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  الخالصة
) سنة ، حیث بلغXت نسXبة اإلصXابة 94 – 1) مریضا مصاب بمرض التدرن ، تتراوح أعمارھم من عمر (1076شمل البحث على (

 – 2015%) جمعت بیاناتھم مXن مستشXفى الصXدریة فXي محافظXة ذي قXار خXالل المXدة (47.5%) وعند اإلناث (52.5عند الذكور (
فئXة عمXر المXریض ، جXنس المXریض ، ل العوامXل (لذا جاء ھذا البحث بھدف تشخیص المصابین بمXرض التXدرن مXن خXال ).2017

ظھور األعراض الصدریة ، مراقبة العالج ، استجابة المریض للعالج ، مكان السكن) وتحدید اي من تلك العوامل األكثر تأثیراً فXي 
اظھXر ان عامXل ظھXور إمكانیة تشخیص حاالت اإلصابة بالتدرن وذلك بأستخدام انموذج االنحدار اللوجستي ، وبعXد تحلیXل البیانXات 

الجXنس و  بینما المتغیXرات فئXات العمXر واألعراض الصدریة لھ األثر األكبر في إمكانیة تشخیص حاالت اإلصابة بمرض التدرن ، 
  منطقة السكن لم یكن لھا تأثیر معنوي في تشخیص مرض.

  
  الكلمات المفتاحیة: االنحدار اللوجستي ، خواصھ ، اختباراتھ ، السل (الدرن)
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Abstract 
The study included (1076) patients with tuberculosis, aged (1 - 94) years, where the proportion of 
infection in males (52.5%) and in females (47.5%) collected data from the hospital in the province 
of Thi-Qar province during the period ( 2015 - 2017). Therefore, this study aims at diagnosing 
people with tuberculosis through the factors (patient age group, patient sex, appearance of chest 
symptoms, monitoring of treatment, patient response to treatment, and place of residence) and 
determining which of these factors are most effective in diagnosing cases of tuberculosis. The 
Logistic Regression, after analysis of the data showed that the factor of the emergence of chest 
symptoms has the greatest impact on the possibility of diagnosing cases of tuberculosis, while the 
variables age groups, sex and housing area did not have a significant impact in the diagnosis of 
disease. 
 
Keywords: Logistic Regression, Properties, Tests, Tuberculosis. 

  
  المقدمة

عن العدوى بجراثیم السل وقد یصیب ھXذا المXرض مختلXف أجXزاء الجسXم  : ھو مرض مزمن ینتجTuberculosisالتدرن (السل) 
یصیب بصورة رئیسیة الرئتین. فھو یقتل ملیوني إنسان كل سنة ومن العوامل التي تساھم في ازدیاد التأثیر السیئ لھذا المرض وھو 

من جرثومXة السXل مقاومXة للعدیXد مXن  وجعلھ وباء عالمي یتنامى ویصبح أكثر خطورة ھي تعطل الخدمات الصحیة ، وظھور أنواع
   .)2017معلومات طبیة صحیة ، ( األدویة

من جوانب عدیدة وقد تباینXت ھXذه الدراسXات بأسXتخدام الطXرق اإلحصXائیة .  حیث تناول العدید من الباحثین اإلصابة بمرض التدرن
ذه الدراسات . وان السبب فXي اختیXار ھXذا اإلنمXوذج وفي ھذه الدراسة تم اختیار انموذج االنحدار اللوجستي كونھ ینطبق على مثل ھ
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ھو ان مثل ھذه الدراسات تشترط ان یكون المتغیر التابع متغیر فئXوي و ان المتغیXرات المسXتقلة تكXون نوعیXة وكمیXة او مختلطXة مXا 
ثرة علXى المصXابین بمXرض بین النوعین . لذا وجدنا ان أسلوب االنحدار اللوجستي ینطبXق علیھXا ھXذا الشXرط لدراسXة العوامXل المXؤ

  التدرن في محافظة ذي قار.
  تتمثل مشكلة البحث في معرفة العوامل المؤدیة الى اإلصابة بمرض التدرن  باستخدام االنحدار اللوجستي.مشكلة البحث: 
صXابة بمXرض یھدف البحث الى استخدام انمXوذج االنحXدار اللوجسXتي لتوضXیح العالقXة بXین العوامXل المXؤثرة علXى اإلھدف البحث: 

التدرن مثل (الفئة العمریة . جنس المصاب ، مكان اإلصXابة ، واألعXراض األخXرى التXي یشXكو منھXا المصXاب) والحXاالت األخXرى 
  المشكوك بإصابتھا بھذا المرض. تحدید العوامل األكثر تأثیرا في إمكانیة تشخیص قبل أجراء التحلیالت المختبریة .

  تحقیق ھدفھ على المنھجیات اآلتیة: اعتمد البحث فيمنھجیة البحث: 
  التعریف بشكل مبسط بمرض السل (التدرن) وأعراضھ الرئیسیة. -أ
  توضیح مفھوم االنحدار اللوجستي والتركیز على خواصھ وكیفیة تقدیر معلماتھ. -ب
  . SPSS V.22اعتمد انموذج االنحدار اللوجستي الثنائي واختباراتھ للحصول على النتائج المھمة بأستخدام  -ج

تُسXببھ  األمXراض المعدیXةھو مرض شXائع وقاتXل فXي كثیXر مXن الحXاالت  التدرنأو  الدرنأو  : السل Tuberculosis (TB) السُّل
، ولكنXھ یُمكXن أن یXؤثر بالسfل الرئfويویسمى  الرئةیُھاجم السل عادة ،  الفُْطریة السلیة، وعادة البكتیریا الفُْطریةُسالالت ُمختلفة من 

أیًضا على أجزاء أخرى من الجسم مثل العظام و الغدد اللمفاویة وغشاء الجنب و غشاء التامور الذي یغطي القلب والجھاز الھضمي 
تقل المرض عن طریق الھواء عند انتقXال رذاذ لعXاب . وین بتدرن خارج الرئتینوالجھاز البولي والجھاز التناسلي ویسمى ھذا النوع 

