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Abstract 

The study aims to disclose its challenges of scientific research marketing at Sultan Qaboos 

University in light of Oman Vision 2040. In order to achieve this study’s objectives, the 

researcher opts for the descriptive methodology through the utilization of qualitative method. 

The data was collected via two tools: Interviews and Documents Analysis: the intentional 

study sample includes (13) decision-making individuals and specialists whose realm is 

marketing and scientific research at SQU.  The study finds out that SQU faces a number of 

challenges related scientific research marketing. For example, not having a specialized centre 

for scientific research marketing, procedures at SQU are taking long time, lack of specialized 

human resources in the scientific research marketing, heavy administrative and academic 

burden of academics, not having sufficient funding for scientific research and companies do 

not have confidence in the scientific research that it is able to resolve their issues.             
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قابوس في ضوء رؤية عُمان   البحوث العلمية بجامعة السلطان   2040تحديات تسويق 

 

 ميثاء بنت جمعة بن مبارك السيابية

 سلطنة عمان  ،قابوسجامعة سلطان  ،ةالباحث

 عمر هاشم إسماعيل  

 خلف مرهون العبري

 الملخص

الدراسة إلى الكشف عن تحديات التي تواجه تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان قابوس في ضوء رؤية عُمان   هدفت 

، وتحدياته. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وذلك من خالل أسلوب البحث النوعي، حيث 2040

( فرداً من أصحاب 13ثائق والمقابلة، وشملت عينة الدراسة القصدية على )تم جمع البيانات من خالل أداتين هما: تحليل الو

القرار والمختصين في مجال التسويق والبحث العلمي بالجامعة.  وقد توصلت الدراسة إلى أن هنالك مجموعة من التحديات 

لتسويق البحوث العلمية، وطول  التي تواجه الجامعة في العملية التسويقية للبحوث العلمية منها: عدم وجود مركز متخصص  

إلى  باإلضافة  العلمية،  البحوث  تسويق  مجال  المتخصصة في  البشرية  الكوادر  وغياب  واألنظمة بالجامعة،  اإلجراءات 

ثقة  عن عدم  فضالً  العلمي،  للبحث  المخصص  التمويل  وعدم كفاية  اإلدارية لألكاديميين،  األكاديمية واألعباء  المتطلبات 

   .اجات البحث العلمي على حل مشكالتهاالشركات بقدرة نت

 .جامعة السلطان قابوس ،تسويق البحوث العلمية:  الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

 األفضول نحو العام للمؤسوسوة الموجه فهو مؤسوسوة، أي وتفوق لنجاح المهمة الرئيسوية الوظائف أحد التسوويق يمثل

 القوة نقواط  (الداخليوة البيئوة البيئي لعوامل التحليول يعمول على حيوث والعوالميوة، واإلقليميوة المحليوة المسووووتويات كافة على

 هذا لتنفيذ أداة تعتبر تسوويقية اسوتراتيجية صوياغة جلأل) والتحديدات الفرص، والتهديدات، (الخارجية والبيئة ،) والضوعف

 التوجه وتحقيق أهداف المؤسسات.

ولكي تحقق الجامعات وظائفها التعليمية والبحثية واإلجتماعية في القرن الواحد والعشوووورين وتلبيها بنجاح، عليها أن 

تكون قادرة على االسوووتجابة بفعالية لالحتياجات والمتطلبات التعليمية والبحثية والمجتمعية المتطورة والمتنامية، واألشوووكال 

 .(2019العلي وآخرون،   تصاالت المتغيرة )عبدالتنافس، ولتكنولوجيا المعلومات واال

حيث تسوعى مؤسوسوات التعليم العالي في السولطنة عُمان إلى تسوويق قدراتها وإمكانياتها البحثية محلياً وإقليماً ودولياً، 

ي، كما وحصووولها على االعتمادات األكاديمية والمهنية واإلعتراف بمؤهالتها على الصووعيد اإلقليمي والدولوذلك من خالل 

تسووعى إلى اسووتقطاب الكوادر األكاديمية والبحثية المتميزة، وأيضووا اسووتقطاب الطلبة الدوليين، وهي إحدت االسووتراتيجيات  

المهمة لتعزيز التعليم العالي وتنشوي  الحركة اإلقتصوادية وتنظيم مؤشور اسوتدامة مصوادر التمويل في مؤسوسوات التعليم العالي 

 (.  2018)الشكيلية،  

التي أعلنتها سولطنة عُمان، والتي تسوتهدف تحول السولطنة نحو  2040  همية كل ما سوبق في ضووء رؤية عُمانوتأتي أ

المنافسووة العالمية والريادة في مختلف المجالت، وبناء اقتصوواد قوي يقوم في األسوواس على اإلهتمام بالعنصوور البشووري من 

لذي ينبغي وفقا للرؤية أن يعمل على سوود الفجوة بين المخرجات  خالل اإلرتقاء بجودة التعليم، وخصوووصوواً التعليم الجامعي ا

التي يقدمها ومتطلبات سووق العمل، وتحقيق إسوهامات تدفع بعجلة التنمية اإلقتصوادية ودعم االقتصواد الوطني والتأكيد على 

 (.2020ضرورة االستثمار األمثل في التعليم العالي )جريدة الوطن، 

لشووديد بدور مؤسووسووات التعليم العالي ومخرجاتها في تنمية اإلقتصووادية واإلجتماعية،  كما أوضووحت الرؤية إيمانها ا

وأحد أهم هذه المخرجات التي تتفرد بها مؤسووووسووووات التعليم العالي هي البحث العلمي، حيث جاء البحث العلمي في سوووولم 

طنيوة فاعلوة للبحوث العلمي واإلبدا  منظومة و  ، حيوث تسووووعى ل يجواد2040األولويات الوطنيوة التي أكده عليهوا رؤية عُموان  

واإلبتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها، وأيضا مصادر تمويل متنوعة ومستدامة البحث العلمي )المجلس األعلى 

 (.2019للتخطي ،  
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حيث تؤكد الرؤية على أهمية رب  مخرجات البحث العلمي بقطا  اإلنتاج، وضوووورورة أشووووراا القطاعات المختلفة 

المجتمع في دعم وتعزيز وتمويل البحوث العلمية ومنها القطا  الخاص، وتسعى إلى تعزيز قدرات الباحثين وتعضيد بحوث ب

طلبة الدراسات العليا وربطها باألولويات الوطنية للبحث والتطوير، باإلضافة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للبحوث العلمية، 

حيث أكدت معالي الدكتورة راوية البوسووعيدية  ؤسووسووات التعليم العالي لبحوثها العلمية،  وال يتم ذلك إال عن طريق تسووويق م

وزيرة التعليم العالي سوابقا على أهمية تسوويق البحوث العلمية والدور الكبير الذي يلعبه في قولها: نأن تسوويق البحث العلمي 

ٍّ  كبير في توظيف مخرجات التعليم العالي، مسح الخريجين  يجب أن يأخذ أولوية قصوت في سياسات الدولة المالية ولدينا تحد 

أخرج نتوائج مهموة اسووووتفوادت منهوا مؤسووووسوووووات القطوا  الخواص والتعليم العوالي األهم لودت الطوالوب اللغوة وقوابليوة التعليم 

 (.   2019واإلبدا ن)البوسعيدية،

وفي هذا اإلطار أولت جامعة السوووولطان قابوس الكثير من اإلهتمام بالبحث العلمي وتسووووويقه، حيث قامت ب نشوووواء   

