استخدام منوذج االحندار اللوجسيت يف دراسة العوامل املساعدة
على تشخيص حاالت اإلصابة بسرطان املثانة
م.م .رشا عادل سعيد /جاهعت بغداد  /كليت اإلدارة واالقتصاد  /قسن اإلحصاء

املستخلص :

ُيعد مرض السـرطان من أكبر المشـكالت الصحية التي تواجو العالم  ،وتحتل أورام المثانة تحديداً
موقعاً خاصاً بين أكثر أنواع األورام انتشـا ارً في الوطن العربي والسيما العراق ومصر( . )2إن سـرطان المثانة
من األمراض التي يمكن عالجيا والشـفاء منيا إذا تم الكشف عنيا في ٍ
وقت مبكر  .لذا جاء ىذا البحث بيدف
دراسـة العوامل المسـاعدة عمى تشـخيص حاالت اإلصابة بيذا المرض مثل [عمر المريض  ،جنس المريض ،
االعراض الرئيسـة التي يشـكو منيا المريض وىي وجود البيمة الدموية  ،الحرقة أو األلم أثناء التبول ،

واضطرابات التبول[ وتحديد أي تمك العوامل األكثر تأثي ارً في امكانية تشـخيص حاالت اإلصابة بسرطان المثانة

وذلك بإسـتخدام نمذجة إحصائيـة لمبيانـات متمثمة بإنموذج اإلنحدار الموجسـتي واالعتمـاد عمى عينـة عشـوائية

قواميا ( )128مريضاً  .وبعد جمع وتحميل المعمومات المتوفـرة عنيم إحصائياً َخمُص البحث الى أن عامل
(البيمة الدموية) كان لو االثر االكبر في امكانية تشـخيص حاالت االصابة بيذا المرض  ،يميو عامل (عمر
المريض)  .أما العوامل األخرى (جنس المريض والحرقة أو األلم أثناء التبول واضطرابات التبول) فمم يكن ليا
تأثير معنوي في إمكانية تشخيص حاالت اإلصابة بيذا المرض  .وفي نياية البحث قُِد َمت بعض التوصيات
المتعمقة بالموضوع .
املصطلحاخ الرئيسيح للثحث /االنحدار الموجستي -سرطان المثانة.

جملة العلوم
االقتصادية
واإلدارية
اجمللد  32العدد 34
الصفخات467 -452

إس تخدام منوذج اإلحندار اللوجسيت يف دراسة العوامل املساعدة
على تشخيص حاالت اإلصابة بسرطان املثانة

 -1املقذهح :

تُشير العديد من البحوث الطبية إلى أن ىناك عالقة وثيقة بين الجوانب التشخيصية لألمراض وبين
بعض الدراسات والتطبيقات اإلحصائية المستخدمة في ىذا المجال وبما ُيساعد عمى سرعة التشخيص المبكر

لألمراض الصعبة  .لكن عمى الرغم من ذلك نجد ان اغمب الدراسات والتطبيقات اإلحصائية عمى المستوى
العربي عموماً والمستوى المحمي خصوصاً التي تناولت موضوع إستخدام التطبيق اإلحصائي إلنموذج االنحدار
الموجستي في المجال الطبي قد ركزت عمى دراسة العوامل المؤثرة في اإلصابة باالمراض المختمفة (أي دراسة

عوامل الخطورة ومسببات االمراض المختمفة) ولم تتناول الجانب التشخيصي لالمراض (وىذا ما ُيمثل مشكمة
ال بحث)  .لذا جاء ىذا البحث بيدف توضيح العالقة بين العوامل المسـاعدة في تشـخيص حاالت اإلصابة

بمرض (سرطان المثانة) والحاالت المرضية المشكوك بإصابتيا بيذا المرض  ،وتحديد أولوية تمك العوامل

بإستخدام التطبيق اإلحصائي إلنموذج اإلنحدار الموجستي .

 -2الذراساخ الساتقح :

نورد فيما يأتي بعض الدراسات اإلحصائية السابقة التي تناولت موضوع التطبيق اإلحصائي إلنموذج

االنحدار الموجستي في المجال الطبي عمى وجو الخصوص .

أ -دراسة الباحثة ىبة ابراىيم صالح البياتي (عام  )2002الموسومة (تحميل المسار في إنموذج االنحدار
الموجستي مع تطب يق عممي)  .تناولت ىذه الدراسة دراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمجموعة من
العوامل المؤثرة عمى اإلصابة بمرض فقر الدم لمجموعتين من المجاميع السكانية االكثر عرضة لالصابة بيذا

المرض ىم االشخاص الذين اعمارىم تقل عن ( 81سنة) والنساء الحوامل(.)8

ب -دراسة الباحثة امل حسن محمد ياسين (عام  )2001الموسومة (استخدام تحميل االنحدار الموجستي
لمعرفة مسببات االصابة بسرطان الثدي لدى االناث  ،دراسة حالة المركز القومي لمعالج بالطب النووي

