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االستثمار البحثي في القطاع الخاص

إن التوجــه نحــو بنــاء منظومــات بحثيــة متكاملــة موجــة نحــو معالجــة التحديــات الوطنيــة فــي كافــة المجــاالت او ابتــكار 
منتجــات يقــوم عليهــا اقتصــاد معرفــي ال يمكــن تحقيــق أهدافهــا دون تعــاون وشــراكة وإيمــان مــن القطــاع الخــاص بأهميــة 
البحــث العلمــي ودوره فــي دعــم هــذه المنظومــة، ســواء مــن خــال تقديــم الدعــم المباشــر للمراكــز والمؤسســات البحثيــة 
واألكاديميــة مــن أجــل توفيــر بنيــة أساســية وبيئــة محفــزة للبحــث واالبتــكار أو التوجــه نحــو االســتثمار فــي البحــث العلمــي 
داخــل مؤسســات القطــاع الخــاص مــن خــال التعــاون مــع المؤسســات االكاديميــة والبحثيــة إليجــاد حلــول علميــة للتحديــات 

التــي تواجههــا مؤسســاته.

القطــاع  بيــن  المأمولــة  الشــراكة 
األكاديمــي  والقطــاع  الحكومــي 
بــد  ال  الخــاص  والقطــاع  والبحثــي 
آليــات  بنــاء  خــال  مــن  تعزيزهــا  مــن 
مــن  القطاعــات  هــذه  بيــن  للتعــاون 
أجــل الوصــول إلــى األهــداف المرجــوة 
قطــاع  فــكل  البحثــي  التعــاون  مــن 
لــه أدوار تكامليــة فــي هــذه الشــراكة، 
عــن  مســؤول  الحكومــي  فالقطــاع 
تنظــم  التــي  والسياســات  األنظمــة 
توفيــر  فــي  يســاهم  كمــا  العاقــة، 
للبحــث  وجاذبــة  محفــزة  بيئــة 
والتطويــر واالبتــكار، فــي حيــن يعتبــر 
هــو  والبحثــي  االكاديمــي  القطــاع 
المحــرك األساســي للعمليــة البحثيــة 
خصوصــا مــن خــال مــوارده البشــرية، 
بينمــا يقــع علــى عاتــق القطــاع الخــاص 
البحــث  تمويــل  فــي  المســاهمة 
العلمــي ســواء مــن خــال تبنيــه فــي 
مــع  بالتعــاون  الصناعيــة  األنشــطة 
القطاعــات األخــرى او المســاهمة فــي 
للبحــوث  والتمويــل  الدعــم  توفيــر 

واالبتــكارات.

ناضجــة  غيــر  الشــراكة  هــذه  تــزال  وال 
بالشــكل المطلــوب فــي الوقــت الحاضــر 
الوطــن  فــي  القطاعــات  هــذه  بيــن 
ظهــور  مــن  بالرغــم  عمومــا،  العربــي 
بعــض المبــادرات التــي تعكــس توجهــا 
التعــاون  فكــرة  تقبــل  نحــو  إيجابيــا 
والشــراكة فــي مجــاالت البحــث العلمــي 
األمــر الــذي ســينعكس علــى االســتفادة 
مــن مخرجــات البحــوث العلميــة وتبنيهــا 
بــل واالنتقــال إلــى البحــوث التطبيقيــة 
التــي يعــود أثرهــا المباشــر علــى كافــة 

البحثيــة. بالعمليــة  المعنيــة  األطــراف 

محليــا، توضــح المؤشــرات تنامــي حركــة 
بمــا  الثاثــة  القطاعــات  بيــن  التعــاون 
يخــدم العمليــة البحثيــة، حيــث ظهــرت 
أخيــرًا عــدد مــن الشــراكات البحثيــة بيــن 
وبيــن  وبحثيــة  أكاديميــة  مؤسســات 
القطــاع الخــاص، ونأمــل مــع الوقــت تزايــد 
لــدى  ثقافــة  لتكــون  المبــادرات  هــذه 

العمانــي. الخــاص  القطــاع 

اإلفتتاحية
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عدد البحوث 
الفائزة بالجائزة في 

دورتها الرابعة

بحوث طالبية فازت بجائرة 
بحوث الطالب للبحوث الممولة 
ضمن برنامج دعم بحوث الطالب

ملصقًا بحثيًا لبحوث ممولة 
من المجلس عرضت في ملتقى 

الباحثين

»هاكاثون أنت«
 يثمر عن 4 مشاريع 
تقنية تخدم مدينة 

مطرح

أخبار4

11 مشــروعا بحثيــا فائــزا وتدشــين إيجــاد 
ومصــادر ضمــن ملتقــى الباحثيــن

أعلــن مجلــس البحــث العلمــي ضمــن فعاليــات الملتقــى الســنوي 
الرابــع للباحثيــن عــن البحــوث الفائــزة بالجائــزة الوطنيــة للبحــث 

العلمــي فــي دورتهــا الرابعــة حيــث بلــغ عددهــا ١١ مشــروعًا 
بحثيــًا فــي فئتــي الجائــزة، وفــازت أيضــا ســتة بحــوث طابيــة 

برنامــج  الممولــة ضمــن  للبحــوث  الطــاب  بحــوث  بجائــرة 
دعــم بحــوث الطــاب، كمــا دشــن مجلــس البحــث العلمــي 

وشــركة تنميــة نفــط عمــان بالتعــاون مــع وزارة النفــط 
االلكترونيــة  المنصــة  )إيجــاد(، وهــي  والغــاز منصــة 

والقطــاع  الصناعــي  القطــاع  بيــن  للتعــاون 
األكاديمــي والبحثــي فــي الســلطنة فــي مجــال 

الطاقــة، تحــت مظلــة معهــد تكامــل التقنيــات 
تــم  وكذلــك  للمجلــس،  التابــع  المتقدمــة 

للمكتبــة  اإللكترونــي  الموقــع  تدشــين 
علــى  وتــم  »مصــادر«،  العمانيــة  العلميــة 

نموذجــًا   ١5 عــرض  الملتقــى  هامــش 
عــدد  تســجيل  تــم  علميــة  ألجهــزة 

ممولــة  اختراعــات  كبــراءات  منهــا 
ضمــن برامــج المجلــس المتعــددة 

بحثيــًا.  ملصقــًا   ٤١ وعــرض 
الملتقــى  فعاليــات  ضمــن  العلمــي  البحــث  مجلــس  أعلــن 
بالجائــزة  الفائــزة  البحــوث  عــن  للباحثيــن  الرابــع  الســنوي 
الوطنيــة للبحــث العلمــي فــي دورتهــا الرابعــة حيــث بلــغ عددهــا 
)١١( مشــروعًا بحثيــًا فــي فئتــي الجائــزة، وفــازت أيضــا ســتة بحــوث 
طابيــة بجائــرة بحــوث الطــاب للبحــوث الممولــة ضمــن برنامــج 
دعــم بحــوث الطــاب، كمــا دشــن مجلــس البحــث العلمي وشــركة 
تنميــة نفــط عمــان بالتعاون مع وزارة النفــط والغاز منصة )إيجاد(، 
الصناعــي  القطــاع  بيــن  للتعــاون  االلكترونيــة  المنصــة  وهــي 
والقطــاع األكاديمــي والبحثــي فــي الســلطنة فــي مجــال الطاقــة، 
تحــت مظلــة معهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة التابــع للمجلــس، 
العلميــة  للمكتبــة  اإللكترونــي  الموقــع  تدشــين  تــم  وكذلــك 
االفتراضيــة العمانيــة »مصــادر«، وتــم علــى هامــش الملتقــى عــرض 
)١5( نموذجــًا ألجهــزة علميــة تــم تســجيل عــدد منهــا كبــراءات 
 ٤١ المتعــددة وعــرض  المجلــس  برامــج  اختراعــات ممولــة ضمــن 

ملصقــًا بحثيــًا.

11 مشروعا بحثيا فائزا وتدشين إيجاد ومصادر ضمن ملتقى الباحثين



مــن  الثانيــة  النســخة  تدشــين 
ــرج  ــاريع التخ ــل مش ــج تحوي برنام
ناشــئة  شــركات  إلــى  التقنيــة 

)Upgrade (
التخــرج  مشــاريع  تحويــل  برنامــج  شــركاء  دشــن 
التقنيــة الــى شــركات ناشــئة فــي قطــاع االتصــاالت 
ونظــم المعلومــات النســخة الثانيــة مــن البرنامــج 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  عــدد  مــع  بالشــراكة 
والخاصــة، وتأتــي هــذه النســخة  ل Upgrade بشــراكات 
العلمــي  البحــث  مجلــس  مــن  كل  بيــن  متجــددة 
والشــركة  البرنامــج،  وإدارة  تنظيــم  يتولــى  الــذي 
العمانيــة لاتصــاالت )عمانتــل( التــي تتولــى تغطيــة 
الدعــم  حيــث  مــن  للبرنامــج  الماديــة  التكاليــف 
التأسيســي للشــركات الفائــزة، وتغطيــة الجوانــب 
اللوجســتية للبرنامــج، باإلضافــة إلــى مركــز ســاس 
المعلومــات،  تقنيــة  لهيئــة  التابــع  األعمــال  لريــادة 
الــذي يتولــى احتضــان وتطويــر الشــركات الناشــئة 
تصــل  قــد  لمــدة  التخــرج  مشــاريع  عــن  المنبثقــة 
لثــاث ســنوات، إلــى جانــب الهيئــة العامــة لتنميــة 
التــي  »ريــادة«  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
والمالــي  والتســويقي  التجــاري  بالتوجيــه  تهتــم 
لهــذه الشــركات، واألخــذ بيدهــا فــي طريــق التحــول 
هــذه  وفــي  ومتوســطة،  صغيــرة  مؤسســات  إلــى 

النســخة مــن البرنامــج انضــم للبرنامــج الصنــدوق 
العمانــي للتكنولوجيــا كشــريك اســتراتيجي 

الفائــزة  للفــرق  الخارجــي  بالتدريــب  ُيعنــى 
وتهيئتهــا لاســتثمار، وانضمــت كذلــك 

للشــباب كشــريك  الوطنيــة  اللجنــة 
عمليــة  تتولــى  حيــث  معرفــي، 

مخصصــة  برامــج  توفيــر 
المهنيــة  القــدرات  لتطويــر 

والقياديــة ألعضــاء الفــرق 
والتطويــر  الفائــزة، 

المهنــي والقيادي 
للفــرق الفائــزة.

