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: الممخص
يعتبر مرض الثالسيميا من االمراض المزمنة والسيما االطفال منذ السنوات االولى من العمر ويمر المريض بمراحل عمى مدى

 اليعطي العمر من خالل،  تم جمع البيانات لممرضى عن طريق العمر الحقيقي والعمر من خالل العظم، فترات طويمة

.  لذا سيتم عمل مقارنة بين الحالتين، العظم في فترات متقدمة من المرض صورة مقاربة لعمر المريض
 تم االعتماد عمى طريقة الجار االقرب، ىنالك العديد من االساليب االحصائية المستخدمة لموصول الى تصنيف لمبيانات
ان طريقة تصنيف كل مشاىدة يعتمد عمى اقرب ثالث قيم يتم عمى اساسيا وضع المشاىدة، كوسيمة لمتصنيف بين المجتمعات
 ان طبيعية بيانات الدراسة كانت متقاربة نوعا ما لذا تطمب منا استخدام اسموب يساعدنا في، الى المجموعة الصحيحة

.  يعتبر الجار االقرب ىو االسموب االفضل لموصول الى تصنيف امثل لمثل ىكذا بيانات، الوصول الى تصنيف افضل
. كان التصنيف من خالل العمر الحقيقي افضل من التصنيف من خالل عمر العظم باستخدام تصنيف الجار االقرب
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Use the k nearest neighbor(KNN) to compare the classification of real age and
age through the bone for thalassic patients
Abstract:
Thalassemia is considered a chronic disease, especially children from the first years of life,
and the patient goes through stages over long periods, Data were collected for patients by real
age and age through the bone, Therefore, a comparison will be made between the two cases.
There are many statistical methods used to arrive at a classification of data, the method of
nearest neighbor has been relied upon as a method of classification between societies. The
method of classifying each observation depends on the three closest values on the basis of which
the observation is placed into the correct group, the naturalness of the data was rather close, so it
asked us to use a method that helps us to reach a better classification. The k the nearest neighbor
is the best way to reach an optimal classification for such data. Classification by real age was
better than classification by bone age using classification. Classification by actual age was better
than classification by bone age using k nearest neighbor classification
Keyword: Nearest neighbor, classification, thalassemia.
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 -1المقدمة :
يعتبر التصنيف احدى االساليب االحصائية المستخدمة لمتمييز بين عدة مستويات  ،لموصول الى ترتيب

لمبيانات حسب مستويات  ،خصوصا في العديد من الدراسات والسيما في الدراسات الصحية لمتعرف الى اي
من المستويات تنمتي اي المشاىدة  ،يتم استخدام العديد من االساليب االحصائية لمتصنيف من خالل

المتغيرات  ،يمكن الوصول الى قرار بالتصنيف من خالل متغير واحد او من خالل عدد من المتغيرات ،

حسب االسموب االحصائي وطبيعية الدراسة لموصول الى تصنيف افضل .

كان ىنالك العديد من الدراسات التي استخدمة اساليب مختمفة من التصنيف نذكر منيا Chang and ،

 )1991( otherاستخداميم االساليب الوراثية في عممية التصنيف ،كما تطرق

Weinberger and

 ) 2006( otherالى اسموب قياس البعد بين المشاىدات باستخدام اسموب الجار االقرب ،استخدم )(2007

 Al-Rawiدالة التمييز القانونية كاسموب في التصنيف بين الصور الرقمية  ،واستخدم )Al- (2007
 Rawiايضا السيطرة النوعية والدالة التمييزية في دراسة تطبيقية  ،ومن المواضيع التي تم التطررق الييا من

قبل  )2008( Anbeek and otherاسموب تحديد تقسيمات المجاميع لمشبكات العصبية من خالل
استخدام تصنيف الجار االقرب ،تم التطرق من قبل  )2009( Yong and otherالى اسموب تصنيف

النصوص من خالل الجار االقرب ،كما استخدم  )2010( Cai and otherتصنيف الجار االقرب

لتصنيف االوراق البحثية ،صنف  )2010( Guru and otherصور الزىور من خالل مالمح تركيبيا
باستخدام السموب الجار االقرب  ،لم يقتصر استخدام الجار االقرب عمى الطرق الكالسيكية فقد استخدم

 )2011( Tomašev and otherاحتمالية التصنيف لمجار االقرب من خالل تحميل بيز  ،استخدم

 )2012( Chiang and otherلتصنيف متعدد المراحل من خالل الجار االقرب  ،قارن Kim and
 )2012( otherطرق تصنيف الصور من خالل الجار االفرب والتصنيف من خالل المتجيات ،استخدم

 )2013( Imandoust and otherتصنيف الجار االقرب لمتنبؤ بالتغيرات االقتصادية من خالل االعتماد

عمى االحداث السابقة  ،كما استخدم  )2013( Khamarالجار االقرب في تصنيف النصوص القصيرة من

باالعتماد عمى قياس المسافة بين المجتمعات .

