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Abstract 
Factor analysis may be considered as a classifier analysis and 

mostly does the same function as cluster analysis. Cluster analysis and 
factor analysis are applied to the standard prices of certain nine consumer 
goods during twelve months in 2005. The results concluded from both 
analyses are  the same.  

 
المستخمص 

رب في عممو مف التحميؿ العنقكدم، تحميالن تصنيفيان يقت العاممييعد التحميؿ  يمكف أف
لمتحقؽ مف ىذا االعتقاد فقد تـ إجراء كؿ مف التحميميف عمى بيانات األسعار القياسية لممستيمؾ 

ف كأعطى كؿ مف التحميمي ،2005العراقي لتسع سمع استيالكية خالؿ اثني عشر شيران لسنة 
                                             .                                        نتائج تصنيفية

 
 المقدمة

أسمكبان إحصائيان يمكف استخدامو عمى نطاؽ كاسع في العديد مف  العامميالتحميؿ يعد 
إلى اقؿ عدد مف  المجاالت كاألنشطة العممية لتحميؿ عدد كبير مف المتغيرات بيدؼ االختصار

أداة إحصائية تساعد  التحميؿ العنقكدم يعدك. [1]العكامؿ التي ُيعزل إلييا تبايف ىذه المتغيرات
بحث عف الصفات المشتركة بيف كاؿ الباحث في الكشؼ عف بنية البيانات متعددة المستكيات

كما يمكنو ، عةإلنشاء مجاميع باالعتماد عمى التشابو بيف أفراد كؿ مجمك الكحدات المنفردة
. [2]الكشؼ عف النقاط الشاذة في البيانات
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الهدف 
 أسمكب تصنيفي متعارؼ عميةاألكؿ ، مفيكـ التصنيؼقد يككف ليما نفس  أسمكباف

يقسـ تبايف الظاىر إلى  الذم العامميىك التحميؿ  الثاني، كاألسمكب يدعى التحميؿ العنقكدم
تبايف الكمي، في كؿ عامؿ متغيرات قد يككف حسب ما يفسره كؿ عامؿ مف اؿ( عكامؿ)مجاميع 

كضعت فكرة احتماؿ بيف التحميميف  العالقة مف ىذا المفيكـ كتصكر. لبعضيا أىمية إحصائية
. في التصنيؼ مقارنة بالتحميؿ العنقكدم العامميإمكانية استخداـ التحميؿ 

 
 Factor analysis العامميالتحميل 

ء مجمكعة جديدة مف المتغيرات غير المرتبطة ، ىي إنشاالعامميإف غاية التحميؿ 
 .[3]مترابطةمف مجمكعة مككنة مف عدد مف متغيرات المستخمصة ( factors)كالمسماة بالعكامؿ 

عالقة المتغيرات داخؿ إذ أف يمكف التعبير عف مجمكعة المتغيرات كدالة في عدد مف العكامؿ، 
. [4]المتغيرات في عكامؿ أخرل مف عالقتيا مف ان أكثر ارتباطتككف العامؿ الكاحد 

العالقة بيف المتغيرات كالظاىرة ، فيك يساعد عمى فيـ ركنةبالـ العاممييمتاز التحميؿ 
حكؿ طبيعة  مف خالؿ عدد قميؿ مف العكامؿ كما انو ال يتطمب ك ضع أية فركض المدركسة

 تفي الدراساكاسع ، كليذا فقد ماؿ الباحثكف إلى استخدامو عمى نطاؽ غيرات قيد الدراسةالمت
رجاعيا إلى عدد اقؿ مف العكامؿ بحيث تفسر معظـ  العممية لتحميؿ عدد كبير مف المتغيرات كا 

. [4]االختالفات المكجكدة في البيانات لتعطي النمكذج المالئـ الذم يمثؿ تمؾ المشكمة
 

  The factor analysis model العاممينموذج التحميل 

متجيات مف m  (j=1,2,…,m)ػ دد المشاىدات ؿع تمثؿ n (i=1,2,…,n)كف تؿ
 .∑ كتبايف مشترؾ تبايف مصفكفةك μمتجو لألكساط الحسابية  ذكات  j x ةالمتغيرات التكضيحي

يجب أف يككف عدد أعمدة البيانات أقؿ مف عدد الصفكؼ كأف  العامميحتى يتـ إجراء التحميؿ 
لى مصفكفة قياسية بكسط حسابي يساكم تمركز مصفكفة البيانات طبقان لألعمدة عند تحكيميا إ

  .[5]كاحد كتبايف يساكم الصفر
  يرمز ليا (p<m)مف العكامؿ بحيث اف  pيحدد  العاممينمكذج التحميؿ إف 

f1،f2،…،fP   كعامؿ كحيدuj . قسـ يأتي عف طريؽ كؿ استجابة لممتغيرات تتككف مف إف
يحتكم آخر عف طريؽ العامؿ الكحيد الذم ك مف ىذه العكامؿ، ةخطي ةتركيب بشكؿ العكامؿ العامة

