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 Introductionالمقدمة    
( مثال مراب أو غيخ مراب ، فانو 1,0فييا احجى القيستيؽ) y" والتي يأخح الستغيخ التابع Binary Dataعشج تحميل البيانات الثشائية"

 Logisticأو استخجام اسمؾب تحميل االنحجار المؾجدتي  Discriminant Analysisيفزل استخجام اسمؾب دالة التحميل التسييدي 

Regression لسجتسعات باالعتساد عمى قيؼ والمحان يعتبخان مؽ االساليب االحرائية السيسة في ترشيف مفخدة أو أكثخ الى احجى ا
الستغيخات السدتقمة لتمػ السفخدة أو السذاىجة، ومؽ ثؼ تؼ تؾعيف االسمؾبيؽ مع اسمؾب التحميل العشقؾدي لسعخفة تأثيخ كل متغيخ داخل 

الى نتائج حيث أن ىشاك اختالف في الفكخة االساسية لألساليب السدتخجمة لكؽ في الشياية فانيؼ يتؾصمؾن كل مجسؾعة عمى حجى، 
يذيخ الى أن ترشيف اداء الظالب في السجارس  Wilson & Hardgrave(1995)عمى وجو الخرؾص فان  لترشيف السذاىجات.

تخجام اساليب احرائية متقجمة ، وقج اقترخ البحث تؾعيف االساليب وتؾقع الشجاح أو التعثخ مؽ السذكالت السيسة التي تتظمب اس
يشة مؽ طمبة مجارس محافغة نيشؾى ومقارنة ادائيؼ في السجارس والسخحمة العائجيؽ ليا مؽ خالل اخح السدتخجمة في تحميل بيانات ع

 .8109-8108مجسؾعة مؽ طالب وطالبات السخاحل السشتيية لمسجارس الحكؾمية واألىمية في السحافغة لمعام الجراسي 
 مبررات اختيار المهضهع:

 الؾقت الحاضخ.تشاسب السؾضؾع مع وضع وحالة التعميؼ في  .0
 الخغبة في معخفة أفزمية االداء في كل مجسؾعة مؽ مجسؾعات الجراسة. .8
 بشاء نسؾذج رياضي عمى أساسو يسكؽ التؾصل الى تحجيج االسباب في وجؾد الفخق بيؽ السجسؾعات لمؾقؾف عمى معالجتيا. .3
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       Discriminant Analysisمفههم التحليل التمييزي:-1
( عشجما اقتخح اسمؾب احرائي أطمق عميو معامالت التذابو 0980عام) Karl Pearsonالتحميل التسييدي ىؾأن اول مؽ استخجم 

( أوجج دالة خظية لترشيف السفخدة الى 0930فانو وفي عام ) Fisher، أما  Coefficient of racial likenessلألشياء الستساثمة 
ومشيا أصبحت   Linear Discriminant Functionالجالة التسييدية الخظيةاحجى السجسؾعتيؽ مع تداوي التبايشات وأطمق عمييا 

الفكخة االساسية مؽ التسييد ىي الفرل بيؽ السجتسعات الستجاخمة وليا نفذ  .(8118عامة لمسجتسعات متعجدة الستغيخات)الذكخجي، 
الخرائص والرفات ، حيث أن ميسة التحميل التسييدي ىؾ ايجاد دالة يسكؽ مؽ خالليا ترشيف السفخدات الججيجة الى احجى 

 .(8104)مجتسعات الجراسة)دخيل، 
ترشيف لؾ تؾفخت شخوط تظبيقيا مؽ حيث التؾزيع الظبيعي لمستغيخات ىؾ طخيقة صحيحة لم Fisherالتسييد والحي يدسى بجالة 

أو مذاىجات ويتؾقع تسييدىا وتداوي مرفؾفات التبايؽ والتبايؽ السذتخك ويدتخجم في عسمية التؾقع حيث أن الباحث يتشبأ بعجة مفخدات 
 .(8108 بيؽ مجسؾعتيؽ في السدتقبل )سميسان،

    Linear Discriminant Function Between 2Groups مجمهعتين:الدالة المميزة الخطية بين -2
عمى مؤشخات العيشة التي تؼ اختيارىا ووضعت في مجسؾعتيؽ مختمفتيؽ ، وبؾاسظة ىحه  دالة التسييد ىي نسؾذج يسكؽ صياغتو اعتسادا  

 .الججيجة الى اي السجسؾعتيؽ عائجةالجالة ندتظيع أن نختبخ السفخدة 
 :(8119)دخيل، التخكيب الخظي بذكل عام يكؾن حدب الريغة االتيةبالتالي فان 

                                                

ثل عجد الستغيخات داخل كل مجسؾعة، حيث يتؼ تقجيخ تس kيسثل عجد معمسات الجالة التسييدية ، كسا أن  (           وأن )
 االتية: والخظؾات معمسات الجالة باتباع الريغة

                                                        

 وحيث أن :
 : معكؾس مرفؾفة التبايؽ والتبايؽ السذتخك لمسجسؾعة .   
d    :لمستغيخات يسثل الفخوق بيؽ متؾسظات السذاىجات. 
ايجاد متؾسط كل متغيخ في كل مجسؾعة وكاآلتي :- 1 

 ̅      =
∑      
  
   

  
                                          (3)   

P =( 0،8عجد السجسؾعات قيج الجراسة ،  )K= (……,1,2,3) عجد الستغيخات داخل السجسؾعات 

ايجاد الفخق )السدافة( بيؽ متؾسظي كل متغيخيؽ في كل مؽ السجسؾعتيؽ:-8  
    = ̅     -  ̅                                            (4);                 i=1,2,3, ………,n                                                                         

(وىي عبارة عؽ التبايشات السجسعة بيؽ كل متغيخ في  Variance-Covarianceايجاد مرفؾفة التبايؽ والتبايؽ السذتخك ) -3
 مجسؾعة ونفذ الستغيخ في السجسؾعة الثانية:

V=  [

       
   

       
]    ;    =

             

           
                            (5) 
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 ∑      
   

 
                                                          (6)     

 أما بالشدبة لمتغايخات السذتخكة فيتؼ حدابيا كاآلتي:  
   =

               

           
                                                                (7) 

   =∑     
 
    - 

∑    ∑   
 
   

 
   

 
                                               (8) 

    Cut Of Point نقطة الفرل:-3
حجى السجسؾعتيؽ ويعبخ عشيا ججيجة إللغخض الفرل بيؽ السجسؾعتيؽ قيج البحث البج مؽ وجؾد نقظة لمفرل بيجف ترشيف مفخدة  

 :(Copper, 1984)بالريغة االتية

  
         

 
                                                                         

 ىي متؾسط القيؼ التسييدية لمسجسؾعة االولى والسجسؾعة الثانية وتحدب قيؼ كل مشيا حدب الريغ االتية:     و     حيث أن 
      ́  

                                                            

      ́  
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نيا فإرشف ضسؽ السجسؾعة االولى واال نيا ت  التسييدية لمسذاىجة أو السفخدة فإقيسة الجالة أو تداوي فاذا كانت قيسة نقظة الفرل أقل 
 .لسجسؾعة الثانيةرشف ضسؽ ات  

 Test The Efficiency Of The Linear Discriminant Functionاختبار كفاءة الدالة التمييزية الخطية:-4

تتعجد اساليب التحميل التسييدي وذلػ في ضؾء تحقق االفتخاضات الالزم تؾفخىا عشج استخجام كل مشيا، حيث تعخف بالجالة التسييدية 
في ىحا البحث والستسثمة بجالة االنحجار  الالخظية عشج عجم تداوي مرفؾفتي التبايشات السذتخكة ومشيا ما تؼ استخجامو  

، كسا ويتؼ اعتساد الظخيقة السشاسبة عشجما يكؾن خظأ الترشيف أقل ما يسكؽ وتعج الجالة التسييدية   Logistic Regressionالمؾجدتي
 :Fisher جمت مؽ قبلوالتي ق   ( Fisher,1936)مؽ االساليب السدتخجمة في ىحا الرجد Linear Discriminantالخظية 

 test of differences between communities        :اختبار معنهية الفروق بين المجتمعات-0

وي بيه المتوسطات ضد الفرض بار الفرضية القائلة بان هناك تسالغرض اختبار معنوية الفروق بيه متوسطات المجتمعات يتم اخت 

 البديل وكاالتي وبحسب الصيغة الموضحة:

                                 

   (12);                        )  (D²)            )    (
         

       
 F = (

    

     
   

 ̅     ̅    ́ 
  ( ̅     ̅   )                              =)    

حؾل رفض أو قبؾل  وبسقارنة القيسة السحدؾبة لمسختبخ االحرائي مع القيسة الججولية وعشج مدتؾى معشؾية معيؽ يتؼ اتخاذ القخار
كانت القيسة السحدؾبة لمسختبخ أكبخ مؽ القيسة الججولية عشجىا تخفض فخضية العجم ويقبل الفخض البجيل بسعشى أن  ذاإفخضية العجم، ف

 .ىشاك فخوق معشؾية بيؽ متؾسظات السجسؾعات، واال فيتؼ قبؾل الفخض العجم

 Matrix Covariance Test  :  مرفهفات التباين والتباين المذترك جانساختبار ت -8

أىؼ الفخضيات لكي يتؼ اعتساد الجالة التسييدية الخظية يجب أن يتحقق تجانذ مرفؾفتي التبايؽ ، لحلػ يتؼ اختبار الفخضية تعج مؽ 
 االتية:

                                

يستاز بكفاءة عالية وىؾ  ( والحي0937( عام)Bartlett( والسقتخح مؽ قبل العالؼ )Bartlett testولتظبيق ىحا االختبار ندتخجم اختبار)
 تي :آلثخ شيؾعا، وصيغتو السختبخية كااألك

(14)    M =∑      | |   ∑      |  |
 
   

 
    

ويأخح الريغة      ـخمد لو بفي ثابت والحي ي   M ـ( أنو اذا تؼ ضخب قيسة الريغة اعاله والستسثمة ب0949( عام )Boxوقج أثبت )
 تية :آلا

      
        

           
[∑

 

  

 
    

 

∑   
 
   

]                    (15)                                      

حيث  (k-1)(p-1)( بسدتؾى معشؾية معيؽ وعشج درجة حخية Chi-Square)  نشا نحرل عمى مقياس يتؾزع بالتقخيب تؾزيعإوبالشتيجة ف
p تسثل عجد السجسؾعات وk لسختبخ ا قيسةمع        قارن القيسة السحدؾبة لمسقجارن  ، ومؽ ثؼ تسثل عجد الستغيخاتChi  فاذا،

 تجانذ التبايؽ. ؤكجالبجيمة التي ت   فخضيةالنخفض و خضية العجم ، ف قبلنشا نإمؽ القيسة الججولية ف قلكانت القيسة السحدؾبة أ
    Estimate Of Error Rateتقدير ندبة الخطأ: -5

، حيث أن ىشاك نؾعيؽ مؽ الجالة التسييدية لمسذاىجة، البج مؽ ايجاد ندبة الخظأ لترشيف اي مذاىجةبعج ايجاد نقظة الفرل وقيسة 
 :(8101،)ابخاهيؼاخظاء الترشيف

 حالتيؽ: ولو   شفت خظأ عاىخيا  الخظأ الغاىخي: يسثل عجد السفخدات التي ص  -0
شفت خظأ خمد لعجد السفخدات التي ص  لمسجسؾعة االولى وي  االولى: ترشيف مفخدات لمسجسؾعة الثانية في االصل كانت تشتسي 

