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التحليل العنقودي والتمييزي يف دراسة تطبيقية على
بعض املصارف العراقية



املدرس املساعد أسماء أيوب يعقوب
قسم إلاحصاء  /كلية إلادارة والاقتصاد
جامعة البصرة
املستخلص :

يعد قطاا املصاارم مال القطاعااه امل ماة ,وذلا سسا الادور الا ت ديديامل املصاارم ا
س ااالي إلاحص ااا ية
الاقتص اااد ودها في ااا ا ا الاس ا مار ,لا ا ل اس ااتلدح ا ا البي ااص سعا ا
متعااددة املتا افاه واملتم لااة االتيلي ااا العيقااودت والتيليااا التمي ا ت لتص ا ي ودمي ا م ااد
التج ااان اا ا املصا ااارم .طبقا ا يا ا ل سا ااالي ع ا ا  20مص اارها وصا ا املصا ااارم العراقيا ااة
املسااةلة ا تاامل دقر اار سااوأل الع اراأل ل ا وراأل املاليااة؛ وذل ا اه ا سع ا امليمل اراه املاليااة
الخاصة اكا مصرم.
همل الل دطبيق التيليا العيقودت جر التوصا إل دص ي املصارم إل
طبيعة العما و داء ,املجموعة ول دضمي 16
مجموعت (عيقوديل) متجانست
مصرها وص (التجارت ,العراق إلاسالمي ,الاس مار ,دجلة والفراه ,ي  ,الا تما  ,دار
السالح ,سومر ,اااا ,الاقتصاد ,الخليج ,املوصا ,الادياد ,آملور ,امليصور ,إيالم
إلاسالمي) أما اال سبة للمجموعة ال انية هقد تم  4مصارم وص (ساداد ,الشمال,
كردستا الدول  ,املتيد).
أما اال سبة للتيليا التمي ت هقد دم دطبيقمل لتمي أيم املتا فاه التي أده إل عدح
التجان ا املجموعاه املستللصة مل التيليا العيقودت ,ودم التوصا إل أ كال مل
امليملراه ( س م املتداولة ,مجمو إيراداه ال شاط الةارت ,معدل دورا الس م ,القيم
املتداولة ,مجمو مصروهاه ال شاط الةارت ,رأس املال ,مجمو مصادر التمو ا) كان
أكثف مسايمة التمي ا املصارم .كما دم صياغة الدالة التمي ية التي تساعد معرهة
مد دها ف كا متا ف وك ل تساعد ع الت بي امعرهة انتماء أت مفردة (مصرم) إل
E-mail : asayst@yahoo.com
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املجموعة املال مة لمل .ومل الل الدالة التمي ية جر التوصا إل أ التص ي
ألا  20كا صحييا وال يوجد امل أت طه.
الكلمات الدالة :

