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دراسة إحصائية لديناميكية تطور مؤشر التنمية 

على مستوى بلدان العالم والبلدان  )HDI(البشرية 

 )1975- 2004(العربية خالل الفترة 
 

 الدكتور فريد خليل الجاعوني

 قسم اإلحصاء

 كلية االقتصاد

 جامعة دمشق

 

 الملخص

 Human developmentلبشـرية  تتناول هذه الورقة دراسة تحليلية لديناميكة تطور دليل التنميـة ا 

index ) HDI ( ه ويعتمده برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوالذي يعد)UNDP (   وذلك خـالل الفتـرة

 دولة عربية ويعتمد البرنامج اإلنمائي      20 دولة منها    177 وقد غطت الدراسة     ،1975-2004الممتدة  

وضـعيفة وتحديـد أولويـات      مؤشرات الدليل في تصنيف الدول إلى مرتفعة النماء ومتوسـطة           

 . في كل بلد ) HDI(المساعدة حسب قيمة المؤشر 

تناولت هذه الورقة بالدراسة والتحليل مفهوم الدليل وطرائق حسابه وتطوره زمنياً علـى صـعيد               

دول العالم وعلى صعيد البلدان العربية أيضاً، كما ربطت بين قيم الدليل كمتغير تابع وبين معـدل                 

متوسط عدد األطفال الذين تنجبهم امرأة واحدة افتراضية طـوال مـدة        ) " T.F.R(الخصوبة الكلية   

جغرافي ألي بلد   بالموقع ال ) HDI(كما تم ربط قيمة المؤشر    ) . 15-49(اإلخصاب لديها أي بعمر من      

) HDI(، كما تناولت هذه الدراسة اختالف معنويـة الفـروق بـين متوسـطات             من بلدان الدراسة  

 . فيها ) T.F.R(حسب مستوى لمجموعات البلدان ب
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 : مقدمة

إلى مساعدة البلدان ضعيفة النمو على بناء القدرات        ) UNDP(يهدف البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة      

 عامالً مع صانعي السياسات الحكومية وجماعـة األفـراد ومنظمـاتهم            ،في مجال التنمية المستدامة   

مكتبـاً  ) 132(ة، وذلك عن طريق شبكته المؤلفة مـن          دول 177المدنية ويقدم الدعم لبرامج شتى في       

 ويعـد  ، ويركز في برنامجه على تقديم المساعدة للدول الفقيرة وتوفير سبل الـرزق للفقـراء             ،قطرياً

 مستوى التنمية البشرية فيها من الدول التي يشملها البرنامج وذلك           عنتقريراً سنوياً خاصاً بكل دولة      

أو مقاييس إحصـائية تشـمل جميـع منـاحي الحيـاة االقتصـادية       ) Indicators(من خالل مؤشرات  

 ومـن األمثلـة علـى هـذه         ،واالجتماعية والصحية والتعليمية والديمغرافية وإدارة حكم المؤسسات      

إلـخ  .. المؤشرات مؤشرات التنمية ومؤشرات االقتصاد ومؤشرات ميزان المدفوعات والمالية العامة           

مؤشراً ولعل أهم وأشمل هذه المؤشرات هـو دليـل          ) 1( 184حدود  ـ حيث بلغ عدد هذه المؤشرات ب      

 وهـو دليـل مركـب    HDI (Human development Index(التنمية البشرية أو مؤشر التنمية البشـرية  

مؤشـر التعلـيم   :  لثالثة مؤشرات هي على التـوالي   wight Averageويحسب من المتوسط المرجح 

)education index (شر األمل المتوقع أن يعيشـه الفـرد لحظـة الـوالدة     ومؤشر الصحة ومؤ)life 

expectancy index (أو متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي ،ومؤشر الدخل )GDP Index (

معيارياً لتصنيف الدول في سلم أولويات البرنـامج        ) HDI( مؤشر أو دليل التنمية البشرية للدول        دويع

 .  الدول أو تلك أو للمفاضلة بين الدول التي تحتاج للمساعدة لتقديم المساعدة ـ لهذه

 :لدراسة وأهدافها ومنهجية التحليلأهمية ا

 وتطـوره   ،نسلط الضوء في هذه الدراسة على مفهوم مؤشر التنمية البشرية وجوهره وكيفية حسابه            

وجد فيها مكاتـب    تي   والبلدان العربية الت   ،2004دولة عام    ) 177(الزمني على مستوى جميع البلدان      

 ـ السودان ـ السعودية ـ قطـر ـ فلسـطين ـ        ةاليمن ـ اإلمارات ـ تونس ـ سوري   ( للبرنامج 

عمان ـ المغرب ـ موريتانيا ـ ليبيا ـ لبنان ـ الكويت ـ األردن ـ مصر ـ جيبوتي ـ جزر القمر          

  . 1975-2004وذلك خالل الفترة ) ـ البحرين ـ الجزائر 

                                                 
(1 ) www.undp-pogar.org/arabic/stats 
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المتوسـطات ـ مقـاييس    ( استخدمنا بداية المقاييس اإلحصائية الوصـفية  ،ليل أما عن منهجية التح

خـالل  ) HDI(في وصف التوزيعات التكراريـة لقـيم الـدليل    ) التشتت ـ االلتواء ـ الرسوم البيانية  