التعرف عمى العوامل المؤثرة في االصابة بسرطان الثدي لدى
بالخرطوم)  .كانت تيدف ىذه الدراسة الى
ّ
( )200امرأة من مراجعي المركز القومي لمعالج بالطب النووي في الخرطوم(.)88

ج -دراسة الباحثة انوار ادريس حسن عبد الماجد (عام  )2002الموسومة (استخدام اإلنموذج الموجستي
المتعدد لتحديد العوامل المؤثرة في مرض الجمكوما)  .ركزت ىذه الدراسة عمى تحديد عوامل الخطر لمرض

الجمكوما(.)1

د -دراسة المدرس المساعد بياء عبد الرزاق قاسم (عام  )2088الموسومة (تحميل أثر بعض المتغيرات في
االصابة بمرض المثة باستخدام إنموذج االنحدار الموجستي)  .كانت تيدف ىذه الدراسة الى دراسة وتحميل

بعض العوامل المؤثرة في االصابة بمرض المثة مثل الترسبات الكمسية وسوء التغذية وغيرىا من العوامل(.)80

ىـ -دراسـة الباحثين ( H. Yusuff , N. Mohamad , U.K. Ngah & A.S. Yahayaعام )2082

الموسـومة (  - Breast Cancer Analysis Using Logistic Regressionتحميل مرض سرطان
الثدي بإستخدام االنحدار الموجستي)  .كانت تيدف ىذه الدراسة الى استخدام االنحدار الموجستي كأداة مكممة

لتصوير الثدي باالشعة السينية ( )mammogramمن اجل تشخيص االصابة بمرض سرطان الثدي(.)82
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و -دراسة االستاذ الدكتور محمد حبيب الشاروط و االستاذ المساعد اميرة جابر محيسن (عام )2082

الموسومة (االنحدار الموجستي لد ارسة االصابة بسرطان الثدي)  .ركزت ىذه الدراسة عمى استخدام اسموب
االنحدار الموجستي كأداة ميمة في دراسة العوامل المؤثرة في االصابة بسرطان الثدي(.)2

ز -دراسة الباحثة فاطمة احمد حسن (عام  )2082الموسومة (استخدام اإلنموذج الموجستي لتحديد العوامل
المؤثرة في االصابة بمرض فقر الدم (األنيميا) لدى االطفال (2002م – 2082م)  .وتيدف ىذه الدراسة الى
دراسة وتحميل بعض العوامل المؤثرة في االصابة بمرض فقر الدم (األنيميا) لدى االطفال(.)6

 -3هشكلح الثحث :

تتمثل مشكمة البحث في شحة البحوث والدراسات اإلحصائية التي تتناول موضوع دراسة العوامل

المساعدة عمى تشخيص االمراض المختمفة بإستخدام إنموذج االنحدار الموجستي .

 -4هذف الثحث :

ييدف البحث الى استخدام إنموذج االنحدار الموجستي لتوضيح العالقة بين العوامل المؤثرة في تشخيص

حاالت االصابة بسرطان المثانة مثل (عمر المريض  ،جنس المريض  ،االعراض الرئيسة التي يشكو منيا

المريض) والحاالت المرضية المشكوك بإصابتيا بيذا المرض  .وتحديد اولوية تمك العوامل بمعنى تحديد

العوامل االكثر تأثي ارً في امكانية تشخيص حاالت االصابة بيذا المرض قبل اجراء التحميالت المختبرية المتعددة .

 -5هنهديح الثحث :

اعتمد البحث في تحقيق ىدفو عمى المنيجيات اآلتية :

أ -التعريف بشكل مبسط بمرض سرطان المثانة واعراضو الرئيسة.

ب -توضيح المفيوم اإلحصائي إلنموذج اإلنحدار الموجستي والتركيز عمى خصائصو وكيفية تقدير معمماتو.

ج -أُعتُ ِم َد إنموذج االنحدار الموجستي المتعدد واختباراتو لموصول الى النتائج  ،بإستخدام البرنامج الجاىز .SPSS

 -6سرطاى املثانح واعراضه :

عرف سرطان المثانة بأنو نمو خبيث غير عادي لخاليا المثانة ويمكن ان ينقسم ىذا السرطان الى
ُي ّ
()2
نوعين ىما النوع السطحي المنشأ والنوع عميق المنشأ في عضالت المثانة .
()2

اىم اعراض مرض سرطان المثانة ما يأتي

:

البيمة الدموية (باإلنجميزية  ) Hematuriaوىي وجود الدم في البول.

احساس بالحرقة او االلم اثنام التبول دون وجود اي مؤشر عمى عدوى او إلتياب ضمن المسالك البولية.

ج -تغيير في عادات المثانة مثل االضطرار الى التبول اكثر من المعتاد او الشعور القوي بالحاجة الى التبول

دون خروج كمية بول كبيرة.