مجلس النشوور العلمي الذي يشوورف على عملية النشوور العلمي بالجامعة، حيث يقوم المجلس بنشوور جميع أنوا  المطبوعات  

توائج البحوث العلميوة المقودموة إلى المجالت بواللغتين العربيوة وترجمتهوا وتوثيقهوا، بواإلضووووافوة إلى المخطوطوات والمقواالت ون

عمل على إبراز دور جامعة السولطان قابوس عالميا في مجال واألجنبية، كما قامت ب نشواء دائرة النشور العلمي والتواصول لت

البصرية )جامعة السلطان  البحث العلمي من خالل نشر البحوث والكتب العلمية واألدبية الرصينة، وإنتاج الوسائل السمعية و

 (.2020قابوس، 

وفي هذا السياق تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن التحديات التي تواجه تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان 

 . 2040قابوس في ضوء رؤية عُمان  

 

 مشكلة الدراسة

أولت مؤسووووسووووات التعاليم العالي بالسوووولطنة ومن بينها جامعة السوووولطان قابوس الكثير من اإلهتمام بالبحث العلمي 

( إلى اإلنجازات التي قامت بها الجامعة في مجال 2018وتسوووويقه حيث أشوووار التقرير السووونوي لجامعة السووولطان قابوس )

 تصودر علمية نشورة نوهي علمي مجلة نتواصول من أعداد 3 رالتسوويق اإلعالمي للبحوث العلمية من خالل قيامها ب صودا

قصوويرة باإلضووافة إلى   وبحثية علمية أفالم 8 واألوبزيرفر، وإنتاج عمان جريدة مع بالتعاون العربية واإلنجليزية باللغتين

 (.2018قابوس،) جامعة السلطان   واإللكترونية الورقية الصحف في البحثية األنشطة عن خبراً  13من   أكثر نشر

وعلى الرغم من الجهود المبوذولة أعاله من قبول جامعوة السوووولطوان قابوس في تسووووويق نتواجات البحوث العلمي إال أن 

كان دون الطموحات حيث خرجت جامعة    2020التقويم العام للجامعة ضوومن تصوونيف شوونغهاي العالمي للجامعات في عام  

 Academic)  801 – 900في الفئة 2019العالم، بينما جاءت عام      السولطان قابوس من قائمة أفضول ألف جامعة في   

Ranking of World Universities, 2020 ويوجه تصونيف شونغهاي بشوده نحو جودة األبحاث من خالل النشور في ،)

لبحوث % من الودرجوة اإلجمواليوة للعالموة للجوامعوة  للجودة العواليوة ل80مجالت عوالميوة مميزة، و يعطي أهميوة  أكبر من 

األكاديمي واوعية النشووور الذي تنتجه الجامعة وعدد الجوائز العالمية التي فاز بها أعضووواء الهيئة التدريسوووية )عالم عربي، 

2020 .) 

( إلى أبرز المعوقوات التي تواجوه البحوث العلمي بكليوات العلوم  2016كموا أشووووارت دراسووووة الحجي وعبود الحميود )

تي كان من بينها ضووووعف اإلمكانيات الموفرة للبحث كالمصووووادر العلمية والبرامج اإلنسووووانية بجامعة السوووولطان قابوس وال

المسوووتخدمة في إعداد البحوث وإدارتها، وضوووعف الحوافز التشوووجيعية باإلضوووافة إلى نقص المجالت العربية وعدم انتظام  

( التي أشوارت  2016جبرية )صودور بعضوها، والتي تعد جميعها من متطلبات نجاح تسوويق البحوث العلمية. وكذلك دراسوة ال

إلى أن التسووهيالت اإلدارية والمالية والبشوورية والتقنية، التي تسووهم في اسووتمرار المجالت العلمية المحكمة التي تصوودر في 

السوووولطنوة محودودة وغير كوافيوة، األمر الوذي ينعكس بودورة على العمليوة التسووووويقيوة للبحوث العلميوة ويقف أموام تطورهوا  

 وانتشارها.

مدير دائرة البرامج بوزارة  ي مشوكلة الدراسوة، قامت الباحثة بدراسوة إسوتطالعية من خالل إجراء مقابله مع ولتقصو

التعليم العوالي والبحوث العلمي واإلبتكوار، حيوث اشووووتملوت المقوابلوة الحوديوث عن عودة محواور منهوا: البحوث العلمي واإلبتكوار  

س بشووكل خاص و الجهات اإلدارية المتوفر بالجامعة لخدمة هذا والتسووويق في السوولطنة بشووكل عام و بجامعة السوولطان قابو

القطا  باإلضوافة إلى الليات المتبعة لتعزيز البحث العلمي وتسوويقه بالجامعة، وتبين من  خالل المقابلة بأن تسوويق البحوث 

لتسوويق وآلياته التي تعين العلمية في السولطنة تواجهه العديد من التحديات والصوعوبات، ومن أبرزها عدم وضووح إجراءات ا

الباحث على تسوويق بحثه، باإلضوافة إلى تعدد وتداخل اإلعمال بين الجهات المشورفة على عمليات تسوويق البحوث، أيضواً قلة 
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الكوادر المتخصوصوة في عملية التسوويق حيث أن أغلب الكوادر التي تعمل في الجهات التسوويقية في مؤسوسوات التعليم العالي 

يميين، باإلضوووافة إلى ذلك صوووعوبة عمل تغذية راجعة للعمليات التسوووويقية ، وعليه تسوووتنتج الباحثة بأن هنالك هم من األكاد

ضووورورة ملحة لتعرف على  واقع تسوووويق البحوث العلمية بالجامعة للوقوف على نقاط الضوووعف والعمل على إيجاد آليات 

ها في ضووووء التوجهات الحديثة للسووولطنة في مجال البحث التغلب عليها ونقاط القوة والعمل على تعزيزها وترسووويع دعائم

 (. 2020سبتمبر/    /22، اتصال شخصي،  ABالعلمي والرؤت المستقبلية التي تتطلع السلطنة إلى بلوغها في ذات المجال ) 

تسووويق البحوث العلمية بأحد مؤسووسووات  للكشووف عن التحديات التي تواجه  وبناًء على ذلك ظهرت مشووكلة الدراسووة  

 .2040التعليم العالي البارزة في السلطنة جامعة السلطان قابوس في ضوء رؤية عُمان  

 

 أسئلة الدراسة

 تسعى الدراسة ل جابة عن السؤال التالي:

 ؟2040ما التحديات التي تواجه تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان قابوس في ضوء رؤية عٌمان  

 

 دف الدارسةه

 . 2040في ضوء رؤية عُمان  كشف عن التحديات التي تواجه تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان قابوس ال

 

 مصطلحات الدراسة

 التسويق

يعرف التسويق بأنه: ن النشاط الخاص بتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات واألفكار التي تسعى إلى إشبا   

 (18، ص.2013رغبات األفراد والمنشآتن )عبد الحميد، 

ويعرفه أخرون على أنه تحقيق األهداف المختلفة للمؤسوووسوووات باالعتماد على تحديد االحتياجات ورغبات السووووق  

 .(UkajFatos,2010) وريدها بكفاءة وفعالية أكبر من المؤسسات المنافسةالمستهدف وت

وتعرف الدراسووة الحالية التسووويق إجرائياً بأنه حزمة من العمليات واألنشووطة لتحديد أهداف وإمكانيات المؤسووسووات 

خالل فترة زمنية  ورغبات عمالئها من السوولع والخدمات، بما يضوومن أشووبع وإرضوواء عمالئها وتحقيق أهدافها المرسووومة  

 معينة )تعريف إجرائي(.

