
علميةإضــــاءات
العدد ١٦ - اكتوبر ٢٠١٧م - نشرة دورية يصدرها مجلس البحث العلمي

بناءالقدرات البحثية
استثمار ناجح لبناء مستقبل مزهر

المبخرة الذكية
إحدى مخرجات دعم االبتكار

أخبار:
مجلس البحث العلمي

يستقبل طلبات الترشح للجائزة الوطنية للبحث العلمي

ملف العدد:



اكتوبر، ٢٠١٧م

في صميم االبتكار

إطاللة على االبتكار
المبخرة الذكية... إحدى مخرجات دعم االبتكار

سيرة باحث
د.عبداهلل الكندي

مسيرة بحثية حافلة باإلنجازات

منجزات علمية
بصمة االصبع... طريق الشراء في المستقبل

مخرجات بحثية
مشروع سالمة السائق المبتدى

معلومة
الملتقى السنوي للباحثين

تقارير إخبارية
مجلس البحث العلمي يستقبل طلبات الترشح للجائزة الوطنية 

للبحث العلمي

ملف العدد
بناء القدرات البحثية استثمار ناجح 

لبناء مستقبل مزهر

حوار مع  باحث
تكنولوجيا االتصاالت المعلوماتية اإلدراكية

مقال
التنوع االحيائي والموارد الوراثية

معدات بحثية
جهاز مقياس الطيف... بتمويل من المجلس

في هذا العدد:

اآلراء الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

اإلشراف العام:
صاحب السمو السيد/

تيمور بن أسعد آل سعيد

مدير التحرير:
حافظ بن ناصر المسكري

التدقيق اللغوي:
عبدالرحمن بن سليمان 

الغابشي

المحرر المسؤول:
عبداهلل بن سالم المحروقي

التصميم واالخراج:
عبدالكريم بن أحمد الهنائي

هيئة التحرير:
عبداهلل بن سعيد الراشدي

محمد بن خلفان الرزيقي
ربيع بن سالم المكتومي

24343341 \ 342

ء



إن االســتثمار الناجــح ومضمــون النتائــج هــو ذلــك االســتثمار الــذي يصــرف علــى اإلنســان، حيــث إن كل مــا يتــم صرفــه 
لبنــاء قــدرات اإلنســان وتمكينــه يعــود اثــره المباشــر وغيــر المباشــر علــى حركــة التنميــة؛ لذلــك أدركــت الكثيــر 
ــاء مهاراتهــا  ــة الفــرص لهــا مــن أجــل بن ــاء القــدرات وإتاحــة كاف ــة هــذا االســتثمار مــن خــال بن ــدول أهمي مــن ال
فــي مختلــف الجوانــب العلميــة والعمليــة، وتبــدأ هــذه العمليــة مــن خــال نظــام تعليمــي حديــث ومــرن يســتجيب 
لمتطلبــات العصــر ويواكــب المســتجدات التــي تطــرأ علــى الحيــاة ولعــل المســار الطبيعــي لهــذه القــدرات االنتقــال 
ــدرات  ــذه الق ــحذ ه ــي ش ــدا ف ــة ج ــة مهم ــر مرحل ــي تعتب ــي والت ــم العال ــى التعلي ــام ال ــم الع ــة التعلي ــن مرحل م
وتمكينهــا وايجــاد برامــج الدعــم لهــا ليــس مــن أجــل تحقيــق االهــداف األكاديميــة فحســب بــل لانتقــال بهــا مــن 

الجانــب االكاديمــي الــى الجانــب البحثــي.

إن بنــاء القــدرات البحثيــة يتجلى في مؤسســات التعليم 
العالــي مــن خــال حــث الطلبة على االنخــراط في العملية 
البحثيــة وغــرس الشــغف لديهــم نحــو البحــث واالبتــكار، 
وافتــراض الفرضيــات والســعي نحــو تأكيدهــا أو نفيهــا.. 
المتاحــة،  والفــرص  البرامــج  مــن  باالســتفادة  ذلــك  كل 
فاليــوم لــم يعــد توفيــر ممكنــات البحــث والتطويــر مجــرد 
تــرف او مغامــرة، قــد ال يكــون هنــاك عائــد مــن ورائهــا 
ــا  ــدول فــي الرقــي والتقــدم ولن وإنمــا أصبحــت منهــج ال
فــي الــدول المتقدمــة نمــاذج حيــة اثبتــت ان مــا تــم صرفــه 
باحثيــن  أنتــج  رصينــة  تعليميــة  منظومــات  بنــاء  فــي 
يقودهــم الشــغف نحــو البحــث العلمــي واالبتــكار. وكمــا 
هــو معلــوم أن نتائــج هــذا االســتثمار طويــل األمــد تأخــذ 
وقتهــا لتنضــج ولكــن فــي النهايــة تكــون الثمــار وفيــرة، 
التنميــة حيــث أصبحــت  تنعكــس علــى كافــة مجــاالت 
هــذه النتائــج أو المخرجــات مقاييــس يعتمــد عليهــا فــي 

تقييــم مــدى تقــدم األمــم ورقيهــا فــي مجــاالت عــدة.

مــن هنــا كان هــذا النهــج الــذي ســار عليــه مجلــس البحــث العلمــي 
منــذ البدايــة ليكــون فــي صميــم كافــة مشــاريعه وبرامجــه حيــث 
كان – وال يــزال- التركيــز علــى المســاهمة فــي بنــاء قــدرات عمانيــة 
تقــود دفــة البحــث العلمــي واالبتــكار فــي الســلطنة، ولعــل هــذا 
كان التحــدي األبــرز فــي بدايــات التأســيس وهــو عــدم وجــود قدرات 
محليــة متخصصــة مهتمــة بالشــأن البحثــي األمــر الــذي اســتدعى 
تصميــم برامــج المجلــس لتســاهم في بنــاء القدرات ســواء قدرات 
األفــراد أو المؤسســات علــى حــد ســواء لتقــوم بدورهــا فــي إعــداد 
قــدرات وطنيــة فــي كافــة المجــاالت العلميــة، وهلل الحمــد فقــد 
بــدأت بعــض النتائــج تتبلــور علــى أرض الواقــع كبــراءات االختــراع او 

النشــر العلمــي او التميــز البحثــي علــى مســتوى العالــم. 

االستثمار في
 اإلنسان

االفتتاحية



أعلــن مجلــس البحــث العلمــي عن فتح بــاب التقدم للجائزة 
حيــث  الرابعــة،  دورتهــا  فــي  العلمــي  للبحــث  الوطنيــة 
ــزة أفضــل بحــث  ــى: جائ ــى فئتيــن، األول ــزة إل تنقســم الجائ

علمــي منشــور للباحثيــن مــن حملة شــهادة الدكتوراه او 
مــا يعادلهــا )استشــاري أو استشــاري أول لألطبــاء 

بحــث  أفضــل  جائــزة  الثانيــة  والفئــة  فقــط(، 
علمــي منشــور للباحثيــن الناشــئين )مــن غيــر 
حملــة شــهادة الدكتــوراه(، حيــث تســتقبل 
الجائــزة المشــاركات فــي ســتة مجــاالت وهــي 
وقطــاع  البشــرية  والمــوارد  التعليــم  قطــاع 
نظــم المعلومــات واالتصــاالت وقطــاع الصحــة 
وخدمــة المجتمــع وقطــاع الثقافــة والعلــوم 
الطاقــة  وقطــاع  واالساســية  االجتماعيــة 
والصناعــة وقطــاع البيئــة والمــوارد الحيويــة.

ــد عــدد مــن الشــروط األساســية  وقــد تــم تحدي
للتقــدم للجائــزة ويتــم اســتقبال الطلبــات عــن 
طـــريـــــق الـــمـــوقـــــع االلـــكـــتـــــروني للـــمــجلـــس
 www.trc.gov.om فقــط مــع ارفــاق جميــع 

موعــد  آخــر  بــأن  علمــا  المطلوبــة،  الوثائــق 
الســتقبال الطلبــات هــو يــوم الســبت الموافــق 

٢٠١٧م. أكتوبــر   ٧

ــتقبل طلبــات  ــي يس ــس البحــث العلم مجل
الترشــح للجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمي

في اجتماعها الثاني لعام ٢٠١٧
ســير  علــى  تطلــع  العلمــي  البحــث  مجلــس  هيئــة 

واالبتــكار     البحــوث  دعــم  برامــج  فــي  العمــل 

تــرأس صاحــب الســمو الســيد شــهاب بــن طــارق آل            
مجلــس  رئيــس  الســلطان  ســعيد مستشــار جالــة 
الثانــي  المجلــس  هيئــة  اجتمــاع  العلمــي  البحــث 
والســعادة  المعالــي  أصحــاب  بحضــور   ٢٠١٧ لعــام 
وممثلــي عــدد مــن المؤسســات االكاديميــة والخاصــة 
ــم خــال االجتمــاع مناقشــة عــدد مــن  ــة. ت أعضــاء الهيئ
الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمــال الهيئــة، وقــد 
تــم االطــاع علــى عــدد مــن التقاريــر المرتبطــة ببرامــج 
هيئــة  اطلعــت  حيــث  المختلفــة.  المجلــس  ومشــاريع 
المجلــس علــى مقتــرح تحديــث وإعــادة هيكلــة برنامــج 
المنــح البحثيــة المفتوحــة كمــا اســتعرضت الهيئــة أيضــا 
جهــود المجلــس فــي دعــم وتمكيــن االبتــكار مــن خــال برنامــج 
دعــم االبتــكار الفــردي والمراحــل التــي مــر بها وكذلــك جهوده من 
خــال جائــزة الغرفــة لابتــكار واطلعــت الهيئــة علــى مقتــرح 
التعــاون بيــن المجلــس وشــركة تنميــة نفــط عمــان لتطويــر 
وإدارة معهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة، مــن جانــب آخــر 
مشــروع  مســتجدات  اجتماعهــا  فــي  الهيئــة  اســتعرضت 
المكتبــة العلميــة االفتراضيــة )مصــادر( والتــي أصبحــت جــزًء 
والتعليــم. العلمــي  للبحــث  العمانيــة  الشــبكة  مــن 