()2

عند وصول السرطان الى مرحمة متقدمة اكثر تظير اعراض اضافية

 فقدان الوزن

:

 فقدان الشيية
 الحمى
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 ألم في العظام او المستقيم والشرج او منطقة الحوض.

()2

والجدير بالذكر ان وجود دم في البول ىو عرض مشترك مع كل من االمراض االتية

:

سرطان المثانة  ،سرطان الكمية (ورم ويممز)  ،حصى الكمى  ،سرطان الكمى  ،إلتياب المثانة في شير العسل
()2

 .اما االحساس بالحرقة أوااللم اثناء التبول فيو عرض مشترك مع كل من االمراض االتية

:

سرطان المثانة  ،إلتياب المسالك البولية  ،االضطرابات الجسدية  .كذلك  ،اضطرابات التبول ىو عرض
()2

مشترك مع كل من االمراض التالية

:

سرطان المثانة  ،سرطان المبيض  ،تضخم البروستاتا الحميد ،الورم النخاعي المتعدد  ،إلتياب المثانة في

شير العسل .

 -7عينح الثحث وهتغرياته :

تم االعتماد عمى عينة إحصائية حجميا ( )128شخصاً (مريضاً) ( 89ذكور و  39إناث)

تمثمت بمراجعي مستشفى الكاظمية التعميمي  /قسـم اسـتشـارية الجراحة البولية خالل عام ( )2006كانوا

جميعاً يشكون عمى االقل من احد االعراض اآلتية :

]وجود دم في البول (بيمة دموية)  ،حرقة أو ألم اثناء التبول  ،اضطرابات التبول (تغيير في عادات المثانة)[

 .أما متغيرات البحث فقد كانت كاآلتي :

) :Y= (xالمتغير التابع وىو من النوع الثنائي ( )dichotomousويأخذ القيمة ( )1اذا كان الشخص

مصاب بسرطان المثانة والقيمة ( )0اذا كان الشخص غير مصاب بسرطان المثانة اما المتغيرات المستقمة

فيي :

 :X1جنس المريض وىو متغير ثنائي يأخذ القيم (ذكر = 1و انثى =)0
 :X2الفئة العمرية لممريض وتم التعبير عنيا بالقيم (الفئة  ، 1=40-49والفئة  ، 2 =50-59والفئة
 ، 3= 60-69والفئة  ، 4=70-79والفئة  80فأكثر =. )5

 :X3وجود دم في البول (بيمة دموية) وىو متغير ثنائي يأخذ القيم (كال= 0و نعم=.)1
 :X4وجود حرقة أو ألم اثناء التبول وىو متغير ثنائي يأخذ القيم (كال= 0و نعم=.)1

 :X5وجود اضطرابات في التبول (تغيير في عادات المثانة) وىو متغير ثنائي يأخذ القيم (كال= 0و نعم=.)1

 -8هفهىم االحنذار اللىخستي :

ُيعـ ّـرف االنحــدار الموجســتي بانــو طريقــة احصــائية لتحميــل مجموعــة البيانــات ( )datasetالتــي يتحــدد
فييا متغير االستجابة من خالل متغير مسـتقل واحـد او اكثـر(.)one or more independent variable
حيث يكون متغير االستجابة (المتغير التابع) من النوع الثنائي (.)86()binary or dichotomous

عرف االنحدار الموجستي ايضاً بانو طريقة نمذجة احصائية لمبيانـات الفئويـة (. )categorical data
ُ
وي ّ
ويســتخدم بشــكل واســع فــي مجــال البحــوث الطبيــة والماليــة واالعمــال واليندســة والتســويق واالقتصــاد والتــأمين
()82

الصحي  ...الخ

.
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ان االنحدار الموجسـتي يشـبو االنحـدار الخطـي مـن حيـث انـو ييـدف الـى توضـيح العالقـة بـين المتغيـر

التابع (متغير النتيجة) ومجموعة من المتغيـرات المسـتقمة (المتغيـرات التوضـيحية او التفسـيرية ) لكنـو يختمـف

عنو بان المتغير التابع في إنموذج االنحدار الموجستي يجب ان يكون من النوع الثنائي وىذا االختالف ينعكس
()82

بدوره عمى افتراضات االنحدار الموجستي

.

 -9خصائص االحنذار اللىخستي(: )12

االنحدار الموجستي ال يفترض وجود عالقة خطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة.

المتغير التابع يجب ان يكون ثنائي التفرع ( )dichotomousبحيث يحتوي عمى فئتين (مصابين

وغير مصابين عمى سبيل المثال).

ج -االنحدار الموجسـتي اليشـترط ان تكون المتغيرات المسـتقمة من النوع المسـتمر وال ان تتبع التوزيع
الطبيعي ( )not normally distributedوال ان تكون العالقة بين المتغير التابع و المتغيرات المستقمة
خطية وال يفترض تساوي التباين ضمن كل فئة .وىذا يجعل إنموذج االنحدار الموجستي أكثر مرونة من بقية

نماذج التنبؤ والتصنيف

()7

.

