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  ملخص البحث

تنبؤ في المشاكل التي یكون فیھا للتصنیف و ال Discriminate analysisیستخدم اسلوب التحلیل التمییزي ( الطبقي )    

) نوعیا .  وعند اللجوء الى ھذا النوع من التحلیل , یجب اوال تحدید المجموعات Dependent variableالمتغیر المعتمد (

التي یرغب الباحث في تصنیفھا . وفي ھذا البحث تم تصنیف المحافظات العراقیة ( ومن ضمنھا المحافظات التابعة إلقلیم 

). وذلك وفقا %100ن العراق ) الى اربعة مجامیع , كون النسبة المئویة لھذا التصنیف قد بلغت اعلى مقدار لھا (كردستا

لمجموعة من المتغیرات والتي تقیس الخصائص الممیزة لكل مجموعة والمتضمنة عناصر دلیل التنمیة البشریة في العراق 

یل التعلیم , دلیل العمر المتوقع , دلیل االلمام بالقراءة والكتابة , دلیل ( دلیل حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي , دل

االلتحاق بالمدارس والكلیات ) وبعد ذلك یتم ایجاد افضل مجموعة خطیة من ھذه المتغیرات للتوصل الى المعادلة التمییزیة 

ه الخصائص ( المتغیرات ) تخص محافظة للتنبؤ بعضویة كل محافظة وحسب المجموعة التي تنتمي الیھا . فاذا ما كانت ھذ

) لكل من ھذه Discriminant coefficientsما , فان التحلیل التمییزي یحدد مجموعة من المعامالت التمییزیة (

المتغیرات والخصائص . وعند تطبیق ھذه المعامالت على المتغیرات الفعلیة , فانھ یصبح لدى الباحثین اساس لتصنیف 

  دى ھذه المجامیع . المحافظات ضمن اح

ومن مزایا التحلیل التمییزي انھ قادر على تحلیل مجموعھ كاملة من الخصائص ( المتغیرات ) التي تتمیز بھا ھذه 

المحافظات, وتبین االوزان ( المعامالت ) المعطاة لكل متغیر مستقل مدى اھمیة المتغیر في التفریق بین المجامیع . وقد تم 

  توصل الى نتائج مھمة على مستوى تحلیل متغیرات ابعاد التنمیة البشریة في العراقتوظیف ھذه الحقیقة لل

وعلى ھذا االساس ومن اجل تطبیق اسلوب التحلیل التمییزي ( الطبقي ) في تقییم ابعاد دلیل التنمیة البشریة في العراق فقد 

  -تم تقسیم البحث الى اربعة فصول تضمنت ما یلي :

  تم عرض المقدمة واھمیة البحث والھدف منھ والتعریف بالمتغیرات المستخدمة في البحث .وفیھ  -: الفصل االول

  وقد تضمن الجانب النظري بأسلوب التحلیل الطبقي وكیفیة تطبیقھ -: الفصل الثاني

نامج احتوى ھذا الفصل على الجانب التطبیقي وعرض وتحلیل النتائج , علما انھ تم االعتماد على بر -: الفصل الثالث

SPSS17.0). في استخراج النتائج (  

  والمتمثل بأھم االستنتاجات والتوصیات التي تم التوصل الیھا  - الفصل الرابع :

  التحلیل التمییزي, المعامالت التمییزیة المعیاریة, القیم الذاتیةالكلمات المفتاحیة: 
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Abstract 

Discriminant analysis is use in situations where the clusters are known a priori. The aim of 

discriminant analysis is to classify an observation, into these known groups. For instance, in 

credit scoring, a bank knows from past experience that there are good customers(Who repay 

their loan without any problems) and bad customers(Who have had difficulties repaying their 

loans). When a new customer asks for a loan, the bank has to decide whether or not to give 

the loan. The information of the bank is given in two data sets: multivariate observations on 

the two categories of customers(including age, salary, marital status, the amount of the loan 

and the like)      

 

Keywords: Discriminant analysis, Standardization Discriminant , eigen value value, 

coefficients. 

  

  الفصل االول: المدخل الى الدراسة

  - المقدمة واھمیة البحث: 1- 1

یھدف دلیل التنمیة البشریة الى تقییم مسیرة التنمیة والتعرف على جدیة الجھد المبذول ومدى االقتراب من تحقیق اھداف    

التي تنعكس ایجابیا او سلبا على التنمیة البشریة , ومن ثم بیان المدى الذي نجحت او فشلت فیھ السیاسات في تحقیق النتائج 

اوضاع الناس . ومن ھنا تبرز اھمیة البحث في قیاس وتقییم ابعاد دلیل التنمیة البشریة في العراق والمتضمنة ( دلیل العمر 

اسلوب المتوقع, دلیل االلمام بالقراءة والكتابة, دلیل التعلیم, دلیل حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي) وذلك باستخدام 

  . Discriminant analysisالتحلیل التمییزي 
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  -ھدف البحث: 1- 2

یھدف البحث الى استخدام اسلوب التحلیل التمییزي في تقییم ابعاد دلیل التنمیة البشریة في العراق والوصول الى اھم     

