
 

 
 

 
 

 
 

 

 الحصين االنحدار نموذجإ معالـم تقـدير أفضـل ختيارأ

 عملـي تطبيق مع

 

 رسالة مقدمة الى 

وهي جزء  القتصاد في جامعة كربالءااالدارة ومجلس كلية 

 من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم االحصاء

 

 للباحث

 سيف حسين علي

 

 بأشراف

 شروق عبد الرضا سعيدد .م.أ
 

 

 

 

 م  2019                                                                                                                        ه        1440 

  

 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 كــــــــــربـــــــــــــالء جــــــــــامــعــــــة
 ادــصـــتـــواالق اإلدارة ةــــيــلـــك

 

 



 -أ  -                                                                   
 

  الرحٍم الرمحه اهلل بسم          

فتوكل على اهلل إن اهلل حيب املتوكلني ) 
إن ٌنصركم اهلل فال غالب لكم وإن ( 951)

خيرلكم فمه ذا الري ٌنصركم مه بعده 
 (  ( 961)وعلى اهلل فلٍتوكل املؤمنون 

 صدق اهلل العلً العظٍم               
                                     

  961 – 951سورة آل عمران أية                                              

 

 



 -ب -
 

 إهداء
 

وعلى أهل إلى رسول اإلنسانٌة وشفٌع األمة النبً محمد صلى هللا علٌه 

 . بٌته الطٌبٌن الطاهرٌن علٌهم سالم هللا أجمعٌن

 إلى وطنً الجرٌح العراق 

 إلى من شابت رؤوسهم وانحنت ظهورهم فً سبٌل راحتً وسعادتً

 ...........  ٌنوأبً الغالٌ أمً

 .................... ً العزٌزةزوجتدربً  ورفٌقة إلى حبٌبتً

 .............. إلى جمٌع زمالئً وإخوتً

 ................. إلى جمٌع أساتذتً األفاضل   

التً اختصرت فٌها حصٌلة مسٌرتً  جهدي المتواضع ثمرة لكم يأهد  

 ... لسنوات مضت 
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     شكر وتقدير 
والحمد هلل   هلل تعالى رب السماوات واألرض خالق ما فً البر والبحرحمدي وثنائً        

لى رسوله محمد إو على فضله ، ٌا فاتح أقفال القلوب بذكره وعلمه، عمِه والشكر القائم على ن

  أما بعد ...صلى هللا علٌه وعلى أهل بٌته الطٌبٌن الطاهرٌن علٌهم سالم هللا أجمعٌن ، 

ٌسعدنً وٌشرفنً أن أتقدم بالشكر إلى أساتذتً المحترمٌن رئٌس وأعضاء لجنة      

 .  جزآكم هللا خٌر جزاءالمناقشة لتوجٌهاتهم التً أغنت وقومت هذه الرسالة 

واالقتصاد جامعة كربالء ، وأخص بالشكر قسم  اإلدارةكما أقدم شكري المتواصل إلى كلٌة    

 جاسم ناصر . أ.م.د م اإلحصاء سذة القسم المحترمٌن وعلى رأسهم رئٌس قاإلحصاء وأسات

من األنصاف أن أتقدم بوافر شكري وتقدٌري إلى الجهود التـً دعمتنـً واختصرت لً     

الطرٌق وقربت لً البعٌد وذللت الصعاب وقومت لً كل اعوجاج لٌظهر مجهودي بما هو الئق 

  .باح الس   سعٌد شروق عبد الرضاأ.م.د  مشرفتً الفاضلة  ومفٌد وأخص بالذكر

 اإلدارةعمٌد كلٌة  كنٌهر هي وامتنانً إلى الدكتور عباس لفتكما وأقدم خالص شكر    

لً فً إتمام رسالتً وفً كل ما قدمه   هود األبوي الذي قدمهللمج  و واالقتصاد جامعة سومر

 باألفكار والمعلومات  وأمدنًقدم لً العون  من   وإلى . مشٌبً لً لكً ٌجعلنً أفتخر إلى

ألساتذتً فً قسم اإلحصاء جامعة  شكري أقدمكما و  وفقه هللا . حٌدر رائد ي الفاضلأستاذ

 . سنوات دراستً  والً من مساعدة طواسط لما قدموه ل

إال أن اخص بجزٌل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل وال ٌبقى لً فً نهاٌة المطاف      

شمعة فً دربً وإلى من وقف بجانبً ومد لً ٌد العون وقدم لً جهدا ٌذكر دون مقابل أسأل 

 . هللا دوام بقائكم جانبً وسندا لً ونورا ٌضًء عتمة طرٌقً

 ومن هللا التوفٌق                                              

 الباحث                                                                                                
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n  يمثل متجه متوسط المتغيرات المستقلة عند وجود

 ( .  nالقيمة الشاذة )
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 -: المستخلص

 فً الغالب تعتمد الطرائق االحصائٌة على افتراض ان التوزٌع االحتمالً لبٌانات إنموذج      

االنحدار ٌكون طبٌعٌا ، ولكن فً الحالة التطبٌقٌة غالبا ما تكون هذه البٌانات تتوزع توزٌعات 

اخرى او قد تكون ملتوٌة والسبب ٌعود الى وجود بعض القٌم الشاذة ، االمر الذي ٌستوجب 

استعمال طرائق تقدٌر تكون غٌر حساسة اتجاه القٌم الشاذة وتعطً مقدرات كفوءة مثل طرائق 

قدٌر الحصٌنة ، وتدف الرسالة الى مقارنة نتائج طرائق االنحدار الكالسٌكٌة مع نتائج طرائق الت

 لإلٌجاد أفضل تقدٌر معالم إنموذج االنحدار المتعدد  .االنحدار البدٌلة ) الحصٌنة ( 

اثنتٌن  ، نموذج االنحدار المتعدد الحصٌنتم فً هذه الرسالة استخدام سبع طرائق لتقدٌر معالم إ 

وجود لبٌان أثر ق الحصٌنة ائالطر إلىطرائق حصٌنة وتطرقنا  ائق الكالسٌكٌة وخمسمن الطر

متمثال  بالعقم ا  مصاب ا  ( شخص151حجمها )اذ تم سحب عٌنة  قٌم شاذة فً قٌم مشاهدات

العمر ، الوزن ، نوع العقم ، هرمون والمتغٌرات المستقلة ) (ضةحجم البوٌبالمتغٌر المعتمد )

LH  هرمون ،FSH  هرمون ،PL) ق وبٌان الطرٌقة ائبهدف أجراء المقارنة بٌن تلك الطر

معٌار متوسط مربعات  نهاتعكس جودة تلك المقدرات م مقاٌٌس باستعمالاألفضل فً التقدٌر 

البرنامج  ، وعن طرٌق  األنموذجلقٌاس كفاءة    ومعٌار معامل التحدٌد  MSEالخطأ 

               الحصٌنة  Mطرٌقة   طرٌقة للتقدٌر كانت أفضل أن إلىتوصلنا  Stata اإلحصائً

) Tukey's biweight ( طرٌقة  ومن ثمM الحصٌنة ) ( Andrews sine   فً حٌن

  . هً االسوء من بٌن طرائق التقدٌر الحصٌنةالحصٌنة  Sطرٌقة   كانت
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 -: المقدمة1-1

عة من الفروض المهمة على مجموٌعتمد الطرائق اإلحصائٌة  من المعلوم إن التقدٌر فً    

روض التً هً للبٌانات ٌعد أهم الف االحتمالًانحدار دقٌق وإن التوزٌع   جنموذإللحصول على 

 تتوزع توزٌعا طبٌعٌا .  ما غالبا   قٌد الدراسة والتً 

بعض األحٌان تأخذ البٌانات الموزعة نمطا مختلفا وقد ال تمثل بنمط معٌن من  وفً     

 إلىالذي ٌؤدي  األمروهو  ( outliersشاذة ) قد ٌعود أحٌانا إلى وجود قٌم التوزٌعات والسبب 

خصائصها الجٌدة وعلٌه نقوم فً فروض المربعات الصغرى وعندها ستفقد  عدم التحقق

طرائق بدٌلة حصٌنة لمعالجة هذه المشكلة وتكون غٌر حساسة اتجاه وجود القٌم  البحث عنب

 . وءةكفالشاذة وتعطٌنا مقدرات 

 -: رسالةمشكلة ال 2- 1

  :  تًوكاآل تقسم الى مشكلتٌن     

 

 -:النظرية  رسالةمشكلة ال 2-1- 1

نموذج وسٌكون توزٌعا ملتوٌا وعلٌه ٌكون إلتوزٌع بواقً ا فًوجود القٌم الشاذة تؤثر  نإ

 .مخالفا لشروط طرٌقة المربعات الصغرى االعتٌادٌة لذلك ٌتم البحث عن طرائق بدٌلة للتقدٌر 

 

  -: العملية رسالةمشكلة ال 1-2-2

) انعمر ،  الدراسة المتغٌرات المستقلة ظاهرة العقم فً المجتمع تناولتنظرا لشٌوع    

متغٌر االستجابة  فًوأثرها  ( PL، هرمىن  FSH، هرمىن  LHانىزن ، وىع انعقم ، هرمىن 

 .ٌضة ( و) حجم الب

 -:رسالة هدف ال1-3

 .ومىرج االوحذار انخطٍ انمتعذد إق انحصُىت نتقذَر معانم ائانطر استعمال 1-

ومىرج إطرائق االوحذار انبذَهت ) انحصُىت ( نذراست تأثُر انقُم انمتطرفت فٍ وتائج مقاروت 2-

( فضال عه مقاروتها مع طرَقت IRLS),M , L , S,MMانخطٍ وانتٍ تشمم  االوحذار

 .  نإلَجاد أفضم تقذَر معانم إومىرج االوحذار انمتعذد  انمربعاث انصغري انتقهُذَت وانمىزووت
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 -: رسالةفروض ال  1-4

َضت ( وانمتغُراث انمستقهت ىبُه انمتغُر انمعتمذ ) حجم انبتفرض انرسانت وجىد تأثُر معىىٌ   

( فٍ حانت وجىد  PL، هرمىن  FSH، هرمىن  LH) انعمر ، انىزن ، وىع انعقم ، هرمىن 

 ، او ممكه انتعبُر عىها رَاضُا.انقُم انشارة واستعمال انطرائق انحصُىت فٍ انتقذَر 

                               

                               

 -: منهجية الرسالة  1-5

ودراستها وتحهُم انىتائج تم سحب انعُىت  إر االستقرائٍأعذث انذراست ضمه انمىهج      

 .انذراست  عهً مجتمع وأعمامها

 -استعراض مرجعي :1-6

 فكًبشككل كبٌكر   ازدادت( قد  Robustness) الحصانةبالرغم من كون الدراسات فً مجال 

 .... زمن بعٌد  إلىترجع  الحصانة، إال أن فكرة  الماضٌة األخٌرةالعقود 

بدراسككة تناولككت بعككض طرائككق التقككدٌر الحصككٌن  [2](وججكك) الباحثككةقامككت  1989فككً عككام . 1

 تعملتلصغرى بالقٌم الشاذة، وقد اسلنماذج االنحدار الخطً بعد توضٌح تأثر طرٌقة المربعات ا

 المحاكاة للمقارنة بٌن هذه الطرائق فً حالة وجود وعدم وجود القٌم الشاذة. أسلوب الباحثة

الخككواا الحصككٌنة لمقككدرات  Morrison & Welsh) [56]درس   1990فككً عككام  .  2 

                           مقكككككككدرات القٌكككككككاس المبتكككككككور إلكككككككى ا  خاصككككككك ا  اهتمامككككككك أعطكككككككىالقٌكككككككاس الخطٌكككككككة وقكككككككد 

(Trimmed Scale Estimatore)  ذات كفككاءة جٌككدة عنككدما ٌكككون  بأنهككاوالككذي وضككح

المقكدرات لكبعض التطبٌقكات فكً مجكال  هكذه عملهو توزٌع كاوس ومن ثكم اسكت األساسالتوزٌع 

 الفلك .

النحراف الوسٌط المطلكق  بدائل   Rousseuw & Croux) )[48]اقترح  1993فً عام  .  3

( إذ ٌؤخككذ دائمككا  Scale، ذكككارا بككأن التقككدٌر الحصككاٌن الشككاائع بحاجككة لتقككدٌر أولككً للتبككاٌن )

كمككا فككً الصككٌغة Median Absolute Deviation (MAD )انحككراف الوسككٌط المطلككق 

 أدناه:
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  xmedx 1.4826medMAD jjiin  

. لكنهمكا  %50وذلك بسبب أن له صٌغة مباشرة وٌحتكاج لقلٌكل مكن الحسكاب ولكه نقطكة انهٌكار 

لحالككة توزٌككع  هككو لتوزٌعككات متماثلككة MADnذكككرا بككأن هنككاك حاجككة للتطككوٌر لسككببٌن : أولهمككا 

رات صكرٌحة مكع  %37لكه كفكاءة  Gaussianكاوس  . والهكدف الثكانً مكن بحثهمكا بنكاء مقكدر

ر  %50انهٌارنقطة   Snلتقدٌر التباٌن ، ألنهما افترضا مقدر

  xx med1.1926medS jijin  

ر  من مسافات  0.25و الذي ٌعطً  Qnومقدر  ji;  xx ji   82و  %58وكفاءتهما% 

رٌن مع نماذج لغٌر  رتٌبعلى الت والتً  Non-Gaussianكاوس ، وقارن سلوك المقدر

له حساسٌة  Snألن  Negative Exponential Modelنموذج توزٌع أسً سالب إتتضمن 

 . MADللخطأ أقل من 

الثقكة الحصكٌنة  (فتكراتمكدد ) (Das Gubta & Basu)[24] درس   1995فكً عكام .  4 

 .لبعض التوزٌعات االحتمالٌة  األعظم اإلمكانلمقدرات 

بدراسة مقارنة لبعض الطرائكق الحصكٌنة لتقكدٌر  [20](النور)قامت الباحثة  1997فً عام .  5 

قسكمٌن ،فكً إلكى الدراسكة  انقسكمت  ض التوزٌعكات االحتمالٌكة وقكد معلمتً الموقع والقٌاس لكبع

والقٌاس فً حٌن تضمن القسم عرض ألهم طرائق التقدٌر الحصٌنة لمعلمتً الموقع  األولالقسم 

 .  األعظم اإلمكانمقدرات  نوع  إلىاقتراح دالتٌن تعودان  فضل عنالتحوٌرات  أهم خراآل

ل تباٌن حصٌن للنماذج بدراسة تناولت موضوع تحلٌ [5](عاصم)قام الباحث  1999فً عام . 6

صككٌنة فككً النمككاذج الخطٌككة طرائككق التقككدٌر الح إلككىبشكككل مفصككل  الدراسككةتطرقككت  إذالخطٌككة، 

االختبكككار المعتمكككدة علكككى طرٌقكككة المربعكككات الصكككغرى والطرٌقكككة الحصكككٌنة  حصكككاءةإومقارنكككة 

 المحاكاة. بأسلوبوطرائق مقترحة 

حصككانة وكفككاءة التقككدٌر فككً  Brazauskas & Serfling))[27]درس  1999فككً عككام . 7

فككً   (Generalized Median)توزٌكع بكارٌتو ذي المعلمكة الواحككدة وقكد اسكتخدما طرٌقككة 

 و طرٌقة العزوم . األعظم اإلمكانمن طرٌقة  أفضل أنهاالتقدٌر واثبتا 
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بدراسة تناولت موضكوع التقكدٌر الحصكٌن فكً  [14](عبد هللا)فقد قام الباحث  2000فً عام  . 8

الباحكث  عملبعض طرائكق التقكدٌر الحصكٌن واسكت إلىتطرق الباحث  إذ، األنٌةنماذج المعادالت 

فكً حالكة  اآلنٌكةكفاءة هذه الطرائق فً تقدٌر معالم نماذج المعكادالت  إظهارالمحاكاة فً  أسلوب

 الباحث. لدىذه الطرائق مع تعدٌل مقترح وجود وعدم القٌم الشاذة ومقارنة ه

بٌكز الحصكٌنة فككً  أسككالٌببدراسكة تناولكت  [12](عبككد الحسكٌن)قكام الباحكث 2001 فكً عكام . 9

 األولٌكةحالة عدم التحدٌد الصكحٌح لدالكة المعلومكات  إلىنموذج الخطً، وقد تطرقت الدراسة اال

وجود قٌم شاذة فً المشاهدات، واستخدم  أوالعشوائٌة  األخطاءوكذلك حالة عدم تحقق فرضٌات 

مقتكرح  وأسكلوببٌكز الحصكٌنة  أسكالٌب نفكا  باسكتعمال اة لدراسة الحكاالت أالباحث تجربة المحاك

 . فضل عن الجانب التطبٌقً

بدراسككة المعككاٌٌر الحصككٌنة فككً اختٌككار النمككاذج  [10](حسككن)قككام الباحككث  2002فككً عككام . 10

 الخطٌة المناسبة .

