




ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ



أُِعدَّ مؤرش املعرفة العريب من خالل الرشاكة بني
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم واملكتب اإلقليمي للدول العربية/ برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

 
 
 
 
 
 
 
 

طبع يف رشكة دار الغرير للطباعة والنرش، ديب- اإلمارات العربية املتحدة.
عىل ورق خاٍل من الكلورين وباستعامل حرب ذي أساس نبايت مصّنع باتباع تقنيات غري ضارة بالبيئة.

 
تصميم الغالف: انتوراج ماركتينغ & ايفنتس

التصميم الداخيل واإلخراج الفني: دار الغرير للطباعة والنرش
 
 
 

طبع يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة
 
 

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.



مرة أخرى تؤكّد ديب ودولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
التي  املبتَكرة  املبادرات  وإطالق  الجهود  دعم  يف  ريادتها 
تسهم يف نرش ونقل وتوطني املعرفة يف أرجاء العامل العريب 
سة محمد  كافة، بل يف كافة أنحاء العامل. لقد َسَعت مؤسَّ
بن راشد آل مكتوم منذ إنشائها إىل وضع آليٍَّة ترصد واقَع 
املعرفِة يف الدول العربية، ليُثِْمَر التعاون مع برنامج األمم 
حاَل  استعرضت  تقاريَر  ثالثِة  إصداِر  يف  اإلمنايئ  املتحدة 
املجاالت  الضوَء عىل  وسلَّطت  العربية،  الدول  املعرفِة يف 

التي تعاين من فجوٍة معرفيٍَّة. 

الثالث يف ديسمرب من  العريب  املعرفة  تقرير  إطالق  ومع 
العام املايض، كان من املهم أن تُطَْرَح نتائُجه عىل الخرباء 
الخربات،  وتبادل  والنقاش  البحث  أجل  من  واملختصني؛ 
أمالً يف إيجاد الحلول املناسبة، واألرضية الصلبة الستقصاء 
املعرفة  وتوطني  وإنتاج  ونقل  نرش  مسارات  تطوير  سبل 
ة املعرفة 2014  يف عاملنا العريب، فكانت الدورة األوىل لقمَّ
التي جمعت تحت سقفها مجموعًة من العقول املبتِكرة 
من أنحاء العامل كافة يف جلساٍت حواريٍة، وحلقاِت بحٍث 
تهدُف  بتوصياٍت  التقرير، وخرجت  استعرضت مخرجاِت 

إىل تعزيِز مكانِة املعرفِة يف املجتمعاِت العربية. 

البحث  عمليات  ومتابعة  الجهِد،  بذِل  يف  واستمراراً 
إىل  للتعرُّف  واالستبيان  والتحليل  والدراسة  واالستقصاء 
مواطن القوة والضعف ورصد التحديات املعوقة والفرص 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ أطلقت  الواعدة، 
مؤّرشَ  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  أيضاً  وبالتعاون 
العام  هذا  املعرفة  ة  قمَّ ستشهد  والذي  العريب،  املعرفة 

ترصد حاَل  تصنيفاٍت خاصًة  مَتَْنُح  التي  نتائجه  استعراَض 
كلِّ دولٍة عربيٍَّة من حيث درجة االرتكاز عىل املعرفة يف 
أهم املجاالت املحورية واألساسية لتحقيق النهضة الشاملة 

والنمو املستدام. 

هذا املنتج املعريف الذي بني أيديكم اآلن، هو مؤّرشٌ ليس 
الغرض منه التصنيف وإعطاء املراكز، بل هو آليٌَّة منهجيٌَّة 
يف:  متثَّلت  معرفيٍَّة  مجاالٍت  ستَِّة  يف  املعرفِة  حاَل  توّضُح 
التعليِم ما قبَل الجامعّي، والتعليم العايل، والتعليم التّقني 
، والبحث والتطوير واالبتكار، وتكنولوجيا  والتدريب املهنيِّ
املِْنطََقِة  يف  وذلَك  واالقتصاد.  واالتَِّصاالت،  املعلوماِت 

العربيِة مَع مراعاِة خصوصيِة كلِّ دولٍة عربيٍَّة. 

طريق  كخارطة  محورياً  دوراً  املعرفة  مؤرش  سيلعب 
يف  واملجتمعية  االقتصادية  النهضة  اسرتاتيجيات  لوضع 
الوطن العريب، من خالل االعتامد عىل أداة علمية تقيس 
مرجعاً  ويكون  العريب،  الوطن  يف  املعرفة  نرش  مستويات 
ومزوّ داً لُصّناع القرار  والخرباء والباحثني للمساعدة يف رسم 

الخطط والسياسات التنموية.

م بياناٍت وتصنيفاٍت مستقاٍة  إنَّ وجوَد مؤّرشٍ للمعرفة، يقدِّ
عىل  سيعمل  علميٍَّة،  وبطريقٍة  منهجيٍَّة  بَْحٍث  آليَِّة  من 
املختصة  والجهات  الحكومات  ز  تحفِّ تنافسيٍَّة  بيئة  خلق 
عىل تفعيل املزيد من برامج ومبادرات نرش ونقل املعرفة 
مجتمعاٍت  من  التحوُّل  وهو  املأمول  للهدف  وصوالً 

رٍَة للمعرفة. ُمْستَْهلَِكٍة إىل ُمْنِتَجٍة وُمَصدِّ

متهيد
رئيس مجلس اإلدارة

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

مؤرش املعرفة... خارطة الطريق نحو استدامة التنمية يف العامل العريب 

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

سة محمد بن راشد آل مكتوم  مؤسَّ





 ُ مؤرشِّ اليوَم  لكم  م  نُقدِّ أْن  ورسورِنا  فْخرِنا  دواعي  لَِمن  إنَّ 
املعرفة العربيّة األّول، والذي نتاجاً لواحدة من أكرث املبادراِت 
ما  بالرشاكة  تنفيذها  يتم  العربيّة،  املنطقة  يف  ومتيزاً  ريادًة 
َول العربيّة يف برنامج األمم املتحدة  بني املكتب اإلقليميِّ للدُّ
اإلمنايّئ ومؤّسسِة محمد بن راشد آل مكتوم يف ُديَب، باإلماراِت 

العربيّة املتحدة.

ُ املعرفة العربيّة ملواجهة ما يُعانيه صانِعو  تم تطُوير مؤرشِّ
ونْقٍص  َضعٍف  من  العريّب  العامل  يف  والباحثوَن  السياسات 
عن  ثة  واملحدَّ وريِّة  الدَّ واملعلوماِت  البيانات  يف  كبرَيين 
 ُ سياقات املعرفة والتنمية يف املنطقة العربية. ويُعترب مؤرشِّ
املعرفة العربية خطوًة مهّمًة يف اتّجاه معالجِة هذه الثّغرة 
تحليالٍت  إجراء  من  والباحثني  السياسات  صانِعي  ومتكنِي 

واعيٍة، واتخاِذ قراراٍت مستنريٍة.

إثراء  يف  العربيّة  املعرفة   ُ مؤرشِّ يُساِهم  الصدد،  هذا  ويف 
تعزيز  عىل  نفسه  الوقت  يف  ويعمل  ذاته،  املعرّيف  الرصيِد 
تنموية  مكاسب  يحقِّق  مبا  اإلقليمّي،  الصعيد  عىل  املعرفة 
التوّجه نحو هدف  بالقدرة عىل  ارتباطًا وثيًقا  ترتبط  هامة 
املنطقة  يف  اقتصاداتِها  وتطوير  املعرفة  مجتمعات  إرساِء 

العربية.

ُ املقرتح يف هذه الدراسة يف جوهره  وبالتأكيد، يبقى املؤرشِّ
األدواِت،  باألساس، كمثلها من  أداًة، تتحدد حدود فعاليّتها 
بناًء عىل كيفيِّة ونطاِق استخداِمها. ونأُمل يف برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايّئ، مع رشكائنا يف مؤّسسة محمد بن راشد آل 

ُ كأساس لعمليات صنع  مكتوم، أْن يتم استخدام هذا املؤرشِّ
تُحقِّق  فّعالة  عاّمة  وسياساٍت  اسرتاتيجياٍت  لتطوير  القرار 

التنميَة الشاملَة واملستدامة يف البلدان العربيّة.

ُ هو األّوُل من نْوعه. وكام يف كّل مبادرٍة جديدة،  هذا املؤرشِّ
يف  واألهّم  الرئييسُّ  الّدوُر  البّناء  ونقدكم  لرأيكم  سيكون 
تطويره مستقبًال؛ خصوًصا أننا نتطلّع قُُدًما إىل االستمرار يف 
من  ومشاركٍة  بدعٍم  وأفضلِها،  ور  الصُّ بأدقِّ  ليَخرَج  تطويرِه 
بالتنمية واملعرفة يف مختلف أنحاء املنطقة  جميع املعنيني 

العربية والعامل.

املكتب  بني  لرشاكٍة  كثمرُة  العربيّة  املعرفة   ُ مؤرشِّ ويأيت 
اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يف  العربيّة  َول  للدُّ اإلقليمي 
ومؤّسسِة محمد بن راشد آل مكتوم بدأت يف العام 2007 
سلسلة  ضْمن  رائدة  تقاريَر  ثالثَة  اليوَم  حتى  وأنتجت 
الفعاليات  من  العديَد  نظَّمت  كام  العربية،  املعرفة  تقارير 
مركِّزًة  العربيّة؛   َول  الدُّ العمل يف معظم  وِورَِش  واملؤمترات 
عىل تعزيز الجهود لتأسيس مجتمع املعرفة، وتشجيع جهوِد 
التنمية التي تسعى لخلِْق فرص للشباب، وبناِء جسوٍر نحو 

مستقبٍل أفضَل وأكرثَ إرشاقًا يف منطقتنا العربيّة.

وال يسعني سوى أن أتقّدم بجزيل الشكر إىل مؤّسسة محمد 
هذا  تحقيق  ألجل  الرشاكة  هذه  عىل  مكتوم  آل  راشد  بن 
الهدف املهمِّ والسامي، وأن أُشيد بجهود فريِق عمل مؤرشِّ 
املعرفة العريّب عىل هذه املبادرة املبتَكرِة والهاّمة التي تُسهم 

يف تحقيق ما نتطلّع إليه لهذه املنطقة من طموحاٍت.

سيام بحوث
األمني العام املساعد

املدير املساعد
مدير املكتب اإلقليمي للدول العربية

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

متهيد
األمني العام املساعد

املدير املساعد
مدير املكتب اإلقليمي للدول العربية

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 





الفريق املركزي
نجوى الفزاع غريس (كاتب رئييس/ التعليم ما قبل الجامعي)، عيل حمدي (التعليم التقني والتدريب املهني)، 

عيل سعيد الكعبي (التعليم العايل)، عيل إبراهيم (التعليم العايل)، يرسي الجمل (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)، 
خالد الوزين (االقتصاد)، معتز خورشيد (البحث والتطوير واالبتكار)، 

محمد إسامعيل (الخبري اإلحصايئ)، سوسن عبدالرحيم (املعرفة من أجل التنمية).

منسق مرشوع املعرفة العريب
هاين تريك (برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ).

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
جامل بن حويرب (العضو املنتدب)، 

فيصل بوجسيم (املدير التنفيذي)، سيف املنصوري ( مستشار الشؤون املؤسسية للعضو املنتدب).

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
سيام بحوث (األمني العام املساعد، املدير املساعد ومدير املكتب اإلقليمي للدول العربية)،  

خالد عبدالشايف (مدير املركز اإلقليمي)، يعقوب بريش (منسق الربنامج اإلقليمي).

مرشوع املعرفة العريب
هاين تريك (منسق املرشوع)، سارة بيطار (باحث ومحلّل تنموي)، ستيفاين البستاين (باحث مساعد)، 

تاال خانجي (باحث مساعد).

العمليات اإلدارية 
أبوسبيب الصادق (خبري إدارة املوارد والربامج)، مايا بيضون (رئيس وحدة دعم املشاريع)، 

طارق عبدالهادي (منسق وحدة دعم الربامج).

تحرير النص
النص العريب: غّسان غصن.

النص اإلنكليزي: فرنسيس فيلد.
 

منّسق الرتجمة إىل اإلنكليزية
غّسان غصن.

تصميم الغالف 
انتوراج ماركتنغ & ايفنتس. 

املشاركون
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مؤّرش الّتعليِم التِّْقني والتدريب املْهني       

41 متهيد           
41 أهميُّة عملياِت القياِس واملتابعة لقطاِع التعليِم التِّْقني والتدريب املْهنّي    
42 دوُر التّعليِم التِّْقني والتّدريِب املْهنّي يف تحقيِق املعرفِة من أجل التنمية    
42 أهميُّة القطاع يف عالقته باملعرفة من أجل التنمية       
43 واقُع التعليِم التِّْقني والتدريب املْهنّي يف املنطقة العربية      
43 -املرِجعيّاُت املعتَمدُة يف تنظيِم نظاِم التعليم التِّْقني والتدريب املْهني     
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48 الئحُة املؤّرشات املقرتَحة يف مجال التّعليم التِّْقني والتدريب املْهني يف البلدان العربيّة  
48 تركيبُة املؤّرش املقرتح          
49 رشُح تركيبة املؤّرش وأسباِب اختيارها         
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62 أهمُّ املؤّرشاِت املتداولِة حاليٍّا عىل الساحِة اإلقليميِة والدوليّة      
64 املؤّرشُ املقرتُح لقطاِع التعليِم العايل، وأسباُب اختياِر      
65 ناُت املؤّرشِ وتربيراُت اختيارِها        مكوِّ  
65 األوزاُن املقرتحُة ملختلِف عناِرص املؤّرش        
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71 متهيد: تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالِت ودورُها يف تحقيِق املعرفِة من أجِل التنمية   
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76 ويلِّ لالتصاالت        اُت االتحاِد الدَّ مؤرشِّ  
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متهيد: اإلطاُر العام1

 إّن التّطّوَر العلميَّ والتّكنولوجيَّ الذي عرفته البرشيُّة 
معرّيف‘،  ’انفجاٍر  من  أحَدثه  وما  األخرية  الّسنوات  يف 
أمناط  يف  جوهريّة  وتحّوالٍت  تكنولوجيّة‘،  و’ثورٍة 
التّفكري ووسائِل اإلنتاج ويف جميع مناحي الحياة، إىل 
جانب ظاهرِة الَعْولََمة وما أوجَدته من منافسٍة َدوليٍّة 
غريِ مسبوقٍة يف مجال اقتصادات املعرفة، وضع بلداَن 
العامل، ومن بينها البلدان العربية، أمام تحّدياٍت كبرية 
ناتها،  يَرتبط مآلُها مبدى التّحّكِم يف املعرفة وضبِْط ُمكوِّ
القامئِة عىل  التّنميِة  التحّول من منظور  والقدرِة عىل 
عىل  قامئٍة  ذكيٍّة  تنميٍة  إىل  والطّبيعيّة  املاديِّة  املوارد 
من  اليوَم  املعرفِة  موضوُع  غدا  فقد  املعرفيّة.  املوارد 
القضايا الجوهريّة يف مرشوع التّنميِة اإلنسانيِّة، إذ مل 
يُعْد معياُر الفصل بني الرُّقيِّ والتخلّف يُقاس بَضْعف 
د مبا لديها  خل، ومل تَُعد مقّدراُت بلدان العامل تُحدَّ الدَّ
عدِد  أو  مبساحِتها  أو  وطبيعيٍّة،  ماديٍّة  موارَد  من 
سّكانها، أو حجِم قّوتِها العسكريّة، وإمّنا بقدرتها عىل 

إنتاج املعرفة وتطويرِها والتّحّكم فيها. 

وضْمَن هذا املنعطف التاريخيِّ الهاّم، تحتاج البلدان 
املعرفية  الفجوات  رْدم  عىل  االنكباب  إىل  العربيّة 
ِورَِش  وفتِح  والقصور،  الخلل  َموطن  عىل  والتّغلِب 
اإلنسانيّة،  التّنميَة  أشكالها، خصوًصا  التّنمية مبختلف 
اإلنسان  لرفاه  األساّيس  واملدخَل  املفتاَح  باعتبارها 
إيجاُد  اليوَم  يَُعّد  اإلطار،  هذا  ضْمَن  الحياة.  وجودِة 
العريّب  العامل  يف  املعرفة  واقعِ  لرْصد  متكامل  نظاٍم 
مطلبًا أساسيٍّا، ال بل إنه يُكوِّن يف الوقت الرّاهن بّوابًة 
رئيسيّة ملقاَربة الّنهوِض باألداء املعريفِّ العريّب وامتالِك 
مقاليِد توجيِهه وتوظيِفه ملآرب التّنمية الشاملة. ذلك 
أنه من دون حْرص الفجوات وتشخيِص َمواطِن الخلل 
والعوائِق التي تسود مختلَف مجاالت املعرفة يستحيل 

وضُع اسرتاتيجيّاٍت ُمَمكِّنِة وال برامَج تنَمويٍّة فّعالة. 

بلوائَح مختلفٍة من  تَزخر  وليَّة  الدَّ الّساحَة  أّن  صحيٌح 
العالقة مبجاالٍت تنَمويٍّة عّدة،  األدلّة واملؤّرشاِت ذاِت 
العربيّة عىل  املنطقة  الكشف عن موقع  ساهمت يف 
خريطة العامِل املعرفيِّة والتّنمويّة وساعَدتها عىل معرفة 
األدوات  هذه  أّن  إال  وُمعيقاٍت،  فرٍص  من  لديها  ما 

عىل أهميّتها تظّل عاجزة عىل النفاذ إىل خصوصيّات 
فبالّرغم  الحقيقيّة.  معضالته  وتعرّف  العريب  الوضع 
السنوات  الذي شهَده مجاُل املؤّرشات يف  التّطّور  من 
األخرية، والذي ساهم يف تعزيز املالءمِة بني احتياجات 
قابلٍة  ُمعطَياٍت  توفُِّر  ومدى  للمعلومات  الّسياساِت 
املؤّرشات  أغلَب  فإّن  ويل،  الدَّ املستوى  عىل  للمقارَنة 
َد املجتمعاِت  املتداَولٍة حاليٍّا ال تأخذ يف الحْسبان تَعدُّ
ومستوياتِها  ثقافاتها  واختالَف  وتنّوَعها،  البرشيّة، 
ما  وهذا  املعرفيّة.  ُمكتَسباتِها  وطبيعَة  االقتصاديّة، 
البلدان لحّل  يجعل الربامَج واإلجراءاِت املقرتحَة عىل 
املؤّرشات،  تلك  نتائج  إىل  استناًدا  التّنَمويّة،  مشكالتِها 
الحقيقيّة2.  املشكالت  تُالمس  وال  بالنََّمطية  تَصطبغ 
ناقدٌة  أصواٌت  األخرية،  السنوات  يف  تعالت،  وقد 
الّدوليّة  املنظاّمت  عن  الّصادرِة  التقارير  قدرِة  عدَم 
عىل  التّنَمويّة  األوضاع  لتتبُّع  املعتَمدِة  ومقاييِسها 
اكتشاف «إبداعات تنمويّة محليّة» وقياِسها، ألسباٍب 
عديدٍة من بينها أنّها «ال تعمل إال عىل قياس معدالت 
الغريّب، وهو منوذج  التّنمية  التّنمية من خالل منوذج 
اإلنسانيّة  يحرم  عليه،  فالرهان  وبالتايل  مكتمل،  غري 
من خريات التنّوع واالستفادة من تجارب متعّددة»3. 
الّنقدية  القراءات  إحدى  يف  جاء  ذلك،  جانب  إىل 
لتقرير اليونسكو حول التّنمية يف البلدان العربيّة أّن 
الّنظر يف ارتباط املؤّرشات اإلحصائية باألمور  «بإمعان 
املدروسة ومناسبتها للمجتمع... وباألخذ بعني االعتبار 
أنه  ندرك  مصداقيّتها  وتفاوت  املؤّرشات  محدوديّة 
... بل  ما ويهبط  بلد  يرتفع  تعديله  أو  املؤّرش  بتغيري 
ميلك صياغة املؤّرش اإلحصايّئ   أنّه من  هذا  ويعني 
ميتلك قوة التّأثري لصياغة الرأي العام وتوجيه السيّاسات 
التّطبيقيّة، وقد تعكس املؤّرشات الّصورة بتوازن وعدل 
أّن  يُؤكٌد  كلّه  انحياز وغنب»4. وهذا  وقد يكون هناك 
رغَم  املختلفة،  بأشكالِها  التّنمية  مستوياِت  قياساِت 
ِدها، «ال تزال بحاجة إىل املزيد من التّنقيح سواء  تَعدُّ
التّنمويّة  فيام يتعلّق بأساليب اختيار مكّونات األدلّة 
املستخدمة يف قياس التقّدم أو مدى مناسبتها للظروف 

املحليّة وخصوصيّة الّدول وأولويّاتها الوطنيّة».

من هنا ُولِدت فكرُة مؤّرشِ املعرفة العريّب...

يف ضوء ما سبق، تتّضح أهميُّة عمليات رْصد تطّور 
الحيوية  امليادين  مختلف  يف  التّنمويّة  األوضاع 
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املْنهجّيُة واملفاهيم
مؤّرشاٍت  بناء  إىل  تاليًا  الحاجُة  وتتأكد  وتتبِّعها، 
ُرشوخ  ردم  عىل  تعمل  عاملية،  مبواصفاٍت  عربية 
حركَة  تَرصد  كبوصلٍة  وتكون  املتداَولة  املؤّرشات 
عىل  تساعد  ثَّم  ومن  العربيّة؛  املنطقة  يف  التقدم 
االحتياجات  نحَو  التطويرية  السياسات  توجيه 
الوطنية.  وأولَويّاتِها  العربيّة  للبلدان  الحقيقيّة 
التوّجُه قفزٌة نْوعية يف مسرية تقارير املعرفة  وهذا 
العربيّة، تنتقل بها من مرحلة رصِد الوضع املعرّيف 
يف املنطقة وتحليلِه إىل مرحلة بناء أدواٍت منهجيٍّة 
رائدة مُيكن بواسطتها تشخيُص إشكاليّاتها التّنمويّة، 
وضبُْط اسرتاتيجيات تَحرُّكِها لكْسب معركِة املعرفة 
وتوظيِفها بُغيَة تحقيق التّنمية اإلنسانيّة املستدامة، 
مدروسة  تطويريٍة  وسياساٍت  تنَمويٍة  رًؤى  وفق 
بعيدٍة عن االرتجال والقراراِت اآلنيّة. فإذا ُسلِّم مع 
مُيكن  ال  يشٍء  إدارُة  املمكن  غري  من  أّن  ستيوارت5 
والقياَس  اإلدارَة  أّن  وآَخرين6  بوخ  مع  أو  قياُسه، 
وجهاِن لعملٍة واحدة، تُدرَك أهميُّة استحداث أدواٍت 
ورْصِدها يف  الخطى  بقياس  كفيلٍة  وعلمية  منهجيّة 
درب التواصل املُفيض إىل التقدم نحو مجتمع املعرفة 
بنائه.  يف  واملشاركِة  بل  بإيجابية،  فيه  واالنخراِط 
فمن شأن مثِل هذه األدواِت إرشاُد أصحاب القرار 
واملختّصني يف مختلف امليادين الحيَوية إىل َمواطن 
وتشخيُص  التّنَمويّة،  املسرية  يف  عف  والضَّ القوة 
عوامل النجاح واإلخفاق، ُوصوًال إىل التّحّديد األدقِّ 
ملعامل التحرّك والتقّدِم نحو املستقبل بخطواٍت وئيدٍة 
وهادفٍة وواثقة. هذا هو إًذا طموُح املرحلة الحالية 
يف مرشوع املعرفة العريّب: إنتاج مؤّرشٍ عريبٍّ للمعرفة 
مبني عىل معايري علمية، وهي فكرٌة جرى تصوُّرُها 
يف تقارير املعرفة العربية الثالثِة املاضية، كام سيُزاد 

رشُحها يف األقسام اآلتية. 

اإلطاُر الفكريُّ واملفاهيميُّ 

تقاريُر املعرفة العربّية: بدايُة رْصد الواقعِ املعريفِّ 
العريّب ورسِم رهانات املستقبل

تشهد املنطقَة العربيّة العديَد من العوامل والظروِف 
التي  والّسياسيّة  واالقتصاديّة  والثقافية  االجتامعيّة 
وإنتاَجها  املعرفة  توليَد  تُعيق  تزال  وال  أعاقت 
واستثامرَها وتباُدلَها يف إطار نسيٍج وشبكٍة فّعالنَي. 

درجٍة  إىل  املعرفيّة  الفجوة  اتّساَع  يُفرسِّ  ما  وهذا 
املعرفة  تراكُِم  طريق  يف  كبرية  عقبًة  معها  تُكوِّن 
وهذا  التّنمية.  أغراَض  يخدم  مبا  اقتصادها،  وتدبريِ 
ما تعاقَبت عىل إثباته تقاريُر املعرفة العربيّة التي 
تواجه  التي  للتحّديات  عربية  رؤيٍة  من  انطلقت 
عن  بحثًا  املعرفة،  مجتمع  إىل  االنتقال  يف  املنطقَة 
بإيجابيٍة  االنخراط  عىل  تساعدها  وآليّاٍت  ُسبٍُل 
وإىل  املعرفة،  واقتصاِد  املعرفِة  مجتمع  يف  وفعاليٍة 
لكْسب  متميِّزين  وأفراٍد  واِعدٍة  مؤّسساٍت  تطوير 

رهان التّنمية مبختلف أشكالها. 

عن  اللثاِم  إماطة  إىل  األوُل7  التقريُر  سعى  فقد 
العديد من املفاهيم املِحَوريّة، مثِل مفهوم مجتمعِ 
العريّب  األداء  وطبيعِة  وأُُسِسه،  ومنطلَقاتِه  املعرفة 
إىل  أيًضا  وسعى  الجديد.  الكَّوينِّ  املجتمعِ  هذا  يف 
التي تواجه املنطقَة  الوقوف عىل الفرص واملخاطر 
وتوظيِفها  وإبداِعها  وإنتاِجها  املعرفِة  اكتساب  يف 
والنهضة،  اإلنسانيِّة  للتنمية  رئيسيًّة  أداًة  باعتبارها 
والحّريِة  التّنميِة  ثُالثية  بني  التالزُم  الرتكيز عىل  مع 
النهوَض  أّن  التقريُر من مسلَّمِة  وينطلق  واملعرفة. 
باألداء املعريفِّ العريّب يُكوِّن مدخًال إىل إصالح الوضع 
التنَمويِّ يف الوطن العريّب، داعيًا إىل حسن توظيِف 
املخزون املعريفِّ العريّب والتواصِل اإليجايبِّ املنِتج مع 

املخزون العاملي.

نتائَج  من  األول  التقرير  إليه  أفىض  ما  عىل  وبناًء 
حول األداء املعرّيف يف املنطقة، اتّجه التقرير الثاين8

 نحَو إرساء القاعدِة األساِسيّة لبناء مجتمعِ املعرفة 
واقتصاِد املعرفة؛ بتوضيحه أُُسَس التعامل مع آليّاِت 
لالنخراط  القادمة  األجياِل  إعداد  واسرتاتيجيّاِت 
اإليجايبِّ والفّعال يف بناء مجتمعِ املعرفة وُولوج آفاقه 
بَحثيٍّة  منهجيٍّة  باعتامد  التقريُر  هذا  ومتيَّز  الرَّحبة. 
دقيقٍة وصارمة بتصميمه حزمَة أدواِت قياٍس مّكنت 
والوجدانيِّة  املعرفيِّة  املهارات  من  عدٍد  قياس  من 
الثانوية،  املرحلة  طلبُة  ميتلكها  التي  واالجتامعيّة 
قناعاتِهم  تُؤطِّر  التي  الِقيَم  منظومَة  واستكشاِفه 
التمكينيَة املتاحَة لهم. وعىل  وُسلوكاتِهم، والبيئاِت 
التّعليِم  نُظُم  التقريُر الضوَء عىل  نحٍو خاّص، سلّط 
العربيّة باعتبارها املدخَل الرئييسَّ إىل إعداد النَّشِء 
العريّب، وتجهيزِه باملعرفة، للمساهمة يف بناء مجتمعِ 
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التقريُر  وانتهى  العاملية.  املنافسة  ويف  املعرفة، 
وعملياِت  اسرتاتيجياِت  عن  متكاملة  رؤيٍة  بتقديم 
املعرفة، تقوم  لبناء مجتمعِ  القادمة  إعداِد األجيال 

عىل التالزُم بني ثُالثية املهاراِت والِقيَِم والتمكني.

إىل  الرّامية  العربيّة  الجهوِد  لدعم  واستكامًال 
االنخراط يف بناء مجتمعِ املعرفة واقتصاِدها كمدخٍل 
العريّب، جاء  الوطِن  أسايسٍّ إىل اإلصالح والتّنمية يف 
مصرييٍة  قضيٍة  الضوَء عىل  ليُسلِّط   

الثالُث9 التقريُر 
يف  للمساهمة  وتأهيلُهم  الشباِب  إعداُد  هي 
لبُلوغ  استعداًدا  وتوطيِنها،  املعرفِة  نْقِل  عمليات 
اإلنسانيُّة  التّنميُة  فيها  تتحقَّق  أرحَب وأوسَع  آفاٍق 
متنّوعة  منهجيٍّة  عَرب  التقريُر،  وسعى  املستدامة. 
املَيْدانيّة،  واملُسوِح  املَكتبية  الدراساِت  بني  جمعت 
هي  املعرفة  كانت  «إذا  أنَّ  عىل  الدليِل  إقامة  إىل 
عرص  يف  الشعوب  ثروة  ومصدر  التقدم  محرك 
فإن  املعارصة،  العاملية  الحضارة  املعرفة يف  مجتمع 
الشباب هم القوة املنوط بها نقل املعرفة وانتشارها 
التّنمية.  وتوطينها واستخدامها وتوظيفها يف جهود 
غري أنه إذا مل تكن هناك بنى ثقافية وسياسية فاعلة 
املعارف  اكتساب  وتتيح  واالندماج  املشاركة  تتيح 
واملهارات املختلفة، فلن يستطيع الشباب االندماج 

بفعالية يف الحياة واملجتمع»10.
 

يًّة  ِجدِّ أداًة  الثالثُة  املعرفِة  تقاريُر  كوَّنَت  هكذا، 
القوة  َمواطِن  وإبراِز  العربيّة  املنطقة  واقعِ  لرْصد 
والتّحّديات،  واإلمكانيّات،  والفرص  عف،  والضَّ
البحُث  مبادئ  إىل  مستندة  املستقبليّة،  واآلفاِق 
املنهجّي، والتحليُل املوضوعّي، والتشاُركيُّة الفاعلة، 
املعريفُّ  الّرتاكُم  ساهم  وقد  املتطّورة.  والّرؤيُة 
الوعي  رفع  عن  فضًال  التّقارير،  هذه  أتاحته  الذي 
وضع  يف  وتحّدياتِها،  العربيّة  البلداِن  بإمكانات 
منهجيّة  واستقصاٍء  تقييٍم  ألدواِت  األّوليِّة  األُُسِس 
واحتساب  واستبيانات)،  ومقاييس،  (اختبارات، 
املؤّرشات الرضوريّة للمتابعة واملقارنة. إذ مل تَكتِف 
دأبت  بل  فحْسب،  ِة  املهمَّ املكتبيِة  بالدراسات 
أيًضا عىل اعتامد نْهج املُسوحات املَيْدانيّة، الستقاء 
الفاِعلنَي  ومن  مصادرِها  من  مبارشًة  املعلوماِت 
الخطوات  هذه  كلِّ  اعتباُر  وميكن  بها.  املعنيِّنَي 
مؤّرشٍ  بناِء  فكرِة  بلَْورة  يف  ساهمت  مهّمًة  بداياٍت 

عريبٍّ للمعرفة، والتي كانت حارضًة يف الرؤية التي 
رسمتها تقاريُر املعرفِة العربيُّة منذ بدايِتها. فقد جاء 
يف تقرير املعرفِة األّول: «ليس هناك سبيل للنهوض 
باملعرفة دون فحص جيد وموضوعي ملواطن الخلل 
اتّساعا  ازدادت  التي  والثغرات،  الثقوب  وملجمل 
مثبّطات  للتغلب عىل  بحكم  غياب خطة واضحة 
أو ما ميكن تسميته أعطاب املعرفة يف مجتمعنا... 
اإلعداد  باب  مركزيّة يف  الّدليل خطوة  ويعترب هذا 
القواعد  تُبنى  حيث  العريّب،  املعرفة  مجتمع  لبناء 
وتُرتّب البيانات وتبتكر املؤّرشات يف إطار التّواصل 
مع الّذات وأحوالها املعرفيّة، دون إغفال االستفادة 

من التّجارب الّسابقة يف هذا املجال»11. 

مقاربة جديدة ملفهوم املعرفة من أجل الّتنمية 
املستدامة

لقد سبَق التّوّسُع يف تحليل مفاهيِم املعرفِة والتّنميِة 
يتطرَّق  لذا  الّسابق،  املعرفِة  تقرير  يف  واالستدامة 
خصوًصا  مركّزا  شديد،  باختصاٍر  القسُم  هذا  إليها 

عىل الروابط التي تجمعها. 

املعرفُة املقتِدرة قاطرُة الّتنمية املستدامة

يف  الّصدارة  منزلَة  اليوم  عامل  يف  املعرفَة  تحتّل 
العامل،  بلدان  ملختلف  الكربى  املجتمعية  املشاريع 
إلنّها مفتاُح كلِّ نهضٍة ومناء، ورافٌد أسايس لتحقيق 
التّنميِة الشاملة. والّدوُل التي متتلك ناصيَة املعرفة 
االقتصادّي،  االزدهاِر  تحقيق  عىل  األقدُر  هي 
الرفاه ملُواطنيها، واحتالِل مكانٍة مرموقة يف  وتوفريِ 
التصنيفات العامليّة ذات الّصلة. من ثَّم، فإّن املعرفَة 
اختيار،  مسألَة  تَُعد  مل  والتّمكني  باالقتدار  املتّسمَة 
الحاِرض  العرص  إىل  االنتامِء  مصري  قضيُّة  هي  وإمّنا 
تُصبح  مل  ما  تَتحّقق  أْن  للتّنمية  ميكن  وال  ورهانِه. 
املعرفُة جزًءا ال يتجزّأ من الثّقافة املجتَمعية وأنظمِة 

الِقيَم التي تَحكم هيئاِت صْنع القرار.

ليست  املقصودَة هنا  املعرفَة  أنَّ  إىل  اإلشارُة  تَجدر 
أو  اإلنساُن  إليها  يتوّصل  التي  الحقائق  مجمَل 
نها عن ذاته وعن محيِطه فحْسب،  املدارِك التي يُكوِّ
وليست مجرَّد تراكٍُم للمعلومات فحْسب، وإمنا هي 
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املْنهجّيُة واملفاهيم
والتّحليِل  والتّمحيِص  البحِث  عمليّات  من  سلسلٌة 
والّنقِد واالستخالص للوصول إىل إنتاج أفكاٍر وأدواٍت 
فإّن  هنا،  والتّوظيف. من  لالستخدام  قاِبلٍة  جديدة 
املعرفَة الجديرَة باالمتالك هي تلك التي يسعى إليها 
اإلنساُن حثيثًا إلدراك تعقيداتِها واكتشاِف مختلِِف 
وتسخريِها  منها  االستفادِة  بهدف  اشتغالها،  آليّاِت 
لخدمِته. وبذلك فإّن املعرفَة املساِعدَة عىل التّطّور 
والنموِّ ليست حالًة ثابتة وال هي بسلعٍة جاهزة، وإمّنا 
هي املعرفُة التي تتحّقق بالّسعي والجهِد والنشاِط 
تحقيِق  بإمكانيّة  واملقروِن  اإلبداع،  التّواِق  الفكريِّ 
مضامينها وتوظيِفها إلحداث تغيرياٍت إيجابيّة لصالح 
اإلنسان وتنميِة قدراته وتوسيعِ اختياراته؛ ولذا كان 
ارتباطًا  بالتّنمية  واملقتِدرة  الرّصينِة  املعرفِة  ارتباُط 
ومحرِّكُها  التّنمية  َجذوُة  فاملعرفُة  ومتّصًال.  وثيًقا 
األساّيس، وهي «ليست مجرَّد نتاٍج للتّقدم، وإمّنا هي 
أيضا، وهذا هو األهّم، وسيلة إلحداثه، وحتى ميكن 
استخدام املعرفة بواسطة األقطار العربيّة، من أجل 
إحداث تنمية وتقّدم وانتعاش مجتمعّي، فإن هناك 
كاستيعاب  متاما  كحّس،  املعرفة  الستيعاب  حاجة 

واستخدام حواس النظر واللمس والشم، إلخ»12.

وتَُعّد التّنميُة، كمفهوم، ظاهرًة حديثًة نسبيٍّا، حيُث 
بعَد  خاّص  نحٍو  عىل  التّنمية  مبفهوم  االهتامُم  برز 
الحرب العامليِة الثانية، وُرِبط بدايًة بِعلْم االقتصاد، 
فكرَة  لكن  للتّنمية.  الجانب  أُحاديَّ  تفكريًا  مبيًِّنا 
التّنمية اإلنسانيّة ليست جديدًة13، إذ توَجد إشاراٌت 
فالسفة  لدى  بالتّنمية  اإلنساِن  عالقة  إىل  عديدة 
الواضح  «من  قال  الذي  أرسطو،  وخصوًصا  اليونان 
تحقيقه،  إىل  نسعى  الذي  الخري  متثّل  ال  الثّورة  أن 
فهي مجرّد يشء مفيد للوصول إىل يشء آخر». كام 
شّدد ابُن خلْدون منذ ما يزيد عىل خمسة قروٍن يف 
مة» عىل أّن لإلنسانِية أبعاًدا ثالثًة: اقتصاديًّة  «املقدِّ
اإلنسان،  فهَم  الواجب  من  وأّن  وفكريّة؛  وسياسيًّة 
وّسع  وقد  اإلنسانيّة.  بالتّنمية  اليوَم  يُعرَف  ما  أي 
جوانب  كلٍّ  ليَشمَل  املفهوم  هذا  الحديُث  الفكُر 
واضعا  واالجتامعيّة  والّسياسيِّة  االقتصاديِّة  املجتمع 
املعنى  بهذا  تنموٍي.  مرشوٍع  أّي  صلب  يف  اإلنساَن 
أصبحت التّنمية أوسَع من أْن تُحَرص يف جانٍب دوَن 
ُد  متعدِّ بطبيعِته  وهو  اإلنساُن،  ِمحَورَها  ألّن  آخَر، 
الجوانب ومختلُف الحاجات، وبالتايل من الرضوري 

أن تستجيب التنمية لهذا التنوع والتعّدد. ويف وقٍت 
أحدَث عهًدا، صار مفهوُم التنمية يف تعريفه املوّسع 
مفهوَمي  عىل  مهيِمًنا  واسع،  نطاٍق  عىل  مستخَدًما 
ِم والتّطّور اللَّذين كانا سائَديِن يف أدبيات علوِم  التقدُّ
االقتصاِد والّسياسة خالل القرن املايض. واقرتَن شيئًا 
أهميًّة، هام  عنه  يَِقّالن  ال  أُخرينَي  مبفهوَمنِي  فشيئًا 
'املعرفُة' و'االستدامة'؛ ما أّدى إىل زيادة أهمية هذه 
هذا  داللُة  فام  وتعقيدها.  أهميًّة  الثالثَة  املفاهيَم 

االرتباط إًذا؟
 

مثّة تعاريُف كثريٌة أعطيت ملفهوم التّنميِة املستدامة، 
غرَي أّن أكرثَها شيوعا يف محافل املنظامِت االقتصاديِّة 
العامليُة  اللجنُة  وضعته  الذي  التعريُف  وليّة،  الدَّ
أّن  ومفاُده  بْرَنْتالند  والتّنمية/لجنُة  بالبيئة  املعنيُة 
التّنميَة املستدامة هي التي تُلبِّي احتياجاِت الحارض 
تلبية  عىل  املستقبل  أجيال  بقدرة  املساِس  دون 
ويلُّ هذا  احتياجاتِها الخاّصة14. وقد احتضن البنُك الدَّ
املفهوَم منُذ البداية وسعى إىل تخليصه من طابَِعه 
التجريدّي، ليُصبح قْدَر اإلمكاِن مفهوًما إجرائيٍّا قاِبًال 
االستدامِة  مفهوم  صياغُة  أُعيَدت  حيُث  للتطبيق؛ 
بشكٍل منهجّي يَسمح بإخضاعه ملَِحكِّ االختبار عَرب 
 ، التعامِل معه يف إطار مرشوٍع ثُاليثِّ األبعاد: اقتصاديٍّ
التّنمية  تِبًعا لذلك، اشُرتَِط ربُط  ، وبيئّي.  واجتامعيٍّ
حاجاِت  تُحقِّق  أْن  استطاعت  إذا  االستدامة  بصفِة 
أليِّ  املستقبليِة  الحاجاِت  إهامل  دون  من  الحارض 
آنًِفا  املذكورِة  األساسيّة  الثالثِة  أبعاده  يف  مجتمعٍ 

لالستدامة (االقتصاديِّة واالجتامعيِّة والبيئية). 

وضع  إىل  السبّاقنَي  من  أيًضا  ويلُّ  الدَّ البنُك  وكان 
مفهوِم املعرفة يف صميم التّنميِة مبارشًة، من خالل 
مبادرة «املعرفة من أجل التّنمية»15، حيث أقّر بأّن 
اكتساِب  عىل  القدرة  يف  تَكمن  الحقيقيّة  الفجوَة 
عىل  القدرَة  وبأّن  خل،  الدَّ يف  وليست  املعرفة، 
وأقّر  املادّي.  املال  رأِس  بأهميّة  هي  التّنمية  خلق 
االجتامعيِّة  الفئاِت  أو  البلدان  بني  الفرَق  بأّن  أيًضا 
الفقريِة والغنيّة ليس يف َضعف املوارد املاليِة فحْسب 
ولكْن أيًضا يف َضعف قدرتِها عىل إنتاج املعرفة، أو 
مشاركِتها، أو استخداِمها ملواجهة التّحّدياِت اليومية 
اقتصاديّاِت  عن  ملحوٍظ  ابتعاٍد  ويف  تُواجهها.  التي 
كذلك  املبادرُة  دت  شدَّ املطلقة،  االقتصاديِّة  يِة  الحرِّ
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عاِت  عىل الحاجة إىل دعٍم نِشٍط من الدولة والتجمُّ
البُلدانِيِّة اإلقليميّة لجهود اكتساب املعرفة.

د االهتامُم باملعرفِة لتحقيق  يف املنطقة العربيّة، جسَّ
من  للمعرفة  العربيِّة  املوسوعة  يف  نفَسه  التّنمية 
املوسوعُة  هذه  م  وتُقدِّ املستدامة.  التّنميِة  أجل 
املستدامة  التّنمية  لفهم  متكاملة  معرفيًّة  مرِجعيًّة 
املجلَّد  يف  جاء  ما  بني  ومن  جوانِبها.  جميع  من 
يف  املستدامة  التّنمية  عن  حديث  «أي  أّن:  األوِل 
التعرف  ضوء  يف  إال  يتّم  أن  ميكن  ال  العريّب  العامل 
الكامل عىل ما يجري حولنا ويؤثر يف عمليّة التّنمية 
التحّوالت  بشقيها االجتامعي واالقتصادّي، ويف رصد 
التي  األساسيّة  القضايا  وفرز  وتأثرياتها  التكنولوجيّة 
التعامل معها  الحايل، والتي يحتاج  القرن  يتميّز بها 
إىل فهم واضح وتخطيط طويل األجل وتنفيذ دقيق 
التنفيذ...»16.  هذا  متابعة  عىل  كاملة  قدرة  مع 

 
وبذلك أصبح بَداهًة استخداُم املعرفِة كوسيلٍة لإلنتاج 
ترتاجع  وفيام  بشأنها.  االختالُف  مُيكن  ال  والتّنميِة 
املعريفِّ  الرتاكُِم  أهميُّة  تتعاظَم  املاّيل،  الرتاكُِم  أهميُّة 
ِمحَوريٍّ  ومعياٍر  الجديد،  الفكر  يف  زاويٍة  كَحجِر 
للتنمية اإلنسانيِّة املستدامة. وهذا هو الرِّهاُن األكُرب 
للبلداِن العربيِّة يف الوقت الرّاهِن الذي أجَملَه أحُد 
املفكِّريَن العرِب حنَي قال: «يسجل التاريخ أن ازدهار 
الحضارة، وصنوه رفعة اللغة القومية، ارتبط يف هذه 
بالقدرة  العامل،  باقي بقاع  العامل، كام يف  البقعة من 
املتميزة يف مضامر اكتساب املعرفة، متاما كام ترافق 
تدهور املنطقة حضاريا يف القرون السبعة املاضية مع 
انحطاط القدرات املعرفيّة. ولعل هذا قانون إنساين 
عام: املوقع من اكتساب املعرفة يحّدد قيمة األمم، 
ووعاؤها،  املعرفة  معني  هم  والبرش  وأفوال.  صعودا 
وما غري ذلك من إّدعاء يربط التّوصل للمعرفة باقتناء 
املستوردة  األحدث  التقانات  مثار  أدوات وآالت من 
ليس إال محض هراء ينّم عن جهل بحقائق األشياء»17.

تَُعّد  التّنمية،  أجل  من  املعرفِة  قياس  وبُخصوص 
من  املعرفة'،  تقييم  'مْنهجيّة  وّيل،  الدَّ البنك  مبادرُة 
املبادرات الرائدِة يف هذا املجال. ففي نطاق السعي 
التي  التّحّدياِت  تحديد  عىل  البلداِن  مساعدة  إىل 
تُواِجهها، والفرِص املتاحِة لها يف مسريتها نحو اقتصاِد 

املعرفة، طُوِّرت أداٌة مرِجعيٌّة تفاُعلية تَستهدف رْصَد 
املستوى العامِّ الستعداد البلداِن تجاَه االقتصاِد القائِم 
مؤّرشيِن  عىل  املنهجيُّة  هذه  وتُنتَج  املعرفة18.  عىل 
مُيثِّل  املعرفة:  اقتصاد  ومؤّرشُ  املعرفة  مؤّرشُ  هام 
هي  ركائَز  ثالَث  البسيط  املتوّسط  يف  األوُل   ُ املؤرشِّ
التَّحتيُة  والبْنيُة  والتدريب،  والتّعليُم  االبتكار،  نظاُم 
الثاين  مُيثِّل  لتكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت؛ بينام 
الثالُث املذكورة،  الحسايبَّ ألربع ركائَز هي  املتوّسَط 

يس19.  ومعها ركيزُة الّنظام االقتصاديِّ واملؤسَّ

عىل املستوى العريّب، برزَت بعُض املحاوالت لقياس 
جوانَب معرِفيٍّة كمؤّرشاٍت فرعيّة تَدخل مع مؤّرشاٍت 
يف  ويُذكَر  أشمل.  تأليفيٍّ  مؤّرشٍ  تركيبة  يف  أُخرى 
سبَق  الذي  العربيِّة  التنافُسيّة  مؤّرشُ  الصدِد  هذا 
تقدميُه، حيُث تُوَجد يف أحد مؤّرشاتِه الفرعيّة (مؤّرشِ 

التنافُسيِّة الكامنة) ثالُث ركائَز هي:

الطاقُة االبتكاريُة - توطني التِّقانة (8 متغرّيات):   •
وصايف  العالية،  التِّْقنيّة  ذاِت  الصادرات  نسبُة 
من  املئة  يف   - املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفُِّق 
املُِعّداِت  واردات  ونسبُة  اإلجامّيل،  االستثامر 
املقاالت  وعدُد  الواردات،  إجاميلِّ  من  واآلالت 
يف  لنَي  املسجَّ الطلبة  ونسبُة  والتِّْقنيّة،  العلميِّة 
البحث  عىل  واإلنفاُق  والتّكنولوجيّا،  العلوم 
العلمّي، وعدُد الباحثني لكلِّ مليوِن ساكِن، وعدُد 

براءات االخرتاع؛
عىل  اإلنفاُق  متغرّيات):   7) البرشّي  املال  رأُس   •
انخفاض  ُل  ومعدَّ الحياة،  تَوقُّعِ  ومعّدُل  الّصحة، 
ونسبُة  التّعليم،  عىل  اإلنفاق  ُل  ومعدَّ ية،  األُمِّ
االبتدايئِّ  التّعليِم  مرحلتَي  يف  الذكور  إىل  اإلناِث 
الثانوّي،  بالتعليم  االلتحاق  ُل  ومعدَّ والثانَوّي، 

ُل االلتحاق بالتعليم الجامعي؛ ومعدَّ
كلفُة  متغرّيات):   7) التِّْقنيّة  التَّحتيُة  البْنيُة   •
استخدام اإلنرتنت، وخطوِط الهاتف الثابت لكلِّ 
اإلنرتنت  مستخِدمي  وعدُد  السّكان،  من   100
الهاتف  مشرتيِك  وعدُد  السّكان،  من   100 لكلِّ 
الَحواسيب  السّكان، وعدُد  النّقال لكلِّ 100 من 
َخوادم  وعدُد  السّكان،  من   100 لكلِّ  الشخصية 
السّكان،  من   100 لكلِّ  اآلمنة  اإلنرتنِت  شبكِة 

ومتوّسُط تكلفة املكالاَمِت املحليّة20.
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د األبعاد ماُت مفهوٍم متعدِّ مؤّرشُ املعرفة العريّب: ُمقوِّ

عريبٍّ  مؤّرشٍ  بناء  عمليّة  انطلقت  سبَق،  ما  ضوء  يف 
مستِندًة  العربيّة،  األقطار  يف  املعرّيف  الوضعِ  لقياس 
صدوِر  منذ  املعرفة  تقاريَر  حّفزت  التي  الرؤية  إىل 
عىل  يقوم  مجتمعٍ  إقامَة  واستهدفت  األول  عدِدها 
للتّنمية،  كقاطرٍة  والخّالقة  املبِدعِة  املعرفِة  مركزيّة 
ومستثمرًة املكاسَب التي ركَمتْها التّجارُب الّسابقة يف 
ِد  هذا املجال. وَوعيًا بالطبيعة املركَّبِة للمعرفة وتَعدُّ
مجاالتها، واعتباًرا لواقع البلدان العربيِّة ومتطلّباتِها 
التّنَمويِّة الرّاهنة، اتَّجه االختياُر إىل بناء مؤّرشٍ عريبٍّ 
مُتثّل  حيَويٍة  مكّونات  ستِة  من  يرتكَّب  للمعرفة 

رافعاِت التّنميِة يف املنطقة العربيّة، هي:
التّعليُم ما قبَل الجامعّي؛   -

التّعليُم العايل؛    -
التّعليُم التِّْقنيُّ والتدريُب املِْهني؛    -

البحُث والتطويُر واالبتكار؛    -
االقتصاد؛   -

تكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالت.    -
ويوّضح الشكل 1 هذه املكّونات الستّة التي سيُشار 

إليها باسم «مؤرشات فرعيّة».

رشُح مقّومات مؤّرشِ املعرفِة العريّب: أهمّيُة 
ناتِها القطاعاِت وُمكوِّ

َن األُمَّ يف منظومة  التّعليُم بأنواعه: ميثّل التّعليُم املّكوِّ
نِرش املعرفة، وهو ِبَحقٍّ صانُع التّنمية والنُّمّو. من هذا 

املنظور يعترب التعليُم والتّنمية وجهني لُعملٍة واحدة، 
ويَهدفاِن  لهام،  كِمحوٍر  البرش  عىل  كِالُهام  يُركِّزاِن 
كالُهام إىل االستثامر فيهم وتنميِة قدراتِهم وتوسيع 
واملبتِكر،  املُبدِع  اإلنسان  صانُع  فالتعليم  ِخياراتِهم. 
وصانُع األُمم والشعوِب الراقية؛ كام أنه صانُع العقل 
املتميِّز الذي يُنِتج ثروَة املعرفة التي تُكوِّن رأَس املاِل 
ِبلُغة االقتصاِد الحديث21، لذلك يفرض نفسه كمكّون 

طبيعي ورضوري يف تركيبة مؤّرشِ املعرفِة العريّب. 

املعرفة،  عىل  قائم  جديِد   عامليِّ  اقتصاِد  ظل  ففي 
التّعليِم  من  شعٍب  أيُّ  به  يتمتَّع  الذي  القْدُر  صار 
تفشل  التي  والبلداُن  مستقبله.  لتأمني  سبيٍل  أفضَل 
يف إنشاء أنظمٍة تعليميٍة شاملة، وذاِت جودٍة عالية، 
تُواِجه خطَر تَباطِؤ النمّو، واتّساَع الفجوات املعرفيّة. 
من  تتكوَّن  الذي  الحاضُن  هو  الواقع  يف  فالتّعليَم 
خالله القياداُت العاّمة والخاّصة، وتبنى فيه الكفاءات 
واملهاراُت والخرباُت الفّنيُة والعلميُّة واألدبية. ويف هذا 
التسابُق عىل حيازة املعرفة،  يَحتّد فيه  الذي  الظرِف 
الجامعيِّ  قبَل  ما  التّعليم  منظومِة  فعاليُة  تُصبح 
َعوامل  إىل  للنَّفاذ  الشباب  تجهيز  إىل  رئيسيٍّا  مدخًال 
الرَّفاه  توفريِ  املعرّيف، وإحدى وسائل  اإلنتاج واإلبداِع 
يف  التّعليم  مساهمِة  بَفضل  واملجتمعات؛  لألفراد 
الّالمساواة،  عىل  والقضاِء  الفقر،  آفِة  من  التخفيف 
واملساعدِة عىل تحسني صّحِة الفرِد واملجتمع، وتعزيِز 
لْم االجتامعيَّني. لذلك كان االتّجاه نحو  االستقراِر والسِّ
للمنظومِة  يِة  الكمِّ األبعاد  قياَس  يتجاوز  مؤّرشٍ  إنتاج 
ليَأخذ  املُخرَجات،  عىل  الحْرصي  والرتكيِز  التّعليمية، 
التمكينيِة  البيئات  من  مهّمًة  عناَرص  االعتبار  بَعني 

الشكل 1: 
نُة لرتكيبة مؤّرشِ املعرفِة العريّب العناُرص املُكوِّ
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التعليم العايل

البحث والتطوير
واالبتكار

التعليم ما قبل 
الجامعي

مؤّرش املعرفة العريب

التعليم التقني 
والتدريب املهني

تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت
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التنَمويِّ العاّم، باعتبارها عوامَل أساسيًة يف  ياِق  والسِّ
تّم  بذلك،  مخرَجاتها.  وُجودِة  املنظومة  أداِء  تحديد 
التوّصُل إىل مؤّرشٍ مركَّب يَقوم عىل أربع ركائَز يُعرضها 

الشكل 2.

يف ما يتعلّق بالبيانات املطلوبة لتفعيل هذه الركائز 
بيانات  عىل  بالخصوص  اعتُِمد  الفرعيّة،  ومؤّرشاتِها 
ويل،  الدَّ البنك  وبياناِت  لإلحصاء،  اليونسكو  معهِد 
العاملية  الدراسة  يف  االتّجاهات  دراسِة  ونتائِج 

للّرياضيات والعلوم (تيْمس) للعام 2011، وغريِها22.

دْوٌر  املِْهنيِّ  والتدريِب  الفنيِّ  التّعليِم  لعامل  أصبح 
ِمحَوريٌّ يف تسيري دفّة الحياِة االقتصاديِّة واالجتامعيّة، 
ألنه رافٌد أسايسُّ يف إعداد الكوادِر الوطنية وأحُد أهمِّ 
األسلحة ملكافحة الفقر. وال يُؤثِّر هذا العامُل عىل نحٍو 
مباٍرش يف محاربة البطالة ودعِم دْخل الفرِد ومستوى 
املعيشِة فحْسب، بل يُكوِّن أيًضا املَِحكَّ الذي تتَمحَور 

باإلعداد  املتعلقة  ألهدافها  التنموية  الخطُط  حولَه 
التِّْقني واملْهني للشباب؛ كام أنه املسؤوُل عن التكيُّف 
املصاِحبِة  املتسارِعة،  التحوُّالِت  طبيعة  مع  الرسيعِ 
مع  جْنٍب  إىل  جْنبًا  واملعلومات،  التِّْقنيّة  لثوَريَت 
االرتباط  إىل  األُخرى. ونظرًا  العايل  التّعليِم  مؤّسسات 
املباِرش بني منظومة التّعليِم التِّقنّي والتدريِب املِْهنّي 
وسوِق العمل، تَركّز البناُء عىل مؤّرشٍ مركٍّب من ثالث 
البياناُت  تَوفَّر  لكّن   .3 الشكل  يُورِدها  رئيسيٍة  ركائَز 
يَُعدُّ من أكرب الصعوبات التي واجهت بناَء هذا املؤّرش 
وحالَت دون إدراِج العديِد من املتغرّيات الهاّمِة وذاِت 
يف  املؤّرش  احتساُب  تَقّرر  لذلك،  تركيبته.  يف  العالقة 
ع  يُتَوسَّ أْن  عىل  البيانات،  من  تَوفَّر  مبا  املرحلة  هذه 
فيه تدريًجا مع الحرِص عىل وضع خطٍة لسّد ثغرات 

البيانات23.

بوابَة  العلمّي  بالبحث  املرتبُط  العايل  التّعليُم  ن  يُكوِّ
الجديدِة  املجتمعات  إىل  للدخول  الشعوِب  تحضري 

الشكل 2: 
الركائُز الرئيسية ملؤّرش الّتعليِم ما قبَل الجامعي
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رأس املال
املعريف 
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اإلنفاق
املناخ الثقايف

املناخ االقتصادي
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بحث و تجديد
تقيم وإدارة

املعلومات الرتبوية

 البيئات
التمكينية

 السياق
التنموي العام

 إدارة وحوكمة
املنظومة التعليمية

البيئة األرسية
البيئة املدرسية

الشكل 3: 
الركائز الرئيسّية ملؤّرش التعليم التِّقني والتدريب املهني
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املعرفة  عىل  املبنيِّ  الجديِد  االقتصاد  إىل  املتحوِّلِة 
فمؤّسساُت  باإلنسان.  وتَرقى  التّنميَة  ن  تُحسِّ التي 
الثالث24،  املعرفة  تقرير  يف  ورَد  كام  العايل،  التّعليم 
التّنميُة  تتطلَّبه  الذي  البرشيِّ  املاِل  لرأس  املنِتُج  هي 
الشاملة وسوُق العمل ويُعترب عامًال حاساًم ورئيسيٍّا يف 
التقدم االقتصاديِّ واالجتامعّي يف أي مجتمع. ولبناء 
املنطقة  العايل يف  التّعليِم  مؤّرشٍ مركٍَّب عن منظومة 
جانب  إىل  للتمّكن،  النََّسقيُّ  املدخُل  اخِترَي  العربيّة، 
بني مختلف  التفاُعالِت  دراسة  املخرَجات، من  قياس 
نات املنظومة يف ما بينها، ومع السياق املجتَمعّي  ُمكوِّ
ويل،  (الشكل 4)، باعتامد بيانات اليونسكو والبنِك الدَّ
ومؤّرشاٍت أُخرى مثِل التنافُسيِة االقتصادية، واقتصاِد 
املعرفِة  وتقريِر  العاملّي،  االبتكاِر  ومؤّرشِ  املعرفة، 

العريبِّ لعام 252014.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: يتميّز هذا القطاُع 
مبارش  نحٍو  عىل  تأثريه  إىل  نظرًا  شديدة  بخصوصيٍة 
ولة،  الدَّ قطاعات  لجميع  والخدمات  األنشطة  كّل  يف 
اسرتاتيجيّات  ىف  القلب  مكاَن  يحتّل  أصبح  بحيث 
يف  أسايسٍّ  كمرتكٍز  املعرفَة  تستهدف  التي  البلداِن 

رؤيِتها املستقبلية. يف الوقت نفِسه، تتأثَّر عناُرص هذا 
األُخرى  القطاعاِت  بجودة  شديٍد  نحٍو  عىل  القطاع 
تصميُم  لزاًما  بات  وبالتايل  املعرفة.  ملنظومة  نِة  املُكوِّ
ذاتُها  الّدرجُة  لهام  مجالنَِي  من  مركٍَّب  خاصٍّ   ٍ مؤرشِّ
البْنيِة  قوَة  يَعكس  الذي  املبارش   ِ املؤرشِّ األهمية:  من 
ولة ومدى مالمئِة تكلفِة االتّصال  املعلوماتيِّة التَّحتية للدَّ
واملؤّسساِت  األفراِد  استخدام  ودرجِة  األفراد،  لدخول 
ىف  واالتصاالت  املعلوماِت  لتكنولوجيا  والحكومة 
ُ غرُي املبارش عن  املعامالت الحياتية؛ بينام يُعّرب املؤرشِّ
مدى جودة التّعليِم األسايسِّ والفّنيِّ والعايل، وموقِف 
البحث العلميِّ واالبتكار، واملناِخ الترشيعّي، وسهولِة 
 .(5 (الشكل  يّة  الصحِّ الرعايِة  وكفاءِة  األعامل،  إدارة 
العامليٍّ  التقرير  عىل  أساًسا  اعتُِمد  البيانات،  وبشأن 
لتكنولوجيا املعلومات الصادِر عن املنتدى االقتصاديِّ 
والبنِك  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  وبياناِت  العاملي، 

ويل، وقاعدِة بيانات مرصِد الصّحة العاملي26. الدَّ

االقتصاُد: ما من شكٍّ يف أّن االقتصاَد هو عصُب الحياِة 
اليوم، ألّن معظَم املشكالت التي تُواجه جهوَد التّنمية 
مبارشًة  االقتصاد  بنواحي  تَرتبط  األقطاِر  مختلف  يف 

 

 

 

  

 

  

الشكل 4: 
الركائُز الرئيسية ملؤّرش الّتعليم العايل
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الشكل 5: 
الركائُز الرئيسية ملؤّرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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البحث العلمي واالبتكار

اقتصاد املعرفة
املعرفة من أجل التنمية
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قات يف وجه  أو بشكٍل غريِ مبارش. فالعديُد من املعوِّ
ترتبط  األساسيّة  ماتِها  ُمقوِّ وتوفريِ  التّنَمويّة  املشاريعِ 
أن  الباحثني  بعُض  ويرى  السائد.  االقتصاديِّ  بالوضع 
عىل  ها  وأهمُّ التّحّدياِت  أخطُر  االقتصادّي  التّحّدَي 
البالد،  استقالل  عىل  الحفاِظ  عامُل  ألنه  اإلطالق، 
م  التقدُّ يف  مطامِحها  وتحقيِق  كرامتها  عىل  والحفاِظ 
أُخرى  بقطاعاٍت  مرتبٌط  االقتصاديُّ  والّنموُّ  والرخاء. 
حيَويٍّة يف املجتمع، كالّسياسة والتّعليِم والعدِل وغريِها 
االقتصاديِّ  االستثامر  عىل  املساِعدِة  العوامل  من 
االقتصاديُّ  اإلصالُح  يستلزم  لهذا،  منه.  رِة  املُنفِّ أو 
املاديِّ  بنْوَعيِه  املال  لرأس  واعٍد  استثامٍر  مناِخ  تَوفَُّر 

والبرشّي27.

يَنبني مؤّرشُ االقتصاِد املقرتُح عىل ثالِث ركائَز رئيسيٍّة 
 (6 (الشكل  الفرعيّة  املؤّرشات  من  عدٍد  إىل  تتفّرع 
املنتدى  رأسها:  عىل  َدوليٍّة  مصادَر  من  اْخِتريَت  التي 
االقتصاديُّ العاملي، ومنظمُة اليونسكو، والبنُك الّدوّيل، 

وغريُها28.

العلميُّ  البحُث  يَُعّد  واالبتكار:  والتطويُر  البحُث 
مُتيّز  التي  األساسيّة  الّسامت  من  واالبتكار  والتطويُر 
النامية،  نظرياتها  عن  املتقّدمة  البلدان  اقتصاداِت 
التنمية  لتحقيق  عنها  غًنى  ال  روافَد  اليوَم  وتُعتَرب 
واعتباًرا  واملقتِدرة.  املبتِكرة  املعرفة  عىل  املرتكزة 
والبحوِث  العلوم  تطوير  إىل  العربية  البلدان  لحاجة 
والتكنولوجيا كقاعدٍة لدعم مجتمعٍ املعرفة يف القرن 
21 وإقامِة مجتمعٍ مبتِكر، كان التوّجُه نحو بناء مؤٍرش 
م بحيُث يُربز العالقَة  للبحث والتطويِر واالبتكار يُصمَّ
ومع  بينها  ما  يف  الثالث  الركائِز  هذه  بني  التفاعلية 
ويتواءم  والبْنيَوية.  البيئيِة  املتغرّيات  من  مجموعٍة 
دورٍة  لبناء  الحايل  االتجاه  مع  املنهجي  الخياُر  هذا 
تحتيٍّة  ِبِبْنيٍة  واالبتكار مدعومٍة  البحث  متكاملة من 
بحثيٍّة حديثة. تبًعا لذلك، تتضّمُن الهيكليُّة املقرتحة 
واالبتكاِر  والتطويِر  بالبحِث  املتعلِّق  املركّب  للمؤّرش 
الفرعّي  املؤّرشُ  هي  مركّبة  فرعيٍّة  مؤّرشاٍت  ثالثَة 
للبيئة السياسية واالجتامعيِّة واالقتصاديِّة واملؤّسسية، 
للبحث  الفرعّي  واملؤّرشُ  لالبتكار،  الفرعّي  واملؤّرشُ 

 

الشكل 6: 
الركائُز الرئيسية مؤّرش االقتصاد

  
   
   
  

 
  

 

  
  

التناُفسية والتطور اإلبداعي
للهيكل االقتصادي

تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املرتبطة باالقتصاد

•
•

تنافسيُة هيكل االقتصاد
تطوُر هيكل االقتصاد

•
•

التبادُل التكنولوجيُّ املعريف يف االقتصاد
البيئٌة التمكينية لالقتصاد

األداء التنظيمي
واملوارد البرشية

•
•
•
•

االنفتاُح عىل العامل الخارجي
التنظيُم املؤسيسُّ لالقتصاد
التمكنُي املؤسيسُّ لالقتصاد

املوارُد البرشية

 

 

 
 

 

 

الشكل 7: 
الركائُز الرئيسية ملؤّرش البحث والتطوير واالبتكار

االبتكارالبحث والتطوير

البيئة السياسية
واالجتامعية
واملؤسساتية
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املْنهجّيُة واملفاهيم
ع كلٌّ منها إىل ركائَز ومن ثَمَّ إىل ركائَز  والتطويِر؛ يتفرَّ
ل بانتقاء متغرّياٍت من قواعد بيانات البنك  فرعيٍة تُفعَّ
ويل ومعهد اليونسكو لإلحصاء واملنتدى االقتصادّي  الدَّ
ومن  والتّنمية،  االقتصادّي  التعاون  ومنظمة  العاملي 

تقارير التنافسيِة العاملية29.

هذه  أنَّ  إىل  العرض  هذا  ختام  يف  اإلشارُة  تَجدر 
العريّب  املعرفِة  ملؤّرش  اخِتريَت  التي  الستّة  املقّومات 
ليست قطاعاٍت منعزلًة وإمنا هي منظوماٌت متفاِعلٌة 
ومتكاِملة، وتشرتك يف كثريٍ من املتغرّيات. مثال، ميكن 
لعدد من املتغرّياِت أو املؤّرشاِت الفرعيِّة التي تدخل 
عىل  تَساهَم،  أن  التّعليم  قطاعات  مؤّرشِ  تركيبة  يف 
يف  اإلنتاجية  العوامل  يف  مبارش،  غريِ  أو  مباٍرش  نحٍو 
مجاِل  مؤّرشاِت  عىل  ذاته  األمُر  وينطبق  االقتصاد،. 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي تتداخل أُفقيٍّا 
مامثل،  نحو  عىل  األخرى.  املقّومات  كّل  مع  ورأْسيٍّا 
متغرّياٍت  العايل  التّعليم  مخرَجات  مؤّرشاُت  تكّون 
أساسيًة يف أداء قطاِع البحِث والتطويِر واالبتكار التي 
املعرفِة يف  مباَرشًة يف تحديد مستوى  تَصبُّ  بَدْورها 
االقتصاد، وتحديِد مستوى النمّو يف العمليِّة اإلنتاجية 
املختلفة؛  االقتصاد  عناِرص  يف  االستثامر  وعمليِّة 
تختلف  أن  مُيكن  املشرتكَة  املؤّرشاِت  هذه  بأّن  علاًْم 
مخرَجات  نوعيُة  تكون  أن  مُيكن  (مثًال،  أدوارها  يف 
التّعليِم ما قبَل الجامعي مدخًال إىل التعليم الجامعي، 
ًال يف توصيف بيئِة البحث والتطوير)،  أو عامًال متدخِّ
أوزانها  يف  أيضا  تختلف  أن  املؤرشات  لهذه  وميكن 
يف  تكنولوجيّة  بيئٍة  توفُِّر  وزُن  يكون  ال  قد  (مثًال، 
بَوزنِِه  الجامعي  قبل  ما  التّعليم  قطاع  مؤّرشِ  تركيبة 

نفِسه يف تركيبة مؤّرشِ البحِث والتّجديد والتطوير).

املنهجّيُة العامة لبناء مؤّرش املعرفة العريّب

مؤّرشٍ  بناء  مبرشوع  املتعلُق  الحايلُّ  التّحّدي  يتمثّل 
إىل   ،2017 العام  بحلول  الوصول  يف  للمعرفة  عريب 
تنَمويٍة  مجاالٍت  بني  يُؤلّف  متكامٍل،  مركّب  مؤّرشٍ 
تكييُفه  مُيكن  بحيُث  الكافية  باملرونة  ويتَّسم  حيَوية، 
واستخداُمه يف بلداٍن ذاِت مستوياٍت تنَمويٍة مختلفة، 
للمنَجزات  البارزِة  املعامِل  رصد  من  مُيكِّن  نحٍو  عىل 
إىل  البيانات  تحويل  ومن  دقيقا،  رصدا  واالختالالت 
عمليات  يف  والتوظيف  لالستخدام  قابلٍة  معلوماٍت 

التخطيِط والتطويِر والتّجديِد وإذكاِء روح املنافسة؛ ما 
يُساهم يف منّو الرصيِد العريّب يف الرتّاكم املعريفِّ العاملّي. 

ال يّدعي هذا العمُل انطالقًا من عَدٍم بقْدِر ما يَروم 
العاملية،  املعرفِة  مسرية  يف  جديدة  حلقًة  يكون  أن 
تستثمر املخزوَن املعريفَّ الّسابق وتستنري باملقاَربات 
حرَص  لذا،  العلميّة.  قيمتَها  أثبتت  التي  املنهجيِّة 
املؤّرشِ  البداية عىل ضبْط مفهوِم  البحث منذ  فريُق 
الّسابقة يف  العربيِّة  املبادرات  واالطّالِع عىل  املركّب، 
العمل  مراحِل  وضبِْط  املركّبة،  املؤّرشاِت  بناء  مجال 
التشاُريكِّ  املنهج  عىل  الحفاظ  مع  املنهجيّة،  وأدواتِه 
الذي دأبت عليه تقاريُر املعرفة الّسابقُة؛ املتمثِِّل يف 
الفريِق  أعضاء  بني  منتظمة  تشاُوريٍّة  لقاءاٍت  عْقد 
خرباَء  مع  عمٍل  بِورَِش  واستكاملِها  للمؤّرش،  املركزيِّ 
مبارشة مبحاور  عالقٍة  ذاِت  اختصاصاٍت  يف  خارجينّي 

ل يف القسم التايل. العمل. وهذا ما سيُفصَّ

مفهوُم املؤّرش، ومواصفاتُه، وأنواُعه

قريٍب  عهٍد  منُذ  املكثَِّف  االستعامل  من  الّرغم  عىل 
معرَّفًا  يبدو  ال  املصطلَح  لكّن هذا  ‘مؤّرش’،  ملصطلح 
إىل  باإلشارة  تكتفي  كثريٌة  فقواميُس  واٍف.  نحٍو  عىل 
تبني  عالمة  أو  يشء  إىل  يشري  الذي  «هو  املؤّرشَ  أّن 
احتامل وجود يشء معني أو عدد يعرب عن عالقة بني 
الخلط  إىل  األحيان  يؤّدي يف كثريٍ من  ما  كميتني»30، 
بيَنه وبنَي مفاهيَم أُخرى مجاِورٍة (مثِل اإلحصاء والرمز 
والعالمة، إلخ). باختصار، ميكن تعريُف املؤّرش بَكْونه 
رشوٍط  وفَق  عليها  يُحَصل  نْوعيًة  أو  كّميًة  معلومًة 
دة تَضمن صْدقَها وثباتَها، بحيُث ميكن  منهجيٍّة محدَّ
مقارناٍت  إلجراء  واستخداُمها  نتائجها  إىل  االطمئناُن 
مستمّر.  أو  دْوريٍّ  نحٍو  عىل  مكانيٍة  و/أو  زمانية 
ُ دوَر الكّشاف الذي مُيكِّن من التفطُّن  ويُؤدِّي املؤرشِّ
ويُفسح  به،  املرتبِط  املتغريِّ  يطرأ عىل  تَحوٍُّل  كّل  إىل 
املجاَل من ثَمَّ إىل االنطالق يف البحِث عن تفسرياٍت 
الخبرياِن من  التحّول. ويفيد بوتاين وتِْوجْنالن،  لذلك 
األورويّب،  االتحاِد  بناء مؤّرشاِت  الفريق املرشِف عىل 
رقْميٍة  عبارٍة  أو  تعبرياٍت  ليست مجرَّد  املؤّرشاِت  أّن 
أو إحصاءاٍت مبهمة، وإمنا هي إشاراٌت مهّمٌة تهدف 
النتائج  عن  األمُر  يَعنيه  ملَن  معلوماٍت  تقديم  إىل 
الستثارة  قاعدًة  تُوفِّر  كام  ما؛  منظومٍة  اشتغاِل  أو 
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تعريُف  وميكن  مالمئة.  قراراٍت  واتّخاِذ  رًؤى جديدٍة 
 ٍ معنيَّ مجاٍل  يف  للقياس  أداٌة  بأنها  عموًما  املؤّرشاِت 
املجتمعات.  من  إنسانية يف مجتمعٍ  لوْصف وْضعيٍة 
رموزًا  مُتثِّل  املثال،  سبيل  عىل  التّنمية،  فمؤّرشاُت 
ملستوى املعيشة الذي بلَغه املجتمع، ونوعيِة الحياة 
التي يعيشها سّكانُه، وتقديِر نتائج التأثري الذي أحدثته 
برامُج ومرشوعاُت التّنمية يف السّكان. وتتجىل أهميُّة 
تُلخِّص  نْوعيًة  أو  كّميًة  مقاييَس  كَْونها  يف  املؤّرشات 
التي  والظواهِر  الحوادث  عن  واملعارَف  املعلوماِت 
املؤّرشاُت عىل شكل  املجتمع. وقد تكون  تحدث يف 
قياسية  ُجمٍل  أو  الت،  معدَّ أو  نَِسٍب  أو   ، خامٍّ أرقاٍم 
تُشري إىل مستًوى معنّيٍ من االنجاز. وبحَسب الحوت 
والشاذيل31، تَُعدُّ املؤّرشاُت كذلك وسيلًة ملتابعة مساِر 
املختلفة  مراحله  يف  قطاٍع  أيِّ  يف  واإلنجاز  العمِل 

للُحكم املوضوعي عىل إنجازه.

ال بّد من التمييز بني مفهوَمي املؤّرشاِت واإلحصاءات، 
نْوعّي  أو  يٍّ  كمِّ مقياٍس  عن  املؤّرشاُت  تُعربِّ  حيُث 
د خالل  يُستخدم لقياس ظاهرٍة معيّنة أو أداٍء محدَّ
لواقع  عرٌض  اإلحصاءاُت  فيام  دة،  محدَّ زمنيٍة  فرتٍة 
د ويف شكٍل رَقمّي عىل  ظاهرٍة معيَّنة يف وقٍت محدَّ
أّن  يف  اإلحصاء  عن  املؤّرشُ  يختلف  األساس،  هذا 
األوَل ال يكتفي بعرْض الواقع فحْسب بل مَيتّد أيًضا 
لتفسريِه وتحليلِه، يف حني أّن الثايَن ال يَعرِض إّال الواقَع 
إّن اإلحصاَء  القوُل  املنطلق،  مُيكن  وحَده. من هذا 
أساٌس يقوم عليه إعداُد املؤّرش؛ ألنّه يُؤدِّي إىل قياٍس 
املؤّرشاِت  خالل  من  املشكلِة  لحجم  وواقعيٍّ  دقيٍق 
أسباِبها؛  وتحديِد  أبعادها  عىل  الوقوُف  يتأىّت  حتى 
السياساِت  وتحديِد  الخطِط  وضع  عىل  يُساعد  ما 

واالسرتاتيجياِت املناِسبِة لَحلِّها. 
  

اإلحصاء  من  أغنى  املؤّرشَ  أّن  سبَق،  ماّم  يُستخلَص 
ظواهَر  عن  يُعربِّ  إْذ  اللة،  الدَّ يف  وأقوى  املضموِن  يف 
أعمٍّ وأشمَل تَرتبط مبوضوع ذلك املؤّرش. عىل سبيل 
املثال، مُيكن أْن يُشري مؤّرشُ العمِر املتوقَّعِ عند الوالدة 
باملعيشة، ال  املرتبطِة  العامِّ يف األحوال  التّحّسن  إىل 
إىل مجرِّد طوِل العمر. فضًال عن ذلك، يَرتبط املؤّرشُ 
ال  اإلحصاَء  أّن  حنِي  يف  تحقيقه،  إىل  يسعى  بهدٍف 
ويُفرتَض  مبؤّرش.  دْمِجه  خالل  من  إّال  بهدٍف  يَرتبط 
أيًضا أّن املؤّرشاِت جزٌء من كياٍن أكَرب إلطاٍر متكامٍل 

ليَس  فيام  القرارات،  التّخاذ  الالزمِة  املعلومات  من 
رضوريٍّا أْن تَنتمَي اإلحصاءاُت إىل كياٍن أكرب32.

أنواُع املؤّرشات

املؤّرشاُت ثالثُة أصناٍف هي: 

انتشاًرا واستخداًما  املُمثَّلة: أكرثُ األنواع  املؤّرشاُت    -
وتتمثّل  والتخطيط،  واإلدارِة  البحِث  ألغراض 
ِسامت  بعض  عن  للتعبري  واحٍد   ٍ متغريِّ اختيار  يف 
قياُسها.  يُراد  التي  املنظوماِت  أو  املوضوعاِت 
ًدا  ويُعاب عىل هذا النوع اختزالُُه نظاًما مركَّبًا ومعقَّ

ٍ واحد يَصعب أحيانًا تربيُر اختياره.  يف متغريِّ

يف  الّسابِق  الّنوع  عن  مختلفٌة  املُجزَّأة:  املؤّرشاُت    -
ٍن من  كَْونها ترتكز عىل تحديد متغرّياِت كلِّ ُمكوِّ
نات املنظومة بأُسلوٍب مستقلٍّ وحْرصّي (عدِم  ُمكوِّ
كمؤّرشٍ  واحٍد   ٍ متغريِّ استخدام  بدَل  التداُخل)، 
أنّه  التّميشِّ  هذا  عيوب  ومن  كُكّل.  للمنظومة 
املُتغرّيات  من  ومتشاِبكٍة  طويلٍة  قامئٍة  إىل  يُفيض 

قد تَخلق صعوباٍت تطبيقيًة.

املتغرّيات  من  لعدٍد  تأليفيٌة  املُركَّبة:  املؤّرشاُت    -
التي تُرتَجم إىل معّدٍل يَختزل الظاهرَة أو املوضَع 
املقصوَد بالقياس. ولَِنئ يُعاب عىل هذا الّنوع من 
عىل  تُغطّي  تعميامٍت  إىل  تُؤّدي  أنّها  املؤّرشات 
أقرَب  تُعترب  فإنّها  نة،  املُكوِّ العنارص  بعِض  َضْعف 
املركّبَة  الظَّواهِر  بْنيَة  تَعكس  ألنّها  الواقع؛  إىل 

واملعّقدة.

لدى  تفاُوٌت  يُوَجد  املركّبة،  اِت  املؤرشِّ بخصوص 
بَجدواها. عىل  والتسليِم  تَقبُّلِها  املختّصني يف درجة 
سبيل املثال: يرى هايكس و ْسرتتني، أّن الدليَل املركَّب 
، أو غرُي مرغوٍب فيه، أو مستحيُل البناء33.  غرُي رضوريٍّ
فإذا كانت الحاجاُت األساسيُّة أساسيًة فعًال، فينبغي 
للُمقايَضة  تُواَجها مًعا كحزمٍة، وبالتّايل ال مجاَل  أن 
ولن يكون الّدليُل املركُّب رضوريٍّا؛ إذ ال يوجد مقداٌر 
من اإلشباع اإلضايفِّ من أحدها يُعّوض القصوَر الحادَّ 
أْن   (1985) وآخرون  غراناهان  ماك  ويرى  آخر.  يف 
يجب عدُم املبالغة يف مشكالِت اشتقاِق دليٍل عاّم؛ 
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املْنهجّيُة واملفاهيم
مجمَل  ما  مؤّرشٍ  متثيل  يف  الصعوبة  قَبوِل  رْغَم  إْذ 
ُمرٍْض  نحٍو  عىل  واالقتصاديِّة  االجتامعيِّة  التّنمية 
العمليّة  الحاجاِت  بعُض  تَدعو  األغراض،  وملختلِف 
مختلفة،  عاًمٍة  أدلٍّة  عّدِة  أو   ، عامٍّ دليٍل  صياغِة  إىل 
 (1966) درونوفسيك  لكّن  الحاجات.  تلك  ملواجهة 
يَعترب أّن األدلَّة التجميعيَة عن الظروف االجتامعيِّة 
حيَويٌّة لتقييم اإلنجاِز املايض وابتكاِر السياسات من 
أجل املستقبل. ومع أّن املؤّرشاِت االجتامعيَّة الفرديَّة 
تُعطي معلوماٍت دقيقًة عن بعض عناِرص الظروِف 
االجتامعيّة، إّال أّن امتالَك صورٍة أكمَل وأدقَّ بشكٍل 
معقول عن الُكّل ال يستغني عن األدلة التجميعية34.

تجارُب عربيٌة سابقٌة يف مجال بناء املؤّرشات 
املركّبة

رضورَة  ذاتُها  التّنميِة  فكرُة  تَطرح  بيانُه،  سبَق  كام 
بدًءا   ، التنَمويِّ املرشوِع  مراحل  كّل  يف  القياس 
ونظرًا  نتائِجه.  تقييم  إىل  وُوصوًال  له  بالتخطيِط 
شهدت  التّنمية،  مفهوم  يف  الواسعِة  التحوُّالت  إىل 
هذا  ويف  هاّمني.  وتطّوًرا  تنّوًعا  بَدْورها  املؤّرشاُت 
الصدد، ظهرت مبادراٌت عربيٌّة عديدٌة لبناء أدلٍّة أو 
مؤّرشاٍت مركَّبة شملت مجاالٍت عّدًة أغَنت الساحَة 
العربيّة مبؤّرشاٍت مختّصٍة يف مياديَن تنَمويٍّة مختلفة. 

