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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

  )۱۳۸۹ آبان (۳۵۹ ـ ۳۶۴هاي  ، صفحه۴ي  ، شمارهدوازدهمي  دوره

  

  

 رگرسيون با چندسطحي جستيكلُ رگرسيون مدل ي مقايسه

  كودكان گواتر با مرتبط عوامل تعيين در معمولي جستيكلُ
  

  ۵مجد يعلو ديحمدكتر  ،۴دلشاد حسيندكتر  ،۳انياشراق رضا محمددكتر  ،۲محرابي يدالهدكتر  ،۱چراغي ضوانهر

 ،بهداشت ي دانشكده) ۲، شهيدبهشتي درماني- و خدمات بهداشتي پزشكي علوم دانشگاه الملل نيب ي شعبه) ۱

 پزشكي علوم دانشگاه ،بهداشت ي انشكدهد) ۳ بهشتي، شهيد درماني- و خدمات بهداشتيپزشكي علوم دانشگاه

 و پزشكي علوم دانشگاه متابوليسم و ريز درون غدد علوم پژوهشكدهريز،  مركز تحقيقات غدد درون )۴، تهران

 -ي و خدمات بهداشتيپزشک علوم دانشگاه ي،راپزشکيپ ي دانشکده) ۵، شهيدبهشتي خدمات بهداشتي درماني

 و خدمات پزشكي علوم دانشگاه ن،ياو تهران، : مسئولي سندهي نوي  مکاتبهينشان ي؛بهشت ديشه درماني

                                ي، دكتر يداله محرابي؛ولوژيدمياپ گروه بهداشت، ي دانشكده بهشتي، شهيد درماني-بهداشتي 
e-mail:ymehrabi@gmail.com   

  چكيده
 در گواتر با مرتبط عوامل تعيين سطحي و معمولي در مطالعه مقايسه عملکرد رگرسيون لجستيک چند  ن ايهدف: مقدمه
 آموز دانش ۳۵۷۴۷ شامل مطالعه هاي آزمودني: ها روش و مواد .باشد مي ها داده يمراتب  سلسله ساختار به توجه با كودكان

 علوم هدانشگا سميمتابول و ريز درون غدد علوم ي پژوهشكده توسط ها و داده بودند کشور استان ۳۰ ساکن ساله ۱۰-۸
 محل جنس، گواتر، وضعيت . شدند آوري جمع اي خوشه و اي طبقه تصادفي گيري نمونه روش به يبهشت ديشه يپزشک

 ليتحل براي يسطح چند مدل. شد ثبت ها خانواده در دداري نمك نگهداري ي شيوه و ايدر سطح از ارتفاع سکونت،
 % ۷۴/۵ كه داد نشان مطالعه: ها يافته .شد سهيمقا يمعمول کيلجست ونيرگرس از حاصل هاي يافته با  واستفاده ها داده
 با خطاي ۹۴۱/۰ )شهرستان(، واريانس در سطح دوم يک دوسطحيون لجستي در رگرساندبوده گواتر داراي انآموز دانش
 يسطح ون سهيدر رگرس. دست آمدبه) ۷۸/۰ و ۶۲/۱(۲۷/۱ارتفاع از سطح دريا  و نسبت شانس) >۰۰۱/۰p (۰۹۲/۰معيار 

. دار بود معني) ۲۴/۱ و ۴۷/۱ (۳۶/۱يي و روستا) ۰۴/۱ و ۳۴/۱ (۰۸/۱آموزان دختر  نسبت شانس ابتال به گواتر در دانش
 نشان ها افتهي: يريگ جهينت .)>۰۰۱/۰p( برآورد شد ۲۸۷/۰ با خطاي معيار ۰۳۱/۱ )هااستان(مقدار واريانس در سطح سوم 

هاي دوسطحي و  نسبت به مدل متغيرها برآورد انسيوار يبرآورد کم به نجرم کيکالس ونيرگرس مدلداد استفاده از 
  . شود يمسطحي  سه

  