المقكدرات الحصكٌنة فكً تقكدٌر معكالم  (Serfling)[52]الباحكث  تعملفقد اسكالعام نفسه فً .  11

لكونهكا حصكٌنة   (Generalized Median)طرٌقكة  عملوزٌع الطبٌعً اللوغارتمً واستالت

 وكفؤة .

البٌانككات المسككتمرة فككً العككام نفسككه بدراسككة حصككانة المنككوال فككً  Bickel)[28])د قككام . فقكك12 

رتمً وتوزٌكع بكارٌتو توزٌعات هً التوزٌع الطبٌعً والتوزٌكع الطبٌعكً اللوغكا ثلث عمالواست

هو المنكوال  أفضلهن نأمقدرات للموقع هً الوسٌط والمتوسط والمنوال واثبت  ثلث عمالواست

. 

ق حصكٌنة ائكالمحاكاة فكً تطكوٌر طر أسلوب باستعمال[7] (عرٌبً)قامت  2003فً عام .  13

 األسككمدةنمككوذج وحككدة االحتمككال للتجككارب الكمٌككة وقككد تضككمنت الدراسككة تطبٌقككا  عملٌككا  عككن ال

 الزراعٌة .

ها فً النماذج غٌر الخطٌة وكان عمالالحصٌنة لٌتم است Mتم تطوٌر طرٌقة العام نفسه فً .  14

   الرادٌوٌة وبعض التطبٌقات الطبٌة وذلك على ٌد الباحث           األشعةتطبٌق لها على  أول

  [33](Daniel P.Normolle). 

بدراسككة المقككدرات المكٌفككة لنمككاذج االنحككدار  Gervini))[37]قككام الباحككث  2004فككً عككام . 15

المقكدرات  نأ إلكىالموزونكة لهكذه النمكاذج وتوصكل  األعظكم اإلمككانالثنائٌة وقكد طكور مقكدرات 



 الفصل األول                                      المقدمة والدراسات السابقة

 
6 

نمكوذج االنحكدار امن المقدرات الحصٌنة غٌر المكٌفكة لتقكدٌر معكالم  أفضلالحصٌنة المكٌفة هً 

 الثنائً.

من حساب التقكدٌرات الحصكٌنة للجرعكة المكؤثرة  [1](صالح)تمكن الباحث  2005فً عام . 16

 فً التجارب الحٌاتٌة ثنائٌة االستجابة . (ED50)الوسٌطة 

طرٌقككة لجعككل مقككدرات اتجاهككات تخفككٌض البعككد  [6](دخٌككل)الباحككث  أقتككرح 2014فككً عككام . 17

تقدٌر مصفوفة التباٌن المشكترك  االنحدار المعكوس المجزأ عن طرٌق المؤثر حصٌنا فً طرٌقة

الحصٌنتٌن وتوصكل  RFCHو FCH  طرٌقتً  باستعمالالتً تعتمد علٌها الطرٌقة بشكل حصٌن 

ٌر  الباحككث عككن طرٌككق الطككرٌقتٌن  نر نككت أتجككارب المحاكككاة والبٌانككات الحقٌقٌككة إلككى اسككتنتاجات ب

المعككوس المجكزأ االعتٌادٌكة اعتمكادا  االنحكدارالمقترحتٌن أعطكت نتكائأ أفضكل مقارنكة بطرٌقكة 

 أساسا للمقارنة .  MSEعلى معٌار 

ق التقدٌر الكلسٌكٌة التً ائمقارنة بٌن طربأجراء  [3](جلٌل)ة الباحث تقام 2016فً عام . 18

ق الحصٌنة فً حال البٌانات خالٌة من مشكلة الشواذ ائنموذج االنحدار الخطً والطراتمثل 

ومن ثم تحلٌل البٌانات بوجود مشكلة الشواذ بإضافة قٌم متطرفة على البٌانات الحقٌقٌة 

االعتماد على عدة قٌاسات منها متوسط  طرٌقبٌنهما أي الطرٌقتٌن أفضل عن والمقارنة 

ق ائنموذج االنحدار الخطً هو أفضل من الطرإن الخطاء ومعامل التحدٌد وقد وجد أ مربعات

ق الحصٌنة ائالحصٌنة فً حالة البٌانات الحقٌقٌة الخالٌة من القٌم المتطرفة ولكن تتفوق الطر

 واذ . نموذج االنحدار الخطً فً حالة وجود مشكلة الشإعلى 

 ساألول األسبدراسة جانبٌن ٌمثل  [4](عبد الرحٌم و خوله)قام الباحثان  2017فً عام . 19

( R.Mالحصٌنة ) M( ومقدرات WLS( والموزونة ) OLSالنظرٌة للمقدرات االعتٌادٌة )

والجانب اآلخر ٌمثل الجانب التطبٌقً عن طرٌق ( R.M.Wالحصٌنة الموزونة ) Mومقدرات 

ق ائن الطرإلى ألتحلٌل هذه البٌانات وتوصل الباحث  Rبرنامأ  ، واستعمل بٌانات واقعٌة

 ,Fمعٌار معامل التحدٌد ،  تقلٌدٌة فً التقدٌر وذلك الستعمالق الائطرالحصٌنة تفوقت على ال

Residual . 

طرائق التقدٌر مقارنة بعض بعقد  [9]ضمٌاء(قام الباحثان )إٌمان و  2018فً عام . 20

المتمثلة بطرٌقة مقدرات اإلمكان األعظم الموزونة الحصٌنة وطرٌقة مقدرات المسافة الحصٌنة 

االنحدار اللوجستً ثنائً االستجابة بهدف الحصول  نموذجإلتقدٌر معلمات  الربٌعٌة الحصٌنة
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طرٌقة  أفضلٌةتم التوصل غلى  المحاكاة إذ أسلوب عالٌة وتم استعمال كفاءةعلى مقدرات تمتلك 

WMLE(W1)) فً اختلف االنحدار اللوجستً ثنائً االستجابة  نموذجإ( فً تقدٌر معلمات

 حجوم العٌنات .
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  -:تمهٌد 2-1

ق التقدٌر الكالسٌكٌة وهً )طرٌقة المربعات ائسٌتم فً هذا الفصل التطرق إلى بعض أنواع طر

ق التقدٌر ائالصغرى االعتٌادٌة وطرٌقة المربعات الصغرى الموزونة ( ونقارنها مع طر

 M , MM , S , L , (IRLS طرٌقة المربعات الصغرى الموزونة المكررة) [ اآلتٌةالحصٌنة 

 نموذج االنحدار المتعدد . إلٌجاد أفضل تقدٌر معالم إ ] 

 Properties of Robust Estimators خصائص المقدرات الحصٌنة 2-2

]23] [495] [5[
:-  

المقدر الذي يتصف باحتفاظه بالعديد من الخصائص المرغوب  بأنهويعرف المقدر الحصين     
فيها عند إنتهاك إحدى فرضيات التوزيع الطبيعي المتعدد المتغيرات أو وجود قيم شاذة ) تموث( 

 في البيانات.

 القٌاس . نقوم بتوضٌح بسٌط لمعلمتً الموقع و

  -: Location Parameter معلمة الموقع   2-2-1

هً معلمة θ , المعلمة  f(x;θ)له دالة توزٌع احتمالً  nمتغٌر عشوائً لعٌنة بحجم  Xiلٌكن   

 ( كاآلتً : X-θوٌمكن التعبٌر عنها  بالصورة ),  Xالموقع للمتغٌر 

f(X;θ)=h(x-θ)   …(1) 

 إن : إذ

 . θغٌر معتمدة على المعلمة = دالة      

معلمة  كانت θ ( غٌر معتمد على(x-θكان توزٌع  فإذاxهً معلمة الموقع للمتغٌر  θ بمعنى أن

 [20] الموقع تطابق المتغٌر باإلزاحة والتشتت
 . 

                                              -: Scale Parameter معلمة القٌاس  2-2-2

معلمة  هαً المعلمة  f(x;α)له دالة توزٌع احتمالً  nمتغٌر عشوائً لعٌنة بحجم  xiلٌكن 

 xالقٌاس للتوزٌع االحتمالً للمتغٌر العشوائً 
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 ( كاآلتً :x/αبالصورة )f(x;α)وٌمكن كتابة الدالة 

    α  (
 

α
) (

 

α
)      

أي إن  α غٌر معتمد على f(x;α)إذا كان توزٌع   xهً معلمة القٌاس للمتغٌر αبمعنى إن 

 [20] معلمة القٌاس تجهل التغٌرات باإلزاحة وتطابق التغٌرات بالتشتت
  .  

و للوصول ألقل مقدر من ( ه (point estimationإن المبدأ العام لنظرٌة التقدٌر بالنقطة    

على أن ٌتصف  لقٌمة المعلمة المطلوب تقدٌرها ٌكون األقرب ت أخرى ممكنة .مقدرا بٌن عدة

والكفاءة والكفاٌة والكمال  ٌز ذو أقل تباٌنحٌز واالتساق ومقدر غٌر متحالمقدر الجٌد بـ )عدم الت

للتعرف على سلوك المقدرات  أخرىمقاٌٌس  دد من الباحثٌن اإلحصاءٌنعوقد اقترح  ( .

 الحصٌنة وهً كاآلتً :

a–   دالة التأثٌر       :Influence function                                                    

 قٌمة المقدر كتأثٌر القٌم  الشاذة  فًاذة فً البٌانات ونصف تأثٌرها نقوم بتحدٌد القٌمة الش      

 ز الناتج بسبب تلكا نصف التحٌعن طرٌقهإلى دالة التأثٌر والتً  على الوسط الحسابً ونلجأ

 [38] الصٌغة ومن القٌم الشاذة
 : تٌةاآل

 






TFxFT
TFxIF Lim






)1(
);;(

0

……..(3) 

 : نأإذ 

T  : المعلمة المراد تقدٌرها ودراسة خواصها . تمثل 

IF  : التأثٌردالة تمثل. 

: xF    .دالة التوزٌع الملوث )1(

x مقدرات التلوٌث عند( تمثل عدد المشاهدات الملوثة :x )   .  

ε  : الذي ٌتأثر بالقٌم الشاذة ( نسبة التلوث ٌمثل (. 
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فً حالة كون حجم العٌنة   SF(x)sensitive functionتدعى دالة التأثٌر بدالة الحساسٌة    

معتمد على عدد المشاهدات  nT ( فإذا كان المقدر(n<30أي  30أقل من 

 addedها كدالة للمشاهدات المضافة عد   فدالة الحساسٌة ٌمكننا(               

observation  x)  تكون بالصٌغة ) 

)(),,.....,;( 11 xSFTxxxSF nn  

SF  (بدالة الحساسٌة)التأثٌر: تدعى دالة 

        ((4...   ),....,();,.....( 11111   nnnn xxTxxxTn 

إذا كانت ف ,عٌنة ومعتمدة على صٌغة المقدر( معتمدة على حجم ال4فً الصٌغة )دالة الوإن 

 ا  عدد ٌمثل nو  n-1هً مشاهدات رتبت فً عٌنة حجمها (               

 -هو : (2m+1)الذي رتبته ط ٌمقدر الوسف ا  فردٌ

))(
2

1(),....,( )1()(111   mmnn xxxxT 

 :                                                     تٌة تعبر عنها بالصٌغة اآل دالة الحساسٌةإما 

 

  1111

11

11)(

;])[2()(21

;)](21[

;])[2()(21













mmmmmm

mmmm

mmmmmm

xxxxnxxxn

xxxxxxn

xxxxnxxxn

         =SF(x) 

b-   : نقطة االنهٌار                       Breakdown Point                       

عندما تكون نقطة االنهٌار عنده  Resistatant estimatorٌدعى المقدر بأنه مقدر مقاوم 

ن الوسٌط أو ا  أكبر من الصفر . وإننا نعلم إن نقطة انهٌار الوسط الحسابً للمجتمع ٌساوي صفر

 (. (0.5ٌكون بأكبر قٌمة ممكنة فً نقطة انهٌار تبلغ 

c-  : تغٌر دالة التباٌن      Change of Variance Function (CVF) 
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القٌم الشاذة  تأثٌرحصانة المقدرات وان هذه الطرٌقة تعكس  ٌستعمل لتأكٌدهً مقٌاس مهم    

 فترة الثقة . مدة وكذلك على طولالمقدر على مقدار التباٌن الملوثة 

 فضال  عن (    ٫       ٫  ٫  )للعٌنة العشوائٌة    وان تغٌٌر دالة التباٌن لهذا المقدر 

  [44] وٌعرف بالصٌغة                      هً معدل التغٌر فً   مشاهدة المفترضة ال

);,.....,()(),,....,;( 1111 xxxT
x

TxxxCVF nnnn  
 

CVF تغٌر دالة التباٌن : 

 وٌوجد مقاٌٌس أخرى مهمة اشتقت من دالة التأثٌر وهً :  

  Error Sensitivity (g.e.s)-Gross     حساسٌة الخطأ اإلجمالٌة :  -1

  -:  [38] وتعرف بالصٌغة اآلتٌة

),;(.. TFxIFSupxseg  

 -: إن إذ

g.e.s  اإلجمالٌة وهً تمثل أعلى قٌمة إلى  الخطأ: حساسٌة(دالة التأثٌر|IF(x;F,T)| ) 

ٌكون أصغر عدد لٌس بإمكان أي قٌمة من قٌم العٌنة وال ٌمكن لدالة التأثٌر المطلقة أن تتجاوزه و

ٌحدث بسبب القٌم الشاذة المضافة فً قٌمة  أنأن هذه الحساسٌة تمثل أعلى تأثٌر ممكن إذ . 

