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 المستخمص
 

ــــذي يعــــد احــــد نمــــاذج العــــد  انحــــدار مــــن القــــرن العشــــرين اهتمامــــا كبيــــرا بنمــــوذج شــــهد العقــــد االخيــــر     بواســــون , ال

مــــن التحــــديات لتطبيــــق هــــذا  اً لقــــد واجــــه البــــاحثون عــــدد متقطــــع بوصــــفه متغيــــرًا معتمــــدًا.الالتــــي تتعامــــل مــــع المتغيــــر 

ســـــبب ظهـــــور مشـــــكمة اذ أظهـــــرت بعـــــ  البيانـــــات عـــــدم تجـــــانس عـــــال  ممـــــا  النمـــــوذج فـــــي عـــــالم البيانـــــات الحقيقيـــــة.

 فرط التشتت من جانب , والمشاهدات المؤثرة والمتغيرات الغير مهمة من جانب اخر.

بوجـــــود , نمـــــاذج بديمـــــة لنمـــــوذج بواســـــون بوصـــــفها نمـــــوذج شـــــبه بواســـــون ونمـــــوذج ذي الحـــــدين الســـــالب تـــــم اســـــتخدام 

ــــا , وبمــــا ان توزيــــع بواســــون اشــــتق مــــن توزيــــع ذي الحــــدين , مشــــكمة فــــرط التشــــتت.  فالســــؤال الــــذي يمكــــن طرحــــه هن

بواســــون , ذي الحــــدين فــــرط التشــــتت الختيــــار احــــد النمــــوذجين )شــــبه  معممــــةهــــل هنــــاك تــــأثير لمعممــــة الشــــكل عمــــى 

الســـــالب(  كمـــــا لـــــوحظ وجـــــود مشـــــكمة المشـــــاهدات المـــــؤثرة الناتجـــــة مـــــن اخـــــذ المو ـــــاريتم الطبيعـــــي لتحويـــــل النمـــــوذج 

 من ال خطي الى نموذج خطي.

فــــــرط التشــــــتت بوجــــــود  معممــــــةتقــــــدم ســــــعت هــــــذة الرســــــالة الــــــى دراســــــة تــــــأثير معممــــــة الشــــــكل عمــــــى  عمــــــى مــــــا بنــــــاءً 

ـــــــرات  ـــــــر مهمـــــــةالمشـــــــاهدات المـــــــؤثرة والمتغي ـــــــين نمـــــــوذج بواســـــــون الكامـــــــل و نمـــــــوذج  الغي ـــــــة ب , مـــــــن خـــــــالل المقارن

الحــــــدين الســــــالب بعــــــد  يمهمــــــة , مــــــع نمــــــوذج شــــــبه بواســــــون وذال يــــــر  بواســــــون بعــــــد حــــــذف عــــــدد مــــــن المتغيــــــرات

ختيـــــار افضـــــل المتغيـــــرات , تـــــم تنفيـــــذ ذلـــــك مـــــن خـــــالل بيانـــــات مرضـــــى الثالســـــيميا وعـــــدد مـــــن دراســـــات المحاكـــــاة. ا

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــى اخــــــــــــــــر , وهــــــــــــــــم كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن  ُوضــــــــــــــــعتوق ــــــــــــــــار افضــــــــــــــــمية نمــــــــــــــــوذج عم بعــــــــــــــــ  المعــــــــــــــــايير الختي

, هـــــــذة المعـــــــايير اســـــــتخدمت فـــــــي المحاكـــــــاة باالضـــــــافة الـــــــى متوســـــــط مربعــــــــات                         

 .(RMSEالخطا )

( فــــــأن النمـــــــوذج االفضـــــــل هــــــو ذو الحـــــــدين الســـــــالب , 4لقــــــد أظهـــــــرت النتــــــائج ان معممـــــــة الشـــــــكل عنــــــدما تســـــــاوي )

ج ( فــــــأن ا فضــــــمية لنمــــــوذج شــــــبه بواســــــون , با ضــــــافة الــــــى ا فضــــــمية لهــــــذة النمــــــاذ4وعنــــــدما تكــــــون اكبــــــر مــــــن )

 عندما يتم اختيار المتغيرات المهمة.

 



  

  
 الفصل األول
 مقدمة عامة
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 المقدمة 1.1
 

ااااي  بسااا مابب ااا ة ااااي امند اااد ماااك امم اااابت امنوم اااة امت ب ق اااة و  بواساااوك ابتسااابت ا م اااة انحااادا  نماااا ج
, مبك مك امصنوبة بمباك اك  امم ابت ام ب ة. ا  اك نمو ج بواسوك  ستخدم عند حدوث امحابت امناد ة

بنااا  ك تااام ااتاا اح امند اااد ماااك امنمااا ج موتنامااا  مااان من ااد ب اناااات حق ق اااة تتواااا  مااان نماااو ج بواسااوك. مااا 
ماا ع عنااد و ااود حااابت ااا   امتمااتت وبابعتماااد عواا  , امحااابت امتااي و اادت اااي عااامم امب انااات امحق ق ااة 

نمااو ج ماابا بواسااوك موحااابت خ   ااة ,   اا ا امنمااا ج مااك , نمااا ج امنااد مااك امتمااتت  مبااك اسااتخدام  ح اام
و ناك نما ج تساتخدم مان حاابت نقا   .امتمتت مد دا عندما  بوك امسامب امتمتت و نمو ج  ي امحد ك

امتمتت. اي   ا امد اسة تناومنا نمو ج انحدا  بواسوك من و ود ممبوة اا   امتماتت , ا  انناا  ب ناا عوا  
اخت ا  ااض  م مك اعتمدنا عو   , امسابقةاخت ا  ااض  اممتغ  ات عند ت ب   أي نمو ج مك نما ج امند 

( , ومااك  اام م تنااا اماا   Deviance   ,Liklihood Ratio  ,AIC  ,P-valueاممتغ اا ات بتسااتخدام  
اممقا نااة باا ك نمااو ج بواسااوك اباا  حاا ر بناا  اممتغ اا ات  امنمااو ج امباماا ( ونمااو ج بواسااوك بنااد حاا ر 

ا  اخااا نا بن ااا   , اممقا ناااة مااان نماااو  ي مااابا بواساااوك و ي امحاااد ك امساااامبامااا   باإلضاااااةاممتغ ااا ات , 
, اب و اي   ود ممبوة اساس ة اي ب انات امنادامتمتت بو  ةءاحصامب  عو  ابعتبا  ح م تت    منومة ام

 Leverage  او امنقااا  ام اانااة (Influential Observation  هااو  عاادد مااك امممااا دات امماا   ة 
Point) مودامة ابس ة.امووغا  تم  اخ  اي   ا امنوع مك امب انات بند 

 ام سااامةامموخاا  واممقدمااا ومماابوة اصااو  , تناوماات اااي ام صاا  ابو   واا  ا بنااةعاساامت  اا ا ام سااامة 
, تو  ان بواساوك نماا ج امب اناات امندد اة و منهاا م امم اا  م امن   اة وا دااها , اما ام ص  ام ااني اقاد تنااو 

و  تنماتوب ار اا   امتماتت  ممابوة ام  باإلضااة, نحدا  وعمو ة بواسوك بمك ح ث اات اضات امتو  ن وا
وى ا ضااا واحتاا,  م اا  نمااو ج ماابا بواسااوك ونمااو ج  ي امحااد ك امسااامب تنااامه  اا ا اممماابوةامنمااا ج امتااي 

. بامنساابة P-valueو اختبااا  نساابة ابحتمام ااة واختبااا   منااا    اممنوومااات اا   اخت ااا  اممتغ اا ات منهااا 
مستماا    ام عساا م ا ااايامتااي تاام اخاا  ا مااك م باا   ام سااامة ب انااات ع نااةمو صاا  ام امااث اقااد امااتم  عواا  

, ود اسااة محاباااة ممن اااة  هاا ا امن نااةم ابحصااا ي تحو اا ام, ونتااا ه  األماا رمحاا ااة امن اار  ام  اا اء اااي
اماا ام صا  ام ابان اقاد  باا     بواساوك , مابا بواسااوك ,  و امحاد ك امساامب(. ناات عادديب اااضا  نماو ج 

 توص  ام ها امباحث.ا ا ابستنتا ات وامتوص ات امي 
 
 



 .................................. الفصل االول ................................

 

- 3 - 
 

 Thesis problem            مشكمة الرسالة 1.1

اد   دي ام   , خ ينمو ج اك اخ  امووغا  تم ام ب ني متحو   نمو ج بواسوك مك نمو ج ب خ ي ام  
 هو  حامة ا   امتمتت. , امتي بدو  ا ت دي ام  هو  بن  اممما دات امم   ة  

   اك  , ,  تباد  ام    ك امباحث امس ا  ابتيوبما اك تو  ن بواسوك ممت  مك تو  ن  ي امحد ك 
بن   من ابخ   ؟عو  منومة تو  ن بواسوك اي تو  ن  ي امحد ك امسامب منومة اممب مح م  اً  ناك تت    
 عو اي نمو ج انحدا  بواسوك او  ات اممنامم امص   ة  امغ   مهمة    ناك تت    مومتغ  ات ابعتبا  
 امحد ك امسامب؟ ج بواسوك ومبا بواسوك و ي اتقد   نم

 

 Thesis objectives                 اهداف الرسالة 1.1

 ب  مما  تتي:ام سامة ام  تسن    ا 

,   Deviance و اي  اممناا   ااي نماو ج بواساوك بتساتخدام عادد ماك اخت اا  اممتغ ا ات اممهماة  .1
Liklihood Ratio  ,AIC  ,P-value ). 

 .تقد   منومات اممتغ  ات اممختا ة بتستخدام نما ج بواسوك ومبا بواسوك و  و امحد ك امسامب .2
 باساااااااااتخدام مناااااااااا    اممنووماااااااااات( 2اخت اااااااااا  ااضااااااااا  نماااااااااو ج ماااااااااك امنماااااااااا ج اممااااااااا بو ة ااااااااااي   .3

  ااو مااك تت اا  عو ااا باا  اممنااا    بااتك, ا ا اك ااضاا  نمااو ج                         
 .امق م اا  تبوك

 ي امحد ك امساامب عوا  اخت اا  امنماو ج  نمو جاستخدام اممحاباة ممن اة تت    منومة اممب  اي  .4
 .امغ   مهمةبو ود ممبوة ا   امتمتت واممما دات امم   ة واممتغ  ات  اممناسب مواان امب انات

 

 Literature Reviewاالستعراض المرجعي    1.4
 

مك امتقا   Siméon-Denis Poisson)ام    اء وام  اض ات ام  نسي  ( تمبك عامم 1837اي عام  
اات ح بواسوك أنا  مبك استخدام   ا امتو  ن  .مك تو  ن  ي امحد ك ةحامة خاصبوص ا تو  ن بواسوك 

 . دا  دا واحتما  امن اح ض  عً  اً متو  ن  ي امحد ك عندما  بوك ح م امن نة بب    اً تق  ب
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ا  انا عند امت ب    بوك امتبا ك  ؛اي تو  ن بواسوك  مماب  تضه اك  ناك  1919عام  Studentو د 
غامبا ابب  مك اممتوس  , بسبب حامة عدم امت انس مبوك امب انات عدد ة , او و ود ا م ما ة , او 

خ   اي  مما   دي ام  و ودم قودة ,   ا ابسباب ت دي ام  ما  سم  ب    امتمتت.  ةمتغ  ات مهم
 اات اضات تو  ن بواسوك.

 
 1974اي عام  Wedderburn,  و  امباحث ن  ًا بك ممبوة امتمتت امم    اصبحت ما نة  دًا 

نمو ج مبا بواسوك . استخدم امباحث تقد  ات امنسبة امم و ة ممساحة أو ا  اممن   اممصاب بم   بقنة 
. متسو   امضوء 1965ت  بة اي عام ام أ   ت .مواان مختو ة 9األو ا  , منم ة أصنار مختو ة اي 

امباحث اك نمو ج . ب ك  نة ب ك تبا ك ومتوس  اممما داتععاة منا ها بوك تت امتيعاما و عو  حامة 
, ومبك غامًبا ما مما داتام تتو ع بابنا اد  بوك مك امصنب تحد د امتو  ن ام ي  ؛ مبا بواسوك م  د

  بوك مك األسه  بب    اات ا  مب  ععاة امتبا ك باممتوس . 
 

استخدام نمو ج  ي امحد ك امسامب متحو   مندبت  1981عام Stallard  و Manton اات ح امباح اك
امم بنات امصغ ى اممو ونة     قة اموا ات.  ختور   ا امنمو ج عك امنما ج األخ ى اممتاحة , م  

اات   امباح اك أك امب انات داخ  ع نة امد اسة غ   مت انسة عند  اقدوامنما ج امخ  ة امووغا  تم ة , 
تبا ك أخ  امن نات ام ي تم امن   ا ا اي  اضًع عكمستو ات مخا   اموااة.  م   عدم امت انس إم  أنا 

ك  اٍك مك امتبا ك    ن اق  إم  عدم امت انس داخ  امن نة امنما ج األخ ى اممتاحة , س بوك  ناك مبو 
 100اي  1975-1970امنمو ج عو  ب انات وا ات س  اك ام  ة مو ت ة  ُ ب اب و و تو  ن باما. 

( اي gradientمقا نة اي وب ة با وب نا امممام ة. ُ  ه  امتحو   أنا عو  ام غم مك و ود تد ج  
امتي قتص  عو  ا ات د موغ اا ة محددة   ة اي م تمن امد اسة , اإك امتد ج  مندبت اموا ات بس  اك ام

 تم تحد د ا حسب امن   وامنم  وام نس.
 

 و امحد ك امسامب و مبا  ب ك نمو  ي  2007اي عام  BOVENG و JAY VERاا ك امباح اك 
متساو ة مك اممنومات , و مبك استخدام أي منهما مب انات امند امم   ة  اً وب نا اك مهما أعداد (بواسوك

امتمتت. مبك  مبك أك تبوك  ناك اختعاات م  وة اي تقد   تت   ات اممتغ  ات امممت بة 
 covariatesوب نا اك تبا ك نمو ج مبا ومما ا (. اس  امباح اك مت  تحدث م     ا ابختعاات .

مومتوس  ب نما امتبا ك اي نمو ج  ي امحد ك امسامب  و دامة ت ب ن ة مومتوس . بواسوك  و دامة خ  ة 
ت    ععاات امتبا ك   ا عو  األو اك اي خوا  م ة امم بنات امصغ ى اممو ونة. ن ً ا ألك امتبا ك  و 

حد ك اإك األعداد امبب  ة وامصغ  ة  تم ت   حها بمب  مختور اي مبا بواسوك و  ي ام ؛دامة مومتوس  
امسامب. ادما م اًب و و استخدام أعداد اقمات امم ناء. تتت     ا ابعداد بامتا  خ , واموات مك ام وم , 
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واموات بامنسبة إم  حدوث اممد وام   . است س  امباح اك اي و اتهما امبح  ة عك أ هما أاض : مبا 
امنسبة موم ا  ام ي ادماا , و دا أك بواسوك أم  ي امحد ك امسوبي ؟ مم   دا إ ابة عامة. ومن  مك , ب

 .نمو ج مبا بواسوك أاض 
 

   ب انات امند ( تحوAhmed Khago( و  Michael Nussbaum( د س امباح اك  2008عام  
بتحداث ناد ة. بما ب ك  وب ر  مبك استخدام تو  ن بواسوك بتق  ب متو  ن  ي امحد ك عندما  تنو  ابم 

اي حد  اتا عندما  بوك متوس  ابعداد مب  ات ة  من ة  اً تو  نبوص ا امباح اك أك تو  ن بواسوك م  د 
(.   بت انحدا  بواسوك أنا نهه أب   اوة مك امم بنات امصغ ى امناد ة عندما  بوك 6أا  مك  ًا منخ ض

تو  ن بواسوك اوة إضاا ة مهمة اي م ابت ب   ة م   تو  ن متغ   ابست ابة  تخ  مب  بواسوك.  مب  
تبوك امنتا ه اممهمة موغا ة ناد ة. مك اممما سات ام  دة عمومًا استخدام أاوى  إ  م ابت امبحث ام دم ة ,

األسام ب اإلحصا  ة اممتاحة عندما تبوك   ا األسام ب مناسبة. اوضح امباح اك انا مم  تم استخدام 
ابعتقاد امخا ئ بتك امتو  ن ااب  موت ب   اق  بسبب  ؛ي امنووم اب تماع ة وامسووب ة انحدا  بواسوك ا

 حداث امناد ة موغا ة.مأل
 

منما ج ابحتمام ة مإلا ا   وامنق   اً و اة بح  ة تضمنت موخص 2014عام   Xekalaki امباح ة ادمت
ة األوم  , واممنامم امهامة , وامت ب قات. , وامداان , واممسا مات ام   س اصوهمااي امتمتت , وامن   اي 

من م نما  ها اي س ا  حوادث امس ا ات , وأوضحت انا عند استخدام امت ب قات امنمو ة ,  وا ا  ادمت
اممحو  ابحصا ي ب انات ت ه  تبا ًنا  ختور عك  مك اممتوان اي إ ا  امنمو ج امم ت  . تسم    ا 

