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 نموذج اإلنحدار البییزي اللوجستي لتحلیل سرطان الثدي
Bayesian Logistic Regression Model  

For Analyzing Breast Canser Data 

 الملخص

 األمراض لبیانات اإلحصائیه المعالجة الى األخیره اآلونه في العلمیة الدراسات تتجه

 بهدف البحث ُأجري لذا الثدي. سرطان مرض هو انتشاراً  األمرض أكثر فمن انتشاراً  األكثر

 المتغیرات هذه من متغیر كل تأثیر مدي ومعرفة الثدي سرطان مرض في المؤثرة العوامل تحدید

 الظاهرة أن حیث model logistic linear  جستياللو  اإلنحدار نموذج تطبیق خالل من

 ومریض مصاب مریض ١٠٠  من عینه على الدراسه تمت وقد  ثنائیة. ظاهرة ذات المدروسة

 اإلناث من اإلصابة نسبة بلغت سنة، ٨١الى ٣٩ من أعمارهم تترواح ، الثدي سرطان بمرض

 لمدة الزقازیق مدینة في معيالجا الزقازیق مستشفي من بیاناتهم ُجمعت %)٤( والذكور %)٩٦(

   م. )٢٠١٦-٢٠١٥( الفترة في سنة

 المتغیرات تأثیر مدي لتحدید النموذج معلمات لتقدیر األكبر اإلمكان طریقة أستخدمت 

  المتغیرات. معنویة مدي لمعرفة  test Wald اختبار استخدام وتم  التوضیحیة
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  ١. المقدمة

عد  ُ  لجمیع الصحیة الخدمات توفیر مهمة یتولي الذي الخدمیة القطاعات  أحد الصحي القطاع ی

  ألفراده. الرفاهیة وتحقیق المجتمع حمایة أجل من الصحیة المؤسسات خالل من المجتمع أفراد

 مقومات ومن وتطورها. الدولة تقدم علي المهمة  المؤشرات من العامة الصحة أن فیه الشك ومما

  األمراض. جمیع درء المجتمع في  الصحة ناءب

عتبر ُ  انتشارا السرطانات أنواع أكثر من وهو یةالسرطان األمراض هذه مقدمة في الثدي سرطان وی
 من للوفاة الثاني والسبب ، عالمیا األول السرطان هو الثدي سرطان أن حیث  األیام هذه

 غیر نمو عن وینتج الشائعة، الخبیثة وراماأل أنماط أحد هو الثدي .سرطان المرأة عند السرطان
عد الثدي، لخالیا طبیعي ُ  على السیدات تصیب التي األورام أنواع أكثر من الثدي سرطان وی

 سرعة على البحوث، وتمویل الثدي، بسرطان التوعیة حمالت دعم ساعد فقد أعمارهن، اختالف
 الوفیات، عدد وانخفض لحیاة،ا قید على البقاء معدالت فزادت الثدي، سرطان وعالج تشخیص

  الجدیدة. والعالجات للثدي المبكر الكشف ثم اهللا بفضل وذلك

 لوحظ ولكن العالم، دول جمیع في مستمر تزاید في الثدي بسرطان اإلصابة نسبة 
 برامج إتباع بسبب المتقدمة الدول في م١٩٩٠ عام منذ به المرتبطة الوفیات معدل في انخفاض
  أفضل. عالجات وتطویر المبكر الكشف

 به اإلصابة معدالت زیادة القادمة سنة العشرین وخالل الدراسات حسب المتوقع من    
  االوسط. الشرق منطقة في أضعاف أربعة من ألكثر

  البحث هدف
ان هذا البحث یهدف الى استخدام نموذج االنحدار اللوجستي في دراسة زمن البقاء للمرضى 

 المصابین بمرض سرطان الثدي ، وتحدید المتغیرات المؤثرة في حالة المصاب.
 