  المتغیرات التي تستخدم وبشكل فعال للتمییز بین تلك المحافظات

  -منھجیة البحث : 1- 3

لغرض تحقیق اھداف البحث  تم استخدام المنھج الكمي المعتمد على التحلیل التمییزي وذلك لغرض الفصل بین مجامیع  

المحافظات والوصول الى المعادلة التمییزیة التي تستخدم للتنبؤ المستقبلي وفقا ألبعاد دلیل التنمیة البشریة في العراق وذلك 

  باستخدام الخطوات التالیة:

  ) Hierarchical analysisراج المتغیر التابع وذلك باستخدام اسلوب التحلیل الھرمي (استخ  -

  وذلك الختیار المتغیرات المكونة للمعادلة التمییزیة Wilks Lambda) و ویلكس المبدا Fاعتماد اختباري ( -

اصل بین المعامالت التمییزیة بین تحدید اھمیة المتغیرات في تكوین المعادلة التمییزیة , اضافة الى تحدید الحد الف -

  المجامیع

  استخدام المعامالت التمییزیة غیر المعیاریة في تكوین الدالة التمییزیة -

   اختبار دقة الدالة التمییزیة -

  -فرضیات البحث: 1- 4

  یتضمن البحث اختبار فرضیة العدم التالیة :  

0Hفقا ألبعاد دلیل التنمیة البشریة في العراق: ال یوجد فروق معنویة للتمییز بین المحافظات وذلك و  

  - متغیرات البحث: 1- 5

  - , مصنفة حسب المحافظات والمتضمنة ما یلي: 2006تم استخدام ابعاد دلیل التنمیة البشریة في العراق لعام   

  دلیل العمر المتوقع -

  دلیل االلمام بالقراءة والكتابة -

  دلیل نسبة االلتحاق االجمالیة -

   صة الفرد من الناتج المحلي االجماليدلیل ح -

  دلیل التعلیم -

   -بحیث ان كل بعد من ھذه االبعاد یتم حسابھ وفق الصیغة التالیة :

  القیمة الدنیا)-القیمة الدنیا)/ (القیمة القصوى–دلیل البعد =(القیمة الفعلیة 

  وفق الجدول التالي:ویمكن ایجاد القیم القصوى والقیم الدنیا لكل بعد من ھذه االبعاد وذلك 
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  )  1جدول (  

  القیم القصوى والقیم الدنیا لألدلة الفرعیة للتنمیة البشریة

 الدلیل الفرعي القیم العلیا القیم الدنیا

 العمر المتوقع عند الوالدة (بالسنین) 85 25

 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة (%) 100 0

 س االبتدائیة والثانویة والعلیانسبة االلتحاق اإلجمالیة بالمدار 100 0

 حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي المعدل بالقوة الشرائیة بالدوالر 40000 100

  والجدول التالي یوضح المتغیرات المستخدمة في التحلیل

  
  )  2جدول (  

 مؤشرات ابعاد دلیل التنمیة البشریة في العراق

العمر   المحافظة

المتوقع 

عند 

الوالدة 

  السنینب

معدل 

االلمام 

بالقراءة 

  والكتابة

  

نسبة 

االلتحاق 

  االجمالیة

بالمدارس 

  والكلیات

حصة 

الفرد من 

الناتج 

المحلي 

  االجمالي

 )

  بالدوالر)

دلیل 

العمر 

 المتوقع

دلیل 

اإللمام 

بالقراءة 

 والكتابة

دلیل نسبة 

االلتحاق 

 اإلجمالیة

دلیل 

 التعلیم

دلیل 

حصة 

الفرد 

من 

الناتج 

المحلي 

جمالي اإل

 بالدوالر

 0.59 0.65 0.54 0.71 0.64 3361 54 71  63.3  نینوى

 0.62 0.71 0.57 0.77 0.55 3998 57 77 58.2 كركوك

 0.57 0.8 0.68 0.87 0.47 3007 68 87 53.3 دیالى

 0.59 0.82 0.69 0.88 0.54 3518 69 88 57.5 االنبار

 0.61 0.77 0.59 0.86 0.5 3936 59 86 54.7 بغداد

 0.57 0.7 0.55 0.78 0.61 3066 55 78 61.7 بابل

 0.57 0.74 0.58 0.82 0.57 3104 58 82 59.0 كربالء

 0.58 0.67 0.54 0.73 0.56 3165 54 73 58.4 واسط

صالح 

 الدین

58.5 75 53 2985 0.56 0.75 0.53 0.67 0.57 
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 0.6 0.67 0.55 0.72 0.54 3548 55 72 57.2 النجف

 0.58 0.64 0.52 0.7 0.55 3132 52 70 58.2 القادسیة

 0.55 0.61 0.5 0.66 0.55 2728 50 66 58.2 المثنى

 0.57 0.67 0.54 0.74 0.59 3086 54 74 60.5 ذي قار

 0.58 0.6 0.45 0.67 0.53 3214 45 67 56.7 میسان

 0.58 0.74 0.58 0.82 0.59 3155 58 82 60.4 البصرة

 0.65 0.63 0.71 0.59 0.64 4886 71 59 63.2 دھوك

 0.7 0.69 0.71 0.68 0.64 6637 71 68 63.4 السلیمانیة

 0.69 0.65 0.69 0.63 0.62 6042 69 63 62.2 اربیل

  

