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 :چکیده

 اریبسه  یکهه همهاهنگ   نهد آی یحسها  مه   جامعه بهه  ی دهیچیحساس و پ یاز واحدها یکی ها مارستانیخصوص ب امروزه بخش سالمت و به 

سهالمت جامعهه    طهه یموضهوعا  در ح  نیزتهر برانگی از چالش یکی ها مارستانیبخش ب یزیردارد. برنامه ازین یو انسان یمنابع ماد نیب یادیز

و  یشهلو   گهر ید یسهروکار دارنهد و از سهو    یو درمهان  یصیتشخ ،یانواع خدما  تخصص ی با ارائه سوکی از ها مارستانیهست، چراکه ب

  بخهش  رانیمهد درآمهده اسهت.    یمشکل تکهرار  کی  صور بخصوص در اورژانس به مارستانیب های از بخش یاریکار در بس یحجم باال

 مهد  زمهان   شیتند. افهزا سه رو هروبهه   ها بخش  این تیریدر حوزه مد یباال، با مشکالت نیبا حجم مراجع یها مارستانبی در اورژانس های

خهود را نشهان    نهدها یر فرآاسهت کهه د   یعهوار  و ارهرا  سهوئ    یموارد، دارا اینعنوان یکی از در بخش اورژانس، به بیمارانگردش کار 

 دینما یاری شانیریگمیرا در امور تصم آنهاداشته باشند که بتواند  اریدر اخت یسمیمکان دهندیم حیترج ها مارستانیب رانیامروزه مد .دهدیم

 انجام شده بینی پیشوضوع رابطه با م نیدر ا زیادی قا یقرارگرفته است. تحق همورد توج اریبس ،ینیبشیپ یهاتوجه به روش لیدل نیبه هم

که ما در این مقاله بهرای پهیش بینهی تعهداد مراجعهه       .اند داشته قا یتحق نیدر ا یهمواره نقش مهم ونیرگرس های کیتکن نیبنیااست. در

 ایم.رگرسیون خطی استفاده نموده  به بخش اورژانس بیمارستان از نکنند گا

 

 رگرسیون خطی، ، رگرسیون، اورژانس، پیش بینی: کلیدی واژگان
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 مقدمه

از  یاهستند و شبکه پیچیدهگسترده و  سیستمها این. دهندیبه مردم ارائه م بهداشتیمراقبت  سیستمهایرا  بهداشتیخدما   کشورهادر همه 

 ایهن . رنهد یگیرا در برمه  اطالعهاتی  یسیسهتمها و  بیمهاران ، پرسهتاران، داروسهازان،   پزشهکان ، تشخیصی تسهیال ها،  درمانگاه ها، مارستانیب

کم هستند. از سهوی   نهیبا سرعت و هز یخدمات افتیدر اهداف ذینفعان تناقض دارند. بیماران خواهان در یگاه یگوناگون دلیلبه  هاستمیس

 هها نهه یعهاد  میهان کهارایی و هز   ت جهاد یدر پی ا زیمیان، دولت ن این. در باشندیم هانهیکاهش هز ایسود  شیکنندگان خواهان افزاارائه گر،ید

و  معرفهی شهده  بهداشهت و درمهان    سیستمامروزه بخش اورژانس، قلب . [1]کند میبیماران و مردم هم توجه  تیبه رضا درحالی کهاست، 

وان عنه بهه  مارسهتان ی. بخش اورژانهس ب [2]کاری وزار  بهداشت قرارگرفته است تیاولو مهمترین عنوان آن به یو سامانده وضعیتبهبود 

درصهد   55. حهدود  [3]روبهرو اسهت   یگونهاگون  مشهکال  بها مسهائل و    یارائه خدما  درمان سیستمتماس بیماران با  قاطن نییکی از نخست

 خهدما  کننهدگان  (. ارائهه 5442، نی)گهر  شهوند یمه  یدرصد آنان بعد از مراجعهه بسهتر   04اورژانس است که  قیاز طر مارستانیمراجعا  ب

امها   ،میگریهد که در مرتبهه دوم قهرار    ی. هدف[4]نمایند گیری تصمیممحدود  مد  زماناز بیماران در یک  دید زیاتعدا یبرا بایداورژانس 

شهدن زمهان انترهار و     ی، چراکهه طهوالن  [5] گیرنهد قرار  به موقعو درمان  یابیمورد ارز نیاست که همه مراجع اینارزش است،  یهنوز دارا

