيانة 
األجهزة والمعدات الطبية التي تستخدم في المستشفيات أو المرافق 
الطبية أو العيادات، مثل أجهزة رسم وتخطيط كهربية القلب، واألجهزة 

المستخدمة في غرف األشعة والمختبرات، وأجهزة العالج الطبيعي. 
وربما يتخصص المهندس الطبي أيًضا في تصميم وتطوير األطراف 

الصناعية أو األجهزة التعويضية، مثل جهاز تنظيم ضربات القلب. وتمنحه 
هذه المسارات المتنوعة فرصة العمل في مؤسسات الرعاية الصحية 
والمرافق الطبية والشركات المصنعة لألجهزة والمعدات الطبية، إلى 

جانب مراكز البحوث.
قد تسمع أحياًنا أيًضا عن مسمى "الهندسة الطبية الحيوية" وهو 

في حقيقة األمر مجال ال يختلف عن "الهندسة الطبية"، بل إنه األكثر 

شيوًعا، مع العلم أنه يشمل مسارات إضافية مثل هندسة الخاليا 
واألنسجة والجينات.   

وتختلف برامج الهندسة الطبية والمواد التي ستدرسها من جامعة 
إلى أخرى، لذلك ينبغي أن تتعرف جيًدا على تفاصيل البرنامج الدراسي 

الذي ترغب في االلتحاق به قبل التسجيل، للتأكد من توافقه مع 
أهدافك وطموحاتك المهنية. وفي الغالب ستشمل برامج الهندسة 

الطبية في الجامعات مواًدا مثل الهندسة الكهربائية وهندسة 
اإللكترونيات وميكانيكا الحركة وعلوم البرمجة والعلوم الطبية والحيوية.

يعتبر تخصص الهندسة الطبية من التخصصات الواعدة التي يتوقع 
لها أن تشهد مزيًدا من النمو في المستقبل، نظًرا الرتباطه بالتكنولوجيا، 

فقد أصبح هناك اعتماد على الروبوتات في إجراء بعض العمليات 
الجراحية، في حين تستخدم الطباعة ثالثية األبعاد في تصنيع األطراف 

الصناعية، إلى جانب أمور أخرى عديدة كانت لتبدو مستحيلة في 
الماضي.

اخترت دراسة الهندسة الطبية ألنه مجال ممتع يدمج بين العلوم 
الهندسية والطبية. بدأت مسيرتي المهنية بعد تخرجي في 

الجامعة الهاشمية في األردن بدرجة البكالوريوس في الهندسة 
الطبية. 

تشمل مهام عملي الحالي الصيانة الدورية لألجهزة والمعدات 
الطبية في مختلف األقسام بالمستشفى، إلى جانب إصالح أي 

أعطال قد تطرأ عليها، حيث نحرص تماًما على جاهزية األجهزة في 
جميع األوقات، فال مجال لتعطل أي منها خاصة تلك التي تسهم 

بشكل مباشر في الحفاظ على حياة المرضى.
خالل أزمة كورونا كان الفارق األبرز بالنسبة لنا كمهندسين 

طبيين في المستشفيات هو زيادة الضغط على استخدام أجهزة 

معينة، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة حالة المريض 
واألجهزة المستخدمة في المختبرات، لذا كان علينا متابعتها يومًيا 

والتأكد من عملها بشكل سليم وآمن.
يناسب هذا المجال األشخاص الذين يحبون دراسة مواد 

مثل الفيزياء واألحياء والبرمجة، مع اإلشارة إلى أن هذا المجال 
التخصصي يتطلب أن تمتلك القدرة على االهتمام بأدق التفاصيل، 

إلى جانب مهارات اإلبداع وحل المشكالت. 
إذا اخترت هذا المجال، عليك أن تعي مدى أهميته، فأنت 

مسؤول عن الحفاظ على صحة اإلنسان وتحسينها. وبما أنه مجال 
يتطور بوتيرة سريعة نظًرا الرتباطه بالتكنولوجيا، ستحتاج لتحديث 

وتطوير مهاراتك بشكل مستمر لكي تواكب هذا التطور. 

أخصائي الطب المخبري

د. نعيمة حسن المولوي 
استشاري إكلينيكي في علم الفيروسات والبيولوجيا الجزيئية 

مختبر الفيروسات الجزيئية 
قسم المختبرات الطبية 

 

ُيعد المختبر القلب النابض ألي مؤسسة توفر خدمات رعاية صحية. 
فكم مرة قمت بزيارة طبيب في عيادة أو مستشفى ولم َيطُلب منك 

إجراء تحاليل طبية مكتفًيا بالكشف السريري؟ ال ُبد أنها مرات قليلة 
للغاية. فإذا عانيت من أي مشكلة صحية في أي وقت، سيصعب على 

الطبيب تشخيص حالتك بشكل دقيق ووصف العالج الالزم دون اللجوء 
للمزيد من الفحوصات واإلجراءات والتي يكون من ضمنها في الغالب 

إرسال عينات من جسمك - قد تشمل دًما أو أنسجة أو سوائل أخرى - 
إلى المختبر لقطع الشك باليقين فيما يتعلق بوجود المرض من عدمه.

ويتولى أخصائي الطب المخبري مسؤولية إجراء الفحوصات المخبرية 
الالزمة على هذه العينات معتمًدا على أجهزة خاصة وتقنيات معقدة، وذلك 
بعد التأكد من سالمتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة. وتختلف أساليب 

وتطبيقات تلك الفحوصات بحسب نوع العينات والهدف من تحليلها ونوع 
المرض المراد الكشف عنه، فالطب المخبري علٌم واسع تندرج تحته العديد 

من التخصصات الدقيقة، مثل الفيروسات والخاليا السرطانية والخاليا المناعية 
والجراثيم والطفيليات والسموم واألحياء الدقيقة وأمراض الدم.

ومع كل ما سبق ذكره، يتضح لك مدى أهمية الدور الذي يقوم به أخصائي 
الطب المخبري كشريك أساسي في تحسين فاعلية خدمات الرعاية الصحية 

والحفاظ على الصحة العامة، فبدون النتائج الدقيقة لتلك الفحوصات وتوفير 
األدلة على وجود المرض من عدمه، لن تتضح الصورة لألطباء المعالجين، 

وبالتالي لن يتمكنوا من تحديد المشكلة بدقة ووصف العالج المناسب أو اتخاذ 

أي إجراءات إضافية مهمة لعالج الحالة.
ويجعل هذا التنوع الواسع في التخصصات الفرعية من مجال الطب المخبري 

واحًدا من أكثر المجاالت المطلوبة في سوق العمل، حيث ال يقتصر تواجد 
أخصائي الطب المخبري على مؤسسات الرعاية الصحية، فخدماته مطلوبة أيًضا 

في أماكن أخرى عديدة من بينها مراكز البحوث والجامعات ومصانع األدوية 
واألغذية والمؤسسات األمنية.

إذا كنت تحب المواد العلمية مثل الكيمياء واألحياء، وترغب في العمل 
بمجال طبي ال يتطلب التعامل المباشر مع المرضى، عليك التفكير جدًيا في 

الطب المخبري، وهو من المجاالت المتاح دراستها في قطر، حيث تقدم كلية 
العلوم الصحية في جامعة قطر برنامًجا مميًزا، بالتعاون مع مؤسسة حمد 

الطبية وسدرة للطب، تحصل من خالله على درجة البكالوريوس في العلوم 
الطبية الحيوية، مع العلم أيًضا أنه البرنامج األكاديمي الوحيد خارج الواليات 

المتحدة الذي يتم اعتماده من وكالة االعتماد الوطني األمريكية لعلوم 
  .)NAACLS( المختبرات الطبية

بعد حصولي على بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية من كلية العلوم في جامعة 
قطر، قررت استكمال دراستي في بريطانيا حيث نلت شهادة الماجستير في علم 

الميكروبيولوجيا الطبية، ثم درجة الدكتوراه في علم الفيروسات وعلم األحياء 
الجزيئي من جامعة سري. 

في مجال الطب المخبري من الضروري أال تكتفي بالشهادة األساسية وأن 
تعمل على اختيار تخصص دقيق تستكمل من خالله دراستك، ألن جمال هذا 

التخصص في ندرته، وكلما كان تخصصك نادًرا تصبح أكثر تميًزا. 
ومجال الطب المخبري من المجاالت الطبية عظيمة الشأن، ومستقبله في سوق 

العمل المحلي والعالمي جيد، فالبشرية تواجه باستمرار أمراًضا جديدة وسالالت 
جديدة من أمراض قائمة، والمختبر سيظل من العناصر األساسية في خط الدفاع 

األول لمواجهة وتجاوز مثل تلك التحديات، ولعل أزمة كوفيد-19 أبرزت للجميع مدى 
أهمية الدور الذي يقوم به أخصائي الطب المخبري في المنظومة الصحية. 

واجهنا ضغوًطا هائلة خالل أزمة كوفيد-19 مع الحاجة لفحص عدد غير مسبوق 

من العينات يومًيا والعمل على توفير النتائج لألطباء في أسرع وقت ممكن من 
أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة بعزل المريض والمخالطين به في حال كانت نتيجة 

االختبار إيجابية، لكننا نجحنا في التعامل مع هذه الضغوط باقتدار بفضل الخبرات 
التي اكتسبناها في السابق عبر التعامل مع أوبئة مثل فيروس األنفلونزا )أ( من 
النمط )H1N1( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )MERS(، وإن كان فيروس 

كورونا يبقى بالطبع من بين الفيروسات األشد خطورة على الصعيد العالمي. 
أشعر بالفخر لكوني أسهم في خدمة بالدي في هذه األوقات الصعبة من 

خالل العمل في مجال أحبه. المسؤولية كبيرة، وينبغي علينا بذل قصارى جهدنا 
لمساعدة بلدنا على تجاوز هذه األزمة. أنصح الجميع بأن يلتزموا بالتعليمات التي 

تصدرها الدولة فيما يخص اإلجراءات االحترازية والوقائية، ألن ذلك يخفف من 
الضغوط الواقعة على المختبرات والعاملين فيها، من خالل تقليل كم العينات 

المراد فحصها، وسرعة تحديد األشخاص المصابين لتوفير الرعاية الطبية الالزمة 
لهم. 

استكشاف المسارات المهنية
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طبيب األمراض الباطنية

د. عبد الرحمن أحمد العبد الملك
طبيب باطني 

قسم األمراض الباطنية  

من منا لم يقم بزيارة طبيب األمراض الباطنية من قبل؟ هو في الغالب 
االختيار األول للمرضى البالغين عند التوجه إلى المستشفى إذا كانوا 

يعانون من مشاكل صحية ال يعلمون سببها، فخبرته الواسعة في 
تشخيص وعالج عدد متنوع من األمراض التي تصيب أعضاء وأجهزة 

جسد االنسان ُتمكنه في معظم األوقات من الوصول لسبب المشكلة 
وتوفير العالج الالزم أو توجيه المريض للطبيب المختص بعالج حالته. 

ويعد طب األمراض الباطنية أحد أقدم أنواع الطب، حيث مارسه 
اإلنسان منذ العصور القديمة، ولكن المجال شهد تطوًرا هائاًل انطالًقا 
من أوروبا في القرن التاسع عشر مع االعتماد على الدراسات المعملية 

واالختبارات السريرية. 
وهناك اعتقاد خاطئ لدى البعض بأن األمراض الباطنية ترتبط فقط 

بالبطن، لكن في الواقع كلمة "الباطنية" تشير إلى األعضاء المبطنة داخل 
الجسد، ويمتلك طبيب األمراض الباطنية خبرة تشخيص وتقييم وعالج 

معظم األمراض التي تصيب كل هذه األعضاء، فطب األمراض الباطنية 
هو أساس تخصصات القلب والرئة والكبد والجهاز الهضمي والغدد 

والكلى وأمراض السرطان وأمراض الدم والعناية المركزة.

ويمتلك طبيب األمراض الباطنية اإلمكانات التي تؤهله لتوفير الرعاية 
الطبية للمرضى المصابين بأكثر من مرض مزمن في الوقت نفسه، مثل 

أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، وهو تحٍد ليس بالسهل. 
كما تمنحه خبراته القدرة على حل مشاكل التشخيص المحيرة، وهو ما 

يدفع األطباء من مختلف التخصصات للحصول على استشارته في بعض 
الحاالت من أجل التشخيص الدقيق لألمراض والتعاون أيًضا في عالجها، 

لذلك يطلق عليه البعض لقب "طبيب األطباء".
وتتوفر في قطر فرصة دراسة الطب العام من خالل ُكٍل من وايل 

كورنيل للطب – قطر وكلية الطب في جامعة قطر للحصول على درجة 
البكالوريوس في الطب، قبل التخصص في األمراض الباطنية من خالل 

تلقي التدريب الالزم في المؤسسات الطبية بعد التخرج.

كنت أفكر جدًيا في دراسة الطب منذ أن كنت في المدرسة، وبعد أن 
انضممت إلى برنامج تطوعي تابع لمؤسسة حمد الطبية أحببت هذا 
المجال والتحقت بكلية وايل كورنيل للطب – قطر التي تخرجت فيها 

عام 2018، والتحقت بعدها ببرنامج تدريبي في قسم األمراض الباطنية 
بمؤسسة حمد الطبية، قبل أن أبدأ عملي في المستشفى كطبيب 

في هذا التخصص. 
يبدأ عملنا بالتحدث مع المريض وتوجيه بعض األسئلة له كخطوة 
أولى للتعرف على األعراض التي يعاني منها وتاريخ المرض لديه، ثم 
يأتي بعد ذلك الفحص الطبي السريري الذي يكون الهدف منه هو 
البحث بشكل دقيق وشامل عن أي دالالت للمرض في العضو أو 

الجهاز المراد فحصه، قبل القيام بالمزيد من الفحوصات واإلجراءات 
األكثر تعقيًدا إذا كانت هناك حاجة لذلك، مثل الفحص باستخدام 

األجهزة المتقدمة والتحاليل واألشعة لتشخيص الحالة بشكل دقيق 
ووصف العالج الالزم.  

بطبيعة الحال ارتفع ضغط العمل خالل أزمة كوفيد-19، لكن تكاتف 
جميع العاملين في القطاع الصحي في مواجهة األزمة كان له أبلغ 
األثر في التعامل معها بالشكل السليم. وخالل األزمة، كانت مهام 
عملي تتضمن الكشف على المرضى في قسم الطوارئ وتشخيص 
حالتهم وتحديد العالج الالزم لهم، كما كان من ضمن مسؤولياتي 

متابعة المرضى الموجودين في العناية المركزة وتوفير العالج 
المناسب لهم لحين استقرار حاالتهم. 

أدعو الطالب للتفكير جدًيا في العمل بمجاالت الطب المختلفة، 
فهناك حاجة ماسة للكوادر الطبية في دولة قطر. لكن قبل اتخاذ 

القرار، عليهم أن يعلموا أن دراسة الطب تتطلب خوض رحلة طويلة، 
لذلك يجب أن يتحلوا بالصبر وأن يكونوا محبين لهذا المجال. كما أن 

من يرغب في العمل بهذا المجال يحتاج ألن يتسم باإلنسانية وأن 
يكون قادًرا على التعاطف مع المرضى، فالطب مهنة سامية تكون 

مسؤواًل خاللها عن استمرارية حياة البشر.  

المسعف

محسن عاشور
مسعف 

قسم خدمة اإلسعاف 

ال شك أن قسم الطوارئ من أهم أقسام أي مؤسسة تقدم 
الرعاية الصحية، فهو دائًما في الواجهة، يستقبل المرضى 

والمصابين على مدار الساعة دون أي مواعيد مسبقة، ويقدم 
العاملون فيه خدمات طبية سريعة ُتسهم في إنقاذ حياة 

المرضى، أو على األقل في استقرار حالتهم قبل نقلهم إلى 
أقسام أخرى لتلقي العالج المناسب. لكن ماذا عن الحاالت التي 

قد تتطلب تدخاًل طبًيا سريًعا خارج المستشفى، ربما بسبب حادثة 
أو كارثة، أو بسبب اإلصابة بعارض صحي مفاجئ؟ هنا يأتي دور قسم 

خدمة اإلسعاف وهو القسم المسؤول عن إرسال وحدات اإلسعاف التي 
تقدم الخدمات الطبية الالزمة لمثل هذه الحاالت. 

ويختلف عدد أفراد طاقم وحدة اإلسعاف ودور كل منهم بحسب 
حجم الوحدة ومدى تخصص الخدمات التي تقدمها، ولكن بطبيعة الحال 

ستجد بين أعضاء الطاقم دوًما المسعف، وهو المسؤول عن القيام 
بكل ما يلزم إلنقاذ حياة المريض أو المصاب، وإبقاء حالته مستقرة لحين 

وصوله إلى المستشفى. 

وإلى جانب توفيره اإلسعافات الالزمة للمرضى أو المصابين، يتم 
تدريب المسعف أيًضا على تشخيص الحالة بشكل مبدئي وتقديم رعاية 

طبية أكثر تخصًصا، ففي بعض األحيان قد يلزم عليه اتخاذ قرارات حاسمة 
إلنقاذ حياة إنسان كإعطاء دواء محدد أو القيام بإجراء طبي للتعامل مع 

حاالت بعينها، مثل األزمات القلبية أو الربو أو الكسور أو الحروق. 

ومهنة المسعف بشكلها الحديث ظهرت في القرن الماضي، ثم تطورت 
بشكل كبير في العقود األخيرة بفضل التقدم التكنولوجي ورفع كفاءة 

المسعفين عبر تدريبهم على تقديم خدمات طبية أكثر تعقيًدا، خاصة بعد أن 
أصبحت سيارات اإلسعاف مجهزة بكل ما يلزم إلنقاذ المرضى والمصابين. 

وبطبيعة الحال تحتاج هذه المهنة إلى توافر مواصفات خاصة في 
الشخص الذي يرغب في العمل بها، أهمها القدرة على العمل تحت الضغط 

والصبر والحفاظ على الهدوء مهما كانت الظروف، كما يحتاج المسعف 
أيًضا إلى امتالك ثقة عالية بنفسه وسرعة بديهة تمكنه من اتخاذ القرارات 

السليمة في الوقت المناسب. وبشكل عام، على المسعف أن يعي الجانب 
اإلنساني لمهنته وأهمية دوره في خدمة المجتمع. 

وتتوافر دراسة طب الطوارئ في قطر من خالل برنامج دبلوم اإلسعاف 
والرعاية الطبية الطارئة الذي تقدمه كلية العلوم الصحية في كلية شمال 

األطلنطي في قطر، والذي يؤهلك لبدء مسيرة مهنية في هذا المجال 
بعد تلقي التدريب الالزم. 

اخترت هذا التخصص عن حب، فقد كنت أرغب منذ الصغر في العمل كمسعف، 
ألنها مهنة تجمع بين ممارسة الطب وخدمة المجتمع. التحقت بكلية شمال 

األطلنطي في قطر وحصلت على دبلومة متقدمة في اإلسعاف والرعاية الطبية 
الطارئة، ثم تخصصت في إسعاف الحاالت الحرجة. 

تبدأ مهمتنا منذ اللحظة التي نتلقى فيها بيانات الحالة من قسم الطوارئ، 
حيث نتوجه بعدها مباشرة لمكان الحالة، ثم نقوم فوًرا بتقييم خطورتها ونشخصها 

من أجل تقديم العالج الالزم، أو إبقائها مستقرة حتى الوصول إلى المستشفى.
العمل كمسعف يعني أنك ستكون مسؤواًل عن حياة أشخاص في لحظات 
حرجة، لذلك يجب أن تمتلك القدرة على التحكم في أعصابك، وأن تحافظ على 

رباطة جأشك واتزانك في جميع األوقات. 
لم يكن من الصعب علينا التعامل مع التحديات التي جلبتها أزمة كوفيد-19، 

فنحن معتادون على التعرض لضغوط دائمة خالل عملنا. أبرز ما تغير هو تشديدنا 
لإلجراءات الوقائية واالحترازية عند التعامل مع المرضى، وأخذ االحتياطات الالزمة 

عند نقلهم إلى المستشفى.
أنصح الطالب بالتفكير جدًيا في العمل بهذه المهنة، فهي مهنة نبيلة، 

وشعورك عندما تنقذ حياة إنسان ال يضاهيه أي شعور آخر، كما أن دراستها متاحة 
في قطر وفرص العمل متوفرة. 
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الشيخة لطيفة خالد آل ثاني
المدير التنفيذي لقطاع التعليم في مايكروسوفت قطر

النجاح المهني يبدأ 
باكتشاف شغفك

 في البداية، هل من الممكن أن تمنحي قراءنا نبذة عن مجال 
نظم المعلومات؟ 

نظم المعلومات مجال واسع نستخدم من خالله التكنولوجيا في جمع 
ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات بطريقة فاعلة ومفيدة. بمعنى أكثر 

بساطة، يساعدنا هذا المجال على إيجاد أفضل الطرق لالعتماد على 
التكنولوجيا في تقديم حلول للتحديات التي تواجهنا خالل العمل. إنه مجال 

مميز يناسب أي شخص يحب العلوم والتكنولوجيا.