  گواتر مراتبي، سلسله ساختار لجستيك، رگرسيون چندسطحي، مدل :واژگان كليدي

  ۱/۴/۸۹ : ـ پذيرش مقاله۲۷/۳/۸۹: ـ دريافت اصالحيه ۱۲/۱۰/۸۸ :دريافت مقاله
  

  

  مقدمه

 ي ماده اين.  است انسان بقاي براي اساسي عنصر يك يد

 نياز مورد نيز تولد از قبل حتي فرد، نمو و رشد براي غذايي

 مغز، تكامل و رشد در اختالل ايجاد طريق از يد كمبود. است

 قرار خطر معرض در را زمين ي كره ناساكن از نفر ها ميليون

 حدود  بهداشت جهاني سازمان گزارش اساس بر. است داده

 كشور ۱۳۰ از يشب در نفر ميليون ششصد و ميليارد يك

 يد كمبود از ناشي هاي اختالل به ابتال خطر معرض در ،جهان

 دچارند گواتربه ) جهان جمعيت% ۱۳ (نفر ميليون ۷۵۰ هستند

 هاي آسيب از هايي درجه نيز نفر ميليون ۵۰ به نزديك و

 ۱.دهند مي نشان را) IDD (دي کمبود اختالل از ناشي مغزي

 آن اطالق يعيد از حد طبيروئي تي تر شدن غده ه بزرگگواتر ب

 رانيا در کودکان گواتر و دي کمبود شيپا نيسوم. شود يم
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 ۳۶۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹آبان ، ۴ ي شماره, دوازدهمي  دوره

 