أخبار4



اختتــم عــدد مــن طلبــة مؤسســات 
فــي  مشــاركتهم  العالــي  التعليــم 
للعلمــاء  الدولــي  لنــدن  منتــدى 
التاســعة  دورتــه  فــي  الشــباب 
والخمســين )59( لهــذا العــام بدعــٍم 
مــن مجلــس البحــث العلمي، وشــركة 
الُعمانــي  بــي عمــان، والطيــران  بــي 
الناقــل الرســمي للمشــاركين، حيــث 
تعتبــر هــذه المشــاركة الثانيــة علــى 
وفــد  ابتعــاث  عبــر  وذلــك  التوالــي، 
طــاب  ســتة  مــن  مكــون  طابــي 
التعليــم  مؤسســات  بعــض  مــن 
منتــدى  وُيعــّد  بالســلطنة.  العالــي 
لنــدن الدولــي للعلمــاء الشــباب مــن 
المنتديــات الفريــدة مــن نوعهــا التــي 
الشــباب  إلــى تمكيــن فئــة  تســعى 
مجــال  فــي  عامــً   ٢١  –  ١٦ عمــر  مــن 
والتكنولوجيــا  والعلــوم  البحــوث 
يــســتــضــيــــف  حــيــــث  واالبــتــكــــار، 
وطالبــات  طلبــة  ســنويً  المنتــدى 
مــن أكثــر مــن ٧5 دولــة فــي العالــم 
لنــدن  البريطانيــة  العاصمــة  فــي 
لحضــور سلســلة مــن حلقــات العمــل 
والثقافيــة  العلميــة  والفعاليــات 
بالتعــاون  تنظيمهــا  يتــم  والتــي 
المرموقــة  الجامعــات  مــن  عــدد  مــع 
امبريــال  كجامعــة  بريطانيــا  فــي 
وأوكســفورد وكامبــردج إضافــًة إلــى 
احتضــان المؤتمــر مــن ِقبــل منظمــة 
الملكيــة  والجمعيــة  اليونســكو 

للجغرافيــا. البريطانيــة 

اختتام مشاركة الطلبة العمانيين في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب

يســتضيف  العالــم  فــي  دولــة 
المنتــدى ســنويً طابهــا وطالباتها 
لنــدن البريطانيــة  العاصمــة  فــي 

طاب مثلوا السلطنة
في المؤتمر هذا العام

ضمــن  الفائــزة  المشــاريع  إعــان 
التخــرج مشــاريع  تحويــل  برنامــج 

أعلــن شــركاء برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج الطابيــة فــي قطــاع 
االتصــاالت ونظــم المعلومــات عــن المشــاريع الثاثــة الفائــزة لتحويلهــا 
الــى شــركات ناشــئة مــن خــال الدعــم واالحتضــان مــن قبــل شــركاء برنامــج تحويــل 
مشــاريع التخــرج الــى شــركات ناشــئة فــي قطــاع االتصــاالت ونظــم المعلومــات وذلــك 
ــل التأسيســي،  ــق التموي ــى شــركات ناشــئة عــن طري ــز لهــا لتحويلهــا إل ــر حواف بتوفي
واحتضــان فــي مكاتــب مركــز ســاس لريــادة األعمــال لمــدة 3 ســنوات، وتدريــب خارجــي، 

باإلضافــة الــى االستشــارات والدعــم الفنــي.

تــم اختيــار أفضــل ثــاث مشــاريع وهــي مشــروع 
النظــام االفتراضــي للســياحة في عمان، ومشــروع 
»عناويــن« وفكرتــه تــدور حــول إيجــاد حــل مبتكــر 
لمشــكلة العنونــة فــي الــدول العربيــة باإلضافــة 
إلــى مشــروع »bee App« وهــو عبــارة عــن منصــة 
إلكترونيــة تعمــل علــى تطويــر ودعــم المحــات 

باســتخدام تقنيــات حديثــة.

أخبار5

النظام االفتراضي للسياحة

المشاريع الثاثة الفائزة:

bee App المنصة اإللكترونية

عناوين



في صميم االبتكار
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استثمار ناجح 
لبناء مستقبل مزهر

بناءالقدرات البحثية
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إّن العبقرّيــة مكّونــة مــن 
عمــل  و%99  إلهــام   %1

الّســمة  وإّن  واجتهــاد، 
لــدى  عمومّيــة  األكثــر 

المبدعيــن هــي العمــل 
اإلبــداع  وإّن  الجــاد، 

وال  فجــأة  يأتيهــم  ال 
يقتحــم عقــًا خامــًا وإنما 

يأتــي اإلبــداع مــن العمــل 
والنشــيط(. الجــاد 

إديسون:

بنــاء القــدرات البحثيــة يعــد أحــد العوامــل المؤثــرة فــي 
العالــم، فالــدول  الــدول ونموهــا علــى مســتوى  تقــدم 
الرائــدة فــي العلــوم بشــتى أصنافهــا هــي الــدول التــي 
البشــرية  والكفــاءات  القــدرات  بنــاء  فــي  جهدهــا  كرســت 
بنــاء  أجــل  مــن  البشــري تدريبــا وتأهيــا  بالعنصــر  واهتمــت 
وتعميــر األوطــان حيــث يقــول إديســون: ) إّن العبقرّيــة مكّونــة 
مــن ١% إلهــام و99% عمــل واجتهــاد، وإّن الّســمة األكثــر عمومّيــة 
لــدى المبدعيــن هــي العمــل الجــاد، وإّن اإلبــداع ال يأتيهــم فجــأة وال 
يقتحــم عقــًا خامــًا وإنمــا يأتــي اإلبــداع مــن العمــل الجــاد والنشــيط(.

ومــن المعلــوم أن قضيــة بنــاء القــدرات ال تقتصــر علــى جهــة دون أخــرى 
ــه صلــة فــي ذلــك مــع التركيــز علــى أهميــة تضافــر الجهــود  وإنمــا الــكل ل
وبــذل  العمانــي،  للشــباب  اإلبداعيــة  للقــدرات  العنــان  إطــاق  الــى  الراميــة 
المزيــد مــن الجهــد لتأهيلــه وإعــداده مــن أجــل بنــاء كــوادر بشــرية مؤهلــة ذات 
ــة الشــاملة، ومــن أجــل رفــع اســم  ــة التنمي ــادرة علــى دفــع عجل ــة ق كفــاءة عالي

ــا فــي شــتى المحافــل الدوليــة. الســلطنة عالي

وتزامنــا مــع هــذا االهتمــام الوطنــي بتنميــة المــوارد البشــرية، جعــل مجلــس البحــث 
العلمــي أحــد أهدافــه االســتراتيجية بنــاء القــدرات فــي المجــاالت البحثيــة واالبتكاريــة 
الهــدف  هــذا  لتحقيــق  غالبهــا  فــي  التــي تصــب  المختلفــة  برامجــه  خــال  مــن  وذلــك 
مــن  واألكاديمييــن  الباحثيــن  مــن  لنظرائهــم  الوطنيــة  القــدرات  إشــراك  جانــب  إلــى 
مختلــف التخصصــات والمجــاالت مــن اجــل اكتســاب المعــارف الجديــدة والخبــرات المتنوعــة، 

واالحصائيــات واألرقــام خيــر دليــل علــى ذلــك.
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مفهوم بناء 
القدرات

تنميــة  أو  القــدرات  بنــاء 
رفــع  بــه  يقصــد  القــدرات 

الكفــاءة علــى مســتوى األفــراد 
مــن  المجتمــع  أو  المؤسســات  أو 

خــال تمكيــن األفــراد والمؤسســات 
علــى أداء المهــام بطــرق ابتكاريــة وحل 

لتحقيــق  إبداعيــة  بأســاليب  المشــكات 
وفاعليــة  بكفــاءة  لهــا  المخطــط  األهــداف 

ســعيا لانتقــال إلــى االقتصــاد المبنــي علــى 
واالبتــكار. المعرفــة 

ــورة زهــرة بنــت راشــد  وبهــذا الخصــوص تشــير الدكت
الرواحيــة مديــرة دائــرة بنــاء القــدرات االبتكاريــة بمجلــس 

ليســت  القــدرات  بنــاء  عمليــة  ان  الــى  العلمــي  البحــث 
بالضــرورة بنــاء قــدرات جديــدة ولكــن يمكــن أن تكــون تعزيــز 

وتحســين القــدرات الموجــودة، ورفــع الكفــاءة مــن خــال إضافــة 
مــن  تمكينــه  طريــق  عــن  المؤسســي  األداء  فــي  اإلبــداع  عنصــر 

عمليــات االبتــكار التــي تــؤدي لزيــادة فعاليــة المؤسســة والخدمــات 
التــي تقدمهــا وذلــك كنتيجــة لزيــادة قــدرات المــوارد البشــرية التــي 

تعمــل بهــا.

برامج ومبادرات متنوعة لدعم قدرات الشباب 

ســعادة الدكتــور هــال بــن علــي الهنائــي أميــن عــام مجلــس البحــث 
العلمــي قــال: إن هنــاك العديــد مــن الجهــود التــي بذلهــا المجلــس فــي 
بنــاء القــدرات البحثيــة بالســلطنة حيــث أشــار الــى تركيــز المجلــس منــذ 
البدايــة علــى إنشــاء برامــج ومشــاريع تســهم فــي بنــاء قــدرات وطنيــة 
فــي مختلــف المجــاالت، فعلــى ســبيل المثــال يعتمــد برنامــج المنــح 
البحثيــة المفتوحــة ضمــن أحــد معاييــر تقييــم المشــاريع البحثيــة علــى 
وجــود طلبــة دراســات عليــا ضمــن المقتــرح البحثــي ليحظــى بالدعــم، 
وكنتيجــة لذلــك فقــد ســاهم المجلــس فــي تقديــم الدعــم  لعــدد ١39 
طالــب ماجســتير و٦5 طالــب دكتــوراه عمانــي ضمــن هــذا البرنامــج، 
إلنشــاء  الدعــم  توفيــر  علــى  المجلــس  عمــل  ذلــك  علــى  عــاوة 
المشــاريع  البحثيــة ضمــن  واالجهــزة  المعــدات  المختبــرات وشــراء 
البحثيــة الممولــة، فعلــى ســبيل المثــال بلــغ مبلــغ الدعــم ضمــن 
برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة أكثــر مــن 5 ماييــن ريــال )١٠٧.١4٢.5 
ريــال(  مشــكا مــا نســبته )٢8%( مــن اجـــمالي دعـــم الـمــشــروعـــات

د.هال الهنائي:
٥ مايين ريال تمويل شراء 

المعدات واألجهزة البحثية 
ضمن المشروعات البحثية
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البحثيــة فــي البرنامــج، فــي حيــن تــم تمويــل إنشــاء كرســيين 
بحثييــن فــي كل مــن جامعــة الســلطان قابــوس وجامعــة نــزوى 
بتكلفــة تصــل إلــى 8 ماييــن ريــال عمانــي، كذلــك يمكننــا اإلشــارة 
إلــى مختبــر الطاقــة الشمســية الممــول مــن المجلــس فــي جامعــة 
صحــار والــذي فــاز ضمــن افضــل 5 مختبــرات علــى مســتوى العالــم 
فــي العــام ٢٠١4 كأحــد األمثلــة فــي بنــاء القــدرات البحثيــة لهــذه 
المؤسســات ، كذلــك أســس المجلــس فــي ســنة ٢٠١3م برنامــج 
جيــل  وتأهيــل  اعــداد  الــى  يهــدف  والــذي  الطــاب  بحــوث  دعــم 
مــن الباحثيــن الشــباب واالســتفادة مــن أفكارهــم ومقترحاتهــم 
البحثيــة، وقــد اســتفاد مــن هــذا البرنامــج قرابــة ١٠٠٠ طالــب وطالبــة 

متوزعيــن علــى ١9 كليــة وجامعــة بالســلطنة.