ان اليدف من ىذا البحث ىو استخدام تصنيف الجار االقرب لممقارنة بين العمر الحقيقي لممريض والعمر
من خالل العظم  ،و بسبب تقارب البيانات الماخوذة لمعينة  ،يتم االعتماد عمى ىذا االسموب لموصول الى

تصنيف افضل اي باستخدام الجار االقرب الذي يعتمد عمى تصنيف القيم المتقاربة ليتم وضعيا الى مجموعة
معينة .

تمت كتابة البحث عمى مرحمتين االولى الجانب النظري والثانية الجانب العممي  ،تم التطرق في الجانب

النظري الى كيفية حساب تقسيم العينة قيد الدراسة عينة التدريب وعينة العرض  ،كما ذكر طرق حساب
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الدول المستخدمة في التصنيف وقياس البعد بين المشاىدات باالضافة الى ذلك تم التطرق الى ذكر اوزان
المتغيرات  ،اما الجانب العممي فذكر فية مما تتكون البيانات باالضافة الى مقارنة نتائج العمر الحقيقي
والعمر من خالل العظم  ،من ناحية تقسم العينات التصنيفات الصحيحة واخطاء التصنيف  ،رسوم بيانية

توضح توزيع البيانات في الحالتين ،تم تصنيف المشاىدات الى المجتمعات  ،مقارنة االخطاء بين الحالتين ،
حساب اىمية كل متغير  ،ليتم الوصول الى ان العمر الحقيقي من خالل الجار االقرب افضل بكثير من

استخدام العمر من خالل العظم .
 -2تقسيم العينات :

تقسيم البيانات الى عينتين االولى التدريب وال ثانية العرض  ،يتم استخدام عينة التدريب لتدريب نموذج يساعد
الوصول الى اقرب جار ،ان نسبة عينة التدريب ىي  %70من اصل البيانات  ،يتم االعتماد عمى عينة
العرض لمحصول عمى النموذج المستخدم في التصنيف .ان نسبة عينة العرض ىو  ، %30ان عينة

العرض ىي مجموعة مستقمة من البيانات المسجمة والتي تستخدم في الحصول عمى النموذج النيائي  .وان
الخطاء لعينة العرض يعطي تقدير "صادق" لقابمية التنبؤ لمنموذج لكون عينة العرض التسخدم في بناء

النموذج(Reddy,2019).
 -3اختيار المتغيرات:

سيتم التركيز عمى قوة النموذج باالعتماد عمى حقل المتغيرات والتي ستعمل عمى ادخال واخراج المتغيرات
حسب االىمية واالعتماد عمى المتغيرات صاحب االىمية االكبر ،وان لوحة اىمية المتغيرات ستساعدنا في

الوصول الى اي المتغيرات االىم  ،وان لكل متغير لو نسبة اقل من الواحد الصحيح  ،اذا يتم جمع القيم لكل
المتغيرات يكون مجموعيا مساويا الى الواحد الصحيح وان اىمية المتغيرات ليس ليا عالقة بدقة النموذج .

وىي مرتبطة باىمية متغير التنبؤ المستخدم بالتنبؤ  ،سواء التنبؤ دقيق ام ال .
بفرض ان المتغيرات (

) (

خطاء او مجموع مربعات االخطاء  .eان اىمية المتغرات
 يتم حذف مالمح المتغرات
المربعات

 -4حساب الدالة :

في النموذج تحسب من الطريقة االتية :

في النموذج يتم التنبؤ وتقييم نسبة الخطاء او حساب اخطاء مجموعة

 .باالعتماد عمى المتغيرات

 حساب نسبة االخطاء

) في النموذج لعممية االختيار المتقدم بنسبة

.وتكون اىمية المتغيرات

.