فXXي الھXXواء  اللعXXاب، أو أي طریقXXة أخXXرى النتقXXال رذاذ العطXXسأو  السXXعالاألفXXراد الُمصXXابین بعXXدوى السXXل النشXXطة عXXن طریXXق 
  ).2016(الموسوعة الصحیة ، 

  تشتمل أعراُض اإلصابة بالسل على ما یلي: : األعراض
ى. 3ى سعال مستمّر لمدة تزید عل -1  أسابیع، ویكون مصحوباً بخروج قشع عادةً، قد یكون مدمَّ
   .نقص الوزن  -2
ق لیلي.  -3   تعرُّ
ى -4   fever) ارتفاع درجة حرارة الجسم (حمَّ
  شعور باإلرھاق والتعب.  -5
  نقص الشھیة.  -6
مات أو ُعقَد جدیدة ال تزول بعد بضعة أسابیع -7 ت فترةُ سXعالھ أكثXر مXن ثالثXة  ینبغي على الشخص مراجعة الطبیب. تورُّ إذا استمرَّ

ي   ).2016(الموسوعة الصحیة ، أسابیع، أو إذا كان سعالھ ُمدمَّ
 المواد وطرق العمل

) مصXاب مXن 511( و مصاب مXن الXذكور)565) شخصاً مریضاً (1076تم سحب عینة إحصائیة حجمھا (عینة البحث ومتغیراتھ: 
  ).2017 – 2015خالل المدة (في محافظة ذي قار  تمثلت بمراجعي مستشفى الصدریة اإلناث

  حیث حددت العوامل التي لھا عالقة في تشخیص المرض وھي كاآلتي:
X1  :  ةXالقیم ( الفئXا بXر عنھXم التعبیXة  1=  9 – 0الفئة العمریة للمریض وتXة  2=  19 – 10، والفئXة  3=  29 – 20، والفئXوالفئ ،
  ).8فأكثر =  70و الفئة  7=  69 – 60، والفئة  6=  59 – 50و الفئة  5=  49 – 40، و الفئة  4=  39 – 30
X2  = 0و أنثى =  1: جنس المریض وھو متغیر ثنائي یأخذ القیم (ذكر.(  
X3  = 2و خارج المحافظة =  1: منطقة السكن وھو متغیر ثنائي یأخذ القیم ( داخل المحافظة.(  
X40وعدم ظھور األعراض=  1ئي یأخذ القیم( ظھور األعراض= :ظھور األعراض لدى المریض وھو متغیر ثنا.(  
X5  = 0و خارج الرئة =  1: مكان المرض وھو متغیر ثنائي یأخذ القیم (رئوي.(  
X6 =0ومراقبة المریض في السجن=  1:مراقبة العالج وھو متغیر ثنائي یأخذ القیم(مراقبة المریض في المستشفى.(  

  الجانب النظري
یعرف االنحدار اللوجستي بأنھ طریقة إحصائیة لتحلیل مجموعة من البیانات التي یتحدد فیھا متغیر االستجابة ستي: االنحدار اللوج

  ). 2015سعید ، رشا عادل من خالل متغیر واحد او أكثر. حیث یكون متغیر االستجابة (المتغیر التابع) من النوع الثنائي (
نبXXؤ باحتمالیXXة وقXXوع حXXدث مXXا وذلXXك بمالئمXXة البیانXXات علXXى منحنXXى لوجسXXتي. ویسXXتخدم ویمكXXن تعریفXXھ بأنXXھ نمXXوذج یسXXتخدم للت     

االنحدار اللوجستي في عدة متغیرات متوقعة والتي یمكن ان تكون رقمیة او فئویة. مثالً ، یسXتخدم االنحXدار اللوجسXتي فXي التسXویق 
وكمXا یسXتخدم االنحXدار اللوجسXتي بشXكل واسXع فXي الطXب لحساب التوقعات میل المستھلك الXى شXراء منXتج او امتنXاع عXن الشXراء. 

 ).2017(الموسوعة الحرة ، والعلوم االجتماعیة 
ویعرف كذلك بأنھ ذلك النوع من االنحدار المستخدم في التنبؤ بقیم المتغیرات التابعXة النوعیXة او الفئویXة باالعتمXاد علXى مجموعXة    

متغیXرات مسXتمرة او قیاسXات ، والقسXم اآلخXر یكXون علXى شXكل متغیXرات متقطعXة  متغیرات مستقلة مختلطة ، كأن یكXون قسXم منھXا
   ).2012علي خضیر عباس ، نوعیة او فئویة (
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  :  اللوجستي االنحدار خصائص

  االنحدار اللوجستي الیفترض وجود عالقة خطیة بین المتغیر التابع والمغیرات المستقلة. -أ
  بحیث یحتوي على فئتین مثالً (مصابین ، غیر مصابین). (dichotomous)التفرع المتغیر التابع یجب ان یكون ثنائي  -ب
 not normally)االنحXدار اللوجسXتي الیشXترط ان تكXون المتغیXرات المسXتقلة مXن النXوع المسXتمر وال تتXوزع توزیXع طبیعXي  -ج

distributed) ذا  وال ان تكون العالقة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة خطیةXة. وھXل فئXمن كXاین ضXوال یفترض تساوي التب
  یجعل انموذج االنحدار اللوجستي أكثر مرونة من بقیة نماذج التنبؤ والتصنیف.