 

 البحوث العلمية

عملية فكرية يقوم بها الباحث وفق موضوو  بحث معين، يتبع خاللها منهجاً واضوحاً بقصود الحصوول على نتائج قابلة  

 (.2019لتثمين )شابي،  

 

 تسويق البحوث العلمية

التخطي   مجموعة من األنشووطة والليات التسووويقية التي تهدف من خاللها الجامعات والكليات العلمية والتطبيقية إلى 

وتطوير وتمويول البحوث العلميوة، وتحوديود تكواليفهوا وأسووووواليوب توزيعهوا وترويجهوا، وفقوا لالحتيواجوات ومتطلبوات الجهوات 

 (.2017المستفيدة منها في المجتمع )الحريري،

، من وتعرف الدراسة الحالية تسويق البحوث العلمية بأنه مجموعة من العمليات التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي

أجل ابراز جهودها وقدراتها التنافسووووية في مجال البحث العلمي على المسووووتوت المحلي واإلقليمي والعالمي، وربطها بواقع 

واحتياجات التنمية اإلجتماعية واإلقتصووووادية وبناء برامج اتصووووال وتواصوووول مع المحي ، لتعزيز وتطوير منظومة البحث 

 إجرائي(.العلمي وتحقيق أهدافها المرسومة )تعريف  

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 5, October 2022 

 

75  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

  2040رؤية عُمان 

هي بوابة السولطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات اإلقليمية والعالمية، واسوتثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد 

منها، من آجل تعزيز التنافسووية اإلقتصووادية، والرفاه اإلجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العالقات اإلقتصووادية واإلجتماعية  

 (.2019ة في كافة محافظات السلطنة )المجلس األعلى للتخطي ،  وتنموي

 

الدراسة  منهجية 

اسوووتخدمت الباحثة المنهج الوصوووفي، وتحديداً أسووولوب البحث النوعي، حيث يعد هذا المنهج من أكثر مناهج البحث 

العلمي مالئمة لمثل هذا النو  من الدراسوووات، ألنه األسووولوب األمثل لوصوووف ظاهرة تسوووويق البحوث العلمية في جامعة  

يث تسوتند طريقة البحث النوعي إلى جمع، وتحليل، وتفسوير  السولطان قابوس ويسواعد على فهمها بصوورة شواملة ومتكاملة، ح

( أن البحث النوعي 2010(. وذكر قنديلجي والسووامرائي )2012البيانات للتوصوول إلى فهم أعمق لمشووكلة الدراسووة )عالم،  

مشوواركة  هون الدراسووة التي تفترو وجود حقائق وظواهر اجتماعية يتم بنائها من خالل وجهات نظر األفراد والجماعات ال

 في البحثن.

 

 مجتمع وعينة الدراسة 

تكون مجتمع الدراسووة من جميع العاملين بجامعة السوولطان قابوس في مجال التسووويق والبحث العلمي، وقد تم اختيار  

( من مجتمع الدراسووة األصوولي، بحيث يختار الباحث عينة بحثه  Purposive Samplesعينة الدراسووة بالطريقة القصوودية )

على نحو متعمود لتعينوه على فهم الظواهرة موضووووع البحوث على أن يكون معيوار اختيواره لهوا ثراء المعلوموات التي تقودمهوا لوه 

ن بوالبيوانوات  ( أن العينوة القصوووووديوة هي التي يختوار فيهوا البواحوث األفراد الغنيي2010(، ويوضووووح الخيواط )2006)زيتون،  

من أصووحاب القرار والمختصووين في مجال التسووويق   ( فرداً 13والمعلومات بشووكل مقصووود، وقد بلد عدد عينة الدراسووة )

 ( الوصف الكلي لعينة الدراسة.6والبحث العلمي بالجامعة ويوضح الجدول )

 (6جدول )

 التوزيع العددي لعينة الدراسة وفقاً للمقر الوظيفي

 العدد المقر الوظيفي  

 1 دائرة النشر العلمي والتواصل

 1 اإلبتكار ونقل التكنولوجيا

 2 2040مكتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان  

 1 دائرة البحث العلمي

 1 مكتب التعاون الدولي

 1 قسم التواصل العلمي

 1 قسم النشر العلمي

 1 قسم شؤون المؤتمرات

 4 الكليات 

 13 الكليالمجمو   

 

 أداة الدراسة

وجمع البيانات الدقيقة والمتعمقة لموضوووو  الدراسوووة، تم االعتماد على أداتين هما: تحليل  ،لتحقيق أهداف الدراسوووة

 الوثائق والمقابالت، وعليه فقد قامت الباحثة بذلك كالتي:  

 

 تحليل الوثائق -1

تقديمها لقد أصووبح دراسووة الوثائق علماً عُرف بأنه علم اسووتخدام المعلومات المتخصووصووة المدونة، وذلك عن طريق  

ونسوخها ونشورها وجمعها وتخزينها وتحليلها التحليل الموضووعي وتظمينها واسوترجاعها في الوقت المناسوب السوتخدامها في  

 (. 2010)الخياط،   كشف حقيقة أو دعم حق من الحقوق أو البرهنة على رأي، واالستدالل على حالة من الحاالت
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أن ن التحليول النوعي للوثوائق يودفع البواحثين إلى تركيز االنتبواه على موضوووووعوات فريودة من  (2017وترت حوقول )

 نوعها، تسعى إلى توضيح نطاق معاني الظاهرة، بدالً من الداللة اإلحصائيةن.  

( أن الوثائق تتكون من السووووجالت العامة والخاصووووة التي يحصوووول عليها الباحث في 2013وكذلك يبين أبو عالم )

 ات النوعية عن الموقع الذي يجري فيه الدراسة أو المشاركين في البحث. الدراس

وتعتبر الوثائق مهمة للباحث ويسوووتطيع من خالل دراسوووتها فهم الظواهر بشوووكل مفصووول ومتعمق، وعليه فقد قامت 

 – 2016ن قابوس الباحثة باسوووتخدام مجموعة من الوثائق المختلفة منها وثائق عامة كالخطة االسوووتراتيجية لجامعة السووولطا

وذلك بهدف دراسوووتها وتحليلها للتوصووول إلى نتائج مفيدة في التعرف على واقع تسوووويق  2040ووثيقة رؤية عُمان   2040

الوثوائق التي تم تحليلها   (7ويوضووووح الجودول )، 2040البحوث العلميوة بجوامعوة السوووولطوان قوابوس في ضوووووء رؤيوة عُموان  

 وتوظيفها في فصل النتائج.  

