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  :ملخص

العاملي والعريب بالعديـد مـن   يزخر ارشيف املكتبة االدارية  بعامة و اجلودة الشاملة خباصة على املستويني 
املسامهات املعرفية اجلادة  اليت وفرت اطارا شامال و فعاال لتحليل و تقييم جوانب عدة من حالـة املنظمـات   

الذي يساعد ادارات املنظمات  لتقييم أداء اجلوانب ذات االمهية " ادارة اجلودة الشاملة"ضمن ما يصطلح عليه 
 science"  ظـام العلـم  جبهود البحث العلمي فانه مما الشـك فيـه أن ن   وفيما يتعلق.  يف تلك املنظمات

system "خباصة يف ظـل التـأثري    .لباحثني على مدى العقود املاضيةا حاجة جلهودأكثر تعقيدا وأكثر  أصبح
املعتمـدة يف اعـداد  البحـوث     نظمالهذا التطور على ، وانعكس .لصناعة واحلكومة واتمع ككللتزايد امل

لقد . ، وأيضا النظام ككل البحثية واملشاريع البحثية عاتومالباحث الفرد أو اب سواء تعلق االمر ،وتقييمها 
زادت  أمهية تقييم األداء يف خمتلف مناحي احلياة  والبحث العلمي ليست استثناء ، سواء يف الوطن العـريب  أو  

وهذا ينطبق على النظام ككل ، وخصوصا األساليب اليت يتم استخدامها للتأثري فيه ،  .يف بلدان العامل األخرى
ومن مث ليس من املستغرب أنه عندما ينظر املرء إىل . كما ينطبق على التعليم العايل الفردي واملؤسسات البحثية

مبا فيه الكغاية، وإذا كانـت  مسألة التقييم وضمان اجلودة يواجه مباشرة  السؤال ما إذا كان هذا النظام جيدا 
ومتثل هـذه االسـئلة   . عملية اعداد البحوث وإجراء التقييم هلا يتم بشكل كفء وفاعل كما جيب أن يكون 

طبيعـة  عن  سليمةفكرة  لتوفري  ةاولبوصفها حمهذه الدراسة تأيت  ااالثارات البحثية األساسية هلذه الدراسة ، و
 الوطن العريب لضمان جودة البحوث العلمية، اذ حللت الدراسة الطريقـة  املعتمد حاليا يف البحث العلمي نظام

اليت يتم ا اعداد البحوث العلمية واألكادميية وتقييمها  يف الوطن العريب ، مستندة يف عملها جزئيا على دراسة 
ـ  ث اىل جانـب  األطر املفاهيمية ذات العالقة مبوضوع الدراسة، وجزئيا على التجربة الشخصية اخلاصة للباح

يعاين من العديـد   نظام البحث العلمي احلايلإىل استنتاج مفاده أن دراسة التوصلت و. املسح الذي مت اجراؤه 
من نقاط الضعف  يف بعديه الرئيسني ومها  اعداد البحث العلمي وتقييمه من أمهها اخللل الكبري يف سياسـات  

اساءة تفسري طبيعة العالقة املركبة بني منظومـة البحـث   - ،تعقيد ضمان اجلودة ، زيادة درجة  التعليم العايل
الكثري مـن التقييمـات غـري    ووجود  الدور املثبط للقطاع اخلاص ، -العلمي وعملية صنع القرار السياسي، 

رات تطـو الاملرونة الالزمة للحكم على نوعية خمتلفة مـن التخصصـات و   وضعف.تداخلة جزئيااملوحدة وامل
عتماد جمموعة مـن التـدابري الضـرورية    بأدراسة توصي الو. اطار جتسيد االنصاف والعدالةاحلاصلة فيها يف 

  .لتحسني نظام التقييم منها
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Abstract 

The science system has become much more complex and more demanding for 
researchers over the past decades. There has been an increasing contextual 
influence, from government, industry and society at large. This development has 
consequences for evaluation systems, not those regarding the individual researcher 
or groups and projects, but also concerning the system as a whole. Wًe issued this 
research  after analyzing the state of the art of the evaluation of scientific research. 
The Study  came to the conclusion that the current régime of evaluations in the 
Jordan,  but also in other Arab countries, is perceived by many as too complex and 
too burdensome. Moreover, most systems lack the flexibility necessary to judge 
the quality of the variety of disciplines and their dynamic development in multi-, 
inter-, and transdisciplinary endeavors. With regard to the current system, the 
study recommends that there are two pivotal issues that need improvement. 

– Simplification of procedures, both in requirements and in sheer number. 
There are too many, non standardised and partly overlapping evaluations. On top 
of that, there is a lack of mutual attunement. 

-Fairness. The system should be able to do justice to the variety of disciplines 
and developments in research; and it should reflect the differences in research 
practices. At the end of this study, we  suggests a strategy to improve the current 
national evaluation system in the Arab countries, the so-called New Scientific 
Research Quality Assurance System (NSR-QAS). The study proposes a concise 
list of suggestions that together should be appropriate to meet the two major 
concerns mentioned above, the study advises a minimum number of indicators 
and / or a maximum amount of text, in order not to overburden the research 
group or the evaluation committee. The study hopes that the suggestions made in 
this research will be taken into account when designing the New Scientific 
Research Quality Assurance System 
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  : مشكلة الدراسة

املوضوع وأيضا جتربته الشخصية اىل جانب استطالع اتضح للباحث من خالل قراءاته للكتابات يف  هذه 
مع عـدم انكـار   (آراء الكثري من الزمالء الباحثني أن واقع البحث العلمي يف صورته االمجالية  بالوطن العريب

يعد واقعا مريرا ومأساويا حبيث يتعذر بأي حال من االحوال تصوره اال مـن خـالل   ) بعض احلاالت الرائعة
والذي يعد أمنوذجا قـابال للتعمـيم ولكـن    (هلذا الواقع يف اجلزائر ) 1998العريب، ( الوصف الذي أورده

اجلامعة اجلزائرية مل تعرف بعد طريقهـا اىل البحـث   " مشريا اىل أن )بدرجات متفاوتة نسبيا يف الوطن العريب
اضحة هادفـة  فا لبحث عندنا مل يعرف سياسة و. العلمي فهي تائهة حائرة تبحث عن ذاا لكن دون جدوى

خمططة ومنظمة يقودها ويطبقها أناس خملصون واعون كل الوعي مبسؤوليام ، وهلذا بقي البحث العلمـي يف  
فوقوف العديد من املشاكل والعراقيل املفتعلـة  . اجلزائر جمرد أغنية يلحنها االنتهازيون وتغنيها االبواق املأجورة

رتبت عنه من ضعف ارادة البحث عند الطلبة وامهـال االسـاتذة   والبريوقراطية املتعفنة يف وجهه وطريقه وما ت
من هنا وعلى الرغم ممـا  ". املؤطرين، جعلت منه ميدانا جمردا من كل معانيه ليصل يف االخري اىل درجة التجمد

من الكتب والدراسات النظرية وامليدانيـة الـيت تناولـت     -وخاصة األجنبية منها  -تزخر به املكتبة اإلدارية 
ضوعي ادارة اجلودة الشاملة وجودة مؤسسات التعليم العايل من زوايا ومنطلقات خمتلفة  ركزت معظمهـا  مو

على استنتاجات ومفاهيم جوهرية كأمهية كل من االلتزام مبنهجية البحث العلمي ونظم التقييم وفاعلية آليات 
وزارة التعلـيم العـايل   (ت العالقة ضمان اجلودة  دف احلد من مشكلة عدم متاثل املعلومات بني اجلهات ذا

والباحثني لتحقيق اهلدف اخلاص بضمان جـودة البحـوث العلميـة،  اال أن    ) واجلامعات واملؤسسات املاحنة
مل تتناول هذا املوضوع احليوي مـن مجيـع ابعـاده      -وحسب اطالع الباحث_الدراسات يف البيئة العربية 

دراسة مستوى جودة البحوث العلمية املنجزة يف الوطن العريب وحتليل  وبالعمق املالئم، تأسيسا تربز احلاجة إىل
النظام املعتمد حاليا يف اعداد هذه البحوث وتقييمها  وما يعكسه من بيئة وغريها من العوامـل املنظميـة ذات   

  .العالقة
أثـارة  بناء على ما تقدم و لغرض دراسة مشكلة الدراسة  و حتقيق أهدافها وجتسـيد أمهيتـها فقـد مت    

التساؤالت  البحثية التالية ليصار الحقا إىل مناقشتها وحتليلـها ومـن مث الوصـول إىل النتـائج و صـياغة      
  :االستنتاجات و التوصيات اليت تتمخض عنها وكما يلي

 ملاذا تتعدد أبعاد ضمان جودة البحث العلمي؟ -

 كيف ميكن جتسيد أمهية ضمان جودة البحوث العلمية ؟ -

 ت اليت تسهم يف تدين جودة البحوث العلمية يف الوطن العريب؟ما هي أهم املشكال -

 ما هو االسلوب املعتمد يف تقييم البحوث العلمية يف اطار منظومة  البحث العلمي العربية؟ -
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هل ميكن إعداد استراتيجية سليمة ومالئمة من واقع النتاج الفكري امليداين واألكادميي لضـمان   -

  جودة البحث العلمي يف الوطن العريب ؟ 

  : أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي
مفاهيمي ميثل  رؤية جديدة وموضوعية لضمان جودة البحوث العلمية ، من خالل  إطارالسعي لتقدمي  - 

  .املختلفة لضمان جودة البحوث العلمية األبعادتوضيح 
  .تشخيص أهم املشكالت اليت تؤثر سلبا على ضمان جودة البحوث العلمية يف الوطن العريب - 
  .بيان أمهية دراسة منظومة البحث العلمي من منظور مشويل - 
  .ض موجز لتجارب الدول املتقدمة يف اعتماد منظومات البحوث العلميةعر - 
دراسة وحتليل أسلوب التقييم املعتمد جلودة البحوث العلمية يف منظومة البحث العلمـي يف الـوطن    - 

  .العريب
  . مقترحة لتعزيز ضمان جودة البحوث العلمية يف الوطن العريب إلستراتيجيةعام  إطارصياغة  - 

 :  أمهية الدراسة

تأيت هذه الدراسة  كمحاولة لوضع اللبنات األساسية لدراسة وحتليل بعض اجلوانب اليت مل تنل قسطها من 
الفكـري   اإلنتاجما وصل إليه  إىلاالهتمام يف الدراسات السابقة العربية خباصة ، سعيا لتحقيق اضافات نوعية 

األكادميي و امليداين من كتب ومراجع ودراسات سابقة يف جمال ضمان جودة البحوث العملية ، مـن خـالل   
 بإعـادة البحوث العلمية وتقييمها املعتمد حاليا ومن مث تقدمي  املقترحات املالئمة للشـروع   إعدادحتليل نظام 

اجلودة يف مؤسسات التعلـيم العـايل والبحـث     إلدارةأمنوذج شامل  إطارهيكلة منظمومة البحث العلمي يف 
حتقيقها املـذكورة يف   إىلاليت تسعى  األهدافمن هنا تتجسد أمهية هذه الدراسة  يف . العلمي يف الوطن العريب

  :أعاله فضال عن اجلوانب التالية
ية يف بيئـة  اليت تتناول ضمان جودة البحوث العلم) على حد اطالع الباحث( األوىلتعد الدراسة امليدانية 

  .حتقيقها وبيان أمهيتها إىلاليت تسعى  األهدافالعربية من حيث  األكادمييةاملؤسسات 
للوصول إىل نقاط اخللل اليت تنتاب النظام احلـايل  )  على حد اطالع الباحث( األوىلكما أا تعد احملاولة 

 .موضوعي شامل إطارالبحوث العلمية وتقييمها يف  إلعداد
  إعـداد هم أعمق مستمد من واقع األدلة امليدانية فيما يتعلق بعيوب النظام احلايل املعتمد يف حتقيق إدراك وف