  

  المبحث الثاني :الجانب انظري

  Discriminant analysisمفھوم التحلیل التمییزي ( الطبقي )   - : 2- 1

یف او التنبؤ بالمشاكل التي یكون فیھا المتغیر التابع نوعیا, وذلك من خالل یُستخدم اسلوب التحلیل التمییزي للتصن      

تحدید المجموعات المتعلقة بالدراسة وتصنیفھا ومن ثم جمع بیانات عناصر كل مجموعة والتي تمثل مجموعة المتغیرات 

اضافة الى ذلك فان التحلیل التمییزیة والتي تقیس الخصائص الممیزة لكل مجموعة من المجموعات التي تم تحدیدھا . 

التمییزي یعمل على ایجاد افضل مجموعة خطیة من ھذه الخصائص او المتغیرات ویطلق علیھا الدالة التمییزیة 

)Discriminant function ویكون لھذه المتغیرات معامالت تمییزیة تعبر عن مدى اھمیة كل من المتغیرات في التمییز (

  ح ھناك اساسا لتصنیف أي من المشاھدات ضمن احدى المجامیع.  بین المجموعات وبالتالي یصب

وعلى ھذا االساس یمكننا ھذا التحلیل من بناء قاعدة إلعادة توزیع وتوصیف المحافظات العراقیة داخل الھیكل الخاص 

على المستویات لبعض مشاكل الثروة الحیوانیة وذلك من خالل البیانات التي توفرھا مسوح الثروة الحیوانیة وتوزیعھا 

  المختلفة المنتمیة الیھا .

  

  دراسة مدى التداخل بین المجتمعات .   2 - 2

یعتمد اسلوب التحلیل التمییزي للفصل بین المجتمعات على ان ھناك معلومات عن مجتمعین او  اكثر تتشابھ في           

  - ) من المشاھدات بحیث ان :inتتضمن ( ) من المجامیع وكل مجموعةKخصائصھا ولكنھا منفصلة كمیا .وبفرض وجود (

i=1…………………,k 

  - )  لكل مجموعة الى الصیغة :yفباستخدام التحلیل التمییزي یتم تحویل متجھ المشاھدات ( 

(1)---------------------------------------------------------ij=a*yijz 
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  - ) من خالل  حل المعادلة التالیة  :1ین متوسطات المتجھ () الذي یقوم بتعظیم الفوارق بaوذلك لغرض ایجاد المتجھ ( 

  

0)( 1  aIHE                                ------------------------(2) 

  -حیث ان :

.
1 1 1

...
1 1
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1

.....
1
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) iaلة للمتجھات الممیزة () والمقابiλ) (Eigen value) یؤدي الى استخراج الجذور الممیزة (2ان الحل بالنسبة للصیغة (

  ).H1-Eبالنسبة للمصفوفة (

  - وبفرض ان :

s>………… λ3> λ2> λ1λ  

  -) یمثل القیمة العظمى الى :1λلذلك فان اكبر جذر ممیز (

  

Eaa
Haa


 ------------------------------------------------(3) 

 

  - عظم الفرق بین متوسطات المجامیع ھي :وبالتالي فان الدالة التمییزیة االولى  التي ت

yaz 11  ------------------------------------------------------(4) 

  

  -) من المتجھات الممیزة , فان الدوال التمییزیة التي تعظم الفرق بین متوسطات المجامیع تكون كما یلي :sوعلى مستوى (

yazyazyaz ss  ,........,, 2211  

  

HEتستخدم الجذور الممیزة الى المصفوفة و 1 : في ایجاد االھمیة النسبیة للدالة التمییزیة وكما یلي-  

  




s

j
j

i

1



-------------------------------------(5) 

  خطوات اجراء التحلیل التمییزي   2- 3

  - ) , یجب المرور بالمراحل التالیة : من اجل اجراء التحلیل الطبقي ( التمییزي     
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  ایجاد المتغیر التابع ( التصنیفي )   1- 2- 3

یقوم الباحث بتحدید المجموعات التي یرغب في تصنیفھا ویتم ذلك اما باستخدام معلومات مسبقة حول الحد الفاصل بین     

 Clusterاحد اسالیب التحلیل العنقودي ( )  وھوHierarchical analysisالمجامیع او بواسطة اسلوب التحلیل الھرمي (

analysis (  

  اختیار المتغیرات المكونة للمعادلة التمییزیة   2- 2- 3

) وادنى Fیتم اختیار المتغیرات المستقلة التي یتكون منھا النموذج وذلك باختیار المتغیرات التي یكون لھا اعلى قیمة (   

) مساھمة المتغیرات المستقلة في التمییز بین المجامیع , بعد Fل معدل () . ویمثWilks Lambdaقیمة ( لویلكس المبدا 

) درجة التباعد Wilks Lambdaاالخذ باالعتبار التغیرات التي تحدثھا بقیة المتغیرات التمییزیة . ویقیس معدل او معیار (

  بین المجموعتین .