ک مطالعه به روش ي نو ماري .ديرس انجام به ۱۳۸۶ سال در

 ساکن چهار ي  ساله۶-۱۲ کودک ۲۶۰۰ در يليتحل-يفيتوص

  انجام داد۲۰۰۶ در سال ياي مركزياليت اير ساحلي غي منطقه

سازمان  آن را با توجه به استاندارد ي و وجود گواتر و درجه

 وي ي مطالعه. ن کرديي مشخص و تعi(WHO) ي بهداشتجهان

 دچار گواتر ير ساحليکودکان مناطق غ% ۹۵/۳كه نشان داد 

 نسبت به ير ساحليوع گواتر در مناطق غيباشند و ش  يم

  ۲.شتر استي بيمناطق ساحل

 واحدهاي ياعضا بين اطارتب به چندسطحي ي واژه 

 در مثال، عنوان به. دارد اشاره سيستم يك در مراتبي سلسله

 با کشور آموزان دانش شيوع گواتر در زانيم يبررس

 که بيترت نيا به ميهست مواجه يچندسطح تيوضع

 بر ثرؤم مختلف اتيخصوص نظر از مدرسه هر آموزان دانش

 گريد ي رسهمد با است ممکن که دارند ييها مشابهت ،گواتر

 نيب باالتر، سطح کي در.  باشد متفاوت منطقه همان

 که دارد وجود ييها مشابهت ستانشهر کي آموزان دانش

 ستانشهر آموزان دانش با آنها يکل تيوضع است ممکن

 است ممکن حالت نيهم. باشد متفاوت استان همان در گريد

 ان،آموز دانش ،نيبنابرا . فتدبي اتفاق مختلف يها استان در

 اي يمراتب سلسله ستميس ها استان و شهرها مدارس،

 ها نمونه نيب سطح، هر در که دهند يم ليتشک را يچندسطح

   .  دارد وجود يهمبستگ

 رگرسيون هاي مدل مراتبي، سلسله ساختار با هاي داده در

 ي واسطه به كه تغييراتي گرفتن ناديده دليل به معمولي

 هاي استنباط است ممكن ،شود مي ايجاد مختلف سطوح

 دو توان يم را موضوع نيا ليدال. دهند دست به نادرستي

 شامل معمولي رگرسيون يبرا شده گرفته نظر در فرض

 رايز ۳.دانست مدل خطاي ناهمبستگي و اه همشاهد استقالل

 همبسته فردي ياه همشاهد در ها مانده باقي واريانس چه چنان

 .بود خواهد نامناسب معمولي رگرسيون كارگيري  به باشند،

اي   مطالعه۲۰۰۵ر و همکاران در سال يبه عنوان مثال، باردنه

هاي سالمندان  سازي در خانه در ارتباط با مصونيت و ايمن

الريه انجام دادند و با توجه به ساختار  در برابر ذات

ن سطوح مختلف، با کمک ي بيها و همبستگ چندسطحي داده

هايي در مناطق  هرگرسيون لجستيک چندسطحي مقايس

  ۴.مختلف جغرافيايي به عمل اوردند

                                                           
i - World Health Organization 

 هاي همبستگي گرفتن ناديده كه كتهن اين گرفتن نظر در با 

 به شود، مي اول نوع خطاي سهم افزايش باعث سطوح، بين

 از استفاده مراتبي  سلسله شكل به هاي داده در رسد مي نظر

 کردن لحاظ توانايي كه چندسطحي لجستيك رگرسيون

 در يريرپذييتغ کردن اظحل با و دارد را سطوح بين گيهمبست

 تر مناسب آورد يم فراهم يشتريب اطالعات ها خوشه انيم

 يدارا که ييها داده ليتحل در چه چنان ي،طرف از ۵.باشد

 ممکن ،نشود لحاظ ساختار نيا هستند يمراتب سلسله ساختار

 مقدار از کمتر يونيرگرس بيضرا استاندارد يخطا است

 لجستيك رگرسيون مدل مطالعه اين در. دشو برآورد يعواق

 تعيين در معمولي لجستيك رگرسيون مدل با چندسطحي

 که يايران ي ساله ۸-۱۰ كودكان گواتر با مرتبط عوامل

  .شدند مقايسه دارند، يمراتب سلسله ساختار

  

  ها روش و مواد

 ۱۳۸۶ سال در پژوهش نيا در استفاده مورد يها داده

 سميمتابول و ريزدرون غدد علوم ي كدهپژوهش توسط

 ديشه درماني -و خدمات بهداشتي يپزشک علوم دانشگاه

 از  ياخوشه و ياطبقه يتصادف يريگ نمونه روش به يبهشت

در  گواتر وعيش اساس بر. شد يآور جمع كشور استان ۳۰

 شده برآورد% ۸/۹ که ۱۳۸۰ سال در ييابتدا آموزان دانش

 ،۵۵/۱ طرح اثر و% ۹۵ نانياطم سطح تنگرف نظر در با  وبود

 به توجه با ۶.آمد دست به نفر ۶۰۰ استان هر يبرا نمونه تعداد

 ،بود نظر مورد ييروستا و يشهر مناطق در برآورد که نيا

 ۳۶۰۰۰  ،مجموع در که شد انتخاب نمونه ۱۲۰۰ استان هر در

 نفري ۲۰ خوشه ۱۸۰۰ قالب در ساله ۸-۱۰ آموز دانش

 ها داده بودن ناقص ليدل به نفر ۲۵۳ تعداد.  ندگرديد انتخاب

 سکونت، محل جنس، متغيرهاي. شدند حذف پژوهش از

 و دريا سطح از استان مرکز ارتفاع ، استان بودن ساحلي

 قرار بررسي مورد ها خانواده در دداري نمك نگهداري ي شيوه

  :شد وارد ها مدل در ريز ينمادها و کدها با و گرفت

 :X1 )۰=پسر، ۱=دختر (جنس

 :X2 )۰=شهر ،۱=روستا (سكونت محل

 :X3 )۰=يساحل ريغ ،۱=يساحل (استان بودن ساحلي

 از کمتر، ۱=متر ۱۳۰۰ از شتريب (دريا سطح از ارتفاع

 )۰ =متر ۱۳۰۰

X4: 

 ،۱=نامناسب روش ( يددارنمك نگهداري ي شيوه

 )۰=مناسب روش

X5: 
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 همكارانو  رضوانه چراغي  رگرسيون چندسطحي در تعيين عوامل گواتر ۳۶۱

 

