الســيد الرئيــس ،الســيادات والســادة املشــاركات واملشــاركون يف هــذه النــدوة ،الســيدات
والســادة الشــخصيات ،مــع حفــظ املهــام واأللقــاب ،الذيــن رشفــوا ندوتنــا ورشفــوا املجلــس
األعــى بحضورهــم ،الســيدات والســادة أعضــاء املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي ،الســادة رؤســاء الجامعــات ،وضيوفنــا األعــزاء ،أيهــا الحضــور الكــرام.
أرحــب بــكل املشــاركات واملشــاركني يف هــذه النــدوة ،التــي تنظمهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى
املجلــس األعــى حــول ‹‹تقييــم البحــث العلمــي :الرهانــات واملنهجيــات واألدوات›› ،وأرحــب
بــكل الذيــن لبــوا دعوتنــا لحضــور وتتبــع أشــغالها.
إن لتــدارس مقتضيــات التقييــم ،وأدواتــه املنهجيــة ،وكــذا التفكــر يف مرجعياتــه النظريــة
ومامرســاته ،أهميــة بالغــة ،اعتبــارا للنقــاش الــذي يثــره التقييــم لــدى الباحثــن ،واعتبــارا ملــا
أضحــى لتقييــم النظــم العلميــة ،ومؤسســات البحــث العلمــي والباحثــن ،مــن دور يف تشــخيص
واقعــه ووضــع االســراتيجيات لتنميتــه.
يعتــر تطويــر البحــث العلمــي رهانــا لــكل الــدول ،وخصوصــا منهــا الــدول الناميــة التــي تعــرف
مؤسســاتها الجامعيــة تطــورا متزايــدا ،مــع وجــود هيــاكل صاعــدة للبحــث ،ومجموعــات علميــة
جنينيــة أو ناشــئة .ومــن املعلــوم أن البحــث العلمــي ذي الجــودة ،يؤثــر بشــكل إيجــايب عــى
الجامعــة وســمعتها ،ويعمــل عــى تثمــن باحثيهــا ويســاهم يف إشــعاعهم ،عــى املســتوى الوطنــي
والــدويل .كــا يلعــب البحــث العلمــي دورا أساســيا يف تنميــة البــاد ويســاهم يف إدماجهــا الــذيك
يف مجتمــع املعرفــة ،خصوصــا عندمــا يتــم تعزيــزه بتعليــم جيــد يدعــم الرأســال البــري.
تــرز تجربــة الــدول املتقدمــة يف هــذا املجــال ،أهميــة البحــث العلمــي والتقنــي يف تقدمهــا
ومنائهــا ،ويف تقــدم املعــارف اإلنســانية الكونيــة .فلقــد اســتطاعت ،تلــك الــدول ،بفضــل تطويــر
البحــث وتقويــة االبتــكار ،أن تضمــن لنفســها موقعــا متميــزا يف عــامل يعــرف التنافــس الــرس
حــول احتــكار ســلطة املعرفــة.
لقــد ســاهمت الطفــرة الرقميــة والتكنولوجيــة يف تســهيل الولــوج إىل املعلومــة وإىل املعرفــة.
غــر أن هــذا الولــوج يعــرف تباينــا شاســعا بــن دول الشــال التــي أسســت اقتصادهــا ومنوهــا
عــى املعرفــة ،وبــن دول الجنــوب الناميــة التــي الزالــت تبــذل جهــدا لتقويــة قــدرات البنيــات
األساســية الالزمــة للبحــث ،ولتكويــن الكتلــة الحرجــة للباحثــن القادريــن عــى إنتــاج البحــث
العلمــي ،داخــل مخترباتهــا وجامعاتهــا.
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تتجــه جهــود دول الجنــوب ،أساســا نحــو دعــم البحــث العلمــي ووضعــه يف صلــب إشــكاليات
التنميــة ،وذلــك يف محيــط معــومل ،متميــز بتــداول املعلومــات واألفــكار ،وحيــث يحتــل اإلنتــاج
العلمــي مكانــة مهمــة يف الرأســال الالمــادي لألمــم .وتحــاول الــدول الناميــة جاهــدة تعزيــز نظــام
البحــث بهــا مبــوارد ماليــة محــدودة ،مــا يجعــل املــرور مــن الرباديغــم (أو نســق) الكالســييك
إلنتــاج البحــث ،إىل براديغــم جديــد ييــر الولــوج ملجتمــع املعرفــة ،يعــرف إكراهــات تحــد مــن
مكانــة البحــث العلمــي ،ومــن تأثــره كرافعــة للتنميــة يف هــذه البلــدان .لذلــك يعتــر البحــث
العلمــي رهانــا للتقــدم وللتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والفكريــة والثقافيــة.
