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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َربِّ أَوْزِْعِني أَنْ أَشُْكرَ نِْعمَتَكَ 
الَِّتي أَنَْعْمتَ عََليَّ وََعَلى َوالِدَيَّ 

َوأَنْ أَْعمَلَ صَالِحًا َتْرضَاهُ 
َوأَْدِخْلِني ِبرَحْمَتِكَ ِفي ِعبَاِدكَ 

 الصَّالِحِنيَ 
 صدق اهللا العلي العظيم

 

 )19 ( سورة النمل (آية



 

 ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

�א������دא�

�	�
������א������	�������	�ن��������و����ْن����

�)�د�(��	���ول�א����	�����������������������������������������������������������������������

��ق�������ط����%�א������$�א����א���#� ��"!���ل�	�� 
��א�

��אמ��� �%�א���ذ)����)���א�

��"�����������%�א���د.�-�������%�و���)����,���+���
�	���א�

������������%�א��)�����������0/

���������ط���%�����$�א�������������"�-����ل�ز���� 
�����א�

���$�����%�4א���)��3د����2

��د���+���$�א�,�������%����ن�-�����ط���א����א�	
�����א�

�دس��#د���א�	3,�#���و

�

�
د.���و�א�	�)�3ل�א�د�+מ�	ن�א�3���,+���د�%�-%�	���)%��ْن ل�	�א�

�و�ذ�6א� �	�$� �وא��س�)دق�-%�/��מ�א�ذ ���$�א�
�א��د

�אً�و-�������7و

�����و���������������������������������������������������������������������

�



 

 ج

�א������د	��و��א������� �

و الـصـالة و    اقـصـى مـبـلـغ الـحـمـد  و الـشـكـر � مــن قـبـل و مــن بـعـدالـحـمـد �       

  الـسـالم على خـاتـم االنـبـيـاء و الـمـرسـلـيـن و على الـه الطـيـبـيـن الـطـاهـريـن .

  وبـعـد ...

و من باب االعتراف بالشكر والعرفـان لكل من ساهم و    ارى انه من الواجب حقـاً       

والمعرفة ، ان  يساهم في االخذ بيدي بالجدية واالمانة العلمية نحو بداية سلم العلم  

الل  ابدأ بالشكر الجزيل سلفـًا لرئيس و اعضاء لجنة المناقشة على كل جهد بذلوه خ

بدوه من مالحظات علمية قيمة و امينة تنير لي  مـراجعتهم لرسالتي و على ما سي

  . الطريق نحو الحقيقة العلمية و تعزز كل جهد بذلته في هذا السبيل

عتزازًا ان اتقدم بعظيم شكري وبالغ احترامي  كما يشرفني ويزيدني فخرًا وا     

وامتناني الستاذتي المشرفة أ . م . د ،شروق عبد الرضا السباح التي واكبت رسالتي  

و النصائح  و كانت خير عون لي في استكمال متطلباتها ، وارشادي بالتوصيات  

  راء الصائبة و الهادفة ، فـأشكر لها ذلك .السديدة و القيمة و اآل

من واجب االعتراف بالجميل اتقدم بخالص شكري و تقديري الى رئيس قسم  و      

  االحصاء أ . د. جاسم ناصر لتزويده لي ببعض المصادر و البحوث .

  كما اتقدم بخالص شكري وتقديري الى جميع اساتذتي في قسم االحصاء .     

زاء الذين  واخيرا اتقدم بجزيل شكري و خالص امتناني الى جميع زمالئي االع     

  . كانوا خير عوناً لي  
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   - المـستخـلص :

) احدى طرائق التقدير التي تعتمد على مبدأ المعاينة مـع   Bootstrapتعـد البـوتستراب (       

) مـن العـنـاصـر المسحـوبـة بـاإلرجـاع بشكـل n(و هي اعـادة عينـة تشتمـل على االرجاع ، 

لتحديد قياس الدقة لتقدير  يستعملاسلوب حسابي ، وهي  ) من البيانات االصليةNعشوائي من (

وهـي مـن  ، ولذا استعملنا هذا االسلوب إليجاد تقديرات اكثر دقة للنماذج المعلمية ،االحصاءة 

اقـدم نمـاذج االنحـدار واكثـرها شيوعا ويمكن تعريفها على انها واحدة من االساليب االحصائيـة 

ومتغيرات عشوائية  تابععشـوائي التي تستـعـمـل لـوصف وتقـديـر العـالقـة بين متغيـر 

ن هــذه النمـاذج يـكــون أ إذانــواعـهـا الـنـمــاذج الـمـعـلـمـيـة الـنـوعـيـة  واحـد ، توضيحيـة

يـأخـذ قـيـمـتـيـن ( واحـد عـنـد وقــوع حـدث معيـن و االستجابة  فيـهـا الـمتـغـيـر التـابـع ثـنـائي

انمـوذج االنـحـدار اللـوجستي االنمـوذج  و يعــد، ـحـدث )صـفـر عـنـد عــدم وقـوع ذلك ال

ن ذلك استعملنا ـفضالً ع،االكثـر شيـوعـا في معـالجـة البـيانـات الثنـائيـة او النـوعـية المعلمي 

عـلى انهـا التي تعرف وب البوتستراب في ايجاد تقديرات لنماذج االنحدار شبه المعلمية ـاسل

خـر المعلمي بـأبعاد غير آلن االول معلمي بأبعاد محـدودة واـيأزـجانموذج انحدار يتضمن 

لتحـديـد الـعـالقـة بيـن المتغيـرات التوضيحية  عمـلذي يستـالCoxدارومنها انموذج انح، محـدودة

  للمتغيرات قيد الدراسة. اوقات البقاء المتغـير التابع الذي يمثل د الدراسة وـيـرة قـللظاه

دراسـة العـالقـة بـيـن الـعنـايـة المـقـدمـة الى ل تطبيق االساليب االحصائية المذكورةوقد تم        

بقاء المريض في المستشفى وبـيـن التـدخيـن ، الجـنس ، العـمـر والـوزن  مــدةالـمـريـض خـالل 

) شخـصا مصـابـا بـالـجـلطـة الـدمـاغـيـة مـن 182عـن طـريـق سحب عـيـنـة حجـمهـا (

 باستعمال) 2015-2014( المــدةستـشـفى الحـسيني في محافـظـة كـربالء المقدسـة خـالل مـ

التقليدي  Coxانمـوذج االنحـدار اللـوجستـي الـتـقـليـدي والبـوتستـرابي وانموذج انحدار 

، وتـحـديـد اي مـن تـلك العـوامـل (التدخين ، الجنس ، العمر ، الوزن ) االكثـر  والبوتسترابي

 استعمالبقاء المريض على قيد الحياة في المستـشفى ، و تـوضـيـح اثــر  مــدة فيتـأثيـرا 

علمي االسـلــوب الـبــوتـسـتـرابي عـلـى مـقـايـيـس االنـمــوذج الـمـعـلـمـي اللـوجـسـتـي  وشبه الم

Cox  و من ثم مقارنة نتائج البيانات الحقيقية مع غير الحقيقية (المولدة ) من اجل معرفة  ايهما ،

  يعطي صورة اوضح للظاهرة .