 

 

 (7جدول )

 2040وثائق تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان قابوس في ضوء رؤية عُمان 

 المصدر الوثائق م

 .2040- 2016الخطة االستراتيجية لجامعة السلطان قابوس 1
مكتب متابعة تنفيذ 

 2 2040رؤية عمان  
مع   2040- 2016مواءمة الخطة االستراتيجية لجامعة السلطان قابوس

 .2040  وثيقة رؤية عمان

موقع جامعة   .2018التقرير السنوي لجامعة السلطان قابوس  3

 .2019التقرير السنوي لجامعة السلطان قابوس  4 السلطان قابوس

 (7تابع جدول )

 2040وثائق تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان قابوس في ضوء رؤية عُمان             

 المصدر الوثائق   م

  .2018التقرير السنوي لعمادة الدراسات العليا  5

  لدائرة التخطي  واإلحصاء. 2019التقرير السنوي   6

  .2018 – 2017   التقرير السنوي لكلية االقتصاد والعلوم السياسية 7

  .2018التقرير السنوي لكلية الهندسة   8

 . 2014 التقرير السنوي لكلية العلوم الزراعية والبحرية 9

 

 

موقع جامعة  

 السلطان قابوس

 

 .2015 -2014التقرير السنوي لكلية الداب والعلوم االجتماعية   10

 .2016التقرير السنوي لكلية تربية   11

 .2019 -2018التقرير السنوي لكلية الحقوق   12

 2018التقرير السنوي لكلية العلوم   13

 .2018التقرير السنوي لكلية الهندسة   14

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 .2020مجلة التواصل العلمي مايو  

 .2020المجلة الطبية لجامعة السلطان قابوس مايو  

 .2020المجلة البحوث العلوم الزراعية والبحرية  

 .2020المجلة البحوث الهندسية ديسمبر

 .2020المجلة جامعة السلطان قابوس للعلوم يونيو  

 .2020المجلة الداب والعلوم االجتماعية نوفمبر  

 .2020المجلة الدراسات التربوية والنفسية يوليو  

  قواعد النشر العلمي. 22

  دليل تقديم تقارير البحوث الممولة الجارية واعتمادها.   23

  دليل آلية الصرف في البحوث. 24
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  قواعد وإرشادات البحوث. 25

  موازنة البحوث الممولة.دليل  26

  سياسة تمويل البحوث. 27

  برنامج مجلس البحث العلمي لتمويل البحوث المبنى على الكفاءة. 28

البوابة اإلعالمية   2040مان  رؤية عُ 29

 لوزارة اإلعالم  

الحساب الرسمي 

 لوزارة االقتصاد 

30 
)الخطة   2025  -2021وثيقوة الخطوة التنميوة الخمسوووويوة العواشوووورة   

 (.2040التنفيذية األولى لرؤية عُمان  

 .2025  -2021دليل المواطن لخطة التنمية الخمسية العاشرة   31

بوثائق تسوووويق البحوث العلمية بجامعة السووولطان قابوس في ضووووء رؤية عُمان    ( الخاص7ويتضوووح من الجدول )

( وثيقة، تم الحصووووول عليها من مصووووادر مختلفة كمكتب متابعة تنفيذ رؤية  31أن العدد الكلي لعينة الوثائق قد بلد ) 2040

مية لوزارة اإلعالم بالسولطنة، وذلك ، والموقع اإللكتروني لجامعة السولطان قابوس، باإلضوافة إلى البوابة اإلعال2040عُمان  

بهدف دعم النتائج التي يتم التوصووول إليها باإلحصوووائيات التي تثبت التحقيقات العددية للموضوووو  الدراسوووة. فالوثائق التي 

تتضومن الحقائق والمعلومات األصولية المتعلقة بالموضوو  هي مراجع ذات قيمة في الرسوائل العلمية، ولذلك وجب االعتماد  

 (.2010ها والرجو  إليها )الخياط،  علي

ولتحديد الوثائق المتوفرة والمرتبطة بموضوع الدراسوة ومصوادر الحصوول عليها قامت الباحثة بالتواصول مع كل من 

دائرة التواصول والنشور العلمي ودائرة اإلبتكار ونقل التكنولوجيا وعمادة البحث العلمي وقسوم التعاون الدولي بالجامعة إضوافةً 

د من األكاديميين، وفي أثناء هذه المرحلة أيضاً أجرت الباحثة عدد من المقابالت البسيطة مع أفراد ذوي االختصاص إلى عد

والموظفين في هذي الجهات وتمكن خالل ذلك من الحصوووول على بعل المعلومات والبيانات المفيدة التي يمكن اإلسوووتفادة  

 ل إليها.  منها تقديم تفسيرات تدعم النتائج التي تم التوص

وبعد تحديد الوثائق التي يمكن أن تمد الباحثة بالمعلومات الالزمة وتسوهم في اإلجابة عن أسوئلة الدراسوة بدأت الباحثة  

 . 2021يناير   25في مرحلة جمع الوثائق وذلك بتاريع  

 

 المقابلة -2

تعتبر المقوابلوة من الطرق الرئيسووووة لجمع المعلومات في البحوث النوعي، فهي نمحوادثة موجهوه بين البواحث وفرد أو 

أفراد آخرين بهدف الوصوول إلى الحقيقة لموقف أو مشوكلة أو ظاهرة ما يسوعى الباحث للتعرف عليها من أجل تحقيق أهداف 

 (.  2010دراستهن )الخياط،  

ة المقابلة كأحد أدوات الدراسووة لجمع البيانات الصووحيحة والقيمة من مصوودرها األسوواسووي،  وعليه فقد اعتمدت الباحث

وذلك نظراً ل طار الكيفي النوعي الذي يشوملها والذي يتطلب معلومات كثيرة ومعمقة يتعذر الحصوول عليها كاملة باسوتخدام  

(. إضووافة إلى كون المقابلة األداة األنسووب ل جابة على 2006)األدوات األخرت كاالسووتبانة والمالحظة وهذا ما أكده زيتون  

تسووواؤالت الدراسوووة وتحققاً ألهدفها، حيث تتيح طرح مجموعة من األسوووئلة المفتوحة تسووومح بتعددية االسوووتجابات، وتعبير  

 ات.  المبحوثين عن خبراتهم حول واقع تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان قابوس، وآرائهم بالتحديات والمقترح

 

 :ومناقشتها نتائج عرض

 نص السؤال على ن ما التحديات التي تواجه تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان قابوس؟ن.  

فرداً من أصووحاب  (13)حليل المقابالت ألفراد عينتها القصوودية المكونة  بت  ل جابة عن التسوواؤل الثاني قامت الباحثة

، باإلضووافة إلى تحليل الوثائق، وبعد إجراء القرار والمختصووين في مجال التسووويق والبحث العلمي بجامعة السوولطان قابوس

التحليل الموضووعي تم تصونيف تلك التحديات إلى: تحديات إدارية، وتحديات بشورية، وتحديات مالية، والموضوحة في الشوكل 

 ائج استجابات المبحوثين وفقاً لكل صنف من التحديات.  وفيما يلي عرو نت(، 2رقم )
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 (2شكل رقم )

السلطان قابوس بجامعة   تحديات تسويق البحوث العلمية 

 

 أوالً: التحديات اإلدارية

يحتاج تسووويق البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية إلى إسووتراتيجية علمية واضووحة المعالم، وقابلة للتطبيق 

وقبل ذلك إدارة سووووياسووووية داعمة، تؤمن بأهمية البحث العلمي في تقدم وتطوير الدول والمجتمعات، كما يحتاج إلى إدارات 

مات إدارية مسواندة، فبهذه الشوروط تمكنت البحوث العلمية في جامعات الغرب  مؤهلة أكاديميا وقياديا، ويحتاج أيضواً إلى خد

 (.  2012من إدخال تغيرات جذرية على برامجها التعليمية، ونظمها اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية )الرويلي،  

العلمية في جامعة السولطان قابوس، وقد أشوار المبحوثين إلى عدد من التحديات اإلدارية التي تواجه تسوويق البحوث 