لماذا اخترت دراسة هذا التخصص في جامعة كارنيجي ميلون في قطر؟ 
برنامج نظم المعلومات الذي تقدمه جامعة كارنيجي ميلون في قطر يعد 

واحًدا من أفضل برامج نظم المعلومات في العالم، ومن الرائع أن تحصل على 
فرصة دراسة برنامج بهذا المستوى في بلدك ووسط عائلتك، لذلك قررت 

البقاء في قطر رغم توفر العديد من الخيارات أمامي للدراسة في الخارج. كما 
أن عدد الطالب في المحاضرات قليل مقارنة مع دراسة أي برنامج مماثل في 

الجامعات الكبرى في الخارج، وهو ما يمنح الطالب فرصة أكبر للتركيز والتواصل 
بشكل أفضل مع أساتذتهم. 

هل تأملين إلهام المزيد من الطالبات القطريات الختيار هذا المجال؟
بالتأكيد، فأنا واثقة من أن المرأة القطرية قادرة على النجاح في هذا المجال. 

ربما ال يتحمسن كثيًرا لاللتحاق به ألنهن يعتقدن أنه مجال صعب ومالئم أكثر 
للرجال، لكنه ليس كذلك. كل ما عليهن فعله هو بذل بعض الجهد لمعرفة 

المزيد من المعلومات عنه، واإليمان بقدرتهن على التميز فيه، مما سيمنحهن 
الدافع لتحقيق النجاح فيه. 

ما هي نصيحتك لطالب المدارس خالل مرحلة تخطيط مسيرتهم 
المهنية؟ كيف يمكنهم التعرف على المجال الذي يولد لديهم الشغف؟  

من الطبيعي وأنت في بداية مرحلة الشباب أال تعرف بالضبط ما تحبه. أفضل 
نصيحة يمكنني تقديمها لهم هي أن يمارسوا أكبر عدد ممكن من األنشطة 

البعيدة عن المنهج، مثل األنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية، وأن يحرصوا 
على استكشاف مجاالت جديدة عبر القراءة واالنضمام إلى دورات تعليم 

وتدريب. هذا ما ساعدني في تشكيل رؤيتي لما أريد أن أحققه في المستقبل. 
لقد ساعدني ذلك على التعرف على المجاالت التي أحبها بالفعل وأشعر 

بالشغف تجاهها، وبالتالي عرفت جيًدا ما ينبغي على فعله لتحقيق أهدافي. 

أال تعتقدين أن عليهم االنتظار حتى انتهاء أزمة كوفيد-19 قبل اتخاذ أي 
قرارات جادة بشأن مستقبلهم؟

ال أعتقد ذلك، عليهم أن يعوا جيًدا عدم قدرة أي أحد على توقع اآلثار 
المستقبلية لألزمة الحالية أو حتى معرفة موعد انتهائها، ولكن يجب أن يدركوا 

في الوقت نفسه أن الوضع الحالي لن يستمر إلى األبد، لذلك أقول لهم: 
واصلوا التخطيط لمستقبلكم واستمروا في العمل من أجل تحقيق أهدافكم 

المهنية. عليكم فقط أن تراقبوا الموقف لتكونوا على دراية بآخر التطورات. 
استفيدوا أيًضا من الفرص المتاحة بسبب األزمة. تمتلكون اآلن المزيد من 
الوقت الستكشاف مجاالت مختلفة وتعلم مهارات جديدة. يمكنكم مثاًل 

االنضمام إلى دورة عبر اإلنترنت للتعرف على مجال جديد أو اكتساب مهارة 
معينة.

ما هو شعورك كأول قطرية تلتحق بالعمل في شركة مايكروسوفت؟
بالطبع أشعر بالفخر لكوني أنتمي إلى أحد أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. 

لقد كنت أحلم بذلك منذ أن قمت بزيارة مقر الشركة خالل رحلة نظمتها واحة 
قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى وادي السيليكون في الواليات المتحدة. لقد 

كانت رؤية نظام العمل في الشركات العالمية تجربة مبهرة، وكنت أسأل نفسي 
حينها عما إذا كانت ستتاح لي فرصة العمل في شركة مماثلة يوًما ما، وها أنا 
ذا اآلن أعمل في نفس الشركة وأنا أعيش في قطر. ال يمكنني أن أكون أكثر 

امتناًنا. 

ما أكثر ما تحبيه في عملك؟
أكثر ما أحبه في عملي مع شركة مايكروسوفت، هو أن دوري يسمح لي 
بمساعدة الناس والتأثير بشكل مباشر في المجتمع. كلما أشاهد التعاون 

الوثيق بيننا وبين وزارة التعليم والتعليم العالي خالل أزمة كوفيد-19، والدور 
المحوري الذي قمنا به لدعم نموذج التعليم وتمكين التعلم عن بعد، أشعر 

بفخر حقيقي لكوني جزًءا من هذه الرحلة ولقدرتنا على إظهار قوة التأثير الذي 
تحدثه التكنولوجيا. 

استمتع بالعمل في المشاريع التي تسهم في تشكيل وتغيير طريقة عمل 
األفراد والمؤسسات من خالل التكنولوجيا. العمل في مجال رائد مثل 

التكنولوجيا وفي شركة عمالقة مثل مايكروسوفت يحمسني للعمل في 
مشاريع مماثلة تسمح لي بخدمة بلدي التي قدمت لي الكثير. 

لديك خبرة في البرمجة، وهناك من يرى أن تعليم البرمجة لألطفال 
أصبح اآلن ضرورًيا باعتبارها لغة المستقبل، فهل تتفقين مع هذا الرأي؟
عندما يسمع الناس كلمات مثل الترميز أو البرمجة، يعتقدون أنها أمور معقدة 

للغاية، لكن األمر ليس صحيًحا. تتوفر اآلن العديد من المنصات والتطبيقات التي 
تعلم األطفال لغات البرمجة بشكل مبسط من خالل األلعاب. تعليم أطفالنا 

البرمجة مهم، ولكن األهمية ال تكمن في تعلم البرمجة في حد ذاتها، بل في 
المفاهيم والمهارات التي سيتعلمها األطفال من خاللها مثل التفكير المنطقي 

ومهارات الحاسوب وحل المشكالت وبناء المشاريع. كل تلك المهارات من 
شأنها أن تساعدهم الحًقا خالل حياتهم.

لكن البعض قد يرى أن التكنولوجيا لها تأثير سلبي على حياة أطفالهم، 
فهل هذا صحيح؟

ال ينبغي أن نتخوف من التكنولوجيا، كل ما علينا هو أن نستخدمها بشكل 
صحيح. أصبحت التكنولوجيا جزًءا ال يتجزأ من حياتنا، وأعتقد أن أزمة كوفيد-19 

أكدت ذلك. ما يحتاجه الناس هو اعتبار التكنولوجيا مجرد وسيلة للتمكين وليس 
بدياًل ألي شيء في حد ذاتها. 

من الشخص الذي تقتدين به على المستوى الشخصي والمهني؟
اعتبر أن والدي هو قدوتي، حيث تعلمت الكثير من أخالقياته في العمل. وعلى 

الرغم من كونه طبيًبا، إال أنه لم يدفعني أبًدا إلى اتباع مسار مهني مماثل، بل 
علمني أهمية أن أفعل ما أحبه وأن أسعى لتحقيق أهدافي التي أؤمن بها. كما 
شجعني دائًما على أال أضع حدوًدا لما أحلم به وأن أتبع أحالمي دوًما – وهذا 

بالفعل ما قمت به. 

هل لديك أية هوايات أخرى؟
أحب الفن وصناعة الحلويات، كما أحرص على ممارسة الرياضة بانتظام. من 

الضروري أن نحافظ على التوازن بين العمل والحياة، فنحن نعيش في عالم يسير 
بوتيرة سريعة، وهناك دائًما الكثير من الضغوط حولنا، لذلك ممارسة الرياضة 

مهمة للغاية، ألنها تساعدني على التركيز والتخلص من التوتر. 

تحقيق النجاح في أي مجال يتطلب اتخاذ قرارات 
حاسمة لتحديد المسار المهني عقب الدراسة 

المتأنية لكافة الخيارات. 

عندما كان على الشيخة لطيفة خالد آل ثاني اتخاذ 
أحد هذه القرارات الحاسمة قبل إنهاء دراستها في 

المرحلة الثانوية، كانت تعلم جيًدا ما تريده، حيث 
اختارت دراسة برنامج "نظم المعلومات" في جامعة 

كارنيجي ميلون في قطر. بالنسبة لها كان االختيار 
مثالًيا على الرغم من أنه ليس من المجاالت التي 

غالًبا ما تجذب الطالبات في قطر، فقد كانت دوًما 
شغوفة بالعلم ومنبهرة بقدرته على تقديم حلول 
لتحديات البشرية، كما كانت تحب أيًضا المجاالت 
اإلبداعية مثل الفن، وبالتالي أتاح لها مجال "نظم 

المعلومات" الجمع بين الشغفين. 

وخالل فترة الدراسة الجامعية، أظهرت الطالبة 
الشابة مواهب عديدة، حيث أسهمت في إنجاح 

مشروعات بحثية كبرى وتطوير تطبيقات حائزة على 
جوائز، قبل أن تنال درجة البكالوريوس بامتياز مع 

مرتبة الشرف. كما نالت أيًضا الميدالية الذهبية عن 
فئة "الطالب الجامعي المتميز" خالل يوم التميز 

العلمي عام 2019. 

التحقت الشيخة لطيفة بعد ذلك بالعمل كمتدربة 
في مايكروسوفت قطر التي اختارتها في فبراير 

2018 لتولي منصب المدير التنفيذي لقطاع التعليم 
الذي تعمل من خالله في دعم الكيانات التعليمية 

في قطر خالل عملية التحول الرقمي، لتصبح بذلك 
أول قطرية يتم توظيفها في عمالق التكنولوجيا 

األمريكي. 

من خالل لقاء عبر اإلنترنت، حدثتنا الشابة القطرية 
الملهمة عن مسيرتها األكاديمية والمهنية، ووجهت 

بعض النصائح لكل من يرغب في اكتشاف شغفه 
المهني، تعرفوا عليها من خالل السطور التالية: 

لقاء خاص
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مستقبل العمل 
ما الذي يمكن أن نتوقعه؟

ألقت أزمة كوفيد-١9 بظاللها القاتمة على حياة الماليين من 
الموظفين والعمال حول العالم. ففي الوقت الذي اضطر فيه البعض 

لتغيير نمط حياتهم بشكل مفاجئ وأداء مهام العمل من المنزل، 
كان على البعض اآلخر االستمرار في العمل في مواقعهم الطبيعية 

ومحاربة الوباء من الصفوف األمامية، فيما خسر أيًضا الماليين من 
األشخاص وظائفهم بسبب انكماش االقتصادات وتطبيق سياسات 

اإلغالقات في محاولة الحتواء الوباء. 
لم ينج أي قطاع من اآلثار السلبية لألزمة، كما كان تأثيرها كارثًيا 

على بعض القطاعات مثل السياحة والطيران، ولكنها بينت للعالم أيًضا 

مدى أهمية التكنولوجيا في كافة جوانب الحياة. 
إذا كنت بالفعل على رأس عملك أو كنت باحًثا عن عمل أو حتى 

حديث التخرج، فال شك أن هناك أسئلة عديدة تدور في َخلِدك 
بخصوص تطورك الوظيفي وسوق العمل والتوظيف واالقتصاد 

وكافة األمور األخرى المتعلقة بمستقبلك المهني. عملنا في 
الصفحات التالية على تقديم إجابات عن بعض هذه األسئلة التي 
تراودك، وذلك عبر لقاءات مع مجموعة من الخبراء في مجاالت 

الموارد البشرية واالقتصاد والدراسات المستقبلية. 
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الشيخ جاسم آل ثاني
مساعد مدير عام أول ومدير قطاع الموارد البشرية

البنك التجاري

في ظل اإلجراءات االحترازية التي فرضتها دولة قطر خالل 
األشهر األولى من أزمة كوفيد-١9، طبق عدد كبير من 

المؤسسات بنجاح نظام العمل من المنزل، ولكن التجربة لم تخل 
من بعض التحديات. كما ألقت األزمة بظاللها على سوق العمل 
وانخفضت معدالت التوظيف، وهو ما أثار تساؤالت عديدة بين 

الخريجين الجدد والباحثين عن عمل حول مستقبلهم. 
تحدثنا مع الشيخ جاسم آل ثاني، مساعد مدير عام أول ومدير 

قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري، لالطالع على تجربة 
مؤسستهم مع تطبيق نظام العمل من المنزل خالل األزمة، 
ونصائحه للموظفين والباحثين عن عمل خالل الفترة الحالية.  

رغم تطبيقه نظام العمل من المنزل على معظم موظفيه، 
نجح البنك التجاري في الحفاظ على جودة الخدمات التي يقدمها 

بفضل اعتماده على بنية تحتية قوية وأسس رقمية فاعلة، إلى 
جانب تطبيقه لمجموعة من االستراتيجيات واإلجراءات المبتكرة 

التي أسهمت في تتويجه بعدة جوائز خالل عام 2٠2٠، من 
بينها جائزة "التميز في القيادة" على مستوى الشرق األوسط 
من مجلة يوروموني، وجائزة "االبتكار في الخدمات المصرفية 

الرقمية" على مستوى الشرق األوسط من مجلة ذا بانكر .  
ويرى الشيخ جاسم أن أي مؤسسة بإمكانها أن تحقق نتائج 

جيدة عبر نظام العمل من المنزل إذا توفرت األدوات وسبل 
االتصال والمساحة المناسبة للعمل في المنزل، بشرط االلتزام 

من قبل كال الطرفين. كما يوجه الشيخ جاسم النصائح التالية 
لكل موظف يسعى ألداء مثالي خالل العمل من المنزل: "احرص 

على أن تكون منضبًطا وال تدع الظروف تؤثر على أدائك. ارتد 
الزي المناسب للعمل، واحرص على أن تبدأ العمل وتنهيه 

خالل ساعات الدوام العادية. ابدأ اليوم باتصال أو اجتماع مع 
مسؤولك المباشر في العمل، وانهه بنفس الطريقة. وإذا أكملت 

المهمة التي بين يديك، اطلب المزيد وأنجز المزيد! حافظ على 
الثقة المتبادلة بينك وبين رؤسائك في العمل، وابذل دوًما 
قصارى جهدك. احرص على التميز ودع أدائك يتحدث عنك، 

وسوف تتعلم وتتطور وتكتسب الخبرات أثناء ذلك".
ورغم أن أزمة كوفيد-١9 أدت إلى إبطاء عملية التوظيف في 

معظم المؤسسات، يعتقد الشيخ جاسم أن الجيل الحالي من 
الخريجين جاهز للتحدي الذي فرضته األزمة، حيث يقول: "الجيل 

الحالي أكثر استعداًدا وجاهزية مما نعتقد. لقد شهد العالم 
العديد من التغيرات، وستحتاج الشركات إلعادة هيكلة من أجل 
االستجابة لهذه التغيرات وتلبية متطلبات السوق بشكل فعال 

وآمن، وهو ما يعني بالضرورة تطوير قدراتها في المجال الرقمي، 
والجيل الجديد موجود وجاهز لمساعدتها في ذلك".

هناك تساؤالت عديدة يطرحها الخريجون حالًيا هي: ما الذي 
سيحدث عند تقدمي لوظيفة؟ هل من الممكن أن تكون المقابلة 

الشخصية رقمية؟ وما أهم ما تبحث عنه المؤسسات لدى 
الخريجين؟ جواًبا عن ذلك، يرى الشيخ جاسم أن المقابالت عن 

بعد واالجتماعات االفتراضية مع الباحثين عن عمل من الممكن 
أن تفي بالغرض في التعرف على المتقدمين للوظائف وتقييمهم 

بشكل سليم، في حين يعتبر أن "شغف التعلم" واحٌد من أهم 
الصفات التي يجب أن يظهرها المتقدمون للوظائف، حيث يوضح: 
"يمكن وصف شغف التعلم بأنه السعي الدائم للتعلم عبر التجارب 

ومصادر المعرفة، وأن تطبق ما اكتسبته من تلك الخبرات إليجاد 
الحلول خالل أي مواقف جديدة تتعرض لها. يجب أال ترضى أبًدا 

باألداء الجيد فقط وأن تبحث دوًما عن المعرفة والتميز، فالتعلم 
ال يتوقف عند ما تعلمته أكاديمًيا. ال تضع حدوًدا لقدراتك في 

التعلم وأطلق العنان إلمكاناتك". 
وفي الختام يوجه الشيخ جاسم النصائح التالية إلى كل خريج 

جديد يأمل في تحقيق النجاح خالل مسيرته المهنية: "اصنع 
خبرتك بنفسك، وال تتوقف عن التعلم، وواصل تطوير نفسك 

دائًما، واسَع لكي تكون األفضل في مجالك. إذا أردت أن تبحث 
عن وظيفة أو أن تغير مسارك الوظيفي، ابحث عن الوظيفة التي 

ستثري من خاللها خبراتك وليس التي ستحقق من خاللها أعلى 
دخل مادي".

الجيل الحالي جاهز للتحدي
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تقرير خاص

جيروم غلين 
خبير الدراسات المستقبلية

مؤسس مشروع األلفية

الدكتورة العنود المعاضيد 
أستاذ مساعد في االقتصاد

جامعة قطر

تسبب فيروس كورونا المستجد )كوفيد-١9( في خسائر اقتصادية فادحة 
لمعظم دول العالم، باألخص تلك التي اضطررت لتطبيق إغالقات كاملة 

في محاولة الحتواء الوباء وتخفيف الضغوط على أنظمتها الصحية. 
كما تراجعت في الوقت نفسه معدالت التجارة الدولية وتعرضت بعض 

القطاعات مثل السياحة والطيران لصدمات هائلة. وقد توقع البنك الدولي 
في يونيو الماضي انخفاض الناتج المحلي العالمي لعام 2٠2٠ بنسبة 5.2 %، 

وهو ما يعني أسوأ كساد اقتصادي عالمي منذ عقود.
في دولة قطر، كانت األضرار االقتصادية أقل من نظيرتها في دول عديدة 

بفضل اإلدارة الحكيمة لألزمة. فعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية 
ووقائية صارمة، كان هناك حرص على تطبيق اإلغالق بشكل جزئي، كما 

طبقت الحكومة إجراءات اقتصادية تركزت في مجملها حول دعم ومساعدة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استمرار نشاطها. وإلى جانب ذلك، كان 

للخبرة التي اكتسبتها الدولة في التعامل مع الحصار الجائر منذ 2٠١7 أيًضا 
دور في تخفيف األضرار االقتصادية. وتوضح الدكتورة العنود المعاضيد، 

األستاذ المساعد في االقتصاد بجامعة قطر: "أسهمت األزمة المفاجئة التي 
سببها الحصار في تعزيز استقالل دولة قطر اقتصادًيا وتقوية دورها وكيانها 
المستقل في المحافل الدولية واالقتصادية. كما أن الحصار أكسب الدولة 

وأجهزتها الحكومية مرونة وقابلية للتطوير والتحديث والتعامل مع األحداث 
الطارئة بحسب الحاجة، وقد ظهر ذلك جلًيا في قدرة البالد على تخفيف 

اآلثار االقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا".
وعملت دولة قطر في أعقاب الحصار على تنمية القطاعين الزراعي 

والصناعي لتحقيق سياسة االكتفاء الذاتي وتعزيز المخزون السيادي لتلبية 
احتياجات البالد في أوقات األزمات، حيث ارتفع نمو حجم االستثمار الزراعي 

خالل العامين 2٠١8-2٠١9 بنسبة ١2٠%. كما حقق الناتج المحلي الزراعي 
معدالت قياسية، حيث بلغت قيمته في يوليو الماضي 39٠ مليون ريال 

قطري. وعن ذلك تقول الدكتورة العنود: "تعتبر هذه األرقام مؤشًرا قوًيا 
على انتهاج دولة قطر سياسات جديدة تسعى إلى دعم اإلنتاج الزراعي 

المحلي، وقد ساهمت األزمة الحالية في التأكيد على أهمية االستثمار في 
القطاع الزراعي وضرورته، كما أن ارتفاع الناتج المحلي الزراعي خالل األزمة 

دليل على أن االستثمار في هذا المجال سيستمر في االرتفاع بعد أن 

لمس المستثمرون ورجال األعمال الفوائد العائدة من االستثمار في هذه 
القطاعات السيادية".

