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ﻗُ ـدﻣت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء ﻣن ﻛﻠﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر – ﻏزة

1436ﻫـ  2015-م

ون أ ُ ﱠﻣﮭَﺎﺗِﻛُمْ َﻻ ﺗَﻌْ ﻠ َﻣُونَ
َو ﱠﷲ ُ أ َﺧْ رَ ﺟَ ﻛُمْ ﻣِنْ ﺑ ُُط ِ
ﺷَ ﯾْﺋًﺎ َوﺟَ ﻌَ ل َ ﻟ َﻛُمُ اﻟﺳﱠ ﻣْ ﻊَ َو ْاﻷَ ﺑْﺻَﺎرَ َو ْاﻷَﻓْ ﺋِدَةَ ۙ ﻟ َﻌَﻠ ﱠﻛُمْ
ﺗَﺷْﻛُرُونَ 
ﺻدق اﷲ اﻟﻌظﯾم

ﺳورة اﻟﱠﻧﺣل  :آﯾﺔ ) ( 78

أ

اﻹﻫداء
إﻟﻰ ﻣﻌﻠم اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻷول ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
إﻟﻰ أرواح اﻟﺷﻬداء اﻟﻣﯾﺎﻣﯾن  ،اﻟذﯾن رووا ﺑدﻣﺎﺋﻬم اﻟطﺎﻫرة ﺛرى وطﻧﻧﺎ اﻟﺣﺑﯾب
إﻟﻰ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ
إﻟﻰ اﻟذي ﻏرس ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﺣب اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓ ﺔ  ...واﻟدي اﻟﻐﺎﻟﻲ
إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻏﻣرﺗﻧﻲ ﺑﺣ ﻧﺎﻧﻬﺎ وﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻔﺿل اﻟﻌظﯾم  ...واﻟدﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ
ﺣﻔظﻬﻣﺎ اﷲ و أطﺎل ﻓﻲ ﻋﻣرﻫﻣﺎ
إﻟﻰ إﺧوﺗﻲ اﻷﻋ زاء
إﻟﻰ أﺧﺗﺎي اﻟﻐﺎﻟﯾﺗﯾ ن
إﻟﻰ ﺷرﯾﻛﺔ ﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ
إﻟﻰ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ
إﻟﻰ ﻛل ﻣ ن ﻋﻠﻣﻧﻲ وأرﺷدﻧﻲ وﺳﺎﻋدﻧﻲ وﻟو ﺑﺎﻟﻘد ر اﻟﯾﺳﯾر
إﻟﻰ ﻫؤﻻء ﺟﻣﯾﻌﺎ أﻫدي ﻫذا اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺗواﺿﻊ

ب

ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر
اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟﻘوي اﻟﻣﺗﯾن ،اﻟﻘﺎﻫر اﻟظﺎﻫر اﻟﻣﻠك اﻟﺣق اﻟﻣﺑﯾن ،ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﻪ ﺧﻔﻲ
اﻷﻧﯾن ،وﻻ ﯾﻐرب ﻋن ﺑﺻرﻩ ﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻧﯾن ،ذل ﻟﻛﺑرﯾﺎﺋﻪ ﺟﺑﺎﺑرة اﻟﺳﻼطﯾن ،وﻗﺿﻰ اﻟﻘﺿﺎء
ﺑﺣﻛﻣﻪ  ،وﻫو أﺣﻛم اﻟﺣﺎﻛﻣﯾن ،أﺣﻣدﻩ ﺣﻣد اﻟﺷﺎﻛرﯾن وأﺳﺄﻟﻪ ﻣﻌوﻧﺔ اﻟﺻﺎﺑرﯾن ،وأﺷﻬد أن ﻻ إﻟﻪ
إﻻ اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷوﻟﯾن واﻵﺧرﯾن ،وأﺷﻬد أن ﻣﺣﻣداً ﻋﺑدﻩ ورﺳوﻟﻪ اﻟﻣﺻطﻔﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  ...وﺑﻌد .
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :رﱢب أَْوز

ﺎﻟِﺣﺎ
َﻋﻣَل َﺻ ً
ي َوأ َْن أ َْ
اﻟِد ﱠ
َﻲ َ َوﻋﻠَﻰ َو َ
ﺗَك اﻟﱠﺗِﻲ أََﻧْْﻌﻣَت َﻋﻠﱠ
َﺷَﻛُر ْﻧَِﻌﻣ َ
ِْﻋﻧِﻲ أ َْن أ ْ

ﻠِﻣ َﯾن ] اﻷﺣﻘﺎف[15 :
إِﻟَﯾَك َ ِٕواﻧﱢﻲ ِﻣْن ُاﻟْﻣْﺳ ِ
ْت ْ
ﻠِﺢ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ذﱢُرﯾﱠﺗِﻲ إِﱢﻧ ﻲ ﺗُﺑُ
َﺻ ْ
ْﺗَرَﺿﺎﻩُ َوأ ْ
اﻟﺣﻣد ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟل ﻓﻲ ﻋﻼﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻓﻘﻧﻲ إﻟﯾﻪ ﻣن إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ،
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘدﯾر واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل أﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن ﻟﻛل ﻣن
ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ ،وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ﻛل ﻣن أﺳﺗﺎذي وﻣﺷرﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ
اﻟدﻛﺗور /ﺷﺎدي اﻟﺗﻠﺑﺎﻧﻲ ﺣﻔظﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ  ،اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻲ ﻧﻌم اﻟﻣرﺷد واﻟﻣوﺟﻪ ،ﻓﺄﺷﻛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺑذﻟﻪ ﻣن ﺟﻬد وﻣﺎ أﺑداﻩ ﻣن ﻧﺻﺢ وﺗوﺟﯾﻪ.
وأﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ :اﻟدﻛﺗور  /ﻣؤﻣن اﻟﺣﻧﺟوري
واﻟدﻛﺗور /راﺋد ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻔﺿﻠﻬﻣﺎ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﺗﻧﻘﯾﺣﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﺷﻛرﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣﺎﻩ ﻟﻲ

ﻣن ﻧﺻﺢ وﻣﺷورة طوال ﻣﺷوار ﺑﺣﺛﻲ  ،ﻛﻣﺎ أﻗدم ﺷﻛري وﺗﻘدﯾري ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻗﺳم
اﻹﺣﺻﺎء ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣود ﻋﻛﺎﺷﺔ و اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور  /ﻋﺑداﷲ اﻟﻬﺑﯾل
اﻟدي اﻟﻐﺎﻟﯾﯾن وأﺧوﺗﻲ اﻷﻋزاء ،ﻟﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ
ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ و ّ
ﻟﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﻧدة وﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻲ ﺑدﻋواﺗﻬم اﻟﺻﺎدﻗﺔ ودﻋﻣﻬم اﻟﻼﻣﺣدود .
ﻛﻣﺎ أﺷﻛر أﺻدﻗﺎﺋﻲ ﻟﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻟﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة  ،وأﺷﻛر ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ
اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻟو ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﯾﺳﯾر ،ﻫؤﻻء ﻣن ذﻛرﺗﻬم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻔﺿل ،وﻣن ﻏﻔﻠﺗﻬم ﻣن ﻏﯾر ﻗﺻد
ﻓﻠﻬم ﻣﻧﻲ ﻛل ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر.
واﷲ ﻣن وراء اﻟﻘﺻد

ج

اﻟﻣﻠﺧص
 واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟدراﺳﺔ،ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﺳﻠوب اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ واﻧﺣدار ﻛوﻛس
 وﺗﻣت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﻠوﺑﯾن،أﻫم اﻟﻣﺣددات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗوﺻﻠت
ً
، AIC & BIC ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم
ً
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن أﺳﻠوب اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ أﻓﺿل ﻣن أﺳﻠوب اﻧﺣدار ﻛوﻛس ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت
 وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ،ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ: إﻟﻰ أن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻫﻲ
،  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻸب،  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻸم، اﻟﻠﺟوء
. اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ

Abstract
This study addressed the model of both the logistic regression and Cox
regression and compared between them to study the most important determinants
affecting the marital status of women in Palestine. The comparison between the two
models was made basing on the follow-up period and evaluation criteria AIC & BIC.
According to that, the study concluded that the best way for the current study data use
and application

is the logistic regression model. Besides, the study found by

determining the final model using logistic regression that the most important factors
that have had an impact on the marital status of women in Palestine are: refugee
status, survival of the mother ,survival of the father, educational status , employment
status and the region.
د

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣﺣﺗوى
ﻗرآن ﻛرﯾم

أ

إﻫداء

ب

ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر

ج

اﻟﻣﻠﺧص

د

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت

ه

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟداول

ط

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﻛﺎل

ي

اﻟﻔﺻل اﻷول :ﻣدﺧل اﻟدراﺳﺔ

1

 1.1ﻣﻘدﻣﺔ

2

 2.1ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ

4

 3.1أﻫداف اﻟدراﺳﺔ

5

 4.1أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ

5

 5.1ﺣدود اﻟدراﺳﺔ

6

 6.1ﻣﺻدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

6

 7.1اﻟد ارﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

6

 8.1ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ

14
ه

 9.1ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ

16

 10.1ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ

17

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹطﺎر اﻟﻧظري

18

 1.2ﻣﻘدﻣﺔ

19

 2.2ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

20

 1.2.2ﻣﻔﻬوم ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

21

 2.2.2اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

22

 3.2.2ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

23

 4.2.2ﺧطوات ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

24

 5.2.2ﺗﺣوﯾﻼت اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

24

 6.2.2ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

27

 7.2.2ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

29

 8.2.2ﺗﻘوﯾم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

31

أوﻻً  :اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻛﻛل

31

ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻓﺣص اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ
ً

36

 3.2ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻛوﻛس

38

 1.3.2ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻘﺎء

38
38

أوﻻً  :ﺗﻌرﯾف ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻘﺎء
و

39

ﻧﯾﺎ :ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻘﺎء
ﺛﺎ ً
 2.3.2دوال اﻟﺑﻘﺎء اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

41

 3.3.2اﻻﺧﺗﻔﺎء وداﻟﺔ اﻹﻣﻛﺎن

44

أوﻻً  :اﻻﺧﺗﻔﺎء

44

ﺛﺎﻧﯾﺎ :داﻟﺔ اﻹﻣﻛﺎن
ً

46
47

 4.3.2طرق ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻟﺑﻘﺎء
أوﻻً  :اﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ

48

ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟطرق اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ
ً

48

ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟطرق ﺷﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ
ً

49
49

 5.3.2ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻛوﻛس
أوﻻً  :ﺷروط اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﻛوﻛس

50

ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣوذج ﻛوﻛس
ً

50

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻓروض ﻧﻣوذج ﻛوﻛس
ً

51

اﺑﻌﺎ :ﺗﺣوﯾﻠﺔ اﻧﺣدار ﻛوﻛس
ر ً

52

ﺧﺎﻣﺳﺎً  :ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺣدار ﻛوﻛس

52

ﺳﺎدﺳﺎً  :ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺣدار ﻛوﻛس

53

ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﺗﻘوﯾم ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻛوﻛس
ً

54

أ .اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻛﻛل
ز

54

ب .ﻓﺣص اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ
ﺛﺎﻣﻧﺎ :ﺗﻐﯾر ﺗﺄﺛﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة ﻣﻊ اﻟزﻣن
ً
 4.2أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻧﻣوذﺟﻲ اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ واﻧﺣدار ﻛوﻛس

55
56
57

 1.4.2أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ ﺑﯾن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن

57

 2.4.2أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن

58
59

 5.2اﻟﺧﻼﺻﺔ

60

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

61

 1.3ﻣﻘدﻣﺔ
 1.1.3اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ

62

 2.1.3ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ

62

 3.1.3ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ

63

 2.3اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن أﺳﻠوب اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ واﻧﺣدار ﻛوﻛس ﺣﺳب اﻟﻔﺗرة
اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم

68

أ .اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  :ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻓﺄﻗل

69

ب .اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  :ﻋﺷر ﺳﻧوات

69

ج .اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  :ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ

72

د .اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  :اﻟزﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

75

 3.3ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

78

ح

أوﻻً  :اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻛﻛل

78

ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻓﺣص اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ
ً

82
84

اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت
أوﻻً  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

85

ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ً

87
89

اﻟﻣراﺟﻊ
أوﻻً  :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

89

ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ً

91

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟداول
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﺟدول
ﺟدول) :(1-1اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﺟداول اﻟﺗﺻﻧﯾف.

35

ﺟدول) :(1-3اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ.2004

63

ﺟدول) :(2-3اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

67

ﺟدول) :(3-3ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ واﻧﺣدار ﻛوﻛس ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ) ﻓﺗرة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

70

ﻋﺷر ﺳﻧوات(.
ﺟدول) :(4-3ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ واﻧﺣدار ﻛوﻛس ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ) ﻓﺗرة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

73

ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ (
ﺟدول) :(5-3ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ واﻧﺣدار ﻛوﻛس ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن )اﻟزﻣن
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(

ط

76

ﺟدول) :(6-3اﺧﺗﺑﺎر اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ﻛﻛل ) اﻧﺣدار ﻟوﺟﺳﺗﻲ(

79

ﺟدول) :(7-3ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ) اﻧﺣدار ﻟوﺟﺳﺗﻲ(

79

ﺟدول) :(8-3ﻛﻔﺎءة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧﻣوذج ) اﻧﺣدار ﻟوﺟﺳﺗﻲ(

80

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﻛﺎل
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﺷﻛل
اﻟﺷﻛل) :(1.2ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﺎﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ

22

ﺷﻛل ) :(2.2اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ROC

35

اﻟﺷﻛل) :(3.2ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻘﺎء

40

اﻟﺷﻛل) :(1.3ﺷﻛل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ 2004

63

اﻟﺷﻛل) :(2.3ﻣﻧﺣﻧﻰ ROC

81

ي

الفصل األول

مدخل الدراسة

1

 1.1مقدمة :
يستحق توقيت أول اقتران في حياة اإلنسان البحث ,ليس فقط بسبب العالقة الوقتية الوثيقة
بين الزواج وبداية مرحلة الحمل واإلنجاب ,وانما أيضا نظ ار لوجود تداعيات للسن الذي يتزوج فيه
الرجال والنساء على تنظيم الحياة األسرية والعالقات بين الجنسين داخل المجتمع .حيث يتأثر
السن الذي يقترن فيه الرجال والنساء للمرة األولى في إطار الزواج باألعراف والتوقعات
االجتماعية ذات الصلة بما يلعبوه من أدوار كأزواج وزوجات وهي عوامل تتغير بشكل كبير
بفعل العولمة ,والتحضر ,وارتفاع مستويات التحصيل الدراسي(منش وآخرون. )0225,
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن عمر المرأة عند الزواج يتحدد كذلك في ضوء طبيعة
الظروف والمالبسات التي تمر بها المجتمعات اإلنسانية عامة ,فثقافة المجتمع واأليديولوجيات
المرتبطة بسلوك المرأة الجنسي ,والرغبة في الحصول على األطفال ,والنزعة لتنظيم العالقات
الجنسية بين الذكور واإلناث داخل المجتمع ,وغياب حق اإلناث أو الذكور في اتخاذ قرار
الزواج ,وتحكم كبار العمر بصنع مثل هذه الق اررات ,وما يكمن في سياق هذه الظروف
والمالبسات من قوى اجتماعية واقتصادية وثقافية  ,كلها عوامل يمكن أن تسهم والى حد بعيد في
تقرير مالمح أعمار اإلناث عند الزواج وفي تقرير توقيته (. )Jeannette,2009
ويبدو أن إخضاع مثل هذه األبعاد للبحث والدراسة المعمقة قد أمالها باإلضافة إلى أهميتها
النقص الحاصل في الدراسات االجتماعية والديموغرافية التي لم يسبق لها أن بحثت بمثل هذا
الشأن بصورة معمقة ,رغم حساسيتها وعمق تأثيراتها على الكثير من جوانب حياة المرأة ,خاصة
المتعلقة بسلوكها الديموغرافي.
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وقد ارتفع متوسط العمر عند الزواج األول في األراضي الفلسطينية للذكور خالل السنوات
( )0225-7991من  02سنة في العام  7991إلى  0..0سنة في العام  0227والى 0..1
سنة عام  ,0225وارتفع لإلناث خالل نفس الفترة من  7..2سنة عام  7991إلى  79.2عام
 0227والى  79..سنة عام  .0225وعند مقارنة البيانات بين الضفة الغربية وقطاع غزة كل
على حدة خالل الفترة ( )0225-7991نالحظ أن متوسط العمر عند الزواج األول للذكور في
الضفة الغربية ارتفع من  02سنة في العام  7991إلى  0..2في العام  0227والى  05.0في
العام  ,0225في حين ارتفع متوسط العمر عند الزواج األول للذكور في قطاع غزة من 02.2
سنة في العام  7991إلى  02.2في عام  0227والـى  0..7عام  .0225من جانب آخر,
ارتفع متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث في الضفة الغربية من  7..2سنة عام  7991إلى
 79.7سنة في عام  0227و إلى  79.2في عام  ,0225وارتفع المتوسط في قطاع غزة من
 7..2سنة عام  7991إلى  7...سنة عام  0227و 79.7عام (0225الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني. )0222,
ال تخلو دراسة علمية أو تربوية أو اجتماعية أو فلسفية من استخدام األساليب اإلحصائية
المتنوعة ,خصوصا تلك األساليب التي تهدف للوصول إلى صيغة تصف العالقات بين متغيرات
الدراسة مثل طرق تحليل االنحدار بأنواعه المختلفة ,حيث يهدف تحليل االنحدار لوصف شكل
العالقات بين المتغيرات المفسرة والمتغير التابع ,ثم تقدير قيمة المتغير التابع أو التنبؤ بها عند
مستوى من مستويات المتغيرات المفسرة ,ثم في النهاية تفسير التغير الناتج في قيم المتغير التابع
بداللة التغير في قيم المتغير المستقل بعد ضبط بقية المتغيرات المفسرة .
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وال شك أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في الحالة الزواجية للنساء في
األراضي الفلسطينية والتي سوف تتناولها الدراسة وتحديد أهم تلك العوامل المؤثرة في الحالة
الزواجية للنساء في األراضي الفلسطينية .
وهناك العديد من األساليب اإلحصائية التي يمكنها دراسة تأثير المتغيرات المستقلة على
الحالة الزواجية للنساء ,ومن هذه األساليب من يأخذ الزمن الذي يسبق حدوث الحدث بعين
االعتبار ,ومن أهمها  :االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس .

 1.1مشكلة الدراسة
إن اختيار العمر المثالي للزواج يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية مختلفة,
حيث أن متوسط العمر عند الزواج األول في األراضي الفلسطينية آخذ باالرتفاع من سنة
ألخرى ,فبعد أن كان للذكور  23سنة في سنة  1997ارتفع إلى  24.2سنة في سنة 2001
والى  0..1سنة في سنة  0225والى  0..9سنة في سنة  . 2007كما ارتفع هذا المتوسط
لدى اإلناث من  18سنة في سنة  1997إلى  79سنة في سنة  2001والى  79..سنة في
سنة  2005والى  02.7سنة في سنة  ( 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني,
.)2009
ونالحظ من خالل ما سبق االرتفاع المستمر لمتوسط العمر عند الزواج األول للنساء في
فلسطين ,ومن هنا ظهرت الحاجة إلى دراسة متعمقة للعوامل التي تؤثر في الحالة الزواجية
للنساء ,وقد تعددت األساليب اإلحصائية التي تتناول دراسة أثر هذه العوامل وبناءا على ما
سبق ,فإن التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو:
ما هو النموذج اإلحصائي األمثل لدراسة محددات الحالة الزواجية للنساء في فلسطين؟
4

 1.1أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى كشف ودراسة وتحليل محددات الحالة الزواجية للنساء أو "العمر عند
الزواج األول للنساء" ,سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية  ,وتبيان أهم أثار هذه المحددات
على سلوك المرأة داخل األسرة والمجتمع في فلسطين خالل الفترة الزمنية حتى العام  2004م,
وهي الفترة التي غطاها المسح الصحي الديموغرافي في األراضي الفلسطينية ,وبشكل أكثر
تحديدا فإن هذه الدراسة تهدف إلى:
 -1كشف وتحديد أهم العوامل المؤثرة على الحالة الزواجية للنساء في األراضي الفلسطينية.
 -2المقارنة بين كال من االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس وتحديد األسلوب اإلحصائي
األفضل من بين هذه األساليب في التطبيق على بيانات الدراسة.

 1.1أهمية الدراسة :
بصورة عامة إن أهمية هذه الدراسة تأتي من عدة اعتبارات أهمها :أنها تمحور اهتمامها
ببحث ودراسة بعد اجتماعي ديموغرافي محدد هو "الحالة الزواجية أو العمر عند الزواج األول
للنساء ومحدداتها وآثارها الديموغرافية"  ,وهو بعد لم تسبق دراسته بصورة مركبة ومعمقة من قبل
المعنيين والباحثين في المجتمع الفلسطيني  .وبصورة أكثر تحديدا تم تقسيم أهمية الدراسة إلى
قسمين رئيسيين هما :
 -1األهمية التطبيقية :
تتركز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في أنها تقدم لمنفذي ومخططي البرامج في
األراضي الفلسطينية كمؤسسات شئون المرأة ,والمؤسسات التي تهتم بشؤون األسرة والتنمية
السكانية معلومات عن أهم العوامل والمحددات التي تؤثر في الحالة الزواجية للنساء.
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 -1األهمية اإلحصائية :
تنبع أهمية الدراسة اإلحصائية في اختيار النموذج األمثل لتحديد أهم العوامل المؤثرة في
الحالة الزواجية للنساء ,وكذلك ربط هذه العوامل ( المتغيرات المستقلة ) بالحالة الزواجية للنساء
(المتغير التابع) .

 5.7حدود الدراسة :
تنقسم حدود الدراسة إلى ثالثة أجزاء :
 -7الحدود السكانية  :النساء في الفئة العمرية  70سنة فأكثر .
 -0الحدود المكانية ( الجغرافية)  :األراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية وقطاع غزة).
 -2الحدود الزمنية  :المسح الصحي الديموغرافي لعام  022.م.

 1.1مصدر البيانات :
تم الحصول على بيانات الدراسة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني من خالل المسح
الصحي الديموغرافي  , 022.وهو يعتبر آخر مسح صحي ديموغرافي صدر عن الجهاز
المركزي يتعلق بموضوع الدراسة  ,وسوف يتم كذلك استخدام النشرات اإلحصائية الصادرة عن
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المتعلقة بالدراسة موضع االهتمام .

 1.1الدراسات السابقة :
يعد الزواج في المجتمعات التقليدية المحافظة ركنا هاما ومدخال رئيسيا إلقامة عالقات
جنسية مشروعة بين الجنسين وتكوين األسرة  ,حيث يتعرض األفراد غير المتزوجين إلى
ضغوطات مستمرة من قبل األهالي في بعض األحيان لدفعهم إلى الزواج  ,وتزداد حدة هذه
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الضغوط تبعا لتباين خصائص المحيط الذي يعيشون فيه  ,كذلك تبعا لتباين خصائص األفراد
أنفسهم .
وتوضح المراجعة التقييمية لألدبيات السابقة والدراسات ذات الصلة التي بحثت في ظاهرة
زواج اإلناث وأثاره الديموغرافية عدم وجود دراسة محددة تبحث في هذا البعد بشكل منفرد في
فلسطين  ,بل هناك مجموعة دراسات ذات صلة  ,بحثت في هذا الموضوع من جوانب وأبعاد
عدة ومختلفة  ,وبالمقابل تبين هذه المراجعة زخما في الدراسات " األجنبية" التي بحثت في هذه
الظاهرة ومدى انتشارها والعوامل المحددة لها وأثارها الديموغرافية .
وفيما يلي نوضح بعض الدراسات التي تناولت الحالة الزواجية ومحدداتها أو " العمر عند
الزواج األول "  ,ومنها ما استخدم االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس للتوصل إلى المحددات
واآلثار الديموغرافية :
 دراسة )(Hossain and Islam, 2013أجريت هذه الدراسة " تأثيرات المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسكانية على العمر عند
الزواج األول في بنغالدش" على عينة حجمها  77..2امرأة يتراوح أعمارهن بين  .9 -72سنة
 ,حيث اعتمدت على المسح الديموغرافي والصحي لعام  0221في بنغالدش  ,وقد استخدمت
الدراسة االنحدار اللوجستي لتحليل البيانات  ,وكان الهدف من الدراسة هو التعرف على أثار
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية على العمر عند الزواج األول في بنغالدش.
وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم ومكان اإلقامة لهما آثار هامة على العمر عند الزواج األول.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن التعليم هو واحد من أنجع الوسائل لتعزيز وضع المرأة وكذلك
الرتفاع العمر عند الزواج األول في بنغالدش .
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 دراسة )) Chowdury and Rokonuzzaman, 2013بينا في دراستهما " محددات العمر عند الزواج األول لدى النساء في نيجيريا"  ,وباستخدام
االنحدار اللوجستي وتوصال الى أن متغيرات المنطقة ونوع مكان اإلقامة والتعليم لها تأثير على
المتغير التابع العمر عند الزواج األول .
 دراسة ()Goni and Rahman, 2012اتخذت بيانات هذه الدراسة " العمر عند الزواج األول في بنغالدش :المحددات االجتماعية
واالقتصادية" من المسح الصحي الديموغرافي لعام  0221م في بنغالدش .حيث تم مقابلة
 72992من النساء المتزوجات في ذلك الوقت واللواتي تتراوح أعمارهن بين  .9-75سنة  ,و
مقابلة  2117من الرجال المتزوجين في ذلك الوقت أيضا والذين تتراوح أعمارهم بين 5.-75
سنة  .استخدمت الدراسة االنحدار اللوجستي في تحديد العوامل االجتماعية واالقتصادية التي لها
تأثير على العمر عند الزواج األول  .وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم عامل قوي ومؤثر على
العمر عند الزواج األول  ,باإلضافة إلى ذلك نوع مكان اإلقامة كان له تأثير كبير على العمر
عند الزواج األول في بنغالدش .
 دراسة ( صالح) 1111 ,تناولت هذه الدراسة " العوامل المؤثرة في العمر عند الزواج األول في محافظة نابلس " عددا
من العوامل التي يمكن أن تؤثر في العمر عند الزواج األول لدى الذكور واإلناث في نابلس ,
وكان من ضمن ما توصلت إليه الدراسة باستخدام اختبار مربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون أن
المتغيرات نوع التجمع والمستوى التعليمي والمهنة ومتغير الدخل كان لها تأثير على العمر عند
الزواج األول لدى الذكور و اإلناث .
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 دراسة ()Kamal, 2011تم جمع البيانات لهذه الدراسة " المحددات االجتماعية واالقتصادية للعمر عند الزواج األول
لدى نساء القبائل في بنغالدش" من خالل المسح الميداني الذي أجري في عام  0222في
بنغالدش ,طبقت الدراسة على عينة حجمها  190من النساء المتزوجات حاليا من مواليد قبل
عام  .79.2وباستخدام نموذج كوكس لدراسة محددات العمر عند الزواج األول لدى النساء
توصلت الدراسة إلى أن النساء العامالت في وظائف رسمية له أثر على عمر المرأة عند الزواج
األول .كما أشارت الدراسة إلى أن النساء األعلى تعليما هن أكثر عرضة لتأخير زواجهن .و
أوضحت الدراسة أن مكان اإلقامة والحالة التعليمية لألب لهما تأثير كبير على توقيت الزواج
لدى النساء ,حيث بينت الدراسة أن النساء اللواتي ولدن في المناطق الريفية أكثر عرضة للزواج
المبكر ,وكذلك النساء اللواتي آبائهن أميون هم أكثر عرضه للزواج المبكر مقارنة بالنساء اللواتي
آبائهن متعلمين حيث يزيد تركيز اآلباء على زيادة المستوى التعليمي لدى األبناء .وهذه النتائج
تتفق أيضا مع دراسات سابقة أجريت في مكان أخر (.)Wong, 1999; Choe at el., 2005
وأشارت الدراسة إلى أن حالة البقاء على قيد الحياة لآلباء وكذلك الحالة االقتصادية لآلباء
لهما تأثير على عمر المرأة عند الزواج األول .وبينت الدراسة أن النساء اللواتي يكن مهرن أقل
هن أكثر عرضة للزواج المبكر .وأشارت الدراسة إلى أن ترتيب الوالدة بين الشقيقات له تأثير
على عمر المرأة عند الزواج األول حيث أن الشقيقات يتناوبن في عقد الزواج.
 دراسة ( )Agaba et al., 2010اعتمدت هذه الدراسة " محددات العمر عند الزواج األول لدى النساء في غرب أوغندا" على
بيانات المسح الصحي الديموغرافي من أوغندا عام  0222م ,وكان حجم العينة  175من النساء
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المتزوجات واللواتي أعمارهن تتراوح بين  .9 -75سنة .وقد استخدمت الدراسة نموذج كوكس
لدراسة تأثير المتغيرات االجتماعية واالقتصادية على العمر عند الزواج األول لدى النساء ,
وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التعليم والمهنة والعمر ومنطقة السكن هي عوامل لها تأثير
كبير على العمر عند الزواج األول لدى النساء في غرب أوغندا.
 دراسة ()Jayaraman et al., 2008طبقت هذه الدراسة في رواندا لمعرفة محددات العمر عند الزواج األول والعمر عند الوالدة
األولى  ,واستخدمت الدراسة المسح الصحي الديموغرافي لعام  0225في رواندا  ,وكان حجم
العينة التي طبقت عليها الدراسة  77207امرأة اللواتي يتراوح أعمارهن بين  .9 -75سنة.
وباستخدام نموذج كوكس للعمر عند الزواج األول توصلت الدراسة إلى أن النساء اللواتي نشأن
في الريف يتزوجن في سن مبكر أكثر مقارنة مع النساء اللواتي نشأن في المدينة ,كما أشارت
الدراسة إلى أن النساء اللواتي لديهن مستويات أعلى من التعليم هن أقل احتماال للزواج في وقت
مبكر .
 دراسة )(Ikamari, 2005هذه الدراسة " تأثير التعليم على توقيت الزواج في كينيا" أجريت على عينة حجمها 1..7
امرأة يتراوح أعمارهن بين  .9 -75سنة  ,واعتمدت هذه الدراسة على المسح الصحي
والديموغرافي لعام  799.في كينيا ,واستخدمت نموذج كوكس لتحليل البيانات  ,وهدفت الدراسة
لمعرفة تأثير التعليم على توقيت الزواج في كينيا .وأظهرت النتائج أن التعليم له تأثير ايجابي
وداللة إحصائية وقوية على عمر المرأة عند الزواج األول في كينيا.
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 دراسة ( ( Zouari and Ragi, 2003في دراستهما" تقدير أثر الزواج والخصوبة على مشاركة المرأة في قوة العمل في حضر
المغرب "حيث تناولت الدراسة الموضوع كواقع دون استخدام أحد األساليب اإلحصائية المقترحة
في الدراسة ,وأظهرت بأن تعليم المرأة يرفع العمر عند الزواج األول معنويا ,والمرأة التي لديها
قسطا من التعليم يساوي المرحلة االبتدائية تتزوج بمقدار  2.50من السنة متأخرة عن المرأة غير
المتعلمة  .وأشارت الدراسة أيضا بأن األب الذي لديه قسطا من التعليم يساوي المرحلة االبتدائية
يزوج ابنته  7.7سنة متأخ ار بالمقارنة باألب غير المتعلم ,واألب الذي يمتلك تعليما يساوي
المرحلة الثانوية يزوج أبنته  7..سنة متأخرة عن األب غير المتعلم  .كما أن تعليم األم له األثر
األكبر على عمر الفتاة عند الزواج األول ,فاألم التي تمتلك قسطا من التعليم يساوي االبتدائية
تزوج ابنتها  0.5سنة متأخرة بالمقارنة مع األم األمية.
 دراسة )(Ahmed, 2002تناولت هذه الدراسة "محددات العمر عند الزواج األول في مصر" كواقع دون استخدام أحد
األساليب اإلحصائية المقترحة في الدراسة  ,حيث توصلت إلى أن عمل المرأة يؤخر العمر عند
الزواج األول بسنتين مقارنة بالنساء الالتي ال يعملن ,وأن الزوجات الالتي تربين وعشن في
الحضر تزيد أعمارهن عند الزواج األول بمقدار  7.7سنة بالمقارنة مع الزوجات الالتي تربين
وعشن في الريف.
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 دراسة (المسح العربي لصحة األسرة)1111,كشفت نتائج المسح العربي األخير لصحة األسرة في بعض البلدان العربية عن ارتفاع
متوسط العمر عند الزواج األول للذكور واإلناث حيث سجلت تونس أعلى متوسط للذكور
)  20.9سنة ( ولإلناث ) 09.0سنة ( حسب نتائج المسح لعام  0227م.
وبصورة عامة ,لوحظ أن متوسط العمر عند الزواج األول بالنسبة لألجيال الشابة في معظم
البلدان العربية يتراوح بين  02إلى  22سنة للذكور وبين  00إلى  09سنة لإلناث في الوقت
الحاضر .وهذا يعني أن الفاصل الزمني بين سن البلوغ وسن الزواج يزيد عن عقد كامل ويصل
إلى عقدين أحيانا في الوقت الحاضر بينما لم يكن الفاصل غير سنوات قليلة )كوثر)0222 ,
حيث كانت الفتاة تزف إلى زوجها متى أدركت سن البلوغ أو قبل هذا السن ) الترمانيني,
. )79..
 دراسة ( الختاتنة(1111 ,بينت هذه الدراسة " مشكالت الزواج في األردن " أن تأخير العمر عند الزواج له انعكاسات
هامة على بقاء مؤسستهن الزواجية واستمرارها  ,إذ عادة ما يقترن بتأخر عمر المرأة عند الزواج
زيادة نضجها في التعاطي مع شؤونها األسرية  ,وارتفاع مستوى درايتها ومعرفتها الحياتية ,
وارتفاع مهارتها في إدارة شؤون أسرتها داخل نطاق مؤسستها الزواجية  ,وزيادة خبرتها ومستوى
مدركاتها  ,وزيادة عوامل األلفة واالنسجام والتوافق مع الزوج  ,وبالتالي احتماالت استم اررية عرى
زواجها وديمومته .
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 دراسة ) )Savitridina , 1997أشارت في دراستها " محددات ونتائج الزواج المبكر في إندونيسيا" ,وباستخدامها طريقة
االنحدار اللوجستي ,إلى أن متغيرات التعليم  ,الوضع الوظيفي للمرأة قبل الزواج ,والسكن
الحالي ,هي متغيرات دالة إحصائيا في تفسير التغيرات في الزواج المبكر ,ومن بين هذه
المتغيرات وجدت أن تعليم المرأة هو المتغير األقوى في تفسير الزواج المبكر في إندونيسيا.
إضافة إلى أهمية التعليم ,تشير بعض الدراسات إلى أن عمل المرأة ومكان اإلقامة من المتغيرات
التي تؤثر تأثي ار قويا على العمر عند الزواج األول.
-

دراسة ( سهاونة وكرداشة (1991 ,
خلصت هذه الدراسة " محددات عمر المرأة عند الزواج في األردن " إلى تأثر عمر المرأة

عند الزواج بخصائصها االجتماعية واالقتصادية المختلفة مثل " مستوى تعليم الزوجة ومكان
إقامتها "  ,كما بينت الدراسة أهمية تأثير خصائص الزوج مثل مستواه التعليمي  ,ومستوى دخله
ومستواه الوظيفي على تقرير عمر المرأة عند الزواج .
 دراسة (كرباج و خالط ) 1991 ,هذه الدراسة " هيكل السكان والنمو السكاني في العالم العربي  -االتجاهات األخيرة " والتي
تناولت الموضوع كواقع دون استخدام أحد األساليب اإلحصائية المقترحة في الدراسة تشير إلى
أن التغيرات التي طرأت على األنماط العمرية للدخول في الزواج األول وبدء الحمل األول تعود
إلى تأثير عدد من العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادي .وتتفق معظم الدراسات الحديثة على
أن العمر عند الزواج األول من المحددات األساسية للخصوبة ,وأن التعليم وخاصة تعليم اإلناث

13

يمثل أهم وأقوى المتغيرات التي تؤثر على العمر عند الزواج األول وعلى توقيت بدء المولود
األول .
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث المحددات التي قد يكون لها تأثير على
الحالة الزواجية للنساء في فلسطين وهي كالتالي  :منطقة اإلقامة ,نوع التجمع السكاني ,الحالة
العملية ,حالة البقاء على قيد الحياة لآلباء ,حالة البقاء على قيد الحياة لألم ,حالة اللجوء ,الحالة
التعليمية للمرأة

.