 ،یاورژانس یهدف اصل عدر واق. دهدیم شینامطلو  را افزا جییفیت مراقبت را کاهش و نتابخش اورژانس، ک رشدن د تیزیو مد  زمان

اورژانهس بها توجهه بهه      یهها بهبهود در بخهش   بهرای (. اخیهرا  نیهاز   5443 ،یبیزمان ممکن است )طب کوتاهترینباال در  تبا کیفیارائه خدما  

 ههای  بخهش  رانی(. مهد 5454اسهت )پهک ،   پذیرفتهه شهده  زیادی  زانیران به مبیما تیو امن ی مراقبت، سرعت ارائه خدما ، شلو یهانهیهز

زمهان گهردش    مهد   شیرو هستند. افزاها روبه این بخش تیریدر حوزه مد یباال، با مشکالت نیبا حجم مراجع های مارستانبی در اورژانس

مختلف داخهل بخشهی و    یندهایاست که در فرآ ی  سوئعوار  و اررا یعنوان یکی از این موارد، داراکار بیماران در بخش اورژانس، به

و  تیری. مددیبخش اورژانس را سنج عملکرد دیخدما  اورژانس با ارربخشیاز  نانیاطم یبرا بنابراین. [6] دهدیبین بخشی خود را نشان م

اسهت. امهروزه    ریپهذ  موجود امکان وضعیتاز  حیاورژانس و ارائه خدما  مطلو  به بیماران، تنها با داشتن اطالعا  صح فعالیتهای یابیارز

و مستمر انجهام   حیطور صح به عملکرد یابیارز کهی صورت . دررودیها به کار مسنجش عملکرد در سازمان برای یمختلف یهاابزار و روش

و خصهوص   یبخش دولته  یشکارایی و ارربخ ها، سازمان عملکردبه  یو اعتماد عموم یاجرای یها دستگاه ییشود، موجب ارتقا و پاسخگو

بیماران و نبهود   تیرضا شیها، لزوم ارتقا مستمر کیفیت خدما  اورژانس و افزابار مراجعه مردم به اورژانس یشی. روند افزا[7]خواهد شد 

 یهها بخهش  یارتقها  اسهت یسهند س  نیبهه لهزوم تهدو    یمارسهتان یاورژانهس ب  یهابخش یها جامع در مقطع کنونی از شاخصه تیوضع تحلیل

 شهود  یجامعهه شهناخته مه    یبهداشت تیوضع ارزیابیعنوان یکی از اجزاء مهم  به ماریب تی. رضا[8]است دهیمنجر گرد یمارستانیاورژانس ب

داد. کاهش طو  مد  اقامهت در بخهش    جا ن ها تیو معلول حتمیرا از مرگ  ماریب توانیموقع م و به حیصح رسیدگیدر مقابل، با  .[9]

زمان انترار  کاهشدر  مدیریت. نقش [10]شود یم ها نهیدر هز جویی طور بالقوه صرفه و به بیماران یمند تیرضا شیزااورژانس باعث اف

 بهرای  مهار یب لیه تما شیو افهزا  مارسهتان یب یاخطر قصور بر کاهشبیماران بوده و باعث  یخشنود یعنوان یهک عامل کلیدی مشخص برابه

مههم کیفیهت    اریبسه  یها از بخش اورژانس، یکی از شاخص نی، رضایتمندی مراجعبنابراین .شود یم یدجد بیمارانو ارجاع  نهیپرداخت هز

 .[11]شده است  دیبر آن تأک زیارتقاء ن استیارائه خدما  توسط بخش اورژانس بوده و در سند س
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 پیش بینی

 نیهستند. به  دانسته ها ای ا یتجرب یبر مبنا هاینیبشیپ شتری. بکند یمصحبت  دبی افتن ندهیکه ممکن است در آ یدر مورد اتفاقات  ینیب شیپ

را  وسیعتریمحدوده  پیشگوییاما  د،بی افتناتفاق  رودی است که انترار م یاتفاقات انیب ینیبشیوجود دارد. پ تفاوتهای پیشگوییو  بینی پیش

 کیه ناشهناخته اسهت.    یهها  تیه بهرآورد موقع  نهد یفرآ ،ینه یبشی. په تندسه یاشاره کند که مورد انترار ن یو ممکن است به موارد میشودشامل 

بد  سازد.  ندهیحوادث آ ینیبشیتجار  گذشته را به پ تواندی گذارد و م یم اریدر اخت ندهیآ یدادهایدر مورد رو پیشگویی کی ینیبشیپ