من بني هذه املبادرات، عىل سبيل املثال: 

من  مؤّرشٌ  املستقبل35:  لطاقة  العريّب  املؤّرشُ    -
التّجارب العربيّة الناجحة يف مجال بناء مؤّرشاٍت 
عام  أطلقها  مبادرٍة  مثرُة  وهو  مختّصة،  عربيٍة 
وكفاءِة  دة  املتجدِّ للطاقة  اإلقليميُّ  املركُز   2011
الزرقاء  الخطِة  مؤّسسة  مع  بالرشاكة  الطاقة، 
دول  يف  البناء  قطاع  يف  الطاقة  كفاءة  ومرشوِع 
الطاقة  لدراسة مؤّرشاِت كفاءة  املتوسط،  حوض 
مؤّرشًا   30 من  أكرثَ  بحَسب  عربيٍّا  بلًدا   17 يف 
بتقييم  تُعنى  التي  األداُة،  هذه  وتُوفِّر  مختلًفا. 
وقياس السياسات، مقارَنًة تفصيليًة لتطوُّر الطاقة 
دِة وكفاءتِها، من خالل ما تُتيحه من تحاليَل  املتجدِّ
للجوانب  رشٍح  من  مه  تُقدِّ وما  ونْوعيّة،  يٍّة  كمِّ
الطاقة؛ مثِل السیاسات  نِة لُسوق  املُكوِّ األساسیِة 
واالسرتاتيجياِت  والفنِّیة،  سیِة  والقدراِت املؤسَّ
واالستثامرات.  االقتصادیِة-االجتامعیة،  والبياناِت 

هو  املستقبل  لطاقة  العريبُّ  املؤّرشُ  وهذا 
ملراقبة القدرة  ُص  املخصَّ العريبُّ األّوُل  املؤّرشُ 
الطاقِة  مجال  يف  العربیة  التنافُسيِة للمنطقة 
ع  تُجمَّ بياناٍت  املستدامة؛ ويَستِند يف تفعيله إىل 
لضامن  واملحلیّة  ولیِّة  الدَّ املعلوماِت  مصادر  من 

ّفافية. قِّة والشَّ الدِّ

إىل  بالّنظر  االستثامر36:  لجاذبية  ضامن  مؤّرش    -
البلدان  يف  األجنبّي  االستثامر  تدفّقاِت  ارتفاع 
املنافسة  تزايُد  من  تبعه  وما  واالنتقاليّة  الّناميِة 
دفعٍ  كقّوِة  االستثامر  جلب  عىل  البلدان  بني 
العربيّة  املؤّسسُة  أطلقت   ، املحّيلّ لالقتصاد 
(‘َضامن’)  الّصادرات  وائتامِن  االستثامر  لضامن 
قدرِة  قياس  إىل  يهدف  مركّبًا  مؤّرشًا   2013 عام 
يتكوّن  األجنبّي.  االستثامر  جلب  عىل  البلدان 
هي  رئيسيٍّة،  ركائَز  ثالث  من  املؤّرشُ  هذا 
و'العوامل  املسبقة'،  أو  األساسيّة  'املتطلبّات 
ضْمنها  وتَندرج  الخارجيّة'،  و'العوامل  الكامنة'، 
10 مؤّرشاٍت فرعيٍّة مركّبة من 114 متغرّيًا كّميٍّا 
قواعَد  تُوفّر  َدوليٍّة  مصادَر  من  بياناتُها  تُجَمع 
معطَياٍت قابلٍة للمقارنة. وقد شمل املؤّرش 110 
بلداٍن، بينها 17 بلًدا عربيٍّا. ويَجري عرُض الّنتائج 
عامليّا،  وترتيِبه  بلٍد  كّل  يف  املؤّرش  قيمة  باعتامد 
البلدان  مجموعات  بحَسب  مقارناٍت  إجراء  مع 
أوروبا  أفريقيا،  الالّتينية،  أمريكا  العربية،  (الّدول 
ووسط آسيا، رشق آسيا واملحيط الهادي، جنوب 

آسيا).

املؤّرشُ  هذا  يُركّز  العربيّة37:  التنافُسية  مؤّرشُ    -
للتخطيط يف  العريّب  املعهُد  الذي وضعه  املركّب 
تنافُسيِة  مستوياِت  ِر  تطوُّ قياس  عىل  الكويت 
وليِّة ومتابعِتها،  االقتصاداِت العربيّة يف األسواق الدَّ
تتكوَّن  مرٍجعية  مقارَنٍة  مجموعِة  عىل  معتِمًدا 
من بلداٍن كانت ذاَت يوٍم يف وضعٍ شبيٍه بالبلدان 
العربيّة لكْن تفوَّقت عليها باألداء التنافُيس. وهو 
التنافُسية  مؤّرشِ   : فرعينيَّ ين  َ مؤرشِّ من  يتكّون 
الجارية انطالقًا من 53 متغرّيًا، ومؤّرشِ التنافُسيِة 
الكامنة انطالقًا من 17 متغرّيا؛ ويَستند يف توفري 
وليِّة  البياناِت املتعلِّقِة بها إىل قواعد البيانات الدَّ
املرِجعية،  باملجموعِة  املقارَنة  وعن  واإلقليميّة. 
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يُركَّز عىل مدى ابتعاِد البلداِن العربيّة عن الِقيَِم 
املرِجعية؛ بحيُث «ميكن تحويل هذه املسافة إىل 
السياسات  وطبيعة  بذله  الواجب  الجهد  مقدار 

الواجب اتباعها لتجسري هذه الفجوة»38.

الخطوُط املنهجّيُة العاّمة: املبادُئ واملراحُل واألدوات 

يتطلّب السعُي إىل وضع مؤّرشٍ عريبٍّ للمعرفة، سليِم 
البناء وقاِبٍل لالستمراِر واملنافسة، االرتكاَز عىل جملة 
جميع  يف  العمليَّة  تقود  مْنهجيّة  هاٍت  وُموجِّ مبادئَ 
مراحلِها. ومن بني املبادِئ ما هو عامٌّ تَشرتك فيه كلُّ 
القطاعاِت املعنيّة، وما هو خاصٌّ بالِخيارات الداخليِة 

الخاّصِة بُكلِّ قطاع.

املبادُئ العاّمة

تندرج  مبجاالٍت  تتعلّق  ركائَز  عىل  املؤّرشِ  بناُء    -
ضْمَن األولَويات التّنَمويّة للبلدان العربيّة، دون 
أْن تَعزل نفَسها عاّم يَحدث من َحراٍك تنَموّي يف 

بقية بلدان العامل؛ 
العربيِّة  البلدان  بني  املسارات  اختالِف  مراعاُة    -
الخصوصيات  لظهور  املجاِل  وإفساُح  نفِسها 
إقليمية  مقارناٍت  إجراِء  إتاحة  مع  الوطنية، 

وَدوليٍّة قْدَر اإلمكان؛ 
املعادلَة  املؤّرشات  يُحقِّق عرُض  أن  الحرُص عىل    -
عن  ومختًرصا  مركّزًا  عرًضا  تَضمن  التي  الصعبة 
يكفي  ما  فيه  لكْن  املعرفيِّة-التّنَمويّة،  األوضاع 
تبسيٍط مضلٍِّل  الوقوع يف  لتجنُّب  التفاصيل  من 

ِد أصًال؛  للواقع املعقَّ
الضغُط عىل قوائم املؤّرشاِت، وهو التّحّدي األكُرب،    -
بحيُث تحتوي عىل العدد الرضوريِّ الكايف لتَكون 
سنًدا قويٍّا لواِضعي السياسات، من بلداٍن تُواجه 
رهاناٍت مختلفًة يف مجال املعرفة، دون أن تتحّول 

رة؛ إىل مجلّداٍت إحصائيٍة منفِّ
لتفعيل  الرضوريِة  البياناِت  انتقاء  وجوُب    -
البياناِت املعتَمدة  املؤّرشاِت املقرتحة من قواعد 
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 نْرشِ هذه 

إلتاحة   ،2005 عام  حدود  يف  الوقوُف  البياناِت 
الحصوِل عىل أكِرب قْدٍر ممكٍن من البيانات التي 
تُخّول احتساَب املؤّرشات؛ مع إدراِك رضورِة الحدِّ 
من هذا املدى يف املراحل اآلتيِة من بناء املؤّرش.  

هُة للمؤّرشات القطاعّية  املبادُئ املوجِّ

رؤيٍة  وفَْق  قطاِع  بكلِّ  خاصٌّ  مركٌَّب  مؤّرشٌ  يُبنى    -
معيّنٍة يَرتئيها الباحُث باعتباره متخّصًصا يف املجال، 
تقاريِر  رؤيِة  إطار  يف  تُنزَّل  أْن  عىل  الحرص  مع 

املعرفة العربيّة؛
مؤّرشاٍت  من  رضوريٍّا  يراه  ما  باحٍث  كلُّ  ينتقي    -
بحيُث  الِقطاعي،  املؤّرش  لبناء  ومتغرّياٍت  فرعيٍّة 
ملَمًحا  ما،  بلٍد  عىل  تطبيِقه  عنَد  للقارئ،  يُوفِّر 
يتعلَّق  ما  كّل  يف  البلد  ذلك  وضعِ  عن  متكامًال 

مبُكوِّنات املؤرشِّ األساسيّة؛
مبا أّن القطاعاِت تتفاعل يف ما بيَنها، فمن الطبيعّي    -
ويف  بيَنها.  مشرتَكٍة  متغرّياٍت  أو  مؤّرشاٍت  ظهوُر 
ق بني الباحثنَي يف كّل ما يتعلّق  هذه الحالة، يُنسَّ
تجنُّبًا أليِّ شكٍل من  البيانات،  باملفاهيم ومصادِر 

التّضارب؛  
الذي  للقطاع  املالمئَة  الّرتكيبَة  باحٍث  كلُّ  د  يُحدِّ   -
الفريق،  أعضاء  باقي  مع  وبالتّشاور  عليه،  يُرشف 
يراها مناسبًة مع توضيح  التي  يُحّدد األوزاَن  كام 

مّربراِت كلِّ ذلك؛
يف حال وجوِد ركائَز أساسيٍّة أو مؤّرشاٍت فرعيٍّة أو    -
متغرّياٍت ضْمَن تركيبِة املؤّرش املقرتح ال تتوفّر يف 
شأنها بياناٌت، فإّن الباحَث مْدعوٌّ إّما إىل تعويضها 
باألقرِب إليها، إذا كان ذلك ال مَيّس جوهَر املؤّرش، 
ل الحًقا عنَد توفِّر  وإّما أَن يَحتفظ بها عىل أْن تُفعَّ
البيانات. يف هذه الحالة، ميكن التحّدُث عن تركيبٍة 
مأمولة (ما يجب كْونُه يف املراحل الالحقة) وتركيبٍة 

حاليّة (ما هو ممكٌن حاليٍّا).

مراحُل بناء مؤّرشِ املعرفة العريّب

يتطلّبها  التي  والتِّْقنيِة  املنهجيِّة  اإلجراءات  إىل  بالّنظِر 
بناُء مؤّرشٍ مركَّب، وما تستدعيه عمليُّة اختبارِه ميْدانيٍّا 
من جْمع بياناٍت واحِتساِب ِقيٍَم وتحليٍل نوعيٍّ للنتائج، 
تحضرييًّة،  املعتَربِة  األُوىل،  املرحلِة  العمُل يف هذه  يُركَّز 
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عىل وضع تركيبِة املؤّرشاِت التأليفيِّة «القطاعيّة» املكوِّنة 
للمؤّرش العاّم، «املؤّرش العريّب للمعرفة»، وانتقاِء ما ميكن 
الّساحتنِي  عىل  حاليًا  متداَولٍة  مؤّرشاٍت  من  يها  يُغذِّ أْن 
تَستوِجب  التي  الفراغاِت  ورصِد  وليّة،  والدَّ اإلقليميِّة 

وضَع خطٍط منهجيٍّة كفيلٍة بتوفري البياناِت الالزمة. 
مراحَل  بثالِث  التحضرييُّة  املرحلُة  هذه  مرَّت  وقد 
مبرحلة  وأخريًا  وبنائيٍّة،  وتحليليٍّة  وْصفيٍّة  أساسيٍّة: 

التّجريِب والتّحّقق:
دراساٍت  إنجاز  عىل  قامت  الوصفيّة:  املرحلُة   •
مكتبيٍة وإجراِء استشاراٍت فرديّة بهدف االطّالِع 
بالركائز  العالقة  ذاِت  املؤّرشاِت  أهّم  عىل 
حاليٍّا  املعتَمدِة  العريّب  املعرفِة  ملؤّرش  القطاعيِّة 
أهميُّة  وتَكمن  وليّة.  والدَّ العربيِّة  الّساحتني  عىل 
املتوفّرة  باملؤّرشاِت  اإلملام  يف  العمليِّة  هذه 
وخصوصيّاتِها حتى يتسّنى تحديُد الجوانب التي 
يتعنّي الّرتكيُز عليها وتجنُُّب إعادة إنتاِج مؤّرشاٍت 

متداَولة؛ 
الوصفية  املرحلُة  لها  مّهدت  التحليليّة:  املرحلُة   •
وقامت عىل إجراء دراسٍة نقديٍّة لهذه املؤّرشات 
(املفاهيميِة  مميِّزاتها  عىل  الوقوف  بهدف 
استخدامها).  (حدوِد  داتِها  ومحدِّ والتِّْقنيّة) 
وأهميُّة هذا العمل ضبْطُه مجاالِت التحرّك التي 
مؤّرش  إىل  مميّزة  نوعيًّة  إضافًة  تُحقِّق  أْن  ميكن 

املعرفة العريبِّ املستهَدف؛
املرحلُة البنائيّة: أفضت إليها املرحلتاِن الّسابقتان   •
مؤّرشٍ  كلُّ  سيتّخذه  الذي  االتّجاُه  فيها  د  وُحدِّ

ِقطاعّي يف هذه املرحلة األوَّليِّة من بنائه؛ 
املؤّرشاُت  خاللها  ُعرَِضت  التجريبيّة:  املرحلُة   •
خارجيِّني  ُمَحكَّمنَي  مجموعِة  عىل  إليها  ُل  املتوصَّ
ْدق الخارجيِّ للعرْض. وأُخِضَعت  للتحّقق من الصِّ
البياناُت املتعلقُة بهذه املؤّرشاِت أيًضا إىل جملِة 
الداخيلِّ  اتّساقها  من  للتثبُّت  إحصائيٍة  تحاليَل 
والعالقاِت البَيِْنية التي تَجمعها، وتوزيعِ أوزانِها؛ 

كام سيأيت تفصيلُه الحًقا.  

املوارُد املعتَمدُة

نٍة متنّوعِة  دراساٌت مكتبيّة: اعتُِمد فيها عىل مدوَّ   -
يف  عامليّة  أساسيٍّة  مراجَع  من  تكوَّنت  املصادر 
إىل  إضافًة  واستخداماتِها،  املؤّرشات  بناِء  مجال 

وليّة املهتّمِة مبجال  أحدث التّقاريِر اإلقليميِّة والدَّ
املعرفِة والتّنمية، مع تفحُّص أهمِّ قواعد البياناِت 
عالقٍة  ذاِت  وَدوليّة  إقليميٍّة  ملنظاّمٍت  التّابعِة 

مبوضوع العمِل الحاّيل؛
من  وأجانٍب  عرٍب  خرباَء  مع  قة  معمَّ مقابالٌت    -
َذوي الخربة يف منهجيات بناِء املؤّرشات الرتبويِة 

وتطويرِها؛
ورشُة عمٍل إقليميٌة مع خرباَء تربوينَّي ومختّصني    -
ومتابعِة  وتقييِمه  الّرتبويِّ  باملجال  عالقٍة  وَذوي 

تطّورِه؛
تحليالٌت إحصائيٌّة للبيانات وتأويُل نتائِجها؛   -

من  خرباُء  أنجزها  املرِجعيّة  أوراٍق  من  سلسلٌة    -
املنطقة العربيّة.

قطاعيٍّة  مؤّرشاٍت  ستُّة  بُِنيَت  سبَق،  ما  لكلِّ  نتيجًة 
بأّن  علاًْم  الالحقة،  الفصول  يف  تباًعا  ُل  تُفصَّ مركّبة 
األُسِس  بيان  عىل  الفصول  هذه  يف  يرتكّز  االهتامَم 
الفكريِّة والنظريّة التي بُِنيَت عليها املؤّرشات، وإبراِز 
واالنتهاِء  إليها،  استُِنَد  التي  املنهجيّة  اإلجراءاِت 
بعرِْض تركيبِة كلِّ مؤّرشٍ مبختلِِف تفريعاتِه وتربيراِت 
التِّْقنيِّة  التفاصيل  توضيِح  جانب  إىل  اختيارها، 

املتعلّقِة بأوزان املؤّرشاِت وتركيِبها.  

ويتمثَّل املخرُج النهايّئ لهذه املرحلة يف تطبيق هذه 
املؤّرشاِت املختلفة عىل البلدان العربيّة، كلٍّ بحَسب 
ما تتوفَّر عنه من البيانات املطلوبة، وعرِض النتائج 
املعريفِّ  للوضع  قراءًة  يُوفِّر  تفصييل  ملَمٍح  شكل  يف 
 . نِة للمؤّرش الكّيلّ يف كّل بلٍد، يف شتّى املجاالت املُكوِّ

وإلبراز أهميِّة الوضع املعريفِّ كُكّل، وانعكاساتِه عىل 
حياة األفراِد من خالل مستوى الرّفاِه الذي يتمتّعون 
بِه ونوعيِة الخدماِت التي تُوفَّر لهم، تَوّجه التفكرُي إىل 
الحايلِّ ملؤّرش  التقرير  بْدًءا من  تباًعا،  الضوِء  تسليط 
املعرفِة العريّب، عىل جملٍة من املجاالت الحيويِة ذاِت 
الصلِة املبارشة بجودة الحياة (مثِل الّصحة، والبيئة، 
التأثريِ  ذاِت  الهاّمِة  القضايا  أو  وغريِها)   واألمن، 
الكبري يف املعرفة من أجِل التّنمية (مثِل قضايا النوع 
وستكون  وغريِها).  يات،  والحرِّ واإلعالم،  االجتامعي، 
وتأثُّرِه  أهميته  إىل  نظرًا  ة،  الّصحَّ االنطالقُة يف مجال 
املجاُل  هذا  شغل  وقد  املعرّيف.  باملستوى  املبارش 
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والحًقا  لأللْفية  اإلمنائية  األهداف  يف  أساسيًة  مكانًة 
ركيزًة  وأصبح  املستدامة.  التنمية  أهداف  ضمن 
ية  األّمِّ إىل جانب  البرشيّة،  التّنميِة  دليل  أساسيّة يف 
و»نصيِب الفرد من الناتج املحيلِّ اإلجاميلِّ املصّحح»؛ 
عدُم  يؤّدي  أساسية،  ِخياراٍت  ثالثُة  دت  ُحدِّ حيُث 
جميع  عىل  أُخرى  كثريٍة  فرٍص  ضياع  إىل  تحقيقها 
مستويات التّنمية، هي أْن يحيا اإلنساُن حياًة طويلًة 
ية، وأِن يَكتسب معرفًة، وأْن يَحصل عىل املوارد  وصحِّ

الالزمِة ملستوى عيٍْش كريم. 

ال شّك يف أّن الصّحَة الجيِّدة حقُّ من حقوق اإلنسان، 
ألنه  بالتّنمية،  وثيقٌة  ارتباٍط  عالقُة  ّي  الصحِّ ولألمن 
ّي  يُحرِّر اإلنساَن من األمراض والعدوى. فاألمُن الصحِّ
وعقليٍّا  بَدنيٍّا  السالمِة  اكتامل  من  حالٍة  عىل  يَدّل 
لكْن  املرِض39.  انعداِم  مجرّد  عىل  وليس  واجتامعيٍّا، 
يُالَحظ يف املنطقة العربيّة لألسِف أن قضايا الصّحة 
الربامج  يف  نفَسيِهام  واالهتامِم  باملكانة  تحظى  ال 
وقضايا  ومُنوِّه  االقتصاد  بقضايا  مقارَنًة  وامليزانيات، 
عىل  مبارش  وقعٍ  من  للصّحة  ما  رغم  التّشغيل، 
يّة  التّنمية مبختلِف أشكالها. فاملرُض والهشاشُة الصحِّ
اللَّذين  واملثابرِة  العمل  لصالح  يَصبّا  أن  ميكن  ال 
التّنمية. صحيٌح  الّديناميَّ يف عمليّة  يُعتربان العنَرص 
العقود  أحرزت يف  العربيّة  املنطقة  بلدان  بعَض  أن 
األخريِة تقّدًما ملموًسا يف املجال الصّحي أمَكَن معه 
وفياِت  معّدل  وإنقاُص  العمر  وإطالُة  الوفاة  تأخرُي 
األطفال، غري أّن هذه الجهوَد ال تزال تحتاج إىل مزيٍد 
التطّوِر  ضوء  ففي  والتطوير.  والتّعزيِز  املتابعة  من 
والتوّسعِ الكبريين يف استعامل تكنولوجيا املعلوماِت 
واالتصاالت يف مختلف القطاعات، مبا يف ذلك الّصحيُّة، 
بات لزاًما عىل البلدان العربية أْن تَزيد العمَل عىل 
استثامر هذه التطوراِت املعرفيِة والتكنولوجية بُغيَة 

يّة ورفعِ كفاءة القطاع الصّحّي من  تطويِر نُظُِمها الصحِّ
واالستخداِم  يّة  الصحِّ الخدمات  تحسنِي جودِة  خالل 
اإلمكانات  من  واالستفادِة  يّة،  الصحِّ للموارد  األمثِل 
وهذا  للصّحة.  اإللكرتونيُّة  التطبيقاُت  تُتيحها  التي 
إعداد هذا  التي جرت يف سياق  الّدراسُة  ما تسعى 
الّضوِء  تسليط  خالل  من  عنه  الكشف  إىل  التقرير 
عىل العالقِة بني املعرفِة والصّحِة يف املنطقة العربيّة 

التّي ميكن االطالُع عليها يف بّوابة املعرفة العربيّة.

ختاماً

 ال بدَّ من التّأكيد عىل أن «املؤّرش عالمة إرشاد عام 
ال ميكن االستناد عىل دالالته مبفرده الستنتاج مغزى 
تتجاوز  ال  إذ  رشيد»40،  قرار  التخاذ  وكاف  موثوق 
أن  دون  ري  السَّ ُوجهة  إىل  اإلشارَة  الفعليُة  وظيفتُه 
تَدّل عىل كيفية الوصوِل إىل الهدف املبتغى. وتقتيض 
سبب  عىل  كافيًا  اطِّالًعا  للمؤّرشِ  الدقيقة  املعرفُة 
البيئة  ناِت  وُمكوِّ بُزوِغه  أو  إنتاِجه  ورشوِط  وجوِده 
يَرتكها  التي  واآلثاِر  ظهورَه،  وسّهلت  احتضنتُْه  التي 
الباحثنَي  بعُض  شبَّه  وقد  حدوثِه.  أو  وجوِده  بعد 
القيادة  لوحة  يف  املوجودِة  بالعالمات  املؤّرشاِت 
إشاراٍت  باستمراٍر  السائق  إىل  تبعث  التي  للّسيارة 
وال  يَحدث  لاِم  تفسرياٍت  تُقّدم  ال  لكنها  وتنبيهات، 
مُتيل توجيهاٍت معيّنًة؛ حيُث وعُي السائِق ومعارفُه 
هي التي تُحّدد مدى قدرتِه عىل فهم تلك اإلشاراِت 
الّصدد،  هذا  ويف  املناسب.   الفعل  إىل  ِهه  وتَوجُّ
الزّمنّي  املنظوِر  أهميّة  عىل  الباحثوَن  هؤالِء  يُؤكِّد 
دراسُة  تتسّنى  حتى  البيانات،  جْمع  واستمراريِّة 
التّطّور؛ إْذ ال يقترص دوُر املؤّرشات عىل «رسم صورة 

آنِيّة» لوضعيٍّة ما41.
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متهيد: أهمّيُة التعليِم ما قبَل الجامعّي، ودورُُه 
يف تحقيِق املعرفِة من أجِل التنمية 

يكتيس قطاُع التعليِم ما قبَْل الجامعّي أهميًّة حيويًة 
نظرًا إىل دورِِه يف وضعِ أسِس بناِء رأِس املاِل البرشّي، 
الوقت ذاتِِه مدخًال  إذ ميثّل يف  وألهميِتِه املضاعفة، 
ومخرًجا يف منظومِة املعرفة، فضًال عن ارتباِطِه الوثيِق 
االعرتاُف  فِتَئ  ما  لذلك  التنمويّة.  القطاعاِت  بسائِر 
العاملّي بأهميِّة التعليِم يتوّسُع، مشكًِّال نقطَة التقاٍء 
والدوليِة،  اإلقليميِّة  التقاريِر  مختلِف  بني  محوريًّة 

عىل اختالِف رؤاها الفكريِّة ومقارباتِها املنهجيّة. 

مُيثِّل التعليم، بحَسِب تقريِر منظّمِة املؤمتِر اإلسالمّي، 
«العامل الجوهرّي يف اآلفاِق املستقبليّة لدى الكثريِ 
لبِّ  يف  (التعليم)  ويظلُّ   [...] النامية.  البلداِن  من 
التعليم  ومُيثّل  البرشّي»1.  املاِل  رأِس  تشكيِل  عمليِّة 
اسرتاتيجيٍّا  «استثامًرا  الدوّيل  البنِك  تقريِر  بحَسِب 
أنّه  عىل  اليونسكو  تقريُر  قّدَمُه  وقد  التنمية»2.  يف 
ومساملٍة،  عادلٍة  مجتمعاٍت  إليجاِد  أسايسٌّ  «عامٌل 
والتعليُم   .[...] الفقر  من  وخاليٍة  للتكيُّف،  وقابلٍة 
التنميِة  لتحقيِق  منه  بُدَّ  ال  ورشٌط  وأساٌس،  حقٌّ 
لتطويِر  العربيُّة  الخطُّة  واعتربَِت  املستدامة»3. 
«أحد  التعليمّي  النظاَم  العريّب  الوطن  يف  التعليِم 
املاِل  لرأِس  األساس  واملنتَج  الشامل،  التحّوِل  أعمدِة 

املعرّيف ورأِس املاِل االجتامعّي واملؤسّيس»4.  
  

وشّكل موضوُع التعليِم ما قبَل الجامعّي كذلك محوًرا 
 ،2011/2010 للعام  العريّب  املعرفِة  لتقريِر  رئيسيٍّا 
معتربًا إيّاه «املدخل الرئيّيس والطبيعّي إلعداِد النشِء 
التي  والقيَِم  واملهاراِت  باملعرفِة  وتجهيزِِه  العريّب، 
متّكُن األجياَل من املساهمِة يف بناِء مجتمعِ املعرفِة 
الضوُء، عَرب  التقرير  العامليّة»5. وقد سلَّط  واملنافسِة 
نُظِم  أداِء  عىل  ميدانيّة،  وُمسوٍح  مكتبيٍّة  دراساٍت 
التعليِم ومُخرَجاتها يف نهايِة املرحلة الثانوية، وعىل 
التمكينيّة املتفاعلة معها. وبخصوِص عالقِة  البيئاِت 
التعليِم بالتنمية، تطرَّق التقريُر إىل إشكاليِّة التغيريِ 
يف نُظِم التعليم، مشريًا إىل وجوِد عالقٍة جدليٍة قويٍة 
بني التعليِم واملجتمع، اختزلَها يف سؤاٍل مهّم: ِمن أيَن 
تكوُن بدايُة التغيريِ «من النظام التعليمّي وُمدَخالتِِه 

تعليٍم  ُمخرَجاِت  عىل  لنحصَل  وعملياتِِه  وَحوكمِتِه 
االجتامعّي  والتقّدِم  الدميقراطيِة  تحقيِق  من  مُتكُِّن 
ِمن  أْم  املعرفة؛  عِرص  يف  واالنخراِط  واالقتصادّي، 
املجتمع وسياقاتِه االقتصاديِّة واالجتامعيّة والثقافيّة 
التي تبني النظاَم التعليمّي، وتُوفُِّر موارَدُه، وتُشّكُل 
الرتبَويِّ  الناتِج  الرتبَويَّة، ليحصَل املجتمُع عىل  بيئتَُه 
إىل  للولوِج  الداعمة  البرشيِّة  العناِرص  من  املنشوِد 
تبّني  التقريُر عىل «رضورة  د  املعرفة؟»6. وشدَّ عرص 
والتنمية  الرتبوّي،  اإلصالِح  يف  متكاملٍة  سياساٍت 
اإلصالِح  خطُط  تصبَح  وأْن  واالجتامعيّة،  االقتصاديّة 

الرتبوّي جزًءا ال يتجزّأُ من خطِط التنميِة الشاملة».

املقارباُت املعتمدة يف مقارنِة األنظمِة التعليمّية 
ومتابعِة تطّورِها7

أوائل  إىل  املقارَنة  بالرتبية  االهتامِم  جذوُر  متتدُّ 
جوليان8؛  أنطوان  مارك  مع  عَرش  التاسَع  القرن 
يعوُد  وتفعيلِه  املفهوم  هذا  إحياء  يف  الفضَل  لكنَّ 
الرتبوي9 األداء  لتقويم  الدولية  إىل الجمعية 

 التي انطلَقت منذ ستينيّاِت القرِن املايض يف مناقشة 
واملؤسساِت  التالميذ  بتقييم  املرتبطِة  اإلشكاليّات 
ذي  مشرتٍك  مرشوٍع  إرساَء  مستهدفًة  التعليميّة، 
التعليميّة. وقد  الُنظم  مُيكُِّن من مقارنة  طابعٍ دويلٍّ 
يف  األكادميّي  املردوِد  بتقييِم  االهتامُم  هذا  تّرسب 
فرنسا،  (مثل  العامل  بلداِن  من  عدٍد  إىل  الثامنينيّات 
األمريكيّة،  املتّحدة  والواليات  املتحدة،  واململكِة 
وغريها) التي بادرَت إىل وضعِ نُظٍم وطنيٍّة للتقييم، 
ومقارنِة أوضاِعها التعليميّة ببلداٍن أُخرى «مرِجعيّة» 

من محيِطها. 

عاملّية  حركٍة  أولُّ  وهو  جوميتيان10،  مؤمتِر  منذ 
الدوليُّة  املنظاّمُت  التَقت  للجميع،  التعليِم  بشأِن 
أجِل  املعنيّة، من  الجهاِت  مع مجموعٍة واسعة من 
متابعة مسرية البلدان يف تحقيق األهداف الرئيسية 
 .2015 العام  ألُفُق  َدت  ُحدِّ التي  للجميعِ  للتعليِم 
أنَّ  واملقارنة  التقويم  عمليات  مختلُف  وكَشَفْت 
التقّدَم الكميَّ يف أنظمِة التعليِم (واملتمثلَّ يف نَِسِب 
الفصول...إلخ.)  التّرسب، وعدِد  االلتحاِق، ومعّدالِت 
بُدَّ  ال  بل  املستدامة،  التنميِة  لتحقيِق  كافيًا  يُعْد  مل 
طبيعُة  تعكُسُه  نوعيٍّ  تقّدٍم  يف  الجديِّ  التفكريِ  من 
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ومع  املدرسة.  يف  املتعلُّم  يكتِسبُها  التي  املهاراِت 
هائل  تطّوٍر  من  رافَقها  وما  الثالثة،  األلفيِة  بداياِت 
مفاهيم  ظهور  ومع  والتواصل،  االتصاِل  وسائل  يف 
الواسعِة  وليّة  الدَّ التقييم  دراسات  وظهوِر  الَعوملة، 
النطاق كدراساِت اليُونسكو، والرابطِة الّدوليّة لتقييم 
اإلنجاز الرتبوي، ومنظمة التعاوِن االقتصادي والتنمية، 
ولية األُخرى مبوجِة  والتحاِق العديد من املنظاّمت الدَّ
اٍت مُتّكُن  قياِس التعليم، صاَر الحديُث عن بناِء مؤرشِّ
من إجراِء مقارناٍت داخَل النظاِم الواحد وبني األنظمة 
الرتبويّة املختلفة رضورًة من رضوراِت التطوير، وَسعيًا 
أجل  من  والتنافِس  املعرفة،  مجتمعات  ُولوج  إىل 
هذا  عن  بعيدًة  العربيُّة  املنطقُة  تقِف  وملْ  البقاء11. 
العديد  متفاوتٍة يف  بأعداٍد  كانَْت حارضًة  إْذ  الَحراك؛ 
من الدراسات والتقاريِر املهتّمة بجوانَب متنوعٍة من 
يف  الطلبِة  تحصيُل  رأِسها  وعىل  التعليمية،  املنظومِة 

موادَّ ومستوياٍت تعليميٍة معينة12.

مع بدايِة تحضرياِت العامِل ملرحلِة ما بعد 2015، بدأَْت 
األنظمِة  يف  أكَرب  مكانًة  تأخُذ  التعليم  نوعيِة  قضايا 
أكرثَ  الرتبويّة  اِت  املؤرشِّ عن  الحديُث  وصاَر  الرتبويّة، 
إلحاًحا، وأفرَدْت لها وزاراُت الرتبية يف ُمعظم البلدان 
وليُّة  الدَّ املنظامُت  وتسابَقِت  أدبيّاتِها،  يف  مساحاٍت 
الرتبويّة  اِت  املؤرشِّ عن  مفّصلٍة  تقاريَر  إصدار  إىل 
املنظومات  وإصالِح  التطوير  ألنشطة  هاٍت  كُموجِّ

التعليمية13.

اِت التعليمّية أهمّيُة املؤرشِّ

إذا باَت َدْوُر الُنظِم التعليمية يف دفْع عجلة التنمية، 
عَرب تزويدها بالطاقة املحرِّكِة لها، حقيقًة مسلَّاًم بها؛ 
املنطقة  يف  خصوًصا  ذلك،  تحقيق  يف  نجاَحها  فإنَّ 
العربيّة، ال يزاُل دوَن املأمول، وخارَج دائرِة املنافسة 
تجعُل  كبريًة  تحّدياٍت  اليوَم  تواِجُه  وهي  العامليّة. 
بالغة،  أهميًة  تكتيس  التعليمية  اِت  املؤرشِّ مسألَة 
ياٍت: األول والثاين مشرتكان  تُذكَر من بيِنها أربعُة تحدِّ
معظَم  يَخّصان  والرابع  والثالُث  األنظمة،  باقي  مع 

املنطقِة العربيّة.

املتميّزِة  ذاتها  املنظومة  طبيعِة  يف  األّوُل  يتمثُّل    -
ما  تفاُعالتِها،  ِد  وتَعدُّ وتَشابِكها  ُمكّوناتِها  بتنّوِع 

وهذا  وقيادتِها.  إدارتها  عىل  فائقة  قدرًة  يتطلُّب 
يفرُِض عىل أصحاِب القرار، واملسؤولني عن الشأن 
الرتبوّي، االحتكاَم إىل ُمعطَياٍت موضوعيٍّة ودقيقة 
ِها؛  تعرثُّ وَمواطِن  املنظومة،  اشتغال  كيفية  حوَل 
وانتهاِج  صائبة،  قراراٍت  اتّخاِذ  عىل  تُساعُدهم 
سياساٍت رشيدة، األمُر الذي ال ميكُن تحقيُقُه دوَن 

قة. اٍت عاليِة الوضوح والدِّ امتالِك مؤرشِّ

الحياة  يف  الجوهرية  التحوالت  يف  الثاين  يتمثُّل    -
املستقبل  استرشاِف  من  تعجل  التي  اإلنسانيّة 
يشهُدُه  عام  ناتجة  وهي  رضورة،  له  واالستعداِد 
جانب  إىل  وتْقنيّة،  معرفيٍة  ثوراٍت  من  العاملُ 
بلدان  األخرية عىل  وتَفرُض هذه  الَعوملة.  تياراِت 
االسرتاتيجية  التدابريِ  واتخاَذ  لها،  َب  التحسُّ العامل 
املناسبِة ملُجابهتها. وحتى تكوَن عمليُة االسترشاِف 
عىل  تُبنى  أْن  من  بدَّ  ال  ومنظَّمًة،  علميًة  هذه 
اٍت منتقاٍة بعناية، بحيُث تُساعُد عىل طرِح  مؤرشِّ
وبالتايل  املُْمكنة،  األحداِث  وتَوقُّعِ  االحتامالت، 
املناسبة. من هذا  والبدائِل  التصّورات  عىل وضع 
جيّدٍة  اٍت  مؤرشِّ امتالِك  اعتباُر  ميكُن  املنظور، 
من  هامٍة  ألداٍة  امتالكًا  العريّب  للواقع  ومالمئٍة 

أدوات صْنعِ مستقبِل التعليم.

املاديّة  املوارد  توفريِ  صعوبة  يف  الثالُث  يتمثَُّل    -
األزماِت  األنظمة. ففي ظلِّ  تلك  لتشغيِل  الالزمة 
االقتصاديّة والسياسيّة التي مَتّر بها املنطقُة العربيّة، 
السياسة  لتنفيذ  املطلوبِة  امليزانيِة  توفرُي  يُعْد  مل 
التعليمية سهًال، ومن ثَمَّ باَت لِزاًما عىل املسؤولني 
عن القطاِع الرتبوّي توفرُي براهنَي وبياناٍت دقيقة 
إدارتِهم  بُحْسِن  املانحني  أو  الحكومات  إلقناع 
اِنفاقاٍت  إىل  يحتاجون  ومبا  املرصودة،  للموارد 
إثباتُُه  أيًضا  يصُعُب  الذي  األمُر  مختلفة؛  إضافيٍّة 

اٍت متّفٍق عليها وموثوٍق بها. دوَن توفُِّر مؤرشِّ

األنظمَة  تفِصُل  التي  الفجوِة  يف  الرابُع  يتمثَُّل    -
التعليميّة العربيّة عن األنظمة املتقّدمة يف العامل، 
مجاالت  يف  عالية  كفاءٍة  من  ردُمها  يتطلبُُّه  وما 
تركيَز  يضمُن  مبا  والتقييم،  واملتابعة  التخطيط 
عىل  التطويرية  والجهوِد  االسرتاتيجيِة  الِخيارات 
القضايا الجوهرية التي تُشّكل حًقا رافعاٍت للتقّدم. 
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بالصعوبات  املحفوِف  الطريق  هذا  سلَْك  أّن  غري 
اٍت كفيلٍة بأْن تُخِربَ عن  يتطلُّب االستناَد إىل مؤرشِّ
األفضل  والِخياراِت  الهدف،  عن  الفاصلة  املسافة 
ستُهَدُر  ذلك،  دوِن  فمن  املأمول.  املستوى  لبلوغ 
املشاريُع والربامُج رهينَة  املوارُد والجهود، وتبقى 
اجتهاداٍت آنيّة، وقراءاٍت ذاتية ال صلَة لها بالواقع.

منهجيُة اختياِر مؤرشِّ التعليم ما قبَل الجامعّي 
وبنائِه 

األدواُت املنهجّية

الجامعّي  قبَل  التعليم ما  بناِء مؤرشِّ  استنَدْت عمليُة 
تقديِم  عنَد  استعراُضها  سبَق  التي  نفِسها  املوارد  إىل 
نحو  أساًسا  املضمون  توجيِه  مع  العامة14،  املنهجيِّة 

خصوصيّات القطاع: 

الدراساُت املكتبيّة: تركّزْت عىل التقاريِر اإلقليميّة    -
 ِ تبنيُّ بغيَة  التعليمّي  بالشأِن  املهتّمة  والدوليّة 
تطّوِر  قياِس  يف  املعتمدة  والتْقنيّاِت  املنهجيّاِت 
االطّالِع  جانِب  إىل  ومقارنِتها،  التعليميّة  الُنظِم 
استكشاِف  بهدِف  املختّصة  البياناِت  قواعد  عىل 
حدوِدها  ضبِط  ومحاولِة  وُمحتوياتها،  بُنياتِها 
بالنظِر إىل متطلباِت الوضعِ العريّب الراهن، وانتقاِء 
ما  التعليِم  حوَل  مؤرشِّ  بناِء  يف  توظيُفُه  ميكُن  ما 
قبَل الجامعّي. وقد رُِجَع إىل تقارير برنامج األمِم 
املتحدة اإلمنايّئ املتعلّقة مبؤرشِّ التنميِة البرشيّة15، 
املتعلّقة  والتنمية  االقتصادّي  التعاوِن  ومنظمة 
األورويّب16،  االتّحاِد  بلداِن  يف  التنمية  اِت  مبؤرشِّ
للجميع'17،  التعليم  بـ'برنامِج  املتعلّقة  واليونسكو 
املنظمة  عن  الصادرة  للرتبيِة  العريّب  واملرصِد 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)18.

عربية:  بلداٍن  من  مع خرباَء  إقليميٌة  عمٍل  ورشُة    -
أوائل شهِر سبتمرب، جَمَعْت  تونس يف  ُعِقَدت يف 
قبَل  ما  التعليم  بُنظِم  مبارشًة  املعنيّني  من  ثلًّة 
اِت واستخداِمها،  الجامعّي، ومختّصني يف بناِء املؤرشِّ
مطّلعني  ودوليٍّة  إقليميٍة  منظامٍت  من  وخرباَء 
معالجتها  وطرِق  اِت،  املؤرشِّ تركيِب  موضوِع  عىل 

إحصائيٍّا19. 

سياِق  أجِريَْت يف  الخرباء:  مع  معّمقٌة  استشاراٌت    -
بُْعٍد  عن  الجامعّي،  قبَل  ما  التعليم  مؤرشِّ  بناِء 
(وسائل التفاعل اإللكرتويّن)، أو عىل هامِش الورشة 
عىل  أساًسا  تركّزت  وقد  آنًِفا.  املذكورِة  اإلقليميّة 
ببناِء  متعلّقٍة  وتْقنيٍّة  مفاهيميٍّة  مسائَل  مناقشة 
الفرديّة  املشاوراُت  هذه  أيًضا  ومّكَنت   . املؤرشِّ
التي انطلقْت خالَل الورشة، وتواصلَْت بعدها، من 
، كام سيأيت  التحّقق من الصدق الخارجّي للمؤرشِّ
تفصيُل ذلك يف القسِم املتعلّق باملرحلة التجريبيّة. 

- 3 أوراٌق مرِجعية تناولَِت املواضيَع التالية:

واقَع التعليِم ما قبَل املدرّيس يف البلداِن العربيّة،   •
اِت املستخدمَة يف تقييِمِه ومتابعِة تطّوره20؛ واملؤرشِّ

بناِء  مجال  يف  رائدة  وعامليًّة  إقليميًة  تجارَب   •
ات الرتبويّة النوعية املتعلّقِة مبرحلِة التعليِم  املؤرشِّ
ما قبَل الجامعّي، واملعرفِة بصورٍة عامة: األهميُّة 

واإلشكالياُت املنهجيّة21؛
بناَء مؤرشِّ معرّيف للمعرفة: حلقٌة رائدٌة من سلسلِة   •

تقاريِر املعرفة العربيّة22.

املراحل التحضرييّة لبناء املؤرشِّ

الجامعّي  قبَل  ما  التعليم  مؤرشِّ  بناِء  عمليُة  مرّْت 
باملراحِل التي سبَق تفصيلُها يف فصل سابق23. ومُيِْكُن 
بالتجميعِ  بدأَْت  التي  التحضري  مرحلة  يف:  إجاملُها 
نقديٍّة  تحليليٍّة  قراءٍة  مبحاولِة  وانتَهْت  والوصف، 
التي  البناِء  مرحلِة  ثم  حاليَّا،  املتداولِة  اِت  للمؤرشِّ
مواصفاتِِه  وضبِط  'البديل'،  املؤرشِّ  برتكيِب  انطلَقْت 
التِّقنية وانتَهْت بالتحّقق من صدِقِه، ثم تطبيِقِه عىل 
البيانات. وقد أفَضت املرحلُة األُوىل إىل  ما توفّر من 

ما ييل: 

اِت التعليمّيِة املتداولِة عىل الساحِة  أهّم املؤرشِّ
اإلقليمّية والدولّية

والتنمية:  االقتصادّي  التعاون  منظِّمة  اُت  مؤرشِّ  •
الثامنينيّات  نهاية  يف  املنظمُة  هذه  أطلَقْت 
برنامًجا باْسم 'مؤرشات نظُم التعليم'24، يستهدُف 
الرتبية  وضعِ  حول  اِت  املؤرشِّ من  مجموعٍة  بناَء 
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ُ التعليِم ما قبَل الجامعّي مؤرشِّ
البلدان األعضاء للمنظّمة، وجْمَعها، ونْرشَها.  يف 
هي:  واسعة  مبجاالٍت  اُت  املؤرشِّ هذه  وتتعلُق 
ومخرجاُت  التالميذ،  ومساراُت  االلتحاق،  نَِسُب 
التالميذ،  ومكتسباُت  الرتبويّة،  املنظومِة 
واملنظوماُت  ومحيطُها،  املدرسيّة  واملؤسساُت 
التعليم،  أنظمِة  وموارُد  والكلفُة،  الرتبويّة، 
التعليميّة  املنظومة  ُمستخِدمي  واتجاهاُت 
اِت  املؤرشِّ منظومُة  شِهَدْت  وقد  وتوقّعاتُهم. 
بعِض  ِبضمِّ  أُخرى،  إىل  دورٍة  من  تطّوراٍت  هذه 
األقطاب، أو بتفريِعها، أو بإضافِة عناَرص أُخرى. 
به من دقٍة  يتميّز  ما  أنَّ هذا املرشوَع، رغَم  إّال 
مفاهيميّة وتقنيّة، يشكو بحسِب بعِض املطّلعني 
العمل  بحجم  خصوًصا  تتعلّق  مشكالٍت  من 
عرِض  وبتقاريِر  ات،  املؤرشِّ الحتساِب  املطلوب 
النتائج التي تطغى فيها البياناُت اإلحصائيُة عىل 

التعليقات النوعيِة املعّمقة. 

بياناِت  قاعدُة  تَُعدُّ  اليونسكو:  منظمِة  اُت  مؤرشِّ  •
مصدٍر  أشمَل  بالتعليِم  املتعلّقُة  اليونسكو 
للبيانات تستنُد إليه التقاريُر اإلقليميُّة والدوليّة. 
هي:  محوًرا   15 يف  اُت  املؤرشِّ هذه  وتنتظُم 
األطفاُل خارَج الدراسة، وبدء الدراسة، واملشاركة، 
التعليِم  ومستوى  والقرائية،  واإلمتاُم،  والتقّدُم، 
العايل،  التعليِم  لطّالِب  الدوّيل  والَحراُك  املحَقق، 
واملوارُد البرشية، واملوارُد املالية، واملواُد املدرسيّة 
وتعليُم  فقط)،  أفريقيا  (قارة  التعليِم  وظروُف 
الكبار (منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
اِت  فقط)، والسكاُن، واملنظومة. ومن أكرثِ املؤرشِّ
التي تحظى مبتابعٍة دوليٍّة ووطنيّة، ”مؤرشِّ تنميِة 
قياَس  مركٌّب يستهدُف  وهو  للجميع“،  التعليم 
التطّوِر باتجاِه تحقيِق التعليِم للجميعِ يف ُمجَملِِه؛ 
لكّنه ظلَّ بسبِب صعوبِة جمعِ البيانات مركّزًا إىل 
اآلن عىل 4 أهداٍف اعتُِربَْت األكرثَ قابليًة للقياس. 
االبتدايّئ،  التعليم  تعميُم  هي  األهداُف  وهذه 
ومحُو أميِّة الكبار، والتكافُؤ بنَي الجنسني، َوجودُة 
اإلمنائيِة  األهداِف  متابعِة  إطاِر  ويف  التعليم. 
مؤّرشًا   16 مؤخرًا  ُضِبَط   ،2015 بعَد  ما  لتقييِم 
اٍت تربوية عامليّة تغطّي  لتُعتَمَد كمؤرشِّ محوريٍّا 
عىل  التقّدَم  وترصُد  املختلفَة،  التعليِم  قطاعاِت 

مستوياٍت عامليٍّة وإقليميّة ووطنيّة25.

ويلُّ  الدَّ البنُك  يعتِربُ  وّيل:  الدَّ البنِك  اُت  مؤرشِّ  •
التعليَم محرّكًا قويٍّا للتنمية، وأحَد أقوى أدواِت 
بني  واملساواة  الصحِة  وتحسنِي  الفقِر،  من  الحدِّ 
الجنسني، والسالم واالستقرار؛ ولذلك يُويل أهميًّة 
كبريًة لعمليّاِت تقييِمِه، من أجِل الوقوِف عىل ما 
يُحّققه من نجاٍح يف ظروٍف مختلفة. ويُوجد يف 
اِت املعتمدِة  ويل تصنيٌف للمؤرشِّ موقعِ البنِك الدَّ
التي  التعليم  فئة  بيِنها  من  كربى26،  فئًة   20 يف 
تتضّمن، من بني مؤرشات أخرى، 30 مؤّرشاً مرتبطاً 
مبارشًة بقطاع التعليم ما قبَل الجامعّي. وتغطّي 
ًا منها  هذه املؤرشات كالّ من االلتحاِق (12 مؤرشِّ
ات تركُّز عىل التكافِؤ النوعّي)، واإلنفاِق  3 مؤرشِّ
ات)،  مؤرشِّ  4) واملواظبِة  والتدرِج  ات)،  مؤرشِّ  4)
ات)،  مؤرشِّ  3) واإلمتاِم  ان)،  (مؤرشِّ واملعلِّم 
15- لفئة  بالقراءة  واإلملاِم  (مؤرشان)،  والرسوب 

أغلِب  يف  تعتمُد  وهي  ات).  مؤرشِّ  3) سنة   24
لإلحصاء  اليونسكو  معهِد  بياناِت  عىل  مصادرِها 

املذكورة أعاله.

قامئُة  تشتمُل  األلكسو:  منظمِة  اُت  مؤرشِّ  •
للرتبيِة،  العريبُّ  املرصُد  يعتمدها  التي  اِت  املؤرشِّ
ا  مؤرشِّ  50 نحو  عىل  األلكسو27  ملنظّمِة  التابُع 
تتعلُّق بجوانَب مختلفٍة من منظومِة التعليِم ما 
قبَل الجامعّي، والتعليِم العايل بشكلٍّ أقّل، تُعرَُض 
كميٍّا  تطّورَها  تُربز  منتظمٍة  تقاريَر  يف  نتائُجها 
اِت هذه ستَة أبعاٍد  ونوعيٍّا. وتَقيُس حزمُة املؤرشِّ
ات)، واإلنصاُف وتكافُؤ  هي: االلتحاُق (10 مؤرشِّ
ا)،  مؤرشِّ  13) والجودُة  ا)،  مؤرشِّ  12) الفرص 
ان)،  (مؤرشِّ والجدوى  ات)،  مؤرشِّ  7) والفاعليُّة 
ات). تجدُر  والجاهزيُة القتصاِد املعرفة (6 مؤرشِّ
اإلشارُة إىل أّن ما قبَل إنشاِء املرصد، كانت املنظمُة 
تُصِدُر دوريَّا ما يُعرَُف بالَحوليّاِت (َحوليِة الرتبية، 
وَحوليِة  املختلفِة،  مبراحلِِه  العامُّ  التعليُم  وفيها 
األميّة).  محِو  بأنشطِة  املتعلّقة  الكباِر  تعليِم 
مدى  عىل  تشكو،  ظلّْت  الَحوليّاِت  هذه  أّن  إّال 
بسبِب  البياناِت  يف  واضٍح  نقٍص  من  صدورِها، 
عدِم استجابِة عدٍد من البلدان العربيّة، أو عدِم 
الشبكاِت  تعمريِ  عمليِة  مع  الجدّي  التعاطي 
واالستبيانات؛ فضًال عن وجوِد فوارَق بني البلداِن 

ات. يف كيفيِّة احتساِب بعِض املؤرشِّ
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تندرُج  اإلمنايّئ:  ِاملتّحدة  األمم  برنامِج  اُت  مؤرشِّ  •
البرشيّة،  التنميِة  مؤرشِّ  ضمَن  التعليِم  اُت  مؤرشِّ
ٌ مركٌّب، يتكّوُن من عدِة مجاالٍت بينها  وهو مؤرشِّ
اٍت،  التعليم. ويتضّمُن مجاُل التعليِم ثالثَة مؤرشِّ

هي28:
السكاِن  نسبَة  ويشمُل  العلمّي،  التحصيُل   -
الحاصلني عىل التعليِم الثانوّي عىل األقّل، ومعدلَّ 
إملاِم البالغني (من فئة 15 سنة فام فوق) بالقراءِة 
والكتابة، وهم القادرون عىل كتابِة مقطعٍ قصريٍ 

عن حياتِهم اليومية، وقراءتِِه، وفهِمه؛
الثالث  التعليِم  مبراحِل  االلتحاِق  معدل  إجاميل   -

(االبتدايّئ والثانوّي والعايل)؛
نوعيُّة التعليم، وتُحَسُب من خالِل أداِء التالميذ   -
يف عمر 15 سنة يف مجموعٍة من املواِد الدراسية 
املعلٍّمني  ونسبِة  والعلوم،  والرياضياِت  كالقراءِة 
املجيبني  ونسبِة  االبتدايّئ،  التعليِم  يف  املدّربني 
بالرِّضا عن نوعيِّة النظاِم التعليمّي يف استطالعاِت 

غالوب العامليّة.

مكتُب الرتبيِة العريّب لدول الخليج29: يعمُل هذا   •
عىل   1975 سنة  أُنِشَئ  الذي  اإلقليمّي  املكتُب 
الثقافِة  مجاالِت  يف  والتنسيِق  التعاوِن  تعزيِز 
والتوثيِق  واملعلوماِت  والعلوِم  والتعليِم  والرتبيِة 
ات،  باملؤرشِّ يتعلّق  ما  ويف  الخليج.  دول  بني 
الّدول  املكتُب معلوماٍت تفصيليًة عن كلِّ  يُوفُّر 
األعضاءـ لكْن وفًقا ملا ورَد يف موقِعِه اإللكرتويّن30، 
اُت تُعرَُض عىل نحٍو منفصٍل  ما زالْت هذه املؤرشِّ
(كل دولة عىل حدة)، وتعتمُد عىل مواقعِ وزاراِت 
اٌت مشرتكة  الرتبيِة يف كلِّ بلٍد؛ فيام ال توجُد مؤرشِّ

متثُّل ُمجمَل الدول األعضاء يف املكتب.
 

اِت املتداولة قراءٌة تحليليٌة للمؤرشِّ

ميكُن  الرتبويّة،  اِت  للمؤرشِّ األّوّيل  املسِح  من  انطالقًا 
إبداُء املالحظاِت التالية:

اِت  املؤرشِّ تصنيُف  يختلُف  ات:  املؤرشِّ تصنيُف   •
االهتامم  سيطرِة  ورغَم  أخرى.  إىل  جهٍة  من 
بحسِب  تصنيفاٌت  توجُد  'االشتغال'،  بــتحليل 
ما  كثريًا  و'النتائِج'،  و'النشاطاِت'،  'الكلفِة'، 

والثقافيّة'.  االجتامعيّة  'البيئة  بإضافِة  تُستكَمُل 
ويُوجد تجسيٌد لذلك يف تقاريِر منظّمِة التعاوِن 
الرتبية'،  عىل  'نظرات  والتنمية  االقتصاديِّ 
التعليم يف فرنسا  التي تصدرها وزارة  والتقارير 
حول 'حال املدرسة' و 'جغرافيا املدرسة'31. وتوجُد 
نِة  املكوِّ الوحداِت  أساِس  عىل  تصنيفاٌت  أيًضا 
املدرِّسني...  الطلبة،  املؤّسسة،  مثل:  للمنظومة 
اليونسكو  الحاُل يف بعِض أعامِل معهِد  كام هو 
اعتامُد  الرتبوّي. وميكن كذلك  للتخطيِط  الدوّيل 
مثل:  كربى  أفُقيٍة  محاوَر  عىل  يقوُم  تصنيٍف 
للحياِة  واإلعداِد  الطلبة،  لدى  املعارِف  مستوى 
واإلنصاف  االجتامعية،  للحياِة  واإلعداِد  املْهنيّة، 
التي تُقاس من خاللِها فعاليُة النظاِم التعليمّي. 
'موارد/أنشطة-عمليات/نتائج'،  التصنيُف  ويَُعدُّ 
ومَعُه الخاصيّاُت الدميغرافيُّة-االجتامعية أحيانًا، 
للقارِئ، بسبِب  أيِرس األشكاِل تحليًال وفهاًم  من 
قرِبها من النامذِج التفسرييّة؛ كام يوَجد تصنيٌف 
ات بحسِب األهداِف املقصودِة بالتقييِم،  للمؤرشِّ
مبتابعِة  يتعلُّق  ما  يف  اليونسكو  تعتمُدُه  كالذي 
اِت  مؤرشِّ مجموعُة  وكذلك  للجميع'،  'التعليم 

االتحاِد األورويّب.

ات: ميكُن حرصُها يف غرضني  املؤرشِّ استخداماُت   •
رئيسيّني هام:

املنظوماِت  وصُف  الحاّيل:  الوضعِ  وصُف   -
التعليميّة، وكيفيِّة اشتغالِها، ومردوِدها، والتغرياِت 
التي ميِكُن أْن تطرأَ عليها، بقصِد التقييِم واملتابعِة 
مقارناٍت  إجراِء  بقصِد  أو  والتعديل،  واملراقبِة 

محلّيّة وإقليميّة ودوليّة. 
اِت  استرشاُف املستقبل: تركُّز هذه الفئُة من املؤرشِّ  -
بتطّوِر  التنبِؤ  بقصِد  منشودة،  مواصفاٍت  عىل 
شأنِها  من  إسقاطاٍت  وإجراِء  مستقبًال،  األداِء 
التطوير،  اتجاهاِت  حول  الرتبوّي  القراَر  تُنرَي  أْن 
واملتطلباِت  املستجّداِت  مواجهِة  عىل  وتساعَد 
املحتملة. من أمثلِة ذلك، متابعُة التطّوِر السكاينِّ 
وانعكاساتِِه عىل نَِسِب االلتحاق، والقياُم بجملٍة 
املتعلّقِة  املتطلّباِت  لتحديِد  اإلسقاطاِت  من 

باملوارِد املستوجبِة الستقطاِب األفواِج املتوقّعة.
اِت يف إنارِة القراِر  غم الدوِر الهامِّ ملختلِف املؤرشِّ  -
بلداٍن  يف  الرتبويِّة  اإلصالحاِت  وقيادِة  الرتبوّي، 
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االقتصاديّة،  الرؤيِة  سيطرُة  عليها  يُعاُب  عديدة، 
أهميًّة، مثل  تقلُّ  تنمويٍة ال  أبعاٍد  والتغافُل عن 
األبعاِد الشخصيّة واالجتامعيّة عىل سبيِل املثال. 
يف  جاءْت  التي  االنتقاداُت  تُذكَر  اإلطاِر،  هذا  يف 
للجميع حوَل  التعليِم  رصِد  العاملّي عن  التقريِر 
قياساٍت  اعتُِربَْت  التي  التعليم  جودِة  قياِس 
األساسية  املهاراِت  تركيزِها عىل  منقوصًة بسبب 
بعنِي  األخِذ  وعدِم  والعلوم)،  والحساب  (القراءة 
القيَِم  أُخرى ال تقلُّ أهميًّة (مثل  أبعاًدا  االعتباِر 

والقدراِت واملهاراِت غري املعرفيّة)32. 

التحليل،  دقِة  يف  التعليميُّة  اُت  املؤرشِّ تتفاوُت   •
والتقديراِت  واملعّدالِت  بالنِّسِب  االكتفاِء  بني 
عىل  التبايُناِت  لدراسِة  التعّمِق  وبني  العامة، 
وتُطَرُح  املنظومة.  داخَل  فارقٍة  متغرّياٍت  أساِس 
مع  التعاطي  يف  خصوًصا  والدقِّة  العمِق  قضيُة 
األغلِب  يف  التعليميّة، حيث  املنظومِة  ُمخرجاِت 
الّدوليّة.  والتقييامِت  الوطنيَة  االمتحاناِت  تعتمُد 
ونظرًا إىل غياِب ُسلٍّم موّحٍد لدرجِة الصعوبة يف 
االمتحانات الوطنية، وغياِب تقننٍي كيلٍّ إلجراءاِت 
النتائِج،  مقارنِة  قابليَة  فإنَّ  والتصحيح،  التمرير 
اٍت حول  من سنٍة إىل أُخرى، واستخداِمها كمؤرشِّ

فعاليِة املنظومة، تستوجُب مزيًدا من الحذر. 

ات عدَة إشكالياٍت،  تواِجُه عمليُة استخداِم املؤرشِّ  •
واختالِف  البيانات  بنقِص  متعلٌّق  بعُضها 
تقديراِت  ومصادِر  واملنهجيّات  التصنيفات 
بجوانَب  متعلٌّق  اآلَخُر  وبعُضها  السّكان33، 
مفاهيميٍّة (تحديد املتغرياِت وتعريفها)، وجوانَب 
ات)؛ فضًال عن انزالقاٍت يف  تْقنيٍّة (تركيب املؤرشِّ
مستوى تأويِل نتائِجها34. فعىل سبيِل املثال، يؤّدي 
عدُم اعتامِد البلداِن التعريفاِت نفَسها من ناحيٍة، 
(الُعمريَّة  نفَسها  التقسيامِت  اعتامِدها  وعدُم 
نتائَج غريِ قابلٍة للمقارنة. مثًال، يوجد  مثًال)، إىل 
اِت «التعليم للجميع» حديٌث عن برامِج  يف مؤرشِّ
الُعمرية  الفئة  حدوِد  يف  يقُف  املبّكرة  الطفولِة 
3-5 سنوات يف بعِض البلدان، بينام يتِّسُع ليشمَل 
سنواِت الطفولِة األُوىل يف بلداٍن أخرى؛ ما يُفيض 
إىل انكامِش املعّدِل الخاِم ملؤرشِّ التغطيِة ما قبَل 

ِمِه يف الثانية.  املدرسية يف الحالِة األُوىل، وتضخُّ

ويُعاب عىل املؤّرشات أيًضا تركيزُها الحْرصيُّ عىل   •
املتعلّقَة  الجوانَب  وإغفالُها  املعرفيّة،  الجوانب 
ببناء الشخصيّة يف أبعادها الوجدانيِّة واالجتامعيِّة 
والِقيَميِّة والسلوكيّة. فالّدراساُت املقارَنُة الحاليّة 
املتاحُة  والبياناُت  معطيات،  من  تُوفّره  وما 
تُسلّط  الّدوليّة،  التّعليمية  البيانات  قواعد  يف 
العمليّة  الكميّة من  الجوانب  أساًسا عىل  الضوَء 
قياُسها  يَسُهل  التي  املخرَجات  وعىل  التّعليميّة 
اهتامَم  تستقطب  يجعلها  ما  وهذا  وتكميُمها؛ 
الّدول وجهوَدها، مبا أنّها «واجهُة الحكم عىل أداء 
املنظومة التّعليميّة»35. لكّن الكلَّ يعرف اليوَم أّن 
التّنميَة ال تتحّقق بتأهيل العقول وتقويِة الّسواعِد 
بناء  إىل  ماّسة  حاجٍة  «يف  تظّل  وإمّنا  فحْسب، 
منظومٍة ِقيَميّة تُعّززها وتُسّخرها لخدمة األفراد 
املنظوماُت  ستظّل  ذلك،  غياب  ويف  واملجتامت. 
التّعليميّة تُكرِّس مفهوَم املدرسة 'املصّنعيِّة' التي 
ن املعارَف، بدَل املدرسة 'املتعلّمة' و'املُمّكنة'  تُلقِّ
وتُِعّد  الّشخصيّة،  وتنّمي  للحياة،  تُهيّئ  التي 

الّناشئَة ملستقبٍل أفضَل»36.

عرُض املؤرشِّ الخاّص بقطاعِ التعليم ما قبَل 
الجامعّي  

وضُع الصيغِة األّولية للمؤرشِّ

بناًء عىل ما أفَضْت إليه مرحلتا االستكشاِف والتحليِل 
وحدوِدها،  املتوفّرة  ات  املؤرشِّ حول  مالحظاٍت  من 
'فعاليَة  يَقيُس  مركٍّب  مؤرشِّ  وضعِ  فكرُة  تبلورَْت 
يف  ويستنُد  الجامعّي'،  قبَل  ما  التعليِم  منظومِة 

تركيبِتِه إىل 3 أسٍس رئيسيٍة، هي: 

التي  الرؤيِة  يف  يتمثُّل   ، فكريٌّ األّوُل  األساُس    -
العربيّة  املعرفِة  تقاريِر  سلسلِة  عَرب  نضَجْت 
السابقة، والتي ربطَِت املعرفَة بالتنمية، وأنزلَْت 
املعرفِة، ويف تحقيِق  الولوِج إىل مجتمعِ  مرشوَع 
اقتصاِد املعرفة يف إطاِر مرشوٍع متكامٍل يستهدُف 
من  عاليٍة  درجٍة  عىل  برشيٍّ  ماٍل  رأِس  إعداَد 
الفاعليِة املعرفيّة (مهاراٍت قرائيّة، علميّة، إلخ.)، 
تُكرُّس  وسلوكيّاٍت  واتجاهاٍت  (قيٍَم  واملجتمعيِّة 
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يف  الفاعلِة  واملشاركِة  اإليجابيِة  املواطَنِة  مبادئَ 
العامة)، واالقتصاديّة (االنخراِط يف سوِق  الحياِة 
وغريها؛  االقتصاد)  تنميِة  يف  واملساهمِة  العمل، 
عىل  زٍة  ومحفِّ حاضنٍة  متكينيٍّة  بيئاٍت  توفريِ  ويف 

اكتساِب املعرفة وإنتاِجها وتوطيِنها.

، يتمثُّل يف عدِم حِرص األداِء  األساُس الثاين منهجيٌّ   -
املعرّيف يف املتغرياِت املتعلّقِة بالنواتِج ذاِت البعِد 
يُنزُّل املعرفَة،   ٍ بناء مؤرشِّ الّرصف، بل يف  املعرّيف 
مبعناها الواسعِ، ضمَن شبكٍة من العالقات، تتفاعُل 
األَُرسيِّة  العوامِل  مع  الشخصيُة  العوامُل  فيها 
واالقتصاديِّة،  واالجتامعيِة  السياسيِّة  والظروِف 
وتتفاعُل فيها الظروُف املحلية مع سياٍق عامليٍّ 
تجارُب  التوجَه  هذا  عززّْت  وقد  التحّول.  رسيعِ 
سابقٌة يف هذا املجاِل (الجمعيُة الدوليّة للتقييم، 
اليونسكو، منظّمُة التعاوِن االقتصادّي والتنمية) 
تؤكُّد عىل أنَّ أيَّ قراءٍة لواقعِ هذه الُنظِم ستظلُّ 
منقوصًة إذا اكتَفْت بتسليِط الضوِء عىل النواتِج 
مبعزٍل عن العوامِل والظروِف التي تُفرزُها؛ فضًال 
االرتقاِء  إىل  والسعَي  بالجودِة  االهتامَم  أّن  عن 
بالرضورِة  يستوجبان  املعرّيف  األداِء  بنوعيِة 
والبيئاِت  التعليميّة  للخدماِت  دقيًقا  تشخيًصا 

ومدى  األداِء  هذا  املساهمِة يف صنعِ  التمكينيِة 
جودته.

األساُس الثالُث ميكُن اعتبارُُه اسرتاتيجيٍّا، مفاُدُه أنَّ    -
اِت ليست الغايَة الُقصوى، وأنَّ أهميّتَها لن  املؤرشِّ
وإمنا  يٍة،  كمِّ ُمعطياٍت  من  إليِه  ستُفيض  مبا  تُقاَس 
مبا ستُتيحُه قراءُة هذه األرقاِم من معلوماٍت تُنرُي 
القراَر الرتبوّي، وتساعُد يف رسِم سياساٍت تطويريٍة 
إذا  إّال  يتحّقَق  أْن  ميكُن  ال  وهذا  وناجعة؛  صائبٍة 
اِت تفتُح نوافَذ عىل جملٍة من  كانْت تركيبُة املؤرشِّ
هذا  يف  التعليميّة.  للمنظومِة  األساسيِة  املكّوناِت 
الدولية  للجمعية  األسبُق  الرئيُس  يَذكر  الصدِد، 
األمَر  أنَّ  تِيانا،  أليخاندرو  الرتبوي،  األداء  لتقويم 
بل  التقييم،  يف  الرغبِة  ألجِل  بالتقييِم  يتعلُّق  «ال 
بالتقييِم لتسهيِل تحسنِي الرتبية. ولهذا الغرض، من 
أْن  التي ميكُن  العوامِل األساسيِة  الرضورّي معرفُة 
تؤثَّر يف النواتِج الرتبويّة، وكيفيِة تفاعلِها مع بعضها، 

وكيف تنعكُس عىل الفعل الرتبوّي ونتائِجِه»37.

الذي  الفكرّي  النموذُج  يتجّسُد  سبَق،  ما  عىل  بناًء 
الجامعّي  قبَل  ما  بالتّعليِم  الخاصُّ  املؤرشِّ  إليِْه  يستنُد 

يف الشكل 1.

الشكل 1: 
النموذُج الفكريُّ الذي يستنُد إلْيِه املؤرشِّ املركُّب الخاصُّ بقطاعِ التعليِم ما قبَل الجامعّي

مؤّرش التعليم ما قْبل الجامعّي

البيئات الّتمكينّية رأس املال املعريفّ

البيئة األرسية

الّسياق الّتنموّي العاّم
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البيئة املدرسية االلتحاق واإلمتام

التجهيزات التّقانيّةاملهارات القرائية

التنظيم واألمن

العالقة مع األرسة

الّنجاح األكادميي

اإلعداد للمهنة

العمل التعاويّن

الرضا املهنّي

التعاون مع األرسة 

إدارُة وحوكمُة املنظومِة التعليمية

زمن التعلم

ظروف التعلم

عدد الطلبة بالفصل

العالقة الرتبوية

مهارات بحث 
ومعالجة املعلومات

مهارات تواصلية 

مهارات حل املشكالت

املهارات اللغوية 

املهارات التكنولوجيّة

املهارات الرياضياتية

املهارات العلميّة

النواتج
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ُ التعليِم ما قبَل الجامعّي مؤرشِّ
رشُح مكّوناِت النموذجِ وإبراُز أهّميتها

يستنُد النموذُج املُقرتَُح إىل الرؤيِة التي تبنَّتْها تقاريُر التنميِة 
َسْت عليها تقاريُر املعرفِة  اإلنسانيِة منذ العاِم 1995، وتأسَّ
العربية، والتي تعتُرب اإلنساَن أساَس عمليِة التنمية املستدامِة. 

وهي لن تتحّقَق دوَن الرتكيِز عىل:

فمْنُه  التغيري.  لعمليِة  كقائٍد ومحرٍّك  اإلنساِن    -
تنطلُق اسرتاتيجياُت التنميِة، وإليِه تعود، من أجِل 
أدبياُت  وتتّفُق  ِخياراتِِه.  وتوسيعِ  قدراتِِه،  تعزيِز 
التنميِة اليوَم عىل أنَّ نجاَح التنميِة واسرتاتيجياتِها، 
بتوفِّر  وثيًقا  ارتباطًا  يرتبطان  استدامِتها،  وضامَن 
ذاتِِه  تنميِة  عىل  وقادٍر  فاعٍل،  برشيٍّ  ماٍل  رأِس 
ومجتمِعِه؛ وكذلك عىل مواجهِة التغرّيات العامليّة، 

والتفاعِل معها بإيجابية. 
التغرّيِ  آلياِت  أهمِّ  من  باعتبارِها  التمكنِي  عمليِة    -
اإلنساينِّ املنشود. فمْن منظوِر التنميِة اإلنسانية، 
ال يتعلُّق التمكنُي باالستثامِر يف األفراِد وتدريِبهم، 
وتنميِة  اإلنتاِج  خدمِة  بقصِد  قدراتِهم  وزياِدة 
القدراِت  أيًضا شحَذ  يعني  وإمنا  املوارد فحْسب؛ 

واملصادِر املاديِّة واملعرفيِّة يف سبيِل اإلنسان. 

بتحقيِق  املُقرتِح  النموذِج  الغايُة يف  تعلَّقِت   ، ثَمَّ ِمْن 
التعليِم ما قبَل الجامعّي أعىل درجات الفعالية، عَرب 
أربعِ ركائَز أساسيٍة هي: إعداُد رأِس ماٍل معريفٍّ فاعل 
(نواتج التعليم)؛ توفُّر بيئٍة متكينيٍة، أَُرسيٍة ومدرسيٍة، 
محّفزٍة وجاذبة؛ توفُُّر سياٍق تنمويٍّ عامٍّ مالئم؛ توفُُّر 

إدارٍة وَحوكمٍة ناجعٍة للمنظومِة التعليميّة.   
 

رأُس املال املعرّيف

لألمِم،  الحقيقيُة  الرثوُة  هُم  البَرش  إّن  القوُل  يَفرُض 
خياراِت  توسيعِ  «عمليُة  هي  اإلنسانيَة  التنميَة  وإنَّ 
األفراد»، التسليَم بأنَّ قوَة أيِّ بلٍد، وقدرتَُه عىل تحقيِق 
نهضِتِه، ترتبطان مبا ميتلُكُه من طاقاٍت برشيٍة مؤهلٍة 
ومدّربٍة؛ وأنَّ كفاءَة وفاعليَة كلِّ فرٍد فيِه، تَكمناِن يف 
ما ميتلُكُه من مهاراٍت وقيٍَم، وسلوكيّاٍت مهيّئٍة لإلبداِع 
لالحتياجاِت  االستجابِة  ورسعِة  املستمرِّ  واالبتكاِر 
البيئُة العامليّة. استناًدا إىل ما  املتجّددة التي تفرزُها 

ات:  سبَق، اختريَت مجموعتاِن من املؤرشِّ

منًحى  ذاُت  هي  واإلمتام:  االلتحاق  اُت  مؤرشِّ  •
، وتُخُرب عن مدى إتاحِة الفرِص للناشئِة من  كّميٍّ
األطفاِل والشباِب الرتياِد املدارِس، وإمتاِم سنواِت 

الدراسِة املطلوبِة يف مختلِف مراحِل التعليم.

اُت النواتج: تتعلُّق أكرثَ بالنوعية، وتُخُرب عاّم  مؤرشِّ  •
التعليميُّة من مكتسباٍت تتجّسُد  تتيُحُه العمليُة 

يف ما ميتلُكُه الطلبُة من معارَف ومهاراٍت وِقيَم:
مهاراُت التعلِّم مدى الحياة: هي مهاراٌت أُفُقيٌة    -
مطلوبٌة يف كلِّ املستويات، ويف جميعِ التخّصصات، 
ألنها أدواٌت معرفيٌة أساسيٌة ملواصلِة التعلِّم الذايتّ 
مدى الحياة. وقد اتفقِت األدبيّاُت عىل نواٍة من 
املهاراِت، هي البحُث عن املعلوماِت ومعالجتُها، 
(شفويٍّا  اآلخرين  مع  والتواصُل  املشكالِت،  وحلُّ 
واألجنبية)،  (العربيّة  اللغِة  ومهاراُت  وكتابيٍّا)، 
واملهاراُت التكنولوجية؛ ِعلاًم أنَّ تقريَري املعرفِة 
السابَقني كان لهام السبُق يف املبادرِة ببناِء أدواٍت 

لقياِس هذه املهارات يف املنطقِة العربيّة؛
املهاراُت األساسيُة يف مجاالِت القرائيِة والرياضيّاِت    -

والُعلوم؛
عن  غائٌب  أسايسٌّ  بُْعٌد  هي  الِقيَم:  ات  مؤرشِّ  -
به  املتزايِد  االهتامِم  رغَم  الحاليِة  اِت  املؤرشِّ
تقريٍر  آخِر  يف  جاَء  فقد  الرتبويّة.  الخطاباِت  يف 
تقتِرصُ  ال  مهمٌة  والتعليَم  الرتبيَة  «أّن  لليونسكو 
أيًضا بتجسيِد  عىل تكسيِب املهارات، بل تتعلُّق 
قيٍَم مطلوبٍة  اإلنساِن وكرامِتِه،  ِقيَِم احرتاِم حياِة 
متنّوع.  عامٍل  يف  االجتامعّي  االنسجاِم  لتحقيِق 
يف  أساسيٌة  األخالقيَة  القضايا  أّن  اإلدراُك  وهذا 
عمليِة التنميِة يعاكُس الخطاَب السائَد يف الوقِت 
الحاِرض، ألنه يعّزَز دوَر الرتبيِة والتعليِم يف تنميِة 
القدراِت الالزمِة للناس، يك يعيشوا حياًة هادفًة 

وكرمية»38.

بيئاٌت متكينيٌة محّفزة

يُعرَُّف التمكنُي بأنّه «عمليٌة اجتامعيٌة متعّددُة األبعاِد 
تساعُد البَرش عىل التحّكِم يف حياتِهم الخاصة، وهو 
عمليُة تعزيِز القوة التي يستخدُمها البُرش يف حياتِهم 
العمليُة  هذه  وتقوُم  مجتمعاتِهم»39.  ويف  الخاصِة 
مؤسسيٍة  وهياكَل  وإجراءاٍت  سياساٍت  تبّني  عىل 
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قانونية، وتوفريِ الوسائِل الثقافيِّة والتعليميِّة واملاديِّة، 
وضامِن  التهميِش،  أشكاِل  عىل  التغلِّب  بهدِف 
الفرِص املتكافئِة لألفراد يف استخداِم موارِد املجتمعِ، 
واملشاركِة يف اتخاِذ القراِر املبنيِّ عىل املعرفة. ويُفيُد 
التمكنُي يف املجاِل التعليميِّ إعداَد الفرِد عىل نحٍو جيٍّد 
وشامٍل، وتجهيزَُه ليكوَن قادًرا عىل استيعاِب املعرفِة 
التمكنُي،  إنتاِجها. وحتى يتحّقَق هذا  واملساهمِة يف 
ال بدَّ من إيجاِد بيئاٍت متكينيٍة مالمئٍة محفزٍة للتعلِّم 
املخزوِن  بناِء  بنشاٍط وفعاليٍة يف سريورِة  ولالنخراِط 
املعرّيف. ووفَْق تقاريِر املعرفِة العربية، تتمثُّل البيئاُت 
التمكينيُّة يف كلِّ أشكاِل الدعِم التي يقّدُمها املجتمُع 
مجاالِت  يف  واملهاراِت  القدراِت  بناِء  بقصِد  للناشئِة، 
تصنيُف  ارتُئَي  املنطلق،  من هذا  املختلفة.  التنشئِة 
البيئاِت إىل صنفني، بحسِب تأثريِها املباِرش أو  هذه 

غريِ املباِرش يف املكتسباِت التعليميّة:

عىل  القدرَة  أنَّ  معلوًما  باَت  لقد  األَُرسية:  البيئة    •
وإمنا  وثابتًا،  محّدًدا  جينيٍّا  ُمعطًى  ليَسْت  التعلّم 
العمليُة  هذه  وتبدأُ  متواصلة.  إعداٍد  عمليُة  هي 
من  الطفِل  لتمكنِي  األُوىل  الطفولِة  مراحِل  منُذ 
والذهنيِة،  والحركيِة  الحّسيِة  مهاراتِِه  تنميِة 
اآلخرين،  مع  والتفاعِل  املادّي،  محيِطِه  واكتشاِف 
املكتسباِت  من  وغريِها  املجتمع،  قيِم  واستيعاِب 
وحتى  املدرسية.  للتعلاّمِت  جاهزيّتَه  تُحّدُد  التي 
يتمتَّع  أْن  من  بدَّ  ال  هذه،  اإلعداِد  عمليُة  تنجَح 
ي ِقيََم  الطفُل بتنشئٍة أَُرسيٍة تُعّيل قيمَة الفرِد، وتُنمِّ
العقالنيِة واإلبداِع واالجتهاِد؛ مبا يساِهُم يف توفريِ 
واملعارِف،  العلوِم  الستيعاِب  مهيّأٍة  ذهنيٍة  أرضيٍة 
واكتساِب السلوكياِت املعرفيِّة السويِّة التي تجعُل 
ا يف الحصوِل عليها،  منه طالبًا محبٍّا للمعرفِة، ُمِجدٍّ
مجتمِعِه،  مع  التكيِّف  عىل  قادًرا  مواطًنا  ثّم 
واملشاركِة الفاعلِة يف الحياِة العامة. يف هذا اإلطاِر، 
التنشئِة  أساليَب  بأنَّ  والتقاريُر  الدراساُت  تُفيُد 
األَُرسيِة تتأثُّر مبستوى األبَوين التعليمّي، وقدرتِهام 
عىل تلبيِة حاجاِت الطفِل األساسية، ومبا يُوفّرانِِه له 
من مثرياٍت وأنشطٍة تُوِقُظ الذهَن؛ كام تستكِشُف 
األرسِة  َدْوُر  ويكتيس  وتُنّميها.  الكامنَة  املواهَب 
كذلك أهميًّة كبريًة عند االنتقاِل إىل املدرسِة، من 
اللذين  الرتبويِّ  والدعِم  املستمرِة  املتابعِة  خالِل 
تُقّدُمهام ملنظوريها، ومن خالِل انخراِطها يف الحياِة 

املدرسيِة، وعملياِت التشاوِر والتنسيِق املنتظِم مع 
يروُم  بناُء مؤرشِّ  بَدا صعبًا  لهذا  التعليميّة.  األرسِة 
أخِذ  الجامعّي دوَن  قبَل  ما  التعليِم  فعاليِة  قياَس 

هذه األبعاِد الهامة بعنِي االعتبار.   

بناِء  أساسيّاُت  ُوِضَعْت  إذا  املدرسية:  البيئُة    •
شخصيِة الطفل وقدراتِِه التعلمية يف خليّة األُرسة، 
البيئِة  فإّن قابليّتَها للنموِّ والتحّسِن تبقى رهينَة 
من  تُوفّرُُه  مبا  فاملدرسُة،  ها.  يَؤمُّ التي  املدرسيِة 
مالمئٍة،  تعليميٍة  ومرافَق  جاذٍب،  تربويٍّ  مناٍخ 
تَُعدُّ  التعلاّمت؛  لخدمِة  موظٍّف  مدريسِّ  وتنظيٍم 
الركيزَة األساسيَة الثانيَة واملكّملَة لعمليِة التنشئِة 
االجتامعيِة؛ فضًال عْن أنَّ املدرسَة، باعتبارِها بيئًة 
األطفاِل  من  مختلفٍة  ألطياٍف  جامعًة  اجتامعيًة 
املنحدرين من أوساٍط وخلفياٍت ثقافيٍة واجتامعيٍة 
واقتصاديٍة مختلفٍة، تُوكَُل إليها مسؤوليُة تقديِم 
املرافقِة والدعِم املناسبني لحاجاِت التالميِذ، عىل 
أساِس التمييِز اإليجايّب؛ إىل جانِب مهمِة إكساِبهم 
قيَم املجتمعِ، وترسيِخ مبادِئ املواطنِة اإليجابيَة، 
والتدرِّب عىل قواعِد العيِش املشرتك. وليك تنجَح 
نوعيٍة  نقلٍة  إىل  تحتاُج  رسالِتها،  أداِء  املدرسُة يف 
تنتقل فيها، مع املامرساِت التقليدية التي حَرصْت 
دورَها يف 'حشو األدمغة'، إىل مامرساٍت متكينيٍة 
عىل  ركائز  ثالث  تأمنَي  يتطلُّب  وهذا  حقيقية. 

األقّل، هي:
الدرايس،  الفصل  يف  جيّدٌة  تعليميُة  فرٌص   -
اإلنسانيَة  والِقيََم  الفكريَة  القدراِت  تستنِهُض 
من خالِل ما يتوفُّر يف قاعِة الدرِس من تجهيزاٍت 
ووسائَل وُمعيناٍت تعليميٍة، وانتقاٍء ذيكٍّ لألنشطِة 
التالميِذ  لخصائِص  املستجيبِة  البيداغوجيِة 

واحتياجاتِهم املختلفة.
التعليميّة  إطاٌر تعليميٌّ كفٌؤ، متمّكٌن من املادِة   -
الرتبويّة،  املستجّداِت  ها، ومطّلٌع عىل  يُدرسِّ التي 
وميتلُك املهاراِت التعليميَّة الرضورية، وقادٌر عىل 

تقييِم أدائِِه واالرتقاِء بِه باستمرار.
تنظيٌم وقيادٌة مدرسيٌة ناجزان، يُحّوالن املؤسسَة   -
بقوالَب   ِ املسريَّ 'املصنعِ'  مفهوِم  من  التعليميَّة 
جامدٍة إىل مفهوِم 'املنظمِة' القامئِة عىل أساليِب 
واالنفتاِح  الرشاكة،  وروِح  الدميقراطية،  القيادِة 

عىل املحيط.
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ُ التعليِم ما قبَل الجامعّي مؤرشِّ
سياٌق تنمويٌّ عامٌّ مالئٌم

من  املتأيّت  ُدها  تعقُّ هو  التعليميَّة  املنظومَة  مُييُّز  ما 
من  وكذلك  املختلفة،  وتفاُعالتِها  ناتِها  مكوِّ تعّدِد 
طبيعِة العالقِة التي تربطُها بالسياِق العامِّ (السياّيس 
واالقتصادّي واالجتامعّي إلخ.) الذي تتحرّك فيه. من 
نفَسُه  العامُّ  التنمويُّ  السياُق  يفرُض  املنظور،  هذا 
بفعاليِة  املتعلِّق  املؤرشِّ  تركيبِة  يف  أسايسٍّ  كعنٍرص 
د األبعاِد  التعليِم ما قبَل الجامعّي. ورغم اإلدراك لتعدُّ
أبعاٍد  أربعِة  عىل  مبدئيٍّا  االهتامُم  ُركِّز  السياقيِة، 
عىل  اإلنفاِق  يف  املتمثُّل  املاديُّ  البعُد  هي:  أساسيّة 
السّكان  مستوى  يف  املتمثُل  الثقايفُّ  والبعُد  التعليم، 
التعليمّي، والبعُد السيايسُّ املتمثُّل يف املناِخ السياّيس، 
والبعُد االجتامعيُّ املتمثُّل يف انتشاِر مقوّماِت العدالِة 

االجتامعية.