.  [6] (m-p)المكجكدة في العكامؿ العامة األخرل التي عددىا  ان عمى التأثيرات األخرل جميع
 (1)  ..........                                      xj= aj1 f1 + aj2 f2 + … + ajp fp +u     

f1،f2،…،fp  : العكامؿ العامةgeneral factors  التي تـ اختيارىا مفm مف المتغيرات .
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aip : امؿ معامؿ العp لمتغير ؿxj  العامؿ (تشبع) تحميؿبكيسمى (factor loading).    
uj  :العامؿ الكحيد  .

:  كاآلتي المصفكفات كما يمكف صياغة النمكذج باستخداـ
 ………(2)  

 :حيث أف

x : متجو المتغيرات التكضيحية. 
A  :العكامؿ (تشبعات) تمصفكفة تحميال .
f  :متجو العكامؿ العامة .
u  :متجو العكامؿ الخاصة .

في   j العامؿ بيف الصفر كالكاحد، كيمثؿ أىمية كجكد المتغير (تشبع) تتراكح قيمة تحميؿ
 كقد أشار . pالعامؿ 

[7]
Afifi and Clark  ،إلى كيفية اختبار الداللة اإلحصائية لتحميؿ العامؿ

. 0.5راب القيمة الحرجة لالختبار مف كأشارا إلى اقت
بتطبيقو المككنات الرئيسة ىك أسمكب  العامميمف األساليب الشائعة اإلتباع في التحميؿ 

مف ميزات . مف المككنات الرئيسة mيتـ الحصكؿ عمى ك ،عمى مصفكفة االرتباط بيف المتغيرات
 ق كؿ مككف مف التبايف الكميالمككنات الرئيسة أنيا متعامدة كىذا يسيؿ تعيف نسبة ما يفسر

مف  pمف المككنات الرئيسة كىك بعينو اختيار عدد  pكبالتالي يساعد ذلؾ عمى اختيار عدد 
. [8]ىنالؾ عدة طرائؽ لتعييف عدد العكامؿ المختارة كلكؿ منيا ميزاتيا كعيكبيا .(p<m)العكامؿ 
[9]كقد أشار

Kline  مع  اختبار عدد العكامؿفي  رأم الباحث أىمية إلى [10]الشكرجيدبدكب كك
.  األخذ بنظر االعتبار ارتفاع نسبة التفسير مف التبايف الكمي

قيمكف الحصكؿ عمى متج   
j

pc يحتكم عمى n  قيـ المككف الرئيسمف j: 
jj

bZpc                                                                                      … … (3) 

: حيث أف
 n×mZ

[11]
 .n×mXىي المصفكفة القياسية لمصفكفة البيانات  :

j
b


j (the jىك المتجة المميز :
th

 characterstic vector) لمصفكفة االرتباط بيف المتغيرات .
 

  Communalitiesكّميات الشيوع 
العكامؿ لذلؾ المتغير كتمثؿ نسبة عبارة عف مجمكع مربعات تحميالت كميات الشيكع لممتغير    

hكيرمز ليا بػِ . [7]التداخؿ بيف المتغيرات كالعكامؿ المشتركة
2

j :
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hjفإذا كانت قيمة 
شكؿ بفيذا يعني أف المتغير يتداخؿ  ،تقترب مف الكاحد  jلممتغير   2

.  [10]، كالعكس صحيحالظاىرة المدركسةكبير مع العكامؿ المختارة كبالتالي فمو أىمية في تفسير 
 

 Cluster analysis التحميل العنقودي
في مجاميع يطمؽ عمييا العناقيد  ضميـالعنقكدم يدقؽ البيانػات األكلية كم إف التحميؿ

(Clusters) كالتػي تتمّيز بأف عناصرىا متشػابية نسبيان، إال أنيا تختمؼ عف عناصر العناقيد ،
 minimization of)يعمؿ عمى تصػغير التبػايف داخػؿ العنقكد : األخرل، كبتعبيٍر أخر

within-group variation) كتعظيـ تبايف ما بيف العناقيد (maximization of between-

group variation) [12]. 
 