 اإلسـتراتيجية معاجلتها عند صياغة  إمكانيةتشخيص نقاط الضعف فيها ومن مث  إىلالبحوث وتقييمها وصوال 
 .املقترحة
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البحوث  إعداد إشكالياتمن  نظري ملوضوع ضمان جودة البحوث العلمية يكون منشأها كال إطارتقدمي 
والسياسات املتبعة من  اإلدارةتقييم  هذه البحوث العلمية أو سوء تصرف  إجراءاتالعلمية  وتناقضات تطبيق 
 .املعتمدة  يف تقييم جودة مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي األدواتو  األطرقبلها،  و أيضا يتكامل مع 

و اجلهات ذات العالقة مبنظومة البحـث    األعمالالفرصة أمام  الزمالء الباحثني و مدراء شركات  إتاحة
العلمي للتحقق من النتائج امليدانية للدراسة  ومقارنتها مع الواقع السائد يف البيئات األخرى على حنو يسهم يف 

سياسات و صياغة اآلليـات و الـنظم   حتقيق فهم وتفسري أفضل هلذه املشكلة و من مث  تسهيل عملية رسم ال
الكفيلة لتقليل املخاطر النامجة عنها و اليت طاملا دفع الكثري من املهتمني و ذوي املصلحة وخباصة الباحثني أمثانا 

تتوافق مع واقع وآليات التقيـيم   أنميكن  باهظة هلا نتيجة أما للجهل بأمهيتها،  أو لتبين وتعميم صيغ جاهزة ال
  .العلمي يف البيئات املتباينة السليم للبحث

  .األبعاد املختلفة  للجودة

 Scientific منظومـة البحـث العلمـي   " يتمثل اهلدف العام لضمان اجلودة والتقيـيم يف متكـني   
Research System   "  من العمل بشكل فاعل يف ضوء األهداف العلمية واالجتماعية، فالبحوث جيـب

وجيب التـذكري  . ة فحسب، بل وأيضا ذات أقصى فائدة وأمهية اجتماعيةأن ال تكون ذات  جودة علمية  عالي
يفترض أن تضم عددا كبريا من اجلهـات الفاعلـة ذات االحتياجـات    " منظومة البحث العلمي"هنا اىل  أن 

فاملنظمات احلكومية ، على سبيل املثال ، تطلـب عـادة   . املختلفة واليت ال تسعى  إىل حتقيق األهداف نفسها
ومات اليت  تسهل هلا  عملية صنع  القرارات على املستوى الوطين يف جماالت التمويل ، حتديد األولويـات   املعل

و الباحثون أنفسهم يريدون أن يعرفوا كيف ينجـزون ومسـتوى جهـدهم    .  وإعادة ختصيص املوارد املتاحة
مبا يف ذلـك علـى الصـعيد    "  (املنافسني"البحثي باملقارنة مع اجنازات ومستويات جهود الباحثني اآلخرين 

بينما ينصب اهتمام املسؤولني احملليني حول ما إذا كانت مؤسستهم البحثية حققت أهدافها،  وما إذا ).  الدويل
 External" أمـا الـداعمون اخلـارجيون   .  كانت بعض اموعات البحثية حتقق نتائج أفضل من غريها

sponsors  "م يبدون اهتماما حول ما إذاكانت األهداف اليت قدموا  الدعم املايل ألجلها  مت بلوغهـا   فا
البعد ، بل على العكـس مـن    أحاديةوبناء عليه فان تقييم جودة البحوث العلمية  نادرا ما ميثل مسألة . فعليا

. multi-criteria "متعـدد املعـايري  ' أو "  multi-targetمتعدد الغاية 'ذلك فانه دائما ميثل تقييما  
ومن املؤكد أن كل شيء سيكون . وباحملصلة فان جودة البحوث العلمية تنطوي على الكثري من األبعاد املختلفة

يف غاية البساطة فيما  إذا كانت مجيع هذه األبعاد املختلفة يف اية املطاف متزامنة، ولكن هذا ليس من املرجح 
  .مهية للموضوع ويوفر املربرات لدراستهاالذي يضفي أ األمرجدا حدوثه يف منظومة البحث العلمي 
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  أمهية دراسة ضمان جودة البحوث العلمية

مما الشك فيه أن أمهية ضمان جودة البحوث العلمية تستمد يف جوهرها من أمهية البحوث العلمية ذاا، اذ 
الفضل يف كل ما  ال ميكن تصور وجود أمة وال دميومتها من دون جهود البحث العلمي، وال نغايل اذا قلنا بأن

، )ولكن بالتأكيد ليس أي حبث علمي(وصلت اليه االنسانية من حضارة وتقدم ورقي يعود اىل البحث العلمي
ذلك الن البحث  العلمي ليس اختصاص من بني االختصاصات وليس فرعا من فروع العلم بل انـه ميـدان   

مع  -وجهة نظرنا فان البحث العلمي يعد  ومن. متفرد يف شكله ومضمونه وطبيعته  يشمل مجيع مناحي احلياة
ذروة سنام التعليم اجلامعي اىل جانب أنـه ميثـل    -عدم التقليل من أمهية االهداف االخرى احملددة للجامعات 

تاسيسا ميكن جتسيد أمهية ضمان جودة البحوث العلميـة  . اهلدف املركزي ملراكز ومؤسسات البحث العلمي
  )(Merkx, Femke, et al., 2007، (Arnold, Erik, 2004 ):من خالل اجلوانب االتية

على حنو "تعد مسألة ضمان جودة البحوث العلمية ضرورة وطنية وقومية أكيدة ولبس كما يتصور البعض
" حتصـيل حاصـل  "يف أا متثل نوعا من االنفاق اخلدمي الذي ليس له مردود مادي ملموس، أو اا " خاطئ

  .لبحث العلميللتفاعالت يف اطار منظومة ا
تكامال مع الفقرة اعاله، فان ضمان جودة البحوث العلمية يشـكل االسـاس جلميـع انـواع التنميـة      
التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية اليت حيتاجها الوطن العريب، ذلك الرتباط أولويـات  

فعندما . بحث املطلوب وحجم املوارد املتاحة لهالبحث العلمي بأولويات خطط التنمية ، كما تتاثر مبستوى ال
متثل البطالة وآثارها االقتصادية واالجتماعية يف الوطن العريب، على سبيل املثال، أولوية يف خطط التنمية فـان  
البحوث اخلاصة ا جيب أن جتد طريقها اىل مقدمة االهتمامات، وهكذا بالنسبة لألولويات االخرى يف خطط 

  .التنمية
تعد جودة البحوث العلمية املرآة العاكسة ملستوى وطبيعة التطور احلاصل يف القطـاع اخلـاص ألي    كما

دولة خباصة يف ظل املنافسة الشديدة اليت تشهدها املنظمات العاملة يف هذا القطاع واليت تدفعها اىل البحث عن 
، وهذه ترتبط بالبحث العلمـي  السبل الكفيلة لضمان جودة منتجاا وتعزيزها والبحث عن منتجات جديدة

فال غرابة، على سبيل املثال، أن معظـم االحبـاث   . وجودته بفضل ما ينتج من أفكار وما حيقق من اكتشافات
العلمية يف البلدان املتقدمة يف أحسن املختربات تقدم هلا الدعم من قبل القطاع اخلاص وتنفق الجلـها املبـالغ   

يدة من اجل اختصار املسافة الزمنية بني والدة الفكرة اجلديـدة أواالبتكـار   الطائلة يف اطار من املنافسة الشد
  . اجلديد وبني تطبيقه من قبل منظمات هذا القطاع

علمية ، دافعي الضرائب الذين يدفعون ، بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، لألحباث التعزيز حالة الرضا لدى 
ولكـن أيضـا    ليس فقط ضمان جودة الرعاية الطبية  هؤالء  قد يطلبيف البحوث الطبية   على سبيل املثال، 
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البحوث من وجهة نظر ذات  جودةلتقييم  االمر الذي يستلزم البحث عن املعيار املالئم  .جودة البحوث الطبية
يف االقل احلياة  جودةحتسني  أسهمت يف نسبة معقولة من البحوث الطبية  فقط معرفة أن ال يكفي اذ الصلة ، 
اليت جيـب   أن يكون واضحا لدافع الضرائب أن هذه هي القضيةاالثبات ونه جيب أيضا ولكنملرضى ، لبعض ا

  (Raad voor de Medische Wetenschappen, 2002 ).التركيز عليها

  .املشكالت اليت تقود اىل تدين جودة البحوث العلمية

أن جهود البحث العلمي تتأثر باحمليط السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي  إىل) 1996العريب،(يشري
تظهر فيه، فالدولة املتطورة تعكس تطور وازدهار البحوث فيها وتكون الدولة املتخلفة صورة حقيقية لضـعف  

مقدمتها مشكلة  يف هذا احمليط واليت تأيت يفاليت تنشأ  العامة املشاكلأو تدين جودة البحوث فيها، من هنا فان 
ـ اخلاصة بالبحث العلمي أو غياا كليا  ستلقي بظالهلا على منظومة البحث  اإلستراتيجيةضعف  ة عند  حماول
يـرى   ألمهيتـها جتسيدا  وأيضامن هنا وانسجاما مع أهداف الدراسة  .العلماء/ البحث العلمي  جودة حتديد 

 إعـداد املشكالت اخلاصة ببعـد  :  أساسني مهاالباحث من املناسب عرض هذه املشكالت من خالل بعدين 
  . البحوث العلمية، واملشكالت اخلاص ببعد تقييم البحوث العلمية

  

  .البحوث العلمية  بإعداداملشكالت اخلاصة 

مالحظتني جوهريتني هلما عالقـة مبنظومـة    إىلقبل احلديث عن أهم هذه املشكالت يود الباحث التنويه 
  :البحث العلمي املعتمد حاليا يف الوطن العريب ومها

اخلوض  أريدما  إذامثل كل مشكلة من هذه املشاكل مدخال لبحث موسع يفترض اجنازه من قبل الباحثني 
  . احللول الناجعة هلا وإجياديف حيثياا 

باملشـكلة   األمـر تعكس واقع جودة البحوث العلمية قدر تعلق تعذر احلصول على البيانات الفعلية اليت 
 إىل إشـارته تؤيد صحة ودقة استنتاجات الباحث يف  وإثباتاتموضوع البحث واليت متثل بذات الوقت قرائن 

  .وجود املشكلة فعليا واىل دورها يف منظومة البحث العلمي
  : بإجيازوفيما يأيت نستعرض أهم هذه املشكالت 

ويتجسد هذا اخللل يف معظم اجلوانب اخلاصـة مبنظومـة   . الكبري يف سياسات التعليم العايلاخللل  -

  :البحث العلمي يف الوطن العريب ، واهم هذه اجلوانب هي

املتعلق باملدة االصغرية املسموح ا النتقال عضـو  " األكادميياملسار " التساهل يف تفعيل ما يصطلح عليه .1
وخبالفه جيب أن يغادر عضو هيئـة التـدريس املؤسسـة     األعلىالرتبة  إىلهيئة التدريس من رتبة علمية 

 إىل اإلشارةجيد له فيها فرصة عمل غري مهنة التعليم اجلامعي، وكما سبقت  أخرىمنظمة  أية إىل األكادميية
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لبيانات ذا اخلصوص ومع ذلك يكاد الباحث جيزم بوجود خلل كبري يف هذا اجلانـب  ندرة الدراسات وا
والذي تبني مـن خاللـه أن    األردنيةعلى ذات املوضوع يف اجلامعات  إجراؤهمن خالل املسح الذي مت 

مساعد مضى عليهم أكثـر   أستاذمن احلاصلني على شهادة الدكتوراه وممن حيملون لقب %) 36(حوايل 
واخلطورة هنا ال تكمن يف اخللل . مشارك دون نشر أي حبث علمي أستاذلقب  إىلمدة الترقية  من ضعف
يف تأثريه على جودة البحوث العلمية، فالبحث العلمي الرصني يتطلب تراكما معرفيا عنـد    وإمناحبد ذاته 

