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قياس تأثير تنافسية بعض المؤشرات الدولية في ممارسة 

 األعمال التجارية لدول مختارة

Measuring The Competitive Impact Of Some 

International Indicators In Doing Business For 

Selected Countries 
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 المستخلص

والنفقات النسبية لإلنتاج من المنظور االقتصادي الكلي. كما ربط كثير من ترتبط التنافسية باألسعار 

لمالية أشارت إن الدراسات االقتصادية واحيث  ،المحللين االقتصاديين بين التنافسية واإلنتاجية والتطور التقني

 بالضرائ معدالت ،إلى وجود مجموعة من المؤشرات الدولية ضمن تقرير التنافسية الدولية وهي )التضخم

القوة  ،وميةالبيروقراطية الحك ،عدم االستقرار السياسي، التجهيز الناقص للبُنى التحتية ،األنظمة الضريبيةو

، كل هذه العوامل تلعب دورا كبيرا في تحديد حجم التدفقات التجارية بين البلدان، العاملة المتعلّمة بشكل ناقص(

يف الدول المختاره كعينة بحث الى مجموعة من العناقيد بناءاً وقد حاول الباحث من خالل البيانات إلى تصن

 : الى األتيمن خالل التحليل النظري والتطبيقي  تم التوصل على مؤشرات التنافسية، 

 جهااندما ةدولة وسع أيالتجارية ولزيادة جاذبية  األعمالمارسة متحسين مستوى المؤشرات الخاصة ب إن .1
 : اآلتيةتحسينات مؤسسية في المتغيرات  إجراءفي االقتصاد الدولي يتطلب 

 . األعمالأ. تحسين بيئة  

 الضريبي. اإلصالح .ب 

 تخفيض معدالت التضخم االقتصادي. .ج 

 على التعليم لتجسير هوة التخلف. اإلنفاقوكفاءة الموارد البشرية من خالل رفع  إنتاجيةد. زيادة  

االقتصاد الدولي وتحقيق الكفاءة التنافسية البد لها من  على كل دولة ومن اجل تحقيق االندماج في إن

تفعيل عوامل الجاذبية التي تدفع مجموعة من الدول والتي تشكل عناقيد تتصف بصفة التجانس الى زيادة 

 التي تؤدي الى زيادة حجم التكامل االقتصادي فيما بينها وهذا التكامل يحقق لهذه الدول مجموعة من الفوائد

 لتجاري فيما بينها.التبادل ا

 

، المخطط ديةقليالمسافة اإلالتنافسية، نموذج الجاذبية، خلق التجارة، التحليل العنقودي،  : الكلمات المفتاحية
 الشجري لعنقدة الدول.

 

Abstract 
Competitiveness is related to the relative prices and expenditures of production from 

a macroeconomics perspective. Many economic analysts have linked competitiveness, 

productivity and technological development. Economic and financial studies have pointed 

out to a set of international indicators in the International Competitiveness Report 

(inflation, tax rates and tax systems, political instability, underfunding of infrastructures, 

and all of these factors play a large role in determining the volume of trade flows between 

countries). The research has attempted, through data, to classify the selected countries as a 

research sample into a group of clusters based on indicators through theoretical and 

practical analysis:  

1. Improving the level of indicators of business practice and increasing the attractiveness 

of any country and its capacity in the international economy requires institutional 

improvements in the following variables: 

   a. Improve the business environment. 

   b. Tax reform. 

   c. Reducing economic inflation rates. 

   d. Increase the productivity and efficiency of human resources by raising spending on 

education to close backwardness. 

Each country in order to achieve integration into the international economy and to 

achieve competitive efficiency must activate the gravity factors that drive a group of 

countries, which form clusters of homogeneity to increase economic integration among 
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themselves and this integration brings to these countries a range of benefits that lead to an 

increase in size Trade exchange between them. 

 

keywords: Competitiveness, gravity model, trade creation, cluster analysis, Euclidean 

distance, tree chart of states. 