للمصارم

التيليا العيقودت ,التيليا التمي ت ,دالة التمي الخطية ,قطا املصارم.
املبحث األول

منهجية البحث

 -1املقدمة :
إ للمصارم دورا كب فا وم ما اياء الاقتصاد و عمال أت الد ,هل ا دها ف هعال
نواح عدة دتعلق اادجاياه التيمية مما جعل ا ديتا موقعا م ما اليظم الاقتصادية
واملالية .ودطور القطا املصر يس م دطو ر ملتل القطاعاه الاقتصادية وديميتها
ع املستو املي والعالمي ,وي ا ادورل يز د مل حيو ة الوتع الاقتصادت وازديارل.
وللمكانة التي يتمتع بها القطا املصر الاد أ يكو قو ا ,اييص دتمتع كا وحدة
مصرهية اموق مال سليم يمكنها مل إدارة املتطلباه اكفاءة اما يياس متطلباه
املستفيد و ضمل سالمة ديفي السياسة اليقدية للدولة االشكا املياس ودمو ا
الاس ماراه للمسايمة دطو ر الاقتصاد الوطني.
نظرا أليمية القطا املصر تسع الدول إل دوه ف كاهة املعلوماه وامليملراه الخاصة
اهداء وطبيعة عما املصارم ,وذل لت و د الفئاه امللتلفة ااملعلوماه التي دفيديم
ادلاذ القراراه سواء أكان اقتصادية أح اس مار ة أح رقابي أح ألغراض الدراساه
العلمية .إ العراأل كا فل مل الدول يسع إل دطو ر القطا املصر اما يال م التطور
الاقتصادت ال ت يش دل ,ل ا يسع إل دوه ف املعلوماه كاهة عل أداء املصارم امل مة إذ
جعا القطا املصر مل أول القطاعاه الدا لة تمل دقار ر سوأل العراأل ل وراأل
املالية ويعما ع عرض يومي ل شرة التداول و س م وغ فيا مل امليملراه الخاصة
اطبيعة عما املصرم.
إ دل يمية للمصارم أوجب ع الباح عما البيوث والدراساه ملراقبة أداء
وس ف عما املصارم ,ل ل دم ي ا البيص عما دراسة حول ي ا القطا امل م مل
الل معرهة طر قة عما وأداء املصارم ودص يف ا ومد التجان ا أداء املصارم .وقد
دضمل البيص االاة مباحص  :املبيص ول دم ا اميهةية البيص ,أما املبيص ال اني هكا
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متم ال االةان اليظرت ويو سالي إلاحصا ية أملستلدممل وكا كا مل (التيليا
العيقودت والتيليا التمي ت) ,أما املبيص ال الص هكا الةان التطبيقي مل ديليا
اليتا ج ودفس فيا ومياقشتها .وقد دم ديليا البياناه ااستلداح البفنامج إلاحصائي
).spss(v.21
 - 2مشكلة البحث :
ظا الانفتاح الاقتصادت ال ت يش دل العراأل ,ل ا الاد مل دطو ر عما القطا
املصر وذل اتقديم الخدماه اكفاءة عالية اما يياس البيئة الاس مار ة الدولة .أ
مشكلة البيص دتميور حول آلية عما وأداء املصارم العراقية وطبيعتها املدرجة تمل
داء ا ي ل املصارم ,هضال
سوأل العراأل ل وراأل املالية ,ومالحظة مد التفاوه
عل إدراك ودمي أيمية امليملراه املالية الخاصة ااملصارم وصياغة نموذج يمكل مل
عدح التجان اهداء املصارم.
التمي ومعرهة أيم املتا فاه التي كا ل ا الس
 -3هدف البحث :
يسع البيص لتيقيق كا مل يدام آلادية:
 -1دص ي املصارم املدرجة تمل سوأل العراأل ل وراأل املالية إل مجاميع ,كا
مجموعة ديتوت ع عدد مل املصارم املتجانسة عمل ا و تم ذل ااستلداح
التيليا العيقودت.
 -2دراسة أيمية امليملراه املالية ومد دها فيا عدح التجان ا املجاميع ,هضال عل
ا تبار مد صحة التص ي و تم ذل ااستلداح التيليا التمي ت .
 -3صياغة دالة التمي الخطية التي تستلدح للتمي ا املصارم وك ل الت بي سعما
املصرم املستقبا أو الت بي اهت مصرم جديد والتعرم ع املجموعة املال مة لمل
التص ي .
 -4أهمية البحث :
دكمل أيمية البيص ااستلداح سالي إلاحصا ية متعددة املتا فاه التيليا وذل
مما يس ا مل عملية املقارنة ا املصارم مل الل دص يف ا ومعرهة مد دجانس ا
عمل ا ,هضال عل ذل ها معرهة امليملراه ذاه يمية ال س ية الكب فة للمصرم
سيساعد املصرم ع ديديد تالاله ,مما ييدت ذل إل جعا املصرم يعما ع
دقديم الخدماه اكفاءة عالية اما يياس احتياجاه الدولة وز ادة املسايمة دمو ا
الاس ماراه وغ فيا مل الخدماه التي درهع مل اقتصادل.
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 -5فرضيات البحث :
دم صياغة الفرتياه آلادية-:
 -1يا ييال وجود للتجان ا املصارم مل ناحية العما ودقديم الخدماه
وميملراه التداول و رباح واملصروهاه وغ فيا مل املتا فاه الدا لة الدراسة.
 -2مد إمكانية دالة التمي الخطية التي نيصا عليها مل ديديد يمية ال س ية لكا
متا ف ومد دها فل عدح التجان ا املجاميع ,ومد قدرتها ع التص ي
سشكا صحيح.
 -6حدود البحث :
اعتمد البيص ع البياناه املتوهرة دقار ر سوأل العراأل ل وراأل املالية لسية 2013
والصادر عل دا رة البيوث والدراساه (ييئة وراأل املالية العراأل)],[16حيص دم أ
البياناه الخاصة اقطا املصارم وبه أيم امليملراه املالية لكا مصرم .
 -7الدراسات السابقة :
ييال مجموعة مل الدراساه السااقة التي استلدم أسالي التيليا إلاحصائي
املتعددة املتا فاه ,ومل أيم ي ل الدراساه التي دم هيها استلداح أسلوبي التيليا
العيقودت والتيليا التمي ت ملتل املجااله ص :
دراسة (الةاعوني وعدنا  )2001,إذ دم استلداح التيليا العيقودت (التجميع )
ديديد مستو اه ال يكا الاقتصادت ألسر املجتمع وديديد العواما التي ديار ديديد ي ا
ال يكا.
دراسة (الحييطي وآ رو  )2002 ,استلدح هيها أسلوب التيليا التمي ت لتمي سر
الفق فة مل غ ف الفق فة املياطق اليا ية التاسعة إلقليم جيوب رد ؛ وذل اه سع
املتا فاه الخاصة اموتو الدراسة والتي مل الل ا دم التمي ا سر.
دراسة (نزار )2002,استلدح التيليا العيقودت ع اياناه مجموعة مل دول املارب
العربي ومقارنتها مع العراأل ساية الوصول إل مجاميع الدول التي دجمع ا مجموعة مل
الصفاه املشتفكة لارض الوصول إل طر ق التكاما الاقتصادت ا ي ل الدول.
دراسة (الةاعوني وعدنا  )2002,إذ دم استلداح أسلوب التيليا التمي ت ديديد
أيم العواما واملتا فاه التي ديار دوصي ودوزيع سر دا ا ال يكا الاقتصادت
الاجتماع للمجتمع.
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دراسة (نامق )2010 ,ودم هيها استلداح التيليا العيقودت دص ي إلانفاأل ع
السلع والخدماه ساسية للعا لة العراقية ايس املستو البيئي الحضر والر
للمدة ( )1721-2002وقد دم معرهة أت اواب مل إلانفاأل ده الةزء كبف مل د ا
العا لة العراقية.
دراسة (ج اد )2010 ,استلدح هيها أسلوب التيليا التمي ت للتوصا إل أهضا
مجموعة مل امليملراه املالية التي يمكل استلدام ا اياء نموذج يمكل مل التمي ا
امل شاه املصرهية املتعثفة وامل شاه املصرهية ر غ ف املتعثفة.
دراسة (ذنو  )2012 ,استلدح طر قتي التيليا العيقودت والتمي ت التص ي مع
التطبيق ع نتا ج الدرجاه العاملية ,إذ حول الدرجاه العاملية إل مجاميع ااستلداح
التيليا العيقودت واستلدح التيليا التمي ت لتيديد دقة التص ي .
دراسة (احمد و يشاح )2013 ,دم هيها استلداح التيليا العيقودت والتمي ت للتوصا
إل أهضا مجموعة مل املتا فاه واملستلدمة الت بي والتمي ا املياهظاه العراقية
التي تعاني مل مشاكا الثفوة الحيوانية وقد دم التطبيق ع مستو ( اقار ,الةاموس,
غياح ,املاعز ,الةمال).
دراسة (امللال  )2012 ,إذ دم استلداح أسلوبي التيليا العيقودت والتمي ت مل أجا
دص ي املياهظاه اليميية ايس مصادر الد ا الفردت ومعرهة التفاوه دوزيع
الد ا ودمي أيم املصادر التي تس م ادرجة كب فل التفاوه ا املياهظاه.
املبحث الثاني

اجلانب النظري (األساليب اإلحصائية املستخدمة)
(التحليل العنقودي والتحليل التمييزي)

 -1التحليل العنقودي ()Cluster Analysis
يعد التيليا العيقودت واحدا مل أسالي التيليا إلاحصائي متعدد املتا فاه ,ويو
أسلوب استكشا  ,ويو مل أيم أسالي دص ي البياناه .إذ يتم ربط املفرداه مع
سعض ا البع طبقا ملستو التجان ال ت يقرب املساهة اينها ,إذ يتم دجميع مفرداه
مجتمع البيص ع ملكا عيقود يبدأ متفرعا و تهي ساصل واحد.
يمكل تعر التيليا العيقودت ع أنمل عملية ديليا إحصائي متعدد املتا فاه مبفمج
يعتمد ع حساب متا فاه متيوعة وعديدة كا دكو (أجساح ,صفاه ,صا ص,
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أحداث  ...الخ) ليماذج ملتلفة وك فة ااالعتماد ع موتو الدراسة ,ام مقارنة دل
اليماذج ابعض ا اعتمادا ع ما ديتو مل مل املتا فاه ,ودردي اردباطاتها ع ملكا عياقيد.
اييص يعما ع دصا ف التبايل دا ا العيقود الواحد وتعظيم دبايل ماا العياقيد
امللتلفة"(م نى ور اض , 2012 ,ص ) 122عل (بهياح)2002 ,
أ طر قة التيليا العيقودت دلتل عل التقيياه إلاحصا ية ر  ,إذ إ حةم
العيية التيليا العيقودت ال عالقة لمل ااالستدالل إلاحصائي؛ وذل أل ال دم مل
التيليا العيقودت يو لي دقدير إل أت مد اليتا ج امليصا عليها يمكل أ دمتد ل شما
املجتمع ,وإنما دكو نتا ج التيليا العيقودت اصة االعيية أت امتا فاه الدراسة هقط
) . (Dalson,2014,p.2410يمكل وتع اياناه املشايداه الخاتعة للتيليا العيقودت
سشكا مصفوهة وع الييو آلاتي:
(الةاعوني, 2001 ,ص ) 211عل ()Dubrov,1992