  Distance and similarityالمسافة والتشابه 
حيث أف  يمكف تعريؼ مصطمح المسافة بأنو الفضاء الذم يفصؿ بيف أم عنصريف،  

 .التشابو كتضائؿ زيادة المسافة بيف أم عنصريف يعني زيادة االختالؼ بينيما
 distance)       حساب مصفكفة المسافة كة األكلى مف التحميؿ العنقكدم ىيإف الخط

matrix) أعمدة ىذه المصفكفة كصفكفيا عبارة عف العناصر المراد إيجاد المسافة بينيا، أما ،
بيف أم زكجيف مف ىذه العناصر، يمكف التعبير عف ىذه  ألمقاسو، فيي المسافة 'djjخالياىا 

 :مصفكفة بالشكؿ اآلتياؿ

                                                                   

   
 
 

(j,j' =1,2,…,m) 
 

.  'j ≠ jعندما   j=j'  ،djj' > 0عندما      djj' = 0حيث إف
 يساكم (المسافة)مربع الكتر : نظرية فيثاغكرس كيمكف حساب قيـ عناصرىا باالعتماد عمى

: [12]اآلتيةلمصيغة  ألتربيعياخذ الجذر  مف ثـك ،بعات الضمعيف القائميفمجمكع مر
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     .j' [6]مف المتغير  iالمشاىدة  xj'i، ك jمف المتغير  iيرمز إلى المشاىدة   xjiحيث إف 
ىك كsimilarity coefficient) ) معامؿ التشابو عكس مفيكـ المسافة يطمؽ عميو إف

كمما ، قيمتو محصكرة بيف الصفر كالكاحد، رة عف عالقة تقيس مدل التشابو بيف مفردتيفعبا
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عند كتعني أف التشابو بيف المفردتيف تقترب مف االنعداـ  مف الصفرمعامؿ التشابو اقتربت قيمة 
. التشابو يقترب مف التشابو التاـ مف الكاحد فاف معامؿاقترابيا 

طريقة التمركز  في مصفكفة المسافات ىي (linkage method) الربطمف طرائؽ 
، كىي تستخدـ كزنان خاصان بكؿ (wieghted piared group centroid method)المكزكنة 

: [12]عنقكد كذلؾ بأخذ حجـ العنقكد بنظر االعتبار كتحسب كفؽ الصيغة اآلتية
 

…..(6) 

 

: حيث إف
ni : عدد العناصر في العنقكدi  .
nj : العنقكد عدد العناصر فيj .

d(i,j) :قيمة العنصر في مصفكفة المسافات .
 

  Dendogramالمخطط الشجري 
 المخطط تألؼم، (hierarchical tree diagram)يطمؽ عميو أيضان بالمخطط اليرمي 
باالعتماد مفردتيف أك مفردة كعنقكد أك عنقكديف  عنقدةمف سمسمة مف الخطكات يتـ في كؿ منيا 

، كتعرؼ طريقة العنقدة ىذه بالتكتؿ [1]معامؿ المسافة عمى معامؿ التشابو أك
(agglomerative Method).  يمكف التكقؼ عف عممية التعنقد عندما تككف المسافات بيف

           اعتباطي بمستكل عتبةالمسماة   doكؿ العناقيد تتخطى القيمة المخصصة
(arbitrary threshold level) أك قيـ  المسافات ـبيف قي، أك عندما يحدث قفزة

  .[1],[11]التشابو
 

 :جمع البيانات
الصادرة عف  2006-2005المجمكعة اإلحصائية السنكية لعامػي البيانات مف  أِخذت

كالعنقكدم  العاممي، كقد ُاجرم التحميالف [13]المعمكمات االجياز المركزم لإلحصاء كتكنكلكجي
اثني  خالؿمف السمع  ة أنكاعلتسع ية في العراؽاألرقاـ القياسية لألسعار االستيالؾ بيانات عمى

. كبياناتيا (المتغيرات)أنكاع السمع  (1)الممحؽ يبيف  ،2005عشر شيران لسنة 
[14] البرنامج اإلحصائيلتحميؿ البيانات ـ استخد

Minitab v. 13.20رتبت البيانات ، ك
بالتسع  صفكفة البياناتة ـتمثؿ أعمد(. 1)ممحؽ بنفس ترتيب اؿعمى شكؿ مصفكفة في البرنامج 

. (لمشاىداتا)ثني عشر شيرا صفكفيا باك( متغيراتاؿ)سمع 
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أقؿ مف عدد الصفكؼ ( m=9المتغيرات أم السمع )كجب اإلشارة إلى أف عدد األعمدة 
حكؿ المتغيرات عند تحكيميا إلى  ، كيجب أف تمركز البيانات(n=12المشاىدات أم األشير )

. كالتحميؿ العنقكدم لممتغيرات العامميليؿ كحدات قياسية عند تطبيؽ التح
 
 العامميالتحميل 

اختيار عدد قميؿ مف العكامؿ التي تفسر ما يكفي مف التبايف  إف الغرض مف التحميؿ
الكمي كاعتبار ىذه العكامؿ بمثابة مجاميع تصنيفية كؿ عامؿ يضـ عدد مف المتغيرات ذات 

