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 ملخص البحث

 توزيع في أكبر عدالة وبتحقيق السكان بين الدخول توزيع في التفاوت بتقليص الدول من الجمهورية اليمنية كغيرها تهتم

 والسعي واإلنفاق( )الدخل األسرة لميزانية العديد من المسوح بإجراء الجمهورية اليمنية قامت الفقر، لذا على والقضاء الدخل

 بعض لنا تقدم هيف ذلك ومع جالالم هذا في الدراسات على الرغم من قلةو  ،الموضوع هذا تتناول دراسات وأبحاث لعمل

ساليب التحليل االحصائي متعدد المتغيرات حيث تم استخدام أاإلنفاق ، وفي هذا البحث تم تطبيق و  الدخل عن المؤشرات

وقد تم جل معرفة التفاوت في توزيع الدخل الفردي بين المحافظات اليمنية أسلوب التحليل العنقودي متعدد المتغيرات من أ

فظات ذات ( محافظة شكلت العنقود االول وهي المحا71في مصادر الدخل الفردي بين ) هناك تقاربا  ى أن لإ التوصل

 صنعآء ،الحديدة ، الضالع ، الجوف ، ، صعده عمران ،ذمار ،  ريمه تعز ، ب ،إ لحج ، ،أبينالدخل المنخفض وهي 

ربع محافظات أفي مصادر الدخل الفردي بين  ا  هناك تقارب كان ايضا   ، حضرموت البيضاء ، المحويت ، مأرب ،حجة ،

 ، شبوة. عدن ، االمانة ، شكلت العنقود الثاني وهي المحافظات ذات الدخل المرتفع وهي المهرة

سلوب التحليل التمييزي متعدد المتغيرات لتمييز مصادر الدخل التي تساهم بدرجة كبيرة  في هذا التفاوت أكما تم تطبيق 

 X5عمال الخاصة (، )العائد من انشطة األ X4سماك(، )المباع من األX3 )االجور والمرتبات(، X1ت ن المتغيراأوتبين 

)المنح  الدراسية والمساعدات المالية ( هي مصادر الدخل الفردي X6 (،لألسرة)القيمة التقديرية إليجار المسكن المملوك 

 .في التمييز بين المحافظات التي ساهمت بدرجة كبيرة
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Abstract 
Interested in the Republic of Yemen, like other countries to reduce the disparity in 

income distribution among the population and to achieve greater fairness in the distribution 

of income and poverty eradication, so the Republic of Yemen to conduct several surveys to 

the household budget (income and expenditure) and strive to work studies and research on 

this subject, In spite of the lack of studies in this area, however, they give us some indication 

of income and expenditure, and this research has been applied methods of multivariate 

statistical analysis, where the method was used cluster analysis to see the disparity in the 

distribution of per capita income between The Yemen's Governorates has been reached that 

there is a convergence in per capita income sources between (17)Governorate formed the 

first cluster of low-income Governorates which Abyan , Laheg, Ibb, Taiz, Reymah, Dhamar , 

Amran, Sa'adah ,Al-Jawf ,Al-Daleh, Sana'a , Al-Hodeidah, Mareb, Hajjah, Al-Mahweet,  

Al-Baida , Hadramout , also there was a convergence of per capita income sources 

between the four Governorates formed a second cluster of high-income Governorates 

which, Aden,  Al-Maharah , Sana'a City , Shabwah. 

It also has been applied discriminant analysis method to distinguish the sources of 

income that contribute significantly to this disparity shows that the variables X1(wages and 

salaries), X3 (the sold from fish), X4 (revenue from private business activities),          
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X5(estimated value of the rent of the housing that the household owned) and X6 

(scholarships and financial aids) are the sources of per capita income, which contributed 

significantly to the distinction between the Governorates. 

 

 

 للبحث المنهجي اإلطار:  األول الفصل

 المقدمة 7-7

عتمادا  على الدخل الفردي الحقيقي، فكلما ازداد دخل الفرد أمكنه الحصول على إقياس رفاه البلدان  قتصاداالعتاد علماء إ

تدخل  وال خالف على أن ثمة عوامل أخرى مهمة ، أفضلكمية أكبر من السلع والخدمات، وبالتالي حقق مستوى معيشة 

في قياس مستوى رفاه اإلنسان من قبيل توافر الخدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والصحة، ولعل هذا ما دفع برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي قبل عقدين إلى صياغة مؤشر التنمية البشرية بدمج البعدين التعليمي والصحي إلى جانب الدخل في 

ذا المؤشر وبالنظر إلى البيانات اإلحصائية المتاحة والقابلة للمقارنة دوليا  يقدم صورة أدق قياس رفاه اإلنسان، ومع أن ه

لمستوى الرفاه إال أنه ال يخلو من عيوب أهمها إغفال مستوى التفاوت بين سكان البلد الواحد، ومن أجل تدارك هذا الواقع 

إلى تصحيح مؤشره بدمج مدى عدالة توزيع الدخل في ترتيب  عمد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في آخر تقاريره السنوية

البلدان ضمن سّلم التنمية البشرية وقد أسفر هذا التصحيح عن تراجع مؤشر بعض الدول نظرا  إلى سوء توزيع الدخل في 

 اهتمام تثير لتيا المهمة المشاكل من النامية الدول في الدخل توزيع مشكلة هذه البلدان مقارنة بالمتوسط العالمي، وتعد

 الدخل ذات الفئات وبخاصة المجتمع فئات لكل المعيشة بمستويات الوثيق التصالها وذلك االقتصاديين من الكثير

 . أخرى جهة من االقتصادي النمو أهداف من هدفا   واعتبارها جهة من منها كبيرة نسبة تشكل والتي المنخفض

 توزيع في أكبر عدالة وبتحقيق السكان بين الدخول توزيع في التفاوت قليصبت الدول من الجمهورية اليمنية كغيرها  تهتم

 والسعي واإلنفاق( )الدخل األسرة لميزانية العديد من المسوح بإجراء الجمهورية اليمنية اهتمت الفقر، لذا على والقضاء الدخل

 بعض لنا تقدم هيف ذلك ومع المجال اهذ في الدراسات على الرغم من قلةو  ،الموضوع هذا تتناول دراسات وأبحاث لعمل

ساليب التحليل االحصائي متعدد المتغيرات حيث سيتم أاإلنفاق ، وفي هذا البحث سيتم تطبيق و  الدخل عن المؤشرات
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جل معرفة التفاوت في توزيع الدخل الفردي بين المحافظات اليمنية أاستخدام اسلوب التحليل العنقودي متعدد المتغيرات من 

 ،م تطبيق اسلوب التحليل التمييزي متعدد المتغيرات لتمييز مصادر الدخل التي تساهم بدرجة كبيرة  في هذا التفاوتكما سيت

