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علميةإضــــاءات
العدد ٣٢ - اكتوبر ٢٠٢١م - مجلة دورية تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي واالبتكار 



االفتتاحية

يعتبــر النشــر العلمــي بوابــة المعرفــة المجتمعيــة الكبــرى لاطــاع علــى منجــزات 
الباحثيــن واألكاديمييــن والمبتكريــن فــي حقــول العلــم وقطاعــات البحــوث المختلفــة، 
فمــا يكتشــفه الباحــث مــن نتائــج علميــة ومخرجــات بحثيــة رصينــة عبــر المنهجيــة 
العلميــة فــي البحــث واالســتقصاء والتحليــل واالســتنتاج والتطبيــق يســعى لنشــرها 
بيــن النــاس لتوعيتهــم بهــذه المخرجــات  العلميــة وتعزيــز المعرفــة لديهــم فــي مجــال 
معرفــي معيــن، وتجــد هــذه المعــارف قبــوال واســعا بيــن أوســاط المهتميــن، وتســتقطب 

شــرائح مختلفــة مــن الجمهــور الشــغوف بالمعرفــة.

ورغــم أن النشــر يكــون علــى صفحــات المجــات العلميــة المحكمــة المتخصصــة فــي 
مجالهــا، والتــي تصــدر وفقــا آلليــات تحريريــة معينــة، إال أن بعــض الباحثيــن واألكاديميين 
لــم يكتــف بذلــك بــل طــرق بــاب وســائل التواصــل االجتماعــي الحديثــة ليفتــح بابــا واســعا 
مــن أبــواب نشــر المعرفــة  أمــام المتابعيــن والمهتميــن والباحثيــن ومــن مختلــف األعمــار 
عبــر أســلوب علمــي جــذاب، يســعى لتقديــم المعلومــة الصحيحــة والموثقــة فــي قالــب 
بســيط متوائــم مــع فهــم المجتمــع وفكــر الفــرد مدعمــا باإلحصائيــات واألرقــام ومــزودا 
ــه  ــى من ــر عان ــراغ كبي ــد ف ــي س ــاهم ف ــا س ــه، مم ــوع وطبيعت ــة للموض ــور المبّين بالص
ــائعة  ــة الش ــة البحثي ــي واألمي ــل المعرف ــى الجه ــي عل ــة، ويقض ــرات طويل ــع لفت المجتم
بيــن بعــض المجتمعــات، كمــا يســهم هــذا الحــراك التوعــوي فــي إخــراج كنــوز العلــم 
ــع،  ــت الواس ــاء االنترن ــى فض ــوعات إل ــون الموس ــدات وبط ــات المجل ــن صفح ــة م والمعرف

وتغريــدات التواصــل االجتماعــي الامتناهيــة.

وفــي هــذا العــدد نســلط الضــوء علــى أهميــة النشــر العلمــي فــي وســائل التواصــل 
االجتماعــي مــن ثاثــة مناظيــر مختلفــة، وهــي مــن وجهــة نظــر أكاديميــة وإعاميــة 
ــي  ــكار ف ــي واالبت ــث العلم ــاع البح ــي لقط ــر العلم ــة النش ــتعراض تجرب ــع اس ــة م وبحثي
هــذا المضمــار، وقــد ســعى ملــف العــدد إلــى عكــس الصــورة الحقيقيــة مــن جانــب إدراك 
ــع  ــة م ــالة اإلعامي ــات الرس ــال، ومحتوي ــن باالتص ــن القائمي ــي م ــر العلم ــم النش مفاهي

ــي.  ــر العلم ــن للنش ــر األكاديميي ــة نظ ــى وجه ــز عل التركي

ــاب  ــدور فــي هــذا المــدار تجدونهــا فــي ب كمــا يشــمل هــذا العــدد موضوعــات أخــرى ت
المقــال العلمــي، وســيرة باحــث، إلــى جانــب موضوعــات أخــرى ســعى هــذا العــدد 
لمشــاركتكم إياهــا مثــل حــوار مــع باحــث، وإطالــة علــى االبتــكار، ومعــدات بحثيــة، 

وغيرهــا مــن الموضوعــات العلميــة المثريــة.

اآلراء الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة وأن البيانات محدثة حتى تاريخه  
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السلطنة تتقدم 8 مراتب في مؤشر االبتكار العالمي 2021
كتب/ عادل الفزاري

ــر المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة عــن تقــدم الســلطنة ثمانــي )8( مراتــب فــي مؤشــر االبتــكار  كشــف تقري
العالمــي لعــام ٢٠٢١م؛ لتصبــح فــي المرتبــة 76 عالميــا، وأوضــح المؤشــر تقــدم الســلطنة ١9 مرتبــة فــي مخرجــات 
الفاعلــة فــي  الجهــات  بيــن  االرتفــاع نتيجــة لتكامــل األدوار  االبتــكار ومرتبــة واحــدة فــي مدخالتــه؛ ويأتــي هــذا 

المنظومــة الوطنيــة لالبتــكار ممــا أســهم فــي تقــدم أداء الســلطنة فــي هــذا المؤشــر.

ابتــكار دمــج خليــة تحليــة ميكروبيــة يحصــد المركــز األول ويتأهــل إلــى نهائيــات برليــن فــي مســابقة 
مختبــر الجــدران المتســاقطة

كتب/ محمد الرزيقي
حصلــت الطالبــة فاطمــة بنــت فهــم المقباليــة مــن كليــة عمــان البحريــة الدوليــة علــى المركــز األول عــن مشــروعها 
بعنــوان »كســر جــدار التحليــة المكلفــة بدمــج خليــة تحليــة ميكروبيــة مــع محطــة التناضــح العكســي« لتتأهــل إلــى 
نهائيــات مســابقة مختبــر الجــدران المتســاقطة ببرليــن فــي نوفمبــر القــادم، فيمــا حصــل الدكتــور فــارس الفارســي 
علــى المركــز الثانــي عــن مشــروع كســر جــدار الترشــيح النانــوي فــي أنبوبــة القســطرة البوليــة، وفــي المركــز 
الثالــث جــاءت الطالبــة خولــة بنــت علــي العامريــة عــن مشــروع كســر جــدار قيــاس الجهــد العضلــي. وتنافــس 
فــي المســابقة فــي مرحلتهــا الثالثــة علــى مســتوى الســلطنة )٢٠( مشــاركا تــم اختيارهــم مــن عــدد المتقدميــن 

اإلجمالــي )54( مشــاركا.

ارتفاع عدد المتقدمين للمشاركة في الدورة الثامنة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي
كتب/ عادل الفزاري

ــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي لعــام ٢٠٢١م، إقبــاال كبيــرا تمثــل فــي ارتفــاع عــدد  ــدورة الثامنــة مــن الجائ شــهدت ال
البحــوث العلميــة المقدمــة للمشــاركة قياســا علــى الــدورة الســابعة الماضيــة مــن الجائــزة بنســبة )١١.4%( حيــث 
قفــز إجمالــي عــدد الطلبــات المقدمــة إلــى )٢4٣( طلبــا توزعــت حســب القطاعــات الســتة للجائــزة، منهــا )١4٣( طلبــا 
تقدمــت فــي فئــة الباحثيــن مــن حملــة الدكتــوراه، فيمــا وصلــت عــدد الطلبــات المقدمــة لفئــة الباحثيــن الناشــئين 

إلــى عــدد )١٠٠( طلــب.