أبو رمـان،  ( النتائج إىلومن البحث  األداء إىلالباحث بصورة تسمح له باالنتقال بعد فترة من االستيعاب 
الطلبة خباصة عندما يتم تكليف هذه الفئة بتدريس مادة منهجية  إىل األثركما ميكن أن ميتد هذا ). 2000

حـوايل  (البحث العلمي وهو أمر حاصل يف معظم اجلامعات يف الوطن العريب على حد اطالع الباحـث 
،  يف حـني أن  ) األردنيةد يف اجلامعات مساع أستاذمن مدرسي مادة منهجية البحث العلمي برتبة % 68

من ذوي االختصاص أو من لديهم حبـوث حمكمـة    أساتذةالضرورة تقتضي تدريس هذه املادة من قبل 
  .الدكتوراه ومناقشتها وأطروحاترسائل املاجستري  إعدادوعندهم اخلربة يف 

العلمية املقدمة من فبـل البـاحثني    األوراقيرى الباحث أن نسبة عالية من . ضعف تبيئة البحث العلمي .2
 إليـه مصاف البحث العلمي، وهو ما أشار  إىلالعرب هي يف جوهرها مقاالت وليست مؤهلة الن ترتقي 

فهـي يف   األكادمييـة أن البحوث اليت يقوم ا البعض واليت هلا انعكاس على كفايتهم )"2000أبو رمان،(
 األسـف أعلى، ومع  أكادمييةرتبة  إىلمنها لالنتقال  اإلفادة كثرية ذات قيمة حمدودة والدافع هلا هو أحيان

العليا يف اجلامعة اليت يعمل فيهـاز   األكادمييةالبعض خيتتم وظيفته يف البحث العلمي عند وصوله املرتبة  أن
فا البحث العلمي وتبيئة العلم والتقانة يف الوطن العريب بقيا تر إن)" 2000الطراونة، (وبنفس االجتاه يؤكد 

حتقيـق الـذات الشخصـية     أشـكال او تباهيا او من اجل الترقية، بينما مها يف الغرب شكل أصيل من 
اىل التساؤل عن الفائدة من حبث ال يسهم وال يشارك يف تنمية وتطوير ) العريب،(وهذا ما دفع". واتمعية

كمـا أن البحـوث غـري     فاملطلوب ليس البحث من أجل الشهادة فقط ، األمام إىلاالقتصاد والدفع به 
بينما املطلوب هو البحث العلمي املنطلق من الواقع والذي . املخططة وبدون أهداف حمددة حبوث بال روح

  .يسهم باجيابية يف تنمية االقتصاد
 اإلحصـائي شيوع مكاتب التحليل :التغاضي عن ظاهرتني تؤثران سلبا على جودة البحوث العلمية ومها  .3

ومشاريع رسائل  األوليةاجلاهزة سواء على مستوى مشاريع التخرج يف الدراسة ومكاتب مشاريع البحوث 
 43هناك حـوايل  "(جهارا ارا"من املكاتب متارس عملها  األولكان النوع  وإذا. املاجستري والدكتوراه

فيما يتعلـق  ) مكتب من هذا النوع يف عمان فقط موزع يف مواقع قريبة من اجلامعات احلكومية واخلاصة
وتكمن خطورة . عن استعدادها لتجهيز مشاريع التخرج  إعالاال تغفل يف  فإا اإلحصائيهام التحليل مب
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هذه الظاهرة يف أن اختيار أساليب التحليل وكذلك النتائج املترتبة عليها يرتبطان مباشرة جبـودة البحـث   
وصف اخليانة أو الغـش والتحايـل    إىلأما النوع الثاين من املكاتب فان خطورا ترتقي . وقيمتها العلمية

املسبقة والتصاميم اجلاهزة واللذان جيردان  األفكارالعلمي واليت دد جودة البحوث العلمية يف شكلني مها 
يدخالن الباحث يف عامل النتائج املقررة سـلفا   ألماالبحث العلمي من صفة العلمية من الناحية املبدئية، 

ميق وصادق للظاهرة موضوع الدراسة ، كما أما ينأيان بالباحث عن صفة دون قراءة صحيحة وحتليل ع
الذي يعين من الناحية العملية  القبول وبكل نفس راضية بتحويل التطلع العلمي  األمر. االبتكار والتجديد

 األمر، ومن مث السؤال كيف يستقيم هذا ) 2000الطراونة، (تطلع شهادايت بال رصيد علمي حقيقي  إىل
  .ع ضمان جودة البحث العلميم

بني املتخصصني على أن اهلدف اجلوهري من دراسة  اإلمجاعيسود . على منظومة البحث العلمي" التآمر" .4
املاجستري هو يأة مشروع باحث علمي مرموق ميكن أن يسهم يف رفد وتعزيز منظومة البحث العلمـي  

  : هي وقد جتسدت املؤامرة يف مخسة صيغ. بالكفاءات الضرورية 
سوسـة منظومـة   " مسار االمتحان الشامل حتت ذرائع أقل ما يقال عنها أا مبثابة إجياد، هي األوىل - 

 األغلـب وهذه الذرائع تسـاق علـى   . واليت كانت البداية لنخر جسد هذه املنظومة"البحث العلمي
املسـميات  لاللتفاف على شروط وتعليمات هيئات االعتماد أو وكاالت ضمان اجلودة أو غريها من 

 أسـتاذ على سبيل املثال أعضاء هيئة التدريس من رتبة (ضمان جودة اجلامعات إىلواليت تسعى مجيعا 
يانا كغطـاء  ، وأح)واملناقشة يف الدراسات العليا واإلشرافوالذين حيق هلم التدريس  أستاذمشارك أو 

ستقطاب الطلبة من ذوي املعدالت املتدنية ومن مث لتسهيل حصوهلم على الشهادة العليا تطبيقا ملبدأ ال
الرسالة وتكلفتها املادية وتبعات املناقشة وجربوت املناقشني و  إعداددون حتمل معاناة "السهل املمتنع 

  "   و و
الدراسـات   إلكمالطلبة ومن يصلح منهم الثانية، هي اخللل يف اعتماد املعايري املوضوعية يف اختيار ال - 

والصفات القيادية فحسب بـل   اإلبداعيةاالعتبارات الشخصية والقدرات  بإغفال يكتفيمل  إذالعليا، 
من العالمات اليت تؤهل الطالب للقبول، وكانت املعايري التجارية هـي   األدىناملعدل  إىل األمروصل 
  ..يعلى حساب معايري جودة البحث العلم األساس

مهمة  إسنادمن خالل " مبدأ التوريث"الثالثة،  وهي اعتماد ما يصطلح عليه يف أدبيات الشرائع الدينية  - 
الدكتوراه على أساس احملاصصة  وأطروحاتوكذلك عضوية جلان املناقشة لرسائل املاجستري  اإلشراف

يئات التـدريس مـن   ه ألعضاءهيئة التدريس مع فروقات نسبية  ألعضاءوالتوزيع الذي حيقق الرضا 
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بغض النظر عن عدد البحوث املقدمة أو املشاركة يف املؤمترات أو القدرة علـى قيـادة    األعلىالرتب 
  .جهود البحث العلمي أو اخلربة يف املناقشات

مهمة رئاسة جلنة املناقشة للمشرف على الطالب ، وهذه الصـيغة متثـل علـى     إعطاءالرابعة،  وهي  - 
أوال الفـرق  : مالحظة جوهريـة وهـي    إغفالعتمد يف اجلامعات الغربية مع تقليدا ملا هو م األغلب

اجلوهري يف القيم اليت يؤمن ا عضو هيئة التدريس يف تلك اجلامعات وحرصه على مسعته العلمية أوال 
وعلى مسعة اجلامعة اليت ينتمي هلا وعدم التفريط ما حىت لو كانت النهاية مأساوية للطالب، يضـاف  

ك يف جامعاتنا حجم الضغوط اليت يتعرض هلا املشرف من جهات عدة مبـا يف ذلـك بعـض    ذل إىل
هيئة التدريس ومسعـة اجلامعـة    عضواجلامعات أو الدراسات العليا وأيضا حفاظا على مسعة  إدارات

رئـيس  "وهذه الضغوط ينقلها املشرف . ولكن باالجتاه املعاكس ملا ذكرناه بالنسبة للجامعات الغربية
 األغلـب أعضاء جلنة املناقشة الذين يستجيبون هلذه الضـغوط علـى    إىل األغلبعلى " جلنة املناقشة

وثانيا تدخل . مع طلبتهم يف نفس املوقف" باملثل املعاملة"لدواعي عديدة يأيت يف مقدمتها تطبيق مبدأ 
حتفظها  األدىنجلنة املناقشة أو يف احلد  أعضاءالدراسات العليا يف اختيار وتسمية  إدارةاجلامعة أو  إدارة

يف تلك اجلامعات خبالف ما هو معتمد يف جامعاتنا اليت تتجاهل أحيانا حىت موضـوع   األمساءلبعض 
  .ية اللجان تطبيقا لنفس املبدأالتخصص الدقيق يف تشكل

بني الزمالء يف املشـاركة يف جلـان    األدوارتبادل  إطاراخلامسة، وهي تطبيق قاعدة املنفعة املتبادلة يف  - 
اتضح للباحث من خـالل   إذ". الكارتالت"االقتصاد أدبياتحد يشبه ما يصطلح عليه يف  إىلاملناقشة 

اليت تقـدم فيهـا منـهاج     األردنيةة يف عدد من اجلامعات الدراسة االستطالعية لتشكيلة جلان املناقش
 واآلثار. واملناقش فدور املشرأغلب اللجان مع تبادل  يف األمساءالدراسات العليا التكرار الكبري لنفس 

  . السلبية املترتبة هلذه الصيغة على جودة البحوث العلمية واضحة وجلية
جود بعض االستثناءات فان معظم مؤمتراتنا العلميـة  حتيطهـا   مع و. للمؤمترات العلمية اإلعالميةالظاهرة 

 ،لألجواءحمطات استجمام وراحة وتغيري  إىل األحيانوتنطوي على املباهاة بل حتولت يف بعض  اإلعالميةاهلالة 
وخطورة هذه الظاهرة ال تكمن يف ذلك الوصف بل يف املعايري املعتمدة يف تقييم البحوث املقبولة  للمشـاركة  

أن التقييم يشوبه العديد من العيـوب،   إاليف هذه املؤمترات ، فعلى الرغم من اعتماد التحكيم كشرط أساسي 
  :أمهها

مكافآت  احملكمني من خارج  اجلامعـة،   االقتصار على الزمالء من داخل اجلامعة بسبب تعذر توفري .1
  . التقييموما يترتب على ذلك من آثار سلبية تتمثل يف التضحية بالتخصص أحيانا وضعف مستوى 
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التضحية باجلودة خاصة يف ظل حمدودية عدد املشاركات أو يف ظل اخنفاض مستوى أغلب البحـوث   .2
  للجنـة الـذي يسـببه    واإلحراجائيا  إلغاؤه املؤمتر مع ضغوط فشل املؤمتر أو تأجيله أو إىلاملقدمة 

  .اجلامعة إلدارةالتحضريية أو 
الظن بأا مؤشرات لنجاح املؤمتر حىت وان كانت صيغة  إطارالبحث عن صيغ خمتلفة من املوازنات يف  .3

على سـبيل  ( على حساب اجلودة العلمية للبحوث املقترنة بتحقق املوازنة) وهي مسألة مثبتة(املوازنة
  ).ثال توسيع دائرة الدول املمثلة باملؤمتر أو الذكورية واالنوثيةامل

أن هناك منهجية املعاملة  ،وسائل اختيار املشاريع، على سبيل املثال إىلاملوجهة هناك الكثري من االنتقادات 
 فان  ذلك،  إىليضاف  .التفضيلية لبعض التخصصات أو بعض اجلوانب النظرية أو املنهجية لبعض التخصصات

 standardizedاملعياريـة    البحـوث التجريبيـة  ، علـى سـبيل املثـال    (معينة من البحـوث   اأنواع
experimental research  ( أسرع بكثري من األنواع األخرى ، مما  على حنو تنشربأن لمقاالت لتسمح

