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 الفصل السابع
 Cluster Analysisالتحميل العنقودي 

 

 

 تمهيد: 7-1

ة ق الرياضية الستكشاف الخواص الييكمية لمبيانات االحصائيائإن التحميل العنقودي ىو مجموعة من الطر 
بحيث  ،وذلك من خالل تصنيفيا إلى مجموعات )ضمن عناقيد( عينة المسحوبة من المجتمع،لمفردات ال

)وذلك بالنسبة لممتحوالت أو الصفات المعتمدة تكون المفردات داخل كل مجموعة متشابية مع بعضيا 
لذلك(، وبحيث تكون المجموعات مختمفة عن بعضيا البعض، وبعبارة أخرى أن ىدف التحميل العنقودي 

نيفيا ضمن مجموعات متجانسة داخميًا ومتباينة خارجيًا بين بعضيا ىو تجميع مفردات العينة وتص
 البعض .

، حيث يكون انتماء كل مشاىدة إلى إحدى في التحميل التمييزي وخالفًا لما ذكرناه حول مسألة التصنيف
إلييا أي عنصر يدف إلى التنبؤ بالمجموعة التي سينتمي ت معروفًا، فإن التحميل العنقودي يالمجموعا

 يحاول اكتشاف عدد أو تركيبات ىذه المجموعات .و يد، جد
ضمن مجموعات متجانسة  Xكما يستخدم التحميل العنقودي لتجميع أي مجموعة من المتحوالت 

ومنفصمة. ويطبق ىذا االتجاه في مراجعة وتنقيح االستبيانات بناًء عمى إجابات المستجوبين عمى 
مسودات االستبيان، حيث أن تجميع األسئمة حسب المتوسطات بواسطة التحميل العنقودي يساعدنا في 

عادة النظر فييا . وىذا يزيد حظ وظ معدل اإلجابات الجيدة بالنسبة التعرف عمى األسئمة الضعيفة وا 
 إلجمالي أسئمة االستبيان .

وأخيرًا يمكننا أن نعرف التحميل العنقودي بما يمي: ىو أحد األساليب االحصائية الرياضية لتقسيم عناصر 
ومتجانسة داخميًا )متشابية( ومتباينة خارجيًا عن بعضيا  المجتمع المدروس إلى عدة مجموعات متعالقة

وجعل التباين بين  ،البعض . أي أنو ييدف إلى جعل تباين العناصر داخل كل مجموعة أصغر ما يمكن
المجموعات )بين مراكزىا( أكبر ما يمكن . وبصورة عامة يتفرع التحميل العنقودي إلى نوعين أساسيين 

 ىما:
 ( .Hierarchicalاليرمي )التحميل العنقودي  -

 (Non- Hierarchicalالتحميل العنقودي غير اليرمي ) -

ويعتبر أسموب التحميل العنقودي اليرمي من األساليب المفضمة في التحميل العنقودي، ألنو يعتمد عمى 
بواسطة  ،عنقوداً  mمفردة(. وبشكل متتالي، ضمن  nأسس بسيطة، ويعمل عمى عنقدة مفردات العينة )

أبسط    المفردات المتقاربة ضمن مجموعات متعالقة تسمى عناقيد، وبحيث يكون العنقود األول  دمج
العناقيد، ويكون العنقود األخير أعقدىا وأشمميا )ألنو يضم جميع مفردات العينة(، وبحيث يتألف كل 
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المفضمة  عنقود من عدة مجموعات متقاربة ومرتبطة مع بعضيا بواسطة عالقات تحقق شروط التقارب
 )حسب المتحول أو الصفة المدروسة( .

 عمميين ىما: أسموبينويستخدم التحميل العنقودي اليرمي لعنقدة مفردات العينة 
 : The Agglomerative Techniqueأسموب التجميع   -1

ويفترض ىذا األسموب من البداية أن كل مفردة من مفردات العينة تشكل عنقودًا خاصًا بيا، ثم يتم 
ي مفردتين متقاربتين في عنقود خاص )أول(، ثم نضيف إلييما أي مفردة ثالثة متقاربة مع ذلك دمج أ

العنقود فيتشكل لدينا عنقود ثاٍن، وىكذا نتابع إضاقة المفردات واحدة بعد األخرى إلى بعضيا أو إلى 
األخير، الذي مع تحديد العالقات بينيا ضمن العناقيد، حتى نحصل عمى العنقود  ،العناقيد السابقة

مفردة( مع العالقات التي ترتبط بينيا. ويعتمد ىذا األسموب عمى  nيضم جميع مفردات العينة )
 مصفوفة التقارب بين مفردات العينة حسب المسافات المحسوبة .

 : The Divisive Techniqueأسموب التجزئة أو التقسيم   -2

مفردة( تشكل عنقودًا واحدًا شاماًل . ثم  nالعينة )ويفترض ىذا األسموب من البداية أن جميع مفردات 
وبعد فرز ىذه العناقيد وتحديد تتم تجزئتو إلى عناقيد جزئية متباينة تتضمن عددًا أقل من المفردات . 

العالقات بينيا تتم تجزئتيا إلى عناقيد أصغر فأصغر، وتتابع ىذه العممية حتى يتكون عنقود خاص 
 ينة أو نتوقف عن التقسيم عند حد معين .لكل مفردة من مفردات الع

وأخيرًا نشير إلى أن ىذين األسموبين يعتمدان عمى بيانات العينة المدروسة . وعمى طبيعة المتحوالت 
 المستخدمة في عممية العنقدة .             المستقمة 

التي  Dصر المصفوفة متحوالت كمية . فإننا نقوم بحساب عنا          فإذا كانت المتحوالت 
 وىي عبارة عن المسافات التي تفصل بين مفردات العينة . Dissimitlarityتسمى مصفوفة التباعد 
 Sة فإننا نقوم بحساب عناصر مصفوفة أخرى نوعية أو مختمط          أما إذا كانت المتحوالت 

عن أوزان التكرارات التي تقابل وىي عبارة  ،Similarityوالتي تسمى بمصفوفة التشابو أو التقارب 
فإننا سنقوم بتقديم كيفية حساب عناصر ىاتين المصفوفتين حسب وليذا  ،(j, kاألزواج المتشابية )

أو حسب المتحوالت أو النوعية المتحوالت المؤثرة عمى مفردات العينة: أي حسب المتحوالت الكمية 
 ىذين النوعين . من المختمطة 

م حسب المتحوالت النظامية )المعيارية أو مفردة أو مشاىدة تُنظ nكما نشير إلى أن بيانات العينة لـ 
 وضع في جدول مناسب كما يمي:المعتمدة في عممية العنقدة وتُ              الثنائية( 
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 ( نموذج جدول البيانات الالزمة لمتحميل العنقودي :1-7جدول )

                    
 المتحوالت

 رقم المفردة
                  1 

                  2 
                  3 

                    j 
                  n 

 

 لممتحوالت الكمية D (Dissimilarity)حساب مصفوفة التباعد  7-2

من قيم المتحوالت المستخدمة  وتحسبمفردات العينة  أزواج التباعد من قيم المسافات بينتتألف مصفوفة 
ونريد تصنيفيا ضمن  j…n … 3 2 1مفردة ىي:  nفي عممية العنقدة . لذلك نفترض أنو لدينا 

ذه سنستخدم قيم ى، و              والتي سنرمز ليا بـ  ،عناقيد حسب قيم المتحوالت المؤثرة عمييا
ونكتبيا  D ـ، والتي سنرمز ليا بأو مصفوفة المسافات المتحوالت لحساب عناصر مصفوفة التباعد

 يمي:كما

  

المفردات

 
 
 
 
 
 

                    

[
 
 
 
 
 
             

             

     
       
     
             ]

 
 
 
 
 

                                         

 

 ىي مصفوفة أن ىذه المصفوفةوىنا نالحظ  .(k , j)المسافة بين المفردتين  ىو    : العنصرحيث أن
( وان عناصر قطرىا الرئيسي تساوي أصفارًا )ألن المسافة        مربعة ومتناظرة )ألن المسافات: 

بيا اختصارًا عمى شكل مصفوفة كتت( . وليذا فإن معظم المراجع العممية      ونفسيا  jبين النقطة 
 مثمثية عميا كما يمي:

  

[
 
 
 
 
           

        

       

 
 ]

 
 
 
 

                                        

 

 ؟. فيل ىي مستمرة أم منقطعة             ولكن حساب ىذه المسافات يتعمق بطبيعة المتحوالت 
 المراد حسابيا. فيل ىي المسافة النظرية أم المسافة الفعمية ؟كما أنيا تتعمق بطبيعة المسافة 

، فإن (عددية)كمية  Xفعندما تكون المتحوالت  ،لذلك فإننا نعرف ىذه المسافات حسب ىذه الحاالت
 المشكمة الوحيدة التي تعترض حساب المسافة بين أي مفردتين ىي واحدات القياس لتمك المتحوالت .
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موحدة )كدخل األسرة أو نفقاتيا عمى الغذاء أو الكساء أو  Xياس لجميع المتحوالت فإذا كانت واحدات الق
 فإننا نقوم بحساب المسافة بين أي مفردتين حسب الصيغ الالحقة . ،السكن أو النقل واالتصاالت ...الخ(

فإننا نقوم  مختمفة )كالدخل وعدد أفراد األسرة ومساحة السكن ...الخ( Xأما إذا كانت واحدات القياس لـ 
 وفق العالقة التالية: Zبتحويل ىذه المتحوالت إلى متحوالت معيارية 

   
    ̅ 

  
                                               

، التي تتميز بأن متوسط كل منيا يساوي الصفر              فنحصل عمى المتحوالت المعيارية: 
  )وأن تباينو يساوي الواحد      ̅  

 تعامل معيا كالعادة .ن. ثم  (   
نفقات    حسب متحولين فقط ىما:  د( طالب ضمن عناقي5لنفترض أننا نريد تصنيف ) (:1-7مثال )

نفقات الطالب عمى االتصاالت، وذلك حسب البيانات المبينة في الجدول    الطالب عمى الغذاء، و
 التالي:

 ( طالب )الف ليرة واألرقام فرضية(5(: بيانات نفقات )2-7ل )جدو           
 رمز الطالب أو رقمو = نفقاتو عمى الغذاء    = نفقاتو عمى االتصاالت   

4 2 1         a 

2 8 2   =     b 
3 9 3   =     c 
5 1 4   =     d 

1 8.5 5   =     e 

        حسب إحداثيات كل منيا       واآلن نقوم برسم مواقع ىؤالء الطالب عمى المستوى 
 فنحصل عمى الشكل التالي:

d

c

b

e

a

1X

2X

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ( طالب5(: التمثيل البياني لنفقات )1-7الشكل )

عمى الغذاء  م( نالحظ أن مواقع ىؤالء الطالب الخمسة تشكل حسب قيم نفقاتي1-7ومن الشكل )
 .            و         واالتصاالت مجموعتين منفصمتين ىما: 

ضمن عناقيد متشابية داخميًا ومتباينة  ،  و   والسؤال اآلن ىل يمكن تصنيف ىؤالء الطالب حسب 
 خارجيًا ؟
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افات المختمفة بين وحتى نجيب عمى ىذا السؤال عمينا أن نتبع منيجية العنقدة، والتي تقتضي حساب المس
، ثم تجميع الطالب حسب األقرب فاألقرب . Dمواقع ىؤالء الطالب لمحصول عمى مصفوفة التباعد 

تحقق     المسافة بينيما إذا كانت  ℓمن أية نقطة أخرى  kأقرب إلى النقطة  jورياضيًا تعتبر النقطة 
 العالقة:

                                                                        

ن أىم مقياس لممسافات بين النقطتين   ىو المسافة االقميدية، والتي تتمثل في الضمع في المستوى kو jوا 
نظرية )فيثاغورث( وبداللة  لذلك نحسب مربع ذلك الوتر حسب،          الوتر في المثمث القائم 

 مايمي:ك (       )  و           إحداثيات النقطتين 
   

        (       )
 
 (       )

 
                      

 والشكل التالي يوضح ذلك:

2kx

2 jx

 kjd

1kx
1X

2X

0

j

A

k

h

B

1 jx 
    (: تمثيل المسافة االقميدية 2-7الشكل )

 تساوي : kو jبين النقطتين     أن المسافة االقميدية  نجد( 5-7ومن العالقة )

     √(       )
 
 (       )

 
                                                       

فنجد أن المسافة  ،  وفي الفضاء              ويمكن تعميم ىذه العالقة عمى عدة متحوالت 
 تعطى بالعالقة :   من الفضاء  kو jاالقميدية بين أي نقطتين 

    √(       )
 
 (       )

 
 (       )

 
   (       )

 
           

 

 لذلك تسمى بالمسافة النظرية . jو kوىي أقصر مسافة ممكنة بين 
ال تعتمد كثيرًا عمى ىذه المسافات، فمثاًل ال يمكننا الذىاب من شارع آلخر دون ولكن الحياة العممية 

