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تقدير معلمات انموذج انحدار لوجدتي ثنائيمقارنة طريقتي   
 

  الصفاويصفاء يونس  و فرح هيثم فتحي  
 

 ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق علوم الحاسوب والرياضيات، كلية  والمعلوماتية االحصاءقسم 
 

 

 معلومات النشر  الخالصة

يتشاول ىحا البحث أىم نساذج االنحجار غيخ الخظية الهاسعة االستخجام في نسحجة التظبيقات االحرائية وىه انسهذج 
(، وتم تقجيخ معمسات ىحا األنسهذج باستخجام the binary logistic regression modelاالنحجار المهجدتي الثشائي )

طخائق التقجيخ السيسة وىي طخائق التقجيخ االعتيادية التي تزسشت طخائق التقجيخ االحرائية. شسمت السقارنة بعض من 
 Bayes(، وطخيقة بيد)Weighted Least Squares Method WLSطخيقة السخبعات الرغخى السهزونة ) 

Method BM ومن اجل اختيار الظخيقة الفزمى في التقجيخ وذلك من خالل أخح عجد من الشساذج واحجام عيشات ،)
لسقجرات االنسهذج المهجدتي لغخض السقارنة بين   (MSEتعسال السعيار االحرائي متهسط مخبعات الخظأ )مختمفة وباس

( WLSأفزمية طخائق تقجيخ معمسات األنسهذج، وقج تم التهصل بذكل عام الى انو طخيقة السخبعات الرغخى السهزونة )
ظخائق االخخى. تم ايزا في الجانب العسمي استخجام مقارنة بال MSEىي األفزل المتالكيا اقل قيسة لسعيار السقارنة 

ىاذين الشسهذجين لشسحجة البيانات الخاصة بالسرابين بأمخاض الدكخي، الحين تم الحرهل عمى بياناتيم من مدتذفى 
ن ،  و تم تقجيخ السعمسات باستخجام الظخائق الفزمى. تم  مقارنة السخضى الحي2021ازادي الهاقع في مجيشة دىهك لعام 

لجييم استعجاد لالصابة بسخض الدكخي مع الحين لم يرابه بسخض الدكخي لمتهصل لسجى مالئسة األنسهذج في نسحجة 
ىحا الشهع من البيانات واستخالص الدبب الخئيدي لحاالت حجوث مخض الدكخي وىه االندهلين، وكحلك دقة الظخق في 

 تقجيخ معمسات االنسهذج.
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  Introduction  مقدمة -1
انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي احج الشساذج الالخظية التي يسكشيا وصف العالقة بين متغيخ تابع ثشائي الكيسة اي بسعشى ياخح  جيع

قيستان ىسا الرفخ الحتسال عجم حجوث حجث معين والهاحج الرحيح الحتسال حجوث ذلك الحجث اما الستغيخات السدتقمة فانيا تاخح قيم 
عميو تدتعسل ستخاتيجية تحهيل االستجابات الى فئتي او فئات الستغيخ التابع من نهع لهجت ووقتيا فقط سهف تتحهل وصفية او كسية، و 

االعتساد عمى بعض حيث تم العالقات غيخ الخظية الى عالقات خظية بين متغيخ االستجابة التابع والستغيخات التهضيحية )السدتقمة(، 
( من اىم الظخائق التي تظبق في تقجيخ BE( وطخيقة تقجيخ بيد )WLSEالسخبعات الرغخى السهزونة )طخيقة تقجيخ  طخائق التقجيخ ومشيا

يتم الحرهل عمى معادالت االمكان من الجرجة االولى لسعمسات دالة االمكان من  اذمعمساتيا من اجل الحرهل عمى قيم السعمسة السثمى 
مذاىجة الفخد وتكهن بحلك غيخ خظية وبالتالي اليسكششا الحرهل عمى تحميل لمكيم السثمى االنسهذج المهجدتي الثشائي مسا يديج من احتسالية 

 .((Hosmer, & Sturdivant, 2013) )Groenwald & Mokgatlhe, 2005لمسعمسات
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مع  (،BE،WLSE)االعتيادية( )استخجام طخق التقجيخ الكالسيكية باليجف من البحث ىه تقجيخ معمسات انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي 
بشاء أنسهذج  اجل(، لمهصهل الى افزل طخيقة، ومن MSEالسقارنة بين ىحه الظخق باستعسال السعيار االحرائي متهسط مخبعات الخظأ )

