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التحليالت والنتائج الواردة يف هذه املطبوعة ال تعرب بالرضورة عن آراء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
أو برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أو مجلسه التنفيذي أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة. فالتقرير منشور 

مستقّل، وهو مثرة جهد تعاوين بذله فريق من االستشاريني والخرباء البارزين.
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تعلمنا من دروس التاريخ أنَّ الحضارات التي سادت 
مل تكن لتستمر بفضل قوتها أو ثروتها املادية فقط، 
بل بفضل جهود أبنائها وقدراتهم املتجددة يف ابتكار 
ا الحضارات التي  الحلول للتحديات التي واجهتها، أمَّ
الفرص  عن  والبحث  والتعلُّم  العمل  عن  توقَّفت 
التاريخ.  كتب  وطوتها  تراجعت  فقد  املستقبلية، 
السمو  تعلمناه من صاحب  الذي   النهج  وهذا هو 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله«، 
عن أهمية ودور العمل واالبتكار يف بناء الحضارات 

واألمم وتحقيق الرفاهية للشعوب.

إنَّ نجاح هذا النهج يف تحقيق أهدافه يتطلَّب بذل 
جهود حثيثة البتكار األدوات العلمية التي تساعدنا 
وتدعمنا للوقوف عىل التحديات، والقدرة عىل طرح 
الحلول وتطبيق أفضل املامرسات ملعالجتها، وبالتايل 
النهوض باملجتمعات. ومن هذا املنطلق نضع اليوم 
بني أيديكم حصيلة هذه الجهود التي تؤكُِّد مجدداً 
ريادة دولة اإلمارات العربية املتحدة وديب يف إطالق 
مفاهيم  نرش  إىل  تسعى  قة  خالَّ ومشاريع  مبادرات 
املعرفة واالبتكار يف جميع أرجاء العامل، وجعل هذه 
لتحقيق  وطنية  واسرتاتيجية  حياة  أسلوب  املفاهيم 

عد كافَّة.  التنمية املستدامة عىل الصُّ

مع  بالتعاون  اإلمارات  أرض  من  هنا،  من  نطلق 
لرشاكة  جديدة  مثرة  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج 
نت جهوداً هائلة لنخبة  مهمة امتدت لسنوات، وتضمَّ
من املختصني والخرباء يف مجاالت املعرفة والبحوث، 
وهي  »مؤرش القراءة العريب«، هذا املرشوع األول من 
نوعه يف املنطقة، الذي يواكب االسرتاتيجية الوطنية 

للقراءة لدولة اإلمارات، التي تهدف إىل إعالء قيمة 
يومية يف حياة  ثقافة  والتحفيز عىل جعلها  القراءة، 
أبنائنا، من خالل مبادرات ومشاريع تضمن تحقيق 

هذا الهدف وفق خطط زمنية محددة. 

آل  راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ يف  لدورنا  وتجسيداً 
مبادرات  بإطالق  مختصة  معرفية  كجهة  مكتوم، 
ومشاريع تهدف بشكل أسايس إىل تعزيز مكانة ديب 
واإلمارات عىل الخارطة املعرفية العربية يف مجاالت 
التعليم والبحث العلمي والتنمية، فقد حرصنا عىل 
موضوعية  أداة  العريب«  القراءة  »مؤرش  يكون  أن 
علمية تتسم بالشفافية واألمانة يف رصد واقع القراءة 
يف دولنا العربية، وقياس مستويات التنمية الثقافية 
املعرفية  املبادرات  تأثري  إىل  والتعرُّف  الصحيحة، 
املهمة يف مجتمعاتنا، بعيداً عن األرقام واملعلومات 
االفرتاضات  عىل  املبنية  واملغلوطة،  العشوائية 
للمعلومات  أساسياً  واالستنتاجات، وأن يصبح رافداً 
القرار، للمساهمة يف وضع  املعنية وُصنَّاع  للجهات 
القراءة  مجاالت  يف  التنموية  والخطط  السياسات 

واملعرفة. 

ومع إطالق »مؤرش القراءة العريب« لن ننىس أن نؤكد 
سة  أيضاً دور »مؤرش املعرفة العريب« الذي أطلقته املؤسَّ
ة املعرفة 2015، ليتوَِّج جهود ثالثة  خالل فعاليات قمَّ
تقارير معمقة يف هذا املجال، وليصبح منتجاً معرفياً 
ح حال املعرفة يف ستة مجاالت  فريداً من نوعه، يوضِّ
التعليم  شملت:  العربية،  املنطقة  دول  يف  محورية 
التقني  والتعليم  العايل،  والتعليم  الجامعي،  قبل  ما 
والتدريب املهني، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

والبحث والتطوير واالبتكار، واقتصاد املعرفة. 

تقديم
رئيس مجلس اإلدارة

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

مؤرشات القراءة واملعرفة العربية.. 
رصد موضوعي وعلمي للواقع ونهج نحو التنمية املستدامة للشعوب



ب

َم للمعنيني  لقد نجح »مؤرش املعرفة العريب« يف أن يقدِّ
للمساهمة يف وضع  الطريق،  خارطة  العريب  العامل  يف 
اسرتاتيجيات النمو والنهضة عىل املستويات كافَّة، من 
مبنية  دقيقة  علمية  وإحصاءات  بيانات  تقديم  خالل 
مبا  سنويّاً  تحديثها  يتمُّ  منهجية،  بحثية  آليات  عىل 
ذات  يف  عليها  املتعارف  الدولية  املعايري  مع  يتوافق 

العريب«،  املعرفة  »مؤرش  مرشوعا  وليصبَح  اإلطار، 
املعرفة  مرشوع  من  جزءاً  العريب«  القراءة  »ومؤرش 
عاملنا  يف  املعرفية  ة  الهوَّ ردم  إىل  يسعى  الذي  العريب 
العريب، وتحويل دوله إىل مجتمعات قادرة عىل صناعة 
وأجيالها  شعوبها  لخدمة  وتسخريها  ونرشها  املعرفة 

القادمة. 

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مجلس اإلدارة

سة محمد بن راشد آل مكتوم  مؤسَّ



ت

املعرفِة  مرشوِع  دخول  مع  التقرير  هذا  صدوُر  يتزامن 
العريب يف سنته العارشة؛ وهو مرشوٌع متيّز منُذ بداياتِه 
تكاُميلٍّ  سياٍق  يف  والتنمية  املعرفِة  ثنائية  عىل  بالرتكيز 
ياِت  والتحدِّ العربية  املنطقِة  خصوصيَة  يُراعي  وتفاُعيّل 
انتقل املرشوُع من مرحلة  تُواجهها. وقد  التي  التنَمويَة 
يف  املعريف  الوضعِ  استقراء  إىل  الساعيِة  الدراسات 
إىل  النظريَّني،  والتأسيِس  بالتحليل  العربية،  املنطقة 
مرحلة الرَّصِد الفعيلِّ والكّمّي للمشهد املعريف. وهذا ما 
واألكادمييِة  السياسيِة  الدوائر  يف  املعنيِّني  ملختلف  يُتيح 
والبحثيِة والصناعيِة واالقتصادية بناَء سياساٍت مدروسٍة 
ومدّعمٍة بالبيانات والشواهِد العلميّة، ورصَد أيِّ تقّدٍم أو 
ُ املعرفة  تَراجعٍ يف القطاعات الستة التي يعتمدها مؤرشِّ
العريب، وهي: التعليُم ما قبَل الجامعي، التعليُم العايل، 
التعليُم التِّْقنّي والتدريُب املِْهني ، تكنولوجيا املعلوماِت 

واالتصاالت، البحُث والتطويُر واالبتكار، االقتصاد.

األول  متميَّزين،  بإصداَريِن  العام  هذا  املرشوُع  وتُوِّج 
هو نسخة 2016 من مؤرشِّ املعرفة العريب التي تتضّمن 
مراجعًة موضوعيًة وعلميًة منهجية ملؤرشِّ عام 2015، مع 
بعض التعديالِت يف بْنية املؤرشِّ وما يَشمله من متغرّيات؛ 
اٍت أكرثَ قدرًة عىل قياس املشهِد  بهدف الوصول إىل مؤرشِّ
العربية.  املنطقة  يف  وأبعاِده  تفاصيلِه  مبختلف  املعريف، 
ُ القراءِة العريب الذي مُيثِّل مبادرًة  اإلصداُر الثاين هو مؤرشِّ
جديدة من مرشوع املعرفِة العريب تستند بشكٍل كبري إىل 
استبياٍن إلكرتوينٍّ ضخم؛ أجراه املرشوُع هذا العام وشارك 

فيه أكرثُ من 145 ألًفا من مختلف الدول العربية.

ُ املعرفة عىل العالقة الحيَوية بني املعرفِة  وفيام يُركّز مؤرشِّ
يُركِّز  اليوم،  عاملنا  يف  املستمر  التطوِر  ملواكبة  والتنمية 
ُ القراءة عىل أهمية القراءة كأداِة الحياة اليومية يف  مؤرشِّ
املجتمع املعارص؛ باعتبارها السبيَل األوثق لتطوير قدراِت 
الفرد ومهاراتِه، ودعِم جهود االبتكاِر واإلبداِع والتطوير. 
فالقراءُة للمعرفة كالحرِف لألبجدية، وهي التجسيُد األوُل 
واألبسُط واألهّم لشَغف املعرفِة والفضول الذي يقود إىل 

املميّزة  السمُة  والقراءُة هي  والتنمية.  والتقّدِم  االبتكار 
املعرفة  حقول  عىل  العقل  ونافذُة  املتقّدمة،  للشعوب 
الواسُع واملستمّر يف عرٍص تتجّدد  التعلّم مبعناُه  وأساِس 
فيه العلوُم واملعارُف واملعلومات بنَسٍق غريِ مسبوق؛ كام 
ومحيِطه،  ذاتِه  لفهم  اإلنسان  وأداُة  العلوم  مفتاُح  أنّها 
واالجتامعيِة  االقتصاديِة  ياِت  التحدِّ مختلف  ومواجهِة 

والسياسيِة والتنَموية بأساليَب فّعالٍة ومستدامة.

املبادرَة الطموحة  ليَستكمل  العريب  القراءة   ُ ويأيت مؤرشِّ
التي انطلقت العاَم املايض واملتمثّلَة يف بناء مؤرشِّ املعرفة 
الراميَة  العريب  املعرفِة  مرشوِع  جهوَد  وليُعّزز  العريب، 
إىل  اِن  املؤرشِّ عربية. ويسعى  نهضٍة معرفيٍة  تحقيق  إىل 
هادفة  كميٍّة  وبياناٍت  مفيدة  نْوعيٍّة  معلوماٍت  توفري 
تساعد عىل فتح مداخَل متنِوعٍة ملقاربة الوضع املعريفِّ 
معايرَي  تُراعي  منهجية  أدواٍت  عرَب  العربية،  املنطقة  يف 
مثُل  تُسهم  أن  يف  ويُأمل  واملالءمة.  واملوضوعيِة  الدقِّة 
عاّمٍة  اسرتاتيجياٍت وسياساٍت  املبادرات يف صياغة  هذه 
عىل  وتساعد  املعرفية  التنميِة  جهوَد  تدعم  مستِبرصة، 
التحفيز عىل املطالعِة والقراءِة الحرة؛ وتوظيِفها لتكون 
التنمية  وتحقيِق  املعرفة،  مجتمعِ  بناء  يف  أساسيًّا  رافًدا 

اإلنسانيِة املستدامة.

مرشوع  أداء  يف  نْوعية  نقلًة  العريّب  القراءة   ُ مؤرشِّ كان 
فيها  ينتقل  جديدة  ملرحلٍة  مّهد  فقد  العريب.  املعرفِة 
بيانات  باستخدام  ية،  الكمِّ الدراسِة  املرشوُع من مرحلة 
يف  ميْدانية  دراساٍت  عىل  االعتامِد  أو  ولية  الدَّ املصادِر 
دة، إىل مرحلة إنتاِج بياناٍت منهجيٍّة علمية عن  دوٍل محدَّ
املعرفة يف املنطقة العربية؛ عرَب االستبياِن اإللكرتوين الذي 
عمليًّا  تطبيًقا  بهذا  وكان  العربية،  الدول  جميَع  شمل 
وثورِة  املعرفة  عرص  لُسَنن  مجاراٍة  من  إليه  يدعو  لاِم 
قُُدًما إىل  التقرير  املعلوماِت واالتصاالت. ويتطلّع فريُق 
تُغني  التي  والنَّوعية  يِة  الكمِّ البيانات  من  املزيد  إنتاج 
السياساِت  رْسِم  عمليَة  وتَدعم  العريّب،  املعريفَّ  املشهَد 

العامة، نحو تحقيق التنميِة اإلنسانيِة املستدامة.

متهيد

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ



ث

والتشارُُك  التعاوُن  لوال  ممكًنا  التميُّز  هذا  كلُّ  يَكن  مل 
اإلمنايئ ومؤّسسِة  املتحدة  األمم  برنامج  بني  االستثنائيّان 
محمد بن راشد آل مكتوم التي احتضنت املعرفَة وسعت 
إىل دعمها مبختلف املبادرات؛ انطالقاً من رؤية صاحب 
رئيس  نائِب  آل مكتوم،  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
الوزراء  مجلس  رئيِس  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولِة 
التميّز، ال يوجد خطٌّ  القائل: يف سباق  حاكِم ديب، وهو 

للنهاية.

 - القليلة  املبادرات  من  هو  العريب  املعرفة  مرشوَع  إّن 
التي تسعى إىل رسم مالمِح رؤيٍة جديدة   - النادرة  بل 

آلفاق التنميِة اإلنسانيِة املستدامة يف الدول العربية، ومل 
ياُت الصعبة والتقلُّباُت الحاّدة التي  تَثِنه عن ذلك التحدِّ
تَشهدها املنطقُة العربية منُذ بضع سنوات. واليوم، كام 
يف كانون األول/ ديسمرب من كّل عام، نُقّدم هذا اإلنجاَز 
مع خالص الشكر والتقدير لجميع َمن ساهموا يف اكتامله 
بالذكِّر منهم: فريَق  املتميزة. ونَخّص  الصورة  عىل هذه 
بن  محمد  ومؤسسَة  العريب،  املعرفة  مرشوع  يف  العمل 
فيها، وفريَق  والعاملني  والقامئني عليها  راشد آل مكتوم 
كلَّ  منتظرين  اإلمنايئ؛  املتحدة  األمم  برنامج  يف  العمل 

جديٍد من مبادرات مرشوع املعرفة العريّب وإصداراتِه.

صويف دي كاين
مديرة املكتب اإلقليمي للدول العربية باإلنابة

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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متهيد

مع  بالتّعاون  اإلمنايئُّ  املتّحدِة  األمم  برنامُج  يواصل 
جهوَدهام  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤّسسة 
املنطقة  يف  املعريّف  بالوضع  الّنهوض  إىل  الرّامية 
تسعى  مشرتكة  اسرتاتيجيّة  رؤيٍة  ضمن  العربيّة، 
إىل بناء مقّومات مجتمع املعرفة؛ عرب إرساء ثقافٍة 
املحرَّك  وتَعتربها  املعرفة  قيمة  من  تُعيل  عربيّة 
وقد  املستدامة.  اإلنسانيِّة  التّنمية  لقاطرة  األسايسَّ 
تجّسدت هذه اإلرادُة املشرتكة التي تشّكلت يف عام 
2007 عىل أرض الواقع يف مجموعة مبادراٍت رائدة 
أغنى  الذي  العريّب  املعرفة  مرشوع  بإنشاء  تُوِّجت 
قيِّمة؛  إصداراٍت  بثالثة  التّنموّي  البحثيَّ  املخزوَن 
متثّلت يف سلسلٍة من تقارير املعرفة العربيّة ومؤرّش 
املعرفة العريّب للعام 2015، إىل جانب إطالق منّصة 

املعرفة للجميع1:

تقاريُر املعرفة العربيّة: صدرت حتى اليوم ثالثُة    -
تقاريَر يف أعوام 2009 و2012 و2014 هي عىل 
و"إعداد  منتج"2،  معريف  تواصل  "نحو  التوايل: 
و"الّشباب  املعرفة"3،  ملجتمع  الناشئة  األجيال 
وتوطني املعرفة"4؛ سَعت إىل رسم املالمح الكربى 
مظاهر  مختلِف  رْدَم  تستهدف  عاّمة  لرؤيٍة 
هذه  ساهمت  ولقد  العربيّة.  املعرفيّة  الفجوة 
يف  قُرٍب  عن  املعرفة  حال  تشخيص  يف  التقاريُر 
مقاَربٍة  اعتامد  خالل  من  العربيّة،  املجتمعات 
منهجيّة متعّددِة األدوات عملت عىل فتح مداخَل 
عديدٍة لالقرتاب من واقع املعرفة ونوعيّة أدائها، 
أجل  من  مبتطلّباتها  النهوض  ُسبُل  يف  والتفكريِ 
ُولوج مجتمع املعرفة وتحقيِق التّنمية اإلنسانيّة 

الّشاملة واملستدامة.

الفكري  للمخزون  توظيًفا  العريّب:  املعرفة  مؤرّشُ    -
البحثي الذي تَراكم عىل مدى سلسلة  واملجهوِد 
قياٍس  عمليات  من  أتاحته  وما  املعرفة  تقارير 
املبادرُة  جاءت  ميْدانية،  واستقصاٍء  وتقييٍم 
املعريّف  الواقع  رصَد  يستهدف  عريّب  مؤرّشٍ  ببناء 
وانطلقت  َدْورية.  بصورٍة  املنطقة  يف  والتّنموّي 
عمليُة بناء املؤرشِّ خالل سنة 2015، وفَْق منهجيّة 

خرباَء  مع  مكثّفة  باستشاراٍت  معزَّزٍة  علمية 
وصدرت  وَدوليِّني.  وإقليميِّني  محليِّني  وأكادمييِّني 
يف   2015 عام  األُوىل  نسخته  يف  املؤرّش  نتائُج 
لًة حول األُسس  تقريٍر أّول تَضّمن توضيحاٍت مفصَّ
املفاهيمية واملنهجيّة واملقاَربة اإلحصائيّة، وعرًضا 

للنتائج الخاّصة بكّل دولة عربية عىل ِحَدة5. 

تُضاف  أُخرى  مثرٌة  هي  للجميع:  املعرفة  منّصُة    -
املعرفة  مرشوع  إطار  يف  املبادرات  سلسلة  إىل 
العريّب، لتعزيز مكانة املعرفة؛ انسجاًما مع الّرؤية 
املشرتكة التي تجمع برنامَج األمم املتّحدِة اإلمنايئَّ 
ومؤسسَة محمد بن راشد آل مكتوم. وهي تتمثَّل 
يف إنشاء بّوابٍة إلكرتونية قادرٍة عىل استيعاب كّل 
أنواع البيانات واألبحاث واألدبيات حول املعرفة 
والتّنمية واملواضيع ذاِت الّصلة، وتكون مفتوحًة 
باحثني  من  املعريّف  بالشأن  املعنيِّني  لجميع 
مجتمعٍ  ومؤسساِت  قراٍر  وصانعي  وأكادمييِّني 
مَدين وغريِهم؛ بهَدف نرش الجهود البحثية حول 
املعرفة يف املنطقة العربيّة، وباألخّص عن التّنمية 

املستندة إىل املعرفة.

التقريُر،  هذا  يأيت  الرائدة،  الجهود  لهذه  ومواَصلًة 
ليَستعرض   ،"2016 للعام  العريّب  املعرفة  "مؤرّشُ 
املعرفة  مؤرّش  تطوير  من  الثانية  املرحلة  حصيلَة 
العريّب للعام 2015. ويسعى إىل عرض صورٍة دقيقٍة 
التّنموّي يف املنطقة العربيّة  وموضوعية عن الوضع 
تُراعي  مركّبة  قياساٍت  مجموعة  تقديم  خالل  من 
عىل  املساعدُة  شأنه  من  مبا  العامليَة؛  املواصفاِت 
معرفة حجم التحّديات التّنمويّة التي تواجه املنطقَة 
وُسبُِل مواجهتها. وإذا كان مؤرّشُ املعرفة العريّب قد 
ركّز حتى اآلن عىل رصد األوضاع املعرفيّة والتّنمويّة 
يف املنطقة العربيّة، فإن خياراتِه املفاهيميَة واملنهجيّة 
وما أفرزته من أدوات تظّل قابلًة للتكييف لتتناسب 
شكَّ  وال  األُخرى.  واملناطق  الّدول  خصوصيات  مع 
يف أّن هذا اإلسهام العريّب سيوفّر سنًدا قويًّا للجهود 
املستدامة  التّنمية  أعامل  جدول  تنفيذ  يف  العاملية 
قياس  عىل  الّدول  مساعدة  خالل  من  2030؛  لعام 
عليها.  املطروحة  التحّديات  وتشخيِص  نجاحاتها 
أن  إىل  العريّب  املعرفة  مؤرّش  عىل  القامئون  ويسعى 
شعاعية’  ‘صورًة  الجديدة  نسخته  يف  النتائُج  تكون 
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أو  الخفية  املشكالت  تشخيص  من  دولٍة  كلَّ  مُتّكن 
التي يصعب إدراكُها، عرب نظرٍة كلّية للوضع التّنموّي 

العام.

ومن املنتظر أن يتواصل العمُل عىل تجويد املؤرّش 
بحقٍّ  يكون  حتى  منهجيّته  وتقننِي  بنائه  وإحكاِم 
التّنمويّة وتتبُّعِ  السياسات  فّعالة لرصد  أداًة علميًّة 
تستوعب  تحليلية  أداًة  أْي  وزمانيًّا؛  مكانيًّا  تطّورها 
واحد،  آٍن  يف  وتنفتح،  العربيّة  املنطقة  خصوصياِت 
عىل ما يجري من حراٍك تنَموي يف سائر دول العامل. 
ملؤرّش  الجديد  التقرير  يُشّكل هذا  أن  أيًضا  ويُؤمل 
والحوار،  للتّفكري  منربًا   2016 للعام  العريّب  املعرفة 
املعنيني  وكلُّ  والباحثون  القرار  صّناُع  منه  يستفيد 
بالشأن التّنموّي، من أجل بناء رؤيٍة تنَموية تستند إىل 
التّنمية اإلنسانيّة  معطياٍت واقعيٍة وموثوقة تُحقق 

املستدامة وتُعّزز التّفاعَل الحضاريَّ اإلنسايّن.

املقّدمة

اٍت تُضاهي  مل يَشهد العاملُ عرَب تاريخه الطويل تغريُّ
ما يشهده العرُص الرّاهن يف عمقها، ورسعِة وتريتها، 
حيُث  واملجتمعات؛  األفراد  حياة  يف  تأثريها  وشّدِة 
مجاالتُها  وتتّسع  قنواتُها  وتتشّعب  املعارُف  تتنامى 
باستمرار. وتزداد أهميُة البحث العلميِّ والتّكنولوجّي 
إنتاج  رَحى  باعتبارها  التِّْقنّي،  والتجديِد  واالبتكار 
املعرفة واملحرّكاِت الرئيسية للتطّور والنَّامء. ومل تَُعد 
للتطّورات  امتداٍد  مجرَّد  اليوَم  التكنولوجية  الثورُة 
بْل  التاريخ،  عرَب  تتابعت  التي  التكنولوجيّة  التِّْقنية 
والتعليم  الرتبيَة  تطال  كلّية  تغيريٍ  عمليَة  صارت 
واملجتمَع  والثقافة  والسياسة  والّصحة  واالقتصاد 
اإلنسانيِّة  بالتنمية  مرتبطٌة  جوانُب  وجميُعها  كلَّه؛ 
املستدامة التي يُكِّون اإلنساُن جوهرَها؛ باعتباره يف 

الوقت ذاتِه أداتَها الرئيسيَّة وغايتَها األُوىل.

وليس عجبًا يف ظّل هذا املنعطف الحضاري ازدياُد 
غريِ  قدراته  عىل  واملراهنة  باإلنسان  االهتامم 
الرؤية  الخلْق واإلبداع واإلنتاج؛ وهي  املحدودة يف 
ذاتُها التي تبّنتها تقاريُر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
لألُمم6.  الحقيقية  الرثوُة  البرَش هم  أّن  اعتربت  حني 
والرؤيِة  الثاقبة  النظرة  ذاُت  األمُم  تَحرص  لذلك 

من  االستفادة  إىل  حثيثًا  الّسعي  عىل  االسرتاتيجيّة 
كّل مظاهر اإلبداِع اإلنسايّن يف إطار مقاربٍة شاملة 
والجامعات  األفراُد  َسرْيورتها  يف  يتكامل  للتنمية، 
والّسياسيّة  االقتصاديِّة  القطاعات  ومختلُف 

واالجتامعيّة وغريِها. 

البيانات  من  الضخم  للرصيد  املتصّفَح  أّن  غري 
والتقاريِر التي كُِتبت عن املنطقة العربية رَسعان ما 
يقف أمام اللّغز العريّب املتمثِّل يف الفجوة املتزايدِة 
الواضح  والعجِز  املنطقة  يف  املتاحة  اإلمكانات  بني 
يف تحقيق التّنمية املنشودة7. وتتجىّل مظاهُر هذه 
الفجوة عىل ُصُعٍد مختلفة تَوّسع يف تحليلها تقريُر 
املعرفة العريبُّ للعام 2014، مؤكًّدا أنه رغَم ما تَحّقق 
يف بعض دول املنطقة من تقّدٍم يف املجاالت املعرفيِة 
ما  املأمول؛  املستوى  دون  النسُق  يظّل  والتّنمويّة، 
اقتصاد  إىل  للولوج  الرّئييس  املحرّك  "غياب  يعني 
املعرفة ومجتمع املعرفة إلحداث تنمية حقيقيّة"8. 

يف  الجوهرية  القضايا  من  املعرفة  موضوُع  يَُعّد 
مرشوع التّنمية اإلنسانية يف الّدول العربية، ويَكتيس 
القوى  ميزان  املنطقة يف  وزَن  د  تُحدِّ أهميًة حيويّة 
العاملية وقدرتَها عىل الصمود يف حلبة املنافسة؛ بل 
تُعترب املعرفُة اليوَم "معيار الرقّي اإلنسايّن يف الطّور 
الحايّل من تقّدم البرشيّة"9. وهذا ما يُفرّس التّسابَق 
املحموم بني األُمم نحو امتالك املعرفة والتحّكم يف 
مصادرها. ومبقتىض ذلك، تجد الّدول العربيّة نفَسها 
معركة  كْسب  يتمثّل يف رضورة  رهاٍن مصريي  أمام 
يف  فاعل  موقعٍ  الحتالل  التّنمية،  ثَّم  ومن  املعرفة، 
الساحة العاملية. فاستمراُر الّدول العربيّة يف مواقَع 
‘الِجيُوَمعرفيّة’ سيَحرمها  العامل  متأّخرٍة عىل خريطة 
حتاًم من أداء أيِّ دوٍر ‘ِجيُوسرتاتيجّي’ عىل الساحة 
بَحثِّ  إاّل  الحاجز  هذا  إىل كرس  سبيَل  وال  الّدولية، 
الخطى ومضاعفِة الجهود لتحسني موقِعها واالرتقاِء 
َل للوجود بجدارٍة  بأدائها وقدراتها التنافسية يَك تتأهَّ

عىل الساحة الّدولية.  

يف هذا املناخ العاملّي الذي صارت فيه املعرفُة أحَد 
يَشتّد  أْن  البديهي  من  التّنمية،  تحقيِق  ُمقوِّمات 
باعتبارهام  والتّقييم  القياِس  مبسألتي  االهتامُم 
أدواٍت أساسيًّة إلدارة املعرفة وتَتبُّعِ مسرية التّنمية. 



5

20
16

يب 
عر

 ال
فة

عر
امل

رش 
مؤ

من  مختلفٍة  لوائَح  جملُة  لذلك  تبًعا  ظهرت  وقد 
األدلّة واملؤرّشاِت ذاِت العالقة مبجاالٍت تنَمويٍّة عّدة، 
يف  التّنمية  وضع  عىل  الضوِء  تسليط  يف  ساهمت 
واالسرتاتيجيّات  الِخيارات  وإنارِة  ومعضالتِها،  العامل 
وعٍي  بلَْورة  عىل  ساعد  ما  آثارها؛  وتقييِم  اإلمنائيّة 
وأطلق  املختلفة،  أبعادها  يف  التّنمية  بقضايا  كْويّن 
ويل للفوز بصدارة  موجًة من الحامس والتنافُِس الدَّ
الرّتتيب يف املجال التّنموّي. من هذا املنظور، يُصبح 
يَفرضها  رضورًة  للمعرفة  عريّب  مؤرّشٍ  بناء  مرشوُع 
الحرُص عىل املشاركة الفاعلة يف صنع أدوات املعرفة 
العاملية؛ فضاًل عن حاجة املنطقة العربيّة إىل وضع 
رشيدة  قيادة  من  مُتّكنها  فّعالة  تنَمويٍة  خطٍط 
واستباقيّة  استرشافيٍّة  رؤيٍة  ضْمَن  التّنمية  ملسارات 
تتّسم بالرّسعة والنجاعة يف اقتناص الفرص التّنمويّة.

مبا أّن املجتمع الدويل يتقّدم نحو تحقيق أهداف التّنمية املستدامة، 

العمل،  لتحسني  فعالية وشفافية  أكرث  الرتكيز عىل طرق  املهّم  فمن 

وتوافرها  عنها  واإلبالغ  البيانات  جمع  عملية  مستوى  عىل  ليس 

فحسب، وإمّنا أيضا حسن توقيت توافرها يف سياق مواءمتها للتوّصل 

إىل مقارنة أفضل بني البلدان.

املصدر: اليونسكو، 2015ج.

مؤرّشُ املعرفة العريّب، خطوٌة جاّدة يف خدمة 
الّتنمية املستدامة

يف هذا السياق، ظهرت فكرُة "مؤرّش املعرفة العريّب" 
املعرفة  تقارير  مسرية  يف  نوعيّة  نقلًة  ليُسّجل 
وتشخيِصه  العريّب  الواقع  رصِد  طور  من  العربيّة، 
طور  إىل  العربيّة  املنطقة  خارج  من  أدوات  عرب 
إنتاج أدواٍت منهجيّة وفَق رؤيٍة عارفة بخصوصيّات 
تأسيس  فمنذ  التّنمويّة.  ومعضالتِه  العريّب  الوضع 
عىل  العمل  مراحل  وعرَب  العريّب،  املعرفة  مرشوع 
تقارير املعرفة الثالثة، باَت من الجيل وجوُد نقٍص 
يف  املعرفة  عىل  تُركِّز  التي  واألدبيات  البيانات  يف 
فّعااًل  لتكون مدخاًل  تَصلح  والتي  العربيّة،  املنطقة 
من  باَت  وعليه،  املعرفيّة.  التّنمية  سياسات  لبناء 
املُلّح إيجاُد أدوات رصٍد وتقييم تأخذ بعني االعتبار 
الثقافيَة  وخصوصياتِها  العربيّة  املنطقة  سياقاِت 
ما  غالبًا  التي  األبعاُد  وهي  التّنمويّة؛  واحتياجاتِها 
فكان  العاملية.  والتقييم  الرصد  أدواُت  عنها  تُغفل 

التوّجُه نحو بناء حزمٍة من املؤرّشات املركّبة امللتزمِة 
املتعارِف  التِّْقنية  واملواصفاِت  العلميّة  بالضوابط 
املنطقِة  حاجاِت  االعتبار  بعني  تأخذ  عامليًّا؛  عليها 
الحقيقيَّة والرّهاناِت املطروحَة عليها، وتساعد عىل 
النحو  عىل  إدارتها  وحسِن  التّطّور  حركة  متابعة 
الذي يضمن الّنفاَذ إىل عوامل الرقّي والتّنمية والرفاه.

من هذا املنطلق، يُعّد مؤرّشُ املعرفة العريبُّ إضافًة 
ومتابعِة  املعريّف  التقدم  قياس  مجال  يف  قيّمة 
تطور األوضاع التّنمويّة. وهو يتميّز بجملة سامٍت 
مفاهيميٍة ومنهجيّة تجعل منه لبنًة مهّمة لتطوير 
أداٍة علميٍة واعدة تُضاف إىل الرصيد العاملي املتعلِق 

امت:  بقياسات التّنمية. من أهّم هذه السِّ

خدمة  يف  ‘املعرفة  مفهوم  تكريس  عىل  العمُل    -
التّنمية اإلنسانية ذاِت األبعاد املتعّددة’، استناًدا 
إىل الرؤية التي حّفزت تقاريَر املعرفة منذ صدوِر 
يقوم  مجتمعٍ  إقامَة  واستهدفت  األول  عدِدها 
كقاطرٍة  والخاّلقة  املبدعِة  املعرفة  مركزيّة  عىل 

للتنمية املستدامة.

وسياقاتِها  العربيّة  املنطقة  خصوصيات  مراعاُة    -
التّنمويّة،  وتحّدياتها  واحتياجاتِها  الثقافية 
يف  املختلفة  املحلية  األوضاع  يف  النظر  بتعميق 
الّدول العربيّة واألخِذ بعني االعتبار عند تركيب 
باالهتامم  تَحَظ  مل  متغرّياٍت  جملة  املؤرّشات 
تُعترب  ال  لَكونها  املتداولة؛  العاملية  املؤرّشات  يف 
ذاَت أْولَويٍة عامليًّا، أو لعدم دخولها ضمَن دائرة 

اهتامم الجهات املرشفة عىل تلك املؤرّشات.

االنفتاُح عىل الّسياق العاملي من خالل الحرص    -
ناِت مؤرّش املعرفة  عىل إيجاد مسالَك تَربط مكوِّ
الّصلة؛  ذاِت  األُخرى  العامليّة  باملؤرّشات  العريّب 
تنعزل  ال  حتى  األهميّة  غاية  يف  مسألٌة  وهذه 
يتحقَّق  وحتى  العاملي،  محيطها  عن  املنطقُة 

التكامُل بني املستوينَي الوطنيِّ والعاملي.  

بلَْورة  عىل  والحرِص  التّشاركية  منهج  اعتامُد    -
املفاهيمية  الِخيارات  حول  ‘ِخربايت’  توافٍُق 
والتّْقنية املعتَمدة، بعْقد ورشاٍت إقليميّة يف عدد 
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واألردن  واإلمارات  )تونس  العربيّة  الّدول  من 
مع  نقاٍش  وجلساِت  والجزائر(  واملغرب  ومرص 
الخرباء ومراكز البحث من داخل املنطقة العربيّة 

وخارَجها10.

املعرفة  مؤرّشَ  إّن  القوُل  مُيكن  املنظور،  هذا  من 
العريبَّ استبَق نسبيًّا تنفيَذ التوصيات التي جاءت يف 
املستدامة، ال سيّام يف  للتنمية  أعامل 2030  جدول 
وتعّدِد  املستدامة  التّنمية  نطاق  بتوسيع  يتعلّق  ما 
تكاُمٍل  إيجاد  املؤرّشات ورضورِة  مجاالتها، وبأهمية 
واإلقليمية  العاملية  املستويات  بني  الشأن  هذا  يف 
والوطنية، فضاًل عن الحاجة إىل إفساح املجال للرتكيز 

عىل القضايا املحلية. 

للتجزئة،  قابلة  وغري  متكاملة  وغاياتها  املستدامة  التّنمية  أهداف 

اختالف  تراعي  تطبيقها،  حيث  من  وشاملة  بطبيعتها  عاملية  وهي 

الواقع املعيش يف كل بلد وقدراته ومستوى تنميته وتحرتم السياسات 

عاملي  طابع  ذات  مرامي  الغايات  وتعترب  الوطنية.  واألولويات 

يطمح إىل بلوغها، حيث تحدد كل حكومة غاياتها الوطنية الخاصة 

الظروف  مراعاة  مع  ولكن  العاملي  الطموح  مبستوى  مسرتشدة  بها 

الوطنية.

 املصدر: األمم املتحدة، 2015.

 
أوجُه االلتقاء بني مكوِّنات مؤرّش املعرفة العريّب 

وأهداِف الّتنمية املستدامة

تتمثّل أهداُف التّنمية املستدامة يف مجموع األهداف 
كأهداٍف  وروَّجتْها  املتحدة  األمُم  وضعتها  التي 
وتُسّمى  العامل،  يف  مبستقبل التّنمية  تتعلق  عاملية 
 ."2030 أعامل  العاملية" و"جدول  "األهداف  كذلك 
التي  لأللْفية’  اإلمنائية  محّل ‘األهداف  حلّت  وقد 
األمم  يف  األعضاء  الدول  بني  توافٍُق  حصيلَة  جاءت 
عن  وممثلني  ألكادمينَي  واسعة  ومبشاركٍة  املتحدة 
مبوضوع  عالقٍة  ذاِت  أُخرى  وجهاٍت  املدين  املجتمع 
التّنمية؛ وانتهت بنهاية عام 2015 دون أن تَِفَي بكّل 
وعودها. وقد نرُِشت هذه األهداُف البديلة يف وثيقٍة 
عنوانُها "تحويُل عاملنا: خطُة التّنمية املستدامة لعام 
رُِصدت  غاية،  و169  هدفًا   17 تضمنت  2030"11؛ 
لها حزمُة مؤرّشات لتمكني الجهات املعنيّة من تتبُّع 
يف  النجاح  مدى  وقياِس  تنفيذها،  يف  التقّدم  مدى 

تحقيق التّنمية املستدامة.  

الفقر  عىل  القضاَء  خصوًصا  الخطُّة  هذه  تستهدف 
الجيد،  التعليم  وتوفرَي  الصحة،  وحاميَة  والجوع، 
البيئة ومواردها؛ إىل جانب املساعدة  والحفاَظ عىل 
العمل  النمو االقتصاديِّ املستدام، وتوفريِ فرص  عىل 
الالئق، وتخفيِض مظاهر انعدام املساواة بني األفراد 
الّدول، واملساعدِة عىل قيام مجتمعاٍت سلمية  وبني 
ومنفتحة، وتعزيِز وسائل تحقيق التّنمية املستدامة. 
العام  األمني  نائُب  إلياسون،  يان  عليه  أكّد  ما  وهذا 
لألمم املتحدة، من خالل ترصيحه بأّن  "جدول أعامل 
التّنمية لعام 2030 هو خطة عاملية للقضاء عىل الفقر 
وبناء عامل أكرث أمنا وعدال ليعيش الناس يف مستقبل 
مستدام. إن أجندة التّنمية املستدامة تضع الناس يف 
محورها، وتلزمنا بضامن أال يتخلف أحد عن الركب. 
بدمجه  الدول  كل  ستقوم  عاملي،  أعامل  جدول  هو 
يكرس  األعامل  جدول  إن  الوطنية.  تطلعاتها  مع 
املسؤولية حتى يتم الرتكيز عىل األكرث ضعفا يف العامل 
ومن يعانون من األزمات املمتدة أو من يعيشون يف 

ظل كوابيس الكوارث اإلنسانية"12.

نطاقها،  ع  بتوسُّ املستدامة  التّنمية  أهداُف  تتميّز 
أساسا  ركّزت  التي  السابقة  اإلمنائية  لألجندة  خالفًا 
عىل البعد االجتامعي. ويعود ذلك إىل الوعي املتزايد 
مام  اليوم،  العاملُ  يشهدها  التي  التحّديات  بحجم 
معالجة  للتمّكن من  عديدًة  فتح جبهاٍت  يستوجب 
مع  والتعاطي  واملستجّدة،  العالقة  القضايا  مختلف 
مثِل  املستدامة؛  بالتّنمية  املرتبطة  العنارص  منظومة 
واملجتمع،  والصحة،  والبيئة،  واالقتصاد،  التعليم، 
مشرتكة  جوهريًة  سمًة  التوّجُه  هذا  ويُعّد  وغريِها. 
بني أهداف التّنمية املستدامة والخلفيِة الفكرية التي 
تبّناها مؤرّشُ املعرفة العريّب، إىل جانب ثالث سامٍت 

أُخرى:
 

رؤيٍة  عىل  العريّب  املعرفة  مؤرّشُ  ارتَكز  الرؤية:    -
القلب من املرشوع  اإلنسان يف  اسرتاتيجية تضع 
التّنموّي، ألنه محرُّك التّنمية وهدفُها األسايس يف 
الوقت عيِنه؛ وتعترب متكنَي البرش أعظَم ثروٍة ميكن 
أن متتلكها األمُم، وأهمَّ سالٍح تستطيع أن تُواجه 
به مخاطَر التخلّف. فقد جاء يف معرض الحديث 
املعرفة  ملؤرّش  واملفاهيمي  الفكري  اإلطار  عن 
العريّب أّن التّنمية أصبحت "أوسَع من أن تُحرَص 



7

20
16

يب 
عر

 ال
فة

عر
امل

رش 
مؤ

اإلنسان، وهو  محَورَها  ألّن  آخر،  دوَن  جانٍب  يف 
الحاجات،  ومختلُف  الجوانب  متعّدُد  بطبيعته 
لهذا  التّنمية  أن تستجيب  الرّضوري  وبالتّايل من 
التنوع والتعّدد"13. وهي الرؤيُة نفُسها التي قادت 
عام  بعَد  ملا  اإلمنائيّة  األهداف  مراجعة  عمليَة 
2015، والتي اعتربت اإلنساَن مركَز عملية التّنمية 
تنمية  بني  بذلك  مميِّزًة  املستدامة؛  اإلنسانيّة 
خدمًة  األفراد  يف  تستثمر  التي  البرشية  املوارد 
تستهدف  التي  اإلنسانية  التّنمية  وبني  لإلنتاج، 
تجنيَد القدرات واملصادر املادية واملعرفيّة خدمًة 

لإلنسان ذاتِه. 

املفهوم: اقتىض الواقَع العاملي وتحدياِت التّنمية    -
أكرث  املقرتحة  التّنمية  أجندة  تكون  أن  اليوم 
طموحا وترابطا من سابقتها، مع رؤية إمنائية أكرث 
وبيئية.  واجتامعية  اقتصادية  أبعاد  ذات  شموال 
وهذا ما بادر إليه مرشوُع املعرفة العريّب وجّسده 
بْنيٌة مركَّبة ِصيَغت  املعرفة، وهي  بْنية مؤرّش  يف 
فيها  تتَمْفصل  التّنمية،  املعرفة ألجل  من منظور 
بشكٍل نَسقي ستُة قطاعاٍت حيَوية مُتثّل رافعاِت 
ما  التّعليُم  هي:  العربيّة،  املنطقة  يف  التّنمية 
التِّْقنيُّ  والتّعليُم  العايل،  والتّعليُم  الجامعّي،  قبَل 
واالبتكار،  والتطويُر  والبحُث  املِْهني،  والتدريُب 
واالقتصاُد، وتكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالت. ويف 
ذلك تأكيٌد عىل انسجام مؤرّش املعرفة العريّب مع 
وتكريِس  أبعادها،  ِد  وتَعدُّ التّنمية  مفهوم  اتّساع 

هذا املفهوم للطبيعة املركَّبِة للمعرفة وتنّوِعها. 

ضمَن  العريّب  املعرفة  مؤرّشُ  يندرج  املنهجيّة:    -
املقاربة املنهجيّة نفِسها التي كشفت عنها املعايرُي 
املستدامة،  التّنمية  مؤرّشاُت  إليها  استندت  التي 
أهداف  تحقيق  تتبُّع  أهميّة  عىل  أكّدت  والتي 
التّنمية املستدامة عىل أربعة مستويات14: مستًوى 
عاملي )يعتمد ما بني 100 مؤرّش و120 مؤرّشًا لرصد 
17 هدفًا للتنمية املستدامة و169 غايًة مرتبطًة 
بها(، ومستًوى قطاعي )يتمثل يف وضع مؤرّشاٍت 
خاصة بالقطاعات التي تستهدفها أجندُة التّنمية 
مؤرّشاٍت  )يعتمد  إقليمي  ومستًوى  املستدامة(، 
تَرصد غاياٍت إقليميًة(، ومستًوى وطني )تضع فيه 
الّدول مؤرّشاٍت تستجيب لواقعها وسياساتها(. لذا 

عمليّة  مساهمٍة  أوَل  العريبُّ  املعرفة  مؤرّشُ  يُعّد 
ووطنية  إقليميٍة  رصٍد  عمليات  إنجاز  اتّجاه  يف 
تنسجم مع الخط املنهجي لجدول أعامل التّنمية 
بيانات  لوجود  "الحاجة  عىل  يؤكّد  الذي   2030
يف  عليها  الحصول  ميكن  مصنفة  موثوقة  جيدة 
الوقت املناسب تساعد عىل قياس التقدم املحرز 
أحٌد.  منها  يُستثنى  ال  شاملة  استفادة  وتكفل 
"وهذه البيانات أساسية لعملية اتّخاذ القرارات. 
املستقاة  واملعلومات  البيانات  استخدام  وينبغي 

من آليات اإلبالغ القامئة حيثام أمكن"15. 

بالنظر إىل القطاعات التي يرتكّب منها مؤرّشُ املعرفة 
العريّب ومحاورِها الرئيسيِة والفرعية، يتبنّي أنّها تشمل 
الواردة يف جدول  جزًءا كبريًا من األهداف والغايات 
يساهم  أن  بالتايل  ويُتوقّع   .2030 التّنمية  أعامل 
بهذه  املتعلقِة  املركّبة  للمؤرّشات  ورّي  الدَّ التفعيُل 
يف  وفرعية(  رئيسيٍة  محاور  من  فيها  )مبا  القطاعات 
ثٍة باستمرار،  توفري قاعدة بياناٍت ثريّة وموثوقة ومحدَّ
التّنمية  نحو  التقّدم  لتتبُّع  أساسيًّا  مصدًرا  تكون 
املستدامة. وبهذا الدور، يسعى مؤرّشُ املعرفة العريّب 
إىل تقديم مساهمٍة قيّمة يف حّل معضلة البيانات يف 
املنطقة العربيّة التي أشارت إليها النقطة 57 يف بيان 
الجمعية العامة كاآليت: "نعرتف بأّن البيانات األساسية 
متوفرة،  غري  مازالت  الغايات  من  بالعديد  املتعلقة 
وندعو إىل زيادة الدعم لتعزيز جمع البيانات وبناء 
أسس  وضع  أجل  من  األعضاء،  الدول  يف  القدرات 

البيانات حيثام مل تكن موجودة، وطنيا وعامليا"16. 

تذكريٌ باألُسس املفاهيمية واملنهجّية

اإلطاُر املفاهيمي: املعرفُة من أجل الّتنمية الشاملة 
واملستدامة 

االزدهاِر  تحقيق  يف  الحيَوي  املعرفة  بَدور  وعيًا 
االقتصادّي والتنمية االجتامعية، وتوفريِ أسباب الرفاه 
الساحة  يف  الريادة  مبواقع  والفوِز  الحياة،  وجودة 
ولية، كان تبنِّي مرشوع املعرفة العريّب منذ البداية  الدَّ
هي  والتّمكني  باالقتدار  املتّسمَة  املعرفَة  أّن  ملبدأ 
اإلنسانية  التّنمية  عوامل  إىل  للولوج  الرئيسية  البوابُة 
املعرفة  مؤرّشُ  يكون  وبذلك،  واملستدامة.  الشاملة 
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املنَهجّية واملفاهيُم

العريّب قد استند إىل ثالثة مفاهيَم أساسيٍة مرتابطة 
ومتكاملٍة وظيفيًّا، هي:

املعلومات  امتالك  مجرَّد  تتجاوز  املعرفة:    -
والحقائق أو ما يُعرف باملعرفة الرصيحة، لتشمل 
واملهارات  والقدرات  الذهنية  العمليّات  كلَّ 
اإلجرائية املتعلقِة بالبحث والتّمحيِص والتّحليل 
باملعرفة  يُعرف  ما  )أْي  واالستخالص  والّنقد 
وأدواٍت  أفكاٍر  إنتاج  إىل  للوصول  املضَمرة( 
إلحداث  والتّوظيف  لالستخدام  قاِبلٍة  جديدة 
إيجابيّة لصالح اإلنسان وتنميِة قدراته  تغيرياٍت 
فكرة  ظهور  يُفرّس  ما  وهذا  اختياراته.  وتوسيعِ 
‘تالزمية املعرفة والتّنمية’ كخطٍّ ثابت يف سلسلة 

تقارير املعرفة. 

التّنمية: يتجاوز مفهوُمها مظاهَر التقّدم املاّدي    -
والتطّوِر االجتامعي والنمّو االقتصادي ليَستوعب 
الفكريِة  باإلنسان،  املحيطة  الجوانب  كلَّ 
والبيئية  واالجتامعيّة  والّسياسيّة  واالقتصاديّة 
العريّب  املعرفة  مرشوع  منظور  فمن   وغريِها. 
املجتمعات  متّكن  التي  هي  الحقيقية  "التّنمية 
من تحويل إمكاناتها املادية ومواردها الطبيعية 
من خالل املعرفة واالبتكار والتجديد إىل قاعدة 
حقوق  تحرتم  متكينية  لبيئات  تؤسس  تنموية 
العمل  فرص  وتخلق  الفقر،  من  وتحّد  اإلنسان، 
الهادف  االجتامعي  اإلنفاق  يف  وترى  الالئق، 
لفرص  وتوسيعا  للمستقبل  حقيقيا  استثامرا 

تنمية قدرات الشباب"17.
 

الذي  ويل  الدَّ البنك  مفهوُم  اعتُِمد  االستدامة:    -
عرّف االستدامَة بشكٍل منهجّي يَسمح بإخضاعه 
ملَِحكِّ االختبار عرَب التعامِل معه يف إطار مرشوٍع 
، وبيئّي. وتِبًعا  ، واجتامعيٍّ ثاُليثِّ األبعاد: اقتصاديٍّ
االستدامة  بصفِة  التّنمية  ربُط  اشرُتَِط  لذلك، 
الحارض  احتياجاِت  تُلبِّي  أْن  استطاعت  إذا 
تلبية  املستقبل عىل  أجيال  بقدرة  املساِس  دون 

احتياجاتِها الخاّصة18. 

التي  الجهات  أُوىل  من  ويل  الدَّ البنُك  وكان 
تركيبٍة  يف  املفاهيم  هذه  جمع  إىل  بادرت 

املعرفة  بني  العالقة  عىل  الضوَء  بتسليطه  واحدة، 
التّنمية"19. أجل  من  "املعرفة  مبادرة  يف   والتّنمية 
 وقد أثبت يف هذا الصدد أّن الفجوَة الحقيقيّة تَكمن 
خل؛  يف القدرة عىل اكتساِب املعرفة، وليست يف الدَّ
وأّن الفرَق بني الّدول أو الفئاِت االجتامعيِّة الفقريِة 
فحْسب،  املاليِة  املوارد  َضعف  يف  ليس  والغنيّة 
املعرفة،  إنتاج  عىل  قدرتِها  َضعف  يف  أيًضا  ولكْن 
التّحّدياِت  ملواجهة  استخداِمها  أو  مشاركِتها،  أو 
د  اليومية التي تُواجهها. وعىل الصعيد العريّب، تَجسَّ
املوسوعة  يف  التّنمية  لتحقيق  باملعرفِة  االهتامُم 
العربيِّة للمعرفة من أجل التّنمية املستدامة، حيث 
جرت بلْورُة مرِجعيٍّة معرفيٍّة متكاملة لفهم التّنمية 

املستدامة من جميع جوانِبها. 

فيام يتعلّق بقياس املعرفِة من أجل التّنمية، كانت 
ويّل "منهجيّة تقييم املعرفة" األكرث  مبادرُة البنك الدَّ
تفاُعلية  منهجيّة  أداٍة  تطوير  يف  وتتمثّل  رواجا، 
)مكّونٍة من مؤرّشَي املعرفة واقتصاد املعرفة( لرْصِد 
املستوى العاّم الستعداد الّدول تجاَه االقتصاد القائِم 
عىل املعرفة. والهدُف من ذلك مساعدُة الّدول عىل 
تحديد التحّدياِت التي تُواِجهها، والفرِص املتاحِة لها 
تفعيَل هذه  لكّن  املعرفة؛  اقتصاِد  نحو  يف مسريتها 
العريّب، ال  املستوى  منذ 2012. وعىل  توقّف  األداة 
معرِفيٍّة  جوانَب  لقياس  املحاوالت  بعُض  إاّل  توجد 
كمؤرّشاٍت فرعيّة تَدخل مع مؤرّشاٍت أُخرى يف تركيبة 
يُضفي  أن  شأنه  من  وهذا  أشمل.  تأليفيٍّ  مؤرّشٍ 
يف  لظهوره  العريّب  املعرفة  مؤرّش  عىل  كبرية  أهميًة 
ولية  ظرٍف تاريخي تفتقد فيه الساحُة العربيّة والدَّ
إىل أدوات منهجيّة قادرة عىل استجالء أوُجه العالقة 
بني املعرفة والتّنمية املستدامة، ومساراِت تطّورها.  

والبناء  والتحليل  الوصف  رباعيُة  املنهجي:  اإلطاُر 
والتجريب

انطلق العمُل عىل مؤرّش املعرفة العريّب عام 2015، 
تؤطّره غايٌة أساسية هي التوّصُل بحلول العام 2017 
تنَمويٍّ  املعرفَة من منظوٍر  يَقيس  إىل مؤرّشٍ مركّب 
العلمية  املواصفات  كلُّ  فيه  تتوفّر  األبعاد؛  متعّدِد 
أْن  عىل  واتُِّفق  دوليًّا.  عليها  املتعارَِف  واملنهجيّة 
يكون مرِنًا مبا يكفي ليُكيَّف ويُستخَدم يف دول ذاِت 
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مستوياٍت تنَمويٍة مختلفة، عىل نحٍو مُيكِّن من رصد 
دقيًقا،  رصًدا  واالختالالت  للمنَجزات  البارزِة  املعامل 
والتطوير  التخطيِط  عمليات  يف  للتوظيف  قاباًل 
إضافٌة  العريّب  املعرفة  مؤرّش  بناَء  وألّن  والتّجديد. 
فريُق  حرص  العاملية،  املعرفِة  مسرية  يف  جديدة 
من  املرتاكم  املعريّف  املخزون  استثامر  عىل  البحث 
املنهجيّة  باملقاَربات  واالستنارِة  السابقة،  التجارب 
األدبيات  إىل  والرجوع  العلميّة،  قيمتَها  أثبتت  التي 
إىل  إضافًة  وأنواعها،  املؤرّشات  تعريف  يف  املختصة 
االطاّلع عن قرب عىل التجارب العربيّة والعاملية يف 

مجال بناء املؤرّشات املركَّبة.

املبادُئ التي استند إليها بناُء مؤرّش املعرفة العريّب
 

ارتكزت عملية بناء مؤرّش املعرفة العريب عىل جملة 
جميع  يف  العمليَّة  تقود  منهجيّة  هاٍت  وُموجِّ مبادئَ 
مراحلِها بغية الحصول عىل أداة سليمة البناء وقاِبلة 
هو  ما  املبادِئ  هذه  بني  ومن  واملنافسة.  لالستمرار 
عامٌّ تَشرتك فيه كلُّ القطاعاِت املعنيّة، وما هو خاصٌّ 

بالِخيارات الداخلية الخاّصِة بُكّل قطاع.

املبادُئ العاّمة

تندرج  مبجاالٍت  تتعلّق  ركائَز  عىل  املؤرّش  بناُء    -
دون  العربيّة،  للدول  التّنمويّة  األولَويات  ضْمَن 
أْن تَعزل نفَسها عاّم يَحدث من َحراٍك تنَموّي يف 

بقية دول العامل؛ 
بني  التّنموية  املسارات  اختالِف  مراعاُة    -
لظهور  املجال  وإفساُح  نفِسها  العربيِّة  الّدول 
الخصوصيات الوطنية، مع إتاحة إجراِء مقارناٍت 

إقليمية وَدوليّة قْدَر اإلمكان؛ 
املعادلَة  املؤرّشات  عرُض  يُحقِّق  أن  الحرُص عىل    -
عن  ومخترًصا  مركّزًا  عرًضا  تَضمن  التي  الصعبة 
يكفي  ما  فيه  لكْن  املعرفيِّة-التّنمويّة،  األوضاع 
تبسيٍط مضلٍِّل  الوقوع يف  لتجنُّب  التفاصيل  من 

ِد أصاًل؛  للواقع املعقَّ
الضغُط عىل قوائم املؤرّشات، وهو التحّدي األكرب،    -
بحيُث تحتوي عىل العدد الرضوريِّ والكايف لتَكون 
أن  دون  العاّمة،  السياسات  لواِضعي  قويًّا  سنًدا 

رة؛  تتحّول إىل مجلّداٍت إحصائيٍة منفِّ

لتفعيل  الرضوريِة  البيانات  انتقاء  وجوُب    -
املؤرّشاِت املقرتحة من قواعد البياناِت املعتَمدة 
ونظرًا  عليها.  املتعارَِف  وليّة  الدَّ التّقاريِر  و/أو 
ال  التي  املرحلة  لهذه  التّجريبيِة  الطبيعة  إىل 
تستهدف أيَّ نوٍع من املقارَنات أو االستقراءات 
للواقع الرّاهن، فقد تقّرر بشأن تواريِخ نرْش هذه 
إلتاحة  2006؛  عام  الوقوُف يف حدود  البياناِت 
الحصوِل عىل أكرب قْدٍر ممكن من البيانات التي 
رضورِة  إدراك  مع  املؤرّشات،  احتساَب  تُخّول 
الحّد من هذا املدى يف املراحل اآلتية من بناء 

املؤرش.  

هُة للمؤّشات القطاعّية  املبادُئ املوجِّ

يُبنى مؤرّشٌ مركَّب خاصٌّ بكّل قطاع وفَْق رؤيٍة    -
معيّنة للباحث باعتباره متخّصًصا يف املجال، مع 
الحرص عىل أْن تُنزَّل يف إطار رؤيِة تقاريِر املعرفة 

العربيّة؛
محاور  من   رضوريًّا  يراه  ما  باحٍث  كلُّ  ينتقي    -
وفرعية  رئيسية  ومكونات  وفرعية،  رئيسية 
يُوفِّر  بحيُث  الِقطاعي،  املؤرّش  لبناء  ومتغرّياٍت 
للقارئ، عنَد تطبيِقه عىل دولٍة ما، ملَمًحا متكاماًل 
عن وضع تلك الّدولة يف كّل ما يتعلَّق مبُكوِّنات 

املؤرّش األساسيّة؛
الطبيعّي  ومن  بيَنها،  ما  يف  القطاعاُت  تتفاعل    -
الحالة،  هذه  يف  بيَنها.  مشرتَكة  متغرّياٍت  ظهوُر 
باملفاهيم  يتعلّق  ما  كّل  يف  الباحثنَي  بني  ق  يُنسَّ
ومصادِر البيانات، تجنُّبًا أليِّ شكٍل من التّضارب؛  
الذي  للقطاع  املالمئَة  الرّتكيبَة  باحٍث  كلُّ  د  يُحدِّ   -
يرُشف عليه، وبالتّشاور مع باقي أعضاء الفريق، 
كام يُحّدد األوزاَن التي يراها مناسبًة مع توضيح 

مرّبراِت كلِّ ذلك؛  
فرعيّة  محاور  أو  رئيسية  محاور  يف حال وجوِد    -
أو متغرّيات ضْمَن تركيبِة املؤرّش املقرتح ال تتوفّر 
تعويضها  إىل  الباحُث  يُدعى  بيانات،  شأنها  يف 
باألقرب إليها، إذا كان ذلك ال مَيّس جوهَر املؤرّش، 
عنَد  الحًقا  ل  تُفعَّ أْن  عىل  بها  االحتفاظ  و/أو 
التحّدُث  ميكن  الحالة،  هذه  يف  البيانات.  توفِّر 
املراحل  يف  كْونُه  يجب  )ما  مأمولة  تركيبٍة  عن 

الالحقة( وتركيبٍة حاليّة )ما هو ممكٌن حاليًّا(.
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املنَهجّية واملفاهيُم

مراحُل بناء مؤرّش املعرفة العريّب

أساسيٍّة  مراحَل  أربَع  املؤرّشات  بناء  عمليُة  تطلّبت 
هي: 

مرحلٌة وْصفيّة متثّلت يف القيام بجرٍْد موّسع ألهّم    -
ملؤرّش  القطاعيِّة  بالركائز  العالقة  ذاِت  املؤرّشات 
الّساحتني  عىل  حاليًّا  واملعتَمدِة  العريّب  املعرفِة 

وليّة؛  العربيِّة والدَّ
يتعنّي  التي  الجوانب  لتحديِد  تحليليّة  مرحلٌة   -
مؤرّشاٍت  إنتاِج  إعادة  وتجنُُّب  عليها  الرّتكيُز 

متداَولة؛ 
مرحلٌة بنائيّة لوضع تركيبة املؤرّش العام بفروعه   -

الستّة؛ 
خاللها  ُعرَِضت  والتحّقق  التجريِب  مرحلُة   -
ُمَحكَّمنَي  إليها عىل مجموعِة  ُل  املتوصَّ املؤرّشاُت 
الخارجّي  ْدق  الصِّ معيار  من  للتحّقق  خارجيِّني 

وضبِط األوزان الرتجيحية ملختلف الركائز. 

املوارُد املعتَمدة لبناء مؤرّش املعرفة العريّب

إنجاز  يف  بالخصوص  املعتَمدة  املوارُد  متثّلت 
قة مع خرباَء عرٍب  دراساٍت مكتبيّة، ومقابالٍت معمَّ
وأجانب من َذوي الخربة يف منهجيات بناِء املؤرّشات 
مرِجعيّة  بأوراٍق  االستعانِة  عن  فضاًل  وتطويرِها، 
جانب  إىل  العربيّة؛  املنطقة  من  خرباُء  أنجزها 
ومختّصني  خرباَء  مع  إقليميٍة  عمٍل  ورشات  تنظيم 

وَذوي عالقٍة باملجاالت املعرفيّة والتنموية وتقييِمها 
ومتابعِة تطّورها. ولتفعيل هذه املؤرّشات مبختلف 
توفّر يف  البيانات ماّم  انتُِقَي جزٌء كبري من  فروعها، 
عىل  والّدوليّة،  اإلقليميِّة  املختّصة  البيانات  قواعد 
لجمع  منهجيّة  أجهزٌة  الحقة  مراحَل  يف  تُوَضع  أن 
التّي  تلك  خصوًصا  املؤرّش؛  يتطلّبها  التي  البيانات 
تتعلّق بظواهَر خاّصٍة باملنطقة العربيّة وال تتناولها 

قواعُد البيانات املتداولة حاليًّا.

قطاعيٍة  مؤرّشاٍت  ستُة  بُِنيَت  سبَق،  ما  لكلِّ  نتيجًة 
مركّبة )الشكل 1(، أُخضعت بياناُت كلٍّ منها ملعالجة 
إحصائيٍّة معّمقة بقصد التثبّت من اتّساق املتغرّيات 
ومعالجِة  الرتجيحيّة،  األوزان  وتوزيعِ  وحساسيتها، 
لكّل  اإلجاملية  القيمُة  واحتُِسبت  املنقوصة.  الِقيَم 
نِة له،  للوقوف عىل  مؤرّش وكذلك ِقيَُم املحاور املكوِّ
التوّجهات  ومن  الواقع؛  من  بُعدها  أو  قربها  مدى 
عالقٍة  ذاُت  أو  مامثلة  مؤرّشاٌت  عنها  كشفت  التي 
التفاصيل  كّل هذه  االطالُع عىل  )ميكن  بها  مبارشة 
اإلحصائية"(.  "املنهجيّة  فصل  يف  والتِّْقنية  املنهجيّة 
وقد أثبتت الّنتائج وجوَد اتّساٍق كبري بني املؤرشات 
القطاعية، حيث فاقت معامالت ألفا كرونباخ 0.7 يف 
أكرثَ من %80 من املؤرّشات القطاعية املركّبة. ويعود 
َضعُف االتّساق يف بعض املؤرّشات إىل الّنقص الكبري 
املتغرّيات  البيانات، ويف بعضها اآلخر إىل طبيعة  يف 
املعتمدة. وفاقت القيَُم التفسريية للمؤرّشات عموًما 
%50. وكشفت القيُم اإلجامليُة والفرعيّة للمؤرّشات 

الشكل 1: 
قطاعات مؤرش املعرفة العر�

مؤرش املعرفة العر�

التعليم العايل التعليم التقني
والتدريب املهني

تكنولوجيا املعلوماتاالقتصاد
واالتصاالت

التعليم ما قبل 
الجامعي

البحث والتطوير
واالبتكار
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عن   ،100 إىل   1 من  سلٍّم  عىل  دُة  املوحَّ القطاعية، 
تقّدم دول الخليج بصورٍة عامة؛ وهو ما يتوافق مع 
مؤرّشاٍت عديدة أُخرى. وعموًما، تفاوتت هذه القيُم 
من قطاٍع إىل آخر، ومن دولٍة إىل أخرى، ما يشهد 

عىل القدرة التّمييزية لهذه املؤرّشات.

ضوابُط الجودة يف عملية بناء مؤرّش املعرفة العريّب

مبهمة،  أرقاٍم  أو  كّمية  عباراٍت  مجرََّد  املؤرّشُ  ليس 
وإمنا هو معلوماٌت قد تكون كّميًة أو نوعية، يُحصل 
صدقَها  تضمن  دقيقة  منهجيّة  رشوٍط  وفَق  عليها 
إىل  االطمئناُن  ميكن  بحيُث  وموضوعيتَها؛  وثباتَها 
أو  معنّي  قطاٍع  تطّور  لتتبُّع  واستخداِمها  نتائجها 
منظومٍة معيّنة، وإجراِء مقارناٍت زمانية و/أو مكانية 
الرضوري  من  األمر،  لهذا  واعتباًرا  منتظم.  بشكٍل 
البناء  عملية  جودة  لضبط  إجراءاٍت  جملة  اتخاُذ 
وأدواتِها، مبا يضمن الحصوَل عىل مؤرّشٍ سليم وعايل 
لذا كان  الذي ُوضع ألجله.  الهدَف  يُحّقق  الكفاءة، 
الحرُص منذ بدء التفكري يف بناء مؤرّش املعرفة العريّب 
كلَّ  االعتبار  بعني  تأخذ  متكاملة  خطٍة  وضع  عىل 
تصميم  أي  التّنفيذ  )التّخطيط،  املؤرّش  بناء  مراحل 
املؤرّش، تطبيق املخَرج أي املؤرّش، التّقييم والتّعديل(، 
تحقيقها،  ومتابعَة  الجودة  مبواصفات  وااللتزاَم 
تطلّب  وقد  املسار.  لتعديل  اللزوم  عند  والتدخَل 
املطلوبة،  الجودة  مستوى  تحديَد  بالخصوص  ذلك 
عليها  املتعارِف  العاملية  باملعايري  االلتزام  خالل  من 
األساس  هذا  وعىل  املركَّبة.  املؤرّشاِت  يَخّص  ما  يف 
والشمولية،  الحداثة،  رشوَط  مراعيًا  املؤرّشُ  جاء 
مختلفٍة  سياقاٍت  يف  بتطبيقه  تسمح  التي  واملرونِة 
استخداَمه  يُخّول  الذي  العميل  ومتطورة، والبعِد 
لتقّدم  املستمرة  املتابعة  جانب  إىل  هذا،  بيُرس. 
تجري  البناء  عمليَة  أن  من  للتأكّد  العمل  مراحل 
البيانات  بكل  الشامل  والتدقيِق  املطلوب،  بالشكل 
املستخدمة ومصادرِها يف كنف احرتام رشوط الدقة 
املادية  املوارد  توفري  عن  فضاًل  العلمية؛  واألمانة 
إطار  يف  النفقات  وترشيِد  املؤرّش،  لبناء  الرضورية 
فيها  تتوفّر  التي  البرشية  املوارد  وانتقاِء  افية،  الشفَّ
املطلوبة  بالجودة  العمل  إنجاَز  تضمن  مواصفاٌت 
الذي  اللوجستي  الدعم  املحّدد، وتوفريِ  الوقت  ويف 

تحتاجه لحسن سرْيِ العمل.