 (factor loading)العامؿ لممتغير المعني  األىمية اإلحصائية تحدد حسب قيمة تحميؿ ذلؾ
 [7]0.5لتحميؿ عف ؿ المطمقة قيمةاؿ ساكت أك زادت إذا إحصائية داللوذم كيعتبر المتغير 

.  (varimax rotation)كسيستخدـ تدكير المحاكر 
عمى مصفكفة البيانات فقد تـ اختيار أربعة عكامؿ فسرت  العاممينتيجة لتطبيؽ التحميؿ 

 (.1الجدكؿ )لتبايف الكمي مف ا% 97.4
 

. مختارة ألربعة عوامل وكميات الشيوع العاممينتائج التحميل (: 1)الجدول 

 
، مف إجمالي التبايف% 59.7أف العامؿ األكؿ فّسر نسبة قدرىا ( 1)الجدكؿ  فييالحظ 

، السمع المنزلية (X3)المالبس كاألحذية : ىي ذات داللة إحصائية ضـّ ىذا العامؿ ستة سمع كقد
(X4) النقؿ كاالتصاالت ،(X6) الخدمات الطبية ،(X7)دمات كسمع متنكعة ، خ(X8)اإليجار ، ك
(X9) .

 سمعة كاحدة ىي ضـك، مف التبايف الكمي% 13.2كفّسر العامؿ الثاني نسبة قدرىا 
مف التبايف الكمي % 12.4أما  العامؿ الثالث فقد بمغت نسبة تفسيره  .(X5)الكقكد كاإلضاءة 

الشيوع العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول  المتغيرات
x1 0.440 -0.142 -0.132 -0.876* 0.998 
x2 0.155 -0.312 0.925* 0.120 0.992 
x3 0.916* -0.147 0.128 -0.240 0.935 
x4 0.980* 0.053 0.044 -0.106 0.977 
x5 -0.031 -0.877* 0.430 -0.133 0.973 
x6 0.850* -0.422 -0.006 -0.263 0.971 
x7 0.894* 0.310 0.182 -0.214 0.975 
x8 0.950* 0.017 0.002 -0.268 0.974 
x9 0.964* -0.059 0.101 -0.191 0.980 

var.% 0.597 0.132 0.124 0.121 0.974 
 .تحميل العامل لممتغير ذو داللة إحصائية *
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ىي النسبة % 12.1النسبة  ، كتعدّ (X2)الدخاف كالكحكليات  سمعة كاحدة أيضا ىي محتكيان عمى
.  فقط( X1)التي فسرىا العامؿ الرابع كالذم بدكره احتكل عمى المكاد الغذائية 

جدكؿ ، نتائج التحميؿ تالحظ في اؿثالثة عكامؿختيار مرة أخرل ال العاممياجرم التحميؿ 
 األكؿمؿ العا أف ، كمف التبايف الكمي%94.4فسرت  الذم يشير إلى أف العكامؿ الثالث قد (2)

كقد فسرت  X9ك X8ك X7ك X6ك X4ك X3: ذات داللة إحصائية ىي متغيراتاحتكل عمى ستة 
مف التبايف الكمي % 19.4مف التبايف الكمي، أما العامؿ الثاني فقد فسر % 58.9نسبة قدرىا 

ف %15.8، كفسر العامؿ الثالث نسبة تبايف قدرىا X5ك  X2كاحتكل عمى متغيريف ىما   X1، كا 
. متغير الكحيد ذك الداللة اإلحصائية ضمف ىذا العامؿىك اؿ

 
. تحميالت العوامل المدورة وكميات الشيوع لثالثة عوامل: (2)الجدول 

كميات الشيوع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول  المتغيرات
X1 0.431 -0.026 -0.842* 0.895 
X2 0.232 0.883* 0.318 0.934 
X3 0.896* 0.201 -0.299 0.933 
X4 0.973* 0.007 -0.144 0.968 
X5 -0.112 0.916* -0.331 0.961 
X6 0.763* 0.298 -0.496 0.918 
X7 0.964* -0.083 -0.039 0.937 
X8 0.940* -0.005 -0.300 0.973 
X9 0.950* 0.122 -0.236 0.976 

Var.% 0.589 0.197 0.158 0.944 
 

. (3)الجدكؿ  كانت النتائج في لمحصكؿ عمى عامميف عاممياؿنتيجةن إلجراء التحميؿ    
 

.تحميالت العوامل المدورة وكميات الشيوع لعاممين(: 3)الجدول   
 كميات الشيوع العامل الثاني العامل األول المتغيرات