 الفصل ،النظري الجانب:  الثاني الفصل ،للبحث المنهجي اإلطار:  األول الفصل ،فصول أربعة إلى البحث تقسيم تموقد 

 .والتوصيات ستنتاجاتاال:  الرابع الفصل ،التطبيقي الجانب:  الثالث

 

 مشكلة البحث 7-2

ومعامل جيني الدخول اعتمدت على منحنى لورنس  ن معظم الدراسات واألبحاث التي تقوم بدراسة التفاوت في توزيعإ

وغيرها ، وهذه المقاييس تعتمد على توزع االفراد داخل فئات الدخل فإذا اردنا عمل مقارنة بين المحافظات المختلفة البد من 

، كما ان هذه المقاييس تعتمد فقط على اجمالي الدخل الفردي وال تهتم  حدهساب هذه المقاييس لكل محافظة على ح

، لذا سنقوم باستخدام اسلوب التحليل  بمصادر الدخل المختلفة من اجل اظهار االهمية النسبية لكل مصدر على حده

محافظات اليمنية كما سيتم استخدام اسلوب التحليل التمييزي لمعرفة العنقودي لمعرفة التفاوت في توزيع الدخل الفردي بين ال

 مصادر الدخل التي تساهم بدرجة كبيرة  في هذا التفاوت.

 هداف البحثا 7-3

لى مجموعات متجانسة إلى استخدام التحليل العنقودي متعدد المتغيرات في تصنيف المحافظات اليمنية إيهدف هذا البحث 

رد السنوي من خالل مصادر الدخل المختلفة وتحديد مدى التباعد والتقارب بين هذه المحافظات بحسب متوسط دخل الف

 لى استخدام التحليل التمييزي متعدد المتغيرات لتمييز مصادر الدخل المتسببة في مثل هذا التفاوت.ا  و 

 اهمية البحث 7-4

حيث  وهي من االساليب االحصائية المتقدمة تغيراتفي استخدام اساليب التحليل االحصائي متعدد الم البحث أهمية تكمن

لتصنيف المحافظات اليمنية بحسب مصادر الدخل مما يسهل عملية المقارنة بينها،  العنقودي التحليل اسلوب استخدامتم سي

النسبية  هميةألوبالتالي  معرفة المصادر ذات ا الفردي تم استخدام اسلوب التحليل التمييزي لتمييز مصادر الدخلسيكما 

 .بين المحافظات الكبيرة والتركيز عليها لمعالجة االختالالت الموجودة في توزيع دخل الفرد السنوي

 منهجية البحث 7-5
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 بأدبيات المتعلقة المختلفة والدراسات المتخصصة والدوريات العلمية والمراجع الكتب على النظري جانبه في البحث عتمدإ

اسلوب التحليل العنقودي متعدد المتغيرات في تصنيف المحافظات اليمنية الى  اعتماد تم فقد التطبيقي جانبه في أما البحث

مجموعات متجانسة بحسب متوسط دخل الفرد السنوي من خالل مصادر الدخل المختلفة وتحديد مدى التباعد والتقارب بين 

تمييز مصادر الدخل المتسببة في مثل هذا التحليل التمييزي متعدد المتغيرات ل اسلوب لى استخداما  هذه المحافظات و 

 التفاوت.

 الدراسات السابقة 7-6

 سبيل على التحليل التمييزي ، وأسلوباسلوب التحليل العنقودي  استخدمت التي العربيةو األجنبية  الدراسات العديد من هناك

 :منها الذكر

 في المناطق الفقيرة غير من الفقيرة األسر لتمييزحيث تم استخدام التحليل التمييزي  ،  )2004دراسة )الحنيطي واخرون،

 االردن.  جنوب إلقليم التابعة النائية

لتمييز أداء البنوك االسالمية تم استخدام التحليل التمييزي حيث  ، ( AL-osaimy & Bamakhramah, 2004دراسة) 

 في المملكة العربية السعودية.

م التحليل العنقودي والتحليل التمييزي في تحليل العوامل الهيدرولوجية حيث تم استخدا، (   Gwo & Chun,2006دراسة )

 في تايوان. المياهلمصادر 

االقتصادي  الهيكل داخل األسر وتوزيع توصيف التمييزي في حيث تم استخدام التحليل،( 2007وغانم،  دراسة )الجاعوني

    المجتمع السوري. في االجتماعي

عملي على  تطبيق مع التصنيف في العنقودي التحليل طرق بعض ث تم استخدامحي،  ( 2001دراسة )مصطفى ، 

 مجموعة من الدول العربية في القرن االفريقي والعراق.

والتشوهات في محافظة  ياتحيث تم تطبيق التحليل العنقودي في تحليل معدالت الوف، ( Fazzo& et al,2008دراسة )

 نابلي االيطالية.

وفقا  االساسية والخدمات السلع االنفاق على لتصنيف العنقودي التحليل حيث تم استخدام اسلوب، ( 2070دراسة )نامق، 

 ( في العراق. وريف البيئي )حضر للمستوى
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والمتوسطة في الهند حيث تم تصنيف المخاطر في المنشآت الصغيرة ، ( Gumparthi & Manicka,2010 دراسة )

 باالعتماد على التحليل التمييزي.

التطبيق على  مع التصنيف حيث تم استخدام طريقتي التحليل العنقودي والتحليل التمييزي في، ( 2072 ، سة )ذنوندرا

المعهد التقني في نينوى في نتائج الدرجات العاملية التي تمثل نتائج طلبة قسم انظمة الحاسبات )المرحلة االولى( في 

    العراق.

الدخل ذات حيث تم استخدام التحليل العنقودي المتسلسل لتصنيف البلدان ، (  Muntaner & et al.,2012دراسة )

 .مؤشرات الصحة السكانية واالعتماد عليها في تمييز بحسب لوائح سوق العمل المتوسط والدخل المنخفض

 فرضيات البحث 7-1
 تم صياغة الفرضيتين التاليتين:

 ت اليمنية.في توزيع الدخل الفردي بين المحافظا يوجد تجانس ال -7

 المختلفة. الفردي في توزيع الدخل بمصادر الدخلعدم التجانس يتأثر  -2

 البحث حدود 7-8
الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء وهو آخر مسح تم تنفيذه  2006تم االعتماد على مخرجات مسح ميزانية االسرة 

 سنوات. 70لى إ 8ن مثل هذه المسوح يتم تنفيذها كل أ حتى كتابة هذا البحث علما  
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 النظري الجانب : الثاني الفصل

 (Cluster Analysis)التحليل العنقودي  2-7

 لىإ تهدف إجراءات عن العنقودي عبارة التحليلو المتغيرات,  متعدد االحصائي التحليل فروع احديعتبر العنقودي  التحليل

 معين عنقود داخل المصنفة الحاالت تكون داخل عناقيد بحيث وترتيبها معينة متغيرات بطرق مجموعة حاالت أو تصنيف