القــدرات  الجامعــات والكليــات أيضــا ســاهمت بدورهــا فــي بنــاء 
مــن خــال تقديــم مختلــف البرامــج والتــي بدورهــا تغــذي الســوق 
بمخرجــات وكــوادر بشــرية علميــة مدربــة ومؤهلــة هــذا مــا أكــده 
األســتاذ الدكتــور أحمــد بــن خلفــان الرواحــي رئيــس جامعــة نــزوى 
عنــد حديثــه حــول تجربــة جامعــة نــزوى فــي بنــاء القــدرات البحثيــة 
وجهودهــا فــي هــذا المجــال، حيث قال: إن الجامعة قطعت شــوطا 
مشــرفً فــي إدراك األهــداف التــي رســمتها فــي االرتقــاء بالبحــث 
العلمــي حيــث ســجلت الجامعــة موقعــا مميــزا ألدائهــا الرصيــن فــي 
البحــث العلمــي عالميــً، اذ جــاءت فــي الموقــع )٦٦3( ألعلــى )٧5٠( 
ــا  ــم تقييمهــا عالمي ــة مــن بيــن )٢٠.٠٠٠( مؤسســة ت مؤسســة بحثي
للعــام األكاديمــي ٢٠١٦م مــن خــال مؤسســة SCIMGO ونالــت بذلــك 
الموقــع الثانــي فــي الســلطنة بعــد جامعــة الســلطان قابــوس، 
كمــا أكــدت ذلــك QS فــي تصنيفهــا ألفضــل )١٠٠( جامعــة فــي الوطن 
العربــي، اذ نالــت جامعــة نــزوى الموقــع )٦3( واحتلــت الموقــع الثانــي 

بعــد جامعــة الســلطان قابــوس فــي الســلطنة.

ويضيــف األســتاذ الدكتــور أحمــد الرواحــي ان جامعــة نــزوى قامــت 
فــي مجــات علميــة عالميــة  )٦٠٠( ورقــة بحثيــة  مــن  أكثــر  بنشــر 
واســعة االنتشــار أو التأثير العلمي العالمي للعلوم والتكنولوجيا 
ــراءات االختــراع، ونشــر أكثــر مــن )١٠٠(  وتســجيل عــدد اثنيــن مــن ب
ورقــة بحثيــة ســنويً فــي المؤتمــرات اإلقليميــة والدوليــة باإلضافــة 
ــر  ــة الماجســتير فــي أكث ــج عــدد مــن حمل ــى االســهام فــي تخري ال

مــن )١4( مجــاال.

أ.د.أحمد الرواحي:
 جامعة نزوى قطعت شوطا مشرفا
 في إدراك األهداف التي رسمتها 

لإلرتقاء بالبحث العلمي برنامــج  تمويلهــا ضمــن  تــم  بحثيــا  مشــروعا 
المفتوحــة. البحثيــة  المنــح 

طالب ماجســتير و٦5 طالب دكتوراه اســتفادوا 
مــن برنامج المنــح البحثية المفتوحة. 

مؤتمــرا وحلقــة عمــل تــم دعمهــا ضمــن برنامــج 
دعــم المؤتمــرات وحلقــات العمــل )٢٠٠9-٢٠١5(

مؤسســة تعليميــة وأكاديميــة اســتفادت مــن 
برنامــج دعــم بحــوث الطــاب.

طالــب وطالبــة اســتفادوا مــن الدعــم المقــدم 
مــن برنامــج دعــم بحــوث الطــاب.

فلسفة بناء القدرات

إن موضــوع بنــاء القــدرات البحثيــة يجــب أن يبنــى 
علــى أســس علميــة وخطــط واســتراتيجيات شــاملة 
بنــاء  فــي  عامــل مهــم  البحثيــة  القــدرات  بنــاء  الن 
وتطــور األمــم والشــعوب وال يمكــن ألي أمــة مــن األمم 
ان تتقــدم وتتطــور اال إذا بنــت قــدرات بحثيــة ذات 
كفــاءة عاليــة، هــذا مــا أكــده المكــرم الدكتــور أحمــد 
بــن علــي المشــيخي رئيــس لجنــة الثقافــة واإلعــام 
السياســات  وأســتاذ  الدولــة،  بمجلــس  والســياحة 
االتصاليــة المســاعد بجامعــة الســلطان قابــوس عند 
حديثــه عــن بنــاء القــدرات البحثيــة قائــًا: إن هنــاك 
جهــودا متنوعــة مــن مختلــف المؤسســات ولكــن 
تبقــى هــذه الجهــود مبعثــرة وغيــر مركــزه وغيــر 
هــذه  تمكيــن  يخــدم  محــدد  ســياق  فــي  متجهــة 
القــدرات فــي المســار الصحيــح، كذلــك ال يوجد تعاون 
وال تنســيق بيــن المؤسســات العلميــة والمؤسســات 
الصناعيــة وال بيــن المؤسســات البحثيــة وكل يعمــل 

فــي مجــال مختلــف.

ويــرى المكــرم الدكتــور أحمــد المشــيخي أن القــدرات 
يجــب  البلــدان  مــن  بلــد  ألي  البحثيــة  والكــوادر 
إيجــاد  بمعنــى  بحتــة  اقتصاديــات  علــى  تبنــى  أن 
التمويــل للبحــوث العلميــة وان تكــون هــذه البحــوث 
لهــا قابليــة للتطبيــق واالســتفادة منهــا علــى أرض 
الواقــع كمــا يفتــرض أن تبنــى هــذه القــدرات البحثيــة 
علــى أســاس نتائــج البحــوث العلميــة لتأتــي بمــردود 
اقتصــادي وعلمــي وثقافــي على البلد والمؤسســات 
الجهــود  وتضافــر  تكاتــف  مــن  البــد  إذ  االكاديميــة 
فــي هــذا الجانــب وتعــاون المؤسســات البحثيــة مــع 
ثابــت  تمويــل  وايجــاد  الخــاص  القطــاع  مؤسســات 

للخدمــات البحثيــة فــي البلــد.



وحــول فلســفة بنــاء القــدرات أوضــح ســعادة الدكتــور هــال بــن علــي الهنائــي أن بنــاء القــدرات ال ينحصــر علــى 
دعــم الشــباب بــل حتــى علــى دعــم المؤسســات فمثــا عندمــا أنشــأ مجلــس البحــث العلمــي برنامــج المنــح 

البحثيــة االســتراتيجية اشــترط أن ترتبــط المؤسســات البحثيــة المحليــة مــع مؤسســة أكاديميــة دوليــة لتنفيــذ 
المشــاريع البحثيــة مــن أجــل بنــاء قــدرات هــذه المؤسســات بحثيــا عــاوة علــى توفيــر فــرص للشــباب لتكملــة 

الماجســتير والدكتــوراه ضمــن هــذه المشــاريع البحثيــة، وكذلــك الحــال عنــد تمويــل إنشــاء الكراســي 
البحثيــة، وذلــك كلــه يصــب فــي بنــاء قــدرات هــذه المؤسســات وقــدرات الباحثيــن وتحســين بيئــة البحــث 

العلمــي فــي الســلطنة.

أمــا الدكتــورة زهــره الرواحيــة تــرى أنــه يمكــن تقســيم بنــاء القــدرات إلــى ثاثــة أقســام وهــي 
المســتوى الفــردي والمســتوى المؤسســي ومســتوى البيئــة، فالمســتوى الفــردي يتــم عــن 

طريــق بنــاء أفــراد يمتلكــون مهــارات عاليــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار مــن خــال 
التدريــب والتطويــر واكتســاب المهــارات والمعرفــة الفنيــة والتكنولوجيــة المتقدمــة. وأمــا 

ــة  ــاء قــدرات المؤسســات البحثي ــر بن ــي )المســتوى المؤسســي( يتــم عب المســتوى الثان
واالبتكاريــة مــن خــال تمكيــن المؤسســات مــن أجــل نقــل التقانــة والتعامــل معهــا 

والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة فــي القطاعــات المختلفــة وفــي المســتوى 
الثالــث )البيئــة( يتــم مــن خــال إيجــاد البيئــات الداعمــة للعلــوم والتكنولوجيــا 

واالبتــكار كأنشــاء المختبــرات التخصصيــة وتزويدهــا باألجهــزة واألدوات التقنيــة 
المتطــورة، وأيضــا يتــم عبــر تنظيــم البيئــة عــن طريــق إيجــاد التشــريعات 

والسياســات الداعمــة والممكنــة للبحــث العلمــي واالبتــكار.

د. زهره الرواحية:
 بناء القدرات تكون على ثاثة مستويات:
 المستوى الفردي والمستوى المؤسسي 

ومستوى البيئة

ملف العدد10

أدوار تكاملية لبناء القدرات البحثية

ــدان المتقدمــة  ــا يحصــل فــي البل ــرى المكــرم أحمــد المشــيخي ان م ي
البحثيــة  المــوارد  العلمــي وتطويــر  البحــث  مــن جهــد فــي خدمــة 

ورســم الخطــط واالســتراتيجيات الخاصــة يحــدد لــه موازنــة محــددة 
ونســبة معينــة مــن الدخــل القومــي للبلــد بينمــا عندنــا فــي 

الســلطنة وفــي بعــض البلــدان العربيــة نجــد هــذه الجزئيــة 
الــى  المشــيخي  وأشــار  بهــا.  وغيــر مهتــم  مازالــت مهملــة 
جهــود لجنــة التعليــم والثقافــة والســياحة بمجلــس الدولــة 
مــن خــال تقديــم مجموعــة من االفــكار والمشــاريع لموضوع 
بنــاء القــدرات والتــي كان آخرهــا فــي الجلســة الختاميــة 
لشــهر يوليــو المتعلقــة بإيجــاد آليــة للنهــوض بالبحــث 

العلمــي والقائميــن بالبحــث العلمــي فــي الســلطنة.
هــال  الدكتــور  ســعادة  تحــدث  الســياق  نفــس  وفــي 
مــن  عــدد  تنفيــذ  فــي  المجلــس  دور  عــن  الهنائــي 
المبــادرات بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركاء بالســلطنة 
فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر أنشــأ المجلــس برنامجــا 
لتحويــل مشــاريع التخــرج الطابيــة فــي قطــاع االتصــاالت 

