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  Cluster Analysisاس���ام أسل�ب ال��ل�ل الع�ق�د! 
  في ت��2ف م�اف7ات ج�ه�ر3ة م12 الع�01ة

  
  د/ ماجي أح�� م��� خل�ل ال�ل�اني

  جامعة ع�J ش�F– Hل�ة ال�Eارة  -قA@ اإلح2اء وال31اضة 

  
:Mال�ل�ـ  

ع�ل�ة ت ��ف ال��انات م� أه� م�احل ب�اء ال���ات العل��ة، وع��� ال�
ل�ل  تع���
) أسل%9ًا م�اسً�ا ل� ��ف ال�%اه�، وال6# یه�� ب�قCluster Analysis ��3الع�ق%د# (

وت ��ف ع�اص� ب�انات ال��غ��ات إلى عCة م>�%عات ج@ئ�ة ت<%ن م�>ان3ة داخل 
 ،(Cالع�ق%د ال%اح) ةCال�>�%عة ال%اح Hال��3ة إلى ال�>ام�ع األخ�K لفة�Mوت<%ن م��ای�ة وم

.(Hاألخ� Cالع�اق�)  
وقS CانV ه6ه الCراسة ذات فائCة ���Sة في ت ��ف م
اف�ات ج�ه%رة م � 
 �� م
اف�ة) إلى ت>�عات م�>ان3ة Kاالس��اد على م>�%عة م�Xالع��9ة (س�ع وع


 ٣٥اف�ات (ت� ان�قاء ال فات وال��غ��ات والM ائY ال�ي ت���@ بها ه6ه ال�
 Cال�قارب وال��اع HCم CیC
م�غ�ً�ا _�^ل%ن Kع[ خ ائY م
اف�ات م �)، وت
ب��ها و6Sلc دراسة العالقة ب�� ه6ه ال�>�عات وأسال�a ال�>��ع وقC ت� اس�CMام 

) في إج�اء ال�
ل�ل الع�ق%د# على ه6ه SPSS Version 20ال��نامج اإلح ائي (
  ال��انات.
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م نفl األسل%ب، م�ة أخ�H، في ت ��ف ه6ه الM ائY وت� 6Sلc اس�CMا
(ال فات) ال�ي ت��@ م
اف�ات ج�ه%رة م � الع��9ة إلى م>�%عات م�>ان3ة 
  وت
CیC مHC ال�قارب وال��اعC ب�� ه6ه الM ائY، وقC ت� ال�%صل إلى ال��ائج ال�ال�ة:

أوًال: م� خالل اس�CMام أسل%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# في ت ��ف م
اف�ات 
إلى م>�%عات م�>ان3ة حa3 خ ائY (م�غ��ات)  ٢٧ج�ه%رة م � الع��9ة الـ 

� ت ��فها إلى أر9عة ع�اق�C وهي  ٣٥ه6ه ال�
اف�ات ال���^لة في rم�غ��ات أم
  كاآلتي:

 .uاف�ة القاه�ة فق
 الع�ق%د األول: ش�ل م
 ،ق�ة، القل�%�9ة�Xقهل�ة، الCة، ال الع�ق%د ال^اني: _�Xل م
اف�ات: اإلسC�rر

 الغ��9ة، ال�
��ة، وال>�@ة.
  ،اإلس�اع�ل�ة ،wدم�ا ،lالع�ق%د ال^ال�X_ :xل م
اف�ات: ب%رسع�C وال%3

أس%ان، األق �، ال�
� األح��، ال%اد# ال>CیC، م�zوح، ش�ال س��اء، وج�%ب 
 س��اء.

  ،الف�%م ،{الع�ق%د ال�اKع: _�Xل م
اف�ات: Sف� ال�Xخ، ال��%ف�ة، ب�ي س%
 %هاج، وق�ا.ال���ا، أس�%w، س

  ث� في م�حلة تال�ة ت� ت>��عها في ثالث ع�اق�S Cاآلتي:
 .uاف�ة القاه�ة فق
 الع�ق%د األول: م
  قة وت� ض�Kاف�ات الع�ق%د األول في ال��حلة ال3ا
الع�ق%د ال^اني: ش�ل نفl م

 م
اف�ات الع�ق%د ال^اني إل�ه.
 في ال��حل xاف�ات الع�ق%د ال^ال
  ة ال3اKقة.الع�ق%د ال^الx: ش�ل نفl م

  KعC ذلc ت� ت>��عها في ع�ق%دی� اث��� فقS uاآلتي:
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  ت�^ل الع�ق%د األول في ال��حلة VانS اف�ة القاه�ة، ال�ي
الع�ق%د األول: ش�ل م
 األولى وال^ان�ة، وت� ض� م
اف�ات الع�ق%د ال^اني في ال��حلة ال^ان�ة إل�ه.

  في ال�� xاف�ات الع�ق%د ال^ال
حلة ال^ان�ة ،ال�ي SانV الع�ق%د ال^اني: ش�ل م
  نفl م
اف�ات الع�ق%د ال^اني في ال��حلة األولى.

ثانً�ا: م� خالل اس�CMام ال�
ل�ل الع�ق%د# في ت ��ف خ ائY (م�غ��ات) 
� ت ��فها إلى أر9عة  ٣٥م
اف�ات ج�ه%رة م � الع��9ة ال���^لة في rم�غ�ً�ا أم

  ع�اق�S Cاآلتي:
  ١٦الع�ق%د األول: ش�ل  �% م� ٤٥,٧، أ# ما ن��3ه ٣٥أصل م�غ��ا م

  ال��غ��ات.
  أصل  ١٣الع�ق%د ال^اني: ش�ل �% م� ٣٧,٢أ# ما ن��3ه  ٣٥م�غ��ا م

  ال��غ��ات.
  أ# ما ن��3ه uفق �� اث�� % م� ال��غ��ات.٥,٧الع�ق%د ال^الx: ش�ل م�غ��
  ع: ش�ل أر9عة م�غ��ات أ# ما ن��3هK١١,٤الع�ق%د ال�ا.%  

 >��عها في ثالثة ع�اق�S Cاآلتي:ث� في م�حلة تال�ة ت� ت
الع�ق%د األول: ش�ل نفl ع�اص� الع�ق%د األول في ال��حلة األولى وت� ض� 

 ع�اص� الع�ق%د ال^اني إل�ه.
 الع�ق%د ال^اني: ش�ل نفl ع�اص� الع�ق%د ال^الx في ال��حلة األولى.
 الع�ق%د ال^الx: ش�ل نفl ع�اص� الع�ق%د ال�اKع في ال��حلة األولى.

 KعC ذلc ت>��عها في ع�ق%دی� اث��� فقS uاآلتي: ت�
 .ع�اص� الع�ق%د األول في ال��حلة ال^ان�ة lالع�ق%د األول: ش�ل نف 
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  ع�اص� الع�ق%د ال^اني في ال��حلة ال^ان�ة. وت� ض� lالع�ق%د ال^اني: ش�ل نف
  ع�اص� الع�ق%د ال^الx في ال��حلة ال^ان�ة.

، م
اف�ات ج�ه%رة م � الع��9ة، األل%اح ال<ل�ات األساس�ة: ال�
ل�ل الع�ق%د#
   Dendrogram، مuzM الX>�ة ال^�ائ�ة Icicle Plotال>ل�C_ة 
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  مقدمــة:

 Cح�ات�ا االج��اع�ة، ل� تع �في �ل ال�قCم ال�<�%ل%جي الهائل في Sافة م�ادی
 CیC
الCراسات وال�
%ث اإلح ائ�ة Sاف�ة لع�ض ال�Xاكل، ودراسة ال�%اه�، وت


�ة م>�دة، و9ع�Cة ع� األس�اب، zقة س�zK اذ الق�اراتMالص ال��ائج، واتMواس�
ال�%ض%ع�ة والق�اس. وأص�ح االت>اه العام في م^ل ه6ه ال�
%ث ه% اس�CMام ��ق 
الق�اس ال<��ة، وال��اهج اإلح ائ�ة، ل� ��ف ال�%اه� العل��ة و�ب�از خ ائ ها، 

م%ض%عي. وتعC ع�ل�ة ت ��ف  وت
ل�ل العالقات ال���ادلة ب�� ال�%اه� على أساس
ال��انات م� أه� م�احل ب�اء ال���ة العل��ة، بل وأص�ح عCد م� ال���ات العل��ة 
_عC في حق�ق�ه ت ��ًفا لل�الح�ات وال��غ��ات ال��علقة Kال�%اه� م%ض%ع الCراسة. 
 ���Mها إلى إقامة الف�وض العل��ة ال�ي تCیC
و�د# اك�Xاف أسl ال� ��ف وت

سl وال��غ��ات في ال�اه�ة ،وم��z ه6ه ال��غ��ات، الH6 ی�دH فى ال�ها_ة ه6ه األ
إلى ص�اغة القان%ن العل�ي، وأسل%ب ال�
ل�ل اإلح ائي (أسل%ب ت
ل�ل م�عCد 
ال��غ��ات)، وه% أحC األسال�a اإلح ائ�ة الهامة، وCM�3م في ت���� �اه�ة جCیCة 

% ما _3عى إل�ه ال�احx ع�Cما ن
�اج إلى ال�ع�ف على خ ائ ها وم�غ��اتها، وه
_�zق م>اًال جCیCًا ال _ع�ف Sل م�غ��اته، أو مHC تعل� ه6ه ال��غ��ات ال��Mلفة 
Kال�اه�ة ال�ئ��3ة. وال���>ة ال��اش�ة له6ه الzM%ات االس�<Xاف�ة هي إعادة دراسة 
 ال��غ��ات الهامة وت�اولها في ال�اه�ة و�9اء الف�وض ال�ي تف�3 العالقات ب�� ه6ه

  ال��غ��ات.