  )Standardization Discriminant coefficientsالمعامالت التمییزیة المعیاریة (  3- 2- 3

   - ) الظاھرة في المعادلة التالیة :bتتمثل المعامالت التمییزیة المعیاریة بقیم (   

( 6  )--------------------------   n*xn+…………….+ b3*x3+ b2*x2+ b1*x1=b*y 

    

  -حیث ان :
*y: - القیمة التمییزیة المعیاریة  

nx: -  المتغیر التمییزي المعیاريn  

nb :-  المعامل التمییزي المعیاري  

n:-  1 –عدد المتغیرات التمییزیة المعیاریة المكونة للمعادلة التمییزیة . ویساوي ( عدد المجموعات(  

وتُستخدم المعادلة التمییزیة المعیاریة في تحدید اھمیة المتغیرات في تكوین , حیث ان المتغیرات التي تكون القیمة المطلقة 

ساھم بشكل كبیر في تكوین المعادلة التمییزیة , وتعني اشارة المعامل التمییزي المعیاري ان مساھمة لمعاملھا كبیرة . ت

  النسبة في التمییز ھي مساھمة موجبة او سالبة .

 ویتم ایضا باستخدام المعادلة التمییزیة المعیاریة تحدید الحد الفاصل بین المعامالت التمییزیة بین المجامیع , حیث یمثل الحد

  الفاصل الوسط الحسابي للعالمات التمییزیة المعیاریة للمجامیع .

  المعامالت التمییزیة غیر المعیاریة   4- 2- 3

تُستخدم المعامالت التمییزیة غیر المعیاریة في تكوین الدالة التمییزیة بدال من المعامالت التمییزیة المعیاریة . ذلك الن      

ھر بالقیم الحقیقیة والنسب ولیست بالقیم المعیاریة . وتجدر االشارة الى ان المعامالت المتغیرات التمییزیة للمجامیع تظ

التمییزیة غیر المعیاریة ال تعطي االھمیة النسبیة  للمتغیرات التمییزیة ألنھا تُشتق من البیانات الخام أي القیم الحقیقیة 

  للمتغیرات التمییزیة .

  - ) الظاھرة في المعادلة التالیة :bیاریة بقیمة (وتتمثل المعامالت التمییزیة غیر المع

( 7  )--------------------------+f   n*sn+…………….+ b3*s3+ b2*s2+ b1*s1y=b  
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  -حیث ان :

f: - ثابت  

ns : - المتغیرات التمییزیة الغیر المعیاریة  

nb :- المعامالت التمییزیة الغیر المعیاریة  

y:- ر المعیاریةعالمة المعادلة التمییزیة الغی  

  اختبار دقة الدالة التمییزیة  2- 4

   -یتم اختبار دقة الدالة التمییزیة  كما یلي :     

  اختبار صحة التنبؤ . 1- 2 - 4

) وذلك بضرب المعامالت التمییزیة الغیر المعیاریة لكل نسبة او  4ویتم ذلك بإیجاد  قیمة المعاملة التصنیفیة من المعادلة ( 

علیة لھا , ثم جمع حواصل الضرب لكل النسب الداخلة ضمن المعادلة التصنیفیة باإلضافة الى جمع او متغیر بالقیمة الف

طرح عدد ثابت منھا. وبمقارنة القیمة التصنیفیة للمجموعة مع القیم الفعلیة للمجموعة , یتم تصنیف المفردة ضمن ھذه 

  المجموعة او غیرھا .

  بین المجامیعقدرة الدالة التمییزیة للتمییز  2- 2 - 4

  الختبار قدرة الدالة التمییزیة للتمییز بین المجامیع یكون ذلك باالعتماد على المؤشرات االحصائیة التالیة   

  )Eigen valueالقیم الذاتیة (  3- 2 - 4

لقیمة المرتفعة تستخدم القیم الذاتیة ( الجذور الممیزة ) وذلك لمعرفة مدى قدرة الدالة التمییزیة بین المجامیع حیث ان ا    

  -للجذور الممیزة تكون مؤشرا على قدرة الدالة على التمییز بین المجامیع . ویمكن استخراج الجذور الممیزة وذلك كما یلي :

)8(
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  -حیث ان :
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  -) كما یلي : 8اضافة الى ذلك یمكن كتابة الصیغة ( 

)9(
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1 
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  -حیث ان :
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  )Canonical correlationمعامل االرتباط القانوني (   4- 2 - 4

یقیس معامل االرتباط القانوني جودة التوفیق لدالة التمییز , حیث ان القیمة المرتفعة لمعامل االرتباط القانوني یكون مؤشرا 

  اوى الى مربع معامل التحدید على جودة توفیق عالیة لدالة التمییز ویكون مس

ویحسب معامل االرتباط التجمیعي بقسمة مجموع مربعات التباینات بین المجموعات على الجذر التربیعي لمجموع مربعات 

  التباینات الكلي .

