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متهيد

اختيا ُر املتغيرِّ ات
بوج ٍه عا ّم ،احتفظت قامئ ُة املتغيرِّ ات (املؤشرِّ ات
الفردية) الداخل ِة يف بناء اإلصدار الثاين من مؤشرِّ ات
املعرف ِة الستة  2016باملتغيرّ ِ
ات املختارة يف اإلصدار
بعض
األ ّول عام  .2015وقد أُضيفَت و/أو ُح ِذفت ُ
املتغيرِّ ات املستخ َدمة يف بناء املؤشرِّ ِ
ات الستة،
واختلف حج ُم اإلضاف ِة والحذف من مؤشرِّ ٍ إىل آ َخر؛
التعليم
حيث بلغ حج ُم التغيرّ ات أقصاه يف مؤشرِّ
ِ
ِ
البحث والتطوي ِر
التِّقْني
ِ
والتدريب املِ ْهني ومؤشرِّ ِ
واالبتكار.
فريق التقرير من مدى االتّساق يف اختيار
تَحقَّق ُ
املتغيرِّ ات وهيكلِ تصنيفها عىل محاور رئيسية
وفرعية مختلفة باستخدام نتائ ِج تحليلِ امل ُركَّبات
الرئيسية و ِق َي ِم ُمعا ِمالت ألْفا كْرونْباخ؛ حيثُ تع ّدت
1
نسب ُة التبايُن املفسرَّ يف أغلب الحاالت  50يف املئة
وتع َّدت ِق َي ُم ُمعا ِمل ألْفا كْرونْباخ  0.70يف األغلب
األع ّم من الحاالت.2

البيانات املستخدَ م ُة وجودتُها
ُ
بلغ عد ُد املتغيرِّ ات الداخل ِة ىف بناء املؤرشات
القطاعية الستة ملؤشرِّ املعرفة العريب الحايل 432
متغيرِّ ُح ِصل عليها من مصاد َر مختلف ٍة ع ّدة ،أه ُّمها
ُ
والبنك ال ّدويل ،واليونسكو،
أجهز ُة األمم املتحدة،
واالت ّحا ُد العاملي لالت ّصاالت ،واالت ّحا ُد األورويب،
ومنظم ُة التعاون والتنمية االقتصادية ،وغ ُريها.3
ِ
البيانات أك َرث من م ّرة للتأّكد
فريق العمل
را َجع ُ
من عدم وجود أخطا ِء إدخا ٍل ،وتعامل بالتايل مع
البيانات عىل أنها خالي ٌة من األخطاء .وقد أُعيد
حساب بعض املتغريات التي ترتبط بعوامل أُخرى،
ُ
يل اإلجاميل ،بعد
مثلِ عد ِد السكان أو النات ِج املح ّ
ِ
حذف أثر الحجم .ومل ت ُق َّدر ال ِق َي ُم املفقودة تح ِّريًا
للشَّ فّافية والبساطة ،وإلمكاني ِة إعادة الحصول عىل
ِ
الوسط الحسايب يف
النتائج؛ كام كافأ استخدا ُم صيغة
حساب املؤشرِّ تقدي َر ال ِق َيم املفقودة للمتغيرِّ بقيمة
ِ
ٍ
حاالت مامثلة،
وسطه الحسايب .ومثْلام هو معهو ٌد يف
ُحتسب املؤشرِّ اتُ املركَّبة بتجا ُهل ال ِق َيم املفقودة،
ت َ
كل دولة.4
فحسب من بيانات ِّ
ِ
واستخدام امل ُتا ِح ْ
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ميثِّل بنا ُء مؤشرِّ املعرفة العريب للعام  2016عملي ًة
مستمر ًة ومتطورة يُبنى فيها عىل اإلصدار السابق عام
 ،2015حيث احتُ ِفظ بالهيكل العا ِّم للمؤشرِّ ؛ املك َّونِ
من ستة مؤشرِّ ٍ
قبل
ات قطاعية مركّبة هي :التعلي ُم ما َ
والتدريب املِ ْهني ،والتعلي ُم
الجامعي ،والتعلي ُم التِّقْني
ُ
ِ
املعلومات واالتصاالت،
العايل ،واالقتصاد ،وتكنولوجيا
والبحثُ والتطوي ُر واالبتكار .وبهدف رفعِ كفاء ِة
املؤشرِّ يف قياس املعرفة ،خضعت منهجي ُة بناء املؤشرِّ
ألو ُجه تطوي ٍر عديدة شملت تحديثَ البيانات ،وإدر َاج
متغيرّ ٍ
َ
وحذف بعض املتغيرّ ات القدمية ،كام
ات جديدة
يتّضح خالل فصول التقرير السابقة .وشمل التطوي ُر
ِ
التحليالت اإلحصائية للتحقُّق من
أيضً ا التوس َع يف
ِ
وتحديد األوزان،
اتّساق املؤشرِّ  ،واختيا ِر املتغيرّ ات،
ِ
واكتشاف ال ِق َي ِم الشاذة وااللتوا ِء والتّفَرطُح؛ بقصد
التأكُّد من مالمئة البيانات لحساب املؤشرِّ عىل نح ٍو
ّ
أدق .ويف ما ييل ،أو ُج ُه التطوير يف خطوات بنا ِء هذه
مفصل ًة إىل ح ٍّد ما.
املؤشرِّ اتّ ،