  اللوجستي لتوزیعا .٢

سنة ماضیة أو نحو ذلك، تم إجراء بحوث كبیرة فیما یتعلق بنظریة   ١٥٠على مدى 
وتطبیقات التوزیع اللوجستي. في السابق استخدمت الدالة اللوجستیة كمنحنى لنمو من قبل 

Verhulst )حیث تم استخدام المنحنى اللوجستي ألغراض دیموغرافیة ١٨٤٥، ١٨٣٨ .(



- ١٧٠ - 
 

 سع عشر. وقد سمیت الدالة اللوجستیة باسمها الحالي من قبل اقتصادیة منذ نهایة القرن التا
Reed و Berkson )حیث أنهم من أول من كتب الدالة اللوجستیة.١٩٢٩ ،( 

 Reed و   Pearlوقد استخدمت الدالة اللوجستیة لتقدیر نمو السكان من قبل كٍل من:     

)١٩٤٠ (Pearl et al.  )١٩٤٠ ،(Schultz )واخیرا ١٩٣٠ ،(Oliver )١٩٨٢. ( 

وقد استخدمت بعض تطبیقات الدوال اللوجستیة في المشاكل البیولوجیة من قبل كٍال من      

Pearl )١٩٤٠ (Emmens )١٩٤١ ،(Wilson   و Worcester )١٩٤٣ ،(Berkson 

) الدالة ١٩٥٩( Plackett)؛ وقد استخدم ١٩٤٧،١٩٥٢( Finney)، و١٩٤٤،١٩٥١،١٩٥٣(

) استخدمها في إحصاءات ١٩٦١لوجستیة في تحلیل بیانات البقاء على قید الحیاة، وفي سنه (

 األخالق.

  Dykeوأهم تطبیقات التوزیع اللوجستي في المجاالت الطبیة و االجتماعیة كما في     

  ) في مجال الصحة العامة . ١٩٦١( Grizzle) ١٩٥٢( Pattersonو

) التوزیع اللوجستي في العدید من الجوانب بدءا ١٩٩٢( Balakrishnanب وأیضا یغطي كتا

من الدراسة المرجعیة إلى التطبیقات وأحدث البحوث التي أجریت في هذا الموضوع. ویخصص 

) للتوزیع اللوجستي: الدراسات التاریخیة وطرق ١٩٩٥(  .Johnson   et al) من ٢٣الفصل (

  وعالقتها بالتوزیعات االخرى .االستدالل والتطبیقات والتعمیم 

مقدرات دالة األمكان األكبر لتوزیع اللوجستي. كما قدم  Shao) ٢٠٠٢ووجد أیضا (      
Zhou )تقدیر المعلمات في التوزیع اللوجستي والتوزیع اللوغارتمي اللوجستي. وكذلك قدم ٢٠٠٧ (

Asgharzadeh et al.   )تقدیر التوزیع اللوجستي بنقطة وفترة یعتمد على بیانات ٢٠١٦ (
  السجل

  الذي یتبع توزیع اللوجستي كالتالي Xوتأخذ دالة كثافة االحتمال للمتغیر عشوائي 
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푓(푥; 	휇, 푠) =
( )/

( )/
, −∞ < 푥 < ∞,	                                              

(1) 
 scale معلمة مقیاس  s، و   location parameter معلمة موقع μحیث 

parameter وكالهما أكبر من الصفر. ویمكن رسم دالة كثافة االحتمال للتوزیع اللوجستي

  بالطریقة التالیة

  

  : دالة كثافة االحتمال للتوزیع اللوجستي ١شكل 

  الذي یتبع التوزیع اللوجستي كالتالي Xوأیضا دالة التوزیع التراكمیه للمتغیر عشوائي 

푓(푥) = ( )/ , −∞ < 푥 < ∞,	                                            (2)    

  ویمكن رسم الدالة التراكمیة كالتالي
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  : الدالة التراكمیه للتوزیع اللوجستي ٢شكل 

 نموج اإلنحدار اللوجستي .٣

ُستخدم تحلیل اإلنحدار اللوجستي  في الدراسات الوبائیة والطبیة والذي من خالله یتم تحدید  ی

المتغیرات المستقلة الكمیة والنوعیة التي تؤثر في إحتمال حدوث المتغیر الناتج. عندما یتم 

  .١و  ٠تطبیق اإلنحدار اللوجستي فالبد أن یكون متغیر النتیجة ثنائي التفسیر یحمل الترمیز 

 اإلنحدار اللوجستي البسیط 

مثل الوزن ، الطول ، الحالة اإلجتماعیة ، الجنس.  د متغیر مستقل كمي أو اسمي واح  

واحد متغیر إسمي تابع ثنائي النوع مثل وجود المرض ( نعم ، ال ) نوع الجنس ( ذكر ، أنثى . 