 
 اإلطار النظري لمفهوم التنافسية

 ةمفهوم التنافسي -1
ة ، حيننننث تننننرتبط التنافسننننية باألسننننعار يننننديمكنننن النظننننر لتنافسننننية النننندول مننننن جواننننب عد

والنفقننننات النسننننبية لإلنتنننناج مننننن المنظننننور االقتصننننادي الكلنننني. كمننننا ربننننط كثيننننر مننننن المحللننننين 

االقتصننننناديين بنننننين التنافسنننننية واإلنتاجينننننة والتطنننننور التقنننننني. فعلنننننى سنننننبيل المثنننننال، قننننند عنننننر  

اء الدولنننننة بعنننننض التننننندابير التننننني تحسنننننن أد أنهننننناالتنافسنننننية علنننننى ، )34، 1991، ماكفتريننننندج)

التجنننناري ممننننا ينننننعكس إيجابيننننا علننننى الحسنننناب الجنننناري ويأو التنننني تلعننننب دوراً ملحو ننننا فنننني 

تكننننوين الصننننادرات نحننننو قيمننننة مضننننافة أعلننننى أو تقنيننننة تننننؤدي إلننننى تحننننوالت عاليننننة. وينظننننر 

للتنافسنننية بشنننكل متزايننند علنننى إنهنننا تعكنننس قننندرة الدولنننة علنننى جنننذب االسنننتثمارات األجنبينننة فننني 

البشننننننرية المنننننناهرة وهمننننننا مننننننن المتطلبننننننات الرئيسننننننة لعمليننننننة التنميننننننة  رأس المننننننال والمننننننوارد

االقتصنننادية. بصنننفة عامنننة، يختلنننف مفهنننوم التنافسنننية بننناختال  موضنننو  الدراسنننة فيمنننا إذا كانننن  

عننننن دولننننة أو قطننننا ، أو شننننركة. فتنافسننننية قطننننا  اقتصننننادي معننننين تختلننننف عننننن تنافسننننية دولننننة 

ختلفنننان عننننن تنافسننننية شننننركة تبنننندوريهما  تسنننعى لتحقيننننق معنننندل دخننننل أعلنننى ألفرادهننننا، وهاتننننان

تسننننعى إلننننى كسننننب حصننننة جدينننندة فنننني األسننننواق العالميننننة. ويننننرتبط نجنننناح الشننننركة فنننني المجننننال 

العننننالمي بقنننندرتها علننننى تزوينننند عمالئهننننا بمنتجننننات وخنننندمات بشننننكل أكثننننر كفنننناءة وفاعليننننة مننننن 

 .Gravity Model وتعتمد التنافسية على مفهوم اقتصادي اسمه نموذج الجاذبية منافسيها،

 ةالجاذبي لنماذج النظري اإلطار .2

 تلك تقوم حيث والتجريبية، النظرية الناحية من الدولية التجارة بتفسير خاص اهتمام هناك

 لحقائق أفضل تفسيرا تقدم التي الحجم واقتصاديات االحتكارية على فروض المنافسة النظريات

 ينسب الذي نيوتن لقانون مشابه التجارة الدولية لقياس الجاذبية نموذج إن .الدولية التجارة في تجريبية

 أن يجب الثنائية التجارة فإن الجاذبية لمفهوم ووفقا بينهما، والمسافة كتلتيهما إلى جسمين بين للتجاذب

 GNP = grossأن ، Newmanأوضح حيث عكسية، بصورة بينهما المسافةعلى  وتعتمد تبدأ

national product  وGDP= gross domestic product  دخلهما، وان على  على تعتمد إقليمين بين

أن تأخذ بنظر االعتبار متطلبات الشراكة الفعالة واالعتبارات   البلدان الداخلة في الشراكة التجارية

 ,Passi) النظرية لنموذج التكامل االقتصادي القائم على فكرة الجاذبية وهذه االعتبارات النظرية هي 

2000, 66): 

 العالمي(. السوق )من الدولة صادرات المحتمل )الكلي (العرض -  

 العالمي(. السوق من) الدولة واردات المحتمل )الكلي (الطلب   - 

 التجارة تركز درجة في المؤثرة والعوامل للتجارة مقاومة تخلق التي العوامل .3

 حجم على المؤثرة العوامل كل المتضنننننمن الجاذبية مفهوم على القائمة الدراسنننننات تعددت