د -يجب ان تكون الفئات محددة وشاممة بحيث ان كل مفردة تنتمي الى فئة واحدة فقط.

ىـ -يجب ان يكون حجم العينـة المسـتخدم في االنحدار الموجسـتي اكبر من حجم العينـة المسـتخدم في

االنحدار ا لخطي الن معامالت إنموذج االنحدار الموجسـتي يتم تقديرىا باسـتخدام طريقـة دالة االمكان االعظم

( )maximum likelihood methodوىي طريقة تحتاج الى عينة كبيرة الحجم نسبياً .

 -11تقذير هعلواخ إمنىرج االحنذار اللىخستي :

ُيبنى إنموذج االنحدار الموجستي عمى فرض اساسي ىو ان المتغير التابع ( )yمتغير االستجابة
الذي نيتم بدارستو ىو متغير ثنائي يتبع توزيع ( )Bernoulliيأخذ الرتبة ( )1باحتمال ( )pوالرتبة ()0
()2

باحتمال ( )q=1-pاي حدوث االستجابة وعدم حدوثيا

.

يمكن التعبير عن إنموذج االنحدار الموجستي في حالة إحتوائو عمى متغير مستقل واحد فقط بالصيغة
()82

الرياضية اآلتية

:

)…….(1
حيث أن :
معينة لــ

.

ُ :يمثل المتوسط المشروط ( )conditional meanلمتغير االستجابة ( )Yعند قيمة

 :معممات إنموذج االنحدار الموجستي.

أما إذا كان إنموذج اإلنحدار الموجستي يحتوي عمى أكثر من متغير مستقل واحد وليكن ( )kمن المتغيرات
ٍ
عندئذ ُيعبر عنو بالصيغة الرياضية اآلتية :
المستقمة

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسهة 3126

243

إس تخدام منوذج اإلحندار اللوجسيت يف دراسة العوامل املساعدة
على تشخيص حاالت اإلصابة بسرطان املثانة
حيث أن :

( :تم تعريفيا في المعادلة (.))8

 :معممات إنموذج االنحدار الموجستي.

ولتحويل المعـادلة ( )2الى الشكل الخطي ُيســتخدم ما يسمى بتحــويمة لــوجت()logit transformation
والتي ُيعبر عنيا بالمعادلة ( )3ادناه(: )82
).......(3

حيث أن :

ُيمثل االحتمال الشرطي ( conditional

عندما ( Y = 1حيث

 )probabilityبأن تكون  Y = 1عند قيمة معينة لـ
عندما

).

( Y = 0حيث
).

( )conditional probabilityبأن تكون  Y = 0عند قيمة معينة لـ
( :تم تعريفيا في المعادلة (.))2

ُيمثل االحتمال الشرطي

اما لتقدير معممات المعادلة ( )3فتُستخدم طريقة االمكان االعظم ()maximum likelihood method
وكما يأتي(: )14
بما انو

و

عندما Y = 1

عندما Y = 0

لذا عندما يكون لدينا عينة من المشاىدات المستقمة التي حجميا (sample of (n) independent ( )n

 ، i = 1 , 2 , … , n ،حيث ( ) تُمثل رتبة متغير
 )observationsفإن لكل زوج
االستجابة الثنائي لممفردة ( )iو ( ) تُمثل قيمة المتغير المستقل لممفردة ( .)iفإنو :
=8
عندما تكون
و

=0

عندما تكون

()82

وعميو يمكن التعبير عن دالة االمكان ( )likelihood functionبالصيغة الرياضية اآلتية
حيث أن :

)………..(4

عندما

=1

(حيث

( )conditional probabilityبأن تكون

 = 1عند قيمة معينة لـ

).

( )conditional probabilityبأن تكون

 = 0عند قيمة معينة لـ

).

عندما

( =0حيث

()82

وبأخذ الموغاريتم الطبيعي لمطرفين نحصل عمى المعادلة ( )5االتية

:

:

ُيمثل االحتمال الشرطي
ُيمثل االحتمال الشرطي

)...............(5

(الرموز تم تعريفيا سابقاً)
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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إس تخدام منوذج اإلحندار اللوجسيت يف دراسة العوامل املساعدة
على تشخيص حاالت اإلصابة بسرطان املثانة
ثم يتم اشـتقاق المعادلة ( )5بالنسـبة لممعممات المراد تقديرىا ( )βوجعميا مسـاوية لمصفر فينتج عدد

من المعادالت التي ال يمكن حميا اال من خالل خوارزمية تكرارية( ، )80تُسـمى خوارزمية المربعات الصغرى
الموزونة التكرارية (. )81()Iteratively Weighted Least Squares Algorithm

 -11تقيين القىج التفسرييح لإلمنىرج :

) الذي يستخدم لمعرفة جودة

في إنموذج االنحدار الموجستي يستعاض عن معامل التحديد (

معادلة االنحدار التقديرية في تفسير العالقة بين المتغير التابع و المتغيرات المستقمة باإلحصائتين
المتين ليما نفس ىدف معامل التحديد (

و

الخطي المتعدد .إال ان

بامكانيا ذلك

اكثر موثوقية من

()10

فحدود

)

ال يمكن ان تصل قيمتيا الى الواحد الصحيح في حين ان
تمتد من (صفر الى الواحد الصحيح) مما يجعميا
()12

ومن الطبيعي ان تكون قيمتيا اعمى من
()80

تُحسب احصاءة

المستخدم في االنحدار

من الصيغة الرياضية اآلتية

:

.

