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وبنففاء الففدوال  تصففنيف البيانففاتسففلوبي التحليففل العنقففودي والتحليففل التمييففزي فففي أتوظيففف 
 التمييزية 

 محمد موسى الشمراني     
 ، المملكة العربية السعودية.جامعة الطائف كلية التربية،قسم علم النفس، 
 m.m.m.a1313@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 الملخص:

 الدراسففة الحاليففة الففى توظيففف اسففت دام اسففلوع التحليففل العنقففودي وتحليففل الدالففة تهففدف
في األداء األكاديمي المرتفع والمن فض ودقة تصنيف بيانات الطلبة التمييزية في تصنيف 

. اسففت دمت الدراسففة المففنصف الوكفففي، تكونففت عينففة الدراسففة مفف  عينففة عشففوائية عناقيففدال
هففف. تففم 4141/4141( طالبففو وطالبففة مفف  جامعففة أم القففرج للعففام الجففامعي 26لبيانففات )

نقودي والتحليل التمييزي على البيانات وقد توكفلت النتفائف عنفد تطبيق اسلوبي التحليل الع
وجففففود مجمففففوعتي  مفففف   (K-Means)تطبيففففق أسففففلوع التحليففففل العنقففففودي للمتوسففففطات 

ففففي العنقفففود األول كانفففت المسفففافة بفففي  الحفففاالت ومركفففز العنقفففود  تتفففراو  مففف   ،العناقيفففد
الثفاني تراوحفت المسفافة  حالة. بينما في العنقود (28)وتضم  ،(19.775)الى  (2.968)

حالففة. كمففا  (34) ضففمتو  (12.084)إلففى  (1.919)بففي  الحففاالت ومركففز العنقففود مفف   
ففي تصفنيف الحفاالت   (x3)و    (x2)أظصفرت نتفائف التحليفل العنقفودي أهميفة المت يفرات 

أظصفرت النتفائف كمفا . (0.01)عنفد مسفتوج داللفة إحصفائيا  على العناقيد حيف  كانفت دالفة 
ففي تصفنيف   (X3)و  (X2)تائف التحليل التمييفزي ففي أهميفة المت يفرات المسفتقلة توكيد ن
  (0.770)كما اشارت النتائف ان الدالة التمييزية لصا ارتباط قفانوني بل فت نسفبت  . الحاالت

والتففي تشففير التففي قففو  العاقففة بففي  المت يففرات الدا،لففة فففي التحليففل، يقابلصففا  يمففة  اتيففة 
(Eigenvalues)  م  التباي . كما اشارت  (%100)وقد فسرت الدالة  (1.453)ي تساو

و يمة كاي تربيفع والتفي  ،(0.408)النتائف للتحليل التمييزي ان  يمة ولكس لمدا قد بل ت 
، وهفاا يشفير الفى قفدر  (0.01)وهي دالة احصائيا   عنفد مسفتوج داللفة  (52.042)بل ت 

.  كمفا أظصفرت نتفائف التحقفق مف  تصففنيف الدالفة التمييزيفة علفى التمييفز بفي  المجمففوعتي 
الحففاالت عنففد مقارنففة التصففنيف للحففاالت الفففاي تففم وفففق التحليففل العنقففودي فقففد وجفففد ان 

جففدأ تدكففد دقففة  عاليففةوهففي نسففبة  (%98.4)التصففنيف كففان كففحيحا  بنسففبة وكففلت الففى 
 التصنيف. كما قدمت الدراسة مجموعة م  التوكيات والمقترحات.

الد ماا  التاة اا ،  واا ا الاا  ا   ،ححل ااا الحم  اا  ال ،الححل ااا القوداا    الكلماا ا الماح ة اا  :
 الحم   ي .
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Employing the two methods of Cluster Analysis and Discriminant 
Analysis in Data Classification and building discriminative 
functions. 

Mohammad Muosa Al-Shumrani,     

 Taif University, KSA. 

Email: m.m.m.a1313@gmail.com 

ABSTRACT: 

The current study aimed at employing the use of the cluster analysis 
method and the discriminant function analysis in classifying student 
data in high and low academic performance and accuracy of 
classification of clusters. The study used the descriptive approach. The 
study sample consisted of a random sample of data for (62) male and 
female students from Umm Al-Qura University for the academic year 
1434/1435 AH. The two methods of cluster analysis and discriminant 
analysis were applied to the data. The results were obtained when 
applying the method of cluster analysis of the mean (K-Means), the 
presence of two groups of clusters, in the first cluster the distance 
between the cases and the center of the cluster ranged from (2.968) to 
(19.775), and includes (28 ) status. Whereas in the second cluster the 
distance between the cases and the center of the cluster ranged from 
(1.919) to (12.084) and included (34) cases. The results of the cluster 
analysis showed the importance of the variables (x2) and (x3) in 
classifying the cases on the clusters where they were statistically 
significant at the level of significance (0.01).The results also showed the 
confirmation of the results of the discriminant analysis on the 
importance of independent variables (X2) and (X3) in the classification 
of cases. The results also indicated that the discriminant function has a 
Canonical Correlation of (0.770) which indicates that the strength of the 
relationship between the variables included in the analysis is offset by 
an intrinsic value (Eigenvalues) equal to (1.453) and the function has 
been explained (100%) of the variance. The results also indicated for the 
discriminant analysis that the value of Wilks' Lambda for a period 
reached (0.408), and the value of Chi-square, which amounted to (52.042) 
which is statistically significant at the level of significance (0.01), and 
this indicates the ability of the discriminant function to distinguish 
between the two groups. The results of checking the classification of 
cases also showed that when comparing the classification of cases that 
were done according to the cluster analysis, it was found that the 
classification was correct at a rate of (98.4%), which is a very high 
percentage confirming the accuracy of the classification. The study also 
presented a set of recommendations and proposals. 

Keywords: Cluster Analysis, Discriminant Analysis, Eigenvalue, building 
discriminative functions. 
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 مقدمة:
 حففاالتالبففاحثون فففي الكثيففر مفف  الدراسففات واألعحففات الففى معرفففة تصففنيف ال جيحتففا

وأشفففصر هفففاا األهفففدا  البحثيفففة هفففي بنفففاء  ،الموجفففود  ففففي مجموعفففات متشفففابصة وم تلففففة
ن حيفف  أ وهففو احففد األسففباع التففي تجعففل التحليففل العنقففودي فففي  ايففة األهميففة ،التصففنيفات

 الفففى اجفففراء التصفففنيفات ومراجعتصفففا عاسفففتمرار البفففاحثي  ففففي جميفففع المجفففاالت عحاجفففة
Romesburg (2004). 

نحفاول تصفنيف  ،ففي الحيفا  اليوميفةأننفا Ramdeen and Yim(2015) ويدكد 
وهفي طريقفة طبيةيفة وأساسفية  ،العناكر المتشابصة مع ا وتصفنيفصا إلفى مجموعفات م تلففة

ا الكشف ع  أوج  التشاعو  نظام تصنيفي، ل لق   دا،ل البيانفات لبنفاء م  الضروري أيض 
ويمك  اسفت دام تقنيفات التحليفل ااحصفائي متعفدد المت يفرات ومنصفا مجموعات  ات معنى. 

اكتشا  نظام لتنظيم الماحظات حيف  يشفتر  والاي يعمل على  التحليل العنقودي است دام
التي تصنف  ااحصائية م  التقنيات ويعدأعضاء المجموعة في ،صائص معينة مشتركة. 

 .حاالت إلى مجموعات متجانسة نسبي ا دا،لصا و ير متجانسة نسبي ا فيما بينصاال
مففف  األسفففاليا االحصفففائية متعفففدد   التحليفففل التمييفففزي و ويعتبفففر التحليفففل العنقفففودي 

، فكاهمفا مناسفا للتصفنيف  عند تصنيف الحاالت او المت يرات المت يرات واسعة االست دام
اسففففية، ولكنصمفففا يتوكففففان الففففى نتففففائف لتصففففنيف وي تلفففف األسففففلوبان فففففي فكرتصمففففا األس

 المشاهدات.
ان التحليل التمييزي يركز  Hardel and Simer (2003)وفي هاا الصدد يشير 

على الحاالت التي تكون فيصا المجموعات الم تلفة معروفة مسبقا ، حي  يفتم تفوفير قواعفد 
  Ramdeen andك كفال القفرار ففي تصفنيف الحفاالت بنفاء  علفى المجموعفات المعروففة.