ِ
االرتباط أيضَ ا صالحي َة اختيار
نتائج تحليل
أكّدت ُ
املتغيرِّ ات وتصني ِفها ،حيثُ أُو ِج َدت مصفوف ُة
االرتباط للمتغيرِّ ات املط َّبعة التي تأكَّد التقري ُر من
أنها تسري يف اتجاه املؤشرِّ املرك َِّب ِ
نفسه؛ كام تأكَّد
من رضورة إدراج املتغيرّ ات ،التي لها معا ِمالتُ
ٍ
ارتباط عالي ٌة (أك ُرب من  ،)0.9مع بعض املتغيرِّ ات
األُخرى.

جود ُة البيانات
ينبغي للبيانات الداخل ِة يف بناء املؤشرِّ ات القطاعية
غياب ال ِق َيم
أن تتّصف
َ
بخصائص إحصائي ٍة ،أه ُّمها ُ
الشاذّة ،وااللتوا ِء أو الت َف ْرطُ ِح الحا ّد؛ أل ّن عد َم ت َوفُّر
هذه الخصائص يُؤ ّدي إىل تح ُّيز ِق َي ِم املؤشرِّ  .من
هنا ،كان ال ب ّد من التحقُّق من هذه الخصائص قبل
حساب املؤشرِّ املركَّب وعملِ املعالجات املناسبة –
يف حال عدم تحقُّقها  -لتج ُّنب عدم دقة (تحيز) قيم
املؤرش املركب.
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الجدول :9
عد ُد املتغيرّ ات التي فيها ِق َي ٌم شا ّذة أو الْتوا ٌء وتَف ْرطُح

املؤش

عد ُد املتغيرّ ات التي فيها ِق َي ٌم شاذّة /اِلتوا ٌء وت َف ْرطُح

االقتصاد

10

التعلي ُم العايل

15

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

8

قبل الجامعي
التعليم ما َ

12

البحثُ والتطوير واالبتكار
والتدريب املِ ْهني
التعليم التِّقْني
ِ

17

اض كيفية اكتشاف القيم الشاذة
ويف ما ييل استعر ُ
ومعالجتُها؛ ث َّم مناقش ُة كيفية التحقَّقِ من وجود
االلتوا ِء والتّف ْرطُح الحا ّد ،ومعالج ِته.
املنهجي ُة اإلحصائية