كان قطاع الصناعة في دولة قطر قد حقق أيًضا نمًوا ملحوًظا عقب 
أزمة الحصار حيث ارتفع إجمالي حجم االستثمارات فيه مع نهاية عام 2٠١9 

ليبلغ 262 مليار ريال، أي بزيادة تعادل 3.5% مقارنة بالعام 2٠١8. 
وتشير نتائج العديد من الدراسات إلى أن التعليم يلعب دوًرا كبيًرا في 
استقرار وتطور االقتصاد على المستوى الوطني، وذلك ألسباب عديدة 

من بينها مساهمته في إدخال التكنولوجيا المتطورة في آليات االقتصاد 
ومنشآته، وزيادة إنتاجية رأس المال البشري، والتوزيع العادل للدخل 

القومي بين أفراد المجتمع. وتشدد الدكتورة العنود على ذلك حيث 
تقول: “ال يمكن دفع عجلة التنمية لألمام في كل المجاالت االقتصادية 

بدون توفر األيدي العاملة الوطنية المؤهلة، ويضع هذا القطاع التعليمي 
والتدريبي في مقدمة القطاعات التي ينبغي التركيز عليها، وكذلك فإن 

العديد من القطاعات األخرى المهمة والتي تساهم في االكتفاء الذاتي 
واستقرار االستهالك المحلي مثل القطاع الزراعي والصحي تعتبر عاماًل 

أساسًيا في ثبات وديمومة استقرار االقتصاد المحلي. كما أن تعزيز 
البنية التحتية للدولة يسهم بشكل كبير في جلب رؤوس األموال وتعزيز 

االستثمار المحلي في كل المجاالت الخدمية والسياحية والصناعية 
والزراعية والتعليمية".

وترى الدكتورة العنود أن على الطالب آال يدعوا األزمة الحالية 
تقف عائًقا أمام طموحاتهم المهنية وأن يستمروا في رسم خططهم 

المستقبلية بما يتوافق مع آمالهم وطموحاتهم، ولكن مع األخذ بعين 
االعتبار احتياجات السوق المحلي من الوظائف واألعمال، وتوضح: "أثر 

الجائحة على المدى الطويل محدود وسيأتي الوقت الذي يستطيع فيه 
العالم أن يتغلب على هذه األزمة الصحية لتصبح من الماضي.  لكن يبقى 
من المهم أن يجد الناس طريقة في التعايش مع مثل هذه األزمات في 

المستقبل،  وال أعتقد أن يؤثر ذلك على التخصصات العلمية ومجاالت 
العمل المتوفرة في السوق المحلي حالًيا بل على العكس، فإن التعايش 

مع هذه األزمات ينتج عنه تخصصات ومجاالت أعمال جديدة لم يكن العالم 
يدرك أنه بحاجة إليها من قبل". 

مستقبل جديد للمهن
االقتصاد القطري قادر على تجاوز األزمة

لمعرفة المزيد عن التقرير الذي أصدره "مشروع األلفية" 
بعنوان: "العمل والتكنولوجيا 2050: سيناريوهات وإجراءات" 

يرجى مسح رمز االستجابة السريع التالي:

سلطت أزمة كوفيد- ١9 الضوء بقوة على أهمية التكنولوجيا وتأثيرها 
في العمل، فبدونها لما استطاع العالم التعايش مع الوباء القاتل، 

ولتوقفت عجلة اإلنتاج بالكامل وكان تأثير األزمة أكثر سوًءا على 
المستوى االقتصادي. لكن الحديث عن تأثير التكنولوجيا على العمل 

يحب أال يقتصر على ما استفدناه منها خالل األزمة، بما في ذلك تمكين 
ماليين البشر من العمل من المنزل عبر اإلنترنت، إلى جانب إنقاذ صناعات 
عديدة من خسائر فادحة باعتمادها على تقنيات مثل الذكاء االصطناعي 

والروبوتيات، والسبب أن التأثير المستقبلي المتوقع لها قد يغير تماًما 
مفهومنا عن العمل. فخالل العقود المقبلة من المتوقع أن تختفي 

بعض المهن وأن تظهر مهن جديدة بسبب التكنولوجيا، إلى جانب تأثيرها 
بالطبع على الطريقة التي تُمارس بها معظم المهن األخرى. 

البعض يعتقد أن التجارة العالمية وإحالل الوظائف قد يكونا من أهم 
أسباب ارتفاع معدالت البطالة في المستقبل، ولكن الحقيقة هي أن 
التشغيل اآللي المعتمد على التكنولوجيا بدون تدخل البشر سيكون 
العامل األكثر تأثيًرا على مستقبل المهن، وذلك حسبما يشير السيد 

جيروم غلين، مؤسس "مشروع األلفية" – وهي مؤسسة فكرية مختصة 
بالدراسات المستقبلية تعمل على دراسة وتحليل التحديات التي تواجه 

البشرية من أجل العمل على إيجاد حلول لها بهدف بناء مستقبل أفضل 
لألجيال المقبلة – حيث يقول: "لن تكون المشكلة الرئيسية في تقنية 

الذكاء االصطناعي المحدود )ANI( التي يمكنها أن تحل محل البشر 
في القيام ببعض المهام مثل قيادة شاحنة، أو تشخيص مرض، أو إجراء 

مقابلة مع شخص. فهذا األمر متوقع على أية حال وبإمكاننا االستعداد 
له ومواجهة تأثيره". 

"التهديد الحقيقي سيأتي بعد ١٠ أو 2٠ سنة من اآلن، عندما 
ننتقل إلى ما يسمى "الذكاء االصطناعي العام"، وهو نوع أكثر تطوًرا 

من الذكاء االصطناعي ُيمكن اآلالت والبرمجيات من التعامل مع 
المشكالت غير المعتادة بطرق فريدة، تماًما كما نفعل نحن البشر. 

ويعني ذلك أنه سيكون قادًرا على القيام بمهام أكثر تعقيًدا! وعندما 
يتحد هذا النوع من الذكاء االصطناعي مع تقنيات ناشئة أخرى مثل 

إنترنت األشياء على سبيل المثال، ستختفي العديد من الوظائف أو على 
األقل سيقل الطلب عليها".

عقب دراسة دولية امتدت لثالث سنوات، أصدر مشروع األلفية 
تقريًرا بعنوان "العمل والتكنولوجيا 2٠5٠: سيناريوهات وإجراءات"، 
توقع من خالله ثالثة سيناريوهات محتملة لمستقبل العمل بعد 

ثالثين عاًما من اآلن. كما تضمن التقرير 93 إجراًءا مقترًحا لمساعدة 
الحكومات والشركات ومختلف القطاعات في االستعداد بشكل 

أفضل لتأثير التكنولوجيا المحتمل في مستقبل العمل. ويوضح السيد 
غلين: "ال يمكن أن يتفق الجميع على كافة اإلجراءات التي اقترحناها 

في التقرير، ولكننا نعتقد أن تنفيذ أكبر عدد منها سيجعل عملية 
االنتقال إلى المرحلة المقبلة أكثر سالسة. ما زال لدينا الوقت للعمل 

مًعا وإيجاد الحلول من أجل بناء مستقبل أفضل".
وينصح السيد غلين أي شخص يحتاج التخاذ قرارات مصيرية بشأن 
مستقبله المهني خالل الفترة الحالية، بأال يدع أزمة كوفيد- ١9 تؤثر 

على قراراته، حيث يقول: "عليك أن تتبع شغفك، وأن تختار مجااًل تحبه 
وتجد نفسك قاًدرا على التميز فيه. إذا استمعت لنصائح األشخاص 

الناجحين في مختلف المجاالت ستجد أن معظمهم اتبعوا شغفهم. 
لقد أصبح العالم أكثر تعلًما وأكثر اتصااًل من أي وقت مضى، واإلنترنت 

يوفر لك فرًصا غير محدودة للنمو. إذا كنت تمتلك مهارة أو حتى 
هواية معينة تحبها، بإمكانك أن تعمل على تطويرها بشكل تدريجي، 

وعندما تتمكن منها، عليك النظر للعالم كله كمكان لتسويق مهاراتك 
وخبراتك، بداًل من الركض خلف وظيفة معينة ربما تكون غير متوفرة. 

أدرك أنها نصيحة قد تبدو غريبة للبعض. ولكن فكر جيًدا، إذا حققت 
ذلك فستكسب رزقك من خالل اتباعك لشغفك". 

ولكن السيد غلين يرى أن بناء أجيال تنظر لمفهوم العمل بهذه 
الطريقة سيحتاج لتغييرات جذرية في أنظمة التعليم، حيث يوضح: 

"تكمن المشكلة في أننا ما زلنا نعلم الطالب أمًورا مثل البحث عن 
وظيفة والتدرج في السلم الوظيفي متجاهلين في الوقت نفسه أن 

كل طالب يمتلك شخصية وإمكانات مختلفة عن أقرانه. يحتاج التعليم 
للتركيز على مساعدة الطالب في تعلم مفهوم تحقيق الذات، وفي 

التعرف على أنفسهم بشكل أفضل، أو بمعنى أدق التعرف على 
اهتماماتهم ونقاط قوتهم ومساعدتهم في تطويرها، إلى جانب النظر 

إلى العالم كسوق محتمل لمهاراتهم".



34

تعزيز مسارك المهني

www.qcdc.org.qa35

جائحة كورونا ... ثمانية دروس مستفادة
في مطلع عام 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 

حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19( في الصين، مبديًة قلقها من 

انتشاره على المستوى الدولي، وما هي إال أسابيع قليلة 
ل الوباء إلى جائحة عالمية وانتشر في كل أنحاء  حتى تحوَّ

المعمورة، حاصًدا أرواح اآلالف من البشر، وُمغيًرا طرق 
معيشة كل سكان الكوكب تقريًبا.

نجحت الكثير من الدول في التعايش مع التحدي غير 
المسبوق، واجتهدت من أجل تجاوزه بأقل الخسائر البشرية 
والمادية، في حين كان تعامل دول أخرى مع الحدث كارثًيا، 

على الرغم من امتالك بعضها أنظمة صحية على أعلى 
مستوى، والفارق هنا كان في أسلوب إدارة األزمة.

قدمت دولة قطر للعالم مثااًل يحتذى به في تعاملها 

مع األزمة، فعلى الرغم من تسجيلها ألحد أعلى معدالت 
اإلصابة في العالم مقارنًة بعدد السكان، فقد نجحت في 

تحقيق إحدى أعلى نسب شفاء المصابين، كما سجلت 
إحدى أقل نسب الوفاة في العالم مقارنًة بعدد اإلصابات.

ولم يتحقق ذلك إال نتيجة لتكاتف كل مؤسسات الدولة، 
وبسالة العاملين في الصفوف األمامية، تحت قيادة 

اللجنة العليا إلدارة األزمات، التي نجحت في تسخير كافة 
اإلمكانيات المتاحة بجميع القطاعات من أجل تقليل اآلثار 

السلبية للجائحة، وتوفير حلول فاعلة تسهم في عودة 
الحياة لطبيعتها في أقرب وقت ممكن.

نستخلص ثمانية دروس من التجربة القطرية في إدارة أزمة 
كورونا، والتي يمكنك االستفادة منها في مواجهة أي 

تحدٍّ شخصي أو مهني.

1 واجه مشكلتك
أعلنت دولة قطر عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 

شهر فبراير الماضي، لتشرع فوًرا في تنفيذ خطة شاملة لمواجهة هذا التحدي 
الكبير. وأثناء تنفيذ الخطة، حرصت اللجنة العليا إلدارة األزمات على عرض آخر 
تطورات الوضع بشكل مستمر للجميع، كما اتسمت قرارتها دوًما بالشفافية 

والمصداقية.

 تجاهلك ألي أزمة تواجهك يؤدي لتفاقمها. عليك أن تعترف بوجود 
المشكلة وأن تحدد مدى تأثيرها عليك، لكي تنجح في تجاوزها وتقلل من 

آثارها السلبية المحتملة.

2 ضع خطة
بعد ظهور الحالة األولى تم وضع خطة لمواجهة انتشار الوباء، من خالل تشديد 
اإلجراءات االحترازية داخل البالد وإغالق المجال الجوي، وبعد مرور أشهر قليلة، 
تم اإلعالن عن خطة متكاملة من عدة مراحل لرفع القيود المفروضة، ثم ُأجريت 
تعديالت أخرى على هذه الخطة بعد فترة وجيزة بناًء على المعطيات الجديدة. 

لتجاوز أي أزمة، تحتاج لخطة ذات خطوات واضحة، وحتى إن لم تكن معالم 
األزمة واضحة بعد، يمكنك أن تكتفي بخطة قصيرة األمد إلى أن تمتلك 

كافة المعطيات بخصوص األزمة وتصبح الصورة أكثر وضوًحا. حينها فقط 
يمكنك تعديل الخطة أو وضع خطة جديدة كلًيا لتحقيق النتائج المرجوة. 

3 تعلم من تجارب اآلخرين 
مواجهة وباء سريع االنتشار ال يوجد له عالج كانت بدون شك تحدًيا غير مسبوق 
للكثير من دول العالم، وبالتالي كان من الصعب أن تضع تلك الدول خطًطا فاعلة 

لمواجهة األزمة بدون البيانات التي وفرتها منظمة الصحة العالمية عن الطرق 
التي واجهت بها الصين وباء كورونا المستجد، إلى جانب المعلومات المتوفرة عن 

التجارب السابقة لبعض دول أفريقيا في مواجهة أوبئة فتاكة مثل إيبوال.

ال يوجد ما يمنع أن تتعلم من تجارب اآلخرين للتعامل مع أزماتك بشكل 
أفضل. فمهما كان ما تواجهه، ال بد أن هناك من واجهه قبلك ونجح في 

تجاوزه. األمر سيوفر عليك الكثير من الوقت والجهد.

4 كن سريًعا وحاسًما
أعلنت دولة قطر عن اتخاذ اإلجراءات االحترازية قبل اكتشاف الحالة األولى 

على أراضيها، ثم قامت بعد ذلك بتشديدها لتشمل قرارات صارمة من بينها 
إغالق المدارس والجامعات والمحال التجارية ومنع كافة أشكال التجمع بما 

في ذلك التجمعات األسرية، إلى جانب فرض عقوبات وغرامات مشددة على 
المخالفين. وقد ثبت للجميع أن كل ذلك كان ضرورًيا لحماية أرواح الناس، خاصة 

إذا نظرنا للخسائر التي تعرضت لها الدول التي استهانت بالوباء. 

لمواجهة األزمات، عليك أن تتخذ قرارات سريعة، فكلما تأخرت كانت 
الخسائر أكبر. وهذه القرارات قد تبدو قاسية في بعض األحيان، لكنها 

مهمة لحسم األمور والعبور إلى بر األمان.

5 التواصل مهم
حرصت اللجنة العليا إلدارة األزمات على استخدام كل قنوات االتصال المتاحة 
لضمان وصول كافة المعلومات الخاصة بالوباء والقرارات التي تم اتخاذها إلى 

كل من يعيش على أرض قطر، ولوال ذلك لكان من الصعب السيطرة على 
الموقف وتحقيق أهداف الخطة المحددة.

إذا كنت مسؤواًل عن مواجهة أزمة يمتد تأثيرها إلى أشخاص آخرين، 
فاالتصال الجيد المعتمد على الشفافية والصدق هو السبيل الوحيد 

للخروج بأقل الخسائر وتجنب لجوء هؤالء األشخاص إلى مصادر غير 
موثوقة للحصول على معلومات قد تتسبب في أضرار أكبر.

6 تجاوز األزمات يحتاج إلى الصبر 
امتدت خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد في قطر لمراحل، اختلفت كلٌّ  
منها في طبيعتها ومدتها. وفي حال اكتشاف لقاح لعالجه واكتساب المناعة 

منه، قد يتطلب األمر شهوًرا أخرى لضمان وصوله إلى كل شخص.

ال توجد حلول فورية ألي أزمة! عليك أن تتحلى بالصبر وأن تلتزم بخطتك 
وتواصل العمل من أجل التعايش مع آثار  األزمة والعمل على تجاوزها، 

مع مراقبة الوضع دائًما إلجراء أي تعديالت الزمة على خطتك، فقط إذا 
تطلب األمر، ما دام ذلك سيساعد في تحقيق النتائج المأمولة.

7 اعتمد على نفسك
مع إغالق الدول لحدودها وانشغالها بمحاربة تفشي الوباء بين سكانها، 

اضطرت كل دولة لالعتماد على إمكانياتها، فلم تكن هناك العديد من فرص 
التعاون في هذا الشأن، باستثناء تبادل المعلومات حول أفضل السبل للقضاء 

على الوباء. وفي حالة دولة قطر، كان المتالكها نظام رعاية صحية متطور، إلى 
جانب بنية تحتية قوية في مجاالت مثل النقل واالتصاالت والتكنولوجيا، دور 

بالغ األهمية في التعامل مع األزمة.

خالل األزمات، غالًبا ما ستكون مضطًرا لالعتماد على نفسك، فكن دوًما 
مستعًدا واستغل كل اإلمكانيات المتاحة لك إليجاد الحلول. 

 8 تعلم من التجربة
ال يوجد سبيل لتفادي أزمة مثل جائحة كوفيد-19، لكن هناك دائًما إمكانية 
لتوقع أي أزمات مشابهة مستقباًل واالستعداد لها بشكل أفضل، فالخبرات 

التي اكتسبتها كافة قطاعات الدولة خالل هذه التجربة القاسية من شأنها أن 
تمنحها فكرة أفضل عما يجب القيام به مستقباًل للتعامل مع أي كوارث ذات 

آثار مشابهة بكفاءة أعلى.

ال تكتف بتجاوز مشكالتك، واحرص على التعلم منها واالستعداد جيًدا 
ألي مشكالت مماثلة في المستقبل، ولو استطعت توقع المشكلة قبل 

حدوثها، فذلك بالتأكيد أفضل.
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إن استفادتك من التعلم عن ُبعد تتوقف على مدى قدرتك على تحمل 
المسؤولية. أنت وحدك من سيقرر، فال يمكن أن تظل ُمراقًبا طوال 

الوقت. إذا تعاملت مع التجربة بجدية ستحقق الفائدة المنشودة، أما إذا 
استهترت باألمر فلن تحصد إال الندم على الفرص التي أضعتها لتطوير 

مسيرتك التعليمية، خاصًة عندما يقترب موعد االختبارات.  

لالستفادة المثلى من تجربة التعلم عن بعد التزم باآلتي: 

اختر المكان المناسب
جهز مساحتك الخاصة لتلقي الصفوف االفتراضية، واحرص على أن 

يكون مكاًنا هادًئا ذا إضاءة جيدة، واعتدل في جلستك حتى تظل نشيًطا 
وتستطيع التركيز فيما يقوله المعلم خالل الصف.    

تصرف كأنك في صف دراسي حقيقي
تعامل مع الصف الدراسي االفتراضي تماًما كأنه صف دراسي حقيقي، 

فهو بالفعل كذلك، حتى وإن كانت التجربة مختلفة عما اعتدت عليه. 

ال تبرح مكانك خالل الحصة، وامتنع عن أي تصرف من شأنه تشتيت تركيز 
زمالئك. ابتعد أيًضا عن هاتفك المحمول، وال تتصفح اإلنترنت ووسائل 

التواصل االجتماعي خالل الصف. 

تفاعل
كن مبادًرا، واحرص على المشاركة بإيجابية خالل الصف. ال تتردد في 
التواصل مع معلمك وطلب مساعدته في توضيح أي أمور متعلقة 

بالمنهج، وشارك بقدر المستطاع في أي مناقشات حول موضوع الدرس. 

ال تؤجل المذاكرة
استذكر دروسك أواًل بأول، وال تؤجل ذلك حتى الساعات األخيرة قبل 

االختبار، حتى ال تصعب األمور على نفسك. لم ال تستفد أيًضا من 
وقتك في التحضير لدروسك مسبًقا؟ سيمنحك ذلك قدرة أكبر على 

نك من التفاعل بشكل أفضل خالل الصف الدراسي  فهم دروسك، ويمكِّ
االفتراضي. 

