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 الملخص
 

حوالي  2008احصائية منظمة الصحة العالمية للعام اعداد مرضى السكري بالمملكة العربية السعودية بتزايد. فبحسب 
   عاما او أكثر  قد ارتفعت نسبة السكر في الدم لديهم 25من االناث البالغين من العمر  %21.7من الذكور و  22%

. التنقيب عن البيانات أشخاص معرض لإلصابة بالسكري بالمملكة أربعةوآخر إحصائية بينت أن واحد من بين كل 
ح في استخالص المعلومات الغير ظاهره في مجموعه كبيره من البيانات الطبية. مقترح البحث هذا يهدف علم ناج

الى  استخدام التنقيب عن البيانات في بيانات مرضى السكري المستخلصة من التقرير المعد من وزارة الصحة 
 السكراكثر الطرق فعالية لعالج مرضى بالمملكة والموجود بالموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية القتراح 

.نعتقد ان النتائج المتوقعة من البحث ستكون ذو فائدة طبيه لسببين رئيسين: االول , االطباء  المرحلة العمرية بحس
عادة ليس لديهم الوقت او الجهد الكافي للتدقيق في عدد كبير من البيانات الستخالص قواعد جديده للعالج وبالتالي 

خلق توعية وعرضها على االطباء. الثاني , فان استخدام علم التنقيب عن البيانات سيقوم باستخالص تلك القواعد 
خلصت الدراسة الى ان األطفال في المملكة تعتبر فئة عمرية مبكرة . مناسبة بدرجة الخطر المحتملة للفئات العمرية

 والتي تستدعي االهتمام المبكر أيضا. 2ومحتملة لإلصابة بالسكري نوع 
 

 

 المقدمة .1

هو  2013فان اجمالي المصابين بمرض السكري في العالم لعام  [1] لمرض السكري الدولياالتحاد استنادا الى 
وبنسبة زيادة تصل  2035مليون شخص بحلول العام  592مليون شخص مع احتمالية تزايد العدد ليصل الى  382
 .1كما موضح بالشكل رقم  في دول الشرق األوسط %96.2الى 

تعتبر المملكة العربية السعودية المملكة العربية  يب الحياة وشهدت المملكة العربية السعودية تغيرا متسارعا في أسال 
واحدة من الدول سريعة النمو التي تضررت من احداث تغييرات في نمط الحياة يعكس تغيير في نمط  السعودية
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 . وقد[2] 2002من مجموع الوفيات في المملكة العربية السعودية في عام  ٪69شكلت األمراض المزمنة .المرض 
  .[3]أظهرت الدراسات الحديثة إلى تزايد معدالت األمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم الحوادث القلبية الوعائية 

وفقًا ألبحاث أجراها كرسّي   السعوديين آالف حالة سنوية بين 6إلى  السكري مرضى حاالت بتر القدم بين وصلت فيما
  .[4] السكري جامعة الملك عبدالعزيز ألبحاث القدم في الشيخ محمد بن حسين العامود

 

 

 
 عدد المصابين بمرض السكري حول العالم :1الشكل

 

 بمرض السكري اإلصابة عالميًا بنسبة السابعلمرض السكري، فإن السعودية تحتل المركز  الدوليوبحسب االتحاد  
 . 2أنظر الشكل رقم  [1] 79-20للفئة العمرية 
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 :أكثر عشرة دول مصابة بالسكري بالعالم حسب االتحاد الدولي لمرضى السكري2الشكل 

 
والذي يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج كمية تعرف منظمة الصحة العالمية مرض السكري بأنه مرض مزمن، 

. وهذا يؤدي إلى زيادة   فعال بشكل الذي ينتجه كافية من األنسولين، أو عندما ال يستطيع الجسم استخدام االنسولين
  تركيز الغلوكوز في الدم )فرط سكر الدم(.

األول من سكري الدم غير شائع ويشمل نسبة النوع  استنادا الى الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء فان
. وأوضحت الجمعية السعودية [5] أو أكثر قلياًل من إجمالي المصابين بداء السكري %10إلى  5بسيطة، حوالى 

اسباب النوع األول من سكري الدم غير معروفة تمامًا، لكن يرجح أن هذا النوع من أن    [5]للسكري والغدد الصماء 
السكر يحدث نتيجة لخلل في الجهاز المناعي للجسم يؤدي إلى إفراز مضادات لخاليا البنكرياس المسؤولة عن إفراز 

 .[5]األنسولين وتتفاعل هذه المضادات مع خاليا البنكرياس فيتم تدمير خاليا البنكرياس تدميرًا كامال هرمون

 

 