 .االنحجار المهجدتي بالجانب التظبيقي
 (Binary logistic regression modelانموذج االنحدار اللوجدتي الثنائي           ) -2
(  والحي يأخح الكيم Bernoulli distribution( يتبع تهزيع بخنهلي )Yىحا الشسهذج من نساذج االنحجار الالخظي وأن متغيخ االستجابة ) جيع
( عشج وقهع Y=1(  لو حالتين تتسثل  االولى )Y(   اي أن  متغيخ االستجابة الفئهي )Hosmer & Sturdivant , 2013(، ) 1( و )0)

باالعتساد عمى قيم الستغيخات التهضيحية لمسذاىجات  ( π (Xi) )( عشج عجم وقهع ذلك الحجث )الشجاح( ىه  Y=0والثانية )حجث معين 
 -(:(Rodriguez,2007وبحلك تكهن دالة الكثافة االحتسالية بالريغة االتية   (π (Xi) -1 )واحتسال عجم وقهع الحجث )الفذل( ىه 

𝑃(𝑌𝑖/𝑋𝑖 ) =    𝑋𝑖             𝑋𝑖                                                      (1)    𝑌𝑖 = 0,1 
𝑃(𝑌 = 0 /𝑋𝑖) = 1 −  (𝑋𝑖)                                                                     (2) 
𝑃(𝑌 = 1 /𝑋𝑖) =   (𝑋𝑖)                                                                    

أن: اذ  
 (𝑋𝑖)   التهقع الذخطي تسثلE(Y/X)  (Conditional mean) ( لستغيخ االستجابةY) ( عشج قيسة معيشة لX)   :وتكهن بحالتين 
 (𝑋𝑖)   احتسالة الشجاح او احتسال حجوث االستجابة (success) 

 (failure) 1  احتسال الفذلعجم حجوث االستجابة او  احتسال −  (𝑋𝑖)  
  حويكهن تهقع متغيخ االستجابة يسثل احتسال الشجا

E(𝑌𝑖) =  (𝑋𝑖( 
 والتباين لستغيخ االستجابة يسثمشا احتسال حاصل ضخب الشجاح مع احتسال الفذل

Var(𝑌𝑖) =  (𝑋𝑖)(1 −  (𝑋𝑖)) 
 بالريغة الخياضية (X)انسهذج االنحجار المهجدتي في حال احتهائو عمى متغيخ تهضيحي واحجولمتعبيخ عن 

 -: )2016 اخخون،بج الخزاق و التالية )ع

                   (3)  

                                                       (4) 

                       (5)  

                                                        (6) 

𝛽 : معمستا انسهذج االنحجار المهجدتي. ₁و   𝛽 ₀اذ ان   

 Methods of Estimating Parameters of The Binary Logistic)  طرائق تقدير معلمات االنموذج اللوجدتي الثنائي4- 
Model) 

 :البحث سيتم التظخق الى طخيقتين في ىحا

     Weighted Least Squares Method (WLSM)                   طخيقة السخبعات الرغخى السهزونة-1
     Bayes Method (BM)                         طخيقة بيد  -2

 Weighted Least Squares Method(WLSM) طخيقة السخبعات الرغخى السهزونة      4-1
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انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي ىه حالة خاصة من الشساذج الخظية العامو والتي مسكن ان تعتبخ امتجادا لالنسهذج الخظي البديط   
Muller, 2004) حيث يسكن كتابة انسهذج االنحجار الخظي العام بالذكل التالي. )Mccullagh & Nelder, 1983): )-  

      
 

(7) 

قجرت معمسات انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي باستخجام طخيقة 
 لمحرهل عمى افزل تقجيخ. ) (WLSالسخبعات الرغخى السهزونة 

𝑊𝑖 =  𝑖 (1 −  𝑖)                                                                  (8)  

 حيث ان:

𝑊𝑖  مرفهفة التبايشات التي تسثل االوزان السختارة لمسدتهى  :𝑖 

بايجاد  الكيم التي تجعل الفخق بين استجابة السذاىجة واالستجابة السقجرة اقل مايسكن  ) (WLS( حدب 𝛽°,𝛽1, … , 𝛽𝑝)تقجر السعمسات 
 -( :(𝑆𝑆𝐸  Hosmer, & Sturdivant  , 2013)بسعشى ترغيخ مجسهع مخبعات الخظأ )

   (9)                 

 

̂وبيحا نكهن قج وصمشا الى قيسة  
𝛽   السقجرة وكسا يمي Strutz, T. 2016): )- 

 (10)         

    Bayes Method  (BMبيد     ) طخيقة 4-2

تتكهن من ثالث اقدام ىي التهزيع الدابق والتهزيع الالحق ودالة االمكان االعظم ووفقا ليحا االسمهب يسكن كتابة دالة  ان اسمهب طخيقة بيد
       :(Hoff,2009)التهزيع الالحق لسعمسات االنسهذجي المهجدتي وفق الريغ التالية

         (11)  
           (12)    

 فإن:
 الالحق لمسعمسات السخاد تقجيخىا. : تسثل دالة التهزيع

 : تسثل دالة االمكان االعظم كسا قج ذكخناىا سابقا.
 : تسثل دالة التهزيع الدابق لمسعمسات.

( وبالتكخار يسكن تهليج بيانات عذهائية من التهزيع السشتظم حدب الريغة الخيمزية وتظبق معايشة جبذ من خالل التهزيع الذخطي لـــ )
  (:(Groenwald & Mokgatlhe2005التالية 

                                                                       
              (13)             

 

 اذ ان
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التقجيخية بأخح متهسط العيشة السدحهبة )الستهلجة( من التهزيع الالحق وحدب الريغة الخياضية التالية  ) (ونحرل عمى قيم

Chatterjee,2012): ) 
 

                                           (14) 
 

 
  (Comparison Criterion Between Used Estimation Methods)   معيار المقارنة بين طرائق التقدير المدتخدمة 5-

لكافة محاوالت )تكخارات( الظاىخة قيج  𝑀𝑆𝐸) 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟لقج تم االعتساد عمى مكياس متهسط مخبعات الخظأ )     
والتي تذيخ الى مجى دقة التقجيخ وان قيستو تتشاقص  الجراسة مقدسا عمى عجد السحاوالت كسكياس لمسقارنة بين طخائق التقجيخ السدتخجمة
 وتذيخ الى دقو وجهدة السقجرات واليجف السخاد تحكيقو ىشا ىه لمحرهل عمى السقجر 

 -(:(Kubsch ,2021يكهن حدابة بالذكل التالي ( و 2-10في الريغة )

 (15)             

 . تسثل عجد السعمسات  :, 𝑝 تسثل حجم العيشة :, 𝑛 تسثل الكيسة التقجيخية لمسذاىجات:   حيث أن:

  التطبيقة وصف البيانات6- 
م الرادرة من مخكد امخاض الدكخ في مدتذفى ازادي وتم استخجام  2020اعتسجت الجراسة عمى البيانات الظبية لسحافظة دىهك لدشة  

والحي يأخح قيستين ىسا الرفخ لمسراب بسخض الدكخي )اي لجية استعجاد   (yخسذ متغيخات مشيا متغيخ واحج تابع )متغيخ االستجابة 
حج الرحيح لمدميم )اي ليذ لجية مخض الدكخي( وستة متغيخات تهضيحية، وقج تم تعخيف كل متغيخ في الججول لالصابة بالسخض(  والها

 ( في السمحق كسا واخحت الستغيخات التالية:2( والججول )1)
 : (Response Variableمتغيخ االستجابة )1-6
𝑌𝑖،0,1: السرابين بأمخاض الدكخي  =𝑖  ، 𝑌 = 0 1لالصابة ، : لجية استعجاد =𝑌.ليذ لجية استعجاد لالصابة : 

 :(variable explanatory)الستغيخات التهضيحية  2-6 
𝑋1  .الجشذ( : متغيخ وصفي يسثل جشذ السخيض( : 
𝑋2.)العسخ(: متغيخ كسي يسثل عسخ السخيض ويقاس بهحجة )الدشة( : 
𝑋3:  قياسة عن طخيق السعادلة التالية:)مؤشخ كتمة الجدم(: متغيخ كسي يسثل كتمة الجدم حيث يتم 

 2 ⟮الظهل )م( ⟯ \الهزن  )كغم( 

𝑋4( متغيخ كسي يسثل مدتهى الدكخ بالجم حيث تتخاوح الشدب الظبيعية  من :)ووحجة قياسة ( 99-72: )الكمهكهزmg/dl  وتم قياسو بعج
 صيام ثسان ساعات.