 له g.e.s ن المقدر ٌدعى بأنه مقاوم فً حالة كون قٌمة أ. و Tالمعلمة المرغوب تقدٌرها 

 ( . ∞فً حٌن الوسط الحسابً ٌساوي )  1.253محدودة وقٌمة الوسٌط  تساوي 

 Local Shift Sensitivity (l.s.s)     حساسٌة اإلزاحة المحلٌة :  –2

وهً أقصى مٌل )انحدار( مطلق فً األوتار التً تقوم بربط كل أزواج النقاط البارزة بدالة     

ل قٌم مشاهدة ما أو وبمعنى أخر هً أعلى تأثٌر ممكن أن ٌحدث بسبب تعدٌ )منحنى( التأثٌر .

  -: [38] تٌة صٌغة اآلقٌم المعلمة المرغوب تقدٌرها وتكون بال عنتذبذباتها 
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 -إذ إن :

L.S.S   . هً حساسٌة اإلزاحة المحلٌة  : 

 

 قٌم الشواذ  2-3
]19] [35] [36[

 :-  

وهً القٌم التً تظهر بصورة طبٌعٌة فً البٌانات المراد دراستها وتكون منحرفة بصورة  

أخطاء القٌاس أو  وقد تظهر بسبب عدة عوامل منها : واضحة عن بقٌة المشاهدات فً البٌانات

فً أن البٌانات  قابلٌة التغٌٌر الموزونةإذ ٌشٌر العامل ذ أو قابلٌة التغٌٌر الموزونة . أخطاء التنفٌ

أخطاء  المراد دراستها تعرضت إلى حالة طبٌعٌة غٌر مسٌطر علٌها فً حٌن ٌشٌر العامل

إلى نقص  أخطاء التنفٌذ غٌر دقٌق  للقٌاسات الطبٌعٌة , بٌنما ٌشٌر العامل عمالإلى است القٌاس

التباٌن ة المتوسط ومصفوف فًد تظهر قٌم الشواذ كونها تؤثر وق .فً طرٌقة جمع البٌانات

ارها كد من وجود هذه القٌم سنقوم باختبمصفوفة االرتباط , ولكً نتأ فًالمشترك وكذلك تؤثر 

  -باستعمال مسافات  مهلنوبس التربٌعٌة   العادٌة اآلتٌة :

            
  (     )

 
                

 .متجه المتغٌرات المستقلة       : 

 .المستقلة : متوسط المتغٌرات    

 : ٌمثل االنحراف المعٌاري .    

ق التقدٌر ائطر عمالالنتائج عند است فًم سنقوم بإبعادها لكً ال تؤثر فبعد أن نجد هذه القٌ

الكالسٌكٌة وتطبٌقها على البٌانات المشاهدات ذات الخصائص الجٌدة وإذا أردنا أن نحصل على 

وبس التربٌعٌة مسافات مهلن ستعملعندها أن نٌم الشواذ ٌمكننا نتائج جٌدة فً ظل وجود ق

 -الحصٌنة اآلتٌة :
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 (5...) 

 

nالمستقمة متوسط المتغيرات متجه : يمثل ( عند وجود القيمة الشاذةn  . ) 

 1( يمثل االنحراف المعياري عند وجود القيمة الشاذة :n  . ) 

نحسب مسافات  إذكتشاف الشواذ ألنها تعتمد عمى التقديرات الحصينة ألوهي المالئمة تمامًا 

ة مهمنوبس التربيعية الحصينة لكل مشاهدة ثم نقارن قيمتها مع قيم
 اآلتيةالجدولية  2


2

)975.0,(P
 فأذا كانت مسافات مهمنوبس التربيعية الحصينة لممشاهدة أكبر من قيمة


2

)975.0,(P
 شاذة. دفأن تمك المشاهدة تع 

ئق الكشف عن المشاهدات الشاذة طرا 2-4
]2] [251[

:- 

 -: االتًنموذج اإللمعلمات  للحصول على مقدرات        

       

طرٌقة المربعات الصغرى االعتٌادٌة التً تأخذ العالقة  عمالٌجب توفر عدة شروط عند است

   -اآلتٌة :

 ̂      ́  
   ́  

لمتجه األخطاء وكذلك تجانس تباٌن األخطاء ولكن  ا  والشروط هً أن ٌكون التوزٌع طبٌعٌ   

 بسبب وجود القٌم الشاذة فً متجه األخطاء حال دون ذلك . 

ٌجب الكشف عن هذه القٌم ومعالجتها قبل تحلٌل البٌانات للحصول على نتائج دقٌقة  لذا     

 وواقعٌة
[50]
 : 

سنتطرق  وهو أسلوب مهم ٌوضح القٌم ذات التطرف القوي والمعتدل  -الرسم الصندوقً :  

 .لبٌان عدد القٌم الشاذة والمتطرفة فً البٌانات  Box plot الصندوقً طرٌقة الرسم الى

 





12
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 -:  Regression Modelنموذج االنحدارإ2-5

  -هو عبارة عن عالقة بٌن مجموعة من المتغٌرات وتأخذ الشكل اآلتً :

             ……(7) 

  -إن :إذ 

 وتدعى بمتغٌر االستجابة . i: تمثل قٌمة المشاهدة   

 . i: تمثل مجموعة من المتغٌرات التوضٌحٌة للمشاهدة   

 نموذج . : تمثل المعلمة المراد تقدٌرها فً اإل  

f(.) نموذج والتً تحدد شكل االنحدار . : تمثل دالة اإل 

 : تمثل الخطأ العشوائً .    

 -:  Linear Regression Models نماذج االنحدار الخطٌة  2-6

ا هفعند   و   ( دالة خطٌة بالنسبة إلى كل من 7فً المعادلة رقم ) ( ٫  ) إذا كانت       

 نموذج الخطً وٌنقسم إلى قسمٌن :نموذج االنحدار باإلإٌدعى 

  Simple Linearنماذج االنحدار الخطٌة البسٌطة   2-6-1

Regression models                          : 

 نموذج االنحدار الخطً البسٌط : إوالشكل اآلتً ٌمثل 

                  

 ن :أ إذ

 .: تمثل متغٌر االستجابة    

 .تمثل المتغٌر التوضٌحً     

 .: ٌمثل الخطأ العشوائً  
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 و 
 

 . المجهولة  نموذج : معالم اإل

 ق كثٌرة لتقدٌر هذه المعالم . ائٌعتمد على دقة هذه المعالم وهناك طرنموذج  المقدر واإل   

 Multiple Linearنماذج االنحدار الخطٌة المتعددة   2-6-2

Regression model : 

 نموذج االنحدار المتعدد: إالشكل اآلتً ٌمثل  

                                                     

فٌه أكثر ( كون المتغٌرات التوضٌحٌة 8نموذج فً المعادلة رقم )إنموذج عن وٌختلف هذا اإل    

نموذج السابق نعبر عن اإل معلمات معادلة االنحدار وٌمكننا أن زٌادة عددا والذي ٌؤدي فً

 :  تًباآل

       

 هو أقل ما ٌمكن .  β̂وإن تباٌن  βهو تقدٌر غٌر متحٌز إلى  β̂إذ إن 

 -:   Methods Of Estimationق التقدٌرائطر  2-7

اد رنموذج المول على مقدرات معالم اإلحصالق التقدٌر هو ائأن الغرض األساسً من طر

ٌمكن االستفادة منه وتكون  أ  نموذجإدراسته وٌجب أن تتوفر فٌه المواصفات الجٌدة التً تجعله 

طرائق التقدٌر مختلفة باختالف األفكار واألسالٌب لتحقٌق غرضٌن مهمٌن , فاألول هو احتواء 

 , هو ظهور الطرٌقة بأسلوب سهل التنفٌذ خروالغرض اآلعلى مواصفات جٌدة , المقدرات 

 ق التقدٌر الحصٌنة . ائق الكالسٌكٌة وطرائوسنتطرق إلى الطر
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 Classic Methods Of Estimation ق التقدٌر الكالسٌكٌةائطر 2-8

]28] [34[
 :- 

ق تعطً نتائج جٌدة عند ائنموذج االنحدار وان هذه الطرإق لتقدٌر معالم ائتوجد عدة طر        

عند وجود قٌم شاذة فأن هذه وجود فروض االنحدار ولكن عند اإلخالل بأحد هذه الفروض أو 

 : ق الكالسٌكٌة الجدٌرة بالذكرائنتائج التقدٌر ومن الطر فًستفقد مزاٌاها  وستؤثر سلبا  قائالطر

 OLS طرٌقة المربعات الصغرى االعتٌادٌة  2-8-1
]5[1

 :- 

مشكلة  إذدٌة سنوضح فروض هذه الطرٌقة , نتطرق لطرٌقة المربعات الصغرى االعتٌا أنقبل 

  (  )تحدٌد خط مستقٌم لعدد من المشاهدات معتمدة على تحدٌد الخطأ العشوائً 

              

( وٌدعى بهذه (Disturbances Terms رابًطاإلضوٌدعى فً بعض االحٌان بالعنصر   

تمد والمتغٌرات بسببه ٌكون اضطراب بالعالقة الخطٌة بٌن كآل من المتغٌر المعالتسمٌة ألن 

وانه ٌدعى          )األولٌكون القسم  إذقسمٌن ,  إلى سنقسم العالقة من ثمالمستقلة و

( فً حٌن ٌكون القسم الثانً هو المتغٌر (Explained Variationبالمتغٌر التوضٌحً  

( وإنها Unexplained Variation بالمتغٌرات غٌر الموضحةوٌدعى       العشوائً

انحراف القٌمة التقدٌرٌة عن قٌمتها الحقٌقة للمتغٌر المعتمد , بسبب بعض  عنتكون ناتجة 

 -العوامل هً :

 ((Left Out Variablesحذف بعض المتغٌرات من الدالة المدروسة وتعرف   1-

 Randomness Of Human)السلوك العشوائً للجنس البشري وٌعرف  2-

Behaviours) 

 (Uncomplete Model)نموذج الرٌاضً الصٌاغة الناقصة لإل 3-

 ((Aggregation Errorsأخطبء التجميع  4-

 (Errors Measurement أخطبء القيبس ) -5

 للمعبدلة ، وتسمى ببألخطبء في المعبدلة   با خبطئ أن العوامل األربعة االولى تعطينب شكلا 
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Error In Equations) بخطأ القٌاس للمشاهدة نفسها ,  األخٌر( , فً حٌن ٌدعى العامل

فً  (   ) الخطأ العشوائً فروض إلىنتطرق  أن االعتبار كل هذه العوامل ٌجب وألخذ بنظر

 .العالقة الخطٌة المدروسة 

 الفرض األول :

 والذي ٌساوي صفرا ٌكون متماثال  حول متوسطها ( تتوزع توزٌعا طبٌعٌا  إن قٌم البواقً )

 أي أنه :  ( وبتباٌن مساوي إلى   عند كل قٌم المتغٌر المستقل )

         
   

 الفرض الثانً :

 مساوي إلى الصفر أي أنه :       إلىإن قٌمة التباٌن المشترك 

                                                 

 القٌم المختلفة للمتغٌر العشوائً تكون مستقلة عن بعضها البعض 

 : ثالثالفرض ال

 إن قٌمة التباٌن المشترك بٌن الخطأ العشوائً وقٌمة المتغٌر المستقل مساوي للصفر

              

( بأي من المتغٌرات المستقلة وفً  No correlatedغٌر مرتبطة )      تعنً أن قٌم )

 أخرى . إلىالمجال التطبٌقً ٌتحقق هذا الفرض عند ثبات قٌم المتغٌر المستقل من عٌنة 

المجهولة وفق  طرٌقة المربعات الصغرى التقلٌدٌة للحصول على مقدرات  عمالوٌمكن است

 الصٌغة اآلتٌة :

 ̂  ( ́ )
  
 ́         

 إذ إن :

 : موجه لمشاهدات المتغٌر المعتمد .  
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Х   . مصفوفة لمشاهدات المتغٌرات المستقلة : 

β   . موجه للمعالم المطلوب تقدٌرها : 

والتقدٌرٌة للمتغٌر  لتقدٌر تباٌن العٌنة , تعتمد على القٌمة الحقٌقٌة المذكورة سابقا الصٌغة

 األخطاء إلىدون الرجوع  تٌةالصٌغة اآلعملً ٌفضل استخدام المعتمد , علما انه فً الواقع ال

لتباٌن السابقة الفرق بٌن القٌمتٌن الحقٌقٌة والتقدٌرٌة للمتغٌر المعتمد , من الصٌغة  عنالناتجة 

 .العٌنة 

   
  

         

     
          

 

 ن :إذ أ

n)  ):    تمثل حجم العٌنة 

k))  :   عدد المتغٌرات المستقلة 

 WLS المربعات الصغرى الموزونة طرٌقة  2-8-2
]13[

 :- 

فً األخطاء فعندها  ا  مستمر ا  أن هناك تباٌنمربعات الصغرى االعتٌادٌة تفترض إن طرٌقة ال    

سنلجأ إلى استخدام طرٌقة المربعات الصغرى الموزونة عندما ٌتم انتهاك فروض المربعات 

نموذج قٌد الصغرى االعتٌادٌة للتغٌر المستمر فً األخطاء )وهو ما ٌدعى بعدم التجانس ( واإل

 النظر 

           

 ̂      ́ 
       ́              

( بحالة عدم تجانس تباٌن   تقدٌر خطً غٌر متحٌز للمعلمة )  أفضل( تعطً لنا 12المعادلة )

 Weighted Leastوٌسمى بأسلوب التقدٌر فً طرٌقة المربعات الصغرى الموزونة ]

Squar WLS) , ])ةبصورة رئٌس األوزانهذه الطرٌقة معتمدة على  نإذ أ 

       ( ̂   )  [  
   ́       ]              
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̂ والتباٌن المشترك لموجه المعالم  )  , تعطً لنا التباٌن  السابقةوان المعادلة 
   

(الذي  

  العٌنة)  نإذ أ لتباٌننموذج المدروس عند حالة عدم تجانس اٌحتوي على معالم اإل
( وٌمكننا   

 تقدٌرها بالشكل األتً :

  
  

 ́      ̂ ́́    

     
      … (14) 

]Robust Estimation    ]39التقدٌر الحصٌن قائطر  2-9
 :-                                   

تكون غٌر دقٌقة فً تحلٌل  نموذجق الكالسٌكٌة فً تقدٌر معالم اإلائإن إتباع الطر        

البٌانات عند وجود خلل فً إحدى فروض االنحدار أو وجود القٌم الشاذة أو توزٌع الخطأ 

العشوائً توزٌعا غٌر التوزٌع الطبٌعً الذي ٌناسب الطرٌقة المعتمدة فً التقدٌر وإن وجود قٌم 