تحــدي  خــرج 
 ٢٠١٧ أنــت  »هاكاثــون 

الــذي  مطــرح  لمدينــة   «
نظمــه مجلــس البحــث العلمــي 

المــدن  منصــة  شــركاء  مــع  بالتعــاون 
الذكيــة ضمــن البرنامــج االســتراتيجي للمــدن 

الذكيــة بـــ١٨ ابتــكارا تقنيــا، حيــث اســتمرت فعاليات 
التحــدي علــى مــدى ٣6 ســاعة عمــل متواصلــة، وبعــد 

تنافــس شــديد بيــن الفــرق المتســابقة، تــوج بـ»هاكاثــون انــت 
٢٠١٧ لمدينــة مطــرح« أربعــة فــرق، وهــي فريــق »sprint« وذلــك البتــكار تطبيــق للهواتــف للجــوالت الســياحية االفتراضيــة بتقنيــة الواقــع 
المعــزز. ومشــروع آخــر بعنــوان البوابــة اإلرشــادية وهــو عبــاره عــن تطبيــق للمرشــدين الســياحيين العمانييــن كعمــل جزئــي، وأمــا 
المشــروع الثالــث لفريــق ) Rivo ( عــن تطبيــق »طريــق« تقــوم فكــرة التطبيــق بمســاعدة الزائــر فــي الحصــول علــى موقــف ســيارة  
لمدينــة مطــرح، وكذلــك يعلــم الزائــر أي الطــرق اقــل ازدحامــا والوصــول الــى المواقــف وذلــك عــن طريــق اســتخدام انترنــت األشــياء 
ــة، فيمــا تنــاول التطبيــق الرابــع لفريــق) nodex( تطبيــق »واصــل كأنــك  والــذكاء االصطناعــي عــن طريــق تطبيقــات الهواتــف النقال
واصــل« وهــو عبــاره عــن منصــة الكترونيــة ذكيــة تســتخدم الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة للمســاهمة فــي التقليــل مــن 
عمليــة االختناقــات المروريــة فــي مدينــة مطــرح. ومــن جانــب اخــر ســيتم دعــم المشــاريع الفائــزة وادراجهــا فــي برنامــج ابــدأ الــذي 

تقدمــه مؤسســة الردهــة حتــى تــرى النــور فــي األســواق ويتــم تحقيــق االســتفادة منهــا.

36
ساعة عمل متواصلة

 المركز األول
استخدام رماد األشجار 

العمانية في الطالء 
الخزفي

 المركز الثاني
 استخالص مرهم من 

جذور المستعفل لنمو 
الشعر

 المركز الثالث
سترة اإلسعافات األولية 

األوائــل  الثالثــة  الفائزيــن  نتائــج  إعــالن 
ــة  ــزة الغرف ــي بجائ ــتوى الوطن ــى المس عل

لالبتــكار

حصــد ابتــكار مشــروع اســتخدام رمــاد األشــجار العمانيــة التالفــة 
فــي الطــاء الخزفــي  للمبتكــر الدكتــور بــدر بــن محمــد المعمــري 
علــى المركــز األول فــي جائــزة الغرفــة لابتــكار، حيــث جــاءت فكــرة 
ــر صبغــات خاصــة بصناعــات الفخــار مســتخدما  البحــث فــي تطوي
العاليــة  للتكاليــف  نظــرا  العمانيــة  االشــجار  رمــاد  مــن  التالــف 
ذات  كُعمــان  بلــد  فــي  وخصوصــا  الخزفيــة  الطــاءات  لمنتجــات 
المركــز  أحــرز  المجــال الصناعــي، فيمــا  شــهرة كبيــرة فــي هــذا 
شــجرة  جــذور  مــن  مرهــم  اســتخاص  مشــروع  ابتــكار  الثانــي 

نمــو  علــى  وتأثيرهــا  المســتعفل 
الشــعر، للمبتكــرات هبــة الغافريــة، 
وشــريفة  الخاطريــة،  وفايــزة 
فكــرة  وتتلخــص  القطيطيــة، 
مرهــم  فــي  االبتــكاري  المشــروع 
مــن  الشــعر  نمــو  علــى  يســاعد 
خــال اســتخاص مرهــم مــن جــذور 
خــال  المســتعفل  شــجرة  وأوراق 
مراحــل متعــددة يمــر بهــا المنتــج 
حقــق  فيمــا  اســتخدامه.  قبــل 
ابتــكار مشــروع ســترة اإلســعافات 
األوليــة المركــز الثالــث للمبتكريــن 
صالــح المطاعنــي وســالمة العلويــة، 
تحتــوي  ســترة  عــن  عبــارة  وهــي 
تقــدم  التــي  األدوات  أهــم  علــى 
فــي المســاعدة اإلســعافية وكأنهــا 
باإلضافــة  أوليــة،  اســعافات  حقيبــة 
الــى أنهــا ســترة يمكن اســتخدامها 
فــي نفــس الوقــت كســترة لتثبيــت 
العنــق والعمــود الفقــري أثنــاء نقــل 
حــادث،  اي  وقــوع  عنــد  المصــاب 
أيضــا  الفريــق  ويتكــون 
الهاشــمي،  مــن خالــد 

وبشائر 
الداودية، 

وأروى 
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هل القطاع الخاص
 داعم ألنشطة البحث العلمي؟

د. إدريس الرحبي:
انفاق القطاع الخاص على البحث العلمي          فقط

د.عبداهلل العبري
تــم التوافــق بــأن يأخــذ قطــاع الطاقــة زمــام المبــادرة فــي تعزيــز 

البحــث والتطويــر واالبتــكار

%٠,١٨
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إن البحــث العلمــي يمثــل ثــروة وقــوة حقيقية للشــعوب، فاالختراعات 
واالبتــكارات ال تقــوم أساســا إال علــى البحــث العلمــي والتطويــر، كمــا 
الخــاص،  القطــاع  مؤسســات  قبــل  مــن  العلمــي،  البحــث  دعــم  ان 
يعتبــر بمثابــة واجــب وطنــي ضــروري وأمــر بالــغ األهميــة فــي حياتنــا 
المعاصــرة. فــا يمكــن للبحــث العلمــي التطبيقــي أو التجريبــي أن 
يتطــور وينمــو إال مــن خــال تعــاون حقيقــي وتفاعــل جــاد بيــن القطاع 
البحثــي واألكاديمــي مــع القطاعيــن العــام والخــاص، وتبنــي القطــاع 
الخــاص البحــث والتطويــر ضمــن قائمــة أولوياته، وإال لمــا حدث التقدم 
المنشــود والتطــور الملحــوظ فــي شــتى المجــاالت، مــع الوضــع فــي 
الحســبان ضــرورة اقتنــاع القطــاع الخــاص بأهميــة مســاهمته ودوره 
فــي البحــث العلمــي وتمويــل مشــاريعه، وكذلــك أن يــرى أثــر تلــك 
وعلــى  بالســلطنة.  األعمــال  بيئــة  وتطــور  تقــدم  فــي  المســاهمة 
الرغــم مــن تدنــي مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الجانــب البحثــي 
فــي العالــم العربــي، إال أن هنــاك بعــض النمــاذج اإليجابيــة لبعــض 
الدعــم  طريــق  تشــق  بــدأت  التــي  واإلقليميــة  المحليــة  الشــركات 
ــق فــي  واالســتفادة مــن البحــث العلمــي، ولعــل هــذا يضــيء الطري
ــب.  ــة المســير فــي هــذا الجان هــذا المســار، ويعطــي دافعــا لمواصل
فــي هــذا العــدد ســوف نســلط الضــوء علــى دور القطــاع الخــاص 
فــي دعــم أنشــطة البحــث العلمــي بالســلطنة مــن خــال اســتضافة 

بعــض المختصيــن مــن مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص...

يعــد البحــث العلمــي مقياســا لمســتوى التقــدم والتطــور 
الــذي وصلــت اليــه الــدول، فــال غرابــة أن نــرى مؤسســات القطــاع 
الخــاص فــي العالــم المتقــدم تتنافــس فــي هــذا المضمــار، 
وتقــوم بدعــم وتبنــي البحــث العلمــي بقيمــة تزيــد علــى مــا 
تخصصــه بعــض الحكومــات فــي تلــك البلــدان، األمــر الــذي 
يعــود بالفائــدة علــى الشــركة الداعمــة بالربــح الوفيــر، وزيــادة 
فــرص اإلنتاجيــة واالســتثمار فــي نتائــج البحوث العلميــة، فعلى 
ــاد  ــت لالقتص ــات قدم ــة المعلوم ــد أن تقني ــال نج ــبيل المث س
األمريكــي خــالل ســنة واحــدة مبالــغ ضخمــه مــن خــالل اســتثمار 
البحــوث العلميــة فــي هــذا المجــال، حيــث بلــغ حجمهــا قرابــة 
150 مليــار دوالر. كذلــك ليــس مــن المســتغرب أن نــرى شــركات 
األدويــة فــي الواليــات المتحــدة أو فرنســا أو ألمانيــا تصــرف 50 % 
مــن قيمــة مبيعاتهــا علــى البحــث العلمــي. فالقطــاع الخــاص 
العلمــي  البحــث  علــى  اإلنفــاق  أن  يــرى  البلــدان  هــذه  فــي 
ضــرورة لتحقيــق النجــاح واالســتمرار والمحافظــة علــى قــدر 
مشــّرف مــن التنافســية. لقــد أدى اســتثمار شــركات القطــاع 
ــى  ــس إل ــدان، لي ــذه البل ــي ه ــي، ف ــث العلم ــي البح ــاص ف الخ
زيــادة فــرص االبتــكار واالكتشــافات والحصــول علــى التقنيــات 
ــة  ــة ضخم ــة ومالي ــج اقتصادي ــى نتائ ــل إل ــب، ب ــة فحس الحديث

ــام. ــكل ع ــع بش ــا وللمجتم له

ــا  ــي قدمه ــار دوالر أمريك ملي
المعلومــات  تقنيــة  قطــاع 
لالقتصــاد االمريكــي في ســنة 

واحــدة.
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دعــم القطــاع الخــاص للبحــث العلمــي متواضــع ويحتاج 
للتفعيل