وبناءا على ما سبق من الدراسات السابقة نجد بأنها تناولت محددات الحالة الزواجية
باستخدام االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس كال على حدا  ,وال توجد دراسات قارنت بين
األسلوبين لتحديد أيهما أفضل في تحديد محددات الحالة الزواجية لدى النساء  ,أما في هذه
الدراسة المنفردة بنوعها سوف يتم المقارنة بين األسلوبين لتحديد أي األسلوبين أفضل في تحديد
محددات الحالة الزواجية لدى النساء في فلسطين .

 ..7متغيرات الدراسة :
لقد تم تحديد متغيرات الدراسة من خالل االستعانة بالدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع
الدراسة باإلضافة إلى بعض المسوح المحلية واإلقليمية والدولية التي تعلق جانب منها بموضوع
الدراسة  ,مع إضافة بعض المتغيرات التي لم ترد في الدراسات والمسوح السابقة والتي يرى
الباحث بأهميتها وأنه قد يكون لها تأثير على الظاهرة  ,وذلك نظ ار لطبيعة الواقع المطبق عليه
الدراسة .
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أوالً  :المتغير التابع
يتمثل بالحالة الزواجية للفرد  ,وهو المتغير المحوري في الدراسة  ,وتعني حالة الفرد
الشخصية والتي يكون عليها الفرد الذي يبلغ من العمر  70سنة فأكثر وقت إجراء المقابلة ,
والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في البلد .ويطلق مصطلح متزوج على الفرد الذي
يبلغ من العمر  70سنة فأكثر والمتزوج فعليا وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجان يقيمان معا
أم ال ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني . )022. ,وقد تم تصنيف هذا المتغير كمتغير
كمي متصل  ,ثم أعيدت صياغته حسب مقتضيات التحليل اإلحصائي ليأخذ صيغة المتغير
فئوي ( )1,0والبد من التنويه هنا أنه في حالة استخدام االنحدار اللوجستي يكون المتغير التابع
هو الحالة الزواجية ويأخذ القيمتين (  ) 1 , 0حيث أن القيمة  0تعني بأن الفرد غير متزوج ,
والقيمة  1تعني بأن الفرد متزوج  .أما في حالة استخدام انحدار كوكس يكون المتغير التابع هو
الحالة الزواجية مع متغير الزمن  ,وهو الزمن الذي يمر حتى حدوث حدث الزواج األول( العمر
عند الزواج األول) .
ثانياً  :المتغيرات المستقلة
وهي المتغيرات التي تناولتها الدراسات السابقة والتي نتوقع أن يكون لها تأثير على المتغير
التابع السابق ذكره .وبناءا على ما سبق من الدراسات السابقة تم اختيار المتغيرات المستقلة التي
قد يكون لها تأثير على الحالة الزواجية في األراضي الفلسطينية وهي كالتالي  :منطقة اإلقامة –
نوع التجمع السكاني – حجم األسرة – الحالة التعليمية للمرأة – الحالة التعليمية لآلباء  -حالة
البقاء لآلباء -الترتيب في الوالدة  -صلة القرابة – حالة اللجوء – المهنة –الحالة العملية –
ِ
العرق – الديانة -ملكية المسكن -مستوى السكن – مستوى المعيشة – مستوى الدخل.
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ومن هذه المتغيرات ما هو موجود في المسح الصحي الديموغرافي الفلسطيني لعام 022.
ومنها ما هو غير موجود  ,وعدم وجود بعض المتغيرات المستقلة في المسح محل االهتمام ال
يمنع من تطبيق الدراسة .

 9.1منهجية الدراسة :
تتركز الفكرة األساسية في هذه الدراسة حول المقارنة بين طرق إحصائية متقدمة لدراسة
تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية على الحالة الزواجية للنساء .وتم اختيار
األساليب اإلحصائية اآلتية وهي :االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس كونهما يمكن تطبيقهما
على مثل هذه الدراسات واعتماد األسلوب األمثل في تحليل هذه الظاهرة  ,فاالنحدار اللوجستي
هو أسلوب إحصائي لفحص العالقة بين المتغير التابع ذو المستوى الوصفي ومتغير واحد أو
أكثر من المتغيرات المستقلة (المفسرة) ,ويعتبر من أكثر النماذج شيوعا في تحليل البيانات
الوصفية ,ويعاب عليه أنه ال يأخذ الزمن الذي يسبق حدوث حدث بعين االعتبار عند التحليل,
أما انحدار كوكس يعتبر أحد األساليب المستخدمة في تحليل البقاء  Survival Analysisوالتي
تتعامل مع الزمن في التحليل ,حيث يتمتع هذا األسلوب بمزايا عدة أهمها أنه يعتبر من األساليب
الحديثة باإلضافة إلى سهولة التعامل مع بيانات االختفاء والتي تظهر عند أخذ الزمن بعين
االعتبار .ويستخدم هذا النموذج في الحاالت التي يكون متغير الزمن الذي يسبق حدوث حدث
معين له أهمية في تحليل الظاهرة المعنية بالدراسة (التلباني .)0277,وسيتم استخدام برنامج
التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية  SPSSفي تحليل البيانات  ,باإلضافة إلى البرنامج
اإلحصائي  ,STATAولغرض البحث سوف نستخدم بعض األساليب اإلحصائية الوصفية
والتحليلية .
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 11.1تقسيم الدراسة :
تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول  ,حيث يحتوي الفصل األول على المقدمة ,مشكلة الدراسة,
أهداف الدراسة ,أهمية الدراسة ,حدود الدراسة ,مصدر البيانات والدراسات السابقة التي تتعلق
بموضوع الدراسة .أما الفصل الثاني فسوف تتعرض الدراسة في هذا الفصل إلى اإلطار النظري
لألساليب اإلحصائية المقترحة .والفصل الثالث يتعلق هذا الفصل بتحليل البيانات لمناقشة النتائج
 .وأخي ار ,الفصل الرابع والذي يتعلق بالنتائج والتوصيات ونختتم هذه الرسالة بالمراجع التي تم
استخدامها واالستعانة بها .
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
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 1.1مقدمة :
تتركز الفكرة األساسية في هذا الجزء من هذه الدراسة حول المقارنة بين طرق إحصائية
متقدمة لدراسة تأثير العوامل االقتصادية والديموغرافية على الحالة الزواجية للنساء في فلسطين .
وتم اختيار نموذجي االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس كونهما ينطبقان على مثل هذه الدراسات
 ,ومن ثم المقارنة بين نتائج هذين النموذجين حسب الفترة الزمنية للمتابعة ومعايير التقييم  ,ومن
ثم اعتماد األسلوب األمثل في تحليل هذه الظاهرة .
السبب في اختيار هذين األسلوبين  ,هو أن مثل هذه الدراسات تشترط أن يكون المتغير
التابع نوعي ذو حدين ( متزوجة  /غير متزوجة) وأن المتغيرات المستقلة تكون وصفية أو كمية
أو مختلطة ما بين النوعين وصفي وكمي ,لذلك تم اختيار أسلوب االنحدار اللوجستي وانحدار
كوكس كونهما ينطبق عليهما هذا الشرط لوصف تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع .
ولكن أسلوب االنحدار اللوجستي لديه نقطة ضعف في مثل هذه الدراسات  ,بأنه ال يأخذ
الزمن الذي يسبق حدوث الحدث بعين االعتبار  ,لذا أردنا استخدام أسلوب أخر وهو انحدار
كوكس الذي يعتبر من األساليب الهامة التي تأخذ الزمن الذي يسبق حدوث حدث معين بعين
االعتبار عند التحليل .
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 1.2نموذج االنحدار اللوجستي Logistic Regression Model
يستخدم النموذج اللوجستي بشكل واسع في األبحاث الحياتية وذلك لتمثيل العالقة بين
متغير نسبة االستجابات ( )Pوهو ما يعرف بالمتغير التابع حيث االستجابة ثنائية Binary
 Responseفي مثل هذه األبحاث والمتغيرات التوضيحية

Explanatory variables

والمعروفة بالمتغيرات المستقلة إذ يعتقد بوجود تأثير كبير لهذه المتغيرات في احتمال االستجابة
 . Pوهو نموذج انحدار ال خطي يالئم البيانات الثنائية  Binary Dataالتي يكون فيها المتغير
المعتمد هو متغير وهمي يمثل االستجابة التي إما أن تكون موجودة ( إيجابية ) وتأخذ القيمة
( )1أو غير موجودة (سلبية ) وتأخذ القيمة ( , )0ولكون الباحث اإلحصائي يهتم بوجود
( تحقق ) االستجابات عند كل مستوى من مستويات المتغير المستقل الذي يعتقد بعالقته بها ,
لذلك فإن متغير نسبة االستجابة المشاهدة ( المتغير التابع ) هو نسبة االستجابات المتحققة
( اإليجابية ) عند كل مستوى من مستويات المتغير المستقل  ,وهي نسبة متغيرة من مستوى إلى
أخر ويقترب توزيعها كثي ار من التوزيع الطبيعي عندما يكون حجم العينة كبي ار وذلك استنادا إلى
خاصي ة توزيع ذي الحدين الذي يؤول إلى التوزيع الطبيعي بزيادة حجم العينة  ,وهذه الخاصية
تعرف بأنها ( االتجاه نحو االعتدال بزيادة حجم العينة)

). (Seber & wild,1989

كما يذكر ( )Lea , 1997أن التنبؤ في حالة المتغير التابع الثنائي الذي يأخذ القيم
( )1, 0ليس هو بالدقة قيمة المتغير التابع (  , )1,0وانما هو االحتمال بأن تكون النتيجة إما
صف ار أو واحدا ,أي

(P

 . Pكما يتميز النموذج اللوجستي

أو

في كونه أكثر مرونة من نماذج االنحدار التقليدية المقصورة على النماذج التقليدية  ,إذ باإلمكان
افتراض عالقة معينة تربط بين المتغير التابع والمتغيرات التوضيحية (المستقلة) األخرى  ,ومن
خالله نستطيع مباشرة تقدير احتمال حدوث حدث ما ( الراوي  . )791. ,فضال عن سهولة
21

تحويله إلى الشكل الخطي باستخدام ما يعرف بتحويلة اللوجت  ,Logit Transformationكما
هو موضح في المعادلة ( . )0.7وتعتبر نماذج االنحدار اللوجستي حالة خاصة من حاالت
نماذج االنحدار العامة  Generalizid Linear Modelsويطلق على هذه النماذج أحيانا
نماذج اللوجت (عكاشة . )0220 ,
 1.2.1مفهوم نموذج االنحدار اللوجستي :
هو أسلوب إحصائي لفحص العالقة بين المتغير التابع ذو المستوى الوصفي ومتغير
واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة  ,والتي تسمى أحيانا متغيرات مصاحبة أو متغيرات مفسرة
بحيث تكون تلك المتغيـرات المستقلة من أي نوع من مستويات القياس ( الجضعي 2005 ,
;  .)Cramer, 2002 ; 1998 Walkerأما في حالة هذه الدراسة فيقصد بتحليل االنحدار
اللوجستي األسلوب اإلحصائي المستخدم لفحص وتوفيق العالقة بين المتغير التابع ثنائي القيمة
وعدة متغيرات مستقلة أيا كان نوعها  ,وهو ما يسمى في هذه الحالة بتحليل االنحدار اللوجستي
الثنائي  . Binary Logistic Regressionويمكن كتابة معادلة االنحدار اللوجستي على
الصورة (: (Ononugbo, 2008

حيث أن :
 :تمثل ما يسمى بنسبة الرجحان وهي نسبة احتمال حدوث الحدث إلى عدم حدوث
ذلك الحدث .
 :تمثل اللوغاريتم الطبيعي لنسبة الرجحان .
 :الجزء المقطوع ( ثابت المعادلة ) .
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 :المعامل اللوجستي لكل حالة من حاالت المتغير المستقل حيث i = 1 , 2 , … , k ,
 :المتغيرات المستقلة  ,حيث i = 1 , 2 , …… , k
ويمكن تمثيل العالقة بين متغير تابع ومتغير مستقل بالمنحنى اللوجستي كما في الشكل (,)7.0
حيث يوضح الشكل أن العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل وهي عالقة غير خطية .

الشكل ( : )7.0تمثيل العالقة بين متغيرين باالنحدار اللوجستي ()Pample,2000

 1.2.2استخدامات االنحدار اللوجستي  ( :عكاشة )Lea , 1997 ; 0220 ,
في هذا الجزء من الدراسة سوف نستعرض بعض استخدامات تحليل االنحدار اللوجستي :
 -7التنبؤ بوجود صفة معينة أو ظاهرة أو خاصية معينة باالعتماد على قيم متغير
أو مجموعة من المتغيرات المستقلة األخرى التي لها عالقة بالمتغير التابع .
 -0يستخدم عندما يكون المتغير التابع متغي ار اسميا ويأخذ قيمتين أو أكثر .
 -2يستخدم لتحليل البيانات ذات المتغيرات التابعة التصنيفية .
 -.تستخدم معامالت النموذج اللوجستي في تقدير قيمة نسبة الخالف  Odds Ratioلكل
من المتغيرات المستقلة في النموذج .
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 1.1.1مزايا وعيوب االنحدار اللوجستي :
أوال  :مزايا االنحدار اللوجستي ( عكاشة )Gebotys , 2000 ; 0220 ,
 -7يتعامل مع المتغيرات الوصفية أو الكمية ويتضمن حدودا للتفاعالت واختبا ار لداللة
المعامالت .
 -0يعطي الباحث فكرة عن مقدار تأثير كل متغير مستقل على متغير االستجابة الثنائية .
 -2يرتب االنحدار اللوجستي تأثير المتغيرات مما يسمح للباحث باالستنتاج بأن متغي ار ما
أقوى من المتغير األخر .
 -.يعتبر أقل حساسية اتجاه االنحرافات عن اعتدالية التوزيع لمتغيرات الدراسة .
 -5تقديرات المعالم  parameter estimationوفق النموذج اللوجستي تعد مقبولة في ظل
غياب بعض القيود المفروضة على االنحدار الخطي واللوغاريتمي .

ثانيا  :عيوب االنحدار اللوجستي
يعاب على االنحدار اللوجستي أنه ال يأخذ الزمن الذي يسبق حدوث الحدث
(السكري ,)7999,حيث يرى ( ( Karen et al.,2003أن هذا النموذج يواجه مشكلة عدم
القدرة على التعامل مع البيانات التي تعتمد على التغير في النقطة الزمنية التي تسبق حدوث
الحدث  ,وتحتوي على بيانات اختفاء  Censored Dataوخاصة في الدراسات المقطعية
 . Cross Sectionalلذلك كان هناك البديل األكثر تعامال مع هذه الحالة وهو انحدار كوكس.
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 1.1.1خطوات تحليل االنحدار اللوجستي :
قبل البدء في تحليل نموذج االنحدار اللوجستي البد من تفحص البيانات للبحث عن
الترابط بين المتغيرات المستقلة كما هو الحال في نماذج االنحدار العامة األخرى  ,حيث أن
الترابط بين المتغيرات المستقلة يمكن أن يؤدي إلى تقديرات متحيزة للمعالم وتضخم في قيمة
الخطأ المعياري وهناك عادة ثالث خطوات أساسية في تحليل نماذج اللوجستي  ,وهي :
 -7توفيق النموذج الخام
 -0توفيق النموذج المعدل
 -2اختبار الفرضيات
ولكن ال يجب بالضرورة إتباع هذه الخطوات في تحليل كل نموذج انحدار لوجستي رغم أنه
يمكننا أخذها كإرشاد (عكاشة. )0220,
 1.1.1تحويالت االنحدار اللوجستي
يصنف النموذج اللوجستي ضمن النماذج الالخطية التي يمكن تحويلها إلى نماذج
خطية وتسمى هذه النماذج بالنماذج الخطية ضمنيا (جوهريا ) Intrinsically Linear
Model

) . )Draper & Smith,1981ويميل اإلحصائيون عادة إلى التحويل الخطي لهذه

النماذج إلزالة انحناءات معلماتها وذلك لتأثير هذه االنحناءات السلبي في حالة وجودها على
خصائص مقدرات المربعات الصغرى لها ) Least Squares estimators)LSEومن ثم قيم
االستجابة التي يتم التنبؤ بها  ,حيث تكون هذه المقدرات في الغالب متحيزة وال تتوزع طبيعيا
وتبايناتها ال تكون أصغر ما يمكن مما يجعل نتائج االختبارات مضللة (
. )David,1983
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& Rat

وهناك عدة تحويالت يمكن أن تقدم مساهمات جدية لحل بعض الصعوبات والتحديات
التي تواجه تفسير نموذج االنحدار اللوجستي  ,وفي هذا الجزء من الدراسة سوف يتم عرض أهم
المفاهيم التي تسهم في تقديم الحلول وهي على النحو التالي :
 -1معامل الترجيح أو المفاضلة : Odds
إن معامل الترجيح  Oddsهو عبارة عن طريقة للتعبير عن مدى احتمال حدوث شيء
ما مقارنة باحتمال عدم حدوثه  ,وغالبا ما يتم التعبير عنه على شكل نسبة بين العددين  .ويمكن
التعبير عنه كما في المعادلة ( )2.2التالية :

