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ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ درﻣﺎن ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزادي ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪلﻫﺎی
ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎت ،ﺳﻤﺎﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﻣﻬﺎﺑﺎدی
ﮔﺮوه آﻣﺎر ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺗﻮﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﮑﺎر ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ )(GEE
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل
ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﺗﮑﺮاری اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزادان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ،
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب و ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ،در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮازش ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای) (GEEو اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﮏ ﺷﺒﻪدرﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ) (QICﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻌﻨﺎداری اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روشﻫﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن ،ﺗﻌﺪاد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزاد ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ ،ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ )  ،(GEEﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزادی.

 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای  ٣اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪلﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﻓﯿﺰﻣﻮرﯾﺲ].([١

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ  ١ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﭘﺎﺳﺦ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﭼﻨﺪ

اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
داده ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزادی ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻟﯽ در ٧
روز ،ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺷﻬﺮ اراک در ﺳﺎل ١٣٨٩
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل
اﺳﺖ ) ﺷﯿﺪاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ] ،([٣ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮﻟﯿﮏ ﺷﯿﺮﺧﻮار

ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮأﻣﯽ را ﺑﺼﻮرت ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ،ﯾﮏ راﻫﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻪدرﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ  ٢در
١ Longitudinal

Studies
Likelihood

٢ Quasi

ﻧﯿﻢﭘﺎراﻣﺘﺮی ۴

٣ Marginal

Models
۴ Semiparametric Model

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮزاد در ﻣﺎهﻫﺎی اول زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر
ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺳﻞ] [۴ﻧﻮزادان ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  ٣ﺳﺎﻋﺖ در روز و ﺑﯿﺶ از  ٣روز در ﻫﻔﺘﻪ
و ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﭼﺎر ﮐﻮﻟﯿﮏ
ﻧﻮزادی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دو
روش ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن دادن ﻧﻮزاد ﺑﺮ روی ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮﻟﯿﮏ
ﻣﯽﭘﺮدازد.

٢
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻌﻼوه از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺣﺎﺷﯿﻪای
ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺪل ﻧﯿﻢﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎﺑﻊ
ﺷﺒﻪدرﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﮏ ) ۶ QICﭘﻦ] ،([٢اﻣﮑﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول )) ،(AR(1اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺐ ٧
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزی
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ردهﺑﻨﺪی ﺷﺪه از ﻣﺪل ﻟﻮﺟﯿﺖ ﺗﺠﻤﻌﯽ  ٨ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ  ٩اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﺷﯿﺪاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ] ،[٣ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮﻟﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺎی دو ﭘﯿﺮﺳﻮن
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ دادهﻫﺎی ردهﺑﻨﺪی ﺷﺪه و آزﻣﻮن  tﺑﺮای  ٢ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮏ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روش ﻣﻌﺎدﻻت
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ داده ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ  (GEE)۵ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی اﯾﻦ دادهﻫﺎ
ﭘﺮدازﯾﻢ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﺳﺎژدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزادان اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزی  ١.٢ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهﻫﺎ

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزادان ﺧﻮاﻫﯿﻢﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ردهﺑﻨﺪی ﺷﺪه در دو
ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎری ،از آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ و ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﯽ ،از
آزﻣﻮن  tﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻮزاد در روز ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب و ﺷﺪت
ﮔﺮﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ از
روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ
ﻏﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ][٣
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ
از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ،ﺗﻮاﺑﻊ رﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ
Estimating Equations

۵ Generalized

دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﯽ  ۵ﻣﺎه از ﺑﯿﻦ ﻧﻮزادان زﯾﺮ  ٣ﻣﺎه ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﺷﻬﺮ اراک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺷﯿﺪاﯾﯽ
و ﻫﻤﮑﺎران ] .([٣در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻮزادان
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه
اﻃﻔﺎل ،ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ،در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن ﻗﺮار داده
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ۵٠ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و درﻣﺎن در
درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻃﻔﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺷﻬﺮ اراک و ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد
۶ Quasilikelihood

under the Independence model
Criterion
٧ Compound symmetry
٨ Cumulative Logit Models
٩ Uniform Odds Ratios Structure

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.