 : الفترات 

 .  ثم مقارنة أهم المقاييس ببعضها خالل الفترات ومدلوالتها 2004-2000-1995-1990-1985-1980-1975 

 حيـث انتقلنـا مـن الدراسـة         2004ثم خصصنا حيزاً كبيراً من الدراسة لبيانات التقرير األخير للعام           

 إلـى   2004 دول الدراسـة فـي العـام         قُسمتْ فقد   ،الوصفية البحتة إلى الدراسة الوصفية والتحليلية     

 إلـى   177الدول  مِت  قُس وقد) T.F.R()1( في هذه الدول     ∗مجموعات وذلك وفق معدالت الخصوبة الكلية     

  : اآلتي مجموعات وفق الجدول يثمان

 ) order(وأعطينا ترتيباً لكل مجموعة 

 )1(جدول رقم 
T.F.R  أقل من

 طفل واحد
وأقل من 1

2 
 وأقل 2

 3من 
وأقل 3

 4من
وأقل من 4

5 
 وأقل 5

 6من
 وأقل 6

 7من 
وأقل من 7

8 
Order 1 2 3 4 5 6 7 8 

 وكان هدفنا من هذا ،لكل مجموعة على حدة  ) HDI(لوصفية لقيم الدليل    وقد قمنا بالدراسة اإلحصائية ا    

ممثالً ) HDI( كمتغير رئيس ومستقل على مستويات       T.F.Rالتبويب بيان أثر العامل السكاني ممثالً في        

 . بالمتوسطات 

وعات مجم) 9(الدول إلى   قُسمِت   حيث   ،التبويب التالي لمجموعات الدول كان بحسب موقعها الجغرافي       

 : اآلتيوهي على النحو 

 مجموعة  -3 مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي        -2 مجموعة دول أمريكا الشمالية      -1

 الشرق األوسط وشـمال     -5 مجموعة بلدان أوربا الوسطى والشرقية       -4بلدان االتحاد األوروبي    

 . استراليا -8 آسية جنوب  مجموعة بلدان-7 والباسيفك  ةسيآ مجموعة دول شرق -6 ةفريقيإ

لكل مجموعة من الدول ومقارنتهـا  ) HDI( المقاييس الوصفية للدليل   حِسبِتوكما في التبويب السابق     

 .ببعضها والخروج باالستنتاجات

                                                 
لمواليد األحياء الذين يمكن أن تنجبهم امرأة واحدة افتراضية خـالل عمرهـا اإلنجـابي    متوسط عدد ا:  معدل الخصوبة الكلية  ∗
 . إذا مرت في كل سنة من عمرها اإلنجابي بتجربة الخصوبة الخاصة بالفئة العمرية المتفق مع عمرها في تلك السنة ) 15-49(
 66 ـ علم السكان ـ منشورات جامعة حلب ص1993األشقر أحمد ، )  1(
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توفيق نموذج انحدار خطي بسـيط  في المرحلة الالحقة تم Simple linear regression model  معـدالت  ل

)T.F.R ( ت  وبين مستويا)HDI (   واختبرنا جميع فروض نمـوذج االنحـدار الخطـي          2004وذلك للعام 

 حيث تم اختبار خطية العالقة بين المتغيرين وتجانس  O.L.S (least squares method(البسيط بأسلوب 

  Auto correlation واالرتباط الذاتي بين األخطاء العشـوائية   Homoscedasticityتباين الخطأ العشوائي 

 .  الصفريساويع األخطاء العشوائية بمتوسط وتوز

) HDI(وفي المرحلة األخيرة قمنا باختبار معنوية الفروق بين متوسطات المجموعات لقيمـة الـدليل               

 وذلـك   ،)1(الدول إلى مجموعات وفق التبويب الوارد فـي الجـدول رقـم             قُسمِت   حيث   2004للعام  

 وبداية أجرينا اختبـارات  ،one way analysis of varianceه باستخدام أسلوب تحليل التباين أحادي االتجا

 واستقاللية ، normalityمن حيث اعتدالية التوزيعات ) data(فروض أو شروط األسلوب على البيانات 

  . Homogeneityالمجموعات موضوع المقارنة وتجانس التباين في المجموعات 

الستكشاف مواقع الفروق بين متوسطات ) last significant difference ) L.S.Dأخيراً استخدمنا أسلوب 

هـا  ئ وذلك لتحديد أزواج المتوسطات المختلفة معنوياً بحسب انتما multiple comparisonsالمجموعات 

  .T.F.Rإلى مجموعات 

 :)متغيرات الدراسة(عينة الدراسة ومصادر البيانات 

علـى  ) UNDP( من موقـع   networkق شبكة عن طري) متغيرات الدراسة(تم الحصول على البيانات 

  :اآلتيالعنوان 

www.undp.org/hard2006/statistics/indicators 

 تفراوعدد الدول التي تو   ) T.F.R(ومعدالت الخصوبة الكلية    ) HDI(حيث حصلنا على مشاهدات الدليل      

  : اآلتيعنها بيانات خالل الفترات الزمنية المدروسة لخصناها في الجدول 

 بيانات الدراسة وعدد الدول والقيم المفقودة )2(ل رقم جدو
 السنوات 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004
 Nعدد الدول 101 112 120 134 144 137 177