ى وإن المقدر خصائص مقدرات المربعات الصغرفً شاذة واحدة أو أكثر ستؤدي إلى خلل 

الحصٌن هو الذي ٌحافظ على الخصائص المرغوب بها للمقدرات عند انتهاك بعض فرضٌات 

 ق التقدٌر الحصٌنة اآلتٌة : ائنموذج وسنتطرق إلى بعض طراإل

 ((IRLSطرٌقة المربعات الصغرى الموزونة المكررة  2-9-1
]30[]53] [54[

 :- 

لمشكلة المربعات  حالها فً حل بعض المشاكل بطرٌقة تكرارٌة تتضمن كل خطوة تعمالٌتم اس

(  ( IRLSالمربعات الصغرى الموزونة المكررة طرٌقة  عمالٌتم است إذالصغرى المرجحة , 

خطً معمم , وفً االنحدار الحصٌن للعثور  نموذجإلللعثور على تقدٌرات االحتمال القصوى 

على مقدر كوسٌلة للتخفٌف من تأثٌر القٌم المتطرفة وقد تم تطوٌر هذه الطرٌقة لحل مشكلة 

 Lp االعتٌادٌة, بٌنما طول المتجه Lsالحصول علٌها بواسطة حل  ٌمكنالتً  L2طول المتجه 

لخوارزمٌات المكررة تسمى المربعات وا, ( 2   1) هو حلول أصغر ما ٌمكن إذ

تطورت لحل هذه المشاكل والتً تقع بٌن مشكلة القٌم   (  IRLS) الصغرى الموزونة المكررة 

المربعات ة لطرٌقة الرئٌس االعتٌادٌة , الفائدة المطلقة الصغرى وحلول المربعات الصغرى 

 ¹Lاب حل طول المتجه لتزوٌدنا بطرٌقة سهلة لحس(  IRLS) الصغرى الموزونة المكررة 

, ²Lهً تعرف لتكون أكثر حصٌنة من حلول طول المتجه  ¹Lالتقرٌبً , حلول طول المتجه 

الموزونة ونة المكررة , وهو تصغٌر البواقً والمشكلة تحل بطرٌقة المربعات الصغرى الموز

 . فً المربعات الصغرى االعتٌادٌة 
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 .ٌمثل متجه البواقً الموزونة   

 .ٌمثل الوزن   

 mطول المتجه ذو البعد     

    متجه البٌانات             

 للبقاٌا الموزونة فً المربعات الصغرى االعتٌادٌة تصبح :  لطول المتجه المشتقة األولى

    
 

  
 
                  

اختبار  واقً , للب Lp  واحد من نتائج تصغٌر طول المتجههو  Wاالختٌار الدقٌق للوزن 

 لبواقً كما ٌأتً :لمتجه ا    دالة مركبة ٌكون  Wللوزن       قطري العنصر ال

        | |
     

 ⁄  

 : طول المتجه للبواقً الموزونة ٌصبح 

       | |        | |  

 . للبواقLpً  لمقدرات المشتقة االولى فً طول المتجه هذا كطرٌقة عد  لذلك ٌمكن 

مرغوب به L1طول المتجه  عندماوP ≤ 2 ≥ 1جٌدة ألطوال المتجهات عندما  هذه الطرٌقة

 :الوزن ٌصبح 

        | |
  
  

 ٌمثل مصفوفة األوزان القطرٌة         

مطابقة البٌانات فتصبح جاهزة للتقدٌر . طول  لل مساهمة البواقً الكبٌرة وتحسنهذه سوف تق

 . التقلٌل هو الحصٌن , وهو أقل حساسٌة للقٌم الشاذة  ىٌعتمد علL1المتجه 

 لبواقًعالج االتً ت طرٌقة هجٌنة L1\L2 norm Huber (1973)نموذج إاقترح هوبر 

ٌتعامل هذا النهج مع  إذ, L1طول المتجه  فً الكبٌرة  بواقًوال L2طول المتجه فً الصغٌرة 

 : تًاآلالوزن  , وٌمكن تحقٌقه عن طرٌق  Gaussianو المتقطعة  ل منك
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        {| |
  
          | |      

                | |      
 

وطول  L1بٌن طول المتجه  (   thre sholdكعتبة ) ن أن تستعملالتً ٌمكقٌمة الهً  ε إذ

 .   L2المتجه 

نقوم بالتقدٌر بطرٌقة  , (  IRLS) المربعات الصغرى الموزونة التكرارٌة إلٌجاد مقدرات     

قٌم مثل )  ا  كبٌر ا  والمشاهدات التً تمتلك تأثٌر, OLSالمربعات الصغرى التقلٌدٌة االعتٌادٌة 

د ذلك . ٌتم استبعادها تلقائٌا بعد الخطوة األولى , ثم بع (1من  أكبر Cook'sمسافة كوك لها 

) وهذه الدالة تقلل  Huber functionدالة هوبر  حساب األوزان لكل مشاهدة باستعمالٌتم 

لها بواق كبٌرة ( ثم ٌتم حساب المربعات الصغرى الموزونة . بعد تكرار المشاهدات التً 

إلى وزن توكً الصغرى الموزونة عدة مرات  تنتقل دالة الترجٌح أو الوزن  حساب المربعات

 .   %95بكفاءة طبٌعً ,وٌتحول إلى توزٌع   Tukeyالثنائً 

الحصٌنة Mطرٌقة   2-9-2
]45] [57] [58] [59[

:- 

( ٌعنً هً طرٌقة تقدٌر  Mالنحدار الحصٌن وأن الحرف ) ق التقدٌر ائوهً إحدى طر  

 هو  M( وأن المقدر هنا بطرٌقة  Maximum Liklihoodاإلمكان األعظم ) 

 ̂  [              ]         

 وبأخذ التوقع سٌكون 

 [              ]    

 المقدر  نأ( تبٌن 22)  ومن المعادلة

 ̂  [              ] 

 صغٌر جدا بالنسبة للتباٌن وأقل ما Mٌمكن وكذلك مقدر  هو تقدٌر غٌر متحٌز والتباٌن أقل ما

 ٌمكن مقارنة بتباٌن بقٌة المقدرات 

   ( ̂̂)  
[ ̂ ]́ 

  [ 
 

  
         ]
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  تقدٌر خطً آخر غٌر متحٌز ل  (̂̂ )أن  إذ

 : Pفً التقدٌر هو تقلٌل أو تصغٌر دالة البواقً   Mأن مبدأ طرٌقة 

 ̂           ∑            

 

   

 

 نحل نأعلٌنا 

    ∑ 

 

   

         ∑ 

 

   

(
  
 
) 

     ∑ 

 

   

(
   ∑      

 
   

 
) 

 [48]        ( , وضعنا مقدر لـ  23)   وللحصول على معادلة

 ̂  
   

      
 
      |             |

      
 

  دالة الهدف  Tukeys biasquare عملستت   𝜌 بالنسبة للدالة

𝜌     

{
 

 
  
 

 
 
  
 

   
 
  
 

   
 |  |   

  

 
 |  |   

 

 لذلك  βلــ   ̂ مشتق جزئً   أولذلك نحن نبحث عن  فضال  عن

∑    
 

   
ψ(
   ∑     

 
   

 ̂
)                                  

    ψ   إذ أن   𝜌   ,      على المتغٌر المستقل  األولىهً المالحظة∑      
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ψ(

   ∑     
 
   

 ̂
)

(
   ∑     

 
   

 ̂
)

     … (25) 

   {
[  (

  
 
)
 

]
 

 |  |   

                        |  |   

 

 صبحت( 24رجحة لذا فان المعادلة )مال  Tukeys biasquareلدالة    c=4.685نأخذنحن 

∑          
 
   ∑     

 
               , j=0,1,… ,k       … (26)  

 المعلمات ثم : وأعداد أرقام  هو   ̂ و  β أولًفً هذه الطرٌقة نفترض وجود مقدر 

∑     
 
     

 
   ∑     

  
             , j=0,1,… ,k            ...(27) 

 : ٌأتً ( كما 27)   وٌمكن كتابة معادلة

     β   
             ...(28) 

( 28ن معادلة )أوالوزن لها عناصر القطر الرئٌس و n*nهو مصفوفة من الدرجة    إن إذ

,  βوان الحل لهذه المعادلة ٌعطى تقدٌر لــــ   WLSتعرف بالمربعات الصغرى الموزونة 

 وبكالم اخر :

 ̂         
          

 

 الحصٌنة تعتمد على الدوال االتٌة وبالتالً ٌصبح لدٌنا ثالث طرائق للتقدٌر .  M طرٌقة

 -: أتًفهً كما ٌ  Huber  [40] دالة  1-

                           u                               ;| u | < h 
ψ(u) =  

                 h Sin(u)                    ;| u | ≥ h                ……(29) 

 إذ أن                           
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                      +1         u > 0 

Sin(u) =        0          u = 0 

                     –1         u < 0                                       …….(30)   

 

h              :1.5 , 1.70 , 2.08 ثابت ٌأخذ القٌم    

 -تكون بالصٌغة :   [23]  (Sin Function)تسمى احٌانا بدالة الجٌب    Andrews دالة   2 -

   

               Sin(u/c)                    ; | u | < cπ 

ψ(u) = 

                0                             ; | u | ≥ cπ             ……(31) 

 

c   :1.339 , 1.5 , 2.1 ثببت يأخذ القيم   

 

        -:فهً كما ٌأتً  [38]      (Tukey Biweight)وٌسمى احٌانا الوزن المزدوج     Tukey دالة  -3

                   u(1–u²)²                         ; | u | < c 

ψ(u) =   

                    0                              ; | u | ≥ c         … (32) 

c  :4.685 , 6.0 ثابت ٌأخذ القٌم   

الحصٌنة Sطرٌقة  2-9-3
]31] [64[  :  

هو  Mنقطة الضعف فً طرٌقة  Mتعتمد هذه الطرٌقة بالتقدٌر على مقٌاس البواقً لطرٌقة    

,  ةوزنٌالوسٌط فقط كقٌمة  عمالاستللبٌانات بسبب  االحتمالٌةفقدان توزٌع البٌانات وكذلك الدالة 

 المعٌاري للبواقً للتخلص من نقاط الضعف للوسٌط . االنحراف استعملتوأن هذه الطرٌقة 

 ( ٌعرف بالصٌغة اآلتٌة : S)  ألمقدر 
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  ̂       ̂               

 وٌتحقق : minimum robust scal estimator(   ̂ وبتحدٌد )

    ∑ 

 

   

(
   ∑      

 
   

 ̂ 
) 

 ̂  √
 

  
∑    

 

 

   

 

K= 0.199    ,       
     

  
  

 

 والتقدٌر األولً هو :

 ̂  
      |             |

      
 

 لذلك  βٌتم الحصول على الحل عن طرٌق التعوٌض لـ 

∑   ψ(
   ∑      

 
   

 ̂ 
)                   

 

   

                     

 

 

 

 :  Pهً دالة مشتقة من   أن  إذ

       ́     {
  [  (

  
 
)
 

] |  |   

                          |  |   
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 المرجحة : IRLSهً دالة    أن  إذ

       {
[   

  
 
  ] |  |     

                             |  |   
 

    ,                    أنإذ 
  

  
    

 الحصٌنة MMطرٌقة  2-9-4
]29[

 :- 

( وذلك بتصغٌر الحصٌنة  Sتقدٌر )  تعمالباس االنحدارالطرٌقة بتقدٌر معلمات  هذهتقوم    

minimize  مقٌاس البواقً من طرٌقةM  ( فهو تابع لطرٌقة تقدٌر ,M . ) 

 أو أكثر كفاءة .الدقة ( تهدف للحصول على مقدرات ذات قٌم عالٌة  MMأن طرٌقة ) 

هً مقٌاس شائع لمعرفة نسبة القٌم الشاذة وٌمكن أن ٌعمل هذا  Break downالشاذةالقٌم 

 -وهً: نموذجالمشاهدات فً اإل عمالاستالمقٌاس قبل 

∑ �́�         
 
               or 

∑�́�(
   ∑      ̂

 
   

   
)     

 

   

 

هً دالة  𝜌و  Sهو األنحراف المعٌاري الذي ٌتم الحصول علٌه من بقاٌا تقدٌر     أن  إذ

Tukeys الموزونة 

𝜌     

{
 

 
  
 

 
 
  
 

   
 
  
 

   
       

  

 
                  

 

 الحصٌنة  Lطرٌقة   2-9-5
]39] [44[

 :- 

 لدىطرق ألول مرة   Lالنظام ومقدر إحصاءاتبناء على  اإلحصاءاتمزٌج خطً من  هً   

وكتب فً الحصٌن بعد ثالثٌن عاما وتوجد فٌه مٌزة بأنه قوي وبسٌط فً  1920دانٌال عام 
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قوي فعلى سبٌل   Lالكفاءة , ولٌس كل مقدر انخفاضولكن توجد فٌه مشاكل مع  عمالاالست

من  كفاءة أفضلالمثال فأن الحد األدنى والحد األقصى والمتوسط ) ال تعتبر قوٌة ( وبعضها 

 غٌرها .

كفاءة من تلك  أكثرتكون  أن إلىالمتعددة )الصحٌحة(  األوزانذات  اإلحصاءاتسوف تمٌل 

 مختلطة . أوزان أواقل  أوزانالتً لها 

 إذ( nلعٌنة بحجم )                وان المشاهدات المرتبة 

 تمثل االعداد حقٌقٌة اذ ان               نأ

                               i=1,2,3, … ,n 

 لمعلمة الموقع :  Lبالصٌغة العامة لمقدرات  (   )تقترن مع المشاهدة  أوزانتمثل 

 ̂  ∑       
 
       … (34) 

∑وٌجب تحقٌق الشرط      
 
كان  أذالكً نضمن كون المقدر ٌتمتع بخاصٌة ثبات الموقع     

 : اآلتٌةقٌمة الموقع تكون المقدرات بالصٌغة  عن( متماثل  xتوزٌع المتغٌر العشوائً )

 ̂   
  ∑   (

 

   
)     

 
        …(35) 

 ل على مقدر حصٌن .صوسنح األخرىتكون صغٌرة للقٌم الشاذة وكبٌرة للقٌم  إذ

ٌتعامل مع الربٌعٌات المتغٌر المعتمد بدال من  ا  استراتٌجٌو  ا  إحصائٌ بدٌال   ٌعد Lأن تقدٌر    

) االنحدار عند    أو الربٌع الثانً أو الوسٌط تقرٌبا فإلٌجاد تقدٌر  المتوسطات للتقدٌر نفسه 

الذي ٌكون دالة خطٌة للمتغٌرات التنبؤٌة ٌمثل االنحدار الوسٌط  Y( للمتغٌر   0.5الربٌع 

 Yللمتغٌر ) الربٌع االول (  0.25الحال عند حساب االنحدار الربٌعً عند الربٌع االول وكذلك 

 كدالة خطٌة للمتغٌرات التنبؤٌة .  

