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لممخص
السمنة ىي زيادة الوزف بسبب تراكـ مفرط أو غير طبيعي لمدىوف في الجسـ ،وذلؾ نتيجة عدـ التوازف بيف
الطاقة المتناولة مف الطعاـ والشراب والطاقة المستيمكة لمجسـ ،كما انيا مف أىـ أمراض العصر الحالي،

والواضح جميا مدى انتشارىا عالميا ومحميا ،فيي تعتبر عامل أساسي لحدوث الكثير مف األمراض والتي

بدورىا قد تؤدي الى الوفاة.

وتيدؼ ىذه الدراسة الى معرفة أىـ العوامل المصاحبة لمسمنة مف خالؿ استخداـ أساليب احصائية معينة أال

وىي االنحدار الموجستي وانحدار كوكس ومف ثـ اقتراح أفضل نموذج احصائي في الكشف عف تمؾ العوامل.

شممت الدراسة  301سيدة مف مختمف محافظات قطاع غزة مف المواتي انقضى عمى زواجيف  20عاـ فاقل،
وكما شممت عمى  17متغير مستقل باإلضافة الى المتغير التابع (حالة السمنة) ،وتـ االعتماد عمى مؤشر
كتمة الجسـ حالة السمنة عند كل سيدة مشاركة في الدراسة.
وتـ استخداـ نموذج االنحدار الموجستي ونموذج انحدار كوكس في ىذه الدراسة وتمت المقارنة بينيما بناء

عمى الفترة الزمنية لممتابعة .

حيث توصمت الدراسة الى اف األسموب األكثر مالئمة لمثل ىذه الدراسات ولطبيعة بياناتيا ىو أسموب

االنحدار الموجستي،

وكما توصمت الدراسة الى اف بعض المتغيرات المستقمة يختمف تأثيرىا باختالؼ الفترة الزمنية ومف تمؾ

المرة لموانع الحمل).
المرة عند أوؿ حمل ،استخداـ أ
المتغيرات (عمر أ

المرة ،عدد مرات الحمل ،عدد األطفاؿ،
ومف أىـ العوامل المؤثرة والمصاحبة لمسمنة ىي (عدد سنوات تعميـ أ
المرة لطبيعة جسميا).
المرة عند أوؿ حمل ،استخداـ موانع الحمل ،وصف أ
عدد مرات الحمل ،عمر أ
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Abstract

Obesity is a disease، and it is also one of the most important diseases in the current time.
It is obvious that obesity has spread internationally and locally as well. It is a basic factor for
having many diseases، which in turn may lead to death.
This study aims to know out the most important factors associated with obesity through
using specific statistical methods. Then suggest the best statistical model to find them out.
The study 301 included the status of women، whose marriage has passed 20 years or
less، in different governorates of the Gaza Strip. Moreover، it included 19 independent variables
as well dependent variables. Identifying the level of obesity was based on the weights of the
participating women in this study.
The Logistic Regression Model and Cox Regression Model were used in this study and
were compared based on the follow-up of time.
The study found that the most appropriate model for such studies and their data is the
Logistic Regression Model.
The study also found that the results of some independent variables were various due to
its duration، such as the woman age at first pregnancy and woman's use of contraceptives.
Finally، the most important factors associated with obesity are the education level of the
woman، the number of pregnancies، the number of children، the woman age at first pregnancy،
the use of contraceptives، and the nature of the woman body.
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 1.1مق مةةةةة
الزيادة المتسارعة في التعداد السكاني في العالـ ساعدت في تسارع في ارتفاع نسبة األمراض وزيادة
مسبباتيا ،باإلضافة إلى ظيور العديد مف األمراض وانتشار واسع لألمراض المعروفة ،ذلؾ كمو حث الجيد
البشري لكي يبذؿ مف اجل البحث ودراسة تمؾ األمراض واكتشاؼ مسبباتيا وطرؽ عالجيا والوقاية منيا
بيدؼ مساعدة كل فرد بشري باف يتمتع بصحة جيدة ،وبالتالي المحافظة عمى مجتمعات شبو متعافية مف

الناحية الصحية.

وكما تركز الجيد البشري عمى مدار عقود باكتشاؼ األمراض ومسبباتيا وطرؽ الوقاية والعالج
منيا ،فكاف لمظواىر التي تدفع باألمراض نحو االزدياد حصة كافية مف ذلؾ الجيد ،وأكثر تمؾ الظواىر
انتشا ار بيف مختمف شرائح المجتمعات دوف استثناء ىي السمنة ،والتي تعتبر مف أىـ مسببات أمراض العصر

الحالي.
الجانب الممفت في ظاىرة السمنة أنيا مشكمة يتعايش معيا الكثيروف دوف اعتبارىا جانب خطير ييدد

صحتيـ ،ودوف إدراؾ ووعي منيـ لعواقب السمنة ،لدرجة أف الكثيروف ال يدركوف أف لدييـ وزف زائد يقترب
مف السمنة.

تعتبر السمنة واحدة مف أىـ المشكالت الصحية المتزايدة في العالـ ،حسب منظمة الصحة العالمية،
ذلؾ بسبب ما ينتج عنيا مف تأثيرات سمبية خطيرة عمى صحة اإلنساف.

لقد زادت نسبة السمنة في الثالثة عقود الماضية في جميع األقطار المتقدمة منيا والنامية عمى حد سواء
وبيف مختمف األعمار مف أطفاؿ وبالغيف وعند مختمف المستويات اإلجتماعية الغنية والفقيرة ولدى الرجاؿ

والنساء ،لذا اىتمت منظمة الصحة العالمية ومعظـ البالد بوضع الخطط الالزمة لمسيطرة عمى السمنة والحد

مف انتشارىا.

حيث سجمت منظمة الصحة العالمية أف السمنة زادت في العالـ بأكثر مف الضعف منذ عاـ .1980
وأوردت منظمة الصحة العالمية الحقائق التالية المتعمقة بالسمنة:

 في عاـ  2014كاف أكثر مف  1.9مميار بالغ ،مف سف  18عاماً فأكثر ،زائدي الوزف ،وكاف أكثرمف  600مميوف شخص منيـ مصابيف بالسمنة.
 في عاـ  2014كاف  39%مف البالغيف في سف  18عاماً فأكثر زائدي الوزف ،وكاف  13%منيـمصابيف بالسمنة.

 تعيش غالبية سكاف العالـ في بمداف تفتؾ فييا زيادة الوزف والسمنة بعدد مف األرواح أكبر مما يفتؾبو نقص الوزف ،وثمة صمة بيف الوزف الزائد والسمنة وبيف الوفيات في العالـ أكبر مف الصمة بيف
2

نقص الوزف وبيف الوفيات ،ويزيد عدد المصابيف بالسمنة في العالـ عمى عدد الناقصي الوزف،
ويحدث ذلؾ في كل مكاف باستثناء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا.

 -السمنة مشكمة يمكف الوقاية منيا (منظمة الصحة العالمية.) 2016 ،

السمنة ىي زيادة الوزف بسبب تراكـ مفرط أو غير طبيعي لمدىوف في الجسـ ،وذلؾ نتيجة عدـ التوازف بيف
الطاقة المتناولة مف الطعاـ والشراب والطاقة المستيمكة لمجسـ ،يحدث ذلؾ في الحاالت التالية:

 -زيادة في الطاقة المتناولة.

 نقص في الطاقة المستيمكة لمجسـ. -زيادة في الطاقة المتناولة ونقص في الطاقة المستيمكة في آف واحد.

وبمعنى أخر توضح منظمة الصحة العالمية أسباب زيادة الوزف والسمنة عمى مستوى عالمي:

 -1زيادة في مدخوؿ األغذية التي تولد طاقة كثيفة والغنية بالدىوف.

 -2زيادة في الخموؿ البدني بسبب طابع عدـ الحركة الذي يتسـ بو كثير مف أشكاؿ العمل ،وتغير وسائل
النقل ،وارتفاع نسبة العمراف الحضري.

وغالباً ما تكوف التغييرات في النظـ الغذائية وأنماط النشاط البدني ناتجة عف التغيرات البيئية

والمجتمعية المرتبطة بالتنمية وعدـ إتباع سياسات داعمة في قطاعات مثل الصحة ،والزراعة ،والنقل،
والتخطيط العمراني ،والبيئة ،وتجييز األغذية وتوزيعيا وتسويقيا ،والتعميـ (منظمة الصحة العالمية.)2016 ،

ويعتبر الشخص سمينا إذا زاد وزنو  20%عف وزنو الطبيعي حسب العمر و الطوؿ ،واذا كاف مؤشر كتمة

جسمو  30أو أكثر مف  ،30حيث أف كتمة الجسـ تساوي الوزف عمى مربع الطوؿ بالمتر.

وحسب منظمة الصحة العالمية يوجد في العالـ حوالي  400مميوف شخص يعاني مف السمنة أي أف

مؤشر كتمة الجسـ  30فأكثر  .وىناؾ حوالي  1.5مميار يعاني مف زيادة في الوزف أي أف مؤشر كتمة
الجسـ  25فأكثر.

بمغت الوفيات المرتبطة بالسمنة  2.5مميوف ،كما أظيرت العالقة بيف السمنة واألمراض والوفيات أف متوسط

مؤشر كتمة الجسـ المعتدؿ ىو ).(21

إف السمنة تشكل عامل رئيسي مف عوامل الخطر فيما يتعمق باألمراض الغير سارية أىميا:

 -أمراض القمب و الموت المفاجئ

إف السمنة تسبب حمل زائد عمى القمب و الرئتيف و تؤدى إلى زيادة نسبة الكوليستروؿ في الدـ

وتصمب الشراييف الذي قد يؤدى إلى انسداد في الشراييف التاجية لمقمب والذبحة الصدرية أو انسداد في شراييف

الدماغ والسكتة الدماغية.
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 -ارتفاع ضغط الدـ

 -مرض السكري ألف السمنة تقمل مف عدد مستقبالت اإلنسوليف في الخاليا وبذلؾ يقل مفعوؿ اإلنسوليف

لحرؽ السكر في الخمية مما يؤدى إلى زيادة نسبة السكر في الدـ ،وتخفيف الوزف يساعد عمى تحسف
حالة المريض.

لذلؾ مف الجيد ذكر كيفية خفض الوزف الزائد والسمنة:

تبدأ المسؤولية مف البيئة والمجتمع المحمي بما في ذلؾ مف أصحاب القرار ودورىـ الرئيسي في تحديد

معالـ اختيارات األفراد ،وذلؾ باختيارات اكتر صحية لألغذية .
أما مسؤولية الفرد تجاه نفسو فتكوف مف خالؿ:


أف يحدوا مف مدخوليـ مف إجمالي الدىوف والسكريات.



أف يزيدوا استيالكيـ لمفاكية والخضروات ،وكذلؾ البقوليات والحبوب غير المنخولة و الجوز والبندؽ.



أف يمارسوا النشاط البدني بانتظاـ ( 60دقيقة لألطفاؿ في اليوـ و 150دقيقة لمبالغيف عمى مدى

األسبوع).

ومف الفئات التي تعاني بشكل واضح مف مشكمة السمنة ىي النساء ،فجسـ المرأة نتيجة التقمبات

والتغيرات التي تحدث ليا عمى مدار حياتيا يكوف عرضة لموزف ال ازئد وبالتالي عرضة اكبر لمسمنة ،ومف
الطبيعي أف جسـ المرأة المتزوجة معرض لمتقمبات والتغيرات أكثر مف الغير متزوجة ،لذلؾ ىذه الفئة أصبح

مف الجيد تسميط ضوء الدراسات واألبحاث عمييا ،حيث أف اغمب الدراسات سواء كانت عممية أو تربوية أو
اجتماعية ال تخمو مف استخداـ األساليب والوسائل االحصائية بيدؼ التوصل إلى نتائج مثبتة باألرقاـ
والنسب ،والكشف عف العديد مف العالقات والقدرة عمى السيطرة عمييا وضبطيا .

ولذلؾ في ىذه الدراسة تـ تناوؿ حاالت السمنة بيف النساء المتزوجات في قطاع غزة.
فمف الميـ إجراء دراسات مفصمة بيدؼ تحديد أىـ العوامل المؤثرة عمى السمنة بيف النساء المتزوجات في

قطاع غزة بشكل خاص .

والف عامل الزمف الذي يسبق حدوث الحدث يعتبر محور ميـ في الدراسة ،فكاف البد مف اختيار
األساليب االحصائية التي تأخذ الزمف بعيف االعتبار وتحدد أىـ العوامل المؤثرة عمى السمنة ،فاألساليب

االحصائية التي تتالءـ مع ذلؾ ىي :االنحدار الموجستي ،انحدار كوكس.
 2.1مشكم ل س

عندما تكوف االساليب االحصائية عديدة ومتنوعة قريبة في المضموف او متباعدة ،فمـ يصبح توافر

تمؾ االساليب ىو الميـ بل اختيار واستخداـ المناسب منيا لظاىرة الدراسة ،شعار الذي طالما سمعناه يتردد
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ىنا و ىناؾ أف المرأة نصف المجتمع ،لـ يعد شعار بل ىو حقيقة أف المرأة نصف المجتمع و إنيا تنشئ
النصف األخر ،لذلؾ صحتيا والمخاطر التي تتعرض ليا مف األمور الميمة والتي تسبب حالة استفزاز

لبحثيا واجراء دراسات تيدؼ لمساعدتيا لكي تتمتع بصحة جيدة و كذلؾ السيطرة عمى عواقب التقمبات
والتغيرات التي يتعرض ليا جسميا وصحتيا.

ومف عواقب تمؾ التقمبات "الوزف الزائد والسمنة" ،ونظ ار النتشار ظاىرة السمنة بشكل كبير ،واثارىا

الصحية الوخيمة و تزايدىا تدريجيا بازدياد الوزف ،باالضافة الى اف الزيادة في الوزف قد تؤدي إلى إصابة
الشخص باألمراض المزمنة.
كل ىذا وأكثر يخمق الحاجة إلى إجراء دراسات ومنيا ىذه الدراسة لمكشف عف أىـ العوامل التي تؤثر
بشكل رئيسي عمى السمنة ،فمف خالؿ ىذه الدراسة سنتناوؿ ىذه الظاىرة بالتحميل مف خالؿ أسموبيف

احصائييف وىما االنحدار الموجستي وانحدار كوكس ومعرفة أكترىما دقة في تحديد العوامل المؤثرة.

بناء عمى ما سبق ذكره وفي ضوء الدراسات السابقة يمكف صياغة التساؤؿ الرئيسي لمدراسة كاألتي:
ما ىي أىم لع مل لمؤث عمى ال

لماابع ؟

لسمن بين لنسا

لما جا

في وطاع غ خالل فا

من

و لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ الرئيسي البد مف اإلجابة عمى تساؤالت فرعية األتية:

 -ما ىي أىم لع مل لمؤث عمى ال

لسمن بين لنسا

لما جا

في وطاع غ خالل لعش

 -ما ىي أىم لع مل لمؤث عمى ال

لسمن بين لنسا

لما جا

في وطاع غ خالل لعش

 -ما ىي أىم لع مل لمؤث عمى ال

لسمن بين لنسا

لما جا

سن

أل لى من عم ل ج؟

سن

من عم ل ج؟

لثان

جمالي لم س ؟

 -ىل عاب عامل ل من عامال مؤث في ظاى

لسمن بين لسي

في وطاع غ

خالل ل من

لما جا في وطاع غ ؟

 3.1أى ف ل س
اي ف ل س لى ا قيق

ى ف

ا

 .1استعراض نظري لألىمية النظرية والتطبيقية ألسموبي االنحدار الموجستي و انحدار كوكس .

 .2تحديد ومعرفة أىـ العوامل المؤثرة ،وقياس تأثيرىا عمى السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة
خالؿ العشر سنوات األولى مف عمر زواجيف.

 .3تحديد ومعرفة أىـ العوامل المؤثرة ،وقياس تأثيرىا عمى السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة
خالؿ العشر سنوات الثانية مف عمر زواجيف.
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 .4تحديد ومعرفة أىـ العوامل المؤثرة ،وقياس تأثيرىا عمى السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة
خالؿ الزمف اإلجمالي لمدراسة.
 4.1أىم

ل س

تكمف أىمية ىذه الدراسة في استخداـ أكثر مف أسموب احصائي لتحديد أىـ العوامل المؤثرة عمى
السمنة ،أي ربط المتغيرات المستقمة بالمتغير التابع بناء عمى درجة أىميتيا ،وتبرز أىمية ىذه الدراسة في
كونيا تتناوؿ ظاىرة منتشرة في جميع أنحاء العالـ وفي فمسطيف أيضا ورغـ انتشارىا إال انو نعاني مف قمة

المؤشرات الخاصة بيذه الظاىرة وىي السمنة ،و كما انو يختص بفئة معينة وىي فئة النساء المتزوجات
وتحديدا في قطاع غزة ،فبالتالي ىذه الدراسة كفيمة أف تعطي منفذي ومخططي البرامج في قطاع غزة

معمومات عف أىـ العوامل المؤثرة والمصاحبة لسمنة عند النساء المتزوجات
ل س

5.1

ام اطبيق ل س
ل

ل

ل

فق ل

لاال

ل مان  :عاـ .2008

لمكان  :جميع محافظات قطاع غزة.

لبش ي  :النساء المتزوجات.

 6.1مل

لب انا

استخدمت الدراسة بيانات مف دراسة سابقة لمباحثة ( ،)AL-Majdalawi,2008حيث كانت العينة
األصمية تشتمل عمى  339سيدة متزوجة مف مختمف محافظات قطاع غزة ،حيث تـ جمع البيانات مف خالؿ
استبانة تـ تصميميا خصيصا لدراسة العوامل المصاحبة لمسمنة بيف النساء المتزوجات ،ولمحصوؿ عمى

عينة ممثمة قامت الباحثة باختيار عينة مكونة مف  301سيدة.
7.1

سا سابق

سنتاوؿ في ىذا الجزء بعضا مف الدراسات السابقة التي اشتركت مع ىذه الدراسة سواء بموضوعيا او بجانبيا
االحصائي.
اوال :الدراسات السابقة التي تناولت الجانب االحصائي.
 .1دراسة ()Savitridina, 1997

بعنواف "محددات ونتائج الزواج المبكر في إندونيسيا" ،حيث استخدمت طريقة االنحدار الموجستي،
وتوصمت الدراسة إلى أف متغيرات التعميـ ،الوضع الوظيفي لممرأة قبل الزواج ،والسكف الحالي ،ىي
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متغيرات دالة إحصائيا في تفسير التغيرات في الزواج المبكر ،ومف بيف ىذه المتغيرات وجدت أف

مستوى تعميـ المرأة ىو المتغير االقوى في تفسير الزواج المبكر في إندونيسيا.