X1 *0.685 0.008 0.470 
X2 0.109 *0.865 0.760 
X3 *0.943 0.205 0.932 
X4 *0.966 0.004 0.933 
X5 0.002 *0.931 0.867 
X6 *0.883 0.313 0.877 
X7 *0.923 -0.091 0.860 
X8 *0.986 -0.001 0.972 
X9 *0.975 0.123 0.966 
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Var.% 0.651 0.198 0.849 
 %65.1إذ فسر العامؿ األكؿ ، مف التبايف الكمي% 84.9ف قد فسرا نسبة العامميكِجد أف 

 X7ك X6ك X4ك X3ك X1: منو ككانت المتغيرات ذات الداللة اإلحصائية في العامؿ األكؿ ىي
% 19.8كبنسبة تبايف قدرىا  X5ك  X2، أما العامؿ الثاني فقد احتكل عمى المتغيريف X9ك X8ك

 . مف التبايف الكمي
ة ثـ أربع: عند اختيار عدد مف العكامؿ ىي العاممينتائج التحميؿ  (4)يمخص الجدكؿ 

. (3)ك (2)ك (1)ثالثة كأخيران اثناف التي يشير إلييا الجداكؿ 
 

. ثالثة تحاليل عامميةلخص نتائج م: (4)الجدول 
المتغيرات ذات األىمية تسمسؿ العامؿ عدد العكامؿ 

أربعة عكامؿ 

 X3،X4،X6،X7،X8،X9العامؿ األكؿ 
 X5العامؿ الثاني 

 X2العامؿ الثالث 

 X1العامؿ الرابع 

ثالثة عكامؿ 
 X3،X4،X6،X7،X8،X9العامؿ األكؿ 

 X2،X5العامؿ الثاني 

 X1العامؿ الثالث 

 X1،X3،X4،X6،X7،X8،X9العامؿ األكؿ عامالف 

 X2،X5العامؿ الثاني 

 
التحميل العنقودي 

عمى كفؽ األعمدة التي Z12×9 [11]قد ُحكلت إلى مصفكفة قياسية  X12×9إف مصفكفة البيانات    
: حتكم عمى السمع كسيطبؽ التحميؿ العنقكدم عمى ىذه المصفكفة بطريقتيف ىمات
لممتغيرات  العنقكدم في التحميؿ Z12×9كبذلؾ ستستخدـ المصفكفة  َعد السمع متغيرات -أ

(cluster variable)        .
   (cluster observations) لممشاىدات العنقكدم طبؽ التحميؿمَعد السمع مشاىدات كس -ب

. Z9×12عمى المصفكفة 
في العنقدة،  (agglomerative method)كفي كال التحميميف سيتـ االعتماد عمى أسمكب التكتؿ 

  .في ربط العناقيد (6)كطريقة التمركز المكزكنة عمى كفؽ المعادلة 
 
التحميل العنقودي لمسمع عمى اعتبارها متغيرات    -أ
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في  Absolute correlationالعتماد عمى مف خالؿ التحميؿ العنقكدم لممتغيرات كبا
لع مف بداية العنقدة ػعممية العنقدة لمس (5)الجدكؿ كضح م، (2الممحؽ ) حساب مصفكفة المسافة

كحتى الحصكؿ عمى عنقكد كاحد يحتكم ( باعتبار كؿ سمعة منفردة ىي عنقكد)بكجكد تسعة عناقيد 
. عمى السمع جميعان 

 
. (cluster variable)قودي لمسمع باستخدام نتائج التحميل العن :(5)جدول ال

   
 

. سمسمة تككيف العناقيد مبتدأ بتسعة عناقيد حتى عنقكد كاحد( 1)يكضح الشكؿ اليرمي 

st -X
2

st -X
5

st -X
1

st-X
6

st-X
7

st-X
8

st-X
9

st
-X

4
st

-X
3

   33.80

   55.87

   77.93

  100.00

Similarity

Variables

. وسمسمة تكوين العناقيد (متغيرات)لمسمع  التحميل العنقودي(: 1)الهرمي  الشكل 
  

رقم 

الخطوة 

رقم 

 العىقود
وسبت المسافت وسبت التشابه 

العىقود العىقودان المىذمجيه 

 الجذيذ

عذد المتغيراث في 

العىقود الجذيذ   األول          الثاوي  

1 8 96.96 0.030 9 4 4 2 

2 7 97.46 0.025 8 4 4 3 

3 6 92.60 0.074 4 3 3 4 

4 5 91.47 0.085 7 3 3 5 

5 4 86.36 0.136 6 3 3 6 

6 3 63.68 0.363 5 2 2 2 

7 2 63.51 0.365 3 1 1 7 

8 1 33.80 0.662 2 1 1 9 
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، (5الجدكؿ ) العامميلتحميؿ ا فيعدد العكامؿ المختارة  تقابؿأربعة عناقيد  أنشأت
حدكث فجكة في نسبة التشابو عند االنتقاؿ مف الخطكة الخامسة التي كانت نسبة التشابو يالحظ 

