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النــدوة، الســيدات  الرئيــس، الســيادات والســادة املشــاركات واملشــاركون يف هــذه  الســيد 

ــس  ــوا املجل ــا ورشف ــوا ندوتن ــن رشف ــاب، الذي ــام واأللق ــظ امله ــع حف ــخصيات، م ــادة الش والس

ــث  ــن والبح ــة والتكوي ــى للرتبي ــس األع ــاء املجل ــادة أعض ــيدات والس ــم، الس ــى بحضوره األع

العلمــي، الســادة رؤســاء الجامعــات، وضيوفنــا األعــزاء، أيهــا الحضــور الكــرام. 

أرحــب بــكل املشــاركات واملشــاركني يف هــذه النــدوة، التــي تنظمهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى 

ــب  ــات واألدوات‹‹، وأرح ــات واملنهجي ــي: الرهان ــث العلم ــم البح ــول ››تقيي ــى ح ــس األع املجل

ــا لحضــور وتتبــع أشــغالها.  بــكل الذيــن لبــوا دعوتن

النظريــة  مرجعياتــه  يف  التفكــر  وكــذا  املنهجيــة،  وأدواتــه  التقييــم،  مقتضيــات  لتــدارس  إن 

ــا  ــارا مل ــني، واعتب ــدى الباحث ــم ل ــره التقيي ــذي يث ــاش ال ــارا للنق ــة، اعتب ــة بالغ ــاته، أهمي ومامرس

ــخيص  ــن دور يف تش ــني، م ــي والباحث ــث العلم ــات البح ــة، ومؤسس ــم العلمي ــم النظ ــى لتقيي أضح

واقعــه ووضــع االســراتيجيات لتنميتــه. 

ــة التــي تعــرف  ــا لــكل الــدول، وخصوصــا منهــا الــدول النامي ــر البحــث العلمــي رهان يعتــر تطوي

ــة  ــاكل صاعــدة للبحــث، ومجموعــات علمي ــدا، مــع وجــود هي ــة تطــورا متزاي مؤسســاتها الجامعي

ــى  ــايب ع ــكل إيج ــر بش ــودة، يؤث ــي ذي الج ــث العلم ــوم أن البح ــن املعل ــئة. وم ــة أو ناش جنيني

الجامعــة وســمعتها، ويعمــل عــى تثمــني باحثيهــا ويســاهم يف إشــعاعهم، عــى املســتوى الوطنــي 

والــدويل. كــام يلعــب البحــث العلمــي دورا أساســيا يف تنميــة البــاد ويســاهم يف إدماجهــا الــذيك 

ــري.   ــم الرأســامل الب ــد يدع ــم جي ــزه بتعلي ــم تعزي ــا يت ــة، خصوصــا عندم يف مجتمــع املعرف

تــرز تجربــة الــدول املتقدمــة يف هــذا املجــال، أهميــة البحــث العلمــي والتقنــي يف تقدمهــا 

ــر  ــدول، بفضــل تطوي ــك ال ــد اســتطاعت، تل ــة. فلق ــارف اإلنســانية الكوني ــدم املع ــا، ويف تق ومنائه

ــرس  ــس ال ــرف التناف ــامل يع ــزا يف ع ــا متمي ــها موقع ــن لنفس ــكار، أن تضم ــة االبت ــث وتقوي البح

ــة.  ــلطة املعرف ــكار س ــول احت ح

لقــد ســاهمت الطفــرة الرقميــة والتكنولوجيــة يف تســهيل الولــوج إىل املعلومــة وإىل املعرفــة. 

ــا  ــا ومنوه ــي أسســت اقتصاده ــني دول الشــامل الت ــا شاســعا ب ــرف تباين ــوج يع ــر أن هــذا الول غ

ــات  ــدرات البني ــة ق ــدا لتقوي ــذل جه ــت تب ــي الزال ــة الت ــوب النامي ــني دول الجن ــة، وب عــى املعرف

ــث  ــاج البح ــى إنت ــن ع ــني القادري ــة للباحث ــة الحرج ــن الكتل ــث، ولتكوي ــة للبح ــية الازم األساس