Yim(2015)  الحاالت الجديفد  إلفى مجموعفات تفم  يقوم بتصنف التحليل التمييزي تدكد أن
ا بناء  على معايير محدد   .تحديدها مسبق 

وعلففى الففر م مفف  وجففود العديففد مفف  الدراسففات السففاعقة التففي اهتمففت عاسففت دام كففا        
عض مفازال عحاجفة الفى المزيفد مف  األسلوبي  إال أن توظيفصمفا ففي دراسفات مفع ععضفصم الفب

 يشفففير وعلفففى وجففف  ال صفففوا ففففي المجفففال التعليمفففي حيففف   اجفففراء الدراسفففات واألعحفففات
Wilson & Hardgrave (1995) الطفاع ففي بفرامف الدراسفات  اداء إلفى أن تصفنيف

وتوقع النجا  األكاديمي او التعثر م  المشفكات المصمفة التفي تتطلفا اسفت دام ، الجامةية
 Ramdeen . وتدكفد حصائية متقدمة مثل التحليل العنقفودي والتحليفل التمييفزي أساليا إ
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and Yim(2015)قفففد تفففم اسفففت دامصا ففففي العلفففوم  اتعلفففى الفففر م مففف  أن هفففاا التقنيففف
، إال أنصا لم تكتسا نفس الشعبية واسعة االنتشار كما هو الحفال ففي والصحيةاالجتماعية 

ففي مجفال  والتحليل التمييفزي  التحليل العنقوديدام است ال يزال  ،ومع  لك ة،العلوم الطبيةي
  .نادر ا والتربية علم النفس

وتوضفي  كيييفة اسفت دام كفل مف  هفاي   لالك تصفد  الدراسفة لتنفاول هفاا المشفكلة
األسففلوبي  فففي تحليففل البيانففات وتصففنيف المشففاهدات، وتحديففد مففدج مسففاهمة المت يففرات 

ل التمييزيفة التفي يمكف  اسفت دامصا ففي التنبفد المستقلة في عمليفة التصفنيف وتكفوي  الفدوا
 بتصنيف الحاالت في العناقيد التي تم تحديدها.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتصا: 
 تكم  مشكلة الدراسة الحالية في ااجاعة على التساؤالت التالية:    

كيف يمك  تصنيف الحفاالت ففي األداء األكفاديمي المرتففع والمفن فض عاسفت دام  .4
 لعنقودي؟التحليل ا

كيففف يمكفف  اسففت دام التحليففل التمييففزي فففي تكففوي  دالففة تمييزيففة تقففوم بتصففنيف  .6
 الحاالت في العناقيد؟

 أهدا  الدراسة:
تصففد  الدراسففة الحاليففة الففى توظيففف اسففت دام اسففلوبي التحليففل العنقففودي وتحليففل 

جانسفة إلفى مجموعفات مت الدالة التمييزية في تصنيف بيانفات لعينفة مف  الطفاع والطالبفات
وتحديفففد مفففدج اال،فففتا  والتقفففارع بفففي  هفففاا  ألداء األكفففاديمي المرتففففع والمفففن فضوفقففا  لففف
 ودقة تصنيف المجموعتي . الحاالت

 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة الحالية م  تناولصا لتوظيف اسفلوبي التحليفل العنقفودي وتحليفل 

يفة، كمفا يمكف  أن تفيفد نتفائف هفاا الدالة التمييزية في تصنيف الحاالت وبنفاء نمفا ج تمييز 
 الدراسة في المجاالت التالية:

 . األهمية النظرية: م  ،ال توضي  أسلوبي التحليل العنقودي وتحليل الدالة التمييزية.1
. األهمية التطبيقية: تقديم المساعد  للباحثي  والعاملي  ففي المجفاالت العلميفة الم تلففة 2

 نيف. في تحديد االسلوع االمثل للتص
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 مصطلحات الدراسة :
أسلوع احصائي يستصد  تصنيف مجموعة م   :Cluster Analysisالتحليل العنقودي 

الت المصفنفة االحاالت او المت يفرات عطفرم معينفة وترتيبصفا دا،فل عناقيفد عحيف  تكفون الحف
 (. 2014 ،الشافعيجانسة فيما يتعلق ع صائص محدد  )دا،ل عنقود مت
: هفي دوال إحصفائية عفددها يسفاوي عفدد  Discriminant Functionالدالفة التمييزيفة 

ايصمفا  ،مستويات المت ير التاعع مطروحا  منف  الواحفد الصفحي  او عفدد المت يفرات المسفتقلة
 (Hair et al, 2006)اقل 

 حدود الدراسة:
اقتصر البح  الحالي على دراسة توظيف اسلوبي التحليفل العنقفودي وتحليفل الدالفة 

 تحليل بيانات عينة م  طلبة الجامةية. التمييزية في
 الحدود المكانية: طاع وطالبات المرحلة الجامةية في جامعة ام القرج عمكة المكرمة.

 .2015/2014عام الدراسي الالحدود الزمانية: 

 دبيات الدراسة:أ
 اوال: ااطار النظري:

 التحليل العنقودي: 
)عناقيففد( مفف  بيانففات متعففدد   جموعففاتعبففار  عفف  مجموعففة مفف  األدوات النشففاء م       

 أكفففلالمت يفففرات والصفففد  مففف   لفففك هفففو تكفففوي  مجموعفففات  ات ،صفففائص متجانسفففة مففف  
ان التحليفل العنقففودي  Romesburg (2004)مجموعفات كبيفر   يفر متجانسففة. ويشفير 

اسم عام لمجموعفة متنوعفة مف  الطفرم الرياضفية التفي يمكف  اسفت دامصا أي الحفاالت ففي 
 صة.مجموعة متشاب

يقوم التحليل العنقفودي بتطفوير أسفاليا وأدوات ففي تصفنيف مجموعفة مف  االففراد ويفتم     
يفتم تطبيفق . و  لك ع  طريفق تجميفع االففراد ل المتشفابصي ل وفقفا  لفبعض المعفايير المناسفبة

التحليل العنقودي في الكثير م  المجاالت مثل العلوم الطبية واالقتصادية والتسويق والعلوم 
 .(Hardel & Simer,2003)ية وما الى  لك الطبية
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الففى ان االهتمففام عالتحليففل العنقففودي قففد بففدأ فففي السففتينات  King (2015)يشففير       
ثان الففى انفجففار االهتمففام دم فففي ت صصففات علففم األحيففاء وعلففم البي ففة وقففد أدج حفف 1960

لية السفرعة إمكانيفات فقد أتا  توفر وانتشار أجصز  الكمبيوتر الكبير  عا ،عالتحليل العنقودي
جديد  للباحثي ، عااضافة الى  لك، نشر مبادئ التصنيف العفددي مف  قبفل سفوكال وسفن  

Sokal and Sneath األول: عففددا مفف  تقنيففات التحليففل  ،والتففي  طففت ثففات مجففاالت
العنقفودي الم تلفففة، والثففاني: اسففت دام أجصففز  الكمبيفوتر فففي البحففوت التصففنييية، والثالفف : 

التجريبي في التصنيف في علوم الحيا  والحاجفة الفى التحليفل العنقفودي ففي الكثيفر المنصف 
 م  مجاالت الدراسة.