 رانیاز مهد  یاریاست. بسه  شده لیسازنده تبد یها ه شرکتکار روزان و طرح تقاضا در کسب وهیش ینیبشیپبه  ،ینیبشیپ ریاخ یها در سا 

و  پبچیهده  هها ینه یبشیاز ایهن په   دیگر یساده و برخ هاینیبشیاز این پ برخیسروکار دارد.  ینیبشیبا پ نحویخود به  یهای ریگ میدر تصم

با  دقیقا  ینیبشیپ گاه چی. البته هگیرندمد  انجام  یا بلندمد   کوتاه زمانی یها دوره برای توانند یم هاینیبشیپ همچنین. باشندی م مشکل

 .[12] یابد کاهشبه حداقل ممکن  ینیبشیپ خطایکوشید  بایدو  کندینم تطبیق واقعیت

 

 رگرسیون

 یبرا یادیز یها کیروش شامل تکن نیاست. ا ها ریمتغ نیروابط ب نیتخم یبرا یآمار ندیفرآ کی  ونیرگرس لیتحل ،یآمار یها در مد 

مسهتقل باشهد.    ریچند متغ ای کیوابسته و  ریمتغ نیروابط ب یتمرکز رو کهی فرد است وقت به خاص و منحصر یرهایمتغ لیو تحل یساز مد 

 گهر یمسهتقل و بها رابهت بهودن د     ریکدام از متغ هر رییوابسته با تغ ریچگونه مقدار متغ نکهیدر فهم ا می کندخصوصا  کمک  ونیرگرس لیتحل

 یبهرا  نیهمچنه  ونیرگرسه  لیه شهده اسهت. تحل   اسهتفاده  ینیبشیپ یصور  گسترده برا به ونیرگرس لی. تحلمی کند رییمستقل تغ یرهایتغم

 نیبه  یاستنتاج روابط عله  یبرا لیتحل نیا یخاص طیشده است. در شرا روابط استفاده نیمستقل و وابسته و شکل ا ریمتغ انیشناخت ارتباط م

 است. هیقابل توص اطیاحت نیباطل شود بنابرا ایموجب روابط اشتباه  تواند یاستفاده شود. هرچند م تواند یوابسته م مستقل و یرهایمتغ

و حهداقل مربعها  کهه     یخطه  ونیآشهنا همچهون رگرسه    یهاشده است. روش توسعه داده ونیرگرس لیانجام تحل یبرا یادیز یها کیتکن

شهده اسهت.    زده نیهها تخمه  ناشهناخته از داده  یاز پارامترهها  یتعهداد محهدود   کیه تحهت   ونیگرسه واقع در آن تهابع ر  هستند، در یپارامتر

مجموعهه مشهخص از توابهع بها احتمها        کیه تا در  دهدیاجازه م ونیکه به توابع رگرس کندی اشاره م های به روش یپارامتر ری  ونیرگرس

 [13.]رندینامحدود قرار گ یپارامترها

 

 رگرسیون خطی

برگشت و بازگشهت اسهت؛ امها     ،پس روی  معنیواژه در فرهنگ لغت به  نیا م،یینما فیتعر یلحاظ لغو واژه رگرسیون را از میاهاگر بخو

 بهدین . رودیبه کار مه  میانگینا لب جهت رساندن مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط یا  میکن فیتعر ا یاضیآمار و ر دیاگر آن را از د

 آمهاری  تکنیهک رگرسیونی  تحلیل حقیقت. در کنندیطرف یک مقدار متوسط میل م نرر کمی به زمان از مرور به پدیده ها برخیکه  معنی

، علهوم  مهدیریت ، اقتصهاد،  فیزیهک ، مهندسهی ازجملهه   یانهه یدر هر زم تقریبا است. رگرسیون  متغیر هاارتباط بین  یساز و مد  بررسی برای

 است. ازیموردن ینبی شیو پ دربرآو یبرا اجتماعیو علوم  بیولوژی، زیستی

 تحلیهل شهده از یهک    اسهت. شهمایی کلهی و خالصهه     آمهاری  تکنیکههای روش در بهین   نکهاربرد تهری   رگرسیونی، پهر  تحلیلگفت  توانیم

حهدس   حقیقهت ارتبهاط وجهود دارد، در    نهوعی  متغیهر که بین دو  زندی حدس م گر لیاست که در ابتدا تحل صور  نیرگرسیونی ساده بد