  )Wilkes Lambdaاختبار المبدا لویلكس ( 5- 2 - 4

  مجامیع ویتم ایجاده كما یلي یستخدم ھذا االختبار لبیان مدى قدرة الدالة على التمییز بین ال

  

)10(ln)](
2
11[  mm KPNV 

  -حیث ان :

sm
i

s
mim ......,,.........3,2,

1
1




  
  

1,,1لھا توزیع مربع كاي بدرجة حریة  λوان احصاءة االختبار   mkNmkmp  فاذا كانت القیمة

  ة على التمییز بین المجامیع .المحسوبة اقل من القیمة الجدولیة یكون مؤشرا على ان الدالة التمییزیة لھا القدر

  Fاختبار   6- 2 - 4

  - الختبار المعنویة االحصائیة لقدرة الدالة التمییزیة للفصل بین المجامیع حیث ان احصاءة االختبار ھي : Fیستخدم اختبار 
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  - وان :

K:- تمثل عدد المجامیع  

P: - ل عدد المتغیراتتمث  

) ھذا یعني ان للدالة df1,df2الجدولیة تحت مستوى معین ودرجة حریة ( Fالمحسوبة اكبر من قیمة  Fفاذا كانت قیمة 

  التمییزیة القدرة على التمییز بین المجامیع .

  

  الفصل الثالث :عرض وتحلیل ومناقشة النتائج

  Discriminant) باستخراج نتائج التحلیل التمییزي (SPSS17.0قامت الباحثة وباالعتماد على الحقیبة االحصائیة (

analysis. وذلك لبناء نموذج دالة التمییز للفصل بین مجامیع المحافظات (  

  - ومن اجل تكوین النموذج تم المرور بالمراحل التالیة :

  موعةوبعد المفردة عن مركز المج Cluster Membershipتوزیع المفردات كأعضاء للمجموعات  3- 1

لغرض معرفة عدد المجامیع االمثل لتضمین المفردات (المحافظات ) .قام الباحث باختبار عدد المجامیع ( مجموعتین ,     

ثالثة مجامیع , اربع مجامیع ) حیث الحظ بان  افضل عدد للمجامیع (عند تصنیف المحافظات ) تمثل بأربعة مجامیع  وذلك 

) , وكما %100ة .لكون النسبة المئویة لنتائج دقة تصنیف المجامیع قد بلغ اعلى مقدار لھ (وفقا ألبعاد دلیل التنمیة البشری

   - موضح بالجدول االتي :

  

  )  3جدول (  

  نتائج دقة تصنیف المجامیع

  
 المجموعة

 عضویة المجموعات المتنبا بھا
 4 3 2 1   المجموع

 10 0 0 0 10 1 عدد المحافظات 
2 0 3 0 0 3 
3 0 0 2 0 2 
4 0 0 0 3 3 

 100.0 0. 0. 0. 100.0 1 النسبة المئویة
2 .0 100.0 .0 .0 100.0 
3 .0 .0 100.0 .0 100.0 
4 .0 .0 .0 100.0 100.0 

a. 100.0% of original grouped cases correctly classified. 
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) . %100ت بشكل صحیح ضمن المجموعة االولى وبنسبة () من المحافظات العراقیة صنف10) , ان ( 3یبین الجدول ( 

) من 2) وكذلك فان (%100) من المحافظات في المجموعة الثانیة صنفت بشكل صحیح وبنسبة (3ویالحظ ایضا بان (

) من المحافظات صنفت بشكل صحیح وبنسبة 3),وان (%100) وبنسبة (3المحافظات تم تصنیفھا في المجموعة (

) من المحافظات تم تصنیفھا وبشكل صحیح مما یدل على %100.00موعة الرابعة. وبشكل عام فان () ضمن المج100%(

  جودة عالیة في عملیة تصنیف المحافظات الى تلك المجامیع .

  - ولغرض معرفة توزیع المفردات ( المحافظات ) على المجامیع االربعة تم تكوین الجدول التالي :

  

  )  4جدول (  

Cluster Membership توزیع المفردات كأعضاء للمجموعات 

 المجموعة المحافظة التسلسل

  

  

dime

nsio

n0  

 1  نینوى 1

 1 كركوك 2

 2 دیالى 3

 2 االنبار 4

 2 بغداد 5

 1 بابل 6

 1 كربالء 7

 1 واسط 8

 1 صالح الدین 9

 1 النجف 10

 1 القادسیة 11

 3 المثنى 12

 1 ذي قار 13

 3 میسان 14

 1 البصرة 15

 4 دھوك 16

 4 السلیمانیة 17

 4 اربیل 18
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) أعاله, بان كل من المحافظات ( دھوك,سلیمانیة, اربیل) تنتمي إلى المجموعة الرابعة . في حین  4نالحظ من الجدول (  

النجف, القادسیة ) تنتمي إلى  إن كل من محافظات ( البصرة, ذي قار, صالح الدین ,واسط, كربالء, بابل, كركوك, نینوى,

  المجموعة االولى .

أما بالنسبة إلى كل من المحافظات ( میسان, المثنى), فھي تنتمي إلى المجموعة الثالثة .في حین ان كل من المحافظات ( 

  بغداد ,االنبار, دیالى ) تنتمي إلى المجموعة الثانیة . 