٢.٢

آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ

در ﺟﺪول  ١ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻼﺻﻪﻫﺎی آﻣﺎری ،ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﮐﻤﯽ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﻘﺪار p-ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آزﻣﻮن  tﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ،
)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ( ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪار p-آزﻣﻮن
ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎری ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن
ﺑﺎرﺗﻠﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮی وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ ،ﮔﺰارش
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺗﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی وﯾﻠﮑﺎﮐﺴﻮن ﮐﻪ ﻓﺮض
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن را ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ،ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ١و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار p-آزﻣﻮنﻫﺎی
ﭘﺎراﻣﺘﺮی و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻦ ﻧﻮزاد ،وزن
ﻧﻮزاد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،وزن ﻧﻮزاد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﻦ ﻣﺎدر،
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداری در ﺳﻄﺢ  ۰٫ ۰۵ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻘﺪار p-آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ )(p = ۰٫ ۳۱۶۹
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن
ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﮕﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺪاﺳﺖ درﺻﺪ ﻧﻮزاداﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۹۲درﺻﺪ و  ۹۰درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﮕﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪهاﻧﺪ) .(p = ۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار p-آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮای
ﻧﻮع زاﯾﻤﺎن ) (p = ۰٫ ۳۱۵۸ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ زاﯾﻤﺎن

٣
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺰارﯾﻦ در دو ﮔﺮوه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ردهﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻮزاد ﮐﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دو
ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ) .(p < ۰٫ ۰۵از
درﺻﺪﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮای ردهﻫﺎی ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻮدهاﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮏ ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن
 tﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت
ﮔﺮﯾﻪ ﯾﮏ روز از ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده
) (p = ۰٫ ۳۱۲۶وﻟﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دادهﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
دو ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزاد ،ﻃﻮل ﮔﺮﯾﻪ و ﻃﻮل زﻣﺎن ﺧﻮاب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار p-ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ) .(p < ۰٫ ۰۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﯾﻪ در ﮔﺮوه
ﻣﺎﺳﺎژ  ۴٫ ۹۶ﺳﺎﻋﺖ و در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن  ۳ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮﯾﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻟﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
دادهﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻃﻮل ﺧﻮاب ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۹٫ ۲۲و  ۱۲٫ ۲۴اﺳﺖ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دادهﻫﺎ
ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻫﺪف از ﺟﺪول  ٢ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮﻟﯿﮏ
ﺑﯿﻦ روز اول و روز آﺧﺮ از ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ
و ﺗﮑﺎن اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار p-ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آزﻣﻮن  tﺟﻔﺘﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی روز اول
و روز آﺧﺮ)ﻫﻔﺘﻢ( ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮزاد را ﻧﺸﺎن

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ،۰٫ ۰۵
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮏ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ) (p < ۰٫ ۰۵وﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت
ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺘﻪاﺳﺖ و ﺑﺮای  ٣ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ
 ٧روز اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان آزﻣﻮن  tﺟﻔﺘﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در روز آﺧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روز اول را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار p-اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮏ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮاﺑﺮ  ١اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ،در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﺋﻢ
ﮐﻮﻟﯿﮏ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﻓﻘﻂ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزاد
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  ١ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای  ۴ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ
در دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺷﮑﻞ ،١
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار )آ( ،ﺷﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوه
ﻣﺎﺳﺎژ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن روﻧﺪ ﯾﮑﻨﻮاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺗﺎ روز ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و از روز ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﺪدا
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )ب( ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روﻧﺪ
ﯾﮑﻨﻮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﻧﻤﻮدار )ج( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﻌﻮدی
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روﻧﺪ ﯾﮑﻨﻮاﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﮑﻞ )د( ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﭘﺲ از
روز ﭼﻬﺎرم ﺷﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺜﺒﺖ و روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن زﻣﺎن و
ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎری را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺴﺖ.

۴
ﺷﮑﻞ  ٢ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪای ﺑﺮای ﻫﺮ  ۴ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی
)آ( و )ب( در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ دادهﻫﺎ از روز اول ﺗﺎ روز
ﻫﻔﺘﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻮﻟﮕﯽ ﺑﻪ
راﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ از روز اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و در
روز ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﺳﺖ و اﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎ روز ﺷﺸﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﺪدا
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار )ج( ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻫﻔﺖ روز روﻧﺪ
ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻤﻮدار )د( ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )ﻫ( ،در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ،
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب روزاﻧﻪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻧﻤﻮدار )و(
ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روز دوم ،ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب روزاﻧﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی )ز( و )ح( ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
دادهﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ از روز اول ﺗﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
داﺷﺘﻪاﺳﺖ و از روز ﺳﻮم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ دادهﻫﺎی ﭘﺮت ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪت
ﮔﺮﯾﻪ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺎﻧﻪ در روز اول و دوم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و در روز ﺳﻮم اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎ روز ﺷﺸﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و در روز ﻫﻔﺘﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ
ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ در روز ﻫﻔﺘﻢ دادهﻫﺎی ﭘﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.