توفيــر  علــى  قــادرة  شــركات  الــى  المعلومــات  ونظــم 
الحكومــة  دعــم جهــود  فــي  والمســاهمة  اتصــاالت  حلــول 

االلكترونيــة بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الشــركاء بالقطاعيــن 
جائــزة  عــن  المجلــس  أعلــن  كذلــك  والخــاص،  الحكومــي 

تجــارة  غرفــة  مــع  بالتعــاون  لابتــكار٢٠١٧م  الغرفــة 
وصناعــة عمــان مؤكــدا ســعادته ان الجائــزة تســعى 
الـــى تـشــجــيــــع االبــتــكــــار ونــشــــر هــذه الــثــقــافــــة

د. أحمد 
المشيخي:

 ال يمكن ألي أمة 
من األمم أن 

تتقدم وتتطور 
إال إذا بنت 

قدرات بحثية 
ذات كفاءة 

عالية



إلبــراز  المجيديــن  المبتكريــن  وتشــجيع  بالســلطنة، 
أنشــطتهم االبتكاريــة، وإيجــاد حلــول إبداعيــة فــي الكثيــر 
مــن المجــاالت العلميــة والتقنيــة ثــم دعــم ورعايــة وتبنــي 
األفــكار االبتكاريــة وتحويلهــا إلــى منتــج يمكــن تســويقه 
كأفــكار  المقدمــة  لألفــكار  اإلجمالــي  العــدد  بلــغ  حيــث 
ابتكاريــة للتنافــس )4٦٠ ( مقترحــا مــن مختلــف محافظــات 
ــى جهــود المجلــس األخــرى كبرامــج  الســلطنة، إضافــة ال
تمكيــن  علــى  تعمــل  البرامــج  فهــذه  االبتــكار،  واحــة 
االبتــكار فــي أوســاط المجتمــع المختلفــة، وتبنــي القــدرات 

المحليــة.

وأوضــح ســعادته أن المجلــس كذلك يهتــم ببناء القدرات 
فــي مجــال االبتــكار من خــال برامج واحة االبتــكار، كبرنامج 
دعــم االبتــكار الفــردي والمجتمعــي وبرنامــج دعــم االبتــكار 
وكذلــك  الصناعــي  االبتــكار  دعــم  وبرنامــج  التعليمــي 
مــن خــال برنامــج دعــم االبتــكار األكاديمــي بالتعــاون مــع 
جامعــة الســلطان قابــوس الــذي يهــدف الــى غــرس ثقافــة 
االبتــكار وريــادة األعمــال فــي مؤسســات التعليــم العالــي 
وتســويق مخرجــات البحــوث المبتكــرة محليــا وإقليميــا 
والهامــا،  ابداعــا  اكثــر  بطــرق  المبتكــرة  الحلــول  إليجــاد 
فمثــل هــذه البرامــج تعمــل علــى تمكيــن االبتــكار فــي 
المحليــة  القــدرات  وتبنــي  المختلفــة،  المجتمــع  أوســاط 
ولهــا دور محــوري فــي بنــاء القــدرات الوطنيــة، كمــا عمــل 
المجلــس علــى دعــم المؤتمــرات وحلقــات العمــل والتــي 
بلــغ عددهــا قرابــة ١85 مؤتمــرا وحلقــة عمــل ضمــن برنامــج 
دعــم المؤتمــرات وحلقــات العمــل )٢٠٠9-٢٠١5( بهــدف بنــاء 

ونقــل المعرفــة وبنــاء الروابــط البحثيــة.

وفــي هــذا اإلطــار تحدثــت الدكتــورة زهــرة الرواحيــة علــى 
ســبيل المثــال عــن تجربــة المجلــس فــي مســابقة الجــدران 
المتســاقطة بالتعاون مع مؤسســة الجدران المتســاقطة 
األلمانيــة غيــر الربحيــة لتشــجيع طــاب الجامعــات وباحثــي 
ــم أفكارهــم  الماجســتير والباحثيــن الشــباب، علــى تقدي
ومبادراتهــم ومشــروعاتهم البحثيــة فــي جميــع المجــاالت 
التــي  األســاليب  أحــد  وهــذه  المختلفــة  والتخصصــات 
ينتهجهــا المجلــس فــي مســاعدة الشــباب علــى بنــاء 
قدراتهــم إلعــداد المبــادرات والمشــاريع بطريقــه علميــة 
والمنافســة  للمناقشــة  قابلــة  عــروض  الــى  وتحويلهــا 

ســواء محليــا أو دوليــا.

كمــا تحــدث األســتاذ الدكتــور أحمــد بــن خلفــان الرواحــي 
حــول جهــود جامعــة نــزوى فــي التميــز البحثــي األمــر الــذي 
ســاهم فــي اســتقطاب جهــات داعمــة وممولــة للبحــث 
العلمــي أبرزهــا دعــم لتمويــل بحــوث علميــة مقدمــة مــن 
مجلــس البحــث العلمــي بتكلفــة بلغــت )١.5٦٧.٠٠٠( ريــال 
عمانــي، كمــا تــم انشــاء الكرســي الوطنــي لتطبيقــات 
علــوم المــواد والمعــادن بمســاهمة بلغــت )١.9( مليــون 
ريــال عمانــي مــن مجلــس البحــث العلمــي، باإلضافــة الــى 
أخــرى لدعــم  مــن مؤسســات محليــة  اســتقطاب مبالــغ 
البحــث العلمــي واالستشــارات الفنيــة بمبلــغ )٢5٠( ألــف 

ــي. ــال عمان ري

ملف العدد11

أثر بناء القدرات البحثية 

ــى بنــاء القــدرات البحثيــة الوطنيــة  إن الجهــود الراميــة إل
فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيا واالبتكار تشــكل دعامة 
أساســية لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة للســلطنة في شــتى 
المجــاالت. كمــا أن الجهــود التــي يبذلهــا مجلــس البحــث 
العلمــي بشــكل خــاص او باقــي المؤسســات بشــكل عــام 
فــي بنــاء القــدرات فــي هــذا المجــال ُتمثــل ركيــزة أساســية 
علــى  التركيــز  مــع  لابتــكار  الوطنيــة  المنظومــة  لبنــاء 
الجانــب اإلبداعــي والتقنــي والتــي تســعى لتحســين وضع 
الســلطنة فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي. وعليــه يمكــن 
قيــاس أثــر دعــم بنــاء القــدرات البحثيــة مــن خــال زيــادة 
البحــوث المنشــورة فــي المجــات الدوليــة او عبــر  عــدد 
زيــادة ترتيــب الجامعــات العمانيــة محليــا ودوليــا أو مــن 
خــال زيــادة عــدد المشــاريع البحثيــة المحليــة والدوليــة أو 
مــن خــال زيــادة الفاعليــة فــي اســتثمار اإلنجــازات العلميــة 
ألعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــا مــن المقاييــس، وكذلــك 
مــن خــال بــراءات االختــراع والتميــز البحثــي محليــا ودوليــا 
علــى  العمانــي  الشــباب  يحققهــا  التــي  والنجاحــات 

المســتوى اإلقليمــي والدولــي.

اجمالي عدد 
الباحثين

 اجمالي عدد 
الباحثين لكل 

مليون نسمة

 اجمالي عدد 
الباحثين 
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 لكل مليون 

نسمة

 نسبة اجمالي 
عدد الباحثين   
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 لكل مليون 
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عدد الباحثين   
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تكنولوجيا االتصاالت المعلوماتية اإلدراكية تقترب من القدرات البشرية

ممــا ال شــك فيــه أن التنميــة المعرفيــة هــي إحــدى ركائــز مســار تقــدم اإلنســانية التــي أصبــح لهــا ارتبــاط حقيقــي بجميــع 
نواحــي حيــاة اإلنســان، بــل تتزايــد أهميتهــا فــي دفــع عجلــة التنميــة البشــرية فــي قطاعــات التطــور الحضــاري كافــة كالطــب، 
والصناعــة، واألمــن الســيبرالي، والمواصــات، وأنظمــة االتصــاالت وتطبيقاتهــا، وغيرهــا. وفــي هــذا الســياق بــرزت تكنولوجيــا 
االتصــاالت المعلوماتيــة اإلدراكيــة )االســتعرافية( الحديثــة والتــي تعمــل علــى تقويــة القــدرات المعرفيــة لانســان  بمــا فــي ذلــك 

القــدرات االجتماعيــة الشــاملة لإلحســاس والســلوك والتأمــل.

فكرة البحث 

يتحــدث المهنــدس مصطفــى بــن تقــي القبطــان عــن فكــرة 
ــا: تتعلــق فكــرة البحــث بالتركيــز علــى التنميــة  البحــث قائ
البشــرية المعرفيــة فــي عصــر المعرفــة الحالــي، بواســطة 
القــدرات  باســتخدام  لألفــراد  المعرفيــة  القــدرات  تقويــة 
اإلدراكيــة  المعلوماتيــة  االتصــاالت  لتكنولوجيــا  المعرفيــة 
التــي قــد تكــون ذاتيــة القــرار، وذاتيــة التعلــم، وقــد تشــمل 
القــدرة علــى التفاعــل مــع الحــواس اإلنســانية، والتكيــف، 
إدارة  مــن  لألفــراد  يمكــن  وبالتالــي  والتحليــل.  والمقارنــة، 
إن  الباحــث:  ويضيــف  فاعليــة.  أكثــر  بشــكل  المعرفــة 
فكــرة البحــث فــي تكنولوجيــا االتصــاالت المعلوماتيــة 
إعــان  بعــد  جــاءت  )االســتعرافية(  اإلدراكيــة 
المجلــس األعلــى للتخطيــط فــي ســبتمبر 
فــي  للمشــاركة  بالدعــوة  ٢٠١5م 
للتقريــر  الخلفيــة  لــألوراق  اإلعــداد 
الوطنــي الثالــث عــن التنميــة 
اإلنســانية فــي الســلطنة 
التكنولوجيــا  ودور 
التنميــة  فــي 

المعرفيــة.

مصطلح تكنولوجيا االتصاالت المعلوماتية 
اإلدراكية

حــول هــذا المصطلــح يعبــر القبطــان قائا: نقصــد باإلدراكية 
اإلنســان  مــع  طبيعــي  بشــكل  تتفاعــل  التكنولوجيــا  ان 
باســتخدام الحــواس، وأيضــا ان هــذه التكنولوجيــا تمتلــك 

الخصائــص البشــرية مــن حيــث طريقــة التفكيــر.