ناصر دلیل التنمیة البشریة )  في المجموعات المختلفة وذلك لبیان اما بالنسبة لعرض  توزیع متوسطات المتغیرات ( ع

  -الخصائص التي تمتاز بھا كل محافظة وفق المجامیع فقد تم تكوین الجدول التالي :

  

  )  5جدول (  

 متوسطات المتغیرات في المجموعات المختلفة

Final Cluster Centers 

 
Cluster 

1 2 3 4 

Zscore(القراءة) -1.51651 -66846.- 25940. -1.31697 

Zscore(العمر) 1.37510- -56044.- 29755. 1.32888- 

Zscore(االلتحاق

) 

1.52116 -.39273- -1.01647- .88142 

Zscore(التعلیم) -.1.69921 -96971.- 05115. -54268 

Zscore(حصة) 19887.- -49718.- -40769.- 1.94893- 

  

ه, بان متوسط دلیل العمر المتوقع لمحافظات المجموعة الثانیة أعلى من متوسط جمیع ) أعال 5نالحظ من الجدول ( 

) من االنحراف المعیاري. اما متوسط دلیل االلمام بالقراءة والكتابة لمحافظات المجموعة  0.29755المحافظات بما یعادل (

لمعیاري. في حین ان متوسط دلیل نسبة االلتحاق ) من االنحراف ا1.52الرابعة ,فھو یزید عن بقیة المحافظات بما یعادل ( 

) من قیمة االنحراف 1.52116االجمالیة بالنسبة لمحافظات المجموعة االولى اعلى من بقیة المحافظات بما یعادل (

  المعیاري. 

  ) . 1.69921اما  محافظات المجموعة الرابعة .فھي تمتلك اعلى متوسط لدلیل التعلیم من باقي المحافظات , بما یعادل (

اما بالنسبة الى متوسط دلیل نصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي . فان محافظات المجموعة االولى ھي تمتلك اعلى 

) من قیمة االنحراف المعیاري . في حین ان محافظات المجموعة 1.94893قیمة متوسط من بقیة المحافظات بما یعادل (

  ) من االنحراف المعیاري. 0.49718-بما یعادل ( الثالثة , تمتلك اقل متوسط للدلیل 
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  تحلیل التباین لكل متغیر مستقل على حدة وحسب فئات المتغیر التابع ( المجامیع )  3- 2

لغرض اختبار الفروق المعنویة بین متوسطات المتغیرات المستقلة ( عناصر دلیل التنمیة البشریة ) كل على حدة     

  -, ویلكس المبدا ) وكما موضح بالجدول التالي :Fد على مؤشري (وحسب المجامیع تم االعتما

  

  ) 6جدول ( 

  اختبار متوسطات المجامیع لكل متغیر مستقل على حدة

Tests of Equality of Group Means 

 
Wilks' 

Lambda F df1 df2 

المعنویة االحصائیة 

 Fالختبار

Zscore(القراءة) .000. 14 3 21.998** 175 

Zscore( لعمرا ) .300 **10.909 3 14 .001 

Zscore(االلتحاق

) 

.110 **37.905 3 14 .000 

Zscore(التعلیم) .000. 14 3 17.084** 215 

Zscore(حصة) .000. 14 3 22.863** 170 

 

, االلتحاق , ) اعاله , بان الفروق بین المجامیع االربعة لجمیع المتغیرات المستقلة (العمر , القراءة  6یالحظ من الجدول ( 

اقل من مستوى  Fوذلك لكون القیمة المعنویة الختبار  ,%1)%5التعلیم , الحصة ) معنویة احصائیا تحت مستوى (

  ,%1)%5المعنویة (

وألجل التوصل الى نموذج ریاضي للمتغیرات المنبئة المرتبطة بالدالة التمییزیة والتي تستطیع ان تفرق بین عضویة كل 

  -المراحل التالیة :مجموعة تم المرور ب

  قیاس مساھمة المتغیرات المستقلة في الدوال التمییزیة   3- 3

لغرض قیاس نسبة مساھمة المتغیرات المستقلة في الدوال التمییزیة تم االعتماد على المعامالت التمییزیة المعیاریة    

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients لجدول التالي :وكما موضح با-  
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  ) 7جدول (  

 المعامالت التمییزیة المعیاریة لقیاس نسبة مساھمة المتغیرات المستقلة في الدوال التمییزیة

 
Function 

1 2 3 

Zscore(القراءة) 1.438 2.755 5.460 

Zscore(العمر) .797. -602.- 016 

Zscore(االلتحاق

) 

3.680 1.200 .109 

Zscore(التعلیم) -1.070- -2.648- -7.932- 

Zscore(حصة) 145. 071. 1.336 

    
) , بان دلیل القراءة المساھمة الكبرى في الدالة التمییزیة االولى والثانیة والثالثة . في حین ان  7یالحظ من الجدول (    