 (. 29، ص2008  ، )جودة أخر عنقود في موجودة أخرى حاالت عن وتختلف محددة بخصائص فيما يتعلق متجانسة

 المفاهيم األساسية في التحليل العنقودي 2-7-7

 (820،ص 2000) الجبوري وحمزة ، (Element)العنصر  2-7-7-7

 من االبعاد.  n ل المقياس فراغ في متجه هو  iXالعنصر  

2)-)                            (1inXi2,…………Xi1,(X = iX 

 القياس. ممكنة لكميات عددية قيم هي والعناصر

 (Distance(( Dالمسافة ) 2-7-7-2

 التحليل أجراء ويمكن عكسية عالقة هي والمسافة التشابه بين والعالقة عنصرين، بين الفاصل الفضاء أو الحيز هي

 ((Minkowski metricس هذه المسافة منها صيغة منكوسكيمنهما وهناك صيغ متعددة لقيا اي على العنقودي باالستناد

 (:  Rencher,2002,P453وهي كما يلي) 

                            (2-2                    )d(x,y) 

 من االبعاد.  p في فراغ ذي مسافة نواصي المدن بين نقطتينس تقي    r =1  d(x,y)عندما
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 من االبعاد.  pتقيس المسافة االقليدية بين نقطتين في فراغ ذي    r = 2  d(x,y)عندما 

 يؤدي الى تغيير االوزان المعطاة للفروق الكبيرة والفروق الصغيرة. rوعموما فان تغيير قيمة 

 m,2002,P515(Tim)(Cluster)العنقود  2-7-7-3
 داخل عن العناصر والمختلفة الواحد العنقود داخل ما ولوصف ما حد الى العناصر المتجانسة من مجموعة عن عبارة هو

 االخرى. العناقيد

 

 diagram or dendogram Tree ( (Timm, 2002,P523))الشجرة البيانية   2-7-7-4

 طريقتين: وفق إليها الوصول تكوين العناقيد( ويمكن)  العنقدة عملية جراءإ بعد الناتج الهرمي الشكل هي

 حالة ثم لكل واحد بعنقود التحليل يبدأ حيث ، (Hardle&Simar,2003,P308) (agglomerative)التجميع  طريقة -7

 العناقيد. من المطلوب العدد الى نصل حتى تدريجيا المتشابهة العناقيد تجميع يتم

 في تتجمع الحاالت في هذا النوع يتم اعتبار ان جميع ،(ncher,2002, P479Re) (divisive)التجزئة  طريقة -2

 فأصغر. أصغر عناقيد في الحاالت تصنيف يتم ذلك وبعد واحد عنقود

ونقاط  عليها الجذر يطلق الشعبة بداية وأن هرمي تسلسل شجرة هي الطريقتين تظهرها التي النتائج فأن الحالتين كال وفي

 تمثل وهي االوراق عليها يطلق تفرعات لها ليس الشجرة على االخيرة أو النهائية العقدةو ا العقد ، عليه يطلق التفرعات

 االشياء لكافة نوعية مجموعة تمثل الجذر وبضمنها الشجرة في العقد من واحدة بعضها وكل مع اجتمعت التي العناصر

 الشجرة. خالل ومن المقدمة العقدة باتجاه تلك في اليها الوصول يمكن التي

 Clustering Steps)(p523 , 2002 , Timm )(خطوات التعنقد 2-7-2

 .التشابه مصفوفة أو االرتباط مصفوفة أو المسافة مصفوفة حساب -7

 وفي ، في الخطوة السابقة المحسوبة المصفوفة ضمن المسافات أقصر بينهما المسافة تكون اللذين العنصرين ربط يتم -2

 معُا(. )لعنصرين واحدة مرحلة في عنصرين من ألكثر الربط عملية أجراء فباإلمكان اويةمتس وجود مسافات حالة

 في الخطوة الثانية. حصلت التي التغيرات االعتبار بنظر التي تأخذ الجديدة المسافة مصفوفة حساب يتم  -3

 العناقيد.  شجرة الى الوصول حتى الربط بعملية االستمرار يتم -4
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العملية  جراءإ قبل المعيارية الدرجة لىإ التحويل وأ ريتمااللوغ خذأ مثل للبيانات تحويل جراءإ يتم قد هبأن بالذكر الجدير

 عاله وبالذات عند اختالف وحدات القياس.أ

 (Hierarchical Clustering Methods) الهرمي )المتسلسل( العنقودي طرق التحليل 2-7-3

خرى بعضها األ عن الطرق تختلف فيها تتوفر معينة خصائص هناك ريقةط لكل ، العنقودي للتحليل عديدة طرق هناك

وهي  ستخدامااكثر الطرق أ، وسنتناول بالشرح 813 )،ص 2005،يعتمد طريقة التجميع واآلخر يعتمد طريقة التجزئة)فهمي

 تصنيف سيتم التي العناقيد بعدد المسبقة المعرفة تتطلب ال الهرمي )المتسلسل(، وهذه الطرق العنقودي طرق التحليل

وفي التحليل العنقودي المتسلسل توجد طرق مختلفة  ، نسبيا   الصغيرة نها تناسب العيناتأساسها كما أ على الحاالت

وهذه الطرق تالئم methods)  ( Linkageيسمى بطرق الربط  دماج المتسلسل وخصوصا ماوسنركز على طرق اإل

-865،ص ص  7998وهذا ماال يتحقق لطرق التجميع األخرى )عزام ،تجميع الحاالت كما تالئم تجميع المتغيرات 

866 .) 

  ( neighbor nearest)قرب األ الجوار بطريقة ايضا   وتسمى (Linkage Single)المنفرد  الربط طريقة 2-7-3-7

 باقي تضاف ثم ،العنقود نواة يشكل العناصر بين تشابها   االكثر العنصرين نأ على اعتبار باألساس الطريقة هذه تعتمد

وبالتدريج  االقل ثم شبها   االكثر يضاف ذإ العنقود نواة عناصر مع الشبه درجة وحسب النواة بالتسلسل هذه لىإ الوحدات

 بين التماثل  و معامالتأ المسافات اقرب على باالستناد يتم ذلك فأن بعضها مع العناقيد من مجموعة ربط وفي حالة

 ij=Min(DIJD(                     (         3-2)                    التالية:    الصيغة وحسب ازواج العناصر

 على التوالي. I,Jتمثل العناصر في العناقيد   i,jحيث

) farthest neighbor( بعداأل رالجوا بطريقة ايضا   وتسمى )Complete Linkage(الشامل  الربط طريقة 2-7-3-2

(Rencher,2002,PP459- 460) 

 العنقود،ثم بعد ذلك تعمل نواة يشكل العناصر بين تشابها   االكثر العنصرين نأ على اعتبار باألساس الطريقة هذه تمدتع

 تكون المسافة نأ يجب العنقود الى للدخول المرشح فالعنصر ، السابقة الطريقة عمل لمبدأ تماما   معاكس بشكلالطريقة  هذه

 الربط حسب العنقود ويتم عناصر من ا  اي وبين آخر عنصر اي بين المسافة من كبرا هي العنقود عناصر من ا  اي وبين بينه

    ij=Max (DIJD((                                4-2)                                  :االتية الصيغة
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 على التوالي. I,Jتمثل العناصر في العناقيد   i,jحيث

 ( Ward’s ) وطريقة مجموع المربعات االضافية( (Average Linkageكما يوجد طريقة الربط المتوسط 

(Incremental Sum of Squares)، ه الطرق يمكن الرجوع الى المصدرولمعرفة المزيد عن هذ 

Timm,2002,PP528-529)). 