 .2دراسة (قاسـ)2011 ،

بعنواف "تحميل اثر بعض المتغيرات في االصابة بمرض المثة باستخداـ االنحدار الموجستي" ،وحيث
نصت فرضية البحث عمى أف عامل الترسبات الكمسية لو االثر المباشر في االصابة بمرض المثة،
وتكونت العينة مف  116شخص  ،وقد توصل الباحث الى أف عامل الترسبات الكمسية يعد السبب
الرئيسي في االصابة بسرطاف المثة .
 .3دراسة (غانـ و الجاعوني)2011 ،
بعنواف "استخداـ تقنية االنحدار الموجستي ثنائي االستجابة في دراسة أىـ المحددات االقتصادية

واالجتماعية لكفاية دخل االسرة" ،حيث شممت عينة الدراسة عمى  161اسرة اختيرت بشكل عشوائي
مف االسواؽ الشعبية في محافظة مدينة دمشق ونوصمت الدراسة الى معنوية متغير وجود طمبة

جامعييف في االسرة ،ومتغير الدخل الشيري باالضافة الى معنوية كل مف ممكية السكف وحجـ

االسرة.

 .4دراسة (أحمد(2013 ،
بعنواف " استخداـ نموذج إنحدار كوكس في تحميل البقاء لمرضى سرطاف الدـ في المؤسسة الوطنية
لمكافحة السرطاف في عدف" ،أخذت بيانات  117مريض بسرطاف الدـ مف المؤسسة الوطنية
لمكافحة السرطاف في محافظو عدف ،وتوصمت الدراسة الى اف عدـ وجود فروؽ في معدؿ االصابة
بيف الذكور واإلناث ،وىناؾ اختالؼ في خطر الوفاة بيف الذيف يأخذوف العالج الكيميائي عف طريق
الوريد ،والمرضى الذيف يأخذوف العالج الكيميائي عف طريق الفـ ،وأف المتغيرات األكثر تأثي اًر عمى
وقت البقاء لممرضى ىي (نوع المرض ،واالنتظاـ في تمقي العالج ،ونوع العالج الكيميائي).
 .5دراسة (الجبالبي و اخروف)2015 ،
بعنواف " تقدير دالة المخاطرة بإستخداـ نموذج إنحدار كوكس لمرضى سرطاف الثدي بمستشفى
العالج باألشعة (الذرة)" ،حيث ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة النموذج المناسب لوصف احتمالية البقاء
لمرضى المصابيف بسرطاف الثدي وذلؾ بإستخداـ نموذج إنحدار كوكس لالخطار النسبية وتـ
استخداـ بيانات المرضى المصابيف بسرطاف الثدي لسنة  2012في مستشفى العالج باالشعة
(الذرة) التعميمي ،حيث أَخذت عينة حجميا )  (140مصاب .وتوصمت الدراسة إلي أف ىنالؾ
تأثيرات معنوية مف قبل وجود السرطاف في الغدد الميمفاوية التي تتبع لالبط ،مستوى خطورة الورـ،
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حالة مستقبالت ىرموف االستروجيف و حجػـ الورـ بالسنتمتر عمى خطر الوفاة ،وأف نموذج كوكس
لالخطار النسبية المتعدد معنوي.
 .6دراسة (التمباني)2015 ،
بعنواف "استخداـ نموذجي االنحدار الموجستي وانحدار كوكس لدراسة العوامل المؤثرة عمى وفيات

األطفاؿ الرضع في فمسطيف" ،وتـ اختيار نموذجي االنحدار الموجستي وانحدار كوكس ،وتوصمت
الدراسة إلى أف أىـ العوامل الديموغرافية واالجتماعية المؤثرة عمى حياة الطفل الرضيع ىي جنس
المولود وطبيعة المولود مفرد أو توأـ وتعميـ االـ ،وأف حصوؿ االـ عمى أقراص الحديد أثناء الحمل،

وأشارت النتائج إلى أف حصوؿ االـ عمى الرعاية الصحية أثناء الحمل وانخفاض وزف المولود ليما

تأثير معنوي عمى حياة الطفل الرضيع.

 .7دراسة (بكير)2015 ،

بعنواف "استخداـ الطرؽ االحصائية لدراسة محددات الحالة الزواجية لمنساء في فمسطيف" ،تناولت

ىذه الدراسة اسموب االنحدار الموجستي وانحدار كوكس لدراسة اىـ المحددات المؤثرة عل الحالة
الزواجية لمنساء في فمسطيف ،وتوصمت الدراسة اف نموذج االنحدار الموجستي ىو االفضل ،واف اىـ
العوامل المؤثرة ىي حالة المجوء وحالة البقاء عمى قيد الحياة لالـ واالب وباالضافة الى الحالة

التعميمية.
ثان ا :ل سا

لسابق لاي انا ل

لجانب لم ض عي ( لسمن )

 .1دراسة ()Aljouni et al, 1988

بعنواف " السمنة في األردف"  ،حيث وجد أف السمنة أكثر انتشا ار بيف السيدات غير المتعممات
فكاف معدؿ انتشار السمنة  27.5%بيف السيدات األميات 37.3% ،بيف السيدات المواتي درسف 12
سنة فأقل ،و  26%بيف السيدات المواتي درسف أكثر مف  12سنة.
 .2دراسة ( )Maliki et al, 2003
بعنواف " زيادة الوزف والبدانة لدى السيدات السعوديات في سف االنجاب" ،حيث اشارت إلى أف
معدؿ انتشار السمنة  8%بيف الفئة العمرية مف  20-16سنة 12% ،لمفئة العمرية مف 25-21
سنة ،و  25%لمفئة مف  30-25سنة 34% ،لمفئة مف  35-31سنة 42.8% ،لمفئة مف 40-
 36سنة ،و اوضحت الدراسة أف السمنة الممرضة سجمت أعمى نسبة  10.7%في الفئة العمرية مف
 45-36سنة.
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 .3دراسة (الرشيدي)2008 ،
بعنواف "دراسة تأثير المستوى االجتماعي والعادات الغذائية عمى انتشار زيادة الوزف والبدانة بيف
طالبات كمية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة" ،حيث تـ اختيار  200طالبة مف خالؿ
عينة عشوائية طبقية ،ومف أىـ نتائج الدراسة أف ىنالؾ عالقة عكسية بيف مؤشر كتمة الجسـ والعمر،
وعالقة طردية بيف المستوى االجتماعي وتعميـ الوالديف ،وتوجد عالقة عكسية بيف زيادة الوزف و
إتباع الحمية.
 .4دراسة ()AL-Mamjdalawi, 2008

بعنوان"محدداتالسمنةبيهالنساءالمتسوجاتالتابعاتلرعايةصحةاالموالطفل -غزة " ،حيث تـ

اختيار عينة شممت  339سيدة ،وتوصمت الدراسة الى اف ىنالؾ عالقة ايجابية بيف حدوث السمنة

وزيادة عمر السيدة ،واف كل مف عدد مرات الحمل وجود اقرباء يعانوف مف السمنة باالضافة الى
النشاط الجسماني ليـ عالقة مباشرة وذات داللة احصائية بحدوث السمنة ،واف معدؿ انتشار السمنة

اعمى بيف السيات الغير مرضعات
 8.1منيج

ل س

مف أجل تحقيق األىداؼ المنشودة في ىذه الدراسة وتحميل البيانات ،اعتمدنا بدايا عمى استخداـ
المنيج الوصفي مف أجل وصف بيانات الدراسة باستخداـ الجداوؿ ،والرسوـ البيانية والتي تساعدنا في معرفة

الخصائص العامة لبيانات الدراسة ،ومف ثـ االعتماد عمى المنيج التحميمي مف خالؿ استخداـ أساليب
احصائية متقدمة مثل أسموب االنحدار الموجستي وانحدار كوكس.

حيث تـ التطرؽ ليما مف الناحية النظرية واستخداميما فيما بعد في تحميل البيانات المتوفرة بيدؼ تحديد أىـ

العوامل المؤثرة عمى السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة.
 9.1اقس م ل س
قسمت الدراسة الى خمسة فصوؿ :

الفصل األوؿ :اإلطار النظري الذي يضـ المقدمة ،مشكمة الدراسة ،أىداؼ الدراسة وأىميتيا ،حدود الدراسة،
مصدر البيانات ،منيجية الدراسة والدراسات السابقة.

الفصل الثاني  :اإلطار النظري لنموذج االنحدار الموجستي.
الفصل الثالث  :اإلطار النظري لنموذج انحدار كوكس.
الفصل الرابع  :تحميل البيانات ومناقشة النتائج.

الفصل الخامس  :االستنتاجات والتوصيات والمراجع .
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لفلل لثاني
ن

لم جساي
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 1.2مق م
في القسـ األوؿ مف الجانب النظري سوؼ نتناوؿ نموذج االنحدار الموجستي بشي مف التفصيل في
مختمف جوانبو ،فيذا النموذج مف النماذج المشيورة والمتداولة بكثرة في المجاؿ اإلحصائي.
كاف استخداـ نموذج االنحدار الخطي وخصوصا في حاالت كوف المتغير التابع ثنائي القيمة غير
مالئـ وغير مجدي بسبب طبيعتو غير المالئمة لمبيانات ذات المتغير التابع الثنائي بسبب الفروض والقيود

التي يبنى عمييا النموذج ،األمر الذي استدعى مف الباحثيف مزيد مف الجيد إليجاد نموذج أكثر مالئمة مف
النموذج الخطي لمتعامل مع ىذا النوع مف البيانات مف حيث تحميميا والتوصل لنتائج مقنعة ،فكاف ثمرة ىذا

ا لجيد أف تـ التوصل لنموذج االنحدار الموجستي الذي يتعامل جيدا و بمالئمة مع البيانات ذات المتغير
التابع الثنائي ،والذي يمكف تطبيقو واستخدامو في العديد مف الدراسات االجتماعية و اإلنسانية وغيرىا مف
المجاالت التي يكوف فييا المتغير التابع ثنائي القيمة.

ونموذج االنحدار الموجستي ال يتعامل بشكل جيد مع البيانات ذات المتغير التابع ثنائي القيمة

فحسب بل يتفرع منو عدة أنواع لتالءـ طبيعة المتغير التابع الذي قد يكوف متعدد القيمة.

سوؼ نتطرؽ في ىذا الفصل ألىـ فروض ىذا النموذج والتي سوؼ نوضح أنيا أقل مف تمؾ

الفروض التي يفرضيا نموذج االنحدار الخطي ،وكذلؾ المزايا والمشاكل التي يتالفاىا لنبيف سبب شيرة وكثرة
تداوؿ واستخداـ نموذج االنحدار الموجستي.

إضافة إلى أىـ المفاىيـ األساسية المتعمقة بالنموذج و التي معرفتيا وفيميا يقودنا إلى فيـ صحيح

لتركيب وعمل نموذج االنحدار الموجستي ،ونصل لتقدير النموذج وتقدير معالمو وتفسيرىا بعد التطرؽ لمجانب
الرياضي لمنموذج والحديث عف أىـ االختبارات المستخدمة في نطاؽ اختبار جودة ىذا النموذج بشكل كمي أو

مف حيث معمماتو أو مف حيث دقتو وقدرتو عمى التنبؤ.

في ختاـ ىذا الفصل سندرؾ تماما أىمية استخداـ نموذج االنحدار الموجستي في مختمف المجاالت

التي تالءـ طبيعتو ومدى تفوقو وتميزه عف نموذج االنحدار الخطي.
 2.2نم ذج

ن

لم جساي Logistic Regression Model

يعتبر نموذج االنحدار الموجستي أسموب إحصائي قديـ ولكنو مازاؿ أسموب فعاؿ في االستخداـ
والحصوؿ عمى نتائج جيدة.
فاالنحدار الموجستي أسموب إحصائي مف ضمف العديد مف األساليب اإلحصائية التي تستخدـ لتحميل

البيانات ذات المتغيرات الوصفية (النوعية) ،فكما في العديد مف الدراسات اإلنسانية أو االجتماعية أو

متغير وصفيا ثنائي القيمة أو متعدد القيمة
االقتصادية أو غيرىا مف المجاالت التي يكوف فييا المتغير التابع
اً
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يصعب عمى الباحث اعتماد أسموب االنحدار الخطي لتحميل ىذه األنواع مف البيانات ألنو مف المتعارؼ عميو
أف االنحدار الخطي بنوعيو (البسيط -المتعدد) يبنى عمى افتراضات معينة.
فاالنحدار الموجستي يختمف تماما عف االنحدار الخطي في أنو يضع فروض أقل ويتخمص مف
بعض القيود المفروضة في االنحدار العادي ،ويختمف عنو في الصيغة الرياضية والحسابات التفصيمية مف

حيث تقدير المعامالت وكذلؾ في تفسير تمؾ المعامالت ( .)Gebotys, 2000

فاالنحدار الموجستي كما سنبيف الحقا مف خالؿ الفروض والمزايا انو نموذج قوي ومرف في آف واحد.
ولالنحدار الموجستي عدة أنواع ،واألكثر شيوعا وسيولة في الحسابات ىو االنحدار الموجستي الثنائي

 Binary Logistic Regressionالذي نتناولو في دراستنا ،حيث إف المتغير التابع في ىذا النوع ثنائي
القيمة ،ونوع آخر لالنحدار الموجستي وىو االنحدار الموجستي المتعدد Multinomial Logistic
) ،Regression (MLRوالذي يستخدـ في حاؿ المتغير التابع متعدد القيمة (أكثر مف قيمتيف) ،ويوجد نوع

ثالث ويسمى االنحدار الموجستي الرتبوي (الترتيبي)  Ordinal Logistic Regressionويستخدـ عندما

يكوف المتغير التابع متغير رتبوي أي ترتيبي.
 3.2مفي م

ن

لم جساي

تحميل االنحدار الموجستي ىو أسموب إحصائي ييدؼ إلى بناء نموذج يوضح طبيعة العالقة بيف المتغير

التابع ثنائي القيمة ومجموعة مف المتغيرات المستقمة ،فالمتغير التابع ىنا قد يكوف اسميا او تصنيفيا بحيث

يأخذ قيمتيف او اكثر ويتميز االنحدار الموجستي بأف تمؾ العالقة بيف المتغيرات دالة غير خطية ،فاالنحدار
الموجستي يزودنا بمعرفة حوؿ العالقة بيف المتغير التابع الثنائي والمتغيرات المستقمة ومدى قوة تمؾ العالقة.

فأحد أىـ استخدامات تحميل االنحدار الموجستي التنبؤ بوقوع حدث ما مف عدـ وقوعو ،فالمتغير التابع ()Y

ثنائي القيمة أي يأخذ قيمتيف فقط ويرمز لكل منيما ( )1في حاؿ وقوع الحدث وذلؾ باحتماؿ قدره ( )Pو()0

في حاؿ عدـ وقوع الحدث وذلؾ باحتماؿ (.)1-P

وكما تستخدـ معامالت النموذج في تقدير قيمة نسبة الخالؼ  Odds Ratioلكل مف المتغيرات المستقمة في

النموذج (عكاشة.(2002 ،

كما أسمفنا سابقا يتعذر تطبيق معادلة االنحدار الخطي البسيط في ىذه الحالة ،وتطبق معادلة جديدة تسمى

معادلة االنحدار الموجستي (نموذج الموجيت) وتكتب بالصيغة التالية:
)

(

/
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.

) (

او يمكف كتابتيا بالصيغة التالية
. , /
(

)

)

(

حيث أف
 :الجزء المقطوع.
 : Xالمتغير المستقل.
 : Bالمعامل لكل حالة مف حاالت المتغير المستقل.
 : Pىو احتماؿ وقوع الحدث محل االىتماـ.
نسبة احتماؿ حدوث الحدث إلى عدـ حدوثو ويسمى (.)odds
/

 :الموغاريتـ الطبيعي لنسبة الترجيح او الموجيت.

.

 4.2مب

ساخ م

ن

لم جساي

يفترض وجود مبررات أدت القتناع الباحث باختياره نموذج االنحدار الموجستي دوف غيره مف النماذج
الستخدامو لتحميل بيانات ذات متغير تابع ثنائي القيمة.
وفي ىذه الدراسة تـ تقسيـ المبررات الستخداـ نموذج االنحدار الموجستي إلى قسميف األوؿ بمثابة
مميزات يتمتع بيا ىذا النوع والتي تجعمو مالئما لالستخداـ في مثل ىذه الحاالت (بابطيف.)2009 ،
والقسـ الثاني ىي المشكالت المفاىمية اإلحصائية التي توجد في النماذج األخرى أي التي تواجو الباحث عند
استخداـ االنحدار الخطي أو غيره مف األساليب اإلحصائية لتوفيق البيانات ذات المتغير التابع الثنائي.
 1.4.2م ا

ن

لم جساي

 .1مف أىـ مزايا االنحدار الموجستي انو اسقط بعض القيود واالفتراضات التي كانت جزء أساسي مف
تكوينو نماذج االنحدار العادية ،فمثال انو ال يشترط اعتدالية توزيع المتغيرات المستقمة فمذلؾ يعتبر
االنحدار الموجستي نموذج مرف وسمس في التعامل.
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 .2يمكف التعامل مع التأثيرات الالخطية إضافة إلى تضمنو حدود لمتفاعالت.
 .3وكما يتميز االنحدار الموجستي بأنو أقل حساسية تجاه االنحرافات عف اعتدالية التوزيع لمتغيرات
الدراسة ،فيو في األساس ال يفترض أي توزيع احتمالي محدد لمتغيرات الدراسة ،ولكف تحقق اعتدالية
التوزيع كما ىو معروؼ يعطي نتائج أقوى (عكاشة.)2002 ،
 .4يمكف الباحث مف ترتيب المتغيرات المستقمة مف حيث أىميتيا ومقدار تأثيرىا عمى المتغير التابع،
وبذلؾ يستطيع الباحث إضافة أو حذؼ أي مف متغيرات الدراسة المتوافرة (عباس.)2012 ،
 .5سيولة تحويمو إلى شكل خطي باستخداـ تحويمة الموجت  Logit Transformوالمعرفة كاألتي:
)
)
 2.4.2م

(

(
ساخ م

ن

لخطي

واآلف نسمط ضوء عمى المشكالت الرئيسية التي تواجو الباحث في حاؿ استخدامو تحميل االنحدار
الخطي المعروؼ بطريقة المربعات الصغرى  OLSلتوفيق بيانات مع متغير تابع ثنائي.
وتنقسـ ىذه المشكالت إلى مشكالت مفاىمية و إحصائية (بابطيف.)2009 ،
أ  :لم

لمفاىم
نعمـ أف تحميل االنحدار الخطي ىو نموذج خطي يسمح لخط االنحدار أف يتعدى الواحد صحيح أي

يمتد حتى موجب الماالنياية ،ويمتد حتى سالب الماالنياية وذلؾ حسب قيمة المتغيرات المستقمة الموجودة،
فاف استخداـ ىذا المبدأ في حاؿ البيانات ذات المتغير التابع الثنائي سوؼ يربؾ الباحث ويصل إلى تناقض
مع مفيوـ االحتماالت ،حيث إف الباحث سوؼ يحصل عمى قيـ متوقعة لممتغير التابع تتجاوز الواحد صحيح
أو تقل عف الصفر األمر المناقض لمفيوـ االحتماالت التي تشير إلى أف ما يرجوه الباحث مف التنبؤ في
حاؿ استخداـ االنحدار الموجستي ىو احتماؿ أف يكوف المتغير التابع إما صف ار أو واحد صحيح ،فالمتغير
التابع الثنائي ال يمكف التنبؤ بو إال في حدود قيمتيف ىما الواحد صحيح و الصفر (عباس.) 2012 ،
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ثان ا :لم

لائ

تكمف ىذه المشاكل في إسقاط افتراضات أساسية يقوـ عمييا تحميل االنحدار الخطي ومف أىـ ىذه
االفتراضات أوال إعتدالية التوزيع الطبيعي  Normalityوثانيا تجانس التبايف  ،Homescedaticityفعدـ
توفر ىذه االفتراضات وانتياكيا يعود إلى الطبيعة الثنائية لممتغير التابع ،فنجد أف توزيع األخطاء لف يتبع

التوزيع الطبيعي عند أي مستوى مف مستويات  ،Xوكما أف أيضا نجد مشكمة عدـ تجانس تبايف المتغير
العشوائي (حد الخطأ) وذلؾ الف حد الخطأ في االنحدار يتفاوت ويتغير بتغير مستويات ( Xالمتغير

المستقل) (عباس.)2012 ،

وشكل ( )1.2يوضح منحنى االنحدار الخطي.