ال بــد أن تتوافــر عوامــل النجــاح فــي أي منظومــة تســعى إلــى اإلجــادة فــي مجــال 
البحــث العلمــي، ومــن ضمــن هــذه العوامــل وجــود الباحــث المجيــد والدعــم المالــي 

والتطبيــق العملــي للبحــوث لاســتفادة منهــا، ويمثــل الدعــم المقــدم مــن القطــاع الخــاص 
الخطــوة األولــى للتطبيــق العملــي والدعــم الفنــي ألنــه هــو مــن ســيظفر بالفائــدة فــي المقــام 

ــق الفنــي  ــن ســليمان العبــري رئيــس الفري ــرى الدكتــور عبــداهلل ب األول. وفــي هــذا الخصــوص ي
ــه عــادة مــا يتــم القيــام بأنشــطة البحــث واالبتــكار لغــرض تحســين  بشــركة تنميــة نفــط عمــان بأن

ــادة التنــوع االقتصــادي، وتحســين القــدرة التنافســية واالســتدامة، وإليجــاد وظائــف  نوعيــة الحيــاة، وزي
عاليــة المهــارات وغيرهــا. وال يمكــن تحقيــق هــذا الغــرض بــدون التكامــل مــع الصناعــة. وتــؤدي الصناعــة 

عــادة دورا رئيســيا فــي تقاســم التحديــات والتطلعــات، والتمويــل واالســتثمارات، والوصــول إلــى مختبراتهــا 
التكنولوجيــة، والتجــارب الميدانيــة، والمشــاريع المؤسســية المحتملــة. ويضيــف العبــري بأنــه تــم التوصــل إلــى 

توافــق فــي اآلراء فــي منتــدى الطاقــة العمانــي فــي عــام ٢٠١6م بأنــه ينبغــي للصناعــة ان تأخــذ زمــام المبــادرة فــي 
تعزيــز أعمــال البحــث والتطويــر واالبتــكار، بســبب نضجهــا وقدراتهــا التقنيــة والماليــة، وكذلــك الحاجــة إلــى االســتمرار 

فــي المســار وإيجــاد حلــول للتحديــات الناشــئة. كمــا يميــل الدكتــور عبــداهلل العبــري الــى االعتقــاد بانــه ال يوجــد تعــاون 
حقيقــي فــي هــذا المجــال، بإســتثناء الصناعــات التــي تدعــم األوســاط األكاديميــة كجــزء مــن المســؤولية االجتماعيــة للقطــاع 

الخــاص للنهــوض بالبحــث العلمــي فــي الســلطنة.

مــن جانبــه يــرى الدكتــور حســن كشــوب رئيــس جامعــة ظفــار بأنــه ال يوجــد عــزوف عــن دعــم أنشــطة البحــث العلمــي لــدى 
القطــاع الخــاص بالمعنــى العــام، وال يمكــن لنــا اســتخدام تلــك العبــارة كمقيــاس، ولكنــه يــرى أن حداثــة التجربــة فــي حــد ذاتهــا 
ربمــا تجعــل مــن حاجــز الخــوف جــدارا لــدى القطــاع الخــاص فــي خــوض ذلــك المضمــار ويمكــن بقليــل مــن التشــجيع ان تتولــد 
لدينــا شــراكة فاعلــة بيــن مؤسســات البحــث العلمــي والقطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــال إيجــاد آليــة أو قنــاة ال تكــون بصــورة 
إلزاميــة ولكــن تحفيزيــة بمســاهمة القطــاع الخــاص فــي تمويــل ودفــع حركــة البحــث العلمــي، وتشــكيل صنــدوق لتمويــل 
البحــوث العلميــة مــن قبــل القطــاع الخــاص. ويمكــن لتلــك الشــراكة ان توفــر تمويــا دائمــا للبحــوث ال ســيما وأنهــا ســتكون 
كخدمــات للمجتمــع، وهنــا يمكــن ان يكــون الــدور تضامنيــا فــي التمويــل بيــن الجهــات المعنيــة والقطــاع الخــاص، ويكــون دور 
الجامعــات توفيــر الكــوادر البحثيــة مــن الباحثيــن والطــاب وأعضــاء الهيئــة األكاديميــة، وهنــا نكــون قــد أوجدنــا شــراكة ذكيــة 

تدفــع بحركــة البحــث العلمــي نحــو التقــدم والنمــاء.

ــر دائــرة الدراســات والتخطيــط بمجلــس البحــث العلمــي قائــا: ال  ــرأي الدكتــور إدريــس الرحبــي مدي ويشــاركه ال
أعتقــد ان هنــاك عزوفــا تامــا مــن قبــل القطــاع الخــاص فــي دعــم أنشــطة البحــث العلمــي والتطويــر، 
إال أن هــذا الدعــم ال يــزال متواضعــا ودون المأمــول، حيــث إن نســبة إنفــاق القطــاع الخــاص 
علــى البحــث العلمــي علــى ســبيل المثــال لــم تتجــاوز ٠.١٨% مــن اجمالــي 

االنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي الســلطنة لعــام ٢٠١5م.

د. عبداهلل العبري:
 

عــادة مــا يتــم القيــام بأنشــطة 
لغــرض  واالبتــكار  البحــث 

الحيــاة،  نوعيــة  تحســين 
االقتصــادي،  التنــوع  وزيــادة 

التنافســية  القــدرة  وتحســين 
وظائــف  وإليجــاد  واالســتدامة، 
وغيرهــا. المهــارات  عاليــة 

محمد السالمي:

الــشــــركة عــمــلــــت ضــمــــن 
ــة  ــا الـرامـيـ اسـتـراتـيـجــيــتـهـ

للتحــول الرقمــي علــى تعزيــز 
ــم  ــي ودع ــث العلم ــال البح مج

األساســي  التعليــم  قطــاع 
والعالــي
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أدوار تكاملية في خدمة البحث العلمي

للقطــاع الخــاص دور مهــم ومؤثــر فــي دعــم حركــة البحــث العلمــي، ســواء عــن طريــق تمويــل 
البحــوث العلميــة المقدمــة مــن الباحثيــن بشــكل مباشــر، أو برؤيــة أخــرى تتمثــل فــي دعــوة 
الباحثيــن إلجــراء بحــوث بعينهــا ذات ارتبــاط بتحديــات تلــك المؤسســات، ويمكــن تنفيــذ 
تلــك البحــوث عــن طريــق الشــراكة بيــن المؤسســات الحكوميــة المعنيــة بالبحــث العلمــي 
والقطــاع الخــاص المتعــدد النشــاطات، هــذا مــا أكــده لنــا الدكتــور إدريــس الرحبــي قائــا: بــا 
ــا  ــر فــي حــد ذاتهــا مخزون شــك أن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مهمــة وتعتب
اســتراتيجيًا يســهم فــي حــل الكثيــر مــن التحديــات والعقبــات، ورفــع اإلنتاجية، وزيــادة معدل 
الكفــاءة للقطــاع الخــاص بشــكل عــام، ممــا ينعكــس ذلــك إيجابــا فــي رفــع الســعة البحثيــة 

واالبداعيــة وتنميــة القــدرات البشــرية المؤهلــة فــي هــذا المجــال.

مــن جانــب آخــر قــال الدكتــور حســن بــن ســعيد كشــوب: إن هنــاك الكثيــر مــن المشــكات 
إجابــات وحلــول،  إلــى  التــي تحتــاج  النشــاطات  فــي مجمــل  الخــاص  القطــاع  التــي تواجــه 
وال يتأتــى ذلــك إال عــن طريــق البحــث العلمــي التطبيقــي الــذي يشــكل حافــزا للباحثيــن 
ــذي يوجــد ترابطــا وثيقــا بيــن الطرفيــن،  ــل مــن قبــل القطــاع الخــاص، وال مــن خــال التموي
كمــا يشــكل فرصــة لمعالجــة حــاالت حقيقيــة عــن طريــق بحــث علمــي مســتند علــى واقــع 
ملمــوس، وبالتالــي االســتفادة مــن نتائــج تلــك البحــوث التــي ســتجد قطعــا طريقهــا للتنفيذ 

علــى أرض الواقــع.

مــن جانبــه قــال محمــد بــن يحيــى الســالمي مديــر أول شــؤون الشــركة بالشــركة 
الراميــة  اســتراتيجيتها  الشــركة عملــت ضمــن  إن  »عمانتــل«:  لاتصــاالت  العمانيــة 
التعليــم  قطــاع  ودعــم  العلمــي  البحــث  مجــال  تعزيــز  علــى  الرقمــي  للتحــول 
المعلومــات والتكنولوجيــا  مــن خدمــات تقنيــة  بمــا توفــره  األساســي والعالــي، 
والحلــول المبتكــرة لاتصــاالت للمســاهمة فــي االرتقــاء بالبحــث العلمــي وتطويــر 
وتزويدهــا  البحــث  مصــادر  لتعزيــز  والبحثيــة  العلميــة  االلكترونيــة  المنصــات 
بأحــدث التقنيــات المعلوماتيــة المتاحــة للمعنييــن بالبحــث العلمــي، ســواء 
أن  مضيفــا  تعليميــة.  مؤسســات  حتــى  أو  أكاديمييــن  أو  أفــرادا  أكانــوا 
عمانتــل تولــي اهتمامــا بالغــا بقطــاع البحــث العلمــي، حيــث تكمن هذه 
األهميــة فــي شــراكة عمانتــل كإحــدى شــركات القطــاع الخــاص فــي 
تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة الشــاملة بالســلطنة 
فــي أكثــر مــن ميــدان، وبالطبــع مــن ضمنهــا قطــاع البحــث 
العلمــي وقطــاع التعليــم المتاكهــا خبــرات ال تضاهــى 
فــي مجــال االتصــاالت وتقنية المعلومــات وتوفيرها 
ألحــدث الخدمــات والتقنيــات العاليــة الكفــاءة، 
علــى  إيجابــا  ينعكــس  بــدوره  وهــذا 
مصــادر  وتنويــع  االقتصــادي  التطــور 

للســلطنة. الدخــل 

محمد السالمي:

الــشــــركة عــمــلــــت ضــمــــن 
ــة  ــا الـرامـيـ اسـتـراتـيـجــيــتـهـ

للتحــول الرقمــي علــى تعزيــز 
ــم  ــي ودع ــث العلم ــال البح مج

األساســي  التعليــم  قطــاع 
والعالــي
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البحث والتطوير في دعم االقتصاد

يعتبــر البحــث العلمــي محــركا وداعمــا أساســيا فــي تطويــر القــدرة التنافســية للقطــاع الخــاص، ممــا يمكــن هــذا القطــاع مــن 
تطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة ذات جــودة عاليــة قــادرة علــى المنافســة فــي األســواق العالميــة، ورفــع االقتصــاد الوطنــي 
وتنويــع مصــادر الدخــل، ممــا يســهم إيجابــا فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وبالطبــع اتاحــة المزيــد مــن فــرص التوظيــف. وفــي 
هــذا الجانــب أشــار الدكتــور إدريــس الرحبــي إلــى أنــه منــذ تأســيس مجلــس البحــث العلمــي قــام بدعــم العديــد مــن المبــادرات 
التــي تهــدف الــى ربــط القطــاع الخــاص والمؤسســات البحثيــة، ولعــل أبرزهــا تأســيس مركــز االبتــكار الصناعــي بالتعــاون مــع 
المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة بغيــة إيجــاد حلــول علميــة لمجمــل التحديــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص بشــكل عــام 
والقطــاع الصناعــي علــى وجــه الخصــوص. كمــا ان مشــروع مجمــع االبتــكار مســقط الــذي يعكــف مجلــس البحــث العلمــي علــى 
االنتهــاء منــه فــي الفتــرة المقبلــة سيشــكل فــي حــد ذاتــه لبنــة أساســية لربــط القطاعيــن، ودعــم المبتكريــن والشــركات 

الناشــئة بحاضنــات االبتــكار وورشــة النمذجــة.