    وأن الشدبة ليا  (   )بالخمد
   

  
والثانية:  شفت لمسجسؾعة الثانية.حيث يسثل ندبة السفخدات التي تشتسي لمسجسؾعة االولى وص   

وأن الشدبة  (   بالخمد) جد السفخدات عشجئح  ترشيف مفخدات لمسجسؾعة االولى وفي االصل ىي تشتسي لمسجسؾعة الثانية ويخمد لع
    

   

  
 شفت لمثانية.حيث أنيا تسثل ندبة الخظأ لمسفخدات التي تشتسي لمسجسؾعة االولى وص    

 وحدب السعادلة االتية: الخظأ الحقيقي: يسثل ندبة الترشيف الحقيقي الخاطئ في السجتسع، حيث يتؼ حداب ندبتو  -8

         ( 
√  

 
)                                    
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 ا  بعج حداب قيسة داخل القؾس يتؼ استخخاج االحتسال السقابل ليا مؽ ججول التؾزيع الظبيعي السعياري، فكمسا كان االحتسال صغيخ 
االحتسال مسا يجل عمى قجرة الجالة عمى التسييد، أما عشجما تقتخب قيسة  مؽ الرفخ دل ذلػ عمى أن خظأ الترشيف كان ضئيال   ا  وقخيب

 مسا يجل عمى ضعف الجالة عمى الترشيف والتسييد. أن احتسال خظأ الترشيف الحقيقي كبيخا  مؽ الؾاحج دل عمى 

     Binary Logistic Regression Modelمفههم نمهذج االنحدار اللهجدتي الثنائي:-6
يل التسييدي(، في أنو أكثخ قؾة مثل)االنحجار الخظي والتحمخخى باألساليب االحرائية اال ؽ أىسية االنحجار المؾجدتي عشج مقارنتو  تكس  

السعتسج الشؾعي ثشائي نو يقجم اختبار السعشؾية لمسعامالت، كسا أنو يعظي الباحث فكخة عؽ مقجار تأثيخ الستغيخ السدتقل في الستغيخ أل
في فيؼ عيؾر الشتيجة  مؽ الستغيخ االخخ يخا  ما يعتبخ اقؾى تأث نو يدسح لمباحث باالستشتاج بان متغيخا  فة الى أضاالقيسة باإل

متغيخ نؾعي قج يأخح  االنحجار يكؾن فيو الستغيخ السعتسجما ىؾ نؾع مؽ انؾاع  الثشائي المؾجدتي النحجار .(Lea, 1997)السظمؾبة
يكؾن  الثشائي قيستيؽ)االنحجار المؾجدتي الثشائي( وقج يأخح أكثخ مؽ قيستيؽ)االنحجار المؾجدتي الستعجد(، اال أنشا في االنحجار المؾجدتي

االنحجار ، وأن مؽ مدايا عاىخة معيشةنسا تفديخ احتسال حجوث وعجم حجوث وإ يخ التغييخ في قيؼ الستغيخ السعتسجىجفشا ليذ تفد
رنة مع اساليب احرائية اخخى، أنو أقل حداسية تجاه االنحخافات عؽ التؾزيع الظبيعي لستغيخات الجراسة وذلػ مقاالثشائي المؾجدتي 

في االنحجار  OLSضافة الى أنو يدتظيع أن يتجاوز العجيج مؽ االفتخاضات السقيجة الستخجام طخيقة السخبعات الرغخى باإل
 (.8104الخظي)الفخىؾد، 

(، p( اذا حجث  معيؽ باحتسال)0( يأخح القيسة)yيسثل ب) الثشائي عمى فخض اساسي وىؾ أن متغيخ معتسجيقؾم الشسؾذج المؾجدتي 
في الشسؾذج  مؽ عجميا، وبسا أن الستغيخ السعتسج(، اي حجوث االستجابة p-1( اذا لؼ يحجث ذلػ الحجث وباحتسال)1ويأخح القيسة)

 :(8104 ، (، فان الجالة المؾجدتية تأخح الريغة االتية)عجلي1,0ؾلي يأخح احجى القيستيؽ)السقجر ىؾ متغيخ بخن

        |    
                 

                   
                                    

 ( مؽ الستغيخ السعتسج. iتسثل احتسال حجوث االستجابة)     حيث أن: 
عالقة )السؾاد الجراسية لكل مخحمة مؽ السخاحل الثالثة( والستغيخات السدتقمة  العالقة بيؽ الستغيخ السعتسج زح أنمؽ خالل السعادلة يت

، فتربح (Logit)يخ ىحه التحؾيالت ىؾ تحؾيل غيخ خظية، لحلػ ىشاك عجة تحؾيالت يسكؽ القيام بيا لجعل العالقة خظية ومؽ أش
 :(8108السعادلة الدابقة تأخح الذكل االتي)عباس، 

    (
     

       
)                                              

( ولكؽ عشجما يكؾن لجيشا متغيخان احجىسا   ( الى)  مؽ) مؽ السعخوف في االنحجار أن الظخف االيسؽ ليحه الشساذج يأخح قيسا  
 وبالتالي يكؾن الظخف االيسؽ محرؾرا              |   ( فان االنحجار الخظي البديط ال يكؾن مالئؼ الن:yثشائي)

 .(8100الجاعؾني،ظبيق مؽ وجية نغخ االنحجار)( وبالتالي يكؾن الشسؾذج غيخ قابل لمت1,0بيؽ)
  Estimate The Parameters Of The Binary Logistic Model:الثنائي تقدير معلمات النمهذج اللهجدتي-7

( انو في عل تؾافخ الذخوط لالنحجار الخظي فان طخيقة السخبعات الرغخى االعتيادية تعظي مقجرات تترف 0997عام) Leaاشار 
انحخافات البيانات عات الرغخى عؽ أقل مجسؾع لسخبعات ببانيا مقجرات خظية غيخ متحيدة وليا أقل تبايؽ، حيث تبحث طخيقة السخ 