 

 -: االنحدار نموذجإ معالم أفضل تقدٌر ختٌارا 2-10 

 نقوم التقدٌر االعتٌادٌة والحصٌنة  طرائق عن طرٌق لكل طرٌقة قدرنا معالم انموذج أن بعد   

 منها : ةمعاٌٌر المفاضلوٌتم ذلك بواسطة بعض  أفضل طرٌقة من بٌن هذه الطرائق باختٌار
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 -: Coefficient Of Determination [11] [16] حدٌد معامل الت معٌار2-10-1

الخطً فً تفسٌر التغٌرات التً تحصل فً متغٌر  األنموذجقدرة   أمكانٌة ٌحدد هذا المعٌار    

 الكلٌة  إذ أن : االنحرافاتتحلٌل مجموع مربعات ٌقوم ب إذ  y االستجابة

∑      
  ∑     ̂  

  ∑  ̂    
   

 

   

 

   

 

   

∑     ̂  

 

   

  ̂     

…….(26) 

 إذ أن : 

 ∑       
  

 .SST: تشٌر الى مجموع مربعات األنحرافات الكلٌة     

 ∑   ̂    
  

 SSR:تشٌر الى مجموع مربعات األخطاء )البواقً(     

 ∑      ̂  
  

 SSE: تشٌر الى مجموع مربعات األنحرافات المفسرة     

أن معامل التحدٌد  إذ طرٌقة المربعات الصغرىنموذج الخطً فً عندما نقدر معلمات اإل  

 ٌمكن حسابه كما ٌأتً :

   
   

   
                                                                                                

 أو من الصٌغة األتٌة :

     
   

   
                                                                                        

                                                                                   إذ أن :

 المقدر على الحد الثابت فأن : نموذجاإلوعندما ٌحتوي 

∑      ̂  
 
     ̂                                                                     

 الممٌزات األتٌة :إذ أن معامل التحدٌد ٌمتلك 

       قٌمته تتراوح بٌن الصفر والواحد:                   -0
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دل ذلك ٌكبٌرة     كلما كانت قٌمة المقدر إذ نموذجاإلومعنوٌة      هنالك توافق بٌن قٌمة -1

 على معنوٌة اإلنموذج والعكس صحٌح . 

  -:]Mean Square Error ]11][16 (MSE)متوسط مربعات الخطأ  معٌار2-10-2

ق وٌحسب وف االنحدار الخطٌة نماذج المهمة فً المفاضلة من المعاٌٌر رٌامعٌعد هذا ال   

 األتٌة :  الصٌغة

     
   

   
                                                         …..(37) 

 إذ أن :

n  العٌنة: تمثل  حجم . 

 k  ًنموذجاإل: تمثل عدد المعلمات ف . 

    ∑   
  

    ∑     ̂   
                                            

 عن طرٌق الصٌغه األتٌة :    كذلك ٌمكن حساب 

            

        تساوي:    إذ أن 

    ∑    ̅   ∑  
                                                                     

 تحسب عن طرٌق الصٌغ األتٌة :    وأن 

     ∑  ̂  ̂           أو          ∑ ̂          أو      ̅  
 
∑      

 .  االخرى بالنماذجله أقل ٌعد أفضل مقارنة       نموذج الذي ٌكوناإل
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 -:مرض العقم 3-1

مجتمع لهذا تأتً الٌعد األطفال دٌمومة الحٌاة والركن األساسً فً تكوٌن األسرة فً       

 متعددة ا  ن هناك عوائقإجاب ولكن بالرغم من هذه الرغبة ففً اإلنالرغبة القوٌة من األزواج 

تمنع عملٌة الحمل أهمها العوامل البٌولوجٌة عند األزواج والتً ٌتم التركٌز علٌها فً هذه 

ة قد تكون ٌإجراء التحالٌل المختبر عن طرٌقٌضة وحٌة الطبٌعٌة لحجم البالرسالة من النا

طرٌقة  دحاالت العقم وتع ىمعدومة وهً احدالحاالت تكون موجودة أو قلٌلة جدا وفً بعض 

التشخٌص المبكر للمشاكل التً تقف وراء انخفاض أو عدم وجود البٌوض ومعالجتها ٌمكن إن 

إحصائً ق الحصٌنة كأسلوب ائالطر عمالاحتمال حدوث حمل وسنقوم باست تؤدي إلى زٌادة

العمر ، الوزن ، نوع العقم ، هرمون ) مستقلة (  متغٌرات(6تم تحدٌد  إذمناسب لدراسة البٌانات 

LH  هرمون ،FSH  هرمون ،PL )  عشوائٌة عٌنة  ٌضة(والب حجممتغٌر االستجابة ) فًتؤثر

 . بالعقم ا  مصاب ا  شخص( 151مكونة من   )بسٌطة 

وهو أكثر التقنٌات المساعدة على التناسل شٌوعا وٌتم خاللها  طفل األنابٌب )الحقن المعملً(     

جمع بوٌضة وحٌوان منوي خارج الرحم تترك األجنة فً حاضنات خاصة لمدة من ثالثة إلى 

 . الحقن المعملً أكثر التقنٌات نجاحا دٌام ثم ٌحقن فً رحم المرأة وٌعخمسة أ

 -وصف البٌانات : 3-2

من م فً محافظة ذي قار العقب ا  مصاب ا  شخص (151عشوائٌة بسٌطة حجمها ) عٌنة تمثل    

إلى تارٌخ  1/4/2114المتغٌرات من تارٌخ أخذت  مركز العقم إذ –فى الحسٌن التعلٌمً ش  م

 -: تتمثل بما ٌأتً 1/1/2115

 .ٌضة و( ٌمثل حجم البYالمتغٌر المعتمد )

 .( ٌمثل العمر X1المتغٌر المستقل األول )

 .( ٌمثل الوزن X2المتغٌر المستقل الثانً )

 .( ٌمثل نوع العقم X3المتغٌر المستقل الثالث )

 .LH( ٌمثل هرمون X4المتغٌر المستقل الرابع )

 .FSH( ٌمثل هرمون X5المتغٌر المستقل الخامس )
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 .PL( ٌمثل هرمون X6المتغٌر المستقل السادس )

 ٌضةوحجم الب 3-3
]18[

 :-  

( سنتٌمتر وإن 3-5بٌن ) مرأة ألخرى لكنه فً الغالب ٌتراوح ماٌضة من إوالبٌختلف حجم      

إمكانٌات الحمل للسٌدات الالتً لدٌهن مبٌض صغٌر ٌحدث  ر كبٌر فًحجم المبٌض له تأثٌ

أكانت الحمل سواء  ٌضة لها تأثٌر فًومشكلة العقم أو تأخر الحمل , إذ حجم الب عندهن

( 18-25بٌن ) ٌضة المناسب للتلقٌح تبلغ ماوكبٌرة , وإن حجم الب البوٌضات صغٌرة أم

ٌر من األحٌان ٌنتج ( مللٌمتر, فً كث21ٌضة القابلة للحمل بتوأم تبلغ )و, وإن حجم البمللٌمتر

 ٌضة واحدة فقط . وتلقٌح ب الحمل عن طرٌق

لها تلقٌح  واحدة وٌحدث ٌضةوتلقٌح بٌضتٌن أو بعن طرٌق وإن الحمل بتوأم قد ٌحدث    

 ما ٌؤدي إلى الحمل بتوأم مشابه . مرتٌن , 

ٌضة أصغر أو أكبر من الحجم المناسب للتلقٌح فأن ذلك ٌؤدي إلى بعض ووقد ٌكون حجم الب   

ٌضة أكبر من حجم وحجم الب المشاكل والتً تنتج عن إجهاض الجنٌن , فً حٌن قد ٌكون

كون حجم وٌصعب الحمل , فً حٌن آخر ٌلمبٌض ما ٌؤدي إلى صعوبة إخراجها من االمبٌض 

ٌضة أصغر من حجم المبٌض ولكنها أصغر من المعدل الطبٌعً للحمل فٌؤدي ذلك إلى والب

 حدوث تأخر الحمل . 

العمر 3-4
]41[

 :- 

( هو السن األكثر خصوبة لدى المرأة إذا تبدأ الخصوبة 18-28)تعد الفئة العمرٌة       

ثلث النساء  ما ٌقارب ( إن 35وٌزداد التراجع واالنحدار بعد سن )( 30بالتراجع قلٌال بعد سن )

اللواتً ٌؤجلن الحمل حتى منتصف الثالثٌنات سوف ٌعانٌن من مشاكل عدم اإلنجاب ولقد دون 

 .( سنة 57فً العهود الحدٌثة اكبر عمر المرأة حدث الحمل هو )
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الوزن  3-5
] 41[

 :- 

ٌؤدي إلى نقص فً معدل  ما ٌجعلها غٌر منتظمة ومن ثم اإلباضة إن الوزن الزائد ٌؤثر فً     

الخصوبة وذلك بسبب تأثٌر الوزن على مستوٌات الهرمونات فباإلضافة إلى البروجسترون 

نها نات ذكرٌة تدعى األندروجٌنات  إذ أوفً الغالب ٌنظر علٌها بأنها هرمو واألستروجٌن

 ل فً توازن هذه الهرمونات ومن ثم دة تسبب خلتشارك بالحٌض واإلباضة , وإن السمنة الزائ

الهرمونات الالزمة من الغدة النخامٌة  إطالقال ٌمكن  الكثٌر من االندروجٌن إذٌنتج الجسم 

ٌنتج مرض ٌدعى متالزمة المبٌض المتعدد  إذ المبٌضٌن , مهمة إلنتاج البوٌضات عن طرٌقال

 انتشارا لدى النساء البدٌنات .   أوسعالكٌسات وهو 

   -: أنواع العقم 3-6

 : العقم األولً 3-6-1

هو العقم الذي ٌصٌب المرأة منذ بداٌة حٌاتها الزوجٌة تعود أسباب العقم األولً عادة إلى       

 .أمراض غددٌة أو هرمونٌة أو عدم النضوج الكامل للمرأة ألسباب التكوٌن 

 ي :العقم الثانو 3-6-2

هو العقم الذي ٌصٌب المرأة بعد اإلنجاب لطفل أو طفلٌن أو بعد إجراء عملٌة إجهاض لها      

ٌنجم العقم من مضاعفات الوالدة أو اإلجهاض وجمٌع االلتهابات التً تصٌب الرحم وتؤدي إلى 

 .رفع نسبة العقم 

LH ]7[1 (ormoneHizing Lutein) هرمون  3-7
 :- 

ٌفرز من الغدة النخامٌة ومسؤول عن إنتاج األجسام الصفراء وكذلك  هو هرمون الملوتن     

مهما بتنظٌم وظٌفة الخصٌتٌن لدى الرجال  التناسلً عند الرجال والنساء ٌعدٌتحكم بالجهاز 

 المباٌضٌحفز  عال فً عملٌتً اإلباضة والحٌض إذدوره الف مبٌضٌن لدى النساء , فضال  عنوال

( 14ٌزداد إنتاج هذا الهرمون فً وقت قلٌل خالل الٌوم ) ومن ثمنتاج هرمون اإلسترادٌول إل

( ٌوما , وعندما ٌتدفق هذا الهرمون 28من الدورة الشهرٌة وعن هذه الدورة تتجدد كل )

 فالمباٌض تنتج بوٌضة عند عملٌة اإلباضة .
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الدورة ( ٌنخفضان وٌرتفعان عند FSHإن مقدار هرمون الملوتن والهرمون المنبه للجرٌب )     

فهرمون الملوتن ٌنبه الجسم األصفر الشهرٌة فً أوقات محددة منها , وعند حدوث اإلخصاب 

 .وٌحفزه إلنتاج البروجستٌرون للحفاظ على الحمل 

لدى الرجال فً خالٌا تقع فً الخصٌة تحفز على إنتاج    LHٌوجد هرمون      

ة وإن )التستوستٌرون(  بدوره ٌحفز )التستوستٌرون( كذلك ٌساعد على إنتاج الحٌوانات المنوٌ

وكذلك ٌظهر السمات الذكرٌة عند الرجال مثل شدة الصوت على إنتاج الحٌوانات المنوٌة 

 وظهور شعر الوجه . 

 FSH (Hormone Follicle Stimulating) هرمون 3-8
]7[1

 :-  

وٌنظم عمل ٌعد أحد الهرمونات التناسلٌة وٌتكون من )بٌتا وألفا (  هو منشط للحوصلة إذ   

الغدد التناسلٌة عند النساء والرجال والذي ٌفرز من قبل الغدة النخامٌة األمامٌة وذلك ألطالق 

غدة تحت المهاد للهرمون المطلق لموجه الغدد التناسلٌة وإن هذا الهرمون تختلف وظٌفته عند 

ٌعمل عند النساء بتنظٌم الدورة الشهرٌة وإنتاج البوٌضات فً المبٌض , الرجال والنساء حٌث 

أما عند الرجال ٌعمل هذا الهرمون على تنظٌم إنتاج الحٌوانات المنوٌة وأن مستوٌاته تكون ثابتة 

ف المرحلة عند عند النساء وٌعود السبب الختال FSHلدٌهم , بٌنما تختلف مستوٌات هرمون 

 .  اإلباضة صل أعلى ما ٌمكن فً مدةالدورة الشهرٌة إذ ت

 PL (Prolactinٌسمى بالبروالكتٌن ) هرمون 3-9
][8

 :-  

الغدة النخامٌة فً  ٌفرز من لدن ًبروتٌن جزء هو هرمون الحلٌب )البروالكتٌن ( وهو    

و كذلك ٌساعد على رعاٌة   الثدٌةدٌات وبدوره ٌساعد على إنتاج الحلٌب الذي ٌوجد فً الغدد الث

غدة تدعى )غدة  واألبوة الذي ٌصنع وٌفرز عن طرٌق النسل وٌدعى بهرمون األمومة

 ( من الغدة النخامٌة األمامٌة . %20الكتوتروفس( وهذه الغدة تشكل نسبة )
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 : Box plotالكشف عن المشاهدة الشاذة بواسطة طرٌقة    

لبٌان عدد القٌم الشاذة والمتطرفة فً البٌانات وكذلك  Box plotتم أستعمال طرٌقة الرسم   

 .لبٌان مدى تشتت توزٌع البٌانات حول المتوسط 

أن القٌم الشاذة فً المتغٌر  -1-شكل   الكشف عن القٌم الشاذة فً المتغٌر التابع ٌبٌن - أ

ٌساوي ( من القٌم الشاذة وكذلك ٌبٌن أن وسٌط القٌم الشاذة    4قد بلغ عددها )  Yالتابع  

( وان توزٌع البٌانات ضمن الربٌعٌن االول والثانً ملتوا نحو الٌمٌن  13تقرٌبا الى ) 

( تنتشر فً مساحة اكبر من  % 25أي أن نسبة البٌانات فً الصندوق والبالغ قٌمتها ) 

 نظٌرتها فً أسفل خط الوسٌط من الصندوق .