وع��C أسل%ب ال�
ل�ل اإلح ائي على ن%اة ال�rXلة م
ل الق�اس وال�
ل�ل، 
ون%ع ال��انات ال��%اف�ة، علً�ا Kأن أسل%ب ال�
ل�ل، الCM�3_ #6م لCراسة مrXلة 
مع��ة، قC ال _r%ن م�اسً�ا لCراسة مrXلة أخ�H. وذلc الخ�الف ���عة ال�rXالت 

  ون%ع ال��انات.
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أهCاف ال�
%ث والCراسات، وتعCد م�غ��اتها االق� اد_ة ون�ً�ا ل�عCد 
واالج��اع�ة، فقC ت� ت
CیC األسال�a اإلح ائ�ة ال�ي ت�ف� مع ���عة ال��انات، 
وت
ق� أهCاف ال�
%ث والCراسات ال�ي م� أه�ها أسل%ب ال�
ل�ل اإلح ائي م�عCد 

�%عة م� " ال6# ی���� م>Multivariate Statistical Analysisال��غ��ات "
  األسال�a ال�ى أه�ها:

 Principal Components Analysis    أسل%ب ت
ل�ل ال�r%نات ال�ئ��3ة. - ١

                                          Factor Analysisأسل%ب ال�
ل�ل العاملي. - ٢

 Cluster Analysis%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# (ال�>��عي).                  أسل - ٣

أسل%ب ال�
ل�ل اإلح ائي م�عCد ال��غ��ات Kأسال��ه  وجCی� Kال�S6 أن
ال��Mلفة _ع��C على وصف وت
ل�ل ال�%اه� ذات األKعاد وال��غ��ات ال��عCدة. فإذا 

] ت��Xك ف��ا ب��ها فى م>�%عة م� الM ائX1, X2, …. Xp YكانV ال�XاهCات [
��اول دراسة وال فات بCرجات م�فاوتة، فإن ال�
ل�ل اإلح ائي م�عCد ال��غ��ات ی

ب�انات تلc ال�XاهCات وال�ع��� ع�ها م� خالل أك^� ال��غ��ات تأث�ً�ا في ال�اه�ة 
  م
ل الCراسة.

وس%ف ی�� م� خالل ه6ا ال�
x ال���S@ على أسل%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# 
) Kاع��ار أن ال<^�� م� الCراسات وال�
%ث ت�اول Cluster Analysis(ال�>��عي) (

ئ��3ة، وأسل%ب ال�
ل�ل العاملي ، وأن ال�ادر م� الCراسات ت�اول أسل%ب ال�r%نات ال� 
  أسل%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# (ال�>��عي).
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  هـدف البحـث:

یهCف ه6ا ال�
x إلى اس�CMام أحC أسال�a ال�
ل�ل اإلح ائي م�عCد 
، وه% أسل%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# (ال�>��عي)، Multivariate Analysisال��غ��ات 

م
اف�ات ج�ه%رة م � الع��9ة إلى ت>�عات م�>ان3ة Kاالس��اد على في ت ��ف 
م>�%عة م� ال فات وال��غ��ات والM ائY ال�ي ت���@ بها ه6ه ال�
اف�ات، 
وت
CیC مHC ال�قارب وال��اعC ب��ها، و6Sلc دراسة العالقة ب�� ه6ه ال�>�عات 

  وأسال�a ال�>��ع.

  الجانـب النظـري للبحـث:

  :Cluster Analysisي (التجميعي) التحليل العنقود -١

وعC أسل%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# ال6# _ع��� أحC ف�وع ال�
ل�ل اإلح ائي 
م�عCد ال��غ��ات، م� األسال�a ال�ه�ة في ت
ل�ل ال��انات ، إذ أنه یه�� ب�>��ع 
 ��مف�دات م>��ع ال�
x على شrل ع�ق%د ی�Cأ م�ف�ًعا و��هي Kغ � واحC. و

أساس ال�XاهCات نف3ها، في ض%ء خ ائY ال��غ��ات، وأما على ال�>��ع إما على 
أساس ال��غ��ات نف3ها. وت�Cأ ف<�ة ال�
ل�ل الع�ق%د# دون ت%ف� مع�فة م�3قة KعCد 
 Cفاألسل%ب _ع .cال�ف�دات ی���ي له6ه ال�>�%عة أو تل �ال�>ام�ع أومع�فة أ# م

  ).KExploration Approachال�الى اس�<Xاف�ًا (


ل�ل الع�ق%دH م� أسال�a ال�
ل�ل اإلح ائي ال�ي ته�� ب�ق��3 وعC ال�
وت ��ف ع�اص� ب�انات ال��غ��ات إلى عCة م>�%عات ج@ئ�ة، ت<%ن م�>ان3ة داخل 
ال�>�%عة ال%احCة (الع�ق%د ال%احC)، وت<%ن م��ای�ة وم�Mلفة Kال��3ة إلى ال�>ام�ع 

��ل<ها ال�
ل�ل الع�ق%د# األخ�H (الع�اق�C األخ�H). وa�39 ه6ه الMاص�ة ال�ي _



  

  
 ماجى اح�� م��� خل�ل ال�ل�نىد /    �ل الع�ق�د            اس���ام اسل�ب ال��ل

١٨/١/٢٠١٨    

 ٤٧٦المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)Cluster analysis ��^>ل�ل اإلح ائي في ال
)، شاع اس�CMام ه6ا ال�%ع م� ال�
 uاف ن�Xل�ل ه% اك�
م� ال�>االت ال���zق�ة. وعادة  ما _r%ن الغ�ض م� ه6ا ال�
مع�� ی��� ال�XاهCات ، ال�ي غالً�ا ما ت<%ن أف�اًدا، وق�3ها إلى م>�%عات ت���ع 

MK ال�ف�دات، ع�اص�ها �%اص مS��Xة. فال�
ل�ل الع�ق%د# یه�� K>�ع ال�عل%مات ع
قة ت��ح ت ��ف ه6ه ال�ف�دات في م>�%عات مف�Cة. وCM�3م �zK ها مًعاz9ور
ال�
ل�ل الع�ق%د#، ل�l فقu ل�
CیC ال��a�S ال�%ج%د في ال��انات، ول<� _CM�3م 

قة ع�zK �3ال�>�%عات ال�ي ی��غي أن تق CیC
ادلة. وال�
ل�ل الع�ق%د# أ_ً�ا ل�
_�Mلف ت�اًما ع� ال�
ل�ل ال����@# في أنه ی�Xيء ال�>�%عات، ب���ا ال�
ل�ل 
ال����@# _ع@H ال�XاهCات إلى ال�>�%عات ال�ي حCدت م�3ًقا. و���9ا یه�� ال�
ل�ل 
الع�ق%د# ب� ��ف ال�ف�دات إلى ف£ات غ�� مع�وفة م�3ًقا فإن ال�
ل�ل العاملي ی�>ه 

 Y
العالقات االرت�ا��ة ب�� عCد م� ال��غ��ات واس�Mالص األسl ن
% ف
  ال� ��ف�ة العامة ب��ها. و قC اس�CMم S^�� م� ال�
%ث األسل�9%� مًعا.

 المفاهيم األساسية في التحليل العنقودي: -٢

  :Elementالعنصر  -١-٢

  م� األKعاد في ف�اغ ال�ق�اس n) ه% م�>ه لـ Xiالع� � (

i i1 i2 inX (X ,X ,...,X )  

  وتعC الع�اص� �K^اKة  ق�� عCد_ة ل<��ات م��rة الق�اس (الM%اص).
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  :Distance (D)المسافة  -٢-٢

�، والعالقة ب�� ال�XاKه وال�3افة وهي ال
�@ أو الف�اء الفاصل ب�� ع� �
� إج�اء ال�
ل�ل الع�ق%د# Kاالس��اد على أ# م�ه�ا r�هي عالقة ع�3rة، و

  وال �غة ال�اض�ة لها: 

   
1

mm

ni i j iw jw
w

D X ,X X X
 

  
 
  

  ح�P أن:

i jX ,X

  :
الع� �ان الل6ان ت� اح�3اب ال�3افة األقل�C_ة ب��ه�ا 

Euclidian distance  وه% مق�اس ال�3افة األك^�  ش�%ًعا في)
االس�CMام، ح�x أنه _CM�3م ن��ة ف�^اغ%رث في ق�اس ال�3افة 

.(�  ب�� Sل ع� �

iwX  : ة�Sهي ال��w  � للع�I ) في ف�اغ الق�اس ذاتn �) م
  األKعاد.

  :Clusterالعنقود  -٣-٢

ال��>ان3ة، إلى حC ما،  elementsه% ع�ارة ع� م>�%عة م� الع�اص� 
 Cالع�اص� داخل الع�اق� �لـ%صف خاص�ة ما داخل الع�ق%د ال%احC ، وال��Mلفة ع

) ال��>اورة ل�>��ع Objectsاألخ�H، وع�ف أ_ً�ا Kأنه م>�%عة م� األش�اء (
  إح ائي (م^ل العائلة).
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  :Tree diagram OR dendogramالشجرة البيانية  -٤-٢

� ال%ص%ل هي الrXل اله�مي ال�ا r�� الع�اق�C) وتج KعC إج�اء ع�ل�ة الع�قCة (ت<%
:�ق���zK إل�ها  

قة ال�>��ع " - ١��Agglomerative �قة م� سل3لة م�zوت�<%ن ه6ه ال :"
الzM%ات ال�ى ی�� في Sل خz%ة م�ها رu9 الع�اق�C والع�اص� مع Kع�ها، 
 Cع�ق%د واحK ل�ل
Kاالع��اد على معامل ال�XاKه أو معامل ال�3افة. و�Cأ ال�
ل<ل حالة، ث� ی�� ت>��ع الع�اق�C ال��Xابهة تCر>ً�ا ح�ى ن ل إلى العCد 

 ق�C.ال�zل%ب م� الع�ا

قة ال�>@ئة " - ٢��divisive أ ب�ق��3 ال�>�%عة ال<���ة ال�ي تقع ف�هاCت� :"
 #%�
الع�اص� إلى أج@اء صغ��ة ح�ى ت ل إلى آخ� م>�%عة، وهى ال�ي ت
� ت� ف له�ا إلى مr%نات . وفي ه6ا ال�%ع ی�خ6 فى األع��ار على ع� �

��ف ال
االت أن ج��ع ال
االت ت�>�ع في ع�ق%د واحC، ث� ی�� KعC ذلc ت 
  فى ع�اق�C أصغ� فأصغ�.

ق���، ع�ارة ع� ش>�ة  �zت<%ن ال��ائج، ال�ي ت�ه�ها ال �وفي Sال ال
ال��
م� ال�3ل3ل اله�مي، وzل� علي بCا_ة الXع�ة ال>6ر، وzل� علي نقاw ال�ف�عات 
العقC. والت<%ن للعقCة ال�هائ�ة أو األخ��ة تف�عات على الX>�ة ، وzل� عل�ها 

ق، وهي ت�^ل الع�اص� ال�ي اج��عV مع Kع�ها. وSل واحCة م� العقC في األورا
 cال%ص%ل إل�ه في تل �r�_ب��ها ال>6ر، ت�^ل م>�%عة ن%ع�ة ل<ل ما �الX>�ة ، وم

  العقCة Kات>اه ال�قCمة وم� خالل الX>�ة.