با ك امموحو   ت او  امتبا ك اممتوان , أو نق  امتمتت , إ ا باك أا  ام ا  ة ا   امتمتت , إ ا باك امت
مك امتبا ك اممتوان. و مبك ت س     ا امتنااضات ب ك امتبا ك امموحو  وامتبا ك اممتوان عو  أنا ناته عك 

اآلم ة امتي أدت ك خع  ام  بن  ابات اضات األساس ة مونمو ج. وانا  مبك تصن ر   ا اإلخ ااات م
إم ها. نو ت امباح ة ام  اك تحو   امب انات باستخدام امتو  نات  ات اممنومة امواحدة  نني أنا  مبك 

 .  ا امنعاة تحد د امتبا ك باممتوس .   دي امتمتت امم    أو امنق  إم  ام 
 

تحو   امب انات موتنام  من و ود ا   / نق   اات حا 2020عام Rondon و  Vanegas امباح اك 
ب تت وب استبدا   إ امتمتت بامنسبة إم  اات اضات بواسوك أو  ي امحد ك. اات حا منه  ة بس  ة موغا ة 

.  تبوك اممنهه ام د د مك تحو   متغ   ابست ابة , متبوًعا اخ ىبواسوك أو  ي امحد ك بنما ج انحدا  
ت امممت بة مك خع  ت ب   نما ج ابنحدا  اممنتادة بواسوك أو  ي امحد ك بتحو   ععاتا باممتغ  ا

تخدام من ا  عو  اممتغ   اممحو .  نتمد امتحو   عو  منومة ضب  , وامتي  مبك اخت ا  ا بسهومة باس
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مك تحو   امب انات  و امحصو  عو  است ابات  د دة , وامتي تبوك مم و ة  مبام . امهدر ام   س
, اات اضات امتبا ك , مما   ن  نما ج بواسوك و  ي امحد ك  مت س   ة , توبي عو  األا تغ  ات ابق م امم

أب   معءمة متحو   امب انات. اام امباح اك بتوض ح انام ة اممنهه اممقت ح مك خع  ت ا ب اممحاباة 
ا  ت وب اق  نما ج ة مه ا امنهه  ي بسا تا ألنت ب انات حق ق ة.  امم  ة ام   سوتحو   ست م موعا

بواسوك أو  ي امحد ك , أي أنا ب  ت وب أي نمو ج  نتمد عو  تو  نات أب   تنق ًدا. م مك , حت  اي 
   و ود ا   / نق  تمتت , اإك امن   ة اممنتادة واممد وسة   ًدا امقا مة عو  ابحتمابت عو  

ممقا نة  BICو  AIC  اممنوومات نما ج بواسوك و  ي امحد ك , بما اي  مك     امتمخ   ومنا  
امنما ج اممتداخوة وغ   اممتداخوة ,  مبك استخدامها متحو   ام     اممو و  . خو  امباح اك ام  انا 

أو مبا امحدود اي    و ود ا   / نق  تمتت  مبا بواسوكمنما ج  بامعً  بد عً   ا اممنهه  عد مبك 
تحو    عث م موعات ب انات حق ق ة باستخدام اممنه  ة اممقت حة ومقا نتها من توك        اي امب انات. عُ 

. بانت اممنه  ة اممقت حة انامة موتنام  من و ود ا   / نق  تمتت اي مبا بواسوكامقا مة عو  نمو ج 
 األم وة امتي تم تحو وها.

 
بواسوك اي حامة م موعة امب انات ( نمو ج انحدا  Omnia( و  Abonazelامباح اك  اا ك  2020عام 

 مبا  امحص نةامتي تحتوي عو  امق م اممت  اة. ح ث أ   ا د اسة محاباة مونت با مو ممقا نة اممُقد  ِّات 
 ابحتمام ة  امحص ك(( من اممقد  غ   WML( , ابحتمام ة امقصوى اممو ونة MQLابحتمام ة  

مونت با مو ة و ود ا م مت  اة. أما ت نتا ه محاباة (( مه ا امنمو ج اي حامML nonrobustامقصوى 
حساس موغا ة موق م اممت  اة , اي ح ك أك مقد ات مبا ابحتمام ة  MLك إم  أك مقد   مدى امباح 

 MQL و ابحتمام ة امقصوى اممو ونة )WMLأب   انام ة, وأك مقد  ابحتمام ة امقصوى اممو وك ) 
 WMLبحتمام ة  ( أب   ب اءة مك مقد  مبا اMQL.) 
 

امحد ك  ينما ج بواسوك و أداء ( د اسة ممقا نة 2021اي عام  , واخ وك  Farhadianاعدت امباح ة 
امسامب و نما ج انحدا  بواسوك اممنمم متق  م تت    امنوام  امد موغ اا ة اممختو ة  م   امن   , امموان 

, امتغ  ة , امحم  , اإل هاد , حامة امتدخ ك , وتنا ي  امم   نتقا اام غ ااي , ام  نات ,    قة 
مدى م ض  ا  وس نق    Lymphocyte Count) CD4  اممخد ات( عو  عدد امخع ا امو م او ة

اما اممتغ  ات اممهمة , متغ   است ابة  عدد امخع ا امو م او ة عدتم  اممناعة امبم  ة  اب د ( اي ا  اك.
متغ  ات توض ح ة  ي ام نس وامنم  وامم حوة امس    ة وامندوى اممصاحبة موس  بوص ها  ُأخ  تامتي 

 TB تم  م    4402ة. بوغت ع نة امد اسة ( وامتي باك مها ا تبا   بب   من عدد امخع ا امو م او
مك منهم  اً م  ض 3030, باك  2016إم   1987مو ت ة مك  , تمخ صهم ب   وس نق  اممناعة امبم  ة
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و  AIC استخدمت منا    سنة. (10.4±  34.8٪( , وباك متوس  امنم    68.8تق  با  اي ام بو 
RMSE  وLog giklehood يإم  أك نمو ج     ا امد اسة . تم   نتا هبخت ا  امنمو ج اممناسب 

أك عدد امخع ا امو م او ة  امباح وك و د واضًع عك  مك ,امحد ك امسامب اد ت و  عو  امنما ج األخ ى 
 بم   اب د  أك امم ض  األبب  سًنا  م أب   ع ضة موتمخ   اممتتخ و  امنم  , تناا  من   ادة 

 .بناًء عو  عدد امخع ا امو م او ة

منومة مك خع  م ا نتنا معدب ات ابحصا  ة مم ن د ا تمام بب   بد اسة تت    اممما دات امم   ة عو  
اي نمو ج بواسوك . م ا سنت   ا امد اسة ام  اب تمام به ا امموضوع ومحاومة ا  اد ا   امتمتت 

 ام ي  نامه   ا امممبوة. امنمو ج اممع م
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 Count data models         نماذج بيانات العد 1.2
 

غالبا  تبعت)أعداد صحيحة غير سالبة(  اً متقطع اً وىي نماذج خطية يكوف نوع متغير االستجابة فييا عددي
 البيانات ـ نماذجتستخدالذي يستخدـ لمعالجة األحداث النادرة خالؿ فترة زمنية معينة.  توزيع بواسوف ,

إلى النماذج  البيانات العدديةتنتمي معظـ نماذج في مختمؼ الدراسات العممية واالقتصادية,  ديةالعد
 :  وكاالتي  et.al, (2016)Kasyoki. , (GLMالخطية المعممة )

 

                                               
 

 ف :أ إذ
 : متجو متغير االستجابة   
 ة المتغيرات التوضيحية: مصفوف  
 معممة الحد الثابت : 

 : ε تمثؿ حد الخطأ العشوائي. 
,  متغير متقطع يتبع توزيع بواسوفىو    اذا كاف حد الخطأ العشوائي يتوزع توزيع بواسوف بحيث اف 

 .واف النموذج اعاله يعد نموذج بواسوف 
 لػ  , فقد تتـ كتابتو مف خالؿ إعطاء قيمة منفصمة فسيريتعندما يكوف لالنحدار الخطي أكثر مف متغير 

 وكالتالي:   Hilbe, (2014) , لكؿ متغير تفسيري,   و   
 ̂   ̂   ̂     ̂       ̂                      (2-2) 

 
بيا  المتنبئ( إلى معادلة يكوف الجانب األيسر ىو القيمة 2-2اإلحصائيوف عادًة بتحويؿ المعادلة )يقـو 
 :لالستجابة , بناًء عمى مجموع المتغيرات التفسيرية  والمعامالت قيمة المتوسط المتوقعة او

 ̂                                      (2-3) 
 
 التوضيحية: عدد المتغيرات  

 .ط االستجابة المتوقعةمتوسأصبح جزًءا مف   الحظ أف 
 

                           Structure of a Count Modelنموذج العد  بنية  1.2.2

 . التالية: في المعادلة تحتوي جميع نماذج العد تقريًبا عمى البنية األساسية لمنموذج الخطي الموضح
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(   )ضرب طرفي المعادلة ب ( , يتـ 4-2عزؿ متوسط العد عمى الجانب األيسر مف المعادلة )غرض ل
 :موغاريتميالشكؿ ال  ممعادلةل مما يعطي,  Yang and Berdine (2015), كما اشار 

                                                   
 

سيكوناف ميميف عند تحديد المصطمحات في نماذج العد. الحظ أنو ال توجد  المعادلتيف السابقتيفأف كال 
 ىي الحاؿ بالنسبة لمنموذج الخطي. العالقة الخطية ت( والمتغيرات التفسيرية كما كانμعالقة خطية بيف )

 .Winkelmann (1995)  حسب والمتغيرات التفسيرية  μبيف الموغاريتـ الطبيعي لمػ 
ya 

 (Poisson Distribution)        توزيع بواسون  1.1
 

يعد توزيع بواسوف مف التوزيعات المتقطعة الميمة جدا في الكثير مف التطبيقات اإلحصائية وكاف اكتشافو 
ف أل ؛ بنمذجة األحداث النادرة ولكف مؤسفاً ألنو يسمح  ؛ . لقد كاف مثمراً نفسو مثمرا ومؤسفًا في الوقت

ىناؾ  الطريقة التي تـ بيا اكتشافو تسببت في اعتقاد خاطئ بأف التوزيع ينطبؽ فقط عمى األحداث النادرة.
بيانات كثيره تنطبؽ عمى توزيع بواسوف مثؿ عدد العمالء الذيف يصموف إلى البنؾ في فترة زمنية معينة 

(Padilla, 2003))  وعدد الحوادث سنويًا عمى طوؿ امتداد طريؽ سريع معيف(Antelman, (1997  ,
Vogt and Bared (1998) صفوؼ. في مجاؿ األعماؿ التجارية كاف توزيع بواسوف محوريًا في 

بواسوف في عمـ  . تـ استخداـ توزيع(Padilla, 2003)االنتظار ونظرية المخزوف ومراقبة الجودة وفقًا لػ 
تحميؿ عدد الخاليا والفيروسات لعينة دـ أو محموؿ معيف و دراسة النبضات العصبية الطب لػاألحياء و 

وحساب عدد األسناف المعيبة لكؿ فرد. فيما يتعمؽ بالزراعة والبيئة فإف توزيع النباتات والحيوانات في أي 
توزيع بواسوف. تضمنت التطبيقات األخرى تكرار  التوزيع مكاف أو زماف ىو في كثير مف األحياف يعتبر

الزالزؿ وانبعاثات أشعة ألفا مف المصادر المشعة وتوزيع العظاـ والتحؼ في االكتشافات األثرية . وفي 
 ؿ فترة زمنية محددة ىو توزيع بواسوف.اف توزيع النجوـ في الفضاء أو حدوث النيازؾ خال إذعمـ الفمؾ 

 اف بياناتو  , صحيحة غير سالبة اً ف في العديد مف التخصصات العممية اعدادغالبا ما يستخدـ الباحثو 
ىذه المتغيرات ال تتوافؽ مع التحميالت اإلحصائية التقميدية مثؿ االنحدار الخطي المتعدد, الف شكؿ 

 بواسوفاألمر الذي يجعؿ استخداـ توزيع  , موجبا اً انحراف اً منحرفتوزيع ىذا النوع مف البيانات يكوف 
 . ((7107)انتصار و سممى , ) مة لتحميؿ ىذه المتغيراتءكثر مالأ االحتمالي

 ةمعين ةت لحصوؿ حدث معيف خالؿ فترة زمني( ىو متغير عشوائي يشير الى عدد االوقا لنفرض اف )
 (, شكؿ توزيع بواسوف ىو: قدرىا ) ة( يتوزع بواسوف بمعمم لذا فأف )

 
       

     

  
                   (2-6) 
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 (0 <  : تمثؿ معممة التوزيع وىي ذات قيمة موجبة ) 

( وىو متوسط عدد شيء ما لكؿ وحدة زمنية أو  المعممة األساسية لتوزيع بواسوف ىي المتوسط )
 ( ) تصبح ( يكوف لمتوزيع شكمو المنحرؼ المعتاد ولكف عندما مساحة. بالنسبة لمقيـ المنخفضة لػ )

 كبيرة يتقارب شكؿ التوزيع مع التوزيع الطبيعي .
 –(Siméon-Denis Poisson  1840))الكتشاؼ توزيع االحداث النادرة مف خالؿ  اف السبب الرئيس

 الحديف الذي يأخذ الصيغة االتية : ذيىو اف توزيع  1790)
 

         
  

        
                             (2-7) 

 

 : عدد معيف مف التجارب الناجحة.(y)   اف إذ
           (n) .عدد المحاوالت : 
           (p) .احتماؿ النجاح : 

 .ا, يصعب السيطرة عميي كبيرة ( )عندما تكوف     ) اذ اف ؛ يكوف غير مناسب ألحجاـ العينات الكبيرة
تقترب مف  n)عندما ) الحديف ذيتوزيع يذه المشكمة بالسؤاؿ عما يحدث لل اً عالج بواسوفلذلؾ اقترح 

  .توزيع بواسوف ستكوف( مف الصفر, النتيجة pو تقترب ) نيايةالال
 Nussbaum and) أوؿ توزيعيف( (2.1) رقـ وغير سمبي )انظر الشكؿ ممتو   بواسوف ىو توزيع توزيع

Khago  (2008)). 
 

 اشتقاق توزيع بواسون من توزيع ثنائي الحدين 1.1.2
 

  بالتالي           بما اف 
       

 
بالطريقة       لذا يمكف اعادة كتابة المعادلة رقـ   

 االتية:
 

  

        
 (

  

 
)
 

*  (
  

 
)+

     

                                
 الف 

  

      
                     

 وبسبب 

(
  

 
)
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 : االتيبالشكؿ        لذلؾ تكوف المعادلة رقـ 

                   

  
 
   

  
*  (

  

 
)+

     

                              

 قسميف , فيصبح لدينا: عمى       نقسـ الحد الثاني في المعادلة رقـ 
 

                   

  
 
   

  
*  (

  

 
)+

 

 *  (
  

 
)+

  

                

  تقترب مف الماالنياية و يقترب ) n)عندما )يقترب توزيع بواسوف مف توزيع ثنائي الحديف 
        

 
 )

* يقترب الحد االوؿلذا ؛  )احتماؿ النجاح( مف الصفر
                   

  
 (.0مف ) +

)بما اف  
 

 
) ) , و   

  

 
        ف الحد االخير مف المعادلة رقـ إف لذا ؛تقترب مف الصفر  (

 ( ايضا.0يقترب مف )

 ف إكما ىو معروؼ في حسابات التفاضؿ والتكامؿ 

   
   

(  
  

 
)
 

      

 :االتيبالشكؿ         لذا تصبح المعادلة رقـ 

        

  
                                    

 الصيغة الخاصة بتوزيع بواسوف. ىي        المعادلة رقـ 
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 ,  ( توزيعات بواسوف لقيـ مختمفة مف .02الشكؿ )

 ىو متوسط العدد لكؿ وحدة زمنية )أو مساحة(.  , يعد عددًا   
 
( في حالة the binomial distribution) الحديف ذيتوزيع ل اً سوف استخداـ ىذا التوزيع تقريباقترح بوا 

عمى سبيؿ المثاؿ قد يكوف احتماؿ , كبيرة  n)( منخفضة جدًا و)pوجود أحداث نادرة , أي عندما تكوف )
 عشراتجدًا )عمى سبيؿ المثاؿ ,  اً بمرض نادر منخفضًا )واحد مف كؿ ألؼ( وعدد السكاف كبير  اإلصابة

الذيف يصابوف بالمرض سنويًا )أو في فترة معينة  األشخاصبحيث يكوف عدد  , شخاص(المالييف مف اال
ىذه الظاىرة توزيع عندئذ يكوف كؿ مفيد مف خالؿ توزيع بواسوف. يمكف وصفيا بشف , نادرامف الوقت( 

ال يمكف أف تكوف  األعدادف بالمرض وىو غير سمبي أل اإلصابةبسبب وجود احتماؿ كبير لعدـ  اً نحرفم
 أقؿ مف الصفر.