𝑋5 االندهلين(: متغيخ كسي يسثل مدتهى االندهلين في الجم  ووحجة قياسة( :mu/ml 
𝑋6:مقاومة االندهلين(: متغيخ كسي يسثل مقاومة الجدم لالندهلين ويقاس عن طخيق السعادلة التالية( : 

فيحا يعشي ان الذخص لجية  1.9عن  (، واذا زادت الشدبة1.4-0.5. حيث أن الشدب الظبيعية تتخاوح من )405)الكمهكهز* االندهلين (/ 
 استعجاد لالصابة بالسخض.
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 ((Analysis of Applied                                            تحليل النتائج التطبيقية -7
مجى مالئسة البيانات الحكيكية مع انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي السقجر وذلك  يتم قياسسيتم عخض نتائج الجانب التظبيقي وتحميميا ل  

 من خالل اجخاء اختبارات خاصة بسقجرات االنسهذج المهجدتي.
 الثشائييسثل نتائج تحميل طخائق االنحجار المهجدتي  1الججول ،  (MATLABفقج تم التهصل الى كافة الشتائج التظبيكية باستخجام بخنامج )

كال الظخيقتين( تقجيخ معمسات انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي ب1ججول )  
Estimated 

Parameters 
Binary Logistic Regression Analysis  

WLS BM 
𝛽 0  0.503 0.00163 

 0.07 0.0023 

 0.004 0.0018 

 -0.007 0.0024 

 0.002 0.0022 

 0.0015 0.00229 
𝛽6 0.0005 0.00284 

 

مقجرات انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي من خالل تحجيج متجو مقجر السعمسات  قيم (1نالحظ من الججول )
بتعهيزيا مع الستغيخات التهضيحية لشحرل عمى مقجرات انسهذج االنحجار المهجدتي  يتمو   

(، طخيقة بيد WLSطخيقة السخبعات الرغخى السهزونة )حدب طخق التقجيخ  الثشائي وبجورىا تقمل مجسهع مخبعات الخظأ الى أصغخ مايسكن
(BM والشتائج مهضحة في الججول ).يهضح نتائج معيار السقارنة االحرائي  2والججول  اعالهMSE 

 (MSE( متهسط مخبعات الخظأ )2ججول )
 MSE الظخق 
WLS 0.2462 
BM 0.3485 

 .  MSEتعظي اقل ندبة خظا    WLS( ان طخيقة 2نالحظ من الججول )

    ( Classification Table Criterion (CTC))            معيار جدول التصنيف -8

الترشيف امكانية مالئسة االنسهذج وىحه السقارنة تتسثل بسقارنة الشتائج الستهقعة من خالل االنسهذج مع نتائج  (3ججول ) يظيخ       
 السذاىجة ومن خالل الترشيف لمكيم الستهقعة عمى اساس الكيم االحتسالية السعيشة.

 ( ترشيف بيانات3ججول )
 حالة السخيض التشبؤ

(1عجم حجوث االسخض ) السجسهع  (0حجوث السخض) 0.5 ≤         <0.5 

a+c c 
False negative 

d 
True positive حجوث السخض positive Y = 0 

 d+b a السذاىجة
True negative 

b 
False positive حجوث السخض عجم  Negative Y = 1 

a+b+c+d c+a d+b السجسهع 

 positiveوان التشبؤ وفق الظخيقة تعظي   (Positive): اي بسعشى انو تست مذاىجة السخيض مراب  true positiveقيسة   dتمثل قيمة 
 ايزا. اي من خالل البيانات نخبخ السخيض بانو مراب وىه بالفعل مراب. فيحه الكيسة تعتبخ صحيحة 

وان التشبؤ وفق الظخيقة تعظي  negativeسعشى انو تست مذاىجة السخيض غيخ مراب ب: اي true negativeقيسة   aتمثل قيمة
negative   .ايزا. اي من خالل البيانات نخبخ السخيض بانو غيخ مراب وىه بالفعل غيخ مراب. فيي قيسة صحيحة 
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والتشبؤ وفق الظخيقة اعظى نتيجة  positive: اي بسعشى انو تست مذاىجة السخيض بانو مراب   false negativeقيسة   cتمثل قيمة 
negative  اي من خالل البيانات نخبخ السخيض بانو غيخ مراب ولكشو مراب بالسخض.  فيي نتيجة غيخ صحيحة وقج تكهن ليا .

