
 

 بٌان صحفً صادر عن مركز مناظرات قطر
 2015 ديسمبر 01الموافق  الخميسللنشر 

 نظمها مركز مناظرات قطر بالتعاون مع مؤسسة مؤسسة حمد الطبٌة

 "والتفنٌد والحجج الحوار فن" حول تدرٌبٌة دورة

  المشاركات وتفاعل بالكثافة اتسم الدورة برنامج : ماٌا نٌنادوفٌتشالدكتورة 

 كبٌر قدر وعلى بالدولة الهامة للمناصب أهلا  القطرٌة المواطنة عائشة الخٌارٌن :

 المسؤولٌة من

 العمل فً وأهمٌتها المناظرة معنى إلى أرشدتنً الدورة بدرٌة الشمري: 

 أمور وتٌسٌر الجدٌة العلقات لبناء هامةفن المناظرة نقطة  :المطوع نوح مرٌم

 الموظفٌن بٌن العمل

 مركز مناظرات قطر - الدوحة

 الحوار فن" حول التدرٌبٌة الدورة فعالٌات دٌسمبر 7 الموافق اإلثنٌن ٌوم صباح افتتحت

 والعلوم للتربٌة قطر مؤسسة عضو – قطر مناظرات مركز نظمها والتً ،"والتفنٌد والحجج

 ثالثة أٌام متتالٌة لمدة استمرت والتً مؤسسة حمد الطبٌة معمجدداً  بالتعاون -المجتمع وتنمٌة

 مقر المركز بالمدٌنة التعلٌمٌة  فً

جزء من برنامج مؤسسة  موظفة من قطاع الرعاٌة الصحٌة والورشة 77 ت فً الدورة شارك

 المناظرات فن لنشر الحثٌثة المركز مساعً ضمن وتأتً. د الطبٌة للقٌادة من أجل التغٌٌرحم

 . يالقطر المجتمع فئات جمٌع بٌن

 معاهد من الكثٌرمدربة ومؤسسة  –/ كرواتٌا  نٌنادوفٌتش ماٌاالدكتورة  تأشار اجهته ومن

 تهدف أٌام 3عبارة عن ست ورش تمَّ تقسٌمها على  الدورة أن إلى ، - أوروبا فً المناظرات

 –من خالل التدرب على فن اإللقاء  المناظرةومهارات  أساسٌات على التعرف إلى مجملها فً

العمل لحلها وتجنب  كٌفٌة، ومثال : تحدٌد الوسائل التً تؤدي إلى الخالفات  –افعل التفعل 

 . المغالطات المنطقٌة والبالغة الخطابٌة  آلٌة كما تطرقت إلى عرض ، الوقوع بها

مع المدربة تفاعل المشاركات من خالل بالمتعة والكثافة  اتسم الدورة برنامج أن توأوضح

تجاربهم الشخصٌة وتطبٌقها على محاور الورشة وهذا ما ساعدهن بعضاً من نقل  السٌما أثناء



 

 والحوار التناظر مهارات وتطبٌق وتفنٌدها، األفكار وتحلٌل ومنطقٌة، سلٌمة حجج بناء على

 .بقطاع الرعاٌة الصحٌة الخاصةالقضاٌا الجدلٌة  فً

 وفً الحٌاة فً ضرورٌة أدوات الوطنٌة الكوادر منحت هاكون من تنبع الدورة أهمٌة أن توأكد

 على والقدرة الفعال التواصل من تمكنهن التً القٌادٌة المهارات فٌهن صقلوت العمل سوق

 والمحاججة والحوار اإلقناع على كالقدرة والتفكٌر، والتحلٌل الحر والنقاش الذات عن التعبٌر

 . اآلخر الرأي واحترام الفعال والتواصل

 المجتمع لتوعٌة كوسٌلة المناظرة استخدام وضرورة أهمٌة على الدكتورة ماٌا تونبه

  الصحة وما ٌنتج عنها من سلبٌات  قطاع تواجه التً بالتحدٌات

ٌّن الدورة، خالل علٌها والتدرب نقاشها تمَّ  التً بالقضاٌا ٌتعلق وفٌما  كانت الدورة أن د.ماٌا تب

:" بٌنها من حولها للتناظر بعٌنها قضاٌا طرح خالل من العملٌة الجوانب على كبٌر بشكل تعتمد

سٌشجع هذا المجلس الطالب على االلتحاق بكلٌة " الوجبات السرٌعة المجلس سعرهذا  سٌرفع

