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 الزائدة يف بيانات وفيات األطفال يف ليبيا   األصفار معاجلة التشتت املفرط و 
 عبد القادرمحمد د. محمد 

 :مقدمة

الدراسة على   اسباب تكرارترتكز  االطفال    تحليل  الواحدةوفيات  ليبيا    لالم    استخدام عن طريق  فى 

ً لالم الواحدة  وفيات االطفال  عدد    ان متغيرحيث    ,  بواسون  انحدارنموذج   بيانات   اال ان    .متغيراً عدديا

مما يؤثر على جودة نموذج  الزائدة  واألصفارالتشتت المفرط  من تعانيوفيات االطفال الخاصة بليبيا 

البحث    ولذلكبواسون    انحدار نماذج    استخدامأقترح  ذي   انحدارو  البواسونى،  نحداراال:  وهيعدة 

 خم صفرياً.السالب المتضذي الحدين    انحدارو  خم صفرياً،البواسونى المتض  نحداراالو  الحدين السالب،

 (. BICبيز) و معيار معلومة (AICمعياراكايكي)  استخدامومقارنة نتائج هذه النماذج ب

 ذي الحدين السالب المتضخم صفرياً. انحدار: التشتت المفرط، الكلمات المفتاحية

 فرط التشتت: 

اكبر من المتوسط و يعود السبب   االستجابةيحدث فرط التشتت فى نماذج بواسون عندما يكون تباين  

اعداد بين  الكبير  التغاير  نتيجة  او  االستجابات  بين  الموجب  احتماالت   لالرتباط  او  االستجابات 

, و يحسب فرط االستجابات لذلك يحدث فرط التشتت و يزداد عندما ال تتحقق فرضيات ترتيب البيانات

على درجات الحرية فإذا كانت النتيجة اكبر من   𝑥2ن  التشتت بقسمة قيمة احصاءة مربع كاي لبيرسو

 , وإذا كانت القيمة اقل من واحد فهذا يدل على اعتدال النموذج. واحد فهذا يعن وجود حالة فرط التشتت

 الزائدة:  األصفار

لنمذجة بيانات    نحدارمن الشائع ان اال ولكن غالباً ما تكون هناك   العد،البواسونى هو االكثر شيوعاً 

يتوقعه قانون بواسون وذلك بسبب عدم تجانس مجتمع   الذي  األصفارأصفار مفرطة تتجاوز مقدار  

 الدراسة. 

 Akaike Information Criterion(AIC)  أكايكيمعيار 

تقدير   ودقة  لقياس جودة  معيار  )هو  قبل  من  واقترح  االحصائى,  (, حيث Akaike,1974النموذج 

 علي النحو التالي:  من الصفر  AICيقترب النموذج المقترح لالمثلية وفقاً لهذا المعيار كلما اقتربت قيمة  

AIC = -2LogL + 2K 

 BIC)) Bayesian Information Criterionمعيار معلومة بيز

لقياس جودة ودقة   )هو معيار  قبل  اقترح من  النحو   (Schwarzs,1978النموذج االحصائى,  علي 

 التالي: 
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BIC = -2logL + k Log N 

 حيث ان 

K:  المعالم,عدد N العينة,: حجم L :Likelihood 

وعليه فان  له االدنى  الحد في AIC  لطريقة Bayesian Extensionتوسيع بيزي  هووهذا المعيار 

 اساس الترجيح هو نفس أساس المعيار السابق. 

 الدراسات السابقة:

( لFenta,S.M.,2020دراسة  احصائى  نموذج  افضل  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت  تقدير ل( 

بوفيات االطفال دون سن الخامسة فى اثيوبيا باالعتماد على بيانات المسح الصحى الديموغرافى   والتنبؤ

وتم اقتراح عدة نماذج مختلفة )بواسون, ذوالحدين السالب, بواسون المتظخم   2016االثيوبي لسنة  

صفرياَ, ذو الحدين السالب المتظخم صفرياً, عقبة بواسون, مانع ذو الحدين السالب( وتوصلت الدراسة 

 الى ان النموذج االفضل هو نموذج مانع ذو الحدين السالب(.