ركة يف اجناز البحث املشامستوى كما يسهم . اعالية عند تقييمه )عالمات (منحها تقديرات يزيد من احتمال
جامعات ، (إىل املستوى الكلي ) الباحثني من األفراد أو اموعات البحثية(والذي يتدرج من املستوى اجلزئي 

تقييم فـال "   Assessment ex ante or ex post" اىل جانب التقييم قبل وبعـد ؛ ) مؤسسات حبثية
، ) مج ؛ استثمارات البحوث والدراسات بصريةمقترحات املشاريع والربا (خطط البحوث ينصب على السابق

كتوراه ، واالستعراضات املشاريع والربامج واملخطوطات والد (نتائج البحوث فينصب على الالحق  ما التقييمأ
على املـدى الـزمين   أو ) حبثية متويل جمموعة(القصري  الزمين الزمين سواء على املدى األفقوأخريا ؛ )اخلارجية

 للسـنوات  جلهود البحثيـة ابجدول  إعدادالبحوث أو ب اخلاصةالبىن التحتية  يف ستثماراتاالقرارات (طويل ال
  .يف التقييمات زبدور بارمجيعها يسهم  ). العشر املقبلة

  .على الباحثني  إضافيةضغوط وما يترتب عليها من تعقيد ضمان اجلودة زيادة درجة  -

مطالـب   فرض على الباحثنيتعقيدا ، وبالتايل  البحث العلميازدادت منظومة يف العقود القليلة املاضية ، 
. اجة إىل الوصول إىل عدد متزايد مـن مصـادر التمويـل اخلارجيـة    النظام ذاته  حبجعل الذي  األمر. أكرب

أمهيتـها  يف   اليت زادت  خرىاألارجية اخلصادر امل، هناك العديد من قطاع اخلاصوال امعات وباإلضافة إىل اجل
ففـي   .األخـرى الدعم والتمويل ة ، االحتاد األورويب، صناديق يوزارات احلكومال ومتثلت يفألخرية ، العقود ا
/ ، كانت نسبة احلد األقصى لتمويل البحـوث العلميـة   املاضية منذ عشرين عاماعلى سبيل املثال، و ،األردن

٪  10، وهذا الرقم هـو اآلن حـوايل    )٪ 25 - 20 (زيد عنتارجية يف املتوسط ال اخلصادر املالعلماء من 
وعلى الرغم من أن هذه النسب . )2008التقرير السنوي لوزارة العلوم والتكنولوجيا، ( من تلك النسبة أعلى
 )٪ 50(أكثر من تصل فيها النسبة  األخرىااالت البحثية يف بعض ااالت البحثية ، ولكن هناك بعض أقل 
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. تقييم وضـمان اجلـودة  على  أيضاينعكس بتأثري موازي املتنامي أثري اخلارجي تهذا الأن . )٪ 80 (إىلوحىت 
ولكن  البحثية  شاريعاملاموعات البحثية ، أو ، الباحثني من األفراد  جودة ال يتعلق فقط بتقييم  وهذا التأثري 

اجلودة الفعلية  "ال يشمل فقط  هذا التأثري وباإلضافة إىل ذلك ، فإن. ككلمنظومة البحث العلمي  أيضايشمل 
Intrinsic Quality " االجتماعية تهاصل "أيضا  وإمنا Social Relevance " .   بناء عليـه فـان أي

كل واحد منهم لتوقعات اخلاصة تكون يف ضوء المن متويل البحوث  نياملمولني اخلارجيزيادة يف نسبة  مسامهة 
 األكادمييةرسالة املؤسسة تقييم شكل : ني أساسني مهاودة  يأخذ شكلضمان اجلوبالنتيجة فان . احملتملة بالنتائج

عنـق الزجاجـة   ' ) Arnold 2004(و شكل حتليل ما يصطلح عليه الباحث، تهاعلياوفومراكز البحوث 
‘Bottleneck Analysis  ' ،ـ ونظالتعرف على االختناقات املعنية هنا يف املكونات املختلفة ملميكن  إذ ة م

وتأهيـل  ، تنظيم البحوث، تـدريب  خطة التمويل/مجناأنواع التمويل، بر ، ، على سبيل املثالالعلميالبحث 
  - على حنـو متزايـد  و -منظومة البحث العلمي  مما سبق أصبحت .ذاا ةمونظالباحث ، وكذلك يف تقييم امل

ئيسي يف كثري مـن  دور ريسهم بتقييم ذلك ألن ال. Assessment-Intensive‘ تقييمكثيفة ال 'منظومة 
لباحثني واموعات البحثية ، تنظـيم  ا، اختيار اجلدولة والربجمة، ختصيص األموالب  األمرتعلق ، سواء النواحي

لباحثني وبطـرق  أيضا الكثري من ايشمل و –قدر كبري ب نجزي ا أنهمك . ، وغريهانتائج البحوث وأالبحوث ، 
كل هذا يؤدي إىل زيادة الضغط على البـاحثني  . ساليباأل، وكذلك وفقا موعة متنوعة من عديدة وخمتلفة

  . على حساب مهامهم البحثية الرئيسية

  .تفسري طبيعة العالقة املركبة بني منظومة البحث العلمي وعملية صنع القرار السياسي إساءة -

دراسة ذات العالقة يف بيئة عامل اجلنوب الـيت مـا   ختتلف دراسة هذه العالقة يف بيئة النظم الدميقراطية عن 
، وتتباين تبعا لـذلك طبيعـة   "الشخصاين"زالت ترزخ كما هو معروف حتت سلطة نظم يغلب عليها الطابع 
  :ويتضح ذلك يف جوانب عدة أمهها. املشكالت اليت تواجهها منظومة البحث العلمي بتباين  هاتني البيئتني

واختيارام وبلورة رأي عام يتناغم وتلك اإلرادة، والسـامهة الذاتيـة يف حبـث     التعبري عن إرادة األفراد .1
املشكالت والقضايا العامة واملفاضلة بني اخليارات املتاحة من قبل مؤسسات البحث العلمي لصانع القـرار  
م وتقييم هذه اخليارات بشكل مباشرة من خالل اآلليات الدميقراطية أو غري مباشر من خـالل اسـتخدا  

  . الوسائل املتاحة يف التأثري على الرأي العام
تتصف عملية صنع القرارات يف بيئة النظام اليمفراطي باملخاطرة العالية، ألن اخللل يف هذه العملية قي يقود  .2

إىل مغادرة صانع القرارات ملوقعه القيادي وملركز القرار، األمر الذي يدفع بصانع القـرار إىل االسـتعانة   
سسات البحثية يف مواجهة املشكالت أو الفرص ذات العالقة مبوضوع القرار، وينعكس ذلـك  جبهود املؤ

 .على هذه املؤسسات ومكانتها يف هذه البيئات الدميقراطية)كميا ونوعيا(اجيابيا 
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تنافس األحزاب والنخب السياسية يف معركة السباق االنتخايب الختيار احلكومة والربملان اللذان سيقودان  .3
ة يف السنوات اليت تستغرقها الدورة  االنتخابية من خالل طرح قضية التعليم واليت يأيت توفري التمويل الدول

 إىل اإلشـارة لدعم منظومة البحث العلمي يف صدارة االهتمام السياسي واالقتصادي والعلمي، ويكفي هنا 
لوحـدها   أكسفوردجبامعة   لتجسيد هذه احلقيقة ،اذ بلغ املبلغ الذي خصص للبحث العلمي األمثلةبعض 

، وهذا املبلـغ يعـادل عشـرات    )ألف جنيه 365مليون و 74(حوايل ) م2011(للعام الدراسي القادم
ملحق جريـدة التـاميز   .(البحثية يف الوطن العريب مبجموعها املؤسساتأضعاف املبالغ املخصصة من قبل 

) 2009(عام السويدية للبحوث والتنمية حلكومة املبالغ املصروفة من قبل ا إمجايل، كما بلغ )للتعليم العايل
الواليات املتحـدة   بينما بلغ يف كل منمن الناتج القومي اإلمجايل ، )٪ 2،7(مليار دوالر أو ) 7 (حوايل

  )Svenska Dagbladet, 1992 (.اإلمجايلمن الناتج القومي ) ٪ 3 (ايل وحواليابان 
  :العريب، ميكننا تأشري املالحظتني اآلتيتنيوعند البحث يف طبيعة هذه العالقة يف الوطن 

بسبب الطبيعة الفردية الغالبة على كثري من األنظمة السياسية العربية واليت تترتب عليها هيمنة احلاكم على  .1
معظم مراحل عملية صنع القرارات يف إطار التفرد بصنع القرار، فان أبرز العوامل املؤثرة يف هذه العمليـة  

ن النفسي واألخالقي ومستوى التعليم هلذا احلاكم، ومن مث فان طبيعة العالقة بني صـانع  هو طبيعة التكوي
القرار وبني الباحث تتحد يف ضوء ذلك التكوين وأيضا يف ضوء مدى القناعة بأمهية االسـتعانة جبهـود   

اختزاهلـا   البحث العلمي يف صنع القرار أو ترشيده، وهذه القناعة إن حصلت فإا يف أفضل حاالا يـتم 
على األغلب يف بعد سليب واحد وهو تقدمي املشورة أو اخلربة فيما يطلب من الباحث فقط، ويف حدود ما 

 .يطلب منه دون اجلرأة على املبادرة خروجا على حدود املطلوب
الذي يرفض التعامل مـع صـانع    -بسبب غياب منظمات اتمع املدين احلقيقية، فانه ليس أمام الباحث  .2

إما االنكفـاء  : مها" أحالمها مر"سوى أحد من خيارين –ر يف ظل العالقة املوضحة يف الفقرة أعاله القرا
أو التحـول إىل  . على الذات واالعتزال متخليا بذلك عن دوره املرسوم له يف منظومة البحـث العلمـي  

سـبب غيـاب تلـك    املعارضة ومقارعة احلاكم منفردا أو مع قلة من أقرانه لتعذر احلصول على احلماية ب
ويف ظل كال اخليارين سيتخلى الباحث العلمي عن رسالته األساسية يف البحث العلمي لعـدو  . املنظمات

 .     تويف البيئة الصحية لعمل منظومة البحث العلمي
يتركز علـى السـلطة واملناصـب     -إن وجد فعال -تنافس األحزاب والنخب السياسية يف الوطن العريب .3

قق للحزب الفائز أو النخبة الفائزة التحكم باجليش واألمن واملال والذي يسـتحوذ علـى   السيادية اليت حت
صدارة االهتمام ألسباب معروفة حىت إذا مل تكن معلنة، بينما يأيت التعليم العايل يف اية قائمة االهتمامات 

إىل مـا ذكـره معهـد     ويكفي هنا أيضا أن نشري. سواء  يف الشعارات االنتخابية  أو يف التنافس الفعلي
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) 2009(عـام  )مليار دوالر أمريكـي  94(للدراسات يف أن العامل العريب أنفق ما مقداره " استوكهومل "
 .على شراء األسلحة والتجهيزات العسكرية

  .الدور املثبط للقطاع اخلاص -

يف توفري الدعم املايل  األكربخبالف ما هو سائد يف الدول املتقدمة والذي يسهم فيه القطاع اخلاص بالدور 
سعيها ملواجهة املنافسة الشديدة واحلصول على مكانة مالئمة يف السوق مث يكـون   إطارللبحوث العلمية  يف 

أما املنظمات العاملة يف القطاع اخلاص العريب فان تطلعها تطلـع اسـتهالكي فهـي    . تطلعها تطلع استثماري
ذات اجلهات وتستوردها جاهزة دون بذل  إىلير املنتجات تلجأ وعند التفكري يف تطو اإلنتاج أساليبتستورد 

 إىلاجلهود يف هذا االجتاه من خالل تشجيع جهود البحث والتطـوير، اذ احنـدرت هـذه الشـركات      ادين
ملنتجات العلم والتقانة بدال من االرتقاء واالستنارة بتمثل العلم والتقانة الستيعاب  األعمىاالستهالك التفاخري 