 Reduction Techniqueتقنيات تقليل البيانفاتأنواع التحليل العنقودي نوع م  ويعد   
ا  ت فض البيانات عشكل وتعمل على  ،والتحليل التمييزي  التحليل العاملي. والتي تشمل أيض 

 النمففو ج فففي دا،لالففمفف  المت يففرات  التحليففل العففاملي يقلففل ،علففى سففبيل المثففال ،اسففيأس
الحاالت الجديفد  إلفى مجموعفات تفم تحديفدها  يصنف التحليل التمييزي و  ويحولصا الى عوامل

ا مف  بفي  هفاا التقنيفات ألن  ا بناء  على معايير محدد . يعتبر التحليفل العنقفودي فريفد  مسبق 
م  ،فال تصفنيفصا إلفى مجموعفات متجانسفة، شاهدات الحاالت أو الم هدف  هو تقليل عدد

معرفة عضفوية المجموعفة أو عفدد المجموعفات المحتملفة ضرور  وتحديد المجموعات دون 
ا. فا عالعديفد مف  ال يفارات فيمفا يتعلفق عال وارزميفة  كمفا يسفم  التحليفل العنقفودي مسبق  أيض 

يمكفف  أن يكففون  ،تجميففع م تلفففة. لففالك مففع كففل ،يففار ينففتف عنفف  بنيففة ،لففدمف المجموعففات
التحليففل العنقففودي أدا  إحصففائية مائمففة الستكشففا  الصياكففل األساسففية فففي أنففواع م تلفففة 

 .(Ramdeen & Yim,2015)ت م  مجموعات البيانا

 Measures of Similarity orمقفففاييس التشفففاع  او اال،فففتا  
Dissimilarity: 

مدشففرات التشففاع  او اال،ففتا  بففي  كففل زوج مفف   مفف  يسففت دم التحليففل العنقففودي العديففد
المشاهدات، ويعتبر مقياس المسافة بفي  مشفاهدتي  هفو المقيفاس المناسفا لتحديفد درجفة 

 (Rencher,2002)التقارع بينصما، وتعتبر دالة المسافة الشائعة هي المسافة االقليدية 
 والتي يمك  حسابصا وفقا للصي ة التالية: 

    2

1

( , ) ( )
p

j j

j

d x y x y


                   (1) 

jX  :    تمثل  يم المجموعةX 
JY   : تمثل  يم المجموعةY 
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 أنواع التحليل العنقودي:
 Hierarchical Clusteringالتحليل العنقودي الصرمي  (4

تمثففففل األسففففاليا العنقوديففففة الصرميففففة و يرهففففا مفففف  ،وارزميففففات التجميففففع محاولففففة لتحديففففد 
. (Rencher,2002)بيانفففات عاسفففت دام تقنيفففة فعالفففة حسفففابيا  المجموعفففات الجيفففد  ففففي ال

يتكون التصنيف م  سلسلة م  األقسفام والتفي قفد تمتفد مف  مجموعفة واحفد  تحتفوي علفى 
. (Everitt et al.,2011)تحتوي كل منصا على فرد واحد  nجميع االفراد الى مجموعات 

 د العناقيد .وال يتطلا التحليل العنقودي الصرمي المعرفة المسبقة ععد

1

1
( , ) ( 1)

g g
g k n

k
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 وهنا  مجموعة م  الطرم يمك  است دامصا:
 Single Linkage ( Nearest طريقففة الففربم المنفففرد او الجففوار األقففرع  -4

Neighbor) 
وتقفوم علفى أسفاس  ،يتم على أساسصا إيجاد اك ر مسافة لكفل زوج مف  المشفاهدات      

ألكثر تشابصا  بي  العناكر يشكل نوا  العنقود، ثم تضا  عقيفة العناكفر اعتبار العنصري  ا
. وتتم عملية الربم عاالعتماد على اقرع (Romesburg, 2004)األكثر تشابصا  ثم األقل 

 :(Rencher,2002)مسافة بي  ازواج الحاالت وربطصا معا عحسا الصي ة التالية 
                       ( , ) min ( , ) , ,i j i jD A B d y y y A y B         (3)       

 Complete Linkage ( Farthestطريقففة الففربم الشففامل او الجففوار االععففد  -6
Neighbor): 

تقوم هاا الطريقة عاعتبفار العنصفري  األقفل تشفابصا  بفي  الحفاالت تشفكل نفوا  العنقفود       
 ة:ويتم  إيجاد اكبر مسافة بي  الحاالت  وربطصا معا عاست دام الصي ة التالي

 ( , ) max ( , ) , ,i j i jD A B d y y y A y B                (4) 

   Average Linkage طريقة الربم المتوسم -4
تسففت دم عاالعتمففاد علففى متوسففم المسففافة بففي  نقطففة مفف  العنقففود األول ونقطففة مفف       

  العنقود الثاني عاست دام الصي ة التالية: 
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 Centroid Methodالمركزية  الطريقة -1
الطريقة المركزية في هفاا الطريقفة يكفون التشفاع  بفي  مجمفوعتي  مسفاويا  للتشفاع  بفي     

النقطتي  الوسطى، حي  تكون النقطفة الوسفطى للمجموعفة مركفز عنقفود، وعلفى الفر م مف  
 (Romesburg, 2004)سصولتصا اال انصا ال تست دم كثيرا  في الممارسة العملية 

 ( , ) ( , )
A B

D A B d y y              (6) 
 Wad's Methodطريقة وادز  -1

تتبففع هففاا الطريقففة  ،طريقففة تجميففع التبففاي  الففدنيا وهففي مفف  الطففرم األكثففر اسففت داما        
سلسلة م  ،طوات التجميع التي تبدا عالعناقيد، يحتوي كل منصا على عنصر واحد وتنتصفي 

لعناكر، تسفت دم هفاا الطريقفة مدشفر مجمفوع المربعفات او عمجموعة واحد  تحتوي جميع ا
 . (Romesburg, 2004)التباي  

        
1

( ) '( )
A

A

n

i iA A

i

SSE y y y y


            (7)       

(8)               
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                    (10)       ( )AB AB A BI SSE SSE SSE     

  Nonhierarchical Methods( التحليل العنقودي  ير الصرمي 6
 :   K-Meansطريقة المتوسطات    
م  اشصر الطرم است دام  وتتطلا هاا الطريقة تحديد عفدد العناقيفد مسفبقا ، وتقفوم هفاا   

ائص مف  الطريقة على أسفاس تصفنيف الحفاالت ففي مجموعفات متجانسفة مف  حيف  ال صف
 (.6141 ،،ال است دام ،وارزميات يمكنصا معالجة عدد كبير م  الحاالت ) احمد
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 Cluster Validityكدم التحليل العنقودي 
يمك  است دام طريقفة التحقفق المتبفادل للتحقفق مف  كفحة او اثبفات نتيجفة التجميفع.      

مثا  ويتم اجفراء التحليفل  A, Bل عشوائي الى مجموعتي  فرعيتي  يتم تقسيم البيانات عشك
، ويجا ان تكفون النتفائف متشفابصة ا ا كانفت Bو  Aالعنقودي عشكل منفصل على كل م  

 .(Rencher,2002)المجموعات كالحة 

 افتراضات التحليل العنقودي:
توكففد مفف  تحققصففا الففى ال (2015)هنففا  عففددا  مفف  االفتراضففات او االشففتراطات يشففير شففيراز

 وهي:
عندما ت تلفف مسفتويات القيفاس مف   ،تتطلا المت يرات  ياس مةياري موحد -4

 مت ير الى آ،ر.
 تدثر على قدر   تصنيف البيانات. (Outliers)مراعا  ان البيانات الشا    -6
ينب ففي عففدم اهمففال المت يففرات الضففرورية التففي قففد يكففون ادراجصففا مففدثر فففي  -4

 التحليل العنقودي.

 :  Discriminant Functionلدالة التمييزيةتحليل ا
هو تركيب  ،طي  م  مت ير أو أكثفر مف  المت يفرات المسفتقلة التفي مف  شفونصا أن تميفز    

.. ( ففففي مجموعفففات  ،بفففي  مجمفففوعتي  مففف  المشفففاهدات او الموضفففوعات ) اففففراد، شفففركات
ف مففا، و لففك معرفففة مسففبقا . يسففت دم تحليففل الدالففة التمييزيففة لتقيففيم مففدج مطاعقففة تصففني

عمعرفة عضوية عناكر عينفة الدراسفة ففي كفل مجموعفة، وكفالك التنبفد عفالموقع التصفنيفي 
 Hardel and.  ويدكففففد (Huberty,1994)لحففففاالت جديففففد  لففففم تصففففنف ععففففد. 