 د. حسن كشوب:
 

فــي  أثــر  العلمــي  للبحــث   -
التنافســية  القــدرة  تطويــر 

الخــاص. للقطــاع 

ــاص  ــاع الــخــ ــو الــقــطــ - أدعــ
ــع  ــة مــ ــة الــذكــيــ لــلــشــراكــ

البــحـثيـــة. المؤسســــات 

كشــوب:  ســعيد  بــن  حســن  الدكتــور  ويقــول 
أثــرا فــي تطويــر  إنــه بــا شــك أن للبحــث العلمــي 
القــدرة التنافســية للقطــاع الخــاص، ألن نجــاح تلــك 
والبحــوث  العلمــي  بالنهــج  مرتبــط  المؤسســات 
والدراســات فــي ظــل عالــم اقتصــادي يســتند علــى 
العلميــة  البحــوث  فيهــا  تشــكل  ودراســات  ركائــز 
ــه وأن اعتمــاد  ــد مــن األخــذ ب عنصــرا أساســيا، إذ ال ب
أمــرا  العلميــة صــار  البحــوث  علــى  الخــاص  القطــاع 
حتميــا ومفروغــا منــه فــي ظــل العولمــة االقتصاديــة 
والمــال  التجــارة  عالــم  تجتــاح  التــي  والتغيــرات 
أرضيــة  علــى  االســتناد  إلــى  تحتــاج  والتــي  اليــوم، 
نجــد  واليــوم  بدراســات وأســس علميــة،  مدعومــة 
اتخــذت  الكبــرى  والتجاريــة  الماليــة  المؤسســات  أن 
مــن منهــج البحــوث والدراســات العلميــة فــي مجــال 
االقتصــاد واالدارة والمناحــي األخــرى مســلكا تحــت 
تحكمــه  الــذي  لاقتصــاد  العالمــي  النظــام  ســقف 
غيــر  باالقتصــاد  يســمى  مــا  وظهــور  البورصــات 
المتغيــرات  ظــل  فــي  الحــاد  والتنافــس  النقــدي 
أجــدد  وهنــا  العالمــي،  االقتصــادي  للنمــو  الدوليــة 
الشــراكة  فــي  للدخــول  الخــاص  للقطــاع  دعوتــي 
الذكيــة مــع مؤسســات البحــوث العلميــة والجامعــات 
المتغيــرات  ومواكبــة  التطــورات  تلــك  لمقابلــة 

المجــال. هــذا  فــي  المتســارعة  العالميــة 
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قصص شراكات ناجحة مع  القطاع الخاص

يــرى الدكتــور إدريــس الرحبــي بأنــه علــى الرغــم مــن قلــة االنفــاق إال ان هنــاك العديــد مــن المبــادرات والشــراكات الناجحــة التــي 
ــة البحــث العلمــي ومــن بيــن النمــاذج الناجحــة  ــادة الوعــي حــول أهمي ــدل علــى زي ــرة، ممــا ي ــة األخي ــم تأسيســها فــي اآلون ت

للشــراكات والتعــاون بيــن القطــاع البحثــي والقطــاع الخــاص: 

١(  إنشــاء مركــز بحثــي متطــور للصناعــات التحويليــة بالتعــاون بيــن كل مــن وزارة التجــارة والصناعــة وجامعــة صحــار ضمــن 
مبــادرات البرنامــج الوطنــي لتعزيــز التنــوع االقتصــادي »تنفيــذ«، والــذي يهــدف إلى إنشــاء وتشــغيل مركز الصناعــات المتقدمة 
بتحويــل األفــكار االبتكاريــة إلــى نمــاذج تصنيعيــة حقيقيــة. ويقــوم المركــز أيضــا بوضــع الحلــول الصناعيــة للمعوقــات التــي 

تواجــه الشــركات الصناعيــة.
٢(  قيــام مجلــس البحــث العلمــي بالشــراكة مــع كل مــن عمانتــل والشــركة العمانيــة لتطويــر االبتــكار والهيئــة العامــة لتنميــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة )ريــادة( ومركــز ســاس لريــادة األعمــال التابــع لهيئــة تقنيــة المعلومــات بتأســيس برنامــج 
يهــدف إلــى تحويــل مشــاريع التخــرج التقنيــة لشــركات ناشــئة فــي قطــاع االتصــاالت ونظــم المعلومــات لتحقيــــق قيمــــة 

اجتماعيــــة واقتصاديــــة مضافــة. 

يقــول الدكتــور عبــداهلل العبــري: إن شــركة تنميــة نفــط عمــان نشــرت رؤيتهــا للبحــث والتطويــر واالبتــكار ٢٠٤٠ التــي تهــدف 
إلــى إيجــاد الحلــول، وتنميــة الجوانــب المعرفيــة للمواهــب، وإنشــاء مراكــز للتفــوق. األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة، 
ودفــع االســتدامة، وتنويــع قطــاع االعمــال، وإيجــاد وظائــف عاليــة المهــارات، وتتماشــى هــذه الرؤيــة بالتكامــل مــع االســتراتيجية 

الوطنيــة لابتــكار.

وفــي هــذا الخصــوص وقعــت وزاره النفــط والغــاز ومجلــس البحــث العلمــي وشــركة تنميــة نفــط عمــان بروتوكــول عمــان 
ــق علــى هــذا البروتوكــول مــن قبــل نحــو )٣٢( مؤسســة صناعيــة وبحثيــة فــي عمــان،  ــم التصدي للطاقــة )5 يونيــو ٢٠١٧( وت
ويشــجع هــذا البروتوكــول الصناعــات علــى رعايــة مشــروع واحــد علــى األقــل مــن مشــاريع البحــث والتطويــر فــي الســنة، ووضــع 
خطــة لتســويق المنتــج. كمــا تواصــل شــركة تنميــة نفــط عمــان تعزيــز الدعــم المقــدم لألوســاط األكاديميــة إلنجــاز أعمــال بحثيــة 
موجهــة نحــو تحقيــق األهــداف، وتوفيــر قيمــة مضافــة، كمــا نأمــل أن نــرى ثمــرة هــذا التعــاون البحثــي القائــم فــي وقتنــا الحاضر.

مــن جانبــه قــال الدكتــور حســن كشــوب: إن فــي جامعــة ظفــار نمــاذج للتشــارك بيننــا والقطــاع الخــاص فــي تمويــل أنشــطة 
البحــث العلمــي تعــددت فيهــا المســاهمة شــكا ومضمونــا وأبعــادا، وســأكتفي بنمــاذج عســى أن تعكــس روح ذاك التعــاون 
فيمكــن لنــا أن نأخــذ التعــاون بيننــا ممثــا فــي كليــة الهندســة  وشــركة تنميــة نفــط عمــان والــذي تكلــل باتفاقيــة للبحــث 
العلمــي فــي مشــروع االســتخراج المعــزز للنفــط للدكتــور فتحــي العباســي ويمتــد البحــث مــن الفتــرة مــن ٢٠١٤ حتــي ٢٠١٨، 
ــد  ــة تمثلــت فــي تزوي ــاج وقدمــت الشــركة مســاهمات ثّري ــادة االنت ــج شــواهد تســاعد فــي ســهولة وزي حيــث أظهــرت النتائ
الباحــث بالمعلومــات والعينــات الازمــة للفحــص المخبــري ونأمــل أن تشــكل تلــك الشــراكة أنموذجــا للتعــاون المســتقبلي 

والمســتدام مــع شــركة تنميــة نفــط عمــان.

مــن جانبــه قــال محمــد الســالمي: تجســيدا لرؤيــة عمانتــل فــي إثــراء الجانــب المعرفــي والعلمــي أبرمــت عمانتــل شــراكة 
اســتراتيجية مــع مجلــس البحــث العلمــي مــن أجــل تنفيــذ الشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم كمشــروع وطنــي 
يطمــح فــي النهــوض بالمســيرة التعليميــة بالســلطنة عبــر حلــول متطــورة وخدمــات اتصــاالت مبتكــرة تســهم فــي تمكيــن 
الباحثيــن مــن الطــاب واألكاديمييــن والمعنييــن فــي الســلطنة مــن الوصــول إلــى مصــادر علميــة ومراكــز بحثيــة محليــة 
وعالميــة، وتضمنــت هــذه الشــراكة تأســيس المكتبــة العلميــة االفتراضيــة العمانيــة »مصــادر« بإشــراف مــن مجلــس البحــث 
العلمــي لتكــون منصــة إلكترونيــة عبــر شــبكة المعلومــات العالميــة تحتــوي علــى مصــادر علميــة وبحوث أكاديميــة متخصصة 

فــي مختلــف مجــاالت العلــوم.
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بتمويل من مجلس البحث العلمي
مــشــروع لـبـحـث تـطـويـر مـسـتـوى 
الــقــراءة لـطـالب الـصف األول 
وريـــاض األطــفــال فــي 
مدارس السلطنة

مراحل المشروع 
وحــول مراحــل تنفيــذ المشــروع البحثــي 

تقدمنــا  الشــوربجي  ســحر  الدكتــورة  قالــت 
بطلــب الدعــم مــن مجلــس البحــث العلمــي فــي بدايــة 

المشــروع  الموافقــة علــى دعــم  عــام ٢٠١٤م، وبعــد أن تمــت 
البحثــي كانــت المرحلــة االولــى هــي مرحلــة االطــاع علــى الدراســات 

والتجــارب الســابقة وجمــع البيانــات مــن هــذه الدراســات، ثــم توجهنــا فــي 
المــدارس »داخــل وخــارج محافظــة  البحثــي فــي  دراســة مــدى تطبيــق المشــروع 

ــاض  ــة التــي ســيعمل عليهــا المشــروع البحثــي« الصــف األول وري مســقط« ودراســة العين
األطفــال« ومــدى توفرهــا فــي هــذه المــدارس.  