  

  
 ماجى اح�� م��� خل�ل ال�ل�نىد /    �ل الع�ق�د            اس���ام اسل�ب ال��ل

١٨/١/٢٠١٨    

 ٤٧٩المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طرق التعنقد: -٥-٢


 %ل على إن ع�ل�ة ال�ع�قC تع�ي وضع الع�اص� في م>ام�ع، أ# أنها ت�^ل ال
م>�%عة واحCة أو أك^� م� ال�>ام�ع ال�ي ت�� عCًدا م� الع�اص� ال�ى على درجة 
� ت>@ئة �� �ك���ة م� ال�XاKه ف��ا ب��ها، و ت�� ع�ل�ة ال
 %ل على ه6ه ال�>ام�ع ع
العCد ال<لي للع�اص� إلى م>ام�ع، و ت�� Sل م>�%عة م�ها عCدا م� الع�اص� 

KاXاإلع��اد على م ف%فة ال�K.ه  

 ��ها ل� ف شrل العالقات ب�%zال�ي ت� ت Cق ال�ع�ق�� �وه�اك العCیC م
.wاألساس إلى م ف%فة ال�3افة أو م ف%فة االرت�اK ق�zه6ه ال C��3الع�اص�. وت  

  :Single Linkage Clusteringأوًال: 31Sقة الR01 ال��ف1د 

قة �zK وت�3ى أ_ً�ا ،Cق ال�ع�ق�� u3Kأ �قة م�zال>%ار تع��� ه6ه ال
قة Kاألساس على اع��ار أن The Nearest neighborاألق�ب (�zه6ه ال Cوتع�� .(

� األك^� تXابًها ب�� الع�اص� _rXالن ن%اة الع�ق%د، ث� ت�اف Kاقي ال%حCات الع� �
إلى ه6ه ال�%اة Kال�3ل3ل وحa3 درجة ال�XاKه مع ع�اص� ن%اة الع�ق%د، ح�x _�اف 

9ال�Cرج. وفي حالة رu9 م>�%عة م� الع�اق�C مع Kع�ها، األك^� تXابًها ث� األقل و 
 �ی�� ذلK cاالس��اد على أق�ب ال�3افات ب�� ع�اص� الع�اق�C أو معامالت ال��اثل ب�

  أزواج الع�اص� حa3 ال �غة ال�ال�ة:

ij 1j 2 jD Min (d ,d )  

  ح�P أن:
i , j  : Cت�^ل الع�اص� في الع�اق�i , j.على ال�%الي  
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  :Complete Linkage Clusteringثانً�ا: 31Sقة الR01 الVامل 

) CعKقة ال>%ار األ�zK وت�3ى أ_ً�اThe farthest neighbor ه6ه Cوتع�� .(
� األك^� تXابًها ب�� الع�اص�، _rXل ن%اة الع�ق%د، ث� قة أساسا على اع��ار أن الع� ��zال

قة�zK cذل CعK ل الع�ق%دrXابًها  ی�Xعلى األقل ت Cأنها تع�� xقة األولى، ح��zمعاك3ة لل
 VانS إذا uخل فقCخ%ل إلى الع�ق%د، یCأن الع� � ال��شح لل Hالع�اص�، و9ع�ارة آخ� �ب�
ال�3افة ب��ه و�9� أ# م� ع�اص� الع�ق%د، تعC أك�� م3افة ب��ه و�9� أ# م� ع�اص� 

ء على أKعC ال�3افات ب��ها، وهى ال�ي ت�
Cد الع�ق%د. و�� ال�u9 ب�� ع�اص� الع�اق�C ب�ا
  ��ًقا لل �غة اآلت�ة:

ij ijD Max(D )  i I , j J   

  

  ح�P أن:
i , j  : Cت�^ل الع�اص� في الع�اق� I , J.على ال�%الي  

  :Ward MethodثالYًا: ال31Xقة اله1م�ة 

قة تع��C على أساس أقل فاقC م� ال�عل%مات �zه6ه الLoss 

Information  ت>��ع ال�ف�دات �لع�ل الع�قCة، ح�x إن فقCان ال�عل%مات ال�اتج م
� أن _قاس ب%اسzة ال�>�%ع r�_ ،ل�ل
إلى ع�اق�C، في أ_ه م�حلة، م� م�احل ال�

6# ت��عه في Sل ال<لي ل��9ع ان
�افات Sل نقzة ع� ال%سu ال
3ابي للع�ق%د ال
خz%ة م� خz%ات ال�
ل�ل، و�� ال>�ع ب�� Sل ع�ق%دی� ی�د# دم>�ها إلى زادة 

) في i) للع� � (jفي ال
C األدنى ل�>�%ع م�9عات الzMأ. فإذا SانV ق��ة ال��غ�� (
  ) س�r%ن:kفإن م�S@ الع�ق%د z_ (Xijk )ل� عل�ها kالع�ق%د (
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1k 2k nkX. ,X. ,...,X.    

  إذ إن: 

kM

jk ijk
j 1k

1
X. X

M 

   

: Pح�kM ) د الع�اص� في الع�ق%دCت�^ل عk(  

 Cد الع�اق�CعK ال�ع�فة ال��3قة aلzقة ه% أنها ال ت��zوأه� ما _��@ ه6ه ال
 Cل ع�اق�rاالت فى ش
ال�ي س��� ت ��ف ال
االت على أساسها. و�� ت%زع ال

ب�� ال
االت، أو حa3 معامالت االرت�اw وفًقا ل�%ع Kاالع��اد على أقل م3افة 
  ال�
ل�ل، وه6ا ال�%ع م� ال�
ل�ل ی�اسa الع��ات ال غ��ة ن�3ً�ا.

  ) س�r%ن: kوعل�ه فإن م>�%ع م�9عات الzMأ الMاص Kالع�ق%د (

 
kM 2

k ijk jk
i 1 j 1

E X X.
 

   

  وم>�%ع ال�V�X ال<لي:
k

total k
k 1

E E


  

  ح�P إن:

t total(E )E

  :  
ت�^ل ق�اسا ل�قCار ال�عل%مات ال�فق%دة في حالة 
.u9إج�اء ع�ل�ة ال� Cع� Cاك@ الع�اق���K الع�اص� �  االس�عاضة ع
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و _3او# م>�%ع م�9عات الzMأ صفً�ا في بCا_ة ع�ل�ة ال�ع�قC. ول<� نالح¦ 
.�  أن م>�%ع م�9عات الzMأ س�@داد ع�C رu9 ع�ق%دی

  31Sقة الR01 ال���سR را\ًعا: 

Average Linkage method (Group Average Method):  

إذا ت� تع�} ال�3افة ب�� Sل ع�ق%دی� Kأنها م�%سu ال�3افة ب�� Sل زوج 
م� ال�ف�دات ال�ى ی�� ال
 %ل على Sل واحC م�ها م� Sل ع�ق%د، _ �ح لCی�ا فى 

قة مف�لة لS HC^�� م� ه6ه ال
الة ��قة ال�u9 ال��%سu لل�>�%عة. وه6ه �zال
 �ال�اح^�� ألنها ت��ل إلى ال>�ع ب�� الع�اق�C ذات ال��ای�ات ال غ��ة، وهى م

  األسال�a األك^� اس�CMاًما في ال�
ل�ل.

والح¦ أن ه�اك تع�ًفا م�Mلًفا لل�3افة في Sل ��قة، ول6لc ی�� الCمج في 
قة الع�ق�zم^ل ال Hق أخ��� Cلفة. وت%ج�Mات مة م%�3@Sد_ة ال��%Centroid 

Cluster Method  ة�zقة الع�ق%د_ة ال%س��zوالMedian Cluster Method ،
  Lance and Williams Flexible Methodو��قة النl ال��نة 

  :Classificationالتصنيف  -٦-٢

 aت�ت Cه أو اخ�الف . و قKاXت �وه% ت�ت�a األش�اء اس��اًدا على ما ب��ها م
� وضع أك^� م� ت�ت�a للع�اص� أو ه6ه األش�اء و r�_ أسل%ب،ك�ا أنه �ف� أك^� م

  األش�اء وذلc حa3 صفة ال�XاKه أو االخ�الف ق�C االه��ام.

  ومخرجات التحليل العنقودي: Clustering Stepsخطوات التعنقد 
 حAاب م2ف�فة ال�Aافة أو م2ف�فة اإلرت_ا^ أو م2ف�فة ال�Vا\ه -١

  :The Data Matrixم2ف�فة ال�_ای�ات األول�ة 
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تCM�3م في ع�ل�ة ال�
ل�ل الع�ق%د# ب�انات غالً�ا ما ت<%ن ب�انات ��Sة 
) م� Sال ال�%ع��. Mixture data(أعCاد) أو�9انات ن%ع�ة أو ب�انات م�Mلzة (

وت�^ل ال��انات K %رة أساس�ة مXاهCات ل�ع[ الع�ل�ات ال��zع�ة في ف�اء م�عCد 
Kعاد _�^ل خاص�ة مع��ة ل%صف مXاهCات األKعاد، إذ أن Sل KعC م� ه6ه األ

  الع�اص�.

) CعK ف%فة ذات �K ت�^�ل م>�%عة الع�اص� �r�_n×p أن ه�اك xح� ،(n 
م� ال ف%ف ال�ى ت�^ل Sل واحCة م�ها مXاهCات الع�اص� 

1 2 nY {y ,y ,...., y } ،p  �م� األع�Cة ال�ى ت�^ل Sل واحCة م�ها خاص�ة م
  خ%اص الع�اص�.

  

  

pت�^ل األKعاد ، pRح�x أن 
iY R ،i i1 i2 ipy (y , y ,...y )

� ت���� م^ل ه6ه ال��انات في شrل ال� ف%فة r�_n×p  :أن x�
K  

ijY {y },i 1,...,n , j 1,...,p    

و�3ى ذل�K c ف%فة ال��ای�ات األول�ة، ح�x ال ف%ف ت�ا�� ال�ف�دات 
  ال��غ��ات وذل�S cا یلي: واألع�Cة ت�ا��
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) م� mی�� في ال�
ل�ل الع�ق%د# تق��3 ه6ه ال�>�%عة م� ال�ف�دات إلى (
 .Cالع�اق�  

ل م ف%فة ال��ای�ات %
و ت��^ل الzM%ة األولى، ع�C ت���z ال�
ل�ل الع�ق%د#، فى ت
م ف%فة الق�اKة (أو م ف%فة ) ال��Xقة م�ها، و ت�3ى n×nإلى م ف%فة ( Yاألول�ة 

ال�XاKه). وهى تع�� ع� ال�Xابهات وعCم ال�Xابهات ب�� ال�ف�دات في م>�%عة 
  ال��انات.