)………(6
حيث ان :

 :دالة االمكان االعظم في حالة اإلنموذج المتضمن الحد الثابت فقط.

 :دالة االمكان االعظم في حالة اإلنموذج المتضمن لجميع المتغيرات التوضيحية.

 : nحجم العينة.

اما احصاءة

()10

فتُحسب من الصيغة الرياضية اآلتية

:

)……(7
حيث أن :

 :تُمثل اإلحصاءة المحسوبة وفق الصيغة الرياضية (.)6
 :دالة االمكان االعظم في حالة اإلنموذج المتضمن الحد الثابت فقط.

 : nحجم العينة.

 -12اإلختثاراخ اإلحصائيح اخلاصح تإمنىرج اإلحنذار اللىخستي :
أ -إختثار  : waldتختبر إحصاءة  waldالتي تتبع توزيع مربع كاي (
من معممات إنموذج االنحدار الموجستي المقدرة معنوية تمك المعممات .
()9

وتُحسب إحصاءة  waldعمى وفق الصيغة الرياضية اآلتية

) وبدرجة حرية  df=1لكل معممة

:

)………………..…(8
حيث أن :

 :المعممة المقدرة ذات الرتبة (.)j
 :الخطأ المعياري لممعممة المقدرة ذات الرتبة (.)j

أما فرضية االختبار فيي :

j= 1,2,…..,k

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسهة 3126

H1 : βj ≠ 0

vs

H0 : βj = 0
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()9

(أي إختبار معنوية كل معممة من معممات إنموذج االنحدار الموجستي)  .وىو اختبار من طرفين
ٍ
عندئذ تُرفض فرضية
كانت القيمة اإلحتمالية إلحصاءة  )significance value( waldأقل من ()0.05
()9

 .فإذا

()12
سحبت منو العينة
العدم
 .أي ان المعممة ( )βjمعنوية وال تساوي صف ارً في المجتمع الذي ُ
ب -إختثار  : )H&L( Homser & Lemeshowتُسـتخدم إحصـاءة  H&Lالتي تتبع توزيع مربع كاي

.

ٍ
بشـكل جيـد أم ال ()well-fitting model or not
( ) لمعرفـة فيما إذا كان اإلنموذج ُيمثـل البيـانـات
 .من خالل تقييـم الفـرق بين القيـم المشـاىـدة ( )observed valuesوالقيم المتوقعة ( expected
()12

()10

)values

()18

 .واختبار الفرضية اآلتية

:

 : H0عدم وجود فرق معنوي بين القيم المشاىدة والقيم المتوقعة .
vs

 : H1وجود فرق معنوي بين القيم المشاىدة والقيم المتوقعة .
ٍ
ٍ
بشكل جيد( .)12وبيذا نفشل
عندئذ يكون اإلنموذج ممثالً لمبيانات
فإذا كانت إحصاءة  H&Lأكبر من ()0.05
في رفض فرضية العدم (أي نقبل فرضية العدم) القائمة بعدم وجود إختالفات بين القيم المشاىدة والقيم

المتوقعة(.)18

 -13اجلانة التطثيقي للثحث :

أ -خطىاخ اجلانة التطثيقي للثحث :
لتحقيق ىدف البحث أستُ ِ
خد َمت الحزمة البرمجية الجاىزة  SPSSحيث أُدخمت البيانات الى
الحاسوب ومن ثم النقر عمى  Analyze >> Regression >> Binary Logisticو تم وضع متغير
اإلستجابة في حقل المتغير المعتمد  ،ووضعت المتغيرات (جنس المريض  ،عمر المريض  ،البيمة الدموية ،
الحرقة أو األلم اثناء التبول  ،اضطرابات التبول) في حقل المتغيرات المستقمة و أُختيرت طريقة  Enterثم

بين الجدولين ( )8و ( )2المعمومات الوصفية
النقر عمى المفتاح  okفتم الحصول عمى تسعة جداول  ،حيث ّ
الممخصة لعينة البحث و رموز قيم المتغير التابع (متغير االستجابة) كما ىو واضح في الجدولين االتيتين .
Case Processing Summary
جدول ()1
a
Unweighted Cases
N
Percent
Selected Cases Included
in
128
100.0
Analysis
Missing Cases
0
.0
Total
128
100.0
Unselected Cases
0
.0
Total
128
100.0
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