وأمــا عــن القــدرات المعرفيــة فيعرفهــا الباحــث علــى انهــا 
مثــل  بالمعرفــة  المتصلــة  العقليــة  اإلنســانية  القــدرات 
الذاكــرة والمنطــق، والــذكاء، واإلدراك، والتنظيــم. أمــا إدارة 
المعرفــة فتشــمل اكتشــاف المعرفــة وامتاكهــا وتمثيلهــا 
الــى  باإلضافــة  ونقلهــا  وتطويرهــا  وفهمهــا  واكتســابها 
البيانــات  المشــاركة بهــا، وهــذا يتطلــب تحليــل وتقييــم 
مــن قبــل األفــراد وتحويلهــا إلــى معلومــات مفيــدة ثــم إلــى 
مــن  اإلنســان  تمكــن  التــي  الــرؤى  اســتخاص  ثــم  معرفــة 

اتخــاذ القــرارات األنســب. 

اقتصــاد  نجــاح  عناصــر  أهــم  مــن  ان  الباحــث:  وأضــاف 
المعرفــة هــي القــدرة علــى إدارة المعرفــة مــن قبــل المنتــج 
والمســتهلك فــي وقــت أصبحــت المعرفــة مهمــة جــدا فــي 
عصــر المعرفــة الحالــي، وذلــك بتوظيــف التكنولوجيــا التــي 
تتميــز بقــدرات مشــابهة للقــدرات المعرفيــة لإلنســان حيــث 
تســاهم بشــكل كبيــر جــدا فــي تعزيز وتقويــة القدرات 
الضعيفــة،  المعرفيــة  القــدرات  لــذوي  اإلدراكيــة 
ــذوي  وتوفيــر القــدرات اإلدراكيــة التكميليــة ل
وتعويــض  العاليــة،  المعرفيــة  القــدرات 
لــذوي العجــز أو  القــدرات اإلدراكيــة 
اســتخدام  وتصويــب  المــرض، 
القــدرات اإلدراكية لانســان 
لتصبــح اكثــر فعاليــة.
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منهجية البحث

ويشــير الباحــث إلــى منهجيــة البحــث 
البحــث  فــي  العمــل  تــم  بالقــول: 
علمــي  وبطابــع  نوعــي  بمنهــج 
مبســط، بمعنــى آخــر أن البحــث غيــر 
النوعــي  المنهــج  أن  باعتبــار  كمــي 
أكثــر ماءمــة فــي هــذه المرحلــة مــن 
جمــع  فــي  تتمثــل  والتــي  البحــث، 
المتعلقــة  التطبيقيــة  المعلومــات 
والتنميــة  التكنولوجيــا،  بهــذه 
والعاقــة  بهــا،  المتصلــة  المعرفيــة 

. بينهمــا

محاور البحث 

أربعــة محــاور يوجزهــا الباحث كالتالــي: يتحدث أول محور في 
البحــث عــن التحديــات الرئيســية التــي تواجهــا إدارة المعرفــة 
باســتخدام التكنولوجيــا الحاليــة »التقليديــة« والفــرق بينهــا 
وبيــن االدراكيــة، حيــث إن التكنولوجيــا التقليديــة هــي عبــارة 
عــن تطبيقــات مبرمجــة مســبقا يتعامــل معها اإلنســان، في 
حيــن أن التكنولوجيــا االدراكيــة الحديثــة هــي أنظمــة تقــوم 
بالتفكيــر والتعلــم وبنــاء مهاراتهــا، وتقــوم بإعــادة تنظيــم 

نفســها لتتكيــف مــع التغييــرات فــي البيئــة المحيطــة بهــا.

ثــم يعــرج الــى المحــور الثانــي والثالــث وهمــا تطــور مجــال 
فــي  التطــور  وواقــع  االدراكيــة،  المعلوماتيــة  االتصــاالت 
الســلطنة، أمــا المحــور األخيــر فهــو عــن اســتراتيجية التحــول 
االدراكيــة  التكنولوجيــا  إلــى  التقليديــة  التكنولوجيــا  مــن 

التنفيــذ.  ومنهجيــة 

مراحل تطور تكنولوجيا االتصاالت المعلوماتية 
اإلدراكية

أشــار الباحــث بــأن التطــور فــي هــذا المجــال قــد بــدأ مــن 
نظــام  عــن  عبــارة  النظــام  هــذا  وكان  الســنين،  عشــرات 
متكامــل مبرمــج يحاكــي البشــر، ومــن هنــا بــدأت البحــوث 
والدراســات المتصلــة بتكنولوجيــا االتصــاالت المعلوماتيــة 
ــذي  ــث ال ــا الثال اإلدراكيــة فــي مــا يعــرف بتاقــي التكنولوجي
المعلوماتيــة  االتصــاالت  تكنولوجيــا  تاقــي  علــى  يعمــل 
مــع مجــال العلــوم االدراكيــة وهــو مجــال يتعلــق بالعمليــة 
القــرار  وصنــع  والذاكــرة  االنطبــاع  مثــل  للبشــر  العقليــة 
وأيضــا التعلــم، ومــا ينبثــق مــن هــذا التاقــي مــن تطبيقــات 
هندســية تتميــز بقــدرات معرفيــة أعظــم مــن تلــك القــدرات 
المعرفيــة التــي توفرهــا تكنولوجيــا اإلتصــاالت المعلوماتيــة 
األول  التكنولوجيــا  تاقــي  ان  بالذكــر  والجديــر  التقليديــة. 
حصــل بيــن تكنولوجيــا االتصــاالت مــع تكنولوجيــا تقنيــة 
المعلومــات، أمــا التاقــي الثانــي فقــد حصــل بيــن 
وتكامــل  اإلتصــاالت،  توحيــد  الثــاث:  المجــاالت 
وتوظيــف  المعلومــات،  معالجــة  تقنيــة 

اإلعامــي. المحتــوى  إدارة 

واقع تطور مجال االتصاالت 
المعلوماتية االدراكية في 

السلطنة
 

هــذه  فــي  الســلطنة  واقــع  وعــن 
الباحــث  يذهــب  التكنولوجيــا 
بالنســبة  قائــا:  القبطــان  مصطفــى 
هنــاك  فــان  الســلطنة  فــي  للواقــع 
الكثيــر مــن الجهــود فــي هــذا المجــال، 
فعلــى ســبيل المثــال، إنشــاء مراكــز 
هيئــة  فــي  األفــراد  لتأهيــل  ســاس 
تقنيــة المعلومــات والتــي توفــر البنيــة 
محــاكاة  مشــاريع  لتطويــر  األساســية 
الواقــع االفتراضــي، وتطويــر تطبيقــات 
البرمجيــات  ودعــم  الذكيــة،  الهواتــف 
أيضــا  وهنــاك  والمفتوحــة.  الحــرة 
مختبــرات الروبوتــات التعليميــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، وال 
ننســى جهــود مجلــس البحــث العلمــي فــي إقامــة الــدورات 
الصيفيــة للطــاب وتعريفهــم علــى المفاهيــم األساســية 
للروبــوت التعليمــي، كمــا نشــير الــى مركــز المحــاكاة الطبــي 
فــي المجلــس العمانــي لاختصاصــات الطبيــة حيــث يحــوي 
التوحــد  مريــض  محــاكاة  منهــا  للمحــاكاة  أنــواع  خمســة 

للعيــون. الطبيــة  والمحــاكاة 

نتائج  البحث

ويختــم المهنــدس مصطفــى بــن تقــي القبطــان الباحــث 
المعلوماتيــة  االتصــاالت  تكنولوجيــا  بحــث  فــي  الرئيســي 

اإلدراكيــة حــواره بذكــر أهــم نتائــج البحــث وهــي:

اإلدراكيــة  المعلوماتيــة  االتصــاالت  تكنولوجيــا  تتميــز 
محــل  تحــل  إنهــا  بمعنــى  إحالــي،  بطابــع  الحديثــة 
التكنولوجيــا التقليديــة بالتطــور، وهنــا تكمــن أهميــة 

التهيئــة لهــا.
إن تحقيــق االســتدامة فــي هــذا المجــال يكــون بعمــل 
إســتراتيجية شــاملة وبعيــدة المــدى وُتنفــذ باعتمــاد 

منهجيــات معتمــدة.
المعلوماتيــة  االتصــاالت  تكنولوجيــا  اســتخدام  إن 
اإلدراكيــة الحديثــة يغنــي عــن الحاجــة الــى إلمــام االفــراد 
بالمهــارات الحرجــة للحاســوب، حيــث يمكــن التفاعــل 
مــع هــذه التكنولوجيــا بطريقــة طبيعيــة باســتخدام 
الذهنــي  التصــور  مدخــات  واســتقبال  االستشــعار 
بطريقــة مشــابهة للبشــر مثــل االدراك البصــري وفهــم 

الحديــث.
أن الخيــار المتوفــر هــو مســار تســخر فيــه التكنولوجيــا 
الــى تعلــم التكنولوجيــا  لجميــع النــاس دون الحاجــة 

بحــد ذاتهــا.



 )Biology( والــذي اشــتق مــن دمــج كلمتــي األحيــاء )Biodiversity( يعــرف التنــوع االحيائــي بالمصطلــح اإلنجليــزي
والتنــوع )Diversity( ويقصــد بــه  تبايــن الكائنــات العضويــة الحيــة المســتمدة مــن كافــة المصــادر بمــا فيهــا النظــم 
ــك يتضمــن  ــة واالحيــاء المائيــة األخــرى والمركبــات االيكولوجيــة التــي تعــد جــزءا منهــا وذل االيكولوجيــة والبحري
ــه  ــي مــن قيمت ــة التنــوع األحيائ ــة  )UN 19 ( وتنبــع اهمي ــواع والنظــم األيكولوجي ــواع وبيــن األن التنــوع داخــل األن
العلميــة والتعليميــة والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والترفيهيــة والجماليــة والتاريخيــة، فالتنــوع األحيائــي  
يوفــر قــدرة عظيمــة علــى تحســين رفاهيــة االنســان ويمثــل المخــزون الجينــي لنشــوء األنــواع وتطويــر أنــواع 
ومنتجــات جديــدة. التنــوع االحيائــي يعنــى تنــوع جميــع الكائنــات الحيــة، والتفاعــل فيمــا بينهــا، بــدء بالكائنــات 
الحيــة الدقيقــة، وانتهــاء باألشــجار الكبيــرة والحيتــان الضخمــة، ومظاهــر التنــوع األحيائــي موجــودة فــي كل مــكان، 
فــي الصحــاري والمحيطــات واألنهــار والبحيــرات والغابــات، ويوفــر التنــوع األحيائــي لألغذيــة والزراعــة واحــدًا مــن أكثــر 
مــوارد األرض أهميــة، فالمحاصيــل الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة واألحيــاء المائيــة وأشــجار الغابــات والكائنــات الحيــة 
الدقيقــة والافقاريــات - تعــد بــاآلالف، وتشــكل هــي وتنوعهــا الوراثــي شــبكة مــن التنــوع األحيائــي يعتمــد عليهــا 

إلنتــاج األغذيــة فــي العالــم.