اسلوب البوتستراب يعطي نتائج اكثر دقة ، وان انموذج  استعمالومن استنتاجات البحث ان      

  .موذج االفضل في تمثيله للبيانات هو االناالنحدار اللوجستي البوتسترابي للبيانات الحقيقية 
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  ل االولـصـالف

  Introduction                                                             - : الــمــقــدمــة 1-1

) احدى طرائق التقدير التي تعتمد على مبدأ المعاينة مـع   Bootstrapتعـد البـوتستراب (     

االرجاع ، تتضمن تقدير التوزيع لدالة المشاهدات ، هذا التوزيع يتم ايجاده بإبدال التوزيعات غير 

المعروفة بالتوزيع التجريبي للبيانات في تعريف الدالة االحصائية ، ثم اعادة معاينة البيانات إليجاد 

، وان كلتا )Monte Carlo( المونتكارلو، وهي نوع من طريقة  ات العشوائية الناتجةتوزيع المتغير

) هي طرق حسابات مركزة Monte Carloو المونتكارلو ()   Bootstrapالطريقتان البوتستراب (

  استعملت كثيرا ً في االحصاء التطبيقي و قد طبقتا معتمدة على مشاهدات البيانات .

من انواع  تعـداسلوب البوتستراب في تحليلها  استعملالمعلمية و شبه المعلمية التي ان النماذج     

اف ـشـكـالست لـعموب احصائي يستـل االنحـدار على انه اسلـيـلـرف تحـعـي ونماذج االنحدار ، 

رات ـالمتغيـرات تعـرف بـر واحـد او عـدة متغيـع ومتغيـابـر التـمتغيـالـرف بـر يعـن متغيـالقـة بيـالع

  .ة ـريـسيـفـة او التـيـيحـوضـالت

ً ـروضـا فـهـيـة بـأن لـمـلـاذج المعـمـيـز النـمـتت      التي لميـة ـنمـاذج الالمعـكـس الـعـا بـهـة بـخـاص ا

ً نهي  اذج ـمــنـا الـهـواعــان ، واحـدفـروض ـفهي ال تمتـلك تـلك الدار ـوع من نماذج االنحـايضا

ذ ـيـأخاالستجابة  ائيـنـع ثـابـر التـيـغـمتـا الـهـون فيــكـاذج يـذه النمــن هأ إذة ـيـوعـنـة الـيـمـلـعمــال

 و يعــد،  دث )ـحــدم وقـوع ذلك الـد عـنـر عـفـن و صـدث معيـوع حــد وقـنـد عـواح ن (ـيـتـمـيـق

ة او ـائيـات الثنـيانـة البـالجـمعا في ـاالكثـر شيـوعالمعلمي وجستي االنمـوذج ـحـدار اللـوذج االنـانم

  .ية ـوعـالن

ن ـة بيـطيـوسـاذج الـمـنـال وصـفـهـان ـكـه يمـانـة بـيـمـلـعـمـه الـاذج شبـمـز النـيمـا يـم مـوان اه     

ر ـمي واخـلـزء معـج جـزأيـنلك ـتـمـا تـهـان إذة ـيـمـلـعـاذج الالمـمـنـة والـيـمـلـعـمـاذج الـمـالن

التوضيحية رات ـالمتغين ـة بيـالقـعـد الـديـلتح عمـلذي يستـال Coxدار ـوذج انحـا انمـنهـمي ومـالمعل

  . للمتغيرات قيد الدراسةاوقات البقاء المتغير التابع الذي يمثل للظاهرة قيد الدراسة و

فـصـول اذ  ثالثـةالـرسـالـة ، فـقـد تـم تـقـسيـمـهـا الى و لـتـسـلـيـط الـضـوء على مـوضوعـات      

، المشـكـلـة ، االهـمـيـة ،  التي تمثلت بـالمقـدمـة الـرسـالـة منهجيةلى ـع -احـتـوى االول :
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ات ــدراسـر بـعـض الـرسـالـة وذكـــاسيـة للــداف االســحـديـد االهـتعـن  المـنـهـجـيـة ، فـضـالً 

  رسـالـة .السـابـقـة لألسـالـيـب التـي تـم تـطـبـيـقهـا في الـ

  - : مبـحـثـيـن على فـقـد تضـمـن الجـانـب النظـري والـذي اشتـمـل -الـثـاني : و

ً اذ تـضـمـن تـعــريـف المعلمية وشبه المعلمية  خصـص لـدراسـة نـمــاذج االنـحــدار -االول :   ا

معـالـمـه ر ـقـديـت يقة انـمـوذج االنـحـدار اللـوجـستـي وطـر و السـيـمـادار المعـلميـة ـلـنـماذج االنـحـ

نـمــوذج نمـوذج الـتي تـمـثـلـت بـتـقـيـيـم الـقــوة الـتـفـسـيـريــة لإلقـة لإلبومعـاييـر حسـن المطـا

 يـسـتعمـل) الـذي  Hosmer- Lemeshowبـار (تالمقــدرة واخواخـتـبـار مـعـنــويـة الـمـعـالــم 

كـل جيـد ام ال ، وايضـا تضـمـن هـذا ـشيـانـات ببنـمـوذج يمثـل الالخـتـبـار فـيـمـا اذا كـان اإل

دار شـبـه الـمـعـلـمـيـة  ، تـحـلـيـل الـبـقـاء ، الـبـيـانـات ـعـلى تـعـريـف لـنـمـاذج االنح حـثالمـب

يـرا تطـرق هــذا الـمبحـث الى ـالـمخـاطـرة ، واخة ـة الـبـقــاء ، دالـــالـمــراقـبـة وانــواعـهـا ، دالــ

تـقـديـر معـالمـه واخـتبـار معنـويتهـا والقـوة التفسيـريـة  ايقة) وطـرCoxانـمـوذج انـحـدار (

  .نـمـوذج لال

ً عــريـفـمـن تـتض  -: االخــروالمبحـث   ،   رات الـثـقـة الـبـوتـسـتـرابيـةـألسلـوب البـوتستـراب  وفتـ ا

   ).AIC(Akaike's Information Criterionوتعـريـف لمعيـار المعلـومـات ((

  -: تضمـن الجـانب الـتطبيـقي وقـد اشتـمـل على مبحثيـن ايضـا - الـثـالـث : و

ً تـعـريـفن تضم -االول :  ؤدي عـن الـجـلـطـة الـدمـاغـيـة وانـواعـهـا واالسـبـاب الـتي تـ اً مـخـتصـر ا

شخص عنـد االصابـة بـالجـلطـة الـدمـاغيـة وايضـا االعـراض والعـالمـات التي تظهـر على الاليها ، 

  .ة ، واخيـرا تنـاول هـذا المبحـث بعض العـالجـات التي تعطى للشخص المصاب بالجلطـة الـدمـاغيـ

الـبـحـث وبـعـض يـرات ـاحـتـوى عـلى وصـف للـبـيـانـات وتـعــريـف لمـتـغـ -: االخــروالـمبـحـث  

نـتـائـج تـطـبـيـق انـمـوذج  فـضـال عـنـيـرات الـبـحـث ـاءات الـوصـفيـة الخـاصـة بـمـتـغـاالحص

يـدي والـبـوتـسـتـرابـي وكذلك احـتــوى عـلى نـتـائـج تـطبيـق انـمـوذج ـاالنـحـدار اللـوجـسـتي الـتـقـل

ـرا احتـوى هـذا المبحث عـلى الـمفـاضلـة بـيـن ـ، واخـي ) الـتـقـليـدي و البـوتـستـرابي Coxانحـدار( 

  االنمـوذجين .

