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 وفقًا لمنهجية التحليل العنقودي دراسة تحليلية لألرقام القياسية ألسعار المستهلك في سورية

 (1)العشعوشحسام الدين سمر و  (1)العبدهللايوسف مايا و  (1)صعبسلمان رمال و  (1)*أبوعسافمعذى صفوان 

 .سورية ، دمشق،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. مركز بحوث السويداء، 1)
 (. aboassaf2011@hotmail.comالبريد االلكتروني: . صفوان أبو عساف د.)* للمراسلة:  

 12/08/2016تاريخ القبول:    23/07/2016تاريخ االستالم: 

 :الملخص
نها، لتحديد مدى التقارب والتباعد فيما بي ،هدف البحث إلى إجراء مقارنة تحليلية لألرقام القياسية ألسعار المستهلك في سورية

وذلك بإيجاد مصفوفة القرابة التي تعتمد على حساب مربع المسافة االقليدية بين  ،باستخدام أسلوب التحليل الهرمي العنقودي
 أن إلى . وتم التوصل2010ومقارنتها بعام  2014الوحدات المدروسة، وفقًا للمحافظات وأشهر السنة والمجاميع السلعية لعام 

ويدل ذلك على تجانس هذه األرقام فيما بين هذه المحافظات، بينما توزعت األشهر  ،األول العنقود لتشك   ( محافظات10) هناك
عناقيد، وهو ما  يدل على عدم تجانس األرقام القياسية ألسعار المستهلك بين األشهر، في حين أن تسعة من المجاميع  ةعلى أربع

راسة بضرورة استخدام سنوات الد   توصيعلى التجانس لهذه المجاميع، و  زت في عنقود واحد، مما يدلة قد ترك  ة والخدمي  السلعي  
ة ألسعار المستهلك، وقيام الجهات المختصة بتوسيع قاعدة استخدام قاعدة حديثة واعتبارها سنة أساس في تقدير األرقام القياسي  

ة الرئيسة. باإلضافة إلى تفعيل االستثمار المحلي ة بحسابات األرقام القياسية، والتفصيل أكثر في المجاميع السلعي  البيانات الخاص  
 ة.ة المحلي  بوتيرة أسرع، وخاصة القطاعات الصناعي  

  األرقام القياسية، التحليل العنقودي، التحليل العنقودي الهرمي، مربع المسافة االقليدية، التضخم. الكلمات المفتاحية:
 

  المقدمة:
ة على اختالف األنظمة االقتصادية واالجتماعية، حيث تستخدم في مجاالت واسعة ية الهام  ُتعتبر األسعار من المؤشرات االقتصاد

مثل التعامالت التجارية الداخلية وتوزيع الموارد االقتصادية بين القطاعات االقتصادية  ،ومتعددة على مستوى االقتصاد القومي
أساسيًا في نمط واتجاهات التجارة الدولية، وانطالقًا من هذه األهمية المختلفة، ووضع السياسات المالية والنقدية، كما وتلعب دورًا 

والمؤسسات المختلفة بجمع األسعار بصورة دورية، وتعتمد الكثير من الدول على األرقام القياسية ألسعار  اإلحصائيةتقوم األجهزة 
أداة لقياس ف الرقم القياسي بأنه (، وُيعر  2001 السلع والخدمات وتكاليف المعيشة في رسم سياساتها المالية والنقدية )خواجة،

التغيير النسبي في قيم الظواهر من فترة زمنية إلى أخرى أو من مكان آخر، وبعبارة أخرى الرقم القياسي هو عبارة عن رقم نسبي 
الكمية  فترة زمنية أخرى،  يتم الحصول عليه بنسبة متغير أو قيمة ظاهرة أو كمية في فترة زمنية إلى نفس المتغير أو الظاهرة أو
( هو مقياس لمتوسط CPIوتسمى الفترة األولى بفترة األساس وتسمى الفترة الثانية بفترة المقارنة، والـرقم القياسي ألسعار المستهلك )

مؤشر  CPI عتبريلع والخدمات التي يشتريها الناس في حياتهم اليومية، و التغير على مر الزمن في أسعار البنود االستهالكية والس  
التقنية واستخدام البيانات التي يتم جمعها في الفترات الزمنية  اإلحصاءاتيجمع بين النظرية االقتصادية مع العينات، وغيرها من 

وهناك خطوات عديدة لتقدير الرقم القياسي تبدأ باختيار السلع وتبويبها في مجموعات  (2008؛ طبية، 1966)هيكل،  المتتالية
ساب األرقام القياسية واختبار دقتها، ويتم تصنيف المواد ضمن مجموعات إنفاق رئيسية، وذلك حسب نظام تصنيف وتنتهي بح

وتبويب معين، ويفضل أن يكون هذا النظام تصنيفًا مالئمًا ضمن المتطلبات والتوصيات الدولية، ووفقًا لنظام تبويب السلع الصادر 
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النظام  ، ويعرف هذاCOICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose )عن االتحاد األوروبي 
، وهو 1993بأنه التصنيف المعياري الدولي لإلنفاق االستهالكي، ويطبق في كثير من الدول، وبدأ استخدام هذا النظام منذ عام 

استخدامًا وتطبيقًا في  أكثرها منFisher Number) ( ورقم فيشر )Laspeyres Numberويعتبر رقم السبير)مطبق في سورية 
 . (Brendan, 2004الحساب )

موجة تضخمية مستمرة في األسعار تبلورت في اندفاع الكثير من السلع والخدمات نحو الزيادة  2011لقد شهدت سورية بعد عام 
تضخم: بأنه حالة للمان المستمرة وعدم االستقرار، حتى أصبح التضخم مناخًا عامًا، وللتضخم مفاهيم عديدة منها تعريف فال

(، وللتضخم مؤشرات كثيرة منها ما يختص بفائض الطلب، والتكاليف، 1992 ،)عنابة االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار
 ,Friedman) ها من المعايير المقربة لقياس التضخم، وأبرزها الرقم القياسي ألسعار المستهلكوهناك بعض المؤشرات يمكن عد  

يوجد العديد من الطرق اإلحصائية التحليلية لغرض دراسة  تجمعات البيانات حسب أسس معينة للوصول إلى وصف  .( 1953
دقيق للبيانات ذات المتغيرات المتعددة كاألرقام القياسية، ومن هذه الطرق المهمة والمستخدمة في التصنيف هي أسلوب التحليل 

( تم تطبيق هذه الطرق 2007 ،دراسة )مصطفى وفي جاالت االقتصادية واإلحصائية.العنقودي، وتستخدم هذه الطرق في جميع الم
على بيانات مجموعة من الدول العربية بغية الوصول إلى مجاميع تتشابه فيما بينها لغرض الوصول إلى التكامل االقتصادي، 

قومي، الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس في وأوضحت النتائج التقارب بين كل من قطر والبحرين في اتجاهات اإلنفاق للدخل ال
 والدخل الدخل المتوسط ذات البلدان لتصنيفالتحليل العنقودي المتسلسل  (Muntaner et al., 2012خر، وطبق )آعنقود 

اسة وكذلك اسُتخدم هذا األسلوب في در  السكانية، الصحة مؤشرات تمييز في عليها واالعتماد العمل سوق  لوائح بحسب المنخفض
( في تصنيف وتمييز المحافظات اليمنية بحسب مصادر الدخل الفردي المختلفة وتحديد مدى التباعد والتقارب 2006 ،)المخالفي

( اسُتخدم أسلوب التحليل العنقودي وفقًا للمستوى البيئي بين الحضر والريف 2010 ،أما في دراسة  )نامق بين المحافظات،
ة وفق بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، وذلك لتصنيف اإلنفاق على السلع والخدمات األساسية باالعتماد على المجاميع السلعي

والتي طبقت أسلوبي التحليل العنقودي السريع للمتوسطات والتحليل  (Naka et al., 2015) ، وفي دراسةفي المجتمع العراقي
خالل وعشرين دولة أوروبية  )كالنمسا، وبلجيكا، فرنسا  ...(  ننيثياسية السنوية ألسعار المستهلك الالعنقودي الهرمي لألرقام الق