عاد استخجام طخيقة السخبعات الرغخى لتقجيخ نسؾذج االنحجار المؾجدتي، لحا ندتخجم طخيقة السذاىجة عؽ خط االنحجار، ولكؽ يتؼ استب
االحتسال الحي يعكذ مجى امكانية احتسال أن  ؼلؾغاريتاالمكان األعغؼ لحداب السعامالت المؾجدتية وتيجف ىحه الظخيقة الى تعغيؼ 

 (، حيث أن8105ستغيخات السدتقمة )عابج، عيا أو التشبؤ بيا مؽ خالل الفي االمكان تؾق مػ القيؼ السذاىجة لمستغيخ السعتسجتكؾن ت
Logit  الظبيعي لسعامالت االحتسال ويعبخ عشو بجاللة االحتساالت بالريغة االتية: ؼالمؾغاريتىؾ 

        (
 

   
)                                                                  

بسقجار وحجة واحجة  بجاللة االحتساالت حيث أن الديادة في الستغيخ السدتقلالثشائي أما بالشدبة لتفديخ معامالت االنحجار المؾجدتي 
)  ستديج 

 

   
 . (y=1)السعتسجبان يكؾن الستغيخ  (

 Test Of Binary Logistic Model Parameters :الثنائي اختبار معنهية معلمات النمهذج اللهجدتي-8
نجج أن مؽ السفيج االجابة عمى الدؤال "ىل يسكؽ ححف اي مؽ الستغيخات في نسؾذج االنحجار؟" الثشائي عشج بشاء الشسؾذج المؾجدتي 

 Waldتداوي الرفخ أم ال، لحا يتؼ استخجام اختبار    جابة عمى الدؤال البج مؽ اجخاء اختبار ما اذا كانت معمسات االنحجار ولإل
والحي يدتشج ،                          العجم ضج الفخض البجيلالختبار معشؾية معالؼ الشسؾذج حيث أنو يختبخ فخض 

 عمى االحرائية االتية:  
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 ̂ 

   ( ̂ )
                                                          

-p)بالقيؼ الحخجةقارن قيستيا السذاىجة والتي تتبع التؾزيع الظبيعي، ليحا ت    ̂ ىي مقجر الخظأ السعياري لمسعمسات  ( ̂ )   حيث أن 

value). 
      Cluster Analysisمفههم التحليل العنقهدي:-9

عبارة عؽ اجخاءات ترشف مجسؾعة حاالت أو متغيخات بظخق معيشة وتختيبيا داخل عشاقيج بحيث تكؾن الحاالت السرشفة داخل العشقؾد 
الؾاحج متجاندة فيسا بيشيا في حيؽ أنيا تختمف عؽ الحاالت والستغيخات السؾجؾدة داخل العشاقيج االخخى، عميو يسكؽ االستشتاج بان 

ؾدي ىؾ تختيب الستغيخات بذكل عشاقيج بحيث يعسل عمى ترغيخ التبايؽ داخل العشقؾد الؾاحج وتعغيؼ التبايؽ بيؽ اساس التحميل العشق
مؽ االساليب السدتخجمة في تجسيع السفخدات وتقميص عجدىا  ، كسا أن التحميل العشقؾدي يسثل نؾعا  (8108العشاقيج السختمفة)سميسان، 

 (.Michael, 2001قؾدي بعسمية التحميل الترشيفي أو عسمية الترشيف الخقسي)ويظمق ايزا عمى عسمية التحميل العش

    Type Of Cluster Analysisانهاع التحليل العنقهدي: -11
(  (K-meansة الستؾسظات(ق)طخيةغيخ اليخميو  ( (Hierarchal Cluster Analysisاليخمية يؾجج نؾعان مؽ التحميل العشقؾدي ىسا

في ىحا البحث تؼ التظخق الى استخجام طخيقة التحميل العشقؾدي اليخمي والحي يعج مؽ االساليب  ترشيف البيانات.السدتخجمتان في 
( أضعف العشاقيج   ( مؽ العشاقيج اذ يكؾن)mوبذكل متدمدل في) مؽ الستغيخات (k)السفزمة في التحميل العشقؾدي وفيو يتؼ عشقجة 

 ( أكثخ قؾة.  و)
     Hierarchical Cluster Methodsالهرمية: اساليب العنقدة-11

اليخمية حيث أنو بعج تجسيع الستغيخات عمى شكل عشاقيج يجب حداب التساثل ما بيؽ العشاقيج،  ة ضسؽ طخيقة العشقجةىشاك طخق عج
وىشاك طخق عجيجة تدتخجم ليحا الغخض وىي)طخيقة الخبط السشفخد، طخيقة الخبط التام، طخيقة الخبط الستؾسط، طخيقة الشقظة الؾسظى، 

مؽ  ءالسشفخد في الجانب التظبيقي لحلػ سيتؼ تؾضيح ىحه الظخيقة بذيطخيقة وارد( ، في ىحا البحث تؼ استخجام طخيقة الخبط 
 التفريل.