ال ِق َي ُم الشا ّذة
تُ َع ّد قيم ُة املتغيرِّ شا ّذ ًة إذا وقعت خارج سياج
البيانات ،وهو فرت ُة ح َّديْها األدىن واألعىل اللّذَين
يُح َّددان بنا ًء عىل مقاييس تَركُّ ِز البيانات (الربيعِ األول
والربيعِ الثالث) وتَشتُّ ِتها (املدى الربيعي)؛ كام ييل:
الح ُّد األدىن = ال ُربيع األول –  * 1.5املدى الربيعي
الح ُّد األعىل = ال ُربيع الثالث  * 1.5 +املدى الربيعي
وتُ َع ّد جمي ُع ال ِق َيم الواقع ِة داخل سياج البيانات،
أي بني الحدَّينِ األدىن واألعىل ،غ َري شاذّة؛ بينام ت ُ َع ّد
ْ
أي أك َرب من
ال ِق َي ُم شا ّذ ًة إذا وقعت خارج السياجْ ،
أقل من ح ِّده األدىن.
ح ِّده األعىل أو َّ

4

تزيد عىل 2؛ كام أ َن ك ْو َن قيمة التف ْرطُح املطلقة أكرثَ
من  3.5يَ ّ
دل عىل أ ّن املتغيرّ َ يتّصف بدرج ٍة حادة
من التّف ْرطُح .وتحتاج املتغيرّ اتُ ذاتُ االلتوا ِء و/أو
التف ْرطُ ِح الحا ّد إىل معالج ٍة إحصائية قبل استخدا ِمها
يف حساب املؤشرِّ ِ
تحويل اللوغاريتم
ُ
ات املركبة؛ ويُع ّد
من أشهر التحويالت املستخ َدمة ىف هذا الشأن.
ِ
قواعد اكتشاف ال ِق َي ِم الشاذّة وكذلك االلتوا ِء
بتطبيق
و/أو التف ْرطُ ِح الحا ّد يف بيانات املتغيرّ ات الداخلة يف
بناء املؤشرِّ ات القطاعية ملؤرش املعرفة العريب لعام
ُ ،2016وجد أ ّن هناك  66متغيرِّ فيها ِق َي ٌم شاذّة أو
الْتوا ٌء وتَف ْرط ٌُح حا ّد .ويَعرض الجدول  9توزي َع هذه
املتغيرّ ات بحسب مؤشرِّ ات املعرفة.
اِتّضح أيضً ا أ ّن عد َد ال ِق َيم الشاذْة مل يَزِد عىل اثنني
ألي متغيرّ  ،وأ ّن معالج َة ال ِق َيم الشاذّة ساهمت
ّ
حل مشكلة االلتواء والتف ْرطُ ِح الحا ّد
بشكلٍ ف ّعال يف ّ
كل الحاالت؛ دون الحاجة إىل اجراء تحويالت.
يف ّ

إذا كانت هناك ِق َيم ٌة شا ّذ ٌة كربى ،تُعالَج بإحالل التطبيع

ثاين أكرب ِق َيم ٍة محلَّها؛ وإذا كانت هناك ِق َيم ٌة شا ّذ ٌة
صغرى ،ت ُعالَج بإحالل ثاين أصغر قيم ٍة محلَّها .وت ُك َّرر
هذه الخطو ُة يف حال وجو ِد أكرثَ من قيم ٍة شاذّة.
االلتوا ُء والت َف ْرطُح
ت ُشري األدبياتُ ال َّدولية إىل أ ّن املتغيرّ َ يتّصف بدرج ٍة
حا ّدة من االلتواء إذا كانت قيم ُة االلتوا ِء املطلق ُة
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استُ ِ
خدمت طريق ُة إعادة القياس (أو طريق ُة األكرب
 األصغر) يف تطبيع املتغيرّ ات حيثُ يُشري األك ُربواألصغر إىل أك ِرب ِق َيم املتغيرِّ ِ املتاح ِة وأصغرها عىل
التوايل؛ فيام تقع ِق َي ُم املتغيرِّ ات يف الفرتة [،]100،1
نتائج أفضل .وت َعتمد
حيثُ ت ُشري ال ِق َي ُم األعىل إىل َ
أي
صيغ ُة التطبيع عىل ما إذا كان املتغيرِّ ُ ج ِّي ًداْ ،
أي
يَرتبط بعالق ٍة طَ ْردية مع املؤشرِّ العا ّم؛ أو س ِّيئًاْ ،