من بيانات البنك الدولي، وهدفت الدراسة من خاللها تجميع السنوات ذات األرقام القياسية المتقاربة، وتجميع  2014-1992 الفترة
رسم السياسات المالية والنقدية في االتحاد  وجدولة الدول األوروبية ذات األرقام القياسية المتقاربة، لما في ذلك من أهمية في

األوروبي، وأظهرت نتائج طريقتي التحليل أن العدد األنسب للعناقيد المتشكلة هو أربعة عناقيد تتجمع فيها الدول والسنوات المتقاربة 
التحليل الهرمي العنقودي  ( أسلوب2012 ،والمتجانسة في قيم األرقام القياسية ألسعار المستهلك، وكذلك طبقت دراسة )الجبوري 

في العراق، على أساس كل من المحافظات واألشهر والمجاميع  2011لتصنيف وجدولة األرقام القياسية ألسعار المستهلك لعام 
، وأوصت الدراسة بتبني سياسة اقتصادية واضحة تركز على القطاعات الصناعية والزراعية وعدم 2010لعية، ومقارنتها بعام الس  

 ز فقط على قطاع النفط كمورد مالي لالقتصاد الوطني.التركي
  المشكلة وأهمية البحث:

قد أثر وبشكل كبير على أسعار السلع والخدمات بشكل عام،  2011إن دخول الجمهورية العربية السورية في األزمة منذ عام 
األرقام القياسية ألسعار المستهلك، وبالتالي  والذي ظهر بالتزايد المستمر في المستوى العام لألسعار ومنه التزايد في معدالت

االرتفاع في نسب التضخم، ومنه فإن الدراسة والتحليل لهذه األرقام من األهمية بمكان بحيث يتم توفير مؤشرات هامة ذات عالقة 
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فرد، ومقارنتها بالقوة أي مؤشرات قياس الرفاهية باالعتماد على متوسط الدخل الحقيقي لل ،قوية بنفقات األسر وتكاليف المعيشة
الشرائية الحقيقية للدخل وما هو متوفر من الخدمات االجتماعية كالتعليم والصحة والثقافة باإلضافة للسلع والبضائع ومدى القدرة 
على الحصول عليها، باإلضافة ألهمية هذا التحليل في توضيح نسب التضخم ألهم الوحدات المدروسة والذي  ينتج عنه أي 

 أثار اقتصادية واجتماعية سلبية تشمل جميع شرائح المجتمع.التضخم 
  هدف البحث:

إجراء مقارنة تحليلية لألرقام القياسية ألسعار المستهلك في سورية لمعرفة الفروق بين تلك يكمن الهدف األساسي للبحث في 
ك باستخدام أسلوب التحليل الهرمي العنقودي متعدد ، وذلثم تقدير نسب التضخماألرقام، ولتحديد مدى التقارب والتباعد فيما بينها، 

 :ةوفقًا لمعايير ثالثتلك األرقام إلى مجموعات متجانسة جدولة وتصنيف المتغيرات ل
 . المجموعات السلعية -3أشهر السنة    -2المحافظات    -1

جل التصنيف والمقارنة فيما بينها من أ عية( تكون متجانسةلأي بإيجاد تجمعات من )المحافظات، وأشهر السنة، والمجموعات الس  
 في آن واحد.

 فرضيات البحث:
 .2014يوجد تجانس في معدالت األرقام القياسية ألسعار المستهلك بين المحافظات السورية لعام   -
 .2014يوجد تجانس في معدالت األرقام القياسية ألسعار المستهلك بين أشهر السنة لعام    -
 .2014رقام القياسية ألسعار المستهلك على مستوى المجاميع السلعية لعام يوجد تجانس في معدالت األ -

 منهجية البحث:
ادرة عن والص 2014 ولغاية 2010ألعوام لاعتمد البحث على بيانات األرقام القياسية ألسعار المستهلك _ البيانات المستخدمة: 

، (www.cbssyr.sy)لكتروني الرسمي للمكتب المركزي ، من الموقع اإل، سوريةمجلس الوزراء ،المكتب المركزي لإلحصاء
للمقارنة باعتباره العام الذي سبق عام األزمة ولم يحدث فيه أي من األمور الطارئة على السياسات  2010وقد تم اختيار عام 

 النقدية والمالية في سورية.
متعدد المتغيرات في التصنيف الهرمي لتحليل العنقودي اعتمد البحث األسلوب اإلحصائي وفقًا لمنهجية ا_ أسلوب تحليل البيانات: 

 IBM SPSS Statistics إلى مجموعات متجانسة وتحديد مدى التباعد والتقارب بين هذه المجموعات، وتم التطبيق على برنامج 
23. 

ن إجراءات وخطوات أحد فروع التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات، وهو عبارة ع :(Cluster Analysis)التحليل العنقودي 
( بطرق معينة، وترتيبها داخل Variables( أو مجموعة من المتغيرات )Casesمتتالية تهدف إلى تصنيف مجموعة من الحاالت )

( بحيث تكون الحاالت المصنفة متجانسة فيما يتعلق بخصائص محددة داخل عنقود معين، وتختلف عن حاالت Clustersعناقيد )
االستكشافية  اإلحصائية. وبالتالي يعتبر أسلوب التحليل العنقودي من األساليب Everett,1977)  خرآ أخرى موجودة في عنقود

(Exploration Approachحيث يبدأ دون توفر معرفة مسبقة بعدد المجاميع أو أي من المفردات تنت ،)ي لهذه المجموعة أو م
 تجانسة إلى حد ما والمختلفة عن العناصر داخل العناقيد األخرى.تلك، ويعرف العنقود بأنه عبارة عن مجموعة من العناصر الم

 ق تكوين العناقيد:ائطر 
(: هنا يعتبر جميع الحاالت المدروسة تتجمع في عنقود واحد، ومن ثم يتم تصنيف Divisiveالتجزئة أو التقسيم ) -1
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 الحاالت في عناقيد أصغر فأصغر.
نقود واحد لكل حالة، ثم يتم تجميع العناقيد المتشابهة تدريجيًا حتى ( حيث يبدأ التحليل بعAgglomerativeالتجميع ) -2

 نصل إلى العدد المطلوب من العناقيد.
، يوجد عدة طرق للتحليل العنقودي لكل منها خصائصه التي تميزه عن الطرق األخرى : (Alvin,2002) طرائق التحليل العنقودي

م ما يميز هذه الطريقة وأه في البحث، ( Hierarchical Clustering Analysis) الهرمي التحليل العنقوديوقد تم تطبيق طريقة 
المعرفة المسبقة بعدد العناقيد التي سيتم تصنيف الحاالت على أساسها، ويتم توزيع الحاالت بشكل عناقيد باالعتماد  ال تتطلب أنها

 .يل، وهذا النوع من التحليل يناسب العينات الصغيرة نسبياً على أقل مسافة بين الحاالت أو حسب معامالت االرتباط وفقًا لنوع التحل
 :(Anderberg, 1973) خطوات ومخرجات التحليل العنقودي

وهي عبارة عن مصفوفة متماثلة توضح مسافات التقارب أو التباعد بين (: Proximities matrixحساب مصفوفة القرابة )_ 1
 كل زوج من المفردات، ويمكن حسابها:

 Squared تقدر مسافات التقارب أو التباعد بواسطة قانون ما يسمى مربع المسافة اإلقليدية ) (:Casesت )أ_للحاال
Euclidean Distance:والذي يعطى بالقانون )      𝐷(𝑖, 𝑗) = (𝑋1𝑖_ 𝑋1𝑗)

2
+ (𝑋2𝑖_ 𝑋2𝑗)

2 
 بالمتغيرات إلى قيم معيارية لتجريدها من وحدات القياس غير المتشابهة.ويتم تحويل البيانات الخاصة  قيم المتغيرات. IJXيث: ح  

