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 الملخص
 

في  السیما البیانات تحلیل أسالیب في تطوراً كبیراً  الثنائي اللوجستي االنحدار استخدام أحدث قد
المتعلقة بالبیانات الطبیة كون ھذه البیانات عادةً ما تحتوي على متغیرات ذات طبیعة  الدراسات

االنحداراالعتیادیة لذلك یتم  نماذج ومتطلبات فرضیات معھ تتحقق ال مماتصنیفیة ولیست كمیة 
إن معظم الدراسات في موضوع انموذج انحدار اللوجستك تأخذ  اللجوء للنماذج االنحدار اللوجستي .

ً في عملیة التحلیل االحصائي الدقیق الذي یھدف الى الحصول على مقدرات ذات  ً اكثر تقدما طابعا
انموذج االنحدار اللوجستي عن طریق استخدام  في ھذا البحث تناولنامستوى عاٍل من الكفاءة . 

)  87(  بحجم عینةریة على بیانات حقیقیة لمرضى عجز القلب مقدرات االمكان االعظم التكرا
 وبثالث متغیرات مستقلة وھي وزن المریض وضغط الدم وعمر المریض .

 االنحدار اللوجستي , مقدرات االمكان االعظم التكراریة , عجز القلب : الكلمات المفتاحیة

Analysis of the effect of some variables to respond the treatment 
of heart disease using the logistic regression model 

Abstract 
The use of logistic regression has developed a great development in data 
analysis methods, especially in medical data studies, since these data 
usually contain variables of a taxonomic nature rather than quantitative 
than the assumptions and requirements of the normal regression models. 
Therefore, models will be used for logistic regression. In most of studies 
about the logistic regression model take in it's nature more prognoses in 
the procedure of accurate statistical analysis which aim getting 
estimators of a high level of efficiency. In this study the researcher 
studied a logistic regression by iterative maximum likelihood estimators 
were applied on the heart failure the real data sample size was 87 with 
three independent variables are weight , age and blood pressure of 
patients . 
Keywords: Logistic regression , iterative maximum likelihood estimators 
, heart failure 
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   المقدمة

    ومنھا االستجابة ثنائیة البیانات مع تتعامل التي خطیةال غیر االنحدار نماذج من العدید ھناك      
 من والواحد الصفر بین بھ  التنبؤ یكون الذي logistic regression الموجستي االنحدار انموذج

      بین التنبؤات تكون الذي الخطي االنحدار انموذج في ماالنراه ذاھو الموجستي االنحدار دالة خالل
             اذ استعمل العدید من الباحثین أنموذج االنحدار اللوجستي ویعد أول من استخدم ∞  -و ∞ 

لوصف نمو المجتمع وكانت تسمى ھذه  verhulst  [8] الباحث  logistic functionدالة اللوجستیك 
باستخدام  1920في عام  (pearl and reed) ولقد قام الباحثان growth function الدالة بدالة النمو 

, وتبرز العدید من استخدامات ھذا  [4] الدالة لحساب نمو السكان وأطلق علیھا فیما بعد بدالة اللوجستیك
ومنھا مرض عجز القلب الذي  [5] األنموذج في الدراسات المتعلقة بعلوم الحیاة  وكذلك العلوم الطبیة

التجریبي , لكونھ من النماذج  وبشكل عام في الدارسات ذات الطابع یصیب العدید من االشخاص 
 . binary data [2,3]المالئمة للبیانات الثنائیة 

تم دراسة اھم العوامل التي تؤثر على عجز القلب من خالل تقدیر معلمات  انموذج  ھذا وفي البحث

   .مباحثاالنحدار اللوجستي ولتحقیق ھدف الدراسة تم تقسیم ھذا البحث الى اربعة 

     Problem Of Research البحــث:مشكلـة  1-2

تعد بیانات عجز القلب من البیانات الثائیة االستجابة ومن المشاكل التي تظھر في نماذج االنحدار      

الخطي في حالة  كون المتغیر التابع یمثل بیانات ثنائي االستجابة ھوعدم القدرة على تقدیر معلمات 

یتم  في حالة البیانات الثنائیة  لذا مستقر ومعلمات التقدیر غیر دقیقةالنماذج التي  تجعل االنموذج غیر 

 االعتماد على انموذج االنحدار اللوجستي في تقدیر معلمات  المتغیر التابع ثنائیة االستجابة . 

