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 المستخمص
نموذج األحصائي المعممي والالمعممي في دراسات لمبحث بدأت من محاولة أيجاد تطبيق لل  أن الفكرة األساس

والتي تتطمب أتخاذ رئوي الغير لممصابين بمرض التدرن الرئوي و  البقاء والحدث الحرج ) الوفاة , شفاء (
نموذج معممي أثنائي األستجابة كالنموذج الموجستي أل , حيث تم أختيار اقرارات تستند عمى أسس عممية 

لما  , وقوع الحدث الحرجل ثنائية األستجابة حتماليةاألالنماذج المتقطعة الميمة لدراسة أشير من  ديعوالذي 
ختيار او ) الوفاة أو الشفاء (  يتميز بو من خصائص ومميزات وتحديد المتغيرات الميمة و المؤثرة عمى حالة

                 لما يمتمكو من أىمية عمى مستوى قياس أحتمالية مير  –نموذج الثاني الالمعممي كابمن األ 
فمن المفترض أن , دون الحاجة الى دراسة المتغيرات المؤثرة عمى حالة المصاب من ) الوفاة أو الشفاء (    

6  ه بعدءالمصاب بمرض التدرن الرئوي عمى مختمف مستويات األصابة يتم شفا  عمىأشير من أخذ العالج 
, غير مصاب بأمراض صدرية أن يكون ) ممتزم بالعالج , في بيئة جيدة , غير مصاب بداء السكري , متعمم 

وىذا مالم نجد لو تقدير أحتمالي حسب المصادر المتخصصة ) كتب , منشورات , أطباء مختصين ( و ( 
وكذلك الواقع  حتمالية في شفاء المصاب أبعد نسبيا عنإلفأن تقديراتو االموجستي  األنموذجيتطابق نسبيا في 

في حين نجد الكبيرة عمى المصاب أىمية لمتغيرين فقط مع العمم أن بقية المتغيرات ليا من االىمية  يارظا
, أما تقدير مير ىو األقرب الى الواقع  –نموذج كابمن أ لشفاء المصاب المستخرج من التقدير األحتماليأن 

الموجستي بعيدا عن الواقع في  األنموذجأحتمالية الوفاة لممصابين بمرض التدرن غير الرئوي فقد ذىب 
عمى األلتزام بالعالج , بيئة المصاب ( ) عن  واقعيا أىمية متغيرين  تقل أىميتيما واظياراألحتمالية تقديراتو 

    , لنتوصل بعد كل ذلكمير قريبة الى الواقع  –نموذج كابمن الخالف من ذلك كانت التقديرات األحتمالية أل 
حتمالية امير ىو األفضل في تقدير  –الالمعممي كابمن  األنموذج) التحميالت األحصائية لمبيانات ( الى أن 

 شفاء المصاب بمرض التدرن الرئوي ووفاة المصاب بمرض التدرن غير الرئوي .
 