۵

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم

ﺟﺪول  :١ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن
ﻣﻘﺪار p-ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی

ﻣﻘﺪارp-

ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن

ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

۰٫ ۵۴۴۸

۰٫ ۴۸۱

۴٫ ۸۰ ± ۳٫ ۵۵

۴٫ ۳۲ ± ۳٫ ۲۴

ﺳﻦ ﻧﻮزاد)ﻫﻔﺘﻪ(

۰٫ ۹۸۳۵

۰٫ ۹۱۵

۴۱۴۲٫ ۸ ± ۱۰۲۸٫ ۲۳

۴۱۲۱٫ ۲ ± ۹۸۶٫ ۰۳

وزن ﻧﻮزاد ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ)ﮔﺮم(

۰٫ ۷۸۵۱

۰٫ ۲۷۳

۳۳۸۳ ± ۸۴۳٫ ۵۱

۳۲۲۹٫ ۲ ± ۵۰۹٫ ۸۹

وزن ﻧﻮزاد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ
)ﮔﺮم(

۰٫ ۷۷۴

۰٫ ۹۰۵

۲۷ ± ۴٫ ۵۰

۲۶٫ ۹ ± ۳٫ ۸۷

ﺳﻦ ﻣﺎدر )ﺳﺎل(
ﺟﻨﺴﯿﺖ

۰٫ ۳۱۶۹
)۲۷(۵۴

)۲۱(۴۲

دﺧﺘﺮ

)۲۳(۴۶

)۲۹(۵۸

ﭘﺴﺮ

)۴۵(۹۰

)۴۶(۹۲

ﺷﯿﺮﻣﺎدر

)۴(۸

٠

ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ

)۱(۲

)۴(۸

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد

١

ﻧﻮع زاﯾﻤﺎن

۰٫ ۳۱۵۸
)۳۰(۶۰

)۲۴(۴۸

ﻃﺒﯿﻌﯽ

)۲۰(۴۰

)۲۶(۵۲

ﺳﺰارﯾﻦ
ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزاد

۰٫ ۰۰۱
)۱۱(۲۲

٠

ﻣﻼﯾﻢ

)۲۲(۴۴

)۳۴(۶۸

ﻣﺘﻮﺳﻂ

)۱۷(۳۴

)۱۶(۳۲

ﺷﺪﯾﺪ

۰٫ ۳۱۲۶

۰٫ ۰۸۴

۶٫ ۹۶ ± ۲٫ ۹۱

۶٫ ۱۲ ± ۱٫ ۷۵

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ ﯾﮏ
روز ﻗﺒﻞ

< ۰٫ ۰۰۱

< ۰٫ ۰۰۱

۳ ± ۱٫ ۳۱

۴٫ ۹۶ ± ۱٫ ۳۷

ﻃﻮل ﮔﺮﯾﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ
)ﺳﺎﻋﺖ(

< ۰٫ ۰۰۱

< ۰٫ ۰۰۱

۱۲٫ ۲۴ ± ۲٫ ۹۸

۹٫ ۲۲ ± ۱٫ ۷۶

ﻃﻮل ﺧﻮاب در ﻫﺮ
روز)ﺳﺎﻋﺖ(

† اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ † ﺗﻌﺪاد)درﺻﺪ(

۶

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﺟﺪول  :٢ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزاد ﺑﯿﻦ روز اول و روز آﺧﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن
ﮔﺮوه
ﺑﺮآﻣﺪ
ﻃﻮل ﻣﺪت ﮔﺮﯾﻪ
ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاب
ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﯾﻪ
ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزاد

ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن
ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار p-اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪارp-
۲٫ ۸۰ ± ۰٫ ۱۸
−۲٫ ۹ ± ۰٫ ۳۳
۴٫ ۰۸ ± ۰٫ ۲۶
۲٫ ۴۱ ± ۰٫ ۲۲

< ۰٫ ۰۰۱
< ۰٫ ۰۰۱
< ۰٫ ۰۰۱
< ۰٫ ۰۰۱

۰٫ ۲۷ ± ۰٫ ۱۵
−۰٫ ۰۲ ± ۰٫ ۲۳
۰٫ ۵۶ ± ۰٫ ۳۲
۰٫ ۵۹ ± ۰٫ ۲۳

۰٫ ۰۸۲
۰٫ ۹۳۲
۰٫ ۰۹۰
۰٫ ۰۱۶

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روز آﺧﺮ −ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روز اول(

)آ(

)ب(

)ج(

)د(

ﺷﮑﻞ ) :١آ(ﻧﻤﻮدار ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ در ﻫﺮ روز ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن )ب(ﻧﻤﻮدار ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ﮔﺮﯾﻪ در ﻫﺮ روز ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن )ج(ﻧﻤﻮدار ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﺧﻮاب در ﻫﺮ روز ﺑﺮای
دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن )د(ﻧﻤﻮدار ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ در ﻫﺮ روز ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم

)آ( ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ

٧

)ب( ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن

)د( ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن

)ج( ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ

)ﻫ( ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ

)ز( ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ

)و( ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن

)ح( ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن

ﺷﮑﻞ ) :٢آ( و )ب(ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪای ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ) ،ج( و )د(ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪای ﻃﻮل ﻣﺪت ﮔﺮﯾﻪ) ،ﻫ( و )و(ﻧﻤﻮدار
ﺟﻌﺒﻪای ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاب) ،ز( و )ح(ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪای ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ

٨

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم

ﺟﺪول  :٣ﺟﺪول ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ
age2

age1

sex

group

time

ﺳﻦ ﻣﺎدر)ﺳﺎل(

ﺳﻦ ﻧﻮزاد)ﻫﻔﺘﻪ(

ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻮزادان

 ٢ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن

روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ) ١ﺗﺎ (٧

N۰

nutrition1

delivary

weight2

weight1

ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزاد ﯾﮏ
روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد

ﻧﻮع زاﯾﻤﺎن ) CSو
(NVD

وزن ﻧﻮزاد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ

وزن ﻧﻮزاد ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ

T S۰

S۰

T۰

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب ﯾﮏ
روز ﻗﺒﻞ )ﺳﺎﻋﺖ(

ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﯾﮏ روز
ﻗﺒﻞ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ روز
ﻗﺒﻞ )ﺳﺎﻋﺖ(

ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ

 ٣ﻣﺪلﺳﺎزی
ﻃﻮﻟﯽ

T-day

TS-day

S-day

Nd

ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ
)ﺳﺎﻋﺖ(

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب
)ﺳﺎﻋﺖ(

ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ در
روز

ﺣﺎﺷﯿﻪای

دادهﻫﺎی

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎرهﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻮﻟﯿﮏ
ﻧﻮزادی ۴ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﯿﮏ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ ،ﻣﺪت
زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب و ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
از ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺪلﻫﺎی
ﺣﺎﺷﯿﻪای دارای  ٣ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ :
-١ﻣﻮﻟﻔﻪ اول آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﭘﺎﺳﺦ در ﻫﺮ
زﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ) g(.ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ از
ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

= i = ۱, ..., ۱۰۰, j

′
ηij = g(E(Yij |Xij )) = Xij
;β

۱, ..., ۷

ﮐﻪ در آن  Xijﺑﺮداری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ﺑﺮای واﺣﺪ iام در
زﻣﺎن jام اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ  gرا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و
ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
-٢ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ارﺗﺒﺎط وارﯾﺎﻧﺲ ﺣﺎﺷﯿﻪای  Yدر زﻣﺎن jام را ﺑﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺪvar(Yij |X) = :
)  ϕυ(ηijﮐﻪ در آن  υﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻌﻠﻮم و  ϕﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ.
-٣ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﭘﯿﻮﻧﺪ ”درون-واﺣﺪی” ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺮد
iام در ﻃﻮل زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )AR(۱

٩
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ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

و اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺐ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی  ٢ ،١ ،n × nو
اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن
 ٣ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ:
ﺧﻮاب در دادهﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ Yij
)(١


۲
n−۱
۱
α
α
··· α
ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ارﺗﺒﺎط ﺗﻐﯿﯿﺮات


 α
۱
α
· · · αn−۲ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ.



 ۲
n−۳ 

α
α
۱
·
·
·
α
 AR(۱) : Ri = ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای  Yijﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ٣ﺑﺨﺶ

 .
..
..
.. 
..
 ..
.
.
.
. 
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺪل در اداﻣﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ:


n−۱
n−۲
n−۳
α
α
α
···
۱
-١ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  Yijﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
′
µij = ηij = Xij
β.



۰

···

۰

۰

۰


···

۰

۱

··· ۱

۰

۰

۰



)(٢



۰



.. . . .. 
. .
.

۱




···

۱


۰



Ri =  ۰

 ..
.


..
.



۱ · · · α
) (٣

α

α

α



.. . . .. 
. .
.

۱

···

..
.

 :اﺳﺘﻘﻼل

۰

۱ α α ··· α

۱ α · · · α




-٢وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ  ،Yijﺑﻪ ﺷﺮط اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ،
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.




α



Ri = α

 ..
.