بمفيـو  بواسوف اشتقت مف توزيعالعديد مف توزيعات العد اف الى  (Larsen & Marx, 2005)اشار
توزيع لوجية نظر أوسع  اإلحصائيوفتبنى  األخيرةولكف في السنوات  جديد يتضمف األحداث شبو النادرة.

وىي حقيقة تـ التعرؼ عمييا خالؿ  البيانات العدديةلمتطبيؽ بشكؿ عاـ عمى  قابالً  اً توزيعبوصفو بواسوف 
 مف اكتشاؼ بواسوف. األخيرةعامًا  51الػ 
 توزيع بواسوف يتمتع بالخصائص االتية: اف 

 مف السمات الخاصة لتوزيع بواسوف أف التبايف يساوي المتوسط , أي اف : .0
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                                    (2-12) 
 اي تساوي التشتت. (Equidesperisonىذه الخاصية تعرؼ بالػ ) 

 باتجاه اليميف. نحرفةبأنو مف التوزيعات الم توزيع بواسوفيوصؼ  .7
نجاح ثابت مف محاولة إلى احتماؿ بو  , ةتوزيع بواسوف اف تكوف عدد المحاوالت مستقميشترط  .3

 ساوي الواحد الصحيح.تمجموع احتماالت النجاح والفشؿ في كؿ محاولة اف و , أخرى 
 ة( باالنخفاض, فإذا كانت قيم1حتماؿ )اال( تبدأ قيمة  كمما ازدادت قيمة معممة التوزيع ) .4

( يكوف      , وعندما تكوف قيمة )((         ف احتماؿ الصفر إ( ف     )
( فأف احتماؿ الصفر       واف كانت قيمة ) ( (         لمػ  اً احتماؿ الصفر مساوي

سيكوف شكؿ كتمة التوزيع عمى شكؿ الناقوس وىو شكؿ التوزيع  ( عندئذ(            
 .Long (1997) ,(7.7الشكؿ رقـ ) الطبيعي

 

 ( لتوزيع بواسوف عند اختالؼ معممة التوزيع ) p(0)( القيـ االحتمالية لمصفر .72الشكؿ )
 

( مف pالنياية و تقترب )ماتقترب مف ال n)الحديف عندما ) ذيتوزيع بواسوف مشتؽ مف توزيع   .5
 الصفر. 

مكف ي( pالحديف فإف النسبة ) ذيالحديف وتوزيع بواسوف ىو أنو مع توزيع  ذيبيف توزيع  الفرؽ األساس
 يو متغير عشوائي. ف n)مع توزيع بواسوف )وأما ىو متغير ثابت,  n)أف تختمؼ ولكف )
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 ذيوألنو عند استخداـ توزيع  n)يحتوي توزيع بواسوف عمى تبايف أعمى بسبب الطبيعة العشوائية لػ )
( )االحتماؿ المقدر لمخطأ( 0ـ أقؿ مف )وىو رق q)(, المصطمح )npqالحديف يتـ تقدير التبايف بواسطة  )

 ((np=   بينما مع توزيع بواسوف يكوف التبايف عادالً  , الحديف أصغر ذييجعؿ تبايف توزيع والذي 
(Nussbaum and Khago  (2008)). 

 افتراضات توزيع بواسون 1.1.1

 :يةاالتيعد توزيع بواسوف مناسًبا لالستخداـ إذا تـ استيفاء االفتراضات األربعة 

نفترض أنو يمكف حساب عدد "األحداث" التي يمكف أف تحدث خالؿ فترة . . عدد األحداث يمكف عدىا0
 ., ... إلخ 3,  7,  0,  1يمكف أف تأخذ قيـ  ,زمنية معينة 

 .بعضالمشاىدات مستقمة عف بعضيا . 7

(. mu)  ( أو lambda) 𝜆معممة واحػدة وىػي المتوسػط  ويرمػز لػو بػالرمز  اذو . يكوف التوزيع متقطعا 3
وىػػو العػػدد المتوقػػع لعػػدد مػػرات حػػدوث حػػدث معػػيف خػػالؿ فتػػرة  , معػػدؿاليعػػرؼ المتوسػػط عمػػى أنػػو معممػػة 

 زمنية معينة.

 .أو قريباف جدا مف التماثؿ متوسط وتبايف النموذج متطابقاف. 4 

( عندما 0(. تنتج القيمة )0ليا قيمة تقترب مف ) (      person) معممة التشتت بيرسوف مربع كاي. 5
 .والمتوقعة لالستجابة ىي نفسيا المشاىدةتكوف الفروؽ 

 Poisson Regressionانحدار بواسون    1.1.3
 

 أنو متغير استجابة عندما تكوف قيـ المتغيربىو األسموب الذي يتـ مف خاللو نمذجة المتغير المعتمد  
مثؿ عدد حوادث سقوط الطائرات خالؿ فترة زمنية معينة أو عمى شكؿ معدالت   , عمى شكؿ قيـ معدودة

يعتبر نموذج  Coxe, and Aiken (2009) وضحمثؿ معدؿ حوادث تصادـ السيارات في مدينة معينة. 
مف خالؿ اخذ إنو ( اذ (log linear models انحدار بواسوف ىو احد النماذج الخطية الموغاريتمية

 . وتتبع األخطاء العشوائيةيا تتحوؿ إلى صيغة خطيةإنالموغاريتـ الطبيعي لصيغة توزيع بواسوف فصيغة 
دـ انحدار بواسوف في حالة كوف قيـ متغير االستجابة خ(. يست في النموذج توزيع بواسوف بمعممة قدرىا )

 :  االتيبالشكؿ صحيحة وتتبع توزيع بواسوف. صيغة نموذج انحدار بواسوف يمكف اف تكوف  اً أعداد
                             (2-13) 
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يستخدـ نموذج انحدار بواسوف لمتنبؤ بقيمة متغير تابع والذي يتكوف مف عدد مف البيانات مع تحديد واحد 
أو اكثر مف المتغيرات المستقمة ويطمؽ عمى المتغير الذي نريد التنبؤ بو بالمتغير التابع أو متغير 

وتسمى المتغيرات التي نستخدميا لمتنبؤ بقيمة المتغير التابع بالمتغيرات المستقمة  , أو النتيجة االستجابة
 و  (Lovett and Flowerdew (1989)عف ذلؾ كما عبر,  أو التفسيرية أو التوضيحية

Hutchinson and Holtman (2005)). 
 

 افتراضات نموذج انحدار بواسون 1.1.4
   Assumptions of  Poisson Regression model 

 

البيانات العددية وىي في انحدار بواسوف يتكوف المتغير المعتمد والذي يتبع توزيع بواسوف مف  .0
 موجبة أو أصفار .  ةأعداد صحيح

,  اً , ترتيبي اً مكف اف يكوف كمييسواء كاف لدينا متغير مستقؿ واحد أو اكثر , فاف ىذا المتغير  .7
 .اً أو ثنائي اً وصفي

 أي , يجب توفر استقاللية المشاىدات وىذا يعني اف كؿ مشاىدة مستقمة عف المشاىدات األخرى .3
 اف كؿ مشاىدة ال توفر أي معمومات عف المشاىدات الباقية.

 يتطمب استخداـ انحدار بواسوف عدـ وجود قيـ شاذة أو قيـ مفقودة. .4
االستجابة والمتغيرات المستقمة عالقة كوف العالقة بيف متغيرات ( ت107-)حسب المعادلة رقـ  .5

 أسية.
 

 

 Overdisperision     فرط التشتت 1.3
 

نماذج انحدار بواسوف لتحميؿ البيانات العددية التي تحتوي عمى أعداد صحيحة غير استخداـ يبدو أف 
 (1992)في  Dean وضحعمى نطاؽ واسع في األدبيات االقتصادية والطبية. تـ العمؿ بيا سالبة 

 ر االستجابة يكوف متقطعا. يتعامؿ, ومتغي أساسي ف انحدار بواسوف لنموذج العدالسبب في ذلؾ إلى أ
بواسوف جيًدا مع البيانات المتقطعة ويفترض أف المتوسط الشرطي لمتغير االستجابة يساوي نموذج 

.  Frome and Checkoway (1985))و (Frome et al, (1973) التشتت الشرطي لذلؾ المتغير
البيانات المتقطعة التي  السيماواقعا ليس مف السيؿ العثور عمى مثؿ ىذا الشرط في البيانات الحقيقية , و 

 لشرطي في البيانات التشتت األساسربما تخمؽ مشكمة عدـ التجانس. ومع ذلؾ , عندما يتجاوز التشتت ا
شتت المفرط. قد ال تعكس في ظؿ نموذج مفترض , تحدث ىذه الظاىرة , التي أصبحت ُتعرؼ باسـ الت
, مما قد يؤدي إلى ي عنو المتغيرات المشتركة لمدالة الشرطية بشكؿ كاؼ عدـ التجانس الذي تـ التغاض
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التي تـ الحصوؿ عمييا مف النماذج غير كافية وستكوف األخطاء  شتت المفرط. ستكوف إحصاءة الدرجةالت
( متحيزة. ويرجع السبب في ذلؾ MLEمكاف االعظـ )طريقة اال ة التي يتـ حسابيا غالًبا بواسطةالقياسي

ال يمكنو تقديـ تقديرات لممعممات عندما ال يمكف تحديد التوزيع االحتمالي لممتغير  MLEإلى أف منيج 
النحراؼ في النموذج بشكؿ كاؼ  بواسطة أي نموذج افتراضي موجود. تكوف بواقي بيرسوف أو ا اً عشوائي

 , وفقا لػجدا في المقاـ األوؿ مما يؤدي إلى عدـ كفاية إحصاءة حسف المطابقة أيًضا  ةالمناسب كبير 
((Manton,et. al 1981; Breslow 1984; Brillinger 1986.) 

عدـ التجانس غير الممحوظ في البيانات ليس ىو السبب الوحيد لمتشتت المفرط , ربما بسبب ظيور القيـ 
ألخرى التي تؤدي إلى االعتمادية بيف حدثيف احتمالييف أو أكثر , او قد تـ الشاذة , او تأثير المتغيرات ا

. قد يؤدي وجود التشتت المفرط إلى Hilbe, (2014)تضخيـ متغير االستجابة بواسطة األصفار الزائدة 
استنتاجات غير صحيحة , ويرجع السبب في ذلؾ إلى ما يسمى بالتحيز الصاعد والتحيز النازؿ. التحيز 

عد يمكف مالحظتو مع المتغيرات المستقمة ألنو يزداد مع أىميتيا. يؤدي التحيز النازؿ إلى التقميؿ الصا
 .Ismail and Jemain (2007)(under estimateمف شأف االنحراؼ المعياري لتقديرات المعممات )

 Studentمرة مف خالؿ تعميقات  عمى الرغـ مف اف التشتت المفرط تناولتو األدبيات اإلحصائية الوؿ
مة لتقييـ فعالية توزيع بواسوف في حالة ءاختبار جودة المال (1950)عاـ   Fisherاقترح , ( 0909)

العينة الواحدة , أي عندما تؤخذ االعداد كمتغيرات مستقمة بمتوسط مشترؾ مف توزيع بواسوف. مما ال شؾ 
معامؿ التشتت في االعتبار فبالتأكيد إف النتائج ال يمكف  فيو أنو في النموذج المصاغ عندما ال يتـ وضع

التشتت المفرط إلى نوعيف حقيقي وظاىري. مصدر التشتت  Hilbe, (2014)االعتماد عمييا. صنؼ 
 الحقيقي ىو إما تضخـ صفري أو ارتباط , في حيف أف القيـ الشاذة , والمتغيرات التوضيحية المفقودة

 Hilbe and: انظر التفاصيؿ مف )لمزيد بة تسبب التشتت المفرط الظاىرودواؿ االرتباط غير المناس
Hardin, (2007)   و.(Dean and Lundy, (2014)  لذلؾ فإف تركيز الباحثيف في األدبيات

اإلحصائية يميؿ إلى تعديؿ النموذج ليناسب أي نوع مف أنواع التشتت المفرط. مف الواضح أف قرار 
 تعديؿ نموذج بواسوف لمالءمة البيانات يعتمد عمى حدوث نقص في التشتت أو فرط في التشتت.

 

 realوالتشتت الحقيقي ) (apparent overdispersion) ياهر ظالتشتت ال 1.3.2
overdispersion) 

 

, ىذه نقطة ميمة لمغاية حقيقية  تكوفال والتي قد يعاني نموذج بواسوف غالبا مف مشكمة فرط التشتت 
ببناء نموذج  االحصائي حياف يقوـ المحمؿ. في كثير مف األالبيانات العدديةعند نمذجة  االنتباه ليايجب 

حديف سالب لمعالجة فرط التشتت , ليكتشؼ الحًقا أنو لو قاـ  بإجراء تعديؿ بسيط عمى نموذج  يذ
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 ,Hilbeو   Berk and MacDonald, (2008)بيف فإف التشتت المفرط كاف سيختفي.  بواسوف
,  توزيع بواسوف وذات فرط تشتت عاؿ   عمى البيانات التي تتبعِعدة يجب اجراء اختبارات انو  (2011)
جراء  ةثق ى المحمؿ االحصائيفرط تشتت ظاىري . اذا تولدت لدتعديالت عمييا لمتأكد مف عدـ وجود  وا 

التعديالت عمى البيانات لمتأكد مف فرط  إجراءبأف افتراضات نموذج بواسوف قد تـ انتياكيا حتى بعد  ةتام
 , مف فرط تشتت حقيقيستنتج اف نموذج بواسوف يعاني سوؼ يالتشتت ) ظاىري او حقيقي( , عند ذلؾ 

( او فرط 0ما اذا كاف النموذج يحتوي نقص تشتت )عندما تكوف معممة التشتت اقؿ مف  ُيَحددبعدىا و 
 .Kokonendji (2014) ,  (1تشتت )عندما تكوف معممة التشتت اكبر مف 

عندما يكوف  ينشأ التشتت المفرط الظاىراف  الى (7104عاـ ) Harrisonو (7104عاـ ) Hilbe أشار
بشكؿ سيئ , عمى سبيؿ المثاؿ عدـ تضميف المتغيرات التفسيرية الميمة أو عف طريؽ  اً النموذج محدد

تحديد دالة االرتباط غير الصحيحة. عمى العكس مف ذلؾ يمكف أف ينشأ التشتت المفرط الحقيقي عندما 
 او,  ت مستقمة حًقا عف بعضياليس , مما يعني أف المشاىدات البيانات العدديةيكوف ىناؾ تجميع في 

كوف ىناؾ زيادة في عدد األصفار في البيانات )تضخـ صفري( , أو عندما يكوف تبايف االستجابة تعندما 
كوف مالءمة النموذج لمبيانات تأكبر حًقا مف المتوسط . في حاالت فرط التشتت الحقيقي والظاىري س

وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه األسباب ليست متعارضة , ضعيًفا , حتى إذا كشؼ النموذج عف نتائج ميمة. 
 .في الواقع قد تعاني النماذج محؿ االىتماـ مف العديد مف ىذه المشكالت في وقت واحد

 
 في نموذج بواسون الظاهريمعايير فرط التشتت  1.3.1

 :وىي قيد الدراسة في النموذجالتي تؤدي الى ضيور فرط التشتت  المشاكؿ( 7104في ) Hilbe بيف

 .الميمةيتجاىؿ النموذج المتغيرات التفسيرية  .0
 وجود قيـ شاذة في البيانات. .7
 .حميؿالتال يحتوي النموذج كؿ الشروط المطموبة الجراء  .3
او  لوغاريتميآخر )عمى سبيؿ المثاؿ  يستخدـ اسموب تحويؿإلى أف  المحمؿ االحصائييحتاج  .4

 جذر تربيعي(.
نحتاج لذا  ,في التحميؿ  شتتو لمغايو وال يمكف االستفاده منيامىناؾ حاالت تكوف فييا البيانات  .5

دراجيا في النموذج.  إلى جمع المزيد مف البيانات وا 
 .خطأ ناتج عف الصدفةوليس جمع البيانات طريقة خطأ في  نتيجةىناؾ بيانات مفقودة  .6

 

 ىناؾ خطوات يجب اتخاذىا في حالة ظيور نموذج بواسوف مفرط التشتت وىي كاالتي:
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 تعديؿ األخطاء المعيارية لمنموذج عف طريؽ: - أ
 بػ   ضربيا في الجذر التربيعي لمعممة تشتت بواسوف , والُمعرَّفة      

 
 

 ( استخداـ مقدر تبايف حصيف أوSandwich تسمى األخطاء المعيارية الناتجة باألخطاء .)
 نموذج شبوب حصينة. ُيشار إلى النموذج الذي يستخدـ أخطاء معيارية الحصينةالمعيارية 

 .بواسوف
 .انتياكوالذي تـ  البيانات توزيععد بديؿ يتناسب مع نوع افتراض  استخداـ نموذج - ب

 يجب اتباع االتي : , لمقضاء عمى فرط التشتت الظاىري في نموذج معيف
 متغير تفسيري مناسب. إضافة .0
 تعديؿ القيـ الشاذة. .7
 مناسب لمنموذجاستخداـ اسموب تحويؿ  .3
 االرتباط الصحيحة. استخداـ دالة .4