 

 

 (Discriminant Analysis(التحليل التمييزي  2-2

حيث يهتم بمسألة التمييز بين مجموعتين المتغيرات ، متعددة البيانات لتحليل إحصائي أسلوب هو ايضا    التحليل التمييزي

ساس عدة متغيرات من خالل استخدام الدالة المميزة والتي هي أو اكثر والتي تكون متشابهه في كثير من الصفات على أ

العنقودي  التحليل ن فكرةأ في التمييزي عن التحليل العنقودي ، ويختلف التحليل المستقلة للمتغيرات خطي تركيب عن عبارة

 (Rencher,2002,P451) تلك أو المجموعة لهذه تنتمي المفردات من ا  اي أو المجاميع بعدد مسبقة معرفة توفر دون تبدأ

وهو من هو متغير إسمي ن المتغير التابع في التحليل التمييزي أفي تمييزي يختلف عن تحليل االنحدار ،كما ان التحليل ال

نوعية بينما المتغير التابع في تحليل االنحدار هو في الغالب متغير مستمر وهو من المتغيرات الكمية )الراوي ، المتغيرات ال

 (. 570،ص 7981

 الدالة هذه على االعتماد يتم حيث المميزة تكوين الدالة بعد الالحقة العملية فهي Classification))التصنيف  عملية أما

التباينات  ، ويشترط تساوي ممكن تصنيف خطأ بأقل الدراسة قيد المجموعات حدىإل ديدةالج المفردة وتصنيف بالتنبؤ

 التمييز أما ، من مجموعتين أكثر حالة في خطي وتمييز ، مجموعتين حالة في خطي تمييز ، وهناك المبحوثة للمجموعات

 (. 2000التباينات )الجبوري وحمزة ، تساوي عدم حالة في فيستخدم الخطي غير

  ) Two Groups–Linear Discriminant Function( مجموعتين حالة في الخطية المميزة الدالة 2-2-7

 مجموعتين في مفرداتها ووضعتتم اختيار  التي العينة مؤشرات على اعتمادا   صياغته يمكن نموذج هي التمييز دالة إن

 مجموعة. أي إلى ديتهاعائ المفردة ونحدد نختبر أن نستطيع الدالة هذه بواسطةو  ، مختلفتين
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 المجموعة إلى يعود (W-R)األولى و  المجموعة إلى يعود (R)قسمين  إلى يقسم سوف Wهو  العينة مجال أن فرضنا فلو

 المجموعتين. هاتين من مجموعة أية إلى يعود أن فيمكن بين المجموعتين الفاصل الحد الثانية أما

 )الراوي، كاآلتيفان الصيغة العامة للدالة المميزة هي   ( X1, X2 ,......, X p) المتغيرات لدينا كان إذا

 (: 577،ص7981

(2-5)        +……..+ 

  حيث:

P    الدالة في الداخلة المتغيرات : عدد.  

β    المميزة المعيارية. الدالة : معامالت 

 r المميزة. الدوال : عدد 

  لهاتين المجموعتين. الحسابية استخراج األوساط المناسبمن  فإنهجموعتين المبين  االختالفات ولتحديد

 ن يتم من خالل جعلأجموعتين البد فضل تمييز بين المأوالتي تجعل الدالة تعطي  (β,S)للمعلمات  التقدير عملية إن

أي  Rencher,1995,p297 ) )كبر ما يمكنأ التباين المشترك للمجموعتين إلى المجموعتين متوسطي بين الفرق مربع

        =                ( 6-2)                                  ن :أ

 على: نحصلو بالصفر  ومساواتها جزئيا باشتقاقها  Qالنسبة  تعظيم خالل من المميزة الدالة معلمات نقدر حيث

                                        )   2-( 7                                    

 تمييزيتين. دالتين يكون لدينا مجاميع ثالث وجود حالة وفي ، فقط واحدة تمييز دالة لدينا يكون مجموعتين وجود حالة في

 التي )L(ين المجموعت نقطة وسط على باالعتماد المجموعتين إحدى إلى المفردة تصنف β^المعامالت  استخراج وبعد

 (.    142، ص  7998يمكن )عزام ،  ما أقل الخاطئ التصنيف احتمال تجعل

       (2-8                                 )                                                                                  
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 Ŷ˃L    كانت     إذا األولى المجموعة إلى المشاهدة تصنف

 Ŷ     كانت إذا الثانية المجموعة إلى المشاهدة تصنف

  L                  Ŷ =كانت    إذا الثانية وأ األولى المجموعة إلى عشوائيا   المشاهدة تصنف
 حيث :   

                                          (2-9         )                                                                                 

  الخطية المميزة الدالة معنوية ختبارإ 2-2-7-7

 المجموعتين: تساوي متوسطات على تنص التي الفرضية نختبر أن يمكننا فإنه ، مجموعتين بين التمييز يراد عندما

 2= M1: M0H 

2M≠ 1M :1H 

وصيغته كما يلي   (2Hotelling) Tهي  مجموعتين بين التمييز حالة في المستخدمة االختبار حصاءةإ

(Rencher,1995,P140 ): 

             n1 n2  

T2 =  ______________ D2                                  ( 10-2)             
          n1+n2  

 وصيغته كما يلي:( is DistanceMahalanob)يمثل 2D حيث :

      )77-2(                                                       

 (  وصيغته كما يلي : (Fويستخدم اختبار

         n1+n2-p-1  
F =  _____________ T2                             (12-2) 
       ( n1+n2-2)p         

  :اذا كانت αFبمستوى معنوية  0H، نرفض  p-(P,n1+n2-(1حرية بدرجة 

Fcal ˃Fα,(P,n1+n2-p-1) 
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ن أنه توجد فروق معنوية بين المجموعتين وهذا معناه أن متوسطات المجموعات غير متساوية و أوهذا يدل على  1Hونقبل 
( وفق الصيغة Wilks-Criteriaقياس ولكس )يمكن استخدام م ايضا   ، الدالة المميزة الخطية قابلة للتمييز بدرجة عالية

       Ʌ(                                  2-73)                    :(Rencher, 1995, P180التالية) 

      حيث :
T  : .مصفوفة التباين والتغاير الكلي للمجموعات       

     W :  وعات.مصفوفة التباين والتغاير داخل المجم 

ن متوسطات المجموعات ألى إو مساوية للواحد فان ذلك يشير أكانت قريبة  فإذا،  ( بين الصفر والواحد Ʌوتتراوح قيمة )

 متساوية وبذلك ال يوجد تمييز بين المجموعات ، اما اذا كانت قيمتها قريبة من الصفر فان ذلك يدل على قوة التمييز.