هدفت الى تحليل االتجاه السنوي لوفيات االطفال حديثى الوالدة (  21Guinsburg,R,20اسة )در

اليرازيل على مدى عشر سنوات ب التنمية المستدامة فى والية ساوباولو فى    استخدام لتحقيق اهداف 

ذى الحدين السالب معتمدة على بيانات المواليد والوفيات من   نحدارالبواسونى و نموذج اال  نحداراال

أظهرت هذه الدراسة انخفاًضا كبيًرا في معدل وفيات حديثي   .2013-2004ين عامى  يوم ب  27-0عمر

سنوات ، بشكل رئيسي عند الرضع الذين   10الوالدة في والية ساو باولو ، البرازيل ، خالل فترة  

 أسبوًعا 36و  28تتراوح أعمارهم بين 

( العام(  Madadi,Z,2021دراسة  القوى  كثافة  تأثير  دراسة  الى  معدالت هدفت  على  الصحية  لة 

-2005وفيات االمهات والمواليد واالطفال دون سن الخامسة فى المناطق الريفية فى ايران بين عامى )

التأثيرات المختلطة معتمدة على بيانات المسوحات   انحدار( وذلك ببناء نماذج  2011 بواسون ذات 

وخلصت الدراسة الي وجود ارتباط بين تحسين توزيع   .والتعدادات من المركز االحصائى االيرانى

 . واألمهاتأطباء االسرة وبين تراجع معدالت وفيات المواليد 

هناك أن    ممايعنى  ,%9.3ممن لديهن أطفال توفوا قبل فترة المسح    في ليبيا   بلغت نسبة االمهاتوقد  

 الذيأم ممن شملهن البحث ليس لديهن أطفال قد توفو قبل ذلك. االمر    12234أجمالى  من  أم    11101

بيانات المسح الصحى الخاصة بليبيا   في الزائدة    األصفارنشأت مشكلة    الزائدة.    األصفاريعنى وجود  

نسبتهن   2007لعام   بلغت  أذ  المسح  فترة  قبل  توفوا  أطفال  لديهن  االمهات ممن  نتيجة تراجع نسبة 

أم فقط من إجمالى حجم العينة   383. أى أن هناك  2014وفقاً لبيانات    %3.5إلى   تراجعت  ثم,  9.3%

يوضح    التالىوالجدول  قد توفوا قبالً, بينما سجلت باقى الحاالت كأصفار.  اطفال  ديها  ل   11067البالغ  

 ذلك.
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 تكرار وفيات االطفال لالم الواحدة  (1جدول)

عدد وفيات  

 االطفال 

2007 2014 

 النسبة التكرار  النسبة التكرار 

0 11101 90.7 10684 96.5 

1 865 7.1 316 2.9 

2 193 1.6 53 0.5 

3 49 0.4 10 0.1 

4 12 0.1 2 0.01 

5 12 0.1 1 0.001 

7 2 0.01 1 0.001 

 %100 11067 %100 12234 المجموع 

 حسابات الباحث  المصدر:

 % 2.9و انخفضت إلى  ,  %7.1من فقدن طفالً واحداً بلغت     يتضح من الجدول السابق ان نسبة االمهات

و انخفضت فى عام   2007فى    %2.2الالتى فقدنا أكثر من طفل بلغت  بينما نسبة االمهات  .  2014فى  

 وفاة أكثر من طفل لالم الواحدة يعد حدثاً نادراً.. اى ان حدث  %0.6إلى   2014

المتوفيين إر  التوزيع العمرى لالطفال  تفاع نسبة حديثى الوالدة ممن لم يتجاوز عمرهم وقد أوضح 

   :يوضح ذلكشهراً واحداً. و الجدول التالى 

 ( 2007,2014) المتوفيين لسنتى المسح لألطفال (التوزيع العمرى2جدول)

 الفئة العمرية

 

2007 2014 

 النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 56.2 214 43.1 644 )حديثى الوالدة( اقل من شهر

 27.6 105 32.6 487 )الرضع( اقل من سنتين

 16.3 62 24.3 336 )دون سن الخامسة( سنتين فأكثر

 المصدر: حسابات الباحث          

زادت ثم  ,  2007لعام    %43.1أقل من شهر بلغت  المتوفين  السابق أن نسبة األطفال  يتضح من الجدول  