 (:Kandogm, 2008, 30) مثل التجارية التدفقات

 حجم في الزيادة أن الدراسات أكدت حيث التجارة وتحويل األعضناء الدول بين فيما التجارة خلق -

 .منفردا دولة كل اقتصاد يحققه أن يستطيع مما أكبر المناطق الحرة التجارية نتيجة التدفقات

 .النقل وتكاليف التعريفة قيمة عن لتعبر متغيرات إضافة مع التكتالت بين فيما التجارية التدفقات -
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 حيث من الدولة وحجم المسننننافة يلي كمتغير االعتبار بعين أخذها ضننننرورة مع المنشننننأ قواعد -

 .األهمية

 .الدول بين ةيالتجار التدفقات في ذلك وأثر السياسية والعوامل الصر  معدالت -

 اأهمه النظرية األطر من مجموعة على تحديده في الجاذبية نموذج يعتمد كما -

- ( (Feenstra, 2008, 8-12: 

 . الطبيعة من المستمد اإلطار -

 . االحتمالي النموذج على المبني اإلطار -

 . لإلنفاق الخطي النظام على المبني اإلطار -

 .(Hicker – ohlien)  نموذج من المستمد اإلطار -

موضننو  الجاذبية باعتباره من الموضننوعات الحديثة في نظرية  ودون االسننتطراد في شننرح

التجارة الدولية فان الباحثين سننننو  يركزون على دور بعض المؤشننننرات الدولية التي تسننننمح بقياس 

 .اإلطار النظري للتنافسية على المستوى الدولي

 اإلطار النظري للمؤشرات الدولية واألعمال التجارية

والمالية أشارت إلى وجود مجموعة من المؤشرات الدولية ضمن إن الدراسات االقتصادية 

رار عدم االستق ،األنظمة الضريبيةو معدالت الضرائب ،تقرير التنافسية الدولية وهي )التضخم

املة المتعلّمة القوة الع ،البيروقراطية الحكومية غير الكفء ،التجهيز الناقص للبُنى التحتية ،السياسي

 (Klaus, 2014, 44-62):وكاالتي ،سيتم عرض شرح موجز لهاوالتي ، بشكل ناقص(

 لتضخما
يعد التضخم  من أكثر المصطلحات االقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيو  استخدامه 

نه ال يوجد اتفاق حول تعريفه ، إذ يعر  بأنه االرتفا  المفرط في المستوى العام لألسعار، فضال إف

الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل األجور أو األرباح، عن انه يمثل ارتفا  

، 1111،منتدى األعمال)وأيضا يمثل اإلفراط في خلق األرصدة النقدية  ،وكذلك يمثل ارتفا  التكاليف

ويمكن القول انه من الممكن أن يحدث ارتفا  في األسعار دون أن يصاحبه ارتفا  في الدخل  (،12

ومن  ،ن من الممكن أن يحدث ارتفا  في التكاليف دون أن يصاحبه ارتفا  في األرباحأا كم ،النقدي

منتدى ) المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصاحبه ارتفا  في األسعار أو الدخول النقدية

"التضخم" هي  واهر  . وبعبارة أخرى فان الظواهر المختلفة المعبرة عن(41، 1111، األعمال

، 1911 ،ستقلة عن بعضها البعض إلى حد ما مما يثير اإلرباك في تحديد مفهوم التضخم. )ايدجمانم

112.) 

 واألنظمة الضريبية  الضرائب

 السياسة أدوات من وثرواتهم ويستخدم كأداة األفراد دخول من معدل الضرائب اقتطاعاً يمثل 

 االقتصادي، وضمن هذا المعدل االستقرار وتحقيق واالدخار إلنتاج واالستهالكفي ا التأثير في المالية

تلك  اثر القانوني المكلف يتحمل وقد ،ماله رأس على أو الشخص دخل عادة على الضرائب قد تفرض

 عبئها نقل أو المكلف القانوني يتحملها وسواء ،الغير إلى الضريبة تلك عبء بنقل أو مباشرة الضريبة

 يمتد وقد ،بالمستهلكين المنتجون يتأثر ما وغالباً  ،ومدخراته الفرد استهالك على اقتصادية آثار لها نإف