إذا كنت طالًبا مدرسًيا فال شك أن أزمة كوفيد-19 قد أثرت في جوانب 
عديدة من حياتك، مع اضطرارك لتلقي الصفوف عن بعد وتمضيتك 

ألوقات طويلة في المنزل، إلى جانب ابتعادك عن التجمعات والتزامك 
باإلجراءات الوقائية االستثنائية في األماكن العامة. بكل تأكيد ال يبدو أن 
ذلك كان ممتًعا، ولكن انظر إلى الجانب المشرق، فماليين الطالب حول 
العالم يواجهون نفس التحديات، إال أنهم ليسوا محظوظين كفايًة حتى 

إلكمال العام األكاديمي بسبب عدم توفر البنية التحتية التكنولوجية الالزمة 
للتعليم عن بعد. 

سيختلف الحال قلياًل بالنسبة لك خالل العام األكاديمي الجديد، مع تخفيف 
اإلجراءات االحترازية في دولة قطر تدريجًيا، وتطبيق نظام يدمج بين التعُلم 

اإللكتروني والتعُلم الصفي، حيث ستتمكن على األقل من حضور بعض 
الصفوف في المدرسة مجدًدا، ولكن في الوقت نفسه، يبدو أنك قد 

تستمر في قضاء أوقات أطول من المعتاد في المنزل خالل األشهر المقبلة، 
على األقل حتى يتم توفير لقاح يحمي من اإلصابة بالفيروس. 

قد يكون البقاء في المنزل محبًطا ومحفًزا للكسل، ولكن عليك مرة أخرى 
أن تنظر إلى األمور بإيجابية، فقد أصبحت تمتلك اآلن المزيد من الوقت 

للقيام بأمور مفيدة لحياتك. فكر جدًيا في أن تستثمره في تطوير مهاراتك 
والتخطيط لمسيرتك المهنية، فال يوجد وقت أفضل للقيام بذلك من اآلن. 

وإليك بعض األفكار التي يمكنك تطبيقها:

استكشف التخصصات المهنية
ما المواد الدراسية التي تحبها وتتفوق فيها؟ ما التخصصات المهنية 

المرتبطة بكلٍّ منها؟ هل تناسب هذه التخصصات إمكاناتك وطموحاتك؟ 
ما هي المسارات األكاديمية التي ينبغي أن تسلكها لكي تعمل في هذه 
التخصصات؟ هل هناك مستقبل للمهن المرتبطة بهذه التخصصات في 
سوق العمل؟ ما هي المهام األساسية التي يؤديها العاملون في هذه 

المهن؟ 

تعرف عن قرب على مختلف المهن، خاصًة تلك التي ترتبط بالمواد الدراسية 
التي تحبها وتتفوق فيها. ما هي المهام األساسية التي يؤديها العاملون 

في كل مهنة؟ أين يعمل أصحاب تلك المهن؟ ما هي التحديات التي 
يواجهونها؟ ما هي حوافزها المادية؟ هل هناك طلب عليها في سوق 

العمل؟ ما هو مستقبلها؟

ن صورة أوضح عن كل  يمكنك أن تحصل على إجابات تلك األسئلة وتكوِّ
تخصص مهني وأنت في المنزل من خالل أحد األساليب التالية:

• البحث عبر اإلنترنت.

• حضور الفعاليات الرقمية لمختلف المؤسسات.

• قراءة السير الذاتية ألشخاص ناجحين في نفس التخصصات.

• التواصل مع أشخاص يعملون في هذه التخصصات وطلب النصح منهم. 

تعرف على المسارات األكاديمية
ابحث عن الجامعات التي توفر دراسة التخصصات المهنية التي تفضلها. 
تصفح مواقعها اإللكترونية وتواصل معها للتعرف على تفاصيل البرامج 

الدراسية ومدة الدراسة وشروط االلتحاق بها وفرص الحصول على منحٍة 
دراسية، إضافة إلى الخبرات التي تمتلكها الكوادر التدريسية في الجامعة.

احصل على استشارة مهنية
تواصل مع المرشد األكاديمي في مدرستك، أو مع مستشار مهني موثوق. 

ناقش معه اهتماماتك وطموحاتك، وتعرف منه على التخصصات المهنية 
التي قد تناسب إمكاناتك وقدراتك، إلى جانب المسارات األكاديمية المؤدية 

لها. استفسر منه أيًضا عن أي اختبارات متاحة لتقييم سماتك الشخصية 
واهتماماتك المهنية. 

ركز على نقاط ضعفك
إذا كنت تواجه صعوبات في استذكار مواد دراسية بعينها، استغل وقتك 

في المنزل للتركيز على تحسين مستواك في تلك المواد. ال تفكر أبًدا في 
استحالة تطوير نفسك في أي مادة مهما بلغت صعوبتها. اطلب مساعدة 

مدرس هذه المادة، وابذل المزيد من الجهد لفهمها بشكل أفضل. 

طور مهاراتك
قيم مهاراتك المهنية. هل هناك مهارات تحتاج لتطويرها؟ هل تفتقر لبعض 

المهارات المطلوبة في سوق العمل؟ إن شبكة اإلنترنت تكتظ بالمصادر 
التي تمّكنك من تطوير مهاراتك أو حتى اكتساب مهارات جديدة، وتتنوع 

تلك المصادر ما بين مقاطع فيديو ومقاالت ودورات مفتوحة، ومعظمها 
متاح مجاًنا، فاختر ما يناسبك منها وابدأ التعلم.

جرب هواية جديدة
هناك العديد من الهوايات التي يمكنك تعلمها في المنزل عبر اإلنترنت، 

ومن يعلم؟ ربما تكون تلك الهواية بداية لمسيرة مهنية ناجحة في مجال لم 
تفكر فيه من قبل. 

اختر هواية ُتنمي قدراتك اإلبداعية، مثل الرسم والموسيقى والحرف اليدوية 
والعناية بالنباتات، أو حتى الطبخ أو التطريز. األمر يتوقف بالطبع على 

ميولك واهتماماتك. لم ال تجرب أيًضا هواية رقمية مثل التصميم أو البرمجة 
أو تصنيع الدوائر اإللكترونية؟ فالمستقبل للتكنولوجيا!

اقرأ
حاول أن تجعل القراءة عادًة يومية، حتى لو اكتفيت ببضع صفحات من 

كتاب، فهي وسيلة مثالية إلثراء معرفتك. وكلما قرأت في مجاالت مختلفة 
اتسعت مداركك وارتقى فكرك. 

استفد من برامج وخدمات مركز قطر للتطوير المهني
إذا كنت تمتلك أية أسئلة أو استفسارات بخصوص مستقبلك المهني، قم 

بإرسالها إلينا على البريد اإللكتروني: qcdc@qf.org.qa، وسنعمل على 
اإلجابة عليها. زر موقعنا على شبكة اإلنترنت: qcdc.org.qa، وتابع حساباتنا 
على مواقع التواصل االجتماعي للتعرف على كافة الخدمات والبرامج التي 

نقدمها. تابع أحدث مبادراتنا "االستوديو المهني"، الذي سيجيبك عن أي 
استفسار يخص مسيرتك المهنية، أو احجز جلسة استشارة مهنية مع أحد 

خبراء التوجيه المهني لدينا.

ال تنس أيًضا زيارة قسم المطبوعات في موقعنا لقراءة جميع األعداد 
السابقة من مجلة "دليلك المهني" التي تزخر بالمعلومات والنصائح 

واللقاءات مع شخصيات ناجحة في جميع المجاالت، وسيوفر لك قسم 
استكشاف المسارات المهنية في المجلة أيًضا فرصة التعرف عن كثب على 

مجموعة كبيرة من المهن. 

هل أصبحت تقضي 
وقًتا أطول في 

المنزل؟
 استفد منه في تطوير 

مسيرتك المهنية

نصائح لالستفادة المثلى 
من تجربة التعلم عن بعد

للمزيد من النصائح المفيدة التي تعينك على تحقيق أفضل النتائج خالل استذكار دروسك، ننصحك 
بقراءة موضوع "نصائح لمذاكرة أكثر فاعلية" المنشور في العدد التاسع من مجلة "دليلك المهني".
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ال شك أن البقاء في المنزل لالحتماء من وباء عالمي قاتل هي تجربة 
تخوضها مع معظم سكان العالم للمرة األولى، وبالتالي لن يكون األمر 

غريًبا إذا شعرت بضغوط نفسية بسبب التغيير المفاجئ الذي طرأ على نمط 
حياتك اليومية، أو ربما تشعر بالتوتر بسبب الخوف من المستقبل. 

ال تقلق! إنه أمر طبيعي، ولكن المهم أن تواجه تلك المخاوف وأال تسمح 
لها بالسيطرة عليك. ومن أجل تحقيق ذلك، عليك أن تؤمن في البداية بأن 
هناك أموًرا في الحياة ال يمكنك السيطرة عليها، وكل ما يمكنك القيام به 
عند حدوثها هو التحكم في رد فعلك لها وبذل قصارى جهدك لمواجهتها.

إن وباء كوفيد-19 مجرد أزمة طارئة ال بد لها وأن تنتهي، وحتى يحدث ذلك 
كل ما عليك فعله هو التكيف مع آثارها ومواصلة العمل متحلًيا بالصبر 

والتفاؤل حتى تنجح في تجاوزها. 

عبر السطور التالية، يمكنك التعرف على بعض النصائح التي من شأنها أن 
تساعدك في تخفيف اآلثار النفسية السلبية الناشئة عن الحجر المنزلي:

خطط يومك
نظم وقتك جيًدا، وضع خطة يومية واضحة. فعندما تستيقظ من النوم 
وأنت على علم باألهداف التي تريد تحقيقها خالل اليوم، والمهام التي 

تحتاج تنفيذها لبلوغ أهدافك، سيخفف ذلك كثيًرا من الضغط على 
عقلك، ال سيما إذا نجحت في بناء نمط يومي والتزمت به، إذ لن تحتاج 

حينها للتفكير كثيًرا قبل القيام بأي فعل، وستوفر طاقتك الذهنية للمهام 
الصعبة. وكلما ارتبطت أهدافك اليومية بأهداف أكبر طويلة األمد، كلما 

منحك ذلك طاقًة وحماًسا أكبر. 
 

ال تنعزل
إن الحجر المنزلي ال يعني انعزالك عن الناس كلًيا، فاحرص على قضاء وقت 

يومي مع أفراد عائلتك في المنزل. شاركهم اهتماماتك وتحدث معهم 
عن أي أمور تثير قلقك. وتواصل مع أصدقائك عبر الهاتف أو عبر تطبيقات 

محادثات الفيديو، وتناقش معهم في أي موضوعات ذات اهتمام مشترك، 

تماًما كما كان يحدث عند التقائك بهم في المدرسة أو خالل عطلة نهاية 
األسبوع. كل ذلك من شأنه أن يرفع من روحك المعنوية.

احِم نفسك من األخبار السلبية
تحتل األخبار السلبية دائًما الصدارة في نشرات األخبار اليومية، وبما أننا 

أصبحنا محاطين بالشاشات من كل جانب، فقد أصبح من الصعب أن تمنع 
وصولها إليك، ولكن بإمكانك التقليل من متابعتها حتى ال تشتت تركيزك 
وتعزز نظرتك التشاؤمية لألمور. قم بإلغاء تنبيهات تطبيقات األخبار على 
هاتفك المحمول، واكتِف بمتابعتها من مصدٍر موثوق مرة أو مرتين في 

اليوم.

حافظ على صحتك 
صحتك النفسية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بصحتك البدنية. احرص على النوم 

لساعات كافية في مواعيد منتظمة، وتجنب األطعمة غير الصحية وقلل 
من استهالك الكافيين. خصص وقًتا لممارسة الرياضة، حتى لو كانت مجرد 

تدريبات خفيفة داخل المنزل. جرب أيًضا تمارين االسترخاء والتأمل التي 
تساعدك في تهدئة األعصاب وتخفيف التوتر. 

رفه عن نفسك ولكن بحدود
ضع حدوًدا للوقت الذي تستهلكه في ممارسة ألعاب الفيديو أو مشاهدة 
األفالم أو تصفح مواقع التواصل االجتماعي، فالكثير منها يزيد من توترك. 

فكلما منحت هذه األنشطة الترفيهية وقًتا أطول، قل الوقت المتاح لك 
من أجل تحقيق األهداف األكثر أهمية، وهو ما سيعني المزيد من الضغط 

على أعصابك.    

كن مُنَظًما
استغل فترة الحجر المنزلي لترتيب غرفتك والمساحة التي خصصتها 

للمذاكرة. ال تنس أيًضا ترتيب ملفاتك الرقمية أواًل بأول. فعندما تصبح أكثر 
تنظيًما وتعرف مكان كل أداة تستخدمها على مدار يومك، ستوفر الكثير 

من وقتك وتتجنب التوتر. 

كيف تتعامل مع 
الضغوط النفسية 

التي قد تصاحب 
الحجر المنزلي؟

www.qcdc.org.qa39

نصائح

لضمان توفير تجربة تعليم 
عن بعد أكثر شمولية

مدى– مركز التكنولوجيا المساعدة قطر هو مؤسسة خاصة ذات نفع 
عام، تأسست في عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني الشمولية الرقمية 

وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية – ذوي 
اإلعاقة والمتقدمين في السن. 

يعد "مدى" مركز االمتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم، 
ويوفر الموقع الرسمي للمركز mada.org.qa مكتبًة رقمية تضم العديد 
من المصادر والمعلومات المتعلقة بالنفاذ الرقمي. كما يشمل مجموعة 

متنوعة من المنصات الرقمية، من ضمنها "منصة دعم التعليم الرقمي 
الشامل"، وهي منصًة تعليمية رقمية توفر أدوات وموارد مصممة لدعم 

التعليم عن بعد، الهدف الرئيسي منها هو تمكين قطاع التعليم لضمان 
شمولية التعليم لجميع الطالب، ومن ضمنهم الطالب من ذوي اإلعاقة 

وذوي القيود الوظيفية. 

كما يتضمن موقع مدى "بوابة مدى للتكنولوجيا المساعدة"، التي يمكن 
زيارتها مباشرة عبر الموقع madaportal.org، وهي منصة مخصصة 

للتكنولوجيا المساعدة موجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء األمور 
والمهنيين، حيث تقدم معلومات وفيرة حول التكنولوجيا المساعدة 

باللغتين العربية واإلنجليزية، مع العلم أنها األولى من نوعها في العالم 
العربي.

بقدر ما ألقت تجربة التعلم عن بعد مزيًدا من المسؤوليات على عاتق الطالب، أصبح أيًضا على المعلمين بذل المزيد من الجهد للتكيف مع 
بيئة العمل الجديدة ومواصلة العمل على بناء وتربية أجيال المستقبل. ومن أجل تحقيق هذه الرسالة السامية يجب على المعلمين مراعاة 

احتياجات الطالب بمختلف قدراتهم وإمكاناتهم. يقدم لكم مركز "مدى" مجموعة من النصائح التي يمكن للمعلمين من خاللها توفير تجربة 
تعليم عن بعد أكثر شمولية. 

تأكد من أن تعليمك يشمل الجميع1 
ينبغي أن تحرص من موقعك كمعلم على أن يشمل تعليمك عبر 

اإلنترنت جميع المتعلمين، وهو ما يتطلب منك أن تكون على دراية 
باالحتياجات المختلفة للطالب، بما في ذلك اإلمكانيات المتوفرة 

لهم، وقدراتهم )أو إعاقاتهم(، تماًما كما يحدث خالل الصف الدراسي 
التقليدي. التعليم الشامل رقمًيا هو السبيل األمثل لضمان حصول الجميع 

على نفس جودة التعلم عبر اإلنترنت.

حضر مساحة مناسبة للعمل2 
يشكل العمل عن بعد تحدًيا حقيقًيا، وإذا لم تتوفر الظروف المثالية 
إلى جانب قدرة ال بأس بها على ضبط النفس، قد يتحول األمر إلى 

كابوس. لكن مع بعض الترتيب، سيكون إعداد مساحة مناسبة للعمل أكثر 
سهولة. احرص على أن تكون هذه المساحة مريحة للنفس، وأن ُتمكنك 

في الوقت نفسه من اتباع سلوك عمل مفيد. ابق مساحة عملك خالية 
من كل ما قد يتسبب في مقاطعتك أثناء العمل، مثل التلفاز أو أي أمور 

عائلية. بإمكانك أيًضا جعل مساحة عملك أكثر مثالية بالجلوس على 
مقعد مريح واالعتماد على إضاءة جيدة. 

حدد جدول زمني3          
حدد وقًتا للتفاعل مع الطالب، وحاول أن تنشئ معهم نوًعا من 

التفاعل المتزامن مثل الدردشة عبر الفيديو أو المكالمات الهاتفية، 
خاصة خالل األسبوع األول، إذ من شأن ذلك أن يساعدهم في التعود 

على بيئة الدراسة بشكل أسرع ويعلمهم كيفية التواصل مع المعلم 
بطريقة سليمة، كما أن استمرار هذا النوع من التفاعل سيبقي الطالب 

متفاعلين ويقلل من شعورهم بالعزلة. 

وفر المراجعات والمالحظات في الوقت المناسب4 
تأكد من تفاعل الطالب مع ما تقدمه من محتوى، وكن واضًحا 

بشأن مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطالب في دراسة المادة. 
كما يجب أن تتحقق بانتظام من مدى تطور كل طالب، لتحديد الطالب 

الذين يحتاجون للمزيد من المساعدة. ابق أيًضا على تواصل مع أولياء 
األمور لمساعدة الطالب في مواصلة العمل بالشكل المطلوب. 

ِاْبِن شبكة دعم5 
ضع خطة تضمن وجود آلية مناسبة لتوفير الدعم الطالب الذين 

يرغبون في المزيد من التوجيه، سواء من المعلمين أو الموجهين أو 
اآلباء أو األقران، لكي يكونوا قادرين على تحقيق نجاح أكبر. 



هل سمعت من قبل عن القراءة السريعة؟ 
كما هو واضح من االسم، إنه أسلوٌب ُيمِكنك من القراءة بوتيرة سريعة 

وتحصيل كم أكبر من المعرفة في وقت أقل.
كان أول ظهور لمصطلح القراءة السريعة خالل خمسينيات القرن الماضي، 
بعد أن عكفت المعلمة األمريكية إيفيلين وود على دراسة أسباب تمُكن 

بعض األشخاص من القراءة بسرعٍة أكبر من غيرهم، دون أن يؤثر ذلك 
على مدى فهمهم للنص الذي قرأوه. واستنتجت وود أن األمر يتعلق 

بقدرة هؤالء األشخاص على التنقل بأعينهم بين الكلمات والنصوص 
بشكل سريع مع استيعاب معاني ما قرأوه في أذهانهم. كما خُلصت إلى 

أن بإمكان أي شخص تنمية تلك القدرات عبر التدريب، لُتصمم بناًء على 
ذلك نظاًما لتعلم القراءة السريعة القى شهرًة واسعًة خالل تلك الفترة. 

ومع مرور الوقت ظهرت المزيد من أساليب تعلم القراءة السريعة، وعمل 
الكثير من الباحثين على تطويرها، لكن أساسياتها لم تختلف كثيًرا. 

إن تعُلم القراءة السريعة قد يكون مفيًدا ألي شخص يسعى لتحصيل 

العلم وتوسيع آفاق معرفته، خاصًة أننا أصبحنا نعيش في عالم يسير 
بوتيرة متسارعة. فرغم توافر مواد للقراءة أكثر من أي وقت مضى، ال 

تمنحنا الوتيرة المتسارعة للحياة الكثير من الوقت لتحقيق كل أهدافنا، 
ومعظم قراءتنا اآلن هي على شاشات الهواتف المحمولة، في الوقت 

الذي أصبحت فيه قراءة الكتب أمًرا ثقياًل ومماًل في نظر الكثيرين.
ولكن عليك أن تعلم أن هذا األسلوب قد ال يناسب الجميع، وأنك تحتاج 

لبذل الجهد من أجل إتقانه، مع الصبر على النتائج. واعلم أيًضا أن مدى 
االستفادة منه تختلف من شخٍص آلخر، فهناك عوامل أخرى تحدد ذلك، 
مثل مدى إلمامك بالموضوع الذي تقرأه، وتمكنك من اللغة ومفرداتها، 

ونوع المادة المقروءة، وحتى حجم صفحات الكتاب.
كما يرجى االنتباه إلى أن الهدف األساسي من القراءة السريعة ال يكمن 

في السرعة في حد ذاتها، أو في قراءة أكبر عدد من الكلمات دون فهم 
أو استيعاب، بل يتمثل في رفع مستوى تركيزك خالل القراءة وتدريب 
عقلك على استيعاب مضمون النص في وقت أقل مما اعتدت عليه.