 وصيغته كما يلي : (Ʌ)مقياس  من دقة أكثر المقياس هذا ويعد )2(كما يمكن استخدام مقياس 

2)-)                                    (14Λ( Log −=   2 

 عدد المجموعات. Kعدد المتغيرات ، P،حيث  P(K-1) حرية بدرجة

 التصنيف خطأ حتمالإ 2-2-7-2

 : هما التصنيف خطأ احتمال من نوعان هناك

 األولى.  المجموعة لىإتعود  أصال   وهي الثانية المجموعة لىإ المفردة تصنيف احتمال وهو 21Pالتصنيف  خطأ احتمال-1 

 المجموعة الثانية. لىإتعود  أصال   ولى وهيالمجموعة األ الى المفردة تصنيف احتمال وهو 21Pالتصنيف  خطأ احتمال -2

  Hardle& Simar,2003,p332):  )كما يلي التصنيف احتمال تقدير يكون سوف وبذلك

2)                                               -D/2)                                (15-(ɸ = 21P  = 12P 

 .القياسي الطبيعي التوزيع دالة تمثل:  ɸحيث  

       D: 2نوبيسمهاال مقياس جذر هوD (Mahalanobis Distance) . 
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 لتطبيقيالجانب االفصل الثالث :

 المحافظات اليمنية وبهدف التصنيف حسب تم نأ البيانات بعد على العنقودي التحليل سلوبأ تطبيق سيتم الفصل هذا في

واحد كما سيتم تطبيق اسلوب  آن والمقارنة في التصنيف أجل من بينها فيما متجانسة تكون المحافظات من تجمعات يجادإ

المتسببة في حالة عدم التجانس بين المحافظات، وستكون نتائج التحليل والمقارنة  التحليل التمييزي لتمييز مصادر الدخل

، (7الجدول في الملحق جدول )م،باالعتماد على المتغيرات )مصادر الدخل الفردي(  الدراسة قيد )المحافظات( الحاالت بين

 ل.( في كل مراحل التحليSPSS version 20، وسيتم استخدام البرنامج اإلحصائي) 

 تحليل نتائج التحليل العنقودي  3-7

معامل  وهو المستخدم التشابه مقياس علىباالعتماد المحافظات بين العالقة إليجاد الشامل الربط طريقة استخدام تم

 تمثل والتي (3-1) بالجدول موضحة والنتائجr=1 ( عندما 2-2بتطبيق الصيغة )  (  (Minkowski metricمنكوسكي 

 المشتقة بالمسافات عنها المحافظات ويعبر بين التشابه عدم أو التشابه والتي تقرر(  Proximity matrix) القرابة مصفوفة

 . االخرى المحافظات مع كل محافظة  بين
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( 6756.000) قترابا معامل قلأ كان وقدتعنقد  أول لحج شكلتابين و أن محافظتي أنالحظ  (7-3خالل الجدول ) من

اقتراب  ب وتعز بمعاملإمحافظتي  في تعنقد ذلك ويلي (5) الالحقة المرحلة وهي جديدة مرحلة في جديدا   عنقودا   لتشكل

ثم تالها تعنقد في محافظتي حجة و المحويت بمعامل اقتراب  (5) المرحلة في جديدا   عنقودا   ( لتشكل11015.000)

بعد األكبر بشكل أبعد األقل الى أعنقد من ( واستمرت عملية الت 72في المرحلة ) جديدا   ( لتشكل عنقودا  18655.000)

البيانية  الشجرة شكل ماأ ، واألمانةب إ(مابين محافظتي 228824.000كبر معامل اقتراب هو )أتصاعدي حيث كان 

(Dendorogram فتضم ) )عدم درجات زيادة لىإ الخط طول يشير حيث قياس وحدة (25 ) لىإ تمتد قياسات)مستويات 

الشكل  في واضح هو كما أكثر أو حالتين اندماج عقدة كل تمثل الشجرة في ( موجودةNodesعقد ) عدة وتوجد التشابه

في مصادر الدخل  التشابه حيث ( من(Clusters عناقيد  في النتائج وضعتم لبيانات ا تحليل نهاية ، وفي (3-7)

 لحج ، بين ،أمسافات متقاربة وهي ( محافظة تعنقدت عند 71ن هناك )أ(  7-3الشكل ) في واضح هو للمحافظات وكما

البيضاء  المحويت ، مأرب ،حجة ، الحديدة ، ،الجوف ،الضالع ،صنعآء ، صعده ، عمران ،، ذمار ريمه تعز ، ب ،إ

،حضرموت ويعكس ذلك التشابه في مصادر الدخل الفردي والتجانس الكبير بين هذه المحافظات وبالتالي فهي تشكل 

المهرة  ربع محافظات عند مسافات متباعدة وهي شبوة ،عدن ،االمانة ،أبينما تعنقدت المنخفض  ذات الدخلالعنقود االول 

 .ذات الدخل المرتفع وبالتالي فهي تشكل العنقود الثاني ،

 تحليل نتائج التحليل التمييزي  3-2

مفردة  كل عن تمتغيرات ) مصادر الدخل الفردي( جمع عدة على الخطية التمييز دالة تكوين في تم االعتماد

ن عدد المجاميع أوحيث  ، استخدام المجاميع المستخلصة من نتائج التحليل العنقودي في التحليل التمييزي وتم ،)محافظة (

 هي مجموعتين لذا سيتم استخدام التحليل التمييزي في حالة مجموعتين :

يمثل محافظات  2( ، )ذات الدخل المنخفض االوليمثل محافظات العنقود  7يمثل حالة المحافظة ) والذي لتابعا المتغير-أ

 .(ذات الدخل المرتفعالعنقود الثاني 

)المباع من كمية االنتاج  X2 ، )االجور والمرتبات(X1وهي  تمثلت بمصادر الدخل الفردي المستقلة يراتالمتغ -ب

)القيمة التقديرية  X5 ، خاصة()العائد من انشطة االعمال ال X4 ، سماك()المباع من األ X3 ، الزراعي والحيواني(
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)مصادر الدخل االخرى النقدية  X7 ، )المنح الدراسية والمساعدات المالية( X6 ، (لألسرةالمسكن المملوك  إليجار

 سرة والمهداة(.هالك من انتاج األ)قيمة االست X8 ، والعينية(

 المميزة الدالة في المتغيرات معنوية ختبارإ 3-2-7

 اختبار ( لكي  يتم2-3الجدول)  في كما وهي المجموعات في الداخلة للمتغيرات الحسابية المتوسطات احتساب إلى نحتاج