ىي )( Wendler,2016
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بفرض ان  gيمثل عدد من المجاميع ،

المسبقة لممجموعة  ، iوافرض ان
عمل دالة التمييز

تشير الى المشاىدة المقدرة بمتغير التمييز ذي البعد

يمثل متجة المتغير.والتي تقابل صف من مجموعة البيانات وبفرض ان

دالة الكثافة االحتمالة لممجموعة
الى المجموعة

يمثل عدد المشاىدات في المجموعة  ، iوان

ىي االحتمالية

 ،وبفرض ان

 ،تمثل االحتمالية المسبقة لممجموعة

ضمن نظرية بيز كما يمي )( Pochiraju,2018

تمثل االحتمالة الشرطية لممشاىدة

والتي تعطي المشاىدة

 .ولتنظيم
تمثل

والتي تعود

كما في الدالة

∑
وبتعويض

بدال عن

ستكون الدالة كما في الشكل التالي
∑

لــدالة التمييز الجار االقرب لمحالة  kنفرض ان

المسبقة لمنموذج سيكون )(McCormick,2017

ىي عدد الجار االقرب  kلممجموعة  ، iوان االحتمالية

∑
في حال وجود روابط في الجار االقرب  ،سوف تزيد  kالعالقة لتتالئم مع الرابط ،اذا كان لدينا خمس نقاط

متقاربة ومتساوية البعد لمقيمة المعطات  ، xسيتم حساب اقرب ثالث قيم لمجار االقرب لمقيمة  xوالتي
ستساعد لمحصول لمجار القرب قيم  .حدد الجار االقرب باالعتماد عمى االختالف او عمى البعد المحسوب

 ،ان مقياس التباعد بين لممتغير في حال المتغير المستمر وثاني القياس تم وصفة في ((((ممف قياس
االختالف ))))  ،واذا تم اختيار نفس المقياس ،والتي ستحول الى التباين باحدى الطريقتين (IBM,2015):
√

√

مع اي مقياس مستمر  ،تحويل ميمنوبس يفضل استخدامة قبل حساب التباين  .وان اختيار قيمة  kاالمثل

لمجار االقرب عمميا ليست دقيقة  .في المجموعتين ويجب ان تكون قيمة  kفردية لتفادي الترابط  .وان افضل
قيمة لمثابت  kىو

√ حيث ان

يمثل الحجم النموذجي لممجموعة .
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ان سبب استخدام تصنيف ال  KNNعندما تكون البيانات متقاربة لذا يتم اختيار نقاط تقارب بين البيانات ،

في البداية يتم اختيار اقرب جار بعدىا يتم تحديد الى اي فئة تنتمي ىذا القيمة  .وان انضمام القيمة الى اي

مجموعة يتم توقعيا من خالل القيم المجاورة ليا (International,2017).
 -5الجانب العممي :
تم جمع البيانات من خالل  150مشاىدة مصابة بمرض فقر دم البحر االبيض المتوسط نوع بيتا Beta-

 Thalassaemiaوكانت المتغيرات كما في الجدول رقم . 1

جدول رقن ( )1يمثل اسماء المتغيرات
ث

انًتغير

اسى انًتغير

ث

اسى انًتغير

انًتغير

1

Y1

انعًر ين خالل انعظى

7

X6

انخاليا انشبكيت

2

X1

انعًر انحقيقي(شهر)

8

X7

ارويت حًراء

3

X2

انعًر عنذ ظهىر انًرض

9

X8

انهيًىكهىبين انجيني

4

X3

تضخى انكبذ (سنتًتر)

10

X9

عذد وحذاث انذو

5

X4

هيًىكهبين انذو

6

X5

يكذس انذو

انعًر عنذ اول عًهيت نقم نهذو
X10
(شهر)

11

تم تقسيم المجاميع الى ثالث مجاميع بموجب العمر فكانت المجموعة االولى من العمر  1سنة الى عمر اقل من  5سنوات اما
المجموعة الثانية من العمر  5الى اقل من  10سنوات والمجموعة الثالثة من العمر  10الى  16سنة

((،)Imran,2018دبدوب )2006 ،
 -6ممخص المشاهدات :

من ما ذكر في الجانب النظري حول تقسيم البيانات تم تقسيم البيانات الى عينتين التدريب والعرض ،سيتم ذكر البيانات
الخاصة بالعمر الحقيقي وبعدىا يذكر التفاصيل البيانات لمعمر من خالل العظم باالعتماد عمى الجدول رقم : 2
جدول رقم ( )2يمثل ممخص البيانات
ممخص المشاهدات باالعتماد عمى العمر الحقيقي