حيث أن :
 : Oddsهي معامل ترجيح حدوث الشيء وتكون
 :هي احتمال حدوث ذلك الشيء
 : 1هي احتمال عدم حدوث ذلك الشيء :المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج
 : βiمعامالت المتغيرات المستقلة
ومن الجدير ذكره أن معامل الترجيح  Oddsقد حل مشكلة الحدود العليا لالحتمال , P
بحيث أصبح معامل الترجيح يأخذ أي قيمة من الصفر وحتى ما النهاية بدال من  Pالتي تأخذ
أي قيمة من الصفر وحتى الواحد الصحيح (. )Pample,2000
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 -1لوغاريتم معامل الترجيح : (Logit) Log Odds
إن استخدام الدالة اللوغاريتمية يعمل على ضم وضغط القيم العالية في البيانات  ,وتوسيع
وفرد القيم الصغيرة جدا فيها  .إن هذا الضغط والتوسيع قد يعمل على تصحيح عدة مشكالت في
البيانات ,مثل التواء التوزيع  ,ووجود مشاهدات متطرفة  ,وعدم تجانس التباين ( & King
.)Zeng,2001
إن  Log Oddsويسمى  , Logitوهو اللوغاريتم الطبيعي لمعامالت الترجيح ,Odds
تركيب خطي من المتغيرات المستقلة  ,ويمكن التعبير عن نموذج االنحدار اللوجستي بالعالقة
الخطية مع لوجت االحتمال  ,وفقا للمعادلة ( )2.3التالية :

أما الوظيفة الرئيسية لدالة اللوجت فهي السماح بتطبيق االنحدار الخطي عند تحليل
العالقات للبيانات ذات المتغيرات التابعة الثنائية ( , )Walker,1998وعليه فإن االنحدار
اللوجستي يشير إلى نماذج االنحدار التي تتضمن اللوجت كمتغير تابع في المعادلة  ,ويحسب
مقدار التغير في لوغاريتم معامل الترجيح للمتغير التابع وليس في المتغير التابع نفسه كما هو
الحال في تحليل االنحدار الخطي ( . )Garson,2006
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 1.1.1تقدير معامالت نموذج االنحدار اللوجستي
تعتبر طريقة تقدير اإلمكان األكبر  Maximum Likelihood Estimationهي
واحدة من عدة طرق طورها اإلحصائيين لتقدير المعالم في النماذج الخطية وغير الخطية  ,حيث
تستخدم هذه الطريقة لحساب معامالت اللوجت  , logitوهي مقابلة لطريقة المربعات الصغرى
في االنحدار الخطي  ,في حين تبحث طريقة المربعات الصغرى عن أقل مجموع لمربعات
انحرافات البيانات المشاهدة عن خط االنحدار  ,فإن طريقة اإلمكان األكبر تسعى لتعظيم
لوغاريتم اإلمكان ) Log Likelihood (LLوالتي تعكس مدى إمكانية أو أرجحية أن تكون تلك
القيم المشاهدة للمتغير التابع يمكن توقعها أوالتنبؤ بها من خالل المتغير المستقل أو المتغيرات
المستقلة (. ) Garson,2006
ويالحظ أن طريقتي اإلمكان األكبر والمربعات الصغرى مع أنهما طريقتان مختلفتان في
األسلوب  ,إال أنهما تعطيان نفس النتائج في النماذج الخطية التقليدية وذلك عندما يتحقق
االفتراض بأن توزيع المتغير التابع هو توزيع طبيعي  ,ولذا فإن طريقة اإلمكان األكبر تعتبر
مالئمة لجميع النماذج الخطية وغير الخطية بعكس طريقة المربعات الصغرى التي ال تالئم إال
النماذج الخطية فقط ). ) Kleinbaum & Klein,2002
ويالحظ أن تقديرات اإلمكان األكبر هي طريقة تك اررية تبدأ بقيمة أولية لما ينبغي أن
تكون عليه معامالت اللوجت  ,ثم تحدد هذه الطريقة اتجاه ومقدار التغير في معامالت اللوجت
والذي سيزيد من لوغاريتم اإلمكان ( )LLوبعد أن يتم تقدير هذه الدالة األولية  ,فإن البواقي يتم
اختبارها ويتم إعادة التقدير من خالل الدالة المحسنة  ,ويتم تكرار العملية حتى تحدث عملية
التقارب  Convergenceوالتي ال يتغير عندها لوغاريتم اإلمكان ( .)Garson,2006
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ولوصف طريقة اإلمكان األكبر يجب التعرف على دالة اإلمكان

Likelihood

) . Function (Lوتكون دالة اإلمكان ( )Lفي حالة االنحدار اللوجستي هي Kleinbaum ( :
) & Klein,2002

حيث أن :

الحاالت التي ال تمتلك الصفة

الحاالت التي تمتلك الصفة

 : Lهي دالة اإلمكان.
:هي احتمال ظهور الصفة.
 :هي احتمال عدم ظهور الصفة.
 : nهي العدد الكلي للحاالت ,

 : m1هي عدد الحاالت التي تمثل الصفة.

∏  :تشير إلى حاصل الضرب ,وهي تعني أن الدالة عبارة عن حاصل ضرب قيم االحتمال
لكل حالة.
ويوضح ) (Cook et al.,2001الصيغة الرياضية لدالة اإلمكان األكبر في حالة البيانات
الثنائية والتي تكون على شكل المعادلة (: )2.7

وبالتعويض عن

بما يساويها في المعادلة ()2.5

28

حيث أن
وبعد أخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين والتبسيط نحصل على دالة الهدف التالية :
2.7

وللحصول على تقديرات المعالم التي تعظم الهدف  ,سنقوم باشتقاق دالة الهدف بالنسبة
للمعلمات المراد تقديرها وجعلها مساوية للصفر  .فينتج ( )K+1من المعادالت الغير الخطية
التي يمكن حلها من خالل خوارزمية تك اررية ). (Cook et al.,2001
 1.1.1تفسير معامالت االنحدار اللوجستي
حسب المتوقع والمعتاد من التحويالت غير الخطية  ,فإن تأثيرات المتغيرات المستقلة على
المتغير التابع في تحليل االنحدار اللوجستي ستكون لها عدة تفسيرات  ,وأن تأثيرات المتغيرات
المستقلة ستكون مقتصرة على االحتماالت  ,ومعامالت الترجيح  ,ولوغاريتمات معامالت
الترجيح  ,وأن التفسير بناءا على أي مما سبق له إيجابياته وسلبياته (  .)Pample,2000وهنا
سوف نستعرض بعض الطرق المستخدمة في تفسير معامالت االنحدار اللوجستي :
 -1تفسير المعامالت بداللة اللوجت
هي طريقة مباشرة للتفسير باستخدام معامالت االنحدار اللوجستي التي تم تقديرها ,
فمعامالت االنحدار اللوجستي توضح ببساطة التغير في لوغاريتمات معامالت الترجيح المتوقعة
لكل تغير بمقدار وحدة واحدة في المتغيرات المستقلة ( . )Dallal,2001وبذلك فإنه في هذه
الطريقة يكون للمعامالت تفسي ار مطابقا لما هو عليه األمر في تحليل االنحدار الخطي  ,والفرق
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الوحيد هو في وحدات المتغير التابع  ,حيث إن وحدات المتغير التابع في هذه الحالة تمثل
لوغاريتمات معامالت الترجيح (.)Cizek & Fitzgerald,1999
 -1تفسير المعامالت بداللة معامالت الترجيح
وهي طريقة لتفسير معامالت االنحدار اللوجستي تنبع من تحويالت النماذج اللوجستية ,
بحيث إن المتغيرات المستقلة تؤثر على معامل الترجيح بدال من تأثيرها على لوغاريتم معامل
الترجيح للمتغير التابع  .وللحصول على تأثيرات المتغيرات المستقلة على معامالت الترجيح ,
تؤخذ الدالة األسية ) exponent (eللوجت أي معكوس لوغاريتم معامالت الترجيح ويمكن تتبع
الخطوات األتية للحصول على الدالة األسية على الصورة ( )2.8التالية (: (Pample,2000
بما أن :
فإن

إذن

 -1تفسير المعامالت بداللة نسبة الترجيح )Odds Ratio (OR
يجب مالحظة الفرق بين مفهومي معامل الترجيح  Oddsونسبة الترجيح ()OR
 ,Odds Ratioفمعامل الترجيح يشير إلى النسبة بين االحتماالت ,في حين أن نسبة الترجيح
تشير إلى النسبة بين معامالت الترجيح ,أي النسبة بين نسبتي االحتماالت (.)Pample,2000
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لقد ذكر ( )Edward,2003أن حساب نسبة الترجيح ( )ORإذا تغيرت قيم المتغير
المستقل  Xبأكثر من وحدة واحدة يمكن إجراؤه من خالل الصيغة التالية :

حيث أن :
 : bهو معامل االنحدار اللوجستي .
 : cمقدار التغير في وحدات المتغير المستقل . X
وتعتبر طريقة نسبة الترجيح  Odds Ratioهي أفضل طريقة في تفسير معامالت
االنحدار اللوجستي لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع .
 8.1.1تقويم مالئمة نموذج االنحدار اللوجستي
يرى ( )Hosmer and Lemshow, 2000أنه بمجرد أن نقوم بتوفيق نموذج االنحدار
اللوجستي تبدأ عملية تقويم النموذج  .هناك طريقتان للتحقق من مالئمة النماذج يمكن تصنيفهما
كالتالي ( : )King, 2002 ; Peng et al.,2002 ; Menard,2002

أوالً  :التحقق من مالئمة النموذج ككل
إن أول خطوة في عملية تقويم مالئمة النموذج الذي تم توفيقه عادة ما تكون تقويم داللة
المتغيرات ككل في النموذج  ,بمعنى تحديد ما إذا كانت المتغيرات المستقلة ككل في النموذج
ترتبط بشكل دال إحصائيا بالمتغير التابع أم ال (. )Hosmer and Lemshow,2000
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وهناك عدة مقاييس مهمة تساعد على تقويم النموذج النهائي الذي تم توفيقه للبيانات وهي
تحليل الرواسب والفروق  ,واحصاءات  , R2واختبار هوزمر – ليمشو لجودة المطابقة  ,وجداول
التصنيف ,إضافة إلى تحليل منحنى . ROC
 -1تحليل الرواسب والفروق Residuals and Deviance
يرى بعض اإلحصائيين مثل ( )Garson,2006أن هذا االختبار هو أحد طرق فحص
جودة مطابقة النموذج مع البيانات المشاهدة  , goodness-of-fitحيث تشير النتائج الدالة
إحصائيا إلى أن النموذج يتطابق مع البيانات المشاهدة  .ولذا يستخدم هذا االختبار للتحقق مما
إذا كانت هناك عالقة دالة إحصائيا بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ( Menard,
.)2002
 -1إحصاءات  ( R2الرواي)791.,
في نموذج االنحدار اللوجستي يستعاض عن معامل التحديد  R2الذي يستخدم لمعرفة
مدى مالئمة نماذج االنحدار المقترحة لبيانات الدراسة بإحصائتي التوفيق

,Nagelkerke

 Cox & snell R2اللتين لهما هدف االحصاءة  R2في االنحدار الخطي المتعدد نفسها .
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حيث أن :
 : L0دالة اإلمكان في حالة النموذج يحتوي على الثابت فقط
 : L1دالة اإلمكان في حالة النموذج يضم جميع المتغيرات المستقلة
 : nحجم العينة

 -1اختبار هوزمر– ليمشو لجودة المطابقة ( Hosmer & Lemeshowالرواي)791. ,
يستخدم هذا االختبار لمعرفة فيما إذا كان النموذج يمثل البيانات بشكل جيد أم ال  .إذ
يستخدم اختبار مربع كاي لحسن المطابقة  χلتقييم الفرق بين القيم المشاهدة والمتوقعة ,
واختبار الفروض التالية :
 : H0تساوي الحاالت المشاهدة مع الحاالت المتنبأ بها  ,أي أن النموذج يمثل البيانات بشكل
جيد.
 : H1عدم تساوي الحاالت المشاهدة مع الحاالت المتنبأ بها  ,أي أن النموذج ال يمثل البيانات
بشكل جيد .
ويكون القرار بقبول فرضية العدم إذا كانت القيمة االحتمالية الحصاءة
( )significanceأي أكبر من مستوى المعنوية المحدد .
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 χمعنوية

 -1جدول التصنيف Classification Table
هو جدول يوضح عدد الحاالت المشاهدة التي تمتلك صفة ما وعدد الحاالت المشاهدة
التي ال تمتلك تلك الصفة في مقابل عدد الحاالت المتوقعة التي تمتلك الصفة وعدد الحاالت
المتوقعة التي ال تمتلك تلك الصفة بحيث يوضح الجدول عدد الحاالت التي تم تصنيفها بطريقة
صحيحة وعدد الحاالت التي تم تصنيفها بطريقة خاطئة (.)Soderstorm & Leitner,1997
وتعتمد فكرة استخدام هذا التحليل على أن النموذج إذا قام بتوقع تصنيف الحاالت بشكل صحيح
اعتمادا على معيار ما  ,فإن ذلك يعطي برهانا بأن النموذج يطابق البيانات المشاهدة  ,أما
الشكل العام لجدول التصنيف فهو (: (Ferrer & Wang,1999

جدول( : )7-7الشكل العام لجداول التصنيف

المتوقع

التصنيف

المشاهد

الموجب

السالب

الموجب

الموجب الصحيح

السالب الخاطئ

P

TP

FN

السالب

الموجب الخاطئ

السالب الصحيح

N

FP

TN

Q

'Q

المجموع
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المجموع

P

'P

1

 -1تحليل منحنى ROC
تعطي المساحة تحت منحنى  ROCوالتي تتراوح ما بين الصفر والواحد الصحيح
مقياسا لمدى قدرة النموذج للتمييز بين الحاالت التي تمتلك السمة موضع الفحص والحاالت التي
ال تمتلك السمة  ,وهي تعتبر من أفضل مقاييس دقة التصنيف ( . )Bradley,1997وتكون
المساحة تحت قطر الصدفة تساوي  . 0.5وكلما زادت القدرة التمييزية للنموذج وابتعد المنحنى
عن قطر الصدفة باتجاه الركن األيسر العلوي زادت المساحة تحت منحنى  ROCحتى تصل
إلى القيمة واحد صحيح والتي تعني التمييز التام للحاالت (.)Hosmer & Lemshow,2000

شكل ( )0.0الشكل العام لمنحنى ROC
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ثانيا  :فحص الداللة اإلحصائية لكل متغير مستقل على حده
هناك طريقتين تستخدمان الختبار الداللة اإلحصائية لكل من معامالت االنحدار
اللوجستي هما إحصاءة ( , )Wald Statisticو إحصاءة  R2الجزئية ( . )Partial R2
(أ) إحصاءة (: )Wald Statistic
يقوم اختبار  Wald testباختبار الفرضية الصفرية القائلة بأن تأثير معامل االنحدار
اللوجستي المرتبط بالمتغير المستقل  Xيساوي صف ار (. )Cizek & Fitzgerald,1999

ويتم حساب إحصاءة  Waldكالتالي :

حيث أن
 : bهي قيمة معامل االنحدار اللوجستي للمتغير .X
 : S.Eهي قيمة الخطأ المعياري لمعامل االنحدار اللوجستي للمتغير .X
وحيث تتبع إحصاءة  W2توزيع مربع كاي . ( Poston,2004( χ
إذا كانت إحصاءة

 Wald statisticذات داللة إحصائية ,فإن ذلك يعني رفض

الفرضية الصفرية وبذلك يكون المتغير المستقل  Xله تأثير في التنبؤ بقيمة المتغير التابع  .Yأما
إذا كانت إحصاءه والد غير دالة إحصائيا  ,فإن المتغير المستقل  Xليس له تأثير في التنبؤ
بقيمة المتغير التابع  ,Yمما يعني إمكانية حذفه من النموذج ألن ليس له أي داللة إحصائية
(.)Menard,2002
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(ب)

إحصاءه  R2الجزئية ( : ) Partial R2
تعتبر هذه الطريقة البديلة واألفضل من إحصاءة  Wald statisticلتقويم المساهمة

واألهمية النسبية للمتغيرات المستقلة في نماذج االنحدار اللوجستي ( .)Garson,2006وتعتمد
هذه اإلحصاءة على قيمة  , χفإذا كانت قيمة  χدالة إحصائيا  ,فهذا يعني أن المتغير أو
المتغيرات المستقلة المدخلة في النموذج لها داللة إحصائية  ,أما إذا كانت اإلحصاءة غير دالة
إحصائيا فهذا يعني أن ذلك المتغير أو المتغيرات المستقلة المدخلة في النموذج ليس لها تأثيرات
ذات داللة إحصائية  ,وبالتالي يدخل هذا المتغير أو المتغيرات المستقلة في النموذج النهائي
(.)Wolfe,2002; Newsom,2003 ;Poston,2004
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 1.1نموذج انحدار كوكس Cox Regression Model
قبل البدء بتوضيح نموذج انحدار كوكس البد من التطرق إلى نقاط أساسية تبين الفكرة
األساسية والتمهيدية لهذا النموذج  ,والذي يعتبر أحد نماذج األخطار التناسبية  ,ومن هذه النقاط
التي البد من التطرق لها هي  :تحليل البقاء  ,دوال البقاء األساسية  ,االختفاء ودالة اإلمكان
وأخي ار نموذج انحدار كوكس .
 1 .1.1تحليل البقاء Survival Analysis
نماذج تحليل البقاء تتناول الزمن الذي يسبق حدوث حدث معين  ,ومن أكثر األمثلة تطبيقا
في هذا المجال هو الزمن الذي يسبق الوفاة  ,ولكن تطبيق تحليل البقاء هو أوسع من ذلك فهو
يستخدم في كثير من المجاالت والتخصصات المختلفة والتي تعتبر الزمن عامل أساسي في
تحليل الظاهرة المعنية بالدراسة  .والميزة األساسية في هذا األسلوب هو دراسة العالقة بين الزمن
الذي يسبق حدوث الحدث مع متغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة بغض النظر عن طبيعة
هذه المتغيرات من حيث كونها كمية أو وصفية أو مختلطة  .ومن أهم األساليب المستخدمة في
تحليل البقاء هو نموذج انحدار كوكس والذي يطبق على كثير من المجاالت (. )Fox,2002
أوالً  :تعريف تحليل البقاء Definition of Survival Analysis
هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات اإلحصائية لتحليل البيانات عندما يكون المتغير
المعتمد هو الوقت حتى حدوث الحدث وأن الوقت قد يكون أيام  ,أسابيع  ,شهور أو سنوات ,
منذ بداية المفردة وحتى حدوث الحدث وقد يكون الوفاة أو بداية المرض ( & Kleinbaum
. )Klein,2002
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إذن تحليل البقاء يهتم بمجموعة من المفردات والتي لها حدث معرف وغالبا ما يكون
الفشل والذي يحدث بعد فترة من الوقت مع العلم بأن الحدث يكون مرة واحدة فقط لكل مفردة
). )Cox & Oakes,1984
نالحظ أن هناك العديد من المسميات األخرى لتحليل البقاء فهو يعرف في اإلحصاء
الطبي والوبائيات بتحليل البقاء وتحليل األخطار  , Hazard Analysisويعرف في دراسات
الهندسة بتحليل وقت الفشل  Failure Time Analysisوتحليل المصداقية Reliability
Analysis