 Pearson Correlationهنا يتم تقدير التباعد أو التقارب على أساس معامل االرتباط بيرسون ): (Variableب_ للمتغيرات )
Coefficientلجميع المتغيرات دون إجراء أي تحويل للبيانات )     .(Afifii et al, 2004) 

 المتقاربة والمتغيرات المفردات لربط المراحل السابقة والالحقة يوضح :(Agglomeration Schedule)التجميع  جدول_ 2
 القرابة. مصفوفة في إيجادها تم والتي المسافات بينها حسب

 . بينها مشتركةال الخصائص حسب عناقيد على المفردات والمتغيرات توزيع (:Cluster Membershipالعناقيد ) جدول -3
 تمثيل كل مفردة بمستطيل معلق من األعلى وبأعمدة بين المتغيرات تمثل الروابط. : (Icicle Plots)األلواح الجليدية -4
يصف النتائج بشكل بياني، حيث يتم تمثيل كل مفردة بعقدة، وتمثل الفروع خطوة  (:Dendrogram_ رسم الشجرة الثنائية )5

 ن جزئيتين تحتويان هذه المفردة، ويمثل طول المسافة بين المجموعتين الجزئيتين عند تجمعهما.على سبيل توحيد مجموعتي
يوضح معدالت المفردات لكل مجموعة أي عنقود وفقا للمتغيرات وذلك لتوضيح خصائص كل  _ جدول المتوسطات )المعدالت(:6

 عنقود وما يتميز به.
 النتائج والمناقشة:

والمنشورة من قبل المكتب المركزي لإلحصاء،  2014روسة لألرقام القياسية ألسعار المستهلك لعام أخذت عينة البيانات المد
وحددت المحافظات وفقًا للتقسيم اإلداري السوري، وهي أربع عشرة محافظة، وبوبت المتغيرات والتي تمثل مجموعات السلع 

 (.1) والخدمات الرئيسة كما هو موضح بالجدول
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 ظات السورية والمتغيرات المدروسة. المحاف1الجدول 

 المحافظات م
المجموعات الرئيسة للسلع والخدمات 

 )المتغيرات(
 المحافظات م

المجموعات الرئيسة للسلع والخدمات 

 )المتغيرات(

 االتصاالت حلب 8 األغذية والمشروبات غير الكحولية دمشق 1

 والثقافةالترويح  الرقة 9 المشروبات الكحولية والتبغ ريف دمشق 2

 التعليم دير الزور 10 المالبس واألحذية حمص 3

 حماة 4
السكن، المياه، الكهرباء، الغاز،وأنواع الوقود 

 األخرى
 والفنادق  المطاعم الحسكة 11

 طرطوس 5
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة 

 االعتيادية
 سلع وخدمات متنوعة السويداء 12

 غير ربحية -الترويح والثقافة  درعــا 13 الصحة الالذقية 6

 القنيطرة 14 النقل ادلب 7
 

 .(www.cbssyr.sy)المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء.الموقع الرسمي 

 
 للمحافظات:  الهرمي أواًل: التحليل العنقودي

اميع السلعية وفقا للتوزيع للمج 2014تم إجراء اختبار اإلعتدالية، أي هل تتوزع األرقام القياسية ألسعار المستهلك عام 
 الطبيعي، وذلك قبل البدء بخطوات التحليل الهرمي العنقودي، وتكتب الفروض اإلحصائية لهذا االختبار كالتالي:

 تتوزع األرقام القياسية ألسعار المستهلك في المحافظات للتوزيع الطبيعي. (:0Hالفرض العدمي )
 ياسية ألسعار المستهلك في المحافظات للتوزيع الطبيعي.ال تتوزع األرقام الق  (:1Hالفرض البديل )

( أن قيمة Shapiro-Wilk( واختبار )Kolmogorov-Smirnovيتضح من نتائج التحليل اإلحصائي الختباري )
(P.Value  هي أصغر من مستوى المعنوية )نقبل  ( وبالتاليغير ربحية -)الترويح والثقافة % فقط لمجموعة السلع 5

 (.2لبديلة، ونقبل فرضية العدم لباقي المجاميع السلعية اإلثني عشر، الجدول )الفرضية ا
 نتائج إعتدالية التوزيع االحتمالي لألرقام القياسية ألسعار المستهلك .2 الجدول

Tests of Normality 

Items 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statisti

c df Sig. Statistic df Sig. 

Food non Alcoholic Beverages .149 14 .200* .956 14 .659 

Alcoholic Beverages Tobacco .160 14 .200* .919 14 .210 

Clothes Shoes .189 14 .191 .888 14 .077 

Housing Water Electricity Gas and other 

fuel oils 
.165 14 .200* .970 14 .875 

Household equipments supplies ordinary 

maintenance works 
.207 14 .105 .879 14 .056 

Health .172 14 .200* .940 14 .424 

Transportation .316 14 .070 .806 14 .006 

Communications .126 14 .200* .949 14 .547 

Entertainment Culture .089 14 .200* .977 14 .950 

Education .161 14 .200* .951 14 .577 

Restaurants Hotels .128 14 .200* .965 14 .808 

Various goods services .121 14 .200* .967 14 .835 

Entertainment Culture nonprofit .327 14 .000 .762 14 .002 

  IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 
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اعد بين كل محافظة وأخرى وفقًا لألرقام القياسية وهي توضح مدى التقارب والتب مصفوفة القرابة بين المحافظات: .1
 مصفوفة القرابة حيث أن ألسعار المستهلك، بناءًا على معادلة مربع المسافة االقليدية بعد تحويل البيانات إلى القيم المعيارية،

خدام المعلومات الناتجة من ( بين الوحدات المستخدمة، ليتم استTable of Relative Similaritiesتمثل جدول التشابه النسبي )
هذا الجدول لربط تلك المفردات في شكل مجموعات في الخطوات الالحقة، ويطلق على طريقة ربط الوحدات في شكل مجموعات 

( ألنها تقوم بربط الوحدات التي تتشابه مع بعضها في مجموعات منفصلة، أي أن Clustering Algorithmبطريقة التجميع )
، وهي ( أي الفروق بين أزواج الوحدات المختلفةmeasures of Similarityالمصفوفة تمثل مقاييس القرابة )القيم داخل هذه 

 (.3جدول )ال حصيلة عدة مصفوفات متتالية

 مصفوفة القرابة بين المحافظات .3 الجدول

  IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 
مراحل وضع المحافظات في عناقيد باالستناد على المسافات بينها، والتي يقوم جدول التجميع بتوضيح  جدول التجميع: .2

تم إيجادها في مصفوفة القرابة والذي يتكون من خمسة أعمدة، العامود األول يوضح رقم الخطوة، والثاني يوضح ربط المحافظات، 
ح وجود أو عدم وجود المحافظة في عنقود سابق، والعمود الثالث يبين المسافة بين المحافظات المترابطة، أما العمود الرابع فيوض

والعمود األخير يمثل الخطوة الالحقة التي سوف تصادف فيها محافظة جديدة لكل عنقود، وقد أظهرت نتائج التحليل العنقودي 
قة بين األهداف والذي من خالله يتحدد التشابه أو عدم التشابه بين المفردات )المحافظات(، والتي يعبر عنها بالمسافات المشت

المحددة حيث قدر أقل فرق في المعامالت في الخطوة األولى  بين المحافظة األولى دمشق  والمحافظة الخامسة طرطوس حيث 
(  وبالتالي ستقعان في العنقود األول، ويظهر العمود الرابع عدم وجود أي من المحافظتين في أي خطوة سابقة، أما 0.446بلغ )

ن أنه في الخطوة الالحقة الثالثة سيتم ربط محافظة جديدة بإحدى هاتين المحافظتين، وهو ما يتضح بربط العمود الخامس يبي
المحافظة األولى دمشق بالمحافظة الثالثة حمص والتي ربطت سلفًا مع طرطوس، وباالنتقال للصف الثاني نجد التقارب والربط 

ستقع هاتين المحافظتين بنفس العنقود، ومن العمود الرابع يتضح  ( أي0.484بين محافظة الحسكة ومحافظة درعا حيث بلغ )
وتقارب عدم وجود أي من المحافظتين بأي خطوة سابقة، أما العمود الخامس فيظهر بأن الخطوة الالحقة الرابعة سيتم ربط 

