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  املستخلص 
كمـا  . بمرض اللثـة   اإلصابة في بعض المتغيرات    أثر تحليل    دراسة و  إلىيهدف البحث   

 اإلصابةفي   المباشر   ثراألله  ) البالك  ( عامل الترسبات الكلسية    "  أنعلى   ص فرضية البحث  تن
       بحجـم  األفـراد  على عينة من     استبانة ولتحقيق هذه الفرضية تم توزيع استمارة        . "بمرض اللثة 

 اإلحـصائي استخدام نموذج االنحدار اللوجستي باالستعانة بالبرنـامج          ومن ثم  اًشخص ) ١١٦( 
Spss   أهمها مجموعة من االستنتاجات كان من       إلىخلص البحث    وأخيرا .اإلحصائيةللمعالجة 

 اإلصـابة  فـي    ترسبات الكلسية يعد السبب الـرئيس      عامل ال  أن وهيما يوافق فرضية البحث     
  .اللثة بمرض

  
  

Abstract  
The research aims to analyze the impact of some variables on 

periodontal disease. It also provides research hypothesis that the 
factor limestone deposits (plaque) has a direct impact injury to gum 
disease. To achieve this hypothesis was the distribution of a 
questionnaire on a sample size of individuals (115) people, and then 
use the logistic regression model and using the statistical program 
Spss for statistical treatment. Finally, research found a set of 
conclusions was that they agree the most important research 
hypothesis is that the calcium deposits factor is the main cause of 
gum disease.
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  املقدمة 
 فهي المـسؤولة عـن      اإلنسان اللثة من األسباب الرئيسة المؤثرة في صحة         أمراضتعد    

 كما أكدت   . التي هو في غنى عنها     مراضمة منها وإصابته بعدد من األ     فقدان األسنان حتى السلي   
 القلـب   أمـراض  مزمنة مثل الـسكري و     أمراض اللثة ب  أمراضاألبحاث العلمية الحديثة ارتباط     

               السرطان والرئتين والجلد والمثانة والبروستات، وذلك نتيجـة دخـول          أمراضوحتى اإلصابة ب  
   . عن طريق اللثة النازفة والمتورمةاإلنسان جسم إلىثيم نوع من الجرا ) ٧٠٠( 
  

  هدف البحث 
 اإلصابة بمرض اللثة ومن ابرز      في بعض العوامل    أثر دراسة وتحليل    إلىيهدف البحث     

هذه العوامل في ضوء االطالع على مجموعة من الدراسات على المستوى االجتماعي والصحي             
  إصابته بمـرض سـوء التغذيـة       ،رسبات الكلسية  إصابته بالت  ، جنس الشخص  ،عمر الشخص : 

  .وغيرها من العوامل
  

  فرضية البحث 
 اللثة تبدا كما هـو      أمراضهناك عوامل عديدة تتسبب في اإلصابة بمرض اللثة اال ان             

 لـذا اوجـب علـى       ،األسنانمعروف طبيا بالتهاب اللثة الناتج من اإلهمال وعدم العناية بنظافة           
 اللثة  أمراضب اإلصابة في   عد عامال مهما ورئيساً   تان الترسبات الكلسية    " الباحث فرضية مفادها    

  . "أخرى ما تداخلت مع عوامل إذاوتشتد حدتها 
  

  عينة البحث 
 إحصائية تم اقتراحهـا     استبانة اعتماد استمارة    إلىللتحقق من هذه الفرضية عمد الباحث         

غير المباشر في اإلصـابة بمـرض        المباشر و  ثرمن قبل الباحث مضمنا فيها معلومات ذات األ       
  .اًشخص) ١١٦( المقترحة على عينة من األشخاص مؤلفة من ة تم توزيع االستمارإذ ،اللثة

  

  أدوات البحث اإلحصائية 
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كانت طريقة التحليل المستخدمة إحصائية وصفية فضال عن استخدام تحليـل االنحـدار               
 وهو حزمة برمجيـة خاصـة      Spssحصائي  للمتغيرات الثنائية من خالل االستعانة بالبرنامج اإل      

  .بالعلوم االجتماعية الذي يتميز بتنفيذ التحليالت اإلحصائية في مجاالت البحث العلمي
   اللثة أمراض. ٢

  : مفهوم مرض اللثة وأنواعه ٢.١
 التي  . الداعمة للسن  األنسجة عدوى تصيب    أويمكن تعريف مرض اللثة بانه أي التهاب          

 اللثة من جـزئين     تتألف.  واللثة األسنانراثيم التي تكون طبقة لزجة فوق       تحدث نتيجة وجود الج   
  . بالفك وغطاء لحمي طري يغطي ويحمي العظماألسنانهما عظم قوي يربط 

 تنظيف  إهمال لكن   ،أعراضيعاني الشخص من أي       من المرض ال   األولىفي المراحل     
 أكثـر ف الطبقة اللزجـة والتـصاقها        تكاث إلى يؤدي مع مرور الوقت      ، وعدم العناية بها   األسنان
) القلح  ( بـ   ناتجة عن لعاب الفم لتشكل ما يعرف       كلسيه وزيادة صالبتها بترسب مواد      باألسنان

  )٤(. الداعمةاألنسجة بالتهاب اللثة او مرض اإلصابة إلىالذي يعمل على خدش اللثة مما يؤدي 

ها بسهولة لـدى تفريـشها او        وتورم اللثة ونزف   ر مرحلة التهاب اللثة احمرا    أعراضمن    
 تناول الطعام وانبعاث رائحة كريهـة مـن   أثناءفي  وفي حاالت متقدمة تنزف اللثة     ،حتى لمسها 

 الغطاء اللحمي الطـري     إصابة ان التهاب اللثة يكون مقصورا على        إلى اإلشارة كما تجدر    .الفم
   )٥(. المرض مدمرا العظم تفاقمإلى سيؤدي األولية معالجة االلتهاب في مراحله إهمالاال ان 

  

  )٥(ق معاجلتها ائ أسباب اإلصابة مبرض اللثة وطر٢.٢

  : اللثة ومنها أمراض باإلصابةهناك مجموعة من العوامل التي تؤدي او تساعد في   
 .األسنانالترسبات الكلسية على  •

 اهله   الوراثية التي يرثها الشخص من     مراض اللثة من األ   أمراض  تكون اذ قد : عوامل وراثية    •
 . احد افراد عائلته بهاإصابةفي حالة 

 تعمل  أنها إذ .واألسنان صحة الفم    في األدويةاذ تؤثر بعض     : األدوية  من  معينة أنواعتناول   •
 أدويـة  ومنها األسنان في حماية اًمهم  دوراً يؤدي اللعاب داخل الفم والذي      إفرازعلى التقليل من    

 اللثة مباشرة   أمراض في   تسهم ان   األدويةيمكن لبعض    كما   .الكآبة وأدويةضغط الدم والحساسية    
 . الصرع وبعض ادوية القلبأدويةمثل 

 .واألسنانعدم االلتزام بارشادات نظافة الفم  •
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 قدرة خاليا اللثـة     إضعافممارسة بعض العادات غير الصحية مثل التدخين الذي يعمل على            •
 . ما تلف منهاأصالحعلى 

 .اإلنـسان  وااليدز اللذين يضعفان جهاز المناعة في جسم         حاالت مرضية معينة مثل السرطان     •
 . مثل السكريأخرى أمراض فضالً عن

 

  البيانات الثنائية . ٣
   مفهوم البيانات الثنائية ٣.١

هناك العديد من الدراسات االجتماعية والصحية التي تهتم بتحليل ظاهرة معينة إليجـاد               
فر ال التنبؤ بحدوثها أو عدم حدوثها فـي ظـل تـو            من اج  ،العوامل التي تؤثر فيها وترتبط بها     

 إمـا   ثنائيا) التابع  (  وفي مثل هذه الحاالت يكون المتغير المعتمد         .)٣(معلومات عن تلك العوامل   
 ومن األمثلة على ذلك دراسة تأثير       ، لوقوع الحدث أو صفرا لعدم وقوع الحدث       اًأن يساوي واحد  

    ، كان الفرد مالكـا للـدار      إذا ) ١( سيأخذ   ) Yi( ان   لذا ف  ،على صفة تملك الدار    ) Xi( الدخل  
إذ  ) Yi(   والتامين على الحياة   ) Xi(  أو دراسة العالقة بين العمر       ،إن كان اليملك الدار    ) ٠( 
   )١(.إن لم يكن له تامين ) ٠ ( ،إن كان الفرد له تامين على الحياة ) ١( هي  ) Yi ( ان

 ومنها أسلوب االنحدار الخطي     المشكالتعالجة مثل هذه    توجد أساليب إحصائية كثيرة لم      
   :)٣( منهاالمشكالتالمتعدد إال أن هذا األسلوب تواجهه مجموعة من 

  .يتوزع توزيعا طبيعيا  تباين الخطأ ال-
يمكن حصر هـذه القـيم بـين          حيث ال  ، احتماالت وصفها تفسير القيم المتنبأ بها ب      عدم إمكان  -

  .الصفر والواحد
ـ                      ن االسـتعانة بأسـاليب إحـصائية أخـرى ومنهـا نمـوذج االنحـدار اللوجـستي                لذا يمك

( Logistic Regression Model )،الذي سوف نتطرق إليه بشيء من التفصيل في أدناه  .  
  