α

 :ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺐ

ϕ

V ar(Yij ) = ϕυ(µij ) = ϕ

ﮐﻪ ) υ(µij = ۱و  ϕﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺮآورد دارد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻓﺮض ﻗﻮی ،و
اﻏﻠﺐ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ،ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ در ﻃﻮل زﻣﺎن را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ،اﮔﺮ ﻃﺮح ﻃﻮﻟﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻌﺎدل
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ϕj ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن
jام ﺑﺮآورد ﺷﻮد.
-٣ﭘﯿﻮﻧﺪ درون-واﺣﺪی ﺑﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ،ﺑﺎ
ﻓﺮض ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺗﻮرﮔﺮﺳﯿﻮ ١٠ﻣﺮﺗﺒﻪ اول  ،ﻣﺪل
ﻣﯽﺷﻮد
Corr(Yij , Yik ) = α|k−j| ,

ﮐﻪ  .۰ ≤ α ≤ ۱در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
در اداﻣﻪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ درون-واﺣﺪی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ  αواﺑﺴﺘﻪ
ﺣﺎﻟﺖ از ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن  ٣اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  αﺑﺮای
١٠ Autoregressive correlation pattern
ﻣﻮﻟﻔﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

١٠
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ﻣﺪل ﮐﺮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻔﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ.
)ﺑﻪ اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(.
′
log(µij ) = ηij = Xij
β.
ﻣﺜﺎل ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎص
از ﻣﺪلﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺧﻄﯽ ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ اﺳﺖ-٢ .وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ  ،Yijﺑﻪ ﺷﺮط اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ،ﺑﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻼس وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
V ar(Yij ) = ϕµij ,
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﮐﻪ  ϕﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎن-ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮآورد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارد.
در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی  Yiاز ﻃﺮﯾﻖ -٣ﻓﺮض ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ درون-واﺣﺪی ﺑﯿﻦ ﺑﺮدار
ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺗﻮرﮔﺮﺳﯿﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻔﺘﯽ ﺑﺪون
ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ  αﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر  ١٣دارد،
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر  ،١١ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ  ١٢ﯾﺎ
Corr(Yij , Yik ) = αik
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ( ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮح ﻃﻮﻟﯽ ،ﻣﺘﻌﺎدل ﻓﺮض ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺑﺮدار
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ،Xij′ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای واﺣﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  αﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻔﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن
iام در زﻣﺎن jام β ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﮓ-ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺰرگ ﭘﻮاﺳﻮن اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪ
درون-واﺣﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻔﺘﯽ ﺑﺪون
ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای ﺷﻤﺎرﺷﯽﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ و وارﯾﺎﻧﺲ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ،ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﮔﺮﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  Yijﺷﻤﺎرﺷﯽ اﺳﺖ اﺗﻮرﮔﺮﺳﯿﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول(ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل،
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﻤﺎرش ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮض وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺰرگ ﭘﻮاﺳﻮن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم وارﯾﺎﻧﺲ
)ﯾﺎ ﻧﺮخ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر(ﺑﺎ ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﻤﺎرﺷﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮﺳﻠﯿﻪ ﻋﺎﻣﻞ  ϕﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻪ  .(۱ < ϕدر ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮاﺳﻮن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ و از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﻊ وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﻮاﺳﻮن ،ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮاﺳﻮن دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای  Yijﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ١۴ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻮر
-١ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  Yijﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ ،آﻣﺎرداﻧﺎن زﯾﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
١١ unstructured

١٢ exchangeable

pairwise correlation pattern

١٣ unstructured

١۴ overdispersion

١١

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر  ١۵اﺳﺖ،
زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎس  ϕدر ﻣﺸﺨﺼﺎت
logOR(Yij , Yik ) = αjk ,
وارﯾﺎﻧﺲ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ،Xij′ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای واﺣﺪ
)Pr(Y =۱,Y =۱) Pr(Y =۰,Y =۰
OR(Yj , Yk ) = Pr(Y =۱,Y =۰) Pr(Y =۰,Y =۱) .
iام در زﻣﺎن jام eβ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
k

k

ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دودوﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
 Yijﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دودﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) ۰ﺑﺮای ”ﺷﮑﺴﺖ”(و
)١ﺑﺮای ”ﭘﯿﺮوزی”(را ﻣﯽﮔﯿﺮد .و ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
) E(Yij ) = Pr(Yij = ۱ﺑﺎ ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ،ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی دودوﯾﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺮ  Yijﺑﺮﻧﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﻮﺟﯿﺖ ﯾﺎ ﭘﺮوﺑﯿﺖ
ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ ،وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ و
ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای  Yijاﺳﺖ:
-١ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) Yijﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺮوزی( ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ
ﻟﻮﺟﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ،
ij
′
) = ηij = Xij
β
log( ۱−µ
ij

µ

-٢وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ  ،Yijﺑﻪ ﺷﺮط اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ،ﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
V ar(Yij ) = µij (۱ − µij ),