        Object of research لھدف من البحــث:ا 

اللوجستي من خالل تقدیر معلمات االنموذج یمكن تحقیق اھداف ھذه البحث حول أنموذج االنحدار 

 لبیانات عجز القلب ومعرفة اھم العوامل التي تؤثر على االصابة بعجز القلب .

 منھجیة البحث: 

في ھذا البحث تضمن المبحث االول مقدمة عامة عن االنحدار االخطي من خالل وصف          

المشكلة التي تتعرض لھا البیانات الثنائیة والھدف العام من البحث وھو معرفة  اثر بعض المتغیرات 

البیانات  نبذة عناما المبحث الثاني وھو  الجانب النظري تم فیھ التطرق الى  , على مرض عجز القلب

الثنائیة  وانموذج االنحدار اللوجستي واھم طرق تقدیر المعلمات وھي مقدرات االمكان االعظم 

تم تطبیق عینة من االشخاص المصابین بمرض عجز القلب على  وفي المبحث الثالث ,   التكراریة
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مل التي تؤثر على على انموذج االنحدار اللوجستي ودراسة  تقدیر معلمات المتغیرات لبیان اھم العوا

 تضمن االستنتاجات والتوصیات. المبحث الرابعواخیرامرض عجز القلب 

 المبحــــث الثانــي
 الجانــب النظـــري 

   binary data  :البیانات الثنائیة2-1

المتغیرات الوصفیة او ھي البیانات الثنائیة ھي عبارة عن متغیرات ال تخضع لوحدات القیاس و   

مثل الجنس (ذكر أو انثى), في مثل ھذه الحاالت یكون المتغیر  (Qualitative variables)النوعیة 

وع الحدث أو صفر لعدم وقوع أما أن یساوي واحد لوق (response binary)التابع ثنائي االستجابة 

 [9]الحدث 

متغیر التابع متغیر ھناك العدید من األمثلة التي تنطبق على البیانات ثنائیة االستجابة عندما یكون ال

) إذا كان الفرد مالكا 1سیأخذ ( yلذا فان   yوصفة تملك الدار   xنوعیاً لھ قیمتان  مثل دراسة الدخل 

 yفان  yوالتامین على الحیاة   x) أن كان ال یملك دار, أو دراسة العالقة بین العمر 0إلى الدار أو (

 [5] فر أن لم یكن للفرد تامین على الحیاةیساوي واحد أن كان الفرد لھ تامین على الحیاة وص

  logistic regression model   أنموذج االنحدار اللوجستي 2-2

ثنائي  yأنموذج االنحدار اللوجستي من  النماذج االنحدار االخطي حیث یكون المتغیر التابع     

أو الفشل  𝑝iحدوث االستجابة باحتمال  success) أما النجاح 1,0االستجابة مفترضاً إحدى القیمتین (

failure  1عدم حدوث االستجابة باحتمال − 𝑝𝑖 المتغیر یكون Y تكون وسوف برنولي توزیع یتبع 

  -: [2,10,8] ةالتالی بالصیغة االحتمالیة كثافة دالة

𝑝(𝑌 = 𝑦𝑖) = 𝑃𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝑝𝑖)1−𝑦𝑖 .  .  . . (1)                                               

 اذ أن 

𝑦𝑖 0,1(  متغیر تابع ثنائي االستجابة. ( 

𝑝𝑖  احتمال حدوث االستجابة عندما𝑦𝑖 = 1 . 