 (.4 الجدول) محافظة درعا بمحافظة دمشق

  

Proximity Matrix

.000 1.869 .520 1.346 .446 1.934 1.088 4.903 3.201 2.237 1.216 2.851 .958 2.547

1.869 .000 1.732 2.775 2.115 1.618 1.220 2.361 2.391 2.787 1.813 1.716 1.891 2.746

.520 1.732 .000 1.205 .450 1.553 1.365 4.268 3.223 2.582 1.282 2.014 .808 3.284

1.346 2.775 1.205 .000 1.297 2.175 1.385 5.385 3.788 1.807 1.877 2.788 1.321 4.047

.446 2.115 .450 1.297 .000 1.628 1.166 5.781 3.125 2.938 1.038 2.425 .892 3.109

1.934 1.618 1.553 2.175 1.628 .000 1.046 4.919 3.495 3.555 2.547 1.408 2.282 3.982

1.088 1.220 1.365 1.385 1.166 1.046 .000 3.633 2.333 1.931 1.183 1.910 1.114 1.606

4.903 2.361 4.268 5.385 5.781 4.919 3.633 .000 3.007 3.136 3.596 2.965 3.334 4.130

3.201 2.391 3.223 3.788 3.125 3.495 2.333 3.007 .000 2.044 1.272 1.873 2.281 3.992

2.237 2.787 2.582 1.807 2.938 3.555 1.931 3.136 2.044 .000 1.124 3.210 1.332 3.669

1.216 1.813 1.282 1.877 1.038 2.547 1.183 3.596 1.272 1.124 .000 2.312 .484 2.798

2.851 1.716 2.014 2.788 2.425 1.408 1.910 2.965 1.873 3.210 2.312 .000 1.868 3.879

.958 1.891 .808 1.321 .892 2.282 1.114 3.334 2.281 1.332 .484 1.868 .000 2.048

2.547 2.746 3.284 4.047 3.109 3.982 1.606 4.130 3.992 3.669 2.798 3.879 2.048 .000

Case

1:Damascus

2:Damascus Rural

3:Homs

4:Hama

5:Tartous

6:Lattakia

7:Idleb

8:Aleppo

9:AL-  Rakka

10:Deir - ez- Zor

11:AL-  Hasakeh

12:AL –Sweida

13:Dar'a

14:Quneitra

1:Damascus

2:Damascus

Rural 3:Homs 4:Hama 5:Tartous 6:Lattakia 7:Idleb 8:Aleppo 9:AL-  Rakka

10:Deir

- ez- Zor

11:AL-

Hasakeh 12:AL –Sweida 13:Dar'a 14:Quneitra

 Squared Euclidean Distance

This is a dissimilarity matrix
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 المحافظات بين العناقيد تكوين بهدفالتقارب  خطوات التجميع لتحديد .4 الجدول

 IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 
من هذا الجدول يتم توزيع المحافظات على العناقيد المتشكلة، حيث يالحظ أنه قد تجمع عشرة محافظات  جدول العناقيد: .3

، وتنفرد محافظة حلب في افظات، وهذا يدل على تقارب معدالت األرقام القياسية ألسعار المستهلك في هذه المحفي عنقود واحد
 (.6و 5الجداول )العنقود الثاني، وكل من محافظتي الرقة ودير الزور في العنقود الثالث، ومحافظة القنيطرة في العنقود الرابع 

 توزيع المحافظات على عناقيد .5 الجدول

Cluster Membership 

Case 

4 

Clusters 

3 

Clusters 

2 

Clusters 

1:Damascus 1 1 1 

2:DamascusRural 1 1 1 

3:Homs 1 1 1 

4:Hama 1 1 1 

5:Tartous 1 1 1 

6:Lattakia 1 1 1 

7:Idleb 1 1 1 

8:Aleppo 2 2 2 

9:AL- Rakka 3 1 1 

10:Deir -ez-Zor 3 1 1 

11:AL-Hasakeh 1 1 1 

12:AL –Sweida 1 1 1 

13:Dar'a 1 1 1 

14:Quneitra 4 3 1 

 IBM SPSS 23تحليل برنامج  المصدر: مخرجات  

 

 المحافظات في عناقيد .6 الجدول

 العنقود الرابع العنقود الثالث العنقود الثاني العنقود األول
 القنيطرة الرقة حلب دمشق

 ريف دمشق
 

 دير الزور
 حمص 

 حماة   
 طرطوس   
 الالذقية   
 ادلب   
 الحسكة   
 السويداء   
 درعــا   
 (5در: بوبت من معلومات الجدول )المص       

 

معلق من أعلى، وبأعمدة بين  ملون في هذه الخطوة من التحليل تم تمثيل كل محافظة بمستطيل  األلواح الجليدية: .4
، وهو أحد مخرجات التحليل العنقودي، والتي تظهر التقارب والتباعد بين مفردات التحليل، Linkagesالمتغيرات تمثل الروابط 

( قد تم ضم كل من محافظتي دمشق 13( والذي يستعرض الترابط بين المحافظات نجد أنه في الخطوة رقم )1ل )ومن الشك
( 12امتد إلى أسفل الشكل، وفي الخطوة ) المستطيل الملون وطرطوس في مجموعة واحدة ألن بينهما أقصر مسافة حيث أن 

Agglomeration Schedule

1 5 .446 0 0 3

11 13 .484 0 0 4

1 3 .485 1 0 4

1 11 1.032 3 2 6

6 7 1.046 0 0 7

1 4 1.409 4 0 9

2 6 1.419 0 5 8

2 12 1.678 7 0 9

1 2 1.911 6 8 11

9 10 2.044 0 0 11

1 9 2.524 9 10 12

1 14 3.142 11 0 13

1 8 3.955 12 0 0

Stage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cluster 1 Cluster 2

Cluster Combined

Coeff icients Cluster 1 Cluster 2

Stage Cluster First

Appears

Next Stage
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 كة ودرعا.( كل من الحس11انضمت لهم محافظة حمص مباشرة، وفي الخطوة )

   
 

 . األلواح الجليدية للمحافظات.1الشكل 

في هذا المخطط تم تمثيل جدول التجميع أي الخطوة الثانية في التحليل  بشكل رسم بياني يعرف  مخطط الشجرة الثنائية: .5
سافات بفترة تتراوح بين بالشجرة الثنائية وهو يظهر المحافظات التي تم ربطها معًا في كل خطوة من خطوات التحليل ويتم قياس الم

( ومحافظة القنيطرة 8، وتمثل العقد حالة االندماج بين المحافظات المتقاربة، ومنه نجد بعد كل من محافظتي حلب )25و  0
 (.2 شكل)ال محافظات الباقية( عن باقي المحافظات بعدًا كبيرًا، تالهم محافظتي الرقة ودير الزور في البعد عن العشر 14)

 
 مخطط الشجرة الثنائي للمحافظات. .2الشكل 

بين المحافظات  المتغيرات متوسطاتحيث تم في حسابات هذا الجدول إيجاد  جدول معدالت العناقيد )المتوسطات(: .6
التابعة لكل عنقود وذلك حسب كل مجموعة سلعية، ومنه نجد أن المجموعة الخدمية المطاعم والفنادق قد حققت أعلى معدل 
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( يستعرض باقي 7الجدول رقم )و (، وهذا ما ينطبق على باقي العناقيد المتشكلة، 525.201ة حيث بلغت )لألرقام القياسي
  .المعدالت

 . متوسطات المتغيرات بالنسبة للمحافظات7الجدول 

 المجموعات الرئيسة للسلع والخدمات )المتغيرات(
 العناقيد

 الرابع العنقود العنقود الثالث العنقود الثاني العنقود األول

 370.265 383.218 406.668 367.9208 األغذية والمشروبات غيرا لكحولية

 404.239 457.186 449.385 407.041 المشروبات الكحولية والتبغ

 305.883 298.697 391.603 320.0144 المالبس واألحذية

 297.44 264.06 242.069 243.5039 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقود األخرى