( :)1.2منحنى االنحدار الخطي
)(Garson, 2006
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أما الشكل ( )2.2فيوضح منحنى االنحدار الموجستي.

شكل( : )2.2منحنى االنحدار الموجستي
)(Rush، 2001
 5.2ف ض نم ذج

ن

لم جساي

االنحدار الموجستي نموذج يفرض فرض أساسي عمى المتغير التابع ولكف باقي الفروض ىي بمثابة إسقاط
افتراضات كانت مالزمة في نماذج االنحدار العادية.

 .1الفرض األساسي الذي يبنى عميو االنحدار الموجستي ىو متعمق بالمتغير التابع أي يفترض أف
يكوف المتغير التابع  Yمتغير وصفي ثنائي القيمة , ، -واحتماؿ وقوع كل قيمة ىو مقدار ثابت.

في حيف أف المتغيرات المستقمة ال يوجد فروض حوؿ طبيعتيا ،فقد تكوف مستمرة أو متقطعة أو

وصفية ثنائية أو متعددة.

 .2االنحدار الموجستي ال يفترض وجود عالقة خطية بيف المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية ،فالعالقة
بينيـ عالقة دالية وتكوف بالصورة التالية:
)
)

(
(

))

( ,

(
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) (
) (

حيث أف:
،

 :المعامالت المقدرة لمبيانات.

 :Xالمتغير المستقل.

) (  :المتغير التابع.

 : expتمثل ىػػ(  (eأساس الموغاريتـ الطبيعي.
 .3يفترض استقالؿ كل مف المشاىدات و األخطاء العشوائية واستقالؿ المتغيرات التفسيرية ،أي ال
يوجد ارتباط ذاتي مثال بيف المتغيرات المستقمة ،حيث يتـ حذؼ المتغيرات التي يوجد بينيا عالقة

ارتباط تامة .

 .4يفترض أف تقاس المتغيرات المستقمة بدوف أخطاء ،وكما يتـ حذؼ المتغيرات غير اليامة.
 6.2لمفاى م لماعمق با ن

لم جساي

 1.6.2معامل لا ج ح ( لمفاضم ) Odds
 Oddsىو مصطمح إحصائي يشير إلى معامل الترجيح والذي يعبر عف احتماؿ حدوث حدث ما مقارنة
باحتماؿ عدـ حدوثو ،ورياضيا يعبرف عف نسبة احتماؿ حدوث الحدث  Pواحتماؿ عدـ حدوثو )

ويكوف بالصيغة

ومعامل الترجيح  oddsتتراوح قيمتو بيف الصفر و الماالنياية

الرياضية التالية:

)

(

)

)

(
Where

(

)

(

1,...,k

)(2.5

(.

،

حيث أف

 : ،المعامالت المقدرة لمبيانات.
 :Xالمتغير المستقل

 :ىو معامل ترجيح حدوث الحدث.

 :ىو احتماؿ حدوث الحدث.

 :ىو احتماؿ عدـ حدوث الحدث.

فاالنحدار الموجستي يتـ فيو حساب احتماؿ وقوع الحدث إلى احتماؿ عدـ وقوعو ،وعادة تأثير المتغيرات

المستقمة يشرح ويوضح مف خالؿ معامل الترجيح odds

(.)Hyeoun-Ae, 2013
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ال يمكف

وذكرنا سابقا أف االنحدار الخطي البسيط المتمثل في المعادلة

تطبيقو في حاؿ المتغير التابع الثنائي لظيور مشكمة اف القيـ المقدرة ال يمكف تفسيرىا بوصفيا احتماالت

وذلؾ الف قيميا ال تتراوح بيف(.)1،0

فاالنحدار الموجستي عالج ىذه المشكمة مف خالؿ استخداـ تحويمو الموجت ،وذلؾ بعمل تحويل

لمعامل الترجيح  oddsباستخداـ الموغاريتـ الطبيعي ( .(Peng et al., 2002
ويكتب بالصيغة الرياضية التالية:

)
)

(

)

) (

(

(

حيث أف

ىو الموغاريتـ الطبيعي لمعامالت الترجيح odds

حيث أف استخداـ ىذه التحويمة في النياية يسمح بتطبيق االنحدار الخطي لتحميل البيانات ذات المتغير التابع

الثنائي.

 2.6.2نسب لخالف Odds Ratio
نسبة الخالؼ ( )ORىي عبارة عف مقياس نسبة الثنيف مف معامالت الترجيح  oddsألحداث مختمفة.

الي حدثيف  B،Aيمكف كتابة نسبة الخالؼ  ORبالصيغة الرياضة التالية:
) (
) (

⁄

+

*

)(2.7

ونسبة الخالؼ في االنحدار الموجستي تتأثر بتغير وحدة واحدة في المتغير المستقل مع ثبوت باقي المتغيرات

المستقمة األخرى.
ونسبة الخالؼ  ORتستخدـ لمقارنة نسبة معامل الترجيح لوقوع حدث االىتماـ بشرط التعرض

لمتغيرات االىتماـ ،وكما يستخدـ  ORلتحديد ما إذا كاف تعرض معيف ىو احد عوامل الخطر نتيجة معينة
ومقارنة حجـ مختمف عوامل الخطر ليذه النتيجة (الوالي.)2013 ،
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حيث أف
 OR=1التعرض ليس لو تأثير في معامل الترجيح الناتج.

 OR>1التعرض يرتبط مع ارتفاع معامل الترجيح الناتج.

 OR<1التعرض يرتبط مع انخفاض معامل الترجيح الناتج (الوالي.)2013 ،
 7.2اق ي نم ذج

ن

لم جساي

مف المتفق عميو أف معامالت نموذج االنحدار الخطي يتـ تقديرىا بطريقة المربعات الصغرى ،والتي

كانت تيدؼ إلى تصغير مربعات الخطأ إلى اقل ما يمكف وكانت ىذه الطريقة مناسبة في حاؿ النماذج

الخطية ولكف بالنسبة لمعامالت نموذج االنحدار الموجستي يتـ تقديرىا بطريقة اخرى تالئـ طبيعة االنحدار

الموجستي المختمفة عف االنحدار الخطي.

وتعد طريقة اإلمكاف األعظـ  )MLE ( Maximum Likelihood Estimationالطريقة المالئمة

لتقدير معامالت الموجت ،ومعامالت الموجت ىي معامالت نموذج االنحدار الموجستي ويرمز ليا بالرمز .B

طريقة اإلمكاف األعظـ  MLEتيدؼ إلى تعظيـ لوغاريتـ اإلمكاف  LogLikelihoodبحيث تعكس مدى

إمكانية أف تكوف القيـ المشاىدة لممتغير التابع يمكف أف يتنبأ بيا مف خالؿ المتغيرات المستقمة الموجودة

).(Horton et al., 2001

والصيغة الرياضية لدالة اإلمكاف األعظـ تكتب بالشكل التالي:
)
) (
وبالتعويض عف قيمة  pمف المعادلة (
)+
)

)

(

(

∏

) (

) واخذ الموغاريتـ الطبيعي لمطرفيف نحصل عمى المعادلة التالية:

( ∑

)

(* ∑

)) ( (

(
وبعد ذلؾ لمحصوؿ عمى المعممات التي تعظـ دالة اإلمكاف نشتق لوغاريتـ دالة اإلمكاف بالنسبة

لممعممات المراد تقديرىا ومساواتيا بالصفر بعد ذلؾ ،ونحل المعادالت غير الخطية التي حصمنا عمييا مف

خالؿ خوارزمية تك اررية.
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 8.2افسي معامال نم ذج

لم جساي

ن

تستخدـ معامالت االنحدار الموجستي أي معامالت الموجت و التي اشرنا أف يرمز ليا بالرمز  bفي
تقدير لوغاريتـ معامل الترجيح  log oddsأي الموجت  logitالمتوقعة لكل متغير بمقدار وحدة واحدة في

المتغيرات المستقمة الموجودة في النموذج.

مف ىنا يتضح لنا أف االنحدار الموجستي يحسب مقدار التغير في لوغاريتـ معامل الترجيح وليس في المتغير

التابع نفسو ). (Garson, 2006
 9.2اقي م مالئم نم ذج

ن

لم جساي

بعد خطوة توفيق نموذج االنحدار الموجستي البد مف تقييـ مدى مالئمة ىذا النموذج الموفق لبيانات الدراسة،
وذلؾ يتـ بطريقتيف تكمالف بعضيما البعض.

أ  :اقي م لنم ذج لعام

اختبار معنوية نموذج االنحدار الموجستي الموفق يتـ مف خالؿ عدة مقاييس إحصائية ،حيث يتـ تقييـ
النموذج بشكل كمي.
 .1إ لا

R²

تستخدـ إحصاءة

كمقياسيف الختبار القوة التفسيرية لنموذج

واحصاءة

االنحدار الموجستي (بابطيف.)2001 ،

أي بمعنى اختبار قدرة النموذج الذي تـ توفيقو عمى تفسير التبايف الناتج بسبب ادخاؿ المتغيرات

المستقمة في النموذج ،فيي تحمل نفس المفيوـ الذي تحممو احصاءة  R²في نموذج االنحدار الخطي ،مع
اختالؼ التركيبة الرياضية لكل منيما.
حيث االحصاءة األولى

تسمى ايضا مقياس التحسف في مربع المتوسط اليندسي لكل مشاىدة.

وتكتب بالصيغة الرياضية التالية:
⁄

]
(
)
حيث أف

 :دالة اإلمكاف لمنموذج المتضمف الحد الثابت فقط.
 :دالة االمكاف لمنموذج المتضمف جميع المتغيرات المستقمة.

 :حجـ العينة.
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[

واالحصاءة الثانية

تسمى مقياس التحسف في مربع المتوسط اليندسي لكل مشاىدة المعدؿ.

حيث أف المقياس األوؿ ال يمكف أف يأخذ قيمة واحد صحيح ،ولكف مع تعديل عمى المقياس يصبح لدينا

المقياس الثاني والذي يمكف أف يأخذ قيمة الواحد صحيح.
ويتضح ذلؾ التعديل مف خالؿ قسمة المقياس األوؿ

)

عمى القيمة الممكنة العظمى لو.

(

 .2خابا  Hosmer- Lemeshowلج

لمطابق

اختبار  Hosmer- Lemeshowىو اختبار إحصائي يستخدـ لقياس جودة المطابقة لنموذج

االنحدار الموجستي  ،فيو يمكننا مف معرفة فيما إذا كاف النموذج المقدر يمثل البيانات بشكل جيد اـ ال.

فاختبار  Hosmer- Lemeshowيحتاج إلى استخدامو بحذر ،ويعتمد اعتماد كبير عمى

المجموعات المختارة فمثال اختيار مجموعة قد يعطي نتائج سمبية في حيف مجموعة أخرى قد تعطي نتائج

ايجابية ،أيضا عندما تكوف المجموعات قميمة أي ( 5فاقل) فاف عادة ىذا االختبار يوضح جودة النموذج
).(Jaccard, 2001
فاختبار  Hosmer- Lemeshowيعتمد عمى تقسيـ العينة بناء عمى االحتماالت المتوقعة ،أو

المخاطر ،وتحديدا تعتمد عمى القيـ المقدرة لممعامالت ،لكل مشاىدة في العينة احتماؿ  Y=1يحسب
باالعتماد عمى كل قيمة متغيرة لممالحظات (الراوي.)1998 ،

فقد اقترح العالماف  Hosmer- Lemeshowاستخداـ إحدى الطريقتيف لتقسيـ العينة وىما:
 -تقسيـ العينة بناء عمى المئينيات لالحتماالت المتوقعة.

 تقسيـ العينة بناء عمى القيـ الثابتة لالحتماالت المتوقعة.وتفضل الطريقة األولى عمى الثانية في حاؿ وجود العديد مف االحتماالت المتوقعة صغيرة (أي اقل مف

.)0.2

احصاءة  Hosmer- Lemeshowيرمز ليا بالرمز  ،Hحيث اف احصاءة  Hتتبع توزيع
( ،)g-2وبشكل عاـ الصيغة الرياضية الختبار  Hosmer- Lemeshowكالتالي:
)
)
)

(
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(
(

بدرجات حرية

∑

حيث أف :
العدد الكمي لمحاالت في المجموعة

اي

 :متوسط االحتماالت المتوقعة لممجموعة
ثان ا :خا ا معن

 .1خابا Wald

معمما نم ذج

ن

حيث

∑
أي

ىي عدد االستجابات

∑

لم جساي

اختبار  Waldىو اختبار احصائي يستخدـ في العديد مف النماذج االحصائية ومنيا نموذج االنحدار

الموجستي حيث يختبر معنوية معامالت نموذج االنحدار الموجستي لكل متغير مستقل ،وذلؾ باختبار

الفرضية الصفرية التي تنص عمى أف تاثير معامل االنحدار الموجستي يساوي صفر أي

و احصاءة  Waldتتبع توزيع مربع كاي
)

بدرجة حرية واحدة ،وتكتب بالصيغة الرياضيةالتالية:

(

حيث أف:

 :bىي القيمة المقدرة لمعامل االنحدار الموجستي لممتغير المستقل.

 :قيمة الخطا المعياري لمعامل االنحدار الموجستي لممتغير المستقل.

ثالثا :و لانبؤ لاميي
 .1ج ل لالنيف Classification Table
جدوؿ التصنيف ىو اسموب لتقييـ مدى دقة التنبؤ في نموذج االنحدار الموجستي ،أي كفاءة تصنيف النموذج

وىو بمثابة فحص جودة مطابقة النموذج لمبيانات.

واألساس الذي يعتمد عميو ىذا التحميل ىو أف النموذج إذا توقع تصنيف لمحاالت بشكل صحيح بناء

عمى معيار معيف ،فاف ذلؾ يشير إلى أف النموذج يطابق البيانات المالحظة )(Ferrer and Wan, 1999
والجدوؿ ( )1-2ىو الشكل العاـ لجداوؿ التصنيف.
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لج ل ( :)1-2لشكل لعام لج
لما وع

لالنيف

المشاىد

ل لالنيف

لم جب

لسالب

الموجب

الموجب الصحيح

السالب الخاطئ

السالب

الموجب الخاطئ

السالب الصحيح

N

FP

TN

المجموع

لمجم ع

1

Q

حيث تسمى  Pبدقة النموذج  Specifityوىي قيمة االحتماؿ باف يكوف التصنيف المتوقع موجبا

لحاالت التي تكوف فعال موجبة ،في حيف تسمى

حساسية النموذج  Sensitivityوىي قيمة االحتماؿ

باف يكوف التصنيف المتوقع سالبا لحاالت التي تكوف فعال سالبة (بابطيف.)2009 ،
 .2لاميي مع من نى ROC

توفر المنطقة تحت منحنى  ROCوالتي تتراوح مابيف الصفر والواحد صحيح مقياسا شامال لتقييـ

التمييز في االنحدار الموجستي ،أي مدى قدرة النموذج عمى التمييز بيف الحاالت التي تمتمؾ سمة الفحص
والتي ال تمتمؾ سمة الفحص.حيث يبدأ منحنى  ROCباالحداثي ( )0،0وينتيي ( )1،1والخط الواصل بيف

االحداثييف يسمى بقطر الصدفة .Chance Diagonal

و إذا كاف المنحنى واقعا أعمى مف قطر الصدفة فيذا يعني اف لمنموذج قدرة تنبؤية وتمييزية

لمحاالت ،وكل ما كاف المنحنى ابعد عف قطر الصدفة لكما كاف لمنموذج قدرة تمييزية أعمى (بابطيف،

.)2009

وكما يعتبر ىذا األسموب مف افضل مقاييس لدقة التصنيف ( .)Bradly, 1997
والمساحة تحت القطر تساوي  ،0.5ويصل النموذج لتمييز التاـ لمحاالت عندما تزيد قدرتو التمييزية

وتزيد المساحة تحت منحنى  ROCحتى يصل الى قيمة الواحد صحيح
(.)Hosmer and Lemshow, 2000
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والشكل ( (3.2يبيف منحنى .ROC

شكل ( :)3.2الشكل العاـ لمنحنى ROC

 10.2خالل
لـ تكف ىذه الدراسة الوحيدة التي تتناوؿ نموذج االنحدار الموجستي لمناقشتو وتوضيح أىـ اساسياتو

ومفاىيمو ،ولكف الفارؽ الذي نعوؿ عميو أف تكوف طريقة المناقشة والتوضيح بسيطة وسمسمة وقادرة عمى
توصيل أىـ األفكار والنقاط.

ففي ختاـ ىذا الفصل توصمنا إلى معرفة تامة لطبيعة نموذج االنحدار الموجستي وكيف أصبح بديال

عف نموذج االنحدار الخطي واىـ الفوارؽ بينيما.

ومف ىنا أوضحنا أىـ الفروض األساسية التي ترتبط بنموذج االنحدار الموجستي ،واىـ مزاياه وخاصة

قدرتو عمى التغمب عمى العديد مف المشاكل التي يسببيا استخداـ نموذج االنحدار الخطي لو تـ استخدامو مع

بيانات ذات متغير تابع ثنائي.