يوضح الجدول ( )8عدد الحاالت المدخمة في التحميل وىو ( )821وعدد الحاالت المفقودة (البيانات المفقودة)
وىو (صفر) وحجم العينة الكمي (.)821

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسهة 3126
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جدول (Dependent Variable Encoding )2
Internal Value

Original Value

0

غير مصاب
مصاب

1

Block 0: Beginning Block

يوضح جدول ( )2قيم المتغير التابع الثنائي حيث ُعبر عن الشخص المصاب بالرقم ( )8وغير المصاب
بالرقم (صفر).
بينت نتائج الجانب التطبيقي لمبحث .
اما الجداول ( )2و ( )2و ( )2و ( )6و ( )1و ( )1و ( )2فقد ّ
ب -نتائح اجلانة التطثيقي للثحث :
جدول (Iteration Historya,b,c,d )2

اضطراباث
التبول
.265
.522
.627
.632
.631
.631

حرقت أو ألن
اثناء التبول
.209
.431
.558
.582
.583
.583

Coefficients
عور
بيلت
الوريض
دهويت
.225
3.536
.503
4.977
.709
5.616
.759
5.751
.761
5.757
.761
5.757

جنس
الوريض
.398
.868
1.191
1.263
1.266
1.266

Constant

-2 Log
likelihood

Iteration
Step 1 1
78.695
-2.991
2
70.529
-5.174
3
69.521
-6.533
4
69.483
-6.844
5
69.483
-6.858
6
69.483
-6.858
a. Method: Enter.
b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 176.945.
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates
changed by less than .001.
يوضح الجدول ( )2عدد الدورات التكرارية ( )Iterationsلمحصول عمى اقل قيمة لسالب ضعف لوغارتيم دالة
االمكان ( )-2 Log Likelihoodوالتي تم الحصول عمييا فعالً في الدورة السادسة حيث بمغت قيمتيا

( )69.483عمماً أن قيمتيا االولية في حالة اإلنموذج المتضمن الحد الثابت فقط ( )Constantكانت
تساوي ( )176.945كما ىو مذكور في الفقرة ( )cالمذكورة انفا  .و واضح مـن الفقرة ( )dالمذكورة انفا بانو
قد تم التوقف عند الدورة السادسة الن التغير في قيم المعممات المقدرة (

اقل من ( )0.001وبيذا تُعد قيم (
ىي افضل تقدير ممكن لمعممات إنموذج االنحدار الموجستي .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسهة 3126
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جدول ()2
Sig.
.000
.000
.000

Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
107.462
107.462
107.462

df
5
5
5

Step
Block
Model

Step 1

يوضح جدول ( )2كفاءة اإلنموذج ككل وجودتو بإستخدام اختبار نسبة االمكان االعظم ( the likelihood
 )ratio testوالذي يتبع توزيع مربع كاي (

ويحسب عمى وفق الصيغة اآلتية :
وىي (ُ .)5

) وبدرجة حرية ( )dfمساوية الى عدد المتغيرات المستقمة

حيث أن :
 : -2logL0سالب ضعف لوغارتيم دالة االمكان االعظم في حالة اإلنموذج المتضمن الحد الثابت فقط.
 : -2logL1سالب ضعف لوغارتيم دالة االمكان االعظم في حالة اإلنموذج المتضمن جميع المتغيرات
المستقمة.

=176.945 - 69.483 = 107.462

أي أن :

ويتضح من الجدول ( )2ان قيمة (
مما يؤكد كفاءة ومعنوية اإلنموذج .

) معنوية عند مستوى داللة (  ) α =0.001ألن ()sig.=0.000
جدول ()2

Nagelkerke R
Square
.758

Model Summary

Cox & Snell R Square
.568

-2 Log
likelihood
69.483a

Step
1

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates
)و(

يوضح جدول ( )2قيم (

changed by less than .001.
) )= 0.568

) حيث كانت

وىذا يشير الى أن ( )% 26.1من التغير في المتغير التابع يتم تفسيره من خالل إنموذج االنحدار الموجستي

) وىذا يشير الى أن ( )%12.1من التغير في المتغير التابع يتم تفسيره

 ،اما (

من خالل إنموذج االنحدار الموجستي .
جدول ()6
Sig.
.308

Hosmer and Lemeshow Test
df
8

Chi-square
9.421

Step
1

يوضح جدول ( )6نتائج اختبار  Hosmer and Lemeshowحيث يظير ان إحصاءة
تتبع توزيع مربع كاي (

 H & Lالتي

) تساوي ( )2.228وىي غير معنوية الن ( )sig.=0.308وىي اكبر من

( )0.02لذا نقبل فرضية العدم القائمة بعدم وجود فرق معنوي بين القيم المشاىدة والقيم المتوقعة وىذا ما
تؤكده ايضاً نتائج الجدول (. )1

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسهة 3126
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جدول (Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test )1
Total
7
13
10
10
12
13
17
6
18
22

