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   المؤثرة استخدام المعايير الحصينة في تحديد المتغيرات

     السكر في الدملقياس االنحدار الخطي نموذجفي 

  *صباح حسيب حسن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الملخص

 االنحدار الخطـي  باألسـاليب     ي  المناسبة ف   المتغيرات          تناول البحث اختيار  

 نمـوذج ال لفرضـيات    األخرى والخروق للقيم الشاذة    ام مقاو ابوأسلبوصفه  الحصينة  

 ,RAIC , RSIC, RCp) ( المعايير الحـصينة  إلى استخدام البحث ويهدف.الخطي

RVC, RSC, RF, RAPEنمـوذج  تحديد المتغيرات المـستقلة المهمـة فـي    في 

 ومتغيـرات أخـرى     ا معتمـد  امتغيربوصفه  لتقدير السكر في الدم     االنحدار الخطي   

 وقد  . حالة وجود القيم الشاذة في البيانات والمقارنة بين أداء هذه المعايير             في مستقلة

 ال سيما معيار    نموذجاظهرت المعايير نتائج جيدة في اختيار المتغيرات المهمة في ال         

RAPE مقارنة مع المعايير االخرى .  

The Use of Robust Criteria in Selecting  Effective 
Variables in Linear Regression Model for Blood 

Sugar Analogy 
Abstract: 
       The research deals with the topic of variable selection in 
linear regression using robust procedures as resistant to outliers 
and other failures of assumptions . The objective of the research 
is using robust criteria (RAIC , RSIC, RCp, RVC, RSC, RF, 
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RAPE) in selection of most adequate independent variables in the 
regression model used to estimate blood sugar as dependent 
variable and other independent variables and  comparing the 
performance of these criteria. The results shows that the RAPE 
criterion was the best in selecting the most important variable 
compared with the other criteria.   

  المقدمــة  

 نمـوذج ال               من المسائل المهمة المتعلقة بالنمـاذج الخطيـة، اختيـار           

المتضمنة فـي متغيـر االسـتجابة بـشكل كـفء           المناسب الذي يوفق المعلومات     

 مجموعة جزئية من مجموعة المتغيرات التوضـيحية        أفضل اختيار   عدوي. ومختصر

، إذ يتم ذلك من     نموذجال المستخدمة في مسائل اختيار      اإلحصائية األساليب أحدىمن  

خالل توفيق كل النماذج الممكنة باستخدام كل المجـاميع الجزئيـة مـن مجموعـة               

 الذي يحوي تلك المجموعة الجزئية      نموذجالرات التوضيحية المتوفرة واختيار     المتغي

 في العالقة للحصول على المعلومات نفسها التي        األساسيةمن المتغيرات التوضيحية    

  .  جميع المتغيراتنموذجالنحصل عليها ال سيما لو شمل 

الة عـدم تحقـق     حالنماذج الخطية في    ي  ف  المتغيرات      تناول البحث اختيار      

 العـشوائية   لألخطاء الخطي مثل فرضية التوزيع الطبيعي       نموذجالبعض فرضيات   

فـي  ن مثل هذه الحاالت لها أثـر سـلبي           ا إذوحالة وجود القيم الشاذة في البيانات،     

غير  أن تكون النتائج     إلىمما تؤدي   وتحديد المتغيرات المهمة    أساليب اختيار النماذج    

 للقيم الشاذة   ا مقاوم ابوأسلبوصفه   الحصينة   اإلحصاءاتاءت  ولذلك ج ,مضللة  دقيقة و 

مـستخدمة   الخطي  السيما المعايير الحصينة ال      نموذجال لفرضيات   األخرى والخروق

  ].1 [نموذجالفي اختيار 
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تحديد المتغيرات المهمـة     المعايير الحصينة في     استخدام إلى البحث   يهدف         

ـ   في حالة  االنحدار الخطي    نموذج في الل  وجود القيم الشاذة في البيانات وذلك من خ

 مـستقلة   أخـرى  ومتغيـرات    ا معتمـد  امتغيربوصفه  تحليل بيانات السكر في الدم      

  تام واشتقاق كل النماذج الجزئيـة      نموذج برنامج حاسبة يقوم بتكوين      إلىباالستناد  و