 .(119، 1911، )ايدجمان لألسعار. العام المستوى و توزيع الدخل إلى

 عدم االستقرار السياسي

اذ قد يقتصر على عدم  ،مثل أكثر المفاهيم غموضا وتعقيداً يعدم االستقرار السياسي إن 

 إلىوسع ، وقد يمتتابعة في عناصر الهيئة الحاكمةاالستقرار الحكومي، بمعنى التغيرات السريعة ال

ي للدولة من شـكل معين إلى عدم االستقرار النظامي، بمعنى التحوالت السريعة في اإلطار النظام
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 وقد يزداد ،ني إلى الحكم العسكريمن الحكم المد أويكون من الملكية إلى الجمهورية  كأن ،نقيضه

المفهوم اتساعا ليعانق الصور المختلفة للعنف السياسي من أعمال شغب ومظاهرات واضطرابات 

 . (111، 1911، )ايدجمان، واغتياالت سياسية وحروب أهلية وحركات انفصالية

    التجهيز الناقص للبنى التحتية 

البنيننننة التحتيننننة تمثننننل مجموعننننة مننننن العناصننننر الهيكليننننة المترابطننننة التنننني تننننوفر  إنكمننننا  

وتشنننير إلنننى ، األسننناس لتنمينننة الدولنننة أو اإلقلنننيموتعننند  إطنننار عمنننل يننندعم الهيكنننل الكلننني للتطنننوير.

واالتصننناالت عنننن  والشنننبكات الكهربائينننة والصنننر  الصنننحي ومنننوارد الميننناهوالجسنننور  الطنننرق

غيرهننننا، ويعبننننر عنهننننا بأنهننننا "المكونننننات الماديننننة لألنظمننننة المترابطننننة التنننني تننننوفر السننننلع وبعنننند 

 .والخننننندمات الضنننننرورية الالزمنننننة لتمكنننننين أو اسنننننتدامة أو تحسنننننين  نننننرو  الحيننننناة المجتمعينننننة

(IMF"international monetary fund" وعننننند النظننننر إليهننننا مننننن الناحيننننة الو يفيننننة، فننننإن )

السننننلع والخنننندمات، فضننننالً عننننن توزيننننع المنتجننننات المنتهيننننة فنننني  إنتنننناجالبنيننننة التحتيننننة تسننننهل 

كمنننا تشنننير ، والمستشنننفيات المننندارساسنننية، مثنننل األسنننواق، وكنننذلك الخننندمات االجتماعينننة األس

   .(111، 1911 )ايدجمان،، إلى أي شيء يلزم للحياة اليومية و يستخدم بشكل يومي

 البيُروقراطية
األولنننى بينننرو وتعنننني المكتنننب، النننذي ، إلنننى كلمتنننين مصنننطلح البيروقراطينننة يعنننود أصنننل

إذن البيروقراطيننننة هنننني  ،والثانيننننة قراطيننننة وتعننننني السننننلطة ،يعبننننر عننننن منظمننننة وأمنننناكن العمننننل

التننني تعتمننند علنننى ، وتشنننير إلنننى تطبينننق القنننوانين بنننالقوة فننني المجتمعنننات المنظمنننة ،سنننلطة المكتنننب

وهنالنننننك ، بطريقننننة هرمينننننة والعالقننننات الشخصننننيةاإلجننننراءات الموحنننندة وتوزينننننع المسننننؤوليات 

 العديننننند منننننن األمثلنننننة علنننننى البيروقراطينننننة المسنننننتخدمة يوميننننناً: الحكومنننننات، القنننننوات المسنننننلحة،

 .  (2، 1111، الرفاعي) الشركات، المستشفيات، المحاكم، والمدارس
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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فقط( من المدراء التنفيذيين عبروا عن رضاهم عن األنظمة التعليمية المطبقة  %42منها )إن 

في بلدانهم وقدرة هذه األنظمة على تخريج طالب مزودين بالمهارات والمعار  المناسبة لسوق العمل  

الدراسة ذاتها إلى ضرورة تجسير فجوة المهارات من خالل  توهي نسبة ضعيفة كما نرى، كما أشار