  .هااهـم االسـتنـتـاجـات والـتـوصـيـات الـتي نـتجت عـن الى اً تطرقت الرسالةخـيـروا     
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  Research Problem                                               -ث :ـبحـة الـلـمشك 1-2

مي ـلـث العـبحــداف الـق اهـقـيحيـعـد االنحدار الخطي االعتيادي احد انواع نماذج االنحدار وهو      

ة ـو دراسـه هـنـدف مـهـون الـكـات يـانـيـل للبـليـألي تح واالساسم ـمهـزء الـه الجـبـيـالـد اسـعـ، وت

م ـرغـلى الـة ، وعـيـيحـوضـرات التـيــتغـوالم التابعر ـيـغـتـن المـيـة بـالقـر العـسيـفـف وتـووص

ة ـحيـوضيـرية او التـسيـرات التفـيـتغـن المـة بيـالقـر العـسيـفـة وتـن دراسـز عـجـو يعـهـن ذلك فـم

ع ـابـر التـيـغـتـل المــثـمـا يـدمـنـا عـوايض االستجابة ائيـنـث اً رـيـغـتـون مـكـذي يـال التابعر ـغيـوالمت

رات ـيـن المتغـوع مـذا النـل هـوع مثـار شيـر االعتبـظـذ بنـع االخـة ، مـيـنـزمـال دةـت او المـوقـال

رى ـدار اخـحـب انـيـالـة الى اسـاجـرز الحـبـا تـنـن هـة ، ومـفـلـتـر المخـواهـظـة الـفي دراس التابعـة

ن الدراسات ، ـم وعـذا النـل هـثـرا لمـيـبـا كـونـون عـكـت  Coxكـاالنحدار اللوجستي وانحدار

ت ـوقـل في الـحـادالت ، وتـعـل المـضـاد افـجـادي في ايـيـتـطي االعـدار الخـحـوة االنـلك قـتـمـوت

رات ـيـمتغـون الـا تكـدمـادي عنـيـتـطي االعـدار الخـحـاذج االنـمـق نـيـطبـذر تـعـة تـلـكـشـمه ـذات

  اء .ـقـدة البـل مـاو تمث االستجابةة ـائيـثن التابعة

  Research Importance                                        - اهـمـيــة الـبـحــث : 1-3

لتحديد قياس الدقة لتقدير االحصاءة ،  يستعمل) اسلوب حسابي Bootstrapيــعــد البوتستراب (     

من المعلوم ان واذا كان  ومن هنا تبرز اهمية استعماله من اجل الحصول على تقديرات اكثر دقة ،

نوعية او انها تمثل مدة بقاء المتغيرات التابعة في الدراسات الصحية غالباً ما تكون ذات طبيعة 

تي اهمية استعمال انموذج االنحدار اللوجستي الذي هو احد النماذج المعلمية في ، ومن هنا تأالمرضى

تغير التابع ثنائي االستجابة ، وكذلك انموذج دراسة وتفسير العالقة بين المتغيرات التوضيحية و الم

قة بين المتغيرات التوضيحية الفي دراسة الع اذج شبه المعلميةمالذي هو احد الن Coxانحدار 

  .والمتغير التابع الذي يمثل مدة البقاء 

  Research Methodology                           -: الـتحـليـلمـــنــهــجــيـــة    1-4

روض ـع الفـم وضـة  ثـلـشكـة المـظـالحـدأ بمـبـه يـرائي وفيـقـج االستـهـنـل على المـمـم العـت     

  ذا المنهج .ـق هـوب االحصائي وفـاالسل استعـمالم ـد تـوق ،ا ـاختبارهذلك د ـلها وبع
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   Search Goal                                                     -: البـــحـــث ـدفـــهـ 1-5

  -ى :ـال البــحــث يــرمي     

ط ـيـلـسـتـب ) Cox ( يـمـلـعـمـه الـبـي ام شـتـسـوجــمي اللـلـعـمـم الـالئــمـوذج الــمـند االـديـحـت – 1

اب ـصـمـض الـريـمـة للـدمــقـمـة الـيـبـطـة الــايـنـعـر الــسـفـي تـتـل الـوامـعـم الــى اهـلـوء عــضـال

  ة .ـيـاغـدمـة الـطـلـجـالـب

ي ـمـلـعـمـوذج الــمـس االنـيـايـقـم فيي ـرابـتـسـوتــبـوب الــلـاالس استـعـمـالر ــثأح ـيـوضـت – 2

 ات .ـانـيـبـه للــل لـيـثـمـل تـضـى افـول الـوصـلل ) Cox ( يـمـلـعـمـه الـبـي وشـتـسـوجـالل

ة ـيـقـيـقـحـات الـانـيـبـج للـائـنتـة الـارنـقـم طـريـق عــن نـيـوذجـمـنل االـضـد افـديـحـت - 3

  اة ).ـاكـحـمـالـدة ( بـولـمـة الـيـقـيـقـحالر ـيـغات ـانـيـبـوال

  Reference Review                                        - االسـتعـراض المـرجعي: 1-6

 تـنـاولهاالمهمـة التي  ضـوعـاتمـواللـوجستـي مـن الحـدار انمـوذج االن اسـتعمـال يـعــد     

)Verhuistالـبـاحـث ( عمـلرن الـعـشـريـن اذ اسـتــثيـن مـنـذ بـدايـات الـقـالبـاح
[3] 

دالــة  

 Growthـو (ـمـنـمى دالـة الـاللـوجـسـتـك في دراسـة ووصـف نـمـو السـكـان وكـانـت تـس

Function (.  

)Pearl & Reedاحثـان () قـام الب1920وفي عـام (     
 [3] 

ا بتغيـر  دراسـة نمـو السكـان لكن قامبــ 

) وهي لحـد االن تعرف Logistic Functionا مـن دالـة النمـو الى دالـة اللـوجستـك (ـهـتـيـمـسـت

  بهـذا االسـم .

ن العـديـد مـن الـدراسـات والبحـوث وـتـنـا الحـاضـر قـدم البـاحـثـومنـذ ذلك الحيـن وحتى وق      

) D.R.Cox) قـام الـبـاحـث (1970االنـحـدار اللـوجـسـتـي فـفي عـام ( عـن
[3] 

بـتـحـلـيـل البيـانـات  

االنحـدار اللـوجـسـتي وقـد بـيـنـت الـنتـائـج الـتي تـوصـل الـيهـا بـان االنحـدار  بـاسـتعـمـالالـثنـائيـة 

) ��اخـتبـار ( عــتمــداـالـة البـيـانـات الـثـنـائيـة يعـطي تـقـديـرات جـيـدة اذ انـه اللـوجـسـتي في ح

  مـوذج  .ـنالخـتـبار حـسـن المـطـابـقـة لال
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)Ashtonبـاحـث (الـ دمـ) قـ1972ي عـام (ـوف     
 [3] 

ـيـه بـمـقـارنـة الـمنـحـنى ـام فـتـابـا قـكـ 

الـتكـامـل الـطبـيـعي وتـوصـل الى انهـمـا مـتقـاربـان لـكـن االفضـليـة اللـوجـسـتـي مـع مـنحنى 