ى ذلك تم استنباط مقياس آخر لممسافة يسمى مسافة االلتفاف حول بعض المباني التي بينيما، وبناًء عم
 ( :2-7( ويعرف في المستوى بالعالقة التالية )انظر الشكل City Block Distanceالمقاطع )

   
  | |  | |  |(       )|  |(       )|                                          

 

 بالعالقة التالية:   متحواًل في الفضاء  p( عمى 8-7ويمكن تعميم )

   
  ∑|(       )|
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يشترط أن  ،( السابقة9-7( )8-7( )7-7( )6-7وأخيرًا نشير إلى أن حساب المسافات من العالقات )
 حوالت معيارية، أو تكون ذات واحدات قياس موحدة . مت             تكون المتحوالت 

ونورد فيما يمي جدواًل بأسماء وتعاريف أىم المقاييس المستخدمة لحساب المسافات لممتحوالت العددية 
 .   المعيارية . وذلك حسب طبيعة وشروط كل مسألة أو كل قضية بحثية وفي الفضاء  أو الموحدة

 [ :Webb P. 420] من    ( في kو jب المسافات بين النقطتين )(: مقاييس حسا3-7جدول )     
 اسم المقياس الصيغة الرياضية لممقياس مالحظات

(       )∑]    جذر مجموع مربعات الفروقات
 

 

   

]

 
 

 
 المسافة االقميدية
Euclidean 

|       |∑     مجموع القيم المطمقة لمفروقات

 

   

 مسافة المقاطع 
City Block 

 مسافة )تشيبتشيف( |       |         أكبر القيم المطمقة لمفروقات
Chebychev 

لمجموع الفروقات من  (m)الجذر الـ 
(       )∑]    االقميدية تعميم -   المرتبة 

 
 

   

]

 
 

 
 ينكوفسكي(مسافة )م

Minkowski 

(       )∑           متناظرة: 
 
   (  

    ) 
   المسافة التربيعية 

Mahalanobis 
بواسطة استخدام  D( ونقوم بحساب عناصر مصفوفة التباعد 1-7لنأخذ بيانات المثال ) :2-7مثال 

 ( .6-7المسافة االقميدية المعرفة بالعالقة )
ثم نقوم بحساب المسافات االقميدية  ،شكل لوحده عنقودًا خاصاً يولنفترض أواًل أن كل من الطالب الخمسة 

 ( من العالقة:j , kبين كل زوج منيم )

    √(       )
 
 (       )

 
 

 ( تساوي:1، 2وىكذا نجد أن المسافة بين الطالبين )
    √                    

 ( تساوي:1، 3وكذلك نجد أن المسافة بين الطالبين )
    √                    

ليؤالء  Dنحصل عمى مصفوفة التباعد  ،ذه المسافات لألزواج المختمفة األخرىوبمتابعة حساب ى
 الطالب التالية:
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الطالب
 
 
 
 
 

          

[
 
 
 
 
                     

                
           

      
 ]

 
 
 
 
 

ألنيما  ،5و 2يقابل الطالبين وىو ( 1.116) ىو المصفوفة ىذه ومنيا نالحظ أن أصغر عناصر
 لذلك يمكن أن ننشأ منيما العنقود األول كما سنرى الحقًا . ،األكثر تشابيًا في النفقات

( في حالة المتحوالت النوعية Similarityحساب مصفوفة التشابه أو التقارب ) 7-3
 )المرتبة واالسمية( .

فال يكون ليا قيم عددية، بل يكون ليا حاالت مرتبة  -مرتبة أو اسمية -نوعية Xعندما تكون المتحوالت 
بين المفردات  المسافاتأو فئات مختمفة )كمستوى التعميم أو الحالة االجتماعية(. لذلك ال يمكننا حساب 

 ( .3-7من العالقات الكمية المذكورة في الجدول )
وفي مثل ىذه الحاالت نمجأ إلى استخدام التكرارات المطمقة المقابمة لحاالت أو فئات تمك المتحوالت . ألن 

 الحاالت المتشابية تكون تكرارتيا متقاربة . 
فإننا نفترض أنو يأخذ القيمة  -أي يتألف من حالتين فقط )نجاح وفشل( –ثنائيًا  Xفإذا كان المتحول 

 .  ( إذا تحققت حالة الفشل0نجاح، ويأخذ القيمة )( إذا تحققت حالة ال1)
ونعرف  ،أكثر من حالتين، فإننا نعتبر كل حالة مستقمة عن الحاالت األخرى Xأما إذا كان المتحول 

  عمييا متحوالت ثنائية جديدة )
    

     
  جديد ثم نفترض أن كل متحول  ،( 

( 1يأخذ القيمة )  
 ( عندما ال تتحقق تمك الحالة .0بمة لو، ويأخذ القيمة )عندما تتحقق الحالة المقا

أي أنو لحساب االختالفات في حالة المتحوالت النوعية، يجب أن تكون )أو أن نجعل( تمك المتحوالت 
 ( عند عدم التحقق .0( عند التحقق وقيمة )1قيمة ) إحدى القيمتين متحوالت ثنائية وتأخذ

 ،            متحواًل ثنائيًا ىي  pمفردة والمعتمدة عمى  nذة من وعندىا فإن بيانات العينة المأخو 
 تنظم وتوضع في جدول كالتالي:

 (: بيانات المتحوالت النوعية )فرضية(4-7جدول )                  

   ....    ....          
 المتحوالت

 المفردات
1 .... 0 .... 1 0 1 1 
0 .... 0 .... 1 1 0 2 
1 .... 1 .... 0 0 1 3 
.... ....     .... .... .... .... i 

0 .... 1 .... 0 1 1 n 
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تعطينا مقابل كل متحول من المتحوالت من العينة  j( أن كل مفردة 4-7ونالحظ من الجدول )
 .[  j لممفردةالتي في السطر المقابل  القيم وىي ( ]0( أو)1إحدى القيمتين )                 

     ( مقابل مفردات العينة 0( و)1يأخذ إحدى القيمتين )   كما نالحظ من جية أخرى أن كل متحول 
 [ .   التي في العمود المقابل لـ  القيم ] وىي

( نقوم بإيجاد جدول التوافق بينيما، ونحسب التكرارات المتقابمة kو jولدراسة التقارب بين أي مفردتين )
 ( فنحصل عمى الجدول التالي :4-7الجدول ) من( kو jلتوافقيما ولتعارضيما في السطرين )

 ( فقطkو j(: جدول التوافق لممفردتين )5-7جدول )               

 البيان Kقيم المفردة  المجموع
0 1 

a + b b  1 0  a  1 1  1  قيم المفردةj 
c + d d  0 0  c  0 1  0 

P = a+ b + c + d b + d a + c المجموع 
 ( تعني أن:5-7إن الرموز في الجدول )

a ( 1-1: ىو عدد تكرارات األزواج   ،  )b( 1و 0: ىو عدد تكرارات األزواج. ) 
c ( 0-1: ىو عدد تكرارات األزواج   ،  )d( 0و 0: ىو عدد تكرارات األزواج. ) 

بين جميع مفردات العينة. يجب عمينا أن نقوم بإيجاد جميع جداول  Sولتقدير عناصر مصفوفة التقارب 
والتي يبمغ عددىا  ،nالتي يمكن تشكيميا من العينة ذات الحجم  ،التوافق لجميع األزواج المختمفة

  
  

      

 
 وىناك عدة مقاييس لمتقارب بين ىذه األزواج تحسب من القاعدة التالية: زوجًا مختمفًا . 

    
عدد األزواج المتشابية
عدد المتحوالت المؤثرة  

 
   

 
                           

في     نقوم بحساب عناصر مصفوفة التقارب  (kو j)لكل مفردتين  التوافقية وبعد إيجاد تمك الجداول
 حالة المتحوالت الثنائية باستخدام أحد المقاييس المعرفة في الجدول التالي:

 (Jonhson P. 549 مقاييس التقارب لممتحوالت الثنائية )من(: 6-7) جدول      
 رقم المقياس    المقاييس الرياضية لـ  مالحظات

    ( بأوزان متساوية0و 0( و)1و 1ية )نسبة تكرارات األزواج المتشاب

 
 1 

       (0و 0( و)1و 1عفة أوزان األزواج المتشابية )بمضا

          
 2 

    (0و 1( و)1و 0أوزان األزواج غير المتشابية ) بمضاعفة

          
 3 

 Russel + Rao( من البسط: 0و 0بحذف تكرار األزواج )
 

 
 4 

 Jaccard( من البسط والمقام 0و 0ذف تكرار األزواج )بح
 )ألنيا خارج الموضوع(

 

     
 5 



 ~    ~  
 

 رقم المقياس    المقاييس الرياضية لـ  مالحظات
مقام ومضاعفة تكرارات ( من البسط وال0و 0بحذف تكرار األزواج )
 czekanowcki( 1و 1األزواج )

  

      
 6 

عفة ا( من البسط والمقام، ومض0و 0بحذف تكرارات األزواج )
 تكرار األزواج غير المتشابية

 

        
 7 

( إلى األزواج غير 1و 1ة األزواج المتشابية من الشكل )نسب
 (0و 0األزواج )( مع حذف 1و 0( و)0و 1المتشابية )

 

   
 8 

الباحث، عممًا بأن ولكن استخدام ىذه المقاييس يتعمق بطبيعة المسألة المطروحة وباليدف الذي يقصده 
، وىذا قد يؤدي بنا Sمصفوفة التقارب  في    عطينا قيمًا مختمفة لمعناصر غير القطرية ىذه المقاييس ت

 إلى الحصول عمى نتائج مختمفة .
 ونكتبيا كما يمي : Sوأخيرًا نحصل عمى عناصر مصفوفة التقارب 

     

المفردات
 
 
 
 
 

                  

[
 
 
 
 
             
             

             

     
             ]

 
 
 
 
                    

 .kو jلممفردتين ( السابق 6-7المذكورة في الجدول )تحسب من أحد المقاييس     حيث أن العناصر 
ومتناظرة ألن المقاييس المستخدمة  ،   ومن خواص ىذه المصفوفة إنيا مصفوفة مربعة من المرتبة 

ألن جدول  (     )( كما أن عناصر القطر الرئيسي فييا         لحسابيا متناظرة )أي أن 
 ون من الشكل التالي:مع نفسيا يك jالتوافق لممفردة 

0 1 j  
  0 1 0 1 0 1 j 

0 3 1 0 1 0 1 0 1 j 
3 0 0         

 

 ( ما يمي:1يساوي حسب المقياس )    ومنو نجد أن قيمة العنصر 

    
   

       
 

   

       
   

 ( (.8( و)4) ينوىكذا نجد أن معظم المقاييس األخرى تعطينا نفس النتيجة )ماعدا المقياس
عمى شكل مصفوفة مثمثية سفمى )لتمييزىا عن مصفوفة التباعد  Sلذلك يمكننا كتابة مصفوفة التقارب 

D:كما يمي ) 
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المفردات
 
 
 
 
 [

 
 
 
 
 
    

       

           ]
 
 
 
 

                                             

 

مختمفة )كمية ونوعية( فإننا نقوم بتحويل                إذا كانت المتحوالت  :امةمالحظة ه
( إلى متحوالت ثنائية، وذلك بتقسيم مجال تحول كل منيا إلى   و   المتحوالت الكمية فييا )مثل 

 مجالين فقط . وننشأ منيا متحوالت ثنائية جديدة معرفة عمى ىذين المجالين كما يمي:
  

  ,
  
  

      

      
          

  ,
  
  

      

      
                        

 

 ىما النقطتان الفاصمتان بين ىذين المجالين .    و    حيث أن 
أما المتحوالت النوعية المتبقية فنقوم بتحويميا أيضًا إلى متحوالت ثنائية كما وضحنا ذلك أعاله . وبعد 

( . ثم نقوم بإيجاد جداول 4-7كالجدول )إجراء ىذه التحويالت نقوم بجمع البيانات ووضعيا في جدول 
      فنحصل عمى  ،(j , kالتوافق ككل زوج من المفردات )

 
 ( السابق .5-7جدواًل مشابيًا لمجدول ) 

وذلك باستخدام أحد المقاييس المعرفة في     وبعد كل ذلك نقوم بحساب عناصر مصفوفة التقارب 
 ( السابق . 6-7الجدول )

( متحوالت 6شابية وذلك حسب )( طالب ضمن عناقيد مت5ترض أننا نريد تصنيف ): لنف3-7مثال 
،    ، اليد المستخدمة    ، لون الشعر    ، لون العينين    ، الطول    ة ىي: الوزن مختمط

 ، وبعد استجوابيم حصمنا منيم عمى البيانات التالية:   والجنس 
 (Johnson P. 550) متحوالت( 6) طالب حسب( 5) البيانات األولية لـ(: 7-7) جدول

 الجنس
   

 اليد المستخدمة
   

 لون الشعر
   

 لون العينين
   

 الطول سم
   

 الوزن كغ
   

 المتحوالت
 رقم الطالب

 1 68 140 أخضر أشقر اليمنى أنثى
 2 73 185 بني أسود اليمنى ذكر
 3 67 165 أزرق أشقر اليمنى ذكر
 4 64 120 بني أسود اليمنى أنثى
 5 76 210 بني أسود اليسرى ذكر