 كام تّم عند اكتامل بناء املؤرّش يف صيغته األوَّلية، 
تأمني كلِّ متطلَّبات التحقُّق من جودته. وذلك من 
االختصاص،  ذوي  من  خرباء  مع  مناقشته  خالل 
اإلحصائية،  املعالجات  من  جملة  إىل  وإخضاعه 
ومقارنة نتائجه مبا مياثله من مؤرّشات عامليّة، واتّخاذ 
تلك  يف  رضورية  بدت  التي  التّصحيحية  اإلجراءات 
للمراجعة  منتظمة  محطات  برمجة  مع  املرحلة، 
فعال  وهذا  قضايا.  من  يستجّد  ما  وفق  والتطوير 
البحث خالل سنة 2016  ما تركّز عليه عمل فريق 

والذي سيأيت تفصيله يف القسم التّايل.

مؤرّشُ املعرفة العريبُّ للعام 2016

أفرزتها  التي  املؤرّش  لهذا  األّوليُة  النسخُة  تُعترب 
ا أثبتَت مختلُف عمليات  املرحلُة السابقة إنجازًا هامًّ
وصْدقَه  وجاهتَه  واإلحصائية  االستشاريُة  التحقُّق 
وقدرتَه التفسرييَة العالية. ويف إطار زيادِة التدقيق 
الحالية  املرحلة  جهوُد  اتّجهت  البناء،  وإحكام 
ناته؛  مكوِّ يف  النظر  وتعميِق  املؤرّش  مراجعة  نحو 
الدقّة  درجات  أعىل  إىل  الوصول  عىل  يساعد  مبا 
والُوثوقية، وتوسيعِ فرص االستفادة من استخدامه، 
وضامِن رشوط النجاح واالستدامة. فعمليُة مراجعة 
املؤرّشات  تطوير  مسار  يف  أساسية  حلقٌة  املؤرّشات 
يَدعمها ويُغنيها ما يطرأ من تغرّياٍت عىل الساحتني 
ث بياناتُها يف ضوء ما يُتاح  اإلقليمية والعاملية؛ وتُحدَّ
دأبت  ما  وإحصاءاٍت جديدة. وهذا  معلوماٍت  من 
بها  واملعرَتِف  حاليًّا،  املتداَولة  املؤرّشات  كلُّ  عليه 
عامليًّا، عىل غرار مؤرّشات "التعليم للجميع" ملنظمة 
اليونسكو، و"مؤرّشات نظم التعليم" ملنظمة التعاون 
أوضاٌع  للتّنمية  وألّن  وغريِها.  االقتصادية،  والتّنمية 
دة ومتطوِّرٌة باستمرار وليست حالًة ثابتة، فإّن  متعدِّ
املختلفة، رغَم  بأشكالِها  التّنمية  قياساِت مستوياِت 
ِدها، تظّل يف حاجٍة دامئة إىل التّعديل والتّطوير؛  تَعدُّ
العامليّة، وإىل  والتحّوالِت  بالظروف  تأثُّرها  إىل  نظرًا 
املتغرّياِت  استيعابها  قدرة  عىل  الحفاظ  رضورة 
الجديدَة واألحداَث الطارئة. وتبقى التّنمية يف حاجٍة 
يتعلّق  فيام  سواء  التّنقيح  من  "املزيد  إىل  دامئة 
بأساليب اختيار مكّونات األدلّة التّنمويّة املستخدمة 
يف قياس التقّدم أو مدى مناسبتها للظروف املحليّة 

وخصوصيّة الّدول وأولويّاتها الوطنيّة"20.
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املنَهجّية واملفاهيُم

أهمُّ التعديالت التي أُدخلت عىل النسخة األُوىل من 
مؤرّش املعرفة العريّب

بناء مؤرّش  الثانية من مسرية  املرحلة  تركّزت جهوُد 
يف  املقرتحة  الرتكيبات  مراجعة  عىل  أساسا  املعرفة 
عىل  والعمل  اإلحصائية،  التحليالُت  أفرزته  ما  ضوء 
تجريب  يتيح  مبا  البيانات  نقص  قضية  معالجة 
ركائزها  مبختلف  الستة  للمؤرّشات  الكاملة  الصورة 
الفرعية، وبالتايل تحديد القيمِة املضافِة لهذا اإلنجاز 
العريّب ومدى قدرته عىل منافسة املؤرّشات األُخرى. 
البحث  فريُق  سعى  وتشتُِّتها،  البيانات  شحِّ  ورغَم 
إىل توسيع دائرة املصادر املعتَمدة، وجرَت مراجعُة 
بعض الِخيارات املتعلّقة ببعض املتغرّيات؛ لتكون أكرثَ 
املؤرّش.  عليها  بُِنَي  التي  املفاهيمية  باألُُسس  ارتباطًا 
ثت البياناُت وأُخِضعت ملعالجاٍت إحصائيٍة  كذلك ُحدِّ
دقيقة؛ للتثبُّت من اتِّساقها وأوزانِها النسبية، وقدرتِها 

عىل قياس املفاهيم أو األبعاد التي اخِتريت ألجلها.
 

تفاَوت حجُم التعديالت من مؤرّشٍ قطاعيٍّ إىل آخر 
بحيث ميكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع: 

تغيري الرتكيبُة العامة وَمحاورُها عىل غرار مؤرّش    -
التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني؛

فرعيّة  مبحاور  الرئيسية  املحاور  بعُض  إغناء     -
جديدة عىل غرار مؤرّش التعليم ما قبَل الجامعي؛

مؤرّش  غرار  عىل  الفرعيّة  املحاور  بعُض  تفصيل    -
البحث والتطوير واالبتكار ومؤرش التعليِم العايل؛

اإلضافة  أو  بالحذف  املتغرّياِت  بعض  تعديل    -
العايل  التعليم  مؤرّشَي  غرار  عىل  االستبدال  أو 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

املتعلّقة  الشكلية  التعديالت  بعُض  أُجِريَت  كام 
ييل  ما  ويف  معيَّنة.  متغرّياٍت  مواقعِ  أو  بالتسميات 
مؤرّشُ  عليها  بُِنَي  التي  بالقطاعات  عاّم  تعريٌف 
املعرفة العريّب وعالقِتها بالتّنمية املستدامة، مع ملحٍة 
القطاعية وما شملها  املؤرّشات  موجزة عن مضامني 
التوايل يف  التفاصيُل عىل  َم  تُقدَّ أن  تعديل؛ عىل  من 

الفصول الالحقة.

مؤرّشُ التعليم ما قبَل الجامعي

قبل  ما  بالتعليم  املقصوَد  أّن  أّوال  اإلشارة  تجدر 
بربامج  ابتداًء  التعليميِة  املراحِل  كلُّ  هو  الجامعي 
نهاية  املدريس إىل  املبكرة والتعليم ما قبل  الطفولة 
ملختلف  الَحيوي  ور  الدَّ إىل  ونظرًا  الثانوية.  املرحلة 
هذه املراحل األساسية يف بناء رأس املال البرشي، ويف 
االرتقاء مبنظومة املعرفة كُكّل، اتّجه التّفكرُي إىل وضع 
مؤرّشٍ عريّب لقطاع التّعليم ما قبَل الجامعّي يستجيب 
 ُ املؤرشِّ هذا  ويطمح  الحديثة.  الرّتبَوية  للمفاهيم 
الرّصفة  املعرفيِّة  املخرَجات  قياس  مجرِّد  تجاوز  إىل 
والعلوم  بالقرائيّة  املتّصلة  املكتسبات  يف  املتمثِّلة 
االلتحاق  لِنَسب  الكميّة  والقراءِة  والريّاضيّات، 
ناِت َمفصليّة  واإلمتام، ليُحاول تسليَط الّضوء عىل مكوِّ
التّفاُعالِت  االعتبار  يف  آخًذا  التّعليميّة؛  املنظومة  يف 
الّسياقية  والظروِف  التّمكينيّة  والبيئاِت  النواتج  بني 
العاّمة، مبا مُيكِّن من قياس فعاليِّتها وتشخيِص َمواطن 
الخلَل فيها. واستناًدا إىل الدراسات املكتبيّة للتقارير 
واملؤرّشاِت املتداولة، واملشاوراِت الفرديّة والجامعيّة، 
من  مركَّب  مؤرّشٍ  بناء  إىل  التقرير  فريُق  توّصل 
والبيئة  املعريّف،  املال  رأس  أساسيٍّة هي:  ركائَز  أربع 
املنظومة  وإدارُة  التّنموّي،  والسياُق  التمكينيُة، 
مبختلف  املؤرّش  ولتفعيل  وحوكمتُها.  التعليمية 
قواعد  يف  تَوفّر  ماّم  البياناُت  انتُِقيَت  ناته،  مكوِّ
اليونسكو  )بيانات  عليها  املتوافَِق  الّدولية  البيانات 
ونتائِج  العاملي،  االقتصادي  واملنتدى  ويل،  الدَّ والبنك 

‘تيمس’ و‘بيزا’، وغريِها(. 

االهتامم  تعزيز  يف  أساًسا  الحالية  املراجعُة  تتمثَّل 
باملحور  إفراده  خالل  من  املبّكرة  الطفولة  بربامج 
الفرعي الرتبية ما قبل املدرسية ضمن املَحور الرئييس 
الّصحي  السياق  وإدماِج  التمكينية،  بالبيئة  املتعلق 
كمَحوٍر فرعي ضمن املحَور الرئييس املتعلق بالّسياق 
واالجتامعية  املادية  السياقات  جانب  إىل  التنموي، 
املتغرّيات  بعض  تعويض  مع  والثقافية؛  والسياسية 

بأُخرى. 



13

20
16

يب 
عر

 ال
فة

عر
امل

رش 
مؤ

التعليم حق من الحقوق األساسية وأساس التقّدم يف جميع البلدان. 

إذ يحتاج الوالدان إىل املعلومات الالزمة املتعلقة بالصحة والتغذية 

البلدان  وتعتمد  الحياة.  يف  يستحقونه  الذي  الدفع  أطفالهم  ملنح 

التحديات  وتحدونا  مهارات.  ذوي  متعلمني  عامل  عىل  املزدهرة 

املتمثلة يف القضاء عىل الفقر ومكافحة تغري املناخ وتحقيق التّنمية 

ونحن  بيد.  يد  العمل  إىل  القادمة  العقود  يف  الفعلية  املستدامة 

الذي  والعامل  الوطنية  واالقتصادات  األفراد  حياة  تغيري  قادرون عىل 

االستثامرات  وإجراء  الريادة  واعتامد  الرشاكات  بإقامة  فيه  نعيش 

الحكيمة يف مجال التعليم.  

)األمنُي العاّم لألُمم املتّحدة، بان يك-مون(

 املصدر: اليونسكو، 2015د.

مؤرّشُ الّتعليم الّتْقنّي والّتدريب املِْهنّي 

التِّْقني  بالتعليم  خاصٍّ  مؤرّشٍ  ببناء  االهتامُم  جاء 
والتدريب املِْهني كنتيجٍة حتمية ملا يشهده العاملُ من 
سوق  تركيبة  يف  تطّوٍر  من  تبعه  وما  تكنولوجّي  غزٍو 
املطلوبة  العاملة  ومواصفاِت  املَِهن  وأنواِع  العمل، 
فيها. ونَجم عن ذلك اشتداُد الحاجة إىل توفري العاملِة 
اقتصاُد  يحتاجها  التي  ومعرفيًّا  فنيًّا  املؤّهلة  املعرفيّة 
املعرفة، وتيسريِ إدماِج الشباب يف سوق العمل، وتعزيِز 
الكفاءة اإلنتاجيّة للعاملة؛ فضاًل عن تحسنِي املؤرّشات 
االجتامعيّة )تحسنِي مستويات األجور وظروِف العمل، 

والحدِّ من ظاهرة الفقر، وما شبَه ذلك(.   

من بني مقاصد الهدف 4 يف أجندة التّنمية املستدامة ضامن التعليم 

الحياة  مدى  التعلّم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف  الجيد 

للجميع:

عىل  الحصول  يف  والرجال  النساء  جميع  فرص  تكافؤ  ضامن    •

مبا يف  التكلفة،  وامليسور  الجيّد  العايل  والتعليم  املهني  التعليم 

ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم    •

للعمل  التقنية واملهنية،  املهارات  املناسبة، مبا يف ذلك  املهارات 

وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعامل الحرة بحلول عام 2030

القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضامن تكافؤ فرص    •

الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات 

الضعيفة، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية 

واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

للبلدان  املتاحة  املدرسية  املنح  عدد  يف  كبرية  بنسبة  الزيادة    •

النامية عىل الصعيد العاملي، وبخاصة ألقل البلدان منوا والدول 

الجزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم 

العايل، مبا يف ذلك منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات 

البلدان  يف  والعلمية  والهندسية  التقنية  والربامج  واالتصاالت، 

املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى، بحلول عام 2020.

املصدر: األمم املتحدة، 2015.

التِّْقنّي  التّعليم  ملؤرّش  األُوىل  الصيغُة  ارتكزت 
تفاقُُم  هي:  خلفياٍت،  ثالث  عىل  املِْهنّي  والتّدريب 
نظُِم  ُمخرَجات  الواسعة بني  الفجوة  البطالة بسبب 
العمل،  التّعليم املهنّي والتّدريب واحتياجاِت سوق 
العمل  مفهوِم  شيوِع  رغم  الّريادة  خلفيّة  وتديّن 
االقتصادية واإلعالميّة،  السياسيّة  الخطابات  الحّر يف 
التحّول  تحقيق  بشأن  شنغهاي"  "توافُق  ومؤرّشاِت 
يف التّعليم والتّدريب يف املجال التّقنّي واملهنّي نحو 
عىل  وبناء  والحياة.  العمل  أجل  من  املهارات  بناء 
ُركِّب مؤرّشٌ من ثالث ركائَز رئيسيٍّة  ات،  تلك املؤرشِّ
العمل،  قوى  عىل  والطلُب  العمل،  قوى  عرُض  هي 
كبرية  مشكلًة  الرتكيبُة  هذه  واجهت  وقد  والريادُة. 

بسبب نقص البيانات.

باملحاور  بدًءا  نواٍح،  عدَة  الحاليّة  املراجعُة  شملت 
لها؛  لة  املفعِّ املتغرّيات  إىل  ووصواًل  للمؤرّش  املكّونة 
محاوُر  وأُدرِجت  العاّمة،  الرتكيبُة  لت  ُعدِّ حيُث 
البيئات  مجمل  عىل  الضوَء  تُسلّط  أُخرى  فرعيٌة 
واإلكراهات التي تؤثِّر عىل نحٍو مبارش أو غريِ مبارش 
يف قطاع التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني. وأُضيَفت 
شأنها  من  مهّمة  أبعاٍد  متغرّياٌت جديدة حول  أيًضا 
التِّْقني  التعليم  نُظُم  ديناميكية  فهم  املساعدُة عىل 
والتّدريب املِْهني يف الدول العربيّة وتشخيِص َمواطن 
التِّْقني والتّدريب  الَخلل فيها. واتّخذ مؤرّشُ التعليم 
ثالثة  عىل  تشتمل  ثالثية  تركيبًة   2016 لعام  املِْهني 
محاوَر رئيسيٍة هي: بنية التعليم والتدريب، واإلطار 

املؤسيس، والسياق التنموي. 

مؤرّشُ الّتعليم العايل

وفقا ملا تّم بيانه يف مؤرش املعرفة للعام 2015، مُيثّل 
التّعليُم العايل املرتبُط بالبحث العلمّي "بوابَة تحضري 
الشعوِب للدخول إىل املجتمعات الجديدة املتحوِّلِة 
ن  إىل االقتصاد الجديِد املبنيِّ عىل املعرفة التي تُحسِّ
التّنمية وتَرقى باإلنسان. فمؤّسساُت التّعليم العايل، 
املنِتُج لرأس  الثالث، هي  كام ورَد يف تقرير املعرفة 
وسوُق  الشاملة  التّنمية  تتطلَّبه  الذي  البرشيِّ  املاِل 
التقدم  يف  ورئيسيًّا  حاساًم  عاماًل  ويُعترب  العمل 

االقتصاديِّ واالجتامعّي يف أي مجتمع"21. 
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ثقافة  تنبني دون وجود  أن  املستدمية ال ميكن  البرشية  التّنمية  إّن 

سالم ]...[. ويف املقابل، فإن ثقافة السالم ال ميكن أن تتطور يف سياقات 

فيها  وتُرّجح  الرتاجع،  بل  الركود،  إىل  التّنمية  مستويات  فيها  متيل 

املصالح الخاصة وقصرية األجل عىل السعي إىل تحقيق تنمية برشية 

مستدمية لصالح الجميع. ]...[ وملؤسسات التعليم العايل دور رئييس 

السالم  ثقافة  املنصفة واملستدمية وإشاعة  التّنمية  تؤّديه يف تحقيق 

مع تشجيع التضامن الفكري واألخالقي )بالريمو الفقرة1(، استنادا إىل 

احرتام حقوق اإلنسان واملشاركة الفعالة للمواطنني واالحرتام املتبادل 

)بريوت(.

املصدر: اليونسكو، 1998.

ٍ مركَّب مُيكِّن من تَتبُّع تطوُّر نُظُم التّعليِم  لبناء مؤرشِّ
النََّسقيُّ  املدخُل  اخِترَي  العربيّة،  املنطقة  يف  العايل 
دراسة  من  املخرَجات  قياس  جانب  إىل  للتمّكن، 
ياِق املجتمعي، إىل جانب  املدَخالت والعمليات والسِّ
ما  يف  املنظومة  ُمكوِّنات  مختلف  بني  التفاُعالِت 
ل املؤرّشُ باعتامد بيانات اليونسكو والبنِك  بينها. وفُعِّ
االقتصادية  التنافُسيِة  مثِل  أُخرى  ومؤرّشاٍت  ويل،  الدَّ
وتقريِر  العاملّي،  االبتكاِر  ومؤرّشِ  املعرفة،  واقتصاِد 
عمليًة  أفضت  وقد   .2014 للعام  العريّب  املعرفِة 
مراجعة هذه الرتكيبة األُوىل إىل الحفاظ عىل املحاور 
املحاور  إغناء  مع  للمؤرّش،  نِة  املكوِّ نفِسها  الرئيسية 
أكرب قدٍر  الفرعية مبتغرّياٍت إضافية؛ سعيًا إىل شْمل 
ممكن من األبعاد الهاّمة ذاِت الّصلة، إىل جانب سدِّ 

الثغرات الناتجة عن نقص البيانات. 

مؤرّشُ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يتميّز هذا القطاُع بخصوصيٍة شديدة نظرًا إىل تأثريه 
لجميع  والخدمات  األنشطة  كّل  مبارش يف  نحٍو  عىل 
ولة؛ بحيث أصبح يحتّل مكاَن القلب يف  قطاعات الدَّ
كمرتكٍز  املعرفَة  تستهدف  التي  الّدول  اسرتاتيجيّات 
تتأثَّر  الوقت نفِسه،  أسايسٍّ يف رؤيِتها املستقبلية. يف 
عنارُص هذا القطاع عىل نحٍو شديد بجودة القطاعات 
م مؤرّشٌ  نِة ملنظومة املعرفة. وبالتايل، ُصمِّ األُخرى املُكوِّ
من  ذاتُها  الّدرجُة  لهام  رئيسني  محَورين  من  مركٌَّب 
القدرات  تَعكس  فرعية  األوُل محاور  يَضّم  األهمية. 
التَّحتيِة  املعلوماتيّة  البْنية  قوِة  مثل  التكنولوجيّة 
ولة، ومدى مالمئة تكلفِة االتّصال لدخول األفراد،  للدَّ
والحكومة  واملؤّسسات  األفراد  استخدام  ودرجِة 
املعامالت  ىف  واالتصاالت  املعلوماِت  لتكنولوجيا 
يف  املؤثّرة  التمكينيّة  البيئة  الثاين  ويضّم  الحياتية. 

والتقنّي  األسايسِّ  التّعليِم  جودة  مثَل  القدرات؛  تلك 
والعايل، والبحِث العلمّي واالبتكار، واملناِخ الترشيعّي، 
أما  يّة.  الصحِّ الرعاية  وكفاءِة  األعامل،  إدارة  وسهولِة 
العامليٍّ  التقرير  من  أساًسا  انتُِقيَت  فقد  البيانات، 
لتكنولوجيا املعلومات الصادِر عن املنتدى االقتصاديِّ 
العاملي، ومن قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، 

ويل، ومرصِد الصّحة العاملي. والبنِك الدَّ

املستدامة،  التّنمية  لتحقيق  سانحة  فرصة  أعتاب  عىل  نقف  نحن 

وتحسني حياة املاليني من الناس يف جميع أنحاء العامل – ولتكنولوجيا 

هذا  تحقيق  يف  تؤديه  ومتميز  هام  دور  واالتصاالت  املعلومات 

املستقبل. وتقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أوجه تآزر مهمة 

مثل  خدمات  بالفعل  تقدم  وهي  القطاعات،  مختلف  مع  تتقاطع 

اإللكرتونية  والحكومة  اإللكرتوين  والتعليم  املتنقلة  الصريفة  خدمات 

والخدمات الصحية املتنقلة. فإذا ُوضعت يف متناول الجميع، ستخلق 

فرصاً جديدة، وستساعد عىل حامية البيئة وتحقيق التّنمية املستدامة 

التي ستُحِدث تحوالً يف عاملنا. 

املصدر: هولني جاو، 2016.

لعام  املستدامة  التّنمية  أهداف  إىل  وبالرجوع 
التكنولوجيا؛  لقطاع  املتزايدة  األهميُة  تتَبنّي   ،2030
املحّددة  األهداف  كّل  مقاصد  ضمن  يَظهر  حيث 
األساسية  الوسائل  إحدى  اعتباره  عن  فضاًل  تقريبًا؛ 
املستدامة  التّنمية  العاملية من أجل  الرشاكة  لتنفيذ 
وتنشيِطها. ويف هذا الصدد، ُضِبطت املقاصُد التّالية:  
الشامل  بني  والدويل  اإلقليمي  التعاون  "تعزيز    •
والتعاون  الجنوب  دول  بني  وفيام  والجنوب 
الثاليث فيام يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
وفق  املعارف  تبادل  وتعزيز  إليها،  والوصول 
تحسني  تشمل  بوسائل  عليها،  متفق  رشوط 
التنسيق فيام بني اآلليات القامئة، وال سياّم عىل 
عاملية  آلية  خالل  ومن  املتحدة،  األمم  مستوى 

لتيسري التكنولوجيا؛
ونقلها  بيئياً  سليمة  تكنولوجيات  تطوير  تعزيز    •
برشوط  النامية  الّدول  إىل  ونرشها  وتعميمها 
مؤاتية، مبا يف ذلك الرشوط التساهلية والتفضيلية، 

وذلك عىل النحو املتفق عليه؛
بناء  وآلية  التكنولوجيا  لبنك  الكامل  التفعيل    •
القدرات يف مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
لصالح أقل الّدول منواً بحلول عام 2017، وتعزيز 
سيام  وال  التمكينية،  التكنولوجيات  استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"22.
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يؤكّد هذا األمُر صواَب التوّجه الذي سار فيه مؤرّشُ 
املعرفة العريّب حني أفرد قطاَع تكنولوجيا املعلومات 
عملية  تعميق  إىل  يَهدف  مبؤرّشٍ خاص،  واالتصاالت 
القطاعات  مع  مبارشًة  تفاُعالته  ورصِد  تطوُّره  تتبُّعِ 
تغيرَي  السنة  هذه  التغيرياُت  شملت  وقد  األُخرى. 
املتغريات  من  عدٍد  وتعويض  التّسميات،  بعض 
وإضافَة أُخرى؛ انسجاًما مع التطورات التي يشهدها 
لكل  االخرتاع  براءات  إحالل عدد  )مثْل  املجال  هذا 
االخرتاع  براءات  عدد  متغري  محلَّ  نسمة  مليون 
براءات  طلبات  عدد  متغري  وإضافِة  املمنوحة، 
لكل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  االخرتاع 

مليون نسمة، وغريِها(. 

مؤرّشُ االقتصاد

ميثّل االقتصاُد عصَب الحياِة اليوم، نظرًا إىل ارتباطه 
التي  باملشكالت  مبارش  غريِ  أو  مبارش  نحٍو  عىل 
فضاًل  األقطار؛  مختلف  يف  التّنمية  جهوُد  تُواجهها 
املجتمع،  حيَويٍّة يف  أخرى  قطاعاٍت  مع  تفاُعله  عن 
العوامل  من  وغريِها  والعدِل  والتّعليِم  كالّسياسة 
لهذا  له.  الطّاردة  أو  االقتصاديِّ  لالستثامر  الجاذبة 
هناك اتفاٌق ما فتئ يتّسع بني الباحثني واملختصني يف 
الشأن االقتصادي عىل أن التّحّدَي االقتصادّي أخطُر 
الحفاِظ  عامُل  ألنه  اإلطالق  عىل  ها  وأهمُّ التّحّدياِت 
عىل استقالل البالد، والحفاِظ عىل كرامتها وتحقيِق 
م والرخاء. ويف هذا الصدد، جاءت  مطامِحها يف التقدُّ
إىل  املستدامة  التّنمية  أجندة  يف  رصيحًة  الدعوُة 
للجميع  والشامل  املطرد  االقتصادي  النمو  "تعزيز 
واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل 

الالئق للجميع"23. 

إن من رشوط االزدهار األساسية إطراد النمو االقتصادي واستدامته 

اقتصادات  نبني  أن  أجل  من  وسنعمل  فيه...  الجميع  ومشاركة 

عىل  تعمل  الناس،  ومحورها  واالبتكار  االستدامة  أساسها  دينامية 

للمرأة  االقتصادي  والتمكني  للشباب  املتاحة  العمل  بفرص  النهوض 

خاصة، وتوفري العمل الالئق للجميع.

املصدر: األمم املتحدة، 2015.

وألّن اإلصالَح االقتصاديَّ يستلزم تَوفَُّر مناِخ استثامٍر 
انبنى  والبرشّي24،  املاديِّ  بنْوَعيِه  املال  لرأس  واعٍد 
عىل   )2015( األوىل  صيغته  يف  االقتصاِد  مؤرّش 

واملوارد  التنظيمي  األداء  هي:  رئيسيٍّة  محاور  ثالثِة 
للهيكل  اإلبداعي  والتطور  والتنافسية  البرشية، 
واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  االقتصادي، 
عدٍد  إىل  منها  محور  كل  تفّرع  باالقتصاد،  املرتبطة 
من املحاور الفرعيّة التي اْخِتريَت من مصادَر َدوليٍّة 
ومنظمُة  العاملي،  االقتصاديُّ  املنتدى  رأسها  عىل 

اليونسكو، والبنُك الّدويّل، وغريُها.

مؤرّشُ البحث والتطوير واالبتكار

تعترب  اسرتاتيجية  رؤيٍة  إىل  املؤرّش  هذا  بناُء  استند 
الّسامت  واالبتكار من  والتطويَر  العلميَّ  البحَث  أّن 
عن  املتقّدمة  الّدول  اقتصاداِت  مُتيّز  التي  األساسيّة 
لتحقيق  عنها  غنى  ال  روافُد  وهي  النامية،  نظرياتها 
ما  اليوَم  التوّجُه  هذا  ويَجد  املستدامة.  التّنمية 
حيُث   ،2030 لعام  التّنمية  أجندة  يف  بقّوٍة  يدعمه 
من  العديد  ضمن  واالبتكار  البحث  موضوُع  تَكّرر 

لة ألهداف التّنمية 2030، بينها:  الغايات املفصِّ
"تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية االقتصادية    •
من خالل التنويع، واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا، 
عىل  الرتكيز  خالل  من  ذلك  يف  مبا  واالبتكار، 
العالية  املضافة  بالقيمة  املتسمة  القطاعات 

والقطاعات الكثيفة العاملة؛
والتي  التّنمية  نحو  املوجهة  السياسات  تعزيز    •
الالئق،  العمل  وفرص  اإلنتاجية،  األنشطة  تدعم 
اإلبداع  عىل  والقدرة  الحرة،  األعامل  ومبارشة 
واالبتكار، وتشجع عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل 
واملتوسطة  والصغرية  الصغر  املتناهية  املشاريع 
عىل  الحصول  خالل  من  وذلك  ومنوها،  الحجم، 

الخدمات املالية؛
دعم تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث واالبتكار    •
كفالة  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  النامية،  الّدول  يف 
وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع 
الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بني أمور 

أخرى"25.

والتطويِر  البحث  مؤرّشِ  تركيبة  تبلورت  ثم،  من 
واالبتكار التي سعت إىل إبراز العالقة التفاعلية بني 
من  مجموعٍة  ومع  بينها  ما  يف  الثالث  الركائِز  هذه 
االتّجاه  مع  يتوافق  مبا  والبْنيَوية  البيئيِة  املتغرّيات 
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واالبتكار  البحث  من  متكاملة  دورٍة  لبناء  الحايل 
لذلك،  تبًعا  حديثة.  بحثيٍّة  تحتيٍّة  ِبِبْنيٍة  مدعومٍة 
املتعلِّق  املركّب  للمؤرّش  املقرتحة  الهيكليُّة  تضّمنت 
ثالثَة   2015 لعام  واالبتكار  والتطوير  بالبحث 
واالقتصادية  السياسية  البيئة  هي:  رئيسيٍّة  محاوَر 
والبحث  واالبتكار،  التحتية،  والبنية  واالجتامعية 
لَت  فُعِّ ع كلٌّ منها إىل محاوَر فرعيٍة  يتفرَّ والتطويِر؛ 
ويل  الدَّ البنك  بيانات  قواعد  من  متغرّياٍت  بانتقاء 
االقتصادّي  واملنتدى  لإلحصاء  اليونسكو  ومعهِد 
العاملي ومنظمِة التعاون والتّنمية االقتصادية، ومن 
التي  التعديالُت  ومتثّلت  العاملية.  التنافسيِة  تقارير 
مؤرّش  بناء  من  املرحلة  هذه  يف  العمُل  عليها  تَركّز 
محَوَريِن  ليّتضّمن  االبتكار  محور  تفريع  يف  املعرفة 
فرعيَّني هام: االبتكاُر التكنولوجي وغريِ التكنولوجي 

واالبتكار املجتمعي.

النتائُج العامة ملؤرش املعرفة العريب للعام 2016

ُ املعرفة  وفًقا للرتكيبة العاّمة التي ارتكز عليها مؤرشِّ
منها  كلٌّ  ميتّد  قطاعية  اٍت  مؤرشِّ  6 احتُِسبت  العريب، 
الّدرجاُت  كشفت  وقد   .100 إىل   1 من  سلٍّم  عىل 
املسّجلة عن تفاوتاٍت كبرية بني الدول العربية، وكذلك 

بني القطاعات داخَل الدولِة الواحدة )الشكل 2(:

العريب  الخليج  دوُل  تقّدمت  الدول،  عىل صعيد    -
اِت  عموًما عىل سائر الدول العربية يف كّل املؤرشِّ
األداُء  كان  املقابل،  يف  استثناء.  دون  القطاعية 
القمر  وجزر  وجيبويت  وسوريا  ليبيا  يف  ضعيًفا 
بعُضها  يَشهد  دوٌل  وهي  واليمن؛  والصومال 
وأْمنيًة  وسياسيًة  اجتامعيًة  أوضاًعا  سنواٍت  منذ 
منُوٍّ  مبستوى  اآلخُر  بعُضها  ويتّسم  مستقرة،  غرَي 

اقتصاديٍّ منخفض.
وكان التقّدُم لصالح قطاِع التعليم ما قبَل الجامعي    -
التِّْقني يف 4 دول،  التعليم  يف 12 دولة، ولصالح 
ولصالح البحث والتطوير واالبتكار يف ثالث دول، 
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ولصالح 

دولتني، ولصالح االقتصاد يف دولٍة واحدة.

يف  ع  سيُتوسَّ التي  التوّجهات،  هذه  مختلُف  تُشري 
بالقطاعات،  الخاصة  الفصول  يف  تباًعا  تحليلها 
والبحرين  اإلمارات  مثَل  عربيّة،  دواًل  هناك  أّن  إىل 
وقطر والسعودية، بدأت تُحّقق يف السنوات األخرية 
نجاحاٍت يف مجاالٍت عديدة.  ويُعّد هذا األمُر مكسبًا 
إرادٌة  توفّرت  ما  إذا  وبخاّصٍة  العربية،  للمنطقة 
أماَم  املجال  لفسح  املتميّزة  الّدول  حقيقية يف هذه 
يُساعد عىل نقل هذه  الخربات؛ مبا  التّعاون وتباُدِل 

الّنجاحات، وتوطيِنها يف الّدول العربيِّة األقلِّ متيّزًا.

الشكل 2: 
ات القطاعية نتائج الدول العربية يف املؤرشِّ
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مؤرش التعليم ما قبل الجامعيمؤرش التعليم التقني والتدريب املهني 
مؤرش التعليم العايلمؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمؤرش البحث والتطوير واالبتكار
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يُستنتَج أيًضا من املقارنة بني أداء الّدول يف مختلف 
القطاعات أّن لوجود فوارَق بني القطاعات دالالٍت 

مختلفًة ميكن حرُصها يف ثالثة توّجهاٍت هي:

فوارُق ضعيفٌة بني القطاعات يف الدول املتميّزة،    -
ما يُشري إىل حالٍة من التميّز العام؛

فوارُق ضعيفٌة بني القطاعات يف الدول املتأّخرة،    -
ما يُشري إىل حالٍة من التدهور العاّم؛  

التي  الدول  لدى  القطاعات  بني  كبريٌة  فوارُق    -
ما  وهو  املتوسط،  حدود  يف  درجاتُها  تكون 
ميكن أن يُشري إىل حالة انعداِم توازٍن يف الجهود 
التنَموية، يَظهر يف تقّدٍم واضح يف قطاٍع ما عىل 

حساب قطاٍع آخر.

اعتباًرا لكّل ما سبَق، ال يستقيم الحديُث عن معّدٍل 
ُل، أيَّا كانت  عريب ملؤرشِّ املعرفة العريب. فهذا املعدَّ
قيمتُه، سيكون مضلِّاًل لسببنَِي عىل األقل. األّوُل، أنّه 
ال  أمٌر  وهو  دولة،  بكّل  الخاصة  األوضاَع  سيُخفي 
ِ املعرفِة العريب الذي يَطمح  ينسجم مع هدف مؤرشِّ
أن يكون أداَة تشخيٍص أكرثَ من كْونه أداَة ترتيب. 
الدول  من  مجموعٍة  وجوِد  بسبب  أّن  والثاين، 
االستثنائية،  أوضاِعها  بسبب  أداؤها  تأّخر  العربية 
سيَنخفض معّدُل املنطقة العربية؛ وبالتايل لن يكون 
هناك مجاٌل لظهور التقّدم املحَرز يف الّدول األُخرى.

املسّجلِة يف  النتائج  تُؤكّد مختلُف  إىل جانب ذلك، 
واستقراِر  التّنمية  بني  وثيًقا  ارتباطًا  العربية  الّدول 
األوضاِع العاّمة، السياسيِة واالجتامعيِة واالقتصاديِّة 
متكاملٌة  التنمية  فأبعاُد  الّدولة.  داخل  وغريِها، 
تُواِجه  أن  من  بّد  ال  وبالتايل  للتجزئة،  قابلٍة  وغرُي 
ومتكاملة.  متناسقٍة  بحلٍول  التنَمويًة  ياِت  التحدِّ
أْولَويًة  تَكن  مل  إن  عالية،  أهميٌّة  األمِنية  ولألوضاع 
حيوية؛ إذ ال ميكن تحقيُق التنمية املستدامة مبنأى 
عن السالم واألمن، كام جاء يف جدول أعامل التنمية 
األوضاع  خطورُة  تُستشَعر  هنا،  من  املستدامة. 
ومآالتُها  حاليًّا؛  العربية  الدول  بعُض  تعيشها  التي 
الخطريُة مستقباُل عىل الصعيديِن املعريفِّ والتنَموي، 
والحاجُة األكيدة إىل تضامٍن عريبٍّ وعاملّي إلخراجها 

من أزماتها. 

 ختاماً 

املنطقة  تشهدها  التي  العديدة  الفجواُت  تَفرض 
موضوعيًّا  تشخيًصا  واقعها  تشخيص  عىل  انكبابًا 
الخلَل  َمواطن  عىل  الوقوف  من  مُيّكنها  دقيًقا؛ 
الّصعيدين  عىل  التّخلف  عوامل  وتحديِد  والقصور، 
إنجاز  إىل  سبيٍل  من  ما  لكّن  والتّنموّي.  املعريّف 
صادقة  منهجيّة  أدواٍت  إيجاد  دون  التّشخيص  هذا 
عريب  مؤرّشٍ  بناء  نحو  التوجُه  كان  ولذا  وموثوقة، 
يَقيس حال املعرفة يف املنطقة العربيّة. فأهميُة هذا 
املؤرّش ال تكمن يف حرص الفجوات والعوائق فحْسب، 
بل أيًضا يف مساهمته يف توثيق العالقة بني املعرفة 

والتّنمية، تفاُعاًل وتكاُماًل.

اإلنسانية  التّنمية  عامُد  املعرفَة  بأّن  ُسلِّم  وإذا 
الشاملة واملستدامة، فلَسوف يَفرض ذلك بالرضورة 
واآلليات  االسرتاتيجيات  حول  واضحة  رؤيٍة  وجوَد 
للّنهوِض باألداء املعريّف وتوظيِفه ملآرب هذه التّنمية 
املنشودة؛ األمُر الذي يُحتّم تَوفَّر مقاييَس ومؤرّشاٍت 
كفيلة برصد النمّو املعريّف، ومن ثَّم توجيَه السياسات 
الحقيقيّة.  التّنمويّة  االحتياجات  نحو  التطويرية 
سيساهم  املنظور،  هذا  من  العريّب،  املعرفة  فمؤرّشُ 
خالل  من  ألنه  التّنمية؛  خدمة  يف  املعرفة  جعل  يف 
املجاالت  يف  والضعف  القوة  نقاط  من  يكشفه  ما 
املرتبطة  التّنمويّة  والقطاعات  املختلفة  املعرفيّة 
بها، سيساعد الّدول العربيّة عىل وضع اسرتاتيجيات 
موضوعيٍة  معطياٍت  عىل  وقامئٍة  مدروسة  تَحرٍُّك 

واقعية بعيدٍة عن االرتجال والقراراِت اآلنيّة.

مؤرّشَ  أّن  مبدأ  من  وانطالقًا  ذلك،  إىل   باإلضافة 
هو  وإمنا  ذاته،  حّد  يف  غايًة  ليس  العريّب  املعرفة 
دقيق  رصٍد  من  تتيحه  مبا  قيمتُها  تُقاس  وسيلٌة 
للمنَجزات واالختالالت، وبقدرتها عىل توفري بياناٍت 
وجيهة ومعلوماٍت مهّمة قابلٍة لالستخدام والتوظيف 
وعماًل  والتّجديد،  والتطوير  التخطيط  عمليات  يف 
مببدأ أّن من غري املمكن إدارَة يشٍء ال مُيكن قياُسه، 
تحقيَق  املمكن  غري  من  أّن  التقرير  فريُق  يُدرك 
نهضٍة معرفية تؤدي إىل تنميٍة إنسانيٍة مستدامة ما 
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املنَهجّية واملفاهيُم

الضوء عىل  بتسليط  كفيلٌة  مؤرّشاٌت  مل  تكن هناك 
املعرفة والتّنمية وقياِس  الوظيفيّة بني  العالقة  هذه 
مدى خدمة الواحدة منهام لألُخرى. فمن شأن نجاح 
واملسريِة  املعريّف  التطّور  سري  حركِة  رصد  يف  املؤرّش 
القرار  أصحاب  إرشاُد  وتقييِمهام  وتتبُِّعهام  التّنمويّة 

العالقة  هذه  عىل  يطرأ  أن  ميكن  ما  إىل  واملختّصني 
من ضعٍف أو خلٍل أو تنافر؛ ما يساعدهم بالتّايل عىل 
العالقة  لتصحيح  املالمئة  واإلجراءات  التّدابري  اتّخاذ 

وتوجيِهها يف املسار الّسليم. 
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مؤرش التعليم ما قبل 
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متهيد 

تِبًعا للتّحّديات الكبرية التي ولّدتها الظروُف العامليّة 
الجديدة، خصوًصا التّطّوراِت العلميَّة والتكنولوجيّة 
املطَّردة وما أحدثته من تحّوالٍت جوهريّة يف مفاهيم 
املعرفة واالقتصاد والتّنمية، انبثقت الحاجُة امللّحة 
إىل إعادة الّنظر يف فلسفة الرّتبية والتّعليم؛ بهدف 
االعتبار  بعني  تأخذ  شاملة  تعليميّة  رؤيٍة  تطوير 
املتغرّياِت املستجّدَة، وتستكشف اآلفاَق املستقبليّة، 
وتُسهم بكفاءٍة واقتدار يف اإليفاء مبتطلّبات إرساء 
التّنمية اإلنسانيّة املستدامة. فقد باتت املجتّمعاُت 
الرّاهنة تعيش جملَة تعقيداٍت اقتصاديّة وتوترّاٍت 
عديدة  تنَمويٍّة  ومعضالٍت  مختلفة،  اجتامعيّة 
مرشوٍع  صياغة  بإعادة  إاّل  مواجهتها  إىل  سبيَل  ال 
للتّعليم  متطّورة  رؤيٍة  عىل  يقوم  جديد  تربوّي 
والتّنمية. فاملعرفُة قلُب رَحى هذه الرؤية وغايتُها 
حقوقه  احرتام  كنف  يف  وتأهيلُه  اإلنسان  متكنُي 
االجتامعيّة،  العدالة  مبادئ  وتكريُس  وكرامته، 
الحياة:  جودة  وضامُن  والتنّوع،  االختالف  واحرتاُم 
"إن التنشئة من أجل التّمكني تبني املوارد البرشية 
التي نحتاج إليها لنكون منتجني، ونستمّر يف التّعلّم، 
ونحّل املشكالت، ونكون مبدعني، ونعيش معا ومع 
الطبيعة بسالم وانسجام. فحني تضمن األمم انتفاع 
ثورة  تكون  حياتهم،  طيلة  التّنشئة  بهذه  الجميع 
املحرّك  الرّتبية هي  إذ تصري  انطلقت:  حقيقية قد 
للتّنمية املستدامة ومفتاح الّدخول يف عامل أفضل"1.

التّعليم  قطاُع  فتئ  ما  تلك،  األهميّة  إىل  بالّنظر 
يحتّل صدارَة االهتامم يف الخطط التّنمويّة الوطنيّة 
يف  حيويًّا  محوًرا  ويشكِّل  والّدوليّة،  واإلقليميّة 
برامج عمل منظامت األمم املتّحدة والبنك الّدويّل 
والعديد من املنظاّمت غريِ الحكومية األُخرى عىل 
هذه  كلُّ  وساهمت  والّدويّل.  اإلقليمي  املستويني 
املساعي يف زيادة تسليط الضوء عىل التّعليم كحقٍّ 
الكرامة والتّمكني، وكحافٍز عىل  أسايس لإلنسان يف 
تحقيق تقّدٍم إمنايئ أوسَع نطاقًا. فالتّعليُم من هذا 
د  املنظور ال مُيثِّل رضورًة أخالقية فحْسب، بل يُجسِّ
أيًضا أفضَل استثامر مُيكن للدول أن تقوم به لبناء 

مجتّمعاٍت مزدهرة ومنصفة وآمنة.

عمليًّا، تَجّسد هذا االهتامُم بالتّعليم يف عّدة مبادراٍت 
وبرامَج، من أهّمها مبادرُة "التّعليُم أّواًل" التي أطلقها 
األمنُي العام لألمم املتّحدة بان يك مون يف 26 أيلول/
سبتْمرب 2012، من أجل توليد زخٍم جديد لتحقيق 
َدوليًّا بحلول عام  املتّفِق عليها  التّعليميّة  األهداف 
2015، وحّث فيها دول العامل عىل اإليفاء بااللتزامات 
التي تعّهدت بها يف مجال التّعليم. ويقول يف هذا 
الّسياق: "عندما نضع التّعليم أوالً، ميكننا الحد من 
الفقر والجوع ووقف هدر القدرات واإلمكانات يك 
ينعم الجميُع مبجتمعاٍت أقوى وأفضل"2. وقد ساهم 
املتّحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخيص  االلتزاُم  هذا 
الطاقات ومشاركة "مجموعة واسعة من  يف حشد 
مانحة  وجهات  حكومات  من  الفاعلة،  األطراف 
إعالم،  ووسائل  ومؤّسسات خرييّة  تجاريّة  وأوساط 
من أجل وضع التّعليم يف صميم الربامج االجتامعيّة 
من  تحديده  تّم  ما  وتحقيق  واإلمنائيّة  والّسياسيّة 

أهداف"3. 

ويحظى التّعليُم أيًضا بدعٍم كبري من البنك الّدويّل، 
عرب توفري التّمويل وتقديِم خدماٍت معرفيّة يف شكل 
السياسات،  مجال  يف  واستشاراٍت  تحليلية،  أعامِل 
تحقيق  من  معنية  دول  لتمكني  فنية،  ومساعداٍت 
البنك  اسرتاتيجيُّة  وتَُعّد  التّعليم.  أهدافها يف مجال 
املعنونُة    ،2020 عام  حتى  التّعليم  لقطاع  الّدويّل 
معارف  يف  االستثامر  الجميع:  أجل  من  "التّعلّم 
الّنهوض  أجل  من  ومهاراتهم  البرشية  الكوادر 
التي  التّحّديات  ملواجهة  ا  هامًّ إطاًرا  بالتّنمية"4، 
"وذلك  والعرشين،  الحادي  القرن  أطفال  يواجهها 
بالتّأكيد عىل رضورة االستثامر يف سن مبكرة وبذكاء 
الدول  الدويل  البنك  ع  ويشجِّ الجميع"5.  أجل  ومن 
تنمية  برامج  خالل  من  التعليم  "استنهاض  عىل 
تتيح  للتعلُّم  مواتية  بيئة  وتهيئة  املبكرة،  الطفولة 
املساءلة  مستويات  وتحسني  التّعلّم  نواتج  قياس 

وبناء املهارات لقوة عاملة منتجة"6.

يف  بالتّعليم  العاملّي  االهتامم  تجليّات  آخُر  تُظهر 
التي   2030 لعام  املستدامة  التّنمية  أهداف  خطة 
والشامل  املنصف  الجيد  التعليم  "ضامن  جعلت 
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"7  
وتَعترب  عرش.  الّسبعَة  أهدافها  من  رئيسيًّا  هدفًا 
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الخطُة أن الحصوَل عىل تعليٍم جيّد يُشكِّل "األساَس 
وتحقيق  الناس  حياة  تحسني  عليه  يرتكز  الذي 
بذل  إىل  حاجة  مثة  و"أّن  املستدامة"8،  التّنمية 
جهود أكرث جسارة كفيلة بتحقيق قفزات يف إنجاز 
هو  وهذا  للتّعليم"9.  املحّددة  العامليّة  األهداف 
وتنسيِق  بقيادته  اليونسكو  تضطلع  الذي  الهدف 
بتحقيقه، وفًقا إلعالن  املتعلّقة  العمليّات  مختلف 
‘إنْشيُون’ الذي جرت صياغتُه خالل املنتدى العاملّي 
2015 10؛  مايو  أيّار/  يف  كوريا  للرتبية يف جمهورية 
والذي يشكِّل التزاًما تاريخيًّا بتبديل حياة الناس من 
خالل رؤيٍة جديدة للتّعليم، وإعادِة تأكيد االلتزام 
الوثيقَة  ولعّل  للجميع.  التّعليم  بتحقيق  العاملّي 
عنوان  تحت   2015 يف  اليونسكو  أصدرتها  التي 
دليل  أحسُن  بالتّعليم"  تبدأ  املستدامة  "التّنمية 
األهداف  تحقيق  يف  للتعليم  الحاسم  الدور  عىل 
املقرتحة ملرحلة ما بعد 2015؛ إذ تقول إّن "التّنمية 
املستدامة لجميع البلدان ال ميكن تحقيقها فعال إال 
وتنصّب  قطاعات  عّدة  تجمع  شاملة  جهود  ببذل 

أوال عىل التّعليم"11.

املؤرّشاُت الرّتبويّة، بُوصلُة السري نحو تعليٍم 
أفضَل جودًة

التعليم  بني  التاّلزميّة  بالعالقة  االعرتاُف  يجعل 
التعليم  بجودة  االرتقاء  مسألَة  والتنمية  واملعرفة 
هدفًا رئيسيًّا من األهداف االسرتاتيجيّة التي تسعى 
الحكوماُت والهيئات الّدوليّة إىل تحقيقها عرب تعبئة 
الجهود  ودعِم  الالزمة،  والبرشية  املاديِة  املوارد 
يف  تنامت  وقد  والتّطوير.  التّجديد  فرص  وتعزيِز 
تحقيق  كيفيّة  حول  عديدٌة  هواجُس  ذلك  خضّم 
فّعاليّة الّنظم التّعليميّة، وَحوكمِة مواردها، وتحسنِي 
األمُر  التنافسية؛  قدراتها  وتنمية  مخرَجاتها  نوعيّة 
تتّسع  فتئت  ما  قويّة  حركٍة  ظهور  إىل  دفع  الذي 
رقعتُها الستحداث آليّاٍت وأدواٍت للقياس والتقييم 
كفيلٍة باستقصاء األوضاع املعرفيّة وتتبّعِ أداء الّنظم 
واملؤرّشات  املعايري  مثِل  تطّورها،  ونَسِق  التّعليميّة 

واألدلة املركّبة وغريِها.
 

تكتيس املؤرّشاُت التّعليميّة أهميًة بالغة يف تطوير 
املتابعة  أنشطة  من  تُتيحه  مبا  التّعليميّة،  الّنظم 

عمليات  ملختلف  والتّقييم  والتّشخيص  والرصد 
التّخطيط والتنفيذ للمشاريع والربامج الرّتبويّة؛ ومبا 
افية  تُفرزه من نواتَج وتعزيٍز لدور املساءلة والشفَّ
املوضوعية  املعلومة  عىل  الحصول  يف  والحقِّ 
السياسات  شأن  يف  املعلومات  وتباُدِل  والدقيقة، 
التّعليميّة املعتَمدة ونوعيّة مخرَجاتها. كذلك مُتكِّن 
لجودة  املقارنات  عقد  من  بها  املوثوُق  املؤرّشاُت 
الّنظام التّعليمي بني املناطق واألقاليم املختلفة يف 
الدولة الواحدة ويف الزّمن الواحد، وقياِس التّوّجهات 
عن  فضاًل  الزّمن؛  مرور  مع  الّنظام  عنارص  أداء  يف 
املختلفة،  التّعليميّة  األنظمة  بني  مقارناٍت  توفري 
والكشَف  الّناجحة  التّجارب  عىل  االطاّلَع  يُتيح  مبا 
عن العوامل الكامنة وراء نجاحها. فاملؤرّشات، عرب 
القّوة يف عنارص  تحديدها نقاَط الضعف ومكامَن 
الجهود  توجيه  عىل  تساعد  التّعليميّة،  املنظومة 
حلوٍل  وإيجاِد  املشكالت  مع  للتّعامل  واملوارد 
مناسبة لها، وتثمنِي الّنجاحات وتعزيزها. ومن شأن 
ذلك تكريُس قيادٍة مستنرية ومتيّقظة، قادرٍة عىل 

الّنهوض باملرشوع الرّتبوّي وتجويِد مخرَجاته.

األدوار  هذه  أداء  يف  املؤرّشاُت  تنجح  لَك  لكْن 
البناء  ُمحكمَة  تكون  أن  من  بّد  ال  التّطويرية، 
املتعارِف  املنهجيّة  املعايري والرشوط  إىل  ومستندًة 
عليها )مفاهيميًّا وتِْقنيًّا(، وأن يرافقها نظاٌم محَكٌم 
والتّقييم  املتابعة  تقاريُر  تكون  والتّوعية  للّنرش 
وتُحنيَّ  ل  تُفعَّ أن  أيًضا  ويجب  منه.  جزّءا  الّدوريّة 
وتُطوَّر بانتظام، وتُستنطَق بحثيّا من خالل دراستها 
هاٍت  ومناقشتها وتحليل نتائجها، لتكون بحقٍّ موجِّ
الّسياسات  صنع  يف  بها  يستنريون  القرار  ألصحاب 
للمؤرّشات  ينبغي  ذلك،  عن  فضاًل  التّعليميّة. 
الدول  بخصوصيّات  قويّة  صلٍة  ذاَت  تكون  أن 
الوطنّي،  املستوى  عىل  تواجهها  التي  والتّحّديات 

إضافًة إىل املستوينَي اإلقليمّي والعاملّي.

يف هذا اإلطار، ظهر مؤرّشُ املعرفة العريّب املتعلُّق 
بالتّعليم ما قبل الجامعي الذي ينطلق من مرحلة 
الرتبية ما قبَل املدرسية إىل نهاية التعليم الثانوي، 
ليُجّسد أُوىل الخطوات يف طريق تطوير أداٍة منهجيّة 
لقياس فعاليّة منظومة التّعليم الذي يسبق املرحلَة 
التي  املختلفة  املشاوراُت  أثبتت  وقد  الجامعية. 
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أُجِريت مع خرباَء كرُُثٍ من املنطقة العربيّة وخارجها 
املعالَجاُت  كشفت  كام  املنَجزة؛  الخطوة  أهميَّة 
مقاييَس مشّجعٍة بخصوص سالمة  اإلحصائيّة عن 
ناته وثباتها. وحرًصا عىل  بْنية املؤرّش واتّساِق مكوِّ
جهوُد  اتّجهت  البناء،  وإحكام  التدقيق  من  مزيٍد 
املرحلة الحالية نحو مراجعة املؤرّش بُغيَة تطويره 
الفصُل  ويهتّم هذا  املنقوصة.  البيانات  واستكامل 
التعديالت  وأهمِّ  املراجعة  عمليّة  حصيلِة  بعرض 
 2015 لعام  السابقة  الّصيغة  عىل  أُدِخلت  التي 
املتَّبعة  املنهجيَّة  الخطواِت  موّضًحا  ودوافِعها؛ 
للتثبّت  املعتَمدة  اإلحصائيّة  املعالَجات  ومختلَف 
من رشوط القياس النَّفيس املستوَجبة. عالوًة عىل 
ذلك، يُقّدم الفصُل أبرَز نتائج مؤرّش التّعليم ما قبل 
الجامعي يف صيغته الجديدة، بعد تطوير تركيبته 
موَجزًا  تذكريًا  البدايُة  وستكون  بياناته.  وتحديِث 
عليها  بُني  التي  واملنهجيّة  املفاهيميّة  بالِخيارات 

، حتّى تكون الّصورُة كاملًة12. املؤرّشُ

تذكريٌ باألُسس املفاهيمّية واملنهجّية 

األُسُس الفكريُّة واملفاهيمّية

لعام  األوَّليّة  الّصيغة  هذه  بناء  عمليُّة  استندت 
التي  الرؤيِة  أّواًل يف  2015 إىل جملة أُسٍس متثَّلت 
تبنتّها تقاريُر املعرفِة العربيّة الثاّلثة التي "ربطت 
إىل  الولوِج  مرشوَع  وأنزلَْت  بالتّنمية،  املعرفِة 
يف  املعرفة  اقتصاِد  تحقيِق  ويف  املعرفِة،  مجتمعِ 
ماٍل  رأِس  إعداَد  يستهدُف  متكامٍل  مرشوٍع  إطاِر 
املعرفيّة  الفاعليِة  من  عاليٍة  درجٍة  عىل  برشيٍّ 
)قيٍَم  واملجتمعيِّة  إلخ.(،  علميّة،  قرائيّة،  )مهاراٍت 
املواطَنِة  مبادئَ  تُكرُّس  وسلوكيّاٍت  واتجاهاٍت 
العامة(،  الحياِة  يف  الفاعلِة  واملشاركِة  اإليجابيِة 
واالقتصاديّة )االنخراِط يف سوِق العمل، واملساهمِة 
"لتوفريِ  االقتصاد( وغريها"13؛ كام سعت  تنميِة  يف 
اكتساِب  عىل  زٍة  ومحفِّ حاضنٍة  متكينيٍّة  بيئاٍت 
األساُس  ويتّمثل  وتوطيِنها"14.  وإنتاِجها  املعرفة 
الثّاين يف توسيع مفهوم األداء املعريّف بحيُث يتجاوز 
املؤرّشُ الرّتكيَز عىل الّنواتِج املعرفيّة الرّصفة، ليهتّم 
وليُسلّط  الِقيَميّة؛  والجوانِب  الوجدانيّة  باألبعاد 
بني هذه  التّفاعالت  من  شبكٍة  كذلك عىل  الّضوَء 

شخصيّة  متغرّياٍت  من  بها  يحيط  وما  الّنواتج 
واقتصاديّة.  واجتاّمعية  سياسيّة  وظروٍف  وأرَُسيّة، 
الوظيفّي  البعد  يف  فيتّمثّل  الثالُث  األساُس  أّما 
وال  ذاته،  حّد  يف  غايًة  يكون  ال  بحيُث  للمؤرّش، 
منتهى  إليها  يُفيض  التي  الكميّة  املعطياُت  تكون 
يؤّديه من وظائَف  تُحّدد قيمتَه مبا  اإلنجاز، وإمنا 
بتوفري  كفيلٍة  ‘استخباراتيّة’؛  حتى  أو  ‘إخباريٍّة’ 
رسم  عىل  وتساعُد  الرّتبوّي،  القراَر  تُنرُي  معلوماٍت 

سياساٍت تطويريّة صائبٍة وناجعة. 

الِخياراُت املنهجّية

متنّوعة  أدواٍت  عىل  املؤرّش  بناء  عمليُّة  ارتكزت 
عدًدا  تناولت  مكتبيّة  دراساٍت  إنجاز  يف  متّثلت 
اإلقليميّة  املنظاّمت  عن  الّصادرة  التّقارير  من 
األلكسو،  التّعليمّي )مثِل  بالشأن  املهتّمِة  والّدوليّة 
واليونسكو، ومنظمة التّعاون والتّنمية االقتصادية، 
وبرنامِج األمِم املتّحدة اإلمنايّئ(، بهدف االطاّلع عىل 
املنهجيّاِت والتقنيّاِت وقواعد البياناِت املعتّمدة يف 
قياِس تطّور الّنظم التّعليميّة ومقارنِتها. وقد ُعِقدت 
ورشُة عمٍل إقليميٌّة مع خرباَء من عّدة دول عربيّة، 
املعّمقِة  الفرديّة  املشاورات  من  سلسلٌة  ورافقتها 
ببناِء  متعلّقٍة  وتقنيّة  مفاهيميٍّة  مسائَل  حول 
املؤرّش؛ أُجِرَي بعُضها عن بُْعٍد )عرب وسائل التفاعل 
الورشة  هامش  عىل  اآلخر  وبعُضها  اإللكرتويّن(، 
ذلك،  كل  إىل  باإلضافة  آنًِفا.  املذكورِة  اإلقليميّة 
خرباَء  ثالثُة  أنجزها  مرِجعية  أوراٍق  بثالث  استُعنَي 
مواضيَع  تناولَت  واملغرب،  وفلسطني  تونس  من 

مختلفًة ذاَت صلة مبكوِّنات مؤرّش التّعليم.

مراحَل  أربع  عىل  املؤرّش  هذا  بناء  مسريُة  جرت 
بدأَْت  تحضرييّة  مرحلٌة  باختصار:  وهي  متكاملٍة، 
املتداولة،  التّعليميّة  املؤرّشات  وتوصيف  بتجميعِ 
أفضت إىل مرحلٍة تحليليّة متثَّلت يف محاولِة تسليط 
نظرٍة نقديّة عىل تلك املؤرّشات للوقوف عىل مواطن 
قّوتها وضعفها؛ ثّم كانت مرحلُة البناء التي تركّزت 
مبرحلة  املسرية  وانتَهْت  املؤرّش.  تركيبة  وضع  عىل 
والتثبِّت  البيانات  تَوفّر من  ما  املؤرّش عىل  تطبيِق 
للرّشوط  واستجابته  بْنيته  سالمة  من  والتحّقق 

القياسيّة املتعارَف عليها عامليّا15.  
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هيكلُة املؤرّش للعام 2015

م، اُقرتِح مؤرّشٌ مركّب يستند إىل أربع  بناًء عىل ما تَقدَّ
ركائَز رئيسيٍّة متفاعلة ومتكاملة، هي:

- ركيزُة رأس املال املعريّف؛
- ركيزُة البيئات التّمكينية؛

- ركيزُة الّسياق التنموّي العام؛
- ركيزُة إدارة وَحوكمة املنظومة التّعليميّة.

عرُض الّتعديالت التي أُدخلت عىل الّصيغة 
الّسابقة للمؤرش

منطلقاُت عملّية املراجعة

عمليُّة  إليه  انتهت  ماّم  املراجعة  عمليُّة  انطلقت 
نتائج  من  وتحديًدا  السابقة،  املرحلة  يف  املؤرّش  بناء 
املستشارين؛  الخرباء  ومالحظاِت  اإلحصائيّة  املعالجة 
كام تدّعمت العمليُّة مبا أفضت إليه االجتاّمعاُت التي 
ُعِقدت مع عدٍد من املنظاّمت الّدوليّة ذاِت العالقة، 
ومركِز  االقتصادية16،  والتّنمية  التّعاون  منظمة  مثِل 

الّدوليّة  للجمعية  التّابع  واألبحاث  البيانات  معالجة 
لتّقييم التحصيل الرتبَوي17. 

بالرّجوع إىل تقرير مؤرّش املعرفة العريّب لعام 2015، 
مجموعُة  تُوجد  الثاين،  الفصل  خامتة  إىل  وتحديًدا 

توّجهاٍت اقرُتِحت كآفاٍق للتّطوير، من أهّمها:

التّأكيُد عىل رضورة التصّدي ملسألة نقص البيانات   - 
بُغيَة إتاحة الفرصة عىل نحٍو أكرب لتجريب املؤرّش 
بكامل فروعه، مبا من شأنه أن يساعد عىل التحّقق 

من صدِقه وثباته؛
للعدالة  أُخرى  مبؤرّشاٍت  املقرتحِة  الرّتكيبة  إغناُء    -
املنظومِة  ُمكوِّنات  بكّل  عالقتهام  يف  واإلنصاف 

التّعليميّة؛ 
ربُط مؤرّش التّعليم مل قبل الجامعي وركائزِه مبا    -
أفرزته مراجعُة األجْندة التّنمويّة ألهداف التّنمية 
أهداٍف  من  وضعته  وما   ،2030 لعام  املستدامة 
ومؤرّشات؛ ما يُضفي عىل املؤرشِّ بُعًدا َدوليًّا مُيّكن 

من توفري أُُسٍس إلجراء مقارَناٍت َدوليّة؛ 
املدينَي  عىل  العمَل  تخّص  أُخرى  توصياٍت  وضُع    -
املتوّسِط والبعيد، مثل التّشبيك مع الهيئات املعنيِّة 

الشكل 3: 
النموذج السابق ملؤرش التعليم ما قبل الجامعي

إدارة املنظومة التعليمية وحكومتها
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والّدويّل  الوطنيِّ  املستوينَي  عىل  التّعليم  ببيانات 
الرّسعة والفّعاليّة يف  الذي من شأنه توفرُي زيادة 
أدواٍت  بناء  إىل  واملبادرِة  البيانات؛  عىل  الحصول 
منهجيّة مُتكِّن من تجميع البيانات املنقوصة، وفَْق 

خطِّة تحرٍّك مدروسة. 

املذكورِة  الّدوليّة  الهيئات  مع  املشاوراُت  ومتَحورت 
آنًفا حول جوانَب مختلفٍة هي: 

حول  الرأَي  املجتمعوَن  تباَدل  إحصائيٌّة:  جوانُب     -
خصوًصا  املتعلّقة  اإلحصائيّة  الخيارات  بعض 
وتوزيعِ  املنقوصة،  البيانات  مع  التّعامل  بكيفية 
أوزان املحاور والتثبّت من سالمتها، وطرِق تطبيع 

البيانات. 
معهد  مع  تنسيٍق  إجراُء  اقرُتِح  إجرائيٌة:  جوانُب    -
بدول  املهتّمِة  الّدويّل  والبنك  لإلحصاء  اليونسكو 
أفريقيا والرشق األوسط، لتوفري البيانات وتحقيِق 

التّكامل )بُغيَة عدم إنجاز العمل نفِسه(.