وعند التمعن في طبيعة المهارات التي يخرجها  ،التركيز على المهارات األكثر أهمية في سوق العمل

نظامنا التعليمي نجدها تقع في الجزء األسفل من سلم المهارات حيث التركيز على الحفظ مع قليل من 

 ،ا ما يعكس نمط النظام التعليمي ومهارات القوى العاملة في المنطقة العربيةاالستذكار والتدبر. وهذ

 (.11، 1119 ،)مؤسسة محمد بن راشد

 معايير قياس الكفاءة لإلعمال التجارية

المعايير والمؤشرات أداة ضرورية لقياس نتائج التنفيذ الفعلي ومقارنتها بالمستهد  وتحديد  دتع

عن عالجها، كما أنها من أهم المقومات والمرتكزات التي تتطلبها عملية  االنحرافات وأسبابها والبحث

رقابة تقييم األداء في الوحدات والجهات الحكومية محل الرقابة ليتم على ضوئها إجراء عملية التقييم 

 .والقياس

يقصد بعملية وضع معايير األداء بعملية تحديد المجاالت التي يمكن من خاللها الحكم على و

، ويراعى عند تحديد مجاالت األداء أن تستوعب األهدا  ة أو المنظمة وإداراتها المختلفةء المؤسسأدا

، ومن يدةأداء مختلفة عد التي تسعى المنظمة لتحقيقها كافة وبالتالي فقد يكون لإلدارة الواحدة مجاالت

تحديد المقياس  ن تحديد معايير ومؤشرات األداء األساسية يجب أن يتم عن طريقإناحية أخرى ف

المناسب لقياس مجاالت األداء السابقة، وهذا المقياس قد يكون إما كمي أو قيمي أو زمني أو نسب أو 

حتى عالقات تجمع بين هذه العناصر مثل الكمية المنتجة في مدة زمنية أو تكلفة الوحدة أو أي شيء 

 .آخر

 ة ال التجارية باستخدام طريقة العنقدالجانب التطبيقي لتصنيف الدول من ناحية التنافسية باألعم

 حيث تستخدم لدراسة تجمعات البيانات ،تعد العنقدة إحدى األدوات المهمة في تنقيب البيانات

بينها.  التشابه مقدار باعتماد عناقيد بشكل المفردات )البيانات( بتجميع وفق أسس معينة. تتلخص العنقدة

في بداية القرن   Sir Ronard Fischerإلى العالم البريطانيوتعود البذرة األولى الكتشا  العنقدة 

 العشرين.

يمكن اعتبار العنقدة من أهم طرائق التصنيف المعروفة في مجال التعلم بدون إشرا  

unsupervised learningوبإمكاننا  ،تتعامل مع إيجاد بُنية في كم من البيانات غير المصنفة . إن العنقدة

نها "عملية تنظيم أشياء معينة في مجموعات متجانسة عناصر كل مجموعة تعريف العنقدة على أ

 ,Fischer"، مختلفة عن عناصر باقي المجموعات متشابهة مع بعضها البعض وفي الوق  نفسه

2003 . 

تطبق العنقدة في جميع المجاالت التي يرغب الباحث فيها معرفة المتغيرات المترابطة مع 

 وبعض من هذه التطبيقات هي : ،الحقولبعضها وال يقتصر على هذه 

 .جانب األعمال 

 .علوم الحياة 

 . تحليالت البيانات الفضائية 

 . التنقيب في شبكة اإلنترن 

 طرائق العنقدة

 :أشهرها (11 ،1114، الكبابجي) هناك عدد من طرائق العنقدة
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عنقودين بوصفها  أي: حيث يتم حساب المسافة بين    Single-linkageاألحاديطريقة الربط  .1

 Yو  Xبين العنقودين   D(X,Y)ن المسافة إرياضياً ف .المسافة بين أقرب عنصرين في العنقودين

 :األتيتكون على النحو 

),,(min),(
,

yxdYXD
YyXx 


 

 .yو  xتمثل المسافة بين العنصرين  d(x,y)إذ إن   

ما عدا انه  األولى: تكون هذه الطريقة مشابهة للحالة Average linkageطريقة الربط المتوسط   .1

 في هذه الطريقة يتم اختيار متوسط المسافة بين عنقودين  بدل أقرب مسافة.