إحودت هوذه التحوديوات وهي عودم وجود جهوة أو   (SB،NSH،RA، MA،GG،AR،MY،SHK،FKحيوث ذكر كول من )

مركز متخصوووص في مجال تسوووويق البحوث العلمية تعني بالتنسووويق والرب   بين مختلف الجهات العاملة  في مجال البحث 

ة نظرهم إلى  ظهور جهود مشووووتتوة ونتوائج تسووووويقيوة ال ترتقي إلى المسووووتوت العلمي بوالجوامعوة، األمر الوذي أدت من وجهو

(:ن ال توجد جهة أو مركز مختص أو مسوؤول عن التسوويق بشوكل عام في الجامعة، MY)المطلوب، فعلى سوبيل المثال قال 

تي تختص في مجال فعلى الرغم من أن النتاجات البحثية ضووووخمه في جامعة السوووولطان قابوس، وتوجد العديد من الجهات ال
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البحث العلمي، وتعمل جهود ومساعي مضنيه لتسويق نتاجاتها من البحوث العلمية، إال أن اإلشكالية تكمن في أن هذه الجهود 

 مشتتة وال توجد مظلة واحدة تجمع هذه الجهود وتنظمهان.

خصوصوين، بحيث تعمل (:ن نحتاج إلى جهة خاصوة بالتسوويق في الجامعة، يكون بها موظفين متFKوكذلك أوضوح )

على تنظيم وتنسوووويق الجهود المبوذولوة في هوذا المجوال، فوالجهود الن مبعثرة موا بين الكليوات وعموادة البحوث العلمي وعموادة  

 الدراسات العليا وغيرها من الدوائر التي ترتب  بهذا المجال، نحن نحتاج إلى تعزيز هذه الجهود بتنسيقها والرب  فيما بينهان.

لمؤتمرات والتي تعد من الليات المهمة في عملية تسوويق البحوث العلمية وتتماشوى مع الطرق الرائدة وعلى صوعيد ا

(:ن تعدد الجهات التي تنظم المؤتمرات أو تنظم حضوورها بالجامعة، وعدم وجود قسوم واحد RAفي النشور العلمي أضواف )

؛ األمر الذي أدت إلى تلقينا العديد من االسوتفسوارات، يضوم جميع المؤتمرات الداخلية والخارجية على حد سوواء في الجامعة

 وعليه نتمنى أن يكون هنالك مظلة واحدة تنظم كل ما يخص المؤتمرات وبذلك نستطيع التطور أكثر والتوسع في مهامن.

كما تعد األنظمة واإلجراءات والتشوووريعات التي يفرضوووها الطابع اإلداري في جامعة السووولطان قابوس من أسوووباب 

( من المبحوثين أن RA،AR2، NSH  ،SHK،FWر تحديات أخرت في مجال تسوويق البحوث العلمية، فقد أوضوح )ظهو

طول اإلجراءات اإلدارية بالجامعة والب ء في تنفيذها، إضوافة إلى عدم وضووحها وعدم شوموليتها لجميع الفئات تحدي يحول 

(:ن إن البحوث العلمية لها فترة زمنية محددة، األمر الذي يجعل الباحث NSHدون تحقيق الفعالية في التسويق، حيث أشار  )

ال يتحمول أي توأخير في الوقوت المعين لتنفيوذ خطوات البحوث، إال أنوه وبسووووبوب البيروقراطيوة واألعموال اإلداريوة الخواصووووة 

على الباحث، وفي جامعة    بالبحث، ف ن ذلك يؤثر على الخطة الزمنية المرسووومة لسووير البحث األمر الذي يشووكل عبء كبير

السولطان قابوس توجد لدينا هذه اإلدارة البيروقراطية وبكثرة وتأثر على البحث فتجعل العملية تأخذ وقتاً طويالً حتى يسوتطيع  

 الباحث الحصول على طلبهن.  

ج إلى ( أيضووواً:ن إن هنالك تحدي فيما يخص التشوووريعات المنظمة ألخالقيات البحث العلمي، فهي تحتاAR2وذكر)

تطوير، حيث يوجد بها فجوة، فال يوجد تشووووريعات تحدد األدوار بشووووكل دقيق، كما آليات مراجعة األبحاث تكون صووووعبه، 

باإلضوووافة إلى التعقيدات التي توجد في آليات الحصوووول على الموافقات والتي تتطلب فترات طويلة، أضوووف إلى ذلك آليات 

 تقييم البحوث غير معرفة بشكل كبيرن.  

(:ن التشووريعات التي تخص البحث العلمي ال تشوومل جميع الفئات بالجامعة فهنالك فئة مظلومة من وجهة  RA)  وبين

نظري كاإلداريين والفنين حيث أن بعضوووهم باحثين نشوووطين ولكن ال يوفر لهم دعم وال يسووومح لنا النظام بالجامعة بدعمهم،  

 –فأحيانا يكونون جزء من البحث وبعضووووهم يكون هم المؤلف  كذلك على سووووبيل المثال الفنين الذين يعملون في المختبرات

 الرئيسي ولكن ليس لدينا القدرة على دعمهم بسبب أنهم فنيون وإداريونن. –الكاتب 

ومن خالل العرو السووابق السووتجابات المبحوثين فقد تبين أن هنالك عدداً من التحديات اإلدارية التي تواجه جامعة  

تسوويق البحوث العلمية تتمثل في عدم وجود مركز متخصوص لتسوويق البحوث العلمية، باإلضوافة السولطان قابوس في عملية  

إلى تشتت الجهود المبذولة من الجهات المختلفة، وطول اإلجراءات واألنظمة والتشريعات بالجامعة، فضالً عن عدم وضوح 

بواحثوة هوذه النتيجوة إلى وجود الالمركزية  التشووووريعوات واإلجراءات واقتصووووارهوا على فئوات معينوة دون األخرت، وترجع ال

اإلدارية في عملية تسوويق البحوث العلمية حيث تعمل الجهات المرتبطة بالبحث العلمي بشوكل منفصول، ويوجد فالجامعة عدة  

دائرة النشوور العلمي والتواصوول، جهات تعنى بتسووويق البحث العلمي كعمادة البحث العلمي وتحتوي على عدة دوائر منها: )

ئرة اإلبتكار ونقل التكنولوجيا، دائرة البحث العلمي( ، ومكتب التعاون الدولي، وعمادة الدراسووووات العليا، باإلضووووافة إلى  دا

السوبع الكليات التي تضومها الجامعة وغيرها ، حيث تبذل جميع هذه الجهات جهود مضونية في مجال تسوويق البحوث العلمية 

ما ال يتداخل مع واجبات وصووالحيات الجهات األخرت، إال أنه ليس هنالك مظلة بما يناسووب مع الصووالحيات المتاحة لها وب

واحدة تنظم وتنسووووق وترب  هذه الجهود التسووووويقية للبحث العلمي مع بعضووووها بالجامعة، فتجعلها  تُظجهر ما تم إنجازه في  

 منظومة واحدة متكاملة.  

تي أوضوحت أن التحديات التي تؤثر على الحراا البحثي ( ال2019وتتفق هذه النتائج مع ما جاء في دراسوة الهنائية )

 في جامعة السلطان قابوس عدة منها: ضعف الوعي بأهمية البحث العلمي وتشتت الجهود المبذولة في هذا المجال.