، عند %63.68فييا يساكم  التشابوالخطكة السادسة التي نسبة  إلى% 86.36عندىا تساكم 
 X7ك X6ك X4ك X3 :ىذه الفجكة يالحظ الحصكؿ عمى أربعة عناقيد األكؿ يضـ المتغيرات

 X2ك X5 :عمى التكاليكىي كؿ منيا يضـ متغير كاحد  عناقيد التالية ، كالثالثX9ك X8ك
  .X1ك
 X7ك X6ك X4ك X3: قألكؿ محافظان عمى متغيراتعند تككيف ثالثة عناقيد بقي العنقكد ا 
  X2إليو ليصبح حاكيان عمى متغيريف ىما  X2المتغير انضـ، أما العنقكد الثاني فقد X9ك X8ك
. منفردان  X1، كبقي العنقكد الثالث يمثمو المتغير X5ك
 X6ك X4ك X3ك X1:العنقكد األكؿ عمى المتغيراتاحتكل العنقكديف  تككيف في حالة 
. X5ك X2: ، كالعنقكد الثاني ضـX9ك X8ك X7ك
عند تككيف أربعة عناقيد كثالثة  متغيراتالعناقيد مف  تحتكيوما ( 6)يكضح الجدكؿ  

 .عناقيد كعنقكديف
 

 .cluster variablesممخص لثالث نتائج لمتحميل العنقودي بإتباع (6): الجدول 

قكد المتغيرات الظاىرة في العفتسمسؿ العنقكد عدد العناقيد 

أربعة عناقيد 

 X3،X4،X6،X7،X8،X9العنقكد األكؿ 

 X5العنقكد الثاني 

 X2العنقكد الثالث 

 X1العنقكد الرابع 

ثالثة عناقيد 
 X3،X4،X6،X7،X8،X9العنقكد األكؿ 

 X2،X5العنقكد الثاني 

 X1العنقكد الثالث 

عنقكداف 
 X1،X3،X4،X6،X7،X8،X9العنقكد األكؿ 

 X2،X5اني العنقكد الث

    
يالحظ ( 6الجدكؿ )نتائج التحميؿ العنقكدم ك( 4الجدكؿ ) العامميبالمقارنة بيف نتائج التحميؿ 

فضال عف أف كؿ  ،تطابؽ نتائجيما تمامان مف حيث اختيار عدد العكامؿ المناظرة لعدد العناقيد
التي ضمتيا  ات داللة إحصائية ىي ذات المتغيراتكعامؿ احتكل عمى عدد مف المتغيرات ذ

. عندما طبقا عمى المتغيرات العناقيد المناظرة، فكال التحميميف أعطيا نفس النتائج
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 اعتبارها مشاهدات بالتحميل العنقودي لمسمع   -ب
فال  ،كلمحفاظ عمى التمركز حكؿ ىذه السمع مف اجؿ تحميؿ السمع عمى أنيا مشاىدات

التحميؿ العنقكدم  كمف ثـ يطبؽ Z9×12))[11] ةمبدكؿ مصفكفة البيانات القياسي استخداـُبد مف 
: تككف أعداد العناقيدسكما في التحميميف السابقيف . عمييا cluster observationباستخداـ 

، كسيتـ (3الممحؽ ) قميديةإلباستخداـ المسافة استنشأ مصفكفة المسافة  ،اثنيفثـ ثالثة ثـ أربعة 
. نتائج التحميؿ العنقكدم (7)يكضح الجدكؿ  .(6ة المعادؿ) طريقة التمركز المكزكنةبربط اؿ

 
يبين نتائج عمميات العنقدة لمسمع عمى اعتبارها مشاهدات : (7)الجدول 

رقم 
 الخطوة

رقم 
العنقود 

نسبة 
التشابه 

نسبة 
المسافة 

العنقودان 
 المندمجين

العنقود 
 الجديد

عدد المشاهدات في 
 العنقود الجديد

الثاني األول 
1 8 83.91 0.818 4 9 4 2 
2 7 87.27 0.647 4 8 4 3 
3 6 78.95 1.071 3 4 3 4 
4 5 78.28 1.104 3 7 3 5 
5 4 73.13 1.366 3 6 3 6 
6 3 53.13 2.383 1 3 1 7 
7 2 44.41 2.827 2 5 2 2 
8 1 43.66 2.865 1 2 1 9 

 
. يد حتى عنقكد كاحدسمسمة تككيف العناقيد مبتدأ بتسعة عناؽ( 2)يكضح الشكؿ اليرمي    
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1 6789432 5

   43.66

   62.44

   81.22

  100.00

Similarity

Observations

DENDROGRAM

 
           .وسمسمة تكوين العناقيد( مشاهدات)التحميل العنقودي لمسمع (: 2)الشكل الهرمي 

 
عند تككيف أربع عناقيد كثالث عناقيد  متغيراتما تحتكيو العناقيد مف ( 8)الجدكؿ  يمخص