استثامٍر  عمليُة  التعليُم  التعليم:  عىل  اإلنفاُق   •
واملوارِد  املالمئِة،  الظروِف  تهيئَة  تتطلُّب  وإنتاٍج 
املاديِّة والبرشيِّة املطلوبِة لتحريِك عمليِّة اإلنتاِج 
املعرّيف يف االتجاِه الذي يضمُن الحصوَل عىل عوائَد 
تحقيُقُه  ميكُن  ال  ما  وهو  الرفيع؛  املستوى  من 
رشيدة،  إنفاٍق  وسياساِت  كاٍف،  توفِّر متويٍل  دوَن 
أنَّ  صحيٌح  األوفر.  النصيُب  فيها  للطالِب  يكوُن 
هناك اتجاًها واضًحا يف البلداِن العربيِّة إىل زيادِة 
اإلنفاق عىل التعليم؛ لكنه ارتفاٌع يُخفي يف الواقعِ 
تستهلُكُه  منه  األكَرب  القسَط  ألّن  توزيعٍ،  مشكلَة 
وقد  املتعلّم.  نصيِب  واملباين عىل حساِب  األجوُر 
أثبتت تقاريُر ودراساٌت كثرية وجوَد عالقٍة إيجابيٍة 
بني نصيِب املتعلِّم من اإلنفاِق التعليميِّ ونوعيِة 
التعليِم؛ ما يُّرشُع إىل إدخاِل هذا املؤرشِّ يف قياِس 

فّعاليِة التعليِم ما قبَل الجامعّي. 

التي  التغرّياُت  أّدِت  املجتمعّي:  التعليِم  مستوى   •
وضعِ  إىل  الحديثِة  التكنولوجيّاِت  ثورُة  أحدثتْها 
النامذِج الرتبويِّة التقليديِة التي تعتمُد أساًسا عىل 
تَُعِد  فلم  التساؤل.  موضَع  النظاميِة  املنظوماِت 
تربيِة  عن  املسؤولَة  الوحيدَة  املؤّسسَة  املدرسُة 
النشِء، وتشكيِل مخزونِِه املعريفِّ والثقايفِّ والِقيَميِّ 
وغريِِه، مقابَل تعاظُِم دوِر التعليِم الّالنظامّي. بيَْد 
النهوَض  أنَّ  أثبتَْت  املتطّورِة  الشعوِب  تجارَب  أنَّ 

لجميعِ  الكاملِة  باملشاركِة  إّال  يتحّقُق  ال  بالتعليِم 
تتحّوَل  لْن  املشاركَة  هذه  وأنَّ  املجتمعِ،  فئاِت 
املستوى  يرتفعِ  مل  ما  وفاعلٍة  حقيقيٍة  رشاكٍة  إىل 
اختياُر  كان  هنا  من  املجتمع.  ألفراِد  التعليميُّ 
ٍ عىل مدى توفِّر  مستوى التعليِم يف املجتمعِ كمؤرشِّ
للمدرسة  قويًة  دعامًة  تكون  مجتمعيٍة  حاضنٍة 

وسنًدا لربامِجها.

املناُخ السياّيس: أحُد العوامل التي تُعيُق النهوَض   •
تحقيِقِه  دوَن  وتَحوُل  والتعليِم،  الرتبيِة  بقطاِع 
التنميِة، هو  أهدافَُه كمقّوٍم أسايسٍّ من مقّوماِت 
غياُب مناٍخ سيايسٍّ يوفُّر االستقراَر واألمن، ويضمُن 
الفساِد  عىل  ويقيض  للموارِد،  رشيدًة  حوْكمًة 
بأنواِعه. وهذا يتطلُّب إرساَء آلياٍت جديٍة وناجعٍة 
للمراقبِة واملساءلِة واملحاسبِة، للحدِّ من كلِّ ما من 
شأنِِه أْن يُْضِعَف مردوَد النظاِم التعليمّي. ويف الفرتِة 
تشهُدها  التي  املسلّحُة  النزاعاُت  خلَقت  األخرية 
التي  السياسيُّة  والرصاعاُت  املنطقة،  بلداِن  بعُض 
اإلرهابيِة  التهديداِت  عن  فضًال  أُخرى،  تعيُشها 
يُلقي  فِتَئ  ما  متأزًّما  اجتامعيٍّا  وضًعا  املتصاعدِة، 
يف  'التعليم  واضًعا  املدرّيس،  املحيِط  عىل  بظاللَُه 
أّي  عىل  العوامِل  هذه  كلُّ  وتفرُض  النار'40.  خّط 
ما  بلٍد  يف  التعليم  فعاليِة  قياَس  يستهدُف   ٍ مؤرشِّ
أْن يأخَذ يف االعتباِر متغرّياٍت ذاَت عالقٍة بالوضعِ 

السيايسِّ السائد.

إىل  العامِل  هذا  اختياُر  يعوُد  االجتامعي:  املناُخ   •
عدِة أسباٍب، منها األهميُّة التي ما فتَئ يحظى بها 
هذا املفهوُم يف العقوِد األخريِة، تحَت تأثريِ تساُرِع 
وتريِة التسابِق نحَو اقتصاداِت املعرفِة، وما خلََّفُه 
املستضعفة؛  الفئاِت  مستوى  يف  جانبيٍة  آثاٍر  من 
الثالُث من  العريب  املعرفِة  تقريُر  أثبتَُه  فضًال عاّم 
ارتباِط املعرفِة بالنموِّ االقتصادّي، وارتباِط كليهام 
من  أسايسٍّ  «كرشٍط  االجتامعيِة  العدالِة  مبرتكِز 
الوطنيَة  االجتامعيَة  السياساِت  يوفَّر  أْن  شأنِِه 
فرِص  وتوسيَع  األفراِد،  قدراِت  لبناِء  الداعمَة 
بنِي  ومن  األنشطة...»41.  مياديِن  كلِّ  يف  املشاركِة 
ُمجَمِل املحاوِر املتّصلِة بقضيِة العدالِة االجتامعيِة، 
والتكافِؤ  النوعّي،  التكافؤ  إىل  االهتامُم  يتوّجُه 

املادّي، والتكافِؤ املناطقّي. 
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التكافُؤ النوعيُّ من خالِل مقياِس التمكنِي للنَّوع   -
االجتامعي: مع شيوِع استخداِم مفهوِم التمكنِي يف 
مثانينيّات القرِن املايض، توّسَع االتفاُق حوَل اعتباِر 
اقتصاداٍت  بناِء  رشوِط  من  رشطًا  املرأِة  متكنِي 
وعدًال،  استقراًرا  أكرثَ  مجتمعاٍت  وإقامِة  قويٍة، 
والرجِل  املرأِة  حياِة  جودِة  مبستوى  واالرتقاِء 
يؤّدي  املرأِة  متكنَي  ألنَّ  ككّل؛  واملجتمعِ  واألُرسِة 
مستوى  وتحسنِي   ، التعليميِّ مستواها  ارتفاِع  إىل 
تحّمِل  عىل  وقدرتِها  وواجباتِها،  بحقوِقها  وعِيها 
األرسة  رعايِة  يف  الرجل  مع  كرشيك  املسؤوليِة 
التمكني  هذا  يصب  ذلك،  من  واألهم  واألطفال. 
فرِص  وتحسنِي  إنتاجيِّتها،  زيادِة  يف  مبارشة 
، ومشاركِتها يف الحياِة العامة.  استقاللِها االقتصاديِّ
من هنا تتبنّي أهميُّة هذا املتغرّي يف مؤّرش قياس 

التّعليم.

اِت الفقِر البرشّي:  ُد يف مؤرشِّ التكافُؤ املاديُّ املجسَّ  -
الفقِر قامئًة يف  البدايِة، كانْت معالجُة ظاهرِة  يف 
الّدخِل،  فجوِة  مثِل  ماديٍّة،  أسٍس  عىل  ُمعظِمها 
وخطوِط الفقِر املتعلّقِة بالّدخل؛ األمُر الذي أوقَع 
اقتصاديٍة  الناميِة يف مشاكَل  البلداِن  من  العديَد 
واجتامعية. أما حاليٍّا، فقد شِهَدْت مقارباُت الفقِر 
املعالجة،  وأشكاِل  املفاهيِم  مستوى  عىل  تحّوًال 
الفقِر  أو   ، املاديِّ غريِ  الفقِر  عن  الحديُث  وبدأَ 
البرشّي، أو الفقِر املتعّدِد األبعاد. ومن بني هذه 
عىل  االختياُر  وقَع  الهاّمة،  املنهجيِّة  املقاربات 
دليٍل الفقِر املتعدد األبعاد لربنامِج األمِم املتّحدِة 
االمنايّئ باعتبارِِه يعكُس جوانَب الحرماِن الرئيسة 
(املتعلّقة بالصحِة والتعليِم ومستوى املعيشة)42.

التفاوت  اِت  مؤرشِّ خالِل  من  املناطقيُّ  التكافُؤ   -
املناطقّي: أظهرَْت دراساٌت عديدٌة شملت منطقَة 
فجوٍة  وجوَد  أفريقيا  وشامِل  األوسِط  الرشِق 
الريِف  بني سكان  التعليِم  مستوياِت  متزايدٍة يف 
تنَمويٍة  فجوٍة  وجوِد  إىل  أسبابُها  ترجُع   ، والحَرضِ
بني املنطقتني، إذ تنخفُض املستوياُت االقتصاديُّة 
سلبًا  ينعكُس  ما  الريِف؛  يف  لألَُرسِ  واالجتامعيُة 
عىل نَِسِب االلتحاِق بالتعليِم، وجودِة مخرجاتِه. 
العاملّي43  الرصِد  تقريُر  يُفيُد  الصدِد،  هذا  ويف 
جيٍّد  فهٍم  دوَن  «يحوُل  البياناِت  توفِّر  عدَم  بأنَّ 

لتأثريِ ديناميكياِت العالقِة بني الريِف والحِرض يف 
واعتَرب  أفريقيا»،  وشامِل  األوسِط  الرشِق  منطقِة 
مُيثِّل  والحرض  الريِف  بني  التفاوتاِت  تضييَق  أنَّ 
املرتبطِة  الخدماِت  بتقديِم  الخاصَّ  «التحدَي 
باألهداِف اإلمنائيِة لأللفيِة يف املنطقة». من هذا 
املنطلق، تبدو الحاجُة أكيدًة لتسليِط الضوِء عىل 
هذا الجانِب كَِسَمٍة من سامِت املنطقِة العربيّة، 
العدِل  وإرساِء  الفرِص  تكافِؤ  عن  الحديَث  ألن 
، من دوِن تشخيٍص موضوعيٍّ ودقيٍق  االجتامعيِّ
مجرَّد  سيبقى  والفقريِة،  املهّمشِة  املناطِق  لواقعِ 

شعاراٍت سياسيٍة ال تعرُف طريَقها إىل الواقع. 

وصُف الرتكيبِة األّولية ملؤرشِّ التعليم ما قبَل 
الجامعّي

ا  أفَضْت عمليُة االنتقاِء األّوليُة إىل قامئٍة من 120 مؤرشِّ
موزًّعا عىل مختلِف مكّوناِت النموذِج املوّضِح أعاله. 
وقد أُخِضَعْت جميُعها إىل عمليِة فحٍص، بقصِد التأكِّد 

من مسألتني هامتني عىل وجه الخصوص هام:

كلِّ  تعريِف  إىل  الرجوِع  عَرب  املفاهيمية،  الداللُة    -
هذه  مّكنْت  وقد  اإلحصائية.  وقاعدتِِه   ٍ مؤرشِّ
اِت املزدوجِة، أي تلك  العمليُة من استبعاِد املؤرشِّ
الواقع  يف  وهي  مختلفًة،  تسمياٍت  تحمُل  التي 

تحمُل املضموَن نفَسه. 

البياناِت  قواعِد  إىل  الرجوع  عَرب  البيانات،  توفُُّر    -
البلداِن  عدِد  يف  والنظِر  بها،  املعرتِف  الرسميِة 
العربيِّة التي تتوفُّر حولَها معطياٌت، وتاريِخ إتاحِتها. 
فكانْت هذه العمليُة مبْنزلِة الحلقِة املفصليِة التي 
وأّدْت  اِت،  املؤرشِّ من  واملتاِح  املأموِل  بني  وازنْت 
اِت التي بدا االستغناُء  إىل التخّيل عن بعِض املؤرشِّ
اٍت أُخرى تغطّيها أو ذاِت  عنها ممكًنا لوجوِد مؤرشِّ
ومل  رضوريًة،  بَدْت  التي  اُت  املؤرشِّ أما  بها.  صلٍة 
يُوجد لها بديٌل، فقد احتُِفَظ بها ضمَن النموذِج؛ 
اِت  َل حني تتوفّر املعطياُت مثُل املؤرشِّ عىل أْن تُفعَّ
للمنظومِة  ناجعٍة  وحوْكمٍة  إدارٍة  بتوفِّر  املتعلّقِة 
 110 تضمُّ  بقامئٍة  األمُر  انتهى  وهكذا  التعليميّة. 
مؤّرشاٍت مُتثُِّل مجمَل املتغرّياِت التي ستنطلُق منها 

عمليُة تركيِب املؤرشِّ مبختلِف فروِعِه44.
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ُ التعليِم ما قبَل الجامعّي مؤرشِّ
ليِة للمؤرشِّ اختباُر الصدِق الخارجيِّ للصيغِة األوَّ

كام هو معلوٌم، يَُعدُّ التحقُق من صْدِق أيِّ أداٍة لقياِس 
لإلقراِر  عنه  غًنى  ال  أمرًا  وتقييِمها  أساسية  خطوٍة 
الغرض،  ولهذا  قياُسُه؛  يراُد  ما  قياِس  عىل  بقدرتِها 
والخارجية.  الداخليِة  املشاوراِت  من  سلسلٌة  أُجِريَْت 
أعضاِء  مع  دوريٍّا  تُجرى  الداخليُة  املشاوراُت  وكانت 
خالل   ، للمؤرشِّ التْقنّي  والفريِق   ، املركزيِّ الفريِق 
فجرى  الخارجية،  املشاوراُت  أّما  مبارشة.  اجتامعاٍت 
يف  جرى  أغلبَها  لكّن  املراسلِة،  عَرب  بعٍد  عن  بعُضها 
ورشٍة ُعِقَدت يف تونس العاصمة يف شهر أيلول/سبتمرب 
2015، جمَعْت من 10 بلداٍن عربية نخبًة من الخرباِء 
التعليِم  مبجاَيل  صلٍة  ذاِت  متعّددٍة  اختصاصاٍت  يف 
عدِة  مناقشِة  عىل  فعالياتُها  تركّزَْت  وقد  اِت.  واملؤرشِّ
ها بنيُة املؤرشِّ مبختلِف مكوناتِِه، وأوزاُن  مسائَل، أهمُّ
أو  متساويٌة  (أوزاٌن  توزيِعها  وكيفيُة  املكّوناِت  هذه 
متفاوتة)، ومقاييُس ضبِْطها إذا اتجَه الخياُر نحو أوزاٍن 
مختلفة. ويف ما ييل أهمُّ النقاِط التي تناولَها النقاش:    

أهمّيِة املؤرشِّ بالنسبِة إىل املنطقِة العربّية

وأبدى  مالمئًة  املقرتحُة  الرتكيبُة  اعتُربَِت  إجامًال، 
مركٍّب   ٍ مؤرشِّ بناِء  لفكرِة  استحسانَهم  املشاركون 
من  ومشتتٍة  متفرقٍة  حزمٍة  مع  التعامَل  يتجاوُز 
اِت التي ال ميكُنها توفرُي قراءٍة متكاملة للواقعِ  املؤرشِّ
الرتبوّي وتفاعالتِه املختلفة، واعتربوا أنَّ هذا، يف حّد 
ذاته، يُعدُّ إنجازًا؛ إذ ال يُعقُل أْن يتحّدَث العاملُ اليوَم 
اٍت عامليٍّة بينام تظلُّ املنطقُة العربيُّة خارَج  عن مؤرشِّ

اتِها الخاّصَة بها. الساحِة، ال متتلُك مؤرشِّ

الرؤيِة التي يستنُد إليها املؤرشِّ

التعليِم  عىل  أساًسا  تركُّز  أنّها  املشاركني  بعُض  الحَظ 
الرسمّي، وتساءلوا عاّم إذا كان ذلك اختياًرا مقصوًدا؛ 
يستدعي  للمعرفِة  الشامَل  املفهوَم  أّن  إىل  مشريين 
وجاءْت  الالنظامّي.  التعليِم  َدْوِر  عىل  الضوِء  تسليَط 
الفلسفيِة  املداخِل  تعّدِد  خصوِص  يف  مالحظٌة  أيًضا 
الرتبويِّة املعتَمدِة يف البلداِن العربيِّة، ما يطرُح تساؤًال 
حوَل مدى إمكانيِة قياِس التطّوِر املعريفِّ عىل مستوى 
َه  عريبٍّ، وحوَل املقارباِت املُْمكنة. ويف هذا الصدد، نوَّ

النموذُج،  التي يعكُسها  النَسقيِّة  باملقاربِة  املشاركون 
املعرّيف)،  املال  (رأس  املخرَجاِت  من  ينطلُق  أنه  مبا 
وبربِطها باملدَخالِت والعملياِت بالرتكيِز عىل املعضالِت 
الحارقة يف املنطقِة العربيِّة. غرَي أنَّ املشكَل األكَرب هو 
ا  الحصوُل عىل معطياٍت ذات مصداقيٍة ومرتبطٍة حقٍّ

بالواقعِ العريّب.
 

العناِرص املكونِة للمؤرشِّ املرّكب

أقرَّ املشاركون بأنَّ النموذَج املقرتَح متكامٌل، ويتناوُل 
عليها  تتّفُق  التعليميِّة  املنظومِة  يف  أساسيًة  أبعاًدا 
عىل  ثقلَُه  يضُع  فهو  الحديثة.  الرتبويُّة  املقارباُت 
النواتِج النوعية، ويهتمُّ بالجوانِب الِقيَميّة التي باتَْت 
أعىل  الرتبوّي عىل  الخطاِب  يف  أساسيٍّا  محوًرا  تشّكُل 
انسجاٍم  يف  أيًضا  نفَسُه  املؤرشِّ  هذا  ويضُع  مستوى. 
مع التوّجهاِت العامليّة، بتسليِطِه الضوَء عىل مهاراِت 
اِت الفرعيِة  التعلّم مدى الحياة؛ فضًال عن أهميِّة املؤرشِّ
املنتقاِة لتأثيِث العناِرص أو الركائِز الكربى للمؤرشِّ التي 
القوِة والضعِف  تُتيَح تشخيَص مواطِن  أْن  من شأنِها 
يف الواقعِ التعليمّي للبلدان العربيّة. يف املقابِل، أشاَر 

املشاركون إىل ما اعتربوها أبعاًدا مهّمًة غائبًة، منها:

مقارنًة  املدرّيس  قبَل  ما  التعليِم  حضوِر  ضعُف    -
باألهميِّة التي يَحظى بها؛ 

لجميعِ  واإلمتاِم  االلتحاق  اِت  مؤرشِّ تغطيِة  عدُم    -
مراحِل التعليم؛

مثل  املستضعفة  الفئاِت  حوَل  اٍت  مؤرشِّ غياُب    -
ذوي اإلعاقات، واملنقطعني عن الدراسة؛

اِت  مؤرشِّ يف  الجنسني  بنَي  التكافِؤ  مسألِة  غياُب    -
'رأس املال املعرّيف'.

مشكلُة البياناِت املطلوبِة لتفعيِل املؤرشِّ

اِت  التي تواجُه واضعي املؤرشِّ يِّة  الجدِّ من املشكالِت 
توفُِّر  مدى  قضيُة  سواٍء،  حدٍّ  عىل  ومستخدميها 
البياناِت، وكيفيُة الحصول عليها. وهذا ما اتّفَق عليه 
ملؤرشِّ  األّولية  الصيغَة  هذه  أنَّ  ورأَوا  الحارضون، 
َل مبا هو متاٌح  التعليِم ما قبَل الجامعّي ميكُن أْن تُفعَّ
من البياناِت املتداولِة. ويف جدوى بناِء مؤرشِّ جديٍد، 
التوجَه  أنَّ  عىل  املشاركني  أغلِب  من  اتفاٌق  ظهَر 
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قبَل  ما  التعليِم  فعاليِة  لرصِد  ٍ مركٍب  بناِء مؤرشِّ نحَو 
اِت  املؤرشِّ أّن  سيام  ال  مهمًة،  إضافًة  يُعدُّ  الجامعّي 
التعليميَّة املتداولَة عديدٌة، لكنها متفرّقٌة وال تعكُس 
صورًة متكاملًة ومتفاعلًة عن الوضعِ التعليمّي. واتّفق 
أغلُب املشاركني عىل أّن ال رضَر، يف هذه املرحلِة، من 
استخداِم بياناٍت متأتّيٍة من مصادَر أُخرى معرتٍف بها، 
أْن تَُحلَّ محلَّها تدريًجا بياناٌت مجّمعٌة خصيًصا  عىل 

. للمؤرشِّ

أوزاِن العناِرص املكّونِة للمؤرشِّ املرّكب

توزَّعِت اآلراُء بنَي َمْن يرى رضورَة إسناِد أوزاٍن بحسِب 
األولَويِة  إعطاء  عىل  االتفاق  مع  عنٍرص،  كلِّ  أهميِّة 
متساوية.  أوزاٍن  اعتامِد  إىل  مييُل  َمْن  وبنَي  للنواتِج، 
خبرُي  َمها  قدَّ التي  العلميِة  التفسرياِت  بفضِل  لكْن 
موضوعيٍّ  منهٍج  توّخي  عىل  اتفاٌق  حصَل  اإلحصاِء، 

بحسِب الخطواِت التالية:

ثم  األوزان،  توزيعِ  حوَل  الخرباِء  اقرتاحاِت  جمُع    -
ٍن من  احتساُب معّدالِت األوزاِن املقرتحِة لكلِّ مكوِّ

؛ ناِت املؤرشِّ مكوِّ
البياناِت  عىل  املبيّنِة  اإلحصائيِة  الطريقِة  اعتامُد    -

نفِسها؛  
مقارنُة األوزاِن املتحّصِل عليها عَرب الخرباِء باألوزاِن    -

التي أفَضْت إليها العمليُة اإلحصائية؛
برتجيِح  توصيٍة  مع  إقناًعا  األكرثِ  التوزيعِ  اعتامد    -

كّفِة املعالجِة اإلحصائية.

الَتوصيات

املشاركون  قّدَم  الورشة،  ختاِم  ويف  النقاشاِت،  خالل 
ها: جملًة من التوصياِت، أهمُّ

اٍت  مؤرشِّ وراَء  االنسياِق  وعدُم  الواقعيِة  التزاُم    -
مركّبٍة ومعّقدٍة وغريِ قابلٍة للتطبيق، بخاصٍة يف ظلِّ 
الدوليّة،  البياناِت  قواعِد  يف  حتى  البياناِت،  نقِص 
البلداِن العربيّة من إحجاٍم عن  وما تُبديِه أغلُب 
تقديِم املُعطياِت، خصوًصا املتعلَق منها باإلنفاق؛

 ، ناِت املؤرشِّ الحرُص عىل املرونِة يف ما يتعلُّق مبكوِّ   -
حتى تكوَن الرتكيبُة قابلًة الستيعاِب املستجّدات 

بصدِق  املسِّ  دوَن  بأُخرى)  عنارص  (استبدال 
املؤرشِّ التأليفّي؛

رضورُة وضعِ خطٍة تتعلُّق بجمعِ البياناِت، حتى    -
ُ متّكًال عىل مصادَر أُخرى، ال سيّام  ال يبقى املؤرشِّ
تتوفُّر  ال  متغرّياٍت  عىل  نوافَذ  تفتُح  تركيبتَُه  أّن 

حولَها بياناٌت يف الوقِت الحاّيل؛
يف  أُجِريَْت  التي  املُسوحاِت  توسيعِ  عىل  العمُل    -
الثاين  العربينّي  املعرفِة  تقريَري  إعداِد  سياِق 
والثالث45، لتشمَل أكَرب عدٍد ممكٍن من البلداِن 
العربيّة، والعمُل عىل تقنيِنها وتطويرِها؛ وبخاصٍة 
ألن االختباراِت املعتمدَة تقيُس مهاراٍت معرفيًة 
تُعتَربُ أساسيًة للتعلِّم مدى الحياِة يف مستوياٍت 

تعليميٍة ال تُغطّيها االختباراُت الّدوليُّة الحالية؛
الدعوُة إىل إبراِم اتفاقياِت تعاوٍن، وعقِد رشاكاٍت    -
املعنيِة  والّدوليِّة  اإلقليميِّة  والهيئاِت  املراكِز  مع 
الجهِد  الختصاِر  والبياناِت،  اِت  املؤرشِّ مبسألِة 

والضغِط عىل كلفِة جمعِ البيانات؛
وضُع تصّوٍر مستقبيلٍّ لتطويِر املؤرشِّ ونرشِِه عىل    -
تْقنّي  دليٍل  إعداَد  يتطلُّب  وهذا  نطاق.  أوسعِ 
من  االستفادِة  وسبَل  استخداِمِه،  كيفيَة  يُوضُح 
نتائِجِه يف رسِم سياساِت تطويِر النظِم التعليميّة؛

االقرتاحاُت  تنّوّعِت  النتائِج،  عرِض  إىل  بالنسبِة    -
إخراِج  فكرَة  سانَد  َمْن  بنَي  اتجاهاٍت  ثالثة  يف 
إىل  تحتاُج  البلداَن  ألّن  مالمح،  شكِل  يف  النتائِج 
تتحرَّك  أن  تستطيَع  حتى  لوضِعها  معّمٍق  فهٍم 
النتائِج  نحَو اإلصالِح، وبنَي َمْن يدعو إىل إخراِج 
يف شكِل ترتيٍب للبلدان؛ ألّن الرتتيَب، من وجهِة 
نظرِهم، يدفَُع البلداَن إىل التنافِس والعمِل عىل 
تحسنِي موقِعها. وورَد أيًضا مقرتٌح إلخراِج النتائِج 
بحسِب التكتّالت الجغرافية أو التكتّالت لبلداٍن 

متشابهة. 

ختاًما

باَت من املسلَّامت التي ال تحتاج إىل إثباتاٍت إضافية، 
القوُل إّن التّعليَم أداُة صْنعِ املستقبل وبّوابُة تحقيق 
األمِن املعرّيف لألُمم. لكْن ليَك ينجح التعليُم يف أداء 
القادِر  البرشيِّ  املال  رأِس  توفري  املتمثّلِة يف  رسالِته، 
اإلنسانيِّة  التّنمية  املعرفة وحمِل مْشعِل  إنتاج  عىل 
األنظمُة  تستند  أن  بّد  ال  املستدامة،  واملجتَمعيِّة 
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ُ التعليِم ما قبَل الجامعّي مؤرشِّ
تُدرك  ومستِبرصة  متيّقظٍة  سياسٍة  إىل  التّعليمية 
جيًّدا متطلّباِت الحارض وتسعى إىل تأمينها، دون أن 
يُشغلها ذلك عن استرشاِف آفاِق املستقبل والتهيِّؤ 
لها. ويف هذا الحقبة التّاريخيِة التي تشهد تحوّالٍت 
الّسياسات  عىل  القامئون  يجد  املستويات،  كّل  عىل 
جّمة  تحّدياٍت  أمام  أنفَسهم  العربية  التّعليميِة 
تَفرض عليهم وضَع أجهزٍة منهجيٍّة للمتابعة والرّصِد 
وتشخيِص  املكاسِب  عن  بالكشف  كفيلٍة  والتّقييم، 

الّصعوبات مبا مُيّكنهم من قيادتها باقتداٍر ونجاح. 

يف هذا اإلطار يندرج هذا العمُل الذي استهدف بناَء 
مؤّرشٍ مركٍّب يَقيس فعاليَة التعليِم ما قبَل الجامعّي 
يكون  أن  عىل  ُحرِص  وقد  العربيّة.  املنطقة  يف 
التي  الحديثة  الّرتبويِة  للمفاهيم  مستجيبًا  مؤّرشًا 
يُهيّئ  شامًال  منهًجا  الجامعّي  قبَل  ما  التّعليَم  تَعترب 
التّفاعالِت  االعتباِر  يف  ويأخذ  الحياة،  مدى  للتّعلّم 
العاّمة.  الّسياقيِة  والظروِف  التّمكينيِّة  البيئات  مع 
يف  املتوفّر  من  البياناُت  اخِتريَت   ، املؤرشِّ ولتفعيل 
نقَص  لكّن  عليها؛  املتوافَِق  الّدوليِة  البيانات  قواعد 
البيانات املتعلّقِة ببعض املؤّرشات الفرعيِّة حال دوَن 
احتساِبها وإدخالِها يف قيمة املؤّرشِ املركِّب التّأليفّي، 
التّي سيُعَمل عىل تجاوزها يف  التّحديّات  وهو أحُد 

املراحل القادمِة من تطوير املؤّرش.

وجود  عن  للبيانات  األّوليّة  املعالجُة  كشفت  وقد 
اتّساٍق بني املتغرّيات، حيث تراوحت ُمعاِمالت ألفا 
كرونباخ بني 0.860 و0.891، باستثناء املؤّرش الفرعيِّ 
املتعلِّق باملهارات القرائية الذي بدا ضعيَف االتّساق. 
حيُث  املتغرّيات،  نقص  إىل  عف  الضَّ سبُب  ويعود 
اعتُِمد عىل متغرّيَين فقط؛ أحُدهام نتائُج اختباراِت 
يعني سوى  الذي ال  الطلبة  لتقييم  ويل  الدَّ الربنامج 
أربعِة بلداٍن عربية، واآلخُر مؤّرشُ اليونسكو الخاصُّ 
رضورَة  يؤكّد  وهذا  البالغني.  لدى  القرائية  مبعّدل 
ات و/أو إغنائها  مراجعة هذه الفئة باستبدال املؤرشِّ
بأُخرى. عىل صعيٍد آخر، وافقت املعالجُة اإلحصائية 
طريقُة  أفرزته  الذي  األوزان  توزيَع  للبيانات 
املتعلقِة  الركيزة  إْذ رّجحت كّفَة  امليزانية،  تخصيص 
بالنواتج (رأِس املاِل املعريف) بوزن 40 يف املئة، بينام 

ساَوت بني الركائز الثالِث األُخرى املتعلقِة بالبيئات 
املنظومة  وإدارِة  التنَموّي،  والّسياِق  التمكينية، 
التعليمية وَحوكمِتها بَوزن 20 يف املئة لكّل واحدة. 
وتراوحت قيمُة املؤّرش املركِّب اإلجامّيل بني 23.30 
كبري  حدٍّ  إىل  موافًقا  البلدان  ترتيُب  وجاء  و67.35، 

االتجاَه العامَّ الذي كشفت عنه مؤّرشاٌت سابقة.

إّن الّصيغَة الحاليّة للمؤّرش املركّب للتّعليم ما قبَل 
بنائها  يف  املقطوِع  الّشوِط  أهميّة  رغَم  الجامعي، 
من  مزيٍد  إىل  حاجٍة  يف  تظّل  املرحلة،  هذه  خالل 
التّجريب والتّطوير. وهذا يتطلّب أّوًال مواجهَة عائق 
البيانات،  يف  نقٌص  هناك  دام  ما  إْذ  البيانات؛  توفُِّر 
جودة  عىل  موضوعيٍّا  الحكُم  باإلمكان  يكون  فلن 
مرحلٍة  يف  أيًضا  ويتعنّي  والعمليّة.  العلميِّة  املؤّرشِ 
املرجعية  واملقارنات  األداء  معايري  ضبُط  الحقة 
والرّقُم  خربيّة،  جملٍة  مجرَّد  املؤّرشُ  يكون  ال  حتّى 
ا  الذي يُوفّره مجرَّد معطًى إحصايئٍّ يُقّدم وصًفا عامٍّ
للظّاهرة التعليميّة دون مردوٍد عىل صناعة القرار. 

من ناحيٍة أُخرى، يَستوجُب التصّدي ملعضلة البيانات 
ببيانات  املعنيِّة  الهيئات  مع  التّشبيك  إىل  سعيًا 
التّعليم عىل املستوينَي الوطنيِّ والّدوّيل، مبا من شأنه 
عىل  الحصول  يف  والفعاليِة  الرسعة  زيادَة  يوفّر  أن 
التي يقرتحها املؤّرشُ  املتغرّياِت  البيانات. وبخصوص 
يُباَدر يف القريب  وال توجد بياناٌت عنها، ينبغي أن 
العاجِل إىل بناء أدواٍت منهجيّة مُتكِّن من تجميعها 
وفَْق خطِّة تحرٍّك مدروسٍة تراعي األولَويّاِت ورشوَط 
جمع  طرُِق  املفاهيم،  (توحيِد  واملوضوعية  الدقّة 

البيانات، وما شابَه ذلك).

أُخرى  املقرتحِة مبؤّرشاٍت  الرتكيبة  إغناُء  املنتظر  من 
ُمكوِّنات  بكّل  عالقتهام  يف  واإلنصاف  للعدالة 
املؤّرشات  تلك  شأن  من  ألّن  التّعليمية،  املنظومِة 
يف  واإلسهاَم  واملساءلة،  افيِّة  الشفَّ مبدأَي  تعزيَز 
وضع الّنظام التّعليميِّ أمام مسؤولياته تجاه الفئات 
مؤّرش  ربُط  أيًضا  املفيد  ومن  املهّمشة.  واملناطِق 
التّعليم ما قبَل الجامعّي وركائزِه مبا أفرزته مراجعُة 
األجْندة التنموية لاِم بعَد عام 2015 وأهداف التنمية 
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ما  ومؤّرشات؛  أهداٍف  من  وضعته  وما  املستدامة 
يُضفي عليه بُعًدا َدوليٍّا مُيّكن من توفري أُُسٍس إلجراء 

مقارَناٍت َدوليّة. 
  

والتحّدي األكُرب يف مسألة بناء هذا املؤّرش هو تطويُر 
رؤيٍة طويلِة األمد لحزْمة مؤّرشاٍت قابلٍة لالستخدام 

يف  املطَّردة  للتطورات  مواكِبٍة  مختلفة،  سياقاٍت  يف 
نظريّات التّعليِم والتّعلم والقياِس الّنفيسِّ والّرتبوي، 
ومنفِتحٍة عىل ما يطرأ يف العامل من تحّوالت؛ بحيُث 
مكانٍة  احتالل  يف  العربيّة  البلداِن  حظوظ  تزيد 
فاعلة يف حلبة التّنافِس املعرّيف، بدَل البقاِء يف مواقع 

املتفرّجني.



36

ُ التعليِم ما قبَل الجامعّي مؤرشِّ

الهوامش 

.Organisation of the Islamic Conference 2008   1
.World Bank 2011b   2

.UNESCO 2008   3
4   جامعة الدول العربية: األمانة العامة واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: إدارة الرتبية 2009.

5   برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2012. 
6   برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2012.

7   اعتُِمد يف هذا القسِم عىل ورقِة محمد مطر املرجعيّة (2015).
Jullien 1817    8 (املرجع باللغة الفرنسية).

.IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement   9
.UNESCO 1990   10
.Rutkowski 2008   11

 .Monitoring Learning Achievement - MLA & Conditions of teaching and Learning CTL   12
نتجت هذه األدوات البحثية لرصد اإلنجازات التَعلُّمية وظروف التدريس والتَعلُّم ضمن مرشوع مشرتك بني اليونيسكو واليونيسف عىل   

الصعيد العاملي لرصد نوعية التعليم وانجازات التعلّم. يغطي التقييم حوايل مثانني دولة.
Trends in International Mathematics and Science - TIMSS (IEA)

تعّد الجمعية الدولية لتقويم األداء الرتبوي الدراسة الدولية لتوّجهات مستويات األداء يف الرياضيات والعلوم التي  تغطي أكرث من ستني    
دولة إضافة إىل أربع عرشة قطاع مقارنة (مبا يف ذلك البحرين، األردن، الكويت، لبنان، املغرب، عامن، فلسطني، قطر، السعودية، سوريا، 

تونس، اإلمارات العربية املتحدة (أبو ظبي وديب وشملت بشكل منفصل)، واليمن).
Program for International Student Assessment - PISA (OECD) 

تصدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دراسات تقييمية ضمن الربنامج الدويل لتقييم الطلبة. وتضّمنت الدراسة األخرية يف عام 2012   
الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و31 دولة رشيكة واقتصاد (مبا يف ذلك األردن وقطر وتونس واإلمارات العربية 

املتحدة). 
Progress in International Reading Literacy Study- PIRLS (IEA)

تصدر الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل عن الجمعية الدولية لتقويم األداء الرتبوي. وشاركت يف الدراسة األخرية عام   
2011 تسع وأربعون دولة ضمنها مثاين دول عربية (الكويت، املغرب، عامن، قطر، السعودية واإلمارات العربية املتحدة (وشملت بشكل 

منفصل أبو ظبي وديب)).
.OECD 2014  13

راجع الفصل األول املتعلّق باملفاهيم واملنهجية من هذا التقرير.  14
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 2006 و2014.  15

.OECD 2012 & 2014  16
.UNESCO 2015  17

األلكسو: املرصد العريب للّرتبية 2015.  18
راجع امللحق رقم 2 لالطالع عىل قامئة املشاركني بورشة عمل التعليم ما قبل الجامعي.  19

رضا سايس 2015 (ورقة مرجعية).  20
محمد مطر 2014 (ورقة مرجعية).  21
أحمد أوزي 2015أ (ورقة مرجعية).  22

انظر الفصل األول املتعّل باملفاهيم واملنهجية من هذا التقرير.  23
.OECD 2012  24

.UNESCO Institute for Statistics 2015  25
.World Bank 2015a  26

اِت التعليم يف العامِل العريّب:  األلكسو: املرصد العريب للرتبية 2015. قاعدة بياناِت مؤرشِّ  27
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 2006.  28

مكتب الّرتبية العريب لدول الخليج 2015ب.  29
مكتب الرتبية العريب لدول الخليج 2015أ.  30

 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France 2014 et 2015  31
(املراجع باللغة الفرنسية).  

اليونسكو 2009.  32
.Conseil de l’évaluation de l’école 2005  33



37

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

Renard 2001 (املرجع باللغة الفرنسية).  34
نجوى غريس 2014.  35
نجوى غريس 2014.  36

Tiana 2001 (املرجع باللغة الفرنسية).  37
.UNESCO 2015  38

.Lord & Hutchison 1993  39
اليونيسف 2015.  40

برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2014.  41
عبد الحميد نوار 2014.  42

البنك الّدويل 2013.  43
راجع الجدول م1 من امللحق لالطالع عىل الئحة املؤرشات التي تم اعتامدها.  44

نفّذت هذه املسوحات يف أربع دول عىل صعيد طالب املرحلة الثانوية يف تقرير املعرفة العريب الثاين وعىل صعيد طالب الجامعة يف التقرير   45
الثالث. ركّزت املسوحات عىل الرغم من بعض االختالف يف املوضوعات عىل قياس املهارات واملعارف والوقوف عند آراء املشاركني يف بعض 

من املوضوعات ذات الصلة.





39

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

مؤّرش الّتعليِم التِّْقني 
والتدريب املْهني 
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متهيد

إنَّ الثورَة العلمية والتكنولوجية الت ي يشهُدها العُرص 
شتّى  يف  عميقة  تحّوالٍت  من  تبَعها  وما  الراهن، 
ميادين الحياة اإلنسانية، وضَعْت بلداَن العامل، مبا يف 
التطورات  أماَم رضورِة مواكبِة  العربية،  البلداُن  ذلك 
املطَّردة، واالستعداِد ملواجهِة تحّدياِت مستقبٍل تُعلن 
بوادرُه بوضوٍح أنَّ الرصاَع عىل حيازِة املعرفة سيكوُن 
لألُمِم  ستكونان  يادة  والرِّ الزعامَة  وأنَّ  ِه،  أشدِّ عىل 
األقدِر عىل بناِء رأِس ماٍل برشّي، عىل درجٍة عالية من 

الفاعلية يف مختلِف محاوِر التنمية.

املؤّسساِت  رأِس  عىل  تأيت  التعليميَة  الُنظَم  أنَّ  ومبا 
املَنوِط بعْهدتِها إعداُد أجياِل الغد، فقد وجَدْت نفَسها 
مدعّوًة إىل إعادِة النظر يف فلسفاتِها الرتبوية ومراميها 
وأدواتِها، من أجِل االرتقاِء بجودِة الخدمات التعليمية 
عىل  قادرٍة  وسواعَد  عقوٍل  بناِء  عىل  قادرًة  «لتكوَن 
بناِء مجتمعاِت املعرفة يف املنطقِة العربية واملساهمِة 
الحضارة  وصنعِ  العاملية  املعرفة  منظومِة  يف  بفاعليٍة 

اإلنسانية»1.

عملياِت  يف  العربيُة  البلداُن  انطلَقِت  وبالفعل، 
تفاوتَْت  وإصالحاٍت  التعليمية،  ملنظوماتِها  مراجعٍة 
أُخرى. وقد طالَْت  يف عمِقها وفعاليِّتها من دولٍة إىل 
ومسالِكها  التعليم  مراحِل  مختلَف  التطويِر  عملياُت 
باستثناِء التعليم التِّْقني والتدريب املْهنّي اللذين ظّال 
حالة  يف  يَُكن  مل  إن  ثباٍت  حالِة  يف  متأّخر  وقٍت  إىل 
وإّما  سياسية،  بخياراٍت  متعلّقة  ألسباٍب  إّما  تراجع، 
التكنولوجيَّ  الغزَو  أنَّ  إّال  مجتمعية.  ثقافيٍة  ألسباٍب 
املمتّد وما تبَعُه من تطّوِر تركيبِة سوِق العمل، وأنواِع 
جعلَِت  فيها؛  املطلوبِة  العاملة  ومواصفاِت  املَِهن، 
التِّْقني  والتدريب  التعليِم  قطاِع  إىل  يْنشدُّ  االهتامَم 
أكرثَ  يجعلُُه  الذي  النحِو  تطويره عىل  بقصِد  واملْهنّي 
استجابًة للمستجّداِت املعرفية والتِّْقنية وأكرثَ خدمًة 
للتّنمية. فقد جاء يف وثيقٍة لليونسكو ومنظمِة العمِل 
معارِف  تنميِة  «يف  يُسِهُم  القطاَع  هذا  أنَّ  ولية  الدَّ
بتشكيلٍة  يتعلُّق  فيام  والتكنولوجية،  العلميِّة  األفراد 
واسعة من املَِهن التي تتطلُّب كفاءاٍت تْقنيًّة ومْهنيًّة 
لُنظُِم  ينبغي  لذلك  محدودة.  مبَِهٍن  خاّصًة  ومهاراٍت 

التعليم والتدريب الوطنيِة يف املجاِل التِّْقني واملْهنّي 
األيدي  بجعِل  الكفيلَة  واملهاراِت  املعارَف  تُنّمَي  أْن 
العمِل  أسواِق  احتياجاِت  تجاَه  مرونًة  أكرثَ  العاملِة 
إطاِر  يف  التنافِس  عىل  وقادرًة  لها،  واستجابًة  املحلية 

االقتصاد العاملّي»2.  

أهمّيُة عملياِت القياِس واملتابعة لقطاعِ التعليِم 
التِّْقني والتدريب املْهنّي

تبًعا ألهميِة قطاِع التعليِم والتدريِب املْهنّي املتزايدة، 
تعتمُد  له  مرِجعيٍة  أُطٍر  لوضعِ  املحاوالُت  تعّددِت 
عىل ُحزٍَم من املعايريِ واملؤّرشات للوقوِف عىل فّعاليِة 
أدائه  وتقييِم  مخرَجاته،  وجودِة  وبرامِجه،  مؤّسساتِه 
واملؤرشاُت  املعايرُي  هذه  وارتبطْت  عامة.  بصورٍة 
العمل  سوُق  ها  أهمُّ للمؤّرشاِت،  أبعاٍد  بعّدِة  األدائيُّة 
ُمخرَجاِت  بني  املواءمَة  يُحّقُق  مبا  اإلنتاج،  ومنظومُة 
منظومِة التّعليم التِّْقني والتّدريب املْهني من ناحية، 
والطّلِب االقتصادّي كامٍّ ونْوًعا من ناحيٍة ثانية. ففي 
واقتصادات  املعرفة  مجتمعاِت  إىل  التحّول  مساعي 
يف  التوّسعِ  عىل  مقترصًة  الحاجُة  تَُعِد  مل  املعرفة، 
قضيِة  لحلِّ  املْهنّي  والتدريِب  التِّْقني  التعليم  عمليِة 
ذلك  من  األهمُّ  االقتصاد.  إنتاجيّة  وانخفاِض  البطالة 
هو العمُل عىل تطويِر نُظِم التعليم التِّْقني والتدريب 
املْهنّي لتكون عىل درجٍة عالية من الفّعاليِة واملرونِة 
والكفاءِة واالستدامة بحيُث تُسهُم يف خلِق قًوى عاملٍة 
ذاِت كفاءٍة عالية، قابلٍة للتكيّف برسعٍة مع الظروف 
عىل  وقادرٍة  العمل،  سوق  احتياجاِت  ومع  املتغرّية 
دفعِ عجلِة النموِّ االقتصادّي والنهوِض من ثَمَّ بعمليِة 
منذ  املتقّدمُة  البلداُن  إليه  سَعْت  ما  وهذا  التنمية. 
 80 يفوُق  ما  عىل  تستحوُذ  اليوَم  وأصبَحِت  عقوٍد 
يزال  ال  بينام  العاملّي،  الصناعيِّ  اإلنتاِج  من  املئة  يف 
الوضُع يف املنطقِة العربيّة يشكو من ”تدين اإلنتاجية 
وارتفاع معدالت البطالة بني املتعلمني وضعف القدرة 
االجنبية  العاملة  تجاه  العربية  للعاملة  التنافسية 
يؤرش الهوة الكبرية بني التأهيل التعليمي ومتطلبات 
سوق العمل وضعف برامج التعليم التِّْقني والتدريب 
العاملة  العمل عىل رفع قدرات  يتطلب  املْهني، مام 
منظومة  إصالح  بينها  من  عديدة  بوسائل  العربية 
جاذبًة  وجعلُها  املْهني  والتدريب  التِّْقني  التعليم 
للمساهمِة  الخاّص  القطاع  للشباِب من خالِل جذِب 
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ِّْقني والتدريب املْهني  مؤّرش الّتعليِم الت
ومشاركٍة  استثامرية  بصيغٍ  بالتدريِب  الفاعلة 

للمؤسسات التدريبية الحكومية“3. 

التِّْقني  التعليِم  نُظِم  بتقييِم  أيًضا  االهتامُم  برَز 
آليّاِت  إحدى  باعتبارِِه  املْهنّي  والتدريب 
التعليمية  السياسِة  تخطيِط  بني  التكامل 
الّدويلُّ  اليونسكو  مركُز  ويُعدُّ  العاملة.  وسياسِة 
واملْهنّي4 التِّْقني  املجالنَي  يف  والتدريب  للتعليِم 

مبتابعِة  تعتني  التي  الّدولية  املؤّسساِت  أهمِّ  من 
القطاِع وإصداِر تقاريَر وصفيٍة تُعرُّف بهيكلِة املنظومِة 
وكيفيِة  األساسية،  ومبُكّوناتِها  بلٍد،  كّل  يف  املعتَمدة 
إدارتِها ومتويلِها. ففي ما يخصُّ البلداَن العربية، فقد 
والسعودية  األردن  من  كلٍّ  حوَل  تقاريُر  يف  أصدرَْت 
واليمن  وُعامن  واإلمارات  ومرص  ولبنان  وفلسطني 
مؤسسُة  أطلَقْت  ذلك،  جانِب  إىل  وقطر.  والعراق 
التدريِب األوروبية سنة 2010 عمليَة تورينو5، وهي 
عمليٌة تشاركيٌّة تقوُم عىل إنجاِز تحليالٍت دْورية (مرة 
واقعية، كميٍّة ونوعيّة، متعلّقٍة  كّل سنتني) ملعطياٍت 
بسياساِت التّعليِم والتّدريب املْهنّي يف بلٍد معنّي، من 
أجِل بلْورِة التوافِق عىل املساراِت املمكنِة لتطويِر هذا 
البلداِن  من  العمليِة  هذه  يف  انخرطَْت  وقد  القطاع. 
وفلسطني  والجزائِر  وتونس  األردن  من  كلٌّ  العربيّة 

ولبنان وليبيا ومرص واملغرب6.

دوُر الّتعليِم التِّْقني والّتدريِب املْهنّي يف تحقيِق 
املعرفِة من أجل التنمية

أهمّيُة القطاع يف عالقته باملعرفة من أجل التنمية

التِّْقني  التّعليِم  منظومَة  أّن  عليِه  املتعارِف  من 
الشباب يف  إدماِج  تيسريِ  إىل  تهدُف  املْهني  والتّدريب 
سوِق العمل. مل تُعْد هذه الوظيفُة – رغَم أهميِّتها - 
أْن  يُفرتَُض  التي  العربية  املنطقة  اقتصاديّاِت  كافيًة يف 
تكوَن محكومًة بدرجاٍت عالية من االنفتاِح االقتصادّي، 
وباالنخراِط يف الَعوملِة االقتصاديّة التي تُحرّكُها املعرفُة 
أصناِفها ومستوياتِها. ومْن هذا  بكلِّ  نحٍو أسايسٍّ  عىل 
املْهنّي  والتعليم  التِّْقني  التعليم  لقطاِع  باتَْت  املنظوِر، 
تتمثُّل  ثانيٌة  وظيفٌة  العربيّة  البلدان  يف  والتدريب 
الوسيطة  املستوياِت  من  املعرفيّة  العاملِة  توفريِ  يف 
تحّدياِت  لرفعِ  املعرفة  اقتصاُد  إليها  يحتاُج  التي 

االقتصاديّة  السلبيِّة  آثارِها  تحييِد  يف  املتمثّلِة  الَعوملة 
جديدة  فرٍص  من  تُتيحُه  ما  واستغالِل  واالجتامعيّة، 
تُّرسُع وتريَة التنمية اقتصاديَّا واجتامعيٍّا. وعليه، يتبنّي 
مبؤّرشاِت  مرتبطٌة  التّدريبيّة  املنظومَة  أّن  بوضوٍح 
التّمكني، الذي أصبَح حجَر الزاوية يف املنظومِة الرتبويّة 
املْهنيّة  املعارِف  تطبيِق  عىل  القدرات  رفعِ  مبفرداِت 
ذلك  ويؤّدي  املختلفة.  اإلنتاج  مساراِت  يف  املكتَسبة 
يف  وبخاصٍة  والطلب  العرِض  بني  املواءمة  تحسنِي  إىل 
الرِّضا  منسوِب  وتحسنِي  الجديد،  االقتصاد  مجاالِت 
الوظيفّي للعاملني يف املنشآِت االقتصاديّة؛ وإىل تعزيِز 
الكفاءة اإلنتاجيّة للعاملة، مبا يُساهُم يف إرساِء قاعدٍة 

معرفيّة القتصاٍد ذيكّ.

من باِب تأكيِد املؤكّد، أّن توفرَي املهاراِت املْهنيّة والفّنية 
اإليجابية  السلوكيّاِت  مبفرداِت  الحاِظيِة  والكفاءاِت 
برشوِطها املستوجبة باَت من أساسيّاِت الحصوِل عىل 
كبري يف  بقدٍر  يُساهُم  أنّه  كام  عليه؛  واملحافظِة  شغٍل 
واملستدام عىل  واملجزي  الالئِق  العمل  تحسنِي رشوِط 
تكُمُن  العمل  فرِص  استداَمة  ألّن  الفردّي،  املستوى 
املكتسبة،  املهارات  حقيبِة  جودِة  يف  أساّيس  بشكٍل 
واالستزادِة منها باستمراٍر لضامِن استدامتها. إضافًة إىل 
هذا البُعد الفردّي، فإّن للقطاِع عالقًة بالتنميِة اإلنسانيِّة 
املستدامة يف أوسعِ معانيها ألّن أثَر العاملِة املؤّهلة فّنيٍّا 
ومعرفيٍّا يف الطَّرِح العام ال ينحِرصُ يف تحسنِي املؤّرشات 
االقتصاديّة فحْسب، بل ميتدُّ أيًضا إىل تحسنِي املؤّرشات 
إىل  الوصوُل  منها  عديدة  مستوياٍت  عىل  االجتامعيّة 
العمل،  وظروِف  األجور  مستوياِت  وتحسنُي  الحقوق، 
من  الحدُّ  وبالتايل  الفقراء،  العاّمل  ظاهرِة  من  والحدُّ 
ظاهرِة الفقر يف أغلِب املجتمعات العربيّة. ولعّل من 
املفيِد هنا اإلشارَة إىل أّن رفَع أداِء املنظومة التدريبيِة 
يف  يُساِهُم  اإلنسانية  بالتنمية  عالقتها  يف  واشتامليّتها 
االنتقاِل من املفهوِم التقليدّي للفقر، أْي الفقِر املاّدّي 
الفقُر  الجديدة ومنها  الفقر  أبعاد  الّدخل، إىل  أو فقِر 
البرشيُّ أو اإلنسايّن الذي يُقَصُد به فقُر قدراِت املشاركِة 
االقتصاديّة خصوًصا للفئاِت ذاِت االحتياجات الخاصة.

الفقر  ظاهرَة  أنَّ  السياق  هذا  يف  القوِل  خالصُة 
ومستوى  التعليمّي  باملستوى  كبري  حدٍّ  إىل  مرتبطٌة 
من  تُعتَرب  التي  العمل  وبإنتاجيِّة  املْهنيّة،  املهارات 
داِت األساسيّة لتحسنِي متوّسِط الّدخل الفردّي  املحدِّ
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يف املجتمع، واالنتقاِل التدريجّي من 'مستوى العيش' 
نوعّي  كمفهوٍم  العيش'  'نوع  إىل  كّمّي  كمفهوٍم 
يستنُد إىل جودِة الحياة. فاملعرفة، إًذا، رافعٌة للتقّدِم 
التاريُخ،  يُثبتُه  كام  االجتامعّي  والرُّقيِّ  االقتصادّي 
حديثُُه وقدميُه. من هذا املنظور، تتبّوأُ نُظُم التّعليِم 
الّنحو من  املْهني، وهي عىل هذا  التِّْقني والتّدريب 
املوارد  تنميِة  منظومِة  يف  متقّدًما  موقًعا  األهميّة، 
نحو  واملجتمعات  األفراِد  تطلَّع  وتُواكُب  البرشيّة، 
لليونسكو7، تقريٌر  أكَّدُه  ما  وهذا  املعرّيف.  االقتصاِد 

حني حّدَد ثالثَة أهداٍف أساسيّة للتّعليم التِّْقني واملْهنّي 
املجتمع  أهداِف  تحقيق  يف  املساهمِة  يف:  تتمثُّل 
طاقاِت  تنميِة  جانِب  إىل  وثقافيٍّا،  واقتصاديٍّا  سياسيٍّا 
للمشاركِة  وأعامرِهم  انتامءاتِهم  مبختلِف  األفراد 
عىل  املساعدِة  األهداف؛  هذه  تحديِد  يف  الفّعالة 
للحضارة  والتكنولوجيّة  العلميِّة  الجوانب  استيعاِب 
فيها،  بيئاتِهم، ويؤثّرون  الناُس  يَعي  املعارصة بحيُث 
املضامني  إزاَء  نقديٍّة  مواقَف  اتّخاِذ  عىل  القدرة  مع 
العلميِّ  للتّقدِم  والبيئيّة  والّسياسيِّة  االجتامعيِّة 
والتّكنولوجّي؛  وتعزيِز قدراِت الّناس عىل اإلسهاِم يف 
أعاملِهم  من خالِل  بيئيٍّا  الّسليمِة  املستدامة  التّنميِة 
املعنى،  لحياتهم.بهذا  األُخرى  واملجاالِت  املْهنيّة 
تندرُج القدراُت التّمكينيُة للمنظومِة التّدريبية ضمَن 

مؤّرشِ املعرفِةالعريّب يف مختلِف تجلّياته. 

واقُع التعليِم التِّْقني والتدريب املْهنّي يف املنطقة 
العربية

املرِجعّياُت املعتَمدُة يف تنظيِم نظاِم التعليم التِّْقني 
والتدريب املْهنّي

العربية مرِجعياٌت مْهنيّة معتمدٌة  املنطقة  تتوفُّر يف 
العربيُة  االسرتاتيجيُة  عربيٍّا، ومنها بحسِب صدورِها: 
العريبُّ  التصنيُف  والتشغيل8؛  العاملة  القوى  لتنميِة 
 -2010 للتشغيل  العريبُّ  العقُد  للِمَهن؛  املعيارّي 
والتّعليم  للتدريِب  العربية  االسرتاتيجيُة  102020؛ 
العربية  الشبكُة  واملْهني11ّ؛  والتّدريب  التِّْقني 
ملعلوماِت سوِق العمل الّتي أطلقت يف العام 2014. 
والتّدريب  التِّْقني  التعليم  قطاِع  إىل  األقرَب  ولعّل 
للِمَهن12 املعيارّي  العريبُّ  التّصنيُف  هو  املْهني 

ُف واقَع القطاع عىل مستوينَي:   الذي يُوصِّ

املستوى األّول: هيكلُة املسارات املْهنيّة يف البلداِن   •
أربعُة  العربيّة  البلداِن  لدى  تتوفُّر  العربيّة: 
مساراٍت مْهنيٍّة متامثلة مع ضبِط رشوِط االلتحاق 
بها، هي: التّعليُم التِّْقني؛ التّعليُم املْهنّي؛ التّدريُب 
املْهنيّان  والتّعليُم  والتّدريُب  (التّطبيقّي)؛  املْهنّي 

غرُي الّنظاميَّني.

املستوى الثاين: مستويات املهارة: تُفيض مساراُت   •
يف  والتّدريب  املْهنّي  والتّعليِم  التِّْقني  التّعليم 
مهارٍة  مستوياِت  خمسِة  إىل  العربيّة  البلداِن 

دِة التّعريف، هي: محدَّ
يتطلُّب إنجازُها قْدًرا عاليًا من املهارات املعرفيِّة   - 
والتِّْقنيِة واإلداريِّة واإلرشافيّة. واملنتمون إىل هذه 

الفئة هم من مستوى التّعليم العايل؛
األعامَل  وتشمل  (الفّنّي)،  التِّْقني  مستوى  فئُة   -
والطرائِق  املبادئ  تطبيَق  إنجازُها  يتطلَُّب  التي 
واألساليِب اإلجرائيّة ذاِت الصلة بالعمل املطلوب. 
أْن تتوفَّر لديهم  الفئة يجب  واملنتمون إىل هذه 
بحيُث  وإرشافية  وأدائيٌة  وفّنيٌة  علميٌّة  مهاراٌت 
االختصاصيّني  فئة  بني  الوصل  حلقَة  يكونون 
(املستوى  املْهنّي  العامل  وفئِة  األول)  (املستوى 

الثالث) وفئِة العامل املاهر (املستوى الرابع)؛
األعامَل  وتشمل  املْهنّي،  العامل  مستوى  فئُة   -
إنجازُها مهاراٍت عمليًّة ومعلوماٍت  يتطلُّب  التي 
بشكٍل  املْهنة  نطاَق  تشمل  مْهنيًّة  ومعارَف 

متكامل؛
األعامَل  وتشمل  املاهر،  العامل  مستوى  فئُة   -
إنجازُها مهاراٍت عمليًة ومعلوماٍت  يتطلُّب  التي 

ومعارَف مْهنيًّة تشمل جزًءا من املهنة؛
وتشمل  املهارات،  املحدوِد  العامل  مستوى  فئُة   -
عمليًة  مهاراٍت  إنجازُها  يتطلُّب  التي  األعامَل 
ومعلوماٍت ومعارَف تشمل جزًءا ضيًّقا من املْهنة.

هذه املساراُت املْهنيُّة، بصفٍة عامة، مفتوحٌة بحيُث 
تحتوي أغلُب التجارب العربيّة عىل قنواِت عبوٍر من 
مستًوى مْهنيٍّ إىل آخر. وبالّرغم من الجهوِد املبذولة 
والتّعليِم  التِّْقني  التّعليم  لتطويِر  العربيّة  البلداِن  يف 
املرِجعيّاِت  هذه  من  وبالّرغم  والتّدريب،  املْهنّي 
الفنِّيِة التي تُعترب نقاَط قوة، ظلَّ هذا القطاُع مفتِقرًا 
الستخداِمها  عليها  وُمجَمعٍ  ُممنَهجٍة  اٍت  مؤرشِّ إىل 
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ِّْقني والتدريب املْهني  مؤّرش الّتعليِم الت
واالقتصادّي  االجتامعّي  األثِر  لقياِس  كمرِجعياٍت 
ذلك  سيُبنيَّ  العربية، كام  املنطقة  املنظومة يف  لهذه 

يف القسم التايل.

عّينٌة من التجارب العربية يف مجال التعليم التِّْقني 
والّتدريب املْهني

التجربُة السعودية: تعوُد التجربُة السعودية إىل العام 
1980، وجاءت نتيجًة الرتفاِع معّدالِت النمّو االقتصادّي 
الذي أّدى إىل تزايِد الحاجِة إىل تأهيل القوى العاملة 
إطاِر  ويف  العمل.  سوق  احتياجات  مبتطلّباِت  للوفاِء 
املعرفة»  اقتصاِد  إىل  للتحّوِل  الوطنية  «اإلسرتاتيجية 
جاءِت   ،2030-2014 للفرتة  السعوديُة  وضَعتْها  التي 
«التعليم  هو  عامٍّ  مكّوٍن  ضمَن  التدريِب  إىل  اإلشارُة 
إفراِدِه مبؤرشاٍت حرصية.  دون  البرشي»،  املال  ورأس 
التدريُب يف السعودية اعتامُد  ومن أبرِز ما يتّسُم به 

منِط التدريِب املشرتك13.

العام  إىل  األردنيّة  التجربُة  تعوُد  األردنية:  التجربُة 
1976 بإحداِث مؤسسِة التدريِب املْهنّي التي أُعيدت 
وتعّززْت  باستمرار.  مشموالتُها  عْت  وتَوسَّ هيكلتُها 
الوطنية  التشغيل  إطاِر «إسرتاتيجية  التجربُة يف  هذه 
 -2014 للفرتة  واملْهنّي»  التِّْقني  والتدريب  التعليم   -
اسرتاتيجية  وأهدافًا  رؤيًة ورسالًة  التي حملَْت   2020
التجربَة  مُييّز  ما  أهّم  ومن  مستقبلية.  وتوّجهاٍت 

األردنية اعتامُد نظاِم التلَمذة املْهنيّة14.

واملْهنّي  الفنيِّ  التعليِم  نشأُة  تعود  املرصيّة:  التجربُة 
عَرش.  التاسَع  القرِن  من  األّول  الثلِث  إىل  مرص  يف 
وصوًال  الزمن  مروِر  مع  القطاع  بهذا  االهتامُم  وتزايَد 
إىل الفرتة الحاليّة، حيُث توّسَع التعليُم الفنّي بسبب 
ازدياِد الطلب عىل العاملة املاهرة. ومن أهّم خاصيّات 
املزدوج  املْهنيِّ  التعليِم  نظاِم  اعتامُد  املْهنيّة،  التجربِة 

بني مؤّسساِت التدريب وفضاءاِت اإلنتاج.

منهجّيُة بناِء املؤرش املركّب الخاص بقطاعِ الّتعليم 
التِّْقني والّتدريب املْهنّي

ارتكزْت عمليُة بناِء املؤّرش عىل ركيزتني: األُوىل نظريٌة 
تتعلّق بضبِط الخلفياِت املوّجهِة لبناِء مؤٍرش، والثانيُة 

للمؤّرشاِت  تحليلية  وصفيّة  دراسٍة  يف  متثّلَْت  عمليٌة 
ولية. املتداَولة حاليٍّا عىل الساحتني العربيِة والدَّ

هة لبناء مؤّرش الّتعليم التِّْقني  الخلفياُت املوجِّ
والّتدريب املْهنّي 

خلفّيُة البطالة

مرتفعٌة،  العربيّة  املنطقِة  يف  البطالة  معّدالُت   
األخرية.  السنوات  طيلَة  وتراكميٌّة  متفاقمٌة  وصبْغتُها 
وتعوُد أسباُب معضلِة البطالة يف جانٍب كبري منها إىل 
املْهنّي  التّعليم  نظُِم  ُمخرَجات  بني  الواسعِة  الفجوة 
ظاهرٌة  وهي  العمل؛  سوق  واحتياجاِت  والتّدريب 
من  خاّص  نحٍو  عىل  تتجّىل  العربيّة  البلداِن  يف  عاّمة 
بعض  يف  األجنبية  العاملِة  عىل  املتزايد  اإلقباِل  خالل 
منظومُة  فيه  أصبَحْت  الذي  الوقت  ففي  البلدان. 
إىل  منها  كبري  جانٍب  يف  وخاضعًة  ُمَعوملًة  اإلنتاج 
الذي  الوقت  ويف  َدولية،  ومبعايرَي  املعرفة»  «عاملِة 
تسارَعْت فيه – نتيجًة لذلك - متغرّياُت أسواق العمل 
وبخاصٍة  وتنافُسية  مفتوحًة  أصبَحْت  بحيث  الّدولية 
العربيّة  العمل  الكربى، ظلّت أسواُق  االقتصاديّات  يف 
التّعليميِة  ونُظِمها  والتنظيمية  التّرشيعيِة  بأبعاِدها 
والتّدريبية يف املجال التِّْقني واملْهنّي – بالرغم من كّل 
الجهود املبذولة - بطيئَة التّحديث ملالحقِة التطّورات 
املتسارعة الحتياجاِت سوِق العمل واحتياجاِت التنمية 
عموًما، فضًال عن مواكبِة املعايري الّدولية. وهذا عامٌل 
اإلمكانيات  وهْدِر  البطالة،  تزايُِد  عوامِل  من  أساّيس 
املنطقة  يف  الفقراء  العامل  ظاهرِة  واتّساِع  البرشية، 
والعمِل  املنظّم  غريِ  القطاِع  اتساِع  وكذلك  العربيّة، 

الهشِّ وغريِ املعيارّي. 

اإلنتاج  منظومِة  يف  والتحّوالت  املنطلقاِت  هذه  من 
ومنظومة العمل، وما تتطلّبُُه من سلوكياٍت ومواقَف 
املوارد  إعداِد  منظومِة  من  املطلوُب  يتمثُّل  جديدة، 
املْهنيّة،  املهارات  للعمل مبفرداِت  اإلعداد  البرشية يف 
االجتامعية  الكفاءات  مبفرداِت  للحياة  أيًضا  واإلعداِد 

املتمثّلة يف الكفاءات الناعمة.

 من أهمِّ تجلّيات قُصوِر استجابِة املنظومة التّدريبية 
إىل الطّلب االقتصادّي يف اهتامم هذا الفصل:
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بني  التوافُِق  عدِم  عن  الناتجُة  الهيكليّة  البطالُة    -
االقتصاديّة  واالحتياجاِت  املعروضة  املهاراِت 

املطلوبة؛
يف  االنتظار  مبدِة  تُقاُس  التي  االحتكاكيّة  البطالُة    -
البطالة لدى حديثي التخّرج من التّعليم والتّدريب، 
الّناتجُة عن عدِم كفايِة نُظم املعلومات حول سوِق 
العمل، وسوِء رسياِن املعلومة الصحيحة واملحّدثة 

بني عاريض العمل وطالبيه.

يادة خلفّيُة الرِّ

بالّرغم  ا  جدٍّ متدنّيًة  األعامل  ريادِة  معّدالُت  ظلَّْت   
السيايسِّ  الخطاب  يف  الحّر  العمِل  مفهوِم  شيوِع  من 
واالقتصاديِّ واإلعالميِّ واملتخّصص. تَجدر اإلشارُة أيًضا 
األنشطِة  إىل  يتّجهون  قلّتهم،  عىل  الّرياديني،  أّن  إىل 
عمل؛  فرصِة  عىل  يحصلوا  مل  ألنّهم  اضطراًرا  الّريادية 
االحتفاظ  مع  يادة،  الرِّ عىل  الغالب  يف  يُقِبلون  كام 
بالعمل املؤّجر15، لعدِم ثقِتهم يف نجاِح املرشوع. ومن 
إىل  (إضافًة  العربيّة  البلدان  يف  يادة  الرِّ معّوقات  أبرز 
العديد من العوامِل األُخرى املتعلّقِة مبناخاِت األعامل)، 
التِّْقني والتّدريب املْهني  التّعليم  عدُم كفايِة منظومِة 
والصغريِة  الصغرى  املنشآت  وإنشاِء  القدرات،  لبناِء 
مبفرداِت  الّسلويكّ  والتأهيِل  وتطويرِها،  واملتوسطِة 
والنظرُة  ناحية،  من  املجال  هذا  يف  الّناعمة  املهارات 
الّدونية إىل هذا القطاع يف املجتمعات واألُِرس العربيّة 
من ناحيٍة ثانية، وثقافُة التّواكل واالنتظار لدى الّشباب 
ثالثة. وتزداد هذه  ناحيٍة  وعزوفُهم عن املخاطرة من 

املسألة خطورًة عندما يُدرَك:

املتقّدمة  العامل  أقاليِم  صعيِد  عىل  يادة  الرِّ أّن    •
والّصاعدة باتْت عىل مستوى املفهوم واملقاربات:

إعادِة  يف  تُساهم  واجتامعيّة  اقتصاديّة  ظاهرًة    -
تشكيِل االقتصاد واملجتمع وسوق العمل؛

يادة  مركَز اهتامٍم فكريٍّ مستجّد بحيُث أصبحت الرِّ   -
موضوَع أبحاٍث أكادميية؛

مجاًال جديًدا من مجاالِت التّعليم يف كّل املستويات.   -

أّن املنظومَة االقتصاديَّة التقليدية أصبَحْت محكومًة    •
الّريادّي  االقتصاِد  بتحّوٍل هيكّيل جديد يستنُد إىل 
العمل  مبفرداِت  والتجديد  املبادرة  عىل  املبنيِّ 

واملتوّسطة  والصغرية  الصغرى  واملؤسساِت  الذايتّ، 
و74.7  إيطاليا  يف  املئة  يف   56.9 بني  تُوفّر  التي 
املعّدل  أّما  العمل.  فرص  من  هوالندا  يف  املئة  يف 
العاّم ملساهمة هذا الّنوع من املؤّسسات يف دول 
اإلتّحاد األورويب فيقّدر بـ64 يف املئة16. أّما بخصوص 
مساهمة املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة 
الدخل  ذات  البلدان  يف  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف 

املرتفع فيقدر مبا يزيد عن 55 يف املئة17. 

ومن الرشوط األساسيِة لحفِز املبادرِة الفردية:
مزايا الرياديِّ الشخصيُّة؛   -

يادة عرب منظومِة  صقُل املهارات وتطويُر ثقافة الرِّ   -
التّعليم والتّدريب؛

تَوفُّر مناِخ األعامل املناسب؛   -
يادة. تَوفُّر البيئِة املؤسسيّة املساِعدة عىل الرِّ   -

الخلفّيُة الثالثة

اآلراء  'توافُُق  وأقرَّها  حرصَها  التي  باملؤّرشات  تتعلّق 
والهيئات  املنظاّمت  من  العديد  بحضوِر  شنغهاي'،  يف 
الّدولية. وأقّر التوافُق سبع مجاالٍت ملؤّرشاِت املنظومة 

التّدريبية، هي18:
التِّْقني  التّعليم والتّدريب يف املجال  تعزيُز نجاعِة    -

واملْهنّي؛
توسيُع نطاِق االنتفاع بالتّعليم والتّدريب وتحسنُي    -

الّنوعية واإلنصاف فيهام؛
تكييُف املؤّهالِت ورسُم املسارات؛   -

تحسنُي االعتامِد عىل األدلّة؛   -
تعزيُز الحوْكمِة وتوسيُع نطاق الرشاكات؛   -

املجال  يف  والتّدريب  التّعليِم  يف  االستثامِر  زيادُة    -
التِّْقني واملْهنّي وتنويُع مصادِر متويله؛

ترويُج التّعليم والتّدريب يف املجال التِّْقني واملْهنّي    -
وإبراُز دورِِه يف تعزيز االزدهار االقتصادّي والرّقّي 

االجتامعّي.

ال  املَُهيكل،  التّشميّيل  ببُعِدها  الثالث،  الخلفياُت  هذه 
ميكن تحقيُقها بشكٍل مستداٍم ومتّفٍق عليه إّال بالحوار 
الَحوكمة  رشوط  لتأمنِي  واملوّسع  الثاليثِّ  االجتامعيِّ 
الفاعلِة  وباملشاركة  الرشيدة؛  واالجتامعيِّة  االقتصاديِّة 
لجميع املتدّخلني، وتوزيعِ املسؤوليات، وتَقاُسِم األدوار 
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ِّْقني والتدريب املْهني  مؤّرش الّتعليِم الت
مؤّرشاٍت  بناُء  يُعتَرب  سبَق،  ما  عىل  تأسيًسا  واملخاطر. 
ُمجَمعٍ عليها، تأخذ هذه الخلفيّاِت بَعني االعتبار، رافعًة 
والتّعليم  التِّْقني  التّعليم  منظومِة  لتطويِر  أساسيّة 
أدائِها باتجاِه تحسنِي الّشحنة  املْهنّي والتّدريب، ورفْعِ 
يف  االنخراِط  عىل  يُساعد  مبا  العمل  أداِء  يف  املعرفيّة 

اقتصاد املعرفة.

قراءٌة وصفيٌة تحليلية للمؤرشاِت املتداولة حاليٍّا عىل 
الساحتني العربية والدولية

ترتكُز هذه املرحلُة االستكشافية عىل البحِث واالطّالِع 
والتقاريِر  ولية،  والدَّ اإلقليمية  البياناِت  قواعِد  عىل 
املهتّمة مبجاِل التعليم التِّْقني والتدريب املْهنّي لحِرص 
وتقييِم  تطّوره  رصِد  يف  املعتَمدة  املنهجيِة  املقارباِت 
املتاحة،  املؤّرشاِت  قرٍب عىل  عن  التعرّف  بُغيَة  أدائه، 
ِ نقاِط قّوتِها وضعِفها، وانتقاِء ما ميكن أْن يدخَل  وتَبنيُّ
منها يف تركيبِة املؤّرشِ املزمعِ بناؤه. الجديُر باملالحظِة يف 
هذا السياق أّن قطاَع التعليم التِّْقني والتدريب املْهنّي، 
اإلقليميِة  التقاريِر  كلِّ  باعرتاِف  املتزايدة  أهمّيِته  رغَم 
واإلحصائياِت  البياناِت  يف  كبريًاٍ  نقًصا  يُعاين  والّدولية، 

التي تُخّوُل متابعَة تطّورِِه ومقارنِته زمنيٍّا أو مكانيٍّا.

عىل املستوى الّدوّيل 
 

تجربة االتّحاد األورويب19ّ: منذ إعالن كوبنهاغن بشأن 
األوروبية  البلداُن  بدأِت   2002 يف  االجتامعية  التنمية 
تُويل اهتامًما خاًصا بالتعليِم والتدريِب املْهنّي، وأنزلتُْه 
تتعلُّق  مشرتكٍَة  اسرتاتيجيٍة  إطاِر  يف   2011 من  بدًءا 
األهداِف  يف  املْهنّي  والتدريِب  التعليِم  بـمساهمة 
لألزمِة  كَحلٍّ   ،2020 ألوروبا  واالجتامعيِة  االقتصاديِّة 
االقتصاديِّة وتعزيِز التامسك االجتامعي. وملتابعِة تطّوِر 
األورويبُّ  املركُز  املْهنّي، وَضَع  والتدريب  التعليم  قطاِع 
قيادٍة  لوحِة  شكِل  يف  أداًة  املْهنّي  والتدريِب  للتنميِة 
بثالِث  املنتقاُة  املؤرشاُت  القطاع. وتعلّقِت  إلدارِة هذا 

ركائَز هي:
املهني، وجاذبيّتُها،  والتدريب  التعليم  نُظُم  مرونُة    -

وااللتحاُق بها؛
التعليم  تطويِر  يف  واملشّغلني  الحكوماِت  جهوُد    -
لحاجاِت  القطاِع  هذا  ومواءمُة  املْهنّي،  والتدريب 

سوق العمل؛

التعليُم  يُسهَم  أْن  ميكُن  التي  اإلشكالية  األوضاُع    -
املستوى  مثُل  تحسيِنها،  يف  املْهنّي  والتدريب 
التعليمّي العاّم، واالنقطاِع املدرّيس، وما شابَه ذلك.

املْهنّي  والتدريُب  التعليُم  يُؤّمن  األسرتالية20:  التجربُة 
لة، مجموعًة  يف أسرتاليا، بإدارِة منظّمِة التدريِب املسجَّ
القطاعني  يف  التدريب  خدماِت  مقّدمي  من  متنوعًة 
العاّم والخاّص تشمُل معاهَد التعليِم التِّْقني، واملدارَس 
الصناعيَّة،  واملنظامِت  والكلّيات،  والجامعاِت  الثانوية، 
أداُء  ويشّكُل  الكبار.  املهاجرين  تعليِم  ومؤسساِت 
كبري  اهتامٍم  محوَر  عامة  بصورٍة  والتدريِب  التعليِم 
منتظمة  متابعٍة  األسرتالية، وهو موضوُع  املنظومِة  يف 
معايرَي  ثالثَة  تَقيُس  املؤّرشات  من  الئحٍة  باعتامِد 
التكافؤ والفعالية والكفاءة. وتُوفُّر هذه  أساسيٍة، هي 
الطّالب،  عن  البياناِت  من  واسعة  مجموعًة  املؤرشاُت 
العمل؛  أرباِب  ورِضا  والنتائج،  واإلنجاز،  واملشاركة، 
واإلنفاق  والتدريب،  التعليم  نظام  كفاءة  عن  وكذلك 
واالقتصادّي.  االجتامعيِّ  والسياِق  باملخرَجات،  مقارنًة 
املوارد  وتنميِة  للمهاراِت  الوطنية  االتفاقيُة  وضبطَِت 
البرشية مؤرشاٍت إضافيًة يف نطاِق السعي إىل تخفيِض 
عدِد األسرتاليني يف عمر 20-64 سنة الذين ال ميتلكون 
الحاصلني  عدِد  ومضاعفِة  الثالث،  املستوى  مؤهالِت 
العاملني  املؤّرشات: نسبُة  عىل ما فوقَه. من بنِي هذه 
من َذوي املؤّهالت العليا، ونسبُة أرباب العمل الراضني 
عن استجاِبة التدريِب لحاجاتهم، ونسبُة الخّريجني من 
منظومِة التعليِم التِّْقني والتدريب املهني مّمن هم يف 

وضعيٍة مْهنيٍّة أفضَل بعد التدريب.

عىل املستوى العريب
 

ِالعربية  االسرتاتيجية  يف  جاء  العربية:  العمِل  منظّمُة 
الصادرِة  املْهنّي،  والتدريب  التِّْقني  والتعليم  للتدريِب 
عن منظّمِة العمل العربية يف 2010، أنَّ من بنِي نقاِط 
الضعِف يف منظومِة التعليِم والتدريب التِّْقني واملْهنّي 
املؤسسات  واعتامِد  والتقويِم  املتابعِة  آلياِت  ضعف 
جودِة  عىل  سلبًا  ينعكُس  ماّم  واملؤهالت  والربامج 
اِت  النواتِج واملخرجات، إذ هناك افتقاٌر شبُه تامٍّ ملؤرشِّ
قياس األداء، حيُث ال تتجاوُز هذه املؤرشاُت الجوانَب 
وعدِد  وااللتحاق،  االستيعابيّة،  الطاقِة  مثَل  الكّمية، 
العائد  مفرداِت  عن  النوعيّة  املؤّرشاُت  أّما  يجني.  الِخرِّ
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االجتامعّي والعائد االقتصادّي من التدريب، فهي غائبٌة 
أطراٍف  عدِة  توصياُت  تتالَْت  النقص،  هذا  إزاَء  متاًما. 
وجهاٍت داخليٍة وخارجية بشأِن إيجاِد مؤرشاٍت تتالءُم 
مع وضعِ القطاع واحتياجاِت السوق العربية، منها عىل 
الختامّي  التقريِر  يف  ورَدْت  التي  الدعوُة  املثال،  سبيل 
وتطوير  إعداد/تبني  إىل  القومية  العمل  ِورَِش  إلحدى 
والتعليم  التدريب  ومؤرشات  العمل  سوق  مؤرشات 
التقني واملهني، وحِرص مصادِر الحصول عىل البيانات 
املستوى  عىل  املبادرات  غياَب  لكنَّ  لحسابها.  الالزمة 
اإلقليمّي ال ينفي وجوَد مبادراٍت عربية عىل املستوى 

الوطنّي، من بيِنها عىل سبيِل املثاِل ال الحرص:

تجربُة مجلس التعاون الخليجّي: وعيًا بأهميِة قطاِع 
السوق  احتياجاِت  تلبيِة  يف  ودورِِه  التِّْقني،  التعليم 
عمٍل  فريُق  تشّكَل  التنمية،  ومتطلّباِت  الخليجية 
الخليجي،  التعاون  مجلِس  دوِل  يتكّوُن من خرباَء يف 
القطاع  هذا  لوضع  وتشخيصهم  رصِدهم  عىل  وبناًء 
التي  املستقبلية  والتحّدياِت  الخليجيِة  البلدان  يف 
التِّْقني22 للتعليم  اسرتاتيجيًة  وضعوا  تواجُهُه، 

تستهدُف «املساهمة بفاعليٍة يف إعادِة التوازن لعمليِة 
وإعادِة  عام،  بوجٍه  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية 
التوازن لسوِق العمل يف دوِل مجلِس التعاوِن الخليجية 
يف  االسرتاتيجيُة  هذه  وأكَّدْت  الخصوص».  وجِه  عىل 
مواقَع عديدٍة منها عىل «أهمية تطويِر نظِم التقييم 
وشبكات  املعلومات  نظاِم  «تطويِر  وعىل  املستمر»، 
التقني»  بالتعليم  الخاصة  البيانات  وقواعد  االتصال 
تقنياته  القرارات واستخدام  اتخاذ  و«بناء نظاِم دعِم 
املستويات  كافة  القرارات عىل  اتخاذ  لدعم  الحديثة 
من  جملٌة  اقُرتَِحْت  اإلطار،  هذا  يف  واملجاالت». 
املؤّرشاِت ملتابعِة أداِء منظومِة التعليم التِّْقني تعلَّقْت 
والتوظيف،  املطلوبة،  واملهارات  الكوادِر  بإعداِد 
وتكافِؤ الفرص، واالستثامر، وكفاءِة مؤسسات التعليم 

التِّْقني. من بني هذه املؤّرشات، عىل سبيل املثال:

التِّْقني  للتعليم  املهارات  مستوياِت  بني  املواءمُة    -
واملستوياِت التي تطلبُها الصناعُة يف املدى القصري، 
يف  القياسية  العامليِّة  املهارات  مستوياِت  وكذلك 

املدى البعيد؛
-  رِضا أرباِب العمِل حول مالءمِة مهاراِت الخّريجني 

املكتَسبة ملتطلّباِت سوِق العمل؛

التِّْقني  التعليِم  لخّريج  الوظيفية  الفرِص  تحّسُن    -
وقابليّتُه للتوظيف التِّْقني؛

التي  باملؤّهالِت  لالعرتاِف  موّحٍد  نظاٍم  وجوُد    -
يحملُها خّريجو مؤسساِت التعليم التِّْقني؛

الخّريجني  إكساِب  يف  الدراسية  الربامِج  نجاُح    -
مهاراٍت عامًة مشرتكًة بني مًدى واسعٍ من القطاعاِت 

الصناعيّة، إضافًة إىل املهاراِت التخصصية؛
عدُم وجوِد عوائَق متنُع التحاَق الراغبني يف التعليِم    -
التِّْقني من االلتحاِق مبؤسساتِه واستخداِم الوسائل 
إىل  التِّْقني  التعليم  إليصاِل  الحديثة  التِّْقنيِة 

الراغبني؛
إقباُل مؤّسساِت القطاِع الخاص عىل االستثامِر يف    -

مجاِل التعليم التِّْقني؛ 
التعليم  ملؤسساِت  االستيعابيّة  الطاقِة  استغالُل   -

التِّْقني إىل الحدِّ األقىص؛ 
-   كفاءُة العمليّة التعليميّة وفعاليّتُها؛

إدارُة مؤّسسات التعليم التِّْقني بكفاءٍة وفعاليّة.    -

التِّْقني  التّعليم  قطاِع  مؤّرشاِت  رصِد  من  يتّضُح 
والتّدريب املْهني يف قواعِد البياناِت العربية والّدوليّة 
أنَّ هذه املؤّرشاِت كثريًا ما تكوُن مغمورًة يف مؤّرشاِت 
كام  الجامعّي،  التّعليِم  أو  الجامعّي  قبَل  ما  التّعليِم 
يرتكُّز  االهتامَم  وأّن  اليونسكو،  بيانات  يف  الحال  هو 
واإلنفاق.  بااللتحاق  متعلقٍة  أبعاٍد  عىل  بالخصوص 
من ناحيٍة أُخرى، يُالَحُظ وجوُد فجوٍة كبريٍة بني وضعِ 
هذا القطاع يف البلدان املتقّدمة، ووضِعِه يف املنطقِة 
األخرية  السنواِت  يف  يظَهُر  بدأ  ما  أّن  إّال  العربية. 
واسرتاتيجياٍت  وسياساٍت  (توّجهاٍت  مبادراٍت  من 
مثِل  العربيّة،  البلدان  من  عدٍد  يف  ومرِجعياٍت) 
ببوادِر  يُنبئ  ومرص،  العريب  الخليج  ودول  األردن 
التعليِم  مكانِة  لتعزيِز  استثامرُُه  ينبغي  إيجايّب  تحّوٍل 
أساسيٍّا  رافًدا  يكوَن  يَك  واملْهنّي  التِّْقني  والتدريب 
لجهوِد التنمية والنفاِذ إىل اقتصاِد املعرفة. لكّن هذه 
املبادراِت واالسرتاتيجيات، عىل أهميّتها، ال تزاُل تتعرّثُ 
يف تنفيِذها، كام أّن كرثًة من املؤرشاِت املخطَِّط لها ال 
تعرُف طريَقها إىل التطبيِق الفعّيل. وهذا ما يضاعُف 
لقياِس  للتطبيق،  قابلٍة  دالٍّة،  مؤّرشاٍت  إيجاِد  أهميَة 
املْهنّي  والتّعليم  التِّْقني  التّعليم  منظومِة  فعاليِة 
والتّدريِب يف ضوِء املستجّداِت التِّْقنية؛ ويف ترابطاتِه 
مع احتياجاِت سوِق العمل وتوّجهاتِها الجديدِة نحو 
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ِّْقني والتدريب املْهني  مؤّرش الّتعليِم الت
الطابعِ التجريدّي ملساراِت اإلنتاج من ناحية، والطابعِ 
ثانية. وأكَّد ذلك  العمل من ناحيٍة  الذهنّي ملساراِت 
تقريُر مؤسسِة التدريِب األوروبيِة حني اعتَرب االفتقاَر 
برامَج  رئيسيٍّا مينع  قيًدا  واملتابعِة  التقييم  أنظمِة  إىل 

سوِق العمل النشطة من أْن تكوَن فّعالًة23.