استخدام  عدم من خالل 2عدم وجود إنتاج األنسولين. ويتسبب مرض السكري نوع ب  1يتميز داء السكري من النوع  
 .[6]عن وزن الجسم الزائد وقلة النشاط البدني  2غالبا ما ينتج مرض السكري نوع  فعالة و بطريقةالجسم لألنسولين 

 25)إناث( من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين  ٪21.7)ذكور( و  ٪22حوالي  وفقا لمنظمة الصحة العالمية،
كما هو مبين في    [7]2008في عام  لديهم مستوى السكر في الدم  فعتر اوأكثر في المملكة العربية السعودية قد 

أن عدد المرضى الذين يعانون من مرض  تبين. البحوث التي أجريت مؤخرا في المملكة العربية السعودية 3الشكل 
أشخاص معرض لإلصابة بالسكري  أربعةوآخر إحصائية بينت أن واحد من بين كل  السكري يتزايد بشكل كبير

 .[8] بالمملكة

 

 رض السكريعوامل الخطر الكبار في المملكة العربية السعودية بشأن م : 3الشكل 
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الحتوائها على بيانات متكاملة عن حالة المرضى والتي قد تشمل أدق  كبيرة عادة تكون قاعدة البيانات الطبية
التفاصيل تحسبا ألي تاريخ مرضي أو عرض طارئ قد ينتج عن اهمال معلومة قد تبدو صغيرة أو غير مهمة. 

ر التعامل مع هكذا بيانات البد ان يكون على قدر المسؤولية أيضا فأي خطأ قد يعتبر قاتال. تقنيا ومن وجهة نظ
المعلوماتية التعامل مع حجم كبير من قواعد البيانات يحتاج الى سرعة معالجة عالية وآلية تعامل مدروسة ومجربة 

مفيدة الستخراج المعلومات المخفية عميقا في  تعتبر أدوات التنقيب عن البيانات مع البيانات. عطفا على ذلك فأن
ي البيانات على نطاق واسع في المعلوماتية الحيوية لتحليل البيانات البيانات الطبية. وقد تم تطبيق تقنيات التنقيب ف

التي هي مفيدة القواعد المترابطة  األنماط و عالوة على ذلك، يمكن استخراج البيانات اكتشاف .[9]الطبية الحيوية 
عدين البيانات ت جدا استخدام تقنيات المناسب  منمرض السكري قاعدة بيانات طبية ل  .[10]لألطباء واإلداريين كذلك

لعدد من األسباب. أوال، معرفة جديدة حول أنماط عالج مرض السكري يمكن أن تساعد في توفير المال. الثانية، 
مساعدة التي تعين األطباء تطوير عدد من البرمجيات والنظم ال المتخصصين في يساعد علم التنقيب عن البيانات 

 .[10]معرفة كيفية تحديد وتشخيص الحاالت المحتملة بسرعة  على  

بوجود مرض السكري من خالل استخالص  المختلفة لبناء نموذج للتنبؤأو التنقيب عن البيانات طبقت تقنيات التعدين 
للسيطرة على النحو  ( HBA)  . تم تطوير خوارزمية التجانس القائم  ترابط بعض األنماط التشخيصية أو األعراض

ألقرب  التصنيف من خالل استخدام تقنية ذلكو  التعميم العام أو التشخيص العام الغير دقيقسلوكيات على األمثل 
قدم  [12]في  .The Pima Indian diabetes dataset  [11]قاعدة البيانات الطبيةعلى  مجموعة مشابهة 

تطبيق تقنية التنقيب عن البيانات الزمنية الستخراج القواعد النقابية الزمنية على مستودع متكامل على حد سواء بما 
له  دراسة في Mukwevho ،2010   . عينة من مرضى السكريمن  في ذلك البيانات اإلدارية والسريرية المتعلقة 

نمط الحياة قد ثبت أن يكون وسيلة فعالة لعالج وتأخير مرض السكري من النوع  التدخل في تعديلاستنتج أن  [13]
 . الذي ينشأ من زيادة وزن الجسم و الكسل وعدم ممارسة الرياضة  2

Bagdi and Patil [14] نظام دعم القرار والذي يجمع بين نقاط القوة في كال قدما OLAP  و استخراج البيانات
بداء السكري . وأظهر التحليل األولي في  باإلصابة همالمرضى الذين قد يتم تشخيصببحيث يمكن لألطباء التنبؤ 

، ومجموع  لدى الكبار BMI مؤشر كتلة الجسم ارتفاع أن ارتفاع ضغط الدم ، والعمر ، والكولسترول ،  [15]دراسة 
الدخل ، أو الجنس ، أو اإلصابة بنوبة قلبية ، أو الحالة الزوجية ، فحص األسنان ، و تشخيص الربو هي من بين 