 
 اختبارات الكشف عن فرط التشتت 1.4

 

 the deviance goodness of-fit test))         اختبار جودة مالئمة االنحراف 1.4.2
 لموغاريتـعمى الدالة االحتمالية  التي تعتمداالنحراؼ  دالةيعتمد ىذا االختبار عمى 

 (Log likelihood function)  ,وضح  Beltrán and O’Reilly انو مف الممكف  (2019)عاـ
بناءً عمى تبايف التوزيع الذي يتـ تصميمو بغض النظر عف أي دالة  لموغاريتـإنشاء الدالة االحتمالية 

عمى دالة الكتمة االحتمالية  لموغاريتـاحتمالية اخرى. في حالة انحدار بواسوف تعتمد الدالة االحتمالية 
دالة ( المشبع و Log likelihoodاالحتمالي ) الموغاريتـأنو الفرؽ بيف بحراؼ االن ُيعرؼ. pmf)لبواسوف )
 دالة االنحراؼ كاالتي: صيغة .لنموذج بواسوف االحتمالي الموغاريتـ

    ∑ [             ̂        ̂  ]
 
                  (2-19) 

 :بما يأتيويمكف تبسيطيا 

    ∑ *      (
  

 ̂ 
)       ̂  +

 
                    (2-20) 

عمى وجية النظر القائمة بأف االنحراؼ يتـ توزيعو عمى أنو مربع  مة االنحراؼءيعتمد اختبار جودة مال
. تشير  pمطروًحا منو عدد المعممات  n( بدرجات حرية تساوي عدد المشاىدات Chi squareكاي )
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( إلى أف النموذج مفرط في التشتت. (n-pالتي تزيد بشكؿ كبير عف درجات الحرية  Dقيمة االنحراؼ 
 (:1وبالتالي عند قسمة االنحراؼ عمى درجات الحرية سوؼ يكوف أكبر بكثير مف )

 
 

   
                 (2-21) 

الذي يمكننا مالئمتو والنموذج المقترح  تشبعا كثر االنحراؼ ىو في الواقع مقياس لممسافة بيف النموذج اال
كاف ذلؾ أفضؿ.  مة. كمما كانت المسافة أو االنحراؼ بينيما أصغرءالذي نقوـ باختباره مف أجؿ المال

ة االختبار ما إذا كانت قيمة االنحراؼ لحجـ معيف لمنموذج قريبة بدرجة كافية مف قيمة تقيِـّ إحصاء
في النماذج الخطية اختبار  الدراسات القديمة. تستخدـ العديد مف النموذج المشبع بحيث ال يمكف رفضيا

 لمتغيرات المستقمةي تـ إسقاط واحد أو أكثر مف اتالنماذج ال النماذج المتداخمة , وىياالنحراؼ لمقارنة 
 . الرئيسمف النموذج 

 

 
 Models that deal with overdispersionنماذج تتعامل مع فرط التشتت       1.5

 
    model  Quasi-Poissonنموذج شبه بواسون               1.5.2

 

يولي ىذا النموذج االنتباه إلى معامؿ التشتت  إذيمكنو التعامؿ مع مشكمة التشتت المفرط ,  نموذجىو 
 Wedderburnتـ تطوير ىذا النموذج بواسطة  الذي يتسبب في عدـ تساوي تبايف البيانات مع المتوسط.

الشكؿ في تقدير االحتمالية , يجب أف يتبع متغير االستجابة   .مف طرؽ تقدير شبو االحتماؿ (1974)
ذلؾ , فإف  وفضال عفبينما يتطمب تقدير شبو االحتماؿ فقط العالقة بيف المتوسط والتبايف.  التوزيعي

 لقيمة.ىذه ابواسوف  نموذج يأخذ بنظر االعتبارالتشتت بينما لـ  ةءاحصانموذج شبو بواسوف يقدر قيمة 

 Ver Hoef andنموذج شبو بواسوف مف نماذج خطية معممة مع افتراضات تشبو بواسوف )يتكوف 
Boveng  ,2007) .ف المتوسط والتبايف لممتغير العشوائي إy  الذي يتبع توزيع شبو بواسوف يكوف

 كاالتي:
 

       

       α       α                                      

 مف البيانات اي سيتـ تقديرىتالتشتت ال معممةإلى  αو تشير  Yتشير إلى متوسط متغير االستجابة  μ إذ
 .يتكوف لدينا تشتت مفرط  α      تكوف , عندما



 المفاهيم النظرية                                                                               الفصل الثاني

 

  
 - 10 - 

 

 قدير معامل انحدار شبه بواسونتطريقة  1.5.2.2

الطريقة  .فإف نموذج شبو بواسوف مرتبط جًدا بدالة شبو االحتماؿفيما يتعمؽ بتقدير معامؿ االنحدار , 
 newton Raphson طريقة العددية المستخدمة لتقدير معامؿ االنحدار مف خالؿ شبو االحتماؿ ىي

 .(IWLS) الموزونة التكراريةتقدير المعممة باستخداـ طريقة المربعات الصغرى يتـ فييا والتي 

(McCullagh and Nelder, 1989)  ال تتطمب شبو بواسوفلنموذج  االحتماؿشبو  دالةاف الى اشارا 
 دالة. يبدأ تكويف متغير االستجابة اتة احتمالية محددة لتقدير معامؿ االنحدار باستثناء افتراضتمدالة ك

 يجبمف العائمة األسية.  ةعامدالة كتمة احتمالية  دالة االحتمالية المعتادة معالشبو االحتماؿ بنفس طريقة 
  :دالة االحتماؿ ىي .معممة واحدةذات أف يكوف متغير االستجابة جزًءا مف عائمة أسية 

                 |       |      |       |                        

    [∑(
        

α
  (   α))

 

   

]                    

  (    )  ∑(
        

α
  (   α))

 

   

 

 أساسيةاال معممةاو الدالة الربط  ىي  :  حيث اف

    (   α)  :حد التطبيع 

 , β (Agresti لػ دالة ىي μ و           لػ دالة وىي أساسية معممة ىي   , األسية العائمة مف
بالنسبة  ستشتؽ           فإف وبالتالي , تقديرىا سيتـ التي المعممة ىي β االنحدار معممة(. 2013
 μ  ,Gabriella and Soemartojo (2019)الى 

           

 μ
 

  

 μ
[∑(

        

α
  (   α))

 

   

] 

 
 

α
[∑(  

  

 μ
 

     

 μ
)

 

   

]                            

 .السمسمة قاعدة استخداـ سيتـ , ذلؾ عمى وبناءً . μ لػ دالة ىي   و   دالة إلى تشير      إذ
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α
[∑(  

  

 μ
 

     

  

  

 μ
)

 

   

] 

 
 

 
[∑

    

 μ
          

 

   

]                             

   μ        فأف باالعتماد عمى العائمة االسية ,

                        (μ)         . 
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ذات المعممة  ةاألسي العائمة استجابة لمتغير لوغاريتـ احتمالي مف مشتؽ عمى الحصوؿ أف لنا , يتضح
 ستخدـي نموذج 0974في عاـ  Wedderburn قدـ .والتبايف المتوسط بيف العالقة فقط يتطمبالواحدة 

 احتمالي شبو نموذج بأسـوسماه  ممتغيرل احتمالية محددة كتمةإلى دالة  االلتفات دوف المعممات تقدير في
((quasi-likelihood Model .مع بواسوف شبوعمى  لمداللة االحتماؿ شبو دالة االتية الدالة تمثؿ 

   , ). 

         

   
 

         

   
                             

         ∫ (
      

  

   
 )

  

  

   
  

تكوف  الذي, و  ربطو دالة الوغاريتـ  دالة مع المعممة الخطية النماذج أحد ىو بواسوف شبو نحدارا نموذج
 :بما يأتي صيغتو
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 :لممتغيرات اً متجي ابوصفي (27-2)يمكننا كتابة معادلة رقـ 

          
 االستجابة متغير متوسط تمثؿ   إذ 

 ىي الدالة األسية.     

 ىي مصفوفة لكؿ مف المتغيرات المشتركة المستمرة والفئوية.   

 جو لممعممات )معامالت االنحدار(.مت   

   عمى     يحتوي الصؼ 
. بداًل مف ذلؾ يمكننا كتابة     مف المتغيرات المشتركة لممشاىدة   مف  

 ىي دالة الموغاريتـ وتسمى دالة الربط.  حيث         

ات المربع باستخداـ شبو بواسوفتقدير نموذج امكانية  7117في عاـ   Boveng و Ver Hoef أبدى
تكوف  ,     قدره تكرار مع (IWLSلمػ ) المستخدمة المعادلة .(IWLS) ةالموزون التكرارية الصغرى
 :كما يأتي اصيغتي

 ̂[   ]      [ ]         ̃[ ]                                    
 ىي: [ ]̃ لمػ     عندما عناصر  

 ̃[ ]    
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)
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 قطرية عناصر مع قطرية مصفوفة عف عبارة ىي التي الوزف مصفوفة إلى تشير [ ]  و
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 :االتيستكوف بالشكؿ        لشبو بواسوف , فأف المعادلة رقـ              بما اف 

      (
  
 

   
 

  
 

   
)      (

  

 
 

  

 
)                            

 تساوي في المصفوفة األخرى العناصر وجميع , فقط القطرية لممصفوفة العناصر إلى      يشير إذ
 .صفًرا

 

 (Negative Binomial Model)   نموذج ذي الحدين السالب  1.5.1
 

 يقدر  نموذج وىو , السالب الحديف ذي نموذج وىو اال التشتت مفرطة العددية البيانات لنمذجة آخر بديؿ
 بواسوف خميط مف مشتؽ,  ماثؿتم بشكؿ والموزعة المستقمة برنولي تجارب مف سمسمة في النجاحات عدد
 Amaliana andوفقا لػ ) التشتت شديدة بواسوف بيانات لنمذجة يستخدـ ما غالباً و . كاما و

Wardhani,(2017 .الفشؿ حاالت لعدد كتوزيع ينشأ (Y )قبؿ (r )التجارب في النجاح حاالت مف 
 ىذه مثؿ في(.       و    )  وبالتالي,  تجربة كؿ في( (p النجاح احتمالية مع , المستقمة
 : Lindén and Mäntyniemi (2011) بما يأتي االحتمالية الكتمة دالة عف التعبير يمكف الحالة

                 (
     

   
)                                   

 

 ،  النجاح احتمال هو p و ، الفشل حاالت عدد هو k ، النجاح حاالت عدد هو r و

) هو المتوسط ، الصٌغة هذه فً
      

 
 هو والتباٌن (

      

  
 . 

 :وتساوي الحدٌن ذو المعامل هً قوسٌن بٌن الموجودة الكمٌة

 

(     
   

)  
        

          
 

                  

    
 

      

       
                      

 .ترمز لدالة كاما     Γ حٌث 

 وكما يأتي: , شكؿ اخرب االحتماليةيمكف كتابة دالة الكتمة 

                 
Γ     

   Γ   
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 المختمط اما وبواسونك  1.5.1.2
 

السالب رياضًيا مف التوزيع ذي الحديف , وكذلؾ مف التوزيع اليندسي  ذي الحديف يمكف اشتقاؽ توزيع
 Poisson-gammaومف خميط توزيعات بواسوف وجاما. لغرض النمذجة اإلحصائية , فإف تفسير خميط 

مف توزيع بواسوف المركب وذلؾ بمزجو  السالب ذي الحديف توزيع نحصؿ عمى االكثر استخداما.ىو 
ذي اما. بمعنى يمكننا أف ننظر إلى جلمعدؿ بواسوف ىو توزيع  المركبتوزيع الحيث يكوف  بتوزيع كاما

 , توزيع جاما اً موزع اً عشوائي اً متغير  عدتُ  نفسيا (μو )( ,  ) بمعممة الحديف السالب كتوزيع بواسوف
  :وكاالتي

                                   
             

 : اآلتية وبالطريق توزيع ذي الحديف السالب( 7119في عاـ ) Cookاشتؽ 

         ∫                                 
 

 

                      

 ∫
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    و , ىي معممة الشكؿ   ان إذ
 

   
لذا ٌمكن اعادة كتابة  .التشتتوهً معلمة      و   

 :اآلتيبالشكل المعادلة االخٌرة 

         
Γ     

  Γ   
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 قيمة عمى بناءً  , NB2 السالب الحديف ذي نموذج باسـ أيًضا السالب لمحديف التقميدية المعممات ُتعرؼ
. التربيعي السالب الحديف ذو أنو عمى NB2 نموذج إلى أيًضا ُيشار. مف التبايف الثاني الشطر في األس

 ذو وىو (0) مساوية قيمة مف التبايف الثاني لشطرا ألس يكوف إذ  NB1 نموذج صياغة أيًضا تتم
 : يأتيوكما  , الخطي السالب الحديف

                                          

                                        

                                        

ة سوؼ لف يكوف ىناؾ اختالؼ عف توزيع بواسوف )الف توزيع بواسوف ىو حال         كانت اذا
يكوف التبايف أكبر مف المتوسط ويصبح مشتتًا ف         كانت مف توزيع ذي الحديف(. اما اذا ةخاص

 بشكؿ مفرط.
 

 ذي الحدين السالبنموذج تقدير طريقة   1.5.1.1

 , (IWLS)باستخداـ طريقة المربعات الصغرى التكرارية الموزونة يقدر  اف نموذج ذي الحديف السالب
ذي لكوف        رقـ  الطريقة التي تـ فييا تقدير نموذج شبو بواسوف ما عدا تغيير المعادلة بنفس

  ن هما:ٌحتوي على صٌغتٌ السالب الحديف

 :االتيبالشكؿ تكوف س       فأف المعادلة رقـ ،                 عندما .1

      (
  
 

      
 

  
 

      
)                                  

     (
  

   
 

  

   
)                             

 :االتيبالشكؿ وف ستك       فأف المعادلة رقـ ،                 عندما  .7

      (
  
 

      
  

  
 

      
 
)                                         

     (
  

     
 

  

     
)                             
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مقارنة مفيدة لمغاية بيف ثنائي الحديف السالب وشبو  ُتعد (39-2)( و 38-2و )( 31-2)رقـ  تالمعادال
بواسوف. بالنسبة لشبو بواسوف تكوف األوزاف متناسبة طردًيا مع المتوسط , وبالنسبة لمحديف السالب فإف 

؛ أي أف القيـ المتوسطة الصغيرة جًدا تحصؿ عمى وزف  تأخذ شكؿ المنحنى المقعر في المتوسطاألوزاف 
         ع زيادة المتوسط  تنخفض األوزاف إلى  صغير جًدا , ولكف م

 
.  

 
  Model Selection         النموذجاختيار  1.6

 

 ىو األبسط النموذج. البيانات بوجود , المرشحة النماذج مف مجموعة مف إحصائي نموذج اختيار ىي
 ما غالًبا. العممي لمبحث األساسية المياـ أحد , أشكالو أبسط في , النموذج اختيار يعتبر األفضؿ. الخيار
 بيذه يتنبأ رياضي بنموذج مباشًرا ارتباًطا المشاىدات مف سمسمة يفسر الذي المبدأ تحديد يرتبط

 بناءً  النماذج اختيار أىمية عمى كتابيما في Burnham & Anderson (7117) يؤكد .المشاىدات
 اختيار بمجرد .البيانات عمييا تقوـ االحصائية التي العمميات فيـ مثؿ , السميمة العممية المبادئ عمى

 اختيار أسموب إف. النماذج ىذه أفضؿ باختيار اإلحصائي التحميؿ لنا يسمح , المرشحة النماذج مجموعة
 . وبساطتو جودة النموذج بيف سيوازف الجيد النموذج

وفضؿ . التحميؿ االحصائي  أىداؼلتحقيؽ  معايير المعمومات الختيار النموذج المناسبح العديد مف قتر أُ 
(Stone (1979)  ,Lancelot and McDermott (2002) استخداـ )معمومات اكايكي معيار 

  (BIC) ومعيار المعمومات البيزية
 

    Akaike Information criterion(AIC)ِ   اكايكيمعيار معمومات   1.6.2

الجودة النسبية لمنماذج اإلحصائية لمجموعة معينة مف البيانات. Akaike (AIC) معيار معمومات ُيقدر 
( قيمة جودة (AIC. تقدر 1973في عاـ  Hirotsugu  Akaikeتـ اكتشافو مف قبؿ اإلحصائي الياباني 

( يوفر (AICكؿ نموذج بالنسبة لمنماذج األخرى بالنظر إلى مجموعة مف نماذج البيانات , وبالتالي فإف 
لالختيار مف بيف نموذجيف متنافسيف أو أكثر. يمثؿ AIC) النموذج. تُستخدـ استراتيجية )وسيمة الختيار 

 Burnham( و Mutua,1994)انظػر)افضؿ تقريب لمنموذج الحقيقي  AICالنموذج الذي يمتمؾ اقؿ 
and Anderson,(2004)) , ) صاحب أصغر خسارة متوقعة لممعمومات عندما  ىذا النموذجُيعد

 :ىي( (AIC صيغة. MLEالقيـ المعيارية الحقيقية في النموذج بتقديرات  ُتستبدؿ
 

                                   (2-40) 
 