   Logistic Regression Model منوذج االحندار اللوجستي ٣.٢
  لوجستي االحندار ال  مفهوم منوذج٣.٢.١

ماذج االنحدار التي تكون فيها العالقـة       نيعرف نموذج االنحدار اللوجستي على انه احد          
 وغالبـا   ، غير خطيـة   X) المستقلة  (  والمتغيرات التوضيحة    Y) التابع  ( بين المتغير المعتمد    

   :)٦(رياضيا تعرف كاالتي و.Sماتاخذ دالة االستجابة للنموذج الشكل 
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كما يتميز النموذج اللوجستي في كونه اكثر مرونـة مـن نمـاذج االنحـدار التقليديـة                 
 اذ باالمكان افتراض عالقة معينة تربط بـين المتغيـر التـابع            ،المقصورة على النماذج التقليدية   
 .)٢( ومن خالله نستطيع مباشرة تقدير احتمال حدوث حدث مـا          ،والمتغيرات التوضيحية االخرى  

 Logit الشكل الخطي باستخدام مـا يعـرف بتحويـل اللوجـت     إلى سهولة تحويله فضال عن

Transformation)( ،والمعرف كاالتي )٦(:   
)2(......)

1
ln( 110 KK

i

i XBXBB
p

p
L +++=

−
=  

(حيث ان   
i

i

p
p
−1

ip

 عدم  إلىة الرجحان وهي نسبة احتمال حدوث الحدث        بتمثل ما يسمى بنس    :  )

  )٢(.حدوث ذلك الحدث

L :  اللوغاريتم الطبيعي لنسبة الرجحانتمثل.   
نموذج االنحدار اللوجستي فهو مختلف تماما عن       ) معامالت  ( اما ما يخص تفسير معالم        

نسبة (  الرجحان   م اذ يمثل مقدار التغير الحادث في لوغاريت       ،تفسير معالم نموذج االنحدار الخطي    
ير المـستقل بثبـوت المتغيـرات       لحدوث الحدث نتيجة لتغير وحدة واحدة من المتغ       ) الرجحان  

  )٩(.المستقلة االخرى

  

   تقدير معامل منوذج االحندار اللوجستي ٣.٢.٢
 إلىعوضا عن تقدير معامالت نموذج االنحدار بطريقة المربعات الصغرى التي تهدف              

 اقل ما يمكن كما هو معتاد في حالة االنحدار الخطي فانه في حالـة               إلى الخطأتصغير مربعات   
 والـصيغة   .)٩( )MLE ( األعظم اإلمكانار اللوجستي يتم تقدير المعالم باستخدام طريقة        االنحد

   :)٧( في حالة البيانات الثنائية تعرف بالشكل االتياألعظم اإلمكانالرياضية لدالة 
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 واخذ اللوغارتيم الطبيعي للطرفين      )١(  بما يساويها كما موضح بالمعادلة       وبالتعويض عن   
  والتبسيط نحصل على دالة الهدف
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 نشتق دالة الهدف بالنسبة للمعلمـات       ،ومن اجل الحصول على المعلمات التي تعظم دالة الهدف        
خطية التي اليمكـن    الغير   من المعادالت  ) k+1( فينتج   المراد تقديرها وجعلها مساوية للصفر    

   )٧(. خوارزمية تكرارية خالل منها االحل
  

   تقييم جودة التوفيق للنموذج ٣.٢.٣
الذي يستخدم لمعرفة    ) R2( في نموذج االنحدار اللوجستي يستعاض عن معامل التحديد           
 , Nagelkerke R 2مة نماذج االنحدار المقترحة لبيانات الدراسة باحصائتي التوفيق ءمدى مال

Cox & snell R2 لهما هدف االحصاءة ناللتي )R2 ( نفسهافي االنحدار الخطي المتعدد .)٨(،)٢(  
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  :إذ أن
L0 : دالة االمكان في حالة النموذج يحوي على الثابت فقط.  
L1 : دالة االمكان في حالة النموذج يضم جميع المتغيرات التوضيحية.  
n :حجم العينة.  
  

   إلحصائيةا االختبارات ٣.٢.٤
  :هناك مجموعة من االختبارات اإلحصائية المستخدمة في االنحدار اللوجستي منها   

  )٣(،)٢(Waldاختبار  

 والذي  Waldلبيان اهمية معامالت نموذج االنحدار اللوجستي يستخدم مايعرف باختبار          
مـع    )Wald ) Significance   تقارن القيمة االحتمالية الحـصاءة     إذ .له توزيع مربع كاي   

 . المعني معنوي ام ال     كان المتغير  إذامستوى المعنوية المحدد مسبقا من قبل الباحث لمعرفة فيما          
  . اقل من مستوى المعنويةWald كانت القيمة االحتمالية الحصاء إذا اًاذ يكون معنوي
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 القيمـة   كانـت إذا تعاني قصورا شديدا     Wald ان احصاءة    إلى اليه    تجدر اإلشارة  ومما  
 وبالتالي تكون قيمة خطأه المعياري كبيرة جدا مما ينـتج عنـه             ،قة لمعامل االنحدار كبيرة   المطل

 تلمتغيـر المعنـي ليـس     ل جعل نتيجة االختبار     إلى وهذا بدوره يؤدي     ،قيمة صغيرة لالحصاءة  
  .ةمعنوي

  )٢(،)٨(Hosmer And Lemeshowاختبار 

 إذ  . البيانات بـشكل جيـد ام ال        كان النموذج يمثل   إذايستخدم هذا االختبار لمعرفة فيما      
 ، لتقييم الفرق بـين القـيم المـشاهدة والمتوقعـة        يستخدم اختبار مربع كاي لحسن المطابقة       

  :واختبار الفروض التالية 
2

 :H0  أي ان النموذج يمثل البيانات بشكل جيـد        مشاهدة مع الحاالت المتنبا بها،    تساوي الحاالت ال
H1: ان النموذج ال يمثل البيانات بشكل     أي  المشاهدة مع الحاالت المتنبا بها،    وي الحاالت   عدم تسا 

  جيد 
                    كانـت القيمـة االحتماليـة الحـصاءة          إذاويكون القرار بقبول فرضـية العـدم          

 )Significance ( اكبر من مستوى المعنوية المحدد من قبل الباحث .  
  
  :التطبيق العملي . ٤

  : الرموز املستخدمة ملتغريات البحث ٤.١
ذكرت اغلب الدراسات الطبية التي تناولت مرض اللثة عدة عوامل تؤثر في اإلصـابة                

  : وهي كاألتي ،بمرض اللثة فضال عن المتغيرات التي اقترحها الباحث
Y :    الـشخص   إذا )٠( {متين فقط    وهو متغير معتمد نوعي ثنائي يأخذ قي       -:متغير االستجابة 

  .} كان الشخص مصاب بمرض اللثة إذا )١( ،)سليما ( غير مصاب بمرض اللثة 
  :أما المتغيرات التوضيحية فهي 

X1 :  كان انثىإذا )١( ،اً كان الشخص ذكرإذا )٠( ويأخذ) متغير نوعي ( الجنس .  
X2  : فئات هي  وتم تقسيمه إلى أربعنوعياالعمر :  

  ٠=  سنة ١٥اقل من : ى الفئة االول
  ١=  سنة ٢٥ – ١٥: الفئة الثانية 
  ٢=  سنة ٣٥ – ٢٥: الفئة الثالثة 

  ٣=  سنة فاكثر ٣٥: الفئة الرابعة 
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X3  : ويأخذ) متغير نوعي ( المستوى الثقافي للشخص:   
   كان الشخص اميإذا )٠(   
   كان الشخص يقرا ويكتبإذا )١(   
  ة ابتدائية  كان الشخص يحمل شهادإذا )٢(   
   كان الشخص يحمل شهادة متوسطة إذا)٣(   
   كان الشخص يحمل شهادة اعدادية إذا )٤(   
   كان الشخص يحمل شهادة معهد إذا)٥(   
   كان الشخص يحمل شهادة جامعةإذا )٦(   
   كان يحمل شهادة عليا إذا)٧(   
X4 :  تغير متغير نوعي ياخذ ترميز الم( المستوى الثقافي الم الشخصX3نفسه (   
X5 :  متغير نوعي ياخذ ترميز المتغير ( المستوى الثقافي الب الشخصX3 نفسه(  
X6 :      إذا)١( ، كان غير مـصاب    إذا)٠( ويأخذ) متغير نوعي   ( اصابة الشخص بمرض السكر 

  .اًكان مصاب
X7 :       كان يعـاني    إذا)١( ، كان غير مصاب   إذا)٠( ويأخذاصابة الشخص بمرض سوء التغذية 
  . كان يعاني بشدة من المرضإذا)٢( ، ما من المرض حدىإل

X8 :         كان المـرض غيـر منتـشر       إذا)٠( ويأخذشدة ظهور مرض اللثة في العائلة واالقارب ، 
  . بشدة كان منتشراًإذا)٢( ، ما حدإلى اً كان منتشرإذا)١(

X9 :     ويأخـذ )  نوعي   متغير) ( الترسبات الكلسية على االسنان     ( االصابة باللويحة الجرثومية 
  . كان غير مصابإذا)٠( ،اً كان مصابإذا)١(

 X10 :       كـان   إذا )١( ، غير مواظـب   إذا كان  )٠( ويأخذمواظبة الشخص على تنظيف اسنانه 
  . كان مواظباإذا ٢ ، ما حدإلىمواظبا 

X11 :   مـا   حد إلى كان يدخن    إذا)١( ، كان ال يدخن   إذا)٠( ويأخذ كان الشخص مدخنا     إذافيما ، 
  . بشدة كان مدخناًذاإ)٢(
  

   اإلحصاءات الوصفية ٤.٢
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بداية سيتم عرض بعض اإلحصاءات الوصفية كالنسب المئوية والمتوسطات واالنحراف            
  .لمتغيرات البحث كافة المعياري 
ان ) ١( فيبـين الجـدول      . تلك االحصاءات الوصفية   أهم) ٢ (،)١ (والنوضح الجد ياذ    

 اذ تـشكل ربـع    ما حٍدإلىوهي نسبة مرتفعة  ) ٢٥,٩(حث نسبة اإلصابة بمرض اللثة لعينة الب 
  .عينة البحث