0 40 33 43 57 65 76 MISS 

Missing data : فرةامؤشرات غير متو  
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 ) HDI(حساب مؤشر التنمية البشرية 

 التنمية البشرية هو مؤشر مركب أو عبارة عن وسط حسابي مـرجح      كما سبق وأن ذكرنا فإن مؤشر     

مؤشر التعليم ـ مؤشر متوسط العمر المتوقع عنـد   : أو مثقل من ثالثة مؤشرات أو ثالثة أدلة وهي 

 : الوالدة وأخيراً مؤشر الدخل وفق العالقة 

1
3

HDI = ∗(life expectancy index ) + 
1
3

( education index ) +
1
3

( GDP index )  

 : ةاآلتيوتحسب المؤشرات الفرعية وفق العالقات 

 )L.E.I(أوالً ـ مؤشر توقع الحياة عند الوالدة 

 :يحسب من العالقة 

L.E.I = ( Country e0 - Min world e0) / ( Max world e0 -  Min world e0 )  

 : حيث 

e0 يشير إلى متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بالسنوات   

Country e0 يشير إلى متوسط العمر المتوقع في البلد المعني بحساب )L.E.I ( 

Max world e0 اً عام85=  أكبر متوسط عمر متوقع في العالم  

Min world e0 اً عام25= أصغر متوسط عمر متوقع في العالم  

بعـض متوسـطات األعمـار      ) 3( تصور عن قيمة هذا المؤشر نورد في الجدول رقم           وبقصد إعطاء 

  المقابلة L.E.I وقيمة المؤشر e0المتوقعة 

 )3(جدول رقم 

e085 80 70 60 50 40 30  بالسنوات 

L.E.I 0.083 0.25 0.417 0.583 0.75 0.917 1 

 حسابات الباحث : المصدر 

                                                 
∗ internet site : Human Development Report 2006- HDI calculator :http:// 
hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indices 
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  Education Indexمؤشر التعليم : ثانياً 

 :  من مؤشرين اً مركباً مؤشر التعليم بدوره مؤشرديع

  Adult literacy index مؤشر إلمام البالغين بالقراءة والكتابة -أ

A.L.E=( country ( L) perc – Min world ( L) perc) / ( Max world (L) perc - Min world (L) perc) 

 حيث 

Country perc : ن بالقراءة والكتابة في البلد المعني النسبة المئوية للملمي . 

Min world perc :  0(أصغر نسبة في العالم( 

Max world perc :  100أكبر نسبة في العالم% 

  Gross enrolement Index مؤشر القيد المدرسي اإلجمالي في التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي -ب

 : ويحسب من العالقة 

G.E.I=( country ( E) perc – Min world ( E) perc ) / (Max world (E) perc- Min world ( E) perc ) 

 : حيث 

Country ( E) perc :    نسبة القيد اإلجمالي في البلد المعني. 

Min world ( E) perc :  0(أصغر نسبة قيد في العالم( 

Max world ( E) perc :  100(أكبر نسبة قيد في العالم % ( 

 :من الوسط المرجح للمؤشرين السابقين وفق العالقة ) E.I(شر التعليم ويحسب مؤ

E.I*= 
2
3

 ( A.L.I) + 
1
3

 ( G.E.I) 

 ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي مقدراً بالدوالر  GDP Indexثالثاً ـ مؤشر الدخل  

 . األمريكي 

                                                 
* internet site : Human Development Report 2006- HDI calculator : http:// 
hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indices 
 



 فريد خليل الجاعوني                        2009-األول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 415 

G.D.P Index = [ Log( yearly average income in person in the country $) – log(Min average in 
the world ) ] / [ log( Max average in the world ) – log ( Min average in the world ) ]  

 : حيث 

  $ 100أصغر متوسط دخل سنوي في العالم 

 :  المقابلة لها G.D.P Indexت الدخل ومؤشر بعض قيم متوسطا) 4(ونورد في الجدول رقم 

 )4( جدول رقم 

متوســــط  $

 الدخل السنوي 

100 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000 40000 

GDP 
INDEX 

0 0.384 0.5 0.568 0.616 0.653 0.769 0.884 1 

 حسابات الباحث : المصدر 

ذكورة سابقاً ومن الضروري اإلشارة إلى أن       وفق العالقة الم  ) HDI(بعد ذلك يتم حساب مؤشر التنمية       

 والقيمـة  ، للتنميـة البشـرية   تدل على مستوى متدٍن0.1 - 0.499 التي تقع ضمن الحد )1(قيمة الدليل 

 .  تدل على تنمية بشرية مرتفعة 0.8-0.999 تدل على تنمية بشرية متوسطة والقيم الواقعة 0.799-0.5

  :ر التوزيع الطبيعي للبياناتالمقاييس اإلحصائية الوصفية واختبا

ولجميع الفترات ومالحظة التغيرات التـي طـرأت        )  HDI(بهدف التعرف على التوزيع التكراري لقيم       

 اختبرنا بداية فرضـية العـدم التـي    ، 1975-2004على شكل التوزيع خالل الفترة الزمنية الممتدة من 

فترة من الفتـرات المدروسـة باسـتخدام        تتبع التوزيع الطبيعي لكل     ) HDI(أن مشاهدات   على  تنص  