ق تـقـديـر معـلـمـات انمـوذج ائـكـانت للـمنـحـنى اللـوجـسـتي وايـضـا تطـرق فـي كـتـابـه الى طـر

) وطـريـقـة  Maximum Likelihoodاالنـحـدار اللـوجستي ومنهـا طـريقـة االمـكـان االعـظـم ( 

  ).��صـغيـر مـربـع كـاي (تـ

)Mccullagh , P. & Neider , J.A) قـام الـبـاحثـان (1983وفي عـام (     
 [3] 

بـتقـديـر  

 Maximumطـريقـة االمكـان االعظـم ( بــاعتــمــادانـمـوذج االنـحـدار اللـوجـسـتي  اتملمـعـ

Likelihood رافـسـون ( –) وبتطبيـق طـريقـة نيـوتـنNewton – Raphson.(  

 )Hosmer & Lemeshowان (ـثـاحـبـدم الـ) ق1989ام (ــوفي ع     
[29]

وان ــعنـا بـابـتـك 

)Applied Logistic Regression"  "ل ـيـلـتحـل ً الـصـفـم ا ً رحـلى شـاب عـتـكـن الــمـضـ) ت

ي ـائـنـر ثـيـغـتـة مـابـجـتـر االسـيـتغـون مـكـا يـدمـائي ( اي عنـنـثـستي الـوجـدار اللـحـوذج االنـمـان

ة ـابـر االستجـيـتغـون مـا يكـدمـدد (اي عنـعـستي المتـوجـدار اللـوذج االنحـا انمـة ) وايضـابـاالستج

  .ة )ـابـجـدد االستـعـر متـيـمتغ

)Christensen . Rث (ـاحـدم البـ) ق1997ام (ـي عـوف    
[22] 

 Log . Linear"وان (ـعنـا بـابـتـك 

"Models and Logistic Regressionوذج ـنمأل  ً الـصـمف ا ً رحـلى شـاب عـتـكـن الـمـ) تض

ة الى ـافـاإلضـب الثنائي و المتعدد  تيـسـوجـدار اللـحـوذج االنـمـنام وـعمـطي المـخـال دارـحـالن

  .) Bayesian Binomial Regression(  ذو الحدين  زـبي نموذج انحدارا

)Hosmer & Lemeshow  ( انـثـاحـدم البـ) ق2000ام (ـي عـوف     
[30] 

ن ـانية مـة الثـعـطبـال 

  . )"Applied Logistic Regression"تاب (ـك

)Scott Menardث (ـاحـبـا الـمـهـعـبـد تـقـول     
[50] 

 ا بعنوانـابـ) كت2002ام (ـي عـدم فـاذ ق 

("Applied Logistic Regression Analysis(Quantitative Applications in the 

social sciences("( رحـاب شـتـذا الكـن هـضمـت اـايض ً تي ـسـوجـدار اللـوذج االنحـألنم صالً ـمف ا

اس ـق قيائـرـة وطـقـابـطـن المـسـارات حـبـن اختـة عـصلـات مفـشـاقـمن عـن فضالً ائي ـثنـال
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 تـعـمـالاسـل بـة تحـعيـة واقـلـاب امثـتـن الكـمـا تضـضـوايي ـستـوجـدار اللـحـوذج االنـمـات انـلمـمع

  ).SPSSج (ـامـرنـ) وب SASج (ـامـرنـب

)Landau &  Everittان (ـثـاحـبـدم الـ) ق2004ام (ـوفي ع     
[40] 

 A وان (ـنـعـا بـابـتـك 

Handbook Of Statistical Analyses Using SPSS ""ة ـدمـقـاب مـتـن الكـمـضـ) ت

ة ـيـفـيـة وكـيـائـصـالحم اـيـاهـفـمـض الـعـب فـضـال عـن) SPSS(ج ـامـرنـب عـنرة ـصـتـخـم

اء ـقـبـل الـيـحلـوجستي و تـدار اللـحـوذج االنـمـناا ـهـنـ) و مSPSSج (ـامـرنـب استـعـمـالـا بـلهـليـتح

  . Coxدار ـوذج انحـنماو

)Liu Yingث (ـاحـبـدم الـ) ق2007ام (ـي عـوف     
[42] 

ة ـة واليـعـامـي جـاء فـصـم االحـسـالى ق 

 On Goodness Of Fit Of Logistic"وان (ـنـعـوراه بــتـة دكــروحـاس اطـسـانـك

Regression  "دار ـحـوذج االنـمـم انـيـسـقـة لتـريقـة طـروحـي االطـث فـاحـرح البـتــ) اق

ج ـائـتـنـرت الـوذج واظهـمـنة لألـقـابـطـن المـسـار حـبـتـفي اخ اـواسـتعـمـالـهم ـمـعـي المـستـوجـالل

رح ـتــد اقـقـة ولـروفـعـمـارات الـبـتـن االخـد مـديـعـن الـل مـضـج افـائـطي نتـة تعـريقـذه الطـان هـب

ل ـة المعممة االخرى مثـطيـاذج الخـنمـة للـقـابـطـمـن الـسـارات حـبـتـفي اخ هـاـاسـتـعمـالث ـاحـبـال

  وذج االنحدار اللوجستي المتعدد .ـنما) او Log – Linear Modelوذج (ـنما

[13]اسي ـعبـال البـاحـثدم ـ) ق2011ام (ـي عـوف     
ي ـاني فـكـسـوي والـيـحـاء الـصـم االحـسـالى ق 

دار ـحـاالن"وان (ـنـعـا بـثـحـرة بـاهـقـة الـامعـي جـة فـائيـصـوث االحـحـبـات والـدراسـد الـهـمع

دار ـه االنحـرض فيـاستع "))SPSS ( دامـاستخـة بـاعيـوم االجتمـلـات في العـبيقـي تطـتـسـوجـالل

ج ـامـرنـب ـعـمـالاستـالت بـامـمعـم الـيـاب قـسـة حـيـفـيـدد وكـعـتـمـي والـائـنـتي الثـوجسـالل

)SPSSدار ـحـوذج االنـمـناادي وـعـطي الـدار الخـوذج االنحـمـالت انـامـعـر مـديـقـم تـا تـضـ) واي

وذج االنحدار اللوجستي ـنمة ألـضليـد ان االفـؤكـج تـائـت النتـانـك و نـفسـهـاات ـانـيـلبلتي ـسـوجـالل

  في تحليله للبيانات الثنائية .