الئحُة املؤّرشات املقرتَحة يف مجال الّتعليم 
التِّْقني والتدريب املْهني يف البلدان العربّية

تركيبُة املؤّرش املقرتح

تأسيًسا عىل خلفيِّة البطالة يف البلدان العربيّة، وعىل 
التِّْقني  التّعليم  ُمخرَجات  جودِة  من  الرفع  أهميّة 

واستئناًسا  ناحية،  من  ملجابهتها  املْهني  والتّدريب 
يف  التّدريبية  للمنظومة  األداء  قياس  مؤّرشاِت  بأبرِز 
األدبيات الّدولية من ناحيٍة ثانية، واعتباًرا لَكوِن سوق 
تتكّون   - للمهارات  النهايّئ  املصبُّ  وهي   – العمل 
العمل املستقّل  العرض والطّلب وجانب  من جانبَي 
ناحيٍة  من  العمل)  لسوق  مستحَدٌث  بُْعٌد  (وهو 
إىل  واألقرُب  واقعيًة،  األكرثُ  املؤّرشاُت  اخِتريَت  ثالثة، 
خصوصيّات الواقع الراهن وتحديّاتِه، واأليُرس تحقيًقا 
العربية،  البلدان  يف  واملتوسط  القصري  املدينَي  عىل 
مع  وبالتوازي  اإلحاًحا.  أكرثِاالحتياجات  من  انطالقًا 
الواقعيّة، ُحرَِص أيًضا عىل اعتامِد مؤّرشاٍت حتى وإْن 
مل تتوفّر عنها بياناٌت، ألهميّتها القصوى، عىل أمِل أْن 
تُستَْكَمل هذه البياناُت يف عمٍل الحق. بناًء عىل ذلك،

الشكل 1: 
تركيبُة املؤّرش املركّب الخاصِّ بالتعليم التِّْقني والّتدريب املْهني

مؤرش التعليم التقنّي والتدريب املْهنّي
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تنتظُم املؤّرشاُت املقرتحة يف ثالث دوائر:
األُوىل: عرُض قوى العمل؛   -

الثانية: الطلُب عىل قوى العمل؛   -
يادة. الثالثة: الرِّ   -

رشُح تركيبة املؤّرش وأسباِب اختيارها

املوارد  إعداِد  منظومُة  العمل'  قوى  بـ'عرض  يُقصُد 
يف  الُجُدد  للداخلني  وتوظيًفا  وتدريبًا  تعلياًم  البرشية 
قيمٍة  ذاَت  مْهنيًّة  مؤهالٍت  وإكساِبهم  العمل،  سوِق 
تجارية يف سوِق العمل مُتّكُنهم من االنتقال من عامِل 
البعَد  الجانُب  هذا  ومُيثّل  العمل.  عامل  إىل  الدراسة 
األمامّي لتكييِف املوارِد البرشية مع احتياجاِت التنمية 
الناجح  االنخراَط  مُيثّل  كام  واالجتامعيّة؛  االقتصاديّة 
فيه،  الفعل  رشوط  أوفِر  وتأمنَي  املعرفة،  اقتصاِد  يف 
فاتِّساُع  يوفّرها.  التي  املتاحة  الفرص  من  واالستفادَة 
الَعوملِة املطَّرُد وَضَع االقتصاديّاِت أماَم منافسٍة شديدة 
الجديدة،  النمّو  إّال بتعزيِز مصادِر  مُتِكُن مواجهتُها  ال 
ومنها عىل وجه الخصوص إقحاُم املعرفة، بكلِّ أصناِفها 
ودرجاتها، يف مساراِت اإلنتاج والخدمات. ويُعتَرب هذا 
بالتّنسيق  للّدولة،  األساسيّة  املسؤوليات  من  الدوُر 
االقتصادينّي  الفاعلني  مختلِف  مع  والّرشاكِة  والتّعاوِن 
واالجتامعيني، ومع مؤّسساِت القطاع الخاّص املنتفعِة 
يف املقام األّول بهذه املُخرَجات دعاًم ألصولها املعرفيّة. 
ويَجدر التأكيُد هنا عىل أّن أهميَة املعرفة يف االقتصاِد 
النسيج  يف  تشظّيها  مستوى  عىل  تَعْد  مل  الجديد 
كذلك  أصبحت  بل  فحْسب،  واالجتامعّي  االقتصادّي 

منطًا إنتاجيٍّا قامئًا بذاته24.

التّعليم  كفاية  قياَس  الدائرُة  هذه  تُخّوَل  أْن  يُنتظر 
للمنظومة).  الداخّيل  (األثر  املْهني  والتدريب  التِّْقني 
ولهذا الغرض، وقَع االختياُر عىل أربعِة مؤرشاٍت فرعية 

هي:

والتدريب  التِّْقني  التّعليم  يف  االلتحاق  مؤّرشُ   •
املْهني.

توفريِ  يف  (اإلنصاف)  االجتامعية  العدالة  مؤّرشُ   •
املشتمُل  املْهني،  والتدريب  التِّْقني  التّعليم  فرص 

عىل:
مؤّرشِ االلتحاق عىل مستوى الّنوع االجتامعي؛  -

مؤّرشِ االلتحاق عىل مستوى األفراد ذوي االحتياجات   -
الخاّصة.

والتدريب  التِّْقني  التّعليم  عىل  اإلنفاق  مؤّرشُ   •
املْهني، املشتِمُل عىل:

معّدِل اإلنفاق نسبًة إىل التّعليم العاّم يف موازنات   -
البلدان؛

اإلجامّيل  املحّيلِّ  الناتج  إىل  نسبًة  اإلنفاق  معّدِل   -
للبلدان.

مؤّرشُ الَحوكمة، املشتِمُل عىل املُْدَخالت التّالية:  •
املؤّرشِ املؤّسّيس إلدارة نُظُِم التّعليم التِّْقني والتّدريب   -

املْهني (املركزّي/الّالمركزّي)؛
مستوى الّرشاكة مع القطاع الخاّص؛  -

مصادِر التمويل (العاّم/الخاّص).  -

مُيثّل التمويُل العامُّ أهمَّ مصادِر متويِل التّعليم التِّْقني 
والتّدريب املْهني يف البلدان العربية عَرب ما تَرصُدُه له 
الّدولُة يف املوازنة العامة، إّال أّن بعَض البلدان - األردن، 

الشكل 2: 
الدائرة األُوىل: مؤّرشاُت عرض قوى العمل

 العدالة
االجتامعية

 عرض 
قوى العمل

 اإلنفاق

الحوكمة االلتحاق
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والجزائر، وتونس، ومرص، واملغرب - أقرِّت األداَء عىل 
يف  اإلنتاج  مؤّسساِت  عىل  ووظّفتُْه  املْهنّي،  التّدريب 
القطاعني العام والخاص؛ وهو حسُم نسبٍة من األجور 

لتمويِل التّدريب، أكان مستمرٍّا أم أساسيٍّا.

املؤّسساُت  العاملة'  القوى  عىل  'الطّلب  بـ  يُقصُد 
إىل  املتقّدمني  توظّف  التي  والخدميّة  االقتصاديُّة 
التِّْقني  التّعليم  منظومِة  يجو  ِخرِّ ومنهم  العمل  سوق 
بسوِق  االلتحاق  يف  والراغبون  املْهني،  والتّدريب 
الستثامِر  الخلفيَّ  البُعَد  مُيثِّل  جانٌب  وهو  العمل؛ 
عن  وغنيٌّ  وتثميِنها.  التّدريبية  املنظومة  ُمخرَجات 
ببُعدِه  البرشية،  للموارِد  األمثَل  اإلعداَد  أّن  البيان 
واجتامعيٍّا  اقتصاديٍّا  األثِر  محدوَد  يبقى  األمامّي، 
اسرتاتيجيٌّ  توظيٌف  الخلفّي  بُعده  يف  يُواكبُْه  مل  ما 
ملزيٍد  املستمر  بالتّدريب  املهارات  وتعّهُد  للمهاراِت، 
من صقلِها يف املنشآت االقتصاديّة، ألّن استدامَة العمِل 
جانٍب  يف  األقّل  (عىل  املؤسسة  تنافُسيِة  واستدامَة 
منها) مرتبطتاِن باستدامِة جودِة املوارد البرشيّة. وقد 

عاملَ  غرّي  كام  القديم،  العمل  عاملَ  املعرفة  اقتصاُد  غرّي 
اإلنتاج املألوف. وتتطلّب هذه املتغرّياُت من املؤّسسة 
االقتصاديّة زيادَة االستثامر يف رصيِدها البرشّي ليَتواءَم 
مع رشوِط اإلنتاج الحديثة التي من بينها تلك املتعلّقُة 
التنافُسية  فالقدرُة  التوظيف.  واسرتاتيجياِت  باملهارات 
بكلْفِة  منها  تَُعْد محكومًة يف حيٍّز واسعٍ  للمؤسسة مل 
اليِد العاملة، بقْدِر ما أصبَحْت تُطرُح يف اقتصاِد املعرفة 
وحفِز  واإلنتاجية  والتجديد  واملبادرة  املهارة  مبفرداِت 
الذكاء الجامعّي، وهو ما يعني التنافُسيَة خارج الّسعر.

التّعليم  فاعلية  قياَس  الثانية  الدائرُة  هذه  وتستهدُف 
التِّْقني والتدريب املْهني (أْي األثِر الخارجّي للمنظومة)، 

وقد تتطلَّب ذلك تركيَب مؤّرشيِن فرعيّني هام:

مؤّرشُ العائد االجتامعّي للتعليم التِّْقني والتدريب   •
املْهني، املشتمُل عىل املُدَخالت التّالية:

معّدِل البطالة العاّم؛    -
معّدِل بطالة الّشباب؛  -

الشكل 3: 
الدائرُة الثانية: مؤرشاُت الطّلِب عىل القوى العاملة

 

 
العائد االقتصادّيالعائد االجتامعّي 

 الطلب عىل 
القوى العاملة

الشكل 4: 
يجي منظومة الّتعليم الّتقني والّتدريب املْهنّي ات ريادة األعامل لدى ِخرِّ الدائرُة الثالثة: مؤرشِّ

  
  

سياسات التعليم 
والتدريب الداعمة

لريادة األعامل
مؤّرش

الريادة  سهولة مامرسة 
أنشطة األعامل

مدى توّفر 
حاضنات األعامل

نسبة الخّريجني 
الذين أنجزوا 

مشاريعهم
نسبة الخّريجني 
الذين يرغبون 

يف إقامة مرشوع 

كثافة األعامل
 الجديدة
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معّدِل بطالة املرأة؛  -

معّدِل إدماج الخّريجني يف فرِص عمٍل مؤّجر؛  -
عمٍل  فرصِة  عىل  للحصوِل  الخّريجني  انتظار  مّدِة   -

بعد التخّرج.

املُدَخالت  عىل  املشتمُل  االقتصادّي  العائد  مؤّرشُ   •
التّالية:

عالماِت رضا أصحاِب العمل عن أداء الذين ُوظِّفوا   -
يجي املنظومة التّدريبية؛ من ِخرِّ

نسبِة استدامة العمل؛  -
التعّهِد بالتّدريب املستمّر يف املؤّسسة.  -

مرشوعاٍت  إقامُة  أْي  األعامل،  ريادُة  يادة  بالرِّ يُقَصُد 
يادة  صغرى أو صغريٍة أو متوّسطة، وهي ما تُسّمى 'الرِّ
يف  املفهوم  هذا  اتّساع  إىل  اإلشارِة  مع  الخارجية'؛ 
يادة الّداخلية'، أْي املبادرَة  السنوات األخرية ليشمَل 'الرِّ

ضمن العمِل املؤّجر يف صلِْب املؤسسِة االقتصاديّة.

واملجتمع  االقتصاد  يف  يادة  الرِّ ثقافة  تديّن  يالحظ  كام 
العريّب  الّشباِب  إقبال  ضعُف  تجلّياته  أهمِّ  من  الذي 
يف  يادة  الرِّ معّدَل  يجعُل  ما  املستقّل؛  العمل  عىل 
إىل  االفتقاِر  بسبِب  ا  جدٍّ متدنّيًا  العربيّة  املجتمعات 
التعليم الّريادّي. وانطالقًا من كْوِن العقليّة املشاريعيِّة 
عدِد  إىل  نسبًة  االقتصاديّة  املنشآت  بكثافِة  تُقاُس 
كثافَة  فإّن  محدود.  املؤرش  وهذا  الّنِشطني،  الّسكان 
ا  جدٍّ محدودًة  ظلّت  العربيّة  املنطقة  يف  املؤّسسات 
باملقارنِة مع املناطق األُخرى، و يُعيُق هذا األمُر حركيَة 
العريّب  االقتصادّي  الّنسيج  وتوّسَع  الّناشئة،  الّصناعاِت 

وتجّدَد حيويِّته بالقدر الكايف.

مؤّسسيٍّة  أسباٍب  إىل  يادة  الرِّ معّدالت  تديّن  يعود 
إىل  أيًضا  يعود  لكّنه  عديدة،  وترشيعيٍّة  واقتصاديٍّة 
الحّر  للعمل  اإلعداد  يف  التّدريبية  املنظومة  قصور 
الِخياُر إىل تركيِب مؤٍرش عن  اتّجَه  والتّأهيِل له. لذلك 
والتدريب  التِّْقني  التّعليم  لخّريجي  األعامل  ريادة 

املْهني يضمُّ مؤّرشاٍت عن مكّوناٍت فرعيٍّة هي:
لريادة  الداعمُة  والتّدريب  التّعليم  سياساُت    -

األعامل؛
مدى توفٍِّر حاضناِت األعامل يف مؤّسسات التّعليم    -

التِّْقني والتدريب املْهني؛

من  مشاريَع،  إقامِة  يف  الرّاغبنَي  الخّريجني  نسبُة    -
إجامّيل الخّريجني؛

من  مشاريَعهم،  أنجزوا  الذين  الخّريجني  نسبُة    -
إجامّيل الخّريجني؛

سهولُة مامرسة أنشطة األعامل؛   -
كثافة األعامل الجديدة.   -

يتبنّي بوضوٍح للمتأّمل يف مؤّرشاِت هذه الّدوائِر الثّالث 
رياِدة  العمل،  قوى  عىل  الطلِب  العمل،  قوى  (عرِض 
األعامل) أنَّ صعوباِت إدماِج الباحثني عن عمٍل، وتديّن 
مرتبطٌة  الشباب،  لدى  االقتصاديّة  يادة  الرِّ مستوياِت 
قطاع  قدرة  ومدى  التّمكني  مبؤّرشاِت  االرتباط  أشدَّ 
لرّواده.  توفريها  املْهنّي عىل  والتّدريِب  الفنّي  التّعليم 
من هذا املنطلَق، تندرُج قدراُت التمكني ضْمَن مؤّرشِ 

املعرفة العريّب. 
 

الدائرة  بني  بالتساوي  الرتجيحية  األوزاُن  أُسِنَدْت  وقد 
األُوىل (عرِض قوى العمل: 40 يف املئة) والدائرِة الثانية 
باعتبارِهام  املئة)  يف   40 العاملة:  القوى  (الطلِب عىل 
يف الدرجِة نفِسها من األهمية. فتأهيُل املوارد البرشية 
من  كبريًا  جانبًا  يستمدُّ  ال  وسلوكيٍّا  ومعرفيٍّا  مْهنيٍّا 
الّدورة  يف  الفاعلة  املساهمة  إّال من خالل  مرشوعيّته 
أو  العمل  سوِق  يف  املبارش  التوظيِف  عَرب  االقتصاديّة 
التوظيُف يف  يُحَكم  بالتايل  املستقّل.  العمل  من خالل 
مساراِت اإلنتاج والخدمات املختلفة بجودِة ُمخرَجات 
يعتمُد  بينام  عموًما؛  والتعليميّة  التدربييّة  املنظومِة 
 20 األعامل:  (ريادِة  الثالثة  الدائرة  إىل  املسَند  الوزُن 
يادة  الرِّ أّن  براغامتيّة. صحيٌح  اعتباراٍت  عىل  املئة)  يف 
البطالة،  إشكاليِة  معالجة  إىل  أساّيس  كمدخٍل  مهّمٌة 
وتوسيعِ النسيج االقتصادّي، وتطويِر محتوياتِه املعرفية 
مبؤّرش  االرتقاء  يف  املساهمة  إىل  ثَمَّ  ومن  وتجديِدها، 
تَُحول  لكْن  العربية.  املنطقِة  اقتصاديّات  يف  املعرفة 
وجه  عىل  منها،  عديدٌة  معّوقاٌت  يادة  الرِّ هذه  دوَن 
العريّب،  الشباب  لدى  الثقافيّة  األبعاُد  الخصوص، 
املتمثّلُة يف العزوِف عن اإلقبال عىل العمل الحّر. من 
يادة وقتًا أطوَل لتقييِم  هذا املنطلق، يتطلُّب مفعوُل الرِّ
عرًضا  العمل  تغليب  إىل  أّدى  ما  وهو  الفعّيل.  أثره 
يادة كبعٍد ثالٍث يعكس تطّورات  وطلبًا، دون إغفاِل الرِّ
أسواق العمل. ويُوّضُح الجدوُل 1 توزيَع هذه األوزان 

نات الفرعية للدوائر الرئيسية.  عىل مختلف املُكوِّ
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الجدول 1:

مؤّرشات التعليم التقني والتدريب املهني
مؤّرش عرض قوى العمل = 40 يف املئة 

4- الحوكمة = 25 يف املئة3- مؤّرش اإلنفاق = 25 يف املئة2- العدالة اإلجتامعية = 25 يف املئة1- االلتحاق = 25 يف املئة

1- االلتحاق ال يشتمل عىل مؤرشاٍت فرعية 

2- العدالُة االجتامعية ترتكّب من مؤّرشيَن لهام الوزنان التاليان:

1.2. مؤّرشُ االلتحاق عىل مستوى النوع االجتامعي = 50 يف املئة (من مؤّرش العدالة االجتامعية)

2.2. مؤّرشُ االلتحاق عىل مستوى األفراد من ذوي االحتياجات الخاّصة = 50 يف املئة (من مؤّرش العدالة االجتامعية)

3- مؤّرشُ اإلنفاق مركٌّب هو اآلخُر من مؤّرشيَن لهام الوزنان التاليان:

1.3. معّدُل اإلنفاق عىل التعليم نسبًة إىل املوازنة العامة = 50 يف املئة (من مؤّرش اإلنفاق)

2.3. معّدُل اإلنفاق عىل التعليم نسبًة إىل الناتج املحّيل اإلجاميل =50 يف املئة (من مؤّرش اإلنفاق)

4- مؤّرشُ الَحوكمة مركٌّب من ثالثة مؤّرشاٍت ذاِت األوزان التالية:

1.4. املؤّرشِ املؤّسيس إلدارة نُظُم التّعليم التِّْقني والتّدريب املْهني = 30 يف املئة (من مؤّرش الَحوكمة)

2.4. مستوى الّرشاكِة مع القطاع الخاص = 30 يف املئة (من مؤّرش الَحوكمة)

3.4. مصادر التمويل (عاّم/خاّص) = 40 يف املئة (من مؤّرش الَحوكمة)

مؤّرش ُالطلب عىل القوى العاملة = 40 يف املئة 
األوزاُن املقرتحة:

6- العائُد االقتصادّي = 50 يف املئة5- العائُد االجتامعّي = 50 يف املئة

5- العائُد االجتامعي مركٌّب من خمسة مؤّرشاٍت ذات األوزان التالية:

1.5. معّدِل البطالة العام = 8 يف املئة (من مؤّرش العائد االجتامعّي)

2.5. معّدِل بطالة الّشباب = 17 يف املئة (من مؤّرش العائد االجتامعّي)

3.5. معّدِل بطالة املرأة = 25 يف املئة (من مؤّرش العائد االجتامعّي)

4.5. معّدِل إدماج الخّريجني يف فرِص عمٍل مؤّجر = 25 يف املئة (من مؤّرش العائد االجتامعّي)

5.5.مّدِة انتظار الخّريجني للحصول عىل فرصة عمٍل بعد التخّرج = 25 يف املئة (من مؤّرش العائد االجتامعّي)

6- العائُد االقتصادّي مركٌّب من ثالثة مؤّرشاٍت ذات األوزان التالية:

1.6.عالماِت رِضا أصحاب العمل = 60 يف املئة (من مؤّرش العائد االقتصادّي)

2.6. نسبِة استدامة العمل = 20 يف املئة (من مؤّرش العائد االقتصادّي)

3.6. فرص التّدريب املستمر ّيف املؤّسسة = 20 يف املئة (من مؤّرش العائد االقتصادّي)

يادة = 20 يف املئة  مؤّرش الرِّ
ال تشتمل أّي من املؤرشات التالية عىل مؤرشاٍت فرعية.

7- سياساُت التعليم والتّدريب الداعمُة 

لريادة األعامل = 16.66 يف املئة

8- مدى توفّر حاضنات األعامل = 

16.66 يف املئة

9- نسبُة الخّريجني الذين 

يرغبون يف إقامة مرشوع = 

16.66 يف املئة

10- نسبة الخّريجني 

الذين أنجزوا 

مشاريَعهم = 

16.66 يف املئة

7  سهولُة مامرسة أنشطة األعامل = 

16.66 يف املئة 

8 كثافة األعامل الجديدة= 16.66 

يف املئة 



53

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

حصيلُة االستشاراِت الفرديِّة والجامعّية 

سعيًا إىل توسيعِ مساحة التوافق بشأن توصيِف واقعِ 
ورصِد  املْهني،  والتّدريب  التِّْقني  التعليم  منظومة 
أدائه  قياِس  مؤّرشاِت  وتحديِد  ونقائِصه،  صعوباتِه 
مع  وجامعية  فرديٌّة  استشاراٌت  ُعِقَدْت  وتوزيِنها، 
عدٍد من الخرباء واملختّصني امليْدانيّني يف هذا املجال.  

من أبرِز ما متّخَضْت عنه هذه االستشاراٌت ما ييل:

األهميّة القصوى لوضعِ مؤّرشاٍت قياسية ملنظومِة   -
املعرفة  ومؤرشات  والتدريب  التِّْقني  التعليم 

العربيّة عموًما؛
عن  وَدوليٍّا  عربيٍّا  البيانات  إىل  االفتقار  واقع   -
املنطقة  يف  املْهنّي  والتدريب  التِّْقني  التعليِم 

العربيّة؛
العربية  البلدان  بني  املقارنات  إجراِء  صعوبة   -
بَسبب عدِم تجانُِس البياناِت اإلحصائية يف حالِة 

توفّرها. 

أّما التوصيات، فيُمكن إجاملُها كاآليت:

رضورُة وضعِ خلفيِّة نظريٍة للمؤرش؛  -
أْي تلك  القابلِة للقياس،  االقتصاُر عىل املؤّرشات   -

التي تتوفُّر بشأنها البيانات؛
االعتبار  بَعنِي  العربيّة  املنطقة  خصوصيّاِت  أخُذ   -

عند وضعِ املؤرشات؛
أنّها ال تقتُرص  اعتباِر  يادة عىل  الرِّ تدعيُم جانِب   -
إقامة  مبعنى  فحْسب،  الخارجيّة  يادة  الرِّ عىل 
يادَة الّداخلية،  املشاريع؛ بل توّسَعْت لتشمَل الرِّ

أْي يف إطاِر العمل املؤّجر أيًضا؛
وضُع مؤّرشاٍت للفئات ذاِت االحتياجات الخاّصة؛  -

الرتكيُز عىل أهميِة إسناِد األوزان. (وقد تجّىل من   -
خالل النقاش حول هذه النقطة شبُه إجامٍع حول 

األوزان املقرتحة).

ختاًما

املْهنّي  والتدريِب  التِّْقني  التعليم  أهميّة  إىل  بالّنظر 
عىل  قادرٍة  املعرفة،  عاليِة  ماهرٍة  عاملٍة  توفري  يف 
اإلنتاج واملساهمِة الفاعلة يف تحقيق أهداف التنميِة 

تُبدي  العربيّة  البلداُن  بدأت  واملستدامة،  الشاملِة 
اإلصالحات  إلدخال  القطاع  بهذا  متزايًدا  اهتامًما 
بجودة مخرَجاتِه  االرتقاُء  شأنها  التي من  الرضوريِة 
العمل  سوِق  متطلّبات  وبني  بينها  الفجوة  وتقليُّص 
والنَّوعّي  الطلب)  (حجِم  ّي  الكمِّ املستوينَي  عىل 
(أنواِع املهارات املطلوبة). من ثَمَّ كان الحرُص عىل 
اعتبار التعليِم التِّْقني والتدريِب املْهنّي إحدى الرّكائز 
بوجود  الوعي  رغَم  العريّب  املعرفِة  ملؤّرش  األساسيِّة 
لالستخدام  قابلٍة  بياناٍت  توفري  يف  حقيقية  مشكلٍة 
العربية.  البلدان  من  ممكن  عدٍد  أكَرب  وتشمل 
فُرغَم الدعم الذي بدأت بتقدميه مؤّسسُة التدريب 
األوروبيٌة لعدٍد من البلدان العربية لالهتامم مبسألة 
وإنشاِء  املْهنّي،  والتدريِب  التِّْقني  التعليم  مؤّرشات 
الحصيلُة  تزال  ال  العمل،  سوِق  ملعلومات  مراصَد 

ضعيفًة وال تَفي بْعُد بالحاجة.

بعد االطِّالع عىل التّجارب الّسابقة، وما تُوفّره قواعُد 
تبلَْورت  مؤّرشات،  من  وليّة  والدَّ اإلقليميُّة  البيانات 
والتّدريِب  التِّْقني  للتّعليم  مركٍّب  مؤّرشٍ  بناء  فكرُة 
املْهنّي يستمّد روَحه من ثالث خلفياٍت أساسيّة هي 
التعليم  حول  شْنغهاي  واتفاُق  يادة،  والرِّ البطالة، 
التِّْقني والتدريب. تِبًعا لذلك، ُركِّب املؤّرشُ من ثالث 
ركائَز أساسيٍّة هي: عرُض قوى العمل، والطلُب عىل 
ع كلٌّ منها إىل عدٍد من  يادة؛ تتفرَّ قوى العمل، والرِّ
ويل، ومنظمِة العمل  املتغرّيات املنتقاِة من البنك الدَّ

ولية، واملرصِد العريبِّ للرتبية، واليونسكو. الدَّ

املتوفّرة  للبياناِت  اإلحصائية  املعالجُة  أظهرت  وقد 
تفسريٍ  وِقيَِم  املنتقاِة  املتغرّيات  ٍبني  اتّساق  وجوَد 
من  مزيٍد  إىل  تحتاج  النتيجَة  هذه  أّن  غري  عالية، 
التأكيد عندما تُكتَمل الرتكيبُة بكّل تفريعاتِها، وتَُسّد 
واقترص  املطلوبة.  بالبيانات  املتعلقِة  الثغرات  كلُّ 
تطبيُق املؤّرش يف هذه املرحلة األوَّليِّة عىل املؤّرشات 
الفرعيِّة التي توفّرت بشأنها بياناٌت، عىل أْن يُوىل يف 
املراحل الالحقِة من تطوير هذا املؤّرش اهتامٌم خاصٌّ 
التعليم  واقع  عن  لبياناٍت  الفادح  النقص  مبسألة 

التِّْقني والتدريب املْهنّي يف املنطقة العربية. 

ال شكَّ يف أن هذه الرتكيبَة الحالية، رغَم محدوديِّتها 
البيانات،  يف  الكبريِ  النقص  ضاغطُة  فرضتْها  التي 
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ِّْقني والتدريب املْهني  مؤّرش الّتعليِم الت
تُعترب خطوًة هاّمة يف طريق بناِء مؤٍرش مركٍّب أكرثَ 
لُنظُم  دة  املعقَّ األوضاِع  قياس  عىل  وقدرًة  شموًال 
التعليِم التِّْقني والتدريِب املْهنّي يف املنطقة العربية، 
ومبتطلَّبات  العمل  أسواِق  مبستجّدات  وعالقِتها 
التطوير  مسالُك  أما  املستدامة.  اإلنسانية  التّنمية 

املمكنة، فستكون مبدئيٍّا عىل مستوينَي:
تسليط  عَرب  إغنائها  بهدف  الرتكيبة  مراجعُة   -
دراسة  (عَرب  القطاع  جاذبية  مدى  عىل  الضوِء 
كيفيِة التوّجه إليه، ونَِسِب إمتاِم مراحله، ونَِسِب 
التعليِم  مؤسسات  وكفاءِة  وغريِها)،  االنقطاع، 
التِّْقني والتدريِب املْهنّي، ومدى مواكَبة الربامِج 
ثورَة  املْهنّي  والتدريِب  التعليم  ومساراِت 

وأساليَب  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
املخرَجات  ومواءمَة  وَحوكمِته،  القطاع  إدارة 

ألنواع املهارات املطلوبِة يف سوق العمل.

يِّة والّنوعيِّة  استثامُر ما يَستجّد من البيانات الكمِّ  -
واالستشارُة  وليّة،  الدَّ الّدراسات  نتائُج  بينها  ومن 
وهي  الكفاءة25؛  مبؤّرشات  الخاصُة  األخريُة 
االقتصاديِّ  التعاون  منظمُة  استحدثتْها  مؤّرشاٌت 
ومؤّسسِة  ويل،  الدَّ البنك  مع  بالتعاون  والتنمية 
ولية،  الدَّ العمل  ومنظمِة  األوروبية،  التدريِب 
ومنظمة اليونسكو؛ تهتّم يف جانٍب منها بالتعليِم 

التِّْقني والتدريِب املْهنّي. 
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مؤّرشُ التعليِم العايل
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متهيد: التعليُم العايل

التنميِة  جهوِد  يف  مهامٍّ  دوًرا  العايل1  التعليُم  يُؤّدي 
الجديدة،  املعرفِة  َخلِق  يف  يُسهُم  حيُث  اإلنسانيّة، 
وينقلُها إىل الطّالب، ويسهُم كذلك يف تدعيِم االبتكاِر 
اإلبداع يف املجتمع. فمؤّسسات التعليم العايل فاعٌل 
من  ونْرشِها،  املعرفِة  إنتاِج  يف  عنه  ِغًنى  ال  رئيّيس 
وتُؤّدي  والتطوير.  العلمّي  والبحِث  التدريِس  خالِل 
يف  الرئييسَّ  وَر  الدَّ أيًضا  العايل  التعليِم  مؤّسساُت 
الذي يعتمُد عليه  البرشّي  املال  إعداِد وتهيئِة رأْس 
التنميِة  يف  الزاويِة  حجَر  يَُعدُّ  والذي  العمِل،  سوُق 
االقتصاديّة. فعندما تتامىش جودُة رأْس املاِل البرشّي، 
متمثِّلًة يف ما يحِملُُه الخّريجون من رأْس ماٍل معرّيف 
العمِل واإلنتاِج يف املجتمع،  ومهارّي، مع متطلّباِت 
آفاُق تحقيِق األهداف  العمِل، وتتفتُّح  فُرُص  تتّسُع 

االقتصادية للمجتمع2. 

املعرفة» وشيوُعُه  «اقتصاد  انبثاُق مصطلِح  ضاعَف 
قيمَة التعليِم العايل، حيث باَت التعليُم العايل أحَد 
ا لزيادِة  الروافِد الهاّمِة القتصاِد املعرفِة، وعامًال هامٍّ
البنِك  تقريُر  أشاَر  فكام  للدول.  التنافسيِة  القدرِة 
األهميِة  مع  العايل  التعليِم  أهميُة  تتزايُد  الدوّيل، 
عديدٌة  بلداٌن  أدركت  حيُث  باملعرفة؛  املتزايدِة 
املستوى  رفيعِ  عاٍل  تعليٍم  عىل  شباِبها  حصوَل  أن 
يزيُد من قدرتِها عىل التنميِة واملنافسة3؛ كام يُعترب 
ألّي  الداخلية  الكفاءة  دعائم  أحَد  العايل  التعليُم 
العاملي  العربية  التنافُسية  تقرير  بحَسب  اقتصاٍد 

لعام 42013. 

عند  العايل  التعليِم  مؤّسساِت  َدْوُر  يتوقُّف  ال 
قيِم  توطيِد  إىل  يتعّداُه  بل  االقتصاديّة،  الجوانِب 
املشاركِة  وتفعيِل  املواطَنة،  روِح  وتعظيِم  املجتمع، 
للتنميِة،  ركيزًة  يُشّكُل  العايل  فالتعليُم  املجتمعيّة5. 
ال يف املجاِل االقتصادّي واالجتامعّي فحْسب، ولكْن 
والعدالِة  للدميقراطيِة  األساسيِة  البنى  صوِن  يف 
وتعزيزِها، من خالِل بناِء قدراِت الخّريجني يف ميداِن 
العايل يف  التعليُم  يؤثُّر  ثَمَّ  املشاركِة املجتمعيّة. من 
ُه دفَّة السلوِك  نوعيِة الحياة مبفهوِمها الشامل، ويُوجِّ

الثقايفِّ لألفراِد واملجتمع6.

فُرَِص  ضامَن  أّن  إىل  اليونسكو  منظّمُة  أشارَْت  وقد 
كّل  يجُب عىل  تحّديًا  يَُعدُّ  العايل  بالتعليِم  االلتحاِق 
التي  البلداُن  بخاصٍة  مواجهِتِه،  عىل  العمُل  البلداِن 
فجوٍة  خلِق  إىل  فيها  العايل  التعليِم  فرِص  قلُّة  أدَّْت 
التنميِة  مستوياِت  عىل  تبعاٍت خطريٍة  ذاِت  معرفيٍّة 
االجتامعيّة واالقتصاديّة7. إّال أنَّ التحّدَي الذي يواجُه 
التعليَم العايل يف البلداِن العربيّة ال يَكمُن يف توسيعِ 
فرِص االلتحاِق به ملسايرِة الطلِب االجتامعّي املتزايد 
عليه؛ بل يف أنَّ التعليَم العايل مل يتطّوْر بالقدِر والنوِع 
املطلوبنَي ليُواكَب متطلّباِت رأْس املاِل البرشيِّ الالزمة 
أبعاِدِه  يف  يتطّوْر  ومل  االقتصاديّة،  التنمية  لجهوِد 
والسياسية. وال  االجتامعيِّة  بالتنميِة  الخاصِة  األُخرى 
تبدو هذه النتيجُة جديدًة، فقد توّصلَْت إليها تقاريُر 
عديدٌة، وعىل مدى عقوٍد من الزمن. فتقريُر التنميِة 
اإلنسانيِّة العربيّة انتقَد حاَل التعليِم العايل يف البلداِن 
النتيجة  ليدعَم  الدويلِّ  البنِك  تقريُر  وجاَء  العربيّة8، 
نفَسها9. وقد خلَُص تقريُر املعرفة العريب للعام 2009 
يف سؤالِه عام إذا كاَن التعليُم العايل يف البلدان العربيّة 
لالستجابِة  الالزِم  والبرشّي  املعرّيف  املاِل  رأْس  يؤّمُن 
واالجتامعيّة،  االقتصاديّة  التنميِة  متطلّباِت  ملختلِف 
إىل أّن املعطياِت املتوفّرَة تشرُي إىل نقٍص يف رأْس املاِل 
البرشّي املتخّصِص القادِر عىل سدِّ احتياجاِت التنمية. 
توزيعِ  يف  التوازِن  عدُم  يشرُي  املثال،  سبيِل  فعىل 
التعليَم  أنَّ  إىل  االختصاِص  مياديِن  عىل  الخّريجني 
العايل ال يؤّدي إىل تكويِن رأْس املاِل البرشّي النوعّي 
الذي تحتاُجه البلدان العربيّة لتسيريِ جهوِد التنمية. 
أْن  دون  خّريجني  الحكوماُت  أعّدِت  أُخرى،  بعبارٍة 
تتأكَّد من امتالكِهم املهاراِت الالزمَة للنجاِح يف الحياِة 
العمليِة، ودون أْن متّهَد األرضيَة االقتصاديَّة يف مياديِن 
فمؤّسساُت  وتوظيِفهم.  الستقبالِهم  واإلنتاِج  العمل 
الذين  الخّريجني  من  الكثريين  تضخُّ  العايل  التعليِم 
تفتقُر  بينام  للعمل،  حقيقيٌة  فرٌص  لديِهم  ليَسْت 
العمِل إىل خّريجني يف اختصاصاٍت عديدة10.  أسواُق 
العايل  التعليِم  مؤّسساِت  بني  العالقُة  تبدو  ثّم  ومن 
استطاعتها  يف  ألن  األهمية،  غايِة  يف  العمل  وأسواِق 
أْن تدعَم جهوَد التنميِة االقتصاديّة واالجتامعيّة، وأْن 
تيّرسَ خلَق معارَف جديدٍة، وتطويَر البحوث، وخلَق 
يف  االندماِج  عىل  القادرين  القادِة  من  جديٍد  جيٍل 
مجتمعِ اقتصاِد املعرفِة العاملّي، مع متّسِك هذا الجيِل 

بثوابِتِه الثقافيِة واللغوية11. 
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وصَف تقريٌر للبنِك الدوّيل التعليَم الجامعّي والعايل 
النظرِة، وهذا ينطبُق عىل  الناميِة بضيِق  البلداِن  يف 
يُنظَُر  ال  فغالبًا  العربيّة12.  البلدان  يف  العايل  التعليِم 
تعلٌّم  أو  للحياِة،  تعلٌّم  أنها  عىل  املرحلِة  هذه  إىل 
تغيرُي  يصعُب  وقد  للتنمية.  وسيلٌة  أو  الحياة،  مدى 
تضافرَِت  حيُث  القريب،  املستقبِل  يف  النظرِة  هذه 
التنظيميُة  والرتتيباُت  بالتعليِم  الخاصُة  التقاليُد 
الناميِة عىل تقديِم خدماٍت  البلداِن  واملاليُة مًعا يف 
أنَّ  الدارُس  فيها  يظنُّ  والُعزلَة،  التجزَّؤ  تعاين  عامٍة 
ويشعُر  منتهيٌة،  تعليميٌة  مرحلٌة  الجامعيَّ  التعليَم 
باستحقاِقِه لوظيفٍة عموميٍّة دومَنا أيِّ نظٍر إىل مواصلِة 
مهاراِت  أنَّ  يتبنيَّ  ثَّم  من  واملهارات.  املعارِف  ترقيِة 
الخّريجني ال تتوافُق مع متطلّباِت سوق العمل حني 
يروَن التعليَم وسيلًة للحصوِل عىل وظيفٍة، دوَن وعٍي 
مبواصلِة التعلِّم، مع غياِب رؤيِة املؤّسساِت بارتباِط 
البنِك  تقريُر  لّخَص  وقد  بالتنمية.  واملعرفِة  التعليِم 
الناميِة  البلدان  يف  العايل  التعليِم  مشكالِت  وّيل  الدَّ
بعَد  عاًما  الطلُب  يزيُد  وقٍت  يف  التمويِل  بَضْعِف 
للدافعيِة،  وفقدانِهم  األساتذِة،  تأهيِل  وَضعِف  عام، 
طرِق  ورتابِة  املناهِج،  وضعِف  مْدخولِهم،  وتدهُوِر 
إىل  النامية  البلدان  حاجِة  من  وبالرغم  التدريس13. 
املتقدمة،  بالبلدان  للِّحاق  الجهِد  من  الكثري  بذِل 
التعليِم  رفِْد  فُرِص  يف  مشّجعًة  تبدو  ال  الصورَة  فإّن 
العايل لجهوِد التنمية. ويُستثنى من هذا عدٌد قليٌل 
َق  للغاية من البلدان العربيّة التي استطاَعْت أن تُحقِّ

معّدالِت منوٍّ جيدًة مثْل بعِض البلدان الخليجيّة.

يف  أيًضا  جهًدا  خْر  تدَّ مل  وليّة  الدَّ التقاريَر  أنَّ  يبدو 
تقديِم النُّصِح يف محاولِة تصحيِح مساِر التعليم العايل 
اإلنسانية  التنمية  تقريُر  فأكّد  العربيّة.  البلداِن  يف 
العربية للعام 2002 عىل أهميِة التعليِم العايل كقوٍة 
مبراجعٍة  وطالََب  والتطوير،  التنميِة  لجهوِد  دافعٍة 
العربيّة.  البلداِن  يف  العايل  التعليِم  لُنظِم  جّديٍة 
اتّجاهاٍت  ثالثِة  يف  التحرَُك  التقرير،  اقرتَحُه  ومام 
العالِقة بني  البرشيّة، وتوطيُد  القدراِت  هي: تدعيُم 
التعليِم واملؤّسساِت االقتصاديّة واالجتامعيّة، وإعادُة 
النظِر يف برامِج التعليِم العايل عىل مستوى املنطقِة 
14. وميكُن القوُل إنَّ صورَة التعليِم العايل  العربيّة ككلٍّ
القرِن  بدايِة  منذ  كثريًا  تغرّيَْت  العربيّة  املنطقِة  يف 
املقبولني،  أعداُد  زاَدْت  حيُث  والعرشين؛  الحادي 

وتنّوعِت الربامُج، وقلَّ االعتامُد عىل التعليِم الجامعّي 
الحكومّي. وبتأثريِ االتجاهاِت العاملية، تبنَّْت معظُم 
اقتداًء  االقتصاِد  تحريِر  سياسَة  العربيّة  البلدان 
العوملة،  ظاهرِة  ظلِّ  يف  الجديدة  الليرباليِة  بنموذِج 
العايل،  التعليم  خصخصِة  يف  التوّسعِ  نحَو  واتّجّهْت 
وإدخاِل فروٍع للجامعاِت األجنبية، وغالبًا الغربية، يف 

املنطقِة العربيّة. 

يف  ركّز  الذي  األخري  العريّب  املعرفة  تقريِر  يف  جاَء 
جانٍب كبريٍ منه عىل نُظِم التعليِم العايل يف املنطقِة 
تدريٍس  طُرَُق  تُعاين  العربيَّة  الجامعاِت  أّن  العربيّة، 
غرَي مالمئٍة، كام تعاين فقرًا شديًداً يف سياساِت البحِث 
ْث معظُمها، وال  يُحدَّ مل  أكادمييًّة  العلمّي، ومقّرراٍت 
تُواكُب متطلّباِت املعرفة15. كذلك فإنَّ دخوَل القطاِع 
الخاِص مجاَل التعليِم العايل، واهتامَمُه بالربِح املادّي 
عىل حساِب الجودِة وكفاءِة الخّريجني، يَُرضُّ بجهوِد 
بالتوّسعِ  يتعلُّق  ما  يف  أّما  ينَفُعها.  ماّم  أكرثَ  التنميِة 
يف إنشاِء فروٍع لجامعاٍت أجنبيٍة غربيٍة، وبخاصٍة يف 
ِمْن شأنِِه املساعدَة عىل مواكبِة  الخليِج، فإنَّ  بلدان 
واملقّرراِت  التخّصصاِت  خالِل  من  الحديثِة،  العلوِم 
بعَض  يَخلُق  قد  لكنه  الحديثة،  التدريس  وطرِق 
التناقضاِت السياسية واالجتامعيّة التي تتمثُّل يف عدِم 
الجامعاُت  هذه  تُنتُجُه  لاِم  املجتمع  ثقافِة  مواكبِة 
تخلُق  وقد  الثقاّيف.  املوروِث  عىل  الحفاِظ  إىل  نظرًا 
والعلوِم  املهاراِت  امتالِك  يف  فجوًة  الجامعاُت  هذه 
بني فئٍة من الخّريجني دوَن غريِها، حيث تلتحُق بها 
نسبتُهم عىل  تزيُد  الذين  الوافدين  أبناِء  غالبيٌة من 
نسبِة املواطنني يف بعِض بلدان الخليِج العريّب. من ثَمَّ 
ثنائيٍة بني جامعاٍت وطنيٍة  العايل يف  التعليُم  يُصبُح 

تقليديٍة مقابَل جامعاٍت أجنبيٍة متقّدمة16. 

ال شّك يف أهميِة الجهوِد املبذولِة يف املنطِقة العربيّة 
تفرُضها  رضورًة  باعتبارِه  العايل  التعليِم  لتوسيعِ 
متطلّباُت التنمية، لكنَّ هذه الجهوَد تظلُّ عقيمًة ما 
عملياِت  بجودِة  لالرتقاِء  مامثلٌة  جهوٌد  تسانْدها  مل 
ِم ونوعيِة املخرَجات. وتاليًا سَعِت البلدان  التعليِم املقدَّ
العربيُّة، خصوصاً مع بدايِة القرِن الحادي والعرشين، 
إنشاِء  من خالِل  العايل  التعليِم  بجودِة  االهتامِم  إىل 
عربيٌة  شبكٌة  أُنشئَْت  كام  الجودة،  لضامِن  هيئاٍت 
بدعٍم   2007 العام  يف  العايل  التعليِم  جودِة  لضامِن 
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تتبُع  التي  الهيئاِت  هذه  أنَّ  إّال  وّيل.  الدَّ البنِك  من 
وتبدو  االستقالليِة،  إىل  الغالِب  يف  تفتقُد  الحكوماِت 
التعليِم  بتقويِم  يتعلُّق  ما  يف  محدودًة  إمكانياتُها 
العايل. وميكُن القوُل إنَّ مؤّسساِت ضامِن الجودِة تُداُر 
باعتبارِها امتداًدا لألجهزِة الحكوميّة، وهو ما يُفِقدها 
االستقالليَة والجرأَة يف الدفعِ نحَو إصالحاٍت جوهريٍة 

لُنظِم التعليِم العايل يف املنطقة17. 

اإلقليميِة  أو  الوطنيِة  املؤّسساِت  هذه  عن  تَنتْج  مل 
التعليم  قطاع  ملتابعِة  معتمدٌة  منهجيٌة  مقارباٌت 
العربيّة  فالشبكُة  املنطقة.  بلدان  وتقييِمِه يف  العايل 
لضامِن جودِة التعليم العايل تعمُل عىل تيسريِ عمليِة 
خالِل  من  الجودة  ضامِن  حول  املعلومات  تبادِل 
هيئاُت  وتتوّىل  والتقارير18.  العمِل  وُورِش  املؤمتراِت 
االعتامِد والجودِة يف البلدان العربيّة اعتامَد الربامِج 
الهيئاُت  هذه  تقّدُم  وال  واألكادمييّة19.  املؤّسسيَّة 
التعليِم  حاِل  عن  دقيقًة  ومعلوماٍت  وطنيًة  تقاريَر 
العايل يف هذه البلدان؛ كام تغيُب املؤّرشاُت الوطنية 
واإلقليميُة عن التعليِم العايل يف البلداِن العربيّة التي 
تعتمُد عىل تقاريَر تصدُر عن مؤّسساٍت َدولية مثِل 
اٍت َدولية مثِل  وّيل؛ وعىل مؤرشِّ اليونسكو، والبنِك الدَّ
وّيل،  الدَّ البنُك  يُصدرُُه  الذي  املعرفة  اقتصاِد  مؤّرشِ 
املنتدى  يُصدرُُه  الذي  االقتصاديّة  التنافسيِة  ومؤّرشِ 
الذي  العاملّي  االبتكاِر  ومؤّرشِ  العاملي،  االقتصادي 
(اإلنسياد)،  األعامل  إلدارة  األورويب  املعهُد  يُصدرُُه 

وغريِها من املؤّرشات.

تقُف  آلياٍت  إىل  العربيّة  املنطقِة  افتقاِر  ظلِّ  ويف 
عىل  وقدرتِِه  العايل  التعليم  حاِل  عىل  خاللِها  من 
برنامِج  مبادرُة  جاَءْت  التنمية،  جهود  يف  املساهمِة 
باملشاركِة مع مؤسسِة محّمد  اإلمنايّئ  املتّحدِة  األُمِم 
للمعرفة،  عريبٍّ  مؤّرشٍ  لبناِء  مكتوم  آل  راشد  بن 
الثقافيِة  الخصوصيّاِت  بعِض  إىل  نظرًا  يُعتَربُ رضورًة 
واالجتامعيّة للمنطقِة العربيّة التي قد ال تلتفُت إليها 
اٌت أُخرى تسعى إىل قياِس املعرفة. ومن فوائِد  مؤرشِّ
توصيِف  يف  يُسهُم  أنّه  للمعرفِة  عريبٍّ  مؤّرشٍ  وجوِد 
الباحثنَي  يساعُد  مبا  العايل،  للتعليِم  القائِم  الوضعِ 
سياساٍت  ووضعِ  نتائِجِه  تحليِل  عىل  القراِر  وصّناَع 
املؤّرشُ  يرصُدها  التي  السوالِب  استهداُف  من شأنِها 
للمعرفِة  عريبٍّ  مؤّرشٍ  وجوُد  يُسهُم  وقد  وتحسيُنها. 

يف  للتحقيِق  قابلٍة  ولكن  طموحٍة  أهداٍف  وضعِ  يف 
الوقت ذاتِِه، عوًضا عن االنسياِق وراَء أهداٍف عامليٍة 

أكَرب من قدرِة البلدان العربيّة عىل تحقيِقها. 

منهجيُة اختياِر املؤّرشِ املركِّب للتعليِم العايل 
وبنائِِه 

األدواُت املنهجيُة املعتمدة

قطاِع  يف  املعرفِة  مؤّرشِ  لبناِء  األُوىل  الخطوُة  كانِت 
الدوليِّة  للتقاريِر  مكتبيٍّ  إجراَء مسٍح  العايل  التعليِم 
وكذلك  القطاِع،  بهذا  تهتمُّ  التي  البيانات  وقواعِد 
مثل  عموًما  املعرفِة  مبوضوِع  تهتمُّ  التي  التقاريِر 
وقاعدِة  املعرفِة  اقتصاِد  حول  ويلِّ  الدَّ البنِك  تقاريِر 
وتقاريِر  وتقاريرِها،  اليونسكو  منظّمِة  بياناِت 
التنافسيِة العاملية، وتقاريِر االبتكاِر العاملّي، وتقاريِر 
ومن  العربيّّة.  املعرفِة  وتقاريِر  اإلنسانيّة،  التنميِة 
َل فريُق عمِل قطاِع التعليِم  خالِل هذه التقاريِر توصَّ
املتعّددِة،  مبحاورِِه  للمؤّرشِ  مبديئٍّ  مقرتٍح  إىل  العايل 
األبعاِد  لكلِّ  شامًال  املقرتِح  املؤّرشِ  كْوَن  يضمُن  ومبا 
التي تطرّقَْت إليها املؤّرشاُت الدوليُّة السابقُة، ومضيًفا 
أبعاًدا جديدًة مل تتطرّْق إليها، لكنها مهمٌة للمنطقِة 
والسلويكّ  املعريفِّ  املاِل  رأْس  محوِر  مثل  العربيّة، 
والِقيَمّي لخّريجي قطاِع التعليِم العايل الذي يتضمنُُّه 

املؤّرشُ الحاّيل.

الفريِق  اجتامِع  يف  األّوليِة  دتِِه  مبَسوَّ املؤّرشُ  ُعرَِض 
املركزّي ملؤّرشِ املعرفِة املركّب. وبعد أخِذ املالحظاِت 
عىل  العايل  التعليِم  قطاِع  فريُق  عمَل  والتوصياِت، 
التعديالِت، ثم عرَض املَسوَّدَة مرًة أُخرى عىل الفريِق 
عىل  للوقوِف  تاليٍة  خطوٍة  ويف  للتدقيق.  املركزيِّ 
املؤّرشِ  دَة  مَسوَّ العمِل  فريُق  املؤّرش، شارَك  صالحيِة 
مع مجموعٍة من خرباِء التعليِم واملختّصني، يف ورشِة 
سبتمرب  شهِر  من  العاِرش  يف  ديب  يف  أُقيَمْت  عمٍل 
2015. وكان الهدُف من الورشِة أْن يُدقَّق الخرباُء يف 
، والفقراِت التي يتضمنُّها  مدى صالحيِة محاوِر املؤّرشِ
ألوزاِن  ُمثىل  صيغٍة  عىل  يتّفقوا  وأْن  محوٍر،  كلُّ 
محاوِر املؤّرشِ املختلفة. وبناًء عىل مقرتحاِت الخرباِء 
وتوصياتِهم، ُحِذفَْت بعُض الفقراِت، وأُضيَفت أُخرى، 
الورشُة  وتوّصلُت  اآلخر.  بعِضها  صياغُة  وأُعيَدْت 
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بكلِّ محوٍر  الخاصِة  لألوزاِن  أيًضا إىل صيغٍة مقبولٍة 
فرعيٍّ من محاوِر املؤّرش، اتّفَق عليها الخرباُء. وبعَد 
إجراِء التعديالِت، خضَع املؤّرشُ مرًة أُخرى للتدقيِق، 
يف  مختّصني  ثالثِة  مع  فرديٍة  استشاراٍت  خالِل  من 
كتابِة املؤّرشات من معهِد اإلحصاِء ومعهِد التخطيِط 
الرتبوّي التابعني لليونسكو، واملنظمة العربية للرتبية 

والثقافة العلوم (األلكسو).   
    

أهمُّ املؤّرشاِت املتداولِة حاليٍّا عىل الساحِة 
اإلقليميِة والدولّية

للتعليِم  بناِء مؤّرشٍ  لليونسكو حوَل  ُمهّمٍة  يف دراسٍة 
العايل، قّدَمْت ميكايال مارتن وكلود سوفاجوت دليًال 
الدليِل،  هذا  وبحَسِب  املؤّرش.  هذا  إلنشاِء  عمليٍّا 
تتأثُّر تقسيامُت املؤّرش مبا يُراُد قياُسه. مثًال، إذا أُريد 
وتحليلُها،  الجامعيِّ  التعليِم  نظاِم  عملياِت  قياُس 
املوارِد  (مثل  املوارِد  بحسِب  املؤّرشِ  تقسيُم  ميكُن 
البرشيّة واملادية) ثّم األنشطِة، والنتائج20. يُضاُف إىل 
هذا وصٌف لبيئِة نظاِم التعليِم الجامعّي االجتامعيِّة 
والثقافية. ويَُعدُّ هذا التقسيُم من التقسيامِت املقبولِة 
للغاية. ويف بعِض الحاالت ميكُن التفريُق بني النتائِج 
املبارشِة وأَثِر التعليِم عند بناِء املؤّرش، ويُقَصُد بهذا أنَّ 
 ، مؤّرشَ النتائِج هو املقياُس املباُرش للتعليِم الجامعيِّ
الجامعيِّ عىل  التعليِم  توابَع  فيَقيُس  األثِر  أّما مؤّرشُ 
الفرِد واملجتمع. ومن أمثلِة املؤّسساِت التي تستخدُم 
هذا التقسيَم وزارُة التعليِم العايل والبحِث العلمّي يف 

فرنسا، ومنظّمُة التعاوِن االقتصاديِّ والتنمية. 

إىل  العايل  التعليِم  مؤّرشَ  الفرنيسُّ  النموذُج  قسَم 
أربعِة أقساٍم، أّولُها قسُم النفقاِت الذي تندرُِج تحتَُه 
العاملني،  قسُم  وثانيها  الفرعية،  املؤّرشاِت  بعُض 
وثالثُها قسُم األنشطِة الذي من األمثلِة عليِه معّدالُت 
االلتحاِق، ونسبُة الطلبِة األجانِب، ونسبُة اإلناِث إىل 
أّما القسُم األخرُي فكاَن  التعليِم الجامعّي.  الذكوِر يف 
لنتائِج التعليِم الجامعّي وفيِه مثًالً معّدالُت التخٌرج، 
ومستوى التعليم حسب املستوى االقتصادّي، ونسبُة 

الخّريجني الذين يحصلون عىل فرصِة عمٍل. 

يف أكتوبر من العام 2010 قّدَم اليب، الذي يعمُل يف 
عمٍل حوَل حساِب  ورشَة  لإلحصاِء،  اليونسكو  قسِم 

هذه  قّسَم  وقد  وتفسريِها.  العايل  التعليِم  مؤّرشاِت 
املؤّرشاِت إىل أربعِة أنواٍع هي: مؤّرشاٌت للمدَخالت 
املتاحِة  الفرِص  ومؤّرشاُت  والنفقات،  األساتذِة  مثل 
من  وانتقالهم  الطّالِب  تسجيِل  مثُل  واملشاركِة 
ومؤّرشاُت  وإليها،  الجامعّي  التعليِم  مؤّسساِت 
الخّريجني  وأعداِد  التخٌرج  معّدالِت  مثُل  املخرَجات 
واألداء، ومؤّرشاٌت أُخرى مثُل فرتِة الدراسِة، واملساواِة 
بني الجنسني، والتنميِة اإلنسانيّة21. وتشرُي اليونسكو 
االعتباِر  االجامّيل يف  االلتحاِق  نسبِة  أَخِذ  أهميِة  إىل 
العاِيل،  بالتعليِم  االلتحاق  أمناِط  عن  الحديِث  عند 
اإلناِث  التحاق  نسبُة  تالزَمُه  أْن  يجُب  ذلك  لكّن 
كمؤّرشٍ منفصٍل، نظرًا ألنَّ نسبًة غرَي قليلٍة من اإلناِث 
من  النوِع  هذا  من  مستثناًة  أو  محروَمًة  زالَْت  ما 

التعليم22. 

أيًضا  االعتباِر  يُؤخذ يف  بأْن  وليُّة  الدَّ املنظّمُة  وتنَصُح 
هذا  يف  الخاص  القطاِع  ملساهمِة  املتزايُد  االرتفاُع 
االلتحاِق  نَِسِب  عىل  بالوقوِف  التعليِم،  من  النوِع 
بهذا القطاع. ويف ما يتعلُق مبؤّرشِ التخٌرج من التعليِم 
العايل، يجُب أن يُنظَر إليه من خالِل نسبِة الخّريجني 
الدرجِة  عىل  يحصلون  الذين  العايل  التعليِم  من 
ونسبِة  الدراسية،  والتخّصصاِت  األُوىل،  الجامعيِّة 
التحاِق اإلناِث بالتخّصصاِت التي سيْطر الذكوُر عليها 
املنظّمُة  وتشرُي  والرياضيات.  العلوِم  مثل  تاريخيٍّا 
أيًضا إىل أهميِة تتبّعِ التدفِّق الطّاليّب الوارِد والخارِج 
اإلجامّيل  العدِد  إىل  بالنسبِة  معنّيٍ  بلٍد  يف  للدراسِة 

للدارسني يف التعليِم العايل. 

البنُك  يتبّناه  الذي  املعرفِة  اقتصاِد  مؤّرشُ  يقوم 
فرعيٍة  مجاالٍت  أو  مؤّرشاٍت  أربعِة  عىل  وّيل  الدَّ
والتعليُم،  واملؤّسّيس،  االقتصاديُّ  النظاُم  هي: 
ونظاُم  واالتصاالت،  للمعلوماِت  التحتيُة  والبْنيُة 
التعليِم  مؤّرشِ  تحَت  وتندرُج  واالبتكار23.  اإلبداِع 
ثالثُة مؤّرشاٍت فرعيٍة للتعليِم الجامعّي هي نسبُة 
مجموِع  إىل  السّن،  عن  النظِر  بغّض  االلتحاِق، 
أْن  يُفرتَُض  التي  العمرية  املجموعِة  من  السكاِن 
هم  ملن  التخٌرج  ونسبُة  الجامعِة،  سّن  يف  تكوَن 
الجامعيَّة،  دراستَهم  أكملوا  الذين  عاًما   15 فوق 
ونسبُة التخٌرج لإلناِث ملن هنَّ فوق 15 عاًما الاليت 

أكملَْن دراستَهّن الجامعيّة24.
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يصدُر  الذي  االقتصاديّة  التنافسيِة  مؤّرشِ  وبحسِب 
العاَيل  التعليَم  فإّن  العاملي،  االقتصادي  املنتدى  عن 
للتنافسية،  الخامسَة  الدعامَة  يُعتربان  والتدريَب 
بعٌد كميٌّ  أبعاٍد هي:  ثالثِة  قياسهام من خالِل  ويتم 
ِالثانوّي،  بالتعليم  الطلبِة  التحاِق  مبعّدِل  يُقاُس 
الثاين  والبعُد  الجامعّي.  بالتعليِم  التحاِقهم  ومعّدِل 
التعليمّي،  النظاِم  التعليم، ويقاُس بجودِة  هو جودُة 
اإلدارة،  والرياضيات، وجودِة  العلوِم  تدريِس  وجودِة 
وكثافِة اإلنرتنت يف مؤّسساِت التعليم. والبعُد الثالُث 
خدماِت  بتوفِّر  ويقاُس  الخدمِة،  أثناَء  التدريُب  هو 

بني25.  التدريِب والبحث، ووفرِة عدِد املدرِّ

منهَج   2014 للعام  العاملّي  االبتكاِر  مؤّرشُ  تبّنى 
العايل  التعليِم  مؤّرشَ  وأدرَج  واملخرَجات،  املدَخالت 
املاِل  رأْس  مؤّرشِ  تحَت  املدَخالت  يف  فرعيِّ  كمؤّرشٍ 
التعليِم  مؤّرشِ  تحَت  وجاَءْت  والبحوث26.  البرشّي 
ونسبُة  الجامعّي،  بالتعليِم  امللتحقنَي  نسبُة  العايل 
الخّريجني يف العلوِم والهندسة، ونسبُة انتقاِل الطالِب 
أيًضا  للعام 2012  االبتكاِر  أضاَف مؤّرشُ  داخليٍّا. وقد 
املعرفَة  قاَس  الخارج؛ كام  الدارسني يف  الطالِب  نسبَة 
خلُْق  هي:  ثالثة  مؤّرشاٍت  خالِل  من  كمخرَجات 
املعرفة:  خلِْق  تحَت  وجاَء  ونرشُها.  وأثرُها،  املعرفِة، 
براءاِت  وعدُد  محليٍّا،  املسّجلِة  االخرتاِع  براءاِت  عدُد 
املسّجلة،  التطبيقاِت  ومناذُج  دوليٍّا،  املسّجلِة  االخرتاِع 
املجّالِت  يف  املنشورُة  والتِّْقنيُة  العلميُّة  والبحوُث 
البحوِث  عدَد   2014 مؤّرشُ  أضاَف  فيام  املحكَّمة27؛ 
 2012 مؤّرشِ  يف  املعرفة  أثِر  مؤّرشُ  وِقيَس  املقتبَسة. 
بأربعِة مؤّرشاٍت فرعية هي: معّدُل النمّو يف إنتاجيِة 
الجديدة، واإلنفاُق عىل  العاملني، وكثافُة املرشوعاِت 
 9001 إيزو  شهاداِت  وعدُد  اآلّيل،  الحاسِب  برامِج 
للجودة. وأضاَف مؤّرشُ 2014 مؤّرشًا فرعيٍّا لصادراِت 
خدماِت املعلوماِت واالتصاالِت والحاسِب اآلّيل كنسبٍة 
من التجارِة الكلّية. ويف ما يتعلُق مبؤّرشِ نْرشِ املعرفِة، 
و2014   2012 للعامني  االبتكاِر  مؤّرشُ  قاَسُه  فقد 
وامللْكياِت  الرتخيِص  رسوُم  وهي:  نفِسها،  باملؤّرشات 
والصادراُت  التجارة،  إجاميلِّ  من  مئويٍة  كنسبٍة 
الصادرات،  إجاميلِّ  من  مئويٍة  كنسبٍة  التكنولوجيُة 
كنسبٍة  والحاسِب  واملعلوماِت  االتصاالِت  وصادراُت 
من إجاميلِّ التجارة، وصايف تدفّقاِت االستثامِر األجنبّي 
اإلجامّيل.  املحّيل  الناتِج  من  مئويٍة  كنسبٍة  املباِرش 

املعرفِة  بنِرش  الخاصِة  املؤّرشاِت  جميَع  أنَّ  واملالَحُظ 
التي هي  املستوى  العاليِة  التكنولوجيا  مبجاِل  ترتبُط 

أداُة ابتكاٍر هاّمٌة.

اهتّمْت  التي  للمؤّرشاِت  الرسيعِ  العرِض  لهذا  تبًعا   
اتفاقًاٌ  مثَة  أّن  يتبنّيُ  واملعرفة،  العايل  التعليِم  بقطاِع 
عىل وجوب عدم النظِر إىل َ قطاِع التعليِم العايل من 
خالِل مخرَجاتِه فحْسب. فقد اهتمَّ الخرباُء والباحثون 
وبيئِتِه  ومخرَجاتِه  وعملياتِِه  القطاع  هذا  مبدَخالت 
الّسمَة  أنَّ  إال  كفايِتِه؛  وقياِس  لتقييِمِه  محاولِتهم  يف 
واضٍح  نحٍو  عىل  تأثّرُها  هي  املؤّرشاِت  عىل  الغالبَة 
التي تسعى كلُّ منظّمٍة إىل تحقيِقها. مثًال،  بالغاياِت 
تهتّم منظّمُة اليونسكو بنسبِة التحاق اإلناث، ونسبِة 
العايل،  التعليِم  تقديِم  يف  الخاّص  القطاِع  مشاركِة 
يسيطُر  التي  بالتخّصصاِت  اإلناِث  التحاِق  ونسبِة 
عليها الذكوُر تاريخيٍّا، ونسبِة التدفِّق الطاليبِّ نظرًا إىل 
أهميِتِه يف نِرش الثقافاِت وتدعيِم جسوِر السالم. واهتمَّ 
وبراءاِت  التكنولوجيِة  باملعرفِة  الّدوّيل  االبتكاِر  مؤّرشُ 
إىل  يؤّدي  الذي  بالتعليِم  اهتامِمِه  من  أكرثَ  االخرتاِع 
لنِرش  الفرعيِّ  املؤّرشِ  إىل  نَظَر  كام  املعرفة،  هذه 
يتمثُل يف صادراِت  تجاريٍّ  منظوٍر  من خالِل  املعرفِة 
األجنبّي.  االستثامِر  وتدفِّق  واملعلوماِت،  االتصاالِت 
ويتبنيَّ أّن املؤّرشات األُخرى مثَل مؤّرشِ اقتصاِد املعرفِة 
ومؤّرشِ التنافسيِة العامليِة غرُي شاملٍة؛ إْذ ظهَر التعليُم 
 ، املؤّرشِ أقساِم  من  فرعيٍّ  كقسٍم  املؤّرشاِت  هذه  يف 
ومبا ال يوازي أهميَة هذا القطاِع يف صناعِة االقتصاِد 
املعريفِّ (فمثًال كيَف ميكُن الحكُم عىل مساهمِة قطاِع 
معرفِة  خالِل  مْن  املعريفِّ  االقتصاِد  بناِء  يف  التعليِم 
الجامعيّة؟)  الدراسِة  إكامِل  ونَِسِب  االلتحاِق  نَِسِب 
أو يف مساندِة البلدان عىل التنافِس االقتصادّي (كيف 
متكُن معرفُة دوِر التعليِم يف التنافِس االقتصاديِّ دوَن 
العمل؟).  الخّريجون يف سوِق  إليه  معرفِة ما سيؤوُل 
املعرفِة  موضوَعي  بنَي  الربَط  إنَّ  أيًضا  القوُل  وميكُن 
والتعليِم العايل مل يكْن هدفًا رئيسيٍّا بُِنيَْت من أجلِِه 
هذه املؤّرشات. من هنا تأيت أهميُة وضعِ مؤّرشٍ لقياِس 

املعرفِة يف قطاِع التعليِم العايل يف املنطقِة العربيّة. 

تكتنُف بناَء مؤّرشِ املعرفِة العريبِّ للتعليِم العايل بعُض 
التحّدياِت، منها كرثُة املؤّرشاِت الفرعِية التي قد يرى 
عليها، وصعوبُة جمعِ  املؤّرشِ  احتواِء  بعُضهم رضورَة 
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البياناِت عىل هذه املؤّرشاِت وال سيّام إذا استُْحِدثَْت 
وليُّة  الدَّ املنظامُت  تَستخِدْمها  مل  جديدٌة  مؤّرشاٌت 
تحّديٍّا  املؤّرشاِت  هذه  تفسريِ  اختالُف  ومُيثِّل  سابًقا. 
ْف هذه املؤّرشاُت بدقٍّة. ويَعدُّ ميُل  أيًضا إذا مل تُوصَّ
فيها،  العايل  التعليِم  إىل  النظِر  نحَو  العربيّة  البلدان 
قد  تحّديًا  األُخرى،  البلدان  مع  والرتتيِب  باملقارنِة 
يخلُق نوًعاً من الحساسية. والتخّوُف هنا هو أْن تقاِرَن 
األسمى  الهدُف  عنها  ويغيَبُ  ببعٍض،  بعُضها  البلداُن 
، وهو استغالُل بياناتِِه يف تشخيِص الواقعِ،  من املؤّرشِ
لتطويرِِه.  وإجراءاٍت  سياساٍت  إىل  التوّصِل  ومحاولِة 
 ُ يُعربِّ ال  ذاتِِه  حّد  يف  املؤّرشَ  أنَّ  العمِل  فريُق  ويُدرُك 
تعبريًا شامًال عن التعليِم العايل يف بلٍد ما، ألنَّ املعرفَة 
من  الهدَف  أنَّ  كام  كّميٍة،  بحدوٍد  ها  حدُّ ميكُن  ال 
التعليِم العايل أكُرب من أْن يُقاَس مبعّدالِت التخرُّج، أو 
تحصِيل مجموعٍة من املعارِف واملهاراِت والتوّجهاِت، 
لكّنُه يهدُف إىل بناِء شخصيٍة مهنيٍة وإنسانيٍة متكاملة. 
فاللجنُة العلميُّة التي كلَّفها املجلُس الوطنيُّ للبحوِث 
يف واشنطن عام 2012 بتقديِم مقرتٍح لقياِس إنتاجيِة 
عىل  الوقوِف  مهمَة  أنَّ  إىل  أشارَْت  العايل،  التعليِم 
مستوى التعليِم العايل ال تبدو مهمًة سهلة ألن عمليَة 
تقييِم أداِء مؤّسساِت التعليِم العايل تبقى غرَي مكتملٍة 
عىل  مقّننٍة،  كميٍة  وبطريقٍة  الوقوُف،  يصعُب  حيث 
ومخرَجاتِه؛  وعملياتِِه  العايل  التعليِم  نظاِم  مدَخالت 
كام أنَّ تقييَم مؤّسساِت التعليِم العايل بالطرِق الكميِة 
يُغيُّب  التخرُّج  اإلنفاِق  معّدالِت  خالِل  من  وحَدها 
عىل  باستمراٍر  العمُل  يجُب  ثمَّ  ِمْن  الجودة.  عنَرص 
تحسنِي قياِس جودِة التعليِم العايل بطريقٍة نوعية28. 
وقد تشوُب بناَء املؤّرشِ العريبِّ للمعرفِة مشكلٌة تتعلُّق 

البحُث  يَُعدُّ  مثًال،  فيه.  الفرعيِة  املؤّرشاِت  بتداخِل 
نِة ملؤّرشِ املعرفِة  والتطويُر من املؤّرشاِت الفرعيِة املكوِّ
البحوِث  إنتاجيِة  مع  أيًضا  يتقاطعان  لكنهام  العاّم، 
يف الجامعاِت كأحِد املؤّرشاِت الفرعيِة ملؤّرشِ التعليِم 
بياناٍت  استخداَم  أّن  بعُضهم  يرى  قد  أخريًا،  العايل. 
ثانويٍة جمَعتْها منظامٌت أُخرى نقًصا يف املؤّرش، لكنه 
قد يكوُن حالٍّ ال مفرَّ منُه، بخاصٍة يف املرحلِة األُوىل من 

بناِء مؤّرشِ املعرفِة العريّب. 

املؤّرشُ املقرتُح لقطاعِ التعليِم العايل، وأسباُب 
ِ اختياِر

أسفرَِت الدراسُة املكتبيُة عن عدِم وجوِد مؤّرشٍ قائٍم 
هناَك  لكْن  العايل،  التعليِم  يف  املعرفَة  يقيُس  بذاتِِه 
وقد  للمعرفة.  ومؤّرشاٌت  العايل،  للتعليِم  مؤّرشاٌت 
تأيت املعرفُة ضمًنا كجزٍء من مؤّرشِ التعليِم العايل من 
خالِل رصِد عدِد براءاِت االخرتاِع والنِرش العلمّي، إلخ. 
العايل  للتعليِم  العريبُّ  املعرفِة  يدِمُج مؤّرشُ  ثّم  ومن 

بني هذين القطاعني.

يستنُد قياُس فعاليِة منظومِة التعليِم العايل وعالقِتِه 
باملعرفة إىل الربِط بني املعرفِة والتنميِة بحيُث تُِعّد 
البرشّي وتدّربُُه  املاِل  العايل رأَس  التعليِم  مؤّسساُت 
ليصبَح عىل درجِة عاليِة من الفعاليِة، سواٌء يف املجاِل 
املعريفِّ أِم املهارّي أِم املجتمعّي واالقتصادّي، وليمتلَك 
يف  االندماِج  من  متّكُنُه  القيَِم  من  مواتيًة  مجموعًة 
املجتمعِ، واملساهمِة يف بنائِِه. وتُقاُس فعاليُة منظومِة 
التعليِم العايل أيًضا مبقداِر ما تنتُجُه هذه املنظومُة 

الشكل 1: 

مؤرش التعليم العايل

مخرجات التعليم العايلمدخالت التعليم العايل

البيئات التمكينية

اإلنفاق

جودة عمليات التعليم العايل

التخرج

االلتحاق

املوارد البرشية 

التبادل الطاليب

رأس املال املعريف للشباب الجامعي

التوظيف

اإلنتاج املعريف ملؤسسات التعليم

النسق املجتمعي

الشكل 1: 
مكّونات مؤّرش التعليم العايل
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من إنتاٍج علميٍّ وبحثيٍّ يصبُّ يف بناِء املعرفِة، ودعِم 
ُق ذلك إّال يف  االقتصاِد والنسِق املجتمعّي؛ وال يتحقَّ
من  وإنتاِجها.  املعرفِة  اكتساِب  عىل  محّفٍز  سياٍق 
التعليِم العايل عىل  ثّم، لن يقتَرص مؤّرشُ املعرفِة يف 
ُم  مخرَجات التعليِم، كام يعتقد بعُضهم، لكنُه سيقدِّ
املعرفَة بدرجٍة أكرثَ شموًال، يف إطاِر إنتاِجها وبيئاتِها 
له الشكل 1 الّذي يوضح مكّوناِت  التمكينية، كام يفصِّ

املؤّرش.
 

ناُت املؤّرشِ وتربيراُت اختيارِها مكوِّ

إىل  املقرتُح  املؤّرشُ  ينقسُم  السابق،  اإلطاِر  عىل  بناًء 
ثالثِة أقساٍم هي: مدَخالت التعليِم العايل، وعملياُت 
وتندرُِج  العايل.  التعليِم  ومخرَجات  العايل،  التعليِم 
البيئات  هي:  أقساٍم  املدَخالت خمسُة  مؤّرشِ  تحَت 
واملوارُد  االلتحاِق،  ومعدالُت  واإلنفاق،  التمكينيُة، 
البرشيّة، والتبادل الطاليّب؛ ثّم تنتقُل هذه املدَخالت 
يجُب  التي  العايل  التعليِم  نظاِم  عملياِت  من خالِل 
املخرَجات  مؤرشِّ  تحَت  وتندرج  بالجودة.  تتّسَم  أْن 
والفاعليُة  التّوظيف،  ومعّدالُت  التخرُّج،  معدالُت 
والثقافيُة واالجتامعيُّة واالقتصاديُّة، والقيَُم  املعرفيُّة 
اْسُم  أُطلَِق عليه  الخّريجني، أو ما  املرتبطُة بها لدى 
وأخريًا  الجامعّي؛  الشباِب  لدى  املعرّيف  املاِل  رأْس 
اإلنتاُج املعريفُّ ملؤّسساِت التعليِم العايل، وبخاصٍة يف 
املنظومة  مجاِل االخرتاعاِت والبحوث. وتعمُل هذه 
كلّها يف نسٍق مجتمعيٍّ له بعُض السامِت التي تؤثُِّر 

يف التعليِم العايل وتتأثَُّر ِبِه يف الوقت ذاتِه.

يُراعي اختياُر املحاور الثالثة الكربى التي انقسم إليها 
اِت  املؤرش (املدَخالت والعمليات واملخرَجات) املؤرشِّ
العايل  التعليم  نُظُم  فاعلية  يف  تبحث  التي  ولية  الدَّ
التنمية.  أجل  من  املعرفة  تعزيز  يف  الهام  ودْورِها 
داللًة  لتُعطَي  بعنايٍة  الفرعية  املحاوُر  واْختريَت 
سبيل  عىل  رئييس.  محوٍر  لكّل  حقيقيَّني  وتقيياًم 
َمحاوَر  باملدَخالت  الخاصُّ   ُ املؤرشِّ يتضّمن  املثال، 
ومعّدالِت  واإلنفاق،  التمكينية،  البيئات  مثَل  فْرعيًة 
الطّاليب.  والتبادل  البرشية،  واملوارِد  االلتحاق، 
أّن  جانب  إىل   – املحاور  لهذه  مهمٌة  دالالٌت  ومثَّة 
قياس  عند  االعتبار  يف  تأخذها  وليَة  الدَّ املؤّسساِت 
مثًال،  التمكينية،  فالبيئات  العايل.  التعليم  مدَخالت 

اٍت خاصٍة باالستقرار السيايسِّ  نه من مؤرشِّ وما تتضمَّ
هاًمني  ين  مؤرشِّ تُعتربان  الَحوكَمة،  وفاعليُة  واملاّيل، 
دْورها.  أداء  من  العايل  التعليم  مؤّسسات  لتمكني 
ويَنطبق األمُر عىل اإلنفاق واملوارد البرشية التي هي 
اٌت هامٌة للُحكم عىل فاعلية النظام التعليمي  مؤرشِّ
وقدرته عىل املساهمة يف إنتاج املعرفة ونْرشِها. أما 
التبادل الطّاليب، مبا يتضّمنه من وجود طلبٍة أجانَب 
يف البلدان العربية، أو طلبٍة عرب يف البلدان األجنبية، 
معارَف  الطلبُة  هؤالِء  يَنقل  حيُث  ؛  هامٌّ محوُر  فهو 
نرش  يف  تُسهم  ال  وثقافية  حياتيًة  وخْرباٍت  جديدًة 
وتَقبُّل  التسامح  ِقيَم  تعزيز  يف  بل  فحْسب  املعرفة 
اآلخر. ويف ما يتعلّق بُجودة عمليات النظام التعليمي، 
حقيقية  معرفٌة  هناك  تكون  أن  املمكن  غري  فمن 
دوَن أن يكون هناك نظاٌم جيِّد للتدريس والتقييم، 
وأن تكون الربامُج معرَّضًة للمراجعة واالعتامد، وأن 
وبالنظر  متطوِّرة.  تكنولوجيًة  املؤسساُت  تَستخَدم 
التعليم العايل،  إىل املحاور املتعلقة مبخَرجات نظام 
العلمّي  واإلنتاِج  والتوظيف  التخّرج  محاوُر  تتشابه 
نتَجت  جديدة  إضافاٍت  مع  ولية؛  الدَّ ات  املؤرشِّ مع 
معّدل  مثل  الخرباء  مع  واالستشارات  الحوارات  عن 
دة  املحدَّ السنوات  يف  األُوىل  الجامعية  الدرجة  إمتام 
بعد  صاتهم  تخصُّ يف  يجني  الخرِّ تشغيل  ومعّدِل  لها، 
عاٍم من التخرُّج؛ نظرًا إىل ُشيوع معّدالت البطالة يف 
املنطقة العربية. ورمبا يأيت محوُر رأس املال املعريف 
إىل  هامة  كإضافٍة  العربية  املنطقة  يف  الشباب  لدى 
ات املتعلقة باملعرفة والتعليم العايل. فلَم يَرِد  املؤرشِّ
َدولية؛ ورمبا  اٍت  أّي مقاييَس أو مؤرشِّ هذ املحوُر يف 
يكمن هذا يف صعوبة قياسه. لكّن لتقييم برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئِّ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
عربية، يف  بلداٍن  أربعة  الجامعي يف  الشباب  معرفَة 
تقريره لعام 2014، دافٌع وراء تضمني هذا املحور29. 
الشباب  لدى  املعريفُّ  املاِل  رأُس  يكون  هنا،  من 
يكتسبونها  وِقيٍَم  ومهاراٍت  معارَف  يف  يتمثَّل  الذي 
يتميّز  التي  الهامة  املخَرجات  من  فيها  ويتخرَّجون 

ُ املعرفة العريب للتعليم العايل. بقياسها مؤرشِّ

األوزاُن املقرتحُة ملختلِف عناِرص املؤّرش

املعرفِة  مبؤّرشِ  الخاصِة  العمِل  ورشِة  الخرباُء يف  أكََّد 
العريبِّ يف التعليِم العاِيل عىل خصوصيِة هذا املؤّرشِ 
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يف ما يتعلُّق باألوزاِن التي يجب أن تُعطى ملحاورِِه أو 
جزْئياتِِه املختلفة. فبينام رأى فريُق البحِث أْن تُعطى 
يُعطى كلُّ  بحيُث  أوزانًا متساوية،  العُرش  الجزئياُت 
املرصودِة  العِرش  الدرجاِت  من  واحدًة  درجًة  قسٍم 
للمؤّرش، رأى الخرباُء أْن تُعطى املخرَجاُت وزنًا أكَرب، 
ألنّها الحصيلُة املبارشُة للمعرفِة يف هذا املؤّرش. فمثًال، 
بالرغِم من أهميِة محوِر اإلنفاِق عىل التعليِم العايل 
أنَّ  إّال  التعليم،  من  النوِع  بهذا  لالهتامِم  كمؤّرشٍ 
للمعارف واملهاراِت والِقيَم التي ميتلُكها الطلبُة أهميٌة 
التعليم،  تدلُّ عىل مخرَجات هذا  ألنّها  أكُرب،  نسبيٌة 
وألنّها تُسهُم بدرجٍة مبارشٍة يف جهوِد التنمية. ومن 
ثَّم اتّفَق املشاركون عىل أْن تكوَن األوزاُن لكّل محوٍر 

عىل النحِو التايل: 

األوزاُن املقرتحة ملَحاور مؤرشِّ التعليم العايل
مدَخالت املحور

التعليم العايل
عمليات 

التعليم العايل
مخرَجات 

التعليم العايل

60 يف املئة10 يف املئة30 يف املئةالنسبة

األربعة  العايل  التعليِم  نظاِم  ملُدَخالت  أيًضا  رُِصدت 
وااللتحاق،  واإلنفاق،  التمكينية،  (البيئاِت  األُوىل 
املؤّرشِ  قيمِة  من  متساوية  أوزاٌن  البرشيّة)  واملوارِد 
محوُر  َحِظَي  حنِي  يف  باملدَخالت،  الخاص  الفرعي 
أيًضا) بنسبِة  التبادِل الطّاليّب (وهو ضْمَن املدَخالت 
الثلث ألنَّ للتبادل الطاليبِّ، سواٌء لطالٍب مبتَعثني إىل 
خارِج املنطقِة العربيّة أم لطالٍب وافدين إىل املنطقِة، 
وقد  وتشكيلِها.  العربيّة  املعرفِة  صياغِة  يف  أهميٌة 
أُعطَي محوُر عمليات النظاِم أو جودتِها 10 يف املئة 
تُكسبُُهْم  جيٍّد  تعليميٍّ  لنظاٍم  الطالِب  معايشَة  ألنَّ 
معارَف ومهاراٍت وِقيَاًم ميكُن أْن ينقلوها إىل املجتمع. 
العايل،  التعليِم  نظاِم  أوزاَن مخرَجات  يخصُّ  ما  ويف 
قيمًة  أُعطيَْت  بحيُث  أيًضا،  تقديراتُها  اختلَفْت  فقد 
املباَرش  األثَر  الخرباُء  اعتربَُه  لاِم  النسبة)  (ثـُلُثَي  أكَرب 
لهذا التعليِم الذي مَيسُّ جانَبي التنميِة، وهام محوُر 
 ، الجامعيُّ الشباُب  ميتلُكُه  الذي  املعريفِّ  املاِل  رأْس 
للجامعات؛ يف حني  والبحثيِّ  املعريفِّ  اإلنتاِج  ومحوُر 
ال  أهميِّتها،  رغَم  الخّريجني،  أعداَد  أنَّ  الخرباُء  رأى 
العمِل  مجاالِت  يف  ينخرطوا  ملْ  إن  كربى  قيمًة  مُتثُِّل 
والتنمية. لذا أُعطَي هذا املحوُر 8 يف املئة من قيمِة 

ونقُل  العمِل،  ارتياُد  كان  حني  يف  املخرَجات،  مؤرشِّ 
املعرفِة املكتَسبِة من التعليِم، أكرثَ أهميًة؛ ومن ثَّم 
الفرعي  قيمِة  من  املئة  يف   25 املحوُر  هذا  أُعطَي 

الخاص باملخرَجات. 
 