        Single Linkageطريقة الربط المنفرد :
زاف بيؽ العشاصخ بذكل نؾاة العشقؾد، ثؼ ت   تدسى طخيقة الجؾار األقخب، تعتسج ىحه الظخيقة عمى اعتبار أن العشرخيؽ األكثخ تذابيا   

ثؼ األقل وبالتجريج، وفي  زاف األكثخ شبيا  ىحه الشؾاة بالتدمدل وحدب درجة الذبو مع عشاصخ نؾاة العشقؾد، اذ ت  باقي الؾحجات الى 
حالة ربط مجسؾعة مؽ العشاقيج مع بعزيا فان ذلػ يتؼ باالستشاد عمى اقخب السدافات أو معامالت التساثل بيؽ أزواج العشاصخ 

 (.8108في، ؾ السخم)
 :Bونقظة اخخى في   A( بأنيا أقل مدافة بيؽ نقظة في A,Bعشقؾديؽ )تعخف السدافة بيؽ ال

          { (     )                }                                   

 ىي السدافة السحدؾبة :   ((     ) )وأن        A,Bتسثل العشاصخ في العشاقيج         حيث أن

       √∑           

 

   

                                                                          

 .العشاصخ المحان يتؼ احتداب السدافة بيشيسا      وأن 
  :الجانب التجريبي

والتي تؼ الحرؾل  في دراسة تظبيقية لترشيف عيشة مختارة مؽ طمبة السجارس الحكؾمية واألىمية لمسخاحل السشتيية في محافغة نيشؾى 
تؼ تظبيق اسمؾب الجالة التسييدية ولسعخفة افزمية األداء لكل مجسؾعة مؽ ىحه السجاميع السختارة  عمييا مؽ مجيخية التخبية في السحافغة

التي تؼ استخجام اسمؾب التحميل العشقؾدي اليخمي حيث انو وبعج التأكج مؽ أن البيانات  فزال  عؽالخظية ودالة االنحجار المؾجدتي 
تقجيخ مرفؾفتي  فزال  عؽحرؾل عمييا تتبع التؾزيع الظبيعي تؼ حداب متجيات متؾسظات الستغيخات لكل مجسؾعة قيج الجراسة ال

 :يؽ السذتخك ، ولتكؾيؽالتبا –التبايؽ 
لكل مجسؾعة مؽ السجسؾعات ومؽ  (3) و    مؽ خالل الريغة   تقجيخ قيؼ معامالت الجالة   يجب :ز الخطيدالة التميي -12

  الحصول على النتائج فً الجدول االتً الذي ٌوضح قٌم المعامالت للدوال التمٌزٌة لكل مرحلة من مراحلخالل الشتائج الدابقة تؼ 

 التصنٌف :

 (األىمية - حكؾميةالد لمسخاحل الثالث )يدالة التس
 األىمية( –لمسجارس)الحكؾمية  – السخحمة االبتجائية
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 األىمية( –لمسجارس)الحكؾمية  – السخحمة الستؾسظة
                                                                 

                     

 األىمية( –لمسجارس)الحكؾمية  – السخحمة االعجادية
                                                                 

           

بتجائية أن الستغيخات الستسثمة بالسؾاد)التخبية االسالمية والمغة العخبية والمغة الة التسييدية الخظية لمسخحمة االمؽ خالل مالحغة معادلة الج
االنكميدية واالجتساعيات( عشج زيادة قيستيا بسقجار درجة واحجة يؤدي الى زيادة قيسة الجالة التسييدية 

( لكل مادة عمى التؾالي، أما الستغيخات التي تسثل مادتي)الخياضيات والعمؾم( 1.1595،1.869308،1.058343،1.189906بسعجل)
ستيا بسقجار درجة واحجة يؤدي الى انقاص قيسة الجالة فان اشارة الدالب فييا تؤدي الى ان الديادة في قي

( عمى التؾالي، كحلػ التفديخ بالشدبة لمسخاحل الستؾسظة واالعجادية مع اختالف تأثيخ السؾاد عمى قيسة 1.19053،1.15459بسعجل)
التالية ىي ايجاد نقظة الفرل لغخض التشبؤ بعج أن تؼ تكؾيؽ الجالة التسييدية لكل مجسؾعة مؽ مجاميع الجراسة، فان العسمية  الجالة.

ؾعة مؽ السجسؾعات قيج الجراسة بعج أن تتؼ مقارنتيا مع قيسة الجالة التي يتؼ سوترشيف السذاىجة الججيجة السجيؾل انتسائيا ألي مج
يجاد ( إل01( و )9)و (8الحرؾل عمييا عشج تعؾيض قيؼ السذاىجة، وليحا الغخض يتؼ االعتساد عمى الريغة السؾضحة في السعادلة)

 :وكاالتي السؾضحةقيؼ نقاط الفرل تؼ الحرؾل عمى           كل مؽ 

 أىمية( –يبيؽ قيؼ نقاط الفرل لكل مخحمة )حكؾمية  (0)الججول
 السخحمة أهلية –حكهمية 

           نقطة الفصل= 

 االبتدائية 68197.83 28.60244 33.69715
 المتهسطة 9.00067- 11.6803- 10.340485-
 االعدادية 1.707799- 2.613261- 2.16053-

وحدب ولمؾقؾف عشج كفاءة الجالة التسييدية الخظية البج مؽ اجخاء االختباريؽ التالييؽ لسعخفة مجى تحقق شخوط استخجام التسييد الخظي 
 وكاالتي:( 03( و)08السعادلة)

 يبيؽ القيؼ السحدؾبة والججولية لمسختبخ االحرائي السدتخجم الختبار معشؾية الفخوق بيؽ السجتسعات (8)الججول
     d.f          

 حكهمية(-االبتدائية)أهلية 10.18941             .,.14 61.3
 حكهمية(-المتهسطة)أهلية 3139733            94.61 ,313
 حكهمية(-االعدادية)أهلية 17.1,3.            34.33 .318

لفخوق السعشؾية بحدب الشتائج السؾضحة فانو تؼ التأكج مؽ تحقق الذخط االول الستخجام الجالة التسييدية الخظية والستسثل بؾجؾد ا
 . نو يتؼ قبؾل الفخض البجيل الحي يشص عمى وجؾد الفخوق لمستؾسظات بسعشى أ

 يبيؽ القيؼ السحدؾبة والججولية الختبار تجانذ التبايؽ (3الججول)
Chi-Square d.f M        M  