 . التالیة بالصیغة یعطى الموجستي االنحدار أنموذج أن یؤدي ذاھ

yi = 𝑝𝑖 + εi    .  .  .(2)                                                                               
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 تمثل دالة االنحدار اللوجستي (احتمال االستجابة ).  𝑝𝑖اذ ان

𝑝𝑖 = p(y = 1) = exiβ

1+exiβ
    .  .  .  (3 )                                                           

β : متجھ من المعلمات أبعاده(p×1). 

xi = {xi0, xi1, … xiK} صفي من المتغیرات التوضیحیة أبعاده  :متجھ(1×K). 

εi .  حد الخطأ العشوائي: 

 اسباب استخدام انموذج االنحدار اللوجستي  2-3

لمتغیر التابع ثنائي االستجابة تبرز نوعان رئیسیان من المشاكل ھما المبرران لتقدیر المعلمات في 

البیانات  في الستعمال االنحدار اللوجستي مكان االنحدار الخطي أو غیرة من األسالیب اإلحصائیة 

  -: [4,8,2]تي وكاالثنائیة االستجابة وھما التوزیع الطبیعي وتجانس التباین 

الخطي ھو أنموذج خطي یسمح لخط االنحدار أن یمتد ما بین موجب ما النھایة أن تحلیل االنحدار  -1

وحتى سالب ما النھایة حسب قیمة المتغیرات التوضیحیة  فان استعمال االنحدار الخطي مع 

المتغیر المعتمد ثنائي االستجابة قد یفاجئ الباحث بقیم توقع المتغیر التابع التي تتجاوز الواحد 

عن الصفر األمر الذي یتناقض تماما مع مفھوم االحتماالت وبالتالي احد الطرق الصحیح أو تقل 

فأن لھذه الصیغة  ادناه )1لحل ھذه المشكلة اعتماد دالة االنحدار اللوجستي المذكورة في الشكل (

, وبالتالي حدود للقیم المتنبئ بھا بحیث أن ھذه القیم ال تتجاوز الواحد الصحیح وال تقل عن الصفر

ن استعمال بیانات المتغیر التابع ثنائي االستجابة لن یكون من خالل استعمال أفضل خط  مستقیم فأ

 s.[4][2]أخذ شكل حرف وتبین الصفر والواحد  ماتقع  تياللوجستي الدالة االنحدار  ولكن باستعمال 

عند استعمال انموذج االنحدار الخطي مع المتغیر التابع عندما یكون ثنائي االستجابة لھ قیمتان  -2

ستكون   فأن قیم حد الخطأ xوبذلك تكون ھناك قیمتین  لحد الخطأ عند كل مستوى من مستویات 

 [2][4].على النحو التالي

εi = 1 − (B0 + ∑ Bjxij)k
j=1  عندما تكون قیمةyi .تساوي واحد 

εi = 0 − (B0 + ∑ Bjxij)k
j=1  عندما تكون قیمةyi .تساوي صفر 

61



  2017       السنة الثانیة        4العدد         المجلد األول               Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة 
                                                                                         ISSN: 2414 – 7419                                                  

 

 
 

ومن المعادلتین السابقتین نالحظ أن حد الخطأ ینتھك افتراض تجانس التباین الن حد الخطأ یتفاوت 

حیث یالحظ أن وجود البیانات من خالل خط المستقیم تمتد من الحد األدنى ل  xویتغیر حسب مستوى 

y اء غیر متجانسة.إلى الحد األعلى وسوف تولد قیم أخط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [8] ) یمثل دالة االنحدار اللوجستي1الشكل رقم (

 Iterative MaximumLikelihood Estimatorsمقدرات اإلمكان األعظم التكراریة  2-4

(تقدیر المعلمات التي تجعل  βھدف مقدرات اإلمكان األعظم  ھو أیجاد مجموعة من القیم المقدرة الى 
دالة اإلمكان أعظم ما یمكن) , أن تقدیرات اإلمكان األعظم التكراریة تستخدم في طرائق تقدیر معلمات 

 أنموذج االنحدار اللوجستي في حالة وجود مشكلة التعدد الخطي .