) Hosmer & Lemeshowان (ـاحثـبـاد الـ) ع2013ام (ـي عـوف     
[31] 

 ةـالثـة الثـم الطبعـديـقـتـل 

ة هي طريقة ـبعـطـذه الـة هـافـت اضـانـ) وك" Applied Logistic Regression"اب (ـتـن الكـم

  نموذج .بيز النظرية الختبار حسن المطابقة لأل
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دام ـتخـ" اس(وان ـعنـا بـ) بحث2016فـي عـام ([11] بـد الـرزاق و زعـالن ـثان عحاوقـدم الـب     

دم : ـط الـغـضـة بـابـسي على االصـفـنـط الـضغـر الـل اثـيـلـتحـي لـتـوجسـدار اللـوب االنحـاسل

 تنـاولد ـوق )رة "ـصـة البـظـافـر في محـيـزبـاء الـضـة في قـنـيـلى عـة عـيـقـيـطبـة تـدراس

رض ـمـة بـابـة على االصـفسيـوط النـر الضغـة اثـرفـعـتي لمـسـوجـدار اللـحـوب االنـلـان اسـثـباحـال

ً رديـط اً رـيـأثـت النفسي  طـغـا ان للضـرضـتـد افــدم وقـالط ـغـض ط ـغـرض ضـمـة بـابـلى االصـع ا

ً اليـع اً رـيـأثـاك تـنـأن هـا بـهـيـال الـوصـتي تـج الـائـتـت النـينـد بـدم وقـال لى ـي عـسـفـنـط الـغـضـلل ا

  دم .ـط الـغـض

) Coxم (ـالـعـو الـه هـنـب عـتـن كـان اول مـف) Coxدار (ـوذج انحـة الى انمـالنسبـا بـام     
في ـف [2]

تـوضـيـحـيـة واوقــات الـبـقـاء لـهـا وقــد ـالقـة بـيـن الـمتـغـيـرات الـعـاد الـجـإيـام بـ) ق1972ام (ـع

 ـاتـمليـر مـعـ) لتـقــد Conditional Likelihoodطـريـقـة االمـكـان الـشـرطي (  لاسـتعـمـ

  .االنـمــوذج وايـضـا اقـتــرح طـريـقــة الخـتـبـارهـا 

) Prentice & Kalbfleisch) اقـتـرح الـبـاحـثـان ( 1973وفـي عـام (     
 [2] 

طـريـقـة االمـكـان  

انـمـوذج انحـدار  انمـوذج االنحـدار شبـه الـمعـلـمي ( ـاتلـملتقـديـر معـ تـستـعمـلالتي و  الـحـدي

Cox( ، عمـالوبـاست  ) طـريقـةMonte Corlo  الخـاضـعـة للتـوزيـع االسي قـامـا بتقـديـر دالـة (

  االمكان على البيانـات المـولـدة .

 Cox) قـام الـعـالم 1975وفـي عـام (     
 [2] 

بـاقـتـراح تـعـديـل عـلى طـريـقـة تـقــديـر مـعـلـمـات  

) واطـلـق عـليـهـا تسميـة االمـكـان الـجـزئـي 1972اقـتـرحـهـا عـام (الـتي  Coxانـمـوذج انـحـدار 

)Partial Likelihood(
 
.  

) Prentice & Kalbfleisch( ان ـاحثـبـام الـ) ق1980ام (ـوفي ع     
 [2] 

وذج ـمـناق ـبيـطـبت 

م ـوت، دي ـوالح ، رطيـوالش ، زئيـان الجـة االمكـريقـطبـدر ـلمي المقـة الالمعـسبيـرات النـاطـالمخ

ن ـن مـوعيـة نـارنـة لمقـرئـان الـرطـ) لسVetranد (ـهـن معـات مـانـيـب باستـعمـالا ـيقهـطبـت

ة ـبـراقـا مـوبه ، اـابـ) مص136 ن (ـة مـؤلفـة مـت العينـانـك إذ)  دـديـوج، م ـديـق الج (ـالع

  . لـبـع وايـوزيـع لتـضـة وهي تخـوائيـعش
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) Peter Sasieni) اقـتــرح الـعـالـم ( 1993عــام (وفـي      
 [2] 

طـريـقــة االمـكـان الـجـزئـي  

) مـن اجـل مـعـرفـة االهـمـيـة الـنسبـيـة ألوقــات   Weighted Partial Likelihoodالـمـوزون (

لـتقـديـر ل ـتـسـتعم التي لطـريقـة االمـكـان الجـزئـي اً هـذه الطـريـقـة تطـويـر ــداذ تـع، الـفـشـل 

  . ) Coxمـعـالـم انـمـوذج انـحـدار( 

) Wei-Yin Loh & Hongshik Ahnوقـد قـام العـالـمـان (       
  [2] 
ـر ـ) بتطـوي1994فـي عـام ( 

طـريقـة بـأسلـوب شجـرة ـمتغـيـرات وقـد سمـيت هـذه الـتعـدد الـتحـليـل الالمعـلمي المـطـريقـة في ال

) Survival Treeبـقـاء (ـال
 
.  

) Hosmer & Lemshow & Mayن (ـااحثـبـدم الـ) ق2008ام (ـوفي ع     
[32]

وان ـنـا بعـابـتـك 

)"Applied Survival Analysis :Regression Modeling Of Time To Event Data"  (

ات ـريـنظـن الـدال مـدار بـحـاذج االنـمـنـرة لـاصـة والمعـيـملـات العـيقـتطبـاب على الـتـز الكـرك

ً رضـاب عـالكت وقـد تضـناء ـقـل البـيـلـة لتحـوسعـمـة الـيـطـتغـال فـضـالً عـنة ـاضيـريـال ً حـواض ا  ا

ً ومـدعـم ة لتوضيح ـات واقعيـانـبي بــوصـفـهـاة ـلبيـة القـوبـات النـدراس تـنـاولد ـة وقـة واقعيـأمثلـب ا

  التي تضمنها الكتاب . الـمـوضـوعـات

)Fox & Weisbery) قدم الباحثان (2011و في عام (     
 [24] 

ً بعنوان ("   Coxبحثا

Proportional – Hazards for Survival Data in R " تطرق البحث الى تحليل البقاء و (

– Cox Porportionalللمخاطرة النسبية ( Coxدالة المخاطرة و البيانات فضالً الى انموذج 

Hazards Model R وكيفية تطبيقه باستخدام برنامج (R.   

) Guglu Idrisث (ـ) قـدم البـاح2015وفي عـام (     
[28]
 Cox Proportional"بـحثـا بـعنـوان ( 

Hazards Model In Soclal Science " نـسـاء ـالبـاحـث عـيـنـة مـن ال لاسـتعـمـ) وقـد

) ، العـقـد اللـمفـاويـة Estrogen( هـرمـون ( يـرـعـرفـة تـأثـمـثـدي لـصـابـات بـسـرطـان الـالـم

صـابـات بـسـرطـان ـمـطـر الـوفـاة للـسـاعـدة ، الـعـمـر وحجـم الـورم ) عـلى خـيـة الـمـايـجـاب

عـنـوي ـيـر مـمـر تـأثـتـغـيـر العـبـاحث ان لمـل الـيهـا الـتـائـج الـتي تـوصـنـت الـيـنـثـدي وقـد بـال

بي للـوفـاة مـن سـرطـان الثـدي وان كـل زيـادة سـنـويـة فـي الـعـمـر تـؤدي الى ــنسطـر الـعلى الخ

  . )%8زيـادة الخطـر النسبـي للـوفـاة مـن سـرطـان الثـدي بنسبـة (
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لـتـحـديـد االنـمـوذج  عـمــلـيســت) الـذي Akaike's Information Criterionامـا مـعـيـار (     

[7]المـالئـم
لسـلـة مـن ـس Akaikeقـدم  1977و  1974و  1973م ـث 1970تـصـف ـنـذ مـنـمـف " 

قـديـر الـمسـافـة  ـنـا فـيـهـا األسـس الـنـظـريـة الخـتـيـار الـنمـاذج كـمـا في تـبـيـحـوث مـالـب