النتائج لم تختلف عما أشارت إليه الدراسات السابقة من . و فى ذلك فإن  2014عام  في    %56.2إلى  

 عرضة لخطر الوفاة.هم االكثر  )حديثى الوالدة(أن االطفال فى هذا العمر

( الى أن متوسط معدل وفيات المواليد فى البلدان منخفضة 2018و قد اوضح تقرير اليونيسف لسنة )

وفيات لكل   3بينما يبلغ المعدل فى البلدان المرتفعة الدخل  والدة,    1000حالة وفاة لكل    27الدخل يبلغ  

والدة. كذلك االطفال الذين يولدون فى االماكن الخطرة أكثر عرضة بخمسين ضعفاً للوفاة فى  1000

 شهرهم االول بالمقارنة بمن يولدن فى أكثرها أماناً.
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 اسباب وفاة االطفال حديثى الوالدة 

العالمية   و المضاعفات ذات الصلة   ( الى ان الوالدة المبكرة2020\9  \19) اشارت منظمة الصحة 

أثناء الوالدة )االختناق الوالدى او عدم التنفس أثناء الوالدة( و االلتهابات و العيوب الخلقية المسببة فى 

( 2018\2\20و كما اشار تقرير اليونيسف )  معظم وفيات االطفال حديثى الوالدة على مستوى العالم.

المبكرة او المضاعفات أثناء الوالدة او   % 80كثر من  إلى أن أ المواليد تحدث بسبب الوالدة  لوفيات 

 حاالت العدوى كتسمم الدم و االلتهاب الرئوى.

)  و دراسة  ليبيا  (  El saiti,Asma.2017اشارت  أكثرفى  الخلقية من  التشوهات  ان  األسباب   الى 

وتوصلت الدراسة الى ان ) وزن الطفل, نوع الوالدة, تطابق   د,شيوعاً للوفاة بين المواليد حديثى الوال

عمراالم عند االنجاب, تكرارعدد مرات الوالدة( تزيد من التشوهات الخلقية فصيلة دم المولود مع االم,  

 المسببة للوفاة.

 التحليل االحصائى 

  نىالبواسو نحدارنموذج اال -1

يتبع توزيع بواسون و عدة متغيرات    yيعتمد النموذج على إيجاد عالقة بين متغير تابع 

 مستقلة وتكون العالقة على الصورة

𝑝(𝑌 = 𝑦𝑖 𝜇𝑖⁄ ) =
exp(−𝜇𝑖)𝜇𝑖

𝑦𝑖

𝑦𝑖!
 , 𝑦𝑖 = 0,1,2, … 𝑎𝑛𝑑𝜇𝑖 > 0, 𝑖 = 0,1,2, …(1) 

 و المتوسط والتباين لتوزيع بواسون كاالتى 

𝐸(𝑦𝑖) = 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖) = 𝜇𝑖.  

 Negative binomial regression Model(NBنموذج ذي الحدين السالب ) -

بواسون ولكنه يمتلك   انحدارالتى تعالج فرط التشتت, وهو نوع من    نحدارهو احد نماذج اال 

المفردة   المعلمة  بعكس  منفصلة  بصورة  للتطابق  والتباين  للمتوسط  يسمح  والذى  معلمتين 

 لبواسون، وله دالة احتمال تعطى بالصورة التالية 

 

𝑃(𝑦𝑖 , 𝜇𝑖 , 𝛼) =
𝛤(𝑦𝑖+

1
𝛼⁄

𝑦𝑖!𝛤(
1
𝛼⁄ )
(1 + 𝛼𝜇𝑖)

−1

𝛼 (1 +
1

𝛼𝜇𝑖
)
−𝑦𝑖

,𝑦𝑖 ≥ 0𝑎𝑛𝑑𝛼 > 0 

……..(2) 

.)𝛤التشتت الزائد, و معلمة   αحيث  دالة جاما, ويعبر عن المتوسط والتباين بالشكل    (

 التالى 

 