كان تأثري البحوث العلمية يف البنية الصناعية متندية باملقارنة مع تأثريها يف  إذار املنتجات، عليه ال غرابة وتطوي
، علـى  %)54(باملقارنة مع ماليزيا %) 17(يبلغ هذا التأثري يف مجهورية مصر العربية مثال  إذ. البلدان املتقدمة

تقريـر  (علـى البحـوث والتطـوير     لإلنفـاق  النحو الذي يعكس املردود الضعيف جدا للدخل املخصص
  ).2009اليونسكو،

  . املشكالت اخلاصة بتقييم البحوث العلمية

واليت تتصف  ، املعتدة حاليا يف إطار ضمان جودة البحوث العلمية. هناك جمموعة واسعة من أنظمة التقييم
هو احلال بالنسـبة ألغلـب الـدول    ، كما على املستوى الوطين ونظامية حنو تقييم أكثر منهجيةاغلبها بامليل 

ــل ــة مث ــدايف   Standard Evaluation Protocol (SEP) املتقدم  Research، هولن
Assessment Exercise(RAE)   ،يف اململكة املتحدةComité National d’Evaluation 

de Recherche (CNER).   ،يف فرنسـاResearch Quality Framework(RQF)  يف
مبعـىن  (تقييم األحباث  عملية تبسيط سعيها حنو حتقيق غايتني أساسيتني مها هذه األنظمة يف   تشابهوت .استراليا

على و . )عرض النتائج من منظور وطينمن خالل (ية لعاأكثر فوجعل هذه العملية ، ) احلد من األعباء اإلدارية
طريقـة واحـدة    هنـاك   ، ال توجدلألسف اال أنه حنو تقييم أكثر كثافة ، حاليا يتركز الرغم من أن االجتاه 

اختالفات بني البلدان فيما يتعلق بكل مـن   بسبب وجودسحرية لتقييم البحوث واإلجابة على كافة األسئلة 
وألجـل التشـخيص السـليم    . نتائج نظم التقييم على املستوى الـوطين ل هااستخدامأيضا ويف التقييم جها 

  :  عريب نرى من املناسب تقدمي عرض موجز لنماذج من هذه النظمملشكالت تقييم البحوث العلمية يف الوطن ال

ي ذالويف الواليات املتحدة هو ترتيب اجلامعات ، الشكل السائد من التقييم . األمريكية الواليات املتحدة - 
وهناك أيضـا  . والباحثني ، ومتويل البحوث ةكبري على قدرة املؤسسة على استقطاب الطلب يؤثر على حنو
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التمويل اليت تقدمها ، سواء يف حبوث حمـددة   إطاريف  اجنازهلوكاالت الفيدرالية اليت تقيم ما مت عدد من ا
نيكلسـون  (مهمة من احلكومة ، وما إذا كانت الربامج املعنية وحتقيق العلمية و األهـداف االجتماعيـة   

يـات البحـوث ،   يزانمب اخلـاص هذا النوع من التقييم ، وقبل كل شيء صنع القرار السياسي ). 2006
( .يف املوضوعات البحثيـة املختلفـة  من مث ختلف الوكاالت وملتقلبات كبرية يف ميزانيات البحث  أحدث

Michelson, (2006)(  

 Research Assessment Exercise (RAE)"   يف اململكة املعتمدة  اعتمد  .اململكة املتحدة - 
 منذهو اآلن يف مرحلته  السادسة و. )1989 (عاميف تأسيسه ألول مرة منذ  التقييممتنوعة من أشكال " 

إعـادة توزيـع   هو  "   (RAE)"ل، فإن أحد التأثريات اهلامة ) 2007(وفقا لباركر . )2008 ( عام
رأي ل ووفقا  .عدد قليل من اجلامعات اليت تتفوق يف التخصصات األكادميية التقليدية على متويل البحوث 

 transfer  سـوق االنتقـاالت  ' ما يصطلح عليـه  إجيادا يف أسهمت أيض"    (RAE)"فان باركر 
market  'لباحثني عايل اجلودةل "high-quality researchers "  عدد كـبري مـن   اختفاء ، مع

تـأثري      (RAE)" اذ حيدد. " sub-top research groups" اموعات البحثية الفرعية األعلى
 maximising the economic impact "تعظيم األثر االقتصادي للبحـث '  يف اطار األحباث

of research’ . )Barker, Katherine, 2007)(  

هذا البلـد   يعدبشكل جيد ، وكثريا ما يف هولندا  وضمان اجلودة  البحوث تقييممت بناء أسس .  هولندا - 
، حيـث مت وضـع   )1990( كان معتمدا منذالذي مراجعة نقدية للنظام  ذا االجتاه بعد االجيايباملثال 

من قبل رابطـة اجلامعـات يف هولنـدا    )  2003( من عام  يف سبتمرب  " SEP"أساس النظام اجلديد 
)VSNU( Association of Universities    ومنظمة هولندا للبحـث العلمـي ،)NWO (

Netherlands Organisation for Scientific Research كية للعلـوم  املل كادمييةاأل، و
 Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences in أمسـتردام والفنون يف 

Amsterdam .  وارتكزت "SEP" اجلودة: وهيلتقييم لمعايري  ةعلى أربع quality  ،  اإلنتاجيـة
productivity  ، ذات الصلةrelevance  ـ احلو  ,vitality )Versleijen, A. (red.) ةيوي

Dertig jaar publieke onderzoeksfinanciering in Nederland (1975-
2005(.  

 Research  (RQF )ضمان اجلودة يف جمال البحث العلميل جديد إطارمت حديثا اعتماد  .سترالياا-
Quality Framework يف تقييم مجيع البحـوث    اإلطارمن وضع هذا  األساسيةمتثلت الغاية ، و

للبحـوث   العلميةاجلودة يقيم هذا النظام ليس فقط و). مليارات دوالر سنويا 5(اليت ميوهلا القطاع العام 
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scientific quality ،  تمع األوسع'ولكن أيضايعـد و. الفوائد اليت تعود على ا"RQF " إطـارا 
بروتوكوالت حمددة لعدد كبري من احلقول دف إىل عكس ما هو معتاد يف هذه يضم واسع النطاق للغاية 

احلكومة االسترالية تبذل أيضا اجلهود الرامية إىل حتسني . والتفاعل مع اتمع املخرجات من حيثااالت 
فـرق   إىل املسـتخدمني ضم للقيام بذلك هي الطرق  وإحدى. الوصول إىل نتائج البحوث للمستخدمني

  .الباحثني املتخصصني/  جانب العلماء إىلالتقييم 

وهـو  : وذلك لسببني جوهريني مهـا على مستوى االحتاد األورويب يسود نفس التوجه  .ورويباالحتاد األ - 
وجود ضـغوط سياسـية   و  ها،توزيع جيب املخصص لدعم البحث العلمي من املال متزايدة لغامبوجود 
كانت إذا  وبغض النظر عما '  ’knowledge paradox‘مفارقة املعرفة' ما يصطلح عليه  لحلكبرية 

والـيت   طموحة للغايةالعاهدة املكما هو مبني يف  -- الواقع ة موجودة أو غري موجودة فعليا يفهذه  املفارق
جبعـل االحتـاد   يتمثل  هدفا استراتيجيا اعتمد القادة األوروبيني إذ، ).2000( عام لشبونة يف إقرارهامت 

 the most dynamic and قائم علـى املعرفـة  وال االقتصاد األكثر ديناميكية وتنافسية 'األورويب 
competitive knowledge-based economy  "    و  ، )2010(يف العـامل حبلـول عـام

جانب توفري فرص وظيفيـة   إىل) ٪  3( منو اقتصادي مقداره معدل إىلالوصول  حتقيق هذا اهلدف يتطلب
هـذا   مركـزي يف  دوربالعلم والتكنولوجيا  ويتوقع أن يسهم. مليون وظيفة جديدة)  20 (تقدر حبوايل

ولكن جيب أن تسـهم   فحسب جيب أال تكون  ذات جودة عالية فان البحوثويف هذا السياق ،. االجتاه
حلول للمشاكل االجتماعية  مثل تلـك   إجياديف القتصاد القائم على املعرفة ويف بناء اأكثر  بشكل  أيضا

 سـد تقييم الـيت جت العدد من شبكات هناك ).  Godin  ،2005 املتعلقة بالبيئة ، واهلجرة ، واملياه ،
 RTD Evaluation الشـبكة هـذه  تضـم  يف هذا اـال ، و  األورويبتوجه بصورة منتظمة ال
Network  ( دف عشر سنوات و  إنشاءهاواليت مضى على تبادل املعلومات تعزيز  إىليف املقام األول

ــريةو،  ــة األخ ــئت يف اآلون  Member Organisation Forum on (ESF). أنش
Evaluation و  (ALLEA) All European Academies  أكادميية ) 53(ومتثل احتادا من

 . يف تعزيز جهود تقييم البحوث دور قياديب  األخريةوتسهم هذه . أوربيةدولة ) 40(يف  وإنسانيةعلمية 
للباحث أن  هذا النظام  وفيما يتعلق بتحليل  نظام  التقييم احلايل للبحوث العلمية يف الوطن العريب  اتضح

 األسـلوب الذي يعـد  "  peer reviewاألقران  تقييم "بوأسليرتكز بشكل أساس على ما يصطلح عليه 
 الذيوالعلماء،  / يف تقييم البحوث العلمية  يف املمارسة العملية   األوحد األسلوب باألحرىشيوعا أو  األكثر

أساسا على فكرة  األسلوبويقوم هذا .  يف الوطن العريب ككل ستخدم على مجيع املستويات املختلفة للتقييم ي
مـن داخـل    الزمالء واخلرباء عدد من قبل جلنة مكونة من تقييمه من   للبحث من خالل اجلودة العلمية قياس
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العلـوم الطبيعيـة   (يف عدد من ااالت الفئتني ، أو مزيج من  مراكز البحوث أو خارجها/ األكادمييةاملؤسسة 
تلخيصـها يف   مت زايا عديدة مبألسلوب ويتصف هذا ا. . يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية أيضاو) م احلياةوعلو

ــة   ــاون والتنمي ــة التع ــؤمتر منظم ــايل   " OECD conference  "م ــو الت ــى النح  :عل
)DSTI/STP/TIP(2007(  
  .تطبيقال وسهولة  اخنفاض التكلفة وسرعةجانب  إىل ،نسبيا اسريعيعد أسلوبا  - 
 .على نطاق واسعمقبوال جيد ، و ا على حنومعروف أسلوباكما يعد  - 
لرد على جمموعة متنوعة من أسئلة التقييم خالل على النحو الذي ميكن اعتماده لالتقييم  ا متنوعأسلوب يعد - 

 .وكذلك يف التطبيقات األخرى للمشروع دورة األداء
الوقـت   يف لعالقة مبنظومة البحث العلمـي  ة لدى اجلهات ذات انظرمما سبق، وعلى الرغم من سيادة ال

ية، ويستدل على ذلك من استمرارية تطبيـق  املعقولأن نظام التقييم احلايل يتسم بدرجة جيدة من  إىلاحلاضر 
 ،النظام طيلة الفترة املاضية دون حماولة تعديلها أو حىت جمرد التفكري بتعديلها أو بذل اجلهد وحتمل عناء ذلـك 

قناعة لدى تلك اجلهات بأن هذا النظام ضروري، ولكن ميكن للمرء أن يسأل ما إذا كـان ال  عليه ومع توفر ال
يزال كافيا خاصة وان هذا النظام مت اعتماده يف وقت  كان فيه البحث العلمي ميثل  قطاعا صغريا من قطاعات 

 من هنـا . جدا من اتمع اكبري اقطاعميثل  فيه أصبح البحث العلمي الذي.اتمع واالقتصاد باملقارنة مع اليوم
أن هذه اجلهود على  على مدى العقود الثالثة املاضية البحوث تقييم  ى الباحث من خالل استعراض جهودري

بشكل عام ، ويستدل على ذلك من خالل جمموعة مؤشرات رئيسـية  علة افمل تكن  أا إالالرغم من كثافتها 
  :هي 
 Topمن قبل البـاحثني العـرب يف جمـالت علميـة مرموقـة      اخنفاض نسبة عدد البحوث املنشورة  - 