 تحليل باستخدام النتائج في تحليل تأثيره ومدى ، المميزةالدالة  في متغير كل أهمية لمعرفة وذلك المتغيرات جميع معنوية

 X1 انالمتغير  أن (3-3)الجدول خالل من نالحظو  ،( 3-3في الجدول ) هو النتائج كما وكانت ، األحادي التباين

 كبير من تأثير ولهما ، عالية بمعنوية ( يمتازان لألسرة)القيمة التقديرية إليجار المسكن المملوك X5والمرتبات( و )االجور

)العائد من X4االخرى النقدية والعينية ( ثم  مصادر الدخل X7(المتغير مجموعتي المحافظات يليهما بين التفرقة حيث

 المتغيرين )المباع من كمية االنتاج الزراعي والحيواني ( أما X2و سماك()المباع من األX3و  انشطة االعمال الخاصة(

X8(قيمة االستهالك من انتاج األ)و  سرة والمهداة X6معنوي. تأثير لهما ) المنح الدراسية والمساعدات المالية( فليس 

 

 

 الخطية  المميزة ةالدال معنوية ختبارإ 3-2-2

 الجدول هذا من يتضح،  (4-3الختبار معنوية الدالة المميزة الخطية تم الحصول على المقاييس الموضحة في الجدول )

 من التباين، 100% التمييزية الدالة تمييزية وفسرت بدالة تفسيره أمكن المميزة المتغيرات المجموعتين لكل بين التباين أن

( حيث 73-2وفق الصيغة) (Wilks-Criteria)كما تم استخدام مقياس ولكس  ،( 9550.انوني بلغ )الق ارتباطها ومعامل

( حيث نالحظ معنوية هذا  74-2وفق الصيغة )  )2(ايضا مقياس  ن قيمة هذا المقياس قريبة من الصفر ،أنالحظ 

 المعادلة إمكانية يثبت ن المجموعتين وهذابي التباين لتفسير تكفي الدالة التمييزية أن القول يمكن فإنه المقياس وعليه

على التمييز بين  المتغيرات) مصادر الدخل الفردي( قادر من مجموعة من مكون أمثل خطي نموذج تصوير التمييزية على

 المجموعتين.

 المعيارية التمييزية تفسير المعامالت 3-2-3
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 ،  (5-3) الجدول في موضح هوقيمها كما كانتو  (1-2وفقا للصيغة) المعيارية المميزة الدالة معامالت تم تقدير

 مقدار مساهمته المعياري للمتغير عن المعامل التمييزي يعبر حيث ، كبيرة تحليلية أهمية المعيارية التمييزية وللمعامالت

 المطلقة انت القيمةك ما إذا كبيرة تكون المعادلة التمييزية في المتغير مساهمة أن يعني التمييزية وهذا المعادلة في النسبية

 .موجبةاو  كانت المتغير سالبة مساهمة على المعياري التمييزي المعامل إشارة كبيرة وتدل لمعامله

 المتغير أن التمييزية نالحظ الدالة المميزة للمتغيرات في التمييزية األوزان يبين الذي (3-5) الجدول إلى وبالنظر 

X3تمييز المحافظات يليه في سلبية مساهمة يساهم األخرى وكان بالمتغيرات سا  قيا عال تأثير )المباع من االسماك( ذو 

الدراسية والمساعدات )المنح X6تمييز المحافظات ويليهما المتغيرات  في إيجابيا   يساهم )االجور والمرتبات( حيثX1المتغير

قل أن انشطة االعمال الخاصة ( بينما كانت )العائد م X4و (لألسرة)القيمة التقديرية إليجار المسكن المملوك X5، (المالية

     X8)مصادر الدخل االخرى النقدية والعينية( وX7،)المباع من كمية االنتاج الزراعي والحيواني(  X2مساهمة للمتغيرات 

 سرة والمهداة(.)قيمة االستهالك من انتاج األ

 الصحيح التصنيف احتمال حساب 3-2-4

 أم إليها ضمن المجموعة المصنفة فعال   تقع كانت إذا التمييزي فيما التحليل باستخدام المحافظات تصنيف من نتحقق سوف

    نمتوسطي المجموعتيباالعتماد على خاطئا  ، و  المحافظة تصنيف كان خرى أيإلى المجموعة األ تعودالمحافظة  أن

(-1.484- =1M ، 6.305= 2M) المجموعتين  تم حساب نقطة وسط)L( ما أقل الخاطئ التصنيف مالاحت تجعل التي 

على هذه النقطة تم الحصول على نتائج التصنيف للمحافظات كما هو موضح  ( ، واعتمادا   8-2يمكن بتطبيق الصيغة )

ن أ ( أي %700هي )  المجاميع لكل الصحيح التصنيف ن نسبةأ( 6-3الجدول)  من يتضحو ،  (6-3في الجدول )

 .إليها تنتمي التي المجموعة إلى صحيح شكلب صنفت ( قد27أصل ) من حافظة( م27)
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 الجداول واألشكال

 ( تجميع المحافظات حسب مراحل التحليل العنقودي7-3جدول )

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First 
Appears 

Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
أبين  1 لحج  2 15 6756.000 0 0 5 
إب  2 تعز  1 5 11015.000 0 0 5 
حجة  3 المحويت  7 17 18655.000 0 0 12 
ذمار  4  7 0 0 22770.000 19عمران 10
إب   5 أبين  1 2 24626.000 2 1 10 
البيضاء  6 حضرموت  4 9 27108.000 0 0 12 
ذمار  7 صعدة  10 12 27406.000 4 0 14 
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الجوف  8 الضالع  6 20 28400.000 0 0 11 
الحديدة  9 مأرب  8 16 36439.000 0 0 13 
إب  10 ريمة  1 21 36669.000 5 0 16 
الجوف  11 صنعاء  6 13 42818.000 8 0 14 
البيضاء  12 حجة  4 7 46697.000 6 3 13 
البيضاء  13 الحديدة  4 8 58798.000 12 9 18 
الجوف  14 ذمار  6 10 60212.000 11 7 16 
شبوة  15 عدن  11 14 66399.000 0 0 17 
إب  16 الجوف  1 6 69525.000 10 14 18 
األمانة  17 شبوة  3 11 87119.000 0 15 19 
إب  18 البيضاء  1 4 97771.000 16 13 20 
األمانة  19 المهرة  3 18 141533.000 17 0 20 
إب  20 األمانة  1 3 228824.000 18 19 0 

 

 

 

 

 

 ادر الدخل للمجموعتين( المتوسطات الحسابية لمص2-3جدول)

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 المتوسط 

 (7المجموعة) 43925.9 5 .11503 688.2 17215.9 6116.7 110.2 9222.4 13541.2

 (2المجموعة) 99109.8 2586.3 6233.8 36787.0 15012.8 223.0 21505.0 8573.0

 
 الخطية المميزة الدالة في متغير لكل Fختبارإ( 3-3) جدول

Variables Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 
X1 .388 29.989 1 19 .000 
X2 .769 5.708 1 19 .027 
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X3 .763 5.916 1 19 .025 
X4 .728 7.094 1 19 .015 
X5 .354 34.635 1 19 .000 
X6 .937 1.280 1 19 .272 
X7 .548 15.652 1 19 .001 
X8 .885 2.475 1 19 .132 

 ييس المستخدمة  في اختبار الدالة المميزة ( المقا4-3جدول )

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical 
Correlation 

 10.339a 100.0 100.0 .955 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square Df Sig. 