مالحظاُت الخرباِء حوَل املؤّرش

رأى الخرباُء أنَّ أهميَة محوِر التعليِم العايل يف مؤّرشِ 
يف  القطاِع  هذا  مساهمِة  مدى  يف  ُد  تتحدَّ املعرفِة 
التوّسَع  فإّن  وبالتايل  وإنتاِجها،  املعرفِة  عملياِت 
رمّبا  القطاع وعملياتِه  رْصِد مدَخالت هذا  الكبرَي يف 
ال يكوُن ذا جدًوى كبريٍة. فقد تُؤثُّر كرثُة املؤّرشاِت يف 
جودِة املؤّرشِ ككلٍّ لكونِِه يحوي بياناٍت ليَسْت ذاَت 
عالقٍة مبارشٍة بقياِس مدى مساهمِة قطاِع الجامعاِت 
ملحوظتان  ومثَّة  املعرفة.  إنتاِج  يف  العايل  والتعليِم 
يف هذا الشأن؛ حيُث بنُيِّ سابًقا أنَّ مؤّرشَ املعرفِة يف 
بل  فحْسب،  املخرَجاِت  يستهدُف  ال  العايل  التعليِم 
يَرنو أيًضا إىل تقديِم صورٍة لهذا التعليِم يف إطاِر بيئِتِه 
كلِّ  استطاعُة  هذا،  من  املرجّوُة  والفائدُة  وسياِقِه. 
َص وضَعها من حيُث املحاوُر املختلفُة  دولٍة أن تُشخِّ
، وتعرَف أوجَه القوِة والضعف. لكْن إذا ركَّز  للمؤّرشِ
الصورُة  تبدو  فقْد  فحْسب،  املخرَجات  عىل  املؤّرشُ 
تهتمُّ  وليِّة  الدَّ املؤّرشاِت  معظَم  ألنَّ  بخاصٍة  مبتورًة، 
الثانيُة،  امللحوظُة  املجتمعّي.  والسياِق  بالبيئِة  أيًضا 
العايل،  التعليِم  نظاِم  مخرَجات  أهميِة  وتأكيًدا عىل 
أّن مؤَرش املخرَجات حِظَي بالوزِن األعىل من املؤّرشِ 
محاوَر  أربعِة  من  يتكّوُن  وهو  املئة،  يف   60 بواقعِ 
فرعيٍة؛ يف حني حظيَْت محاوُر املدَخالت والعملياِت 

الستّة بقيمة 40 يف املئة من املؤّرش. 

يختلُف  العايل  التعليِم  قطاَع  أن  أيًضا  الخرباُء  رأى 
عن قطاِع التعليِم ما قبَل الجامعّي من حيُث طبيعُة 
فقطاُع  املعرفة.  إنتاِج  يف  ومشاركتُها  مؤّسساتِِه، 
تتحّمل  وطنيٍة،  صفٍة  ذو  الجامعّي  قبَل  ما  التعليِم 
الذي  العايل  التعليِم  بخالِف  مسؤوليتَُه،  الدولُة 
من  كثرٌي  وتتمتُّع  املؤّساستيُة،  الصفُة  عليه  تغلُب 
متفاوتٍة  بدرجاٍت  منها  الحكوميِّة  (حتى  مؤّسساتِِه 
من االستقالليِة املاليِة واإلدارية)، وكذلك تتاميز هذه 
تجدُر  مخرَجاتُها.  حيُث  من  وتختلُف  املؤّسساُت، 
اإلشارُة هنا إىل أنَّ يف املنطقة العربيّة بلدانًا كثريًة، وال 
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تتحّمُل  املنطقِة  كامِل  الدولَة يف  بأنَّ  التعميُم  ميكُن 
إىل  نظرًا  الجامعّي،  قبَل  ما  التعليِم  توفريِ  مسؤوليَة 
دولِة  ففي  الشأن.  هذا  يف  الخاصِّ  القطاِع  جهوِد 
اإلماراِت مثًال، بلَغ عدُد املدارِس الخاصِة يف ُديب عام 
2011/2010 ضْعَف عدِد املدارِس الحكوميّة، وبلَغْت 
نسبُة الطالِب يف املدارِس الخاصِة 87 يف املئة، أغلبُُهم 
اعتامُد  يصُعُب  ثَّم،  من  الوافدين30.  الطّالِب  من 
تحليٍل  كوحدِة  الرسميِّ  الحكوميِّ  التعليميِّ  النظاِم 
ومقارنٍة ملؤّرشِ املعرفة يف التعليِم العايل؛ لذا جاَءِت 
املؤّرشاُت الفرعيُة يف معِظمها لتَضمَّ قطاَعي التعليِم 

العايل العامِّ والخاّص. 

بياناٍت  املؤّرشِ عىل  اعتامَد  بأنَّ  أيًضا  املشاركون  نّوَه 
البنِك  (اليونسكو،  مختلفٍة  مصادَر  من  مجّمعٍة 
تعريفاتُه  منها  لكلٍّ  إلخ.)،  وطنيِة،  مصادَر  الدوّيل، 
اإلجرائيُة، قد يُؤثُِّر عىل نحٍو كبريٍ يف مصداقيِة املؤّرش. 
ولَرمّبا يكوُن من املستحيِل جمُع بياناٍت أصليٍة عن 
اعتُِمَد  ولذا  الحاّيل،  الوقِت  يف  املؤّرشِ  محاوِر  كلِّ 
وليّة. ومستقبًال، سيعتمُد  عىل بياناِت املؤّسساِت الدَّ
يُحَصُل  أصليٍة  بياناٍت  عىل  أساسيٍة  بصورٍة  املؤّرشُ 
الرسميِة،  اإلحصائيِة  واملؤّسساِت  الهيئاِت  من  عليها 

ومن تقاريِر املعرفِة املشابهة.

ختاًما

ُ قطاع التعليم العايل 10 َمحاوَر يُقاس  ن مؤرشِّ يتضمَّ
اٍت فرعيّة تصل يف مجملها إىل 83  كلٌّ منها بعّدة مؤرشِّ
اُت العاملية قطاَع التعليم  محوًرا؛ بينام تَقيس املؤرشِّ
ينبغي   ، ثَمَّ من  ات.  املؤرشِّ من  محدوٍد  بعدٍد  العايل 
ِ قطاِع التعليم  النظُر بَرتَوٍّ إىل املقارنة بني نتائج مؤرشِّ
العاملية.  اِت  املؤرشِّ ونتائِج  العربية  للبلداِن  العايل 

ِ التعليم  فلَيَْس من اإلنصاف، مثًال، أْن يُقاَرن بني مؤرشِّ
هذا  يَقيس  الذي  العاملّي  االبتكاِر  مؤرشِّ  يف  العايل 
الُت  اٍت فرعيّة -هي معدَّ القطاَع من خالل 3 مؤرشِّ
والهندسة،  العلوم  يف  التخرُِّج  الُت  ومعدَّ االلِتحاق، 
العايل  التعليم  ِ قطاِع  الطّاليب – وبنَي مؤرشِّ والتبادُل 
مؤّرشًا   35 بـ  ِقيس  الذي  العريب  املعرفِة  مؤرشِّ  يف 
العريّب  املؤرشِّ  نتائُج  قُورِنَت  إذا  األمُر  كذلك  فرعيٍّا. 
لقطاع التعليم العايل مبؤرشِّ اقتصاِد املعرفة الذي ال 
االلتحاِق  إّال من خالل معّدل  العايل  التعليَم  يَقيس 
والتخّرج للذُّكور واإلناث. رغَم ذلك، ُوِجد تشابٌه بنَي 
املعرفِة  مؤرشِّ  يف  العايل  التعليم  قطاِع   ِ مؤرشِّ نتائج 
اِت العاملية. فالبلداُن العربية التي  العريّب وبنَي املؤرشِّ
العايل  التعليم  األُوىل يف مؤرشِّ قطاِع  املراكَز  احتلّت 
التعليِم  مؤرشِّ  صدارة  يف  جاءت  التي  نفُسها  هي 
العاملي  االبتكار   ِ مؤرشِّ يف  العربية  للمنطقة  العايل 
ِ التنافُسية العاملية لعام 2015-   لعام 312015، ومؤرشِّ
والتدريب  العايل  التعليِم  قطاَع  يَقيس  الذي   2016

اٍت مختلفة32.  ٍ فرعيٍّ للتنافُسية مبتغريِّ كمؤرشِّ

ال مُيكن إنكاُر أهّمية قطاِع التعليم العايل، كْونُه أحَد 
وصناعِة  البرشّي  املاِل  رأِس  لتطوير  القطاعات  أهمِّ 
ُ قطاع التعليِم  املعرفة يف أيِّ مجتمع. وقد شمل مؤرشِّ
توفُّر  عدَم  املالَحظ  من  لكّن  كثريًة،  َمحاوَر  العايل 
بياناٍت كثرية؛ وبخاّصٍة يف َمحاور جودِة نظام التعليم 
يجنَي واإلنتاِج املعرّيف  العايل ورأِس املال املعريفِّ للِخرِّ
، ينبغي العمُل عىل  ملؤّسسات التعليم العايل. من ثَمَّ
عىل  وبناًء  املتوفِّرة.  غريِ  ات  للمؤرشِّ البيانات  جمع 
وفرة البياناِت وسهولِة الحصوِل عليها، يتعنيَّ العمُل 
بتعديل  القادمة،  السنوات  يف  املؤرشِّ  تطوير  عىل 
حقيقَة   ِ املؤرشِّ قيمُة  تَعِكس  ليَك  الفرعيّة  اِت  املؤرشِّ

وْضعِ قطاِع التّعليم العايل.
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متهيد: تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالِت  
ودوُرها يف تحقيِق املعرفِة من أجِل التنمية 

أهمِّ  من  واالتّصاالت  املعلوماِت  تكنولوجيا  تَُعدُّ 
ساهَمْت  فقد  الحاّيل.  العِرص  يف  التنمية  عوامِل 
العديِد  اقتصاديِّاِت  وبناِء  تنميِة  يف  فّعال  نحٍو  عىل 
يُعرَف  ما  عىل  تَعتمد  التي  املتقّدمة  البلدان  من 
باقتصاِد املعرفة. وقد شِهَدْت تكنولوجيا املعلوماِت 
واالتّصاالِت تقّدًما مذهًال ورسيًعا يف األجهزِة واملعّداِت 
إيجابيٍّا يف  املستخدمِة، ما ساهَم  والربامِج واألدواِت 
والصحيّة  االقتصاديّة  القطاعاِت  من  الكثريِ  تنميِة 
التطّوِر  حجُم  يُدرَك  وليك  وتطويرِها.  والتعليميّة 
الرسيعِ واملذهِل لتكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت، 
يكفي أْن يُقارَن بنَي الوقِت الذي استغرقَُه كثرٌي من 
خمسنَي  لعدِد  تِصَل  حتى  الحديثِة  التكنولوجيّاِت 
مليون مستخدٍم، والرسعِة التي انتَرشْت بها اإلنرتنت. 
عاًما،  سبعنَي  إىل  الهاتُف  احتاَج  املثال،  سبيل  فَعىل 
والراديو إىل مثانيٍة وثالثنَي عاًما، والُكمبيوتُر الشخيصُّ 
إىل ما يقرُب من عرشين عاًما، والتلفْزيوُن إىل اثْني 
إّال ألربعِة  اإلنرتنت  تَحتَْج شبكُة  عاًما؛ فيام مل  عَرش 
أعواٍم فقط، ال بل وصل هذا العدد إىل 143 مليوَن 
أفاَدْت  أعوام1. وقد  أقلَّ من مثانية  مستخدٍم خالل 
الجهات  من  العديد  عن  صادرٌة  كثريٌة  تقاريُر 
البنك  مثِل  بالتّنمية،  املهتّمِة  وليِة  الدَّ والهيئاِت 
ويل، عن أهميّة تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت  الدَّ
يف التنميِة املستدامِة اقتصاديٍّا واجتامعيٍّا، من خالل 
والتنميِة  والصّحِة  التعليِم  مجاالت  يف  استخداِمها 
األهميُّة  وتتجّىل  الرشيدة.  والَحوكمِة  االقتصاديِّة 
ور  بالدَّ واالتّصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الكبريُة 
الهامِّ املُوكَِل إليها يف إعالن األهداِف األلْفيِة للتنمية 
الذي تبنَّتُْه جميُع البلدان األعضاِء يف األمِم املتّحدة 
عام 2000 2، مبا فيها البلداُن العربية؛ ومن ثَمَّ مجّدًدا 

مع أهداف التنمية املستدامة. 

وقْد أكَّدت البلداُن الصناعيُة الكربى، يف قمة مجموعِة 
عام  توياكو-هوكايدو  يف  انعقدت  التي  الثامنية 
2008، عىل تأثريِ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت يف 
التنمية، وعىل املخاطر املتزايدِة للفجوِة الرَّقمية؛ كام 
ا لدوِر تكنولوجيا  أْولَت األمُم املتّحدة اهتامًما خاصٍّ

املعلوماِت واالتّصاالت يف تحقيِق األهداِف اإلمنائيِة 
لأللْفية من خالِل فريِق عمِل تكنولوجيا املعلوماِت 
واالتّصاالِت ومؤمتِر القمِة العاملّي ملجتمعِ املعلوماِت 
املجتمعِ  جهوُد  تضافرَْت  وقد  األخرية.  السنواِت  يف 
تكنولوجيا  باسِم  املعروفِة  الحملِة  حوَل  ويل  الدَّ
إىل  تهِدُف  التي  للتنمية  واالتّصاالت  املعلوماِت 
للحدِّ من  املعلومات واالتّصاالت  تطبيِق تكنولوجيا 

الفقِر، وتحسنِي الظروف االقتصاديّة واالجتامعيّة.

منُذ أْن أعلَن آدم سميث عن نظريِة امليّزِة املُطلَقِة 
بدأ  والخدمات،  لَعِ  السِّ إنتاِج  عىل  القادرِة  للبُلدان 
صّناُع القراِر يف إعداِد تلك املميّزات، والحفاِظ عليها 
يف القطاعاِت الرئيسية الداعمة القتصاديّاِت البلدان. 
املعلومات،  لتكنولوجيا  العاملّي  التقريُر  واعتَرب 
الصادُر عن املنتدى االقتصادّي العاملّي، أنَّ تكنولوجيا 
املعلوماِت واالتّصاالت، والرقمنَة عىل وجِه التحديد، 
املطلَقِة  امليّزِة  إيجاِد  يف  الدور  هذا  أداُء  ميكُنهام 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتَُعدُّ  للبلدان. 
االقتصادّي  للنموِّ  اآلن  الرئييسَّ  املحرَِّك  (الرَّقمنُة) 
وخلِق العديِد من فرِص العمِل يف مجاالٍت عديدة، 
عّززِت  وقد  النامية.  أو  املتقّدمة  البلدان  يف  سواٌء 
دوالر،  مليار   200 بنحِو  العامليَّ  االقتصاَد  الرَّقمنُة 
وساعدت أيًضا عىل إيجاِد ما يقرُب من ستِة ماليني 
أنَّ  نفُسه  التقريُر  ويُوضح  العام 32001.  وظيفٍة يف 
زيادَة معّدِل رقْمنِة الدولة بنحِو 10 يف املئة يؤّدي 
املحّيل  الناتِج  يف  املئة  يف   0.75 قدرُها  زيادٍة  إىل 
املئة  يف   1.02 قدرُُه  انخفاٍض  وإىل  للفرِد،  اإلجامّيل 
يَحرَص  أْن  عىل  التقريُر  وأكَّد  البطالة4.  معّدِل  يف 
عىل  العامل  دوِل  مختلِف  يف  والقادُة  القراِر  صّناُع 
رضورِة بناِء البُنى التحتية للرَّقَمنة، خصوًصا النطاَق 
العريض، والتأكِّد من إتاحِتها إىل جميعِ املستخِدمني 
عىل مختلِف املستويات (أفراٍد ورشكاٍت وحكومات)، 
ليك يتمّكَن ِقطاُع االتّصاالِت واملعلوماِت من تحقيِق 
سميث.  آدم  وصَفها  كام  للبلدان  النسبيِة  امليّزِة 
ودعا التقريُر أيًضا إىل تحديِد الدوِر الذي ستقوم به 
بلدانُهم يف هذا اإلطاِر، سواٌء أكاَن التطويَر املبارش أم 
التيسري، مشريًا إىل وجوِد مناذَج ناجحٍة  أم  التمويَل 
يتفّهموا  أْن  إّال  عليِهْم  وما  الثالثة،  االتجاهات  يف 
يُحّقُق  مبا  املتاحَة  والقدراِت  بلدانِهم،  إمكاناِت 

انطالقَها وتنميتَها االقتصاديَّة واالجتامعيّة.
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الصادرُة عن مؤمتر  املعلومات  اقتصاد  تقاريُر  تُقّدم 
األمم املتّحدة للتجارة والتنمية سلسلًة من التحاليل 
ألبرز االتجاهات التي تَعكس االنتشاَر املتزايد والدوَر 
اإلنسانية  التنمية  يف  املعلومات  القتصاد  الرئييس 
 52010 للعام  إصداره  يف  التقريُر  وأشاَر  املستدامة. 
االقتصادّي  التقّدِم  كثريًا يف  الرَّقَمنَة ساهمت  أنَّ  إىل 
واالجتامعّي يف كثريٍ من البلدان؛ وأوضح أنَّ استخداَم 
أّدى  للرَّقَمنة  َغر  الصِّ واملتناهيَة  غرى  الصُّ املؤسساِت 
وأَكَّد  العيش.  وُسبُِل  األعامِل  مستوى  تحسني  إىل 
التقريُر أّن رجاَل األعامِل نجحوا نتيجًة للثورِة الهائلِة 
البلدان  يف  خصوًصا  النّقالة،  التكنولوجيا  مجاِل  يف 
تكنولوجيا  من  الحقيقيِّة  االستفادِة  يف  النامية، 
عىل  االتّصاالِت  تحسنِي  عْربَ  واالتّصاالت  املعلومات 
طوِل سلسلِة القيمة، محليٍّا ودوليٍّا، ما أّدى إىل زيادة 
تُؤّدي  باتَْت  الرَّقمنَة  أنَّ  التقريُر  وأجمَل  اإلنتاجية. 

دوًرا رئيسيٍّا يف تعزيِز القدراِت التنافُسيِة للبلدان.

أكَّد التقريُر الصادُر عن األمِم املتّحدِة واليونسكو عام 
يف  واالتّصاالت  املعلومات  ”تكنولوجيا  بعنواِن   ،2013
الرَّقمنة  أهميّة  عىل  عربية“6،  دوٍل  خمس  يف  التعليم 
يف تطويِر العمليِة التعليميّة، وال سيّام يف عِرص اقتصاِد 
املعرفة، والتنافُسيِة االقتصاديِّة العاملية؛ ما يتطلُّب من 
التعليم،  أولَويّاِت نوعيِة  البلدان رضورَة تحديِد  جميعِ 
لجميعِ  متكافئٍة  فرٍص  توفريِ  الحياة، مع  والتعلِّم مدى 
املعلومات  تكنولوجيا  دوِر  لتفعيل  وميِكُن  املواطنني. 
األفراَد  يساعَد  أْن  التعليميّة  العملية  يف  واالتّصاالت 
عىل املنافسِة يف االقتصاِد العاملّي من خالل خلِْق قوِة 
مُيكنه  كام  االجتامعّي؛  الَحراِك  وتسهيِل  ماهرة،  عمٍل 
وتزويِد  التعلّم،  تعزيِز  خالل  من  التعليِم  نُظُم  تطويُر 
التعليميِّة  املصادِر  وإتاحِة  عديدٍة،  مبهاراٍت  الطّالِب 
الريفيِة  األماكِن  يف  الطّالِب  إىل  والوصوِل  املختلفِة، 
واملساعدِة  التعليميّة،  الخدمِة  من  املحرومِة  والنائيِة 
عىل تدريِب املعلّمني وزيادِة كفاءتهم، وكذلك االرتقاِء 
مبنظومِة اإلدارة املدرسية. ويؤكِّد كلٌّ من كوزما7 وديدي8 
املفاهيِم  إحياِء  عىل  تساعَد  أْن  ميكُن  الرَّقْمنَة  أنَّ  عىل 
املجرّدة، باستخداِم الّصوِر واألصواِت والرسوِم املتحرّكِة 
واملحاكاة، ما يساعُد الطّالَب كثريًا عىل الفهِم والتخيِّل 
املعلوماِت  تكنولوجيا  استخداُم  أصبَح  وقد  واإلبداع. 
واالتّصاالِت يف تحسني منظومِة التعليم وتطويرِها أمرًا 

حتميٍّا ِبَغضِّ النظِر عن مستوى التنميِة االقتصاديّة.

وأكَّدت منظّمُة الصحِة العاملية يف تقريرِها ”الصّحة 
ية: اسرتاتيجيّة -2007 اإللكرتونية لتأمني الرعاية الصحِّ

2004“9 عىل أن تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت، يف 
واملؤّسسات،  واملوارِد  يِّة  الصحِّ السياساِت  توفُِّر  حال 
تُصبح أداًة قويًّة يف يِد القامئني عىل تحسنِي الخدماِت 

الصّحيّة.

والزراعة  األغذية  منظّمِة  عن  صادٌر  تقريٌر  وأوضَح 
(الفاو) عام 2010، بعنوان ”دْور تكنولوجيا املعلومات 
تغرّي  مع  املجتمع  عىل  املبنّي  التأقُلم  يف  واالتصاالت 
املناخ“10، أّن تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالِت ستقوم 
التغرّيَ  ألنَّ  مستقبًال؛  الجوِع  محاربة  يف  رئييسٍّ  بدوٍر 
ستواجُهها  التي  املعّقدِة  التحّدياِت  أكرثِ  من  املناخّي 
بسبِب  الغذائيِة  املوادِّ  توفِّر  يف  سيُؤثِّر  ما  البرشية، 
من  بُدَّ  ال  اإلطار،  هذا  يف  الزراعّي.  اإلنتاِج  انخفاِض 
توفُّر نُظُِم معلوماٍت واتّصاالٍت يحتاُج إليها املزارعون 
مجاِل  ويف  الجديدة.  الظروِف  مع  التأقلِم  أجل  من 
شبكاِت  بناِء  يف  واضًحا  الرَّقْمنة  دوُر  يَظهُر  الطاقة، 
الطاقِة الذكية، حيث يُشري التقريُر الصادُر عن االتّحاِد 
كفاءِة  ”تعزيز  بعنوان   ،2012 عام  لالتّصاالت  ويل  الدَّ
ظهور  إىل  الذكيّة“11،  الشبكاِت  خالِل  من  الطاقِة 
لرفعِ  الذكيِة  الطاقِة  شبكاِت  إىل  الشديِد  االحتياِج 
كفاءِة الشبكاِت الحاليِّة، ودمِج مصادِر الطاقة املتغرّية 
األُحفوريّة  املوارِد  قلِّة  إىل  نظرًا  (الشمس-الرياح) 
املصادِر  أحُد  وهي  ونضوِبها،  (الكربون-النفط) 
الرئيسيِة إلنتاج الطاقِة وال سيّام الكهربائية؛ ونظرًا إىل 
االحتياج املتزايِد واملستمرِّ إىل الطاقِة الكهربائيِة لدعِم 

االقتصاداِت الحديثِة يف جميعِ أنحاِء العامل.

اسرتاتيجياٍت  بلداٌن عديدٌة  الّصدِد، وضَعْت  يف هذا 
طموحًة لتعزيِز االستفاِدة من تكنولوجيا املعلوماِت 
التي  أملانيا  املثال،  سبيِل  عىل  بينها،  واالتّصاالت؛ 
أطلَقْت اسرتاتيجيتَها بعنوان ”أملانيا الرَّقمية 2015“12 
جميعِ  يف  اإلنتاجيِة  مفتاُح  الرَّقَمنَة  بأنَّ  تؤِمُن  التي 
املُضافَِة  القيمِة  قياُس  ذلك  عىل  ويؤكُّد  القطاعاِت. 
اإلجامليّة يف مختلف القطاعاِت اليوم. فقد أصبَحْت 
تسبُق  أملانيا  يف  واالتّصاالِت  املعلوماِت  تكنولوجيا 
املركباِت،  محرّكاِت  وصناعَة  امليكانيكيّة،  الهندسَة 
الهندسَة  تيل  كانت  أنّها  رغَم  الَعاملة،  حيُث  من 
 846000 يعادُل  مبا   2009 العام  حتى  امليكانيكيَة 
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عىل  اآلن  األملانيُّة  الحكومُة  وتعمُل  عمل13.  فرصِة 
تحقيِق االستفادِة القصوى من تكنولوجيا املعلوماِت 
عمٍل،  فرِص  وتوفريِ  النموِّ  لتحقيِق  واالتّصاالت، 
الطاقِة  مثل  القطاعات،  لجميعِ  ذكيٍة  شبكاٍت  ببناِء 
والنقِل والصّحِة والتعليِم واملاليِة والسياحِة واإلدارة، 
وحاميِتها.  البياناِت  يِة  رسِّ حتميِة  عىل  التأكيِد  مع 
أملانيا  الرقمّي يف  املستقبِل  اسرتاتيجيُة  وقد وضَعْت 
التخطيِط،  وزاراِت  لجميعِ  وتنفيذيًة  سياسيًة  أُطرًا 
واتّخَذت التدابرَي الالزمَة لتنفيِذها بنجاح، من خالِل 

عدِة أولوياٍت ومهاّم ومشاريَع هدفُها:

استخداِم  خالِل  من  التنافسية  القدرِة  تعزيُز   •
جميعِ  يف  واالتّصاالت  املعلوماِت  تكنولوجيا 

القطاعات؛
ملواجهِة  الالزمِة  والشبكاِت  التحتيِة  البْنيِة  توفرُي   •

التحّدياِت املستقبلية؛
الحفاُظ عىل حقوِق املستخِدمني وحّرياتِهم؛  •

تكنولوجيا  مجاِل  يف  والتطويِر  البحِث  دعُم   •
إىل  النتائِج  وترجمُة  واالتّصاالت،  املعلوماِت 

منتجاٍت، وتوفرُي الخدماِت التسويقية الالزمة؛
والتدريِب،  املستمّر  والتعليِم  التعليِم  تطويُر   •

وتوفرُي الكفاءاِت للتعامِل مع النُّظُم الحديثة؛
واالتّصاالت  املعلوماِت  تكنولوجيا  من  االستفادُة   •
ذلك  يف  مبا  املجتَمعيِة  املشكالِت  مواجهة  يف 
البيئة،  وحاميُة  والصحة،  املستدامة،  التنميُة 
والهجرة، وتحسنُي جودِة حياِة املواطنني. وللتأكِّد 
ُوِضَعت  مخطٌَّط،  هو  ملا  طبًقا  ذلك  ِق  تحقُّ من 
اٌت لقياس األداِء يف قطاِع الرَّقَْمنة، وُدرَِست  مؤرشِّ

. ونوِقَشْت، واستُفيَد منها يف بناِء هذا املؤرشِّ

أهمّيُة مؤرشِّ تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

للمعرفة،  عريبٍّ  مؤرشِّ  استحداِث  نحَو  السعِي  إطار  يف 
محوريٍّا  دوًرا  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تؤدِّي 
لعناِرص  نِة  املكوِّ األُخرى  القطاعاِت  لجميعِ  داعاًم 
، وتعليٍم فنيٍّ وتِْقنّي، وتعليٍم  املعرفة، من تعليٍم أسايسٍّ
الوقت  يف  واقتصاد.  وابتكار،  وتطويٍر  وبحٍث  عاٍل، 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا   ُ مؤرشِّ يتأثُّر  نفِسه، 
مراحلِها،  جميعِ  يف  التعليميِّة  العمليِة  مبُخرَجاِت  كثريًا 
وبقدراِت الدولِة يف مجاالِت البحِث والتطوير واالبتكار، 

استخداِم  وكفاءِة  والترشيعّي،  االقتصاديِّ  واملناِخ 
وتشجيعِ  العمل،  وقواننِي  األعامل،  وإدارِة  املال،  رأِس 

االستثامر.

نحٍو  عىل  األخرية  اآلونِة  يف  التكنولوجيا  هذه  تطّورَْت 
فاَق كلَّ التوقُّعات، وأصبَحت مُتثِّل منوذًجا نظريٍّا جديًدا 
طُبَِّق بطريقٍة منظَّمة يف االقتصاد واملجاالِت االجتامعيّة. 
وقد أحدثَْت نقلًة نوعية، وتغيرياٍت جوهريًة يف اإلنتاِج 
لطرائق  أساسية  قاعدًة  مُتثُّل  أصبَحْت  كام  والخدمات، 
اإلنتاِج  تقّدُم  وأضحى  والتجديد.  واالبتكاِر  البحِث 
الكثيِف املعرفِة مرتبطًا عىل نحٍو وثيٍق بتوفريِ التِّقنيّاِت 
املتقّدمة ووفْرتِها. وأتاَحْت كثافُة شبكاِت اإلنرتنت أيًضا 
املعرفة، وربِْطها، ونْرشِها عىل نحٍو غريِ  فرصًة لتجميعِ 
واالبتكاِر  اإلبداِع  فرِص  زيادة  إىل  يؤّدي  ما  مسبوٍق، 

وتطويِر املنتجاِت والخدمات.

واالتّصاالِت،  املعلوماِت  تكنولوجيا  استخداِم  تزايُِد  مع 
ووقِْعها املبارش عىل التنمية يف مختلِف قطاعاِت الدولة، 
أصبح من الرضوري قياُس استخداِم الرَّقْمنة لبياِن مدى 
ِق االستفادِة منها؛ بل مُيكن أيًضا الذهاُب إىل ما هو  تحقُّ
أبعُد من ذلك، عْربَ إيجاِد فرٍص تنافُسيٍة، وتحقيِق التميُِّز 
يف هذا املجال. ومن املهّم لجميعِ البلداِن العربية، وجوُد 
اِت تَعكُس وضَع تكنولوجيا  مجموعٍة محّددٍة من املؤرشِّ
اِت  املعلومات واالتّصاالت فيها، بحيُث تتّفُق مع املؤرشِّ
للبلداِن  سواٌء  منها،  استفادٍة  أقىص  يحّقُق  مبا  العامليِة، 
يف وضع القواعِد والخطِط املستقبليِة وتحقيِق التنميِة 
املستدامة، أْم للجهات الرئيسيِة الفاعلِة يف املجتمع من 
أفراٍد وحكوماٍت ومؤسسات. وميكُن أيًضا يف املستقبِل 
ات مجتمعِ  دة تحتوي عىل مؤرشِّ بناُء قاعدِة بياناٍت موحَّ
املعرفة يف البلدان العربية، ما يُتيُح التكامَل والتعاوَن يف 

ما بيَنها يف هذا املجال.

املعلوماِت  تكنولوجيا  مؤرشِّ  إعداِد  منهجيُة  تَحرُص 
اِت  وّيل يف إعداِد املؤرشِّ واالتّصاالت عىل مراعاِة البُعِد الدَّ
الفرعيِة للبْنيِة األساسية من الشبكات، ووسائِل االتصال، 
واملحتوى الرَّقمّي، وتعرفِة الخدمات الالسلكية، والنطاِق 
التقاريِر  مع  يتّفُق  مبا  باإلنرتنت،  لالتّصاِل  العريض 
العاملّي،  االقتصادّي  املنتدى  قبل  املنشورِة من  العامليِة 
وليّة لالتصاالت. تَلت ذلك  وّيل، واملنظّمِة الدَّ والبنِك الدَّ
تعليِم  من  األُخرى  القطاعاِت  اِت  مؤرشِّ تأثريِ  دراسُة 
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ
عاٍل،  وتعليٍم  وتِْقنّي،  فنّي  وتعليٍم  الجامعي،  قبَل  ما 
وبحٍث، وابتكاٍر، ومناٍخ قانوينٍّ واقتصادّي، للوصوِل إىل 
كأحِد  واالتّصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  العامِّ  املؤرشِّ 

ناِت األساسيِة ملؤرشِّ املعرفة. املكوِّ

منهجيُة اختياِر مؤرشِّ اِت قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت وبنائِها 

األدواُت املنهجيُة املعَتمدة 

اِت الخاصِة  ُِّبَع منهٌج علميٌّ واضٌح ومحّدٌد لبناء املؤرشِّ اِت
وميكُن  واالتّصاالت.  املعلوماِت  تكنولوجيا  قطاِع  يف 

استعراُض هذه املنهجيِة يف الخطواِت التالية:

وليّة: رُِجَع إىل دراساٍت محليٍة  الدراساُت املحليُة والدَّ  -
اِت املعلومات واالتّصاالت،  وَدوليٍّة مهتّمٍة بوضعِ مؤرشِّ
وليّة  الدَّ والوكاالِت  املنظامِت  مفاهيم  إىل  باإلضافة 
االتّصاالت  و  املعلومات  قطاِع  أداِء  بقياس  املهتّمِة 
وتقييِمه. من بينها تقاريُر صادرٌة عن األمم املتحدة، 
ويل  الدَّ واالتحاِد  العاملّي،  االقتصادّي  واملؤمتِر 
من  للعديِد  اسرتاتيجيّة  خطٍط  وتقاريُر  لالتصاالت، 

البلدان الرائدِة يف هذا املجال؛

التنميِة  أهداِف  إىل  يستنُد  عمٍل  إطاِر  وضُع   -
املستدامِة14، واملتّفَق عليها من جميعِ الدوِل األعضاء 
يف األمم املتحدة مبا فيها البلداُن العربية، مع دراسة 
يف  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إسهاِم  كيفيِة 

تحقيق هذه األهداِف ومراقبِتها وقياِسها؛

تبّني نهٍج استشاريٍّ عن بعد باعتامِد استبياٍن حوَل   -
اِت قطاِع املعلومات و االتّصاالت، ُوزَِّع وُملَِئ  مؤرشِّ
بطريقٍة إلكرتونيٍة تفاُعليٍة مع عدٍد من األكادمييني 
من جامعاٍت داخل املنطقة العربية وخارَجها ، وعدٍد 
من الصناعيني يف هذا املجال، وبعِض املسؤولني عن 
القطاعني  يف  واملعلومات  االتّصال  خدماِت  تقديِم 

الحكومّي والخاص؛

هذا  يف  املختّصني  من  كبريٍ  عدٍد  مع  االستشاراُت   -
محليٍة  رشكاٍت  يف  وخرباَء  أكادميينَّي  من  املجال، 

خدماِت  تقديِم  عن  ومسؤولني  وَدوليٍة،  وإقليميٍة 
الحكومّي  القطاّعني  يف  واملعلومات  االتّصاالت 
والخاص، وكذلك املستخِدمني أنفِسهم من مختلِف 

الفئاِت الُعمرية؛

- ثالُث أوراٍق مرِجعيٍة تتناوُل:
واالتّصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  يف  التطوَر   •
والتوجَه العاملّي يف هذا املجاِل، وما تحتاج إليه 
هذا  يف  فّعاًال  رشيًكا  لتكوَن  العربية  البلداُن 

املجاِل مستقبًال؛
تأميِنها،  وتحّدياِت  الحجم،  الكبريَة  البياناِت   •

واالستفادَة منها مستقبًال؛
شبكاِت الَحْوسبِة الّسحابية، أو َحْوسبِة الغامم.  •

اِت قطاعِ تكنولوجيا املعلومات  مراحُل بناِء مؤرشِّ
واالتّصاالت

مرحلُة املراجعِة والتجميِع والتوصيف

اٌت عديدٌة  يف هذه املرحلة، ُروِجَعْت واستُعرَِضْت مؤرشِّ
هذه  ومتحَورت  عديدة.  دْوليٌة  وهيئاٌت  جهاٌت  أعّدتها 
اِت البْنيِة التحتية الرئيسية، واملحتوى  املرحلُة حوَل مؤرشِّ
واستخداماِت  االتصال،  تكلفِة  تحّمِل  ومدى  الرقمّي، 
واستُعرَِض  ُدرَِس  وقد  الحكوميّة.  والرشكاِت  األفراد، 
االسرتاتيجيِّة  والخطِط  والتقارير  األوراق  من  العديُد 
ملحوظًا  تقّدًما  أحرزَْت  التي  املتقدمة  البلدان  لبعض 
التقاريِر  هذه  من  واملعلومات.  االتّصاالِت  مجاِل  يف 

والدراسات: 

ولية  2014 - 152015   تقريرا التنافُسيِة الدَّ  •
و2015-162016؛

قياس العالقة بني تكنولوجيـاِ االتّصاالِت واملعلومات   •
والبيئة 2009 17؛ 

اُت التنميِة يف العامل 2015ِ 18؛  مؤرشِّ  •
املعرفة  مجتمعات  ورصد  قياِس  تحّدياِت  تقريُر   •

واملعلومات 2003 19؛
تقريُر مسٍح الحكوماِت اإللكرتونيِة 2014 20؛  •

الخطُة االسرتاتيجيُّة ألملانيا 2015؛  •
الخطُة االسرتاتيجيُّة إليرلندا 2014؛  •

الخطُة االسرتاتيجيُّة لكوريا الجنوبية 2014؛  •
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الخطُة االسرتاتيجيُّة لسنغافورة 2015؛  •
الخطُة االسرتاتيجيُّة لنيوزيالندا للعام 2017؛  •
الخطُة االسرتاتيجيُّة لجنوب أفريقيا، 2014؛  •

تقرير نحو العلوم 2020 21.  •

مرحلُة النقِد والّتحليل

رؤيٍة  بأهميٍّة كبرية لرضورِة وجوِد  املرحلُة  تتميّز هذه 
واملعلوماِت  االتّصاالِت  بقطاِع  تَرتقي  العربية  للبلداِن 
وصوًال إىل املعّدالت العاملية، األمُر الذي يتطلُّب تحليًال 
اٍت  واقعيٍّا ودقيًقا للوضعِ الحاّيل، عَرب مجموعٍة من املؤرشِّ
التي ميكُنها قياَس الوضعِ الحاّيل مبنتهى الدقِة، ومجموعٍة 
أُخرى ميكُن من خاللِها استرشاُف املستقبل. مثَّة مشاكُل 
أُخرى أيًضا تتعلَُّق بإتاحِة البياناِت الالزمِة لقياِس هذه 
اِت، وبتوحيِد املنهجيّاِت والتعريفاِت واملرجعيّات  املؤرشِّ

بني البلداِن العربية.

مرحلُة البناِء والتحقُّق 

َدت  ُحدِّ السابقتني،  املرحلتنِي  يف  جرى  ما  عىل  بناًء 
قياُس  خاللِها  من  مُيكن  ومركَّبة  بسيطٌة  اٌت  مؤرشِّ
العربية  البلدان  يف  واملعلومات  االتّصاالت  قطاع  أداِء 
يف  وبخاصٍة  املستقبِل،  استرشاُف  وكذلك  ومتابعتُُه، 
مثِل  املتطّورة،  التكنولوجيا  عىل  تعتمُد  التي  املجاالِت 
الكبريِة  والبياناِت  األشياء،  وإنرتنِت  السحابيّة،  الَحوسبِة 
اُت، من خالل استبياٍن،  الحجم. وقد ُعرَِضت هذه املؤرشِّ
ما  املجال،  هذا  يف  واملتخّصصني  الخرباِء  من  عدٍد  عىل 
ساعَد عىل مراجعِتها، والتحّقِق منها، والتأكِّد من قدرتها 
عىل قياس الوضعِ الحاّيل ومتابعِتِه وتقييِمه، واسترشاِف 
املستقبل، ودْعِم أصحاِب القراِر عىل جميعِ املستويات.

اِت املستخَدمِة إقليميٍّا وَدوليٍّا يف قطاعِ  أبرُز املؤرشِّ
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

األمم املتحدة: الرشاكُة املعنية بقياس تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

أصدرَْت هيئُة األُمِم املتّحدِة من خالل الرشاكة املعنية 
أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بقياس 

يف  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  خالل  التنمية 
األساسيِة  ات  املؤرشِّ عن  مفّصًال  تقريرًا   2005 العام 
بالتعاوِن  واالتّصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام 

مع مؤسساٍت وهيئاٍت َدوليّة  بينها22:

االتحاُد الّدويل لالتصاالت؛   •
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛  •

مؤمتُر األمِم املتّحدِة للتجارة والتنمية؛  •
معهد اليونسكو لإلحصاء؛  •

فريُق العمل املعنّي بتكنولوجيا االتصال واملعلومات   •
التابُع لألمم املتحدة؛

(االيكا،  اإلقليمية  واالجتامعية  االقتصادية  اللجاُن   •
االسكوا، االيكالك، االسكاب)؛

البنك الدويل.  •

اُت إىل أربعِ مجموعاٍت رئيسية23، هي: َمِت املؤرشِّ وقُسِّ

اُت البْنيِة التحتيِة وإتاحِة االستخدام؛ مؤرشِّ  •
اُت استخداِم األفراِد استخداًما منزليٍّا؛ مؤرشِّ  •

اُت االستخداِم يف قطاعاِت األعامِل املختلفة؛ مؤرشِّ  •
بتكنولوجيا  املرتبطة  لَع  السِّ تجارِة  اُت  مؤرشِّ  •

لَع. املعلومات واالتّصاالت وتداُوِل تلك السِّ

اُت املنتدى االقتصاديِّ العاملّي مؤرشِّ

عن  تقاريَر  عدَة  العامليُّ  االقتصاديُّ  املنتدى  أصدَر 
التنافُسيِة يف مجال االتّصاالت واملعلوماِت، كان آخرَها 
التقريُر العامليُّ لتكنولوجيا املعلومات 2015 24. ويف هذا 
تكنولوجيا  جاهزيِة  لقياِس  مركٌب   ٌ مؤرشِّ َم  قُدِّ التقرير، 
العامل،  بلدان  يف  ومستواها  واالتّصاالت  املعلومات 
عدٍد  إىل  تنقسُم  رئيسيٍة،  اتجاهاٍت  أربعة  من  يتكّون 
َف كلٌّ منها مبجموعٍة من  من االتجاهاِت الفرعية. وُوصِّ

ات كام ييل: املؤرشِّ

البيئة  •
ات)؛ السياسية والتنظيمية (9 مؤرشِّ  -

ات). األعامل واإلبداع (9 مؤرشِّ  -
الجاهزية  •

ات)؛ البْنية التحتية (4 مؤرشِّ  -
ات)؛ اإلتاحة (3 مؤرشِّ  -
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ
ات). املهارات (4 مؤرشِّ  -

االستخدام  •
ات)؛ األفراد (7 مؤرشِّ  -

ات)؛ األعامل (6 مؤرشِّ  -
ات). الحكومة (3 مؤرشِّ  -

التأثري  •
ات)؛ االقتصادّي (4 مؤرشِّ  -
ات). االجتامعّي (6 مؤرشِّ  -

ويلِّ لالتصاالت اُت االتحاِد الدَّ مؤرشِّ

ويلُّ لالتصاالِت بقياِس كفاءِة مجتمعِ  اهتمَّ االتّحاُد الدَّ
التنميِة  ومتابعِة  العامِل،  دوِل  جميعِ  يف  املعلوماِت 
والتطوِر يف هذا االتجاه. وأصدَر االتّحاُد عدَة تقارير، 
ُوِضَع  حيث  املعلومات،  مجتمع  قياُس  آخرَها  كان 
االتّصاالت  قطاِع  يف  التنميِة  لقياِس  مركٌب   ٌ مؤرشِّ
 . املؤرشِّ لهذا  طبًقا  العامِل  دوُل  وُصنَِّفْت  واملعلومات. 
ُ عىل ثالثِة اتجاهات، وّصَف كلٌّ منها  ويحتوي املؤرشِّ
ٍ وزنَُه  اِت الفرعية، وأُعِطَي كلُّ مؤرشِّ بعدٍد من املؤرشِّ

طبًقا ألهميِّته:

ات)؛ البنية التحتية واإلتاحة (5 مؤرشِّ  •
ات)؛ االستخدام (3 مؤرشِّ  •

ات). املهارات (3 مؤرشِّ  •

قراءٌة نقديٌة وتحليليٌة

ما  عىل  العاملّي  االقتصاديِّ  املنتدى   ُ مؤرشِّ يعتِمُد 
ُم  يُعرَُف باسِم 'مؤرش الجاهزيِة الشبَكيِة'25، وفيه تُقسَّ
رئيسيٍة  مجاالٍت  أربعِة  بنَي  بالتساوي  املؤرشِّ  أوزاُن 
هي املناُخ العاّم، والجاهزية، واالستخدامات، والتأثري. 
العاّم،  املناِخ  اِت  مؤرشِّ يف  التوسعِ  من  الرغم  وعىل 
اِت  الجامعي ضمَن مؤرشِّ التعليِم ما قبل  تأيت قضيُة 
املعلوماتية،  التحتيَة  البْنيَة  ُن  تتضمَّ التي  الجاهزيِة 
ُ قضيَة  ِل تكلفِة االتّصال. وال يأخُذ املؤرشِّ ومدى تحمُّ
اِت  التعليِم الفّنّي، ومعّدَل االلتحاِق به، ضمَن مؤرشِّ
املدارِس  اتصاِل  أهميِّة  من  الرغم  وعىل  الجاهزيّة. 
هذا  يأيت  الحديثة،  املدرسِة  فّعاليِة  لدعِم  باإلنرتنت 
تكنولوجيا  ملردوِد  متعددٍة  اٍت  مؤرشِّ ضمَن   ُ املؤرشِّ
ضمَن  وليس   ، االجتامعيِّ واالتّصاالِت  املعلوماِت 

اِت التعليميّة؛ فيام يأيت التعليُم العايل والجامعيُّ  املؤرشِّ
مع  واالستثامِر،  العمِل  ملناِخ  عديدٍة  اٍت  مؤرشِّ ضمَن 
يتعلَُّق  ما  يف  أما  األعامل.  إدارِة  كلّياِت  عىل  الرتكيِز 
 ُ مبوضوعاِت البحِث العلميِّ واالبتكاِر، فيضُعها املؤرشِّ
الفرعيِّة الستخدامات قطاِع  ات  املذكوُر ضمَن املؤرشِّ
األعامِل للتكنولوجيا دون إبراِز أيِّ أهميٍّة خاصٍة لهذه 

القضية.

يف   40 لالتّصاالت  وّيل  الدَّ االتّحاد   ُ مؤرشِّ ُص  يُخصِّ
اإلتاحة26،  النسبّي ملوضوعاِت   ِ املؤرشِّ املئة من وزن 
متمثلًة يف اشرتاكاِت الهاتِف الثابِت والهاتف النّقال، 
التي  واألَُرسِ  حاسوبًا/كُمبيُوترًا،  متتلُك  التي  واألَُرسِ 
ملوضوعاِت  املئِة  يف   40 ثم  باإلنرتنت،  اتصاٌل  لديها 
املستخدِمني  األفراِد  نسبُة  تعكُسها  التي  االستخداِم 
لإلنرتنت، ونسبُة االشرتاِك يف النطاق العريض الثابت 
املتبقيُة فقد  املئة  أما نسبُة 20 يف  النّقال.  والهاتف 
القرائيِة  ِل  معدَّ يف  املتمثلِة  للمهاراِت  َصْت  ُخصِّ
للبالغني، ونَِسِب االلتحاِق بالتعليِم الثانوّي، والتعليِم 
العايل. وبذلك يتّضُح تركيُز هذا املؤرشِّ عىل املُدَخالِت 
بوجٍه عاٍم دون اعتباِر املناِخ االقتصادّي والترشيعّي 
والرعايِة  واالبتكاِر،  العلمّي  البحِث  وقضايا  للدولِة، 
املعلوماِت  تكنولوجيا  استخداِم  ومردوِد  الصحيِّة، 

واالتّصاالت عىل ركائِز التنمية بوجٍه عام.

عرُض املؤرشِّ الخاصِّ بتكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت

بناًء عىل املنهجيِة التي ُعرَِضْت يف القسِم السابق، وبعَد 
أمكَن  وتعليقاتِهم،  واملتخّصصني  الخرباِء  آراِء  دراسِة 
َ تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت  التوّصُل إىل أنَّ مؤرشِّ
أّال  يجب   – املعرفة  ملؤرشِّ  الرئيسيِة  الركائِز  كأحِد   –
واملحتوى  التحتيِة،  املعلوماتيِة  البْنيِة  قّوِة  عىل  يَعتِمد 
والحكومِة  واملؤسساِت  األفراِد  واستخداماِت  الرقمِي، 
للتكنولوجيا، يف املعامالِت اليوميِة فحْسب؛ وإمنا يعتمُد 
يف  للتنميِة  العامِّ  املناِخ  عىل  نفِسها  األهميِّة  بدرجة 
الجامعي  قبَل  ما  التعليِم  بشأن جودِة  املعنيِة،  الدولِة 
والفّنيِّ والجامعّي، وقدرِة الدولِة عىل البحِث والتطويِر 
باملناِخ  املتعلقِة  املعرفِة  اقتصاِد  وعناِرص  واالبتكار، 
الفكرية،  امللْكيِة  وحاميِة  املنازعات،  وحلِّ  القانويّن، 
وكفاءِة عملياِت إنشاِء الرشكات وتشغيلِها، والقدرِة عىل 
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تأثريِ  من  للتنميِة،  الدافعِة  العوامِل  وكذلك  املنافسة، 
عاملِة  ومستوى  والخدمات،  املنتَجاِت  يف  التكنولوجيا 
اإللكرتونية،  املشاركِة  املعرفة، ومدى  الكثيفِة  األنشطِة 

والرعايِة الصّحيّة. 

وضُع الصيغة األّولية للمؤرشِّ

فرعيٍّا  ًا  مؤرشِّ  64 من  مكّوٌن  مبديئٌّ  فكريٌّ  منوذٌج  أُِعدَّ 
ًا غرَي مباِرش. وقد  ًا مباًرشا و40 مؤرشِّ ينقسُم إىل 24 مؤرشِّ
تقّرَر توزيُع األوزاِن بإجامّيل 1000 نقطٍة بالتساوي بني 
 500 بواقعِ  املباِرشة  غريِ  اِت  واملؤرشِّ املبارشِة  اِت  املؤرشِّ

نقطٍة لكلٍّ منهام، عىل النحِو التايل:

ا (500 نقطة) ً اُت املبارشة - 24 مؤرشِّ املؤرشِّ

ات (170  البْنيُة التحتية واملحتوى الرقمّي - 5 مؤرشِّ  •
نقطًة)؛

 80) ات  مؤرشِّ  3  - االتّصال  تكلفِة  ِل  تحمُّ مدى   •
نقطًة)؛

 16  - والحكومة  والرشكاِت  األفراِد  استخداماُت   •
ًا (250 نقطًة). مؤرشِّ

ا (500 نقطة) ً اُت غرُي املباِرشة – 42 مؤرشِّ املؤرشِّ

ات (50 نقطًة)؛ التعليُم ما قبَل الجامعي – 7 مؤرشِّ  •
ات (30 نقطًة)؛ التعليُم الفّنّي – 5 مؤرشِّ  •
ات (50 نقطًة)؛ التعليُم العايل – 7 مؤرشِّ  •

ان (80 نقطًة)؛ البحُث العلميُّ واالبتكار – مؤرشِّ  •

ًا (200 نقطٍة)؛ اقتصاُد املعرفِة – 14 مؤرشِّ  •
ات (90 نقطًة). املعرفة من أجل التنمية – 7 مؤرشِّ  •

الخرباِء  مجموعِة  إىل  يلُّ  األوَّ النموذُج  هذا  أُرِسَل  وقد 
والوالياِت  وبريطانيا  وكندا  مرص  يف  واملتخّصصني 
املتحدة األمريكية من خالل استبياٍن خاٍص، بحيُث ميكُن 
ووزنِِه  املؤرشِّ  عىل  املوافقِة  يف  الرأي  إبداُء  للمشاركني 
ُمقرتٍَح  تعديٍل  أيِّ  إجراِء  أو  متاًما،  رفِضِه  أو   ، النسبيِّ

ملُسّمى املؤرشِّ ووزنِِه النسبّي.

صيغُة املؤرشِّ النهائيُة 

واإلضافاِت  االستبياِن،  من  الراجعِة  التغذيِة  عىل  بناًء 
 ِ املؤرشِّ بنود  عىل  وتعليقاتِهم  املشاركني،  من  املقرتَحِة 
املختلفة، ويف ضوِء املناقشاِت مع عدٍد منهم ومع باقي 
أعضاِء الفريِق املركزّي إلعداِد التقريِر، جرى التوصُل إىل 
الصيغِة النهائيِة ملؤرشِّ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالِت 
االقرتاحات،  وكان ضمَن هذه  التقرير.  الواردِة يف هذا 
عدُم فصِل موضوعاِت التعليِم ما قبَل الجامعي والفّنيِّ 
مع  بالتعليِم  يختصُّ  واحٍد  بنٍد  تحَت  ها  وضمُّ والعايل، 
االحتفاظ بالوزِن النسبيِّ اإلجاميلِّ ملؤرشِّ التعليم (130)، 
مع  املؤرشِّ  لهذا  الفرعيِة  األوزاِن  عىل  التوزيعِ  وإعادُة 
للتعليِم  امليْدانيِة  البحوِث  من  املزيِد  بإعداِد  التوصيِة 
الفّنّي؛ وبخاصٍة يف ما يتعلُّق بجودِة النظاِم التعليمّي، 
ودرجِة تدريِب العاملني، وجودِة إدارِة املدارِس الفنِّيّة، 

ونَِسِب املدارِس الفنِّيِّة املتّصلِة باإلنرتنت.
تكنولوجيا  ملؤرشِّ  الفكريَّ  النموذَج   1 الشكُل  ويُوضُح 

ًا فرعيَّا:  املعلوماِت واالتّصاالِت، املكّوِن من 56 مؤرشِّ

مؤرش تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

مؤرشات غري مبارشةمؤرشات مبارشة

التعليم ما قبل الجامعي 
التعليم التقني
التعليم العايل

البحث 
واالبتكار

اقتصاد 
املعرفة

املعرفة من
 أجل التنمية

البنية التحتية 
واملحتوى الرقمي

مدى تحمل 
تكلفة االتصال

استخدامات األفراد
والرشكات والحكومة

الشكل 1: 
الهيكلية العامة ملؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ
يف ما ييل تفصيٌل ملكّوناِت كلِّ ركيزٍة وأوزانِها:

ا مبجموِع أوزاٍن يساوي 500) ً اُت املبارشُة (24 مؤرشِّ املؤرشِّ
الجدول 1:

ات) مؤّرشات وأوزان البْنية التحتية واملحتوى الرقمّي (5 مؤرشِّ
ات األوزان (170)املؤرشِّ

30إنتاُج الكهرباء، كيلوواط ساعة/فرد  
35مدى تغطيِة شبكاِت الهاتف النّقال كنسبٍة من عدد السكان 

35النطاُق الرتّدديُّ لإلنرتنت كيلوبايت/ثانية للفرد
35عدد الحواسب الخادمة املؤّمنة لإلنرتنت لكل مليون فرد

35إتاحة الوصوِل إىل املحتوى الرقمّي 

اُت عىل جهوِد الدولِة يف توفريِ املناِخ التكنولوجيِّ الالزِم لجميعِ استخداماِت تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت. تَدلُّ هذه املؤرشِّ

الجدول 2:
ات) ِل تكلفِة االتصال (3 مؤرشِّ مؤّرشات وأوزان مدى تحمُّ

ات األوزان (80)املؤرشِّ
30تعريفُة اتصاِل الهاتف النقال املدفوِع مسبًقا، دوالر/دقيقة 

30تعريفُة اتصاِل النطاق العريض لإلنرتنت، دوالر/شهر 
20مدى التنافسيِة يف قطاعي االتصال واإلنرتنت

اُت عن مدى متّكِن أفراِد املجتمع من الحصول عىل خدمات االتّصاالِت وخدماِت اإلنرتنت.  تُعربِّ هذه املؤرشِّ

 
الجدول 3:

ًا) مؤّرشات وأوزان استخدامات األفراِد والرشكاِت والحكومة (16 مؤرشِّ
ات األوزان (250)املؤرشِّ

15اشرتاكاُت الهاتِف الثابت / 100 نسمة 
20اشرتاكاُت الهاتف النّقال / 100 نسمة 

15اشرتاكات االنرتنت ذات النطاق العريض الثابت / 100 نسمة
15نسبُة األَُرس التي لديها راديو 

15نسبُة األَُرس التي لديها تلفزيون
15نسبُة األَُرس التي لديها جهاز كمبيوتر 

15نسبُة األَُرس التي لديها خدمة اإلنرتنت 
20نسبُة األفراد املستخِدمني لإلنرتنت 

15مدى استخِدام شبكاِت التواصل االجتامعّي
15مدى استيعاِب املؤسساِت للتكنولوجيا الحديثة 

15مدى استخداِم اإلنرتنت للتعامل بني الرشكات 
15مدى استخدام اإلنرتنت للتعامل بني األفراد والرشكات 

15مدى تدريب العاملني 
ولة  ِ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت يف الرؤية املستقبلية للدَّ 15وضُع مؤرشِّ

15خدماُت الحكومِة اإللكرتونية 
15مستوى نجاِح الحكومِة يف االرتقاِء بتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 

اُت مدى استيعاِب عناِرص املجتمع، من أفراٍد ومؤسساٍت وحكومات، لتكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالِت.  تَعِكُس هذه املؤرشِّ
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ا مبجموع أوزاٍن يساوي 500) ً اُت غرُي املباِرشة (32 مؤرشِّ املؤرشِّ

الجدول 4:
ات) مؤّرشات وأوزان التعليم (9 مؤرشِّ

ات األوزان (130)املؤرشِّ
15جودُة التعليم األسايس

15جودُة تعليِم الرياضياِت والعلوم 

14معدُل االلتحاِق بالتعليم الثانوّي 

14معّدُل معرفِة القراِءة والكتابة للبالغني 

15نسبُة املدارِس املتصلة باإلنرتنت 

14معّدُل االلتحاِق بالتعليم التقِنّي 

14معّدُل االلتحاِق بالتعليم العايل 

15جودُة النظاِم التعليمّي الجامعّي 

14درجة تدريِب العاملني يف الجامعات 

اُت عن مدى جاهزيِة رأِس املاِل البرشّي للمشاركة الفّعالِة يف استيعاب تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت (الرَّقَْمنة) وتوطيِنها. ُ هذه املؤرشِّ تُعربِّ

الجدول 5:
ًا) مؤّرشات وأوزان االقتصاد (14 مؤرشِّ

ات األوزان (200)املؤرشِّ
14فعاليُة هيئاِت استصداِر القوانني 

14القواننُي املتعلقُة بتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 

14االستقالُل القضايئ 

14كفاءُة اإلطاِر القانوينِّ يف تسويِة النزاعات 

16حاميُة امللكيِة الفكرية 

16معدُل قرصنِة الربمجيّات 

14عدُد العملياِت املطلوبِة لتنفيذ العقد 

14عدُد األيّام املطلوبة لتنفيذ العقد 

14مدى توفِّر التكنولوجيا الحديثِة يف بيئِة األعامل 

14مدى توفِّر رأِس املال 

14معدُل الرضيبِة الكُّلِّية 

14الزمُن املطلوُب إلنشاِء رشكٍة 

14عدُد العملياِت املطلوبِة إلنشاِء رشكٍة 

14كثافُة املنافسِة املحليِة 

اُت املناَخ العامَّ الالزَم للتنمية وازدهاِر االقتصاد، من حيُث كفاءُة البيئِة الترشيعية، وبخاصٍة يف مجاِل تكنولوجيا املعلومات  تَعِكُس هذه املؤرشِّ

واالتّصاالت، ومدى حاميِة امللْكيِة الفكرية، وفعاليُة بيئِة االستثامِر، وإدارُة األعامل.
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الجدول 6:

ان) مؤّرشات وأوزان البحِث العلمّي واالبتكاِر (مؤرشِّ
ات األوزان (80)املؤرشِّ

ولِة عىل االبتكار  40قدرُة الدَّ

40عدد براءات االخرتاع املمنوحة

ولة عىل التطوير واالبتكاِر والبحِث العلمّي، ومدى اإلسهاِم يف املخزون الفكريِّ العاملّي من خالل  ان إىل القدرة العامِة للدَّ يُشري هذاِن املؤرشِّ

تسجيِل براءاِت االخرتاع.

الجدول 7:
ات)  مؤّرشات وأوزان املعرفِة من أجِل التنمية (7 مؤرشِّ

ات األوزان (90)املؤرشِّ
12تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف املنتجاِت والخدماِت الجديدة 

12تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف النامذج املؤسساتِية الجديدة 

12مستوى عاملِة األنشطِة كثيفِة املعرفة 

12تأثرُي تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت يف الخدماِت األساسية 

12تأثرُي استخداِم تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت عىل كفاءِة خدمات الدولة وجودتها 

12املشاركُة اإللكرتونية 

18الرعايُة الصحيّة 

اُت تأثرَي تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالِت الفّعاَل يف الخدماِت واملنتجاِت الجديدة، وتنظيِم املؤّسسات والخدماِت األساسية،  تَعكُس هذه املؤرشِّ

يِّة يف االعتبار. ولة؛ مع أْخذ عنِرص الرعاية الصحِّ ورفعِ كفاءِة الحكومِة، ومدى املشاركِة اإللكرتونيِة الفّعالة للدَّ

ختاًما

تكنولوجيا  ملؤرشِّ  النهائية  النتائج  ُص  متفحِّ يَجد 
املعلوماِت واالتّصاالت أّن هناك اتّساقًا كامًال مع النتائج 
الصادرِة يف تقارير جهاٍت ومؤسساٍت عاملية مثِْل األُمم 
االتّحاِد  وكذلك  العاملّي  االقتصاديِّ  واملنتدى  املتحدة 
ويلِّ لالتّصاالت، ما يُؤكِّد عىل دقّة األوزاِن املستخَدمة  الدَّ

ات غري املبارشة. ات املبارشة أَم املؤرشِّ سواٌء للمؤرشِّ

املعلومات  تكنولوجيا  مؤرشِّ  قياس  فلسفُة  تعتمد 
ِ املعرفِة العريبِّ عىل أّن من غري  واالتّصاالت يف إطار مؤرشِّ
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مع  التعامَل  املمكن 

كأحد األعمدِة الرئيسية لبناء القدرِة التنافُسيّة للبلدان 
سياسيٍة  نواٍح  عن  مبعزٍِل  املعرفة  اقتصاِد  إطار  ىف 
تحقيُق  مُيكن  ليَك  عديدة  واجتامعيٍة  واقتصاديٍة 
املعلوماِت  تكنولوجيا  استخدام  من  املطلوبِة  الجدوى 
رضوريٍّا  كان  لذا  املجاالت.  مختلف  يف  واالتّصاالت 
ات غري املبارشة لحساب  األخُذ يف االعتبار بعُض املؤرشِّ
مثِل  واالتّصاالت؛  املعلومات  لتكنولوجيا  النهايئِّ  املؤرشِّ 
واالبتكاِر  العلميِّ  والبحِث  واالقتصاِد  التعليِم  ات  مؤرشِّ
ُر الحديث عن  واملعرفة من أجل التنمية. فَال مُيكن تصوُّ
التنمية  يف  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
معها  للتعامل  ِل  املؤهَّ البرشيِّ  بالعنرص  االهتامم  دوَن 
من  العديد  تجارب  ىف  جليٍّا  ذلك  ويتّضح  واستيعابها. 
البلدان العربية التي استخدمت تكنولوجيا املعلوماِت 
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واالتّصاالت يف تطوير منظومِة التعليم لكّنها مل تُحقِّق 
ة لعَدم تَوفُّر الكوادر البرشيِّة  الكثرَي من األهداف املرُجوَّ
الجديدة؛ أكان من  التعاُمل مع املنظومِة  القادرِة عىل 
دوِر  أهّميُة  أيًضا  وتتّضح  اإلداريِّني.  من  أْم  املعلِّمني 
البيئِة املناسبة، إجرائيٍّا وماليٍّا  قطاع االقتصاد يف إيجاد 
وقانونيٍّا، ما يُساعد عىل مُنوِّ قطاع تكنولوجيا املعلوماِت 

واالتّصاالت وازدهارِه. 

إىل  البلدان  جميع  وَسْعِي  العاملية  التنافُسيِّة  ظلِّ  يف 
دوِر  إغفاُل  مُيكن  ال  التنافُسيّة،  املزايا  عىل  الحصول 
وَدْورِه  املجال؛  هذا  يف  واالبتكار  العلْميِّ  البحث 
واملعلومات،  االتّصاالِت  تكنولوجيا  استيعاب  يف 

واستخداِمها، وتطويرِها. 

ِقيَم  ارتفاُع  للبيانات  اإلحصائيِة  املعالجة  من  ويتَّضح 
ُمعاِمل ألفا كْرونْباخ (أكرب من 0.7) ونسبِة التفسري (أكرب 
ات املختارِة لقياس  من 0.5)، ما يَدّل عىل اتِّساق املتغريِّ
كرونباخ  ألفا  ُمعاِمِل  قيمَة  أّن  أيًضا  يُالَحظ  ات.  املؤرشِّ
االتّصال)  تكلفِة  ل  تحمُّ (مدى  الثاين  الفرعيِّ  للمؤرشِّ 
بها،  يُؤَخذ  أّال  يجب  لكْن  صغرية؛  قيمٌة  وهي   ،0.212
ِقيَُم  لها  تتوفَّر  التي  البلدان  قليًال من  ألّن هناك عدًدا 
. وكشفت التحليالُت  اٍت فرديّة يف حالة هذا املؤرشِّ متغريِّ
املؤرشِّ  يف  املبارشة  غريِ  ات  املؤرشِّ تأثري  عن  اإلحصائية 
ويُالَحظ  واالتّصاالت27.  املعلومات  لتكنولوجيا  النهايئِّ 
هذا األمُر يف حفاظ بعض البلدان عىل تصنيفها كام هو 
ات غريِ املبارشة  يف التقارير العاملية، التِّساق نتائِج املؤرشِّ
العربيِة  اإلمارات  مثِل  املبارشة  ات  املؤرشِّ نتائج  مع 
كلٍّ  تصنيف  يف  اختالٌف  يُوَجد  لكْن  وقطر.  املتحدة 
التقارير  السعوديّة عن  العربيِّة  البحرين واململكِة  من 
م البحريُن عىل السعوديّة، يف حني  العامليّة؛ حيث تتقدَّ
تكنولوجيا  مؤرشِّ  يف  البحرين  عىل  السعوديُة  تتقّدم 
ات  املؤرشِّ ارتفاِع  بسبب  العريّب  واالتصاالِت  املعلوماِت 

غريِ املباِرشة. 

آفاُق تطوير املؤرشِّ الحاّيل

املعلومات  تكنولوجيا  يف  ومذهٌل  كبرٌي  تطّوٌر  حدَث 
عىل  املبارش  وغرُي  املباُرش  وقُْعها  له  كان  واالتّصاالت 
وسياسيٍّا.  واجتامعيٍّا  اقتصاديٍّا  الحياة،  مناحي  مختلف 

حديثة  وتكنولوجيّاٍت  ومناذُج  اتّجاهاٌت  وظهرِت 
وإنرتنت  الّسحابية،  الَحواسِب  مثِْل  اإلطار،  هذا  يف 
ذاِت  البياناِت  ومعالجِة  النّقالة،  والتكنولوجيا  األشياء، 
أّدى  ما  االجتامعي؛  التواُصِل  وشبكاِت  الكبري،  الحجِم 
أيًضا إىل ظهور مناذِج أعامٍل جديدة تعتمد عىل هذه 
التكنولوجيّات. وقد دفَع ذلك بلدانًا متقدّمة إىل وْضع 
من  مزيٍد  إيجاد  يف  عليها  لالعتامد  مستقبلية  ُخطٍط 
املعلوماِت  تكنولوجيا  مجال  ىف  لها  التنافُسيِة  الِقيَم 
واالتّصاالت. ويرُيِز هذا األمُر أهميَة التفكري يف تطوير 
املؤرشِّ الحايلِّ لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، ليُصبح 
وقدراتِها  العربية  البلداِن  إمكانيّاِت  قياس  عىل  قادًرا 
وكفاءاتِها ملُواكَبة التطّور العامليِّ ىف هذا االتجاه. عىل 
قادرٍة عىل قياس  اٍت  ينبغي وجوُد مؤرشِّ املثال،  سبيل 

مثانية أُموٍر، هي:

لالتِّصاالت،  وبخاّصٍة  الّالزمة،  التَّحتية  البْنية  تَوفُُّر   •
ومعالجُة البياناِت وتخزيُنها؛

يف  يادة  الرِّ عىل  للمساعدة  املؤّسسية  البيئِة  تَوفُُّر   •
هذه املجاالت؛

استخداُم الحكومات والرشكاِت واملؤّسساِت واألفراد   •
هذه التكنولوجيّاِت ونوعيّتُها؛

يُّة البياناِت وخصوصيّتُها؛ ِرسِّ  •
هذه  استيعاُب  مُيكنها  التي  الكفاءات  تَوفُُّر   •

التكنولوجيّاِت الحديثة والتعامُل معها؛ 
دعُم الحكومات يف هذه االتجاهات واستثامرِها؛   •

الخدمات  وتقييُم  الخدمات  مي  ُمقدِّ تصنيُف   •
مة؛ املقدَّ

مجاالت  ىف  املتاحة  اإللكرتونيِة  الخدمات  مستوى   •
شابَه  وما  اإللكرتونيِّة  والتجارِة  والصّحِة  التعليِم 

ذلك.

البياناِت  جميعِ  إتاحِة  رضورة  عىل  يُؤكَّد  النهاية،  يف 
الّالزمة لقياس مؤرشِّ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت 
البيانات  عن  املسؤولِة  والجهاِت  البلداِن  جميع  من 
ليُمكن إجراُء قياٍس حقيقيٍّ وواقعّي إلمكانيات البلداِن 
القدرُة عىل  لديها  تكون  املجال حتّى  العربية يف هذا 
مجال  ىف  مة  املتقدِّ البلداِن  برَكْب  واللِّحاِق  التطوير 
مستقبٍل  أجل  من  واالتّصاالت؛  املعلومات  تكنولوجيا 

أكرثَ إرشاقًا لجميع البلداِن العربية. 
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متهيد: االقتصاُد ودْورُُه يف تحقيِق املعرفِة من 
أجِل التنمية

إىل  االقتصاِد  علِم  يف  الكالسيكيُة  النظريّاُت  أشارَِت 
العنارص  من  عدٍد  عىل  تعتمُد  اإلنتاجيّة  العمليَّة  أّن 
ورأَس  والتنظيَم  والعمَل  األرَض  تشمُل  األساسيِّة 
التي  والتغرّياِت  االقتصاد،  علِم  تطّوَر  أنَّ  إّال  املال. 
ما  منذ  يشهُدها،  يزاُل  وال  العاملّي،  االقتصاُد  شِهَدها 
تكنولوجيا  جعَل  األقّل،  عىل  عقوٍد  ثالثِة  عىل  يزيُد 
ًدا رئيسيٍّا يف عمِل عنارص  املعلوماِت واالتصاالِت محدِّ
دوُر  برَز  وقد  أشكالِها.  بشتّى  وإنتاجيّتها  اإلنتاج 
أسِس  تغيريِ  للعامِل يف  املعلوماِت  وتكنولوجيا  املعرفِة 
يف  االقتصاديِّة  التنميِة  ومقّوماِت  االقتصادّي  النمّو 
واالجتامعيّة  االقتصاديِّة  واألنشطِة  املجاالِت  مختلِف 
املعرفِة  يف  املتسارُع  التطّوُر  أصبَح  وبذلَك  والثقافيِّة، 
وبناِء االقتصاد املبنّي عىل هذه املعرفة هدفًا رئيسيٍّا 

للخطِط التنمويِّة لالقتصاداِت الحديثة. 

املعرفة  أصدر مرشوُع   ،2014-2009 السنوات  خالَل 
العريب، وهو مبادرٌة مشرتكة بني برنامِج األمم املتحدِة 
ثالثَة  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  ومؤّسسة  اإلمنايّئ 
م األّوُل، 'تقريُر املعرفة  تقاريَر نْوعيٍة عن املعرفة؛ قدَّ
منِتج'،  معريفِّ  تواُصٍل  نحَو   :2009 للعام  العريب 
ا لحال املعرفة يف العامل العريب مع وْضع  تشخيًصا عامٍّ
حالٍة  تحقيق  إىل  تسعى  اسرتاتيجية  لُخطٍة  دٍة  ُمَسوَّ
التقريُر  وتعاَمل  العربية.  املنطقة  يف  أفضَل  معرِفيٍّة 
 :2011/2010 للعام  العريبِّ  املعرفِة  'تقريُر  الثاين، 
عىل  املعرفة'،  مجتمع  لُِولُوج  القادمة  األجيال  إعداُد 
يف  للمساهمة  النَّشء  إعداِد  أُُسس  مع  خاصٍّ  نحٍو 
بناء اقتصاِد املعرفِة ومْنهجياتِه؛ وهي محاولٌة سَعت 
املساهمِة  عىل  قادرٍة  أجياٍل  تكويِن  ُسبُِل  معرفِة  إىل 
ومقوِّماتها.  العربيِة  مجتمعاتها  يف  املعرفِة  نْرش  يف 
'تقرير  السلسلة،  هذه  ِضْمَن  الثالث  التقريُر  م  ويُقدِّ
املعرفة العريبِّ للعام 2014: الشباُب وتوطنُي املعرفة'، 
معرِفيٍّا  العريبِّ،  الشباِب  لفاعليات  هاّمًة  مراجعًة 
إدماج  وآليّاِت  ُسبَُل  م  يُقدِّ كام  واقتصاديٍّا؛  واجتامعيٍّا 
مبا  وتوطيِنها  املعرفة  نْقِل  عمليّة  يف  العريبِّ  الشباِب 
يُحقِّق تنميًة قامئًة عىل املعرفة والعدالِة االجتامعية1. 
املعرفِة  قياس  فكِر  تطويُر  املهمِّ  من  اليوَم  باَت  وقد 

لِلبُلدان  اْسِتداليلٍّ   ٍ مؤرشِّ بناِء  عْربَ  العربية  املنطقِة  يف 
العربية يُوضح مكانتَها املعرفية ِضْمَن مجاالٍت ستّة، 
العايل،  والتعليُم  الجامعي،  قبَل  ما  التعليُم  هي: 
والتعليُم التِّْقنيُّ والتدريُب املِْهنّي، والبحُث والتطوير 
واالبتكاُر والتنمية، واالقتصاد، وتكنولوجيا املعلوماِت 
ٍ معريفٍّ  بناء مؤرشِّ إىل  يسعى  واالتِّصاالت؛ وهو جهٌد 
عىل مستوى بلداِن املنطقة العربية، ويُعطي أصحاَب 
ِضْمَن  املعرفة  ناِت  ُمكوِّ عن  واضحة  صورًة  القرار 
ويُشكِّل  سابًقا.  إليها  املُشاِر  املجاالِت  أو  القطاعاِت 
ِ املجاَل املتعلَِّق باالقتصاد عىل  هذا الفصُل من املؤرشِّ
قياس  أهميِة  مفهوِم  ِضْمَن  العربية  البلدان  مستوى 
يف  املعتِمدِة  االقتصادية  العمليِة  يف  املعرفة  مؤرشِّ 
التنميِة عىل عنارص اإلنتاِج املعروفة. وترتكز  تحقيق 
ِر إنتاجيِة وُسبُل استغالل  التنميُة فيها عىل مدى تطوُّ

تلَك العناِرص، أكانت عناَرص إنتاٍج مادِّيًّة أم بَرشيّة. 

باتَْت مسألُة استخداِم املعرفِة بفعاليٍّة يف عمليِة التنميِة 
ملجتمعاٍت  الشاغَل  الشغَل  واالجتامعيِّة  االقتصاديِّة 
البلداِن  قدراِت  يف  كبريًا  تفاوتًا  هناَك  أنَّ  إّال  عديدٍة، 
عىل مواكبِة موجِة التغيرِي املعرّيف والتكنولوجّي. ومع 
اتّساع الفجوِة الرقميّة بني البلداِن املتقّدمة والبلداِن 
تحديٍّا  املعرفِة  اقتصاِد  نحَو  التوّجُه  أصبَح  الناميِة، 
حقيقيًا للمجتمعاِت الناميِة التي باتَْت مهّددًة برتاجعِ 
إنتاجيِّتها وقدراتِها االقتصاديِّة وما قد يرتتُّب عىل ذلك 
من فقٍر وبطالٍة ومشاكَل اقتصاديٍّة واجتامعيٍّة أُخرى2.

توصيِف  عند  أساسيَّنْي  مصطلَحنْي  استخداُم  يتكّرُر 
مفهوِم االقتصاِد العاملّي الحاّيل، هام: العوملُة واقتصاُد 
الشؤوِن  عْوملِة  تزايَد  يشهُد  العاملُ  فلقْد ظلَّ  املعرفة. 
ثورُة  ها  أهمِّ من  عوامَل،  عدِة  بسبِب  االقتصاديِّة 
القيوِد  وتخفيُف  واالتّصاالِت،  املعلوماِت  تكنولوجيا 
وّيل. وظلَّ العاملُ  التجاريِّة عىل املستوينَْي الوطنّي والدَّ
للكثافِة  ارتفاًعا حادٍّا  بالتوازي مع ذلك،  أيًضا،  يشهُد 
بثورِة  مدفوًعا  االقتصاديِّة  األنشطِة  يف  املعرفيِّة 
ُخطى  وتساُرِع  واالتصاالِت،  املعلوماِت  تكنولوجيا 
التقّدِم التكنولوجّي؛ وهو ما ساعَد بَدورِِه عىل تحسنِي 

إنتاجيِّة عدٍد كبريٍ من االقتصاداِت الحديثة. 

املعرفِة  اقتصاِد  لتَُدلَّ عىل  عّدة  تسمياٌت  استُخِدَمْت 
مثِل اقتصاِد املعلومات، واقتصاِد اإلنرتنت، واالقتصاِد 
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اإللكرتويّن،  واالقتصاِد  االفرتاّيض،  واالقتصاِد  الرقمّي، 
شابَه  وما  الّالملموسات،  واقتصاِد  بيَّك،  الشَّ واالقتصاِد 
إىل  كلِّيِّتها  يف  السابقُة  التسمياُت  تشري  حيُث  ذلك؛ 
ما ميكُن االتفاُق عىل تسميِتِه ”اقتصاد املعرفة“. ويف 
الغالِب، تُستخَدُم املصطلحاُت السابقُة جْنبًا إىل جْنٍب 
مع مصطلح ”اقتصاِد املعرفة“ بطريقٍة متبادلة، ما يُبنّيُ 
أَنَّ مسألَة تحديِد تعريٍف جامعٍ مانعٍ لهذا االقتصاِد مل 

تلَق إجامًعا بْعُد بنَي أوساِط الباحثني واملنظّرين. 

تأيت عالقُة املعرفِة باالقتصاِد من كوِن املعرفِة محرِّكًا 
اعتُِربَْت  حيث  العامِل،  يف  االقتصادّي  والنموِّ  لإلنتاجيِة 
بأنّها تعمُل عىل استغالِل التكنولوجيا يف جميعِ مراحِل 
سلسلِة اإلنتاِج حتى الوصوِل إىل املستهلِك األخري. بَيَْد 
التقليديِّة  االقتصاديِّة  األنشطِة  الكبرَي من  التحّوَل  أنَّ 
إيجابًا عىل  انعكَسْت  ثورًة  املعرفِة حّقَق  اقتصاِد  إىل 
االقتصاداِت التي استفاَدْت من زيادٍة يف الناتِج املحّيل 
اإلجامّيل، وتوفريِ فُرَِص العمِل، وابتكاِر نهٍج جديٍد يف 
مجاِل األعامِل التجاريّة واملوارد البرشيّة واملاليّة؛ ويف 
أّدى  وقد  اإلنتاجيّة.  لزيادِة  اإلداريِّة  الشؤوِن  إدارِة 
ٍم كبريٍ يف عامِل املاِل  هذا التحوُل الكبرُي إىل إحراِز تقدُّ
االقتصاُد  أصبَح  حيُث  التجاريّة،  واألعامِل  والتجارِة 
مع  وعالقاتِِه  األعامِل  قطاِع  تركيِز  محوَر  الرقميُّ 
؛ وأّدى إىل زيادِة  اآلخرين عىل الصعيِد املحيلِّ والعامليِّ

رؤوِس األمواِل، وتضاُعِف حجِم األرباح.

منُذ  البرشيِّة  الحياة  يف  واألبرُز  األّوُل  التحّوُل  بدأَ 
قياِم الزراعِة املستقرّة التي نشأَْت يف أحواِض األنهاِر 
تلك  رافَقْت  وقد  والُفرات.  ودجلَة  كالّنيِل  الكربى، 
للسيطرِة  محاولٍة  عديدة يف  برشيٌّة  الفرتاِت حروٌب 
والسلطِة  الدولِة  لوجوِد  األُوىل  البدايُة  وهي  عليها، 
عاٍت  تجمُّ قياُم  وأدَّى  والقوانني.  والرشائعِ  والحكِم 
سّكانيٍّة كبريٍة نسبيًا إىل بروِز تنظيٍم إداريٍّ وسيايسٍّ 
مالئٍم ملستوى تطّوِر املجتمعِ البرشّي يف تلك املرحلة. 
التي  الصناعيُّة  الثورُة  كانِت  اآلخر،  الجانِب  من 
وأمريكا،  أوروبا  إىل  ْت  امتدَّ ثمَّ  بريطانيا،  يف  قاَمْت 
املرحلِة  تلك  يف  املعرفُة  واتّسَمِت  الثاين.  التحّوَل 
كان  التطبيَق  أّن  أي  التطبيق،  إىل  الكبري  باستناِدها 
عىل  كثرية  نظرياٌت  صيَغْت  حيُث  النظريَة،  يسبُق 
املبتكرون  إليها  توّصَل  وتطبيقاٍت  ابتكاراٍت  أساِس 

واملخرتعون؛ ومن ثَمَّ بُِنيَِت النظريّاُت عليها.

