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 المستخمص

 
إن اليدف األساس من التحميل العنقودي )العنقدة( ىو تصنيف مجموعة من         

مع بعضيا ً عناقيد ، بحيث تكون العناصر داخل العنقود أكثر تشابيا عناصر البيانات الى
البعض من العناصر في العناقيد األخرى . ويمكن التعبير عن مفيوم التشابو بطرائق 

 دف  الدراسة والفرضيات الخاصة والمعمومات المسبقة لممشكمة . مختمفة وفقًا لي
إن أساليب العنقدة تقع ضمن فئتين رئيسيتين ىما ، " العنقدة الحادة أو الواضحة "         

والتي تعني إنتماء العنصر الى عنقود واحد فقط  بدرجة عضوية مساوية الى الواحد 
عنقدة الضبابية " والتي تعني إنتماء العنصر الى الصحيح وحدود واضحة بين العناقيد و" ال

 كل العناقيد مع درجات عضوية مختمفة محصورة بين الصفر والواحد . 
ييدف البحث الى دراسة طرائق العنقدة الحادة ومن ثم دراسة طرائق العنقدة         

قتراح طريقة في العنقدة الضبابية تعتمد عمى إيجاد قوة اإلرتباط بين عناصر  الضبابية وا 
البيانات ومراكز العناقيد المصنفة الييا من خالل إستخدام مقياس مسافة اإلرتباط ، 

 باإلضافة الى دراسة طرائق صحة وقانونية العنقود .
تم إستخدام المحاكاة لتوليد بيانات تتبع التوزيع الطبيعي الخاصة بمصفوفة ً وأخيرا       

لمنتظم القياسي الخاصة بمصفوفة عناصر التجزئة ، المتغيرات ، وبيانات تتبع التوزيع ا
ىي  (Ward)ومن ثم المقارنة بين طرائق العنقدة الحادة وتوصمت الدراسة الى أن طريقة 

أفضل ىذه الطرائق . كما تمت المقارنة بين طرائق العنقدة الضبابية وتوصمت الدراسة الى 
صغير دالة اليدف ، باإلضافة أن الطريقة المقترحة ىي أفضل ىذه الطرائق من خالل ت

الى ذلك تمت المقارنة بين الطرائق العنقودية الحادة والضبابية إلختيار العدد الصحيح من 
العناقيد من خالل إستخدام طرائق صحة وقانونية العنقود وتوصمت الدراسة الى أن الطريقة 

 عناقيد .   المقترحة ىي أفضل ىذه الطرائق من خالل تشخيصيا العدد األمثل من ال
 