  الفئات محددة وشاملة بحیث ان كل مفردة تنتمي الى فئة واحدة فقط .یجب ان تكون  -د
حجم العینة المستخدمة في االنحXدار الخطXي الن معXامالت  یجب ان یكون حجم العینة المستخدمة في االنحدار اللوجستي اكبر من -ه

وھXي طریقXة  (maximum likelihood method)انموذج االنحدار اللوجستي یتم تقدیرھا باستخدام طریقة دالة اإلمكان األعظXم 
  ).2015،  سعید رشا عادلتحتاج الى عینة كبیرة الحجم نسبیاً (

متغیر تابع یأخذ القیمة (واحد) اذا تحقق حدث معین والقیمXة (صXفر) اذا لXم  (Y)اذا كان ي: تقدیر معلمات أنموذج االنحدار اللوجست
متغیXXر كمXXي او نXXوعي، یسXXمى ھXXذا النمXXوذج  (X)) ، وان 0,1( یتحقXXق ذلXXك الحXXدث اي عنXXدما یكXXون المتغیXXر التXXابع ذو قیمتXXین فقXXط

، فXإذا كXان ھنالXك متغیXر مسXتقل واحXد یعXرف  (Binary Logistic regression Model)بنمXوذج االنحXدار اللوجسXتي الثنXائي 
  النموذج بالنموذج اللوجستي الثنائي البسیط، أما اذا كان لدینا أكثر من متغیر فأن النموذج یعرف بالنموذج اللوجستي الثنائي المتعدد.

شXكل الدالXة التزایXدي والتناقصXي علXى  تنحصر بین (الصفر والواحد) وبالتالي تتراكم ھاتین القیمتXین كمXا یعتمXد (E(Y))بما ان قیم 
  . P – 1) باحتمال 0والقیمة ( P) باحتمال 1والمتغیر التابع في النموذج المقدر ھو متغیر برنولي یأخذ القیمتین (     إشارة 

التXابع بمعلومیXة المتغیXر متغیXر ثنXائي فXأن القیمXة المتوقعXة للمتغیXر  (Y)دالة ھذا المنحنXى ھXي الدالXة اللوجسXتیة، لھXذا فعنXدما یكXون 
  المستقل یعبر كاآلتي:

E(Y/X) = 
                  =  ( )………………….(1) 

( )   ( )   وبعمل ریاضي بسیط على المعادلة السابقة نجد ان: =          ……………………………….(2) 

 Simple Binary Logistic Regression)لوجسXتیة الثنائیXة او النمXوذج اللوجسXتي البسXیطوتسXمى المعادلXة السXابقة بالدالXة ال
Model)   

) ln  ومن خصائص الدالة اللوجستیة انھ یمكن تحویلھ لدالة خطیة وذلك بأخذ اللوغاریتم للطرفین، كاآلتي:   ( )    ( )) =    +      ………………………(3) 
  حیث ان:

P(X)تمال وجود الظاھرة.: اح  
1 – P(X).احتمال عدم وجود الظاھرة :  

  .(Odd Ratio)یعطي ما یسمى بنسبة الخطر     )وترجع أھمیة النموذج اللوجستي لكون المقدار ( logitاللوجت  g(X)وتسمى 
  قلة.من المتغیرات المست pثنائي یأخذ القیم (صفر وواحد) و (Y)أما اذا كان لدینا متغیر تابع 

X = (x1, x2, x3, …, xp) ……………………………(4) 
  حیث تصبح الدالة اللوجستیة بالشكل التالي:

E(Y/X) = 
                     ⋯                              ⋯       ……….....(5) 

  كاآلتي:  (logit transformation)) الى الشكل الخطي نستخدم تحویل لوجت 5معادلة (وال
g(Xi) =   +      +     +      + ⋯+       ………..(6) 

مXن الصXفر كلمXا اقتXرب ) حیXث تقتXرب 1،  0) ھي دالة مستمرة  یتراوح مداھا بXین (1والدالة اللوجستیة كما یتضح في الشكل (     
، سXھیلة حمXود عبXد هللا( (∞ +)وكما تقترب مXن الواحXد الصXحیح كلمXا اقتXرب ھXذا الطXرف مXن  (∞ −)الطرف األیمن للدالة من 

2014.(  
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وھXي   Maximum Likelihood والطریقة التي تستخدم في تقدیر معلمات النموذج اللوجسXتي ھXي طریقXة التXرجیح األعظXم      

لشائعة لتقدیر معلمXات النمXاذج الغیXر خطیXة، وتعتبXر أفضXل مXن طریقXة المربعXات الصXغرى العادیXة المسXتخدمة لتقXدیر من الطرق ا
مXXن  nتفتXXرض قیXXود كثیXXرة مثXXل الخطیXXة وثبXXات التبXXاین، وھXXي تقXXیس االحتمXXاالت المشXXاھدة لعXXدد  معلمXXات النمXXاذج الخطیXXة ألنھXXا ال

  یب تلك االحتماالت یمثل دالة اإلمكان األعظم.المتغیرات المستقلة في العینة، اي ان مضار
عشXوائیة مختXارة  Xتعتبر طریقة الترجیح األعظم من أكثر طرق التقدیر استعماالً في تقدیر معلمات المجھولة، فإذا كXان لXدینا عینXة 

  فأن التوزیع المشترك لھذه العینة ھو: f(xi, βمن توزیع احتمالي ( 
F(X, β) = F(x1, x2, x3, …, xn) = ∏  (  ,     ) …………(7) 

  . )4(الذي یجعل دالة الترجیح أعظم ما یمكن    ویتلخص مبدأ دالة الترجیح األعظم في إیجاد المقدر  
  :والتي تحقق العالقة    ھو القیمة   اي ان مقدر اإلمكان األعظم للمعلمة 

F(X,   ) ≥ F(X,  )  …………….(8) 
العینة المشاھدة اكبر ما یمكن ، امXا بالنسXبة للتوزیعXات التي تجعل احتمال سحب   التقدیر المتقطعة على انھ قیمة  ویفسر ذلك       

التي تجعل االحتمال اكبر ما یمكن للحصول على قیم للعینة قریبة جداً من القیم التي حصلنا علیھXا ، فXأن الدالXة    المستمرة أن قیمة 
  ).2015،  رشا عادل سعید( Maximum Likelihood) أعاله تسمى بدالة الترجیح األعظم 8(التي تحقق المعادلة رقم 