 ) وغیرها

 اإلنحدار اللوجستي المتعدد

الوزن ، الطول ، الحالة مثل  إثنان أو أكثر من المتغیرات المستقلة الكمیة أو اإلسمیة   

 االجتماعیة ، الجنس

واحد متغیر إسمي تابع ثنائي النوع مثل وجود المرض ( نعم ، ال ) نوع الجنس ( ذكر ، أنثى )  

  وغیرها.

  استخدامات اإلنحدار اللوجستي 

التنبأ في إحتمال وقوع مشاهدات الدراسة في إحدى نواتج المتغیر التابع (متغیر النتیجة) الذي  

عن طریق معرفتنا بالمتغیرات المستقلة التفسیریة ذات النوع الكمي واإلسمي  ١،  ٠رمز له ی

وذات الداللة اإلحصائیة فلو افترضنا بأن المتغیر اإلسمي التابع هو وجود المرض الذي یرمز له 

 = موجود ) ونرید معرفة عالقة المتغیرات المستقلة الكمیة أو النوعیة في١= غیر موجود ، ٠( 

 إحتمال حدوث المرض من عدمة
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 معادلة خط اإلنحدار اللوجستي 

 풚 = 풆풙풑 풃ퟎ 	풃ퟏ풙ퟏ	 ⋯ 풃풑풙풑	

ퟏ 풆풙풑 풃ퟎ 	풃ퟏ풙ퟏ	 ⋯ 풃풑풙풑	
,                                                 (3) 

١و  ٠تعني المتغیر التابع الذي یرمز له      y 

اإلنحدار اللوجستي للمتغیر التابع عندما تكون قیمة المتغیر المستقل تعني الثابت وهو معامل  

 b0  صفر

 bi   تعني معامل اإلنحدار اللوجستي الذي یوضح مقدار التغیر في المتغیر التابع في

  التغیر بوحدة واحدة للمتغیر المستقل   حالة

 x تعني المتغیر المستقل الذي یؤثرعلى المتغیر التابع

  ار اللوجستيشروط اإلنحد  

 أوال : یجب أن تكون العینة كبیرة وممثلة للسكان  

المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع   یجب أن یكون هناك عالقة ارتباط بین ثانیا :    

 . تقدیر معلمات اإلنحدار اللوجستي المتعدد٤

وطریقة االنحدار اللوجستى منها طریقة اإلمكان األكبر توجد عدة طرق لتقدیر معلمات 

المربعات الصغرى وطریقة بییز وسوف نقتصر في هذه الدراسة على استخدام طریقة اإلمكان 

  األعظم وطریقة بییز

  Maximum Likelihood Methodطریقة االمكان األعظم      ١-٤

وهي من الطرق الشائعة لتقدیر معلمات النماذج الغیر خطیة، وتعتبر أفضل من طریقة المربعات 

الصغري المستخدمة في تقدیر معلمات النماذج الخطیة النها ال تفترض قیودا كثیرة مثل الخطیة 
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من المتغیرات المستقلة في العینة ، أي ان   nوثبات التباین، وهي تقیس االحتماالت لعدد 

  م). ١٩٩٨روب هذه االحتماالت هو عبارة عن دالة االمكان (عبدالمرضيمض

تعطي دالة االمكان كالتالي   

퐿(훽	, 푥)=

⎝

⎜
⎛푒

⋯

⋯

⋯

⋯

1 + 푒 ⋯

⎠

⎟
⎞

 

																																				 1 −
⋯

⋯  

,                                                                                     (4)                                                         

훽              ان حیث = (훽 , 훽 , 훽 , … , 훽 ) 

x)	  حیث     هي المتغیرات من n   لعدد االمكان ودالة ، المستقلة المتغیرات(

퐿(훽	, 푥)= ∏
⋯

⋯ 1 −
⋯

⋯ ,     

                                                                                         (5)                                                                                              

توزیع بیرنوللي.وتوزیع احتمال النجاح والفشل یتبع   

  Bayesian estimation    التقدیر البییزي ٢-٤

) الذي أثبت حالة خاصة تسمى األن بنظریة بیز. تحدث ریتشارد برینس ١٧٦٣توماس بیز ( 

) ١٧٧٤عنها بورقة عنوانها " مقال نحو مشكلة في عقیدة الفرص" ثم طور بیر سیمون البالس (