 :Proximities MatrixحAاب م2ف�فة الق1ا\ة  -٢

وهي ع�ارة ع� م ف%فة م��اثلة ت%ضح م3افات ال�قارب أو ال��اعC ب�� Sل 
� ح3ابها �Sا یلى: r�  زوج م� ال�ف�دات و

: تقCر م3افات ال�قارب أو ال��اعC ب%اسzة قان%ن _�3ى )Casesلل�االت (  - أ
،ال#6 _
Euclidean Distance Squared  a3م�9ع ال�3افة اإلقل�C_ة 

  Kالقان%ن اآلتى: 

   2 2

(i, j) 1i 1j 2i 2 jD X X X X     

ل ال��انات الMاصة Kال�� ijXح�^أن %
غ��ات ت�^ل ق�� ال��غ��ات، و�� ت

  إلى ق�� مع�ارة ل�>�Cها م� وحCات الق�اس غ�� ال��Xابهة.
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: ی�� ه�ا تقCی� ال��اعC أو ال�قارب على أساس )Variableلل��غ�1ات (  -ب
)" ل>��ع Pearson Correlation Coefficientمعامل االرت�اw "ب��س%ن (

ل لل��انات.%
  ال��غ��ات دون إج�اء أ# ت

�  yj , yiف�^ًال إذا Sان  Kال�عاقa فإن ع�اص�  jth , ith_�^الن الع� �
. وXار  yj , yi) ب�� Dij) أو عCم ال�XاKه (sij) ت�^ل ال�XاKه (pijم ف%فة الق�اKة (

 D) وم ف%فة عCم ال�XاKه S )Similarity Matrixإلى م ف%فة ال�XاKه 
)Dissimilarity Matrix.ف%فة ال�قارب �K (  

  : MatrixSimilarityم2ف�فة ال�Vا\ه 

) �K ف%فة ال�XاKه إذا SانV م��اثلة n×nذات ال�عS ) Cتع�ف ال� ف%فة 
  ) KالM%اص اآلت�ة:Sijوت� ف ع�اص�ها (

ii 1S   

ij iiS S ,i ل<ل  j n ; i j    

  :Distance Matrixم2ف�فة ال�Aافة 

) �K ف%فة ال�3افة إذا Sانn×n Vذات ال�عD ) Cتع�ف ال� ف%فة 
  ) KالM%اص ال�ال�ة:dijال� ف%فة م��اثلة وت� ف ع�اص�ها (

iid 0  

i, j n ; i j  ij ل<ل  ii(d d )   
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 :Agglomeration Scheduleج�ول ال���Eع  -٣

وال��غ��ات ال��قار9ة حa3 ی%ضح ال��احل ال3اKقة والالحقة ل�u9 ال�ف�دات 
  ال�3افات ب��ها وال�ي ی�� إ_>ادها في م ف%فة الق�اKة.

 :Cluster Membershipج�ول الع�اق��  -٤

_�^ل ت%زع ال�ف�دات وال��غ��ات على ع�اق�C حa3 الM ائY ال�S��Xة 
  ب��ها.

 :Circle Plotsاألل�اح الEل��jة  -٥

ل ال�واK uKأع�Cة ب�� ت�^�ل Sل مف�دة �z�3�Kل معل� م� األعلى و ت�^�
  ال��غ��ات.

 :Dendrogramرس@ ال1EVة ال�Yائ�ة  -٦

_ ف (ه6ا ال�س�) ال��ائج rXKل ب�اني، ح�x ی�� ت�^�ل Sل مف�دة KعقCة، 
ان على ه6ه ال�ف�دة. %�
وت�^ل الف�وع خz%ة على س��ل ت%ح�C م>�%ع��� ج@ئ���� ت

� ع�C ت>�عه�ا.ك�ا _�^ل ه6ا ال�س� �%ل ال�3افة ب�� ال�>�%ع��� ال>@ئ���  
 ج�ول ال���سXات (ال�ع�الت): -٧

 cالت ال�ف�دات ل<ل م>�%عة أوع�ق%د وفًقا لل��غ��ات، وذلCضح مع%و
  ل�%ض�ح خ ائS Yل ع�ق%د وما ی���@ Kه.

  الجانـب التطبيقـي:

ی�� في ه6ا ال>@ء م� ال�
x، ت���z أسل%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# على ال��انات 
 a3أن ت� ال� ��ف ح CعK ف إ_>اد ت>�عاتCة م � الع��9ة، بهم
اف�ات ج�ه%ر
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 �م� ال�
اف�ات (و6Sلc م� الM ائY أو ال��غ��ات) ت<%ن م�>ان3ة ف��ا ب��ها م
.Cأجل ال� ��ف وال�قارنة في آن واح  

) م�غ�� (خ ائY ال�
اف�ات) ٣٥وعلى ه6ا األساس ت� ت ��ف الـ (
  ) م
اف�ة.٢٧( حa3 م
اف�ات ج�ه%رة م � الع��9ة وال�الغ عCدها

  

وس%ف ت<%ن ن�ائج ال�
ل�ل وال�قارنة ب�� ال
االت (ال�
اف�ات) ق�C الCراسة 
، (*))K١االع��اد على ال��غ��ات (خ ائY ال�
اف�ات) �Sا هي م%ض
ة C<Kول رق� (

  .(*))٢جCول رق� (

  

  

  

  

  

  ): المتغيرات المستخدمة ورموزها(خصائص المحافظات ورموزها)١جدول رقم (

  
  

  

  

  

  الرمز  المتغير  الرمز  المتغير  الرمز  المتغير  الرمز  المتغير  الرمز

عدد السكان عدد وفيات بطالة عدد التالميذ  X29قيمة مساعدات 

                                                 
استخدم الباحث نفس هذه البيانات في بحث سابق له بعنوان "استخدام التحليل العاملي في تحديد أهم خصائص محافظات  (*)

  .٢٠١٧جامعة عين شمس  –كلية التجارة  –المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  –جمهورية مصر العربية 
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بالمئات  X22  قبل الجامعي  وزارة التضامن

  إناث

X15 الرضع  X8  باأللف

  نسمة

X1 

عدد المشروعات 

 X30 الصغيرة

وحدات صحية 

 X23  حكومي

بطالة 

بالمئات 

  ذكور
X16 

المساحة 

الكلية 

  ٢بالكم
X9 

عدد اإلناث 

 X2  باأللف

فرص عمل 

المشروعات 

  الصغيرة
X31 

وحدات صحية 

 X24  خاص

عاملون 

بالقطاع 

  الحكومي
X17 

المساحة 

المأهولة 

  ٢بالكم
X10 

عدد الذكور 

 X3  باأللف

عدد المشروعات 

 X32  متناهية الصغر

قصور وبيوت 

 X25  الثقافة

عدد عقود 

 X18  الزواج

الكثافة 

المأهولة 

  ٢نسمة/ كم
X11 

عدد 

 X4  المواليد

فرص عمل 

 X33  متناهية الصغر

إجمالي مراكز 

الشباب 

  واألندية
X26 

عدد 

شهادات 

  الطالق
x19 

قوة العمل 

 X12  بالمئات

عدد 

 X5  الوفيات

المنصرف 

بالمليون في 

مشروعات 

  التنمية المجتمعية

X34 

الجمعيات 

 X27  األهلية العامة

عدد 

 X20  المدارس

قوة العمل 

بالمئات 

  إناث
X13 

الزيادة 

 X6  الطبيعية

فرص العمل في 

مشروعات 

  التنمية المجتمعية
X35 

عدد حاالت 

مساعدات 

وزارة 

  التضامن

X28 

عدد 

 X21  الفصول

قوة العمل 

بالمئات 

  ذكور
X14 

عدد وفيات 

 X7  األطفال

) في Sل SPSS version 20وس%ف ی�� اس�CMام ال��نامج اإلح ائي (
  م�احل ال�
ل�ل.

  أوالً: نتائج أسلوب التحليل العنقودي الهرمي للمحافظات:

ج.م.ع ال�الغ ) م�غ�� (خ ائY ال�
اف�ات) حa3 م
اف�ات K٣٥عC ت ��ف الـ (
ل ه6ه ال��انات إلى شrلها الق�اسي ٢٧عCدها (%
) م
اف�ة، ت� ت

)Standardization ة ل>��ع ال��غ��ات ول<لCات الق�اس واحCل>عل وح cوذل ،(
  ال�
اف�ات ق�C الCراسة. وقC ت� اس�CMام

قة ال�u9 اله�م�ة إل_>اد العالقة ب�� ال�
اف�ات Kاالع��اد على مق�اس ال�XاKه ��
 Squaredوه% م�9ع ال�3افة اإلقل�C_ة  Word’s Methodأو الق�اKة ال�CM�3م 

Euclidian Distance  

ل ال��انات إلى مع�ارة. Z scoresواس�CMام %
  ل�



  

  
 ماجى اح�� م��� خل�ل ال�ل�نىد /    �ل الع�ق�د            اس���ام اسل�ب ال��ل

١٨/١/٢٠١٨    

 ٤٨٩المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ) وهى ت�^ل م ف%فة الق�اKة -٣وال��ائج م%ض
ة Kال>Cول رق� (
Proximity Matrix .اف�ات
  ب�� ال�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيانات المتغيرات): ٢جدول رقم (
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  بين محافظات جمهورية مصر العربية Proximity Matrixأ): مصفوفة القرابة -٣جدول رقم (
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 م2ف�فة الق1ا\ة ب�J ال��اف7ات: - ١

) Cة ذات ال�عKت%ضح م ف%فة الق�اn × n مCه (ال�قارب) أو عKاXال� HCم (
ال�
اف�ات ب�اء على ال�XاKه (ال��اعC) ب�� Sل م
اف�ة وأخ�H وفًقا لM ائY ه6ه 

ال�3افات ال��Xقة ب�� Sل م
اف�ة وال�
اف�ات األخ�H .وت� اس�CMام معادلة م�9ع 
ل ال��انات إلى الق�� ال�ع�ارة ل
3اب ه6ه ال�3افات.%
  ال�3افة اإلقل�C_ة KعC ت

وه6ه ال� ف%فة م��اثلة ن��ا ألن الق�� أعلى الق�z ال�ئ�3ي ت�zاب� مع الق�� 
�zأسفل ه6ا الق �. و�9ا أن ق�� ال� ف%فة ع�اره ع� م3افات فإن ال�ق�اس _ع�� ع

عCم ال�XاKه أو ال�قارب ی� ال%حCات. وSل�ا SانV ال�3افة ���Sة،  فإنها تCل على وج%د 
قل�ل م� ال�XاKه ب�� ال%حCت��. فعلى س��ل ال�^ال ت��ح على رأس ه6ه ال� ف%فة 

وتCل على  164.752ة، وهي ت3او# ال�3افة ب�� م
اف�ة القاه�ة وم
اف�ة اإلسC�rر 
تXاKه إلى حC ما ���S ب�� ال�
اف����. و��ح ذلc ع�C مقارنة م
اف�ة القاه�ة مع 

  سائ� ال�
اف�ات (الح¦ ق�� الع�%د األول). 