ممخص المشاهدات باالعتماد عمى العمر من خالل
العظم

العدد

النسبة المئوية

التدريب

103

68.70%

العرض

47

31.30%

عدد القيم المتاحة

150

100.00%

المستبعدة القيم

0

القيم المستبعدة

عدد القيم الكمي

150

عدد القيم الكمي

عينة

العدد

النسبة المئوية

التدريب

115

76.70%

العرض

35

23.30%

عدد القيم المتاحة

150

100.00%

0
150

عينة
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العمر الحقيقي  :كان نسبة عينة التدريب ىي  %68.70والبالغ عددىا  103مشاىدة  ،كان نسبة عينة

العرض ىي  % 31.1والبالغ عددىا  47مشاىدة  ،ان المجموع الكمي لممشاىدات التدريب والعرض 150
مشاىدة لتكون النسبة المئوية  % 100واليوجد مشاىدات مستبعدة .

العمر من خالل العظم  :كان نسبة عينة التدريب ىي  %76.70والبالغ عددىا  115مشاىدة  ،كان نسبة

عينة العرض ىي  % 23.30والبالغ عددىا  35مشاىدة  ،ان المجموع الكمي لممشاىدات التدريب والعرض

 150مشاىدة لتكون النسبة المئوية  % 100واليوجد مشاىدات مستبعدة .

اهمية المتغيرات:

سيتم ذكر اىمية المتغيرات باالضافة الى وزن كل متغير باالعتماد عمى الرسم البياني فضال عن الجدول
المرفق مع الرسم والذي يبين اىمية كل متغير بالنسبة الى العمر الحقيقي لممريض والعمر من خالل العظم

من خالل العمر الحقيقي وباالعتماد عمى الجدول رقم  3والشكل رقم  1والذي يمثل المدرج التكراري ،تم

توضي ح اىمية المتغيرات حسب وزن كل متغير فكانت المتغيرات حسب االىمية من اكثر متغير ميم الى اقل

متغير ميم عمى النحو التالي فان المتغير االكثر اىمية ىو ( )x9=0.2375والمتغير الثاني حسب االىمية

ىو ( )x2=0.1072المتغير الثالث حسب االىمية ىو ( )x7=0.1037المتغير الرابع حسب االىمية ىو

( )x8=0.1037المتغير الخامس حسب االىمية ( )x3=0.0931المتغير السادس حسب االىمية ىو
( )x6=0.0931المتغير السابع حسب االىمية ىو ( )x10=0.0931المتغير الثامن حسب االىمية ىو
( )x4=0.0896المتغير التاسع حسب االىمية ىو ( . )x5=0.079من خالل ما ذكر اعاله فانو سيتم
اختيار اول ثالث متغيرات وتيمل البقية في الرسم وسيتم االعتماد عمى المتغيرات التالية حسب

التسمسل(. )x7,x2,x9
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من خالل العمر من خالل العظم وباالعتماد عمى الجدول رقم  4والشكل رقم  2والذي يمثل المدرج التكراري
،تم توضيح اىمية المتغيرات حسب وزن كل متغير فكانت المتغيرات حسب االىمية من اكثر متغير ميم الى

اقل متغير ميم عمى النحو التالي ،ان المتغير االكثر اىمية ىو ( )x9=0.126والمتغير الثاني حسب

االىمية ىو ( )x8=0.1203المتغير الثالث حسب االىمية ىو ( )x3=0.1147المتغير الرابع حسب
االىمية ىو ( )x6=0.1128المتغير الخامس حسب االىمية

( )x10=0.1109المتغير السادس حسب االىمية ىو ( )x4=0.1071المتغير السابع حسب االىمية ىو
( )x5=0.1034المتغير الثامن حسب االىمية ىو ( )x7=0.1034المتغير التاسع حسب االىمية ىو
( . )x2=0.1015من خالل ما ذكر اعاله فانو سيتم اختيار اول ثالث متغيرات وتيمل البقية في الرسم
وسيتم االعتماد عمى المتغيرات التالية حسب التسمسل( ، )x3,x8,x9الرسم ثالثي االبعاد.