,
2

)()(
),(

YdXd
YXD




 
: وهذه الطريقة تحسب المسافات بين العناقيد method Complete linkageطريقة الربط الكامل  .4

في المجموعات الهرمية. إذ يتم حساب المسافة بين عنقودين بوصفها المسافة القصوى 

maximum distance  في عنقود آخر.  واألخربين زوج من العناصر، أحدهما في عنقود

 :األتيالنحو تكون على  Yو  Xبين العنقودين   D(X,Y)رياضياً فإن المسافة 

),,(max),(
,

yxdYXD
YyXx 


 

 .yو  xتمثل المسافة بين العنصرين  d(x,y)حيث ان 

 من فقدان اقل أساس على ن هذه الطريقة تعتمدإ(: (Ward Ward linkage methodطريقة  .3

 العنقدة لعمل المصاحبة مقياس دااعتم وقد تم لعمل العنقدة.  Less Information lossالمعلومات

( في i( للعنصر )jالواحد، إذا كان  قيمة المتغير ) البعد ذات العينة لتباين مشابه مقياس وهو

ijkX( يقال لها )kالعنقود )
 ( فإن مركز العنقود يكون:

],,,[ 21 nkkk XXX  
 :نأإذ 





kM

j

ijk

k

jk X
M

X
1

1

 

kMو 2,1k...,و  2,1j...,و  2,1i...,حيث إن 
، kتمثل عدد العناصر في العنقود  

 يكون كالتالي: kوعليه فإن مجمو  مربعات الخطأ الخاص بالعنقود 


 


k

i

M

j

jkijkk

k

XXE
1 1

2)( 

 ن مجمو  التشت  الكلي:أو





k

k

ktotal EE
1 

totalE
( tE

( تمثل قياس لمقدار المعلومات المفقودة في حالة االستعاضة عن العناصر بمراكز العناقيد 

عند إجراء عملية الربط. في بداية عملية التعنقد يكون مربع مجمو  الخطأ يساوي صفراً لكن بعد 

 ربط عنقودين سيتم مالحظة أن مجمو  مربعات الخطأ سو  تبدأ بالزيادة.

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/UPGMA
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 Euclidean Distanceقليدية المسافة اإل

تعر  على  Euclidean norm االقليديأو المعيار  Euclidean metric  اإلقليديةالمسافة إن 

ن تعريف ويمك فيثاغورس. ويمكننا إيجادها باستخدام مبرهنةنقطتين  أي ادية بينتيعاالالمسافة  أنها

  :(Aldenderfer and Blashfield, 1984,45)هين،المسافة االقليدية بأنها مقياس للمسافة بين المتج

 
),,( 21 nxxxx 

 

 
),...,,( 21 nyyyy 
  

 فتعرَّ  على النحو اآلتي:

.)(...)()( 22

22

2

11 nn yxyxyxyx                          

  Wardطريقة  العنقدة باستخدام

 1111-1113العالمي للعام ة ينافستلقد تم تجهيز البيانات الخاصة بهذه الدراسة من تقرير ال

وتتضمن المتغيرات اآلتية والتي تعطي أبرز العوامل اإلشكالية لممارسة األعمال التجارية في الدول 

 كافة:

 عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية. .1

 .واألنظمة الضريبية معدالت الضرائب .1

 القوى العاملة المتعلمة غير كافية. .4

 إمدادات كافية من البنية التحتية. .3

 األنظمة الضريبية. .1

 .يعدم االستقرار السياس .6

 التضخم. .2

حيث تم  ،Minitab (13)لقد تم تصنيف البيانات باستخدام التحليل العنقودي باستخدام برنامج 

كان  النتائج كما  . وبعد تشغيل البرنامج1111-1113 بين العاميناستخدام البيانات الثني عشر دولة 