 �و�9الح�ة ع�اص� الع�%د األول أو ال ف األول (ال6# _�^ل ال�3افة ب�
  م
اف�ة القاه�ة وسائ� ال�
اف�ات) ن>C ما یلي:

  اف�ة القاه�ة ( 108.953أقل م3افة وهي
) وم
اف�ة ال>�@ة 1ت%جC ب�� م
، یل�ها م
اف�ة ال�Xق�ة 164.752) ال�3افة 2)، تل�ها م
اف�ة اإلسC�rرة (14(
یل�ها  182.592) ال�3افة 6، یل�ها م
اف�ة الCقهل�ة (165.757) ال�3افة 7(

) ال�3افة 12ة ال�
��ة (، یل�ها م
اف�183.117) ال�3افة 8م
اف�ة القل�%�9ة (
، ث� م
اف�ة ال���ا 194.263) ال�3افة 10، ، ث� م
اف�ة الغ��9ة (187.432

، ث� 222.443) ال�3افة 11، ث� م
اف�ة ال��%ف�ة (216.973) ال�3افة 17(
) ال�3افة 20، ث� م
اف�ة ق�ا (261.879) ال�3افة 9م
اف�ة Sف� ال�Xخ (
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ث� م
اف�ة ب�ي س%}  279.629) ال�3افة 16، ث� م
اف�ة الف�%م (278.730
، ث� 330.067) ال�3افة 21، یل�ها م
اف�ة أس%ان (282.112) ال�3افة 15(

) wث� 359.098) ال�3افة 22، ث� األق � (343.836) ال�3افة 5دم�ا ،
، ث� 376.730) ال�3افة 3، ث� ب%رسع�C (371.872) ال�3افة 13اإلس�اع�ل�ة (

) l، 405.342) ال�3افة 23، ث� ال�
� األح�� (396.904) ال�3افة 4ال%3
) ال�3افة 25، ث� م�zوح (408.397) ال�3افة 26ث� ش�ال س��اء (

415.174) CیC<وأخ�ً�ا ج�%ب س��اء 440.566) ال�3افة 24، ث� ال%اد# ال ،
  . 453.267) ال�3افة 27(

  افة ب��ه�ا.وه6rا ت�� ال�قارنة ب�� أ# م
اف���� في ال� ف%فة ب�اء على قCر ال�3

 �والح¦ أن ع�اص� الق�z ال�ئ�3ي له6ه ال� ف%فة = صف�ًا ألنه _�^ل ال�3افة ب�
  ال�
اف�ة مع نف3ها.

 Table of Relativeوت�^ل م ف%فة الق�اKة جCول ال�XاKه ال��3ي 

Similarities  ه6ا �ب�� ال%حCات ال�CM�3مة، ل��� اس�CMام ال�عل%مات ال�ات>ة م
ال>Cول ل�u9 تلc ال�ف�دات في شrل م>�%عات في الzM%ات الالحقة، وzل� على 

قة رu9 ال%حCات في شrل م>�%عات أس� ��قة ال�>��ع (��Clustering 

Algorithm�<ع�ها في مK ابهه معXات ال��Cال%ح u9عات )، ألنها تق%م ب�%
 Measures ofم�ف لة، أ# أن الق�� داخل ه6ه ال� ف%فة ت�^ل مقای�l الق�اKة (

Similarityة م ف%فات ) أ# الف�وقCلفة، وهي ح �لة ع�Mات ال�Cأزواج ال%ح ���
  م��ال�ة.
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 :Agglomeration Scheduleج�ول ال���Eع  - ٢

بين  أ): خطوات التجميع لتحديد التقارب بهدف تكوين العناقيد-٤جدول (
  المحافظات

Agglomeration Schedule 

  

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 3 26 1.125 0 0 4 
2 15 16 2.272 0 0 5 
3 5 22 4.013 0 0 6 
4 3 23 5.781 1 0 7 
5 15 20 8.491 2 0  15 
6 5 21 11.262 3 0 16 
7 3 25 14.278 4 0 16 
8 9 11 17.335 0 0 15 
9 4 27 20.799 0 0 20 

10 18 19 25.513 0 0 12 
11 8 10 30.695 0  0 13 
12 17 18 37.178 0 10 21 
13 2 8 44.874 0 11 19 
14 6 7 55.253 0 0 19 
15 9 15 65.851 8 5 21 
16 3 5 76.743 7 6 18 
17 12 14 92.470 0 0 23 
18 3 24 110.963 16 0 20 
19 2 6 131.267 13 14 23 
20 3 4 154.150 18 9 22 
21 9 17 178.900 15 12 24 
22 3 13 205.399 20 0 26 
23 2 12 240.057 19 17 24 
24 2 9 315.917 23 21 25 
25 1 2 500.930 0 24 26 
26 1 3 910.000 25 22 0 
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�أ) خz%ات ال�>��ع ح�x أنه ی%ضح م�احل ت>��ع -٤جCول ( ی���
ال�
اف�ات في ع�اق�K Cاالس��اد على ال�3افات ب��ها، ال�ي ت� إ_>ادها في م ف%فة 
الق�اKة. وه6ا ال>Cول ی�<%ن م� خ�3ة أع�Cة ی%ضح الع�%د األول م�ها رق� الzM%ة 

)Stage اف�ات
� ال^الx ال�3افة ، و ی��Cluster Combined)، وال^اني رu9 ال�
.أما الع�%د ال�اKع ف�%ضح وج%د أو عCم Coefficientsب�� ال�
اف�ات ال���اzKة 

  .Stage Cluster First Appearsوج%د ال�
اف�ة في ع�ق%د ساب� 

و�^ل الع�%د األخ�� الzM%ة الالحقة ال�ي س%ف ت ادف وت�ه� ف�ها 
الع�ق%د# ، ال6# ی�
Cد م� م
اف�ة جCیCة ل<ل ع�ق%د. وقC أ�ه�ت ن�ائج ال�
ل�ل 

خالله ال�XاKه أو عCم ال�XاKه ب�� ال�ف�دات (ال�
اف�ات)، وه6ا ال�XاKه _ع�� ع�ه 
Kال�3افات ال��Xقة ب�� األهCاف ال�
Cدة . وقC قCر أقل ف�ق في ال�عامالت في 

) وم
اف�ة ش�ال س��اء (ال�ف�دة 3الzM%ة األولى ب�� م
اف�ة ب%رسع�C (ال�ف�دة 
) و9ال�الي س�قعان في الع�ق%د األول، و%ضح الع�%د ال�اKع 1.125لغ () ح�x ب26

عCم وج%د أ# م� ال�
اف���� في أ# خz%ة ساKقة. أما الع�%د الMامl ف���� أنه ت� 
في الzM%ة الالحقة ال�اKعة رu9 م
اف�ة جCیCة KإحHC هات�� ال�
اف���� وه% ما 


اف�ة ش�ال ) ال�3ی��^ل فى رu9 م
اف�ة ب%رسع�C (ال�ف�دة �K ها سالًفاz9ي ت� ر
  ).23س��اء وم
اف�ة ال�
� األح�� (مف�دة 

و9االن�قال إلى ال ف ال^اني ن>C ال�قارب وال�u9 أص�ح ب�� م
اف�ة ب�ي 
) أ# 2.272) ح�x بلغV ال�3افة (16) وم
اف�ة الف�%م (مف�دة 15س%} (ال�ف�دة 

م� الع�%د ال�اKع عCم وج%د أن هات�� ال�
اف���� س�قعان ب�فl الع�ق%د. و ی��ح 
أ# م� ال�
اف���� Kأ# خz%ة ساKقة. أما الع�%د الMامl ف�%ضح أنه س��� فى 
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اف�ة 15الzM%ة الالحقة الMام3ة رu9 وتقارب م
اف�ة ب�ي س%} (ال�ف�دة �K (
  ).20ق�ا (ال�ف�دة 

 wاف�ة دم�ا
و9االن�قال إلى ال ف ال^الx ن>C ال�قارب وال�u9 أص�ح ب�� م
) ل�rXل 4.013) وSان معامل االق��اب (22) وم
اف�ة األق � (مف�دة 5ف�دة (ال�

ع�ق%ًدا جCیCًا، وم� الع�%د ال�اKع ی��ح عCم وج%د أ# م� ال�
اف���� Kأ# خz%ة 
ساKقة، أما الع�%د الMامl ف��ه� أنه س��� الzM%ة الالحقة ال3ادسة رu9 وتقارب 


اف�ة ا�K سالًفا Vz9ال�ي ر) wاف�ة دم�ا

اف�ة أس%ان. 5ألق �) (ال�ف�دة م�K (  

 Cاف�ة ب%رسع�
و9االن�قال إلى ال ف ال�اKع ن>C ال�قارب وال�u9 ب�� م
) ل�rXل �K (5.781عامل اق��اب (23) وم
اف�ة ال�
� األح�� (مف�دة 3(ال�ف�دة 

) KالzM%ة ٣ع�ق%ًدا جCیCًا، وم� الع�%د ال�اKع ی��ح وج%د م
اف�ة ب%رسع�C (ال�ف�دة 
) فل� ت�ه� في خz%ة ساKقة أما 23ال3اب� أما م
اف�ة ال�
� األح�� (مف�دة  ١رق� 

الع�%د الMامl ف��ه� Kأنه س��� فى الzM%ة الالحقة ال3اKعة رu9 وتقارب م
اف�ة 

اف�ة ش�ال س��اء في الzM%ة األولى 3ب%رسع�C (ال�ف�دة �K سالًفا Vz9ال�ي ر) (


اف�ة م�zوح (مف�دة وم
اف�ة ال�
� األح�� في الzM%ة ال�اKعة�K (
25.............(  

 xح� #Cل ت اعrXK األك�� CعKاألقل إلى أ CعKأ �واس���ت ع�ل�ة ال�ع�قC م
)، ب%رسع�C 1) ب�� م
اف��ي القاه�ة (مف�دة 910.000كان أك�� معامل اق��اب ه% (

  ).3(مف�دة 

 وه6ا ال>Cول ی%ضح مقCار ال�>انl في ال�>�%عات ال�ي ت� ض�ها، فق��ة
ال غ��ة ت��� أن ال�>�%عة م�>ان3ة، ب���ا ت��� الق��ة  Coefficientال�عامل 
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ال<���ة أن ال�>انl ب�� ال�>�%ع��� أقل،  فعلى س��ل ال�^ال ن>C أن م
اف��ي 
) أك^� ت>ان3ًا م� م
اف�ة ب%رسع�C 26) وش�ال س��اء (مف�دة 3ب%رسع�C (مف�دة 