-7

الرسم البياني لممجاميع :

من الشكل رقم  3والذي يمثل الرسم البياني ثالثي االبعاد ،تم استخدام الرسم البياني ثالثي االبعاد باالعتماد

عمى ثالث متغيرات ( )x7,x2,x9ان ىذه المتغيرات االكثر اىمية وتم اىمال بقية المتغيرات اي تم تصنيف
البيانات بموجب الرسم ثالثي االبعاد  ،ولتوضيح نفس الرسم فقد تم تموين المجاميع الى ثالث الوان مختمف

مؤشرة عمى جانب الرسم ( ،)3،2،1من خالل ما ذكر اعاله فان البيانات كانت عمى نوعين التدريب

والعرض اخذت بيانات التدريب شكل المثمث بالنسبة الى المجموعات الثالث اما بيانات العرض فاخذ شكل

الدائرة بالنسبة الى بيانات العرض .
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من الشكل رقم  4والذي يمثل الرسم البياني ،تم استخدام الرسم البياني ثالثي االبعاد باالعتماد عمى ثالث

متغيرات ( )x3,x8,x9ان ىذه المتغيرات االكثر اىمية وتم اىمال بقية المتغيرات اي تم تصنيف البيانات

بموجب الرسم ثالثي االبعاد  ،ولتوضيح نفس الرسم فقد تم تموين المجاميع الى ثالث الوان مختمف مؤشرة

عمى جانب الرسم ( ، )3،2،1من خالل ما ذكر اعاله فان البيانات كانت عمى نوعين التدريب والعرض

اخذت بيانات التدريب شكل المثمث بالنسبة الى المجموعات الثالث اما بيانات العرض فاخذ شكل الدائرة

بالنسبة الى بيانات العرض .
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 -8اختيار الجار االقرب:
تم اعتماد قيمة المتغير  k=3اي سيكون اتخاذ القرار بالنسبة الى الجار االقرب من خالل اقرب ثالث

مشاىدات  ،تم اختيار نقطة بشكل عشوائي لمتوضيح  ،فاعطت اقرب ثالث نقاط وىو االسموب المستخدم في
اختيار المجموعة بالنسبة الى الجار االقرب لثالث قيم  ،باستخدام اسموبين االول من خالل رسم المتغيرات

وكما ىو موضح في الرسمين التوضيحيين ( )1و( ، )2والطريقة الثانية من خالل جدول لقياس البعد بين
المشاىدات كما في الجدولين ( )5و(. )6

العمر الحقيقي :من الشكل رقم  5والذي يمثل الرسم التوضيحي ،تم توضح الجار االقرب بالنسبة الى قيمة
المشاىدة المختارة وىي  121وسيتم اختيار الجار االقرب من خالل القيم القريبة من خالل عدة متغيرات
بالنسبة الى متغير العمر الحقيقي( )X1باالضافة الى المتغيرات االىم فاالقل اىمية  ،فكانت المشاىدات

( )3،108،27ىي الجار االقرب لممشاىدة  121ويمكن مشاىدتيا حسب المتغيرات ()x3,x8,x7,x2,x9
والتي بدورىا ستنظم الى المجموعة الثانية من خالل قرب القيمة الى قيم المجموعة الثانية .
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العمر من خالل العظم  :من الشكل رقم  6والذي يمثل الرسم التوضيحي ،تم توضح الجار االقرب بالنسبة
الى قيمة المشاىدة المختارة وىي  121وسيتم اختيار الجار االقرب من خالل القيم القريبة من خالل عدة
متغيرات بالنسبة الى متغير العمر من خالل العظم ( )Y1باالضافة الى المتغيرات االىم فاالقل اىمية ،

فكانت المشاىدات ( )13،40،27ىي الجار االقرب لممشاىدة  121ويمكن مشاىدتيا حسب المتغيرات

( ) x10,x6,x3,x8,x9والتي بدورىا ستنظم الى المجموعة الثانية من خالل قرب القيمة الى قيم المجموعة
الثالثة .وباالعتماد عمى ىذا االسموب تم تصنيف المشاىدات الى المجاميع.
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جدول رقم ( )5يمثل الجار االقرب ذي البعد ( )k=3وقياس البعد لعينة التدريب
عرض القيم االقرب لمركز المشاهدة 121
قيمة المركز
121

االقرب مسافة

مشاهدات الجار االقرب
1

2

3

1

2

3

27

108

3

0.493

0.493

0.502

جدول رقم ( )6الجار االقرب ذي البعد ( )k=3وقياس البعد

لعينة العرض

عرض القيم االقرب لمركز المشاهدة 121
قيمة المركز
121

االقرب مسافة

مشاهدات الجار االقرب
1

2

3

1

2

3

27

40

13

0.49

0.491

0.492

العمر الحقيقي  :ومن خالل الجدول رقم ( )5الخاص بقيم الجار االقرب والذي بين الجار االقرب لممشاىدة
 121مع المشاىدات االقرب ذات التسمسل ( )3،108،27ذات االبعاد والتي تمثل القيم االقرب لممشاىدة
المذكورة لذا يمكن القول ان قيم االبعاد( )0.502،493،0.493يمكن االعتماد عمييا لتصنف القيمة 121