 

y

40

30

20

10

0

Boxplot of y

 

 )حجم البٌضة( Yٌمثل القٌم الشاذة فً متغٌر االستجابة  -1-شكل             

 

أن القٌم الشاذة فً المتغٌر  -2-شكل   الكشف عن القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل  ٌبٌن - ب

( من القٌم الشاذة وكذلك ٌبٌن أن وسٌط القٌم الشاذة   2قد بلغ عددها ) X1المستقل  

نات ضمن الربٌعٌن االول والثانً ملتوا نحو ( وان توزٌع البٌا 29ٌساوي تقرٌبا الى ) 

( تنتشر فً مساحة  % 25الٌسار أي أن نسبة البٌانات فً الصندوق والبالغ قٌمتها ) 

 اكبر من نظٌرتها فً أعلى خط الوسٌط من الصندوق .
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 )العمر(  X1ٌمثل القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل  -2-شكل                   

 

أن القٌم الشاذة فً المتغٌر  -3-شكل   الكشف عن القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل ٌبٌن -جـ 

( من القٌم الشاذة وكذلك ٌبٌن أن وسٌط القٌم الشاذة ٌساوي   3قد بلغ عددها ) X2المستقل  

( وان توزٌع البٌانات ضمن الربٌعٌن االول والثانً ملتوا نحو الٌسار أي  84تقرٌبا الى ) 

( تنتشر فً مساحة اكبر من نظٌرتها  % 25أن نسبة البٌانات فً الصندوق والبالغ قٌمتها ) 

 فً أعلى خط الوسٌط من الصندوق .
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 )الوزن( X2اذة فً المتغٌر المستقل ٌمثل القٌم الش -3-شكل                 
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أن القٌم الشاذة فً المتغٌر  -4-شكل   الكشف عن القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل ٌبٌن -د 

 غٌر موجودة  . X3المستقل  
x3

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

Boxplot of x3

 

 )نوع العقم( X3ٌمثل القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل  -4-شكل                   

 

أن القٌم الشاذة فً المتغٌر  -5-شكل   الكشف عن القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل ٌبٌن -هـ 

( من القٌم الشاذة وكذلك ٌبٌن أن وسٌط القٌم الشاذة ٌساوي   8قد بلغ عددها ) X4المستقل  

أن ( وان توزٌع البٌانات ضمن الربٌعٌن االول والثانً ملتوا نحو الٌمٌن أي  4تقرٌبا الى ) 

( تنتشر فً مساحة اكبر من نظٌرتها فً  % 25نسبة البٌانات فً الصندوق والبالغ قٌمتها ) 

 أسفل خط الوسٌط من الصندوق .
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Boxplot of x4

 

 (LH)هرمون  X4ٌمثل القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل  -5-شكل            



 الفصل الثالث                                                الجانب التطبٌقً
 

 

39 

أن القٌم الشاذة فً المتغٌر  -6-شكل   الكشف عن القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل ٌبٌن -و

( من القٌم الشاذة وكذلك ٌبٌن أن وسٌط القٌم الشاذة ٌساوي   12قد بلغ عددها ) X5المستقل  

 ( وان توزٌع البٌانات ضمن الربٌعٌن االول والثانً متماثل . 6تقرٌبا الى ) 
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Boxplot of x5

 

 (FSH)هرمون  X5ٌمثل القٌم الشاذة فً المتغٌر المستقل  -6-شكل             

أن القٌم الشاذة فً المتغٌر  -7-شكل   ستقل ٌبٌنالكشف عن القٌم الشاذة فً المتغٌر الم -ي 

( من القٌم الشاذة وكذلك ٌبٌن أن وسٌط القٌم الشاذة ٌساوي   2قد بلغ عددها ) X6المستقل  

( وان توزٌع البٌانات ضمن الربٌعٌن االول والثانً ملتوا نحو الٌسار أي أن  8تقرٌبا الى ) 

( تنتشر فً مساحة اكبر من نظٌرتها فً  % 25نسبة البٌانات فً الصندوق والبالغ قٌمتها ) 

 أعلى خط الوسٌط من الصندوق .
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  (PL)هرمون  X6لمتغٌر المستقل ٌمثل القٌم الشاذة فً ا -7-شكل              
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  -ق التقدٌر:ائطر 10- 3

 -: OLSطرٌقة المربعات الصغرى التقلٌدٌة  3-10-1

نموذج االنحدار الحصٌن , وٌهدف ق المهمة فً تقدٌر معلمات إائتعد هذه الطرٌقة من الطر    

 اختبار فرضٌة العدم : 

                               

                               

نموذج االنحدار أي تقدٌر واختبار معلمات تم تقدٌر إ Stataوباستعمال البرنامج اإلحصائً     

 : اآلتً (3-1عرضت النتائج فً الجدول رقم ) OLSاالنحدار المتعدد باستعمال 

  OLSمعامالت االنحدار وفق طرٌقة  ( ٌبٌن قٌم3-1) جدول         

 
 المتغٌرات
 المستقلة

 
معامالت        

 االنحدار
(b) 

 
الخطأ 
 المعٌاري

 
T 

 
        

 

 0.000 8.72 102171. 8908185.   )العمر(        

 0.000 4.44 0310694. 1380715.    )الوزن(

 0.317 1.00- 442376. 4444917.-    )نوع العقم(

 048586 .1419864 0.34 0.733.    (LH)هرمون 

 2792032 .0905542 3.08 0.002.    (FSH)هرمون

 3389045 .0705121 -4.81 0.000.-    (PL)هرمون 

 0.000 13.66- 1.438688 19.6469- الحد الثابت

     MSE   = 0.9699 1.288 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة عالٌة 0.9699قٌمة معامل التحدٌد قد بلغت ) إن (3-1) تبٌن من الجدولٌ 

( 0.9699قد فسرت ما نسبته ) ن متغٌرات النماذج الستةنموذج وتبٌن أتعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة عالٌة جدا ومن إجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب

نموذج فً تفسٌر ( وهً قٌمة صغٌرة تعكس أهمٌة اإل1.288وقد بلغ متوسط مربعات الخطأ )

التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المتغٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر التابع 

-1والذي ٌظهر بالعمود الرابع من الجدول رقم ) tنموذج تم إجراء اختبار وسببا فً معنوٌة اإل

لنا  حصاءة اختبار تبٌنحتمالٌة المناظرة لكل إوالقٌم اال tحصاءة اختبار ( ومن مالحظة قٌم إ3

اصغر  (P-value)قٌمة ك الن وذل PLوهرمون  FSHمعنوٌة متغٌرات العمر والوزن وهرمون 
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 LHفً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة متغٌرات نوع العقم وهرمون  (  (0.05 من

( على الترتٌب 0.733,  0.317وذلك لكون ان القٌم االحتمالٌة المصاحبة لكل منهما قد بلغت ) 

    . ( (0.05كل منهما اكبر من مستوى المعنوٌة ل (P-value) ان قٌمة مع كون

 -:WLSالمربعات الصغرى الموزونة  3-01-2

االنحدار الحصٌن أستعملنا البرنامج االحصائً  نموذجإمعلمات  واختباربهذه الطرٌقة لتقدٌر     

SPSS : علما ان فرضٌة العدم , 

                               

                               

االنحدار  نموذجكانت نتائج تقدٌر إ ( إذ mini tab 17وباستعمال البرنامج االحصائً )    

 : تًاآل (3-2عرضت فً الجدول رقم )  WLS المتعدد باستعمال

 WLS( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة 3-2) جدول              

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت   

 (b)  االنحدار

 

 الخطأ المعٌاري

 

 

T 

 

        

 

 000. 7.896 087. 688.   )العمر(        

 000. 4.359 040. 176.    )الوزن(

 516. -652.- 276. -180.-    )نوع العقم(

 020 .157 .129 .897.    (LH)هرمون 

 142 .107 1.330 .186.    (FSH)هرمون

 208- .077 -2.717- .007.-    (PL)هرمون 

 000. -8.494- 2.066 -17.547- الحد الثابت

     MSE = 0.965 1.288 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة عالٌة 0.965ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-2) ٌتبٌن من الجدول 

( من 0.965قد فسرت ما نسبته ) نماذج الستة ن متغٌرات النموذج وتبٌن أتعكس جودة تدقٌق اإل
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عالٌة جدا وقد ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة وإجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب

نموذج فً تفسٌر ( وهً قٌمة صغٌرة تعكس أهمٌة اإل1.288بلغ متوسط مربعات الخطأ )

التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المتغٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر التابع 

( 3-2) ظهر بالعمود الرابع من الجدولوالذي ٌ tنموذج تم إجراء اختبار وسببا فً معنوٌة اإل

اختبار تبٌن لنا  إحصاءهوالقٌم االحتمالٌة المناظرة لكل  tاختبار  إحصاءهومن مالحظة قٌم 

اصغر من مستوى  (P-valueقٌمة )وذلك الن  PLمعنوٌة متغٌرات العمر والوزن وهرمون 

 LHفً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة متغٌرات نوع العقم وهرمون  ( 0.05) المعنوٌة

,  0.516وذلك لكون ان القٌم االحتمالٌة المصاحبة لكل منهما قد بلغت ) FSHوهرمون 

كل منهما اكبر من مستوى ل (P-value) ان قٌمة ( على الترتٌب مع كون 0.186,  0.897

          . ( 0.05)المعنوٌة 

  -: M (Andrews sine)االنحدار الحصٌن طرٌقة  3-01-3

نموذج لتقدٌر واختبار معلمات إ   Stataبرنامج االحصائً الطرٌقة تم استعمال الفً هذه      

 االنحدار الحصٌن , علما ان فرضٌة العدم : 

                               

                               

نموذج االنحدار كانت نتائج تقدٌر إ ( إذ mini tab 17وباستعمال البرنامج االحصائً )       

 (3-3) ً الجدولعرضت ف M(Andrews sine)االنحدار الحصٌن طرٌقة  باستعمالالمتعدد 

 : اآلتً
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 ((M Andrews sine( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة 3-3) جدول

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

  t 

 

 

        
 

 

 0.000000 11.4214 0.05838053 0.6667873   )العمر(   

 0.000000 5.6358- 0.02029908 0.1144007-    )الوزن(

 0.481218 0.7064- 0.2443274 0.1725949-    )نوع العقم(

 0.04566197 0.10088 -0.4526 0.651577-    (LH)هرمون 

 0.07104213 0.06826142 1.0407 0.299960    (FSH)هرمون

 0.225149 0.03201792 7.0320 0.000000    (PL)هرمون 

     MSE = 0.998 0.429 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة عالٌة  0.998ن قٌمة معامل التحدٌد بلغت )أ (3-3) ٌتبٌن من الجدول 

( من 0.998قد فسرت ما نسبته ) نماذج الستة ن متغٌرات النموذج وتبٌن أتعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة عالٌة جدا وقد وإجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب

نموذج فً تفسٌر ( وهً قٌمة صغٌرة تعكس أهمٌة اإل0.429بلغ متوسط مربعات الخطأ )

غٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر التابع التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المت

( 3-3)جدول والذي ٌظهر بالعمود الرابع من ال tنموذج تم إجراء اختبار وسببا فً معنوٌة اإل

اختبار تبٌن لنا  إحصاءهوالقٌم االحتمالٌة المناظرة لكل  tاختبار  إحصاءهومن مالحظة قٌم 

اصغر من مستوى  ( P-valueوذلك الن قٌمة ) PLمعنوٌة متغٌرات العمر والوزن وهرمون 

فً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة متغٌرات نوع العقم وهرمون  (  ( 0.05 المعنوٌة

LH  وهرمونFSH ( وذلك لكون ان قٌمةP-value )المصاحبة لكل منهما قد بلغت                   

كل منهما اكبر ولكون ان قٌمة  ( على الترتٌب 0.299960,  0.651577, 0.481218 ) 

 . (  ( 0.05من مستوى المعنوٌة 
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  -: M (Tukey'sbiweight)االنحدار الحصٌن طرٌقة  3-01-4

االنحدار الحصٌن , وٌهدف  نموذجإوهً طرٌقة مهمة تستخدم إلٌجاد تقدٌر معلمات       

 اختبار فرضٌة العدم : 

                                 

                                

نموذج االنحدار كانت نتائج تقدٌر إ( إذ  mini tab 17وباستعمال البرنامج االحصائً )    

 : اآلتً (3-4) عرضت فً الجدول M ( Tukey'sbiweight)المتعدد باستعمال 

 ((M Tukey's biweight ( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة3-4) جدول

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

t 

 

 

        
  

 0.000003 4.9646- 0.05126107 0.2544904-   )العمر(        

 0.000000 11.9185 0.01905513 0.2271079    )الوزن(

 0.380636 0.8807- 0.1369224 0.120593-    )نوع العقم(

 0.6092089 0.0936127 6.5078 0.000000    (LH)هرمون 

 0.5324315 0.05468547 -9.7363 0.000000-    (FSH)هرمون

 0.4379432 0.02184197 20.0505 0.000000    (PL)هرمون 

     MSE = 0.999653 0.0551 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة عالٌة 0.999653ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-4) ٌتبٌن من الجدول 

قد فسرت ما نسبته  نماذج الستة ن متغٌرات النموذج وتبٌن أتعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة و( من إجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب0.999653)

كس أهمٌة ( وهً قٌمة صغٌرة تع0.0551تفسٌرٌة عالٌة جدا وقد بلغ متوسط مربعات الخطأ )

نموذج فً تفسٌر التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المتغٌرات كان مؤثرا اال

ظهر بالعمود الرابع من والذي ٌ tنموذج تم إجراء اختبار بالمتغٌر التابع وسببا فً معنوٌة اإل
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 إحصاءهلكل  والقٌم االحتمالٌة المناظرة tاختبار  إحصاءه( ومن مالحظة قٌم 3-4) الجدول 

وذلك  PLوهرمون  FSHوهرمون  LHاختبار تبٌن لنا معنوٌة متغٌرات العمر والوزن وهرمون 

فً حٌن ان نتائج االختبار   ( (0.05صغر من مستوى المعنوٌةلكل منهم أ( P-value) قٌمةالن 

المصاحبة قد بلغت ( P-valueم وذلك لكون ان قٌمة )لن تظهر معنوٌة متغٌرات نوع العق

  . ( (0.05كبر من مستوى المعنوٌة أ هً( و0.380636)

  -:] M ] LAV))Least absolute deviationاالنحدار الحصٌن طرٌقة 3-01-5

نموذج لتقدٌر واختبار معلمات إ   Stataالبرنامج االحصائً  باستعمالنقوم فً هذه طرٌقة      

 االنحدار الحصٌن , علما ان فرضٌة العدم : 

                               

                               

نموذج االنحدار ج تقدٌر إ( اذ كانت نتائ mini tab 17وباستعمال البرنامج اإلحصائً )       

 (3-5) عرضت فً الجدول ] M ] LAV) )Least absolute deviationالمتعدد باستعمال 

 : اآلتً
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 M ] LAV) )Least absolute( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة 3-5) جدول

deviation [ 

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

T 

 

         
  

 

 