 317.355 387.73 374.908 340.9846  التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية

 289.203 282.906 302.322 265.0241 الصحة

 234.68 351.758 403.558 280.9276 النقل

 191.985 177.48 170.763 169.8306 االتصاالت

 238.715 312.154 303.753 288.4713 الترويح والثقافة

 248.395 179.08 223.269 174.9109 التعليم

 640.093 571.886 665.264 511.195 والفنادق  المطاعم

 317.243 256.644 357.236 294.7078 سلع وخدمات متنوعة

 150 71.667 185 64 غير ربحية -الترويح والثقافة 

 IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 

للمجموعات السلعية والخدمية وفقًا للعناقيد المتشكلة (، والذي يظهر نسب التضخم 8من نتائج الجدول ) تضخم:نسب ال .7
من المحافظات، ومنه نجد أن جميع النسب ذات إشارة موجبة لجميع المجموعات السلعية وفي العناقيد األربعة المتشكلة، والتي تدل 

يج والثقافة غير الربحية في ، والشارة السالبة اقتصرت على بند خدمة الترو 2010على االرتفاع في نسبة التضخم مقارنة بعام 
، وقد بلغت محافظة حلب أعلى نسب 2010العناقيد األربعة، والذي يدل على انخفاض في نسب التضخم لهذا البند بالنسبة لعام 

 (.8الجدول ) الخدمية السبع في العنقود الثانيتضخم في المجاميع السلعية و 
 

 
 د المتشكلة من المحافظاتنسب التضخم للمتغيرات وفقاً للعناقي .8 الجدول

 المجموعات الرئيسة للسلع والخدمات )المتغيرات(
 % التضخم

 العناقيد
 العنقود الرابع العنقود الثالث العنقود الثاني العنقود األول

 145.599 136.6127 157.4663 138.0851 األغذية والمشروبات غيرا لكحولية
 169.4927 218.7187 231.0631 187.592 المشروبات الكحولية والتبغ

 123.1908 109.6046 177.1626 144.1802 المالبس واألحذية
 89.07889 83.8026 69.69436 75.62383 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقود األخرى 

 119.973 177.0588 156.5403 141.2641  التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية
 127.001 123.1296 127.1049 102.5855 الصحة

 31.52497 81.57595 124.6857 72.07287 النقل
 109.1112 93.76604 91.43834 88.42501 االتصاالت

 129.8431 195.9928 169.9067 169.1612 الترويح والثقافة
 58.98297 8.879769 4.355691 0.678767 التعليم

 260.6564 235.476 369.8192 217.6505 والفنادق  المطاعم

 الرقم القياسي ألسعار السنة السابقة(/ الرقم القياسي ألسعار السنة السابقة –)الرقم القياسي ألسعار السنة الحالية [التضخم = 
[  *100 
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 166.6356 129.2283 174.9873 153.918 سلع وخدمات متنوعة
 71.6285- غير ربحية -الترويح والثقافة 

 
-71.3332 

  IBM SPSS 23تحليل برنامج  مخرجاتالمصدر:             
  :2014تغيرات المدروسة ولكن على أشهر السنة تم إجراء التحليل على نفس الم  لألشهر:الهرمي ثانيًا: التحليل العنقودي 

لألرقام القياسية ألسعار  وهنا تبين المصفوفة مدى التقارب والتباعد بين كل شهر وأخر وفقاً  مصفوفة القرابة بين األشهر: .1
 (.9الجدول ) القيم المعيارية المقابلة المستهلك، والتي حسبت وفقًا لمربع المسافة االقليدية، بعد تحويل البيانات إلى

 مصفوفة القرابة بين األشهر .9الجدول 

 IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 

ووفقًا لهذا الجدول تم ربط كل من الشهرين السابع والثامن حيث سجال أقصر مسافة بلغت نحو  جدول التجميع: .2
والعمود الخامس يظهر أنه في الخطوة الرابعة سيتم (  والعمود الرابع يبين عدم ظهور هذين الشهرين في أي خطوة سابقة، 0.013)

  .(10الجدول ) بط الشهر السابع بالشهر السادسنجد ر  ومنهربط أحد هذين الشهرين بشهر أخر، 
 بين األشهر العناقيد بهدف تكوين التقارب خطوات التجميع لتحديد. 10 الجدول

 IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج                

حيث تم توزيع األشهر على العناقيد المتشكلة، ومنه نجد انفراد الشهر الثاني عشر من السنة كانون أول  جدول العناقيد:  .3
 .(12و 11 الجداول) المتشكلة في عنقود منفرد، وتتوزع باقي األشهر على العناقيد األخرى 

 
 

 األشهر في العناقيد المتشكلة .12الجدول  

Proximity Matrix

.000 .020 .477 .381 .381 1.419 1.494 1.437 3.224 3.859 4.298 10.428

.020 .000 .587 .463 .449 1.479 1.615 1.546 3.372 4.007 4.534 10.758

.477 .587 .000 .057 .159 1.643 1.541 1.467 3.435 4.148 4.386 10.605

.381 .463 .057 .000 .030 1.428 1.400 1.357 3.323 3.931 4.225 10.378

.381 .449 .159 .030 .000 1.352 1.375 1.362 3.370 3.950 4.272 10.399

1.419 1.479 1.643 1.428 1.352 .000 .055 .068 3.155 3.518 3.851 8.801

1.494 1.615 1.541 1.400 1.375 .055 .000 .013 3.010 3.386 3.581 8.381

1.437 1.546 1.467 1.357 1.362 .068 .013 .000 2.993 3.388 3.612 8.484

3.224 3.372 3.435 3.323 3.370 3.155 3.010 2.993 .000 .151 .259 2.913

3.859 4.007 4.148 3.931 3.950 3.518 3.386 3.388 .151 .000 .102 2.442

4.298 4.534 4.386 4.225 4.272 3.851 3.581 3.612 .259 .102 .000 2.055

10.428 10.758 10.605 10.378 10.399 8.801 8.381 8.484 2.913 2.442 2.055 .000

Case

1:January

2:February

3:March

4:April

5:May

6:June

7:July

8:August

9:September

10:October

11:November

12:December

1:January 2:February 3:March 4:April 5:May 6:June 7:July 8:August 9:September 10:October 11:November 12:December

 Squared Euclidean Distance

This is a dissimilarity matrix

Agglomeration Schedule

7 8 .013 0 0 4

1 2 .020 0 0 8

4 5 .030 0 0 6

6 7 .061 0 1 9

10 11 .102 0 0 7

3 4 .108 0 3 8

9 10 .205 0 5 10

1 3 .457 2 6 9

1 6 1.461 8 4 11

9 12 2.470 7 0 11

1 9 5.221 9 10 0

Stage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cluster 1 Cluster 2

Cluster Combined

Coeff icients Cluster 1 Cluster 2

Stage Cluster First

Appears

Next Stage
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 توزيع األشهر على عناقيد .11لجدول ا

Cluster Membership 

Case 
4 

Clusters 
3 

Clusters 
2 

Clusters 
1:January 1 1 1 
2:February 1 1 1 
3:March 1 1 1 
4:April 1 1 1 
5:May 1 1 1 
6:June 2 1 1 
7:July 2 1 1 
8:August 2 1 1 
9:September 3 2 2 
10:October 3 2 2 
11:November 3 2 2 
12:December 4 3 2 

 IBM SPSS 23مج تحليل برنا مخرجاتالمصدر: 

 العنقود الرابع العنقود الثالث العنقود الثاني العنقود األول
 كانون أول أيلول حزيران كانون ثاني

 تشرين أول تموز شباط
 تشرين ثان أب آذار 
 نيسان 

 أيار   
 (11المصدر: نتائج الجدول )   

 

معلق من أعلى والتالي يظهر هذا الشكل كما ورد سابقًا  ملون وهنا تم تمثيل كل شهر بمستطيل  ية:شكل األلواح الجليد .4
(، ثم في الخطوة العاشرة 11واحد في الخطوة رقم ) ملون كيفية تكون العناقيد، حيث نجد كل من شهري أب وتموز في مستطيل 