ل من الوقفات قلِّ
درب عينيك على التنقل سريًعا بين الكلمات والجمل والسطور. من الطبيعي عند 

القراءة أن تتوقف بعينيك من فترة ألخرى عند كلمة أو في نهاية جملة أو نص 
ب أال  من أجل استيعاب المعنى، ولكن اعمل على التقليل من هذه الوقفات. جرِّ
تتوقف عند كل كلمة محاواًل فهم معناها، فمن هنا يأتي البطء. ال تقلق، في 

معظم األحيان ستتضح لك الصورة كاملًة في النهاية. عليك أن تتذكر أن الهدف 
من القراءة هو االستفادة من مضمون ما تقرأه، وليس معاني الكلمات مفردة.

ال تعد إلى الوراء
إعادة قراءة الكلمات والجمل هي أيًضا من العادات التي تبطئ من سرعتك. 

للتدرب على القراءة السريعة، احرص على عدم العودة بنظرك إلى الوراء لقراءة 
كلمة أو جملة. انتظر حتى نهاية النص فربما يتضح لك المعنى حينها. 

استخدم مؤشًرا
استخدامك لمؤشر تتبعه بعينيك أثناء القراءة من شأنه أن يساعدك في تقليل 

الوقفات وعدم العودة للوراء. يمكنك االعتماد على إصبعك أو استخدام قلم. 
بإمكانك أيًضا استخدام ورقة أو مسطرة لتغطية األسطر التي قرأتها.

انظر إلى الُجّمل
مجال بصر اإلنسان يمنحه القدرة على النظر إلى أكثر من كلمة في الوقت نفسه، 

وقد يؤدي هذا األمر إلى تشتيت ذهنك، لذلك حاول التركيز على العبارات 
والجمل في كل سطر بداًل من قراءة النص كلمة بكلمة. 

تجنب التلفظ بالكلمات
يحب بعض الناس التلفظ بالكلمات أثناء قراءتها، سواء مع إصدار صوت أو بتحريك 
الشفتين فقط، والبعض اآلخر قد يفضل "التلفظ الصامت"، وهو الحديث الداخلي 

الذي يقوم به اإلنسان عند قراءة كلمة، وهذا األمر طبيعي، فالجميع تقريًبا تعلموا 
القراءة من خالل ربط األحرف والكلمات بأصواتها المنطوقة. ولكن من أجل االستفادة 

من القراءة السريعة، عليك التوقف عن التلفظ بكل أشكاله، أو على األقل التقليل 
منه، حتى تمنح عقلك قدرًة أكبر على التركيز في معنى الجمل والنصوص. 
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احسب عدد الكلمات في أول ثالثة أسطر واقسمه على ثالثة، لتحصل على "معدل . 1

عدد الكلمات في كل سطر".

احسب عدد األسطر في الصفحة واضربه في "معدل الكلمات في كل سطر"، . 2
والناتج هو "معدل عدد الكلمات في الصفحة". 

اقرأ لمدة خمس دقائق.. 3

 كم صفحة قرأت؟ أو كم سطًرا قرأت؟ اضرب عدد الصفحات أو األسطر في . 4
المعدل الذي احتسبته سابًقا وستحصل على عدد تقريبي للكلمات التي قرأتها.

اقسم عدد الكلمات التي قرأتها على خمسة لمعرفة سرعة قراءتك الحالية في . 5
الدقيقة، حتى تبدأ العمل على تحسينها من خالل تدربك على القراءة السريعة.

أساسيات القراءة السريعة

اختر مكاًنا يمكنك التركيز فيه، واحرص على أن تكون اإلضاءة كافية • 
ومريحة للعين، واجلس في وضع يبقيك نِشًطا. 

حدد هدفك قبل القراءة. لماذا تريد أن تقرأ هذه المادة بالتحديد؟ وفي • 
بداية تدربك على القراءة السريعة، احرص على أن تبدأ بكتب سهلة أو 

موضوعات تحبها.

التصفح وإلقاء نظرة سريعة على النص قبل الشروع في القراءة الفعلية • 
من شأنه أن يمنحك فكرة عن مضمون ما ستقرأه، ويزيد من قدرتك 

على استيعابه. على سبيل المثال، قبل أن تبدأ في قراءة كتاب، اقرأ أواًل 
الفهرس أو جدول المحتويات ومقدمة الكتاب، ثم العناوين الرئيسية 

والفرعية في كل فصل. يمكنك أن تتبع ذلك أيًضا بقراءة مقدمة ونهاية 
كل فصل، وتصفح كل النصوص سريًعا بعينيك أو حتى قراءة بعضها. 

سيمنحك هذا األمر فرصة لمعرفة مدى فائدة محتوى الكتاب بالنسبة 
لك، وتحديد األقسام التي قد تساعدك في تحقيق هدفك من قراءته.  

احرص على أخذ فترات راحة، فالقراءة السريعة تتطلب مجهوًدا ذهنًيا • 
أكبر. 

الختبار مدى استفادتك من قراءة أي كتاب أو موضوع، اعمل على • 
تلخيصه في نقاط بعد االنتهاء منه، وربما يكون تلخيصه على شكل 
خريطة ذهنية أكثر فائدة، كما يمكنك أيًضا مناقشته مع أي شخص 

تعرفه قد سبق له قراءته. 

كما هو الحال خالل العمل على اكتساب أي مهارة، فإن األمر قد • 
يستغرق بعض الوقت. لن تتعلم القراءة السريعة بفاعلية بين ليلة 

وضحاها، والتدريب المستمر هو وحده ما سيطور هذه المهارة لديك. 
هناك تطبيقات للتدرب على القراءة السريعة، ولكن معظمها يقتصر 
على اللغة اإلنجليزية. وتعتبر قراءة الصحف من أفضل الطرق للتدرب 

على القراءة السريعة، ألن النصوص مرتبة في شكل أعمدة وهو ما يزيد 
من سرعة التنقل بنظرك من سطر إلى آخر بشكل رأسي.

نصائح من أجل تجربة قراءة سريعة أفضل

 تعج شبكة اإلنترنت بالموضوعات ومقاطع الفيديو التي تمنحك المزيد من التفاصيل عن القراءة السريعة 
وكيفية إتقانها، ولكن لم ال تبدأ بالتعرف عليها من خالل قراءة كتاب؟ تضم مكتبة قطر الوطنية العديد من 

الكتب التي تتناول هذا الموضوع، ونرشح لك من بينها "اعمل بذكاء مع القراءة السريعة" للكاتبة تينا كونستانت، 
التي تقدم من خالله دلياًل عملًيا لهذا األسلوب، مستعرضًة األدوات التي تعينك على تعلمه.

www.qcdc.org.qa41

كل ما تريد معرفته 
عن القراءة السريعة
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في المدرسة كما في الجامعة تتعدد األنشطة التي يمكنك ممارستها 
إلى جانب دراستك، ما بين ثقافية ورياضية وعلمية ومجتمعية، وقد يعتبر 

البعض المشاركة في أيٍّ من تلك األنشطة مضيعًة للوقت أو سبياًل 
للترفيه، إال أن كل نشاط تقوم به خالل هذه الفترة من حياتك يسهم 

بشكل أو بآخر في تشكيل شخصيتك وتنمية قدراتك وزيادة فرصك في 
المستقبل.

  بالطبع فإن اختيار النشاط الذي ستمارسه يتوقف على ميولك 
واهتماماتك، لكننا ننصحك أن تستكشف أكبر عدد ممكن من األنشطة 
المتاحة أمامك حتى تتسع مداركك وآفاقك بشكل أكبر، بشرط أال يؤثر 

ذلك على مذاكرة دروسك التي ينبغي أن تمنحها دوًما األولوية. 

وإذا كنت تبحث عن نشاط ثقافي ُيسِهم بشكل فعال في إكسابك 
مهارات حياتية وعملية مهمة، فكر جّديًا في التناظر.

والمناظرة هي مواجهة حوارية بين طرفين يتبنى كلٌّ منهما وجهة 
نظر مختلفة حول قضية معينة ويتم ذلك ضمن قواعد وقوانين تنظم 

األدوار، وتكون مهمة الطرف أو الفريق المؤيد للقضية )المواالة( تقديم 
اإلثباتات والحجج التي تساند رأيه، أما الطرف اآلخر وهو المعارض للقضية 

)المعارضة(، فيرفض طرح المواالة ويسعى لتفنيد موقفهم وحججهم. 

ويمارس كلٌّ منا المناظرات في حياته اليومية عندما يناقش رأي آخر 
لزميله أو أحد أفراد أسرته، لكن عندما يتعلق األمر بالمناظرات التنافسية 

التي تقام ضمن الفعاليات الثقافية في المدارس أو الجامعات، فهناك 
لجنة تحكيم تشرف على تنظيمها وترجح كفة أحد الطرفين على اآلخر. 

وقد تتشابه أو تختلف التفاصيل التنظيمية والفنية باختالف الجهة 
المنظمة، ولكن هناك عناصر مشتركة بينها جميًعا أهمها مثاًل أن 

المناظرات دائًما ما تعالج قضايا مثيرة للجدل يختلف عليها الجمهور 

بين مؤيد ومعارض. على سبيل المثال: هل يجب منع األلعاب 
اإللكترونية العنيفة؟ أو هل يمكن للتعليم اإللكتروني أن يحقق 

نفس نتائج التعليم الصفي؟ وغيرها.

واالختالف بين البشر أمر طبيعي يحدث منذ بدء الخليقة، فال 
يمكن أن يتفق جميع الناس على نفس اآلراء والميول وطرق 

التفكير. غير أنه في الوقت نفسه ال يعني أن هناك دائًما طرًفا 
على صواب وآخر على خطأ، والغاية من مناقشة طرفي المناظرة 

ألي قضية هو إثبات صحة فكرة والوصول إلى حلول.  

ولعل أهم ما تجنيه من خوض المناظرات هو تعُلمك احترام حق 
اآلخرين في أن يخالفوك الرأي خالل أي نقاش، إلى جانب قدرتك 

على فهم األسباب التي ُبنيت عليها وجهات نظرهم، كما ستتعلم 
أنك إذا أردت أن تقنعهم برأيك فستسعى لذلك عبر توفير حجج 

وبراهين دامغة مبنية على أدلة منطقية، كل تلك األمور من شأنها 
أن تكون ذات فائدة عظيمة خالل مسيرتك األكاديمية والمهنية. 

ولكن األمر ال يقتصر على ذلك، فكما ذكرنا من قبل، المناظرات بيئة 
مثالية لتطوير إمكاناتك واكتساب مهارات أخرى عديدة إليك أبرزها: 

الثقة بالنفس
المشاركة في المناظرات تطور قدرتك على الخطابة وتمكنك 

من تطوير مهاراتك اللغوية والتعبير عن فكرتك بأسلوب سليم، 
وسيعزز هذا األمر بالتالي ثقتك بنفسك ويجعلك أكثر اتزاًنا عند 

التحدث أمام الجمهور، أو حتى خالل تعاملك اليومي مع الناس. 

التفكير النقدي
أثناء المناظرة يتوجب عليك تحليل األمور بعقالنية وتفهم دوافع 
اآلخرين وحججهم قبل تكوين أي حكم، وهو ما يعزز قدرتك على 

التفكير بشكل دقيق والرد بفاعلية. 

البالغة 
خالل المناظرة ستكون ُمطالًبا باالجتهاد في تنظيم أفكارك 
والتعبير عنها بشكل واضح حرًصا على إيصال فحوى خطابك 

كاماًل إلى المتلقي، وسيطور هذا بالتالي من أسلوبك وقدرتك 
البالغية.

تنمية القدرات البحثية
لتنجح في المناظرة عليك أن ترتكز على محتوى معرفي 

يعزز معلوماتك في موضوع المناظرة، ويساعدك على بناء 
حجج مقنعة وواقعية، وسيحتاج ذلك إلى ساعات من البحث 

واالطالع، وهو ما من شأنه أن يعزز قدراتك البحثية.

التفاعل مع محيطك
المشاركة في المناظرات تجعلك أكثر إلماًما وتفاعاًل مع القضايا 

العامة التي تهم المجتمع المحلي والدولي، مما يجعل منك 
عنصًرا فاعاًل ومؤثًرا في المجتمع.

تطوير المهارات االجتماعية
ال يمكن أن تنجح في التناظر دون التعاون مع زمالئك في 

الفريق، وهو ما يتطلب القدرة على التواصل الفاعل وإدراك قيمة 
العمل الجماعي.   

اإلبداع 
عند التناظر ستحتاج إلى الربط بين أفكارك والخروج بحجج مقنعة 
والتعبير عنها بوضوح خالل فترة زمنية محدودة، ومن شأن ذلك 

ز عقلك على الوصول إلى أقصى حدود اإلبداع.  أن يحفِّ

اآلن وبعد أن تعرفت على فوائد التناظر، ربما ترغب في خوض 
التجربة بنفسك، تواصل مع منسق المناظرات في مدرستك أو 

نادي المناظرات في جامعتك لتبدأ رحلتك.

كيف يمكن للتناظر أن 
يطور مسيرتك المهنية؟

ينظم مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر، مسابقات 
رسمية للتناظر على مستوى المدارس والجامعات، إلى 

جانب تقديمه لمجموعة كبيرة من الورش التدريبية والدورات 
 المتنوعة على مدار العام، تصفح الموقع الرسمي للمركز:  

www.qatardebate.org  للتعرف على أحدث البرامج 
والخدمات التي يقدمها، أو تواصل معهم على البريد 

اإللكتروني: qatardebate@qf.org.qa للمزيد من 
المعلومات.

لم ال تبدأ بحضور دورة "فن المناظرات" 
التي يقدمها مركز مناظرات قطر مجاًنا  

عبر اإلنترنت؟

 لمعرفة المزيد، يرجى مسح

رمز االستجابة السريع التالي: 
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خالل مسيرتك المهنية ال بد وأن تواجه تحديات مختلفة من وقت آلخر، وأن 
تكتسب عبر خوض كل منها مهارات جديدة ُتسهم في تنمية شخصيتك وإثراء 

خبرتك. وإذا كنت قد اخترت العمل في وظيفة، فال شك أن أكبر تحدٍّ قد تواجهه 
هو فقدانك لها. ويختلف تعامل كل شخص مع هذا التحدي الصعب بحسب تأثيره 

عليه مادًيا ومعنوًيا، فالبعض قد يكون مرتبًطا بالتزامات مالية، والبعض اآلخر قد 
يفتقد المكانة االجتماعية المصاحبة لمنصبه، أو الشغف اليومي المرتبط بممارسة 

المهنة التي ُيحبها. 

في كل األحوال، يبقي التعامل السليم مع الصدمة النفسية المصاحبة لفقدان 
الوظيفة هو دوًما العامل األكثر حسًما في الطريق نحو تجاوز األزمة بنجاح. 

من الطبيعي أن تشعر بالغضب والحزن واإلحباط والضغط العصبي والخوف من 
المستقبل، وربما ترفض حتى تصديق ما حدث. امنح نفسك بعض الوقت للتعامل 
مع هذه المشاعر السلبية. خذ قسًطا من الراحة، ربما لبضعة أيام أو حتى أسبوع، 

ولكن ليس أكثر من ذلك، حتى ال تعطي األفكار السامة فرصة السيطرة على 
عقلك، بعدها يجب أن تكون قد تقبلت األمر الواقع وتكيفت مع الوضع الجديد. 

وإذا كنت ال تزال غير قادر على ذلك، فال يوجد أي حرج من أن تستشير طبيًبا نفسًيا 
لتجاوز هذه الصدمة.  

  
عليك أن تكون إيجابًيا، وأن تؤمن بأن فقدان الوظيفة ال يعني نهاية العالم، 
فتفسيرك لما حدث سيحدد مستقبلك. إذا اعتقدت أن المشكلة تكمن فيك 

شخصًيا وآمنت بعدم وجود حلول، فلن تتجاوز هذه األزمة أبًدا. أما إذا اعتبرت أن 
األزمة برمتها مجرد عائق مؤقت يمكن تجاوزه، وأن القادم سيكون أفضل حتى وإن 

لم تكن الصورة واضحة بعد، فستنجح في إيجاد حلول. 

انظر دوًما إلى الجانب المشرق، فقد تكون هذه فرصتك للعمل في شركة 
مختلفة تمنحك فرصة أكبر لتحقيق ذاتك على المستوى المهني، أو ربما تكون 

فرصتك للعمل في مجال جديد ُكلًيا، أو ربما بناء مشروعك الخاص. 

اآلن حلل الموقف جيًدا ورتب أوراقك. اعتبر نفسك تخوض فترة انتقالية نحو 
مرحلة أفضل في مسيرتك المهنية، وركز في عملك الجديد المؤقت، وهو البحث 
عن عمل. ولكي تحقق أفضل النتائج، إليك عشر نصائح من شأنها أن تساعدك في 

العودة إلى المسار الصحيح:

1  ال تغير نمطك اليومي مباشرة 
حاول في البداية أن تحافظ على نمٍط يومي قريب لما كنت معتاًدا عليه أثناء 

عملك، على األقل فيما يتعلق بوقت االستيقاظ، وإذا اكتشفت الحًقا أنك أكثر 
إنتاجية خالل أوقات أخرى من اليوم، فال مانع من اعتماد نمط جديد. بشكل عام، 
من األفضل أن تستيقظ مبكًرا لالستفادة من ساعات النهار التي غالًبا ما ستجري 

خاللها معظم االتصاالت مع أي جهة عمل. المهم أال تهُرب من الواقع بالنوم 
لفترات طويلة وتدع الكسل يسيطر عليك. 

ز سيرتك الذاتية   2  جهِّ
السيرة الذاتية هي األداة األهم للبحث عن وظيفة. اكُتب سيرة ذاتية ُتبِرز نقاط 

قوتك، مثل المهارات التي تميزك والخبرات التي اكتسبتها خالل عملك، إلى جانب 
اإلنجازات التي حققتها. وعند التقدم ألي وظيفة، ال تكتف بإرسال سيرتك الذاتية، بل 
أرفق معها رسالة أو خطاًبا تعريفًيا توضح من خالله كيف يمكن لمهاراتك وخبراتك أن 

ُتلبي احتياجات المنصب الوظيفي وتسهم في تطوير الشركة. 

ن عالمتك التجارية الخاصة بك   3  كوِّ
لقد أصبح إنشاء وجود مهني شخصي على شبكة اإلنترنت، أو ما يوصف "بالتمييز 

الشخصي"، من الضروريات لكل من يبحث عن ترويج خبراته وإمكانياته على 
المستوى المهني. 

اهتم بصفحتك على منصة "لينكد إن"، فهي الشبكة المهنية األكثر شهرة في 
العالم. استعرض من خاللها خبراتك وتواصل مع األفراد والمؤسسات في مجال 

ج لنفسك أيًضا عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة مثل تويتر  عملك. روِّ
وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، بعد أن تختار ما يناسبك منها بحسب مالءمتها 

للمحتوى الذي تستطيع من خالله إبراز ما يميزك في مجالك. قم بإنشاء صفحات 
على منصات أخرى مخصصة للبحث عن الوظائف، مثل "بيت" و"مونستر". فكر أيًضا 

في بناء موقع إلكتروني شخصي يضم سيرة ذاتية تفاعلية أو ربما مدونة مهنية. 
 

 4 تواصْل 
تواصل مع كل من تعرفهم في إطار العمل وخارجه لالستفسار عن مدى علمهم 
بتوافر أي فرص توظيف في شركات أخرى. ال تشعر أبًدا بالخجل، فأنت ال تطلب 

منهم وظيفة، بل تبحث فقط عن المعلومة. كما ال تفترض ُمسبًقا أن اآلخرين لن 
يساعدوك، ولكن في الوقت نفسه ال تضع آمااًل عريضة على ما يمكن أن يقدموه 

لك، حتى ال تشعر باإلحباط إذا لم تحصل على المساعدة التي توقعتها. ما عليك 
إال المحاولة. واحرص على حضور الفعاليات المهنية المرتبطة بمجال عملك، مثل 
الندوات والمؤتمرات والمعارض، ألن كل ذلك يسهم في تنمية شبكة عالقاتك، 

كما أنها قد تشكل فرصة الستعراض خبراتك وتعزيز "عالمتك التجارية الشخصية". 
شارك أيًضا في الفعاليات المجتمعية وفكر جدًيا في التطوع.