خالَل الربعِ األخريِ من القرِن العرشين، بدأ التحّوُل األكُرب 
والتكنولوجيا  العلوِم  بثورِة  ومتثَّل  املعرفِة،  مفهوِم  يف 
الفائقِة التطّوِر، وما نجَم عنها من ثورٍة يف املعلوماتيِّة 
مورًدا  واملعرفُة  املعلوماُت  باتَِت  بحيُث  واالتصاالِت؛ 
االقتصاديِّة  الحياِة  مورَد  بل  ال  أساسيٍّا،  اقتصاديٍّا 
ونشوِء  الطبيعيِّة  للموارِد  املكّمَل  الجديَد  االسرتاتيجيَّ 
ما اتُّفَق عىل تسميِتِه اقتصاَد املعرفِة أو االقتصاَد املبنيَّ 
عىل املعرفة. وهكذا، بعدما كانِت األرُض والعمُل املورَد 
حلَّ  ثّم  الصناعّي،  قبل  ما  العِرص  يف  للرثوة  الرئييسَّ 
مكانَهام رأُس املاِل والطاقُة (العمل)، باعتبارِهام املولَِّد 
الرئييسَّ  العلُم واملعرفُة العنَرص  الرئييسَّ للرثوة؛ أصبَح 
العِرص  يف  املجتمعِ  يف  اإلنتاِج  (عوامِل)  عناِرص  بني 
الراهن الذي صاَر يُعرَُف باْسِم العِرص ما بعَد الصناعّي. 
فقد صاَر إنتاُج املعرفِة واستثامرُها واستهالكُها (مبعنى 
استخدامها) وتداولُها (أو كام يقاُل تقاُسُمها أو تشاُركُها) 
املصدَر الرئييسَّ للنمّو، وبالتايل املحرَك الرئييسَّ للتنمية 
والتطّوِر االقتصاديِّ واملجتمعّي. وقد أفصَحت املعرفُة 
األفكار  عىل  يقوُم  املال،  رأِس  من  جديٍد  نوٍع  عن 
املاِل  رأِس  تُعّربُ عن  إذ  األفضل؛  والخرباِت واملامرساِت 
املعرّيف الذي يُعتَربُ يف االقتصاد الجديِد أكرثَ أهميًّة مبا 
العلميُّ  التطّوُر  وأدَّى  املادّي.  املاِل  رأِس  يقاُس من  ال 
إىل  الجسديِّ  العمِل  من  التحّوِل  إىل  والتكنولوجّي 
العمِل القائِم عىل املعرفة. وهكذا أصبَحت التكنولوجيا 
واملعرفُة العاملني الرئيسيَّني للنموِّ والتنميِة املستدامة3. 

أخريًا، يِصُف اقتصاُد املعرفة اليوَم اتجاهاِت االقتصاديّاِت 
املعرفة  عىل  االعتامد  من  مزيٍد  نحَو  املتقّدمة 
األعامل  رجاِل  حاجِة  وزيادِة  واملهارات،  واملعلوماِت 
والحكومة إىل سهولة الحصوِل عليها جميًعا. فاقتصاُد 
االستخداِم  عىل  مبنيٌّ  لالقتصاِد،  عامٌّ  اتّجاٌه  املعرفة 
العنكبوتيّة  املعلوماِت  وشبكِة  للمعلوماتيّة  الواسعِ 
(اإلنرتنت) يف مختلِف األنشطِة االقتصاديّة؛ مستنًدا إىل 
والخدمات. وماّم  التكنولوجيِّ يف تباُدِل السلعِ  التطّوِر 
َم، مُيكُن َعرُض أهمِّ التعاريِف التي حاولَْت توضيَح  تقدَّ
مفهوِم اقتصاِد املعرفِة، كام أوردها مراد َعلَّة يف ما ييل، 

عىل سبيِل املثاِل ال الحرص:

العلُم  فيه  مُيثُِّل  اقتصاديٌّ  نظاٌم  املعرفِة  اقتصاُد   •
والقوَة  األسايسَّ  اإلنتاِج  عنَرص  والنوعيُّ  الَكيفيُّ 

الدافعَة إلنتاِج الرثوة. 
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اقتصاُد املعرفِة اقتصاٌد يعمُل عىل زيادِة منوِّ معّدِل   •
بفضِل  الطويل،  املدى  عىل  مرتفعٍ  بشكٍل  اإلنتاِج 

استعامل تكنولوجيا اإلعالِم واالتصال.

العريبُّ  االسرتاتيجيُّ  التقريُر  عرَّفَُه  املعرفِة  اقتصاُد   •
األنشطِة  من  جديدٌة  حزمٌة  فرَضتُْه  اقتصاٌد  بأنّه 
ومُتثُِّل  املعلوماِت،  وتكنولوجيا  باملعرفِة  املرتبطِة 

التجارُة اإللكرتونيُّة أهمَّ مالمِحِه.

اقتصاُد املعرفِة ُعرِّف بأنّه منٌط اقتصاديٌّ متطّوٌر قائٌم   •
عىل االستخداِم الواسعِ النطاِق للمعلوماتيِّة وشبكِة 
 ، االقتصاديِّ النشاِط  أوجِه  مختلِف  يف  اإلنرتنت 
كثريًا  يرتكُز  كام  اإللكرتونيّة؛  التجارِة  يف  وبخاصٍة 
وال  التكنولوجّي،  والتطّوِر  واإلبداِع  املعرفِة  عىل 

سيّام ما يتعلُّق بتكنولوجيا اإلعالِم واالتصال4.

اقتصاُد املعرفِة عرَّفتُْه منظّمُة التعاوِن والتنميِة يف   •
عىل  أساًسا  مبنيٌّ  اقتصاٌد  بأنّه  االقتصادي  امليدان 

إنتاِج املعرفِة واملعلوماِت ونرشِها واستخداِمها5.

اقتصاُد املعرفِة عرَّفَه برنامُج األمِم املتّحدِة اإلمنايئُّ   •
يف  الكايف  وتوظيُفها  وإنتاُجها  املعرفِة  نُرش  بأنّه 
االقتصادّي،  املجتمعيِّ  النشاِط  مجاالِت  جميعِ 
الخاصِة،  والحياة  والسياسِة  املديّن،  واملجتمعِ 
أي  باطّراد؛  اإلنسانيِة  الحالِة  ترقية  إىل  وصوًال 
بناَء  األمُر  ويتطلُّب  اإلنسانيّة.  التنميِة  إقامِة 
القدراِت  وتوزيَع  املمكنة،  البرشيِّة  القدراِت 

البرشيِّة توزيًعا ناجًحا.

يدوُر  الذي  االقتصاُد  بأنّه  ُعرَِّف  املعرفِة  اقتصاُد   •
فيها،  واملشاركِة  املعرفِة،  عىل  الحصوِل  حوَل 
تحسنِي  بهدِف  وابتكارِها،  وتوظيِفها  واستخداِمها 
نوعيِة الحياِة يف جميعِ مجاالتِها من خالِل خدمٍة 
متطّورة،  تكنولوجيٍّة  وتطبيقاٍت  ثريٍّة،  معلوماتيٍة 
وتوظيِف  املال،  كرأِس  البرشّي  العقِل  واستخداِم 
التغيرياِت  من  مجموعٍة  العلمّي إلحداِث  البحِث 
، وتنميِتِه  االسرتاتيجيِّة يف طبيعِة الفضاِء االقتصاديِّ
تحّدياِت  مع  وانسجاًما  استجابًة  أكرثَ  ليصبَح 
الَعوملِة وتكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالِت وعامليِّة 

املعرفة، والتنميِة املستدامة. 

اقتصاٌد  وّيل،  الدَّ البنك  بتعريف  املعرفة،  اقتصاُد   •
تحقيِق  أجِل  من  للمعرفِة  فّعاًال  استخداًما  يُحّقُق 
يتضّمُن  ما  وهو  واالجتامعيّة؛  االقتصاديِّة  التنميِة 
إىل  باإلضافِة  وتطبيَقها،  األجنبيِة  املعارِف  جلَب 
تلبيِة  أجِل  من  وتكويِنها  وتكييِفها  املعرفِة  توطنِي 

احتياجاتِِه الخاّصة.6

ويُشري مراد َعلّة أّن مثّة تعريًفا «يَقرن اقتصاَد املعرفة 
املنتَجاِت هي  هذه  أنَّ  أي  الذكيّة،  املنتَجاِت  باقتصاِد 
بعُض مالمِح اقتصاِد املعرفِة القائِم عىل تكتِّل املعلوماِت 
وتراكُِمها يف جهاِز الكومبيوتر الذي يقوم بَدوره بتحليلها 
وتنسيقها ليتعاطى مع أحداِث الواقعِ مبا يتناسُب معها 
متاًما، كام يتعاطى معها اإلنساُن الراشد. أّما التعريُف 
واألفكاِر  باملعلوماِت  اقتصاَداملعرفِة  يَقرن  فإنه  اآلخُر 
التي تَُعدُّ مفتاَح هذا االقتصاد. فتكنولوجيا املعلوماِت 
أْن  يجُب  الذي  االستثامِر  وعنُرص  املحرِّك  العنُرص  هي 
التي  الهائلِة  التطّوراِت  عىل  للحفاِظ  ويستمرَّ  ينهَض 

حدثَْت يف االقتصاِد العامليِّ واستمرارِها»7.

ويُعرِّف محمد دياب اقتصاد املعرفة عىل نحٍو مختَرص 
بأنّه: ”االقتصاُد الذي يُشكِّل فيه إنتاُج املعرفة وتوزيُعها 
املستدام  النمّو  لعملية  الرئيس  املحرَِّك  واستخداُمها... 
ولخلْق الرثوة وفرِص التوظيف يف كل املجاالت. إنه يقوم 
عىل أساس إنتاج املعرفة (أي خلْقها) واستخداِم مثارِها 
وإنجازاتها، بحيث تُشكِّل هذه املعرفُة [بكلِّ أنواعها] 

مصدًرا رئيًسا لرثوة املجتمع املتطوِّر ورفاهيته“8.  

أنَّ  التعريفات  هذه  خالل  من  علّة  مراد  يستخلص 
عن  يَنتج  الذي  االقتصاُد  ذلك  هو  املعرفِة  «اقتصاَد 
تقّدم املعلومات بعد العرص الصناعي، وهو فرٌع جديد 
جديد  فهٍم  عىل  يقوم  االقتصادية  العلوِم  فروع  من 
االقتصاد  تطّور  يف  البرشي  املال  ورأِس  املعرفة  لَدور 
فيه  تُحقِّق  الذي  االقتصاُد  وهو  املجتمع،  وتقّدم 
يقوم  املضافة، فهو  القيمة  األعظم من  الجزَء  املعرفُة 
باعتبارها  واالتصال  املعلوماِت  تكنولوجيا  أساس  عىل 
نقطَة االنطالق له؛ أي أن املعرفَة هي العنرص الوحيُد 
واملعرفَة  املعلوماِت  و[أّن]  اإلنتاجية  العملية  يف 
املعلوماِت  وأّن  االقتصاد،  هذا  يف  الوحيد  املنتَُج  هي 
وفرَص  اإلنتاج  أساليَب  د  وتُحدِّ تُشكِّل  وتكنولوجيّاتِها 

التسويق ومجاالتِها»9.
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مؤرشِّ االقتصاد
التمييُز بني توظيِف مصطلََحْي «اقتصاِد املعرفة» و»االقتصاِد القائِم عىل املعرفة»

ميَّز بعُض علامِء االقتصاِد بني ما يُسّمى اقتصاَد املعرفِة واالقتصاَد القائَم أو املبنيَّ عىل  املعرفِة، بَيَْد أنَّ تساُرَع التحّوالِت االقتصاديِّة والتطّوراِت 
اللتني املختلفتني للمصطلِح والتمييِز بينهام عىل النحِو التايل: التكنولوجيّة أفىض إىل إعادِة نظِر بعِض الباحثني االقتصادينّي يف الدَّ

اللُة األُوىل: أنَّ االقتصاَد املعريفَّ هو ما يتعلُّق باقتصاديّاِت عملياِت املعرفِة ذاتِها، أْي إنتاِج املعرفِة وصناعِتها، وعملياِت البحِث والتطوير، سواٌء  الدَّ
من حيُث تكاليُف العمليِّة املعرفيِّة مثُل تكاليِف البحِث والتطوير، أو تكاليِف إدارِة األعامِل االستشاريِّة أو إعداِد الخرباِء وتدريِبهم من جهٍة؛ وبنَي 
العائِد أو اإليراِد الناتِج عن هذه العمليِّة باعتبارِها اقتصاديًّة مجرّدًة، مثَلُها مثَُل اقتصاديّاِت الخدمِة السياحيِة أو الفندقيِة أو غريِها، من جهٍة أُخرى.

اللُة الثانية: ينَصبُّ تعبرُي «االقتصاِد القائِم عىل املعرفة» عىل معًنى أكرثَ اتّساًعا ورحابًة بحيُث يشمُل يف داللتِه حجَم قطاعاِت املعرفِة واملعلوماِت  الدَّ
واالستثامراِت داخَل نسيِج االقتصاد، وكذلك مدى تغلُغِل املعرفِة والتكنولوجيا يف األنشطِة اإلنتاجيّة.

ويُعتَربُ االقتصاُد القائُم عىل املعرفِة مرحلًة متقّدمًة من االقتصاِد املعرّيف، أْي أنّه يَعتمُد عىل تطبيِق االقتصاِد املعرّيف يف مختلِف األنشطِة االقتصاديِّة 
واالجتامعيِّة مثِل التزاوِج بني تكنولوجيا املعلوماِت مع قطاعاٍت متعّددٍة كاالتصاالت (مثِْل تشخيص األمراِض عن بُعد، وإجراِء العملياِت الجراحيِة 
عن بُعد، واإلنتاِج عن بُعد، وعْقِد املؤمتراِت عن بُعد، إلخ.)؛ وهذه كُلُّها تجعُل االقتصاَد مبنيٍّا عىل املعرفِة والعلم. فالبلداُن الصناعيُة الكربى التي 
رَتْها يف صناعاٍت تُولِّد لها معارَف ومكتشفاٍت جديدًة وتْقنياٍت متطّورًة، وصلَْت إىل مرحلِة  استفاَدْت من منجزاِت الثورِة العلميِّة التكنولوجيِّة، وسخَّ
االقتصاِد املبنيِّ عىل املعرفة، أو ما ميكُن أْن يُسّمى مرحلَة ما بعَد االقتصاِد املعرّيف؛ فيام ال تزال البلداُن الساعيُة إىل إنتاِج املعرفة، من ابتكارها 

واكتساِبها ونْرشِها واستعاملِها وتخزينها، يف طوِر االقتصاِد املعرّيف.

املصدر: مراد َعلَّة 2013.

الجدول 1:
أهمُّ خصائِص االقتصاِد املعريفّ مقارنًة باالقتصاِد التقليدّي10

االقتصاُد املعريفّاالقتصاُد التقليدّي 

االستثامُر يف رأِس املاِل املادّي. االستثامُر يف رأِس املاِل املعرّيف.-     -

االعتامُد عل الجهِد العضّيل (امللموسات) بدرجٍة أساسية يف االقتصاِد    -
التقليدّي.

االعتامُد عىل الجهِد الفكرّي (الّالملموسات) بدرجٍة أساسية يف االقتصاِد    -
املعرّيف.

استقراُر األسواِق يف ظلِّ منافسٍة غالبًا ما تتحكَُّم فيها البريوقراطيُة    -
لطويّة. السُّ

ديناميكيُة األسواِق التي تعمُل يف ظلِّ تنافُسيٍة مفتوحة.   -

املَيَْكنُة هي املحرُّك األسايسُّ لالقتْصاِد الصناعّي. الرقْمَنُة هي املحرُّك األسايسُّ لالقتصاِد املعرّيف. -     -

يهدُف االقتصاُد التقليديُّ إىل التوظيِف الكامِل للقوى العاملِة دوَن    -
تحديِد مهاراٍت مميَّزٍة ألداِء العمل.

يهدُف االقتصاُد املعرّيف إىل وضعِ قيمٍة حقيقيٍة لألجوِر، والتوسعِ    -
يف استخداِم العاملِة ذات املهاراِت العاليِة التي تتفاعُل مع التعليِم 

والتدريِب املستمّر.

اقتصاُد ندرٍة، تَنضب موارُد بكرثِة االستخدام. اقتصاُد وفرٍة، تزداد موارُد (املعرفة) بكرثِة االستخدام.-     -

خضوُع االقتصاِد الزراعيِّ لقانوِن تناقُِص العوائد (تزايُد التكاليف)،    -
واالقتصاِد الصناعّي لقانوِن ثباِت العوائد (ثبات التكاليف) مع 

االستمراِر يف االستخدام.

خضوُع االقتصاِد املعرّيف لقانوِن تزايُِد العوائد (تناقُص التكاليف) مع    -
االستمراِر يف االستخدام.

العالقاُت بني اإلدارة والقوى العاملة يف االقتصاد التقليدّي تتَّسم    -
باالستقرار.

العالقاُت بني اإلدارة والقوى العاملة يف االقتصاد املعريف تتّسم بعدِم    -
االستقرار، إذ ينتفي مبدأُ التوظيِف مدى الحياة.

العالقُة بني قطاعاِت األعامِل والدولِة غرُي متكافئٍة، إذ تفرُض الدولُة    -
سيطرتَها، وتُصِدُر أوامرَها طبًقا ملتطلباِت الدولِة وتوّجهاتِها االقتصاديّة. 

العالقُة بني قطاعاِت األعامِل والدولِة يف االقتصاِد املعرّيف قامئٌة عىل    -
التحالِف والتعاون.

مقيٌّد بزماٍن ومكان. ليس مقيًّدا بزماٍن أو مكان.-     -

داِت األساسيَّة  التقليدّي. ويُالَحُظ أنَّ املحدِّ القائَم عىل املعرفة، واقتصاَد املعرفِة عىل حدٍّ سواء، عن االقتصاِد  مُتيُّز االقتصاَد  التي  يوضُح الجدوُل 1 الخصائَص األساسيَّة 

لالقتصاد املعرّيف تتمثُّل يف استخداماِت املعرفة، واالعتامِد عىل إشغال العقِل باملعرفِة واملعلومة، والديناميكيِّة التي تُحّدُد تنافسيَة اإلنتاج، من خالِل سيطرتِه، عن غريِِه يف 

مجاِل توظيِف املعرفِة وتوطيِنها وتحسنِي مستوياِت اإلنتاِج؛ باستخداِم املقوِّماِت املعرفيِّة والتكنولوجيِّة وثورِة االتّصاالت. يضاُف إىل ذلك االعتامُد األكُرب عىل التكنولوجيِّة 

ُد من دور اقتصاد  الرَّقميّة، وعىل مقّوماِت العلِم والتدريِب واالنفتاِح عىل اآلخِر، ونقِل املعرفِة يف مجاالِت عناِرص اإلنتاِج كافًة، وبخاصٍة تلك املتعلقُة بالعنِرص البرشّي. ويُحدِّ

املعرفِة التبادُل املعريفُّ والتكنولوجّي بني القطاعني العام والخاص، إضافًة إىل أهميِة االنفتاِح التامِّ واالتصاِل الكامِل مع العامِل الخارجيِّ دوَن حدوٍد ملموسٍة أو غريِ ملموسة.

 املصدر: عيل بن حسن يعن الله القرين 2009، نقالً عن مراد َعلَّة 2013.
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اِت وبنائِها منهجيُة اختياِر املؤرشِّ

ِة عن عنِرص  اِت املعربِّ ليست محاولُة النظر يف املؤرشِّ
اٌت  مؤرشِّ هناَك  إْذ  جديدًة؛  االقتصاِد  يف  املعرفِة 
عديدٌة لُِجَئ إليها يف األدبيات املختلفِة سابًقا. ومُيكن 
اِت يف الجزء التايل قبل توضيح  استعراُض تلك املؤرشِّ

اِت املستخَدمِة يف هذه الدراسة.  املؤرشِّ

ات املتداَولة: مراَجعٌة لألدبيات  وصُف املؤرشِّ

اُت اقتصاِد املعرفِة املستخَدمُة اليوَم عىل  تُركِّز مؤرشِّ
ظلِّ  يف  بينها  ما  يف  للتنافُس  البلدان  جاهزيِة  مدى 
االقتصاد املعريف الذي جرى التطرُّق إىل مفهوِمه يف 
ارتكزت  حيُث  الدراسة؛  هذه  من  السابقة  األجزاء 

اُت عىل أربعِة مجاالٍت رئيسيٍة هي: تلك املؤرشِّ

نظاُم الحوافز االقتصادية

لنْقل  ا  هامٍّ محرِّكًا  االقتصاديِة  الحوافز  منظومُة  تَُعدُّ 
ومن  الدولة.  إىل  استقطاِبها  أو  واسترياِدها  املعرفِة 
املفرتَِض أليِّ بلٍد يَرغب يف توفري ُسبُِل تنافٍُس عديدٍة 
أُُسٍس  عىل  اقتصاُده  يقوم  أن  املعرفة  اقتصاد  ِضْمَن 
قانونيٍة  أُطٍُر  من  يَلزم  ما  كلِّ  توفرُي  مُيكُنها  قويٍة 
واإلنتاجية،  النموِّ  زيادة  إىل  بَدْورها  تُؤدِّي  وسياسية 
وتستقطب املزيَد من املعرفة االنتاجيِة والنموِّ املعرّيف؛ 
جميَع  واإلجراءاُت  السياساُت  تلَك  تشمل  بحيُث 
املعلوماِت  تكنولوجيا  جعل  إىل  تالِيًا  املُؤدِّيِة  بُِل  السُّ

واالتصاالت أكرثَ إتاحًة ويُْرسًا يف االقتصاد. 

االبتكار

البحث  عىل  اإلنفاق  مدى  عىل  االبتكاُر  يَعتمد 
مثِل  األُخرى  القطاعات  بعِض  نوعية  والتطوير وعىل 
يرتاجع  التي  فالبلداُن  املعلومات.  وتِْقنية  التعليم 
قلَّة  تُعاين  التي  هي  األموِر  تلك  عىل  اإلنفاُق  فيها 
أّدت  وتاليًا  فيها؛  املعرفِة  اقتصاد  وَضعَف  االبتكار 
حركِة  إعاقة  إىل  الواسعة  ف  التقشُّ سياسات  أغلُب 
االبتكاِر  استمرارية  عىل  وللحفاظ  م.  والتقدُّ النموِّ 
بشكٍل فّعال يف االقتصاد، يجب وضُع األنظمِة الالزمة 

واملحافظاِت  القطاعات  جميع  عىل  َرسيانها  وتطبيِق 
واملناطِق الجغرافية.

التعليُم والتدريب 

تعمل املوارُد البرشية عىل تطوير النشاطاِت االقتصاديِة 
والتِّْقنيات  املعرفِة  اقتصاد  وتنميِتها، خصوًصا يف ظلِّ 
اُت املستخَدمُة لدراسة  نِة فيه. واملؤرشِّ مِة املتضمَّ املتقدِّ
يُوجد  إْذ  ا،  جدٍّ قليلٌة  املعرفِة  اقتصاد  من  البُعد  هذا 
البرشية  املوارد  ات  ملؤرشِّ رئيسيّان  مصدراِن  عادًة 
املهارات  وتقييِم  والتدريِب  بالتعليم  األوُل  يتعلق 
وتسمح  العاّمل.  ِمَهِن  أو  بالكفاءات  الثاين  ويتعلَّق 
رأِس  يف  واالستثامِر  املخزوِن  بتقييم  اُت  املؤرشِّ هذه 

املاِل البرشي. 

تكنولوجيا املعلوماِت 

املتطوِّرِة  وسائلها  بجميع  املعلومات  تكنولوجيا  تَُعدُّ 
هذا  َدخل  حيُث  اليوم،  عامل  يف  كبرية  أهميٍة  ذاَت 
واملَِهن.  والتخصصات  املجاالت  جميع  يف  املفهوُم 
حيُث  املهّمة،  ات  املؤرشِّ من  املجال  هذا  ناُت  وُمكوِّ
قاعدِة  مع  املعرفة  عىل  القائُم  االقتصاُد  يلتقي 
تكنولوجيا مناسبٍة؛ األمُر الذي يؤدِّي اىل تعزيٍز مشرتٍَك 
بني ازدهار النشاطاِت املكثَّفِة يف املعرفة واإلنتاج وبنَي 

نْرش التكنولوجيا الجديدة.

عىل  انْطوى  السابقِة  ات  املؤرشِّ استخداَم  أّن  بَيَْد 
تلخيُصها  مُيكن  التي  عِف  الضَّ نقاط  من  مجموعٍة 

بَخمِس نقاٍط هي: 

واالعتامُد  ات،  للمؤرشِّ واضحٍة  ناٍت  ُمكوِّ بناء  عدُم   •
عىل النََّسق الَوصفيِّ للمؤرشِّ أكرثَ ماّم عىل النََّسق 

؛ ّي للمؤرشِّ التحلييلِّ الَكمِّ

البلدان  بعُض  تُجريها  التي  التجميِل  عملياُت   •
ات قبَل االفصاح عنها؛ للمؤرشِّ

الرتكيُز بشكٍل كبريٍ عىل البُعد التكنولوجيِّ أكرثَ ماّم   •
عىل التعامِل مع األبعاِد املتعلّقة بالبناء االقتصاديِّ 

واملوارِد االقتصاديِة وعناِرص اإلنتاج. 
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مؤرشِّ االقتصاد
عُي عىل نحٍو كبريٍ إىل وضع تحليٍل مبنيٍّ عىل  السَّ  •
املمثِِّل  الرقميِّ   ِ املؤرشِّ بناء  من  بدًال  التوصيف 
للحالة الرَّقميِة التي مُيكن البناُء عليها يف تحسني 
داخَل  املستهَدفِة  املجاالت  يف  املعرفِة  مستوى 

قطاِع االقتصاد؛ 

االقتصاِد  قطاع  ملؤرشِّ  كلِّيٍة  صورٍة  وجود  عدُم   •
العربية مبا يُساعد عىل وضع  بني بلدان املنطقة 
تحسني  عىل  تعمل  بلٍد  لُكلِّ  وطنيٍة  سياساٍت 
االقتصادّي،  الهيكِل  مجاالت  يف  املعرفِة  مستوى 
واالبتكار،  اإلبداِع  ومجاالِت  البرشّي،  واملورِد 
وتطويِر دْوِر تكنولوجيا املعلومات ِضْمَن ارتباِطها 

بالقطاع االقتصادّي.

أّن  الدراسُة  هذه  ارْتَأت  السابقة،  النِّقاط  إطار  ويف 
ثالثِة  عىل  تْنطوي  االقتصاِد  ملؤرشِّ  الُكلِّيَة  الصورَة 
التنظيميُّ  األداُء  هي:  ومرتابطة،  متداخلٍة  قطاعاٍت 
والهيكُل  البرشية،  موارُدُه  ذلك  يف  مبا  لالقتصاد 
ودوُر  واالبتكار،  اإلبداع  دوُر  فيه  مبا  االقتصاديُّ 

الهيكِل  ترابُِط  يف  واالتّصاالت  املعلوماِت  تكنولوجيا 
االقتصاديِّ املعرّيف.

االقتصاِد  قطاِع  ات  مؤرشِّ اختياِر  محاوِر  أهمُّ  تقوُم 
وبنائِها يف املؤرشِّ العامِّ للمعرفِة عىل أربعِة قطاعاٍت 
وُحسِن  لالقتصاد،  التنظيمّي  األداِء  يف  تتمثُل 
وَدوِر  وإدارتِها،  واستخداِمها  البرشيِّة  املوارِد  تأهيِل 
االقتصاِد  يف  واالتصاالت  املعلوماِت  تكنولوجيا 
املعنّي، واإلبداِع والتطّوِر املعرّيف يف االقتصاِد املعنّي. 
ناِت املَحاوِر املشاِر إليها عىل  ويوضُح الشكل 1 ُمكوِّ
األداِء  محوِر  ناُت  ُمكوِّ تستند  حيث  تفصيّيل؛  نحٍو 
التنظيمّي إىل أهميِّة البْنيِة التحتيِة املعرفيِّة لالقتصاِد 
والترشيعاِت، واالنفتاِح املؤسيسِّ ِضْمَن هيكِل الدولِة 
إىل  فتستنُد  البرشيّة  املوارِد  نات  ُمكوِّ أما  االقتصادّي. 
وتأهيلِِه  البرشيِّ  املاِل  رأِس  عنِرص  استخداِم  ُحسِن 
وإدارتِه يف االقتصاد؛ وتنبثُق عن ذلك عملياُت البحِث 
والتطوير، وكفاءُة العنِرص البرشّي، ومستوى االهتامِم 
بالتأهيِل والتدريِب وبناِء القدرات. وتتشكَّل ُمكوِّنات 
محوِر تكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالِت من القاعدِة 

   

  

الشكل 1: 
ِ اقتصاِد املعرفة املحاوُر الرئيسيُة ملكّوناِت مؤرشِّ

رأُس املاِل البرشيِّ 
والبحوُث والتطويُر 

يف الدولة
كفاءُة العناِرص البرشيِّة 

يف مجاِل استخدام التكنولوجيا 
امتالُك التكنولوجيا واستخداماتُها 

االبتكاُر والتدريُب والتعلُّم يف
 املجاالِت التكنولوجيِة يف الدولة 

البنية التحتية التكنولوجيّة
قاعدة البيانات 

االنفتاح عىل العامل الخارجي
البنية الفوقيّة الترشيعيّة وعالقتها

 بتكنولوجيا املعلومات 
ه  نظام الحوافز املوجِّ

األداء للتكنولوجيا 
اإلبداعالتنظيمّي

إدارة املوارِد 
البرشيّة 

تكنولوجيا 
املعلومات 

مستوى االخرتاعات يف 
القطاعات االقتصادية

حاضنات األعامل 
اإلنتاج املعرّيف االقتصادّي 

(الربامج املعرفية)  
مستوى اإلبداع يف 

استخداماِت عناِرص اإلنتاج 

الحكومة اإللكرتونية
الحكومة الذكيّة
قاعدة استخدام 
التكنولوجيا عىل 

املستوى الفردّي واالرسّي
تبادل املُعطياِت مع
الجمهوِر عرب قواعِد 

البيانات 
الرتابطات الشبكيُة يف

القطاعني الخاِص والعام 
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التكنولوجيِّة يف االقتصاد املعنّي التي متثُِّل أيًضا مفهوَم 
بال  وهي  اإلنتاج؛  عناِرص  يف  التكنولوجّي  املاِل  رأِس 
شكٍّ املحرُك األساّيس لتطويِر نوعيِة اإلنتاِج يف االقتصاد 
العامِّ يف مجاالِت  القطاِع  املعنّي. وينطبُق ذلك عىل 
الحكومِة اإللكرتونيِّة أو الحكومِة الذكية، وعىل قاعدِة 
تبادِل املعطياِت التكنولوجيّة مع الجهاِت ذاِت العالقِة 
من األفراِد واملؤسساِت املتعاملني مع الحكومة؛ كام 
تطّوِر  ومستوى   ، الخاصِّ القطاِع  عىل  ذلك  ينطبُق 
العالقُة مع  قاعدتِِه اإلنتاجيِّة تكنولوجيٍّا، مبا يف ذلك 
الجهاِت ذات الصلِة من منتجني ومستهلِكني وحكومة. 
أما محوُر اإلبداِع واالبتكاِر فتستند مكّوناتُه األساسيُّة 
إىل مستوى البحِث والتطوير، واالخرتاعاِت الجديدة، 
ومدى االبتكاِر يف العملياِت اإلنتاجيّة، أو يف استخداِم 

عناِرص اإلنتاِج األربعة واستغاللِها.

العريبِّ،  املعرفِة   ِ مؤرشِّ عن  الحديث  معرض  يف  لكْن 
من املفيِد اإلشارُة هنا إىل أنَّ بعَض املكّوناِت تتداخُل 
املجاالت.  تلِك  بنَي  املختلفِة  املؤرشِّ  مجاالِت  ِضْمَن 
اِت، أو املكّوناِت، التي مُيكن  فهناَك العديُد من املؤرشِّ
والتي  املختلفة،  مبراحلِِه  التعليِم  مجاُل  يشملَها  أْن 
العمليِّة  يف  مبارش،  غريِ  أو  مباٍرش  نحٍو  عىل  تصبُّ 
واستغاللِها  اإلنتاِج  عناِرص  استخداِم  ويف  اإلنتاجيِّة، 
اٍت عديدًة يتكّوُن  يف أّي اقتصاد. كام أّن هناك مؤرشِّ
منها مجاُل البحِث العلميِّ واالبتكاِر والتنمية، وتصبُّ 
مبارشًة يف تحديِد مستوى املعرفِة يف االقتصاد، وتحديِد 
استغالِل  وعمليِة  اإلنتاجيّة،  العمليِّة  تطّوِر  مستوى 

اِت مجاِل  عناِرص اإلنتاج فيه؛ وكذلك األمُر بشأِن مؤرشِّ
تكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالِت التي تتداخُل أفُقيٍّا 
الشكُل 1،  يُوضُحها  التي  األربعة  املحاوِر  ورأسيٍّا مع 

وسبَق تناُولُها أعاله. 

متعددٍة  جلساٍت  عىل  بناًء  تقّدم،  ما  إطاِر  يف  اتُِّفَق 
أْن  عىل  العريّب،  املعرفِة   ِ ملؤرشِّ املركزّي  للفريِق 
التي  الرئيسيِة  املعطياِت  من  االقتصاِد   ُ يتكّوَن مؤرشِّ
ِضْمَن  اُت  املؤرشِّ تندرُج  بحيُث   ،2 الشكُل  يوضُحها 
ثالثِة محّدداٍت أساسيّة هي: األداء التنظيمي واملوارُد 
للهيكل  اإلبداعيُّ  والتطّوُر  والتنافسية  البرشيّة، 
باقتصاِد  املرتبطُة  املعلوماِت  االقتصادّي، وتكنولوجيا 
التي  الرئيسيَة  املجاالِت   2 الشكُل  ويوضُح  الدولة. 
يف  عليها  املتََّفُق  اُت  املؤرشِّ تحتَها  لتندرَج  اختريَْت 

مجاِل االقتصاد.

شاملٍة  مراجعٍة  عىل  بناًء  املنهجيُة  ناُت  املكوِّ جاءِت 
املعرفِة  اقتصاِد  مجاالِت  يف  االقتصاديِّة  لألدبيّاِت 
والتنافسيِة، واعتامًدا عىل البياناِت اإلحصائيِّة املتوفّرة. 
داِت أو املجاالِت الثالثِة السابقِة  ناُت املحدِّ وبُِنيَْت ُمكوِّ
الفريِق  من  كلٍّ  مع  األطراِف  متعّدِد  تشاوٍر  إطاِر  يف 
االقتصاِد  مجاِل  يف  املختّصني  ومع   ، ِ للمؤرشِّ املركزيِّ 
ضْمَن  واالتّصاالت،  املعلوماِت  تكنولوجيا  ومجاِل 
عمٍل  ورشُة  أيًضا  ونُظَِّمْت  مختّصني.  مع  جلساٍت 
األردِن  من  مختّصني  مع  كامٍل  يوٍم  ملدِة  متخّصصٌة 
ومَرص ولبناَن واإلماراِت العربيِّة املتحدِة وتونس، ُعرَِض 

الشكل 2: 
ِ االقتصاِد ومكّوناتُه يف مؤرشِّ املعرفة العريّب داُت مؤرشِّ محدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنافسية والتطور
اإلبداعي للهيكل

االقتصادي
 تكنولوجيا املعلوماِت
 املرتبطة باالقتصاد

األداء التنظيمي
واملوارُد البرشية

املقّوماُت املؤّسسيُة
 والتنظيميُّة 

والبرشيُّة الوطنيّة 

النظاُم االقتصاديُّ 
والعالقُة بالعامل 

الخارجّي  

 حجم التعامالت
االقتصاديّة املعرفيّة

 القاعدُة املعرفيُّة
الفرديُّة واألرسي

ارتباُط العمليّاِت
االقتصاديِّة مبؤّرشاِت

املعرفة 

البُنيُة التحتيُّة 
التكنولوجيّة 
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مؤرشِّ االقتصاد
حوَل  عليه  اتُِّفَق  وما  إليه،  التوصُل  جرى  ما  خاللَها 
تَوافَق  اإلطاِر،  هذا  يف  النسبيّة11.  وأوزانِها  اِت  املؤرشِّ
واملوارِد  التنظيمي  األداء  نات  ُمكوِّ أّن  عىل  الجميُع 
املعرفِة يف   ِ لبناِء مؤرشِّ األكَرب  األساَس  تُشّكُل  البرشيِّة 
وزنًا  املكّوناُت  تلك  أُعِطيَْت  وعليه  االقتصاِد.  مجاِل 
، يف حني اتُِّفَق عىل  ِ نسبيٍّا يُشكُِّل 50 يف املئة من املؤرشِّ
أْن تُشّكَل ُمكوِّنات مؤرشِّ التنافسيّة والتطّوِر اإلبداعيِّ 
املئة  يف   30 يُكوِّن  نسبيٍّا  وزنًا  االقتصاديِّ  للهيكِل 
املئة،  يف   20 نسبّي،  وزٍن  من  تبّقى  وما   . املؤرشِّ من 
ِ تكنولوجيا املعلوماِت املرتبطِة  تُشّكلُه ُمكوِّنات مؤرشِّ
باالقتصاد. وقد اعتُِمَد وزٌن نسبيٌّ فرعيٌّ متساٍو لجميعِ 
إىل  نظرًا  السابقة  الثالثِة  املجاالِت  داخَل  ات  املؤرشِّ
اِت  للمؤرشِّ أوزاٍن نسبيٍة متفاوتٍة  إعطاِء  عدِم جدوى 
الفرعيِة يف هذه املرحلِة من بناء املؤّرش حتى ال يُرتََك 
هذه  حوَل  الفرديِّ  والُحكِم  الشخصيِة  لآلراِء  األمُر 

نات الفرعيّة.  املُكوِّ

اِت املقرتَحة لقطاعِ االقتصاد عرُض املؤرشِّ

ات،  املؤرشِّ تحديِد  ملنهجيِة  السابِق  العرِض  إطاِر  يف 
والتقسيِم الذي اتُِّفَق عليه للمجاالِت الثالثِة املرتبطِة 
مُيكُن  العريّب،  املعرفِة   ِ االقتصاِد يف مؤرشِّ قطاِع   ِ مبؤرشِّ
اِت املقرتحِة لقطاِع االقتصاِد ومصادرِها  توضيُح املؤرشِّ
عىل  للحصول  مصدًرا  كوَّنَت  التي  وليِّة  والدَّ املحليِّة 
ات القطاِع االقتصاديِّ يف َمحاِورِها الثالثِة كافًّة،  مؤرشِّ
والتنافسية  البرشيّة،  واملوارُد  التنظيمي  األداء  وهي: 
وتكنولوجيا  االقتصادّي،  للهيكل  اإلبداعيُّ  والتطّوُر 
م5،  الجدول  يف  الدولة  باقتصاد  املرتبطُة  املعلوماِت 
تقسيم  إىل  اللجوُء  الجدوِل  من  واملالَحُظ  امللَحق.  يف 
اُت  مؤرشِّ هي:  رئيسيٍّة  مجاالٍت  ثالثة  إىل  ات  املؤرشِّ
اُت التنافُسيِة  األداء التنظيميِّ واملوارِد البرشيّة، ومؤرشِّ
اُت  ومؤرشِّ االقتصادّي،  للهيكل  اإلبداعيِّ  ِر  والتطوُّ
صت  تكنولوجيا املعلوماِت املرتبطِة باالقتصاد. وقد ُخصِّ
مع  والتشاوِر  األدبية،  املراَجعاِت  عىل  بناًء  أوزاٌن 
عِ يف ورشة العمِل التي ُعِقَدت  ني، والنقاِش املوسَّ املختصِّ
يف منتصف أيلول/سبتمرب 2015 يف عاّمن ملناقشِة هذه 
ات. وكانت األوزاُن التوافُقيُة للْمجاالت الرئيسيِة  املؤرشِّ
الثالثِة 50، و30، و20 يف املئة عىل التوايل. عىل صعيٍد 
الثالثِة  الرئيسيىة  املجاالت  تقسيم  عىل  اتُِّفَق  آَخر، 
 ٍ املذكورِة إىل مستوياٍت فرعيٍّة تُسهِّل الوصوَل إىل مؤرشِّ

نْوعيٍّ تراكُمّي يف كلِّ مجال. ويف هذا اإلطار، احتَوت 
البرشية  واملوارِد  التنظيميِّ  األداِء  ات  مؤرشِّ مجاالُت 
االنفتاِح  اُت  أربعٍة، هي: مؤرشِّ فرعيٍّة  عىل مستوياٍت 
عىل العامل الخارجي بَوزٍن فرعيٍّ يُكوِّن 40 يف املئة من 
ات األداِء التنظيميِّ املؤّسيسِّ واملوارِد  الوزن الكيلِّ ملؤرشِّ
بَوزٍن  لالقتصاد  املؤّسيسِّ  التنظيم  اُت  ومؤرشِّ البرشية، 
اُت التمكني املؤّسيسِّ  فرعيٍّ يُكوِّن 20 يف املئة، ومؤرشِّ
اُت  ومؤرشِّ املئة،  يف   20 يُكوِّن  فرعيٍّ  بَوزٍن  لالقتصاد 
أيًضا.  املئة  يف   20 يُكوِّن  فرعيٍّ  بَوزٍن  البرشيِّة  املوارِد 
اإلبداعيِّ  والتطّوِر  التنافُسيِة  ات  مؤرشِّ مجاُل  ويتكوَّن 
اُت  للهيكل االقتصاديِّ من مستوينَْيِ فرعيَّنِي هام: مؤرشِّ
تنافُسيِة هيكِل االقتصاد بَوزٍن فرعيٍّ قْدرُُه 67 يف املئة، 
قْدرُُه  فرعيٍّ  بَوزٍن  االقتصاِد  هيكِل  ِر  تطوُّ اُت  ومؤرشِّ
ات تكنولوجيا املعلوماِت  33 يف املئة. أّما مجاُل مؤرشِّ
فرعيَّنْيِ  مستوينَْيِ  من  تكوَّن  فقد  باالقتصاد،  املرتبطِة 
اُت التباُدل التكنولوجيِّ املعريفِّ يف االقتصاد  هام: مؤرشِّ
اُت البيئِة التمكينيِة  بَوزٍن فرعيٍّ هو 50 يف املئة، ومؤرشِّ
ل الجدوُل  لالقتصاد بَوزٍن فرعيٍّ هو 50 يف املئة. ويُفصِّ
املجاالِت  ناِت  ُمكوِّ كامٍل  نحٍو  عىل  امللحق  يف  م5 

ناِت الفرعيَّة لكلِّ مجال.  الرئيسيّة، واملُكوِّ

اُت الكلِّيُة والفرعيُّة املدرَجُة يف الجدول  جاءت املؤرشِّ
األدبيّة  وللُمراجعاِت  املختلفة،  املختّصنَي  آلراِء  شاملًة 
التي أجراها فريُق البحِث من جهٍة، والفريُق املركزيُّ 
البياناِت أو  بَيَْد أنَّ عدَم توفِّر بعِض  من جهٍة أُخرى. 
اِت الفرعيِّة  ِقَدَم بعِضها اآلَخر جعَل إبقاَء جميعِ املؤرشِّ
اُت  عىل حالِها أمرًا غرَي ممكٍن. وعليه، اعتُِمَدِت املؤرشِّ
يوِضُح  الذي  امللحق  يف  م5  للجدول  وفًقا  واختُِرصَْت 
اِت  واملؤرشِّ الثالثِة  املجاالت  يف  الرئيسيَة  اِت  املؤرشِّ
عليها،  الحصوِل  ومصادَر  مجال،  كلِّ  يف  الفرعيِّة 
املعلومُة  أُِخَذِت  التي  اإللكرتونيّة  املواقَع  أو  واملراجَع 
ويَعرُض  ات،  املؤرشِّ تلَك  التايل  الجزُء  ويُوضُح  منها. 

تعريَف تلك التي تحتاج إىل توضيٍح أكَرب يف عرِْضها.

اُت مجاِل األداء التنظيمي واملوارد البرشيّة:  مؤرشِّ
ِ االقتصاد) (50 يف املئة من الوزِن الكيلِّ ملؤرشِّ

باملُقّوماِت  ترتبُط  ناٍت  ُمكوِّ اُت  املؤرشِّ هذه  تشمُل 
ناٍت  وُمكوِّ الوطنيّة،  والبرشيِّة  والتنظيميِّة  املؤّسسيِة 
الخارجّي.  بالعامِل  والعالقِة  االقتصاديِّ  بالنظاِم  تتعلُّق 
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اِت الفرعيِّة املكّونِة لهذا  ويف ما ييل توضيُح أهّم املؤرشِّ
املجال، وتعريُفها12: 

االنفتاُح االقتصادّي

صادراِت  مجموِع  نسبِة  خالِل  من   ُ املؤرشِّ هذا  يقاُس 
بلٍد ما ووارداتِه إىل ناتِجِه املحيلِّ اإلجامّيل حيث ينبغي 
املعرفِة  اقتصاِد  من  املزيِد  يف  الراغبِة  لالقتصاداِت 
جذِب  عىل  بَدورِِه  القائِم  التجاريِّ  االنفتاِح  يف  التوّسُع 
االستثامراِت لتعظيِم اإلنجازاِت، ومواكَبِة آخِر التطّوراِت 
التنافُسيِة يف االقتصاد. فهو  يف السوِق، واللِّحاِق بركِْب 
الخارجّي  العامِل  عىل  االنفتاِح  درجَة  يعكُس   ٌ مؤرشِّ
تصديرًا واسترياًدا، وما يصاحُب ذلك من تدفٍّق للمعرفة.

التكويُن الرأساميلُّ الثابُت اإلجاميل كنسبٍة من الناتج 
املحّيل اإلجامّيل

يتكّون التكويُن الرأساميلُّ الثابُت ألّي بلٍد من اإلنفاِق 
إىل  إضافًة  واملعّداِت،  كاآلالِت  الرأسامليِّة  السلعِ  عىل 
ِ يف املخزون. ومفهوُم التكويِن الرأساميلِّ الثابِت  التغريُّ
كنسبٍة من الناتِج املحيلِّ أسايسٌّ ملعرفِة قدرِة السياسِة 
لهام  متغرّييْن  بني  يربُط  ألنه  وكفاءتِها،  االستثامريِة 
املال  رأُس  أو  الرأسامّيل  التكويُن  هام  كبريٌة،  أهميٌة 
املحيلُّ  والناتُج  رأِساملية،  سلعٍ  من  ذلك  يتضمنُُّه  وما 
ا يف  اإلجامّيل؛ باإلضافة إىل وجوِد عوامَل أُخرى هامٍة جدٍّ
تحديِد مستوى النموِّ االقتصادّي. إّال أنَّ عامَل التكويِن 
الرأسامّيل (رأس املال) ينفرُد عن غريِِه من العوامِل يف 
 ُ املؤرشِّ وهذا  بلد.  أليِّ  االقتصاديِّ  النموِّ  درجِة  قياِس 
النسبُة  زاَدِت  كلاّم  إذ  املعرفة؛  اقتصاِد  مهمٌّ يف  عامٌل 
زاَد االستثامُر، األمُر الذي يعني أّن هناك زيادًة وتحّسنٍّا 
يف دخوِل عامِل التقّدِم التكنولوجّي إىل هذا االقتصاد. 

العوائُق الجمركّيُة (التعرفات و غري التعرفات)

الجمركيّة،  وغريِ  الجمركيِّة  العوائِق  تسهيُل  يؤّدي 
وبخاصٍة عىل املنتجاِت التكنولوجيِّة، إىل تعزيِز القدرِة 
التنافُسيِّة للمؤّسساِت املتوسطِة والصغريِة عىل التقّدِم 
والنمّو والقدرِة عىل املنافسة. أِضف إىل ذلك أنَّ هذا 
لَعِ والخدماِت، ومن  َ يُعطي درجَة انسيابيِّة السِّ املؤرشِّ
لَُع التي تنقُل معها درجًة جيّدًة من املعرفة. ضمِنها السِّ

سالمُة النظاِم املرصيف

ماليٍة  اٍت  مؤرشِّ عّدَة  يتضّمُن  إحصايئٌّ  مقياٌس  هذا 
وكفاءتِه.  املرصيفِّ  النظام  سالمِة  مدى  لقياس  ونْقدية 
النظاِم  كفاءِة  مدى  عىل  املعرفِة  اقتصاُد  ويعتمُد 
املرصّيف يف البلد؛ إْذ كلاّم كاَن النظاُم كفؤًا وفّعاًال كاَن 
هناك تحّسٌن يف البيئِة الالزمِة لُنْضِج االقتصاِد املعرّيف 
ألنّه  املرصيفِّ  القطاِع  عىل  ُركَِّز  وقد  البلد.  يف  وتطّورِِه 
املاّيل يف  القطاِع  املئة من إجاميلِّ  يُشّكُل نحَو 90  يف 

أغلِب البلدان العربيّة.

االئتامُن املحّيل املمنوُح للقطاع ِالخاّص كنسبٍة من 
الناتِج املحّيل اإلجامّيل

والتسهيالِت  األمواِل  مجموُع  هو  اإلئتامُن  هذا 
الدولِة  ناتِج  عىل  مقسوًما  الخاصِّ  للقطاِع  املمنوحِة 
املحّيل  االئتامِن  نسبِة  ارتفاُع  ويَُعدُّ  اإلجامّيل.  املحّيل 
اإلجامّيل  املحّيل  الناتِج  من  الخاّص  للقطاِع  املمنوِح 
. فزيادُة نسبِة  النموِّ ًا جيًدا عىل زيادِة معدالِت  مؤرشِّ
تحّسًنا  تعكُس  الخاّص  للقطاِع  املمنوِح  االئتامِن 
ملحوظًا يف زيادِة حجِم االستثامراِت، وبالتايل الحاجة 
إىل نقِل مزيٍد من املعرفِة والتوّسعِ يف الخدماِت التي 

يقّدمها القطاُع الخاصُّ يف االقتصاد.

سيادُة القانون

تَُعدُّ سيادُة القانوِن وتطبيُقُه بشكٍل عادٍل عىل الجميع 
مدى  ومعزِّزاِت  عموًما،  االقتصاِد  قوِة  معّززاِت  من 
الحريِة يف التنافُِس واالنتشاِر عىل نحٍو خاّص. فالتخّوُف 
يًا عىل النموِّ  افيِة يَفرضان تحدِّ من القيوِد وعدُم الشفَّ
وتُؤّدي  املعرّيف.  االقتصاِد  انتشاِر  وإمكانيِّة  واالستثامِر 
واألمان  الثقِة  درجتَي  يف  كبريًا  دوًرا  القانوِن  سيادُة 

اللَّتني تُسهامِن يف دميومِة النموِّ والتطوير.

جودُة الترشيعاِت الحكومّية وكفاءتها

وفّعالة،  سليمٍة  أسٍس  وضَع  عديدٌة  بلداٌن  تحاوُل 
من  األجنبيِّة  االستثامراِت  مجال جذِب  خصوًصا يف 
االقتصاِد  يف  والتطّوِر  النموِّ  عجلِة  لدفعِ  الخارج، 
حوْكمِة  كفاءِة  مبدى  كثريًا  يتأثَُّر  الذي  املعرّيف 
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وتسهيِل  ترشيعاتِها،  وجودِة  الرسميِة،  املؤّسساِت 
عمليِة جذِب هذه االستثامراِت وتدفِّقها إىل داخِل 

البلد.

االستقراُر السياّيس 

استثامٍر  أيِّ  تدفُِّق  قراِر  يف  واألهّم  األوُل  املنظوُر 
أجنبّي هو االستقراُر السيايسُّ داخَل البلدان، وبخاصٍة 
يف مجال االستثامراِت العاليِة التكنولوجيا التي تتميُّز 
تُشّكُل  السياّيس  االستقراِر  فقضيُة  تكاليِفها.  بارتفاِع 
الهاجَس األبرَز عنَد التفكريِ يف نقل هذه االستثامرات، 

مبا تَحويِه من معلوماٍت ومعرفٍة متطّورة.

العاملوَن يف مجاِل البحِث والتطوير

يعملون  الذين  املتخّصصون  هُم  العاملوَن  هؤالِء 
منتجاٍت  أو  معارَف جديدٍة،  تكويِن  أو  ابتكاِر  عىل 
ويعمل  أنظمة.  أو  طُرُق،  أو  عمليات،  أو  وأدوات، 
املعنيّة، إضافًة إىل براءاِت  هؤالِء يف إدارِة املشاريعِ 
عملياِت  إىل  األبحاُث  هذه  تخضُع  حيُث  االخرتاع؛ 
يُتيُح  ما  ومنظَّمة،  معياريٍّة  بطريقٍة  للبياناِت  جمعٍ 

إجراَء تحاليَل ديناميكيٍة ومقارناٍت َدوليّة. 

اُت مجاِل التنافسية والتطّوِر اإلبداعّي  مؤرشِّ
 ّ للهيكِل االقتصادّي (30 يف املئة من الوزن الكيلِّ

ِ االقتصاد) ملؤرشِّ

بعمليّاٍت  ترتبُط  ناٍت  ُمكوِّ اُت  املؤرشِّ هذه  تشمُل 
اقتصاديٍة ذاِت صلٍة تُؤثِّر يف ازدهاِر املعرفة ونْقلِها 
التعاُمالِت  املتعلقِة بحجِم  العمليّاِت  وتكويِنها، ويف 
وتعريٌف  توضيٌح  ييل  ما  ويف  املعرفيّة.  االقتصاديِّة 

نِة لهذا املجال. اِت الفرعية املكوِّ ألهّم املؤرشِّ

عدُد العملياِت املطلوبِة للبدء باملرشوع

هو عدُد العملياِت الّالزمِة للحصوِل عىل ترخيٍص من 
إقامِة مصلحٍة معيّنة.  للرشوِع يف  الرسميِة  الجهاِت 
فالبلداُن التي تُسّهُل عمليَة إنشاِء أيِّ مرشوٍع جديٍد 
وتسجيلِه وتنفيِذ عقوِده، خصوًصا األجنبيَة منها، تَُعدُّ 
فكلاّم  استثامراٍت عديدة.  ترغُب يف جلِب  متطّورًة 

زادت  ما،  منشأٍة  لتسجِيل  وإعفاءاٍت  مزايا  َمنَحْت 
التكنولوجيا  دخوِل  لتحفيِز  واالمتيازاُت  التسهيالُت 

وما يصاحبُها من معرفٍة إىل داخِل االقتصاِد املحّيل.

عدُد األياِم املطلوبِة للبدِء باملرشوِع ولتنفيِذ العقد

وعدِد  املرشوع،  تسجيِل  تكلفِة  أهميِة  إىل  إضافًة 
التي  اإلجراءاِت  فإّن  لتنفيذه،  املطلوبِة  العمليات 
جديد،  مبرشوٍع  للبدِء  جديدٍة  منشأٍة  أيُّ  بها  مترُّ 
وإنفاِذها  العقود  لتنفيِذ  املطلوبِة  األيام  وعدَد 
مستثمٍر  ألّي  كبريٍة  بدرجٍة  أيًضا  مهّمٌة  الدولة،  يف 
ًة  ُميرسَّ اإلجراءاُت  تكوُن  فعندما  أجنبّي.  أو  محيلٍّ 
يف  الدخوِل  عىل  املستثمرين  إقباُل  يزيد  ورسيعة، 
خصوًصا  الدولة،  اقتصاِد  داخَل  استثامريٍة  مشاريَع 
االستثامراِت األجنبيَة التي تجذُب من جانِبها التقّدَم 

التكنولوجيَّ املصاحَب لها.

تدّفقاُت االستثامِر األجنبيِّ املبارش

َدوليًة  أمواًال  األجنبّي  أو  الخارجيُّ  االستثامُر  مُيثُِّل 
تدفّقاٌت  وهي  املحّيل،  االقتصاِد  داخِل  إىل  متدفّقًة 
اإلجامّيل.  املحيلِّ  الناتِج  من  كنسبٍة  عادًة  تُحَسُب 
اِت  ويُعتَربُ االستثامُر األجنبيُّ املبارش من أهمِّ املؤرشِّ
التكنولوجّي ودخولَها  التقدِم  تدفّقاِت  تَعكُس  التي 
تطويَر  يُعّزُز  الذي  األمُر  املحّيل،  االقتصاِد  إىل 
من  ذلك  يُرافُق  وما  البلد،  داخَل  املعرفِة  مستوى 
وكان  املعرفة.  عىل  املبنّي  االقتصاِد  لقاعدة  توسيعٍ 
الكبري  الدوُر  يزال،  املبارشة، وال  األجنبيِة  للتدفُّقاِت 
يف إبراز مفهوِم الَعْوملِة عىل نطاٍق واسع. وكام هو 
بالعديِد  كبريًا  ارتباطًا  املفهوُم  هذا  يرتبُط  معلوم، 
من املكاسِب واملنافع التي تَجنيها البلداُن املضيفة، 

املُساِهمُة يف متكني اقتصاِد املعرفة وتطويرِه.

نسبُة القيمِة املضافِة للصناعة إىل الناتج ِاملحيلِّ 
اإلجامّيل

لَعِ  هي نسبٌة تَعكُس درجَة التقّدِم التكنولوجّي يف السِّ
ضْمًنا   ُ املؤرشِّ يشمل  وبهذا،  البلد.  يف  تُصنَُّع  التي 
وإليه،  البلد  من  واملعرفِة  التكنولوجيا  ُولوِج  درجَة 
درجِة  بقياِس  وثيٍق  ارتباٍط  من  املسألِة  لهذه  وما 
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التجاريّة.  عملياتِِه  يف  املعرفِة  عىل  االقتصاِد  اعتامِد 
يف  االقتصاد  تطّوِر  مدى  أيًضا  يَعكُس   ٌ مؤرشِّ فهو 
ومدى  السوق،  يف  املنافسِة  عىل  وقدرتِِه  التصنيع، 

مواكبِتِه آلخر املستِجّداِت يف األسواِق العامليّة.

معّدُل الرضيبِة الكلِّّية بالنسبِة للّربح

يف  حقيقيٍّة  حوافَز  وجوِد  مدى   ُ املؤرشِّ هذا  يَقيُس 
املجال الرضيبيِّ لالقتصاِد الوطنّي. فمعّدُل الرضائِب 
جذِب  ملنع  ًا  مؤرشِّ مُيثُّل  األرباح  إىل  نسبًة  املرتفُع 
ما  تثبيِطها؛  أو  املعرفيّة،  وغريِ  املعرفيّة  االستثامراِت 
يعني أنَّ النَِّسَب املرتفعَة للرضيبة هي من مثبطّات 
اقتصاِد املعرفة، أو االقتصاِد املبنيِّ عىل املعرفة، عىل 

حٍد سواء.
 

كثافُة املنافسِة املحلّية 

داِت  يأيت مستوى املنافسِة املحليّة، كأحِد أهمِّ محدِّ
ات  املؤرشِّ ِضْمَن  فيها،  واالستثامِر  املعرفة  نقِل 
املعنويِة لزيادة املعرفِة وزيادِة اإلنفاِق عىل البحِث 

الحاجُة  ازدادت  املنافسُة  ارتفَعت  والتطوير. فكلاّم 
إىل البحث والتطويِر بُغيَة اخرتاِق األسواِق والحصوِل 

عىل حصٍص ُسوقيٍة أفضَل وأكرب. 

اُت تكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالت  مؤرشِّ
 ّ املرتبطُة باالقتصاد (20 يف املئة من الوزن الكُيلِّ

ِ االقتصاد) ملؤرشِّ

اُت ِضْمَن العالقِة الُعضويِّة التواصليّة  تأيت هذه املؤرشِّ
املعلوماِت  تكنولوجيا  ومجاِل  املعرفة  اقتصاِد  بني 
ناٍت ترتبُط  اُت ُمكوِّ واالتصاالت. وتشمُل هذه املؤرشِّ
بالبْنيِة التَّحتيِة التكنولوجيِّة، ومكّوناٍت ترتبُط بقطاِع 
مؤثٍِّر  كقطاٍع  املعلوماِت  وتكنولوجيا  االتصاالِت 
االقتصاد؛  قطاِع  مجاِل  مع  وأفُقيٍّا  ورأسيٍّا  تكاُمليٍّا 
للفرد  املعرفيِّة  بالقاعدة  املرتبطَة  ناِت  املكوِّ وتلك 
وتعريٌف  توضيٌح  ييل  ما  ويف  االقتصاد.  يف  واألُرسِة 
مع  املجال،  لهذا  نِة  املكوِّ الفرعيِّة  اِت  املؤرشِّ ألهّم 
ترك املتعلِّق منها بقطاِع تكنولوجيا املعلوماِت إىل ما 
ِص له ِضْمَن  ُعرِّف به ذلك القطاُع يف الفصِل املخصَّ

ِ املعرفِة العريبِّ بوجٍه عام. مؤرشِّ

الشكل 3: 
ِ االقتصاِد  خارطُة مؤرشِّ

مؤرشاُت االقتصاد

األداُء التنظيمّي واملوارُد البرشيّة

 صاداراُت التكنولوجيا املتقدمةعدُد العمليات املطلوبة للبدء باملرشوعاالنفتاُح االقتصادّي

 وارداُت التكنولوجيا املتقدمة

  حجُم االستثامرات يف قطاع االتصاالت

معدُل تغطية شبكات الهاتف النقال

 تعرفُة الهاتف النقال املدفوعُة مسبًقا

تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف الخدمات األساسيّة

تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل
كفاءة خدمات الدولة

 كفاءُة املواقع الحكومية اإللكرتونية وجودتُها

عدُد العمليات املطلوبة لتنفيذ العقد

عدُد األيام املطلوبة للبدء باملرشوع

 عدُد األيام ااملطلوبة لتنفيذ العقد

  تدفقاُت االستثامر األجنبّي املبارش

اإلنفاُق عىل البحث والتطوير

 القيمُة املضافة للصناعة

 نوعيُة الخدمات الحكومية اإللكرتونية

مدى توفُّر رأس املال

معدُل الرضيبة بالنسبة للّربح

  كثافُة املنافسة املحلية

التكويُن الرأس مايل الثابت اإلجاميل

العوائُق الجمركية (التّعرفات وغري التّعرفات)

سالمُة النظام املرصّيف

االئتامُن املمنوح للقطاع الخاص

جودُة الترشيعات الحكوميّة وكفاءتُها 

سيادُة القانون 

كفاءُة الحكومة 

االستقراُر السيايس

العاملون يف مجال البحث والتطوير 

قواننُي قطاع املعلومات واالتصاالت 

نسبُة األفراد املستخدمني لإلنرتنت

مدى تدريب العاملني

متوسُط دخل الفرد 

مؤّرشاُت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطة باالقتصادالتنافسية والتطوُر اإلبداعّي للهيكل االقتصادّي
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صادراُت التكنولوجّيا املتقّدمِة ووارداتُها

ان من أهمِّ املعايريِ الرتباِط أيِّ اقتصاٍد  يَُعدُّ هذاِن املؤرشِّ
بالعامل الخارجّي يف مجال التكنولوجيا املتقّدمة وتباُدِل 
ُ صادراِت  وليّة، يتوفُّر مؤرشِّ املعرفة. وَوفًقا للبيانات الدَّ
التكنولوجيا  وارداِت   ُ ومؤرشِّ املتقّدمِة  التكنولوجيا 
تطّوُر  ويُعتَربُ  العامل.  بلدان  ملعظِم  كالُهام  املتطّورة 
وتصديرًا،  استرياًدا  املتقّدمة،  التكنولوجيا  يف  التجارِة 
تطّوًرا لالقتصاِد الوطنيِّ أليِّ بلد، ومجاًال حقيقيٍّا لتبادِل 

املعرفِة وتطويرِها، بل وتوطيِنها يف البلدان املختلفة. 

حجُم االستثامراِت يف قطاِع االتِّصاالت

من املعروِف أنَّ زيادَة االستثامِر يف قطاع االتِّصاالِت يف 
االقتصاديّة  املعرفِة  زيادِة  إمكانيّة  ٌ عىل  بلد مؤرشِّ أّي 
واملعامالِت  التجاريِّة  املعامالِت  تسهيِل  مجال  يف 
إنتاجيّة  لزيادِة  مهمٌّ  مصدٌر  فهي  وبالتايل  الحكوميّة؛ 

عناِرص اإلنتاِج يف البلدان املختلفة.

تعرفُة الهاتف النّقال املدفوعُة مسبًقا 

أساسيٍّا يف  ًدا  التكنولوجيا محدِّ استخداِم  تكلفُة  تُكوِّن 
البلدان.  والخدماِت يف  لَعِ  السِّ زيادِة اإلنتاجيّة وتبادِل 
 ، يَُعدُّ النّقال  الهاتف  استخداِم  كِلَِف  ارتفاَع  فإنَّ  لذا، 
استخداِم  إىل  املستهلِك  لجوِء  معيقاِت  من  مثًال، 
اإللكرتونيّة.  الحكومِة  أو  الذَّكيِة  الحكومِة  تطبيقاِت 
عنها   ِ املعربَّ التكنولوجيا،  استخداِم  كلفَة  فإّن   ، ثَمَّ من 
املدفوعِة مسبًقا،  النّقال  الهاتف  تعرفِة   ِ هنا يف مؤرشِّ
مجاِل  يف  املعرفِة  مستوى  يف  مهمٌّ  ٌد  محدِّ  ٌ مؤرشِّ هي 

االقتصاِد، إنتاًجا واستهالكًا وتبادًال.
اِت  املؤرشِّ ناِت  ُمكوِّ مجاالِت  توضيُح  ميكُن  ختاًما، 
اِت  املؤرشِّ حوَل  املختلفِة  للنقاشاِت  وفًقا  السابقِة 
يُوضُحها  اقتصاديٍّة  اٍت  مؤرشِّ خارطِة  بحسِب  ودورِها 

الشكُل 3.

اِت اقتصاِد  أبرُز الصعوباِت يف قياِس مؤرشِّ
املعرفة

االقتصادّي  النموِّ  عجلِة  ترسيعِ  يف  املعرّيف  لالقتصاِد 
أهميٌة متزايدِة، لكْن مثََّة عدٌد من الصعوباِت التي قد 

تُواجُه دْوَر املعرفة يف هذا الخصوص تؤّدي بالتايل إىل 
اٍت اقتصاديٍّة دقيقة. فمن ناحيٍة،  صعوبِة وضعِ مؤرشِّ
هناك صعوباٌت عديدة تتعلّق ببناء املؤرشِّ من حيُث 
تَوفُُّر البيانات أو من حيُث دقّتُها ومستوى الثقِة يف 
وجودها؛ كام أّن مثَّة صعوباٍت تتعلّق مبَنهجيِة حساِب 
. ومُيكن تلخيُص أهمِّ الصعوباِت املتعلّقِة ببناء  املؤرشِّ

ِ قطاِع االقتصاد بَخْمِس نقاٍط، هي:  مؤرشِّ

تأثُُّر املعلوماِت باألبعاد السياسيِة وعالقاِت   •
البلدان؛

عملياُت التجميل التي تُجريها بعُض البلداِن   •
اٍت قبَل االفصاِح عنها؛ ملؤرشِّ

ات عن بلداٍن  إِمكانيُة عدِم تَوفُِّر بعض املؤرشِّ  •
ُ عنها؛ سيُبنى املؤرشِّ

تفاوُت اإلمكانيات بني البلدان الذي يجعل   •
عمليَة املقارنِة صعبًة أحيانًا؛

قضيُة املِلْكيِة الِفْكرية التي قد تَحول عن   •
ات، وبخاّصٍة  اإلفصاح الحقيقيِّ عن بعض املؤرشِّ

تلك املتعلقُة بالبحوث والتكنولوجيا.

ختاماً

كام ذُكِر آنًِفا، انْتَهج هذا التقريُر مقاربًة جديدًة لعرْض 
ات قطاِع االقتصاِد يف مؤرشِّ املعرفة انْطَوت عىل  مؤرشِّ
مجاالٍت،  ثالثة  إىل  رئييسٍّ  بشكٍل  اِت  املؤرشِّ تقسيم 
البرشية،  واملوارِد  التنظيميِّ  األداِء  اُت  مؤرشِّ هي: 
للهيكل  اإلبداعيِّ  والتطّوِر  التنافُسيِة  اُت  ومؤرشِّ
اُت تكنولوجيا املعلوماِت املرتبطِة  االقتصادّي، ومؤرشِّ
املراجعات  عىل  بناًء  أوزاٌن  صت  وُخصِّ باالقتصاد. 
ورشة  وضْمَن  ني،  املختصِّ مع  التشاوِر  وعىل  األدبية، 
ات. وكانت  املؤرشِّ ُعِقَدت ملناقشة هذه  التي  العمِل 
 ،50 اليها  املشاِر  الثالثِة  للمجاالت  التوافُقيُة  األوزاُن 
و30، و20 يف املئة عىل التوايل. ويف إطار الوصول إىل 
، اتُِّفَق عىل أن تحتوَي  نتائَج إحصائيٍّة نْوعيٍّة للمؤرشِّ
املجاالُت الثالثُة املذكورُة عىل مستوياٍت فرعيٍّة تُسهِّل 
جاءت  وقد  مجال.  كلِّ  يف  نوعيٍّ   ٍ مؤرشِّ إىل  الوصوَل 
اُت الرئيسيُّة والفرعيُّة يف  النتائُج التي تَعرِضها املؤرشِّ
النسبيِّ  التوزيع  مع  متِّسقًة  بلٍد  بُكلِّ  الخاصِّ  الجزء 
لألوزان، كام جاءت النتائُج وفًْقا للبيانات املتوفِّرِة عن 
كلِّ بلد. ولَعلَّ املعضلَة األساسيَة يف تكوين صورٍة عاّمٍة 
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املعرفة   ِ مؤرشِّ ِضْمَن  االقتصاد  يف  املعرفِة  مؤرشِّ  عن 
من  املنطقِة،  لبلداِن  البياناِت  توفُِّر  يف  تَكمن  العريب 
ِد السنِة التي تتوفَّر فيها البياناُت لكلِّ  جهٍة، ويف محدِّ

بلٍد، من جهٍة ثانية. 

 ِ مؤرشِّ ِضْمَن  االقتصاد   ُ مؤرشِّ جاء  آَخر،  صعيٍد  عىل 
املعرفِة العريب مباِدًرا يف تقسيم مجاالِت االقتصاِد إىل 
اٍت رئيسيٍّة وفرعيٍّة للمرّة األُوىل، حيث اعتَمَدت  مؤرشِّ
ِ اقتصاٍد معريفٍّ  الجهوُد السابقُة يف الوصول إىل مؤرشِّ
اِت دوَن تفصيل املجاالِت املندرِجِة  عىل تعويم املؤرشِّ
ِضْمَن  ًال  املقرتََح هنا جاء مفصَّ  َ املؤرشِّ أّن  بَيَْد  تحتَها. 
من  تنطلق  اقتصاٍد  كلِّ  يف  أساسيٍة  ِمْحَوريٍة  مجاالٍت 
والتنظيميِّ  األداء  عىل  املعتِمدِة  ات  املؤرشِّ تحديد 
يف  االقتصاد،  يف  البرشيِّة  املوارد  ودْوِر  لالقتصاِد 
اُت  ، جاءت املؤرشِّ ناتِها. من ثَمَّ منظومة املعرفِة وُمكوِّ
َر  وتَطوُّ االقتصاِد  تنافُسيَة  أسايسٍّ  بشكٍل  تتناول  التي 
اُت  املؤرشِّ كانت  آِخرًا،  وليَس  أخريًا  اإلبداعّي.  هيكلِه 
بَدور تكنولوجيا املعلوماِت يف دعِم املعرفِة  املرتبطُة 
وأهميُة هذه  وتعزيزِها.  االقتصادي  البلداِن  واقع  يف 
أنظاَر  ه  تُوجِّ أنها  الفرعيُة،  فيها  مبا  التقسيامت، 
عف يف  نَي وأصحاِب القرار إىل نقاط القوِة والضَّ املهتمِّ
الوطنّي،  االقتصاِد  املعرفة يف  لُه وقٌع عىل  كلِّ مجاٍل 
مبا يساعد أصحاَب القراِر عىل متتني وتعزيِز املجاالِت 
َ املعتَمَد قويٌّ فيها، ويَجعلهم  التي يَجدون أّن املؤرشِّ
ات أو املجاالِت التي تُظهر  أكرثَ اهتامًما أيًضا باملؤرشِّ
نقاَط َضعٍف يف تطوير اقتصاِد املعرفِة أو املعرفِة يف 
نَي وأصحاَب  االقتصاد. ولَعلَّ هذا األمَر يساعد املختصِّ
تُحقِّق  مجاالٍت  إىل  االهتامِم  توجيه  أيًضا عىل  القراِر 
املعلومة  عىل  البناُء  قواُمها  حقيقية  اقتصاديًّة  تنميًة 
وتطويِر البْنيِة التَّحتيِّة والبرشيّة يف االقتصاد، من جهة، 
وتطويُر البيئة االقتصاديِّة الَفوقيِة يف مجاالت األنظمِة 

والقواننِي والتعليامِت وتحسيُنها، من جهٍة ثانية.

بناء  يف  ات  املتغريِّ اختيار  يف  االتِّساق  مدى  لتقييم 
قيمُة  ُحِسبَت  عليه،  والتأكيِد  الفرعيّة  املؤّرشاِت 
نسبة  استخداِماُت  وكذلك  كْرونْباخ،  ألفا  ُمعامل 
التفسري من نتائج التحليِل العامّيل. من ناحيٍة أُخرى، 
استُخِدَمت نتائُج التحليل العاميلِّ يف تقدير األوزاِن 
الفرعّي.  املؤّرشِ  لتكوين  فردّي  متغرّيٍ  لكّل  إحصائيٍّا 
وُحِسبَت بالطريقة نفِسها قيمُة ُمعامل ألفا كْرونْباخ 

 ٍ ونسبِة التفسري، وتقديِر األوزاِن إحصائيٍّا لكّل مؤرشِّ
عامة،  وبصفٍة  لالقصاد.  العامِّ   ِ املؤرشِّ لتكوين  فرعّي 
ألفا  ُمعامل  ِقيَِم  أغلِب  ارتفاع  إىل  النتائُج  تُشري 
من  (أكرب  التفسري  ونسبِة   (0.7 من  (أكرب  كرونباخ 
اِت التي اخِتريَت13. 0.5)، ما يدّل عىل اتِّساق املتغريِّ

وبالّرغم من املبادرِة يف تقديم توزيعٍ هيكيلٍّ جديٍد 
ات املعرفِة يف االقتصاِد عىل النَّحو املشاِر إليه  ملؤرشِّ
األدبيات  املعتَمدِة يف  املَُعوملِة  الجهود  أعالُه، مقابَل 
السابقِة لحسابات املعرفِة يف االقتصاِد أو يف اقتصاِد 
املعرفة، فإّن هناك مجاالٍت عديدًة مُيكن اللجوُء إليها 
القادمِة  ورات  الدَّ يف   ِ املؤرشِّ هذا  لتطوير  مستقبًال 

لحسابه. من هذه املجاالت:

تعتمد املعرفُة بصورٍة أساسيٍّة عىل تطوُّر قُدرات   •
العنِرص البرشّي، وعليه يَغدو من املفيد مستقبًال 
اٍت تَخّص املوارَد البرشيّة، خالفًا لاِم  تطويُر مؤرشِّ
أُدرِج يف املجال الفرعيِّ الخاصِّ باملوارد البرشيّة؛ 
يِة  األُمِّ مبستوى  تتعلّق  فرعيٌّة  اٌت  مؤرشِّ ومنها 
الفرديِّ  االتّصاِل  ومستوى  االقتصاد،  يف  الرَّقميِة 
باألجهزِة الذكية، ومستوياِت استخداِم االتّصال يف 

إنجاز املعامالِت عىل املستوى الفردّي.

العربيّة،  املعرفِة  لغايات  املؤرشِّ  موضوُع  داَم  ما   •
اٍت  مؤرشِّ حساَب  مستقبًال  املناسب  من  فإّن 
تنظيميٍة مؤّسسيّة تتعلّق بالبلدان العربية، منها: 
اُت االنفتاِح العريبِّ-العريبِّ يف التجارة البَيْنية،  مؤرشِّ
ومستوياُت  ِّاملشرتك،  العريب  االستثامِر  اُت  ومؤرشِّ
البلدان  بني  الجمركيِة  وغريِ  الجمركيِة  الرضيبِة 

العربية، ومستوياُت التباُدِل املعريفِّ العريّب.

املنطقة  االقتصاديِّ يف  الهيكِل  ِر  تَطوُّ يف مجاالت   •
املستوى  عىل  املطلوُب  يكون  لَرمّبا  العربيّة، 
العربيِة  املضافِة  للقيمة   ٍ مؤرشِّ تطويَر  العريبِّ 
بني  التكنولوجيِّ  والتباُدِل  البَيْنية،  الصناعات  يف 
الصادراِت  ومستوياِت  العربيّة،  املنطقة  بلدان 

التكنولوجيِة البَيْنية بني بلدان املنطقة. 

مؤرشِّ  إىل  للوصول  األساسيُة  داُت  املحدِّ زالت  ما 
معرفٍة عريبٍّ يف املجال االقتصاديِّ تتَمْحور حول توفُِّر 
أيًضا،  املفيِد  ومن  بها.  الُوثوق  ومستوى  البياناِت 
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مؤرشِّ االقتصاد
مستوى  عىل  معريفٍّ  اقتصاٍد  ِن  ُمكوِّ تطويِر  إطار  يف 
عُي إىل تحديد مستوى النجاِح  املنطقِة العربية، السَّ
العربية؛  املنطقِة  مستوى  عىل  املُثىل  والتطبيقاِت 
من  بعٍض  تبنِّي  عىل  األُخرى  للبلدان  حافزًا  يكون 
بيئٍة  ِضْمَن  جاءت  نجاحاٍت  لَكْونها  النجاح،  قصص 
ثقافيٍة واجتامعيٍة وَموُروثية تكاُد تكون متَِّسقًة إىل 

عريبٍّ  معرفٍة   ِ مؤرشِّ لتطوير  وينبغي  الحدود.  أبعد 
عىل  يساعد  أن  املنطقة  بلداِن  اقتصادات  لقياس 
 ِّ املحيلِّ والتطويِر  والبحِث  املعرفِة  مستوى  تطوير 
واألقليمي، أكرثَ من كْونِه مجاًال لرتتيب مكانِة البلداِن 
ات الُكلِّيِة أو الفرعيّة؛ وهو ما تسعى إليه  يف املؤرشِّ

نتائُج هذا املؤّرش عىل نحٍو أسايس. 
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الهوامش

ملزيٍد من التفاصيل، راِجع برنامَج األمم املتحدِة اإلمنايئَّ ومؤّسسَة محمد بن راشد آل مكتوم 2009، 2012 و2014.  1
اعتمَد هذا الجزُء بشكٍل كبريٍ عىل الورقتني املرجعيتني:    2

غازي العّساف 2015 (ورقة مرِجعية) وأحمد الشقران 2015 (ورقة مرِجعية).  
محمد دياب 2009.  3

عيىس خليفي وكامل منصوري 2005.  4
5  عبد الرحامن الهاشمي وفائزة عزاوي 2007، نقًال عن مراد علّة 2013.

مراد علّة 2013.  6

مراد علّة 2013.  7
محمد دياب 2009.  8

مراد علّة 2013.  9
نقًال عن مراد علّة 2013.  10

ا من األردن،  ِ املعرفِة العريّب يف عامن- األردّن بتاريخ 15 سبتمرب 2015، وحرضها 13 مختصٍّ ُعِقَدت ورشُة عمِل مجاِل االقتصاد يف مؤرشِّ  11
ومرص، وتونس؛ كام جرى التشاور حول مخرجاتِها مع مختّصني من اإلمارات العربية املتحدة ولبنان. 

ات األُخرى ُحِصل عليها من مجاالِتٍ أبرزُها مجاُل تكنولوجيا املعلوماِت، ومجاُل  ناِت هذا املؤرشِّ واملؤرشِّ اِت املذكورِة يف مكوِّ بعُض املؤرشِّ  12
اِت كام جاَء يف تلك املجاالِت دوَن تكرارِها هنا يف هذا الفصل.  االبتكاِر واإلبداع؛ وعليه تُرَِك تعريُف املؤرشِّ

راِجع املنهجية اإلحصائية.  13
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مؤّرشُ البحِث
والتطويِر واالبتكار
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متهيد: البحُث والتطويُر واالبتكاُر من أجِل 
التنمية

ُد البحث العلمي و التطوير واالبتكار من العوامل  يُعَّ
بناِء مجتمعِ  ما يف  بلٍد  نجاِح  تحديِد  الهامة جدا يف 
البحُث  ويُعتَربُ  به.  نْي  الخاصَّ واالقتصاِد  املعرفِة 
والتنميِة  االقتصادّي  للنموِّ  حاليٍّا  كمحرٍّك  واالبتكاُر 
املستدامة يف البلداِن املتقّدمِة النمّو والبلدان الناميِة 

عىل حدٍّ سواء1. 

يحتاُج صانعو القراراِت – ىف هذا املجال- إىل مؤّرشاٍت 
اقتصاِد  نحَو  لتقّدِمها  املقاَرِن  للقياِس  بالثقِة  جديرٍة 
سياساِت  إنشاِء  بُغيَة  وملراقبِتِه  املعرفة،  ومجتمع 
ابتكاٍر فّعالٍة ومواكِبٍة لعِرص املعرفة. وتَُعدُّ املؤّرشاُت 
العلوِم  وقياساِت  والتطويِر،  للبحِث  التحليليُّة 
مجاِل  يف  استعامًال  املؤّرشاِت  أكرثَ  والتكنولوجيا، 
ومن  وتقييِمه.  للبالد  الوطنّي  االبتكاِر  نظاِم  تطويِر 
بتطويِر  املعنيّة  واإلقليميّة  الّدوليّة  املنظاّمِت  أهمِّ 
والتطويِر  والبحِث  والتكنولوجيا  العلوِم  أداِء  وتقييِم 
املتّحدِة  األُمِم  منظّمُة  وأنظمِته:  االبتكاِر  وسياساِت 
ومنظّمُة  (اليُونسكو)،  والثقافة  والعلوِم  للرتبيِة 
والبنُك   ، االقتصاديِّ امليداِن  يف  والتنميِة  التعاوِن 
الّدوّيل. وهي تقّدم أدلًّة وتقاريَر تكنولوجية، وأوراقًا 
تقديَر اإلحصائياِت  توّجٍه سيايسٍّ لدعم  خلفيًة ذاَت 
عىل مستوى العامل أو املختصِة ببلٍد محّدد، وصياغَة 
مجتمعِ  نحَو  تقّدِمها  تقييِم  إىل  تتوّجُه  مؤّرشاٍت 

املعرفة2.