ر يک متغي ها ددار در خانوادهي نمک ي نگهداري شيوه

 مناسب و ي نگهداري  شده است که به دو طبقهيبند طبقه

ها،   استاني همه يبرا. شود مي يبند مي نامناسب تقسينگهدار

اگر .   شدرويتها  ددار در خانوادهي نمک ي نگهداري نحوه

م آفتاب ي مرطوب، مقابل نور مستقيها نمک را در جا خانواده

 کند يها عبور م که نور از آنيا شهي شيها  در ظرفيا

 نير اي و در غبود نامناسب ي شيوه كردند، مي ينگهدار

از نظر .  در نظر گرفته شد مناسب ي نگهداري شيوهصورت 

 ي شش استان ساحل، کشوريها ن کل استاني در بييايجغراف

الن، گلستان در شمال يگ  مازندران،يها وجود دارد که استان

وزستان در جنوب هرمزگان، بوشهر، خي ها کشور و استان

 ، بودن استان محل سکونتير ساحليمتغ. قرار دارندکشور 

 يها  استاني  شده است که به دو طبقهيبند ر طبقهيک متغي

 يها داده. شود ميم ي تقسير ساحلي غيها  و استانيساحل

 استفاده با و بودند مراتبي سلسله ساختار داراي اين مطالعه

 يخطا به توجه با.  دندش ليتحلتجزيه و  چندسطحي مدل از

 سطوح در پاسخ ريمتغ انسيوار ومتغيرها  برآورد استاندارد

 يسطح سه و يدوسطح کيلجست ونيرگرس يها مدل مختلف،

 کيلجست ونيرگرس هاي يافته با و داده برازش ها داده به

 يها مدل پارامترهاي برآورد ۲.ندشد سهيمقا يمعمول

  روش از فادهاست با يسطح سه و دو کيلجست ونيرگرس

)PQL(iيآمار افزار نرم. دست آمد  به MLWin ليتحل يبرا 

  .شد استفاده ها داده

  ها يافته

 داراي %۵/۶ بررسي مورد آموز دانش ۳۵۷۴۷ مجموع از

 تمام در نمونه حجم که نيا به توجه با.  ندبود گواتر بيماري

  نسبت بهليتعد از پس ه بود،شد گرفته نظر در برابر هااستان

 آمد دست به %۷۴/۵ شيوع گواتر ها،استان يتيجمع زنو

 ،يمعمول کيلجست ونيرگرس هاي يافته براساس ).۱ جدول(

 به نسبت دختر آموزان دانش در گواترداشتن  شانس

 و ۴۶/۱% (۹۵ نانياطم ي فاصله با ۱۰/۱ پسر آموزان دانش

 ييروستا آموزان دانش در مذکور خطر. آمد دست به) ۰۳/۱

 ،نيچن هم. بود يشهر آموزان دانش  برابر)۰۶/۱و ۵۱/۱ (۳۲/۱

 که ييها استان در ساکن آموزان دانش در گواتر به ابتال خطر

 ،دارند قرار ايدر يمتر ۱۳۰۰ از شتريب ارتفاع در آنها مرکز

 يآموزان دانش برابر) ۲۳/۱ و ۹۴/۱ نانياطم ي فاصله( ۸۰/۱

                                                           
i - Penalised Quasi Likelihood 

متر از سطح  ۱۳۰۰ از کمتر ارتفاع با ييها استان در که بود

 به آنها يخانوارها که يآموزان دانش  .کنند زندگي مي دريا

 با سهيمقا در ندردک يم ينگهدار دداري نمک از نامناسب طور

 ينگهدار نمک از مناسب طور به که ييخانوارها آموزان دانش

 شتريب) ۲۷/۱ و ۸۷/۱ نانياطم فاصله با(برابر  ۵۱/۱ ندردک يم

 در گواتر به ابتال خطر انتظار، رخالفب.  بودند گواتر به مبتال

 و ۵۳/۲ (۰۸/۲ يساحل يها استان در ساکن آموزان دانش

 به يساحل ريغ يها استان در ساکن آموزان دانش برابر) ۰۱/۲

   ).۲ جدول (آمد دست

 ريز شکل به ها داده يبرا يدوسطح کيلجست ونيرگرس

   :است
ijijijijjij XXXXit 53210 )161.0(277.0)188.0(727.0)049.0(302.0)055.0(064.0)(log ++++= βπ