 Non-parametric للتوزيع الطبيعي ة من االختبارات الالمعلمي وهو يعدKolmogorov - Semirnov،اختبار 

Goodness fit test  وحسبنا اإلحصاءة )D ( وفق العالقة : 

|| ( ) ( )S TD Sup F X F X= − 

):حيث   )SF X    و ،التوزيع التجميعي للعينة   تمثل دالة ( )TF X        تمثل دالـة التوزيـع الطبيعـي 

 .أدناه  ) 5( ولخصنا النتائج في الجدول رقم ،النظري

                                                 
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2006تقرير التنمية البشرية )  1(
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 Test of Normality             )5(جدول رقم 
Kolmogorov – Semirnov Test 

Sig = p-value d.F Statistic ( D) 
 التوزيعات

0.052 101 0.088 HDI 1975 
0.012 112 0.097 HDI 1980 
0.014 120 0.092 HDI 1985 
0.001 134 0.106 HDI 1990 
0.001 144 0.102 HDI 1995 
0.00 137 0.115 HDI 2000 
0.00 177 0.125 HDI 2004 

  Spssمة البرمجية حسابات الباحث باستخدام الحز: در المص

0.05αهرت جميعها معنوية الفروق عند مسـتوى داللـة           فقد أظ  p-valueوكما نالحظ من قيم      = 

1( ومن خالل الشكل البياني رقـم  ،1975 رفض لفرضية العدم باستثناء الفترة ومن ثَم (Normal Q-Q 

plot قمنا بتمثيل القيم الحقيقية لـ 2004 للتقرير األخير observed value ( HDI)   على المحـور األفقـي 

 .  المتوقعة لها HDIقابل قيم التوزيع الطبيعي القياسي لـ م

Expected Z score   على المحور األفقي حيث وجدنا أن السبب الرئيسي البتعاد التوزيع عن الطبيعـي 

وعلـى رأس هـذه الـدول       ،HDI>0.9 دولة كانت قيمة     29 هناك   إذ إن للدول المتقدمة   ) HDI(هو قيم   

ـ السويد ـ كندا ـ اليابان   ) 0.956(ـ إيرلندا ) 0.957(ـ أستراليا ) 0.96(دا ـ أيسلن) 0.965(النرويج 

 ) . 0.903(ـ الواليات المتحدة ـ وفي المرتبة التاسعة والعشرين قبرص 
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 أو االسـتنتاج األول     فإن المالحظة األولى  ) 6(وعند حسابنا للمقاييس اإلحصائية الوصفية جدول رقم        

 ولجميع الفترات كانت ملتوية نحو اليسار أي سالبة االلتـواء           HDIالذي خرجنا به أن جميع توزيعات       

Negative skewness،ومن قـراءة قـيم   ، وهذه إشارة لتركز التكرارات في الجهة اليمنى من التوزيع 

 ،1975 عام   sk=-0.17الب حيث كانت قيمة     االلتواء للفترات جميعها نالحظ التزايد في قيمة االلتواء الس        

فـي  )  Frequency(ها تزايد أطوال األعمدة سكَ وهذه الحقيقة ع، 2004في عام  - 0.531وارتفعت إلى 

وهي نتيجة إيجابية ومشجعة لتطور قيم الدليل وصوالً        ) HDI(الجهة اليمنى للمدرجات التكرارية لقيم      

 . بلدان العالم  إلى توزيع شبه منتظم وأكثر عدالً بين

 / 6/ جدول رقم 

 

 نالحـظ   2004-1975لتطور قيم الدليل خالل الفترة  ) 2( شكل رقم Box plotومن خالل الشكل البياني 

بنسب متواضعة حيث بلغت نسبة زيادة هذا المؤشر        ) Q1(التزايد في قيمة المئوي الخامس والعشرين       

سبة خالل كامل الفتـرة وبمتوسـط زيـادة سـنوية     وهي أكبر ن) % 11.5 ( 1980/ 1975خالل الفترة 

وبمتوسط ) % Q1) (6( حيث بلغت نسبة الزيادة لمؤشر 1990/1985 تقريباً تليها الفترة  % 2.3مقدارها 

 )% 1.2(زيادة سنوية 
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  / 2/ شكل رقم 

للفتـرة   زيادة سـنوية     بمتوسط ) Q3(صندوق   في الحد األعلى لل    اً من الشكل أيضاً تزايد    نالحظ وكما

 الفارق بتقليص interquartile Rangeقياس المدى الربيعي م ما عكسه وهذا .%0.33 بلغ 1975-2004

Q3-Q1 عكس زيادة في تجانس بيانات مما في تطاول الصندوق ونقص HDI الزمن بمرور  . 