الّتعديالُت ومربّراتها

املراجعة  بعمليّة  املحيطِة  الّضواغط  إىل  بالّنظر 
البيانات، والفرتُة  والتّعديل، وعىل رأسها مسألُة توفُّر 
الزّمنية املقّررُة إلنجاز املهّمة، تركّزت التعديالُت عىل 

الجوانَب التّالية:

• توسيُع حضوِر الّتعليم ما قبَل املدريّس حتى يَعكس 
الطّفل  بناء شخصيّة  أهّميَة هذه املرحلة ودورَها يف 
وتهيئِته معرفيًّا ووجدانيًّا واجتامعيًّا للتعلّم يف مراحل 
اقترص  السابقة،  الّصيغة  ففي  الالحقة.  التّعليم 
باملدارس يف  لاللتحاق  املعّدل اإلجاميل  الحديُث عىل 
التّعليم ما قبَل االبتدايّئ، وهو جانٌب مهّم يكشف عن 
مدى قدرة الدولة عىل توفري التّغطية املطلوبة لهذه 
الغوص أكرثَ  الفئة؛ لكْن تظّل هناك حاجٌة ماّسة إىل 
يف الجوانب الّنوعيّة. لذلك أُضيف محوٌر فرعيٌّ ثالث 
البيئة  محور  تحت  املدرسية  قبل  ما  الرتبية  بعنوان 

التّمكينيّة.
  

اسرتاتجيّته  يف  الّدويّل،  البنُك  يدعو   ،2011 عام  منذ 
رضورة  إىل   ،2020 عام  حتّى  بالتّعليم  املتعلّقة 

مؤكّدا  املبّكرة؛  الطفولة  مراحل  يف  التعلّم  تشجيع 
عىل أهميّة االستّمرارية، سواٌء داخَل الّنظام املدريّس 
أّن  األدمغة  تطّور  علُم  ويُظهر  خارَجه.  أو  الرّسمّي 
النموَّ السليم لدماغ الطّفل الّناشئ يحتاج إىل رعايٍة 
وتغذية قبل وقٍت طويل من سّن الدراسة الرسميّة 
ولتحقيق هذه  العمر.  من  السابعة  أو  السادسة  يف 
الرعاية  برامج  االستثامُر يف  الرضوريِّ  اإلمكانية، من 
الصحيّة قبل الوالدة، وبرامِج تنمية الطّفولة املبّكرة 
يف  للغاية  املهّم  ومن  والصّحة.  التعليَم  تشمل  التي 
إلعطاء  التّدريس،  جودُة  تراعى  أن  األُوىل  السنوات 
األطفال القدرَة األساسيّة عىل القراءة والحساب التي 

يعتِمد عليها التّعلُّم طيلَة العمر18.

وجوَد  عديدة  دراساٌت  أثبتت  ذاته،  الّسياق  يف 
يف  الطفُل  يتلّقاه  التي  التّكوين  بني  كبري  ارتباٍط 
مرحلة الطفولة املبّكرة وتحصيلِه يف مراحل التعليم 
الاّلحقة. فقد أظهرت إحدى وعرشون دراسًة أُجريت 
يف أمريكا الالتينيّة، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
وجنوب آسيا، وجنوِب رشق آسيا أّن للتحفيز املبكر 
عىل  كثرية  إيجابيّة  "نتائج  للطفل  الذهني  للنمّو 
مسرية حياته املستقبليّة"19؛ كام "يؤدي توفري الرعاية 
والتعليم الجيدين لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة 
املهمشة،  للفئات  بالنسبة  أكرب  إيجابية  نتائج  إىل 
إيجابية  آثاراً  يولد  جيداً  استثامراً  بالتايل  ويشكل 
طويلة األجل عىل نتائج التعليم"20.  وبالتّايل ينسجم 
أكرَب  حيّزًا  املبّكرة  الطفولة  برامج  إعطاء  اختياُر 
ضمن مؤرّش التعليم ما قبل الجامعي مع التّوّجهات 
ما  ملرحلة  املستدامة  التّنمية  أهداف  ومع  العامليّة، 

بعد 2015 أو جدول األعامل 2030. 

الجانب  هذا  لتفعيل  املعتَمدة  املتغرّياُت  اِستُِقيَت 
للطفولة  املتحدة  األمم  منظّمِة  بياناِت  قاعدة  من 
)اليونيسف(21 املتأتيِّة من مسوحاٍت دْوريّة تُجرى يف 
هذا  ويف  العربيّة.  الدول  من  عدٌد  بينها  العامل،  دول 
العريّب للطفولة  أّن املجلَس  اإلطار، تجدر اإلشارُة إىل 
ا من املعلومات حول  والتنمية يف القاهرة يوفّر كامًّ هامًّ
الطفولة العربيّة وما يرتبط بها من مواضيَع متعلّقٍة 
إدراُجها  ميكن  ال  لكْن  واملدرسيّة،  األرَُسيّة  بالتنشئة 
ضمن متغرّيات املؤرّش؛ ألنها تتأّت من دراساٍت ظرفيّة، 
وبالتّايل يستحيل تتبُُّع تطّور البيانات ومقارنتُها زمنيًّا. 
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تعزيُز حضور مجال استخدام الّتكنولوجيا يف العملّية
الكبري  لالنتشار  اعتباًرا  املدرسّية،  واإلدارة  الّتعليمّية 
واملعلومات  االتّصال  تكنولوجيّاُت  تَشهده  الذي 
الفصل وخارَجه؛ حيث  بيئة  استخداماتها يف  وتنّوِع 
أصبح إدماُج الوسائط التكنولوجيّة يف عمليّة التعليم 
والتعلّم مطلبًا أساسيًّا يف مشاريع إصالح املنظومات 
التّكنولوجيا  استخداُم  بذلك  يُقصد  وال  التعليميّة. 
التعليم  لتطوير  توظيُفها  وإمّنا  ذاتها،  حّد  يف  كغايٍة 
تأهيل  وبرامج  التّعليميّة،  املناهج  يف  األفضل  نحَو 
اإلداري  والتسيري  التّخطيط  وعملياِت  املدرِّسني، 

للمؤّسسات التّعليميّة وغريِها. 

التّقليديّة  الحديثة تتحّدى املفاهيَم  فالتّكنولوجياُت 
املهارات  وأنواِع  التّدريس  بأساليب  املتعلّقَة 
املستهَدفة، وتَفرض منوذًجا جديًدا ينفتح عىل آفاٍق 
جوهريّة  تحّوالٍت  عىل  وينطوي  واسعة  معلوماتيٍّة 
يف أدوار األطراف التّعليميّة. وميكنها "تحسني عملية 
توصيل  أنظمة  إصالح  خالل  من  التعلّم  التعليم/ 
التعلّم،  نتائج  نوعية  تحسني  التقليدية،  التعليم 
تسهيل تكوين املهارات الفنية، دميومة التعلّم مدى 

الحياة وتحسني إدارة املؤسسة"22. 

االتّصال  تكنولوجيّات  بَدور  الوعُي  هذا  أّدى 
واملعلومات يف تجويد الفعل التّعليمي إىل استحداث 
التّكنولوجيات  هذه  تطبيق  عمليّة  لتتَبُّع  مؤرّشاٍت 
يف  بالتّعليم  الخاصة  املعلومات  شبكة  مثِل  وآثارِها؛ 
حول  املؤرّشات  من  مجموعًة  تضّم  التي  أوروبا23 
األوروبيّة،  التّعليم  نُظُم  يف  التّكنولوجيا  استخدام 
ملنظمة  التّابع  التّعليمي  والتّجديد  البحث  ومركِز 
سلسلًة  يُؤّمن  الذي  االقتصادية  والتّنمية  التّعاون 
التّكنولوجيات  إدماج  حول  الحالة  دراسات  من 
عديدة،  دول  أيًضا  بادرت  وقد  التّعليم24.  مجال  يف 
مثُل الواليات املتّحدة األمريكية وأُسرتاليا وسنغافورة 
اعتامٍد  ومعايريِ  إرشاديٍّة  معايرَي  وضع  إىل  والصني، 
خاصٍة باستخدام التّكنولوجيات يف الرّتبية والتّعليم؛ 
لكّن جميَع التّجارب اتّفقت عىل أّن تزويَد املدارس 
إلحداث  كافيًا  ليس  املعلومات  تكنولوجيا  بأدوات 
املقّدم.  التّعليم  جودة  يف  ملحوظة  تغيرياٍت 
االتّصال  تكنولوجيّات  بإمكان  أّن  من  الّرغم  وعىل 
واملعلومات تسهيَل العمليّة التّعليميّة وتطويرَها من 

جميع الجوانب، وقد تكون يف بعض األحيان كدافعٍ 
أنشطٍة  تنفيَذ  تتطلّب  لكنها  واالبتكار،  التجديد  إىل 
وإيجاُد  املدرّسني،  تأهيُل  ها  أهمُّ لدعمها؛  إضافيّة 

هيكٍل للمساعدة الفنِّيّة.

ع  يُوسِّ أن  املؤرش  فريُق  ارتأى  املنطلق،  هذا  من   
دائرَة االهتامم بتكنولوجيّات التّعليم عرَب الرتكيز عىل 
بهَدف  التعليميّة/التعلُّمية  العمليّة  يف  استخداماتها 
تحسني جودة التّعليم؛ وفًقا ملا أثبتتْه الّدراساُت من 
ارتباٍط بني تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 
تحصيل  ُمستويات  تحّسِن  وبني  املدرسيّة  الّنظم  يف 
فأُدِمجت  والعلوم25.  والرياضيات  القراءة  يف  الطّلبة 
مجموعٌة من املتغرّيات تتعلّق باسرتاتيجيّات إدماج 
املناهج، وتدريِب املدرّسني  التّعليم يف  تكنولوجيّات 
يف  املتوفّرة  والتّجهيزاِت  عملهم،  يف  توظيفها  عىل 

املدارس. 

الّتعليم  مؤّش  الّصّحّي ضمن محاور  البعد  إدراُج   •
الرئييّس  املحور  ضمن  وتحديًدا  الجامعي  قبل  ما 
فّعاليَّة  ألّن  التنَموّي،  بالّسياق  املتعلّق  الثّالث 
املنظومة التّعليميّة التي تتفاعل مع املناخ الّسيايّس 
واالجتامعّي واملاّدي تتفاعل أيًضا مع الوضع الّصّحّي 

تأثريًا وتأثُّرًا. 

الكافية خالل  الّصّحيّة  بالّرعاية  يَنعم  الذي  فالطّفُل 
الخدماُت  له  وتتوفّر  حياته،  من  األُوىل  السنوات 
تكون  الرّتبويّة،  املؤّسسات  يف  األساسيّة  يُّة  الّصحِّ
وتحقيِق  قدراته،  وتنميِة  التعلّم  يف  أوفَر  حظوظُه 
التكيّف املدريس. يف املقابل، بقْدر ما ينترش التّعليُم 
وترتفع مستوياتُه داخل املجتّمع، يزداد الوعُي لدى 
وقدرتَهم  الّصّحة  تُهّدد  التي  بـاملخاطر  املواطنني 
من  أساسيُّا  هدفًا  الّصّحُة  كانت  لذلك  توقّيها.  عىل 
الهدَف  اليوم  وتُشّكل  لأللفيّة،  اإلمنائيّة  األهداف 
املستدامة26؛ حيُث  التّنمية  أهداف  قامئة  الثّالث يف 
تُجّدد التّأكيَد عىل رضورة ضامن حياٍة صحيّة وتعزيِز 
توفري  خالل  من  األعامر،  جميع  من  للجميع  الرّفاه 
التّغطية الّصّحيّة والّرعاية الّصّحيّة الجيّدة للجميع. 

ّي املالئُم للمعرفة، واملساهُم يف  يقتيض املناُخ الصحِّ
خدماٍت  يُوفّر  صّحي  نظاٍم  إرساَء  التّنمية،  تحقيق 
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عاليَة الجودة لجميع الناس. ويؤّدي غياُب ذلك إىل 
وانخفاِض  املجتمع  ألفراد  يّة  الّصحِّ الحالة  تدُهور 
قدراتهم اإلنتاجيّة، وانخفاِض العمر اإلنتاجّي لإلنسان 
ومعّدِل تَوقّع الحياة؛ األمُر الذي من شأنه أن يؤدِّي 
إىل ضياع جزٍء من الّناتج القومّي املتوقّع تحقيُقه، ما 
ينعكس سلبًا عىل الّناتج القومّي واالقتصاد الوطنّي 
عموّما. إاّل أّن املتتبَّع لواقع املنطقة العربيّة يالحظ 
تبايًُنا كبريًا عىل عّدة مستويات، مثِل نوعيّة الخدمات 
اللوجستية  واملرافِق  املواطن،  من  وتقريِبها  املقّدمة 
والتاّلقيح  األدوية  توفري  عىل  والقدرِة  الرّضورية، 
الالزمة يف الوقت املناسب وبالكميّة املطلوبة، فضاًل 

عن توفري التّمويل الكايف.

التابع  يف هذا اإلطار، يُصدر املرصُد الصحيُّ العاملّي 
بعنوان  سنويًّا  مطبوًعا  العاملية  الصحة  ملنظمة 
مجموعَة  فيه  يُقّدم  العامليّة"،  الصحيّة  "اإلحصاءات 
الرئيسيّة؛  الّصّحيّة  باملؤرّشات  متعلّقة  إحصاءاٍت 
يف  سنويًّا  املحَرز  التّقدم  عن  موجز  بتقريٍر  مرفَقًة 
بالصّحة27.  املتعلّقة  لأللفيّة  اإلمنائيّة  األهداف  بلوغ 
وتُعترب زيادُة اإلنفاق عىل الصّحة من أهّم املؤرّشات 
التي تُسلِّط عليها االهتامَم بانتظاٍم الجهاُت املختّصة 
مبتابعة قطاع الصّحة؛ باعتباره من املتطلّبات األساسيّة 
لإلرساع بالتّنمية املستدامة يف الّدول الّنامية. بالتّايل، 
اعتَمد فريُق التقرير يف قياس "السياق الصحّي" عىل 
املرصُد وتأخذ  التي يَنرشها  املتغرّيات  مجموعٍة من 
جانب  إىل  الصّحي؛  اإلنفاق  مسألَة  االعتبار  بعني 
جودة  قضية  مع  تفاُعاًل  أكرثَ  أُخرى  نوعيٍّة  جوانَب 

التّعليم، مثِل الصّحة العقليّة.

ل متابعَة أوضاع الفئاِت ذاِت  • إيجاُد مؤّشاٍت تُخوِّ
االحتياجات الخاّصة ومدى الّنجاح يف إدماجها )مثِل 
َذوي اإلعاقات، واملَوهوبني(، تكريًسا ملبادئ العدالة 
واإلنصاف، وحقِّ كّل طفٍل وشاّب يف التّمتّع بتعليٍم 
الفرديّة  الفوارَق  جيّد يستجيب الحتياجاته ويُراعي 

لجمهور املتعلّمني.  

فقد أورَد الهدف العارش من جدول أهداف التّنمية 
املستدامة، "الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان 
من  شاملة  سياساٍت  باتّباع  توصيٌة  بينها"28،  وفيام 
حيُث املبدأ؛ عىل أن تُويِلَ االهتامَم يف الوقت ذاته إىل 

احتياجات الفئات السّكانيّة املستضَعفة واملهّمشة، 
واالقتصادّي  االجتامعّي  اإلدماج  وتعزيز  و"متكني 
أو  السّن  عن  الّنظر  بغض  للجميع،  والّسيايّس 
أو  اإلثني  أو  العرق  اإلنتامء  أو  اإلعاقة  أو  الجنس 
األصل أو الّدين أو الوضع االقتصادّي أو غري ذلك"29. 
وإذا كان قانوُن الظواهر الطبيعيّة يقول إّن أغلَب 
والحسيّة  والعقليّة  )الفزيائيِة  اإلنسانيّة  الخاّصيات 
واالجتامعيِّة االنفعاليّة والتّواصليّة، وغريِها( تتقارب 
ُوسطى  قيمٍة  حول  تَحوم  بحيُث  مجتمع،  أي  يف 
أقليّتان:  تَظهر  أن  ميكن  املقابل،  يف  عاديّة.  تُعترب 
املستوى  من  أعىل  لتكون  مييًنا  تنحرف  إحداهام 
من  أقلَّ  لتكون  يساًرا  تنحرف  واألُخرى  العادي، 
املستوى العادي؛ ما يعني أّن هاتنَِي الفئتنَي تقعاِن 
عىل طريَف ُمنحنى التّوزيع الطبيعّي الختالف قدرات 
أصحابها عن أترابهم الذين يُعتربون ‘عادينّي’. ولعّل 
من أبرز الحاالت التي تواجهها الّنظُم التّعليميّة هم 
َذوو املواهب من ناحية، وَذوو اإلعاقات من ناحيٍة 
أُخرى. فأفراُد هاتنَي املحموعتنَي يُعتربون من َذوي 
املعرّضِة  الفئات  من  ألنّهم  الخاصة؛  االحتياجات 
يجدوا  مل  إذا  اإلقصاء  خطُر  دهم  ويتهدَّ للتهميش، 

الرعايَة الكافية.  

ألّي  الرّضوري  من  أّن  املؤرش  فريُق  ارتأى  لذلك، 
مؤرّشٍ يَروم رصَد فّعاليّة الّنظم التّعليميّة أن يأخذ 
الّسياسات  راِسمي  اهتامم  مدى  االعتبار  بَعني 
من  الطّلبة؛  من  الخاّصة  الفئات  بهذه  التّعليميّة 
خالل ما يتّخذونه من تدابرَي استثنائيّة، وما يُوفِّرونه 
من برامَج خاّصٍة وخدماٍت إضافيّة لتهيئة الظروف 
املناسبة التي تساعد َذوي االحتياجات الخاّصة عىل 
التعلّم، وتنميِة قدراتهم، وتأكيِد َذواتهم واندماِجهم 
يف املجتمع. هنا، تَجدر اإلشارُة إىل وجود تفاُوٍت يف 
درجة االهتامم بني َذوي اإلعاقات وَذوي املواهب. 
حساب  عىل  األُوىل  الفئة  عىل  يُركَّز  ما  فكثريًا 
عىل  حتى  أو  الوطنّي  املستوى  عىل  سواٌء  الثانية، 
العامليّة  واألهداف  الّدوليّة  االتفاقيات  مستوى 
متعلّقة  أهداٍف   10 بني  يُوَجد  املثال،  سبيل  )َعىل 
بالتّعليم يف جدول أعامل التّنمية املستدامة 2030 
اثناِن يحتويان عىل إشارٍة إىل َذوي اإلعاقة30، بينام 
ويف  املَوهوبني(.  أو  الّنوابغ  إىل  إشارٍة  أيُّ  توجد  ال 
اإلعاقة،  بَذوي  متعلّقٌة  أَُمميّة  اتفاقيٌّة  تُوَجد  حني 
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أّن  ورغَم  املقابلة.  بالفئة  تهتّم  اتّفاقيٌة  تُوَجد  ال 
املنظّمَة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( 
قد بادرت منذ سنواٍت إىل وضع اسرتاتيجيٍة عربية 
تُراِفق  مل  لكْن  العريب،  الوطن  يف  املوهوبني  لرعاية 
أيُّ إجراءاٍت عملية لقياس ومتابعِة تنفيذها؛ كام ال 
تُوَجد ضمَن املؤرّشات التي يحتضنها مرصُد الرّتبية 

العريّب أيُّ بياناٍت حول املوضوع.

بُِنيَت الّرؤية، التي قادت تقاريَر املعرفة سابًقا ومؤرّشَ 
منظوماٍت  إرساء  فكرة  عىل  حاليًّا،  العريّب  املعرفة 
عىل  قادرة  أجياٍل  إعداد  من  مُتكِّن  جيّدة  تعليميٍة 
املساهمة بكفاءٍة واقتدار يف تأسيس مجتمع املعرفة 
بيئة  إرساء  بفْضل  املعرفة؛  اقتصاد  إىل  والتحّوِل 
احرتام  مبادئ  عىل  تقوم  وحاضنة  زٍة  محفِّ متكينيٍة 
االجتامعية.  والعدالة  واملساواة  اإلنسان  حقوق 
أّن ال  املؤرش  فريُق  رأي  الّرؤية،  وانسجاًما مع هذه 
باملتطلّبات  صلة  ذاِت  متغرّياٍت  إدراج  من  مناصَّ 
الترّشيعيّة واملؤسساتيّة والتّنظيميّة والتّعليميّة التي 
تُجّسد الحرَص عىل إدماج َذوي االحتياجات الخاّصة 
املدرسية".  "البيئة  الفرعي:  املحور  ضمَن  بأنواعهم 
العريب  املعرفة  ملؤرشِّ  تحّديًا  الخطوُة  هذه  وتُشكِّل 
ُمسوحاٍت  إنجاَز  القريب،  املدى  عىل  يقتيض،  ألنه 

منهجيٍة ومنتظمة لجمع البيانات املطلوبة. 

"إدارة  الّرابع،  الّرئييّس  املحور  تفعيُل  يتطلّب 
معلوماٍت  تَوفَُّر  وَحوكمتها"،  التّعليميّة  املنظومة 
وأساليِب  الرّتبويّة  النُّظم  قيادة  كيفية  موثوقة عن 
األجهزة  مختلف  إدارة  أشكال  )مثِل  حوْكمتها 
املسؤولة، وتوزيعِ الّسلطات عىل املستوينَي املركزّي 
املراقبة  ونُظِم  والتّقييم،  الرّصد  وعمليّاِت   ، واملحيّلّ
البيانات  نقص  مشكَل  لكّن  وغريِها(؛  واملساءلة، 

املطروَح سابًقا ال يزال قامئًا.

االتّجاه،  هذا  يف  انطلقت  التي  الوحيدة  فاملبادرُة 
مبادرة  هي  الّشأن  بهذا  املهتّمني  تُفيد  أن  ومُيكن 
مل  التّعليم31،  نتائج  تحسني  أجل  من  الّنظم  أسلوب 
تُكتَمل بعد. ويُنتظر أن تُساعد األدواُت التي أُِعّدت 
يف هذا اإلطار الدول عىل إجراء تقييامٍت وتحليالٍت 
شأنها  من  التّعليميّة؛  ومؤّسساتها  لسياساتها  شاملة 
بأداة لحوار فعال بشأن  املصالح  "تزّود أصحاب  أن 
الّسياسات. وتسّد نقصا خطريا يف البيانات واملعارف 
الخاّصة بالّسياسات عىل مستوى العامل بشأن ما هو 

أهّم إجراء لتحسني نوعيّة التّعليم"32.

مكوِّنات  ملختلف  النسبية  األوزان  بخصوص 
مببدأ  العمُل  يتواصل  للمؤرّش،  الجديدة  الّصيغة 
املال  رأس  أي  األّول،  للمحور  األكرب  الوزن  إعطاء 

الشكل 4: 
النموذج املعدل ملؤّرش التعليم ما قبل الجامعي

القيم واالتجاهات

مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

السياق التنمويالبيئة التمكينيةرأس املال املعريف

السياق
الصحي

السياق 
الثقايف

السياق
السيايس

السياق
االجت�عي النواتج البيئةالبيئة األرسيةااللتحاق واإل�ام

املدرسية
اإلنفاق عىل 

التعليم 
املهارات األساسية

مهارات التعلم
 مدى الحياة

التكافؤ ب� الجنس�
العدالة يف 

توزيع الدخل
التفاوت الجغرايف

مهارات القرائية البحث ومعالجة
التنظيم واألمناإلعداد للمهنةزمن التعلماملعلومات

العالقة باألرسة

العالقة باألرسة

العمل التعاو©

الرضا املهني

ظروف التعلم

عدد الطلبة 

العالقة الرتبوية

التواصل

حل املشكالت 

مهارات لغوية

مهارات الرياضيات

مهارات العلوم

إدارة املنظومة التعليمية وحكومتها

استخدام تكنولوجيا
التعليم

استخدام
التكنولوجيا

البنية 
التكنولوجية

توظيف
التكنولوجيات

يف التعليم

املستوى التعليمي
ألولياء األمور

اإلطار التعليمي

القيادة املدرسية

متابعة أولياء
األمور يف املنزل
متابعة أولياء

األمور يف املدرسة
االلتحاق بربامج
الطفولة املبكرة

البيئة الصفية

النواتج

املوارد التعليمية
يف املنزل

التحصيل 
األكادºي

الع�لة 

املشاركة

القرائية

الرتبية ما قبل املدرسية

التعليم
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املعريف، 40 يف املئة؛ وتوزيعِ الـ60 يف املئة الباقية 
البيئة  املتبّقية:  الثانية  املحاور  بني  بالتّساوي 
تُوزّع هذه  أن  التنَموّي؛ عىل  والّسياِق  التّمكينية 

الّنسُب بالتّساوي بني مختلف فروع كّل محور.

النتائُج

تحليلية  وصفيٍة  قراءٍة  بتقديم  الجزُء  هذا  يتعلّق 
التعليِم  التي أفرزتها عمليُة احتساب مؤرشِّ  للنتائج 
تتعلّق  وال  تفريعاته.  مبختلف  الجامعي  قبَل  ما 
الدول  لنتائج  ترتيبيٍة  قوائَم  بضبْط  األساسية  الغايُة 
يُرام  ما  بقْدر  ناتِه،  ومكوِّ املؤرشِّ  محاور  مختلف  يف 

تحقيُق أمريِن هام: 
إثارُة تساؤالٍت حول قضايا قد تُشري إليها األرقاُم    -
مبا يَدفع إىل تعميق النظر فيها، بُغيَة الوصول إىل 

تشخيٍص مُيّهد إليجاد حلوٍل مالمئة؛
لفُت االنتباه إىل بعض التّجارب العربيِة الناجحة    -
لتعاوٍن  املجال  وفسِح  منها،  االستفادِة  بهدف 

عريبٍّ-عريّب.  

ما  التعليم  ملؤرشِّ  اإلجاملية  النتائُج   5 الشكل  يبني 
قبَل الجامعي، املركَِّب من ثالثة محاوَر رئيسيٍة )رأِس 
 ،) التنّمويِّ التمكينية، والسياِق  املال املعريف، والبيئة 
من  جميُعها  الصدارة،  تحتّل  دوٍل  مجموعة  وجوَد 
دول الخليج العريب. وهذا يلتقي مع االتّجاهات التي 

‘تيمس’   " مثُل  أُخرى  دوليٌة  دراساٌت  عنها  كشفت 
و‘بيزا’ ". وقد فاقت درجاُت املؤرشِّ يف كلٍّ من قطر 

واإلمارات والبحرين 70 من 100.

معظم  يف  التعليمي  األداء  يف  املطّرِد  التحّسن  لهذا 
دوِل الخليج ما يُفرّسه عىل أرض الواقع، وبخاّصٍة إذا 
ات التنَموية. فلو نُِظر مثاًل  ما رُِجع إىل بعض املؤرشِّ
أو  التِّقانة،  وتوطنِي  االبتكارية  الطاقِة  ات  مؤرشِّ إىل 
اِت التنافُسيِة العاملية،  دليِل االبتكاِر العاملي، أو مؤرشِّ
أنها  لَتَبنيَّ  وغريِها،  العربية  التنافُسيِة  اِت  مؤرشِّ أو 
الدول عىل نظرياتها  تشهد بَدورها عىل تفّوق هذه 
يف املنطقة العربية، وحتى يف بعض املناطق األُخرى 
أحيانًا. وال يتعلّق األمر، كام يعتقد الكثريون، بوفرة 
املوارد املادية، الناجمِة عن امتالك دوِل الخليج للرثوة 
أو  نفَسها  الرثوَة  مثَّة دول عربية متتلك  إذ  النفطية؛ 
دوٍل  عن  متأّخرًة حتى  تظل  لكنها  مختلفًة،  ثرواٍت 

أُخرى أقلَّ منها موارَد طبيعيًة ومادية.

يف الطرف املقابل، تَظهر مجموعٌة أُخرى من الدول 
العربية مل تتجاوز فيها قيمُة املؤرشِّ درجَة املتوّسط 
)50 من 100(. وتتّسم هذه املجوعُة بَكونها تعيش 
وسياسية  اجتامعيٍة  أزماٍت  نتيجَة  متوتّرة،  أوضاًعا 
لدى بعِضها أو حروٍب ونزاعات لدى بعِضها اآلخر؛ 
أداِء  ارتباط  مدى  مبارش  غريِ  نحٍو  عىل  يُؤكِّد  ما 
والسياسيِة  االجتامعيِة  بالسياقات  التعليمية  النُّظُم 

الشكل 5: 
نتائج الدول العربية يف مؤرش التعليم ما قبل الجامعي
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تقرير  يف  جاء  فقد  بها.  املحيطِة  واالقتصادية 
اليونيسف، "التعليم يف خط النار"33، أّن االضطراباِت 
والنزاعاِت املسلَّحَة املتزايدة يف منطقة الرشق األوسط 
تلّقي  من  طفٍل  مليون   13 عن  يَقّل  ال  ما  منعت 
واليمن  والعراق  سوريا  من  كلٍّ  مدارس  يف  التعليم 
وليبيا والسودان، أي ما يعادل نسبَة 40 يف املئة من 
إجاميل عدد األطفال يف سن الدراسة يف هذه الدول. 
التحتيَة  البنى  تُدّمر  ال  والحروب  النزاعاِت  فأرضاُر 
عن  التخيل  إىل  املعلمني  تَدفع  أيًضا  وإمّنا  فحْسب، 
وظائفهم، وتُفقد األطفاَل الرغبَة يف الدراسة والتعلّم. 
اإلقليمي  املديُر  سالمة،  بيرت  يقول  الصدد  هذا  يف 
"مل  أفريقيا:  وشامل  األوسط  الرشق  يف  لليونيسف 
تقترص األرضار عىل األرضار املادية يف البنية التحتية 
للمدرسة فحسب، بل امتدت لتشمل جيال كامال من 
يشهدون  بينام  باالحباط  يشعرون  املدارس  أطفال 

تحطم آمالهم وطموحاتهم املستقبلية"34.

عىل صعيٍد آخر، كشفت نتائُج املحاور الرئيسية عن 
الضوُء  ُسلِّط  فإذا  تقريبًا.  نفِسها  العامة  االتجاهات 
الدرجة  من  املئة  يف   50 عىل  الحاصلِة  الدول  عىل 
واإلمارات  )البحرين  منها   6 أّن  يتبنيَّ  اإلجاملية، 
عىل  حافظت  وفلسطني(  واألردن  والكويت  وقطر 
مراكزها فوق درجِة املتوسط يف املحاور الثالثة؛ مع 
تفاُوتاٍت كبرية يف الدرجات بني الدول. وسّجلت دوٌل 
البيئة  محور  املتوسط يف  دوَن  ما  إىل  هبوطًا  أُخرى 

محور  ويف  والسعودية(،  واملغرب  )ُعامن  التمكينية 
ويالحظ  ولبنان(.  والجزائر  )مرص  التنَمويِّ   السياِق 
أيًضا أّن ثالَث دوٍل سّجلت درجاٍت فوَق املتوسط يف 
واحٍد من املحاور )تونس وجيبويت يف محور السياِق 
التنَمويِّ ، والعراق يف محور البيئة التمكينية(؛ فيام 
ظلّت املحاور الرئيسية الثالثة لبقية الدول تتفاوت 

يف بُعدها عن املتوّسط )الشكل 6(.

املحاور  هذه  بني  االرتباط  معاِمالت  احتساب  عند 
بينها،  موجبة  عالقٍة  وجوُد  بالفعل  تبنّي  الرئيسية، 
بوجود  باإلقرار  تسمح  التي  بالقوة  تكن  مل  لكّنها 
انسجاٍم كبري بني الجهود الراميِة إىل الّنهوض مبختلف 
معامالُت  تراوحت  فقد  التعليمية.  املنظومِة  ركائِز 
االرتباط بني 0.573 و0.668، ما يدعو إىل مزيٍد من 

التنسيق والتكامل. 

بالنسبة إىل املحاور الفرعيّة، تجدر املالحظُة إىل أّن 
مشكلَة نقِص البيانات حالت دوَن إمكانيِة احتساِب 
مل  املثال،  سبيل  عىل  الدول.  من  عدٍد  يف  درجاتها 
تُحتَسب قيمُة املحوِر الفرعّي املتعلِق بالنواتج لسبعٍ 
دوٍل بينها مرص وليبيا. ومل تُحتَسب أيًضا قيمُة املحوِر 
بينها  دولًة،   11 يف  األرَُسية  بالبيئة  املتعلِق  الفرعّي 
يف  األمر  وكذلك  والعراق؛  والكويت  ومرص  الجزائر 
املدرسية  قبَل  ما  بالرتبية  املتعلِق  الفرعّي  املحور 
والكويت  والبحرين  اإلمارات  بينها  دوٍل،  سبع  )يف 

الشكل 6: 
نتائج الدول العربية يف املحاور الرئيسّية ملؤرش التعليم ما قبل الجامعي
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ألنه  ذاته  حّد  يف  مهمٌّ  معطًى  وهذا  والسعودية(. 
إىل  وبالتايل  البيئات،  بهذه  االهتامِم  نقص  إىل  يُشري 
عدم القدرة عىل تتبّع تطوُّرها وتوجيِهها نحو تحسني 

أداء املنظومة التعليمية.

تفاُوتاٍت  وجود  إىل  البيانات  من  تَوفّر  ما  ُويشري 
كبرية، تَظهر عىل صعيدين: بني الّدول العربيّة ، وبني 

مكوِّنات املحاوِر الفرعيّة داخَل الّدولة الواحدة:
املال  رأِس  األول،  الرئييسِّ  املحور  إىل  بالّنسبة    -
هام  فرعيَّني  محوَريِن  من  ِن  املكوِّ املعريف، 
االلتحاُق واإلمتام، والنواتُج ، ياُلَحظ وجوُد تقّدٍم 
يف املحور األول يف أغلب الدول العربية )ُسّجلت 
انخفاٍض  مقابَل   ،)92.39 ُعامن،  يف  درجٍة  أعىل 
واضح يف جيبويت واليمن والعراق وسوريا واليمن. 
ويف مستوى النواتج ، فقد حصلت 10 دوٍل عىل 
درجاٍت تَفوق املتوسط، تأيت يف مقّدمتها البحرين 
حصلت  بينام  واملغرب؛  واإلمارات  والّسعودية 
5 دوٍل عىل ما دوَن ذلك، وبقيت 7 دوٍل خارج 
من  األدىن  الحّد  لغياب  والتّحليل  املقارنِة  دائرة 

البيانات.
البيئة  الثاين،  الرئييسِّ  املحور  إىل  بالّنسبة    -
تفاُوت  إىل  لة  املسجَّ الّدرجاُت  تُشري  التمكينية، 
نِة له. ففي الفرع  االهتامِم باملحاور الفرعيِّة املكوِّ
املتعلّق بالبيئة األرَُسية، مل يَتعدَّ عدُد الدول التي 
جاءت فوَق خطِّ املتوّسط 5، هي قطر واإلمارات 
الفرعّي  املحور  ويف  ولبنان.  واألردن  والبحرين 
 7 حصلت  املدرسية،  قبَل  ما  بالرتبية  املتعلِق 
دوٍل فقط عىل درجات تساوي 50 أو أكرث، عىل 
رأسها لبنان بدرجة 95.92. وكانت درجاُت البيئة 
الدول  عدُد  حيُث  من  نسبيًّا  أفضَل  املدرسية 
يف  دولًة،   13( فوق  فام  املتوسط  عىل  الحاصلة 
وعموًما،  والكويت(.  واإلمارات  قطر  مقدمتها 
اهتامًما يف  أّن هناك  النتائِج  يُستَشّف من هذه 
من  التعلّم  بيئِة  بتحسني  العربية  الّدول  أغلب 
الرضورية،  التعليميِة  التّجهيزاِت  توفريِ  خالل 
داخَل  االكتظاظ  من  والحدِّ  املعلّمني،  وتدريِب 
مع  وتَشاور  تعاوٍن  عالقاِت  وإقامِة  الصفوف، 
أولياء األمور، إىل غريِ ذلك؛ وهذه كلُّها إجراءاٌت 
لكّنها ال تكفي وحدها لكْسب  مطلوبٌة ومهّمة، 
الحاجُة ملّحًة  تبدو  لذا  املخرَجات.  رهاِن جودِة 

إىل توجيه الجهود العربية نحو مزيٍد من العناية 
بأساليب التنشئِة األرَُسية، ورياِض األطفال، وكلِّ 
لتؤّدَي  النشء  تربية  عن  املسؤولِة  املؤّسسات 
دورَها عىل أكمل وجه؛ كام يتعنّي أن تُويَل هذه 
والتقييم  التتبّع  لعمليات  أكرَب  أهميًة  الجهوُد 
من  ذلك  يتطلبه  وما  املؤّسسات،  بهذه  الخاصِة 

تجميعٍ منتظم للبيانات الرّضورية. 
 ، التنَمويِّ السياِق  الرئييس  املحور  إىل  بالنسبة    -
ياُلَحظ وجوُد ارتباطاٍت موجبٍة قويّة بني مختلف 
معامالت  أعىل  كانت  حيُث  الفرعية؛  محاوره 
واالجتامعي  الصّحيِّ  السياقني  بني  االرتباط 
الثقايف  والسياق  الصّحي  السياق  وبني   ،)0.896(
املحاور  هذه  درجاُت  تفاوتت  وقد   .)0.811(
الفرعية من دولٍة إىل أُخرى، وكذلك داخل الدولِة 
ذاتِها. وعند التأّمل يف درجات الدول التي أمكن 
أّن  ياُلَحظ  الخمس،  الفرعيِة  قيَِمها  احتساُب 
واحدًة فقط حافظت عىل مركزها فوق املتوّسط، 
وهي السعودية؛ بينام سّجلت كلٌّ من اإلمارات 
تفوق  درجاٍت  واألردن  وُعامن  والبحرين  وقطر 
الثقايف،  السياق  وهي  فقط  أربعٍ  يف  املتوسَط 
والسياق  السيايس،  والسياق  الصّحي،  والسياق 
االجتامعي. يف ما عدا ذلك، راوحت بقيُة الدول 
املحاور،  بعض  يف  املتوسط صعوًدا  من  مواقَعها 
ونزواًل يف أُخرى؛ ما يدّل عىل غياب اتّجاٍه واضٍح 
ومتوازن يف التعاطي مع أبعاد التنميِة املختلفة. 

يف  الدول  ألداء  الداخلية  املقارنة  عمليُة  وكشفت 
مختلف املحاوِر الفرعية عن مسألٍة جديرٍة باالهتامم 
تتمثَّل يف حجم اإلنفاق عىل التعليم وارتباِطه بجودة 
عىل  دوٍل  ستُّ  حصلت  حيُث  التعليمية،  املنظومة 
يف   61.27 بني  )تراوحت  املتوسط  تفوق  درجاٍت 
العالقة  دراسَة  أّن  غري  تونس(؛  يف  و80.12  سوريا 
التعليِم  ملؤرشِّ  اإلجاملية  والنتيجِة  املعطى  هذا  بني 
دالٍّ  إحصايئٍّ  ارتباٍط  غياَب  أكّدت  الجامعي  قبَل  ما 
بينهام. وهذا ما يؤكّد ما ذهبت إليه تقاريُر سابقٌة، 
منها تقريُر البنك الدويل وتقاريُر املعرفة العربية، من 
أّن عوائَد املخّصصاِت املالية عىل العملية التعليمية 
زالت  ما  التعلاّمت،  جودة  وعىل  الصّف،  داخل 
ضعيفًة جدا؛ ألن معظَمها يُستهلك يف البنى التحتية، 
واألجور، واملسائل اللوجستيكية. وال يعني هذا عدَم 
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أهمية املوارد املادية يف النهوض باملنظومِة التعليمية، 
ميكن  ال  كرُثت،  أو  قلّت  سواٌء  املوارَد،  هذه  أّن  إاّل 
أْن تُثمَر ما مل تتوفّر رؤيٌة اسرتاتيجية تُؤمن بأْولَوية 
وقادرٌة  مستنرية  حكيمٌة  وقيادٌة  الرتبوي،  املرشوع 
عىل تسيريه بفعالية، وإرادٌة مجتمعيٌة حاضنة تدعم 

الجهوَد التطويرية باستمرار.

من  إليه  تُفيض  وما  الشكلية  املقارنات  عن  بعيًدا 
ترتيٍب تَفاُضيل، وما قد تُثريه من حساسياٍت مختلفة 
تَدفع إىل الرتكيز عىل املراتب أكرثَ من االنكباب عىل 
استنطاق األرقام وما تُشري إليه من إشكالياٍت جديرٍة 
باالهتامم، تركّزت عمليُة تحليِل نتائِج مؤرشِّ التعليِم 
الكربى  هات  التوجُّ استنباط  عىل  الجامعي  قبَل  ما 
والتفصيلية.  اإلجامليُة  الِقيَُم  عنها  كشفت  التي 
وساعد ذلك عىل تَبنيُّ مجموعِة سامٍت مميّزٍة للنُّظُم 
رمّبا  التي  العوامل  من  وعدٍد  العربية،  التعليميِة 
الضوِء  تسليِط  زيادة  إىل  تاليًا  يدعو  ما  بها؛  تتحّكم 
عليها عرب تحليالٍت إحصائيٍة ونْوعيٍة معّمقة، تساعد 
يف  استثامره  وكيفيِة  الحقيقي  دورِها  تحديد  عىل 

عمليات اإلصالِح والتطوير.

بني  املقاَرن  التّحليل  عمليات  خالل  من  وتأكّدت 
 ُ عليها مؤرشِّ ارتكز  التي  واملكوِّنات  املحاور  مختلف 
مقاَربٍة  تكريس  رضورُة  الجامعّي  قبَل  ما  التعليم 
نَسقيّة يف التعامل مع القضايا املطروحة عىل النُّظُم 
عىل  ٍن  مكوِّ إىل  العنايُة  ه  تُوجَّ ال  بحيُث  التعليمية؛ 
ناِت األُخرى، أو تُركّز الجهوُد عىل معالجة  حساب املكوِّ
قضيٍّة مبَعزٍل عن القضايا األُخرى. فقد جرى الوقوُف 
يف أكرثَ من حالٍة عىل مَتيِّز بعض الّدول يف مجاٍل معنّي، 
األمُر  أكرث؛  أو  آخَر  مجاٍل  ملحوٌظ يف  َضعٌف  يقابله 
كُكّل.  للمؤرشِّ  العامِّ  األداء  عىل  سلبًا  انعكس  الذي 
فالرؤيُة التي قامت عليها ِخياراُت مؤرشِّ التّعليِم ما 
قبَل الجامعي، والتي تَعترب أّن االرتقاَء بنوعيّة النواتِج 
التمكينية،  البيئة  أوضاع  بتحسني  يرتبط  التّعليمية 
وضَع  تستوجب  مالمئة،  سياقيٍة  ظروٍف  وبتَوفّر 
بالتعليم؛  املتعلّقَة  اإلصالحاِت  تُقّر  متبرّصة  سياسٍة 
يف ضوء شبكٍة من التفاُعالت الداخليّة )بني مكوِّنات 

املنظومِة التّعليمية يف ما بينها( والتفاعالِت الخارجيّة 
)بني هذه املكوِّنات ومجمِل العوامِل املحيطة، ذاِت 

التأثريِ املبارِش فيها(. 

إىل جانب ذلك، ساعدت عمليُّة التّحليل عىل الكشف 
العربيّة؛ وهذه  الدول  مَتيٍّز يف عدٍد من  عن َمواطِن 
البحَث  اليوَم  تقتيض  فالرّضورُة  ا.  جدًّ هاّمٌة  مسألٌة 
بها.  لالستنارة  كانت  حيثاُم  الناجحة  التّجارِب  عن 
ومُيكن لوجوِد هذه التجارِب يف دول املنطقِة العربية 
تحقيُق مكَسبَني. األوُل كسُب الوقت وضامُن مواءمة 
الظروِف  تَشابُِه  باعتبار  للواقع،  املستلِهمِة  التجربِة 
من  االستفادَة  أّن  حني  يف  الثقافية؛  والخاصياِت 
التجارب الناجحِة يف مناطَق أُخرى تتطلَّب عملياِت 
تكييٍف قد تَطول أحيانًا، ورمّبا تُفقد التجربَة مرتَكزاِت 
نجاِحها يف أحياٍن أُخرى. املكَسُب الثاين فسُح املجال 
ألماَم إرساء مشاريَع عربيٍّة لتباُدل الخربات والتعاوِن 
َ سابًقا،  املشرتك؛ وبخاّصٍة أّن َمواطَن التميّز، كام بنُيِّ
ليست محتَكرًة يف دولٍة واحدة بل موزّعًة عىل دوٍل 

عديدة.

ختاًما

ميكن اعتباُر هذه الصيغِة املطّورة من مؤرشِّ التّعليِم 
أداٍة  توفريِ  اتّجاه  يف  مهامًّ  إنجازًا  الجامعي  قبَل  ما 
منهجيّة؛ ميكن توظيُفها يف املنطقة العربية وخارَجها 
والشامل  املنصف  الجيّد  التّعليم  "ضامن  لتَتبُّع 
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"35. 
وقضايا  مفاهيَم  تَشمل  ناتُه  ومكوِّ املؤرشِّ  فَمحاوُر 
الطفولِة  وبرامِج  الجنسني،  بني  التكافِؤ  مثَل  عديدًة 
التعليمية،  واملَرافِق  للجميع،  والقرائيِة  املبّكرة، 
لني، وقياِس املعارف واملهاراِت  وتوفريِ املعلِّمني املؤهَّ
تَرتبط عىل نحٍو مبارش  والِقيَم، وغريِها؛ وهذه كلُّها 
مبقاصد التّعليم يف األجندة العاملية للعام 2030. عدا 
ذلك، تبقى مسألُة توفري البيانات الرضورية لتفعيل 
فّعالة  وْضع خطٍط  من  بدَّ  ال  حيويّة  مسألًة  املؤرشِّ 
أكرَب  تضمن  منهجيٍّة  وَوفَق  منتظم،  بشكٍل  لتأمينها 

قدٍر ممكن من الّدقة واملوضوعيّة.



35

20
16

يب 
عر

 ال
فة

عر
امل

رش 
مؤ

الهوامش 

اليونسكو، 2015أ.  1

اليونسكو، 2016ج.    2

اليونسكو، 2016ج.    3

البنك الّدويّل، 2011.      4

البنك الّدويّل، 2014.    5

البنك الّدويّل، 2014.    6

األمم املتحدة، 2015.    7

األمم املتحدة، 2016ب.    8

األمم املتحدة، 2016ب.    9

اليونسكو، 2015ب.   10

اليونسكو، 2015د.   11

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2015.   12

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2015.   13

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2015.   14

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2015.   15

.Organisation for Economic Co-operation and Development )OECD(  16

.International Association for the Evaluation of Educational Achievement )IEA(  17

البنك الّدويّل، 2011.  18

اليونسكو، 2015د.  19

اليونسكو، 2015د.  20

.UNICEF, 2016a  21

معهد اليونسكو لإلحصاء، 2009.  22

   .Eurydice Network  23

  .OECD‘s Centre for Educational Research and Innovation )CERI(  24

.OECD, 2014  25

األمم املتحدة، 2015.   26

.World Health Organization  27

األمم املتحدة، 2015.  28

األمم املتحدة، 2015.  29

األمم املتحدة، 2015.  30

.World Bank, 2016b  31

البنك الّدويّل، 2014.  32

اليونيسف، 2015أ.  33

اليونيسف، 2015ب.  34

األمم املتحدة، 2015.   35

 





37

20
16

يب 
عر

 ال
فة

عر
امل

رش 
مؤ

مؤرش التعليم التِّْقني 
والتدريِب املِْهني





39

20
16

يب 
عر

 ال
فة

عر
امل

رش 
مؤ

متهيد

أصبح للتعليم التِّْقني والتدريب املِْهني دوٌر هاّم يف بناء 
جسوٍر قادرٍة ومتينة بني منظومة التعليم والتشغيل، 
مبا يساعد عىل إرساء تنميٍة إنسانيٍة مستدامة، قامئٍة 
عىل املعرفة. فالتأهيُل عرْب صْقِل املهارات وإعداِدها 
للتأقلُم املستمر مع التحّوالت املتسارعة لالقتصادات 
املعارصِة عموًما، ولُسوق العمل خصوًصا، يجعل من 
كلِّ  أعمدة  أحَد  املِْهني  والتدريِب  التِّْقني  التعليم 
اسرتاتيجيٍة وطنيٍة أو إقليميٍة أو دْوليّة تَروم تطويَر 
معرفٍة  مجتمعِ  بناُء  وهدفُه  املعرفُة  عامُده  اقتصاٍد 
يَنعم فيه اإلنساُن بالرفاه وجودِة الحياة. وهذه هي 
األهداُف التي رسمها لنفسه مرشوُع املعرفة العريب 
املتتالية.  تقاريرُه  وأكّدتها   2007 سنة  انطالقه  منذ 
الذي  الحيَويَّ  الدوَر  الثالُث  املعرفة  تقريُر  أكّد  فقد 
ضمَن  والتعليم  التدريِب  منظومُة  به  تْضطلع 
فالنموُّ  العريب.  للمجتمع  الشامل  التأهيِل  مخطّط 
واإلنتاجيُة مرتبطاِن بنُموِّ املعرفة وكثافِتها، وبالتقّدم 
كثافُة  أْي  اإلنتاج. وكالهام،  التكنولوجيِّ يف عمليات 
املعرفة والتقّدُم التكنولوجي، يتّسامِن بالدينامية يف 
صلتِهام باملخرَجات ومنُوِّ العاملة ذاِت املهارِة العالية. 
ويتطلّب ذلك إعداَد رأِس ماٍل برشّي ذي كفاءٍة عالية 
وبالتطوِر  والتدريب،  بالتعليم  املتزايد  االهتامِم  عرب 
املؤّسسات  وتطويُر  الفرد  تعليُم  يَُعّد  إذ  املؤّسسايت؛ 
القائم  التنمية  من  النمط  هذا  يف  التقدم  أدايَت 
نفَسها  العربيُة  الدول  تجد  ثَّم،  من  املعرفة  عىل 
مراجعة  عىل  االنكباُب  ها  أهمُّ كُربى،  ياٍت  تحدِّ أمام 
سياساتِها التعليمية للنهوض بالتعليم وتطويرِه نْوعيًّا؛ 
قادرًة  يُصبح قوًة برشية  أن  العريب  للنَّشِء  يُتيح  مبا 
عىل البناء والتجديد، وعىل املشاَركِة الفاعلة يف إطار 

مسريٍة تْنَمويٍة شاملة1.

البطالة  إشكاليِة  تنامي  ظّل  ويف  آخر،  صعيٍد  عىل 
التِّْقني  التعليُم  أصبح  الشباب،  أوساط  يف  سيَّام  وال 
والتدريُب املِْهني ركيزًة أساسية من ركائز املنظومة 
الدول  رأسها  وعىل  الدول  جميع  يف  التعليمية 
املتقدمة؛ ال بل يكاد يكون القنطرَة الرئيسية لتمكني 
فئاٍت شبابيٍة عريضة من العبور من طور التدريب إىل 
اإلنتاج، ومن حالة البطالة إىل العمل2. ويَنبني هذا 

االختياُر عىل قناعٍة راسخة لدى الخرباء واملؤَسسات 
وليّة بأن تجويَد اليد العاملة ميّر عرب بوابِة مهنِة  الدَّ
التدريب وربِطه مبارشًة بحاجيات سوق العمل عن 
واملستثمرين  العمل  أرباب  حاجيات  إدماج  طريق 
مع  والتدريبية،  الدراسية  واملقررات  الربامج  داخل 
مُييض  بحيُث  التعليمي؛  النظام  بْنيِة  رسِم  إعادة 
التالميُذ وقتًا أكرثَ داخل البنى اإلنتاجية، ويتأقلمون 

تدريًجا مع طبيعة أنشطِتها ومتطلّباتِها.

التِّْقني  التعليَم  لذلك وضعت مؤسساٌت َدوليٌة كثرية 
أولَوياتها، وأفردت له مكانًة  املِْهني ضمن  والتدريَب 
ويلُّ للتعليم  الدَّ اليونيسكو  مهّمة يف تقاريرها. فمركُز 
منذ  م  يُقدِّ )اليُونيڤوك(  واملِْهني  التِّْقنيِّ  والتدريِب 
سنواٍت تقاريَر نوعيًة عن جوانَب مختلفٍة لواقع هذا 
القطاع وتطورِه، سواٌء عىل املستوى القانوينِّ واملؤّسسايت 
بشكٍل عام، أو عىل املستوى الحكومي؛ وطرِق تدبريِه 
اُت املعتَمدة من ِقبَل  داخل كل قُطر. وكوَّنت املؤرشِّ
اليُونيڤوك أساًسا متيًنا لهذا العمل، مكَّن من املقارنة 
د املصطلحاِت واملفاهيَم التي  بني تجارَب قُطريٍة ووحَّ
هذه  مّكنت  وقد  االختالف3.  بعُض  أحيانًا  يَشوبها 
بقطاٍع  للنهوض  دْوليّة  معامِل خطٍة  رْسم  من  الجهوُد 
للتعليم التِّْقني والتدريب املِْهني أقرَّها ‘توافُُق اآلراء 
العمل  مع  موازاًة  اليونسكو  وطّورتها  شنغهاي’،  يف 
الدؤوب الذي يتكّفل به فريٌق من الخرباء مختصٌّ بهذا 
القطاع4؛ حيُث حّددت اسرتاتيجيُة اليونسكو للتعليم 
)2021-2016( واملهني  التقني  املجال  يف  والتدريِب 
العامل،  عرب  القطاُع  هذا  يَرفعها  التي  التحديات  أهمَّ 
وتوحيُدها  اعتامُدها  التي ميكن  الرئيسيَة  اِت  واملؤرشِّ

من أجل قياسه وتتبُّعه5.

تقاريُر مؤسسة  احتلت  اليُونيڤوك،  إىل جانب عمل 
األورويب  االتحاُد  أنشأها  التي  األوروبية  التدريب 
لالعتناء بهذا القطاع ورْصِد التحوُّالت مكانًة رئيسية 
ات املستخَدمِة هنا؛ حيُث ركّزت هذه  ضمن املؤرشِّ
لكّل  املؤّسسايت  البناء  أشكال  تتبُّع  عىل  املؤسسُة 
قُطٍر أو رْصِد تجارَب ضْمَن بناء صورٍة عامة للقطاع، 
بالدراسات  هنا  األمُر  )يتعلّق  إقليميًّا  أو  قُطريًّا 
ومتيَّزت  املتوسط(.  األبيض  البحر  بَحوض  الخاصة 
هذه التقاريُر بعمق مقاربتها واعتامِدها عىل قراءٍة 
الرتكيز  مع  العمل،  بسوق  التدريب  لعالقة  شاملة 
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وكان  ِحَدة6.  عىل  تجربٍة  كلِّ  مؤّسسات  نُضج  عىل 
املتعلقُة  تلك  - وبخاّصٍة  ويل  الدَّ البنك  لتقارير  أيًضا 
التعليِم  بناء مؤرشِّ  هامٌّ يف  دوٌر   - الشباب  بتشغيل 
تلك  الخصوص  بينها عىل  املِْهني؛  والتدريِب  التِّْقني 
ات االندماج املِْهني للشباب وصورتِهم  املتعلقُة مبؤرشِّ

لني وطبيعِة سوق العمل7. عند املشغِّ

االهتامُم  ازداد  العربية،  املنطقة  مستوى  عىل 
وطأة  تحت  املِْهني  والتدريِب  التِّْقني  بالتعليم 
بني  العالقة  الختالل  العامة  اإلشكالية  تفاقُم 
اعترب  حيُث  العمل؛  وعامِل  التدريب  منظومة 
العربية8 العمل  ملنظمة  األول  العريبُّ   التقريُر 

يف  بْنيَوية  هيكليًة/  تكون  تكاد  البطالة  مشكلَة  أّن   
مجتمعاٍت عربية يَعرف فيها النموُّ الدميُغرايف نشاطًا 
وهذا  معه.  تتَجاوب  أْن  اإلنتاجيُة  البنى  تستطيع  ال 
ما يجعل الفئَة الُعمرية 15-29 سنًة أكرثَ تأثُّرًا بهذه 
الظاهرة التي تتفاقم كلاّم كانت الشواهُد التعليمية 
مرتفعًة؛ وهو ما أكّدته ُمعطياُت التقريِر االقتصاديِّ 
تقاريُر مكتب  املُوحد لسنة 92015. وذهبت  العريب 
باالرتفاع  منّوهًة  نفِسه،  االتجاه  يف  ويل  الدَّ العمل 
امللحوظ لنسبة البطالة لدى الشباب يف دول الرشق 
األوسط، حيُث انتقلت من 27.6 سنة 2012 إىل 28.2 
سنة 2014، مقابَل انتقالها يف دول شامِل أفريقيا يف 

الفرتة عيِْنها من 29.7 إىل 1030.5.

تَفرض هذه العوامُل وغريُها اليوَم عىل الدول العربية 
والتدريِب  التِّْقني  التعليِم  أنظمة  يف  النظر  تعميَق 
دون  تَحول  التي  الخلل  َمواطِن  لتشخيص  املِْهني 
النجاح يف أداء دورها التنَموي؛ سواٌء كان هذا الخلُل 
بْنيَويًّا يَظهر يف مستوى العالقِة بني أنظمِة التدريب 
بالتمثُّالت  يرتبط  ثقافيًّا  أو  العمل،  ومتطلّبات سوق 
والصورِة االجتامعية السائدِة حول نوع التعليم الذي 
تدفع إىل ازدرائه. وال يُغَفل هنا الدوُر الحاسم للقطاع 
الخاّص، ووجوُب إرشاكه يف رسم السياسات العاّمة يف 
الربامِج  ورسِم  الحاجياِت  تحديد  يف  أو  املجال،  هذا 

التدريبية11.

وهذا، فعاًل، ما بادرت إليه بعُض الّدوُل العربية. لكْن 
قة هنا وهناك،  رغَم الجهوِد الحثيثة والنجاحاِت املحقَّ
ما زال قطاُع التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني يُعاين 

اختالالٍت كثريًة تَحّد من فاعليّته وقيمِته االجتامعية؛ 
األمُر الذي يُضاعف الحاجَة إىل بناء أدواٍت منهجيٍة 
الرَّصد  عمليات  يف  بفعاليٍة  توظيُفها  مُيكن  موثوقة 
أجل  من  مخرجاته،  وجودِة  القطاع  لوضع  والتقييم 
أُفُق  يف  القرار  وأصحاِب  للدارسني  الرؤية  توضيِح 
إصالحه وإغناِء نقاِط قوَّته. يف هذا اإلطار، تأيت مبادرُة 
مرشوع املعرفة العريب لتَنخرط يف الجهود الراميِة إىل 
بعِض  واقعِ  لقراءة  وموضوعية  علميٍة  اٍت  مؤرشِّ بناء 
القطاعاِت املؤثِّرة يف خلق بيئٍة متكينية للمعرفة؛ بينها 

قطاُع التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني12.

ات لدراسة قطاع التعليم التِّْقني  أهميُة املؤرشِّ
والتدريب املِْهني

التِّْقني  التعليم  أنظمِة  مقارنة  فكرُة  ترّسخت 
التي  اإلكراهات  حجم  تزايُد  مع  املِْهني  والتدريِب 
الدول  اقتصاداُت  شهدتها  عميقة  تحوُّالٌت  تَفرضها 
أساًسا  ينبني  مجتمعي  مرشوٍع  إطار  يف  املتقدمة 
العمل  تحسني رشوِط  مقابَل  الخدمات  تجويد  عىل 
عنوانًا  واملقارنة  املساءلُة  أصبحت  بحيُث  ومحيِطه؛ 
بارزًا للعقود األخرية. ودفع هذا األمُر ُدَواًل عديدة إىل 
إعادة النظر يف تجاربها وسياساتِها يف مجال التدريِب 
هذا  يف  رصيِدها  إغناء  عىل  ساعدها  كام  املِْهني؛ 
االستقطابية  القدرات  ورفعِ  عرْضها،  وتنويعِ  املجال، 
عّدًة عىل خلق  ُدَواًل  التحّوُل  ملؤّسساتها. وحَفز هذا 
وُسوِق  التدريِب  بني  العالقِة  لتدبري  وطنية  منظومٍة 
من  املزيِد  لخلق  وق  السُّ هذه  ومتطلّباِت  العمل؛ 
فرص العمِل للشباب، ومتكيِنهم من ولوج عامِل اإلنتاج 
عىل نحٍو ناجعٍ وفّعال. وانعكس هذا األمُر إيجابًا عىل 
أنظمة التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني، حيُث مل يَعد 
مجرَد قطاٍع داعٍم ألنظمة التعليِم األسايسِّ أو الجامعي 
املتقّدمة؛  الدول  من  كثريٍ  يف  يَتوفّر  أصبح  ما  بقْدر 
أنظمة  عىل  تعتمد  املعامل  واضحِة  اسرتاتيجياٍت  عرَب 
اٍت  حكامٍة ورقابٍة متامسكة، مبنيٍة عىل أساس مؤرشِّ
واضحة وأهداٍف متوسطِة وبعيدة املدى. لذا، بادرت 
التِّْقني  التعليِم  مبوضوع  املهتمُة  وليّة  الدَّ املؤسساُت 
د  والتدريِب املِْهني إىل بناء قاعدِة بياناٍت دْوليّة تُوحِّ
املقاييس، وتَضبط املفاهيم؛ مُتّكن من استقراء ظواهِر 
النموِّ والرتاجع التي مُيكن أن تطرأ عىل هذا القطاع، 

والعوامِل املتحكِّمة يف هذه الظواهر.
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يرفع  الذي  العريب  املعرفة  مرشوُع  يَرومه  ما  هذا 
يف  تنخرط  ودينامية  علميٍة  اٍت  مؤرشِّ بناء  تحّدَي 
وليّة  الدَّ املنظومِة  فهم  آلياِت  لتطوير  الَكوين  املجهود 
وتتبِّعها؛ آِخًذا بعني االعتبار الواقَع املعّقَد أحيانًا الذي 
إىل  فبالنظر  العربية13.  الدول  من  مجموعٌة  تعيشه 
يف  املِْهني  والتدريِب  التِّْقني  التعليِم  منظومة  واقع 
العامل العريب، واعتباًرا لألهمية االسرتاتيجية التي أصبح 
يحتلها هذا القطاُع من أجل بناء مجتمعاٍت متامسكة، 
َمكامن  ورصِد  لتتبُّعه  اٍت  مؤرشِّ بناُء  رضوريًّا  باَت 
عنه  بانورامية  صورٍة  تقديم  مجال  يف  وَضعفه  قّوتِه 
العاّمَة  السياساِت  يُغني  مبا  القرار؛  وصّناع  للمهتّمني 
ويُقّدم  والتشغيل،  التدريب  مجال  يف  العربية  َول  للدُّ
لها املعطياِت الكفيلَة مبقارنة إنجازاتِها وإغناِء تجاربها 
يف  وسياساتِها  ُخطِطها  وتوحيِد  تباُدلها  عرب  الوطنية؛ 

هذا املجال.

لدراسة قطاِع التعليِم التِّْقني والتدريِب املِْهني، ورْصِد 
كبرية  أهميٌة  به،  خاصٍة  اٍت  مؤرشِّ بناء  عرَب  ديناميّاتِه 
القطاعات  باقي  نظرًا إىل اختالف طبيعِته ومتيُّزِه عن 
أساسيّتنَي  ميزتنَِي  يف  تُجَمل  عّدة،  ألسباٍب  التعليمية؛ 

هام:
وبُسوق  والِحْريف  املِْهنّي  بالواقع  املبارش  االرتباُط    -

العمل، خصوًصا لدى الشباب؛
اختالُف العرِض الرتبَويِّ والديداكتيك لهذا التعليم    -
املبارش  التطبيقيِّ  االنخراط  عىل  أساًسا  باعتامده 
طريق  عن  سواٌء  اإلنتاجي،  العامل  يف  للمتعلّم 
التعليم داخل  أو عن طريق  التداول  التعليم عرَب 

الورشات.

الضعيفُة،  والتقييِم  املتابَعِة  آليّاُت  ذلك  إىل  تُضاف 
ومحدوديُة الدراسات املتوفِّرة بشأن هذا القطاع. وقد 
نبّهت إىل ذلك االسرتاتيجيُة العربية للتدريب والتعليِم 
التِّْقنيِّ واملِْهني التي أقرّها مؤمتُر العمل العريب يف دورته 
التعليم  قطاُع  عام 142010. ويشكو  والثالثني  السابعة 
ها،  البيانات وَشحِّ التِّْقني والتدريب املِْهني من َضعف 
يف  قصوٍر  عن  الناجمِة  واإلحصائيات،  األرقام  وتشتُِّت 
افية التدبري وَدَمْقرطِة الوصول إىل املعلومة؛  مجال شفَّ
ة حول املوضوع.  ما يؤثِّر سلبًا يف طبيعة التقارير املعدَّ
إاّل يف  دْوريًّا  ث  وتُحدَّ تُغّذى  ال  املتوفّرة  األرقاُم  فحتى 
دول غالبًا ما تربطها اتفاقياُت رشاكٍة متينة مع هيئاٍت 

البنِك  أو  اليونسكو،  أو  وليّة،  الدَّ العمل  منظمة  مثِل 
عالقَة  يخّص  ما  يف  البيانات  قواعد  أهَم  توفِّر  ويل،  الدَّ
كانت  إذا  وبخاصٍة  العمل؛  ببيئة  والتدريب  التعليم 
املعطياُت املطلوبة تَهم فئاٍت بعينها كالنساء والشباب.

املعطيات  يف  االنسجام  وعدِم  عف  الضَّ اعتباُر  مُيكن 
بْنيتها  من  جزًءا  دولٍة  كلُّ  تُوفّرها  التي  اإلحصائية 
العامل.  عىل  انفتاحها  وجوه  أبرز  وأحَد  املؤسساتية 
بالخربات  تحظى  ال  العربية  الدول  بعض  كانت  فإذا 
الوطنية الرضورية وال باملوارد الكافية لتوفري البيانات 
عن اقتصادها ومؤسساتها، فإّن بعَضها اآلخر ال يتعاطى 
حدوِد  إىل  املطلوبة؛  بالجّدية  االشكالية  هذه  مع 
حاجزًا  وليني  الدَّ الخرباء  لبعض  يُشكِّل  أصبح  ذلك  أّن 
من  الجزء  بهذا  املتعلقة  الدراسات  مع  تعاطيهم  يف 
التعليم  العامل15. وهو ما ياُلَحظ بشكٍل جيل يف قطاع 
اليونسكو  حاولت  حيث  املِْهني،  والتدريب  التِّْقني 
القطاع  لهذا  وخّصصتها  أنشأتها  التي  املؤّسسة  عرَب 
)اليونيڤوك( إجراَء دراساٍت حول واقعه وآفاقه يف دوٍل 
عربية - مثل األردن، والبحرين، واإلمارات، والسعودية، 
ومرص،  ولبنان،  وقَطر،  وفلسطني،  وُعامن،  والعراق، 
انتظار  يف  واعدة  تجربٌة  ذاتها  حّد  يف  وهذه  واليمن. 
معطياٍت  غياُب  هو  املالحَظ  لكّن  مستقباًل،  إغنائها 
. بيَْد أّن تشتَّت املعطَيات 

مرقَّمة حول هذه التجارب16
والبيانات ليس مرتبطًا بغياب األرقام فحْسب، وإمنا هو 
القطاع:  يعيشها  التي  الَحوكمة  أزمة  أوجه  أحُد  أيًضا 
فهو إّما يبقى مرتبطًا بوزارة الرتبية والتعليم )مرص( أو 
التعليِم العايل )اليمن، السودان، اإلمارات(، وإّما بوزارة 
وقليلٌة  تونس(.  الجزائر،  )املغرب،  العمل/التشغيل 
هي التجارب التي اعتمدت عىل هيئاٍت وطنية لتدبري 
يبقى بعُضها مرتبطًا بشكٍل غريِ مبارٍش  القطاع، والتي 

أحيانًا بإحدى الوزارات السالفِة الذِّكر. 