مــن هــذا املنطلــق ،يــرز التقييــم إذن كوســيلة لتســليط األضــواء عــى وضــع البحــث العلمــي
وتقديــر واقعــه ،ومالمســة إشــكاالته قصــد النهــوض بجودتــه ،وليصبــح التقييــم نفســه حافــزا
لإلنتــاج العلمــي.
ويعــرف التقييــم حاليــا تطــورا ملحوظــا يف ظــل مــا يســمى بالتدبــر العمومــي الجديــد (new
 ،)public managementالــذي يعتمــد عــى النتائــج وعــى مبــدأ الحكامــة الجيــدة التــي قامــت
عــى أساســه النظــم الليرباليــة واعتمدتــه يف تســيري مؤسســاتها .بحيــث أن ترشــيد االســتثامرات
العموميــة يتطلــب التوفــر عــى معلومــات دقيقــة حــول حالــة البحــث مــن خــال التقييــم.
فغالبــا مــا يســتعمل التقييــم لرصــد السياســة العموميــة املتعلقــة بالبحــث يف أفــق تقديــر األداء
ومــدى مردوديــة متويــل  1الســلطات العموميــة ونجاعــة اســراتيجياتها يف املجــال العلمــي .2
وإذا كان التقييــم ،قــد فــرض نفســه يف محيــط أضحــت فيــه معايــر التعليــم العــايل والبحــث
عامليــة ،ويف إطــار ‹›التدبــر العمومــي الجديــد›› ،فبأيــة مناهــج يتــم التقييــم ،وبأيــة طــرق ووســائل؟
غالبــا مــا يعتمــد التقييــم عــى املــؤرشات الرقميــة بغيــة قيــاس الجــودة ،بحيــث يتخــذ كل مــن
القيــاس واملقارنــة والرتتيــب كمناهــج للتقييــم .ولذلــك يقــوم ترتيــب الجامعــات عــى مــؤرشات
اإلنتــاج العلمــي التــي تحــي عــدد املقــاالت واملنشــورات وبــراءات االخــراع .وكل ترتيــب
للجامعــات إال يصاحبــه صخــب إعالمــي ،يــرز تفــوق نفــس الجامعــات املرموقــة يف العــامل ،ويذكــر
جامعــات الــدول الناميــة بالجهــود التــي عليهــا أن تبذلهــا للتخفيــف مــن الفجــوة العلميــة.
إن تطــور تكنولوجيــا املعلومــات والتواصــل قــد ســاهم بشــكل كبــر يف تطويــر انتشــار قواعــد
 -1وبالرغم من أن القطاع الخاص يؤدي جزءا من متويل البحث يف عدد كبري من دول الشامل ،غري أن البحث األسايس الذي يُنتج املعرفة يبقى غري جذاب
للقطاع الخاص وال يتم متويله إال من طرف السلطات العمومية.
 -2كام أصبح التقييم ،يف كثري من الدول ،يف خدمة سوق الرتبية ،وذلك قصد متكني األرس من تقدير واختيار أحسن املؤسسات الجامعية ألبنائها.

املعطيــات باملجــات املفهرســة ،ومكــن مــن تــداول البيبليومرتيــة ( )bibliométrieوعلــم قيــاس
اإلنتــاج العلمــي (( ،scientométrieمشــجعا بذلــك ،املقارنــة بــن إنتــاج الباحثــن.
ويقــاس اإلنتــاج العلمــي عــى املســتوى الكمــي والكيفــي مــن خــال تقييــم أثــر اإلنتاجــات العلميــة
التــي تتحقــق مبــؤرش االستشــهاد ( )citations-indexومبــؤرش قيــاس اإلنتــاج (،)H-indexوكــذا
بعــدد النــدوات التــي يشــارك فيهــا الباحثــون خــارج أوطانهــم يف املنتديــات العلميــة الدوليــة،
وبعــدد املشــاريع التــي يرشفــون عليهــا يف إطــار التعــاون الــدويل .فيصبــح التقييــم بذلــك
إســراتيجية للتشــجيع عــى النــر يف املجــات العلميــة املفهرســة .كــا يصبــح امتثــال الباحثــن
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
يف التقديــر الكمــي والكيفــي للبحــث العلمــي ،يف إطــار تفكــر ابســتيمولوجي حــول صناعــة فــن
تقييــم البحــث يف تنــوع أبعــاده وتخصصاتــه.
تختلــف طــرق التقييــم حســب املجــاالت وحســب الحقــول املعرفيــة .ويثــر االختــاف بــن العلــوم
الحقــة (أو كــا يســميها البعــض بالعلــوم الصلبــة) والعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة ،صعوبــة
تطبيــق القيــاس بنفــس الشــكل عــى جميــع أنــواع اإلنتــاج العلمــي؛ مــا يتطلــب إيجــاد املناهــج
الناجعــة واملــؤرشات املالمئــة لــكل نــوع .فالتقييــم الكمــي ملنشــورات البحــث العلمــي أمــر
رضوري ،غــر أن التقييــم الكيفــي للتأثــر االجتامعــي والحضــاري لبعــض اإلنتاجــات الفكريــة ،ال
يقــل أهميــة.