 )7(جدول رقم 
 2004 2000 1995 1990 1985 1980 1975 السنوات
Q3-Q1 0.345 0.32275 0.3205 0.299 0.299675 0.3135 0.29950 

 نجـد أن  2004/1975خالل الفترة ) Q1,Median , Q3(وبمقارنة نسبة الزيادة في قيمة الدليل للمقاييس 

 23.4  في حين بلغت نسبة زيادة الوسيط %27.5 حيث بلغت هذه النسبة Q1أعلى نسبة زيادة هي لـ

-box( أي أن نسبة الزيادة في الحد األدنـى للصـندوق          %9.3نفسها   خالل الفترة    Q3 ونسبة زيادة    %

plot (         وهذا لصالح الـدول الفقيـرة وعلـى         ،هي أكبر بثالث مرات تقريباً من الزيادة في حده األعلى 

 من دول الدراسة كـان  % 25 إن متدنية حيث  2004الرغم من ذلك ال تزال قيمة هذا المؤشر في العام 

بنغالدش ـ نيبال ـ الكونغو ـ السـودان ـ تيمـور الشـرقية ـ          ( 0.546لتنمية فيها أقل من دليل ا

مدغشقر ـ الكميرون ـ أوغندا ـ توغو ـ جيبوتي ـ اليمن ـ زمبابوي ـ كينيـا ـ موريتانيـا ـ            
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هايتي ـ غامبيا ـ السنغال ـ أريتريا ـ رواندا ـ النيجر ـ غانا ـ أنغوال ـ تنزانيـا ـ زامبيـا ـ             

 ) وي ـ موزمبيق ـ أثيوبيا ـ التشاد ـ مالي ـ سيراليون وغيرها مال

قد حصلت لصالح الدول الفقيرة مقارنة بالدول الغنية نورد في          ) HDI(ولتأكيد فكرة أن الزيادة في قيم       

التالي مقارنة بين الوسط والوسيط لنالحظ أن نسبة الزيادة في الوسيط هـي أكبـر               ) 8(الجدول رقم   

   2000/1995 السنوات باستثناء الفترة تقريباً لجميع

  )8(جدول رقم 
فترة 

 المقارنة
1980/1975 1985/1980 1990/1985 1995/1990 2000/1995 2004/2000 

نسبة تزايد 
 الوسط

5.9 2.1 3.5 1.5 2.8 1.7 

نسبة تزايد 
 الوسيط

7.4 3.1 3.6 2.4 2 2.7 

 من خالل تناقصه المستمر، إال أن هذه الحقيقة لم          وهذه الحقيقة تعكسها أيضاً قيم االنحراف المعياري      

 خالل جميـع    Kurtosis البيانات لشدة تأثر هذا المقياس بالقيم المتطرفة، وبقراءة لقيم           Rangeيعكسها  

الفترات، نالحظ أن جميع قيم هذا المقياس كانت سالبة، مما يشير إلى تدبب التوزيعات لحساب الدول الغنية                 

 .نالحظ االنخفاض المستمر لقيمة هذا المقياس وانخفاض التدبب لصالح الدول الفقيرةنفسه  الوقت وفي

 descriptiveالمقاييس اإلحصـائية الوصـفية   ) 9(أما على صعيد الدول العربية فيلخص الجدول رقم 

statisticsللبلدان العربية  

  / 9/ جدول رقم 

 

 هي على مستوى في حين  %1 العربية هي تقريباً إن متوسط الزيادة السنوية في قيمة الدليل للبلدان

 في الدول العربية بمثيالتها مـن الـدول   Q1وية لـ ن وبمقارنة متوسط الزيادة الس% 0.6دولة ) 177(
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 هـي علـى   فـي حـين   % 1.78 نجد أن متوسط الزيادة السنوية في الدول العربية قد بلغت ،مجتمعة

ول العربية كانت هي األفضل من حيث تطـور ديناميكيـة   ومنه نستنتج أن الد ،% 0.94مستوى العالم 

)HDI (  وأن مقارنة متوسط الزيادة النسبية السنوية للمقـاييس         ،على مستوى العالم )Q1,Median,Q3 (

 وإن  ، يعكس حقيقة أن الزيادة كانت لصالح الدول الفقيرة مقارنة بالـدول الغنيـة             ،بين الدول العربية  

 ، إلى إشارة سالبة في جميع الفترات الالحقة 1975ارة موجبة في عام  من إشSkewnessتبدل اإلشارة 

 ،في الدول العربية  ) HDI(يؤكد حقيقية تزايد عدد الدول في الطرف األيمن من التوزيع التكراري لقيم             

 .في هذه البلدان ) HDI(يعكس التطور لقيم ) 8(وإن الشكل رقم 

10101010101010N =

HDI2004HDI2000HDI1995HDI1990HDI1985HDI1980HDI1975

.9

.8

.7
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ÇáÅãÇÑÇÊ

ÇáÅãÇÑÇÊ

 3رقم شكل 

دون غير معنويـة ولجميـع الفتـرات    ) D( جاءت إحصاءة Kolmogorov - Smirnovوبإجراء اختبار 

 .  أي بقبول فرضية العدم باعتدالية التوزيعات ولجميع الفترات ،استثناء
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 )10(جدول رقم 
Kolmogorov – Smirnor  

Sig d.f Statistic 
 

0.2 10 0.150 HDI 1975  
0.2 10 0.149 HDI 1980 
0.2 10 0.202 HDI 1985 
0.2 10 0.206 HDI 1990 
0.2 10 0.193 HDI 1995 
0.2 10 0.163 HDI 2000 
0.2 10 0.216 HDI 2004 

  : 2004دليل التنمية البشرية للفترة على  ) T.F.R(أثر متغير 

لكـل   ) HDI(لـ  قمنا بحساب المقاييس اإلحصائية الوصفية       ) T.F.R(بهدف إبراز أثر متغير التجزئة      