 المفاهيم النظرية                                                                               الفصل الثاني

 

  
 - 17 - 

 

 (.MLEلمنموذج المقدر ) االمكاف االعظـدالة  ىي  ف: فإ
 ىو عدد المتغيرات التفسيرية     
, والذي يتـ تعديمو وفًقا ألبعاد النموذج. بالنظر إلى أف إضافة  اً جزائي اً مصطمحبوصفو  2kُيشار إلى 

نقوـ بزيادة عدد المتغيرات فعندما نموذج يجعؿ البيانات أكثر احتمالية , الالمزيد مف المعممات إلى 
إلى الموغاريتـ االحتمالي لمتكيؼ مع  2k حد الجزاء ضاؼيلذا  ؛ أصغر         التفسيرية , يصبح 
 .ىذا التحيز المحتمؿ

 (    )ِ   المقسم عمى حجم العينة اكايكيمعيار معمومات   1.6.1

 وىو عدد المشاىدات في النموذج. n حجـ العينة عمى ةو اخرى مف القانوف  لكف مقسمصيغىناؾ 

     
         

 
                                    

( تقسـ المصطمحات 41-2. المعادلة )      تؤثر أيًضا عمى إحصائية كبيرة   n عندما تكوف 
. مع تساوي جميع الشروط األخرى , عند مقارنة النماذج فإف النموذج األفضؿ  n عمى AICالرئيسة في 

 (.41-2)( و 40-2. وال يوجد فرؽ بيذا الخصوص بيف المعادلتيف )AICة ءإحصاأصغر لديو 

 Bayesian Information criterion                (BICيزية )البمعيار المعمومات   1.6.3

عمى عكس . 0978في عاـ  Gideon Schwarz مف( ألوؿ مرة BICيزية )البمعيار المعمومات  صيغ
 ,لنموذجيف متنافسيف  بيزلعامؿ  اً تقدير  بيزيضمف إطار  BIC, يتـ اشتقاؽ  Akaikeمعايير معمومات 

 تمت صياغتو بالطريقة االتية:و 

                                         (2-42) 
 

 (.MLEاالعظـ لمنموذج المقدر ) ىي دالة االمكاف : فإف      
 ىو عدد المتغيرات التفسيرية :     

 ىو عدد المشاىدات في النموذج           :

النماذج  ُتختار.  nالثاني والذي يعتمد عمى حجـ العينة  الشطرفقط في  AICعف  BICيختمؼ  ظاىرًيا
لمعثور عمى النموذج األكثر   BIC ُصمـ .التي تقمؿ مف معايير المعمومات البايزية مف منظور بايزي

 .Neath and Cavanaugh (2012)و   Acquah, (2010) )انظر احتمالية في ضوء البيانات

-2)معادلة رقـ في  AIC ةءمقارنة بإحصا,  ((k * log (n) لمػ وزنًا أعمى (42-2رقـ ) معادلةتعطي 
بناًء  , نموذجمل دالة لوغاريتـ االحتماؿضعؼ التي ىي           فقط لضبط k7 إذ يستخدـ ؛( 40
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 وفقا لػ التقميدي , ولكف AICعمى  Schwarz BICيفضؿ العديد مف اإلحصائييف  عمى ىذا الحساب
Kuha, (2004) ستخدـ عموما ي نوإفAIC  بشكؿ متكرر مف قبؿ المحمميف عند اختبار الدراسات البحثية
عداد تقارير عنيا  .وا 

 (     ) حنان وكوين معيار المعمومات البيزية  1.6.4

 ىي: اوصيغتي BICمعممات أخرى لػ  Hannan and Quinn (1979) تطور 

      
                

 
                              

. إذا اختمفت القيـ الحاالت ( لمعظـ41-2المعادلة )في  AIC / n لمػ الذي يحتوي عمى نتائج تقريبيةو 
ىذا خاطئ.  بشكؿ ُحدداختالًفا جوىرًيا , فيذا مؤشر عمى أف النموذج ضعيؼ ومف المحتمؿ أف يكوف 

و  AIC / nنظًرا ألف العديد مف النماذج الضعيفة ليا قيـ  ؛عمى الرغـ مف ذلؾ  االختبار ليس محدًدا
 . (2007))احمد جمعة  أحالـ عبد المجيد حمزة الناصر,),  متشابية      

 

               Likelihood Ratio Test     (LRT) اختبار نسبة االحتمالية 1.7
ات مف المتغير  قميؿىو اختبار ميـ لتقييـ قيمة النماذج المتداخمة )أي حيث تتـ مقارنة نموذج بو عدد 

متغيرات تفسيرية اكثر(. يقوـ االختبار بتقييـ ما إذا كاف  نو يحتوي عمىالتفسيرية مع نفس النموذج لك
اختبارات نسبة االحتمالية أيًضا  يجب االحتفاظ بالمتغيرات التفسيرية التي تـ سحبيا مف النموذج. ُتستخدـ

,  لمقارنة النماذج المختمفة إذا كاف أحدىا مجموعة فرعية أو نسخة مختصرة مف النموذج األخر
  . Hilbe (2011)انظر

, ىي متغيرات عشوائية مستقمة ذات قيـ صحيحة غير سالبة. نريد    ,     ,       ,   لنفرض اف  
 :توزيع بواسوف , أي أف فرضية العدـ ىي تتوزعاختبار الفرضية القائمة بأف البيانات 

                                         
 مفرطة" البدائؿ عمى التركيز في عادة الباحث يرغب , عند استخداـ نموذج مثؿ بواسوف عاـ بشكؿ

 :ىي البديمة الفرضية, لذا ف "التشتت
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̅  ىو المشترؾ   بػ صالخا االمكاف االعظـ طريقة كوفت ,    بالنسبة لفرضية العدـ وىو  , ̅    

 .     ىي     لػ االمكاف االعظـ طريقة كوفت ,    اما بالنسبة لمفرضية البديمة. العينة متوسط

 ىي:   مقابؿ الفرضية البديمة    الختبار فرضية العدـ  likelihood ratio ةءاحصا صيغة

     ∑    (
  

 ̅
)

 

   

                             

درجة ب Chi-squared)) مربع كاي كمتغير تقريبي بشكؿ ةءاإلحصا ىذه وزعتتؿ فرضية العدـ ظفي 

         تكوف عندما    يرفض االختبار ىذا فإف ثـ ومف(. ∞     عندما. )    حرية
 . 

تقريبي بشكؿ  مركزي غير كاي مربع توزيع likelihood ratio ةءإحصا تتوزع ,البديمة الفرضيةؿ ظفي 

 ومعممة المركزية , وكالتالي: (n-1بدرجة حرية )

   
∑ ( 

 
  ̅)

 
 
   

 ̅
                               

̅        عندما  
∑   

 
   

 
 

         يكتب 
تـ                 مع     ػل ∞    عندما  يستخدـىذا التقريب .       

  .ثابتة    بطريقة تظؿ  لالعتماد عمى  ااختيارى
 

 Influential Observations                                  المؤثرة المشاهدات 2.8

او  اإلحصائيليا تأثير كبير عمى التحميؿ  اإلحصائية  األدبياتالمشاىدات المؤثرة حسب ما موضح في 
, واف تحديدىا يعد Imon (2005) اذ اف وجودىا قد يؤدي الى تغيير اتجاه خط االنحدار ؛ؽ التقديرائطر 

( , Cook’s Distanceبالكشؼ عف ىذه المشاىدات مثؿ ) الخاصةامرا ميما. ىناؾ عدد مف الطرائؽ 
Diffits  ,DF( وسنتطرؽ في ىذه الرسالة الى .Cook’s Distance.تحديدا ) 
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 Cook                  (   ) Cook’s Distanceمسافة  2.9

 يمكف. 0977 عاـ المفيوـىذا  قدـ الذي , Dennis Cook األمريكي اإلحصائي اسـ عمى سميت 
 ( لمكشؼ عف المشاىدات المؤثرة في انحدار بواسوف وكاالتي: Cook’s Distanceاستخداـ طريقة )

    
∑ ( ̂   ̂    )

  
   

      ̂ 
                                

 اف : إذ

 .j االستجابة قيمة   ̂ 
 i المشاىدة تتضمف العندما  , j المالئمة االستجابة قيمة     ̂ 

k  االنحدار معامالت عدد 
 التربيعي الخطأ متوسط أي , شاىداتالم جميع عمى بناءً  المقدر التبايف   ̂ 
. (7.3كما موضح في الشكؿ ) نقطة البيانات ُبعد لمدى تأثير اً تقدير  (Cook’s Distanceطريقة ) عدوتُ 
بواقي لكؿ مشاىدة. وتعد ممخًصا لمدى وال النقاط الرافعة االعتبار كال مف بنظرتأخذ ف ىذه الطريقة إ

فإف القاعدة العامة ىي  البحث لمعرفة المشاىدات المؤثرة. عند  تغير نموذج االنحدار عند إزالة المشاىدة 
, حسب ما اشار  ىي عدد المشاىدات    إذ اف,  ⁄  مف  لمؤثرة التي تكوف قيمتيا اكبرالمشاىدة ا

 .Cook, (2000) اليو 

 

 .محتممة مشاىدة مؤثرة ىي 76رقـ  لمشاىدةاف أ Cookظير مسافة يُ ( 7.3الشكؿ )
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 الجانب التطبيقي 3.1

مركز الثالسيميا وامراض حقيقية من بيانات ل الجانب التطبيقي لمدراسة , اذ تم جمع يتناول ىذا الفص
في كل مرة عند الحاجة , ليم  عدد من عمميات نقل الدميتم اجراء المصابين بيذا المرض  لكون ان ,الدم

 متغيرًا متقطعا الحداث نادرة يتوزع توزيع بواسون.ولذلك يكون المتغير المعتمد ىنا 

طفرات في  دوثحبسبب  ينشأ,  من األىل إلى األبناءينتقل اي  ىو اضطراب دم وراثي الثالسيميا
ولة عن ؤ وىو مادة في خاليا الدم الحمراء مس) ولة عن إنتاج الييموغموبينؤ مسالحمض النووي لمخاليا ال

 أكسيد وثاني الفضالت من والتخمص , في كامل الجسم الخاليا إلى الغذائية والموادحمل األكسجين 
 عمى سمباً  يؤثر الذي األمر , في الجسم عن المعدل الطبيعي تويؤدي إلى انخفاض نسبمما  (الكربون
 لم إذا خطيرة مضاعفات يسبب وقد , الحياة ييدد خطيراً  مرضاً  الثالسيميا تعد .األخرى األعضاء وظائف

  .القاتل الدم فقر اسم عميو يطمق لذا , عميو والسيطرة عالجو يتم

 الثالسيميا الوسطى , (major) كبرىالثالسيميا ال) لمرض الثالسيميا ىي انواعخمسة ىناك 
(Intermedia)  ,الثالسيميا الصغرى (Minor)  ,فقر الدم المنجمي (Sickle cell anemia) و 

ىي  لممرضثالثة انواع فقط من االنواع الخمسة ( قام الباحث بأخذ الثالسيميا + فقر الدم المنجمي
تسجيالتيا غير  االنواعبقية بيانات , الن  (فقر الدم المنجميو  الثالسيميا الصغرى,  الثالسيميا الوسطى)

 . دقيقة وفييا بيانات مفقودة كثيرة
 

 بيانات الثالسيميا 3.2

اعتمد الباحث عمى بيانات المرضى المسجمين في مركز الثالسيميا وامراض الدم داخل مستشفى الزىراء   
المرضى الذين تم سحبيم في العينة  . اخذت البيانات من اضابير االشرف التعميمي في محافظة النجف

استعان الباحث بطبيب اختصاص  إذاشير متواصمة  4العشوائية. استمرت عممية جمع البيانات اكثر من 
لشرح وتوضيح البيانات الطبية لتسييل عممية جمعيا. قام الباحث بسحب عينة عشوائية حجميا 

, ومتغير استجابة واحد اال وىو عدد مرات اعطاء الدم  اً توضيحي اً ( متغير =12kلـ )مريض       
مع  معدالت زيارات المرضى لممركز سنويا. تذخ  فقد أ  ,  1/9/2021ولغاية  1/10/2018ة من مدلم

 التي تشخيصيا :ية مالحظة انو قد تم اخذ الحاالت المرض

 Intermediaالثالسيميا الوسطى   .1
 Minorالثالسيميا الصغرى   .2
 Sickle cell anemiaفقر الدم المنجمي    .3
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 :االتيان نموذج االنحدار الخطي لمبيانات كان 

                                    

,    , صنف الدم    , جنس المريض    االتية )العمر  التوضيحية ىي مصفوفة لممتغيرات   و
صمة ,    الحالة الزوجية لممريض ,    , ىل تم رفع الطحال    , نسبة الحديد في الدم    الوزن 

,     عدد االخوة المصابين ,     مدينة(  -, السكن )ريف   , عدد افراد االسرة    القرابة لموالدين 
 :االتيبالشكل    (. يمكن تمثيل مصفوفة المتغيرات التفسيرية    نسبة الييموغموبين في الدم 

  (

             

             

     
             

) 

والذي يمثل متغير  اعتبر الباحث ان ىذه المتغيرات توضح او تفسر عدد مرات اعطاء الدم لممريض
 .  االستجابة 

لغرض تشخيص المشاكل التي تعاني منيا ىذه البيانات ولمعرفة مدى مطابقتيا مع اىداف الرسالة , قام 
 Predictedمة ىذه البيانات بأستخدام نموذج بواسون لمحصول عمى القيم التنبؤية )ءالباحث بمال

Valuesانحراف األخطاء  ( و(Deviance Residuals .) 

( Predicted Valuesالقيم التنبؤية )( الذي يوضح العالقة بين 3.1)من خالل الشكل رقم 
, الخط المتعرج  الخط المتعرج لم يتطابق مع المتوسط )صفر( , يتضح ان (Deviance Residualsو)

في  موجودة نفسيا نالحظ ان المشكمة , مشكمة فرط تشتت , وبالتالي مشكمة عدم تجانس دليل عمى وجود
ان  نجد (.Deviance Residualsو)( الذي يوضح العالقة بين المشاىدات الحقيقية 3.2الشكل رقم )

عمى المتغيرات تؤثر  , Xىي القيم الشاذة في مصفوفة التي  (Leverage pointالنقاط الرافعة )
غير نبؤية و مت( يوضح العالقة بين القيم الت3.3. الشكل رقم )تؤثر عمى تباين النموذجف التفسيرية

الشكل من  عمى جانبي خط االنحدار. اً متساوي اً يعن البيانات ال تتوزع توز االستجابة , نالحظ من الرسم أ
البيانات ال تتوزع توزيعا طبيعيا عمى الرغم من ان معظم البيانات تقترب من التوزيع نجد ان  (3.4رقم )

لذلك  ؛ 5وىي تقترب من  4.81 (𝜇) حسابيالمتوسط ال يرجع السبب في ذلك الى ان قيمةو  ؛الطبيعي 
منحرف بأتجاه  شكميا الن البيانات تتوزع توزيع بواسونان  (3.5من خالل الشكل رقم ) يمكن القول

وىي  5.85. اما التباين فكانت قيمتو مساوية لمـ التوزيع الطبيعي شكل من قتربوي اليمين وغير متماثل
اكبر من قيمة المتوسط الحسابي وىذا يدل عمى وجود فرط تشتت بسيط كما ىو واضح في الشكل رقم 

 Quasiاذا كان ىناك فرط تشتت بسيط نمجأ الى توزيع شبو بواسون ) (. في االدبيات االحصائية3.1)
Poisson.الخط المتعرج ان ىناك مشكمة عدم  يثبت( 3.6الشكل رقم )من خالل  ( لمعالجة فرط التشتت
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 أربع -تقريبا –( ان ىناك 3.7نالحظ في الشكل ). تشتتوجود مشكمة فرط تجانس التي تؤدي الى 
 .ذلك( يؤكد 3.8الشكل رقم ) و .cutoff point  مشاىدات مؤثرة تجاوزت نقطة

 

 
 القيم التنبؤيةلتوضيح العالقة بين  Residual Plot( رسم 3.1الشكل )

(Predicted Values(و )Deviance Residuals) 

 

 
 المشاىداتيوضح العالقة بين   Index Plot( رسم 3.2الشكل )

 .(Deviance Residualsالحقيقية و)
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 بين القيم التنبؤية وعدد مرات اعطاء الدم لتوضيح العالقة Response vs Predicted( رسم 3.3الشكل )

 
 لبواقي االنحراف Q-Q-Plot( رسم 3.4الشكل )

 
 ( رسم المنحني والمدرج التكراري لتوزيع بواقي االنحراف3.5الشكل )
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 يوضح العالقة بين جذر االخطاء المعيارية والقيم التنبؤية  Location-Scale Plot( رسم 3.6الشكل )

 

 
 المشاىدات المؤثرةتوضح  Cooks Distance plot( رسم 3.7الشكل )

 

 
 لالخطاء المعيارية لالنحراف Residual-Leverage Plot( رسم 3.8الشكل )
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 النتــــائج 3.3
 

لنموذج بواسون الكامل لبيانات مرضى  AIC , LRT ,P-value)( نتائج اختبارات )1-3جدول رقم )
 الثالسيميا

P - value Likelihood 
Ratio AIC Deviance DF Variable S 

0.9617258 0.0023 640.71 103.99 1 Age 1 
0.8788878 0.0232 640.73 104.02 1 Sex 2 
0.4104504 0.6775 641.38 104.67 1 Blood groub 3 
0.0037747 ** 8.3892 649.09 112.38 1 X.Weight 4 
0.3003985 1.0724 641.78 105.06 1 S.Ferritin 5 
0.3603654 0.8366 641.54 104.83 1 Splenectomy 6 
0.0001692 *** 14.1457 654.85 118.14 1 X.Marital status 7 
8.918      *** 15.3529 656.06 119.34 1 Consanguinity 8 
0.6983295 0.1502 640.85 104.14 1 No. family members 9 
0.4162727 0.6608 641.36 104.65 1 Res countryside city 10 

0.1614477 1.9606 642.66 105.95 1 Affected brothers 
and sisters 11 

6.406      **** 24.7860 665.49 128.78 1 Hemoglobin 12 
 

ىدف الباحث من ىذه الرسالة استخدام طريقة الختيار المتغيرات لمعرفة اي المتغيرات التفسيرية التي  ان
باالعتماد ( و  Rبأستخدام برنامج )تؤثر بشكل كبير عمى عدد مرات اعطاء الدم لمرضى الثالسيميا . 