ــا.  ــا وجامعاته ــل مختراته ــي، داخ العلم
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ــكاليات  ــب إش ــه يف صل ــي ووضع ــث العلم ــم البح ــو دع ــا نح ــوب، أساس ــود دول الجن ــه جه تتج

ــاج  ــل اإلنت ــث يحت ــكار، وحي ــات واألف ــداول املعلوم ــز بت ــومل، متمي ــط مع ــك يف محي ــة، وذل التنمي

العلمــي مكانــة مهمــة يف الرأســامل الامــادي لألمــم. وتحــاول الــدول الناميــة جاهــدة تعزيــز نظــام 

ــييك  ــق( الكاس ــم )أو نس ــن الراديغ ــرور م ــل امل ــام يجع ــدودة، م ــة مح ــوارد مالي ــا مب ــث به البح

إلنتــاج البحــث، إىل براديغــم جديــد ييــر الولــوج ملجتمــع املعرفــة، يعــرف إكراهــات تحــد مــن 

ــر البحــث  ــك يعت ــدان.  لذل ــة يف هــذه البل ــة للتنمي ــره كرافع ــن تأث ــة البحــث العلمــي، وم مكان

ــة.  ــة والثقافي ــة والفكري ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــدم وللتنمي ــا للتق ــي رهان العلم

ــي  ــث العلم ــع البح ــى وض ــواء ع ــليط األض ــيلة لتس ــم إذن كوس ــرز التقيي ــق، ي ــذا املنطل ــن ه م

ــزا  ــه حاف ــم نفس ــح التقيي ــه، وليصب ــوض بجودت ــد النه ــكاالته قص ــة إش ــه، ومامس ــر واقع وتقدي

ــي.  ــاج العلم لإلنت

 new( ــد ــي الجدي ــر العموم ــمى بالتدب ــا يس ــل م ــا يف ظ ــورا ملحوظ ــا تط ــم حالي ــرف التقيي ويع

public management(، الــذي  يعتمــد عــى النتائــج وعــى مبــدأ الحكامــة الجيــدة التــي قامــت 

ــتثامرات  ــيد االس ــث أن ترش ــاتها. بحي ــير مؤسس ــه يف تس ــة واعتمدت ــم الليرالي ــه النظ ــى أساس ع

ــم.  ــة البحــث مــن خــال التقيي ــة حــول حال ــات دقيق ــر عــى معلوم ــب التوف ــة يتطل العمومي

ــر األداء  ــة املتعلقــة بالبحــث يف أفــق تقدي ــم لرصــد السياســة العمومي ــا يســتعمل التقيي ــا م فغالب

ــة ونجاعــة اســراتيجياتها يف املجــال العلمــي2.   ــل1 الســلطات العمومي ــة متوي ومــدى مردودي

ــث  ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــه معاي ــت في ــط أضح ــه يف محي ــرض نفس ــد ف ــم، ق وإذا كان التقيي

عامليــة، ويف إطــار ›‹التدبــر العمومــي الجديــد‹‹، فبأيــة مناهــج يتــم التقييــم، وبأيــة طــرق ووســائل؟

ــث يتخــذ كل مــن  ــاس الجــودة، بحي ــة قي ــة بغي ــم عــى املــؤرشات الرقمي ــا يعتمــد التقيي ــا م غالب

ــات عــى مــؤرشات  ــب الجامع ــوم ترتي ــك يق ــم. ولذل ــب كمناهــج للتقيي ــة والرتي ــاس واملقارن القي

اإلنتــاج العلمــي التــي تحــي عــدد املقــاالت واملنشــورات وبــراءات االخــراع. وكل ترتيــب 

للجامعــات إال يصاحبــه صخــب إعامــي، يــرز تفــوق نفــس الجامعــات املرموقــة يف العــامل، ويذكــر 

ــة.  ــوة العلمي ــن الفج ــف م ــا للتخفي ــا أن تبذله ــي عليه ــود الت ــة بالجه ــدول النامي ــات ال جامع

ــد  ــار قواع ــر انتش ــر يف تطوي ــكل كب ــاهم بش ــد س ــل ق ــات والتواص ــا املعلوم ــور تكنولوجي إن تط

1- وبالرغم من أن القطاع الخاص يؤدي جزءا من متويل البحث يف عدد كبر من دول الشامل، غر أن البحث األسايس الذي يُنتج املعرفة يبقى غر جذاب 

للقطاع الخاص وال يتم متويله إال من طرف السلطات العمومية.