ر وحـساب معـايي   الحـصينة   Mبطريقة   هذه النماذجات منه وتقدير معلمالممكنة

 هذه المعايير أداء والمقارنة بين نموذجال في تفيد في تحديد المتغيرات المهمةحصينة 

 األوللمبحـث  ، ا نمبحثي على البحث، فقد تم تقسيمه   أهداف          لغرض تحقيق 

 نمـاذج جزئيـة     إلـى تجزئته  نماذج الخطية و  لقد خصص ل  يمثل الجانب النظري و   

وبعـد   الخطـي    نموذجالي تقدير معلمات     الحصينة ف  Mواستعراض لطريقة التقدير    

 نمـوذج الاختيار  تحديد المتغيرات و  للمعايير الحصينة المستخدمة في     ذلك استعراض   

 إلـى  التطرق    يتم فيه  إذ للبحث ،    طبيقييمثل الجانب الت  ف ثاني ال مبحث ال أما ,المناسب

ة مـن   تقدير قياسات السكر والنماذج الجزئية المـشتق       في   ذج االنحدار المستخدم  ونم

ـ تحليل نتـائج    أخيرا  و, قيد البحث    وحساب المعايير   التام نموذجال   العملـي  قالتطبي

  . المعاييرأداءوالخروج ببعض االستنتاجات حول 

   الجانب النظري:أوال

   الخطــينموذجال 1-1
 الخطي بأنه عالقة رياضية تربط بين المتغيـرات، ويـتم           نموذجال         يعرف  

 بصيغة معادلة خطية تحتوي على متغير االستجابة مع واحد          التعبير عن هذه العالقة   

  . من المتغيرات التوضيحيةأكثر أو

من المتغيرات  ) k-1(من المشاهدات و    ) n(         وبصيغة المصفوفات وبوجود    

  ]:2 [كاألتي الخطي نموذجالالتوضيحية، يتم التعبير عن 

                    )1(         …UXBY +=  
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) k × n(  مـصفوفة     X,  لمشاهدات متغير االستجابة  ) n ×1(  متجه    Y ذ ان       ا

المرافق ) X0( ومن ضمنها    نموذجاللمشاهدات المتغيرات التوضيحية التي يتضمنها      

 ومن ضـمنها الحـد      نموذجالللمعالم المجهولة في    ) k × 1(  متجه    B , للحد الثابت 

 العشوائية بمتوسط صفر ومصفوفة تباين وتباين       اءلألخط) n ×1(  متجه    U , الثابت

   .I2σمشترك 

قد يظهر بعدة حـاالت     الذي  و   الخطي العام  نموذجبال) 1 (نموذجال         يعرف  

 االنحـدار   نموذج هذه الدراسة ستركز على      أن إال , Xمعتمدا على رتبة المصفوفة     

   .الخطيةحالة خاصة من النماذج بوصفه الخطي 

 الحصينة يتم تحوير    Mفانه بموجب طريقة    ) 1 (نموذجال تقدير معلمات    وألجل     

 المتبع في طريقة المربعات الصغرى، والذي يتطلـب تـصغير مجمـوع             األسلوب

  : أخرىمربعات الخطأ وبعبارة 
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 المستخدم في   األسلوب وبإتباع. ρ امةلة ع          اذ تم استبدال مربعات القيم بدا     
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  وسـيكون وفـق      bM قيمة الموجـه       إليجاد) 3( يتم حل المعادلة     من ثم          و

  :]3 [اآلتيةطريقة المربعات الصغرى الموزونة 

                            

MiWYXWXXbi ,...,2,1)( 1 =′′= −  

 wi     ، B0 األوزان  مصفوفة قطرية عناصر القطر فيها قـيم          W         حيث ان     

، ويمكن ان تقدر بطريقة المربعات الـصغرى        اتتمثل القيمة االولية لموجه المعالم    

  في   b1 نحصل على المتجه       األوزان إليجاد  wiاالعتيادية، وبالتعويض في صيغة       

في التكرار الثاني وهكذا تستمر التكرارات        b2 ونحصل على المتجه       األولالتكرار  

 ان اذ.   هو المقدر النهـائي    bMالى ان تتقارب القيم في التكرارات المتتابعة فيكون           
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 نمـوذج  فـي ال   اتتقدر مرة واحدة باستخدام القيم االولية للمعالم      ) σ(معلمة القياس   