𝐸(𝑦𝑖) = 𝜇𝑖 = exp(𝑥𝑖
𝑇𝛽) , 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖) = 𝜇𝑖(1 + 𝛼𝜇𝑖) 
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 regression model (ZIP)Zero-inflatedخم الصفريبواسون المتضنموذج  -

poisson 

المألوف. وهونموذج   انحدارنموذج   بواسون  لنموذج  تعديل  هو  المتضخم صفرياً  بواسون 

الذى يسمح بوجود فائض فى التعداد الصفري للبيانات, كذلك يسمح بفرط التشتت.   نحداراال

 : يةالتدالة احتمال تعطى بالصورة ال وله

 

𝑝(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) = {
𝜋𝑖 + (1 − 𝜋𝑖) exp(−𝜇𝑖) ,         if 𝑦𝑖 = 0

(1 − 𝜇𝑖)
exp(−𝜇𝑖)𝜇𝑖

𝑦𝑖

𝑦𝑖!
,          if  𝑦𝑖 = 1,2, … .

 0 ≤ 𝜋𝑖 ≤ 1  

…….(3) 

على التوالى , المتوسط izو i𝓍على المتغيرين المشتركيين  𝜋𝑖و   𝜇𝑖حيث تعتمد المعلمتين  

  هو  ZIPنحداروالتباين لنموذج اال 

 

E(𝑦𝑖) = (1 − π𝑖)μ𝑖, andvar(y𝑖) = μ𝑖(1 − π𝑖)(1 + π𝑖𝜇𝑖). 

 

 Zero –Inflated Negativeخم الصفريذي الحدين السالب المتض انحدارنموذج  -

Binomial(ZINB) Regression Model 

المفرط  ZIPقد يفشل نموذج ) التشتت  البيانات بسبب  ( فى بعض االحيان فى أحتواء هذه 

  نحدار الى نموذج اال  (ZIP)المختلط    نحدارالمرتبط بتوزيع بواسون.فتم توسيع نموذج اال 

 واألصفار( لبيانات العد التى تظهر فرط التشتت  ZINB)  استخدام(. يتم  ZINBالمختلط )

يمثل المتغير المعتمد فإن دالة االحتمال تكتب على   عشوائيمتغير    iyالزائدة. لنفترض ان  

  (6,9)الصورة التالية

 

𝑝(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) =

{

𝜋𝑖 +
(1−𝜋𝑖)

(1+𝛼𝜇𝑖)
−1
𝛼

,                                                    if 𝑦𝑖 = 0 

1 − 𝜋𝑖
𝛤(𝑦𝑖+

1
𝛼⁄ )

𝑦𝑖!𝛤(
1
𝛼⁄ )
(1 + 𝛼𝜇𝑖)

−1

𝛼 (1 +
1

𝛼𝜇𝑖
)
−𝑦𝑖

,if𝑦𝑖 > 0
0 ≤

𝜋𝑖 ≤ 1(4) 

 

E(Y𝑖) = (1 − π𝑖)μ𝑖, var(𝑌𝑖) = (1 − π𝑖)(1 + π𝑖μ𝑖 + αμ𝑖) 
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 البواسونى نحداراال

الباحث المتغير    تبارخابإجراء    قام  لتوزيع بواسون والذى يعبر عن عدد وفيات    Y  التابعتبعية 

االطفال دون سن الخامسة لالم الواحدة فى ليبيا وذلك باالعتماد على بيانات المسح الليبيى لصحة 

لسنتى   ب  2014و  2007االسرة  وذلك  سميرنوف    استخدام،  كولمجروف  اختبار 

(Kolmogorov-Smirnov  الذى الصفرية  (  إختبارالفرضية  على  الفرض مقابل    𝐻0يعتمد 

 : كالتالى  𝐻1بديل ال

𝑯𝟎 : 𝒚~𝒑(𝝁) 

𝑯𝟏 : 𝒚~𝒑(𝝁) 

Kolmogorov-Smirnov ( اختبار3) جدول  

Asymp.Sig. 