  دلیل التعلیم لھ اقل مساھمة في الدوال التمییزیة الثالث

  . الدوال التمییزیة للمجامیع  3- 4

ة التي تنتمي الیھا , لتكوین الدوال التمییزیة بالنسبة للمجامیع والتي یمكن عن طریقھا تمییز عضویة كل محافظة للمجموع   

-تم تكوین الجدول التالي :  

  )  8جدول ( 

  المعامالت التمییزیة الغیر المعیاریة لتكوین دوال التمییز

Canonical Discriminant Function 

Coefficients 

 
Function 

1 2 3 

 37.346 71.554 141.792 القراءة

 27.488 -20.761- 557. العمر

 3.826 42.090 129.053 االلتحاق

 -33.577- -83.063- -248.856- التعلیم

 7.625 3.723 70.282 الحصة

(Constant) -51.343- -10.833- -27.026- 

Unstandardized coefficients 
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  -) , بان دوال التمییز یمكن كتابتھا كما یلي : 8ل (یالحظ من الجدو

 –* دلیل االلتحاق  129.053* دلیل القراءة +    141.792* دلیل العمر +0.557+51.343 - الدالة التمییزیة االولى = 

  * دلیل الحصة70.282* دلیل التعلیم + 248.856

 –* دلیل االلتحاق  42.090* دلیل القراءة +    71.554+* دلیل العمر 20.761 - 10.833 -الدالة التمییزیة الثانیة = 

  * دلیل الحصة3.723* دلیل التعلیم + 83.063

 –* دلیل االلتحاق  3.826* دلیل القراءة +    37.346* دلیل العمر +27.488+27.026 -الدالة التمییزیة الثالثة = 

  * دلیل الحصة7.625* دلیل التعلیم + 33.577

  ة التمییزیة على التمییز بین المجامیع قدرة الدال  3 - 5

  -الكتشاف مدى القدرة على التمییز بین المجامیع االربعة , تم تكوین الجدول االتي :   

  

  ) 9جدول ( 

  نتائج قیم الجذر الكامن للدوال التمییزیة ومعامالت االرتباط القانوني لھا

Eigenvalues 

Function 

قیم الجذر 

 الكامن

% of 

Variance 

Cumulative 

 االرتباط القانوني %

1 53.299a 89.5 89.5 .991 

2 5.727a 9.6 99.1 .923 

3 .550a .9 100.0 .596 

a. First 3 canonical discriminant functions were used in the 

analysis. 

  

لتمییز بین المجامیع . وذلك لكون قیم الجذر ) , بان الدالة التمییزیة ( االولى) لھا قدرة عالیة على ا 9یالحظ من الجدول (    

) من التباین كانت مفسرة من قبل المتغیرات المستقلة ( دلیل العمر , %70الكامن لھا اكبر ما یمكن , وما یؤكد ذلك ان (

باالرتباط القانوني دلیل القراءة , دلیل االلتحاق , دلیل التعلیم , دلیل حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي ) واما ما یتعلق 

) مما یدل على جودة توفیق عالیة للدالة التمییزیة  , علما ان مربع معامل االرتباط القانوني یساوي %96.4فقد بلغ (

) من التغیر في عضویة المجموعة یرجع الى %98.2) وھو یمثل مربع معامل التحدید أي بمعنى اخر فان (0.982081(

) ایضا .وھذا ما یوضحھ 0.982) یساوي λ) (1-0.002)وما یؤكد ذلك ان مكمل قیمة (التغیر في المتغیرات المنبئة 

  الجدول الخاص باختبار القوة التنبؤیة للدوال التمییزیة 

اما بالنسبة لدالة التمییز ( الثانیة والثالثة ) فیالحظ فیھا ضعف في كل من قیمتي ( الجذر الكامن , نسبة التباین المفسرة )  

  لدالة التمییزیة االولى .مقارنة با
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  اختبار القوة التنبؤیة للدوال التمییزیة . 3- 6

الختبار القدرة التنبؤیة للدوال التمییزیة للمشاھدات ( سواء اكانت ضمن سنة الدراسة او خارجھا) تم االعتماد على     

  -معیاري ( مربع كاي , ویلكس لمبدا ) وحسب الجدول التالي :

  

  ) 10جدول ( 

 القوة التنبؤیة للدوال التمییزیة . اختبار

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) داقیمة ویلكس المب  درجة حریة قیمة مربع كاي 
معنویة اختبار مربع 

 كاي
الدالة التمییزیة االولى مرورا 

 بالثالثة
.002 79.240** 15 .000 

الدالة التمییزیة الثانیة مرورا 
 بالثالثة

.096 29.309** 8 .000 

3 .645 5.482 3 .140 
  

) بان الدوال التمییزیة ( االولى والثانیة ) مرورا بالدالة التمییزیة الثالثة لھا قدرة تمییزیة عالیة في  10یالحظ من الجدول (  

  ) %5التنبؤ وذلك لكون القیمة المعنویة لالختبار اقل من مستوى المعنویة (

  لھا قوة تنبؤیة تمكن من تقییم دور ابعاد دلیل التنمیة البشریة في العراق .وھذا دلیل على ان المتغیرات المستقلة  