عند  مشاكَل  عامٍة،  بصورٍة  العربيُّة،  البلداُن  تواجُه 
االجتامعّي  سياِقها  إىل  نظرًا  الّدوليِّة  املعايريِ  تطبيِق 
بنِي  ومن  الخاّص.  والسياّيس  والثقاّيف  االقتصادّي 
تجانِس   عدُم  كبريًا:  انتباًها  تستدعي  التي  املشاكِل 
االجتامعيَّة  هيكليّتَها  يخصُّ  ما  يف  العربيِّة  البلداِن 
والتقلُب  واالبتكار؛  للبحِث  وأنظمتَها  االقتصاديّة، 
نشاطاِت  تركِّز  بسبِب  اإلحصاءاِت  يف  والتناقضاُت 
اإلنتاجيّة  القطاعاِت  من  محدوٍد  عدٍد  يف  االبتكار 
نسبٍة  وتجّمُع  املعاهد؛  من  صغريٍة  مجموعٍة  يف  أو 
الوطنية  البحث والتطوير  مئويٍة أعىل من نشاطاِت 
العامِة  واملنظاّمِت  العايل،  التعليِم  مؤسساِت  يف 

التابعِة للبلداِن العربيّة؛ يف حني يكوُن دوُر الوحداِت 
املستقلة للبحِث والتطويِر وقطاِع األعامل الخاّص أقلَّ 
أهميًة أو محدوًدا للغاية3. وهي كلُّها أبعاٌد تستدعي 
االعتباِر  بَعنِي  يأخُذ  عريّب  مؤّرشٍ  وضعِ  يف  التفكرَي 
مختلَف هذه التحّديات. أضْف إىل ذلك، أّن الرتاجَع 
الذي تشهُدُه املنطقُة العربيُّة يف مجاِل ثقافِة البحِث 
مع  باملقارنِة  املعرفيّة  مخرَجاتِها  وتواُضَع  والتطويِر، 
البلدان املتقّدمِة يف هذا الشأن، يجعالن بناَء قاعدٍة 
املعرّيف  البُعِد  لتقويِة  ال  قويّة مطلبًا رضوريٍّا،  بحثيٍّة 
العاملّي  التوّجِه  لتحقيِق  أيًضا  العريّب فحْسب، ولكْن 
نحَو االبتكار. ويؤكُّد كلُّ ذلك الحاجَة إىل وضعِ مؤّرش 
والبيئِة  واالبتكاِر  والتطوير  البحِث  بني  يربُط  مركٍّب 
املالمئِة ألنشطِتها يف إطاٍر منهجيٍّ متّسق، وعىل درجٍة 

عاليٍة من التكامل.

املفاهيُم والتعريفاُت األساسية

الذي  املُبدِع  بالعمِل  يُعرَُف  والتطويُر:  البحُث    •
مخزوِن  زيادِة  بُغيَة  منتظٍم  أساٍس  عىل  يجري 
والثقافِة  اإلنساِن  معرفُة  ذلك  يف  مبا  املعرفة، 
واملجتمعِ، واستعامُل مخزوِن املعرفِة هذا البتكاِر 
والتطويُر  البحُث  ُم  ويُقسَّ جديدة.  تطبيقاٍت 
األساّيس،  البحث  أنواع:  ثالثِة  إىل  واسع  بشكٍل 
حيُث  التجريبّي4،  والتطوير  التطبيقّي،  والبحث 
يُنَجُز  الذي  املنهجّي  بالعمِل  األُوىل  الفئُة  تتعلُّق 
لألساِس  رئيسيٍة الكتساِب معرفٍة جديدٍة  بصورٍة 
الكامِن للظواهِر والوقائعِ التي مُتكُن رؤيتُها، دوَن 
. يف حني مُيثُّل  أيِّ هدِف أو استعامٍل مفيٍد معنيَّ
يجري  الذي  األصيلَّ  التحقيَق  التطبيقيُّ  البحُث 
بُغيَة اكتساِب معرفٍة جديدٍة، إّال أنه ُمَوّجٌه بصورٍة 
رئيسيٍة أيًضا نحو هدٍف أو غايٍة عمليّني وُمعيَنني. 
عمٌل  وهو  التجريبّي،  التطوير  يستِنُد  أخريًا، 
منهجّي، إىل املعرفة القامئِة املُكتََسبَِة من البحث 
نحَو  واملوّجهِة  كلَيهام،  أو  العملية  التجربِة  أو 
تطويِر تطبيقاٍت جديدة. ويستخدُم املستشارون 
الصناعية،  والسياساِت  العلوِم  مبجاِل  املهتّمون 
والتطوير  البحِث  إحصاءاِت  الراهن،  الوقت  يف 
وأداٍة  الحكوميِة،  الربامِج  لصياغِة  أسايسٍّ  كعنٍرص 
العلوِم  مؤّرشاِت  اعتباُر  وميكُن  لتقييِمها.  مهمٍة 
املتعلقِة  للمؤّرشاِت  تقديراٍت  والتكنولوجيا 
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بعملياِت البحِث والتطويِر واالبتكاِر، وإلحصائياِت 
العلوِم والتكنولوجيا األخرى5؛ كام ميكُن تعريُف 
أنها  عىل  والتكنولوجية  العلميّة  النشاطاِت 
كثٍب  عن  املهتّمِة  املنهجيِّة  النشاطاِت  جميُع 
بإنتاِج املعرفِة العلميّة التِّْقنية، وتقدميِها ونرشِها 
وتطبيِقها، يف مجاالِت العلوِم والتكنولوجيا كافًّة، 
والتكنولوجيا،  والهندسُة  الطبيعيّة،  العلوُم  وهي 
االجتامعيُّة  والعلوُم  والزراعيّة،  الطبيُّة  والعلوُم 

واإلنسانيّة.

االبتكاُر هو تطوير منتٍَج جديٍد أو محسن بشكٍل    •
كبريٍ (ِسلَع وخدمات)، أو عمليٌة إنتاجيٌّة جديدة، 
أو طريقُة تسويٍق جديدة، أو أسلوُب تنظيٍم جديٌد 
يف مامرسِة العمِل التجارّي، أو تنظيُم مكاِن العمل 
التعريف،  هذا  عىل  بناًء  الخارجية.  العالقاِت  أو 
يف  النشاطات:  من  أنواٍع  أربعَة  االبتكاُر  يشمُل 
املنتج، والعمليِة اإلنتاجيّة، والتسويِق، والتنظيم6. 
وتَُعرَُّف النشاطاُت االبتكاريّة عىل أنّها الخطواُت 
والتجاريّة  واملاليُّة  والتنظيميُّة  والتِّْقنيُة  العلميُّة 
التي تؤّدي فعليٍّا، أو يُبتغى أْن تؤّدي، إىل تنفيِذ 
النشاطاِت  بعُض  تكوَن  أْن  وميكُن  االبتكارات. 
االبتكاريِّة غري مبتكرًة بذاتِها، أو غرَي جديدة، لكنها 
النشاطاُت  وتشمُل  االبتكارات.  لتنفيِذ  رضوريٌة 
كأحد  والتطويَر   البحَث  بالرضورِة  االبتكاريُّة 
مدخالتها. ويجُب عىل االبتكاِر، من ناحيٍة أُخرى، 
الجديدِة،  املنتجاِت  عىل  يجُب  أي  يُطبَّق؛  أْن 
حنِي  يف  تسويقها،  يتم  أن   املثال،  سبيِل  عىل 
الجديدِة  التسويِق  وطرِق  العملياِت  يجُب طرُح 
عن  التعبرُي  ميكُن  ذلك،  إىل  إضافًة  األسواق.  يف 
أنها تغيرٌي واحٌد مهّم،  النشاطاِت االبتكاريِّة عىل 
أو سلسلٌة من التغيرياِت التدريجية األصغر التي 
تؤّدي، ُمجتِمعًة، إىل تغيريٍ كبري أو تطوير رئييس. 
تِبًعا لذلك، ميكُن إيجاُد أربعِة أنواٍع مستقلٍة من 

االبتكارات، هي7:
أو  جديدٍة  خدمٍة  أو  سلعٍة  إنتاج  املنتج:  ابتكاُر    -
بخصائِصها  يتعلَّق  ما  بشكٍل ملحوٍظ يف  نٍة  محسَّ
األمُر  هذا  ويشمُل  املقصودة.  استعامالتِها  أو 
أو  التِّْقنية،  املواصفاِت  يف  امللموسَة  التحسيناِت 
سهولِة  أو  الربمجيّاِت،  أو  املواّد،  أو  املكّونات، 

االستخدام، أو خصائَص وظائفيٍة أُخرى؛ 

ابتكاُر العملية: تنفيُذ عمليٍة بغيَة زيادِة الجودِة،    -
ٍن بشكٍل ملحوظ،  أو إنتاِج ُمنتٍَج جديد أو ُمحسَّ
نٍة  أو تسليِمه، أو طريقِة تسليٍم جديدٍة أو ُمحسَّ
باالبتكارات  يُقَصد  أْن  وميكُن  ملحوظ.  بشكٍل 
أو  لإلنتاِج  الوحدِة  تكاليِف  تخفيُض  العمليِة 
منتجاٍت  إنتاُج  أو  الجودِة،  زيادُة  أو  التسليم، 

نٍة بشكٍل ملحوظ؛  جديدٍة أو ُمحسَّ
جديدٍة  تسويٍق  طريقِة  تنفيُذ  التسويق:  ابتكاُر    -
تنطوي عىل تغيرياٍت جوهريٍة يف تصميِم املنتج أو 
تغليٍفه، أو نقلِه، أو ترويِجه، أو تسعريِه (املكوِّنات 
ابتكاراُت  وتهدُف  التسويقّي).  للمزيج  الَخْمسة 
التسويِق إىل تلبية احتياجاِت املستهلك عىل نحٍو 
زيادِة  بهدِف  جديدة  أسواٍق  افتتاِح  عْربَ  أفضل، 

مبيعاِت الرشكة؛
: تنفيُذ طريقٍة تنظيميٍّة جديدٍة  االبتكاُر التنظيميُّ   -
مكاِن  تنظيِم  أو  التجاريّة،  الرشكِة  مامرساِت  يف 
العمل أو العالقاِت الخارجية. والهدُف النهايئُّ هو 
التكاليِف  أداِء الرشكِة من خالِل تخفيِض  تطويُر 
اإلدارية أو تكاليِف العمليِة اإلنتاجيّة، أو تحسنِي 

مناِخ العمل، أو تخفيِض تكاليِف املُدَخالت. 

ِمنهجّيُة اختياِر مؤّرش قطاعِ البحِث والتطويِر 
واإلبتكاِر وبنائِه

املركِّب  املؤّرش  لبناِء  املؤّرشاِت  انتقاِء  عمليُة  تطلّبْت 
من  سلسلًة  واالبتكاِر  والتطويِر  البحِث  لقطاِع 
العمليّات التحضرييِة متثّلَْت خصوًصا يف الرجوِع إىل 
قواعِد البياناِت والتقاريِر املهتّمِة بهذا املجاِل بقصِد 
االطّالِع عىل املؤّرشاِت املعتمدِة حاليٍّا (مرحلة الَجرِد 
عىل  للوقوِف  وتحليلِها،  تأّملِها  بُغيَة  والوصف)، 
ومحّدداتِها  التِّْقنية،  املفاهيميّة  ومقارباتِها  أنواعها 
(مرحلة التحليِل والنقد)، متهيًدا ملرحلِة البناء الفعّيل 
املؤّرش  ركائِز  من  أساسيًة  ركيزًة  يكوُن  'بديٍل'  ملؤّرش 
العريّب للمعرفِة من أجِل التنمية. ويف ما ييل حصيلُة 

مرحلتَي الوصِف والتحليل: 

النامذُج العامليُة لقياِس البحِث والتطوير واالبتكار

الّدوليّة أّن مؤّرش  التقاريِر والدراساِت  تُفيُد مراجعُة 
البحِث والتطويِر يتمتُّع بنوٍع من الثباِت فيام يخصُّ 
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أدائِه.  عىل  الدالََّة  واملؤّرشاِت  ومخرجاتِِه  مدخالتِِه 
وتُظهُر مراجعُة العديِد من األوراِق العلميِّة واملراجعِ 
اإلحصائيِة أيًضا أنَّ مؤّرشاِت البحِث والتطويِر واالبتكار 
متوفّرٌة، إىل حدٍّ كبريٍ، من خالِل قواعِد بياناِت العلوِم 
تْها منظّمُة  والتكنولوجيا والبحِث والتطوير التي أعدَّ
بقياِس  الخاّصُة  الدراساُت  تشرُي  حني  يف  اليونسكو؛ 
ِد األساليِب والطرِق املستخَدمِة  مؤّرش االبتكاِر إىل تعدُّ
ُمدَخالته  لتقدير  املطلوبة  الفرعية  املؤّرشات  لرتكيبة 

وُمخرَجاته.

مؤّرشُ البحِث والتطوير واالبتكار

تُجِمُع معظُم الدالئِل التعريفيِّة والدراساِت التحليليِّة 
عىل أنَّ مؤّرشَ البحِث والتطوير ينقسُم إىل مجموعِة 
تعِكُس  أُخرى  ومجموعٍة  مدَخالتِِه،  تُخصُّ  مؤّرشاٍت 
مخرَجاتِه؛ أي أنَّ البحَث والتطويَر واالبتكار يُتعاَمل 
معه كعمليٍة إنتاجيٍّة تتطلُّب مجموعًة من املدَخالِت 

واملخرَجاِت تتلّخُص يف فئاٍت هي التالية:
 

اإلنفاُق عىل البحِث والتطويِر، ونصيبُُه من الناتِج   •
املحّيل اإلجامّيل، أو اإلنفاُق الحكومّي، أو الدخُل 

القومّي؛
البحِث  عىل  الكّيل  اإلنفاِق  من  الباحِث  نصيُب   •

والتطوير؛
والتطوير،  البحث  مجاِل  يف  العاملني  أعداُد   •
الِعلْميني،  الباحثني  فئات:  ثالث  إىل  وتقسيُمهم 
الخدمات  وموفِّري  واملتخصصني،  والفنِّيني 

املساِعدة؛
عدُد الباحثني لكّل مليون نسمة؛  •

عدُد الباحثني إىل إجاميلِّ قوِة العمل؛  •
مصادُر متويِل البحِث والتطوير واالبتكار؛  •

اإلنفاُق عىل البحِث والتطوير وفَق نوعيِّته (بحوٌث   •
أساسيّة – بحوٌث تطبيقيٌّة وتطويٌر تجريبّي).

يف  والتطويِر  البحِث  عمليِة  مخرَجاُت  أيًضا  وتتحّدُد 
مجموعِة مؤّرشاٍت هي التالية:

املنشورِة  العلميِّة  األبحاِث  (عدُد  العلمّي  النُرش   •
الُت االستشهاِد بها)؛ للباحث، ومعدَّ

براءاِت  (مجموُع  االخرتاع  براءاِت  إحصاءاُت   •
محّددة،  زمنيٍّة  فرتٍة  خالَل  املقّدمُة  االخرتاِع 

بحَسِب نوِع املتقّدم)؛
ووارداتُها  التكنولوجيا  العاليِة  املنتجاِت  صادراُت   •
ُجملِة  إىل  العالية  التِّْقنية  ذاِت  الوارداِت  (نسبُة 

الواردات).

توّجهاُت قياِس املؤّرش املركِّب لالبتكار

أربعِة  بوجوِد  املجاِل  هذا  يف  العلميُّة  املراجُع  تفيُد 
النحِو  عىل  االبتكاِر،  مؤّرش  لقياِس  رئيسيٍة  توّجهاٍت 

الذي يُبيُِّنه الشكُل 1:

رؤيُة منظّمِة اليونسكو لالبتكار

تُْه  تتبّنى هذه الرؤيُة تعريَف دليل أوسلو، الذي أعدَّ
فمخرَجاُت  والتنمية.  االقتصادي  التعاون  منظمُة 
االقتصاديّة  الوحداُت  تُنتجه  ما  يف  تتحّدُد  االبتكاِر 
تحقيِقِه  تساهُم يف  وما  مبتكرة،  وخدماٍت  من سلَعٍ 

الشكل 1: 
التوّجهاُت العاملية لقياس مؤّرش االبتكار

االبتكار كعمليٍة إنتاجية تتضمن مدخالت ومخرجات 

رؤية كل من:
• منظمة الرتبية والعلوم والثقافة 

• منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

االبتكار التكنولوجي: 
• املنتج 

• العملية اإلنتاجية 

• دليل يتوّسع ىف مؤرشات املناخ االقتصادي واالجتامعي 
والسيايس الداعم لالبتكار

• يدخل ىف تقديره البنية املعلوماتية والبنى التحتية األخرى 

االبتكار غري التكنولوجي: 
• التسويق

• اإلدارة والتنظيم

املجتمعات النشطة يف االبتكار (مجتمعاٌت منتجة لالبتكار) 

التجارب الدولية: 
• الدليل الدويل لالبتكار 
• دليل االبتكار األورويب 

• دليل اإلبداع واإلنتاجية للدول اآلسيوية 
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ُ البحِث والتطويِر واالبتكار مؤّرش
إىل  باإلضافِة  حديثة،  وتسويٍق  إدارٍة  أساليِب  من 
األسواِق  أداِء  عىل  االبتكاريِّة  العملياِت  تأثريِ  تقديِر 
قاِت املتوقّعِة ملساِر  االقتصاديّة واملاليّة، وتقييِم املعوِّ
بحقوِق  الخاّصِة  املؤّرشاِت  وكذلك  االبتكار،  أنشطِة 
امللْكيِة الفكرية. من ناحيٍة أُخرى، تتلّخص مدَخالُت 
االرتباِط  وعوامِل  االبتكاريِّة،  األنشطِة  يف  االبتكار 
املؤسيسِّ الداعمِة لالبتكاِر، واإلنفاِق املطلوب للوصوِل 
تنظيميٍّة  وأُطٍر  وتسويٍق  وعملياٍت  منتجاٍت  إىل 
اليونسكو تعتمُد  أّن منظّمَة  بالذكر  الجديُر  مبتَكرة. 
عىل  ومخرَجاتِه  االبتكار  مدَخالِت  تحليِل  يف  عامليٍّا 
البحوث اإلحصائيِة واالستبياناِت التي تُجريها البلداُن 
اليونسكو  منظّمَة  أنَّ  أي  املجال.  هذا  يف  املشاركُة 
االبتكاِر  مع  التعامِل  إىل  رؤيِتها،  خالِل  من  تسعى، 
ومن  ومخرَجاتِها.  مبدَخالتِها  تتّحُد  إنتاجيٍّة  كعمليٍة 
خالل تحديد املدَخالِت واملخرَجات، ميكُن استرشاُف 

بعِض املتغرّياِت البيئيِة ومتغرّياِت البْنيِة التحتية.

مؤّرشُ االتّحاِد األورويّب لالبتكار8

يف األساس، ركَّز اإلطاُر الهرَميُّ املقرتح، وما يُكوِّنه من 
االبتكاِر،  إىل  املوّجهِة  األنشطِة  عىل  ومؤّرشات،  أدلٍّة 
ِهها   َدْوِر مؤّرشاِت البحِث والتطويِر، وتوجُّ مع تراجعِ 
عىل  لالبتكار؛  املطلوِب  الدعِم  إىل  األُوىل  بالدرجِة 
الرغِم من تأكيد وثيقِة إعداِد مؤّرش االتّحاِد األورويّب 
البحِث  تقييِم  يف  سيَصبُّ  اإلحصايّئ  الجهَد  أّن  عىل 
والتطوير واالبتكاِر بتوحيِد مكامِن الضعِف ومصادِر 
إىل  لالبتكار  األورويّب  االتّحاِد  مؤّرشُ  وينقسُم  القوة. 

مدَخالٍت ومخرَجاٍت عىل النحِو التايل:

املكّونة  أنشطَة املرشوِع  االبتكاِر: تضمُّ  مدَخالُت    -
وريادِة  ّيس،  املؤسَّ واالرتباِط  استثامراتِة،  من 
واملَُمكِّناِت  االخرتاع؛  براءاِت  وطلباِت  األعامل، 
التي تشمل املوارَد البرشية (رأَس املاِل البرشّي)، 
ومنظومَة البحِث والتطوير، والدعَم املاّيل لالبتكار.

مخرَجاُت االبتكار: تضمُّ اآلثاَر االقتصاديّة، ومنها    -
العاملُة يف الخدماِت الكثيفِة املعرفة، واملنتجاُت 
والصناعاُت  التكنولوجيا،  والعاليُة  املتوسطة 
العالية؛  املضافِة  القيمِة  ذاُت  املعرفِة  الكثيفُة 
الصغريُة  اإلنتاجيّة  املؤسساُت  وهم  واملبتِكرين، 
ابتكاِر  مجاِل  يف  النشطُة  الحجِم  واملتوسطُة 

اإلنتاجيُّة  واملؤسساُت  والعمليات،  املنتجاِت 
مجاِل  يف  النشطُة  الحجِم  واملتوسطُة  الصغريُة 

ابتكاِر التسويِق والقدرِة التنظيميّة.

الخاصَّ  لالبتكار،  املركَّب  املؤّرشَ  أنَّ  يَتبنّيُ  هكذا   
املدَخالِت  توزيَع  يُعيُد  األورويّب،  االتّحاد  ببلدان 
واملخرَجاِت عىل عمليِة االبتكاِر (كام يظهُر يف دليل 
أوسلو لالبتكار، وتعتمُد عليه منظّمُة اليونسكو)؛ 
التي  لالبتكاِر  الداعمَة  املتغرّياِت  إليها  ويضيُف 
والبْنيِة  واالجتامعّي  االقتصاديِّ  باملناِخ  تختصُّ 
الكفاءة،  العايل  البرشّي  املورِد  (مثل  التحتية 

والتعليم، والبنيِة املعلوماتية).

املؤّرشُ العاملّي لالبتكار9

وتعليمية،  استشاريٌة  مؤّسساٌت  إعداِدِه  يف  تُشارُك 
والبيئِة  املُواكب،  املناِخ  يف  كبريًا  ًعا  توسُّ ويتضّمُن 
مدَخالِت  بتحديِد  االلتزاِم  فرْغَم  لالبتكار.  الحاضنِة 
الرؤى  يف  الحاُل  هو  كام  ومخرجاتِه،  االبتكار 
ٌع يف املناخ املؤسيسِّ  والتوّجهاِت السابقة، حدث توسُّ
، ويف البْنيِة التحتية  والسيايسِّ واالقتصاديِّ واالجتامعيِّ
فهذا  االبتكار.  عمليِة  لنجاِح  توفّرُها  يتعنّيُ  التي 
املؤّرش يرتكز أساًسا عىل أنَّ حدوَث االبتكار يتطلَُّب 
ناتُه يف  بالرضورِة وجوَد 'مجتمعٍ مبتكر'؛ وتتمثّل مكوِّ

أمَرين هام:

السياسيَّة  البيئَة  تضمُّ  التي  االبتكار  مدخالت    -
ورأَس  األعامِل،  ومناَخ  والتنظيميَّة،  والقانونيَة 
والتدريَب،  والتطوير  والبحِث  البرشّي،  املاِل 
املعلوماِت  تكنولوجيا  من  التحتيَة  والبْنيَة 
البيئة،  واستدامَة  الطبيعيَّة،  والبنيَة  واالتصاالِت، 
والتجارَة  واالستثامَر  (االقرتاَض  األسواِق  وتعقيَد 
واالرتباَط  (العاملَة  األعامِل  وتعقيَد  واملنافسة)، 

املؤسيسَّ واستيعاَب املعرفة).

نوعيًة  مخرَجاٍت  تضمُّ  التي  االبتكار  مخرجات    -
الخدّميَة  واملنتجاِت  امللموسة،  غرَي  (األصوَل 
اإلنرتنت)،  عرب  املبارش  واإلبداَع  املبتكرة، 
املعرفِة  (إنتاَج  وتكنولوجية  معرفيًة  ومخرجاٍت 

ونَرشها وتأثريَها).
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النسبّي  الوزِن  محدوديُّة  املؤّرش  هذا  يف  يالحظ 
ظاهرًة  يَُعدُّ  االبتكاَر  أنَّ  بافرتاِض  والتطويِر،  للبحِث 
البحِث  نطاِق  خارَج  األحياِن  من  كثريٍ  يف  تحدُث 
سبَقُه،  عام  أيًضا  املؤّرش  هذا  ويختلُف  والتطوير. 
من  يتضمُنُه  مبا  املؤسّيس،  اإلطاِر  مفهوِم  إدخاِل  يف 
واألمنّي، وكفاءِة  السيايسِّ  واالستقراِر  القانوِن  سيادِة 
فرْضيِة  منطقيِة  ورغَم  القضائية.  املنظومِة  عمِل 
املجتمعِ املُبتكر، يتعنّيُ اختباُر التوّسعِ الكبري يف البيئة 
التحتية،  والبْنيِة  والسياسيِّة  واالجتامعيِّة  االقتصاديِّة 
التوّسعِ غريِ املسبوق يف  بشكٍل أو بآخر، لتربيِر هذا 

املؤّرشاِت التحليليِّة والتخطيطيّة.

املؤّرشُ اآلسيوّي إلبداِع اإلنتاجّية10

القدراِت  تحليِل  إىل  املركّب  املؤّرشُ  هذا  يسعى 
التكنولوجّي،  وغريِ  التكنولوجّي  واالبتكاِر  اإلبداعيِة، 
اإلبداِع  مؤّرش  رؤيُة  وترتكُز  اآلسيويّة.  القارِة  لبلدان 
من  العديِد  اقتصاِد  معاناِة  حقيقِة  عىل  اآلسيوّي 
االستثامِر،  عىل  العائِد  تراجعِ  من  اآلسيويّة  البلدان 
ورأِس املال، والعاملِة، واالعتامِد عىل املوارِد الطبيعيّة 
اسرتاتيجياتِها  تقييِم  إعادَة  يتطلُّب  مبا  الرخيصة، 
معظَم  تُواجه  التى  يات  التحدِّ وأهّم  التنمويّة. 
البلدان اآلسيويّة ىف األلْفية الثالثة، تتمثّل ىف االنتقاَل 
املتاحة  املوارد  استخدام  عىل  معتِمٍد  اقتصاٍد  من 
والسياسات الداعمة للتصدير إىل منوذٍج تنَموٍي أكرثَ 
استدامًة يرتكز عىل بناء رأس املال البرشي، وتطويِر 

التكنولوجيا الحديثِة واالبتكار. 

يهدُف هذا املؤّرشُ أساًسا إىل توفريِ أداٍة تحليليٍّة مرِنٍة 
لدعِم متِّخذي القرار، يف ما يَخصُّ قياَس مدى التقّدِم 
يف مجال اإلبداِع واالبتكار، يف نحو 22 بلًدا آسيويٍّا، 
األمريكية  املتّحدة  الوالياِت  بإنجاِز كلٍّ من  ومقارنِته 
اإلبداع  لذلك يسعى مؤّرشُ  املجال.  وفنلندا يف هذا 
اآلسيوّي إىل قياِس قدرِة كلِّ بلٍد عىل اإلبداِع واالبتكاِر، 
ومدى تطّورِه العلمّي والتِّْقنّي مبا يساهُم يف صياغِة 
ومبتكرة،  جديدٍة  وأساليَب  ومنتجاٍت  ورًؤى  أفكاٍر 
ومدى كفاءِة استخداِم عناِرص اإلنتاِج يف املؤسساِت 
الصناعيِة والخدميِة (مدَخالت العملية اإلنتاجيّة) يف 
إنتاِج سلعٍ وخدمات (مخرَجاِت العمليِة اإلنتاجيّة). 
إبداِع  مؤّرش  فيعتمُد   ، املنهجيِّ املستوى  عىل  أّما 

اإلنتاجيّة عىل نظريِة النمّو الحديثة، ويَقيُس االبتكاَر 
والتنافسية،  املعرفيُّة  املهاراُت  أبعاٍد هي  ثالثِة  عىل 
املؤسّيس  واإلطاُر  اإلنتاجيّة،  األنشطِة  وديناميكيُة 
آسيويٍّ  بلٍد  كلُّ  يَحصُل  بحيُث  املناسب،  أو  الفَعاُل 
عىل درجٍة أو تقديٍر عددّي يتعلُق مبدَخالِت عمليِة 
 36 من  يتكّوُن  وهو  ومخرَجاتِها.  واالبتكار  اإلبداِع 
تتوزُع  للمخرَجات،  متغرّياٍت  و8  للمدَخالِت  متغرّيًا 
تجدُر  كام   .(9) ونْوعية   ،(25) ية  كمِّ متغرّياٍت  إىل 
اإلشارُة إىل أنَّ مؤّرشَ إبداِع اإلنتاجيِّة اآلسيويَّ يشرتُك 
مع مؤّرش االبتكاِر العاملّي يف تقديِر معدالِت إنتاجيِّة 
قسمِة  حاصِل  خالِل  من  كفاءتِه،  أو  االبتكار  أداِء 
الفرعّي  املؤّرش  عىل  للمخرَجاِت  الفرعّي  املؤّرش 

ملدَخالِت اإلبداع.

مصادُر البياناِت واملؤّرشات

للبحِث  التحليليُّة  والدالئُل  املركّبُة  املؤّرشاُت  تُصاُغ 
والتطويِر واالبتكار، وتُنَرشُ عىل الصعيِد العاملّي، من 
خالِل أربعِ مؤّسساٍت دْوليٍة، هي: منظّمُة اليونسكو، 
ومنظّمُة التعاوِن االقتصاديِّ والتنمية، والبنُك الدوّيل، 
وبرنامُج األُمِم املتّحدِة اإلمنايّئ، باإلضافِة إىل عدٍد من 
التعليميِة والبحثيِة واالستشاريِة، املهتمِة  املؤسساِت 
املستويني  عىل  واالبتكاِر،  والتطويِر  البحِث  مبجاالِت 
التعاوِن  منظّمُة  أصدرَْت  فقد  والعاملّي.  اإلقليمّي 
االقتصادّي والتنمية أدلًّة فنِّية للبحث والتطوير (دليل 
دالئَل  تتضّمُن  أوسلو)،  (دليل  واالبتكار  فْراسكايت)، 
إرشاديًّة وأساليَب تحليليًة وطرَق قياٍس خاصًة بهذا 
والبحوِث  التقاريِر  من  عدًدا  أصدرَْت  كام  املجال11؛ 
التي تربُط بني البحِث والتطويِر واالبتكاِر من ناحية، 
ناحيٍة  من  املعرّيف  واالقتصاِد  املستدامِة  والتنميِة 
أُخرى12. وتساِهُم منظّمُة اليونسكو يف قياساِت دالئِل 
املجتمعي، حيث  لالبتكار  ُمسوحاٍت  بإجراِء  االبتكاِر 
االبتكار  مبدَخالِت  الخاصِّ  املسح  مكّوناُت  أعدت 
الوطنّي  لتُمرََّر عىل املستوى  ومخرجاتِِه، وتوحيِدها، 
أربعِة  إىل  عامني  من  زمنية  فرتٍة  يف  دْورية،  بصورٍة 
اليونسكو  معهِد  معلوماِت  قاعدُة  وتُعتَربُ  أعوام. 
لإلحصاء أهمَّ مصدٍر لإلحصاءاِت واملؤّرشاِت املختصِة 
بأنشطِة البحِث والتطويِر واالبتكاِر والدالئِل املركَّبة؛ 
باقتصاِد  املرتبطَة  املؤّرشاِت  الدوّيل  البنُك  يُوفُّر  بينام 

املعرفِة وَدْوِر االبتكاِر التنموّي13. 
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قراءٌة تحليلّيٌة نقديٌة للمقارباِت املعتمدِة حاليٍّا

رصيًدا  تَُعدُّ  املختلفَة  التجارَب  هذه  أنَّ  يف  شّك  ال 
مهامٍّ يف مجاِل رصِد مجال البحث والتطوير واالبتكار 
عىل  تساعَد  أْن  ميكُن  ثريًّة  ماّدًة  وتُشّكُل  وقياِسِه، 
توليِد مؤّرشاٍت بديلة، برًؤى فكريٍة جديدة، وأدواٍت 
منهجيٍة مختلفة.  وىف هذا االطار، ميكُن اإلشارُة إىل 
عدٍد من النقاِط التي يتعنّيُ الوقوُف عندها، باعتبارِها 
العمُل  يتبّناها  التي  للتوّجهاِت  أساسيًة  منطلقاٍت 
الراهن. فمن خالِل ما ُعرَِض من تجارَب ومقارباٍت، 

يَتبنّيُ ما ييل: 

إىل  املركِّب  املؤّرش  بناِء  مقارباُت  تستنُد    -
من  ُع  تُجمَّ ما  غالبًا  التي  والبياناِت  اإلحصاءاِت 
خالِل استطالعاٍت متخّصصة. وبالرغِم من تعّدِد 
لبناِء مؤّرشاٍت مركّبٍة  اإلقليميِّة والدوليّة  الجهوِد 
للبحِث والتطويِر من ناحية، واالبتكاِر من ناحيٍة 
أُخرى؛ إال أّن إحصائياِت البحِث والتطويِر والعلوِم 
والتكنولوجيا ليَسْت كافيًة للمساهمِة يف تطويِر 
مؤّرشٍ شامل القتصاِد املعرفِة ومجتمِعها. واتّضَح 
البياناِت  هذه  فحَص  الرضوريِّ  من  أن  بازدياٍد 
أُخرى  بأنواٍع  يربطُها  مفاهيميٍّ  إطاٍر  ظلِّ  يف 
بقياِس  تسمُح  التي  واإلحصاءاِت  املؤّرشاِت  من 
التأثريِ عىل االقتصاِد واملجتمعِ بشكٍل عام. وميكُن 
أو  االبتكار،  عمليِة  مبوجِب  الصلِة  هذه  إحداُث 
نشاطاِت  يَشمل  ال  أوسَع  عمٍل  إطاِر  سياِق  يف 
املتعلّقَة  البحِث والتطويِر والعلوِم والتكنولوجيا 
والتدريِب  الربمجياِت  نفقاِت  بل  فحْسب،  بها 

والتنظيِم أيًضا14.

ميِكُن أن يستنَد تصميُم املؤّرش املركِّب وتطويرُه    -
إىل مقاربٍة أُوىل تتمثُّل يف الدورة الكاملِة للبحِث 
مراحِل  وفَق  املؤّرشاُت  تُرتَُّب  حيث  واالبتكار، 
واالستكشاِف  التحقيِق  من  تبدأ  التي  البحِث 
األّولنَي، إىل البحوث األساسيِة والتطبيقيِة والتطويِر 
أو  عمليٍة،  أو  منتٍج،  بتطويِر  انتهاًء  التجريبّي، 
أو  جديدة  تنظيميٍّة  خطٍة  أو  تسويٍق،  طريقِة 
فتستنُد  الثانية  املقاربُة  أما  كبري.  بشكٍل  مطورٍة 
إىل نتائج مراحِل البحِث والتطوير.  التى تَُجمَع 

يف أوراق، وبراءاِت اخرتاٍع، ومناذَج، ومنتجات. 

يجمُع  الذي  اإلنتاجيِّة  إبداِع  مؤّرش  أهميِة  رغَم    -
تعاملِِه  يف  أوسلو  دليل  منهجيِة  من  كلٍّ  بني 
مدَخالٍت  إىل  تحتاُج  إنتاٍج  كعمليِة  االبتكاِر  مع 
نحَو  التوجَه  ودعِمِه  ناحية،  من  ومخرَجاٍت 
األسلوِب  وفَق  ُمبدٍع،  أو  مبتكٍر  مجتمعٍ  بناِء 
املستخدِم مع املؤّرش الدوّيل لالبتكار من ناحيٍة 
أُخرى، يُعاُب عليه اعتامُدُه عىل تساوي األوزاِن 
الرتجيحيِّة عىل مستوى جميعِ املؤّرشات. وقد بَّرر 
ذلك القامئون عىل تركيِب املؤّرش بغياِب الخلفيِة 
األمثِل  للتخصيِص  الالزمِة  والعلميِّة  النظريِة 
لألوزاِن النسبية. ولَْنئ أفاَدْت نتائُج تطبيِق هذا 
املؤّرش بعدِم تأثِر ترتيِب الدول اآلسيويّة بفرِض 
تساوي األوزاِن النسبية املخّصصِة لكلِّ املؤّرشاِت 
املستخدمة يف تركيِب دليل إبداع اإلنتاجيّة؛ فإنَّ 
ذلك ال مينع االجتهاَد يف توزيعِ األوزان النسبية، 
من  الهدَف  يخدُم  متّسٍق  منهجيٍّ  إطاٍر  وفَق 
بعِض  حدوِث  احتامِل  ورغَم  املركَّب.  املؤّرش 
فإنَّ  التخصيص،  عمليِة  يف  القصوِر  أو  األخطاِء 
النسبّي  الوزِن  تحديِد  أهميِة  من  يُقلِّل  ال  ذلك 
املُرّجِح ملتغرّياِت املؤّرش املركَّب، من خالِل عدٍد 

من املعامالِت الفنية. 

إىل  السابقة  والجهوِد  الدراساِت  معظُم  اتّجهْت    -
منهام  كُلٍّ  والتطويِر،  والبحِث  االبتكاِر،  قياِس 
بناِء  عىل حدة من حيُث مساهمُة كلٍّ منها يف 
بني  الفصُل  هذا  واملعرفة.  الحداثِة  مجتمعاِت 
هذين املجالني، أنَّ البحَث والتطوير يَُعّدان من 
املدخالِت الرئيسيِة لعمليِة االبتكار. لذا كان من 
يجمُعهام  مركٍَّب  مؤرش  صياغُة  مبكاٍن  الرضورِة 
املعرّيف  اإلنتاِج  لدعِم  متكامل  إطاٍر  يف  مًعا 
العريّب، فضًال عن أّن بناَء مؤّرش مركٍَّب أو تأليفيٍّ 
يتضمُنهام مًعا قد يقلُِّل من التكراريِة والتداخِل 

اإلحصايّئ بني املؤّرشاِت املُقاسة.

عرُض املؤّرش العريّب للبحث والتطوير واالبتكار

رؤيُة بناِء املؤّرش املركِّب لقطاعِ البحِث والتطوير واالبتكار

املتعلق  الراهن  املرشوِع  يف  البحثيُّ  الجهُد  يستنُد 
ببناِء مؤرش مركب جديٍد للبحِث والتطويِر واالبتكار 



109

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

إىل الرؤى والتوّجهاِت السابقة، مع محاولة تطويرِها 
يراعي  للمعرفِة  مركٍّب  مؤّرشٍ  تصميِم  اتجاه  يف 
املؤّسسيَة  وسامتِها  العربيِّة،  املنطقِة  خصائَص 
املؤّرش  فلسفُة  وتعتِمُد  واالجتامعيّة.  واالقتصاديَّة 
املقرتح عىل أّن البحِث والتطوير واالبتكاَر يُسهامن 
كالهام بشكٍل فاعل يف إنتاِج املعارف، وزيادِة مخزوِن 
وأنَّ  جديدة،  تطبيقاٍت  البتكار  واستخداِمِه  املعرفة 
الخالَف بينهام يكمُن أساًسا يف مستوى التطويِر يف 
ناحية،  من  التطبيقّي  وبُعِدها  املعرفيِّة  املخرجاِت 
والتأثريِ املجتمعّي عىل معدالِت التنميِة االقتصاديّة 
ويتوافُق  أُخرى.  ناحيٍة  من  املستدامة  واالجتامعيّة 
هذا التوّجُه مع معظِم الخطِط االسرتاتيجيِة للبحِث 
التي  العاملّي،  املستوى  عىل  والتطويِر،  العلميِّ 
تأخُذ مببدأ الدورِة الكاملة للبحث واالبتكار، وربِْط 
هذا  يف  املُقاسِة  والتحليليّة،  التخطيطية  املؤّرشاِت 
املجاِل مبراحِل البحِث والتطوير التي تبدأ، كام ذُكِر 
وتنتهي  والتطبيقيِة،  األساسيِة  البحوِث  من  سابًقا، 
بتطويِر منتٍج، أو عمليٍة إنتاجيّة، أو أسلوٍب جديٍد 

يف إطاِر األنشطِة االبتكاريّة.  

السابقِة، وأخِذ  والدراساِت  بناًء عىل تقييِم املراجعِ 
أهداِف املرشوع الراهن بَعني االعتبار، يسعى املؤّرشُ 
إىل  األساِس  يف  واالبتكاِر  والتطويِر  للبحِث  العريبُّ 
التي  الفرعية  واملؤّرشاِت  والركائِز  من  عدٍد  صياغِة 
وأهميَة  ناحية،  من  والتطويِر  البحِث  دوَر  تؤكُّد 
املعرفِة  أُخرى، يف تكويِن مؤّرش  ناحيٍة  االبتكاِر من 
االعتباِر  يف  األخِذ  إىل  أيًضا  املؤّرشُ  ويهدُف  العريّب. 
واالجتامعيّة،  واالقتصاديِّة  السياسيِّة  باملتغريات 
مجتمعاِت  إىل  لالنتقاِل  املالمئة،  التحتيِة  والبْنيِة 

املعرفِة واقتصاِدها يف األلفيّة الثالثة؛ أي أنَّ املقرتَح 
َم لقياِس البحِث والتطويِر واالبتكاِر يفصُل بنَي  املقدَّ
البحِث والتطوير، أو االبتكاِر كعمليٍة إنتاجيٍّة تتضّمُن 
دة، وبني ما يتطلّبُُه تحقيُق  مدَخالٍت ومخرَجاٍت محدَّ
اقتصاديٍّ واجتامعيٍّ  وسيايسٍّ  كلٌّ منهام من مناٍخ 
ومؤسيسٍّ وثقايفٍّ، وبْنيٍة معلوماتيٍة وغريِ معلوماتية.

يُقسم هذا االختياُر املنهجيُّ كالٍّ مَن البحِث العلمى 
واالبتكاِر، يف املؤّرش املركب، إىل نوعني من املدَخالِت: 
للبحِث  الفنيِة  باملدَخالِت  األّوُل  النوُع  يختصُّ 
بتقديِم  تنتهي  إنتاجيٍّة  كعمليٍة  واالبتكاِر،  العلميِّ 
البحِث والتطوير للمجتمع، وطرِح منتجاٍت  خدمِة 
إطاِر  يف  جديدٍة،  وتنظيميٍّة  تسويقيٍة  وخدماٍت 
االبتكاِر من أجِل التنمية، ويُركُّز الثاين عىل املتغرياِت 
االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة، والبْنيِة التحتيِة 
التي تساهُم يف تقديِم خدمِة البحِث والتطوير، أو 
أيًضا   ُ يتعنيَّ االختيار،  هذا  ظلِّ  ويف  االبتكار.  إنتاِج 
أو  قياُسها  مُيكُن  التي  املخرَجاِت  املؤّرشُ  َد  يُحدِّ أْن 
تقديرُها لكلٍّ من البحِث والتطوير واالبتكاِر كُل عىل 
حدة، مع أخِذ األبعاِد املشرتكِة بينهام يف الحْسبان. 
لتطويِر  املقرتََح  املنهجيَّ  اإلطاَر   2 الشكُل  ويلّخُص 

مؤّرش مركب للبحِث والتطوير واالبتكار.

البحث  مدخالِت  لقياسات  النسبّي  الثبات  رغَم 
والتطوير ومخرجاتِهام، يشهُد تطويُر مؤّرشٍ لالبتكار 
وما  املنهجّي،  إطارُُه  حيُث  من  متعددًة،  أساليَب 
يتضّمُنُه من مؤّرشاٍت فرعية. ففي حني مُيثّل البحُث 
واالبتكار،  التجريبّي  والتطويُر  والتطبيقيُّ  األسايسُّ 
ونرشِها،  املعرفِة  لخلِق  رئيسيًا  مصدًرا  عام،  بوجٍه 

الشكل 2: 
اإلطاُر املنهجّي للمؤّرش املركب للبحِث والتطوير واالبتكار 

بنية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والبنية 

التحتية األخرى 

التنمية االقتصادية 
واالجتامعية املستدامة 

اقتصاد ومجتمع املعرفة 

تطوير األداء وإنتاج 
وتسويق املعرفة 

منتجات وعمليات إنتاجية 
وأساليب تسويقية وتنظيمية 

جديدة أو ذات خصائص 
مغايرة ومبتكرة 

البحث والتطوير 

االبتكار 

عوامل ال ترتبط بالبحث
 والتطوير 

املناخ االقتصادي واالجتامعي 
والسيايس والثقايف واملؤسيس 
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االجتامعيِّ  للنموِّ  الدافعَة  القوَة  يُعتََربُ  االبتكاَر  فإنَّ 
التنميِة  تحقيِق  يف  األسايسَّ  واملساهَم  واالقتصادّي، 
مؤّرشُ  يأخُذ  املفهوِم،  هذا  عىل  بناًء  املستدامة. 
مكّوناِت  االعتباِر  بَعنِي  املرتَقب  املركَُّب  املعرفِة 
ويربُط  واالبتكاِر،  والتطويِر  للبحِث  الكاملِة  الدورِة 
بعَضها ببْعض، ويدعُم هذا الطرَح واقُع كْوِن االبتكاِر 
من  العديِد  يف  والتطوير  البحِث  لنشاطاِت  نتيجًة 

تطبيقاِت العلوِم والتكنولوجيا.

رشُح مكّونات املؤّرش وأُسِسها املنطقية

أحَد  تَُعدُّ  والتطوير  البحث  منظومَة  أّن  مع   •
حدِّ  ىف  مُتثِّل  أن  تَقرَّر  فَقد  االبتكار،  مدَخالت 
ذاتِها مكّونًا رئيسيٍّا لُِولوِج البلداِن العربيّة عِرص 
عدٍد  إىل  املنهجيُّ  االختياُر  هذا  ويعوُد  املعرفِة. 

من العوامِل، منها:
املؤسساِت  يف  والتطويِر  البحِث  ثقافِة  غياُب    -
الصناعيِة والخدميِة، ما يؤّدي إىل صعوبِة تطبيِق 
املجاالت، ومن  البحِث والتطويِر يف هذِه  نتائِج 
واالبتكاِر  املعرفِة  إنتاِج  إمكاناِت  تَراُجعِ  ثَمَّ 

التكنولوجّي عىل املستوى العريّب؛
ضعُف االرتباِط والتعاوِن بني مؤسساِت البحث    -
والتطويِر (عرُض الخدماِت البحثية) من ناحية، 
املدينِّ  املجتمعِ  ومؤسساِت  اإلنتاجيِّة  والرشكاِت 
ناحيٍة  من  البحثية)  الخدماِت  عىل  (الطلُب 

أُخرى؛
املؤسساِت  يِجّي  خرِّ قدراِت  يف  الواضُح  القصوُر    -
كأحِد  والتطويِر،  البحِث  مجاِل  يف  التعليمية 
يف  املعرّيف  العِرص  يف  العمل  أسواِق  متطلّباِت 

األلفيِّة الثالثة؛
العريّب،  العامِل  يف  البحثيِة  التحتيِة  البْنيِة  قصوُر    -
الحديثة، وعىل وجِه  للتوّجهاِت  وعدُم مواكبَِتها 
البحِث  لربِط  الراميُة  البحثيُة  البنى  الخصوِص، 
العلميّة،  املنتجعاِت  (مثل  باملجتمعِ  والتطوير 

ومراكِز االبتكاِر البحثّي، والحضاناِت الصناعية).

مبا أّن البحِث والتطوير واالبتكاَر يتطلّبان كالهام   •
وبْنيًة  موامئًا،  وثقافيٍّا  واجتامعيٍّا  اقتصاديٍّا  مناًخا 
فقداتّفَقِت  املعرّيف،  للعِرص  مواكَِبًة  معلوماتيًة 
البيئِة  مؤّرشاِت  من  عدٍد  صياغِة  عىل  اآلراُء 

كلٍّ  يف  تطوٍر  إلحداِث  الداعمِة  التحتيِة  والبْنِية 
نحو  التوّجِه  ناحيٍة،  من  والتطوير  البحِث  من 
االبتكاِر التكنولوجّي وغريِ التكنولوجّي من ناحيٍة 
املركَُّب  املؤّرش  َم  قُسِّ ذلك،  عىل  وبناًء  أُخرى. 
مؤرشات  ثالثة   إىل  واالبتكار  والتطويِر  للبحث 
والبيئِة  واالبتكاِر،  والتطويِر،  بالبحِث  تختصُّ 
هذا  يسمُح  بحيُث  إلنتاِجهام،  مالءمًة  األكرثِ 
ركائَز،  إىل  املؤرشات  بتقسيم  الهيكّيل  التصميُم 
يف  تساهُم  فرعية  ومؤّرشاٍت   فرعيٍة،  وركائَز 

تكويِن مؤّرش املعرفِة العريّب.

تتضّمُن  الشائع،  االقتصاديِّ  املنطِق  بحَسِب   •
مدَخالُت املؤّرش املركِّب نوعني أساسيّني؛ يختصُّ 
(مثل  املضافة  القيمِة  تكويِن  بعناِرص  األوُل 
ويساهُم  التقنّي)،  والتقّدِم  املال،  ورأِس  العمِل، 
(العنارص  الوسيطة  املدخالِت  قياِس  يف  الثاين 
البحِث والتطويِر أو االبتكار،  الداعمة لعملياِت 
مثل: الطاقِة الالزمة لتشغيل األجهزة، واملعّداِت 
تتطلّبها  التي  اإلنتاجيّة  والخدماِت  البحثية، 

العمليُة اإلنتاجيّة).

مبا أّن عملياِت اإلبداِع واالبتكاِر التكنولوجّي تَُعدُّ   •
ذاَت تأثريٍ فاعٍل يف معّدالِت التنميِة االقتصاديِّة 
لها  َص  تُخصَّ أْن  املتوقعِ  فمن  واالجتامعيّة، 
واملتغرّياِت  املناخيِة  املؤّرشاِت  من  مجموعٌة 

البيئية أكرثُ اتّساًعا.

الهيكُل  يَحرُص  الراهن،  التوّجِه  مع  توافًُقا   •
عىل  واالبتكار  والتطوير  البحِث  ملؤّرش  املقرتَح 
السلعِ  أسواِق  مبتطلّباِت  والتطوير  البحِث  ربِط 
والخدماِت والطلِب املجتمعّي، من خالل الدورِة 
الكاملة للبحث العلمّي والتطويِر واالبتكاِر التي 
والبحوِث  البحثية،  التوّجهاِت  باستكشاِف  تبدأُ 
األساسيِة والتطبيقية، وصوّال إىل التأثريِ املجتمعّي 

من خالِل االبتكار.

والتطويِر  للبحِث  وليِّة  الدَّ التعريفاِت  عىل  بناًء   •
(دليل  عنها  الحديُث  سبق  التي  ولالبتكاِر 
فْراسكايت ودليل أوسلو)، يُقَسم مرشوُع البحث 
والتطوير إىل بحوٍث أساسية، وبحوٍث تطبيقية، 
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ابتكاٍر  إىل  االبتكاُر  ويُقَسم  تجريبّي.  وتطويٍر 
تكنولوجّي (هو ابتكاُر املنتَج، وابتكاُر العملياِت 
اإلنتاجيّة)، وآخَر غريِ تكنولوجي (هو االبتكار يف 
للمؤسساِت  التنظيمّي  الهيكِل  يف  أو  التسويِق، 

اإلنتاجيِّة والخدمية).

الهيكلّيُة الكاملة للمؤّرش املركب للبحث 
والتطوير واالبتكار

والتطويِر  للبحث  املركب  املؤّرش  تصميُم  اعتمَد 
مشرتكًا  نهًجا  إجامًال  العربيِّة  للبلداِن  واالبتكاِر 
مجموعًة  ليشمَل  االبتكار،  تقديِر  نطاِق  لتوسيعِ 
والسياسيِّة  املؤّسسيِة  املتغرياِت  من  شاملًة 
يف  الحفاِظ  مع  والبيئية،  االقتصاديِّة  واالجتامعيِّة 
التعريِف املوجِز ملدَخالِت عملية  الوقِت ذاته عىل 
(الشكل 3أ). ونظرًا إىل مرحلة  االبتكار ومخرجاتِها 
التطوِر االجتامعّي االقتصادّي، والتقّدِم التكنولوجّي 
عاملنَِي  والتطويُر  البحُث  اعتُِربَ  العربيّة،  للبلداِن 
نْي لعمليِة االبتكار؛ وانعكَس هذا األمُر  ديِن هامَّ محدَّ
مدَخالِت  اعتباِر  خالِل  من  املفهومّي  التصميِم  يف 
البحِث والتطويِر ومخرجاتِهام أحَد املؤرشات الثالثة 

هنا  املالحظُة  تجدُر  التأليفّي.  املؤّرش  تُشّكُل  التي 
أيًضا إىل أنَّ ُحسَن تنفيِذ نشاطاِت البحِث والتطويِر 
املؤسساتية  العوامِل  من  مبجموعٍة  أيًضا  يتأثُّر 
التي  والتنَموية  واالقتصاديّة  السياسيّة  واالجتامعيّة 

يتعنّيُ أيًضا أخُذها بَعنْي االعتبار.

للبحِث  املركب  للمؤّرش  املختارُة  الهيكليُّة  تتضّمُن 
والركائِز  املؤرشات  من  عدًدا  واالبتكاِر  والتطويِر 

واملؤّرشاِت الفرعية عىل النحو التايل:

ركيزتنِي  إىل  والتطويِر  البحث  مؤّرشُ  ينقسُم   -
فْراسكايت  دليل  بحَسِب  واملخرَجات  للمدَخالِت 
الذي أعّدتُْه منظّمُة التعاوِن االقتصادّي والتنمية 
اليونسكو.  منظّمُة  واعتمدتُْه  املجال،  هذا  يف 
وباملثِل، يتضّمُن املؤّرشُ الفرعيُّ لالبتكاِر ركيزتني 
الذي  أوسلو  دليل  وفَق  واملخرَجاِت  للمدَخالِت 
وبناًء  املجال.  هذا  يف  املعتمدَة  املرجعيَة  مُيثُّل 
عىل الخياِر املنهجّي للمؤّرش، يُعَمل مع كلٍّ من 
إنتاجيٍّة  كعمليٍة  واالبتكار،  والتطوير،  البحِث 
أما  واملخرَجات.  املدَخالِت  من  عدًدا  تتضّمُن 
مؤرش البيئة السياسيُّة واالجتامعيُّة واالقتصادية 

الشكل 3أ: 
الهيكُل اإلجامّيل للمؤرش املركب للبحث والتطويِر واالبتكار

 

 

مؤرش االبتكارمؤرش البحث والتطوير

الركيزة (1): 
مدخالت البحث والتطوير

الركيزة (2):
مخرجات البحث والتطوير

الركيزة (1): 
مدخالت االبتكار

الركيزة (2):
مخرجات االبتكار

الركيزة (1): 
البيئة السياسية والتنظيمية

الركيزة (2): 
املناخ االجتامعي االقتصادي

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

مؤرش البيئة السياسسة
واالجتامعية واالقتصادية

والبنية التحية

الشكل 3ب: 
مؤرش البحث والتطويِر 

 

 

 

الركيزة (1): مدخالت البحث والتطوير

الركيزةالفرعية (1): اإلنفاق عىل البحث والتطوير
الركيزةالفرعية (2): املوارد البرشيّة للبحث والتطوير

الركيزةالفرعية (3): مصادر متويل البحث والتطوير

الركيزة (2): مخرجات البحث والتطوير

الركيزةالفرعية (1): النرش العلمي
الركيزةالفرعية (2): إحصاءات براءات اإلخرتاع

الركيزةالفرعية (3): ميزان املدفوعات التكنولوجي
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هو  كام  ركائَز  أربَع  فيتضّمن  التحتية،  والبنية 
ٌح يف الشكل 3أ. موضَّ

والتطوير  البحِث  مدخالِت  3ب  الشكل  ُم  يُقسِّ  -
إىل ثالِث ركائَز فرعية هي: اإلنفاُق عىل البحِث 
والفنيّون  (الباحثون  البرشّي  واملورُد  والتطوير، 
البحِث  متويِل  ومصادُر  املساعدة)،  والهيئة 
اإلحصايّئ  املعهِد  تعريِف  وفَق  والتطوير، 
لليونسكو. وتوافًُقا مع منظّمِة التعاوِن االقتصاديِّ 
البحِث  مخرَجاُت  تنتظُم  واليونسكو،  والتنميِة 
العلمّي،  النُرش  هي،  فئاٍت  ثالِث  يف  والتطوير 
وإحصاءاُت براءاِت االخرتاع، وميزاُن املدفوعاِت 

للمنتجاِت العاليِة التكنولوجيا.

الركائِز  من  بعدٍد  االبتكار  مدخالُت  تتحّدد   -
الفرعية التي ترتبط بأنشطٍة تجري ضْمَن إطار 
االبتكار. وألّن االبتكاَر يتطلّب بوجٍه عام مصادَر 
الجهات  مع  مؤّسسيٍّا  وتعاونًا  متطورة  معرفيًة 
إحداث  إىل  الراميِة  والتطوير،  بالبحث  املعنية 
ت  اِختُصَّ واجتامعي،  اقتصاديٍّ  مجتمعيٍّ  تأثريٍ 
العملية  مدخالت  من  الثانية  الفرعيُة  الركيزُة 
االبتكارية مبصادر املعلومات واالرتباِط املؤّسيس 
(شكل -3ج). وبالطبع، فإّن الدعَم املاّيل لالبتكار 

يَُعّد الركيزَة الفرعيَة الثالثة ملدَخالت االبتكار.

الشكل 3ج: 
مؤرش االبتكار

 

الركيزة (2): مخرجات االبتكار الركيزة (1): مدخالت االبتكار

الركيزة الفرعية (1): 
عوامل اإلنتاج (نشاطات االبتكار)

الركيزة الفرعية (2): 
االرتباط والتفاعل املؤسيس

    مصادر املعلومات
    االرتباط املؤسيس

الركيزة الفرعية (3): 
الدعم املايل والتمويل

الركيزة الفرعية (1): 
االبتكار التكنولوجي

    ابتكار املنتج
    ابتكار العملية

الركيزة الفرعية (2): 
االبتكار غري التكنولوجي

    ابتكار التسويق 
    االبتكار التنظيمي

الركيزة الفرعية (3): تأثري وانعكاسات االبتكار
الركيزة الفرعية (4): العوامل التي تعرقل االبتكار

الركيزة الفرعية (5): حقوق امللُكية الفكرية

 

الركيزة (1): 
البيئة السياسية والتنظيمية

الركيزة (2): 
البيئة االجتامعية االقتصادية

الركيزة (3): 
رأس املال البرشّي

الركيزة (4): 
البْنية التحتية

الركيزة الفرعية (1): 

مؤرش االستقرار السيايس

الركيزة الفرعية (2): 

مؤرش فعالية الحكومية

الركيزة الفرعية (3): 

مؤرش اإلطار الترشيعّي

الركيزة الفرعية (4): 

مؤرش سيادة القانون

الركيزة الفرعية (1): 

اإلداء االقتصادي الكّيل

الركيزة الفرعية (2): 

املؤرشات الدميغرافية/الصحية

الركيزة الفرعية (3): 

أسواق السلع واألسواق املالية

الركيزة الفرعية (1): 

التعليم ما قبل الجامعّي

الركيزة الفرعية (2): 

التعليم العايل والتدريب

الركيزة الفرعية (3): 

بناء القدرات والتدريب 

والتعلُم مدى الحياة

الركيزة الفرعية (1): 

البْنية املعلوماتيّة وشبكات االتّصال

الركيزة الفرعية (2): 

البْنية األساسيّة العاّمة

الركيزة الفرعية (3): 

استدامة البيئة

الشكل 3د: 
مؤرش البيئة السياسيِّة واالجتامعّية واالقتصاديّة والبنية التحتية
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الصادِر  باالبتكاِر،  الخاّص  الفنيِّ  للمؤّرش  وفًقا   -
عن منظّمِة التعاوِن االقتصادّي والتنمية، ووفًقا 
مخرَجاُت  ُد  تتحدَّ اليونسكو،  منظّمِة  لتوّجه 
االبتكاِر يف تطويٍر هاٍم ملنتٍَج، أو عمليٍة إنتاجيّة، 
يف  تنظيميّة  عمليٍة  أو  تسويقّي،  أسلوٍب  أو 
الوحداِت الصناعية والخدمية؛ لكْن يتعنيَّ قياُس 
عىل  املجتمعِي  بالتأثريِ  أيًضا  املخرَجاِت  هذه 
النظاِم االقتصادّي واالجتامعّي، باإلضافٍة إىل عدٍد 
من املؤّرشاِت املُعرِقلة لجهوِد االبتكار. وبالتأكيد، 
فإّن أكرثَ املخرجاِت املُقاسِة عن االبتكار تتمثُّل 
ووفَق  الفكرية.  امللْكية  حقوِق  إحصاءاِت  يف 
البحِث  لقياِس مؤّرشٍي  السائِد  أو  العامِّ  التوّجِه 
البيئية،  الركائز  َمِت  قُسِّ واالبتكار،  والتطوير 
، إىل أربعِ  التّحتية املؤثِّرُة يف جهودهام  والبْنيُة 
البيئُة السياسيُّة والقانونيّة، والبيئة  ركائز، هي: 
البرشّي،  املاِل  ورأُس  االجتامعيّة،  االقتصاديّة 
مجموعًة  ركيزٍة  كلُّ  وتتضّمُن  التحتيّة.  والبْنيُة 
خلِق  يف  تساهُم  الفرعية  الركائز  من  متكاملة 
للوصوِل إىل مجتمعٍ  مُيهِّدان  مناٍخ وبْنيٍة تحتٍية 
العلمّي  للبحِث  فاعلة  علميٍة  بقاعدٍة  مبتكر، 

والتطوير (الشكل 3د).

مصادُر البيانات املتعلقة مبكّونات املؤّرش 

يُصدرها  التي  وليّة  الدَّ التنمية  بتقاريِر  استُعنَي 
التي  االقتصاديّة  املستقبلية  والرؤيِة  الّدوّيل15،  البنُك 
تقاريِر  إىل  إضافًة  الّدويل16،  النقد  صندوُق  يُصدرها 
املؤّرشَ  أّن  إىل  نظرًا  الّدوليّة،  املعلوماِت  تكنولوجيا 
املركب للبحث والتطويِر واالبتكار يتضّمُن مجموعًة 
واالقتصادّي  السيايسِّ  املناِخ  مؤّرشات  من  متكاملة 
البْنيِة  متغرّيات  إىل  باإلضافِة  والثقاّيف،  واالجتامعّي 
كام  واملعلومات؛  االتصاالِت  بْنيَة  خصوًصا  التحتية، 
العلمّي  للبحِث  الفرعيِة  املؤّرشاِت  بعُض  اعتمَدْت 
العامليِة  التنافسيِة  تقارير  عىل  واالبتكار  والتطويِر 
التي تصدُر عن املنتدى االقتصادّي العاملي17. وقد لجأ 
فريُق العمِل يف املرشوع إىل مراجعة بعِض التقارير 
خالِل  من  العربيّة،  للبلداِن  الوطنية  واإلصدارات 
ووزاراِت  والتكنولوجيا،  العلمّي  البحِث  أكادمييّاِت 
البحِث العلمّي، وبخاصٍة البلداُن التي لديها مراصُد 

للعلوم والتكنولوجيا.

التحّقُق من املؤّرش املقرتحِ عرب االستشاراِت الفردية 
والجامعية

لبناِء  املنهجيِة  الخياراِت  من  التحّقُق  بهدُف 
للبلداِن  واالبتكار  والتطوير  للبحث  املركِّب  املؤّرش 
العربيّة، تَبّني مرشوِع مؤّرش املعرفِة العريّب أسلوب 
ورشٌة  وُعِقدْت  والجامعية.  الفردية  االستشاراِت 
عمل لهذا الغرِض يف شهِر سبتمرب 2015، ضّمْت نحو 
والتطويِر  البحِث  مجال  يف  عربيٍّا  وباحثًا  خبريًا   12
املفاهيمّي  اإلطاِر  مناقشُة  خاللَها   واالبتكار، جرت 
واالبتكار.  والتطوير  البحِث  مؤّرش  ومكّوناِت 
مسألِة  ملناقشِة  أيًضا  الورشِة  من  جانٌب  ص  وُخصِّ
باألسلوِب  عمًال  ترجيحية،  أوزاٍن  واقرتاِح  األوزان، 
املوازنِة،  تخصيِص  اسُم  عليه  يُطلَُق  الذي  اإلحصايّئ 
البحِث  ملؤّرش  متثيالً  األوزاِن  أكرث  إىل  الوصوِل  بُغيَة 

والتطوير واالبتكار.

عىل  اإلتفاق  يف  التخّصصيُة  العمِل  ورشُة  ساهَمْت 
عدٍد من النقاِط املرتبطِة باإلطار املفاهيمّي، وتركيِب 
من  ملؤّرشاته،  الرتجيحيِة  واألوزاِن  املركب،  املؤّرش 

بيِنها:

والتطوير،  البحِث  إدراج  عىل  املشاركون  اتّفَق    -
د مدَخالِت  واالبتكار، يف إطاٍر هيكيلٍّ واحد يُحدِّ
للبيئة  املمثِّلَة  كلٍّ منهام ومخرجاتِه، واملؤّرشاِت 
الداعمِة  واملؤّسسية  واالجتامعيِّة  االقتصاديِّة 

لنشاطهام، والبْنيَة التّحتية الالزمَة لعملِهام.
وافَق  العربيّة،  للبلداِن  الراهنِة  للظروِف  اعتباًرا    -
املشاركون بعَد مناقشاٍت موّسعة عىل تخصيِص 
والتطويِر  البحث  ملؤرش  أعىل  ترجيحيٍة  أوزاٍن 
(وتوزيِعها بالتساوي بني مدَخالتِه ومخرَجاتِه)، يف 
حني اتُّفَق عىل زيادِة الوزِن الرتجيحّي ملخرَجات 

االبتكاِر عن مدَخالتِه.
املؤّرشاِت  الورشِة  يف  املشاركون  الخرباُء  راجَع    -
لكلٍّ  الداعمة  التحتية  البْنيِة  ومتغرّياِت  البيئيَة 
من  واالبتكاِر  ناحية،  من  والتطوير  البحِث  من 
من  محدوٍد  عدٍد  تقسيُم  واقُرتَِح  أُخرى؛  ناحيٍة 
عىل  اآلخر،  بعِضها  ودمُج  املجّمعِة،  املؤّرشاِت 
ِ يف هيكِل املؤّرش، وإطارِِه املفاهيمّي،  النحو املبنيَّ

ومؤّرشاتِِه الفرعية يف املؤّرش.
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ُ البحِث والتطويِر واالبتكار مؤّرش
 التحليالُت اإلحصائية لرتكيبِة املؤّرشِ املركّب للبحِث 

والتطويِر واالبتكار

ناِت مؤّرشِ  للتحّقِق من سالمة االختياراِت املنهجيّة ملُكوِّ
البحث والتطوير واالبتكار، أُُخِضَعِت البياناُت املجّمعة 
لتفعيل ركائزِه الرئيسيِّة والفرعيّة واملؤّرشاِت الفرعية 
التابعِة لها إىل جملٍة من التحليالت اإلحصائية بهدِف 
التأكِد من اتّساِقها ومدى قدرتِها عىل متثيِل ُمتغرّياِت 
املؤّرشِ املركّب. وأظهرَْت قياساُت ُمعاِمل ألفا كْرونْباخ 
ومؤّرشِ نسبِة التفسري أداًء مقبوًال ومتّسًقا عىل وجِه 
البياناِت يف  العموم. ويف بعِض األحيان، ساهَم نقُص 
صعوبة تقديِر املؤّرشاِت اإلحصائية وتخصيِص األوزان 
الرتجيحيِّة للمؤّرشات الفرعيّة. يُالَحُظ أيًضا أنَّ الركائَز 
الخاّصَة مبدَخالِت االبتكاِر ومخرَجاته – املعتِمدَة عىل 
عىل  رُِصَدْت  قد   – بالعيِّنة  اإلحصايّئ  املسِح  أسلوِب 
تركيُب  يَتعّذُر  بحيُث  فقط،  عربيَّنِي  بلَديِن  مستوى 
يتطلُّب  أمٌر  املجال؛ وهو  املرغوبة يف هذا  املؤّرشاِت 
اإلحصائية  املُسوِح  استكامل  عىل  تأكيًدا  بالرضورة 
هذه  أنَّ  وُرغَم  األُخرى.  العربيِة  البلدان  يف  لالبتكاِر 
اليونسكو  منظمِة  من  كلٌّ  تتبّناها  التي  املنهجية، 
األكرثَ  تَُعدُّ  والتنمية،  االقتصادّي  التعاون  ومنظمِة 
االبتكاِر  عمليِة  مدَخالِت  لقياِس  واتّساقًا  شموًال 
من  متكاملة  مجموعٌة  اختريَْت  فقد  ومخرَجاتِها، 
ِه  املؤّرشات الدالِّة عىل املخرَجاِت االبتكارية وفَْق توجُّ
ٍه بديٍل يف هذا املجال.  املؤّرشِ العاملّي لالبتكار، كتَوجُّ
وبصفٍة عاّمة، تُشرُي نتائُج التحليِل اإلحصايّئ للمؤرشات 

اِت املختارة.  إىل اتّساِق املتغريِّ

تقديُر األوزاِن الرتجيحّيِة للمؤرش املركب للبحث 
والتطوير واالبتكار

وقدرتِه  املؤّرش  اتّساِق  يف  املؤثّرة  العوامِل  أهمُّ  من 
مؤّرشِ  ناِت  ملُكوِّ الرتجيحية  األوزاُن  هي  التحليليّة 
والفرعية،  الرئيسيُة  وركائزُُه  واالبتكار،  البحث 
منظومة  أداء  هيكِل  عىل  الدالُّة  الفرعية  ومؤّرشاتُُه 
البحث العلمّي واالبتكار يف البلدان العربية وخصائِص 
اختياُر  يتعنّيُ  عاّم،  نحٍو  وعىل  ومعّدالتِه.  األداِء  هذا 
األوزاِن الرتجيحية لتَعكَس أهّميتَها النسبية يف تركيب 
رَت األوزاُن  املؤّرشِ املركب وتقديِر قيمِته العدديّة. وقُدِّ

املختلفة استناًدا إىل مداخَل ثالثٍة هي:

املؤّرشاِت  اختياَر  حكَمْت  التي  املنهجيُة  الرؤيُة   •
هذا  يف  السابقة  الدراساِت  ونتائُج  التحليلية، 

املجال؛
• مخرَجاُت االستشاراِت الفرديّة والجامعيّة من خالِل 

صية؛ ِورَِش العمِل التخصُّ
التقديراُت اإلحصائيّة لألوزاِن الرتجيحية.   •

تِبًعا لذلك، توّصَل فريُق عمِل املرشوع إىل مجموعٍة 
هذا  بأّن  علاًْم  يَيل؛  ما  يف  تُستعرَُض  الخياراِت  من 
الرئيسية  ناِت  املُكوِّ أوزاِن  بتقديم  يكتفي  القسَم 
للمؤّرش املركِّب اإلجامّيل، وركائزِها الرئيسيّة والفرعيّة. 
ويُحاُل القارئُ إىل الجدول م6  يف املَلحق لالطّالع عىل 

تفاصيل أوزاِن باقي التفريعات. 

الّدولية  النَّقدية للمقارباِت  التحليليِة  القراءِة  يف ظلِّ 
والتطوير  للبحث  املركب  املؤرش  مجاِل  يف  املعتَمدة 
واالبتكار (الجزء الثاين من التقرير)، ورؤيِة بناِء املؤّرش 
املركَّب املتناَولِة ىف الجزء الثالث من التقرير، وبأْخذ 
مخرَجاِت االستشاراِت الفرديِّة والجامعيّة يف االعتبار، 
اتُِّفَق عىل تخصيِص وزٍن ترجيحيٍّ مرتفع يُساوي 40 
يف املئة ملؤرش البحث والتطوير، مع توزيِعها بالتساوي 
بني مدَخالِت البحِث والتطوير ومخرَجاتِه. ونظرًا إىل 
التوّجِه السائد عامليٍّا يف االهتامِم بالعوامل السياسيِة 
واالقتصاديِة واملجتَمعيِة واملؤّسسية، فضًال عن أهّميِتها 
يف خلِق ’مجتمعٍ ُمبتِكر‘ وقادٍر عىل استخدام البحِث 
والتطوير يف خلِق مناٍخ معرّيف حديث، ُخّصَصْت لبيئِة 
االبتكار نسبُة 30 يف املئة من املؤّرشِ املركّب مقابل 30 

يف املئة  ملؤرش االبتكار. 

نسبيٌّة  أوزاٌن  َصْت  ُخصِّ والتطوير:  البحث  مؤرش 
متساويٌة ملدَخالتِِه ومخرَجاتِِه (50 يف املئة)، تتوزُّع كام 
ييل: 45 يف املئة للموارِد البرشية البَحثية، 35 يف املئة 
املئة ملصادِر  والتطوير، و20 يف  البحِث  لإلنفاِق عىل 
إىل  أفَضْت  االختباراِت اإلحصائيَة  أنَّ  التمويل. ورغَم 
أوزاٍن متساوية لكلٍّ من اإلنفاِق عىل البحِث والتطوير 
التحليّيل أكرثَ قبوًال يف  املنطُق  الباحثني، كان  وإعداِد 
ظلِّ القصوِر الواضح لتوفِّر البيانات. وعن املخرَجاِت، 
كان هناك اتفاٌق حول تَساوي الرّكيزِة الفرعيِّة األُوىل 
(الّنِرش العلمّي) والثانية (إحصاءاِت براءات االخرتاع) 
َص وزٌن  بَوزٍن يساوي 40 يف املئة لكلٍّ منهام؛ فيام ُخصِّ
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ترجيحّي قدرُُه 20 يف املئة لنصيب واردات املنتجاِت 
العالية التِّْقنية إىل جملة الواردات السلعية. 

الكافية  البياناِت  توفِّر  عدم  إىل  نظرًا  االبتكار:  مؤرش 
إلجراء التحليِل االحصايّئ لركائز ألدلة مدَخالت االبتكار 
كلٍّ  الرتجيحية عىل  األوزاِن  تقديُر  اعتمَد  ومخرَجاتِِه، 
ونتائِج  للمرشوع،  التحليّيل  والهدِف  املنهجية  من 
عىل  واتُِّفَق  حيث  والجامعيّة.  الفرديّة  االستشاراِت 
تقارُب أوزاِن كلٍّ من الركائز الفرعية ألنشطة االبتكاِر 
واالرتباِط املؤسيسِّ واملعلومايتّ، مع إضفاِء متيٍُّز نسبيٍّ 
وزٍن  بتخصيِص  عناِرصه  أو  االبتكار  إنتاج  ألنشطِة 
 36 وتخصيِص  املئة،  يف   40 بنحِو  ُر  يُقدَّ لها  ترجيحّي 
واملعلومايتّ؛ يف حني  املؤسيسِّ  لالرتباِط  فقط  املئة  يف 
ُع يف متويِل االبتكار 24  مل يتجاوز الوزُن النِّسبيُّ للتنوُّ
يف املئة من إجامّيل تقديِر املدَخالِت االبتكارية. ويف ما 
املنتَج  يَحدث يف  الذي قد  االبتكار،  يتعلُّق مبخرَجاِت 
أو العملياِت اإلنتاجية أو التسويِق أو التنظيِم اإلدارّي 
هِة  املوجِّ واألنشطِة  والتطوير  للبحِث  مبارشة  كنتيجٍة 
لالبتكار داخَل الرشكة أو املؤسسِة اإلنتاجية والخدمية، 
أو من خالِل تأثريِ متغرّياِت املناِخ االقتصاديِّ والسيايسِّ 
والثقاّيف للبلَد وبْنيِته التَّحتيِة املالمئة للنشاِط االبتكاري، 
أجمَعِت االستشاراُت الفرديُّة والجامعيّة عىل تخصيِص 
للرَّكيزة  املئة  يف   60 بنحِو  يُقّدُر  أعىل  ترجيحيٍّ  وزٍن 
تتوّزع عىل  االبتكارية،  العملية  الدالّة عىل مخرَجاِت 
النحِو التايل: 20 يف املئة لالبتكار التكنولوجّي، و20 يف 
لحقوِق  املئة  و30 يف  التكنولوجّي،  غريِ  لالبتكار  املئة 
املجتَمعيّة  اآلثاِر  من  لكلٍّ  ّص  وُخصِّ الفكرية.  امللْكية 
قِة لالبتكار 15 يف املئة من جملِة الوزن  والعوامِل املعوِّ

الّرتجيحي ملجمِل املخرَجات.

َن عدُم توفِّر مؤّرشاٍت للبلداِن العربية عن مدَخالِت  كوَّ
االبتكار ومخرَجاتِه – وفَق املنهجيِة املعتَمدِة يف دليِل 
أوسلو ومنظّمِة اليونسكو – عائًقا أماَم إمكانيِة تقديِر 
(إذ  واالبتكار  والتطوير  للبحِث  مالئٍم  مركٍّب  مؤّرشٍ 
فقط).  عربيّني  بلديِن  مستوى  عىل  البياناُت  تتوفُّر 
ولعالج هذا القصور، ِقيَس عدٌد من املؤّرشاِت الدالّة 
مخرَجاتِه  تَعكُس  التي  أو  االبتكار،  حدوِث  عىل 
املؤّرشِ  تطويِر  يف  املستخدِم  التوّجِه  وفَق  الرئيسيَة 
املُشتقَّ  الفرعّي  املؤّرشَ  أنَّ  ومبا  لالبتكار18.  العاملّي 
مؤّرشات  عىل  يشتمُل  لالبتكار  العامليِّ  املؤّرش  من 

تأثريِ االبتكار واالنتشاِر املعرّيف، ومؤّرشاِت املخرَجاِت 
بِنَسٍب متساويٍة  األوزاِن  اتُِّفَق عىل توزيعِ  اإلبداعية، 
الّرتجيحي لتأثري  الوزُن  ُوزَِّع  الركيزتني؛ كام  بني هاتني 
مؤّرشاتِِه  عىل  بالتساوي  املعرّيف  واالنتشاِر  االبتكار 

دة. الفرعيِة املُتمثّلِة يف سبعِة مؤّرشاٍت محدَّ

يتضّمُن مؤرش البيئة الّسياسيِّة واالقتصاديِّة واالجتامعيّة 
فرعيٍّة  مؤّرشاٍت  من  متّسعًة  قامئًة  التَّحتية  والبْنيِة 
َعْت يف أربع ركائَز أُِسِنَدْت إليها األوزاُن التالية: 32  ُجمِّ
يف املئة لرأِس املال البرشّي، و32 يف املئة أيًضا للبْنية 
والقانونية،  السياسيِة  للبيئة  املئة  يف  و14  التَّحتية، 
يعوُد  واالجتامعية.  االقتصاديِة  للبيئة  املئة  يف  و22 
ذلك بطبيعِة الحال إىل أثِر العنرص البرشّي – القادِر 
عىل التفاعل مع ُمعطياِت عِرص املعرفة وخصائصه - 
يف أداِء منظومِة البحث واالبتكار من ناحية، ورضورِة 
موامئة إلنجاز  بْنيٍة معلوماتيٍة وطبيعٍة  االعتامد عىل 

األنشطِة البحثيِة واالبتكارية من ناحيٍة أُخرى. 

تحليل  نتائُج  تُفيد  والقانونية:  السياسيُة  البيئُة   -
الرتجيحية  األوزاِن  بتساوي  اإلحصايّئ  املؤّرشات 
ورشِة  يف  املشاركني  لكّن  األربع،  الفرعيِة  للركائِز 
صية اختاروا أن تكوَن فعاليُة القطاِع  العمل التخصُّ
حصلَِت  هنا،  من  القامئة.  رأِس  عىل  الحكومّي 
عىل  العامة  الحكوميِة  للفعالية  الفرعية  الركيزُة 
نسبِة 40 يف املئة من جملِة األوزان الرتجيحية؛ كام 
اتُِّفَق عىل تخصيِص 25 يف املئة لالستقرار الّسياّيس 

واألمنّي. 
يف   50 صت  ُخصِّ واالجتامعية:  االقتصاديُة  البيئُة    -
لع والخدماِت واألسواِق النقدية  املئة ألسواِق السِّ
مقابل 30 يف املئة لألداِء االقتصادّي الكّيل، و20 يف 
املئة للسكاِن والصّحة العامة. ويعوُد هذا  االختيار 
الفرديِّة  االستشاراِت  خالل  من  تأكَّد  الذي   –
واملتطلّباِت  املتزايدة  األهميِة  إىل   – والجامعية 
األسواق،  لعمِل  محّددٍة  آلياٍت  لوجوِد  الخاصة 
أغراِض  لخدمِة  فيها  املرغوب  التعقيِد  ودرجِة 
انعكاساِت  عن  فضًال  واالبتكار،  والتطوير  البحث 
والبيئِة  العام  املناِخ  عىل  الكّيل  االقتصادّي  األداء 

الحاضنِة لالبتكار. 
َص وزٌن ترجيحيٌّ متوسط  رأُس املال البرشّي: ُخصِّ   -
ُر بنحِو 45 يف املئة للتعليِم العايل ومؤّسساتِه  يُقدَّ
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املوارد  توفريِ  عىل  قدرًة  األكرثَ  لَكْونه  املتنوعة 
من  كلٍّ  عىل  املعرفة  عرص  يف  املطلوبة  البرشية 
إىل  ونظرًا  البَحثية.  والقدرِة  التعليمّي  املستوى 
الحياة  مدى  التعلُِّم  بتوّجهاِت  املتزايِد  االهتامِم 
الوقت  يف  واسرتاتيجيّاتهام  املستمّر  والتعليِم 
يف   20 إىل  تصُل  نسبٌة  لها  َصْت  ُخصِّ الراهن، 
يف  الجامعّي  قبَل  ما  التعليِم  َدوُر  وحصل  املئة. 
العايل  للتعليِم  وتأهيلِه  الطالب  شخصيِة  تكويِن 
ترجيحيٍّ يساوي 35  العليا عىل وزٍن  والدراسات 

يف املئة. 
البْنيُة التّحتيُة املناسبة: اتفقِت اآلراُء عىل تخصيِص    -
وزٍن ترجيحّي قدرُُه 45 يف املئة للبْنيِة املعلوماتية، 
و35 يف املئة للبْنيِة األساسية العامة، و20 يف املئة 

ملؤّرشِ استدامِة البيئة. 

للمؤّرشِ  إحصائيٍّا  رَة  املقدَّ األوزاَن  أنَّ  هنا  املالَحُظ 
واالجتامعي  واالقتصاديِّ  السيايسِّ  باملناِخ  املتعلِّق 
ْت باملؤّرشات الفرعيِة أو الفرديِّة  والبْنيِة التَّحتية اختصَّ
البياناِت  إىل قصوِر حجِم  يعوُد ذلك  ولَرمّبا  فحْسب؛ 
واملؤّرشات املتاحة يف هذا املجال. وألنَّ االتجاَه العامَّ 
التّحتية  البْنية  (ركيزِة  الفرعيِّ  املؤّرشِ  هذا  لتحليِل 
خصوًصا) إحصائيٍّا أكَّد عىل تقارُِب األوزاِن الرتجيحية 
للمؤّرشاِت الفرعية أو تساويها، ويف ظلِّ غياِب معايرَي 
املرشوُع  تبّنى  فَقد  املجال،  هذا  يف  أُخرى  توزيعيٍة 
مبدأَ تَساوي األوزاِن الرتجيحية عىل مستوى املؤّرشاِت 

الفرعية للبْنيِة التحتية.

ختاًما

يَربُط  مركّبًا  مؤرشاً  العريّب  املعرفِة  مرشوُع  خّصَص 
متغرّياِت البحث والتطوير بجهوِد االبتكار التكنولوجّي 
إنتاِج  يف  الفاعل  دْورِهام  بُحكِم  التكنولوجّي  وغري 
املعرفِة وتوطيِنها واستخداِمها؛ ونظرًا إىل مساهمِتهام 
ودعِم  االقتصادّي  النمو  مبعّدالِت  اإلرساع  يف  الهاّمة 
رضورِة  إىل  أساًسا  ذلك  ويعود  املستدامة.  التنميِة 
مع  التفاعِل  عىل  قادرٍة  عربيٍة  بَحثيٍة  قاعدٍة  بناِء 
عِرص الثورة املعرفية من ناحية، وأهميِة االنتقاِل إىل 
مجتمعٍ عريبٍّ ُمبتِكر يساهُم يف إحداِث النقلِة النَّوعية 
املرغوبة يف التنميِة االقتصادية واالجتامعية من ناحيٍة 
تضّمَن  التنَموّي،  الهدف  هذا  تحقيِق  وبُغيَة  أُخرى. 

بالبحِث  تختصُّ  فرعيّة  أدلٍّة  ثالثَة  املركّب  املؤرش 
مجاالِت  يف  البيئية  واملتغرّياِت  واالبتكار،  والتطوير، 
املؤّسيسِّ  واإلطاِر  والسياسة،  واالجتامع،  االقتصاد، 
املؤّرشاِت  إىل  باإلضافِة  األعامل؛  ومناِخ  والقانويّن، 
الّدالة عىل توفِّر البْنيِة املعلوماتية والطبيعية املالمئة. 
ويَُعدُّ تركيُب مؤرش مركّب لكلٍّ من البحِث والتطوير 
وغريِ  املبارش  تأثريِِهام  قياِس  إىل  يسعى  واالبتكاِر- 
وتقييِم  املعرّيف،  العِرص  إىل  البلدان  انتقاِل  املبارش يف 
انعكاساتِهام عىل تحقيِق أهداِف التنمية املستدامة - 

إضافًة جديدًة يف مجاِل تركيب مؤّرش املعرفة .