  )١(جدول 
  نسبة األشخاص ملتغري االستجابة

 %نسبة األشخاص 
  

  عدد الحاالت
No. of Cases 

 نوع االستجابة
Categories Respons  

  غير مصاب : ٠  ٨٦ 74.1
  مصاب : ١  ٣٠  25.9

   .لى بيانات عينة البحث باالعتماد عSpssنتائج البرنامج : المصدر 
  

     يتـضح ان  إذ   ،فيعرض االحصاءات الوصفية للمتغيرات التوضـيحية     ) ٢(اما الجدول   
 إلـى وهي مقاربـة   ) %48.3 ( الذكور وتكون نسبة االناث،من العينة تمثل نسبة      ) 51.7%( 

 الرابعةالذي يمثل عمر الشخص يكون للفئة        ) X2(  كما يتضح ان متوسط العامل       .االناثنسبة  
  .ويفسر ذلك تمركز االعمار ضمن هذه الفئة)  سنة فاكثر ٣٥( وهي االعمار 

الذي يمثل المستوى الثقـافي للـشخص     ) X3( ان متوسط العامل    ) ٢(ويوضح الجدول     
 .يكون عند الفئة السابعة وهذا يدل على ان تمركز المستوى الثقافي للشخص يكون عند هذه الفئة               

الـذي يمثـل     ) X5(  الشخص و  الذي يمثل المستوى الثقافي الم     ) X4( ن  اما بالنسبة للمتغيري  
  .)األمي (    المستوى الثقافي الب الشخص نجد تمركز متوسطيهما عند الفئة األولى وهي

الذي يمثل اصابة الشخص بمرض الـسكر        ) X6( كما نالحظ ان النسبة المئوية للعامل         
لإلصابة بمرض سوء التغذية كانت      ) X7(وية للعامل    كما يتضح ان النسبة المئ     . )%6.9( هي  

  .وهي نسبة قليلة جدا ) %6( مساوية 
عائلـة الـشخص أو     ( اما النسبة المئوية لوجود إصابات سابقة بمرض اللثة في العائلة             
الذي  ) X9(  كما نجد ان النسبة المئوية للعوامل        .)(%4.3 هي  )X8(الممثل بالمتغير   ) األقارب  

                   المواظبـة علـى تنظيـف االسـنان و         ) X10( ة الشخص بالترسـبات الكلـسية و        يمثل إصاب 
)X11  (   أن الشخص مدخن هي      إلىالذي يشير  )علـى   ) %11.2(،  ) %70.7 ( ،) %27.6

  .التوالي
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يفـسر االنحـراف    إذ  االنحرافات المعيارية لمتغيرات البحـث      ) ٢(كما يعرض الجدول      
 كـذلك   ، )٠,٩٤( مر الشخص بان مقدار التشتت لهذا العامل يكون بمقـدار           المعياري لعامل ع  

 ) ٠,٤٥(  ، ) ٠,٥٦(حيث يكون مقدار التشتت هو       ) X7(  ، ) X9( الحال بالنسبة للمتغيرين    
  .على التوالي وهكذا الحال لبقية متغيرات البحث

  

  )٢(جدول 
  اإلحصاءات الوصفية للمتغريات التوضيحية

S.d  Mean  المتغيرات التوضيحية  عدد الحاالت  ة المئويةالنسب  
  فئات جنس الشخص      ٠٫٤٨ 0.50

  ذآر : ٠  56  48.3%    
  انثى: ١  60  51.7%    

  فئات عمر الشخص   2.01 0.94
  ٠= الفئة االولى ٨ 6.9%    
  ١= الفئة الثانية  26 22.4%    
  ٢= الفئة الثالثة  39 33.6%    
  ٣= الفئة الرابعة  43 37.1    

  فئات المستوى الثقافي للشخص   4.51 1.99
  ٠= الفئة االولى 7 6%    
  ١= الفئة الثانية  7 6%    
  ٢= الفئة الثالثة  6 5.2%    
  ٣= الفئة الرابعة  12 10.3%    
  ٤= الفئة الخامسة  13 11.2%    
  ٥= الفئة السادسة  21 18.1%    
  ٦= الفئة السابعة  39 33.6%    
  ٧= منة الفئة الثا 11 9.5%    

  فئات المستوى الثقافي الم الشخص   2.34 2.19
  ٠= الفئة االولى 32 27.6%    
  ١= الفئة الثانية  24 20.7%    
  ٢= الفئة الثالثة  11 9.5%    
  ٣= الفئة الرابعة  14 12.1%    
  ٤= الفئة الخامسة  10 8.6%    
  ٥= الفئة السادسة  7 6%    
  ٦= الفئة السابعة  17 14.7%    
  ٧= الفئة الثامنة  1 0.9%    

  فئات المستوى الثقافي ألب الشخص   3.09 2.38
  ٠= الفئة االولى 23 19.8%    
  ١= الفئة الثانية  19 16.4%    
  ٢= الفئة الثالثة  9 7.8%    
  ٣= الفئة الرابعة  13 11.2%    
  ٤= الفئة الخامسة  9 7.8%    
  ٥= الفئة السادسة  20 17.2%    
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  ٦= الفئة السابعة  14 12.1%    
  ٧= الفئة الثامنة  9 7.8%    

0.25 6.90E-02   فئات االصابة بمرض السكر  
  غير مصاب : ٠ 108 93.1%    
  مصاب: ١ 8 6.9%    

وء     0.26 0.56 رض س شخص بم ابة ال ات إص فئ
  التغذية

  ٠=الفئة االولى  93 80.2%    
  ١= الفئة الثانية  16 13.8%    
  ٢= ة الفئة الثالث 7 6%    

ي         0.35 0.56 ة ف رض اللث ور م دة ظه ات ش فئ
  العائلة او االقارب

  ٠= الفئة االولى  80 69%   
  ١= الفئة الثانية  31 26.7%    
  ٢= الفئة الثالثة  5 4.3%    

  فئات المعاناة من الترسبات الكلسية   0.28 0.45
  ٠= الفئة االولى  84 72.4%    
  ١= الفئة الثانية  32 27.6%    

ف     1.64 0.61 ى تنظي شخص عل ة ال ات مواظب فئ
  اسنانه

  ٠= الفئة االولى  ٨ 6.9%    
  ١= الفئة الثانية  26 22.4%    
  ٢= الفئة الثالثة  82 70.7%    

  فئات حالة التدخين للشخص   0.29 0.66
  ٠= الفئة االولى  95 81.9%    
  ١= الفئة الثانية  8 6.9%    
  ٢ =الفئة الثالثة  13 11.2%    

  . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج الربنامج : املصدر 
  

  : نتائج تقدير واختبار النموذج اللوجستي لعينة البحث٤.٣
 لتقدير نموذج االنحدار اللوجستي     Spss بالبرنامج االحصائي     االستعانة إلىعمد الباحث     

نتائج التـي تـم     لليلي عرض ومناقشة     ما وفي ،بعد تغذية البرنامج المذكور بالمعلومات المطلوبة     
 فضال عن تبويب تلك النتائج فـي جـداول          ،الحصول عليها من خالل استخدامنا لذلك البرنامج      

  .ليسهل تحليلها ومناقشتها
 يتم تضمين الثابت فقط في النموذج ثم بعد تلك الخطوة تضاف جميـع المتغيـرات                بدءاً  

لتحديـد  ) المعتمد  ( ا مجتمعة في متغير االستجابة      هأثرلالستدالل على   ) المستقلة  ( التوضيحية  
   .كفاءة النموذج ككل

 ،يظهر كل النتائج الخاصة بالنموذج البدائي الذي يحتوي على الثابت فقط           ) ٣( الجدول    
(  كما جاء تقدير احصاءة اإلمكان األعظـم         ، )٣( أوضحت هذه النتائج التوقف عند المحاولة       إذ  
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053.10 −=β

-2Log L (  ــو ــساويا  ) ١٣٢,٦١٣( ه ــىم ــسابقةإل ــة ال ــت، المحاول ــة الثاب                     وقيم
 وقيمة مستوى المعنوية الخاص     ، )٢٤,٦٦٨(  لهذا الثابت    Wald واحصاءة   ،) (( 

                 المعنوية المحـدد مـن قبـل الباحـث    وهي اقل من مستوى ) Sig = 0.000(بهذه االحصاءة 
) 05.0=α (     وكما يحتـوي    ، أي نقبل معنوية هذا الثابت     ،لذا نرفض فرضية العدم ونقبل البديلة 

  . )٠,٣٤٩ ( إلىلوغاريتم الرجحان المساوي  ) ١( الجدول 
  

   )٣(جدول
  التكرارات يف حالة النموذج اللوجستي حيوي املقطع الصادي فقط

Exp(B)Sig. dfWald S.E معلمة الثابت  
0Β 

-2Log L  التكرارات
iteration

          -0.966 ١  ١٣٢٫٧٨٧  
          -1.051 ٢  ١٣٢٫٦١٣  

٠٫٢١٢ ٢٤٫٦٦٨  ١  ٠٫٠٠٠  ٠٫٣٤٩ -1.053 ٣  ١٣٢٫٦١٣  
  . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج برنامج : المصدر 

  
على المعلمات بطريقة اإلمكان    المحاوالت التي تمت للحصول      ) ٤( تبين نتائج الجدول      

  بعد إدراج جميع المتغيرات التوضيحية في النمـوذج        Enterاألعظم من خالل استخدام طريقة      
 متغيري المستوى الثقافي لألب والمستوى الثقافي لالم الرتباطهما مع بعضهما ومع            محذوفا منها 

 ويوضـح أن    ،●دد الخطي مجموعة من المتغيرات التوضيحية األخرى تالفيا لحدوث مشكلة التع        
 كمـا   .الن الفرق بين هذه المحاولة والسابقة لها قليل جـدا          ) ٩( النتائج استقرت عند المحاولة     