  :التام بموجب الصيغة االتية

                                                    )(483.1 ii rmedianrmedianS −=             

0Bxyrاذ ان   iii ′−=  

      

 ، فأنه تم    ρونظرا لكون حصانة المقدر الناتج عن هذه الطريقة تعتمد على دالة               

 الحـصينة   اإلحـصاءات مجال  اقتراح صيغ عديدة لهذه الدالة من قبل الباحثين في          

هدفها الحصول على مقدر حصين ضد القيم الشاذة في البيانات، وأهم هذه الـصيغ              

  :]4[االتية Huber هي دالة 
                   

⎢
⎢
⎣

⎡

>

≤
=

⎢
⎢
⎣

⎡

−
=

CrrsignC

Crr
r

CrC
r

r
)(

)(
2/

2/
)(

2

2

ψρ  

هـو ثابـت القطـع ويأخـذ القيمـة       Cوان r يشير الى اشارة  sign(r) حيث ان 

C=1.345                                                                

  

  Xفرة التي تحتويها المـصفوفة          ا         ان مجموعة المتغيرات التوضيحية المتو    

 وسـنرمز الـى عـدد مثـل هـذه           , نموذجال في   أساسيقد يكون بعض منها غير      

 فـي   سياأسافي حين هناك متغيرات توضيحية تؤدي دورا        ). q( المتغيرات بالرمز   

    عــن المتغيـرات  )  q(، ويمكن عزل المتغيـرات   )p-1( وليكن عددها نموذجال

)p-1 ( نموذجال كتابة إعادةمن خالل) 2 [اآلتيةبالصيغة ) 1:[  

          )4(                   …UBXBXY qqpp ++=   
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  Xq  و    Xpتين    أ  تم تجزئتها الى المصفوفتين المجـز       X         اذ ان المصفوفة      

  Xpفيما يخص المصفوفة الجزئية  . على التوالي)  q× n(و )  p×n (ذات المرتبة 

 المرافق  X0 بضمنها المتغير      نموذجال في   ةاسيساألفأنها تضم المتغيرات التوضيحية     

للحد الثابت، وهذا يعني ان الحد الثابت موجود في النماذج الجزئية، بينما المصفوفة              

Xq   نمـوذج اليحية غير الضرورية المرشحة لالستبعاد من        تضم المتغيرات التوض .

ـ     B فأن المتجه      أعاله  كما في     Xونتيجة لتجزئة المصفوفة        ات  الخـاص بالمعالم

 × 1  (تينات المرتب و  ذ  Bq  و    Bp  نيأي الجز ين الى المتجه  أيضاسوف يجزأ بدوره    

p (  و)1 × q (         على التوالي ولذلك فأن الرمزp       ـ   سيشير الـى عـدد ال  اتمعلم

  يـشير الـى عـدد        q الجزئي في حين الرمـز           نموذجالبضمنها الحد الثابت في     

   .     k = p + q، حيث ان   نموذجالالمتغيرات المستبعدة من 

  يمكن الحصول على جميع التراكيـب        Xq  و    Xp المصفوفتين   أعمدةوبتغير        

ـ   2k-1الممكنة للمصفوفتين المذكورتين، اذ سيكون هناك          ن المجـاميع الجزئيـة       م

ومن هذه المجاميع يمكـن     . الممكنة للمتغيرات التوضيحية بضمنها المجموعة التامة     

 التام الذي يحوي جميـع      نموذجال من النماذج الجزئية بضمنها       2k-1الحصول على     

  .المتغيرات التوضيحية 

  

  نموذجالحصينة في اختيار ال معاييرال  2-1
 جديدة قليلة   إحصائية أساليبءات الحصينة هو ايجاد              ان الهدف من االحصا   

الحساسية والتأثر تجاه القيم الشاذة وتعمل بشكل جيد تحت توزيعات مختلفة، وبالنظر            

 النماذج الخطية وايجاد طرائق حصينة مختلفـة، فقـد          اتلتطور طرائق تقدير معلم   