اعداد اختبارين في القراءة للروضة وللصف األول
وأضافــت قائلــة: عملنــا فــي الســنة األولــى مــن المشــروع البحثــي علــى اعــداد اختباريــن لعينــة عشــوائية مــن الروضــة 

والصــف األول وعــرض نتائــج االختبــار علــى الــكادر األكاديمــي فــي كليتــي التربيــة واآلداب بجامعة الســلطان قابــوس وبالتحديد 
فــي قســمي اللغــة العربيــة وقســم علــم النفــس لقيــاس مــدى مصداقيــة االختبــار والنتائــج، وبعــد ذلــك تمــت حوســبة االختبــار 
» تحويــل االختبــار مــن االختبــار الورقــي الــى اختبــار إلكترونــي أكثــر تفاعــا«، ثــم قــام الفريــق البحثــي بحســاب الخصائــص 

الســيكومترية )الصــدق والثبــات( لاختباريــن.

بأهمّيتهــا  مقارنــًة  البديهّيــة  األمــور  أحــد  هــي  للفــرد  القــراءة  أهمّيــة  إن 
للمجتمــع؛ إذ أنــه عنــد القــراءة فــإّن كّل شــخص يرتقــي بنفســه والمجتمــع فــي 
آن واحــد، ومــن هــذا المنطلــق مــول مجلــس البحــث العلمــي مشــروعا بحثيــا 
يعنــى بترســيخ معنــى تعلــم القــراءة لــدى طــالب الصــف األول وريــاض األطفــال 
فــي الســلطنة ضمــن برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة، نفــذ المشــروع البحثــي 
فريــق مــن جامعــة الســلطان قابــوس حيــث جــاء بعنــوان »تطويــر مســتوى 
القــراءة لــدى طــالب الصــف األول وريــاض االطفــال مــن خــالل تطبيــق برنامــج 

ــان. ــلطنة عم ــي بس ــي والفونولوج ــي الفونيم ــى الوع ــي عل مبن

فكرة المشروع البحثي 
إن فكــرة المشــروع البحثــي تتلخــص فــي تطويــر مســتوى القــراءة لــدى طــاب الصــف 

األول وريــاض االطفــال مــن خــال تطبيــق برنامــج تعليمــي للقــراءة مبنــي علــى الوعــي 
ونقصــد  عمــان،  بســلطنة  األساســي  التعليــم  بمــدارس  والفونولوجــي  الفونيمــي 

بالوعــي الفونيمــي هــو أقــل وحــدة صوتيــة للحــرف، والوعــي الفونولوجــي أي 
صوتيــات اللغــة وهــو اإلطــار العــام للغــة الــذي يحــوي الفونيمــي ونقصــد 

بــه قــدرة الطفــل علــى فهــم أن الــكام يمكــن تقســيمه الــى وحــدات 
صوتيــة يمكــن أن يســمعها أثنــاء النطــق، موضحــة بــأن المشــروع 

البحثــي قــام علــى عــدة مرتكــزات منهــا: اإلطــار العلمــي 
المناســب  الموضــوع  واختيــار  للبحــث،  المناســب 

الحتياجــات المجتمــع. 
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عينة الدراسة 
مجموعــة  الدراســة  عينــة  شــملت 
محافظــات  أربــع  فــي  األول  للصــف  فصــول 
فــي  )٤٠٠( طالــب  الدراســة  عينــة  وبلغــت  بالســلطنة، 

األطفــال. ريــاض  مرحلــة  فــي  طالبــا  و)١5٠(  األول،  الصــف 

الفريق البحثي 
الدكتــورة ثويبــة  الرئيســية  الباحثــة  البحثــي مــن  الفريــق  يتكــون 
بنــت أحمــد البروانيــة والباحثــة الثانيــة الدكتــورة ســحر الشــوربجي 
الدكتــورة  والمكرمــة  المحــرزي  راشــد  الدكتــور  مــن  كل  وعضويــة 
الزاملــي  علــي  والدكتــور  الكنديــة  أمــل  والدكتــورة  المنذريــة  ريــا 

المحروقيــة.  بدريــة  واالســتاذة  الســنانية  يســرى  والدكتــورة 

النتائج 
المجموعــة  علــى  التجريبيــة  المجموعــة  تفــوق  النتائــج  أظهــرت 
البعــدي، وكذلــك وجــود فــروق ذات داللــة  الضابطــة فــي االختبــار 
بيــن  التجريبيــة  المجموعــة  نتائــج طــاب  فــي متوســط  إحصائيــة 
كمــا  التجريبيــة.  المجموعــة  لصالــح  والبعــدي  القبلــي  االختبــار 
االختبــار  فــي  التجريبيــة  المجموعــة  تفــوق  أيضــا  النتائــج  أوضحــت 
الثالــث الــذي يســعى إلــى متابعــة أثــر التجربــة علــى الطــاب عنــه فــي 
االختبــار القبلــي. ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت النتائــج عــدم وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســط نتائــج االختبــار بيــن الذكــور 
واإلنــاث. وتــدل هــذه النتائــج علــى أن هنــاك أثــرا ايجابيــا مســتمرا 
التبــاع طــرق تدريــس مبنيــة علــى الوعــي الفونيمــي والفونولوجــي 

عنــد تدريــس القــراءة للمراحــل العمريــة األولــى.

التوصيات 
علــى  قائمــة  تدريســية  برامــج  إدراج  بضــرورة  الباحثــون  يوصــي 
اللغــة العربيــة  المهــارات الفونيميــة والفونولوجيــة فــي تدريــس 
للروضــة وللصــف األول مــن التعليــم األساســي.كما يوصــي الفريــق 
بضــرورة اهتمــام المســؤولين بتدريــب المعلمــات للصفــوف األولــى، 
ضــرورة  علــى  القــراءة  فــي  التعلــم  صعوبــات  معلمــات  وكذلــك 
تدريبهــن علــى هــذه الطريقــة التدريســية مــن متخصصيــن حتــى 

يتــم تدريســها بطريقــة علميــة ممنهجــة.

أوضحــت الدكتــورة ســحر أنــه باالضافــة لاختباريــن الســابق 
تدريبــي  برنامــج  باعــداد  البحثــي  الفريــق  قــام  ذكرهمــا 
للمعلمــات فــي هــذه المرحلــة التعليميــة تــم اختيارهــن مــن 
المــدارس التــي تــم االتفــاق أن يطبــق البرنامــج بهــا، وقــام 
الثانيــة  الســنة  المعلمــات. وفــي  البحثــي بتدريــب  الفريــق 
مــن المشــروع البحثــي تــم تطبيــق المشــروع البحثــي علــى 
القــراءات  وجدولــة  مختلفــة  زمنيــة  فتــرات  وعلــى  العينــة 
ربــع ســاعة  فــي  البحثــي  المشــروع  ثــم تطبيــق  والنتائــج، 
الصفريــة  الحصــص  فــي  أســبوعيا  أيــام   ٣ ولمــدة  يوميــا 
للطلبــة. ثــم بــدأ الفريــق البحثــي بتطبيــق اختبــار القــراءة 
علــى الطلبــة فــي الصــف األول والروضــة فــي بدايــة التجربــة 
ثــم تــم تطبيــق التجربــة بالمــدارس مــن جانــب المعلمــات 
تــم  بعدهــا  ٢٠١5م،  ربيــع  فــي  متتالييــن  شــهرين  لمــدة 
تطبيــق االختبــار مــرة أخــرى وذلــك بعــد االنتهــاء مــن التجربــة.

هــذا  أثــر  مــن  التأكــد  علــى  البحثــي  الفريــق  مــن  وحرصــا 
الحقــا  البرنامــج  أثــر  تتبــع  الــى  الباحثــون  آثــر  البرنامــج 
وذلــك بعــد 6 أشــهر مــن االنتهــاء مــن التجربــة، 
جــزء  علــى  االختبــار  بإعــادة  الفريــق  فقــام 
مــن العينــة فــي خريــف ٢٠١5م وذلــك 
أثــر  اســتمرار  مــن  للتأكــد 

البرنامــج.

القراءة،،،
اإلنســان  عمــر  إىل  تضيــف   

أخــرى. أعمــارًا 
عباس محمود العقاد
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 تحتفــل منظمــة األغذيــة والزراعــة العالميــة )فــاو( فــي 16 مــن أكتوبــر مــن 
كل عــام باليــوم العالمــي للغــذاء إحيــاًء لذكــرى تأسيســها فــي عــام 1945. 
وتحتفــي أكثــر مــن 150 دولــًة حــول العالــم بهــذه المناســبة، ليكــون بذلــك 
مــن أكثــر األيــام احتفاليــة فــي تقويــم األمــم المتحــدة. وفــي هــذا اليــوم 
تنظــم أكثــر مــن مئــٍة وخمســين بلــدًا فــي جميــع أنحــاء العالــم فعاليــاٍت 
ُتعــزز الوعــي والعمــل علــى الصعيــد العالمــي مــن أجــل مــن يعانــون 
الجــوع، مــن حيــث الحاجــة إلــى ضمــان األمــن الغذائــي، والنظــام الغذائــي 
المغــذي للجميــع، وُيعــّد هــذا اليــوم فرصــًة إلظهــار االلتــزام بتحقيــق 

التنميــة المســتدامة، والقضــاء علــى الجــوع بحلــول عــام 2030. 