 ." التمرٌض

 العملٌة الجوانب

 والنظرٌة العملٌة الجوانب من العدٌد تضمنت الدورة أند.ماٌا  تأوضح الدورة، برنامج وحول

 ،اإلسترتٌجٌات أو السٌاسات الداعمة للعاملٌن والمراجعٌن فً قطاع الصحةناقشت وأٌدت  التً

وما إلى ذلك، كما خصصت والتوقعات واألهداف خصص للتعارف  األول الٌوم أن إلى مشٌرة

 .لتوضٌح خصائص فن اإللقاء ومقدمة عامة عن فن المناظرة  ورشات الٌوم األول

 والرد التفنٌد وكٌفٌة الحجج بناء طرق عن موضوعاتتضمن  الثانً الٌوم برنامج ونوهت بأن

 الثالث الٌوم فً الدورة برنامج ركز فٌما ،سوء التواصل والنقد و منطقٌة بطرٌقة الحجج على

 فً عملٌة مناظرات تنظٌم إلى إضافة المتحدثٌن، أدوار توزٌعقوة اللغة وفن اإلقناع  على

 ".مختلفة قضاٌا

 تعزٌز بهدف والدولٌة المحلٌة مؤسساتالعدٌد من ال مع تعاون شراكات بعقدمثمنة دور المركز

 .ودولٌاً  وإقلٌمٌاً  محلٌاً  المناظرات ثقافة

 وثٌق تعاون

 بالدور   -مدٌرة التمرٌض للرعاٌة والتأهٌل بالرمٌلة – عائشة الخٌارٌن أشادت وبدورها

 مثمنة القطري، المجتمع فً المناظرة فن نشر فً قطر مناظرات مركز ٌلعبه الذي الرٌادي



 

بحاجة ماسة لمهارة الحوار  وبحكم عملهن فهنحً لموظفات القطاع الص خاصة دورة تنظٌم

 مع العاملٌن وأولٌاء األمور 

الكثٌر عن فن المناظرات بحكم دراستها ومشاركتها بالعدٌد من المؤتمرات منوهة بأنها تعرف 

الخارجٌة ولكنها ألول مرة تتعرف على المركز وبالذات ما قدمته المدربة من طرق لصناعة 

صى ما ذلون أقبمشٌرة إلى أنهم ٌ -بالفعل ٌستحق القٌادة و -د القطري فً مؤسسات الدولة القائ

على أن المواطنة القطرٌة أهالً للمناصب  م رؤٌة الدولة وٌدعمها مؤكدةبوسعهم لتطبٌق ما ٌالئ

 الهامة بالدولة وعلى قدر كبٌر من المسؤولٌة 

لى جمٌع شرائح المجتمع فهً فرصة لتبادل الخبرات متمنٌة تكرار هذه الورش التدرٌبٌة ع

 والتعارف واالستفادة من تجارب اآلخرٌن 

موجهة كلمة للعاملٌن فً مؤسسة حمد االلتحاق بهذه الورش والتعرف على واحدة من أهم 

 أسس النجاح بالعمل وهً أن تكون مستمع أوالً ومحاور ثانٌاً 

  

برنامج مؤسسة حمد للقٌادة من أجل التغٌٌر  ضوء فً جاءت الدورة أن إلىالخٌارٌن  ولفتت

  أسس القٌادة السلٌمة مؤسسة حمد لبناء بأنها من أولوٌات موضحة

عن سعادتها بهذه الفرصة  -رئٌسة تمرٌض طوارئ حمد –من جانبها عبرت فاطمة الشافعة 

ٌّمة للقطرٌات وت االهتمام والرعاٌة الكبٌرة  علىالحكٌمة لشكر الجزٌل للقٌادة قدمت باالق

 وإلى القائمٌن على تنظٌم برنامج  لمؤسسات الدولة ومنهم مؤسسة حمد وما وصلت إلٌه 

 التعلٌم من أجل التغٌٌر مشٌرة بأنه خطوة ناجحة نحو القٌادة للمواطنة القطرٌة وثقة من القٌادة

 بقدراتهاالعلٌا 

 أدوات تعلم خالل من المشاركات أمام جدٌدة آفاق فتح فً ساهمت الدورة أنالشافعة ب وبٌنت

 سٌعكس صوره على ما وهو الفرٌق بروح العمل وقٌم اآلخر الرأي وتقبل المناظرة وفنون

 .اإلدارة داخل األداء ونوعٌة شكل

 الحجج ببناء ٌتعلق فٌما سواء اتللموظف قٌم من المناظرة ترسخه ما أهمٌة إلى ونبهت

الوجه المعاكس  تعلم فً الدورة من استفادتها إلى مشٌرة اإلقناع، على والقدرة والبراهٌن