2- كام أصبح التقييم، يف كثر من الدول، يف خدمة سوق الربية، وذلك قصد متكني األرس من تقدير واختيار أحسن املؤسسات الجامعية ألبنائها.
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ــاس  ــم قي ــة )bibliométrie( وعل ــداول البيبليومري ــات باملجــات املفهرســة، ومكــن مــن ت املعطي

ــني. ــاج الباحث ــني إنت ــة ب ــك، املقارن ــجعا بذل ــي ))scientométrie، مش ــاج العلم اإلنت

ويقــاس اإلنتــاج العلمــي عــى املســتوى الكمــي والكيفــي مــن خــال تقييــم أثــر اإلنتاجــات العلميــة 

ــذا  ــاج )H-index(،وك ــاس اإلنت ــق مبــؤرش االستشــهاد )citations-index( ومبــؤرش قي ــي تتحق الت

ــة،  ــة الدولي ــات العلمي ــم يف املنتدي ــارج أوطانه ــون خ ــا الباحث ــارك فيه ــي يش ــدوات الت ــدد الن بع

وبعــدد املشــاريع التــي يرفــون عليهــا يف إطــار التعــاون الــدويل. فيصبــح التقييــم بذلــك 

ــني  ــال الباحث ــح امتث ــام يصب ــة. ك ــة املفهرس ــات العلمي ــر يف املج ــى الن ــجيع ع ــراتيجية للتش إس

ملعايــر ومــؤرشات موحــدة، أمــرا مشــجعا، ومحفــزا لهــم يف منــاخ للتنافــس حــول اإلنتــاج العلمــي. 

إن ندوتنــا هــذه، تصبــو إىل معالجــة وتحليــل طــرق التقييــم، وتقنيــات قياســه واألدوات املســتعملة 

ــر الكمــي والكيفــي للبحــث العلمــي، يف إطــار تفكــر ابســتيمولوجي حــول صناعــة فــن  يف التقدي

تقييــم البحــث يف تنــوع أبعــاده وتخصصاتــه.

تختلــف طــرق التقييــم حســب املجــاالت وحســب الحقــول املعرفيــة. ويثــر االختــاف بــني العلــوم 

الحقــة )أو كــام يســميها البعــض بالعلــوم الصلبــة( والعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، صعوبــة 

تطبيــق القيــاس بنفــس الشــكل عــى جميــع أنــواع اإلنتــاج العلمــي؛ مــام يتطلــب إيجــاد املناهــج 

الناجعــة واملــؤرشات املامئــة لــكل نــوع. فالتقييــم الكمــي ملنشــورات البحــث العلمــي  أمــر 

ــة، ال  ــات الفكري ــض اإلنتاج ــاري لبع ــي والحض ــر االجتامع ــي للتأث ــم الكيف ــر أن التقيي رضوري، غ

ــة.  يقــل أهمي

ــة  ــون املامرس ــن يف ك ــي تكم ــي، الت ــال العلم ــم يف املج ــة التقيي ــارة إىل خصوصي ــب اإلش ــام يج ك

ــرف  ــن ط ــث م ــاج الباح ــودة إنت ــم ج ــه تقيي ــم في ــاص؛ يت ــوع خ ــن ن ــاط م ــي نش ــة ه العلمي

الباحــث  إنتــاج  أن  مبعنــى  ومبعايرهــا،   )communauté scientifique( العلميــة  املجموعــة 

ــة  ــرة العلمي ــه التأش ــم مينحون ــم وحكمه ــرف بتقييمه ــن مع ــني آخري ــن باحث ــم م ــع للتقيي يخض

ــة  ــب عملي ــي نفســه، ويوجــد يف قل ــل العلم ــم يســتوطن إذن داخــل الحق ــر. فالتقيي لجــواز الن

املصادقــة العلميــة. يجــب أن نســجل يف هــذا الســياق، أن كثــرا مــن البلــدان الناميــة، وإن كانــت 

تتوفــر عــى باحثــني، ال تفــرز مجموعــة علميــة قويــة وواعيــة بدورهــا يف توطيــد دعائــم الحقــل 