لمعرفXة جXودة  الXذي یسXتخدم (R2)في انموذج االنحدار اللوجستي یسXتعاض عXن معامXل التحدیXد اختبار القوة التفسیریة لإلنموذج: 
             و         &     والمتغیXر المسXتقل بالعXاملین معادلة االنحدار التقدیریة في تفسیر العالقة بین المتغیر المعتمد 

التصXل قیمتXھ         &     المستخدم فXي االنحXدار الخطXي المتعXدد. ولكXن المعامXل  (R2)الذین لھما نفس ھدف معامل التحدید 
تتXراوح              لمتغیXر المعتمXد و المتغیXر المسXتقل ، فXي حXین ان الى الواحد الصحیح فXي حXال وجXود عالقXة تامXة بXین ا

1قیمتھ بین الصفر والواحXد الصXحیح اي ان  <             <          &     ممXا یجعلXھ أكثXر كفXاءة مXن العامXل    0
(Wuensch, 2014).  

=       &       ویمكن حساب العامالن كاآلتي:        &     اكبر من              ومن الطبیعي تكون قیمة معامل  1 −        (  ⁄ )
    …………….(9) 

  حیث ان:
L0.دالة اإلمكان األعظم في حال اإلنموذج المتضمن الحد الثابت فقط :  
L1ظم في حال اإلنموذج المتضمن لمیع المتغیرات التوضیحیة.: دالة اإلمكان األع  
n.حجم العینة :  

  فتحسب من الصیغة الریاضیة اآلتیة:             أما العامل 
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            =       &         (  )          ……………..(10) 

  ).9: یمثل العامل المحسوب وفق الصیغة الریاضیة (       &       حیث ان:
L1.دالة اإلمكان األعظم في حال األنموذج المتضمن الحد الثابت فقط :  
n2011(قاسم ،  : حجم العینة.(    

 المعتمد المتغیر على التوضیحي المتغیر تأثیر معنویة الختبار یستخدماالختبارات اإلحصائیة الخاصة بأنموذج االنحدار اللوجستي: 
توضیحي واحد او عدة متغیرات توضیحیة ، ویرافXق كXل  متغیر معاً معتمد اثنائی متغیراً  اإلنموذج في ألن ، الخطیة غیر النماذج في

  متغیر توضیحي معلمة واحدة. 
باختبXار  Wald، ویقوم اختبXار  الختبار الداللة اإلحصائیة لكل معامل من معامالت االنحدار اللوجستي Waldویستخدم اختبار      

  یساوي صفر. (X)الفرضیة القائلة بأن معامل االنحدار اللوجستي المرتبط بالمتغیر التوضیحي 
H0 :  = 0 

 H1 :  ≠ 0 
  وبذلك تكون صیغة االختبار: (t)ھي عبارة عن مربع  (Wald)وان قیمة اختبار 

W =               …………….. (11) 

  .X: ھي قیمة الخطأ المعیاري لمعامل االنحدار اللوجستي للمتغیر         .)X: ھي معلمة المتغیر ( قیمة معامل االنحدار اللوجستي للمتغیر     حیث ان:

ت الجدولیXة وبدرجXة حریXة واحXدة . إذا كانX   إذ تتبع احصاءة االختبار توزیع مربع كاي ، وتقارن قیمة االحصXاءة مXع قیمXة       
ذات داللة إحصائیة فأن ذلك یعني رفض فرضیة العدم القائلة بXأن قیمXة معامXل االنحXدار اللوجسXتي تسXاوي صXفرا  Waldاحصاءة 

لیسXت  Waldأما إذا كانت احصXاءة  (Y).سیكون لھ تأثیر في التنبؤ بقیمة المتغیر المعتمد  (X)ومن ثم فأن ذلك المتغیر التوضیحي 
صXفر وھXذا معنXاه ان المتغیXر التوضXیحي لXیس لXھ ني ان معامل االنحدار اللوجستي لذلك المتغیر یساوي ذات داللة إحصائیة فھذا یع

  ).2014،  صالح عائدة ھادي( مما یعني إمكانیة حذفھ من اإلنموذج ألنھ لیس لھ اي داللة إحصائیة (Y)تأثیر في التنبؤ بقیمة 
یXXتم تنفیXذ ھXXذا االختبXار بتقXXدیر نمXوذجین للبیانXXات ، انمXXوذج أول :  (Likelihood Ratio Test)اختبfار نسffبة اإلمكfان األعظffم

أفضXل مXن  یتضمن جمیع المتغیرات ، وإنموذج ثان یتضXمن جXزاً مXن تلXك المتغیXرات ثXم مقارنXة اي مXن االنمXوذجین یمتلXك معنویXة
ن ھXو األفضXل ولكXن یجXب معرفXة ھXذا األخر ، من خالل لوغاریتم دالة اإلمكان للنمXوذجین ، وان اإلنمXوذج الXذي لXھ اقXل قیمXة یكXو

  الفرق ھو معنوي.
=   وان الصیغة الریاضیة لھذا االختبار تكون بالشكل اآلتي:    −2   (      ) =  −2(⁄       −        ) …………(12) 

H0 :     
H1 :    

  : تمثل دالة اإلمكان األعظم للنموذج اآلخر .     ذج االول .: تمثل دالة اإلمكان األعظم للنمو     حیث ان:

وبدرجة حریة تمثل الفرق بین معلمXات االنمXوذجین    وتقارن مع القیمة الجدولیة لتوزیع     تقترب من توزیع  Dحیث ان قیمة 
  ) .     2011(صالح ، 

  فة مطابقة البیانات للنموذج وذلك باختبار الفرضیة اآلتیة:ویستخدم ھذا االختبار لمعر:  Hosmer – Lemshowاختبار 
H0  : (اإلنموذج یمثل البیانات بشكل جید ) تساوي قیم المشاھدات مع القیمة المتوقعة 
H1  : (اي ان اإلنموذج الیمثل البیانات بشكل جید ) عدم تساوي قیم المشاھدات مع القیمة المتوقعة  
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)  ھXذا 0.05) فXإذا كانXت القیمXة المحسXوبة اكبXر مXن (0.05مXع (  Hosmer and LemshowبXار حیث تقارن قیمة ھذا االخت    
یعني إننا نقبل فرضیة العدم اي ان اإلنموذج مطابق للبیانات أما اذا كانXت القیمXة المحسXوبة اصXغر فھXذا یعنXي رفXض فرضXیة العXدم 