 .التعبٌر بثقة دون تردد معتبرة بأنها من الدورات األهم فً حٌاتهاللحواروالقدرة على 

ألنها من المهن اإلنسانٌة إلى ضرورة تشجٌع الطلبة على االلتحاق بمهنة التمرٌض  ونوهت

 .التً تخدم المجتمع 



 

فقد نوهت أن الدورة من بداٌتها  –رئٌسة قسم التمرٌض المركز  –أما نداء أحمد الصدٌق 

كونها تحتوي على تطوٌر مفاهٌم العادات والتقالٌد الراسخة فً عقولنا مشٌرة إلى أن  ةرائع

المناظرات مهارة الكتساب الجدال الناجح البعٌد عن العناد والتعصب وصورة لحوار عصري 

 ٌخدم مستقبل األجٌال القادمة 

ل  لبعض القضاٌا مشٌدة بأسلوب المدربة ماٌا فً تقدٌم تطبٌقات عملٌة إلٌجاد حلول أو بدائ

 المطروحة وإمكانٌة التفاوض بتقدٌم اقتراحات مجدٌة 

تعرفت على المهارات المهنٌة لتصحٌح بعض المفاهٌم عند الكوادر القطرٌة  هاكما أكدت بأن

 عن طرٌق المشاركة والتفاعل وتقدٌم األدلة والبراهٌن لعرض هذه اآلراء 

ظرة مطالبة بالوقت نفسه دعم مركز مناظرات بتعلم فن المنا ووجهت رسالة لجمٌع المواطنات

من تحسٌن األداء والتفانً بالعمل لورش المرتبطة بأهداف المؤسسات قطر باستمرارٌة هذه ا

  المثمر لخدمة دولة قطر الحبٌبة 

 حضاري فن المناظرة

 على كانت الدورة أن إلى ، -مدٌر إدارة التمرٌض لؤلبحاث – بدرٌة الشمري تنبه اوبدوره

 أي فً لالستخدام ٌصلح جدٌد عملً فن على خاللها تتعرف حٌث تماماً، توقعت ما عكس

 اآلراء اختالف تقبل تقنٌات اإكسابه فً ساهم المناظرة فنون تعلم أن إلى مشٌرة وزمان، مكان

 حضاري بشكل

وأشارت بأن الدورة أرشدتها إلى معنى المناظرة وأهمٌتها فً العمل بقولها :" المناظرة 

منحتنً أسلوب جدٌد إلٌصال المعلومات بطرٌقة ذكٌة دون أن أجرح مشاعر اآلخرٌن وخاصة 

حٌرة عند إخبار أهل المرٌض عن وضعه  عملً فً الصحة" ، وتابعت قائلة :" كنت فً

ن وجدت أن أسلوب الحوار فً الرد على االستفسارات وتبرٌر وضع لكننً اآل الصحً

 بل ".المرٌض أصبح أكثر سهولة من ذي ق

 حٌث أفضل لحٌاة مهارة بأنه مؤكدة المناظرة فن لتعلم واألهل الزمٌالت جمٌعووجهت دعوة ل

ٌُخّرج أجٌال واع أسالٌبإن  :" قالت  خالل منٌة مدركة ما ٌجري حولها النقاش الحواري 

 األفكار عرض طرق تعلم عن فضالً  جوانب عدة منالمواضٌع  وتحلٌل لآلخر االستماع

 .النجاح واإلقناع " ٌضمن منطقً بتسلسل



 

 إحدى -مساعد المدٌر التنفٌذي للتمرٌض –نوح المطوع  مرٌم أكدت جهتها فقد  ومن

 العملً الجانب أن موضحة والكثافة، بالثراء اتسم الدورة برنامج أن الدورة، فً المشاركات

 .الدورة خالل تعلمها تمَّ  التً النظرٌة الجوانب ترسٌخ فً األثر أكبر له كان

قلٌلة جداً لكنها تفاجأت بأهمٌة هذا الفن فً  المناظرات عن الدورة قبل معلوماتها بأن ونوهت

البّناء  الحٌاة وما حصلت علٌه من فوائد حول طرق التعامل مع اآلخرٌن وأساسٌات الحوار