(2-tailed) 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Variance Mean وفيات االطفال  عدد 

0.000 2.703 0.207 0.1245 2007 

0.624 0.752 0.064 0.04 2014 

ث الباححسابات المصدر:   

م نرفض الفرض العدمى , و من ت2007( لبيانات  p-value<0.05( أن قيمة )3يتضحح من الجدول )

الذى ينص على ان البيانات تتبع توزيع بواسحححون, ومن ثم يكون المتغير محل الدراسحححة )عدد وفيات 

 P-value=0.624قيمة )  إلى ان  و يتضحححح كذلك بواسحححون.( ال يتبع توزيع  2007االطفال لبيانات  

  2014و من تم نقبحل الفرض العحدمى على ان عحدد وفيحات االطفحال لبيحانحات  ،  2014لبيحانحات  (  0.05<

وعلى الرغم من ذلك نجد أن التباين أكبر من الوسحط الحسحابي مما يشحيرلوجود يتبع توزيع بواسحون, 

ذات الحدين    انحدار( والتى تسححتلزم إجراء تطبيق نموذج  Over-dispersionمشححكلة فرط التشححتت )

 .( ومقارنة النتائج مع نموذج  بواسون Negative Binomial Regression Model)  السالب

 بواسون المبدئى )على جميع المتغيرات( انحداراوالً :نموذج 

المتغيرات المرتبطة بتكرار وفيات االطفال لالم الواحدة  من خالل الدراسات السابقة امكن تحليل   

 الموضحة فى الجدول التالى. و
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( توزيع متغيرات النموذج4جدول)  

 النسبة المتغيرات النسبة المتغيرات

ة: 
اب
قر

ال
ة 

صل
 

 من ناحية االب 

 من ناحية االم

 من ناحية اخرى

 التوجد عالقة

 المجموع 

18.5% 

9.5% 

15.3% 

56.7% 

100.0% 
ج

و
لز

 ل
ى

يم
عل

لت
 ا
ى

و
ست

لم
ا

 

 : ابتدائى

 اساسى 

 ثانوى  

 متوسط 

    المجموع

26.3% 

 

33.5 % 

 

22.0 % 

 

17.7 % 

100 % 

ة: 
الد

و
ال
ن 

كا
م

 

 البيت 

 مستسفى عام 

 مستشفى خاص  

 المجموع 

3.0% 

80.2% 

16.7% 

100.0% 

  ا
ع 

ان
و
 م

ام
خد

ست

ل:
حم

ال
 

 ال

 نعم  

 المجموع 

51.4% 

 

48.6 % 

 

100 % 

ة  
ع

ضا
لر

ا

ة: 
عي

بي
ط

ال
 

 ال

 نعم  

 المجموع 

11.7% 

88.3% 

100.0% 

ج:
و
لز

 ا
ل
خ

د
 

 منتظم 
 غير منتظم

 المجموع 

89.2% 

 

10.8 % 

 

100 % 
الم 

 ل
ية

مل
لع

 ا
لة

حا
ال

 
 تعمل قبل الزواج وتوقفت بعده 

 تعمل قبل و بعد الزواج

 ال تعمل ابداً  

 المجموع

1.3% 

 

53 % 

 

45.7 % 

100 % 

الباحثالمصدر: حسابات                 

يتضح من الجدول السابق أن نسبة وفيات االطفال لدى االمهات ممن التربطهن عالقة قرابة بالزوج 

, كذلك ان نسبة وفيات االطفال لدى االمهات الالتى ينجبن فى المستشفيات العامة بلغت %56.7بلغت 

وبلغت  ,  %88.3, وأن نسبة وفيات االطفال لدى االمهات الالتى يرضعن رضاعة طبيعية بلغت  80.2%

الحمل,    51.4% الالتى يستخدمن موانع  لدى   %53.0وقد بلغت نسبة وفيات االطفال  لدى االمهات 

المتزوجات من ازواج دو , ونسبة وفيات االطفال لدى االمهات  االمهات الالتى تعمل قبل وبعد الزواج

بلغت   اساسي  تعليمى  الالتى دخ%33.5مستوى  االمهات  لدى  االطفال  ازواجهن , و نسبة وفيات  ل 

 . %89.2منتظم بلغت  
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البواسونى:  نحدارنموذج اال  

بالمفاضلة بين   , كما قام  spssبرنامج    استخدامبالبواسونى و ذلك    نحداربإيجاد نموذج اال  قام الباحث