jjنه در آــــــــــک  U 00 )146.0(119.3 +−=β و اســـــــت 

( )20 ,0~ uj NU σ برآورد مقدار واريانس در سـطح       .باشدي م 

)ها   شهرستان يعنيدوم   )2uσ    ار يـ  معي بـا خطـا  ۹۴۱/۰ برابـر

 همبـستگي   ي  دهنده كه نشان )  >۰۰۱/۰p( دست آمد   به ۰۹۲/۰

  .افراد ساكن در هر شهرستان استدار گواتر در يمعن

 كننده در پـژوهش     شركتآموزان   راواني دانش  توزيع ف  -۱ جدول
    بر حسب داشتن گواتر به تفکيک متغيرهاي مورد بررسي

 سالم گواتر يدارا
 ريمتغ

 تعداد) درصد( تعداد) درصد(

 ۳۳۴۲۹)۵/۹۳( ۲۳۱۸)۵/۶( افراد کل

   جنس

 ۱۶۸۶۸)۹/۹۳( ۱۱۰۵)۱/۶( پسر

 ۱۶۵۶۱)۲/۹۳( ۱۲۱۳)۸/۶( دختر

   سکونت محل

 ۱۶۸۳۸)۴/۹۴( ۱۰۰۷)۶/۵( شهر

 ۱۶۵۹۱)۷/۹۲( ۱۳۱۱)۳/۷( روستا

   نمک ينگهدار نحوه

 ۵۷۱۶)۳/۹۵( ۲۸۴)۷/۴( مناسب

 ۲۷۷۱۳)۲/۹۳( ۲۰۳۴)۸/۶( نامناسب

   استان بودن يساحل

 ۲۶۸۹۷)۲/۹۴( ۱۶۵۰)۸/۵( يساحل ريغ

 ۶۵۳۲)۷/۹۰( ۶۶۸)۳/۹( يساحل

   ايدر سطح از ارتفاع

 ۱۷۷۳۶)۶/۹۳( ۱۱۰۷)۴/۶( متر ۱۳۰۰ از کمتر

 ۱۵۶۹۳)۴/۹۳( ۱۲۱۱)۶/۶( متر ۱۳۰۰ از شتريب

 و براي ساير ۰۰۹/۰ با استفاده از آزمون مجذور خي براي جنس Pمقدار  *

   .ه است به دست آمد۰۰۱/۰متغيرها 
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 نسبت ،يسطحيک دوون لجستي رگرسهاي يافتهبر اساس 

خطر ابتال به گواتر براي  )%۹۵نان ي اطمي فاصلهو ( شانس 

برابر ) ۰۱/۱ و ۱۵/۱ ( ۰۶/۱آموزان دختر  نشدر دا

 و ۴۶/۱ (۳۵/۱ ييآموزان روستا  در دانشوآموزان پسر  دانش

آموزان  دانش. ي بودآموزان شهر دانشبرابر ) ۱۶/۱

 يددار نگهداري که به طور نامناسب از نمک ييخانوارها

 که به طور ييآموزان خانوارها سه با دانشيند در مقاردک يم

برابر ) ۰۵/۱ و ۵۶/۱( ۳۱/۱ند ردک ي ميمک نگهدارمناسب از ن

ن مدل يدر ا. بودند خطر ابتال به گواتر در معرض بيشتر

) ۷۸/۰ و ۶۲/۱(۲۷/۱ا ير ارتفاع از سطح دريمتغ نسبت شانس

  .ستيدار ن ي معني آمارنظربود که از 

 يسطح سه کيلجست ونيرگرس يي با استفاده ازنها مدل

  :آمد دسته ب ريز صورت به )PQL( روش به

 