ونعرف منيا  ،لالستفادة من ىذه البيانات نقوم بتحويل كل من ىذه المتحوالت إلى متحوالت ثنائية
  المتحوالت الثنائية التالية: 

    
    

    
    

     
 كما يمي:  

  
  {

 أشقر           
غير ذلك      

   
  {
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  {

 اليمنى       
اليسرى      

 
 

  
  {

          
         

 
 

  
  {

 أنثى       
ذكر      

   
  {

      بني      
غير ذلك      

 
 

نحصل عمى جدول جديد لممتحوالت  ،( السابق4-7) كالجدول وبعد تفريغ قيم ىذه المتحوالت في جدولٍ 
 الثنائية يأخذ الشكل التالي :

 :طالب بداللة المتحوالت الثنائية( 5) نتائج استجواب( 8-7) جدول                       

  
    

    
    

    
    

  
 المتحوالت

 رقم الطالب
1 1 1 0 0 0 1 
0 1 0 1 1 1 2 
0 1 1 0 1 0 3 
1 1 0 1 0 0 4 
0 0 0 1 1 1 5 

 

ليؤالء الطالب، عمينا أواًل أن نقوم بإيجاد جداول التوافق لكل زوج منيم  Sوإلنشاء مصفوفة التقارب 
  )وعددىا 

( فنجد مثاًل أن جدول التوافق 8-7أزواج( . وذلك بناء عمى بيانات الجدول )     
 ( يأخذ الشكل التالي:2( و)1لمطالبين )

  (2قيم الطالب ) المجموع
0 1 

 (1قيم الطالب ) 1 1 2 3
3 0 3 0 
 المجموع 4 2 6

( بالعالقة 6-7ومنو نحسب مقياس التقارب بينيما، وذلك من خالل المقياس األول المعرف في الجدول )
 التالية:

    
   

 
 

   

 
 

 

 
 

 ( يأخذ الشكل التالي:3( و)1وكذلك نجد أن جدول التوافق لمطالبين )

  (3الطالب )قيم  المجموع
0 1 

 (1قيم الطالب ) 1 2 1 3
3 2 1 0 
 المجموع 3 3 6
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( وذلك من خالل نفس المقياس األول من الجدول 3( و)1ومنو نحسب عنصر التقارب بين الطالبين )
 ( المعرف بالعالقة :7-6)

    
   

 
 

   

 
 

 

 
 

باستخدام نفس المقياس، نحصل و بين ىؤالء الطالب     وبمتابعة حساب بقية عناصر مصفوفة التقارب 
 وتأخذ الشكل التالي:    عمى مصفوفة متناظرة من المرتبة 

  

الطالب
 

 

 

 

 

          

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ىو العنصر التكراري  Sومن خالل ىذه المصفوفة نالحظ مباشرة أن أكبر عنصر في المصفوفة 

 
الذي ، 

وىذا يعني أن ىذين الطالبين أقرب إلى بعضيما )حسب المتحوالت  ،(5( و)2)يقابل الطالبين 
 شكل منيما مجموعة أولى تمثل العنقود األول .نلذلك يمكننا أن  ،المستخدمة( من أي طالبين آخرين

( ألنيما يقابالن أصغر عنصر في 5( و)1كما نالحظ أن أبعد طالبين عن بعضيما ىما الطالبين )
 وىناك أزواج تقع بين ىاتين الحالتين . ،       المصفوفة ىو 

ذا أردنا تقسيم الطالب إلى مجموعتين جزئيتين متجانستين نسبيًا بناء عمى بيانات مصفوفة التقارب،  وا 
 .            و          يمكننا أن نشكل مجموعتين جزئيتين مؤلفتين من ىؤالء الطالب : 

خالل من     ترتبط مع عناصر مصفوفة التباعد     رب مالحظة ىامة: إن عناصر مصفوفة التقا
 [: Johnson P. 551العالقة التالية ] 

 ̃   
 

     
                     ̃                                  

غير سالبة  Sوىو أن تكون المصفوفة  (Gower)يحتاج إلى توفر شرط     من     ولكن حساب 
    فإن المسافة  ،    ̅    بـ وممعيراً  أعظمياً  . وعندما يكون التشابو           التحديد 

 بالعالقة التالية :    ترتبط مع 

    √ (    ̅ )                                                             
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ت النوعية أو المختمطة دون ( لمعالجة بيانات المتحوالGowerأسموب )جور  7-4
 تحويمها إلى متحوالت ثنائية:

نريد تصنيف عينة من الموظفين إلى عناقيد متشابية حسب المتحوالت النوعية والكمية  لنفترض إننا
 المرفقة حسب حاالتيا المختمفة وأرقاميا الرمزية التالية:

 ( .3) =مرتفع ،(2) =متوسط ،(1) =المستوى االقتصادي: منخفض –   
 ( .4) =أرمل ،(3) =مطمق ،(2) =متزوج ،(1) =الحالة االجتماعية: أعزب –   
 ( .3) =زرقاء ،(2) =خضراء ،(1) =لون العينين: سوداء –   
 ( .3)=  50أكبر من  (،2= ) (50-30)من ،(1)= 30العمر )بالسنوات(: أقل من  –   
 ( .2) =أنثى ،(1) =الجنس: ذكر –   
حاالت ىذه المتحوالت ونستبدليا بأرقاميا وندخميا إلى الجدول األساسي لبيانات العينة، ولنفترض  تعالج

 ( عمى ىذه الحاالت كانت كما يمي:kو jأن بيانات مفردتين منو مثل )
 

               
 المتحوالت

 رمز الموظف
 2 1 3 2 2 J 

 1 1 3 2 3 K 

  ̅  0 1 1 1 0        
ونجعمو يأخذ  ،ونضعو في السطر الثالث       ( متحول جديد kو j) نعرف عمى إجابات المفردتينثم 

( إذا 0)مساوية ليا(، ويأخذ القيمة ) kمتوافقة مع إجابة المفردة  j( إذا كانت إجابة المفردة 1القيمة )
 السابق . . فنحصل عمى السطر األخير في الجدول kمختمفة عن إجابة  jكانت إجابة 

       من خالل حساب المتوسط الحسابي لقيم المتحول     ثم نقوم بحساب عناصر مصفوفة التقارب
 ونرمز لو بالرمز التالي:

  ̅  
∑       

 
   

 
                                                          

 ،             بأوزان مناسبة مع أىمية المتحوالت( اقترح تثقيل ىذا المتوسط Gower)جور ولكن 
من     ثم حساب تقدير عنصر مصفوفة التقارب  ،             ورمز ليا بالرموز المقابمة ليا: 

 العالقة التالية:

  ̅  
∑         

 
   

∑   
 
   

                                                               
 

 المختمفة ، وتأخذ قيميا   ̃ وىكذا نجد أن ىذا األسموب يعطينا قيمًا تقديرية لعناصر مصفوفة التقارب 
نيا تأخذ القيمة )و (. 1( و)0بين ) )ألنو عندىا  kمختمفة عن إجابات  j( عندما تكون جميع إجابات 0ا 
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( عندما تكون جميع 1وتأخذ القيمة ) (،   ̅  وبالتالي فإن متوسطيا ، (        تكون جميع 
وبالتالي يكون متوسطاتيا ،         )ألنو عندىا تكون جميع  kمتوافقة مع إجابات  jإجابات 

  ̅   . ) 
ن قيم   .    ̅    أي أن يكون لدينا:  [    ]األخرى تأخذ قيمًا عددية تقع في المجال   ̅  وا 

 . [    ]قيمًا كسرية في المجال  Sعناصر المصفوفة يحافظ عمى أن تأخذ ( Gawerأي أن أسموب )
 :Xتجميع المتحوالت  7-5

باالعتماد عمى المشاىدات.  Xلتجميع المتحوالت  -بين الحين واآلخر -إن التحميل العنقودي يستخدم
ض األسئمة وىذه الحالة مطموبة في تصميم االستبيانات، حيث أن مسودة االستبيان غالبًا ما تتضمن بع

التي تحرص عمى تأمين معدل جيد لإلجابات، وعندما يتم اختبار االستبيان عمى عدد قميل من 
 مرتبطةالمستجوبين، يمكننا مباشرة أن نالحظ أن االجابات عمى مجموعات األسئمة المتشابية تكون 

ولكن أىم تطبيق لمتحميل العنقودي يمكن أن يتم عمى مجموعات أخرى من األسئمة ىي األسئمة  ،بشدة
وبذلك تكون ىذه األسئمة نقطة ضعف في  ،مرتبطةتكون أجوبتيا غير حيث المتباعدة أو الغامضة 

متباينة،  وبعد تحميل اإلجابات نقوم بتجميع أسئمة االستبيان ضمن مجموعات متشابية وعناقيد . االستبيان
ثم نقوم بإعادة صياغة االستبيان . فنقوم بدمج بعض األسئمة المتشابية في سؤال واحد . ونعيد صياغة 

 ودالالتو . معانيوبعضيا اآلخر ونوضح 
( أسئمة في مسودة أحد االستبيانات 3( أشخاص عمى )5: لتوضيح ذلك نأخذ إجابات )(4-7مثال )

 والتي كانت كما يمي:
 فرضية (: بيانات المثال9-7جدول )                        

         
 األسئمة

 المستجوبين
3.00 5.0 10 a 

3.10 7.5 30 b 

2.90 6.0 20 c 

2.95 8.0 40 d 

3.80 9.0 50 e 

        ت االرتباط الخطي بين كل زوج منياىو معامال          إن أفضل مقياس لتقارب األسئمة 
 وبعد حسابيا نحصل عمى مصفوفة التقارب التالية: ،مأخوذة بالقيمة المطمقة

  

األسئمة
  

  

  

            

[

 |   | |   |

|   |  |   |

|   | |   |  

]
 [

 
      
           

]                

ن مقياس التباعد )حسب المسافات( بين أي سؤالين   يحسب من التحويل التالي :يمكن أن    و   وا 
      |   | 
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 وىكذا نحصل عمى المصفوفة األولى لممسافات بين كل زوج من األسئمة، والتي تأخذ الشكل التالي :

  

األسئمة
  

  

  

            

[
           

      
 

]
                                                          

 رائق العنقدة وباستخدام اإلجراءات المعتادة .طريقة من ط ةذه المصفوفة أيوبذلك يمكننا أن نطبق عمى ى
يشكالن    و   وىذا يعني أن السؤالين           ىي:  Dفمثاًل نجد أن أصغر قيمة في 

يعبر  اً ثالث ألنيما متشابيان جدًا، لذلك يمكن أن نختار أحدىما أو أن نصيغ منيما سؤاالً  ًا،واحد اً عنقود
كانت األسئمة ثنائية )محولة من متحوالت نوعية أو كمية( فإنو يمكننا تصنيف بياناتيا ا عنيما معًا. أما إذ

. وبذلك نحصل  Q( ضمن جداول التوافق . وذلك باستبدال المفردات باألسئمة 0( و)1المؤلفة من )
 عمى جدول لمتوافق ليما يأخذ الشكل التالي: (      )مقابل كل زوج من األسئمة 

   و   لمسؤالين  (: جدول التوافق11-7جدول )               
    السؤال

 البيان
 1 0 المجموع
a + b b a 1 السؤال    
c + d d c 0 

n = a + b + c + d b + d a + c المجموع  
( 1 0( و)1 1ىي عبارة عن أعداد التكرارات المطمقة المتقابمة لألزواج )           حيث أن: الرموز 

ن أفضل مقياس لمتقارب بين ىذين السؤالين  ،عمى الترتيب( 0 0( و)0 1و) ىو معامل  (      )وا 
 قتران أو ارتباط المتحوالت الثنائية المعرف بالعالقة التالية:اال

    
       

                    
                                

ونضعيا في مصفوفة خاصة  ،نأخذ القيمة المطمقة ليا لجميع األزواج، وبعد حساب ىذه المعامالت
 لمتقارب بين األسئمة المدروسة ونرمز ليا بـ 

  [

   
|   |   
|   | |   |  

]                                           

 وتطبيق اإلجراءات الالزمة عمييا . Dومنيا يمكننا أن نحصل عمى مصفوفة التباعد 
بواسطة    متحول ال( ترتبط مع 20-7في ) ةالمعرف    االرتباط  االقتران أو عممًا بأن معامالت

  )العالقة 
  

 
 وتستخدم ىذه الخاصة عند اختبار االستقالل ألي متحولين نوعيين . ومن أجل قيمة ،(
 فإن التشابو الكبير )أو االرتباط القوي( يتوافق مع انعدام االستقالل . nثابتة   لـ 
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( ىي 20-7المعرفة في ) (، ومقاييس االقتران )التقارب(10-7وأخيرًا نشير إلى أن بيانات الجدول )
 p(، والفرق الوحيد بينيا ىو استبدال عدد المتحوالت 6-7امًا لممقاييس المعرفة في الجدول )مشابية تم

ولكن  ،يوجد عدد كبير من مقاييس التقارب بين الموضوعات . ومما سبق نستنتج أنو nبعدد المشاىدات 
( ومقاييس 3-7المقاييس األكثر تطبيقًا ىي مقاييس المسافة المعرفة لممتحوالت الكمية في الجدول )

والتي يتم استخداميا لعنقدة المفردات أو لتجميع المتحوالت  ،(6-7العالقات النوعية المعرفة في الجدول )
X ولتنفيذ ذلك تستخدم خوارزميات حاسوبية خاصة . ،عمى الترتيب 
 : طرائق التحميل العنقودي الهرمي التجميعي: 7-6

مي يعمل عمى تصنيف مفردات العينة باتباع أحد األسموبين لقد أشرنا سابقًا إلى أن التحميل العنقودي الير 
 التاليين:
(: وىو الذي يبدأ من المفردات، ويعتبر كل منيا تشكل Agglomerativeأسموب التجميع ) -

ثم يقوم بدمج  ،ثم يقوم بدمج المفردات األكثر تشابيًا ويشكل منيا عناقيد متشابية ،عنقودًا مستقالً 
حتى يتم الحصول عمى عنقود واحد يتضمن جميع  ،العناقيد المتشابية في عناقيد أكبر منيا

 مفردات العينة.