- ١٧٥ - 
 

) في كتاب  ١٩٣٩من نظریة بیز ، تم تطویر االستدالل البیزي بواسطة هارولد جیفیریز ( 

) أستخدم االستدالل البیزي لتحلیل  المشاكل  ١٩٧١ت و یلیه أرنلدو زیلنر ( نظریة االحتماال

) الطرق البیزئیة و  ١٩٧٢اقتصادیة القیاسیة محددة واختبار الفرضیات والنماذج. طبق جیمس ( 

) قدموا أستخدم  ١٩٩٨التكراریة لتحلیل المتغیرات المتعددة . دیفید و جوناثان و جونز و كیث ( 

 ٢٠١٧) شبكات بایزي مع حزمة بنلیر(٢٠١٠التكنولوجیا الصحیة . عمل سكوتاري ( بایزي في 

  ) طبق تقدیر بیز لعدد قلیل من العینات : كشف المجتمع و المشاكل ذات صلة.

휋 البعدي التوزیع 휃, 푥 البعدي  بشرط  التوزیع للمعلمة 휃	هو توزیع احتمالي مشروط للمعلمة  

بعد الحصول علي العینة  휃وهو یصف درجة اعتقادنا المختلفة للمعلمة   푥	الحصول علي العینة

  الشكل التالي ویأخذ

π 휃, 푥 = ( ) |

∫ ( ) |
,                                         (6) 

퐿	، التوزیع القبلي 휋(휃)حیث  휃|푥 دالة االمكان.  

هو توزیع احتمالي یصف كل المعلومات والخبرات  Prior distribution التوزیع القبلي و 
المتوفرة حول المعلمة قبل الحصول على العینة كما یصف درجة اعتقادنا في القیم      الممكنة 

توزیعات     أنواع التوزیع القبلي ویكون xهو التوزیع الهامشي للمتغیر  f(x)لهذه المعلمة بحیث 
عن المعرفة القلیلة أو النادرة وتمثل  وتعبر       Non informative prior   قبلیه غیر معلمه 

الحالة التي تكون المعلومات المتوفرة لدینا حول المعلمة قبل المعاینة ال تعتبر جوهریة بالنسبة 
  الي المعلومات المتوقع الحصول علیها من العینة.                                       

  معلمة تاخذ بعض الصور كالتالي:والتوزیعات القبلیة الغیر 
  معلومات فشر  -١     

           π(휃)훼	 퐼(휃)  

  التوزیع المنتظم  - ٢    
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  )-∞(∞,تأخذ قیما في المدى  휃إذا كانت المعلمة            

푎إذا كانت      - ١ < 휃 < 푏  فإن				π(휃) =  

∞	−إذا كانت  -٢  < 휃 < π(휃)      فإن  ∞ ∝ 	푑휃  

∞	−اذا كانت  -٣                              < 휃 < π(휃)فإن 		∞ ∝ 	  

   والتوزیعات القبلیة المرافقة لها X  الجدول التالي یوضح التوزیعات االحتمالیة للمتغیر العشوائي  

   ١الجدول 

  التوزیعات القبلیة المرافقة

 

 

 

 

 

 

 

  

توزیع ذي الحدین هو توزیع القبلي لهذه المعالم، ویكون التوزیع القبلي للمعالم المجهولة 

		훽 , 훽 , … , 훽   هو		

푝(푘) = 푛
푘 푝 (1 − 푝) , 푛 = 0,1,2, ….                                  (7) 

  

  Xتوزیع 

  

  المعلمة
التوزیع القبلي 

  المرافق

  بیتا  احتمال النجاح  ذي الحدین

  جاما  المتوسط  بواسون

  جاما  مقلوب المتوسط  األسي

  الطبیعي  المتوسط (التباین معلوم)  الطبیعي

  معكوس جاما  التباین (المتوسط معلوم)  الطبیعي
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عدد مرات اجراء    kعدد مرات النجاح   nاحتمال الفشل،  p-1) (مال النجاح،تاح   Pحیث 
 النجاح. 