 .(3الشكل ) س تموز )المستطيل األبيض القصير(انضم الشهر الساد

   
 

 . األلواح الجليدية لألشهر3الشكل 
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هذا المخطط أيضا يظهر التقارب والتباعد بين األشهر وفقا للمسافات المحسوبة بينهم، ومنه نجد أن  في مخطط الشجرة:  .5
ى الشهر السابع والثامن والسادس أكثر قربًا من بعضهم عن باقي األشهر، واألشهر األول والثاني مع بعض، وكل مجموعة مد

 (.4الشكل )بعدها أو قربها من المجموعات األخرى 

   
 مخطط الشجرة الثنائي لألشهر. 4الشكل 

من هذا المخرج والذي يبين متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك وفقًا المجموعات السلعية وفقا  جدول المتوسطات: .6
كانون الثاني قد حقق أعلى المعدالت بالنسبة للمجموعات السلعية  للعناقيد المتشكلة، ومنه نجد أن العنقود الرابع والذي يضم شهر

 (.13الجدول )كافة 
 معدالت العناقيد بالنسبة لألشهر .13الجدول 

 المجموعات الرئيسة للسلع والخدمات )المتغيرات(
 العناقيد

 العنقود الرابع العنقود الثالث العنقود الثاني العنقود األول
 407.600 388.000 371.867 369.820 غيرا لكحوليةاألغذية والمشروبات 

 467.600 426.300 420.067 400.540 المشروبات الكحولية والتبغ
 417.600 381.000 331.100 312.560 المالبس واألحذية

 299.400 281.600 265.900 253.840 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقود األخرى 
 406.200 364.600 338.400 329.040  ات المنزلية وأعمال الصيانة االعتياديةالتجهيزات والمعد

 324.000 291.400 268.100 244.940 الصحة
 357.300 321.533 265.500 242.500 النقل

 204.700 203.100 160.000 160.340 االتصاالت
 346.600 329.700 270.600 267.320 الترويح والثقافة

 202.000 190.200 178.600 177.120 التعليم
 645.100 552.000 550.800 526.200 والفنادق  المطاعم

 326.000 298.300 283.600 282.060 سلع وخدمات متنوعة
 174.100 174.100 159.300 175.800 غير ربحية -الترويح والثقافة 

 IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 
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للعناقيد  (، والذي يظهر نسب التضخم للمجموعات السلعية والخدمية وفقاً 14جدول )من نتائج ال نسب التضخم:  .7
المتشكلة، ومنه نجد أن جميع النسب ذات إشارة موجبة لجميع المجموعات السلعية وفي العناقيد األربعة المتشكلة، والتي تدل على 

ت على بند خدمة الترويج والثقافة غير الربحية في العناقيد ، والشارة السالبة اقتصر 2010االرتفاع في نسبة التضخم مقارنة بعام 
 (.14الجدول ) 2010خم لهذا البند بالنسبة لعام األربعة، والذي يدل على انخفاض في نسب التض

 2010نسب التضخم لألرقام القياسية ألسعار المستهلك لكل عنقود بسنة المقارنة  .14 الجدول

 ات )المتغيرات(المجموعات الرئيسة للسلع والخدم
 % التضخم

 العناقيد
 العنقود الرابع العنقود الثالث العنقود الثاني العنقود األول

 143.547 140.934 151.408 142.368 األغذية والمشروبات غيرا لكحولية
 235.341 205.854 201.390 187.397 المشروبات الكحولية والتبغ

 209.242 189.675 158.403 141.147 المالبس واألحذية
 123.050 109.904 99.705 93.514 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقود األخرى 

 184.913 161.431 141.847 131.963  التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية
 149.749 124.638 106.692 89.348 الصحة

 103.567 84.334 54.636 41.314 النقل
 126.639 127.003 78.299 77.855 االتصاالت

 220.837 207.384 151.261 148.084 الترويح والثقافة
 9.142 2.766 11.881 10.766 التعليم

 305.647 245.886 254.676 249.226 والفنادق  المطاعم
 175.291 156.382 146.602 148.923 سلع وخدمات متنوعة

 25.883- 25.883- 32.184- 25.160- بحيةغير ر  -الترويح والثقافة 
 IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج  

تم تطبيق التحليل على المتغيرات المدروسة، وهي مجاميع   (:للمتغيرات )المجموعات السلعيةالهرمي ثالثًا: التحليل العنقودي 
مجموعة سلعية، ويهدف هذا التحليل معرفة مدى التجانس  13 (، أي1األرقام القياسية ألسعار المستهلك كما وردت بالجدول رقم )

في معدالت األرقام القياسية فيما يخص المجاميع السلعية، ويختلف هذا التحليل عن سابقه بأننا نتعامل مع المتغيرات نفسها لمعرفة 
 .Pearson Correlation Coefficientأي منها مرتبط مع بعض، ولذلك يستخدم هنا معامل االرتباط بيرسون 

 (.15 الجدول) تباط بيرسون لمعامالت االر تبين نتائج هذه التقارب والتباعد وفقًا  مصفوفة القرابة: .1
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 مصفوفة القرابة بين المجموعات السلعية والخدمات. 15الجدول 

 
  IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 

(، يتبين التقارب والربط القوي بين المجموعة الثامنة 16من نتائج التحليل والمبينة بالجدول ) جدول التجميع: .2
( وهو أعلى معامل ارتباط بين 0.990)االتصاالت( والمجموعة التاسعة )الترويج والثقافة( حيث أن معامل االرتباط بينهم )

 سكن، المياه، الكهرباء، الغازالمجموعات، وأنه في الخطوة الثامنة سيتم ربط المجموعة الثامنة )االتصاالت( بالمجموعة الرابعة )ال
 ( يعرض باقي معامالت االرتباط بين المجموعات المختلفة بترتيب تنازلي.15وأنواع الوقود األخرى(، والجدول )

 بين المجاميع السلعية العناقيد تكوين بهدف التقارب  خطوات التجميع لتحديد .16 جدولال

  IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج  

من هذا المخرج للتحليل يبين كيفية توزيع المجموعات السلعية والخدمية على العناقيد األربعة المتشكلة،   جدول العناقيد: .3
مجموعة الخدمات و ومنه نجد أن تسعة مجموعات سلعية وخدمية قد تشكل في العنقود األول، ومجموعة المشروبات الكحولية 

 17الجداول ) العنقود الرابعمجموعة األحذية والمالبس في العنقود الثالث، والترويج والثقافة في و  المطاعم والفنادق في عنقود ثان،
 (.18و

  