 5  ال تتوقف عن التعلم 
مهما كنت تمتلك من خبرات وإمكانات، ال شك أن بعض مهاراتك في حاجة 

للصقل ألنك لم تكن في حاجة لها خالل وظيفتك السابقة، وربما تكون هناك 
أيًضا مهارات جديدة في مجال عملك لم تكتسبها بعد. خصص وقًتا يومًيا للتعلم، 
التحق خالله بدورات تعليمية وتدريبية مرتبطة بمجال عملك، أو حتى في مجاالت 

مختلفة، فال مانع أبًدا من استكشاف مجاالت جديدة تتناسب مع قدراتك.  
  

6 تحلَّ بالمرونة
ال تنتظر الحصول على وظيفة مماثلة تماًما لتلك التي كنت تشغلها في المنصب 

أو المزايا. ال ترفض فرصة عمل متاحة بدافع الِكبر أو الخجل من فقدان الجاه، 
طالما أنها ستزيد من خبرتك وتنمي مهاراتك. لم ال تفكر أيًضا في تغيير مسارك 

المهني ما دمت تمتلك القدرات والمهارات الكافية لشغل وظيفة متاحة في 
مجال مختلف؟ ُخذ أيًضا بعين االعتبار العمل بشكل مستقل أو بنظام المشروع. 

 7  حافظ على عالقة جيدة مع صاحب العمل السابق
مهما كانت ظروف فقدانك للوظيفة، ابق على عالقة طيبة مع صاحب العمل 

السابق. ِصلتك بالشركة ال تنتهي برحيلك، وسيبقى اسمها دائًما في سيرتك 
الذاتية، وبالتالي قد يحتاج صاحب العمل الجديد إلى التواصل مع أحد مسؤولي 

شركتك السابقة للتعرف على تقييمهم ألدائك المهني وأسباب االستغناء عنك. 

 8  اهتم بصحتك 
ال تهمل صحتك البدنية والنفسية! لقد أصبحت اآلن تمتلك وقًتا كافًيا لممارسة 

الرياضة، أو أي نشاط بدني آخر، فحتى المشي من شأنه أن ُيعدل مزاجك ويصفي 
ذهنك. فكر في ممارسة رياضة مثل اليوغا أو تجربة تدريبات التأمل لما لهما من 
تأثير إيجابي على عقلك، واحرص دوًما على أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين.  

 9  نظم أمورك المالية 
في أغلب األحيان، يصاحب فقدان الوظيفة ضغٌط نفسي بسبب االلتزامات 

المالية، لذا من أهم الخطوات التي ينبغي عليك اتخاذها سريًعا هي وضع 
خطة مالية لما اتفقنا أن نسميه "المرحلة االنتقالية". حدد وضعك المالي 

الحالي وااللتزامات المطلوب منك الوفاء بها، واعمل على تقليل نفقاتك بقدر 
المستطاع. اشتر فقط ما تحتاج إليه فعاًل، وفضل االستثمار في كل ما من شأنه 

أن يسهم في تطوير مسيرتك المهنية بداًل من اإلنفاق على األمور الثانوية. 

 10  ُكن مثابًرا  
ال ُتحَبط إذا لم توفق في محاوالتك األولى للعثور على وظيفة جديدة، فكل 

مقابلة شخصية تخوضها وكل رسالة تكتبها لصاحب عمل محتمل هي خبرات في 
حد ذاتها. ال تتوقف عن البحث حتى تصل إلى مبتغاك! واصل التعلم، وتحلَّ دوًما 

باألمل، وتذكر أن األشخاص المثابرين هم فقط من يبلغون أعلى درجات النجاح. 

10 نصائح لتجاوز 
تحدي فقدان 

الوظيفة
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 إذا كنت تقرأ هذا المقال مع أن لديك وظيفة تشغلها، أو ما زلت تبحث عن وظيفتك األولى، أو حتى 
تدير مشروعك الخاص، فهذا ال يمنع من أن تلقي نظرة على هذه النصائح وتأخذها بعين االعتبار، 

فمعظمها يناسب أي شخص يأمل في تطوير مسيرة مهنية ناجحة لنفسه.
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عندما يتعلق األمر بالنجاح في مسيرتك المهنية، فال شك أن تحليك 
بالذكاء من العوامل المهمة التي من شأنها أن تسهم في تجاوزك 

للتحديات وتحقيقك ألهدافك. وقد يظن البعض أن الذكاء يقتصر على 
الذكاء المنطقي الذي يبرز من خالل التفوق في تحصيل المعرفة وإتقان 

المهارات والبراعة في حل المشكالت، ولكن الواقع يختلف عن ذلك. 
فهناك الكثيرون ممن تفوقوا في التحصيل األكاديمي وتجاوزوا باقتدار 
أصعب اختبارات نسبة الذكاء )IQ(، ثم لم يحققوا نفس القدر من النجاح 

على المستوى المهني أو الشخصي.
تفسير ذلك ببساطة أن هناك أنواًعا متعددة من الذكاء، تختلف 

نسبتها في عقل كل شخص بحسب البيئة التي نشأ فيها والمعرفة 
د الدكتور هاورد  والخبرات والمهارات التي اكتسبها خالل حياته. وقد عدَّ
غاردنر، أستاذ علم النفس في جامعة هارفارد، ثمانية أنواع مختلفة من 

الذكاء من خالل نظرية "الذكاءات المتعددة" التي قدمها في كتابه 
"أطر العقل" عام 1983، وهي الذكاء اللغوي والمنطقي والمكاني 

والموسيقي والحركي والطبيعي والشخصي واالجتماعي. 
وشكلت تلك النظرية الحًقا أساًسا للمزيد من األبحاث في أنواع 

الذكاء المختلفة، حتى جاء عام 1995 ليشهد إصدار كتاب عنوانه "الذكاُء 
العاطفي"، والذي أصبح خالل سنوات قليلة واحًدا من أكثر الكتب تأثيًرا 

في مجال التطوير الشخصي وإدارة األعمال. ومن خالل هذا الكتاب قدم 
دانيال غولمان، الصحفي العلمي وعالم النفس، تحلياًل عميًقا لنوعين من 
الذكاء هما الذكاء الشخصي واالجتماعي، مسلًطا الضوء على أهميتهما 

في حياة كل شخص. وباإلمكان تعريف الذكاء العاطفي الذي تحدث 
عنه غولمان على أنه قدرة الشخص على إدراك المشاعر التي تعتريه في 

مختلف المواقف، وتفُهم مشاعر األشخاص الذين يتعامل معهم، إلى 
جانب إدارته لهذه المشاعر بكفاءة من أجل تحقيق أهدافه الشخصية 

والمهنية، وبناء عالقات اجتماعية مثمرة. 
وال شك أن بإمكان العاطفة أن تؤثر في القرارات التي نتخذها، فمن 

الطبيعي أن تمر بنا لحظات نشعر فيها بضغط عصبي قد يؤدي مثاًل 
إلى غضب أو حزن أو خوف، كما ُيمكن بالطبع أن تأتي أوقاٌت نشعر 
فيها بالسعادة أو الشغف، لكن المهم أن نكون أذكياء في التعامل 
مع مشاعرنا في مختلف المواقف، وأال نطلق لها العنان في التأثير 

على انفعاالتنا وسلوكياتنا وعالقاتنا االجتماعية. وقد أثبتت العديد من 
الدراسات التي أجراها علماء النفس عبر العقود الماضية أن األشخاص 

األذكياء عاطفًيا يمتلكون فرصة أكبر في تحقيق النجاح على المستويين 
الشخصي والمهني، ألنهم أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المناسبة 

في األوقات الصحيحة وبناء العالقات االجتماعية الفاعلة. وتعتبر حالًيا 
ا في اختيار موظفيها،  العديد من الشركات الذكاء العاطفي عاماًل مهمًّ
أو ترقيتهم لمناصب قيادية، لعلمها بالتأثير اإليجابي لألشخاص األذكياء 

عاطفًيا على األداء واإلنتاجية.
وإذا كنت طالًبا في المدرسة أو الجامعة، أو بدأت بالفعل حياتك 

المهنية، فإن تدريب نفسك على أن تكون ذكًيا عاطفًيا أصبح أمًرا في 
غاية األهمية. ورغم أن البيئة التي نشأت فيها والخبرات التي اكتسبتها 

على مدار حياتك ال بد وأن يكون لهم تأثيٌر على تشكيل ذكائك العاطفي، 
فال يوجد ما يمنعك من العمل على تحسينه، ألنه في الواقع مجرد 

مجموعة من المهارات التي يمكنك اكتسابها وتنميتها مهما كان عمرك 
أو مستواك األكاديمي أو الوظيفي. بإمكانك على األقل المحاولة!

دليلك السريع 
للذكاء العاطفي 

1 الوعي الذاتي –––––––––––
الخطوة األولى واألهم هي أن تتعرف جيًدا على مشاعرك. راقب رد فعلك تجاه 

المواقف المختلفة التي تتعرض لها. ما الذي تشعر به؟ هل هو شعور إيجابي 
أم سلبي؟ كيف يؤثر هذا الشعور في تفكيرك وسلوكك؟ على سبيل المثال: ما 
الذي أثار غضبك؟ ما الذي أحبطك؟ ما الذي أشعرك بالسعادة؟ وكيف تتصرف 

كلما انتابك أحد هذه المشاعر؟ ما الذي جعل األمور تصل لما هي عليه؟ 
كن واعًيا دائًما وراقب نفسك جيًدا، وستمنحك إجابات تلك األسئلة فهًما 

أعمق لمشاعرك وقدرًة أكبر على إدراكها أثناء حدوثها، كما ستساعدك في 
تحديد نقاط القوة والضعف في شخصيتك، وكلما فهمت نفسك أكثر كانت 

صحتك النفسية وسلوكك االجتماعي أفضل. 

2 إدارة الذات –––––––––––––––
اآلن وبعد أن أصبحت قادًرا على إدراك مشاعرك وقت حدوثها، بإمكانك العمل 

على تحديد رد فعلك تجاه كلٍّ منها، ولكي تقوم بذلك على نحو فاعل، عليك أن 
تتوقف قلياًل إذا انتابك أي نوع من المشاعر، سواء كان سلبًيا أم إيجابًيا. احتكم 

لعقلك ولو لبضع ثواٍن قبل أن تتخذ أي قرار. فكر جيًدا في رد فعلك. هل يتطلب 
الموقف ما تنوي فعله أو قوله؟ ال تندفع وال تترك مشاعرك تسيطر عليك، 

حتى ال يؤدي ذلك لنتائج غير محمودة، واعمل عوًضا عن ذلك على التحكم في 
انفعاالتك، وتوجيه مشاعرك لما فيه مصلحتك بحسب كل موقف. 

ولكن احذر، ليس المطلوب هنا أن تكتم مشاعرك وتدعها تتراكم حتى تنفجر، 
فاألفضل أن تتعامل معها أواًل بأول، وال تركز على المشكلة، بل فكر في إيجاد الحلول. 

إن تحكمك في مشاعرك يعزز من ثقتك بنفسك، ويمنحك قدرة أكبر على 
التكيف مع أي تغيير. من الممكن أن تكون السيطرة على مشاعرك أمًرا صعًبا، 

خاصًة إذا كنت قد تعودت في السابق على سلوك معين كرد فعل خالل تجارب 
مماثلة، ولكن هذا ال يعني أنك غير قادر على تغيير هذا السلوك. ُيمكنك أن 

تتحسن تدريجًيا عبر التركيز والتدرب يومًيا. 
 

3 التحفيز –––––––––––––––––
إذا كنت قادًرا على إدراك مشاعرك وقت حدوثها والسيطرة عليها، فال يوجد 

ما يمنعك من العمل على اكتساب مشاعر إيجابية تحفزك على بلوغ أهدافك، 
وتعينك على مقاومة مشاعرك السلبية مهما واجهت من تحديات. األمر كله 

يحدث داخل عقلك. بإمكانك أن تشعر بالشغف والتفاؤل والسعادة وقتما 
تشاء، ولكن يتطلب ذلك أن تحدد أهداًفا شخصية ومهنية أكبر من مجرد المال 

والمنصب. أهداًفا تدفعك لاللتزام بقراراتك واالنغماس في العمل بكل جوارحك، 
ألن ذلك سيمنحك القوة والعزيمة من أجل االستمرار نحو هدفك مهما كانت 

الظروف.  

4 التعاطف ––––––––––--------
ال يمكن أن تعيش في الحياة وحدك! سيكون عليك دوًما التعامل مع أناس 

يختلفون عنك في ثقافاتهم وسلوكياتهم وطبائعهم وخبراتهم السابقة. ولكي 
تبني عالقات اجتماعية قوية مع اآلخرين، عليك أن تكون قادًرا على قراءة 

مشاعرهم وفهم تصرفاتهم في مختلف المواقف. 
أحِسن الظن وكن ميااًل للتعاطف مع األشخاص الذين تتعامل معهم. ال 

تتسرع في إصدار األحكام عليهم، وفكر قبل ذلك في الظروف التي دفعتهم 
للتصرف بهذه الطريقة. ضع نفسك في مكانهم وتخيل كيف ستكون ردة 

فعلك، أو حاول أن تنظر للموقف بحيادية. يتطلب ذلك أن يكون ذهنك دوًما 
حاضًرا خالل تعاملك مع اآلخرين، واألهم أن تدرب نفسك دوًما على الهدوء 

وضبط النفس تحت أي ضغوط. ال تكن شخًصا من السهل استفزازه.

5 المهارات االجتماعية –––––––
الخطوة األخيرة هي أن تدير عالقاتك االجتماعية بكفاءة، وهذا األمر لن يكون 

صعًبا إذا كنت قد نجحت في الخطوات األربع السابقة.
نك من بناء عالقات اجتماعية مثمرة تعزز  تفهمك لمشاعر اآلخرين سيمكِّ

ن ذلك  ثقتك بنفسك وتسهل اندماجك في البيئة المحيطة بك، وبالتالي سيحسِّ
من كفاءتك خالل العمل في مجموعات، كما سيعزز قدرتك على القيادة. وفي 
المقابل، إذا كنت تواجه صعوبات في بناء عالقات صحية مع اآلخرين، فقد تفتح 
الباب بذلك لمشاعر سلبية مثل االكتئاب واإلحباط، وهذا األمر سيعطل تطورك 

على المستويين الشخصي والمهني، حتى وإن كنت متفوًقا على المستوى 
األكاديمي. 

من السهل اكتساب المهارات االجتماعية تدريجًيا إذا كنت بالفعل ترغب في 
ذلك، وكل ما عليك فعله هو أن تبدأ بالعمل على تنمية مهارات التواصل لديك. 

احرص على أن يسود الود والصراحة واالحترام عالقاتك الشخصية والمهنية، 
وكن واضًحا مع اآلخرين بشأن ما يمكنك أن تقبله أو ال تقبله خالل تعامالتكم، 

حتى تقلل من الخالفات التي ال بد وأن تحدث من وقت آلخر، وعند حدوثها 
عليك أن تعتبرها فرًصا لبناء الثقة بينك وبين من اختلفت معهم، بداًل من النظر 

إليها على أنها صراعات يجب أن تنتهي بانتصار أو هزيمة.
ُكن منفتًحا على وجهات النظر المختلفة، وتقبل النقد البناء، واحرص أيًضا على 

أن يكون نقدك بناًء. بشكل عام، اجعل حديثك عن نفسك دوًما إيجابًيا، واعمل 
على أن تكون مصدر إلهام وتفاؤل لمن حولك، بداًل من نشر الطاقة السلبية 

والتشاؤم. 

كل ذلك من شأنه أن يغير حياتك لألفضل، ويضعك على الطريق الصحيح نحو 
تحقيق كل أهدافك الشخصية والمهنية. 

خمس خطوات لكي تصبح أذكى عاطفًيا 



ما تحتاج لمعرفته قبل الدراسة في الخارج

الدراسة الجامعية في الخارج تجربة لها مزايا عديدة، فإلى جانب كونها 
تمنحك فرصة دراسة برامج متطورة قد ال يتاح لك دراستها في بلدك، 

فإنها أيضًا تسهم وال شك في تنمية شخصيتك من خالل تعزيز اعتمادك 
على نفسك بشكل أكبر، وكذا انفتاحك على مجتمعات جديدة وتعرفك 

على ثقافات مختلفة.
وعند اختيارك للجامعة التي ستدرس بها، ال بد وأن يعتمد تقييمك 
لها على جودة البرامج التي تقدمها، وترتيبها على المستوى العالمي، 

وبالطبع مدى مالءمتها إلمكاناتك وطموحاتك. واألهم أن يكون 
التخصص الذي اخترته مطلوًبا في سوق العمل، وأن يكون أحد 

التخصصات المتاحة في برنامج االبتعاث الحكومي )إذا كنت ستلتحق 
به(. كما ينبغي التأكد من أن الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعة يمكن 

اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في الدولة.
وهناك عامل آخر عليك التفكير فيه أيًضا بجدية قبل اختيارك للجامعة 

التي ستدرس بها، أال وهو الدولة التي تحتضن هذه الجامعة.
فغالًبا ما يختار الطالب المبتعثون من دولة قطر الدراسة في إحدى 

جامعات بريطانيا أو الواليات المتحدة، نظًرا للسمعة الممتازة التي يتمتع 
بها نظام التعليم العالي في كلتا الدولتين. كما أن حقيقة أن اإلنجليزية 

هي اللغة الرسمية المعتمدة في هذين البلدين تدفع الكثيرين لهذا 
االختيار، على اعتبار أن مهام الحياة اليومية واالندماج في بيئة الجامعة 

وفي المجتمع بشكل عام يصبح أسهل. ولكن إذا حصرت خياراتك بناًء 
على ذلك فقط، فأنت ترتكب خطًأ فادًحا، والسبب هو أن التخصص 

الذي ترغب في دراسته قد يكون متاًحا في جامعة بدولة مختلفة ضمن 
برنامج بجودة أعلى. على سبيل المثال، هناك كليات طب تقدم برامج 

مميزة في تخصصات بعينها في سويسرا وفرنسا وألمانيا والسويد، لذا 
عليك أن تحرص على البحث بجدية والتحدث مع أصحاب الخبرة قبل 

اتخاذ قرارك.
ستتعرفون خالل األسطر التالية على تجارب ثالثة شباب قطريين 

اختاروا وجهات غير تقليدية للدراسة الجامعية، حيث سيروون لنا أسباب 
اختيارهم للجامعات التي درسوا بها، وكيف استفادوا من تجاربهم، 

باإلضافة إلى نصائحهم لمن يرغب في االستفادة المثلى من الدراسة 
بالخارج.

درست الهندسة الكهربائية في بريطانيا، وبعد حصولي على شهادة 
البكالوريوس عدت إلى قطر، وعملت مهندس صيانة كهربائية على 

إحدى منصات البترول البحرية. كنت أمتلك دوًما شغًفا للتعمق أكثر في 
دراسة مادة اإللكترونيات الضوئية التي كنت قد درستها خالل السنة 

األخيرة في الجامعة. الجميع يعلم أن الشمس أسهمت في تكوين كل 
مصادر الطاقة الموجودة اآلن على األرض، ولكن فكرة إمكانية توليد 

الطاقة مباشرًة من الشمس كانت دائًما تثير فضولي، فاألمر كان يبدو 
خيالًيا. أنا مهتم أيًضا بقضايا االستدامة والمحافظة على البيئة، كما أن 
لمجال الطاقة المتجددة مستقبل رائع وهناك اهتمام كبير به هنا في 
قطر. بناًء على كل ذلك، قررت مواصلة دراستي والتخصص في مجال 

الطاقة الشمسية.
وقع اختياري على الدراسة في جامعة نيو ساوث ويلز األسترالية 

للحصول على درجة الماجستير في الخاليا الكهروضوئية وهندسة الطاقة 
الشمسية، والسبب أنها إحدى أشهر الجامعات على مستوى العالم 

في مجال التكنولوجيا، كما أنها أسهمت بشكل كبير في تطوير مجال 
الطاقة الشمسية في العالم عبر قسم األبحاث فيها. إضافة إلى ذلك، 

هناك صناعات قائمة في أستراليا تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية، 
ل كل ذلك بيئة مثالية للتعلم واكتساب الخبرة في هذا  وبالتالي شكَّ

المجال.
لم يشكل سفري إلى أستراليا وقضاء عامين في الدراسة أي مشكلة، 
ألن عائلتي تعودت على سفري الدائم، فأنا أهوى الترحال واستكشاف 

البلدان المختلفة حول العالم، كما أنني قضيت من قبل أربع سنوات في 
بريطانيا للدراسة.