الى المجموعة الثانية باالعتماد عمى الجار االقرب حسب الجدول رقم (. )5

العمر من خالل العظم  :ومن خالل الجدول رقم ( )6الخاص بقيم الجار االقرب والذي بين الجار االقرب
لممشاىدة  121مع المشاىدات االقرب ذات التسمسل ( )13،40،27ذات االبعاد والتي تمثل القيم االقرب
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استخدام الجار االقرب لممقارنة بين تصنيف العمر الحقيقي والعمر من خالل العظم لمرضى الثالسميا

لممشاىدة المذكورة لذا يمكن القول ان قيم االبعاد( )0.492،0.491،0.490يمكن االعتماد عمييا لتصنف

القيمة  121الى المجموعة الثالثة باالعتماد عمى الجار االقرب حسب الجدول رقم (. )6

-9جدول التصنيف :

حسب ما ذكر اعاله حول جدول التقسيم لمبيانات الى عينتين التدريب والعرض  ،فقد تم عمل جدول لعرض
التصنيف الصحيح واخطاء التصنيف لمعينتين التدريب والعرض لمعمر الحقيقي والعمر من خالل العظم

جدول رقم ( )7يمثل التصنيف الصحيح واخطاء التصنيف
جدول التصنيف لعمر العظم
جدول التصنيف للعمر الحقيقي
التنبؤ
الجزء

المشاهدة

1

2

التنبؤ
3

نسبة
التصنيف
الصحيح

1

2

3

1
5
12
20
92.50%
1
49
3
2
4
6
9
75.00%
9
3
0
3
النسبة
من
8.70% 19.10% 72.20% 89.30% 9.70% 54.40% 35.90%
المجموع
الكلي
0
5
18
83.30%
0
3
15
1
2
1
5
77.30%
0
17
5
2
1
0
3
57.10%
4
3
0
3
النسبة
من
8.60% 17.10% 74.30% 76.60% 8.50% 48.90% 42.60%
المجموع
الكلي
34

4

0

89.50%

54

4

1

نسبة
التصنيف
الصحيح
91.50%
32.40%

التدريب

21.10%
60.90%
78.30%
12.50%

العرض

25.00%
57.10%

وكانت عمى النحو التالي :
عينة التدريب  :ان عدد المشاىدات التي تنتمي الى المجموعة االولى وىي تنتمي الى المجموعة االولى
ىي  34مشاىدة  ،اما عدد المشاىدات التي تنتمي الى المجموعة االولى وصنفت بشكل خاطى الى

المجموعة الثانية فكانت  4مشاىدات والتوجد مشاىدة صنفت الى المجموعة الثالثة بشكل خاطى  ،ان نسبة
التصنيف في المجموعة االولى بشكل صحيح ىو  %89.5اما فيما يخص العمر من خالل العظم فكانت

عدد المشاىدات التي تنتمي الى المجموعة االولى وىي تنتمي الى المجموعة االولى ىي  54مشاىدة  ،اما

عدد المشاىدات التي تنتمي الى المجموعة االولى وصنفت بشكل خاطى الى المجموعة الثانية فكانت 4
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مشاىدات ومشاىدة واحدة تنتمي المجموعة الثالثة وصنفت الى المجموعة الثالثة وىي تنتمي الى المجموعة

االولى  ،ان نسبة التصنيف في المجموعة االولى بشكل صحيح ىو  .، %91.5اما بالنسبة الى العمر

الحقيقي المجموعة الثانية تم تصنيف ال 3مشاىدات الى المجموع االولى وىي تنتمي الى المجموعة الثانية ،

وتصنيف  49مشاىدة بشكل صحيح الى المجموعة الثانية وىي منتمية الى المجموعة الثانية  ،تصنيف
مشاىدة الى المجموعة الثالثة وىي تنتمي الى المجموعة الثانية  ،ان نسبة التصنيف الصحيح لممجموعة

الثانية ىي  ، %92.5اما بالنسبة الى العمر من خالل العظم ففي المجموعة الثانية تم تصنيف 20
مشاىدات الى المجموع االولى وىي تنتمي الى المجموعة الثانية  ،وتصنيف  12مشاىدة بشكل صحيح الى