ijkijkjkijk XXit 210 )050.0(312.0)057.0(86.0)(log ++= βπ

 
jkkjkکه در آن  u000 )384.0(506.3 ++−= νβ و 

( )20 ,0~ vk Nv σو  ( )20 ,0~ uj NU σ اعداد داخل . است

 برآورد .دهد پرانتز ، خطاي معيار برآورد پارامتر را نشان مي

)ها  استانيعنيمقدار واريانس در سطح سوم  )2vσ برابر 

كه ) >۰۰۱/۰p( دست آمد  به۲۸۷/۰ار ي معي با خطا۰۳۱/۱

 از دار افراد ساكن در هر استاني همبستگي معني دهنده نشان

 برآورد مقدار واريانس در ،نيچن هم .  گواتر استنظر ابتال به

)ها  شهرستانيعنيسطح دوم  )2uσ ي با خطا۱۸۵/۰ برابر 

 ي دهنده كه نشان) >۰۰۱/۰p( دست آمد  به۰۳۴/۰ار يمع

 با افراد ساكن در هر شهرستانبين دار يهمبستگي معن

  .   گواتر استداشتن

  

  گواتر با مرتبط عوامل بررسي براي رگرسيوني مدل سه هاي يافته ـ۲ جدول

 β(SE)  OR  (95%CI) P-Value روش

           معمولي لجستيك رگرسيون

 ۰۱۴/۰ )۰۳/۱و۴۶/۱( ۱۰/۱   ۱۰۶/۰)۰۴۳/۰( )دختر (جنس 

 >۰۰۱/۰ )۰۶/۱و۵۱/۱(  ۳۲/۱  ۲۸۲/۰)۰۴۳/۰( )روستا (سكونت محل

 >۰۰۱/۰ )۰۱/۲و۵۳/۲( ۰۸/۲  ۷۷۱/۰)۰۶۴/۰( استان بودن ساحلي

 >۰۰۱/۰ )۲۳/۱و۹۴/۱( ۸۰/۱  ۳۷۶/۰)۰۵۷/۰( )متر ۱۳۰۰ از شتريب (دريا سطح از ارتفاع

 >۰۰۱/۰ )۲۷/۱و۸۷/۱( ۵۱/۱  ۴۱۸/۰)۰۶۵/۰( )نامناسب شرو (نمك نگهداري ي شيوه

      دوسطحي لجستيك رگرسيون

 ۰۱/۰ )۰۱/۱و۱۵/۱( ۰۶/۱  ۰۶۴/۰)۰۵۵/۰( )دختر (جنس 

  >۰۰۱/۰ )۱۶/۱و۴۶/۱( ۳۵/۱  ۳۰۲/۰)۰۴۹/۰( )روستا (سكونت محل

 >۰۰۱/۰ )۰۱/۲و۲۲/۲( ۰۶/۲  ۷۲۷/۰)۱۸۸/۰( استان بودن ساحلي

 ۰۶/۰ )۷۸/۰و۶۲/۱( ۲۷/۱  ۲۴۶/۰)۱۶۵/۰( )متر ۱۳۰۰ از شتريب (دريا سطح از ارتفاع

 ۰۴/۰ )۰۵/۱و۵۶/۱( ۳۱/۱  ۲۷۷/۰)۱۶۱/۰( )نامناسب روش (نمك نگهداري ي شيوه

      سطحي سه لجستيك رگرسيون

   ۰۸۶/۰)۰۵۷/۰( )دختر (جنس 

 
  ۰۴/۰ )۰۴/۱و۳۴/۱( ۰۸/۱

 >۰۰۱/۰ )۲۴/۱و۴۷/۱( ۳۶/۱  ۳۱۲/۰)۰۵۰/۰( )روستا (سكونت محل

 ۰۶/۰ )۹۸/۰و۳۱/۲( ۱۹/۲  ۷۸۷/۰)۵۷۰/۰( استان بودن ساحلي

 ۴۳/۰ )۸۳/۰و۴۲/۱( ۰۷/۱  ۰۷۶/۰)۴۶۱/۰( )متر ۱۳۰۰ از شتريب (دريا سطح از ارتفاع

 ۱۷/۰ )۴۵/۰و۸۴/۱( ۷۲/۱  ۴۸۹/۰)۵۲۷/۰( )نامناسب روش (نمك نگهداري ي شيوه
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 همكارانو  رضوانه چراغي  رگرسيون چندسطحي در تعيين عوامل گواتر ۳۶۳