التنوع األحيائي
والموارد الوراثية

مقال14

تقطن البيئة 
العمانية

العديد من 
الفصائل منها:

أن  منهــا  عديــدة  ألســباب  التنــوع  هــذا  قيــاس  ويصعــب 
األساســية  البيئيــة  االنظمــة  بيــن  واضحــا  تداخــا  هنــاك 
والثانويــة فمثــا هنــاك تداخــل فــي التنــوع األحيائــي بيــن 
نظــام اليابســة والميــاه ويقــوم هــذا التداخــل علــى أكتــاف 
البرمائيات التي تشــكل القاســم المشــترك بين النظامين 
البيئييــن ، وحتــى ضمــن النظــام األساســي الواحــد فهنــاك 
نباتــات مائيــة تعيــش فــي الميــاه المالحــة والعذبــة ونباتــات 
اخــرى تســتطيع العيــش فــي الصحــاري القاحلــة, فــي الوقــت 
نفســه وهكــذا تتداخــل االنظمــة البيئيــة الــى درجــة يصعب 

فرزهــا وتحديدهــا تحديــدا كامــا . 

والتنــوع األحيائــي شــرط أساســي لبقــاء واســتدامة الحيــاة 
وال يمكــن االســتغناء عنــه، ســواء كان يتمثــل فــي الحشــرات 
عندمــا تلقــح النباتــات أو فــي البكتيريــا المجهريــة الازمــة 
التــي  المتنوعــة  الماشــية  ســاالت  فــي  أو  األجبــان،  لصنــع 
ُتمكــن مــن كســب العيــش حتــى فــي أقســى البيئــات، أو 
فــي آالف األنــواع مــن المحاصيــل التــي يقــوم عليهــا األمــن 
األحيائــي  فالتنــوع  العالــم،  أنحــاء  مختلــف  فــي  الغذائــي 
ضــروري لتحقيــق ولتنويــع ســلة األغذيــة، وهمــا أمــران هامــان 
ــة الــى العالــم  لصحــة اإلنســان ونمــوه، كمــا أنــه يعتبــر ضمان
للحصــول علــى امــدادات متصلــة مــن األغذيــة ومــن أنــواع 
ال حصــر لهــا مــن المــواد الخــام التــي يســتخدمها االنســان 
ــدواء  ــه اليوميــة ولبنــاء حاضــره ومســتقبله فــي ال فــي حيات

والعطــور ومــواد البنــاء والمحافظــة علــى البيئــة.

توجد منطقتان غنيتان بالتنوع 
األحيائي وهما: جبال الحجر الشرقي 
والغربي في شمال السلطنة، وجبال 

ظفار في الجنوب



مقال15

االحيائــي  التنــوع  أهميــة 
عمــان لســلطنة 

تعتبــر ســلطنة عمــان مــن أكثــر دول 
الخليــج تنوعــً نظــرًا لتعــدد الموائــل 
ارتباطــً وثيقــً  ترتبــط  والتــي  فيهــا 
فالمكانــة  تأويهــا.  التــي  باألنــواع 
الجغرافيــة للســلطنة فــي الشــمال 
العربــي  الخليــج  مــن  الشــرقي 
وتضاريســها المتنوعــة مــن ســاحلية 
وكثبــان  وســيوح  جبليــة  إلــى 
رمليــة وأخــرى متموجــة، إلــى وديــان 
القــرم  أشــجار  وغابــات  وســبخات 
والبحيــرات  والخلجــان  الســاحلية 
المالحــة والخيــران، كل ذلــك زاد مــن 
تنوعهــا االحيائــي الــذي شــكل مــوردًا 
لألنظمــة  ويقــدم  هامــا،  اقتصاديــً 
خدمــات  تــؤدي  عناصــر  البيئيــة 
كل  قيمتهــا  تفــوق  للطبيعــة 
تصــور، كمــا تقــدم خدمــات أساســية 
والمقيميــن  العمانــي  لإلنســان 
الســلطنة وتؤمــن لهــم  علــى ارض 
الراحــة وكل مــا يحتاجونــه مــن أجــل 
الرفاهيــة.  يمكــن أن يقســم التنــوع 
االحيائــي فــي الســلطنة إلــى أربعــة 
التنــوع  هــي:  رئيســية  مكونــات 
والبحــري،  والحيوانــي  النباتــي، 
هــذه  مــن  وكل  الدقيقــة،  واالحيــاء 
فــي  تدخــل  قــد  الحيــة  الكائنــات 
بيئــات صحراويــة، جبليــة، بحريــة، الــخ.  

الجغرافــي  الســلطنة  موقــع  إن 
جعلهــا تزخــر بأشــكال مختلفــة مــن 
فهــذا  النباتيــة  واألنــواع  األجنــاس 
الموقــع الجغرافــي المتبايــن والفريــد 
جــاء نتيجــة ارتباطــه بقارتيــن فالجــزء 
األحيائــي  التنــوع  يتبــع  الشــمالي 
النباتــي لقــارة آســيا بينمــا يتبــع الجزء 
وخاصــة  الســلطنة  مــن  الجنوبــي 
ــا هــو موجــود فــي  محافظــة ظفــار م
قــارة أفريقيــا.  حيــث تــم تســجيل مــا 
أنــواع مــن النباتــات  يزيــد علــى ١٢٠8 
منهــا ٧8 نوعــا )5.٦ %( أنــواع عمانيــة 
ســوى  منهــا  يوجــد  ال  )أي  منفــردة 
الدراســات  بعــض  أن  اال  عمــان(  فــي 
مــن  نوعــا   )١٢٧٠( وجــود  إلــى  تشــير 
نباتــات المحاصيــل والنباتــات البريــة 
األخــرى باإلضافــة إلــى )١8٠( نوعــا مــن 
مــن  نوعــا  و)٢8٠(  الغابيــة  النباتــات 
نــوع  نباتــات الحدائــق والزينــة و)3٠٠( 
مــن النباتــات الطبيــة وحوالــي )١3٠( 
نوعــا مــن المحاصيــل الزراعيــة والتــي 

الغذائــي. االمــن  فــي  تدخــل 

تقطــن البيئــة العمانيــة )٧٠( فصيلــة 
ــب، )١٧( منهــا  تنــدرج تحــت تســعة رت
الخفاشــيات، و)١١( فصيلــة مــن اكات 
و)5(  الحوتيــات  مــن  و)١3(  اللحــوم 
الحافــر  مشــقوقات  مــن  فصائــل 
الحشــرات  آكات  مــن  فصائــل  و)٦( 
وفصيلــة مــن الوبريــات و)١5( فصيلــة 
مــن القــوارض، امــا الطيــور المســجلة 
فإنهــا  الســلطنة  فــي  مشــاهدتها 
إلــى مجمــوع )5٢٦( نوعــا وان  تصــل 
و)١١4(  مهاجــرة  طيــور  منهــا   )٧5(

الســلطنة.   فــي  تتكاثــر  نوعــا 

تصــل  فصائلهــا  فــان  الزواحــف  أمــا 
إلــى مــا يقــرب مــن )١٠3( انــواع وتمثــل 
أنواعهــا  أجمالــي  مــن   %5٠ حوالــي 
وتوجــد  العربيــة  الجزيــرة  فــي شــبه 
منطقتــان غنيتــان بالتنــوع األحيائــي 
الشــرقي  الحجــر  جبــال  وهمــا: 
الســلطنة،  شــمال  فــي  والغربــي 
وجبــال ظفــار فــي الجنــوب، وتقومــان 
بــدور رئيســي فــي ايــواء العديــد مــن 
مجموعــات الزواحــف مــع وجــود عــدد 
كبيــر مــن أنــواع الزواحــف التــي لــم 
يتــم العثــور علــى مثياتهــا فــي أي 
مــكان فــي العالــم.  والمجموعــة، هــي 
كمــا  نوعــا   )٦8( وتمثــل  الســحالي 
الحرشــفيات  مــن  نوعــا   )4٧( يوجــد 
و)٢9( نوعــا مــن األفاعــي والمرقطــات 
البحريــة  األفاعــي  مــن  أنــواع  و)9( 
ــاك )١4(  ومــن مجموعــة الســحالي هن
العمانيــة  األنــواع  الئحــة  علــى  نوعــا 
المســتوطنة.  إن االهتمــام بالمــوارد 
ومــن  كبيــرة  أهميــة  لــه  الوراثيــة 
تنوعهــا  علــى  المحافظــة  الضــروري 
الحاليــة  لألجيــال  ضمانــة  االحيائــي 

المســتقبل.  فــي  والقادمــة 

أ.د: حميد جلوب علي الخفاجي 
خبير الموارد الوراثية 

مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية 
والنباتية



مبخرة طيب الذكية
إحدى مخرجات دعم االبتكار

تعتبــر مبخــرة طيــب الذكيــة أحــد ثمــار برنامــج دعــم االبتــكار الفــردي مــن خــال مســابقة االبتــكارات الفرديــة التــي أعلــن عنهــا 
مجلــس البحــث العلمــي فــي عــام ٢٠١4م والتــي جــاءت مــن اجــل توفيــر الدعــم للمبتكريــن ســواء الدعــم الفنــي او االستشــاري 
او المالــي وبالتالــي توعيــة أفــراد المجتمــع حــول العاقــة بيــن االقتصــاد والمعرفــة وإليجــاد بيئــة محفــزة والعمــل علــى تمكيــن 
وتحويــل األفــكار إلــى منتجــات وخدمــات وتقنيــات قابلــة للتتجيــر وتحقيــق عائــد مــادي مــن خــال إنشــاء مؤسســات صغيــرة 
ومتوســطة. فــي هــذا العــدد مــن نشــرة »اضــاءات علميــة« نســتعرض مشــروع مبخــرة طيــب الذكيــة لمبتكرهــا الطالــب خالــد 

بــن ســعيد بــن خلفــان الحارثــي والــذي تــم تمويلــه مــن خــال مســابقة االبتــكارات الفرديــة.

كلمة المبتكر:

ــا  مجــال االبتــكار والبحــث العلمــي عبــارة عــن مجموعــة هائلــة مــن التجــارب الفاشــلة والناجحــة، ليــس مــن الســهل بتات
ــأن  ــاع ويســتخدم مــن قبــل النــاس، تيقنــت تمامــا ب ــى منتــج حقيقــي يب ــل الفكــرة مــن مجــرد فكــرة علــى ورق إل تحوي
النجــاح الحقيقــي للمبتكــر هــو وصــول فكرتــه إلــى األســواق واســتفادة المجتمــع منهــا، فالمبتكــر الحقيقــي والمحتــرف 

هــو مــن يســعى جاهــدا إلــى إيصــال فكرتــه إلــى الســوق، عــدا ذلــك هــو مجــرد مبتكــر هــاو.

وضع المشروع في الفترة الحالية: 

المرحلة األخيرة من التصنيع، ومن المتوقع أن يصل المنتج إلى السوق قبل نهاية هذا العام.