ها را و این داده پردازدیاطالعا  کمی از دو متغیر م یآورمتغیر وجود دارد و سپس به جمع وکه یک رابطه به شکل یک خط بین د ندزیم

( در دقیهق )نهه لزومها     تقریبا ها دهنده این باشد که داده نمودار نشان کهی صورت . درمی کندرسم  یبعد در یک نمودار دو نقاطیصور   به

 :شود یداده م نمایش زیرصور   به خطیو این ارتباط  شده دییتأ گر لیاند، حدس تحل شده پراکنده مستقیمک خط امتداد ی

(5) y = a x + b 

 این خط است. شیب bعر  از مبدأ و  aدر آن  که
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بهرآورد یهاد    خطهای عنهوان  هکهه از آن به   خهورد ی( کمی تفاو  به چشم مyبر روی خط رگرسیونی )خط  آنها تصویراز نقاط و  برخی بین

 معادله اولیهه را بهه   بنابراینشده باشد.  ناشی رهیو   یعیطب یها تفاو  ط،یمح طیشرا ،یریگ. این خطا ممکن است از خطا در اندازهمیکنیم

 .شودیم حصور  زیر اصال

  

(5) y = ax + b + є 

 

 є که شود؛ میمتغیر وابسته )پاسخ( گفته  yمتغیر مستقل )رگرسیونی( و به  x . معموال  بهشودیم نامیده  خطیمد  رگرسیون  یکباال  معادله

 .[14] شود یوجود دارد در نرر گرفته م حدیتا  نیزخطا  که نیکامل شدن مد  و نشان دادن ا برایاست که  تصادفی خطای

 

 روش پیشنهادی

 ریه اسهت کهه معهاد  مقهدار متوسهط متغ      نیمستقل معه  یرهایه از متغوابست ریمتغ یشرط یاضیر دیام نیتخم ونیرگرس لیکاربرد تحل نیشتریب

وابسهته از   ریه متغ یشرط عیتوز یپارامتر مکان ایچندک  یکاربرد آن تمرکز رو نیمستقل رابت هستند. کمتر یرهایمتغ که یوابسته است وقت

 لیه شهده اسهت. در تحل   دهیه نام ونیتهابع رگرسه   مستقل است کهه  یرهایتابع از متغ کی نیاست. در همه موارد هدف تخم نیمستقل مع ریمتغ

داده شهود   حیاحتمها  توضه   عیه توز کیتوسط  تواند یتوجه است که م مورد ونیوابسته اطراف تابع رگرس رییتغ یپراکندگ نییتع ونیرگرس

[15]. 

مسهتقل و   ریه متغ انیه ارتباط م شناخت یبرا نیهمچن ونیرگرس لیشده است. تحل استفاده ینیبشیپ یصور  گسترده برا به ونیرگرس لیتحل

 توانهد ی مستقل و وابسته م یرهایمتغ نیب یاستنتاج روابط عل یبرا لیتحل نیا یخاص طیشده است. در شرا روابط استفاده نیوابسته و شکل ا

 است. هیقابل توص اطیاحت نیباطل شود بنابرا ایموجب روابط اشتباه  تواند یم رچنداستفاده شود. ه

و حهداقل مربعها  کهه     یخطه  ونیآشنا همچهون رگرسه   یها شده است. روش توسعه داده ونیرگرس لیانجام تحل یبرا یادیز یها کیتکن

شهده اسهت.    زده نیهها تخمه   ناشهناخته از داده  یاز پارامترهها  یتعهداد محهدود   کیه تحهت   ونیواقع در آن تابع رگرسه  هستند، در یپارامتر

مجموعه مشهخص از توابهع بها احتمها       کیتا در  دهدی اجازه م ونیکه به توابع رگرس می کندره اشا هایی روش به یپارامتر ری  ونیرگرس

 است. شده میمجموعه داده ترس کیدر  یخط ونیرگرس 5نمونه در نمودار  ی. برا[16] رندینامحدود قرار گ یپارامترها

 

 
 مجموعه داده کیدر  یخط ونیرگرس :1 نمودار

 ونیو رگرسه  یفهاز  ونیگانهه، رگرسه   چنهد  یخطه  ونیسهاده، رگرسه   یخطه  ونیانهد از رگرسه   عبار  یونیرگرس یها لیمهم تحل یها وهیش

 نمود. یریگ جهینت یراحت کرد و به لیرا تحل یا هر نوع داده یراحت است که بتوان به تنوع باعث شده نیکه ا رهیو   کیلجست
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 پردازش داده ها