االستجابت = غير هصاب
Observed
Expected
7
6.885
13
12.596
10
9.491
8
9.357
12
10.763
11
11.034
3
5.032
0
.602
2
1.433
2
.808

االستجابت = هصاب
Observed
Expected
0
.115
0
.404
0
.509
2
.643
0
1.237
2
1.966
14
11.968
6
5.398
16
16.567
20
21.192

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Step 1

جدول (Classification Tablea )1
Predicted
االستجابت
هصاب غير
هصاب
63
5
6
54

Percentage Correct
92.6
90.0
91.4

Observed
االستجابت

هصاب غير
هصاب
Overall Percentage

Step 1

a. The cut value is .500

يوضح الجدول ( )1النسبة المئوية لمتصنيف الصحيح حيث يتضح ان (

) من

االشخاص تم تصنيفيم بشكل صحيح ضمن فئة غير المصابين و (

) من

االشخاص تم تصنيفيم بشكل صحيح ضمن فئة المصابين وبشكل عام (

) من

االشخاص تم تصنيفيم بشكل صحيح الى الفئات التي ينتمون الييا وان ( )88شخص فقط أي ما يعادل
) فقط تم تصنيفيم بشكل خاطئ وىي نسبة قميمة مما يدل عمى ان اإلنموذج يمثل

(

البيانات تمثيالً جيداً .
)95% C.I.for EXP(B
Lower
Upper
.623
20.196
1.024
4.471
13.034
7685.665

جدول (Variables in the Equation )2
)Exp(B
3.548
2.140
316.505

Sig.
.153
.043
.000

df
1
1
1

Wald
2.037
4.094
12.515

S.E.
.887
.376
1.627

B
1.266
.761
5.757

28.355

.113

1.792

.679

1

.172

1.409

.583

37.177

.095

1.880

.678

1

.172

1.523

.631

.001

.013

1

6.162

2.763

-6.858

جنس الوريض
عور الوريض
بيلت دهويت
حرقت أو ألن
اثناء التبول
اضطراباث
التبول
Constant

Step 1a

.اضطرابات التبول ,حرقة او الم اثناء التبول ,بيمة دموية ,عمر المريض ,جنس المريض a. Variable(s) entered on step 1:

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسهة 3126
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يوضح جدول ( )9في عموده األول القيم التقديرية لممعممات (
إنموذج االنحدار الموجستي التقديرية ستكون بالشكل اآلتي :

) أي أن معادلة

(x) = -6.858 + 1.266 X1 + 0.761 X2 + 5.757 X3 + 0.583 X4 + 0.631 X5

=

كما يوضح الجدول ( )9في عموده الثاني قيم الخطأ المعياري ( )S.E.لكل معممة من معممات

اإلنموذج المقدرة وفي عموده الثالث والرابع والخامس تظير قيم إحصاءة ( )waldلكل معممة ودرجات الحرية

( )dfومعنوية تمك المعممات ( )sig.عمى التوالي  .أما قيم عموده السادس () )Exp(Bفتُمثل نسبة األرجحية
( )odds ratioحيث تُشير قيمة () )Exp(Bالى مقدار التغير الحاصل في نسبة أرجحية وقوع الحدث

(مصاب) عند حدوث تغير في قيمة المتغير المستقل المرتبط بالمعممة ( . )Bوالعمود السابع ُيبين حدود الثقة
لـ (). )Exp(B
ٍ
عندئذ تزداد نسبة أرجحية وقوع الحدث (مصاب)  .أما إذا كانت قيمة
إذا كانت قيمة () )Exp(Bاكبر من ()1

ٍ
عندئذ أي زيادة في قيمة المتغير المستقل ( )Xتؤدي الى إنخفاض نسبة أرجحية
() )Exp(Bأقل من ()1
وقوع الحدث (مصاب) .

بالنسبة لممتغير األول ( X1جنس المريض) فإن :

= 3.548

= )Exp(B) = Exp(1.266

وىذا يعني أن أرجحية أن يكون الشخص مصاب بسرطان المثانة أعمى بمقدار ( )3.548عند الرجال مما ىو

عند النساء .

بالنسبة لممتغير الثاني ( X2عمر المريض) فإن :

= 2.140

= )Exp(B) = Exp(0.761

وىذا يعني أنو عند زيادة عمر المريض بمقدار وحدة واحدة فإن نسبة أرجحية أن يكون الشخص مصاب

بسرطان المثانة ستكون أكبر بمقدار ( )2.140مرة .

بالنسبة لممتغير الثالث ( X3وجود دم في البول) فإن :

= 316.505

= )Exp(B) = Exp(5.757

وىذا يعني أنو عند تغير المتغير ( )X3من عدم وجود دم في البول (أي  )X3 = 0الى وجود دم في البول

(أي

 )X3 = 1فإن نسبة أرجحية أن يكون الشخص مصاب بسرطان المثانة ستكون أكبر بمقدار

( )316.505مرة .