           صیغة بالالذي یتبع توزیع برنولي تكون  دالة اإلمكان األعظم ألنموذج االنحداراللوجستي
 -: [11,6]  االتیة

L(β, X) = ∏ Pi
yi(1− Pi)1−yin

i=1             .  .  .  (4)                                 
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 وحسب خاصیة التحویل اللوجستي (دالة اللوجت)

log Pi
1−Pi

= xiβ   .   .   .  (5)                                                                                   

                                                        

L(β, X) = ∏ (1 − Pi)exp [∑ yi(xiβ)]n
i=1

n
i   .  .  .  (6)                                 

 وبأخذ اللوغاریتم إلى دالة اإلمكان.

 

logL(β, X) = ∑ log(1 − Pi) + [∑ yi(xiβ)]n
i=1

n
i=1  .  .  .  (7)                     

  

وبعد اخذ المشتقة االولى والثانیة الى لوغارتم دالة االمكان سوف تكون مقدرات اإلمكان األعظم 
 .التكراریة حسب خوارزمیة نیوتن رافسون بالصیغة التالیة

 

β�(t+1) = β�(t) + {XẂX}−1(t)×{X́(yi − Pi)}(t) .  .  .  (8)                           

 

β�(0)عادة توضع   β�(0)أن ھذه الطریقة تتطلب مجموعة من القیم البدائیة  = یتم تكرار طریقة  0
حتى یكون الفرق بین عملیتین تكراریتین في تقدیر  �βنیوتن رافسون  التكراریة  في تقدیر المعلمات 

 [11,7]المعلمات ھو صفر أو قریب من الصفر

  اإلحصائیة االختبارات2-5
لمعرفة   Waldاختبار  ھو اللوجستي االنحدار انموذج في المستخدمة اإلحصائیة االختبارات من

كاي فیما إذا  مربع توزیع لھوالذي  Wald [8]اختبار  یستعمل اذ  اللوجستي االنحدار انموذج اھمیة
المعنویة ویمكن  مستوى من اقل ةالحصاء االحتمالیة القیمة كانت إذا كان المتغیر المستقل معنویًا

 حساب ھذا االختبار وفق الصیغة االتیة:

𝑊 = β�ˊ[𝑉𝐴𝑅 �β��]−1β� .  .  .  (9)                                            

 

ونجد ان قیمة االختبار تعتمد بالدرجة االولى على مصفوفة التباین المشترك لمقدرات انموذج االنحدار 
وان احصاءة االختبار تقارن مع القیمة الجدولیة الختبار كاي سكویر عند مستوى معنویة اللوجستي 

(1-K). 
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 المبحـث الثالث
 الجانــب التطبیقي 

  مرض عجز القلب 3-1

ھي أقل فعالیة من المعتاد مع وجود فشل في القلب،  للدم  یعرف عجز القلب أن قوة ضخ القلب      

ونتیجةً لذلك یتحرك الدم خالل القلب والجسم بمعدل أبطأ، ومما یؤدي إلى زیادة الضغط أثناء عمل 

یحدث عجز القلب بسبب العدید من الظروف التي تتعلق بتلف عضلة القلب، بما  القلب على ضخ الدم

 -: في ذلك

  -: (CAD)مرض الشریان التاجي -1
وھو مرض یصیب الشرایین التي تزود الدم واألكسجین إلى القلب، و أسباب إنخفاض تدفق الدم  

إلى عضلة القلب یعود إلى إنسداد الشرایین أو حدوث ضیق شدید بالشرایین ، مما یجعل القلب 
   .بحاجة ماسة إلى األكسجین والمواد المغذیة

قد تحدث النوبة القلبیة عندما یتوقف الشریان التاجي فجأة، ووقف تدفق الدم  -: النوبة القلبیة  -2
إلى عضلة القلب یؤدي إلى اإلضرار بھا ، و كل  أو جزء من عضلة القلب یصبح مقطوعاً من 

