
Iraqi Journal of Statistical Sciences, Vol. 17, No. 1, 2020,  Pp(54-63) 

54 

 

 

 

 

 المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية

www.stats.mosuljournals.com    
 

 

 –مراجعة مقال  -بناء الدالة التمييزية 
 

   سيذ طارق صالحو   نجالء سعذ ابزاهيم،   دمحمنذى نشار 
 

 ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق علوم الحاسوب والرياضيات، كلية  االحصاء والمعلوماتيةقسم 
 

 

 معلومات النشر  الخالصة

يخةحجم الةجليل الةزييدي لةذسيف البيانات إلى مثاميع محةلفة تبعا لبعض الزعاييخ. وتعةزج عزلية الةذسيف على اخةيار 
الزةغيخات ذات الجاللة إحذائية الزعسؾية، ومؽ ثؼ اسةحجام  ىحه الزةغيخات لبساء الجالة الةزييدية الةي مخةحجمة لةذسيف 

اإلحذائي للزةغيخات الجاخلة في الةجليل وقابلية كل مةغيخ على الزخاىزة في البيانات. ولغخض اسةكداف الزعسؾية 
 Roy-Boseعزلية الةزييد، والةي مؽ خالل ىحه الزةغيخات نخةظيع بساء دالة تزييدية، تؼ اسةحجام طخيقة حجود التقة لــــ 

الةجليل الةزييدي. كحلػ تؼ اسةحجام طخائق ، وىي مؽ الظخائق الزةبعة في اخةيار الزةغيخات في  T-testوطخيقة اخةبار
أخخى الخةيار الزةغيخات ذات الةأثيخ الزعسؾي في الةجليل الةزييدي، وىحه الظخائق ىي طخائق االنججار الزةزتلة بـ )طخيقة 

ات االخةيار األمامي وطخيقة الجحف العكخي وطخيقة االنججار الزةجرج(. باإلضافة إلى ذلػ، تؼ تظبيق تجليل الزخكب
الخئيخية في الةجليل العاملي، وىي أحج الظخق الزخةحجمة في تجليل مةعجد الزةغيخات، على البيانات، حيث تؼ بساء الجالة 

 الةزييدية باالعةزاد على الزةغيخات الةي تؼ اخةيارىا .
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 Introduction    المقدمة .1
وذلــػ باالســةساد إلــى مقــاييذ معيســة  Multivariate Analysisالزيزــة فــي تجليــل مةعــجد الزةغيــخات  اإلجــخاءاتيعــج الةجليــل الةزييــدي أحــج  

 .وعلى خذائص الزداىجة الةي البج أن تةؾافق مـع خذـائص الزثةزـع الـحي سةسخـه إليـو بجرجـة ادبـخ مـؽ درجـة تؾافقيـا مـع أي مثةزـع  خـخ
خـةحجم دوال الةزييـد ؛ فعلـى سـبيل الزتـال، تفي كتيخ مـؽ مثـاالت الجيـاة خةحجمي حيالو الزيزة  ويعج الةجليل الةزييدي مؽ األساليه اإلحذائية

كــحلػ يزكــؽ اســةحجام ىــحه الةقسيــة لزعخفــة  .اعةزــاداع علــى مقــاييذ مجــجدة الغــؾاىخ الزحةلفــةلغــخض الؾقــؾف علــى مــجى إمكانيــة الةسبــ  بجــجوث 
ان  (.Hamodat,2005)االنججار الحي لجيو اسـةحجاميؽ الؾفـ) )الةزييـد( والةسبـ   الزةغيخات الةي تخاىؼ في الةذسيف، وىي كزا في تجليل

زيـدة مؽ االفةخاضات الحافة بالةجليل الةزييدي يثه ان تكؾن الزثاميع الزجروسة تةؾزع تؾزيع الظبيعي مةعجد الزةغيـخات ،ففـي حالـة الجالـة الز
حالـة عـجم الحظية يدـةخ  فييـا ان تكـؾن مذـفؾفة الةبـايؽ والةبـايؽ الزدـةخك مةخـاوية للزثـاميع كافـة، ويـةؼ اسـةحجام الجالـة الززيـدة الةخ ي يـة فـي 

الزةغيـخ الزعةزـج فـي الةجليـل الةزييـدي ىـؾ مةغيـخ اسـزي  أنن الةجليل الةزييـدي يحةلـ) عـؽ تجليـل االنجـجار فـي ا.  (Akkar,2008)الةخاوي.
( بيسزـــا الزةغيـــخ الزعةزـــج فـــي تجليـــل االنجـــجار ىـــؾ علـــى                     ( وىـــؾ مـــؽ الزةغيـــخات السؾ يـــة )                )

مـع ذلـػ، فهنـو ىسالـػ أوجيـا  .(                     ( وىؾ مـؽ الزةغيـخات الكزيـة )                   ) خ مخةزخاألدتخ مةغي
ؾفـ) العالقــة بـيؽ الزةغيــخ الزعةزــج خــةحجمان لحيــث أن كـال الةجليــل ي   عزيقـة مــؽ الةدـابو بــيؽ الةجليلـيؽ مــؽ ناحيــة اليـجف األساســي للةجليـل،