آن را پهردازش   دیه اسهتفاده از آن با  یو بهرا  کنهد یمنتقل نم یادیز امیکه پ رهیعدد، متن، عکس و   داده عبار  است از هر شکل، نمودار،

 اریه در اخت یاطالعا  چنهدان  یریچراکه اعداد حاصل از آمارگ شود یداده در نرر گرفته م ،یریآمارگ کیحاصل از  جیمثا  نتا یکرد. برا

 کنند. انیجامعه را ب یهای ژگیبتوانند و ازیاطالعا  موردن ریو سا یآمار یها آن را پردازش کرد تا شاخص دیبا و دهد یقرار نم

اسهت و بهر    کیه صور  اتومات . پردازش معموال  بهکند یم لیدانش تبد ایاست که داده را به اطالعا   پردازشیهر  وتر،یداده کامپ پردازش

 سهتم یس ترنهد،  دیه مف اریاند، بسه  اطالعا  یواقع حاو و در شوندی خو  ارائه م هکی ها وقت داده نکهیا لی. به دلشود یاجرا م وتریکامپ یرو

 یکله  طهور  عبهارا  بهه   نیه ا حا ، نیا شود. با دیبودن آن تأک یتا بر کاربرد شوندی م دهینام یاطالعات یها ستمیا لب س دادهپردازش  یها

و  کننهد  یمه  لیخام را بهه اطالعها  تبهد    یها طور متداو  داده دازش داده بهپر یها ستمیمشابه، س ال یتبد دهنده شیمترادف هستند و نما

 بهه  تهوان ی کنند. بهه داده مه   دیتول یعنوان خروج تا اطالعا  را به رندیگ یم یعنوان ورود خام را به یها ادهد یاطالعات یها ستمیمشابه س

 هیبه مواد اول ازیخود ن ییمحصو  نها دیتول یکارخانه برا کیمثا   ی. براشودی م لیماده خام نگاه کرد که بعدا  به اطالعا  تبد کیعنوان 

متناسهب بها نهوع مهاده خهام و       نیبه نیه استفاده قرار خواههد گرفهت برسهد. درا    که مورد ییبه محصو  نها اندمواد خام خواهد داشت تا بتو ای

پهردازش   یشهده بهرا   مراحل مشابه مراحهل ذکهر   نی. اشود یانجام مماده خام  یرو یمختلف و مراحل متفاوت یها یفرآور ،ییمحصو  نها

که به آن پهردازش گفتهه    آن یساز و آماده یو پس انجام مراحل فرآور ردیگ یم را( هیماده خام )داده اول یاطالعات ستمیس کیاست،  داده

طهور کهه    . همهان ردیه استفاده قهرار گ  تا مورد دهدی م یوجعنوان خر و به کندی )اطالعا ( م ییبه محصو  نها لیماده خام را تبد شود یم

متفاو  اسهت؛ در   یصنعت زا یتجه دیکارخانه تول کی یخودرو با مراحل فرآور دیکارخانه تول کی یبرا یمشخص است، مراحل فرآور

 د.و اطالعا  مطلو  مراحل پردازش تفاو  خواهد کر هیهم متناسب با نوع داده اول یاطالعات یها ستمیس

کهه   5455تها   5440از سها    کها یدر آمر یمارسهتان یاستفاده قرارگرفته است، مربوط به اورژانس ب پژوهش مورد نیانجام ا یکه برا یها داده

 یآمهار  ههای  لیه هها تحل  آن یبهر رو  دیگرد افتدری ها داده نکهیا از . بعدباشدی م یمارستانیب یها به اورژانس نیمراجع زانیاز م یبرآورد

آن صور  گرفته را نشهان   یرو یآمار لیکه تحل یواقع یها داده 5. نمودار باشدی م رگرسیون خطی یپردازش برا مادهگرفته و آ صور 

 .دهدی م

 
 یواقع یها داده :2نمودار 

 

 نتایج و بحث

 سهتم یس کیه بها   رگرسهیون خطهی  ت. شده اس استفاده R2014a نسخه متلب افزار از نرممقاله  نیدر ا رگرسیون خطی سازی ادهیمنرور پ به

 یمطالعهه مها بهر رو    روش مهورد  قرارگرفته است. یابیمورد ارز Core i5و پردازنده  تیبا گایگ RAM ،4 زانیبا مشخصا  م یوتریکامپ
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که بهه   میانموده  ینبی شیپ یخط ونیموجود را با روش رگرس های روش داده نیکه در ا باشد یم یخط ونیاستفاده از روش رگرس ها داده

