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هو نموذج يستخدم للتنبؤ باحتمالية وقوع حدث ما وذلك بمالءمة البيانات على منحنى  االنحدار اللوجستي
. ُيستخدم االنحدار نوعيةأو كمية والتي يمكن أن تكون مستقلة يستخدم االنحداُر اللوجستي عدة متغيرات . لوجستي

 .اللوجستي بشكل واسع في الطب والعلوم االجتماعية
 .يطلق على االنحدار اللوجستي أسماء أخرى في التطبيقات المختلفة له، مثل: النموذج اللوجستي، نموذج اللوجيت

 .لوجستي هو أحد عناصر مجموعة من النماذج تسمى بمجموعة النماذج الخطية العامةاالنحدار ال
 :اللوجستية الدالة شكل

 

 
تأخذ مدخالت من سالب الالنهاية إلى موجب الالنهاية، لكن المخرجات تكون دائما بين الصفر و  جستيةاللو  الدالة

 واحد. 
االنحدار اللوجستي هي طريقة مفيدة لتوضيح العالقة بين المتغيرات المستقلة ) العمر، الجنس، إلخ.( و متغير 

فإن القيمتين لمتغير اإلجابة تكون  طالبالدراسية للة حاللاإلجابة او االحتمال، وهو يأخذ قيمتين مختلفتين. مثال 
 ."راسب" أو "ناجحإما "

لفهم ما إذا كان يمكن توقع أداء )الثنائي( على سبيل المثال ، يمكنك استخدام االنحدار اللوجستي ذي الحدين 
لمتغير التابع هو "أداء االختبار استناًدا إلى وقت المراجعة واختبار القلق وحضور المحاضرة )أي ، عندما يكون ا

؛ ولديك ثالثة متغيرات مستقلة: "وقت المراجعة" ، "اختبار القلق" و ر االختبار" ، مقاسة على مقياس ثنائي التفرع
 "الحضور المحاضرة"(. 

يجب قياس المتغير التابع الخاص بك على نطاق ثنائي التفرع. أمثلة على متغيرات ثنائية التفرع تشمل نوع 
 .للحالة الدراسية لطالب، وهكذامجموعتان: "االنطواء" أو "االنبساط"( ، الشخصية )

 هو األفضلإذا تم قياس المتغير التابع الخاص بك على مقياس ترتيبي ، فإن االنحدار الترتيبي 
متغيرات ال. أمثلة ةأو اسمي ةترتيبيكمية، واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة ، والتي يمكن أن تكون إما يوجد 

، وأداء االختبار )يتم  (IQ وقت المراجعة )يتم قياسه بالساعات( ، والذكاء )يتم قياسه باستخدام درجة ذكاء الكمية:
 ( ، والوزن )يتم قياسه بالكيلوجرام( وما إلى ذلك. 000إلى  0قياسه من 

من "موافق بشدة" إلى "ال أوافق نقاط  5أمثلة المتغيرات الترتيبية عناصر ليكرت )على سبيل المثال ، مقياس من 
 بشدة"( 

 أمثلة للمتغيرات االسمية تشمل النوع )على سبيل المثال ، مجموعتين: ذكور وإناث( ، 
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 التطبيق العملي
 Enterأواًل: الطريقة المستخدمة 

Analyze Regression Binary logistic 

 :ة التاليةالحواري اتالمربع أكمل
 

 
 

 Categoricalاضغط  -
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 Saveاضغط  -
 

 
 

 Optionsاضغط  -
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 النتائج
Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

F 0 

P 1 

 

Categorical Variables Codings 

 Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) 

 000. 1.000 33 1 القسم

2 39 .000 1.000 

3 33 .000 .000 

  1.000 64 إناث النوع

  000. 41 ذكور

 
Block 1: Method = Enter 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 29.650 4 .000 

Block 29.650 4 .000 

Model 29.650 4 .000 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 16.347a .246 .694 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum 

iterations has been reached. Final solution cannot be found. 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 .664 8 1.000 

 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 

 Percentage راسب ناجح، : الطالب حالة

Correct 
 

F P 

Step 1 راسب ناجح، : الطالب حالة F 4 2 66.7 

P 1 98 99.0 

Overall Percentage   97.1 

a. The cut value is .500 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 160.318 300. 6.941 226. 1 1.463 1.602 1.937 (1)النوع 

    983. 2 035.   القسم

 24.867 070. 1.321 853. 1 035. 1.498 278. (1)القسم

 . 000. 1505465656.000 996. 1 000. 4673.259 21.132 (2)القسم

 20.045 1.482 5.450 011. 1 6.512 664. 1.696 الفصلي النشاط

Constant -9.265 3.979 5.421 1 .020 .000   

a. Variable(s) entered on step 1: الفصلي النشاط ,القسم ,النوع. 

 

 Forward: Conditional: الطريقة المستخدمة انياً ث
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 19.212 1 .000 

Block 19.212 1 .000 

Model 19.212 1 .000 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 26.785a .167 .471 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1.327 4 .857 

 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 

 Percentage راسب ناجح، : الطالب حالة

Correct 
 

F P 

Step 1 راسب ناجح، : الطالب حالة F 2 4 33.3 

P 2 97 98.0 

Overall Percentage   94.3 

a. The cut value is .500 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 6.671 1.554 3.220 002. 1 9.904 372. 1.169 الفصلي النشاط 

Constant -4.705 2.133 4.867 1 .027 .009   

 