 .عند اعتبار السمع مشاىدات كعنقكديف
يبين نتائج التحميل العنقودي عند اعتبار السمع مشاهدات  :(8) الجدول
المشاىدات الظاىرة في العنقكد  تسمسؿ العنقكد عدد العناقيد 

أربعة عناقيد 

 X3،X4،X6،X7،X8،X9العنقكد األكؿ 

 X5العنقكد الثاني 

 X2العنقكد الثالث 

 X1العنقكد الرابع 

ثالثة عناقيد 
 X1،X3،X4،X6،X7،X8،X9ؿ العنقكد األك

 X5العنقكد الثاني 

 X2العنقكد الثالث 

عنقكداف 
 X1،X3،X4،X6،X7،X8،X9العنقكد األكؿ 

 X2،X5العنقكد الثاني 
 

في حالة قد انحرفت ( 8الجدكؿ ) إف نتائج التحميؿ العنقكدم عند عد السمع مشاىدات
قد يعزل السبب إلى ما يفرضو التحميؿ  ،(6)ك (4) يفالجدكؿبنتائج تككيف ثالثة عناقيد مقارنة 

اسُتخدـ االرتباط المطَمؽ في التحميؿ العنقكدم لمسمع حساب مصفكفة المسافة، فقد  طريقةفي 
. (3الممحؽ )عند عد السمع مشاىدات  استخدمت المسافة االقميديةبينما ( 2ممحؽ ) كمتغيرات
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بينما التحميؿ  ،باتجاه األعمدة غيراتعمى المت اأجرم كالعنقكدم العاممي يفالتحميؿكما أف 
. العنقكدم لمسمع فقد ُحممت باتجاه الصفكؼ

يعد التقارب الكبير الحاصؿ في بعض نسب التشابو سببان أخر مف مسببات اختالؼ 
أف  تبيفؿ( 5)في الجدكؿ  (7)ك (6)الخطكتيف  تفمك الحظ. عند تغير اتجاىو نتائج التصنيؼ

الخطكة ) X3مع العنقكد  X1كعنقدة ( 6الخطكة ) X5مع  X2عنقدة  بيف قابػالفرؽ في نسبة التش
أعاله سببت  إلييا، إف ىذا الفرؽ الضئيؿ مع المؤثرات عمى النتائج المشار %0.17يساكم  (7

، ففي (7)إلى الجدكؿ ( 5)عند االنتقاؿ مف الجدكؿ  (7)ك (6)أف يحدث تبادؿ بيف الخطكتيف 
 X2تعنقد فييا ( 7)الخطكة ك X3كالعنقكد  X1العنقدة بيف ىي ( 6)تصبح الخطكة  (7)الجدكؿ 

يمكف مالحظة ما سببو التشابو مف اختالؼ عند ( 2)ك( 1)مف مقارنة المخططيف ك. X5مع 
.  X5ك X2ك X1تككيف ثالثة عناقيد كذلؾ بمالحظة العالقة بيف 

 
االستنتاجات والتوصيات 

كنكصي بإمكانية  .(9)كدييف في الجدكؿ كالتحميميف العنؽ العاممياختصرت نتائج التحميؿ 
في التصنيؼ حيث يعطي نفس نتائج التحميؿ العنقكدم خاصة عند  العاممياستخداـ التحميؿ 

كعند . إذ يجب أف يككف عدد األعمدة أقؿ مف عدد الصفكؼ ،تطبيؽ التحميميف في اتجاه األعمدة
التشابو لباحث مالحظة قيـ عمى ا cluster observation بأسمكبتطبيؽ التحميؿ العنقكدم 

  .فقد تؤثر عمى النتائج عند تغيير اتجاه التحميؿ المتقاربة
 

 .ممخص نتائج التحاليل الثالثة: (9)الجدول 
التحميل العنقودي السمع مشاهدات التحميل العنقودي السمع متغيرات العاممي التحميل 

عدد 
العوامل 

رقم 
المتغيرات المعنوية العامل 

عدد 
د العناقي

رقم 
المتغيرات المعنوية العنقود 

عدد 
العناقيد 

رقم 
المتغيرات المعوية العنقود 

4 

1 X3، X4، X6، 
 X7، X8، X9 

4 

1 X3، X4، X6، 
 X7، X8، X9 

4 

1 X3، X4، X6، 
 X7، X8، X9 

2 X5 2 X5 2 X5 
3 X2 3 X2 3 X2 
4 X1 4 X1 4 X1 

3 
1 

X3، X4، X6، 
X7، X8، X9 3 

1 
X3، X4، X6، 

X7، X8، X9 3 
1 

X1، X3، X4، 
X6، X7، X8، 

X9 
2 X2 ، X5 2 X5 ، X2 2 X5 
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3 X1 3 X1 3 X2 