أىـ النقاط في ىذا الفصل تمحورت حوؿ توفيق ىذا النموذج وتبسيط الجانب الرياضي لو والتطرؽ

لالختبارات الممكنة مف اجل تقييـ النموذج الموفق و التأكد مف انو النموذج المالئـ لنصل في النياية لنموذج
مالئـ لمبيانات المتاحة بغض النظر عف طبيعة مجاليا واستخدامو مف اجل تحقيق األىداؼ مف وراء بناءه.
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لفلل لثالث

إن

ك كس
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 1.3مق م
في القسـ الثاني مف الجانب النظري سوؼ نناقش نموذج تحميل بيانات البقاء األكثر استخداما ،وىو
نموذج انحدار كوكس لممخاطر النسبية لمعالـ كوكس  COXعاـ 1972ـ ،حيث أف بيانات البقاء تعتبر

بيانات ميمة في المجاؿ الطبي والحيوي و كما أنيا تتأثر بعوامل مختمفة ،األمر الذي استدعى مف الباحثيف
والمختصيف في ىذا المجاؿ تكثيف الجيود مف اجل معرفة مدة بقاء اإلنساف المريض عند إصابتو بمرض

معيف عمى قيد الحياة وكذلؾ زادت الحاجة لمعرفة العوامل األساسية المؤثرة عمى بقاء المريض عمى قيد

الحياة خالؿ فترة الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ وتطوير األساليب والوسائل اإلحصائية بيدؼ زيادة الدقة
والشمولية في المعرفة ،ومف ىنا وصمنا إلى أسموب االنحدار الذي شممناه في ىذا الفصل بمعرفة أركانو و

أساسياتو والخوض في تفصيل جانبو الرياضي ،والجدير بالذكر في البداية أف أسموب انحدار كوكس
يستخدـ بشكل واسع في المجاؿ الطبي والحيوي ،ولكف لـ يعد يقتصر فقط عمى مثل ىذه المجاالت التي

تعنى بالدرجة األولى باإلمراض واالنتكاسات والمرضى والعالجات البيولوجية ،فتـ استخداـ ىذا األسموب

بشكل جيد واظير نتائج مقبولة في جميع المجاالت المختمفة.

نموذج انحدار كوكس لممخاطر النسبية يعني بالدرجة األولى بدالة الخطر والتي تتميز بأنيا غير

محددة وكما أنيا نسبية ومستقمة عف الزمف لمختمف األفراد المشاركيف في الدراسة.

ويتميز نموذج انحدار كوكس بالعيد مف المميزات فيو بداياً نموذج شبو معممي لديو مجموعة مف
الفروض األساسية ،ويعتبر نموذج قوي وجيد االستخداـ في العديد مف التطبيقات وكما انو يتعامل جيدا مع
مشكمة بيانات البقاء األساسية أال وىي بيانات المراقبة ،وتـ التطرؽ لمجانب الرياضي لنموذج انحدار كوس

مف حيث تقدير معالمو واالختبارات المتعمقة بو.
لنصل في ختاـ ىذا الفصل لقناعة واضحة بأىمية ومكانة وجدوى ىذا األسموب في مختمف
التطبيقات والمجاالت.
 2.3ا ميل لبقا Survival Analysis
تحميل البقاء أسموب إحصائي يعرؼ باختصار بأنو تحميل الوقت حتى الحدث ،ويعرؼ عمى نطاؽ

واسع بأنو أسموب يتعامل مع بيانات البقاء حيث أف متغير الدراسة ىو الوقت حتى وقوع حدث االىتماـ،

وحدث االىتماـ قد يكوف "موت ،بداية مرض ،زواج ،الحصوؿ عمى وظيفة ...،الخ".

وفي تحميل البقاء عادة األشخاص واألشياء تتابع باستمرار في فترة زمنية محددة ويتـ التركيز عمى

الوقت الذي سيحدث بو حدث االىتماـ ،والوقت ىنا إما أف يكوف سنوات أو شيور أو أياـ مف بداية متابعة

الفرد وحتى حدوث الحدث ،أو بدال مف ذلؾ قد يشير الوقت إلى عمر الفرد عندما وقع حدث االىتماـ

).(Kleinbaum and Klein , 2005
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ود راسة بيانات البقاء تركز عمى توقع احتماؿ االستجابة (البقاء عمى قيد الحياة) أو بمعنى مدى

الحياة ،ونقارف بيف توزيعات البقاء لحيوانات التجارب أو المرضى مف البشر ،وتحديد المخاطر أو عوامل
النذير المتعمقة باالستجابة (البقاء عمى قيد الحياة تطور المرض) ).(Lee, 2003

وتحميل البقاء أسموب إحصائي واسع االنتشار في الدراسات التجريبية و الرصدية والتي تعتمد عمى

متابعة األفراد المشاركيف ضمف الدراسة ،ونجد أف ىنالؾ اىتماـ خاص لدراسة بيانات البقاء عمى قيد الحياة

في العموـ الطبية الحيوية ،وعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف ىذا األسموب اإلحصائي مناسب لمتطبيقات األخرى
مثل الموثوقية الصناعية ،العموـ االجتماعية .

ولكف السؤاؿ الذي البد مف اإلجابة عميو ىو " لماذا ال نستخدـ االنحدار الخطي لنموذج وقت البقاء

عمى قيد الحياة لدالة مكونة مف مجموعة مف المتغيرات التفسيرية ؟

أوال الف أوقات البقاء متغيرات عادة موجبة القيـ وبالعادة االنحدار الخطي ال يكوف االختيار األفضل

ما لـ يتـ عمل تحويمة ليذه األوقات بطريقة تمغي تمؾ القيود ،وذلؾ الف االنحدار الخطي يتطمب بيانات

تتوزع توزيع طبيعي عمى عكس طبيعة بيانات البقاء التي تتركز في الجانب األيمف مف التوزيع ( حسف و

صالح.)2014 ،

ثانيا واألكثر أىمية أف عادة االنحدار الخطي ال يستطيع أف يتعامل بفاعمية مع بيانات المراقبة ( Censored

.)Data

 3.3ب انا

لبقا Survival Data

تتميز بيانات البقاء باختالفيا عف أي نوع آخر مف البيانات وذلؾ بسبب طبيعتيا حيث أف بيانات البقاء تعبر
عف قياسات لموقت حتى حدوث حدث االىتماـ ،وبيانات البقاء تشمل أوقات البقاء والتي تتميز عادة بأنيا

أعداد موجبة كما ذكرنا سابقا.

نياية الدراسة

لشكل ( : (1.3سم ا ض ي لب انا
27

لبقا

بداية الدراسة

حيث أف :
 = مشاىدات اختفاء

 = Xالحدث

ومف الشكل ( (1.3نبرز المميزات المتنوعة المتعمقة بتحميل بيانات البقاء عمى قيد الحياة :

 األفراد المشاركيف في الدراسة ال تكوف بداية متابعتيـ أي "دخوليـ إلى الدراسة " بنفس الوقت.
 عند انتياء الدراسة بعض األفراد المشاركيف يبقوا دوف حدوث حدث االىتماـ ليـ.

 وأفراد آخريف ينسحبوا أو نخسرىـ في منتصف الدراسة أي "قبل انتيائيا" ،ويكوف الشيء الوحيد
الذي نعرفو عنيـ ىو أخر وقت ليـ دوف وقوع حدث االىتماـ.

الميزة األولى تشير إلى دخوؿ مترنح "متفاوت".

الميزة الثانية والثالثة تشير إلى المراقبة "بيانات غير كاممة".

)(Ibrahim et al., 2000) (Cox, 1972

إذف الخاصية األبرز لبيانات البقاء ىو احتواءىا عمى بيانات اختفاء والتي سنوضح بعض مف أنوعيا.
خافا من لن ع أل ل Type I Censoring

1.3.3

ويطمق عميو أيضا باالختفاء الثابت وذلؾ الف المدة الكمية لمدراسة تكوف ثابتة بينما عدد األفراد الذيف حدث

ليـ الحدث يكوف متغير عشوائي (التمباني.)2011 ،
و أنواعو ىي:

 -1خافا

أل من Right Censoring

تعتبر بيانات البقاء عمى قيد الحياة بيانات ذات اختفاء أيمف عندما يكوف وقت حدوث الحدث غير

معموـ لبعض األفراد المشاركيف في الدراسة ،حيث أنو في بعض الحاالت نجد أفراد لـ يحدث ليـ حدث
االىتماـ بالرغـ مف انتياء فترة الدراسة ،وفي ىذه الحاالت يكوف وقت البقاء الفعمي أكبر مف وقت البقاء

المالحظ ،وفي حاالت أخرى خالؿ الدراسة ينسحب بعض األفراد المشاركيف أو نخسرىـ وبالتالي ال نعمـ إف
كاف وقع الحدث ليـ أـ ال ومتى وقع ! ولكف نعمـ أخر وقت ليـ خالؿ الدراسة ،ويعتبر ىذا النوع مف بيانات

المراقبة األكثر شيوعا بيف أنواع المراقبة.

 -2خافا

أل س Left Censoring

وتعتبر البيانات ذات اختفاء أيسر عندما يقع الحدث في بداية الدراسة ،أي إف حدث االىتماـ وقع قبل وقت

معيف لكف الوقت الدقيق لمحدث غير معموـ )(Lee and Wang, 2003

ويعتبر وقت البقاء عمى قيد الحياة الفعمي اقل أو يساوي وقت البقاء المالحظ.

 -3خافا لفا ي Interval Censoring

بيانات المراقبة مف ىذا النوع يتضح منيا أف أحد األفراد المشاركيف في الدراسة وقع لو حدث االىتماـ "وفاة

مثال" في فترة ولكف دوف معرفة الوقت المحدد الذي وقع فيو حدث الفشل.
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خافا من لن ع لثاني Type II Censoring

2.3.3

يكوف في ىذا النوع عدد األفراد الذيف يحدث ليـ الحدث معروؼ مقدما ,بينما فترة الدراسة الكمية تكوف متغير
عشوائي (التمباني.(2011 ،
 4.3مفاى م أساس

ماعمق با ميل لبقا

نفرض أف  Tتشير إلى وقت البقاء حتى حدوث حدث االىتماـ ،حيث  Tمتغير عشوائي متصل غير سالب،

واف  tتشير إلى أي قيمة محددة مف المتغير العشوائي  ،Tويمكف وصف توزيع  Tمف خالؿ بعض الدواؿ
المتكافئة.
 1.4.3ل لبقا Survival Function
تعرؼ دالة البقاء عمى أنيا احتماؿ بقاء الفرد لفترة أطوؿ مف  ،حيث
) (

 ،ويرمز لدالة البقاء بالرمز

حيث أف:

) احتماؿ بقاء الفرد فترة أطوؿ مف (

،t≥0

)

) (
( =

)= 1 - F(t

)(1.3

∫=

) (

حيث أف:
= ). F(t

) : F(tدالة التوزيع التراكمي لممتغير  Tحيث ( ( T ≤ t

) : f(xدالة كثافة االحتماؿ لممتغير  Tحيث )

=)f(x

(

وتعتبر دالة البقاء ) S(tدالة غير متزايدة مع الزمف  ،tحيث أف
،
،

)S(t

{

وفي بعض الحاالت ما لـ تتوافر مشاىدات مراقبة فاف دالة البقاء يتـ تقديرىا عمى إنيا نسبة المرضى الذيف

بقوا عمى قيد الحياة لمدة أطوؿ مف  ،tوتكوف الصيغة كالتالي

عدد المرضى الباقيف عمى قيد الحياة لمدة اطوؿ مف
العدد الكمي لممرضى
)

(

̂
)(

)(Lee and Wang, 2003

وكما يمكف بالمثل تطبيق الصيغة السابقة لدراسة في أي مجاؿ أخر عمى غرار المجاؿ الطبي الحيوي.
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 2.4.3ل لخط Hazard Function
تعرؼ دالة الخطر لوقت البقاء  Tعمى أنيا نسبة الفشل المشروط ،أي إنيا احتماؿ حدوث الفشل
خالؿ فترة زمنية صغيرة جدا بافتراض أف الفرد بقى عمى قيد الحياة حتى بداية الفترة ،وكذلؾ يعرفيا ،Lee
 ( ، +بشرط اف الفرد بقى عمى قيد الحياة

) )2003عمى إنيا احتماؿ فشل الفرد في فترة قصيرة جدا (
حتى الزمف .t

ويرمز لدالة الخطر بالرمز) ( وتكتب بالصيغة التالية :
)

،
)-

(
(,

- ,
)

(

)

)(
)(

(
)

(
)(
)(
)(
)(

.
)(3.3

نالحظ مف المعادلة األخيرة انو يمكف التعبير عف دالة الخطر ) ( بداللة دالتي كثافة اإلحتماؿ ) (

والتوزيع التراكمي ) ( .

وفي بعض الحاالت ما لـ تتوافر مشاىدات مراقبة فاف دالة الخطر يتـ تقديرىا عمى أنيا نسبة
المرضى الذيف توفوا في الفترة لكل وحدة زمنية بشرط بقائيـ عمى قيد الحياة حتى بداية الفترة(

وتكوف الصيغة كالتالي
)

(

عدد المرضى الذيف توفوا لكل وحدة زمنية خالؿ الفترة
عدد المرضى الذيف بقوا عمى قيد الحياة عند الوقت

،( ، +

̂
)(

)(Lee and Wang، 2003

وتعتبر دالة الخطر دائما دالة موجبة ،أي

) (  ،وكما تعتبر دالة ليس ليا حد أعمى ،ويمكف أف تكوف

متزايدة أو متناقصة أو ثابتة مع الزمف ).(Lee, 2003; Kleinbaum and Klein, 2005
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 3.4.3ل لخط لا كم
وتعرؼ بأنيا مجموع األخطار التي حدثت حتى الزمف .t
)( ∫
) (
) (

)) ( (

}) (

{

) (

)(

∫

∫

وبالتالي فاف:

)

)) (
)) ( (
)(
)) ( (

(

 5.3ط ق اق ي

)(
)(

(
)(

ل لبقا Methods of estimating the survival function

يوجد عدد مف الطرؽ المتاحة لتحميل العالقة بيف مجموعة مف المتغيرات التوضيحية ووقت البقاء

عمى بقيد الحياة ،وىذه الطرؽ تشمل نيج معممي ،غير معممي ،وشبو معممي.
 1.5.3لط ق لمعمم

Parametric Methods

تفترض الطرؽ المعممية أف أوقات البقاء تتبع توزيع معروؼ ومف ىذه التوزيعات الشائعة في

االستخداـ التوزيع األسي  ،توزيع وابيل ،توزيع الموغاريتـ الطبيعي ،عادة يتـ تقدير معالـ النموذج في ىذه

الحالة باستخداـ تعديل مناسب لإلمكاف األعظـ .MaximamLikelihood
 2.5.3لط ق لال معمم

Non-Parametric Methods

تمتاز الطرؽ االمعممية بأنيا ال تتطمب أي فرضيات حوؿ توزيع أوقات البقاء ،والمقدر الالمعممي

لدالة البقاء عمى قيد الحياة والذي يستخدـ عمى نطاؽ واسع تقدير كابالف ماير Kaplan Meier Estimate
 of the Survival Functionويكتب اختصا ار (،)K-M

لتقدير والرسـ بيانيا الحتماالت البقاء عمى قيد الحياة بوصفيا دالة في الزمف ،ويمكف استخدامو

لمحصوؿ عمى اإلحصاءات الوصفية لمبيانات مثل متوسط وقت البقاء ،والمقارنة بيف تجربة البقاء عمى قيد
الحياة لمجموعتيف أو أكثر ،وتتوفر العديد مف االختبارات لذلؾ منيا اختبار لوغاريتـ الرتبة .Log-Rank
ومف المقدرات الالمعممية لدالة البقاء:

 تقديرات نيمسوف ألف لدالة البقاء Neison Aalen Estimate of the Survival Function
(.)Collett, 2003
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 تقديرات جداوؿ الحياة  Life Tables Estimators Methodsوىذه الطريقة فقدت أىميتيا
مع تطور الطرؽ الالمعممية السابق ذكرىا (.)Guo, 2010

 3.5.3لط ق شبو معمم Semi Parametric

تضع ىذه الطرؽ فرضيات اقل مف الطرؽ المعممية ولكنيا لدييا فروض مقارنة بالطرؽ الالمعممية

التي ال تضع أي فرضية ،وأشير الطرؽ الشبو معممية في تحميل بيانات البقاء عمى قيد الحياة ىو نموذج

انحدار كوكس لممخاطر النسبية ) ، Cox Proportional Hazards Model (CPHMويعتمد ىذا
النموذج باألساس عمى افتراض أف المخاطر نسبية وخطية داخل كل مجموعة مف المتغيرات (،(Fox

.2002
 6.3نم ذج ك كس Cox Model

ساع ض لنظ ي لنم ذج ن

1.6.3

ك كس

يعتبر نموذج انحدار كوكص  Cox Regreesion Modelالذي وضعو العالـ  Coxعاـ 1972ـ
والذي يسمى أيضا نموذج المخاطرة النسبية ) Proportional Hazards Models (PHMمف أىـ النماذج
الحديثة و أوسعيا استخداما في تحميل بيانات البقاء عمى قيد الحياة  ،Survival Data Analysisوكما

يستخدـ في مجاالت أخرى بصورة جيدة ،فيو نموذج يأخذ باالعتبار تأثير بيانات المراقبة Censored
 ،Dataفيو تقنية إحصائية الستكشاؼ العالقة بيف العديد مف المتغيرات التفسيرية وبقاء المريض عمى قيد
الحياة في البحوث الطبية ).(Fox, 2002

والمتغيرات التفسيرية متغيرات مستقمة ال يضع النموذج أي شروط حوؿ طبيعتيا فقد تكوف كمية أو

وصفية أو مختمطة ،ويفترض أف يكوف ليا تأثير عمى متغير الدراسة.

والميزة التي يتمتع بيا نموذج انحدار كوكس مف حيث االنتشار واالستخداـ تكوف لعدة أسباب قد نجمل

بعضيا تحت مسمى خلائص نموذج انحدار كوكس:

 .1شكل النموذج يعتمد عمى معدؿ الخطورة  Hazard Ratioعند الوقت ( tعزيز.)2011 ،

 .2المخاطر المقدرة دائما غير سالبة وذلؾ الف قيـ أي دالة خطر يجب أف تكوف محصورة بيف الصفر و
الماالنياية

)(

.

 .3يعنى نموذج كوكس بتأثير المتغيرات عمى معدؿ الخطورة ولكنو يترؾ معدؿ الخطر األساسي غير
محدد.

 .4عمى عكس النماذج المعممية فاف نموذج انحدار كوكس ال يحتاج أي فرضيات حوؿ شكل دالة الخطر

األساسية وكما أنيا دالة غير محددة فياتاف الخاصيتاف تجعالف نموذج انحدار كوكس نموذج شبو

معممي

).)Kleinbaum and Klein, 2005
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 .5ويستطيع نموذج انحدار كوكس استيعاب قياسات منفصمة أو متصمة ألوقات البقاء
).)Sainani, 2005
 2.6.3ل غ نم ذج ن

ك كس

وتكتب الصيغة العامة لنموذج انحدار كوكس بالصورة التالية:
).

)(6.3

حيث أف

∑(

)(

)(

 :تشير إلى دالة الخطر األساسية  Baseline Hazard Functionعند .X=0

)(

 :مصفوفة معامالت النموذج الغير معمومة.
 :مصفوفة المتغيرات المستقمة "التفسيرية".

وحيث أف المقدار )

يشير إلى دالة الخطورة النسبية والتي يمكف استبداليا بأي دالة

∑(

معرفة غير سالبة (عزيز.)2011 ،

وكما يعتبر ىذا الجزء مف صيغة نموذج انحدار كوكس لممخاطر النسبية  CPHMجذاب ألنو
يضمف أف النموذج المقدر سوؼ يعطي دائما دالة خطر مقدرة غير سالبة ( Kleinbaum and Klein,

.)2005

وكذلؾ فاف دالة الخطر األساسية ) (
 3.6.3ف ض نم ذج ن

تعتبر دالة غير محددة و غير سالبة .