 النمـاذج وايجـاد     دعت الحاجة الى تطوير المعايير التقليدية المستخدمة في اختيار        

 المناسب الذي يمثل البيانات مـع االخـذ         نموذجمعايير جديدة تسمح اوال باختيار ال     
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بنظر االعتبار وجود قيم شاذة وحالة توزيع االخطاء العشوائية قد ال يكون توزيعـا              

وثانيا استخدام متوافق لهذه المعايير مع النماذج المقـدرة وفـق الطرائـق             . طبيعيا

  .الحصينة

    وعليه فقد حظيت مسالة االختيار الحـصين للنمـاذج الخطيـة باالهتمـام                  

، وظهرت محاوالت عديدة تهدف الـى       األخيرة اآلونةالمتزايد من قبل الباحثين في      

.  صيغ جديدة حصينة لبعض المعايير المستخدمة في اختيار النمـاذج الخطيـة            إيجاد

 أصبحتاغتها او تحويرها بحيث      صي إعادة توفيما يأتي استعراض للمعايير التي تم     

  : الخطينموذجال لفرضيات األخرى وللخروقحصينة تجاه القيم الشاذة في البيانات 

  

    الحصينAICمعيار  . 1
  ]:9 [اآلتية  الحصين بالصيغة AIC         معيار  
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 المقدر بالطريقة الحصينة الـذي      نموذجال والختيار النماذج، فأنه يتم اختيار              

  .RAICينتج عنه اقل قيمة لمعيار  

   الحصين SICمعيار  . 2
  ]:6 [كاألتي الحصين هي SIC         ان صيغة معيار  
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 المقدر بالطريقة الحصينة الـذي      نموذجال      والختيار النماذج، فأنه يتم اختيار         

  .RSICينتج عنه اقل قيمة لمعيار  
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   الحصيـن Cpمعيـار . 3
  ]:10 [كاألتي    الصيغة الحصينة لهذا المعيار 
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 تطبيق الصيغة الحصينة للمعيار نحتاج الى ايجاد صيغ حسابية          وألغراض         

 ، ولقد تم تعريف صيغ تقريبية لها وفق نظريات فـي هـذا              Vp  و      Upللمقدارين    

  :الصدد وكانت كاالتي
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 الذي نموذجال اختيار النماذج، فبموجب هذا المعيار يتم اختيار وألغراض         

  .Vp  قريبا من قيمة  RCpتنتج عنه قيمة  

) (full  التامنموذجال  فأنه يتم تقديره من 2σ      وفيما يخص تباين الخطأ  

   : بموجب الصيغة االتية

fullfull UW /ˆ 2 =σ  

  

  

  



]140[  ...       ـــــــــ استخدام المعايير الحصينة في تحديد المتغيرات 

  

    الحصينCVمعيــار  . 4
  ]:11[      صيغة هذا المعيار كاالتي 
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i)(         حيث ان     
Mb        يمثل مقـدر  M          المحـصل عليـه باسـتخدام جميـع  

  . هو تقدير معلمة القياس i( ،σ̂(المشاهدات عدا المشاهدة 

  لكل النماذج الجزئيـة ولجميـع التراكيـب          RCV     ولذلك يتم حساب معيار       

 الذي ينتج عنه اقـل قيمـة لمعـدل معيـار             نموذجالالممكنة لتجزئة العينة واختيار     

RCVبالنسبة لعدد التراكيب   .  

  

    الحصينSCمعــيار  . 5
   ]:8,7[ صيغة هذا المعيار كاالتي 
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 المناسـب   نمـوذج    لكل نموذج جزئي، وسيكون ال       RSCويتم احتساب المعيار        

  .الذي ينتج عنه اقل قيمة لهذا المعيار

    الحصينFاحصاءة  . 6
 التحوير في فكرة المربعات أساس  الحصين تقوم على Fصيغة احصاءة       

 الجزئي نموذجوال  امـ التنموذجالدير تشتت البواقي في ـالصغرى  اذ يتم تق

  ]:    12 [كاألتيبينهما   الفرق وإيجاد

  



אא     מ א ]141[ _____________2009)16(א

           )10(…          
M

n

i

n

i
ipi qrr

RF
λ

ρρ

ˆ

/)()(
1 1
∑ ∑
= =

−
=  

  حيث ان

                                                
2

1

1

2

2

]/[

)/(
ˆ

n

n
D n

i
i

n

i
i

M

∑

∑

=

=

′

−
=

ψ

ρψ
λ  

  لكي يكون المقدر     Huber  يمثل معامل التصحيح الذي اوجده          D         اذ ان     