2 
1 

X1، X3، X4، 
X6، X7، X8، 

X9 2 
1 

X1، X3، X4، 
X6، X7، X8، 

X9 2 
1 

X1، X3، X4، 
X6، X7، X8، 

X9 
2 X2 X5، 2 X2، X5 2 X2، X5 
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 2005لسنة األرقام القياسية لألسعار االستهالكية في العراق حسب األشهر : (1)الممحق 

 

الشير   
المادة 

المكاد الغذائية 
(x1) 

الدخاف كالكحكليات 
(x2) 

كالمالبس كاألحذية 
(x3) 

السمع المنزلية 
(x4) 

الكقكد كاإلضاءة 
(x5) 

النقؿ كاالتصاالت 
(x6) 

الخدمات الطبية 
(x7) 

خدمات ك سمع متنكعة 
(x8) 

اإليجار 
(x9) 

 43636.7 7409.1 33369.9 9068.6 115582.9 3398.5 3130.9 1281.3 5116.7كانكف الثاني 

 44490.5 7675.2 33571.3 9251.0 89103.4 3407.6 3286.9 1249.6 5321.4شباط 

 44935.4 7675.2 33960.0 9071.1 47373.6 3426.5 3201.4 1184.5 5534.2آذار 

 46146.9 8417.7 34972.8 9326.4 40274.9 3564.5 3230.9 1121.1 5904.1نيساف 

 47208.3 8047.9 34380.3 9735.7 35744.2 3506.4 3396.3 1187.3 5449.2يار أ

 48430.6 8297.2 35765.3 9752.9 33627.4 3652.0 3370.8 1193.2 5436.6حزيراف 

 49060.2 8467.6 35654.5 9798.9 36546.6 3671.8 3461.5 1232.4 4739.6تمكز 

 50335.8 8472.4 34938.8 11226.0 64934.9 3687.2 3330.2 1249.7 3511.6آب 

 50990.1 8459.0 35303.8 10074.5 60717.3 3667.4 3472.2 1208.9 5676.0أيمكؿ 

 51958.9 8882.0 34950.8 14419.6 76562.6 3730.9 3637.8 1145.3 5864.9تشريف األكؿ 

 54089.2 9137.9 36550.5 13822.3 80571.9 3784.7 3789.5 1279.2 6259.0 تشريف الثاني

 55657.0 9637.4 36851.7 15297.7 88897.4 3867.1 3856.0 1282.5 6084.2 كانكف األكؿ
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  .Distance  Matrix Of The Absolute Correlationمصفوفة مسافة االرتباط المطمق(: 2)الممحق

  













































00000000.003377032.011376737.011171014.091580751.003042388.005533375.075648398.040929413.0

03377032.00000000.008654909.014883789.099199393.003221422.008414395.089455721.035271436.0

11376737.008654909.000000000.031702173.082449565.006715201.016126177.082610189.049101213.0

11171014.014883789.031702173.00000000.064405090.017045745.008960348.076217087.033205204.0

91580751.099199393.082449565.064405090.000000000.097271927.083295399.036323644.083331491.0

03042388.003221422.006715201.017045745.097271927.000000000.011466866.084249508.048831069.0

05533375.008414395.016126177.008960348.083295399.011466866.000000000.071730463.038565487.0

75648398.089455721.082610189.076217087.036323644.084249508.071730463.000000000.088891850.0

40929413.035271436.049101213.033205204.083331491.048831069.038565487.088891850.000000000.0
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 ... دراسة: تطبيق التحميل العاممي والتحميل العنقودي عمى األرقام القياسية لألسعار االستهالكية في العراق
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 .Matrix Of Euclidean Distanceمصفوفة المسافة اإلقميدية (: 3)الممحق 

 













































0000000.08619437.05820500.1567808.14886262.48181231.01033324.10796401.40007451.3

8619437.00000000.03798840.18095396.16716021.48417508.03605760.14362438.47856267.2

5820500.13798840.10000000.06409237.20853806.52154605.18835496.12631258.42866802.3

5676808.18095396.16409237.20000000.07641891.39365082.14040216.10948454.47028032.2

4886262.46716021.40853806.57641891.30000000.07539642.42807695.48268714.22816969.4

8181231.08418508.02154605.19365082.17539642.40000000.05883043.13052168.42776265.3

1033324.13605760.18835496.14040216.12807695.45883043.10000000.09724932.39128006.2

0795401.44362438.42631258.40948454.48268714.23052168.49724932.30000000.09440664.4

0007451.37856267.22866802.37028032.22816969.42776265.39128006.29440664.40000000.0
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