Proximity Matrix

1.000 .796 .542 .828 .793 .861 .815 .784 .839 .882 .754 .866 .184

.796 1.000 .645 .907 .860 .923 .877 .690 .771 .865 .914 .883 .159

.542 .645 1.000 .839 .905 .740 .814 .807 .802 .796 .694 .784 .079

.828 .907 .839 1.000 .956 .976 .982 .891 .931 .954 .854 .926 .035

.793 .860 .905 .956 1.000 .920 .924 .873 .913 .965 .897 .970 .115

.861 .923 .740 .976 .920 1.000 .942 .862 .916 .951 .865 .916 .081

.815 .877 .814 .982 .924 .942 1.000 .919 .946 .945 .779 .905 .071

.784 .690 .807 .891 .873 .862 .919 1.000 .990 .928 .610 .846 .315

.839 .771 .802 .931 .913 .916 .946 .990 1.000 .969 .704 .904 .265

.882 .865 .796 .954 .965 .951 .945 .928 .969 1.000 .850 .980 .214

.754 .914 .694 .854 .897 .865 .779 .610 .704 .850 1.000 .917 .110

.866 .883 .784 .926 .970 .916 .905 .846 .904 .980 .917 1.000 .213

.184 .159 .079 .035 .115 .081 .071 .315 .265 .214 .110 .213 1.000

Case

FoodnonAlcoholicBeverages

AlcoholicBeveragesTobacco

ClothesShoes

HousingWaterElectricity

Gasandotherfueloils

Householdequipmentssupplie

sordinarymaintenanceworks

Health

Transportation

Communications

EntertainmentCulture

Education

RestaurantsHotels

Variousgoodsservices

Entertainment

Culturenonprofit

Foodnon

Alcoholic

Beverages

Alcoholic

Beverages

Tobacco ClothesShoes

HousingWater

Electricity

Gasandotherfue

loils

Householdequip

mentssupplieso

rdinarymaintena

nceworks Health Transportation

Communic

ations

Entertainment

Culture Education

Restaurants

Hotels

Variousgoo

dsservices

Entertainment

Culturenonprofit

Matrix File Input

Agglomeration Schedule

8 9 .990 0 0 8

4 7 .982 0 0 5

10 12 .980 0 0 4

5 10 .967 0 3 6

4 6 .959 2 0 6

4 5 .933 5 4 8

2 11 .914 0 0 10

4 8 .908 6 1 9

1 4 .833 0 8 10

1 2 .822 9 7 11

1 3 .761 10 0 12

1 13 .153 11 0 0

Stage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cluster 1 Cluster 2

Cluster Combined

Coeff icients Cluster 1 Cluster 2

Stage Cluster First

Appears

Next Stage
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 . توزيع المتغيرات )المجاميع السلعية( على العناقيد المتشكلة17الجدول 

Cluster Membership 

Case 4 Clusters 3 Clusters 2 Clusters 

Food non Alcoholic  Beverages 1 1 1 

Alcoholic Beverages Tobacco 2 1 1 

Clothes Shoes 3 2 1 

Housing Water Electricity Gas and other fuel oils 1 1 1 

Household equipments supplies ordinary maintenance works 1 1 1 

Health 1 1 1 

Transportation 1 1 1 

Communications 1 1 1 

Entertainment Culture 1 1 1 

Education 1 1 1 

Restaurants Hotels 2 1 1 

Various goods services 1 1 1 

Entertainment Culture non profit 4 3 2 

  IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 

 
 . المجاميع السلعية في العناقيد المتشكلة18الجدول 

 العنقود الرابع الثالثالعنقود  العنقود الثاني العنقود األول

 غير ربحية -الترويح والثقافة  المالبس واألحذية المشروبات الكحولية والتبغ األغذية والمشروبات غير الكحولية

 والفنادق  المطاعم السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقود األخرى
  

 التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية
   

 الصحة
   

 النقل
   

 االتصاالت
   

 الترويح والثقافة
   

 التعليم
   

 سلع وخدمات متنوعة
   

 (17المصدر: نتائج الجدول )

المختلف عن ( والذي يظهر كيفية تشكل العناقيد، حيث نجد ومن األسفل وباللون 5من الشكل ) األلواح الجليدية: .4
 (.5الشكل ) (12ويج والثقافة في الخطوة رقم )مجموعة التر تقارب كل من مجموعة االتصاالت و  األبيض
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 األلواح الجليدية للمجاميع السلعية. .5الشكل 

من هذا المخطط نجد التقارب بشكل أوضح بين كل من المجموعات السلعية، المجموعة الثامنة  مخطط الشجرة الثنائية: .5
  (.6 الشكل) وهكذا وبعد كل مجوعة عن األخرى سة، عشر والخام والثانيوالتاسعة، المجموعة العاشرة و 
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 الشجرة الثنائية للمجاميع السلعية .6الشكل 

ومنه نجد أن العنقود الثاني والذي يضم المجموعتين )المشروبات الكحولية والتبغ( والمجموعة  جدول المتوسطات:  .6
والذي يعود إلى أن المجموعة األولى تعتمد على (، 483.1لغ نحو )الخدمية المطاعم والفنادق أعلى معدل لألرقام القياسية والذي ب

الواردات السورية في تامين السوق المحلي من المشروبات الكحولية والتبغ بأنواعها المختلفة والمتعددة،  وأيضا إن ارتفاع األسعار 
ارتفاع في أسعار الخدمات المقدمة في  الخاصة بخدمات الكهرباء والوقود والنقل وانخفاض حجم السياحة بشكل عام أدى إلى

 (.19 الجدول) نادقالمطاعم والف
 معدالت المتوسطات للمتغيرات .19الجدول 

 العنقود الرابع العنقود الثالث العنقود الثاني العنقود األول

275.1889 483.1 343.1 171.1 

 IBM SPSS 23المصدر: مخرجات تحليل برنامج 

(، 228.488العنقود الثاني حقق أعلى نسبة تضخم بلغت نحو ) ًا للمجاميع السلعية:نسب التضخم لكل عنقود وفق .7
واإلشارة الموجبة أظهرت في العناقيد الثالث زيادة نسب التضخم، بينما اإلشارة السالبة في العنقود الرابع بينت انخفاض نسبة 

 (.20الجدول ) 2010وذلك مقارنة مع عام  التضخم،
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 )المتغيرات( وفقا للعناقيد المتشكلة ضخم للمجاميع السلعيةنسب الت .20الجدول 

 التضخم %

 العنقود الرابع العنقود الثالث العنقود الثاني العنقود األول

104.4882 228.483 163.5582 -27.1605 

 IBM SPSS 23تحليل برنامج  مخرجاتالمصدر: 
 االستنتاجات:

 ، تم التوصل إلى االستنتاجات التالية:2014ام القياسية ألسعار المستهلك لعام بناءًا على نتائج التحليل العنقودي لألرق  
تحققت الفرضية األولى بتجانس غالبية معدالت األرقام القياسية ألسعار المستهلك بالنسبة لغالبية  على مستوى المحافظات: (أ

 المحافظات السورية حيث:
قود واحد مما يدل التجانس بين هذه المحافظات العشر في تجمعت عشرة محافظات من أصل أربع عشر محافظة في عن -

األرقام القياسية ألسعار المستهلك، وهي كل من : دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، طرطوس، الالذقية، إدلب، 
الحسكة، السويداء ودرعا، وشكلت هذه المحافظات األقل في معدالت األرقام القياسية لجميع المجاميع واألقل في نسب 

 . تضخم، ويدل ذلك على تجانس هذه األرقام فيما بين هذه المحافظات العشرةال
ن محافظة حلب وقد انفردت في عنقود لوحدها وهو العنقود الثاني، قد كانت صاحبة أعلى معدالت األرقام القياسية إ -

لغت أعلى نسب تضخم ألسعار المستهلك في نصف المجاميع السلعية والخدمية، ولهذا وجدت في عنقود لوحدها، وقد ب
 في هذه المجاميع السبعة.

وقعت كل من محافظتي الرقة ودير الزور في العنقود الثالث، وقد حققت أعلى معدال لألرقام القياسية في ثالث مجاميع  -
 سلعية وخدمية، وهي كل من )المشروبات الكحولية والتبغ( و)الترويج والثقافة( و)التجهيزات والمعدات المنزلية(.

ردت محافظة القنيطرة في العنقود الرابع وقد بلغت أعلى معدالت لألرقام القياسية في ثالث مجاميع سلعية وخدمية انف -
 )السكن والمياه والكهرباء والغاز..الخ( و)االتصاالت( و)التعليم(.

كلة، والتي تدل على وجد أن جميع نسب التضخم ذات إشارة موجبة لجميع المجموعات السلعية وفي العناقيد األربعة المتش -
، والشارة السالبة اقتصرت على بند خدمة الترويج والثقافة غير الربحية في 2010االرتفاع في نسبة التضخم مقارنة بعام 

 .2010العناقيد األربعة، والذي يدل على انخفاض في نسب التضخم لهذا البند بالنسبة لعام 
 لبحث حيث توضح عدم تجانس لألرقام القياسية، حيث:لم تتحقق الفرضية الثانية لعلى مستوى األشهر:  (ب
على أربع عناقيد، بحيث ضم العنقود األول األشهر الخمسة األولى من السنة، وضم العنقود  2014توزعت أشهر سنة  -

بع بشهر الثاني ثالثة أشهر وهي حزيران، تموز وآب، والعنقود الثالث كل من أيلول، تشرين أول والثاني، وانفرد العنقود الرا
 كانون أول، وهو ما  يدل على عدم تجانس األرقام القياسية ألسعار المستهلك بين األشهر. 