 العقاقير    عن طريقإلى أن العالج الدراسة أيضا  . خلصت  بالسكري لإلصابةالتي تؤدي  يةعوامل الخطر الرئيس
وافساح المجال ألساليب العالج  من الشباب يمكن أن تتأخر لتجنب اآلثار الجانبيةالمبكرة للمرضى في الفئة العمرية 

لهم من العمر يجب أن يوصف العالج تقدمة الم المرضى في الفئة العمرية فأن ،  . في المقابلاألخرى مثل الرياضة
 .[8]ر على الفو طريق العقاقير عن
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الوقت  يملكوناألطباء عادة ال  ألنالمجاالت الطبية وذلك  فيكبيرة  استفادة  ستشكل الدراسةنعتقد أن مثل هذه 
إلنتاج قواعد  بعمق وغير ظاهرةفي عمق البيانات الطبية الكبيرة الستخراج المعلومات المخفية  للنظروالطاقة 

البيانات، وسيتم إنشاء هذه القواعد ثم عرضها على عالجات جديدة. ومع ذلك، وذلك باستخدام تقنيات استخراج 
هي أن العديد  األولىالعقبة من المهم االشارة الى ان الدراسة قد تواجه بعض العقبات . .قالب سهل الفهماألطباء في 

 الستخراج البيانات. لذلك، تحتاج هذه البيانات المناسب الشكلفي  تكونقد ال  قاعدة البياناتمن البيانات في 
من قبل تقنيات استخراج البيانات  المكتشفةنتائج عادة ال، ثانيالتحويلها إلى بيانات مناسبة وذات مغزى قبل التعدين. 

 .أشكال وصيغ يسهل فهمها لالستفادة من تلك النتائجتحويلها إلى المهم وبالتالي، فمن   في شكل رياضيتكون 
 قاعدة البيانات الطبية .2

 

 ألمراض غير المعديةلخطر المل عوا التي مسحت 2005مجموعة البيانات لعام هذه الدراسة ستستخدم 
البيانات  التنقيب عن أدواتأنواع مختلفة من هناك  وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية. المعدة من 

قيب التن لتطبيق تقنيات RapidMiner المتاحة حاليا ولكل منها مزاياه الخاصة وعيوب. وسوف تستخدم أداة
 .التعدين عن البيانات أو

 

 

 المنهجية .3

 
نمط  تقترح أينتائج  وعرض طريقة مناسبة وحساسة بما فيه الكفاية لتحليل اعتبرت اطالملالبيانات  التنقيب عن

. سيقوم هذا البحث بتحليل قاعدة بيانات السكري [16]التي نقوم بدراستها هو أكثر فعالية إلى الفئة المستهدفة عالجي
المجمعة من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الستخالص العالج 

 حالي للسكري لدى المريض بناء على المرحلة العمرية. المناسب للتطور المرحلي ال
 

اآلن تحديا كبيرا في التنمية على الصعيد العالمي ويتزايد يشكل ،أصبح عبء األمراض غير المعدية [3]وفقا ل
مضاعفات خطيرة يمكن أن تترافق مع وتشمل ارتفاع ضغط ان لم يعالج مبكرا قد تكون له لسكري بسرعة. ومرض ا

وبالتالي، الكشف المبكر عن المرض واستراتيجيات الرعاية  الدم، وبتر األعضاء، العمى، الفشل الكلوي، وفشل القلب
بيانات عن األمراض غير المعدية )بما في ذلك ال تالمناسبة يمكن أن تنقذ األرواح. في المملكة العربية السعودية، كان

. وزارة الصحة في المملكة العربية [3]مرض السكري( وعوامل االخطار الخاصة بها إما هزيلة جدا أو غير مرتبة 
قامت بعمل و  على المستوى الوطني الحالة الراهنةة قامت بإجراء تحليل السعودية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمي

عوامل الخطر الخاصة باألمراض غير السارية بما في ذلك مرض السكري. هذا  وشامل لتقييم مسح أساسي 
تقدير معدل انتشار بعض عوامل الخطر لألمراض غير  بغرضاالستطالع غطى كامل المملكة العربية السعودية 

ية من خالل المقابلة والفحص البدني والفحص المختبري لعينات دم من المشاركين في الدراسة؛ استنادا إلى المعد
 .© النهج المتدرج لمنظمة الصحة العالمية

 

  :على النحو التاليللسكري هذه الدراسة ستة أنواع من العالجات  استنتجت
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 األدوية والعقاقير الطبية .أ