فكرة المشروع

أول  هــي  الذكيــة  طيــب  مبخــرة 
مبخــرة ذكيــة وآليــة العمــل بالكامــل 
االســتفادة  يمكــن  العالــم،  فــي 
المنــازل،  فــي  واســتخدامها  منهــا 
والمســاجد، والمجالــس، والمكاتــب، 

الميــاه. ودورات  والغــرف، 

مميزات المبخرة

١- آمنــة جــدا وصديقــة للبيئــة، تعمل 
بالكهربــاء وليــس الفحــم أو الغاز. 

ضمــان  وبهــا  عاليــة  جــودة  ذات   -٢
كاملــة.  ســنة  لمــدة 

3- تحتــوي علـــى 3 أنظمــة مختلفــة 
ســريع،  اســتخدام  اآللــي:  للتوقيــت 
واســتخدام لفتــرات معينــه، وتوقيــت 

لســاعة محــددة. 
4- تحتوي على نظام تنظيف آلي. 
5- بها نظام خزان داخلي للبخور. 

وفلتــرة  آلــي  دفــع  نظــام  بهــا   -٦
ن خــا للد

مراحل المشروع

خالد الحارثي
مبتكر المبخرة الذكية

التصنيعالبحث والتطوير

التسويقاإلنتاج

إطالة على االبتكار16



 
 Cilas Particle size

LD 1190: Analyzer -model

نبذه عن الجهاز:
األجهــزة  مــن  واحــدًا   Cilas Particle size Analyzer جهــاز  يعــد 

الجســيمات  لحجــم  الحقيقــي  بالوقــت  يعنــي  الــذي  الازمــة، 
للعينــات الجافــة والرطبــة علــى حــد ســواء، فهــو يعطــي نتائــج 

دقيقــة وقابلــة للتكــرار. بســبب التصميــم الفريــد مــن نوعــه فــي 
ليــزر CILAS فقــد رفعــت تحاليــل CILAS مســتوى الســوق بمــا يزيــد 

علــى الـــ ١%.

التكلفة:
 Design تــم تمويــل الجهــاز ضمــن مشــروع بحثــي بعنــوان
 and In-Vitro Evaluation of a Colon Targeted Controlled Release
Nano Prodrug of Budesonide usi. بتكلفــة وقدرهــا 4١,٧٢٠. 

ألــف ريــال.

الجهة المستفيدة من الجهاز:
 جامعة نزوى

جهاز مطياف الكتلة
)MS- Mass Spectrometry( 

نبذة عن الجهاز: 
 هــو أحــد أهــم اجهــزة الكيميــاء التحليليــة والتحليــل الحيــوي الــذي 

كميــة  وقيــاس  لتحديــد  لأليونــات  الشــحنة  الــى  الكتلــة  نســبة  يقيــس 
الجزيئــات فــي أبســط وأعقــد المركبــات. أصبــح جهــاز مطيــاف الكتلة بالــغ األهمية 

مــن حيــث تعــدد اســتخداماته فــي مجــاالت وتطبيقــات كثيــرة كاســتخدامه فــي 
علــم البروتينــات والكشــف عــن األدويــة والصيدلــة والكيميــاء الصناعيــة والتحليــل 

البيئــي الــخ.... تعمــل تقنيــة دمــج أكثــر مــن مطيــاف وفــق مبــدأ مراقبــة تفاعــات عديــدة 
الخطــوات MRM – Multiple Reaction Monitoring(( فــي المرحلــة األولــى يتــم تحديــد أيــون 
معيــن مــن بيــن مختلــف االيونــات المتأينــة باســتخدام مجــس التأييــن ويســمى باأليــون 
األولــي. ويتــم تدميــر االيــون األولــي فــي خليــة االصطــدام ثــم فــي المرحلــة الثانيــة يتــم 

ــات الناتجــة مــن عمليــة االصطــدام. ــون المطلــوب مــن بيــن االيون رصــد االي

التكلفة:
تــم تمويــل الجهــاز ضمــن دراســة بحثيــة بعنــوان »الطــرق الســريعة لقيــاس 

فــي  االصطناعيــة  الغــش  لرصــد  اللونــي  الطيــف  الســائل  كتلــة 
األدويــة العشــبية والمكمــات الغذائيــة« بتكلفــة وقدرهــا ٠٠٠,١١5 

ريــال عمانــي.

الجهة المستفيدة من الجهاز:
 جامعة السلطان قابوس

معدات بحثية17



دراسة بحثية
وعدد من المؤلفات

الدكتور عبداهلل الكندي
مسيرة بحثية حافلة باإلنجازات

سيرة باحث18

واألكاديمــي  اإلعامــي  الكنــدي  خميــس  بــن  اهلل  عبــد  الدكتــور 
بجامعــة الســلطان قابــوس مــن مواليــد محافظــة مســقط، واليــة 

بوشــر فــي ١٦ مــارس ١9٧٠. تلقــى تعليمــه االبتدائــي واإلعــدادي 
فــي مدرســة عبــد الملــك بــن مــروان فــي واليــة بوشــر، ثــم انتقــل 
إلــى مدرســة اإلمــام جابــر بــن زيــد للمرحلــة الثانويــة. التحــق 
بجامعــة الســلطان قابــوس فــي ١988م وتحديــدا كليــة اآلداب 
تخــرج  واإلعــام،  الصحافــة  االجتماعية-تخصــص  والعلــوم 
ــك  ــم بعــد ذل ــك التخصص.ث عــام ١99٢ وعيــن معيــدا فــي ذل
حصــل علــى درجــة ماجســتير اآلداب فــي الصحافــة عــام ١995 
مــن جامعــة كارديــف مقاطعــة ويلــز البريطانيــة، قــام بدراســة 
بعنــوان »تغطيــة الصحافــة العمانيــة العربيــة اليوميــة لحــرب 
الخليــج الثانيــة«. وفــي عــام ٢٠٠٠ حصــل علــى درجــة الدكتــوراه 

فــي الفلســفة فــي تخصــص الصحافــة مــن جامعــة ريدنــج البريطانيــة عــن 
الصحافــة  فــي  األخبــار  ولغــة  السياســية  »األيديولوجيــا  بعنــوان  دراســته 

ــة المهاجــرة لنــدن نموذجــً«. العربي



عمــل الدكتــور عبــداهلل الكنــدي مســاعدا لعميــد كليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة للدراســات الجامعيــة األولــى مــن ســبتمبر 
ــرة الممتــدة مــن عــام ٢٠٠٠  ــو ٢٠١٧. وفــي الفت ــة حتــى 3٠ يوني ــدا لهــذه الكلي ــر ٢٠١١ عيــن عمي ٢٠٠4- ســبتمبر ٢٠٠8، وفــي يناي
إلــى اليــوم شــارك الكنــدي فــي عــدد كبيــر مــن المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة واالقليميــة والمحليــة، كمــا عمــل فــي عــدد مــن 

اللجــان والمشــاريع ذات الصلــة باإلعــام والثقافــة والعلــوم االجتماعيــة بشــكل عــام. 

االهتمامات البحثية:

»تغطيــة وســائل اإلعــام للحــروب« تعــد مــن أبــرز االهتمامــات البحثيــة للدكتــور عبــداهلل الكنــدي وقــد 
أنجــز فــي هــذا المجــال عــددا مــن الدراســات العلميــة إلــى جانــب رســالة الماجســتير ثــم جــزء مــن رســالة 
ــا محــررا شــارك فيــه عــدد مــن الباحثيــن العــرب  مرحلــة الدكتــوراه. وفــي عــام ٢٠٠8 نشــر الكنــدي كتاب
بعنــوان »تغطيــة الصحافــة العربيــة للحــروب: دراســات فــي فلســفات التغطيــة ومضامينهــا«. ومــن 
اهتماماتــه البحثيــة أيضــا »سياســات العمــل اإلعامــي« وتحديــدا االســتراتيجيات والقوانيــن والمواثيــق 
البحــوث  فــي  خاصــا  اهتمامــا  العمانيــة«  »الصحافــة  وتلقــى  اإلعامــي.  للعمــل  المنظمــة  األخاقيــة 
والدراســات التــي يعمــل الكنــدي علــى انجازهــا، حيــث أصبحــت متابعــة تطوراتهــا وظواهرهــا المختلفــة 

اهتمامــا بحثيــا خاصــا بالنســبة لــه.   

المنجزات البحثية:
 

عـبـــداهلل  الـــدكـــتـــــور  •نـــشـــــر 
دراســـة   ٢٢ قـــرابــــة  الــكــنــــدي 
المجــات  فــي  علميــة محكمــة 

والـدولـــية. المـحـلـيـــة 
الفصــول  مــن  عــددا  •نشــر 
فــي الكتــب وأوراق المؤتمــرات 
أعـــمــــال  فـــــي  الـــمـــنـــشـــــورة 

المؤتمــرات.
الـكــتــــب  مــــن  عــددا  •نشــــر 
الفــردي  والمحــررة  المترجمــة 

والمــشــتــــرك. مــنــــها 
جديــد  إعــام  بعنــوان:  •كتــاب 

)تـرجــمــــة(  جـديـــدة  سـيـاســـة 
٢٠٠3م.

•كتــاب بعنــوان: اإلعــام الدولي، 

)ترجمة مشــتركة( ٢٠٠3م.
•دراســــــــــــات فـــــي الـــصـــحـــافـــة 

العمانيــة. ٢٠٠8م.

كلمة

يــرى الدكتــور عبــداهلل بأنــه ال بــد مــن تعزيــز دور الجامعــات 
ومراكــز البحــث العلمــي فــي االهتمــام بالبحــث العلمــي 
بمختلــف مجاالتــه وتقديــم الدعــم المناســب لــه، إذ ال يمكــن 
المجتمــع  فــي  المختلفــة  والمشــاكل  الظواهــر  مواجهــة 
دون بحــث علمــي منهجــي ورصيــن. كمــا ينبغــي تشــجيع 
البحــوث والدراســات فــي العلــوم االجتماعيــة واالنســانية 
بشــكل خــاص، ألن البحــث فــي هــذه العلــوم ليــس ترفــا 
إضافيــا إنمــا حاجــة ماســة، فالظواهر االجتماعية واالنســانية 
التــي ال تتــم مواجهتهــا واقتــراح الحلول العلمية المناســبة 
لهــا تتحــول تدريجيــا إلــى عــبء اقتصــادي واجتماعــي. كمــا 
العلمــي  البحــث  ومؤسســات  الجامعــات  علــى  ينبغــي 
والباحثيــن المســاهمة بفاعليــة فــي نشــر ثقافــة البحــث 
العلمــي فــي المجتمــع وإقنــاع عامــة النــاس قبــل خاصتهــم 
مختلــف  لمواجهــة  العلميــة  والدراســات  البحــث  بأهميــة 

الظواهــر والقضايــا.