 ,وفي دراسات علم النفس يعرف بتحليل تاريخ الحدث

Event History

 Analysisوتحليل المدة  , Duration Analysisوكذلك يعرف في علم االقتصاد بتحليل
االنتقال  ( Transition Analysisمصطفى. ) 0270 ,
ثانياً  :بيانات البقاء Survival Data
بيانات البقاء هو تعبير يستخدم لوصف البيانات التي تقيس الوقت حتى حدوث الحدث وأن
المتغير الناتج هو الوقت حتى حدوث الحدث والذي يعرف بوقت البقاء والذي يعتبر متغير
حقيقي موجب القيم دائما  ,وأن هناك ثالث شروط أساسية لوقت البقاء والتي يجب تحديدها بدقة
عند إجراء الدراسة وهي أصل الوقت  , Time Originالفترة الزمنية  Time Scaleوالحدث
. )Kalbfleisch & Prentice,2002( Event
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ولتوضيح بيانات البقاء  ,انظر الشكل التالي -:

الشكل (  :)3.2تمثيل بيانات البقاء

حيث أن :
 : Xتشير إلى حدوث الحدث للمفردة
 :تشير إلى اختفاء المفردة
ومن الجدير ذكره أن تحليل البقاء يتعلق بتحليل البيانات التي تحتوي على ثالث شروط
رئيسية وهي (-: )Rodrfguez,2001
 المتغير التابع هو زمن البقاء حتى حدوث حدث معين .
 وجود بيانات اختفاء .
 وجود متغيرات مفسرة تؤثر على زمن البقاء ونرغب في تحديدها.
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 1.1.1دوال البقاء األساسية Basic Survival Function
لنفرض أن  Tهي متغير عشوائي متصل موجب ويمثل زمن البقاء حتى حدوث الحدث
وله دالة كثافة احتمال ) f(tودالة توزيع تراكمية ) , F(tومن خالل ذلك تكون دوال البقاء
األساسية هي -:
 -1دالة البقاء The Survival Function
تعرف أيضا بدالة الصالحية  ,The Reliability Functionوتعرف دالة البقاء على أنها
احتمال البقاء إلى ما بعد  ( tعلى األقل حتى الزمن  , ) tويشار إليها ب ـ ) S(tويتم إيجادها
كالتالي -:

ويجدر اإلشارة إلى أن :
∞ = for t

S(t) = 0

,

for t = 0

S(t) = 1

أي أن احتمال البقاء يساوي  7عند الوقت صفر  ,ويساوي صفر عند ماال نهاية
(; Lee & Wang,2003 ; Homser & Lemeshow,2007
. )Klein,2002

41

& ; Kleinbaum

 -1دالة الخطر The Hazard Function
تعرف بمعدل الخطر  Hazard Rateأو المعدل اللحظي أو الحالي لظهور الحدث ويشار
إليها ب ـ ) h(tوتكتب على الصورة الرياضية األتية :

ونرى بأن البسط لهذه الصيغة هو االحتمال الشرطي بأن الحدث سيظهر في الفترة
الزمنية بين (  ) t , t + ∆tبشرط عدم ظهوره قبل  , tوالمقام هو طول الفترة ( Rodrfguez,
. ) 2010
تعرف دالة الخطر أيضا بأنها نسبة الفشل الفوري أو قوة الوفاة ()force of mortlity
 ,نسبة الوفاة الشرطية ( )conditional failure rateونسبة الفشل لعمر محدد ( age
 , )specific failure rateوأن دالة الخطر تعطي خطر الفشل لكل وحدة زمنية خالل العملية
العمرية ( ) aging processوالتي تلعب دو ار هاما في تحليل بيانات البقاء (مصطفى ,
. )0270
 -1دالة الخطر التراكمية The Cumulative Hazard Function
وتعرف دالة الخطر التراكمية على أنها مجموع األخطار التي حدثت حتى الزمن  .tويمكن
تتبع الخطوات التالية للحصول على الصيغة الرياضية لدالة الخطر التراكمية ) Jenkins,
-:)2005
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وبناءا على ما سبق فإن
2.19

) )S(t) = exp ( -H(t

2.20

) )F(t) = 1 – exp( -H(t

باالشتقاق نحصل على دالة الخطر التراكمية
) )f(t) = h(t) . exp( -H(t

2.21
 -1توقع الحياة The Expectation of Life
لنفرض أن  µتشير إلى متوسط أو توقع القيمة  tحيث أن :

μ
وباستخدام عملية التكامل باألجزاء نتوصل إلى دالة توقع الحياة :
μ
حيث أن ) S(tتعطي االحتمال بأن المفردة على قيد الحياة بعد  , tبينما ) E(Tهي
توقع الحياة للمفردة ( . ) Rodrfguez,2010
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 1 .1.1االختفاء ودالة اإلمكان Censoring and The Likelihood Function
أوال  :االختفاء Censoring
بيانات زمن البقاء تحتوي على جزء رئيسي ومميز وهو االختفاء والذي يعتبر قيد يسبب قلق
وازعاج في التحليل إذا لم يكن مسيطر عليه بشكل كافي  .كما أن وجود بعض المشاهدات
المختفية في بيانات البقاء ال يمكن تجاهلها أو إهمالها (.) Filler,2004
 )7تعريف االختفاء Definition Censoring
يقصد باالختفاء هو وجود مفردات ال نعرف زمن حدوث الحدث لها وال نستطيع تتبعها
خالل فترة زمنية  ,واالختفاء يتكرر كثي ار في بيانات البقاء فهناك بعض المفردات يحدث لها
الحدث وبالتالي يمكننا تحديد زمن البقاء لها والبعض األخر ال يكون لدينا معلومات كافية عنها,
ويشترط في االختفاء هو أن يكون االختفاء مستقل وال يعتمد على خطر التجربة ( التلباني,
. )0277
 )1آليات االختفاء Censoring Mechanisms
هناك أنواع مختلفة من االختفاء ولكن أهم األنواع الشائعة هي ( - : ) Rodrfguez,2010
أ -اختفاء من النوع األول Type I Censoring
في هذا النوع تكون المدة الكلية للدراسة ثابتة بينما عدد األحداث ( أي عدد األفراد
الذين حدث لهم الحدث ) يكون متغير عشوائي  ,ويدعى هذا النوع من االختفاء ب ـ ( االختفاء
الثابت) وفيه يتم تحديد زمن إيقاف الدراسة بعد فترة زمنية محددة  .واالختفاء من النوع األول قد
يكون واحد من األنواع التالية :
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 االختفاء األيمن Right Censoring
وهي الحالة األكثر شيوعا في بيانات البقاء  ,وهذه الحالة تكون مرتبطة بالمفردات التي لم
يحدث لها الحدث  .بعض المفردات تبقى على قيد الحياة عند نهاية الدراسة أي أن زمن البقاء
للمفردة يفوق نقطة انتهاء الدراسة وهذه المفردات يقال عنها اختفاء أيمن  .ومن أسباب حدوث
االختفاء األيمن :
 -7بعض المفردات لم يحصل لها الحدث.
 -0عدم القدرة على الوصول للمفردة ألي سبب.
 -2قرار الباحث إنهاء الدراسة قبل حدوث الحدث .
 االختفاء األيسر Left Censoring
لتوضيح هذا المفهوم نفرض أن لدينا مفردة دخلت في الدراسة لكن زمن التعرض للخطر
غير معلوم بينما زمن حدوث الحدث هو المعلوم فقط  ,ومثال ذلك مرضى السرطان ومرضى
االيدز فإن زمن بداية اإلصابة بالمرض غير معلوم لكن زمن الوفاة بسبب ذلك المرض هو
المعلوم  ,وهذه المفردة يقال لها اختفاء أيسر .
 االختفاء الفتري Interval Censoring
وفي هذه الحالة يكون زمن حدوث الحدث بالضبط غير معلوم لبعض المفردات لكن
المعلوم هو الفترة الزمنية التي وقع فيها الحدث  ,ويقال عن هذه المفردات اختفاء فتري .
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ب -اختفاء من النوع الثاني Type II Censoring
في هذا النوع يكون عدد المفردات التي يحدث لها الحدث معروف (ثابت) مقدما بينما فترة
الدراسة الكلية تكون متغير عشوائي ال يمكن معرفتها مقدما  .وفيها يتم تحديد زمن انتهاء الدراسة
بعد عدد معين من حاالت حدوث الحدث .
ج -االختفاء العشوائي )Random Censoring ( Hybrid
في هذا النوع يكون لكل مفردة زمن اختفاء متوقع  Ciوعمر ( زمن بقاء) متوقع  Tiويفترض
أن زمن االختفاء وزمن البقاء متغيرين عشوائيين مستقلين  ,ويالحظ أن ) Yi = min( Ci , Ti
أي هو الزمن األقل زمن البقاء أم زمن االختفاء  ,وأن المتغير المؤشر يدعى  diويخبرنا بأن
المشاهدة انتهت بالوفاة أو االختفاء وهذا النوع يعتبر مزيج من النوعين السابقين .
ثانيا  :دالة اإلمكان The Likelihood Function
تتلخص دالة اإلمكان في أنه إذا وقع الحدث للمفردة عند الزمن ti
فإن )Rodrfguez,2010 ) .

) Li = f(ti) = S(ti ) . h(ti
حيث أن :
) : f(tiدالة االحتمال
) : s(tiدالة البقاء
) : h(tiدالة الخطر
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أما إذا ظلت المفردة على قيد الحياة عند الزمن  ( tiاالختفاء ) أي أن عمر المفردة تجاوز الزمن
 tiنظ ار لعدم وقوع الحدث لها  ,وبالتالي تكون دالة االحتمال هي :

)Li = S(ti
ويمكن كتابة الحالتين السابقتين في تعبير واحد  ,وبذلك فإن دالة اإلمكان يمكن كتابتها على
الشكل التالي :

حيث أن  diتأخذ القيمة  1إذا وقع الحدث للمفردة والقيمة صفر إذا المفردة كانت غير ذلك
( االختفاء )  ,وبإدخال اللوغاريتمات للطرفين فإن :

ومن خالل العالقة بين دالة البقاء ودالة الخطر التراكمية الموضحة سابقا فإنه يمكن كتابة
لوغاريتم دالة اإلمكان على الصورة األتية :

4.3.2

طرق تقدير دالة البقاء
تنقسم الطرق في تحليل بيانات البقاء إلى ثالثة أنواع هي طرق ال معلمية  ,طرق

معلمية وطرق شبه معلمية  ,وذلك بناءا على طبيعة دالة الخطر األساسية .
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أوال  :الطرق غير المعلمية Non- Parametric Regression Models
في تحليل البقاء من المفيد دائما أن نوجد ملخصات رقمية أو بيانية ألوقات بقاء
المفردات  ,عموما فإن تقديرات دالة البقاء ودالة الخطر غالبا ما تكون مناسبة وأن تقدير توزيع
البقاء يعطي إحصاءات وصفية مثل الوسيط لوقت البقاء .)Collett , 2003( median
ومن الطرق غير المعلمية المستخدمة في تقدير دالة البقاء وللمقارنة بين منحنيات البقاء هي :
 -تقدير كابالن مايير لدالة البقاء

The Kaplan Meier Estimate of the Survival

 Functionويكتب اختصا ار (. )Jenkins, 2005( ) K- M
 تقدير نيلسون آلن لدالة البقاء Nelson Aalen Estimate of Survival Function(. ) Collett , 2003
 تقديرات جدول الحياة  Life Table Estimatorsولكن هذه الطريقة لم تعد ذات أهمية بعدتطوير الطرق اإلحصائية مثل طريقة كابالن مايير (. )Guo , 2010
وهذه الطرق هي طرق غير معلمية وذلك ألنها ال تتطلب أية فرضيات حول توزيع وقت
البقاء ,ولمقارنة أوقات البقاء لمجموعتين أو أكثر فإننا نستخدم اختبار لوغاريتم الرتبة Log
.Rank
ثانيا  :الطرق المعلمية Parametric Regression Models
على الرغم من أن الطرق غير المعلمية هي األكثر استخداما إال أنه من المهم توضيح
بعض الطرق المعلمية والتي تفترض معرفة توزيع بيانات البقاء  ,والتوزيعات األكثر استخداما في
تحليل البقاء هي التوزيع األسي ( ,)Exponentialتوزيع ويبل(  )Weibullوتوزيع اللوغاريتم
الطبيعي ( )Log Normalوغيرها من التوزيعات .
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ثالثا  :الطرق شبه المعلمية Semi Parametric Regression Models
عند تحليل بيانات البقاء على قيد الحياة فإن االهتمام يكون حول مخاطر الوفاة عند أي
وقت بعد وقت األصل للدراسة مثال ونتيجة لذلك تتم نمذجة دالة المخاطرة مباشرة في تحليل
البقاء ,وأن هناك سببان لنمذجة بيانات البقاء هما أن أحد أهداف عملية النمذجة هو تحديد أي
من المتغيرات التفسيرية المحتملة تؤثر على شكل دالة المخاطرة  ,والسبب الثاني لنمذجة دالة
المخاطرة هو الحصول على دالة المخاطرة نفسها بالنسبة للفرد (. )Collett , 2003
ومن الطرق شبه المعلمية في تحليل بيانات البقاء هو النموذج األساسي الذي سنتناوله
وهو نموذج كوكس للمخاطر النسبية أو نموذج المخاطرة Cox Proportional Hazards
 ,Modeويقوم هذا النموذج على أساس افتراض أن المخاطر نسبية  ,وال يفترض هذا النموذج
شكل معين للتوزيع االحتمالي ألوقات البقاء ولذلك فإن هذا النموذج يعرف بأنه نموذج شبه
معلمي  ,وهو النموذج المستخدم في هذه الدراسة .
 5 .1.1نموذج انحدار كوكس Cox Regression Model
يعتبر نموذج انحدار كوكس  Cox Regression Modelأحد األساليب المستخدمة
في تحليل البقاء  Survival Analysisوالتي تتعامل مع الزمن في التحليل ,حيث يتمتع هذا
األسلوب بمزايا عدة أهمها أنه يعتبر من األساليب الحديثة باإلضافة إلى سهولة التعامل مع
بيانات االختفاء والتي تظهر عند أخذ الزمن بعين االعتبار .ويستخدم هذا النموذج في الحاالت
التي يكون متغير الزمن الذي يسبق حدوث حدث معين له أهمية في تحليل الظاهرة المعنية
بالدراسة  ,ويسمى أيضا نموذج األخطار التناسبي
( Modelالتلباني . (0277 ,
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)Proportional Hazards )PHM

أوالً  :شروط استخدام نموذج كوكس
 -7المتغير التابع يتكون من جزأين ( متغير وصفي ثنائي القيمة  +متغير الزمن الذي يسبق
حدوث الحدث).
 -0متغيرات مستقلة بغض النظر عن طبيعتها هل هي كمية أو وصفية أو مختلطة ومن المتوقع
أن يكون لها تأثير على الظاهرة المعنية بالدراسة .
ثانيا  :خصائص نموذج كوكس ))Sainani , 2005
 -7ال يتطلب أن تختار بعض نماذج االحتمال المعينة لتمثل عدد مرات البقاء .
 -0نموذج شبه معلمي (. )semi parametric
 -2من الممكن أن يستوعب كل من القياسات المنفصلة والمستمرة من مرات الحدث .
 -.من السهل دمج المتغيرات التي تعتمد على الوقت ,وهي المتغيرات التي تتغير قيمتها على
مدار فترة المراقبة.
 -5يعني نموذج كوكس بتأثير المتغيرات على معدل الخطر و لكنه يترك معدل الخطر األساسي
غير محدد.
 -2ال تعني بمعرفة المخاطر المطلقة.
 -1يقدر المخاطر النسبية أكثر منها المطلقة .
والنموذج األصلي النحدار كوكس اقترح من قبل العالم  Coxعام  , 1972فإذا كان T
متغير عشوائي متصل فإن الصيغة الرياضية للنموذج هي :
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حيث أن :
) : h (t | xiهو الخطر الشرطي لوقع الحدث عند الزمن  tبالنسبة للمفردات التي لديها متجه
المتغيرات المفسرة . xi
) : h0 (tدالة الخطر األساسية ( )Baseline Hazard Functionالتي تعتمد على الزمن
والمناظرة لمتجه المتغيرات المفسرة . xi = 0
 : βهي متجه عمودي  P × 1من المعالم المجهولة  ,وتستخدم طريقة اإلمكان الجزئية لتقدير
المعالم المجهولة .
 : Xiهو متجه صفي  1 × Pمن المتغيرات المفسرة .
) : exp(β x'iهو الخطر النسبي الذي ال يعتمد على الزمن  ,أي أن تأثير المتغيرات المفسرة
بزيادة أو نقصان الخطر يكون ثابت ال يتغير تبعا لتغير نقطة زمنية . t
وأيضا فإن النسبة بين أي معدلين للخطر تكون ثابتة وغير معتمدة على الزمن تكون على
الصيغة التالية :