برنامج أبجريد يبدأ عملية الفرز األولي للمشروعات المشاركة
كتب/ عادل الفزاري

بلــغ عــدد المتقدميــن للمشــاركة فــي الــدورة الخامســة مــن برنامــج أبجريــد- برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج إلــى 
شــركات ناشــئة فــي مجــاالت الثــورة الصناعيــة الرابعــة بعــد إغــالق بــاب التســجيل عــدد )56( مشــروعا، وتتــم خــالل 
هــذه الفتــرة عمليــة الفــرز األولــي للمشــروعات المتقدمــة للمشــاركة. وســتقوم لجنــة علميــة مكونــة مــن مجموعــة 
مــن الخبــراء واألكاديمييــن والمتخصصيــن فــي مجــاالت الثــورة الصناعيــة الرابعــة واالســتثمار الجــريء بإجــراء عمليــة 
التقييــم وفقــا لبنــود التقييــم التــي تتضمــن عناصــر متعــددة مــن حيــث جــودة الفكــرة والحــل، وفريــق عمــل 

المشــروع وخبراتهــم، والســوق واالحتياجــات، وطريقــة العــرض وقابليــة النمــو خــالل الفتــرة القادمــة.

https://www.youtube.com/watch?v=6grpzRPqY4g&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=-V9cvKnNK4w
https://www.youtube.com/watch?v=UDIDYraeLNU


االبتزاز اإللكتروني في المجتمع الُعماني: 
استراتيجيات مقترحة لتفعيل دور 

المؤسسات التربوية في الحد من االبتزاز 
للشباب الُعماني

حوار مع باحث6

إعداد / ربيع المكتومي 

أشــار اســتطالع قيــاس النفــاذ واســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت الصــادر فــي مايــو 2020م 
عــن المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات أن

 ويشير التقرير بأن أكثر منصات التواصل االجتماعي المتصلة باإلنترنت استخداما هي 

%97%95
من األفراد )18 سنة فأكثر( باألسر 
المعيشية بالسلطنة يمتلكون 

هاتفا نقاال واحدا على األقل
منهم يمتلك هاتفا ذكيا

 )متصل باإلنترنت(

%92%81%56

هدف الدراسة 
يقــول األســتاذ الدكتــور ســعيد الظفــري: هدفــت هــذه الدراســة 
إلــى البحــث فــي االبتــزاز االلكترونــي فــي المجتمــع العمانــي مــن 
أجــل الخــروج باســتراتيجيات مقترحــة لتفعيــل دور المؤسســات 
التعليميــة فــي الحــد منــه. حيــث لوحــظ تزايــد حــاالت االبتــزاز 
المعلومــات  تقنيــة  هيئــة  إحصائيــات  وتشــير  االلكترونــي، 
)ســابقا( إلــى تســجيل )161( حالــة ابتــزاز فــي 2016 م مقارنــة بحالــة 
واحــدة فــي عــام 2011م، وأوضحــت الدراســة ان أغلــب حــاالت االبتــزاز 
ــت بغــرض الحصــول علــى المــال، أو الحصــول علــى منافــع  كان
أخــرى مــن الضحيــة، ووفقــا لإلحصائيــات الســابقة فــإن نســبة %90 
مــن كل جرائــم االبتــزاز اإللكترونــي تــم اإلبــالغ عنهــا مــن الذكــور، 
بينمــا يتــرددن الضحايــا مــن اإلنــاث فــي اإلبــالغ عــن هــذه الحــاالت 

بســبب الخــوف مــن وصمــة العــار التــي تلتصــق بالضحيــة. 

منهج وعينة الدراسة
وعــن آليــة تنفيــذ الدراســة البحثيــة قالــت الدكتــورة حفيظــة 
أجريــت  حيــث  النوعــي  النهــج  الدراســة  تبنــت  البراشــدية: 
المقابــالت الفرديــة المفتوحــة، تلتهــا جلســات نقــاش مركــزة، 
أجابــت  الدراســة  عينــة  وعــن  مقننــة.  جماعيــة  مقابــالت  ثــم 
ــت عينــة الدراســة مــن عــدد 36 شــخصا منهــم  الدكتــورة: تكون
النتائــج األوليــة أن  اإلنــاث. وبينــت  )17( مــن الذكــور و)19( مــن 
طلبــة الجامعــات والكليــات هــم األكثــر عرضــة لالبتــزاز، فــي 
حيــن أن ابتــزاز الذكــور لإلنــاث هــو الشــكل األكثــر شــيوعا، كمــا 
يعــد إرســال طلــب صداقــة للضحايــا مــن خــالل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي أحــد األســاليب األكثــر اســتخداما مــن قبــل المبتزيــن، 
وتمــر عمليــة االبتــزاز االلكترونــي عبــر المراحــل اآلتيــة: الطلــب 
ويعتقــد  والتكــرار،  والطاعــة  والتهديــد  والضغــط  والمقاومــة 
)60%( مــن المســتجيبين أن وعــي الشــباب بكيفيــة التعامــل مــع 
ــد )%80(  ــن يعتق ــي حي ــر كاف، ف ــزال غي ــا ي ــي م ــزاز االلكترون االبت
مــن المســتجيبين أن الجهــود المبذولــة لزيــادة الوعــي باالبتــزاز 
االلكترونــي متفرقــة وغيــر منظمــة، ممــا يقلــل مــن  فعاليتهــا 

ــل.  ــة األج ــب طويل ــد العواق ويزي

التوصيات 

وحــول التوصيــات قــال األســتاذ الدكتــور ســعيد الظفــري: خرجــت 
هــذه الدراســة بعــدة توصيــات منهــا:

تكثيــف حمــالت التوعيــة للشــباب فــي المؤسســات التربويــة . 1
حــول االبتــزاز االلكترونــي وكيفيــة التصــرف عنــد الوقــوع فيــه.

يــوزع . 2 االلكترونــي  االبتــزاز  لمكافحــة  إرشــادي  دليــل  إعــداد 
الدليــل  ويتضمــن  التربويــة:  المؤسســات  فــي  للشــباب 
مجموعــة مــن البنــود منهــا: إرشــادات التعامــل اآلمــن مــع 
االنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي، التعريــف باالبتــزاز 
وكيفيــة  ومراحلــه،  االبتــزاز،  ودوافــع  وأشــكاله،  وطرقــه 
التصــرف فــي حالــة    التعــرض  لالبتــزاز، وعــرض قصــص 

لالبتــزاز.  واقعيــة 

علــى . 3 والنفســيين  االجتماعييــن  االختصاصييــن  تدريــب 
وقائيــة  ببرامــج  وتزويدهــم  االبتــزاز،  ضحايــا  مــع  التعامــل 
لمشــكالتهم  نظــرا  لالبتــزاز  عرضــة     األكثــر  للطلبــة 

. كية لســلو ا

توعيــة المعلميــن حــول كيفيــة اكتشــاف ضحايــا االبتــزاز مــن . 4
خــالل تغيــر ســلوكياتهم. 

توعيــة أوليــاء األمــور حــول أخطــار االبتــزاز وكيفيــة الوقايــة . 5
منــه، وتعريفهــم ببرامــج الحمايــة الوالديــة التــي تضبــط 

االلكترونيــة.  لألجهــزة  األبنــاء  اســتخدام 

عــن . 6 الكافيــة  للمعلومــات  الدراســية  المناهــج  تضميــن 
ــا  ــزاز والجهــات التــي يمكــن اللجــوء إليهــا طلب خطــورة االبت

للمســاعدة.

ومنصــات  اإلنترنــت  اســتخدام  فــي  التزايــد  هــذا  ومــع 
التواصــل االجتماعــي تظهــر زيــادة فــي أعــداد الواقعيــن 
فــي االبتــزاز االلكترونــي فــي الســلطنة، حيــث عــّرف القانــون 
تهديــد  شــخص  أو  بأنــه:  اإللكترونــي  االبتــزاز  الُعمانــي 
ابتــزازه لحملــه علــى القيــام بفعــل أو امتنــاع ولــو كان هــذا 
 الفعــل أو االمتنــاع عنــه مشــروعًا، ويحــدد قانــون مكافحــة 
جرائــم تقنيــة المعلومــات فــي مادتــه الثامنــة عشــرة كل 
مــن قــام باإلبتــزاز اإللكترونــي بالســجن مــدة ال تقــل عــن 
شــهر  وال تزيــد علــى ثــالث  ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف 
ريال عماني وال تزيـــد علـــى  ثالثـــة آالف ريـــال عماني أو  بإحدى 

هاتيــن العقوبتيــن.