ك كس

 .1الفرض األساسي لنموذج انحدار كوكس ىو أف المخاطرة "نسبية" بمعنى انو يفترض أف معدؿ
الخطورة ثابت مف شخص إلى أخر داخل الدراسة وال يعتمد معدؿ الخطورة عمى الزمف.

 .2يفترض نموذج انحدار كوكس  CPHMعدـ ثبات دالة المخاطرة األساسية ،ويتـ تقديرىا فقط مف
خالؿ االعتماد عمى وقت حدوث الحدث.

 .3المتغيرات المستقمة يجب أف تكوف ثابتة مع الوقت أي ال تتغير بمرور الزمف.

 .4المتغيرات المستقمة " التفسيرية " ترتبط بشكل خطي مع لوغاريتـ دالة الخطورة.
4.6.3
أ

سا ل

ل نم ذج ن

 :اق ي معامال نم ذج ن

ك كس

ك كس

أولى خطوات االستدالؿ حوؿ نموذج كوكس تتـ مف خالؿ تقدير معممات النموذج ،حيث يتـ تقدير
المعممات

في المعادلة )  )6.3والتي تمثل الصيغة العامة لنموذج انحدار كوكس ،مف خالؿ طريقة

اإلمكاف األعظـ ).)Maximam Likelihood, ML
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وبشكل عاـ إليجاد دالة اإلمكاف األعظـ البد مف معرفة التوزيع ،األمر غير المتوافر في حاؿ

نموذج انحدار كوكس حيث أف توزيع الوقت  tيكوف غير معموـ ،لذلؾ ال يتـ إيجاد دالة اإلمكاف بنفس

االسموب المتبع في حاؿ النماذج المعممية.

حيث في نموذج كوكس شبو المعممي يتـ إيجاد دالة اإلمكاف باالعتماد عمى ترتيب الحدث بدال مف

توزيع الحدث (عزيز.)2011 ،

ويتـ تقدير معممات النموذج مف خالؿ طريقة اإلمكاف بأسموبيف أحدىما يسمى اإلمكاف الحدي والذي

سنتطرؽ لعرض ممخص عف مفيومو وتركيبتو وبعد ذلؾ سيتـ التعمق باألسموب الثاني وىو اإلمكاف الجزئي.

 ط يق

مكان ل ي Marginal Likelihood Methods

تعتمد دالة اإلمكاف الحدي في تقدير المعممات

عمى ) ( مع افتراض اف دالة الخطر االساسية ) (

مجيولة ،حيث اف ) ( ىي عبارة عف إحصاءة الرتبة لألوقات RankStatistic

ولتوضيح إحصاءة الرتبة ) ( نفترض المثاؿ التالي"لو فرضنا اف لدينا اربع حاالت حدث ليا حدث االىتماـ

مثال وفاة أي اف n=4

حيتT1=7 ، T4=1،T3=12

، T2=23،فاف , ، ، ، -

)( .

وتـ ترتيب الرتب تصاعديا  ،فنالحظ أف ) ( تعتمد عمى رتبة وقت الحدث ،ومف الطبيعي عند استخداـ

نموذج انحدار كوكس وجود بيانات مراقبة.

واإلمكاف الحدي ىو نسبة احتماؿ حدوث الحدث  tim،…،ti2،ti < ti1واالحتماؿ كالتالي
) ( ∫ ∏ . ، /
)

(

) (

∑(

)
)

∫ ∫

(

) (

∑

∏

) (
حيث أف
) :R(tتشير إلى مجموعة الخطر وىذه المجموعة تتغير بالنقصاف في الحجـ في حاؿ زيادة وقت الفشل.
 :Kعدد األفراد الذيف ليـ أوقات بقاء اكبر أو تساوي الوقت المحدد.

وبأخذ الموغاريتـ لمدالة ثـ المشتقة األولى لو ومساواتو بالصفر واستخداـ طريقة نيوتف رافسوف لحل المعادلة،
ونحصل عمى تقديرات المعممة .B

 ط يق

مكان لج ئي Partial likelihood Methods

ىي طريقة اقترحيا العالـ  Coxعاـ 1975ـ ،ويتـ استخداـ دالة اإلمكاف الجزئي لتقدير معممات النموذج
بالرغـ مف أف دالتي الخطر والبقاء األساسيتاف غير محددتاف ،وىذه الطريقة تعتمد فقط عمى المعممات
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المطموب تقديرىا  ،Bواف نتائج تقدير المعممات مف دالة اإلمكاف الجزئي ليا نفس الخصائص التوزيعية
لإلمكاف األعظـ الكامل (مصطفى.)2012 ،

طريقة اإلمكاف الجزئي تيمل بيانات المراقبة وال تأخذىا باالعتبار بعكس طريقة اإلمكاف الحدي ،فدالة

اإلمكاف الجزئي لممعممة  Bتكتب بالصيغة التالية :
)
)

(

)
(

(∏
∑

) (

) (

) (
و بأخذ الموغاريتـ لدالة اإلمكاف الجزئي لممعممة  Bوذلؾ لتسييل الحسابات ،تصبح الصيغة كالتالي:
)-

(

)

∑

(∑,

)) ( (

) (

) (
وبأخذ المشتقة األولى لممعممة  ،Bتصبح الصيغة بالشكل التالي:
+
)
)

)

(

(

) (

∑

*∑

)) ( (

(
وبمساواة المعادلة بالصفر واستخداـ طريقة نيوتف رافسوف لحل المعادالت نحصل عمى تقديرات لممعممة .B
ثان ا :افسي معامال نم ذج ن

ك كس

اليدؼ األساسي مف استخداـ نموذج األخطار النسبية ىو تقدير تأثير متغيرات الدراسة عمى وقت

البقاء ،فالمعامالت المقدرة لممتغيرات توضح نسبة التغير في المتغير التابع لكل تغير بمقدار وحدة واحدة في
المتغير المستقل ،حيث أف لوغاريتـ دالة الخطورة ىي الدالة المستخدمة لتقييـ تأثير التغير في المتغيرات.
والتي عادة تكوف بالصيغة التالية :

)

)
)) (

(

(

)(

)(

)(
(
(مصطفى)2012 ،

كذلؾ يتـ استخداـ نسبة الخطر  Hazard Ratioلدراسة تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع.
والتي تعرؼ بالصيغة التالي:

) (،
) (،
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)

∑(

)(

)

∑(

)(

)

)

(

( ∑(

حيث أف
،

،
،

،
،

،

وتشير  HRإلى الخطر لشخص واحد مقسوـ عمى خطر شخص أخر مختمف.
ومف أجل التفسير عادة نأخذ

 ،HRوىذا يعني
) (،

) (،

ونالحظ مف المعادلة ( )12.3انو تـ إلغاء دالة الخطر األساسية وكما أف نسبة الخطر ال تعتمد عمى الزمف.
5.6.3اق م مالئم نم ذج ن

ك كس

الخطوة التالية بعد تقدير معممات نموذج انحدار كوكس واختبار فرض المخاطرة النسبية ستكوف اختبار
معنوية النموذج وقوتو ،بمعنى إلى أي مدى النموذج الذي تـ توفيقو مالئـ لبيانات الدراسة.

و بعد التحقق مف مالئمة النموذج يتـ اختبار معنوية معامالت النموذج المقدرة بعدة اختبارات ،وسنتعرض

فيما يمي إلى طرؽ التحقق مف مالئمة النموذج وذلؾ عمى النحو التالي:
أ  :خابا معن

لنم ذج لكمي

يعتبر اختبار نسبة اإلمكاف  Likelihood Ratio Testمف أىـ االختبارات التي تستخدـ لمتحقق

مف معنوية النموذج الموفق الكمي والذي سنتطرؽ لو الحقا ،ولكف الجدير بالذكر أف ىناؾ أسموب أخر
يستخدـ لتقييـ النموذج الموفق الكمي وىو أسموب بياني يعتمد عمى الشكل البياني لألخطاء ،بالرغـ مف عدـ
أىميتو في نموذج االنحدار الخطي إال انو يمعب دو ار ميما لتقييـ النموذج الكمي في تحميل البقاء بصورة

عامة وفي انحدار كوكس لألخطار النسبية بصورة خاصة ،ويوجد العديد مف االختبارات التي تـ اقتراحيا

الستخدميا في التقييـ لنموذج كوكس ومف ىذه االختبارات وأكثرىا استخداما أخطاء كوكس-سنيل Cox-

.Snell

 أخطا ك كس سنيل Cox-Snell Residuals

تعتبر أخطاء  Cox-Snellاألكثر استخداما في تحميل بيانات البقاء ،حيث اقترحيا كل مف العالـ Cox

و  Snellعاـ 1968ـ ،وكما ذكرنا انو يستخدـ مف أجل تقييـ النموذج الكمي الذي تـ توفيقو.
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وأخطاء  Cox-Snellتكتب بالصيغة الرياضية التالية:
̂[

) (̂ ]

) (

(
)
حيث أف
) (̂ :دالة الخطر االساسية التراكمية المقدرة عند الوقت .
 خابا نسب

مكان ( Likelihood Ratio Test )LR

يتـ تقدير نموذجيف لمبيانات ،حيث النموذج األوؿ ال يحتوي عمى أي مف متغيرات الدراسة ،والنموذج

الثاني يحتوي عل المتغيرات ،ويقارف النموذجاف مف خالؿ إيجاد الفرؽ بيف لوغاريتـ دالة اإلمكاف
لمنموذجيف.

وبشكل عاـ الصيغة الرياضية الختبار نسبة اإلمكاف تكوف كالتالي:
(
)
حيت أف

 Rتشير إلى النموذج المخفض F ،تشير إلى النموذج الكامل.

حيث أف نتيجة إحصاءة االختبار (  )LRتتبع توزيع مربع كاي  χبدرجة حرية  pحيث إنيا عدد المعممات

الموجودة داخل النموذج.
ثان ا :خابا و

لنم ذج

بعد اختبار معنوية النموذج مف خالؿ  ،LR Testسنستخدـ إحصاءة  R2الختبار قوة النموذج.
وبشكل عاـ الصيغة الرياضية الختبار
)

تكوف كالتالي:

(

]

حيث أف

[

:دالة اإلمكاف األعظـ عندما يكوف النموذج خالي مف المتغيرات ويحتوي فقط عمى ) (

:دالة اإلمكاف األعظـ عندما يحتوي النموذج عمى متغيرات الدراسة.

.

 :Nالعدد الكمي لممشاىدات.
حيث تقع قيمة
وكما أف

.

بيف الصفر والواحد

تختمف عف  R2االعتيادية المعروفة في نماذج االنحدار االعتيادية والتي تبيف مقدار ما

تفسره المتغيرات التوضيحية مف التبايف الكمي في النموذج (مصطفى.)2012 ،
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ثالثا :خابا معن

 خابا

معامال نم ذج ن

ل Wald Test

ك كس

الختبار الداللة اإلحصائية لكل معامل مف معامالت النموذج أي بمعنى اختبار تأثير كل متغير مستقل
داخل النموذج في وقت البقاء ،حيث كل متغير مستقل يصاحبو معممة واحدة.
واختبار والد يضع فرضية صفرية تدعي أف المعممات تساوي الصفر أي

وبشكل عاـ الصيغة الرياضية الختبار والد تكوف كالتالي:
)

)

(

(

حيث أف:
 :معامل النموذج المقدر.

 :االنحراؼ المعياري المقدر.

فبالتالي اختبار والد ىو عبارة عف قسمة المعامل المقدر عمى االنحراؼ المعياري المقدر.
واف نتيجة إحصاءة االختبار تتبع توزيع مربع كاي  χبدرجة حرية واحدة.
 خابا لنقط

Score Test

واختبار النقطة ىو عبارة عف قسمة مشتقة لوغاريتـ دالة اإلمكاف الجزئي عمى الجذر التربيعي لممعمومات
المالحظة.

وبشكل عاـ الصيغة الرياضية الختبار النقطة تكوف كالتالي:
(

)

حيت أف

) (√

:ىي المشتقة األولى لموغاريتـ دالة اإلمكاف.

) (  :تشير الى مفيوـ المعمومات المالحظة وىو عبارة عف سالب المشتقة الثانية لموغاريتـ دالة اإلمكاف
الجزئي.
)

) (

(

) (

)(Hosmer and Lemeshow, 2000
ونتيجة إحصاءة االختبار تتبع توزيع مربع كاي  χبدرجة حرية واحدة.
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 7.3أ جو لشبو

نقاط لاشابو

خاالف بين نم ذج

ن

لم جساي نم ذج ك كس

 .1يعتبر كال النموذجيف مف أساليب االنحدار المتعدد.
 .2طبيعة ونوعية المتغيرات المستقمة في النموذجيف غير محددة ،فقد تكوف المتغيرات كمية أو وصفية
أو مختمطة .
Odds Ratio(OR)= exp(B) , Hazard Ratio (HR)= exp(B) .3
 .4االنحدار الموجستي مف أىدافو تقدير  ORوانحدار كوكس مف أىدافو تقدير  ، HRوالنسبتيف تفسراف
تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع .
 .5تماثل دالة االمكاف في االنحدار الموجستي المشروط دالة االمكاف في انحدار كوكس( Dickman,
.)2003
 .6اختبار نسبة االمكاف  Test Ratio Likelihoodىو اختبار مشترؾ ومعني بجودة مالئمة
النموذج الكمي في كال النموذجيف.
 .7اختبار Wald Testىو االختبار المعنى باختبار دالة كل متغير مستقل عمى حده في كال
النموذجيف.
 .8كال النموذجيف يدرساف العالقة بيف زمف حدوث الحدث والمتغيرات المستقمة ،ففي الموجستي يكوف
الزمف ىو عند لحظة حدوث الحدث أي يساوي صفر ،اما كوكس يكوف الزمف الذي يسبق حدوث
الحدث.
 .9إذا كانت الفترة الزمنية لممتابعة قصيرة اقل مف خمس سنوات فاف النتائج التي نحصل عمييا مف
استخداـ االنحدار الموجستي وتمؾ التي مف انحدار كوكس تكوف شبو متماثمة أي أف معامالت
االنحدار المقدرة في االسموبيف شبو متماثمة مف حيث االشارة والمقدار ،وىذا ما اتفق عميو كل مف
(Dickman, 2003 ; Langer et al., 2003 ; Annesi et al., 1989 ; Ingram and
) Kleinman, 1989 ; Green and Symons, 1983
نقاط

خاالف

 .1في االنحدار الموجستي يكوف المتغير التابع وصفي ثنائي ،بينما في انحدار كوكس يكوف المتغير
التابع ( وصفي ثنائي +الزمف حتى حدوث الحدث(.
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 .2نموذج االنحدار الموجستي ال يتعامل مع بيانات االختفاء بينما نموذج انحدار كوكس يتعامل
معيا .
 .3يتـ تقدير معامالت االنحدار الموجستي باستخداـ طريقة االمكاف االعظـ Estimation
 ،Likelihood Maximumفي حيف يتـ تقدير معامالت انحدار كوكس باستخداـ طريقة

.

 Partial Likelihood Estimationالجزئية االمكاف.
 .4في االنحدار الموجستي يوصف احتماؿ حدوث الحدث عند نقطة زمنية واحدة وىو زمف المقابمة
أي التزمف المحظي لمحدث أي أف الزمف  ،بينما في انحدار كوكس يوصف احتماؿ حدوث
الحدث عند أي نقطة زمنية تسبق حدوث الحدث أي أف الزمف يتغير
 .5الفترة الزمنية :إذا كانت الفترة الزمنية لممتابعة طويمة أكتر مف خمس سنوات فاف النتائج التي
نحصل عمييا مف استخداـ االنحدار الموجستي وتمؾ مف انحدار كوكس تكوف مختمفة فكمما زادت
فترة المتابعة فتاف معامالت االنحدار الموجستي تزيد في المقدار بخالؼ معامالت انحدار كوكس
والتي تبقى كما ىي ).)Langner et al., 2003
 .6كمما زادت فترة المتابعة فإف تقدير الخطأ المعياري في نموذج انحدار كوكس ينخفض مقارنة مع
نموذج االنحدار الموجستي .
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 7.3لخالل
بعد التطرؽ بالتفصيل لمناقشة نموذج انحدار كوكس لممخاطر النسبية واحتواء الفصل لموجز بسيط

عف دواؿ البقاء والخطر وطرؽ تقدير دواؿ بيانات البقاء عمى قيد الحياة ،وصمنا إلى استنتاجات ليستب
جديدة ولكف حصمنا عمييا بطريقة مقنعة ومبسطة ،مف خالؿ تسميط الضوء عمى أىـ مميزات وفروض ىذا

النموذج ،ومف تمؾ االستنتاجات االقتناع التاـ بأنو نموذج قوي ومناقشة األسباب الكامنة وراء ىذا االستنتاج،
كما وصمنا إلى انو نموذج مرف لسببيف رئيسيف ىما أوال استخدامو في العديد مف المجاالت المختمفة باإلضافة

إلى المجاؿ الطبي المتعمق باألمراض واالنتكاسات ،وثانيا لتعاممو الجيد مع بيانات المراقبة.

ومف أىـ النقاط في ىذا الفصل كانت تتمحور حوؿ توفيق ىذا النموذج وتبسيط الجانب الرياضي لو

والتطرؽ لالختبارات الممكنة مف اجل تقييـ النموذج الموفق والتأكد مف انو النموذج المالئـ لنصل في النياية
لنموذج مالئـ لمبيانات المتاحة بغض النظر عف طبيعة مجاليا واستخدامو مف اجل تحقيق األىداؼ مف وراء

بناءه.
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لفلل ل بع
مناوش لناائج

ا ميل لب انا
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 1.4مق م
يعتبر ىذا الفصل جزء محوري مف الرسالة وذلؾ الشتمالو عمى نقطتيف سيتـ تفصيميما بدقة ،الف
أىمية الرسالة بالمعنى التطبيقي تكمف فييما وىما  :بيانات الدراسة وتحميل الدراسة ومناقشة نتائجيا.
عندما نبدأ بالحديث عف منيجية و إجراءات الدراسة وتحميميا لموصوؿ إلى نتائج ومف ثـ التعميق
ومناقشة تمؾ النتائج فاننا نصل إلى دراسة يمكف تطبيقيا فيما بعد عمى مجتمعات ليا نفس خصائص العينة

التي طبقت عمييا الدراسة.

حيث يتناوؿ ىذا الفصل الجوانب المتعمقة باإلطار التطبيقي لمدراسة وىي:
• بيانات الدراسة.

• تحميل الدراسة ومناقشة نتائجيا.
 2.4ب انا

ل س

سنتناوؿ في ىذا الجزء مجتمع الدراسة ومتغيرات الدراسة إضافة إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 1.2.4مجامع ل س
مجتمع الدراسة يتكوف مف النساء المتزوجات في قطاع غزة والمواتي سبق ليف اإلنجاب  ،ونظ ار لكبر

حجـ ىذا المجتمع والذي بدوره يجعل مف الوصوؿ لبياناتيـ باألمر الصعب لجأنا الستخداـ العينة والتي

حرصنا أف تكوف ممثمة بشكل جيد لممجتمع.