) هي 26)، (3ق��ة ال�عامل ب�� () ألن 23) وال�
� األح�� (مف�دة 3(مف�دة 
)1.125) �  ).5.781) وهي (23)، (3) أقل م� ق��ة ال�عامل ب�

 :Cluster Membershipج�ول الع�اق��  - ٣

  أ): جدول العناقيد -٥جدول (
Cluster Membership 

Case 4 Clusters 3 Clusters 2 Clusters 

1:cairo 1 1 1 
2:alex 2 2 1 
3:por said 3 3 2 
4:elsewes 3 3 2 
5:demiat 3 3 2 
6:eldakhlia 2 2 1 
7:elsharkia 2 2 1 
8:elkaliobea 2 2 1 
9:kafrelshekh 4 2 1 
10:elgharbia 2 2 1 
11:elmonofea 4 2 1 
12:elbehera 2 2 1 
13:elesmalia 3 3 2 
14:elgeza 2 2 1 
15:banyswif 4 2 1 
16:elfaiome 4 2 1 
17:elmenea 4 2 1 
18:asiuwt 4 2 1 
19:sohag 4 2 1 
20:kena 4 2 1 
21:aswan 3 3 2 
22:elaksor 3 3 2 
23:red sea 3 3 2 
24:elwadielgaded 3 3 2 
25:matrwh 3 3 2 
26:shemalsena 3 3 2 
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Cluster Membership 

Case 4 Clusters 3 Clusters 2 Clusters 

1:cairo 1 1 1 
2:alex 2 2 1 
3:por said 3 3 2 
4:elsewes 3 3 2 
5:demiat 3 3 2 
6:eldakhlia 2 2 1 
7:elsharkia 2 2 1 
8:elkaliobea 2 2 1 
9:kafrelshekh 4 2 1 
10:elgharbia 2 2 1 
11:elmonofea 4 2 1 
12:elbehera 2 2 1 
13:elesmalia 3 3 2 
14:elgeza 2 2 1 
15:banyswif 4 2 1 
16:elfaiome 4 2 1 
17:elmenea 4 2 1 
18:asiuwt 4 2 1 
19:sohag 4 2 1 
20:kena 4 2 1 
21:aswan 3 3 2 
22:elaksor 3 3 2 
23:red sea 3 3 2 
24:elwadielgaded 3 3 2 
25:matrwh 3 3 2 
26:shemalsena 3 3 2 
27:ganobsena 3 3 2 

 أ) (جCول الع�اق�C) ی�� ت%زع ال�
اف�ات على الع�اق�C- ٥م� جCول رق� (
  ال��rXلة ح�x _الح¦ اآلتي:

أن أه� ما یلفV ال��� في ع�ل�ة ال�ع�قC ه% خ %ص�ة ن�u م
اف�ة القاه�ة،  -
.Cخالل م�احل ال�ع�ق Hاف�ة أخ�
  ح�x _الح¦ أنها ل� ت�فاعل مع أ_ة م

  Cاف�ة ال�ي تع
و _عlr ه6ا االس���اج ���عة وأن�اw ال�ع�Xة في ه6ه ال�
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العاص�ة، وت��3 م�اه� ال
�اة االق� اد_ة واالج��اع�ة وال��£�ة ف�ها Kال��%ع 
.Hاف�ات األخ�
 بCرجة أك�� م�ا ه% عل�ه في ال�

وقC ت>�عV س�ع م
اف�ات في ع�ق%د واحC (الع�ق%د ال^اني) وهي م
اف�ات:  -
rاإلس cل ذلC�Cرة، الCقهل�ة، ال�Xق�ة، القل�%�9ة، الغ��9ة، ال�
��ة، ال>�@ة، و

 على تقارب خ ائY ه6ه ال�
اف�ات.

-  ،Cاف�ات: ب%رسع�
وقC ت>�عV إحHC ع�X م
اف�ة في الع�ق%د ال^الx وهي م
 ،CیC<األح��، ال%اد# ال �
ال%3l، دم�اw، اإلس�اع�ل�ة، أس%ان، األق �، ال�

�اء، ج�%ب س��اء. م�ا یCل على تقارب خ ائY ه6ه م�zوح ، ش�ال س�
 ال�
اف�ات.

أما الع�ق%د ال�اKع فقC ض� ث�ان�ة م
اف�ات وهي م
اف�ات: Sف� ال�Xخ،  -
ال��%ف�ة، ب�ي س%}، الف�%م، ال���ا، أس�%w، س%هاج، ق�ا. م�ا یCل على تقارب 

 خ ائY ه6ه ال�
اف�ات.

 :Icicle Plotاألل�اح الEل��jة  -٤

  
  

  أ): األلواح الجليدية للمحافظات-١(شكل رقم 
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  . Icicle Plotأ) _�^ل شrل األل%اح ال>ل�C_ة -١الrXل رق� (
و ی�� في ه6ه الzM%ة م� ال�
ل�ل ت�^�ل Sل م
اف�ة �z�3�Kل مل%ن (غام�) معل�  

 uKال��غ��ات ت�^ل ال�وا �. وه% أحC م�Mجات Linkageم� أعلى، و9أع�Cة ب�
ت�ه� ال�قارب وال��اعC ب�� مف�دات ال�
ل�ل، و��ح م� ال�
ل�ل الع�ق%د#، ال�ي 

� ال�>�%عات ی�� م� -١الrXل (أ) ال6# _�3ع�ض ال��اuK ب�� ال�
اف�ات أن ت<%
 �z3ة األولى (ال%zMت� في ال Cأنه ق C<اف��ي ٢٦األسفل. ف�
) ض� Sل م� م

) Cة ألن ب��ه�ا أق � م3اف26) وش�ال س��اء (3ب%رسع�Cفي م>�%عة واح ( xة، ح�
أن ال��z�3ل ال�ل%ن (الغام�) ب��ه�ا _��C إلى األسفل إلى قاعCة الrXل، وفي 

) ٢٤) وفي الzM%ة (٢٣) ان��V له�ا م�اش�ة م
اف�ة ال�
� األح�� (٢٥الzM%ة (
) {) ان��V له�ا ٢٣)، وفي الzM%ة (١٦) والف�%م (١٥كل م� م
اف�ة ب�ي س%

  6rا.) ... وه٢٢) وفي الzM%ة (٢٠م
اف�ة ق�ا (
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 :Dendrogramم�RX ال1EVة ال�Yائ�ة  -٥

  

  أ):  مخطط الشجرة الثنائية للمحافظات-٢شكل رقم (

،ال6# _ %ر  Dendrogramأ) شrل الX>�ة -٢ی%ضح الrXل رق� (
ال6# ت� ع�ضه في  Agglomeration Schedule(_�^ل) جCول خz%ات ال�>��ع 
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 Word’s Methodأ) وال6# اس�CMمV ف�ه ��قة ال�u9 اله�م�ة -٤جCول رق� (
  ح�x أن م�اKعة خz%ات ال�>��ع ت<%ن 

� الX>�ة شrل رق� (�� �أ)، والrXل -٢في أغلa األح�ان أك^� سه%لة ع
_�ه� ال�
اف�ات ال�ي ت� رz9ها مًعا في Sل خz%ة م� خz%ات ال�
ل�ل .و�� تق��3 

) وهي ق�اس 25،  0ه6ا الrXل وق�اسها Kق�� ت��اوح في الف��ة (ال�3افات في أعلى 
  ل�HC ق�ب Sل م
اف�ة م� األخ�H أو ق�ب ال�>�%عات م� Kع�ها ال�ع[.

و��X �%ل الuM إلى زادة درجات عCم ال�XاKه، وت%جC في الX>�ة عCة 
) CعقNodesاف�ات ال��قار9ة .و
 )، ت�^ل Sل عقCة  م�ها حالة االنCماج ب�� ال�

  ی��ح م� شrل الX>�ة اآلتي:

 ) ال�ي ت�^ل الع�ق%د األول ع� Kاقي ال�
اف�ات.Kُ١عC م
اف�ة القاه�ة ( -

تل�ها م
اف�ات الع�ق%د ال^اني ال�ي ت�^ل، م� ح�x األKعC فاألق�ب، م
اف�ة:  -
 ال�Xق�ة ث� الCقهل�ة، اإلسC�rرة، الغ��9ة، القل�%�9ة، ال>�@ة ث� ال�
��ة.

%د ال�اKع ال�ي ت�^ل، م� ح�x األKعC فاألق�ب، م
اف�ات: تل�ها م
اف�ات الع�ق -
.w%ال���ا، س%هاج ث� أس� ،{ ال��%ف�ة، Sف� ال�Xخ، ق�ا، الف�%م، ب�ي س%

تل�ها م
اف�ات الع�ق%د ال^الx ال�ي ت�^ل، م� ح�x األKعC فاألق�ب، م
اف�ات:  -
دم�اw، اإلس�اع�ل�ة، ج�%ب س��اء، ال%3l، ال%اد# ال>CیC، أس%ان، األق �، 

.Cاألح��، ش�ال س��اء، ب%رسع� �
 م�zوح، ال�

:(Mلل�2ائ) ثانً�ا: ن�ائج أسل�ب ال��ل�ل الع�ق�د! اله1مي لل��غ�1ات  
ت� إج�اء ال�
ل�ل Kإس�CMام نفl ال��انات ال�Cروسة ول<� على أساس 

 (Yائ Mال) ال��غ��اتVariables ) اف�ات
  ).Casesول�l على أساس ال�
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 J ال�2ائM (ال��غ�1ات):م2ف�فة الق1ا\ة ب� - ١

وه�ا ت��� ال� ف%فة مHC ال�قارب وال��اعC ب�� الM ائY (ال��غ��ات)  - ٢
ل ال��انات إلى الق�� ال�ع�ارة %
وفًقا ل��9ع ال�3افة اإلقل�C_ة، KعC ت

 ب).-٣ال�قابلة (جCول 
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 Proximityب): مصفوفة القرابة بين الخصائص (المتغيرات) -٣جدول (

Matrix  
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  :(ال�2ائM) م2ف�فة الق1ا\ة ب�J ال��غ�1ات - ١
�Kالح�ة ع�اص� الع�%د األول أو ال ف األول، ال6# _�^ل ال�3افة ب�� ال��غ�� 

  (عCد الr3ان Kاأللف ن�3ة ) و�9� سائ� ال��غ��ات ن>C ما یلي: X1األول 

  0.004أقل م3افة وهي  �(عCد  X2(عCد الr3ان Kاأللف ن�3ة) و�9� Sل م�  X1ب�
 (عCد الS6%ر Kاأللف). X3اإلناث Kاأللف)، 