ســعى البحــث فــي موضــوع االبتــزاز االلكترونــي فــي 
المجتمــع العمانــي إلــى الخــروج باســتراتيجيات مقترحــة 
ــه،  ــد من ــي الح ــة ف ــات التعليمي ــل دور المؤسس لتفعي
وفــي هذا الســياق مــّول البرنامــج البحثي االســتراتيجي 
ــث  ــي والبح ــم العال ــوزارة التعلي ــي ب ــد االجتماع للمرص
مشــتركة  علميــة  بحثيــة  دراســة  واالبتــكار  العلمــي 
مــن  البراشــدية  ســليمان  بنــت  حفيظــة  للدكتــورة 
الدكتــور  واألســتاذ  ســابقا  العلمــي  البحــث  مجلــس 
ســعيد بــن ســليمان الظفــري مــن جامعــة الســلطان 
الدراســة  توصيــات  أهــم  علــى  وللتعــرف  قابــوس. 
ومخرجاتهــا البحثيــة المختلفــة، أجرينــا هــذا الحــوار مــع 

الباحثيــن.
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خبرات علمية وعملية متنوعة في طب األسرة
د. صالح الهنائي أحد المتخصصين النشطين 
في االستشارات الصحية عبر قنوات التواصل 

االجتماعي 

فــي ســيرة باحــث هــذا العــدد مــن مجلــة »إضــاءات علميــة« نســتضيف 
أحــد الشــخصيات االجتماعيــة الســابرة  لعالــم التواصــل االجتماعــي 
ولتقديــم  والمعرفــة،  العلــم  نشــر  إلــى  الســاعية  فيــه،  والبــارزة 
المعلومــة العلميــة الرصينــة المليئــة بالفوائــد والموشــحة  بالفرائــد، 
والموســومة  بالحقائــق والموثقــة باألدلــة، شــخصية آمنــت بمــا يســمى 
)زكاة العلــم( وعملــت بــه، وغــردت باالستشــارات الطبيــة وتفاعلــت مــع 
ســؤال الحيــارى، وربتــت علــى كتــف المتوجســين، ووقفــت مــع صــوت 
ــاة  ــي الحي ــالتها ف ــا رس ــخصية له ــم، ش ــن  آالمه ــت م ــى وخفف المرض
تســعى لتعزيــز صحــة اإلنســان أينمــا كان فلســفته أن كل طبيــب 
شــارك النــاس معلوماتــه عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي وغــرد 
عــن تخصصــه حســب اســتطاعته وأجــاب علــى تســاؤالت متابعيــه 
حســب مقدرتــه لتحســنت حالــة النــاس الصحيــة ولقــل ترددهــم علــى 
المؤسســات الصحيــة، فكثيــر مــن النــاس ال يرغبــون إال فــي كلمــة 

تطمئنهــم أو توجههــم.
ال نطيــل الحديــث علــى القــارئ الكريــم فشــخصية هــذا العــدد هــو الطبيــب 
الدكتــور صالــح بــن ســيف الهنائــي، طبيــب استشــاري أول طــب األســرة 

ــقط.  ــة مس ــي بمحافظ ــح الصح ــز الموال بمرك

إعداد /محمد الرزيقي 

سيرة باحث9

النشأة والتعليم:
ولــد الدكتــور صالــح بــن ســيف الهنائــي فــي )١٠ نوفمبــر ١97٢م بقريــة ضــم بواليــة عبــري، تلقــى تعليمــه االبتدائــي فــي مدرســة أبــو 
المؤثــر بــوادي قريــات بواليــة ُبهــال وتعليمــه اإلعــدادي بمدرســة جيفــر بــن الجلنــدى، أمــا التعليــم الثانــوي فــكان فــي مدرســة بلعــرب 
بــن ســلطان بواليــة بهــال، وفــي ســنة ١99١م، التحــق بكليــة الطــب بجامعــة الســلطان قابــوس حتــى ١998م، ليواصــل بعدهــا مرحلــة 

التعليــم مــا بعــد الجامعــي بتخصــص طــب األســرة بالمجلــس العمانــي لالختصاصــات الطبيــة مــن عــام ٢٠٠٠م حتــى ٢٠٠4م.

المؤهالت و الخبرات العملية:

بكالوريوس 
في الطب، ١998، من 
كلية الطب والعلوم 

الصحية بجامعة
 السلطان قابوس.

تأليف فصل لكتاب عن 
المشاكل النفسية لدى الطالب، 

وكان عنوان الفصل )تفشي 
وانتشار الخوف المرضي االجتماعي 
في مجتمعات الكليات في عمان( 
نشر في كتاب )في طالب الكلية: 

الصحة النفسية واستراتيجيات 
التأقلم( عام ٢٠٠٦م

المشاركة في بحث نشر 
في مجلة علم أوبئة البصريات، 

بعنوان »تقدم عمان المحرز نحو 
بلوغ أهداف التدخل في نهاية 

المطاف لعملية جراحية لمكون »اس« 
لالستراتيجية سيف للقضاء على 
التراخوما المسببة للعمى« عام 

2008م.

شارك في دراسة بحثية بعنوان 
معدل انتشار اإلحباط بعد الوالدة 
في محافظة الداخلية، نشرت في 

مجلة عمان الطبية عام 2014م.
 

شارك في دراسة بحثية بعنوان 
معدل وروابط االكتئاب بين 

المسنين الذين يحضرون إلى مراكز 
الرعاية الصحية األولية في محافظة 

الداخلية
 عام 2014م.

تأليف كتاب بعنوان »عظمة اهلل في 
خلق اإلنسان« نشر عام 2019م.

شارك في دراسة بحثية حول 
السياحة الطبية الخارجية، تحدي 
للنظام الصحي في عمان، تجربة 

محافظة الداخلية، نشرت في مجلة 
جامعة السلطان قابوس الطبية 

عام 2011م.

دبلوم 
عالج السكري 

في الرعاية الصحية 
األولية، سنة ٢٠٠٣م، من 
معهد تدريب الرعاية 
الصحية األولية، لندن، 

المملكة المتحدة.

عضوية 
الكلية الملكية ألطباء 

العموم سنة ٢٠٠4م 
بالمملكة المتحدة.

عضوية   المجلس 
العربي لالختصاصات 

الطبية لطب األسرة، ٢٠٠5، 
دمشق، سوريا.

طبيب مسؤول بمركز الحمراء الصحي )٢٠٠4م - ٢٠٠6م(.
طبيب استشاري أول طب األسرة بعدة مراكز صحية بمحافظة الداخلية، )٢٠١٢م - ٢٠١6م(.

مدير الشؤون الصحية، بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة الداخلية، نزوى )٢٠٠6م - ٢٠٠9م(.
مدير عام للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية، )٢٠٠9م - ٢٠١6م(.

مدير دائرة التعليم والمناهج واالعتراف بالمجلس العماني لالختصاصات الطبية، )٢٠١8م - ٢٠١9م(.
طبيب استشاري أول طب األسرة بمركز الموالح الصحي بمحافظة مسقط، من ٢٠١6م حتى اآلن.

نشاطه التوعوي:
يهتــم الدكتــور صالــح الهنائــي بالتوعيــة الصحيــة عبــر عــدة قنــوات ومواقــع للتواصــل االجتماعــي كمــا يعمــل حاليــا علــى إنشــاء 

منصــة رقميــة صحيــة تفاعليــة  شــخصية، مــن أجــل نشــر المعلومــة والمعرفــة الصحيــة بيــن أوســاط المجتمــع. 

الجهود 
البحثية
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العلوم للعموم!!..
نشر المعرفة وتبسيط البحوث للمجتمع

إعداد / عادل الفزاري 

ــم اليــوم طوفــان كبيــر مــن قنــوات التواصــل االجتماعــي المختلفة،والتــي أصبــح لســكان المعمــورة وجــود  يغمــر العال
كثيــف فيهــا ألســباب مختلفــة، ولتوضيــح مــدى انتشــار هــذه الوســائل لــدى شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع أظهــرت نتائــج 
اســتطالع نشــرها المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات )٢٠١9( أن )94%( مــن العمانييــن يمتلكــون أو يســتخدمون 
احــدى وســائل التواصــل االجتماعــي، وأكثرهــا انتشــارا الواتســاب )9٣%( ويوتيــوب )7١%( واالنســتجرام )5٠%( وأن المتوســط 
ــاة ناشــيونال  ــغ ســت )6( ســاعات، ويمتلــك حســاب قن اليومــي الســتخدام الُعمانييــن لوســائل التواصــل االجتماعــي بل
جرافيــك الشــهيرة علــى تويتــر عــدد ٢6مليــون متابــع، و6٢ألــف تغريــدة، ويتابــع القنــاة فــي اليوتيــوب ١8مليــون مشــترك، 

وتحتــوي علــى عشــرة آالف فيديــو.