  أختبار معنویة معلمات النموذج 5-2

الداخلة في النموذج فاعلة في النموذج عند بناء النموذج البد من معرفة هل جمیع المتغیرا ت 
(لها تاثیر معنوي علي المتغیر التابع) أٍي منها البد أن تبقي في النموذج وأي منها سوف تحذف 

  وهذه االختبارات هي:

  (Wald Test)اختبار  - ١

   (Likelihood Ratio)اختبار نسبة االمكان االعظم  - ٢

  (Score Test)اختبار الدرجة  - ٣

وهو یستخدم الختبار معنویة تاثیر المتغیر  Waldوسوف نستخدم في هذه الدراسة  اختبار 

التوضیحي علي المتغیر التابع في النماذج االحصائیة الغیر خطیة، والن في النموذج متغیر 

ثنائي تابع مع متغیر مستقل واح أو أكثر، ویرافق كل متغیر مستقل متغیر معلمة واحدة 

  فقط.

ختبار والد الختبار كل معلمة من معلمات المتغیرات المستقلة الداخلة في بناء ویستخدم ا

  النموذج، ونقوم باختبار معنویة المعلمات كالتالي:

  الفروض - ١

퐻 :	훽 = 0 
퐻 :	훽 ≠ 0 

 احصاءة االختبار - ٢

W =
훽

푠 훽
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  حیث ان :

 훽  ، هي مقدر المعلمة푠 훽 .هي االنحراف المعیاري لمقدر المعلمة  

، الجدولیة عند درجات حریة تساوي الواحد χالقیمة الجدولیة لالختبار هي قیمة  - ٣

 الصحیح .

كانت احصاءة االختبار ذات داللة احصائیة فأن ذلك یعني رفض  القرار: اذاقاعدة  - ٤
الفرض العدمي القائل بان فیمة معامل اإلنحدار تساوي صفر، وبالتالي المتغیر 

اذا كانت احصاءة  . أما اذا Yالمتغیر التابع سیكون له تاثیر في Xالمستقل 
االختبار لیست ذات داللة احصائیة فأن ذلك یعني عدم رفض الفرض العدمي القائل 

لیس له تاثیر X بان فیمة معامل اإلنحدار تساوي صفر، وبالتالي المتغیر المستقل 
 Y.في المتغیر التابع 

  العوامل المؤثرة في سرطان الثدي  -٦

االصابة بسرطان الثدي یزداد مع العمر ، و تكون المرأة عرضة  لإلصابة خطر 
مرة منها في العشرینیات. السمنة  ١٠٠بسرطان الثدي في الستینیات من عمرها أعلى بما یفوق 

وعدم ممارسة التمارین الریاضة، یزید الخطر لدى النساء لتعرض بسرطان الثدي .الحمل 
 ٣سن مبكر و عدم إنجاب االطفال یضاعف خطر باإلصابة  واإلنجاب واالرضاع الطبیعي في

  مرات . أن الرجل أقل عرضة بكثیر لخطر االصابة بسرطان الثدي من النساء.

  وصف البیانات١-٦

تم الحصول علي هذه البیانات من مستشفي الزقازیق الجامعي. تم سحب عینة عشوائیة مكونة 

  م.٢٠١٦- ٢٠١٥ثدي في الفترة من مفردة من المرضي المصابین بسرطان ال ١٠٠من 

  وقد حددت العوامل المؤثرة في زیادة حدوث المرض وهي:

  )Ageالعمر(- ١

  ) وتم التصنیف علي اساس Genderالجنس( - ٢

  )Female: لألثني (٢- )Male: للذكر(١ 
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  )Social Statusالحالة االجتماعیة (  - ٣

  )Wideo: أرمل (٣-)Divorced:مطلق(٢-)Married: متزوج(١

  الرضاعة الطبیعة  - ٤

  أ.تمت الرضاعة الطبیعیه ب.لم تتم الرضاعة الطبیعیه.

  )obesityالسمنة ( - ٥

  : بدین جدا٥ –: بدین ٤ –: مثالي جدا ٣ –:مثالي  ٢ –: نحیف ١

أما المتغیر المعتمد أو متغیر االستجابة ویمثل حالة المصاب أو غیر مصاب أعطیت القیمة 

 ) في حالة الغیر مصاب.٠( ) في حالة المصاب والقیمة١(

  التحلیل االحصائي ٢-٦
  من خالل خطوات متعددة  SPSSتم تحلیل البیانات باستخدام برنامج 