إمداداتھ من األكسجین ، و النوبة القلبیة یمكن أن تسبب تلفاً في عضلة القلب، مما أدى إلى منطقة 
   .الحادثة بشكل غیر سلیم - عملیة ضخ الدم–العملیة تجة عن ممزقة نا

تلف عضلة القلب و یتضمن كل من مشاكل الشریان أو تدفق الدم ،  -: إعتالل عضلة القلب -3
  .واإللتھابات، وتعاطي الكحول والمخدرات

ض صمامات : إرتفاع ضغط الدم وأمرا الظروف التي تتسبب بإرھاق القلب تشمل حاالت عدة بما فیھا

القلب، وأمراض الغدة الدرقیة، وأمراض الكلى، ومرض السكري، أو عیوب القلب عند الوالدة و یمكن 

أن یسبب كل منھا عجز القلب ، فضالً عن ذلك، یمكن أن یحدث عجز القلب عن العدید من األمراض 

 .أو الظروف الفجائیة

) beta blockers) وحاصرات بیتا (ACE inhibitorsتعتبر مثبتات األنزیم المحول لألنجیوتنسین (
المحول  أنواع األدویة األساسیة المستخدمة في عالج عجز القلب. ویبدو أن مثبتات األنزیم

لألنجیوتنسین تساعد في استقرار الحالة المرضیة، أما حاصرات بیتا، فیمكن أن تجعل القلب أقوى 
 وأصغر حجما.

لح للقلب الضعیف فمع تمدد القلب وتضخمھ یتعطل النظام في بعض االحیان یتم زراعة جھاز یص
الكھربائي الذي ینسق ضربات القلب., ویمكن أن یؤدي ھذا لحالتین مرضیتین یمكن مواجھتھما عن 
طریق زرع أجھزة تعمل بالبطاریات , وفي بعض األحیان یمكن أال تقوم الحجیرتان السفلیتان أي 

ي ھذه الحالة یمكن االستعانة بجھاز تنظیم ضربات قلب البطین البطینان یضخ الدم بشكل متزامن  وف
لمعالجة ھذا الخلل وجعل الحجیرتین تعمالن بشكل منسق من جدید ویسمى ھذا العالج بإعادة التزامن 
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وقد حقق ھذا النوع تقدما كبیرا في عالج عجز  (cardiac resynchronization therapy) القلبي
 القلب.

 وصف البیانات: 3-2

یعتمد ھذا البحث على أساس بیانات حقیقیة حول مرض عجز القلب وھنالك العدید من المتغیرات    

التي تؤثر على عجز القلب ولكن في ھذا البحث تم أخذ بعض المتغیرات واستبعاد البعض االخر 

مریض مصاب بمرض عجز القلب في  (87)باستشارة األطباء المختصین , لقد تم سحب ھذه العینة لــ

  الكاظمیة التعلیمي وھي كاالتي . مستشفى

 لم یستجیب للعالج )  0استجاب للعالج ,  1والذي یمثل (  (Y)للمتغیر المعتمد  -1

 یمثل عمر المریض  (X1)المتغیر  -2

 یمثل وزن المریض  (X2)المتغیر  -3

 . یمثل ضغط الدم العالي (X3)المتغیر  -4
 االنحدار اللوجستي للبیانات التطبیقي تمثل بالصیغة االتیة.فكانت دالة أنموذج 

Pi = p(y = 1) = eβ0+xi1β1+xi2β2+xi3β3

1+eβ0+xi1β1+xi2β2+xi3β3
حیث اخذت                           (10) .  .  .      