  0.13ال�3افة ال�ال�ة وهي  �(ق%ة الع�ل  X14(عCد الr3ان Kاأللف ن�3ة) و�9�  X1ب�
 �(عCد الr3ان Kاأللف ن�3ة) وSل م�  KX1ال�£ات ذS%ر)، یل�ها ال�3افات ب�

(عCد ال�الم�6 ق�ل ال>امعي)  X22%الي م� األق�ب لألKعC: ال��غ��ات ال�ال�ة على ال�
(عCد ال�%ال�C)  X4، ث� 0.21(عCد الف %ل) وال�3افة  X21، ث� 0.15وال�3افة 
(عCد عق%د  X18، ث� 0.75(ق%ة الع�ل Kال�£ات) وال�3افة  X12، ث� 0.55وال�3افة 

(ال@ادة  X6، ث� 1.19(عCد ال�Cارس) وال�3افة  X20، ث� 1.10ال@واج) وال�3افة 
(عCد  X5ث�  1.98(zKالة Kال�£ات ذS%ر) وال�3افة  X16، ث� 1.71ال��zع�ة) وال�3افة 
(عCد  X7ث�  5.18(zKالة Kال�£ات إناث) وال�3افة  X15، ث� 2.41ال%ف�ات) وال�3افة 

، 6.27(ق%ة الع�ل Kال�£ات إناث) وال�3افة  X13، ث� 5.65وف�ات األ�فال) وال�3افة 
(وحCات ص
�ة حr%م�ة)  X23، ث� 6.63عCد وف�ات ال�ضع) وال�3افة ( X8ث� 

(ف�ص ع�ل  X31، ث� 7.22(عCد شهادات الzالق) وال�3افة  X19، ث� 7.19وال�3افة 
(عCد ال��Xوعات ال غ��ة) وال�3افة  X30، ث� 7.31ال��Xوعات ال غ��ة) وال�3افة 

(ق %ر و�9%ت  X25، ث� 10.66(ال>�ع�ات األهل�ة العامة) وال�3افة  X27، ث� 8.71
، ث� 12.90(وحCات ص
�ة قzاع خاص) وال�3افة  X24، ث� 11.49ال^قافة) وال�3افة 

X26  وال�3افة (ة_Cاب واألن�Xإج�الي م�اك@ ال)ث� 16.07 ،X28  ةCد حاالت م3اعCع)
(عامل%ن Kالقzاع ال
r%مي) وال�3افة  X17، ث� 17.35وزارة ال��ام�) وال�3افة 

(ال<^افة  X11، ث� 21.08(ق��ة م3اعCات وزارة ال��ام�) وال�3افة  X29ث�   20.56
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 ث�  26.39) وال�3افة ٢ال�أه%لة ن�3ة/ك�

 

X34  وال�3افة (وعات ال����ة ال�>��ع�ة�Xال�ل�%ن في مK ال�� �ف)ث� 34.84 ،X35 
(عCد  X32، ث� 37.05(ف�ص الع�ل في م�Xوعات ال����ة ال�>��ع�ة) وال�3افة 

(ف�ص ع�ل م��اه�ة ال غ�)  X33، ث� 41.60م��اه�ة ال غ�) وال�3افة  ال��Xوعات
 X9، ث� 62.56) وال�3افة ٢(ال�3احة ال�أه%لة Kالـ X10 �S، ث� 41.60وال�3افة 

�S الـK 72) وال�3افة ٢(ال�3احة ال<ل�ة. 

�) في ال� ف%فة ب�اء على ق��ة ال�3افة وه6rا ت<%ن ال�قارنة ب�� أ# صف��� (ع� �
ا والح¦ أن ع�اص� الق�z ال�ئ�3ي له6ه ال� ف%فة = صف� ألنه _�^ل ال�3افة ب�� ب��ه�

 الع� � (الMاص�ة) و�9� نف3ه (نف3ها).
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 :Agglomeration Scheduleج�ول ال���Eع  - ٢
ب): خطوات التجميع لتحديد التقارب بهدف تكوين العناقيد بين  - ٤جدول (

  المتغيرات (الخصائص) 
  Word’s Methodطريقة الربط الهرمية 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1 2 .002 0 0 2 
2 1 3 .008 1 0 4 
3 7 8 .056 0 0 22 
4 1 14 .151 2 0 5 
5 1 22 .286 4 0 6 
6 1 21 .465 5 0 12 
7 4 6 .665 0 0 18 
8 5 18 1.202 0 0 14 
9 12 20 1.815 0 0 12 

10 28 29 2.470 0 0 31 
11 30 31 3.336 0 0 26 
12 1 12 4.314 6 9 18 
13 32 33 5.300 0 0 29 
14 5 16 6.341 8 0 20 
15 19 24 7.557 0 0 24 
16 11 17 8.925 0 0 28 
17 34 35 10.379 0 0 29 
18 1 4 12.165 12 7 21 
19 15 23 14.610 0 0 20 
20 5 15 17.825 14 19 22 
21 1 13 22.877 18 0 27 
22 5 7 28.145 20 3 24 
23 25 26 33.555 0 0 25 
24 5 19 41.400 22 15 26 
25 25 27 50.086 23 0 27 
26 5 30 61.113 24 11 28 
27 1 25 78.781 21 25 31 
28 5 11 96.999 26 16 32 
29 32 34 121.286 13 17 33 
30 9 10 149.728 0 0 33 
31 1 28 180.117 27 10 32 
32 1 5 224.529 31 28 34 
33 9 32 277.382 30 29 34 
34 1 9 409.510 32 33 0 
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 �(عCد  )X2عCد الr3ان Kاأللف ن�3ةX1  ،(وفًقا له6ا ال>Cول ت� ر) u9ت>��عS (ل م
) %
 .)0.002اإلناث Kاأللف) في الع�ق%د األول ح�x س>ال أق � م3افة بلغV ن

� في أ# خz%ة ساKقةوالع�%د الMامl  .والع�%د ال�اKع ی��� عCم �ه%ر ه6ی� ال��غ��
� Kع� � آخ�، وم�ه _�ه� أنه في الzM%ة ال^ان�ة س��� رu9 (ت>��ع) أحC ه6ی� الع� �

(عCد الS6%ر Kاأللف) ل��^ال  X3(عCد الr3ان Kاأللف ن�3ة)،  X1ن>C رu9 (ت>��ع) 
  )0.008الع�ق%د ال^اني و9لغV ال�3افة ب��ه�ا (

 �)عCد وف�ات األ�فالX7  ،(و9االن�قال إلى ال ف ال^الx ن>C ال�قارب وال�u9 ب�
X8 ) ال�3افة Vبلغ xح� (د وف�ات ال�ضعCع)0.056 �) أ# أن ه6ی� ال��غ��

� Kأ# _قعان في نفl الع�ق%د، و ی��ح م� الع�%د ال�اKع عCم وج%د أ# م� الع� �
) رu9 22خz%ة ساKقة.أما الع�%د الMامl ف��ه� Kأنه ی�� فى الzM%ة الالحقة (

(عCد ال%ف�ات) ح�x أن ال�3افة ب��ه�ا  X5(عCد وف�ات األ�فال) بـ  X7(تقارب) 
) 20لzM%ة رق� (في ا X5) وم� الع�%د ال�اKع ی��ح وج%د ال��غ�� 28.145(

). والع�%د الMامl _�ه� أنه ی�� فى الzM%ة 3في الzM%ة رق� ( X7وال��غ�� 
(عCد  X19(عCد ال%ف�ات) Kال��غ��  X5) رu9 (ت>��ع) ال��غ�� 24الالحقة (

شهادات الzالق) وه6rا واس���ت ع�ل�ة ال�ع�قC م� أKعC األقل إلى أKعC األك�� 
(عCد  X1) ب�� 409.510اق��اب ه% (rXKل ت اعC# ح�S xان أك�� معامل 

 �  ).)٢ال�3احة ال<ل�ة Kالـ X9 �Sالr3ان Kاأللف ن�3ة( و�9
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 :Cluster Membershipج�ول الع�اق��  - ٣
  ب): توزيع المتغيرات (الخصائص) في عناقيد- ٥جدول (

Cluster Membership 

Case 4 Clusters 3 Clusters 2 Clusters 

X1 1 1 1 
X2 1 1 1 
X3 1 1 1 
X4 1 1 1 
X5 2 1 1 
X6 1 1 1 
X7 2 1 1 
X8 2 1 1 
X9 3 2 2 
X10 3 2 2 
X11 2 1 1 
X12 1 1 1 
X13 1 1 1 
X14 1 1 1 
X15 2 1 1 
X16 2 1 1 
X17 2 1 1 
X18 2 1 1 
X19 2 1 1 
X20 1 1 1 
X21 1 1 1 
X22 1 1 1 
X23 2 1 1 
X24 2 1 1 
X25 1 1 1 
X26 1 1 1 
X27 1 1 1 
X28 1 1 1 
X29 1 1 1 
X30 2 1 1 
X31 2 1 1 
X32 4 3 2 
X33 4 3 2 
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X34 4 3 2 
X35 4 3 2 

  
ب) (جCول الع�اق�C) ت%زع ال��غ��ات أو الM ائY على -٥ی��ح م� جCول رق� (

  الع�اق�C ال��rXلة ح�x _الح¦ اآلتي: 

  Yائ Mل ال��غ��ات أو ال�X_ اآلت�ة:أن الع�ق%د األول 

X1 , X2 , X3 , X4 , X6 , X12 , X13 , X14 , X20 , X21 , X22 , X25 , X26 , 
X27 , X28 , X29 

Hأصل  ١٦أ �  ٣٥م�غ�� م
 :اآلت�ة Yائ Mل ال��غ��ات أو ال�X_ وأن الع�ق%د ال^اني 

X5 , X7 , X8 , X11 , X15 , X16 , X17 , X18 , X19 , X23 , X24 , X30 , 
X31 

 Hأصل م�غ��  ١٣أ �  ٣٥م
  :اآلت�ة Yائ Mل ال��غ��ات أو ال�X_ xأن الع�ق%د ال^الX9 , X10 

 Hأصل  ٢أ � ٣٥م�غ�� م

 :اآلت�ة Yائ Mل ال��غ��ات أو ال�X_ عKأن الع�ق%د ال�ا 

X32 , X33 , X34 , X35 

 Hأصل  ٤أ �  ٣٥م�غ�� م
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 :Icicle Plotاألل�اح الEل��jة  - ٤

  

  للمتغيراتب):  األلواح الجليدية - ١شكل رقم (

ی�� ت�^�ل Sل م�غ�� �z�3�Kل مل%ن معل� م� أعلى. و9ال�الي _�ه� ه6ا الrXل �Sا 
ب) ، ال6# _�3ع�ض ال��اuK -١ورد ساKًقا �Sف�ة ت<%ن الع�اق�C. و��ح م� الrXل (