عينة الدراسة تتكوف مف جميع النساء المتزوجات في مختمف محافظات قطاع غزة الالتي عبأف
استمارة وزعت عمييف  ،فبعد استبعاد االستمارات غير المكتممة تكونت العينة مف ) (301سيدة  ،حيث بمغ

عدد النساء الالتي لدييف سمنة ) (86مقابل ) (215سيدة ال تعاني مف السمنة ،كما ىو موضح بالجدوؿ

) ،(1.4وذلؾ بناء عمى انو تـ اختيار عينة نسبية طبقية لتحديد عدد السيدات مف كل محافظة ،واختارت
الباحثة العيادات المركزية في مراكز الرعاية األولية التابعة لو ازرة الصحة ووكالة غوث وتشغيل الالجئيف في

كل محافظة ،وتـ استخداـ عينة عشوائية منظمة الختيار السيدات مف كل عيادة.
ج ل) :(1.4لا يع لاك ي لنسب لمئ

ل ال لسمن لعين ل س

ل ال

لع

طبيعي>30

115

71.4%

30

86

28.5%

301

100%

سمنة

المجموع
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لنسب لمئ

ل س

 2.2.4ماغي

تـ تحديد المتغيرات المستقمة بناء عمى رؤية الباحثة بأىميتيا وارتباطيا بموضوع الدراسة ومف خالؿ
استعانتيا بأدبيات الموضوع لعمل البحث و دراسات وأبحاث سابقة ،فتمؾ المتغيرات المستقمة ىي األسئمة

التي تكونت منيا اإلستبانة والتي وزعت وأجابت عمييا شريحة مف النساء في قطاع غزة ،فالدراسة ضمت 17
متغير مستقل باإلضافة لممتغير التابع وىو حالة السمنة.
وفيما يمي عرض مختصر لتمؾ المتغيرات:

 .1المتغيرات الكمية:
 -عمر السيدة

 عدد سنوات تعميـ السيدة المتوسط الشيري لمدخل -عمر السيدة عند الزواج

 عمر السيدة عند أوؿ حمل عدد مرات الحمل -عدد األطفاؿ

و جدوؿ ( (2.4يبيف اإلحصاءات الوصفية لممتغيرات الكمية
ج ل (:(2.4
لماغي

لمساقم

لا

ل لف

لق م

لق م

لمماغي

لكم

لما سط

ن ف

للغ ى

لعظمى

ل سابي

لمع ا ي

عمر السيدة (سنة)

17

40

27.99

5.471

عدد سنوات التعميـ (سنة)

0

17

11.06

2.948

المتوسط الشيري لمدخل

0

7000

1085.213 1360.85

(شيكل)
عمر السيدة عند الزواج

35

13

18.39

3.068

(سنة)
عمر السيدة عند اوؿ حمل

36

14

19.83

12.163

ليا (سنة)
عدد مرات الحمل

1

12

4.42

2.500

عدد االطفاؿ (طفل)

1

10

3.90

2.185
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 .2المتغيرات النوعية:
 -نوع المعيشة

 عمل الزوجة عمل الزوج -نوع العائمة

 استخداـ السيدة لموانع الحمل تناوؿ أي نوع مف األدوية -عدد الوجبات في اليوـ.

 وصف السيدة لطبيعة جسميا قبل الزواج وصف السيدة لطبيعة جسميا حاليا -ممارسة المشي

وجدوؿ ( (3.4يبيف فئات كل متغير مستقل والتوزيع التكراري والنسبة المئوية لكل فئة.
ج ل (: (3.4
فئا كل ماغي مساقل لا يع لاك ي لنسب لمئ
لماغي

لع

لمساقم

لكل فئ .
لنسب لمئ

نوع المعيشة
مدينة

100

33.2

مخيـ

63

20.9

19

قرية

37

المشاريع السكانية

6.3

12.3

ىل تعمل السيدة
نعـ

14

4.7

ال

287

95.3

ىل يعمل الزوج
266

نعـ

35

ال

88.4
11.6

نوع العائمة
209

نووية

92

ممتدة
استخداـ السيدة لموانع الحمل
45

69.4
30.6

192

نعـ

109

ال

63.8
36.2

تناوؿ السيدة الي نوع مف االدوية
نعـ

7

2.3

ال

294

97.7

عدد الوجبات
1

15

104

34.6

3

180

59.8

2

2

4
وصف

الزواج

5

7

السيدة لطبيعة جسميا قبل

نحيفة

140

46.5

طبيعية

وزف زائد

131
5

43.5

سمنة

25

8.3

1.7

وصف السيدة لطبيعة جسميا حاليا
45

نحيفة

طبيعية

وزف زائد

سمنة

15

143

47.5

26

8.6

87

28.9

ىل تمارس السيدة المشي

 3.2.4ألساليب

نعـ

187

62.1

ال

114

37.9

لائ

لمساخ م

كخطوة أولى في سبيل تحميل البيانات والخروج بنتائج مقنعة ومفيدة بحيث يمكف االعتماد عمييا

والعمل بيا قامت الباحثة بترميز وادخاؿ البيانات عمى الحاسب األلي باستخداـ البرنامج اإلحصائي
والمتعارؼ عميو ببرنامج الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية (Statistical Package for Social

) Sciencesويختصر بالرمز التالي  SPSSباإلضافة إلى توظيف العديد مف األساليب اإلحصائية الحديثة

مف أجل ضماف تحقيق األىداؼ والتساؤالت المرجو اإلجابة عمييا ،واألساليب والمقاييس المستخدمة ىي:
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 -1أساليب وصفية
• التك اررات والنسب المئوية (.(Frequencies and Percentages
• الجداوؿ التك اررية المزدوجة (.(Cross Tables
 -2أساليب تحميمية
•

نموذج االنحدار الموجستي ).(Logistic Regression Model

• نموذج كوكس ).(Cox Model
 3.4لا ميل

لائي

في ىذه الجزئية التي تعتبر محور الدراسة ستقوـ الباحثة بتحميل الدراسة والمقصود ىنا بتحميل

الدراسة تحميل لمبيانات ذات الصمة بموضوع البحث مف اجل تحقيق أىداؼ وضعت منذ البداية واإلجابة عمى
التساؤالت المطروحة.
فتحميل الدراسة سوؼ يتبمور مف خالؿ االعتماد عمى أسموب المقارنة بيف نموذج االنحدار الموجستي

) (LRMونموذج كوكس ) (Cox Modelحسب الفترة الزمنية.

لموصوؿ إلى نموذج متكامل حوؿ أىـ المتغيرات المؤثرة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع

غزة.

والمقصود ىنا بالفترة الزمنية لممتابعة ىي عدد سنوات الزواج الخاصة بتمؾ السيدات والتي تحسب عف طريق
طرح العمر عند الزواج االوؿ مف عمر السيدة االف ،وسوؼ يتـ تقسيـ سنوات الزواج إلى فترتيف زمنيتيف

وىما:

 العشر سنوات األولى مف عمر الزواج . -العشر سنوات الثانية مف عمر الزواج.

والسبب وراء طوؿ كل فترة زمنية ىو أف كل ما كانت الفترة الزمنية لممتابعة طويمة أي أكثر مف

خمس سنوات فاف النتائج التي نحصل عمييا مف نموذج االنحدار الموجستي ونموذج كوكس تكوف مختمفة مما
يسمح بتفضيل احد النموذجيف عمى األخر.
وسوؼ تتناوؿ ىذه الجزئية النقاط التالية:
-

قياس تأثير المتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات خالؿ العشر سنوات االولى

مف عمر الزواج.

 قياس تأثير المتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات خالؿ العشر سنوات الثانيةمف عمر الزواج.
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لماغي

 1.3.4و اس اأثي

أل لى من عم ل ج.

لما جا

لمساقم عمى ال لسمن ل ى لنسا

خالل لعش سن

في ىذا الجزء مف الدراسة سنبدأ بقياس تأثير المتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات
حسب عامل زمف يقدر بعشر سنوات مف عمر زواج أي سيدة مشاركة في الدراسة.
-

نموذج االنحدار الموجستي.

 -نموذج انحدار كوكس.

و المتغير التابع (حالة السمنة) والذي يأخذ احد الرقميف إما:

 :1ال توجد سمنة (طبيعي).
 :2توجد سمنة.

وسيتـ قياس ىذا التأثير مف خالؿ استخداـ أسموبيف مختمفيف نموذج االنحدار الموجستي ونموذج

انحدار كوكس والمقارنة أييما أعطى نتائج أفضل وذلؾ باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي .SPSS
ولقد قسمت العينة األساسية إلى عينتيف ،عينة خاصة بالعشر سنوات األولى مف عمر الزواج وىي

ما سنظير نتائجيا األف ويقدر حجميا  173حالة.

والعينة الخاصة بالعشر سنوات الثانية مف عمر الزواج يقدر حجميا  128حالة.

مع العمـ بوجود  82حالة تعتبر قيمة مفقودة مف اجمالي الحاالت وتشكل مانسبتو  28%مف النسبة
الكمية ،وىي بمثابة اسئمة غير مجاوب عمييا مف قبل السيدات.

 -1نم ذج

ن

لم جساي

سبق واف ذكرنا سابقا أف استخدامنا لنموذج االنحدار الموجستي ال يتطمب فروض حوؿ طبيعة

المتغيرات المستقمة كاف تتبع التوزيع الطبيعي ،وال حوؿ عالقتيا بالمتغير التابع كاف تكوف خطية.
والفرض العدمي الذي نود اختباره ىو:

ال يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات.
وبداية النتائج كانت مع جدوؿ ( (4.4الذي يبيف مدى مالئمة النموذج ككل.
ج ل ( :(4.4خابا ل ل

لائ

لمنم ذج ككل باساخ م

ن

Sig.

df

Chi-square

.000

14

58.957

ويتضح مف جدوؿ ( (4.4أف قيمة مربع كاي

لم جساي.

تساوي  58.957عند درجة حرية  14ومستوى

معنوية (  ) P-value 0.00 < 0.05مما يدؿ عمى أف النموذج الذي تـ توفيقو ذو داللة إحصائية وىذا
يعني أف المتغيرات الموجودة في النموذج والتي سنبينيا الحقا ليا تأثير معنوي عمى المتغير التابع.
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وجدوؿ ( (5.4يبيف مقدار تفسير المتغيرات الداخمة في النموذج في التأثير الكمي عمى المتغير التابع أي
حالة السمنة.

حيث فسرت حوالي  61%مف التأثير الكمي عمى المتغير التابع.
ج ل ( :(5.4افسي لماغي

ن

ل خم في نم ذج

لم جساي

Nagelkerke R2

Cox & Snell R2

- 2 Log likelihood

.605

.378

62.892

أما جدوؿ ( (6.4فيبيف كفاءة تصنيف النموذج وىو بمثابة فحص جودة مطابقة النموذج لمبيانات،
وأظيرت النتائج فيو األتي:

-

نسبة التنبؤات الصحيحة في مجموعة النساء المواتي يعانيف مف السمنة بمغت حوالي  62.5%وىذه

النسبة تسمى حساسية النموذج .Sensitivity

 نسبة التنبؤات الصحيحة في مجموعة النساء المواتي ال يعانيف مف السمنة بمغت حوالي  96%وىذهالنسبة تسمى بدقة النموذج .Specifity

 وبشكل عاـ بمغت نسبة التصنيف الكمية الصحيحة  ، 89.5%والتي يمكف إيجادىا مف خالؿ قسمةعدد التنبؤات الصحيحة عمى العدد الكمي ألفراد عينة الدراسة.
ج ل ( :(6.4كفا

لما وع

لالنيف
حالة الجسـ

النيف نم ذج

ن

لم جساي
لالنيف لل ح

طب عي

سمن

طبيعي

96

4

96.0%

سمنة

9

15

62.5%
89.5%

أما جدوؿ ( (7.4يبيف عدة نتائج منيا تقديرات معالـ النموذج باإلضافة إلى الخطأ المعياري ودرجة
المعنوية لمعوامل ،وقيمة اختبار Wald

وقيمة) )odds Ratio( Exp (Bوالتي تستخدـ لمقارنة الفئة المرجعية بالفئات األخرى لكل متغير

مف المتغيرات ،وىذه القيمة تعني مف الناحية النظرية احتماؿ حدوث حدث ما مقسوما عمى احتماؿ عدـ

حدوثو () ، (P/(1-Pومف الناحية التطبيقية فإف قيمة ) )odds Ratioتفسر فرصة حدوث حدث ما مقارنة
بحدوث نفس الحدث لمفئة المقارنة بيا (الفئة المرجعية) (التمباني.)2011 ،
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ج ل ( :(7.4ناائج نم ذج

ن

لم جساي لما ج ل ال لسمن ل ى لنسا لما جا في وطاع

غ (خالل لعش سن

لماغي

لى من ل ج).

B

S.E

Wald

Sig.

)EXP(B

عدد سنوات التعميـ

*-0.290

0.132

4.797

0.029

0.748

العمر عند أوؿ حمل

*-0.930

0.489

3.625

0.057

0.394

عدد مرات الحمل

*0.483

0.228

4.478

0.034

1.621

استخداـ موانع الحمل (القيمة المرجعية ال)
نعـ

*-1.674

0.817

4.192

0.041

0.188

ال

-

-

-

-

-

كيف تصفي نفسؾ حاليا (القيمة المرجعية سمنة)
نحيفة

-22.071

7098.124

0.000

0.998

0.000

طبيعية

*-3.022

0.801

14.227

0.000

0.049

-1.592

1.171

1.850

0.174

0.203

-

-

-

-

-

وزف زائد
سمنة

نوع المعيشة (القيمة المرجعية المشاريع السكانية)
مدينة

0.030

1.163

0.001

0.980

1.030

مخيـ

*-2.789

1.413

3.896

0.048

0.061

-

-

-

-

-

قرية

0.256

المشاريع السكانية

7.594

الثابت

0.768

3.132

0.111

5.877

0.739

0.015

1.292

1986.54

نالحظ مف الجدوؿ السابق انو عندما كانت فترة المتابعة الزمنية عشر سنوات فإف المتغيرات المستقمة التي

ظيرت وكاف ليا تأثير عمى حالة السمنة لدى المتزوجات بعد استخدامنا ألسموب االنحدار الموجستي المتدرج

ىي :مستوى التعميـ ،العمر عند أوؿ حمل ،عدد مرات الحمل ،استخداـ موانع الحمل ،ووصف المرأة لنفسيا،
نوع المعيشة.

ومف أجل تفسير معامالت االنحدار الموجستي وفحص الداللة اإلحصائية لكل متغير عمى حده
تعتبر طريقة نسبة الترجيح  ORاألوسع انتشا ار ووضوحا في التفسير مف خالؿ استخداـ الدالة األسية Exp

).(B

نالحظ مف جدوؿ ( (7.4انو كل ما زاد عدد سنوات تعميـ المرأة كل ما قمت فرص تعرضيا لمسمنة،
و كل ما زاد عمر المرأة عند أوؿ حمل ليا بمقدار سنة واحدة سينخفض معامل الترجيح Odds

بمقدار ) ،)39%وكل ما زاد عدد مرات حمل المرأة بمقدار حمل جديد واحد سيزيد معامل الترجيح Odds
بمقدار مرة ونصف.
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في حيف أف النساء المواتي يستخدمف موانع الحمل تنخفض فرصة إصابتيف بالسمنة بمقدار 18%
مقارنة بالنساء المواتي ال يستخدمف موانع الحمل.
كذلؾ النساء المواتي يصفف أنفسيف بأنيف ذوات (وزف طبيعي ،وزف زائد) تنخفض فرص إصابتيف
بالسمنة بمقدار  20% ،4%مقارنة بالمواتي يصفف أنفسيف بالسمينات.
وكذلؾ النساء المواتي يسكف في المخيمات تنخفض فرصة إصابتيف بالسمنة بمقدار  6%مقارنة

بالمواتي يسكف في المشاريع السكانية.

كما نالحظ أف مف خالؿ نتائج اختبار والد أف المتغيرات (عدد سنوات تعميـ المرأة ،عدد مرات

الحمل ،وصف المرأة لنفسيا (وزف طبيعي) ،نوع المعيشة (المخيـ)) ،ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة  ،0.05بمعنى أف ليذه المتغيرات قدرة تنبؤية عمى تصنيف السيدات المواتي يعانيف مف السمنة مقارنة
بالصدفة.

أما متغير( عمر المرأة عند أوؿ حمل) ليس لو داللة إحصائية في القدرة التنبؤية عمى احتماؿ

تصنيف إصابة المرأة بالسمنة عند مستوى داللة  0.05ولكف لو داللة إحصائية عند مستوى معنوية .0.1

أما باقي المتغيرات فميس ليا داللة إحصائية في القدرة التنبؤية عمى احتماؿ تصنيف إصابة المرأة

بالسمنة عند مستوى داللة .0.05

ومما سبق يمكننا التوصل لنموذج االنحدار الموجستي النيائي الذي تـ توفيقو لدراسة أىـ العوامل
المؤثرة حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة ويكتب بالصورة التالية:
)
+
حيث أف :

 :مستوى التعميـ.
 :عمر المراة عند اوؿ حمل ليا.
 :عدد مرات حمل المراة.

 :استخداـ المراة لموانع الحمل.
 :وصف المراة لطبيعة جسميا.

 :نوع المعيشة.
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(
)

(

ك كس

 -2نم ذج ن

يعتبر نموذج انحدار كوكس مف أىـ األساليب المستخدمة في تحميل البقاء ،حيث يتميز باف المتغير

التابع يشترط فيو أف يكوف مكوف مف جزئيف (متغير وصفي ثنائي القيمة باإلضافة إلى متغير الزمف الذي
يسبق حدوث الحدث)

والفرض العدمي الذي نود اختباره ينص عمى أف :

ال يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة.

وبداية النتائج كانت مع جدوؿ ( (8.4الذي يبيف مدى مالئمة النموذج ككل.
ج ل ( :(8.4خابا ل ل

لمنم ذج ككل.

جلائ

Sig.

Df

Chi-square

0.000

4

76.181

ويتضح مف جدوؿ ( (8.4أف قيمة مربع كاي

تساوي  76.181عند درجة حرية  4ومستوى

معنوية (  ) P-value 0.00 < 0.05مما يدؿ عمى أف النموذج الذي تـ توفيقو ذو داللة إحصائية وىذا
يعني أف المتغيرات الموجودة في النموذج والتي سنبينيا الحقا ليا تأثير معنوي عمى المتغير التابع.

أما جدوؿ ( (9.4يبيف عدة نتائج منيا تقديرات معالـ النموذج باإلضافة إلى الخطأ المعياري ودرجة

المعنوية لمعوامل ،وقيمة اختبار  ،Waldوقيمة ))odds Ratio( Exp (B

والتي تستخدـ لمقارنة الفئة المرجعية بالفئات األخرى لكل متغير مف المتغيرات.

