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ماهية المؤشرات المركبة

من المؤشرات المركبة هي أداة تلخص األبعاد المختلفة لظاهرة معينة على نحو رقمي مبسط❖
.خالل استخدام متوسطات لمناسيب يعكس كال منها أبعاد الظاهرة

اد أو المجتمع تستخدم لتوضيح القضايا المعقدة في مجاالت واسعة النطاق ، مثل البيئة ، االقتص❖
.أو التطور التكنولوجي وغيرها

حليل يتزايد االعتراف بالمؤشرات المركبة التي تقارن أداء الدول على أنها أداة مفيدة في ت❖
. السياسات واالتصال العام

، 2006م يتزايد انتاج واستخدام المؤشرات المركبة عاًما بعد عام، ووفقا لدراسة أجريت في عا❖
.مؤشر مركب لقياس أداء الدول165تم حصر 

For more details see Romina Bandura (2006), “A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance: 2006 Update”, A UNDP/ODS Working Paper



أنواع المؤشرات المركبة
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة–( (Human Development Indexدليل التنمية البشرية 

صندوق –(  Population and Development Composite Index PDCI)الرقم القياسي للسكان والتنمية 

المكتب األقليمي للدول العربية –األمم المتحدة للسكان 

األمم المتحدة–( Sustainable Development Goals Index)مؤشر التنمية المستدامة 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة–( Multidimensional Poverty Index)دليل الفقر متعدد األبعاد 

المنتدى االقتصادي العالمي–( Global Gender Gap Index)مؤشر فجوة النوع االجتماعي 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية–( Better Life Index)مؤشر الحياة األفضل 

مؤشرات تقيس

جوانب تنموية

واقتصادية

واجتماعية

المنتدى االقتصادي العالمي–( (World Competitiveness Indexمؤشر التنافسية العالمي 

البنك الدولي–( Financial Inclusion Index)مؤشر الشمول المالي 

مؤشرات تقيس

جوانب اقتصادية

مؤسسة مراسلون بال حدود–(Press Freedom Index)مؤشر حرية الصحافة 

البنك الدولي–Worldwide Governance Indicators)–)مؤشر الحوكمة العالمي 

مؤسسة الشفافية الدولية–( (Corruption Perception Indexمؤشر مدركات الفساد 

مؤشرات تقيس

جوانب سياسية

وتقيس الحوكمة

األمم المتحدة–( e government Index)مؤشر الحكومة االلكترونية 

منظمة األمم المتحدة للمدن–( City Prosperity Index)مؤشر رفاهة المدن 

مؤشرات نوعية
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أهمية المؤشرات المركبة 

.قتلخيص القضايا المعقدة والمتعددة األبعاد، وبالتالي يسهل المقارنة المجموعات االجتماعية أو البلدان أو المناط❖

.بر الزمنتفيد في تقييم التقدم المحرز للدولة في الظاهرة وفي أبعادها المختلفة، وكذلك تتبع وتقييم أداء الدولة ع❖

شير بعض أسهل في التفسير من مجموعة من المؤشرات المنفصلة، باإلضافة ألى سهولة تفسير االتجاهات، خاصة عندما ت❖
.المؤشرات إلى اتجاه إيجابي والبعض األخر في اتجاه سلبي

المزيد من تقليل الحجم المرئي لمجموعة من المؤشرات دون إسقاط المعلومات األساسية، وبالتالي فهي تساعد على تضمين❖
.المعلومات

من صانعي السياسات ، باحثين، رجال أعمال، إعالميين، جمهور)تسهيل التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين ❖
(الخ...المواطنين ، 

تساعد في صنع ومراجعة السياسات العامة ❖

.تساعد على تحديد األولويات و تخصيص الموارد❖

، البيئة، السكان تساهم في إلقاء الضوء واثراء الحوار حول قضايا لم تكن مطروحة للحوار بشكل كبير في السابق مثل الفقر❖
.والتنمية وغيرها

.تساعد على تعزيز الحوكمة والمساءلة والمتابعة والتقييم❖



ما يجب أخذه في االعتبار

البد أن يكون اإلطار النظرى الذي يقوم عليه المؤشر المركب واضح ومحدد❖

ددة الختيار بناء المؤشرات المركبة هو عملية إحصائية البد أن تتسم بالموضوعية والمعايير المح❖
المؤشرات الفردية

.البد من التأكد من السالمة اإلحصائية للمؤشر المركب وللمراحل المختلفة لبناءه❖

.التأكد من جودة البيانات المستخدمة وكيفية معالجة القيم المفقودة❖



شكرا جزيال