  )Boundary pointتحدید النقطة الفاصلة (  3 – 7

  -ولمعرفة قیم المتوسطات للتمیز بین المجامیع االربعة , تم االعتماد على الدوال التمییزیة المدورة وكما یلي :

  

  ) 11جدول ( 

  Functions at Group Centroidsورة الدوال التمییزیة المد

Functions at Group Centroids 

 المجامیع
Function 

1 2 3 
1.00 -2.873- -.501- .483 
2.00 -.178- 4.491 -.450- 
3.00 -6.299- -2.618- -1.535- 
4.00 13.955 -1.074- -.136- 

Unstandardized canonical discriminant 
functions evaluated at group means 

  



  

 

  باستخدام منھجیة التحلیل التمییزي 2006قییم دلیل التنمیة البشریة في العراق لعام ت

  د. انعام عبد الرحمن نعمان

 

 

 

113Vol: 11 No: 1 , January 2015 ISSN: 2222-8373  

) , القیم المدورة لكل دالة تمییزیة وحسب المجامیع والتي من خاللھا یمكن اعادة تصنیف  11یالحظ من الجدول ( 

المحافظات وحسب الدوال التمییزیة , فاذا كانت قیمة العالمة التمییزیة إلحدى المحافظات بالنسبة للدالة االولى موجبة فانھا 

االولى . اما اذا كانت سالبة فیتم االنتقال الى الدالة التمییزیة الثانیة لتصنیفھا بشكل ادق , فاذا كانت  تصنف ضمن المجموعة

  موجبة فأنھا تصنف ضمن المجموعة الثانیة وھكذا الى بقیة الدوال. 

  

  )12جدول (

 صحة التنبؤ لمتغیرات دلیل التنمیة البشریة في العراق

حالة التصنیف حسب  صحة التنبؤ

نموذج المقترحال  

حالة التصنیف 

 الفعلي

 ت المحافظة

 1  نینوى 1 1 صحیح

 2  كركوك 1 1 صحیح

 3  دیالى 2 2 صحیح

 4  االنبار 2 2 صحیح

 5  بغداد 2 2 صحیح

 6  بابل 1 1 صحیح

 7  كربالء 1 1 صحیح

 8  واسط 1 1 صحیح

 9  صالح الدین 1 1 صحیح

 10  النجف 1 1 صحیح

 11  القادسیة 1 1 صحیح

حیحص  12  المثنى 3 3 

 13  ذي قار 1 1 صحیح

 14  میسان 3 3 صحیح

 15  البصرة 1 1 صحیح

 16  دھوك 4 4 صحیح

 17  السلیمانیة 4 4 صحیح

 18 اربیل 4 4 صحیح

 

) وذلك بالنسبة لمتغیرات دلیل التنمیة البشریة %100) , بان دقة التنبؤ للنموذج المقترح  قد بلغت (21یبین الجدول (

  محافظات العراقیة .وحسب ال
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  - االستنتاجات : 4- 1

  -توصلت الدراسة الى عدة نتائج یمكن ایجازھا فیما یلي :       

ان الدراسة التي قامت بھا الباحثة قد صنفت المحافظات العراقیة الى اربعة مجامیع وذلك وفقا لمتغیرات دلیل التنمیة  - 1

  البشریة 

ات المجموعة الثانیة والمتمثلة بمحافظات (دیالى, االنبار, بغداد) أعلى من متوسط ان متوسط دلیل العمر المتوقع لمحافظ - 2

  جمیع المحافظات

متوسط دلیل االلمام بالقراءة والكتابة ودلیل التعلیم لمحافظات المجموعة  الرابعة والمتضمنة ( دھوك , سلیمانیة ,  - 3

  اربیل) اعلى من بقیة المحافظات

تحاق االجمالیة وحصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي لمحافظات المجموعة االولى اعلى من متوسط دلیل نسبة االل - 4

  بقیة المحافظات

  تم التوصل الى ثالث دوال تمییزیة وذلك ألجل التنبؤ بحال محافظة معینة لسنة خارج نطاق العینة - 5

  -التوصیات : 4- 2

  -ثة بما یلي:من االستنتاجات التي تم التوصل الیھا توصي الباح  

ضرورة تحسین متغیرات دلیل التنمیة البشریة بالنسبة للمحافظات التي تعاني من ضعف في تلك المتغیرات وذلك من  - 1

خالل زیادة التخصیصات المالیة من الموازنة الفیدرالیة وبالتالي رفع حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي االمر الذي 

  یؤدي الى :

  التعلیم لمحافظات المجموعة االولى والثانیة والثالثةرفع دلیل حصة  -

  القضاء على االمیة وزیادة نسبة دلیل االلمام بالقراءة والكتابة لمحافظات المجموعة االولى والثانیة والثالثة -

التي تعاني زیادة رفاھیة السكان وتحسین مستوى المعیشة الذي ینعكس ایجابیا على رفع دلیل العمر المتوقع للمحافظات  -

  من ضعف ھذا الدلیل

  تطبیق التحلیل التمییزي لدراسة ظواھر اخرى لما اظھره من نجاح في التمییز والتنبؤ بین المحافظات العراقیة - 2
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