ويعتبــر تخصيــص يــوم لاحتفــال بالغــذاء هــو تأكيــد علــى الحــق فــي الغــذاء 
الــذي هــو حــٌق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، وهدفــه تزويــد البلــدان الناميــة 
بالغــذاء مــن خــال االســتثمار فــي النظــم الغذائيــة، والتنميــة الريفيــة، ومعالجــة 
التحديــات العالميــة الرئيســية، مثــل حمايــة المنــاخ العالمــي، ومعالجــة بعــض 
أســباب الهجــرة، وقــد نجحــت ٧٢ بلــدًا فــي تخفيــض نســبة األشــخاص الذيــن 
ــك فــإّن احتمــال وفــاة طفــٍل  ــون مــن الجــوع بحلــول عــام ٢٠١5 ميــادي، وبذل يعان
قبــل ســن الخامســة انخفــض إلــى النصــف تقريبــًا، كمــا وانخفضــت معــدالت الفقــر 
المدقــع إلــى النصــف منــذ عــام ١99٠م. وبالقضــاء علــى الجــوع يمكــن تحقيــق عــدة 
أهــداف مهمــة مــن أهمهــا إنقــاذ حيــاة أكثــر مــن ثاثــة ماييــن طفــل فــي الســنة 
الواحــدة، وزيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبلــدان الناميــة بنســبٍة تزيــد عــن ١6%، 
وذلــك بســبب القضــاء علــى نقــص التغذيــة لألطفــال وزيــادة فــرص إنجــاب أطفــال 
بصحــٍة جيــدٍة مــن خــال تأميــن الغــذاء الصحــي لألمهــات، وكذلــك زيــادة العمــل 
بنســبٍة تزيــد عــن 9%، وذلــك بإنهــاء وفيــات األطفــال المرتبطــة بالتغذيــة وبنــاء 

عالــٍم أكثــر أمنــًا وازدهــارًا.

ويهــدف يــوم الغــذاء العالمــي لزيــادة التوعيــة بمكافحــة الجــوع وآثــاره، وتســليط 
الضــوء علــى الجيــاع ومعاناتهــم نتيجــة نقــص الغــذاء فــي دول العالــم، وإلــى 
تشــجيع مشــاركة ســكان الريــف، وخاصــًة النســاء فــي القــرارات واألنشــطة التــي 
تؤثــر علــى ظــروف معيشــتهم. وزيــادة الوعي العام بمشــكلة الجــوع حول العالم 
وتعزيــز التضامــن الدولــي والوطنــي فــي مكافحــة الجــوع والفقــر وســوء التغذيــة. 
وكذلــك تعزيــز نقــل التكنولوجيــا إلــى العالــم النامــي وتشــجيع االهتمــام بإنتــاج 
الحكوميــة لتحقيــق هــذه  الوطنيــة وغيــر  الجهــود  الزراعيــة، وتحفيــز  األغذيــة 

الغايــة وتشــجيع التعــاون االقتصــادي والتقنــي بيــن البلــدان الناميــة.

بمشــكلة  وتعريفــه  العالمــّي  العــام  الــرأي  توجيــه  الوضــع  يتطلــب  وكذلــك 
نقــل  علــى  والعمــل  الفقيــرة،  البلــدان  مــن  العديــد  فــي  توجــد  التــي  الجــوع 
العلــوم التكنولوجّيــة لبلــدان العالــم الثالــث وتوجيــه االهتمــام باإلنتــاج الزراعــّي 
والعمــل علــى دعمــه ســواًء بجهــوٍد فردّيــة أو تشــاركّية بمســاهمة جهــاٍت عــّدة، 
ــذل الجهــود الحثيثــة لتحقيــق التعــاون التقنــّي واالقتصــادّي  والمشــاركة فــي ب
بيــن البلــدان الفقيــرة والناميــة وذلــك مــن أجــل تحســين مســتوى ســكان األريــاف 
المعيشــّي والتعليمــّي بشــكٍل عــام والنســاء بشــكٍل خــاص للمســاهمة فــي 

تغييــر ظــروف حياتهــم نحــو األفضــل.

وقــد جــرت العــادة أن تقــوم منظمــة الفــاو بتحديــد محــور لــكل عــام وقــد كان 
محــور العــام ٢٠١٧م، فلنغيــر مســتقبل الهجــرة: نســتثمر فــي األمــن الغذائــي 
والتنميــة الريفيــة وذلــك للتأكيــد علــى أهميــة االســتثمار فــي التنميــة الريفيــة، 
لدعــم التنميــة وبنــاء قــدرة المجتمعــات المتضــررة والمجتمعــات المضيفــة علــى 
الصمــود، ممــا يرســي األســاس لانتعــاش علــى المــدى الطويــل والنمو الشــمولي 
ــة الفقــر،  ــدور الشــمولي لمحارب ــى ال ــاك عــدة محــاور تؤكــد عل والمســتدام. وهن
والتــي ناقشــها اليــوم العالمــي علــى مــدى عمــر هــذه االحتفاليــة، نذكــر منهــا 
علــى ســبيل المثــال: النســاء فــي الزراعــة عــام ١9٨٤ م، والمــاء عصــب الحيــاة عــام 
١99٤م، والمــرأة ُتطعــم العالــم عــام ١99٨ م، والمــاء عمــاد األمــن الغذائــّي ٢٠٠٢ م، 
والتنــّوع البيولوجــي لتحقيــق األمــن الغذائــي عــام ٢٠٠٤ م، والزراعــة والحــوار بيــن 

الثقافــات عــام ٢٠٠5م.

1945

2017

األغذيــة  منظمــة  تأسســت 
)فــاو( العالميــة  والزراعــة 

محور عام

فلنغير مستقبل الهجرة
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مؤشر االبتكار العالمي
»هــو مبــادرة وأداة فريــدة لصقــل سياســات االبتــكار مــن أجــل تقديــم صــوره دقيقــه عــن دور العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي 
التنميــة المســتدامة« بــان كي-مــون، األميــن العــام الســابق لألمــم المتحــدة. إن مؤشــر االبتــكار العالمــي هــو تقريــر يشــارك فــي 
نشــره كل مــن جامعــة كورنيــل والمعهــد األوروبــي إلدارة األعمــال )اإلنســياد( والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو، 
وهــي إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة المتخصصــة(، وقــد صــدرت نســخته العاشــرة فــي ٢٠١٧، وبــات المؤشــر الــذي ُينشــر ســنويا 
منــذ عــام ٢٠٠٧، أداة قيــاس رئيســية بالنســبة لمديــري األعمــال وواضعــي السياســات وغيرهــم مّمــن يريــدون االطــاع علــى حالــة 

االبتــكار فــي العالــم.

أهمية مؤشر االبتكار العالمي بالنسبة لما يلي:

الهدف:
 يهدف تقرير المؤشر باألساس 
إلــى ترتيــب القــدرات االبتكاريــة 
القتصــادات العالــم ونتائجهــا. 
االبتــكار  بــدور  التقريــر  ويقــّر 
كمحــّرك للنمــو واالزدهــار فــي 
الميــدان االقتصــادي، وبالحاجــة 
أفقــي  منظــور  تطبيــق  إلــى 
االبتــكار  مجــال  فــي  واســع 
المتقدمــة  االقتصــادات  علــى 
والناشــئة، وعليــه فهــو يــدرج 
القياســات  تتجــاوز  مؤشــرات 
مثــل  لابتــكار،  التقليديــة 

والتطويــر. البحــث  مســتوى 

علــى  تركــز  المبــادرة 
موضوعــات مختلفــة فــي 
كل عــام وهــي كالتالــي:

-٢٠١٧ االبتكار تغذية العالم.
-٢٠١6 الفوز باالبتكار العالمي.

االبتــكار  سياســات   ٢٠١5-
التنميــة. أجــل  مــن  الفعالــة 

فــي  البشــري  العامــل   ٢٠١٤-
االبتــكار.

المحليــة  المحفــزات   ٢٠١٣-
. ر بتــكا لا
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مكونات المؤشر:
القــوة  ومواطــن  والترتيــب  البيانــات  ذلــك  فــي  بمــا  قطريًا/اقتصاديــا،  وصفــًا   ١٢٧  •

والضعــف.

• ٨٢ جــدوالً للمؤشــرات مــن أكثــر مــن ٣٠ مصــدرًا دوليــًا عامــًا وخاصــًا منهــا 5٧ بيانــًا 
واقعيــًا و١9 مؤشــرًا مختلطــًا وخمســة أســئلة اســتقصائية.

• منهجيــة حســاب شــفافة وقابلــة للتكــرار، بمــا فــي ذلــك فتــرات ثقــة تصــل نســبتها 
إلــى 9٠ بالمائــة فيمــا يخــص كل مؤشــر ترتيبــي )مؤشــر االبتــكار العالمــي، والمؤشــرات 
ــر فــي التغييــر الســنوي  الفرعيــة للمخرجــات والمدخــات( وتحليــل للعوامــل التــي تؤث

للترتيــب.

الفرعــي  المؤشــر  ويقيــس  فرعييــن.  لمؤشــرين  كمتوســط   ٢٠١٧ مؤشــر  وُيحســب 
لمدخــات االبتــكار عوامــل فــي االقتصــاد الوطنــي تشــمل أنشــطة ابتكاريــة مجموعــة 
البنيــة   )٣( والبحــث،  البشــري  المــال  رأس   )٢( المؤسســات،   )١( مجــاالت:  فــي خمســة 
لمخرجــات  الفرعــي  المؤشــر  أّمــا  األعمــال.  تطــور   )5( األســواق،  تطــور   )٤(  ، األساســية 
إلــى  بدورهــا  وتنقســم  االبتــكار  نتائــج  علــى  الحقيقيــة  الدالئــل  فيقيــس  االبتــكار 
مجاليــن: )١( المخرجــات المعرفيــة والتكنولوجيــة، )٢( والمخرجــات اإلبداعيــة ويخضــع 
المؤشــر لتدقيــق إحصائــي مســتقل يجريــه المركــز المشــترك للبحــوث التابــع 
للمفوضيــة األوروبيــة. لاطــاع علــى التقريــر كامــًا، ُيرجــى زيــارة الموقــع 

www.globalinnovationindex.org التالــي: 

البلدان المانحة 
األنســب  الطبقــات  يحــدد 
لتنفيــذ أنشــطتها فــي مجاالت 
والســياحة  االســتثمار  مثــل 
وفــي  الثنائيــة،  والعاقــات 
والمنــح  المســاعدة  تقديــم 

لقــروض. وا

البلدان 
فــي  رئيســية  مدخــات  يوفــر 
السياســات  تخطيــط  عمليــة 

القــرارات. وصنــع  العامــة 



يطــّور  العلمــي  البحــث  مجلــس 
بأجهــزة  مجهــزة  »ذكيــة«  آلــة 
استشــعار لتتبــع الميــاه الجوفيــة 

البحــر ســطح  تحــت 
يعتبــر تدفــق الميــاه الجوفيــة األرضيــة وظهورهــا علــى شــكل ينابيع 
بحريــة مــن الظواهــر العالميــة التــي لوحظــت وظهــرت فــي البيئــات 
القريبــة مــن الشــواطئ، حيــث إن التســرب البطــيء للميــاه الجوفيــة 
وتدفقهــا علــى طــول معظــم شــواطئ العالــم يعتبــر ذا أهميــة 
كبيــرة مــن حيــث الحجــم، حيــث إن بعــض هــذه التدفقــات كبيــرة بمــا 
فيــه الكفايــة لتلبيــة نســبة جيــدة مــن االحتياجــات البشــرية للميــاه 

العذبــة، وبالتالــي فهــي تعتبــر ذات أهميــة اقتصاديــة.