  :غير متحيز، وتكون صيغة هذا المعامل كاالتي
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) H0تحت الفرضـية      (  المركزي    F  تتبع تقريبا توزيع        RF         االحصاءة    

 يتم حـساب  من ثمام، وفي المق) n - k(  في البسط ودرجة حرية qبدرجة حرية  

 لمـستوى معنويـة     ةالجدولي  F جزئي ومقارنتها مع قيمة        نموذج  لكل    RFقيمة    

 المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية تستنتج معنوية        معينة، فإذا كانت قيمة االحصاءة    

 نمـوذج اليعني عدم صالحية    ف الجزئي، اما العكس     نموذجالمجموعة المتغيرات في    

  .الجزئي

    الحصين APEمعيار   .7

  ]:1 [كاألتيحصينة  لهذا المعيار هي الصيغة ال
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 M مرحلة من المشاهدات التي تجعـل مقـدر            أول  يشير الى     m       حيث ان     

  Sوفيما يخص معلمة القياس       . نموذجال ات  حصين لمعالم   M  مقدر    bMوحيدا، و   

 مـن   األولالمبحـث    في   إليها التام بموجب الصيغة المشار      نموذجالفأنها تقدر من    

  .الجانب النظري من البحث

  لكل نمـوذج     RAPE اختيار النماذج، فأنه يتم حساب المعيار          وألغراض         

  . الذي ينتج عنه اقل قيمة لهذا المعيارنموذجالمن النماذج الجزئية واختيار 

   

  ـيتطبيق الجانب ال:ثانيا

وبالرغم .   المزمنة انتشارا في عصرنا    األمراض أكثر مرض السكر من     إن         

انه يمكن السيطرة عليه من خالل متابعة تطورات المرض         فمن خطورة هذا المرض     

 تحديـد    يـساعد فـي    أنلهذا فان هذا البحث يمكن      . يه  فوالعوامل المهمة المؤثرة    

 اسـتخدام   مـن خـالل     وذلك  المرض  في  ات التأثير المهم    و ذ األساسيةالمتغيرات  

طي لقيـاس    خ نموذجالتوضيحية الداخلة في    في تحديد المتغيرات    المعايير الحصينة   

، فقد تم تهيئة بيانات حقيقية وذلك من خالل تسجيل معلومـات مـن              ر في الدم    السك

 في   الغدد الصم والسكري   أمراضسجالت المصابين بداء السكري المراجعين لمركز       

سجال، وكانت المعلومات عبارة عن قياسات الـسكر        ) 35(، وقد شملت العينة     بغداد  

مر المريض ووزنه ومقدار الكولسترول في الـدم         وع ا معتمد امتغيربوصفه  في الدم   

 تـؤثر فـي   أنهـا متغيرات توضيحية نعتقد بوصفها  قياسات اليوريا في الدم   وأخيرا
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 المتخصصين في المركز    األطباءوعند استشارة   . التغيرات في مقدار السكر في الدم     

تشير  اآلراء بهذا المرض ولكن     لإلصابة واضحة ومحددة    أسبابتبين انه ليس هناك     

 بالسكري بينمـا المتغيـرات      اإلصابة زيادة وزن الشخص تزيد من احتمالية        أن إلى

 فقـد   األساس، وعلى هذا    اإلصابة المسجلة ال تمثل متغيرات مهمة تؤثر في         األخرى

  :كاألتيتم ترميز المتغيرات 

Y =   قياسات السكر في الدم  

X1 =   عمر الشخص  

X2 =  وزن الشخص  

X3 =  ا في الدمقياسات اليوري  

X4 =  قياسات الكولسترول في الدم  

 التـي تـؤدي   أعاله من المتغيرات التوضيحية المذكورة  ة         وبهدف معرفة أي  

 الختيار  بحث موضوع ال  الحصينةير  معايال، فقد تم استخدام     اإلصابة في   أساسيادورا  

  التام نموذجال جزئي من بين جميع النماذج الجزئية الممكنة المشتقة من           نموذج أحسن