Journals"."  
  .جمموع املنشور عامليا إىلاخنفاض نسبة البحوث املنشورة من قبل الباحثني العرب  - 
  .على اجناز البحث اإلنفاقمقارنة بنسبة ) معربا عنه بوحدة قياس مالية(اخنفاض نسبة املردود - 
ها على الرغم من اجتثاث بدال من البحوث ذات اجلودة املنخفضة زادت نسبة البحوث، وجودة تحسن ت مل - 

  .اخنفاض معدل نسبة البحوث املنشورة لكل باحث
تعزيز  إىلنظام التقييم توحي  إطاراملعتمدة يف  اإلجراءاتعلى الرغم من أن  شفافيةقل تقييم  أصبح أنظام ال - 

  . الشفافية
العديد من نقاط الضعف اليت يعاين منـها أسـلوب    إىل)  األسلوبعلى الرغم من مزايا هذا (ويعزى ذلك

 :نظام التقييم احلايل للبحوث العلمية يف الوطن العريب وأمهها هي أسلفناالذي يرتكز عليه كما " األقرانتقييم "
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) ESF conference report,2006 ( ،
)www.cdc.gov/od/science/phresearch/peerreview.htm  (  

 لإلجابةهة؟ ارتبالن واملقيمهو هل يتصف )  Svenska،1992(السؤال الذي يطرحه الباحث  .لرتاهةا - 
ويتضح مسألة عدم الرتاهة  يف  ليسوا أكثر أمانا من غريهم العلماء عن هذا التساؤل يرى نفس الباحث أن 

نح مـن جملـس   املمن احلاصلني على ) ٪  59 (من قبل مؤخرامن خالل االعتراضات اليت قدمت   ذلك
وتوصلت . "Swedish Medical Research Council (MRC)البحوث الطبية السويدية 

أسباب عـدم  وهذا ما يفسر . ؤسسةبالباحثني أو امل األمرسواء تعلق إحدى الدراسات أن التحيز موجود 
  . أو املؤسساتباحثني لمقيمني معرفة أمساء اللبعض حمرري االت مساح 

حول مـا  الشكوك  يثار  إذ ،التحفظ إىلإىل حد ما  ومييل بالرتاهة دائما  األسلوبف هذا يتصال مما سبق 
جانـب   إىل ،مع األسئلة اليت يتم طرحها حاليـا يف التقييمـات  سليم على حنو يتعاملون  األقرانإذا كان 

ال يـتم مكافـأة   ،على سبيل املثال، حبيث  يف التأثري على نتائج التقييم لعوامل الذاتية لالسماح احتماالت 
اخلرباء يف العديد  هو أن  األخرى األسبابومن . ، أو يتم رفع شأن حبوث متواضعةالبحوث املبتكرة دائما

 ذات جودةهو البحث أو  الباحث فردال كان إذاا ما من التخصصات غالبا ما يعتقدون أم يعرفون حدسي
واقع احلال ألنه ال يوجـد   ا يفحتديد ما إذا كان هذا  موضوعيعالية ، يف حني أنه قد يكون من الصعب 

 اآلراءتتبـاين   إذتقييمات موضوعية،  إىلاليت يفترض اعتمادها للوصول  توافق يف اآلراء بشأن املؤشرات
والسبب اآلخر يف ضعف الرتاهة يتمثل يف مـا يصـطلح   .  خبصوص املعايري اليت ميكن اعتمادها يف التقييم

بالفعل بسمعة ما يتمتع  إذا كان هناك شيء  أنه  إىلوالذي يشري : ’Halo Effect " '  اهلالةتأثري'عليها 
  .له، وهذه الظاهرة قد جتد صداها يف تقييم البحـوث  جيد تقييميزيد من احتمال وجود فان ذلك طيبة ، 
 Peers particular اصـة اخلصـلحة  امل فان  الرتاهة قد ال تكون حاضرة بسـبب تغليـب   وأخريا

interest احملسوبية والتمييـز علـى أسـاس    ' ينطوي على  األسلوبذا ، وقد أظهرت الدراسات أن ه
وجدت إحدى  إذ). .Nepotism and sexism   ')(Wenneras & Wold 1997)اجلنس 

للحصول  more top publications مستوى مطبوعات أعلى ننشرجيب أن يالدراسات أن النساء 
مـع أعضـاء    كما أن العالقة اجليدة . نفس مستوى التقييم الذي حيصل عليه الذكور ومبستوى أقل على 

 Farag .(أعلـى يف احلصول على تقديرات اجيابية أو على تقديرات  كبري بشكل اللجنة ساعدت أيضا 
Azzedin & Ahmed Ridha, (2007),  (  

، االختصاصات ،متداخلة متعددة التخصصات وهي حبوث من البحوث نسبة عالية . تعددية التخصصات - 
علة هلذه ااالت ليس مسألة اوضع جلان ف أن كما. من خالل املؤشرات التقليدية هاومن مث يصعب تقييم
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تقييم  إىلالوصول صعب بتعبري آخر ي . الفات على كيفية هيكلة إجراءات التقييمتخهذه االوتؤثر . بسيطة
  .األسـلوب هلـذا  التخصصات  بالوسائل التقليديـة   داخلة مت وأ تلبحوث املتعددة التخصصالصحيح 

 األمر  األكادمييةم اختالف خلفياتستلزم هذه التعددية تعددية وتباين ختصصات أعضاء جلنة التقييم  و إذ
وهذا يـؤدي يف   البحثفقط ضمن سياق جزء من موضوع  ’peer‘نظريا كل واحد منهم  الذي جيعل

ية خباصة يف ظل وجود  اخليارات الثالثة املتاحة عند تقيـيم أي حبـث   كثري من األحيان إىل حلول وسط
التعديالت عليها يف ضوء  وإجراءالبحث للمراجعة  إىلقبول الورقة البحثية للنشر كما هي، إعادا : وهي

.  بية العظمى من املقيمني خيتارون اخليار األوسطرفضها كليا، والغال املالحظات املقدمة من قبل املقيمني أو
وبالنسبة لألقلية من الورقات البحثية واليت يتم إما قبوهلا دون مراجعة أو ويوصى برفضها، فانه غالبا مـا  

 Critical املالحظـات احلامسـة  " ومع ذلك ، وعندما يتم فحص طبيعة.  يتكرر االتفاق بني املقيمني
Remarks "بني اثنني من املقيمني حول ذات الورقة البحثية هو أقل شـيوعا بكـثري   ، فان االتفاق). 

Lock S , 1992    .(  كما أكد على ذلك  ضمنية غامضة التقييماتتكون هذه أو )Langfeld 
  .األكادمييةتباين اخللفيات بسبب  أو تكون منحازة ). 2004

جمموعة منفصلة من إجراءات اعتماد  األفضلمن ما إذا كان  ، هوالذي يطرح نفسه  السؤالمما سبق فان 
قـدر   نفس املقيـاس  العتمادقبل اجلهات ذات العالقة ضغط مستمر من  يف ظل وجود لكل حقلالتقييم 

يوفر فرصة كافية هلـذا، وهنـاك    ومن وجهة نظرنا  فان نظام التقييم احلايل ال . اإلمكان جلميع البحوث
ـ       لنظـام  هـذا ا  رغبة يف إجراء تغيريات جديـدة يف    يف ةوذلـك جلعـل مثـل هـذه األمـور ممكن

  .خمتلف ااالت

ذات  كشف النقاب عن ما تفعله املؤسسات ة بوهو صعيف ذلك أحد األسباب  . عدم الرضاشيوع حالة  - 
ذلك فأن زيادة كثافة جهود تقييم البحـوث ال    إىليضاف  ،.يف الواقع مع نتائج عمليات التقييم العالقة 

يف أيضـا  ال تسـهم   أاكما ) 'رصدال'(ؤشرات اإلنتاج واألداء مل ةسنويال تسهم يف تسهيل مهمة املتابعة
ضغوط شـديدة  تفرض  فإابل على العكس متاما، تقييم منتصف املدة ، وما إىل ذلك، الالتقييم الذايت، و

ث هذا من جهة ومن جهـة  لعملية األولية للبحلأقل  وقت بالتايل وايكرس قدن إضافية على الباحثني الذي
االبتكارات غالبا أن لى املستوى اجلزئي بسبب عفوائد االجتماعية للبحوث الحتديد أخرى فانه من املتعذر 

خربات أخرى ، يف حني أن الوقت الـذي  على مدخالت ما تستند على كمية كبرية من النتائج العلمية و
بالنسبة  تعد هذه املشكلة  مهمة جدا خاصة  إذ. تطبيقه غري مؤكد ومتغريبني و الفعلي  بني البحث فصلي
أفضـل البيانـات    ، ذلك ألن .ككل نظامباملقارنة مع التقييم على مستوى اللتقييم على املستوى اجلزئي ل

على املستوى الفـردي ،  .  أدىنحمددة بعد ذلك يف مستويات ونظام ككل بال األمرقدر تعلق متاحة تكون 
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علـى   ة، اذ تنطوي هذه البياناتمتوسط تكونالبيانات يف كثري من األحيان فان جودة على سبيل املثال ، 
  ضــمان االتســاق يف أمســاء   ف، ؤسســاتاألشــخاص وامل أمســاءيف لفــظ  أخطــاء

  Google,Yahooمثـل  ( املتنافسـة  قواعد البياناتكما تسهم ). األفراد واملؤسسات مشكلة كبرية
للنظر ، وبالتأكيد علـى مسـتوى    ةنتائج خمتلفة الفت أحيانا بتوليد ) وبعض اجلامعات الكربى األمريكية

  (Bornmann  L., 2007). األفراد

ليس فقط يف العلـوم   حيدث هذا. Low reliability of the ratings معولية التقديراتاخنفاض  - 
أن  إىليف ذلك السبب ويعزى احلياة ،  الصرفة ويف علوم علومال جمال يف أيضا  وإمنا اإلنسانية واالجتماعية

توحيـد  ذلـك تعـذر    إىل، يضاف عن بعضها البعض على حنو كبريإجراءات ختتلف احملكمني يعتمدون 
ـ فضال عن تقدمي . معلومات التقييمات املختلفةفيها  الطريقة اليت تقدم عـن التقييمـات    ةمعلومات  قليل

يف  األخـر واجلانب  . Cicchetti 1991 and Rothwell & Martyn 2000)(  املختلفة
نتـائج غـري    واليت تنطوي علـى تقليدية الغري  البحثية وراقاألمصري املوضوع هو ما يتعلق بالسؤال عن 

 smallpox" واخلاص بعالج اجلدري" Jenner "، مت رفض حبوث كل من.، على سبيل املثالمتوقعة
vaccination  "و" Rosalyn Yallow " املشـكلة  . احلاصل على جائزة نوبل يف املواد املشـعة

البحثية اليت مت رفضها من قبل أغلـب اـالت    األوراقمن ) ٪ 85( األخرى غري املتوقعة هي حقيقة أن
. األحباثتعتمد أسلوب تقييم األقران يف قبول  أخرىاملرموقة وجدت أا ستكون مقبولة من قبل جمالت 

أكثر جناحا مـن   بأاتتصف خمتارة   جمموعات حبثية إىل قد يقود ختصيص أكرب املنح رى فان من جهة أخ
يـتم  ناجحـة و  باملقارنة مع احلالة اليت يتم فيها اختيار جمموعات غري حيث احلصول على متويل البحوث 

 )(Bornmann, L., & Daniel, H.-D. 2005 .يف اجلولة النهائية هارفض

كـل  مسـامهة  مدى  املالئمة لتحديد طريقةال إجيادتتمثل يف  األخرىنقطة الضعف  .املسامهةحتديد نسبة  - 
 .Glaeser et al)يف البحوث املشـتركة  ي يتم تقييمهذالجهة من اجلهات املشتركة يف اجناز البحث 

2004).  .  