 وقد لخصنا النتـائج فـي       ،وفق ما قدمنا سابقاً   ) T.F.R(مجموعة بحسب انتمائها للسلم الترتيبي لـ       

  : اآلتي) 11(الجدول رقم 

                                Descriptives Statistics)11( جدول رقم 
مجموعات الدول حسب مستوى 

)T.F.R(  
Mean Median  Q1 Q3 

2 0.87546 0.894 0.808 0.94325 
3 0.78226 0.744 0.728 0.839 
4 0.6847 0.7090 0.58025 0.76225 
5 0.59518 0.5695 0.52125 0.67075 
6 0.46953 0.45 0.421 0.494 
7 0.4009 0.3875 0.341 0.45225 
8 0.4185 0.4255 0.305 0.50950 

 المجموعـة بالنسـبة لــ    orderس األربعة بتزايد وكما نالحظ من الجدول السابق تناقص قيم المقايي 

)T.F.R(، من الدول كانت قيمة دليلها % 50 فعلى سبيل المثال إن )HDI (    0.894أكبـر مـن القيمـة  

 0.774فيها أقل من طفلين في حـين تصـبح هـذه القيمـة              ) T.F.R(لمجموعة البلدان والتي متوسط     

 ،(HDI)  تتناقص قيمة وسـيط  T.F.Rال وهكذا بتزايد  أقل من ثالثة أطفT.F.Rللمجموعة التي متوسط 

وبناء على هذا التقسيم يمكن تصنيف الدول حسب دليل التنمية البشرية إلـى دول متدنيـة إذا كـان                   

 ومتوسطة إذا كـان عـدد       ، أطفال فما فوق   5متوسط عدد األطفال األحياء الذين تنجبهم امرأة واحدة         
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 ودول تنميتها البشرية مرتفعة إذا كان عدد األطفـال أقـل مـن              ،5 وأقل من    2األطفال الذين تنجبهم    

العالقة العكسية بين دليل التنمية البشرية ومتوسـط عـدد    ) 4(  الشكل التالي شكل رقم   ويبين ،اثنين

 علمـاً أن معامـل االرتبـاط بـين          ،األطفال الذين تنجبهم امرأة واحدة افتراضية طوال فترة إخصابها        

  0.01وهو معنوي عند مستوى داللة أقل من  ،R=-0.875المتغيرين 

41 01 92 22 04 75 0N  =

8765432
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 /4/شكل رقم 

  :االنتماء الجغرافي ودليل التنمية البشرية

هـا الجغرافـي    ئمجموعات حسب انتما  ) 9(دول الدراسة إلى    قُسمتْ  كما أشرنا في مقدمة هذا البحث       

 وقد قمنا بحساب المقاييس الوصفية لكل مجموعـة        ،ارف عليها للقارات أو التقسيمات الجغرافية المتع    

  : اآلتي ) 12(ورتبناها بشكل تصاعدي في الجدول رقم 

 )12(جدول رقم 
 % Mean Range Perc . Rang مجموعات الدول

 109 0.531 0.48633 مجموعة دول الصحراء اإلفريقية
آسيةمجموع دول جنوب   0.66233 0.418 63 

الباسيفيك/  الوسطى سيةآمجموعة دول   0.71963 0.437 60 
إفريقيةالشرق األوسط وشمال   0.74732 0.441 59 

البحر الكاريبي/ أمريكا الالتينية   0.77097 0.397 51 
الوسطى/ أوروبا الشرقية   0.80394 0.191 24 
 35 0.287 0.81900 استراليا

 12 0.109 0.93027 االتحاد األوروبي
ةأمريكا الشمالي  0.94900 0.002 0.2 
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 احتلت مجموعة بلدان الصحراء األفريقية الترتيب األخير لـدليل          ،وكما نالحظ من بيانات العمود األول     

 )HDI(التنمية 

 Least developed countries ( LDCS) وما ميز بلدان هذه المجموعة أيضاً هو التفاوت الكبير في قيمة  

 حيث بلغ المدى    ؛الرغم من احتالل المتوسط المرتبة األخيرة      على   ليل بين بلدان هذه المجموعة هذا     الد

  .% 12 في حين أن هذا المؤشر بالنسبة لبلدان االتحاد األوروبي %109النسبي لهذه المجموعة 

 ومـن   ، دولة من القارة اإلفريقيـة     35منها  ) LDCs( دولة من دول العالم تنتمي إلى مجموعة         51إن  

 ) . صومال ـ السودان ـ جزر القمر ـ جيبوتي ـ موريتانيا ال(دول عربية ) 5(بينها 

 Simple linear correlationاالرتباط واالنحدار الخطـي البسـيط   

and Regression analysis: 
وذلك على مسـتوى  ) HDI 2004(وبين المتغير التابع ) T.F.R(تم قياس االرتباط بين المتغير المستقل 

 R وإن قيمـة  ،R= -0.875 إن عالقة عكسية بين المتغيـرين حيـث   دولة وقد أظهرت النتائج) 172(

 ِتوحِسبH0:p=0  فرضية العدم    ورِفضتْ P-Value=0 إنحيث  ) 0.01(معنوية عند مستوى داللة أقل من       