حيص أ :
i=1,2,…….,n ; j=1,2,…….,p
 :عبارة عل قيمة املتا ف  jاال سبة للمفردة . i
 : nعدد املشايداه الخاتعة للتيليا  : pعدد املتا فاه الدا لة الدراسة.
وبه ا يمكل دوتيح عملية التعيقد االخطواه آلادية(:ع ,2002 ,ص)Brayan,1986( )21
 -1الخطوة ول ص حساب املساهاه قليدية ا العياصر امللتلفة وذل لتيديد
درجة التقارب ا العياصر(ولتفاصيا أكثف حول مقايي درجة التقارب يمكل
الرجو إل املصدر( .))Neil,2003,524و تم إيجاد املساهة قليدية ايس
املعادلة آلادية:
)…(1
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حيص أ :
 :املساهة ا العيصر  iوالعيصر . j
 :قيمة املتا ف
 :قيمة املتا ف للعيصر , i

للعيصر . j

 -2لارض الربط ا العياصر يتم البيص عل أقا مساهة اقليدية املصفوهة,
وذل ألنمل كلما قل املساهة ا العيصر ل دل ذل ع مد التقارب الكب ف ا
العيصر ل.
 -3الاستمرار سعملية التجمع ااالعتماد ع أقا مساهة اقليدية إل أ يتم ربط آ ر
مجموعت (عيقوديل) لتكو ل املجموعة النها ية التي دكو ع ملكا شةرة مل
العياقيد ,ودكو ي ل العياقيد غ ف م شابهمل هيما اينها ,إال أ العياصر املجتمعة
العيقود دكو ع درجة عالية مل التجان .
 التحليل العنقودي الهرمي ))Hierarchical cluster analysis
ييال العديد مل الطرأل امللتلفة للتيليا العيقودت ,ولكييا سي ياول أيم ي ل
الطرأل و كثف استلداما التي دم استلدام ا ي ا البيص ,وص طر قة التيليا
العيقودت ال رمي ,إذ تعد ي ل الطر قة الية مل التعقيد لكونها ال دتطل املعرهة
املسبقة سعدد العياقيد التي صيف الحااله ع أساس ا .كما يتم التيليا ال رمي
اإمكانية استلداممل مع العيياه الصا فة .ودقسم ي ل الطر قة إل نوع مل طرأل
التص ي وص ( :يوس و إدري  ,2013 ,ص )13
أ -طريقة التجميع  :يتم هيه ا دجميع املجموعاه الةز ية مل العياقيد أو املشايداه مع
سعض ا اييص نيصا ع مجموعاه أكثف ملموال .أت أ التيليا يبدأ سعيقود واحد
لكا حالة ام دجمع العياقيد املتقاربة حتى نيصا ع عدد مل العياقيد التي دضم
مجموعة مل العياصر.
ب -طريقة التقسيم (التجزئة)  :يتم هيها البدء سعيقود واحد يضم جميع املجموعاه
الةز ية واملشايداه و تم دجز ة ي ا العيقود إل عياقيد أصار ههصار.
سعد دجميع العياصر ع ملكا عياقيد يج حساب التمااا ماا العياقيد ويياك
العديد مل الطرأل امللتلفة تستلدح لارض حساب التمااا وص (طر قة الربط امليفرد,
طر قة الربط الشاما ,طر قة الربط املتوسط ,طر قة اليقطة الوسطى ,طر قة وارد)
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.وسيتم ي ا البيص دوتيح أيم طر قت يما الربط امليفرد ( حادت) وطر قة الربط
الشاما (التاح).
 -1طريقة الربط ألاحادي (املنفرد) ) : )Single Linkageوتسمى أيضا طر قة الةوار
قرب ( .)nearest neighborوتعتمد ي ل الطر قة ااألساس ع اعتبار أ
العيصر ل كثف تشابها ا العياصر يشكال نواة العيقود ,ام دضام ااق الوحداه
إل ي ل اليواة اال سلسا وبيس درجة الشبمل مع عياصر نواة العيقود ,إذ يضام
كثف ملبها ام قا االتدر ج"(امللال  ,2012 ,ص  .)11إ أسلوب الربط ي ل
الطر قة يكو ع أساس املساهة أو مل املمكل استلداح مصفوهة الاردباط لارض
الربط ,ولكل غالبا ما تستلدح املساهة ,و ي ل الطر قة دي املساهة ع أنها
أصار مساهة ا املجموعاه وع وهق الصياة آلادية:
)… (2
حيص أ :
 : i ,jعضاء العياقيد.
 :املساهة قليدية ا  iو  jو تم إيجاديا ايس معادلة (.)1
 -2طريقة الربط التام (الشامل) (": )Complete Linkageوتسمى أيضا طر قة الةوار
سعد ( )farthest neighborوتعتمد ي ل الطر قة ع اعتبار أ العيصر ل كثف
تشابها ا العياصر يشكال نواة العيقود ,ام سعد ذل تعما ي ل الطر قة سشكا
معاك دماما ملبدأ عما طر قة الربط امليفرد"(امللال  ,2012 ,ص  .)11هفي ي ل
الطر قة يتم إتاهة العياصر إل العياقيد ع أساس اكبف مساهة املجموعاه
وذل معاك للطر قة السااقة وبيس الصياة آلادية:
 -2التحليل التمييزي (: )Discriminate Analysis
يعد التيليا التمي ت واحدا مل أيم أسالي التيليا إلاحصائي متعدد املتا فاه
والشائع الاستلداح ملتل العلوح التطبيقية .همل الل استلداح ي ا سلوب يتم
ايظر الاعتبار العالقاه
ديليا املتا فاه الدا لة اليموذج اطر قة متفااطة مع
املتدا لة ا املتا فاه .ه و يهتم سعملية التمي ا مجموعت أو أكثف التي يوجد اينها
تشابها الك ف مل الصفاه ,ودتم عملية التمي مل الل استلداح دركيبة طية دربط
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ا املتا فاه تسمى االدالة التمي ية ,و تم ذل اإيجاد معاماله دمي ية لكا متا ف مل
املتا فاه ومل الل ا يمكل ديديد أكثف املتا فاه املسئولة عل التمي ا املجموعاه.
ويستلدح التيليا التمي ت التص ي أو الت بي وذل مل الل التعرم ع املتا فاه
التي تس م عملية التص ي و كو ذل اهقا طه دص ي ممكل ,إتاهة إل الت بي
ال ت يساعدنا امعرهة كفاءة قواعد التص ي  .ويستلدح التيليا التمي ت عادة مع
املتا فاه التاسعة اليوعية .دوجد ييال عدة أنوا متاحة مل التيليا التم ت وذل
ايس طر قة إد ال املتا فاه وي ل الطرأل ص ( :ميمود ,2002 ,ص )020
 -1التحليل التمييزي املباشر (: )Direct Discriminate Analysis( )DDA
و تم هيمل إد ال جميع املتا فاه املستقلة إل التيليا مرة واحدة مل دو استثياء ومل
غ ف إعطاء أية أيمية لتفدي د ول ا.
 -2التحليل التمييزي الهرمي (: )Hierarchical Discriminate Analysis( )HDA
و ااتم هياامل إد ااال املتا افاه للتيليااا دبعااا ملااا يارال الباحااص ماال أيميااة للمتا افاه املسااتقلة
وبالتفدي ال ت يعتقد أنمل مياس .
 -3التحليل التمييزي التدريجي (: )Stepwise Discriminate Analysis( )SDA
وتعد ي ل الطر قة مل أكثف الطرأل مليوعا واستلداما ,إذ يكو هيها دردي إتاهة
املتا فاه املستقلة إل التيليا واس بعاديا ميمل دبعا ملعاي ف إحصا ية .
 خطوات إيجاد الدالة التمييزية الخطية ( )Linear Discriminate Function
ول ا  pمل املتا فاه امتوسط
" لو هرتيا أ لدييا مجموعت  ,ول احةم
ذت  pمل املتا فاه امتوسط
ومصفوهة دبايل مشتفك  ,Sوال انية احةم
طي يشما املشايداه مل
ومصفوهة دبايل مشتفك  .Sا ل يمكل إنشاء دركي
املجموعت الارض ميمل التمي ا املجموعت ااستلداح مقياس ما يعطي أهضا دمي "
(الفلرت ,2011 ,ص . )210
وا عدد الدوال التمي ية يو (عدد املجاميع, ) 1-هإذا كان لدييا مجموعة مل املتا فاه
ها الدالة التمي ية دكو االشكا آلاتي:
املستقلة
حيص أ i=1,2,3,……….,r :
 : rعدد الدوال املم ة.
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 : yدم ا القيمة التمي ية املعيار ة.
 :معاماله الدالة أملم ل املعيار ة.
 : Pعدد املتا فاه الدا لة الدراسة.
ومل أجا إيجاد املعادلة دالة التمي الخطية واملوضحة
مراحا إجراء التيليا التمي ت الاد مل إدبا الخطواه آلادية:

معادلة ( )4وبتطبيق

 -1تقدير املعلمات املميزة :الخطوة ول التي يج إجرائها لارض الوصول لقيمة الدالة
املم ة ص دقدير املعلماه ( ) ,ومل أجا ذل الاد أ دصبح نسبة مربع الفرأل ا
متوسط املجموعت إل التبايل املشتفك للمجموعت أعظم ما يمكل .و تم دقدير
املعلماه ايس الصياة آلادية:
حيص أ :
 :متج ا متوسطي املجموعت

ول وال انية.

 : Sمصفوهة التبايل والتبايل املشتفك وص دقدير( ∑).
 -2حساب مربع املسافة ( : )square distanceيتم حساب مربع املساهة التي تسمى
مساهة م ليوب ( ) Mahlanobis Distanceوبيس الصياة آلادية:
)…(6
 -3اختيار املتغيرات  :و تم ي ل الخطوة ا تيار املتا فاه املستقلة التي دتكو منها
املعادلة ,التمي ية وذل مل أجا التمي ا املجموعت ومعرهة أكثف املتا فاه التي
تس م االتمي  ,و كو ذل ايس إحصاءل ا تبار ( . )Fحيص يتم ا تيار املتا فاه التي
يكو ل ا أع قيمة ( ,)Fو م ا معدل ( )Fمسايمة املتا فاه املستقلة التمي ا
االحسبا التا فاه التي ديدثها اقية املتا فاه التمي ية (احمد و
املجاميع ,سعد
يشاح ,2013 ,ص  .)7و تم حساب إحصاءل  Fحس الصياة آلادية:
(:)Rencher,1995,p.140
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)

وباستلداح درجة حر ة (
حيص أ :
وا

 :دم ا مساهة م ليوب

املعادلة (.)6

وكلما كان ييال هروأل معيو ة ا املجموعاه دل ذل ع أ الدالة املم ة الخطية
قاالة للتمي ادرجة عالية.
 -2حساب قيم وليكس المدا ( : )Wilks Lambdaودب احصاءة وليك درجة التباعد
ا املجموعاه ويو يعتبف معيار التمي ويو مقياس عكس ي للتمي .ودتفاوح قيمتمل ا
الصفر والواحد ,هإذا كان قيمتمل قر بة مل الصفر يش ف ذل لوجود دفرقة عالية ا
املجموعاه و دل ع قوة التمي  ,أما إذا كان القيمة قر بة للواحد ها ذل يش ف
إل عدح وجود دفرقة ع إلاطالأل أت ال يوجد دمي ا املجموعاه .و تم ا تيار
املتا فاه املكونة للمعادلة وذل اه املتا فاه التي ل ا أقا قيمة الحصاءل وليك
المدا (ج اد,2010,ص .)102و يس احصاءة وليك ع وهق الصياة التالية :
()Rencher,1995,p.180

حيص أ :
 : Wدم ا مصفوهة التبايل والتااير دا ا املجموعاه.
 : Tدم ا مصفوهة التبايل والتااير الك للمجموعاه.
 -0حساب نقطة الوسط (النقطة الفاصلة) :سعد إيجاد قيم املعاماله دصي
املشايدة إل إحد املجموعاه ,و تم ذل ااالعتماد ع نقطة هصا ا املجموعاه
التي دجعا احتمال طه التص ي اقا ما يمكل .وديس نقطة الوسط ايس
الصياة التالية)Sabine,2004,ch.12(:

هإذا كان

هسوم دصي املشايدة إل املجموعة ول .
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أما إذا كان
-2

هسوم دصي املشايدة إل املجموعة ال انية.