 اختبار معنویة المتغیرات بتطبیق اختبار والد  حیث اعطي النتائج التالیة  -١
  ٢جدول 

 اختبار معنویة العوامل المؤثرة في النموذج اللوجستي 

  

  

 Wald Df Sig  المتغیرات

   ٠.٠   ١  ٢.٣٠  العمر

 ٠.٠  ١  ٢٧.٠٦  الجنس

 ٠.٠  ١  ١١.٩١  السمنة

 ٠.٠  ١  ١٦.٥٣  الحالة االجتماعیة

 ٠.٠  ١  ١٩.٨٤  الرضاعة الطبیعیة
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  p-valueان جمیع المتغیرات الداخلة في بناء النموذج معنویة الن قیمة  ٢یتضح من الجدول 

   ٠.٠٥أقل من 

  ٣جدول 
  بالسرطان العالقة بین السمنة واالصابة

وجود عالقة قویة بین السمنة واالصابة بالسرطان كلما كان  ٣نالحظ من جدول 

  الشخص بدین كانت فرصة االصابة بالسرطان أكبر.

  ٤جدول 

  العمر واالصابة بالسرطانالعالقة بین 

) العالقة بین العمر واالصابة ان كلما كبر الشخص في العمر ٤نالحظ من جدول (

  كلما قلت االصابة بالسرطان.

مریض 
  السرطان

  المجموع  السمنة
وزن   مثالي  نحیف

  زائد
بدین   بدین

  جدا
غیر 
  مصاب

٢٤  ١٧  ٧  ٠  ٠  ٠  

 ٦٧  ٣٦  ٣٦  ٢  ١  ١  مصاب

مریض 

  السرطان

  المجموع  العمر

٧٩  -٦٩  -٥٩  -٤٩  -٣٩-  

غیر 

  مصاب

٢٤  ١  ١  ٤  ٩  ٩  

 ٦٧  ١  ٦  ٢١  ٢١  ٢٧  مصاب
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   ٥جدول 

  الطبیعیة واالصابة بالسرطانالعالقة بین الرضاعة 

  

  

  

  

  

  

أن االشخاص الذین ال یقومون بالرضاعة الطبیعیة أكثر عرضة  ٥نالحظ من جدول 

  باالصابة بسرطان الثدي .

   ٦الجدول     

  بالسرطانالعالقة بین الجنس واالصابة 

  

  

  

  

 

 

مریض 

  السرطان

  المجموع  الرضاعة الطبیعیة

  ال  نعم

غیر 

  مصاب

٢٤  ١٠  ١٤  

 ٦٧  ٣٤  ٣١  مصاب

  المجموع  الجنس  مریض السرطان

  أنثي  ذكر

  ٢٤  ٢٢  ٢  غیر مصاب

 ٦٧  ٦٤  ٣  مصاب
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  ناث اكثر عرضة لالصابة بمرض سرطان الثدي من الذكور.أن األ ٦نالحظ من جدول 
  التحلیل البییزي

  :اللوجستي البیزي للنموذج االحصائي التحلیل خطوات
  :كالتالي   Winbugs 14تم تحلیل البیانات العینة باستخدام برنامج 

 شخص 100 لعدد الثدي لسرطان الخاصة بیانات إدخال -١
 األكبر االمكان مقدر على الحصول -٢
 .الحدین ذي توزیع تحدید وتم البیانات لهذه المتوافق القبلي التوزیع تحدید -٣
 ،  (0,1,0,0,0 )  وهي النموذج لحل مبدأیه قیم ثالث تحدد تم - ٤

(0.1,0.1,0.1,0.1,0.1 ،.(0.15,0.15,0.15,0.15,0.15)  
 .النتائج ثبات من للتأكد التجربة لهذه  (300000) تكرار عمل تم - ٥

  ٧الجدول 
ضح جدول یو و  خصائص مقدرات العوامل المؤثرة في االصابة بسرطان الثدي

٧ mean ،standard error ،MC error مقدر بین الفرق یوضح حیث 
  االمكان. دالة باستخدام البعدي ومقدر التوزیع