فر الفـروض   اوتم التحقق من تو   ) O.L.S( باستخدام أسلوب المربعات الصغرى      B0، B1معالم النموذج   

(شاء النموذج الخطي البسيط بيانياً حيث تم تمثيل القيم المقدرة على البيانات إلن
^

Y. ( 

Unstandardized predicted value   على المحور األفقي لتخطـيط scatter plots  العشـوائية  واألخطـاء 
^

( )e y y= − standardized residuals5( الشكل رقم  انظر، على المحور الرأسي ( 
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 حيـث ال يعـاني      ، حول الصـفر    أن النقاط توزعت بشكل شريط أفقي متساوٍ       ،وكما نالحظ من الشكل   

 وال توجد حاجة الستخدام عالقة من درجـات         ،النموذج من مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي       

 إن النقاط تجمعت تقريباً حول خط Normal probablity plot) 6( الشكل رقم  وكما هو واضح من،أعلى

 . وهذا يدل على التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية ،مستقيم

No r m a l P - P  P lo t o f R e g re s s io n S t and

D ep e nd e nt  V a r ia b le :  H D I 20 0 4
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  / 6/ شكل رقم 

 أدناه)  13(تم تقدير معالم النموذج وفق ما جاء في الجدول رقم 

 Coefficients(a) 

 
Model 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

95% Confidence 
Interval for B 

  B Std. Error Beta     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) 1.001 .014   71.387 .000 .973 1.028 
  X26 -.091.004 -.875 -23.622 .000 -.099 -.084 

a  Dependent Variable: HDI2004 

: وبناء عليه يمكن كتابة النموذج عل النحو 
^

1.001 0.091y X= −  
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 لطفل واحد بالمتوسط سوف تؤدي إلى هبوط فـي مؤشـر            T.F.Rإن معلمة الميل تشير إلى أن زيادة        

HDI بالمتوسط 0.091– بمقدار  . 

 P-Value=0وإن   ) 0.001( عند مستوى داللـة       هي معنوية  B1 ومعلمة الميل    B0إن معلمة الحد الثابت     

 .  وكالهما يختلفان جوهرياً عن الصفر ،ا المعلمتينتلكل

 : وفق العالقةB1ويمكن كتابة فترة الثقة لمعلمة الميل 

1Pr( 0.089 0.099) 95%B− ≤ ≤ − = 

اصـة   الختبار الفرضـية الخ    Fجدول تحليل التباين إلحصاءة      ) 14( جدول رقم    اآلتيويشتمل الجدول   

 فإن  14( وكما نالحظ من الجدول      .لمعلمة الميل ) t( وهو مكافئ تماماً الختبار      B1بمعلمة الميل   نفسها  

P-value المرافقة لقيمة )F  (  تساويsig=0،   وكما نالحظ من الجـدول رقـم )15 (model Summary  

  R2 (coefficient of Determination(والذي يتضمن أهم مؤشر لنموذج االنحدار وهو معامـل التحديـد   

من تباين المتغير التابع % 76.6 وهو يفسر ، مقياساً لجودة توفيق النموذجويعد  : 

  / 14/ جدول رقم 

ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4.208 1 4.208 557.994 .000(a) 

  Residual 1.282 170 .008     

  Total 5.490 171       

a  Predictors: (Constant), X26 

b  Dependent Variable: HDI2004 

 )15(جدول رقم 

Model Summary 
Model R R Square Std.Error of the estimate 

1 0.875 0.756 0.086839 

اربة لمعالم   تقريباً مق   على نموذج انحدار معالمه    وقد قمنا بإنشاء نموذج انحدار للدول العربية فحصلنا       

  العالمالنموذج على مستوى
^

1.008 0.087Y X= − 
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 مـن  % 68.2 تفسر R2 وإن 0.001 معنوية عند مستوى داللة B0,B1 وكانت كلتا معلمتي النموذج 

 يعطــى بالعالقــة % 95عنــد احتمــال ) confidence interval for B1(تبــاين المتغيــر التــابع وإن 

1Pr( 0.54 0.12) 95%B− ≤ ≤ − = 

 : one way anovaتحليل التباين األحادي االتجاه 

 HDI(قمنا بتجزئـة المتغيـر   )  treatments(وبهدف اختبار معنوية الفروق بين متوسطات المعالجات 

، وقد حصلنا على المقاييس الوصفية للمعالجات       )1( مجموعات كما ورد في الجدول رقم        8إلى  ) 2004

)treatments (جدول رقم وفق الجدول اآلتي )16 ( 

  / 16/ جدول رقم 

Descriptives 

HDI2004  

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum 

     

Lower 

Bound 

Upper 

Bound   

2 50 .87546 .072483 .010251 .85486 .89606 .694 .965 

3 47 .78226 .078874 .011505 .75910 .80541 .581 .960 

4 20 .68470 .111806 .025001 .63237 .73703 .491 .844 

5 22 .59518 .092428 .019706 .55420 .63616 .479 .778 

6 19 .46953 .091028 .020883 .42565 .51340 .353 .736 

7 10 .40090 .064266 .020323 .35493 .44687 .335 .520 

8 4 .41850 .103442 .051721 .25390 .58310 .311 .512 

Total 172 .70890 .179177 .013662 .68193 .73587 .311 .965 

 التـي تـنص علـى تسـاوي     Null Hypothesisإن الهدف من إجراء هذا التحليل هو اختبار الفرضية 