        للنمـوذج الحـالي بلغـت       ) 2LL-(  فنجد ان قيمـة      ،يظهر إحصاءات جودة التوفيق للنموذج    
ـ       ) 2LL-(   وهي اقل من   ) ٦٧,٤١٤(                 ت فقـط البالغـة    الخاصة بالنموذج الذي يحـوي الثاب
 مما يدل على جودة النموذج الذي يحتوي كل المتغيرات التوضيحية عن الـذي              ، )١٣٢,٦١٣( 

 يهـدفان  فهما Cox & Snell R2 و Nagelkerke R 2   اما قيم احصاءات.يحوي الثابت فقط
لهمـا نفـس هـدف       وبهذا فان    ، تحديد نسبة التباين المفسرة في نموذج االنحدار اللوجستي        إلى

 نجـد انهـا   R 2 قيمة إلىفي االنحدار المتعدد التقليدي وبالنظر )  معامل التحديد R2( احصاءة 

                                                 
  . التوضيحيةانظر الملحق نتائج عينة البحث في حالة عدم حذف أي متغير من المتغيرات ●
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تقريبا من التباين في متغير االستجابة تم تفسيره بالمتغيرات التوضيحية فـي             ) ٠,٦٣١( تشكل  
  .نموذج االنحدار اللوجستي

 إلى كانت مساوية Hosmer and Lemeshowهذا فضال عن مستوى المعنوبة الختبار  
 )Sig = 0.665 ( إلـى  مما يشير ،وهي اكبر من مستوى المعنوية المحدد من قبل الباحث سلفا 

ان الحاالت المشاهدة تتساوى مع الحاالت المتنبا بها وهذا يدل على جودة التوفيـق للنمـوذج اذ                 
  . للبياناتاًيكون النموذج موافق

معالم المتغيرات التوضيحية مثل قيم المعـالم المقـدرة         اما باقي المعلومات التي تخص      
 نـسبة  مولوغـاريت  ) Sig(  وقيمة مستوى المعنوية الخاص بتلك االحـصاءة  Waldواحصاءة  
 فـتم  ،لنسبة المفاضـلة  ) %95(  للمعلمة وفترة الثقة Exp( B )) نسبة المفاضلة ( الرجحان 

  . )٥( تلخيصها في جدول 
) الترسبات الكلسية على األسـنان     ( X9لقيمة المقدرة للمتغير    أن ا  ) ٥( فيظهر الجدول   

        من خالل مـستوى معنويتهـا   ) 8.357(  البالغة   Wald ويبين احصاءة    ، )2.669-( سالبة هي 
 )Sig = 0.004 (  أهميـة عامـل الترسـبات    إلىالمعنوية العالية للمعلمة المقدرة وهذا يشير 

              للمعلمـة Exp( B) امـا نـسبة الرجحـان    ، بمرض اللثـة الكلسية على االسنان في االصابة
 إلـى  تغير المتغير التوضيحي من اصابة الشخص بالترسبات الكلسية          إذا فتعني   ، )1>0.069 (

غير مصاب بالترسبات الكلسية فان نسبة التغير في رجحان اصـابة الـشخص بمـرض اللثـة           
   نسبة الرجحان محصورة بـين الحـد االدنـى        وتكون حدود الثقة ل    ) ٠,٠٦٩( تنخفض بمقدار   

نالحظ ان مـستوى المعنويـة       X7 وهكذا بالنسبة للمتغير     . )٠,٤٢٣( والحد االعلى    ) ٠,٠١١(
)Sig=0.019( حصاءة  الWald   المساوية  )وهذا  ، على معنوية المعلمة المقدرة     يدل  )٧,٨٧٧ 

  .مؤشر على أن لهذا العامل تأثيرا في اإلصابة بمرض اللثة
الذي يمثل عمـر الـشخص فكانـت        X2  للمتغير Waldما مستوى المعنوية الحصاءة     ا
   .ذو تاثير معنوي في النموذج وهذا يعني ان هذا المتغير ) Sig = 0.038(  إلىمساوية 

صغيرة اال ان مـستوى     ) X6 , X11 , X10 (وبالرغم من ان قيمة المعلمات للمتغيرات       
معنوي أي ان هذه المتغيرات ليس لها تاثير معنوي في           غير   Waldر الحصاءة   ظالمعنوية المنا 

  .النموذج



  ١٦٣١٦٣  ––  ١٣٩١٣٩( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون االولكانون االول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((جملة العلوم االقتصادية العددجملة العلوم االقتصادية العدد........اء عبد الرزاق قاسماء عبد الرزاق قاسم. . مم..مم
((  
 

 ١٥٢    

لتحديـد   Forward Step-wise ∗ تطبيق طريقة االختيار االمـامي إلىلذا عمد الباحث   
 ،)٦( وتم تلخيص نتائج هذه الطريقة في الجداول         ،Spssافضل معادلة انحدار باستخدام برنامج      

  . )Score(  ومن الجدير بالذكر ان المعيار المستخدم لالختبار هو ،)٨ (،)٧(
 X9خطوات هذه الطريقة ففي الخطوة األولى تبين أن المتغيـر    ) ٦( يوضح الجدول   إذ    

ؤكده مستوى المعنوية   يوهذا ما    ) ١٧,١٣١(  هي   Scoreذو معنوية عالية حيث قيمة احصاءة       
 وفي الخطـوتين  ،إلدخاله في النموذج X9رشح المتغير  وعليه ي، )Sig = 0.000( المقابل لها 

نجد ان جميـع    إذ  على التوالي ويتوقف عند الخطوة الرابعة        X2، X7الثانية والثالثة يتم تضمبن     
  .Scoreوفق معيار على المتغيرات المتبقية غير معنوية 

خطـوات  المحاوالت التي تستقر عندها النتائج لكل خطوة من         ) ٧(كذلك يوضح الجدول       
 اما ملخص المؤشرات االحصائية للمتغيرات في       .االختيار االمامي مع اهم المؤشرات اإلحصائية     

فقد بينـت    ) ١٠( و   ) ٩( اما الجداول   .)٨(النموذج وفق هذه الطريقة فتم عرضها في الجدول         
  .تقديرات التكرارات في حالة عدم حذف أي متغير من المتغيرات التوضيحية

  
   )٤( جدول 

 Enterتكرارات يف حالة النموذج حيوي املتغريات التوضيحية وفق طريقة ال
 التكرارات

المؤشرات 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقدرة

-2LL 86.171 73.916 69.431 67.878 67.549 67.465 67.432 67.419 67.414 
Constant 2.282 3.848 5.545 7.346 8.286 8.382 8.374 8.371 8.371 

Cofficints          
X1(1) 0.459 1.01 1.578 1.967 2.132 2.15 2.149 2.149 2.149 
X2(1) -1.696 -2.793 -3.985 -5.049 -5.914 -6.732 -7.616 -8.559 -9.535 
X2(2) -1.035 -1.586 -1.998 -2.321 -2.463 -2.482 -2.483 -2.484 -2.484 
X2(3) -1.004 -1.538 -1.876 -2.104 -2.213 -2.228 -2.228 -2.228 -2.228 
X3(1) -0.21 -0.875 -1.871 -2.93 -3.78 -4.557 -5.421 -6.357 -7.33 
X3(2) -0.299 -1.443 -3.392 -5.922 -7.763 -8.857 -9.862 -10.864 -11.865 
X3(3) 1.572 2.028 2.088 1.962 1.903 1.914 1.922 1.924 1.925 
X3(4) 0.856 0.95 0.877 0.871 0.897 0.906 0.91 0.911 0.911 
X3(5) -0.447 -1.24 -2.32 -3.28 -3.719 -3.773 -3.771 -3.771 -3.771 
X3(6) 0.127 0.048 -0.062 -0.102 -0.131 -0.136 -0.135 -0.134 -0.134 
X3(7) 0.172 0.068 -0.104 -0.231 -0.289 -0.296 -0.295 -0.295 -0.295 
X6(1) 1.349 1.996 2.191 1.884 1.678 1.664 1.664 1.664 1.664 

                                                 
  .انظر الملحق نتائج عينة البحث وفق طريقة االختيار األمامي ∗



   منوذج االحندار اللوجسيت منوذج االحندار اللوجسيتباستخدامباستخدام مبرض اللثة  مبرض اللثة اإلصابةاإلصابةحتليل أثر بعض املتغريات يف حتليل أثر بعض املتغريات يف   
  

 ١٥٣    

X7(1) -0.96 -1.66 -2.579 -3.45 -3.834 -3.864 -3.857 -3.855 -3.854 
X7(2) 0.177 0.042 -0.562 -1.337 -1.68 -1.704 -1.7 -1.698 -1.698 
X8(1) -2.239 -3.191 -3.738 -4.046 -4.228 -4.255 -4.252 -4.251 -4.251 
X8(2) -1.874 -2.78 -3.443 -3.929 -4.197 -4.238 -4.238 -4.238 -4.238 
X9(1) -1.196 -1.817 -2.227 -2.516 -2.651 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 

X10(1) 0.516 0.999 1.357 1.41 1.349 1.324 1.313 1.31 1.309 
X10(2) 0.11 0.134 0.1 0.014 -0.036 -0.044 -0.045 -0.045 -0.045 
X11(1) -0.713 -1.288 -1.67 -1.856 -1.948 -1.961 -1.959 -1.958 -1.958 
X11(2) -0.665 -1.299 -2.047 -2.744 -3.092 -3.128 -3.124 -3.122 -3.12 

Cox & Snell 
R2         0.43 

Nagelkerke 
R 2         0.631 

Hosmer and 
Lemeshow♣        5.843 

  . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر 
  

  )٥(جدول 
  Enter وفق طريقة  علىاملؤشرات اإلحصائية يف حالة تضمني املتغريات التوضيحية يف منوذج االحندار