 حكهمية( –االبتدائية)أهلية  127.768 0.9210317195             1 170.189
 حكهمية( –المتهسطة)أهلية  172.413 0.8901959409 153.48135 9 63.457
 حكهمية( –االعدادية)أهلية  71.878 0.9260831527 66.56500 3 33.638

 –( الختبار تجانذ مرفؾفتي التبايشات فانو تقبل فخضية العجم لمسجارس االبتجائية والستؾسظة)حكؾمية 05( و)04وباستخجام السعادلة)
خفض عشج السخحمة االعجادية اي أن الذخط الثاني لؼ وت  Chi-Square أىمية( كؾن القيسة السحدؾبة أقل مؽ القيسة الججولية لمسختبخ

 يتحقق في بيانات السخحمة االعجادية مسا يجعؾ الستخجام الجالة التسييدية الالخظية .
نغخا لمشتائج التي تؼ التؾصل الييا في الدابق كان البج مؽ معخفة اخظاء الترشيف التي تؤثخ وبذكل عمى السعشؾية والتجانذ لمسخاحل 

 الثالثة، حيث تبيؽ في الججول االتي :
 األىمية( –يبيؽ اخظاء الترشيف لسفخدات الستغيخات لمسخاحل الثالث )الحكؾمية  (4)الججول

  المرحلة االبتدائية المرحلة المتهسطة المرحلة االعدادية

Total أىمية حكؾمية Total أىمية حكؾمية Total أىمية حكؾمية 
 أىمية 9, 3 7, .6 1. 1, ,6 69 .9

Count 
 حكؾمية 9 73 77 1 88 76 .3 98 77
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 أىمية 7117 .1, .1... 3319 6616 .1... 917, .131 .1...
% 

 حكؾمية .91 7317 .1... ,11 7,13 .1... 3.13 9818 .1...
الحكؾمية بمغت قيسة الخظأ ( أما 58.0اخظاء الترشيف كانت بشدبة كبيخة في مجارس األىمية لمسخحمة االعجادية حيث بمغت قيستو)

( تقابميا ندبة خظأ قميمة في السجارس الحكؾمية 33.3( تمييا السجارس األىمية لمسخحمة الستؾسظة والتي بمغت قيسة الخظأ فييا )80.8)
( 7.0ؾمية)( والحك4.0في السجارس األىمية ) (، أما السخحمة االبتجائية كانت ندبة الخظأ ضئيمة ججا  5.4لشفذ السخحمة حيث بمغت)

 .، مسا يجلل عمى وجؾد مذاىجات صشفت بظخيقة خاطئة في كال السجسؾعتيؽ ولجسيع السخاحلبسقارنة بقية السخاحل
 تؼ الحرؾل عمى الشتائج االتية والستسثمة بقيؼ الجالة ومعمساتيا: :الثنائيدالة االنحدار اللهجدتي  -13 

 األىمية( –معامالت االنحجار المؾجدتي الثشائي السقجرة لمسخاحل الثالثة)الحكؾمية 
 ىمية(األ –حكؾمية ال)لمسجارس - االبتجائيةالسخحمة 

                                                        
 ىمية(األ –حكؾمية ال)لمسجارس - الستؾسظةالسخحمة 

                                                                         
 هلٌة(األ –حكومٌة ال)للمدارس - االعدادٌةالمرحلة 

                                                                 
 

 األىمية( –لمسخاحل الثالثة )الحكؾمية  وقيسة الجالة األسية Waldيبيؽ قيؼ اختبار  (5)الججول
Exp(β) P-value d.f Wald S.E β Variables  السخحمة 
 التخبية االسالمية 3..1. 1.71. ,1.6. . 1389. 9..1.

ية 
كهم

الح
– 

لية
أله

ا
 

ئية
بتدا

اال
 

 المغة العخبية 6,.1. ,1.3. 11.31 .        ,1.1.

 المغة االنكميدية 0.262- 1.89. 71.39 .         1937.

 الخياضيات 1.38. 1.19. ,136. . 1337. 1.38.

 العمؾم 0.054- 1.18. 1831. . 1613. 17,9.

 االجتساعيات 0.067- 1.39. ,177. . 16.7. 1761.
.3919.. .1,.1 . .1376 31.13 11.33 Constant 

 التخبية االسالمية 1.11. 7,.1. 1.63.. .         1.38.

ية 
كهم

الح
– 

لية
أله

ا
 

طة
هس

لمت
ا

 

 المغة العخبية 1.83. 1.19. 9,.1.. .         1.77.

 المغة االنكميدية 0.063- 1.63. 61.83 . 1.97. 1767.

 الخياضيات 0.020- 1.66. .169. . 11,6. .178.

 االجتساعيات 0.095- 1,.1. 16,3, .        ..17.

 االحياء 0.120- ,,.1. 91,36 .         1889.

 الكيسياء 1.36. ,,.1. 1381. . 1176. ,1.3.

 الفيدياء ,17. ,,.1. .1,1, .        1.78.

.1... .1... . ..1186 61.1. -10.72 Constant 

 التخبية االسالمية ,,.1. 3,.1. 1878. . 16,6. 1,.1.

ية 
كهم

الح
– 

لية
أله

ا
 

دية
عدا

اال
 

 المغة العخبية 1.63. 1,.1. .8178 .         1,.1.

 المغة االنكميدية 0.091- .1.6. 71.39 .         17.6.

 االحياء 0.006- 1.37. 1.68. . 18,1. ,177.

 الخياضيات 3,.1. 1.39. 31839 . .1.7. 8,.1.

 الكيسياء 0.175- 3,.1. 91.93. .         .,18.

 الفيدياء 6..1. .,.1. 31861 .         7..1.