تقدير احتمال خطأ التصنيف :و قصد الطه التص ي دص ي املشايدة إل
املجموعة غ ف املال مة ل ا  ,م ال دص ي املشايدة إل املجموعة ال انية وص تعود
ااألصا إل املجموعة ول أو االعك .و تم دقدير احتمال التص ي مل الل
الصياة التالية( :الفلرت)Hardle,2003,p.332( )210 ,2011,

حيص ا :
 :دم ا دالة التوزيع الطبيع القياس ي.
 : Dدم ا مقياس م ليوب
-7

واملوضح املعادلة (.)6

إيجاد املعامالت التمييزية غير املعيارية :عيدما دظ ر املتا فاه التمي ية للمجاميع
االقيم الحقيقية وال س ولي االقيم املعيار ة هفي ي ل الحالة يتم استلداح
املعاماله التمي ية غ ف املعيار ة دكو ل الدالة التمي ية عوتا عل املعاماله
التمي ية املعيار ة.ودتم ا املعاماله التمي ية غ ف املعيار ة اقيمة ( )bالظايرة
املعادلة آلادية( :الحييطي,2002,ص)10

حيص ا :
 :yدم ا عالمة املعادلة التمي ية غ ف املعيار ة
 : fااا ,

 :املعاماله التمي ية غ ف املعيار ة

 :املتا فاه التمي ية غ ف املعيار ة
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املبحث الثالث
اجلانب التطبيقي

سالي إلاحصا ية متعددة املتا فاه .إذ دم دطبيق
ي ا املبيص دم دطبيق سع
التيليا العيقودت ال رمي بهدم دص ي عيية املصارم إل مجاميع دتمتع عياصريا
الواص مشتفكة,لارض اك شام طبيعة عما كا مصرم ومد دجانسمل واردباطمل مع
اقية املصارم .كما دم دطبيق أسلوب التيليا التمي ت ,لارض ديديد أيم املتا فاه
املس بة لعدح التجان ا املصارم املجموعاه ,وك ل لتيديد الدالة التمي ية
املستلدمة التمي والت بي.ولتطبيق ذل دم استلداح البفنامج إلاحصائي )Spss(v.21
وبه أيم البياناه وامليملراه املدرجة تمل دقر ر سوأل العراأل ل وراأل املالية
الخاصة اقطا املصارم و مكل الرجو إل املصدر  .12حيص دم دطبيق الدراسة حول
املصارم آلادية:
(التجارت ,ساداد ,العراأل إلاسالمي ,الاس مار العراق  ,دجلة والفراه ,ي العراق ,
الا تما العراق  ,دار السالح ,سومر ,اااا ,الاقتصاد ,الخليج ,املوصا  ,الادياد العراق ,
الشمال ,كردستا  ,آملور الدول  ,امليصور ,املتيد ,إيالم إلاسالمي).
وقد دم ا

كا مل امليملراه آلادية:

 :عدد الصفقاه

 :معدل دورا الس م

:مجمو مصادر التمو ا

 :س م املتداولة

 :اليقود

 :مجمو إيراداه ال شاط الةارت

 :القيمة املتداولة
الةارت

 :املدييو

 :مجمو مصروهاه ال شاط

 :رأس املال
 :القيمة السوقية

 :مجمو املوجوداه

 :صا ربح السية

 :الدا يو

 -1تحليل ومناقشة نتائج التحليل العنقودي
لقد دم دطبيق التيليا العيقودت ال رمي ااعتبار ا مصفوهة البياناه دم ا صفوه ا
املصارم قيد الدراسة التي دم ا املشايداه أما أعمدتها ههي عبارة عل امليملراه املالية
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الخاصة اكا مصرم التي دم ا املتا فاه .ولارض دطبيق التيليا العيقودت دم ديو ا
املتا فاه إل قيم معيار ة اييص دصبح جميع قيم املتا فاه واقعة الفتفة ا ( )0,1ودم
الحصول ع اليتا ج آلادية:
أ -مصفوفة القرابة (التماثل)
إ مصفوهة القرااة ص مصفوهة متماالة اييص أ القيم أع القطر الر يس ي
دتطااق مع القيم أسفا القطر .ومل الل ي ل املصفوهة يمكل ديديد درجة التمااا
والتقارب ا املصارم وذل مل الل حساب املساهاه اينها و كو ذل ااالعتماد ع
قانو مربع املساهة قليدية املوضح معادلة ( . )1ومل الل مصفوهة القرااة اليادجة
واملوضحة جدول رقم ( )1ملحق رقم ( ,)1نالحظ أ أكثف درجة دقارب وتشاامل ا
املصارم كان ا املصرم ي ومصرم آملور حيص كان اينهما اقا مساهة وص
( , )0.150أما اكبف درجة دباعد هسةل ا مصرم دجلة والفراه ومصرم الشمال حيص
الا املساهة اينهما (. )7.608وكما موضح الةدول اال سبة لباق املصارم.
ب -ترتيب ربط املجموعات (خطوات التجميع)
مل الل اليتا ج املبيية جدول رقم  2أدنال يمكييا ديديد دردي ربط املجموعاه
كا طوة مل طواه التيليا  .وكما يالحظ الخطوة ول دم ربط (دجميع) كا مل
املفردة  6ودم ا املصرم ي مع املفردة  17ودم ا مصرم آملور إذ إ ياد املفردد
الخطوة ال انية دم ربط املفردة  1ودم ا املصرم
كا اينهما اقا مساهة ,وبعد ذل
التجارت ااملفردد السااقت وبمتوسط ( .)0.225و الحظ مل العمود سعيوا Next stage
انمل لل يتم إتاهة مفردة للمجموعة لح الوصول للخطوة  4حيص دضام املفردة 7
ودم ا مصرم الا تما  .ام سعد ذل يتم الانتقال إل الخطوة السااقة حيص يتم إتاهة
املفردة  12ودم ا مصرم امليصور ال ت يتم ربطمل مع املفردة  1و م ا املصرم التجارت,
ويك ا ا تاسع الخطواه يتم دكو ل العياقيد وكما موضح الةدول.
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)2( الجدول رقم
)Agglomeration Schedule( خطوات التجميع
Stage

Cluster Combined

Stage Cluster First
Appears

Coefficients

Next

Stage

Cluster 1

Cluster 2

.150

0

0

2

6

.225

0

1

4

4

9

.307

0

0

5

4

1

7

.346

2

0

7

5

4

13

.365

3

0

8

6

5

20

.433

0

0

9

7

1

18

.490

4

0

9

8

4

14

.528

5

0

10

9

1

5

.659

7

6

10

10

1

4

.698

9

8

13

11

8

12

.758

0

0

13

12

3

10

.851

0

0

17

13

1

8

1.003

10

11

14

14

1

11

1.424

13

0

17

15

2

16

1.585

0

0

16

16

2

19

2.086

15

0

18

17

1

3

2.087

14

12

19

18

2

15

2.509

16

0

19

19

1

2

3.654

17

18

0

Cluster 1

Cluster 2

1

6

17

2

1

3
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ج -تحديد أعضاء املجاميع (العناقيد)
مل الل الةدول رقم  3يمكل ديديد انتماء كا مصرم ال املجموعة (العيقود)
الخاص امل  .حيص نالحظ مل اليتا ج أ ييال حالت إما أ يتكو عيقودا أو االاة
عياقيد .
الجدول رقم ()3
أعضاء املجموعات (العناقيد) Cluster Membership
3 Clusters 2 Clusters

