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قال تعالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

[الله نور السموات والرض مثل نوره كمشكاة فيها
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب
دري ـيوقد من شجرة مباركة زـيتونة ل شرقية ول غربية
ـيكاد زـيتها ـيضئ ولو لم تمسسه نار نور علي نور ـيهدي
الله لنوره من ـيشاء وـيضرب الله المثال للناس والله
بكل شيء عليم ]
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الـهـداء
أـهدي ـهذا البحث إلي
أمي
التي أشبعتنا بحنانها ورعاـيتها ودعواتها وخدمتها للعلم
أسأل الله لك دوام الصحة والعافية
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أبي
الذي كرس كل طاقته وجهده في خدمة العلم ورعاـيتنا حتى ضعف
بصره
إليك اـهدي ـهذا البحث واستدعي قول الشاعر القروي

ادني المنون إلي الجفون الراقد
وأدلهن علي الحياة الساـهد
نور
والعلم نور إن فقدت لجله
العيون فأنت نعم الواجد
ماذا
ـهب طرف زرقاء بجبهة باقل
تراه من الوجود ـيشاـهد
إن الجهول ـهو الضرـير ولو حوي لحظا
تمناه الغزال الشارد
والعلم
بالروح قد أدركت انك خالد
سوف ـيرـيك انك خالد
أسأل الله إن ـيحيطك بعناـيته.
إخوتي
الذـين قدموا لي العون والمساندة خلل فترة ـهذا البحث
إليكم جميعا اـهدي ثمرة ـهذا الجهد.

الشكر والتقدـير
ل تتسع ـهذه الصفحة إلي ذكر جميع الذـين ساـهموا معي في
مسيرتي العلمية عامة وفي ـهذا البحث ،اشكرـهم جميعا ،واخص
بالشكر الذـين كانت لهم اللمسات الواضحة في ـهذا البحث .إلي:
أ.د عبيد محسن خليل المشرف علي ـهذا البحث والذي وجهنا
وأتحفنا بعلمه الغزـير .جعلك الله زخرا للبلد.
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د .بسام إبراـهيم ـيونس منسق برنامج الماجستير والذي لم ـيبخل
علينا بالجابة عن أسئلتنا الكثيرة في كل الوقات .بارك الله لك
في علمك ونفع بك الوطن.
الستاذ /محمود سعيد إسماعيل بالجهاز المركزي للحصاء والذي
سهل علينا عملية جمع البيانات لهذا البحث.
الزملء والزميلت بجامعة السودان وجامعة بحر الغزال علي
دعمهم المعنوي.
أسأل الله التوفيق للجميع،،،

الباحث

ملخص البحث
تم التركيز في ـهذا البحث علي فئات الدخول في السودان وـهي فئتي
الدخول العليا والدنيا التي تكون مجتمع البحث ،وقد تحصلنا علي ـهذه
البيانات بواسطة الجهاز المركزي للحصاء السوداني والذي ـيقوم بتجهيز
وإعداد ـهذه البيانات وقد كانت متغيرات ـهذا البحث ـهي الغذاء ،الملبس
والحذـية ،السكن ،الدوات المنزلية ،العناـية الصحية ،النقل والمواصلت،
الترفيه ،التعليم ،وقد ـهدف البحث إلي استخدام احدي الطرق الحصائية
المتمثلة في استخدام التحليل التمييزي لتمييز فئات الدخول في السودان
وكيفية استخدام الدالة التمييزـية في عملية التصنيف.
وقد كانت الفتراضات الساسية لهذا البحث ـهي معنوـية الدالة
التمييزـية وإمكانية استخدامها في تصنيف فئات الدخول عند الحصول عليها
وان نسبة الخطأ في التصنيف صغيرة.
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وتم التوصل إلي الدالة التمييزـية وبعد اختبار معنوـيتها تبين إن الدالة
معنوـية ـيمكن استخدامها في عملية التمييز بين فئات الدخول في السودان
 وقد كانت أـهم المتغيرات التي لها اكبر.واستخدامها في عملية التصنيف
،قدرة علي التمييز بين فئات الدخول في السودان ـهي الدوات المنزلية
. التعليم،الملبس والحذـية
وقد كانت أـهم التوصيات التي خلص إليها البحث ـهي ضرورة فحص
البيانات القتصادـية والتأكد من خلوـها من مشاكل النماذج الخطية كذلك
إمكانية توسيع البحث ليشمل فئة الدخول الوسطي وإعطاء المتغيرات
النوعية أـهمية في التحليل والدراسة وأـيضا اخذ التكاليف المرتبطة
.بالتصنيف الخاطئ في الحسبان إن وجدت
وقد كانت قيمة الخطأ الظاـهر والحقيقي صغيرة وـهو ما ـيدل علي جودة
.التمييز والتصنيف
Abstract
The present research focuses on the study of the incomes categorieshigh and low incomes- in the Sudan which represent the population of the
research. The data obtained from the Sudan's central bureau of statistics,
which prepares these data. The variables of the present study are
represented in food clothes and shoes, household appliances, health care,
transportation, communications, recreation and education.
The research aims at using the statistical analysis methods represented
in the usage of the discriminant analysis in order to sort at the incomes
categories in the Sudan and how discriminant function is used in the
classification process.The basic hypothesis of this study are the
significance of the discriminant function and the possibility to use it in
classifying categories of incomes when obtained and that the percentage of
error is little. The discriminant function has been obtained. upon testing its

significance it was clear that the function was significant and could be
used to distinguish between the categories of incomes in the Sudan as
well as that it could be utilized in classification .
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It was found that household appliances, cloths and shoes and
education were the most important variables that had the highest ability to
distinguish between incomes in the Sudan.The research has concluded
with some recommendations, among which are the need to examine
economic data, the insurance that the data are free of the problem of
linear models, the possibility of expanding this research to include more
than just two categories by inserting the group of medium incomes,
besides giving qualitative variables a significance in analysis and study as
well as considering the cost relating to misclassification, if any.
The apparent error rate and that the actual error rate for the two
groups were found to be very little, a matter which indicates that the
discrimination and classification were good.
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