من اعتبار جميع المفردات تشكل عنقودًا  (: وىو يبدأDivisiveأسموب التجزئة أو التقسيم ) -
حتى  ،د إلى عناقيد أصغر منياثم تقسيم تمك العناقي ،واحدًا، ثم يتم تقسيميا إلى عناقيد متشابية

 نحصل عمى عناقيد مقابل كل مفردة من مفردات العينة أو نتوقف عن عممية التقسيم .

ن نتائج ىذين األسموبين تمثل بيانًا في المستوى عمى شكل عناقيد متعالقة ضمن عنقود واحد. ويسمى  وا 
 ( .Dendogramىذا الشكل مخطط األغصان )

 وىي: الربطدي اليرمي التجميعي عدة طرائق تسمى طرائق ويستخدم التحميل العنقو 
 ( .Single Linkageطريقة الربط المنفرد ) -
 ( .Complete Linkageبط التام )طريقة الر  -
 ( .Average Linkageطريقة الربط المتوسط ) -

 وتوجد طريقتين أخرتان ىما:

 ( .Ward's Methodطريقة مجموع المربعات، وتسمى طريقة )ورد( ) -

 ( .Centroid Methodطريقة المراكز ) -
عممًا بأن كل طريقة من ىذه الطرائق تعتمد عند دمج المفردات أو العناقيد )المؤلفة من مفردات( عمى 

 ر معين لقياس التشابو بين الجانبين وتتبع خوارزمية موحدة .امعي
 تتألف من الخطوات التالية: (،مفردة )مشاىدات أو متحوالت nإن خوارزمية العنقدة اليرمية التجميعية لـ 

تبدأ العنقدة اليرمية التجميعية من اعتبار كل مفردة تشكل عنقودًا خاصًا، ومن مصفوفة متناظرة  -1
 . [   ]  نرمز ليا بـ  ،لممسافات )أو لمتشابو(
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عن أصغر عنصر فييا )أصغر مسافة( ومنو نحدد العنقودين  Dنبحث في مصفوفة المسافات  -2
 بين العناقيد المدروسة، وذلك من أجل دمجيما وتشكيل عنقود جديد منيما. و تشابيًا مناألكثر قربًا أ

. ثم نقوم بتحديث العناصر المتقاطعة  (uvـ )في عنقود واحد . ونرمز لو ب u    ندمج العنقودين  -3
 كما يمي : Dفي مصفوفة المسافات 

 لمصفوفة .من ا     نحذف العمودين والسطرين المقابمين لمعنقودين  -أ 

 .Dأو في آخر أو أول المصفوفة  ،vأو  uونضعيما في مكان .جديدين اً وعمود اً نضيف سطر   -ب 

ونرمز لذلك  ،vو uمن عناصر العنقودين  (uv)نقوم بحساب شعاع عناصر العنقود الجديد  -ج 
( والعناقيد uv)وىو عبارة عن المسافات المتقاطعة بين العنقود الجديد  ،     الشعاع بـ 

في المصفوفة،  (uv)ثم نضعيا في العمود والسطر المخصصين لـ  ،المتبقية في المصفوفة
 uتحسب باستبدال كل عنصرين متقابمين في العنقودين  (uv)عناصر العنقود الجديد عممًا بأن 

المستخدم في عممية العنقدة  الربطبأصغرىما أو بأكبرىما أو بمتوسطيما، وذلك حسب  vو
 م أو المتوسط عمى الترتيب، وسنشرح ذلك من خالل األمثمة القادمة .المنفرد أو التا

مرة )حتى تصبح جميع المفردات في عنقود واحد ( وفي       ( حتى 3( و)2نكرر الخطوات ) -4
كل مرحمة نقوم بتسجيل مواصفات وخواص العناقيد المدمجة ومستوياتيا الجديدة )عناصر المسافات 

 صة لمدمج .أو التشابو( في األماكن المخص

وأخيرًا ندمجيا في المخطط العنقودي العام  ،مرحمة من ىذه المراحل لكما نقوم برسم مخطط األغصان لك
 وسنوضح ذلك من خالل األمثمة القادمة .

 (:Single Linkageطريقة الربط المنفرد ) 7-6-1

وتعتمد عمى مصفوفة  ،إن ىذه الطريقة تبدأ من اعتبار كل مفردة من المفردات تشكل عنقودًا خاصاً 
ويتم تشكيل العناقيد فييا من دمج العناقيد  ،( بين أزواج المفردات المدروسةS)أو التشابو  Dالمسافات 

 األكثر تقاربًا )الجوار األقرب( .
يا . في، ونحدد أصغر عنصر Dولتحديد العنقودين األكثر تقاربًا نقوم بدراسة عناصر المصفوفة 

نرمز لو بـ و لذلك نقوم بدمج ىذين العنقودين في عنقود جديد  ،vو uالعنقودين ولنفترض أنو كان يقابل 
    نستبدل كل عنصرين متقابمين من        ولحساب شعاع المسافات لمعنقود الجديد  ،      

 ، أي نطبق العالقة:)بأقربيما( بأصغرىما    و
           

        
[   ]                                                     

 . vينتمي إلى  kو uينتمي إلى  jحيث 

(  )u vd

u v 
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نطبق العالقة  Wوأي عنقود آخر )أو مفردة(        ولحساب شعاع المسافات بين العنقود الجديد 
 التالية:

            [        ]                                                     

. والعنقود األكثر تقاربًا  wمع العنقود  uىما المسافتان بين العنقود األكثر تقاربًا     و    حيث أن: 
v  مع العنقودw . عمى الترتيب 

( طالب )مفردات( حسب نفقاتيم عمى األغذية 6لنفترض أن مصفوفة المسافات لـ ) (:5-7مثال )
 واالتصاالت كانت كما يمي :

  

الطالب
 
 
 
 
 
 

                

[
 
 
 
 
 
         

         
    

    
    

 ]
 
 
 
 
 

 

 تطبيق خطوات الخوارزمية السابقة فنجد أن:بولتصنيف ىؤالء الطالب ضمن عناقيد متشابية نقوم 
فنجد أن  ،Dثم نقوم بدراسة عناصر المصفوفة  ،ن كل طالب )مفردة( يشكل عنقودًا مستقالً نعتبر أ  -1

لذلك نقوم بدمج  ،(5( و)3( المقابل لمطالبين )3ىو العنصر ) Dأصغر عنصر في المصفوفة 
( 3( والسطرين )5( و)3(. ونحذف العمودين )3، 5الطالبين في عنقود واحد، ونرمز لو بـ ) ينىذ
ونضعو  ،(3، 5ثم نضيف عمودًا خاصًا وسطرًا خاصًا لمعنقود الجديد ) ،Dلمصفوفة ( من ا5و)

 فنحصل عمى المصفوفة التالية: ،(3) والسطر( 3مكان العمود )

  

العناقيد
 
 

     
 
 

                                      

[
 
 
 
 
 
            

            

               

   
 ]

 
 
 
 
 

 

ويتم حساب عناصر العمود  ،الدمج ال تؤثر عمى المفردات أو العناقيد األخرىوىنا نالحظ أن عممية 
( وفق         )عممًا بأن  Dمن المصفوفة األساسية       ثم عناصر السطر       

 العالقات التالية:
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 التالية :   الجديدة وبذلك نحصل عمى مصفوفة المسافات 

3

2

1

3

3 5

(c)

0

 

6 4       2 1    
   

    

8 24 12 4 0 1 
10 22 10 0  2 
8.5 6 0         
18 0    4 
0     6 

 

ولمتابعة إجراء العنقدة نقوم بتطبيق  . لمتوضيح   إلى جانب المصفوفة       ولقد رسمنا العنقود 
( المقابل 4ىو العنصر )   الخوارزمية مرة أخرى. فنالحظ أن أصغر عنصر في المصفوفة األخيرة 

      ( ضمن عنقود آخر نرمز لو بـ 2( و)1(. لذلك نقوم بدمج المفردتين )2( و)1لممفردتين )
 اً وسطر        اً واحد اً عمود نخصص( . ثم 2( و)1( والسطرين )2( و)1ونحذف العمودين )

 فة التالية:فنحصل عمى المصفو  ،(1( والسطر )1ا في مكان العمود)ملمعنقود الجديد ونضيفي      

6 4                
   

                            0       
8.5 6 0        
18 0   4 
0    6 
بتطبيق وذلك    نحسبيا من المصفوفة      الواقعة في السطر       ولحساب عناصر العنقود 

 العالقات التالية:
               [              ]     [     ]                     
           [       ]     [     ]                                    
           [       ]                                                  

 

 التالية:     وبذلك نحصل عمى مصفوفة المسافات

3

2

1

3

3 5

(e)

0

4

21

4

 

6 4                
   

    
8 22 10 0       
8.5 6 0        
18 0   4 

0    6 
 

بتطبيق الخوارزمية السابقة من جديد. فنجد أن أصغر عنصر في نقوم ولمتابعة عممية العنقدة 
لذلك ندمجيا في عنقود واحد ونرمز لو  ،     ( والعنقود 4( المقابل لممفردة )6ىو)   المصفوفة 

 اً جديد اً ثم نضيف عمود ،     ( و4والسطرين )      ( و4، ونحذف العمودين )[       ]بـ 
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فنحصل  ينالمحذوف      ونضعيما مكان العمود والسطر  [       ] اً جديد اً وسطر  [       ]
 عمى المصفوفة التالية:

6 [      ]          
   

        [       ] 0       
 [      ]   0  [       ] 

0   6 
 أن :   نجد من المصفوفة  [       ]ولحساب عناصر العنقود الجديد 

      [       ]     [                   ]     [     ]     
 [      ]      [           ]     [      ]      

 

 وبذلك نحصل عمى المصفوفة التالية:

3

2

1

3

3 5

(g)

0

4

21

4

5

6
6

4 

6 [       ]          
   

    
8 10 0       

8.5 0  [       ] 

0   6 

( المقابل 8ىو )     نالحظ أن أصغر عنصر في المصفوفة األخيرة  ولمتابعة عممية العنقدة
وبعد إجراء  ،[       ]لذلك ندمجيا في عنقود جديد نرمز لو بـ  ،     ( ولمعنقود 6لممفردة )

 العمميات والحسابات الالزمة نحصل عمى المصفوفة النيائية التالية:
[       ] [       ]    

   
8.5 0 [       ] 
0  [       ] 

 

 كما يمي:   من  ألن العنصر الجديد يحسبوذلك 
 [       ][       ]     [      [      ]   [      ]]     [      ]      

 

 وأخيرًا نجمع ىذه العناقيد في عنقود واحد ورسم واحد كما يمي:
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 (5-7( التحميل العنقودي لممثال )3-7الشكل )

 العنقود الجديد:لحساب عناصر اسموب المقارنة : 7-6-1-1
تطبيقو  خطوات وىناك أسموب آخر نسميو أسموب المقارنة لحساب عناصر العنقود الجديد. ونمخص

 ( كما يمي:5-7عمى المثال )
 كاممة ونكتبيا كما يمي: Dنأخذ المصفوفة  (:6-7مثال)

  

الطالب
 
 
 
 
 
 

                

[
 
 
 
 
 
         
          
        
         
          
          ]

 
 
 
 
 

 

 

لذلك نشكل منيما عنقود  ،(5( و)3( . ويقابل الطالبين )3نبحث عن أصغر عنصر فييا فنجد أنو ) -2
( من المصفوفة 5( و)3( والسطرين )5( و)3، ثم نقوم بحذف العمودين )     جديد ونرمز لو بـ 