لكل متغير عمى حده  ( Deviance   ,Liklihood Ratio  ,AIC  ,P-value)عمى قيمة االختبارات 
 مع المتغير المعتمد. 

ىي  AIC  قيمة معيارو  (103.99لمتغير العمر ىي )Deviance اختبار قيمة انيفسر هذا الجدول 
  Devianceو  AIC قيم اختباري فأن االختالف في,  مع متغير الجنس, بالمقارنة ( 640.71)

متغير الجنس, وكذلك و العمر  يمتغير وجود  يدل عمى عدم اىميةمما يط جدا ىو اختالف بسلممتغيرين 
 وان ( ,649.09)ساوي لو وىي ت AIC متغير الوزن قد ارتفعت قيمة معيار ان جد. لكن نصنف الدم
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متغير الوزن  عمى ان, ىذا يدل  (112.38) لو ايضا ارتفعت وىي تساوي Deviance قيمة اختبار
 Liklihoodمتغير العمر مرة ثانية , سنجد ان قيمة اختبار  . لو نظرنا الىه في النموذجؤ بقاامؤثر ويجب 

Ratio ( وىي قيمة منخفضة جدا , اما قيمة0.0023ىي ,)P-value   ( 0.9617258كانت تساوي)ف
, ىذان االختباران دليل اضافي عمى ان متغير العمر غير مؤثر, مقارنة  0.05, وىي قيمة اكبر من 

كانت   P-value( , وقيمة 8.3892لوزن والتي ارتفعت اذ بمغت )لمتغير ا  Liklihood Ratioبقيم 
في  إبقاؤهان الوزن متغير مؤثر ويجب  عمى , مما يؤكد 0.05( وىي اقل من 0.0037747تساوي )

كانت منخفضة وتساوي  Devianceنالحظ ان قيمة اختبار فالنموذج. اما متغير نسبة الحديد في الدم 
( , كذلك الحال لمتغير )رفع الطحال( , 641.78لو كانت تساوي ) AIC( , وقيمة معيار 105.06)

يدل عمى وىذا يط جدا ىو اختالف بسلممتغيرين   Devianceو  AIC قيم اختباري االختالف في يبقى
ىذين المتغيرين في النموذج. بالمقابل اذا نظرنا الى متغير الحالة الزوجية سنجد ان عدم اىمية وجود 

ارتفعت ايضا واصبحت تساوي AIC  قيمة معيارو  (118.14رتفع واصبح يساوي )اDeviance اختبار
 ( , االمر الذي يوجب عمينا عدم حذف متغير الحالة الزوجية النو متغير مؤثر في النموذج.654.85)

 (عدد االخوة المصابينمدينة( ,  -, السكن )ريف عدد افراد االسرةمن ) ىذا الكالم ينطبق ايضا عمى كل  
) صمة , مما يدل عمى انيا متغيرات غير مؤثرة , مقارنة بـ  بسيطةان االختالفات في قيم اختباراتيا  إذ, 

,  Deviance   ,Liklihood Ratio)والتي ترتفع قيم  القرابة لموالدين , نسبة الييموغموبين في الدم(
AIC ) ليا , وتنخفض قيمة P-value  انيا متغيرات مؤثرة بكثير ,  مما يدل عمى  0.05الى ما دون

 جدا في النموذج.

( ان ىناك اربعة متغيرات تفسيرية )الوزن , الحالة 1-3في جدول رقم ) المعروضةاتضح من النتائج 
الزوجية لممريض , صمة القرابة لموالدين , نسبة الييموغموبين في الدم( مؤثرة عمى المتغير المعتمد )عدد 

, نسبة  العمر, جنس المريض , صنف الدمالدم(, و اعتبار المتغيرات التفسيرية االخرى ) مرات اعطاء
عدد االخوة مدينة( ,  -, السكن )ريف الحديد في الدم , ىل تم رفع الطحال , عدد افراد االسرة

 ليا اىمية في النموذج قيد الدراسة. تالمصابين( ليس

والذي ينص عمى ان افضل متغير ىو   Devianceم اختبار ااستخدب (1-3في جدول رقم )قام الباحث 
قيمة ان المتغيرات ذوات ال , اال في نموذج بواسون حيث يحصل العكس , ايصاحب اقل قيمة باالختبار 

,  )الوزن , الحالة الزوجيةان المتغيرات  , اتضح لمباحثافضل متغيرات تفسيرية لمنموذج  االكبر ت عد
عمى المتغير المعتمد )عدد صاحبة اكبر تأثير  ىيصمة القرابة لموالدين , نسبة الييموغموبين في الدم( 
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بأن المتغيرات االربعة اعاله كانت  واتضح ايضا (LRT) اختبار استخدام تمبعدىا  .مرات اعطاء الدم(
, صمة  (14.1457الزوجية ) , الحالة (8.3892) الوزن,  وىي كالتالي قيميا اعمى من باقي المتغيرات

, بقية المتغيرات في ىذا  (24.7860( و نسبة الييموغموبين في الدم )15.3529القرابة لموالدين )
 ( اي انيا معنوية ,0.05اقل من )يا المتغيرات التفسيرية التي قيم تخذأ  كانت قيميا قميمة جدا.  االختبار

في  قيميا اقل القيم الموجودة )المؤشرة بعالمة *( اعاله األربعةفوجد الباحث ان المتغيرات التفسيرية 
 .اكثر المتغيرات تأثيرا عمى متغير االستجابة تكون من ىنا, و عمود ال

 

 لممتغيرات التفسيرية االربعة الميمة في نموذج بواسون P-valueو z( يوضح اختبارات 2-3جدول رقم )

Poisson 
p-value z Std.Error Estimate  

1.53      7.384 0.60365 4.45742 Intercept 
1.17      4.861 0.00286 0.01390 Weight 
4.55      4.077- 0.12311 -0.50197 Matrial Status 
2.56      4.703 0.02820 0.13266 Consanguinity 
4.18      5.877- 0.02186 -0.12845 Hemoglobin 

633.05 AIC 
 

لممتغيرات التفسيرية االربعة الميمة في نموذج شبو  P-valueو  z اختبارات( يوضح 3-3جدول رقم )
 .بواسون

Quasi Poisson 
p-value z Std.Error Estimate  

1.1811672      8.494874 0.52471887 4.45742077 Intercept 
1.034897      5.591716 0.00248636 0.01390302 Weight 
6.074889      4.690798- 0.10701208 -0.50197204 Matrial Status 
2.428408      5.410953 0.02451645 0.13265734 Consanguinity 
2.859551      6.760751- 0.01899988 -0.12845348 Hemoglobin 

630.61 AIC 
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الميمة في نموذج ذي  لممتغيرات التفسيرية االربعة P-value و z( يوضح اختبارات 4-3جدول رقم )
 .الحدين السالب

Negative Binomial 
p-value z Std.Error Estimate  

1.537243      7.383895 0.603673283 4.45746033 Intercept 
1.171333      4.860426 0.002860473 0.01390312 Weight 
4.555266      -4.077346 0.123113616 -0.50197682 Matrial Status 
2.560192      4.703277 0.028205316 0.13265740 Consanguinity 
4.188284      -5.876580 0.021858811 -0.12845506 Hemoglobin 

635.05 AIC 
 

 د عمى اختباراعتماال الباحث حاول( 4-3( , )3-3( , )2-3)الجداول رقم من النتائج المعروضة في 
(P-value )ىذا االعتماد عمى من  جدوىالعدم  لكنو اكتشف, ديد المتغيرات التفسيرية الميمة لتح

  (Estimateقيم اختبارات ان الحظ ايضا  .عمى انيا معنوية تظيرالن معظم المتغيرات سوف االختبار 
, (Std.Error وىذا دليل عمى استحالة امكانية,  ذي الحدين السالبلنموذج  ةمشابي بواسون لنموذج 

ىذه اتضح لمباحث ان عمى ىذا االساس  , االعتماد عمى ىذين االختبارين لمعرفة النموذج المناسب
لذلك ادرجت  , قرار فييا بشأن النموذج المناسبال يمكن اتخاذ ( 4-3( , )3-3( , )2-3)رقم  الجداول

الموجود في جدول رقم  (Likelihood Ratio) اختبار عمى الباحث اعتمد .ىنا لغرض التوضيح فقط
 تيار المتغيرات التفسيرية الميمة.( الخ3-1)
 

)بواسون الكامل , بواسون , شبو بواسون , ذي  ( يوضح قيم معايير المعمومات لنماذج5-3جدول رقم )
 الحدين السالب( لمبيانات الحقيقية .

Negative Binomial Quasi Poisson Poisson 
Poisson Full 

Model Criteria 

4.097104 4.068418 4.084187 4.146475      
635.051173 630.604860 633.049048 642.703693     
4.136423 4.107737 4.123506 4.408983       

650.268299 645.821985 648.266174 682.268220     
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الميمـة فـي نمـاذج )بواسـون , شـبو بواسـون وذو  المتغيـرات االربعـة بإدخـالقـام الباحـث ( 5-3رقـم )جدول 
نموذج بواسون الـذي  فضال عنالحدين السالب( , وتم اجراء عممية اختيار المتغيرات عمى النماذج الثالثة 

لمتأكـد مـن النمــوذج  Akaike(. تـم اسـتخدام معـايير معمومــات Full Modelيحتـوي عمـى كـل المتغيــرات )
ىي اعمى القـيم  (Full Model) الكامل بواسون لنموذجيير المعمومات قيم معاان الحظ الباحث  االفضل.

ـــــــــي الجـــــــــدول  ـــــــــار فقيمـــــــــةالموجـــــــــودة ف ـــــــــار 4.146475ىـــــــــي )      معي ىـــــــــي     ( , وقيمـــــــــة معي
ىـــــــــــي     ( , و قيمـــــــــــة معيـــــــــــار 4.408983ىـــــــــــي )      ( , وقيمـــــــــــة معيـــــــــــار 642.703693)
لدينا نتيجة افضل  كانتف ج. اما في نموذج بواسونالنموذىذا دليل عمى ضعف ىذا ,  (682.268220)

ىــي     ( , وقيمــة معيــار 4.084187ىــي )      معيــار قيمــةفكانــت مــن نمــوذج بواســون الكامــل , 
ىـــــــــــي     ( , و قيمـــــــــــة معيـــــــــــار 4.123506ىـــــــــــي )      ( , وقيمـــــــــــة معيـــــــــــار 633.049048)
ىـــي اقـــل القـــيم الموجـــودة فـــي نالحظ ان قيمـــو فـــبالنســـبة لنمـــوذج شـــبو بواســـون  , امـــا ( 648.266174)

( 630.604860ىـي )    ( , وقيمـة معيـار 4.068418) تسـاوي      معيـار قيمةاذ ان  ؛ الجدول
, وىـذا دليـل  (645.821985ىـي )    ( , و قيمـة معيـار 4.107737ىـي )      , وقيمة معيـار 

معـايير فـي ىـذا الجـدول ان  اتضح لمباحث. ىو االفضل مقارنة ببقية النماذج شبو بواسون نموذج عمى ان
 النماذج ىي افضل طريقة لمكشف عن النموذج المناسب. المعمومات التي استخدمت لممقارنة بين

 

 المحاكاةدراسة  3.4
 

النظرية. باستخدام المحاكاة ت ستخدم المحاكاة لتقييم أداء طريقة ما عندما يكون ىناك نقص في الخمفية 
بيانات لنموذج بواسون ان اليدف من ىذه المحاكاة ىو توليد  يعرف اإلحصائي الحقيقة ويتحكم فييا.

 بواسون و كامامن  اً تمطخم اً توزيع لكونو يعدمن نموذج ذي الحدين السالب , مختمط , وعميو تم توليدىا 
 . فرط التشتت إحصاءةفي معرفة  قيمتيا ستكون حاسمة , (𝜃)نرمز ليا بالرمز  لو معممة الشكل الذي

 :بناء نموذج انحدار خطيلمن توزيع منتظم  مستقالً  اً ( متغير 13قمنا بتوليد )
 

                                    
 :  ان اذ

 .طبيعي قياسيالمتغيرات التوضيحية من توزيع عشوائي  لتوليد (Rتم استخدام برنامج ) .1
 

 , ىو عدد المتغيرات   ,               ان إذ
 .{                    }   : حجم العينة التي تساوي          
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  ان إذ  احتساب المتجو  .2
       

 ومن ثم ايجاد
𝜇                                      

 
 ان  إذ           : خالل توزيع بواسون المختمط و كاالتي( من  ايجاد المتجو ) .3

      [𝜇     𝜃  𝜃] .وذلك لمراعاة حجم تاثير معممة الشكل عمى نوع التوزيع , 
𝜃التي تساوي (  ان معممة الشكل ) إذ والتي تم استخداميا لحساب فرط  {               } 

 التشتت. 
ك لمعرفة تأثير وذل ؛عينة محاكاة عشوائية  5000مرة لمحصول عمى  5000الخطوات اعاله  تكررت

 :االتيةالنماذج لكل من  فرط التشتتمعممة الشكل عمى 
 Poisson Full Model( P.F.M.) المتغيرات لكامل نموذج بواسون  .1
 .Poisson Model (P.M) لممتغيرات المختارةنموذج بواسون  .2
 .Quasi Poisson Model (Q.P.M) لممتغيرات المختارةنموذج شبو بواسون  .3
 .Negative Binomial Model (NB.M) لممتغيرات المختارةنموذج ذي الحدين السالب  .4

 المعدل لكل من المعايير االتية: ذ  خ  أ   , ومن ثم من عينات المحاكاة عمى كل عينةالنماذج اعاله  وطبقت
i. ( معيار معمومات اكايكيAIC) يكتبسوف ي ذال     ̅̅ ̅̅ ̅ 
ii. سيكتب يالذ⁄           المقسم عمى حجم العينة  معيار معمومات اكايكي      

̅̅ ̅̅ ̅̅ 
iii. ( معيار المعمومات البيزي   )   الذي سوف يكتب   ̅̅ ̅̅ ̅ 
iv.  الذي سوف يكتب   (     ) حنان وكوينمعيار المعمومات البيزي     

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 
 (RMSEوالذي سيكتب ) لكل نموذج MSE فضال عن

( ىو RMSEأعمى ) يمتمكىو النموذج االفضل , والنموذج الذي  قيمةأقل  يمتمكان النموذج الذي  ذإ
 النموذج االفضل.
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عينة  5000متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ ( يعرض 6-3جدول )
محاكاة , الختيار افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي 

𝜃) معممة الشكل لتوزيع كاما الحدين السالب( عندما   ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.512045 451.2045 4.918932 485.0717 1.929831 
P.M 4.393732 439.3732 4.389102 445.0171 2.012670 

Q.P.M 4.403321 440.3321 4.398691 445.9760 2.012670 

NB.M 4.383357 438.3357 4.378726 443.9795 2.012969 

150 

P.F.M 4.474679 671.2018 4.745937 710.3401 1.967770 
P.M 4.398479 659.7718 4.397125 666.7902 2.023491 

Q.P.M 4.405172 660.7758 4.403819 667.7942 2.023491 
NB.M 4.383082 657.4623 4.381728 664.4806 2.023631 

200 

P.F.M 4.461194 892.2387 4.664637 935.1169 1.991722 
P.M 4.405653 881.1306 4.406000 889.3414 2.033400 

Q.P.M 4.411009 882.2018 4.411356 890.4126 2.033400 
NB.M 4.387220 877.4441 4.387567 885.6549 2.033496 

500 

P.F.M 4.441020 2220.510 4.522398 2275.300 2.037082 
P.M 4.421745 2210.873 4.425690 2225.150 2.053296 

Q.P.M 4.424593 2212.297 4.428538 2226.574 2.053296 
NB.M 4.399618 2199.809 4.403563 2214.086 2.053338 

1000 

P.F.M 4.428571 4428.571 4.469260 4492.372 2.044514 
P.M 4.419749 4419.749 4.424601 4441.847 2.051447 

Q.P.M 4.421549 4421.549 4.426402 4443.648 2.051447 
NB.M 4.398371 4398.371 4.403223 4420.470 2.051473 
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𝜃عندما  (6-3رقم ) جدولفي  من النتائج المعروضة معايير المعمومات  ان قيم( , نالحظ    
     معيار فقيمة ,        ( ىي اعمى قيم العينةP.F.Mلنموذج بواسون الكامل )