Simer,(2003)  ان التحليففل التمييففزي يركففز علففى الحففاالت التففي تكففون فيصففا المجموعففات
فير قواعففد القفرار فففي التصففنيف الحفاالت بنففاء  علففى الم تلففة معروفففة مسفبقا ، حيفف  يففتم تفو 

 المجموعات المعروفة.
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الت فففي اان التحليففل التمييففزي يصففد  الففى تصففنيف الحفف (2015)كمففا يشففير احمففد       
مجمفوعتي  او اكثففر عاالعتمففاد علففى مجموعففة مف  المت يففرات و ففرك التحليففل هففو اكتشففا  

ويقسففمصا الففى مجموعففات  ،راد او أشففياءنمففم معففي  يففنظم الحففاالت التففي  البففا مففا تكففون اففف
 تتمتع عناكرها ع واا مشتركة. 

عحسفاع األوزان لكفل مت يفر  Hair et al.(2006)ويتم التحقق م  التمييز كما يشير     
مسففتقل للتبففاي  بففي  المجموعففات  عالنسففبة الففى التبففاي  دا،ففل المجموعففة وتحليففل الدالففة 

. وقد اقترح  فيشر ففي عفام   Discrimininat functionالتمييزية يعر  بدالة التمييز 
م، ويست دم للفصل بي  مجموعتي  واست اا نمو ج تصفنيف انتمفاء مجموعفة  1936

 ويو،ا الصي ة اآلتية: ،م  المشاهدات الجديد 
   1 1 2 2 ......ik k k i ikz a w x w x w x         (12) 

حيفف        
ikz الدرجففة التمييزيففة، a مقففدار ثابففت، 

iw  الففوزن التمييففزي، ikx  المت يففر
عفففدد  k(  حيففف  -(k1. و يحففدد عفففدد الففدوال التمييزيفففة عالعاقففة  kففففي iالمسففتقل 

المجموعات أو مستويات المت ير التاعع، فإ ا كانت البيانفات تتضفم  مت يفرا  تاععفا  لف  ثاثفة 
( فان تحليل الدالة التمييزية سيعطي دالتي  تمييزيتي  يمك  است دامصما k=3مستويات )

  .(Hair,et al,2006)في تصنيف الحاالت الجديد   
تقنيفة  (DA) لتحليفل التمييفزي أن ا El-Hanjouri and Hamad (2015)ويفاكر     

للتمييففز وتصففنيف كففل  تصففنيفي دي إحصففائية متعففدد  المت يففرات تسففت دم لبنففاء نمففو ج تنبفف
عفصفم ا،تاففات األشفياء بفي  اثنفي  أو  ففردوالتفي تسفم  لل ،ماحظة في إحدج المجموعفات

أول  وتعفدجموعات فيما يتعلق عالعديد م  المت يفرات ففي وقفت واحفد. م  الم ثاثة أو أكثر
طريقة تصنيف إحصائي متعدد المت يرات تست دم لعقود م  قبفل البفاحثي  والممارسفي  ففي 

يتم است دام السمات الكمية المتعدد  للتمييز  التحليل التمييزي  في ،تطوير نما ج التصنيف
المعرففففة المسفففبقة ففففي ضفففرور  يفففل العنقفففودي ي تلفففف عففف  التحل ،بفففي  مت يفففر التصفففنيف

ال ففرك األساسففي مفف  التحليففل التمييففزي هففو تقففدير العاقففة بففي  مت يففر ويعتبففر  ،تصفنيفعال
 .ومجموعة م  المت يرات المستقلة الكمية تصنيفي تاعع

 )kardiyn & Olmus و   Klecka(1980)يشيرفروك تحليل الدالة التمييزية: 
منصفا وجفود مجمفوعتي  أو  ،تحقيق ععفض االفتراضفاتيتطلا ي أن التحليل التمييز  (2016
وجود حالتي  على األقل لكل مجموعة . أن تكون المت يفرات المسفتقلة مت يفرات كالك  أكثر،

 كمية تتبع توزيعا  طبيةيا  و تحقق تجانس مصفوفة التباي  و الت اير لكل المجموعات.
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هفدفت  and Shebib (2018) Al-temimi , Al-saffarففي دراسفة أجرهفا 

الدراسة الى است دام التحليل العنقودي والتحليل التمييفزي ففي تصفنيف النفازحي  بنفاء  علفى 
عوامففل األوب ففة، اعتمففدت الدراسففة علففى بيانففات موثوقففة للحكومففة والمنظمففات الدوليففة تففم 

نقففففودي كففففنف جمعصففففا مفففف  إدار  المعلومففففات والبحففففوت. أظصففففرت النتففففائف ان التحليففففل الع
المحافظات التي تم تصجيرها الى مجموعفات متجانسفة وفقفا  ألنفواع الم يمفات، كمفا أظصفرت 

 نتائف التحليل التمييزي اسصام المت يرات في تمييز المحافظات.
  Huang, Li, Zhan, Liu, Tiah and Fan(2017)وففي دراسفة أجرهفا 

ي ففي دراسفة العاقفة بفي  المركبفات هدفت الى است دام التحليفل العنقفودي والتحليفل التمييفز 
المتطففاير  والسففمات لعجففائ  الففدقيق الصففيني الم مففر. تكونففت العينففة مفف  سففبعة أنففواع مفف  
عجائ  الدقيق بنكصات م تلفة، أظصرت نتائف التحليفل العنقفودي عف  ثفات تصفنيفات، وقفد 

 تم تحديد المركبات التمييزية المساهمة في التصنيف.
دراسففة اسففت دمت ععففض األسففاليا ااحصففائية متعففدد   (2017)كمففا أجففرج يعقففوع 

المت يفففرات والمتمثلفففة ففففي التحليفففل العنقفففودي والتمييفففزي ففففي دراسفففة تطبيقيفففة علفففى ععفففض 
المصار   العرا ية  لتصنيف وتمييز مدج التجانس بي  المصار . طبقفت علفى عينفة مف  

لفى تصفنيف المصفار  مصرفا ، م  ،ال تطبيق التحليل العنقودي تم التوكل الى ا  (20)
كمففا تففم تطبيففق التحليففل التمييففزي  ،الففى مجمففوعتي  متجانسففتي  فففي طبيعففة العمففل واألداء

لتحديفففد اهفففم المت يفففرات التفففي عفففدم التجفففانس بفففي  المجموعفففات المست لصفففة مففف  التحليفففل 
العنقفودي، وقفد توكفلت الدراسفة الفى ان مجموعففة مف  المدشفرات كانفت اكثفر مسفاهمة فففي 

كما تم كيا ة الدالة التمييزية التفي تسفاعد ففي معرففة مفدج تفاثير  ،صار التمييز بي  الم
كففل مت يففر وكففالك التنبففد عمعرفففة انتمففاء أي مصففر  الففى المجموعففة المائمففة، كمففا اكففدت 
النتففائف مفف  ،ففال الدالففة التمييزيففة جففرج التوكففل الففى ان التصففنيف للعشففري  مصففرا  كففان 

 كحيحا .
هفدفت الفى اسفت دام التحليفل العنقفودي  Rose et al.(2016)وفي دراسة أجراها 

وتحليففل الدالففة التمييزيففة فففي التعففر  علففى العوامففل النفسففية العصففبية المنفصففلة وعاقتصففا 
طفلة  (253)السريرية على مجموعة م  األطفال والمراهقي . تكونت العينة م   عاألعراك

حليفل العنقفودي تفم لتحديفد ومراهقة مصاعة عفقدان الشصية، توكلت النتائف ان است دام الت
العففدد األمثففل مفف  المجموعففات، وحففدد التحليففل التمييففزي المت يففرات التفسففية والعصففبية التففي 

 بي  المحموعات. أفضلتميز عشكل 
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 Panagopoulos, Angelopoulou, Tzirtzilakis andكمففا أجففرج 
Giannoulopouulos (2016)  لتمييزي دراسة  الست دام التحليل العنقودي والتحليل ا

فففي تصفففنيف أنظمففة طبقفففات الميففاا الجوفيفففة المعقففد ، وتتطلفففا الطريقففة المقترحفففة اجفففراء 
مف  االعفار فففي  مفو،و  عينففة  57تحلفيات كيميائيفة لعينفات الميففاا لايونفات الرئيسفية مف  