 0.000021 4.3975 0.09935538 0.436918   )العمر(        

 0.278427 1.0879- 0.03467373 0.03772295-    )الوزن(

 0.385226 0.8709- 0.4369167 0.380529-    )نوع العقم(

 0.1438537 0.1688814 -0.8518 0.395728-    (LH)هرمون 

 0.1223444 0.1064158 1.1497 0.252167    (FSH)هرمون

 0.333557 0.05482415 6.0841 0.000000    (PL)هرمون 

     MSE = 0.993034 1.546015 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة عالٌة 0.993034ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-5)الجدول تبٌن من ٌ

قد فسرت ما نسبته  نماذج الستة نموذج وتبٌن إن متغٌرات التعكس جودة تدقٌق اإل

 ٌضة ( وهً نسبةو( من إجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب0.993034)

 ( وهً قٌمة صغٌرة نوعا ما إذ1.546015تفسٌرٌة عالٌة وقد بلغ متوسط مربعات الخطأ )

نموذج فً تفسٌر التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من تعكس أهمٌة اإل

هر والذي ٌظ tنموذج تم إجراء اختبار المتغٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر التابع وسببا فً معنوٌة اال

والقٌم االحتمالٌة المناظرة  tاختبار  إحصاءه( ومن مالحظة قٌم 3-5)الرابع من الجدول بالعمود 

 (P-valueوذلك الن قٌمة ) PLاختبار تبٌن لنا معنوٌة متغٌرات العمر وهرمون  إحصاءهلكل 

فً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة   ( (0.05لكل منهم اصغر من مستوى المعنوٌة

(  P-valueوذلك لكون أن قٌمة ) FSHوهرمون  LHمتغٌرات الوزن ونوع العقم وهرمون 

   0.252167, 0.395728,  0.385226,  0.278427المصاحبة لكل منهما قد بلغت )

 . ( (0.05ولكون ان قٌمة كل منهما اكبر من مستوى المعنوٌة  ( على الترتٌب
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 -: IRLSطرٌقة المربعات الصغرى الموزونة المكررة  3-10-6 

نموذج االنحدار ( لتقدٌر واختبار معلمات إStataٌستعمل فٌها البرنامج االحصائً )     

 الحصٌن , علما ان فرضٌة العدم هً : 

                               

                               

طرٌقة المربعات الصغرى الموزونة نموذج االنحدار المتعدد باستعمال كانت نتائج تقدٌر إ إذ     

 : اآلتً (3-6) عرضت فً الجدول IRLS المكررة 

 IRLS ( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة3-6) جدول         

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

T 

 

        
  

  

 

 0.000 8.93 0941264. 840796.   )العمر(        

 0.000 4.31 037885. 1633906.    )الوزن(

 0.282 1.08- 4005683. 4321929.-    )نوع العقم(

 2512022 .1587466 -1.58 0.116.-    (LH)هرمون 

 3394356 .09858 3.44 0.001.    (FSH)هرمون

 2432634 .0775885 -3.14 0.002.-    (PL)هرمون 

 0.000 11.72- 1.722461 20.19218- الحد الثابت

     MSE = 0. 9876 1.771 معٌار المقارنة

  

( وهً قٌمة تفسٌرٌة عالٌة 9876 .0ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-6) ٌتبٌن من الجدول 

( 9876 .0قد فسرت ما نسبته ) نماذج الستة نموذج وتبٌن إن متغٌرات التعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة عالٌة وقد ومن إجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب

نموذج ( وهً قٌمة صغٌرة نوعا ما  حٌث تعكس أهمٌة اإل1.771بلغ متوسط مربعات الخطأ )
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فً تفسٌر التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المتغٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر 

والذي ٌظهر بالعمود الرابع من الجدول رقم  tنموذج تم إجراء اختبار التابع وسببا فً معنوٌة اإل

اختبار تبٌن  إحصاءهوالقٌم االحتمالٌة المناظرة لكل  tاختبار  إحصاءه( ومن مالحظة قٌم 6-3)

لكل  (P-valueوذلك الن قٌمة ) PLوهرمون  FSHلنا معنوٌة متغٌرات العمر والوزن وهرمون 

فً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة   ( 0.05 )منهم اصغر من مستوى المعنوٌة

المصاحبة لكل منهما قد  (P-valueن قٌمة )وذلك لكون أ LHمتغٌرات نوع العقم وهرمون 

 . ولكون ان قٌمة كل منهما اكبر من مستوى المعنوٌة  ( على الترتٌب  0.116,  0.282بلغت )

  ( 0.05 ) 

  -الحصٌنة )انحدار الربٌع االول ( : Lطرٌقة  3-10-7

نموذج فً تقدٌر واختبار معلمات إ Stataٌتم فً هذه الطرٌقة استعمال البرنامج االحصائً      

 االنحدار الحصٌن , علما ان فرضٌة العدم هً : 

                               

                               

الحصٌنة )انحدار الربٌع  Lطرٌقة نموذج االنحدار المتعدد باستعمال كانت نتائج تقدٌر إ إذ     

 :  اآلتً (3-7)عرضت فً الجدول  األول(
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 الحصٌنة )انحدار الربٌع األول( L( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة 3-7) جدول

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

T 

 

        
 

 0.000 20.71 0492539. 1.019935   )العمر(        

 0.000 15.34 0123635. 1896095.    )الوزن(

 0.000 4.06- 211949. 8604236.-    )نوع العقم(

 0811854 .0631899 1.28 0.201.    (LH)هرمون 

 1727545 .0486352 3.55 0.001.    (FSH)هرمون

 4492525 .031354 -14.33 0.000.-    (PL)هرمون 

 0.000 35.65- 7174715. 25.57965- الثابت الحد

     MSE = 0.3637 5.009 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة قلٌلة 0.3637ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-7) الجدول ٌتبٌن من 

( 0.3637قد فسرت ما نسبته ) نماذج الستة نموذج وتبٌن إن متغٌرات التعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة عالٌة وقد والتغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب من إجمالً

نموذج فً ( وهً قٌمة عالٌة نوعا ما  حٌث تعكس أهمٌة اإل5.009بلغ متوسط مربعات الخطأ )

تفسٌر التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المتغٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر 

 ظهر بالعمود الرابع من الجدول والذي ٌ tنموذج تم إجراء اختبار فً معنوٌة اإلالتابع وسببا 

اختبار تبٌن  إحصاءهوالقٌم االحتمالٌة المناظرة لكل  tاختبار  إحصاءه( ومن مالحظة قٌم 7-3)

-Pوذلك الن قٌمة ) PLوهرمون  FSHلنا معنوٌة متغٌرات العمر والوزن ونوع العقم وهرمون 

value  )فً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر   (0.05)هم اصغر من مستوى المعنوٌةلكل من

( 0.201المصاحبة قد بلغت ) (P-value)قٌمة وذلك لكون أن  LHمعنوٌة متغٌرات هرمون 

 . (0.05)   ولكون ان قٌمته اكبر من مستوى المعنوٌة 
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  -الحصٌنة )انحدار الربٌع الوسٌط( : Lطرٌقة  3-10-8

نموذج لكً نقدر ونختبر معلمات إ Stataنقوم بهذه الطرٌقة باستعمال البرنامج اإلحصائً      

 االنحدار الحصٌن , علما إن فرضٌة العدم هً : 

                               

                               

الحصٌنة )انحدار الربٌع  Lطرٌقة  باستعمالاالنحدار المتعدد  نموذجكانت نتائج تقدٌر إ إذ      

 :  اآلتً (3-8عرضت فً الجدول رقم ) الوسٌط(

الحصٌنة )انحدار الربٌع  L( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة 3-8)جدول 

 الوسٌط (

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

T 

 

        
  

 0.000 7.96 1197765. 9537143.   )العمر(        

 0.001 3.50 0356931. 1248595.    )الوزن(

 0.759 0.31- 5150193. 1585374.-    )نوع العقم(

 0592104 .141318 -0.42 0.676.-    (LH)هرمون 

 1935762 .083682 2.31 0.022.    (FSH)هرمون

 3063069 .0771736 -3.97 0.000.-    (PL)هرمون 

 0.000 12.56- 1.618805 20.32588- الحد الثابت

     MSE = 0.8624 1.9993 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة عالٌة 0.8624ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-8) الجدولٌتبٌن من  

( 0.8624قد فسرت ما نسبته ) نماذج الستة نموذج وتبٌن إن متغٌرات التعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة عالٌة نوعا ومن إجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب

تعكس أهمٌة  ( وهً قٌمة صغٌرة نوعا ما إذ1.9993ما  وقد بلغ متوسط مربعات الخطأ )
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المتغٌرات كان مؤثرا  النموذج فً تفسٌر التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من

ظهر بالعمود الرابع من والذي ٌ tنموذج تم إجراء اختبار بالمتغٌر التابع وسببا فً معنوٌة اإل

 إحصاءهوالقٌم االحتمالٌة المناظرة لكل  tاختبار  إحصاءه( ومن مالحظة قٌم 3-8) الجدول

لكل  (P-valueمة )وذلك الن قٌ PLاختبار تبٌن لنا معنوٌة متغٌرات العمر والوزن وهرمون 

فً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة  α=   0.01منهم اصغر من مستوى المعنوٌة

المصاحبة  (P-valueوذلك لكون أن قٌمة ) FSHوهرمون  LHمتغٌرات نوع العقم وهرمون 

ولكون ان قٌمة كل منهما اكبر  ( على الترتٌب0.022,  0.676,  0.759لكل منهما قد بلغت )

 .   (0.05) من مستوى المعنوٌة 

 

  -الحصٌنة )انحدار الربٌع الثالث( : Lطرٌقة  3-10-9

نموذج ات إفً تقدٌر واختبار معلم Stataٌتم فً هذه الطرٌقة استعمال البرنامج اإلحصائً     

 االنحدار الحصٌن , علما إن فرضٌة العدم هً : 

                               

                               

الحصٌنة )انحدار الربٌع  Lطرٌقة  باستعمالنموذج االنحدار المتعدد كانت نتائج تقدٌر إ إذ    

 :  اآلتً (3-9) عرضت فً الجدول الثالث(

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                الجانب التطبٌقً
 

 

52 

الحصٌنة )انحدار الربٌع  L( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة 3-9) جدول

 الثالث(

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

T 

 

        
  

 0.000 5.16 0898294. 4636563.   )العمر(        

 0.001 3.54 0398589. 1412296.    )الوزن(

 0.725 0.35 5065444. 1787728.    )نوع العقم(

 2622766 .1292905 -2.03 0.044.-    (LH)هرمون 

 3479315 .0886612 3.92 0.000.    (FSH)هرمون

 0198427 .0613027 0.32 0.747.    (PL)هرمون 

 0.000 6.50- 1.680475 10.91674- الحد الثابت

     MSE = 0.3713 5.007 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة قلٌلة 0.3713ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-9)ٌتبٌن من الجدول  

( 0.3713قد فسرت ما نسبته ) نماذج الستة ن متغٌرات النموذج وتبٌن أتعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة عالٌة نوعا ومن إجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب

نموذج تعكس أهمٌة اإل ( وهً قٌمة عالٌة نوعا ما إذ5.007الخطأ )ما  وقد بلغ متوسط مربعات 

فً تفسٌر التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المتغٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر 

  ظهر بالعمود الرابع من الجدولوالذي ٌ tنموذج تم إجراء اختبار التابع وسببا فً معنوٌة اإل

اختبار تبٌن  إحصاءهوالقٌم االحتمالٌة المناظرة لكل  tاختبار  إحصاءه( ومن مالحظة قٌم 9-3)

لكل منهم اصغر  ( P-value) قٌمةوذلك الن  FSHوهرمون  لنا معنوٌة متغٌرات العمر والوزن

فً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة متغٌرات نوع العقم      (0.05 )من مستوى المعنوٌة

 المصاحبة لكل منهما قد بلغت ) (P-valueوذلك لكون أن قٌمة ) PLوهرمون  LHوهرمون 

ولكون ان قٌمة كل منهما اكبر من مستوى  ( على الترتٌب  0.747,   0.044, 0.725

 .   (0.05 ) المعنوٌة 
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  -الحصٌنة : MMطرٌقة  3-10-01

االنحدار  نموذجفً تقدٌر واختبار معلمات إ Satatٌستعمل فٌها البرنامج اإلحصائً      

 الحصٌن , علما إن فرضٌة العدم هً : 

                               

                               

عرضت فً  الحصٌنة MMطرٌقة  باستعمالنموذج االنحدار المتعدد كانت نتائج تقدٌر إ إذ     

 :  اآلتً (3-10) الجدول

 الحصٌنة MM ( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة 3-10) جدول   

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

T 

 

        
  

 0.000 5.02 0743518. 3731193.   )العمر(        

 0.015 2.45- 0311065. 076339.-    )الوزن(

 0.206 1.27 2811687. 3575788.    )نوع العقم(

 0367202 .0902104 -0.41 0.685.-    (LH)هرمون 

 3021143 .0622614 -4.85 0.000.-    (FSH)هرمون

 4504978 .0630601 7.14 0.000.    (PL)هرمون 

 0.012 2.55 1.778592 4.537133 الحد الثابت

     MSE = 0.1854 8.9097 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة قلٌلة 0.1854ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-10) تبٌن من الجدولٌ  

(   0.1854قد فسرت ما نسبته )نموذج وتبٌن إن متغٌرات النماذج الستة تعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة قلٌلة جدا وقد ومن إجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب

نموذج فً تفسٌر تعكس أهمٌة اإل ( وهً قٌمة عالٌة إذ8.9097الخطأ )بلغ متوسط مربعات 

التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المتغٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر التابع 
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( 3-10) ظهر بالعمود الرابع من الجدولوالذي ٌ tنموذج تم إجراء اختبار وسببا فً معنوٌة اإل

اختبار تبٌن لنا  إحصاءهوالقٌم االحتمالٌة المناظرة لكل  tاختبار  إحصاءهومن مالحظة قٌم 

لكل منهم  (P-valueوذلك الن قٌمة ) PLوهرمون  FSHمعنوٌة متغٌرات العمر وهرمون 

فً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة متغٌرات   ( (0.05اصغر من مستوى المعنوٌة

المصاحبة لكل منهما قد بلغت  (P-valueقٌمة ) وذلك لكون أن LHونوع العقم وهرمون  الوزن

ولكون ان قٌمة كل منهما اكبر من مستوى  ( على الترتٌب    0.685,    0.206,  0.015 )

 . ( (0.05     المعنوٌة 

  -الحصٌنة : Sطرٌقة  3-10-11

االنحدار  نموذجلتقدٌر واختبار معلمات إ  Satatبهذه الطرٌقة نستعمل البرنامج اإلحصائً      

 الحصٌن , علما إن فرضٌة العدم هً : 

                               

                               

عرضت فً  الحصٌنة MMطرٌقة  باستعمالنموذج االنحدار المتعدد كانت نتائج تقدٌر إ     

 :  تًاآل (3-11) الجدول
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 الحصٌنة   S( ٌبٌن قٌم معامالت االنحدار بطرٌقة 3-11)جدول      

 

 المتغٌرات

 المستقلة

 

معامالت 

 (bاالنحدار )

 

 الخطأ

 المعٌاري

 