̅̅ ̅̅ ىي  ̅̅
̅̅   , وقيمة معيار  (4.512045) ̅̅      , وقيمة معيار ( 451.2045ىي ) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ( , 4.918932ىي ) ̅̅
̅̅   ة معيار قيم و ̅̅ وىذا دليل عمى ضعف ىذا النموذج. اما في نموذج بواسون ( , 485.0717ىي ) ̅

لدينا نتيجة افضل من نموذج بواسون الكامل , بسبب انخفاض كل القيم  ظيرتفقد ( P.M) االعتيادي
     معيار قيمةفكانت  نموذج بواسون الكاملفي ىذا النموذج عما كانت عميو في 

̅̅ ̅̅ ىي  ̅̅
̅̅   ( , وقيمة معيار 4.393732) ̅̅      ( , وقيمة معيار 439.3732ىي ) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ( , 4.389102ىي ) ̅̅
̅̅   و قيمة معيار  ̅̅ , ىذا يدل عمى وجود تحسن في اداء ىذا النموذج , التحسن  ( 445.0171ىي ) ̅

باالداء معناه ان تأثير استخدام طرق اختيار المتغيرات واضح جدا عمى النموذجين )الفرق في القيم بين 
بالنسبة لنموذج شبو  اما (.(P.M) ( و قيم نموذج بواسون االعتياديP.F.Mنموذج بواسون الكامل )

 معيار قيمةاذ ان ( P.M)نالحظ ان جميع قيمو ارتفعت بالنسبو لنموذج بواسون ف (Q.P.M) بواسون
    
̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , وقيمة معيار 4.403321ىي ) ̅̅ ̅̅      ( , وقيمة معيار 440.3321ىي ) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ىي  ̅̅
̅̅   ( , و قيمة معيار 4.398691) ̅̅  (P.M)ان نموذج بواسون , وىذا دليل عمى  (445.9760ىي ) ̅

( بقيم بقية النماذج نجد ان NB.M) عند مقارنة قيم نموذج ذي الحدين السالب ىو االفضل لحد االن.
     معيار قيمة, ف قيم البقية اقل من قيمو

̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , وقيمة معيار 4.383357ىي ) ̅̅ ̅̅ ىي  ̅
     ( , وقيمة معيار 438.3357)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.378726ىي ) ̅̅ ̅̅  (443.9795ىي ) ̅
𝜃نموذج ذي الحدين السالب افضل من بقية النماذج عندما تكون  ومن ىنا ي عد,  يكون  ما, وعند   

  .      حجم العينة

ينطبق عمى قيم معايير حجم نفسو اعاله  في الشرح نجد انف       اما عندما يكون حجم العينة 
𝜃( ىو االفضل بين بقية النماذج عندما NB.M)ىذه العينة وان نموذج ذي الحدين السالب   إذ ؛(    

     معيار قيمة ان
̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.383082ىي ) ̅̅ ̅̅ ( , وقيمة معيار 657.4623ىي ) ̅

     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.381728ىي ) ̅̅ ̅̅  .(664.4806ىي ) ̅

وانو ما زالت قيم معايير ,        التي تساوي عينةالحجم  عمىالكالم يطبق  ىذانالحظ ىنا ان 
     معيار, ف ىي اعمى القيم( P.F.Mالمعمومات لنموذج بواسون الكامل )

̅̅ ̅̅ ( 4.461194ىي )قيمتو  ̅̅
̅̅   , ومعيار  ̅̅      ( , وقيمة معيار 892.2387ىي )قيمتو  ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ( , و قيمة معيار 4.664637ىي ) ̅̅
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   ̅̅ ̅̅ وان نموذج ذي الحدين  , ه ضعيفاؤ زال ادايبمعنى ان ىذا النموذج ما ( , 935.1169ىي ) ̅
اقل القيم عند حجم ىذه  ت عدالن قيم معاييره  ايضا من بين النماذج الباقية ( ىو االفضلNB.Mالسالب )

     معيار قيمة فإن العينة ,
̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.387220ىي ) ̅̅ ̅̅ ( , وقيمة 877.4441ىي ) ̅

     معيار 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.387567ىي ) ̅̅ ̅̅  (.885.6549ىي ) ̅

وىو  ,لممعايير صاحب اقل قيم( NB.Mيبقى نموذج ذي الحدين السالب ) 500مـ ل عند حجم عينة مساو  
     معيار ان إذ ؛ االفضل ايضا

̅̅ ̅̅ ̅̅   معيار لو  ( , 4.399618) تكون قيمتو  ̅̅ ̅̅ ىي  ̅
     ( , ومعيار 2199.809)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.403563ىي ) ̅̅ ̅̅  (.2214.086ىي ) ̅

قيم معايير المعمومات لنموذج بواسون الكامل  تبقى        واخيرا عندما يكون حجم العينة 
(P.F.Mىي اعمى القيم , ف )معيار     

̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , ومعيار 4.428571) تساويقيمتو  ̅̅ ̅̅  تساويقيمتو  ̅
     ( , وقيمة معيار 4428.571)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.469260ىي ) ̅̅ ̅̅ ( 4492.372ىي ) ̅
     معيار قيمةفكانت ( P.Mاما نموذج بواسون ) .ه ضعيفؤ ان ىذا النموذج ادا اي ؛

̅̅ ̅̅ ىي  ̅̅
̅̅   ( , وقيمة معيار 4.419749) ̅̅      ( , وقيمة معيار 4419.749) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ( , و 4.424601ىي ) ̅̅
̅̅   قيمة معيار  ̅̅ لكن قيمو  (P.F.M) افضل من نموذج بواسون الكاملو بمعنى ان,  ( 4441.847) ̅

مقارنة بالنماذج افضل نموذج ىو االخير  ي عدلذلك ؛ ( NB.Mنموذج ذي الحدين السالب )اعمى من 
𝜃عندما تكون  االخرى      معيار قيمةف,    

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( ,4.398371) لو ̅̅ ̅̅ ىي  ̅
     ( , وقيمة معيار 4398.371)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.403223) تساوي ̅̅ ̅̅  تكون مساوية لمـ ̅
(4420.470.) 

نجد ان قيمة متوسط مربع ف( , RMSEلقيم العمود االخير وىو متوسط مربعات الخطأ )اما بالنسبة 
العينات لنموذج بواسون الكامل ىي اقل من قيم النماذج الباقية عند استخدام طرق  الخطأ عند كل احجام
الن  ؛ن ىذا المعيار ال يمكن االعتماد عميو لقياس افضمية النموذج إف من ىنااختيار المتغيرات , و 

الخطأ لو  نتيجة ان النموذج الكامل تكون قيمة متوسط مربعات عطيي مابين التحيز والتباين دائما  التبادل
ولذلك عند استخدام طرق اختيار المتغيرات تكون قيمة متوسط مربعات الخطا مرتفعة ,  ؛ اقل مايمكن

كمما زاد حجم  وأنىي ( 6-3ىناك مالحظة اخرى في جدول رقم ) .ىذه الطرق استعمالرنة بعدم مقا
 ولو بنسبة بسيطة. (RMSEمتوسط مربعات الخطا ) ازدادالعينة 
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𝜃من المالحظ في ىذا الجدول عندما      ان معيار    
̅̅ ̅̅ مع ( NB.M) لنموذج ذي الحدين السالب ̅̅

نجد ان قيمة معيار لكن  , (4.3, وىي تقريبا عند ) زيادة حجم العينات تقريبا حافظ عمى استقرار قيمتو
    
̅̅ ̅̅  .كمما ازداد حجم العينة باالنخفاضتبدأ  (P.F.Mلنموذج بواسون الكامل )  ̅̅

عينة محاكاة ,  5000(: متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ 7-3جدول )
الختيار افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين 

𝜃)السالب( عندما معممة الشكل لتوزيع كاما    ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.513152 451.3152 4.920039 485.1825 1.877509 
P.M 4.390194 439.0194 4.382434 444.2173 1.981526 

Q.P.M 4.387735 438.7735 4.379974 443.9713 1.981526 

NB.M 4.408231 440.8231 4.400470 446.0209 1.981550 

150 

P.F.M 4.470729 670.6093 4.741987 709.7476 1.923387 
P.M 4.393616 659.0425 4.391729 665.9597 1.993765 

Q.P.M 4.391664 658.7496 4.389776 665.6668 1.993765 
NB.M 4.405899 660.8848 4.404011 667.8021 1.993776 

200 

P.F.M 4.447390 889.4779 4.650833 932.3561 1.944216 
P.M 4.392637 878.5274 4.394180 887.2218 1.996817 

Q.P.M 4.390873 878.1745 4.392415 886.8689 1.996817 
NB.M 4.401957 880.3915 4.403500 889.0859 1.996823 

500 

P.F.M 4.400570 2200.285 4.481947 2255.075 1.975649 
P.M 4.381209 2190.605 4.388903 2208.163 1.992875 

Q.P.M 4.379801 2189.900 4.387495 2207.458 1.992875 
NB.M 4.385127 2192.564 4.392821 2210.122 1.992876 

1000 P.F.M 4.381967 4381.967 4.422656 4445.768 1.981197 
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P.M 4.372107 4372.107 4.378608 4397.138 1.987623 
Q.P.M 4.371132 4371.132 4.377633 4396.163 1.987623 
NB.M 4.374099 4374.099 4.380600 4399.129 1.987623 

 

𝜃( عندما )7-3نالحظ في جدول رقم ) ما زال محتفظا  (P.F.M) ( ان نموذج بواسون الكامل  
     معيار قيمةاذ ان  ؛      العينة  قيمبأعمى 

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.513152ىي ) ̅̅ ̅̅ ىي  ̅
     ( , وقيمة معيار 451.3152)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.920039ىي ) ̅̅ ̅̅  (485.1825ىي ) ̅
ليذا الجدول , اي بمعنى ان اداء ىذا النموذج اليزال  عند كل احجام العينات الباقية , ىذا االمر يتكرر

 قيمةف ( P.F.M) نجد ان قيمو اقل من نموذج بواسون الكاملف (P.M) . اما في نموذج بواسونضعيفا
     معيار

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.390194ىي ) ̅̅ ̅̅      ( , وقيمة معيار 439.0194ىي ) ̅
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 

̅̅   ( , و قيمة معيار 4.382434ىي ) ̅̅ قد تحسن في ىذا  فأن االداء من ىنا, و (444.2173ىي ) ̅
النموذج كما قمنا سابقا بسبب استخدام طرق اختيار المتغيرات. لكن عند التدقيق في نموذج شبو بواسون 

(Q.P.M نرى بوضوح ان )  قيمةفمو نظرنا الى عند ىذه العينة اقل القيم الموجودة  عدقيم ىذا النموذج ت 
     معيار

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.387735) التي تساوي ̅̅ ̅̅ ( , وقيمة 438.7735) التي تساوي ̅
     معيار 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.379974) التي تساوي ̅̅ ̅̅ , اي  (443.9713) التي تساوي ̅
 افضل نموذج. ي عد( Q.P.M)بمعنى ان نموذج شبو بواسون 

 اذ ؛ بين بقية النماذج ىو االفضل( Q.P.Mشبو بواسون )نجد ان نموذج        عينة  حجم عند
     معيار قيمةان 

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.391664) تساويلو  ̅̅ ̅̅ ( , وقيمة 658.7496) تساوي ̅
     معيار 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.389776ىي ) ̅̅ ̅̅  (.665.6668ىي ) ̅

لنموذج بواسون انو ما زالت قيم معايير المعمومات  نالحظ ىنا,       حجم العينة عندما يكون 
     معيار( ىي اعمى القيم , فP.F.Mالكامل )

̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , ومعيار 4.447390) تبمغقيمتو  ̅̅ ̅̅  تبمغقيمتو  ̅
     ( , وقيمة معيار 889.4779)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.650833ىي ) ̅̅ ̅̅ ( 932.3561) تبمغ ̅
بقية ىو االفضل ايضا من ( Q.P.Mشبو بواسون )وان نموذج  , ضعيف ىذا النموذجاداء ان  اي, 

     معيار قيمة اذ تبمغ  ؛ اقل القيم ىيالن قيم معاييره  النماذج
̅̅ ̅̅ قيمة معيار تبمغ و  ( , 4.390873) ̅̅

   ̅̅ ̅̅      قيمة معيار اما ( , 878.1745) ̅
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.392415) تبمغف ̅̅ ̅̅ ىي  ̅

(886.8689.) 
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اقل قيم لممعايير,  يمتمك (Q.P.Mشبو بواسون )نموذج يبقى نموذج  500مـ ل عند حجم عينة مساو  اما 
     ان معيار اذ ؛ وىو االفضل ايضا

̅̅ ̅̅ ̅̅   و لمعيار  ( , 4.379801تكون قيمتو )  ̅̅ ̅̅ ىي  ̅
     ( , ومعيار 2189.900)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.387495ىي ) ̅̅ ̅̅  (.2207.458ىي ) ̅

( P.F.Mقيم معايير المعمومات لنموذج بواسون الكامل ) تبقى        عندما يكون حجم العينة و 
     معيار قيمة تبمغف( P.Mاما نموذج بواسون ) .اعمى القيم تمتمك

̅̅ ̅̅ ( , وقيمة معيار 4.372107) لو ̅̅
   ̅̅ ̅̅      ( , وقيمة معيار 4372.107) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.378608ىي ) ̅̅ ̅̅ ̅ 
من نموذج ذي  اقل( لكن قيمو P.F.M)انو افضل من نموذج بواسون الكامل  اي ؛ ( 4397.138)

     معيار قيمةن أ؛ إذ ( NB.Mالحدين السالب )
̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( ,4.374099لو ) ̅̅ ̅̅ ىي  ̅

     ( , وقيمة معيار 4374.099)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.380600تساوي ) ̅̅ ̅̅ تكون مساوية لمـ  ̅

يحتوي عمى اقل قيم لممعايير عند حجم ىذه الذي  (Q.P.M) يتبقى نموذج شبو بواسون (.4399.129)
     معيار قيمةان اذ  ؛العينة 

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( ,4.371132) تبمغ لو ̅̅ ̅̅ ( , 4371.132ىي ) ̅
     وقيمة معيار 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.377633) تبمغ ̅̅ ̅̅  (.4396.163) تساوي ̅

 ما يثير االىتمام في ىذا الجدول ىو التحول في افضمية النموذج , من نموذج ذي الحدين السالب ان 
(NB.M)  الشكلعندما كانت معممة 𝜃  ( الى ان يكون نموذج شبو بواسون6-3في جدول رقم )    
(Q.P.M)  ىو االفضل في االداء عندما اصبحت𝜃 عمى انو  ىذا دليالً  ي عد,  في ىذا الجدول,    

 حتى لو كان بسيطا سيؤدي الى اختالف في النموذج االفضل. الشكلاي تغير في معممة 

( , نجد ان قيمة متوسط مربع الخطأ RMSEلقيم العمود االخير وىو متوسط مربعات الخطأ )اما بالنسبة 
 بذلك ىي اقل من قيم النماذج الباقية , وىي (P.F.M) عند كل احجام العينات لنموذج بواسون الكامل

في  سابقاً لالسباب التي تم شرحيا  ؛باقية عمى حاليا وال يمكن االعتماد عمييا لمقارنة افضمية النموذج 
 (.6-3جدول رقم )
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عينة محاكاة ,  5000(: متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ 8-3جدول )
الختيار افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين 

𝜃السالب( عندما معممة الشكل لتوزيع كاما  )   ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.395466 439.5466 4.802353 473.4138 1.682212 
P.M 4.268737 426.8737 4.259684 431.8960 1.812992 

Q.P.M 4.256095 425.6095 4.247042 430.6318 1.812992 

NB.M 4.288742 428.8742 4.279689 433.8964 1.812992 

150 

P.F.M 4.337287 650.5931 4.608545 689.7313 1.720704 
P.M 4.259467 638.9200 4.259721 646.4376 1.806618 

Q.P.M 4.248242 637.2363 4.248496 644.7538 1.806618 
NB.M 4.272814 640.9221 4.273068 648.4397 1.806618 

200 

P.F.M 4.312266 862.4532 4.515709 905.3313 1.744839 
P.M 4.255928 851.1855 4.261122 861.1379 1.804760 

Q.P.M 4.245605 849.1210 4.250799 859.0734 1.804760 
NB.M 4.265942 853.1884 4.271136 863.1407 1.804760 

500 

P.F.M 4.270205 2135.102 4.351582 2189.892 1.791268 
P.M 4.247915 2123.958 4.259092 2144.244 1.805507 

Q.P.M 4.241129 2120.564 4.252306 2140.851 1.805507 
NB.M 4.251930 2125.965 4.263106 2146.252 1.805507 

1000 

P.F.M 4.265742 4265.742 4.306430 4329.542 1.81764 
P.M 4.254361 4254.361 4.260816 4279.416 1.82358 

Q.P.M 4.250807 4250.807 4.257262 4275.862 1.82358 
NB.M 4.256375 4256.375 4.262831 4281.430 1.82358 
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عينة محاكاة ,  5000(: متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ 9-3جدول )
الختيار افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين 