جزير  ليسفوس في اليونان، توكلت نتائف التحليل العنقودي الى تصنيف العينات في اربفع 
 ، وقد اكدت نتفائف التحليفل التمييفزي جفدوج التحليفل العنقفودي حيف  كانفت مجموعات متميز 

 على النحو الصحي  .   (%94.7)نسبة تصنيف العينات  
دراسفة أشفارت الفى أن مشفكلة تصفنيف   Kardiyen and Olmus (2016أجفرج )   

وقفد  ،المجموعتي  لصا تداعيات في عفدد مف  المجفاالت ث مثفل الطفا، واالقتصفاد، والتمويفل
است دمت الدراسة ثات نما ج للتصنيف. وتم است دام عينات محاكفا  لم تلفف التوزيعفات 
وأحجففام العينففات و أظصففرت نتففائف الدراسففة أن تحليففل الدالففة التمييزيففة كففان  و أفضففلية فففي 

 تصنيف البيانات. 
هدفت الى است دام ععض  (2016)وفي دراسة أجرتصا الرعيض والشاوش وحنيش 

وقد تم اجراء الدراسة على ععض مصادر الميفاا ففي  ،العنقودي في التصنيف طرم التحليل
مصففرات  وتصففنيفصا بنففاء  علففى ععففض المعففادن، وقففد توكففلت الدراسففة الففى تصففنيف مصففادر 

كمففا أظصففرت نتففائف الدراسففة ان طريقففة الففربم المنفففرد كانففت  ،الميففاا الففى ثففات مجموعففات
 لشامل والربم الصرمية.األفضل في التصنيف مقارنة عطريقة الربم ا

  Tanos, Kovacs, Anda and Hatvani (2015)وففي دراسفة قفام بصفا 
هففدفت الففى اسففت دام التحليففل العنقففودي والتحليففل التمييففزي فففي تعظففيم االسففتفاد  مفف  شففبكة 
مرا بة جود  المياا على نصر تيزاس ففي هن اريفا مفع مراعفا  الموسفمية، ويعتبفر ثفاني اكبفر 

موقعفا  أل،فا  14معلمة لنوعية المياا تم  ياسصا في  15سطى، تم تحديد نصر في اوربا الو 
أظصرت نتفائف التحليفل العنقفودي  ،2005الى  1975العينات ،ال الفتر  الزمنية م  عام 

كما أظصرت نتائف التحليل التمييزي علفى التحسف  المكفاني الزمفاني لشفبكة  ،أربعة تصنيفات
 ودي والتحليل التمييزي.المرا بة عاست دام التحليل العنق

ا الدراسفة هفا قامفت El-Hanjouri and Hamad (2015)وفي دراسفة أجراهفا 
مف  أجفل  (CA) التحليفل العنقفودي ،أسفاليا التحليفل ااحصفائي متعفدد المت يفرات بتطبيفق

التعففر  علففى التفففاوت فففي مسففتويات المةيشففة لألسففر  بففي  المنففاطق الفلسففطينية. و،لصففت 
 األولفى الفثات المجموعفة فيوجود تقارع في مستويات المةيشة لألسر  إلى  دراسةنتائف ال

، كمفا المجموعة الثانية م  مسفتويات المةيشفة المتوسفطةو  ،لمستويات المةيشة المرتفعة
تطبيففق طريقففة التحليففل  تففمشففكلت المجموعففة الثالثففة مفف  مسففتويات المةيشففة المن فضففة. ت
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هم عشفكل كبيفر ففي هفاا التففاوت بفي  العفائات لتمييفز المت يفرات التفي تسفا (DA) التمييزي 
 ،المسفففاعد  ،النتفففائف أن مت يفففرات الفففد،ل الشفففصري  أشفففارتدا،فففل المنفففاطق الفلسفففطينية، و 

ساهمت عشفكل  ،اايجار المحسوع ،إجمالي اانفام ،الحيازات الحيوانية ،األراضي الزراعية
 .تصنيفكبير في ال

ليفة اسفت دام التحليفل العنقفودي عفإجراء دراسفة هفدفت الفى فاع (2015)قامت علفي 
والتحليل التمييزي في التحقق مف  الداللفة التمييزيفة ال،تبفارات الفاكاء والش صفية.  تكونفت 

طالبفففا  وطالبفففة مففف  المرحلفففة الثانويفففة  عمحافظفففة دمشفففق،  (610) عينفففة الدراسفففة مففف  
تفففائف واسفففت دمت الدراسفففة ا،تبفففار المصففففوفات المتتاععفففة لفففراف  وا،تبفففار ايزنفففك. أظصفففرت ن

الدراسفففة فاعليفففة التحليفففل العنقفففودي ففففي الكشفففف عففف  المجموعفففات المتجانسفففة بنفففاء  علفففى 
المسافات لكفا مف  اال،تبفاراي ، كمفا أظصفرت الدراسفة فاعليفة التحليفل التمييفزي ففي التمييفز 
بففي  المجموعففات وكففالك مفف  ،ففال التنبففد ععضففوية األفففراد فففي المجموعففات التففي انتجصففا 

 التحليل العنقودي.
دراسففة   Jaiswara, Nandi and Balakrishnan (2013)مففا أجففرج  ك

تففم اسففت دام  ،فعاليففة الدالففة التمييزيففة والتحليففل العنقففودي فففي تحديففد األنففواع مفف  الكريكيففت
أسلوع تحليل الدالة التمييزية والتحليل العنقودي في تحديد وتصنيف يعتمفد علفى ااشفارات 

-95ائف التصنيف عاست دام التحليل التمييزي بدقفة أظصرت النت ،الكريكيت ألنواعالصوتية 
ععدد األكنا  المست دمة. كما أظصرت النتائف دقة التصنيف عاسفت دام  تتوثرولم  100%

التحليففل العنقففودي والتففي ال تتطلففا معرفففة مسففبقة، كمففا تشففير النتففائف الففى فعاليففة التحليففل 
سفة ان التحليففل التمييفزي يعتبففر وتحديفدها. كمففا اشفارت الدرا عاألنفواالعنقفودي ففي تصففنيف 

الطريقففة األقففوج واألكثففر دقففة لكنصففا تتطلففا تصففنيفا  مسففبقا ، ويمكفف  اسففت دامصا فقففم مففع 
التصفنيفات المعروففة مبفدئيا ، امففا التحليفل العنقفودي فيعتبفر اقففل قفو  ودقتف  مرتبطفة بدرجففة 

االت التففي ال اكبففر ععففدد المت يففرات التففي يففتم فحصففصا معففا ، ولكفف  يمكفف  اسففت دام  فففي الحفف
تكففون فيصففا التصففنيفات معروفففة مفف  قبففل، ويمكفف  اسففت دام كلتففا الطففريقتي  لتطففوير أدوات 

 كمية والية لتحديد التصنيفات الم تلفة.
هففدفت الففى اسففت دام طرائففق التحليففل  (2011)وفففي دراسففة أجرهففا رشففيد ومصففدي 

ليففل واقففع التربيففة العنقففودي الصرميففة وال يففر هرميففة ومعرفففة أفضففل الطرائففق الصرميففة فففي تح
( مت يففرا  فففي هففاا المجففال لمعرفففة التشففاع  فففي 25والتعلففيم فففي العففرام، وشففملت الدراسففة ) 

وقفد توكفلت الدراسفة الفى  ،تقديم ال دمات ومعرفة أفضفل الطرائفق المسفت دمة ففي التحليفل
ان الطريقة الصرمية افضل الطرائق المست دمة المتاكصا اقفل  يمفة للمقيفاس وففق مقيفاس 

 عاقة المقلص.ال
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للمقارنة بفي  بفي  اسفلوع تحليفل  Lidi-Anne & Gaston (2011)في دراسة قام بصا 
الدالة التمييزية وتحليل االنحدار اللو فاريتمي الثنفائي ففي الكشفف عف  قفدر  ععفض العوامفل 
عالتنبد ععدم تعاطي الكحول ،ال فتر  الحمل والتي تمثلت في معتقدات الحامل نحو اضرار 