علـى سـبيل ف ،ثـاالت مةعـجدةفـي م ويخـةحجم الةجليـل الةزييـدي  .(amdani,2014H-lA)وذلػ مـؽ خـالل نزحجـة البيانـات والزةغيخات الزخةقلة 
فعلــى ســبيل  .ةظبيكيــةزثــاالت الالالظــه والدراعــة والةعلــيؼ وعلــؼ االجةزــاع والثغخا يــة و يخىــا مــؽ  تفــي مثــااليؾعــ) الةجليــل الةزييــدي  الزتــال
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 أو تقـجيخات الظلبـةدرجـات  باالعةزـاد علـىوذلـػ  بـةلظلل األداء كفـاءة مخـةؾى لحظيـة فـي معخفـة دالـة الةزييـد اخةحجم ت ،في مثال الةعليؼالزتال 
 ،)خذؾفــيذ االخــةالف فــي البياــة والثــسذ ونــؾع الةــجري معخفـة مــجى تــأثيخحيــث ي زكنسســا الةجليــل الةزييــدي مــؽ  ؛فـي مثزؾعــة مــؽ االخةبــارات

وكـحلػ فـان القبـؾل فـي الزـجارس يزكـؽ معالثةـو مـؽ خـالل إيثـاد تخكيبـة خظيـة مـؽ الزقـاييذ )الز  ـخات(  .عام( على تفـؾق الظـالو وكفـاءتيؼ
فـان الجالـة الززيـدة تعـج األسـلؾو األدتـخ اسـةحجاما  ،أمـا فـي علـؼ الثغخا يـة .الزعـاييخ الزالئزـة للقبـؾل أو عجمـونخةظيع تججيج  مؽ خالليا الةيو 

-Al-Zubaei & Al)فـــــي دراســـــة محةلـــــ) الغــــؾاىخ الثغخا يـــــةدة الزةغيـــــخات األخــــخى فــــي علـــــؾم األرض مـــــؽ بــــيؽ األســـــاليه مةعـــــج
Mashhadani,1998) . 

يعج الةجليل الةزييدي مؽ األساليه                                                                Discriminant analysis يزلتمييا .التحليل2
اإلحذائية الزيزة في مةعجد الزةغيخات الةي تيةؼ بةزيد بيؽ مثزؾعةيؽ أو أدتخ مؽ خالل إيثاد تؾافيق خظية للزةغيخات الةؾضيجية، حيث 

تؾزيع حيث ي دةخ  أن يكؾن فخوض الةجليل.  يزا لؾ تجققت  لسزحجة البيانات طخيقة فعالة (Fisher)يعج الةزييد والحي يخزى بجالة  يدخ 
وأيرا يدةخ  عجم وجؾد ارتبا   ،مةخاوية مذفؾفات تبايؽ وتبايؽ الزدةخكوأن الزثاميع الزذسفة ليا  ،الزةغيخات الةؾضيجية تؾزيعاع طبي ياع 

 .(Hamodat,2005)بيؽ الزةغيخات الةؾضيجية وعجم وجؾد قيؼ  اذة 
 التمييزي  الفتراضات الخاصة بالتحليلا 2-1

ـــــــــــة  ان مـــــــــــؽ ـــــــــــي حال ـــــــــــخات ف ـــــــــــع طبيعـــــــــــي مةعـــــــــــجد مةغي ـــــــــــدي ان تكـــــــــــؾن الزثـــــــــــاميع ذات تؾزي ـــــــــــل الةزيي االفةخاضـــــــــــات الحافـــــــــــة بالةجلي
ــــــــــة ، كــــــــــحلػ  الجالــــــــــة الةزييديــــــــــة ــــــــــايؽ الزدــــــــــةخك مةخــــــــــاوية للزثــــــــــاميع كاف ــــــــــة يدــــــــــةخ  فييــــــــــا ان تكــــــــــؾن مذــــــــــفؾفة الةبــــــــــايؽ والةب الحظي

مدــــــــــاىجة لكــــــــــل مةغيــــــــــخ تؾضــــــــــيجي  02لــــــــــى األقــــــــــل يةظلــــــــــه ان تكــــــــــؾن حثــــــــــؼ العيســــــــــة كبيــــــــــخة وان الزثــــــــــاميع الزحةلفــــــــــة تةرــــــــــزؽ ع
 ,Demosthenes) وأيرــــــــا يدــــــــةخ  عــــــــجم وجــــــــؾد ارتبــــــــا  بــــــــيؽ الزةغيــــــــخات الةؾضــــــــيجية وعــــــــجم وجــــــــؾد قــــــــيؼ  ــــــــاذة بيسيــــــــا)

2006 
                                     Linear Discriminant Functionدالة التمييز الخطية           2-2
ليـا الةزييـد بــيؽ الزثزؾعـات اي بزعسـي الفذـل بــيؽ الزدـاىجات ووضـع كـل مدــاىجة فـي الزثزؾعـة الةـي تعــؾد ىـي الجالـة الةـي يزكــؽ مـؽ خال 

