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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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