و .ϕ = ۱
-٣ﻓﺮض ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ درون-واﺣﺪی ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﺗﮑﺮاری دارای اﻟﮕﻮی ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺟﻔﺘﯽ ﺑﺪون

j

j

k

j

k

j

ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درﺑﺎﻻ ،ﯾﮏ ﻣﺪل
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮض وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ،
)  ،V ar(Yij ) = µij (۱ − µijو ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ درون-واﺣﺪی
ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ از ﻟﺤﺎظ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎ،
ﺑﺠﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻔﺘﯽ ،اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ  Yijﭘﺎﺳﺦ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮض،
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ۱ﺗﺎ  kرا اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮدار  p × ۱از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ  Yijﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
.Xij = (Xij ۱ , ..., Xijp )T
ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ،Xij′ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ ﺑﺮای واﺣﺪ iام
در زﻣﺎن jام eβ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ  ،Yijﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ  ١۶ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
k = ۱, ..., k − ۱

) P (Y ≤k|X

ij
ij
T
log[ ۱−P (Y
] = γk + Xij
β
) ij ≤k|Xij

در ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ  k − ۱ﻟﻮﺟﯿﺖ
ﺗﺠﻤﻌﯽ  ١٧در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﻮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ  k − ۱ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ،γk ،اﺳﺖ،
١۵ Ustructured

Pairwise Log Odds Ratio Pattern
١۶ Proportional Odds Model
١٧ Cumulative Logits

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
اﻣﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﻮ ﺑﯿﻦ
ﻟﻮﺟﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ
اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﻮ روی ﻟﻮﺟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﻤﻌﯽ ،ﻧﺴﺒﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ردهﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﺷﯿﺐ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
k−۱

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب
 ٣ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ  ٣ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ،در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮضﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درﺑﺎره وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ و
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی درون-واﺣﺪی اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ  ٣ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﻣﻼﺣﻈﺎت آﻣﺎری
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺪﻟﺴﺎزی دادهﻫﺎی

ﮐﻮﻟﯿﮏ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻓﻮق،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای  ۴ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ را ﻣﺪﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ
اﺛﺮات اﺻﻠﯽ (X=time, group, sex, weight1,
weigh2, age1, age2, N0, nutrition1, deliv) ary, TS0, S0, T0و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﺗﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ،
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪلﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ

١٢
ﻣﺤﮏ  QICو ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻪ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ  ،١٨ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺳﻪ
ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ،اﺳﺘﻘﻼل و
ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
 QICﯾﮏ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻘﺪار ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻪ
درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ:
۱
QIC = −۲Q(µ̂; I) + ۲trace(Ω̂−
I V̂R ),

ﮐﻪ  Iﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻪدرﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ = ̂µ
)̂ g−۱ (xβﮐﻪ  g−۱ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ اﺳﺖ trace .ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل اﺳﺖ .ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺿﺮاﯾﺐ ̂ βو
ﺑﺮآوردﮔﺮ ﻣﻘﺎوم وارﯾﺎﻧﺲ  ،V̂R ، ١٩از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻋﻤﻠﯽ  R ٢٠ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮآوردﮔﺮ
وارﯾﺎﻧﺲ دﯾﮕﺮ )  (Ω̂Iﺗﺤﺖ ﻓﺮض ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﺳﺖ .ﻣﻘﺪار  QICﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺪلﻫﺎی  GEEاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﮑﯽﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار QIC
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪل دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد) .ﭘﻦ ] .([٢ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻪ
درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ﮐﻠﯽ زﯾﺮ اﺳﺖ )ودرﺑﺮن :(١٩٧۴ ٢١
∫µ

y−t
dt,
)y ϕV (t

= )Q(µ

ﮐﻪ  ϕﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺎﺳﺦ ،ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) (µاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ) V (µﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﺪول  ۴ﺗﺎﺑﻊ وارﯾﺎﻧﺲ و
ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻪ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ آورده ﺷﺪهاﺳﺖ:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی  QICو ﺷﺒﻪ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ
و ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و
١٨ Quasi-likelihood
١٩ Robust

variance estimator
working covariance structure
٢١ Wedderburn
٢٠ General

١٣

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﺟﺪول  :۴ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی وارﯾﺎﻧﺲ و ﺷﺒﻪ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻣﻌﺮوف از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ
ﻧﺮﻣﺎل
ﭘﻮاﺳﻮن
ﮔﺎﻣﺎ

ﺗﺎﺑﻊ وارﯾﺎﻧﺲ υ(µ) ،ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻪ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ،
)µ(۱ − µ

۱
µ
µ۲

))log(E(N dij |X
= ۱٫ ۶۸۳ − ۰٫ ۰۱۵time + ۰٫ ۰۲۸group + ۰٫ ۰۴۳N ۰

)Q(µ

)+ ln(۱ − µ
∑
− ۱۲ (y − µ)۲
yln(µ) − µ
))−(y/µ + ln(µ

µ
yln( ۱−µ
)