ويطــرح ملــف العــدد فــي هــذا اإلصــدار موضــوع اســتفادة البحــث العلمــي واالبتــكار مــن قنــوات التواصــل االجتماعــي وذلك 
عبــر اســتعراض أدوار التأثيــر المتبادلــة بيــن البحــث العلمــي والتواصــل االجتماعــي وأنــواع االســتفادة بينهمــا، واتجاهــات 
ــة قنــوات التواصــل االجتماعــي فــي  البحــث العلمــي فــي الوجــود اإلعالمــي علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، وأهمي
عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والتأثيــر علــى ذلــك، عبــر لقــاءات مــع عــدد مــن المســؤولين واألكاديمييــن والمعنييــن 

للحديــث بشــكل أوســع ومعمــق عنــه.

الباحث المؤثر رقميا
يحدثنــا الدكتــور رجــب بــن علــي العويســي، الكاتــب والباحــث فــي 
التواصــل  عــن  والتعليــم  االجتماعــي  واألمــن  والمواطنــة  التنميــة 
المتبادلــة  التأثيــر  وأدوار  واألكاديمــي  العلمــي  والباحــث  االجتماعــي 
بالقــول: تمثــل المنصــات الرقميــة اليــوم أحــدى أهــم وســائط انتــاج 
المعرفــة، مضيفــا أن الباحــث يقــوم بــدور الملهــم الــذي يضمــن إدمــاج 
هــذه المنصــات االجتماعيــة فــي تفاصيــل البحــث العلمــي وأولوياتــه، 
فــي ظــل مــا يقدمــه مــن فكــرة أصيلــة، وممارســة منهجيــة، ومنتــوج 
علمــي مــّر بالمزيــد مــن التمحيــص والتقنيــن واالختصــار والدقــة حتــى 
أصبحــت المعلومــة التــي يقدمهــا تســهم فــي إزالــة هاجــس التباعــد 
بيــن مــا تتصــف بــه هــذه المنصــات مــن ســرعة التجديــد فــي المعرفــة 
ــه البحــوث العلميــة مــن  والشــيوع واالتســاع واالنتشــار، ومــا تتســم ب
التأطيــر والمنهجيــة والوقــت الــذي يســتهلك جهــد الباحــث، األمــر 
الــذي  يقــف  فــي مواكبــة مــا تدعــو إليــه هــذه المنصــات مــن فــرص 

التغييــر المســتمر.

وعــن عوائــد الوجــود البحثــي فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، يشــير 
الدكتــور رجــب إلــى  أن دور الباحــث العلمــي واألكاديمــي اليــوم فــي 
تأثيــر  ثــورة  إحــداث  فــي  ينعكــس  المنصــات  هــذه  ظــل معطيــات 
معرفــي فعندمــا يشــعر المجتمــع بــأن  المنتــوج الفكــري والعلمــي 
واألكاديمــي  العلمــي  الباحــث  يقدمهــا  التــي  والدراســات  والبحــوث 
قــادرة علــى ســبر الواقــع، والدخــول فــي أعماقه، وقــراءة التحــوالت التي  
يعيشــها عندهــا يمكــن أن  يتحــول دور الباحــث العلمــي فــي  هــذه 
المنصــات إلــى دور المؤثــر الفاعــل فــي الســلوك االجتماعــي، فعلــى 
الباحــث العلمــي واألكاديمــي اليــوم مســؤولية كبيــرة فــي إتقــان لغــة 
التعامــل مــع هــذه المنصــات، وتعزيــز حجــم االســتفادة منهــا، وحســن 

توظيفهــا.

تسهيل التواصل ومعرفة التطورات البحثية
الدكتــور ماجــد بــن ســالم الرقيشــي، الباحــث واألكاديمــي 
الســلطان  العلــوم بجامعــة  الفيزيــاء فــي كليــة  بقســم 
تويتــر،  منصــة  فــي  متخصــص  حســاب  لديــه  قابــوس 
ســألناه عــن مــدى اســتفادة الباحــث مــن قنــوات التواصــل 
االجتماعــي و العكــس، فقــال: يســتطيع الباحــث مــن خــالل 
الهيئــات  مــع  يتواصــل  أن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
والمؤسســات العلميــة العالميــة، وإلــى جانــب ذلــك، يمكــن 
المختلفــة  واالهتمامــات  المتغيــرات  معرفــة  لألكاديمــي 
للحقــل التعليمــي واألكاديمــي، وكذلــك تطــورات البيئــة 
البحثيــة فــي الســلطنة، وممــا ينبغــي اإلشــارة إليــه هــو 
اســتخدام هــذه المواقــع والقنــوات كمصــادر إلكترونيــة 
مســاحات  أو  مقــاالت  أو  كتبــا  توفــر  الحســابات  فبعــض 
صوتيــة وهــي مــواد معلوماتيــة معرفيــة، ويســهل الرجــوع 

إليهــا فــي أي وقــت.

العلمــي  الباحــث  بيــن  المتبادلــة  التأثيــر  أدوار  وعــن 
والتواصــل االجتماعــي وأنــواع االســتفادة بينهمــا، يوضــح 
الدكتــور ماجــد الرقيشــي: تســهل وســائل التواصــل أدوار 
الباحــث العلمــي عبــر نشــر الوعــي العلمــي والــذي يكــون 
عبــر عــدة قنــوات مثــل شــرح أهميــة المجــال أو التخصــص 
أهميــة  تبييــن  عبــر  وكذلــك  الباحــث،  بــه  يهتــم  الــذي 
توضيــح  وكذلــك  المجــاالت،  كل  فــي  العلميــة  المناهــج 
أهميــة مســاهمة المجــال الــذي يدرســه اإلنســان فــي تقــدم 
المجتمــع، ويضيــف: تســاعد وســائل التواصــل االجتماعــي 
علــى عمليــة التحفيــز للطالــب والمجتمــع نحــو المزيــد مــن 
االهتمــام بالرصانــة العلميــة واالبتــكار البحثــي بالمفهــوم 

الشــامل.

على الباحث العلمي 
واألكاديمي اليوم مسؤولية 

كبيرة في إتقان لغة 
التعامل مع هذه المنصات 

تساعد وسائل التواصل 
االجتماعي على عملية 

التحفيز للطالب 
والمجتمع نحو المزيد 
من االهتمام بالرصانة 

العلمية واالبتكار البحثي 
بالمفهوم الشامل

د. رجب بن علي العويسي

د. ماجد بن سالم الرقيشي
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تجارب رائدة

كذلــك توجــد تجــارب فرديــة وأهليــة قادمــة مــن المجتمــع ســاهمت فــي تلويــن الفضــاء االلكتروني 
بالصبغــة العلميــة، وأّصلــت أهميــة الوجــود العلمــي فــي وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر تبيــان 
فوائــده المختلفــة، حيــث يقــول ســالم بــن عامــر الفارســي، رئيــس تحريــر موقــع الصحــوة اإلخباريــة: 
إن الصحــوة هــي صحيفــة إلكترونيــة عمانيــة شــاملة، تســعى لتقديــم الخبــر الصحيــح والصــورة 
المشــرقة عبــر نقــل مــا يــدور علــى أرض الســلطنة، وأضــاف: إن الصحيفــة تهتــم بالمواضيــع 
ــب، وهــي علــى تعــاون  ــي لهــا األهميــة، وتقــوم بنشــر كل مــا يتعلــق بهــذا الجان العلميــة وتول
العلميــة  الرســائل  لبــث  والشــخصيات  والمؤسســات  الجهــات  مختلــف  مــع  ومســتمر  دائــم 
للمجتمــع بأســلوب واضــح وبقالــب إعالمــي مبســط لجميــع الفئــات، وهنــاك جمهــور كبيــر مــن 
المهتميــن والمتابعيــن لموضوعــات الدراســات والبحــوث العلميــة، وتعــد قنــاة تويتــر هــي النافذة 
األنشــط بالنســبة لنــا، فهــي تتيــح للجمهــور التفاعــل مــع المواضيــع المنشــورة بالــرد والتعليــق 
ــى أن االهتمــام موجــود باالطــالع ومتابعــة موضوعــات الدراســات العلميــة،  والمشــاركة، وأشــار إل

حتــى وإن كان مــن فئــة قليلــة مــن أفــراد المجتمــع، إال أن هــذه الفئــة لهــا حضورهــا وتأثيرهــا.