تذكريٌ مبنهجية بناء املؤرشِّ العريب للتعليم التِّْقني 
والتدريب املِْهني

مَتيّز العمُل عىل بناء مؤرشِّ التعليم التِّْقني والتدريب 
ها: املِْهني مبروره عرب عدة مراحَل، أهمُّ

املؤرشِّ  إعداد  مراحل  أُوىل  تركّزت  األُوىل:  املرحلُة 
مع  دوليًّا  املعتَمدة  ات  للمؤرشِّ األّويل  االستقراء  عىل 
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املتداولة  واالصطالحات  التعاريف  ملختلف  مسٍح 
ومتيّزت  املجال.  هذا  يف  الدول  تجارب  متايُِز  ورصِد 
لتوحيد  ويل  الدَّ التوّجه  عند  بالوقوف  املرحلُة  هذه 
ات واملفاهيم، وهو لألسف ما مل تَعكسه حتى  املؤرشِّ
عن  معزولة  شبَه  بقيت  التي  العربية  التجربُة  اآلن 
التي  الُقطرية  االستثناءات  بعض  مع  التوجه؛  هذا 
خصوًصا  وليّة،  الدَّ املؤّسسات  مجهوداُت  واكبتها 
وليّة.  الدَّ العمل  ومنظمَة  واليونسكو  ويل  الدَّ البنَك 
تحديٍد  عىل  وقوٌف  املرحلة  هذه  نتائج  من  وكان 
/ دقيق لالصطالحات املستعملة، ووضُع إطاٍر معياريٍّ
إجرايّئ ميكن تعميُمه عىل مختلف التجارب الُقطرية 
العربية مهام كان اختالفُها. وهذا جهٌد ال َمحيَد عنه 
يف أفق توحيِد األنظمِة التعليمية التِّْقنية واملِْهنية عىل 
املستوى املفاهيمي واالصطالحي، وتعميِم استعاملها 

ات القياِس والتقييم نفِسها17. ملؤرشِّ

ات  املؤرشِّ أُسِس  دراسة  يف  متثّلت  الثانية:  املرحلُة 
وليّة، ويف إطار  الدَّ املقارنات  املعتَمدة وأبعاِدها عرَب 
تصّوٍر جديد يأخذ بَعني االعتبار بعَض مميّزات الدول 
فالتجربُة  منهجي.  ٍف  تعسُّ أو  إسقاٍط  دون  العربية 
اعتباطيًّا  مقارنتُها  وتَصعب  العهد  حديثُة  العربية 
الزمن.  من  عقوًدا  االستعامر  تحت  ترزح  مل  بدوٍل 
أِضف إىل ذلك، أّن وصوَل ِبنى االقتصاد إىل درجٍة من 
النضج والتاميز ليست بالعملية اليسرية، ألنها تعكس 
واالجتامعية؛  الثقافية  املجتمع  لبنى  عميًقا  تحوُّاًل 
وهو ما يتطلّب سريورًة طويلة ومعقدة من التغيري 
االجتامعي. فَعىل سبيل املثال، أّن وضَع املرأة داخل 
سوق العمل ال يرتبط بطبيعة هذه السوِق وتحّوالتها 
فحْسب؛ وإمّنا يبقى كذلك رهيًنا بالصورة االجتامعية 
من  السائدة.  الثقافة  يف  املرأة  حول  تشّكلت  التي 
ديناميٍة/ مقاربٍة  نحو  التوّجُه  كان  املنطلق،  هذا 
/مثايل  تطّورية يُسعى من خاللها إىل تقديم إطاٍر عامٍّ
يُغَنى ويُطوَّر تدريًجا باملنهجية ذاتِها التي اعتمدتها 
وليّة الرائدة يف هذا املجال؛ دون إغفاِل  املؤسساُت الدَّ
الخصوصياِت الثقافيِة واالجتامعية للمنطقة العربية، 

والتحدياِت التنَموية املطروحِة عليها.

من  التدّرج  يف  املرحلُة  هذه  تتمثّل  الثالثة:  املرحلُة 
الفعيل  البناِء  إىل عملية  والتحليل  الوصف  مرحلتَي 
اإلشكاليِة  ورغم  وواقعية.  عمليٍة  إجرائيٍة  اٍت  ملؤرشِّ

األساسية التي كانت وال تزال تواجه الخرباَء املهتّمني 
بقطاع التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني، وهي مدى 
كان  انسجامها،  ومدى  واإلحصائيات  البياناِت  توفُّر 
ِخياُر مرشوع املعرفِة العريب واضًحا منذ البداية بأاّل 
بناء  يُعمل عىل  وبأْن  البيانات؛  بغياب بعض  يُرتَهن 
ناتِها  اٍت مكتملِة املعامل، تَضبط محاورَها ومكوِّ مؤرشِّ
ما  وتتبُُّعه، ال يف ضوء  قياُسه  يستوجب  ما  يف ضوء 
املفاهيميُّ  الفصُل  أوضح  فكام  بيانات.  من  يتوفَّر 
واملنهجي يف تقرير مؤرشِّ املعرفِة العريب للعام 2015، 
مَيتّد عىل ثالث  بحثّي  يتمثَّل هذا املرشوُع يف عمٍل 
إىل  أفق 2017  التوصُل يف  سنوات ويُرام من خالله 
ياٍت،  تحدِّ جملَة  يَرفع  للمعرفة  عريّب   ٍ مؤرشِّ تطوير 
العاملية،  املنهجيِة  املواصفات  إىل  االستجابُة  ها:  أهمُّ
وتوفرُي  العربية،  املنطقِة  خصوصيات  ومراعاُة 
القواعد  يف  منقوصًة  تظل  التي  الرضورية  البياناِت 

املتداَولِة حاليًّا.   

تبًعا ملا سبَق، توّصل فريُق التقرير يف سنة 2015 إىل 
والتدريِب  التِّْقني  التعليم  بقطاع  خاصٍّ   ٍ مؤرشِّ بناء 
عرُض  رئيسية هي:  محاوَر  ثالثة  من  يتكّون  املِْهني 
والريادُة  العمل،  قوى  عىل  والطلُب  العمل،  قوى 
من  الالحقة  املراحل  يف  يُوىل  أْن  عىل  7(؛  )الشكل 
نقِص  ملسألة  خاّص  اهتامٌم  املؤرّش  هذا  تطوير 
البيانات يف املنطقة العربيّة. ويُعمل يف الوقت عيِْنه 
الضوء  تسليِط  اتّجاه  يف  الحالية  الرتكيبِة  إغناء  عىل 
القطاع،  جاذبية  مثِل  أُخرى  مهّمٍة  متغرّياٍت  عىل 
وكفاءِة مؤسسات التّعليم التّْقنّي والتّدريِب املِْهنّي، 
وأساليِب إدارة القطاِع وَحوْكمِته؛ إىل جانب استثامِر 
نتائُج  بينها  ونَوعية،  كّميٍة  بياناٍت  من  يَستجّد  ما 

الدراسات الّدوليّة.  

الّتعديالُت التي أُدخلت عىل الّصيغة الّسابقة 
للمؤرش

وفًْقا لالستشارات التي تلَت بناَء الصيغة األُوىل ملؤرشِّ 
التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني، إضافًة إىل استقراء 
األدبيات املتوفرِّة حول املوضوع، حاول فريُق التقريِر 
العربيِة  التقارير  عىل  املراجعة  عملية  يف  االعتامَد 
ات  ولية؛ مميِّزًا بني ثالثة مستوياٍت لقراءة مؤرشِّ والدَّ

التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني ورصِدها، هي:
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الٍت  قراءٌة للواقع العريب برّمته، مع تقديم معدَّ   -
عامة حول مختلِف عنارِص اإلشكالية؛

تنميط  من  االنتقال  بني  تجمع  تركيبية  قراءٌة    -
العريب يف خانٍة واحدة إىل تقديم حالِة  الواقعِ 

بعض الّدول التي تتوفّر حولَها البيانات؛
قراءُة مقارَنٍة/فونوغرافية تُقّدم تجربَة كّل دولة،    -
اليونيڤوك  تجِربتا  مثاًل  اعتمدتها  التي  وهي 
واملقارنة،  اإلنصاف  أجل  من  تُورينو18  ومساِر 
نا  وهام الرشطاِن املنهجياِن األساسيان اللّذاِن كوَّ

أساَس املقاربة املرشوحِة آنًِفا. 

والثالثِة  الرتكيبية  الثانيِة  القراءِة  عىل  تأسيًسا 
املعتِمدُة  املراجعة  عمليُة  شملت  الفونوغرافية، 
أساًسا  تَهّم  عدًة  جوانَب  السابقة  الصيغة  عىل 
مقاربٍة  عىل  بُنيَت  التي  املعتَمدة  املنهجيَة 
التِّْقني  التعليم  مدَخالِت  لعالقة  ميكانيكية 
توضيِح  زيادِة  بُغيَة  ومخرَجاتِه،  املِْهني  والتدريب 
الوقوف عىل  القطاع؛ مبا بالشكل ميّكن من  وضعِ 
املَواطن التي تستوجب التعديَل والتحسني. وهذا 
محاور  بإدراج  تداُركَه  التقرير  فريُق  حاول  ما 

ِ الرئيسيِة والفرعية، مبا يَضمن أْن تُؤخذ بَعني  املؤرشِّ
عىل  تؤثِّر  التي  واإلكراهات  البيئات  كلُّ  االعتبار 
نحٍو مبارش أو غريِ مبارش يف قطاع التعليِم التِّْقني 
والتدريب املِْهني ومخرَجاته. وإىل جانب ما اعتُِمد 
ات  سابًقا، بشأن مستوى النموِّ الدميوغرايف ومؤرشِّ
عام،  بشكٍل  التعليِم  دينامية  إىل  إضافًة  التنمية، 
مع  وطبيعِته  االقتصاد  حيَوية  عىل  الرتكيُز  جرى 
إيالء أهميٍة خاصة لواقع اقتصاِد املعرفة وتطّورِه؛ 
يف  دوٍر  من  الوطني  االقتصاد  من  الجزء  لهذا  لاِم 
ييل  ما  ويف  والتدريب.  التعليم  منظومة  تنمية 

تفاصيُل التعديالت ومرّبراتُها.

 : عرُض هيكلة الصيغة الجديدة للمؤرشِّ
املَحاوُر واملتغرّيات ومربِّراُت اختيارها

مجتمعٍ  كلِّ  واقع  قراءة  يف  املؤرشِّ  أهميُة  تكمن 
اختباراتِه  مستوى  عىل  ده  يُحدِّ ما  ويف  وتحّوالتِه، 
والتدريِب  التِّْقني  التعليم  مجال  يف  االسرتاتيجية 
عىل  املعّدلة  الصيغة  ارتكاُز  كان  ثَّم،  من  املِْهني. 

ثالثة محاوَر رئيسيٍة هي )الشكل 8(:
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الشكل 7: 
النموذج السابق ملؤرش التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني
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املحوُر الرئييس األول: بْنيُة التعليم والتدريب

يتناول املحوُر الرئييسُّ األول بْنيُة التعليم والتدريب يف 
مؤّسسات  ومؤّهالِت  االستقبال  ِبنى  الستقراء  محاولٍة 
والتدريب  التِّْقني  التعليم  بني  والعالقِة  القطاع،  هذا 

املِْهني وسوِق العمل.

فقد أُفرِد حيٌِّز مهّم لدينامية ِبنى التدريب، وقدراتِها 
قدرتِها  ومدى  واالستقطابية،  االستقباليِة  ومؤّهالتِها 
عىل توفري فرِص تكويٍن للهيئات التدريبيِة واإلدارية. 
عىل  بالرتكيز  وإغناُؤها  الركيزة  هذه  تعديُل  ومَتيّز 
العمل كِمحوٍر فرعيٍّ هاّم لرصد  االرتباط مع سوق 
التِّْقني  التعليم  هيئات  حضور  قَبيل  من  متغرّياٍت 
التدريب  مقّرراِت  وضع  يف  ومشاركِتها  واملِْهني 
الخاصِّ  الوطنّي  املرجعيِّ  اإلطار  وإقراِر  ورْسِمها، 
مخرَجات  ومراقبِة  االمتحانات،  وإجراِء  دولة،  لكّل 
العمليِة التدريبية دْوريًّا؛ إىل جانب تنفيذ املشاريع، 
مع استقراء وجهاِت نظر هذه األخرية بشأن مالمئة 
هذا  اهتّم  كام  اإلنتاج.  لحاجات  التدريبية  الربامج 
التوزيع  حيث  من  التعليم  بهيكلة  أيضا  املحور 
التدريب  التدريب، ومنِط  للمستفيدين من  الرتاتُبي 

ومساراته.

الرئييس  يُستهان به من هذا املحوِر  ص جزٌء ال  ُخصِّ
عىل  ينعكس  مبا  العرض،  ِع  وتنوُّ االلتحاق  ملتغريات 

االلتحاق بربامج التعليم التقني عىل املستوى الثانوي 
االستيعابيِة  القدرة  إىل  إضافًة  منهم،  اإلناث  ونسبِة 

ملؤّسسات القطاع. 

ال شكَّ يف أّن تتبَّع قدرِة القطاع عىل منافسة باقي أنواع 
إعطاُء  شأنه  من  ي،  الكمِّ املستوى  عىل  أقلُّه  التعليم، 
فكرٍة عن قدرة انفتاِحه عىل أعداٍد مهّمة من الشباب 
املتعلّم، وإعطاؤه ‘مرشوعيَة’ التَموقُع عىل رأس قامئة 
األْولَويات التي تُسطِّرها املؤسساُت الحكوميُة املختّصة. 
وتجدر اإلشارُة هنا إىل العالقة املتوازنة التي يجب عدُم 
االستيعابية،  والطاقِة  االستقطابية  القدرِة  بني  إغفالها 
تكون  ما  غالبًا  التي  للقطاع  املخّصصِة  امليزانية  وبني 
دون مستوى تزايُِد أعداد الطلبة. أِضف إىل ذلك، أن 
الرواتب  ه إىل دفع  يُوجَّ امليزانيّة  ا من هذه  جزًءا هامًّ
ص إاّل جزٌء بسيٌط منها  والتدبريِ اإلداري؛ يف حني ال يُخصَّ
ورشوِط  ومقّرراته،  منتوِجه  وتجويِد  القطاع،  لتطوير 
العملية التدريسيِة والتدريبية بشكٍل عاّم. هذا فضال 
عن الدور الحيوي الذي يُؤّديه تدريُب العنرِص البرشي 
وتأهيلُه يف إنجاح املخططاِت واالسرتاتيجياِت املرسومة 
لقطاع التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني. واملعروُف أّن 
معاملَ هذا القطاع وأدواتِه التِّْقنيَة والبيداغوجية تتغرّي 
تشهدها  التي  املتسارعِة  التطورات  إىل  نظرًا  برسعٍة، 
القطاعات  يف  سيَّام  وال  واالبتكار؛  اإلنتاج  أشكاُل 
واملعلومات  كالتكنولوجيا  املرتفعة،  التنافُسيِة  ذاِت 

وامليكانيك، وما شابََه ذلك.
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الشكل 8: 
 النموذج املعّدل ملؤرشِّ التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني
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ات  ويبقى التفاعُل مع سوق العمل أحَد أهمِّ املؤرشِّ
وليّة لواقع قطاع  املعتَمدِة يف مختلف الدراسات الدَّ
التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني وتطّورِه، حيث تُربَط 
مدَخالُت القطاع مبخرَجاته مروًرا عرب مراحَل مختلفٍة؛ 
املستوينَي،  بني  التقارُب/التباعد  يُقّدم صورًة عن  مبا 
ويُعطي فكرًة عن استجابة البناء التعليمي لحاجات 
اإلشكالية  هذه  مقاربُة  املمكن  ومن  العمل.  سوق 
املتعلّق  الجزُء  منها  ل  يُفضَّ أبعاٍد،  عّدة  خالل  من 
باعتامد املقاربة التشاُركية يف بناء املقّرراِت والربامِج 
التدريبية؛ ما يجعل من هيئات التدريِب املِْهني، إىل 
تعتمد  واحدة  ملعادلٍة  رقَمنِي  العمل،  أرباب  جانب 
األمُر  هذا  وسيُتيح  الدائم.  املؤّسسايتِّ  التواصل  عىل 
األولَويات  تحديد  يف  بفعاليٍة  اإلسهاَم  طرٍف  لكّل 

وتسطريِ الربامج التكوينية واملقاَربات التدريبية.

املحوُر الرئييس الثاين: اإلطاُر املؤّسيس

ومعطَياتِه،  داتِه  محدِّ بتنّوع  املحوُر  هذا  يتميّز 
وحرَكيِة  املؤّسسايتّ  لإلطار  مركّبة  قراءًة  باعتباره 
مجتمعٍ  كلُّ  يعطيه  الذي  العام  فالشكُل  االقتصاد. 
تعتمد  الذي  املرِجعّي  اإلطاَر  يُبقي  املؤّسسات  لبناء 
جدليًّا  يرتبط  ما  وهو  العاّمة؛  سياساتِه  كلُّ  عليه 
فالرشوُط،  وطبيعِتها19.  اقتصاِده  منظومِة  بدينامية 
التي تَخلقها كّل دولٍة عىل مستوى ترسانِتها القانونيِة 
واملؤّسساتية، تُعترب يف حّد ذاتها نقطَة قوٍة أو َضْعف 
أهم  أحَد  أجنبيًّا(  أو  كان  )محليًّا  للمستثمر  تُكوِّن 
اِت ديناميِة الدولة وانفتاِحها. واإلطاُر القانوينُّ  مؤرشِّ
عىل  توازٍن  بخلق  الكفيلُة  اآلليّة  هو  واملؤّسسايت 
الضبط  من  نوٍع  وفرِض  والطلب،  العرض  مستوى 
والتقنني؛ حتى تتمكن الدولُة من القيام بدورها كاماًل 
فئاتِه  املجتمع، خصوًصا  مكتسبات  الحفاظ عىل  يف 
املحرومَة واملهّمشة. ويضمن هذا األمُر انخراطًا كلّيًّا 
البناء،  يف  املجتمع  مكّونات  ملختلف  مرشوط  وغرَي 

واقتساِم نتائج ذلك البناء. 

البناِء  هذا  بطبيعة  أيًضا  املجتمع  اقتصاُد  يرتبط 
يِن  َ املؤرشِّ يجعل  ما  وهو  له،  ويَخضع  املؤّسسايت 
ميكن  ال  االقتصاد  ديناميَة  أّن  حدوِد  إىل  متكاملنَي 
فصلُها البتَة عن طبيعة الحوْكمة االقتصاديِة وأشكالِها؛ 
بالرتسانة  أساًسا  مرتبطٌة  الحوْكمَة  هذه  بأّن  علاًْم 

الخصوص،  االستثامُر عىل  لها  يخضع  التي  القانونية 
وتؤثِّر بعمِق يف السياسات العاّمة للتشغيل. وتُكوِّن 
يتجزأ  ال  جزًءا  باعتبارها  وأشكالُها،  العمل  قواننُي 
من املنظومة االقتصاديِة كُكّل، أحَد أعمدة التدّخل 
فرص  بخلْق  الكفيِل  اإلنتاجي  املناِخ  توفري  يف  العاّم 
تعتربهم  الذين  املتعلّمني  للشباب  وبخاصٍة  العمل؛ 
وليّة أهمَّ فئٍة يجب أن تتوّجه إليها  كلُّ التقاريِر الدَّ
ويل حول فرص  الدَّ البنك  فتقريُر  العاّمة.  السياساُت 
أّن  يَعترب  أفريقيا   العمل يف الرشق األوسط وشامل 
النُّظم  وحركيِة  االقتصاد  بْنية  يف  املؤثِّرَة  العنارَص 
االجتامعية يف عرصنا الحايل ثالثُة ركائَز أساسيٍة، هي: 
الت20.  واملؤهِّ العمل،  سوق  وبْنيُة  االقتصاد،  محيُط 
املجتمَع  مُتكِّن  واحدة  ملعادلٍة  عنارُص  كلُّها  وهذه 
من التفاعل سلبًا أو إيجابًا مع التحّديات املطروحِة 
عىل عاتقه التي يعترب التقريُر "إدماَج الشباب" أهمَّ 
أوُجهها. إضافًة إىل ذلك، يُعّد متويُل هذا القطاع آليًّة 
املؤّسساتية  الختياراتها  الدولة  ترجمِة  مدى  لقياس 
واللوجستية  املاليِة  اإلمكاناِت  توفري  عىل  وقدرتِها 
كفيٍل  املِْهني  والتدريِب  التِّْقني  للتعليم  نظاٍم  لبناء 
التعليم، وبخلِق صورٍة مختلفة  أنواع  باقي  مبنافسة 
معها  تَعايش  التي  السلبية  االجتامعيِة  الصورة  عن 

لعقوٍد من الزمن.

والتدريب  التِّْقني  التعليم   ُ مؤرشِّ ُعزِّز  لذلك،  تبَعا 
املِْهني مبتغرّياٍت جديدة تُعترب دالًّة يف ما يتعلّق برصد 
التعليُم  يَُعّد  التي  العمل  سوق  سامِت   - وقراءِة   –
فقد  منها.  يتجزّأ  ال  جزًءا  املِْهني  والتدريُب  التِّْقني 
أُدرِجت متغرّياٌت مثُْل قانون سوق العمل من منظور 
يف  املسجلة  العاملة  والقوِة  والرشكات،  املقاوالت 
ِل املنازعات العاّملية لكّل  الضامن االجتامعي، ومعدَّ
ألْف عامل، ومتوسِط عدد ساعاِت العمِل األسبوعية، 
م هذه  ونسبِة مشاركِة اإلناث يف قوى العمل. وتُقدِّ
املتغرّياُت صورًة عن طبيعة املناِخ االجتامعي لسوق 
املنظومة  يف  العربية  الدوِل  انخراط  ومدى  العمل، 
وليّة الحرتام حقوق اإلنسان العامل، ودوِر الِبنى  الدَّ
املال  ورأِس  البرشية  باملوارد  االرتقاء  يف  اإلنتاجية 

البرشي عىل نحٍو عاّم. 

هذا  بوضع  لالرتقاء  الجودة  عامِل  ألهمية  واعتباًرا 
القطاع، كان ال بدَّ من تخصيص متغريات ضمَن اإلطار 
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الجودة.  تستهدف ضامَن  التي  لإلجراءات  املؤّسسايتِّ 
تتعلّق  اٍت  متغريِّ مجموعُة  اعتُِمدت  الهدف،  ولهذا 
بالتقييم البيداغوجي ملؤّسسات قطاِع التعليِم التِّْقني 
ومدى  الريادة  جانب  إىل  وأُطُرِه؛  املِْهني  والتدريِب 
مؤّهالٍت  بناء  يف  الحديثة  التكنولوجياِت  استعامِل 
ومهاراٍت للشباب املتمدرِس، مُتكِّنهم من االنفتاح عىل 
اُت ذاتُها التي  االقتصادياِت العرصية. وهذه هي املؤرشِّ
دعت اليونسكو/ اليُونيڤوك إىل الرتكيز عليها وإيالئِها 
املطَّرِد21.   ُ التغريُّ يَسمه  التي تستحّقها يف عامٍل  املكانَة 
اسرتاتيجيٍة  وجوِد  مدى  عىل  خصوًصا  ُركِّز  وقد 
ذكرُه،  سبَق  ما  إىل  يُضاف  للتنسيق.  وهيئٍة  للقطاع، 
الشقُّ املتعلّق مبؤرشِّ الرّصد والتتبّعِ العلميِّ واإلحصايئ 
الذي ترُتجمه متغرّياٌت عديدة، كوجود دراساٍت علمية 
ثة بشأن سوق العمِل عموًما،  وإحصائياٍت دْوريٍة محدَّ
التعليم  قطاع  يجي  لخرِّ داخلَه  املِْهني  واالندماِج 

التِّْقني والتدريب املِْهني خصوًصا.

املحوُر الرئييس الثالث: السياُق التنَمويُّ
 

التِّْقني والتدريِب  التعليم  ألّن من غري املمكن لبْنيِة 
فّعالة  بطريقٍة  يَعمال  أن  املؤّسسايت،  ولإلطاِر  املِهني، 
ويُفِضيا إىل املخرَجات املرتقبة دون توفّر سياٍق تنَمويٍّ 
عامٍّ مالئم، تَركّز املحوُر الرئييسُّ الثالث عىل مجموعة 
عوامَل سياقيٍة تُؤثر يف جودة هذه املنظومة. فالتعليُم 
التِّْقني والتدريُب املِْهني جزٌء ال يتجزّأ من املنظومة 
اإلنتاجية وال ميكنه التاميش مع متطلّباته إاّل من خالل 
االنخراِط الفعيلِّ والفّعال يف منظومة املعرفة مبختلِف 
من  الجزء  هذا  بناء  يف  املعتَمد  األمُر  وهو  تالوينها؛ 

ات الذي أُفرِد له قسٌط هامٌّ داخلَها22. املؤرشِّ

ويتميّز هذا املحوُر مبساءلة واقعِ التنمية يف كّل دولٍة، 
د من دوٍر عىل مستوى تأهيل رأِس املال  مبا لهذا املحدِّ
البرشي، وقدرِة هذا األخريِ عىل االنخراط اإليجايب يف 
دها  ستُحدِّ معطياٌت  وهذه  متامسك.  مجتمعٍ  بناء 
َي  اٌت كالناتج املحيلِّ اإلجاميل ومؤرشِّ مستوياٌت ومؤرشِّ
التنميِة البرشية واقتصاِد املعرفة، مبا تَعكسه من ُولوج 
املُواطن إىل الخدمات االجتامعية األساسية، والتوزيعِ 
العادل للرثوات؛ إضافًة إىل الحجم والديناميِة يف تطوُّر 
نسبِة السكان الناشطني كأحد أهمِّ املعامل يف حيَوية 
عىل  وقدرتِه  الدميوغرايف،  املستوى  عىل  املجتمع 

وقد  العمل.  سوق  يف  ملواطنيه  اإليجايب  االستقطاب 
أُسِندت أوزاٌن جديدة تأخذ بعني االعتبار التعديالِت 
حيُث  ؛  للمؤرشِّ األُوىل  الصيغة  عىل  أُدِخلت  التي 
التنموي،  السياق  ملحور   0.3 النسبي  الوزن  أُعِطي 
بنية  ملحور  و0.2  املؤسيس  اإلطار  ملحور   0.5 مقابل 

التعليم والتدريب. 

يف إطار السعي إىل إضفاء املزيِد من املصداقية عىل 
الجهوِد يف بناء محاور مؤرشِّ التعليم التِّْقني والتدريب 
 ،2016 لسنة  العريب  املعرفة  مؤرشِّ  ضمَن  املِْهني 
لة عىل عدٍد من الخرباء  ُعرِضت هذه  الصيغُة املعدَّ
الستشارتهم والتحّقِق من وجاهة التعديالت، وأُُسِسها 
وأسفرت  املقرتحة.  واألوزاِن  واملنهجية،  املفاهيميِة 
تلك االستشاراُت، التي ساهم فيها تسعُة خرباَء عرٍب 
ودوليّني من تونس وفلسطني وكندا واملغرب، إضافًة 
إىل التواصِل مع مكتب اليونيڤوك يف بون بأملانيا، عن:

وليّة  -   أهميِة انخراط الدول العربية يف الجهود الدَّ
التِّْقني  التعليم  منظومَة  تَقيس  اٍت  مؤرشِّ لبناء 

والتدريب املِْهني؛ 
املعتَمِد  واملنهجّي  النظريِّ  العامِّ  التصّور  واقعيِة    -

ِ املركَّب، ووجاهِة هذا التصّور؛  يف بناء املؤرشِّ
التجارِب  اختالُف  يطرحها  التي  اإلشكالياِت    -
املعجميِّ  املستوى  عىل  العربية  الُقطريِة 
قطاَع  يَخّص  ما  يف  واملفاهيمّي  واالصطالحيِّ 
التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني، وهو ما يجب 

أخُذه بعني االعتبار أثناء املقارنِة املقرتحة؛ 
ضعِف البيانات وتشتُِّتها، وهو ما يتطلّب مجهوًدا    -
جبّاًرا من أجل تجميعها ورْصد تغرّياتِها املتسارعة، 
القطاُع يف  يعيشها هذا  التي  الدينامية  إىل  نظرًا 
السنوات األخرية عىل مستوى العديد من الدول 

العربية.

عىل مستوى التوصيات، اقرُتِح:
واستعامِل  التقييم  ات  ملؤرشِّ أكرَب  أهميٍة  إيالُء    -
التِّْقني  التعليم  يف  الحديثة  التكنولوجياِت 

والتدريب املِْهني والجودِة بشكٍل عام؛
اٍت رقميٍة/كّمية - كلاّم أمكن ذلك -  اعتامُد مؤرشِّ   -

مُتكِّن من املقارنة والتتبُّع؛ 
التي  اآلفاق  ضمَن  املقرتحة  ات  املؤرشِّ قراءُة    -
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اليونسكو  خرباِء  لجنة  طريِق  خريطُة  رسمتها 
حول التعليم حتى عام 2030؛

الذايت،  التشغيل  ات  االنفتاُح مستقباًل عىل مؤرشِّ   -
وريادِة األعامل، والتعليِم مدى الحياة، والتعليِم 
األخرض؛ وربِطها بأهداف األلْفية من أجل التنمية 

املستدامة.

النتائج

أظهرت نتائُج مؤرشِّ التعليِم التِّْقني والتدريِب املِْهني 
درجة   62.24 مداُه  بلغ  الدرجات  يف  كبريًا  تشتّتًا 
وأدىن  اإلمارات(  يف   71.81( قيمة  أعىل  بني  كفارٍق 
 12 أّن  عموًما  ويالَحظ  الصومال(.  يف   9.57( قيمة 
دولًة سّجلت درجاٍت تُساوي املتوسَط )50 من 100( 
فام فوق، ضّمت كلَّ دول الخليج العريب؛ إىل جانب 
والجزائر.  ومرص  وتونس  ولبنان  واألردن  املغرب 
القمر  جزُر  الصومال،  جانب  إىل  متاًما  املقابل  يف 
الدرجات  بفوارَق مهّمٍة يف  لكْن  واليمن،  والسودان 
ال تَقّل عن 13 درجة )الشكل 9(. وتبدو هذه النتائُج 
التي  املتقلّبة  لألوضاع  نتاًجا  باعتبارها  منطقيًة، 

تعيشها هذه الدول، اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا.

يُبنيِّ التأّمُل بشكٍل أعمَق يف نتائج املؤرشِّ عىل مستوى 
التنَموّي  السياَق  أّن  الثالثة  الرئيسية  املحاور  هذه 

نان الركيزتنَِي األساسيّتني  وبْنيَة التعليِم والتدريب يُكوِّ
مُيثِّالِن  إْذ  املِْهني؛  والتدريِب  التِّْقني  التعليِم  لقطاع 
وقد  املتوسط.  فوق  حلَّت  التي  الدول  قّوة  نقطتَي 
تصّدرت دوُل الخليج العريبِّ املحوَر  املتعلَق بالسياق 
وتونس  واملغرب  لبنان  تصدرت  بينام  التنَموّي، 
التعليِم   ببْنية  املتعلَّق  املحوَر  ومرص  وموريتانيا 

والتدريِب  )الشكل 10(.

وجوَد  االرتباطات  عمليُة  بيّنت  أُخرى،  جهٍة  من 
عالقٍة موِجبة جمعت محوَر اإلطار املؤّسيس مع كلٍّ 
من محور بْنيِة التعليِم والتدريب )معاِمالُت ارتباٍط 
تُساوي 0.513(، ومحوِر السياِق التنَموي )معاِمالُت 
دالٌّ  ارتباٌط  يَظهر  ال  بينام  0.599(؛  تُساوي  ارتباٍط 
إحصائيًّا بني بْنية التعليِم والتدريب ومحوِر السياق 

التنَموي.

إجاماًل  القوُل  ميكن  املؤّسيس،  اإلطار  مستوى  عىل 
ا، وهو ما قد يُفرسَّ  تبقى متفاوتًة جدًّ املعّدالِت  أّن 
بالتباينات الكبريِة التي عرفتها دوُل املنطقة العربية 
واإلدارية؛  القانونيِة  البنى  تحديِث  مستوى  عىل 
وتَُهيْكل  التشغيل  عمليَة  تُؤطِّر  التي  تلك  فيها  مبا 
دولُة  وتبقى  العمل.  سوق  داخل  املِْهنيَة  العالقاِت 
اإلمارات العربية املتحدة عىل مستوى الريادة يف هذا 
املجال، وهو ما تؤكّده الوقائُع عىل اعتباِر أّن التجربَة 
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الشكل 9: 
نتائُج الدول العربية يف مؤرشِّ التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني
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اإلماراتية انخرطت منذ سنواٍت يف سلسلة إصالحاٍت 
بتأهيل  التنميِة  ربط  عىل  ترتكز  هيكلية  اقتصاديٍة 
رأس املال البرشي؛ مبا يُتيح القتصاد املعرفة احتالَل 
مكانٍة متميّزة كأهمِّ موارد التنافُسية. وتأيت قطر أيًضا 
يف مستوى الريادة إىل جانب دولة اإلمارات مبعّدل 
دوٌل  وهي  )65.32(؛  باملغرب  متبوعًة   ،)69.87(
مستوى  عىل  حقيقية  ديناميًة  تَخلق  أن  استطاعت 

تحديث اإلدارة، والنهوِض بقطاع االستثامر.

تُْخرب  اٍت  متغريِّ والتدريب  التعليِم  بْنية  محوُر  يَضّم 
عن حال قطاِع التعليِم التِّْقني والتدريِب املِْهني عىل 
أْي  العمل،  مع سوق  واالرتباط  االلتحاق  مستويات 
ويف  ومخرجاتِه.  القطاِع  مدَخالِت  الخرباُء  يعتربه  ما 
األول  الفرعيِّ  املحور  درجاُت  فاقت  املجال،  هذا 
بينام  ولبنان،  مرص  يف   100 من   90 )االلتحاق( 
والّصومال؛  وُعامن  قطر  يف   100 من   5 تتجاوز  مل 
يفرضها  تنَموية  بِخياراٍت  قطًعا  مرتبٌط  أمٌر  وهذا 
ومن  الدول.  لهذه  واالقتصادّي  الدميغرايفُّ  الواقُع 
سوق  مع  االرتباِط  عن  الثاين  الفرعيُّ  املحوُر  حيُث 
شهدتها  هاّمة  تطّوراٍت  إىل  الدرجاُت  تُشري  العمل، 
بناِء  مستوى  عىل  العربية؛  الّدول  من  مجموعٌة 
منظومٍة تكوينية متالمئٍة مع متطلّبات أرباب العمل، 
ومع الضوابِط العامة لسوق العمل. وتُشري أيًضا إىل 
إشكاليِة التكوين-التشغيل التي ال تخلو منها قطاعاٌت 
قبَل  ما  والتعليِم  العايل،  والتعليِم  كاالقتصاد،  أُخرى 
بشكٍل  النتائج  قراءَة  األمُر  هذا  ويَفرض  الجامعي. 
املنطقة.  دوِل  أوضاِع  اختالف  إىل  نظرًا  ديناميك، 

فالدوُل العربية ال تواجه كلُّها اإلكراهاِت والضغوَط 
النَِّسَب  أّن  كام  الدميوغرايف،  املستوى  عىل  نفَسها 
التِّْقني  التعليم  مبؤّسسات  للُملتِحقني  املتواضعة 
التشغيل،  أزمة  عن  مبنأى  تجعلها  الّدول  بعض  يف 
أُخرى.  كُدوٍل  ذاتِها  بالحّدة  تعيشه  األقّل ال  أو عىل 
املثال،  املغرب، عىل سبيل  أو  الجزائر  أو  ففي مرص 
البكالوريا  الحاصلنَي عىل شهادة  الشباب  يصل عدُد 
عىل  كثرية  أحياٍن  يف  فرضت  قياسية؛  مستوياٍت  إىل 
مسؤويل القطاِع اإلجابَة عن معضلة التكوين املِْهني 

كّميًّا، وليس كيفيًّا/نوعيًّا.

وتُفيد املقارنُة بني املحوَريِن الفرعيَّني التابَعنِي للِمحور 
الرئييسِّ الثاين، اإلطاِر املؤّسيس، بأّن 12 دولًة حصلت 
عىل درجاٍت تَفوق املتوسط. وهذه الّدوُل هي تقريبًا 
نفُسها يف كال املحوَريِن الفرعيَّني، باستثناء موريتانيا 
يف  املتوسط  تحَت  نزلت  التي  واملغرب  وجيبويت 
سامت سوق العمل، وُعامن وليبيا وفلسطني وسوريا 
التي نزلت تحَت املتوسط يف السياسات االقتصادية؛ 
فيام ظلّت درجاُت بقيِة الدول دوَن املتوسط يف كال 

املحَوَريِن الفرعيَّني.

يف املحور الرئييسِّ الثالث، املتعلِّق بالسياق التنَمويِّ  
دولًة   16 أّن  ياُلَحظ  فرعية،  محاوَر   3 من  ِن  واملكوَّ
حصلت عىل درجاٍت فوَق املتوسط يف املحور الفرعّي 
الخاصِّ بالتعليم؛ مقابَل 12 دولًة يف املحور الفرعّي 
الخاصِّ بالبْنية الدميغرافية، و8 دوٍل يف املحور الفرعّي 
الخاصِّ بالوضع التنَموي. ويُذكَر أّن هذه املجموعَة 
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الشكل 10: 
نتائُج الدول العربية يف املحاور الرئيسية ملؤرشِّ التعليِم التِّْقني والتدريِب املِْهني

بنية التعليم والتدريباإلطار املؤسيسالسياق التنموي 
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نَة من دول الخليج العريب ومعها لبنان  األخرية، املكوَّ
الفرعيِة  املحاور  يف  الصدارَة  تحتّل  ظلّت  واألردن، 
الثالثة؛ ما قد يُشري إىل وجود تفاُعٍل قويٍّ بينها، يف 

إطار منظومِة التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني.

التي  الركائز  وجاهَة  آنًِفا  املذكورُة  التحليالُت  تُؤكِّد 
املِْهني.  التِّْقني والتدريِب  التعليِم   ُ انْبنى عليها مؤرشِّ
عىل  ليس  قدرتها  يف  الركائز  هذه  أهميُة  وتكمن 
ولكْن  فحْسب،  للدولة  العاّمِة  الدينامية  عن  التعبري 
التِّْقني  التعليم  قطاُع  يحتلّه  الذي  الوضع  عن  أيًضا 
العامة  للسريورة  مواكَبِته  ومدى  املِْهني  والتدريِب 
لتطوُّر هياكِل الدولِة واالقتصاد. فقد ترجمت مختلُف 
الواضحَة  التبايُناِت  جيّل،  نحٍو  الحاصلة، عىل  النتائج 
بني اقتصادياٍت دينامية وإطاٍر مؤّسسايت حيَويٍّ للدول 
لة وانخراٌط  الرائدة. يف مقابل ذلك بًنى اقتصاديٌة مرتهِّ
للتدريب  منظومٍة  بناء  يف  الدولة  ألجهزة  ضعيف 
املِْهني والتعليم التِّْقني، تكون قادرًة عىل رفع التحّدي 
لضامِن العمل الالئق، وضامنًة النخراط البنى اإلنتاجية 
ولية، املرتِكزِة عىل املعرفة  يف الديناميِة االقتصاديِة الدَّ

والتأهيِل املطَّرد لرأس املاِل البرشي.

ختاماً

مؤرشِّ  لتعديل  املعتَمدة  املقرتحُة  املقاربُة  ارتكزت 
التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني عىل قراءة معطَيات 
للمجتمع  الكربى  التحّوالِت  إطار  يف  القطاع  هذا 
وللرشِط التنَموي كأحد أعمدِة البناِء املجتمعي؛ مع 
إيالء األهميِة املطلوبة لالستثامر يف القطاع التعليمي 
ات التي تنبني  ولديناميِته وتطّوره، كأحد أهمِّ املؤرشِّ
عىل أساسها االختياراُت الفرديُة أو الجامعيُة الهاّمُة 
وتجدر  املِْهني.  والتدريِب  التِّْقني  التعليم  لقطاِع 
اإلشارُة هنا إىل أّن بْنيَة االقتصاد، وال سيَّام يف ارتباطها 
بالتحّوالت املعارصِة واملعرفية، هي إحدى ركائز هذه 

املقاربة، وبخاصٍة مدى قدرة االقتصاِد الوطني عىل 
تنويع عرِْضه وعرْصَنِة بُْنيانِه؛ مبا يَضمن تفاعاًل إيجابيًّا 
بينه وبني ِبنى التعليم والتدريب، ويُسهم يف تجويد 

رأِس املاِل البرشي.

للتجربة  قراءتِه  زوايا  تعديد  إىل   ُ املؤرشِّ سعى  وقد 
العربية وتوسيعِ دائرِة متغرّياته، ليَسمح: 

بقراءٍة ديناميٍة مركّبة للواقع العريب عىل مستوى    -
أهّم  املِْهني عرَب رصد  والتدريب  التِّْقني  التعليم 

إكراهاته واستيعاِب مجمل تحّدياته؛
بقراءٍة واقعية للتجربة العربية مع زيادة االهتامِم    -
التي  للمرحلة  والدقّة  وبالخصوصية  بطبيعتها، 
وليّة ودوَن فكِّ  تعيشها دون إسقاٍط للتجارب الدَّ
بَعني  تُؤخذ  أْن  آٍن واحد، عىل  االرتباِط معها يف 
ونية التي  االعتباِر الصورُة املجتمعية النمطيُة والدُّ
تروج أحيانًا يف بعض الدول العربية حول التعليم 

التِّْقني والتدريب املِْهني؛
مستوى  عىل  القطاع  هذا  يف  التحّوالِت  مبقارنة    -
التجارب  عىل  االنفتاح  مع  العربية،  املنطقة 
الُقطريِة الرائدة التي مُيكن أن تُشكِّل نواَة عمٍل 

ُمثِمر ومثااًل يُحتذى به.

ويبقى الرهاُن املطروح رضورَة إغناِء قاعدِة البيانات 
بإرشاك  وتطويرِها،  العربية  باملنطقة  الخاصة 
الفاعلني املؤّسساتِيِّنَي املعنيِّنَي بقطاع التعليم التِّْقني 
والتدريب املِْهني يف أُفُق التمكُّن من خلْق منظومٍة 
دٍة ومنسجمة، كام هو الشأن لدى دوِل االتحاِد  موحَّ
ويُعطي  املؤرشِّ  منهجيَة  يُغني  األمُر  األورويب. وهذا 
وأثبتَت  اقرُتِحت  التي  لألوزان،  أكرَب  وشموليًة  عمًقا 
ِقيَمها؛  ورصانِة  اتّساِقها  مدى  اإلحصائية  معالجتُها 
تجربٍة  كلِّ  أداء  لقياس  علمية  أداًة  أصبح  ما  وهو 
قُطرية عىل ِحَدة، ميكن للقامئني عليها إغناؤها ورصُد 

اختالالتها.
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مؤرش التعليِم العايل
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متهيد

فيه  ترّسخت  عرٌص  وهو  املعرفة،  عرَص  اآلن  نعيش 
لتمكني  كمدخٍل  العايل1  التعليم  مؤّسسات  مكانُة 
الفرد واملجتمع ومواجهِة تحّديات النمّو االقتصادي 
دوًرا  املؤّسساُت  هذه  ومُتارس  اإلنسانية.  والتنميِة 
يف  تُساهم  كام  البرشي؛  املال  رأس  صْقل  رئيسيًّا يف 
بناِء املعارف واالبتكارات الجديدة، ونرشِها بني أفراد 
القدرة  توسيع  إىل  عديدة  دوٌل  وتسعى  املجتمع2. 
مستوى  ورفعِ  العايل  التعليم  لقطاع  االستيعابية 
التنمية3 بعجلة  للدفع  ومخرَجاته،  عملياتِه   جودِة 

التقاريُر  وتُشري  لألفراد4.  املعييش  املستوى  وتحسنِي 
مستوى  بني  وثيق  إيجايبٍّ  ارتباٍط  عالقِة  وجود  إىل 
العايل وترتيِب  التعليم  ولة بجودة قطاع  الدَّ اهتامم 
هذه الدول من حيُث االقتصاُد والتنميُة القامئة عىل 
التنافس  دعائم  أحُد  هو  العايل  فالتعليُم  املعرفة. 
املجتمع  متكني  يف  محورّي  دوٌر  وله  االقتصادي5، 

وتحقيِق التنمية6. 

وبالّرغم من أهمية التعليم العايل يف عرص املعرفة، 
مبوضوعيٍة  تتناول  التي  األدبياُت  تَغيب  تكاد 
التعليم  ألنظمة  الراهن  الوضَع  علميّة  ومنهجيٍة 
العايل يف معظم الدول العربية. وما يَزيد يف تَفاقُم 
وَر  الدَّ يه  تُسمِّ ما  عىل  تُركِّز  كثريًة  كتاباٍت  أّن  األمر 
اإليجايب ملؤّسسات التعليم العايل يف جهود التنمية؛ 
القياُم  لاِم يجب  تحليٍل موضوعي  تقديم  من دون 
به لتطوير منظومة التعليم العايل، من حيُث البْنيُة 

والعملياُت واملخرَجات. 

التعليم  التفاؤل مِبا ميكن أن تُقّدمه مؤسساُت  ومَع 
العايل، ال بّد أّواًل من تطوير منظومة التعليم العايل، 
وال سيّام من جهة التحّول إىل أمناط التعليم املتمركِز 
حول الطالب، والتعليِم الهادف إىل التنمية7؛ والرتكيِز 
عىل إتاحة التعلّم مدى الحياة، وعىل إحداث تغيرياٍت 
نوعية لدى األفراد واملجتمعات. بعبارٍة أُخرى، يجب 
عىل مؤّسسات التعليم العايل مواكبُة التطور العاملي 
مع مراعاِة خصوصيات البيئة املحلية، وتقديُم برامَج 
واملُلحِّ  الرضورّي  ومن  التنمية.  جهوَد  تدعم  عمليٍة 
وتحديُد  العايل  التعليم  مؤّسساُت  تقّدمه  ما  معرفُة 

وصّناِع  للقادة  يتسّنى  حتى  وَضعِفها،  قّوتِها  نقاط 
هذا  لتطوير  وخطط  اسرتاتيجياٍت  وضُع  القرار 
التنمية  طموحات  مع  يتناسب  مبا  الحيَوي،  القطاِع 

يف كّل مجتمع.   

رصُد وتقييُم قطاع التعليم العايل ومؤّسساته

التعليِم  حوَل  تقريرها  يف  اليونسكو  منظّمُة  تؤكد 
ما بعَد عام 2015 عىل أهمية مواكبِة نُظُم التعليم 
وأهداِف  املعارصة  التحّدياِت  ملتطلّبات  العايل 
التفكري  إعادَة  يتطلّب  وهذا  املستدامة.  التنمية 
الالزمة  والكفاءاِت  واملهارات  املعارِف  نوع  يف 
والتعليمية  الرتبوية  العمليات  وطبيعِة  للمستقبل، 
التعليمية  السياساِت  ماهية  يف  وكذلك  املطلوبة؛ 
واإلصالحاِت الالزمة لتحقيق التغيريِ املنشود8. وال بدَّ 
يف هذا السياق من توفّر وسيلٍة لرصد أداء مؤّسساِت 
التعليم العايل وتقييِم هذه املؤّسسات وفَق منهجيٍة 
معيارية، تُراعي يف الوقت نفِسه خصوصياِت البيئة 
األهداف  بني  املوازنة  مع  دولة؛  كل  يف  املحلية 
عرصية  تنميٍة  لتحقيق  املحلية  والسياقاِت  العاملية 

شاملٍة ومستدامة9. 

تأكيًدا عىل أهمية وجوِد مقاييَس لرصد جودة قطاع 
والتنمية   التعاوِن  منظّمُة  أجرت  العايل،  التعليم 
مخرَجات  "تقييم  بعنوان  دراسَة جدوى  االقتصادية 
التعلّم يف التعليم العايل"؛ بحثت يف إمكانية تطويِر 
الطلبُة  يتعلّمه  ما  عىل  للوقوف  دْويل  مقياٍس 
هذه  وخلصت  ومهارات.  معارَف  من  الجامعيون 
الدراسُة إىل عدم وجود األدوات الكافية ملقارنة جودة 
الصعيد  عىل  املؤّسسات  تلك  يف  والتعلّم  التعليم 
ويل، وبخاصٍة أّن الدراساِت القليلَة املتوفّرة غالبًا  الدَّ
ما تُركِّز عىل املستويات املحلية؛ يف حني تعتمد غالبيُة 
السمعة  عىل  الجامعات  ألفضل  ولية  الدَّ التصنيفات 
مثُل  تَعكس  ما  ونادًرا  البحوث.  مجال  يف  واألداء 
التنوَع  أو  والتعلّم،  التعليم  التصنيفات جودَة  هذه 
التي  املختلفة  األهداَف  أو  املجتمعية،  السياقات  يف 

تسعى الجامعاُت إىل تحقيقها10.

خاصٍة  برامَج  إنشاء  إىل  الدول  بعُض  بادرت  وقد 
الدولة؛  مستوى  عىل  وتصنيِفها  الجامعات  لتقييم 
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الجامعات  جودة  لقياس  مركّب   ٌ مؤرشِّ مثاًل  منها 
التطوُّعي’  املساءلة  و‘نظاُم  إسبانيا11،  طّورته 
الكليات  يف  األساسية  املهارات  تعلّم  نتائج  لتقييِم 
والجامعات العامة يف الواليات املتحدة األمريكية12. 
كبريتني  مؤّسستنِي  بني  تعاوٍن  مثرُة  األخري  والنظاُم 
هام الجمعيُة األمريكية لكلّيات وجامعاِت الواليات، 
والجمعيُة الوطنية لجامعات الواليات وكلّياِت ِمَنح 
اإللكرتوين  موقعه  عرَب  النظاُم  هذا  ويُتيح  األرايض. 
املقارنَة ما بني مختلف الكلّيات والجامعات املشارِكة 
معّدالت  مثِل  مختلفة؛  أبعاٍد  بعّدة  يتعلق  ما  يف 
النجاح، ومؤرّشاِت الحياِة الجامعية، ومعّدِل أعضاء 
الطالب، وغريِها13. ويف ملبورن،  إىل  التدريس  هيئة 
تصنيًفا  البحثية  الجامعات  رابطُة  أطلقت  أُسرتاليا، 
 50 يف  الجامعاِت  فيه  تُقيِّم  العايل،  التعليم  لُنظم 
دولة من كّل القارات باستخدام 25 معياًرا؛ وتُصدر 
هذه  يف  الجامعي  للمستوى  سنويًّا  تصنيًفا  الرابطُة 
بأهمية  الوعِي  بنَد  الرابطُة  حّددت  وقد  الدول14. 
التعليم العايل ودورِه يف التنمية الثقافية واالجتامعية 
إلعداد  األساسية  الدوافع  كأحد  املختلفة  الدول  يف 

هذا التصنيف. 

التعليم  مؤّسسات  أداء  بتقييم  االهتامُم  يَعكس 
العايل والجامعات الوعَي العام بأّن القدرَة التنافسيَة 
وأّن  املعرفة،  عىل  متزايد  بشكٍل  تعتمد  للدول 
السياق.  هذا  يف  رئيسيًّا  دوًرا  تؤدِّي  الجامعاِت 
ات  املؤرشِّ استخدام  بني  جوهريًّا  فرقًا  هناك  أّن  إاّل 
واملعايري لتقييم مؤّسسات التعليم العايل وما يجري 
إحدى  أشارت  فقد  املؤّسسات.  لبعض  تصنيٍف  من 
وليَة  الدَّ التصنيفاِت  أن  إىل  اليونسكو  دراسات 
للجامعات تَستخدم أفضَل الجامعات كمعياٍر لقياس 
الجامعات األُخرى، وهذا املنطلُق بحّد ذاته هو من 
أْن  ومُيكن  التصنيفات.  استخدام  يف  القصور  أوُجه 
يوفِّر التصنيُف معلوماٍت عن جامعاٍت فردية داخل 
الدول ويُقارنها بجامعاٍت أُخرى؛ وهو بهذا ال يوفِّر 
دولٍة  يف  العايل  التعليم  نظام  لجودة  كافيًا  مقياًسا 
معيّنة. أِضف إىل ذلك، أّن هذه التصنيفاِت ال تأخذ 
بَعني االعتبار مدى نجاح نظاِم التعليم العايل يف سياق 
خصوصيِة البيئة التمكينية التي يوجد فيها، والنتائِج 
أشهر  تصنيف  اُت  فمؤرشِّ قها15.  يُحقِّ أن  مُيكن  التي 
الجامعات يف العامل - مثِل تصنيِف جامعة شنغهاي 

سامْيونْدز،  كْواكاَريلِّ  مؤّسسة  وتصنيِف  تونغ،  جياو 
وتصنيِف التاميز للتعليم العايل، وتقييِم ويبُوميرْتِكْس 
العاملي- تُصّنف الجامعاِت بُنظٍم عامة وال تُركّز عىل 
موضوعاٍت مرتبطة مبنطقٍة معيّنة أو مجتمعٍ محيلٍّ 
؛ ما يدفع صانعي السياسات العامة يف مجال  معنيَّ
يف  الجامعات  وضع  تحسني  محاولة  إىل  التعليم 
دولهم مسرتِشدين بخربات دوٍل أُخرى، دون اعتباٍر 
كاٍف للظروف املحلية16. وباستثناء التصنيفات التي 
اِت  تسعى إىل تكريس جّو من ‘التسابق’، فإن املؤرشِّ
والتعلّم؛  والتقييم  البّناء  للنقد  فرصٌة  عام  بشكٍل 
حيُث يكون غرُض القياس تشخيَص األداء، وتحديَد 
مجاالت التحسني، والتعريَف بالتدّخالت التصحيحية 
أفضل  إىل  الوصول  من  واألنظمة  الدول  لتمكني 
يكون  أن  أيًضا  للمؤرشِّ  ومُيكن  األداء.  من  مستًوى 
باألمر  القرار واملعنيّني  تُتيح ألصحاب  أداًة مرِجعية 

تقييَم تطّور نظاٍم تعليميٍّ ما عرَب األعوام. 

ٍ عريب للتعليم العايل أهميُة بناء مؤرشِّ

إىل  العربية  املنطقة  العايل يف  التعليم  قطاُع  يفتقد 
التعليمية  املؤّسسات  نتائج  ملتابعة  منهجية  آلياٍت 
يف  الذايت  التقييم  ثقافُة  تغيب  كام  األداء،؛  وتقييِم 
نظاٍم  وجود  عدِم  ظل  يف  املّؤسسات،  هذه  غالبية 
القصور.  ويُصوِّب  التميَُّز  يُكافئ  للُمحاسبة  جيّد 
امت واملرتَكزات  السِّ التقييم من أهم  ثقافُة  وتُعترب 
املتقدمة17.  الدول  يف  سات  املؤسَّ هذه  مثل  لنجاح 
املعلومات  توفّر  أهمية  أدبياٌت عديدة عىل  وتؤكِّد 
عن قطاع التعليم العايل، مبا يتطلّبه ذلك من جمع 
سات املختلفة؛ لقياس التقّدم الذي  بياناٍت من املؤسَّ
النتائج ومقارنِتها يف  القطاع، ومناقشِة  يُحّققه هذا 
سياق املرِجعيات املختلفة، واتخاِذ قراراٍت واعية يف 

ضوء البيانات والنتائج18. 

والجامعاِت  الدول  من  العديد  حرص  رغَم 
ورية لقطاع  ولية عىل التقييامت الدَّ ساِت الدَّ واملؤسَّ
توطني  إىل  العربية  الدول  تَفتقد  العايل،  التعليم 
عن  تَصدر  قلاّم  إذ  واملبادرات؛  الجهود  هذه  مثل 
مقارباٍت  أيُّ  املعنية  العربيِة  واملؤّسساِت  الجهات 
يف  وتقييِمه  العايل  التعليم  قطاع  ملتابعة  منهجية 
دول املنطقة. كذلك ال تُوَجد تقاريُر دْوريٌة أو قواعُد 
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م معلوماٍت وتحليالت عن أوضاع قطاع  بياناٍت تُقدِّ
التعليم العايل يف الدول العربية املختلفة، بالرغم من 
وجود هيئات اعتامٍد وطنية يف دول عربيٍة عديدة، 
العايل.  التعليم  لضامن جودة  عربية  شبكٍة  ووجوِد 
ويَحدو هذا الواقُع بالدول العربية إىل االعتامد عىل 
وتحليل  تشخيٍص  ولية من  الدَّ املؤسساُت  تُنتجه  ما 

لُنظُم التعليم العايل يف املنطقة. 

التعليم  ُ املعرفة لقطاع  يف هذا السياق، مُيثّل مؤرشِّ
العايل - حاليًّا يف نسخته الثانية بعد النسخة األُوىل 
 -  2015 ديسمرب  األول/  كانون  يف  صدرت  التي 
جهًدا سبّاقًا يف هذا املجال. فهو مُيّهد الطريق أمام 
الباحثني وصّناِع القرار والسياسات العامة واملعنيّني 
بقطاع التعليم العايل، ملعرفة أحوال هذا القطاع يف 
ويتميّز  اطاّلًعا.  أكرثَ  قراراٍت  واتخاِذ  العربية  الدول 
ويُراعي  العربية  الدول  عىل  يُركِّز  بأنه   ُ املؤرشِّ هذا 
التمكينيَة  والبيئاِت  املحلية  السياقات  خصوصياِت 
باملقارنة  القياس  نهَج  يعتمد  ال  أنّه  كام  املتوفِّرة؛ 
قطاعات  يف  تقّدًما  أكرثَ  أُخرى  دول  إىل  النسبية 
التعليم العايل، بل يعتمد معايرَي منهجيًة وموضوعية 
تأخذ بَعني االعتبار إمكانياِت الدول العربية وظروفَها 

واعتباراتِها الراهنة. 

مجرَّد  العايل  التعليم  لقطاع  عريبٍّ  مؤرّشٍ  بناُء  ليس 
املنطقة  يف  العايل  التعليم  وضعِ  توصيف  يف  إسهاٍم 
العربية، بل هو أيًضا سعٌي إىل دعم الباحثني وصّناع 
القرار والسياسات العامة يف التوفّر عىل فهٍم أعمَق 
ألحوال التعليم العايل؛ مبا مُيكّنهم من وضع سياساٍت 
الضعف  تُعالج جوانَب  قراراٍت  واتّخاِذ  اطاّلًعا،  أكرثَ 
لقطاع  املختلفة  املحاور  يف   ُ املؤرشِّ يُظهرها  التي 
هذه  وتُتيح  حَدة.  عىل  دولٍة  كّل  يف  العايل  التعليم 
ترتكز  واقعية  أهداٍف  وضَع  القرار  ألصحاب  امليزُة 
بأهداٍف  االسرتشاد  عن  عوًضا  علميّة،  بياناٍت  عىل 
وسياساٍت عاّمة قد ال تَشمل بالرضورة أبرَز جوانب 
الدولة املعنّي، أو أن  عف واألولَوياِت امللّحَة يف  الضَّ
عىل  ما  دولٍة  قدرة  من  أكرَب  األهداُف  هذه  تكون 
لقطاع  املعرفة   َ مؤرشِّ أّن  ذلك  إىل  يُضاف  تحقيقها. 
العايل  التعليم  قطاعاِت  يقارن  ال  العايل  التعليم 
اِت  املؤرشِّ يف  العادُة  جرت  كام  العربية،  الدول  عرب 
األُخرى، بل يُقّدم صورًة عاّمة لقطاع التعليم العايل 

يف كل دولٍة عربيٍة عىل حَدة؛ دون اعتامد تصنيٍف أو 
تراتُبية. فطرُح املؤرشِّ بهذه الصورِة يَهدف إىل الرتكيز 
اسرتشادية  كأداٍة  والتحليالت  البيانات  أهمية  عىل 
تنفيٍذ  وآليّاِت  عامة  سياساٍت  واعتامِد  الواقع،  لفهم 
العايل  التعليم  قطاع  تطوير  يف  واطاّلًعا  دقًّة  أكرثَ 
قُطريًّا؛ مع تجنُّب الحساسيات التنافُسية واملقاَرباِت 
من  بيئًة  تَفرض  ما  غالبًا  التي  الرتاتُبية  االستنسابيِة 
التنافُس غريِ العادل، وقلاّم تُراعي خصوصيَة السياقات 

املحلية والظروِف التي متّر بها بعض الدول. 

األُسُس املفاهيمية واملنهجيُة التي بُنَي عليها 
املؤرشِّ 

األُسُس املفاهيمية

وعالقِته  العايل  التعليم  قطاع  فعالية  قياُس  يَستند 
باملعرفة إىل الربط بني املعرفِة والتنمية. ومعنى ذلك 
أّن فهَم هذا القطاع يستدعي قياَس درجِة ما تقوم 
يجي القطاع  به مؤّسساُت التعليم العايل مبساعدة خرِّ
المتالك املعارِف واملهارات والِقيَِم والتوّجهات التي 
بإيجابيٍة يف املجتمع؛ ومبا  االندماج  تساعدهم عىل 
يُسهم يف جهود التنمية. وتُقاس فعاليُة هذا القطاع 
بحوٍث  من  والباحثون  الدارسون  يُنتجه  مبا  أيًضا 
ودراسات تصبُّ يف بناء املعرفة وتطويرِها ونرْشِها، 
وال  العاملي.  والتقّدم  املحلية  التنمية  جهود  ودعِم 
ميكن تقييُم هذين البُعدين دوَن تشخيٍص للسياق 
أي  لهام،  ِز  املحفِّ واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي 
دوره  مامرسة  من  القطاع  هذا  مُتكِّن  التي  البيئِة 
البْنيُة  تستند  ذلك،  عىل  بناًء  املطلوب.  باملستوى 
سياقية  إىل  العايل  التعليم  قطاع   ِ ملؤرشِّ املفاهيمية 
املعرفة يف بيئٍة متكينية معيّنة؛ باإلضافة إىل العمليات 
املرتبطة بإنتاج املعرفة وتطويرِها ونرشِها، والعالقِة 

بني املعرفة والتنمية. 

ِ التعليم العايل مراجعًة  نت منهجيُة بناء مؤرشِّ تضمَّ
أبرُز  عليها  تقوم  التي  املفاهيمية  لألُسَس  منهجية 
بقطاع  الصلة  ذاِت  املعارصة  ولية  الدَّ ات  املؤرشِّ
يتعلّق  ما  يف  وبخاصٍة  واملعرفة؛  العايل  التعليم 
والجوانِب   ُ املؤرشِّ يتضّمنها  أن  يجب  التي  باملحاور 
التي يتعنيَّ أخُذها بَعني االعتبار. من هذه املؤرّشات، 
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املعرفة  اقتصاِد  مؤرّشُ  الحرْص:  ال  املثال  سبيل  عىل 
التنافُسيِة  ومؤرّشُ  ويّل،  الدَّ البنِك  عن  يصدر  الذي 
هذه  وتحاول  العاملّي20.  االبتكاِر  ومؤرّشُ  العاملي19، 
اُت قياَس دْور التعليم العايل بطرٍق مختلفة؛  املؤرشِّ
املعرفة،  اقتصاد  خلق  يف  العايل  التعليم  دْور  مثل 
دراسٍة  ويف  االبتكار.  أو  االقتصادية،  التنافُسيِة  أو 
العايل،  ٍ للتعليِم  بناِء مؤرشِّ صدرت عام 2011 حوَل 
ًا مفاهيميًّا ينقسم إىل ثالثة  اقرتحت اليونسكو مؤرشِّ
اإلدارية؛  والقدرُة  والبحث،  التعليم،  هي  محاوَر 
والثقايف  االجتامعيِّ  السياق  أهمية  عىل  وأكّدت 
لنظام التعليم الجامعي21. يُشار هنا أيًضا إىل تقسيٍم 
ورشة  خالل  اليونسكو،  يف   2010 عام  م  قُدِّ مشابه 
عمٍل عن حساب مؤرّشات التعليم العايل وتفسريِها؛ 
حيُث تضمّنت املحاوُر املقرتحُة املدَخالت، واإلتاحَة 
اٍت أُخرى مثَل سنوات  واملشاركة، واملخرَجات، ومؤرشِّ
الجنسني،  بني  التكافؤ   ِ ومؤرشِّ املتوقّعة،  الدراسة 

ِ التنمية البرشية22. ومؤرشِّ

ُ قطاع التعليم  ويف سياق املنهجية أيًضا، يُراعي مؤرشِّ
عىل  بالرتكيز  ولية  الدَّ املؤسسات  توصياِت  العايل 
محاوَر معيّنٍة مثِل مشاركة اإلناث يف قطاع التعليم 
التعليم  يف  الخاص  القطاع  مساهمة  ونسبِة  العايل، 
الدراسية،  التخّصصات  بني  والفروِق  الجامعي، 

والتدفِّق الطاّليب23. 

مؤّسسة  أو  منظمٍة  لكل  أّن  إىل  هنا  اإلشارُة  تَجدر 
. فَعىل سبيل  أو باحٍث منطلًقا فكريًّا يف بناء املؤرشِّ
ُ االبتكار العاملي ما يتعلّق بالتعليِم  املثال، أدَرج مؤرشِّ
العايل كمحور فرعي ضمن املحور الرئييس رأس املال 
البرشي والبحوث والذي صنف تحت املؤرش الفرعي 
خالل  من  املعرفة  إىل  نَظر  كام  االبتكار؛  مدخالت 
العايل  املستوى  ذاِت  التكنولوجيا  مبجاِل  ارتباطها 

التي اعتربها مخرًجا لالبتكار24. 