 عهاقب. 
: اي ان تخبخ السخيض بانو مراب وىه غيخ مراب بالحكيقة. ىحه الشتيجة قج تكهن مؤثخة ولكن false positiveقيسة   bتمثل قيمة 

 .cليدت بخظهرة الكيسة 
 :سعخفة اداء الظخق نقهم بحداب الكيم التاليةول

  Accuracy (AC) النموذج دقة  -1
 وىي تعخف بان تكهن الكيم الستهقعة صحيحة ندبة الى كافة التهقعات

                            

               
 =   =    

       
 AC =  

 Error Rate  (ER) معدل الخطاء -2
 الكيم الستهقعة الخاطئة الى بكية الكيموىي معجل 

                               

               
 =   =    

       
 ER =  

 Sensitivity (SE) حداسية النموذج -3
 وىي تهقع ان يكهن الترشيف الستهقع مهجبا ندبة لمحالة التي تكهن مهجبا

    

   
 SE =   

 النتائج  -9

 (WLSنتائج طخيقة  ) 9-1

( ان انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي قام بترشيف الستغيخات السعشهية من خالل ايجاد قيم انسهذج االنحجار 4نالحظ في الججول )
 27وجهد السخض عشج وجهد السخض بالفعل. و  ؤحالة ترشيفا  صحيحا  لتشب 40من اصل  13المهجدتي الثشائي ، حيث صشف االنسهذج 

% وىي ندبة مشخفزة ججا. 35بهجهد السخض حهلي  حالة تم التشبؤ بيا بعجم وجهد السخض عشج وجهده. اي بمغت ندبة الترشيف الرحيح 
زخوري ان نتشبا %.  و بسا انو من ال99حالة صحيحة بعجم وجهد السخض اي بشدبة  360من  359الظخيقة ب   ؤاتومن جية اخخى تشب

 بهجهد السخض عشج وجهده بالفعل فان ىحه الظخيقة قج تكهن غيخ محبحة لكذف وجهد السخض.

. ندبة %88ندبة الجقة بحجوث السخض قميمة  وندبة الرحيحة لتشبهء بهجهد السخض ما قميمة وىي حهالي نالحظ ان ( 5في الججول )
 نهعا ما.وندبة الترشيف الرحيح مقبهلة  حداسية الشسهذج 

 (WLS( ترشيف بيانات العيشة باستخجام طخيقة  )4ججول )
 التشبؤ

 حالة السخيض
 السجسهع 

(1عجم حجوث االسخض )  
π  ≥ 0.5 

(0حجوث السخض)  
π  <0.5 

 Y = 0 حجوث السخض 13 27 40
 Y = 1 حجوث السخض عجم 1 359 360 السذاىج

 السجسهع 14 394 400
AC=%93 دقة الشسهذج 
SE=%93 حداسية الشسهذج 
ER=%7 معجل الخظاء 

 (BMنتائج طخيقة  ) 9-2
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 (BM( ترشيف بيانات العيشة باستخجام طخيقة  )5ججول )
 التشبؤ

 حالة السخيض
 السجسهع 

(1عجم حجوث االسخض )  
π  ≥ 0.5 

(0حجوث السخض)  
π  <0.5 

 Y = 0 حجوث السخض 21 19 40
 Y = 1 السخضحجوث  عجم 28 332 360 السذاىجة

 السجسهع 49 351 400
AC=%88.5 دقة الشسهذج 
SE=%94 حداسية الشسهذج 

ER= %11.5 معجل الخظاء 
 وتحليل االرتباط  correlationالترابط بين البيانات -11 

الدتة مع بعزيا و مع  xبين قيم (Pearson Correlation) نالحظ التخابط  )  ( IBM spssالحي ولجناه من بخنامج  (5في الججول )
 في الججول.  Sig (2-tailed) الستسثمة بكيسة  p-value . كسا نالحظ قيسة ال yقيسة ال 