الطموحات المستقبلية:

يســعى الدكتــور عبــداهلل الكنــدي الــى 
إنجــاز المزيــد مــن الدراســات العلميــة فــي 
يمكــن  التــي  اإلعامــي  العمــل  مجــاالت 
أن تســاعد بشــكل عملــي فــي تطويــر 
تلــك المجــاالت، والمســاهمة فــي تكويــن 
القادريــن  الشــباب  الباحثيــن  مــن  جيــل 
علــى دراســة وتحليــل الظواهــر اإلعاميــة 
واقتــراح  علمــي  بمنهــج  ومواجهتهــا 
يعمــل  كذلــك  لهــا.  المناســبة  الحلــول 
الكنــدي علــى المســاهمة فــي تمكيــن 
العلــوم االجتماعيــة واالنســانية بشــكل 
وإقنــاع  البشــرية  التنميــة  فــي  أكبــر 
وضــرورة  بأهميــة  االختصــاص  جهــات 
دعــم البحــث العلمــي فــي هــذه العلــوم.

الـدراســـات الـحــالــيــــة 
العلمــي: والنشــر 

عبــداهلل  الدكتــور  يعمــل 
إعــداد  علــى  حاليــا  الكنــدي 
الصحافــة  عــن  دراســتين 
ســلطنة  فــي  والصحفييــن 
عمــان، وعــن التعليــم اإلعامــي 
ضمــن  وهمــا  الســلطنة،  فــي 
يشــارك  دوليتيــن  دراســتين 
مــن  كبيــر  عــدد  فيهمــا 
باحــث  كل  يقــوم  الباحثيــن، 
فــي  ميدانــي  مســح  بتنفيــذ 
النتائــج  ادخــال  ثــم  بلــده 
وتحليلهــا وفــي مرحلــة تاليــة 
أكثــر  أو  كتابــة دراســة علميــة 
مــن تلــك النتائــج، كمــا يمكــن 
الــدول  نتائــج  مــن  االســتفادة 
بدراســات  للقيــام  األخــرى 
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المصدر :موقع قناة سكاي نيوز بالعربية

مــن المتوقــع أن تشــهد مســألة التحقــق مــن الهويــة تطــورا 
دفــع  مــن  النــاس  ســيتمكن   حيــث   ، ٢٠١٧م  فــي  ملموســا 
مشــترياتهم، وطلبهــا، مــن خــال ماســحات لبصمــات اليــد 

أجهــزة  خــال  مــن  وذلــك  اليــد،  لشــرايين  ماســحات  أو 
متقدمــة يمكــن وضعهــا فــي المطــارات ومبــان أخــرى. 

الحالــي،  الوقــت  فــي  الذكيــة  الهواتــف  وبوســع مســتخدمي 
الذكيــة ببصمــة األصبــع، عوضــا عــن  تشــفير هواتفهــم 
األرقــام التــي ينســونها أحيانــا، كمــا أن ثمــة مــن ينجــز 

معامــات بنكيــة بالبصمــة الصوتيــة، ولذلــك، فــإن »الهويــة 
ويؤكــد   .٢٠١٧ الــرواج  مــن  مزيــدا  ستشــهد  البيومتريــة« 

ــا مــن وســائل التحقــق األخــرى،  ــر أمان الباحثــون أن البصمــة أكث
ذلــك أن احتمــال أن يكــون لــدى شــخصين اثنيــن نفــس بنيــة 

الوريــد فــي اليــد، احتمــاال ال يزيــد عــن حالــة واحــدة مــن أصــل 
3.5 مليار شخص.

قدرة االجهزة اإللكترونية في التجاوب مع 
االنسان في تزايد مستمر

 
األجهــزة  تصبــح  أن  العــام  هــذا  خــال  الخبــراء  يرجــح 
أن  الســيما  اإلنســان،  مــع  تجاوبــا  أكثــر  اإللكترونيــة 

حاليــا  لإلنســان  يتيــح  مثــا  ألمــازون،  الصوتــي  المســاعد 
مجموعــة مــن االنشــطة فــي بيتــه، عبــر توجيــه أوامــر صوتيــة 

لألجهــزة. ويرتقــب أن تزيد شــركات التكنولوجيا العماقة 
منافســتها  وفيســبوك  ومايكروســوفت  جوجــل  مثــل 

ــدة، علمــا أن  ــة جدي ــر مســاعدات صوتي المحمومــة فــي تطوي
تلــك المنجــزات، ســترافقها تحديثــات فــي األمــن المعلوماتــي 

للقراصنــة. المتزايــدة  الهجمــات  إزاء  الحمايــة  لتقويــة 

بصمة اليد الهوية الجديدة 
للتسوق في المستقبل
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أكثر من ثلث وفيات وإصابات السائقين الناجمة عن 
الحوادث من فئة السائقين الشباب بين 17 إلى 2٥ عاما

مشــروع ســامة الســائق المبتــدئ يعــد أحــد المشــاريع البحثيــة التــي مولهــا مجلــس البحــث العلمــي ضمــن البرنامــج 
البحثــي االســتراتيجي للســامة علــى الطــرق فــي الســلطنة بالتعــاون مــع شــرطة عمــان الســلطانية وعــدد مــن الجهــات 
المختصــة، والــذي خــرج بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات ركــزت علــى تحديــد المؤثــرات النفســية واالجتماعيــة الكامنــة وراء 
ســلوكيات الســياقة الخطــرة بيــن الســائقين الشــباب فــي ســلطنة عمــان، إذ تشــير اإلحصائيــات الرســمية فــي ســلطنة 
عمــان إلــى أن أكثــر مــن ثلــث وفيــات وإصابــات الســائقين الناجمــة عــن حــوادث الســيارات تحــدث لفئــة الســائقين الشــباب 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٧ إلــى ٢5 عامــا. 

عنهــا  ينتــج  التــي  الطــرق  حــوادث 
وفيــات تزيــد احتماليــة وقوعهــا إذا كان 
الســائق مــن الشــباب الذكــور ال ســيما 
أو  الســرعة  بســبب  الحــادث  كان  إذا 
وقــع فــي الليــل أو فــي ســاعات الصبــاح 

األولــى.

أبرز نتائج المشروع:

يعتقــد بعــض الســائقين الشــباب أن 
هنــاك مجموعــة مــن القوانيــن المروريــة 
غيــر واضحــة وأن أســاليب تمكيــن هــذه 
هــذا  ويعــود  شــفافة.  غيــر  القوانيــن 
تجــاه  الســلبي  واالســتنتاج  االعتقــاد 
هــذه القوانيــن إلــى أن هنــاك قصــورًا 
التوعيــة  فــي  المعنيــة  الجهــات  مــن 
مرحلــة  فــي  وخاصــة  القوانيــن  بهــذه 
أن  كمــا  الســياقة.  رخــص  اســتخراج 
لــدى  النفســية  الشــخصية  خصائــص 
فــي  كبيــر  تأثيــر  لهــا  كان  الســائقين 

المروريــة.  بالقوانيــن  االلتــزام  عــدم 

خــال  الشــباب  أكــد 
الــدور  علــى  المقابــات 
بــه  يقــوم  الــذي  اإليجابــي 
فــي تطويــر  األســرة  أفــراد 
مهــارات الســياقة لديهــم 
الــســلــوكــيــــات  وغـــــرس 
اإليــجــابــيــــة.  واالتـجـاهـــات 
بعــض  ذكــروا  أنهــم  إال 
يظهــره  الــذي  التناقــض 
قــد  والــذي  األســرة  أفــراد 
بعــض  فــي  ســلبا  يؤثــر 
ســلوك  علــى  األحيــان 
الشــباب  لــدى  الســياقة 
كمــا أشــاروا إلــى أن غــرس 
األبنــاء  فــي  الزائــدة  الثقــة 
يؤثــر  قــد  تدريبهــم  أثنــاء 
علــى  ســلوكهم  فــي 

 . يــق لطر ا

بقيــاس  خاصــة  دراســة  اشــارت 
الخطــرة  الســياقة  ســلوكيات 
الشــائعة بيــن الســائقين الشــباب 
المؤثــرات  وتحديــد  ســنة(   ٢5-١٧(
هــذه  فــي  واالجتماعيــة  النفســية 

أن: الــى  الســلوكيات 
39.٦% من المشــاركين في الدراســة 
حــادث  فــي  اشــتركوا  قــد  أنهــم 
منــذ  األقــل  علــى  واحــد  مــروري 
الســياقة،  لرخصــة  اســتخراجهم 
وأن ٦٠.٧% منهــم كانــوا الســبب فــي 

الحــوادث. هــذه  وقــوع 
الــردع  نظــام  فــي  ضعــف  وجــود 
مصدرهــا  كان  ســواء  )العقوبــات( 

القوانيــن. أو  المجتمــع 

وجــدت الدراســة أن بعــض الشــباب 
تجــاه  ســلبية  اتجاهــات  لديهــم 
يؤثــر  ممــا  المــرور  بقواعــد  االلتــزام 
بشــكل كبيــر علــى دور نظــام الردع 
فــي تقليــل الســلوكيات الخاطئــة.

الســياقة  أن  المتبــادل  االعتقــاد  مــن  يأتــي  لألصدقــاء  الســلبي  التأثيــر 
بشــكل خطــر تــدل علــى مســتوى عــال مــن المهــارة. إال أن بعضهــم أشــار 
إلــى دور أصدقائهــم اإليجابــي فــي نقــد ســلوكيات الســياقة غيــر اآلمنــة 

ــة. ــز الســلوكيات اآلمن وتعزي
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في صميم االبتكار

المـلـتـقى الـسـنـوي 
للباحثين

تظاهــرة علميــة ينظمهــا مجلــس البحــث العلمــي بشــكل ســنوي بــدأت في العــام ٢٠١4م، بهــدف اتاحة الفرصــة للباحثين 
ــة  ــف المجــاالت العلمي ــى آخــر مســتجدات البحــث العلمــي فــي مختل ــة والتعــرف عل ــة والعلمي ــادل خبراتهــم البحثي لتب
ــة مــن قبــل المجلــس وبنــاء عاقــات وروابــط  باإلضافــة إلــى التعــرف علــى مخرجــات عــدد مــن المشــاريع البحثيــة الممول

بحثيــة بيــن األكاديمييــن مــن مختلــف المؤسســات األكاديميــة والبحثيــة بالســلطنة. 

وجه المقارنة
عدد البحوث الفائزة بالجائزة
عدد بحوث الطاب المكرمة

عدد الملصقات البحثية
عدد العروض المرئية

عدد الحضور
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ملتقى الباحثين خال الثاث سنوات الماضية



جائزة البحوث واالبتكارات 
في مجال المياه
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