ظهرت وسائل 
التواصل االجتماعي عبر 

جيلين من التقنيات هما: 
ويب 1.0 ثم ويب 2.0

موقع 
 Classmates
)١995(، هو أول 

شبكة تواصل افتراضية
ثم موقع

 Six Degrees.com 
في عام ١997 

ظهرت شبكات 
التواصل األكثر شعبية 
في العالم اليوم في 
الفترة من ٢٠٠٢-٢٠٠5

ظهر موقع 
Facebook عام ٢٠٠4 

ثم يوتيوب عام ٢٠٠5، ثم 
تويتر عام ٢٠٠6.

على المستوى العالمي

إحصاءات وأرقام 

على المستوى الوطني

.)Hootsuite. We are social(  وسائل التواصل االجتماعي األكثر انتشارا واستخداما في السلطنة حسب موقع

%77

1.800.000
مستخدم

 1.200.000
مستخدم

 882.000
مستخدم

مستخدمي اإلنترنت
 في السلطنة

عام 
٢٠١١، بدأ 

استخدام وانتشار 
وسائل التواصل 

االجتماعي األكثر شعبية 
اليوم مثل واتس أب 

وفيس بوك وتويتر في 
السلطنة.

وصلت أعداد 
مستخدمي اإلنترنت 

في السلطنة إلى نهاية 
يناير ٢٠١9م قرابة 78٠.٠٠٠.٣ 

أي ما يمثل 77% من إجمالي 
عدد السكان البالغ عددهم 

4.9٢٠.٠٠٠ نسمة.

االستخدام 
الجماهيري لهذه 

الشبكات بدأ في عام 
١999م على شكل منتديات 

إلكترونية مفتوحة 
ومدونات شخصية 

لألفراد.

سالم بن عامر الفارسي 
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جهود مؤسسية

ــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار، إنشــاء دائــرة بمســمى دائــرة النشــر العلمــي والتوعيــة  تضمــن الهيــكل اإلداري ل
فــي المديريــة العامــة للبحــث العلمــي بقطــاع البحــث العلمــي واالبتــكار، والتــي تتضمــن ثالثــة أقســام، وهــي: قســم النشــر العلمــي 

والتقاريــر الدوريــة، وقســم التوعيــة البحثيــة، وقســم اإلنتــاج العلمــي والتســويق، وتبــرز أهــم اختصاصــات الدائــرة فــي :
العمل على ترسيخ وتعزيز ثقافة البحث العلمي االبتكار على المستوى الوطني . ١

العمل على الترويج للبحث العلمي واالبتكار ودوره في تنمية االقتصاد المبني على المعرفة. ٢
العمل على إصدار نشرات دورية عن البحث العلمي واالبتكار. ٣

وتملــك الدائــرة حســابات متنوعــة فــي مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي ســعيا منهــا إليصال الرســالة الــى كافة الشــرائح المختلفة 
فــي المجتمــع علــى تنوعهــا وتباينهــا، وذلــك في تويتر والفيســبوك واليوتيويب واالنســتجرام والواتســاب. 

الخاتمة
ــن  ــر م ــاب أكث ــع الكت ــم بي ــن، ت ــر الزم ــخ مختص ــاب تاري ــج كت ــتيف هاوكين ــي س ــي البريطان ــم الفيزيائ ــر العال ــا نش عندم
10 ماييــن نســخة مــن الكتــاب وترجــم ألكثــر مــن 35 لغــة وظــل فــي قائمــة الكتــب األكثــر مبيًعــا ألربــع ســنوات متتاليــة، 
وهــذا دليــل واضــح علــى أن مــا اســتعرضناه مــن آراء وحقائــق مختلفــة تؤكــد أهميــة نشــر الثقافــة العلميــة بشــكل أوســع 
ــي  ــث العلم ــتجدة، فالباح ــة المس ــات الحياتي ــاه الموضوع ــة تج ــة الصحيح ــى المعلوم ــراد إل ــأ االف ــع، إلرواء ظم ــي المجتم ف
عبــر النشــر والتوعيــة يقــدم حقائــق مجــردة ورصينــة تشــبع نهــم المجتمــع نحوهــا، ومــن هــذا المقــام ندعــو العلمــاء 
والباحثيــن واألكاديمييــن والمبتكريــن إلــى إنشــاء حســابات علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي والقيــام بدورهــم المعرفــي 
ــى  ــول ال ــا للوص ــع تحقيق ــب والواس ــع الرح ــاء المجتم ــى فض ــات إل ــرات والقاع ــن المختب ــة م ــل المعرف ــر نق ــود عب المنش

االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة.
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لشرائح االتصال

 والذاكرة اإلضافية

منفذ

مواصفات متقدمة

يحتضــن مركــز ُصنــاع ُعمــان بمجمــع االبتــكار مســقط، شــركة مرســال التــي تقــوم بتجميــع  أول هاتــف ذكــي عمانــي تــم 
علــى يــد كــوادر شــبابية ُعمانيــة، ومصّنــع عبــر منتجــات مبتكــرة تلبــي االحتياجــات المحليــة فــي مجــال التكنولوجيــا 

المرتبطــة باالبتــكار والمعرفــة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة 
ــابع  ــل الس ــى الجي ــل عل ــال أن العم ــذي لمرس ــس التنفي ــري الرئي ــد النص ــدس راش ــال المهن ــاز ق ــل الجه ــول تفاصي وح
ــاث  ــات واألبح ــار المكون ــم واختي ــي التصمي ــل ف ــل المتواص ــن العم ــن م ــارب عامي ــا يق ــتغرق م ــال( اس ــاز )مرس ــن جه م

ــج. ــاق المنت ــويق وإط ــرق التس ــب وط ــة بالتركي ــط الخاص ــن الخط ــًلا ع ــارات فض واالختب

معايير عالمية:
أول هاتف ذكي يتم تجميعه عبر شركة مرسال بكفاءات عمانية شابة وبمواصفات دولية وبكفاءة عالية١٠٠%.. ١

يعمــل بنظــام تشــغيل الهواتــف الشــهير )األندرويــد( وتــم تطويــره ليعمــل عبــر شــبكات الجيــل الرابــع مــن االتصــاالت المتنقلة، . ٢
ــات  ــف ليتناســب مــع شــبكات الجيــل الخامــس للتعامــل بســرعة وكفــاءة مــع البيان ــر الهات ــا العمــل علــى تطوي ويجــرى حالي

المتنقلــة.

خطط التطوير والتسويق:
تعمــل حاليــا شــركة مرســال علــى إجــراء عــدة خيــارات تتعلــق باأللــوان والملحقــات قبــل تدشــينه رســميا بمــا يتناســب مــع . ١

المســتهلكين. وأذواق  متطلبــات 
أجــرت شــركة مرســال االختبــارات علــى نوعيــن مــن األجهــزة )مرســال 6 ومرســال 7( والنتائــج طيبــة ومبشــرة، واألجهــزة تعمــل . ٢

وفــق أحــدث التصاميــم والمكونــات.
من المتوقع أن يتم طرح الجهاز في األسواق للبيع التجاري مع نهاية هذا العام.. ٣

إطاللة على االبتكار16

هاتف مرسال من عمان .. يطرق أبواب العالمية

م. راشد النصري

معدات بحثية17

 
/مطيــاف  المرتبــط  الغــازي  توجرافــي  الكرمــا  الفصــل  جهــاز 

)GC-MS( الكتلــة 

المرتبــط  الغــازي  توجرافــي  الكرمــا  الفصــل  جهــاز  يتكــون   
الكرمــا  جهــاز  مــن   )ultra  2010  QP )موديــل  الكتلــة  بمطيــاف 
توجرافــي الغــازي الــذي  يســتخدم لفصــل المركبــات العضويــة 
الغازيــة عــن بعضهــا ويرتبــط هــذا الجهــاز بمطيــاف الكتلــة 
لمعرفــة اســم المركــب مــن خــالل وجــود قواعــد بيانــات تحمــل 
البصمــة الكيميائيــة لــكل مركــب، كمــا يســتخدم جهــاز الفصــل 
الغــازي - مطيــاف الكتلــة فــي عــدة تطبيقــات تحليليــة منهــا 
ــات وفحــص  ــة لبعــض النبات ــوت العطري المراقبــة البيئيــة والزي
بقايــا  وتحليــل  بهــا  المتعلقــة  والســموم  األغذيــة  مكونــات 
المبيــدات باإلضافــة إلــى تحليــل الكبريــت العضــوي والنفــط 
لــكل منهــا  الكيميائيــة  الخارطــة  ورســم  الخــام ومشــتقاته 
علــى اختــالف أماكنهــا وعمرهــا. كذلــك يســتخدم هــذا الجهــاز 
التحليلــي فــي التحقــق مــن المركبــات العضويــة المتطايــرة 
فــي ميــاه الشــرب وعينــات العســل والزيــوت وحلويــات األطفــال 
فــي  الدهنيــة  األحمــاض  دراســة  وكذلــك  والحليــب  واألجبــان 

الزيــوت وأنــواع اللحــوم.