انو ال تهجج عالقة بين ثبهت االصابة بالسخض   مسا يخبخنا x6 واالدخال   yبين  0.05اكبخ من   p-valueنالحظ في الججول ان قيسة 
. مسا يعشي انو مسكن ان  x6و قيسة   y عالقة  ضعيفة بين   Pearson correlationتهضح قيسة  مقاومة الجدم لالندهلين. كساو قيسة 

 في الحدابات في الظخق االربعة تحت االختبار.   x6نتخمى عن 
 الفحوصات الجراحية .  10-1

الظخق لسعخفو حالة السخيض. ىشا بعض االدخاالت التي اخحناه باالختبار تحتاج الى تجخل جخاحي  من السخغهب ججا ان يتم الفحص بابدط
)الكمهكهز(: متغيخ كسي يسثل وىه يسثل )   x4نهعا ما كسا يتظمب فحرو وجهد اجيده مختبخية قج تكهن مكمفة. مثال عمى ذلك االدخال 

. صهرة ىحا الجياز مهجهدة  spectrophotometerز خاص في السختبخ يجعى (. ولفحص ىحا الكمهكهز نحتاج جيامدتهى الدكخ بالجم
 Glucometerالحي يسثل مدتهى االندهلين يسكن ان ياخح في البيت بهاسظة جياز محسهل ورخيص يجعى  x5.  الستغيخ Bفي السمحق 

 وىه مهجهد في الريجليات وال يحتاج الى جخاحة فقط وخدة صغيخة ويعظي الشتيجة. 
 x6 و   x4النتائج بدون وجود  11-2 

( من خالل عامل تخابط عالي. اال انشا مسكن ان ندغشي عشو لغخض 6عامل ميم لكذف السخض كسا مهضح في الججول )  x4رغم ان 
   . yالن عامل االرتباط قميل مع ال   x6تقميل الكمفة . كسا انو يسكن االستغشاء عن 

 والتي تسثل الجشذ العسخ الهزن واالندهلين. x1,x2,x3, x5 اربع ادخاالت فقط :بهجهد  تينلحلك سشقهم فحص الظخق 

 
 y x1 x2 x3 x4 x5 x6 
y Pearson Correlation 1 .179** .298** -.289** .350** .206** .019 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 0.699 
Sum of Squares and Cross-products 36.000 10.700 641.300 -382.600 1983.877 866.400 11.674 
Covariance .090 .027 1.607 -.959 4.972 2.171 .029 
N 400 400 400 400 400 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 النتائج بوجود البيانات المنزلية فقط -11

 بالظخيقة غيخ الجخاحية   (WLS( ترشيف بيانات العيشة باستخجام طخيقة  )7ججول )
 التشبؤ

 حالة السخيض
x1,x2,x3,x5 السجسهع 

(1عجم حجوث االسخض )  
π  ≥ 0.5 

(0حجوث السخض)  
π  <0.5 

 Y = 0 حجوث السخض 8 32 40
 Y = 1 حجوث السخض عجم 4 356 360 السذاىجة

 السجسهع 4 388 400
AC=%91 دقة الشسهذج 

SE=%91.3 حداسية الشسهذج 
ER=%9 معجل الخظاء 

( ان انسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي قام بترشيف الستغيخات السعشهية من خالل ايجاد قيم انسهذج االنحجار 7نالحظ في الججول )
(  ان 3(. حيث نالحظ عشج مقارنتو مع الججول x1,x2,x3,x5المهجدتي الثشائي صشف االنسهذج باستخجام االدخاالت االجخاحية االربعة : 

  بالسئة فقط. 9الى  7تائج جيجه حيث زادت ندبة الخظاء من االنحجار المهجدتي الثشائي اعظى ن
 (BM( ترشيف بيانات العيشة باستخجام طخيقة  )8ججول )

 التشبؤ
 حالة السخيض

X1,x2,x3,x5 السجسهع 
(1عجم حجوث االسخض )  