جز القلب ) البیانات الخاصة بمرض ع1(العینة قبل مغادرة المریض من المستشفى , ویبین الجدول 
  والعوامل المؤثرة علیة وھي كاالتي:

 ) یبین البیانات الحقیقیة لمرض عجز القلب والعوامل المؤثرة علیة1جدول (

n 
 المریض استجابة

Y1 
 عمر المریض

X1 
 وزن المریض

X2 
 ضغط الدم متغیر

X3 
1 1 75 73 130 
2 1 64 86 150 
3 1 45 79 120 
4 0 54 94 110 
5 1 65 83 130 
6 0 52 76 150 
7 1 70 69 120 
8 1 55 88 140 
9 0 70 79 120 

10 0 50 81 110 
11 1 69 90 160 
12 0 71 73 90 
13 0 35 83 100 
14 1 73 88 130 
15 0 66 83 160 
16 0 59 87 160 
17 1 43 102 120 
18 1 70 80 160 
19 0 66 83 170 
20 1 70 76 130 
21 1 56 65 120 
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22 0 63 84 180 
23 0 63 75 170 
24 1 55 80 180 
25 1 61 79 170 
26 1 70 75 180 
27 1 50 86 140 
28 0 58 98 120 
29 1 27 108 160 
30 0 70 66 150 
31 1 50 83 150 
32 1 75 93 170 
33 1 80 76 140 
34 1 68 82 150 
35 0 52 93 160 
36 1 44 109 170 
37 0 66 92 190 
38 1 63 97 150 
39 1 55 94 160 
40 0 64 69 180 
41 1 49 85 140 
42 1 68 73 180 
43 0 62 69 190 
44 1 60 88 180 
45 1 45 76 170 
46 1 56 93 160 
47 1 55 85 190 
48 1 35 76 170 
49 0 45 74 170 
50 1 22 83 190 
51 1 86 82 180 
52 0 85 79 190 
53 1 64 93 190 
54 1 68 75 180 
55 0 45 89 190 
56 0 70 82 180 
57 0 51 79 190 
58 1 48 98 180 
59 0 58 103 170 
60 0 35 67 160 
61 0 73 75 140 
62 1 49 86 150 
63 1 65 83 170 
64 0 70 92 150 
65 0 65 83 190 
66 1 58 75 180 
67 1 75 76 150 
68 0 60 80 180 
69 1 53 83 170 
70 1 78 80 100 
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71 1 80 85 180 
72 0 48 106 140 
73 1 65 92 150 
74 1 71 83 190 
75 0 65 77 180 
76 1 50 78 190 
77 1 28 83 140 
78 1 55 85 150 
79 1 56 83 190 
80 1 60 79 180 
81 0 62 97 170 
82 0 32 83 110 
83 1 54 89 160 
84 1 45 103 120 
85 1 73 86 140 
86 1 62 97 120 
87 1 75 83 150 

 
 التحلیل اإلحصائي  3.3

 ) یبین حجم العینة2جدول رقم (                      
 

Unweighted Casesa N Perce
nt 

Selected 
Cases 

Included in 
Analysis 

87 100.0 

Missing Cases 0 .0 
Total 87 100.0 

Unselected Cases 0 .0 
Total 87 100.0 

 
 وحجم المفردات المفقودة صفر 87خالل الجدول اعاله نالحظ ان عدد مفردات العینة ھو  من

 ) یبین المتغیر التابع3جدول رقم (
 

 Observed Predicted 
 Percentage المریض استجابة 

Correct  0 1 

Step 
0 

 استجابة
 المریض

0 0 32 .0 
1 0 55 100.0 

Overall 
Percentage 

  63.2 

 55ول اعاله نالحظ ان عدد االشخاص الذین استجابو الى العالج من عینة الدراسة دمن خالل الج
  . 32لذین لم یستجیبوا كان عددھم وا

67



  2017       السنة الثانیة        4العدد         المجلد األول               Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة 
                                                                                         ISSN: 2414 – 7419                                                  

 

 
 

 ) یبین اختبار ولد4جدول رقم (                       
 
 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
Step 
0 

Consta
nt 

.542 .222 25.934 1 .0015 1.719 

 

من خالل مقارنة قیمة اختبار ولد مع القیمة الجدولیة الختبار كاي سكویر عند مستوى معنویة 

لذا ترفض فرضیة العدم وتقبل الفرضیة البدیلة    23.326والبالغة    k-1=2ودرجة حریة   0.001

 اي ھناك تأثیر من قبل المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع.