 :مبينة أدناه

 1 الجدول

 Wardالعنقدة بطريقة 

Step 
Number of 

clusters 
Similarity 

level 
Distance 

level 
Clusters 

joined 
New 

cluster 

Number of 

obs. In new 

cluster 
1 11 82.62 1.09 7 9 7 2 
2 10 77.82 1.392 4 7 4 3 
3 9 65.79 2.146 1 4 1 4 
4 8 63.81 2.27 2 5 2 2 
5 7 62.13 2.376 6 8 6 2 
6 6 58.37 2.612 6 12 6 3 
7 5 56.21 2.747 1 10 1 5 
8 4 20.12 5.011 3 6 3 4 
9 3 8.6 5.734 1 2 1 7 
10 2 4 6.022 1 11 1 8 
11 1 -21.14 7.599 1 3 1 12 
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حيث تم اختيار عنقودين لتوضيح إستقرارية أو عدم  1 وعند اختيار عدد العناقيد ليكون

 .1 حصلنا على الجدول ،العنقودينإستقرارية أي من 
 

 2 جدولال

 عدد العناقيد ومعدل البعد بين مركز العنقود واكبر مسافة بين العناصر

clusters 
Number of 

observations 
Within cluster 

sum of squares 
Average distance 

from centroid 
Maximum distance 

from centroid 

Cluster1 8 37.802 1.972 3.694 
Cluster2 4 17.734 2.039 2.938 

 .Cluster Centroidsفيبين مراكز كل عنقود   4أما الجدول 
 

 3 جدولال

 المتغيرات ومراكز العناقيد في كل عنقود

variable Cluster1 Cluster2 
Grand 

centrd 

Inefficient government bureaucracy -0.2569 0.5139 0.0000 

Tax rates -0.246 0.4919 0.0000 

Inadequately educated workforce 0.2456 -0.4912 0.0000- 
Inadequate supply of infrastructure 0.4836 -0.9672 0.0000 
Tax regulations -0.5159 1.0318 0.0000 

Policy instability -0.3426 0.6853 0.0000 

Inflation 0.3002 -0.6005 0.0000- 

 Distances Between Cluster يدفيبين المسافات بين مراكز العناق 3وأما الجدول 

Centroids. 
 

 4 جدولال

 يدالبعد بين مراكز العناق
Clusters Cluster1 Cluster2 

Cluster1 0.000 2.8371 

Cluster2 2.8371 0.0000 
 

 النتائج والتوصيات 

 النتائج -أوالا 

واعدنا تسمية  Wardطريقة بيب النتائج التي حصلنا عليها بعنقدة البيانات تبتر ام الباحثق

 وكان  النتيجة الجدول التالي:، الدول التي تم عمل الدراسة عليها
 

 5الجدول 

 أسماء الدول ومقياس التشابه ومستوى التشابه بينها باستخدام العنقدة

مستوى التشابه  الموقع الثاني لموقع األولا

% 

المسافة 

 إالقليدية
 رقمها اسم الدولة رقمها اسم الدولة

India 7 Japan 9 82.62 1.09 
China 4 India 7 77.82 1.392 
Australia 1 China 4 65.79 2.146 
Bahrain 2 Morocco 5 63.81 2.27 
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مستوى التشابه  الموقع الثاني لموقع األولا

% 

المسافة 

 إالقليدية
 رقمها اسم الدولة رقمها اسم الدولة

Germany 6 France 8 62.13 2.376 
Germany 6 Poland 12 58.37 2.612 
Australia 1 Turkey 10 56.21 2.747 
Korea, Rep 3 Germany 6 20.12 5.011 
Australia 1 Bahrain 2 8.6 5.734 
Australia 1 United Arab Emirates 11 4 6.022 
Australia 1 Korea, Rep 3 -21.14 7.599 

  

 يتضح األتي: 1ومن الجدول 

إن مسننننتوى التشننننابه قد تم ترتيبه تنازلياً من األعلى إلى األقل تشننننابهاً بحيث تظهر إن اليابان 

( وهكذا 19191والهند متشننابهان إلى حد كبير، مما يشننير إلى أن المسننافة اإلقليدية هي اقل ما يمكن )

 بالنسبة لبقية الدول المختارة. 