 .088 36.423 8 .000 
  المعيارية المميزة الدالة امالتمع( 3-5) حدول                              

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 Variables 

-.103- .361 -1.524- 1.253 .776 -2.248- .524 2.086 coefficients 

 

 

 

 ( نتائج التصنيف6-3جدول ) 
 Group  Predicted Group Membership Total 

1.00 2.00 

Original 
Count 

1.00 17 0 17 
2.00 0 4 4 

% 
1.00 100.0 .0 100.0 
2.00 .0 100.0 100.0 

        100.0% of original grouped cases correctly classified   

 المحافظات بين الشامل للربط الربط لطريقة البيانية الشجرة( 3-1) شكل              
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 SPSSالمصدر : مخرجات البرنامج االحصائي 

 والتوصيات نتاجاتاالستالفصل الرابع : 

لى إسلوب التحليل العنقودي متعدد المتغيرات في تصنيف المحافظات اليمنية أالتطبيقية لغرض تطبيق  الدراسة خالل من

مجموعات متجانسة بحسب متوسط دخل الفرد السنوي باالعتماد على مصادر الدخل المختلفة وتحديد مدى التباعد والتقارب 

تخدام التحليل التمييزي متعدد المتغيرات لتمييز مصادر الدخل المتسببة في مثل هذا التفاوت لى اسا  بين هذه المحافظات و 

 والتوصيات. االستنتاجات من جملة إلى الباحث توصل

 االستنتاجات 4-7
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لى مجموعات متجانسة بحسب مصادر إمن خالل استخدام اسلوب التحليل العنقودي في تصنيف المحافظات اليمنية  -7

 لى عنقودين متجانسين.إمكن تصنيفها ألفردي الدخل ا

( محافظة شكلت العنقود االول وهي المحافظات ذات الدخل المنخفض 71في مصادر الدخل الفردي بين ) هناك تقاربا   -2

،الجوف ،الضالع ،صنعآء ،الحديدة ،مأرب ،حجة ،المحويت  صعده، ذمار ،عمران ، ريمهب ،تعز ،إبين ،لحج ،أوهي 

 حضرموت.،البيضاء ،

ربع محافظات شكلت العنقود الثاني وهي المحافظات ذات الدخل المرتفع أفي مصادر الدخل الفردي بين  هناك تقاربا   -3

 وهي شبوة ،عدن ،االمانة ،المهرة.

استخدام  عند استخدام التحليل التمييزي في تمييز مصادر الدخل الفردي المتسببة في عدم التجانس بين المحافظات تم -4

 المجاميع المستخلصة من نتائج التحليل العنقودي في التحليل التمييزي.

 في سلبية مساهمة يساهم األخرى وكان بالمتغيرات قياسا   عال تأثير سماك( ذو)المباع من األX3 المتغير تبين أن -5

فظات ويليهما المتغيرات تمييز المحا في إيجابيا   يساهم )االجور والمرتبات( حيث X1المتغير  تمييز المحافظات يليه

X6 الدراسية والمساعدات المالية ( و )المنحX5 و (لألسرة)القيمة التقديرية إليجار المسكن المملوكX4  العائد من انشطة(

)مصادر X7)المباع من كمية االنتاج الزراعي والحيواني( و X2عمال الخاصة ( بينما كانت اقل مساهمة للمتغيرات األ

 سرة والمهداة(.)قيمة االستهالك من انتاج األ X8قدية والعينية( والدخل االخرى الن

 بشكل صنفت ( قد27أصل ) من حافظة( م27ن )أ ( أي %700هي )  المجاميع لكل الصحيح التصنيف نسبة -6

 .إليها تنتمي التي المجموعة إلى صحيح

 التوصيات 4-2
عمال الخاصة (، نشطة األأ)العائد من  X4سماك(، ون األ)المباع مX3 )االجور والمرتبات(، X1ن المتغيرات أحيث  -7

X5  (،لألسرة)القيمة التقديرية إليجار المسكن المملوك X6 الدراسية والمساعدات المالية ( هي مصادر الدخل )المنح

الدخل بين يوصي الباحث بأن يتم تقليل الفوارق في مصادر  الفردي التي ساهمت بدرجة كبيرة في التمييز بين المحافظات،

ساليب االصطياد الحديثة في المحافظات أالمحافظات من خالل ايجاد فرص عمل متساوية لكل المحافظات وتوفير 
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عن توزيع المنح الدراسية  تشجيع االستثمارات الخاصة في المحافظات ذات الدخل المنخفض فضال   يضا  أالساحلية 

 والمساعدات المالية بشكل عادل بين المحافظات.

 سلوب التحليل العنقودي في تصنيف المحافظات والبلدان بشكل عام بحسب مقياس التنمية البشرية. أستخدام إ -2

سلوبي التحليل العنقودي والتحليل التمييزي في تصنيف كثير من الظواهر االقتصادية واالجتماعية والصحية أستخدام إ -3

  من الظواهر. وغيرها

 دخل متوسط لدراسة اإلحصائية المتقدمة األساليب استخدامب لإلحصاء المركزي جهازال في يوصي الباحث القائمين 4- 

 .المهمة الدراسات من وغيرها ونفقاتها ةاألسر و الفرد 

 ة.سر تنفيذ مسح حديث لميزانية األ تحديث هذه الدراسة في حالة -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر العربية

 األسر وتوزيع توصيف في) التمييزي  المتغيرات )التحليل متعدد حصائياإل "التحليل و غانم، عدنان فريد الجاعوني، -7

  (23 )والقانونية ،المجلد االقتصادية للعلوم دمشق جامعة المجتمع"، مجلة في االقتصادي االجتماعي الهيكل داخل

 .2001،(337-373(، ص ص) 2،العدد)



Al-Nasser University  

      26     

www.al-edu.com 

 .2000،العراق بغداد، بغداد، لجامعة الكتب دار المتغيرات"، متعدد صالح "تحليل وحمزة، شالل الجبوري، -2

 (.2006) األغراضمخرجات مسح ميزانية االسرة متعددة  الجهاز المركزي لإلحصاء، -3

 األردن" ،مجلة جنوب إلقليم التابعة النائية في المناطق الفقيرة غير من الفقيرة األسر دوخي واخرون "تمييز الحنيطي، -4