 Intercept  age  gender  obesity  social  Breast  الخصائص

feeding  

mean  ٢.٨٩٥  ١.٣٢٣  ٠.٤٦٠٦-  ٢.٦٨٨  ٠.٠٤٨٥  ١.٧٨  

Standard error  ٠.٠٥٩٤٦  ٠.٣٨٨١  ٠.٠٢٣٠٢  ١.٤٧٦  ٠.٠٢٥١٣  ٣.٤٨٧  

MC erro  ٠.٠٠٨٢٦  ٠.٠٠١٠٧  ٠.٠٠٠٩٣٥  ٠.٠١٣٩٥  ٠.٠٠٠١٣١  ٠.٠٣٤٢  
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  للمقدرات  Quantilesیبین  ٨الجدول 

 Intercept  age  gender  obesity  social  Breast  الخصائص

feeding  

First  -5.687 -0.099  0.182  -0.929  -2.116  -٢.٠١7 

second  1.981  -0.048  2.544  -0.454  -1.313  -2.090  

Third  8.138  -5.597  6.039  -0.027  -0.592  -3.012  

 

ثبات تحلیل البیانات الخاصة بمریض سرطان الثدي تم رسم دوال كثافة االحتمال ولتوضیح 

للتوزیع البعدي كالتالي:

یوضح دالة كثافة االحتمال للتوزیع البعدي. ویالحظ ان التوزیع ٧شكل   

ا ا طبیعیً البعدي لجمیع المقدرات تتبع توزیعً  

ولتوضیح ثبات تتابع البیانات الخاصة لمریض سرطان الثدي تم استنتاج مقیاس للتقارب ثبات 

حیث یكون استنتاج  النتائج مبني علي ان تكون السالسل الزمنیة تكاد    Gelman Rubinهو 

  تصل الي الواحد الصحیح وهذا ما یوضحه الشكل التالي:
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 ونجد انها تكاد،دئیة للحلیوضح مقیاس التقارب بین القیم المب ٨ شكل

 تقترب من الواحد الصحیح

 

 الشكل التالي یوضح الربیع االول ، الربیع الثاني، الربیع الثالث
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  لـمقدرات العوامل المؤثرة على مریض سرطان الثدي توضح دوال الربیعات ٩شكل  

 الشكل التالي یوضح معامالت االرتباط بین معامالت العوامل المؤثرة في مرضي السرطان 

   مدى االرتباط بین العوامل المؤثرة على المریض: یوضح  ١٠ل شك

 الشكل التالي یوضح مدي تقارب مقدرات في مرضي سرطان الثدي
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  یوضح مدى تقارب مقدرات العوامل المؤثرة ١١كلش

  نتائج الدراسة 

من أهم االستنتجات التي حصلنا علیها من خالل دراسة تاثیر العمر والجنس والسمنة والرضاعة 

  الطبیعیة والحالة االجتماعیة لعینة محل الدراسة هي:

 عدد المصابین االناث بمرض سرطان الثدي أكبر من فرصة إصابة الرجل   - ١
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ین كانت فرصة وجود عالقة قویة بین السمنة ومرض السرطان كلما كان الشخص بد - ٢

  اإلصابة بمرض السرطان أكبر .

وجود عالقة عكسیة بین فرصة اإلصابة بالمرض والعمر بمعني أن فرصة   - ٣

كلما كبر الشخص قلت فرصة إصابة  ٧٩أكبر من العمر  ٣٩اإلصابة للعمر 

 بمرض السرطان الثدي.

فرصة اإلصابة بسرطان الثدي أكبر لدى األشخاص الذین الیقومون بالرضاعة  - ٤

  لطبیعیة.ا

 المتزوجین هم أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان ثم األرامل ثم المطلقین - ٥

. 

وتم تأكید هذه النتائج أیضا من خالل ادماج المعلومات القبلیة مع المعلومات الحالیة           

  اإلنحدار البییزي اللوجستي. نموذج  لتقدیر Winbugs 14من خالل استخدام برنامج 

  التوصیات

یمكن التوصیة بتحري الدقة في تسجیل البیانات، من خالل وضع برامج احصائیة  - ١

 . مستشفىمتخصصة ومتقدمة في كل 

دراسات مماثلة ألنواع مختلفة من األورام، ومعرفة العوامل  بإجراءیمكن التوصیة  - ٢

 المؤثرة علي كل نوع من هذه األورام.

سة مثل جینات الوراثة، نوع متغیرات أخري الي هذه الدرا بإضافةیمكن التوصیة  - ٣

  .األغذیة ، المنطقة التي یسكن بها المریض، عدد مرات اإلنجاب
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