كــا يجــب اإلشــارة إىل خصوصيــة التقييــم يف املجــال العلمــي ،التــي تكمــن يف كــون املامرســة
العلميــة هــي نشــاط مــن نــوع خــاص؛ يتــم فيــه تقييــم جــودة إنتــاج الباحــث مــن طــرف
املجموعــة العلميــة ( )communauté scientifiqueومبعايريهــا ،مبعنــى أن إنتــاج الباحــث
يخضــع للتقييــم مــن باحثــن آخريــن معــرف بتقييمهــم وحكمهــم مينحونــه التأشــرة العلميــة
لجــواز النــر .فالتقييــم يســتوطن إذن داخــل الحقــل العلمــي نفســه ،ويوجــد يف قلــب عمليــة
املصادقــة العلميــة .يجــب أن نســجل يف هــذا الســياق ،أن كثــرا مــن البلــدان الناميــة ،وإن كانــت
تتوفــر عــى باحثــن ،ال تفــرز مجموعــة علميــة قويــة وواعيــة بدورهــا يف توطيــد دعائــم الحقــل
العلمــي واملســاهمة يف دينامكيتــه وجودتــه ،تضــع مرجعيــات للعلــم ومعايــر للتقييــم.
ال ميكــن أن يتــم التقييــم بــدون وجــود قواعــد معطيــات ومعلومــات منظمــة حــول اإلنتــاج
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العلمــي ،قصــد وضــع املــؤرشات إلحصــاء املنشــورات لــي يكــون لهــا حضــور يف قواعــد املجــات
الدوليــة.
فباســتثناء املقــاالت يف مجــال العلــوم الحقــة ،أغلــب األبحــاث مبنطقــة العــامل العــريب ،تصــدر
باللغــة العربيــة وال تخضــع للقيــاس ،ولهــا ولــوج محــدود للمجــات املفهرســة الدوليــة ،وبالتــايل
لهــا حضــور ضعيــف يف الفضــاء الــدويل للمعرفــة .ويقــدر عــدد املقــاالت التــي تنــر باللغــة
اإلنجليزيــة مــا بــن  %85إىل  %90يف مجــال العلــوم االنســانية واالجتامعيــة ،يف حــن أن املنشــورات
باللغــة الفرنســية ال تتعــدى  3 .%6ولذلــك يجــب ،يف ســياق التفكــر يف اســتعامل مناهــج التقييــم،
أن ينصــب التفكــر أيضــا عــى املســألة اللغويــة وعــى إكراهــات البحــث العلمــي يف بعــض
البلــدان الناميــة.
إن تقييــم اإلنتــاج العلمــي عــر القيــاس هــو أمــر رضوري ،لكــن يجــب إخضاعــه لتســاؤالت
وتفكــر نقــدي حــول مناهجــه .وهــو املوضــوع املحــوري لندوتنــا هــذه.
إننــا ننتظــر مــن هــذه النــدوة أن تســلط الضــوء عــى كل هــذه القضايــا ،وهــي فرصــة لنــا،
للتفكــر معكــم الســيدات والســادة املشــاركات واملشــاركني ،يف التقييــم ومناهجــه ومامرســاته،
ولتبــادل خرباتنــا والنقــاش حــول وســائل وآليــات التقييــم وحــول مــدى مالءمتهــا وحدودهــا.
ولقــد ارتأينــا أن ننظــم تدخــات الســيدات والســادة الباحثــن واملتخصصــن يف ســت جلســات
تعكــس االنشــغاالت الرئيســية التــي ســيتم مناقشــتها ،حيــت ســتخصص الجلســة األوىل ملناقشــة
أهميــة تقييــم البحــث العلمــي ورهاناتــه ،بينــا ســتعالج الجلســة الثانيــة املقارنــات الدوليــة
والقيــاس يف مجــال تقييــم البحــث العلمــي ،وستســلط الجلســة الثالثــة الضــوء عــى تقييــم البحــث
العلمــي مــن خــال التأثــر االجتامعــي ،وســيتم التطــرق يف الجلســة الرابعــة ملنهجيــات تقييــم
البحــث العلمــي يف التجــارب الوطنيــة والدوليــة وســتهتم الجلســة الخامســة بالتعــاون العلمــي
وتقييمــه ،ويف األخــر ســنخصص الجلســة السادســة للمنهجيــات التقييميــة لســلك الدكتــوراه
باعتبــاره الحاضنــة إلنتــاج الباحثــن.
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.
3- Yves Gingnes and Seberten Mosbah. “Where are social sciences produced?”. In UNESCO. World Social Science Report.
Knowledge divides. International Sopcial Science Council. 153-149 ,2010, p.151