95% C.I for Exp(B) 
 المعامالت

القيم 
  الحد األعلى  الحد األدنى S.E Wald df Sig Exp( B ) التقديرية

X1(1)   2.149 0.96 5.014 1 0.025 8.576 1.307 56.25 
X2    . . 8.432 3 0.038 . . . 
X2(1)   - 9.535 44.826 0.045 1 0.832 0 0 1.03E+34 
X2(2)   - 2.484 1.109 5.016 1 0.025 0.083 0.009 0.733 
X2(3)   - 2.228 0.885 6.343 1 0.012 0.108 0.019 0.61 
X3    . . 4.813 7 0.683 . . . 
X3(1)   - 7.33 46.868 0.024 1 0.876 0.001 0 5.13E+36 
X3(2)   - 11.865 44.651 0.071 1 0.79 0 0 7.15E+32 
X3(3)   1.925 2.13 0.816 1 0.366 6.855 0.105 445.938 
X3(4)   0.911 1.362 0.448 1 0.503 2.487 0.172 35.861 
X3(5)   - 3.771 2.416 2.435 1 0.119 0.023 0 2.625 
X3(6)   - 0.134 1.328 0.01 1 0.919 0.874 0.065 11.798 
X3(7)   - 0.295 1.102 0.072 1 0.789 0.745 0.086 6.458 
X6(1)   1.664 1.927 0.745 1 0.388 5.279 0.121 230.71 
X7    . . 7.877 2 0.019 . . . 
X7(1)   - 3.854 1.781 4.684 1 0.03 0.021 0.001 0.695 
X7(2)   - 1.698 1.845 0.847 1 0.357 0.183 0.005 6.8 
X8    . . 4.935 2 0.085 . . . 
X8(1)   - 4.251 1.925 4.873 1 0.027 0.014 0 0.621 
X8(2)   - 4.238 2.018 4.411 1 0.036 0.014 0 0.753 
X9(1)   - 2.669 0.923 8.357 1 0.004 0.069 0.011 0.42 
X10    . . 0.648 2 0.723 . . . 
X10(1)  1.309 1.683 0.605 1 0.437 3.702 0.137 100.197 

                                                 
   ).٠٫٦٦٥( ومستوى معنوية  ) ٨(  هي Hosmer and Lemeshowعدد درجات الحرية الختبار  ♣



  ١٦٣١٦٣  ––  ١٣٩١٣٩( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون االولكانون االول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((جملة العلوم االقتصادية العددجملة العلوم االقتصادية العدد........اء عبد الرزاق قاسماء عبد الرزاق قاسم. . مم..مم
((  
 

 ١٥٤    

X10(2)  - 0.045 0.912 0.002 1 0.96 0.956 0.16 5.71 
X11    . . 2.185 2 0.335 . . . 
X11(1)  - 1.958 1.519 1.663 1 0.197 0.141 0.007 2.768 
X11(2)  - 3.122 2.308 1.83 1 0.176 0.044 0 4.06 

  . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر 
  

  )٨(جدول 
وفق على املؤشرات اإلحصائية يف حالة تضمني املتغريات التوضيحية يف منوذج االحندار 

  Step-wiseطريقة االختيار األمامي 
95% C.I for EXP(B) 

  المعامالت
القيمة 

  الحد األعلى  الحد األدنىB S.E Wald d.f Sig Exp(B)التقديرية لـ 
Step1 
X9(1) -1.823 0.465 15.345 1 0 0.162 0.065 0.402 

Constant 0.125 0.354 0.125 1 0.724 1.133 . . 
Step2 

X2 . . 8.27 3 0.041 . . .  
X2(1) -7.749 20.745 0.14 1 0.709 0 0 2.00E+14 
X2(2) -2 0.825 5.87 1 0.015 0.135 0.027 0.68 
X2(3) -1.1 0.533 4.263 1 0.039 0.333 0.117 0.94 
X9(1) -1.699 0.504 11.366 1 0.001 0.183 0.068 0.49 

Constant 0.861 0.468 3.387 1 0.066 2.367 . . 
Step3 

X2 . . 8.547 3 0.036 . . .  
X2(1) -7.622 20.375 0.14 1 0.708 0 0 1.08E+14 
X2(2) -2.071 0.844 6.019 1 0.014 0.126 0.024 0.659 
X2(3) -1.222 0.568 4.62 1 0.032 0.295 0.097 0.89 

X7 . . 7.847 2 0.02 . . .  
X7(1) -1.595 1.08 2.18 1 0.14 0.203 0.024 1.68 
X7(2) 0.15 1.217 0.015 1 0.902 1.162 0.107 12.63 
X9(1) -1.93 0.565 11.662 1 0.001 0.145 0.048 0.43 

Constant 2.239 1.106 4.096 1 0.043 9.388 . . 
  . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر 

  
  
  االستنتاجات. ٥

أوضحت نتائج االحصاءات الوصفية لعينة البحث ان نسبة المصابين بمرض اللثة بلغت             .١
 ربع عينة البحث وهذا يدل على سـعة انتـشار هـذا             وهذه النسبة تساوي   ) 25.9%( 

   . ما حٍدإلىالمرض 



   منوذج االحندار اللوجسيت منوذج االحندار اللوجسيتباستخدامباستخدام مبرض اللثة  مبرض اللثة اإلصابةاإلصابةحتليل أثر بعض املتغريات يف حتليل أثر بعض املتغريات يف   
  

 ١٥٥    

 وهذا يعني   ،الذي يمثل عمر الشخص    ) x2( بينت النتائج ان هناك تاثيرا معنويا للمتغير         .٢
 . اللثةأمراضان لعمر الشخص تاثيرا معنويا في االصابة ب

 ،تـاثيرا معنويـا  )  x9( كما أوضحت النتائج ان لمتغير االصابة بالترسـبات الكلـسية       .٣
ـ           اللثـة الن    أمراضفالشخص المصاب بالترسبات الكلسية هو االكثر عرضة لالصابة ب

البكتريا الموجودة في الترسبات الكلسية ستقوم بافراز سمومها القـادرة علـى التـسبب              
 . اللثةأمراضبالتهابات اللثة ومن ثم 

 سوء التغذيـة    أمراضخص ب الذي يمثل اصابة الش   )  x7( كذلك بينت النتائج ان لمتغير       .٤
 اللثة وهذا يتفق مع ما اكدته الداسات الطبية على ان           أمراضتاثيرا معنويا في االصابة ب    

 . اللثةأمراض سوء التغذية هي احد العوامل المتسببة باالصابة بأمراضاالصابة ب

 كـان   إذاالذي يمثل فيمـا       )x11( اظهرت النتائج عدم وجود تاثير معنوي للمتغيرات         .٥
 على الرغم من ان الراي الطبي يؤكد ان للتدخين اهمية كبيرة في             ،شخص مدخنا ام ال   ال

 جميـع    احتمال ان عينة البحث لـم تـستوفِ        إلى اللثة وقد يعود ذلك      أمراضاالصابة ب 
 اللثة او احتمال عدم اعطاء المعلومات بصورة        أمراضالمعلومات المؤثرة في االصابة ب    
  .ملتهم عينة البحثدقيقة من قبل االشخاص الذين ش

  التوصيات . ٦
من خالل االطالع على الدراسات الطبية الحديثة التي أكدت خطـورة هـذا المـرض                .١

نوصي بضرورة العمل الجاد على نشر ثقافة العناية بنظافة الفم واالسنان عـن طريـق               
  . االنترنيت او اقامة الندوات، الراديو،وسائل االعالم المختلفة مثل التلفاز

 بعدم اهمال تنظيف االسنان والعناية بها تالفيـا         نوصي ما توصل اليه البحث      من خالل  .٢
 .لالصابة بالترسبات الكلسية التي تعد السبب الرئيس في االصابة بمرض اللثة

 .التوصية باستخدام النماذج الثنائية االخرى لالنحدار في دراسات مستقبلية اخرى .٣

 الشعور باعراض التهاب اللثـة       حالة ن في  طبيب االسنا  إلىيجب عدم التلكؤ في الذهاب       .٤
  .لالسراع في معالجة هذا المرض وهو في مراحله االولية

  
  املصادر 

  : املصادر العربية -



  ١٦٣١٦٣  ––  ١٣٩١٣٩( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون االولكانون االول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((جملة العلوم االقتصادية العددجملة العلوم االقتصادية العدد........اء عبد الرزاق قاسماء عبد الرزاق قاسم. . مم..مم
((  
 

 ١٥٦    

تحليل البيانات الثنائية لدراسة العوامل المؤثرة      " ،   )٢٠٠٨( الثعلبي، ساهرة حسين زين،    .١
، رسالة ماجستير،   "طفال  في حدوث الوالدات المشوهة في مستشفى البصرة للنسائية واأل        

 .غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم اإلحصاء، جامعة البصرة

، كلية الزراعة والغابات،    " تحليل االنحدار    إلىالمدخل  " ،  ١٩٧٨الراوي،خاشع محمود،    .٢
  .جامعة الموصل، العراق

قـات  اإلحصاء بال معانـاة، المفـاهيم مـع التطبي        " ،   )٢٠٠٥( ‘ فهمي، محمد شامل     .٣
 . ، الجزء الثاني، مركز البحوث، المملكة العربية السعوديةSpssباستخدام برنامج 

 
 :شبكة املعلومات الدولية  -
ارمن،  .٤ سيلي، آ راض" ، ) ٢٠١٠( الع ب    أم ابة بالقل تح اإلص ة تف ، " اللث

com.balagh.www://http. 
 .com.dlooah.www، "عالجها .. اسبابها.. ماهي..  اللثةأمراض" ،  )٢٠١٠( ،    .٥
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  :امللحق 
  )٩(جدول 