  الحميه .ب

  الحد من الوزن .ج

  التدخين وقف .د

 الرياضة .ه

 األنسولين .و

 

. نموذجال اختبار وتقييمو نموذج، الإعداد البيانات، وبناء المرور بثالث مراحل:  البيانات التنقيب عنعموما، يتطلب 
 يوضح تلك المراحل بخطوات أكثر تفصيال كالتالي: 4الشكل رقم 

I. البحث، ومن ثم تحويل هذه المعرفة إلى : فهم أهداف المشروع والمتطلبات من منظور للدراسة الفهم الكامل
 استخراج البيانات وخطة أولية تهدف إلى تحقيق األهداف. وآلية تعريف المشكلة

II.  :جودة البيانات، الكتشاف و لبيانات، لتحديد المشاكل با كاملة الحصول على دراية من المهمفهم البيانات
مثيرة لالهتمام لتشكيل فرضيات حول رؤى ألول مرة في البيانات، أو للكشف عن مجموعات فرعية 

 المعلومات المخفية.

III. إعداد البيانات: ويشمل جميع األنشطة المطلوبة لبناء صيغة مناسبة للتعدين. وتشمل المهام تجهيز  
أخيرا، من الضروري تحويل البيانات  .البيانات ومعالجة نقصالبيانات، بما في ذلك تحديد سمة االختيار، 

 .RapidMinerداة إلى صيغة مناسبة أل

IV.  استخراج تعني في . وهذه المرحلة لمهامل نموذج المعايرةو النمذجة: نمذجة العملية تنطوي على بناء نموذج
 لنتائج مع دقة أعلىليتم إيالء المزيد من االهتمام وهنا عادة المعرفة الجديدة أو أنماط من قاعدة البيانات. 

في هذه الدراسة سيتم استخدام منهجية القواعد  .عدين في البياناتباستخدام العديد من التقنيات المتاحة للت
 مثيرة لالهتمام في قواعد البيانات الكبيرةالكتشاف العالقات بين المتغيرات والتي تعمل على ا  المترابطة

بطة تكمن اهمية استخدام منهجية القواعد المترا واستخالصها كقواعد يتم عن طريقها تحكيم البيانات الجديدة.
في هذه الدراسة في قدرتها على تحليل قاعدة بيانات مرض السكري واختيار المتغيرات التي قد يكون لها 
تأثير باإلصابة بمرض السكري وربطها بمجموعة من القواعد المترابطة التي يمكن استخالصها واستخدامها 

  كري.كمرجعية ألي بيانات مرضية جديدة واستنتاج امكانية االصابة بمرض الس

تسعى منهجية  التيفان المشكلة  [17]باتباع تعريف القواعد المترابطة األصلي من أقراول وآخرون في 
21{القواعد المترابطة لحلها كاآلتي: افترض أن   ,......,,{ niiiI غيرات ثنائية عبارة عن مجموعة من المت

},,....,{القيمة تدعى العناصر. ولنفترض أن   21 mtttD  عبارة عن مجموعة من المعامالت تسمى
لها رقم معاملة فريد وتحتوي على مجموعة فرعية من العناصر D. كل عملية من المعامالت قاعدة بيانات

YX  اآلثار المترتبة على النموذج . القاعدة تعرف أنها Iالتي من  حيثIYX ,  و 
YX . 

حتى يتم اختيار القواعد المناسبة من مجموعة القواعد المحتملة فالبد من احتساب قيم الدعم والثقة والمتمثلة 
 كالتالي:
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  الدعم)(XSupp  لمجموعة من العناصرX التي البيانات مجموعة في المعامالت هو نسبة 
 .بنود مجموعة على تحتوي

  الثقة لقاعدة ما تعرف كالتالي)(sup/)(sup)( XpYXpYXconf  
 تختار :وأخيرا فبوجود جميع القواعد المحتملة فان القواعد التي تحقق ما يلي هي فقط من 

 thresholdport supminsup   قيمة الدعم المحتسبة أكبر من القيمة الدنيا المقترحة لبداية
 الدعم.

 oldconfthreshconfidence min  قيمة الثقة المحتسبة أكبر من القيمة الدنيا المقترحة
 لبداية الثقة

 

V. تقييم النموذج المستخلص البد من تقييم: أن تكون على يقين من أن األهداف قد تحققت بشكل صحيح، ال
. أخيرا، تحديد ما إذا كان لبناء نموذج المتبعةمراجعة جميع الخطوات  أيضا البد من .من الخطوة السابقة

 هناك بعض القضايا الهامة التي لم يتم النظر فيها بما فيه الكفاية.