 
الكتلــة  الســائل/مطياف  توجرافيــا  الكرومــا  مطيــاف  جهــاز 

)LC-MS / MS( الثالثــي 

 يعتبــر جهــاز الكرومــا توجرافيــا الســائل المرتبــط بمطيــاف 
الكتلــة )موديــل QTRAP 4500( كتقنيــة تحليليــة متميــزة 
ــة الســائلة مــع  تجمــع بيــن قــوة الفصــل للمركبــات فــي الحال
قــدرة التحليــل الكتلــي االنتقائيــة ودرجــة الحساســية الفائقــة 
علــى  تحتــوي  التــي  العينــة  تمريــر  يتــم  الكتلــة.  لمطيــاف 
المركبــات العضويــة عبــر عمــود الفصــل ونقــل المــواد المــراد 
تحليلهــا بواســطة الوســط الناقــل مــن خــالل ضخــه بواســطة 
بيــن  الكيميائــي  التفاعــل  يؤثــر  فائــق.  مضخــة ذات ضغــط 
علــى  الناقــل  والوســط  الفصــل  وعمــود  العينــة  مكونــات 
ــات  ــى أوق ــا ال ــالل ترجمته ــن خ ــة )م ــال المختلف ــدالت االنتق مع
مرحليــة(. ومــن خــالل هــذا التفاعــل النشــط لفصــل المحاليــل 
هــذا  اســتخدام  باإلمــكان  أصبــح  المتعــددة  المركبــات  ذات 

الجهــاز فــي الكثيــر مــن التطبيقــات التحليليــة المعقــدة.
الفصــل  بجهــاز  المتعلقــة  التطبيقــات  علــى  أمثلــة  يوجــد 
دراســة  فــي  اســتخدامها  خــالل  مــن  ذلــك  يتمثــل  الســائل 
األدويــة  وصناعــة  البيئيــة  والعينــات  البيولوجيــة  الســوائل 
المحيطــة   البيئــة  فــي  المناســب  غيــر  وجودتهــا ووجودهــا 
ــز والســكريات فــي  ــا المبيــدات متناهيــة التراكي وتحليــل بقاي
الغــذاء والمســتحضرات الصيدالنيــة ، والهرمونــات  والمضــادات 

الحيويــة  والفينــوالت النباتيــة وغيرهــا.

نســتعرض فــي هــذا البــاب مــن مجلــة إضــاءات علميــة بعــض المعــدات البحثيــة فــي الســلطنة ونبيــن أهميتهــا 
وأماكــن توفرهــا حتــى يســهل للباحثيــن االســتفادة منهــا والتواصــل مــع المؤسســة التــي تتوفــر بهــا المعــدة.

 مكان  وجوده  
جامعة السلطان قابوس

كلية العلوم الزراعية والبحرية
 التكلفة 

 مكان وجوده 33,742  الف ريال عماني
جامعة السلطان قابوس

كلية العلوم الزراعية والبحرية
التكلفة

145,310 الف ريال ُعماني
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باحثون عمانيون يكتشفون نوعا جديدا من الفطريات 

ــات مــن  ــة بعــد دراســة مســتفيضة لعين ــة لألدوي ــرة والمقاوم ــات الخطي ــواع الفطري ــدا مــن أن ــا جدي ــون نوع ــون عماني ــف باحث اكتش
مريــض مصــاب بعــدوى فطريــة حســبما تــم ذكــره فــي نتائــج البحــث المنشــور فــي المجلــة العلميــة المحكمــة )فنجــاي( والمختصــة 

بعلــوم الفطريــات، وتــم إطــالق اســم »بازيدوبولــس عمــان إنســيز« علــى هــذه النوعيــة مــن الفطريــات الجديــدة.

وتنــاول البحــث الــذي شــارك فيــه باحثــون مــن جامعــة نــزوى ومستشــفى جامعــة الســلطان قابــوس بالتعــاون مــع جامعــة رادبــود 
نايميخــن مــن مملكــة نيذرالنــد وصفــا دقيقــا للخصائــص المظهريــة والجزئيــة للفطــر الجديــد، كمــا أشــار البحــث إلــى أن هــذا الفطــر 
يســبب التهابــات فــي الجلــد واألمعــاء، ولكــن خطورتــه تكمــن فــي أنــه مقــاوم للمضــادات الحيويــة ويصيــب الكبــار والصغــار علــى حــد 
ســواء. وبحســب البحــث المنشــور فقــد تــم العثــور علــى جينــات مطابقــة ومرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا بالفطــر الجديــد ُرصــدت ســابًقا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــدة حــاالت مــن المرضــى بعــدة مستشــفيات لكنــه لــم يتــم التعــرف علــى الفطــر بشــكل دقيــق 

آنــذاك، ولربمــا يــدل هــذا علــى أن الفطــر الجديــد ينتشــر بشــكل أوســع فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. 

المصدر/ جريدة الوطن العمانية، العدد 13583

تقنية سعودية للكشف عن فيروس كورونا 
بدقة عالية وفي أقل من 15 دقيقة

ــا للكشــف عن البروتينــات الفيروســية وتحديد  طــور باحثــون مــن جامعــة الملــك عبــد اهلل للعلــوم والتقنيــة ُمستشــعًرا كهروكيميائّيً
كميتهــا، مــن خــالل الجمــع بيــن أحــدث األجهــزة اإللكترونيــة الحيويــة وهندســة علــوم المــواد وتصميــم البروتينــات التركيبيــة. يمكــن 
ــبب  ــذي يس ــا، وال ــة كورون ــراد عائل ــد أف ــوف -أح ــروس ميرس-ك ــتجد أو في ــا المس ــروس كورون ــود في ــن وج ــف ع ــعر الكش للُمستش
متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية- فــي غضــون 15 دقيقــة فقــط، وذلــك بعــد تزويــد الجهــاز بعينــات مــن دم أو لعــاب المرضــى أو 
مســحات أنفيــة بشــكل مباشــر دون الحاجــة إلــى معالجــة مســبقة، مثــل تلــك المطلوبــة فــي اختبــارات التشــخيص الجزيئــي، والتــي 

تحتــاج إلــى معامــل مجهــزة وتحضيــرات شــاقة وأشــخاص ذوي خبــرة.

ــى  ــا عل ــي أجروه ــة -الت ــارات األولي ــرت االختب ــج«، وأظه ــكال إنجنيرين ــر بيوميدي ــة »نيتش ــي دوري ــتهم ف ــج دراس ــون نتائ ــر الباحث نش
عينــات مــن 20 مريًضــا مصابيــن بكوفيــد-19 وآخريــن متطوعيــن أصحــاء- مــدى دقــة الُمستشــعر وحساســيته، والتــي تضاهــي دقــة 

نتائــج اختبــار بــي ســي آر ) RT-PCR( الــذي ُيســتخدم لتشــخيص المــرض بشــكل واســع.