الكحففول والعمففر للحامففل أثنففاء فتففر  الحمففل وقففد تففم أ،ففا بيانففات لعينففة عشففوائية مفف  تعففاطي 
الحوامفففل، تفففم تحليفففل البيانفففات عاسفففت دام اسفففلوع تحليفففل الدالفففة التمييزيفففة وتحليفففل انحفففدار 
الترجي  اللو اريتمي  وقد توكلت الدراسة الى أن اسلوع تحليل الدالة التمييزية كفان أكثفر 

الكحفففول و يفففر المتعفففاطي  مقارنفففة عاسفففلوع انحفففدار التفففرجي  دقفففة ففففي تصفففنيف متعفففاطي 
 اللو اريتمي.
دراسفة تنبديفة  اسفت دمت  عفد  طفرم تنبديفة   Maroco  et  al.  (2011كمفا أجفرج )

ومنصا تحليل الدالة التمييزية  . وقفد اسفت دمت الدراسفة بيانفات حقيقيفة تكونفت العينفة مف  
( حالفففة مفففريض لتصفففنيف الحفففاالت الفففى ضفففةف ادراكفففي معرففففي و يفففر  لفففك، 92سففجات )

واسففت دمت محكففات الدقففة والحساسففية للمقارنففة و توكففلت إلففى أن تحليففل الدالففة التمييزيففة 
 يتمتع بدرجة عالية م  الدقة والحساسية وقو  التمييز مقارنة عالطرم اال،رج.

م التحليففل العنقففودي وهففدفت الففى مقارنففة طففر (2007)فففي دراسففة اجراهففا مصففطفى 
علفففى عينفففة مففف  البيانفففات تمثلفففت ففففي مجموعفففة مففف  دول الم فففرع العربفففي والتفففي تجمعصفففا 
مجموعففة مفف  الصفففات المشففتركة، وقففد توكففلت الدراسففة الففى تصففنيف لصففاا الففدول، كمففا 
توكفففلت النتفففائف الفففى ان طفففرم التحليفففل العنقفففودي ال ت تلفففف نتائجصفففا كثيفففرا  عففف  ععضفففصا 

 البعض.
تشفير هفاا الدراسفة إلفى أن دقفة  Hwang (2001) ج أجراها بصفا وفي دراسة أ،ر 

تصففنيف المجموعففة عففالتركيز علففى تحليففل الدالففة التمييزيففة، إضففافة إلففى  لففك فففان الصففد  
وال رك األساسي لصاا الدراسة هو تقديم نظفر  عامفة لكيييفة عمفل تحليفل الدالفة التمييزيفة  

أسف لة البفاحثي  المتنوعفة، إضفافة إلفى  وكيف يمك  إن يساعد في ااجاعة على العديد مف 
ولمفا ا هفو علفى قفدر  ،ما سبق توض  هاا الدراسة وتشفر  مفا هفو تحليفل الدالفة التمييزيفة

م  األهمية، وكالك تقدم الدراسة بيانفات توضفيحية اسفت دام تحليفل الدالفة التمييزيفة. كمفا 
 شاهدات.تدكد الدراسة على أفضلية تحليل الدالة التمييزية في تصنيف الم

هفففدفت الفففى اسفففت دام أحفففد أسفففاليا  (2001)ففففي دراسفففة أجرهفففا الجفففاعوني و فففانم 
التحليل االحصائي متعدد المت يرات التحليل العنقفودي والتحليفل التمييفزي ففي دراسفة لتحديفد 
مستويات الصيكل االقتصادي واالجتماعي ألسر المجتمع. وقد تم تطبيق هاا األسفلوع علفى 

واجتماعيففة، وقففد توكففلت الدراسففة الففى تحديففد المسففتويات للصيكففل  سففتة مت يففرات اقتصففادية



 وبناء الدوال التمييزية  توظيف اسلوبي التحليل العنقودي والتحليل التمييزي في تصنيف البيانات
 محمد موسى الشمراني /د 

 

 -01- 

االقتصفففادي واالجتمفففاعي عاسفففت دام التحليفففل العنقفففودي والفصفففل بفففي  المسفففتويات المحفففدد  
 عاست دام التحليل العنقودي والتمييز بي  المجموعتي  م  ،ال التحليل التمييزي.

 التعليق على الدراسات الساعقة:
ماحظفة أن ا لفا الدراسفات السفاعقة ركفزت الدراسات السفاعقة يمكف  م  ،ال عرك      

 et al.(2018) Al-temimiعلى توظيف هاا األساليا على الظواهر االجتماعيفة مثفل 
الجفاعوني و فانم ففي تصفنيف المصفار ، و (2017) يعقفوعفي تصنيف النازحي  ودراسة 

 Jaiswaraمية مثل دراسة  والظواهر العل االقتصادي واالجتماعيفي التنصيف  (2001)
et al. (2013) ففي تحديفد أنفواع الكراكيفت وTanos et al. (2015)    ففي مرا بفة
ففي تصففنيف الميفاا بنفاء  علفى ععفض المعففادن  (2016) وآ،فرون الفرعيض جفود  الميفاا و 

قليل م  الدراسفات وال ،في تصنيف المركبات المتطاير  Huang et al.(2017)ودراسة   
بتوظيف اسلوبي التحليل العنقودي والتحليل التمييزي على لى حد علم الباح  التي قامت ع

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السفاعقة وااجفراءات وت تلفف ففي كما  ،مت يرات تعليمية
تميففز عفف  الدراسففات السففاعقة فففي كونصففا تولعففل هففاا الدراسففة المسففت دمة،  طبيعففة البيانففات

ل فففي توظيففف اسففلوبي  معففا  مفف  األسففاليا ااحصففائية متعففدد  فصومففا  جديففدا  تمثففتناولففت م
لففم يففتم دراسففت  فففي األدع التربففوي فففي  المت يففرات لتصففنيف الطففاع فففي األداء األكففاديمي 

 حدود علم الباح .

 الطريقة وااجراءات:
 است دمت الدراسة المنصف الوكفي .منصف الدراسة: 

( طالبو وطالبة مف   26بيانات ) لعشوائية تكونت عينة الدراسة م  عينة عينة الدراسة: 
 .2014/2015 طالبا  وطالبة عجامعة أم القرج  للعام الجامعي (1722)

 تم االعتماد على بيانات عينة الطاع والطالبات.أدوات الدراسة:  

 مت يرات الدراسة:
جففات در  3Xدرجففات ا،تبففار القففدرات،  2Xمت يففر درجففات الثانويففة،  1Xالمت يففرات المسففتقلة: 

 : معدل السنة التحضيرية. 4Xا،تبار التحصيل، 
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إ ا كفان المعفدل    (1)يو،فا القيمفة  ،مت يفر تصفنيفي للمعفدل التراكمفي  Yالمت يفر التفاعع: 
إ ا كفان المعفدل التراكمفي من فضفا   (2)والقيمة  ،أو أعلى 1.75 التراكمي مرتفعا   يساوي 

 (. 1.75  اقل م  

، SPSS دام حزمة البرامف ااحصائية لمعالجفة البيانفات تم است المعالجة ااحصائية: 
 .على تساؤالت الدراسة اجراء التحليل العنقودي وتحليل الدالة التمييزية للبيانات  لإلجاعة

 :  نح ئج ال راس  

و لفك لكفون هفاا الطريقفة  (K-Means)تم تطبيق أسلوع التحليفل العنقفودي للمتوسفطات 
 العناقيد التي تم تصنيف الحاالت على أساسصا. تتطلا المعرفة الساعقة ععدد

 (: توزيع الحاالت على العناقيد وبعد كل حالة ع  مركز العنقود1جدول رقم)