( التي أكدت على وجود الب ء في 2010وتتفق أيضوووواً مع ما توصوووولت إلية دراسووووة كل من رضوووووان والغافري )

مراسوالت الواردة من مؤسوسوات المجتمع المحلي الداعية لمشواركة أعضواء هيئة التدريس في محاضورات  الموافقات على ال

 والورش والندوات المختلفة.

 ثانياً: التحديات البشرية
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يُعد الباحث هو العنصووور األسووواسوووي في عملية البحث العلمي؛ فبدونه ال يمكن البدء في هذا المشووووار الذي أصوووبح 

واألمم للتطوير والتقدم وخدمة اإلنسووان على هذه األرو، لكن هذه األداة األسوواسووية في عملية البحث ضوورورة للشووعوب 

العلمي ال تسووتطيع المضووي قدماً إال بوجود محفزات داخلية وخارجية تأخذ بيدها نحو التميجز والتفرد، وتشووجعها على تحويل 

هوذه األهميوة التي يحملهوا البواحوث في خودموة البحوث العلمي ؛ فقود  األفكوار إلى تطبيقوات، وترجمتهوا إلى واقع ملموس، ونظراً ل

أولتوه جوامعوة السوووولطوان قوابوس اهتموامواً كبيراً، وأعطتوه الثقوة الكواملوة، ووفرت لوه موا يحتواجوه وفق اإلمكوانوات المتواحوة؛ ليبقى 

 (.2018،3،دائرة النشر العلمي والتواصل طريق البحث أمامه سالكاً)

لتذليل الصووعاب أمام الباحث في مسوويرته البحثية  جامعة السوولطان قابوسود التي بذلتها  وعلى الرغم من جميع الجه

مجموعة من التحديات البشوورية التي تواجه تسووويق البحوث العلمية بالجامعة ،    وتسووويقها إال أن المبحوثين يرون أن هنالك

هو التحدي الذي أجمعت عليه أغلبية فكان تحدي عدم وجود كوادر بشووورية متخصوووصوووة في مجال تسوووويق البحوث العلمية 

حيوث ذكر   (YH،SG،FW،SB،NSH  ،MA،GG،AR،MA،MY،SHK،FKالمبحوثين فقود أشوووووار إليوه كول من )

(NSH ن ما زال الكادر البشووري لدينا ليس لديه قدرات متخصووصووة في مجال البحث العلمي وتسووويقه، فنحن نحتاج إلى:)

البحثية في الجامعة وبالسلطنة على حد سواء، فبناء القدرات مهم جداً ألنه هذا الباحث سيكون  التركيز على دعم بناء القدرات 

له تأثير مباشوور على البحوث وجودتها وعلى القدرة االبتكارية فيها، مما سوويؤثر بالتأكيد على القدرة التسووويقية لهذه البحوث 

 أيضاًن.

عباء اإلدارية لألكاديميين تشوكل تحدي على نتاجاتهم البحثية ( أن المتطلبات األكاديمية واألAR2( و)ARوأضواف )

( ذلك بقوله:ن إن الباحث عادة ما يكون أكاديمي لدية العديد من المهام التي AR2وبالتالي على القدرة التسووويقية، وأوضووح )

وقع من عضوو هيئة التدريس غير يناط به إنجازها كالمهام التدريسوية والمهام اإلدارية وغيرها مما يجعل اإلنتاج البحثي المت

 معرف بشكل دقيقن.

وتنفذ جامعة السولطان قابوس العديد من المبادرات التي وضوعت األسوس وعملت على رفع مسوتوت الهياكل التنظيمية  

 ( باإلضوافة إلى إنشواء العديد2018ذات الصولة بالبحث العلمي، منها إنشواء عدد من المراكز البحثية )جامعة السولطان قابوس،

( بو ن هنوالوك قلوة SB،GG،RAمن الودوائر والمكواتوب التي ترتب  بوالبحوث العلمي وتودخول في العمليوة التسووووويقيوة لوه، ويبين )

إقبال من الباحثين ل سوووتفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز والدوائر على الرغم من توفرها مما يشوووكل تحدي يجب 

التي نواجهوا عودم مبوادرة البواحثين وعليوة فو ننوا نتمنى أن يكون لودت البواحثين   (:ن من التحوديواتGGالتركيز عليوه، ويقول )

الرغبة في التواصوول معنا لكي نسووتطيع تقديم المسوواعدة لهم، كما نتمنى أن يكون الباحث أكثر انفتاحا بحيث يكون قادر على 

 توصيل نتاجاته البحثية والتسويق لها عبر الوسائل الحديثةن.  

ي هذا السوووياق:ن لدينا قلة في عدد طلبات الحضوووور للمؤتمرات بسوووبب ظروف الجائحة الحالية، ( فRAكما يذكر)

وعليوة فقود عملنوا على الترويج للمؤتمرات المرئيوة وذلوك عن طريق إرسووووال تعواميم عبر البريود اإللكتروني لكوافوة البواحثين 

 ون بفتح التعاميم التي تصلهم عبر البريد اإللكترونين.  واألكاديميين العاملين بالجامعة، ورغم ذلك نالحظ بأن أغلبهم ال يقوم

( إلى تحدي اسوتقطاب باحثين مميزين بقوله:ن إن العائق أو التحدي األكبر هو إيجاد آليات السوتقطاب  AR2وأشوار )

وجودب بواحثين متميزين، فتجود في كول كليوة عودد محودود من البواحثين والوذين يمكن عودهم بوأصووووابع اليود وتكون مسووووتويواتهم  

 متوسطة وفي أحيان أخرت تحت المتوسطةن.  

ق لالسووووتجابات فقد أوضووووح المبحوثين عدداً من التحديات البشوووورية التي تواجه جامعة  ومن خالل العرو السوووواب 

غياب الكوادر البشورية المتخصوصوة في مجال تسوويق البحوث السولطان قابوس في عملية تسوويق البحوث العلمية تتمثل في 

دت األكاديميين والتي تؤثر على اإلنتاجية باإلضووووافة إلى وجود العديد من المتطلبات األكاديمية واألعباء اإلدارية لالعلمية، 

البحثية والقدرة التسوووويقية لديهم، وقلة إقبال من الباحثين على المراكز والدوائر ذات الصووولة بالحث العلمي وعملية تسوووويقه  

د تكون من ل فادة من خدماتها، فضوالً عن تحدي اسوتقطاب باحثين متميزين ،وترت الباحثة أن ما تم التوصول إلية من نتائج ق

أبرز أسووووبابه هو نقص التركيز على الثقافة التسووووويقية للبحوث العلمية األمر الذي ينعكس على أولويات العمل لدت كل من 

اإلداريين واألكاديميين والباحثين على حد سووواء، ويؤثر على مسووتوت الرغبة في اإلسووتفادة من الفرص المتاحة والخدمات  

 رة اإلبداعية و االبتكارية  في مختلف النتاجات البحثية في جامعة السلطان قابوس.  المتوفر ويلقي بثقاله على القد

( التي أكدت على وجود زيادة في 2010وتتفق هذه النتائج مع ما توصوولت إلية دراسووة كل من رضوووان والغافري )

ما له من تأثير في نقص النشوواط العبء التدريسووي لدت أعضوواء الهيئة التدريسووية بكلية التربية في جامعة السوولطان قابوس و

 البحثي، حيث أنهم مثقلين بالمحاضرات مما ال يوفر لهم الوقت لممارسة أهم أعمال األساتذة الجامعين وهو البحث العلمي.
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( التي بينت أنه من معوقات اسوووتخدام أعضووواء هيئة التدريس 2015وتتفق أيضووواً مع دراسوووة بيت سوووعيد وبوعزة )

اإلنسوانية بجامعة السولطان قابوس الشوبكات االجتماعية المهنية في البحث والتواصول العلمي هي كثرة بالكليات االجتماعية و

 األعباء الروتينية الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس.