سجل العنقود الرابع والذي يضم فقط شهر كانون ثاني، أعلى معدل لألرقام القياسية ألسعار المستهلك بالنسبة لجميع  -
لربحية، وبالتالي سجل أعلى نسب تضخم لجميع السلع المجاميع السلعية والخدمية عدا مجموعة الترويج والثقافة غير ا

 فيما عدا مجموعة األغذية والمشروبات غير الكحولية كانت أعلى نسب في العنقود الثاني.
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اإلشارة الموجبة لجميع المجموعات السلعية وفي العناقيد األربعة المتشكلة بالنسبة لألشهر، على االرتفاع في نسبة دلت  -
 ، والشارة السالبة اقتصرت على بند خدمة الترويج والثقافة غير الربحية في العناقيد األربعة.2010ام التضخم مقارنة بع

نستطيع أن نقول بتحقق الفرضية الثالثة للبحث أي بوجود تجانس لغالبية ج( على مستوى المتغيرات )المجاميع السلعية(: 
 معدالت األرقام القياسية للمجاميع السلعية حيث: 

ة من المجاميع السلعية والخدمية قد تركزت في عنقود واحد، مما يدل على التجانس في األرقام القياسية لهذه المجاميع، تسع -
وانفردت مجموعتي )المشروبات الكحولية والتبغ( و)المطاعم والفنادق( في العنقود الثاني، وفي العنقود الثالث فقط مجموعة 

 فة غير الربحية في العنقود الرابع.المالبس واألحذية، والترويج والثقا
 (.228.483(، وأعلى نسب تضخم )483.1بلغت أعلى معدالت لألرقام القياسية في العنقود الثاني والتي بلغت نحو ) -
االرتفاع في نسب التضخم لجميع المتغيرات، عدا اإلشارة السالبة في العنقود الرابع دلت على إلى دلت اإلشارة الموجبة  -

 .2010اض في نسب التضخم مقارنة مع عام االنخف
 توصي الدراسة:

ضرورة استخدام سنوات حديثة واعتبارها سنة أساس في تقدير األرقام القياسية ألسعار المستهلك، حيث ما زالت سنة  -1
2005. 

يل أكثر في قيام الجهات المختصة بتوسيع قاعدة استخدام قاعدة البيانات الخاصة بحسابات األرقام القياسية، والتفص -2
 المجاميع السلعية الرئيسة.

 تفعيل االستثمار المحلي بوتيرة أسرع، وخاصة القطاعات الصناعية المحلية. -3
 دراسة وتعديل سياسة الدعم للمنتجات المحلية وخاصة الزراعية، وخاصة دعم مستلزمات اإلنتاج. -4
يخفض نسب التضخم التي طالت المجاميع السلعية إتباع السياسات المالية والنقدية التي من شانها توازن األسعار بما  -5

 والخدمية، وخاصة بما يتعلق بالتجارة الخارجية والتجارة البينية مع الدول المجاورة.
 المراجع:

حسب  2011(. تصنيف األرقام القياسية ألسعار المستهلك باستخدام التحليل العنقودي للعام 2012الجبوري، عبير حسن علي )
 شهر، مجلة العلوم المالية والنقدية، بحوث اإلدارة واالقتصاد، جامعة بابل.المحافظات واأل

منية بحسب مصادر الدخل الفردي باستخدام أسلوبي ي(. تصنيف وتمييز المحافظات ال2006) ، فؤاد عبده إسماعيلالمخالفي
 التحليل العنقودي والتحليل التمييزي، مكتب البحوث والنشر، جامعة الناصر.

 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، بغداد، العراق. .(. إحصاءات األسعار2001) خالد زهدي، خواجة
 عمان.، الطبعة األولى، دار البداية .مبادئ اإلحصاء .(2008طبية ، أحمد عبد السميع )

 .بيروت لبنان،، دار الجبل .التضخم المالي. (1992) ، غازي حسينعنابة
 (.2)20 استخدام بعض طرق التحليل العنقودي في التصنيف مع تطبيق عملي، مجلة التقني. .(2007) ، نزارمصطفى

(. أسلوب التحليل العنقودي لتصنيف اإلنفاق على السلع والخدمات األساسية وفقا للمستوى البيئي 2010نامق، فيصل ناجي )
 (.25امعة، العدد)، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الج2007-1971)حضر وريف( للسنوات 

 لبنان. ،ز الدولي لتعليم اإلحصاء،  بيروتالطبعة األولى، المرك .مبادئ األساليب اإلحصائية .(1966هيكل، عبد العزيز فهمي )



Abou Assaf et al.,. Syrian Journal of Agricultural Research 4(2): 31-51. June 2017 50 

 

 (www.cbssyr.sy) .مجلس الوزراء، الموقع الرسمي، المكتب المركزي لإلحصاء
Afifi, A.; S. May; and V. Clark (2004).Computer-Aided multivariate analysis, Fourth Edition   

(Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science). A CRC Press Company Boca Raton 

London New York Washington, D.C. 

Alvin, C.R. (2002). Methods of multivariate analysis. Second Edition, Wiley Series in Probability 

and Statistics, Brigham Young University. 

Anderberg, M.R. (1973). Cluster Analysis for Applications. New York: Academic Press.    

Brendan, M. (2004). A review of the consumer’s price index classification system. Statistics New 

Zealand, Eurostat. 

Everett, B. (1977).Cluster Analysis. Gox & Wyman, London. 

Friedman, M. (1953). The case for flexible exchange rates. In Essays. 

Muntaner, C.; H. Chung; and J. Benach (2012). Hierarchical cluster analysis of labor market 

regulations and population health: a taxonomy of low- and middle-income countries" BMC 

Public Health, Department of Healthcare Management, Korea University, Seoul, Korea. 

Naka, E.; A. Kazium; and A. Bitri (2015). Analyzing annual consumer price indexes using the 

clustering Algorithms, Interdisplinary Journal of Research and Development. 2(2). 

 

  



 2017. حزيران/يونيو 31-51(: 2)4 اجملةل السورية للبحوث الزراعية .أ بو عساف وأ خرون

    

 

51 

Analytical Study of Consumer Prices Indices Using Cluster Analysis, Syria 
Safwan Mutha Abou -Assaf*(1) Remal Slman Saab(1) Maya Youssef Al-Abdala(1) and Samar 

Hossam Aldeen Al-Ashaoush(1) 

 (1). Sewida Agricultural Research Center, General Commission for Scientific Agricultural 

Research (GCSAR), Damascus, Syria. 

(*Corresponding author : Dr. Safwan  Abou Assaf. E-Mail: aboassaf2011@hotmail.com). 

Received: 23/07/2016     Accepted: 12/08/2016 

Abstract 

The aim of this research was performing an analytical comparison of consumer prices index in 

Syria, to determine the convergence and spacing among them, using the method of hierarchical 

cluster analysis, and creating a proximities matrix that rely on calculating squared Euclidean 

distance between the studied units, according to the provinces, months and main groups of goods 

and services during 2014 compared to 2010. It was found that there were 10 provinces formed the 

first cluster, and this refers that these figures are homogenous among these provinces, while months 

were distributed in four clusters, which indicates a lack of homogeneity of the indices of consumer 

prices between months. In addition, the results revealed that nine of goods and services were 

concentrated in one cluster, indicating the homogeneity of these groups. The study recommended to 

use recent years and to consider the base year in the estimation of indices of consumer prices, also 

the study advised the competent authorities to expand the use of database accounts indices, and 

putting more details in performing main groups of goods and services. In addition to that, domestic 

investment must be run at a faster scale, especially the local industrial sectors. 

Keywords: Index numbers, Cluster analysis, Hierarchical cluster analysis, Squared Euclidean 

Distance, Inflation.  

 

 