العلمــي ممثــا بمعهــد  البحــث  قــام مجلــس  يونيــو ٢٠١5،  فــي ٢ 
تكامــل التقنيــات المتقدمــة بتوقيــع اتفاقيــة مــع مركــز جيومــار هلــم 
هولتــز األلمانــي ألبحــاث المحيطــات فــي كييــل وذلــك للبــدء بتنفيــذ 
مشــروع بحثــي بعنــوان »تصريــف الميــاه الجوفيــة: تهيئــة آلــة مائيــة 

مســتقلة للقياســات الروبوتيــة، وأخــذ العينــات والرصــد«. 
أهداف المشروع:

يهــدف المشــروع إلــى تطويــر آلــة »ذكيــة« مجهــزة بأجهــزة استشــعار 
مناســبة للقياســات الكيميائيــة والبيولوجيــة المصممــة خصيصــا 
لتحديــد ظاهــرة تصريــف المياه الجوفية تحت ســطح البحر. وتحقيقا 
لهــذه الغايــة فقــد قــام الفريــق البحثــي باقتنــاء جهــاز ويــف جايــدر، 
والعمــل جــاٍر علــى تطويــره وتزويــده بمجســات وأجهــزة استشــعار 
مصممــة خصيصــًا لتحديــد مواقــع تصريــف الميــاه الجوفيــة تحــت 
ســطح البحــر. كمــا ســتتم إعــادة تهيئــة الجهــاز ليكــون قــادرا علــى 
التنقــل الذاتــي وتكييــف مســاره لتحســين جــودة البيانــات التــي 
إلــى  االتصــال  أجهــزة  خــال  مــن  نقلهــا  ثــم  بتخزينهــا،  ســيقوم 

ــى التدخــل البشــري المباشــر. محطــات الرصــد دون الحاجــة إل
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فــي  مســاعدة  أســتاذة  الدرمكيــة  حمــد  بنــت  عائشــة  الدكتــورة 
ــة  تخصــص الســيميائيات اللســانية ورئيســة قســم الدراســات اللغوي
والعامــة بالجامعــة العربيــة المفتوحــة / فــرع ســلطنة عمــان، حصلــت 
علــى الدكتــوراه فــي لســانيات اللغــة العربيــة )ســيميائيات التواصــل( 
ماجســتير  رســالة  وقبلهــا  المغربيــة،  الخامــس  محمــد  جامعــة  مــن 
فــي )علــم اللغــة واللهجــات( مــن جامعــة الســلطان قابــوس، شــاركت 
ضمــن عــدد مــن المشــاريع أبرزهــا مشــروع )جمــع التاريــخ المــروي( فــي 
التــراث والثقافــة، وشــاركت فــي  ســلطنة عمــان بالتعــاون مــع وزارة 
تحريــر الموســوعة العمانيــة وقدمــت أكثــر مــن ١٤ بحثــا أكاديميــا كمــا 
قدمــت عــددا مــن أوراق العمــل وشــاركت فــي مؤتمــرات دوليــة ومحليــة 

عديــدة. 

التــراث  لبحــوث  االســتراتيجي  البرنامــج  مديــرة 
العلمــي  البحــث  بمجلــس  العمانــي  الثقافــي 
بــدءا مــن عــام ٢٠١٧م، وعضــو اللجنــة التوجيهيــة 

للبرنامــج، منــذ ٢٠١5 إلــى اآلن.
عضــو اللجنــة الشــرفية لجائــزة الشــارقة الدوليــة 

للتــراث الثقافــي فــي دورتهــا األولــى ٢٠١٧م.
محكــم خارجــي وعضــو لجنــة المناقشــة لرســالة 
الماجستير )انــــســـــجــــام الـــخـــطـــــاب فــــي روايــة 
بجامعــة  الحارثــي(،  لجوخــة  القمــر«  ســيدات   «

قابــوس. الســلطان 

الدكتورة عائشة الدرمكية في سطور 
)الكتــب المنشــورة، المشــاركات العلميــة، االســهامات العلميــة، العضويــات والتحكيم 

العلمي(

عمــل  وأوراق  بحثيــا  14مشــروعا 
ــراث  ــاالت الت ــف مج ــي مختل ــدة ف عدي

العمانــي الثقافــي 

الدكتورة عائشة الدرمكية

تمتلــك الدكتــورة عائشــة الدرمكيــة خيــاال خصبا وعاقــة متجذرة بالتراث الشــعبي والحكايات 
واألســاطير العمانيــة، األمــر الــذي جعلهــا تســبر أغــوار هــذا المجــال وتقــف أمــام اإلشــكاليات 
التــي تعيــق تدويــن هــذا التــراث وحفظــه وصيانتــه واالســتفادة منــه فــي مجــاالت عــدة، حيــث 
وهبــت جــل وقتهــا للغــوص فــي صفحات كتــب التاريخ وبيــن جنبات المخطوطــات والمدونات 
والرســائل وغيرهــا حتــى حصلــت علــى مــا أرادت مــن درجــة علميــة رفيعــة وضعتهــا ضمــن 

المتخصصيــن والمهتميــن بهــذا المجــال.

2017
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فــي  الشــفاهي  النــص  )ســيميائيات  بعنــوان  كتــاب  نشــر 
ُعمــان(.

محكــم خارجــي وعضــو لجنــة تحكيــم لرســالة الماجســتير 
بجامعــة  الكريــم(  القــرآن  فــي  والنــار  الجنــة  )ســيميائية 

قابــوس. الســلطان 
محكــم خارجــي وعضــو لجنــة تحكيــم لرســالة الماجســتير 
)لهجــة صــور العمانيــة. دراســة وصفيــة تحليليــة( بجامعــة 

ــزوى. ن
المشــاركة ببحــث بعنــوان )خطــاب اآلخــر فــي النــص الســردي 
أنمــوذج(.  خــال  لعبــده  الغاويــة(  )لوعــة  نــص  الســعودي 
فــي مؤتمــر األدبــاء الســعوديين الرابــع، المملكــة العربيــة 

واإلعــام. الثقافــة  وزارة  الســعودية، 
بحــث بعنــوان )ســيميائيات اإليديولوجيــا فــي نصــوص علــي 
المعمــري( دراســة فــي مجموعــة )أســفار دملــج الوهــم( ضمــن 
الســلطان  جامعــة  الســردي(  المعمــري  علــي  )عالــم  نــدوة 

قابــوس بالتعــاون مــع النــادي الثقافــي.

الثقافــي  النــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب  شــغلت 
اآلن.  إلــى   ٢٠١٤ مــن  بــدءا  عمــان،  بســلطنة 

نشــرت كتــاب الســلطة الخرســاء )ســيميائيات األمكنــة فــي 
نــص الســيرة الذاتيــة(.

محكــم خارجــي وعضــو لجنــة تحكيــم لرســالة الماجســتير 
)منظومــة الصارمــي فــي الصــرف وشــرحها. دراســة وتحقيق( 

بجامعــة نــزوى.
والتاريــخ  للتــراث  األول  الخليجــي  المؤتمــر  فــي  المشــاركة 
بحــث  والثقافــة،  للســياحة  ظبــي  أبــو  هيئــة  الشــفهي، 

عمــان(. فــي  الشــفاهي  النــص  )ســيميائيات  بعنــوان 
بحــث  الثانــي،  الخليجــي  الســرد  ملتقــى  فــي  المشــاركة 
بعنــوان )الروايــة بيــن عالميــن. واقــع وممكــن. دراســة فــي 

الظــل(.  الكائــن  نــص 
ــي  ــم بحــث بعنــوان )الخطــاب اللغــوي فــي النــص األدب تقدي
جواثــي  مهرجــان  الروحانــي(.  فراشــات  نــص  فــي  )دراســة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الرابــع،  الثقافــي 

عائشــة  الدكتــورة  وإنجــازات  إســهامات  إن 
الدرمكيــة أكبــر مــن أن تحتويهــا ســطور، إذ أن 
لهــا العديــد مــن اإلســهامات األخــرى فــي مجــاالت 
متعــددة، ســواء علــى الصعيــد المحلــي أم علــى 

صعيــد الوطــن العربــي. 

المناقشــة  لجنــة  وعضــو  خارجــي  محكــم 
لرســالة الماجســتير )االشــتغال العاملي في 
ــات  ــع حكاي ــات العمانيــة العجيبــة. أرب الحكاي

أنموذجــا(، بجامعــة الســلطان قابــوس.
تحكيــم كتــاب )اللغة الشــحرية / دراســة في 
أصواتهــا( لمؤلفــه )عامــر بــن أزاد الكثيــري(، 

جامعــة نــزوى.
دراســة  األهــواء.  )ســلطة  بعنــوان  بحــث 
فــي  )االقتنــاص(  هــوى  ســيميائيات  فــي 
ــص القنــاص لزهــران القاســمي( الملتقــى  ن
الدولــي الثامــن )الســيمياء والنــص األدبــي(، 

الجزائــر.

لجنــة  وعضــو  خارجــي  محكــم 
الماجســتير  لرســالة  المناقشــة 
فــي  الســردي  الخطــاب  )تحليــل 
رســالة الحيوانــات إلخــوان الصفــاء 
وخــان الوفــاء(، بجامعــة الســلطان 

قابــوس.
عضــو لجنــة تحكيــم جائــزة كتــارا 
دورتيهــا  فــي  العربيــة  للروايــة 

 .٢٠١6  ،٢٠١5 والثانيــة  األولــى 
)األســاطير  نــدوة  فــي  المشــاركة 
فــي الماحــم واألشــعار العربيــة(، 
فــي  )األســاطير  بعنــوان  بحــث 
معــرض  العربــي(،  التــراث  كتــب 

الدولــي.  الشــارقة 
ملتقــى الشــارقة للســرد » الروايــة 
الــدورة   « المهجــر  فــي  العربيــة 
بعنــوان  بحــث  عشــرة  الثالثــة 
)تبــدالت خطــاب ُهويــة الشــخصية 
)ســأم  نــص  فــي  الفــن  وحــدود 

ســعيد(.  آل  لغاليــة  االنتظــار( 
حلقــة حواريــة بمختبــر الســرديات 
ورقــة  عمــان،  ســلطنة  العمانــي، 
بعنــوان )تأثيــر المــوروث الشــعبي 

فــي الســرد العمانــي(.
)الســيميائيات  الدوليــة  النــدوة 
النظريــة  االمتــدادات  الســردية 
التاريــخ  مختبــر  والمنهجيــة(، 
مجموعــة  والمجتمــع،  والعلــم 
فــي  الخطــاب  تحليــل  البحــث 
جامعــة  اإلنســانية،  العلــوم 
بالجديــدة،  الدكالــي  شــعيب 
المملكــة المغربيــة، بحــث بعنــوان 
والســيميائيات.  )اللســانيات 
فــي  التواصــل  تطبيقيــة  دراســة 

العمانيــة(.    الخرافــات 

20162014

2015

2013

الهــوى  بحــث بعنــوان )ســيميائيات الخطــاب وفعــل 
فــي النــص األدبــي )هــوى الرغبــة فــي نــص بــن ســولع 
التكريميــة  الدوليــة  النــدوة  المعمــري( ضمــن  لعلــي 
لألســتاذ عبــد القــادر الفاســي الفهــري فــي موضــوع 
والتربيــة(،  التخطيــط،  الســيمياء،  المعرفــة،  )اللغــة، 

المملكــة المغربيــة، جامعــة محمــد الخامــس.
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أعلنــت أكاديميــة لجنــة توزيــع جوائــز نوبــل الســويدية منحهــا جائــزة نوبــل فــي الطــب وعلــم وظائــف األعضــاء لعــام 
٢٠١٧ لثاثــة باحثيــن أمريكييــن؛ هــم: جيفــري هــال، ومايــكل روزبــاش، وميكائيــل يونغ. وقــررت األكاديمية منــح الجائزة 
لهــم الكتشــافهم »اآلليــات الجزيئيــة التــي تحكــم إيقــاع الســاعة البيولوجيــة«، بحســب وكالــة الصحافــة الفرنســية. 
ونجــح الباحثــون الثاثــة فــي معرفــة كيفيــة عمــل ســاعة الخليــة الحيــة، حيــث ُتظهــر االكتشــافات كيــف يتكيــف 

النــاس والنباتــات والحيوانــات بالشــكل الــذي يمكنهــم مــن االســتعداد الجيــد لمواجهــة مختلــف مراحــل اليــوم.

المصدر: موقع الجزيرة نت

فــاز ثاثــة علمــاء أمريكييــن، وهــم بــاري باريــش وكيــب ثــورن وراينــر فايــس، بجائــزة نوبــل للفيزيــاء للعــام ٢٠١٧ تكريمــا 
لبحوثهــم حــول موجــات الجاذبيــة. حيــث فــاز بالجائــزة بــاري باريــش وكيــب ثــورن وراينــر فايــس تكريمــا »لمســاهماتهم 
الحاســمة فــي مرصــد ليغــو ورصــد موجــات الجاذبيــة« فــي تثبيــت عملــي للتنبــؤات النظرية ألينشــتاين قبــل مئة عام، 
وهــو اكتشــاف »غّيــر العالــم« بحســب األكاديميــة الســويدية التــي تمنــح الجائــزة، فبعــد قــرن علــى حديــث آينشــتاين 
عــن هــذه الموجــات التــي تســبح فــي الفضــاء مؤرخــة لألحــداث الفلكيــة الكبيــرة التــي وقعــت فيــه، تمكــن المرصــد 

»ليغــو« مــن رصــد هــذه الموجــات فعــا ألول مــرة فــي تاريــخ العلــم، وذلــك فــي أيلول/ســبتمبر مــن العــام ٢٠١5.

المصدر: موقع فرانس ٢٤ / أ ف ب

نوبل للطب لثالثة باحثين الكتشافهم عمل ساعة الخلية الحية

نوبل للفيزياء لثالثة باحثين لبحوثهم حول موجات الجاذبية

منجزات علمية20



 ٪43
من النفايات البلدية الصلبة تتكون من مركبات عضوية قابلة للتحلل

أوضحــت دراســة بحثيــة بعنــوان تحليــل التركيــب النهائــي للنفايــات البلديــة الصلبــة بمدينــة مســقط أن أكثــر مــن 
٤٣٪ مــن اجمالــي وزن المــواد التــي تــم التخلــص منهــا فــي المــردم تتكــون مــن مركبــات عضويــة قابلــة للتحلــل 
وأظهــرت النتائــج أيضــا أن المكونــات الرئيســية مــن إجمالــي النفايــات كانــت مــن المــواد الباســتيكية )٢٤٪( 
والكرتــون )١٤٪( ونفايــات الطعــام )٨٪(. وأوصــت الدراســة بضــرورة عمــل برنامــج »تحويــل النفايــات إلــى طاقــة«، 
بســبب محتــوى الطاقــة العاليــة مــن النفايــات الصلبــة المحليــة )< ١5,٠٠٠ كيلوجــول / كيلوغــرام(.  كمــا تــم تحديــد 
 C125H230O70Nمــع الكبريــت و C215H395O120N2S الصيــغ الكيميائيــة مــن النفايــات الصلبــة المحليــة
دون عنصــر الكبريــت، أجــرى الدراســة فريــق بحثــي بقيــادة الباحــث الرئيســي الدكتــور محــاد بــن ســعيد بــن علــي 

باعويــن مــن جامعــة الســلطان قابــوس. 

النهائــي  التركيــب  بحــث  علــى  الدراســة  عملــت 
محافظــة  فــي  الصلبــة  البلديــة  للنفايــات 
مجموعــة  جمــع  تــم  ذلــك،  ولتحقيــق  مســقط، 
والعصــارة  الصلبــة  المــواد  مــن  عينــة   ٢٢ مــن 
الصلبــة  العينــات  فــي فبرايــر ٢٠١5. وتــم فحــص 
وفقــا لنســب حجمهــا أقــل مــن ٨ ملــم حتــى ١٠٠ 
ملــم. كمــا تــم فحــص عينــات العصــارة الحديثــة 
النهائيــة  التحاليــل  وأجريــت  كذلــك.  والقديمــة 
والكيميائيــة  الفيزيائيــة  الخصائــص  لمختلــف 
ــن  ــة، مثــل تكوي ــات الصلبــة البلدي لعينــات النفاي
النفايــات ومحتــوى الرطوبــة والمحتــوى المتطايــر 
الكليــة  واألكاســيد  االشــتعال  عنــد  والمفقــود 
الكيميائــي  والمحتــوى  األساســي  والتحليــل 
الطاقــة. وبالنســبة  التســخين ومحتــوى  وقيمــة 
الحموضــة  مســتوى  تحليــل  تــم  للعصــارة، 
العــكارة وكميــة  والتوصيــل الكهربائــي ودرجــة 
المــواد الصلبــة والتحليــل البكتريولوجــي وطلــب 
األكســجين البيــو كيميائــي وطلــب األكســجين 
الكلــي  العضــوي  الكربــون  وكميــة  الكيميائــي 
واألمونيــا، والصوديــوم والبوتاســيوم، واأليونــات 
الســالبة الرئيســية. ومــن جانــب اخــر تؤثــر النفايــات 
بشــكل  فيهــا  المتحكــم  غيــر  الصلبــة  البلديــة 

والبيئــة. العامــة  الصحــة  علــى  صحيــح 

نفايات مواد الطعام

نفايات مواد الكرتون

نفايات مواد بالستيكية

٪٨
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4 مشاريع تقنية تفوز ضمن 
مسابقة هاكثون انت

ساعة بمشاركة 66 متسابقا.#  20 فريقا تنافست لمدة 36 #  أكثر من 300 شخص متقدم.# 21 أكتوبر201٧م إعان الفرق المتأهلة.# 3-4 نوفمبر أول هاكاثون في المدن الذكية عمان.
بالهكاثون.#فوز 4 مشاريع 

# 1 نوفمبر توقيع أول اتفاقية عمانية الكترونية عبر وسائل التواصل 

االجتماعي بين الداعمين لمنصة المدن الذكية.

#4 تحديات أمام المشاركين في مسابقة »هاكاثون انت« وهي 

التحدي السياحي واللوجستي والتاريخي والتجاري.

# 36 ساعة عمل متواصلة خرجت بها مسابقة 

هاكاثون انت ب 18 تطبيقا ذكيا لحل التحديات 

التي تواجهها مدينة مطرح.

#4 مشاريع تفوز بمسابقة 

هاكاثون انت وتحظى بالدعم 

واالحتضان في برنامج 

ابدأ الذي تنظمه 

مؤسسة الردهة.



البرنامج اإلذاعي
األسبوعي

يمكنكم متابعة 
البرنامج عبر  

التردد التالي:

خارطة طريق االبتكار

يبث يوم األحد الساعة 2:00 ظهرًا

تقديم: لكشمي كوثانت

يعاد يوم األحد الساعة6:10 مساء

ويعاد أيضا يوم الجمعة الساعة 12:45 ظهرًا

إخراج: هدى سلطان

برنامــج حــواري اســبوعي بالتعــاون مــع إذاعــة ســلطنة عمــان )اللغــة اإلنجليزيــة( يتنــاول االســتراتيجية 
الوطنيــة لابتــكار وأهدافهــا ومبادراتهــا مــن خــال ركائزهــا األربــع مــن خــال اســتضافة عــدد مــن 

المســؤولين والخبــراء الذيــن شــاركوا فــي إعــداد هــذه االســتراتيجية.

90,4FM