المصدر 
النسخة العربية من مجلة 
 Scientific American

/https://www.scientificamerican.com/arabic

دراسة بحثية توصي بزيادة تمويل 
البحوث الطبية وتشجيع التعاون 

بين الباحثين ومراكز البحوث 
داخليا وخارجيا

كتب/ محمد الرزيقي

نّفــذ فريــق بحثــي دراســة بحثيــة بعنــوان أبحــاث مــرض القــدم الســكري فــي دول مجلــس 
صالــح  بــن  إبراهيــم  الباحــث  مــن  مكــون  ببليوغرافــي(  )تحليــل  الخليجــي  التعــاون 
البوســعيدي، والباحثــة ناديــة نــور عبــد الهــادي والباحــث كرســتن كوبيــل وذلــك فــي 
ديســمبر 2016م باســتخدام معاييــر بحثيــة موحــدة.  وقــد قــام الفريــق البحثــي بجمــع 
البيانــات مــن قاعــدة بيانــات ميــد اليــن )المكتبــة الوطنيــة للطــب، بيثيســدا مريالنــد 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة( لتحديــد جميــع المقــاالت المتعلقــة بمــرض ســكري القــدم التــي 
ــر 1990م وديســمبر 2015م،  نشــرها باحثــون مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بيــن يناي
حيــث تــم جمــع وتحليــل عــدد مــن البيانــات مــن ضمنهــا نــوع المنشــورات الطبيــة، وعامــل 

ــاس. ــدل االقتب ــة، ومع ــر المجل تأثي

هدفــت الدراســة إلــى تحليــل األبحــاث المنشــورة فــي مجــال مــرض ســكري القــدم فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. ويعتبــر معــدل انتشــار مــرض الســكري فــي دول مجلــس 
ــة  ــطة البحثي ــإن األنش ــك ف ــع ذل ــم وم ــة دول العال ــة ببقي ــا مقارن ــي عالي ــاون الخليج التع

ــدودة. ــة مح ــذه المنطق ــي ه ــكري ف ــة بالس المتعلق

نتائــج الدراســة: تــم تحديــد مــا مجموعــه )96( بحثــا منشــورا، حيــث تــم مالحظــة ازديــاد عــدد 
المنشــورات مــن ال شــْي فــي ســنة 1991م إلــى )15( بحثــا فــي عــام 2015م، شــكلت البحــوث 
المخبرية/الســريرية نســبة )96.9%( مــن إجمالــي المنشــورات فيمــا كانــت هنــاك ثــالث تجــارب 
عشــوائية محكمــة وعــدم وجــود أي مراجعــات منهجيــة/ تحاليــل. وأوضحــت الدراســة أن 
الكويــت كانــت أكثــر الــدول مــن حيــث عــدد المنشــورات الطبيــة عنــد مقارنتهــا مــع حجــم 
ــاد عــدد المؤلفيــن لــكل منشــور مــع  الســكان، تليهــا البحريــن وقطــر. كذلــك لوحــظ ازدي
الوقــت خــالل فتــرة الدراســة p(  0.02)= ومــع ذلــك كان )16( بحثــا منشــورا بنســبة )16.7%( بــدون 

اقتبــاس. وكان متوســط عامــل التأثيــر )1.19 +ـ 0.15( مجــال04 .0-6(.

الخالصــة: لقــد زادت عــدد المنشــورات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــدى 
ــن  ــة م ــالج والوقاي ــة بالع ــة المتعلق ــطة البحثي ــم األنش ــب دع ــة، ويتطل ــنوات الماضي الس
مــرض الســكري فــي دول المجلــس باالضافــة إلــى  زيــادة تمويــل البحــوث الطبيــة وتشــجيع 

ــا. ــا وخارجي التعــاون بيــن الباحثيــن ومراكــز البحــوث داخلي

المصدر: المجلة الطبية لجامعة السلطان قابوس، أغسطس 2018م، المجلد 18 العدد 3
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مقال20

األخيــرة بصــورة ملحوظــة معــدالت  اآلونــة  فــي  زادت 
التضليــل العلمــي فــي شــتى فروعــه وباألخــص فــي 
مجــال الصحــة، التــي ترتبــط مباشــرة بحيــاة البشــر 
مــن  فهنــاك  القادمــة،  لألجيــال  وتنتقــل  وتطورهــم 
والعقليــة  العصبيــة  األمــراض  أخطــر  عــاج  يّدعــي 
تنــاول  بكثــرة  الســكري  يعالــج  أو  اللســان  بتحريــك 
الســرطان  عــاج  يدعــي  مــن  بــل هنــاك  الســكريات، 
يأمــر  مــن  ظهــر  آخــرًا  وليــس  وأخيــرًا  بالخزعبــات 
ــذا  ــق، كل ه ــل عمي ــات بجه ــذ اللقاح ــن أخ ــف ع بالتوق
ينتشــر عبــر وســائل اإلعــام بــل ويتبنــون بعضهــا 
ــهد  ــة المش ــدر الجهل ــا ويتص ــتضيفون مروجيه ويس
ولــو رجعــوا إلــى أهــل االختصــاص لــكان خيــرا لهــم 
ولنــا وللبشــرية.، يقــول الحــق ســبحانه وتعالــى فــي 
قاعــدة قرآنيــة عظيمــة: »فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم 
ال تعلمــون«. وأهــل االختصــاص فــي هــذا المجــال هــم 
أهــل اإلعــام المتخصــص عامــة واإلعــام العلمــي خاصــة، 

فمــا هــو اإلعــام العلمــي وماهــي أبجدياتــه؟

اإلعام العلمي بين 
النظرية والتطبيق

مقال21

كيف يمكننا تقوية اإلعام العلمي العربي؟
إن المجتمــع االنســاني بــدون إعــالم علمــي ســيعاني كثيــرًا.. 
األخبــار  بيــن  إعــالم علمــي يفســر ويحلــل ويربــط  فالبــد مــن 
ــدم  ــص ويق ــع القص ــر ليوس ــأل ويستفس ــددة ويس واآلراء المتع
المعلومــة فــي طبــق مــن ذهــب. فاإلعــالم العلمــي فــي حاجــة ألن 
ــم يحللهــا وبعــد  يكــون ناقــد، وأن يفهــم العلــوم جيــدًا ومــن ث
ذلــك يكتــب عنهــا لتنشــر ويفهمهــا القــارئ العــادي، وفاقــد 
ــة  ــى دراي ــي عل ــالم العلم ــن اإلع ــم يك ــاذا ل ــه، ف ــيء ال يعطي الش

ــه.  ــتطيع أن يوصل ــن يس ــه، فل ــا يكتب بم

خاتمة
ــن  ــه: ))إن الذي ــم تنزيل ــي محك ــى ف ــبحانه وتعال ــق س ــول الح يق
يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات والهــدى مــن بعــد مــا بينــاه 
للنــاس فــي الكتــاب أولئــك يعلنهــم اهلل ويلعنهــم الالعنــون((، 
ســورة البقــرة، اآليــة 159. ويقــول المصطفــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم: أيمــا رجــٍل اتــاه اهلل تعالــى علمــً فكتمــه، ألجمــه اهلل يــوم 
القيامــة بلجــام مــن نــار. نقلــه الســيوطي فــي الجامــع الصغيــر. 
وقــال علــي كــرم اهلل وجهــه: مــا أخــذ اهلل علــى أهــل الجهــل 
ان يتعلمــوا حتــى أخــذ علــى أهــل العلــم أن يعلمــوا. ويقــول 
البريطانيــة  الحكومــة  فــي  العلمييــن  المستشــارين  كبيــر 
 Science is not finished until( فالبــرت  مــارك  الســابق 
حتــى  العلــم  يكتمــل  ال  وترجمتهــا:   ،)it’s communicated
علــى  آخــرًا  وليــس  وأخيــرًا  للجماهيــر.  ايصالــه  أو  نقلــه  يتــم 
االهتمــام  تعميــق  األهليــة  والمؤسســات  العربيــة  الحكومــات 
ــوم  ــيط العل ــر بتنش ــته ليثم ــر ممارس ــي وتطوي ــالم العلم باإلع

والتنميــة. النهضــة  والتكنولوجيــا فتتحقــق 

ما هو اإلعام العلمي؟
إن اإلعــالم العلمــي هــو عمليــة اجتماعيــة معقــدة، يصعــب 
ســم بالديناميكيــة، ولكنهــا  ــم بهــا إلــى حــدٍّ مــا، وتتَّ التحكُّ
ِدراســة  وهــو  العلميــة،  الحصائــل  فــي  تســاهم  عمليــة 
وُممارســة الَتواصــل واإلعــالم ِمــن أجــل الَترويــج للمعلومــاِت 
العلميــة، والهــدف ِمــن َنشــر الَمعلومــات العلميــة هــو؛ التأثيــر 
علــى الِخيــارات العلميــة الَشــخصية، وذلــك ِمــن ِخــالل َمحــو 
اأُلميــة العلميــة. وألن َتأثيــر الَتواصــل واإلعــالم العلمــي َيِجــب أَن 
َيتناســب َمــع الُمَتلقــي والموقــف؛ َيســعى الَباحثــون فــي هــذا 
الَمجــال إلــى َتحســين اســتراتيجيات الَتواصــل واإلعــالم، ِمــن 

أجــِل تعليــِم النــاِس ُطــرق َتحســين الثقافــة العلميــة.