)  أو مـقيـاس K-Lوالـذي يـرمـز لـه اخـتـصـارا (   Kulback – Leiblerالمتـوقـعـة  

وغـايـة   Boltzmgnn'sمـن قـبـل الـعـالـم  1951والـذي اشـتـق عـام  K-Lالـمـعـلـومـات 

  " يـن مـجمـوعـة نـمـاذج تـحـت الـدراسـةـالطـريـقـة إيـجـاد أفـضـل أنـمـوذج مـقـرب مـن ب

) Shibataث (ـاحـبـام الـوق     
[7]

) 1984ام (ـ) ع Nishiiث (ـاحـبـه الـعـبـ) وت1981ام (ـع 

دار ـال االنحـجـ) في مAkaike   Information Criterion ات (ـومـلـار المعـيـق معـيـتطبـب

  دد .ـعـتـالم

) Lebretonث (ـاحـبـام الـ) ق1992ام (ـوفي ع     
[7]

ار ـيـلى المعـط عـيـسـر بـويـحـراء تـجـإب 

)AICز (ـرمـه بالـز لـرة رمـات المبعثـانـيـالب ةـالـات في حـومـللمعل اً ارـيـع معـ) اذ وضQAIC (

  ر .ـثـعـبـة التـلمـرا لمعـديـقـل تـ) يمث��ثابت ( ـعمـالوذلك باست

)Amari & Muratal & Yoshizawaون (ـاحثـام البـ) ق1994وفي عام (     
 [7]

بتطبيق معيار  

  . ذاتيـدار الـزمنية واالنحـال السالسل الـ) في مجAICالمعلومات (

)Ripley(  الباحث قـام  )1996وفـي عـام (     
 [7]

) في مجال ربط AICتـطبـيـق مـعـيـار (بـ 

) ، ومـن NICكـان يـرمـز لـه اختصـارا ( إذ، ) Neural Information Criteriaالشبكات (

ة ( ـيـائـصـاالحاذج ـيـق للـنمـوفـبـارات جـودة التـتـار رتـبـة الـمتـغـيـر االسـاس واخـيـتـاجـل اخ

Lack – off – fit test) قـام كـال مـن (Itart , ClaesKens , Aerts بـتـقـديـم اخـتبـارات (

صـيغـا تخـص ذلك وايضـا عـنـد عـدم مـالئـمـة اخـتـيـار االنمـوذج االحـصـائـي الـصحيـح قـدمـوا 

  . )AICمعـيـار المعـلـومـات ( عمـالجـوهـريـة عـنـد استـ

 )Itart , Claeskens , Aerts (قـدم كـال مـن 2000و  1999"وفي عـام      
[7]

اختـبـارات  

) في اخـتـبـارات جـودة  AICكيفـيـة اخـتيـار رتـبـة الـمتغـيـر االسـاس عـنـد اسـتـخـدام المعيـار (

) وقـدمـوا صيـغـا جـوهـريـة عـنـد عـدم  Lack-Off-Fit – Testتـوفـيـق الـنـمـاذج االحـصـائـيـة ( 

  ."مـالئـمـة اخـتـيـار االنموذج االحصائي الصحيح 
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) .Mazerolle Marc Jث (ـدم الباحـوق     
[45]

 Improving "( ا بعنوان ـ) بحث2006  ام (ـع 

Data Analysis  In  Herpetology  :  Using  Akaike's  Information  Criterion 

(AIC )  To Assess The  Strength  Of  Biological  Hypotheses  " ( ث ـبحـاول الـتن

ً حـوضيـت دالل ـتـاذج واالسـمـنـار الـيـتـ) في اخAIC  ات (ـومـلـعـمـار الـيـعـم استـعمـالة ـيـفـيـلك ا

ا ـزايـض مـعـث الى بـبحـرق الـطـا تـضـا ، وايـهـيـلـول عـم الحصـتـج التي يـائـتـنـر الـيـسـفـوت

ات ـومـعلـمـع الـيـمـث ان جـاحـبـر الـد ذكـ) ، وقAIC  ات (ـومـلـعـمـار الـيـعـم اسـتعـمـالود ـيـوق

م ـوحج، ات ـلمـعـدد المـوع ، )Log – Likelihood) ( اي (AICار (ـيـعـاب المـسـة لحـوبـلـطـمـال

ل ـثـائي مـصـل االحــيـلـحـج التـرامـب عـمـالـاستـة بـولـهـسـا بـهـيـلـول عـصـن الحـكـمـة ) يـنـيـالع

)SAS) و (SPSSم ـن قيـق مـب التحقـذلك يجـة لـر دقيقـيـون غـد تكـاالت قـعض الحـن بـ) ، ولك

  ح .ـل صحيـا بشكـابهـان حسـا لضمـابهـتم حسـ) التي يAICار (ـالمعي

 حـالـو ص ريـمـالع وال ـمـون الجـثـاحـبـدم الـ) ق2011ام (ـوفي ع     
[5]

وان ـنـعـا بـثـحـب 

د ـوق )ف "ـاعـمي مضـوسـوذج مـل نمـد افضـديـات في تحـومـلـر المعـيـايـض معـدام بعـتخـاس"(

ار ـتيـ) الخ SMAIC , AICC , BIC , AICة ( ـبـرتـد الـديـحـر تـيـايـون معـاحثـبـال تـنـاول

ة ـلفـاذج المختـمـالنـؤ بـنبـم التـن ثـة ، ومـيـزمنـة الـلسـاء السـف لبنـاعـوسمي مضـوذج مـل انمـضـاف

  ؤ .ـتنبـأ الـار خطـة معيـاب قيمـحس طـريـق عــنار ـوذج المختـنمة االـن دقـد مـأكـوالت

[14]حي ـتـة فـثـاحـبـم الـهـتـعـبـوت     
رق ـدام طـاستخ"( وانـا بعنـثـت بحـدمـ) اذ ق 2012 ام (ـع 

طي ـدار خـحـوذج  انـمـل نـضـار افـيـتـوذج الخـمـنـص الـيـخـرق تشـات وطـومـلـمعـر الـيـايـمع

ج ـائـتـنـت الـنـيـد بـوق) ل " ـوصـالمـا بـميـالسيـيـرضى الثـال مـفـلى اطـق عـيـبـطـع تـدد مـعـتـم

 , AIC , BICات (ـومـلـعـمـر الـيـايـق معائــرـط عمــالـتـن اسأ  ةـثــاحـبـها الـليـت عـلـالتي حص

SBC وذج (ـص االنمـق تشخيائــرـن طـل مـضـ) اف�����	 , ADJRSQ  استـعمـالهـاد ـنـ) ع 

 ـعمـالت البـاحثـة بـاستـ، وقـد اوصدد ـعـطي متـدار خـوذج انحـل انمـضـار افـيـتـل اخـن اجـم

تـه مـع المعـاييـر التي تطـرقـت ـ) ومقـارن NIC ) (New Information Criteriaالمـعيـار ( 

   .اليهـا 
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 Bradleyامـا اسـلـوب البـوتستـراب فـان اول  مـن كتـب عـن هـذه الطـريقـة هـو العـالـم (     

Efron(
) وقـد وصـفـهـا بـانـهـا تـقـنـيـة مـركـزة بـشكـل حسـابي وكـان يـرى بـانهـا 1979عـام ([52] 