.1..3 .1313 . .1373 613,, -4.142 Constant 
)   يؾضح العسؾد االول مؽ الججول اعاله معمسات الشسؾذج السقجرة بؾحجات 

 

   
اختبار  إحراءه، أما العسؾد الثالث يؾضح  (

wald   لسعشؾية السعمسات السقجرة ومؽ خالل القيؼ االحتسالية يتزح أن في العسؾدSig  لمسخحمة الحكؾمية(  –في حالة )األىمية
، 1.15و 1.10لقيسة االحتسالية كانت أقل مؽ حيث ا Yأن المغة العخبية واالنكميدية ليا تأثيخ معشؾي عمى الستغيخ السعتسج االبتجائية 

عمسات ، بالشدبة لسعشؾية م1.15و 1.10القيسة االحتسالية كانت أكبخ مؽأما بالشدبة لبقية الستغيخات فان تأثيخىا غيخ معشؾي حيث 
الفيدياء أما مادة االجتساعيات و  1.10كان تأثيخىا معشؾي عشج مدتؾى السعشؾية االسالمية والعخبية واالحياء السخحمة الستؾسظة فان التخبية

ؾية السعمسات بالشدبة األىمية(، أما ما يتعمق بسعش –لمحالة)الحكؾمية  1.15عشج السدتؾى ليا تأثيخ معشؾي عمى قيسة الستغيخ السعتسج 
عشج مدتؾى  لمسخحمة االعجادية فانو قج وجج أن مادة الفيدياء وبالجرجة االولى تمييا المغة االنكميدية والعخبية ثؼ الفيدياء تأثيخىا السعشؾي 

 سعتسج.األىمية( وما يتعمق ببقية الستغيخات فان تأثيخىا غيخ معشؾي عمى الستغيخ ال –لحالة)الحكؾمية   1.10السعشؾية
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باستخجام طخيقة الخبط العشاقيج  حاالت داخلترشيف لمعمى درجات الظمبة  تؼ  Cluster analysisوبتظبيق التحليل العنقهدي:  -14
ل عمى لمحرؾ  Minitabاستخجام بخنامج وب، والستجاندة فيسا بيشيا حيث يحتؾي كل عشقؾد عمى عجدا مؽ الستغيخات الستقاربةالسشفخد 

 الشتائج االتية:حرؾل عمى ، تؼ الالعشقؾدي لمستغيخاتالسخظط 

  
  المخطط الذجري للمدارس االبتدائية األهلية(:2الذكل)       االبتدائية الحكهمي المخطط الذجري للمدارس(:1الذكل) 

كل مؽ مادة)الخياضيات والعمؾم ( فقج ج سعت 0مؽ السخظط الذجخي األكثخ وضؾحا  وبالشدبة لمسجارس االبتجائية الحكؾمية وفي الذكل)
مع مالحغة أن  مؽ باقي السؾاد االخخى  والمغة االنكميدية واالجتساعيات( في عشقؾد واحج مسا يجل عمى أن ىشاك تجانذ فيسا بيشيا أكثخ

، عؽ العشقؾد االول ة أكبخمادتي التخبية االسالمية والمغة العخبية كانت كل مشيا مشفخدة في عشقؾد واحج حيث أنيا اعظت فخوق معشؾي
( كانت كل مؽ مادة)التخبية االسالمية والمغة العخبية والعمؾم( متجاندة فيسا بيشيا ومادتي )المغة 8أما السجارس األىمية في الذكل)

كبخ عشؾي أاالنكميدية والخياضيات( متجاندة فيسا بيشيا أما مادة االجتساعيات فقج كانت مشفخدة في عشقؾد واحج مسا أكج اعظائيا فخق م
 .، وىحا يغيخ وجؾد فخق في أىسية السؾاد بيؽ السجارس الحكؾمية واألىمية في االداء ؽ باقي السؾادع

  
 المخطط الذجري للمدارس المتهسطة األهلية(:4الذكل)        المخطط الذجري للمدارس المتهسطة الحكهمية(:3الذكل) 

( تبيؽ أن ىشاك تجانذ بيؽ مادة)الخياضيات والفيدياء والمغة االنكميدية واالحياء 3الذكل)مؽ السخظط الذجخي لمسجارس الحكؾمية وفي 
واالجتساعيات( مسا جعميا في عشقؾد واحج بيشسا كانت مادتي المغة العخبية والتخبية االسالمية مشفخدة كل مشيا في عشقؾد واحج  والكيسياء

( كان لسادتي 4، اما في السجارس األىمية في الذكل) ة عؽ السؾاد االخخى خ يية كبفخوق معشؾ المتالكيا  متسيد عؽ باقي السؾاد بذكل
الخياضيات واالجتساعيات تسيد عؽ باقي السؾاد حيث كانت كل مشيا في عشقؾد مشفخد فكانت الفخوق لكل مشيسا أكبخ أما بقية السؾاد 

أىسية اكبخ في االداء لسادتي التخبية االسالمية والمغة العخبية ونالحظ اعظاء ، ج سعت في عشقؾد واحج مسا يجل عمى تجانديا مع بعزيا
 بذكل عام لمسجارس الحكؾمية واألىمية.