 . مای دهیدرصد رس 5289/85 نیانگیم

 

 یخط ونیبا استفاده از روش رگرس ینیبشیدرصد پ: 1جدول 

 تعداد)سا ( 5 5 9 0 5 6 8 2 میانگین

 بینی)درصد(یشپ 9592/85 9556/85 9959/85 9353/85 9880/85 5390/85 5885/85 5893/85 5289/85

 

های مورد استفاده که برای هشت سا  می باشد. داده ها را با رگرسیون خطی پیش بینی نموده ایهم   و با توجه به داده 1با توجه به جدول

 نتایج را برای هشت سا  به نمایش می گذاریم. 9که در این جدو  برای هشت سا  به نمایش گذاشته شده است در زیر با استفاده از نمودار

 

 
 یخط ونیبا روش رگرس ینیبشیدرصد پ :3نمودار 

 

 5کهه در نمهودار    یواقعه  ههای  داده ینیبشیپمی باشد  افزار متلب نرم یخروج های نمودارگذشته شده است  شیبه نما ریکه در ز 0 نمودار

بها  نمهوده   ینه بی شیمطالعهه په   نمودار است کهه روش مهورد   یشده است و رنگ آب رنگ قرمز نشان داده و در نمودارها با دیا مالحره نموده

 .میشو یم یشنهادی. متوجه دقت روش پباشد یم یشنهادپی روش نمودار که 0 ودارنم به مالحره
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 یخط ونیبا رگرس یواقع یها داده سهیمقا: 4نمودار 
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 بندیگیری و جمعنتیجه

 دارد. برنامهه  فراوانی کاربردت است و در حوزه سالم علمی مبانیمشخص و بر اساس  متدلوژیسازی از آینده با یک تصویر  ،یپژوه ندهیآ

و کارکنهان   مهاران یب طیدر بهبهود شهرا   یمهثرر  اریارهر بسه   تواند یمختلف م مارانیب یبرخورد با حجم ورود یبرا مارستانیاورژانس ب یزیر

چهالش مههم در    کیه سهالمت   تیبا توجه به اهم مارستانیمختلف به اورژانس ب یهای ماریب یتعداد ورود ینبی شی. پباشدداشته  مارستانیب

 کهه  ییآنجها  استفاده قرارگرفته اسهت و از  مورد محققینتوسط  ینیبشیجهت پ متفاوتی یهامد  اخیر یها در سا  است. ینبی شیمسائل پ

 ینهه یزم در یزیه آم تیموفق نتایجو منطق فازی است  ژنتیک الگوریتم ،یمصنوع عصبی ی ها که شامل شبکه مصنوعیهوش  یها کیتکن

اسهت   ییهها  روش نیتهر  از مهم یکی داده کاویاند. گرفته قرار یبردار مورد بهره بیشتراند در این راستا  به دست آورده پبچیدهسائل حل م

گهران قهرار    لیکاربران و تحل اریرا در اخت یو اطالعات شوند می شناخته کاربران دخالت حداقل با ها در داده دیمف یآن الگوها لهیوس که به

اسهتفاده شهود. مها در     ها نهیاز زم یاریدر بس توان یم داده کاویدر امور گرفته شود. از  یاتیمهم و ح ما یها تصم تا بر اساس آن دهند یم

 ی. مجموعه داده ما واقعکردیماستفاده  یمارستانیبه اورژانس ب نکنند گا مراجعه زانیم ینیبشیپ یبراخطی  ونیرگرس کیاز تکن قیاین تحق

 بهه  یکهرده و نمهودار   لیه تحل را مارسهتان یبهه اورژانهس ب   نیمراجع زانیم یساز هیاست. ما در شب شدهی آور جمع کایمتحده آمر ایالتو در 

 کیه خطها اسهت و مها بها اسهتفاده از تکن      زانیبه حداقل م دنیرس ینیبشیدر پ ونی. هدف از رگرسمیانموده هیها ته از داده یعنوان داده واقع

کهه اگهر    یصهورت  . درمیدرصهد  برسهان   5289/85 نیانگیه را به م ینیبشیدقت پ زانیو م میخطا را کاهش ده زانیم میتوانست خطی ونیرگرس

 .میداده و به حداکثر برسان شیرا افزا ینبی شیدقت پ نیا متوانی یم میداشته باش اریرا در اخت یشتریب یها دوره مارانیاطالعا  ب
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