التكرارات يف حالة النموذج حيوي مجيع املتغريات التوضيحية بدون حذف أي متغري 
 Enterوفق طريقة على توضيحي 

  التكرارات
  قدرةالمؤشرات الم  ١  ٢  ٣  ٤  ٥

٨٠٫٤٨٢  ٦٤٫٣٤٣  ٥٦٫٤٨  ٥٢٫٤٦١  ٥٠٫٨٧٩  -2LL  
٠٫٠٥٣  ٠٫٢٨٩  ١٫١٥٣  ٣٫٢٩٢  ٦٫٠١٣  Constant 



   منوذج االحندار اللوجسيت منوذج االحندار اللوجسيتباستخدامباستخدام مبرض اللثة  مبرض اللثة اإلصابةاإلصابةحتليل أثر بعض املتغريات يف حتليل أثر بعض املتغريات يف   
  

 ١٥٧    

Coefficients
٠٫٤٣٦  ٠٫٨٠٣  ١٫٢٨٤  ١٫٨٥٨  ٢٫٤٩١  X1(1)  
-7.164 -5.537 -3.829 -2.360  -1.414 X2(1) 
-4.544 -3.735 -2.847 -1.962 -1.105 X2(2)  
-4.142 -3.236 -2.449 -1.788 -1.096 X2(3) 
-2.536 -1.443 -0.658 -0.211 -0.039 X3(1) 
-9.706 -5.762 -2.059 -0.376 ٠٫٠٦٩  X3(2) 
١٫٩١٥  ٣٫٠٨١  ٣٫٩٤١  ٤٫٣٠٥  ٤٫٢٨٤  X3(3) 
٠٫٩٧٣  ١٫٣٢٦  ١٫٣٦٩  ١٫١٤٠  ٠٫٧١٩  X3(4) 
-4.656 -3.382 -2.162 -1.140 -0.403 X3(5) 
٠٫٤٧٨  ٠٫٨٧٦  ١٫٣٠٢  ١٫٥٩٨  0.168 X3(6) 
-0.135 ٠٫٢٩١  ٠٫٣٤٩  ٠٫٣٠١  ٠٫١٣٣  X3(7)  
١٫٩٩٧  ٢٫٦٦٦  ٣٫٣٣٣  ٤٫٢٧٩  ٥٫٤١٩  X4(1) 
٢٫١٤٥  ٣٫١٦٨  ٤٫١٧٩  ٥٫٣٩٤  ٦٫٨٣٦  X4(2) 
١٫٧٨٠  ٢٫٧٨٣  ٣٫٩٠٥  ٥٫٢٠٩  ٦٫٦٩٢  X4(3) 
٢٫١١٢  ٣٫٣٧٩  ٤٫٩٧٧  ٦٫٩٠٩  ٩٫٠٢٠  X4(4) 
٢٫٧٥٣  ٤٫٥٠١  ٦٫٤٠٢  ٨٫٦١٧  ١١٫١٥٩  X4(5) 
١٫٤٧٤  ١٫٨٣٦  ١٫٧٧٣  ١٫٨٣٢  ٢٫١٩٣  X4(6) 
١٫٣٤٢  ٢٫٠٦٢  ٣٫١٥٤  ٤٫٥٣٨  ٦٫٢٥٠  X4(7)  
٠٫٣٩٢  -٠٫٠٧١  ٠٫٣٩٦

-  
٠٫٥٦٦  -٠٫٥٤٩-  X5(1) 

٠٫٣٢٩  -٠٫١٦٨  ٠٫٠٥٦  ٠٫٠٣٨  -٠٫٠٤٨-  X5(2) 
٠٫٥١٧  ١٫١٦٨  ١٫٩٤٦  ٢٫٩٥٤  ٤٫١٧٧  X5(3) 
٠٫٢٦٢  -٠٫٠٧٣  ٠٫٠٦٢  ٠٫٢٤٦  ٠٫٦٧٢-  X5(4) 
٠٫٠١٣  ٠٫٤٣٨  ٠٫٨٤١  ١٫٢٣٣  ١٫٧٨٣  X5(5) 
٠٫٠٥٨  ٠٫٢١٩  ٠٫٦٨٢  ١٫٢٦٠  ١٫٨٧٧-  X5(6) 
٠٫٠٦٤  ٠٫٣٣٦  ٠٫٨٦١  ١٫٧٧٧  ٢٫٩٣٥  X5(7)  
١٫٣٩١  ٢٫٠٥٦  ٢٫٢٩٤  ١٫٨٣٩  ١٫٢٤١  X6(1) 
٢٫٤٩٠  -٤٫١٠٤  -٥٫٧٤٨

-  
٠٫٧٥٨  -١٫٤٠٤-  X7(1) 

٠٫٧١٣  -٢٫١٨٢  -٣٫٦١١
-  

٠٫٢٠٥  ٠٫٠٥٩  X7(2) 

٤٫٣٧٥  -٥٫٦١٦  -٧٫٣٨١
-  

٢٫١٩٦  -٣٫٣٤٤-  X8(1) 

٤٫٢٧٧  -٥٫٤٨٩  -٧٫٠٤٨
-  

٢٫٠١٥  -٣٫٢٠٣-  X8(2) 

٣٫٣٨٩  -٤٫٤٠٧  -٥٫٣٦٤
-  

١٫٤٠٠  -٢٫٣٦٥-  X9(1) 

٠٫١٣١  ٠٫٣٩٨  ٠٫٩٣٦  ١٫٤٨٣  ٢٫١٥١  X10(1) 
٠٫٢٤٧  ٠٫٢٤٠  ٠٫٢٤٤  ٠٫٤٦٠  ٠٫٧٥٧  X10(2) 
٠٫٤٥٧  -٠٫٧٦٦  -١٫٤٠٥

-  
٠٫٣٥٧  -٠٫٣٩٨-  X11(1) 

٠٫١٧١  -٠٫٦١١  -١٫٣٥٥
-  

٠٫٣٣١  -٠٫٢٠٠-  X11(2) 
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  التكرارات
  المؤشرات المقدرة  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠

٥٠٫٤٣٢  ٥٠٫٣٥٧  ٥٠٫٣٣٨  ٥٠٫٣٣١  ٥٠٫٣٢٨  -2LL 
٧٫٧٥٦  ٧٫٥٦٠  ٦٫٤٠١  ٥٫٣٣١  ٤٫٣٢٣  Constant 

  Coefficients
٢٫٩٩٩  ٣٫١٨٣  ٣٫١٩٧  ٣٫١٩٧  ٣٫١٩٦  X1(1)

-12.517 -11.53 -10.566 -9.657  -8.603 X2(1)
-5.433 -5.433 -5.433 -5.411 -5.171 X2(2) 
-5.179 -5.179 -5.177 -5.152 -4.882 X2(3)
-7.444 -6.460 -5.506 -4.637 -3.725 X3(1)

-17.379 -16.380 -15.382 -14.333 -12.672 X3(2)
٤٫٢٣٩  ٤٫٢٥٠  ٤٫٢٦٠  ٤٫٢٦٣  ٤٫٢٦٣  X3(3)
٠٫٣٣٨  ٠٫٢٠٨  ٠٫١٩٩  ٠٫٢٠٠  ٠٫٢٠٠  X3(4)
-6.367 -6.368 -6.370 -6.291 -5.743 X3(5)
١٫٧٩١  ١٫٨٦٦  ١٫٨٧٤  ١٫٨٧٥  ١٫٨٧٥  X3(6)
-0.432 -0.432 -0.433 -0.427 -0.351 X3(7) 
٦٫٦٤٨  ٧٫٧٤١  ٨٫٧٥١  ٩٫٧٥٢  ١٠٫٧٥٢  X4(1)
٨٫٣٢٥  ٩٫٥١٥  ١٠٫٥٣٣  ١١٫٥٣٤  ١٢٫٥٣٤  X4(2)
٨٫٢٥٠  ٩٫٤٦٨  ١٠٫٤٨٧  ١١٫٤٨٨  ١٢٫٤٨٩  X4(3)
١١٫٠٢٩  ١٢٫٤٠٢  ١٣٫٤٣٨  ١٤٫٤٤١  ١٥٫٤٤١  X4(4)
١٣٫٥٧٣  ١٥٫١١٣  ١٦٫١٦٣  ١٧٫١٦٤  ١٨٫١٦٤  X4(5)
٢٫٦٣٠  ٢٫٧٩٨  ٢٫٨١٣  ٢٫٨١٤  ٢٫٨١٣  X4(6)
٧٫٩٥٨  ٩٫٢١٠  ١٠٫٢٣٣  ١١٫٢٣٤  ١٢٫٢٣٤  X4(7) 
٠٫٧٨٥  ١٫٠٦١  ١٫٣٠٤  ١٫٣٧٢  ١٫٣٧٨  X5(1)
٠٫٠٢٧  ٠٫١٣٦  ٠٫٣٧٤  ٠٫٤٤٢  ٠٫٤٤٩-  X5(2)
٥٫١٨٤  ٥٫٦٩١  ٥٫٩٦٠  ٦٫٠٢٩  ٦٫٠٣٦  X5(3)
١٫١١٤  ١٫٤٢١  ١٫٦٦٩  ١٫٧٣٧  ١٫٧٤٤  X5(4)
٢٫٢٧٣  ٢٫٥٩٤  ٢٫٨٤٢  ٢٫٩١٠  ٢٫٩١٧  X5(5)
٢٫٣٦٨  ٢٫٦٨٣  ٢٫٩٣٣  ٣٫٠٠٢  ٣٫٠٠٩  X5(6)
٣٫٩٧٧  ٤٫٥١٤  ٤٫٧٨٣  ٤٫٨٥٢  ٤٫٨٥٩  X5(7) 
٠٫٩٠٠  ٠٫٨٠٥  ٠٫٨٠٢  ٠٫٨٠٣  ٠٫٨٠٣  X6(1)
٦٫٩٢٧  -٧٫٣٣٥  -٧٫٣٦٥  -٧٫٣٦٤  -٧٫٣٦٣-  X7(1)
٤٫٥٦٧  -٤٫٨٩٧  -٤٫٩٢١  -٤٫٩١٩  -٤٫٩١٩-  X7(2)
٨٫٩٣٧  -٩٫٥١١  -٩٫٥٦٢  -٩٫٥٦٣  -٩٫٥٦٢-  X8(1)
٨٫٤٠٢  -٨٫٩١٢  -٨٫٩٥٩  -٨٫٩٥٩  -٨٫٩٥٩-  X8(2)
٦٫١٦٧  -٦٫٤٧٤  -٦٫٥٠٥  -٦٫٥٠٧  -٦٫٥٠٧-  X9(1)
٢٫٨٣١  ٣٫٠٨٧  ٣٫١٠٨  ٣٫١٠٧  ٣٫١٠٧  X10(1)
٠٫٩٥٥  ١٫٠١٩  ١٫٠٢٣  ١٫٠٢٣  ١٫٠٢٣  X10(2)
١٫٩٨١  -٢٫١٨٠  -٢٫١٩٧  -٢٫١٩٧  -٢٫١٩٧-  X11(1)
١٫٩١٥  -٢٫٠٩٥  -٢٫١٠٥  -٢٫١٠٤  -٢٫١٠٣-  X11(2) 
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٠٫٧٤٦          Nagelkerke R 2  
٠٫٥٠٨          Cox & Snell R2