ف المتغيرات غير المعنوية وكانت النتائج لحذ(  Backward Regression)  استخدامب  نحدارنماذج اال 

 .كالتالي

 Tests of Model Effects (5) جدول

 Wald Chi-Square Df Sig المتغير 

 **0.001> 1 108.009 الثابت 

 **0.001> 3 14.089 صلة القرابة بين الزوجين 

 **0.001> 2 9.923 مكان الوالدة

 **0.001> 1 301.186 نوع الرضاعة 

 0.1> 2 5.345 االمعمل 

 *0.05> 3 9.547 المستوى التعليمى لالب 

 **0.001> 1 195.659 عدد المواليد االحياء

 **0.001 1 48.948 عمر االم عند االنجاب

 المصدر: حسابات الباحث 

 :كالتالى  نحداركما كانت نتائج نموذج اال

نحدار( نموذج اال6) جدول  

 B S.E S.g ت المعلما

 ***0.001> 0.249 4.365- الثابت 

 *0.05> 0.035 0.079- الحالة العملية لالم 

 **0.01> 0.039 0.103- صلة القرابة 

 ***0.001> 0.024 -0.753 نوع الرضاعة الطبيعية 

 ***0.001> 0.016 0.877 استحدام وسائل منع الحمل

 ***0.001> 0.138 0.854 عدد المواليد االحياء

    الباحث المصدر: حسابات 

 تم فحص البواقى للنظر فى تبعيتها للتوزيع الطبيعى وكانت النتائج كالتالى
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 النموذج البواسونى بواقي ( 1شكل)

 

 ( التوزيع الطبيعي للبواقى2شكل )

 ( ان البواقى ال تتبع التوزيع الطبيعى. 2( و)1يتضح من الشكل )

 اختبار مالئمة النموذج

 Omnibus Test(7جدول)

Sig Df Likelihood Ratio Chi-Square 

<0.001 13 884.301 

 المصدر: حسابات الباحث           

لمعنوية نموذج بواسون فى مقابل   Omnibus Test( الى معنوية اختبار 7تشير نتائج الجدول)

 .نحدارنموذج اال 
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 Goodness of Fit (8جدول)

Value/df Df Value  

0.283 6723 1903.602 Deviance 

1.277 6723      8584.724 Person Chi-Square 

 المصدر: حسابات الباحث  

 )   Pearson Chi-Square(  Value/df)1.277=  (1<( الى ان قيمحة  8نتحائج الجحدول )  توضححححح

لتباين اكبر من المتوسحط, لذا قام  ( اي اOver-dispersionوذلك يشحير لوجود مشحكلة فرط التشحتت )

كبديل  Binomial Regression Model Negativeنموذج ذو الحدين السححالب  اسححتخدامب الباحث

  األصحححفارالمتغير التابع )عدد وفيات االطفال( عدد كبير جداً من   والحتواءبواسحححون,   انحدارلنموذج  

و هما نموذج    نيبإقتراح نموذج صححلية(. ولمعالجة هذه المشححكلة قام الباحث% من البيانات اال96.5)

 Zero Inflated Poisson)ن المتضخم صفريا ونموذج ذو الحدين السالب المتضخم صفرياً بواسو

Model),(Zero Inflated Negative Binomial Model) بواسححون. و  انحدارائل لنموذج  كبد

بعرض و مناقشحححة هذه النتائج المقترحة و مقارنتها للوصحححول ألفضحححل نموذج يعبر عن   قام الباحث

 (.Rبرنامج   استخدامالبيانات )ب

 مقارنة معامالت النماذج:

 Model Coefficient(9جدول)

 Poisson 

 
Negative 

Binomial 

Zero Inflated 

Poison 

Zero Inflated 

Negative 

Binomial 

 .B Sig. B Sig. B Sig. B Sig المعلمات 

 * 0.001> 4.52- * 0.05> 14.663 * 0.001> 4.236 * 0.001> 4.365- الثابت 

 * 0.001> 0.194- 0.1> 0.405 * 0.01> 0.136 * 0.05> 0.079- عمل االم

 1> 0.091- * 0.001> 0.1606 0.1> 0.083 * 0.01> 0.103- صلة القرابة  

 *0.001> 3.871- *0.001> 26.604 *0.001> 1.960 *0.001> 0.753- نوع الرضاعة 

موانع  استخدام

 الحمل 
0.877 <0.001* 2.004 <0.001* 26.776 0.250 3.972 <0.001* 

 *0.01> 0.593 * 0.05> 0.0927 *0.001> 0.624 * 0.001> 0.854 عدد المواليد االحياء

 المصدر: حسابات الباحث

 AIC,BICمعياري    استخداميتم المفاضلة بين النماذج المقترحة ب  Rبرنامج   استخدامب -
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 مقارنة النماذج (10جدول)