  :االتيوك أعاله في إليها المشارجميع المتغيرات على حتوي ذي يال

Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4  + u 
  

، بحيـث ان  )16 = 24 (انموذج 16         وبذلك تكون هناك نماذج جزئية بعدد 

ذج  يبـين النمـا    األتيوالجدول  ). B0(كال من هذه النماذج يحتوي على الحد الثابت         

  . المناسب نموذجال إلىتم المفاضلة بينها للوصول تالمنتخبة التي 
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     النماذج المنتخبــة
النماذج رموز  

  المنتخبة

Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 )01234(  

Y = B0 + B1X1 + B2X2+ B3X3  )0123(  

Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B4X4 )0124(  

Y = B0 + B1X1+  B3X3 + B4X4 )0134(  

Y = B0 + B2X2+  B3X3 + B4X4  )0234(  

Y = B0 + B1X1+ B2X2 )012(  

Y = B0 + B1X1+ B3X3  )013(  

Y = B0 + B1X1+ B4X4 )014(  

Y = B0 + B2X2+ B3X3 )023(  

Y = B0 + B2X2+ B4X4 )024(  

Y = B0 + B3X3+ B4X4 )034(  

Y = B0 + B1X1 )01(  

Y = B0 + B2X2 )02(  

Y = B0 + B3X3 )03(  

Y = B0 + B4X4 )04(  

Y = B0  )0(  

     

 فقد تم تقـدير المعلمـات        أعاله نموذجال  ولغرض معرفة المشاكل التي يعاني منها       

 ) Statgraf - 4(وحساب المؤشرات الخاصة به مـن خـالل البرنـامج الجـاهز      

نـاك  تائج الـى أن ه    ، وقد أشارت الن   )1(باستخدام البيانات المبينة في الجدول رقم       

وكذلك أشارت قيم البواقي الى ان هنـاك         ، X2  و    X1 ينارتباطا معنويا بين المتغير   

شاذتين في   مما تشير الى احتمال وجود قيمتين       فيها،) كبيرتين(مألوفتين   قيمتين غير 



אא     מ א ]145[ _____________2009)16(א

الجانب بيق البيانات الخاصة ب    تط  في ضوء هذه المشاكل فقد تم      و ومن ثم   البيانات،  

تقـدير معلمـات    ض   لغـر   الحالي بحثالمصمم بال الحاسوب  برنامج  لى  عي  التطبيق

وفـق الـصيغ فـي       الحصينة وكذلك حساب المعايير الحصينة       M بطريقة   نموذجال

 فـي   إليهـا التي تم التطرق    ) 11(, ) 10(, )9(,  )8(,  )7(,  )6(, )5(عادالت  مال

  .الجانب النظري من البحث

سوبة للمعايير الحصينة لجميع النماذج الممكنة       القيم المح  إلىيشير  ) 2 (ل     الجدو

 اصغر قيمة محسوبة لكل معيار      إلىمن هذه المتغيرات والقيم التي تحتها خط تشير         

 وفق المعيار الذي تعـود      نموذج المقابل لهذه القيم يمثل انسب       نموذجال فأن   من ثم و

 اختيـار  لىإ  تميل RCV, RF, RCP, RAIC يالحظ أن المعايير  . تلك القيمةإليه

 ، وهي نماذج صحيحة ولكنها تحتوي علـى         X2النماذج التي تحتوي على المتغير        

  فأنـه يختـار      RAPE معيار     أما. نموذجال تستبعد من    أن يمكن   إضافيةمتغيرات  

  فقط وبذلك فأن هذا المعيار يختـار         X2الذي يحتوي على المتغير       ) 02 (نموذجال

فـي حـين ان المعـايير        .  مجال الطب   يوافق رأي المتخصصين في    نموذجانسب  

RSIC   و RSC    غير  اننموذجعلى التوالي وهما    ) 0(و  ) 03 (يننموذجال  اختارت 

   .مناسبين لتمثيل الظاهرة المدروسة

  االستنتاجات: ثالثا      

 الخطـي المـستخدم لتمثيـل       نموذجالي ظل المشاكل التي تم توضيحها حول        ف         

  :ياتتنتج ما ينسقياسات السكر في الدم 

 ، اذ ان اختيـار هـذا المعيـار          RAPE المعايير أداًء كان المعيار        أفضل -1