1.000 ٠٫٦٦٣        Hosmer and 
Lemeshow ∗ 

           
  . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر  

     
  

  )١٠(جدول 
التقديرات يف حالة النموذج حيوي مجيع املتغريات التوضيحية بدون حذف أي من 

 Enter وفق طريقة  علىالتوضيحيةاملتغريات 
95% C.I for Exp(B)  

 الحد األدنى الحد األعلى
Exp(B)  Sig df Wald S.E   يم الق

  التقديرية
  المعامالت

٠٫٠٨  ٢٤٫٤٤٥  ٠٫٦٥٩  ٩٠٧٫٠٨٧
٣  

٣٫١٩٦  ١٫٨٤٤  ٣٫٠٠٥  ١  X1(1)  

      ٠٫٠٩
٣  

٦٫٤٢٠  ٣      X2

1.51E+53 0.000 ٠٫٨٥  ٠٫٠٠٠
٦  

١٢٫٥١٧  ٦٨٫٨٦١  ٠٫٠٣٣  ١-  X2(1)  

٠٫٠٢  ٠٫٠٠٤  ٠٫٠٠٠  ٠٫٤٢٤
٠  

٥٫٤٣٣  ٢٫٣٣٤  ٥٫٤٢٠  ١-  X2(2)  

٠٫٠٣  ٠٫٠٠٦  ٠٫٠٠٠  ٠٫٦٣٣
٢  

٥٫١٧٩  ٢٫٤٠٩  ٤٫٦٢٠  ١-  X2(3) 

      ٠٫٧٣
٦  

٤٫٣٧٠  ٧      X3  

1.84E+61 ٠٫٩٢  ٠٫٠٠١  ٠٫٠٠٠
٢  

٧٫٤٤٤  ٧٥٫٧٧٣  ٠٫٠١٠  ١-  X3(1) 

2.59E+51 ٠٫٨٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠
٢  

١٧٫٣٧٩  ٦٩٫٢٦٨  ٠٫٠٦٣  ١-  X3(2) 

٤٢١٦٥٫٨٣
٢  

٠٫١٩  ٧١٫٠٥٢  ٠٫١٢٠
١  

٤٫٢٦٣  ٣٫٢٥٨  ١٫٧١٢  ١  X3(3) 

٠٫٩٢  ١٫٢٢١  ٠٫٠١٧  ٨٦٫١٣٢
٧  

٠٫٢٠٠  ٢٫١٧١  ٠٫٠٠٨  ١  X3(4) 

١١٢٣٣٫١٨
٧  

٠٫٤٢  ٠٫٠٠٢  ٠٫٠٠٠
٧  

٦٫٣٦٧  ٨٫٠٠٧  ٠٫٦٣٢  ١-  X3(5) 

٠٫٣٣  ٦٫٥٢٤  ٠٫١٤٠  ٣٠٢٫٩٧٦
٨  

١٫٨٧٥  ١٫٩٥٨  ٠٫٩١٧  ١  X3(6) 

٠٫٧٨  ٠٫٦٤٩  ٠٫٠٢٩  ١٤٫٧٦٥
٦  

٠٫٤٣٢  ١٫٥٩٤  ٠٫٠٧٣  ١-  X3(7)  

      ٠٫٧٦
٢  

٤٫١٥٦  ٧      X4

1.614E+23١٠٫٧٥٢  ٢٧٠٫٨٣٩  ٠٫٠٠٢  ٤٦٧٢٧٫٢٠٫٩٦١  ٠٫٠٠٠  X4(1) 

                                                 
  ).١٫٠٠٠( ومستوى المعنوية  ) ٨(  هي Hosmer and Lemeshowعدد درجات الحرية الختبار  ∗
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5 ٨  ٣٨  
9.522E+23

5 
٢٧٧٥٢٥٫  ٠٫٠٠٠

٤٧  
٠٫٩٦

٣  
١٢٫٥٣٤  ٢٧٠٫٨٣٥  ٠٫٠٠٢  ١  X4(2) 

9.165E+13
5 

٢٦٥٢٧١٫  ٠٫٠٠٠
٤٧  

٠٫٩٦
٣  

١٢٫٤٨٩  ٢٧٠٫٨٣٩  ٠٫٠٠٢  ١  X4(3) 

1.787E+23
7 

٥٠٧٩٨٧  ٠٫٠٠٠
٩٫٤  

٠٫٩٥
٥  

١٥٫٤٤١  ٢٧٠٫٨٤٨  ٠٫٠٠٣  ١  X4(4) 

2.797E+23
8 

٧٧٣٨٨٢  ٠٫٠٠٠
٩٦  

٠٫٩٤
٧  

١٨٫١٦٤  ٢٧٠٫٨٦٢  ٠٫٠٠٤  ١  X4(5) 

7.721E+24
0 

٠٫٩٩  ١٦٫٦٦٨  ٠٫٠٠٠
٢  

٢٫٨١٣  ٢٨١٫٥٦٢  ٠٫٠٠٠  ١  X4(6) 

7.102E+23
5 

٢٠٥٧١٣٫  ٠٫٠٠٠
٧٧  

٠٫٩٦
٤  

١٢٫٢٣٤  ٢٧٠٫٨٣٨  ٠٫٠٠٢  ١  X4(7)  

      ٠٫٧٦
٥  

٤٫١٢٨  ٧      X5

7.52E+10 ٠٫٩٠  ٣٫٩٦٩  ٠٫٠٠٠
٩  

١٫٣٧٨  ١٢٫٠٧٤  ٠٫٠١٣  ١  X5(1) 

3.04E+10 ٠٫٩٧  ١٫٥٦٧  ٠٫٠٠٠
٠  

٠٫٤٤٩  ١٢٫٠٨٧  ٠٫٠٠١  ١  X5(2) 

1.09E+13 ٠٫٦٢  ٤١٨٫٣١٠  ٠٫٠٠٠
٢  

٦٫٠٣٦  ١٢٫٢٣٧  ٠٫٢٤٣  ١  X5(3) 

1.12E+11 ٠٫٨٨  ٥٫٧٢٣  ٠٫٠٠٠
٥  

١٫٧٤٤  ١٢٫٠٩١  ٠٫٠٢١  ١  X5(4) 

3.66E+11 ٠٫٨٠  ١٨٫٤٩١  ٠٫٠٠٠
٩  

٢٫٩١٧  ١٢٫٠٩٧  ٠٫٠٥٨  ١  X5(5) 

2.99E+11 ٠٫٨٠  ٢٠٫٢٧٠  ٠٫٠٠٠
١  

٣٫٠٠٩  ١١٫٩٤٧  ٠٫٠٦٣  ١  X5(6) 

4.60E+12 ٠٫٦٩  ١٢٨٫٨٥٣  ٠٫٠٠٠
٥  

٤٫٨٥٩  ١٢٫٣٩٧  ٠٫١٥٤  ١  X5(7)  

٣٥٦٫٢٦٧  0.014 ٠٫٧٥  ٢٫٢٣٣
٦  

٠٫٨٠٣  ٢٫٥٨٨  ٠٫٠٩٦  ١  X6(1) 

      ٠٫٠٧
٦  

٥٫١٥١  ٢      X7

٠٫٠٤  ٠٫٠٠١  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧٤١
١  

٧٫٣٦٣  ٣٫٦٠٤  ٤٫١٧٤  ١-  X7(1) 

٠٫١٤  ٠٫٠٠٧  ٠٫٠٠٠  ٥٫٠٤٦
٠  

٤٫٩١٩  ٣٫٣٣٥  ٢٫١٧٥  ١-  X7(2) 

      ٠٫١٣
٩  

٣٫٩٤٥  ٢      X8

٠٫٠٥  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ١٫٠٥٧
١  

٩٫٥٦٢  ٤٫٩٠٧  ٣٫٧٩٨  ١-  X8(1)  

٠٫٠٤  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٩٠٠
٧  

٨٫٩٥٩  ٤٫٥١٧  ٣٫٩٣٣  ١  X8(2) 

٠٫٠١  ٠٫٠٠١  ٠٫٠٠٠  ٠٫٢٨٧
٥  

٦٫٥٠٧  ٢٫٦٨٤  ٥٫٨٧٨  ١-  X9(1) 