Zero 

Inflated 

Negative 

Binomial 

Zero 

Inflated 

Poisson 

Negative 

Binomial 
Poison  

2031 1204.8 2266.4 2937.3 
Akaike information 

criterion (AIC) 

 1292.5  2981.12 
Bayesian information 

criterion (BIC) 

 ر: حسابات الباحث المصد

العادية مما يشير  نحدارفي مقابل نماذج اال Zero Inflated( الى تفوق نماذج 9تشير نتائج الجدول )

التشتت   فرط  تعالج مشكلة  النماذج  هذه  أن  بشكل   وبالتاليالزائدة    واألصفارالى  البيانات  تعبر عن 

 أفضل. 

هو  Zero Inflated Poissonبإن النموذج  (10الجدول ) فيموضحة هي  كما النتائج ت شارأوقد  

البيانات حسب معيار   للتعبير عن   (AIC)أكايكيأفضل نموذج بين األربعة نماذج التي تم مناقشتها 

 . (BICبيز) ومعيار معلومة

 كما اتضح ان البواقى تتبع التوزيع الطبيعي كما فى الشكل التالى

 

 ( التوزيع الطبيعى للبواقى3شكل )
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 وتفسير نتائجه: Zero Inflated Poissonاألفضل  نحدارنموذج اال

 معامالت النموذج: 

اشارت نتائج النموذج إلى أن المتغيرات التي لها تأثيرا معنوياً على عدد وفيات األطفال لألمهات هي 

 ، و عدد المواليد االحياء, كما هو موضح أدناه.عة الطبيعيةكتالي:  صلة القرابة بين الزوجين، الرضا

 كالتالي:  نحدارويكون شكل معادلة اال

log(𝑦) = 14.663 − 0.160𝑋1 + 26.60𝑋2 + 0.092𝑋3 

 حيث ان

 1X  ,2: صلة القرابة بين الزوجينX  ,3: الرضاعة الطبيعيةX .عدد المواليد االحياء : 

y .عدد االطفال المتوفيين : 

 النتائج: 

لألم وفيات االطفال تكرار هو االفضل لتمثيل بيانات   Zero Inflated Poissonالنموذج  -1

 . الواحدة

أتضح من النموذج إن اسباب تكرار الوفيات تعود للعوامل البيولوجية, كما أن تكرار الوالدة له   -2

 تأثير على زيادة وفيات االطفال لالم الواحدة. 

 

 التوصيات: 

تكرار  ( لتمثيل بيانات  ZIP) Zero Inflated Poissonنموذج   استخدامب الباحثوصى ي -1

 فى ليبيا. وفيات االطفال لألم الواحدة 

 زواج االقارب و تكرار الوالدات. مخاطر بإالهتمام بتوعية االناث من يوصى الباحث -2

 بالتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية لتجنب تكرار وفيات االطفال.  يوصى الباحث -3
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Abstract 

The main idea in this research is to address the excessive scattering and extra 

zeros of the mortality data for children under five years of age in Libya, in 

order to analyze the reasons for the recurrence of child deaths for one mother. 

Several models have been proposed, Poisson regression, Negative binomial 

regression, Zero-inflated Poisson, zero-inflated negative binomial. Using the 

comparison criteria Akaike Information Criterion (AIC) and Bayesian 

Information Criterion (BIC). 

Finally, it was concluded that the inflated Poisson regression is zero is the 

best model, and its results indicated that the variables, kinship relationship 

between spouses, breastfeeding and the number of live births have an impact 

on child mortality in Libya. 

Key words: 

Excessive scattering, Zero-inflated negative binomial. 