املنطلُق  كان  العريب،  املعرفة   َ مؤرشِّ يخّص  ما  يف 
ٍ يجمع بني  بناَء مؤرشِّ العايل  التعليم  الفكري ملؤرشِّ 
وأداٍة  العايل  التعليم  ملؤّسسات  كمنتٍَج  "املعرفة" 
عىل  تقترص  ال  التنمية  وهذه  املجتمع؛  لتنمية 
الجانب االقتصادي، بل تتعّدى ذلك لتشمل جميَع 
يف   ُ املؤرشِّ يُراعي  كذلك  اإلنسانية.  التنمية  جوانب 

ويَحرص  النُّظم،  نظريَة  العايل  التعليم  قطاع  قياس 
عىل مقاربة نظام التعليم العايل من خالل مدَخالته 
السياقاِت  أو  البيئِة  وأيًضا  ومخرَجاته؛  وعملياتِه 

العامة التي يوجد فيها.

الِخياراُت املنهجية 

 )2015( السابق  املؤرشِّ  بناء  عمليِة  يف  اتُِّبعت 
مجاالت  يف  عليها  املتعارَُف  املنهجية  الخطواُت 
املراجعُة  أّواًل  فكانت  واإلحصاء،  العلمي  البحث 
وقواعِد  وليِة  الدَّ والتقاريِر  للدراسات  املكتبيّة 
البيانات التي تهتمُّ بقطاَعي التعليم العايل واملعرفة. 
األّولية  املسوَّدُة  ت  أُِعدَّ املراجعة،  هذه  ضوء  وعىل 
التسعة  ومحاورِه  الرئيسية  الثالثة  مبَحاوره  للمؤرشِّ 
وَن عىل أكرب قدٍر ممكن من  الفرعية. وحرص املُعدِّ
الشمولية والتكامل عرب األبعاد املختلفة التي تتناولها 
االعتبار  بعني  يأخذوا  أْن  وعىل  ولية،  الدَّ اُت  املؤرشِّ
املحاوَر الجديدة التي أوىص بها فريُق البحث )مثْل 
يجني( نظرًا  املخزون املعريّف والسلويكّ والِقيَمي للخرِّ

إىل أهميِتها للمنطقة العربية.

ُ املبديئ مبرحلتني من املراجعة،  بعَد ذلك، مرَّ املؤرشِّ
مؤرشِّ  عىل  املرشُف  املركزي  الفريُق  أُوالها  أجرى 
الخرباء  من  نخبٌة  الثانيَة  وأجرت  العريب،  املعرفة 
 . املؤرشِّ عمل  فريق  خارج  من  بالتعليم  واملهتمني 
صالحيِة  ملستوى  تقيياًم  املراجعُة  هذه  وتضّمنت 
واملتغرّياِت  الفرعية،  واملحاوِر  الرئيسية  املحاور 
التي يتضمنُّها كلُّ محوٍر فرعي، وصياغِة املتغرّيات، 
واألوزاِن املقرتحة لكل محوٍر رئييسٍّ وفرعي، وكيفيِة 

حساب األوزان للمتغرّيات املختلفة. 

ثّم كان إطالُق النسخة األُوىل من املؤرّش وما تبع ذلك 
من نقاشاٍت وآراء حول املؤرشِّ وهيكليِته ومنهجيِته؛ 
خصوًصا يف مؤّسسات التعليم العايل والجهاِت املعنية، 
من جامعاٍت ومؤّسسات، ووزاراٍت وهيئاٍت حكومية. 
نحٍو  استحسانًا عىل  العايل  التعليم   ُ وقد القى مؤرشِّ
عاّم، ومل تَرد تعليقاٌت أساسية حول هيكلية املؤرشِّ 
مراجعًة  لكّن  يتضّمنها.  التي  واملتغرّيات  املحاوِر  أو 
عامة للمؤرشِّ جرَت عىل ضوء هذه التعليقات، تُوَجز 

يف قسٍم الحق من هذا الفصل. 
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الهيكليُة السابقة للمؤرّش 

ُ قطاع التعليم  مثْلام يُوضح الشكل 11، ينقسُم مؤرشِّ
العايل إىل ثالثِة محاوَر رئيسيٍة هي: مدَخالُت التعليِم 
العايل، وعملياُت التعليم العايل، ومخرَجاُت التعليم 
خمسُة  املدَخالِت  محور  تحَت  وتندرُِج  العايل. 
واإلنفاق،  التمكينية،  البيئاُت  هي:  فرعيٍة  محاوَر 
ثّم  الطاليّب.  والتبادُل  البرشيّة،  واملوارُد  وااللتحاق، 
تتفاعل هذه املدخالُت من خالِل العملياِت املختلفة 
شخصية  بناء  إىل  تهدف  التي  العايل  التعليِم  لنظاِم 
للتخّرج  مهيئًا  يكون  حتى  وإنسانيًّا،  مهنيًّا  الطالب، 
واالندماِج يف سوق العمل واملجتمع. وتندرج تحَت 
محور املخرَجاِت أربعُة محاوَر فرعيٍة هي: التخّرج، 
الجامعي  للشباب  املعريّف  املاِل  ورأُْس  والتوظيُف، 
والقيَم؛  والفاعلياِت  املهاراِت  مجموع  يف  املتمثُّل 
وبخاصٍة  التعليِم،  ملؤّسساِت  املعريفُّ  اإلنتاُج  وأخريًا 
الجامعات  وارتباط  والبحوث  االخرتاعاِت  مجال  يف 
باملؤسسات الصناعية. وتعمُل هذه املحاوُر الرئيسيُة 
التي  السامِت  بعُض  له  مجتمعيٍّ  سياٍق  يف  الثالثة 

تؤثُِّر يف التعليِم العايل وتتأثَُّر ِبِه يف الوقت ذاتِه.

التعديالُت التي أُدِخلت عىل الصيغة السابقة للمؤرش

منطلقاُت عمليِة املراجعة 

النسخة  إلعداد  مراجعته  يف  البحث  فريُق  انطلق 
أهداف،  ثالثة  من  العايل  التعليم   َ مؤرشِّ من  الثانية 

الثالثة  مبحاوره  الكيلِّ  املؤرشِّ  بْنية  من  التثبُّت  أولُها 
واملتغرياِت  الفرعية،  التسعة  ومحاورِه  الرئيسية، 
املختلفة داخل كل محور فرعي. ومَتثَّل الهدُف الثاين 
من املراجعة يف محاولة التغلب عىل بعض التحّديات 
التي ظهرت بعد إطالق النسخة األُوىل من املؤرشِّ يف 
العام املايض، حيث كان هناك نقٌص واضٌح يف بيانات 
املتغرّيات لثالثة محاور فرعية هي: البيئات التمكينية، 
واإلنتاُج املعريف ملؤّسسات التعليم ورأس املال املعريف 
للشباب الجامعي؛ حيُث ال تتوفَّر البياناُت إاّل ألربعة 
للعام  العريب  املعرفة  تقرير  خالل  من  فقط  دوٍل 
252014. ويُضاف إىل ذلك، النقُص يف البيانات املتعلّقة 
مبحور عمليات التعليم العايل. ومَتثَّل الهدُف الثالث يف 
مراجعة األوزان املوضوعة للمحاور الرئيسية، واملحاوِر 

الفرعية، واملتغريات. 

من أجل تحقيق هذه األهداف الثالثة، راَجع فريُق 
جودة  قياَس  استهدفت  عديدًة  دراساٍت  البحث 
ات  مبؤرشِّ منها  اتّصل  وما  العايل،  التعليم  مؤّسسات 
تصنيَف  استهدفت  التي  تلك  أو  العايل  التعليم 
التي  الدراسات  بني  من  العايل.  التعليم  مؤّسسات 
التعليم  نُظُم  تصنيُف  املنهجية،  املراجعُة  شملتها 
ملبورن26،  جامعة  عن  يَصدر  الذي  الوطنية  العايل 
وجهوُد منظمِة التعاون والتنمية االقتصادية يف تقييم 
ومطبوعاُت  الجامعي،  التعليم  يف  التعلّم  مخرَجات 
التعليم  يف  واملحاسبية  التصنيفات  حول  اليونسكو 
العايل. وخلصت املراجعُة إىل عدم وجوِد ما يستدعي 
يختّص  ما  يف  سواٌء   ، املؤرشِّ تركيبة  عىل  التعديَل 

الشكل 11: 
النموذُج السابق ملؤّرش التعليم العايل

مؤرش التعليم العايل

مخرجات التعليم العايلمدخالت التعليم العايل

البيئات التمكينية
اإلنفاق

جودة عمليات التعليم العايل

التخرج

االلتحاق
املوارد البرشية 

التبادل الطال 

رأس املال املعريف للشباب الجامعي

التوظيف

اإلنتاج املعريف ملؤسسات التعليم 

النسق املجتمعي
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والعمليات  )املدَخالِت  الثالثة  الرئيسيِة  مبحاوره 
من  املحاور  هذه  تفّرعات  يف  أو  واملخرَجات(، 
محاوَر فرعية. وبالرغم من وجود قصوٍر يف البيانات 
للشباب  املعريف  املال  رأِس  الفرعيَّني:  للمحوَرين 
أُبِقَي  التعليم،  ملؤّسسات  املعريف  واإلنتاِج  الجامعي، 
ويُؤَمل  ألهميتهام؛  الفرعيني  املحوَرين  هذين  عىل 
ويَعرض  القادمة.  األعوام  يف  حولهام  بياناٍت  جمُع 
البحث  فريُق  اتّبعها  التي  املنهجيَة  التايل  القسُم 
للتغلّب عىل مشكلة نقص البيانات يف بعض املحاور 
، والتغيرياِت التي أُجِريَت عىل بعض  الفرعية للمؤرشِّ
الهيكلية  استعراض  سياق  يف  واألوزان؛  املتغرّيات 
، والتعديالِت عن النسخة السابقة. الجديدة للمؤرشِّ

الهيكلُة الجديدة للمؤرش

التعديالُت عىل مستوى املتغريات

العريب  النسخة األُوىل من مؤرشِّ املعرفة  بالعودة إىل 
البيئة  محوُر  اشتمل   ،)2015( العايل  التعليم  لقطاع 
يتّصل  متغرّياٍت  ستة  عىل  العايل  للتعليم  التمكينية 
العنف  وغياِب  العام  السيايس  باالستقرار  منها  اثناِن 
بياناٌت  توفّرت  )وقد  الحكومة  وفاعليِة  واإلرهاب، 
األربعة  املتغرّياُت  تُركّز  بينام  املتغرّيَين(،  لهذين 
األُخرى )التي مل تتوفّر بياناٌت بشأنها( عىل االستقرار 
املايل، واالستقراِر اإلداري، والحريِة األكادميية، والنزاهِة 
ارتأى  وعليه،  العايل.  التعليم  ملؤّسسات  األكادميية 
اإلداري  االستقرار  متغرّيِ  بدَل  يضع  أن  البحث  فريُق 
له(  بياناٌت  تتوفّر  )الذي ال  العايل  التعليم  ملؤسسات 
القانون،  وسيادة  التنظيمي،  اإلطار  جودة  َي  متغريِّ
اللََّذين يقيسان االستقراَر التنظيمي العام يف دولة ما 
ٌ ملؤرشِّ أُُسس  واحتكاَمه إىل القانون. وأُضيف أيًضا متغريِّ
الذين  السكان  عدد  لنسبة  ومتغرّيٌ  املعييش،  الرفاه 
وتتمثل  األقل.  عىل  الثانوي  التعليم  مرحلة  اكملوا 
بالبيئة  الوثيق  ارتباطهام  يف  ين  املتغريِّ هذيِن  أهميُة 
االجتامعية واالقتصادية لطَلبة التعليم العايل، خصوًصا 
األسايس،  بالتعليم  االلتحاق  فرَص  يتضّمن  األوَل  أّن 
والظروَف  املعلومات،  للحصول عىل  املتاحة  والفرَص 
املواتية للحياة الصحية. وبهذه التغيريات، بات محوُر 
عىل  يشتمل  العايل  التعليم  لقطاع  التمكينية  البيئة 

تسعة متغرّيات، تتوفّر البياناُت لستٍة منها. 

واشتمل املحوُر الفرعي اإلنفاق عىل سبعة متغرّياٍت 
كانت البياناُت الخاصة بخمسٍة منها متوفِّرة؛ وأُضيف 
العايل  التعليم  عىل  اإلنفاق  متغرّيُ  العام  هذا  إليها 
التعليم؛  عىل  الحكومي  اإلنفاق  من  مئوية  كنسبٍة 
املؤرشِّ  نسخة  يف  االلتحاق  محوُر  اشتمل  حني  يف 
بياناٌت لها  للعام املايض عىل ستة متغرّيات، تَوفَّرت 
جميًعا. وأُضيف هذا العام ثالثة متغريات هام نسبُة 
اإلناث من إجاميل الطالب يف التعليم العايل، ومتغري 
بالتعليم  االجاميل  االلتحاق  الجنسني يف  بني  التكافؤ 
من  الخاص  العايل  بالتعليم  االلتحاق  ونسبة  العايل 
إجاميل االلتحاق بالتعليم العايل؛ تكمن أهميتُهام يف 
بااللتحاق  يتعلّق  ما  اإلناث يف  واقَع  يَعكسان  أنهام 
مبؤسسات التعليم العايل. ويف محوِر املوارد البرشية 
نسخة  يف  املحوُر  ضّم  العايل،  التعليم  مؤسسات  يف 
2015 ستَة متغرّيات، توفّرت بياناٌت الثنني منها فقط. 
تتعلّق  متغرّياٍت  ثالثة  إضافَة  البحث  فريُق  وارتأى 
تدريب  مستوى  وهي:  العايل،  التعليم  مبؤسسات 
التعليم  مؤسسات  يف  الباحثني  ونسبُة  العاملني، 
العايل، ومعدُل حاِميل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها 
من أعضاء هيئة التدريس؛ وهي متغرّياٌت مهّمة يف 
املتاحة يف  البرشية  النوعية والكفاءة للموارد  تقييم 
هذه املؤسسات. وعليه، بات محوُر املوارد البرشية 
منها.  لخمسة  بياناٌت  تتوفَّر  متغرّيات،  تسعَة  يضّم 
واشتمل محوُر التبادل الطاليب عىل ثالثة متغرّياٍت يف 
العام املايض، توفّرت بياناٌت الثنني منها؛ وأُضيف هذا 
العام متغرّيان هام نسبُة التغرّي السنوي يف عدد طلبِة 
البكالوريوس وطلبِة الدراسات العليا الذين يدرسون 
املتغرّيات  عدُد  يُصبح  وبهذا،  املتحدة.  الواليات  يف 
الطاليب  التبادل  محور  يف  بياناٌت  لها  توفَّرت  التي 

أربعَة متغرّيات.

التعليم  عمليات  لقياس  البالغة  الصعوبة  ضوء  يف 
العايل وجودِة التعليم والتعلّم، تكوَّن املحوُر الخاص 
ثالثَة  من  املايض  العام  يف  العايل  التعليم  بعمليات 
فقط؛  منها  لواحد  إاّل  بياناٌت  تتوفّر  مل  متغرّيًا  عرَش 
جودة  لضامن  وطنية  هيئٍة  وجوِد  متغرّيُ  وهو 
هذا  وأُضيفت  الدولة.  مستوى  عىل  العايل  التعليم 
العام سبعُة متغرّياٍت تُسهم يف توضيح مدى جودة 
جودُة  هي:  منها  خمسٌة  العايل،  التعليم  عمليات 
النظام التعليمي، وجودُة تعليم الرياضيات والعلوم، 
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العلمي، وإتاحُة اإلنرتنت  البحث  وجودُة مؤسسات 
التدريب  خدمات  وإتاحُة  والجامعات،  املدارس  يف 
العاملي.  التنافُسية  تقريُر  يقيسها  كام  املتخصص؛ 
واملتغرّيُ السادس هو تصنيف أفضل جامعٍة بحَسب 
املتغرّيُ  فيام  إْس’؛  ‘كْيُو  العاملي،  الجامعات  تصنيف 
لكال  الجامعية  الدراسة  سنوات  معدل  هو  األخري 
الجنسني. وبهذا تتوفَّر بياناٌت لثامنية متغرّياٍت ضمن 

املحور الخاص بعمليات التعليم العايل.

الفرعي  املحوُر  ضمَّ  العايل،  التعليم  مخرَجات  يف 
توفّرت  متغرّياٍت  أربعَة  املايض  العام  يف  للتخّرج 
هو  جديد  متغري  إضافة  وتم  منها،  لثالثة  بياناٌت 
أما  املاجيستري؛  الخريجني عىل مستوى  الطلبة  عدد 
محوُر التوظيف بعد التخرج فقد ضّم ستَة متغرّيات، 
عن  استُعيض  وقد  منها.  ألربعٍة  بياناٌت  توفّرت 
العايل  التعليم  يجي  لخرِّ التوظيف  معّدِل  َي  متغريَّ
عن  العاطلني  نسبة  مبتغرّيَي  واإلناث  الذكور  من 
الذكور واإلناث،  العايل،  التعليم  يجي  العمل من خرِّ
إاّل  بالتوظيف  الخاصة  البيانات  توفُّر  إىل عدم  نظرًا 
لعدٍد محدود من الدول العربية؛ فيام تتّوفر بياناُت 
َين الجديدين ألغلبية الدول العربية. وأُضيف  املتغريِّ
عىل  الحاصلة  العمل  قّوة  معّدُل  متغرّي  العام  هذا 
تعليم عايل من إجاميل قوة العمل الوطنية لكّل من 

الذكور واإلناث وكال الجنسني.

يف محور رأس املال املعريف لدى الخريجني، توفّرت 
ملتغرّي  بياناٌت  تتوفَّر  ومل  متغرّيات،  لعرشة  بياناٌت 
واحرتاِم  االجتامعّي  السالِم  لِقيَِم  الطلبِة  قبوِل 
االختالف والتعايش مع اآلخر؛ ويُؤَمل جمُع بيانات 
املعريف  االنتاج  الفرعي  املحوُر  أما  املقبل.  العاَم  له 
العام  يف  تتوفّر  مل  الذي  العايل  التعليم  ملؤسسات 
عليها  املتّفِق  للمتغرّيات  البيانات  من  أيٌّ  املايض 
ضْمَنه، فقد أُضيفت ستُة متغرّياٍت هذا العام تتوفّر 
اإلضافية  املتغرّياُت  وهذه  جميًعا.  لها  البياناُت 
مليون  لكل  االخرتاع  براءات  طلبات  عدُد  هي: 
نسمة، وعدُد البحوث العلميّة املنشورِة التي ميكن 
إىل  االستشهادات  عدد  ومتوسُط  منها،  االقتباُس 
عدد الباحثني، والرشاكُة بني الجامعات واملؤسسات 
العلامء  وتوفِّر  والتطوير،  البحث  يف  الصناعية 
واملهندسني، والتصنيُف العاملي، أس جاي آر، ألفضل 

أن  من  وبالرغم  الدولة.  يف  أكادميية  علمية  مجلة 
يف  الباحثني  عىل  يقترص  ال  املتغرّيات  هذه  بعَض 
مؤسسات التعليم العايل فحْسب، إاّل أّن من املمكن 
مبؤسسات  املرتبطة  للمتغرّيات  كبدائَل  استخداَمها 

التعليم العايل يف ضوء شّح البيانات املتوفّرة.
  

التعديالُت عىل مستوى األوزان

 ، للمؤرشِّ الرئيسية  املحاور  ألوزان  تغيرٌي  يحدث  مل 
أي املدَخالت والعمليات واملخرَجات؛ حيث سيبقى 
الوزُن الخاص مبدَخالت التعليم العايل مُيثِّل )0.3( من 
قيمة املؤرشِّ الُكلِّية، ووزُن عمليات التعليم العايل مُيثِّل 
 .)0.6( مُيثِّل  العايل  التعليم  مخرَجات  ووزُن   ،)0.1(
أوزان  عىل  تغيرياٍت  إجراء  عدم  يف  السبُب  ويرجع 
املحاور الرئيسية إىل أّن األوزاَن النسبية املعطاَة لهذه 
املحاور هي موضُع اتفاق بني ثالث مجموعاٍت من 
الخرباء وضعت النسخَة األُوىل من املؤرشِّ وراجعتها؛ 
وفريُق  العايل،  التعليم  قطاع  بحث  فريُق  وهي 
أُقيمت يف  التي  العمل  ورشة  واملراِجعني يف  الخرباء 
سبتمرب/أيلول 2015، والفريُق املركزي ملؤرشِّ املعرفة. 
وبإجامٍع من الُفرَقاء الثالثة، تحظى مخرَجاُت قطاع 
 . التعليم العايل بالوزن النسبيِّ األكرب يف تركيبة املؤرشِّ
والسبُب يف ذلك أّن املعارَف واملهاراِت والقيَم التي 
ميتلُكها الطلبة، وكذلك اإلنتاجاِت العلميَة ملؤّسسات 
تُسهم  ألنّها  أكرب؛  نسبيٌة  أهميٌة  لها  العايل،  التعليم 
هذا  ويتامىش  التنمية.  جهوِد  يف  مبارشٍة  بدرجٍة 
والبحوث  الدراساُت  إليه  لت  توصَّ ما  مع  الطرُح 
ات قطاع التعليم العايل )مثاًل تصنيَف  الخاصة مبؤرشِّ
جامعة  به  تقوم  الذي  الوطنية  العايل  التعليم  نُظُم 

ملبورن(27.   

مع تثبيت األوزاِن النسبية للمحاور الرئيسية الثالثة 
ل الوزُن النسبّي للمحور  من قيمة املؤرشِّ الُكلِّية، ُعدِّ
للمحور  النسبّي  والوزُن  باإلنفاق،  الخاصِّ  الفرعي 
الفرعي الخاصِّ بالتبادل الطاليب؛ وهام ضمَن محور 
للمحور  النسبي  الوزُن  تَغرّي  وهكذا  املدَخالت. 
الفرعي اإلنفاق من 1/6 إىل 1/3 من الوزن النسبي 
ملحور املدَخالت، مبا يعكس أهميَة اإلنفاق يف توفري 
العايل.  التعليم  قطاع  جودة  لتحقيق  كافيٍة  موارَد 
ولية التي تُعطي  وهذا يتامىش أيًضا مع التوّجهات الدَّ
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النسبي  الوزَن  تُغرّي  فيام  كبريًا،  نسبيًّا  وزنًا  اإلنفاَق 
التبادل الطاليب إىل 1/6 بعد أن كان  الفرعي  املحور 
1/3؛ يف ظل ضعف األدلِة املتوفرة بخصوص طبيعِة 
وقْع هذا العامل عىل جودة التعليم العايل يف الدول 
الفرعية  للمحاور  النسبية  األوزاُن  وبقيت  العربية. 
بوزن  أي  عليه،  هي  كام  املدَخالت  ملحور  األُخرى 
التعليم  عمليات  ملحور  النسبي  الوزُن  وبقي  1/6؛ 
العايل عند 0.10 من قيمة املؤرشِّ الُكلِّية. ويف محور 
من   0.6 مُيثِّل  )الذي  العايل  التعليم  قطاع  مخرجات 
قيمة املؤرشِّ الُكلِّية(، أُعيد توزيُع األوزان النسبية عىل 
أربعة محاور فرعية، بعد أن توزّعت العاَم املايض عىل 
بياناٍت  توفّر  عدم  بسبب  فقط  فرعيٍة  محاوَر  ثالثة 
سابًقا حول اإلنتاج املعريف ملؤّسسات التعليم العايل. 
أُعيد  الرابع،  الفرعي  املحور  بياناٍت حول  توفّر  ومع 
للمحور  النسبي  الوزُن  يكون  بحيُث  األوزان  تقسيُم 
الفرعي التخّرج 1/9 ، والوزُن النسبي للمحور الفرعي 

مجموُعهام  ويكون   ،2/9 التخرج  بعد  التوظيف 
الوزُن  النسبي ملحور املخرجات؛ ويكون  الوزن  ثلَث 
املعريف  املال  برأس  الخاص  الفرعيِّ  للمحور  النسبي 
يجني 1/3، وللمحور الفرعيِّ الخاص باإلنتاج  لدى الخرِّ
املعريف ملؤسسات التعليم العايل 1/3 أيًضا. الجدول1 
الرئيسية  للمحاور  املختلفة  النسبيَة  األوزاَن  يُلخِّص 

والفرعية ملؤرش التعليم العايل.

النتائج 

التعليم  مؤرش  عنها  التي كشف  النتائج  إىل  بالنظر 
هناك  أن  يتبني  العريب  املعرفة  ملؤرش  التابع  العايل 
تراوحت  فقد  العربية.  الدول  بني  ملحوظاً  تفاوتاً 
الدرجات بني 8.39 )الصومال( و61.44 )اإلمارات(، 
وهذا يدل عىل تفاوت أداء نظم التعليم العايل من 
بانعدام  بالرضورة  يرتبط  ال  تفاوتا  أخرى  إىل  دولة 

الجدول 1: 

أوزان املحاور الرئيسية والفرعية يف مؤرش التعليم العايل

مدخالت التعليم العايل

)0.3(

عمليات التعليم 

العايل

)0.1(

مخرجات التعليم العايل

)0.6(

البيئة 

التمكينية
االلتحاقاإلنفاق

املوارد 

البرشية

التبادل 

الطاليب
التوظيفالتخرج

رأس املال 

املعريف لدى 

الخريجني

اإلنتاج 

املعريف 

ملؤسسات 

التعليم 

العايل

1/61/31/61/61/61/92/91/31/3

الشكل 12: 
نتائج الدول العربية يف مؤرش التعليم العايل
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االهتامم الرسمي بهذا القطاع بقدر ما يشري إىل أن 
السليم  للتوجيه  تفتقد  تزال  ال  التطويرية  الجهود 
بخلق  القطاع  هذا  ربط  يعزز  أن  شأنه  من  الذي 

املعرفة ومبسرية التنمية.
 

ال  أننا  تؤكد  العايل  التعليم  قطاع  بيانات مؤرش  إن 
البالد  بعض  يف  الراهنة  األوضاع  تجاهل  نستطيع 
إذ يالحظ  استقرار.  والتي متر مبرحلة عدم  العربية 
أن مجموعة الثامين دول التي مل تتجاوز فيها قيمة 
حالة  يف  تعيش  إماّ  بكونها  تتسم  الثلث،  املؤرش 
اقتصادي  منو  مستوى  ذات  أو  حروب  أو  نزاعات 
اليمن  مؤرش  جاء  قد  املثال  سبيل  فعىل  منخفض. 
وجاء   ،16.61 بقيمة  ليبيا  ومؤرش   15.96 بقيمة 
مؤرش موريتانيا بقيمة 18.03. ونستخلص من هذا 
أن السلم واألمن واالستقرار السيايس واالقتصادي من 
أهم الدعائم املمكنة الزدهار قطاع التعليم العايل. 

قيمة  تجاوز  عدم  وهي  هامة  أخرى  مالحظة  مثة 
الثلثني، بل إن دولة  العربية  الدول  املؤرش ألي من 
ال  عتبة  املؤرش  قيمة  فيها  تجاوزت  فقط  واحدة 
%60 وهي دولة اإلمارات العربية املتحدة. وجاءت 
قيم مؤرش ثالث دول فقط فوق %50 هي السعودية 
ومرص وقطر )عىل التوايل 56.54 و52.04 و51.40(. 
إن انخفاض قيم مؤرش التعليم العايل ملعظم الدول 

بقيمه  املؤرش  نتائج  أن  أوالً  داللتان.  له  العربية 
املنخفضة نسبياً تعرّب صدقاً عن واقع التعليم العايل 
العريب مقارنًة بنظم التعليم األخرى املتقدمة، خاصة 
ملخرجات  النسبي  الوزن  أن  االعتبار  يف  أخذنا  إذا 
يف  واملساهمة  املعريف  اإلنتاج  ومنها  العايل  التعليم 
الداللة  أما  املؤرش.  قيمة  من   60% ميثل  التنمية 
للقيم،  الواضح  التفاوت  بعيدا عن  أنه  الثانية فهى 
تحتل  التي  ذلك  يف  مبا  املنطقة،  دول  كّل  تزال  ال 
بالعمل عىل مزيد  الصدارة يف هذا املؤرش، مطالبة 
تطوير وتحسني نظم التعليم العايل بها حتى يرتقي 

للمستوى العاملي. 

عند االنتقال إىل النتائج املسجلة يف مستوى املحاور 
قوية  ارتباطات  وجود  يتبنّي  للمؤرش،  الرئيسية 
ومحور  “املدخالت”  محور  بني  أعالها  وكان  بينها، 
كذلك  ويالحظ   ،0.721 بلغ  حيث  “املخرجات” 
حيث  “العمليات”  محور  يف  نسبي  تقّدم  وجود 
التي  العربية  الدول  كل  يف  الدرجات  أعىل  ُسّجلت 
تحتل النصف األول من السلّم، يليه مبارشة محور 
املدخالت؛ بينام تقّدمت دول أسفل الرتتيب نسبيا 
هذه  إن  “العمليات”.  ثم  “املدخالت”،  محور  يف 
عن  بالحديث  لنا  تسمح  ال  كانت  وإن  االتجاهات 
تؤكّد  فإنها  والعمليات  املدخالت  بني  سببية  عالقة 
أمرين: أّن توفر أدىن من املدخالت أمر مهّم لدوران 

الشكل 13: 
نتائج الدول العربية يف املحاور الرئيسية ملؤرش التعليم العايل

مدخالت التعليم العايلعمليات التعليم العايلمخرجات التعليم العايل
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برشية  موارد  وجود  ولكن  التعليمية،  املنظومة 
املدخالت  تلك  توظيف  عىل  قادرة  تسيري  وآليات 
هذه  أداء  مستوى  تحديد  يف  حيوية  مسألة  يظل 

املنظومة كام ونوعا.

وبالنظر إىل املحاور الفرعية ملحور مدخالت التعليم 
العايل، نجد أن نتائجها تتسق مع نتائج املؤرش العام. 
البيئة  الفرعي  للمحور  املرتفعة  القيم  أدت  فقد 
التمكينية يف بعض الدول وأغلبها من الخليج العريب 
املقابل  ويف  فيها.  املدخالت  محور  قيمة  ارتفاع  إىل 
الدول  يف  التمكينية  البيئة  الفرعي  املحور  انخفض 
التي بها نزاعات مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال 
ملحور  الجملية  القيمة  الوراء  إىل  معها  ساحبة 
املدخالت. وتجدر املالحظة يف هذا اإلطار إىل غياب 
البيانات حول اإلنفاق التي مل تتوفر سوى يف عرشة 
دول كان التفاوت بينها صارخا )85.28 يف الكويت 

و2.83 يف جزر القمر(.

نلحظ  العايل،  التعليم  عمليات  مبحور  يتعلق  فيام 
ويالحظ  له.  التابعة  املتغريات  قيم  ارتفاع  عموما 
)باستثناء جزر  العربية  الدول  بالخصوص أن أغلب 
لديها  وسوريا(  والصومال  ولبنان  وجيبويت  القمر 
وهذا  العايل  التعليم  جودة  لضامن  وطنية  هيئات 
إذ  التفاوت،  لوحده  يفرّس  ال  ولكنه  جداّ  مهّم  أمر 
التي لديها مثل هذه  توجد من بني الدول العربية 
املؤرش.  محاور  كل  يف  ضعيفة  نتائجه  لكن  الهيئة 
العلوم  تدريس  بجودة  الخاصة  املتغريات  قيم  أما 
العلمي،  البحث  مؤسسات  وجودة  والرياضيات، 
بني  فرتاوحت  الجامعات  يف  االنرتنت  وإتاحة 

املتوسطة إىل فوق املتوسطة يف كثري من الدول.  

عند النظر إىل محور مخرجات التعليم العايل، نجد 
أن تسعة دول فقط تخطت فيها قيم املتغريات ثلث 
قيمة هذا املحور، يف حني أن سبعة دول مل تتخط 
قيم  محور املخرجات بها حاجز %20 من قيمة هذا 
املحور. ومن األسباب التي ميكن أن تفرّس انخفاض 
قيمة محور املخرجات أن البيانات الخاصة مبتغريات 
الخريجني  لدى  املعريف  املال  رأس  الفرعي  املحور 
غري متاحة إال ألربعة دول فقط، يف حني ميثل الوزن 
الرئييس  املحور  ثلث  الفرعي  املحور  لهذا  النسبي 

املخرجات. وميكن أن يضاف إىل ذلك انخفاض قيمة 
التعليم  ملؤسسات  املعريف  اإلنتاج  الفرعي  املحور 
العايل رغم توافر بيانات مقبوله ملتغرياته الستة يف 

كثري من الدول العربية. 

ختاماً 

 - البحث  فريق  وضعه  الذي  املنهج  يحدنا  قد 
واملتمثل يف عدم تقديم توصيف أو تحليل من طرف 
واحد ألحوال قطاع التعليم العايل - من الخوض يف 
تفاصيل كثرية، إال أننا ويف الخامتة وجب علينا التنبيه 
مؤرش  لبيانات  املتأمل  أن  أوالً،  هامتني.  نقطتني  إىل 
يف  التمكينية  البيئة  أهمية  يلمس  العايل  التعليم 
تهيئة األجواء لنمو وازدهار هذا القطاع، حيث يلعب 
االستقرار السيايس والسلم املجتمعي دوراً هاماً يف بناء 
وصون مؤسسات التعليم العايل، كام يلعب االستقرار 
املؤسسات  هذه  تزويد  يف  حيوياً  دوراً  اإلقتصادي 
بالنفقات الرضورية الستكامل مهامها. فقد أوضحت 
النزاعات والحروب  التي رضبتها  الدول  البيانات أن 
يتأثر  اقتصادياً  النامية  غري  أو  املستقرة  غري  والدول 
فيها قطاع التعليم العايل بصورة كبرية وبالتايل تتأثر 
فيها مسرية التنمية اإلنسانية. ثانياً، إن مؤرش التعليم 
العايل يف الدول العربية اهتم بدرجة كبرية مبخرجات 
والتوجهات  واملهارات  املعارف  سواء  القطاع  هذا 
التي يحملها الخريجون أو املنتجات املعرفية املتمثلة 
يف البحوث واالخرتاعات التي يعمل عليها الباحثون 
فريق  من  إمياناً  ذلك  القطاع،  بهذا  املعرفة  وعامل 
مسرية  خدمه  يف  املخرجات  هذه  بأهمية  املؤرش 
التنمية. وقد أظهرت النتائج أن هذا املحور بحاجة 
التعليم  قطاع  عىل  القامئني  من  خاص  اهتامم  إىل 
طلبات  بعدد  الخاصة  البيانات  جاءت  حيث  العايل 
البحوث  وعدد  نسمة  مليون  لكل  االخرتاع  براءات 
العلمية املنشورة التي ميكن االقتباس منها والرشاكة 
البحث  يف  الصناعية  واملؤسسات  الجامعات  بني 

والتطوير متدنية يف كثري من الدول العربية. 

يتيح  العايل  التعليم  مؤرش  بأن  القول  ميكن  ختاماً 
جيدة  فرصة  التعليمية  السياسة  وصناع  للباحثني 
لتقييم ورصد أوجه القوة والضعف يف نظام التعليم 
لتحسني  والربامج  الخطط  وضع  ثم  ومن  العايل، 
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وتطوير هذا القطاع الهام حتى يقوم بدوره املرجو 
بهذا  يقوم  إذ  واملؤرش  اإلنسانية.  التنمية  مسرية  يف 
القطاع، ال تستند  لهذا  املهم  للدور  فهو يوفر رؤية 
إىل نظرية رأس املال البرشي املتمثلة يف تزويد سوق 
تستند  ما  بقدر  الخريجني  من  يحتاجه  مبا  العمل 
يتمثل يف تأهيل خريجي هذا  أكرث عمقاً  إىل منهجاً 
القطاع مبا يتطلبه هذا العرص من معارف ومهارات 
وقيم تنسحب عىل املجتمع ترفع من شأنه وتصب 

يف مسرية تنميته.

 وال ينظر املؤرش للمعرفة املنتجة عىل أنها حبيسة 
يف  تتمثل  كونية  معرفة  أنها  عىل  بل  معني،  قُطر 

التنمية  أجل  من  ومشاركات  وكتابات  اخرتاعات 
عند  املؤرش  دور  يتوقف  وال  للبرشية.  اإلنسانية 
تقديم هذه الرؤية رغم أهميتها، بل يسعى كذلك 
املهتمون  يستطيع  موثوقة  بيانات  قاعدة  بناء  إىل 
عن  والتحليالت  البيانات  شح  ظل  يف  استثامرها 
وعىل  العربية.  املنطقة  يف  القطاع  هذا  أحوال 
قرار  وصناع  باحثني  من  القطاع  بهذا  املهتمني 
تشخيص  إىل  والتوصل  الخاصة  بتحليالتهم  القيام 
ما  ووضع  أوطانهم  يف  العايل  التعليم  لقطاع  ذايت 
الخاصة  أوضاعهم  ظل  يف  لتطويره  مناسباً  يرونه 

وسياقاتهم املختلفة.  
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مؤرش تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت
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متهيد

يف  محَورّي  دوٌر  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
األساسية  املنطلقات  أحَد  مُتثِّل  التي  اإلنتاجية  دعم 
للتنمية يف عرص املعرفة. ومع االنتشار الواسع لهذه 
التكنولوجيا وتطوُّرِها املستمر، تَجاوز دورُها املتنامي 
االجتامعي،  والتمكني  الدعم  إىل  اإلنتاجية  دعَم 
الرئيسية،  الخدمات  إىل  الوصول  تحسني  خالل  من 
وبات  جديدة؛  عمٍل  فرص  وخلِق  التواصل،  وتقويِة 

تأثريُها عامليًّا، وحارًضا يف كل األنشطة البرشية.

بظهور  التكنولوجيا  هذه  سمحت  الوقت،  مبرور 
ساهم  مبا  التفاُعيل؛  االتصال  من  جديدة  أمناٍط 
بتحسني الكفاءة اإلنتاجية واملرونِة يف أداء األعامل، 
العمل.  لتنظيم  مبتَكرٍة  مناذَج  باستحداِث  وسَمح 
تكنولوجيا  بني  الواضحة  العالقُة  جليًّا  وظهرت 
والتطوير،  االبتكار  وبني  واالتصاالت  املعلومات 
تتميّز  التي  املتقّدمة  االقتصاديات  يف  وبخاصٍة 

بارتفاع القيمة املضافة. 

وعىل الصعيد االجتامعي، حقَّقت هذه التكنولوجيا 
مختلف  إىل  الوصوَل  يرّست  فقد  عديدًة.  إيجابياٍت 
الخدمات واملوارد، خصوًصا الخدماِت املاليَة واملوارَد 
االجتامعي؛ كام  العائد  ذاَت  واملعلوماِت  التعليمية، 
واملجتمعات  األفراد  بني  املبارش  التفاعل  مّكنت من 
العديد  بتوفري  أيًضا  وسمحت  والحكومات.  املحلية 
يُحّسن  بأسلوٍب  إلكرتونيًّا،  الحكومية  الخدمات  من 
القرار،  صناعة  يف  واملشاركَة  افيَّة  والشفَّ الكفاءَة 

ويدعم أُطَر الَحوْكمة واملحاَسبة. 

ورسعاِت  التخزين،  َسعات  يف  الهائل  التطور  ومع 
َغر  الصِّ املتناهيِة  األجهزة  وانتشاِر  املعالَجات، 
وحدات  انتشار  ومع  بُعد؛  عن  واالستشعار  للقياس 
كامرياٍت  من  تحتويه  وما  الذكية،  النّقال  الهاتف 
جٍة عاليِة الدقة، واالستخداِم املتنامي لإلنرتنت،  مدمَّ
كّم  يف  هائل  ارتفاٌع  حدث  املحمولة؛  والتطبيقاِت 
عام 2012  رت  قُدِّ عامليًّا، حيث  املتداولة  املعلومات 
 50 إىل  تصل  أن  املتوقع  ومن  زيتابايت   2.8 بنحو 
هذا  ويف   .12020 عام  بحلول  الرقم  هذا  ضعَف 

السياق، تتّضح أهميُة استحداث تكنولوجيا معالجة 
غرَي  إمكاناٍت  وفّرت  التي  وتحليلِها  الكبرية  البيانات 
مسبوقة التخاذ قراراٍت أكرثَ اطالًعا ودقًَّة يف مواجهة 
تحّدياٍت أساسية أمام مجتمَع املعرفة؛ مثِل تحديات 
نُضوب املياه، وتوفريِ الغذاء، ومصادِر الطاقة، وتوفريِ 
إىل  الوصول  وإتاحة  البطالة،  العمل ومواجهة  فرص 
املوارد التعليمية العاليِة الجودة لدعم التعلُّم الذايت، 
الخدمات  وتحسنِي  املتوطِّنة،  األمراض  ومكافحِة 
الطبية، وإنقاِذ االقتصاديّات املتعرّثة، وتقليِل الفاقد 

من املوارد املالية.

وتُوفِّر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرًصا هائلة 
وتحسنِي  واالجتامعية،  االقتصادية  الفوارق  لتضييق 
وآليّاتِها،  املحلية  والرثوات  املوارد  استثامر  أمناط 
الشاملِة  اإلنسانية  التنمية  تحقيق  إىل  والسعِي 
واملستدامة؛ مبا يف ذلك األهداُف التنَمويُة الرئيسية، 

ويل. كام أقرَّها املجتمُع الدَّ

املعلومات  لتكنولوجيا  الفائقة  األهمية  بروِز  ومع 
والدراسات  البحوث  من  العديُد  تناول  واالتصاالت، 
الدول  استيعاب  مدى  موضوَع  ولية  الدَّ والتقارير 
ما  يف  خصوًصا  التكنولوجيا،  لهذه  وتبنِّيها  املختلفة 
بالبْنية التحتية للشبكات واالتصاالت، وتَوفُِّر  يتعلق 
األجهزة واملعّدات والربمجيات والتطبيقات املختلفة. 
تقارير  خالل  من  والتقييم  الرصد  عملياُت  وبدأت 
االقتصادي  واملنتدى  لالتصاالت،  ويل  الدَّ االتحاد 
لتكنولوجيا  العاملي  السنوي  والتقريِر  العاملي، 
القرار  صانعي  دعم  مساعي  كأبرز  املعلومات؛ 
بَعني  أخُذها  يجب  التي  الجوانب  إىل  وتوجيِههم 
إعداد  يف  التكنولوجيا  هذه  من  لالستفادة  االعتبار، 

اسرتاتيجيات التنمية وتنفيِذها. 

املعلومات  تكنولوجيا  استخدامات  تنامي  ومع 
البرشي،  النشاط  واالتصاالت عرب مختلف مجاالت 
التحول  يف  الدول  نجاح  مدى  لرصد  محاولٍة  ويف 
من  القياس  عملياُت  تطّورت  املعرفة،  اقتصاد  إىل 
مجرّد تحديد مدى استيعاب هذه التكنولوجيا إىل 
قياس التأثري املبارش وغريِ املبارش يف أنشطة التطوير 
واملشاركِة  والَحوكمة،  األعامل،  وإدارِة  واالبتكار، 

االجتامعية. 
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ولَقد بات واضًحا اليوم وجوُب تَوفُّر مجموعٍة محّددة 
استناًدا  العربية،  الدوَل  تَخّص  التي  ات  املؤرشِّ من 
تكنولوجيا  يَعكس وضَع  العاملية؛ مبا  ات  املؤرشِّ إىل 
املعلومات واالتصاالت يف كّل دولة، ويُحّقق أقىص 
استفادٍة ممكنة من املؤرشات العاملية، ويراعي يف 
ويُقّدم  العربية،  املنطقة  خصوصيَة  نفسه  الوقت 
الرئيسية  والجهاِت  القرار  وصانعي  للحكومات 
الفاعلة يف املجتمع - من أفراٍد ومؤسساٍت ورشكات 
عىل حدٍّ سواء - مدَخالٍت واضحًة إلعداد السياسات 
العامة والخطِط املستقبلية بأفضل صورٍة لتحقيق 
قاعدة  بناُء  مستقبالً  وميكن  املستدامة.  التنمية 
مجتمع  ات  مؤرشِّ عىل  تحتوي  موّحدة  بياناٍت 
التعاوِن  أُطُر  يُعزِّز من  العربية، مبا  للدول  املعرفة 

والتكامِل بينها يف مجاالٍت عديدة.

بناًء عىل ما سبَق، ويف إطار السعي نحو استحداث 
ٍ عريب للمعرفة، تُعترب تكنولوجيا املعلومات  مؤرشِّ
 ، املؤرشِّ يف  الرئيسية  القطاعات  أحَد  واالتصاالت 
وبخاصٍة أنها تُؤدِّي دوًرا رئيسيًّا يف دعم القطاعات 
؛ من تعليٍم ما قبل جامعي، وتعليٍم  األُخرى للمؤرشِّ
تِْقنّي وتدريب مهني، وتعليٍم عاٍل، وبحٍث وتطويٍر 
تكنولوجيا   َ فإن مؤرشِّ باملقابل،  وابتكار، واقتصاد. 
العملية  مبخرَجات  يتأثّر  واالتصاالت  املعلومات 
ولة  الدَّ وبقدرات  مراحلها،  جميع  يف  التعليمية 
واالبتكار،  والتطويِر  العلمّي  البحث  مجاالت  يف 
ومدى  والترشيعّي،  االقتصادي  املناخ  وصالحيِة 
املال  رأس  استخدام  وكفاءِة  االستثامر،  تشجيع 

وإدارة األعامل، ومرونِة قوانني العمل.
 

، كان من املهّم  خالل مراحل اإلعداد لتصميم املؤرشِّ
ويل يف إعداد املحاور الفرعية  أْن يُراعى البعُد الدَّ
االتصال،  ووسائل  الشبكات  من  األساسية  للبْنية 
الالسلكية،  الخدمات  وتعرفِة  الرقمي،  واملحتوى 
مع  يتّفق  مبا  العريض؛  النطاق  ذاِت  واإلنرتنت 
املنتدى  تقارير  مثل  املنشورة  العامليِة  التقارير 
ويل، واالتحاد الدويل  االقتصادي العاملي، والبنِك الدَّ
لالتصاالت. من ثَّم ُدرِس تأثرُي متغريات القطاعات 
والتعليِم  الجامعي،  قبَل  ما  التعليم  من  األُخرى 
العايل،  والتعليِم  املهني،  والتدريب  الِتْقنّي 
واالقتصادي؛  القانويّن  واملناِخ  واالبتكار،  والبحِث 

للوصول إىل صيغة إعداد املؤرشِّ العام لتكنولوجيا 
األساسية  املُكوِّنات  كأحد  واالتصاالت  املعلومات 

ملؤرشِّ املعرفة.

منهجيُة اختيار محاور قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وبنائِها

األدواُت املنهجيُة املعتَمدة

املحاور  بناء  يف  ومحّدد  واضٌح  علميٌّ  منهٌج  اِتُِّبع 
املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  بقطاع  الخاصة 
ميكن استعراض هذه املنهجية يف الخطوات التالية:

التي  ولية  والدَّ املحلية  الدراساِت  إىل  الرجوُع   •
واملعلومات،  االتصاالت  ات  مؤرشِّ بوضع  تُعنى 
ولية  الدَّ والوكاالت  املنظامت  مفاهيم  وإىل 
واالتصاالت  املعلومات  قطاع  برصد  املهتمِة 
وتقييِم أدائه؛ واالستعانُة بالعديد من التقارير 
مثِْل تلك الصادرِة عن األمِم املتحدة، واملنتدى 
ويّل لالتصاالت؛  االقتصاديِّ العاملي، واالتحاِد الدَّ
باإلضافة إىل تقارير الخطِط االسرتاتيجية للعديد 

من الدول الرائدة يف هذا املجال.

التنمية  أهداف  إىل  يستند  عمٍل  إطار  وضُع    •
الدول  جميع  من  عليها  املتفِق  املستدامة، 
األعضاء يف األمم املتحدة، مبا فيها الدوُل العربية؛ 
املعلومات  تكنولوجيا  إسهام  كيفيِة  مع دراسة 
واالتصاالت يف تحقيق هذه األهداف ومراقبِتها 

وقياسها.

أدواٍت  باعتامد  بُعد  عن  استشاري  نهٍج  تبنِّي    •
إلكرتونية الستطالع الرأي حول متغريات قطاع 
املعلومات واالتصاالت. وجرى يف هذا السياق 
داخل  جامعاٍت  من  أكادمييني  مع  تواُصٌل 
رشكات  يف  وخرباَء  وخارَجها،  العربية  املنطقة 
رجال  من  وعدٍد  وَدولية،  وإقليمية  محليٍة 
الصناعة وبعِض املسؤولني عن تقديم خدمات 
الحكومي  القطاَعني  يف  واملعلومات  االتصاالت 
مختلف  من  مع مستخِدمني  وكذلك  والخاص؛ 

الفئات الُعمرية.
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عرُض مؤرشِّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

السابق،  البند  يف  املعروضِة  املنهجية  عىل  بناًء 
وبعَد دراسة آراء الخرباء واملتخصصني وتعليقاتهم، 
املعلومات  تكنولوجيا   َ مؤرشِّ أن  إىل  التوصُل  أمكن 
ملؤرشِّ  الرئيسية  الركائز  أحَد  بصفته   – واالتصاالت 
املعلوماتية  البْنية  قوة  عىل  يعتمد  ال   – املعرفة 
التّحتية، واملحتوى الرقمي، واستخداماِت تكنولوجيا 
وإمنا  فحْسب؛  اليومية  املعامالت  يف  املعلومات 
يعتمد باألهمية نفِسها عىل املناخ العام للتنمية يف 
الدول املعنية. ويشمل املناُخ العام جودَة التعليم، 
واالبتكار؛  والتطوير  البحث  عىل  الدول  وقدرَة 
باملناخ  املتعلقَة  املعرفة  اقتصاد  عنارَص  وكذلك 
القانوين، وحلِّ املنازعات، وحاميِة املِلكية الفكرية، 
وكفاءِة عمليات إنشاء الرشكات وتشغيلها، والقدرِة 
العوامل  عىل  أيًضا   ُ املؤرشِّ ويَعتمد  املنافسة.  عىل 
يف  التكنولوجيا  تأثري  من  التنمية،  إىل  الدافعة 
املنتجات والخدمات، ومستوى العاملة يف األنشطة 
وخدماِت  اإللكرتونية،  واملشاركِة  املعرفة،  الكثيفِة 

الرعاية الصحية. 

النموذج السابق للمؤرش

يُوضح الشكُل 14 النموذَج النظري ملؤرشِّ تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، املركِّب من محورين رئيسيني 

وسبعة محاور فرعية، عىل النحو التايل:

التعديالُت التي أُدِخلت عىل الصيغة السابقة 
للمؤرش

منطلقاُت عملية املراجعة

يف  الذكية  الهواتف  عدد  يستمر  أن  املتوقع  من 
مليار  أن يصل إىل حدود 2.1  يقدر  االرتفاع، حيث 
وجود  عدم  من  الرغم  وعىل   .22016 يف  هاتف 
يُوصف  أنه  إاّل  الذيك،  للهاتف  عليه  متّفٍق  تعريٍف 
يُشابه  تشغيٍل  نظام  عىل  يحتوي  الذي  بالهاتف 
قوّي  ُمعالٍج  مع  الشخيص؛  الحاسوب  تشغيل  نظاَم 
عاليِة  مدّمجٍة  وكامريا  الَسعة،  كبريِة  داخلية  وذاكرٍة 
باألجهزة  أو  باإلنرتنت  االتصال  إمكانيُة  وله  الدقة، 
الهاتُف  أصبح  املواصفات،  وبهذه  املشابهة.  األُخرى 
التي كانت  التطبيقات  اًل لتشغيل معظم  الذيك مؤهَّ
املساعد  وأجهزِة  الشخصية  الحواسيب  عىل  قارصًة 
الذيك  الهاتَف  أّن  االعتبار  يف  األخذ  ومع  الشخيص. 
تحوَّل  الوقت،  طوال  املستخِدم  مع  موجوًدا  بات 
النّقالة  التطبيقات  إىل  الربمجيات  رشكات  تركيُز 
من  الكثري  عىل  الحصول  من  املستخدَم  مُتكِّن  التي 
املعلومات والخدمات من خالل هذا الهاتف؛ مبا يف 
ذلك الخدماُت املالية واملرِصفية، واملوارُد التعليمية، 
وخدماُت الحكومة اإللكرتونية التي بدأت يف اإلعداد 
مع  للتعامل  الذكية؛  الحكومة  مرحلة  إىل  لالنتقال 

مي الخدمات العامة وإدارِة األعامل. مقدِّ

 

 

 

 

 

 
 

 

  

الشكل 14: 
النموذج السابق ملؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرشات غ� مبارشة

مؤرش تكنولوجيا املعلومات

مؤرشات مبارشة

البنية التحتية واملحتوى
 الرقمي

استخدامات األفراد
اقتصاد املعرفةالبحث واالبتكاروالرشكات والحكومة

التعليم ما قبل الجامعيمدى تحمل تكلفة االتصال
والتعليم التقني والتعليم العايل

املعرفة
 من أجل التنمية
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يف  الجديد  النموذج  هذا  نجاح  متطلّبات  أهّم  من 
التعامالت ما بني األفراد والحكومة ومجتمع األعامل، 
الرسعَة  تدعم  النطاق  رضورُة وجود شبكٍة عريضِة 
والجودَة والكفاءة يف االتصال. وهذه هي املواصفاُت 
بدأت  التي  املتعّددة  التطبيقات  لخدمة  املطلوبة 
 )GSM( املتنّقلة  لالتصاالت  العاملي  النظام  بِتْقنيّة 
وتطّورت إىل الجيل الثاين )2G( ثّم إىل الجيل الثالث 
)3G(، ُوصواًل إىل تِْقنيّة الجيل الرابع )4G( الحالية؛ 
مع بدء اإلعداد ملرحلة الجيل الخامس )5G( التي 
من املزمع العمُل بها بحلول عام 2020. لذا، كان من 
املناسب أن ينعكس ذلك األمُر يف مؤرشِّ تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من خالل إضافة متغري مُيثِّل 
االشرتاكات باإلنرتنت ذات النطاق العريض للهواتف 

النقالة، لكل 100 مقيم.

من  بات  النّقالة،  لألجهزة  الواسع  االنتشار  يف ضوء 
املحتوى  إىل  الوصول  إتاحة  متغري  إلغاُء  املناسب 
ن هذا املتغري يف املحور الفرعي  الرقمي؛ حيُث ُضمِّ
متغريا  وأُلِغَي  املعلومات.  تكنولوجيا  الستخدامات 
التي  التي لديها راديو، ونسبِة نظرياتِها  نسبة األرَُس 
املعيشية  األرَُس  نسبة  عىل  للرتكيز  تلفزيون،  لديها 
لديها  التي  نظرياتِها  ونسبِة  كُمبيُوتر،  لديها  التي 

اتصاٌل بشبكة اإلنرتنت.

بالنسبة إىل متغريات البيئة التمكينية، وتأكيًدا عىل 
أهمية استحصال براءات االخرتاع بوجٍه عام، وبراءاِت 
االخرتاع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكٍل 
ولة عىل  خاّص، كأحد املتغريات التي تعكس قدرة الدَّ
البحث واالبتكار، كان من املناسب أن يتم استبدال 
مبتغرّيي  املمنوحة  االخرتاع  براءات  عدد  متغري 
نسمة،  مليون  لكل  االخرتاع،  براءات  طلبات  عدد 
تكنولوجيا  مجال  االخرتاع يف  براءات  طلبات  وعدد 

املعلومات واالتصاالت، لكل مليون نسمة.

التي  التعديالت  إيجاُز  ميكن  ذلك،  عىل  بناًء 
املعلومات  لتكنولوجيا  السابق  املؤرشِّ  عىل  أُدِخلت 

واالتصاالت عىل النحو التايل:

محوُر القدرات التكنولوجية:

•البْنيُة التحتية واملحتوى الرقمي:
الرقمي،  إلغاُء متغري إتاحة الوصول اىل املحتوى    -
استخدامات  يف  املتغري  هذا  تأثرُي  ن  يُضمَّ حيُث 

تكنولوجيا املعلومات.

•استخداماُت تكنولوجيا املعلومات:
إلغاُء متغري نسبة األرَُس التي لديها راديو؛  -

إلغاُء متغري نسبة األرَُس التي لديها تلفزيون؛  -
النطاق  ذاِت  باإلنرتنت  االشرتاكات  متغري  إضافُة   -

العريض للهواتف النقالة )لكل 100 مقيم(.

محوُر البيئة التمكينّية:

•البحث العلمي واالبتكار: 
املمنوحة  االخرتاع  براءات  عدد  متغري  استبدال   -
لكل  الطلبات  عدد  االخرتاع،  براءات  مبتغريي 
مجال  يف  االخرتاع  وبراءات  نسمة  مليون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عدد الطلبات 

لكل مليون نسمة.

ُ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعد  مؤرشِّ
التعديل

الشكل  يف  الواردة  العامة  بالهيكلية   ُ املؤرشِّ يَحتفظ 
14، ويف املحاور نفِسها؛ ويتكّون من 54 متغرياً. 

ويف ما ييل تفصيٌل ملتغريات كّل محور وأوزانِها بعد 
التعديل:
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محوُر القدرات التكنولوجية
)22 متغرياً مبجموع نقاٍط يساوي 500(

الجدول 2:

متغريات ونقاُط البْنية التحتية واملحتوى الرقمي )4 متغريات(

النقاط )170(املتغريات

40إنتاُج الكهرباء، كيلو واط ساعة للفرد

40تغطيُة شبكات النّقال كنسبٍة مئوية من السكان 

ويل لإلنرتنت لكّل مستخدم )كيلوبايت/ ثانية( 45عرُض نطاق الرتدُّد الدَّ

45عدُد الخوادم اآلمنة لالتصال باإلنرتنت )لكل مليون نسمة(

تكنولوجيا  استخدامات  لكّل  الالزم  التكنولوجي  املناخ  توفري  يف  ولة  الدَّ جهود  عىل  املتغريات  هذه  تَدّل 
املعلومات واالتصاالت.

الجدول 3:

ل تكلفة االتصال )3 متغريات( متغريات ونقاُط مدى تحمُّ

النقاط )80(املتغريات

سعر الدقيقة الواحدة لالتصال املحيل عىل شبكة الهاتف النّقال لالشرتاكات املدفوعِة مسبًّقا )خارج أوقات 

الذروة، عىل الشبكة(، بالدوالر األمريك  
30

30سعر االشرتاك الشهري الثابت باإلنرتنت ذاِت النطاق العريض، بالدوالر األمريك            

20التنافسيُة يف قطاَعي اإلنرتنت واالتصاالت الهاتفية 

تُعربِّ هذه املتغريات عن مدى متّكن أفراد املجتمع من الحصول عىل خدمات االتصاالت واإلنرتنت.
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الجدول 4:

متغريات ونقاُط استخدامات تكنولوجيا املعلومات )15 متغرياً(

النقاط )250(املتغريات

15اشرتاكاُت الهاتف الثابت )لكل 100 مقيم(

20اشرتاكاُت الهاتف النّقال )لكل 100 مقيم(

20االشرتاكاُت الثابتة باإلنرتنت ذاِت النطاق العريض  )لكل 100 مقيم(

20االشرتاكاُت باإلنرتنت ذاِت النطاق العريض للهواتف النّقالة )لكل 100 مقيم(

15نسبُة األرَُس املعيشية التي لديها جهاز كمبيوتر   

20نسبُة األرَُس املعيشية التي لديها اتصال باإلنرتنت

20نسبُة استخدام اإلنرتنت بني األفراد

15استخداُم شبكات التواصل االجتامعي االفرتايض

15استحواُذ املؤسسات للتكنولوجيا الحديثة

15استخداُم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعامالت بني الرشكات

15استخداُم اإلنرتنت يف التعامالت بني األفراد والرشكات

15مستوى تدريب العاملني

15أهميُة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الرؤية املستقبلية للحكومة

ُ الخدمات اإللكرتونية للحكومة 15مؤرشِّ

15نجاُح الحكومة يف نرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تَعكس هذه املتغريات مدى استيعاب عنارص املجتمع، من أفراٍد ومؤسساٍت وحكومة، لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.

محوُر البيئة التمكينية
)32 متغرياً مبجموع نقاٍط يساوي 500(

الجدول 5:

متغريات ونقاُط التعليم )8 متغريات(

النقاط )130(املتغريات

17جودُة التعليم األسايس

16جودُة تعليم الرياضيات والعلوم

16معدُل االلتحاق اإلجاميل بالتعليم الثانوي، كال الجنسني )٪(

16معدُل إملام البالغني بالقراءة والكتابة، +15 عاًما، كال الجنسني )٪(

16إتاحُة اإلنرتنت يف املدارس والجامعات

16االلتحاُق بالتعليم التِّْقني كنسبٍة مئوية من إجاميل االلتحاق بالتعليم الثانوي، كال الجنسني )٪(

16معدُل االلتحاق اإلجاميل بالتعليم العايل، كال الجنسني )٪(

17جودُة النظام التعليمي

تُعرّب هذه املتغريات عن مدى جاهزية رأس املال البرشي للمشاركة الفّعالة يف استيعاب تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتوطيِنها.
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الجدول 6:

متغريات ونقاُط اقتصاد املعرفة )14متغرياً(

النقاط )200(املتغريات

14فعاليُة هيئات الترشيع 

14القواننُي املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

14االستقالُل القضايئ

14كفاءُة اإلطار القانوين يف تسوية النزاعات

16حاميُة املِلكية الفكرية

16معدُل تنصيب الربمجيات غريِ املرخصة

14اإلجراءُت املطلوبة إلنفاذ العقود )بالعدد(

14الفرتُة التي يستغرقها إنفاُذ العقود )باأليام(

14توفُّر أحدث التقنيات

14توفُّر رأس املال االستثامري

14إجاميلُّ معدل الرضائب )٪ من الربح التجاري(

14الفرتُة التي يستغرقها تأسيُس رشكة )باأليام(

14اإلجراءاُت املطلوبة لتأسيس رشكة )بالعدد(

14كثافُة املنافسة املحلية

الترشيعية  البيئة  كفاءُة  حيُث  من  االقتصاد،  وازدهار  للتنمية  الالزم  العامَّ  املناَخ  املتغريات  هذه  تَعكس 
خصوًصا يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومستوى حامية املِلكية الفكرية، وفعاليُة بيئة االستثامر 

وإدارة األعامل.

الجدول 7:

متغريات ونقاُط البحث العلمي واالبتكار )3 متغريات(

النقاط )80(املتغريات

ُ االبتكار العاملي 30مؤرشِّ

25براءاُت االخرتاع، عدُد الطلبات لكّل مليون نسمة

25براءاُت االخرتاع ىف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عدُد الطلبات لكّل مليون نسمة

العلمي، ومدى اإلسهام يف  التطوير واالبتكار والبحث  ولة عىل  العامة للدَّ القدرة  تُشري هذه املتغريات إىل 
املخزون الفكري العاملي من خالل تسجيل براءات اإلخرتاع.
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الجدول 8:

متغريات ونقاُط املعرفة من أجل التنمية )7 متغريات(

النقاط )90(املتغريات

12تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أمناط األعامل ومناذِجها

12تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النامذج التنظيمية

12العاملُة يف وظائَف كثيفِة االعتامد عىل املعرفة، كنسبٍة مئوية من القوى العاملة

12تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قي إتاحة الخدمات األساسية

12استخداماُت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية

12املشاركُة اإللكرتونية

18متوسُط العمر املتوقّع مع التمتع بالصحة عند الوالدة

واملنتجات  الخدمات  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تأثريِ  فعالية  مستوى  املتغريات  هذه  تَعكس 
ولة  الجديدة، وتنظيِم املؤسسات والخدمات األساسية، ورفعِ كفاءة الحكومة، ومدى املشاركة اإللكرتونية للدَّ

وفعاليتها؛ مع أْخذ عنرص الرعاية الصحية يف االعتبار.

النتائج

تكنولوجيا   ُ مؤرشِّ عنها  كشف  التي  النتائُج  تعكس 
املعرفة  مبؤرشِّ  املتعلُّق  واالتصاالت،  املعلومات 
بلغ  حيث  الدرجات؛  يف  كبري  تفاوٍت  عن  العريب، 
 86.08( قيمة  أعىل  بني  درجة   76.11 الفارق 
لإلمارات( وأدىن قيمة )9.97 للصومال(. ومل يتجاوز 
فوق  فام  املتوسط  عىل  حصلت  التي  الّدول  عدُد 
إىل  الخليجّي،  التعاون  مجلس  دوُل  هي  دول؛   8
 3 القامئة  آخر  يف  وظهرت  ولبنان.  األردن  جانب 
دوٍل مل تتجاوز درجاتُها 20 من 100 )الشكل 15(. 
وعموًما، ياُلَحظ ضعُف مؤرشِّ تكنولوجيا املعلوماِت 
ات القطاعيِة  واالتصاالت، شأنُه يف ذلك شأُن املؤرشِّ
التي  الضعيف وتلك  النمّو  الّدول ذاِت  األُخرى، يف 

متّر بأزماٍت أو حروب.   

املحوَريِن  يف  املسّجلة  الّدرجات  بني  املقارنُة  تُظهر 
تكنولوجيا   ُ مؤرشِّ عليهام  ارتكز  اللَّذيِن  الرئيسيَّني 
التي  الـ8  الدول  من   7 أّن  واالتّصاالت  املعلوماِت 
يف  درجاتُها  تقاربت  املتوسط  درجة  فوَق  كانت 
والبحرين  وقطر  اإلمارات  وهي  املحَورين،  كال 

خالف  عىل  ولبنان؛  واألردن  وُعامن  والسعودية 
الكويت التي نزلت تحَت املتوسط يف محور البيئة 
وجيبويت  املغرب  دْولتا  ظهرت  حيث  التمكينية، 
)اللّتاِن كانتا دوَن درجة املتوسط يف املؤرشِّ العام(. 
الفارُق بني  العربية، فقد تراوح  أّما يف سائر الدول 
درجات املحَورين يف الدولة الواحدة بني 1.36 و32.1 
درجة. وكانت هذه الفوارُق لصالح البيئة التمكينية 
 10 التكنولوجية يف  القدراِت  ولصالح  دولًة،   12 يف 
دول، ما قد يُشري إىل وجود نقٍص يف مستوى تنسيِق 
)الشكل  املرتَكزين  هذيِن  إىل  هِة  املوجَّ الجهود 
درجاُت  تقاربت  حيُث  املتميّزة،  الدول  ويف   .)16
املحَورين، بلغت معاِمالُت االرتباط بينها 0.831؛ ما 
يَدّل عىل درجٍة عالية من التفاعل بينهام ساهمت 

يف ارتفاع قيمِة املؤرشِّ العاّم.