 

  

 روش به يسطح سه کيلجست ونيرگرس ييانه مدل در

PQL دختر آموزان دانش در گواتر به ابتال شانس نسبت 

 به نسبت) ۰۴/۱ و ۳۴/۱( %۹۵ نانياطم ي فاصله با ۰۸/۱

 آموزان دانش در مذکور خطر. آمد دست  به پسر آموزان دانش

 آموزان دانش از شتريببرابر ) ۲۴/۱ و ۴۷/۱ (۳۶/۱ ييروستا

 ،سکونت محل استان بودن يساحل يهاريمتغ. بود يشهر

 در دداري نمک ينگهدار ي شيوه و ايدر سطح از ارتفاع

  .نبودند دار  يمعن يآمار نظر از هاخانوار

  

  بحث

 عوامل ليتحل يبرا آماري روش دو مطالعه اين در 

 هم با و استفاده آموزان دانش در گواتر به ابتال با مرتبط

 عنوان به معمولي جستيكل رگرسيون مدل از.  شدند مقايسه

 را اه همشاهد بين استقالل فرض كه آماري كالسيك مدل يك

 بر مؤثر عوامل بررسي هاي روش از يكي عنوان به ،پذيرد مي

 ميان وابستگي گرفتن نظر در با ،چنين هم ۳.شد استفاده گواتر

 و دوسطحي شكل دو به سطحي چند هاي مدل ها، همشاهد

 مدل كه شد مشاهدهو  گرفت رقرا استفاده مورد سطحي سه

 تا دوم هاي پايه آموزان دانش گرفتن نظر در با سطحي سه

 به ها شهرستان و مطالعه اول سطح عنوان به دبستان چهارم

 مطالعه سوم سطح عنوان به ها استان و دوم سطح عنوان

 آموزان دانش گواتر با مرتبط عوامل تعيين براي مناسبي مدل

 شد دار معني سوم، سطح هاي اقيماندهب واريانس زيرا هستند،

 استان هر افراد در گواتر دار يمعن يهمبستگ ي دهنده نشان که

 متغيرها بيضرا استاندارد خطاي كه داد نشان ها يافته. است

 دوسطحي مدل در و دوسطحي به نسبت سطحي سه مدل در

 ديگر عبارت به. است شده برآورد بيشتر سطحي تك به نسبت

 دچار يبضرا استاندارد خطاي ،سطحي كت هاي مدل در

 متغيرهايي گاهي كه شود مي باعث امر اين. است برآوردي كم

 هاي مدل در ،نيستند دار معني دوسطحي هاي مدل در كه

 در كه متغيرهايي يا و شوند دار معني اشتباه به سطحي تك

 دوسطحي هاي مدل در ،نيستند دار معني سطحي سه هاي مدل

 متغيرهاي مورد در موضوع اين ۷.شوند دار معني اشتباه به

  .كند مي صدق مطالعه اين در نيز گواتر با مرتبط

 مدل متغيرهاي استاندارد برآورد يطاي خ مقايسه با

 مدل در كه كنيم مي مشاهده دوسطحي و سطحي سه

 كمتري مقدار داراي بيضرا استاندارد ي خطادوسطحي،

 در مارينو که يا  مطالعه در . است سطحي سه مدل به نسبت

 گواتر بر گذارتأثير عوامل بررسي به داد، انجام ۲۰۰۶ سال

 گواتر به ابتال خطر که ديرس جهينت نيا به و پرداخت كودكان

 نيا در ۳.است يساحل ريغ مناطق از کمتر يساحل مناطق در

 يکي عنوان به سکونت محل استان بودن يساحل زين مطالعه

 بر و شد گرفته نظر در کودکان گواتر در گذارتأثير عوامل از

 به ابتال خطر که ميديرس جهينت نيا به يقبل هاي همطالع خالف

 يساحل ريغ يها استان از شتريب يساحل يها استان در گواتر

 از ارتفاع اثر بررسي به ۲۰۰۶ سال رد دالنژ ،چنين هم. است

 پرداخت آمريكا اوهايو ايالت در گواتر بيماري بر دريا سطح

   ۹.يافت دست مطالعه نيا مشابه هاي افتهي به و

 مدل داد، نشان مطالعه هاي اين يافته که طور همان

 به نسبت يتر مناسب مدل يچندسطح کيلجست ونيرگرس

 ساختار که چرا ،است يسطح تک کيلجست ونيرگرس

 ي مطالعه در. رديگ يم نظر در ها داده در را يمراتب سلسله

 به دادند انجام ۲۰۰۲ سال در هسکث و اسکرانال که يمشابه