رقم 
رقم  المسافة العنقود الحالة

رقم  المسافة العنقود الحالة
 المسافة العنقود الحالة

1 1 12.368 23 1 6.689 45 2 3.286 

2 2 1.919 24 2 7.091 46 1 3.174 

3 2 8.953 25 2 4.210 47 1 5.494 

4 1 10.648 26 1 2.968 48 2 6.741 

5 1 14.824 27 2 7.112 49 2 4.431 

6 1 5.170 28 2 5.638 50 1 4.423 

7 2 6.288 29 2 2.520 51 2 9.830 

8 1 7.215 30 1 6.781 52 1 10.298 

9 1 3.185 31 1 10.452 53 1 3.274 

10 1 2.076 32 2 6.164 54 2 4.966 

11 1 5.097 33 2 6.483 55 1 4.952 
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رقم 
رقم  المسافة العنقود الحالة

رقم  المسافة العنقود الحالة
 المسافة العنقود الحالة

12 2 7.663 34 1 8.086 56 2 10.155 

13 1 5.955 35 1 6.242 57 2 10.797 

14 2 5.710 36 2 10.886 58 2 5.755 

15 1 6.137 37 2 12.084 59 2 11.727 

16 2 6.449 38 2 6.568 60 2 5.761 

17 1 19.775 39 2 2.179 61 1 6.309 

18 1 4.361 40 2 4.789 62 2 4.348 

19 2 4.347 41 1 5.218 

 
20 2 6.508 42 1 5.243 

21 1 4.320 43 2 2.745 

22 2 15.135 44 2 4.226 

 ،قائمة عجميع الحاالت والعناقيد التي تنتمي اليصا كل حالة (1)يبي  الجدول رقم      
م  العناقيد كما هو واض  في العمود  حي  أظصرت نتائف التحليل وجود مجموعتي 

كما يبي  العمود الثال  والسادس والتاسع المسافة   ،،وال امس والثام   (Cluster)الثاني
(Distance)  تنتمي الى  (17)او البعد بي  الحالة ومركز المجموعة، فمثا  الحالة رقم

سافة تساوي المجموعة األولى وهي اععد حالة ع  مركز هاا المجموعة حي  الم
 ،هي اقرع حالة الى مركز المجموعة او العنقود األول (26)بينما الحالة  (19.775)

أي ان المسافة بي  الحاالت ومركز العنقود األول تتراو   ،(2.968)حي  تساوي المسافة 
. بينما في (1)حالة موضحة في جدول رقم  (28)وتضم  ،(19.775)الى  (2.968)م  

 (1.919)هي األقرع الى العنقود الثاني والمسافة تساوي  (2)الحالة المجموعة الثانية 
 ،(12.084)هي االععد ع  مركز المجموعة حي  تساوي المسافة  (37)بينما الحالة رقم 
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وتضم  (12.084)و  (1.919)أي ان المسافة تتراو  بي  الحاالت ومركز العنقود بي  
 حالة . (34)

 مت يرات عاست دام مجموعتي العناقيد.: لكل مت ير م  ال(2)جدول رقم 

 المت ير
 

 ال طو العنقود
F Sig. 

 مح سط المر ق ا df مح سط المر ق ا
df 

 
 

X1 12.964 1 11.572 60 1.120 .294 

X2 1202.287 1 20.308 60 59.202 .000 

X3 900.875 1 25.460 60 35.384 .000 

X4 .147 1 .988 60 .149 .701 

تحليل التباي  لكل مت ير م  المت يرات المستقلة عاست دام  (2)دول رقم يبي  الج    
مجموعتي العناقيد حي  يعطي متوسم المربعات بي  المجموعتي  في عمود المجموعة 

(Cluster)،  بينما يعطي متوسم المربعات دا،ل المجموعات في عمود ال طو، وبالنظر
 (0.01)نجدها دالة عند مستوج داللة  (x3)و    (x2)الى مستوج الداللة للمت يرات 

وهاا يعني انصا تلعا دورا  هاما  في تصنيف الحاالت على العناقيد، بينما نجد ان المت يرات 
(x1)  و(x4)  لم تك  دالة احصائيا ، مما يعني ان هاا المت يرات لم تسصم في تصنيف

 الحاالت على العناقيد.
تم توكيد  (K-Means)العنقودي للمتوسطات كما هو ماحظ م  نتائف التحليل       

الحصول على تصنيف الحاالت الى مجموعتي  م  العناقيد تحتوي كل مجموعة عنقود 
 على عددا  م  الحاالت المتقاربة.

واليجاد الدالة التمييزية تم االعتماد على التصنيف المست لص م  نتائف الحليل 
مت ير تاعع ثنائي  ،ي التحليل التمييزي العنقودي، وبالك تكون المت يرات الدا،لة ف

يشير الى تصنيف  (2)و  ،في العنقود األول االتالى الح (1)التصنيف حي  يشير 
الحاالت في العنقود الثاني، ومت يرات مستقلة وهي المت يرات التي تم م  ،الصا التصنيف 
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لحاالت عحسا الدالة التمييزية لتصنيف ا ايجادالى عنقودي ، والتي تم است دامصا 
 مجموعة المت ير التاعع.

 : جدول تحليل التباي  و يمة ولكس لمدا لمجموعة المتوسطات(3)جدول رقم 

 المتغير

 
Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

X1 .982 1.120 1 60 .294 

X2 .503 59.202 1 60 .000 

X3 .629 35.384 1 60 .000 

X4 .998 .149 1 60 .701 

 (X2)ان المت يرات المستقلة  (3)ء التحليل التمييزي وم  نتائف جدول رقم ياحظ ععد إجرا
ان الفروم بي  هاا يعني  ، (0.01)كانت  ات داللة إحصائية عند مستوج  (X3)و 

و   (X1)، اما المت يرات المستقلة متوسطات المجموعتي  كانت  ات داللة إحصائية
(X2)   الى  يمة ولكس لمدا وبالنظر كالك  ،فلم تك  دالة احصائيا(Wilks' Lambda) 

 (0.982)لصاا المت يرات نجد انصا اعلى للمت يرات المستقلة  ير الدالة وقريبة م  الواحد 
 وهاا يدل على عدم وجود داللة إحصائية.  (0.998) ,

 : يوض  القيم الااتية للدالة التمييزية(4)جدول رقم 

 االرتباط القانوني % يالتراكم التباي  % القيمة الااتية الدالة

1 1.453(a) 100.0 100.0 .770 

تساوي  (Eigenvalues)ان الدالة التمييزية يقابلصا  يمة  اتية  (4)يتض  م  جدول 
والتي تشير التي قو  العاقة بي    (0.770)بنسبة ارتباط قانوني بل ت  (1.453)

   التباي .م (%100)المت يرات الدا،لة في التحليل، وقد فسرت الدالة 
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 : يوض   يم ولكس لمدا للدالة التمييزية(5)جدول رقم 

 .df Sig مر ع ك   Wilks' Lambda ال ال  الحم   ي 

1 .408 52.042 4 .000 

و يمة كاي تربيع والتي  ،(0.408)ان  يمة ولكس لمدا قد بل ت  (5)ياحظ م  الجدول 
، وهاا يشير الى (0.01)داللة  وهي  ات داللة إحصائية عند مستوج  (52.042)بل ت 

 قدر  الدالة التمييزية على التمييز بي  المجموعتي .
 : معامات الدالة التمييزية المةيارية(6)جدول رقم 

 المتغيرات 

 

 معامالت الدالة التمييزية المعيارية

1 

X1 -.243 

X2 .733 

X3 .566 

X4 -.200 

تمييزية المةيارية م  ،ال تقدير المعامات كيا ة نمو ج الدالة ال (6)يمك  م  جدول 
المميز  المةيارية والتي يمك  م  ،الصا معرفة مدج توثير المت يرات على النمو ج، فكلما 
كانت  يمة المعامل كبير  للمت ير سواء  كانت موجبة او سالبة دل  لك على المساهمة 

دالة التمييز المةيارية عالشكل  العالية للمت ير في دالة التمييز. وبالتالي يمك  كيا ة
 التالي:

 1 2 3 40.243 0.733 0.566 0.20y x x x x      
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 : نتائف دقة التصنيف(7)جدول رقم 