 لبناء العالقات الجدٌة وتٌسٌر أمور العمل بٌن الموظفٌن حٌث اعتبرته من النقاط 

 اآلخر الرأي تقبل مع المناظرة باستخدام آرائً عن الصحٌحة الدفاع طرٌقة علمتت لقد" وقالت

 إلى تتخطاه بل العمل حد عند فائدتها تقف ال المناظرة" :ذاته السٌاق فً مضٌفة". دوافعه وتفهم

 دون ولكن وأسرنا أوالدنا مع الٌومٌة حوارتنا فً الفن هذا نستخدم حٌث والمنزل األسرة محٌط

 ."قطر مناظرات مركز بفضل المنهج هذا معنى على تعرفت والٌوم الصحٌح، المنهج إتقان

هذه الفرص التً تنعكس بصورة إٌجابٌة  عطائهموإبالمواطنٌن قٌادات الدولة اهتمام مشٌدة ب

 على األجٌال القادمة وبناء دعائم الوطن نحو األفضل .

وبعد مشاركتها فً  أنهاب -بالجروح أخصائٌة العناٌة  –وبدورها فقد أكدت أمل أحمد المال 

 ،الذي أمامها محنكاً  المنافس كان مهما بالحجة الحجة مقارعة علىالدورة أصبح لدٌها القدرة 

 لصالحهم البعض ٌكسبها التً المواقف من العدٌد هناك كانت العمل محٌط وفً" : مضٌفة

 التغلب أستطٌع اآلن المناظرة فنت تعلمأن  بعد ولكنً األكثر خبرة أو األكبر سناً  أنهم لمجرد

أشعر وبأدلة مقنعة الحوار الهادف  أدوات استخدام خالل من المجادالت والنقاشات تلك على

 .بأننً اكتسبت جرأة أدبٌة فً التحاور والمناقشات كنت أفتقدها "

فقد قالت :" إن الدورة التدرٌبٌة  –الممرضة المسؤولة فً حمد  –أما مرٌم علً عامري 

أعتبرها من أهم الدورات التً شاركت ألنها منحتنً ثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع 

 اآلخرٌن بلغة الحوار الحضارٌة التً نفتقدها فً مجال عملنا".

 مركز وفعالٌات بدورات االلتحاق خالل من المناظرة لفن هتتعلمما  استكمال إلى اسعٌهمؤكدة 

 رات إلى أسرتها وزمٌالتهاانقل هذه المه على العمل إلى مشٌرة المستقبل، فً قطر مناظرات

 ،العمل فً

ٌّن وهً  المناظرات، فن بفضل تخطتها التً العقبات أهم من كان الجمهور مواجهة فن أن توب

 والطرق الناجعة للتعامل مع المراجعٌن والمرضى. العمل فً للتطور فرصة بالنسبة لها  مثلت

 _____انتهى________________



 

قد انبثقت فكرة انطالقة مركز مناظرات قطر من رؤٌة صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت   ٌذكر أنه------- 

ناصر رئٌس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع التً تقوم على تنمٌة اإلنسان بوصفه 

هما زرع العلم والمعرفة وإطالق المواهب اإلبداعٌة بتعزٌز مهارات:  :أغلى الثروات عبر خطٌن متوازٌٌن

 القدرة على التعبٌر والتفاعل مع الرأي اآلخر ولٌس التصادم معه.

فً  العدٌد منهم إلى دورات تدرٌبٌة نظمها مركز مناظرات قطر ، وشاركآالف الطالب والطالبات وخضع 
مها ، وهذا العدد الكبٌر ٌبرهن على مدى ٌنظستمر المركز فً تتً ٌالبطوالت المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة ال

 لومسؤوالنجاح الذي حققه "مناظرات قطر" خالل الفترة الماضٌة ، وٌعكس المجهود الكبٌر الذي قام به 
المركز..وساعد مركز مناظرات قطر على تحقٌق أهدافه الدعم الكبٌر الذي ٌحظى به من جانب مؤسسة 

  ..لعلوم وتنمٌة المجتمعقطر للتربٌة وا

وحة والمناظرات وتعزٌزها بهدف تطوٌر مستوى المناقشة المفت 7008وتأسس مركز مناظرات قطر فً  
 .قطر والشرق األوسط، بما ٌسهم فً إعداد مواطنٌن عالمٌٌن وقادة فكر فً المستقبل لبةلدى ط

 ---ىانته---

###### 

 :لمزٌد من المعلومات الصحفٌة ٌرجى االتصال ب

 66445556هاتف :  خالذ اإلبراهيم