� ال�>�%عات م� األسفل. ف�>C أنه قC ت� ب�� ال��غ��ات )الM ائ(Y أنه ت� ت<%
 �z3ة األولى (ال%zM٣٤في ال � )X2عCد الr3ان Kاأللف ن�3ةX1  ،() ض� Sل م

(عCد اإلناث Kاأللف) في م>�%عة واحCة، أH ع�ق%د واحC ألن ب��ه�ا أق � م3افة 
ح�x أن ال��z�3ل ال�ل%ن (الغام�) ب��ه�ا _��C إلى األسفل إلى قاعCة الrXل. وفي 

 X7ق ��) ث� (عCد الS6%ر Kاأللف) (ال��z�3ل األب�[ ال X3الzM%ة ال^ان�ة ان�� 
 ،X8 .6اrوه ...  
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 :Dendogramم�RX ال1EVة ال�Yائ�ة  -٥
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  ب):  مخطط الشجرة الثنائية للمتغيرات- ٢شكل رقم (

في ه6ا ال�uzM أ_ً�ا _�ه� ال�قارب وال��اعC ب�� الM ائY (ال��غ��ات) وفًقا 
 , X1 , X2 , X3 , X14 , X22لل�3افات ال�
3%9ة ب��ها وم�ه ن>C أن ال��غ��ات: 

X21 , X12 , X20 , X4 , X6 , X13  ،اقي ال��غ��اتK �أك^� ق�9ًا م� Kع�ها ع
مع Kع�ها، و مK HCعS Cل م>�%عة أو ق�9ها م�  X25 , X26 , X27وال��غ��ات 

.Hال�>�%عات األخ�  
� (خاص����) ه�ا:   الل6ی� _�^الن الع�ق%د ال^الX9 , X10 .xوأن أKعC م�غ��

  االس���اجـات وال��ص�ـات:
 �خالل الCراسة ال���zق�ة وهى ت���z أسل%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# م�عCد ال��غ��ات م

 a3ة م � الع��9ة إلى م>�%عات م�>ان3ة ،حفي ت ��ف م
اف�ات ج�ه%ر
  خ ائY (صفات) ه6ه ال�
اف�ات، وت
CیC مHC ال��اعC وال�قارب ب��ها.

ئY و�� 6Sلc اس�CMام نفl األسل%ب، م�ة أخ�H، في ت ��ف ه6ه الM ا
(ال فات) ال�ي ت��@ م
اف�ات ج�ه%رة م � الع��9ة، إلى م>�%عات م�>ان3ة، 
وت
CیC مHC ال��اعC وال�قارب ب�� ه6ه الM ائY . وقC ت%صل ال�احx إلى ج�لة 

  م� االس���اجات وال�%ص�ات على ال�
% اآلتى:

 أوًال :االس���اجات:

ف�ات ج�ه%رة م� خالل اس�CMام أسل%ب ال�
ل�ل الع�ق%د# في ت ��ف م
ا - ١
إلى م>�%عات م�>ان3ة حa3 خ ائY (م�غ��ات)  ٢٧م � الع��9ة الـ 

م�غ�ً�ا م� ال��غ��ات الC_�%ج�اف�ة،  ٣٥ه6ه ال�
اف�ات ال���^لة في 
 �rمات االج��اع�ة، وال��اف� العامة، أمCMة وال�
وال@راع�ة، وال�عل���ة، وال 

  ت ��فها إلى أر9عة ع�اق�C وهي Sاآلتي:
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 الع�ق%د ا.uاف�ة القاه�ة فق
 ألول: _�Xل م

  ،ق�ة�Xقهل�ة، الCة، الالع�ق%د ال^اني: _�Xل م
اف�ات: اإلسC�rر
 القل�%�9ة، الغ��9ة، ال�
��ة، ال>�@ة.

  ،wدم�ا ،lالع�ق%د ال^ال�X_ :xل م
اف�ات: ب%رسع�C، ال%3
اإلس�اع�ل�ة، أس%ان، األق �، ال�
� األح��، ال%اد# ال>CیC، م�zوح، 

 ء، ج�%ب س��اء.ش�ال س��ا

  ،{الع�ق%د ال�اKع: _�Xل م
اف�ات: Sف� ال�Xخ، ال��%ف�ة، ب�ي س%
  الف�%م، ال���ا، أس�%w، س%هاج، ق�ا.

  ث� في م�حلة تال�ة ت� ت>��عها في ثالث ع�اق�S Cاآلتي: - ٢
 .uاف�ة القاه�ة فق
 الع�ق%د األول: م

 اف�ات الع�ق%د األول في ال��حلة ا
ل3اKقة الع�ق%د ال^اني: ش�ل نفl م
 وت� ض� م
اف�ات الع�ق%د ال^اني إل�ه.

 .قةKفي ال��حلة ال3ا xاف�ات الع�ق%د ال^ال
  الع�ق%د ال^الx: ش�ل نفl م

  KعC ذلc ت� ت>��عها في ع�ق%دی� اث��� فقS uاآلتي: - ٣
  ت�^ل الع�ق%د األول في VانS اف�ة القاه�ة، ال�ي
الع�ق%د األول: ش�ل م

م
اف�ات الع�ق%د ال^اني في ال��حلة  ال��حلة األولى وال^ان�ة، وت� ض�
 ال^ان�ة إل�ه.

  في ال��حلة ال^ان�ة ،ال�ي xاف�ات الع�ق%د ال^ال
الع�ق%د ال^اني: ش�ل م
  كانV نفl م
اف�ات الع�ق%د ال^اني في ال��حلة األولى.
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٤ -  �ت��@ت Kع[ ال�
اف�ات ع� غ��ها Kاس�قالل��ها ن�3ً�ا ع� غ��ها م

�x عV3r خ %ص�ة لها. ول<�ها ال�
اف�ات، م^ل م
اف�ة K ، القاه�ة

 ت��از ��Kوف اق� اد_ة واج��اع�ة ت�Mلف ع� غ��ها م� ال�
اف�ات.

٥ -  Yل�ل الع�ق%د# في ت ��ف خ ائ
أما Kال��3ة الس�CMام أسل%ب ال�
م�غ�ً�ا م�  ٣٥(م�غ��ات) م
اف�ات ج�ه%رة م � الع��9ة ،ال���^لة في 

، وال�عل���ة، وال 
�ة، والCMمات ال��غ��ات الC_�%ج�اف�ة، وال@راع�ة
� ت ��فها إلى أر9عة ع�اق�S Cاآلتي:rاالج��اع�ة، وال��اف� العامة أم  

 :اآلت�ة (Yائ Mال) الع�ق%د األول ش�ل ال��غ��ات 

X1 , X2 , X3 , X4 , X6 , X12 , X13 , X14 , X20 , X21 , X22 , X25 , X26 , 
X27 , X28 , X29 

% م� ٤٥,٧، أ# مان��3ه ٣٥ م�غ��ا م� أصل ١٦أ# ش�ل 
  ال��غ��ات.

 :اآلت�ة (Yائ Mال) الع�ق%د ال^اني ش�ل ال��غ��ات 

X5 , X7 , X8 , X11 , X15 , X16 , X17 , X18 , X19 , X23 , X24 , X30 , 
X31 

% م� ٣٧,٢أ# ما ن��3ه  ٣٥م�غ��ا م� أصل  ١٣أ# ش�ل 
  ال��غ��ات.

 وه�ا uفق �� اث��م� ال��غ��ات  X9 , X10: الع�ق%د ال^الx ش�ل م�غ��
 % م� ال��غ��ات.٥,٧أ# مان��3ه

  :ع ش�ل أر9عة م�غ��ات وهىKالع�ق%د ال�اX32 , X33 , X34 , X35  #أ
 %.١١,٤أ# ما ن��3ه  ٣٥م�غ��ات م� أصل  ٤ش�ل 

 ث� في م�حلة تال�ة ت� ت>��عها في ثالثة ع�اق�S Cاآلتي: - ٦
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  ع�اص� الع�ق%د األول lفي ال��حلة األولى وت� الع�ق%د األول: ش�ل نف
 ض� ع�اص� الع�ق%د ال^اني إل�ه.

 .في ال��حلة األولى xع�اص� الع�ق%د ال^ال lالع�ق%د ال^اني: ش�ل نف 

 .ع في ال��حلة األولىKع�اص� الع�ق%د ال�ا lش�ل نف :xالع�ق%د ال^ال 

 ت� KعC ذلc ت>��عها في ع�ق%دی� اث��� فقS uاآلتي: - ٧

 ع�اص� lالع�ق%د األول في ال��حلة ال^ان�ة. الع�ق%د األول: ش�ل نف 

 .ع�اص� الع�ق%د ال^اني في ال��حلة ال^ان�ة lالع�ق%د ال^اني: ش�ل نف 

  وت� ض� ع�اص� الع�ق%د ال^الx في ال��حلة ال^ان�ة.

 التوصيات:

ُ_عC ال�
ل�ل الع�ق%د# م� األسال�a اإلح ائ�ة ال>�Cة ذات الفائCة الع���ة،  - ١
� اس�CMامه على نzاق r�واسع في ال�>االت واألنzXة العل��ة ال��Mلفة و

 ���فه% _3اعC على ت ��ف عCد ال��غ��ات ال<��� في الCراسة م� جهة، و
.Hجهة أخ� � ���عة العالقة ب�� ال��غ��ات م

لقC أُعCت ه6ه الCراسة ل��Xل مع�� ال��غ��ات (الM ائY) ال�ي ت��@  - ٢
مع�فة مHC أه��ة وتأث�� م
اف�ات ج�ه%رة م � الع��9ة، بهCف ت
ل�لها و 

 كل م� ه6ه ال��غ��ات على Sل ت>�ع م� ال�
اف�ات.

ال�أك�C على ض�ورة اس�CMام األسال�a اإلح ائ�ة ال��قCمة في م^ل ه6ه  - ٣
الCراسات ل�ا له6ه الCراسات م� أه��ة في ال%ص%ل إلى ن�ائج دق�قة ت
ق� 

 أهCافا م�ج%ة ل��اء م>��ع أف�ل.
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٤ -  aال���# وزادته مع ال����z لل��نامج ال>اه@ ض�ورة االه��ام Kال�Cر
SPSS" xح� �" ل�ا له6ا ال��نامج م� أه��ة ���Sة في الCراسات اإلح ائ�ة م

  اخ� ار ال%قV، وتقل�ل ال>هC وت
ق�� ن�ائج أك^� دقة.
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ن@ار م zفى "اس�CMام Kع[ ��ق ال�
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