 المعيار   أشار اذ جاء متوافقا تماما مع رأي المتخصصين في مجال الطب،           نموذجلل

RAPE    والوحيد من بين المتغيـرات      األساسي متغير الوزن هو المتغير      أن  الى 

  .ق العملي المسجلة في التطبياألخرىالتوضيحية 
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 ر فـي اختيـا   اقل دقـة هاؤأداكان   RCV, RF, RCP, RAICالمعايير   -2

اذ تضمن النموذج وفق هذه المعايير متغيرات اخرى اضـافية           المناسب،   نموذجال

 المـدروس   نموذج المشاكل التي يعاني منها ال     إلىيعزى ذلك   يمكن أن   وغير مهمة   

 .لمستخدم في البحثا نموذجال لم يتم تحديدها  في أخرى مشاكل إلىأو 

ـ  مهؤفان ادا   RSC و   RSICوفيما يخص المعيارين     -3 ين  غيـر جيـد    اا كان

 الى اختيار متغيـرات     ما اديا موذج المستخدم في البحث الحالي النه     بالنسبة الى الن  

  .  في الدمغير مناسبة فيما يخص قياس السكر

  لسترولقياسات السكر، العمر، الوزن، اليوريا في الدم والكو) : 1(جدول ال

  في الدم لمرضى السكري

  .No  السكر  العمر  الوزن  اليوريا  الكولسترول
212  23  71  50  288  1  
253  48  60  55  358  2  
185  23  61  49  170  3  
272  32  65  65  225  4  
280  26  85  36  238  5  
148  54  98  52  260  6  
148  22  56  53  292  7  
130  22  60  43  260  8  
254  38  80  60  250  9  
171  48  71  70  415  10  
275  18  75  45  225  11  
206  26  60  54  302  12  
166  23  96  53  224  13  
265  26  52  65  285  14  
220  24  72  48  180  15  
240  27  71  48  243  16  
240  24  75  52  188  17  
262  23  70  55  247  18  
231  29  80  54  212  19  
233  26  73  58  200  20  
186  24  68  60  247  21  
119  32  72  45  280  22  
175  32  61  70  195  23  
156  28  73  48  288  24  
220  23  68  44  352  25  
280  30  73  50  392  26  
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216  19  72  47  193  27  
125  31  81  55  175  28  
185  33  87  50  166  29  
150  38  80  57  170  30  
220  38  60  70  204  31  
198  23  66  46  190  32  
355  40  81  57  192  33  
320  29  86  52  278  34  
257  72  68  67  285  35  

  

   السكري مرضى لبيانات نموذجقيم المعايير الحصينة الختيار ال) : 2(جدول ال

   الحصينةالمعاييــر

RAPE  RCV RF  RCP RSC RSIC RAIC 

النماذج 

  المنتخبة

11.815  57.007  -  -  16.398  14.509  14.396 )01234(  

11.232  0.257  0.200  0.691  12.983  12.767  13.860 )0123(  

11.839  0.290  4.193  0.661  13.238  13.553  15.680  )0124(  

12.313  0.288  3.806  0.668  13.299  13.485  15.655  )0134(  

11.651  0.270  1.804  0.687  13.143  13.056  14.664  )0234(  

11.438  0.275  2.197  1.464  10.237  11.817  15.085  )012(  

11.574  0.370  2.010  1.507  10.218  11.741  15.012  )013(  

12.001  0.292  2.962  1.522  11.380  12.126  15.842  )014(  

11.028  0.254  0.952  1.472  10.120  11.288  13.993  )023(  

11.153  0.270  2.110  1.469  10.300  11.786  15.029  )024(  

12.015  0.276  2.87  1.525  10.279  11.766  15.096  )034(  

11.649  0.277  2.096  2.411  9.487  10.387  15.180  )01(  

10.807 0.257  1.470  3.286  9.380  10.044  14.398  )02(  

11.267  0.260  1.442  2.390  9.372  10.008  14.399  )03(  

11.426  0.273  1.985  2.386  9.54  10.352  15.090  )04(  

11.092  0.261  1.548  2.508  9.492  8.620  14.428  )0(  
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