T 

 

        
  

 0.004 2.90 1171934. 3403771.   )العمر(        

 0.290 1.06- 0723508. 0768164.-    )الوزن(

 0.014 2.50 2739106. 6841966.    )نوع العقم(

 0951078 .0858781 -1.11 0.270.-    (LH)هرمون 

 277858 .1539652 -1.80 0.073.-    (FSH)هرمون

 4759408 .1766472 2.69 0.008.    (PL)هرمون 

 0.428 0.79 6.066911 4.819519 الحد الثابت

     MSE = 0.0009 2841.27 معٌار المقارنة

 

( وهً قٌمة تفسٌرٌة قلٌلة 0.0009ان قٌمة معامل التحدٌد بلغت ) (3-11) ٌتبٌن من الجدول 

( 0.0009قد فسرت ما نسبته ) نماذج الستة ن متغٌرات النموذج وتبٌن أتعكس جودة تدقٌق اإل

ٌضة ( وهً نسبة تفسٌرٌة قلٌلة جدا جدا ومن إجمالً التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع )حجم الب

نموذج تعكس أهمٌة اإل ٌة جدا جدا أذ( وهً قٌمة عال2841.27قد بلغ متوسط مربعات الخطأ )و

فً تفسٌر التغٌرات الحاصلة بالمتغٌر التابع وألجل بٌان أي من المتغٌرات كان مؤثرا بالمتغٌر 

 ظهر بالعمود الرابع من الجدول والذي ٌ tنموذج تم إجراء اختبار التابع وسببا فً معنوٌة اإل

اختبار  إحصاءهوالقٌم االحتمالٌة المناظرة لكل  tاختبار  إحصاءه( ومن مالحظة قٌم 11-3)

لكل منهم اصغر من  (P-valueوذلك الن قٌمة ) PLتبٌن لنا معنوٌة متغٌرات العمر وهرمون 

ونوع  فً حٌن ان نتائج االختبار لن تظهر معنوٌة متغٌرات الوزن  (0.05 ) مستوى المعنوي

المصاحبة لكل منهما قد  (P-valueوذلك لكون أن قٌمة ) FSHوهرمون  LHالعقم وهرمون 

ولكون ان قٌمة كل منهما اكبر من  ( على الترتٌب     0.073,     0.270,    0.014 ,   0.290بلغت )

 . (0.05 ) مستوى المعنوٌة 
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 معامل التحدٌد ومتوسط مربعات الخطأ ( ٌبٌن 3-12) جدول             

 

 نموذج االنحدارائق أطر

 

 MSEمعٌار 

 

   معٌار 

طرٌقة المربعات الصغرى  -1

 OLSالتقلٌدٌة 

 

1.288 

 

0.9699 

المربعات الصغرى  -2

 WLSالموزونة 

 

1.288 

 

0.965 

 

 الحصٌنة    Mطرٌقة  -3
 

 ٌوجد فٌها ثالثة انواع من الطرق :

-a  االنحدار الحصٌن طرٌقة

M ,Andrews sine 

 

0.429 

 

0.998 

b-  االنحدار الحصٌن طرٌقة

M ,Tukey's biweight 

 

0.0551 

 

0.9997 

c-  االنحدار الحصٌن طرٌقة

M ,LAV) )Least 

absolute deviation 

1.546 0.993 

طرٌقة المربعات الصغرى  -4

 IRLS الموزونة المكررة 

1.771 0.9876 

 
 الحصٌنة    Lطرٌقة  -5

 
 ٌوجد فٌها ثالثة انواع من الطرق :

 

a-  طرٌقةL  الحصٌنة )انحدار

 الربٌع األول (

 

5.009 

 

b-  طرٌقةL  الحصٌنة )انحدار

 الربٌع الوسٌط(

 

1.993 

 

0.8624 

c-  طرٌقةL  الحصٌنة )انحدار

 الربٌع الثالث(

 

5.007 

 

0.3713 

 0.1854 8.9097 الحصٌنة MMطرٌقة  -6

 0.0009 2841.27 الحصٌنة Sطرٌقة  -7
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للمقارنة بٌن طرائق التقدٌر تم استعمال معٌار متوسط مربعات الخطأ ومعٌار معامل      

( والذي ٌتبٌن 3-12) طرائق التقدٌر عرضت فً الجدولن لد , نتائج التقدٌر لكال المعٌارٌالتحدٌ

ن قٌمة وذلك أ M ( Tukey's biweight )منه أفضلٌة طرٌقة االنحدار الحصٌن وهً طرٌقة 

وهً أقل من جمٌع القٌم األخرى وتعززها قٌمة  0.051معٌار متوسط مربعات الخطأ قد بلغت 

وهً قٌمة عالٌة جدا اكبر من القٌم المناظرة األخرى لذلك ٌمكن  0.9997معٌار معامل التحدٌد 

 ( Mرٌقة االنحدار الحصٌن ط رتبة األولى لطرائق التقدٌر ثم لحقتهاعد هذه الطرٌقة بالم

Andrews sine )  وكذلك معٌار معامل التحدٌد  0.429إذ بلغت قٌمة متوسط مربعات الخطأ

 M] LAV) )Least absoluteاالنحدار الحصٌن طرٌقة  , ومن ثم 0.998قد بلغت قٌمته 

deviation [  وكذلك معٌار معامل التحدٌد بلغ  1.546إذ بلغت قٌمة متوسط مربعات الخطأ

, وتأتً بعدها طرٌقة المربعات الصغرى التقلٌدٌة وطرٌقة المربعات الصغرى  0.993

فً حٌن بلغ معٌار معامل  1.288الموزونة إذ بلغت قٌمة متوسط مربعات الخطأ لكل منهما 

ً قٌمة وتلٌها بفارق قلٌل ف WLSإلى طرٌقة  0.965و  OLSإلى طرٌقة  0.9699التحدٌد 

متوسط مربعات الخطأ هً طرٌقة المربعات الصغرى الموزونة المكررة , إذ بلغت قٌمة 

لتمثل قٌمة تفسٌرٌة  0.9876بٌنما بلغت قٌمة معامل التحدٌد  1.771متوسط مربعات الخطأ 

الحصٌنة  S( فً حٌن حلت طرٌقة  WLSو   OLSأكبر من نظٌراتها للطرٌقتٌن السابقتٌن )

الحصٌنة ) انحدار الربٌع الثالث (  Lالحصٌنة وطرٌقة  MMرة تسبقها طرٌقة بالمرتبة األخٌ

الحصٌنة )انحدار الربٌع األول ( لتمثل أسوء طرائق التقدٌر فً قٌم متوسط  Lومن ثم طرٌقة 

وقٌم معامالت التحدٌد متدنٌة بشكل كبٌر  الخطأ أكبر من نظٌراتها المذكورتٌن سابقا  مربعات 

الحصٌنة ) انحدار الربٌع  Lبٌنما سجلت طرٌقة  0.3713بحٌث ال تتجاوز أكبر قٌمة فٌها 

 .  0.8264وقٌمة معامل التحدٌد  1.993بلغت قٌمتها  وسٌط ( فً متوسط مربعات الخطأ إذال
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 -االستنتاجات:4-1

على نتائج التقدٌرات للطرائق المستعملة فً الجانب التطبٌقً تم التوصل إلى بعض من  بناء       

 االستنتاجات وكاالتً :

 .   ومعٌار  MSEعلى معٌار  بناء   ( M ) Tukey's biweightأفضلٌة طرٌقة   -1

على  بناء  بالمرتبة الثانٌة من حٌث دقة التقدٌرات  ) M ) Andrews sineحلت طرٌقة  -2

 .   ومعٌار MSEمعٌار 

ائق االعتٌادٌة فً تقدٌر من الطر أن استعمال الطرائق الحصٌنة أكفأاظهر معامل التحدٌد  -3

االنحدار الخطً فً حالة وجود قٌم شاذة وهذا ما ٌتطابق مع النظرٌة  نموذجإمعلمات 

 .االحصائٌة 

كان أعلى من  MSEطرٌقة للتقدٌر وذلك لكون معٌار  الحصٌنة كأسوء  Sسجلت طرٌقة  -4

 .نظٌراته فً الطرائق االخرى 

 Sبطرائق حصٌنة مثل طرٌقة  قٌاساما  نوعاسجلت الطرائق الكالسٌكٌة تقدٌرات مقبولة  -5

 .الحصٌنة 

المتمثل فً حجم  التقدٌر معنوٌة تأثٌر العمر فً العقم قائمن طر طرائق تسع أظهرت  -6

 OLS، WLS ،     ،     ،   MM ،  IRLS ،  M ] LAV) )Least  { وهً البٌضة

absolute deviation [   ،  (Andrews sine) M ،   (Tukey'sbiweight) M  

{   . 

،   OLS، WLS  ،    ،   ،        ،MM  {وهً  من الطرائق فً حٌن أظهرت عشر

IRLS ،     M ] LAV) )Least absolute deviation [   ،  (Andrews sine) M                     

 (Tukey'sbiweight)  M {     معنوٌة متغٌر هرمونPL طرٌقة  ةعشر ىمن أصل أحد. 

،        ،     ،  OLS، WLS  { وهً  من الطرائق ثمانًمتغٌر الوزن إذ أظهرت  لحقه

IRLS ،  (Andrews sine) M ،   (Tukey'sbiweight)   M ،S {                                                                                             

 . ) العقم (تغٌر االستجابة تأثٌره فً ممعنوٌة 
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                      ،  OLS ،       ،IRLS  {     وهً بستة طرائق FSHمتغٌر هرمون  ثم  

 (Tukey'sbiweight)   M ، S، {   MM    .                                                                                            

 ،   } S ،       ،    { ق معنوٌة وهًائبثالث طر العقموٌأتً من بعده متغٌر نوع 

 (Tukey'sbiweight، )     { هًق معنوٌة ائٌحتوي على ثالث طر LHكذلك هرمون و 

  M       ، S {   . من طرائق التقدٌر 

 

 

 -التوصيات : 4-2

 ٌمكن بالتوصٌات االتٌة :السابقة بناء  على االستنتاجات     

الحصٌنة لتوكً فً حالة كون وجود قٌم شاذة فً مقدرات المتغٌر التابع  Mاستعمال طرٌقة  -1

 .فً المتغٌرات التوضٌحٌة  عال تأثٌروحسب نتائج التطبٌق وكذلك فً حال وجود قٌم ذات 

ضرورة اعتماد توثٌق الكترونً لحاالت مرضى العقم فً المستشفٌات والعٌادات وذلك من  -2

 .عدة بٌانات لتسهٌل عمل الباحثٌن توفٌر قااجل 
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 المصادر العربٌة   أوال :

 . القران الكرٌم 

 

( فً ED50(،"ألتقدٌرات الحصٌنة للجرعة المؤثرة الوسٌطة )2005أحمد مهدي صالح ،). 1

رسالة ماجستٌر فً اإلحصاء، كلٌة اإلدارة واالقتصاد،  التجارب الحٌاتٌة ثنائٌة االستجابة " 

 الجامعة المستنصرٌة .

(، "مخمنات حصٌنة لنموذج االنحدار الخطً"، رسالة 1989ججو، نضال قرٌاقوس، ) .2

 ماجستٌر فً الرٌاضٌات، كلٌة التربٌة الثانٌة ابن الهٌثم، جامعة بغداد.

مقدرات الحصٌنة واالعتٌادٌة فً تجارب (، "مقارنة بٌن ال2016. جلٌل ، سجى مهدي ،)3

 ، جامعة كربالء المقدسة . 2مكررة القٌاس" ، مجلة جامعة كربالء ، العدد 

 

 OLS(، " مقدرات  2017. الحارثً ،عبد الرحٌم خلف راهً ، الوكٌل ، خوله حسٌن ،)4

دراسة مقارنة فً  –االعتٌادٌة وبعض من المقدرات الحصٌنة لمعلمات أنموذج االنحدار الخطً 

، جامعة المستنصرٌة ، كلٌة   110تصدٌر النفط العراقً " ، مجلة اإلدارة االقتصاد ، العدد

 اإلدارة واالقتصاد ، بغداد . 

 

لخطٌة"، أطروحة دكتوراه فً (، "تحلٌل تباٌن حصٌن للنماذج ا1999الدباغ، ظافر عاصم، ). 5

 اإلحصاء ، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.

 

( ، " االنحدار المعكوس المجزأ الحصٌن " ، مجلة القادسٌة 2014. دخٌل ، طاهر رٌسان ،)6

  ، كلٌة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسٌة 1للعلوم اإلدارٌة واالقتصادٌة ، العدد 

 

(،" استخدام اسلوب المحاكاة فً تطوٌر طرق 2003. الدوري ،انتصار عرٌبً فدعم ،)7

حصٌنة ألنموذج وحدة االحتمال للتجارب الكمٌة مع تطبٌق عملً " ، أطروحة دكتوراه فً 

 اإلحصاء ، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.
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"ما هو هرمون الحلٌب " ، مقال نشر على موقع )موضوع ( على شبكة  سناء الدوٌكان ، 8.

   https://mawdoo3.com/2018 -اآلتً :اإلنترنت العالمٌة على الموقع االلكترونً 

ذج (، "مقارنة بعض المقدرات الحصٌنة لتقدٌر معلمات أنمو2018. شهاب ، ضمٌاء حامد ، )9

االنحدار اللوجستً ثنائً االستجابة باستعمال المحاكاة "، مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة ، 

 ، كلٌة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد . 102العدد 

(،"المعاٌٌر الحصٌنة فً اختٌار النماذج الخطٌة المناسبة " ، 2002صباح حسٌب حسن ،) .10

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.أطروحة دكتوراه فً اإلحصاء، 

( ،" مقارنة طرائق تقدٌر معلمات أنموذج أنحدار بواسون 3102صبري ، حسام موفق، ).  11

جامعة  –فً ظل وجود مشكلة التعدد الخطً " ، أطروحة دكتوراه ، كلٌة األدارة واألقتصاد 
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ABSTRACT 

 

     Mostly the statistical methods depend on hypothesis that 

probabilitical distribution for data of regression model is normal , but in 

applied state at most to be this data have other distributions because of 

the extreme values , in order to use methods are not sensitive to 

extreme values . and give efficient estimations such as robust estimation 

methods .   

  In this thesis study seven methods have been estimated the 

parameters of robust multiple regression model ، Two methods of 

classical methods ، and five methods are robust  methods ، Because of 

the presence of effect of extreme values , It has been drawn simple 

random sample (151) patients infected with infertility represented by 

dependent variables (egg size) and independent variables (age , weight , 

infertility kind , L.H hormone , F.S.H. hormone , P.L. hormone ) .  

to aim compare between these methods in order to find the best 

method for estimation by using measures reflect the quality and 

efficiency of those estimates , such as mean square error (MSE) and 

determination facter (  ) to messure the model efficiency ، by using 

statistical program (stata) ، The results show that the method of M ,

Tukey'sbiweight is the best and secondly method is M ,Andrews 

sine، While S is the worst among of all robust method ، Either the 

classical methods has demonstrated its failure to estimat efficient  

estimators . Because of presence of extreme values. 
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