اعتمَدت منهجيُة بناء املؤرش املركّب للبحِث والتطويِر 
يف  األّوُل  مَتثّل  رئيسيٍة،  محاوَر  ثالثِة  عىل  واالبتكار 
الدراسات والتقاريِر الّدولية واإلقليمية يف هذا املجاِل، 
تجميعية  وأدلٍَّة  مركّبٍة  مؤرشاٍت  من  عنها  نتَج  وما 
الخاصة  التحليلية  واملؤرشات  للبياناِت  ومستوَدعاٍت 
الثاين عىل  املحوُر  وارتكَز  واالبتكار.  العلمّي  بالبحث 
العمِل  ورشِة  يف  والجامعية  الفرديّة  االستشاراِت 
أساليَب  الثالث  املحوُر  استخدم  فيام  التخّصصية، 
التحليِل اإلحصايّئ يف اختباِر املؤّرشاِت وتقديِر األوزاِن 
اتّساَق  اإلحصائية  النتائُج  وأوضَحِت  الرتجيحية. 
املتغرّياِت املختارة. ويُقرتَح يف األغلب استخداُم أوزاٍن 
لبناِء  الفرديّة  للمتغرّياِت  متساويٍة  غريِ  ترجيحيٍة 
والتطوير  البحث  مبؤرش  الخاصة  الفرعية  املؤرشاِت 

واالبتكار.

بالقصوِر  املركِّب  العربية  البلدان  مؤرش  إعداُد  تأثَّر 
الواضح يف توفِّر البياناِت املرتكزة عىل ُمسوٍح إحصائية 
ومؤرشاٍت تحليلية يف مجاِل البحث والتطوير واالبتكار 
االقتصادّي  التعاوِن  ملنظّمِة  املميّزِة  الجهوِد  بُرغم 
والتنمية يف صياغِة األدلِة التعريفيِة للبحِث والتطوير 
متّسٍق  إطاٍر  من  اليونسكو  قّدمتُْه  وما  واالبتكار- 
قواعِد  وتطويِر  التحليلية  مؤّرشاتِها  لتنظيِم  ومتكامٍل 
بياناٍت خاصٍة بها من خالِل معهِد اليونسكو اإلحصايّئ، 
وّيل وبرنامُج األمِم املتّحدِة اإلمنايئُّ  وما قّدَمُه البنُك الدَّ
يف هذا املجال. وتُستثنى من ذلك املؤّرشاُت التي تَرصُد 
والسيايسِّ  واالجتامعيِّ  االقتصادّي  املناِخ  يف  التغرّيَ 
الداعمِة  املعلوماتية  البْنيِة  ومتغرياِت  واملؤسّيس 
للبحِث العلمّي واالبتكار. فالبياناُت تُظِهر عدَم اكتامِل 
البلداِن  التحليليِة عىل مستوى كلِّ  أيٍّ من املؤرشاِت 
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املعتِمدُة  االبتكار-  العربية، يف حني توفّرْت مؤّرشاُت 
عىل إجراِء مسٍح إحصايّئ – عىل مستوى بلديِن عربيّني 
العربية  البلداِن  استكامِل  دعُم  يتعنّيُ   ، ثَمَّ فقط. من 

التّساِق  والتطوير، ضامنًا  البحِث  مجاِل  يف  ملؤّرشاتِها 
املؤرش املركِّب املقرتَح يف املرشوع الحاّيل وجودتِه.
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الرّاهن  العرص  يف  املعرفة  ملكانة  اعتبارا   وهكذا، 
الّشاملة  البرشيّة  التّنمية  تحقيق  يف  ودورها 
التي  الحميدة  للمسرية  واستثامرا   واملستدامة، 
الثالثة  العربيّة  املعرفة  تقارير  مبادرة  مع  انطلقت 
املعرفة  مؤّرش  بناء  عملية  انطلقت  سابًقا،  املنشورِة 
العريّب كخطوٍة هاّمة تستهدف إنتاج أدوات منهجيّة 
لقياس  الدولية  املعايري  إىل  تستند  وعمليّة  علميّة 
الحالة املعرفية يف املنطقة العربية وفق رؤية عارفة 
بخصوصيّات الوضع العريّب ومعضالت تنميته. وذلك 
ملساعدة الباحثني وأصحاِب القرار عىل رْصد وتقييم 
العوامل التي تُسهم يف توليد املعرفِة واستخداِمها من 
خالل اتّخاذ قراراٍت مستنرية تقوم عىل تحليٍل منتظم 
للبيانات، والحقائق، واملعلومات. من هنا كان تركيز 
تلتزم  املؤّرشات  بناء حزمة من  الحاليّة عىل  املرحلة 
حاجات  االعتبار  بعني  وتأخذ  العلميّة،  بالضوابط 

املنطقة الحقيقيّة والرّهانات املطروحة عليها.

تّم  املنشودة،  التنمية  هذه  أبعاد  بتعّدد  ووعيا 
وضع مؤرش مركّب يتكّون من ستة مؤرشات فرعيّة 
والتعليم  الجامعي،  قبل  ما  التعليم  هي:  متكاملة 
الفني والتدريب املهني، والتعليم العايل، واالقتصاد، 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبحث والتطوير 
تّم  مكّوناته  بجميع  املؤّرش  هذا  والختبار  واالبتكار. 
قواعد  يف  توفّر  ماّم  البيانات  من  كبري  جزء  انتقاء 
البيانات املختّصة اإلقليميّة والّدوليّة، عىل أن يتّم يف 
البيانات  لجمع  منهجيّة  أجهزة  وضع  الحقة  مراحل 
التي يتطلّبها املؤّرش خصوصا تلك التّي تتعلّق بظواهر 
البيانات  تتناولها قواعد  العربيّة وال  باملنطقة  خاّصة 

املستخدمة حاليا.

ملعالجٍة  قطاعي  مؤّرشٍ  كّل  بياناُت  أُخِضَعت  وقد 
إحصائيّة معّمقة بقْصد التّحقق من اتّساق املتغرّيات 
التفسريية،  وقيمِتها  له  نِة  املكوِّ األساسية  والركائز 
املؤّرشات  لهذه  الِقيَم اإلجاملية  إىل جانب احتساب 
بهدف  بيانات؛  حولها  توفّرت  لبلداٍن  القطاعية 
الوقوف عىل مدى قرِبها من الواقع أو بُعِدها عنه، 
ومن التوّجهات التي كشفت عنها مؤّرشاٌت مامثلة أو 
ذاُت عالقٍة مبارشة بها. فأثبتت الّنتائُج وجوَد اتّساٍق 
كبري بني املتغرّيات حيُث فاقت ُمعامالت ألفا كْرونْباخ 
الفرعيّة  املؤّرشات  املائة من  أكرثَ من 80 يف  0.7 يف 

املؤّرشات  بعض  يف  االتّساق  ضعُف  ويعود  املركّبة. 
إىل  اآلخر  بعِضها  البيانات، ويف  يف  الكبري  الّنقص  إىل 
التفسريية  الِقيَُم  طبيعة املتغرّيات املعتمدة. وفاقت 

للمؤّرشات عموًما 50 يف املائة.

القطاعية،  للمؤّرشات  اإلجاملية  الِقيَُم  كشفت 
دول  تقّدم  عن   ،100 إىل   1 من  سلٍّم  عىل  دِة  املوحَّ
مؤّرشاٍت  مع  يتوافق  ما  وهو  عامة،  بصورٍة  الخليج 
عديدٍة أُخرى. وعموًما، تفاوتت هذه الِقيَُم من قطاٍع 
القدرة  عىل  يَشهد  ما  آخر،  إىل  بلٍد  ومن  آخر،  إىل 
أن  إىل  اإلشارُة  تَجدر  املؤّرشات.  لهذه  التّمييزية 
التي  هذه املؤّرشاِت ستُشكِّل إحدى املواّد األساسية 
ستأويها بّوابًة املعرفة االلكرتونية؛ حيث ستُتيح إنجاَز 
يٍة ونْوعية ومقارناٍت مع البيانات املتأتّية  دراساٍت كمِّ
الواقع  معرفة  عىل  يُساعد  ما  أُخرى،  مؤّرشاٍت  من 
معرفًة موضوعيًة متعّددًة املداخل. من ناحيٍة أُخرى، 
ستُتيح البوابُة بَدْورها توفرَي املادة الرضورية لتفعيل 
أوسع  عىل  انتشاره  يف  واملساهمِة  باستمرار،  املؤّرش 
نطاق. وسيُعّزز كُل ذلك قدراِت املنطقة عىل الوعي 
املالمئة  االسرتاتيجيات  ووضعِ  واقِعها  بخصوصيات 

يات التي تُواجهها. لرفع التحدِّ

بلوَغ  أبًدا  تّدعي  ال  أهميتها،  عىل  املؤّرشاُت،  وهذه 
مرحلة االكتامل واإلتقان، بل تَُعّد نواًة أساسيّة تحتاج 
حتى  والتّجريب  والتّطويِر  اإلغناء  من  مزيٍد  إىل 
ولهذا  واالستدامة.  النجاح  رشوط  كلُّ  لها  تتحّقق 

الهدف، سترتكّز الجهوُد يف املراحل القادمة عىل:

أفرزته  ما  ضوء  يف  املقرتحة  الرتكيبات  مراجعِة    -
التي  الراجعة  والتغذيُة  اإلحصائية،  التحليالُت 
يُتوقّع أن تَتْبع إطالَق الّصورة األّولية للمؤّرشات، 
خلل،  من  يُشخَّص  أن  مُيكن  ما  معالجِة  بهدف 
عَرب تعزيِز أو استبدال املتغرّيات التي تَكمن وراء 
للمؤّرشات  التفسريية  القدرِة  أو  االتّساق  ضعِف 

املقرتحة؛
االنكباِب عىل معالجة قضية نقِص البيانات، بوضع    -
خطٍة عىل املدينَِي القصري واملتوسط لتجميع أكرب 
قدٍر ممكن من البيانات بُغيَة التوّصل إىل تجريب 
الصورة الكاملة للمؤّرشات الستة مبختلف ركائزها 
املضافة  القيمة  تحديد  من  يُتمكَّن  يَك  الفرعية، 
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لهذا املؤرشِّ ومدى قدرتِه عىل منافسة املؤّرشاِت 

األُخرى؛
املرتبطة  املتغرّيات  عىل  الرتكيز  من  مزيٍد  إعطاِء    -
والتهديدات  الفرص  لفهم  املنطقة  بخصوصيات 
إىل  ذلك  يؤّدي  أن  دون  من  أعمَق  نحٍو  عىل 
أو عزْلِها عنه.  وال  العاملي  السياق  إخراجها من 
بّد من أْن تتعلق طموحاُت مؤّرش املعرفة العريب 
العامل، كام  تَقّل أهميًة عاّم يدور يف  مبنجزاٍت ال 
معرفَة  العربية  للدول  ناتُه  مكوِّ تُتيح  أن  ينبغي 
واإلقليمّي  املحيلِّ  الصعيديِن  عىل  ال  وضعها 

فحْسب، لكْن أيًضا عىل الصعيد العاملي؛ 
مع  الرشاكة  عالقات  من  شبكة  بإنشاء  املبادرة    -
والّربط مع قواعد  والّدولية،  اإلقليمية  املنظامت 
البيانات العاملية املوثوق بها وذلك قصد االستفادة 
تجميع  عملية  يف  معها  والتعاون  خرباتها  من 
يتطلّب  وهذا  ومعالجتها.  وتحديثها  البيانات 
باملؤرشات  للتعريف  واسعة  بحملة  االنطالق 
تحسينها  من  مُيّكن  مبا  للنقاش   وعرضها  املبنيّة 

شكال ومضمونا وعائدا.

عىل العموم، يُؤمل يف تواُصل العمل عىل تطوير هذه 
املعرفة  حول  تأليفّي  مؤّرشٍ  إىل  للوصول  املؤّرشات 
من أجل التّنمية يف املنطقة العربيّة، قادٍر عىل أداء 
دوٍر مركزّي يف اسرتاتيجيّات النهضة املعرفية العربيّة؛ 

والخرباء  القرار  لُصّناع  ًدا  ومزوِّ مرِجًعا  يُصبح  بحيث 
والّسياسات  الخطط  رسم  يف  للمساعدة  والباحثني 
بيئٍة  خلق  يف  يُساهم  أن  يف  أيًضا  ويُؤمل  التّنمويّة. 
تنافسيّة تُحّفز أصحاَب القرار والجهاِت املعنيَّة عىل 
املعرفِة  نرش  ومبادراِت  برامج  من  املزيد  تفعيل 
التحّوُل  املنشود، وهو  الهدف  إىل  وتوظيِفها، وصوالً 
ُمنتجة  مجتمعاٍت  إىل  مستهلِكة  مجتمعاٍت  من 

ومدبِّرٍة للمعرفة أحسَن تدبري. 
صعوباٌت  تَُحّفه  املسعى  هذا  أّن  شّك،  غري  ومن 
عديدة، مثُل توفّر قواعد بياناٍت شاملٍة ودقيقة يجري 
استنطاق  عىل  والقدرِة  وانتظام،  باستمراٍر  تحديثُها 
استنتاجاٍت  إىل  ية  الكمِّ البيانات  وتحويِل  املؤّرشات 
أيًضا  الصعوبات  ومن  لالستثامر.  قابلٍة  داللة  ذاِت 
بهدف  متعاقبة  زمنيٍة  فرتاٍت  عرب  التوّجهات  قياُس 
له؛ وهو  والتخطيِط  باملستقبل  التنبؤ  استخدامها يف 
ما يحتاج إىل موارَد ماديّة، وكفاءاٍت برشية، وإرادٍة 
العربيّة  الفاعليات  ِقبَل  من  تشاُريكّ  وعمٍل  سياسية، 
املعرفة  مؤّرشُ  يكون  حتى  باملوضوع،  الصلة  ذاِت 
ويحظى  العريّب،  الواقَع  تَعكس  صادقة  مرآًة  العريبُّ 
بتوافٍق واسع العتامده يف التّحليل واملقاربة، ومن ثَمَّ 
يف رسم الخطط والّسياسات الكفيلة بتحريك القاطرة 
التّنمية  تحقيق  أجل  من  املعرفة  رهاِن  كْسب  نحو 

الشاملة واملستدامة.

الخالصة
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55.26 

60.40 

60.28 

60.51 

50.22 

53.43 

47.00 

50.03 

40.34 

77.76 

43.43 

38.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.99 

65.16 

16.54 

78.94 

51.42 

51.42 

61.79 

71.71 

57.92 

55.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

136

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

األردن
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



59.06 

43.98 

58.31 

11.29 

54.27 

44.93 

47.66 

59.77 

40.71 

95.88 

37.05 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

58.85 
58.94 

56.88 
76.11 

66.60 
38.22 

67.50 
66.63 

69.26 
45.68 

22.63 
68.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.60 

59.25 

60.79 

64.16 

38.45 

64.60 

51.95 

34.71 

75.88 

56.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.53 

26.98 

43.32 

10.63 

47.17 

43.92 

50.42 

48.62 

69.34 

62.39 

33.34 

45.38 
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63.03 

73.11 

69.09 

77.13 

49.49 

49.49 

56.40 

42.34 

65.91 

56.48 

60.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.27 

15.30 

10.77 

24.21 

25.24 

88.54 

88.54 

68.68 

68.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

138

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

الكويت
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



49.41 

55.54 

68.37 

58.43 

35.49 

57.77 

37.91 

44.11 

35.93 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

42.75 
40.36 

17.50 
76.19 

44.06 
46.56 

39.62 
42.98 

32.80 
53.43 

50.43 
56.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.62 

29.73 

19.73 

39.74 

25.49 

32.77 

18.21 

56.93 

70.51 

64.90 

47.49 

54.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.21 

45.13 

46.23 

40.27 

52.65 

47.65 

67.29 

88.55 
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56.33 

59.98 

57.53 

62.43 

62.25 

58.72 

65.78 

43.12 

5.75 

77.80 

37.40 

51.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.86 

51.55 

66.70 

86.10 

2.91 

77.54 

77.54 

46.13 

29.29 

62.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

140

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

لبنان
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



57.86 

50.09 

40.87 

37.27 

47.40 

44.92 

65.49 

71.22 

71.22 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

43.46 

50.32 

71.33 

43.15 

38.36 

46.54 

36.60 

25.40 

36.84 

44.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.59 
49.39 

46.33 
58.71 

52.64 
42.93 

67.56 
74.88 

52.68 
13.14 

14.25 
12.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.29 

14.80 

14.80 
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53.88 
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64.27 
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26.54 

9.52 

9.52 

25.56 

25.56 

61.55 

71.59 

54.24 

58.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.26 

25.26 

1.00 

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

142

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

ليبيا
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد



23.12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

27.59 
28.94 

46.88 
23.25 

14.76 
12.94 

30.02 
44.32 

1.65 

20.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.95 

32.19 

25.42 

30.12 

37.42 

18.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.00 
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1.86 

15.28 
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30.60 
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21.20 

10.71 

1.00 

20.41 

25.05 

25.05 

38.33 

35.41 

24.12 

41.51 

52.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06 

10.03 

6.33 

22.75 

14.87 

14.87 

25.48 

25.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

144

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

موريتانيا
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



19.19 

24.52 

41.76 

7.96 

2.25 

46.11 

3.06 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

33.46 
36.54 

54.42 
34.88 
34.51 

4.48 
40.19 

55.63 
8.84 

15.65 
1.70 

30.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.87 

19.38 

6.00 

27.75 

36.43 

22.37 

11.87 

54.73 

19.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.59 

1.00 

1.00 

35.05 

47.70 

23.99 
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35.01 
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50.35 

58.72 

58.02 

59.42 

22.28 

17.48 

27.09 

61.66 

72.69 

57.84 

46.51 

69.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.70 

59.09 

28.08 

49.20 

74.60 

74.60 

51.09 

8.07 

73.14 

72.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

146

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

املغرب
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



40.81 

42.88 

60.39 

37.38 

27.74 

31.24 

50.50 

29.90 

21.39 

5.95 

50.11 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

58.16 
51.11 

49.54 
63.99 

61.04 
31.46 

66.00 
70.76 

56.34 
63.99 

69.53 
58.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.65 

45.67 

32.80 

54.19 

36.30 

53.65 

45.63 

23.75 

88.73 

46.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.03 

22.97 

30.35 

15.58 

45.84 

49.40 

42.28 

53.62 

66.42 

51.28 

51.57 

51.68 
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57.39 

67.30 

65.06 

69.54 

40.00 

23.62 

56.38 

54.96 

33.35 

67.20 

58.76 

60.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.95 

6.10 

1.00 

1.00 

21.39 

72.24 

72.24 

88.09 

76.18 

95.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

148

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

ُعامن
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



49.67 

48.55 

76.71 

61.91 

47.99 

43.31 

30.16 

41.83 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

56.26 
57.39 

51.60 
84.16 

61.59 
38.02 

60.89 
65.66 

51.21 
46.46 

21.88 
71.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.10 

53.71 

42.91 

58.88 

39.95 

70.03 

56.49 

52.00 

74.94 

53.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.02 

25.46 

41.83 

9.10 

39.84 

48.85 

30.82 

56.29 

74.06 

64.65 

41.27 

57.79 
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52.14 

53.86 

45.49 

62.23 

47.84 

38.25 

57.43 

53.02 

76.90 

22.50 

59.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.17 

33.32 

2.78 

46.69 

27.01 

27.01 

45.21 

43.43 

46.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

150

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

فلسطني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني

مؤرش التعليم العايل



43.88 

41.10 

32.54 

67.00 

40.87 

44.69 

13.45 

35.91 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

56.56 

59.62 

36.61 

96.46 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.37 
43.50 

53.08 
22.61 

79.17 

38.81 

5.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.18 

9.78 

15.15 

4.41 

29.38 

57.62 

1.00 

38.10 

27.81 
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66.23 

61.19 

46.14 

76.23 

85.39 

83.54 

87.25 

57.15 

19.63 

67.35 

67.53 

74.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.32 

2.23 

4.11 

2.80 

1.00 

98.70 

98.70 

92.17 

84.34 

97.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

152

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

قطر
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



59.41 

68.98 

98.54 

94.22 

33.04 

45.27 

71.49 

47.87 

27.00 

54.54 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

76.22 

77.57 

79.34 

85.97 

48.18 

82.48 

74.87 

88.05 

41.75 

76.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.58 
82.79 

80.20 
99.67 

78.12 
75.75 

72.96 
68.31 

82.42 
61.50 

37.39 
85.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.45 

21.51 

16.45 

26.56 

41.53 

42.04 

41.02 

64.63 

89.64 
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40.51 
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67.39 

79.00 

89.53 

68.47 

47.29 

29.19 

65.39 

64.29 

49.89 

83.46 

61.45 

62.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.01 

30.14 

24.97 

1.00 

44.07 

67.68 

67.68 

84.41 

84.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

154

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

السعودية
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



62.43 

59.66 

63.42 

58.23 

52.94 

57.89 

62.82 

61.13 

52.72 

70.96 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

69.58 

75.44 

64.32 

71.54 

95.56 

78.34 

63.73 

57.87 

48.24 

72.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.72 
58.87 

47.54 
76.25 

61.31 
61.71 

68.95 
72.21 

62.34 
73.00 

65.48 
80.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.84 

58.98 

22.96

95.00 

51.37 

45.77 

56.96 
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59.83 

63.52 
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27.54 

27.00 

27.00 

28.07 

1.00 

50.50 

32.71 
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

156

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

الصومال
مؤرش التعليم العايلمؤرش التعليم ما قبل الجامعي



9.75 

12.67 

1.00 

1.00 

24.74 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19 
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1.97 
1.56 

3.24 
3.24 

1.97 
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41.26 

57.30 

72.46 

42.13 

19.19 

19.19 

31.26 

12.93 

38.12 

43.13 

30.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.71 

13.45 

7.66 

32.23 

12.93 

56.98 

56.98 

37.69 

37.69 
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

158

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

السودان
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني

مؤرش التعليم العايل



34.15 

26.52 

17.82 

20.42 

78.97 

7.14 

27.00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

19.13 
21.90 

25.35 
11.68 

14.80 

27.03 

26.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.55 

28.17 

23.98 

30.39 

9.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

17.68 

19.09 

16.27 

11.66 

17.20 

6.12 

18.44 

24.02 
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13.26 
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41.41 

41.62 

54.49 

28.76 

36.98 

28.43 

45.53 

45.40 

52.22 

40.88 

41.79 

46.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.36 

34.62 

22.31 

65.95 

49.23 

53.33 

53.33 

15.87 

30.74 

1.00 
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

160

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

سوريا
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني

مؤرش التعليم العايل



26.38 

35.11 

14.61 

66.98 

36.24 

28.67 

26.24 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

24.65 

17.31 
26.48 

30.15 

50.52 

13.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.09 

45.22 

53.40 

0.00 

60.96 

35.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.57 

8.65 

8.65 

38.78 

24.26 

43.96 

47.75 

32.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

161

صاد
القت

رش ا
مؤ

الت
تصا

واال
ت 

وما
ملعل

يا ا
وج

كنول
رش ت

مؤ
عايل

م ال
علي

 الت
ؤرش

م
كار

البت
ر وا

طوي
والت

ث 
لبح

رش ا
مؤ

وريا
س



43.05 

43.46 

27.50 

59.42 

27.83 

25.86 

29.80 

57.43 

64.77 

59.72 

32.70 

72.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.79 

69.09 

42.29 

67.46 

66.63 

58.62 

58.62 

88.52 

95.70 

78.38 

87.19 
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

162

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

تونس
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



49.37 

60.55 

56.31 

69.35 

47.80 

62.36 

63.83 

35.34 

54.43 

55.45 

15.48 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

44.72 
36.98 

26.85 
45.30 

55.51 
30.37 

52.93 
53.16 

52.48 
51.75 

49.85 
53.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.17 

49.00 

48.13 

42.96 

37.87 

73.55 

43.34 

27.66 

85.17 

40.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.02 

34.94 

55.78 

14.09 
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79.80 

33.49 
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68.56 

71.85 

70.06 

73.64 

66.41 

60.49 

72.33 

64.11 

40.81 

73.54 

70.90 

71.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.79 

18.76 

36.52 

88.45 

88.45 

89.52 

98.00 

79.04 
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

164

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

اإلمارات
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



72.56 

67.25 

96.26 

47.98 

20.21 

44.15 

98.38 

70.64 

13.77 

84.42 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

77.59 
85.77 

84.60 
92.28 

89.47 
77.92 

81.25 
82.29 

79.15 
51.66 

7.92 
95.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.48 

76.03 

77.87 

83.95 

58.46 

71.40 

78.92 

82.18 

51.34 

85.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.08 

35.29 

40.00 

30.57 

50.33 

60.46 

40.21 

69.54 

87.35 
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40.41 

27.00 

13.20 

40.80 

75.72 

75.72 

31.90 

7.68 

36.00 

43.78 

40.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.62 

8.72 

4.11 

21.05 

42.95 

42.95 

49.78 

49.78 
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ُ تكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت مؤرشِّ

166

ُ املعرفة العريب 2015 مؤرشِّ

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

اليمن
مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

مؤرش البحث والتطوير واالبتكار

مؤرش االقتصاد
مؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرش التعليم التقني والتدريب املهني
مؤرش التعليم العايل



16.74 

20.46 

20.78 

1.00 

16.68 

44.76 

19.75 

1.00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11 
21.31 

32.69 
18.40 

12.85 
47.81 

55.50 
32.21 

15.55 
3.55 

27.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.99 

27.59 

22.84 

35.03 

12.27 

31.54 

20.39 

7.50 

62.03 

15.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.16 

3.46 

3.46 

12.90 
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رشُِّ 
مؤ

متهيد

اٍت فرعيٍّة  ُ املعرفة العريب من ستة مؤرشِّ يتكّون مؤرشِّ
أساسية هي:  تنَمويٍة  قطاعاٍت  تُعربِّ عن ستِة  مركّبة 
التعليُم ما قبَل الجامعي، والتعليُم التِّْقني والتدريُب 
وتكنولوجيا  واالقتصاد،  العايل،  والتعليُم  املِْهني، 
املعلوماِت واالتصاالت، والبحُث والتطويُر واالبتكار. 
وفًقا  الستة  ات  املؤرشِّ هذه  من  كلٌّ  بُِنَي  وقد 
ات  املؤرشِّ بناء  يف  املعياريّة  العامليِة  للمنهجيات 
هذه  بناِء  لخطوات  استعراٌض  ييل  ما  يف  املركَّبة1. 

ات بقْدٍر من التفصيل. املؤرشِّ

ات اختياُر املتغريِّ

نِة  اِت الفردية) املتضمَّ ات (املؤرشِّ يَستند اختياُر املتغريِّ
منهجيٍة  إىل  الستة  املعرفِة  ات  كلٍّ من مؤرشِّ بناء  يف 
علميٍة واضحٍة ومحّددة تقوم عىل مراجعة األدبيات 
املحليِة والّدوليّة ذاِت الصلة، باإلضافِة إىل االستعانة 
ويف  وخرباتِها.  الّدوليِّة  والوكاالِت  املنظامِت  مبفاهيم 
كلٍّ من القطاعات الستّة، اعتَمد أيًضا عىل استشارة 
عدٍد كبري من املختّصني يف مختلف بلدان العامل، مثل 
والوالياِت  وبريطانيا  وكندا  واإلمارات  واألردن  مرص 
للمشاركني  وأُتيح  استبياٍن خاّص.  املتحدة من خالل 
ات املختارة  إبداُء الرأي يف املوافقِة عىل قامئة املتغريِّ
وتجميعاتِها املختلفة، أو رفِضها، أو إجراِء أيِّ إضافاٍت 
الراجعِة  التغذيِة  عىل  وبناًء  ُمقرتَحة.  تعديالٍت  أو 
املشاركني  من  املقرتحِة  واإلضافاِت  االستبيان،  من 
ات املؤرشِّ املختلفة، ويف ضوِء  وتعليقاتِهم عىل متغريِّ
املناقشاِت التي جرت مع عدٍد منهم ومع باقي أعضاِء 
الفريِق املركزّي إلعداِد املؤّرش، جرى التوصُل إىل قامئة 

ات النهائية. املتغريِّ

اِستُخِدم تحليُل العنرص الرئيّيس (أو تحليُل املركَّبات 
ات  املتغريِّ يف  االتّساق  مدى  من  للتأكّد  الرئيسية) 
الفرعيِة  ات  املؤرشِّ يف  تصنيفها  وهيكِل  املختارة 
املختلفة. وجاءت نتائُج هذا التحليل داعمًة التّساق 
يف  وتصنيِفها  ات  املتغريِّ اختيار  يف  املفاهيمي  اإلطار 
نسبُة  تعّدت  حيُث  املختلفة،  الفرعيِّة  التجميعات 

التبايُن املفرسَّ يف أغلب الحاالت 50 يف املئة2. 

 
ألفا  وُمعاِمل  ق  املتعمِّ االرتباِط  تحليل  نتائُج  أكّدت 
حيُث  وتصنيِفها،  ات  املتغريِّ اختيار  كْرونْباخ صالحيَة 
من  أكرثَ  يف   0.70 كْرونْباخ  ألفا  ُمعامل  ِقيَُم  ت  تعدَّ
80 يف املئة من الحاالت. وقد يعود َضعُف االتّساق 
طبيعة  و/أو  البيانات  نقص  إىل  ات  املتغريِّ لبعض 

ات3.  االرتباط بني هذه املتغريِّ

البياناُت املستخَدمة

بناء  يف  املدَخلِة  الـ304  ات  املتغريِّ تصنيُف  مُيكن 
ات املعرفة العريب الستة إىل ثالثة أنواع؛ يتضّمن  مؤرشِّ
مصادَر  عّدة  من  عليها  ُحِصل  ملموسًة  بياناٍت  أّولُها 
الّدويل،  والبنِك   ، املتحدة  األمم  أجهزِة  مثِْل  مختلفٍة 
اٍت  مؤرشِّ الثاين  النوُع  ويَشمل  وغريِها4.  واليونسكو، 
مركّبًة حَسبتْها بعُض املؤسسات الّدولية مثِل االتّحاد 
العاملي لالتّصاالت، واالتّحاِد األورويب، ومنظمِة التعاون 
من  يتكوَّن  الثالث  النوُع  فيام  والتنمية؛  االقتصادي 
بياناٍت ُجِمَعت من ُمسوٍح إحصائية تُستخَدم عندما 
اِت  بياناٌت أو أّن بياناتِها غرُي شاملة. ال توجد للمتغريِّ

ّفافية، والبساطة، وإمكانيِة إعادة الحصول  الشَّ ألجل 
الِقيَِم  لتقدير  محاوالٍت  أيُّ  تُجَر  مل  النتائج،  عىل 
استخداُم  ويُعاِدل  املختلفة.  ات  للمتغريِّ املفقودة 
كلٍّ  تقديَر  املؤرشِّ  الحسايب يف حساب  الوسط  صيغة 
الحسايب  الوسِط  بقيمة  للمتغريِّ  املفقودة  الِقيَم  من 
. ومل تُدَخل الِقيَُم املفقودة، املشاُر إليها بالرمز  للمتغريِّ
ات الفرعيِة املركَّبة التي ُحِسبَت، كام  'n/a'، يف املؤرشِّ
هو معهوٌد يف حاالٍت مامثلة، باستخدام املُتاِح فحْسب 

من بيانات كّل بلد5. 

أُجِريَت معاملُة البيانات عىل افرتاض أنها خاليٌة من 
مرّة  من  أكرثَ  العمل  فريُق  راجعها  حيُث  األخطاء، 
البيانات.  يف  إدخاٍل  أخطاِء  وجود  عدم  من  للتأكّد 
ِقيَم  تحيُّز  إىل  تؤّدي  قد  التي  اُت،  املتغريِّ وعولَِجت 
، باستخدام األساليِب اإلحصائيِة املناسبة6. وقد  املؤرشِّ
أُخرى  اٍت  مبؤرشِّ ترتبط  ات  املؤرشِّ بعَض  أّن  لوِحظ 
الناتِج  أو  السكان  عدِد  مثِل  الحجم،  عىل  تعتمد 
ات  املؤرشِّ هذه  حساُب  أُعيد  ولذا  اإلجاميل؛  املحّيل 

باستخدام الحجم. 
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التطبيع 

ات يف نطاق 1 إىل 100، حيُث تُشري  طُبِّعت ِقيَُم املتغريِّ
طريقُة  واستُخِدمت  أفضل.  نتائَج  إىل  األعىل  الِقيَُم 
إعادة القياس أو طريقُة ’األكرب–األصغر‘ حيُث يُشري 

 ِ املتغريِّ لِقيَم  قيمٍة  وأصغِر  أكِرب  إىل  واألصغر  األكُرب 
ما  التطبيع عىل  ويَعتمد معياُر  التوايل.  املتاحِة عىل 
إيجابيّة مع  يرتبط بعالقٍة  أْي  ُ جيًِّدا،  املتغريِّ إذا كان 
مع  سلبيّة  بعالقٍة  يرتبط  أْي  سيِّئًا،  أو  العاّم،  املؤرشِّ 
من  الجيّدة  ات  املؤرشِّ تطبيُع  وميكن  العاّم.  املؤرشِّ 

خالل املعادلة التالية:

ترجيُح األوزان

بناء  يف  املستخَدمِة  األوزان  تقدير  أساليُب  متتّد 
ات املعرفِة الستة من ترجيِح األوزان املتساوية،  مؤرشِّ
التحليل  وأسلوِب  امليزانية،  تخصيص  أسلوِب  إىل 
العامّيل. وتُستخَدم األوزاُن املتساوية يف غياب دليٍل 
، وكذلك عند عدِم  ع أهميِة كّل مؤرشِّ واضح عىل تَنوُّ
عالقاٍت  وجود  عن  وسليمة  كاملٍة  معلوماٍت  وجود 
مثالية  وسيلٍة  عىل  اإلجامع  عدِم  حال  يف  أو  سبَبية، 

لتقدير األوزان.

أيًضا  امليزانية  تخصيص  عملية  أسلوُب  اِستُخِدم 
الخرباء  من  مجموعٌة  ُدِعيَت  حيُث  األوزان،  لرتجيح 
عقد  خالل  من  الخربة  َذوي  واملهتّمني  املتخّصصني 
ورشِة عمٍل لكلٍّ من قطاعات املعرفة الستة. وأُعِطَي 
النقاط (100  كلُّ خبريٍ ميزانيٌة مكّونة من عدٍد من 
اِت الفرعيّة املستخَدمة.  ات أو املؤرشِّ نقطة) للمتغريِّ
أهميًّة  الفرعّي   ِ املؤرشِّ أو   ِ للمتغريِّ أّن  اعتُِقد  وإذا 
بعَد  النقاط.  من  أكُرب  عدٌد  له  َص  ُخصِّ أكرب،  نسبيًة 
رت األوزاُن بحساب متوّسط مجموع النقاط  ذلك، قُدِّ

ٍ فرعّي7.  ٍ أو مؤرشِّ التي حصل عليها كلُّ متغريِّ

رت األوزاُن أيًضا باستخدام التحليل العاِمّيل الذى  قُدِّ
ات الفرعيّة املرتبطة لتكوين  يقوم عىل تجميع املؤرشِّ
املعلومات  من  ممكن  قدٍر  أكَرب  يَضّم  واحد  عامٍل 
اِت املرتبطة. وكانت األوزاُن  املشرتكة بني هذه املؤرشِّ
املقّدرُة الناتجة، املستخِدمُة أسلويَب تخصيص امليزانية 
والتحليِل العامّيل، متوافقًة مع بعضها البعض إىل حدٍّ 
لهذه  املبدئيِة  الباحثني  تقديرات  مع  وكذلك  كبري؛ 

األوزان، املستندِة إىل اإلطار الفكريِّ واملفاهيمّي.
 

حساُب املؤرشِّ 

األُوىل  نسخته  يف  العريبُّ  املعرفِة   ُ مؤرشِّ ُحِسب 
البياناِت  وأفضِل  أحدِث  باستخدم  عربيٍّا،  بلًدا   22
ِقيَُم  بلد. وُحِسبت  لكّل  املختلفة  ات  للمتغريِّ املتاحِة 
بتطبيق  املعرفة  ملؤرشِّ  املركَّبة  الفرعيِة  ات  املؤرشِّ
بْدًءا من املستوى  التجميعات املتتاِبعة،  سلسلٍة من 
املؤرشِّ  ببلوغ  وانتهاًء  ات  للمتغريِّ تفصيًال  األكرثِ 
واالتّصاالت،  املعلوماِت  تكنولوجيا  العام. ففي حالة 
الخاصُة  الفرعية  اُت  املؤرشِّ ع  تُجمَّ املثال،  سبيل  عىل 
 ٍ مؤرشِّ لتكوين  الرقمّي  واملحتوى  التحتية  بالبْنية 
واملحتوى  التحتية  البْنية  عن  يُعربِّ  واحد  مركٍَّب 

ل هذه املعادلُة كام يَيل: ات السيئة، أْي ذاِت عالقِة ارتباٍط معكوسة، يجب أْن تُعدَّ يف حالة املؤرشِّ
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املتعلّقُة  الفرعيّة،  اُت  املؤرشِّ َعت  ُجمِّ باملثل،  الرقمّي. 
واستخداماِت  االتّصال  تكلفِة  ِل  تحمُّ مدى  من  بكلٍّ 
 ٍ األفراِد والرشكاِت والحكومة لالتّصال، لتكوين مؤرشِّ
ات  املؤرشِّ هذه  وبتجميع  منهام.  لكلٍّ  مركَّب  فرعيٍّ 
عن  يُعربِّ  واحد  مركٌَّب   ٌ مؤرشِّ كُوِّن   ، الثالثة  الفرعيِّة 
ات املبارشة لتكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالِت.  املؤرشِّ
واحد  مركٌَّب   ٌ كُوِّن مؤرشِّ ذاتِه،  األسلوب  وباستخدام 
ات غري املبارشة بتكنولوجيا املعلوماِت  يُعربِّ عن املؤرشِّ

واالتّصاالت. 

ُ العاّم لتكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت  وكُوِّن املؤرشِّ
وغري  املبارشة  ات  للمؤرشِّ املركَّبني  يِن  املؤرشِّ بتجميع 

املبارشة.

ات  املؤرشِّ كّل  بيانات  عىل  الحصول  ر  تعذُّ إىل  نظرًا 
ليست  البلدان  بعَض  أّن  يتبنيَّ  بلد،  لكّل  الفرعيّة 
حيُث  فِمن  الفرعية.  ات  املؤرشِّ لبعض  ِقيٌَم  لديها 
تتوفّر  ال  مثًال،  الرقمّي،  واملحتوى  التحتية  البْنيُة 
الرتدُّدي  النطاق  ملؤرشِّ  بياناٌت  واليمن  ليبيا  لدى 
لإلنرتنت كيلوبايت/ثانية للفرد. بناًء عليه، ورغبًة يف 
عدِد  أقىص  ُحِسب  البلدان،  لكّل  ات  املؤرشِّ حساب 
البيانات  باستخدام  بلٍد  لكّل  الفرعيِّة  اِت  املؤرشِّ من 
ُ البْنية التحتية  املتوفِّرة. مثاًال عىل ذلك، ُحِسب مؤرشِّ
باستخدام  وحَدهام  واليمن  لِلِيبيا  الرقمّي  واملحتوى 
ات الفرعيِّة األربعة - إنتاِج الكهرباء كيلوواط  املؤرشِّ
ساعة/فرد، ومدى تغطيِة شبكاِت النّقال كنسبٍة من 
عدد السكان، ونسبِة األَُرس التي لديها جهاُز كُمبيوتر، 
وإتاحِة الوصوِل إىل املحتوى الرقمّي. ومل يَُكن هناَك 
ٌ فرعيٌّ لنطاق اإلنرتنت الرتدُّدّي أو الكيلوبايت/ مؤرشِّ

ثانية للمستخِدم، لعدم توفُّر بياناته.

اٍت  البياناُت ملؤرشِّ تتوفّر  أُخرى، عندما مل  ناحيٍة  من 
اتُِّخذ   ، األكرث  الثَننِي عىل  أو  واحٍد فقط  لبلٍد  فرعيّة 
ال  البياناِت  ألن  ؛  املؤرشِّ هذا  حساِب  بعدم  القراُر 
 ُ املؤرشِّ هذا  استُبِعد  ذلك،  بناًء عىل  للتطبيع.  تكفي 
ات املركَّبة، وبالتايل مل تُعرَض  من حساب باقي املؤرشِّ

نتائُج حسابه. 

مثَّة أسلوباِن مشهوران للتجميع هام التجميُع الحسايبُّ 
(أو الخطِّّي) والتجميُع الهندّيس، حيُث ميكن للباحث 

اختياُر أيٍّ منهام. لكّنهام يُستخَدماِن يف بعض األحيان 
 ِ نتائِجهام، وتقييِم مدى حساسية املؤرشِّ مًعا ملقارنة 

املحسوب ألسلوب التجميع.

 ( ) الحسايبُّ  الفرعيِّة  ات  املؤرشِّ تجميُع  يَجري 
) بتطبيق املعادلة التالية: لتكوين املؤرشِّ املركَّب (

 ( ) الهنديسِّ  الفرعيِّة  ات  املؤرشِّ تجميعِ  معادلُة  ا  أمَّ
) فتَتّخذ الشكَل التايل: لحساب املؤرشِّ املركَّب (

ُ املركَّب املقرتح الذي يجب حسابُه،  حيُث CI املؤرشِّ
و n عدُد   ،SI

j
الفرعي  للمؤرشِّ  النسبّي  الوزُن   w

j
و 

ع لتكوين املؤرشِّ املركَّب،  ات الفرعية التي تُجمَّ املؤرشِّ
واللوغاريتمية  يُّة  األُسِّ التحويلُة   ln و   exp من  وكلٌّ 
الحسايبِّ  اِستُخِدم أسلوُب التجميعِ  التوايل، وقد  عىل 
الفرعيِة  اِت  املؤرشِّ كّل  ِقيَِم  حساب  يف  الخطّّي)  (أو 

املركَّبة ملؤرشِّ املعرفة.

حساسيُة املؤرشِّ

الفرعيِّة  اتِه  العريّب ومؤرشِّ املعرفة  بناُء مؤرشِّ  يَعتمد 
اختيارات  عىل   – املركَّبة  اِت  املؤرشِّ كسائر   – الستة 
ال  التي  اليقني  عدم  عناَرص  تعكس  التي  الباحثني 
اختيار  طرَق  العناُرص  هذه  وتشمل  تجنُّبُها.  ميكن 
ات الفرعية، وتقديَر الِقيَم  ات، وهيكلَة املؤرشِّ املتغريِّ
وتهدف  والتجميع.  واألوزان،  والتطبيع،  املفقودة، 
دراسُة حساسية املؤرشِّ إىل تقييم أثِر عنارص الّاليَقني، 

. منفرِدًة أو مجتمعة، يف أداء املؤرشِّ

ات املعرفة  وقد أظهرت نتائُج تحليل حساسيِة مؤرشِّ
عدَم  والتجميع  األوزان  اختيار  عن  التطبيع  لطُرق 
أداَء  أّن  أْي  العنارص؛  لهذه  ات  املؤرشِّ حساسية 



174

املنهجيُة اإلحصائية 
املؤرشِّ ال يختلف عىل نحٍو جوهرّي بسبب اختالف 
املعرفة  ات  مؤرشِّ حساسيِة  فلدراسة  العنارص.  هذه 
 ُ املؤرشِّ ُحِسب  املثال،  سبيل  عىل  التجميع،  لطريقة 
باستخدام صيغتَي الوسط الحسايبِّ والوسط الهندّيس 
قابليَّة  له  ألّن  الهنديسُّ  الوسُط  واستُعِمل  مًعا. 
الوسط  عكس  عىل  ات،  املؤرشِّ بني  جزئيًّة  تعويٍض 
بني  الكاملة  التعويِض  قابليَّة  يفرتض  الذى  الحسايّب 
طُبِّق  حيُث   ، املؤرشِّ حساب  يف  الداخلة  ات  املتغريِّ
للمؤرشِّ  مًعا  والهنديسِّ  الحسايبِّ  التجميع  أسلوبا 
أّن  ورغَم  الرقمي.  واملحتوى  التحتيِة  للبْنية  الفرعّي 
َ ِقيَاًم أقلَّ ماّم  صيغَة التجميع الهنديس تُعطي املؤرشِّ
أداَء  أّن  إّال  الحسايب،  التجميع  صيغة  نتائُج  تُعطيه 

ِ العاّم  مؤرشِّ البْنيِة التحتية واملحتوى الرقمي واملؤرشِّ
لتكنولوجيا املعلوماِت واالتّصاالت ال يختلف اختالفًا 
األغلب  زال يف  ما  البلدان  ترتيَب  أّن  جوهريٍّا حيث 
وفًقا  الرتتيب،  يف  األعىل  البلداَن  أن  كام هو؛ مبعنى 
لنتائج التجميع الحسايّب، تُحافظ عىل الرتتيب نفِسه 

بحَسب نتائج التجميع الهنديس.

ات املعرفة العربية -  تجدر اإلشارُة إىل أّن بناَء مؤرشِّ
عىل الرغم من صالحيّتها يف التعبري عن واقع املعرفة 
املستقبّيل؛ مبا يف  للتطوير  - مفتوٌح  العريب  العامل  يف 
وتعزيز  جودتها،   وتحسنُي  البيانات  استكامُل  ذلك 

 .8 الحساسيُة العاملية للمؤرشِّ



175

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

الهوامش 

.OECD 2008b  1
.Hair et al. 2010 2  ملزيٍد من التفاصيل حول تحليل املركَّبات الرئيسية، راجع

 .Tavakol & Dennick 2011  3  ملزيٍد من املعلومات عن ُمعامل ألفا كْرونْباخ، راجع
4  للتعرّف عىل مصادر بيانات مؤرشِّ املعرفة العريب، راجع امللحق. 

.Cornell University et al. 2015  5  راجع
. Groeneveld & Meeden 1984 6  راجع

.OECD 2008b 7  ملزيٍد من املعلومات عن أسلوب تخصيص امليزانية، راجع

.Saltelli et al. 2008 8  راجع





177

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

املراجُع واألوراق
املرجعّية





179

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

املراجع بالعربّية

األلكسو: املرصد العريب للّرتبية. (2015). مؤّرشات الّتعليم يف الوطن العريب: قاعدة بيانات آواي.
http//:marsad.alecso.org/site/awei/www/index.php?module=stat&action=db_awei  

جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 31 أكتوبر 2015.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. (2002). تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2002: خلق الفرص لألجيال القادمة. نيويورك: 
املكتب اإلقليمي للدول العربية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ. (2003). تقرير التنمية اإلنسانية العربية: نحو إقامة مجتمع املعرفة. نيويورك: املكتب 
اإلقليمي للدول العربية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

ات التنمية البرشية.  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. (2006). مؤرشِّ
http//:www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr06/indicators.pdf 

جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 30 أكتوبر 2015.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. (2009). تقرير الّتنمية اإلنسانّية العربّية للعام 2009: تحّديات أمن اإلنسان يف البلدان 
العربّية. نيويورك: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ. (2010). تقرير الّتنمية البرشّية 2010: الرّثوة الحقيقّية لألمم: مسارات إىل الّتنمية البرشّية. 
نيويورك: برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. (2014). تقرير التنمية البرشية 2014: املُّيض يف التقدم: بناء املَنعة لدرء املخاطر.
http//:www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14.pdf 

جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 30 أكتوبر 2015. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. (2009). تقرير املعرفة العريب 2009: نحو تواصل معريفّ 
منتج. ديب: دار الغرير.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. (2012). تقرير املعرفة العريب 2011-2010: إعداد 
األجيال القادمة ملجتمع املعرفة. ديب: دار الغرير.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. (2014). تقرير املعرفة العريب 2014: الشباب وتوطني 
املعرفة. ديب: دار الغرير.

البنك الّدويل. (2013). تقرير الرصد العاملي 2013: ديناميكيات العالقة بني الّريف والحرض واألهداف اإلمنائّية لأللفّية. 
منطقة الّرشق األوسط وشامل أفريقيا.

http//:siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/
Resources/334934-1327948020811/8401693-1355753354515/8980448-1366122085455/MENA_

Regional_Brief_GMR2013_Ar.pdf 
جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 31 أكتوبر 2015.

بهجت قرين. (2014). التنمية اإلنسانية العربية يف القرن الحادي والعرشين: أولوية التمكني. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية. 



180

املراجع واألوراق املرجعية
جامعة الدول العربية. (2009). خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب: الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي. األمانة 

العامة واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: إدارة الرتبية.  تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
http//:www.moe.gov.jo/files/ARABECOMPLET.pdf 

جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 24 أكتوبر 2015.

خميس نارص محمد. (2010). "رأس املال املعريف ومؤّرشات قياسه: دراسة فلسفية تأصيلية". مجلة جامعة االنبار للعلوم 
االقتصادية واإلدارية. العراق: جامعة األنبار. 

   http//:www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId45535= 
جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 7 أكتوبر 2015. 

سليامن عواد سليامن. (2012). "اسرتاتيجية التعليم والتدريب التقني واملهني (2010-2015) وتنمية املهارات يف املنطقة 
العربية". اجتامع الخرباء اإلقليمي للتعليم والتدريب التقني واملهني بناء املهارات للعمل والحياة (مسقط، 17-19 مارس 2012). 

الشبكة العربية لضامن الجودة يف التعليم العايل. (2012). استبيان لضامن الجودة واالعتامد يف التعليم العايل يف اإلقليم 
العريب. دراسة استطالعية.

http//:www.anqahe.org/index.php/ar 
جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 22 أكتوبر 2015.

عبد الحميد نوار. (2014). "دليُل الفقر املتعّدد األبعاد وسياسات معالجة مشاكل الحرمان املتشابكة يف الدول العربية". 
سلسلة األوراق البحثية -تقرير التنمية اإلنسانية العربية. برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ.

http//:www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/Final_Abdelhameed20%Nawar_MPI20%in20%
Arab20%States)20%AR.(pdf 

جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 31 أكتوبر 2015.

عبد الرحامن الهاشمي وفائزة عزاوي. (2007). املنهج واقتصاد املعرفة. عاّمن: دار املسرية للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل، 
ص: 25.

عبد العزيز بن عبد الله السنبل. (2002). الرتبية يف الوطن العريب عىل مشارف القرن الحادي والعرشين. اإلسكندرية، مرص: 
املكتب الجامعي الحديث.

عيل بن حسن يعن الله القرين. (2009). متطلبات التحّول الرتبوّي يف مدارِس املستقبِل الثانوية باململكة العربّية السعودية 
يف ضوء تحّديات اقتصاد املعرفة. رسالة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، اململكة العربيّة الّسعوديّة: قسم اإلدارة 

والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى. ص: 49.
http//:uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files.4280095/10/pdf 

جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 25 أكتوبر 2015.

عيل الحوات. (2007). التعليم واملعرفة والتنمية. طرابلس، ليبيا: الجامعة املغاربية.

عيىس خليفي وكامل منصوري. (2005). "البنية التحتية القتصاِد املعارف يف الوطن العريّب: الواقُع واآلفاق". امللتقى الدوّيل 
العلوِم  كلية  الجزائر:   .2005 نوفمرب   12/13 االقتصاديّة.  للمؤسساِت  التنافّيس  والتحّدي  الجديدة  الركيزة  املعرفة  حوَل: 

االقتصاديِّة والتسيري، جامعة بسكرة.



181

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

غوبا لالستشارات. (2013). االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم املْهنّي والتِّْقني 2020-2014. األردن.
http//:mol.gov.jo/Documents%/D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%/D
9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8

%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/Arabic-
tvet-finalstrategy_Sep01.pdf. 

جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 22 أكتوبر 2015.

فريق العمل املكلّف من قبل لجنة عمداء ومديري الكليات التقنية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (2003). 
اسرتاتيجية التعليم التقني يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مسقط.

كامل صالح. (2014). مؤّرشات قياس الرفاه اإلنساين: محاولة لنموذج عريب. املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية. ص. 
.22

لبيب الطاهر وإلياس بيضون. (2007). املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة. املجلد الثالث. البعد االجتامعي. 
بريوت: الدار العربية للعلوم. الطبعة األوىل. ص.60.

مجلّة الرشاد. (2014). تقرير التنمية يف البالد العربية: مصاعب توصيف الواقع. 
http//:www.alrashad.org/issues-14/14/Taqrir.htm 

جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 28 أكتوبر 2015.

محمد دياب. (2009). اقتصاد املعرفة: حقبٌة جديدٌة نوعًيا يف مسار التطور االقتصادي. معهد امليثاق للتدريِب والدراسات 
ِوالبحوث.

http//:www.almethaq.info/news/article1395.htm 
جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 25 أكتوبر 2015.

محمد رؤوف حامد. (1999). إدارة املعرفة رؤية مستقبلية. الطبعة الثانية. القاهرة: دار املعارف.

محمد صربي الحوت وناهد عديل شاذيل. (2007). التعليم والتنمية. القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية.

محمد عدنان وديع. (2002). مؤّرشات التنمية. الكويت: املعهد العريب للتخطيط. املجلد األول. العدد الثاين، فرباير.

االقتصاد املعريف ودوره يف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية يف األقطار العربية. الجزائر: جامعة  مراد علّة. (2013). 
زيان عاشور بالجلفة.

conference.qfis.edu.qa/app/media7148/   
جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 25 أكتوبر 2015.

موقع املركز اإلقليمي للطّاقة املتجّددة وكفاءة الطّاقة. القاهرة،  املركز اإلقليمي للطّاقة املتجّددة وكفاءة الطّاقة. (2015). 
مرص: املركز اإلقليمي للطّاقة املتجّددة وكفاءة الطّاقة.

http//:www.rcreee.org/ar/node353/ 
جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 28 أكتوبر 2015.

معتز خورشيد. (2006). خطة البحِث العلمّي لجامعِة القاهرة – اإلطار العام. (تقرير غري منشور). مرص: جامعة القاهرة.

مؤسسة التدريب األوروبية. (2015). التحدي الذي متثله قابلية الشباب للتوظيف يف بلدان حوض املتوسط العربية. 
لوكسمبورج: مكتب مطبوعات االتحاد األورويب.



182

املراجع واألوراق املرجعية
http//:www.etf.europa.eu/webatt.nsf0/85/F08A835FF4AD1EC1257E7C00315547$/file/Youth20%

employability_AMCs_AR.pdf. 
جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 31 أكتوبر 2015.

معهد ستوكهومل ألبحاث السالم الدويل. (2011). الّتسلّح ونزع الّسالح واألمن الّدويل. ترجمة ونرش مركز دراسات الوحدة 
العربيّة.

املعهد العريب للتخطيط. (2012). تقرير التنافسية العربّية. اإلصدار الرّابع. الكويت: املعهد العريب للتخطيط.

مكتب الرتبية العريب لدول الخليج. (2015أ). استعراض بيانات املؤّرشات الّرتبوّية. الّرياض: مكتب الرتبية العريب لدول 
الخليج.

http//:www.abegs.org/aportal/ministry/ministry_educational_indicators 
جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 31 أكتوبر 2015. 

مكتب الّرتبية العريب لدول الخليج. (2015ب). بّوابة مكتب الّرتبية العريب لدول الخليج. الّرياض: مكتب الرتبية العريب 
لدول الخليج. 

http//:www.abegs.org/aportal/default/index 
جرى الّدخول إىل املوقع بتاريخ 31 أكتوبر 2015.

منظمة العمل العربية. (2003). "االسرتاتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل". مؤمتر العمل العريب يف دورتــه 
الثالثني. تونس 24/2 – 1/3/2003. 

منظمة العمل العربية. (2008). التصنيف العريب املعياري للمهن 2008. 
http//:www.paaet.edu.kw/mysite/Portals/60/2012/g.d-introduction.pdf 

جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 22 أكتوبر 2015.

منظمة العمل العربية. (2009أ). َدْوُر منظامِت أصحاب األعامل يف تضييِق الفجوة بني مخرجاِت التدريب واحتياجاِت 
سوق العمل. ندوة قومية.

منظمة العمل العربية. (2009ب). "العقد العريب للتشغيل 2020-2010". مؤمتر العمل العريب يف دورته السابعة والثالثني. 
املنامة.

منظمة العمل العربية ووزارة التكوين املهني للتشغيل والبنك اإلسالمي للتنمية. (2012). تطوير سياسات التدريب املهني 
لتلبية احتياجات سوق العمل يف ضوء املستجدات التي يتطلّبها. مرشوع التقرير الختامي لورشة العمل القومية. تونس 

13-11 ديسمرب 2012.

املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الّصادرات. (2013). ضامن االستثامر تطلق مؤرش ضامن لجاذبية االستثامر 
لقياس جاذبّية دول املنطقة والعامل لالستثامر. الكويت: املقّر الّدائم للمنظاّمت العربيّة.

http//:www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/archives/monthly_bulletins/Issue1-2013.pdf 
جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 28 أكتوبر 2015.

نادر فرجاين (2014). نحو تأسيس مجتمع املعرفة يف مرص. املركز العريب للبحوث والدراسات.
http//:www.acrseg.org2474/ 

جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 5 أكتوبر 2015.



183

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

نجوى غريس. (2014). "التعليم األسايس عموما والرتبية الدينية خصوصا: من تخزين املعرفة إىل تنمية الشخصية". الفصل 
الثامن يف كتاب التنمية اإلنسانية العربية يف القرن الحادي والعرشين: أولوية التمكني. بريوت: مركز دراسات الوحدة 

العربية. 

نخلة وهبه. (2003). مسألة النوعية يف الرتبية. بريوت: نوفل للتّوزيع والّنرش.

هشام امليّك. (2014أ). تقارير التنمية البرشّية نحو مؤّرشات تحتضن اإلبداع. الّرياض، اململكة العربيّة الّسعوديّة: مركز 
أسبار للّدراسات والبحوث واإلعالم. 

http//:asbar.com/ar_lang?/p134= 
جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 28 أكتوبر 2015.

هشام امليّك. (2014ب). قراءة نقدّية يف تقرير الّتنمية البرشّية لسنة 2013: نهضة الجنوب: تقّدم برشّي يف عامل متنّوع. 
الّرياض، اململكة العربيّة الّسعوديّة: مركز مناء للبحوث والدراسات.

http//:nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id370= 
جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 28 أكتوبر 2015. 

وزارة االقتصاد والتخطيط: اململكة العربية السعودية. (2014). االسرتاتيجية الوطنية للتحول إىل مجتمع املعرفة: تحول 
اململكة إىل مجتمع املعرفة واالقتصاد القائم عىل املعرفة.

وزارة البحث العلمّي - مرص. (2008). مؤّرشات العلوم والتكنولوجيا. العدد 1، مرص: وزارة البحث العلمّي.

وكالة املغرب العريب (2010). مؤّرش الّتنمية البرشّية: حان الوقت ملراجعة مؤّرش مل يعد يقّدم معطيات حول كافّة جوانب 
الّتنمية البرشّية. املغرب: وكالة املغرب العريّب.
http//:www.maghress.com/map3297/ 

جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 28 أكتوبر 2015.

مين محمد حافظ الحامقي (غ.م.). "مفهوم مؤّرشات النوع االجتامعي وأنواعها ومعايري وخطوات إعدادها". املحارضة 
الثالثة. كليّة التجارة، عني شمس، القاهرة.

http//:www.mof.gov.eg/equality-finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf 
جرى الّدخوُل إىل املوقع بتاريخ 28 أكتوبر 2015.

اليونسكو. (2009). التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع: أهمية الحوكمة يف تحقيق املساواة يف التعليم. باريس: 
اليونسكو.

اليونسكو. (2012). "تحقيق التحول يف التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني: بناء املهارات من أجل العمل والحياة". 
توافق اآلراء يف شنغهاي: توصيات الندوة الدولية الثالثة بشأن التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني. شنغهاي: من 

14 إىل 16 أيار/مايو 2012.
http//:www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/CONSENSUS_Arab.pdf

جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 17 أكتوبر 2015.

اليونسكو ومعهد اليونسكو لإلحصاء ومجموعة طالل أبو غزاله. (2013). تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف التعليم يف 
خمس دوٍل عربية: تحليل مقارن لدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والجاهزية االلكرتونية يف املدارس يف مرص واالردن 

وعامن وفلسطني وقطر. مونرتيال: معهد اليونسكو االحصايئ. 
http//:www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ICT-arab-states-ar.pdf 

جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 10 نوفمرب 2015.



184

املراجع واألوراق املرجعية

اليونسكو ومنظمة العمل الدولية. (2003). التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني للقرن الحادي والعرشين. باريس: 
اليونسكو.

http//:unesdoc.unesco.org/images0012/001260/126050/ab.pdf 
جرى الدخول إىل املوقع بتاريخ 10 نوفمرب 2015. 

اليونيسف. (2015). التعليم يف خطِّ النار: الّنزاع وحرمان األطفال من الّتعليم يف الّرشق األوسط. عاّمن: مكتب اليونيسف 
اإلقليمي ملنطقة للرشق األوسط وشامل أفريقيا.

املراجع باإلنكليزيّة

Anan, K. (2000). We the Peoples. The Role of the United Nation in the21 th Century. Millenium Report 
of the Secretary General. New York: United Nations.

Atkinson, R.C., & Blanpied, W.A. (2008). "Research Universities: Core of the US Science and Technology 
System”. Technology in Society. Vol. 30. Retrieved October 22, 2015 from: http://www.cshe.berkeley.
edu/sites/default/files/shared/publications/docs/ROPS.RCA.Blanpied.ResUniv.5.07.a.pdf. 

Bassanini, A., Scarpetta, S., & Visco, I. (2000). Knowledge, Technology and Economic Growth – 
Recent evidence from OECD Countries. OECD Economics Department Working Paper No. 259. 
Paris: OECD Publishing. Retrieved October 22, 2015 from: http://ecgi.ssrn.com/delivery.php?
ID=663088101094064104122108094097116006051074041037048078090071008127016024011102097
02710311100109101211109212307712302707801708811209212609906701712102700112606507702800
3092002030110097000095012028125016015075101001015017006110089114067125070025&EXT=pdf.

Bukh, P., Larsen, H., & Mouritsen, J. (2001). "Constructing Intellectual Capital Statements". 
Scandinavian Journal of Management. Vol. 17 No. 1, pp. 87-108.

CEDEFOP. (2013). On the Way to 2020: Data for Vocational Education and Training Policies: Indicator 
Overviews. Luxembourg: Publications Office of the European Union. European Centre for the 
Development of Vocational Training. Retrieved October 22, 2015 from: 
wwt.oce.uqam.ca/images/images/PDF/SEPTEMBRE2013/on_the_way_2020_indicator_overviews.pdf. 

Commission for Academic Accreditation- United Arab Emirates. (2011). Mission and 
Objectives. Retrieved November 13, 2015 from: https://www.caa.ae/caa/DesktopDefault.
aspx?tabindex=1&tabid=60.

Cornell University, INSEAD & WIPO (2014): The Global Innovation Index 2014: The Human Factor in 
Innovation. Second Printing. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. Retrieved November 14, 2015 from: 
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf 

Cornell University, INSEAD & WIPO. (2015). The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation 
Policies for Development. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. Retrieved November 14, 2015 from: 
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2015-v6.pdf.



185

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

Dede, C. (1996). "Emerging Technologies and Distributed Learning”. American Journal of Distance 
Education, 10(2), 4-36.

Drewnowski, J. &  Scott, W. (1966). The Level of Living Index. Report No. 4. UNRISD.

The Economist Intelligence Unit. (2014). Creative Productivity Index: Analysing Creativity and 
Innovation in Asia. The Economist Intelligence Unit for the Asian Development Bank. Retrieved 
November 15, 2015 from: www.adb.org/sites/default/files/publication/59586/creative-productivity-
index_0.pdf. 

ESCWA. (1997). Science and Technology Indicators – Basic Concepts, Definitions and Prospects for 
Development. New York: Economic and Social Commission for Western Asia, United Nations.

ETF. (2015a). European Training Foundation Website. Retrieved October 22, 2015 from: 
www.etf.europa.eu. 

ETF. (2015b). Torino Process. Retrieved August 17, 2015 from: 
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Torino_process.

Federal Ministry of Economics and Technology- Germany. (2010). Innovation Policy, Information 
Society, Telecommunications-ICT Strategy of the German Federal Government: Digital Germany 2015. 
Berlin: Federal Ministry of Economics and Technology. Retrieved November 12, 2015 from: http://
www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/ict-strategy-digital-germany-2015,property=pdf,bereich=bmwi2
012,sprache=en,rwb=true.pdf. 

Food and Agriculture Organization. (2010). The Role of Information and Communication Technologies 
for Community-Based Adaptation to Climate Change. Rome: FAO. Retrieved on November 12, 2015 
from: http://www.fao.org/uploads/media/ap606e_2.pdf. 

Groeneveld, R. A., & Meeden, G. (1984). "Measuring Skewness and Kurtosis. Journal of the Royal 
Statistical Society”. The Statistician, 33, pp. 391–99.

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (2010). Multivariate Data Analysis. 7th Edition, United 
States of America: Prentice-Hall International.

Hargreaves, A. & Shaw, P. (2007). Knowledge and Skill Development in Developing and Transitional 
Economies. World Bank. Retrieved October 22, 2015 from: siteresources.worldbank.org/
EDUCATION/Resources/278200-1126210664195/1636971-1126210694253/DFID_WB_KS_
FinalReport_7-31-06.pdf.

Hicks, N., & Streeten, P. (1979). Indicators of Development: The Search for Basic Needs Yardstick. World 
Development, 7, pp. 567-80.



186

املراجع واألوراق املرجعية
Hollanders, H., Es-Sadki N, & Kanerva, M. (2015). Innovation Union Scoreboard 2015. Maastricht: 
Maastricht Economic and Social Institute on Innovation and Technology. Retrieved November 15, 
2015 from: ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf.
INSEAD & WIPO. (2012). The Global Innovation Index 2012: Stronger Innovation Linkages for Global 
Growth. Fontainebleau: INSEAD. Retrieved October 22, 2015 from: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2012.pdf.

International Monetary Fund. (2015). World Economic Outlook: Uneven Growth: Short- and Long-
Term Factors. Washington, D.C.: International Monetary Fund, Publication Services. Retrieved 
November 19, 2015 from: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/.

International Telecommunication Union. (2012). Boosting energy efficiency through Smart Grids. 
Retrieved November 12, 2015 from: 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/4B/01/T4B010000050001PDFE.pdf. 

International Telecommunication Union. (2014). Measuring the Information Society 2014. Geneva: 
International Telecommunication Union. Retrieved November 11, 2015 from: https://www.itu.int/en/
ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf.

Kozma, R. (1991). "Learning with Media”. Review of Educational Research. 61 pp. 179-221. 

Kozma, R. (1994). "Will Media Influence Learning: Reframing the Debate”. Educational Technology 
Research and Development. 42(2). pp. 7-19.

Labe, O. (2012). "Key Indicators on Tertiary Education: Calculation and Interpretation”. UIS Workshop 
on Education Statistics. Windhoek: UNESCO. Retrieved October 22, 2015 from: www.uis.unesco.
org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/Education%20workshop%20dox/2010%20
Windhoek%20-Regional%20Workshop%20on%20Education%20Statistics%20for%20South%20
and%20Eastern%20Africa/Key%20Higher%20ED%20indicators.pdf.

Lord J. & Hutchison, P.  "The Process of Empowerment: Implications of Theory and Practice”. Canadian 
Journal of Community Mental Health. Spring 1993.

Martin, M. & Sauvageot, C. (2011). Constructing an Indicator System or Scorecard for Higher 
Education: A Practical Guide. Paris: UNESCO. Retrieved November 14, 2015 from: www.uis.unesco.
org/Library/Documents/constructing-indicator-system-scorecard-higher-education-2011-en.pdf. 

Microsoft Research. (2006). Towards Science 2020. Cambridge: Microsoft Research. Retrieved 
November 12, 2015 from: http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/
towards2020science/downloads/T2020S_ReportA4.pdf.

Ministry of Communications and Information Technology- Egypt. (2014). Digital Economy for 
Achieving Prosperity.. Freedom..Social Equity. Retrieved November 12,2015 from: http://www.egytrade.
be/wp-content/uploads/2014/07/Egypt-Vision-on-digital-economy.pdf.



187

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

Ministry of Education- Finland. (2008). Education and Research Development Plan 2007-2012. 
Helsinki: Helsinki University Print Bookstore, Helsinki University. Retrieved October 22, 2015 from:  
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm11.pdf.
Khorshid, M. (2015a). Measuring Research, Development and Innovation Indicators for the Arab 
Countries – A Concept Paper. (Unpublished) Arab Knowledge Project. Beirut: UNDP.

Khorshid, M. (2015b). Measuring Research, Development and Innovation Indicators for the Arab 
Countries – Structure and List of Indicators. (Unpublished) Arab Knowledge Project. Beirut: UNDP.

Knowledge & Human Development Authority. (2011). Statistics for Private Schools in Dubai 
2010/2011. Government of Dubai. Retrieved October 22, 2015 from: http://www.khda.gov.ae/CMS/
WebParts/TextEditor/Documents/EducationalStatisticsBulletin2010-11_Final_Eng.pdf.

National Research Council. (2012). "Improving Measurement of Productivity in Higher Education”. 
Panel on Measuring Higher Education Productivity: Conceptual Framework and Data Needs. 
Washington, DC: National Academies Press. Retrieved November 13, 2015 from: 
biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/13417.pdf. 

OECD. (2002). Frascati Manual – Proposed Standards Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development. Paris: OECD Publishing. Retrieved October 22, 2015 from: 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDFrascatiManual02_en.pdf.

OECD. (2004a). "Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy: Towards a 
More Responsible and Inclusive Globalisation”. Second Conference of Ministers Responsible for Small 
and Medium-Sized Enterprises (SPEs). Paris: OECD. Retrieved October 22, 2015 from: 
www.oecd.org/cfe/smes/31919278.pdf. 

OECD. (2004b). Innovation in the Knowledge Economy – Implication for Education and Learning. 
Center for Education Research and Innovation. Paris: OECD Publishing. Retrieved October 22, 2015 
from: http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/Week11/oecd2.pdf.

OECD. (2005). Oslo Manual – Guidelines for collecting and Interpreting Innovation Data. Third 
Edition. Paris: OECD and Eurostat. Retrieved October 22, 2015 from: 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_en.pdf.

OECD. (2008a). Compendium of Patents Statistics 2008. Paris: OECD Publishing. Retrieved October 
22, 2015 from: http://www.oecd.org/sti/inno/37569377.pdf.

OECD. (2008b). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris: 
OECD. Retrieved October 8, 2015 from: http://www.oecd.org/std/42495745.pdf.

OECD. (2009). Measuring the Relationship between ICT and the Environment. Paris: OECD. Retrieved 
November 12, 2015 from: http://www.oecd.org/sti/43539507.pdf.



188

املراجع واألوراق املرجعية
OECD. (2012). Indicators of Education Systems. OECD. Retrieved October 30, 2015 from: www.oecd.
org/education/skills-beyond-school/49338320.pdf.

OECD. (2013). OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 – Innovation for Growth. 
Paris: OECD Publishing. Retrieved October 22, 2015 from: 
http://www.oecd-ilibrary.org/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013_5k44x0hx8vxr.
pdf;jsessionid=3or6hgc86rutj.x-oecd-live-02?contentType=%2fns%2fStatisticalPublication%2c%2fns%
2fOECDBook%2c%2fns%2fBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2fsti_scoreboard-2013-en&mimeTyp
e=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fserial%2f20725345&accessItemIds=.

OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. Retrieved 
October 29, 2015 from: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en.

OECD, World Bank, ETF, ILO & UNESCO. (2013). Indicators of Skills for Employment and Productivity: 
A Conceptual Framework and Approach for Low-Income Countries. Retrieved May 17, 2015 from: 
www.oecd.org/g20/topics/development/indicators-of-skills-employment-and-productivity.pdf.

Organisation of the Islamic Conference. (2008). Education: Prospects and Challenges in the OIC 
member Member states Countries. Ankara: The Statistical, Economic and Social Research and Training 
Centre for Islamic Countries. Retrieved November 17, 2015 from: 
http://www.sesrtcic.org/files/article/286.pdf.

Paunov, C. (2013). Innovation and Inclusive Development – A Discussion of the Main Policy Issues. 
OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2013/01. Paris: OECD Publishing. 
Retrieved October 22, 2015 from: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/DOC(2013)1&doc 
Language=En.

Rutkowski, D. (2008). "Towards an Understanding of Educational Indicators”. Policy Futures in 
Education. Volume 6 Number 4, 2008. Retrieved August 22, 2015 from: www.wwwords.co.uk/PFIE.

Saleh, N. (2011). 2008 Science & Technology Indicators in the Arab States. Cairo: The UNESCO Office.

Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M. & Tarantola, S. 
(2008). Global Sensitivity Analysis: The Primer. Chichester: John Wiley & Sons.

Steering Committee for the Review of Government Service Provision. (2014). Report on Government 
Services 2014: Vocational Education and Training. Retrieved November 29, 2015 from: 
www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/132439/rogs-2014-volumeb-chapter5-factsheet.pdf.

Stewart, T. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Nations. New York: Doubleday Dell 
Publishing Group, Inc.



189

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). "Making Sense of Cronbach’s Alpha”. International Journal 
of Medical Education, 2, pp. 53-55 .Retrieved October 2015 ,15 from: www.ijme.net/archive/2/
cronbachs-alpha.pdf.

UNCTAD. (2010). Information Economy Report 2010: ICTs, Enterprises and Poverty Alleviation. 
Geneva: UNCTAD. Retrieved November 10, 2015 from: http://unctad.org/en/Docs/ier2010_en.pdf.

UNDP. (1990). Human Development Report 1990. New York: Oxford University Press. Retrieved 27 
October 2015 from: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf.

UNDP. (1995). Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press. Retrieved 27 
October 2015 from: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/256/hdr_1995_en_complete_nostats.pdf.

UNDP. (1997). Human Development Report 1997. New York: Oxford University Press. Retrieved 27 
October 2015 from: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/258/hdr_1997_en_complete_nostats.pdf.

UNESCO. (1990). "Meeting Basic Learning Needs: A Vision for the 1990s”. Background Document for 
the World Conference on Education for All: 5-9 March 1990-Jomtien, Thailand. New York: WCEFA 
Interagency Commission.

UNESCO. (2003). Measuring and Monitoring the Information and Knowledge Societies: A Statistical 
Challenge. Paris: UNESCO. Retrieved November 12, 2015 from: 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/measuring-information-e.pdf .

UNESCO. (2008). Quality Education, Equity and Sustainable Development: A Holistic Vision Through 
UNESCO’s Four World Education Conferences 2008-2009. Retrieved October 29, 2015 from: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001818/181864e.pdf.

UNESCO. (2010a). Measuring R&D: Challenges Faced by Developing Countries. Technical Paper No. 5, 
UNESCO Institute for Statistics. Paris: UNESCO Publishing. Retrieved October 22, 2015 from: 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/tech%205-eng.pdf.

UNESCO. (2010b). UNESCO Science Report 2010 – The Current Status of Science Around the World. 
Paris: UNESCO Publishing. Retrieved October 22, 2015 from: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958e.pdf.

UNESCO. (2014). Position Paper on Education Post-2015. Paris: UNESCO. Retrieved October 22, 
2015 from: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002273/227336E.pdf.

UNESCO. (2015). EFA Global Monitoring Report. Education for all 2000-2015: Achievements and 
challenges. Paris: UNESCO. 



190

املراجع واألوراق املرجعية
UNESCO Institute for Statistics. (2014). Higher Education. Retrieved November 14, 2015 from: 
www.uis.unesco.org/Education/Pages/tertiary-education.aspx.

UNESCO Institute for Statistics. (2015). Technical Advisory Group Proposal: Thematic Indicators to 
Monitor the Post-2015 Education Agenda. Retrieved October 31, 2015 from: www.uis.unesco.org/
Education/Documents/tag-proposed-thematic-indicators-post2015-education-agenda.pdf.
UNESCO-UNEVOC. (2006). Discussion Paper Series 1: Orienting Technical and Vocational Education 
and Training for Sustainable Development. Bonn, Germany: UNESCO-UNEVOC International Centre 
for Technical and Vocational Education and Training. Retrieved October 22, 2015 from: unesdoc.
unesco.org/images/0014/001480/148012e.pdf.

UNESCO-UNEVOC. (2014). Promoting Learning for the World of Work. Paris: UNESCO. Retrieved 
October 22, 2015 from: www.unevoc.unesco.org/go.php.

United Nations. (2000). Millennium Development Goals. New York: United Nations. Retrieved 
October 22, 2015 from: www.un.org/millenniumgoals/. 

United Nations. (2015). Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals.  United 
Nations Department of Economic and Social Affairs. New York: United Nations. Retrieved November 
12, 2015 from: https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html.

United Nations. (2014). E-Government Survey 2014: E-Government for the World We Want. UN 
Department of Economic & Social Affairs. New York: United Nations. Retrieved November 12, 2015 
from: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_
Survey-2014.pdf.

Wilkins, K. (2011). Higher Education Reform in the Arab World. Washington: SABAN Center, The 
Brookings Institution. Retrieved August 17, 2015 from: http://www.brookings.edu/~/media/research/
files/papers/2011/8/education%20reform%20wilkins/08_education_reform_wilkins.pdf.

World Bank. (1999). World Development Report 1998/1999: Knowledge for Development. Annual 
World Development Report. Washington D.C.: Oxford University Press.

World Bank. (2000). Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise. 
Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World 
Bank. Retrieved August 17, 2015 from: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/
Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/peril_promise_en.pdf.

World Bank. (2007). Building Knowledge Economies – Advanced Strategies for Development. WBI 
Development Studies. Washington, D.C.: World Bank Publishing. Retrieved October 22, 2015 from: 
http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-1199907090464/BuildingKEbook.pdf.

World Bank. (2008a). Knowledge for Development –K4D. The World Bank Institute’s Program on Building 
Knowledge Economies. Washington D.C: World Bank Publishing. Retrieved October 22, 2015 from: 
http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-1199907090464/k4d_bookletjune2008.pdf.



191

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

World Bank. (2008b). The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and Africa. 
Washington: The World Bank. Retrieved October 22, 2015 from
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdf.

World Bank. (2011a). Knowledge for Development Variables and Clusters. Retrieved November 14, 
2015 from: web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUN
IKAM/0,,contentMDK:20584288~menuPK:1433258~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSite
PK:1414721,00.html#education. 

World Bank. (2011b). Learning for All: Investing in People’s Knowledge and Skills to Promote 
Development. World Bank Group Education Strategy 2020. Washington DC: The World Bank.

World Bank. (2012). Knowledge Assessment Methodology 2012. Retrieved November 14, 2015 from: 
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0,,menuP
K:1414738~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:1414721,00.html. 

World Bank. (2013). Tertiary Education (Higher Education). The World Bank Group. Retrieved 
October 22, 2015 from: web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/
0,,contentMDK:20298183~menuPK:617592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.
html#what_why. 

World Bank. (2015a). World Development Indicators- World Bank Open Data. Retrieved November 12, 
2015 from: data.worldbank.org.

World Bank. (2015b). World Development Report. Washington, D.C.: The World Bank Group. 
Retrieved November 18, 2015 from: www.worldbank.org/en/publication/wdr/wdr-archive.

World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford 
University Press, New York.

World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014-2015. Geneva: The World 
Economic Forum. Retrieved November 12, 2015 from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.

World Economic Forum. (2015a). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Insight Report. 
Geneva: World Economic Forum. Retrieved October 22, 2015 from: 
www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf. 

World Economic Forum. (2015b). The Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive 
Growth. Retrieved November 11, 2015 from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf.

World Economic Forum & European Bank for Construction and Development. (2013). The Arab 
World Competitiveness Report 2013. Insight Report. Geneva: World Economic forum. Retrieved 
October 22, 2015 from: www.ebrd.com/downloads/news/arab-competitiveness-report.pdf.



192

املراجع واألوراق املرجعية
World Health Organization. 2004. eHealth for Health-care Delivery: Strategy 2004-2007. Geneva, 
World Health Organization. Retrieved November 12, 2015 from: 
www.who.int/eht/en/EHT_strategy_2004-2007.pdf.

World Summit on the Information Society. (2005). "WSIS Thematic Meeting on Measuring the 
Information Society: Final Conclusions”. Geneva: World Summit on the Information Society. Retrieved 
November 12, 2015 from: https://www.itu.int/net/wsis/docs2/thematic/unctad/final-conclusions.PDF.

املراجع بالفرنسّية

CGPME & KPMG. (2012). Panorama de l‘Evolution des PME Depuis 10 Ans. Cahier préparatoire 28 
Juin 2012. Paris: KPMG. Retrieved October 2015, 22 from:
https//:www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Evolution-des-
PME-depuis10-ans.2012-pdf.

Demeuse, M., & Blondin, C. (2001). "Service de Pédagogie Expérimentale". Colloque international       
"l’éducation dans tous ses états". Bruxelles 9/12 mai 2001. Belgique: Université de Liège. 

Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole. (2005). Avis du Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole: Les 
Dispositifs d’Indicateurs Internationaux de l’Education. Paris: Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Retrieved October 29, 2015 from: 
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/82.pdf.

Jullien. M.-A. (1817). "Lettres de M-A. Jullien sur la Méthode d'Education de M. Pestalozzi". Journal 
d’éducation. L. Colas, N° de juin 1816. Paris: Journal d'éducation. 

Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en France. (2014). 
Géographie de l’École. Paris: Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Retrieved October 29, 2015 from: 
http://www.education.gouv.fr/cid56332/geographie-de-l-ecole.html.

Ministère de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en France. 
(2015). L’état de l’École 2015. Coûts, activités, résultats. Paris: Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Retrieved October 29, 2015 from: 
http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-2015.-couts-activites-resultats.html.

Renard, P. (2001). "L'éducation dans Tous Ses Etats" Bruxelles 9/12 mai 2001. Colloque international. 
Université Libre de Bruxelles et Haute Ecole Lucia de Brouckère. Retrieved November 15, 2015 from: 
http://www2.cfwb.be/cedef/charger/co3.pdf.

Tiana, A. (2001). Le Monde Comme Laboratoire Educatif. Politiques d’éducation et de formation. 
Analyses et comparaisons internationals. (3), p. 47-57.



193

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

األوراق املرجعّية (بالعربّية)
أحمد أوزي. (2015أ). بناء مؤرشِّ معرّيف للمعرفة: حلقٌة رائدٌة من سلسلِة تقاريِر املعرفة العربيّة.

أحمد أوزي. (2015ب). املعرفة املقتدرة قاطرة الّتنمية والّتطوير املجتمعّي.

ات. أحمد الّشقران. (2015). حول اقتصاِد املعرفِة: املفهوُم واملؤرشِّ

أرشف شعالن. (2015). مؤرشات البحث والتطوير باملركز القومي للبحوث مبرص: أساليب القياس ونتائج التقييم.

أمين محمود كساب. (2015). مؤرش املعرفة العريب: مؤرشات الحكومة اإللكرتونية والحكومة الذكية.

ات املستخدمة يف تقييِمِه ومتابعِة تطّوره.  رضا سايس. (2015). واقَع التعليِم ما قبَل املدرّيس يف البلداِن العربّية، واملؤرشِّ

عيل عيل فهمي. (2015). البياناِت الكبريَة الحجم: تحّدياِت تأمينِها واالستفادَة منها مستقبًال.

اُت اقتصاِد املعرفة.  غازي العّساف. (2015). مؤرشِّ

محمد أبورزقة . (2015). التطوَر يف تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، والتوجَه العاملّي يف هذا املجاِل، وما تحتاج إليه 
البلداُن العربية لتكوَن رشيًكا فّعاًال يف هذا املجاِل مستقبًال.

محمد جامل درويش. (2015).  شبكاِت الَحْوسبِة الّسحابية.

محمد مطر. (2015). تجارُب إقليميٌة وعامليٌة رائدٌة يف مجاِل بناِء املؤّرشاِت الرتبوّيِة ملرحلِة التعليِم ما قْبل الجامعّي 
واملعرفِة بصورٍة عامة.

األوراق املرجعّية (باإلنكليزية)

Rezk, M. R. (2015). Measuring Innovation Index :Theoretical Background and Practical Consideration.

Saleh, N. (2015). R&D and Indicators and Their Role in S, T & I Policies in the Arab Region.

 





195

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ

امللحق





197

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



198

امللحق



199

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



200

امللحق



201

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



202

امللحق



203

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



204

امللحق



205

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



206

امللحق



207

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



208

امللحق



209

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



210

امللحق



211

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



212

امللحق



213

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



214

امللحق



215

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



216

امللحق



217

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



218

امللحق



219

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



220

امللحق



221

20
15

ريب 
 الع

رفة
املع

رشُِّ 
مؤ



222

امللحق