 في العلمي البحث معوقات( والتي أوضوحت عدد من 2004كما تتفق النتائج مع ما جاء في دراسوة كاظم والجمالي )

في مجوال أعبواء البواحوث فبينوت أنهوا تتركز فيموا يقوم بوه البواحوث من أعبواء كبيرة في التودريس،  قوابوس السوووولطوان جوامعوة

 واألعمال اإلدارية، واإلشراف األكاديمي.  

 ثالثاً: التحديات المالية

السولطان قابوس توفر جامعة السولطان قابوس سوتة مصوادر لتمويل البحث العلمي هي: المنح الداخلية، ومكرمة جاللة  

 لدعم البحوث االسووتراتيجية، والبحوث المشووتركة، والخدمات االسووتشووارية، والمنح الخارجية، ومنح مجلس البحث العلمي

 YH،SG،MA ،AR2،SB،NSH)(. وعلى الرغم من ذلك فقد أشار أغلبية المبحوثين 2018،36)جامعة السلطان قابوس،

،GG،AR،MY،SHK،RA)    التي تواجوه إلى نقص وعودم كوافيوة التمويول المخصووووص للبحوث العلمي كو حودت التحوديوات

( موضوحاً في هذا السوياق:ن إن الدعم المالي موجود  ARجامعة السولطان قابوس في عملية تسوويق البحوث العلمية، ويذكر)

غبة في عمل أبحاث وتتطلب هذه األبحاث ولكنه بسوووي ، فنحن كلية كبيرة يوجد بها عدد كبير من األكاديميين الذين لديهم الر

تكلفة كبيرة بعضوها قد يصول إلى عشورة آالف م عماني وأخرت تصول إلى عشورين ألف م عماني، في حين أن بعضوها  

يصوول ثالثين ألف م عماني، وتسووتغرق بعل هذه األبحاث مدة طويلة تصوول إلى سوونتين، كما أن بعضووها ليسووت مرتبطة  

ال تحصول على دعم من الجهات المختصوة على الرغم من أنها أبحاث أسواسوية ومهمة، والمبلد الذي يصولنا بالعمانيين، لذلك  

 محدد وال يكفي لتغطية عدد كبير من هذه األبحاثن. 

(:ن إن الدعم المالي غير كافي إلجراء عمليات التسوووويق للبحوث العلمية، فعلى سوووبيل المثال عند MYويضووويف )

ويق دولي كالمشواركة في مؤتمر خارجي ف ن ذلك يطلب مبالد مالية كبيرة لتنظيم، سوواء لحجز السوكن  الرغبة في القيام بتسو

 أو توفير األدوات الالزمة للباحث للمشاركة في المعارو التي غالباً ما تصاحب مثل هذه المؤتمراتن.

العلمية بالجامعة تتمثل في عدم  كما أشوووار المبحوثين إلى تحديات مالية أخرت تؤثر على العملية التسوووويقية للبحوث

حيث ذكر  YH  ،MA ،FW،SB،NSH  ،GG،AR،MY،SHK،RAوهذا م أكد علية كل من )  وجود حوافز  ،)(GG ن:)

إن عودم وجود حوافز من التحوديوات التي نواجهوا، والتي يمكن أن يؤثر على مسووووتوت االرتيواح والرغبوة في اإلنجواز لودت 

نت معنوية أو مادية تؤثر بشووكل كبير، سووابقاً كان لدينا حوافز ولكن مع ظهور األزمة العاملين، فأتوقع أن الحوافز سووواء كا

 أصبح األمر مختلف تماماً، فعلى سبيل المثال سابقاً كانت تصلنا رسائل شكر وهذا بحد ذاته حافز معنوين.

أيضوووواً YH  ،MA  ،FW،SB،NSH  ،GG،AR،MY،SHK ،RA)وأجمع أغلبيوة المبحوثين   وجود  على عودم ( 

دورات تدريبية تسواعدهم على تنمية وتطوير قدراتهم ومهارتهم التسوويقية لتتأقلم مع التغيرات المتسوارعة في عملية تسوويق  

(:ن نحن بحاجة إلى حوافز ودورات تدربيه في مجال التسوووويق للبحوث العلمية، YHالبحوث العلمية، وذلك ما أشوووار إلية )

التسويق اليوم ليست كالتي كانت تستخدم قبل خمس سنين مضت، وعليه البد أن يواكب  فاألساليب والوسائل التي تستخدم في

موظفينا هذا التطور المتسووووار  من خالل تدريبهم وتأهيلهم في هذا المجال، ألن الحافز والتدريب هو الذي يعطي الموظف 

 الشغف لبذل المزيد واالستمرار والتجديد في العملن. 

في جامعة السووولطان قابوس   السوووابق أجمع المبحوثين على عدد من التحديات المالية التي تواجهومن خالل العرو 

نقص وعدم كافية التمويل المخصوص للبحث العلمي، وعدم وجود حوافز، باإلضوافة  مجال تسوويق البحوث العلمية تتمثل في:  

ائج إلى تداعيات األزمة االقتصوووادية و االنتشوووار  وتعزوا الباحثة ما تم التوصووول إلية من نتإلى عدم وجود دورات تدريبية،  

( وما رافقة من إجراءات وقائية اتخذتها دول العالم شوتى بما فيها سولطنة عمان  19  -السوريع لفيروس كورونا المسوتجد )كوفيد

دول، وعلى للحد من تفشي هذه الجائحة وما صاحبها من ركود اقتصادي، األمر الذي أنعكس بدوره على الموازنات العامة لل

 الموازنة المالية لجامعة السلطان قابوس. 

( والتي أكدت على غياب عوامل التشووجيع والتحفيز 2020مع ما توصوولت إلية دراسووة المعمري )وتتفق هذه النتائج  

 ألجراء البحوث التربوية في مجال المواضووويع المرتبطة بالمواطنة في كلية التربية بجامعة السووولطان قابوس من وجهة نظر

 أعضاء هيئة التدريس.
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ضوووومن التحوديات في تنفيوذ الخط   ( التي أوضووووحوت أنه من2019مع ما جاء في دراسووووة السووووليمواني )كموا تتفق 

االسووتراتيجية لجامعة السوولطان قابوس وجود قصووور في الفرص التدريبية للموظفين، ونقص في عدد الموظفين، باإلضووافة  

 إلى غياب أشكال التحفيز المادي.

وجهة   ( التي أوضوحت عدد من معوقات ممارسوة السوياحة الفكرية بجامعة السولطان قابوس من2017العاني والشوين )

نظر أعضواء هيئة التدريس كان من أبرزها قلة المبالد المخصوصوة للمشواركة في المؤتمرات الخارجية، وغياب الحوافز التي 

 تدفع عضو هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات.

( التي بينت أنه من معوقات اسوووتخدام أعضووواء هيئة التدريس 2015وتتفق أيضووواً مع دراسوووة بيت سوووعيد وبوعزة )

لكليات االجتماعية واإلنسوانية بجامعة السولطان قابوس الشوبكات االجتماعية المهنية في البحث والتواصول العلمي هي غياب با

 الحوافز وفرص التدريب المناسبة.  

 رابعاً: تحديات المشاركة المجتمعية

 مختلف تبذله الذي االهتمام نتيجة كبير بشووكل الخاص والقطا  الجامعات بين الرواب  تعزيز الى الحاجة أزادت

 التكنولوجي، التطور بمواكبة واالهتمام التنافسوووية، قدراتها وزيادة االقتصوووادي، وضوووعها تطوير سوووبيل في العالم دول

، وعليه  (Hughes, 2006) العالمية التجارة وحرية العولمة، ظل في التنافسووووية القدرات لتطوير العلمية؛ واالبتكارات

 التالحم من المزيد وتحقيق الجامعات، داخل الوظيفة هذه لتفعيل الليات بعل عن البحث إلى المختلفة العالم دول اتجهت

 المختلفة المجتمع وقطاعات ومؤسووسووات الجامعات بين الشووراكة مدخل تبني الليات هذه بين ومن والمجتمع، الجامعة بين

 (.2015)المزين، صبيح، 

أحد  -الشووووراكة المجتمعية-السوووولطان قابوس فهي تعتبر التواصوووول مع المجتمع وهذا ما ركزت عليه أيضوووواً جامعة  

المرتكزات األسووواسوووية لمهامها، حيث دأبت على تقوية قنوات التواصووول المجتمعية وذلك من خالل تشوووكيل عدد من لجان  

واالحتياجات  االرتباط مع الوزرات والمؤسووسووات الخاصووة لمناقشووة أسووس وسووبل إسووهام الجامعة في البرامج المشووتركة 

(. وعلى الرغم من جميع هذه الجهود إال أن المبحوثين يرون أن هنالك 2018،37،38المجتمعية )جامعة السوووولطان قابوس،

عدد من  التحديات التي تواجه جامعة السولطان قابوس في جانب المشواركة المجتمعية لتسوويق البحوث العلمية منها: عدم ثقة 

( بقوله:ن ال يزال NSH)لعلمي على حل المشوكالت التي تواجه أنشوطتها وهذا ما أشوار إلية  الشوركات بقدرة نتاجات البحث ا

بنتاجات البحث العلمي بشووكل كبير، األمور الذي يجعل رغبتهم محدودة في وضووع موازنتهم للبحث   القطا  الخاص ال يؤمن

لعلمي وقدرته على إيجواد حلول للمشووووكالت العلمي، وعليوه فنحن بحواجة إلى تغير فكرة القطوا  الخواص حول أهميوة البحوث ا

 ن.التي تواجههم

باإلضوووافة إلى تحدي غياب السوووياسوووات البحثية التي تركز على الجانب التطبيقي بين البحث العلمي ومؤسوووسوووات  

( حيوث قوال:ن نحن نحتواج إلى بحوث ذات جودة عواليوة، وإلى بحوث ذات طوابع  FK)  الصوووونواعوة واإلنتواج، وذلوك موا ذكره

حتاج إلى بحوث تطبيقية ترتب  بالمجتمع وتكون ذات أثر كبير عليه بحيث يسووووتطيع المجتمع اإلسووووتفادة منها، كما ابتكار، ن

 نحتاج إلى تشجيع الهيئة األكاديمية للقيام بمثل هذه البحوث والسعي إلى إيصالها لكافة الجهات المعنية لتستفيد منهان.  

إلى ذكر تحودي SHK، FW،YHوتطرق كول من ) الفجوة بين دور الجوامعوة البحثي آخر في هوذا الجوانوب وهو( 

(:ن أنا أعتقد أن البنية التحتية الخاصوة بالبحث العلمي في جامعة السولطان  FW)ومتطلبات سووق العمل، وفي هذا السوياق قال 

م البحوث في قابوس على مسووتوت عالمي وقد قامت الجامعة بالصوورف عليها كثير، إال أننا نحتاج إلى بحوث موجهة، فمعظ

 الجامعة هي لنشر العلمي؛ لذلك كانت هنالك الكثير من التساؤالت من فئات المجتمع عن تواجدها بالسوقن.  

(:ن ليس SB)وتحدي عدم وجود ثقافة اإلسوتفادة من البحوث العلمية ألغراو الممارسوات المجتمعية الذي أشوار إلية 

جتمعية، فهنالك الكثير من األبحاث التي عملت إال أن القليل منها رأت النور لدينا ثقافة االسووتفادة من البحوث للممارسووات الم

 من الناحية التسويقية أو التطبيقيةن.

التحديات التي تواجه جامعة السولطان قابوس في ومن خالل العرو السوابق لالسوتجابات المبحوثين تم ذكر عدد من 

مثل في عدم ثقة الشووووركات بقدرة نتاجات البحث العلمي على حل جانب المشوووواركة المجتمعية لتسووووويق البحوث العلمية تت

المشوكالت التي تواجه أنشوطتها، وغياب السوياسوات البحثية التي تركز على الجانب التطبيقي بين البحث العلمي ومؤسوسوات  

افة اإلسووتفادة من الفجوة بين دور الجامعة البحثي ومتطلبات سوووق العمل، وعدم وجود ثقباإلضووافة إلى   الصووناعة واإلنتاج،

البحوث العلمية ألغراو الممارسوووات المجتمعية، ويمكن أن تفسووور الباحثة ما تم التوصووول إليه من نتائج إلى حداثة تجربة  

تسويق البحوث العلمية بجامعة السلطان قابوس، حيث بدأت تتجلى معالمها بصورة واضحة مع قيام الجامعة ب نشاء وتأسيس 
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والمراكز التي تعنى بالبحث العلمي والعملية التسووويقية له، فعلى سووبيل المثال تم اسووتحداث مركز   عدد من الدوائر والمكاتب

م، وكذلك بالنسووبة لدائرة النشوور العلمي والتواصوول حيث تم تأسوويسووها عام  2018   اإلبتكار ونقل التكنولوجيا مؤخراً في عام

م، وغيرها من هذه الجهات التي يرتب  عملها بتسوويق  2002م، فضوالً عن أن مكتب التعاون الدولي تم تأسويسوه بعام  2009

راز المنجزات البحثيوة البحوث العلمي، حيوث بودأت هوذه الجهوات جهود حثيثوة لتفعيول عمليوة التسووووويق للبحوث العلميوة، وإب

 للمجتمع الخارجي إال أن هذه الجهود ال تزال وليدة تسعى لكي تتطور وتنموا خالل السنوات القادمة.

( التي أكدت على محدودية رغبة الشوووركات 2014وتتفق نتائج هذه الدراسوووة مع ما توصووولت إلية دراسوووة الغامدي)

يث ترت تلك الجهات أن األبحاث ال تعبر عن حقيقة المشوواكل التي تواجه  المحلية في االسووتفادة من نتائج البحوث العلمية، ح

 أنشطتها.

( التي أظهرت أنه من ضومن التحديات والمشوكالت التي تواجه البحث العلمي 2011وتتفق أيضواً مع دراسوة هزايمة )

% وبدرجة كبيرة  80بلغت في الجامعات األردنية هي قلة التفاعل بين الجامعات ومؤسووسووات القطا  الخاص بنسووبة مئوية  

 جداً.

الجوامعوات   فجوة بين وجود والتي بينوت نتوائجهوا ((Al-Hareri, 2010كموا تتفق مع ما جاء في دراسووووة الحريري  

 .بها العمل مشكالت لحل خبراء من لديها بما والخدمية اإلنتاجية المؤسسات اكتفاء حيث األعمال وقطا   اليمنية
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