ملحور  التابعِة  الفرعيِة  باملحاور  يتعلّق  ما  يف 
تقّدًما  املقارنُة  أظهرت  التكنولوجية،  القدرات 
ملحوظًا يف أغلب الدول العربية عىل مستوى املحوِر 
االتصال؛  كُلفِة  تحّمِل  مدى  يتناول  الذي  الفرعّي 
األفراِد  باستخدامات  املتعلُّق  الفرعّي  املحوُر  يليه 
املتعلُّق  الفرعّي  املحوُر  ثم  والحكومة،  والرشكاِت 
املالحظُة  تَجدر  الرقمي.  واملحتوى  التحتيِة  بالبْنية 
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بالنسبة إىل البيئة التحتيِة واملحتوى الرقمّي، أّن 6 
بني  تَراوحت  بدرجاٍت  املتوسط  فوًق  جاءت  دوٍل 
52.16 و90.83 )اإلمارات وقطر والكويت والبحرين 
تتجاوز  مل  دوٍل   6 مقابل  يف  وُعامن(،  والسعودية 
وجزر  واليمن  والصومال  )السودان   20 درجاتُها 
القمر وسوريا وموريتانيا(. وتبدو نتائُج دول الخليِج 
منطقيًّة، باعتبار املراتِب املتقّدمة التي تحتلّها عىل 
مستوى العامل؛ حيث تأيت البحريُن ىف مقّدمة الدوِل 
وقطر  الكويُت  وتُحرز  الكهرباء،  إنتاُج  حيُث  من 
شبكات  تغطية  مدى  ىف  األُوىل  املراكَز  واإلماراُت 
الهاتف النّقال كنسبٍة من عدد السكان. ويف املحور 

ِل تْكلفة االتصال، بقيت  الفرعيِّ املتعلِّق مبدى تَحمُّ
مبتوسٍط  وسوريا  قطر  هام  املتوسط؛  دوَن  دولتاِن 

يُساوي 32.34 و3.23 عىل التوايل. 

حّققت  املعلومات،  تكنولوجيا  استخدامات  بشأن 
مثِل  مستوياٍت  عّدة  عىل  املراكز  أفضَل  اإلماراُت 
االجتامعّي،  التواصل  شبكاِت  استخداِم  مدى 
األفراِد  بني  للتعامل  اإلنرتنت  واستخداماِت 
مدى  ىف  وكذلك  الرشكات،  بني  فيام  أو  والرشكات 
استيعاِب املؤّسسات للتكنولوجيا الحديثة. وحّققت 
قطر املركَز األفضَل عربيًّا يف مدى تدريب العاملني، 

الشكل 15: 
نتائُج الدول العربية يف مؤرشِّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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الشكل 16: 
نتائُج الدول العربية يف املحاور الرئيسيَّة ملؤرشِّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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يف  عامليًّا؛  الخامَس  املركَز  بذلك  تحتّل  بأنها  علاًم 
وضع  يف  عامليًّا  األوَل  املركَز  اإلماراُت  حّققت  حني 
الرؤية  يف  واالتصاالت  املعلوماِت  تكنولوجيا   ِ مؤرشِّ
املستقبليِة للدولة، وأيًضا يف مستوى نجاِح الحكومة 
واالتصاالت3.  املعلوماِت  بتكنولوجيا  االرتقاء  يف 
وليبيا  والجزائر  موريتانيا  تُوجد  اآلخر،  الطرِف  ويف 
لتحقيق  كثرية  جهوٍد  بذل  إىل  تحتاج  التي  واليمن 
للتعامل  اإلنرتنت  استخدامات  يف  أفضَل  مستًوى 
أقلَّ  حّققت  حيُث  العاِملني؛  وتدريِب  التجارّي 

األرقام يف هذه املجموعة من املكوِّنات. 

عىل صعيٍد آخر، كشفت املقارنُة بني املحاوِر الفرعية 
التابعِة للمحور الرئييسِّ الثاين )البيئة التمكينية( عن 
الدوُل  عليها  حصلت  التي  الدرجات  نتائِج  تقارُب 
يف ثالٍث منها هي: التعليم، واالقتصاد، واملعرفُة من 
التنمية؛ يف حني جاء األداُء العريّب يف درجات  أجل 
واالبتكار( العلمي  )البحث  الرابع  الفرعيٍّ  املحور 
دوَن املتوسط، باستثناء 3 دوٍل هي اإلمارات وقطر 
العربيِة  الّدول  تفاَوت عدُد  والّسعودية. عدا ذلك، 
فرعيٍّ  محوٍر  من  فوق  فام  املتوّسط  الحاصلِة عىل 

مستوى  يف  الثبات  من  نوٍع  وجود  مع  آخر،  إىل 
املجموعتنَِي اللَّتني تحتاّلِن أعىل الرتتيِب وأسفلَه.

ختاماً

الرقميَة  الفجوَة  آنًِفا  املذكورُة  النتائُج  تُوضح 
التعاون  مجلس  دول  من  خمٍس  بني  الواضحة 
والسعودية  واإلمارات  وقطر  )البحرين  الخليجي 
السودان  خصوًصا  الدول؛  باقي  وبني  والكويت( 
وجيبويت وموريتانيا وليبيا. فبينام حّققت دوٌل مثُل 
اإلمارات وقطر مستوياٍت هي األعىل عامليًّا، ال تزال 
اُت بعض الدول العربيِة األُخرى خارَج املنافسة  مؤرشِّ
الجهد  من  املزيُد  عليها  يُحتّم  ما  وهو  العربية؛ 
لتحسني قدراتِها التكنولوجية ىف عرص املعرفة. ونظرًا 
إىل وجود عالقٍة طَرديٍة واضحة بني املستوى العاّم 
املعلومات  تكنولوجبا  ات  مؤرشِّ وقوِة  الفرد  لدْخل 
ات  واالتّصاالت، فال بدَّ من رضورة وضعِ هذه املؤرشِّ
عن  فضاًل  للدولة؛  املستقبلية  الُخطِط  صدارة  يف 
مضاعفة االهتامِم بقضايا البحث العلميِّ واالبتكار، 

ورفعِ مستوى جودِة التعليم بشكٍل عاّم.
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الهوامش 

.World Economic Forum et al., 2015  1

.Statista, 2016  2

.World Economic Forum et al., 2016  3
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مؤرش االقتصاد
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وتصنيِف  دولة  أّي  تَطّور  يف  محورّي  تأثرٌي  للمعرفة 
مستوى التنمية االقتصادية فيها، بني متقّدٍم أو ناشٍئ 
هو  تطويرُها  أو  توطيُنها  أو  املعرفة  فإنتاُج  ناٍم.  أو 
ُد األسايس يف تطوير عَجلة أّي اقتصاٍد ووضِعه  املحدِّ
البوابُة  هي  واملعرفُة  العاملية.  التنمية  خريطة  عىل 
الرئيسية للتنمية البرشية واملاّدية لالقتصادات حول 
العامل، كام تقوم بَدوٍر محَوريٍّ يف دعم قدرة الدول 
يات  التحدِّ ومواجهِة  ات  التغريُّ مع  التكيّف  عىل 
الخرباء  من  العديد  ويُصّنف  ة.  واملستِجدَّ الصاعدِة 
االقتصاديني اليوم املعرفَة كعنرٍص خامس يُضاف إىل 
عنارص اإلنتاج األربعة: العمِل، واألرض، ورأِس املال، 

والتنظيم. 

وتَعكس املعرفُة إىل حدٍّ كبري قدرَة الدول عىل استغالل 
املوراد االقتصادية بُندرتها، لتلبية االحتياجاِت البرشية 
باتّساعها وعدِم محدوديّتها. فاملعرفُة حصيلُة تفاُعٍل 
وليست  والتجارب،  الظروف  من  د  محدَّ سياٍق  يف 
تَخّص  بل  بذاتها،  جهٍة  أو  دولٍة  أو  أّمٍة  عىل  حْكرًا 
الراهن  الوقت  املعرفُة يف  وتُعترب  الشعوب1.  جميَع 
اإلنتاج  عجلة  تحريك  يف  الرئيسة  العوامل  أحَد 
وزيادِة النمو االقتصادي؛ حيث تُوظَّف التكنولوجيا 
والفعالية  الكفاءة  وزيادِة  املنتَج  جودة  تحسني  يف 
القطاعاِت  جميع  ويف  اإلنتاج،  مراحل  جميع  عرَب 
واألنشطة. وقد أحَدث هذا التحّوُل الجذري انعكاًسا 
يف  زيادٍة  بتحقيق  ارتبط  االقتصادات،  عىل  إيجابيًّا 
وابتكاِر  فرص عمل،  وتوفريِ  اإلجاميل،  املحيلِّ  الناتج 
ًرا وانفتاَحا، وفتِح آفاٍق جديدة لألعامل  نُُهٍج أكرثَ تطوُّ
زيادِة  بهدف  واملالية  البرشيِة  واملوارِد  التجارية 

اإلنتاجية.

االقتصاد، وبات  الهائل عىل  الرقميُّ  التطوُر  اِنعكس 
محوًرا أساسيًّا يف عمليات قطاِع األعامل وعالقاتِه مع 
والعاملّي؛  املحيلِّ  الصعيَدين  األُخرى عىل  القطاعات 
حجم  وتضاُعِف  األموال  رؤوس  زيادة  يف  ساهم  ما 
مفهوم  يف  األكرب  التحوَل  أّن  دياب،  ويرى  األرباح. 
العرشين  القرن  من  األخري  الربعِ  بدأ خالل  املعرفة 
بثورٍة فائقِة التطّور يف العلوم والتكنولوجيا، وما نتَج 

"حيث  واالتصاالت؛  املعلوماتية  يف  ثورٍة  من  عنها 
املوارد  من  أساسياً  مورداً  واملعرفة  املعلوماُت  باتت 
االقتصادية، ال بل املورد االسرتاتيجي الجديد يف الحياة 
االقتصادية املكمل للموارد الطبيعية ونشوء ما اتفق 
عىل تسميته اقتصاد املعرفة أو االقتصاد املبنى عىل 
املعرفة"2. وهكذا، بعَد أن كانت األرض والعمل مورَدا 
وبعَد  الصناعي،  قبَل  ما  العرص  يف  الرئيسيّني  الرثوة 
مكانَهام  )العمل(  والطاقة  املال  رأِس  تَحوُّل  حلول 
واملعرفُة  العلوُم  أصبحت  للرثوة،  الرئييّس  كاملولِّد 
العنرَص الرئييّس لإلنتاج يف العرص الراهن الذي صار 
إنتاُج  صار  حيث  الصناعي؛  بعَد  ما  بالعرص  يُعرف 
استخداُمها(  )أي  واستهالكُها  واستثامرُها  املعرفة 
الرئييّس  تَشاُركها( املصدَر  أو  تَقاسُمها  وتداولُها )أي 
للنمّو. وأدى التطوُر العلميُّ والتكنولوجي إىل التحول 
من العمل الجسدي إىل العمل القائِم عىل املعرفة، 
وغدت املعرفُة نوًعا جديًدا من رأس املال، يقوم عىل 

األفكار والخربات واملامرسات األفضل3.

يَكتسب رأُس املاِل املعريفُّ أهميًة متزايدة يف االقتصاد 
من  املاّدي.  املال  رأس  بأهمية  مقارنًة  الجديد، 
عاّم  اتّجاٌه  املعرفة هو  اقتصاَد  إّن  القوُل  هنا، مُيكن 
لالقتصاد؛ مبنيٌّ عىل االستخدام الواسعِ للمعلوماتية 
واإلنرتنت يف مختلف األنشطة االقتصادية، مستخدًما 
والخدمات.  لَع  السِّ تباُدل  يف  التكنولوجّي  التطوَر 
فقيمُة املعرفة كمورٍد اقتصاديٍّ جديد تَكمن يف نْقلها 
وإدخالها يف حيّز التشغيل ونُظُِم اإلنتاج؛ يف حني أّن 
عقول  يف  حبيسًة  تبقى  عندما  صفرًا  تُصبح  قيمتَها 
لزيادة  ونقلِها  استيعابها  العمل عىل  أصحابها، دون 

تنافُسية رأِس املال البرشي. 

تذكريٌ باألُُسس املفاهيميِة واملنهجية 

األُوىل  النسخة  يف  االقتصاد  مؤرشِّ  مدَخالُت  بٌِنيَت 
من  نظرّي  أساٍس  عىل  العريب  املعرفة  مؤرشِّ  من 
توزَّعت  التي  الرئيسية  املحاوُر  أّولُهام  مستوينَْي، 
واملوارُد  التنظيمي  األداُء  هي:  محاوَر  ثالثة  عىل 
البرشية؛ والتنافُسيُة والتطويُر اإلبداعي؛ وتكنولوجيا 
وضمَّ  باالقتصاد.  املرتبطُة  واالتصاالِت  املعلومات 
مبنّيٌ  هو  كام  فرعية،  محاوٍر  مثانية  الثاين  املستوى 
املستوينَي  هذين  أّن  إىل  هنا  ونشري   .17 الشكل  يف 
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يتفاعالِن ويتقاطعان يف ما بينهام، كام أنهام يتفاعالن 
الرئيسيِة  املحاور  من  العديد  مع  أيضاً  ويتقاطعان 
مؤرشِّ  ضمن  األخرى  الخمسة  ات  للمؤرشِّ والفرعية 

املعرفة العريب. 

أت اختياُر املحاور وأوزانِها النسبية يف املؤرشِّ )نسخة 
2015( بعد مراجعٍة مستفيضة لألدبيات االقتصاديِة 
العْصف  جلساِت  ضوء  ويف  والتنموية،  واملعرفية 
الفكرّي والجلساِت النقاشيِة املتخصصة التي نظّمها 
الفريُق املركزي ملؤرشِّ املعرفة العريّب، وجَمعت نخبًة 

صني واملعنيني4.  من الخرباء واملتخصِّ

وألّن املحوَر الرئييسَّ األول )األداَء التنظيمي واملوارَد 
البرشية( يُشّكل عصَب خصوصيِة قطاع االقتصاد يف 
النصيَب  املحوُر  هذا  أُْعِطَي  املعرفة،  مؤرشِّ  تكوين 
ص له وزُن 50 يف  األكرَب من الوزن النسبي. فَقد ُخصِّ
املئة من الوزن النسبي للمكوِّنات الكلّية، وجاء بعَده 
املحوُر الرئييس التنافُسية والتطوِر اإلبداعي بوزن 30 
املعلومات  تكنولوجيا  الرئييس  املحوُر  ثمَّ  املئة؛  يف 
املئة.  يف   20 بوزن  باالقتصاد  املرتبطِة  واالتصاالت 
للمحاور  النسبية  األوزان  تفاُوت  من  الرغم  وعىل 
للمحاور  كانت  االقتصاد،  مؤرشِّ  ضمن  الرئيسية 
متساوية؛  نسبيٍة  أوزاٍن  محوٍر  كّل  ضمَن  الفرعية 
حيث ارتأى الفريُق املركزي عدَم جدوى منح املحاور 
الفرعية أوزانًا نسبيًة متفاوتة، منًعا لتغليب اآلراء أو 
األحكاِم الشخصية بشأن هذه املحاور الفرعية – وقد 
 ، أبدى الخرباُء، الذين استُشريوا بخصوص بْنية املؤرشِّ

تأييَدهم لهذا التوّجه.

يَعكس املحوُر الرئييسُّ األول )األداُء التنظيمي واملوارُد 
 ،17 الشكل  يف  الظاهرِة  الفرعية  مبحاوره  البرشية(، 
املِحوراِن  يُركّز  حني  يف  االقتصاد؛  قطاع  خصوصيَة 
القطاعات  مع  االقتصاد  قطاع  تداُخَل  عىل  اآلخران 
)املوارُد  الفرعي  املحوُر  ويعكس  األُخرى.  الخمسة 
االقتصاد  قطاع  بني  العالقة  منه  جزء  يف  البرشية(، 

والتعليم العايل. 

والتطوير  )التنافُسية  الثاين  الرئييسُّ  املحوُر  يُركّز 
اإلبداعي( عىل العمليات واإلجراءاِت املرتبطِة بتطوير 
وهذه  وتنفيِذها.  دولة  كل  يف  واألعامل  املشاريع 
أسايّس  نحٍو  عىل  املرتبطُة  واإلجراءات،  العملياُت 
باملعرفة، هي املحرُّك واملحّفُز األسايس يف تطوير البْنية 
الهيكلية لالقتصادات وتعزيِز التنافسية. فعىل سبيل 
املثال، إن تبسيَط إجراءات الدخول إىل دولة معيٍَّنة 
واالستثامِر فيها، يزيد من إتاحة املعارف الجديدة يف 
الدولة، ويُعّزز من قدرة الدولة عىل اجتذاب أفضِل 
وبخاصِة  العاملية،  والكفاءات  والخرباِت  املعارف 
هذه  تُساعد  كذلك  اإلنتاجي.  والتطوِر  اإلنتاج  يف 
اُت )عدد اإلجراءاُت والفرتُة املطلوبة لتأسيس  املتغريِّ
رشكٍة أو إنفاِذ عقد؛ وحجُم االستثامر األجنبي املبارش؛ 
وغريُها( عىل فهم مدى قابلية الدولة عىل استقطاب 
الخارجي؛ ما  التبادل واالستثامر  قنواِت  املعارف عرب 
املنافسة، ومدى  املعرفة والقدرَة عىل  تراكميَّة  يُعّزز 
تطويعِ هذه املعرفة لالستخدام املحيّل يف هذه الدول.

املعلومات  )تكنولوجيا  الثالث  الرئييسِّ  املحور  يف 
قطاع  دوُر  يظهر  باالقتصاد(،  املرتبطِة  واالتصاالت 

الشكل 17: 
 النموذج السابق ملؤرشِّ االقتصاد

التبادل التكنولوجي املعريف يف االقتصاد

البيئة التميكينية يف االقتصاد 

مؤرش االقتصاد

األداء التنظيمي واملوارد البرشية

االنفتاح عىل العا� الخارجي

التنظيم املؤسيس لالقتصاد

التمك� املؤسيس لالقتصاد

املوارد البرشية

التنافسية والتطور اإلبداعي للهيكل االقتصادي

تنافسية هيكل االقتصاد

تطور هيكل االقتصاد

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطة باالقتصاد
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تكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالت يف ربط أّي اقتصاٍد 
الفرعية  املحاوُر  وأتت  العامل.  حول  املعرفة  بقنوات 
بني  النوعّي  التداخَل  بوضوٍح  لتَعكس  املؤرشِّ  لهذا 
قطاَعي االقتصاد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
وكالهام من القطاعات الستِة ملؤرشِّ املعرفة العريب. 

غنيٌّ عن القول أّن هذه املحاوَر تُراعي يف محاورها 
يف  املحيل  السياق  خصوصيَة  اتِها  ومتغريِّ الفرعية 
املحاور  ات  متغريِّ يف  خصوًصا  ِحَدة؛  عىل  دولة  كّل 
ِر  وتطوُّ البرشية،  واملوراِد  التمكينية،  البيئِة  الفرعية: 
املعريف،  التكنولوجيِّ  والتبادِل  االقتصادي،  الهيكل 
 ُ مؤرشِّ يُراعي  هكذا،  يس.  املؤسَّ والتمكنِي  والتنظيِم 
االقتصاِد الخصوصيَة يف توصيف االقتصادات املحلية 
وتحديِد مالمح البْنية االقتصادية يف كّل دولة، بالبناء 
عىل خصوصية البْنيِة التحتيِة والَفوقية لالقتصادات؛ 
أو  املؤّسسايت  البناء  مفهوم  ضمَن  ذلك  كان  سواٌء 
ضمَن معطيات القواننِي واألنظمة والبيئة الترشيعية 
ومستويات التواصل مع العامل الخارجي، أو التنافُسيِة 

املحلية. 

التعديالُت عىل الصيغة السابقة للمؤرشِّ 

عاّم،  بشكٍل  املعرفة  مؤرشِّ  تطوير  عمليُة  استندت 
ثالثة  إىل  خاّص،  بشكٍل  املؤرشِّ  يف  االقتصاد  وقطاِع 
يف  به  البدُء  جرى  ما  استكامُل  أّولُها  منطلقاٍت، 
التي  واملالحظات  اآلراء  ودراسُة  السابق  املؤرشِّ 
باإلضافة  ؛  املؤرشِّ لتطوير  السياق  هذا  يف  وردت 
يف  املؤرشِّ  إعداد  عملية  من  املستفادِة  الدروس  إىل 

وتعديُل  املدَخالت  تطويُر  الثاين،  السابقة5.  النسخة 
اٍت جديدة؛ يف ضوء البحِث  ات وإضافة متغريِّ املتغريِّ
األُخرى  واألدبياِت  االقتصاديِة  لألدبيات  واملراجعة 
جاء  ما  عىل  البناُء  الثالث،  املنطلَُق  العالقة.  ذاِت 
التي  الدراسِة املَسحيِة املتخّصصة  من مالحظاٍت يف 
، مبا يف ذلك مدَخالُت أّي تغذيٍة  أُجريت عىل املؤرشِّ
راجعة من جمهور املطَّلعني عليه6. وقد عقد الفريُق 
عّدة  مدى  عىل  مطّولًة  اجتامعاٍت  للمؤرشِّ  املركزي 
أياٍم لتطوير مفهوم املؤرشِّ وَمحاورِه، وزيادِة الرتابط 
األُخرى؛  الخمسة  والقطاعاِت  االقتصاد  قطاع  بني 
املتمثّلِة بالتعليم ما قبَل الجامعي، والتعليِم التِّْقني 
والتدريب املِْهني، والتعليِم العايل، والبحِث والتطوير 

واالبتكار، وتكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالت. 

اِت  املتغريِّ  18 الشكل  يُوضح  م،  تقدَّ ما  إطار  يف 
املُدَخلَة عىل محاور قطاع االقتصاد يف نسخته الحالية 
النهائيَة  البْنيَة   19 الشكُل  يُبنّي  حني  يف  )2016(؛ 

الجديدة للمؤرشِّ يف نسخة 2016.  

التنظيمي  )األداَء  الرئييس  املحوَر  أّن  هنا  يتّضح 
التطوير  من  األكرب  النصيَب  نال  البرشية(  واملوارَد 
الكيّل ملؤرشِّ العام 2016. وهو أمٌر استدعته أهميُة 
االقتصاد؛  لقطاع  الرئييسِّ  املحور  هذا  عىل  الرتكيز 
لتفاُعل  األساسيَة  املعطياِت  املحوَر يعكس  ألّن هذا 
االقتصاد املعنّي، مع توليد املعرفة واستقطاِبها وبنائها 
وتكويِنها ونقلِها.  وقد أُضيَفت إىل املحاور الفرعية 
التكنولوجيا  صادراُت  التالية:  ات  املتغريِّ املحور  لهذا 
لَع املصنوعة  املتقّدمِة كنسبٍة مئوية من صادرات السِّ

الشكل 18: 
اُت املضافة إىل مؤرش االقتصاد للعام 2016 املتغ�ِّ

مؤرش االقتصاد

األداء التنظيمي واملوارد البرشية

االنفتاح
االقتصادي

صادرات التكنولوجيا املتقّدمة 
(% من صادرات السلع املصنوعة)

التنظيم
املؤسيس

مؤرش مدركات الفساد

التمك£
املؤسيس

املؤرش العاملي لحرية الصحافة

الودائع املرصفية 
(% من إج¬يل الناتج املحيل)

املوارد البرشية

التنافسية والتطوير اإلبداعي

تنافسية الهيكل
االقتصادي

تطور الهيكل
االقتصادي

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املرتبطة باالقتصاد

البيئة التميكينية

مؤرش الخدمات اإللكرتونية
للحكومة

التبادل
التكنولوجي املعريف

عدد املقاالت العلمية املنشورة
يف مجاالت العلوم والهندسة

معدل االلتحاق اإلج¬يل  
بالتعليم العايل، كال الجنس£ (%)

نسب خريجي تخصصات
العلوم والهندسة، كال الجنس£ (%)
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 ُ )ضمَن املحور الفرعّي االنفتاِح االقتصادي(، ومؤرشِّ
التنظيِم  الفرعّي  املحور  )ضمَن  الفساد  مدَركات 
الصحافة  لحرية  العاملي  املؤرشِّ  ومتِغرّيا  املؤسيس(، 
والودائع املرصفية كنسبٍة من الناتج املحيلِّ اإلجاميل 
ومعدُل  املؤسيس(،  التمكنِي  الفرعي  املحور  )ضمَن 
الجنسني،  لكال  العايل  بالتعليم  اإلجاميل  االلتحاق 
لكال  والهندسة  العلوم  صات  تخصُّ يجي  خرِّ ونَِسُب 

الجنسني )ضمن املحور الفرعّي املوارِد البرشية(. 

من  مئوية  كنسبٍة  املتقدمة  التكنولوجيا  صادراُت 
بشكٍل  الصادراُت  مُتثِّل  املصنوعة:  لَع  السِّ صادرات 
ات تَباُدل املعرفة وتوطيِنها بني  عاّم أحَد أهّم مؤرشِّ
التي  العنارَص  ناٍت تجعل  الدول، ملا تَحويه من مكوِّ
تُضيفها كلُّ دولة - أْي القيمَة املضافَة التباُدلية، إذا 
جاهزٍة  منتَجاٍت  تكوين  إىل  مدخاًل   - التعبري  صحَّ 
ناتها تراكُميَة املعرفة لدى  للتصدير؛ تَعكس ضمَن مكوِّ
كّل دولٍة. وتَُعّد الصادراُت ذاُت املكوِّن التكنولوجيِّ 
العايل من األمثلة الواضحة يف مجال تباُدل املعارف 
عن  واضح  بشكٍل  وتُعربِّ  الدول،  بني  امللموسة  غريِ 
تباُدٍل معريف بانتقال الصادرات بني الدول املختلفة. 
بالتايل، مُتثِّل زيادُة نسبة الصادرات ذاِت التكنولوجيا 
عاماًل  الصناعية  لَع  السِّ صادارت  إجاميل  من  العالية 

إيجابيًّا يف تبادل املعرفة. 

منظمُة  عن  سنويًّا  يَصدر  الفساد:  مدَركات   ُ مؤشِّ
الرصينِة  ات  املؤرشِّ من  وهو  ولية،  الدَّ افيِة  الشفَّ
واملهّمة يف تقييم حسِن استغالل املوارد االقتصادية، 
الدخل  توزيع  وعدالِة  األجنبي،  االستثامُر  وبخاصٍة 
االستثامُر   - الثالثة  املعطَياُت  العامل. وهذه  دوِل  يف 
االقتصادية،  املوارد  استغالل  افيُة  وشفَّ الخارجي، 
وعدالُة توزيع الدخل – من املقوِّمات األساسية يف 
يُسّهل  األجنبي  االستثامر  فتدفُّق  املعرفة.  اقتصاد 
انتقاَل املعرفة من مكاٍن إىل آخر، وحسُن استغالل 
والتنظيميِة  القانونية  األُطُر  جودَة  يَعكس  املوارد 
دة  محدَّ فئاٍت  احتكاِر  منع  يف  خصوًصا  وفعاليتَها؛ 
لهذه املوارد، مبا يف ذلك املوارُد االقتصاديُة املعرفية، 
توسيَع  الدخل  توزيع  عدالُة  وتعني  وتوطيًنا.  نقاًل 
رشيحة الفئات التي مُيكنها الحصوُل عىل املعلومات، 
افيٍة  وشفَّ بعدالٍة  قدراتِها  وتطويُر  املعرفة،  وامتالُك 

ونزاهة. 

ُ العاملي لحرية الصحافة: لعّل إضافَة هذا املتغرّي  املؤشِّ
إثارًة للتساؤالت لدى بعض املتخّصصني،  هي األكرثُ 
الصحافة هو يف  َ حرية  أّن مؤرشِّ األمر  لكّن حقيقَة 
حّد ذاته ضمَن معطيات البْنية الفوقية لنقل املعرفة 
إىل االقتصادات دون حدوٍد رقابية قد تؤدي أحيانًا 
إىل منع وصول املعلومِة املعرفية إىل أفراد املجتمع 
دة دون غريها. وحريُة  كافًّة، أو وصولِها إىل فئٍة محدَّ
الصحافة هي أيًضا إحدى البوابات املهّمة ملكافحة 
ع يف الكثري من الحاالت عىل جذب  الفساد، كام تُشجِّ
استثامراٍت خارجية؛ كْونُها تَدعم أُطَُر ترشيد الحكم 
تخىش  ال  التي  والنزاهة  افية،  الشفَّ مستوى  ورفعِ 

النقَد. 

املحيل  الناتج  إجاميل  إىل  املرصفية  الودائع  نسبُة 
قدرَة  كبرية  بدرجٍة   ُ املتغريِّ هذا  يَعكس  االجاميل: 
القطاع املرصيف عىل التطّور والنمّو، من خالل قدرته 
هذا  تطوَر  وألّن  وتوظيِفها.  الودائع  استقطاب  عىل 
االقتصادية  املسرية  تطّور  من  مهمٌّ  جزٌء  القطاع 
النسبيَّ  املستوى  أيًضا   ُ املتغريِّ هذا  يَعكس  للدولة، 
التطّور  مقارنة  من  ومُيّكن  االقتصادّي،  للتطّور 

االقتصادّي عاًما بعد عام. 

لكال  العايل  بالتعليم  اإلجاميل  االلتحاق  معدالُت 
السياق  يف  املعّدالت  هذه  أهميُة  تتمثّل  الجنسني: 
االقتصادي بأنها تَعكس مستوى تراكُم املعرفة واألثِر 
اإليجايب للتعليم العايل يف العملية اإلنتاجية لالقتصاد، 
ما  خالل  من  البرشي؛  العنرص  تطوير  يف  وبخاصٍة 
يُقّدمه التعليُم العايل من قدراٍت ومهاراٍت ومعارَف 
ومهاراِت  التِّْقنية،  واملهاراِت  اللغة،  مهاراِت  مثِل 

البحث والتحليل، والتفكريِ النقدي، وغريِها.  

والهندسة  العلوم  تخصصات  يف  التخرج  معّدُل 
بخصوص  أعالُه  ورد  ما  إىل  باإلضافة  الجنسني:  لكال 
اإلنتاجية  وزيادِة  العايل  بالتعليم  االلتحاق  معّدالت 
التخّصصات  هذه  خّريجي  بأّن  يُفرتَض  االقتصادية، 
هم من أكرث األفراد اكتسابًا للمهارات، التي يتطلّبها 

تطويُر املعرفة وإنتاُجها وتوطيُنها ونْقلُها. 

والتطويِر  )التنافُسيِة  الثاين  الرئييسِّ  املحور  يف 
اٍت إىل املحور الفرعّي   اإلبداعي(، مل تَُضف أيُّ متغريِّ
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ٌ واحد  تنافٌسية الهيكِل االقتصادي؛ لكْن أُضيف متغريِّ
الهيكِل االقتصادي،  إىل املحور الفرعيِّ اآلخر  تَطوُّر 
يف  املنشورة  العلمية  املقاالت  عدد  متغرّيُ  وهو 

مجاالت العلوم والهندسة.

املتعلّقِة  املتغرّيات  من  العديد  إضافة  إمكانية  مع 
داِت  محدِّ أّن  إاّل  وتنافُسيِتها،  البرشية  باملوارد 
املتغرّيات؛  تلك  التوسع يف  دوَن  تَحول  قد  البيانات 
ما يُعلِّل إمكانيَة الرتكيز عىل معرفة قدرة املَمكِّنات 
مؤرشِّ  فريق  وارتأى  واإلبداع.  للتنافُسية  األساسية 
خالل  من  األمر  هذا  عن  التعبري  العريب  املعرفة 
والتطوير  البحث  عن  املتاحة  الكمية  املؤرشات 
والنرش العلمي، وأثر ذلك يف زيادة القدرات املعرفية 
املعرفة؛  مجال  يف  الدول  اقتصادات  وتقّدم  للدول، 

استحداثًا وتَوطيًنا ونْقاًل.

العلوم  مجالت  يف  املنشورة  العلمية  املقاالت  عدُد 
يف  وبخاصٍة  العلمي،  النرُش  ِبعكس  والهندسة: 
املجاالت التْقنية، حقيقَة قدرات البحِث والتطوير يف 
أّي اقتصاد؛ كام يَعكس القدرَة التنافُسيَة الداخلية، أو 
زاِت املحليَة لتطوير القدرات  ما ميكن تسميتُه املحفِّ

زاٌت  محفِّ أيًضا  وهذه  للدولة.  واإلبداعية  التنافُسية 
أساسية يف مجاالت إنتاج املعرفة، وتوطيِنها، وتباُدلِها 

مع الدول األُخرى. 

املعلومات  تكنولوجيا  الثالث،  الرئييسِّ  املحور  يف 
أيُّ  هناك  تكن  مل  باالقتصاد،  املرتبطِة  واالتصاالت 
التبادل  الفرعّي  املحور  ات  متغريِّ عىل  تعديالٍت 
التكنولوجيِّ املعريف؛ يف حني أُضيف متغرّيٌ واحد عىل 
مدَخالت املحور الفرعيِّ البيئة التمكينية، وهو متغرّيُ 

مؤرشِّ الخدمات اإللكرتونية للحكومة. 

 ٌ مؤرشِّ هو  للحكومة:  اإللكرتونية  الخدمات   ُ مؤشِّ
يُوضح القدرَة اإليجابية للدولة عىل املستوى الرسمي 
وتحفيِز  واملعلوماتية،  الرَّقميِة  التْقنياِت  توظيف  يف 
الخدمات  توفري  عرَب  االقتصاد  وتطويِر  املعرفة  نْقل 
يَزيد  ما  مناسبة؛  وبتكلفٍة  رقمية  بصيغٍة  العامة 
الوقت  توفريِ  عرب  واإلنتاجية  والفعاليَة  الكفاءَة 

والجهد واملوارد، ويجتذب مزيًدا من االستثامرات. 

ملؤرشِّ  املعتمدة  النهائيَة  الصيغَة   19 الشكل  يُبنّي 
االقتصاد 2016.

الشكل 19: 
النموذج املعدل ملؤرش االقتصاد

مؤرش االقتصاد

نجاح الحكومة يف نرش 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت

األداء التنظيمي 
واملوارد البرشية

االنفتاح االقتصادي 

التجارة (% من إج�يل 
الناتج املحيل)

إج�يل تكوين رأس 
املال الثابت (% من 
إج�يل الناتج املحيل)

العوائق غ¡ الجمركية 

صادرات التكنولوجيا
املتقّدمة (% من 

صادرات السلع املصنوعة)

التنظيم املؤسيس

سالمة النظام املرصيف

جودة اإلطار التنظيمي

سيادة القانون

مؤرش مدركات الفساد

االستقرار السياّيس 
وغياب العنف/ اإلرهاب

التمك� املؤسيس

فاعلية الحكومة

القوان� املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت

املؤرش العاملي 
لحرية الصحافة

االئت�ن املحيل املقدم إىل 
القطاع الخاص (% من 
إج�يل الناتج املحيل)

الودائع املرصفية 
(% من إج�يل 
الناتج املحيل)

املوارد البرشية

عدد العامل� يف قطاع 
البحث والتطوير (مجموع)

نسب خريجي تخصصات 
العلوم والهندسة، 
كال الجنس� (%)

مستوى تدريب العامل�

نصيب الفرد من إج�يل 
الناتج املحيل (باألسعار 

(µالجارية للدوالر األمري

معدل االلتحاق اإلج�يل 
بالتعليم العايل، 
كال الجنس� (%)

نسبة استخدام 
اإلنرتنت ب� األفراد

التنافسية 
والتطوير اإلبداعي

تنافسية الهيكل االقتصادي

اإلجراءات املطلوبة 
لتأسيس رشكة (بالعدد)

الفرتة التي يستغرقها 
تأسيس رشكة (باأليام) 

اإلجراءات املطلوبة 
إلنفاذ العقود (بالعدد)

الفرتة التي يستغرقها 
إنفاذ العقود (باأليام)

االستث�ر األجنبي املبارش، 
صايف التدفقات الوافدة 

(ميزان املدفوعات، 
 - µباملليون دوالر أمري

باألسعار الجارية 
(µللدوالر األمري

إج�يل معدل الرضائب 
(% من الربح التجاري)

تطور الهيكل االقتصادي

اإلنفاق اإلج�يل عىل 
البحث والتطوير 
(% من إج�يل 
الناتج املحيل)

تصنيع، القيمة املضافة 
(% من إج�يل الناتج

املحيل)

مؤرش الحكومة 
اإللكرتونية

توّفر رأس املايل
االستث�ري

كثافة املنافسة املحلية

عدد املقاالت العلمية 
املنشورة يف مجاالت 

العلوم والهندسة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 املرتبطة باالقتصاد

التبادل التكنولوجي املعريف

صادرات التكنولوجيا 
املتقدمة (باألسعار 

(µالجارية للدوالر األمري

واردات سلع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

(% من إج�يل واردات السلع) 

االستث�ر يف االتصاالت 
Ìشاركة القطاع الخاص 
 µباملليون دوالر أمري)

باألسعار الجارية 
(µللدوالر األمري

البيئة التمكينية

اشرتاكات الهاتف 
النّقال (لكل 100 مقيم)

سعر الدقيقة الواحدة 
لالتصال املحيل عىل شبكة
الهاتف النّقال لالشرتاكات
املدفوعة مسبقاً (خارج
أوقات الذروة، عىل 

µالشبكة)، بالدوالر األمري
تأثÕ تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف إتاحة 
الخدمات األساسية

استخدامات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

والكفاءة الحكومية

مؤرش الخدمات 
اإللكرتونية للحكومة
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النتائج 

عموًما  العريب  املؤرشِّ  نتائج  تحليل  عمليُة  تستند 
تُقاس  ال  ات  املؤرشِّ قيمَة  أّن  يَعترب  أسايس  مبدأٍ  إىل 
بني  تَفاُضيل  ترتيٍب  من  النتائُج  إليه  تُفيض  مبا 
تشخيٍص  من  النتائُج  تلك  تُتيحه  مبا  وإمّنا  الدول، 
الرئيسِة  ناتها  املعنية مبختلف مكوِّ القطاعات  لوضع 
عف  والضَّ القوة  َمواطن  عىل  والتعرُِّف  والفرعية 
واملهتّمنَي  والباحثنَي  القرار  صّناَع  يساعد  مبا  فيها؛ 
للواقع،  موضوعيًة  وأكرثَ  أعمَق  فهٍم  عىل  والخرباء 
من  فعاليًة.  أكرثَ  تطويرية  سياساٍت  رسم  وعىل 
أفرزتها  التي  النتائج،  إىل  النظُر  يُحتِّم  املنطلق،  هذا 
االقتصاد،  قطاع  مبؤرشِّ  املتعلّقُة  اإلحصائية  املعالجُة 
تسليَط الضوء عىل املؤرشِّ العاّم أّواًل؛ ثّم عىل املحاور 
واملوارُد  التنظيمي  األداُء  وهي:  تُكوِّنه،  التي  الثالثة 
البرشية، التنافُسية والتطويِر اإلبداعي، و تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت املرتبطِة باالقتصاد. 

إجاماًل، تراوحت درجاُت مؤرشِّ االقتصاِد التابعِ ملؤرشِّ 
املعرفة العريب بني 15.09 و 83.10؛ ما يَكشف عن 
العربية بني دوٍل  مُييّز املنطقَة  الذي  الكبري  التفاُوت 
العاملية ودول  تنمو حثيثًا نحو منافسة االقتصادات 
يف  وهي  ملحوظًا،  اقتصاديًّا  انكامشاً  تَشهد  أُخرى 
أغلبها دول تعيش أزماٍت مختلفَة األسباب ومتفاِوتَة 
العمق. وتَفرض حالُة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

القيمة  إىل  نظرًا  باالهتامم،  جديرٍة  كتجربٍة  نفَسها 
الذي  الفارق  وإىل  االقتصاد؛  ملؤرشِّ  ا  جدًّ العاليِة 

يَفصلها عن سائر الدول، مبا فيها دول الصدارة. 

كشفت نتائج املحاور الرئيسية املركِّبة ملؤرشِّ االقتصاد 
أّن يف أغلب الدول العربية التي تحتّل الصدارة تقّدًما 
عىل مستوى محور التنافُسية والتطويِر اإلبداعي؛ يف 
عىل  واضًحا  كان  اإلمارات  دولة  يف  التقّدَم  أّن  حني 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  محور  مستوى 
األداء  محور  مبارشًة  ذلك  ييل  باالقتصاد.  املرتبطة 
تحليَل  بأّن  علاًْم  البرشية،  واملوارد  التنظيمي 
قويٍة  موِجبة  عالقٍة  وجوَد  أثبت  االرتباط  معاِمالت 
0.819؛  بلغت  الرئيسيني  املحَوَرين  هذيْن  بني  ا  جدًّ
التنظيمي  األداء  بني  االرتباط  معاِمالُت  كانت  بينام 
واملوارِد البرشية و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املرتبطة باالقتصاد يف حدود 0.547.

عىل صعيٍد آخر، تُظهر القراءُة العامة لنتائج املحاوِر 
تكاد  التي  األساسية  امت  السِّ من  مجموعًة  الفرعية 
مجال  يف  العربية  الدول  بني  مشرتكًة  قواسَم  تكون 
الاّل  التي تُعاين  قطاع االقتصاد. فمع استبعاد الدول 
الدول  معظَم  أّن  ياُلَحظ  اليوم،  السيايسَّ  استقراَر 
العربية حّققت نتائَج تزيد عن 50 درجًة يف كلٍّ من 
املحاور الفرعية التنظيم والتمكنِي املؤّسيس لالقتصاد. 
الفرعيني  املحورين  هذيْن  اشتغال  إىل  ذلك  ويُشري 
ال  التي  العربية  االقتصاداِت  معظم  يف  جيِّد  بشكٍل 

الشكل 20: 
نتائج الدول العربية يف محاور مؤرش االقتصاد
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تواجه مشاكَل سياسيًة أو اجتامعية. وتندرج ضمن 
وسالمة  القانون،  وسيادِة  الترشيعات  كفاءُة  ذلك 
للقطاع  املقدم  املحيل  واالئتامن  املرصيف  النظام 
املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  والقواننُي  الخاص، 

واالتصاالت، باإلضافة إىل فاعلية الحكومة. 

تجدر اإلشارُة هنا إىل أّن دوَل الخليج احتلّت الصدارَة 
الرئييس  باملحور  املرتبطِة  الفرعية  املحاور  كّل  يف 
هذا  يف  ويالَحظ  البرشية.  واملوارد  التنظيمي  األداء 
الصدد أّن املحور الفرعَي االنفتاح االقتصادي، التّابَع 
ملحور األداء التنظيمي واملوارد البرشية، جاء ضعيًفا 
دة  محدَّ باستثناءاٍت  العربية؛  االقتصادات  يف معظم 
أّن  إىل  يُشري  ما  ُعامن،  وسلطنة  اإلمارات  دولة  يف 
التجارة  إطار  خارَج  زالت  ما  العربيَة  االقتصاداِت 

ولية بشكٍل كبري.  الدَّ

من ناحيٍة أُخرى، تُظهر النتائُج حاجًة ماّسة إىل الرتكيز 
عىل تطوير قدراِت املوارد البرشية يف املنطقة العربية؛ 
يف  متواضًعا  البرشية  املوارد  الفرعي  املحور  جاء  إذ 
درجاِت  لكّن  العربية.  الدول  من  العظمى  الغالبية 
متوازنًة  جاءت  اإلبداعي  والتطوير  التنافُسية  محور 
بني معظم الدول الخاليِة من االضطرابات السياسية 
عريّب،  اهتامٍم  وجود  إىل  يُشري  ما  االجتامعية،  أو 
ات  واملؤرشِّ االقتصادية  الهياكل  بتطوير  نسبيًّا،  جيٍّد 
التنافُسية للدولة. ويَعكس محور التنافسية والتطوير 
معظم  لدى  كبري  اهتامٍم  وجوَد  أيًضا  اإلبداعُي 

التنافُسية  مواقعها يف مؤرشِّ  بتحسني  العربية  الدول 
ويل؛ وبخاّصٍة يف مجال تسهيل اإلجراءات املرتبطِة  الدَّ
باملشاريع وحِوَسبِة العديِد منها، واالهتامِم باجتذاب 
الرضائب  معدل  وتخفيض  األجنبي  املال  رأس 
معطَيات  وبشأن  التجارية.  األرباح  من  اإلجاملية 
القيمِة  تطّور هيكل االقتصاد - خصوًصا يف مجاالت 
املضافِة املحلية، وتوفر خدمات الحكومة اإللكرتونية، 
البحث  واإلنفاِق عىل  االستثامري،  املال  رأس  وتوفُِّر 
والتطوير - يبدو التبايُُن بني الدول واضًحا؛ ما يُؤكِّد 
االقتصاد،  هيكل  تطوير  يف  أكرَب  جهوٍد  إىل  الحاجَة 

باالعتامد عىل هذه املحاور الفرعية. 

الرئييس  للمحور  الفرعية  املحاور  إىل  النظر  عند 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطِة باالقتصاد، 
تتجىّل سمٌة رئيسية تتمثّل يف ظهور تفاُوٍت كبري يف 
نتائج الدول العربية؛ مع وجود متيٍُّز لدى عدٍد قليٍل 
منها )خصوًصا اإلماراِت والسعوديَة واملغرب(. وهذا 
تطوير  يف  العربية  الجهوِد  محدودية  إىل  يُشري  ما 
العربية،  لالقتصادات  التكنولوجية  التمكينيِة  البيئة 
ويف تحقيق تطوٍر فعيلٍّ ملموس عىل صعيد التبادل 
دولُة  املجالنَي، شّكلت  كال  املعريف. ويف  التكنولوجيِّ 
املنفرد؛  التميُّز  من  حالًة  املتّحدة  العربية  اإلمارات 
الدول  عن  مبراحَل  تَقفز  نتائَج  خالله  من  حّققت 
الذي  االهتامم  بحجم  ذلك  تفسرُي  ومُيكن  العربية. 
تُوليه دولُة اإلمارات يف مجال عمل التِّْقنيات املتطّورة، 
حثُّ  ذلك  شأن  ومن  واالبتكار.  الذكية،  والحكومِة 
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الشكل 21: 
نتائج الدول العربية يف املحاور الرئيسية ملؤرش االقتصاد
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األداء التنظيمي واملوارد البرشية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطة باالقتصاد

التنافسية والتطوير اإلبداعي
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هات  سائر الدول العربية عىل تبّني مثْل هذه التوجُّ
للوصول إىل مرتبٍة أفضل؛ نظرًا إىل أهمية رأس املال 
التكنولوجيِّ اليوَم يف تقوية االقتصاد، ووضِعه ضمَن 
الخريطة االقتصاديِة العاملية، وربِطه بوسائل التجارِة 
العاملية واالستثامراِت الخارجية ومعطَياتِها، وتكويِن 

رأس املاِل املاديِّ للدول. 

ختاماً

ُ قطاع االقتصاد  تَُعّد املعطَياُت التي كشف عنها مؤرشِّ
يف مؤرشِّ املعرفة 2016 ماّدًة هاّمة مُيكن أن يَستند 
إليها صّناُع القرار لرسم سياساٍت كفيلٍة بتحقيق التقدم 

واالرتباِط  االقتصادية  البيئِة  لتحسني  أفضل؛  بشكٍل 
عىل نحٍو أفضَل مبكوِّنات االقتصاِد املحيّل، ومبتطلّبات 
االقتصاِد العاملّي. وبالرغم من عدم السعي يف تحليل 
النتائج إىل الرتكيز عىل ترتيب الدول بصورٍة أساسية، 
يُشري الواقُع إىل أّن هناك ُدوالً قطعت شوطًا ملموًسا 
يف تطوير اقتصادها؛ اعتامًدا عىل املعرفة الرتاكُمية، 
واالستفادِة من تجارب اآلخرين. وهو أمٌر يدعو باقي 
العربيِة  التجارب  من  االستفادة  إىل  العربية  الدول 
اعتامًدا عىل  االقتصادية،  أوضاِعها  لتحسني  الناجحة 
تجانُس البيئات العربية؛ ما يُوفّر األُطَُر العامَة للعمل 

املشرتك، والتعاوِن بني تلك الدول.   
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مؤرش البحِث والتطويِر 
واالبتكار
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متهيد

سلبيًّة  انعكاساٍت  الثالثة  األلْفية  يف  العاملُ  يُعاين 
للفجوة املعرفية، املُتمثّلِة يف التباين بني الدول النامية 
والتطويِر  العلمّي  البحث  مجاالت  يف  واملتقّدمة 
واالبتكار؛ ويف ما حّققته الدول من إنجازاٍت لالنتقال 
إىل مجتمع املعرفِة واقتصاِدها. وتُفيد دراساٌت أعّدتها 
وأكادميياٌت  املتحدة  األمم  يف  متخّصصة  مؤسساٌت 
للبحث العلمي والتكنولوجيا عىل املستوى العاملي أّن 
تزايَُد هذه الفجوِة املعرفية سيُؤّدي إىل عرقلة جهوِد 
املستدامة  التنمية  تحقيق  إىل  الراميِة  العامل،  دول 

واالرتقاِء مبستوى رفاهية اإلنسان.

وألّن مجاَل البحث العلمّي والتطويِر واالبتكار يُعدُّ 
من أهّم القوى الدافعة النتقال الدول إىل مجتمعات 
واألقاليِم  للدول  ينبغي  املعرفة،  واقتصاِد  الحداثة 
كافًّة صوُغ اسرتاتيجياٍت وسياسات من أجل االرتقاء 
أهمية  وبُرغم  املجال.  هذا  يف  وفعاليتها  بقدراتها 
البحث والتطوير يف إنتاج املعرفة وتخزيِنها ونرْشِها 
وتطبيقها يف املجاالت املتعددة، فإّن إحداَث النَّقلة 
النوعية واإلرساَع يف تحقيق التنمية املستدامة يتطلّبان 
االبتكار.  إىل  العلمي  البحث  االنتقاَل من  بالرضورة 
يف  السياسات  وراِسمو  القرارات  أصحاُب  ويحتاج 
ات قياٍس مقاَرن جديرٍة بالثقة  هذا املجال إىل مؤرشِّ
وتُراِقب  املعرفة ومجتمِعها،  اقتصاد  نحَو  م  تتقدَّ يَك 
للبحث  فّعالة  سياساٍت  صياغة  بُغيَة  م؛  التقدُّ هذا 
هنا،  من  املعرفة.  عرَص  تُواكِب  واالبتكار  العلميِّ 
للبحث  مركَّب   ٍ مؤرشِّ بناُء  مبكاٍن  الرضورة  من  كان 

والتطوير واالبتكار للدول العربية.

تذكريٌ باألُسس املفاهيمية واملنهجية

الرؤيُة واملفاهيُم األساسية

والتطويِر  للبحث  عريّب   ٍ مؤرشِّ بناء  فكرُة  قامت 
السابقة،  العامليِة  والتوّجهات  الرؤى  عىل  واالبتكار 
بَعني  تُؤَخذ  أن  اتّجاه  يف  تطويرها  إىل  السعي  مع 
االعتبار خصائُص املنطقة العربية، وسامتُها املؤّسسيُة 

واالقتصاديُة واالجتامعية. 

تعتمد فلسفُة املؤرشِّ املقرتَح عىل أّن البحَث والتطويَر، 
واالبتكار، يُسِهامن كالهام بشكٍل فاعل يف إنتاج املعارف، 
تطبيقاٍت  البتكار  واستخداِمه  املعرفة  مخزون  وزيادِة 
مستوى  يف  أساًسا  يَكمن  بينهام  الخالَف  وأّن  جديدة، 
التطبيقّي  وبُعِدها  املعرفية  املخرَجات  يف  التطوير 
التنمية  الت  معدَّ عىل  املجتمعّي  والتأثريِ  ناحية،  من 
أُخرى.  ناحيٍة  من  املستدامة  واالجتامعيِة  االقتصاديِة 
الخطِط االسرتاتيجية  التوّجُه مع معظم  ويتوافَق هذا 
للبحث العلميِّ والتطوير، عىل املستوى العاملّي، التي 
وربِْط  واالبتكار،  للبحث  الكاملِة  ورة  الدَّ مببدأ  تأخذ 
اِت التخطيطيِة والتحليلية، املُقاسِة يف هذا املجال  املؤرشِّ
البحوث  )...( من  تبدأ  التي  والتطويِر  البحِث  مبراحل 
األساسيِة والتطبيقية، وتنتهي بتطوير منتٍَج، أو عمليٍة 
إنتاجية، أو أسلوٍب جديد يف إطار األنشطة االبتكارية1.

املعتَمدة  باألدلّة  استُنرَي  باملفاهيم،  يتعلّق  ما  يف 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  من 
االقتصادية.  والتنمية  التعاون  ومنظمِة  )اليونسكو( 
البحُث والتطوير بالعمل املُبدِع  ويف ضوء ذلك، ُعرِّف 
مخزون  زيادِة  بُغيَة  منتظم  أساٍس  عىل  يجري  الذي 
املعرفة، مبا يف ذلك معرفُة اإلنسان والثقافِة واملجتمع، 
تطبيقاٍت  البتكار  هذا  املعرفِة  مخزون  واستعامُل 
إىل  واسع  بشكٍل  والتطويُر  البحُث  وقُّسم  جديدة. 
التطبيقّي،  والبحُث  األسايّس،  البحُث  أنواٍع هي:  ثالثة 
والتطويُر التجريبي2. ويف حني يتمثّل االبتكاُر يف تطوير 
وخدمات(،  )ِسلَعٍ  ٍن بشكٍل كبري  أو محسَّ منتٍَج جديد 
أو عمليٍة إنتاجيٍّة جديدة، أو طريقِة تسويٍق جديدة، 
التجارّي،  العمِل  مامرسِة  يف  جديٍد  تنظيٍم  أسلوِب  أو 
الخارجية، يشمُل  العالقاِت  أو  العمل  أو تنظيِم مكاِن 
املنتَج،  هي:  النشاطات  من  أنواٍع  أربعَة  االبتكاُر 

والعمليُة اإلنتاجيّة، والتسويق، والتنظيم3. 

َ البحث والتطوير واالبتكار  يُبنيِّ الشكُل 22 أّن مؤرشِّ
العام بعدٍد من املدَخالت )مثِل  ه  التوجُّ يتحّدد وفَْق 
اإلنفاق عىل البحث والتطوير، واملوارِد البرشيِة للبحث 
واملخرَجات  والتطوير(  التمويل  ومصادر  والتطوير، 
)املتمثِّلِة يف النرش العلمي، وإحصاءاِت براءات االخرتاع، 
املتقدمة(.  التكنولوجيا  ملنتجات  املدفوعات  وميزاِن 
من ثَمَّ تُساهم جهوُد البحث والتطوير يف تعزيز األداء 
املعريّف  املخزون  ناحية، وزيادِة  القدرات من  وتنميِة 
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من ناحيٍة أُخرى. ويُوضح الشكل 22 أيًضا أّن البحَث 
العلميًّ والتطوير يساهامن كمدَخالٍت الزمة إلحداث 
االبتكار، وأّن االبتكاَر يتأثّر بعوامًل أُخرى خارَج نطاق 
يتطلَّب  األحوال،  كّل  والتطوير. ويف  البحث  منظومة 
نجاُح منظومتَي البحث العلمّي واالبتكار يف دوٍل ما، 
وجوَد مناٍخ اقتصاديٍّ واجتامعيٍّ وسيايسٍّ مالئم، وبْنيٍة 

تْحتيٍة داعمة. 

الِخياراُت املنهجية

تطلّبْت عمليُة انتقاِء املحاور واملتغريات لبناء املؤرّشِ 
سلسلَة  واالبتكار  والتطويِر  البحِث  لقطاع  املركّب 
إىل  الرجوع  يف  خصوًصا  متثّلَْت  تحضريية،  عمليّاٍت 
املجال؛  بهذا  املهتّمِة  والتقاريِر  البيانات  قواعد 
لالطاّلع عىل املؤرّشات املعتَمدِة حاليًّا )مرحلِة الَجرِد 
البيانات  هذه  َص  تَفحُّ الهدُف  وكان  والوصف(. 
أنواعها ومقارباتِها  للوقوِف عىل  والتقاريِر وتحليلَها، 
التحليِل  )مرحلِة  ومحّدداتِها  التِّْقنية،  املفاهيميّة 
"بديٍل"  ملؤرّشٍ  الفعيّل  البناء  ملرحلِة  متهيًدا  والنقد(؛ 
العريّب  املعرفة  ملؤرّش  األساسية  الركائز  إحدى  يكوُن 
من أجِل التنمية. ولَقد مثّلت هذه التجارُب املختلفُة 
رصيًدا مهامًّ يف رصِد مجال البحث والتطوير واالبتكار 
عىل  تساعَد  أْن  مُيكن  ثريًّة  ماّدًة  وكوَّنت  وقياِسه، 
توليِد مؤرّشاٍت بديلة، برًؤى فكريٍة جديدة، وأدواٍت 

منهجيٍة مختلفة. 

الدراساِت  معظِم  اتجاُه  املجال  هذا  يف  يالحظ 
والجهوِد السابقة إىل قياس كلٍّ من االبتكار، والبحِث 
والتطوير، عىل ِحَدة؛ من حيُث مساهمُة كلٍّ منهام 
يف بناِء مجتمعاِت الحداثِة واملعرفة. لكّن الفصَل بني 
والتطوير  البحَث  أنَّ  حقيقَة  يُغِفل  املجالني  هذين 
لذا،  االبتكار.  لعمليِة  الرئيسيِة  املدَخالِت  يَُعّدان من 
ٍ مركَّب يجمُعهام  كان من الرضورِة مبكاٍن صْوُغ مؤرشِّ
العريّب؛  املعريّف  اإلنتاِج  لدعم  متكامل  إطاٍر  يف  مًعا 
فضاًل عن أّن بناَء مؤرّشٍ مركٍَّب أو تأليفّي يتضمُنهام 
بني  اإلحصايّئ  والتداخِل  التكراريِة  من  يُقلُِّل  قد  مًعا 

املؤرّشاِت املُقاسة.

تستنُد مقارباُت بناء مؤرشِّ البحث والتطوير واالبتكار 
ما  غالبًا  التي  والبيانات  اإلحصاءات  إىل  عام  بوجٍه 
تُجَمع من خالل استطالعاٍت متخّصصة. وبالرغم من 
اٍت مركّبة  ولية لبناء مؤرشِّ تعّدِد الجهود اإلقليمية والدَّ
ناحيٍة  من  ولالبتكار  ناحية،  من  والتطوير  للبحث 
والعلوِم  والتطوير  البحث  إحصائياِت  أّن  إاّل  أُخرى؛ 
 ٍ والتكنولوجيا ليست كافيًة للمساهمة يف تطوير مؤرشِّ
 ُ املؤرشِّ راعى  وقد  ومجتمِعها.  املعرفة  القتصاد  شامل 
أيًضا رضورَة أْن تُؤَخذ بَعني االعتباِر املتغرّياُت السياسيُّة 
املالمئة،  التحتيُة  والبْنيُة  واالجتامعيّة،  واالقتصاديُّة 
األلفيّة  املعرفِة واقتصاِدها يف  لالنتقاِل إىل مجتمعاِت 
البحِث  لقياس  َم  املقدَّ املقرتَح  أنَّ  ذلك  معنى  الثالثة. 
أو  العلمّي،  البحِث  بنَي  يفصُل  واالبتكار  والتطويِر 

املناُخ االقتصادي 
واالجت�عي 

والسيايس والثقايف 
واملؤسيس

تطويُر األداء 
وزيادُة املخزون 
املعريف وتطبيقاتِه

منتجاٌت وعملياٌت 
وأساليُب تسويٍق 
وتنظيٍم جديدٌة أو 
لٌة بشكٍل كب�  معدَّ

التنميُةُ االقتصادية 
واالجت�عية 
املستدامة 

اقتصاُد املعرفة 
ومجتمُعها

عوامُل ال 
ترتبط بالبحث

البحث والتطوير 

االبتكار 
البنيُة التحتية 

لالتصاالت 
واملعلومات 

والبنيُة التحتية 
الطبيعية

الشكل 22: 
النموذج املنهجي ملؤرش البحث والتطوير واالبتكار
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االبتكاِر كعمليٍة إنتاجيٍّة تتضّمُن مدَخالٍت ومخرَجاٍت 
دة، وبنَي ما يتطلّبُه تحقيُق كلٍّ منهام من مناٍخ  محدَّ
وبْنيٍة  اقتصاديٍّ واجتامعيٍّ وسيايسٍّ ومؤسيسٍّ وثقايفٍّ، 

معلوماتيٍة وغريِ معلوماتية.

املراجع  وبأخذ  للدراسة،  التقييمية  املرحلة  عىل  بناًء 
العلمية والدراسات السابقة بَعني االعتبار، متّت عمليُة 
بناء املؤرشِّ العريّب للبحث والتطوير واالبتكار باالرتكاز 
التي  واملتغرّيات  واملكوِّنات  املحاور  من  عدٍد  عىل 
تؤكِّد يف الوقت نفِسه دوَر البحث والتطوير، وأهميَة 
االبتكار. وللتّحقق من اتّساق املؤرشِّ املقرتَِح وصْدِقه، 
يف  عمٍل  ورشُة  وُعقدت  فردية،  استشاراٌت  أُجِريَت 
شهر أيلول/ سبتمرب 2015، شارَك فيها 12 خبريًا وباحثًا 
وجرت  واالبتكار.  والتطوير  البحث  مجال  يف  عربيًا 
ملؤرشِّ  املفاهيمّي  اإلطار  مناقشُة  الورشة  تلك  خالل 
البحث والتطوير واالبتكار ومكّوناتِه؛ وُخّصص جانٌب 
الرتجيحية،  األوزان  اختيار  مسألة  ملناقشة  أيًضا  منها 

. بُغيَة الوصوِل إىل أكرث األوزان متثياًل للمؤرشِّ

عرُض الّتعديالت التي أُدخلت عىل صيغة املؤرشِّ 
الّسابقة

منطلقاُت املراجعة وأُُسُسها

والتطوير  البحث  مؤرّش  مراجعة  جهوُد  اتخذت 
َهنِي رئيسيَّني، يعتمد األوُل عىل استكامل  واالبتكار توجُّ
مستوى  عىل  للمؤرّش  الداعمِة  املتغرّيات  بعض 

البحث والتطوير؛ وعىل  مدخالت ومخرجات محور 
الخاصة  البيانات  توفُّر  من  نفِسه  الوقت  يف  التأكّد 
يف  النظر  إعادة  عىل  الثاين  التوّجُه  ويرتكز  بها. 
االبتكار  عنارَص  االعتبار  بَعني  آخًذا  االبتكار،  محور 
اإلنتاج  وحدات  يف  التكنولوجي  وغريِ  التكنولوجي 
التي  الكلِّيَة  املتغريات  وكذلك  والخَدمي؛  الصناعيِّ 
تعكس ما حّققه املجتمُع من مناخاٍت وبًنى ابتكارية 
لع اإلبداعية. وقد تبلَور  وما نجح يف إنتاجه من السِّ

هذا املنطُق التحلييل عرب أربعة إجراءاٍت هي:  

مناذَج  من  وعامليًّا  إقليميًّا  نرُِش  ما  مراجعُة   •
ومقارباٍت تختّص بقياس البحث العلمي واالبتكار؛ 
واالجتامعية  االقتصاديِة  البيئة  إىل  باإلضافة 
والسياسية، والبْنيِة التحتية، الحاضنِة ألنشطتهام. 
وبذلك يجري التوصُل إىل التمثيل األمثل للمحاور 
التي  واملتغرّيات  ناِت  واملكوِّ والفرعية  الرئيسية 
تعكس بدقٍّة أبعاَد املؤرّش املختلفة، وما حّققته 
ساهمت  وقد  املجال.  هذا  يف  العربية  الدول 
العلمي  البحث  مدَخالت  تحديث  يف  املراجعُة 
املمثِّلة  املتغريات  واالبتكار ومخرجاتِهام، وضبط 

لهام.
املؤرشِّ  عىل  الدالة  البيانات  فر  توُّ من  التأكُّد   •
واألساليِب املستخدمة يف تقديرها ومدى مالمئتها 
وأُسِس  املنهجي  وإطاره  للمؤرّش،  العام  للسياق 

بنائه.
العلمي  البحث  من  كلٍّ  بني  العالقة  مراجعُة   •
ميثّل  أن  املمكن  من  إذ  االبتكار؛  و  والتطوير 

البيئة السياسية واالجت�عية االبتكار البحث والتطوير 
واالقتصادية والبنية التحتية

الركيزة (1):
البيئة السياسية والتنظيمية

الركيزة (2):
املناخ االجت�عي واالقتصادي

الركيزة (3): رأس املال البرشي
الركيزة (4): البنية التحتية

الشكل 23: 
النموذج السابق ملؤرش البحث والتطوير واالبتكار

الركيزة (1):
مدخالت البحث والتطوير

الركيزة (2):
مخرجات البحث والتطوير

الركيزة (1):
مدخالت االبتكار

الركيزة (2):
مخرجات االبتكار
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البحُث والتطوير، كام ذُكر سابًقا، مدخاًل رئيسيًّا 
والخرباِت  التجربَة  لكّن  االبتكار.  عملية  إىل 
أيًضا  االبتكار  حدوث  بإمكانية  أفادت  السابقَة 
خارج منظومة البحث العلمي والتطوير. من ثَّم 
واالبتكار  والتطوير  للبحث  املعَدل   ُ املؤرشِّ سعى 
إىل إضافة املتغرّيات املستخَدمة يف قياس مدَخالت 
ومخرجات االبتكار، وهو ما يتحقَّق خارج نطاق 

وحدات اإلنتاج الّسلعي والخَدمي. 
للمحاور  املخصصِة  النِّسبية  األوزان  مراجعُة   •
للرؤية  متثيلُها  حيُث  من  واملتغرّيات؛  واملكوِّنات 
الخرباء  وآلراء   ، املؤرشِّ لبناء  الحاكمة  واملنهجية 
تخضع  وسوف  املجال.  هذا  يف  املتخصصني 
الختباراٍت  النسبية  باألوزان  الخاصة  االختياراُت 
من  السابقة  املرحلة  يف  جرى  ما  وفَق  إحصائية 

املرشوع.

مربّراُت التعديل وأهداُفه

يف الصيغة السابقة ملؤرّش البحِث والتطوير واالبتكار، 
املتحدة  األمم  منظمة  رؤيَة  االبتكار  محوُر  تَبّنى 
أُوسلو  ودليِل  )اليُونسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
االقتصادية.  والتنمية  التعاون  منظمُة  أعّدته  الذي 
ويف هذه الرؤية تركيٌز عىل أّن االبتكاَر يحدث أساًسا 
يف وحدات اإلنتاج الّسلعي والخَدمي؛ ومن ثَّم مُيكن 
ن  تقسيُمه إىل ابتكاٍر تكنولوجي )منتٍَج جديد أو محسَّ
وابتكاٍر  جديدة(،  إنتاجيٍة  عمليٍة  أو  كبري،  بشكٍل 
منوذٍج  أو  جديدة،  تسويٍق  )طريقِة  تكنولوجي  غريِ 
تنظيميٍّ جديد(. ورغَم منطقية هذا الخيار املنهجي 
مستوى  لتقدير  الحديثة"  التوجهات  "فإن  ودقِّته، 
االبتكار يف دولٍة ما "ترتكز عىل بناء مجتمع قادر عىل 
االبتكار ومنتج لإلبداع"، إىل جانب التطوير يف املنتَج 
اإلنتاِج  الذى يحدث يف قطاعات  والعمليِة اإلنتاجية 
الّسلعي والخَدمي. من هنا، مُيكن لالبتكار أن يتولَّد 
"خارج نطاق قطاعات اإلنتاج الصناعي، رشيطة وجود 
ويتبّنى  ملتطلباته".  وموفر  له  داعم  مجتمعي  مناخ 
ويل  الدَّ الدليُل  كبري،  حدٍّ  وإىل  أساًسا،  التوّجه  هذا 
واإلنتاجية  واإلبداِع  األورويب  االبتكار  ودليال  لالبتكار 
أيًضا  التحليلية  الدراسات  و"تُفيد  اآلسيوية.  للّدول 
بأن األلْفيَة الثالثة قد شهدت تطوير منتجات مبتكرة 
البحث  منظومة  نطاق  خارج  إبداعية  وأساليب 

بخصائص  يتسم  مجتمع  ظل  يف  الوطنية،  والتطوير 
وسامت معرفية وتكنولوجية متقدمة"4.

يتميّز اإلطاُر املنهجيُّ املعّدل ملؤرّش البحث والتطوير 
واالبتكار بجملة سامٍت، هي:

مساهمُة البحوث األساسيِة والتطبيقية والتطويِر    - 
التجريبي يف تطوير معّدالت األداء وزيادِة املخزون 
بوجٍه  والتطبيقي  النظريِّ  املستوينَي  املعريف عىل 
إطار  )يف  االبتكار  نحو  َه  التوجُّ تدعم  كام  عام، 

الدورة املتكاملة للبحث والتطوير(؛ 
الخاصة  القياسات  إىل  االبتكار  محاور  تقسيُم    -
التكنولوجي،  وغريِ  التكنولوجي  باالبتكار 
املبدع  املجتمعِ  لخصائص  الداعمة  واملتغريات 

واملعتمِد عىل ثقافة االبتكار؛
العلميِّ  للبحث  املتكاملة  املنظومة  مساهمُة   - 
املعرفة  اقتصاد  أُسس  بناء  والتطويِر واالبتكار يف 

ومجتمِعها، ويف دعم جهود التنميِة املستدامة؛
اعتامُد نجاح منظومِة البحث والتطويِر واالبتكار    -
اقتصادّي واجتامعّي  مناٍخ  توفُّر  ما عىل  يف دولٍة 
وسيايّس وثقايّف ومؤّسيسٍّ مالئم، وعىل بْنيٍة تحتيٍة 

مناسبة.

مفاهيميٍة  أُسٍس  من  توضيُحه  سبَق  ما  عىل  بناًء 
الرتكيبة  عىل  الحفاظ  نحو  التوّجُه  كان  ومنهجيّة، 
العامة نفِسها التي اعتُِمدت يف مؤرّش املعرفة العريب 
الرئيسيِة  املحاور  من  مركّب  )مؤرّشٍ   2015 للعام 
والبيئِة  واالبتكار،  والتطوير،  البحِث  نفِسها:  الثالثة 
السياسيِة واالقتصاديِة واالجتامعية والبْنيِة التحتية(؛ 
مع إدخال جملة تعديالٍت يف مستوى محور االبتكار، 

وإضافِة عدٍد من التغرّيات إىل بعض املكوِّنات:

ل املحوُر الرئييس لالبتكار بحيُث أصبح يرتكز  ُعدِّ   -
باالبتكار  أّولُهام  يتعلّق  فرعيَّني؛  محوَرين  عىل 
الصناعية(،  والعمليِة  )للمنتَج  التكنولوجي 
األسلوب  يف  )املتمثِّل  التكنولوجي  غريِ  واالبتكاِر 
الثاين  ويختّص  التنظيمية(.  واألنساِق  التسويقي 
املتغرّيات  مجموعِة  أي  املجتمعّي،  باالبتكار 
عىل  القادِر  املجتمع  قياس  يف  املستخَدمة 
فالدراساُت  اإلبداع.  ثقافة  عىل  واملرتكِز  االبتكار 
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تُفيد  االبتكار  لقياس  املتاحة  والبدائُل  التحليلية 
املجتمعّي  لالبتكار  الفرعّي  املحور  بأّن مدَخالِت 
ألسواق  املميِّزِة  املعرفية  الخصائص  يف  تتمثّل 
التنافُسية فيها، وبيئِة  لع والخدمات وقواعِد  السِّ
لالبتكار،  املالمئِة  والعاّم  الخاصِّ  األعامل  قطاع 
اإلنفاق  )مثِل  األُخرى  اإلبداعيِة  واملدَخالِت 
الثقافية  الخدمات  وصادرات  الربَمجيات  عىل 
التأثري  يف  املخرَجاُت  وتتحّدد  واإلبداعية(. 
املجتمعيِّ لالبتكار، واالنتشاِر املعريّف، واملخرَجاِت 

اإلبداعية يف مجاالت الثقافِة واإلعالِم والرتفيه.

اإلجاميل  اإلنفاق   ُ متغريِّ املتغرّيات  إىل  أُضيف   -
مئوية  كنسبة  والتطوير  البحث  عىل  الحكومّي 
من  كجزٍء  العلمّي  املحيل  الناتج  إجاميل  من 
املحور الفرعي مدَخالت البحث والتطوير، نظرًا 
البحث  ملنظومة  الحكومّي  الدعم  أهمية  إىل 
عدٌد  أيًضا  وأُضيف  العربية.  الدول  يف  والتطوير 
من املتغرّيات لدعم دْوِر املوارد البرشيِّة يف تنمية 

السكان  نسبة  مثِل  وتطويرِه؛  العلمي  البحث 
يعادلها  ما  أو  املاجيستري  مرحلة  أكملوا  الذين 
جانب  إىل  فوق.  وما  عاماً   25 السكانية  للفئة 
املؤّسيسَّ  اإلطاَر  يَعكسان  متغرّيان  أُضيف  ذلك، 
مخرجات  كأحد  العلمي  للبحث  والتنظيمي 
البحث والتطوير؛ اختصَّ األوُل بجودة مؤسسات 
الجامعات  بني  والرشاكة  العلمي  البحث 

واملؤسسات الصناعية يف البحث والتطوير.

الهيكُل الجديد للمؤرش

والتطوير  البحث  مؤرّش  تصميُم  اعتمد  إجاماًل، 
واالبتكار للدول العربية نهًجا مشرتكًا لتوسيع نطاق 
ليَشمل مجموعَة عوامَل مؤّسساتيٍة  االبتكار؛  تقديِر 
واجتامعيٍة وسياسيٍة واقتصاديٍة وتنَموية، مع الحفاظ 
ملدَخالِت  املوجز  التعريف  عىل  ذاتِه  الوقت  يف 
عملية االبتكار ومخرجاتِها. ونظرًا إىل مرحلة التطّور 
االجتامعيِّ واالقتصادّي، والتقّدِم التكنولوجي للدول 

املناُخ االقتصادي 
واالجت�عي 

والسيايس والثقايف 
واملؤسيس 

البحُث األسايس 
والتطبيقي    

والتطويُر 
التجريبي

مخرجاُت ابتكار وابداع 
مجتمعي

(نظرية املجتمع املبتِكر)

تطويُر األداء وزيادُة 
املخزون املعريف 

وتطبيقاتِه 

اِبتكاُر املنتج  (سلعة أو 
خدمة) وأساليب

تسويق وإطار تنظيمي

مدخالت االبتكار 
التكنولوجي وغ¥ التكنولوجي

(بالقطاعات االنتاجية)

اقتصاُد املعرفة 
ومجتمُعها

االبتكار

مدخالت البحث 
والتطوير 

البنية التحتية 
لالتصاالت 
واملعلومات 

والبنية التحتية 
الطبيعية  مدخالت ومؤرشات 

املجتمع القادر عىل 
االبتكار واإلبداع

الشكل 24: 
الهيكل اإلج�يل ملؤرش البحث والتطوير واالبتكار
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َديِن  محدِّ عاملنَِي  والتطوير  البحث  اعترُِبَ  العربية، 
بُغيَة  وانتشارِها  وتخزيِنها  املعرفة  إلنتاج  هامَّني 
دعم انتقال الدول العربية إىل املجتمعات املعرفية. 

و‘البيئِة  والتطوير’  ‘البحث  ِمحورا  حافظ  هكذا 
السابقة  الهيكلة  عىل  التحتية’  والبنيِة  التمكينية 
االبتكار يف  ‘االبتكار’ إىل  انقسم محوُر  بينام  نفِسها، 

اإلنتاج واالبتكاِر املجتمعي.
 

املتعلَِّقنِي  الفرعيَّني  املحَوَريِن  تركيبُة  تتكوَّن 
املدخالت  مكوين  من  كليهام،  يف  االبتكار،  مبحور 
املكوِّنات  من  عدًدا  بدورها  تضمَّ  واملخرجات، 
اإلنتاج’،  يف  ‘االبتكار  الفرعّي  املحور  الفرعية. 
ناٍت فرعية ترتبط  ُن املدَخالت عىل مكوِّ يشتمل مكوِّ
ُن الفرعيُّ  بأنشطٍة تَجري ضمَن إطار االبتكار )املكوِّ
يتطلَّب  االبتكاَر  وألّن  االبتكار(.  نشاطاُت  األول: 
بوجٍه عاّم مصادَر معرفيًة متطّورة وتعاونًا مؤّسسيًّا 
الراميِة  والتطوير،  بالبحث  املعنية  الجهات  مع 
واجتامعي،  واقتصاديٍّ  مجتمعيٍّ  تأثريٍ  إحداث  إىل 
املعلومات  مبصادر  الثاين  الفرعيُّ  ُن  املكوِّ اختّص 
إىل  يحتاج  ذلك  كلَّ  أّن  ومبا  املؤّسيس.  واالرتباط 
الثالث  الفرعيُّ  ُن  املكوِّ تعلّق  فقد  مالية،  موارَد 

بالدعَم املايّل لالبتكار.

ُن املخرَجات االبتكاَريِن التكنولوجيَّ وغرَي  يَضّم مكوِّ
د  تتحدَّ االبتكار  مخرَجاِت  أّن  باعتبار  التكنولوجي؛ 
أسلوٍب  أو  إنتاجية،  عمليٍة  أو  منتٍَج،  تطوير  يف 
قياُس  يتعنيَّ  لكْن  تنظيمية.  عمليٍة  أو  تسويقّي، 

املنظومة  يف  االبتكار  بتأثري  أيًضا  املخرَجات  هذه 
العوامل  من  عدٍد  إىل  باإلضافة  عموًما،  اإلنتاجية 
الصناعيِة  الوحدات  يف  االبتكار  لجهود  املُعرِقلِة 
ر تفعيل هذا  والخَدمية. يُشار يف هذا اإلطار إىل تَعذُّ
املحور واحتساِب املؤرشِّ الخاصِّ به، نظرًا إىل عدم 

توفُّر البيانات حول مختلف هذه املكوِّنات.

من  املجتمعي’،  ‘االبتكاُر  الفرعي،  املحوُر  يتكّون 
ثالثة  إىل  املدخالُت  وتنقسم  مدَخالٍت ومخرَجات. 
والخدمات  لعِ  السِّ أسواق  هي:  فرعية  ناٍت  مكوِّ
ات االئتامِن واالستثامِر  واملنافسة )من خالل متغريِّ
ومدى  األعامل  وبيئُة  واملنافسة(؛  والتجارِة 
روابط  عىل  واعتامِده  املعرفية،  بالعاملة  استعانِته 
إىل  تُضاف  املعرفة.  واستيعاِب  املؤّسيس،  االبتكاِر 
الخدمات  يف  تتمثّل  أُخرى  إبداعيٌة  مدَخالٌت  ذلك 
الثقافيِة واإلبداعية، وصناعِة الربَمجيات وتكنولوجيا 
ر مخرَجاُت املجتمع املبتِكر – أو  املعلومات. وتُقدَّ
ناٍت غريِ مبارشة؛ مثِل التأثري  تُقاس – من خالل مكوِّ
املجتمعي، واالنتشاِر املعريف، واملخرَجاِت اإلبداعية، 

وحقوِق املِلْكيِة الفكرية.

املؤرّشُ املركَّب للبحث والتطوير واالبتكار 
وتقديُر أوزانِه الرتجيحّيِة  

نحٍو  عىل  لتَعكَس  النسبية  األوزاِن  اختياُر  يتعنّيُ 
والفرعية  الرئيسيِة  للمحاور  النسبية  األهميَة  عاّم 
البحث  مؤرّش  تركيب  يف  ات  واملتغريِّ واملكوِّنات 

والتطوير واالبتكار، وتقديِر قيمِته العدديّة. 

محور االبتكار  محور البحث والتطوير

محور فرعي(1):
مدخالت البحث والتطوير

محور فرعي(2):
مخرجات البحث والتطوير

محور فرعي(1):
االبتكار ىف االنتاج
محور فرعي(2):

االبتكار املجتمعي

محور فرعي(1): البيئة السياسية والقانونية
محور فرعي(2): البيئة االقتصادية واالجت�عية

محور فرعي(3): رأس املال البرشي
محور فرعي(4): البنية التحتية

مؤّرشُ البحث والتطوير واالبتكار

محور البيئة التمكينية والبنية التحتية

الشكل 25: 
النموذج املعدل ملؤّرش البحث والتطوير واالبتكار 
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ويُوضح الجدول م6 يف امللحق أوزاَن املؤرّش املعّدل 
ولَكون  واالبتكار.  والتطويِر  للبحث  الرتجيحية 
نُوِقشا  وأسلوِبها  األوزان  هذه  تخصيص  منهجية 
املعرفة  مؤرّش  من  السابع  الفصل  يف  بالتفصيل 
عىل  التقرير  هذا  يف  سرُيكَّز   ،2015 للعام  العريب 
للبحث  املُعدل  املؤرشِّ  إىل  الرئيسية  اإلضافات 

والتطويِر واالبتكار، من خالل النقاط التالية:

ل التوزيُع النسبّي ملخرَجات البحث العلمي  ُعدِّ  •
والتطوير بإضافة املكوِّن الخاصِّ بجودة اإلطار 
املؤسيّس للبحث العلمي. واحتفظ كلٌّ من النرش 
بنسبة  االخرتاع  براءات  وإحصاءاِت  العلمي 
للبحث  املؤّسيسِّ  لإلطار  ص  وُخصِّ املئة،  يف   35
ر بنحو 20 يف املئة؛  العلمي وزٌن ترجيحّي يُقدَّ
املدفوعات  ميزان  إحصاءاُت  احتفظت  فيام 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ملنتجات 

بنسبة 10 يف املئة فقط.
احتفظ مبحوُر البيئة التمكينية والبنية التحتية   •
التقرير  يف  اعتُِمدت  التي  التوزيعية  بالنِّسب 
للمؤرش،  املنهجية  الرؤية  عىل  بناًء  السابق 
باإلضافة  والجامعية؛  الفرديِة  واالستشاراِت 
من  يُستثنى  اإلحصايئ.  التحليل  مخرَجات  إىل 
لع والخدمات واملنافسة الذي  ذلك  أسواق السِّ
لالبتكار  الفرعّي  املحوِر  إطار  يف  تناولُه  جرى 

املجتمعّي.
نظريًّا، يُوزَّع الوزُن الرتجيحي ملحور االبتكار )30   •
( بالتساوي بني  يف املئة من جملة أوزان املؤرشِّ

كلٍّ من االبتكار يف اإلنتاج واالبتكاِر املجتمعي؛ 
ص لكلٍّ منهام 50 يف املئة. واعتباًرا  بحيُث يُخصَّ
اإلنتاج،  يف  باالبتكار  املتعلقِة  البيانات  لغياب 
خالل هذه املرحلة، سيُسَند إىل املحور الفرعّي 
وزن  يُساوي  ترجيحي  وزٌن  املجتمعّي  لالبتكار 
النسبية  األوزاُن  صت  وُخصِّ االبتكار.  محور 
وفَق  ومخرَجاتِه  املجتمعيِّ  االبتكار  ملدَخالت 
االستشاراِت  أخذ  مع  للمؤرّش،  املنهجية  الرؤيِة 

واملراجعات مع خرباء االبتكار بَعني االعتبار.

النتائج

والتطوير  البحث  ملؤرشِّ  العامة  الدرجاُت  كشفت 
واالبتكار محدوديَة األداء العريب يف هذا القطاع، إْذ 
من بني 22 دولًة مل تحصل سوى 7 دوٍل )اإلمارات 
ولبنان  والكويت  وتونس  والسعودية  وقطر 
ط فام فوق؛ ومل تتجاوز أعىل  والبحرين( عىل املتوسِّ
 .68.53 اإلمارات  دولة  يف  لت  ُسجِّ التي  الدرجات 
وتفاوتَت باقي الدول يف درجة بُعدها عن املتوسط، 
حيُث كان أضعُف أداٍء يف ليبيا وجزر القمر والعراق 
)الشكل 26(. ويُظِهر هذا التوزيُع أهميَّة األوضاع 
التنَموية يف ازدهار حركة البحِث والتطويِر واالبتكار؛ 
من  أغلبها  يف  نُة  املُكوَّ األُوىل،  املجموعُة  تتميَّز  إْذ 
واالجتامعّي،  السيايسِّ  باالستقرار  خليجية،  دوٍل 
عىل  ملحوظًة،  اقتصاديٍّ  منوٍّ  مستوياِت  وتَشهد 
ضعيفَة  ُدَواًل  تَضّم  التي  األخرية  املجموعة  عكس 

، وأُخرى يف حالة نزاعات. النُموِّ
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الشكل 26: 
نتائُج الدول العربية يف مؤرشِّ البحِث والتطويِر واالبتكار
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ل النتائج التفصيلية بحَسب املحاوِر الرئيسية  يف تأمُّ
ملؤِّرش البحِث والتطويِر واالبتكار، يتبنّي وجوُد تَقّدٍم 
 13 يف  التحتية  والبْنيِة  التمكينية  البيئِة  محور  يف 
دولًة، حيث تراوحت الدرجاُت بني 19.76 و71.16؛ 
بني  تراَوحت  بدرجاٍت  االبتكار  محوُر  ذلك  ييَل 
بدرجاٍت  والتطوير  البحِث  ومحوُر  و72.28،   14.28
تراوحت بني 14.25 و64.49. ومُيكن اعتبار اإلمارات 
وقَطر والّسعودية ثالث تجارَب جديرِة باالهتامم من 
حيُث الّدرجاُت املسّجلُة لديها، ولَكونها الّدوَل الثالَث 
الوحيدَة التي حافظت عىل مراكزها فوَق املتوّسط يف 
الثالثة. إىل جانِب ذلك، حافظت 5  الرئيسيِة  املحاور 
دوٍل -  لبنان والبحرين وتونس واألردن واملغرب - عىل 
مراكزها فوَق املتوسط يف املحَوَرين املتعلِّقني باالبتكار، 

وبالبيئة التمكينية والبْنيِة التحتية.

أظهرت نتائج املحاور الفرعية عددا من االتجاهات 
العامة إىل جانب بعِض االستثناءات التي تبدو جديرًة 
باالهتامم؛ حيُث ياُلَحظ عموًما تَقّدُم اإلمارات وقَطر 
باستثناء  الفرعية،  املحاور  كّل  يف  عالية  بدرجاٍت 

املحوِر الفرعي املتعلِّق برأس املال البرشي. 

البحث  ملحور  التابَعنِي  الفرعيَّني  املحَوَريِن  يف   -
حصلت  التي  الدول  عدُد  يَتعّد  مل  والتطوير، 
األول  الفرعيِّ  املحور  فاَم فوق يف  املتوسط  عىل 
)مدَخالت البحث والتطوير( 5 دوٍل، هي تونس 
املحور  ويف  ومرص؛  وفلسطني  وقطر  واإلمارات 
 5 والتطوير(  البحث  )مخرَجات  الثاين  الفرعيِّ 
والكويت  واإلمارات  السعودية وقطر  دوٍل، هي 

بني هذين  الداخلية  املقارنُة  بيّنت  وقد  وُعامن. 
درجاِت  أّن  دولٍة  كّل  يف  الفرعيني  املحَوريِن 
أغلب  يف  املدَخالت  درجاِت  فاقت  املخرَجات 
بياناٌت حول االثنني، وبفوارَق  التي لديها  الدول 
متفاوتٍة؛ بلَغت مثاًل يف السعودية 63.67، يف حني 
كانت الفوارُق لصالح املدَخالت يف مرص واألردن 
واملغرب وفلسطني وتونس بفوارَق تراوحت بني 
13.16 و38.24. وكشفت عمليُة تحليل االرتباِط 
ذاِت  موِجبة،  ارتباطيٍة  عالقٍة  غياب  عن  الثنايئ 
داللٍة إحصائية بني مدَخالت البحث ومخرَجاته؛ 
ما قد يُشري إىل وجود خلٍل ما يف منظومة البحِث 

والتطوير. 

من حيُث املحوُر الرئييسُّ الثاين الخاصُّ باالبتكار،    -
يتكّون النموذُج املثايّل من محَوَريِن فرعيَّني هام 
ملْ  لكْن  املجتمعي؛  واالبتكاُر  اإلنتاج  يف  االبتكاُر 
بسبب  األول  الفرعيِّ  املحور  احتساُب  يَتسنَّ 
انعدام البيانات. ويف االبتكار املجتمعي، حَصلت 
9 دوٍل - يف مقدمتها اإلماراُت والسعودية - عىل 

درجة املتوسِط فام فوق. 

البيئة  التابعِة ملحور  األربعة  الفرعيِة  املحاور  يف    -
عامة  بصورٍة  ياُلَحظ  التحتية،  والبْنيِة  التمكينية 
وجوُد أسبَقيٍة نسبيّة للمحور الفرعّي، رأِس املاِل 
البرشّي، من حيُث عدُد الدول التي حصلت عىل 
درجة املتوسط فام فوق )13 دولًة عربية(. وعند 
النظِر يف نتائج كلِّ دولة، يتبّنّي أّن دوَل الخليج، 
عىل  حافظت  واملغرب،  واألردن  تونس  ومعها 

البحث والتطويراالبتكارالبيئة التمكينية والبنية التحتية
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الشكل 27: 
نتائُج الدول العربية يف املحاور الرئيسية ملؤرشِّ البحِث والتطويِر واالبتكار
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الفرعيِة  املحاوِر  كّل  يف  املتوسط  فوَق  مراكزها 
االرتباط  تحليُل  أكّد  أُخرى،  ناحيٍة  من  األربعة. 
إذ  األهميّة؛  متفاِوتِة  ُموِجبٍة  عالقٍة  وجوَد  بينها 
تراَوحت معاِمالُت االرتباط بني 0.447 )بني رأِس 
واالجتامعية(  االقتصاديِة  والبيئِة  البرشي،  املاِل 
واالجتامعية،  االقتصاديِة  البيئِة  )بني  و0.885 

والبْنيِة التحتيّة(. 

ختاماً

العربية  الدول  أداَء  أّن  إىل  كلُّها  النتائُج  هذه  تُشري 
دوَن  يزال  ال  واالبتكار  والتطويِر  البحِث  مجال  يف 
املستويات  ملنافسة  لها  يُؤهِّ الذي  املأموِل  املستوى 
املناطق  أقلِّ  من  العربية  املنطقُة  حيُث  العاملية؛ 
يف  نقٍص  من  وتشكو  والتطوير،  البحث  عىل  إنفاقًا 
ويَفرض  املتقّدمة.  بالّدول  مقارَنًة  الباحثني،  أعداد 

هذا األمُر عىل الدول العربية بذَل مزيٍد من الجهود 
لتوفري الدعِم املاديِّ الالزم، وتعزيَز القدرات البرشية 
والتطويِر  البحِث  مبنظومة  لالرتقاء  الرضورية، 

واالبتكار مبختلف مرتكزاتِها.

العريّب  املستوى  عىل  العامِّ  املستوى  َضْعَف  لكّن 
يف  تتحّقق  بدأت  التي  النجاحاِت  يُخفَي  أاّل  يجب 
املنطقة؛ خصوًصا يف دول الخليٍج العريب التي تتنافس 
يف  عامليًّا.  األُوىل  املراتب  عىل  الدول  بقية  مع  اآلن 
دون  العريب  األداء  عن  الحديُث  ميكن  ال  املقابل، 
الوقوف عند مجموعة دوٍل عربية تعيش يف الوقت 
واجتامعية،  واقتصاديًة  سياسيًة  مشاكَل  الراهن 
اإلنتاِج  حجم  يف  قطًعا  تُؤثِّر  صعبة؛  أمنيًة  وأوضاًعا 
أيًضا  الحاُل  مثْلام هو  االبتكارية،  والقدراِت  البحثّي 

يف القطاعات األُخرى.
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1  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2015.
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.Eurostat and OECD, 2005  3

4  معتز خورشيد، 2016.
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املنهجية اإلحصائية
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متهيد

عمليًة   2016 للعام  العريب  املعرفة  مؤرشِّ  بناُء  ميثِّل 
مستمرًة ومتطورة يُبنى فيها عىل اإلصدار السابق عام 
ِن  ؛ املكوَّ 2015، حيث احتُِفظ بالهيكل العامِّ للمؤرشِّ
اٍت قطاعية مركّبة هي: التعليُم ما قبَل  من ستة مؤرشِّ
الجامعي، والتعليُم التِّْقني والتدريُب املِْهني، والتعليُم 
العايل، واالقتصاد، وتكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالت، 
كفاءِة  رفعِ  وبهدف  واالبتكار.  والتطويُر  والبحُث 
املؤرشِّ يف قياس املعرفة، خضعت منهجيُة بناء املؤرشِّ 
ألوُجه تطويٍر عديدة شملت تحديَث البيانات، وإدراَج 
متغرّياٍت جديدة وحذَف بعض املتغرّيات القدمية، كام 
يتّضح خالل فصول التقرير السابقة. وشمل التطويُر 
من  للتحقُّق  اإلحصائية  التحليالِت  يف  التوسَع  أيًضا 
األوزان،  وتحديِد  املتغرّيات،  واختياِر   ، املؤرشِّ اتّساق 
بقصد  والتَّفرطُح؛  وااللتواِء  الشاذة  الِقيَِم  واكتشاِف 
البيانات لحساب املؤرشِّ عىل نحٍو  التأكُّد من مالمئة 
أدّق. ويف ما ييل، أوُجُه التطوير يف خطوات بناِء هذه 

ات، مفّصلًة إىل حدٍّ ما. املؤرشِّ

ات اختياُر املتغريِّ

ات  )املؤرشِّ ات  املتغريِّ قامئُة  احتفظت  عاّم،  بوجٍه 
ات  الفردية( الداخلِة يف بناء اإلصدار الثاين من مؤرشِّ
اإلصدار  املختارة يف  باملتغرّياِت   2016 الستة  املعرفِة 
بعُض  ُحِذفت  و/أو  أُضيَفت  وقد   .2015 عام  األّول 
الستة،  اِت  املؤرشِّ بناء  يف  املستخَدمة  ات  املتغريِّ
ٍ إىل آَخر؛  واختلف حجُم اإلضافِة والحذف من مؤرشِّ
التعليِم  مؤرشِّ  يف  أقصاه  التغرّيات  حجُم  بلغ  حيث 
والتطويِر  البحِث   ِ ومؤرشِّ املِْهني  والتدريِب  التِّْقني 

واالبتكار.

اختيار  يف  االتّساق  مدى  من  التقرير  فريُق  تَحقَّق   
رئيسية  محاور  عىل  تصنيفها  وهيكِل  ات  املتغريِّ
املُركَّبات  تحليِل  نتائِج  باستخدام  مختلفة  وفرعية 
الرئيسية وِقيَِم ُمعاِمالت ألْفا كْرونْباخ؛ حيُث تعّدت 
املئة1  الحاالت 50 يف  التبايُن املفرسَّ يف أغلب  نسبُة 
األغلب  يف   0.70 كْرونْباخ  ألْفا  ُمعاِمل  ِقيَُم  ت  وتعدَّ

األعّم من الحاالت2.

اختيار  أيَضا صالحيَة  االرتباِط  تحليل  نتائُج  أكّدت 
مصفوفُة  أُوِجَدت  حيُث  وتصنيِفها،  ات  املتغريِّ
ات املطبَّعة التي تأكَّد التقريُر من  االرتباط للمتغريِّ
أنها تسري يف اتجاه املؤرشِّ املركَِّب نفِسه؛ كام تأكَّد 
معاِمالُت  لها  التي  املتغرّيات،  إدراج  رضورة  من 
ات  املتغريِّ بعض  مع   ،)0.9 من  )أكرُب  عاليٌة  ارتباٍط 

األُخرى.  

البياناُت املستخَدمُة وجودتُها

املؤرشات  بناء  ىف  الداخلِة  ات  املتغريِّ عدُد  بلغ 
 432 الحايل  العريب  املعرفة  ملؤرشِّ  الستة  القطاعية 
ها  متغريِّ ُحِصل عليها من مصادَر مختلفٍة عّدة، أهمُّ
واليونسكو،  الّدويل،  والبنُك  املتحدة،  األمم  أجهزُة 
األورويب،  واالتّحاُد  لالتّصاالت،  العاملي  واالتّحاُد 

ومنظمُة التعاون والتنمية االقتصادية، وغريُها3. 

للتأّكد  مرّة  من  أكرثَ  البياناِت  العمل  فريُق  راَجع 
مع  بالتايل  وتعامل  إدخاٍل،  أخطاِء  وجود  عدم  من 
أُعيد  وقد  األخطاء.  من  خاليٌة  أنها  عىل  البيانات 
حساُب بعض املتغريات التي ترتبط بعوامل أُخرى، 
بعد  اإلجاميل،  املحيّل  الناتِج  أو  السكان  عدِد  مثِل 
يًا  تحرِّ املفقودة  الِقيَُم  ر  تُقدَّ ومل  الحجم.  أثر  حذِف 
ّفافية والبساطة، وإلمكانيِة إعادة الحصول عىل  للشَّ
النتائج؛ كام كافأ استخداُم صيغة الوسِط الحسايب يف 
حساب املؤرشِّ تقديَر الِقيَم املفقودة للمتغريِّ بقيمة 
وسِطه الحسايب. ومثْلام هو معهوٌد يف حاالٍت مامثلة، 
الِقيَم املفقودة،  اُت املركَّبة بتجاُهل  تُحتَسب املؤرشِّ

واستخداِم املُتاِح فحْسب من بيانات كلِّ دولة4. 

جودُة البيانات

ات القطاعية  ينبغي للبيانات الداخلِة يف بناء املؤرشِّ
الِقيَم  ها غياُب  أن تتّصف بخصائَص إحصائيٍة، أهمُّ
الشاّذة، وااللتواِء أو التَفرْطُِح الحاّد؛ ألّن عدَم تَوفُّر 
من   . املؤرشِّ ِقيَِم  تحيُّز  إىل  يُؤّدي  الخصائص  هذه 
هنا، كان ال بّد من التحقُّق من هذه الخصائص قبل 
حساب املؤرشِّ املركَّب وعمِل املعالجات املناسبة – 
قها - لتجنُّب عدم دقة )تحيز( قيم  يف حال عدم تحقُّ

املؤرش املركب. 
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ويف ما ييل استعراُض كيفية اكتشاف القيم الشاذة 
وجود  من  ِق  التحقَّ كيفية  مناقشُة  ثمَّ  ومعالجتُها؛ 

االلتواِء والتّفرْطُح الحاّد، ومعالجِته.

الِقَيُم الشاّذة 

سياج  خارج  وقعت  إذا  شاّذًة  املتغريِّ  قيمُة  تَُعّد 
اللَّذين  واألعىل  األدىن  يْها  حدَّ فرتُة  وهو  البيانات، 
دان بناًء عىل مقاييس تَركُِّز البيانات )الربيعِ األول  يُحدَّ

والربيعِ الثالث( وتَشتُِّتها )املدى الربيعي(؛ كام ييل:

الحدُّ األدىن = الُربيع األول – 1.5 * املدى الربيعي
الحدُّ األعىل = الُربيع الثالث + 1.5 * املدى الربيعي

البيانات،  سياج  داخل  الواقعِة  الِقيَم  جميُع  وتَُعّد 
يِن األدىن واألعىل، غرَي شاّذة؛ بينام تَُعّد  أْي بني الحدَّ
من  أكرَب  أْي  السياج،  خارج  وقعت  إذا  شاّذًة  الِقيَُم 

ه األدىن. ه األعىل أو أقلَّ من حدِّ حدِّ

بإحالل  تُعالَج  كربى،  شاّذٌة  ِقيَمٌة  هناك  كانت  إذا 
ثاين أكرب ِقيَمٍة محلَّها؛ وإذا كانت هناك ِقيَمٌة شاّذٌة 
صغرى، تُعالَج بإحالل ثاين أصغر قيمٍة محلَّها. وتُكرَّر 

هذه الخطوُة يف حال وجوِد أكرثَ من قيمٍة شاّذة.

االلتواُء والتَفرْطُح 

ولية إىل أّن املتغرّيَ يتّصف بدرجٍة  تُشري األدبياُت الدَّ
املطلقُة  االلتواِء  قيمُة  كانت  إذا  االلتواء  من  حاّدة 

تزيد عىل 2؛ كام أَن كْوَن قيمة التفرْطُح املطلقة أكرثَ 
حادة  بدرجٍة  يتّصف  املتغرّيَ  أّن  عىل  يَدّل   3.5 من 
و/أو  االلتواِء  ذاُت  املتغرّياُت  وتحتاج  التّفرْطُح.  من 
التفرْطُِح الحاّد إىل معالجٍة إحصائية قبل استخداِمها 
اِت املركبة؛ ويُعّد تحويُل اللوغاريتم  يف حساب املؤرشِّ

من أشهر التحويالت املستخَدمة ىف هذا الشأن. 

بتطبيق قواعِد اكتشاف الِقيَِم الشاّذة وكذلك االلتواِء 
و/أو التفرْطُِح الحاّد يف بيانات املتغرّيات الداخلة يف 
لعام  العريب  املعرفة  ملؤرش  القطاعية  ات  املؤرشِّ بناء 
أو  ِقيٌَم شاّذة  أّن هناك 66 متغريِّ فيها  2016، ُوجد 
الْتواٌء وتَفرْطٌُح حاّد. ويَعرض الجدول 9 توزيَع هذه 

ات املعرفة. املتغرّيات بحسب مؤرشِّ

اثنني  يَزِد عىل  الشاْذة مل  الِقيَم  أّن عدَد  أيًضا  اِتّضح 
ساهمت  الشاّذة  الِقيَم  معالجَة  وأّن  متغرّي،  ألّي 
بشكٍل فّعال يف حّل مشكلة االلتواء والتفرْطُِح الحاّد 

يف كّل الحاالت؛ دون الحاجة إىل اجراء تحويالت.

التطبيع  

األكرب  طريقُة  )أو  القياس  إعادة  طريقُة  استُخِدمت 
األكرُب  يُشري  حيُث  املتغرّيات  تطبيع  يف  األصغر(   -
املتاحِة وأصغرها عىل   ِ املتغريِّ ِقيَم  أكرِب  إىل  واألصغر 
 ،]100،1[ الفرتة  ات يف  املتغريِّ ِقيَُم  تقع  التوايل؛ فيام 
وتَعتمد  أفضل.  نتائَج  إىل  األعىل  الِقيَُم  تُشري  حيُث 
أْي  جيًِّدا،   ُ املتغريِّ كان  إذا  ما  عىل  التطبيع  صيغُة 
أْي  أو سيِّئًا،  العاّم؛  املؤرشِّ  يَرتبط بعالقٍة طَرْدية مع 

الجدول 9: 

عدُد املتغرّيات التي فيها ِقَيٌم شاّذة أو الْتواٌء وتَفرْطُح

عدُد املتغرّيات التي فيها ِقيٌَم شاّذة/ اِلتواٌء وتَفرْطُح املؤرش

10االقتصاد

15التعليُم العايل

8تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

12التعليم ما قبَل الجامعي

17البحُث والتطوير واالبتكار

4التعليم التِّْقني والتدريِب املِْهني 
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تحديُد األوزان

ات  عموًما، اعتمد اإلصداُر الحايّل للعام 2016 ملؤرشِّ
اإلصدار  بناء  يف  املستخَدمة  األوزان  عىل  املعرفة 
أساليب  بني  ما  تنّوعت  التي   2015 عام  السابق 
والتحليِل  امليزانية،  وتخصيِص  املتساوية،  األوزاِن 
العاميّل. وقد خضعت بعُض هذه األوزان لعدٍد من 
التعديالت بسبب التغرّي يف الهيكل العامِّ للمؤرّشات، 

الناجِم عن إضافة و/ أو حذِف بعض املتغرّيات.

التحليِل  باستخدام  أيًضا  إحصائيًّا  األوزاُن  رت  قُدِّ
القطاعي  املؤرشِّ  لتكوين  فرْدي  متغرّيٍ  لكلِّ  العاِميّل 
عامٍل  تحميِل  ِقيَِم  استخداُم  األُوىل،  بطريقتنَي. 
واحد عىل املتغرّيات الفرديِة املقرتحة لقياس املؤرشِّ 
القطاعي محلَّ الدراسة والتكوين؛ والثانيُة استخداُم 
ِقيَِم تحميِل ثالثِة معاِمالِت – وليس معاِماًل واحًدا - 
عىل املتغرّيات الفرديِة املقرتَحة؛ بهدف اقرتاِح بدائَل 
يف  الباحث  أمام  مساعدة  كأداٍة  لألوزان،  متعّددٍة 

تحديد األوزان للمتغرّيات املختلفة.  

حساُب املؤرش
   

حساب  يف  املتاحِة  البياناِت  أحدُث  اِستُخِدمت 
اإلصدار الثاين ملؤرشِّ املعرفة العريب 2016 وأفضلُها؛

واتُِّبَعت  عربيًّة.  دولة   22 البياناُت  هذه  وشملت 
ات  بسلسلٍة من التجميعات املتتاِبعة، بدًءا من املتغريِّ
)املستوى األكرثِ تفصياًل(، وانتهاًء ببلوغ املؤرشِّ العام.   

املحاور  كلِّ  بيانات  عىل  الحصول  ر  تعذُّ إىل  نظرًا 
الرئيسية لكلِّ دولة، ورغبًة يف الحفاظ عىل مستوى 
ُ إاّل إذا توفَّرت بياناُت  دقٍّة مناسب،  مل يُحتََسب املؤرشِّ
ناحيٍة  من  الرئيسية.  محاوره  من  األقل  عىل  اثننِي 
التي  الفرعية  املحاور  نتائِج  عرُض  استُِبعد  أُخرى، 
ملتغريات  بياناٍت  تَوفُِّر  عدِم  حال  يف  حسابُها  اقرُتِح 

ثالث دوٍل عىل األقل. 
 

ِقيَِم  حساب  يف  الحسايبِّ  التجميعِ  أسلوُب  اِستُخِدم 
ات القطاعية املركَّبة ملؤرشِّ املعرفة؛ وُركِّب  كّل املؤرشِّ
الرئيسية  املحاور  بتجميعِ   )CI( املركَّب   ُ املؤرشِّ

SI(؛ بتطبيق املعاَدلة التالية:
j
الحسابية )

يرتبط بعالقٍة عكسية مع املؤرشِّ العاّم.
  وميكن تطبيُع املتغريات الجيّدة من خالل املعادلة التالية:

ل هذه املعادلُة لتَعكس الِقيَم، بحيث تكون الِقيَُم األعىل يف  ويف حالة املتغريات السيئة، أي املعكوسة، تُعدَّ
االتجاه اإليجايب؛ كام ييل:

 

+ x 99 =1قيمة املتغري املطبعة للدولة  () قيمة املتغري الخام للدولة - أصغر قيمة خام للمتغري بني الدول

أكرب قيمة خام للمتغري بني الدول - أصغر قيمة خام للمتغري بني الدول

x 99 =1 + () قيمة املتغري املطبعة للدولة
أكرب قيمة خام للمتغري بني الدول - أصغر قيمة خام للمتغري بني الدول

أكرب قيمة خام للمتغري بني الدول - قيمة املتغري الخام للدولة
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(2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and 

what they can do with what they know. Retrieved from: 
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-

overview.pdf 

      معّدل النقاط التي أحرزها الطلبة 0.5
 مهارات القراءةفي  عاماً( 15)

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., and Arora, A. (2012). TIMSS 
2011 International Results in Mathematics. 

Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, 
Lynch School of Education, Boston College; Amsterdam: 

International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) Secretariat. Retrieved from: 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathem
atics_FullBook.pdf 

1 3⁄ حصيل طلبة الصف الرابع في ت 
 الرياضياتمهارات 

ضيات
 مهارات الريا

(
0.333

)
 

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., and Arora, A. (2012). TIMSS 
2011 International Results in Mathematics. 

Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, 
Lynch School of Education, Boston College; Amsterdam: 

International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) Secretariat. Retrieved from: 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathem
atics_FullBook.pdf 

1 3⁄  تحصيل طلبة الصف الثامن في 
 الرياضيات مهارات

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
(2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and 

what they can do with what they know. Retrieved from: 
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-

overview.pdf 

1 3⁄      معّدل النقاط التي أحرزها الطلبة 
 مهارات الرياضياتفي  عاماً( 15)

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., and Arora, A. (2012). TIMSS 
2011 International Results in Mathematics. 

Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, 
Lynch School of Education, Boston College; Amsterdam: 

International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) Secretariat. Retrieved from: 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathem
atics_FullBook.pdf 

1 3⁄ تحصيل طلبة الصف الرابع في  
 مهارات العلوم العلومارات مه

(
0.333

)
 

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., and Arora, A. (2012). TIMSS 
2011 International Results in Mathematics. 

Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, 
Lynch School of Education, Boston College; Amsterdam: 

International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) Secretariat. Retrieved from: 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathem
atics_FullBook.pdf 

1 3⁄ تحصيل طلبة الصف الثامن في  
 العلوممهارات 

الجدول م1: 

متغريات مؤرش التعليم ما قبل الجامعي وأوزانها 
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Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
(2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and 

what they can do with what they know. Retrieved from: 
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-

overview.pdf 

1 3⁄     معّدل النقاط التي أحرزها الطلبة 
 مهارات العلومفي  عاماً( 15)

 مهارات العلوم
(

0.333
)

 

األالمهارات 
ساسي
 ة

(
0.333

) 

) النواتج
0.5

)
 

س المال المعرفي
 رأ

(
0.4

)
 

United Nations Development Programme (UNDP) and Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum Foundation. (2012). Arab Knowledge Report 
2010-2011: Preparing Future Generations for the Knowledge Society. 

Dubai: Al Ghurair. Retrieved from: 
http://www.knowledge4all.com/uploads/files/AKR2011/en/AKR201

1_Full_En.pdf 

معدل تمّكن الطلبة من مهارات حل  1
 المشكالت

 حل المشكالت
(

0.25
)

 

مهارات التعلّم مدى الحياة
 

(
0.333

) 

United Nations Development Programme (UNDP) and Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum Foundation. (2012). Arab Knowledge Report 
2010-2011: Preparing Future Generations for the Knowledge Society. 

Dubai: Al Ghurair. Retrieved from: 
http://www.knowledge4all.com/uploads/files/AKR2011/en/AKR201

1_Full_En.pdf 

 معدل تمّكن الطلبة من مهارات 1
 التواصل الكتابي باللغة العربية

صل
) التوا

0.25
)

 

United Nations Development Programme (UNDP) and Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum Foundation. (2012). Arab Knowledge Report 
2010-2011: Preparing Future Generations for the Knowledge Society. 

Dubai: Al Ghurair. Retrieved from: 
http://www.knowledge4all.com/uploads/files/AKR2011/en/AKR201

1_Full_En.pdf 

معدل تمّكن الطلبة من مهارات البحث  1
 عن المعلومات ومعالجتها

البحث ومعالجة 
 المعلومات

(
0.25

)
 

United Nations Development Programme (UNDP) and Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum Foundation. (2012). Arab Knowledge Report 
2010-2011: Preparing Future Generations for the Knowledge Society. 

Dubai: Al Ghurair. Retrieved from: 
http://www.knowledge4all.com/uploads/files/AKR2011/en/AKR201

1_Full_En.pdf 

معدل تمّكن الطلبة من مهارات  1
 استخدام التكنولوجيا

استخدام  
 التكنولوجيا

(
0.25

)
 

Gallup International. (2013). End of Year Survey 2013: Country 
Results. Retrieved September 6, 2016, from: 

http://www.wingia.com/en/services/end_of_year_survey_2013/cou
ntry_results/7/37/ 

1 3⁄  

ن من يالسياسيأغلب إذا كان . 7س
النساء، هل تعتقد أن العالم بشكل عام 

أو ال  ،أسوأ أو أفضل، سيكون مكانا
 فرق؟

القيم واالتجاهات
 

(
0.333

) 

Gallup International. (2013). End of Year Survey 2013: Country 
Results. Retrieved September 6, 2016, from: 

http://www.wingia.com/en/services/end_of_year_survey_2013/cou
ntry_results/7/37/ 

1 3⁄  

إلى أي مدى توافق أو )ب(. 7س
قد يكون : تعترض على التالي

 ها تبقىلكنمشاكلها،  راطيةقلديمل
 أفضل نظام للحكم.

Gallup International. (2013). End of Year Survey 2013: Country 
Results. Retrieved September 6, 2016, from: 

http://www.wingia.com/en/services/end_of_year_survey_2013/cou
ntry_results/7/37/ 

1 3⁄  
عموماً، هل تعتقد أن العولمة . 11س

حيادي سيء، أو أو  جيد، أمر  هي 
 ؟)ليست أمراً جيداً وال أمراً سيئاً(

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.5 

للدراسة  الداعمة العواملعدد سؤال: 
في المنزل: غرفة خاصة واتصال 

 نترنت؟باإل

الموارد 
التعليمية في 

المنزل
 

(
0.333

) 

 البيئة األسرية
(

0.333
)

 

البيئة 
تال

مكينية
 

(
0.3

)
 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
نزلية الموارد التعليمية المسؤال:  0.5

 )مؤشر(

Team Index Calculations based on data from: TIMSS & PIRLS 
International Study Center. (2013). TIMSS 2011 International 

Database. Boston: IEA International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement. 

األعلى لدى  يمستوى التعليمسؤال: ال 1
 ن؟يلوالدا

المستوى 
التعليمي 
ألولياء 
األمور

 
(

0.333
) 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
ك عّما اكم مّرة يسألك أبوسؤال:  0.5

 ه في المدرسة؟تتعلّم

متابعة أولياء 
األمور في 
المنزل

 
(

0.333
) 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.5 

أبويك من أنّك ما مدى تأّكد سؤال: 
إلنجاز واجباتك  تخصص وقتاً 

 المدرسية؟
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UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/?queryid=142 0.5  جمالي في التعليم ما اإلمعّدل االلتحاق

 ، كال الجنسين )%(األساسيقبل 

االلتحاق ببرامج 
الطفولة المبكرة

 
(

0.5
التربية ما قبل المدرسية (

 
(

0.333
) 

البيئة ا
تل

مكينية
 

(
0.3

)
 

UNICEF Data & Analytics. (2016). State of the World's Children 
Report 2016. Retrieved September 6, 2016, from: 

https://public.tableau.com/views/UNICEFSOWC2016/StateoftheWor
ldsChildren?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=

no&:showVizHome=no 

االلتحاق ببرامج تنمية الطفولة  0.5
 شهراً( 59 – 36المبكرة )

UNICEF. (2016). Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) 2016. 
Retrieved August 31, 2016, from: http://mics.unicef.org/surveys 1 مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 

النواتج
 

(
0.5

) 
TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 

International Database. Boston: IEA International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 

1 6⁄  
انخراط أولياء  ونكيف تصفسؤال: 

األمور في األنشطة المدرسية داخل 
 )رأي المدرسة( ؟تكممدرس

متابعة أولياء األمور في 
المدرسة

 
(

0.2
) 

البيئة المدرسية
 

(
0.333

) 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 6⁄  

دعم األهل  ونكيف تصفسؤال: 
داخل هم الدراسي تحصيللطالب في ل

 )رأي المدرسة( ؟تكممدرس

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 6⁄  

دعم األهل  ونكيف تصفسؤال: 
داخل هم الدراسي تحصيللطالب في ل

 )رأي معلمي الرياضيات( ؟تكممدرس

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 6⁄  

انخراط أولياء  ونكيف تصفسؤال: 
األمور في األنشطة المدرسية داخل 

 )رأي معلمي الرياضيات( ؟تكممدرس

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 6⁄  

دعم األهل  ونكيف تصفسؤال: 
داخل هم الدراسي تحصيللطالب في ل

 )رأي معلمي العلوم( ؟تكممدرس

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 6⁄  

انخراط أولياء  ونكيف تصفسؤال: 
األمور في األنشطة المدرسية داخل 

 )رأي معلمي العلوم( ؟تكممدرس
ALECSO: Arab Educational Observatory. (2013). Data and 

Indicators of the Arab Educational Observatory. Tunisia: Arab 
Organization for Culture and Science. Retrieved September 6, 2016, 
from: http://www.alecso.org/marsad/site/?page_id=321&lang=ar 

1 7⁄  دد ساعات التعليمع 

 زمن التعلم
(0.25) 

صفية
 البيئة ال

(0.2) 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement 
1 7⁄  

ة التعليميإجمالي الفترة ما هو سؤال: 
، ، باستثناء االستراحات)بالساعات(

في  في اليوم التعليمي النموذجي
 ؟مدرستكم

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄ تغيّب ال عتبرإلى أي مدى يسؤال:  

 ؟ممدرستكلدى المعلمين في مشكلة 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄  

التأّخر في  عتبرإلى أي مدى يسؤال: 
مشكلة الوصول أو المغادرة المبكرة 

 ؟ممدرستكلدى المعلمين في 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄  

يعتبر اإلزعاج إلى أي مدى سؤال: 
طلبة الصف لدى مشكلة  الصفّي

 ؟مالثامن في مدرستك

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄  

ما مدى صعوبة ملء الشواغر سؤال: 
لصف لمادة العلوم تدريس التعليمية ل

 الثامن لهذا العام الدراسي؟

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄  

ما مدى صعوبة ملء الشواغر سؤال: 
مادة الرياضيات تدريس التعليمية ل

 لصف الثامن لهذا العام الدراسي؟ل
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TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
علمين ظروف عمل المسؤال:  0.5

ف التعلم الرياضيات(معلمي )رأي )مؤشر( 
 ظرو
(

0.25
)

 

صفية 
 البيئة ال

(
0.2

)
 

 البيئة المدرسية
(

0.333
)

 

البيئة
ال 

ت
مكينية

 
(

0.3
)

 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
علمين ظروف عمل المسؤال:  0.5

 (معلمي العلوم)رأي )مؤشر( 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.5 

بالنظر إلى مدرستك الحالية، سؤال: 
على تعترض إلى أي مدى توافق أو 

)رأي  أن الطلبة يحترمون المعلمين؟
 معلمي الرياضيات(

ا
 لعالقة التربوية

(
0.25

)
 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.5 

بالنظر إلى مدرستك الحالية، سؤال: 
على تعترض إلى أي مدى توافق أو 

)رأي  أن الطلبة يحترمون المعلمين؟
 معلمي العلوم(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=180 
1 3⁄ في معلم لكل  عدد الطلبةتوسط م 

 مرحلة التعليم األساسي

صل
 عدد الطلبة في الف

(
0.25

)
 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=180 
1 3⁄ في معلم لكل  عدد الطلبةتوسط م 

 من التعليم الثانويالمرحلة األولى 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=180 
1 3⁄ في معلم لكل  عدد الطلبةتوسط م 

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx 0.25 

في مرحلة  المدربيننسبة المعلمين 
التعليم ما قبل األساسي، كال الجنسين 

)%( 

 اإلعداد للمهنة
(

0.25
)

 

اإل
طار التعليمي

 
(

0.2
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx 0.25  المدربين في مرحلة نسبة المعلمين

 التعليم األساسي، كال الجنسين )%(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx 0.25 

المرحلة المدربين في نسبة المعلمين 
، كال األولى من التعليم الثانوي

 الجنسين )%(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx 0.25 

المرحلة المدربين في نسبة المعلمين 
، كال من التعليم الثانوي الثانية

 الجنسين )%(
TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 

International Database. Boston: IEA International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 

التعاون من أجل تحسين سؤال:  0.5
العمل  )مؤشر( )رأي معلمي العلوم( التعليم

) التعاوني
0.25

)
 TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 

International Database. Boston: IEA International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 

0.5 
التعاون من أجل تحسين سؤال: 
)مؤشر( )رأي معلمي  التعليم

 الرياضيات(
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TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
معلمين الرضا الوظيفي لدى السؤال:  0.5

 )مؤشر( )رأي معلمي الرياضيات(

ضا 
الر

) المهني
0.25

)
 

اإل
طار التعليمي

 
(

0.2
)

 

 البيئة المدرسية
(

0.333
)

 

البيئة ال
ت

مكينية
 

(
0.3

)
 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
معلمين الرضا الوظيفي لدى السؤال:  0.5

 )مؤشر( )رأي معلمي العلوم(

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.25 

وتيرة اللقاءات الفردية مع سؤال: 
 )ة(لمناقشة تقّدم الطّالبالطالب  يلاأه

 لرياضيات(؟ )رأي معلمي افي التّعلّم

 العالقة باألسرة
(

0.25
)

 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.25 

وتيرة إرسال تقارير إلى األهل سؤال: 
في التعلّم؟ )رأي  بالطاّل تقّدم حول 

 معلمي الرياضيات(

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.25 

مع  وتيرة اللقاءات الفرديةسؤال: 
 )ة(لمناقشة تقّدم الطّالبالطالب  يلاأه

 ؟ )رأي معلمي العلوم(في التّعلّم

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.25 

وتيرة إرسال تقارير إلى األهل سؤال: 
في التعلّم؟ )رأي  بالطاّل تقّدم حول 

 معلمي العلوم(
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). 
The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the 
Digital Economy. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 

Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.

pdf 
 

For Libya and Yemen: 
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). 

The Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive 
Growth. Insight Report. Geneva: World Economic Forum and 

INSEAD. Retrieved from: 
www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 

 
For Syria: 

World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global 
Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 
World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. Retrieved 

from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 
 

1 3⁄   في المدارس نترنتاإلإتاحة  
 والجامعات

 البنية التكنولوجية
(0.5) 

استخدام 
تكنولوجيا التعليم

 
(0.2) UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 

September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/ 
1 3⁄ المؤسسات التعليمية التي تتوفر فيها  

 أنظمة االستعانة بالكمبيوتر في التعليم

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/ 

1 3⁄ المؤسسات التعليمية التي تتوفر فيها  
 مختبرات كمبيوتر

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/ 0.5  استراتيجيات تعزيز إدماج تكنولوجيا

 المعلومات واالتصاالت في التعليم

ف التكنولوجيّات 
توظي

 في التعليم
(0.5) 

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 5, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/ 0.5 

تتضمن المناهج توصيات باعتماد 
أنظمة االستعانة بالكمبيوتر في التعليم 

كجزء من مساقات التعليم في مواد 
الرياضيات، والعلوم الطبيعية، 
والعلوم االجتماعية، والقراءة، 

 والكتابة، واآلداب، واللغات الثانية
TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 

International Database. Boston: IEA International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 

1 7⁄ االنضباط والسالمة في ؤال: س 
 )مؤشر( المدرسة

 التنظيم واألمن
(0.333) 

 القيادة المدرسية
(0.2) 

 TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄  األمن والنظام في المدرسةؤال: س 

 )مؤشر( )رأي معلمي الرياضيات(
TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 

International Database. Boston: IEA International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 

1 7⁄  األمن والنظام في المدرسةؤال: س 
 )مؤشر( )رأي معلمي العلوم(
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TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄  

عتبر االعتداء يإلى أي درجة سؤال: 
معلمين أو الموظفين الالبدني على 

طاّلب الّصف الثّامن في  لدىمشكلة 
 ؟ممدرستك

 التنظيم واألمن
(0.333) 

القيادة 
المدرسية

 
(0.2) 

 البيئة المدرسية
(

0.333
)

 

البيئة ال
ت

مكينية
 

(
0.3

)
 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄  

عتبر االعتداء يإلى أي درجة ؤال: س
مشكلة الطالب اآلخرين البدني على 

طاّلب الّصف الثّامن في  لدى
 ؟ممدرستك

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄ طلبة  ؤال: تسلّط األقران لدىس 

 )مؤشر( المدرسة

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
1 7⁄  

سؤال: خالل هذه السنة، ما هي وتيرة 
على يد إليذاء اب أو رّ للض كمتعّرض

 ؟المدرسةفي طالب أو أكثر 

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.5 

 مما وتيرة تنظيم مدرستكسؤال: 
لورش عمل أو ندوات لألهل عن 

 القضايا التعليمية أو التربوية؟

 العالقة باألسرة
(0.333) TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 

International Database. Boston: IEA International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 

0.5 
 مما وتيرة مناقشة مدرستكسؤال: 

فيما يتعلّق األهل لرغبات ومخاوف 
 تنظيم المدرسة؟ب

TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 
International Database. Boston: IEA International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. 
0.5 

تركيز المدرسة على النجاح سؤال: 
تقارير المعلمين )مؤشر(  – األكاديمي

 )رأي معلمي الرياضيات(

صيل 
التح

 األكاديمي
(0.333) TIMSS & PIRLS International Study Center. (2013). TIMSS 2011 

International Database. Boston: IEA International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 

0.5 
تركيز المدرسة على النجاح سؤال: 
تقارير المعلمين )مؤشر(  – األكاديمي

 )رأي معلمي العلوم(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016 from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=189 
0.25 

 في طالب كل على الحكومي اإلنفاق
 من مئوية كنسبة األساسي التعليم

 الناتج إجمالي من الفرد نصيب
 )%( المحلي

اإل
نفاق على التعليم

 
(

0.2
)

 

 السياق التنموي
(

0.3
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016 from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=189 
0.25 

 في طالب كل على الحكومي اإلنفاق
 من مئوية كنسبة الثانوي التعليم

 الناتج إجمالي من الفرد نصيب
 )%( المحلي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=182 
0.25 

الحكومي في المؤسسات نفاق إلا
التعليمية كنسبة مئوية من إجمالي 

 الناتج المحلي )%(
UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 

September 6, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=183 

االنفاق على التعليم كنسبة مئوية من  0.25
 )%( فاق الحكوميإجمالي اإلن

UNESCO Institute for Statistics. (2015Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/. 0.2 

 الذين أكملوا مرحلة السكان نسبة
 الفئة ،(على األقل) األساسي التعليم

 كال فوق، فما عاماً  25 السكانية
 السياق الثقافي )%( الجنسين

(
0.2

)
 

UNESCO Institute for Statistics. (2015). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/ 0.2 

 الذين أكملوا المرحلة السكان نسبة
على ) األولى من التعليم الثانوي

 فما عاماً  25 السكانية الفئة ،(األقل
 )%( الجنسين كال فوق،

UNESCO Institute for Statistics. (2015). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/ 0.2 

 المرحلة أكملوا الذين السكان نسبة
 على) الثانوي الثانية من التعليم

 فما عاماً  25 السكانية الفئة ،(األقل
 )%( الجنسين كال فوق،
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UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=131 
ألف  100االلتحاق بالتعليم العالي لكل  0.2

 مقيم، كال الجنسين

السياق 
) الثقافي
0.2

)
 

 السياق التنموي
(

0.3
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=166 
0.2 

 والكتابة، بالقراءة البالغين إلمام معدل
15  ً  الجنسين كال فما فوق، عاما

)%( 
WHO/ UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water 
Supply and Sanitation. (2016). Data and Estimates. Retrieved 

September 6, 2016, from: http://www.wssinfo.org/data-
estimates/tables/ 

1 6⁄ مرافق الصرف الصحي وفّر ت 
 من السكان( المحسنة )%

صّحي
 السياق ال

(
0.2

)
 

World Health Organization. (2016). Global Health Observatory Data 
Repository. Retrieved September 6, 2016, 2016, from: 

http://apps.who.int/gho/data/node.imr.WHS7_143?lang=en 
1 6⁄ إجمالي اإلنفاق على الصحة )% من  

 إجمالي الناتج المحلي(
World Health Organization. (2016). Global Health Observatory Data 

Repository. Retrieved September 6, 2016, 2016, from: 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en 

1 6⁄ العمر المتوقّع عند الوالدة، كال  
 الجنسين )بالسنوات(

World Health Organization. (2016). Global Health Observatory Data 
Repository. Retrieved September 6, 2016, from: 
http://apps.who.int/gho/data/view.main.30000 

1 6⁄  100معدل توفّر المستشفيات )لكل  
 ألف نسمة(

World Health Organization. (2016). World Health Statistics 2016 
Data Visualizations Dashboard. Retrieved September 6, 2016, from: 

http://apps.who.int/gho/data/view.sdg.3-d-data-ctry?lang=en 
1 6⁄ من اللوائح الصحية الدولية  13معّدل  

 نقاط القدرة األساسية -
World Health Organization. (2016). Global Health Observatory Data. 

Retrieved September 6, 2016, from: 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/wh

s2016_AnnexA_HealthWorkforce.pdf . 

1 6⁄ معدل توفّر األخصائيين الصحيين  
 آالف نسمة( 10الماهرين )لكل 

World Bank. (2015). World Governance Indicators. Retrieved 
September 5, 2016, from: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 
العام وغياب  االستقرار السياسي 0.25

 العنف واإلرهاب

ا
لسياق السياسي

 
(

0.2
) 

 

Transparency International. (2015). Corruption Perceptions Index 
2015. Retrieved September 5, 2016, from: 

http://www.transparency.org/cpi2015#results-table 
 مؤشر مدركات الفساد 0.25

World Economic Forum. (2015). The Global Competitiveness Report 
2015 – 2016. Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

 
For Libya and Yemen: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 
2014 – 2015. Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport
_2014-15.pdf 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 
2011 – 2012. Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

 

ات العامة السياسفي صناعة شفافية ال 0.25
 الحكومية

Gallup Healthways Well-Being Index. (2014). State of Global Well-
Being: 2014 Country Well-Being Rankings. Retrieved from: 

http://info.healthways.com/hubfs/Well-
Being_Index/2014_Data/Gallup-Healthways_State_of_Global_Well-

Being_2014_Country_Rankings.pdf?t=1471642049488. 

الرفاه في الدولة )نسبة من يتمتعون  0.25
 بثالث عناصر أو أكثر(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142. 
1 6⁄  

 االلتحاق الجنسين، بين التكافؤ مؤشر
 ما قبل األساسي بالتعليم اإلجمالي

(GPI) 

التعليم
 (0.25)
 

التكافؤ بين الجنسين
 

(0.333)
 

 السياق االجتماعي
(

0.2
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142. 
1 6⁄  االلتحاق الجنسين، بين التكافؤ مؤشر 

 (GPI) األساسي بالتعليم اإلجمالي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142. 
1 6⁄  

 االلتحاق الجنسين، بين التكافؤ مؤشر
بالمرحلة األولى من التعليم  اإلجمالي

 (GPI) الثانوي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142. 
1 6⁄  

 االلتحاق الجنسين، بين التكافؤ مؤشر
بالمرحلة الثانية من التعليم  اإلجمالي

 (GPIالثانوي )
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UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/. 

1 6⁄  التخّرج الجنسين، بين التكافؤ مؤشر 
التعليم (GPI)من التعليم األساسي  اإلجمالي

 (0.25)
التكافؤ بين  
الجنسين

 (0.333)
 

السياق االجتماعي
 

(0.2)
 

السياق التنموي
 

(
0.3

) 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 6, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/. 

1 6⁄  
 التخّرج الجنسين، بين التكافؤ مؤشر

من المرحلة األولى في  اإلجمالي
 (GPI) التعليم الثانوي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 8, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=166 
1 3⁄  

ؤشر التكافؤ بين الجنسين، معدل م
القرائية لدى الشباب، الفئة العمرية 

15-24 (GPI) 
 القرائية
 التكافؤ بين الجنسين (0.25)

(0.333) 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 8, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=166 
1 3⁄  

مؤشر التكافؤ بين الجنسين، معدل 
 64 - 25القرائية، الفئة العمرية 

(GPI) 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 8, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=166 
1 3⁄  

مؤشر التكافؤ بين الجنسين، معدل 
، الفئة الكبار في السنّ القرائية لدى 

 (GPI) عاماً فما فوق 65 العمرية

Index Team Calculations based on data from: International Labor 
Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market 

(KILM), 9th Edition. Retrieved September 8, 2016, from: 
http://www.ilo.org/legacy/english/global-

reports/kilm2015/kilm14.xlsx 

1 

الفرق بين معدالت البطالة لدى اإلناث 
والذكور )المعدالت كنسبة من إجمالي 

ذكور القوى العاملة من اإلناث وال
 على التوالي(

 العمالة
(0.25) 

Index Team Calculations based on data from: Inter-Parliamentary 
Union. (2016). PARLINE Database on National Parliaments. 
Retrieved September 5, 2016, from: http://www.ipu.org/wmn-

e/classif.html 
ونسبة الذكور الفرق بين نسبة اإلناث  1

 في البرلمان )%(

المشاركة 
 المدنية
(0.25) 

United Nations Development Programme (UNDP). (2015). Human 
Development Report: Work for Human Development. Retrieved 

from: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_rep

ort_1.pdf 
 

بعادمتعدد األالدليل الفقر  0.5  

العدالة في توزيع 
 الدخل

(0.333) World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
September 5, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC. 
معدالت الفقر وفق خطوط الفقر  0.5

)% من السكان( الوطنية األدنى  

Index Team Calculations based on data from: UNESCO Institute for 
Statistics. (2015).  Data Centre. Retrieved August 31, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=284 
0.2 

 الصافي االلتحاق الفرق بين معّدالت
لكل من  )%( األساسي بالتعليم

 المناطق الريفية والمناطق الحضرية

 التفاوت الجغرافي
(0.333) 

Index Team Calculations based on data from: World Bank. (2015). 
World Bank Open Data. Retrieved August 31, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.URGP 
0.2 

المحتسبة  الفقر الفرق بين معّدالت
 األدنى الوطنية الفقر خطوط وفق

لكل من المناطق الريفية  )%(
 والمناطق الحضرية

Index Team Calculations based on data from: WHO/ UNICEF Joint 
Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation. 