Dإلى أسفميا نرمز لو بـ  اً جديد اً عمى يمين المصفوفة الجديدة ونضيف سطر  اً جديد اً ، ثم نضيف عمود
 التالية:    فنحصل عمى المصفوفة      

3

2

1

3

3 5
0

             )3,5( 

                 = 3

 

      6 4 2 1  

    
12 8 24 4 0 1 
10 10 22 0 4 2 
6 18 0 22 24 4 
8.5 0 18 10 8 6 
0 8.5 6 10 12       

( في 5( و)3بأخذ أصغر العنصرين المتقابمين من العمودين )      نقوم بحساب عناصر العمود   -3
 فنجد أن: Dالمصفوفة األساسية األسطر غير المحذوفة من 

           [       ]     [     ]     

           [       ]     [     ]     
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           [       ]     [   ]            

           [       ]     [     ]          
   فنحصل عمى المصفوفة  ،     وكذلك في السطر  ،     ثم نضع ىذه القيم في العمود 

 ال تتغير . القديم عممًا بأن بقية العناصر في المربع ،السابقة
 ،(2( و)1( المقابل لمطالبين )4عن أصغر عنصر فييا فنجد أنو الـ )   نبحث في المصفوفة   -4

( ونرمز 2( و)1من العنقودين ) اً جديد اً ثم نشكل عنقود (،2( و)1لذلك نحذف العمودين والسطرين )
 ونضعو عمى يمين وأسفل المصفوفة الجديدة التي تأخذ الشكل التالي:      لو بـ 

3

2

1

3

3 5
0

4

21

4

 

            6 4  

    
22 6 18 0 4 
8 8 5 0 18 6 
10 0 8 5 6       
0 10 8 22       

في ( 2( و)1بأخذ أصغر العنصرين المتقابمين في العمودين )      لقد تم حساب العمود 
( . أما بقية العناصر ضمن 5 3( و)6( و)4والمقابمين لألسطر غير المحذوفة )   المصفوفة 

 المربع فال تتغير .
ولمعنقود ( 4( المقابل لمطالب )6عن أصغر عنصر فييا، فنجد أنو الـ )   نبحث في المصفوفة   -5

وبعد إجراء العمميات والحساب  ،[       ]ولذلك ندمجيما في عنقود جديد ونرمز لو بـ  ،(5 3)
 نحصل عمى المصفوفة التالية: ،الالزمة

3

2

1

3

3 5
0

4

21

4

5

6
6

4 

[       ]       6  

    
8.5 8 0 6 
10 0 8       
0 10 8.5 [       ] 

 

( ولمعنقود 6( المقابل لمطالب )8عن أصغر عنصر فييا فنجد أنو الـ )   نبحث في المصفوفة   -6
وبعد إجراء العمميات  ،[       ]لذلك نقوم بدمجيما في عنقود جديد ونرمز لو بـ  ،     

 التالية:   والحسابات الالزمة، نحصل عمى المصفوفة 

1 45326 

[       ] [       ]  

    
8.5 0 [       ] 

0 8.5 [       ] 
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نقوم بدمجيما  ،[       ]و [       ]وبذلك نحصل عمى مصفوفة تتألف من عنقودين ىما: 
)الحظ أن أطوال األغصان ىي عبارة عن  لتشكيل العنقود األخير فنحصل عمى المخطط التالي:

 المسافات بين العناقيد( .
9

8

7

6

5

4

3

2

1

453216
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 (5-7)(: الشكل العنقودي لممثال 4-7الشكل )

 

 (Complete Linkageبط التام )طريقة الر  7-6-2

وتبدأ ىذه الطريقة أيضًا من اعتبار كل مفردة من المفردات تشكل عنقودًا خاصًا . وتعتمد عمى مصفوفة 
كما إن عممية تشكيل العناقيد فييا، تتم (، بين أزواج المفردات المدروسة . S)أو التشابو  Dالمسافات 
ولكن  وذلك حتى نحافظ عمى التشابو داخميًا ضمن العناقيد الجديد.ل دمج العناقيد األكثر تقاربًا من خال

عممية حساب عناصر شعاع المسافات لمعنقود الجديد، تتم بواسطة استبدال كل عنصرين متقابمين من 
لبحث عن أصغر عنصر وليذا فإن عممية الحساب تبدأ با لجوار األبعد( .)  العنقودين المدمجين بأكبرىما

نقوم بدمج ىذين العنقودين  ثم ،  و  ، ثم تحديد العنقودين األكثر تقاربًا. ونرمز ليما بـ Dفي المصفوفة 
نستبدل كل        ولحساب شعاع المسافات لمعنقود الجديد  ،      في عنقود جديد نرمز لو بـ 

 نطبق العالقة التالية:، أي )بأبعدىما( بأكبرىما  و   عنصرين متقابمين في
          

        
[   ]                                                             

 .vينتمي إلى  kو uينتمي إلى  jحيث أن: 

(  )u vd

 
 

 من العالقة التالية: Wوأي عنقود )أو مفردة(        ثم نقوم بحساب شعاع المسافة بين العنقود الجديد 
           [        ]                                                  

 مع اختالف وحيد ىو ،بط المنفردالتي أتبعناىا في طريقة الر  ،وعند إجراء الحسابات نتبع نفس اإلجراءات
تحسب بأخذ أكبر أي  ،      مسافات العنقود الجديد أن  طريقة حساب المسافات الجديدة، حيث
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، D. ويمكن تطبيق العالقتين السابقتين عمى المصفوفة المثمثية  vو uعنصرين متقابمين من عناصر 
 المنفرد . الربطعمى المصفوفة األساسية كما فعمنا في حالة  المقارنةأسموب كما يمكن تطبيق 

( طالب حسب النفقات 6( السابق لـ )5-7لنأخذ مصفوفة المسافات الواردة في المثال ) (:7-7مثال )
 والتي كانت كما يمي:

  

الطالب
 
 
 
 
 
 

                

[
 
 
 
 
 
         
          
        
         
          
          ]

 
 
 
 
 

 

 :سموب المقارنةوبأ التام )الجوار األبعد( الربطوالمطموب تصنيف ىؤالء الطالب حسب طريقة 
 حسب أسموب المقارنة : -ىؤالء الطالب ضمن عناقيد متشابية نطبق الخوارزمية السابقة نصنفحتى 
(. لذلك ندمجيما في 5( أو)3( المقابل لمطالبين )3فنجد أنو الـ ) Dنبحث عن أصغر عنصر في  -1

ونضيف إلى يمين المصفوفة  ،(5( و)3ونحذف العمودين والسطرين ) ،     عنقود جديد نرمز لو بـ
وبقية العناقيد       ولحساب عناصر شعاع المسافات بين العنقود  ،     لـ  اً وسطر  اً وأسفميا عمود

عمود ال( ونضعيما في 5( و)3أخذ أكبر العنصرين المتقابمين في العمودين )نالمتقاطعة معو، 
 التالية :   فنحصل عمى المصفوفة  ،      ر المخصص لـسطالو 
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1
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3 5
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      6 4 2 1  

    
13 8 24 4 0 1 
11 10 22 0 4 2 
7 18 0 22 24 4 
9 0 18 10 8 6 
0 9 7 11 13       

بأخذ أكبر عنصر ألي عنصرين متقابمين في قمنا  ،     لتوضيح كيفية حساب عناصر العمود 
 :كما يمي[  D( من المصفوفة 5( و)3( ] بعد حذف السطرين )5( و)3العمودين )

 

           [       ]     [     ]     

           [       ]     [     ]     
           [       ]     [   ]            

           [       ]     [     ]          
 فال تتغير . القديم أما بقية العناصر في المربع
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 ،(2( و)1( المقابل لمطالبين )4فنجد أنو الـ ) ،عن أصغر عنصر فييا   نبحث في المصفوفة  -2
. ثم نقوم بإجراء العمميات والحسابات الالزمة      لذلك ندمجيما في عنقود جديد نرمز لو بـ 

 فنحصل عمى المصفوفة التالية:
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            6 4  

    
24 7 18 0 4 
10 9 0 18 6 
13 0 9 7       
0 13 10 24       

 

(. ] بعد 2( و)1بأخذ أكبر العنصرين المتقابمين في العمودين )      لقد تم حساب عناصر العمود 
 السابقة .   ( [ فحصمنا عمى المصفوفة 2( و)1حذف السطرين )

 

( ولمعنقود 4لمطالب ) ( المقابل7، فنجد أنو الـ )عن أصغر عنصر فييا   نبحث في المصفوفة   -3
وبعد إجراء العمميات والحسابات  ،[       ]لذلك ندمجيما في عنقود جديد ونرمز لو بـ  ،     

 الالزمة نحصل عمى المصفوفة التالية:
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[       ]       6  

    
18 11 0 6 
24 0 11       

0 24 18 [       ] 
 

( ولمعنقود 6( المقابل لمطالب )10فنجد أنو الـ ) ،عن أصغر عنصر فييا   نبحث في المصفوفة  -4
. وبعد إجراء العمميات والحسابات [      ]، لذلك ندمجيما في عنقود جديد ونرمز لو بـ      

 الالزمة نحصل عمى المصفوفة التالية:
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[       ] [       ]  

24 0 [       ] 

0 24 [       ] 

ثم نقوم بدمج العنقودين األخيرين بعنقود واحد فنحصل عمى التصنيف العنقودي ليؤالء الطالب الستة 
نو سيأخذ الشكل التالي:  حسب نفقاتيم ، وا 
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 لمطالل الستة (: التصنيف العنقودي5-7الشكل )

وىنا نالحظ أن ىذا التصنيف حسب طريقة الربط التام )الجوار األبعد( يتوافق من حيث الجوىر مع 
األغصان النيائية  أطوال التصنيف الذي حصمنا عميو بطريقة الربط المنفرد . ولكنو يختمف عنو في أن

 المنفرد . الربط( في 8.5( بداًل من )24حيث أصبحت )بين العناقيد تختمف عن بعضيا البعض 
بأكبرىما في ىذه الطريقة يجعل العنقود الجديد  vو uمالحظة: إن استبدال كل عنصرين متقابمين من 

أكثر بعدًا عن العناقيد األخرى. وىذا ما يترك المجال مفتوحًا أمام العناقيد األولية لتندمج مع بعضيا قبل 
ميات االندماج والتجميع المتتالية. ولكن ذلك قد يؤدي أن تندمج مع ذلك العنقود الجديد، وذلك خالل عم

الحقًا إلى دمج بعض العناقيد غير المتشابية ويجعل بعض العناقيد غير متجانسة داخميًا. وليذا تم المجوء 
 إلى أسموب آخر كحل وسطي ىو أسموب الربط المتوسط التالية.

 

 (Average Linkageطريقة الربط المتوسط: ) 7-6-3

من المفردات تشكل عنقودًا خاصًا، وتعتمد عمى مصفوفة  ةالطريقة تبدأ أيضًا من اعتبار كل مفردإن ىذه 
( بين أزواج المفردات المدروسة. كما إن عممية تشكيل العناقيد فييا تتم من S)أو التشابو  Dالمسافات 

تم بواسطة تنقود الجديد حساب عناصر شعاع المسافات لمع عممية . ولكندمج العناقيد األكثر تقارباً  لخال
 من العنقودين المدمجين . متقابمينأخذ المتوسط الحسابي لكل عنصرين 

أنو يقابل  ضونحدد أصغر عنصر فييا، ولنفتر  Dولتطبيق ىذه الطريقة ندرس أواًل عناصر المصفوفة 
 ،       في عنقود جديد ونرمز لو بـ vو u. لذلك عمينا أن نقوم بدمج العنقودين  vو uالعنقودين 

نأخذ متوسط كل عنصرين متقابمين في        ولحساب شعاع المسافات المتوسطة لمعنقود الجديد 
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. أي نقوم بحساب       مخصص لمعنقود الجديد ونضعيما في عمود وسطر  vو uالعمودين 
 من العالقة:       لمعنقود المسافات المتوسطة 

        
 

 
[       ]                                                

 من العالقة: ()أو مفردة Wوأي عنقود آخر        حساب شعاع المسافة بين العنقود الجديد  يمكنكما 

        
∑ ∑          

          
                                                        

        ىو عدد المفردات الموجودة في العنقود       حيث أن: 
 .    ىو عدد المفردات الموجودة في العنقود      وأن:     
     من   والعنصر        من   ىي المسافة بين العنصر     وأن:     

 :[Webb P. 368( التالية ]Ward)وىناك صيغ أخرى لحساب ىذه المسافات أىميا صيغة 
        

     

        

    
     

        

    
  

        

                           
 

 عمى الترتيب .          ىي أعداد المفردات في المجموعات     و   و   حيث أن: 
 عمى الترتيب .        و         ىي المسافة االقميدية بين المفردتين    و    وحيث أن كل من 

 .       فيو مربع المسافة االقميدية بين المفردتين     أما 
( طالب حسب نفقاتيم التي كان ليا الشكل 6( لتصنيف )5-7لنتابع البيانات المثال ) (:8-7مثال )
 التالي:

  

الطالب
 
 
 
 
 
 

                

[
 
 
 