المجموعة الثانية وىي منتمية الى المجموعة الثانية  ،تصنيف  5مشاىدات الى المجموعة الثالثة وىي تنتمي

الى المجموعة الثانية  ،ان نسبة التصنيف الصحيح لممجموعة الثانية ىي  ، %32.4اما بالنسبة الى العمر
الحقيقي المجموعة الثالثة لم تصف اي مشاىدة الى المجموعة االولى  ،تم تصنيف  3مشاىدات الى

المجموعة الثانية وىي تنتمي الى المجموعة الثالثة  ،وتصنيف  9مشاىدات الى المجموعة الثالثة وىي تنتمي

الى المجموعة الثالثة  ،ان نسبة التصنيف الصحيح لممجموعة الثالثة ىو  %75وىي اقل نسبة تصنيف
صحيح في عينة التدريب لمعمر الحقيقي ،اما بالنسبة الى العمر من خالل العظم ففي المجموعة الثالثة تم

تصنيف  9مشاىدات الى المجموعة االولى وىي تنتمي الى المجموعة الثالثة  ،تم تصنيف  6مشاىدات الى

المجموعة الثانية وىي تنتمي الى المجموعة الثالثة  ،وتصنيف  4مشاىدات الى المجموعة الثالثة وىي تنتمي

الى المجموعة الثالثة  ،ان نسبة التصنيف الصحيح لممجموعة الثالثة ىو  %21.1وىي اقل نسبة تصنيف

صحيح في عينة التدريب  ،لمعمر من خالل العظم .

عينة العرض  :بالنسبة الى العمر الحقيق ان عدد المشاىدات التي تنتمي الى المجموعة االولى وىي
تنتمي الى المجموعة االولى ىي  15مشاىدة  ،اما عدد المشاىدات التي تنتمي الى المجموعة االولى
وصنفت بشكل خاطى الى المجموعة الثانية فكانت  3مشاىدات والتوجد مشاىدة صنفت الى المجموعة
الثالثة بشكل خاطى  ،ان نسبة التصنيف في المجموعة االولى بشكل صحيح ىو  ، %83.3اما بالنسبة الى
العمر من خالل العظم فكانت عدد المشاىدات التي تنتمي الى المجموعة االولى وىي تنتمي الى المجموعة

االولى ىي  18مشاىدة  ،اما عدد المشاىدات التي تنتمي الى المجموعة االولى وصنفت بشكل خاطى الى
المجموعة الثانية فكانت  5مشاىدات والتوجد مشاىدة صنفت الى المجموعة الثالثة بشكل خاطى  ،ان نسبة
التصنيف في المجموعة االولى بشكل صحيح ىو  . %78.3اما بالنسبة الى العمر الحقيقي المجموعة

الثانية تم تصنيف  5مشاىدات الى المجموع االولى وىي تنتمي الى المجموعة الثانية  ،وتصنيف 17
مشاىدة بشكل صحيح الى المجموعة الثانية وىي منتمية الى المجموعة الثانية  ،وال يوجد تصنيف الى

المجموعة الثالثة وىي تنتمي الى المجموعة الثانية  ،ان نسبة التصنيف الصحيح لممجموعة الثانية ىي
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، %77.3اما بالنسبة الى العمر من خالل العظم ففي المجموعة الثانية تم تصنيف  5مشاىدات الى

المجموع االولى وىي تنتمي الى المجموعة الثانية  ،وتصنيف  1مشاىدة بشكل صحيح الى المجموعة الثانية

وىي منتمية الى المجموعة الثانية  ،تم تصنيف  2مشاىدة الى المجموعة الثالثة وىي تنتمي الى المجموعة

الثانية  ،ان نسبة التصنيف الصحيح لممجموعة الثانية ىي  ،%12.5اما بالنسبة الى العمر الحقيقي
المجموعة الثالثة لم تصف اي مشاىدة الى المجموعة االولى  ،تم تصنيف  3مشاىدات الى المجموعة الثانية
وىي تنتمي الى المجموعة الثالثة  ،وتصنيف  4مشاىدات الى المجموعة الثالثة وىي تنتمي الى المجموعة

الثالثة  ،ان نسبة التصنيف الصحيح لممجموعة الثالثة ىو  %57.1وىي اقل نسبة تصنيف صحيح في عينة
التدريب بالنسبة الى العمر الحقيقي ،اما بالنسبة الى العمرمن خالل العظم ففي المجموعة الثالثة تم تصنيف