ثالثا  :فروض نموذج كوكس
 المفردات التي لها نفس قيم المتغيرات المفسرة لها أيضا نفس دالة الخطر . اختالف قيم متغير مفسر معين بين مفردتين يترتب عليه أن يكون لهاتين المفردتين دالتي خطرمتوازيتين وهو ما يعرف بالفرضية التناسبية ( . )Namboodiri & Suchindran , 1987
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رابعا  :تحويلة انحدار كوكس
إن استخدام التحويل يمكن أن يقدم مساهمات جدية لحل الصعوبات والتحديات التي تواجه
تفسير نموذج انحدار كوكس  ,وأن دالة الخطر في نموذج كوكس هي :

وأن التحويل اللوغاريتمي لدالة الخطر في انحدار كوكس هي :

ونالحظ أن لوغاريتم دالة الخطر هو تركيب خطي من المتغيرات المستقلة  ,وأن استخدام
التحويل اللوغاريتمي يعمل على ضغط وتوسيع القيم العالية في البيانات والذي يساعد في حل
عدة مشكالت في البيانات مثل  :التواء التوزيع  ,وجود مشاهدات متطرفة وعدم تجانس التباين .
أما الوظيفة األساسية للتحويل اللوغاريتمي النحدار كوكس هو السماح بتطبيق االنحدار الخطي
عند تحليل العالقات للبيانات ذات المتغيرات التابعة الثنائية  ,وهذا يعني أن أي تغير يحدث في
المتغيرات المستقلة يقابله تغير في لوغاريتم دالة الخطر وليس المتغير التابع نفسه كما هو الحال
في االنحدار الخطي (التلباني . (0277 ,
خامسا  :تقدير معامالت انحدار كوكس
اقترح  Coxعام  1975طريقة اإلمكان الجزئية

 Partial Likelihoodلتقدير

معامالت انحدار كوكس وذلك في ظل غياب المعرفة عن طبيعة دالة الخطر األساسية ), h0(t
حيث أن هذه الطرقة تعكس مدى إمكانية أو أرجحية أن تكون البيانات للمتغير التابع يمكن
توقعها أو التنبؤ بها من خالل المتغير المستقل أو المتغيرات المستقلة .
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وتكون دالة الترجيح الجزئي على الصورة اآلتية :

حيث أن الناتج هو حاصل الضرب ل ـ  mوقت بقاء مرتب ( , )order survival time
وأن  xiتوضح قيم المتغير للمفردة التي لها وقت بقاء مرتب  , tiوأن لوغاريتم دالة الترجيح
الجزئي تعطى بالصيغة اآلتية :

سادسا  :تفسير معامالت انحدار كوكس
لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع في حالة نموذج انحدار كوكس يتم من
خالل تفسير قيمة نسبة الخطر  Hazard Ratioوالتي يتم حسابها كالتالي ( Collett ,
:)2003
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سابعا  :تقويم مالئمة نموذج انحدار كوكس
يرى ( )Hosmer and Lemshow , 2000أنه بمجرد أن نقوم بتوفيق النموذج
تبدأ عملية تقويم النموذج  .هناك طريقتان للتحقق من مالئمة نماذج انحدار كوكس يمكن
تصنيفهما كالتالي :
(أ) التحقق من مالئمة النموذج ككل
إن أول خطوة في عملية تقويم مالئمة النموذج الذي تم توفيقه تكون تقويم داللة
المتغيرات ككل في النموذج  ,أي بمعنى تحديد ما إذا كانت المتغيرات المستقلة في النموذج
ترتبط بشكل دال إحصائيا بالمتغير التابع أم ال  .وأهم المقاييس التي تساعد على تقويم النموذج
النهائي هي :
 اختبار نسبة اإلمكان )Likelihood Ratio Test )LRيحسب هذا االختبار من خالل سالب ضعف الفرق بين لوغاريتم الترجيح الجزئي للنموذج
الذي يحتوي على المتغيرات ككل ولوغاريتم الترجيح الجزئي للنموذج الذي ال يحتوي على
المتغيرات  ,وصيغة االختبار تعطى كاألتي :

حيث أن :
 :لوغاريتم الترجيح الجزئي للنموذج الذي ال يحتوي على جميع المتغيرات.
 :لوغاريتم الترجيح الجزئي للنموذج الذي يحتوي على جميع المتغيرات.
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كما أن قيمة هذا االختبار ( )LRتتوزع بتوزيع مربع كاي  χبدرجة حرية واحدة ,
وبالتالي يمكن استخدامها للحصول على القيم االحتمالية ( )P-valueالختبار معنوية
المعامالت  ,وكذلك يستخدام الختبار النموذج المقدر ( Hosmer & Lemeshow et al.,
. ) 2007
 Score Testهو اختبار يعادل اختبار لوغاريتم الرتبة  log rankويختبر الفرضيات اآلتية
( : ) Kalbfleisch & Prentice , 2002
H0 : β = 0
H1 : β ≠ 0
حيث أن  H0الفرض الصفري والذي ينص على أن المعلمة  βليس لها تأثير في
النموذج  ,وأن  H1الفرض البديل والذي ينص على أن المعلمة  βلها تأثير على النموذج .
(ب) فحص الداللة اإلحصائية لكل متغير مستقل على حده
عادة ما تستخدم احصاءه والد  Wald Statisticالختبار الداللة اإلحصائية لكل معامل
من معامالت انحدر كوكس  ,ويقوم اختبار والد  Wald Testباختبار الفرضية العدمية القائلة
بأن معامل انحدار كوكس المرتبط بالمتغير المستقل  Xيساوي صف ار ( Cizek & Fitzgerald
.), 1999
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ويتم حساب إحصاءه والد كالتالي :

ثامنا  :تغير تأثير أو قيمة المتغيرات المفسرة مع الزمن
عند إتباع منهجية تحليل البقاء باستخدام نموذج كوكس للخطر المتناسب البد بعد توفيق كل
نموذج أن نختبر فرضية تناسب الخطر  ,ونتائج االختبار بالنسبة لكل متغير مفسر موجود في
النموذج تحدد ما إذا كان تأثير هذا المتغير ثابت مع الزمن ( النتائج تؤيد الفرض العدمي
بتناسب الخطر )  .أما إذا كان االختبار معنوي فإن ذلك يدعو إلى رفض الفرض العدمي وقبول
الفرض البديل القائل بتغير تأثير المتغير مع الزمن  ( Time-Varying Coefficientالتلباني
. ) 0277 ,
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 1.1أوجه الشبه واالختالف بين نموذجي االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس
 1.1.1أوجه الشبه بين النموذجين ( التلباني (0277 ,
 -7طبيعة النموذج :يعتبر النموذجين من أساليب االنحدار المتعدد .
 -0المتغيرات المستقلة :طبيعة ونوعية المتغيرات المستقلة في النموذجين غير محدد  ,فقد تكون
المتغيرات كمية أو وصفية أو مختلطة ما بين االثنين .
 -2أداة التفسير. Odds Ratio(OR) = exp(β) & Hazard Ratio(HR) = exp(β) :
 -.طبيعة التفسير :االنحدار اللوجستي أحد أهدافه تقدير  ORوانحدار كوكس أحد أهدافه تقدير
 , HRوالنسبتين تفسران تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع .
 -5دالة اإلمكان :تعتبر دالة اإلمكان في االنحدار اللوجستي المشروط تماثل دالة اإلمكان في
انحدار كوكس.
 -2اختبار جودة مالئمة النموذج الكلي :إن االختبار المعني بجودة مالئمة النموذج الكلي في
النموذجين هو اختبار نسبة اإلمكان باالعتماد على اختبار مربع كاي

. χ

 -1اختبار داللة معامالت االنحدار :إن االختبار المعني باختبار داللة كل متغير مستقل على
حده هو اختبار والد . Wald Test
 -.الزمن :كال النموذجين يدرسان العالقة بين زمن حدوث الحدث والمتغيرات المستقلة .
 -9الفترة الزمنية :إذا كانت الفترة الزمنية للمتابعة قصيرة أقل من خمس سنوات فإن النتائج التي
نحصل عليها في كال النموذجين تكون متماثلة أي أن معامالت االنحدار المقدرة في
األسلوبين متماثلة من حيث اإلشارة والمقدار  ,وهذا ما اتفق عليه كال من Langer et ( :
al. , 2003 ; Annesi et al. , 1989 ; Ingram & Kleinman , 1989 ; Green
. ) & Symons , 1983
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 1.1.1أوجه االختالف بين النموذجين ( التلباني (0277 ,
 -7المتغير التابع :في االنحدار اللوجستي يكون المتغير التابع وصفي ثنائي  ,بينما في انحدار
كوكس يكون المتغير التابع ( وصفي ثنائي  +الزمن حتى حدوث الحدث ) .
 -0االختفاء :نموذج االنحدار اللوجستي ال يتعامل مع بيانات االختفاء بينما نموذج انحدار
كوكس يتعامل معها .
 -2طريقة تقدير معامالت االنحدار :يتم تقدير معامالت االنحدار اللوجستي باستخدام طريقة
اإلمكان األكبر  , Maximum Likelihood Estimationبينما يتم تقدير معامالت انحدار
كوكس باستخدام طريقة اإلمكان الجزئية . Partial Likelihood Estimation
 -.الزمن :في االنحدار اللوجستي يوصف احتمال حدوث الحدث عند نقطة زمنية واحدة وهو
زمن المقابلة أي الزمن اللحظي للحدث أي أن الزمن ثابت (صفر)  ,بينما في انحدار كوكس
يوصف احتمال حدوث الحدث عند أي نقطة زمنية تسبق حدوث الحدث أي أن الزمن يتغير
(. )Langer et al. , 2003
 -5الفترة الزمنية :إذا كانت الفترة الزمنية للمتابعة طويلة أكثر من خمس سنوات فإن النتائج التي
نحصل عليها من استخدام كال النموذجين تكون مختلفة وهذا ما اتفق عليه كال من :
( Langer et al. , 2003 ; Annesi et al. , 1989 ; Ingram & Kleinman , 1989
 ) Green & Symons , 1983حيث اتفقوا على أنه:
 كلما زادت فترة المتابعة فإن معامالت االنحدار اللوجستي تزيد في المقدار بخالف معامالتانحدار كوكس والتي تبقى كما هي .
 كلما زادت فترة المتابعة فإن تقدير الخطأ المعياري في نموذج انحدار كوكس ينخفض مقارنةمع نموذج االنحدار اللوجستي .
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 1.1الخالصة
تركزت الفكرة األساسية في هذا الفصل حول المقارنة بين نموذجي االنحدار اللوجستي
وانحدار كوكس  ,حيث يعتمد النموذجان على أن يكون المتغير التابع وصفي ثنائي ,وتناول هذا
الفصل االنحدار اللوجستي من حيث مفهومه واستخداماته  ,ومن ثم تم عرض أهم المزايا
والعيوب في هذا النموذج  ,كذلك عرض خطوات تحليل االنحدار اللوجستي  ,أيضا تم التطرق
في هذا الفصل إلى تحويالت االنحدار اللوجستي وتقدير معامالته وكيفية تقويم مالئمة نموذج
االنحدار اللوجستي  .وبعدها تم تناول انحدار كوكس من حيث انتمائه إلى تحليل البقاء الذي
يتعامل مع الزمن في التحليل ,وما هي أهم دوال البقاء األساسية والميزة التي يتميز بها هذا
النموذج وهي االختفاء  .وأخي ار  ,تم ذكر أهم أوجه الشبه واالختالف بين نموذجي االنحدار
اللوجستي وانحدار كوكس .
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الفصل الثالث
حتليل البيانات
و مناقشة النتائج
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 1.1مقدمة :
يتناول هذا الفصل الجوانب المتعلقة بمنهج وتصميم الجانب التطبيقي من الدراسة  ,والتي
عن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج
التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة  ,وبالتالي تحقيق أهداف الدراسة .
يتناول هذا الفصل خصائص عينة الدراسة الديموغرافية واالجتماعية  ,والعالقات بين
المتغيرات وذلك لوصف الدراسة من جميع جوانبها لتوضيح أهم ما يميز هذه العينة من نقاط
اتصفت بها .
وتتركز الفكرة األساسية في هذا الفصل من هذه الدراسة حول قياس أثر المتغيرات المستقلة
على الحالة الزواجية للنساء في فلسطين  ,وذلك باستخدام أسلوبين إحصائيين هما نموذج
االنحدار اللوجستي ونموذج انحدار كوكس والمقارنة بين نتائج النموذجين لتوضيح هذا األثر
ومعرفة أهم المتغيرات المؤثرة ومقدار هذا التأثير  ,للوصول إلى نموذج متكامل حول أهم
العوامل المؤثرة على الحالة الزواجية للنساء في فلسطين .
وبناءا على ما سبق فإننا سنتناول في هذا الفصل النقاط التالية :
 : 7.7.2األساليب اإلحصائية المستخدمة
 : 0.7.2مجتمع الدراسة
 : 2.7.2متغيرات الدراسة
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 : 1.1.1األساليب اإلحصائية المستخدمة
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها  ,وباستخدام البرنامج اإلحصائي
والذي يسمى برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package for Social
Sciences

والذي يرمز له اختصا ار بـ ـ (  , ) SPSSباإلضافة إلى استخدام البرنامج

اإلحصائي  , stataوسعيا لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها والخروج بنتائج
صحيحة  ,قام الباحث باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية الحديثة  ,وفيما يلي المقاييس
واألساليب المستخدمة :
 -1أساليب وصفية :
 التك اررات والنسب المئوية ()Frequencies and percentages الجداول التك اررية المزدوجة ( )Cross Tables -1أساليب تحليلة :
 نموذج االنحدار اللوجيستي Logistic Regression Model نموذج انحدار كوكس Cox Regression Model : 1.1.1مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع النساء في فلسطين اللواتي شملهن المسح الصحي
الديموغرافي  022.وانطبقت عليهن الدراسة واللواتي بلغت أعمارهن  70سنة فأكثر  ,والالتي
بلغ عددهن (  ) .12.سيدة حتى لحظة إجراء المسح منهن المتزوجات وغير المتزوجات ,
حيث بلغ عدد النساء المتزوجات (  ) .120سيدة في حين بلغ عدد النساء غير المتزوجات
(  ) .220سيدة  ,والشكل ( )7-2باإلضافة إلى الجدول ( )7-2يوضحان ذلك :
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جدول ( :)7 -2
التوزيع التكراري والنسبة المئوية للنساء حسب الحالة الزواجية حسب المسح الصحي 022.
الحالة الزواجية

العدد

النسبة المئوية

النساء المتزوجات

.120

%5..2

النساء غير المتزوجات

.220

%.5.1

مجتمع الدراسة الكلي

.12.

%722

الحالة الزواجية للنساء حسب المسح الصحي 2004
%45.7

النساء غير المتزوجات %45.7

%54.3

النساء المتزوجات %54.3

الشكل ( :)7.2شكل توضيحي للحالة الزواجية للنساء حسب المسح الصحي 022.

ومن الجدير ذكره  ,أن الحالة الزواجية هو المتغير التابع في هذه الدراسة  ,حيث تأخذ
النساء غير المتزوجات الرقم  , 2والنساء المتزوجات الرقم . 7
 : 1.1.1متغيرات الدراسة
في الفصل األول تم ذكر المتغيرات التي تم الحصول عليها من الدراسات السابقة
وبعض المسوح المحلية واإلقليمية والدولية  ,وذكرنا أن من هذه المتغيرات ما هو موجود في
المسح الصحي الديموغرافي الفلسطيني لعام  022.ومنها ما هو غير موجود .
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أما هنا فسوف نعرض المتغيرات التي تم استخدامها في هذه الدراسة بناءا على الدراسات
السابقة والمسوح وما كان موجودا في المسح الصحي الديموغرافي الفلسطيني لعام  022.م .
 المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية (:متغيرات مستقلة )المتغيرات الديموغرافية عديدة  ,ولكن ما يهمنا في تلك المتغيرات هـو مـا يتناسـب مـع طبيعـة
الد ارســة ,وحســب الد ارســات الســابقة المتعلقــة بالموضــوع باإلضــافة إلــى اقت ـراح الباحــث يوجــد عــدة
متغيـ ـرات يمك ــن أن يك ــون له ــا عالق ــة وت ــأثير ف ــي الد ارسـ ـة ,وس ــيتم توض ــيح ك ــل متغي ــر م ــن ه ــذه
المتغيرات على حده كالتالي :
 منطقة اإلقامة :
فــي هــذا المتغيــر يـراد توضــيح مــدى تــأثير منطقــة الســكن التــي تعــيش بهــا المـرأة علــى حالتهــا
الزواجيـة أو علـى عمرهـا عنـد الـزواج األول  ,ويوضـح الجـدول ( )0-2التكـ اررات والنسـب المئويـة
لهــذا المتغيــر  ,حيــث بلغــت نســبة النســاء مــن الضــفة الغربيــة  , %20.2أمــا فــي قطــاع غ ـزة فقــد
بلغت  %21.1من إجمالي النساء اللواتي شملهن المسح .
 التجمع السكاني :
فـي الوقـت الــذي ارتفـع فيــه السـن عنـد الــزواج  ,ارتفـع أيضــا نسـبة سـكان العــالم النـامي الــذين
يعيشـون فـي المــدن .ويختلـف تكــوين السـكان الــذين يعيشـون فـي البلــدات والمـدن بطــرق مـن شــأنها
التنبؤ بتأخر السن عند الزواج ,بيـد أن زيـادة التحضـر هـي أيضـا مـن األسـباب المحتمـل ارتباطهـا
بتأخير الزواج نظ ار لطبيعـة الحيـاة الحضـرية .كمـا ويقتـرح كـال مـن ( Singh and Samara ,
 (1996أن النساء في المناطق الحضرية تنفتحن على القيم الحديثة التي تشجع علـى الـزواج فـي
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سن أكبر ,كما أنه يقل خضوعهن لتأثير األقـارب الـذين يتحكمـون فـي توقيـت الـزواج وفـي اختيـار
الزوج  ,ويوضح الجدول ( )0-2التك اررات والنسب المئوية لهذا المتغير .
 الحالة التعليمية للنساء :
يعتبر التعليم أحد العوامل الهامة التي قد يكون لها تأثير في العمر عند الزواج األول لكال
الجنسين (الذكور واإلناث( ,فاالستمرار في الدراسة ومتابعة التحصيل العلمي غالبا ما يعمالن
على تأخير سن الزواج ,النشغال الذكر أو األنثى بالدراسة ,وكثير من أولياء األمور ال يحبذ
تزويج ابنه أو ابنته أو أي فرد هو مسؤول عنه إال بعد االنتهاء من التحصيل العلمي أو بعد
الوصول إلى مرحلة دراسية محددة الثانوية العامة أو الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس … الخ .
إيمانا من أولياء األمور بأنه يصعب التوفيق بين الدر ِ
اسة ومسؤوليات الحياة الزوجية ,إضافة إلى
إيمانهم بأن العلم سالح قد يحتاجه اإلنسان يوما ما وخاصة األنثى  ,ويوضح الجدول ()0-2
التك اررات والنسب المئوية لهذا المتغير .
 الحالة العملية للنساء :
يعني هذا المتغير أنه هل لطبيعة الحالة العملية للنساء في فلسطين لها تأثير على
حالتها الزواجية  ,وفي الجدول ( )0-2يتضح أن نسبة النساء اللواتي ال يعملن  % 97.7وهي
نسبة كبيرة جدا  ,ولكن نسبة النساء اللواتي يعملن  % ..9وهي نسبة قليلة جدا .
 حالة اللجوء:
وهي خاصـة بالفلسـطينيين الـذين هجـروا مـن األ ارضـي الفلسـطينية التـي احتلتهـا إسـرائيل عـام
 ,79..الجدول ( )0-2يوضح التك اررات والنسب المئويـة لهـذا المتغيـر  ,ويصـنف كـل فلسـطيني
حسب الحاالت التالية :
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 الجئئم مسئئجل :إذا كــان الفــرد الجئــا مســجال ولــه اســم فــي بطاقــة التســجيل (المــؤن) الصــادرة عــنوكالة الغوث.
 الجم غير مسجل  :إذا كان الفرد الجئا إال أنه غير مسجل في بطاقة وكالـة الغـوث(المـؤن) أليسبب كان.
 -ليس الجئا :كل فلسطيني ليس من الفئتين السابقتين .