      ٠٫٤٨
٩  

١٫٤٢٩  ٢      X10



   منوذج االحندار اللوجسيت منوذج االحندار اللوجسيتباستخدامباستخدام مبرض اللثة  مبرض اللثة اإلصابةاإلصابةحتليل أثر بعض املتغريات يف حتليل أثر بعض املتغريات يف   
  

 ١٦١    

١٠١٦٢٫٧٢
٦  

٠٫٣٢  ٢٢٫٣٦٠  ٠٫٠٤٩
٠  

٣٫١٠٧  ٣٫١٢٢  ٠٫٩٩١  ١  X10(1) 

٠٫٤١  ٢٫٧٨١  ٠٫٢٤٣  ٣١٫٧٧٨
٠  

١٫٠٢٣  ١٫٢٤٣  ٠٫٦٧٧  ١  X10(2) 

      ٠٫٦٧
١  

٠٫٧٩٨  ٢      X11

٠٫٣٧  ٠٫١١١  ٠٫٠٠١  ١٤٫٦٦١
٨  

٢٫١٩٧  ٢٫٤٩١  ٠٫٧٧٨  ١-  X11(1) 

٠٫٤٥  ٠٫١٢٢  ٠٫٠٠٠  ٣٢٫٠٥١
٩  

٢٫١٠٣  ٢٫٨٤٢  ٠٫٥٤٨  ١-  X11(2) 

    ٠٫٩٨  ٧٥٫٣٩٠
٧  

٤٫٣٢٣  ٢٧١٫٢٣٨  ٠٫٠٠٠  ١  Consta
nt 

     . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر 
  

 

  )٦(جدول 
  وفق طريقة االختيار األماميعلى املتغريات التوضيحية غري الداخلة يف منوذج االحندار 

Step1 Step2 Step3  
 Score d.f Sig Sore d.f Sig Score d.f Sig  المعامالت

X1(1) 1.13 1 0.288 1.794 1 0.18 2.277 1 0.131 
X2 12.017 3 0.007       

X2(1) 2.413 1 0.12       
X2(2) 3.476 1 0.062       
X2(3) 0.873 1 0.35       

X3 12.684 7 0.08 13.308 7 0.06511.301 7 0.126 
X3(1) 2.197 1 0.138 0.978 1 0.3230.633 1 0.426 
X3(2) 2.197 1 0.138 2.255 1 0.1334.72 1 0.03 
X3(3) 3.353 1 0.067 4.007 1 0.0451.726 1 0.189 
X3(4) 2.345 1 0.126 1.381 1 0.24 2.34 1 0.126 
X3(5) 1.199 1 0.274 2.11 1 0.1461.58 1 0.209 
X3(6) 1.902 1 0.168 2.648 1 0.1040.776 1 0.378 
X3(7) 0.873 1 0.35 0.784 1 0.3760.041 1 0.84 
X6(1) 0 1 0.991 0.81 1 0.3682.019 1 0.155 

X7 9.338 2 0.009 8.749 2 0.013   
X7(1) 8.994 1 0.003 8.622 1 0.003   
X7(2) 7.131 1 0.008 6.411 1 0.011   

X8 7.309 2 0.026 4.105 2 0.1284.923 2 0.085 
X8(1) 1.015 1 0.314 0.948 1 0.33 2.798 1 0.094 
X8(2) 0.097 1 0.755 0.009 1 0.9240.323 1 0.57 

X10 1.401 2 0.496 0.696 2 0.7061.07 2 0.586 
X10(1) 0.612 1 0.434 0.619 1 0.4310.763 1 0.382 
X10(2) 0.94 1 0.332 0.127 1 0.721 0.404 1 0.525 

X11 0.215 2 0.898 0.076 2 0.9630.495 2 0.781 
X11(1) 0.215 1 0.643 0.076 1 0.7830.449 1 0.503 
X11(2) 0.06 1 0.806 0.026 1 0.87 0.317 1 0.573 

     . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر 



  ١٦٣١٦٣  ––  ١٣٩١٣٩( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون االولكانون االول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((جملة العلوم االقتصادية العددجملة العلوم االقتصادية العدد........اء عبد الرزاق قاسماء عبد الرزاق قاسم. . مم..مم
((  
 

 ١٦٢    

  
  
  
  
  
  

  )٧(جدول 
 االختيار األماميوفق طريقة على التكرارات يف حالة النموذج حيوي املتغريات التوضيحية 

 التكرارات
1 2 3 4 5 6 7 

 
 المؤشرات المقدرة

 Step1
-2ll 117.809116.634116.624     

Constant 0.125 0.125 0.125      
X9(1) -1.506 -1.793 -1.823     

Nagelkerke R 2   ٠٫١٨٩      
Cox & Snell R2   0.129     

Chi-Squar   15.989     
Block   ١٥٫٩٨٩     

Step   ١٥٫٩٨٩     
  Step2 

-2ll 108.21 104.124103.494 103.325103.265103.243103.235 
Constant 0.614 0.808 0.857 0.861 0.861 0.861 0.861 

X9(1) -1.301 -1.618 -1.692 -1.699 -1.699 -1.699 -1.699 
X2(1) -1.476 -2.62 -3.701 -4.732 -5.743 -6.747 -7.749 
X2(2) -1.156 -1.756 -1.977 -2 -2 -2 -2 
X2(3)  -0.824 -1.06 -1.098 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 

Nagelkerke R 2       0.328 
Cox & Snell R2       0.224 

Chi-Squar       29.378 
Block       29.378 

Step        13.389 
Hosmer and 
Lemeshow♥       ٢٫٦٢٠ 

 Step3 
-2ll 101.66596.044 95.247 95.07 95.007 94.985 94.976 

Constant 1.449 2.022 2.217 2.239 2.239 2.239 2.239 
X9(1) -1.331 -1.776 -1.915 -1.929 -1.93 -1.93 -1.93 
X2(1) -1.374 -2.485 -3.57 -4.604 -5.616 -6.62 -7.622 
X2(2) -1.132 -1.771 -2.037 -2.07 -2.071 -2.071 -2.071 
X2(3) -0.82 -1.131 -1.215 -1.222 -1.222 -1.222 -1.222 

                                                 
   )Sig=0.758( ومستوى معنوية  ) ٥ ( Hosmer and Lemeshowتبار عدد درجات الحرية الخ ♥



   منوذج االحندار اللوجسيت منوذج االحندار اللوجسيتباستخدامباستخدام مبرض اللثة  مبرض اللثة اإلصابةاإلصابةحتليل أثر بعض املتغريات يف حتليل أثر بعض املتغريات يف   
  

 ١٦٣    

X7(1) -1.04 -1.44 -1.579 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 
X7(2)  0.057 0.136 0.151 0.15 0.15 0.15 0.15 

Nagelkerke R 2       0.407 
Cox & Snell R2       ٠٫٢٧٧  

Chi-Squar       37.637 
Block       ٣٧٫٦٣٧  

Step        8.259 
Hosmer and 
Lemeshow ♥♥         ٢٫٥٠٧ 

     . باالعتماد على بيانات عينة البحثSpssنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر 
  
  
  
  – استبانةاستمارة  -

  
  . هو ألغراض البحث العلمي فقطستبانة الهدف من هذا اال-١: مالحظات 

  .  يرجى مراعاة الدقة في اإلجابة- ٢       
  .ه مناسبا في مربع الخيار الذي ترا√يرجى وضع عالمة  -٣       

  
  
         أنثى ،       ذآر : الجنس -١
  
  سنة ٣٥ إلى ٢٥ ، من       سنة٢٥ إلى سنة ١٥، من        سنة١٥اقل من :  العمر -٢
  
  فأآثر  سنة ٣٥، 
  
       ، غير ذلك      ، أعزب     متزوج : الحالة االجتماعية -٣
  
   ،     ، متوسطة      ، ابتدائية       ا ويكتبيقر‘       أمي:  المستوى الثقافي لك -٤
  

       ، شهادة عليا     ، جامعة      ، معهد       إعدادية
  
      ، متوسطة      ، ابتدائية      يقرا ويكتب‘       أمي:  المستوى الثقافي لالم -٥
  

      شهادة عليا ،        ، جامعة      ، معهد       إعدادية
  
       ، متوسطة      ، ابتدائية    يقرا ويكتب‘       أمي:  المستوى الثقافي لألب -٦
  

                                                 
   )Sig=0.868( ومستوى معنوية  ) ٦ ( Hosmer and Lemeshowعدد درجات الحرية الختبار  ♥♥



  ١٦٣١٦٣  ––  ١٣٩١٣٩( ( ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون االولكانون االول  السابعالسابعد د ــــــالال) ) ٢٢٧٧((جملة العلوم االقتصادية العددجملة العلوم االقتصادية العدد........اء عبد الرزاق قاسماء عبد الرزاق قاسم. . مم..مم
((  
 

 ١٦٤    

      ، شهادة عليا      جامعة ،        ، معهد      ، إعدادية
  
       ، ال        نعم  هل أنت مصاب بمرض السكر ؟-٧
  
      حدا ما إلى،        ، ال       سوء التغذية ؟ نعمأمراض هل تعاني من -٨
  
   ، ال      اللثة ؟ نعمأمراض هل تعاني من اإلصابة ب-٩
  

       ، آال       حدا ماإلى،        بشدة  هل مرض اللثة منتشر في عائلتك أو األقارب ؟– ١٠
  

       ، ال     ؟ نعم) الترسبات الكلسية على األسنان (  هل تعاني من اللويحة الجرثومية -١١
  

   هل أنت مواظب على تنظيف أسنانك سواء آان بالفرشاة أو السواك أو غير ذلك ؟– ١٢
  

       ال  ،      ما حٍدإلى،       نعم      
  

   ال  ‘       حدا ماإلى،       نعم  هل تدخن ؟– ١٣
   
  
  
  
  

    