  .(Burns, 2008)وقبول الفرضیة البدیلة ویفترض عدم مطابقة البیانات للنموذج 
  نتائج والمناقشةال

من اجل تحلیل االنحدار  V.22 SPSSتم إدخال البیانات الخاصة بمرض التدرن الى البرنامج اإلحصائي : تحلیل البیانات
اللوجستي الثنائي ، وتم وضع متغیر االستجابة في حقل المتغیر التابع، ووضعت المتغیرات (فئة عمر المریض جنس المریض  ، 

 ظھور األعراض الصدریة ، مراقبة العالج ، استجابة المریض للعالج ، مكان السكن ) وكانت النتائج وفق اآلتي:
  

  Case Processing Summary ) : 1جدول (
Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 1076 100.0 
Missing Cases 0 .0 

Total 1076 100.0 
Unselected Cases 0 .0 

Total 1076 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

) وعXXدد البیانXXات المفقXXودة وھXXي صXXفر وحجXXم العینXXة 1076) عXXدد البیانXXات المدخلXXة فXXي التحلیXXل وھXXي (1یوضXXح جXXدول (
)1076.( 

  Dependent Variable Encoding ) : 2جدول (
Original Value Internal Value 

 0  غیر مصاب
 1 مصاب

  ).0) غیر مصاب  بالرقم (1صاب بالتدرن بالرقم () قیم المتغیر التابع الثنائي ، الشخص الم2یوضح جدول (
  

  ) : نسبة المصابین حسب الفئات العمریة3جدول (
  الفئات العمریة  أعداد المصابین  نسبة المصابین

5.48%  59  0   - 
10.87%  117  10 - 
18.30%  197  20 - 
18.77%  202  30 - 
14.96%  161  40 - 
9.20%  99  50 - 
13.47%  145  60 - 
  فأكثر – 70  96  8.93%
  المجموع  1076  100%

) ان أكثر المصابین بمرض التدرن ھم مXن الفئتXین العمXریتین الثالثXة والرابعXة ، اي ان أكثXر المصXابین ھXم فXي 3نالحظ من جدول (
) إذ 50ل مXن اقX – 40%) ، ثم تلیھا الفئXة العمریXة (18.77% ) و (18.30) سنة ، إذ تبلغ نسبتھم علة التوالي (40 – 20األعمار (

%) وتلیھXا 13.47) إذ تبلXغ نسXبة المصXابین (70اقXل مXن  – 60) وتلیھا الفئة العمریXة (14.96تبلغ نسبة المصابین بمرض التدرن (
) وتبلXغ نسXبة 60اقXل مXن  – 50%) ثXم تلیXھ الفئXة العمریXة (10.87) تبلXغ نسXبة المصXابین (20اقXل مXن  – 10أیضا الفئXة العمریXة (

) 10اقXل مXن  – 0%) ، أمXا الفئXة العمریXة (8.93فأكثر) وتبلغ نسبة المصابین ( – 70) ، ثم تلیھ الفئة العمریة (%9.20المصابین (
  %).5.48فتبلغ نسبة اإلصابة فیھا اقل نسبة وھي (
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  ) : نسبة المصابین حسب الجنس4جدول (
  الجنس  أعداد المصابین  نسبة المصابین

 ذكور  565  52.5%
 إناث  511  47.5%

  المجموع  1076  100%

) نالحظ ان نسبة اإلصابة بمرض التدرن عند الذكور اعلى من نسبة اإلصابة بالنسبة لإلناث، إذ تبلغ نسبة اإلصابة 4من جدول (
  %).47.5%) وعند اإلناث (50.5عند الذكور (

  
  

  ) : نسبة المصابین حسب منطقة السكن5جدول (
  الجنس  أعداد المصابین  نسبة المصابین

 داخل المحافظة  636  59.1%
 خارج المحافظة  440  40.9%

  المجموع  1076  100%

) ان نسبة المصابین الذین ھم من داخل المحافظة اعلى من نسبة المصابین خارج المحافظة إذ تبلغ نسبة 5ونالحظ من الجدول (
  %).40.9%) وخارج المحافظة (59.1اإلصابة داخل المحافظة (

  
  

  حسب مكان اإلصابة) : نسبة المصابین 6جدول (
  مكان اإلصابة  أعداد المصابین  نسبة المصابین

 رئوي  585  54.36%
 خارج الرئة  491  45.64%

  المجموع  1076  100%

) ان نسXبة اإلصXابة بمXرض التXدرن داخXل الرئXة ھXي اعلXى مXن نسXبة المصXابین خXارج الرئXة ، إذ تبلXغ نسXبة 6ویتبین من الجXدول (
  %).45.64%) وتبلغ نسبة المصابین خارج الرئة (54.36المصابین داخل الرئة (

  
  

  ) : ظھور األعراض الصدریة7جدول (
  األعراض  أعداد المصابین  نسبة المصابین

 ظھور األعراض  724  67.29%
 عدم ظھور األعراض  352  32.71%

  المجموع  1076  100%

اعلى من نسبة عدم ظھور األعراض الصدریة  ) ان نسبة ظھور األعراض الصدریة للمصابین بمرض التدرن7یالحظ من جدول (
  %).32.71%) بینما تكون نسبة عدم ظھور األعراض الصدریة (67.29، وتبلغ نسبة ظھور األعراض الصدریة  (
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 Iteration Historya,b,c,d ) : 8جدول (