(2016). Data and Estimates. Retrieved September 13, 2016, from: 
http://www.wssinfo.org/data-estimates/tables/ 

0.2 

 مرافق فّرتو الفرق بين معّدالت
)%( لكل  المحسنة الصحي الصرف

من المناطق الريفية والمناطق 
 الحضرية

Index Team Calculations based on data from: WHO/ UNICEF Joint 
Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation. 

(2016). Data and Estimates. Retrieved September 13, 2016, from: 
http://www.wssinfo.org/data-estimates/tables/ 

0.2 
توفّر مصادر مياه  الفرق بين معّدالت

لكل من المناطق  )%(محّسنة 
 الريفية والمناطق الحضرية

Index Team Calculations based on data from: WHO. (2015). 
RMNCH Interventions Combined, Composite Coverage Index. 

Retrieved September 13, 2016 from: 
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_equity/ineq

ualities_residence/Map_Place%20of%20residence.html 

0.2 

الفرق بين قيمة مؤشر التغطية 
 RMNCH compositeالمرّكب )

coverage index لكل من )
 المناطق الريفية والمناطق الحضرية
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ّوأوزانهاّمهنيرّالتعليمّالتقنيّوالتدريبّالاتّمؤشّ متغيرّ 
 

المحور  المحور
 المصدر الوزن رالمتغي الفرعي

 بنية التعليم والتدريب
(0.2) 

 االلتحاق
(0.5) 

االلتحاق ببرامج التعليم التقني على 
المستوى الثانوي، كال الجنسين 

)%( 

0.5 
 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 14, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=135. 

نسبة اإلناث من إجمالي الطالب في 
التعليم التقني على المستوى 

 الثانوي )%(
0.5 UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 14, 2016, 

from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=140. 

 االرتباط مع سوق العمل
(0.5) 

1 التعليم غير المالئم للقوى العاملة 7⁄  

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

مدى تدريب منتسبي التعليم التقني 
 والتدريب المهني

1 7⁄  
ETF. ( محتلفة سنوات ). Fondation Européenne pour la formation. Retrieved August 25, 2016, 

from: http://www.etf.europa.eu/ 
UNESCO.UNEVOC. ( والمهني التقني والتدريب التعليم حول العالمية البيانات قاعدة(. محتلفة سنوات   

Retrieved August 25,2016 from: http://www.unevoc.unesco.org/ 

1 إتاحة خدمات التدريب المتخصص 7⁄  

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

نسبة الشركات التي تقدم التدريب 
 المهني النظامي

1 7⁄  
World Bank. (2016). Enterprises Surveys. Retrieved September 14, 2016, from: 

http://www.enterprisesurveys.org/data 
 

العالقة بين التعليم التقني والمهني 
 وريادة األعمال

1 7⁄  
ETF. ( محتلفة سنوات ). Fondation Européenne pour la formation. Retrieved August 25,2016 

from: http://www.etf.europa.eu/ 
UNESCO.UNEVOC. ( والمهني التقني والتدريب التعليم حول العالمية البيانات قاعدة(. محتلفة سنوات   

Retrieved August 25,2016 from: http://www.unevoc.unesco.org/ 

مشاركة هيئات التكوين المهني 
والتقني في هيئة امتحان التعليم 

 التقني والتدريب المهني
1 7⁄  

ETF. ( محتلفة سنوات ). Fondation Européenne pour la formation. Retrieved August 25,2016 
from: http://www.etf.europa.eu/ 

UNESCO.UNEVOC. ( والمهني التقني والتدريب التعليم حول لميةالعا البيانات قاعدة(. محتلفة سنوات   
Retrieved August 25,2016 from: http://www.unevoc.unesco.org/ 

مشاركة هيئات التكوين المهني 
والتقني في لجان مقررات التعليم 

 التقني والتدريب المهني
1 7⁄  

ETF. ( محتلفة سنوات ). Fondation Européenne pour la formation. Retrieved August 25,2016 
from: http://www.etf.europa.eu/ 

UNESCO.UNEVOC. ( والمهني التقني والتدريب التعليم حول العالمية البيانات قاعدة(. محتلفة سنوات   
Retrieved August 25,2016 from: http://www.unevoc.unesco.org/ 

 اإلطار المؤسسي
(0.5) 

صادية
 السياسات االقت
(0.5) 

االستثمار )% من إجمالي الناتج 
 ,International monetary fund. (2016). Data and Statistics. Retrieved September 15, 2016 0.25 المحلي(

from:http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx 

 UNESCO. UNEVOC. Entrepreneurship Education in the Arab States. (2013). Retrieved 0.25 الناشئة الحوافز الضريبية للشركات
August 25, 2016, from: http://www.unevoc.unesco.org 

اإلجراءات المطلوبة لتأسيس شركة 
 0.25 )بالعدد(

World Bank. (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulating Quality and 
Efficiency. 13th edition. Washington: International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank. Retrieved from: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

 0.25 مؤشر سهولة مزاولة األعمال

World Bank. (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulating Quality and 
Efficiency. 13th edition. Washington: International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank. Retrieved from: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

الجدول م2: 

متغريات مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني وأوزانها 
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 اإلطار المؤسسي
(0.5) 

 سمات سوق العمل
(0.5) 

  نسبة العمالة فائقة التخصص 
 عاماً( 54 -25)الفئة العمرية 

1 14⁄  
World Economic Forum. (2016). The Human Capital Report 2016. Geneva: World 

Economic Forum. Retrieved September 26, 2016, from: 
http://reports.weforum.org/human-capital-report-

2016/?doing_wp_cron=1474892898.4192020893096923828125 

ضعف أخالقيات العمل في أوساط 
 القوى العاملة

1 14⁄  

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

القوى العاملة التي لم تكمل التعليم 
                               األساسي 

 )% من إجمالي القوى العاملة(
1 14⁄  

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market 
(KILM), 9th Edition. Retrieved September 26, 2016, from: 

http://www.ilo.org/legacy/english/global-reports/kilm2015/kilm14.xlsx. 

               إجمالي معدل الضرائب
 )% من الربح التجاري(

1 14⁄  
World Bank and PwC. (2016). Paying Taxes 2016: The Global Picture. Washington DC: 

The World Bank. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-
2016/paying-taxes-2016.pdf 

الحّد األدنى لألجر كنسبة من القيمة 
 المضافة لكل عامل )%(

1 14⁄  
World Bank. (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulating Quality and 

Efficiency. 13th edition. Washington: International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank. Retrieved from: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB16-Full-Report.pdf. 

1 عامل 1000معدل المنازعات لكل  14⁄ األول، حول سوق العمل. العربي ،التقرير(.2013.)  2013 للشغل العربية المنظمة ، العربية الدول جامعة   
Retrieved August 23,2016 from: http://alolabor.org/wp 

معدل ساعات العمل الفعلية 
 األسبوعية لكل موظف

1 14⁄  
International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market 

(KILM), 9th Edition. Retrieved September 14, 2016, from: 
http://www.ilo.org/legacy/english/global-reports/kilm2015/kilm14.xlsx 

1 نتاجيةإلجرة وااأل 14⁄  

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

ناث في قوى العمل نسبة إلمشاركة ا
 فما فوق( عاماً  15 (إلى الذكور،

1 14⁄  
Team Index Calculations Based on: International Labor Organization (ILO). (2015). Key 
Indicators of the Labor Market (KILM), 9th Edition. Retrieved October 3, 2016, from: 

http://www.ilo.org/legacy/english/global-reports/kilm2015/kilm01.xlsx 

القوى العاملة غير المسجلة في 
 الضمان االجتماعي )%(

1 14⁄  
World Bank. (2013). Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and 

North Africa. Retrieved from: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13284. 

1 كفاءة سوق العمل 14⁄  

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
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المحور  المحور
 المصدر الوزن رالمتغي الفرعي

 اإلطار المؤسسي
(0.5) 

 سمات سوق العمل
(0.5) 

1 قوانين وأنظمة العمل التقييدية 14⁄  

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

1 قوانين العمل 14⁄  World Bank. (2016). Enterprises Surveys. Retrieved September 14, 2016, from: 
http://www.enterprisesurveys.org/Custom-Query. 

وجود هيئة حكومية لتنظيم العرض 
 والطلب في سوق العمل

1 14⁄  Fondation Européenne pour la formation. Retrieved August 25 ,2016, from: 
http://www.etf.europa.eu/ 

السياق التنموي
 

(0.3)
 

 التعليم
(0.333) 

اإلنفاق الحكومي على كل طالب في 
التعليم األساسي والثانوي كنسبة 

مئوية من نصيب الفرد من إجمالي 
 الناتج المحلي )%(

0.125 Index Team Calculation: UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. 
Retrieved September 26, 2016, from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=189. 

اإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

)%( 
0.125 UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 14, 2016, 

from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=181. 

 0.125 التعليم العالي والتدريب

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

معدل إلمام البالغين بالقراءة 
+ عاماً، كال الجنسين 15والكتابة، 

)%( 
0.125 

Team Index Calculation based on data from: UNESCO Institute for Statistics. (2016). 
Data Centre. Retrieved September 14, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=166. 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين، 
االلتحاق اإلجمالي بالتعليم األساسي 

(GPI) 
0.125 UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 14, 2016, 

from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142. 

نسبة األطفال غير الملتحقين 
بالدراسة من إجمالي األطفال في 

سّن التعليم األساسي، كال الجنسين 
)%( 

0.125 UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 14, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=121. 

معدل االلتحاق الصافي بالتعليم 
 ,UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 14, 2016 0.125 الثانوي، كال الجنسين )%(

from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=144. 

معدل االلتحاق الصافي بالتعليم 
 ,UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 14, 2016 0.125 األساسي، كال الجنسين )%(

from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=144. 

 البنية الديمغرافية
(0.333) 

الزراعة، كال القوى العاملة في 
 0.5 الجنسين )%(

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market 
(KILM), 9th Edition. Retrieved September 14, 2016, from: 

http://www.ilo.org/legacy/english/global-reports/kilm2015/kilm14.xlsx 

السكاني )%( )المعّدل معدل النمو 
 0.5 السنوي(

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 
(2015). World Population Prospects: The 2015 Revision. Retrieved September 15, 2016, 

from: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/. 
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السياق التنموي
 

(0.3)
 

ضع التنموي 
 الو

(0.333) 

مؤشر قطاع االقتصاد لمؤشر 
 0.2 2015المعرفة العربي 

United Nations Development Programme (UNDP) and Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Foundation. (2014). Arab Knowledge Report 2014: Youth and Localisation of 

Knowledge. Dubai: Al Ghurair. Retrieved from: 
http://www.knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014/en/AKR2014_Full_En.pdf. 

معّدل البطالة في أوساط الشباب 
 0.2 عاماً  24-15)%(، الفئة العمرية 

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market 
(KILM), 9th Edition. Retrieved September 14, 2016, from: 

http://www.ilo.org/legacy/english/global-reports/kilm2015/kilm14.xlsx. 

عاماً فما  15معّدل البطالة )%(، 
 0.2 فوق )التقديرات الرسمية للدول(

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market 
(KILM), 9th Edition. Retrieved September 14, 2016, from: 

http://www.ilo.org/legacy/english/global-reports/kilm2015/kilm14.xlsx. 

 0.2 مؤشر التنمية البشرية
United Nations Development Programme (UNDP). (2016). Human Development Report 

2015, Work for Human Development, Retrieved from:  
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf. 

نصيب الفرد من إجمالي الناتج 
المحلي )باألسعار الجارية للدوالر 

 األمريكي(
0.2 World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved September 9, 2016, 

from: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. 
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 نهاوأوزا التعليمّالعالي رات مؤش  تغير  م
 

المحورّ رالمتغي   الوزن المصدر
 المحور الفرعي

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved October 10, 2016, from: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home . 

1 6⁄  العام السياسي االستقرار 
 اإلرهابو العنف وغياب

ا
لبيئة

 
التمكينية

 
(0.167)

 

مدخالت
 

التعليم
 

العالي
 

(0.3) 

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved October 10, 2016, from: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home . 

1 6⁄  الحكومة فاعلية 
World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved October 10, 2016, from: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home . 
1 6⁄  التنظيمي اإلطار جودة 

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved October 10, 2016, from: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home . 

1 6⁄  القانون سيادة 

Social Progress Imperative. (2016). 2016 Social Progress Index. Retrieved September 7, 
2016, from: http://www.socialprogressimperative.org/global-
index/#data_table/countries/com1/dim1,com1,dim2,dim3 . 

1 6⁄  المعيشي   الرفاه أسس مؤشر 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=168 . 

1 6⁄  

 علىأكملواّ الذين السكان نسبة
 الثانوي التعليماألقلّ

 25)أوّأكثر(،ّالفئةّالسكانيةّ 
عاماً فما فوق، كال الجنسين 

)%( 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=181 

1 6⁄  
 التعليم على الحكومي نفاقاإل

 الناتج من مئوية كنسبة العالي
 )%( اإلجمالي المحلي

إلا
نفاق

 
(0.333) 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=183 

1 6⁄  
 العالي التعليم على اإلنفاق

 النفقات جميع من مئوية كنسبة
 )%( الحكومية

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=184 

1 6⁄  
 العالي التعليم على نفاقإلا

 نفاقإلا من مئوية كنسبة
 )%( التعليم على الحكومي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=191 

1 6⁄  

 على الحكومي اإلنفاق متوسط
 العالي التعليم في طالب كل
 المماثل األمريكي بالدوالر)

 (الشرائية للقيمة

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=186 

1 6⁄  

 مؤسسات كوادر مرتبات قيمة
 كنسبة الحكومية العالي التعليم
 في النفقات إجمالي من مئوية

 )%( المؤسسات هذه

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, 
from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=188 

1 6⁄  
 الميزانية إلى األصول ميزانية
 العالي التعليم لمؤسسات العامة

 )%( الحكومية

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=134 . 

1⁄  

 على الطلبة التحاق معدل
 الليسانس مستوى

 الجنسين كال والبكالوريوس،
)%( 

 االلتحاق
(0.167) 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=134 . 

1 9⁄  
 على الطلبة التحاق  معدل

 كال الماجستير، مستوى
 )%( الجنسين

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=134 . 

1 9⁄  
علىّ الطلبة التحاق معدل

 كال الدكتوراه، مستوى
 )%( الجنسين

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142 . 

1 9⁄  ناثااللتحاقّاإلجماليّلإل معدل 
 )%( العالي التعليم في

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142 . 

1 9⁄  لذكورااللتحاقّاإلجماليّل معدل 
 )%( عاليال التعليم في

9

الجدول م3: 

متغريات مؤرش التعليم العايل وأوزانها 
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 المتغير الوزن المصدر
المحورّ
 المحور الفرعي

Index Team Calculations based on data from: 
UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142 . 
1 9⁄  

 الجنسين، بين التكافؤ مؤشر
 بالتعليم إلجماليا االلتحاق

 (GPI) العالي
 االلتحاق
(0.167) 

مدخالت
 

التعليم
 

العالي
 

(0.3) 

Index Team Calculations based on data from: 
UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 8, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=139 . 
1 9⁄  الطالب إجمالي من اإلناث نسبة 

 )%( العالي التعليم في

Index Team Calculations based on data from: 
UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 8, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=137 . 
 

1 9⁄  

 في االلتحاق نسب بين الفرق
وغيرّ العلمية التخصصات

 في االلتحاق نسبة* العلمية
 العلمية غير التخصصات

 في االلتحاق نسبة من مطروحة
 العلمية التخصصات

Index Team Calculations based on data from: 
UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 8, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=136 . 
1 9⁄  

 الخاص العالي بالتعليم االلتحاق
 إجمالي من مئوية كنسبة
 العاليّ)%( بالتعليم االلتحاق

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=180 . 0.2 التدريس هيئة أعضاء معدل 

 العالي التعليم في الطلبة إلى

الموارد
 

البشرية
 

(0.167) 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=178 . 0.2 التدريس هيئة أعضاء معدل 

 العاليّ)%( التعليم في اإلناث
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 

 
For Libya:  

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 
 

For Syria:  
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 

 العاملين مستوىّتدريب 0.2
 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=65 . 0.2 مؤسسات في الباحثين نسبة 

 العاليّ)%( التعليم

Index Team Calculations based on data from: 
UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=65  and 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=66 . 

0.2 

 كتوراهالد درجة حاملي معدل
فيّأوساطّ يعادلها ما أو

 مؤسساتّالتعليم الباحثينّفي
 العاليّ)%(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=243 . 0.25 

 الطالب) الطالبي التدفق صافي
 الطالب – الوافدين
 الجنسين كال ،(المسافرين

التبادل
 

الطالبي
 

(0.167) 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=175 . 

 
0.25 

 الطلبة البتعاث المئوية النسبة
 من الغربية وأوروبا أمريكا إلى

 كال العالي، التعليم طالب مجمل
 )%( الجنسين

Institute of International Education. (2016). "International Scholar Totals by Place of Origin, 
2013/14 - 2014/15." Open Doors Report on International Educational Exchange. Retrieved 

September 8, 2016, from: http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-
Doors/Data/International-Students/By-Academic-Level-and-Place-of-Origin/2014-15 . 

0.25 

 في يدرسون الذين الطلبة
 ةاألمريكي المتحدة الواليات

 ،(يعادلها ما أو بكالوريوس)
 2014/2015 بين نسبةّالتغير
 2013/2014 إلى مقارنة

Institute of International Education. (2016). "International Scholar Totals by Place of Origin, 
2013/14 - 2014/15." Open Doors Report on International Educational Exchange. Retrieved 

September 8, 2016, from: http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-
Doors/Data/International-Students/By-Academic-Level-and-Place-of-Origin/2014-15 . 

0.25 

 في يدرسون الذين الطلبة
 األمريكية المتحدة الواليات

 التغير ،ّنسبة(عليا دراسات)
 إلى مقارنة 2014/2015 بين

2013/2014 
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The source for each national information is cited; there is also this 2009 publication: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/189272a.pdf 0.125 

 لضمان وطنية هيئة وجود
 على العالي التعليم جودة

 الدولة مستوى
عمليات

 
التعليم
 

العالي
 

(0.1) 
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 

 

 التعليمي النظام جودة 0.125

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 
 

  العلومو الرياضيات تعليم جودة 0.125
 

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 
 

 العلمي البحث مؤسسات جودة 0.125
 

QS World University Rankings. (2016). University Rankings 2016/17. Retrieved September 
9, 2016, from: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2016 . 
0.125 

 حسب جامعة أفضل تصنيف
 العالمي أس كيو تصنيف

 للجامعات

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=147 . 0.125 

 الدراسة سنوات معدل
 الجنسين كال الجامعية،

 (بالسنوات)
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 

 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 
 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 

 

0.125 
 المدارس في نترنتإلا إتاحة

 والجامعات
 

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 

0.125 
التدريبّ خدمات إتاحة

 المتخصص
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UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=162 . 

 
0.25 

علىّ الخريجين الطلبة عدد
 أو مستوىّالليسانس

 البكالوريوس،ّكالّالجنسين
 التخرج

(0.111) 

مخرجات
 

التعليم
 

العالي
 

(0.6) 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=162 . 

 
0.25 

علىّ الخريجين الطلبة عدد
كالّالماجستير،ّ مستوى

 الجنسين

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=162 . 

 
0.25 

 على الخريجين الطلبة عدد
الدكتوراه،ّكالّ مستوى

 الجنسين

Index Team Calculations based on data from: UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data 
Centre. Retrieved September 8, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=162 . 
 

0.25 

 في التخرج نسب بين الفرق
وغيرّ العلمية التخصصات

 في التخرج نسب*العلميةّ
 العلمية غير التخصصات

 في التخرج نسب من مطروحة
 العلمية التخصصات

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market (KILM), 
9th Edition. Retrieved September 8, 2016, from: http://www.ilo.org/legacy/english/global-

reports/kilm2015/kilm14.xlsx . 
 

0.2 

معدلّالقوىّالعاملةّالحاصلةّ
علىّتعليمّعالي،ّكالّالجنسينّ

)%ّمنّإجماليّالقوىّ
 عاماً فما فوق( 15العاملة(ّ)

ف
التوظي

 
بعد

 
التخرج

 
(0.222) 

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market (KILM), 
9th Edition. Retrieved September 8, 2016, from: http://www.ilo.org/legacy/english/global-

reports/kilm2015/kilm14.xlsx . 
 

0.2 

معدلّالقوىّالعاملةّالحاصلةّ
علىّتعليمّعالي،ّإناثّ)%ّمنّ
إجماليّالقوىّالعاملة،ّإناث(ّ

 عاماً فما فوق( 15)

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market (KILM), 
9th Edition. Retrieved September 8, 2016, from: http://www.ilo.org/legacy/english/global-

reports/kilm2015/kilm14.xlsx . 
 

0.2 

معدلّالقوىّالعاملةّالحاصلةّ
علىّتعليمّعالي،ّذكورّ)%ّ
منّإجماليّالقوىّالعاملة،ّ

 عاماً فما فوق( 15ذكور(ّ)
 

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market (KILM), 
9th Edition. Retrieved September 8, 2016, from: http://www.ilo.org/legacy/english/global-

reports/kilm2015/kilm14.xlsx . 
 

0.2 

 من العمل عن العاطلين نسبة
 التعليم خريجي من الذكور
 من مئوية كنسبة) العالي
 عن العاطلين الذكور إجمالي
 عاماً فما فوق( 15) (العمل

International Labor Organization (ILO). (2015). Key Indicators of the Labor Market (KILM), 
9th Edition. Retrieved September 8, 2016, from: http://www.ilo.org/legacy/english/global-

reports/kilm2015/kilm14.xlsx . 
 

0.2 

 من العمل عن العاطالت نسبة
 التعليم خريجي من اإلناث
 من مئوية كنسبة) العالي
 عن العاطالت اإلناث إجمالي
 عاماً فما فوق( 15) (العمل

UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 مهارات من الطلبة تمكن معدل 0.1

 المشكالت حل

س
رأ

 
المال

 
المعرفي
 

لدى
 

الخريجين
 

(0.333) 

UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 مهارات من الطلبة تمكن معدل 0.1

 العربية باللغة الكتابي التواصل

UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 مهارات من الطلبة تمكن معدل 0.1

 أجنبية لغة استخدام

UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
0.1 

 مهارات من الطلبة تمكن معدل
 المعلومات عن البحث

 ومعالجتها
UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 مهارات من الطلبة تمكن معدل 0.1

 التكنولوجيا استخدام
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UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 لطلبة الثقافية الفاعلية معدل 0.1

 العالي التعليم

س
رأ

 
المال

 
المعرفي
 

لدى
 

الخريجين
 

(0.333) 

مخرجات
 

التعليم
 

العالي
 

(0.6) 

UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 لطلبة المجتمعية الفاعلية معدل 0.1

 العالي التعليم

UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 لطلبة االقتصادية الفاعلية معدل 0.1

 العالي التعليم

UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 لقيم الطلبة قبول معدل 0.1

 واالنتماء المواطنة

UNDP & Mohammed Bin Rashed al Maktoum Foundation. (2014). The Arab Knowledge 
Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge. Dubai: Al-Ghurair. Retrieved from: 

http:/www./knowledge4all.com/uploads/files/AKR2014UAE/ar/AKR2014_UAE_Full_Ar.pdf 
 االنفتاح لقيم الطلبة قبول معدل 0.1

 العالمي والتواصل

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 

1 6⁄  
االختراع،ّعددّالطلباتّ براءات

 لكلّمليونّنسمة
 

اإل
نتاج
 

المعرفي
 

لمؤسسات
 

التعليم
 

العالي
 

(0.333) 

SCImago and Country Rank. (2016). Scimago Journal & Country Rank. Retrieved September 
7, 2016, from: http://www.scimagojr.com/countryrank.php?order=h&ord=desc&year=2015 . 

1 6⁄  المنشورة   العلمي ة   البحوث   عدد 
 منها االقتباس يمكن التي

SCImago and Country Rank. (2016). Scimago Journal & Country Rank. Retrieved September 
7, 2016, from: http://www.scimagojr.com/countryrank.php?order=h&ord=desc&year=2015 . 

1 6⁄  إلى االستشهادات عدد متوسط 
 الباحثين عدد

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 

1 6⁄  
 الجامعات بين الشراكة

 في الصناعية والمؤسسات
 والتطوير البحث

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  Geneva: 

World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf . 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  Geneva: 
World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . 

1 6⁄  والمهندسين العلماء توف ر 
 

SCImago and Country Rank. (2016). Country Rankings. Retrieved September 7, 2016, from: 
http://www.scimagojr.com/journalrank.php . 

1 6⁄  
 العالمي آر جاي أس تصنيف
 أكاديمية علمية مجلة ألفضل

 الدولة في
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World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). The Global 
Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. Geneva: 

World Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

  
For Libya and Yemen:  

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). The Global 
Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. 

Geneva: World Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 
www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 

 
For Syria:  

World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology 
Report 2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and 

INSEAD. Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

0.235 
كيلو وات  ،نتاج الكهرباءإ

 ساعة للفرد
 

البْنيةُ التحتية والمحتوى الرقمي
 

(0.34)
 

 
القدرات 

التكنولوجية
  

(0.5)
 

International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.235 

 
النقّال  الهاتف تغطية شبكات

من السكان مئويةكنسبة   
 

Index Team Calculations based on data from: International Telecommunication Union 
(ITU). (2016). World Telecommunication/ICT Indicators Database online. Retrieved 

September 1, 2016. 
0.265 

الدولي  الترددعرض نطاق 
 مستخدم لكلإلنترنت ل

ت/ ثانية(ب)كيلو  

World Bank (2016). World Development Indicators. Retrieved September 1, 2016 from: 
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.SECR.P6 0.265  تصاللال منةادم اآلوالخعدد 

(نسمةنترنت )لكل مليون باإل  

International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.375 

 لالتصال الواحدة الدقيقة سعر
على شبكة الهاتف  المحلي

المدفوعةِ لالشتراكات النقّال 
 الذروة، أوقات خارجمسبّقًا )
 بالدوالر(، الشبكة على

كييرماأل صال 
ُّل تكلفة االت مدى تحم

 
(0.16)

 International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.375 

 الثابت الشتراك الشهريا سعر
ذاِت النطاق  باإلنترنت

كييردوالر األمبال ، العريض  
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). The Global 

Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. Geneva: 
World Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 
  

For Libya and Yemen:  
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). The Global 

Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. 
Geneva: World Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 

www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 
 

For Syria:  
World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology 

Report 2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and 
INSEAD. Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

نترنت اإل يلتنافسية في قطاعا 0.25
 واالتصاالت الهاتفية

International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.06  لكل  الثابتاشتراكات الهاتف(

(مقيم 100  

استخدامات تكنولوجيا المعلومات
 

(0.5) 
 

International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.08  اشتراكات الهاتف النقّال )لكل

(مقيم 100  

International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.08 

اإلنترنت الثابتة بشتراكات اال
ذاِت النطاق العريض )لكل 

(مقيم 100  

International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.08 

ذاِت  باإلنترنت االشتراكات
 للهواتف النطاق العريض

(مقيم 100النقّالة )لكل   
International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 

Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.06  التي  المعيشيةنسبة األسر
 لديها جهاز كمبيوتر

International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.08  التي  المعيشيةنسبة األسر

اإلنترنتب اتصاللديها   

International Telecommunication Union (ITU). (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 1, 2016. 0.08 

بين  إلنترنتاستخدام انسبة 
 األفراد

 

الجدول م4: 

متغريات مؤرش تكنولوجيا املعلومات االتصاالت وأوزانها 
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2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and 

INSEAD. Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

2 15⁄  

تأثير تكنولوجيا المعلومات 
النماذج  فيواالتصاالت 

 التنظيمية
 
 

المعرفةُ من أجل التنمية
  

(0.18)
 

 

 البيئة التمكينية
(0.5) 

World Economic Forum, INSEAD, and Cornell University. (2016). The Global 
Information Technology Report: Innovating in the Digital Economy. Geneva: World 

Economic Forum and INSEAD. Retrieved from:  
www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

For Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, and Yemen:  
World Economic Forum, INSEAD, and Cornell University. (2015). The Global 

Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. 
Geneva: World Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 

www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf 
For Syria:  

World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology 
Report 2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and 

INSEAD. Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

2 15⁄  

 كثيفةِ  العمالة في وظائف  
 كنسبة ة،على المعرف االعتماد
 العاملة القوى من مئوية

 

World Economic Forum, INSEAD, and Cornell University (2016). The Global 
Information Technology Report: Innovating in the Digital Economy. Geneva, 

Switzerland: World Economic Forum and INSEAD. 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

 For Libya and Yemen:  
World Economic Forum, INSEAD, and Cornell University (2015). The Global 

Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. 
Geneva, Switzerland: World Economic Forum and INSEAD. 

www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 
For Syria:  

World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology 
Report 2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and 

INSEAD. Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

2 15⁄  

تأثير تكنولوجيا المعلومات 
 إتاحة فيواالتصاالت 

 الخدمات األساسية

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). The Global 
Information Technology Report: Innovating in the Digital Economy. Geneva, 

Switzerland: World Economic Forum and INSEAD. 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

 For Libya and Yemen:  
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). The Global 

Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. 
Geneva, Switzerland: World Economic Forum and INSEAD. 

www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 
For Syria:  

World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology 
Report 2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and 

INSEAD. Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

2 15⁄  

تكنولوجيا  اتاستخدام
المعلومات واالتصاالت 

 الحكومية والكفاءة
 
 

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2016). 
Division for Public Administration and Development Management. United Nations 

Public Administration Country Studies (UNPACS) Data Center. Retrieved September 1, 
2016, from: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center 

2 15⁄  المشاركة اإللكترونية 

World Health Organization (WHO). (2016). Global Health Observatory Data Repository. 
Retrieved September 1, 2016, from: http://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXv 0.2 

 مع العمرالمتوقع متوسط
 عند الوالدة التمتع بالصحة
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World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS 0.25 ّالناتجّإجماليّمن)%ّّّالتجارة

 (المحلي

ا
النفتاح
ّ

صادي
االقت

 
(0.25) 

األداء
ّ

التنظيمي
ّ

والموارد
ّ

البشرية
 

(0.5) 
 

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS 0.25 ّالثابتّالمالّرأسّتكوينّإجمالي

 (المحليّالناتجّإجماليّمن)%ّ
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

 الجمركيةّغيرّالعوائق 0.25

World Bank. (2016). Trade Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?view=chart . 0.25 

ّّّّّالمتقد مةّالتكنولوجياّصادرات
ّالسلعّصادراتّمن)%ّ

 (المصنوعة
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
 

 النظامّالمصرفي سالمة 0.2

التنظيم
ّ

المؤسسي
 

(0.25) 

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports . 0.2 اإلطارّالتنظيمي جودة 

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports. 0.2 القانون سيادة 

Transparency International. (2016). Corruption Perceptions Index 2015. Retrieved 
September 2, 2016, from: http://www.transparency.org/cpi2015#results-table 0.2 مدركاتّالفساد مؤشر 

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports . 0.2 ّوغيابّالعنف االستقرار ّّالسياسي 

 اإلرهابو
World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports. 0.2 الحكومة فاعلية 

التمكين
ّ

المؤسسي
 

(0.25) 

 
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). The Global Information 

Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. Geneva: World Economic 
Forum and INSEAD. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 
 

For Libya and Yemen: 
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). The Global Information 

Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. Geneva: World 
Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 
www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 

 
For Syria: 

World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology Report 
2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 

Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 
 

المتعلقةّبتكنولوجياّ القوانين 0.2
 واالتصاالتالمعلوماتّ

Reporters without Borders. (2016). World Press Freedom Index 2016. Retrieved September 
4, 2016, from: https://rsf.org/sites/default/files/details-2016-world-press-freedom-

index_2.csv 
 العالميّلحريةّالصحافة المؤشر 0.2

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS 0.2 

االئتمانّالمحليّالمقدمّإلىّالقطاعّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالخاصّ

 )%ّمنّإجماليّالناتجّالمحلي(

World Bank. (2016). Global Financial Development. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://data.worldbank.org/data-catalog/global-financial-development. 0.2 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالودائعّالمصرفية

ّ)%ّمنّإجماليّالناتجّالمحلي(

الجدول م5: 

متغريات مؤرش االقتصاد وأوزانها 
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UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 4, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=61 

1 6⁄ ددّالعاملينّفيّقطاعّالبحثّع 
ّوالتطويرّ)مجموع(

الموارد
ّ

البشرية
 

(0.25) 

األداء
ّ

التنظيمي
ّ

والموارد
ّ

البشرية
 

(0.5) 

Index Team Calculations based on data from: UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data 
Centre. Retrieved September 30, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=163. 
1 6⁄ نسبّخريجيّتخصصاتّالعلومّ 

ّوالهندسة،ّكالّالجنسينّ)%(
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 
 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 

 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
 

1 6⁄ ّتدريبّالعاملين مستوى 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 2, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=142 

1 6⁄ معدلّااللتحاقّاإلجماليّبالتعليمّ 
  (%) العالي،ّكالّالجنسين

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 

1 6⁄  
نصيبّالفردّمنّإجماليّالناتجّ

المحليّ)باألسعارّالجاريةّللدوالرّ
 األمريكي(

International Telecommunication Union (ITU) (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 4, 2016. 

1 6⁄ ّاستخدامّاإلنترنتّبينّاألفراد نسبة 

World Bank. (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulating Quality and Efficiency. 
13th edition. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank. Retrieved from: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf. 

1 6⁄ اإلجراءاتّالمطلوبةّلتأسيسّ 
 شركةّ)بالعدد(

تنافسية
ّ

الهيكل
ّ

صادي
االقت

 
(0.5) 

التنافسية
ّ

والتطوير
ّ

اإلبداعي
 

(0.3) 

World Bank. (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulating Quality and Efficiency. 
13th edition. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank. Retrieved from: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf. 

1 6⁄ تأسيسّّالفترةّالتيّيستغرقها 
ّشركةّ)باأليام(

World Bank. (2015). Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. 12th edition. 
Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 

Retrieved from: 
www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB15-Full-Report.pdf. 

1 6⁄ اإلجراءاتّالمطلوبةّإلنفاذّالعقودّ 
ّ)بالعدد(

World Bank. (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulating Quality and Efficiency. 
13th edition. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank. Retrieved from: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf. 

1 6⁄ العقودّّالتيّيستغرقهاّإنفاذ الفترة 
ّ()باأليام

Index Team Calculations based on data from: World Bank. (2016). World Development 
Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD. 
1 6⁄  

االستثمارّاألجنبيّالمباشر،ّصافيّ
الوافدةّ)ميزانّالتدفقاتّ

المدفوعات،ّبالمليونّدوالرّ
باألسعارّالجاريةّللدوالرّّ-أمريكيّ

 األمريكي(
World Bank and PwC. (2016). Paying Taxes 2016: The Global Picture. Washington DC: 
The World Bank. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-

taxes-2016.pdf 
1 6⁄ ّّّّّّّّّإجماليّمعدلّالضرائبّ 

ّ)%ّمنّالربحّالتجاري(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 4, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=74. 

1 6⁄  
اإلنفاقّاإلجماليّعلىّالبحثّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالتطويرّ
ّ)%ّمنّإجماليّالناتجّالمحلي(

تطور
ّ

الهيكل
ّ

صادي
االقت

 
(0.5) 

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS. 

1 6⁄ ّّّّّّّّالمضافةّتصنيع،ّالقيمةّ 
ّ)%ّمنّإجماليّالناتجّالمحلي(

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2016). Division 
for Public Administration and Development Management. United Nations Public 

Administration Country Studies (UNPACS) Data Center. Retrieved September 4, 2016, 
from: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center. 

1 6⁄ ّلكترونيةإلمؤشرّالحكومةّا 
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World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 

 
For Libya:  

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria:  
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

 

1 6⁄ ّاالستثماريّالماليّرأسّتوف ر 
تطور
ّ

الهيكل
ّ

صادي
االقت

 
(0.5) 

التنافسية
ّ

والتطوير
ّ

اإلبداعي
ّ

 
(0.3) 

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016 – 2017.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf . 

 
For Libya:  

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.  
Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
 

For Syria:  
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness Report 2011 – 2012.  

Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

 

1 6⁄ ّالمحليةّالمنافسةّكثافة 

National Science Foundation. (2016). Science & Engineering Indicators 2016. Retrieved 
September 5, 2016, from: 

https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/downloads/report. 
1 6⁄ ّفيّالمنشورةّالعلميةّالمقاالتّعدد 

ّوالهندسةّالعلومّمجاالت

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved October 9, 2016, from: 
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD 

 
1 3⁄  

ّّّّّّّّّّالمتقدمةّالتكنولوجياّصادرات
ّللدوالرّالجاريةّباألسعار)

ّ(األمريكي

التبادل
ّ

التكنولوجي
ّ

المعرفي
 

(0.5) 

تكنولوجيا
ّ

المعلومات
ّ

صاالت
واالت

ّ
المرتبطة
ّ

صاد
باالقت

 
(0.2) 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2016). ICT goods 
imports (% total goods imports). Retrieved September 4,2016, from: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
1 3⁄  

ّالمعلوماتّتكنولوجياّسلعّواردات
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواالتصاالت

ّ(السلعّوارداتّإجماليّمن)%ّ

Index Team Calculations based on data from: World Bank. (2016). Private Participation in 
Infrastructure Database. Retrieved October 9, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CD 
1 3⁄  

ّبمشاركةّاالتصاالتّفيّاالستثمار
ّدوالرّبالمليون)ّالخاصّالقطاع
باألسعارّالجاريةّللدوالرّّ-ّأمريكي

ّاألمريكي(
International Telecommunication Union (ITU) (2016). World Telecommunication/ICT 

Indicators Database online. Retrieved September 4, 2016. 
1 6⁄ ّّّّّّّّّّالنق الّالهاتفّاشتراكات 

ّ(مقيم100ّّلكل)

البيئة
ّ

التميكينية
 

(0.5) 

International Telecommunication Union (ITU) (2016). World Telecommunication/ICT 
Indicators Database online. Retrieved September 4, 2016. 

1 6⁄  

ّلالتصالّالواحدةّالدقيقةّسعر
ّالنق الّالهاتفّشبكةّعلىّالمحلي

ّمسبقا ّّالمدفوعةّلالشتراكات
ّعلىّالذروة،ّأوقاتّخارج)

ّاألمريكيّبالدوالرّ،(الشبكة
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). The Global Information 

Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. Geneva: World Economic 
Forum and INSEAD. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 
 For Libya and Yemen:  

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). The Global Information 
Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. Geneva: World 

Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 
www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 

For Syria:  
World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology Report 
2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 

Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

1 6⁄  
ّالمعلوماتّتكنولوجياّتأثير

ّالخدماتّإتاحةّفيّواالتصاالت
ّاألساسية

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). The Global Information 
Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. Geneva: World Economic 

Forum and INSEAD. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

For Libya and Yemen:  
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). The Global Information 

Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. Geneva: World 
Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 
www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 

For Syria:  
World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology Report 
2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 

Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

1 6⁄ ّالمعلوماتّتكنولوجياّاستخدامات 
ّالحكوميةّوالكفاءةّواالتصاالت
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United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2016). Division 
for Public Administration and Development Management. United Nations Public 

Administration Country Studies (UNPACS) Data Center. Retrieved September 4, 2016, 
from: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center 

1 6⁄ مؤشرّالخدماتّاإللكترونيةّ 
ّللحكومة

البيئة
ّ

التميكينية
 

(0.5) 

تكنولوجيا
ّ

المعلومات
ّ

صاالت
واالت

ّ
المرتبطة
ّ

صاد
باالقت

 
(0.2) 

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). The Global Information 
Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. Geneva: World Economic 

Forum and INSEAD. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

For Libya and Yemen:  
World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). The Global Information 

Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth. Insight Report. Geneva: World 
Economic Forum and INSEAD. Retrieved from: 
www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 

For Syria:  
World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global Information Technology Report 
2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 

Retrieved from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

1 6⁄ ّتكنولوجياّنشرّفيّالحكومةّنجاح 
ّواالتصاالتّالمعلومات
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UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 4, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=74 
0.3 

على البحث اإلجمالي نفاق اإل
إجمالي من مئوية والتطوير كنسبة 

 الناتج المحلي
) اإلنفاق
0.35
)

 

 مدخالت البحث والتطوير
(

0.5
)

 

 البحث والتطوير
(

0.4
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 4, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=74 
0.3 

على البحث اإلجمالي نفاق اإل
 لكل باحث )بآالفوالتطوير 

 األمريكي الدوالرات، قيمة الدوالر
الشرائية، األسعار  للقيمة المماثل

 (2005الثابتة 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=81 
0.2 

على اإلجمالي الحكومي نفاق اإل
كنسبة مئوية من البحث والتطوير 

 إجمالي الناتج المحلي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=79 
1⁄ على البحث اإلجمالي نفاق اإل 

 البحوث األساسية )%( -والتطوير 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=79 
1 1⁄ على البحث اإلجمالي نفاق اإل 

 قية )%(البحوث التطبي -والتطوير 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=79 
1⁄ على البحث اإلجمالي نفاق اإل 

 التطوير التجريبي )%( -والتطوير 
UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 

October 6, 2016, from: 
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=64 

 مقيمعدد الباحثين لكل مليون  0.6

 الموارد البشرية
(

0.45
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=70 
كل مليون التقنيين لعدد الفنيين و 0.2

 مقيم

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=168 
0.2 

مرحلة  أكملوا الذين السكان نسبة
 على)أو ما يعادلها  الماجستير

 فما عاما   25 السكانية الفئة ،(األقل
 )%( الجنسين كال فوق،

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=76 
0.2 

اإلجمالي نفاق إلالتوزيع النسبي ل
تمويل  -على البحث والتطوير 

 شركات األعمال )%(

) التمويل
0.2
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=76 
0.2 

اإلجمالي نفاق إلالتوزيع النسبي ل
تمويل  -على البحث والتطوير 
 الحكومة )%(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=76 
0.2 

اإلجمالي نفاق إلالتوزيع النسبي ل
تمويل  -على البحث والتطوير 

 مؤسسات التعليم العالي )%(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=76 
0.2 

اإلجمالي نفاق إلالنسبي لالتوزيع 
تمويل  -على البحث والتطوير 

 جهات خاصة غير ربحية )%(

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=76 
0.2 

اإلجمالي نفاق إلالتوزيع النسبي ل
تمويل من  -على البحث والتطوير 

 مصادر أخرى/غير محددة )%(

Index Team Calculations based on data from: UNESCO Institute 
for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=65  and SC imago 
Journal & Country Rank. (2016). Country Rankings. Retrieved 

October 6, 2016, from: 
www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2015&region=Middle

%20East 

 إلى الموادّ عدد عّدل إجمالي م 0.7
 عدد الباحثينإجمالي 

 النشر العلمي
(

0.35
)

 

 مخرجات البحث والتطوير
(

0.5
)

 

SC imago Journal & Country Rank. (2016). SC imago Journal & 
Country Rank. Retrieved October 6, 2016, from: 

www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2015&region=Middle
%20East . 

لكل ماّدة عدد االستشهادات معّدل  0.3
 منشورة

5

15

15

الجدول م6: 

متغريات مؤرش البحث والتطوير واالبتكار وأوزانها 
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World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness 

Report 2016 – 2017.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 
from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-
2017_FINAL.pdf . 

For Libya: 
World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness 

Report 2014 – 2015.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 
from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepor
t_2014-15.pdf 

For Syria: 
World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness 

Report 2011 – 2012.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 
from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-

12.pdf 

 اإلطار المؤسسي للبحث العلمي جودة مؤسسات البحث العلمي 0.6
(

0.2
)

 

 مخرجات البحث والتطوير
(

0.5
)

 

 البحث والتطوير
(

0.4
)

 

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness 
Report 2016 – 2017.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 

from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-

2017_FINAL.pdf 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness 
Report 2014 – 2015.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 

from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepor

t_2014-15.pdf 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness 
Report 2011 – 2012.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 
from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-

12.pdf 

 والمؤسسات الجامعات بين الشراكة 0.4
 والتطوير البحث في الصناعية

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness 
Report 2016 – 2017.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 

from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-

2017_FINAL.pdf 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness 
Report 2014 – 2015.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 

from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepor

t_2014-15.pdf 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness 
Report 2011 – 2012.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 
from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-

12.pdf 

 لكل الطلبات عدد االختراع، براءات 0.2
 نسمة مليون

براءات اال
ختراع

 
(

0.35
)

 Index Team Calculations based on data from: U.S. Patent and 
Trademark Office: Patent Technology Monitoring Team (PTMT). 
(2016). Patent Counts by Country, State, and Year - Utility Patents 

(December 2015). Alexandria, VA: U.S. Patent and Trademark 
Office. Retrieved August 24, 2016, from: 

www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm 

الممنوحة معدل براءات االختراع  0.6
 (2015 - 2013سنويا  )

Index Team Calculations based on data from: U.S. Patent and 
Trademark Office: Patent Technology Monitoring Team (PTMT). 
(2016). Patent Counts by Country, State, and Year - Utility Patents 

(December 2015). Alexandria, VA: U.S. Patent and Trademark 
Office. Retrieved August 24, 2016, from: 

www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm 

0.2 

سنويا  براءات االختراع نسبة معّدل 
للدولة إلى معّدل براءات االختراع 

مجموع الدول العربية سنويا  ل
(2013 – 2015) 

United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD). (2016). ICT goods imports (% total goods imports). 

Retrieved September 4,2016, from: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 

1 
 المعلومات تكنولوجيا سلع واردات

 إجمالي من)%  واالتصاالت
 (السلع واردات

ميزان المدفوعات 
لمنتجات تكنولوجيا 

المعلومات 
صاالت

 واالت
(

0.1
)

 

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS . 
0.25 

 القطاع إلى المقدم المحلي االئتمان
 الناتج إجمالي من% ) الخاص

 (المحلي

 أسواق السلع والخدمات والمنافسة
(

0.4
)

 

 المدخالت
(

0.4
)

 

االبتكار المجتمعي
 

(1
االبتكار (

 
(

0.3
) 

World Bank. (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulating 
Quality and Efficiency. 13th edition. Washington: International 
Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 

Retrieved from: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Busines

s/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

0.1 
ائتمان سهولة الحصول على 

الصادر عن  DTF)بحسب مؤشر 
 البنك الدولي(
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World Bank. (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulating 
Quality and Efficiency. 13th edition. Washington: International 
Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 

Retrieved from: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Busines

s/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

0.2 
المستثمرين القاصرين حماية 

الصادر عن  DTF)بحسب مؤشر 
 البنك الدولي(

 أسواق السلع والخدمات والمنافسة
(

0.4
)

 

المدخالت
 

(
0.4
) 

االبتكار المجتمعي
 

(1
االبتكار (

 
(

0.3
) 

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS 
اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة  0.15

 (المحليالناتج  )% من إجمالي

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS 
0.1 

 المطبقة الجمركية التعريفة معدل
 باألوساط المنتجات عجمي على

 (%) المرجحة

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CD 
 الناتج إجمالي من)%  التجارة 0.1

 (المحلي

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness 
Report 2016 – 2017.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 

from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-

2017_FINAL.pdf 
For Libya: 

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness 
Report 2014 – 2015.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 

from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepor

t_2014-15.pdf 
For Syria: 

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness 
Report 2011 – 2012.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 
from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-

12.pdf 

 المحلية المنافسة كثافة 0.1

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). 
The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the 
Digital Economy. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 

Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Repo

rt.pdf 
For Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, and Yemen: 

World Economic Forum, INSEAD, & Cornell University. (2015). 
The Global Information Technology Report 2015: ICTs for 

Inclusive Growth. Insight Report. Geneva: World Economic Forum 
and INSEAD. Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf 
For Syria: 

World Economic Forum & INSEAD. (2012). The Global 
Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 
World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. Retrieved 
from: http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

0.4 
 االعتماد كثيفة   وظائف   في العمالة
 من مئوية كنسبة المعرفة، على

 العاملة القوى

 بيئة األعمال
(

0.4
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=76 
0.15 

اإلجمالي نفاق إلالتوزيع النسبي ل
تمويل من  - على البحث والتطوير

 خارج الدولة )%(

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

 االبتكاراألعمال وعات تطوير تجمّ  0.15
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Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

)%  المتقّدمة التكنولوجيا واردات 0.1
 (إجمالي التجارة من

 بيئة األعمال
(

0.4
)

 

المدخالت
 

(
0.4
)

 

االبتكار المجتمعي
 

(1
)

 

االبتكار
 

(
0.3
)

 

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

For Sudan: 
Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2015). The Global 

Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for 
Development. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva: Cornell 

University, INSEAD, and WIPO. Retrieved from: 
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-

2015-v5.pdf 
For Syria: 

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2013). The Global 
Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. 

Geneva, Ithaca, and Fontainebleau: Cornell University, INSEAD, 
and WIPO. Retrieved from: 

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf 

0.1 
ا يواردات خدمات تكنولوج

واالتصاالت )% من المعلومات 
 إجمالي التجارة(

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS 
0.1 

 صافي المباشر، األجنبي االستثمار
% من إجمالي ) الوافدة التدفقات

 (الناتج المحلي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=81 
0.3 

على البحث اإلجمالي نفاق اإل
من طرف شركات والتطوير 

إجمالي من ؤسسات األعمال )% وم
 (الناتج المحلي

 مدخالت إبداعية أخرى
(

0.2
)

 

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

الخدمات الثقافية صادرات  0.4
 ()% من إجمالي التجارةبداعية واإل

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

من )% نفاق على البرمجيات إلا 0.3
 (لناتج المحليإجمالي ا

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 7, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG 
 الناتج إجمالي من الفرد نمو نصيب 0.265

 )% سنويا ( المحلي

 التأثير المجتمعي لالبتكار
(

0.2
)

 

 المخرجات
(

0.6
)

 

World Bank Group. (2016). Doing Business: Measuring Business 
Regulations. Retrieved October 6, 2016, from: 

www.doingbusiness.org/data/exploretopics/entrepreneurship 
0.245 

 الجديدة األعمال مؤسسات كثافة
ألف  لكل الجديدة الشركات تسجيل)

 64-15 من الفئة العمرية نسمة
 (عاما  

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 
(2015). Industrial Development Report 2016: The Role of 

Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial 
Development. Vienna: UNIDO. Retrieved from: 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/P
ublications/EBOOK_IDR2016_FULLREPORT.pdf 

0.245 
الصناعات المتوسطة والعالية 

 )% من القيمة المضافة فيالتقنية 
 التصنيع(

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

For Sudan: 
Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2015). The Global 

Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for 
Development. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva: Cornell 

University, INSEAD, and WIPO. Retrieved from: 
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-

2015-v5.pdf 
For Syria: 

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2013). The Global 
Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. 

Geneva, Ithaca, and Fontainebleau: Cornell University, INSEAD, 
and WIPO. Retrieved from: 

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf 

0.245 

)أنظمة  9001يزو األشهادات معّدل 
إدارة الجودة( الممنوحة نسبة إلى 
قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 

 بمليارات الدوالرات )قيمة الدوالر
 الشرائية( للقيمة المماثل األمريكي
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World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 7, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?view=c
hart 

0.35 
    المتقّدمة التكنولوجيا صادرات
 السلع صادرات من)% 

 (المصنوعة

 االنتشار المعرفي
(

0.2
)

 

 المخرجات
(

0.6
)

 

االبتكار المجتمعي
 

(1
)

 

االبتكار
 

(
0.3
)

 

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS 
0.325 

 صافي المباشر، األجنبي االستثمار
    الصادرة إلى الخارج  التدفقات

 (% من إجمالي الناتج المحلي)

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

For Sudan: 
Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2015). The Global 

Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for 
Development. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva: Cornell 

University, INSEAD, and WIPO. Retrieved from: 
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-

2015-v5.pdf 
For Syria: 

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2013). The Global 
Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. 

Geneva, Ithaca, and Fontainebleau: Cornell University, INSEAD, 
and WIPO. Retrieved from: 

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf 

0.325 
 تكنولوجيا خدمات صادرات
واالتصاالت )% من  المعلومات

 إجمالي التجارة(

Index Team Calculations based on data from: World Intellectual 
Property Organization. (2015). WIPO IP Statistics Data Center. 

Retrieved October 5, 2016, from: 
http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/IpsStatsResultvalue 

0.36 

عدد طلبات العالمات الفارق بين 
مواطنين مقابل التجارية الصادرة ل

مليار  100إجمالي الطلبات لكل 
دوالر أمريكي من الناتج المحلي 

 األمريكي اإلجمالي )قيمة الدوالر
 (2011الشرائية  للقيمة المماثل

صول غير الملموسة
 األ

(
0.15
)

 

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). 
The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the 
Digital Economy. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 

Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Repo

rt.pdf 
For Libya and Yemen: 

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). 
The Global Information Technology Report 2015: ICTs for 

Inclusive Growth. Insight Report. Geneva: World Economic Forum 
and INSEAD. Retrieved from: 

www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 
For Syria: 

World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global 
Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 
World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. Retrieved 

from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

0.32 
 المعلومات تكنولوجيا تأثير

 األعمال أنماط في واالتصاالت
ها  ونماذج 

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2016). 
The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the 
Digital Economy. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 

Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Repo

rt.pdf 
For Libya and Yemen: 

World Economic Forum, INSEAD and Cornell University. (2015). 
The Global Information Technology Report 2015: ICTs for 

Inclusive Growth. Insight Report. Geneva: World Economic Forum 
and INSEAD. Retrieved from: 

www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf 
For Syria: 

World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global 
Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 
World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. Retrieved 

from: www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

 المعلومات تكنولوجيا تأثير 0.32
 التنظيمية النماذج في واالتصاالت
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1 3⁄  
الطويلة المنتجة وطنيا  عدد األفالم 

من السكان في مليون نسمة )لكل 
 (عاما   69-15الفئة العمرية 

السلع 
والخدمات اإلبداعية

 
(

0.15
)

 

 المخرجات
(

0.6
)

 

االبتكار المجتمعي
 

(1
)

 

االبتكار
 

(
0.3
)

 

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

For Syria: Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2013). The 
Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. 
Geneva, Ithaca, and Fontainebleau: Cornell University, INSEAD, 

and WIPO. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf 

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

1 3⁄ الطباعة والنشر مخرجات صناعات  
 من أجمالي مخرجات التصنيع( )%

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global 
Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the 
World Intellectual Property Organization. Retrieved from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 

For Sudan: 
 Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2015). The Global 

Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for 
Development. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva: Cornell 

University, INSEAD, and WIPO. Retrieved from: 
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-

2015-v5.pdf 
For Syria:  

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2013). The Global 
Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. 

Geneva, Ithaca, and Fontainebleau: Cornell University, INSEAD, 
and WIPO. Retrieved from: 

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf 

1 3⁄ )% من بداعية اإلصادرات السلع  
 (إجمالي التجارة

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness 
Report 2016 – 2017.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 

from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-

2017_FINAL.pdf 
For Libya: 

 World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness 
Report 2014 – 2015.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 

from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepor

t_2014-15.pdf 
For Syria:  

World Economic Forum. (2011). The Global Competitiveness 
Report 2011 – 2012.  Geneva: World Economic Forum. Retrieved 
from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-

12.pdf 

 الملكية الفكرية حماية 1

 حقوق الملكية الفكرية
(

0.3
)

 

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 
 وغياب العام السياسي االستقرار 0.25

 واإلرهاب العنف

البيئة السياسية
 

والقانونية
 

(
0.14
)

 

 البيئة التمكينية والبنية التحتية
(

0.3
)

 

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 
 فعالية الحكومة 0.4

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 
 التنظيمي اإلطار جودة 0.2

World Bank. (2016). World Governance Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 
 القانون سيادة 0.15
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Central Intelligence Agency (CIA). (2016). The World Factbook. 
Retrieved October 10, 2016, from: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2222.html 

0.15 
الميزانية في فائض أو العجز ال

الناتج إجمالي من  )% الحكومية
 (المحلي

صادي 
األداء االقت

الكلي
 

(
0.6
)

 

صادية واالجتماعية
 البيئة االقت

(
0.22
)

 

 البيئة التمكينية والبنية التحتية
(

0.3
)

 

International Monetary Fund (IMF). (2016). World Economic 
Forum Database, October 2016. Retrieved October 5, 2016, from: 

http://www.imf.org 
من  %إجمالي الوفورات الوطنية ) 0.25

 (إجمالي الناتج المحلي

International Monetary Fund (IMF). (2016). World Economic 
Forum Database, October 2016. Retrieved October 5, 2016, from: 

http://www.imf.org 
 من)%  الحكومة إجمالي ديون 0.15

 (المحلي الناتج إجمالي

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
0.25 

 الناتج إجمالي من الفرد نصيب
 للدوالر الجارية باألسعار) المحلي

 (األمريكي

International Monetary Fund (IMF). (2016). World Economic 
Forum Database, October 2016. Retrieved October 5, 2016, from: 

http://www.imf.org 
0.2 

لبنية العامة للعجز )أو الفائض( في ا
ميزانية الحكومة )% من إجمالي 

 الناتج المحلي(

World Health Organization (WHO). (2016). Global Health 
Observatory Data Repository. Retrieved October 7, 2016, from: 

http://apps.who.int/gho/data/view.main.182 
0.3 

)احتماالت  عمعدل وفيات الرضّ 
الوفاة خالل الفترة ما بعد الوالدة 

مولود  1000وحتى عمر السنة لكل 
صحة العامة حّي(

 السكان وال
(

0.4
)

 

WHO. (2016). Global Health Observatory Data Repository. 
Retrieved October 5, 2016, from: 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.688 
متوسط العمر المتوقع عند الوالدة  0.28

 (سنوات)بال

World Health Organization. (2016). Global Health Expenditure 
Database: National Health Indicators. Retrieved October 7, 2016, 
from: http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en 

)%  الصحة على اإلنفاق إجمالي 0.14
 (المحلي الناتج إجمالي من

Team Index Calculation based on data from: UNESCO Institute for 
Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 14, 2016, 

from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=166 
 عاما   15 البالغين، معدل األمية لدى 0.28

 )%( الجنسين كال فوق، فما

Index Team Calculations based on data from: UNESCO Institute 
for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved October 7, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=181 
0.24 

ما قبل على التعليم  اإلجمالياإلنفاق 
األساسي، والتعليم األساسي، 

والتعليم الثانوي )% من إجمالي 
 الناتج المحلي(

 التعليم ما قبل الجامعي
(

0.35
)

 

س المال البشري
 رأ

(
0.32
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=189 
0.26 

 في طالب كل على الحكومي اإلنفاق
 من مئوية كنسبة انويالث التعليم
 الناتج إجمالي من الفرد نصيب

 )%( المحلي

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=180 
في  معلم لكل الطلبة عدد متوسط 0.2

 الثانوي التعليم مرحلة

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 5, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142 
 بالتعليم اإلجمالي االلتحاق معدل 0.1

 )%( الجنسين كال الثانوي،

Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD).  (2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds 
know and what they can do with what they know. Retrieved from: 
www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf 

1 35⁄  الطلبة أحرزها التي النقاط معّدل 
 القراءة مهارات في( عاما   15)

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., and Arora, A. (2012). TIMSS 
2011 International Results in Mathematics. Chestnut Hill, MA: 
TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of 

Education, Boston College; Amsterdam: International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Secretariat. 

Retrieved from: 
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathema

tics_FullBook.pdf 

1 35⁄  في الرابع الصف طلبة تحصيل 
 الرياضيات مهارات
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Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., and Arora, A. (2012). TIMSS 

2011 International Results in Mathematics. Chestnut Hill, MA: 
TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of 

Education, Boston College; Amsterdam: International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Secretariat. 

Retrieved from: 
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathema

tics_FullBook.pdf 

1 35⁄  في الثامن الصف طلبة تحصيل 
 الرياضيات مهارات

 التعليم ما قبل الجامعي
(

0.35
)

 

س المال البشري
 رأ

(
0.32
)

 

 البيئة التمكينية والبنية التحتية
(

0.3
)

 

Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD).  (2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds 
know and what they can do with what they know. Retrieved from: 
www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf 

1 35⁄  الطلبة أحرزها التي النقاط معّدل 
 الرياضيات مهارات في( عاما   15)

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 
2011 International Results in Science. Chestnut Hill, MA: TIMSS 
& PIRLS International Study Center, Boston College. Retrieved 

from: 
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Science_

FullBook.pdf 

1 35⁄  في الرابع الصف طلبة تحصيل 
 العلوم مهارات

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 
2011 International Results in Science. Chestnut Hill, MA: TIMSS 
& PIRLS International Study Center, Boston College. Retrieved 

from: 
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Science_

FullBook.pdf 

1 35⁄  في الثامن الصف طلبة تحصيل 
 العلوم مهارات

Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD).  (2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds 
know and what they can do with what they know. Retrieved from: 
www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf 

1 35⁄  الطلبة أحرزها التي النقاط معّدل 
 العلوم مهارات في( عاما   15)

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
September 2, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=142 
 بالتعليم اإلجمالي االلتحاق معّدل 1

 )%( الجنسين كال العالي،

) االلتحاق
0.3
)

 

 التعليم العالي
(

0.45
)

 

Index Team Calculations based on data from: UNESCO Institute 
for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved September 30, 2016, 

from: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=163 
 العلوم تخصصات خريجي نسب 1

 )%( الجنسين كال والهندسة،

صات الهندسة والعلوم
ص
 خريجي تخ

(
0.3
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=184 
0.5 

 كنسبة العالي التعليم على نفاقاإل
 على الحكومي نفاقاإل من مئوية

 )%( التعليم

 اإلنفاق الحكومي
(

0.4
)

 

UNESCO Institute for Statistics. (2016). Data Centre. Retrieved 
October 6, 2016, from: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=181 
0.5 

 التعليم العالي على الحكومي اإلنفاق
 المحلي الناتج من مئوية كنسبة

 )%( اإلجمالي

World Bank Group. (2016). Enterprise Surveys: What Businesses 
Experience. Retrieved October 5, 2016, from: 

www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/workforce 
 التدريب تقدم التي الشركات نسبة 1

 النظامي المهني

بنا القدرات والتدريب 
 والتعليم مدى الحياة

(
0.2
)
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International Telecommunication Union. (2015). Measuring the 

Information Society Report 2015. Geneva: International 
Telecommunication Union. Retrieved from: www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf 

For Palestine and Yemen: 
International Telecommunication Union. (2014). Measuring the 

Information Society Report 2014. Geneva: International 
Telecommunication Union. Retrieved from: 

https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_A

nnex_4.pdf 
For Comoros: 

International Telecommunication Union. (2013). Measuring the 
Information Society Report 2013. Geneva: International 

Telecommunication Union. Retrieved from: 
https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_A
nnex_4.pdf 

 تاحة تكنولوجياإلالفرعي مؤشر ال 0.333
 واالتصاالت المعلومات

 البنية المعلوماتية لشبكات الحاسب
(

0.45
)

 

 البنية التحتية
(

0.32
)

 

 البيئة التمكينية والبنية التحتية
(

0.3
)

 

International Telecommunication Union. (2015). Measuring the 
Information Society Report 2015. Geneva: International 

Telecommunication Union. Retrieved from: 
http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf 
For Palestine and Yemen: 

International Telecommunication Union. (2014). Measuring the 
Information Society Report 2014. Geneva: International 

Telecommunication Union. Retrieved from: 
https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_A
nnex_4.pdf 

For Comoros: 
International Telecommunication Union. (2013). Measuring the 

Information Society Report 2013. Geneva: International 
Telecommunication Union. Retrieved from: 

https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_A

nnex_4.pdf 

0.333 
ات مؤشر الستخدامالفرعي مؤشر ال

 المعلومات تكنولوجيا تنمية
 واالتصاالت

United Nations Department of Economic and Social Affairs 
(UNDESA) (2016). Division for Public Administration and 

Development Management. United Nations Public Administration 
Country Studies (UNPACS) Data Center. Retrieved September 1, 
2016, from https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-

Center 

 اإللكترونية المشاركة 0.334

World Economic Forum, INSEAD, & Cornell University. (2016). 
The Global Information Technology Report: Innovating in the 

Digital Economy. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. 
Retrieved from: 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Repo
rt.pdf 

For Libya and Yemen: 
World Economic Forum, INSEAD, & Cornell University. (2015). 

The Global Information Technology Report 2015: ICTs for 
Inclusive Growth. Insight Report. Geneva: World Economic Forum 

and INSEAD. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf 

For Syria: 
World Economic Forum and INSEAD. (2012). The Global 

Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 
World. Geneva: World Economic Forum and INSEAD. Retrieved 
from: http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

 ساعة وات كيلو الكهرباء، إنتاج 0.333
 للفرد

 البنية األساسية العامة
(

0.35
)

 

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 10, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS 
 من)%  المال رأس تكوين إجمالي 0.333

 (المحلي الناتج إجمالي

World Bank. (2016). LPI Global Rankings 2016. Retrieved October 
4, 2016, 2016, from: 

http://lpi.worldbank.org/international/global/2016 
For Yemen: World Bank. (2014). LPI Global Rankings 2014. 

Retrieved October 4, 2016, 2016, from: 
http://lpi.worldbank.org/international/global/2014 

 داء اللوجستيأللالعالمي  مؤشرال 0.334

World Bank. (2016). World Development Indicators. Retrieved 
October 5, 2016, from: 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD 
0.5 

الناتج المحلي اإلجمالي لكل وحدة 
 2011الثابتة  )القيمةطاقة  استخدام

 لما يوازي كيلوغرام النفط بالدوالر
الشرائية  للقيمة المماثل األمريكي
 (2005 الثابتة األسعار ،2011

 االستدامة البيئية
(

0.2
)

 

Yale University and Columbia University. (2016).  Global Metrics 
for the Environment. New Haven, CT: Yale University. Retrieved 

from: 
http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf 

 األداء البيئيمؤشر  0.5
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