 
 
         
          
        
         
          
          ]

 
 
 
 
 

 

 المتوسط . الربطوالمطموب تصنيف ىؤالء الطالب ضمن عناقيد حسب 
(. لذلك 5( و)3( المقابل لمطالبين )3فنجد أنو الـ ) Dنبحث عن أصغر عنصر في المصفوفة   -1

. ثم نقوم بإجراء العمميات والحسابات الالزمة      ( في عنقود نسميو 5( و)3ندمج الطالبين )
 عمى المصفوفة التالية : فنحصل
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 متوسط
      6 4 2 1 

 

    
12.5 8 24 4 0 1 
10.5 10 22 0 4 2 
6.5 18 0 22 24 4 
8.75 0 18 10 8 6 
0 8.75 6.5 10.5 12.5       
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( في 5( و)3بأخذ متوسطات عناصر العمودين )      لقد تم حساب عناصر العمود )السطر( 
 . أما بقية العناصر في المربع فال تتغير . Dالمصفوفة األساسية 

(. 2( و)1( المقابل لمطالبين )4عن أصغر عنصر فييا فنجد أنو الـ )   نبحث في المصفوفة   -2
لعمميات والحسابات ثم نقوم بإجراء ا      لذلك ندمج ىذين الطالبين في عنقود واحد ونرمز لو بـ 

 الالزمة فنحصل عمى المصفوفة التالية:
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            6 4  

    
23 6.5 18 0 4 
9 8.75 0 18 6 

11 5 0 8.75 6.5       
0 11.5 9 23       

( في المصفوفة 2( و)1بأخذ متوسطات عناصر العمودين )      لقد تم حساب عناصر العمود 
 .   السابقة 

( ولمعنقود 4( المقابل لمطالب )6.5فنجد أنو الـ )   نبحث عن أصغر عنصر في المصفوفة   -3
، وبعد إجراء العمميات والحسابات  [      ]لذلك ندمجيما في عنقود جديد ونرمز لو بـ       

 لية:الالزمة نحصل عمى المصفوفة التا
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[       ]       6  

    
13.375 9 0 6 

17.25 0 9       

0 17.25 13.375 [       ] 

    ( في المصفوفة 5 3( و)4من متوسطات العمودين ) [       ]لقد تم حساب عناصر العنقود 

 ،     ( ولمعنقود 6( المقابل لمطالب )9فنجد أنو الـ )   نبحث عن أصغر عنصر في المصفوفة   -4
، وبعد إجراء العمميات والحسابات الالزمة  [       ]لذلك ندمجيما في عنقود جديد ونرمز لو بـ 

 نحصل عمى المصفوفة النيائية التالية :

453216 

[       ] [       ]  
15.265 0 [       ] 

0 15.265 [       ] 
 ألطوالنقوم بدمج العنقودين األخيرين فنحصل عمى المخطط العنقودي نفسو. ولكن بأبعاد مختمفة 

 األغصان والتي يمكن أن نمثمو أفقيًا كما يمي :
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 (8-7( الشكل العنقودي لممثال )6-7الشكل )

 (Non hierarchical): التحميل العنقودي غير الهرمي  7-7

بيانات المفردات الكثيرة عينات الكبيرة، وىو يصمح لتجميع التحميل العنقودي غير اليرمي عمى اليطبق 
ن عدد العناقيد  k(، وذلك ضمن X)أكثر مما يصمح لممتحوالت  يمكن تحديده بشكل  kعنقودًا محددًا. وا 

 أسموب العنقدة . لشخصي، أو من خال
 وب التقسيم ويفترض ما يمي:ويعتمد التحميل العنقودي غير اليرمي عمى أسم

 وجود أو إيجاد تجزئة أولية لممفردات ضمن مجموعات محددة بأي شكل كان .  -1

 . موعات األولية تشكل عناقيد أوليةالمج اعتبار أن -2

 إعادة تقسيم المجموعات األولية وتشكيل عناقيد أصغر فأصغر حتى مرحمة التوقف . -3

ن أحد أساليب االختيار، ىو الجيد لترتيبات البداية يجب أإن االختيار  ن يكون مستقاًل عن أي تحيز. وا 
األسموب العشوائي الختيار مفردات العناقيد األولية من بين المفردات، أو بإجراء تجزئة عشوائية لممفردات 

ويستخدم في التحميل العنقودي  . (Quickضمن مجموعات أولية. وتسمى ىذه التجزئة بالتجزئة السريعة )
عدة طرائق رياضية لفرز المفردات إلى مجموعات أو عناقيد متشابية، وتستند ىذه الطرائق  غير اليرمي

مراحل التشكيل،  مرحمة من عمى مبدأ تصغير مجموع مربعات االنحرافات داخل العناقيد المشكمة في كل
ن أىم ىذه الطرائق ىي:  وا 

 ( .K- meansمتوسطًا ) Kطريقة الـ  -

 طريقة النمذجة الالخطية . -طريقة النمذجة المختمطة -طريقة التجزئة السريعة -

 متوسطًا المتشددة . Kطريقة الـ  -

ويتم تطبيق ىذه الطرائق ضمن معايير محددة، تسمى معايير العنقدة، وىي تضمن لنا درجة معينة من 
 التشابو بين مفردات كل عنقود . وسنستعرض ذلك وفق ما يمي:

 لعنقدة :معايير ا 7-7-1

 pوحصمنا منيا عمى البيانات العددية لـ عنقودًا أوليًا )أو مرحميًا(  gتشكل  ،مفردة nلنفترض أنو لدينا 
. وبناًء عمى ذلك يمكننا حساب أو تقدير              متحواًل مؤثرًا عمى عممية العنقدة ىي: 

 المصفوفات التالية:
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  قة التالية :من العالوتحسب مصفوفة التباين المشترك 

 ̃    
 

 
∑     ̅      ̅  
 

   

                                               

  مصفوفة مجموع مربعات االنحرافات داخلwithin  أو مصفوفة    العناقيد ونرمز ليا بـ .
 ، والتي تحسب من العالقة التالية:  المجموع المدمج ليا 

   
 

 
∑∑   (    ̅ )(    ̅ )

 

  

   

 

   

                                  

تنتمي إلى  ال   إذا كانت       ، وjتنتمي إلى المجموعة    إذا كانت       حيث أن: 
 . jىو عدد المفردات في العنقود أو المجموعة    و ،jىو متوسط المجموعة   ̅ ، وأن jالمجموعة 

  مصفوفة مجموع مربعات االنحرافات بين تمك العناقيد(Between)  التي تحسب  ،  ونرمز ليا بـ
 من العالقة التالية:

        ∑
  

 
( ̅   ̅)( ̅   ̅)

 

 

   

                               

 :مصفوفة التباين العام والتي تحسب من العالقة 
                                                                                        

ويستفاد من ىذه المصفوفات في تعريف معايير العنقدة، التي تسعى إلى جعل العناقيد متشابية داخميًا 
ن لدينا بيانات من سوف يكو  عممًا بأنوعمم ما ىو عدد تمك العناقيد . تباينة خارجيًا . ولكننا ىنا ال نوم
 دد معموم من المجموعات أو الفئات .ع
تسمى معايير العنقدة، وأىميا المعايير  التيو ، التي تحقق لنا ذلك اليدف سنبحث عن التحويالتاآلن و 

 التالية:
 :   تصغير مجموع المربعات داخل المجموعات المشكمة   -1

   عى إلى تصغير مجموع المربعات الداخمية أساسًا لممعايير األخرى، ألنو يسىذا المعيار  يعتبر
 .(31-7)المعرف بالعالقة   وبالتالي إلى تعظيم مجموع المربعات البينية ،(30-7)المعرف بالعالقة 

 ومركز             ويعتمد ىذا المعيار عمى مفيوم المسافة االقميدية المعرف بين أية نقطة 
 بالعالقة التالية:   (   ̅    ̅    ̅ ) ̅ المجموعة 

     √(    ̅  )
 
 (    ̅  )

 
 (    ̅  )

 
                       

عن جميع مراكز   ولتطبيق ىذا المعيار عمينا أن نقوم بحساب ىذه المسافات لتحديد بعد المفردة 
وبعدىا نقوم  ،المشكمة في كل مرحمة من مراحل التجزئة. ثم نحدد أصغر تمك المسافات  المجموعات 
كون ة الصغرى. أي أن قاعدة التنسيب ستالمقابمة لتمك المساف kإلى المجموعة   فردة مبتنسيب ال

 عمى الشكل التالي:
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 إذا كانت  kإلى المجموعة   نقوم بتنسيب 
        [    ]                                                             

المجموعات )العناقيد( بشكل متتاٍل حتى ننتيي من تنسيب جميع المفردات وىكذا يتم تشكيل 
 وتتشكل لدينا العناقيد المتشابية داخميًا والمتباينة خارجيًا . ،المدروسة إلى مجموعات محددة

الحصول عمى  المعقدة تعيق عممية كبيرًا فإن المتطمبات الحسابية nولكن عندما يكون عدد المفردات 
جراء حمول مثالي ة أو عمى عناقيد مثالية . لذلك نمجأ في بعض األحيان إلى معايير شبو مثالية وا 

 تجزئات شبو مثالية. وىذا قد يقودنا إلى الحصول عمى عناقيد شبو مثالية .
 :   تصغير أثر المصفوفة   -2

 وىو يساوي :   ىو مجموع عناصرىا القطرية ويرمز لو بـ    المصفوفة  traceإن أثر 

       
 

 
∑∑   (    ̅ )

 
 

   

 

   

 
 

 
∑  

 

   

                             

 : لممجموع الثاني   ـ بحيث رمزنا 

   ∑   (    ̅ )
 

 

   

                                                             

           . حيث   وىو عبارة عن مجموع المربعات داخل المجموعة المحددة 
يكافئ تصغير المجموع الكمي  ، لكل المجموعات       وىكذا نجد أن تصغير ىذا األثر 

 .  ̅ حول مراكزىا   داخل المجموعات    لمربعات االنحرافات 
ن طرائق العنقدة التي تصغر ىذه الكمية تكون أحيانًا أفضل من تصغير مجموع المربعات الداخمي  وا 

تأثر وكذلك فإنو ال ي ،عممًا بأن ىذا المعيار ال يتأثر بواحدات المحاور وال بمعيرة المتحوالت ،  
 عمى البيانات . بالتحويالت الخطية التي ُتجرى

|  |تصغير النسبة   -3

| |
 : 

أجل مجموعة بيانات  وىو من ،إن ىذا المعيار أيضًا ال يتأثر بالتحويالت الخطية النظامية لمبيانات
ثابتة ومستقمة   )ألن المصفوفة  |  |فوفة ة يكافئ تجزئة البيانات التي تصغر محدد المصمحدد

 عن أشكال التجزئة( .

     تعظيم أثر جداء المصفوفتين   -4
       : 

عمى شكل مجسمات كروية، بل عمى  فييا التي ال تكون العناقيد ،وىو تعميم لطريقة مجموع المربعات
 المسافات حسب قطوع ناقصة. وىو يكافئ تصغير مجموع المربعات ضمن قياسات مجسمات شكل

 وىو أيضًا ال يتأثر بالتحويالت النظامية لمبيانات . ،(Mahalanobis)مياالنوبيس 
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 :           تصغير أثر جداء المصفوفتين   -5

المعيارية، وتجعل وىو معيار يتطابق مع تصغير مجموع المربعات لمبيانات، التي ليا الصيغة 
 المصفوفة الكمية تساوي مصفوفة واحدية .