 گرفتن نظر در با يچندسطح کيلجست ونيرگرس يبررس

 مشابه جهينت اين به و پرداختند ها داده يمراتب سلسله ساختار

 يها مدل در يمراتب سلسله ساختار نگرفتن نظر در که دنديرس

 استاندارد يخطا كمتر برآورد كردن به منجر يچندسطح

 کمک با مطالعه نيا رد ۱۰.شود مي يونيرگرس بيضرا

 برازش به کودکان، گواتر يها داده رد يچندسطح يبند مدل

 با مرتبط عوامل و ميپرداخت يچندسطح کيلجست ونيرگرس

 .  شدند ييشناسا کودکان گواتر

 داد نشان استفاده مورد يها مدل ي سهيمقا مجموع، در

 يها داده در يمعمول يونيرگرس يها مدل از استفاده که

 مدل پارامترهاي برآورد يخطا به تواند يم يمراتب  سلسله

  .شود ها داده از نادرست يريگ جهينت باعث و شود منجر

 سميمتابول و زير درون غدد علوم ي پژوهشکده از: يسپاسگزار

 که يبهشت ديشه درماني-ي و خدمات بهداشتيپزشک علوم دانشگاه

 از و ندادد قرار  پژوهشگرانارياخت در را مطالعه نيا يها داده

 کشور يها استان در ها داده يآور جمع در که يافراد ي همه

 آقاي جناب از ،نيچن هم. شود مي يسپاسگزار ،ندنمود يهمکار

 قدرداني و تشکر دريغشان بي هاي کمک دليله ب نژاد يكاني ميرسعيد

 ارشد کارشناسي ي نامه پايان از گرفته بر مقاله اين. شود مي

  .ستا زيستي آمار ي رشته
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Abstract 
Introduction: The aim of this research was comparison of multilevel and ordinary logistic 

regression in determining goiter related factors in children, based on hierarchical structure of the 
data.  Materials and Methods: Data of 35747 schoolchildren, aged 8-10 years, was collected in 2007 
by the Research Institute of Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.  
Stratified and cluster random sampling methods were employed in 30 provinces across the 
country. Goiter status, sex, area of residence, altitude from sea level and status of Iodized salt 
storage in households were documented. Multilevel logistic regression model was applied and  the 
results compared to those obtained using ordinary logistic regression. Results: The study showed 
that 5.74% of the pupils suffered from goiter. The variance of the 2nd level (districts) was estimated 
as 0.941 (SE=0.092) in the two-level model (p<0.001), in which no significant relation was seen 
between goiter and altitude from sea level (OR=1.27; 95%CI: 0.78, 1.62). In the three-level model, 
the variance in the third level (provinces) was 1.031 (SE=0.287) (p<0.001). In the final three-level 
model, only sex and area of residence were found to be significant. Conclusion: Results showed 
that, compared to two and three level logistic regression models, the variances of parameter 
estimates are underestimated in the ordinary logistic regression.  

 
 

Keywords: Multilevel Model, Logistic Regression, Hierarchical structure, Goiter 
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