 
 رقم العنقود  

 عضوية المجموعة المتنب ة
 المجموع

1 2 
 

 األصلي

 العدد
1 28 0 28 

2 1 33 34 

% 
1 100.0 .0 100.0 

2 2.9 97.1 100.0 

الصدق 
 العرضي

 عددال
1 28 0 28 

2 2 32 34 

% 
1 100.0 .0 100.0 

2 5.9 94.1 100.0 

 .من الحاالت المجمعة األصلية المصنفة بشكل صحيح ٪ 98.4

ععد إيجاد دالة التمييزية يتم التحقق م  تصنيف الحاالت فيما ا ا كانت عالفعل          
تشير النتائف  ،ف كحيحا  ؟تقع ضم  العنقود الاي كنفت في ، عمعنى هل كان التصني

عند مقارنة التصنيف للحاالت الاي تم وفق التحليل العنقودي فقد وجد  (7)م  الجدول 
وهي نسبة مرتفعة جدأ تدكد دقة  (98.4)ان التصنيف كان كحيحا  بنسبة وكلت الى 

 التصنيف.
 مو قش  الوح ئج:

و لك لكون هاا  (K-Means)تم تطبيق أسلوع التحليل العنقودي للمتوسطات       
( م  54 ,2015الطريقة تتطلا المعرفة الساعقة ععدد العناقيد والتي أشار اليصا أحمد) 

است دام هاا الطريقة في حالة تحديد عدد العناقيد. أعتمدت هاا الطريقة على المسافة 
قائمة  (1)حي  أظصر الجدول رقم  ،االقليدية في تحديد مدج قرع الحالة م  العنقود

حي  أظصرت نتائف التحليل وجود  ،ع الحاالت والعناقيد التي تنتمي اليصا كل حالةعجمي
في العنقود األول كانت المسافة بي  الحاالت ومركز العنقود   ،مجموعتي  م  العناقيد

حالة. بينما في العنقود الثاني  (28)وتضم  ،(19.775)الى  (2.968)تتراو  م  
وتضم  (12.084)إلى  (1.919)ركز العنقود م   تراوحت  المسافة بي  الحاالت وم

(  ودراسة  Et al.,2018) Al-temimiحالة، وهاا يتفق مع ما تم في دراسة  (34)
Huang, et al. 2017)  ودراسة  (2017)( ودراسة يعقوعRose et al., 2016)  



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681عة األزهر، العدد: )مجلة كلية التربية، جام

 -11- 

بعد ع  م  است دام للتحليل العنقودي في تحديد الحاالت وفق المسافة م  حي  القرع وال
مدج أهمية المت يرات  المستقلة عاست دام   (2)كل عنقود. كما اتض  م   الجدول رقم 

كانت دالة  (x3)و    (x2)مجموعتي العناقيد  حي  ناحظ أن مستوج الداللة للمت يرات 
وهاا يعني انصا تلعا دورا  هاما  في تصنيف الحاالت على  (0.01)عند مستوج داللة 

لم تك  دالة احصائيا ، مما يعني ان هاا  (x4)و  (x1)نجد ان المت يرات العناقيد، بينما 
 المت يرات لم تسصم في تصنيف الحاالت على العناقيد. 

تم االعتماد على التصنيف المست لص م  نتائف الحليل العنقودي اليجاد الدوال     
ت المت يرات التمييزية والتي تحدد مدج مساهمة كل مت ير في عملية التصنيف، تكون

الى الحاالت  (1)الدا،لة في التحليل التمييزي م  مت ير تاعع ثنائي التصنيف حي  يشير 
الى تصنيف الحاالت في العنقود الثاني، و مجموعة   (2)و  ،المصنفة في العنقود األول

م  المت يرات المستقلة وهي المت يرات التي تم م  ،الصا التصنيف الى عنقودي ، والتي 
است دامصا اليجاد الدالة التمييزية لتصنيف الحاالت عحسا مجموعة المت ير التاعع. تم 

ان المت يرات المستقلة  (3)يكما اتض   ععد إجراء التحليل التمييزي وم  نتائف جدول رقم 
(X2)  و(X3)  اما المت يرات المستقلة  ، (0.01)كانت  ات داللة إحصائية عند مستوج
(X1)   و(X2) كالك كانت  يمة ولكس لمدا  ،  دالة احصائيا  فلم تك(Wilks' 

Lambda)  لصاا المت يرات اعلى  للمت يرات المستقلة  ير الدالة وقريبة م  الواحد
وهي تتفق مع دراسة    وهاا يدل على عدم وجود داللة إحصائية.  (0.998) , (0.982)

Jaiswara, et al. 2013) كلتا الطريقتي  لتطوير (   التي اكدت على ضرور  است دام
في   2001)أدوات كمية والية لتحديد التصنيفات الم تلفة.  ودراسة )الجاعوني و انم 

است دام التحليل العنقودي للتصنيف والتمييز بي  المجموعتي  م  ،ال التحليل 
 التمييزي.   

نسبت  ان الدالة التمييزية لصا ارتباط قانوني بل ت  (4)كما اتض   م  جدول      
والتي تشير التي قو  العاقة بي  المت يرات الدا،لة في التحليل، يقابلصا  يمة   (0.770)

م  التباي . و  (%100)وقد فسرت الدالة  (1.453)تساوي  (Eigenvalues) اتية 
و يمة كاي تربيع  ،(0.408)ان  يمة ولكس لمدا قد بل ت  (5)ياحظ كالك م  الجدول 

، وهاا يشير (0.01)وهي  ات داللة إحصائية عند مستوج داللة  (52.042)والتي بل ت 
كيا ة   (6)الى قدر  الدالة التمييزية على التمييز بي  المجموعتي .  تم  م  جدول 

الدالة التمييزية المةيارية م  ،ال تقدير المعامات المميز  المةيارية والتي يمك  م  
لنمو ج. وبالتالي يمك  كيا ة دالة التمييز ،الصا معرفة مدج تاثير المت يرات على ا

 المةيارية عالشكل التالي:
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1 2 3 40.243 0.733 0.566 0.20y x x x x      

كما قامت الدراسة ععد إيجاد دالة التمييزية عالتحقق م  تصنيف الحاالت فيما ا ا 
كانت عالفعل تقع ضم  العنقود الاي كنفت في ، حي  كانت تشير النتائف م  الجدول 

قارنة التصنيف للحاالت الاي تم وفق التحليل العنقودي فقد وجد ان التصنيف عند م (7)
وهي نسبة مرتفعة جدأ تدكد دقة التصنيف وهي  (98.4)كان كحيحا  بنسبة وكلت الى 

والتي اكدت    (Panagopoulos, et al., 2016)تتفق مع ما توكلت الي  دراسة  
ودي حي  كانت نسبة تصنيف العينات  نتائف التحليل التمييزي جدوج التحليل العنق

 ,Huangعلى النحو الصحي  . وهاا النتائف تتفق مع ما قامت ع  دراسة   (94.7%)
et al. ,2017) )2018) , Al-temimi , حي  أظصرت نتائف التحليل العنقودي )

في التصنيفات للحاالت، واست دام التحليل التمييزي لتحديد المت يرات التمييزية المساهمة 
م  ،ال تطبيق التحليل العنقودي تم التوكل    (2017)التصنيف . ودراسة  يعقوع 

كما تم تطبيق  ،الى تصنيف الحاالت الى مجموعتي  متجانستي  في طبيعة العمل واألداء
التحليل التمييزي لتحديد اهم المت يرات التي أدت لعدم التجانس بي  المجموعات 

التي    (Rose et al.,2016)دي.  كما تتفق مع  دراسة المست لصة م  التحليل العنقو 
وم  ثم  التحليل التمييزي  ،توكلت ان است دام  التحليل العنقودي لتحديد عدد العناقيد

 لتحديد المت يرات التي تميز عشكل افضل بي  العناقيد.

 التوكيات والمقترحات:
متجانسة او متقاربة است دام التحليل العنقودي في تصنيف الحاالت الى عناقيد  -4

 في كل عنقود.
است دام التحليل التمييزي في تحديد المت يرات التي ساهمت في التصنيف  -6

 وتحديد الدوال التمييزية.
 است دام األساليا ااحصائية المتقدمة في تصنيف الحاالت الى عناقيد. -4
اجراء دراسات لمقارنة الطرم المست دمة في حساع المسافات في التحليل  -1

 نقودي ومقارنتصا.   الع
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