Iteration -2 Log 
likelihood 

Coefficients 
Constant X1  X2  X3  X4  X5  X6  

Step 1 1 475.059 -1.684 .014 .053 .089 3.119 .638 .067 
2 344.006 -2.275 .041 .124 .232 4.164 1.479 .224 
3 304.792 -2.385 .085 .171 .414 4.777 2.371 .629 
4 295.631 -2.162 .129 .152 .544 5.249 2.986 1.235 
5 294.846 -1.981 .149 .130 .593 5.448 3.214 1.581 
6 294.838 -1.954 .152 .127 .598 5.471 3.239 1.628 
7 294.838 -1.954 .152 .127 .598 5.471 3.239 1.628 

a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 1342.431 
d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than 
.001. 

 log 2-)) للحصول على اصغر قیمة لسالب ضعف لوغاریتم دالة اإلمكXان Iteration) عدد الدورات التكراریة (8یوضح جدول (
likelihood) ) اXXت قیمتھXXث بلغXXة حیXXدورة الخامسXXي الXXا فXXول علیھXXم الحصXXي تXXا االبتد294.838والتXXاً ان قیمتھXXة ) علمXXي حالXXة فXXائی

المXذكورة أعXاله.  (c)) كمXا ھXو مXذكور فXي الفقXرة 1342.431كانXت تسXاوي  ( (Constant)اإلنموذج المتضمن الحXد الثابXت فقXط 
,   ,   المذكورة أعاله بأنھ تم التوقف عند الXدورة الخامسXة الن التغیXر فXي قXیم المعلمXات المقXدرة ( (d)وكما توضح الفقرة      ,    ,    , ,   ,   وبھذا تعد قیم المعلمات المقدرة ( (0.001)) أصبح اقل من      ,    ,     ,    ,    , ) التي     ,    ,

  دار اللوجستي.تم الحصول علیھا في الدورة الخامسة ھي أفضل تقدیر ممكن لمعلمات انموذج االنح
 

  Omnibus Tests of Model Coefficients ) : 9جدول (
  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 1047.592 6 .000 
Block 1047.592 6 .000 
Model 1047.592 6 .000 

والXذي یتXوزع  (the likelihood ratio test)) كفXاءة اإلنمXوذج ككXل وجودتXھ باسXتخدام نسXبة اإلمكXان األعظXم 9یوضXح جXدول (
=    ). وتحسب وفق الصیغة اآلتیة:6وبدرجة حریة بعدد المتغیرات المستقلة وھي () (  توزیع مربع كاي  −2 log   − ( −2 log  )  

  حیث ان:
  −2 log   : سالب ضعف لوغاریتم دالة اإلمكان األعظم في حالة اإلنموذج المتضمن الحد الثابت فقط.  
  −2 log   : سالب ضعف لوغاریتم دالة اإلمكان األعظم في حالة اإلنموذج المتضمن جمیع المتغیرات المستقلة.  

=    اي ان:  1342.431 − 294.838 = 1047.592  
=∝) معنویXXة عنXXXد مسXXتوى داللXXة (  ) ان قیمXXة 9ویتضXXح مXXن الجXXدول ( ممXXا یؤكXXد كفXXXاءة  Sig.=0.000)) الن ((0.001

  وذج المعنویة.اإلنم
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  Model Summary ) : 10جدول (

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 294.838a .622 .873 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed 
by less than .001. 

=       &     )حیXXث كانXXت  (            )و  (       &     )) قیم 10یوضح جدول ( وھXXذا یشXXیر  (0.873
=            )%) مXXن التغیXXXر فXXXي التغیXXXر التXXابع یXXXتم تفسXXXیره مXXXن خXXالل انمXXXوذج االنحXXXدار اللوجسXXXتي  ، أمXXXا 62.2ان (   %) من التغیر في التغیر التابع یتم تفسیره من خالل انموذج االنحدار اللوجستي.87.3وھذا یعني ان ( (0.873

 
  Hosmer and Lemeshow Test ) : 11جدول (

Step Chi-square df Sig. 
1 8.808 8 .356 

 ) (  كايالتي تتبع توزیع H & L حیث یظھر ان احصاءة  Hosmer and Lemeshow) نتائج اختبار 11یوضح جدول (
) لذا نقبل بفرضیة العدم التي تنص بعدم 0.05وھي اكبر من (  Sig. = 0. 356)) وھي غیر معنویة الن (8.808التي تساوي (

  ).12وجود فرق معنوي بین قیم المشاھدات والقیم المتوقعة وھذا ما تؤكده أیضا نتائج الجدول (
 

  Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test ) : 12جدول (
  االستجابة = مصاب  االستجابة = غیر مصاب  

Total   Observed Expected Observed Expected 
Step 1 1 109 108.083 2 2.917 111 

2 99 100.710 6 4.290 105 
3 104 97.243 2 8.757 106 
4 14 25.429 94 82.571 108 
5 8 6.409 101 102.591 109 
6 3 .740 107 109.260 110 
7 0 .514 106 105.486 106 
8 3 .426 112 114.574 115 
9 0 .282 103 102.718 103 
10 0 .163 103 102.837 103 
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  Classification Tablea ) : 13جدول (
 

Observed 

Predicted 
 االستجابة 

Percentage Correct 
  مصاب غیر مصاب 

Step 1   94.1 20 320 مصابغیر   االستجابة 
 97.1 715 21 مصاب

Overall Percentage   96.2 
a. The cut value is .500 

  
%) مXن المصXابین تXم تصXنیفھم بشXكل صXحیح 97.1) النسبة المئویXة للتصXنیف الصXحیح حیXث یتضXح ان نسXبة (13یوضح جدول (

بین تXم تصXنیفھم بشXكل صXحیح ضXمن فئXة المصXابین %) مXن المصXا94.1ضمن فئة المصXابین غیXر المصXابین بمXرض التXدرن و (
) 41%) وان حXوالي (96.2بمرض التدرن ، وعموما نسبة المصابین الذین تم تصنیفھم بشكل صحیح الى الفئات التي ینتمون الیھا (

علXى ان اإلنمXوذج  %) وھي نسبة قلیلة جداً مقارنة بحجم العینة ، مما یXدل3.8من المصابین تم تصنیفھم بشكل خاطئ اي ما یعادل (
  یمثل البیانات بشكل ممتاز.