التواصل العلمي واإلعام العلمي
العلمــي...  واإلعــالم  العلمــي  التواصــل  بيــن  نفــرق  أن  البــد 
التواصــل العلمــي هــو مظلــة كبيــرة تحتهــا أشــياء كثيــرة 
جــدًا لعــل مــن أبرزهــا هــو اإلعــالم العلمــي، وهــذا موجــود علــى 
اســتحياء فــي الــدول العربيــة، ولكــن األشــياء األخــرى التــي 
تأتــي تحــت مظلــة التواصــل العلمــي هــي المتاحــف العلميــة، 
مهرجــان  مثــل  العلميــة  واألســابيع  العلميــة  والمهرجانــات 
الخيــال العلمــي ألفــالم الخيــال العلمــي، والنــوادي العلميــة 
ــة  ــات العلمي ــة للمدون ــة باإلضاف ــة للعام ــرات العلمي والمحاض
العلميــة  واإلذاعــات  العلميــة  والقنــوات  العلميــة  والمواقــع 
ــة  ــز العلمي ــر المراك ــس آخ ــرًا ولي ــة وأخي ــات العلمي والفيديوه

المتخصصــة فــي شــتى ضــروب العلــم.

أنواع اإلعام العلمي 
العلمــي  اإلعــالم  وهــو  األول  النــوع  نوعــان،  العلمــي  اإلعــالم 
ــه،  ــي مادت ــتوى ف ــع المس ــص رفي ــالم متخص ــو إع ــاص، وه الخ
يتصــف  ومعالجتــه  وتحريــره  تناولــه  وأســاليب  وموضوعاتــه 
بالدقــة والتعقيــد، وهــو يتوجــه إلــى جمهــور معيــن. أمــا النــوع 
ــص  ــالم متخص ــو إع ــام، وه ــي الع ــالم العلم ــو اإلع ــي، فه الثان
ــه،  ــره ومعالجت ــه وتحري ــة تناول ــي طريق ــط ف ــه، مبس ــي مادت ف
ويتوجــه بمادتــه إلــى جمهــور عــام مختلــف الفئــات، متنــوع 

االهتمامــات، متبايــن فــي مســتوياته العلميــة.

أهمية اإلعام العلمي
إن اإلعــالم العلمــي يــؤدي إلــى التواصــل المســتمر بيــن الحركــة 
ــادة وعــي الجماهيــر  العلميــة والجمهــور غيــر المتخصــص، لزي
ولإلعــالم  الحياتيــة،  مفرداتهــم  مــن  جــزءا  العلــم  وجعــل 
العلميــة  الثقافــة  نشــر  فــي  ومتميــز  مهــم  دور  العلمــي 
تقدمهــا  المتقدمــة  الــدول  وقــد حققــت  العلــوم،  وتبســيط 
ــاق  ــى نط ــرها عل ــوم ونش ــا بالعل ــة اهتمامه ــا نتيج ونهضته
واســع، وإدخــال مفهــوم »العلــم كثقافــة«، مــن خــالل إعــالم 
علمــي متميــز يــؤدي للتواصــل المســتمر بيــن الحركــة العلمية 

بقلم الدكتور سيف الدين حسن العوضوالجمهــور غيــر المتخصــص.
 أستاذ اإلعالم المشارك بجامعة أم درمان 

اإلسالمية، السودان
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معلومة22

إعداد /محمد الرزيقي 

محتويات المشاركة:

1 ..)STUDY IN OMAN( موقع إلكتروني خاص بعنوان
فيلم ترويجي عن البيئات البحثية واإلمكانات االبتكارية في عمان.. 2
محاضرات علمية وبحثية.. 3
ــرض . 4 ــر ع ــي، عب ــاح الُعمان ــع للجن ــير taiseerplatform.com( التاب ــة تيس ــع )منص ــذ البي ــي منف ــوارد ف ــز م ــارك مرك يش

منتجــات بيئيــة مشــتقة مــن المــوارد الوراثيــة الُعمانيــة الطبيعيــة ابتكرتهــا مشــاريع مجتمعيــة بإشــراف مــن مــوارد، وهــي: 
منتــج نــوى، ومنتــج طحلــب مــن منافــع.

ركــن المعــرض، الــذي يســتقطب الــزوار للتعــرف علــى عمــان بشــكل أكبــر والســياحة التعليميــة فيهــا عبــر مــواد إعالميــة . 5
مرئيــة ومطبوعــة عبــر المنصــة التعليميــة.

ــم، خــالل . 6 ركــن المحاضــرات، والــذي يشــهد تقديــم محاضــرات علميــة حســب الجــدول للمعــرض، فــي أســبوع المعرفــة والتعلُّ
الفتــرة )12-18ديســمبر2021م(، عبــر ثالثــة متحدثيــن لعــرض مشــروعات البحــث العلمــي واالبتــكار.

بوابــة ُعمــان البحثيــة هــي إحــدى المبــادرات الوطنيــة التــي تهــدف إلــى تأســيس منظومــة 
متكاملــة لتكــون بمثابــة المحطــة الواحــدة للباحثيــن والبحــث العلمــي فــي الســلطنة، وتحتــوي 
البوابــة علــى العديــد مــن األنظمــة االلكترونيــة واألدوات المكملــة لتســهيل وإثــراء البيئــة 
البحثيــة فــي ســلطنة عمــان. وتعمــل البوابــة فــي المقــام األول علــى خدمــة الباحثيــن الراغبيــن 
ــر  ــج تقييــم المقتــرح المقــدم وتقاري فــي تقديــم مقترحاتهــم البحثيــة إلكترونيــا، ومتابعــة نتائ

ــا. ــم ونحوه التقيي

مزايا وتسهيات بوابة عمان البحثية:
سهولة الوصول إلى الموضوعات البحثية ومخرجات المشاريع.. 1

وجــود قواعــد بيانــات مختلفــة لألجهــزة والمعــدات والمنشــورات العلميــة والمراجــع البحثيــة . 2
والملكيــة الفكريــة والمحكميــن.

3 ..)Direct Access( وخدمة )PKI(و )Edu gain( ونظام )KID( تمتاز بنظام الهوية المعرفية
توفــر ميــزة التدقيــق اللغــوي واكتشــاف نســبة الســرقات األدبيــة فــي المقترحــات البحثيــة . 4

المقدمــة.
ــال . 5 ــي ح ــي ف ــب اآلل ــع المجي ــوري م ــدث الف ــق التح ــن طري ــة ع ــاعدة اآللي ــة المس ــود خدم وج

مواجهــة أي صعوبــات فــي اســتخدام النظــام.
سرعة الوصول إلى األنظمة البحثية الوطنية والعالمية.. 6
استعراض إحصائيات البحوث والتطلعات المستقبلية للمشاريع.. 7

بوابة عمان البحثية .. 
منظومة متكاملة للباحثين والبحث العلمي 

حملة تسويقية وترويجية ممتدة تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
واالبتكار ضمن مشاركتها في معرض اكسبو دبي 2020 طوال فترة المعرض وذلك 
بهدف إبراز ُعمان كوجهة حضارية تملك مقومات التعليم العالي والبحث العلمي 

واالبتكار، وكذلك جوانب النهضة العلمية المتحققة
إحصائيات بوابة عمان البحثية: واستقطاب الطاب الدوليين للدراسة.

https://drive.google.com/file/d/1WE3w2tJfgwEYjS1yr5S57QpYyVRwlD4o/view?usp=sharing&form=MY01SV&OCID=MY01SV


نبث المعرفة
في مجال البحث العلمي واالبتكار
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