 publication figures نشـر ال أرقامأيضا ومن البحوث الضغط اهلائل لنشر الكثري . ضغوط النشر - 
. البحثـي  اإلنتاجأقل وأقل من  يقرأون يعين أن املقيمني   )' الفناء نشر أو ال'( ، جتسيدا لظاهرةالتقييم على
مسـالة  ' key publications املنشورات الرئيسـية ' قراءة عدد حمدود فقط منمسألة مث تصبح  ومن
هناك انتشار متسـارع   حصل، ) 1665 (عام األوىل يفالة العلمية ظهور منذ و. ة مع مرور الزمنطبيعي

إذا وميكن تصور مقدار  الضغوط من خالل عملية حسابية بسـيطة    ألعداد االت العلمية واملقاالت ، 
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 هايتم نشرمليون حبث  3ما يقرب   فان ،حبثا سنويا )  50 (ما مقداره توسط يف امل كان كل جملة تنشر 
  ). ( Riis P,1992 ) ( ،)Lock S, 1992. (سنويا

  االستنتاجات

  : اآلتيةيف ضوء التحليل السابق لواقع منظومة البحث العلمي يف الوطن العريب تتبىن الدراسة االستنتاجات 
املؤسسي الذي ميتلـك   اإلطارضعف البنية التحية السليمة ملنظومة البحث العلمي يف الوطن العريب وغياب  - 

والتمويل والتنسيق بني خمتلف مراكز البحـث العلمـي يف    واإلشرافصالحيات ومسؤوليات التخطيط 
 .اجلامعات أو تلك التابعة للوزارات 

السليمة ملنظومة البحث العلمي يف الوطن العريب واليت  تقوم علـى رؤيـة واضـحة     اإلستراتيجية غياب - 
 .ودة البحث معلنة لضمان ج وأهدافوسياسات حمددة تعتمد التقييم املوضوعي الدقيق والصارم 

جانب غياب الضمري وضعف  روح البحث مقترنـة   إىل البحوث العلمية، إعداديف  األخالقيةتدهور القيم  - 
بضياع  احلقيقة العلمية والقيم اجلامعية، وسيادة التلقني واجلمود وامليل حنو  الشعارات والصخب وخلـق  

 . هالة حول الذات فارغة عن املضمون
اليت تسهم يف توفري بيئة جاذبة تستقطب الباحثني وتتوفر فيها لـيس   اإلدارية راءاتواإلجيف القوانني  اخللل - 

 .فقط شروط بناء منظومة البحث العلمي أساسا فحسب، بل أيضا ازدهارها
؟ ما اتقييم ضروريال عد ملاذا ي : عن سؤالني حموريني مها  اإلجابةعلى الرغم من أن نظام التقييم احلايل يوفر  - 

مقنعـة عـن    إجابـات أنه ال يوفر  إال) النشر، الترقية، احلصول على شهادة عليا(التقييم ؟ القصد من وه
 :اآلتية تالتساؤال

o العلماء ككل أو على / لتقييم على النظام العلمي املترتبة لما هي اآلثار  ؟كيف توظف النتائج
يف  تستخدم النتائج  أنتحسينات املطلوبة والهل عملية التقييم يؤدي إىل وختصصات معينة؟ 

 ؟سم السياساتر
o بعد (العلمية للبحوث املعنية  اجلودةفكرة التوصل إىل احلكم على  وههل . الغرض من التقييم

، أو أثره على اتمـع وأمهيتـه   ) الشروع بالبحثقبل (، ووعد يف املستقبل )اجناز البحث
  االجتماعية؟

o تقييم الفرد ،  .التقييم  . مستوىاملؤسسة؟ / عهد املكلية ، أو الموعة ، ا 
o ؟ التقييم هي ذات الصلة ، ومالءمة لغرضهل . املعايري 
o صحيحة وموثوقة؟  ل هيهو؟ املستخدمة أدوات القياس واملؤشرات هيما . األسلوب 
o  اآليت إىليفتقر نظام التقييم احلايل:  
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خمتلـف التقييمـات غـري    فضال عن أن . تقييمات معقدة جدا وليست موحدة مبا فيه الكفايةفا :البساطة
توفري املعلومـات   إىلما يتم تقييمه حباجة ، وهي مشكلة تزداد سوءا بسبب حقيقة أن . منسقة مبا فيه الكفاية

ة خر هو يف أقل تقدير غري واضحباآلواحد الوأن قيمة التقييمات املختلفة فيما يتعلق  ،اليت ختتلف يف كل حالة
ن يف الواقع مصـدر  وكأن تيفترض يف نظام التقييم احلايل واليت   بروزااألكثر  الضعفنقطة هذه  متثل و .متاما

  .ميع اجلهات ذات العالقةقلق كبري جل

البحـث  اجنـاز  وااالت املتخصصة ختتلف اختالفا كبريا يف  املختلفة التخصصات ذلك ألن. اإلنصاف
التمايز ، تقييمبشكل أو آخر عند اجناز ال االختالفات هذه التعبري عنجيب  ه،  ومن مث تقييم باحملصلة يف عمليةو

يفترض مراعاة هذه االختالفـات عنـد    إذختصص معني، فيه حىت يف بعض األحيان داخل  امرغوب قد يكون 
للبحوث والذي يستحوذ  تقييم التقليديالعلى  يف النظام احلايل  ولكن التركيز الرئيسي. التقييم إجراءاتوضع 

  . من غريهاأكرب  أمهيةعلى بعض املعايري واملؤشرات فيه 

، اجلودة، واإلنتاجيـة ( ، لعدم وضوح معايري التقييم اليت يسود االتفاق عليها يف معظم نظم التقييمالشفافية
، جذب الباحثني والطـالب، ومتويـل البحـوث   استقطاب و، والقدرة على دينامية، وعدد محلة الدكتوراهالو

  )عيةوالفوائد االجتما
دوافـع   وأ )ذات الصلة(دوافع األمهية خصية بدال من ش تكونيف كثري من األحيان  لدى الباحثني الدوافع

مـن هـو   "أن يسألوا أنفسهم هـو  على الباحثني العرب  اليت جيباملهمة حد  األسئلة وأ. لمستفيدينلائدة فال
  ". ؟منظومة البحث العلمي إطارناجحون يف  ماملستفيد إذا كنت

مسـتوى النظـام ، والفـرد    على  منها والفائدةهذه البحوث ناك القليل جدا من الوثائق املتعلقة بأمهية ه
 مهمـة  وتوثيق هذه املسألة يعـد  . واجلهات الداعمة والدولة األكادمييةبحثية واملؤسسة الالباحث واموعة 
بية يتحمل جزءا من مسؤلية هذا اخللل ويعتقد الباحث أن احتاد اجلامعات العر. ضمان اجلودة جوهرية من مهام

  .يف توثيق البيانات ذات العالقة

  التوصيات

 احلـايل متثل تعديال جوهريا على النظام  سليمة ملنظومة البحث العلمي يف الوطن العريب  إستراتيجيةصياغة 
معلنة لضمان جودة البحث مع حتديد املعـايري والوسـائل    وأهدافتقوم على رؤية واضحة وسياسات حمددة 

  )1امللحق .  (األهدافالضرورية لبلوغ تلك 

  .الرؤية
البحوث العلمية مقترنا حبضور الضمري وسيادة روح البحـث وصـيانة    إعداديف  األخالقيةتكريس القيم 

مي بعيدا عن الـتلقني واجلمـود وعـن    جانب احترام حرية البحث العل إىلاحلقيقة العلمية والتقاليد اجلامعية، 
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الشعارات والصخب وعن خلق هالة حول الذات فارغة عن املضمون و اعتماد التقيـيم املوضـوعي الـدقيق    
  . والسليم

  .السياسات
البنية التحية السليمة ملنظومة البحث العلمي يف الوطن العريب بدءا مـن اعتمـاد أسـلوب      بتهيئةالشروع 

مؤسسـي ميتلـك    إطـار وث العلمية على غرار ما هو معتمد يف البلدان املتقدمة يف جديد لضمان جودة البح
والتمويل والتنسيق بني خمتلف مراكز البحث العلمي يف اجلامعات  واإلشرافصالحيات ومسؤوليات التخطيط 

  .املقترحة من قبل الدراسة اإلستراتيجيةأو تلك التابعة للوزارات ومبا يضمن تطبيق 
اليت تشجع على عودة الكفاءات العربية املهجرة وتفعيل دورها يف تعزيز  اإلدارية واإلجراءاتسن القوانني 

منظومة البحث العلمي من خالل جمموعة من احلوافز النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تعـزز  
االجتماعي على النحو الذي جيعـل مـن   مكانة هؤالء الباحثني ومؤسسام ومكانتها املادية واملعنوية ودورها 

البيئة اليت تنشط فيها هذه املؤسسات بيئة جاذبة تستقطب الباحثني وتتوفر فيها ليس فقط شروط بناء منظومـة  
  .البحث العلمي أساسا فحسب، بل أيضا ازدهارها

اتمعيـة  العلمية  حبيث تصبح شكال أصيال من أشكال حتقيق الذات الشخصـية و  األحباثتأصيل وتبيئة 
  .وليس ترفا أو تباهيا أو من أجل الترقية واإلنسانية واألمةوعملية تسخر يف صاحل املواطن والوطن 

  .األهداف

والعدالة يف التقييم والبساطة  اإلنصاف: حتقيق ثالثة أهداف جوهرية هي  إىلاملقترحة  اإلستراتيجيةدف 
  :اآليتوذلك على النحو  Balancing fairness and simplicity .واملوازنة فيما بينهما

مـن   املتنوعة.العدالة للخالفات بني خمتلف التخصصاتوتكريس  جلميع التخصصات اإلنصافحتقيق  .1
والتعبري عنها بشكل أو آخـر   تعزيز توافق اآلراء داخل التخصصاتخالل مراعاة هذه االختالفات و

   :أكيد هنا على حالتني من حاالت االختالف بني التخصصات مها، وميكن التتقييمعند اجناز ال
، يف حني أن بعضها فردي للغاية. شاط اموعةن إىلحاجتها بشأن مدى   اختالف التخصصات �

الـذي جيـب    األمـر . الفرق الكبرية والصغرية على حد سواء تستلزم جهود  أخرىختصصات 
 قـد  يركز يف املقام األول على مستوى الفريـق ،  فنظام التقييم الذي تقييم ، ال مراعاته يف جهود

  . فردية أكثر لتخصصاتجيعله أقل مالءمة يف شكلها احلايل 
ز بقدر تتميتخصصات اليت يف ال. قيمة املعايري واملؤشراتبأيضا فيما يتعلق  التخصصات فختالا �

ـ  التـأثري  اليف جمالت ذات يكون النشر  إذ ،كبري من املنافسة الدولية ولكـن يف   ا، كـبري حامس
  .معايري أخرى قد تطبق فان احملليالتقين أو  تخصصات اليت تتصف بالتركيز ال
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  جانب توضـيح  إىل ،التقييمات وضع حد لتعدد وتنوع التقييم  إجراءاتسيط ت من خالل. البساطة .2
  .خرباآلواحد القيمة التقييمات املختلفة فيما يتعلق 

  
، وجعله أكثر إنصـافا فيمـا يتعلـق    حيثما أمكن ذلك التقييمتبسيط نظام  إىل اإلستراتيجيةدف  .3

غـايتني املـذكورتني   جياد التوازن الصحيح بني المع اختاذ التدابري الضرورية إل. اختالف التخصصاتب
  . األخرىيف احدمها أو تفريط بالغاية  إفراطدون  واإلنصافالتبسيط 

  املعايري

يعـود إىل حقيقـة أن    يف تطبيقات نظام ضمان جودة البحوث العلمية  التفاوت مت التأكيد سابقا على أن
،  من وجهة نظر  ختصـيص األمـوال  ف. تقييمالتعلق ب قدرخمتلف األطراف الفاعلة قد تكون هلا أهداف خمتلفة 

.  اجلـودة راقبة وحتسنيمل خمتلفة معايري  ومؤشرات يستلزم وبالتايل  --احتياجات خمتلفة على تقييم الينطوي  
، ضمن نظام واحـد التطبيقات املختلفة  هحماولة التوفيق بني هذاليت تواجه أحد التحديات الرئيسية  من مث فانو