 التكرارات لمقدرات االمكان االعظم التكراریة) بین عدد 5جدول رقم (
Iteration -2 Log 

likelihood 
Coefficients 

Consta
nt 

x1 x2 x3 

Step 
1 

1 113.574 -1.585- .006 .021 .000 
2 113.562 -1.739- .006 .023 .000 
3 113.562 -1.740- .006 .023 .000 
4 113.562 -1.740- .006 .023 .000 

والتي یتم   العظم تستقر عند التكرار الرابعخالل الجدول اعاله نالحظ ان مقدرات االمكان امن 
 ً   االعتماد علیھا في تفسیر النتائج احصائیا

 ) اختبار كوكس6جدول رقم (                         
 

Step -2 Log 
likelihood 

Cox & 
Snell R 
Square 

Nagelkerke 
R Square 

1 113.562a . 59 .0014 
 

الجدول یبین اختبار كوكس وھو اختبار مناظر ل كاي سكوي اي ان المتغیرات المستقلة تفسر ما 
% یدرج ضمن حد الخطأ اي ان 41من انموذج االنحدار اللوجستي  وما تبقى ھو    %59نسبتة 

 ھناك متغیرات اخرى ذات تاثیر عالي لم تدخل في انموذج االنحدار اللوجستي .
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 ) یبین معلمات مقدرات االمكان االعظم التكراري 7جدول رقم (
 
 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

x1 .06 .018 .122 1 .727 1.006 
x2 . 23 .025 .857 1 .355 1.023 
x3 .022 .009 .000 1 .998 1.000 
Consta
nt 

-1.740- 2.875 .366 1 .545 .175 

 
نالحظ ان المتغیر الثاني  والذي یمثل وزن المریض  لھ تاثیر اكبر في عملیة من الجدول اعاله 

بعد ذلك المتغیر االول والذي یمثل عمر جابة الى العالج من خالل انموذج االنحدار اللوجستي تاالس
 .وھو الذي یمثل اقل متوسط خطاء المریض واخیر المتغیر الثالث ضغط الدم

 
 المبحث الرابع:

 االستنتاجات والتوصیاتاھم 
 االستنتاجات:  4-1

 اظھرت النتائج ان وزن المریض لھ  تأثیر كبیر على مرض عجز القلب . -1
 اظھرت النتائج ان عمر المریض یلي وزن المریض في اھمیة المتغیرات المستقلة . -2
 اظھرت النتائج ان ضغط الدم ھو اخر متغیر لھ اھمیة في مرض عجز القلب . -3

التحلیل االحصائي كان االنموذج االنحدار اللوجستي لھ اھمیة كبیرة في تحلیل البیانات نالحظ من 
 الطبیة وال سیما البیانات الثنائیة .

 
 التوصیات : 4-2

في الجانب التطبیقي یمكن استعمال متغیرات اخرى غیر المذكورة في في دراستنا التطبیقیة  -1

 .مثل متغیر نسبة السكر ومتغیر تركیز الدواء 

تطویر قاعدة جمع البیانات االحصائیة في وزارة الصحة للحصول على بیانات حقیقیة وواقعیة  -2
وفي غایة الدقة لكي تكون النتائج جیدة ومرضیة تفیدنا في تطویر ذلك المجال للوصول الى 

 الھدف المنشود .
اخرى  ونماذج استعمال طرائق اخرى لتقدیر دالة االنحدار اللوجستي مثل طرائق البیزیة -3

 . لتحلیل االحصائي مثل انموذج التحلیل التمیزي والمقارنة مع االنموذج اللوجستي

 المصادر العربیة: 

" نشر في الراكوبة  عجز القلب اعراضة وطرق عالجةم, "2012رسالھ ھارفارد الصحیة , -1
www.sudaress.com/alrakoba/51796  
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