Case

1

1

التجاري1:

2

2

بغداد2:

1

1

اإلسالمي3:

1

1

االستثمار4:

1

1

فرات دجلة5:

1

1

األهلي6:

1

1

االئتمان7:

1

1

السالم دار8:

1

1

سومر9:

1

1

بابل10:

1

1

االقتصاد11:

1

1

الخليج12:

1

1

الموصل13:

1

1

االتحاد14:

2

3

الشمال15:

2

2

كوردستان16:

1

1

اشور17:

1

1

المنصور18:

2

2

المتحد19:

1

1

ايالف20:
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هفي حالة العيقوديل نالحظ أ العيقود ول قد تم  16مصرها ويم (التجارت,
إلاسالمي,الاس مار ,دجلة والفراه ,ي  ,الا تما  ,دار السالح ,سومر ,اااا ,الاقتصاد,
الخليج ,املوصا ,الادياد ,آملور ,امليصور ,إيالم إلاسالمي) ,أما اال سبة للعيقود ال اني
هقد تم  4مصارم وص (ساداد ,الشمال ,كردستا  ,املتيد) .أما حالة التقسيم ل الاة
عياقيد ها اليتا ج ال دلتل ك فا عل حالة التقسيم لعيقوديل سو أ مصرم
الشمال سوم يلرج مل العيقود ال اني ليكو ميفردا االعيقود ال الص.
د -شكل الشجرة
إ الشكا ( )1عبارة عل التم يا الشةرت ال ت يوضح طواه التجميع التي
جدول رقم ( )2ولكل سشكا م سط  ,و مكل مل اللمل التيديد
سبق أ عرت
اوتوح املفرداه واملجموعاه التي دم ربط ا معا كا طوة مل طواه التيليا  .حيص
يالحظ أ العقدة ول كان ا املصرم ي ومصرم آملور ام دم إتاهة عقدة
جديدة متم لة ااملصرم التجارت ويك ا االتتاسع إل ا انتهى العيقود ول اإتاهة
العقدة فة واملتم لة امصرم اااا .أما اال سبة للعيقود ال اني هقد ادأ االعقدة ول
ا مصر ساداد وكردستا ام أتيف عقدة مصرم املتيد ام مصرم الشمال.
الشكل رقم ()1
التمثيل الشجري
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 -3تحليل ومناقشة نتائج التحليل التمييزي
كما يو مالحظ مل نتا ج التيليا العيقودت لقد دم الحصول ع مجموعت كا
مجموعة ديتوت ع عدد مل املصارم املتقاربة طبيعة عمل ا .ل ل ولارض دطبيق
التيليا التمي ت وإيجاد الدالة التمي ية سيتم الاعتماد ع املجاميع املستللصة مل
نتا ج التيليا العيقودت ,وب ل دكو املتا فاه الدا لة التيليا التمي ت ع نوع
يما:
 -1املتا ف املعتمد ويو يم ا حالة انتماء املصرم إل املجموعة املال مة لمل ,حيص يه
حالة انتماء املصرم إل املجموعة ول ,أو
املتا ف املعتمد قيمت إما ( )1وذل
حالة انتماء املصرم إل املجموعة ال انية.
يه القيمة ( )2وذل
 -2املتا فاه املستقلة التي دم ا امليملراه املالية الخاصة اهداء وطبيعة عما
املصارم ,والتي يتم استلدام ا إليجاد معادلة دمي ية لتص ي املصارم ايس
مجموعاه املتا ف املعتمد.
سعد إد ال ي ل البياناه إل ارنامج  spssدم الحصول ع
الفقراه آلادية:

اليتا ج املوضحة

أ -حساب جداول تحليل التباين لكل متغير مستقل
اداية يتم حساب جداول ديليا التبايل لكا متا ف مستقا ع انفراد وذل
لتوتيح يا ييال هروأل معيو ة إحصا ية ا متوسطاه املتا فاه املستقلة
املجموعت  .و الحظ مل اليتا ج جدول  2أدنال أ كا مل املتا فاه ( الصفقاه ,رأس
املال ,القيمة السوقية ,اليقود ,مجمو املوجوداه ,الدا يو  ,مجمو مصادر التمو ا,
مجمو إيراداه ال شاط الةارت ,مجمو مصروهاه ال شاط الةارت ,صا ربح السية)
كان ل م معيو ة عالية إذ أ ( )sig<0.05ل ل هه الفروأل ا متوسطاه املجموعت
ل ل املتا فاه تعتبف معيو ة إحصا يا .أما اال سبة إل املتا فاه ( س م املتداولة ,القيمة
املتداولة ,معدل دورا الس م ,املدييو ) لم يكل ل ا دها ف معيوت حيص كان (,)sig>0.05
وك ل نالحظ أ قيم  wilks lambdaالخاصة بها أع مل املتا فاه ر وقر بة جدا
مل الواحد وي ا دليا ع عدح معيو تها.
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الجدول رقم ()4
خالصة جداول تحليل التباين لكل متغير مستقل
Sig.
.032
.970
.286
.002
.000
.646
.000
.560
.000
.025
.000

df2
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Tests of Equality of Group Means
Wilks' Lambda
F
df1
.768
5.439
1
1.000
.001
1
.937
1.211
1
.590
12.502
1
.445
22.407
1
.988
.218
1
.383
29.007
1
.981
.353
1
.279
46.585
1
.750
6.016
1
.279
46.585
1

.000

18

1

28.839

.384

.001

18

1

16.535

.521

.000

18

1

26.644

.403

الصفقاه
س م املتداولة
القيمة املتداولة
رأس املال
القيمة السوقية
معدل دورا الس م
اليقود
املدييو
مجمو املوجوداه
الدا يو
مجمو مصادر التمو ا
مجمو إيراداه ال شاط
الةارت
مجمو مصروهاه ال شاط
الةارت
صا ربح ألسيمل

ب -تحديد املتغيرات الداخلة بالتحليل التمييزي واملستبعدة منه
يوضح الةدول  0آلاتي املتا فاه املستقلة الدا لة التيليا التمي ت واملتا فاه
املس بعدة ميمل,و كو ذل ااالعتماد ع احصاءة  Fو . Wilks Lambdaوكما يو مالحظ
الةدول ا يياك  28طوة قاح البفنامج ااستلدام ا الستلراج املتا فاه الدا لة
التي دم ا مجمو مصادر
التيليا التي الغ عدديا ( )11متا فا .حيص نالحظ أ
التمو ا يو أول ميملر د ا إل التيليا وكا لمل قدرة كب فة ع التمي حيص كان قيمة
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وال ت يم ا رأس املال حيص كان أيضا لمل قدرة عالية ع
( ,)sig=0.00ام دالل
التي دم ا معدل دورا الس م .أما اال سبة إل ااق املتا فاه
التمي ويك ا وصوال إل
الدا يو ) هقد دم اس بعاديا مل التيليا
مجمو املوجوداه,
( الصفقاه,
وذل لخروج مستو اه داللة احصا ة  Fعل مجال القبول .وب ل يمكييا القول إ كا
ول مل حيص أيمية وداللة
مل مجمو مصادر التمو ا ورأس املال كا ل ما التفدي
التص ي اس يادا إل قيم  Fالتي الا ( )37.86()46.585ع التوال .
الجدول رقم ()5
ملخص لخطوات إدخال واستبعاد املتغيرات من التحليل التمييزي
Variables Entered/Removed a,b,c,
Wilks' Lambda
Sig.