  
 المخطط الذجري للمدارس االعدادية األهلية(:6الذكل)     المخطط الذجري للمدارس االعدادية الحكهمية(:5الذكل)    
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السؾاد العمسية الستسثمة بـ)المغة العخبية واالحياء والفيدياء وجؾد ( 6( و)5)يؽ لسجارس الحكؾمية واألىمية في الذكمونالحظ في ا
د والخياضيات والكيسياء( في عشقؾد واحج مسا يجل عمى تجانديا بيشسا تسيدت مادتي المغة االنكميدية والتخبية االسالمية كل مشيا في عشقؾ 

 ؾاد. فخوق معشؾية أكبخ جعميا تتسيد عؽ باقي السلؾجؾد مشفخد 
ع وقج تبيؽ ان مادتي )التخبية االسالمية والمغة االنكميدية( أعظت اىسية في االداء الجراسي بذكل عام لمسجارس الحكؾمية واألىمية ولجسي

 السخاحل في عسمية التحميل االحرائي التي تؼ دراستيا عؽ باقي السؾاد.
 االستنتاجات:

عيؾر تأثيخ واضح لسادتي التخبية االسالمية والمغة العخبية  االبتجائيةالجالة التسييدية الخظية تؼ مالحغة في السخحمة معادلة مؽ خالل 
عمى الشقيض مؽ تأثيخىسا في السخحمتيؽ)الستؾسظة واالعجادية( عمى قيسة الجالة ويكؾن ىحا التأثيخ بسقجار وحجة واحجة عؽ باقي السؾاد 

دمبي)الستشاقض( لسخحمتي الستؾسظة واالعجادية في مادة الفيدياء عمى قيسة الجالة، عسا  أن انخفاض قيسة الجالة مع مالحغة التأثيخ ال
 .(4في الججول ) وتأكيجه   الخظأ لمترشيف وىحا ما تؼ تؾضيحو  في ندبة التسييدية سؾف يؤدي الى زيادة 

في عيؾر  األىمية( –)الحكؾمية االبتجائية( تحقق شخطي كفاءة الجالة التسييدية الخظية لمسخحمة 3( و)8ندتشتج مؽ الججول) .0
سخحمة الستؾسظة ليؼ عمى الشقيض مؽ ذلػ لم والتبايؽ السذتخكتجانذ مرفؾفة التبايؽ اثشاء االختبار فزال  عؽ السعشؾية  اتالفخوق

  عجم كفاءتيؼ، لحا ستكؾن الجالة الالخظية ليسا افزل. اىمية( حيث اثبتؾ األ –)الحكؾمية واالعجادية
األىمية( تأثيخىا السعشؾي لسادتي المغة  –التابع لجراسة الجالة المؾجدتية الثشائية في السخحمة االبتجائية)الحكؾمية  Waldفي اختبار .8

فزال  عؽ عيؾر التأثيخ السعشؾي في السخحمة الستؾسظة لسادة التخبية االسالمية والمغة العخبية واالحياء  العخبية واالنكميدية فزال  
 أما عؽ االجتساعيات والفيدياء والسخحمة االعجادية تبيؽ أن مؾاد المغة العخبية واالنكميدية والكيسياء والفيدياء كان ليا تأثيخا  معشؾيا  

 األىمية(. –يا ولجسيع السخاحل ولمسجارس )الحكؾمية باقي السؾاد لؼ تغيخ معشؾيت
األىمية( فقج أثبتت الجالة التسييدية الخظية عجم كفاءتيا  –مؽ خالل الشتائج التي تؼ التؾصل الييا لمسخحمة االعجادية )الحكؾمية  .3

خوري لتظبيق الجالة ، بعجما تؼ المجؾء لعجم تحققيا شخط تجانذ مرفؾفتي التبايؽ والتبايؽ السذتخك والزومالئستيا لبيانات السخحمة 
( لحا سيتؼ 85-8الى استخجام دالة االنحجار المؾجدتي الثشائي تبيؽ عجم مالئستيا ايزا  وبحدب الشتائج السؾضحة في الججول)

 االعتساد عمى نتائج التحميل العشقؾدي لبيانات السخحمة.
فقج تبيؽ أن ىشاك بعض السؾاد تتقارب في مدتؾاىا وذلػ في ضؾء تقاربيا والتحاميا في عسمية تكؾيؽ ميل العشقؾدي التحنتائج  .4

مادة)المغة االنكميدية والخياضيات والعمؾم واالجتساعيات( لمسخحمة االبتجائية الحكؾمية تبيؽ أن ىشاك تقارب كبيخ بيؽ العشقجة، بالشدبة 
ية االسالمية والمغة العخبية والعمؾم( متقاربة، أما السجارس الستؾسظة الحكؾمية فكانت بيشسا لمسجارس األىمية كانت مادة)التخب

وفي  كحلػ في السجارس األىمية بإضافة تقارب مادة التخبية االسالمية مادة)المغة االنكميدية وانتياء  بسادة الفيدياء( متقاربة فيسا بيشيا 
 ية فكان تقارب مدتؾى السؾاد العمسية واضح .ما يتعمق بالسخحمة االعجادية الحكؾمية واألىم

اليخمي، كسا أنو يؾجج  ىشاك تذابو كبيخ في السدتؾى التعميسي لمسجارس الحكؾمية واألىمية بحيث كؾنت تذابو كبيخ في السخظط .5
لجسيع السخاحل  عظتيا السؾادأ التي مؽ خالل الفخوق السعشؾية الكبيخة والمغة االنكميدية العخبية لسادة التخبية االسالمية والمغة  تسييد

 السؾاد. باقيعؽ  مسا يعكذ خرؾصية ليحه السؾاد
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Using the linear and non-linear discriminant function with cluster analysis to 
study the level of education for the completed stages (governmental – private) In 
Nineveh Governorate 

Zainab Adel Shehab                                        Safwan Nathem Rashed 

Abstract 

 The basic idea of this research is to study the influential variables that led to the differences between 

the performance of public and private schools, and through the use of some linear statistical methods, 

which are the function of discriminatory analysis and nonlinear methods represented by the function of 

logistic regression and cluster analysis, where the comparison between the two groups of public and 

community schools and know  
the appropriateness of each of the methods used with the applied data of the study community, which 

includes data The finished stage for the school year(2018-2019) of each of the schools (primary- 

middle-preparatory(Bio)) in the Nineveh Governorate Education Directorate, to determine the group 

and the best stage in addition to identifying the variables that affect the performance in order to reach 

improvement and standardization of the educational path. 
Keywords: linear discriminatory function, binary logistic regression, cluster or pyramidal analysis 