 3مشاىدات الى المجموعة االولى وىي تنتمي الى المجموعة الثالثة  ،لم يتم تصنيف اي مشاىدة الى
المجموعة الثانية بشكل خاطى  ،وتصنيف  1مشاىدة الى المجموعة الثالثة وىي تنتمي الى المجموعة الثالثة

 ،ان نسبة التصنيف الصحيح لممجموعة الثالثة ىو . %25.0

من حالتين التدريب والعرض تبين ان نسبة التصنيف الصحيح في عينة التدريب افضل بكثير من مجموعة

العرض وكما ىو مبين في جدول التصنيف لمتدريب والعرض

من خالل ما ذكر في الجدولين ان تصنيف البيانات من خالل العمر الحقيقي افضل من تصنيف البيانات

من خالل عمر العظم لممريض وحسب الفروقات الواضحة في الجدول رقم (. )7

 -11ممخص االخطاء:

الجزء
التدريب
العرض

جدول رقم ( )8يمثل ملخص االخطاء
للعمر من خالل العظم
للعمر الحقيقي
النسبة المئوية الخطاء التصنيف النسبة المئوية الخطاء التصنيف
39.10%
10.70%
42.90%
23.40%

الجدول رقم ( )8والذي يمثل نسبة الخطاء لمعمر الحقيقي لممريض  ،ان نسبة الخطاء في عينة التدريب ىي

 %10اما بالنسبة الى عينة العرض فان النسبة كبيرة جدا تصل الى  %23وىي نسبة كبيرة مقارنة بعينة
التدريب .

من الجدول رقم ( )8والذي يمثل نسبة الخطاء لمعمر من العظم لممريض  ،ان نسبة الخطاء في عينة

التدريب ىي  %39.10اما بالنسبة الى عينة العرض فان النسبة كبيرة جدا تصل الى  %42.90وىي نسبة
كبيرة مقارنة بالتدريب .
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النتائج التوصيات :

في البداية سيتم مقارنة النتائج بين عينتين العمر الحقيقي والعمر من خالل العظم وعمى مرحمتين عينة

التدريب وعينة العرض النحو التالي :

عينة التدريب  :ان ما ذكر بالمقارنة بين العمر الحقيقي والعمر من خالل العظم يمكن القول بان ان الدقة
في المجموعة االولى كانت التصنيف في العمر من خالل العظم  % 91.5افضل من العمر الحقيقي
 %89.5لكون المرض في بدايتة  ،كما ان المرض لم يوثر العمر من خالل العظم.

اما في المرحمة الثانية التي بدا المرض بالتاثيرعمى المريض نالحظ ان التصنيف من خالل العمر الحقيقي
%92.5ىو افضل بكثير من العمر من خالل العظم  %32.1وذلك بسبب تاثير المرض عمى المصابين .

كذلك يمكن مالحظة الفرق الكبير في التصنيف من خالل المجموعة الثالثة ايضا حيث ان التصنيف

الصحيح لمعمر الحقيقي ىو  %75مقارنة مع العمر من خالل العظم . %21.1

عينة العرض  :ان ما ذكر بالمقارنة بين العمر الحقيقي والعمر من خالل العظم يمكن القول بان ان الدقة
في المجموعة االولى كانت التصنيف في العمر الحقيقي  % 83.3افضل من العمر من خالل العظم

. %87.3

ام ا في المرحمة الثانية التي بدا المرض بالتاثير عمى المريض نالحظ ان التصنيف من خالل العمر الحقيقي
%77.3ىو افضل بكثير من العمر من خالل العظم  %12.5وذلك بسبب تاثير المرض عمى المصابين .

كذلك يمكن مالحظة الفرق الكبير في التصنيف من خالل المجموعة الثالثة ايضا حيث ان التصنيف

الصحيح لمعمر الحقيقي ىو  %57.1مقارنة مع العمر من خالل العظم . %25

ان دقة التصنيف في عينتين التدريب والعرض لمعمر الحقيق افضل بكثير من العمر من خالل العظم .
اما بالنسبة الى اجمالي االخطاء في عينتي التدريب والعرض فكانت عينة التدريب افضل بشكل واضح

مق ارنتة بعينة العرض وان نسبة الخطاء اقل بشكل اوضح في عينتي التدريب والعرض لمعمر الحقيقي مقارنة
بالعمر من خالل العظم .
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