  .الـتـطبيقـات والمشـاكـل االحصـائيـةمـفـيـدة في الـعـديـد مـن 

ـن طبـق هـذا حـدار فـان اول مـمـاذج االنـاسـلـوب الـبـوتستـراب في ن ـعـمـالوامـا است     

) Freedmanالـم (االسـلـوب هـو الع
[7]

دار ـحـمـاذج االنـنـوان نـعـ) اذ قـدم بحثـا ب1981عـام ( 

  .تـرابيالبـوتس

)Stineث (ـاحـبـن الـيـ) ب1985ام (ـوفي ع     
 [6]

) Bootstrapراب (ـوتستـبـؤ الـبـنـرات تـتـان ف 

وذج ـنما ـعـمـالاستـؤ بـل للتنبـأ المحتمـمي للخطـلـاس المعـول على قيـفي الحص اسـتعـمـالهـان ـمكـي

  دار الخطي التقليدي .ـاالنح

) Moreau & Jainان (ـاحثـام البـ) ق1987ام (ـوفي ع     
[6]

اسلوب  اسـتعـمـالة ـة كيفيـدراسـب 

د ـيـاقـنـدد العـه عـيـدر فـة يقـقـريـدا طـاوج إذودي ـنقـليل العـ) في التحBootstrapالبوتستراب (

  ).Bootstrapالبوتستراب ( ـعـمـالة من البيانات باستـوعـلمجم

 زالـنـث الـاحـبـام الـوق     
[6]

) Bootstrap & Jackknifeة (ـقـريــط عـمـالـتـاسـ) ب1989ام (ـع 

ان ـج بـائـتـنـت الـتـبـة واثـراضيـتـات افـانـيـب طـــريــق عــن طي ـخـدار الـحـاذج االنـفي نم

)MSEل (ـطي اقـعـ) تBootstrapـ (ـة للـوزونـ) المJackknifeة (ـقـريـط
 

.  

)Efronولقـد عـاد العـالـم (     
 [7]

 إذ البـوتستـراب االعـتيـادي ) وطـور اسـلــوب 1995في عـام (  

كـان الـتـحـيـز والـخـطـأ الـمـعـيـاري وحـدود الـثـقـة تـعـتمـد في قـيـاسـاتـهـا عـلى تـكـرار يـتـراوح 

مـؤشـر االحتمال ل عـمـنـه استـأ إذات المنـاسبـة ) للحصـول عـلى التقـديـر1000-2000بـيـن (

  لتحسين تلك المقـاييـس.

) Good & Hardin ان (ـثـاحـبـدم الـ) ق2003ام (ـي عـوف     
[26]
 Common"وان (ـنـعـا بـابـتـك 

Errors in Statistics ( And How to Avoid Them )"(  ن ـد مـديـاب العـتـكـرض الـعإذ

  ).Bootstrapوب البوتستراب (ـلـا اسـهـنـة ومـيـائـصـم االحـيـاهـة في المفـعـائـاء الشـطـاالخ

 )Goodث (ـاحـبـدم الـ) ق2006ام (ـوفي ع     
[27]

 Resampling" Methodsوان (ـنـا بعـابـتـك 

Apractical Guide of Data Analysis " ( ج ـرامـبـن الـد مـديـعـاب الى الـتـذا الكـرق هـتطو
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تلفة ـا ) وكيفية تطبيق اساليب احصائية مخـرهـيـوغ Eviews ، Matlab ،SAS،  ���ومنها (

  ).Bootstrapومنها اسلوب البوتستراب ( ـعـمـالهـاباست

)  Algamal & Rasheedان (ـاحثـدم البـوق     
[18]

 -Re(وان ــــنــعــا بـثـحـ) ب2010ام (ـع 

Sampling  in  Linear  Regression  Model  Using" Jackknife  and  Bootstrap ("

درات ـقـج مـائـتـي نـة فـفـلـتـخـمـات الـنـيـام العـر احجـيـأثـة تـلى دراسـث عـحـذا البـز هـركـت "

وب ـلـسـلى إلمثـات الــديـمـلى الـرف عـعـتـ) والJackknife) و (Bootstrapدار (ـحـب انـيـالـاس

)Bootstrap (ث ـبحـذا الـن هـمـضـا تـمـك ـرارات ،كـتـم الـيـن قـد مــديـرح العـط عـن طـريــق

ات ـعـربـمـة الـقـريـن طـا عـوضـيب عـالـذه االسـه ـخـداما الى استـودنـقـاب التي تـبـم االسـرح اهـط

  وذج االنحدار الخطي ".ـر معلمات نمـديـقـة في تـاديـيـتـرى االعـغـالص

 اـثـحـا بـدمـا قـ) ايض2012ام (ـوفي ع     
[19]

 Re-sampling Techniques in"وان (ـنـبع 

Count Data Regression Models"ات ـانـيـن البـن مـتيـوعـان مجمـاحثـالب لـعـمـتـد اسـ) وق

أ ـطـم الخـيـيـ) لتقJackknife – After – Bootstrapوب (ـلـاس استـعـمـالح ان ـوضيـة لتـقيـقيـالح

) Bootstrap(عـمـال ـاستـون بــواسـدار بـحـوذج انـمـناات ـلمـر معـديـقـد تـنــل عـصـذي يحـال

ة ـديـيـلـقـتـق الـرائـالطـة بـارنـقـا مـهـيـلـل عـويـعـتـن الـكـمـة يـقـريـذه الطــج ان هـائـتـالن تـنـيـوب

ً او متوسط اً ون حجم العينة صغيرـكـا يـدمـنـع والسـيـمـا   . ا

[9] بـالـث طـاحـبـدم الـ) ق2013ام (ـوفي ع     
ة ـيـنـقـتـة لـرحـتـقـة مـريقـط "وان (ـنـا بعـثـحـب 

ن في ـيـتـادمـن القـتيـبيـمـ) األول2016) و (2012ي (ـج دورتـائـتـض نـعـر بـديـقـتـراب لـستـوتـبـال

ع ـا جميـقهـج التي حقـائـتـنـث الـاحـالب ـعـمـل) اذ است " ةـلـامـات كـانـيـدام بـخـدم استـة عـالـح

ي ـال فـرجـر للـفـطـز والـفـات القـابقـبمسؤ ـبـنـة االولى) للتـالثـة (الثـات االولمبيـداليـاملي المـح

راب ـستـوتـبـة الـريقـط عـمـالـاستـ) ب  2016) و (2012  ن (ـتيـادمـقـن الـتيـمبيـن االولـيـدورتـال

)Bootstrap Method ة ـو ان السلسلـريقة هـذه الطـله ـعـمـالـهر الباحث ان سبب استـ) وذك

ذي ـي الـالـتمـع االحـوزيـة التـرفـب معـن الصعـدا ومـرة جـانت قصيـك تـعـمـلـةة المسـزمنيـال

  ر .ـديـتقـة الـليـة في عمـيديـلـق التقائــرـالط ـعـمـالب استـليه يصعـه وعـع لـضـتخ

 )  Ramirez  & Lyubchich & Gelون (ـثـاحـبـدم الـوق     
[25]

وان ـنـعـا بـثـحـب )2016ام (ـع 

)"Fast Patchwork Bootstrap For Quantifying Estimation Uncertainties In 
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Sparse  Random  Networks  "( راب ـتـوتسـبـدة للـديـة جـريقـون طـثـاحـرح البـتـد اقـوق