𝜃) اما السالب( عندما معممة الشكل لتوزيع ك    ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.333837 433.3837 4.740724 467.2509 1.553414 
P.M 4.206466 420.6466 4.197645 425.7262 1.700663 

Q.P.M 4.189218 418.9218 4.180397 424.0014 1.700663 

NB.M 4.226481 422.6481 4.217659 427.7276 1.700663 

150 

P.F.M 4.269092 640.3638 4.540350 679.5020 1.586045 
P.M 4.189860 628.4790 4.192119 636.5306 1.678207 

Q.P.M 4.173498 626.0247 4.175758 634.0763 1.678207 
NB.M 4.203208 630.4812 4.205468 638.5328 1.678207 

200 

P.F.M 4.236336 847.2673 4.439780 890.1454 1.604211 
P.M 4.178810 835.7619 4.187895 846.8885 1.665077 

Q.P.M 4.163055 832.6110 4.172140 843.7375 1.665077 
NB.M 4.188825 837.7649 4.197910 848.8915 1.665077 

500 

P.F.M 4.175788 2087.894 4.257165 2142.684 1.628709 
P.M 4.151400 2075.700 4.163327 2096.568 1.640710 

Q.P.M 4.141721 2070.860 4.153648 2091.729 1.640710 
NB.M 4.155415 2077.708 4.167342 2098.576 1.640710 

1000 

P.F.M 4.152244 4152.244 4.192933 4216.045 1.633192 
P.M 4.139942 4139.942 4.146151 4164.645 1.638751 

Q.P.M 4.134979 4134.979 4.141187 4159.681 1.638751 
NB.M 4.141958 4141.958 4.148166 4166.660 1.638751 
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عينة محاكاة ,  5000(: متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ 10-3جدول )
الختيار افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين 

𝜃)السالب( عندما معممة الشكل لتوزيع كاما تساوي     ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.272456 427.2456 4.679342 461.1128 1.398396 
P.M 4.143989 414.3989 4.136315 419.6520 1.563728 

Q.P.M 4.121811 412.1811 4.114136 417.4341 1.563728 

NB.M 4.164003 416.4003 4.156329 421.6534 1.563728 

150 

P.F.M 4.198897 629.8345 4.470155 668.9728 1.423091 
P.M 4.118278 617.7417 4.123810 626.5051 1.521312 

Q.P.M 4.096064 614.4096 4.101596 623.1730 1.521312 
NB.M 4.131626 619.7439 4.137158 628.5072 1.521312 

200 

P.F.M 4.158683 831.7366 4.362126 874.6147 1.429386 
P.M 4.097885 819.5770 4.110355 831.6627 1.488966 

Q.P.M 4.076302 815.2604 4.088772 827.3461 1.488966 
NB.M 4.107899 821.5799 4.120369 833.6656 1.488966 

500 

P.F.M 4.077088 2038.544 4.158465 2093.334 1.429230 
P.M 4.050752 2025.376 4.062879 2046.401 1.439307 

Q.P.M 4.038438 2019.219 4.050565 2040.244 1.439307 
NB.M 4.054766 2027.383 4.066893 2048.408 1.439307 

1000 

P.F.M 4.044862 4044.862 4.085550 4108.662 1.421457 
P.M 4.031611 4031.611 4.037730 4056.186 1.426296 

Q.P.M 4.025352 4025.352 4.031472 4049.927 1.426296 
NB.M 4.033625 4033.625 4.039745 4058.200 1.426296 
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عينة محاكاة ,  5000(: متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ 11-3جدول )
الختيار افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين 

𝜃السالب( عندما معممة الشكل لتوزيع كاما )     ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.261381 426.1381 4.668268 460.0053 1.370233 
P.M 4.132904 413.2904 4.125648 418.6106 1.538370 

Q.P.M 4.109765 410.9765 4.102509 416.2968 1.538370 

NB.M 4.152917 415.2917 4.145661 420.6120 1.538370 

150 

P.F.M 4.190377 628.5566 4.461635 667.6948 1.400316 
P.M 4.109410 616.4115 4.115271 625.2639 1.499399 

Q.P.M 4.086433 612.9650 4.092295 621.8174 1.499399 
NB.M 4.122757 618.4136 4.128619 627.2660 1.499400 

200 

P.F.M 4.152626 830.5252 4.356069 873.4033 1.410160 
P.M 4.091246 818.2493 4.104649 830.5797 1.468455 

Q.P.M 4.068754 813.7507 4.082157 826.0812 1.468455 
NB.M 4.101260 820.2521 4.114664 832.5825 1.468455 

500 

P.F.M 4.067392 2033.696 4.148769 2088.486 1.403958 
P.M 4.040761 2020.380 4.052890 2041.408 1.413692 

Q.P.M 4.028144 2014.072 4.040274 2035.100 1.413692 
NB.M 4.044775 2022.387 4.056904 2043.415 1.413692 

1000 

P.F.M 4.033638 4033.638 4.074326 4097.438 1.394286 
P.M 4.020306 4020.306 4.026423 4044.877 1.399083 

Q.P.M 4.013892 4013.892 4.020009 4038.463 1.399083 
NB.M 4.022320 4022.320 4.028437 4046.891 1.399083 
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𝜃عندما تكون  ( 9-3( , )8-3) المرقمة في الجداول      عند حجم عينة  {           } 
 تمتمك( P.F.Mقيم معايير المعمومات لنموذج بواسون الكامل ) نالحظ ان , (11-3و ) ( 10-3و )

نموذج بواسون  قيمو اقل من قيم معاييرف( P.Mاما نموذج بواسون ) .أي ان أداءه ضعيف ؛ اعمى القيم
. نموذج شبو بواسون ايضا لذلك ي عد اداؤه ضعيفاً  ؛ (NB.M)اقل من لكنيا  (P.F.M)الكامل 

(Q.P.M)  يعنيما  ؛ يو النموذج االفضللذا فيمتمك اقل القيم ( ان نموذج ذي الحدين السالبNB.M )
 (.θكمما ارتفعت قيمة معممة الشكل لتوزيع كاما ) هؤ أدابدأ يضعف 

𝜃اما عندما  ( 9-3( , )8-3) المرقمة في الجداول 150يساوي  العينة, وحجم  {           } 
لكونو يمتمك ؛ ضعيفا  إداؤهما يزال  (P.F.M), نجد ان نموذج بواسون الكامل ( 11-3و ) (10-3و )

لذا يعد  ؛ يمتمك اقل قيم لممعايير القوي الذي (Q.P.M)اعمى القيم , مقارنة بأداء نموذج شبو بواسون 
نموذج شبو بواسون  ىذا فقط وانما نرى بوضوح ان قيم ليس ىو االفضل من بين بقية النماذج.

(Q.P.M)  بدأت باالنخفاض كمما زادت قيمة معممة الشكل لتوزيع كاما θ   فمو قارنا بين قيم معايير ,
في قيمة المعيار,  ًا بسيطاً , سنجد ان ىناك انخفاضفي الجداول اعاله  ( Q.P.Mنموذج شبو بواسون )

                     لكنو دليل عمى تحسن اداء النموذج

𝜃حينما تكون ,  (11-3و ) (10-3), ( 9-3( , )8-3) المرقمة في الجداول  {           }  ,
مما يدل  ؛ ( يمتمك اعمى القيمP.F.Mنموذج بواسون الكامل )نالحظ ان  200 مساو   ةعند حجم عين

اقل قيم لممعايير و ىو افضل  صاحب  (Q.P.M)نموذج شبو بواسون  , وان عمى ضعف ىذا النموذج
 نموذج يمكن اختياره مقارنة بالنماذج الباقية.

𝜃 تكون عندمااما  ( , 8-3) المرقمة في الجداول 500لمـ  مساو  , وحجم عينو  {           } 
افضل نموذج ىو نموذج شبو  ن من يمتمك اقل القيم وي عد, يتبين لنا ا (11-3و ) (3-10, )( 3-9)

 ضعيفا مقارنة بأدائو. أداؤىا فيكون, في حين ان بقية النماذج تكون قيميا اعمى منو  (Q.P.M)بواسون 

𝜃عندما , ( 11-3و ) (10-3, )( 9-3( , )8-3في الجداول )و  , وحجم  {           } 
مع باقي  بالمقارنة اً ضعيف اً نموذج عدي   (P.F.Mنموذج بواسون الكامل ) نجد ان,  1000يساوي  العينة

يأتي , ( P.F.M)نموذج بواسون الكامل  قيمو اقل من قيم معاييرف( P.Mاما نموذج بواسون ) النماذج.
 .و النموذج االفضللذا في الذي مازالت قيمو اقل القيم الموجودة( Q.P.Mبعده نموذج  شبو بواسون )
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𝜃عندما تكون , ( 11-3و ) (10-3, )( 9-3( , )8-3) المرقمة الحظنا الجداوللو   

متوسط ان قيم  نرى,  {                    }  واحجام العينات  {           }
الحدين السالب  يذ و (Q.P.Mشبو بواسون )و  (P.Mبواسون ) ذجالنم (RMSEمربعات الخطأ )

(NB.M )جدا , وان قيمة  متشابية(RMSE) ي اقل من قيم النماذج الباقيةبواسون الكامل ى لنموذج .
 .افضمية النموذج ىذا االختبار لقياس ىاالعتماد عمال يمكن لنا بشكل واضح انو  يظير

في العينات الكبيرة  السيما( , و 11-3( و )10-3( و )9-3) ةرقمالمجداول الفي من النتائج المعروضة 
(n=500,1000 تكون فييا قيم نموذجي بواسون )(P.M) و ذي الحدين السالب (NB.M)  يقتربان ,

بحيث يكون الفرق بينيما صغيرا جدا , فمو اخذنا عمى سبيل المثال قيمة  ؛ بعضاً جدا من بعضيما 
     
̅̅ ̅̅ ̅̅  قورنت( و 4.062879( والتي ىي )10-3في جدول رقم ) (P.M)لنموذج بواسون  500لمعينة  ̅̅

     مع قيمة 
̅̅ ̅̅ ̅̅ والتي قيمتيا ,  لمعينة والجدول نفسييما (NB.M) لنموذج ذي الحدين السالب ̅̅

 :فتكون(  4.066893)

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           
                           

, مما يدل عمى انو كمما زادت قيمة معممة الشكل وكبر  نجد ان الفرق بينيما صغير جدا اليكاد يذكر
 حجم العينة , ادى ذلك الى امكانية استخدام اي من النموذجين , لكن يبقى نموذج شبو بواسون

(Q.P.M) .ىو االفضل 

النموذج في كل الجداول , بدليل  أفضميةعمى  دليالً   RMSEاقل قيمة لمـ  عدسابقا , اليمكن  ذكرناكما و 
لمنماذج التي استخدمت طرق اختيار المتغيرات )بواسون وشبو بواسون وذي الحدين  RMSEان قيمة 

 ال يوجد نموذج مفضل بينيا. أنو السالب( ىي نفسيا, اي بمعنى
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 االستنتاجات 1.4
 

 االتي الحظنامن النتائج المتحققة 
عةا  اتتيااا  النمااواج  السااال  فاي توييااي ال الحا ينلقيمااة ممةماة ال اا    ا  واضاح ا  ان ىناا  تاار ي   .1

ان ممةماة ال ا   ااا  انات تسااول الواحا  المناس  لواقي البيانات والتي بينت من تال  المحا اة 
, ممااا يجماا  تويياي ال الحاا ين السااال   فاا ا الت اتت ةءاحصااتاد ل الاا  تضاات  فإنيااا الصاحي  

فااارن ااا  انااات ممةماااة ال ااا   ا بااا  مااان الواحااا  الصاااحي   , اماااا ىاااو النماااواج المناسااا  لةبياناااات
 نمواج  بو بواسون ىو االفض .الت تت سوف تنتفض ب     بي  مما يجم   ةءاحصا

بنا  فقاا عةا  ت  اتتيا  افضةية نمواج عة  اتا  عة  ال غ  من وجو  الم اى ات المد  ة اال ان  .2
ق  ا   ب    واض  عة  نماواج بواساون اا ان وجو  ف ا الت تت  , ف ا الت تت ةءاحصاحج  
 .الميمة او بم  اتتيا  المتغي ات الميمة قب  اتتيا  المتغي اتسواء 

 تباين لناااالنحا ا . اا الحظنا وجو  تار ي  لةم ااى ات الماد  ة عةا  االنحا اف الممياا ل لممةماات  .3
 افاااة النماااااج بمااا  اتتياااا  المتغيااا ات  ان, م ضااا  ال السااايميا مااان تاااال  التابيااان عةااا  بياناااات 

التاار , اال ان نماواج  ابو بواساون اتتةاف عان البقياة فاي تقا ي   الميمة اعاات نفاا التقا ي ات
ضاا  الم اااى ات  ا  حصااين ا  نمواجاالممةمااات االنحاا ا  , ممااا يجماا  نمااواج  اابو بواسااون  المميااا ل
 .المد  ة

 
 التوصيات 1.4

 

المدسسااااات  فااااي الساااايماالمجاااااالت المتتةفااااة و  فااااي االحصااااائيةعةاااا  التابيقااااات  نيالمااااامة نوصااااي .1
الاااين ي ياا ون التنبااد بماا   ماا ات اعااااء , وتح ياا ا فااي م ا ااي ال الساايميا واماا اض الاا   , الصااحية 

 لةوصو  ال  افض  النتائج. ىاه ال  اسة عتما بر, ال   
عمةيااة تسااجي  البيانااات فااي  , وجاا  الباحااث انال  اسااات االتاا   ماان تااال  نتااائج ىاااه ال سااالة و  .2

ممةوماات  افياة عان  ة بالمستو  الماةو  النيا ل  تما  ل  ت ن  قيق م  ي ال السيميا وام اض ال  
وىااا التااار ال يتحمةااو الم  ااي فقاا وانمااا االليااة الموضااوعة  ا  المتغياا ات االحصااائية الماةوبااة , 

تااوتي ال قااة فااي تسااجي  بيانااات الم ضاا   يجاا تحتاااج الاا  تماا ي . لاااا ماان قباا  ويا ة الصااحة , 
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وايااالء ىاااا الموضااوة اىميااة  بياا ة ومتابمااة الاا  مااي المااامةين فااي اقسااا  االحصاااء فااي المدسسااات 
 .الصحية

 ا ااتمةت عةاا  ىاااه ال سااالة   اسااتيا فااي تالمينااة التااي تماا عةاا  التوصاايات اعاااله نوضاا  ان بناااء   .3
ت ااف   ااي ال الساايميا واماا اض الاا   فااي مس, لاااا نوصااي م  فقااا ماان ماا ض ال الساايميا  ال اة انااواة 

بم   م ات اعاااء الا   لةم ضا  المصاابين بيااه االناواة  داليى اء في محافظة النجف , عن  التنب
, الحالااة متغياا ات فقااا ىااي ن الااوين  4 اابو بواسااون والت  يااي عةاا   االعتمااا  عةاا  نمااواجال ال ااة 

عان عا    ةفاي الا  ه ىااه المتغيا ات ساتتنبر ب قااليوجية , صةة ق ابة الوال ين ونسابة الييموغةاوبين 
 م ات اعااء ال  .
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Abstract 

    The last decade of the twentieth century witnessed a great interest in 
Poisson's models, which is one of the counting models that deal with the 
discrete variable as a dependent variable. Researchers have faced a number 
of challenges to apply this model in the real data world. Some data showed 
high heterogeneity, which caused the emergence of the problem of over-
dispersion on the one hand, and influential observations and extra variables on 
the other hand. 

The quasi-Poisson model and the negative binomial model have been 
proposed as alternative models to the Poisson model, with the presence of the 
problem of over-dispersion. Since the Poisson distribution is derived from the 
binomial distribution, the question that can be asked here is, is there an effect 
of the shape parameter on the hyper scattering statistic for choosing one of the 
two models (quasi-Poisson, negative binomial)? It was also noted that there is 
a problem of influential observations resulting from taking the natural logarithm 
to convert the model from nonlinear to a linear model. 

Based on the foregoing, this thesis sought to study the effect of the shape 
parameter on the over-dispersion statistic in the presence of influential 
observations and extra variables, by comparing the full Poisson model with the 
Poisson model after deleting a number of unimportant variables, with the 
quasi-Poisson and negative binomial model after choosing the best Variables, 
this was implemented through the data of thalassemia patients and a number 
of simulation studies. We have set some criteria for choosing the preference of 
one model over another, and they are                        , these criteria 
were used in the simulation in addition to the mean squares error (RMSE). 



The results showed that when the shape parameter is (1), the best model is 
negative binomial, and when it is greater than (1), the preference for the 
quasi-Poisson model, in addition to the preference for these models when the 
important variables are selected 
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