بالنسبة لممتغير الرابع ( X4الحرقة أو األلم أثناء التبول) فإن :

= 1.792

= )Exp(B) = Exp(0.583

وىذا يعني أنو عند تغير المتغير ( )X4من عـدم وجـود حرقـة أو ألم أثنـاء التبـول (أي  )X4 = 0الى وجـود

حرقـة أو ألم أثنـاء التبـول (أي  )X4 = 1فإن نسبة أرجحية أن يكون الشخص مصاب بسرطان المثانة
ستكون أكبر بمقدار ( )1.792مرة .
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بالنسبة لممتغير الخامس ( X5إضطرابات التبول) فإن :

= 1.880

= )Exp(B) = Exp(0.631

وىذا يعني أنو عند تغير المتغير ( )X5من عـدم وجود إضطرابات في التبول (أي  )X5 = 0الى وجود
إضطرابات في التبول (أي  )X5 = 1فإن نسبة أرجحية أن يكون الشخص مصاب بسرطان المثانة ستكون

أكبر بمقدار ( )1.880مرة .

 -14اإلستنتاخاخ والتىصياخ :
أ -اإلستنتاخاخ :

 -8العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة كانت قوية إلى ٍ
حد ما حيث بمغت قيمة
(. )0.758

(Nagelkerke

)R

 -2إن إنموذج اإلنحدار الموجسـتي الذي تم تقديـر معمماتو واختبار معنويتيا كان إنموذجـاً ممثـالً لمبيـانات
ٍ
بشـكل جيد ( )good fitting modelحيث أنو إجتاز كل إختبارات ُحسن المطابقة بنجاح (إختبار نسبة
اإلمكان األعظم  Likelihood ratio testو إختبار . )H & L

 -2المتغير الثالث ( )X3الذي ُيمثل وجود بيمة دموية (أي وجود دم في البول) لو األثر األكبر في إمكانية
تشخيص حاالت اإلصابة بسرطان المثانة حيث أظير إختبار ( )waldمعنوية عالية لممعممة ( ) المرتبطة
بالمتغير ( )X3فكانت (. )sig. = 0.000

 -2المتغير الثاني ( )X2الذي ُيمثل عمر المريض يحتل المرتبة الثانية في إمكانية تشخيص حاالت اإلصابة
بسرطان المثانة حيث أظير إختبار ( )waldمعنوية المعممة ( ) المرتبطة بالمتغير ( )X2فكانت ( = sig.
. )0.043

 -2إن المتغيرات ( X1جنس المريض و  X4الحرقة أو األ لم اثناء التبول و  X5إضطرابات التبول) لم
يكن ليا تأثير معنوي في إمكانية تشخيص حاالت اإلصابة بسرطان المثانة حيث أظير إختبار ( )waldعدم

معنوية المعممات

(

,

 ),المرتبـطـة بتمك المتغـيرات فكانت قيم ( )sig.ليا عمى التوالي

(. )0.153 , 0.679 , 0.678

ب -التىصياخ :

أ -بعد أن أظيرت الدراسة األثر الكبير لعامل (البيمة الدموية) في إمكانية تشخيص حاالت اإلصابة بسرطان
المثانة نوصي بضرورة مراجعة االشخاص الذين يشكون من وجود دم في البول الى المؤسسات الصحية

المختصة بسرعة لتمقي العالج المناسب .

ب -إجراء دراسـات متقدمة لتقدير أعداد اإلصابات الجديدة بمرض سـرطان المثانة عمى المسـتوى المحمي
(عمى مسـتوى العراق) لمعرفة إتجاىات إنتشار ىذا المرض ووضع ستراتيجيات مناسبة لمواجية مثل ىذه

الحاالت المرضية مستقبالً .

ت -توسيع إستخدام إنموذج اإلنحدار الموجستي في مجال الدراسات المختمفة (الطبية وغيرىا) خصوصاً عند
توفر عينة كبيرة الحجم وذلك لكفاءة ذلك اإلنموذج وحصانتو ومرونتو .
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Using the Logistic Regression Model in Studding the Assistant
Factors to Diagnose Bladder Cancer
Abstract:
The cancer is one of the biggest health problems that facing the world . And
the bladder cancer has a special place among the most spread cancers in Arab
countries specially in Iraq and Egypt(2) . It is one of the diseases which can be
treated and cured if it is diagnosed early . This research is aimed at studying the
assistant factors that diagnose bladder cancer such as (patient's age , gender ,
and other major complains of hematuria , burning or pain during urination and
micturition disorders) and then determine which factors are the most effective in
the possibility of diagnosing this disease by using the statistical model (logistic
regression model) and depending on a random sample of (128) patients . After
collecting and analyzing concerned collected data , the research concluded that
the factor of (hematuria) has been found the most effective in the possibility of
diagnosing this disease , followed by the factor (patient's age) . Other factors
(gender , burning or pain during urination and micturition disorders) were
found not significant effective in the possibility of diagnosing this disease . The
research ended with some recommendations in this concern .

Keywords: logistic regression ، bladder cancer .
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