Exact F
df1
df2

Statistic

Entered

Statistic

Step

.000
.000
.000

18.000
17.000
16.000

1
2
3

46.585
37.861
24.386

.279
.183
.179

مجمو مصادر التمو ا
رأس املال
القيمة السوقية

1
2
3

.000
.000

15.000
14.000

4
5

17.472
13.177

.177
.175

اليقود
صا ربح ألسيمل

4
5

.000
.000

13.000
12.000

6
7

10.346
9.428

.173
.154

مجمو إيراداه ال شاط الةارت
مجمو مصروهاه ال شاط الةارت

6
7

.001
.004
.010

11.000
10.000
9.000

8
9
10

7.707
6.318
5.210

.151
.150
.147

املدييو
القيمة املتداولة
س م املتداولة

8
9
10

معدل دورا الس م
.142
4.392
11 8.000 .023
At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.
a. Maximum number of steps is 28.
b. Minimum partial F to enter is 0.05.
c. Maximum partial F to remove is 0.1.
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ج -استخراج القيم الذاتية واختبار معنوية الدالة املميزة:
يب الةدول ( )6أدنال إلاحصاءاه املتعلقة ادالة التمي  .يالحظ مل الةدول ا
الدالة التمي ية دقاال ا قيمة ذادية ( )6.039ا سبة اردباط قانوني ( )0.926لكا املتا فاه
املم ة وقد هسره الدالة التمي ية  100%مل التبايل ,وا قيمة الاردباط القانوني العالية
تعك قوة الاردباط ا املتا فاه الدا لة التيليا والتي دم ذكريا سااقا .ولارض
معرهة جودة التمي للدالة نالحظ نتا ج كا مل احصاءة  Wilks Lambdaوا تبار Chi-
, squareحيص نالحظ ا قيمة  Wilks Lambdaالا ( )0.142وص قيمة قر بة مل الصفر
وبقيمة ل  Chi-squareالا ( )24.393وبمستو داللة ( )0.01وي ا يش ف إل القدرة
الةيدة للدالة ع التمي ا املجموعت .وب ل ها الا تالم التص ي ا
املجموعت يو ا تالم جويرت وال يعود إل الصدهة.
الجدول رقم ()6
إلاحصاءات املتعلقة بدالة التمييز
Eigenvalues
% of
Cumulati Canonical
Function Eigenvalue
Variance
ve %
Correlation
.926

100.0

100.0

1

6.039

Wilks' Lambda
Sig.

df

Chi-square

Wilks' Lambda

Test of
)Function(s

.011

11

24.393

.142

1

د -صياغة الدالة التمييزية املعيارية:
لارض صياغة نموذج الدالة التمي ية املعيار ة الاد مل دقدير املعاماله املم ة
املعيار ة .ومل الل املعاماله املم ة املعيار ة يمكييا معرهة مد دها ف املتا فاه ع
اليموذج ,إذ كلما كان قيمة املعاما املطلقة كب فة دل ذل ع املسايمة العالية للمتا ف
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سواء أكان سلبا أح إيجااا و كو ذل ايس إملارة العاما .والةدول ( )7يب
املعاماله املعيار ة للمتا فاه الا ( )11الدا لة التيليا.

قيم

الجدول رقم ()7
معامالت الدالة التمييز املعيارية
قيمة املعاما
-4.602
2.085
1.857
-0.929
2.710
0.449
0.252
1.016
-3.374
2.003
1.526

املتا ف(امليملر)
 :س م املتداولة
 :القيمة املتداولة
 :رأس املال
 :القيمة السوقية
 :معدل دورا الس م
 :اليقود
 :املدييو
 :مجمو مصادر التمو ا
 :مجمو إيراداه ال شاط الةارت
 :مجمو مصروهاه ال شاط الةارت
 :صا ربح السية

وب ل يمكل صياغة دالة التمي املعيار ة االشكا آلاتي:

ه -تحديد النقطة الفاصلة والتحقق من التصنيف
سعد إيجاد الدالة التمي ية الاد مل التيقق مل دص ي املصارم هيما إذا كان هعال
دقع تمل املجموعة (العيقود) ال ت صيف إليمل ,أت يا أ التص ي كا صحييا أح
اطئا .ولارض إجراء ذل الاد مل إيجاد اليقطة الفاصلة (نقطة الوسط) وديديديا ا
املجموعاه والتي دم دوتيي ا املبيص ال اني.ولكو انمل كا لدييا مجموعتا ل ل
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سوم يكو لكا مجموعة نقطة هاصلة وكما يو موضح الةدول رقم ( )8أدنال .ونالحظ
مل الةدول انمل إذا كان قيمة الدالة التمي ية سالبة سيصي املصرم إل املجموعة
(العيقود) ول ,أما إذا كان القيمة موجبة هيصي املصرم إل املجموعة (العيقود)
ال اني.
وعيد مقارنة التص ي السااق للمصارم ال ت دم ع وهق التيليا العيقودت
وذل ايس اليقاط الفاصلة التي دم الحصول عليها هقد وجد أ التص ي كا صحييا
 100%وكما موضح الةدول ( .)8حيص نالحظ أ التص ي السااق للتيليا العيقودت
ال ت كا ( )16مصرها د تمي للعيقود ول و( )4مصارم د تمي للعيقود ال اني كا
دص ي صحيح .100%
الجدول رقم ()8
النقاط الفاصلة و نتائج دقة التصنيف Function at group centroids
الدالة

y

-1.166

1

4.663

2

Classification Resultsa
Predicted Group
Membership
Y
Total
1.00
2.00
1.00
16
0
16
Original
count
2.00
0
4
4
1.00
100.0
.0
100.0
%
2.00
.0
100.0
100.0
a. 100.0% of original grouped cases correctly classified.
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الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات :
-1