 .التجارية لإلعماليث معايير الكفاءة يوضح المخطط الشجري لعنقدة الدول من ح 1والشكل 

 

 
 

 2الشكل 

 Wardالمخطط الشجري للعنقدة باستخدام عنقدة الـ 
 

وي على ول يحتيتبين ان لدينا عنقودين )مجموعتين( رئيسة حيث العنقود األ أعالهمن الشكل 

وهي: )البحرين والمغرب واسنننتراليا والصنننين والهند واليابان وتركيا واإلمارات العربية  ثمانية دول

هي: )كوريا و دول أربعةالعنقود الثاني فيحتوي على  وأما ،متشابهة فيما بينها حسب العنقدة المتحدة(

عايير قياس مدول متشابهة من حيث  ىعل انوكال العنقودين يحتوي ،الجنوبية وألمانيا وفرنسا وبولندا(

 :كاألتيويمكن توضيح العناقيد بشكل مخطط لكل عنقود ، الكفاءة لإلعمال التجارية
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 3الشكل 

 .Wardباستخدام عنقدة الـ  األولالمخطط الشجري للعنقود 

 

 
 4الشكل 

 Wardالمخطط الشجري للعنقود الثاني باستخدام عنقدة الـ 

ا   التوصيات -ثانيا

 : اآلتيةمن خالل التحليل النظري والتطبيقي تم التوصل الى التوصيات 

عة دولة وس أيالتجارية ولزيادة جاذبية  األعمالمارسة متحسين مستوى المؤشرات الخاصة ب أن .1

 تحسينات مؤسسية في المتغيرات االتية : إجراءفي االقتصاد الدولي يتطلب  اندماجها
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 . األعمالأ. تحسين بيئة    

 الضريبي. اإلصالح .ب  

 تخفيض معدالت التضخم االقتصادي. .ج  

 لف.على التعليم لتجسير هوة التخ اإلنفاقوكفاءة الموارد البشرية من خالل رفع  إنتاجيةد. زيادة   

على كل دولة ومن اجل تحقيق االندماج في االقتصاد الدولي وتحقيق الكفاءة التنافسية البد  إن .1

جاذبية التي تدفع مجموعة من الدول والتي تشكل عناقيد تتصف بصفة لها من تفعيل عوامل ال

التجانس الى زيادة التكامل االقتصادي فيما بينها وهذا التكامل يحقق لهذه الدول مجموعة من 

 الفوائد منها:

 تخفيض تكلفة المعامالت والتبادل التجاري.  .أ

 سوق الدولي .زيادة حجم التجارة الدولية وسرعة االندماج في ال .ب  

فادة من ثورة االتصاالت والمعلومات في تحسين مؤشرات التنافسية ومن بينها على سبيل اإل .ج

 زيادة حجم التجارة والمبادالت االلكترونية. المثال ال الحصر

الت لدراسة حا، العنقدة والتحليل التمييزي أسلوببحوث معمقة باستخدام  بإجراءالتوصية  .4

العربية خصوصا تلك التي تحمل تجانسا في العنقدة مثل مجموعة  تاالقتصادياالتكامل بين 

 وأمجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وغيرها من المجموعات االقتصادية العربية 

 .اإلقليمية

 

 المصادر

 المصادر باللغة العربية -أوالا 
 وأوراقندوة التضخم  عمال "التضخم ودور السياسات المالية واالقتصادية ،1116 ، أمال،البصري .1

 . 1116 األولالعدد الثالث ي تشرين  "بحثية

، البيروقراطية )ماهيتها، تجربتها، رؤيتها من منظور إسالمي(، مجلة دراسات 1111الرفاعي،  .1

 ، عمان، األردن.3إنسانية، العدد 

صنيف األنماط: دراسة مقارنة مع التطبيق" رسالة ماجستير غير "حول ت،1114 ،سارة غانم ،الكبابجي .4

 جامعة الموصل. ،كلية علوم الحاسوب والرياضيات ،منشورة

حاالت -"التضخم االقتصادي ، 1111 ،منتدى األعمال الفلسطيني قسم البحوث والدراسات االقتصادية .3

 تقرير. ،ومفاهيم"

منصور، االقتصاد الكلي  النظرية والسياسة، دار المريخ  إبراهيم، ترجمة محمد 1911 ،نايدجمامايكل  .1

 السعودية، الرياض.

 المال البشري في العالم العربي، دبي . رأس، تحديات 1119 ،مؤسسة محمد بن راشد .6
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