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس  ϕﺑﺮای  ۴ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﺟﺪاول  ۵و ۶ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

)(۴

i = ۱, .., ۱۰۰; j = ۱, ..., ۷

))log(E(T − dayij |X
= ۰٫ ۰۰۲ − ۰٫ ۰۱۷time + ۰٫ ۴۳۱group

)(۵

)(۶

+ ۰٫ ۰۴۴N ۰

))log(E(T S − dayij |X
= ۲٫ ۶۳۹ − ۰٫ ۲۱۵group − ۰٫ ۰۰۱time

)(٧
Corr(N dij , N di(j+k) ) = αk

اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ آن در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  ١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ
و ﻣﻘﺪار  αﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۰٫ ۶۳۱و ۰٫ ۸۵۴
ﺑﺮآورد ﺷﺪهاﺳﺖ .و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ آن در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
)(٨
 ٢ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۶ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺖ،
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

+ ۰٫ ۱۷۱T ۰ − ۰٫ ۱۷۲time × group
i = ۱, .., ۱۰۰; j = ۱, ..., ۷

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۵و از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻋﺪدی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻪ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای
 CIQﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن

ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ) AR(۱اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت

− ۰٫ ۰۹۷time × group

+ ۰٫ ۰۱۷N ۰ + ۰٫ ۰۴۴group × time
i = ۱, .., ۱۰۰; j = ۱, ..., ۷

) P r(S − dayij ≤ ۱|xi
)
) ۱ − P r(S − dayij ≤ ۱|xi

(logit۱ = log

= ۰٫ ۶۵۱ − ۰٫ ۰۰۸time
− ۲٫ ۱۲۴group − ۰٫ ۱۶۹N ۰
+ ۰٫ ۶۱۶time × group
i = ۱, .., ۱۰۰; j = ۱, ..., ۷

١۴

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﺟﺪول  :۵ﻣﻘﺎدﯾﺮ  QICو  qLikeﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﯾﻪ
qLike QIC

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
−۷۹۴۵
)ar(1
−۷۹۴۳ independence
−۷۹۴۳ exchangeable

) P r(S − dayij ≤ ۲|xi
)
) ۱ − P r(S − dayij ≤ ۲|xi

۳۹۸۲
۳۹۸۳
۳۹۸۳

(logit۲ = log

= ۵٫ ۶۱۱ − ۰٫ ۰۰۸time
− ۲٫ ۱۲۴group − ۰٫ ۱۶۹N ۰

)(٩

+ ۰٫ ۶۱۶time × group
i = ۱, .., ۱۰۰; j = ۱, ..., ۷

ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ
qLike QIC

۲۴۷۱
۲۴۷۴
۲۴۷۴

−۱۲۱۹
−۱۲۱۸
−۱۲۱۸

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب
qLike QIC

۴۹۴۱
۴۹۳۳
۴۹۳۳

−۲۴۵۰
−۲۴۵۰
−۲۴۵۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ دو ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎﻣﺎ و ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺮازش دادههاﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ دو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ،۵اﺳﺘﻘﻼل
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺼﻮرت
V ar(T − dayij ) = ϕE(T − dayij |X),

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﻤﺎره  ۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس  ϕﺑﺮاﺑﺮ  ۰٫ ۲۷۸ﺑﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ از ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ۰٫ ۰۳۰۸اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮاﺳﻮن و ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﻮاب ﺑﺼﻮرت :
اول ﻣﺪلﺣﺎﺷﯿﻪای ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
V ar(T S − dayij ) = ϕE(T S − dayij |X),
ﺧﻄﯽ ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ۴
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس  ϕﺑﺮاﺑﺮ  ۰٫ ۰۲۸۳ﺑﺎ
وارﯾﺎس ﻫﺮ  N dijﺑﻪ ﺷﺮط ﮐﻤﮑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ۰٫ ۰۰۴۲۶اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﻤﺎره  ٨و  ٩ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ
اﺳﺖ:
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ رده = (moderate = ۱, medium
V ar(N dij ) = ϕE(N dij |X),
) ۲, sever = ۳اﺳﺖ و از ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﮐﻪ ﻋﺪد  ۰٫ ۴۷۹ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ϕﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۰٫ ۰۴۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ) AR(۱دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی واﻗﻌﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ unif orm ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ.logθtjt j = ϕ :
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﺳﺖ.
′ ′

ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۵و  ۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ و ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم

ﺟﺪول  :۶ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ،در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ
ﺑﺮآورد
ﭘﯽ ﻣﻘﺪار
)اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر(
۰٫ ۱۳۷