 
  Variables in the Equation ) : 14جدول (

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

95% C.I.for EXP(B) 
  Lower Upper 

Step 1a X1  .152 .075 4.067 1 .044 1.164 1.004 1.349 
X2  .127 .328 .149 1 .000 1.135 .597 2.160 
X3  .761 .376 4.094 1 .043 2.140 1.025 4.472 
X4  5.471 .357 234.241 1 .021 237.789 118.004 479.170 
X5  3.239 .391 68.530 1 .033 25.510 11.848 54.925 
X6  1.265 0.886 2.036 1 .269 3.543 .623 20.196  

Constant -1.954 1.556 1.578 1 .209 .142   
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6 

 
,   ,   )) فXXXي العمXXXود االول یمثXXل القXXXیم التقدیریXXXة للمعلمXXXات 14یوضXXح جXXXدول (     ,    , اي ان معادلXXXة  (   ,    ,   

=    االنحدار اللوجستي التقدیریة ستكون بالشكل التالي:    ( ) = −1.954 + 0.152  + 0.127  + .761  + 5.471  +  3.239  +
1.265        

لكل معلمة من معلمات اإلنمXوذج المقXدرة وف العمXود الثالXث  (.S.E)) في العمود الثاني قیم الخطأ المعیاري 14كما یوضح جدول (
علXى التوالي.أمXا قXیم  (.sig)ومعنویة تلك المعلمة  (df)لحریة لكل معلمة و درجات ا (Wald)والرابع والخامس تظھر قیم احصاءة 

الXى مقXدار التغیXر الحاصXل فXي  (Exp(B))حیXث تشXیر قیمXة   (Odds Ratio)تمثل نسXبة االرجحیXة  (Exp(B))العمود السادس  
  .(B)ة نسبة ارجحیة وقوع الحدث (مكان اإلصابة) عند حدوث تغیر في قیمة المتغیر المستقل المرتبط بالمعلم

اقXل مXن  (Exp(B))) ھذا یعني بأن نسبة ارجحیة وقXوع اإلصXابة تXزداد. أمXا اذا كانXت قیمXة 1اكبر من ( (Exp(B))اذا كانت قیمة 
  تؤدي الى انخفاض نسبة ارجحیة وقوع اإلصابة. نجد ما یلي: (X)) عندئذ اي زیادة في قیمة المتغیر المستقل 1(

ھXذا یعنXي انXھ عنXد زیXادة عمXر المصXاب بمقXدار  Exp(B)=  1.164مریة) فXأن قیمXة (فئات الع X1بالنسبة للمتغیر االول  -
 ) مرة.1.164وحدة واحدة فأن نسبة ارجحیة ان یكون الشخص مصاب بمرض التدرن ستكون بمقدار (
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ھذا یعني ان ارجحیة ان یكون الشXخص مصXاب  Exp(B)= 1.135(جنس المریض) فأن قیمة X2 بالنسبة للمتغیر الثاني  -
 ) مرة.1.135مرض التدرن من الذكور اعلى من اإلناث ستكون بمقدار (ب

ھذا یعنXي ان ارجحیXة ان یكXون الشXخص مصXاب  Exp(B)= 2.140(منطقة السكن) فأن قیمة X3 بالنسبة للمتغیر الثالث  -
 ) مرة.2.140بمرض التدرن من داخل المحافظة اعلى من خارج المحافظة ستكون بمقدار (

ھXذا یعنXي ان إمكانیXة اكتشXاف  Exp(B)= 237.789(ظھور األعراض الصXدریة ) فXأن قیمXة X4 الرابع بالنسبة للمتغیر  -
المرض عند األشخاص المصابین بمرض التدرن الذین تظھر لدیھم األعراض اعلXى مXن االشXخاض الXذین التظھXر لXدیھم 

 ) مرة.237.789أعراض المرض ستكون بمقدار (
ھXXذا یعنXXي ان ارجحیXXة ان یكXXون اسXXتجابة  Exp(B)= 25.510اإلصXXابة) فXXأن قیمXXة  (مكXXانX5 بالنسXXبة للمتغیXXر الخXXامس  -

 ) مرة.25.510الشخص المصاب بالتدرن الرئوي اعلى من المصابین بمرض التدرن خارج الرئة ستكون بمقدار (
االھتمXXام ھXXذا یعنXXي ان ارجحیXXة ان یكXXون  Exp(B)= 3.543(مراقبXXة العXXالج) فXXأن قیمXXة X6 بالنسXXبة للمتغیXXر السXXادس  -

باألشXXخاص المصXXابین بمXXرض التXXدرن تحXXت رعایXXة الوحXXدات الصXXحیة اعلXXى مXXن األشXXخاص المصXXابین بمXXرض التXXدرن 
  ) مرة.3.543بالسجون ستكون بمقدار (

  االستنتاجات
ز اظھر انموذج االنحXدار اللوجسXتي كفاءتXھ فXي تمثیXل البیانXات بشXكل جیXد وتقXدیر المعلمXات واختبXار معنویاتھXا حیXث اجتXا -1

  ).Hosmer and Lemeshow Testو likelihood ratio testجمیع االختبارات بنجاح (اختبار نسبة اإلمكان األعظم 
منطقXة السXكن ،  X3جXنس المXریض،  X2فئXة عمXر المXریض ،  1X( ) والمتغیXرات المسXتقلة Yالعالقة بین المتغیر التXابع ( -2

X4  ، دریةXXXXXراض الصXXXXXور األعXXXXXظھX5  ، ابةXXXXXان اإلصXXXXXمكX6  ةXXXXXت قیمXXXXXث بلغXXXXXة حیXXXXXت قویXXXXXالج ) كانXXXXXة العXXXXXمراقب (            =  .   ).  
من الفئتین العمXریتین الثالثXة والرابعXة ، اي ان أكثXر المصXابین ان أكثر المصابین بمرض التدرن حسب الفئات العمریة ھي  -3