-2

-3

-2

-0

مل الل الدراسة دم التوصا إل اليتا ج آلادية:
مل الل استلداح التيليا العيقودت لتص ي املصارم إل مجاميع متجانسة
وذل ايس امليملراه املالية ميا الدراسة ,أمكل دص يف ا إل مجموعت
متجانست (متقاربت ) طبيعة العما.
كا يياك دجان ا  12مصرها وقد كانوا تمل املجموعة ول وص
(التجارت ,إلاسالمي ,الاس مار ,دجلة والفراه ,ي  ,الا تما  ,دار السالح,
سومر ,اااا ,الاقتصاد ,الخليج ,املوصا ,الادياد ,آملور ,امليصور ,إيالم
إلاسالمي) ,أما اال سبة للمجموعة ال انية هقد تم ( )4مصارم متجانسة وص
(ساداد ,الشمال ,كردستا  ,املتيد).
عيد دطبيق التيليا التمي ت دم اس بعاد سع مل املتا فاه ولم يتم إد ال ا
التيليا التمي ت وذل لخروج قيم احصاءة  Fل ا عل مجال القبول ودم ل ي ل
الدا يو ) .
املتا فاه اا ( الصفقاه ,مجمو املوجوداه,
مل الل الدالة التمي ية اليادجة دم التوصا إل أ أكثف املتا فاه أيمية ودها فا
ع عدح التجان ا املجموعت ص ( س م املتداولة ,مجمو إيراداه ال شاط
الةارت) حيص كان ل ا دها فا سلبيا ع عدح التجان ,ام دلتها املتا فاه ( القيمة
املتداولة ,معدل دورا الس م ,مجمو مصروهاه ال شاط الةارت) حيص كا ل ا
دها ف ايجابي ,ام داليا (رأس املال ,مجمو مصادر التمو ا ,صا ربح السية) وكا
ل ا دها ف ايجابي أيضا ,أما اال سبة للمتا فاه التي كان ل ا اقا دها فا سواء سلبا
أح إيجااا ص (القيمة السوقية ,اليقود ,املدييو ).
عيد مقارنة نتا ج التص ي اليادجة مل التيليا العيقودت وباالعتماد ع الدالة
التمي ية اليادجة ,وجد أ دص ي  12مصرها للمجموعة ول و  2مصارم
للمجموعة ال انية كا دقيقا وصحييا .100%
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التوصيات :
 -1ترورة الايتماح امعالةة الا تالهاه ا املصارم مل الل معالةة املتا فاه
التي أده إل عدح التجان ا املصارم طبيعة عمل ا وأدائها ,وذل للدور
امل م ال ت ييديمل القطا املصر ودها فل ع الاس مار والاقتصاد البلد.
 -2يوص ى ااستلداح سالي إلاحصا ية املتقدمة مجااله ملتلفة ومنها قطا
املصارم هضال عل ديديد مستو اه التيمية ال شر ة والد ا املجتمع العراق
أو م انية سرة.
 -3ديديص ي ل الدراسة االتطبيق ع املصارم العراقية ر غ ف الدا لة
تمل دقر ر سوأل العراأل ل وراأل املالية والسيما املصارم الحكومية ,وذل
ااستلداح التيليا العيقودت والتمي ت ومقارنة اليتا ج مع أسالي إحصا ية
أ ر .
 -2دوص ي الباح ة املسئول عل إصدار دقار ر سوأل العراأل ل وراأل املالية ,اضرورة
تمل
دوه ف كاهة املعلوماه التي دلص عما املصارم املدرجة
التقار ر,ااإلتاهة إل إدراج املعلوماه عل سع املصارم العراقية الحكومية
امل مة البلد اما يلدح املستفيديل و صوصا الباح .
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قائمة املصادر
املصادر العربية :
 -1احمد سلطا  ,يشاح هرعو  ",التيليا الطبقي لتقييم مشاكا الثفوة الحيوانية
العراأل لعاح  ," 2002مجلة إلادارة والاقتصاد ,جامعة املس يصر ة ,العدد (,)72
.2013
 -2الةاعوني ,هر د و عدنا غانم ",التيليا إلاحصائي متعدد املتا فاه (التيليا
التجميع ) دراسة ديديد مستو اه ال يكا الاقتصادت الاجتماع ألسر املجتمع",
مجلة جامعة دمشق ,املجلد الساسع عشر ,العدد ال اني.2001 ,
 -3الةاعوني ,هر د و عدنا غانم ",التيليا إلاحصائي متعدد املتا فاه (التيليا
التمي ت) دوصي ودوزيع سر دا ا ال يكا الاقتصادت الاجتماع للمجتمع",
مجلة جامعة دمشق للعلوح الاقتصادية والقانونية ,املجلد ال الص والعشرو  ,العدد
ال اني.2002 ,
 -2الحييطي ,دوخ وآ رو  ",دمي سر الفق فة مل غ ف الفق فة املياطق اليا ية
التاسعة إلقليم جيوب رد " ,مجلة التيمية والسياساه الاقتصادية ,املجلد
الساسع ,العدد ول.2002 ,
 -0الفلرت ,نعمة عبد 4لها وآ رو  ",تعديل اياناه مشتفكي دمة الانتفن ااستلداح
امليطق املض والدالة التمي ية" ,املجلة العراقية للعلوح إلاحصا ية ,العدد التاسع
عشر.2011 ,
 -2امللال  ,هياد عبدل إسماعيا " ,دص ي ودمي املياهظاه اليميية ايس مصادر
الد ا الفردت ااستلداح أسلوبي التيليا العيقودت والتيليا التمي ت " ,املجلة
العلمية امليكمة ,جامعة الياصر ,العدد ال الص. 2012 ,
 -2بهياح ,ايداء سليما  " ,استلداح وارزمياه العيقدة امليسية ديقي البياناه",
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Cluster Analysis and Discriminatory in Applied Study
on Some Iraqi banks
Assistant Lecturer Asma Ayoub YACOUB
Faculty of Management and Economics
University of Basrah
Abstract:
The bank fields is considered an important field in country ,this is becomes it's
role in economy and it's effect on investment in this country .
So in this study multivariate statistical methods were used, represented by cluster
analysis and discriminate analysis for classifying and discerning the extent of
homogeneity among banks. these methods were applied on (20) banks , and these
are the most important bank in Iraq enrolled in Iraq Stock Exchange .
Through the use of cluster analysis we classify banks in two homogenous groups,
The first group include (16) banks (Commercial, Iraqi Islamic, Investment, Dijlah &
Furat, National, Credit, Dar es salam, Sumer, Babylon, Economy, Gulf, Mosul, Union,
Ashur, Mansour, Elaf Islamic ), regarding the second group include (4) banks
(Baghdad , North , Kurdistan International , united ).
Regarding discernment analysis, it applied to discern most important variables
that leading to non homogeneity among concluded groups in cluster analysis.
Through this application we predicted that each of variables (Traded share, Total
revenues, Turnover ratio, Trading volume, Total expenses, Subscribed shares, Total
sources of finance) has the most important value in classification. Further more
discernment function was formulated which is used in prediction the importance of
variables. And through discernment function we concluded that twenty banks
classification was correct with out any error.
Keywords :Cluster analysis, Discernment analysis, Discernment function, Bank filed
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