يرتبط بعالق ٍة عكسية مع املؤشرِّ العا ّم.
وميكن تطبي ُع املتغريات الج ّيدة من خالل املعادلة التالية:
قيمة املتغري املطبعة للدولة = x 99

(

قيمة املتغري الخام للدولة  -أصغر قيمة خام للمتغري بني الدول

)

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

1+

ويف حالة املتغريات السيئة ،أي املعكوسة ،تُع َّدل هذه املعادل ُة لتَعكس ال ِق َيم ،بحيث تكون ال ِق َي ُم األعىل يف
االتجاه اإليجايب؛ كام ييل:
قيمة املتغري املطبعة للدولة = x 99

(

أكرب قيمة خام للمتغري بني الدول  -قيمة املتغري الخام للدولة

)

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

عمو ًما ،اعتمد اإلصدا ُر الحا ّيل للعام  2016ملؤشرِّ ات
املعرفة عىل األوزان املستخ َدمة يف بناء اإلصدار
السابق عام  2015التي تن ّوعت ما بني أساليب
ِ
وتخصيص امليزانية ،والتحليلِ
األوزانِ املتساوية،
بعض هذه األوزان لعد ٍد من
يل .وقد خضعت ُ
العام ّ
التعديالت بسبب التغيرّ يف الهيكل العا ِّم للمؤشرّ ات،
الناجم عن إضافة و /أو ِ
حذف بعض املتغيرّ ات.
ِ
قُ ِّدرت األوزا ُن إحصائ ًّيا أيضً ا باستخدام التحليلِ
يل ِّ
لكل متغيرّ ٍ ف ْردي لتكوين املؤشرِّ القطاعي
العا ِم ّ
بطريقتَني .األُوىل ،استخدا ُم ِق َي ِم تحميلِ عاملٍ
واحد عىل املتغيرّ ات الفردي ِة املقرتحة لقياس املؤشرِّ
محل الدراسة والتكوين؛ والثاني ُة استخدا ُم
القطاعي َّ
ِق َي ِم تحميلِ ثالث ِة معا ِم ِ
الت – وليس معا ِملاً واح ًدا -
بدائل
عىل املتغيرّ ات الفردي ِة املق َرتحة؛ بهدف اقرتا ِح َ
متع ّدد ٍة لألوزان ،كأدا ٍة مساعدة أمام الباحث يف
تحديد األوزان للمتغيرّ ات املختلفة.

وشملت هذه البياناتُ  22دولة عرب ًّية .واتُّ ِب َعت
بسلسل ٍة من التجميعات املتتابِعة ،بد ًءا من املتغيرِّ ات
(املستوى األكرثِ تفصيلاً ) ،وانتها ًء ببلوغ املؤشرِّ العام.
كل املحاور
نظ ًرا إىل تعذُّر الحصول عىل بيانات ِّ
لكل دولة ،ورغب ًة يف الحفاظ عىل مستوى
الرئيسية ِّ
دقّ ٍة مناسب ،مل يُحتَ َسب املؤشرِّ ُ إلاّ إذا توفَّرت بياناتُ
اثن ِني عىل األقل من محاوره الرئيسية .من ناحي ٍة
عرض نتائ ِج املحاور الفرعية التي
أُخرى ،استُبِعد ُ
ٍ
بيانات ملتغريات
عدم تَوفُّ ِر
اقترُ ِح حسابُها يف حال ِ
ثالث دو ٍل عىل األقل.
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تحديدُ األوزان

1+

اِستُ ِ
أسلوب التجميعِ الحسا ِّيب يف حساب ِق َي ِم
خدم
ُ
كل املؤشرِّ ات القطاعية املركَّبة ملؤشرِّ املعرفة؛ و ُركِّب
ّ
املؤشرِّ ُ املركَّب ( )CIبتجميعِ املحاور الرئيسية
الحسابية ()SIj؛ بتطبيق املعا َدلة التالية:

حساب املؤش
ُ
اِستُ ِ
ِ
خدمت أحدثُ
البيانات املتاح ِة يف حساب
اإلصدار الثاين ملؤشرِّ املعرفة العريب  2016وأفضلُها؛
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