ليــا، وتعــج الجالــة الةزييديــة نزــؾذج رياضــي باإلمكــان فــيا ةو مــؽ خــالل م  ــخات عيســة اخةيــخت بدــكل عدــؾائي مــؽ مثزــؾعةيؽ محةلفةــيؽ وان 
ويخــةحجم الةجليــل الةزييــدي فــي عزليــة الةؾقــع حيــث يــأتي الباحــث  لزثزؾعــة الةــي تعــؾد إلييــا. ىــحه الجالــة تزكسســا مــؽ اخةبــار أي مفــخدة وتجــجد ا

بعــجة مةغيــخات يةؾقــع أن تزيــد بــيؽ الزثةزعــيؽ الزــخاد دراســةيزا لسجذــل علــى دالــة تزييديــة تخــةحجم فــي تذــسيف الزدــاىجات بــيؽ الزثةزعــيؽ 
(، 0نفةـــخض بـــأن لــجيسا مثةزعـــيؽ، الزثةزـــع األول ي حذـــص لـــو الـــخقؼ ) و الجالــة الززيـــدة الحظيـــة لزثزـــؾعةيؽ.تخــزى ىـــحه الجالـــة بجالـــة  يدـــخ أ

نفةـخض أن لـجيسا قـيؼ مدـاىجة لــ ،  الةـي تـؼ اخةيارىـا مـؽ كـل مثةزـع علـى الةـؾالي n0 ،n1(، كـحلػ لـجيسا 1والزثةزع التـاني ي حذـص لـو الـخقؼ )
m  مؽ الزةغيخات العدؾائية الةي يزكؽ االعةزاد علييا بالةذسيف وىيX1 , X2  ,…, Xm لةكؾن الجالة الةذسيفية ىي( :anderson,1985)   

               
  

                 1 1 2 2 ... m mZ X X X       
 حيث أن:

معلزات السزؾذج وتخةحجم في عزلية الةذسيف :. 
mعجد الزةغيخات :. 
X  .متجه المتغيرات : 

                                            1

(0) (1)[ ]Z X S X X


 
 

 علزاع أن: 

α=     
   

                                                             (3) 

 
  . مذفؾفة الةبايؽ والةبايؽ الزدةخكتجخه مؽ  pooled variance ىي الةبايؽ الزثزع      حيث أن:

   
                       

       
                                                  (4) 

 يزكؽ كةابة السقظة الفافلة بيؽ الزثزؾعةيؽ كزا يلي :
             

 

 
(  

 
   

 
)

 

   
 
(      

 
)     (5) ...       
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بـيؽ الزثزـؾعةيؽ فـهذا كانـت قيزـة الجالـة بعـج تعـؾيض قـيؼ الزفـخدة فييـا ادبـخ مـؽ ىـحه السقظـة إذن الزفـخدة تعـؾد للزثزؾعـة وىي السقظة الفافـلة 
 (Zhang, 2000.)األولى أما إذا كانت قيزة الجالة ادبخ مؽ ىحه السقظة إذن الزفخدة تعؾد للزثزؾعة التانية

 لتمييزية.الطرائق المستخدمة في اختيار المتغيرات للدالة ا3

أن مؽ أىؼ األىجاف عسج إدخال عجداع مؽ الزةغيخات في دراسة لغاىخة ما ىؾ  كيفية اخةيار مثزؾعة الزةغيخات الةؾضيجية الزةرزسة في 
 ومؽ ىحه الظخائق: . (Al-Rawi,1987)السزؾذج، أي بزعسى كيفية اخةيار أفرل نزؾذج يةؾفل إلى اليجف الزسدؾد

 Roy -Bose لـ حدود الثقة 3.1

 ويزكؽ تلحيص ىحه الظخيقة بالحظؾات الةالية:الةي سةجخل في الجالة، الزيزة بؾس لةعييؽ الزةغيخات  -يةؼ اسةحجام حجود التقة لخوي 
  الثجولية بالخجؾع إلى ججاول خافة بو: Fنثج قيزة 1-

                                                 )6) 
  :الثجولية وكاآلتي Tتعييؽ قيزة  2-

            (7)                            

1

2
1 2

1 2

( 2) m
. .

1

n n
Tab T tab F

n n m

  
  

   
          

 الةؾضيجية عجد ىحه الزةثيات بعجد الزةغيخات يكؾن ( وىؾ مةثو  يخ ففخي، حيث aويخمد لو بالخمد )Selection Vectorإيثاد  3-
(mحيث أن .): 

                           
                        
  
  
                        

 بؾس وتكةه بالذيغة الةالية:-ثؼ بعج ذلػ نثج حجود التقة لخوي 4- 
   (  ̅   ̅ )  √      

  
     

     
            (  ̅   ̅ )  √      

  
     

     
      (8) 

                        تكةه الزةبايسة  5.

ــحلػ الزةغيــخ أي أن الزةغيــخ ال يحةلــ) وســظو الجخــابي فــي كــال  والقــخار ىــؾ انــو إذا احةــؾت الزةبايســة علــى الذــفخ يعســي عــجم وجــؾد أىزيــة ل
                لؼ تجةؾي الزةبايسة على الذفخ يعسي وجؾد أىزية لحلػ الزةغيخ.  إذا إماالزثزؾعةيؽ ، 

 )  t)اختباراختبار الفرق بين متهسطي المجمهعتين  3.2

( t، والفخضـية الحافـة باخةبـار )، ( للزقارنـة بـيؽ األوسـا  الجخـابيةtاخةبـار )الخةبار ىل ان الفخق معسؾي بيؽ مةؾسظي مثزـؾعةيؽ نخـةحجم 
 ىي:

0 0 1

0 1

:

:A

H

H

 

 




  

 :حخه الذيغة الةالية t ويزكؽ حخاو الزحةبخ االحذائي 
  

          

  
 

  
 

 

  
 
                                                                   (9) 

)  .للزثزؾعةيؽ pooled variance الةبايؽ الزثزع:      حيث أن: )iX الؾسط الجخابي للزثزؾعة:i 
الزةغيخ معسؾياع أو  يخ  يةؼ معخفة( /2ومخةؾى معسؾية ) (n1+n2-2)الثجولية بجرجة حخية  tمع قيزة  األحذاءةو زقارنة قيزة ىحه 

 (9191)الراوي، .معسؾي 

 Factor Analysis                                                   التحليل العاملي  .33
الؾفؾل إلى العؾامل الزدةخكة الةي ىؾ أسلؾو إحذائي الغخض مسو تبخيط االرتباطات بيؽ محةل) الزةغيخات الجاخلة في الةجليل مؽ اجل 

 .(Dabdob,1990).تذ) وتفخخ العالقة بيؽ الزةغيخات الجاخلة في الةجليل ومؽ طخق الةجليل العاملي طخيقة الزخكبات الخئيخية
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 Principal Componentالمركبات الرئيدية                                      .1 3.3
عزل إليثاد مثزؾعة فغيخة مؽ الةخاديه الحظية للةبايسات وتكؾن  يخ مةخابظة مع بعريا وىحه الةخاديه ان تجليل الزخكبات الخئيخية يخة

الحظية تحةار أعلى الةبايسات وان تجليل الزخكبات الخئيخية في حالة وحجات الكياس مةدابية للزةغيخات نخةعزل الكيؼ األفلية ،وعسجما 
يةؼ حخاو مذفؾفة االرتبا  ثؼ إيثاد الكيؼ الحاتية والزةثيات الززيدة ، والزخكبات الخئيخية تعةبخ تحةل) تجؾل الى الكيؼ الز يارية و عجىا 

 :مؽ الزةغيخات m ــــتخاديه خظية ل
(91)                           

1 1 2 2 ...ij j j j j mj mjPC a X a X a X    

 Eigen( وقج تخزى أيراع aj( )Characteristic Vectors: قيؼ الزةثيات الززيدة )j .aijللزكؾن الخئيخي  i: الكيزة PCij  حيث أن:

Vector  الزخافقة للثحور الززيدةj (Characteristic Roots وقج تخزى )Eigen Values .يزكؽ إيثاد العالقة  للزذفؾفة الزخةحجمة
 و اسةحجام أسلؾو الزذفؾفات:  ( مؽ خالل مذفؾفة الةبايؽ الزدةخك أو مذفؾفة االرتبا .91)

 PC AX (11   )                                                          
              : تزتل مذفؾفة الزكؾنات الخئيخية   
           تزتل مذفؾفة الزةثيات الززيدة  : 

X تزتل مذفؾفة الزةغيخات الةؾضيجية :          .( Aguilera, Escambia,2006)  

 Forward Selection Procedure                       أسلوب االختيار األمامي 3.4

ى تبجأ معادلة االنججار بيحه الظخيقة بجون أي مةغيخ تؾضيجي، ثؼ يةؼ اخةيار الزةغيخات الةؾضيجية الةي تجخل الزعادلة واحجاع تلؾ األخخ 
ان الزةغيخ الةؾضيجي الحي يخ ح للجخؾل في  الثجولية. Fالزجخؾ ة الثدئية عؽ قيزة معيسة مؽ  Fونةؾق) عؽ االخةيار عسجما تقل قيزة  

الحي يجخل  األولما ثبت تأثيخه الزعسؾي في تلػ الحظؾة، فالزةغيخ الةؾضيجي  إذاار في أي خظؾة يةؼ تتبيةو  نيائياع في االنججار االنجج
جدئية بؾجؾد  Fىؾ الزةغيخ الحي لو اعلى  أعالهالزعادلة  إلىالزةغيخ التاني الحي يراف  إمامجخؾ ة  F أعلىالزعادلة ىؾ الزةغيخ الحي لو 

جدئية  F أعلىالزةغيخ الحي لو  بهضافةالثجولية الزعيسة لةلػ الحظؾة. وىكحا نخةزخ  (FIN)وتديج عؽ  األولىالزسةحه بالحظؾة  األول الزةغيخ
، ويسةيي الجل بأخح الزةغيخات الةؾضيجية في الحظؾة اإلضافةفعسجئح نةؾق) عؽ  FINجدئية تقل عؽ  F أعلى إلىان نذل  إلى FINعؽ 

 .(0222)طيه، حظؾة الخابقة لةلػ ال
                           Backward Elimination Procedure    أسلوب الحذف الخلفي  35.

ؾي يةؼ في ىحا االخةيار اخةبار جزيع الزةغيخات الةؾضيجية في معادلة االنججار ثؼ نبجأ بجحف الزةغيخات الةؾضيجية ذات الةأثيخ  يخ الزعس
الحي يجحف مؽ  األولجةؾي على الزةغيخات ذات الةأثيخ الزعسؾي. أي ان الزةغيخ تالذيغة السيائية الةي  إلىحةى نذل  األخخواحجاع بعج 

الةي تسةحه  Foutجدئية والةي تكؾن اقل قيزة مؽ قيزة  Fبيؽ جزيع الزةغيخات الةؾضيجية في معادلة االنججار ىؾ الزةغيخ الحي لو اقل قيزة 
فسةؾق) عؽ الجحف وتكؾن بحلػ جزيع الزةغيخات الةي في   Foutالثجولية Fجدئية ادبخ مؽ  Fاذا كانت اقل قيزة  إما .ججوليو Fقيزة لـ 

الثدئية لبكية  Fو عج ححف الزةغيخ االول نجخه قيؼ  .Yمةغيخ االسةثابة الزعادلة ىي مةغيخات تؾضيجية ميزة وذات تأثيخ معسؾي على 
الزعيسة وىكحا لكل خظؾة، ونةؾق) عؽ الجحف في الزخحلة  Foutجدئية الةي تكؾن اقل مؽ  Fالحي لو الزةغيخات الةؾضيجية ونجحف الزةغيخ 

 (.8811)داعؼ والجليزي ، الزعيسة لةلػ الزخحلة Foutالثدئية ادبخ مؽ قيزة  Fالةي تكؾن قيؼ 

 Stepwise Regression Procedure                 المتذرج      أسلوب انحذار  3.6

لالخةيــار  FINالثجوليــة ىزــا  Fوىــي طخيقــة تــخ ط بــيؽ طخيقةــي االخةيــار األمــامي واالخةيــار الحلفــي، وىــحه الظخيقــة تجةــاج إلــى قيزةــيؽ مــؽ قــيؼ 
 للجحف العكخي وخظؾاتو:Fout األمامي و

جدئيـة ذات معسؾيـة إحذـائية، وعسـج عـجم وجـؾد ىكـحا مةغيـخ  Fالثدئية لكل مةغيخ تؾضيجي، ثـؼ نحةـار أعلـى  Fنجخه قيزة  الخطهة األولى: 
 نؾق) العزليات اإلحذائية ونةحح قخار بعجم وجؾد أي مةغيخ م ثخ على الغاىخة.
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 أعـاله وقبـل أن نحةـار مةغيـخاع تؾضـيجياع ثالتـاع نثـخي الظخيقـة العكخـية لزعخفـة لحظـؾةخةيـار الزةغيـخ الةؾضـيجي التـاني نعيـج اال الخطهة الثانيـة: 
خظـؾات ىـحه الظخيقـة عسـج  بهتبـاعوذلػ لةججيج ححفو مـؽ الزعادلـة أو إبقـاءه فييـا، ويـةؼ الةؾقـ)  األولىأىزية بقاء الزةغيخ الحي اخةيخ في الزخة 

 . عجم معسؾية أي مةغيخ في االخةيار األمامي، و يحا األسلؾو يزكؽ االسةزخار إلى أن نذل إلى السزؾذج السيائي
                                                 classification of data ف البيانات .ترني4
وان لجيسا بيانات  n2( ىي 8وان عجد الزداىجات مؽ السؾع )  n1( ىي 2( وان عجد الزداىجات مؽ السؾع )nلسفخض ان لجيسا عيسة بجثؼ ) 

 (0282( اآلتي: )اليبيل،8كزا مبيؽ في الثجول رقؼ )( وكانت لجيسا تذسيف البيانات binaryمؽ نؾع ثسائي )
 ( يبين ترنيف البيانات1جدول رقم )

 البيانات الثنائية (0) (1)
A12 A11 (0) 
A22 A21 (1) 

 دقة الةذسيف تجخه بالدكل اآلتي:  وتكؾن معاييخ الةذسيف بالدكل اآلتي:
)  دقةالةذسيف

       

 
)                                      (80) 

 و الةالي يزكؽ حخاو م يار خظأ الةذسيف بالدكل اآلتي:
م يار خظأ الةذسيف ةدق الةذسيف                          (82) 

 الجانب التطبيقي.5
ـــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــالزي للبيان ـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــؽ الزؾق ،                                            تـــــــــــــــــــــؼ اخـــــــــــــــــــــح البيان

ـــــــــــــى   ( ، إمـــــــــــــا الزةغيـــــــــــــخ الزعةزـــــــــــــج      ( و بجثـــــــــــــؼ عيســـــــــــــة )  عـــــــــــــجد الزةغيـــــــــــــخات الةؾضـــــــــــــيجية )حيـــــــــــــث أن  فزذـــــــــــــس) إل
( ، تــــــــــؼ تظبيــــــــــق الةجليــــــــــل 8( و)الزثزؾعــــــــــة التانيــــــــــة يخمــــــــــد ليــــــــــا بــــــــــالخمد2مثزــــــــــؾعةيؽ )الزثزؾعــــــــــة األولــــــــــى يخمــــــــــد ليــــــــــا بــــــــــالخمد 

 .Rو  SPSSالةزييدي على ىحه البيانات باسةحجام بخنامثي 

الدالة التمييزية:اختيار متغيرات   1-5 
 قبل اخةبار معسؾية الزةغيخات تؼ إجخاء الةجليل اإلحذائي للةعخف على عجد مداىجات في  كل مثزؾعة:    

 عدد المذاهدات المجاميع
 56 2الزثزؾعة األولى 
 44 8الزثزؾعة التانية 

 100 الزثزؾع
 Roy-Boseطريقة   .1

( 7نظبــق الزعادلــة ) اتبــؾس ولزعخفــة معسؾيــة أو عــجم معسؾيــة الزةغيــخ -إيثــاد حــجود التقــة لـــخوي لغــخض تدــحيص الزةغيــخات الزعسؾيــة نلثــأ إلــى 
احةـؾت حــجود التقـة علـى الذـفخ معسـى ذلــػ ىـؾ عـجم وجـؾد أىزيـة لــحلػ  ، إذا (8( ثـؼ نثـج حـجود التقــة وذلـػ بةظبيـق الزعادلـة )Tإليثـاد قيزـة )

حيــث أعيــخت ( يؾضــح معسؾيــة أو عــجم معسؾيــة الزةغيــخات 2الزةغيــخات، والثــجول رقــؼ ) علــى جزيــعالزةغيــخ ،وىكــحا يــةؼ تظبيــق ىــحه الظخيقــة 
   . ( معسؾيةيا بيحه الظخيقة اذا كانت حجود التقة لجييا ال تخاوي الذفخ                     )الزةغيخات 

 بهس-( اختيار متغيرات الدالة التمييزية باستخدام حدود الثقة لروي 2الجدول )
 المتغيزات لزوي بوص حذود الثقة المعنوية

    a1<0.125111>0.07467- معنويغير 

    a2<-1.202076>6.41849- يغير معنو 

    a3<-1.059996>3.13536- غير معنوي

    a4<1.06869> 0.24619 معنوي

    a5<2.044696>3.49555 معنوي

    a6<2.5275201>1.35870 معنوي

    a7<3.546078>2.975725 معنوي

    a8<1.643743>0.79253 معنوي

    a9<1.360797> 0.55016 معنوي

     a10<4.99863>2.982409 يغير معنو

     a11<0.083642>0.129438- غير معنوي

     a12<0.005873>0.11501- غير معنوي
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 ( T-Test)  طريقة اختبار .2
ويةؼ ذلػ عؽ طخيق اخةبار الفخضية:الخةبار معسؾية الزةغيخات  tتؼ اسةحجام اخةبار      

0 1

0 1

0 :

:

i i

i iA

H

H

 

 





( 9و االعةزاد على الزعادلة ) 

 ( أي أن:n1+n2-2( ودرجات حخية )0.05الثجولية تجت مخةؾى معسؾية ) tالزجخؾ ة ونقارنيا مع قيزة  tنخةحخج قيزة 
tab.t(

 

 
 ،n1+n2-2(= 1.96 

عيــخت  يــو الكيزــة الزجخــؾ ة ادبــخ مــؽ الكيزــة الثجوليــة أي  (              ,   ,  الزةغيــخات دــل مــؽ اننالحــ   دنــاهومــؽ الثــجول أ 
 تخفض فخضية العجم وتقبل الفخضية البجيلة، إما باقي الزةغيخات فقج تؼ إىزاليا. 

 t( يبين نتائج اختبار 3)رقم  الجدول
         

-0.221    

-0.469    

-1.351    

-3.410*    

-5.552*    

-1.431    

-3.289*    

-10.874*    

-6.312*    

-5.597*     

-0.885     

-1.468     

 المركبات الرئيدية: .3
مؽ الؾاحج وكاالتي  مخكبات رئيخية، حيث كانت قيؼ الثحور الززيدة ليحه الزخكبات ادبخ  2( أدناه أن تؼ تكؾيؽ 4نالح  في الثجول رقؼ ) 
( على الةؾالي، إذ تؼ تزييد الزةغيخات الز ثخة في كل مكؾن رئيخي مؽ خالل مذفؾفة 1.010 ,1.113 ,1.317 ,1.549 ,3.094)

( حةى تكؾن ذات تأثيخ معسؾي، و حلػ تؼ اخةيار 2.2الزةثيات الززيدة، ،حيث يةؼ اخةيار ىحه الكيؼ عسجما تكؾن ادبخ او تخاوي )
 (.                           الزةغيخات

 (: المركبات الرئيدية4الجدول رقم )

 
 Forward Selection methodطريقة االختيار األمامي                                .2

السزؾذج. تبجأ ىحه الظخيقة، كزا أ خنا سابقا، بجون إي مةغيخ تؾضيجي، ويةؼ اسةبعاد الكيؼ الةي ليذ ليا تأثيخ معسؾي على 
( باإلضافة إلى   ( في الحظؾة األولى وفي الحظؾة التانية تؼ اخةيار الزةغيخ )  أدناه أنو تؼ تخ يح الزةغيخ ) 2نالح  في الثجول رقؼ 

الزيزة (           (. و حلػ تؼ اخةيار الزةغيخات )  في الحظؾة التانية. وفي الحظؾة التالتة واألخيخة تؼ إضافة الزةغيخ )    الزةغيخ)
 في بساء الجالة الةزييدية. 

 (:المتغيرات المعنهية بطريقة االختيار األمامي5الجدول رقم )



Iraqi Journal of Statistical Sciences, Vol. 17, No. 1, 2020,  Pp(54-63) 

60 

 

 
 Backward Elimination Method                           أسلهب الحذف العكدي            .3
ان طخيقة الجحف العكخي ىي عكذ طخيقة االخةيار األمامي، تبجأ بكل الزةغيخات الةؾضيجية في السزؾذج ويةؼ اسةبعاد الزةغيخ الحي ال  

مةغيخاع وفي  80أدناه أنو في الحظؾة األولى تؼ إدخال جزيع الزةغيخات قيج الجراسة وعجدىا  6ي ثخ على السزؾذج. ويالح  مؽ الثجول رقؼ 
وفؾال إلى الحظؾة التامسة حيث تؼ اخةيار الزةغيخات    وفي الحظؾة التالتة تؼ اسةبعاد الزةغيخ     لتانية تؼ اسةبعاد الزةغيخ الحظؾة ا

 ( الةي أثبةت معسؾيةيا وفقا ليحه الظخيقة.                )
 (: المتغيرات المعنهية بطريقة الحذف العكدي6جدول رقم )

 
 المتدرج:ر نحداطريقة اال  .4

حيث تؼ اخةيار الزةغيخات  األماميتبيؽ ان ىحه الظخيقة مدابية تزاما لظخيقة االخةيار لةججيج أفرل الزةغيخات الز ثخة على الزةغيخ الزعةزج 
 ( الزيزة في بساء الجالة الةزييدية.         )
 : بناء الدالة التمييزية 5-2

ـــــــــخات الزيزـــــــــة  ـــــــــؾم باســـــــــةحجاميا بعـــــــــج الةعـــــــــخف علـــــــــى الزةغي ـــــــــع الظخائـــــــــق ســـــــــؾف نق ـــــــــاء فـــــــــي والةـــــــــي أعيـــــــــخت معسؾيةيـــــــــا فـــــــــي جزي  بس
 :يةجالة الةزييد ال
         التحليل التمييزي باالعتماد على اختبار .  1

 )بؾس باالعةزاد على الزةغيخات  -روي يةؼ بساء الجالة الةزييدية في  4, 5, 6, 7, 8, 9, )10x x x x x x x  الةي اعيخت معسؾيةيا
 :ويةؼ ذلػ حخه الزعادلة

       
   (  

   
   

   
) 

 

 أعاله: الةجليل الةزييدي على جزيع الظخائق  الزحكؾرة بهجخاءسؾف نقؾم  
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α  

[
 
 
 
 
 
 

      
       
        
       
       
       
      ]

 
 
 
 
 
 

      

                                                            

            

  tالتحليل التمييزي باالعتماد على اختبار  .2 
 .tالةي تؼ اخةبارىا باخةبار  (x4,x5,x7,x8,x9,x10)تؼ حخاو الجالة الةزييدية اعةزادا على الزةغيخات 

α  

[
 
 
 
 
 
       
       
      

       
       
       ]

 
 
 
 
 

                                                                     

 t( يةؼ بساء الجالة الةزييدية باالعةزاد على مةغيخات الزعسؾية الخةبار αومؽ خالل قيزة )
 المركبات الرئيدية.التحليل التمييزي باالعتماد على 3

 (x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11)تؼ حخاو الجالة الةزييدية اعةزادا على الزةغيخات

 
 التحليل التمييزي باالعتماد على طريقة االختيار األمامي   .4

   دانت الجالة الةزييدية ليا: األماميطخيقة االخةيار وفي 
 

α =[
      
      
      

]               9   +0.0267   +0.4229     

 التحليل التمييزي باالعتماد على أسلهب الحذف العكدي       .5
 االخةيار العكخي تؼ تكؾيؽ الجالة الةزييدية كاالتي:وفي طخيقة 

α  

[
 
 
 
 
      
       
       
       
      ]

 
 
 
 

                                              +1.2714               

 االنحدار المتدرج . التحليل التمييزي باالعتماد على6

 دانت الجالة الةزييدية ليا: األماميوفي طخيقة االخةيار الةجريثي  تبيؽ ان ىحه الظخيقة مدابية تزاما لظخيقة االخةيار   
        9   +0.0267   +0.4229    

 

البيانات فسفت ضزؽ الزثزؾعة مؽ الثجول أدناه نالح  في الجالة الةزييدية لثزيع الزةغيخات ان السخه الزاؾية لجقة الةذسيف تعسي كؼ مؽ 
 44( في طخيقة الخوي بؾس نثج ان 7األولى او الزثزؾعة التانية او فسفت بدكل خاطئ لزداىجات الزةغيخ الزعةزج ومؽ خالل الثجول )

فسفت على  44مداىجة مؽ مثزؾع  48مداىجة فسفت ضزؽ الزثزؾعة االولى وان  25مداىجة فسفت بدكل فجيح مؽ مثزؾع  
نثج دقة  tوفي اخةبار  ، %80.2% وىحا يعسي ان احةزال خظأ الةذسيف 11.2الزثزؾعة التانية وان دقة الةذسيف بلغت  فسفت ضزؽ

% 14.2وفي الزخكبات الخئيخية بلغت دقة الةذسيف الذجيجة  ، %82.2% وىحا يعسي ان احةزال خظأ الةذسيف 12.2الةذسيف بلغت 
% 15.2وفي طخيقة االخةيار االمامي وطخيقة االنججار الزةجرج  نثج دقة الةذسيف بلغت  ،%82.2وىحا يعسي ان احةزال خظأ الةذسيف 
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% وىحا يعسي ان احةزال خظأ 12.2وفي طخيقة الجحف العكخي دقة الةذسيف بلغت  ، %84.2وىحا يعسي ان احةزال خظأ الةذسيف 
 خبيا وىحا دليل على كفاءة الظخائق الزخةحجمة .نالح  ان نخبة الحظأ لثزيع الظخائق مةقار ة وقليلة ن ، %82.2الةذسيف 

 يبين ندب الترنيف (:7جدول )

  
 االستنتاجات:

 . طخيقة االخةيار األمامي مدابية تزاما لظخيقة االخةيار الزةجرج في تجليل االنججار والةجليل الةزييدي.8
ـــــــــخوي  .0 ـــــــــة ل ـــــــــة حـــــــــجود التق ـــــــــيؽ طخيق ـــــــــخ ب ـــــــــات الخئيخـــــــــية-ال يؾجـــــــــج اخـــــــــةالف كبي ـــــــــؾس و ـــــــــيؽ الزكؾن ـــــــــت  ب ـــــــــث ان الظـــــــــخيقةيؽ اثبة حي

ــــــــــــــــــــخات) ــــــــــــــــــــة الزةغي ــــــــــــــــــــخ  (                      معسؾي ــــــــــــــــــــج ىــــــــــــــــــــؾ اضــــــــــــــــــــافة الزةغي بظخيقــــــــــــــــــــة     واالخــــــــــــــــــــةالف الؾحي
 الزخكبات الخئيخية.

ـــــــــــــأثب (x4,x5,x8) اتالزةغيـــــــــــــخ  انلـــــــــــــؾح   .2 ـــــــــــــل علـــــــــــــى ان ات معسؾيةيـــــــــــــة ىـــــــــــــحه  فـــــــــــــي جزيـــــــــــــع الظخائـــــــــــــق الزخـــــــــــــةحجمة وىـــــــــــــحا دلي
لــــــــــــؼ تغيــــــــــــخ معسؾيةيــــــــــــا فــــــــــــي كــــــــــــل الظخائــــــــــــق وىــــــــــــحا  (x1,x2,x3. وان الزةغيــــــــــــخات )جــــــــــــجاع وذات تــــــــــــأثيخ كبيــــــــــــخ ةميزــــــــــــ اتزةغيــــــــــــخ ال

 يعسي ان ىحه الزةغيخات  يخ ميزة .
 لزخةحجمة..نالح  ان جزيع السةائج الةذسيف مةقار ة وقليلة نخبيا يعسي ذلػ كفاءة الظخائق ا4
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Abstract 

Discriminant Analysis has been widely used to classify data into subgroups based on certain criteria. The 

classification process depends on choosing any variable that shows a statistical significance, then use the 

selected variables to build the discriminant function. In order to investigate the statistical significance of the 

variables in our data, we used Roy-Bose procedure for finding confidence intervals and t-test, which is one 

of the popular variable-selection methods in discriminant analysis. In addition, some other variable-

selection techniques has been employed, namely, Forward-Selection, Backward-Selection, and Stepwise-

Selection methods, which are usually used to select variables in linear regression analysis. Furthermore, a 

principal component analysis has been carried out for the purpose of choosing the variables with high 

statistical significance. The selected variables have been used to build the discriminant function. 

Keyword: discrimination process,Roy-Bose boundary confidence method ,T-test method ,forward check 

method ,Reverse elimination method ,Stepwise regression method 

 