   . 2004،(32 -7ص ص) ، (7،العدد) (7) ية، المجلداإلقتصاد والسياسات التنمية

الموصل الموصل ، العلمي ،جامعة والبحث العالي التعليم وزارة االنحدار"، تحليل الى "المدخل  خاشع ، الراوي -5

  .7981،،العراق

عمان،  ، ولىاأل الطبعة للنشر، وائل دار ، SPSS " باستخدام لمتقدما االحصائي محفوظ "التحليل , جودة -6 

 . 2008،ردناأل

االحصائية، بغداد،  والبحوث للتدريب العربي األسرة" المعهد ونفقات دخل تحليل بيانات زهدي "أساليب خواجه، خالد -1

 .2005،العراق

 نتائج الدرجات على تطبيق مع التصنيف في التمييزي والتحليل العنقودي التحليل طريقتي "استخدام ذنون يونس ، ذنون -8

-760،ص ص)25 )(،العدد) 8المجلد) تكريت، جامعة ، واالقتصادية اإلدارية للعلوم تكريت ،مجلة" امليةالع

712)،2072. 

"التحليل االحصائي للمتغيرات المتعددة من الوجهة التطبيقية" كتاب مترجم، دار المريخ  عزام، عبد المرضي حامد -9

 .7998،للنشر، الرياض ،المملكة العربية السعودية 

 دار ، "(SPSS) المفاهيم والتطبيقات باستخدام برنامج معاناة، بال االحصاء "الدين بهاء شامل محمد ، فهمي  -70

 .2005ية،العربية السعود المملكة ،الرياض،العامة االدارة معهد ، العامة والنشر اعةالطب

 التقنية الكلية ، التقني عملي" ،مجلة قتطبي مع التصنيف في العنقودي التحليل طرق بعض "استخدام مصطفى ، نزار -77

 .2001،(43-32(، ص ص) 2) العدد  (،20المجلد) بغداد،،االدارية



Al-Nasser University  

      27     

www.al-edu.com 

البيئي  وفقا للمستوى االساسية والخدمات السلع االنفاق على لتصنيف العنقودي التحليل "اسلوب ناجي نامق، فيصل -72

 -337،ص ص)   (25)العدد ، الجامعة االقتصادية ومللعل بغداد كلية مجلة "،2001 -7917( للسنوات  وريف )حضر

352)،2070. 

 المصادر األجنبية 

7- AL-Osaimy M.H & Bamakhramah A.S "An Early Warning System for Islamic Banks 

Performance" , J.KAU, Islamic Econ., Economics Department , Faculty of Economics and 

Administration, King Abdul-Aziz University , Jeddah , Saudi Arabia, Vol. (17), No. (1),  pp. 

(3-14),2004. 

2- Fazzo,L. et al "Cluster analysis of mortality and malformations in the Provinces of Naples 

and Caserta (Campania Region)", Ann Ist Super Sanità , Rome, Italy, Vol. (44), No. (1), PP( 

99-111),2008.  

3-  Gumparthi,S. & Manicka,V "Risk Classification Based on Discriminant Analysis For 

Smes'’  ,International Journal of Trade, Economics and Finance, Department of Corporate 

Secretaryship, Alagappa University,Karaikudi, India, Vol.(1), No.(3) , pp(242-246),2010.    

4- Gwo,F. L &, Chun,M. W "Performing cluster analysis and discrimination analysis of 

hydrological factors in one step", Advances in Water Resources, Department of Civil 

Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan ,Vol.(29) , pp (1573–1585),2006.   

5- Hardle, W.& Simar, L "Applied Multivariate Statistical Analysis" Berlin and Louvain-la-

Neuve, Germany,2003. 

6- Muntaner ,C. et al "Hierarchical cluster analysis of  labour  market regulations and 

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



Al-Nasser University  

      28     

www.al-edu.com 

,Department of Healthcare Management, Korea University, Seoul, Republic of Korea, pp(1-

15),2012.  

7- RENCHER,  A. C "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley & sons, New York , 

USA,1995. 

8- RENCHER,  A. C "Methods of Multivariate Analysis" , Second Edition, John Wiley & 

sons, New York , USA,2002. 

9 – Timm, N.H "Applied Multivariate Analysis" Springer-Verlag ,New York, Inc. USA,2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق

 اليمنية الجمهورية لمحافظات المختلفة الدخل مصادر بحسب للفرد السنوي الدخل وسطمت (7)مجدول             
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 المحافظات

        
االجور 
 والمرتبات

 كمية من المباع
 الزراعي االنتاج

 والحيوانات

المباع من 
 األسماك

 من العائد
 انشطة
 االعمال
 الخاصة

 ريةالتقدي القيمة
 المسكن اليجار
ةلألسر  المملوك  

 الدراسيةالمنح 
والمساعدات 

 المالية

 الدخل مصادر
 النقدية األخرى

 والعينية

 قيمة
 األستهالك

 انتاج من
 األسرة
 والمهداه

 15,080 17,168 120 6,028 23,112 0 5,524 40,539 إب

 10,329 14,675 11 6,740 11,536 57 5,016 44,569 أبين

 8,440 24,700 792 18,075 73,430 0 4,701 84,531 األمانة

 6,454 11,012 206 6,605 11,442 0 14,919 61,010 البيضاء

 13,732 15,716 77 6,313 16,436 5 5,694 39,503 تعز

 6,528 4,942 41 5,425 6,317 0 15,334 29,569 الجوف

 9,927 2,653 52 5,004 5,937 56 11,658 60,029 حجة

 8,405 5,825 24 7,907 35,757 7,732 10,497 59,134 الحديدة

 6,866 13,611 157 8,158 16,979 3,850 1,993 61,192 حضرموت

 24,341 8,293 44 5,578 22,037 0 10,984 33,211 ذمار

 7,033 9,598 11 5,674 29,959 0 3,744 88,112 شبوة

 24,609 4,076 32 4,740 31,451 0 18,557 36,859 صعدة

 20,355 4,609 120 7,558 13,247 0 31,445 26,164 صنعآء

 5,148 22,102 15 19,606 13,646 5,475 6 75,564 عدن

 12,564 14,365 80 6,748 9,810 0 7,053 44,255 لحج

 11,407 5,201 181 6,162 31,244 0 8,739 42,226 مأرب

 14,961 5,199 422 5,172 8,349 0 10,602 67,042 المحويت

 13,671 29,620 74 16,696 30,113 19,460 1,894 148,232 المهرة

 14,759 5,714 12 5,268 23,888 0 16,899 30,710 عمران

 8,664 14,167 227 6,440 13,619 0 17,634 23,333 الضالع

 21,220 9,554 68 4,137 11,509 0 3,011 47,395 ريمة

 المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء


