األسس الرياضية لمتحميل التمييزي (الخطي والنوعي)

األسس الرياضية لمتحميل الموجستي والتحميل العنقودي
الدكتور إبراهيم محمد العمي ()9102
استاذ في كمية االقتصاد بجامعة تشرين -سورية

أتقدـ بيذا المنشور العممي إلى جميع الباحثيف العرب آمالً أف يستفيدوا منو في أبحاثيـ العممية المختمفة،
مع رجاء اإلشارة إلى ذلؾ .

وىذا المنشور يتألؼ مف سبعة فصوؿ وممحقيف تشمؿ ما يمي:
األسس الرياضية لمتحميؿ التمييزي (الخطي والنوعي) :الفصوؿ ( )0و( )9و( )3و( )4و(. )5
األسس الرياضية لمتحميؿ الموجستي :الفصؿ (. )6
األسس الرياضية لمتحميؿ العنقودي :الفصؿ (. )7

الممحؽ ( :)0عف المصفوفات وخواصيا والعمميات عمييا .

الممحؽ ( :)9عف القيـ الذاتية (الكامنة) لممصفوفات الشاذة .
ولقد اعتمدت عند إعداد ىذا المنشور عمى المراجع العممية والمنشورات االلكترونية المذكورة في نياية

المنشور .

وأغتنـ ىذه المناسبة ألتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف لمزميميف الدكتور طالب أحمد والدكتور ياسر عموش

عمى مساعدتيما لي في المراجعة والتدقيؽ ،كما أشكر اآلنسة سوزاف صقر عمى تحمميا أعباء الطباعة

والتنقيح ،وعمى كؿ ما بذلتو مف جيد ٍ
وفف في إخراج ىذا المنشور إلى الفضاء االلكتروني  .واعتذر

شخصياً لمقراء عف كؿ خطأ أو ٍ
سيو لـ أستطع تداركو خالؿ تمؾ العمميات .
مع أطيب التمنيات
9102/9/09

أ.د .إبراهيم محمد العمي

األسس الرياضية لمتحميل التمييزي

(الخطي والنوعي)

الدكتور إبراهيم محمد العمي
استاذ في كمية االقتصاد بجامعة تشرين -سورية

الفصل األول

المفاهيم العامة لمتحميل التمييزي
 : 1-1تمهيد:

إف كؿ إنساف يمارس التحميؿ التمييزي يومياً وبصورة الشعورية  .فعندما نسير في الشارع نميز فو اًر بيف

الناس حسب الجنس ونفرزىـ إلى ذكور واناث ،كما نميز بينيـ حسب العمر ونفرزىـ دوف أف نسأليـ إلى

كبار وشباب وأطفاؿ  .والطبيب عندما يفحص المرضى يميز بينيـ بسرعة حسب حاالتيـ الصحية

(مريض أو سميـ) ،وذلؾ قبؿ إجراء التحاليؿ الطبية الالزمة ،وأحياناً يعالجيـ دوف إدخاليـ المستشفى.
والمتجوؿ في الغابة يميز بيف أنواع األشجار بسرعة ،والشرطي الذي يقؼ عمى بوابة المطار الدولي يميز

في لحظة خاطفة بيف المسافريف حسب جنسياتيـ ويفرزىـ إلى أوروبييف وأفارقة وىنود وصينييف  ...الخ .

وىكذا نجد أف عمميات التمييز كثيرة جداً وىي تيدؼ إلى تحديد المجموعة التي ينتمي إلييا أي عنصر

مف عناصر المجتمع المدروس أو تحديد انتماء أي عنصر جديد إلى إحدى مجموعات المجتمع
المدروس ،ولكف عممية التمييز بيف العناصر وتحديد المجموعات التي تنتمي إلييا ليست بيذه البساطة
والسيولة .

فمثالً ال نستطيع ببساطة التمييز بيف األخيار واألشرار أو بيف المثقفيف وغير المثقفيف أو بيف األذكياء
واألغبياء ...الخ ،وذلؾ ألف التمييز في مثؿ ىذه الحاالت يحتاج إلى دراسة معمقة وتحديد المؤشرات التي

تساعدنا في عممية التمييز .
وىنا نطرح األسئمة التالية :

 -0كيؼ استطعنا فرز ىؤالء الناس وتحديد المجموعات التي ينتموف إلييا وبيذه السرعة الفائقة ؟
 -9ماىي المتحوالت الكمية أو النوعية التي اعتمدنا عمييا في عمميات الفرز وتحديد االنتماء ؟

 -3ماىي الصيغ أو التراكيب الرياضية التي استخدمناىا وطبقناىا عمى تمؾ المتحوالت التخاذ القرار
المناسب لفرز ىذه العناصر وتحديد المجموعات التي تنتمي إلييا ؟

إف اإلجابة عمى ىذه األسئمة ىي :إننا استخدمنا بعض الصفات أو بعض الخواص المالزمة ليذه

العناصر وقمنا بتركيبيا ضمف صيغ معينة ( فورية ) ،ومنيا حصمنا عمى مؤشر معيف ساعدنا عمى فرز
تمؾ العناصر وعمى تحديد المجموعات التي تنتسب إلييا .
~~2

ولكف بعض عمميات الفرز والتمييز قد ال تكوف صحيحة بسبب التشابو بيف خواص العناصر ،أو بسبب
االلتباس بينيا  .ففي مثاؿ شرطي المطار الدولي فقد يقع في خطأ ما .فالشخص الذي اعتبره اوروبياً قد

يكوف كندياً واإلفريقي قد يكوف أمريكياً واليندي قد يكوف باكستانياً والصيني قد يكوف يابانياً ...الخ .

وىكذا نجد أف عمميات التمييز بيف العناصر ليست أم اًر سيالً ،وىي تحتاج إلى دراسات معمقة والى
أدوات رياضية واحصائية متقدمة ،يأتي في مقدمة ىذه األدوات ما يسمى التابع التمييزي ،الذي يستخدـ
لفرز عناصر العينة المدروسة إلى المجموعات المناسبة ليا ( مع احتماؿ الخطأ في ذلؾ ) .

وقبؿ أف ندخؿ في استعراض التحميؿ التمييزي نشير إلى بعض المصطمحات المتشابية والمتداخمة ،وذلؾ
حتى يتـ التفريؽ بينيما عند معالجة المسائؿ المختمفة وىذه المصطمحات ىي [حسب [ ]4ص]437

 -0التمييز :وىو يشترط وجود مجتمع مقسـ إلى مجموعتيف أو أكثر (محددتيف مسبقاً) ،وأف يتـ

سحب عينة عشوائية مف كؿ منيا ،ويتمخص ىدفو وميمتو في دراسة خواص ىذه العينات ،ثـ

استخالص قاعدة معينة مبنية عمى بيانات العينة ،تسمح لنا بفرز عناصر المجتمع إلى تمؾ
المجموعات وتحديد الحدود الفاصمة بينيا ،وبحيث تمكننا مف تحديد المجموعة التي ينتمي إلييا

أي عنصر جديد ،دوف أف يكوف لدينا أي فكرة مسبقة عف المجموعة ينتمي إلييا ذلؾ العنصر .

 -9التصنيؼ :وىو يتناوؿ توزيع عناصر المجتمع أو عينة منو إلى مجموعات محددة ،وبحيث يتـ
تصنيؼ عناصر تمؾ العينة (أو المجتمع) إلى مجموعات متجانسة داخمياً ومختمفة عف بعضيا

البعض أكثر ما يمكف ،وينتج عنو مجموعات محددة وذات مواصفات معينة.

أي أف التمييز يشترط مسبقاً وجود المجموعات (المجتمعات) المحددة ،ولكف التصنيؼ ييدؼ إلى
تشكيؿ ىذه المجموعات المختمفة في المجتمع .

 -3التجزئة :وىي تتناوؿ تجزئة عناصر عينة معينة (أو عناصر المجتمع الكمي) ،وتقسيميا إلى
مجموعات جزئية ،بغض النظر عف وجود حدود طبيعية لتمؾ التجزئة أـ ال ،مثؿ توزيع الطالب
عشوائياً عمى الشعب الدراسية بدوف أية شروط مسبقة .

وىنا نشير إلى أف التحميؿ التمييزي يتناوؿ عمميتيف أساسيتيف ىما:

التمييز :وىو القياـ بفرز عناصر المجتمع إلى مجموعات محددة ومنفصمة وتحديد الحدود الفاصمة بينيا .

التصنيؼ :وىو القياـ بالتنبؤ بانتماء أي عنصر جديد إلى إحدى المجموعات وفؽ قاعدة معينة .

 2-1تعريف التحميل التمييزي:

إف التحميؿ التمييزي ىو عبارة عف تقنية إحصائية رياضية قوية ،تستخدـ لتوصيؼ عناصر المجتمع

المدروس ،والموزعة عمى مجموعات محددة ومنفصمة ومتكاممة (أكثر أو يساوي مف مجموعتيف) ،وتحديد
الحدود الفاصمة بينيا ،واستخالص قاعدة معينة لتحديد انتماء أي عنصر إلييا ،ونرمز ليذه المجموعات بػ
 ،حيث أف:

ىو عدد تمؾ المجموعات في المجتمع المدروس ،وأف )

~~3

(.

كما يستخدـ التحميؿ التمييزي لمتنبؤ بانتماء أي عنصر جديد إلى إحدى المجموعات السابقة أو تصنيفو
في احداىا حسب قاعدة معينة .

لذلؾ يقسـ التحميؿ التمييزي إلى قسميف أساسييف ىما:
 التحميؿ التمييزي الوصفي :وىو الذي يتناوؿ توصيؼ العناصر ضمف المجموعات ووضع قواعداالنتماء إلييا .

 التحميؿ التمييزي التنبؤي :وىو الذي يتناوؿ تصنيؼ العناصر إلى مجموعات ويتنبأ بانتماء أيعنصر جديد إلى إحدى تمؾ المجموعات .

كما يمكف تقسيـ التحميؿ التمييزي إلى نوعيف آخريف ىما:
 التحميؿ التمييزي البسيط :وىو الذي يعتمد عمى متحوؿ واحد  Xلتوصيؼ عناصر المجتمع(.

وتصنيفيا ضمف مجموعاتو المتعددة )

 التحميؿ التمييزي المتعدد :وىو الذي يعتمد عمى عدة متحوالت مستقمة (متحوليف أو أكثر)لتوصيؼ عناصر المجتمع وتصنيفيا ضمف مجموعاتو المتعددة )

المتحوالت بالرموز

ىو عدد المتحوالت المستقمة .

حيث أف

( .ونرمز ليذه

وكذلؾ يمكف تقسيـ التحميؿ التمييزي إلى نوعيف آخريف ىما:

 التحميؿ التمييزي الخطي :وىو الذي يعتمد عمى النماذج الخطية لمفصؿ بيف مجموعات المجتمعالمدروس .

 التحميؿ التمييزي غير الخطي :ىو الذي يعتمد عمى النماذج غير الخطية لمفصؿ بيف مجموعاتالمجتمع المدروس .

وأخي اًر يمكف تقسيـ التحميؿ التمييزي إلى نوعيف آخريف ىما:

 التحميؿ التمييزي الكمي :وىو الذي يعتمد عمى المتحوالت الكمية (المقاسة) في توصيؼ عناصرالمجتمع( ،كالدخؿ والوزف والعمر ...الخ) .

 التحميؿ التمييزي النوعي :وىو الذي يعتمد عمى المتحوالت النوعية (غير المقاسة) في توصيؼعناصر المجتمع (كالجنس والتعميـ والمكاف والحالة االجتماعية ...الخ) .

وسنركز في منشورنا ىذا عمى التحميؿ التمييزي الكمي الخطي الذي ييدؼ إلى دراسة التأثير المشترؾ

لعدد متحوالت كمية مستقمة ىي
فئات) ىي:

عمى تابع نوعي

مؤلؼ مف عدة مجموعات (أو

وتحديد دور كؿ منيا في تصنيؼ عناصر المجتمع إلى ىذه المجموعات ،

وذلؾ مف خالؿ بيانات العينات العشوائية المسحوبة مف تمؾ المجموعات ،ثـ العمؿ عمى إنشاء تركيب

خطي (أو غير خطي) ) ( لتمؾ المتحوالت المستقمة ،واستخدامو في التمييز بيف تمؾ المجموعات التي
يتألؼ مف المجتمع المدروس .

~~4

عمى المجموعات التابعة بيانياً عمى الشكؿ التالي:

ويمكف تمثيؿ التأثير المشترؾ لممتحوالت المستقمة
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الشكل ( )1-1آلية عمل التحميل التمييزي

إف الشكؿ ( )0-0يبيف أف جممة المتحوالت المستقمة )
المجموعات التي يتألؼ منيا التابع

عمييا ) (

) (

X

( تؤثر عمى كؿ مجموعة مف

 .وذلؾ مف خالؿ التراكيب الخطية (أو غير الخطية) ،المعرفة

) (  ،وأف كؿ عنصر مف عناصر ىذه المجموعات يعطينا جممة مف

القياسات ليذه المتحوالت وعند تعويضيا في التركيب الخطي المقابؿ لتمؾ المجموعة نحصؿ عمى قيمة

محددة لمتابع ) (

تميز ذلؾ العنصر عف غيره في المجموعة المذكورة .

إف تطبيؽ التحميؿ التمييزي يتطمب أف نقوـ بسحب عينات عشوائية طبقية مف كؿ مجموعة مف مجموعات

المجتمع

فتتشكؿ لدينا عينة كمية حجميا

بحجوـ متساوية أو مختمفة

∑

ويمكف تفريغ بيانات ىذه العينات في جداوؿ مناسبة وحساب متوسطاتيا وتبياناتيا كما يمي:

.

جدول ( )1-1بيانات العينات المسحوبة من المجموعات (حالة ثالث مجموعات):

حيث يرمز
ويرمز
ويرمز

لممتحوالت

البيانات

نرمز لقيـ المتحوالت ب ػ

المتوسطات

مف

̅

مف

عنص اًر

المتحوالت

̅
̅

̅
̅

̅
̅

̅

لممجموعة

لممشاىدة  kمف

وحيث أف:

البيانات

عنص اًر فييا لمقيـ

الثانية مف

عنص اًر

المتوسطات

بيانات عينة المجموعة الثالثة

بيانات عينة المجموعة

بيانات عينة المجموعة األولى

البيانات

̅

̅

وأخي اًر نشير إلى أننا سنركز في منشورنا ىذا عمى التحميؿ التمييزي الخطي المتعدد الذي يعتمد عمى

المتحوالت المستقمة الكمية ،ونعرفو كما يمي:

~~5

التحميل التمييزي الخطي :ىو الذي يستخدـ نماذج خطية في تركيب المتحوالت المستقمة الكمية
الستخداميا في التمييز بيف عناصر المجموعات  .وىذه النماذج يكوف ليا الشكؿ التالي :
) (
(
)
حيث أف
وأف

ىي األمثاؿ التمييزية ( المعامالت ) في التابع ) (

ىو متحوؿ الخطأ العشوائي في النموذج ( . )0-0وأف ) ( ىو تابع كامف يصاغ بواسطة

تركيب خطي لممتحوالت  Xالمؤثرة في التابع Yويسمى بالتابع التمييزي الفاصؿ بيف المجموعات

(. )Discriminant Function

إف اليدؼ األساسي لمتحميؿ التمييزي ىو اختبار فيما إذا كاف تصنيؼ عناصر المجموعات في التابع ،

يعتمد عمى متحوؿ واحد عمى األقؿ مف المتحوالت المستقمة
والفرضية البديمة كما يمي:

 :إف تصنيؼ عناصر المجموعات في التابع
.

 :إف تصنيؼ عناصر المجموعات في التابع

 ،ويمكف وضع فرضية العدـ

اليعتمد عمى أي مف المتحوالت المستقمة

يعتمد عمى واحد عمى األقؿ مف المتحوالت المستقمة

.

ويمكف كتابة ىاتيف الفرضيتيف كما يمي :
)

مف أجؿ

(

مف أجؿ قيمة واحدة عف األقؿ

 3-1االفتراضات والشروط لتطبيق التحميل التمييزي:

يشترط عند تطبيؽ التحميؿ التمييزي عمى مجموعات مجتمع ما باستخداـ متحوالت

مايمي :

 -0أف تكوف المجموعات في المجتمع المدروس محددة ومتكاممة وغير متقاطعة فيما بينيا ،وأف يكوف
عددىا )

( ،وأف تكوف حجوميا متقاربة أو غير مختمفة كثي اًر  .ويمكف إنشاء المجموعات عمى

أسس ديموغرافية أو جغرافية أو إدارية أو غيرىا .

 -9أف تكوف المشاىدات (أو القياسات) مستقمة عف بعضيا البعض  .أي اف تكوف العينات الطبقية
مسحوبة بطريقة عشوائية مف المجموعات  .وأف يكوف حجـ العينة الكمية  nأكبر بعشريف مرة مف

عدد المتحوالت المستقمة  .[Steven 1996] pوأف ال يقؿ حجميا في كؿ األحواؿ عف

عنص اًر .

 -3أف تكوف المتحوالت

مستقمة عف بعضيا البعض  .وأف ال يكوف عددىا كبي اًر ،واذا

كاف عددىا كبي اًر فيجب اختزاليا حسب معايير محددة  .وفي كؿ األحواؿ يجب أف ال يزيد عددىا p

عف  %5مف حجـ العينة الكمية  ،nوعندما يكوف 1
~~6

فإننا نكوف أماـ التحميؿ التمييزي البسيط .

خاضعة لمتوزيع الطبيعي المتعدد ،أو أف يكوف

 -4أف تكوف المتحوالت المستقمة (الكمية)

كؿ منيا خاضعاً لمتوزيع الطبيعي العاـ  .واذا كاف ىذا الشرط غير محقؽ نقوـ بإجراء بعض
التحويالت الالزمة أو نستغني عف بعض المتحوالت ،ولكف إذا كاف حجـ العينة كبي اًر فيطبؽ عمييا

قانوف األعداد الكبيرة وتعتبر طبيعية تقاربياً .

 -5أف تكوف مصفوفات التبايف والتبايف المشترؾ لممتحوالت المستقمة  Xداخؿ كؿ مجموعة ،متشابية
(متماثمة  ،)Similarityأي أف تكوف تمؾ المصفوفات متساوية أو متجانسة عمى األقؿ .

 -6أف تكوف مقادير األخطاء (البواقي) موزعة عشوائياً .أي أف يكوف توقعيا مساوياً لمصفر .
مالحظة :يمكف التساىؿ في ىذه الشروط عندما يكوف حجـ العينة كبي اًر .

ولمتأكد مف تحقؽ ىذه الشروط يجب إجراء االختبارات الالزمة لذلؾ  .وسنعرضيا الحقاً في فقرة خاصة .

 4-1أهداف وخطوات التحميل التمييزي :

ييدؼ التحميؿ التمييزي إلى تحقيؽ عدة أغراض أىميا:

 -0التحري عف االختالفات الموجودة بيف المجموعات التي يتألؼ منيا المجتمع المدروس .
 -9تحديد الطريقة األكثر توفي اًر في التفريؽ أو الفصؿ أو التمييز بيف المجموعات .
 -3حذؼ المتحوالت المرتبطة بضعؼ مع المجموعة المحددة .

 -4تحديد المتحوالت المستقمة التي تميز كؿ مجموعة وأي المتحوالت التي ال تميزىا .
 -5تصنيؼ العناصر أو الحاالت ضمف المجموعات حسب قاعدة معينة .

 -6اختبار النظرية القائمة مف خالؿ مقارنة فيما إذا كانت الحاالت المصنفة سابقاً مشابية لمحاالت
المصنفة الحقاً .

أما خطوات التحميؿ التمييزي فتتمخص بما يمي :

 -0تحديد نوع التحميؿ التمييزي المناسب الذي يوصمنا إلى النتائج االحصائية المطموبة ،فيؿ التحميؿ
الوصفي ىو المناسب أـ التنبؤي ،أو البسيط أـ المتعدد ،أو الخطي أـ غير الخطي ،أو الكمي أـ

النوعي أـ الموجيستي .

 -9تحديد المتحوالت المستقمة المناسبة لمتحميؿ التمييزي المختار والالزمة لتحقيؽ أىداؼ البحث
وجمع البيانات عنيا .

 -3تحديد عدد المجموعات في المجتمع التي ستستخدـ في التحميؿ )

( وسحب العينات

الطبقية منيا وجمع البيانات الالزمة منيا .

 -4اختبار البيانات والتأكد مف أنيا تحقؽ االفتراضات والشروط المفروضة عمييا .

 -5إجراء التحميؿ التمييزي حسب خطواتو العممية والحصوؿ عمى النتائج المطموبة .
 -6تفسير النتائج والعمؿ عمى االستفادة منيا .
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