 البقاء على قيد الحياة لألب واألم :
وه ــو عب ــارة ع ــن حال ــة البق ــاء عل ــى قي ــد الحي ــاة ل ــألب واألم للفت ــاة حت ــى وق ــت المقابل ــة ,
والجدول ( )0-2يوضح التك اررات والنسب المئوية لهذا المتغير  ,حيث كانت االجابات (نعم) في
حالة البقاء على قيد الحياة و (ال) في حالة أن يكون األب أو األم غير أحياء .
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جدول (:)0-2
التوزيع التكراري والنسبة المئوية للمتغيرات المستقلة
العدد

المتغيرات المستقلة
منطقة اإلقامة

5.2.

الضفة الغربية

2222

قطاع غزة

التجمع السكاني
حضر
ريف

الحالة التعليمية
أمي
ملم

7..9

%72..

091
0..2

%01..

7209

%7..2

اعدادي
دبلوم متوسط

.72
.52

بكالوريس فأعلى
الحالة العملية
ال تعمل

19.7

تعمل

1.2

حالة اللجوء

الجئ مسجل

الجئ غير مسجل
البقاء على قيد الحياة لألب
ال

نعم
ال

67

%5.0
%97.7
%..9

52.5

%0.2

%15.5
%0..5

1297

%.1..

.12.

%722

7212

المجموع الكلي في كل متغير

%..1

%51.2

07.2

البقاء على قيد الحياة لألم

%20.1

2...

227.

نعم

%1.2

%29..

027

ليس الجئا

%01..

%2..

0.22

ثانوي

%21.1

.97.

229

ابتدائي

%20.2

%52.0

0291

مخيمات

النسبة المئوية

%70.0

 1.1المقارنة بين أسلوب االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس حسب الفترة الزمنية ومعايير
التقييم :
بناءا على ما تم ذكره في الفصل الثاني عند ذكر أوجه الشبه واالختالف بين االنحدار
اللوجستي وانحدار كوكس  ,أنه إذا كانت الفترة الزمنية للمتابعة قصيرة خمس سنوات فأقل فإن
النتائج التي نحصل عليها في كال النموذجين تكون متماثلة أي أن معامالت االنحدار المقدرة في
األسلوبين متماثلة .
أما إذا كانت الفترة الزمنية للمتابعة طويلة أكثر من خمس سنوات فإن النتائج التي
نحصل عليها من استخدام كال النموذجين تكون مختلفة وهذا ما اتفق عليه كال من :
) ; Langer et al. , 2003 ; Annesi et al. , 1989 ; Ingram & Kleinman , 1989
 )Green & Symons , 1983حيث اتفقوا على أنه :
 كلما زادت فترة المتابعة فإن معامالت االنحدار اللوجستي تزيد في المقدار بخالفمعامالت انحدار كوكس والتي تبقى كما هي .
 كلما زادت فترة المتابعة فإن تقدير الخطأ المعياري في نموذج انحدار كوكس ينخفضمقارنة مع نموذج االنحدار اللوجستي .
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(أ) الفترة الزمنية للمتابعة  :خمس سنوات فأقل
نظ ار لطبيعة البيانات المتاحة فإن المدة الزمنية األقل من خمس سنوات سوف تحتوي
على اإلناث غير المتزوجات فقط  ,وذلك يعود إلى أن متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث
في األراضي الفلسطينية عام  0225م كان  79..سنة ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 , )0222 ,حيث أن الفرق بين متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث  79..والعمر المسموح
به قانونيا للزواج في فلسطين  70سنة (حسب تعريف المسح الصحي  022.للسن القانوني
للزواج) يساوي  1سنوات وبذلك تكون المدة قد تخطت الخمس سنوات المعنية بالدراسة  ,وبناءا
على ما سبق فإن إجراء فترة متابعة خمس سنوات فأقل ال يمكن إجراؤها في هذه الدراسة .
(ب) الفترة الزمنية للمتابعة :عشر سنوات
في هذا الجزء من الدراسة سوف نوضح نتائج كال من االنحدار اللوجستي وانحدار
كوكس والمقارنة بينهما  ,باإلضافة إلى ذلك التحقق مما تم ذكره سابقا بأنه إذا كانت الفترة
الزمنية للمتابعة طويلة أكثر من خمس سنوات فإن النتائج التي نحصل عليها من استخدام كال
النموذجين تكون مختلفة  ,والجدول ( )2-2يوضح نتائج الفترة الزمنية للمتابعة عشرة سنوات .
كما سيتم استخدام معايير التقييم  AICو  BICللمقارنة بين األسلوبين  ,حيث أن
النموذج الذي تكون فيه قيم هذه المعايير أقل فإنه يكون هو النموذج األفضل لالستخدام في
تحليل بيانات الدراسة  ,للحصول على النموذج النهائي للمتغيرات المستقلة التي لها تأثير على
المتغير التابع وهو الحالة الزواجية للنساء في فلسطين .
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686.2

18606

68.16

معايير التقييم

الثابت

مخيمات

ريف

-68..0

-18055

-18666

58..6

681.5
2008560

181.6

186..

68.05

68.06

68016

680.0

68011

68625

68060

BIC= 8445.472

الفئة المرجعية = حضر
686.0

الفئة المرجعية = الضفة الغربية
-681..

الفئة المرجعية = ال يعمل
-68.50

نوع التجمع السكاني

قطاع غزة

المنطقة

تعمل

الحالة العملية

بكالوريس

دبلوم متوسط

ثانوي

اعدادي

ابتدائي
-08..2

-18620

الحالة التعليمية الفئة المرجعية = أمي
-68265
ملم
68.6.

حالة البقاء على قيد الحياة لألب الفئة المرجعية = نعم
-08662
6810.
ال

حالة البقاء على قيد الحياة لألم الفئة المرجعية = نعم
-08.10
ال

ليس الجئا

68.12

حالة اللجوء الفئة المرجعية = الجئ مسجل
-6806.
الجئ غير مسجل

المتغيرات المستقلة

B

)Exp(B

,

S.E

AIC= 8390.317

68.5.

68161

686.6

68656

681..

681..

68..5

68005

6800.

680.0

68..2

68620

6815.

68105

68650

االنحدار اللوجستي

686..

68600

68116

68620

68626

68620

**68666

68162

68.01

68150

**68666

**68666

**68666

-

BIC = 9433.09

-

AIC = 20218.1 ,

-

-

681.6

686..

6866.

6810.

18620

6850.

6862.

686.2

68651

18620

6802.

-68016

68.65

18100

18612

181.6

081.0

.8610

68152

*686.0

**68666

68612

681.6

680..

1816.

68116

68.6.

**68666

**68666

**68666

**68666

18656

68166

**68666

08..5

**68660

682.0

08660

68100

686.6

**68666

686.6

**68666

68.6.

68.62

686..

6862.

6860.

681.5

**68666

-68162

-68160

-6866.

682..

682.0

686.2

S.E

Sig.

**68666

**68666

**68666

*68610

**68660

-68606

**68666

Sig.

B

)Exp(B

انحدار كوكس

نتائج االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس للحالة الزواجية للنساء في فلسطين (فترة المتابعة عشر سنوات)

الجدول (:)2-2
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من الجدول ( )2-2نالحظ أنه عندما تكون الفترة الزمنية للمتابعة طويلة (عشر سنوات)
أي أكثر من خمس سنوات فإن النتائج التي نحصل عليها من االنحدار اللوجستي وانحدار
كوكس تكون مختلفة  ,حيث كانت قيم معامالت االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس باإلضافة
إلى الخطأ المعياري في النموذجين كانت مختلفة  .كما أن قيمة ) Exp(B) ( Odds Ratio
في كال النموذجين مختلفة  .أما بالنسبة للمتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير على الحالة
الزواجية للنساء في فلسطين عندما كانت فترة المتابعة عشر سنوات في االنحدار اللوجستي هي:
حالة اللجوء  ,حالة البقاء على قيد الحياة لألم  ,حالة البقاء على قيد الحياة لألب  ,الحالة
التعليمية  ,الحالة العملية  ,المنطقة .أما في انحدار كوكس فكانت المتغيرات هي :حالة البقاء
على قيد الحياة لألب ,الحالة التعليمية والمنطقة  ,ونالحظ أن المتغيرات التي لها تأثير على
الحالة الزواجية للنساء في فلسطين لم تتفق في كال النموذجين .
أما فيما يتعلق بمعايير التقييم التي يتم من خاللها المقارنة بين أسلوب االنحدار اللوجستي
وانحدار كوكس من حيث األسلوب األفضل في االستخدام لهذه الدراسة  ,فقد تبين أنه في حالة
عندما تكون فترة المتابعة عشر سنوات أن معايير التقييم كانت لصالح االنحدار اللوجستي حيث
كانت قيم كل من  AICو  BICفي االنحدار اللوجستي أقل من قيمها في انحدار كوكس .

71

(ج) الفترة الزمنية للمتابعة :عشرون سنة
في هذا الجزء من الدراسة سوف نوضح نتائج كال من االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس
والمقارنة بينهما  ,ومقارنة الفترة الزمنية للمتابعة عشر سنوات مع الفترة الزمنية للمتابعة عشرين
سنة للتحقق من أنه كلما كلما زادت فترة المتابعة فإن معامالت االنحدار اللوجستي تزيد في
المقدار بخالف معامالت انحدار كوكس والتي تبقى كما هي  ,وكلما زادت فترة المتابعة فإن
تقدير الخطأ المعياري في نموذج انحدار كوكس ينخفض مقارنة مع نموذج االنحدار اللوجستي ,
 ,والجدول ( ) . -2يوضح نتائج فترة المتابعة عشرون سنة .
وكذلك في فترة المتابعة عشرون سنة سيتم استخدام معايير التقييم  AICو  BICللمقارنة بين
األسلوبين  ,حيث أن النموذج الذي تكون فيه قيم هذه المعايير أقل فإنه يكون هو النموذج
األفضل لالستخدام في تحليل نتائج الدراسة  ,للحصول على النموذج النهائي للمتغيرات المستقلة
التي لها تأثير على المتغير التابع وهو الحالة الزواجية للنساء في فلسطين .
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186.6

68.0.

معايير التقييم

الثابت

مخيمات

ريف

686..

-6812.

-68.25

.8..0

68166

الفئة المرجعية = حضر
68652

الفئة المرجعية = الضفة الغربية
-6811.

الفئة المرجعية = ال يعمل
68660

نوع التجمع السكاني

قطاع غزة

المنطقة

تعمل

الحالة العملية

بكالوريس

دبلوم متوسط

ثانوي

اعدادي

ابتدائي
-18622

-68...

الحالة التعليمية الفئة المرجعية = أمي
68660
ملم

058..0

18665

68250

68.2.

1866.

1801.

68.0.

6850.

68...

685.6

18662

68016

6862.

6860.

68656

6811.

6810.

681..

681..

681.5

68160

68010

68600

681.6

68162

68651

S.E

AIC = 2..586.. , BIC= 9942.80

حالة البقاء على قيد الحياة لألب الفئة المرجعية = نعم
-18.0.
ال

68151

حالة البقاء على قيد الحياة لألم الفئة المرجعية = نعم
-0862.
6810.
ال

ليس الجئا

68.02

حالة اللجوء الفئة المرجعية = الجئ مسجل
-681.2
الجئ غير مسجل

المتغيرات المستقلة

B

)Exp(B

االنحدار اللوجستي

**68666

**68666

*68615

**68661

**68666

-680.6

**68666

-68606
-

68665

68510

-68602

68026

6866.

682.0

68066

680.0

68021

68.55

**68660

68150

**6866.

**68666

682..

BIC = 10519.53

-

682.6

68201

680.0

1862.

1800.

1805.

08066

086.1

-

6801.

AIC = 16660800 ,

-

6866.

686.5

68606

68.66
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68660

686.6

6860.

68600

6860.

**68666

**68666

68.26

686.6

**68666

08...

68021

685..

182.0

68161

686.0

**68666

**68666

**68666

68.60

68.66

686.6

686.6

68001

**68666

-68156

-68010

-68606

68205

682..

686.0

68150

6866.

S.E

Sig.

**68666

**68666

**68666

**68660

**68660

-68606

**68666

Sig.

B

)Exp(B

انحدار كوكس

نتائج االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس للحالة الزواجية للنساء في فلسطين (فترة المتابعة عشرون سنة)

جدول (:).-2
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نالحظ من الجدول ( ).-2أيضا أنه عندما تكون الفترة الزمنية للمتابعة طويلة ( عشرون
سنة) أي أكثر من خمس سنوات فإن النتائج التي نحصل عليها من االنحدار اللوجستي وانحدار
كوكس تكون مختلفة  ,وعند المقارنة بين نتائج فترة المتابعة عشر سنوات في الجدول ()2-2
ونتائج فترة المتابعة عشرون سنة في الجدول ( ).-2نجد أنه كلما كلما زادت فترة المتابعة فإن
معامالت االنحدار اللوجستي تزيد في المقدار بخالف معامالت انحدار كوكس والتي تبقى كما
هي مع تغير بسيط في القيم ,وكلما زادت فترة المتابعة فإن تقدير الخطأ المعياري في نموذج
انحدار كوكس ينخفض مقارنة مع نموذج االنحدار اللوجستي مع تغير بسيط في القيم ,وهذا ما
اتفق عليه كال من :
) ; Langer et al. , 2003 ; Annesi et al. , 1989 ; Ingram & Kleinman , 1989
)Green & Symons , 1983
أما بالنسبة للمتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير على الحالة الزواجية للنساء في فلسطين
عندما كانت فترة المتابعة عشرون سنة في االنحدار اللوجستي هي  :حالة اللجوء  ,حالة البقاء
على قيد الحياة لألم  ,حالة البقاء على قيد الحياة لألب و الحالة التعليمية  .أما في انحدار
كوكس فكانت المتغيرات هي  :حالة البقاء على قيد الحياة لألم  ,حالة البقاء على قيد الحياة
لألب  ,الحالة التعليمية  ,الحالة العملية والمنطقة  ,ونالحظ أن المتغيرات التي لها تأثير على
الحالة الزواجية للنساء في فلسطين لم تتفق في كال النموذجين .
أما فيما يتعلق بمعايير التقييم التي يتم من خاللها المقارنة بين أسلوب االنحدار اللوجستي
وانحدار كوكس من حيث األسلوب األفضل في االستخدام لهذه الدراسة  ,فقد تبين أنه في حالة
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عندما تكون فترة المتابعة عشرين سنة أن معايير التقييم كانت لصالح االنحدار اللوجستي حيث
كانت قيم كل من  AICو  BICفي االنحدار اللوجستي أقل من قيمها في انحدار كوكس .

(د) الفترة الزمنية للمتابعة  :الزمن اإلجمالي
في هذا الجزء من الدراسة سوف نوضح نتائج كال من االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس
والمقارنة بينهما  ,وذلك عندما تكون الفترة الزمنية للمتابعة هو الزمن اإلجمالي للدراسة  ,والجدول
( ) 5 -2يوضح نتائج الزمن اإلجمالي لفترة المتابعة .
وكذلك عندما تكون الفترة الزمنية للمتابعة هي الزمن اإلجمالي سيتم استخدام معايير التقييم
 AICو  BICللمقارنة بين األسلوبين  ,حيث أن النموذج الذي تكون فيه قيم هذه المعايير أقل
فإنه يكون هو النموذج األفضل لالستخدام في تحليل نتائج الدراسة للحصول على النموذج
النهائي للمتغيرات المستقلة التي لها تأثير على المتغير التابع وهو الحالة الزواجية للنساء في
فلسطين .
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معيير التقييم

الثابت

مخيمات

ريف

6800.

-681.1

-68..2

28610

6865.
108..6

18656

6820.

68.06

185..

18560

68..6

68066

68.6.

6862.

68.6.

6805.

68.65

1856

68.00

6815.

686.0

6860.

68660

6862.

68166

68100

68100

68106

681..

68105

68650

68626

68160

6866.

S.E

AIC = 10985.03 , BIC = 11041.65

الفئة المرجعية = حضر
-6860.