)۰٫ ۶۵۱(۰٫ ۴۳۷

< ۰٫ ۰۰۱

)۵٫ ۶۱۱(۰٫ ۵۷۹

۰٫ ۰۰۲

)−۲٫ ۱۲۴(۰٫ ۴۸۷

۰٫ ۹۰۲

)۰٫ ۰۰۸(۰٫ ۰۶۵

۰٫ ۰۰۰۶

)−۰٫ ۱۶۹(۰٫ ۰۴۹

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب
ﺑﺮآورد
ﭘﯽ ﻣﻘﺪار
)اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر(
< ۰٫ ۰۰۱

-

)۲٫ ۶۳۹(۰٫ ۰۴۳

ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ
ﺑﺮآورد
ﭘﯽ ﻣﻘﺪار
)اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر(
۰٫ ۹۸۸

)۰٫ ۰۰۲(۰٫ ۱۴۸

< ۰٫ ۰۰۱

-

-

-

-

< ۰٫ ۰۰۱

)−۰٫ ۲۱۵(۰٫ ۰۴۳

۰٫ ۰۰۲

۰٫ ۶۶۹

)−۰٫ ۰۰۱۳(۰٫ ۰۰۳

−۰٫ ۰۱۷۴(۰٫ ۰۱۱۷) ۰٫ ۱۳۷

)۰٫ ۴۳۱(۰٫ ۱۳۹

)۱٫ ۶۸۳(۰٫ ۰۵۲

-

< ۰٫ ۰۰۱

)۰٫ ۰۲۸۰(۰٫ ۰۴۱

۰٫ ۰۴۵

)−۰٫ ۰۱۵(۰٫ ۰۰۷

۰٫ ۰۳

)۰٫ ۰۴۴(۰٫ ۰۱۹۹

< ۰٫ ۰۰۱

)۰٫ ۰۴۳(۰٫ ۰۰۶

< ۰٫ ۰۰۱

)۰٫ ۶۱۶(۰٫ ۱۰۵

< ۰٫ ۰۰۱

)۰٫ ۰۴۴(۰٫ ۰۰۶

< ۰٫ ۰۰۱

)−۰٫ ۱۷۲(۰٫ ۰۱۷

< ۰٫ ۰۰۱

)−۰٫ ۰۹۷(۰٫ ۰۱۱

-

-

-

-

< ۰٫ ۰۰۱

)۰٫ ۱۷۱(۰٫ ۰۳۰

-

۰٫ ۰۰۷

)−۰٫ ۰۱۷(۰٫ ۰۰۷

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ
ﺑﺮآورد
ﭘﯽ ﻣﻘﺪار
)اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر(

)۰٫ ۰۲۸(۰٫ ۰۰۴۲۶

 ۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﻣﺪلﻫﺎی  ۶ ،۵ ،۴و  ٨و  ٩ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ:
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ در ﻫﺮ دو
ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه
ﻣﺎﺳﺎژ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ
ﺑﺮای ﻧﻮزادی در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ در روز jام  e۰٫۰۲۸−۰٫۰۹۷jﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻮزادی در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ) .(j = ۱, ۲, .., ۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ در روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ،
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزادان در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ در
ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
روز  jام  e۰٫۴۳۱−۰٫۱۷۲jﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮزدان ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

)۰٫ ۲۷۸(۰٫ ۰۳۰۸

-

)۰٫ ۴۷۹(۰٫ ۰۴۳

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

intercept
β۰۱
β۰۲

group
)(massage
time
N۰

group:time
T0
ϕ

) .j = (۱, ۲, ..., ۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزاد ﯾﮏ روز
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ در ﻃﻮل
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ۰٫ ۹۹۹ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد( و در
ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺑﺎ ﺷﯿﺐ  ۱٫ ۰۴داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺑﺮای ﻧﻮزادی از ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ در
روز  jام  e−۰٫۲۱۵+۰٫۰۴۴jﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮزادی از ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ) .j = (۱, ۲, ..., ۷و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ازای اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮﺑﺎر ﮔﺮﯾﻪ
ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ) ۰٫ ۹۸۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد(.
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺨﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻧﻮزادان
ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ)۱٫ ۸۴ﺑﺮاﺑﺮ(و در ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ ﺑﺨﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) ۰٫ ۹۹۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﺷﻮد( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﻮزادی در
ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ روز  e−۲٫۱۲۴+۰٫۶۱۶jﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺖ
ﺑﺮای ﻧﻮزادی از ﮔﺮوه ﺗﮑﺎن اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزادان
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ﺷﻤﺎره دوم-  ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ-(ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا
 ﺑﺮ ﺑﺨﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزادان،ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ
.ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
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