  % ).37.07) سنة ، إذ تبلغ نسبتھم (40 – 20ھم في األعمار (
%) وان 96.2الXذین تXم تصXنیفھم بشXكل صXحیح الXى الفئXات التXي ینتمXون الیھXا (دقة التصنیف عالیة جداً بالنسبة للمصXابین  -4

  .%) وھي نسبة قلیلة جداً مقارنة بحجم العینة3.8) من المصابین تم تصنیفھم بشكل خاطئ اي ما یعادل (41حوالي (
یر األكثXر تXأثیراً بXاألنموذج ولXھ األثXر األكبXر فXي إمكانیXة تشXخیص حXاالت ھو المتغ (ظھور األعراض)X4 الرابع  المتغیر -5

 = .sig)) فكانXXت X4) المرتبطXXة بXXالمتغیر(    معنویXXة المعلمXXة ( (Wald)اإلصXXابة بمXXرض التXXدرن ، حیXXث اظھXXر اختبXXار 
منطقة السكن) لXم یكXن لھXا  X3جنس و ال X2 فئات العمر و X1بینما المتغیرات ( مكان اإلصابة .  X5ویلیھ المتغیر ،  (0.000

,   معنویXXة المعلمتXXین ( (Wald)تXXأثیر معنXXوي فXXي تشXXخیص مXXرض التXXدرن ، حیXXث اظھXXر اختبXXار  ) المرتبطXXة    ,    
  بالمتغیرات

 )X1  و X2  وX3 فكانت (( sig. = 0.044)  و( sig. = 0.700)  و( sig. = 0.081) .على التوالي  
  

  التوصیات
بعد ان أظھرت الدراسة األثر الكبیXر لمتغیXر (ظھXور األعXراض الصXدریة عنXد المXریض) فXي المصXابین بمXرض التXدرن ،  -1

  نوصي باألشخاص الذین لدیھم نفس األعراض او أعراض مشابھ مراجعة المستشفى بأسرع وقت. 
مستوى جمیع المحافظات ولتقلیل من انتشXار إجراء دراسات متقدمة لتقدیر إلحصاء اإلصابات الجدیدة بمرض التدرن على  -2

  ھذا المرض ووضع الحلول المناسبة لمواجھة ھذا المرض.
واالجتماعیXة واالقتصXادیة  الطبیXة( المختلفXة الدراسXات مجXال فXي  اللوجسXتي الثنXائي االنحXدار إنمXوذج اسXتخدام توسXیع -3

وذج االنحXدار اللوجسXتي الثنXائي ونمXاذج أخXرى مثXل انمXوذج ومعرفة على كل نوع من تلك األنواع ، بأستخدام انم،   )وغیرھا
  .Discriminate analysisالتحلیل التمییزي 

  
  المصادر

 المصادر العربیة:
، تحلیل اثر بعض المتغیرات في اإلصابة بمرض اللثة بأسXتخدام انمXوذج االنحXدار اللوجسXتي ،  2011بھاء عبد الرزاق قاسم ،  - 1

  ).164 – 193) : الصفحة (27دیة ، المجلد السابع ، العدد (مجلة العلوم االقتصا
، " استخدام نموذج االنحدار اللوجستي في دراسة العوامل المساعدة في تشخیص حاالت اإلصابة  2015رشا عادل سعید ،   -2

  .356 -342) ، ص 83) ، العدد ( 21بسرطان المثانة " ، مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة ، المجلد (
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مجلXXة جامعXXة ، "اسXXتخدام االنحXXدار اللوجسXXتي لدراسXXة العوامXXل المXXؤثرة علXXى أداء األسXXھم" ،  2014سXXھیلة حمXXود عبXXد هللا ،   - 3
 .68 – 47، ص  1، عدد16، مجلد 2014سلسلة العلوم الطبیعیة ، دیسمبر  ،األزھر

بقXاء لمرضXى سXرطان الXدم ، مجلXة اإلدارة واالقتصXاد ، تحلیل االنحدار اللوجسXتي لدراسXة زمXن ال 2014عائدة ھادي صالح ،  - 4
  .280 - 261، ص  3، المجلد  9جامعة كربالء ، العدد 

، " المقارنة بین النموذج اللوجستي الثنXائي  ونمXاذج الشXبكات العصXبیة االصXطناعیة  2014عبد هللا احمد محمد ، علي ابشر ،   - 5
  .106 – 84) ، ص 12) ، العدد (3خت الرضا العلمیة المجلد (للتمییز بین دخل األسرة " ، مجلة جامعة ب

، " استخدام نموذج االنحدار اللوجستي في التنبؤ بالدوال ذات متغیرات اقتصادیة نوعیXة " ، مجلXة  2012علي خضیر عباس ،  - 6
  .253 – 234) ، ص2) ، العدد (2جامعة كركوك للعلوم اإلداریة واالقتصادیة ، المجلد (

  www.sehha.com،  2017ومات طبیة صحیة معل  -7
  )http://ar.wikipedia.org( ). االنحدار اللوجستي2017الموسوعة الحرة (ویكیبیدیا) ، - 8
  )//:www.kaahe.orghttp.  (2016الموسوعة الصحیة الرسمیة ،  - 9
  

  المصادر األجنبیة:
10 -  Burns, Robert & Burns , Richard, 2008 ," Business Research Methods and Statistics using 
SPSS", Five extra advanced chapters , chapter 24 Logistic Regression : pp 568 -575. 
11 - Wuensch, Karl L., 2014 ,"Binary Logistic Regression with SPSS". 
www.care.ecu.edu/psyc/wunesch/MV/Multerg/logistic_SPSS. 

  
  

http://www.jmsh.eu
http://www.sehha.com
http://ar.wikipedia.org
http://www.kaahe.org
http://www.care.ecu.edu/psyc/wunesch/MV/Multerg/logistic_SPSS