ــم.    ــر للتقيي ــم ومعاي ــات للعل ــع مرجعي ــه، تض ــه وجودت ــاهمة يف دينامكيت ــي واملس العلم

ال ميكــن أن يتــم التقييــم بــدون وجــود قواعــد معطيــات ومعلومــات منظمــة حــول اإلنتــاج 
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العلمــي، قصــد وضــع املــؤرشات إلحصــاء املنشــورات لــيك يكــون لهــا حضــور يف قواعــد املجــات 

ــة.  الدولي

ــدر  ــريب، تص ــامل الع ــة الع ــاث مبنطق ــب األبح ــة، أغل ــوم الحق ــال العل ــاالت يف مج ــتثناء املق فباس

ــايل  ــة، وبالت ــوج محــدود للمجــات املفهرســة الدولي ــا ول ــاس، وله ــة وال تخضــع للقي باللغــة العربي

ــة  ــر باللغ ــي تن ــاالت الت ــدد املق ــدر ع ــة. ويق ــدويل للمعرف ــاء ال ــف يف الفض ــور ضعي ــا حض له

اإلنجليزيــة مــا بــني 85% إىل 90% يف مجــال العلــوم االنســانية واالجتامعيــة، يف حــني أن املنشــورات 

باللغــة الفرنســية ال تتعــدى 6%.3  ولذلــك يجــب، يف ســياق التفكــر يف اســتعامل مناهــج التقييــم، 

أن ينصــب التفكــر أيضــا عــى املســألة اللغويــة وعــى إكراهــات البحــث العلمــي يف بعــض 

ــة.   ــدان النامي البل

إن تقييــم اإلنتــاج العلمــي عــر القيــاس هــو أمــر رضوري، لكــن يجــب إخضاعــه لتســاؤالت 

وتفكــر نقــدي حــول مناهجــه. وهــو املوضــوع املحــوري لندوتنــا هــذه.  

ــا،  ــة لن ــي فرص ــا، وه ــذه القضاي ــى كل ه ــوء ع ــلط الض ــدوة أن تس ــذه الن ــن ه ــر م ــا ننتظ إنن

ــاته،  ــه ومامرس ــم ومناهج ــاركني، يف التقيي ــاركات واملش ــادة املش ــيدات والس ــم الس ــر معك للتفك

ــا. ــا وحدوده ــدى ماءمته ــول م ــم وح ــات التقيي ــائل وآلي ــول وس ــاش ح ــا والنق ــادل خراتن ولتب

ــات  ــت جلس ــني يف س ــني واملتخصص ــادة الباحث ــيدات والس ــات الس ــم تدخ ــا أن ننظ ــد ارتأين ولق

ــت ســتخصص الجلســة األوىل ملناقشــة  ــيتم مناقشــتها، حي ــي س تعكــس االنشــغاالت الرئيســية الت

ــة  ــات الدولي ــة املقارن ــة الثاني ــتعالج الجلس ــام س ــه، بين ــي ورهانات ــث العلم ــم البح ــة تقيي أهمي

والقيــاس يف مجــال تقييــم البحــث العلمــي، وستســلط الجلســة الثالثــة الضــوء عــى تقييــم البحــث 

ــم  ــات تقيي ــة  ملنهجي ــة الرابع ــرق يف الجلس ــيتم التط ــي، وس ــر االجتامع ــال التأث ــن خ ــي م العلم

ــي  ــاون العلم ــة بالتع ــة الخامس ــتهتم الجلس ــة وس ــة والدولي ــارب الوطني ــي يف التج ــث العلم البح

وتقييمــه، ويف األخــر ســنخصص الجلســة السادســة للمنهجيــات التقييميــة لســلك الدكتــوراه 

ــني. ــاج الباحث ــة إلنت ــاره الحاضن باعتب

وســيتم يف نهاية الجلســات ختم االشــغال بتقرير ملخص عن أشــغال الندوة.

مــرة أخــرى أرحــب بكــم جميعــا وأمتنــى أن تكــون ندوتنــا مثمــرة وأمتنــى لضيوفنــا مقامــا مريحــا 

يف مدينــة األنــوار: الربــاط. 
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