تـنص  متوسطات المعالجات الثمانية ـ الواردة في الجدول السابق وذلك مقابل الفرضية البديلة التي  

ومن أهم االفتراضات الواجب توافرها في البيانـات        . على عدم تساوي متوسطي معالجتين على األقل      

 Leven statistic وتشير إحصاءة  Homogeneity of variancesعند إجراء هذا التحليل هو تجانس التباين 

ين المعالجات حيـث    إلى قبول فرضية العدم التي تنص على تجانس تبا        ) 17( الواردة في الجدول رقم     

 إنp-value=0.142  
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  / 17/ جدول رقم 

Test of Homogeneity of Variances 

HDI2004 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.628 6 165 .142 

إلى رفضنا لفرضية العدم التي تنص علـى        ) 18( جدول رقم    Anovaوتشير النتائج الواردة في جدول      

 المصـاحبة إلحصـاءة     p-value=0توسطات المعالجات حيث إن قيمة      عدم وجود فروق معنوية بين م     
F=100.550   

  / 18/ جدول رقم 

ANOVA 

HDI2004 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.3116 .718 100.556 .000 
Within Groups 1.179165 .007     
Total 5.490171       

 Multipleالفروق لكل زوج من المعالجات استخدمنا أسـلوب المقارنـات المتعـددة    والختبار معنوية 

comparisons  باستخدام طريقة )L.S.D (Least Significant Difference  طريقة أقل فرق دال وهي مـن  

 : ويعد الفرق بين متوسطي أي مجموعتين دال إحصائياً إذا كان )Fisher)1أقدم الطرائق وقد اقترحها 

1 2 2
.

mean Square withen groupsX X t
d F Betwen groups

− ≥ 

 أي المستوى أقل من طفلين مع       T.F.Rللمستوى الثاني من    ) HDI(تم اختبار معنوية الفروق لمتوسط      

بقية المتوسطات المقابلة لكل مستوى ولكل زوج على حده، وأظهرت النتائج رفضنا لفرضيات العـدم               

  sigi =0 , i=1,2,...6الست حيث كانت قيمة 

                                                 
اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية مكتبة االنجلو المصرية :  م 1995زكريا الشربيني )  1(

  203ص
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 أي لمستوى طفلين وأقـل      T.F.Rللمستوى الثالث من    ) HDI( معنوية الفروق لمتوسطات     ثم تم اختبار  

 أن وهكذا تم االختبار بالنسبة لجميع المستويات إلى         ، وتم الرفض لجميع فرضيات العدم الخمس      3من  

 والمسـتوى الثـامن     sig=0.725تم قبول فرضية العدم عند متوسطات المعالجات السابع والثامن حيث           

  . sig=0.039 والمستوى السادس والسابع sig=0.274ادس حيث والس

وهكذا أظهرت النتائج معنوية الفروق بين متوسطات المعالجات التي متوسط معدل التكاثر اإلجمـالي              

ـ   لتي متوسط معدل التكاثر فيها طفال   وبين مجموعة البلدان ا    ،فيها أقل من طفلين     ةن وأقـل مـن ثالث

 متوسـطات المعالجـات     معنويـة  ولم تكن هناك فـروق       ،ألخيرة والتي تليها  وفرقاً معنوياً بين هذه ا    

 . للمجموعات ستة أطفال فأكثر 

ق ائ كانت هذه مساهمة متواضعة بالتعرض لمؤشر التنمية البشرية من حيث المفهوم وطر            ،في النهاية 

 هذه الدراسة    وقد تعمدنا هذا في    ،الحساب باستخدام أساليب إحصائية سهلة وبسيطة ومفهومة للجميع       

 . لتكون في متناول أوسع شريحة من المهتمين والدارسين 

 : Resultsالنتائج 

 . إن ديناميكية تطور دليل التنمية البشرية يشير إلى أن هذا التطور هو لصالح الدول الفقيرة  •

 .أكثر من مثيالتها في الدول األخرى ) HDI(تحظى الدول العربية بمتوسط زيادة سنوية في قيم  •

 . في الدول العربية زمنياً هو لصالح الدول الفقيرة ) HDI(إن التزايد النسبي في قيم  •

 . في الدول العربية مقارنة بدول العالم ) HDI(اعتدالية التوزيع التكراري لقيم  •

تصنيف الدول إلى دول ذات تنمية مرتفعة إذا كان عدد األطفال الذين تنجبهم امرأة واحدة أقـل                  •

 .متوسط من طفلين بال

  0.091بمقـدار  ) HDI( بمعدل طفل واحد سيؤدي إلـى انخفـاض فـي قيمـة     T.F.Rإن زيادة  •

 .  على صعيد الدول العربية 0.087 دولة و 177بالمتوسط على صعيد 

 عن طفلين وبقية    T.F.Rللمجموعة التي يقل متوسط     ) HDI(د فروق معنوية بين متوسطات      جتو •

 ، وبقية المجموعـات   ة وبقية المجموعات وخمس   ة وأربع  وبقية المجموعات  ةالمجموعات وثالث 

 . ولم تكن هناك فروق معنوية بين متوسطات المعالجات ستة أطفال فأكثر 
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