اجتزت إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة بسهولة، ولم تكن 
هناك تحديات كبيرة خالل الدراسة، على الرغم من أن مستوى الجامعة 

في أستراليا كان أعلى بكثير من الجامعة التي درست بها في بريطانيا، 
خاصًة فيما يتعلق بالمناهج واعتمادهم نظام المشاريع في الدراسة، 

وهو ما يعني أنك بحاجة لالعتماد على نفسك بشكل أكبر.
نصيحتي ألي شخص يرغب في الدراسة بالخارج هي أن يختار تخصًصا 

جامعًيا يثق في قدرته على التميز فيه. ادرس دون التفكير أن هناك 
وظيفة تنتظرك عند عودتك إلى بلدك. ابذل قصارى جهدك للتفوق 
حتى على أبناء البلد الذي تدرس فيه، فال تنس أنك تتلقى دعًما أكبر 

منهم، وتفوقك عليهم سيكسبك ثقة كبيرة في نفسك.
استغل وقت فراغك في استكشاف البلد الذي تدرس به وفي خوض 

تجارب محلية تقربك من الناس. احرص أيًضا على بناء روابط قوية مع 
أساتذتك وزمالئك، وحافظ عليها حتى بعد عودتك إلى بالدك.

بعد حصولي على شهادة الماجستير، عدت إلى قطر حيث أعمل حالًيا 
ُمعيًدا في جامعة قطر. أحببت المجال األكاديمي وأنوي االستمرار فيه، 

ألنه يمنحني فرصة تعليم األجيال المقبلة ما اكتسبته من علم وخبرة، 
ولكنني سأبقى دوًما مستعًدا لخدمة بالدي في أي مكان وأي مجال.

أدرس تخصص الوسائط المتعددة في جامعة بوترا الماليزية، وقد اتخذت 
قراري بدراسة هذا المجال منذ أن كنت في المرحلة اإلعدادية، حيث كنت أحب 

البرمجة والتصميم منذ الصغر. شجعتني أسرتي كثيًرا على السعي لتحقيق 
طموحي ودراسة التخصص الذي أرغب فيه، كما كان لمؤازرة أصدقائي 

ومعلميَّ دور كبير في إقناعي بأن هذا التخصص هو األنسب لي.
اخترت هذه الجامعة ألسباب عديدة، أولها بالطبع أنها كانت من ضمن 

الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. 
كما أنها تتميز بتعدد التخصصات ووجود مسارات متنوعة لكل تخصص، وقد 

وجدت أن دراسة الوسائط المتعددة تتناسب تماًما مع طموحاتي. كذلك فإن 
مستوى المرافق ومراكز األبحاث المتوافرة في الجامعة متقدم للغاية. ومن 

مميزات الجامعة أيًضا أن قسم اإلرشاد األكاديمي فيها يعمل بشكل متواصل 
مع كل طالب لمساعدته على تطوير مهاراته واالستعداد لسوق العمل. 

باإلضافة لذلك، يتضمن منهج السنة الدراسية األخيرة تدريًبا ميدانًيا إجبارًيا، 
حيث تحرص الجامعة على تسهيل قبول الطالب في الشركات لهذا الغرض.
واجهت في البداية بعض الصعوبات في الحصول على فرصة االبتعاث 

من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، لكنني صممت على تحقيق هدفي، 
والتحقت بالدراسة في الجامعة على نفقتي الخاصة في البداية، حتى تم 

توفيق أوضاعي في وقت الحق. كان التحدي اآلخر بالنسبة لي هو عدم وجود 
ملحق ثقافي، غير أن سعادة السفير عيسى المناعي، سفير قطر السابق في 
ماليزيا، كان له دور كبير في تسهيل بعض العقبات التي واجهتني في البداية، 

إلى أن تأقلمت بشكل كامل مع الحياة هناك.

قبل اختيارك للجامعة التي ستدرس بها في الخارج، تأكد من مستواها 
األكاديمي، وأيًضا من أن التخصص الذي ستدرسه هو ما تبحث عنه بالفعل. 
وعند السفر للدراسة، يجب أن تكون ملتزًما وأن تتعامل مع الدراسة بجدية 
وتتحمل أي صعوبات قد تواجهها. أنصحك أيًضا بأن تتعلم لغة البلد الذي 

ستدرس فيه، ألن األمر سيسهل كثيًرا حياتك اليومية، كما أنه سيوسع 
مداركك ويفتح لك آفاًقا جديدة للتعلم.

بعد تخرجي، أطمح إلى أن أعمل مصممة تجربة المستخدم "UX" وواجهة 
المستخدم "UI"، فهما مجاالن مهمان ولهما شأن كبير في الوقت الحالي 

وفي المستقبل.

كنت دائًما أطمح للعمل في المجال الدبلوماسي، إليماني بقدرتي 
على خدمة بالدي من خالله. وبما أن تخصص العالقات الدولية من 
التخصصات المطلوبة من قبل وزارة الخارجية، سعيت للحصول على 

فرصة االبتعاث الحكومي من خالل الوزارة، وبالفعل وفقت في ذلك، 
وكان اختياري هو الدراسة في اليابان ألنها دولة تمتلك عالقات أخوية 

مع قطر في جميع المجاالت، إلى جانب كونها من الدول المتقدمة 
على مستوى العالم في التكنولوجيا والعلم والثقافة.

التحقت بقسم العالقات الدولية في كلية العالقات الثقافية 
الدولية بجامعة توكاي، التي تعد واحدة من أفضل الجامعات في 

اليابان. كانت إجراءات القبول صعبة نظًرا لقلة عدد الطالب األجانب 
في الجامعة، ولكنني كنت عازًما على تحقيق هدفي، واجتزت العديد 

من االختبارات بنجاح ليتم قبولي في النهاية. وكان دعم أسرتي 
وتشجيعهم لي في كل خطوة أتخذها سبًبا رئيسًيا في تحقيق هدفي.

كان التحدي األكبر الذي واجهته خالل السنة األولى هو التأقلم 
مع الثقافة المختلفة، ولكنني تغلبت على هذا األمر بتعلمي اللغة 

اليابانية، وقد ساعدني كثيًرا على ذلك وجود معهد لتدريسها داخل 
الجامعة. قد تعتقد في البداية أن اللغة اليابانية صعبة، ولكن من 

الممكن أن تتعلم أي لغة إذا كنت ترغب فعاًل في ذلك، وإذا بذلت 
المجهود الكافي لتعلمها.

أرى أن االستفادة الحقيقية من الدراسة في الخارج تتوقف على 
مدى التزامك وقدرتك على تحدث لغة البلد واالندماج مع الثقافة 

المحلية. بشكل عام، احرص دائًما على التميز عند اختيار تخصصك 
الدراسي في الجامعة، فكلما تخصصت في مجال مميز كانت 

فرصتك أفضل في سوق العمل. وإذا واجهت صعوبة في الدراسة، 
ال تستسلم وواصل تخطي الصعوبات من أجل تحقيق طموحاتك 

وخدمة وطنك.
أطمح أن أعود إلى وطني بعد التخرج، وأن أبذل قصارى جهدي 

في خدمته من خالل تميزي في عملي.

أحمد الشافعي
 ماجستير الخاليا الكهروضوئية 

والطاقة الشمسية
كلية الهندسة

 جامعة نيو ساوث ويلز  
أستراليا

أمل الكبيسي
بكالوريوس علوم الحاسوب - تخصص 

الوسائط المتعددة
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

المعلومات 
جامعة بوترا

ماليزيا

راشد أبو خديجة
بكالوريوس العالقات الدولية

كلية العالقات الثقافية الدولية 
جامعة توكاي 

اليابان
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ما الذي يمكن أن يتعلمه رواد 
األعمال من أزمة كوفيد-19؟

مركز نماء يجيب
شهد مجال ريادة األعمال في قطر ازدهاًرا الفًتا خالل السنوات األخيرة، 

حيث يبدو ذلك جلًيا من خالل ظهور العديد من المشروعات الناجحة التي 
أسسها رواد األعمال في مختلف القطاعات. وال يبدو اإلقبال المتزايد من 

الشباب القطري على اقتحام عالم ريادة األعمال أمًرا مفاجًئا، فقد بذلت 
دولة قطر جهوًدا جبارة على مدار العقدين األخيرين من أجل بناء بيئة 

مثالية لرواد األعمال يجدون فيها كل ما يساعدهم في تحويل أفكارهم 
المبتكرة إلى مشروعات ناجحة توفر حلواًل فاعلة لمختلف التحديات 

القائمة وتسهم في ذات الوقت في تحقيق تنوع اقتصادي أكبر.

وتتواجد في قطر العديد من المؤسسات الداعمة لرواد األعمال، من 
بينها مركز اإلنماء االجتماعي "نماء"، الذي يركز على تعزيز وتطوير قدرات 
رواد األعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما 
يوضح السيد/ حمد جعفر الصفار، رئيس قسم برامج ريادة األعمال 

في المركز: "يسعى مركز نماء إلى تأهيل وتمكين الشباب بالبرامج 
واألفكار الجديدة والمبتكرة، اتساًقا مع رسالته المستمدة من 

رسالة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي الهادفة لتوسيع 
الخيارات المتاحة للشباب، وبناء قدراتهم، وتمكينهم في 

دولة قطر. وُتولي استراتيجيتنا أهمية خاصة لريادة األعمال، 
حيث نعمل على بناء القدرات المعرفية والمادية لرواد 
األعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية 

الصغر لتمكينهم من تنفيذ وإدارة مشروعاتهم بشكل 
يضمن نموها واستمرارها".

وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز لرواد 
األعمال الشباب أموًرا مثل التدريب واالستشارات، 

باإلضافة إلى االحتضان والوصول للسوق عبر 
تقديم دعم فني وترويجي.

بطبيعة الحال، تسببت أزمة كوفيد-19 في 
خسائر للعديد من رواد األعمال وأصحاب 
المشروعات بسبب ضعف القوة الشرائية 

الناتج عن فرض إجراءات وقائية واحترازية صارمة 
لمواجهة انتشار الوباء، وأيًضا بسبب اعتماد 
الكثير من المشروعات على الطرق التقليدية 

في بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها. ولكن الصفار 
يرى أن قطاع ريادة األعمال قادٌر على عبور 
أزمة كوفيد-19 إلى جانب توفيره 
لحلول مبتكرة ُتسِهم في 

تجاوز التحديات الناتجة عنها، مرجًحا أن تشهد المرحلة المقبلة إقبااًل أكبر 
من الشباب على خوض تجربة ريادة األعمال مع احتمالية بطء عملية 

التوظيف في معظم الشركات.

ويرى الصفار أن استجابة الدولة السريعة لألزمة كان لها أبلغ األثر في 
دعم المستثمرين ورواد األعمال وتعزيز ثقتهم في االقتصاد المحلي، 

ألنها أكدت بذلك للجميع وضوح رؤيتها المستقبلية وتوجهاتها 
االستراتيجية فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية، ويضيف: "عملت دولة 

قطر منذ بداية األزمة على الحد من تداعياتها على االقتصاد المحلي. 
فبناًء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير دولة قطر، خالل ترأسه الجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات في 
شهر مارس الماضي، تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف لدعم 

القطاع الخاص. وكان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها توجيه مصرف قطر 
المركزي لوضع آلية لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات 

القطاع الخاص، مع منح فترة سماح لمدة ستة أشهر، باإلضافة إلى 
توجيه بنك قطر للتنمية لتأجيل األقساط لجميع المقترضين لمدة ستة 

أشهر".

ويوجه الصفار النصيحة التالية لرواد األعمال الذين تضررت مشاريعهم 
بسبب أزمة كوفيد-19: "ال تنتظر حتى تنتهي األزمة، فال أحد يعلم متى 
سينجلي الوباء. اعمل من اآلن على تقييم أداء مشروعك وإعادة صياغة 
أهدافه من أجل العودة به مجدًدا إلى مسار النمو، أو على األقل عبور 

األزمة بدون خسائر فادحة. وكن واقعًيا! ضع في حسبانك أن مشروعك 
قد ال يحقق نفس النتائج التي كنت تأملها منه قبل أزمة كوفيد-19، 

خاصة فيما يتعلق باإليرادات. ولكن هذا ال يعني االستسالم، استمر في 
بذل قصارى جهدك وطور توقعات وافتراضات جديدة. احرص أيًضا على 

التواصل مع عمالء المشروع قدر اإلمكان".

ويبقى الدرس األهم الذي تعلمه رواد األعمال خالل أزمة كوفيد-19 
هو ضرورة االهتمام بالجانب الرقمي من المشروع، مهما كان نوع 

المنتج أو الخدمة التي يقدمها، حيث يوضح الصفار: "لقد أصبح التحول 
الرقمي ضرورًيا، وعلى أصحاب المشروعات بمختلف أنشطتها العمل 

على تطبيقه. والتحول الرقمي ال يقتصر على االستفادة من التكنولوجيا 
في تقديم خدماتك أو بيع منتجاتك عبر اإلنترنت. عليك االستفادة بقدر 
اإلمكان من التكنولوجيا في تطوير أي جوانب أخرى من مشروعك، مثل 

زيادة اإلنتاجية أو رفع مستوى أداء الموظفين أو تخفيض التكاليف أو 
تقديم تجربة أفضل للزبائن، فمن شأن كل ذلك أن يعود بالفائدة على 

مشروعك ويجعله أكثر استعداًدا لمواجهة أي تحديات مستقبلية".

يرى الصفار أن من يرغب في اقتحام مجال ريادة األعمال يجب أن يمتلك 
الطموح الكافي والثقة العالية بالنفس، إلى جانب رؤية واضحة لما يريد 
تحقيقه. كما أن عليه أن يمتلك بعض مهارات التفاوض واإلقناع، حتى 

يتمكن من تخطي المواقف الصعبة التي قد تواجهه. ولكن األمر ال 
يقتصر على ذلك، إليكم  مجموعة من النصائح الثمينة التي يوجهها لكل 

من يأمل تحقيق النجاح في مجال ريادة األعمال:

ابذل جهًدا مضاعًفا
عليك أن تعي جيًدا أن بدء مشروٍع جديد سيحتاج لبذل الكثير من الجهد، فقد 

تتحمل عناء العمل لساعات متأخرة خاصة خالل المراحل األولى للتأسيس. وحتى 
بعد إطالق المشروع، قد يكون عليك االستمرار في بذل جهود مضاعفة من 

أجل الوصول إلى مستوى المنافسة المطلوب مع المشروعات األخرى في 
السوق.  

استعد لكل االحتماالت
ينبغي أن تكون مستعًدا للتعامل مع كافة الظروف المحتملة، سواء الجيدة أو 

السيئة منها، وأن تعلم أن األفكار المبتكرة قد ال تكون دائًما ناجحة. اختيارك 
ريادة األعمال لتكون مهنتك المستقبلية يعني أنك أصبحت تتمتع باستقاللية، 
وأن عليك تحمل مسؤوليات إدارة المشروع وفريق العمل مهما كانت النتائج، 

فُكن على قدر المسؤولية.

ُكن مرًنا
من أبرز األخطاء التي يقع فيها رواد األعمال الجدد تقييد أنفسهم بفكرة 

المشروع األساسية والخوف من إجراء تغييرات عليها. عليك أن تكون مرًنا في 
التعامل مع فكرة المشروع وأهدافه وغاياته، وأن تعمل على تطوير توقعات 

وافتراضات جديدة ُتجاري السوق ومتطلبات المنافسة. أعد كتابة وتقييم 
توقعات المشروع بشكل أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي. وليبق ذهنك 

متيقًظا، فال تتجاهل األفكار األخرى التي من شأنها أن تطور من مشروعك، حتى 
إن تتطلب األمر اتخاذ منحى مختلف بعيد عن الفكرة األصلية.

ابتكر 
التحدي األكثر شيوًعا الذي قد يواجه الكثير من رواد األعمال هو التوصل إلى 

أفكار جديدة تقدم حلواًل مبتكرة لتحديات قائمة وتلقى في الوقت نفسه 
موافقة واستحسان المستثمرين، فاألفكار المقترحة غالًبا ما تكون متكررة نظًرا 
ألن السوق العالمي أصبح أكثر اتصااًل وتوسًعا من أي وقت مضى. لذلك عليك 

أن تبذل قصارى جهدك لتطوير أفكار إبداعية وجديدة من وقت آلخر حتى تضمن 
النجاح واالستمرارية في عالم ريادة األعمال.

اعمل مع شركاء
عليك استغالل كافة الخيارات المتاحة أمامك للتخفيف من األعباء المصاحبة 
إلدارة مشروعك، حتى وإن لم تكن خططت لذلك قبل بدء المشروع. ابحث 

مثاًل عن شركاء تتعاون معهم في تنفيذ فكرة مشروعك، فهناك دوًما مبتدئين 
يرغبون في خوض هذا المجال. فكر أيًضا في االستعانة بموظفين مستقلين.

ال تقلق بشأن نقص خبرتك
ال تعتبر قلة خبرتك نقطة ضعف، بل اعتبرها ميزة يفتقدها منافسوك، فهي 

تمنحك مرونة أكثر في التعلم واكتساب المعرفة. لقد استخدم العديد من 
رواد األعمال هذا لمصلحتهم قبلك، وبدأوا أنشطة تجارية ناجحة معتمدين 

على المعرفة التي اكتسبوها من خالل التجربة والتعثر، ومن ثم التجربة والتعثر 
مرة أخرى، إلى أن توصلوا إلى الصيغة المقبولة من النجاح وتحقيق االستمرارية 

واستدامة المشروع.

تعلم من اآلخرين
بدء مشروع تجاري قد يكون أمًرا شاًقا، ولكن ال تجعل ذلك يثبط من عزيمتك 

حتى إذا كانت مستويات المنافسة المرتفعة واحتماالت عدم النجاح كبيرة، 
فمهما كانت طبيعة مشروعك يمكنك أن تتعلم الكثير من الدروس عبر تجارب 

أصحاب األعمال الذين حققوا النجاح من قبل في نفس مجالك أو في مجاالت 
مشابهة. استفد من خبراتهم وتجنب أخطاءهم بينما تشرع في رحلة تنفيذ 

المشروع الخاص بك. 

نصائح لمن يرغب في أن 7
يكون رائد أعمال ناجًحا

www.qcdc.org.qa51

ريادة أعمال

السيد/ حمد جعفر الصفار
رئيس قسم برامج ريادة األعمال في "نماء"
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توجيه مهني 

لقاء حصري  مع الدكتور برايان هاتشيسون

التوجيه المهني في زمن 
كوفيد-19 وما بعده
تعود بدايات مجال التوجيه المهني إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما أرسى 

البروفيسور األمريكي فرانك بارسونز، رائد حركة التوجيه المهني في العالم، المبادئ 
األساسية لهذا المجال.

وخالل العقود التالية ظهر في الواليات المتحدة العديد من الخبراء والمفكرين 
والعلماء الذين استفادوا من هذه المبادئ وأسهموا في تطوير مجال التطوير 

المهني. من بين هؤالء الدكتور برايان هاتشيسون، أستاذ استشارات الصحة النفسية 
في جامعة والدن، واألمين السابق للجمعية الوطنية للتطوير المهني في الواليات 

المتحدة )NCDA(، والرئيس السابق لرابطة التطوير المهني في آسيا والمحيط 
 .)APCDA( الهادئ

في مقابلة حصرية عبر اإلنترنت، تحدث الخبير الدولي مع مجلة "دليلك المهني" 
حول التوجيه المهني في الواليات المتحدة وأفضل السبل لتجاوز التحديات 

المصاحبة ألزمة كوفيد-19، كما قدم مجموعة من النصائح الثمينة للعاملين في 
هذا المجال، وكان الحوار كالتالي: 

هل من الممكن أن تزود قراءنا بلمحة عامة عن نظام التوجيه 
المهني في الواليات المتحدة؟ 

في الواليات المتحدة، ال يوجد نظام حكومي مركزي أو إطار وطني للتوجيه 
والتطوير المهني كما هو الحال في العديد من الدول، وعوًضا عن ذلك هناك 

عدد من األنظمة المتداخلة التي تقدم اإلرشاد المهني. هناك بالطبع نظام إرشاد 
مهني في المدارس وآخر في الجامعات، كما ترعى الحكومة مراكز مهنية لدعم 

العاطلين عن العمل من العمال والموظفين، في حين تتوفر أمام األشخاص أصحاب 
المهن فرص االستفادة من خدمات مجموعة كبيرة من المدربين والمستشارين 

المهنيين. عالوة على ذلك, هناك نظام حكومي للتأهيل المهني يساعد األشخاص 
ذوي اإلعاقة في االلتحاق بالقوى العاملة.