ناائج نم ذج ن

ج ل (:(9.4

ك كس لما ج ل ال لسمن ل ى لنسا لما جا في وطاع غ (خالل لعش
سن

أل لى من ل ج).

لماغي

B

المتوسط الشيري لدخل

*-0.0008

0.005

العمر عند الزواج

-0.385

0.046

69.129

عدد مرات الحمل

0.265

0.138

3.677

0.055

عدد األطفاؿ

-0.296

0.156

3.599

0.058

)EXP(B

S.E

Wald

Sig.

8.501

0.004

1.000

0.000

0.681
0.767
0.744

نالحظ مف الجدوؿ ( (9.4انو عندما كانت فترة المتابعة الزمنية عشر سنوات فإف المتغيرات المستقمة

التي ظيرت وكاف ليا تأثير عمى حالة السمنة لدى المتزوجات بعد استخدامنا ألسموب انحدار كوكس

المتدرج ىي :المتوسط الشيري لمدخل ،عمر المرأة عند الزواج ،عدد مرات الحمل ،عدد األطفاؿ.
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ومف أجل تفسير معامالت انحدار كوكس وفحص الداللة اإلحصائية لكل متغير عمى حده تعتبر
طريقة نسبة الترجيح  ORاألوسع انتشا ار ووضوحا في التفسير مف خالؿ استخداـ الدالة األسية ).Exp (B
نالحظ مف جدوؿ ( (9.4أف كل ما زاد المتوسط الشيري لمدخل كل ما قمت فرص إصابة السيدة بالسمنة.

وكل ما زاد عمر المرأة عند الزواج بمقدار سنة واحدة فاف معامل الترجيح باف تكوف السيدة صنفت

بأنيا تعاني مف السمنة سينخفض بمقدار .68%

و أف كل ما زاد عدد مرات الحمل بمقدار حمل جديد واحد فاف معامل الترجيح  Oddsباف تكوف
السيدة صنفت بأنيا تعاني مف السمنة سيزيد بمقدار .77%
و أف كل ما زاد عدد األطفاؿ بمقدار وحدة واحدة فاف معامل الترجيح  Oddsباف تكوف السيدة
صنفت بأنيا تعاني مف السمنة سينخفض بمقدار .74%
كما نالحظ أف مف خالؿ نتائج اختبار والد أف المتغيرات (عمر المرأة عند الزواج ،المتوسط الشيري

لمدخل) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،0.05بمعنى أف ليذه المتغيرات قدرة تنبؤية عمى تصنيف
السيدات المواتي يعانيف مف السمنة مقارنة بالصدفة.

أما متغيرات ( عدد األطفاؿ ،عدد مرات الحمل) لو داللة إحصائية في القدرة التنبؤية عمى احتماؿ

تصنيف إصابة المرأة بالسمنة عند مستوى داللة . 0.1

ومما سبق يمكننا التوصل لنموذج انحدار كوكس النيائي الذي تـ توفيقو لدراسة أىـ العوامل المؤثرة
حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة ويكتب بالصورة التالية:
)(
حيث أف :

+
 :المتوسط الشيري لمدخل.

 :عمر المراة عند الزواج.
 :عدد مرات الحمل.

 :عدد االطفاؿ.
والجواؿ التالي قيمة
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)(

 2.3.4و اس اأثي لماغي
من عم ل ج.

لثان

 -1نم ذج

ن

لسمن ل ى لنسا

لمساقم عمى ال

لما جا

خالل لعش سن

لم جساي

سبق واف ذكرنا سابقا أف استخدامنا لنموذج االنحدار الموجستي ال يتطمب فروض حوؿ طبيعة

المتغيرات المستقمة كاف تتبع التوزيع الطبيعي ،وال حوؿ عالقتيا بالمتغير التابع كاف تكوف خطية.
والفرض العدمي الذي نود اختباره ىو:

ال يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات.

وبداية النتائج كانت مع جدوؿ ( (10.4الذي يبيف مدى مالئمة النموذج ككل.
جلائ

ج ل ( :(10.4خابا ل ل

لمنم ذج ككل.

Sig.

Df

Chi-square

0.000

17

46.325

تساوي  46.325عند درجة حرية  17ومستوى

ويتضح مف جدوؿ ( (10.4اف قيمة مربع كاي

معنوية (  ) P-value 0.00 < 0.05مما يدؿ عمى أف النموذج الذي تـ توفيقو ذو داللة إحصائية وىذا
يعني أف المتغيرات الموجودة في النموذج والتي سنبينيا الحقا ليا تأثير معنوي عمى المتغير التابع.

وجدوؿ ( (11.4يبيف مقدار تفسير المتغيرات الداخمة في النموذج في التأثير الكمي عمى المتغير

التابع أي حالة السمنة.

حيث فسرت حوالي  53%مف التأثير الكمي عمى المتغير التابع.

ل خم في نم ذج

ج ل ( :(11.4افسي لماغي

ن

لم جساي

Nagelkerke R2

Cox & Snell R2

- 2 Log likelihood

0.532

0.386

76.377

أما جدوؿ ( (12.4فيبيف كفاءة تصنيف النموذج وىو بمثابة فحص جودة مطابقة النموذج لمبيانات،
وأظيرت النتائج فيو األتي:
-

نسبة التنبؤات الصحيحة في مجموعة النساء المواتي يعانيف مف السمنة بمغت حوالي  84.2%وىذه

النسبة تسمى حساسية النموذج .Sensitivity

 نسبة التنبؤات الصحيحة في مجموعة النساء المواتي ال يعانيف مف السمنة بمغت حوالي  91.9%وىذهالنسبة تسمى بدقة النموذج .Specifity

 وبشكل عاـ بمغت نسبة التصنيف الكمية الصحيحة  ، 84.2%والتي يمكف إيجادىا مف خالؿ قسمةعدد التنبؤات الصحيحة عمى العدد الكمي ألفراد عينة الدراسة.
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ج ل ( :(12.4كفا

ن

لما وع

لالنيف
حالة الجسـ

النيف نم ذج

لم جساي
لالنيف لل ح

طب عي

سمن

طبيعي
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5

91.9%

سمنة

10

23

84.2%
84.2%

أما جدوؿ ( (13.4يبيف عدة نتائج منيا تقديرات معالـ النموذج باإلضافة إلى الخطأ المعياري ودرجة

المعنوية لمعوامل ،وقيمة اختبار  Waldوقيمة ))odds Ratio( Exp (B

والتي تستخدـ لمقارنة الفئة المرجعية بالفئات األخرى لكل متغير مف المتغيرات.
ج ل ( :(13.4ناائج نم ذج

لم جساي لما ج ل ال لسمن ل ى لنسا لما جا في وطاع

ن

غ (خالل لعش سن

لماغي

B

S.E

Wald

Sig.

)EXP(B

0.261

0.150

3.013

0.083

1.298

*-0.934

0.365

6.551

0.010

0.393

0.450

0.270

2.77

0.096

1.568

*0.809

0.320

6.404

0.011

2.246

*-1.293

0.454

8.119

0.004

0.274

عم لم أ
لعم عن ل ج
لعم عن أ ل مل
ع

م

ع

ألطفال

لثان

من ل ج).

ل مل

)

ساخ م م نع ل مل ( لق م لم جع
نعـ

1.380

0.782

3.111

0.078

3.975

ال

-

-

-

-

-

عمل ل ج ( لق م لم جع
نعم
كيف الفي نفسك

)
-2.168
-

ن ( لق م لم جع

1.251
-

3.007
-

0.083
-

0.114
-

سمن )

نحيفة

*-4.409

1.434

9.451

0.002

0.012

طبيعية

*-3.082

0.929

11.021

0.001

0.046

*-3.668

1.259

8.492

0.004

0.026

4.355

4.218

1.066

0.302

77.904

وزف زائد
سمنة

الثابت

-

-
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-

-

-

نالحظ مف الجدوؿ السابق انو عندما كانت فترة المتابعة الزمنية عشر سنوات فإف المتغيرات المستقمة
التي ظيرت وكاف ليا تأثير عمى حالة السمنة لدى المتزوجات بعد استخدامنا ألسموب االنحدار الموجستي

المتدرج ىي :عمر المرأة ،عمر المرأة عند الزواج ،العمر عند أوؿ حمل ،عدد مرات الحمل ،عدد األطفاؿ،
استخداـ موانع الحمل ،وراثة السمنة ،وصف المرأة لنفسيا (نحافة ،وزف طبيعي ،وزف زائد) ،عمل الزوج.

ومف أجل تفسير معامالت االنحدار الموجستي وفحص الداللة االحصائية لكل متغير عمى حده

تعتبر طريقة نسبة الترجيح  ORاألوسع انتشا ار ووضوحا في التفسير مف خالؿ استخداـ الدالة األسية Exp
).(B
نالحظ مف جدوؿ ( (13.4أف كل ما زاد عمر المرأة بمقدار سنة واحدة فاف معامل الترجيح Odds

باف تكوف السيدة صنفت بأنيا تعاني مف السمنة سيزيد بمقدار مرة وثمث.

أف كل ما زاد عمر المرأة عند الزواج بمقدار سنة واحدة فاف معامل الترجيح  Oddsباف تكوف
السيدة صنفت بأنيا تعاني مف السمنة سينخفض بمقدار.39%
كذلؾ كل ما زاد عمر المرأة عند أوؿ حمل ليا بمقدار وحدة واحدة سيزيد معامل الترجيح Odds

بمقدار مرة ونصف تقريبا ،وكل ما زاد عدد مرات حمل المرأة بمقدار حمل جديد واحد سيزيد معامل الترجيح
 Oddsبمقدار مرتيف تقريبا.

أف كل ما زاد عدد األطفاؿ بمقدار طفل واحد فاف معامل الترجيح  Oddsباف تكوف السيدة صنفت
بأنيا تعاني مف السمنة سينخفض بمقدار. 27%
وكما أف النساء المواتي (يستخدمف موانع الحمل) معرضات لإلصابة بالسمنة  4مرات مف المواتي ال

يستخدمف أي موانع لمحمل.

كما أف النساء المواتي أزواجيـ يعمموف تنخفض فرص إصابتيـ بالسمنة بنسبة  11%مقارنة بالمواتي

أزواجيـ ال يعمموف.

كذلؾ النساء المواتي يصفف أنفسيف بأنيف ذوات ( نحيفات ،وزف طبيعي ،وزف زائد) تنخفض فرص

إصابتيف بالسمنة بمقدار .3% ،5% ،1%

كما نالحظ أف مف خالؿ نتائج اختبار والد أف المتغيرات عمر المرأة عند الزواج ،عدد مرات الحمل،

عدد األطفاؿ ،وصف المرأة لنفسيا ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي  ،0.05بمعنى اف

المتغيرات قدرة تنبؤية عمى تصنيف السيدات المواتي يعانيف مف السمنة مقارنة بالصدفة.
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ليذه

أما متغيرات ( عمر المرأة ،عمر المرأة عند أوؿ حمل ،استخداـ موانع الحمل ،عمل الزوج ،ووراثة

سمنة) ليس لو داللة إحصائية في القدرة التنبؤية عمى احتماؿ تصنيف إصابة المرأة بالسمنة عند مستوى

داللة  ،0.05ولكف ليذه المتغيرات داللة احصائية عند مستوى معنوية .0.10

ومما سبق يمكننا التوصل لنموذج االنحدار الموجستي النيائي الذي تـ توفيقو لدراسة أىـ العوامل

المؤثرة حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة ويكتب بالصورة التالية:

)
+

(
)

(

حيث أف :
 :عمر المراة.

 :عمر المراة عند الزواج.

 :عمر المراة عند اوؿ حمل ليا.
 :عدد مرات حمل المراة.

 :عدد االطفاؿ.

 :استخداـ موانع الحمل.

 :وصف المراة لطبيعة جسميا االف.

 :عمل الزوج.
 -2نم ذج ن

ك كس

كما ذكرنا سابقا باف نموذج انحدار كوكس مف أىـ األساليب المستخدمة في تحميل البقاء ،حيث

يتميز باف المتغير التابع يشترط فيو أف يكوف مكوف مف جزأيف (متغير وصفي ثنائي القيمة باإلضافة إلى
متغير الزمف الذي يسبق حدوث الحدث)

والفرض العدمي الذي نود اختباره ينص عمى أف :

ال يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة .

وبداية النتائج كانت مع جدوؿ ( (14.4الذي يبيف مدى مالئمة النموذج ككل.
لائ

ج ل ( :(14.4خابا ل ل

لمنم ذج ككل.

Sig.

Df

Chi-square

0.000

7

54.726
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تساوي  54.726عند درجة حرية

ويتضح مف جدوؿ ( (14.4أف قيمة مربع كاي سكوير

7ومستوى معنوية (  ) P-value 0.00 < 0.05مما يدؿ عمى أف النموذج الذي تـ توفيقو ذو داللة

احصائية وىذا يعني اف المتغيرات الموجودة في النموذج والتي سنبينيا الحقا ليا تأثير معنوي عمى المتغير

التابع.
أما جدوؿ ( (15.4يبيف عدة نتائج منيا تقديرات معالـ النموذج باإلضافة إلى الخطأ المعياري ودرجة

المعنوية لمعوامل ،وقيمة اختبار  ،Waldوقيمة) )odds Ratio( Exp (Bوالتي تستخدـ لمقارنة الفئة

المرجعية بالفئات األخرى لكل متغير مف المتغيرات.
ج ل ( :(15.4ناائج نم ذج ن

ك كس لما ج ل ال لسمن ل ى لنسا

(خالل لعش سن

لماغي

لثان

من ل ج).

لما جا في وطاع غ

B

S.E

Wald

Sig.

)EXP(B

عمر المرأة عند أوؿ حمل

0.067

0.031

4.687

0.030

0.935

العمر عند الزواج

-0.364

0.067

29.943

0.000

0.695

عمل الزوجة
نعـ

1.470

0.641

5.257

0.022

4.3447

ال

-

-

-

-

-

-0.344

0.077

20.025

0.000

0.709

عدد األطفاؿ

نالحظ مف الجدوؿ ( (15.4انو عندما كانت فترة المتابعة الزمنية ىي العشر سنوات الثانية لمزواج

فإف المتغيرات المستقمة التي ظيرت وكاف ليا تأثير عمى حالة السمنة لدى المتزوجات بعد استخدامنا ألسموب
انحدار كوكس المتدرج ىي :عمر المرأة عند أوؿ حمل ،عمرىا عند الزواج ،عمل الزوجة ،عدد األطفاؿ.
ومف أجل تفسير معامالت انحدار كوكس وفحص الداللة االحصائية لكل متغير عمى حده نستخدـ

طريقة نسبة الترجيح  ORأي الدالة االسية ).Exp (B

نالحظ مف جدوؿ ( (15.4أف كل ما زاد عمر المرأة عند أوؿ حمل ليا بمقدار سنة واحدة فاف

معامل الترجيح باف تكوف السيدة صنفت بأنيا تعاني مف السمنة سيرتفع بمقدار .94%

و أف كل ما زاد عمر المرأة عند الزواج بمقدار وحدة واحدة فاف معامل الترجيح  Oddsباف تكوف

السيدة صنفت بأنيا تعاني مف السمنة سينخفض بمقدار  69%مرات.

وأيضا ىنالؾ عالقة عكسية بيف عدد األطفاؿ وحدوث السمنة ،بعكس العالقة الطردية بيف عمل

المرأة وحدوث السمنة ليا.
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كما نالحظ أف مف خالؿ نتائج اختبار والد أف جميع المتغيرات ذات داللة احصائية عند مستوى
داللة  ،0.05بمعنى أف ليذه المتغيرات قدرة تنبؤية عمى تصنيف السيدات المواتي يعانيف مف السمنة مقارنة
بالصدفة.

ومما سبق يمكننا التوصل لنموذج انحدار كوكس النيائي الذي تـ توفيقو لدراسة أىـ العوامل المؤثرة

حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة ويكتب بالصورة التالية:
حيث أف :

) (
) (
 :عمر المراة عند اوؿ حمل.
 :عمر المراة عند الزواج.

:عدد االطفاؿ.

 :عمل الزوجة.
 3.3.4و اس اأثي
لم س .

 -1نم ذج

ن

لماغي

لمساقم عمى ال

لسمن ل ى لنسا

لما جا

خالل ل من

جمالي

لم جساي

سبق واف ذكرنا سابقا أف استخدامنا لنموذج االنحدار الموجستي ال يتطمب فروض حوؿ طبيعة المتغيرات

المستقمة كاف تتبع التوزيع الطبيعي ،وال حوؿ عالقتيا بالمتغير التابع كاف تكوف خطية.
والفرض العدمي الذي نود اختباره ىو:

ال يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات.
وبداية النتائج كانت مع جدوؿ ( (16.4الذي يبيف مدى مالئمة النموذج ككل.
لائ

ج ل ( :(16.4خابا ل ل

لمنم ذج ككل.

Sig.

Df

Chi-square

0.000

6

99.584

ويتضح مف جدوؿ ( (16.4اف قيمة مربع كاي سكوير

تساوي  99.584عند درجة حرية 6

ومستوى معنوية (  ) P-value 0.00 < 0.05مما يدؿ عمى أف النموذج الذي تـ توفيقو ذو داللة

إحصائية وىذا يعني أف المتغيرات الموجودة في النموذج والتي سنبينيا الحقا ليا تأثير معنوي عمى المتغير

التابع.
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وجدوؿ ( (17.4يبيف مقدار تفسير المتغيرات الداخمة في النموذج في التأثير الكمي عمى المتغير
التابع أي حالة السمنة.

حيث فسرت حوالي  37%مف التأثير الكمي عمى المتغير التابع.
ل خم في نم ذج

ج ل ( :(17.4افسي لماغي

ن

لم جساي

Nagelkerke R2

Cox & Snell R2

- 2 Log likelihood

0.368

.251

187.885a

أما جدوؿ ( (18.4فيبيف كفاءة تصنيف النموذج وىو بمثابة فحص جودة مطابقة النموذج لمبيانات ،وأظيرت
النتائج فيو األتي:

نسبة التنبؤات الصحيحة في مجموعة النساء المواتي يعانيف مف السمنة بمغت حوالي  52.6%وىذه

-

النسبة تسمى حساسية النموذج .Sensitivity

 نسبة التنبؤات الصحيحة في مجموعة النساء المواتي ال يعانيف مف السمنة بمغت حوالي  91.4%وىذهالنسبة تسمى بدقة النموذج .Specifity

 وبشكل عاـ بمغت نسبة التصنيف الكمية الصحيحة  ، 81.3%والتي يمكف إيجادىا مف خالؿ قسمةعدد التنبؤات الصحيحة عمى العدد الكمي ألفراد عينة الدراسة.