مجموعة  kمفردة ضمن  nلـ ( مكررةنا أصبح البحث عن تجزئة حقيقية )غير فىدوىكذا نجد أن 
حتى يأخذ المعيار المختار قيمتو المثمى. وإليجاد التجزئة المثالية يجب أن نقوم بفحص كل تجزئة 

عنصرًا ضمن مجموعتين فقط  nالتجزئات الحقيقية )غير المكررة( لـ ممكنة . عممًا بأن عدد 
 يساوي حسب مفكوك ثنائي الحدين ما يمي:      

  ∑  
 

 

   

        

 عنصرًا ضمن مجموعتين فقط يساوي: 60وكمثال عمى ذلك نجد أن عدد التجزئات الممكنة لـ 
  طريقة التجزئة                                                                    

عمينا أعباًء كبيرة في عمميات  ويمقي ،وىذا يقدم لنا استعراضًا شاماًل لجميع المجموعات الجزئية الممكنة
التصنيف، ويتطمب منا إجراءات وحسابات معقدة، ال يمكن إنجازىا إال بواسطة الحواسيب وباستخدام 

 لى استعراض الطرائق المستخدمة في التحميل العنقودي غير اليرميواآلن ننتقل إ ة لذلك .برامج خاص
 وىي:
 ( :K- meansمتوسطًا ) k: طريقة الـ  7-7-2

داخل    عنقودًا، بحيث يكون مجموع المربعات kإن ىدف ىذه الطريقة ىو تجزئة بيانات العينة ضمن 
ن خوارزمية تطبيق طريقة  ،((1أصغر ما يمكن )المعيار ) اتالمجموع متوسطًا تتألف من الخطوات  kوا 
 التالية:
جراء تجزئةkتحديد عدد العناقيد المطموبة   -1  k إلىعشوائية أو عمدية لمفردات العينة،  أولية . وا 

 مع فرز عناصر كل مجموعة عمى حدة. وتسمى ىذه المجموعات بالعناقيد األولية. ،مجموعة

ومراكز تمك  xت بين كل مفردة حساب مراكز مجموعات العناقيد األولية، ثم حساب المسافا -2
إلى العنقود الذي تكون المفردة من جديد  xبتنسيب المفردة  مقياملالعناقيد، ثم تحديد أصغرىا 

إلى ذلك العنقود وسحبو من المجموعة  xأقرب إلى مركزه من أي عنقود آخر. أي نقوم بإضافة 
 ليو .إلى العنقود األقرب إ والتي كان فييا. أي نقوم بإعادة تنسيب

ونعيد تنسيب أية مفردة إلى العنقود األقرب  ،n ( حتى تشمل جميع المفردات2نكرر الخطوة ) -3
 .إلييا أو نثبتيا في العنقود التي كانت فيو )عندما يكون األقرب ليا ( 

نقوم بتحديد عدد آخر  ،بدرجة دقة معينة لمتوقف عن التجزئة مرتبطغير  k إذا كان عدد العناقيد  -4
ميا (، ثم نقارن نتائج الحالتين ونقي  3( و)2( و)1( ونكرر الخطوات )      لمعناقيد )مثل 

 حالة األفضل .ونختار ال
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ع ي(. ولنفترض إننا نريد تجم2-7في الجدول ) ة( والمذكور 1-7لنأخذ بيانات المثال ) (:9-7مثال )
(. فعندىا نجد أن عدد التجزئات    فقط )أي نضع ىؤالء الطالب حسب نفقاتيم ضمن عنقودين 

  طريقة التجزئة                                                                الممكنة يساوي:

وسنقوم بإجراء  ،منا أحد معايير العنقدة المذكورةولكننا سوف لن نحتاج إلى جميع ىذه التجزئات إذا استخد
 عمى المسافات االقميدية، ولنبدأ بتطبيق الخطوات كمايمي: يعتمد( الذي 1مى المعيار)التجزئة اعتمادًا ع

في   و  و   نعتبر المفردات :نقوم بإجراء أي تجزئة عشوائية أو عمدية، ولتكن كما يمي -1
 ( األولي .2في العنقود )  و  ( األولي ونعتبر المفردتين 1العنقود )

( 2-7العنقودين، اعتمادًا عمى البيانات الواردة في الجدول )ثم نقوم بحساب مركزي ىذين  -2
 ونضعيا بعد إجراء التجزئة السابقة عمييا في جدول خاص كما يمي :

 األولية: (: متوسطات العناقيد11-7جدول )            
 a b d( = 1العنقود ) c e( = 2العنقود )

 المفردات       المفردات      
3 9 c 4 2 a 
1 8.5 e 2 8 b 
   5 1 d 
 (1متوسط العنقود) 3.67 3.67 (2متوسط العنقود ) 8.75 2

 

d

c

b

e

a

1X

2X

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1C

2C

 
 ( التجزئة األولية7-7الشكل )

،                    تساوي (1)السابق نالحظ أن إحداثيات مركز العنقود (11-7)الجدولومن 
حداثيات مركز العنقود ) ( 7-7حيث رمزنا ليا عمى الشكل ) ،                ( تساوي 2وا 

عمى الترتيب، عممًا بأن مركز العنقود يعتبر مركز المفردات التي فيو . واآلن نقوم    و   بالرمزين 
 عن مركزي ىذين العنقودين فنجد أن: aبحساب مسافة المفردة 

       √                          
 

      √                           
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( 1أقرب إلى مركز العنقود )  أي أن المفردة  ،            ثم نقارن ىاتين المسافتين فنجد أن: 
  ( انتسابًا صحيحًا ونتركيا في ذلك العنقود.1(، لذلك نعتبر انتسابيا إلى العنقود)2منو إلى مركز العنقود )

 ( فنجد أن:2( و)1عن مركزي العنقودين )  ثم نقوم بحساب مسافة المفردة 
       √                          

 

      √                              
ىي أقرب إلى العنقود   أي أن المفردة  ،                وعند مقارنة ىاتين المسافتين نجد أن: 

فتصبح لدينا مكونات العنقودين الجديدين  ،     إلى العنقود      . لذلك ننقميا من العنقود     
. نقوم اآلن بوضع إحداثيات      ( ويتألف من 2والعنقود )     ( ويتألف من 1كمايمي: العنقود )

مفردات ىذين العنقودين في جدول جديد، ونحسب مركزي العنقودين الجديدين فنحصل عمى الجدول 
   التالي :

 (: نتائج حسابات مراكز العناقيد الجديدة12-7جدول )                           
 (1العنقود ) (2العنقود )

 المفردات       المفردات      
3 9 c 4 2 a 
1 8.5 e 2 8 d 
2 8 b    
 المتوسط 1.5 4.5 المتوسط 8.5 2

 

d

c

b

e

a

1X

2X

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'

1C

'

2C

 
 العنقودين الجديدينشكل ( 8-7الشكل )

 ( الجديد أصبحت تساوي:1( نالحظ أن إحداثيات مركز العنقود )12-7ومن الجدول )
  

حداثيات مركز العنقود)                    ( الجديد أصبحت تساوي: 2وا 
               

 ( .8-7كما ىو موضح عمى الشكل )
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دات األصمية عن مركزي ىذين العنقودين ولمتابعة التحميل نعود ونحسب من جديد مسافات المفر 
 تساوي:  فنجد أن مسافات  ،نيالجديد

      √                        
 

       √                         
 

 ( كما كانت عميو .1في العنقود )  لذلك نبقي المفردة  ،            وبالمقارنة نجد أن: 
 تساوي :ف  أما مسافات 

      √                         
 

       √                         
 

أصبحت عميو  قد ( كما كانت2في العنقود )  لذلك نبقي المفرد  ،            وبالمقارنة نجد أن: 
 في المرحمة السابقة .

 ل التالي:وىكذا نتابع الحسابات لبقية المفردات، فنحصل عمى النتائج المبينة في الجدو 
 (: مسافات المفردات عن مركزي العنقودين13-7جدول )

( 2عن مركز العنقود ) نتيجة المقارنة
     

( 1عن مركز العنقود )
    

 المفردات

a. ( 1تنتمي إلى العنقود) 707 0* 801 0 a 

b. ( 2تنتمي إلى العنقود) *964 6 500 0 b 

c. ( 3تنتمي إلى العنقود) *649 7 118 1 c 

d. 707 0* 078 8 (4إلى العنقود ) تنتمي d 

e. ( 5تنتمي إلى العنقود) *826 7 000 1 e 
 

قد استقر في العنقود ، e وd وc وb و a( نالحظ أن كل من المفردات 13-7ومن نتائج الجدول )
 األقرب لو، ولم يعد ىناك حاجة لمتابعة التحميل والعنقدة، وبذلك نحصل عمى الشكل العنقودي التالي:

d ecba 
 (1-7(: الشكل العنقودي لممثال )8-7الشكل )

متوسط(، فبعضيا يتطمب أن يتم تحديد مراكز لعناقيد  -k: ىناك عدة أشكال لتطبيق طريقة الـ )مالحظة
وىذه البذور يمكن أن تكون المفردات نفسيا، وعندىا فإن  ،(seedsاألولية )والتي تسمى عادة بالبذور 
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عن مركز العنقود يتم تنسيبيا إلى ذلك العنقود، أما  األقربالمفردات الداخمية التي تحقق شرط المسافة 
 عندما تكون المفردة األولى أقرب إلى مركز عنقود آخر نقوم بإعادة تنسيبيا إليو .

يع ونقوم بإعادة إجراء حساب مراكز العناقيد الجديدة، ثم نكرر ىذه العمميات حتى يتم فحص جم
سموب ىذه العنقدة إ)وفق المعيار المعتمد(، إن  حد معين،المفردات، ثم نعيد التكرار حتى يتم التوقف عند 

 Rو SASو SPSSعة أو الطازجة( يستخدم في البرامج الحاسوبية المعروفة يوالتي تدعي )بالسر 
لذلك سنمخصيا في متوسط(.  -kوغيرىم، ويقدم بدائل جديدة لطريقة العنقدة بواسطة الـ ) Matlabو

 الفقرة التالية:

 : Quick partitious: طرائق التجزئة السريعة  7-7-3

جراء تجزئة أولية لمفردات العينة،  kالعدد تحتاج إلى تحديد  متوسط( -k)لقد الحظنا أن طريقة  وا 
متوسط(، فبعضيا يبدأ بتحديد مراكز العناقيد  -kوخالل التطبيقات ظيرت عدة أشكال سريعة لطريقة )

أو النقاط النووية(. وبعضيا يعتبر بعض ىذه المفردات بذورًا  seedsاألولية )وأطمق عمييا اسم البذور 
لتشكيل العناقيد األخرى، ويتم تنسيب المفردات األخرى إلى العناقيد الممكنة حسب أقرب مسافة ليا عن 

ن أكث  ر طرائق التجزئة السريعة تطبيقًا ىي:أحد تمك البذور. وا 
شعاعًا مختمفًا )لممتوسطات(،  kبما أننا نرغب في الحصول عمى  مفردة: kاالختيار العشوائي لـ  -1

فإنو من األفضل أن نسحبيا عشوائيًا وبدون إعادة من البيانات الكمية . فنسحب العنصر األول 
مفردة، ....       دة، والثالث من مفر       مفردة، والثاني من  n العينة ذات الـ من

ىذه المفردات عناقيد أولية ونحسب مراكزىا فنحصل عمى  نعتبرمفردة ثم  kحتى نحصل عمى 
k  عممية تنسيب المفردات األخرى إلى تمك العناقيد حسب قربيا ب نقوممركزًا لمعناقيد األولية. ثم

 شعاعًا )بذرة( منيا . kنحصل عمى من مراكز تمك العناقيد، ثم نحسب متوسطات تمك العناقيد ف

الستخدامو  Xنختار أحد المتحوالت الكمية  :(Variabe Division)التقسيم  تحديد متحول -2
 مجموعة كما يمي: kفي تقسيم المفردات إلى 

ثم نقوم بوضع رموز مرتبة  ،مجااًل متساويًا متصاًل وغير متقاطع kإلى  Xنقسم مجال تحول 
وبعدىا نقوم بتوزيع المفردات حسب إحداثياتيا عمى  ،         لمجاالت الجزئية من ليذه ا

التي  Jنعتبرىا تنتمي إلى المجموعة  j. فإذا وقعت المفردة في المجال  Xالمجاالت الجزئية لـ
 .ذرة( منياب kشعاعًا ) kثم نحسب متوسطات ىذه العناقيد فنحصل عمى ،  jيتشكل منيا العنقود

وحتى نفحص استقرار عممية العنقدة نقوم بإعادة التجارب بإجراء تجزئة جديدة. فعندما تكون  العناقيد 
فإن التفسير البدييي لظيورىا يساعد عمى إعادة ترتيب قائمة المفردات كما كانت، فالعنقود األول  ،محددة

ن جدول مراكز العناقيد ) . يظير أواًل والثاني يطير ثانيًا ...الخ متوسطاتيا( وتباينات العناقيد الداخمية وا 
 تساعد عمى رسم صورة عن الفروقات بين المجموعات المتعنقدة .
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 (Mixture Medels): طريقة النمذجة المختمطة  7-7-4

في المجتمع تخضع لتوزيعات    عمى افتراض أن مفردات المجموعات المختمفة  الطريقة تعتمد ىذه
ن ىذه التوزيعات يمكن أن تكون من نفس العائمة،        احتمالية مختمفة  ولكن بمعالم مختمفة  ،وا 

ضجة( نقوم بمقارنة مجاميع التراكيب  )متوسط وتباين(، ولنمذجة اآلثار المختمفة ليا )باعتبارىا إشارة أو
عات المختمفة لمتوزيعات االحتمالية. وبذلك يمكننا توصيف المجتمع بواسطة التوزيع المختمط ليذه المجمو 

 والذي يعرف بالعالقة:

     ∑    (    )

 

   

                                                         

ن    االحتمال السابق لممجموعة ىو     :حيث أن ∑)وا      
 
ن ، (     ىي التوزيعات  (    ) وا 

 .    بشعاع المعالم  في المجتمع والمتعمقة   االحتمالية لمفردات المجموعة 
 وىنا نالحظ أنو يوجد ثالث أنواع من المعالم تحتاج لمتقدير ىي:

 .   القيم العددية لالحتماالت السابقة  -

 . ()المتوسط والتباين   مركبات شعاع المعالم في التوزيعات  -

 عدد المجموعات في المجتمع .ىو الذي   قيمة العدد  -

لتقدير ىذه المعالم. وذلك حسب صيغ التوزيعات االحتمالية المختمطة لممجموعات. وىناك أساليب متعددة 
فإن التوزيع الطبيعي المختمط ليا يأخذ الشكل  ،فإذا كانت التوزيعات المختمطة توصف متحوالت مستمرة

 التالي:

     ∑    (       )

 

   

                                                         

والذي يساوي  ،ىما شعاع المتوسط ومصفوفة التباين المشترك لمتوزيع الطبيعي المتعدد   و   حيث أن 
 ما يمي:   في الفضاء 

 (       )  
 

    
 
  |  |

 
 

    [ 
 

 
(    )

 
   

   (    )]           

 فإن التوزيع المختمط ليا يأخذ الشكل التالي: ،[ 0أو1متوزيعات الثنائية ] التي تأخذ لأما بالنسبة 

     ∑    (    )

 

   

                                                         

الخاضع لتوزيع )برنويممي( ويعرف في  Xحتمالي المشترك لممتحول الالتوزيع ا ىو        حيث أن 
 بالعالقة:   الفضاء 

 (    )  ∏   
  (     )

    
 

   

                                      

 ( .1القيمة )  في المجموعة    ىي احتمال أن يأخذ المتحول     حيث أن المعممة 
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ن مسألة تقدير ىذه المعالم بواسطة طريقة االمكانية العظمى أو غيرىا معروضة في كثير من المراجع  وا 
، وبعدىا        ولكن عمينا منذ البداية تحديد صيغة التوزيع [ . Hand 1981المختصة مثل ]

 .  يمكن أن نفترض أي عدد لـ
مجموعة(. وذلك بناء  gوعندما تصبح معالم النموذج مقدرة وتصبح المفردات مفروزة إلى مجموعات )

 عمى تقديرات االحتماالت الالحقة لعناصر المجموعة. فإن قاعدة التصنيف تصبح كما يمي:
 إذا كان : kإلى المجموعة  x: ننسب المفردة القاعدة

               (    )                                                
             حيث أن: 

. ولكن معظم   عدد المجموعات  تحديد ولكن المشكمة األساسية في تطبيق ىذه الطريقة تنحصر في
 قبل تقدير بقية المعالم .  ديد العدد الخوارزميات تطمب تح
غرى لتابع االمكانية العظمى والمجسمات الداخمية عددًا من القيم الص نأىي وىناك مشكمة أخرى 

أن تحدث قبل أن تتحقق العنقدة المثالية . وعندىا عمينا أن نقوم بإجراء عدة دورات المتعددة، يمكن 
 المثالية، وكمما كانت نتائج التصنيف متوافقة كانت الحمول صحيحة . لتحقيق العنقدة

 طريقة النمذجة الالخطية: :  7-7-5

( الذي يعتمد عمى أثر مصفوفة مجموع مربعات االنحرافات داخل 2تعتمد ىذه الطريقة عمى المعيار )
 [: بتصرف Webb P.379من ]  والذي يمكن كتابتو عمى الشكل التالي ،(  )المجموعات 

       
 

 
∑∑   

 

   

 

   

∑(       )
 

 

   

                                  

 .                       . وأن  iلممفردة أو النقطة  kىي االحداثي     حيث أن: 
تنتمي ،  i إذا كانت المفردة أو النقطة (     )وأن  ، jلمتوسط المجموعة  kىي اإلحداثي     وأن 

 . jال تنتمي إلى المجموعة  i إذا كانت المفردة (     )وأن ،  jإلى المجموعة 
ن إحداثيات متوسطات المجموعات   تحسب من العالقة التالية:    وا 

              
∑       

 
   

∑    
 
   

                                                        

الذي يأخذ إحدى     وحتى نحصل عمى تجزئة مثالية لمبيانات، يجب عمينا أن نحدد قيم المتحول 
 ( أصغر ما يمكن .42-7(، والذي يجعل األثر المعرف في )0أو 1القيمتين )

 ونكتبيا كما يمي: Zبالرمز  (   )لنرمز لمصفوفة العناصر 

     

    
 
 
 
 
 

                   

[
 
 
 
 
             

             

             

     
             ]
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( ومن أىم خواصيا أن عناصرىا 0أو 1التي تساوي )    ىي عبارة عن مصفوفة مؤلفة من العناصر 
 تحقق الخاصتين التاليتين:

∑   

 

   

                                                                

أي أن كل عمود فييا ال يتضمن إال عنصرًا واحدًا يساوي الواحد والباقي تكون أصفارًا. وعمينا اآلن تحديد 
 . jإلى المجموعة  iأي ىذه العناصر سيكون مساويًا لمواحد لتحديد انتماء العنصر 

 (   )(، عمينا األخذ بعين االعتبار العناصر 42-7المعرف بالعالقة )       ولتصغير المقدار 
∑)والتي تخضع لمشرط     

 
والمؤلفة  Z، وعندىا نحصل عمى حل نيائي لعناصر المصفوفة (     

( مع وجود 42-7(. وبعدىا نحصل عمى تجزئة لمبيانات التي تصغر المقدار )0( و)1من العنصرين )
، وىكذا يكون (   )فرز المفردات إلى المجموعات حسب قيم العناصر وتُ ( عميو، 45-7الشرط )
 حتى تتحقق عممية التقارب بينيما خالل المعاودة . jغير مساٍو لمتوسط المجموعة     المتوسط 
    العناصر تحويلوذلك من خالل  ،: يمكن تحويل ىذه المسألة إلى عممية غير مشروطةمالحظة
 : كمايمي

    
   (   )

∑    (   )
 
   

      *
         
         

+                                     

، ويصبح ىدفنا تصغير (   )يأخذ شكل تابع غير خطي لمعالم        وىذا التحويل يجعل األثر 
، وىناك صيغ أخرى لتحويل المسألة إلى     وحساب قيمتو الصغرى ثم حساب  [(   )  ]  التابع 
نكتب مشتقة عندما و  [     ]  أخذ شكاًل مبسطًا لممقدار توىي أن  ،غير مشروطة تدرج عممية

 كما يمي:      الجزئي بالنسبة 
   [     ]

    
 

 

 
∑   (       )(     )

 
   

 

   

                     
 

.      ( إذا كانت 1ويساوي )      ( إذا كانت0ىو رمز )كرونكر( وىو يساوي )    حيث أن:
    حسب ومنيا ن (   )( نحصل عمى قيم العناصر 47-7الالزمة لحل المعادالت ) اتوبإجراء الحساب

 ونحدد انتماء العناصر إلى المجموعات عمى التوالي .
ي عشوائيًا حسب التوزيع المنتظم ف    العناصر وىي أن نختار  (   )وىناك طريقة أخرى لحساب 

 من العالقة:    لمواحد . وبعدىا نحسب  يا مساوياً كون مجموعيثم القيام بمعيرتيا ل ،[a 1 1المجال ] 
       (   ) 
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 (Fuzzy k- means: )الغامضةمتوسط(  -k: طريقة ) 7-7-6

( يمكن أن تنتمي إلى كل العناقيد Paternsتعتمد ىذه الطريقة عمى افتراض أن عناصر األصول )
التي  (   )وبدرجات مختمفة لعضويتيا . وتسعى خوارزمية ىذه الطريقة إلى إيجاد حل لممعالم الوسيطة 

 بتصرف [: Webb. P.380] من  تصغر المقدار التالي

   ∑∑   
 (     )

 

 

   

 

   

                                                   

           و              :   حيث أن
 وبشرط أن يكون:

∑     

 

   

                                                    

ويسمى بتابع  ،عن درجة االرتباط أو االقتران يعبرىو متحول مستمر     ن المعمم الوسيط وحيث أ
ن األس  jفي المجموعة  iألصل أو المفردة لالعضوية  ( ىو عدد سممي يرمز 48-7في العالقة ) r. وا 

ويحسب  jفيو مركز المجموعة    أما  ،     لوزن أو لدرجة التشدد في العناقيد الناتجة. عممًا بأن 
  :المتشددة التالية من العالقة 

   
∑    

   
 
   

∑    
  

   

                                                            

نو في ىذه الحالة نجد أن عممية  ،فإن ذلك يعطينا حالة الطريقة الالخطية      وعندما تكون  وا 
 ( .1( أو )0تساوي أما )    ( تعطينا أن قيم 48-7تصغير العالقة )

 ا يمي:إن الخوارزمية األساسية ليذه الطريقة تتمخص بم
)حيث أن:     تابع العضوية  الالزم لحساب قيم ،     بحيث يكون   نختار  -1

 ( .          وأن           

 ( .50-7( وفق العالقة )          )حيث     العناقيدنحسب مراكز   -2

وىو مقياس القيمة المطمقة لممسافة بين  |     |    من العالقة :     نحسب المسافات  -3
 .   و   النقطتين 

 نحسب تابع العضوية كما يمي: -4

ن المفردة       . فإن قيم تابع العضوية  ℓمن أجل بعض العناقيد       إذا كانت   iوا 
ℓإذا كانت       وعندىا فإن  . ℓتنتمي إلى العنقود     . 

 ونحسبو من العالقة التالية:      فإن       أما إذا كانت 
    

 

∑ (
   

   
)
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 . ℓفي العنقود  iالمفردة  عضويةوىو يعبر عن درجة 
 ( ونكرر ذلك حتى يتحقق التقارب .2)إذا لم يتحقق التقارب نعود إلى الخطوة  -5

 -kفإن الخوارزمية تتحول إلى خوارزمية الـ )      إلى الواحد   أو يسعى  : عندما يقتربمالحظة
 متوسط( العادية .

راقب التغيرات النسبية في قيم المراكز أن ن :وىناك عدة قواعد لمتوقف عن عمميات المعاودة، وأىميا ىو
ن ىذا يحدث عندما تتحقق  ،حتى تصبح تمك التغيرات ميممة )أو أقل من مقدار محدد من الباحث( وا 

 المعادلة التالية:

  
  {∑[             ]

 

 

   

}

 
 

                                  

الباحث ليكون الحد  هىو العدد الذي يحدد  ، وأن kفي الدورة  jىو قيمة المتوسط       حيث أن 
وىناك قاعدة أخرى لتوقيف عمميات المعاودة تستند عمى التغيرات في قيم تابع العضوية  ،األعمى لمخطأ

 الشرط التالي: فييا ، ويشترط أن يتحقق  أو في تابع التكاليف     
   
     

                                                                                    

 تحسب من العالقة :   حيث أن 
      

     
   

   |     |
 
    

     
   |     |

 
                          

           أن: و      وحيث أن أصغر قيمة مكانية ليا ىي: 
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 : الخالصة
( أو عدة طرائق تيدف إلى تجميع المشاىدات )المفردات اليرمي يتألف منإن التحميل العنقودي   -1

وذلك اعتمادًا عمى مقاييس  ،المتحوالت )أو الصفات( إلى عناقيد متجانسة داخميًا ومتباينة خارجياً 
 معينة لمتقارب .

إذا كان التجميع يعتمد عمى المتحوالت الكمية فإن مقاييس التقارب )التشابو( بين المشاىدات ىو   -2
المتحوالت الكمية ذات  وىي تطبق عمى، مربعات المسافات االقميدية، أو مسافات المقاطعمجموع 
 أو عمى البيانات الممعيرة ليا أو المثقمة منيا . الموحدةالواحدات 

أما إذا كان التجميع يعتمد عمى المتحوالت النوعية. فإن مقاييس التقارب بين أي مشاىدتين ىو نسبة 
 األزواج المتشابية عمى عدد المتحوالت المستخدمة. وىناك مقاييس أخرى .

 الربطالتام( أو طريقة  الربطالمنفرد( أو طريقة الجوار األبعد ) الربطإن طريقة الجوار األقرب )  -3
ن ىذه الطرائق تبدأ من عدة عناقيد  المتوسط . وىي أمثمة عن أساليب التجميع في التحميل اليرمي، وا 

ن جميع  اقيد التي تشكل العن)عنقود لكل مشاىدة( وتنتيي بعقود واحد يحتوي كل المشاىدات . وا 
 بواسطة ىذه الطرائق تنتج عن دمج العناقيد المشكمة سابقًا .

عنقود واحد يضم كل المشاىدات من تبدأ وىي  ،معنقدة ىي طريقة التقسيم أو التجزئةوىناك طريقة أخرى ل
 وتنتيي بعدة عناقيد )بعدد المشاىدات( .

متوسط( والتي تطبق عادة في حاالت )العنقدة  -kوىناك طرائق أخرى لمتحميل غير اليرمي مثل طريقة )
 السريعة( وباستخدام بعض البرامج االحصائية .

ن  Xتصنيف المتحوالت المؤثرة  تستطيع أيضاً إن طرائق العنقدة  بشكل أفضل من تصنيفيا لممشاىدات. وا 
ن طرائق ىذا األسموب تعتمد غالبًا عم ،ميم االستبياناتصتعمميات ذلك يطبق في حالة   مصفوفة ىوا 

 . Xمعامالت االرتباط الخطي بين المتحوالت 
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