π  ≥ 0.5 
(0حجوث السخض)  
π  <0.5 

 Y = 0 حجوث السخض 40 0 40
 Y = 1 السخضحجوث  عجم 308 51 360 السذاىجة

 السجسهع 348 51 400
AC=%23 دقة الشسهذج 
SE=%100 حداسية الشسهذج 
ER= %77 معجل الخظاء 

يجب ان تتم الشتائج في السختبخ.  BMبالظخيقة غيخ الجخاحية، اي عشج استخجام  BM( وضح انو ال يسكن استخجام طخيقة 8في الججول )
 % وىحا يجل عمى فذل الظخيقة. 77الى  11الن الخظاء زاد من 

 Aممحق 
 اي ان السخيض مراب   y=0عيشة من البيانات السدتخجمة :  

Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 
0 1 30 46 47.78784 171 8.84566 
1 1 51 19 37.75323 186 0.620592 
1 1 34 46 139.5184 77 13.00878 
1 1 44 30 161.1248 114 2.123871 
1 1 35 25 125.0661 114 8.92781 
1 2 60 53 118.2466 147 4.928079 
1 2 70 37 127.9066 168 4.994892 

  B السمحق
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Spectrophotometer x4                         Glucometer x5 

 االستنتاجات  -12

( كفاءتيا عمى كافة طخائق التقجيخ االعتيادية إذ حققت السختبة االولى من WLSالرغخى السهزونة ) اثبتت طخيقة السخبعات -1
 .MSEولحرهلو عمى اقل قيسة ل   األفزمية في تقجيخ السعمسات النسهذج االنحجار المهجدتي الثشائي

( لسقجرات األنسهذج المهجدتي باستخجام كافة طخائق التقجيخ االعتيادية بازدياد حجم العيشة، وىحا مايظابق MSEتشاقص قيسة ) -2
 الشظخية االحرائية.

ندتشتج انو مسكن ان نتشبأ بهجهد مخض الدكخي عشج مخيض بشدبة خظاء معقهلة من خالل معخفة جشدو و عسخه ووزنو وندبة  -3
اليكن استخجاميا الى من خالل  BM. طخيقة WLEكن ان تقاس في البيت( باستخجام  طخيقة االندهلين غيخالجخاحية )كميا مس

 نتائج الكمهكهز التي يجب ان تتم في السختبخ.
 WLEواال فيسكن استخجام طخيقة   BMعشج وجهد نتائج مختبخية من االفزل استخجام  -4

 التوصيات
(  Resistin( أو ىخمهن الخزستين )C-peptideاستعسال متغيخات اخخى غيخ التي ذكخت في البحث مثل متغيخ ببتايج الدي ) -1

 وغيخىا من العهامل التي تؤثخ عمى مخض الدكخي.     (Leptin) أو ىخمهن المبتين
سمهكية  ى من غيخ الظبية مثال تكهن بيانات اجخاء الظخائق التي تم عخضيا باتباع مشيجية الخهارزمية الجيشية في مجاالت اخخ  -2

 أو اجتساعية.    
 في عسميات تشبؤ البيشات.  machine learning استخجام طخق ال  -3
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Abstract 

In this paper, we deal with one of the most important nonlinear regression models widely used in modeling 

statistical applications, which is the binary logistic regression model, and then estimating the parameters of 

this model using statistical estimation methods. In this paper, some ordinary estimation methods are 

employed to fit the estimation of the parameters of this type of non-linear regression model, and then we 

compare these estimation methods. Further, the comparison includes some of the important estimation 

methods, which are the ordinary estimation methods that included the Weighted Least Squares Method 

(WLS), and the Bayes Method (BM). In order to choose the best method for estimating, by taking several 

models and different sample sizes and using the statistical standard mean error squares (MSE) for the 

logistic model estimations for the purpose of comparison. Among the preferred methods for estimating 

model parameters, and it was generally concluded that the WLS method provides the MSE of estimators 

compared to the other methods. On the practical side, this model was also used to model data for people 

with diabetes (that we obtained from Azadi hospital in Duhok) and to estimate parameters using the best 

methods, and it was reached by comparing patients with diabetes. A census of diabetes with those who did 

not have diabetes with the appropriateness of the model in modeling this type of data and extracting the 

main cause of diabetes incidence, which is insulin, as well as the accuracy of the methods in estimating the 

model parameters. 