ولكن كيف يتم التنسيق بين كل تلك األنظمة؟ 
على الرغم من التاريخ العريق للتوجيه المهني في الواليات المتحدة، ما زلنا ال نملك 

اتحاًدا مهنًيا يمثل جميع األنظمة التي سبق وأن ذكرتها، وبالتالي فإن التنسيق 
بينها إما ضعيف أو غير موجود أصاًل. األمر في حاجة لتغيير، ألن الوضع الحالي  
ُيضعف صوت أي نظام عندما يتعلق األمر بالضغط على حكومات الواليات أو 

الحكومة الفيدرالية لتغيير السياسات المتعلقة بالتوجيه المهني.

كان لوباء كورونا المستجد تأثير كبير على التوظيف وسوق العمل، 
ما الذي يمكن أن يتعلمه العاملون في مجال التوجيه المهني من 

هذه األزمة؟
أعتقد أن التأثير األبرز لهذا الوضع كان على الصحة النفسية للكثير من الناس، 

فبعضهم فقدوا وظائفهم، والبعض اآلخر أصبح يشعر بالخوف من فقدانها. كما 
اضطر معظم الناس للعمل من المنزل وهو ما يعني البقاء بمفردهم لفترات طويلة 

أو الحاجة للتعامل مع أفراد أسرتهم بشكل مختلف عما اعتادوا عليه في السابق. 
الحظنا حاالت من القلق واالكتئاب، كما وصل األمر إلى أن البعض تعرض لصدمات 

نفسية. كانت أزمة كوفيد-19 فرصة جيدة لتذكير العاملين في مجال التوجيه 

المهني بأن عملهم ال يتعلق فقط باإلرشاد المهني، بل يعني أيًضا االهتمام براحة 
الشخص النفسية ورفاهيته. من المهم أن يتفهم الجميع أن الهدف األساسي من 

العمل هو أن تعيش حياة سعيدة. يجب أال تهمل رفاهيتك. أعتقد أن العديد من 
المستشارين المهنيين كانوا يتجاهلون هذه الخطوة ويباشروا جلساتهم بمراجعة 

السيرة الذاتية أو الحديث عن التدريب المهني. 

وما الذي يحتاجون لتغييره؟ 
بالطبع ال يمكن للمستشارين المهنيين معرفة ما ستؤول إليه األمور عقب هذه 

األزمة، كما أن البيانات الحالية المتوفرة عن الوباء وتأثيره االقتصادي ليست كافية، 
وبالتالي من الصعب التنبؤ باالتجاهات المستقبلية للوظائف. لذلك يتعين على 

المستشارين استخدام كل جلسة للتأكد من أن الصحة النفسية للشخص الجالس 
أمامهم تمكنه من القيام بعمله بشكل سليم. عليهم مساعدته في أن يبقى إيجابًيا 

وأن يتقبل حقيقة أن المستقبل ال يمكن التنبؤ به، وأن يتفهم قيمة عمله على 
مستوى أعمق وشخصي، ويدرك أن أي قرار متعلق بالعمل يؤثر على كل جوانب 

حياته وليس فقط على مسيرته المهنية.

وما هي نصيحتك للمستشارين المهنيين في المدارس؟
في البداية عليهم أن يدركوا أنه من الطبيعي أن يتعرض الطالب لمخاوف على 

مدار حياتهم، وأن المخاوف أو الضغوط النفسية التي يتعرض لها طالب في 
المرحلة االبتدائية تختلف عن تلك التي يواجهها طالب في المرحلة الثانوية، 

وبالتالي عليهم اعتبار آثار أزمة كوفيد-19 مجموعًة أخرى من المخاوف التي يختلف 
تعامل كل طالب معها بحسب سنه وخبراته. يحتاج المرشد أو المستشار المهني 

للربط بين هذه المخاوف والتطور المستقبلي للطالب، كما يتوجب عليه مساعدة 
الطالب في تفهم مخاوفهم والتعامل معها. وكما ذكرنا في السابق أهمية 

الرفاهية لألشخاص العاملين، يحتاج المستشارون لمساعدة الطالب على اتباع 
أسلوب حياة أكثر رفاهية، من خالل القيام بخطوات بسيطة مثل اتباع نظام حياة 

صحي وممارسة الرياضة. لقد أصبح من الضروري أن ندرج مثل هذه األمور في 
منهج التوجيه المهني.  

كيف يمكن للمستشارين المهنيين التعامل مع تدخل األسرة في 
القرارات المهنية ألبنائهم؟

ال أعتقد أن هناك أي مجتمع يمنح المرشد المهني أو المدرس حق التدخل في 
كيفية تربية األهل ألبنائهم، لذلك فإن أفضل وسيلة للتعامل مع هذا األمر هي 

تنظيم برامج تعليم اجتماعي موجهة لألهل توضح لهم تأثير القرارات المهنية على 
سعادة أبنائهم في المستقبل. يجب أن يعلم األهل أن إجبار أبنائهم على مهنة 

معينة قد تعني مستوى مادًيا جيًدا، ولكنها ال تعني أن حياتهم ستكون سعيدة. 
من الجيد أن يتم تطبيق مثل هذه البرامج على المستوى الوطني أو المحلي، أو 

على األقل على مستوى المدرسة. 

أبرزت أزمة كوفيد-19 الحاجة إلى مهن معينة، مثل المهن الطبية. 
هل ينبغي العمل على تعزيز هذه المهن عند التخطيط لسياسات 

التوجيه المهني على المستوى الوطني؟
ال ينبغي لنا استبعاد أو تعزيز خيارات مهنية بعينها بناًء على االحتياجات الناتجة 

عن الوضع الحالي، كما ال ينبغي أن نجبر الطالب أو نضغط عليهم التخاذ مسار 
ال يرغبون فيه. أفضل استراتيجية هي تذليل العقبات أمام األشخاص الراغبين في 

اتخاذ هذه المسارات المهنية.

وما هي نصيحتك للطالب الجامعيين الذين يدرسون مجااًل تأثر سلًبا 
باألزمة الحالية ويشعرون بالقلق إزاء مستقبلهم؟

أمام هؤالء الطالب واحد من ثالثة خيارات: األول هو االلتزام بالمسار المهني الذي 
اختاروه مع الوضع في الحسبان أن العثور على وظيفة قد يستغرق وقًتا أطول من 

المتوقع، والثاني هو تأجيل الدراسة لعام أو اثنين، أما الثالث فهو  تغيير  المسار 
واختيار تخصص مختلف يرى أن مستقبله سيكون أفضل. في جميع الحاالت على 
الطالب اتخاذ القرار بنفسه وعلى المرشد المهني دعمه، ولكن قبل ذلك عليه أن 

يساعده في التخطيط بشكل سليم وتحليل كل خيار وتقييمه جيًدا حتى يصل الطالب 
إلى مرحلة يشعر فيها بالثقة قبل اتخاذ القرار والمضي قدًما. ال يستطيع المستشارون 
معرفة كيف سيتطور الوضع؛ لكن بقليل من البحث وبعض االختبارات من الممكن أن 

يكونوا قادرين على توضيح كل الخيارات للطالب من خالل 3 أو 4 جلسات.

ولكن أال يعتبر اختيار التأجيل مخاطرة؟ 
ال، إذا وضع الطالب خطة جيدة لتنمية مهاراته واكتساب مهارات جديدة أثناء فترة 

التأجيل من خالل الدراسة أو العمل، سيضمن االستمرار في تطوير نفسه قبل 
العودة للمسار المهني الذي اختاره في السابق.  

هل يمكن أن تكون االستشارات المهنية عبر اإلنترنت فعالة مثل 
تلك التي يحصل عليها الشخص من خالل مقابلة شخصية أو جلسة 

جماعية؟
ليست لدينا حتى اآلن بيانات أو أبحاث كافية لإلجابة على هذا السؤال بشكل 

حاسم، فالوضع الحالي تم فرضه على العالم بشكل مفاجئ، وما زلنا في مرحلة 
مبكرة. ال بد أن هناك تعديالت ستجرى على بيئة تقديم االستشارات المهنية عبر 
اإلنترنت عندما نعرف المزيد عنها. أتوقع بقدر ال بأس به من اليقين أننا قد نحتاج 

في المستقبل لتوفير خدماتنا عبر اإلنترنت بشكل أكبر مما اعتدنا عليه في الماضي.

في السنوات األخيرة، شهدنا أيًضا زيادة في تطبيق تقنيات مثل 
الذكاء االصطناعي في مجال اإلرشاد المهني. هل تعتقد أن 

التكنولوجيا سيكون لها تأثير أكبر على هذا المجال في المستقبل؟
أعتقد أن هذه التقنيات ستتطور وستكون أكثر فاعلية بمرور الوقت، إذ توجد 
بالفعل حالًيا تقنيات تدريب عبر اإلنترنت تعمل بالذكاء االصطناعي بشكل جيد 

للغاية، لدرجة أن المستخدمين قد يجدون صعوبة في معرفة ما إذا كانت الخدمة 
تقدم لهم بواسطة إنسان أم جهاز. لكن في نهاية المطاف أعتقد أن العنصر 

اإلنساني هو ما يهم حًقا عندما يتعلق األمر بتقديم خدمات التوجيه المهني. علينا 
كعاملين في هذا المجال أن ندرك أن التكنولوجيا سوف تتطور، وإذا ثبت أنها ذات 

كفاءة جيدة وتكلفة أقل فقد تعتمد عليها الحكومات والشركات، لذلك علينا أن 
نجتهد في إجراء األبحاث والعمل على تعزيز الجوانب التي تحتاج للعنصر اإلنساني 

وال يمكن للذكاء اآللي تقديمها.
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الدكتور ناصر صقر المهندي

 نصائح من 
الرجل الحديدي

ُتعد مسابقة "الرجل الحديدي" االختبار األصعب ألي رياضي في العالم، حيث 
يحتاج خاللها المتسابق للسباحة لمسافة تقارب أربعة كيلومترات، ثم ركوب 

الدراجة لما يزيد عن 180 كيلومتًرا، قبل أن يتبع ذلك بالركض لمسافة 42.2 
كيلومتًرا، أي ما يعادل ماراثوًنا أولمبًيا. وينبغي القيام بكل ذلك بشكل متتاٍل 

وبدون أي توقف، في فترة زمنية قد تمتد في بعض األحيان إلى 17 ساعة! تحٍد 
شاق للغاية ال يخوضه إال عدد قليل من الرياضيين على مستوى العالم.

في عام 2016، وبعد أشهر قليلة من إتمام عامه األربعين، أصبح الدكتور ناصر صقر 
المهندي أول قطري ينهي مسابقة الرجل الحديدي عندما تجاوز خط نهاية بطولة 
أفريقيا بمدينة بورت إليزابيث في جمهورية جنوب أفريقيا. بعدها بعام واحد، دخل 

هذا البطل التاريخ مجدًدا كأحد أعضاء أول فريق سباحة قطري يعبر بحر المانش 
بين بريطانيا وفرنسا، وهو التحدي األصعب ألي سباح في العالم.

وال تتوقف نجاحات د. المهندي عند مجال الرياضة، فهو أستاٌذ في قسم 
هندسة البترول بجامعة تكساس إي أند إم في قطر، كما ُانتدب من قطر للبترول 

ليشغل منصب نائب رئيس التطوير والتخطيط لحقل الشاهين في شركة نفط 
الشمال.

لم يحقق د. المهندي كل هذا النجاح من فراغ، فاألمر كان نتاج سنوات طويلة 
من التخطيط والعمل الجاد. وقد تحدث عن ذلك بالتفصيل من خالل كتاب "كيف 
تصبح الرجل الحديدي" الصادر عن دار نشر جامعة حمد بن خليفة في 2018، والذي 

سرد فيه تجربته الملهمة والدروس التي تعلمها خالل مراحل حياته المختلفة. 

"دليلك المهني" التقى الدكتور المهندي ليحدثنا عن مسيرته المهنية والرياضية، 
وما يمكن أن نتعلمه من أزمة كوفيد-19، إلى جانب أمور أخرى عديدة نستعرضها 

في الحوار التالي:

التعلم من التحديات
عن سبب اختياره لهذه الرياضة غير التقليدية، يقول د. المهندي: "كنت في 

الثانية عشرة من عمري عندما تعرفت على هذه الرياضة للمرة األولى عبر شاشة 

التلفزيون. كنت حينها أحب الرياضة، وكان من المذهل أن ترى أشخاًصا يجتازون 
مثل هذا التحدي غير المعتاد، والذي قد يراه الكثيرون مستحياًل. وضعت حينها 

نصب عيني أن أصبح رجاًل حديدًيا، واستغرق تحقيق ذلك ما يقارب 28 عاًما".

يرى د. المهندي أن شخصية اإلنسان تتشكل بحسب صعوبة التحديات التي 
يخوضها، حيث يقول: "تعلمت أن بإمكان األحالم أن تتحقق. ال يوجد مستحيل. من 

أجل تحقيق أهدافك في الحياة يجب أن يكون لديك خطة واضحة لما تريد تحقيقه، 
أو بتعبير آخر خارطة طريق ذات مهام واضحة للوصول إلى هدفك، قبل أن تأتي 

الخطوة األهم، وهي التنفيذ. عليك أن تمتلك الحماس وأن تلتزم بخطتك، حتى ال 
تظل أهدافك مجرد أحالم. بدون ذلك ستدور في حلقات مفرغة، أو قد تصل إلى 

هدف مختلف عن ذلك الذي كنت تسعى لتحقيقه".

ويضيف: "من المهم أن تحدد لنفسك أهداًفا صعبة، وأن تعمل دوًما على خوض 
التحديات، بداًل من االبتعاد عنها واختيار الطريق األسهل. فتلك التحديات تترك أثًرا 

في حياتك، وتساعدك على تحقيق ذاتك وتكوين شخصية قوية".
ويشغل د. المهندي منصب نائب رئيس االتحاد القطري للدراجات والترايثلون، 

حيث يتولى مسؤولية رياضة الترايثلون في قطر، وهي رياضة أولمبية يمكن 
اعتبارها نسخة مصغرة من مسابقة الرجل الحديدي. وقد أسس لها فريًقا أطلق 

عليه اسم "كيو-تراي"، بهدف تشجيع الشباب القطري على استكشاف هذه 
الرياضة وممارستها، وعن ذلك يقول: "الترايثلون رياضة تعتمد فيها على نفسك، 

وتتعلم فيها الصبر وأهمية التخطيط وتقسيم الجهد على كل مرحلة من أجل 
الوصول إلى هدفك - وهو عبور خط النهاية. سيمنحك إكمال المراحل الثالث 

المزيد من الثقة في قدرتك على تحقيق أي هدف بعد ذلك".

وينصح د. المهندي باستخالص اإليجابيات من التحديات التي قد يتعرض لها 
اإلنسان خالل حياته، والعمل على التعلم منها، وحتى أزمة كورونا بما صاحبها من 

سلبيات عديدة يجب اعتبارها مجرد عقبة سيتم تجاوزها عاجاًل أم آجاًل، ومحطة 
م العديد من الدروس منها. ويوضح قائاًل: "إن هذه األزمة كانت فرصة  يمكننا تعلُّ

اللتقاط األنفاس وسط الوتيرة السريعة للحياة التي كنا نعيشها. لقد منحتنا فرصة 
قضاء أوقات أكثر مع عائالتنا، وتعلمنا خاللها أهمية االلتزام والصبر واالعتماد 
على النفس والمرونة في التخطيط. عليك أن تعتبر هذه الفترة فرصة إلعادة 

تقييم جميع جوانب حياتك، وأن تستغل وقت فراغك في تعلم مهارات جديدة".
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تحدي المانش
في عام 2017، خاض د. المهندي تحدًيا من نوع آخر، عندما شارك مع أول فريق 

سباحة قطري في عبور القناة اإلنجليزية، وهو تحدٍّ لم ينجح في تجاوزه سوى 
عدد قليل من السباحين على مستوى العالم، حيث امتدت الرحلة لمسافة تقارب 

50 كيلومتًرا بين ساحلي بريطانيا وفرنسا. تناوب أعضاء الفريق خالل هذه الرحلة 
على السباحة لمدة تزيد عن 16 ساعة متواصلة، في مياه شديدة البرودة ووسط 

تيارات بحرية قوية عبر ممر مائي يعج بالسفن العمالقة. عالوة على ذلك، لم 
يكن جميع أعضاء الفريق رياضيين محترفين، بل فقط محبين للرياضة أرادوا تسليط 

الضوء على أهميتها بالنسبة للمجتمع، إلى جانب تحقيق إنجاز تاريخي لبلدهم.    

ويعتبر د. المهندي أن هذه التجربة كانت أيًضا درًسا مثالًيا في العمل الجماعي: 
"كان من المستحيل تحقيق هذا اإلنجاز التاريخي بدون التعاون التام بين جميع 

أعضاء الفريق، إلى جانب اختيار العناصر المناسبة، وتوظيف كلٍّ منهم بما يناسب 
قدراتهم وإمكانياتهم، وإعدادهم بشكل جيد للقيام بالمهام المنوطين بها. لوال 

إيمان جميع أعضاء الفريق بقدرتهم على الوصول إلى الهدف بنفس القدر من 
الحماس، لما تحقق النجاح".

فترة الدراسة
يرى د. المهندي أن ممارسة الرياضة وسيلة مثلى لطالب المدارس من أجل 

اكتساب المهارات االجتماعية، إذ يوضح: "بكل تأكيد يتوجب على الطالب التركيز 
على التحصيل العلمي قبل كل شيء، ولكن عليهم أيًضا االهتمام باكتساب 

المهارات االجتماعية ألنها ستنمي شخصيتهم، والمدرسة مكان مثالي لتحقيق 
ذلك من خالل المشاركة في األنشطة المختلفة. بالنسبة لي، كان لعب كرة 
القدم مع زمالئي فرصة لصقل هذه المهارات.فعندما تلتحق بالجامعة، ثم 

تخوض بعدها غمار حياتك العملية، ستساعدك تلك المهارات كثيًرا في التعامل 
مع مختلف األشخاص".

كان د. المهندي يرغب في دراسة الطيران والسفر حول العالم، ولكنه اختار دراسة 
هندسة البترول بناء على نصيحة أسرته، وهو ما دفعنا لسؤاله عن رأيه في تدخل 

األسرة في تحديد اختيارات أبنائها. وفي ذلك يوجه البطل القطري النصيحة التالية 
للطالب واآلباء: "على الطالب االستماع إلى نصيحة عائلته والتفكير فيها بجدية. 

ولكن لكي تكون هذه النصيحة ذات فائدة حقيقية، يجب أن يجتهد اآلباء كثيًرا 
قبل تقديمها. فأواًل، عليهم أن يكونوا على دراية كاملة بتوجهات الدولة على 

المستوى االقتصادي، واالحتياجات المستقبلية لسوق العمل فيها. كما يجب أن 
يضعوا في حسبانهم أن المهن في المستقبل قد تتغير تماًما مع تغير أسلوب 
حياة البشر، ولعل أزمة كوفيد-19 خير دليل على ذلك. وبالطبع قبل كل ذلك، 

عليهم أن يكونوا على دراية بإمكانيات وقدرات أبنائهم، ومدى مالءمة المسارات 
المهنية المقترحة لهم".

وينصح الرجل الحديدي الشباب بعدم التخلي عن أحالمهم، والسعي بكل الطرق 
الممكنة لتحقيقها. فلم يتخل د. المهندي عن حلمه بالسفر حول العالم، حيث زار 
حتى اآلن ما يقارب 150 دولة، تعرف فيها على ثقافات مختلفة، واقترب أكثر من 

الطبيعة، وهو ما زاد من اهتمامه بالبحث في ظاهرة تغير المناخ وعالقتها بمجال 
تخصصه، لتصبح اآلن من أهم القضايا التي ينشغل بها. 

يبقى سؤاٌل ملح، كيف تمكن د. المهندي من الموازنة بين الحياة الشخصية 
والمهنية وتحقيق كل تلك النجاحات؟ وكانت إجابته كالتالي: "فكر في حياتك 

كمثلث. هناك ثالثة أضالع عليك االهتمام بها وتقسيم وقتك بينها دون 
إهمال أيٍّ منها، وهي العمل والحياة االجتماعية والصحة البدنية. الكثيرون قد 

يغفلون أهمية الضلع الثالث ويدفعون ثمًنا باهًظا لذلك. صحتك البدنية في 
غاية األهمية. اجعل ممارسة الرياضة جزًءا أساسًيا من جدولك اليومي، واحرص 

على تناول أطعمة صحية. سيمنحك ذلك الطاقة والقدرة على التفكير بإيجابية، 
وستحصد النتائج في جميع جوانب حياتك".