جدوؿ ( :(18.4كفاءة تصنيف نموذج االنحدار الموجستي
لما وع

لالنيف
حالة الجسـ

لالنيف لل ح

طب عي

سمن

طبيعي

148

14

91.4%

سمنة

27

30

52.6%
81.3%

أما جدوؿ ( (19.4يبيف عدة نتائج منيا تقديرات معالـ النموذج باإلضافة إلى الخطأ المعياري ودرجة

المعنوية لمعوامل ،وقيمة اختبار  Waldوقيمة ) )odds Ratio( Exp (Bوالتي تستخدـ لمقارنة الفئة

المرجعية بالفئات األخرى لكل متغير مف المتغيرات.
ج ل ( :(19.4ناائج نم ذج
لماغي
ع سن
ع

م

لاعم م
ل مل

كيف الفي نفسك

ن

لم جساي لما ج ل ال لسمن ل ى لنسا لما جا في وطاع
جمالي).

غ ( ل من
B

S.E

Wald

Sig.

)EXP(B

-0.129

0.062

4.341

0.037

0.879

0.179

0.074

5.893

0.015

1.196

ن
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-3.829

1.063

12.971

0.000

0.022

نحيفة

-1.121

0.583

3.701

0.054

0.326

سمنة

-

-

-

-

-

الثابت

0.865

0.865

0.999

0.317

2.374

-2.000

طبيعية

وزف زائد

25.125

0.399

0.135

0.000

نالحظ مف الجدوؿ السابق انو عندما نأخذ الزمف اإلجمالي لمدراسة فإف المتغيرات المستقمة التي ظيرت وكاف
ليا تأثير عمى حالة السمنة لدى المتزوجات بعد استخدامنا ألسموب االنحدار الموجستي المتدرج ىي( :عدد

سنوات التعميـ ،عدد مرات الحمل ،وصف المرأة لنفسيا (نحافة ،وزف طبيعي ،وزف زائد).

ومف أجل تفسير معامالت االنحدار الموجستي وفحص الداللة االحصائية لكل متغير عمى حده

تعتبر طريقة نسبة الترجيح  ORاألوسع انتشا ار ووضوحا في التفسير مف خالؿ استخداـ الدالة االسية Exp

).(B

نالحظ مف جدوؿ ( (19.4أف كل ما زادت عدد سنوات تعميـ المرأة أي مستواىا التعميمي أصبح

أعمى بمقدار وحدة واحدة فاف معامل الترجيح  Oddsباف تكوف السيدة صنفت بأنيا تعاني مف السمنة
سينخفض بمقدار .88%

وكل ما زاد عدد مرات حمل المرأة بمقدار وحدة واحدة سيزيد معامل الترجيح  Oddsبمقدار مرة تقريبا.

كذلؾ النساء المواتي يصفف أنفسيف بأنيف ( نحيفات ،وزف طبيعي ،وزف زائد) تنخفض فرص إصابتيف
بالسمنة بمقدار .33% ،13% ،2%
كما نالحظ أف مف خالؿ نتائج اختبار والد أف المتغيرات عدد سنوات التعميـ ،عدد مرات الحمل،

وصف المرأة لنفسيا ذات داللة احصائية عند مستوى معنوي  ،0.05بمعنى أف ليذه المتغيرات قدرة تنبؤية

عمى تصنيف السيدات المواتي يعانيف مف السمنة مقارنة بالصدفة.

ومما سبق يمكننا التوصل لنموذج االنحدار الموجستي النيائي الذي تـ توفيقو لدراسة أىـ العوامل
المؤثرة حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة ويكتب بالصورة التالية:
)
حيث أف :

+
 :عدد سنوات التعميـ.
 :عدد مرات حمل المرأة.

 :وصف المرأة لطبيعية جسميا.
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(
)

(

ك كس

 -2نم ذج ن

كما ذكرنا سابقا باف نموذج انحدار كوكس مف أىـ األساليب المستخدمة في تحميل البقاء ،حيث

يتميز باف المتغير التابع يشترط فيو اف يكوف مكوف مف جزأيف (متغير وصفي ثنائي القيمة باإلضافة إلى

متغير الزمف الذي يسبق حدوث الحدث)

والفرض العدمي الذي نود اختباره ينص عمى أف :

ال يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة .
وبداية النتائج كانت مع جدوؿ ( (20.4الذي يبيف مدى مالئمة النموذج ككل.
لائ

ج ل ( :(20.4خابا ل ل

لمنم ذج ككل.

Sig.

Df

Chi-square

0.000

5

192.767

ويتضح مف جدوؿ ( (20.4اف قيمة مربع كاي سكوير

تساوي  192.767عند درجة حرية 5

ومستوى معنوية (  ) P-value 0.00 < 0.05مما يدؿ عمى أف النموذج الذي تـ توفيقو ذو داللة

احصائية وىذا يعني أف المتغيرات الموجودة في النموذج والتي سنبينيا الحقا ليا تأثير معنوي عمى المتغير
التابع.
أما جدوؿ ( (21.4يبيف عدة نتائج منيا تقديرات معالـ النموذج باإلضافة إلى الخطأ المعياري ودرجة
المعنوية لمعوامل ،وقيمة اختبار  ،Waldوقيمة ))odds Ratio( Exp (B

والتي تستخدـ لمقارنة الفئة المرجعية بالفئات األخرى لكل متغير مف المتغيرات.

ج ل ( :(21.4ناائج نم ذج ن
لماغي

ك كس لما ج ل ال لسمن ل ى لنسا
( ل من

جمالي).

لما جا في وطاع غ

B

S.E

Wald

Sig.

)EXP(B

عدد مرات الحمل

0.383

0.070

29.692

0.000

0.682

العمر عند الزواج

-0.292

0.030

98.044

0.000

0.746

ممارسة المشي
نعـ

-0.492

0.145

11.524

0.001

1.636

ال

-

-

-

-

-

-0.306

0.074

16.966

0.000

0.736

عدد األطفاؿ
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نالحظ مف الجدوؿ ( (21.4انو عندما كانت فترة المتابعة الزمنية ىي الزمف اإلجمالي لمدراسة فإف
المتغيرات المستقمة التي ظيرت وكاف ليا تأثير عمى حالة السمنة لدى المتزوجات بعد استخدامنا ألسموب

انحدار كوكس المتدرج ىي :عدد مرات الحمل ،عمرىا عند الزواج ،ممارسة المشي ،عدد االطفاؿ.

ومف أجل تفسير معامالت انحدار كوكس وفحص الداللة االحصائية لكل متغير عمى حده نستخدـ

طريقة نسبة الترجيح  ORأي الدالة االسية ).Exp (B

نالحظ مف جدوؿ ( (21.4أف كل ما زاد عدد مرات الحمل بمقدار حمل جديد واحد فاف معامل

الترجيح باف تكوف السيدة صنفت بأنيا تعاني مف السمنة سيرتفع بمقدار .68%

و أف كل ما زاد عمر المرأة عند الزواج بمقدار سنة واحدة فاف معامل الترجيح  Oddsباف تكوف
السيدة صنفت بأنيا تعاني مف السمنة سينخفض بمقدار .75%
وأيضا ىنالؾ عالقة عكسية بيف عدد األطفاؿ وحدوث السمنة ،وكذلؾ النساء المواتي يمارسف المشي
تنخفض فرصة إصابتيف بالسمنة مرة ونصف مقارنة بالمواتي ال يمارسف المشي.
كما نالحظ اف مف خالؿ نتائج اختبار والد اف جميع المتغيرات ذات داللة احصائية عند مستوى

داللة  ،0.05بمعنى اف ليذه المتغيرات قدرة تنبؤية عمى تصنيف السيدات المواتي يعانيف مف السمنة مقارنة
بالصدفة.
ومما سبق يمكننا التوصل لنموذج انحدار كوكس النيائي الذي تـ توفيقو لدراسة أىـ العوامل المؤثرة
حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة ويكتب بالصورة التالية:
) (
) (
حيث أف :

 :عدد مرات الحمل.

 :عمر المراة عند الزواج.
:ممارسة المشي.
 :عدد األطفاؿ.
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 4.4لخالل
في نياية ىذا الفصل وفي خضـ النتائج التي حصمنا عمييا مف تطبيق كال النموذجيف (االنحدار
الموجستي ،انحدار كوكس) عمى قسميف مف البيانات نستطيع إجراء مقارنة بيف النموذجيف مف حيث تمؾ

النتائج.

عند تطبيق نموذج االنحدار الموجستي وانحدار كوكس لدراسة أىـ العوامل المؤثرة عمى حالة السمنة

لدى النساء المتزوجات في قطاع غزة خالؿ فترة زمنية لممتابعة ،نتوصل في ىذه الدراسة اف ىناؾ نقاط

تماثل في نتائج تطبيق النموذجيف وىي:

 -1معنوية االختبار الخاص بجودة مالئمة النموذج الكمي.

 -2واف اغمب المتغيرات المستقمة التي ثبتت معنويتيا في كال النموذجيف وليا تأثير عمى حالة السمنة لدى
النساء المتزوجات خالؿ العشر سنوات األولى والثانية مف الزواج ىي (عمر المرأة عند الزواج ،عمر
المرأة عند أوؿ حمل ،عدد األطفاؿ ،عدد مرات الحمل).

 -3إف تأثير سنوات الزواج األولى يختمف قميال عف تأثير سنوات متأخرة مف الزواج ،ويتضح تأثيرىا أكثر
مف الزمف اإلجمالي أي مجمل سنوات الزواج ،وذلؾ الف النماذج التي وثقت في فترة المتابعة األولى
والثانية فسرت ما نسبتو  50%عمى األقل أي أكثر ما فسرتو النماذج التي وثقت في فترة الزمف

اإلجمالي.

في حيف نجد اختالفات في نتائج تطبيق النموذجيف باختالؼ الفترة الزمنية لممتابعة وىذه االختالفات في:
 معامالت االنحدار المقدرة. تقدير الخطأ المعياري. قيمة اختبار . Wald -قيمة ).Exp (B
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لفلل لخامس
لا ل ا

لناائج

65

لناائج
يعتبر ىذا الفصل ثمرة الدراسة بأكمميا ،فبعد العرض النظري لنموذجي الدراسة وىما نموذج االنحدار
الموجستي ونموذج انحدار كوكس مف حيث مفيوـ كل نموذج باإلضافة إلى فروض كل نموذج و الصيغة

الرياضية الخاصة بيـ ،توصمنا الى بعض النتائج وىي:

 .1ال يوجد مسح شامل موثق مف جية رسمية عف حاالت إصابة النساء المتزوجات في قطاع غزة
بالسمنة.

 .2حالة اإلصابة بالسمنة عند السيدة المتزوجة وبعيدا عف المسببات التي طالما اقتنعنا بيا وأشدنا
بيا حوؿ تأثيرىا المباشر عمى السمنة مثل نوعية الطعاـ ،ممارسة الرياضة ،وراثة السمنة مف

العائمة ،وغيره مف المسببات المباشرة ،نجد اف ىذه الحالة مرتبطة بمجموعة أعمار مالصقة
ألغمب السيدات المتزوجات كعمرىا الحالي ،وعمرىا عند الزواج ،وعمرىا عند أوؿ حمل ليا

بغض النظر عف اتجاه كل متغير مف ىؤالء مع اإلصابة

بالسمنة.

 .3السيدة المتزوجة تقضي أكثر مف نصف عمرىا في الحمل وتك ارره و ما يصاحب ذلؾ مف
استخداـ لموانع الحمل ،والميالد وتربية األبناء ،وبما اف جميع ما سبق ذكره يميز السيدة
المتزوجة عف غير المتزوجة فمذلؾ تبيف اف لو التأثير األكبر في احتماؿ تعرضيا لإلصابة

بالسمنة.

 .4تـ اقتراح نموذج لدراسة أىـ العوامل المؤثرة عمى حالة السمنة لدى النساء المتزوجات في قطاع
غزة ضمف فترتيف زمنيتيف لممتابعة باإلضافة لمزمف اإلجمالي لمدراسة.

 .5تـ إجراء مقارنة بيف نموذج االنحدار الموجستي ونموذج انحدار كوكس ،ومف أىـ نقاط التشابو
بينيما :طبيعة النموذج واختبار جودة توفيق النموذج الكمي والفترة الزمنية لمدراسة إذا كانت اقل

مف خمس سنوات ،ولكف أىـ نقاط االختالؼ بينيما :طبيعة المتغيرات المستقمة الداخمة في

النموذج ،معامالت االنحدار المقدرة ،تقدير الخطأ المعياري ،قيمة اختبار  ،Waldقيمة Exp

) ،(Bوذلؾ االختالؼ عندما تكوف الفترة الزمنية أكثر مف خمس سنوات.

 .6عند توفيق النموذج النيائي الخاص بأسموب االنحدار الموجستي ،ونموذج كوكس ،توصمت
الدراسة الى أىـ المتغيرات المؤثرة عمى حالة السمنة عند النساء المتزوجات في قطاع غزة ،في

حاؿ االنحدار الموجستي ىي :عدد سنوات التعميـ ،عدد مرات الحمل ،عدد األطفاؿ ،وصف

المرأة لطبيعة جسميا في الوقت الراىف.

اما في حاؿ انحدار كوكس :عمر المرأة عند الزواج ،عدد األطفاؿ ،عدد مرات الحمل.

 .7توصمت الدراسة الى اف الحالة التعميمية لمنساء في قطاع غزة ليا تأثير عمى حالة إصابتيف

بالسمنة ،فكمما ارتفع المستوى التعميمي لمسيدة في قطاع غزة كل ما كانت اقل عرضة لإلصابة
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بالسمنة بنسبة  ،88%اما النساء المواتي مستواىف التعميمي منخفض لدييف فرص أعمى
إلصابتيف بالسمنة.

 .8توصمت الدراسة الى اف الحمل لدى المرأة لو تأثير عمى إصابتيا بالسمنة ،حيث أثبتت الدراسة
اف كمما زادت عدد مرات الحمل مرة واحدة كل ما كانت السيدة عرضة أكثر لإلصابة بالسمنة

بنسب عالية.

 .9توصمت الدراسة الى اف عدد األطفاؿ لو تأثير عمى إصابتيا بالسمنة ،حيث أثبتت الدراسة اف
عالقة ىذا المتغير بالسمنة عالقة عكسية ،حيث اف زيادة عدد األطفاؿ يقمل مف احتماالت

إصابة المرأة بالسمنة بنسبة .74%
.12

توصمت الدراسة الى اف بزدياد عمر السيدة تزيد فرص إصابتيا بالسمنة ،وذلؾ بعكس عمرىا

عند الزواج حيث عالقتو عكسية مع السمنة ،بمعنى كل ما زاد عمرىا عند الزواج قمت فرص

إصابتيا بالسمنة.

.11

توصمت الدراسة الى اف عمر المرأة عند أوؿ حمل عالقتو عكسية مع اإلصابة بالسمنة

خالؿ العشر سنوات األولى مف الزواج أي لسيدات في مقتبل العمر (عشرينيات) ،في حيف انو

مع تقدـ العمر تصبح العالقة طردية مع حدوث السمنة.

.12

استخداـ موانع الحمل لمسيدة في أوؿ سنوات الزواج خاصة او عشرة سنوات (في مقتبل

العمر) تكوف عالقتو سمبية مع حدوث السمنة ،ولكف ذلؾ يتغير بعد مرور العشر سنوات األولى
وتقدـ السيدة في العمر فتصبح العالقة طردية.

.13

اف تأثير سنوات الزواج األولى يختمف قميال عف تأثير سنوات متأخرة مف الزواج ،ويتضح

تأثيرىا أكثر مف الزمف اإلجمالي أي مجمل سنوات الزواج ،وذلؾ الف النماذج التي وثقت في

فترة المتابعة األولى والثانية فسرت ما نسبتو  50%عمى األقل أي أكثر ما فسرتو النماذج التي
وثقت في فترة الزمف اإلجمالي.

.14

النماذج التي وثقت في فترة المتابعة الثانية أي في العشر سنوات الثانية مف الزواج فسرت

 50%مف التغير في تبايف المتغير التابع ،ويعني ذلؾ وجود مؤثرات لحدوث السمنة في العشر
سنوات الثانية مف الزواج لـ تذكر في الدراسة.

.15

نظ ار لوجود عدد مف المتغيرات التي اثبت مف خالؿ اختبار  Waldعدـ وجود داللة

احصائية في القدرة التنبؤية عمى احتماؿ تصنيف السيدة بحالة السمنة ،األمر الذي قد يناقض

الواقع وبالتالي وقوع في خطا مف النوع الثاني أي العجز عف رفض الفرضية الصفرية الخاطئة

ومايتبع ذلؾ مف تضخـ لقيمة الخطا المعياري ،ذلؾ توصمنا الى ضرورة االعتماد عمى اختبار
نسبة الترجيح في تضميف تمؾ المتغيرات لمنموذج مف عدـ تضمينيا.
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.16

وجدنا اف نموذج االنحدار الموجستي اقدر في الكشف عف العوامل المصاحبة لسمنة مف

نموذج انحدار كوكس ،وذلؾ الف العوامل المؤثرة التي ظيرت في نماذج االنحدار الموجستي
أكثر مف العوامل التي ظيرت في نماذج انحدار كوكس ،ونستنتج مف ذلؾ اف الظواىر
االجتماعية والصحية ذات العوامل االجتماعية او التربوية وبشكل عاـ تمؾ الظواىر التي ال

تشتمل عمى عوامل خطر حتمية نماذج االنحدار الموجستي اقدر عمى تفسيرىا وتوضيح العوامل

المؤثرة عمييا مف نماذج انحدار كوكس.
ا لا

 .1نظ ار الف ىذا االستبياف ىو بمجيود شخصي مف الباحث وتـ إجراءه عاـ  ،2008فاف
الدراسة توصي كل جية تعنى بالموضوع وخاصة بصحة المرأة إجراء مسح صحي جديد

ليواكب الزيادة السكانية المتسارعة.
 .2توصي الدراسة إجراء دراسات تطبيقية مشابية بعينات اكبر واشمل ،وتيدؼ لدراسة تأثير
بعض المتغيرات في السمنة خاصة النشاط الجسماني والممارسات التغذوية.
 .3إجراء دراسات تطبيقية مشابية تعتمد عمى خمق متغيرات جديدة مف المتغيرات األصمية سواء
التي ظيرت في النتائج أو التي لـ تظير ،بحيث تكوف ىذه المتغيرات أكثر تفصيال ودقة.

 .4توصي الدراسة إجراء دراسات مشابية بيدؼ تتبع المتغيرات التي تبيف تغير تأثيرىا مع الزمف
بالنسبة إلصابة السيدة بالسمنة.

 .5توصي الدراسة بضرورة تعزيز التثقيف الصحي ونشر الوعي بيف السيدات ،باإلضافة إلى
تدريب السيدات عمى طرؽ قياس السمنة وتحديدىا ومتابعة ذلؾ باستمرار.

 .6تصميـ برامج توعية لمنساء مف اثر الحمل وما يصاحبو مف استخداـ موانع لو عمى السمنة
لدييف واالستفادة مف وجود وسائل التواصل االجتماعي لضماف وصوؿ المعمومات بسرعة

والى اكبر عدد ممكف مف النساء حسب نتائج الدراسة.

 .7توصي الدراسة الباحثيف اآلخريف باستخداـ أسموب االنحدار الموجستي لتحقيق أىداؼ،
وتحميل بيانات ،والوصوؿ الى نتائج ،عندما ال تحتوي الدراسة عمى عوامل خطر حتمية.
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