ذات العالقـة   األخـرى هات واجل لقراراتا لصانعيختلفة املتقييمات كل النتائج  على النحو الذي توفر فيه
أن  –لتفـاوت  ة هلـذا ا احملتمل ولاحلل حدأو. نظام البحثعلية اودة وف جلكايفالفهم ال مبنظومة البحث العلمي

قول ومـن مث  إجراء واحد جلميع احل يكون هناك  أو . اخلاصة ومن مث معايري خمتلفة إجراءاتهكل حقل يكون ل
يف (مت اعتماد أربعة معايري أساسـية مشـتركة     إذاملقترحة مع التوجه الثاين،   واإلستراتيجية. معايري مشتركة

وينبغـي وضـع   . واألمهية، ذات الصلة اإلنتاجيةاجلودة، : وهي) املقاييس د حمدود من املؤشرات أو شكل عد
  ).1امللحق ( مواصفات أكثر دقة لكل من هذه املعايري

  الوسائل الضرورية

املشـاركة املبكـرة   'يف األدبيـات   ما يصطلح عليـه   إطاريف  إشراك أصحاب املصلحة يف عملية التقييم
وبوجه أعـم ،  . البحث العلمي إعدادمن ، أي احلاجة إىل إشراك املستخدمني يف مرحلة مبكرة  "نيلمستخدمل

   .استخدام البحوث ملعاجلة املشاكل االجتماعية عندما يتم
التأكيد على القطاع اخلاص للقيام بدوره يف هذا اال حىت تكمل وتتكامل حركة التطور يف البالد العربية 

ابط مع املؤسسات الصناعية وهيئات التمويل املختلفة للدخول يف مشاريع حبثية ذات خلق رووذلك من خالل 
  .جودة عالية

أن وذلك من خـالل  مراعـاة     وتطبيق املعايري واملؤشرات يف خمتلف التخصصات احلد من عبء التقييم
املختلفـة،  مؤسسات التقيـيم   بني جتنب التداخل واحتياجات خمتلفة ؛  املختلفني لديهم )املمولني(الداعمني 
وتوفري بعض املرونة للوحدات والضوابط اليت يتم تقييمها  ، من التقييم إضافيةأنواع أخرى   إجياد إىلوالسعي  
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 يف يـة مؤشرات تقدير اآلنتستخدم  إىل أن بعض البلدان هنا وجتدر اإلشارة. التقييم مراعاا عندحبيث ميكن 
، همة ، وجمالس التحريرامللجان الوائز  أو عضوية اجلحلصول على مثال ذلك ا لباحث،ل األخرى تقييم األنشطة
 . .(Barker 2007)وما إىل ذلك

تعزيز عملية توثيق البيانات واملعلومات اخلاصة مبنظومة البحث العلمي وحتقيق املشاركة الفاعلة بني مجيـع  
اجلهات ذات العالقة من خالل تصميم وبناء نظم سليمة للمعلومات ملنظومة البحث العلمـي علـى مجيـع    

توظيـف   إطـار بني هذه النظم يف  املستويات، وتكليف احتاد اجلامعات العربية بتبين جهود التنسيق والتكامل
  .قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  )1(امللحق 

  .املقترحة اإلستراتيجيةمستلزمات تطبيق  .1
o  موعة الكبرية . الضرورة القصوى ذاتضم فقط املعلومات حبيث ي التقييم إجراءاتتبسيطا

يـتم  ال املعلومات اليت  قدر كبري منتقييم أحيانا حتتوي على الالوثائق اليت تقدم إىل جلان من  
 .املنشورات بعندما يتعلق األمر  ا فعليا خاصةأبدا قراء

o النظام مرنا  ينبغي أن يكون كماتطبيق ، ال يف الوحيدهذا النظام املقترح  هو  ينبغي أن يكون
استيعاب املهـام األخـرى    من خاللذلك و ، خلدمة جمموعة متنوعة من األهدافمبا يكفي 

 research لباحثني ، مثل تدريب طلبة الـدكتوراه يف مـدارس البحـوث   لالصلة  ذات
schools,  ) أو التركيـز علـى    )على مستوى كل دولة  بإنشائهااليت توصي الدراسة ،

الصناديق واهليئـات  كما جيب على . اجلوانب التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
هـذا   بني سياساا التقييمية معلتنسيق لدعم البحوث اتوفر التمويل املطلوب  اليت  األخرى

 . النظام إىل أقصى حد ممكن
o     الـدعم املشـروط  /جيب أن يقترن نظام التقييم اجلديـد مـع مبـدأ التمويـل )

Conditional Financing/Support (ومثال علـى  . تعزيز جودة البحوث ألجل
 Radboud University جامعة اليت تعتمدها ة التقييمطريق تطبيق هذا املبدأ جنده يف

Nijmegen ، ة على اسـتعادة  القدر من نقاط التقييم اعتمادا على ) ٪  40 (خيصص إذ
نقاط النظام  من النقاط  اعتمادا على) ٪  60 (خيصصو  earn-back capacity املال

املوجودة يف املرتبـة   ستحصل على نقاط أعلى من تلكيف الفئة األعلى  بحوثالف، بحوثلل
  .(CERES)، على سبيل املثالأخرىكن اماعتمدت يف أهذه النظم . األقل

  .تقرير التقييم الذايت .2
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اعتماد تقرير التقومي الذايت وحتديد عناصر هذا التقرير مع وضع أقصى لطول العناصر املختلفة كمـا هـو   
  :موضح يف أدناه

  ] نصف صفحة: األقصى احلد [اهلدف من البحث  - 
  ] صفحة 1 : األقصى احلد [، توليفة اموعة - 
  ] 1صفحة : األقصى احلد [ اخلارجيني ، وطين ودويل ، عدد الباحثني البحث بيئة - 
 : وتنصب علىاجلودة  - 

o  فرعية  جمموعة /املنشورات الرئيسية لكل جمموعة 
o فرعية  جمموعة  /لكل جمموعة بالتخصص ذات الصلة  أمهية  األكثر نتائجال 
o  يف التخصص ٪ من املنشورات ذات الصلة  10أعلى  اليت تقع ضمن  البحوثعدد. 
o أهم الكتب أو فصول من الكتب  ذات الصلة.  

 :املخرجات  وتضم - 
o  يف دوريات علمية حمكمة  البحوث املنشورةعدد. 
o عدد الكتب ، وفصول الكتب.  
o قيد االكمال'الدكتوراه  طلبة دد من ععدد محلة الدكتوراه و' 

  )دوليةالوطنية وال (احلصول على املوارد املالية التنافسية على القدرة  - 
ـ تناملؤمترات الكربى ، وأنشطة حلضور دعوات الاجلوائز ، ( باحثاألكادميية لكل  السمعة  -  م ينظ

 ] واحدة صفحة: األقصى احلد [، عضوية أكادمييات ، عضوية هيئة حتريراملؤمتر 
: األقصـى  [القتصادية ا التقنية أو اآلثار أو/ الثقافية و /الصلة االجتماعية : تثمني باملعىن الواسع ال - 

 ] صفحة 1
 ] الصفحة 1: األقصى [ .املتاحة ربنامج ، والبنية التحتية واملنهجيةالجدوى هذا املقترح أو  - 
  .] 1صفحة : األقصى [رؤية للمستقبل ، مبا يف ذلك الفرص والتهديدات ال - 
 . مستويات التقييم .3

 :أربعة مستويات هي إطاراملقترحة جيب أن يتم التقييم يف  اإلستراتيجية إطاريف 
 :وهي اآلتيةعن التساؤالت  اإلجابةاملقترحة  اإلستراتيجيةجيب أن توفر . مستوى النظام  - 

o  املخصص لدعم البحـوث   هل املالو؟ البحوث تتم بفاعلية  اختيار مشاريع عملية هل
 إىل أفضل الباحثني؟  يقدم
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o عل حبيث يتم إعطاء الباحثني الشباب الواعدين اوظيفي منظم بشكل فال املسار هل نظام
 لتطوير واستكشاف سبل جديدة للبحث؟  ةالكاملفرصة ال
o  املخطـط مع الربامج متناغمة  الوطنية  اجلامعات ومراكز البحوث يف  األحباثتنظيم هل 

 يف مجيع التخصصات؟ 
o  مبـا فيـه الكفايـة    يتسـم بالتحـدي  رتب األكادمييـة  نظام الهل sufficiently 

challenging   األستاذ"و " احملاضر اجلامعي"؟ أم أننا حباجة إىل التخلي عن فكرة أن 
 ؟  final positions نهائيال أن يكوون املوقف ميكن " امعي اجل
o ما هو دور الباحث يف هذا و؟ فعليا وظائفي/عمليالتسلسل اهلرمي هليكل الوظائف  له

 اهليكل؟ 
o  امطالبه حتدد اجلهات الداعمة للبحث العلميهلعل؟ اعلى حنو ف ا وغايا  

أكثر من جمـرد البحـوث    مهام   األكادمييةتنجز املؤسسات . األكادميية  املؤسسة مستوىعلى  - 
يف  تقيـيم عليه فان ال. لعلم واتمعل اخلدمات ريتوف اجناز البحوث و، وومنها التدريس . العلمية
الطريقـة الـيت   يشمل مجيع هذه اجلوانب ، وكذلك يشمل  املقترحة جيب أن  اإلستراتيجية إطار

ما إذا كان ينبغـي تقيـيم مجيـع     حتديد إىلالذي يظهر احلاجة  األمر. تنجز ا املؤسسة مهامها
علـى  (ؤسسة مهامهـا  اليت تنجز ا امل واليت سوف تؤثر على الطريقة --اجلوانب املختلفة معا 
أو ما إذا كان ينبغي تنظيم تقييمات منفصلة ملختلف  --)لجنة اخلارجيةال سبيل املثال ،  عضوية

ونظام  دكتوراهاللربامج  ونظام تقييم آخرث ولبحنظام خاص لتقييم اعلى سبيل املثال (وانب اجل
بوجـود رزمـة مـن    ور زيد من الشـع يقد على النحو الذي  )تقييم ثالث خلدمة العلم واتمع

  .التقييمات
الـذي يطـرح نفسـه      السؤالفان يف حالة اموعات البحثية، .  البحثية مستوى اموعةعلى  - 

 --قيم يينبغي أن ذا ما: بالضبط  املقترحة هو اإلستراتيجيةهلا من قبل  اإلجابةوالذي جيب توفري 
 تشـكيلة  " تعـين  اجليدة  يةموعة البحثا لاموعة ككل ، أو منسقي البحوث الفردية؟ ه هل

 جيـد  مـع منسـق  الباحثني  جمموعةأم تعين ، " top-flight researchers القمةالباحثني 
شكل وهدف التقيـيم الـذايت مـن قبـل      خبصوصعل ومثمر؟ ماذا يعين هذا القول اوبرنامج ف

ـ  يهل من املفيد للتقييم على هذا املستوى أن وعات؟ وما  إدارةسـتتحمل  و أ اكـون خارجي
  على وجه التحديد ؟هذه املسؤلية   األكادمييةاملؤسسة 
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عندما يتم  حاالت جوهرية ةثالث املقترحة اإلستراتيجيةيفترض أن تراعي . املستوى الفردي على  - 
، وأثناء الرتبة العلميةحلصول على ا الباحث عند طلب: الباحثني كأفراد وهذه احلاالت هي تقييم

، وعندما يتم تقدمي الطلبـات  ) مقابالت تقييم األداء وما إىل ذلك(نتظمة املداخلية الجراءات اإل
وأيضا ما ميكن توقعه من يف املاضي  الباحث أداءمجيع هذه احلاالت تركز على تقييم و. اخلارجية
صفات القيادية ، القدرة على على سبيل املثال، الجوانب أخرى ،فضال عن يف املستقبل، الباحث 

 وظيف مهـارات وت )األموال(الدعم علية يف احلصول على افالل مع اآلخرين ، واالبتكار ، والعم
  .الفريق أو اموعة إطارعلى حنو سليم يف  زمالء العمل
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