VI. المستخلصة من التعدين القيم الرياضية باإلضافة الىنشر: تنظيم وعرض نتائج التنقيب عن البيانات. ال 
رسوم البيانية لتكون وسيلة ال رسم عدد من تقرير أو انشاء طريق يجب أن يكون النشر في شكل بسيط عن

 األطباء والقراء. بالنسبة الىلفهم لسهلة 

 
 

 : خطوات التنقيب 4الشكل 

 

 النتائج .4

السكري بالمملكة العربية  من خالل دراسة قاعدة البيانات الخاصة باألمراض غير المعدية ومنها مرض
تأكد ان الفئة العمرية  وخالل تحليل قاعدة البياناتالتنقيب عن البيانات منهجية السعودية وباستخدام 
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 تلعب دورا مهما في اإلصابة بمرض السكري وتلعب دورا مهما أيضا في تحديد نمط العالج المناسب.
السمنة عند األطفال في إزدياد مستمر، مما قد يؤدي الى  لوحظ في اآلونة األخيرة إن معدل إنتشار وقد

مشاكل صحية مثل أمراض القلب ، إرتفاع ضغط الدم ، السكري، صعوبة التنفس ، وكذلك مشاكل نفسية 
ومن المهم االشارة الى أن المسح الشامل من قبل وزارة الصحة السعودية  .[18] وربما إجتماعية أيضا

عوامل الخطر  قاعدة بيانات عن إلعدادعاما  64-24عاما ومن  24-15استهدفت الفئات العمرية من 
راسة ان المسح قد أغفل الفئة العمرية المبكرة دلألمراض غير المعدية ومنها مرض السكري. تستنج هذه ال

هي فئة عمرية مهمة جدا خصوصا في ظل السمنة المفرطة الملحوظة و عاما لمرض السكري  15قبل 
رر األفراط في تناول السكاكر باألطفال في المملكة العربية السعودية بسبب نقص التوعية المناسبة بض

والمواد المحالة واالستهالكية المليئة بالمسمنات من غير ترشيد مناسب من قبل العائلة خصوصا في ظل 
باأللعاب  عزوف األطفال عن األنشطة الرياضية أو اللعب التي تتطلب مجهودا بدنيا واكتفائهم

لذي بدأت إحصائيات انتشاره لدى األطفال وا 2لإلصابة بمرض السكري نوع  ماإللكترونية ما يعرضه
كما تستنتج  هذه الدراسة ان ما يحتاجه المجتمع حاليا هو بحث نوعية التوعية المناسبة عبر  تتضح.

البرامج الموجهة او وسائل االعالم او النجوم المحبوبين لجذب انتباه األهل واألطفال الى خطورة مرض 
ينصح األطباء بالرضاعة الطبيعية الكاملة وعدم  طفال. فمثالالسكري وأساليب الوقاية منه لدى األ

لتالفي االصابة بمرض السكري النوع  استخدام أي نوع من األلبان اإلضافية، خصوصًا ألبان األبقار
. وكلما تأجل استعمال هذه األلبان قلت [5]اء السعودية للسكري والغدد الصماستنادا الى الجمعية األول 

والغدد الصماء مجموعة من  يقدمت الجمعية السعودية للسكر  كما .[5]فرص حدوث السكر من هذا النوع
 :[18] النصائح واالرشادات الصحية لتحسين صحة االطفال وتالفي االصابة بمرض السكري وهي

 االهتمام بالغذاء لجميع افراد العائلة حتى ال يكون الطفل السمين فقط محل تحسين الغذاء. 

  عدم تشجيع األطفال على األكل أثناء  و الكمبيوترالموبايل و  أو العاب تقليل عدد ساعات مشاهدة التلفاز
 حتى ال يكون هذا الوقت مليئا باألكل والشرب. مشاهدة التلفاز

 تعليم األطفال التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم بالطريقة المناسبة بعيدا عن تناول المزيد من الطعام. 
 .تناول المنتجات قليلة الدسم وشوي األطعمة وسلقها بدال من القلي 

 تناول السلطات والخضار والفواكه الطازجة والتقليل من تناول المشروبات الغازية واإلكثار من شرب  تشجيع
 الماء.

 .البعد قدر االمكان عن استخدام الزيوت في الطبخ 
 .تقليل تناول األطعمة الغير ضرورية 
  تشجيع األطفال بالقيام بالتمارين الرياضية بشكل يومي 

 يات قليلة ومناسبة عند األكلتعليم األطفال الكتفاء بكم 
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 :شكر
لدعمها وتمويلها هذا  بالمملكة العربية السعودية الشكر الجزيل لعمادة البحث العلمي بجامعة تبوك

 .S-0132-1435تحت رقم   البحث
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