الفئة المرجعية = الضفة الغربية
-68602

الفئة المرجعية = ال تعمل
68.21

نوع التجمع السكاني

قطاع غزة

المنطقة

تعمل

الحالة العملية

بكالوريس

دبلوم متوسط

ثانوي

اعدادي

ابتدائي
-186.1

6860.

الحالة التعليمية الفئة المرجعية = أمي
68020
ملم

حالة البقاء على قيد الحياة لألب الفئة المرجعية = نعم
-18...
ال

حالة البقاء على قيد الحياة لألم الفئة المرجعية = نعم
-181.6
ال

ليس الجئا

68.06

حالة اللجوء الفئة المرجعية = الجئ مسجل
-68100
الجئ غير مسجل

المتغيرات المستقلة

B

)Exp(B

االنحدار اللوجستي

686.5

68665

686..

6860.

68601

6860.

**68666

**68666

**68660

*68610

**68666

**68666

-

-

**68666

68.01

-

686..

6866.

6810.

AIC = 12328.92 , BIC = 12378.07

-

186.0

68065

68661

686.5

68050

1866.

680.1

-68...

68065

1826.

1806.

1806

08655

0801.

68.65

**68666

**68666

68006

681..

68006

68020

685..

**68660

6816.

**6866.

**68666

**68666

685..

686..

**68666

18...

**68666

68606

1860.

68166

68166

*6861.

68.65

682..

686.0

686.2

686..

68.0.

**68666

-6866.

-68620

68260

186.6

6821.

686.0

*68601

*6861.

S.E

Sig.

**68666

**68666

**68666

**68660

-6862
686.0

**68661

**68666

Sig.

B

)Exp(B

انحدار كوكس

نتائج االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس للحالة الزواجية للنساء في فلسطين (الزمن اإلجمالي)

جدول (:)5-2
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نالحظ من الجدول ( )5-2أيضا أنه عندما تكون الفترة الزمنية للمتابعة طويلة ( الزمن
اإلجمالي) أي أكثر من خمس سنوات فإن النتائج التي نحصل عليها من االنحدار اللوجستي
وانحدار كوكس تكون مختلفة .
أما بالنسبة للمتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير على الحالة الزواجية للنساء في فلسطين
عندما كان الزمن اإلجمالي هو الفترة الزمنية للمتابعة في االنحدار اللوجستي هي  :حالة اللجوء
 ,حالة البقاء على قيد الحياة لألم  ,حالة البقاء على قيد الحياة لألب  ,الحالة التعليمية  ,الحالة
العملية والمنطقة  .أما في انحدار كوكس فكانت المتغيرات هي  :حالة اللجوء  ,حالة البقاء على
قيد الحياة لألم  ,الحالة التعليمية  ,الحالة العملية والمنطقة  ,ونالحظ أن المتغيرات التي لها
تأثير على الحالة الزواجية للنساء في فلسطين لم تتفق في كال النموذجين .
من الجدول ( )5-2نجد أن معايير التقييم ( ) AIC , BICفي حالة االنحدار اللوجستي أقل
منها في حالة انحدار كوكس  ,وبناءاً على ما سبق فإن األسلوب األفضل لهذه الدراسة هو
االنحدار اللوجستي  ,وفيما يلي سوف نوضح تفسير نتائج التحليل اإلحصائي لنموذج االنحدار
اللوجستي لبيانات الدراسة  ,للحصول على نموذج االنحدار اللوجستي النهائي لدراسة أهم
محددات الحالة الزواجية للنساء في فلسطين .
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 1.1تفسير النتائج باستخدام االنحدار اللوجستي :
في هذه المرحلة سيتم استخدام نموذج االنحدار اللوجستي  ,حيث أن هذا النموذج يتميز
بأنه ال يشترط أن تكون المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج تتبع التوزيع الطبيعي  ,وال أن
تكون بينها وبين المتغير التابع عالقة خطية  ,كذلك يتميز هذا األسلوب بإمكانية تقدير
احتماالت الحدوث ألي حالة من حاالت المتغير التابع باإلضافة إلى تقدير كفاءة التصنيف
( التلباني . )0277 ,
وهنا سوف يتم تفسير بيانات االنحدار اللوجستي التي تم الحصول عليها في الجدول
( )5-2فقط  ,وهو الجدول المتعلق بالزمن اإلجمالي في الدراسة  ,حيث تشير النتائج في
الجدول ( )5–2إلى أن كال من المتغيرات المستقلة التالية لها تأثير على الحالة الزواجية للنساء
في فلسطين بناءا على نتائج االنحدار اللوجستي هي  :حالة اللجوء  ,حالة البقاء على قيد الحياة
لألم  ,حالة البقاء على قيد الحياة لألب  ,الحالة التعليمية  ,الحالة العملية والمنطقة  .حيث
كانت (  P-value < 0.05وبدرجة ثقة . ) % 95
أوالً  :التحقق من مالئمة النموذج ككل
الختبار الفرض العدمي والذي ينص على أن عوامل نموذج االنحدار اللوجستي التي
ثبتت معنويتها سابقا تساوي الصفر ( أي ال يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع)
 ,قام الباحث في البداية باختبار الداللة اإلحصائية للتحقق من مالئمة النموذج ككل الذي تم
توفيقه  ,حيث كان اختبار مربع كاي

 χلداللة الفرق بين قيمتي لوغاريتم دالة الترجيح لنموذج

االنحدار اللوجستي بالمتغيرات المستقلة موضع الفحص على النحو التالي :
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جدول (:)2 – 2
اختبار الداللة اإلحصائية للنموذج ككل ( انحدار لوجستي )

𝛘

df

Sig.

7052.7.9

7.

2.222

ويتضح من الجدول ( (2-2أن قيمة مربع كاي

 χتساوي ( )7052.7.9عند درجة حرية

( )7.ومستوى معنوية يساوي (  )P-value = 0.000 < 0.05وهذا يعني أن النموذج
اإلحصائي الذي تم توفيقه ذو داللة إحصائية (معنوي) وهذا يدل على أن المتغيرات الموجودة في
النموذج لها أهمية وتأثير ذي داللة إحصائية في تصنيف الحالة الزواجية للنساء .
يظهر الجدول ( )1-2إحصاءات جودة التوفيق للنموذج  ,حيث أن قيم إحصاءات كال
من

 Cox & Snell R2و  Nagelkerke R2يهدفان إلى تحديد نسبة التباين المفسرة في

نموذج االنحدار اللوجستي  ,وبهذا فإن لهما نفس هدف إحصاءة ( R2معامل التحديد ) في
االنحدار المتعدد التقليدي .
جدول (:) 1 – 2
تفسير المتغيرات الداخلة في النموذج ( انحدار لوجستي )

-2 Log Liklihood

Cox & Snell R2

Nagelkerke R2

72.01.222

2.725

2..5.

من الجدول ( )1-2السابق بينت المتغيرات الداخلة في النموذج أنها قد فسرت حوالي
(  ) % .2من المكونات المؤثرة على الحالة الزواجية ( المتغير التابع ) مجتمعة .
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وبإجراء اختبار كفاءة تصنيف النموذج  ,والذي يعتبر أحد طرق فحص جودة مطابقة
النموذج للبيانات  ,أظهرت النتائج كما هو الحال في الجدول ( ).-2التالي :
جدول (:) . – 2
كفاءة تصنيف النموذج ( انحدار لوجستي )
المتوقع
غير متزوجة

متزوجة

التصنيف الصحيح
%

غير متزوجة

2475

1527

6118

متزوجة

1551

3211

6714

التصنيف

الحالة الزواجية

6486

ويتضح من جدول التصنيف السابق ما يأتي :
 إن حساسية النموذج والتي هي عبارة عن نسبة التنبؤات الصحيحة في مجموعة النساءالمصنفات بالمتزوجات بلغت . % 21..
 إن دقة النموذج والتي هي عبارة عن نسبة التنبؤات الصحيحة في مجموعة النساء غيرالمصنفات بالمتزوجات بلغت . % 27..
 وبشكل عام  ,فإن نسبة التصنيف الكلية الصحيحة  ,والتي هي عبارة عن عدد التنبؤاتالصحيحة على العدد الكلي ألفراد عينة الدراسة وقد بلغت . % 2..2
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الشكل ( )0.2يوضح منحى  ROCالذي يختبر الفرض الصفري الذي ينص على أن
المساحة تحت منحنى  ROCالناتج من توفيق الحالة الزواجية بنموذج االنحدار اللوجستي ال
تختلف عن الصدفة ( , )%52قام الباحث بالحصول على منحنى  ROCكما في الشكل التالي:
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

0.50
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.7012

الشكل ( )0.2منحنى ROC

يتضح من المنحنى السابق أن النموذج يعمل في تصنيف حاالت البيانات المشاهدة أفضل
مما يعمل عامل الصدفة  .حيث يظهر أن المنحنى يبتعد عن قطر الصدفة والذي يحصر تحته
 %52من المساحة ليعطي مساحة أكبر مما تعطيها الصدفة  .ويتضح من الشكل أن قيمة
المساحة تحت المنحنى تساوي ( )2.1270عند مستوى داللة أقل من ( , )2.27وهذا يعني
رفض الفرضية الصفرية القائلة بأن المساحة تحت منحنى  ROCالناتجة من توفيق البيانات
بنموذج االنحدار اللوجستي موضع التحليل تساوي ( . )2.5وبذلك فإن النموذج يساعد على
التنبؤ بتصنيف حاالت المتغير التابع أكثر مما تفعله الصدفة .
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Sensitivity

1.00

0.75

0.25

0.00

ثانياً :فحص الداللة اإلحصائية لكل متغير على حده
في هذا الجزء من الدراسة سوف نوضح الداللة اإلحصائية لكل متغير مستقل معنوي على
حده كان له تأثير على الحالة الزواجية للنساء في فلسطين  ,بناءا على الجدول ( )5-2فإن :
 فرصة الزواج للنساء الالجئات غير المسجالت في بطاقة التموين الصادرة عن وكالة
الغوث تنخفض بمقدار  %.0مقارنة بالنساء الالجئات المسجالت  .أما النساء غير
الالجئات ( المواطنات) ترتفع فرصة الزواج لديهن بمقدار  %22عن النساء الالجئات
المسجالت .
 فرصة الزواج للنساء المتوفيات أمهاتهن تنخفض بمقدار  %22عن النساء األحياء
أمهاتهن .
 فرصة الزواج للنساء المتوفي آبائهن تنخفض بمقدار  %02عن النساء األحياء آبائهن .
 فرصة النساء اللواتي يكون المستوى التعليمي لهن  " :ملم  ,ابتدائي  ,إعدادي  ,ثانوي و
دبلوم متوسط " تنخفض فرصتهن للزواج بمقدار %12 , %25 , %59 , %.5 :
و  %.2على الترتيب مقارنة بنسبة اللواتي يكون المستوى التعليمي لهن "أمي"  ,وفرصة
النساء اللواتي يكون المستوى التعليمي لهن "بكالوريس" ترتفع فرصتهن للزواج بمقدار
 %22مقارنة بالنسبة اللواتي يكون المستوى التعليمي لهن "أمي" .
 ترتفع فرصة الزواج للنساء اللواتي يعملن بمقدار  %22مقارنة بالنساء اللواتي ال يعملن.
 تنخفض فرصة الزواج للنساء اللواتي يقطن في قطاع غزة بمقدار  %.0مقارنة بالنساء
اللواتي يقطن في الضفة الغربية .
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ومما سبق  ,يمكننا استنباط نموذج االنحدار اللوجستي النهائي الذي تم توفيقه لدراسة أهم
محددات الحالة الزواجية للنساء في فلسطين على الصورة التالية :

حيث أن :
 : X1حالة اللجوء
 : X2البقاء على قيد الحياة لألم
 : X3حالة البقاء على قيد الحياة لألب
 : X4الحالة التعليمية
 : X5الحالة العملية
 : X6المنطقة
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الفصل الرابع

النتائج والتوصيات
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أوالً  :النتائج
بعد أن قمنا خالل الفصول السابقة بتركيز الضوء على محددات الحالة الزواجية للنساء
فلسطين  ,باإلضافة إلى تطبيق كال من األسلوبين اإلحصائيين المتقدمين االنحدار اللوجستي
وانحدار كوكس على العينة المأخوذة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لبيانات المسح
الصحي الديموغرافي لسنة  , 022.وذلك لبناء أدق وأنسب نموذج يمكن أن يمثل البيانات
لتحديد أهم محددات الحالة الزواجية للنساء في فلسطين  ,توصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج هي :
 -7اتفقت الدراسة مع دراسات سابقة من خالل إجراء المقارنة بين تطبيق نموذج االنحدار
اللوجستي  ,ونموذج كوكس لدراسة أهم محددات الحالة الزواجية للنساء في فلسطين
عندما تكون الفترة الزمنية للمتابعة أكثر من خمس سنوات إلى أن هناك اختالفا في نتائج
تطبيق النموذجين.
 -0اتفقت الدراسة مع دراسات سابقة من خالل إجراء المقارنة بين تطبيق نموذج االنحدار
اللوجستي  ,ونموذج كوكس إلى أنه كلما زادت الفترة الزمنية للمتابعة فإن معامالت
االنحدار اللوجستي تزيد في المقدار بخالف معامالت انحدار كوكس والتي تبقى كما هي
مع اختالف بسيط بالقيم  ,وكلما زادت الفترة الزمنية للمتابعة فإن تقدير الخطأ المعياري
في نموذج انحدار كوكس ينخفض مقارنة مع نموذج االنحدار اللوجستي مع اختالف
بسيط في القيم .
 -2عند توفيق النموذج النهائي لكل من األسلوبين االنحدار اللوجستي  ,وانحدار كوكس
توصلت الدراسة إلى أن أهم محددات الحالة الزواجية للنساء في فلسطين في حالة
االنحدار اللوجستي هي  :حالة اللجوء  ,حالة البقاء على قيد الحياة لألم  ,حالة البقاء
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على قيد الحياة لألب  ,الحالة التعليمية  ,الحالة العملية والمنطقة  .أما في انحدار
كوكس فكانت المتغيرات هي  :حالة اللجوء  ,حالة البقاء على قيد الحياة لألم  ,الحالة
التعليمية  ,الحالة العملية والمنطقة .
 -.توصلت الدراسة من خالل استخدام معايير التقييم  AIB , BICللمقارنة بين األسلوبين
االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس إلى أن أسلوب االنحدار اللوجستي هو األسلوب
األفضل واألنسب للتطبيق على بيانات هذه الدراسة لدراسة أهم محددات الحالة الزواجية
للنساء في فلسطين .
 -5فرصة الزواج للنساء الالجئات غير المسجالت في بطاقة التموين الصادرة عن وكالة
الغوث تنخفض بمقدار  %.0مقارنة بالنساء الالجئات المسجالت  .أما النساء غير
الالجئات ( المواطنات) ترتفع فرصة الزواج لديهن بمقدار  %22عن النساء الالجئات .
 -2فرصة الزواج للنساء المتوفي آبائهن تنخفض بمقدار  %02عن النساء األحياء آبائهن ,
وكذلك فرصة الزواج للنساء المتوفيات أمهاتهن تنخفض بمقدار  %22عن النساء
األحياء أمهاتهن .
 -1توصلت الدراسة إلى أن الحالة التعليمية للنساء في فلسطين لها تأثير على الحالة
الزواجية  ,حيث أثبتت الدراسة أن فرصة النساء اللواتي يكن المستوى التعليمي لهن :
"ملم  ,ابتدائي  ,إعدادي  ,ثانوي و دبلوم متوسط" تنخفض فرصهن للزواج  ,في حين
أن فرصة النساء اللواتي يكن المستوى التعليمي لهن "بكالوريس" ترتفع فرصتهن للزواج .
 -.توصلت الدراسة إلى أن الحالة العملية للنساء في فلسطين لها تأثير على الحالة الزواجية
للنساء في فلسطين  ,حيث أثبتت الدراسة أن فرصة الزواج للنساء اللواتي يعملن ترتفع
بمقدار  %22مقارنة بالنساء اللواتي ال يعملن .
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 -9تنخفض فرصة الزواج للنساء اللواتي يقطن في قطاع غزة بمقدار  %.0مقارنة بالنساء
اللواتي يقطن في الضفة الغربية .
ثانياً  :التوصيات
 -7نظ ار لالرتفاع المستمر في متوسط العمر عند الزواج األول للذكور واإلناث منذ العقد
الماضي من القرن الماضي وحتى منتصف العقد األول من القرن الحالي  ,وحتى ال
يستمر هذا االرتفاع في السنوات الالحقة فإنه تجدر التوصية لذوي المسؤولية على
المستويين الرسمي واألهلي مساعدة الذكور واإلناث على الزواج من خالل تخفيض
النفقات األساسية للزواج والتخلص من النفقات الشكلية .
 -0ربما يكون من المفيد أن نبين للمجتمع الفلسطيني وعلى ضوء توضيحنا لمدى تأثير
عامل المستوى التعليمي في الحالة الزواجية للنساء أن ال ينظر المجتمع إلى مسألة
متابعة الدراسة على أنها مسألة تعيق سن الزواج .
 -2نظ ار ألن المسح الصحي الديموغرافي المستخدم في هذه الدراسة تم تطبيقه عام 022.
 ,وهو أخر مسح صحي ديموغرافي تم إجراءه في فلسطين  ,فإن الدراسة توصي الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني بعمل مسح صحي ديموغرافي حديث يتناول العديد من
المتغيرات وفقا لظروف ومتطلبات الحياة .
 -.تقترح الدراسة إجراء دراسات مشابهة في فلسطين من أجل إضافة متغيرات أخرى مثل
مستوى السكن  ,مستوى المعيشة والدخل ودراسة أثرها على الحالة الزواجية للنساء في
فلسطين .
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 -5استخدام أسلوب االنحدار اللوجستي وانحدار كوكس في مجاالت عديدة كالتربية ,
الصحة  ,والزراعة لما لهما من أهمية في تفسير أثر المتغيرات المستقلة على المتغير
التابع .
 -2البحث عن أساليب إحصائية جديدة متقدمة مثل الشبكات العصبية والتحليل التمييزي
وغيرها من األساليب االحصائية وتطبيقها على بيانات هذه الدراسة ومقارنتها بنتائج
الدراسة .
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