ة ـيـوائـرة والعشـيـبـكـات الـكـبـشـر للـديـقـتـوض في الـمـغـاالت الـد حـديـحـل تـن اجـمي مـلـعـالالم

راض ان ـل افتـة في ظـشبكـة الـع درجـوزيـة تـدال عــن دالل ـتـة لالسـريقـم طـيـمـم تصـن ثـوم

  روف .ـر معـيـة غـام الشبكـة ونظـة الشبكـتوزيع درج
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  يـانـثـل الــالفص

  المعلميـة وشبـه المعلميـة  دارـاذج االنحـنم -ث االول :ـالمبح

            Preface                                                            -: تـمــهــيـــد 2-1-1

 الـعـالقـةطـويـلـة عـلى تحـليـل االنحـدار كـأسـلـوب احصـائي لـدراسـة  و لـمـدةاعتمـد البـاحثـون      

ذلك بنـاء انمـوذج و طــريــق عــن) المستقـلـة(المفسـرة المتغيـرات  و (التابـع) التابعالمتغيـر بـيـن 

واحـد او اكـثـر مـن بغـرض التـفسيـر او التقـديـر او التـحكـم بقـيمـة المتغيـر التـابـع بـداللـة متـغيـر 

  المتغيـرات المستقـلـة .

ن ـزمـع الـت مورـد تطـة وقـلفـر المختـواهـل الظـليـرة في تحـة كبيـميهدار اـاذج االنحـلنمو     

اذج ـواع نمـطي اول انـلمية بشقيها الخطي و الالخـعـماذج المـالن تــعـداء اذ ـصـلم االحـور عـبتط

النمـاذج بـانها تفتـرض ان العينـة قيـد الـدراسة مـأخـوذة مـن مجتمع لـه توزيع وتتميـز هـذه االنحدار 

 استـعمـالـباذج ـات هـذه النمـقـدر معلمـومـن ثـم ت، خـر آع ـوزيـوزيع الطبيعي او اي تـمعروف كـالت

  . طرائق التقديرن ـا مـرهـيـزوم او غـة العـقـريـظم او طـة االمكان االعـقـريـط

لى النماذج المعلمية انموذج االنحدار اللوجستي الذي هو واحد من النماذج المعلمية ـوكمثال ع     

ً وصفي اً يرـتغـتابع مـمتغير الـيها الـون فـتي يكـية الـنوعـال نموذج وأل ،استجابتين او عدة استجابات ذا ا

   ة .ـيـاعـتمـواهر االجـظـة الـرة في دراسـبيـمية كـاهستي ـوجـحدار اللـاالن

اذج ـنمـم الــن ثـة ومـلميـالمعـاذج الـنمـرت الـتى ظهـدار حـحـاذج االنـور نمـطـمر تـتـد اسـولق     

الالمعلمية اذ  و  لميةـاذج المعـنمـن الـيـط بـل وسـون كحـتكـاذج لـذه النمـه تدـد وجـوقة ـه المعلميـشب

راضات التي ـن تللك االفتـدا مـل تعقيـة واقـلميـالالمعاذج ـات النمـراضـن افتـوى مـا اقـاتهـراضـان افت

ن ـة بيـالقـة العـدراسـم بـذي يهتـال ( Cox)دار ـحـوذج انـنها انمـمية  ، ومـلـمعـاذج الـنمـا الـعهـتض

  بقاء لها .ـات الـتوضيحية واوقـمتغيرات الـال

ً ريفـعـاول تــنـتـبحث يـمـن الـهذا فـال       و ال سيـمـالمية  ـمعـحدار الـاذج االنـنمـل اً تصرــخـم ا

ر ـديـقـت يقةرـر طــع ذكـمل ـيـصـفـتـن الـشيء مـر بـذي ذكـستي الـوجـدار اللـحـوذج االنـمـان

ً عريفـتبحث ـمـالاول ـنـا تـضـقة ، وايـمطابـن الـر حسـيـايـعـموذج ومـلمات االنـمع لنماذج  اً مختصر ا
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ر ـديـقـتيقة رـ) وط Coxدار (ـوذج انحـانم عـن فـضـالً اء ـبقـل الـليـوتح  ةـه المعلميـدار شبـاالنح

  وذج .ـنمة لالـريـوة التفسيـه وتقييم القـالمـمع
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          Parametric Regression Model -:  ةــلميــدار المعــاذج االنحـنم2-1-2  

ويمكن تعريفها على انها واحدة من االساليب رها شيوعا ـدار واكثـاذج االنحـدم نمـن اقـي مـوه     

ومتغيرات عشوائية  تابعوائي ـعشر ـة بين متغيـالقـر العـديـوصف وتقلـ ة التي تستـعـمـلـاالحصائي

بأنواعها الخطية )  Quantitative Models( واع منها النماذج الكميةـذه النماذج انـة ولهـتوضيحي

 اً ابع متغيرـون فيها المتغير التـالتي يك ) Qualtifiction Models ( النوعيةوالنماذج ر الخطية ـوغي

يـكـون ن أالت التي يتـم دراستهـا تفـتـرض وتتميــز هـذه النمـاذج بـان جميـع الحـا االستجابةثنائي 

تـوزيعـهـا تـوزيـعـا طـبيـعيا وقـابـلـة للـقيـاس ، وان دالـة االنـحـدار تـحـدد بـالـمعـلمـات الـتي ال 

) ��يمـكـن تـغيـرهـا اال بتغيـر عـدد المتـغيـرات الـداخلـة في الـدراسـة ، وان معـامـل الـتحـديـد ( 

ً مقيـاس يــعــدالـذي   عــنيـانـات قـيـد الـدراسـة ال يمكـن تحسينـه اال لـدرجـة تـمـثيـل االنمـوذج للب ـا

[10]تغيـيـر عـدد المتغيـرات الـداخلة بالـدراسة او بـإضافة بيـانات جـديـدة  طـريـق
 .  

  Logistic Regression                    - :تيــوجســدار اللــالنحنـمـوذج اا 2-1-2-1 

د او ـوي على متغير واحـة من البيانات تحتـلتحليل مجموعيستعمل ة ـحصائيالا احــد النماذجو ـه     

ع بأنه ـالتابيز المتغير ع ، ويتمـر التابـالمتغي فيا ـرهـيـأثـة تـة المراد معرفـثر من المتغيرات المستقلـاك

  يحتوي على قيم ثنائية (نتيجتان محتملتان وحيدتان ) .

و  ) اةـل ، نجاح ) او (موت حيـفش ل (ـيحتوي على قيم اسمية مث التابعر ـغيأن المتـر فـخآبمعنى      

  ).  ( binary Logistic Regression ائيا يسمى باالنحدار اللوجستي الثنـذا مـوه،  غيرهــا

ويتميـز االنحـدار اللـوجستي بـأنه االنمـوذج االكـثر مـرونة من نماذج االنحدار التقليدي اذ انه ال      

تكـون العـالقـة بيـن المتغيـرات المستقـلـة والمتغيـر التـابـع خـطيـة، وايضا ال يشترط بأن يشتـرط ان 

  تكون المتغيرات التوضيحية من النوع المستمر او المتقطع وال ان يكون لها التوزيع الطبيعي
[8]
 .     
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ابع والمتغيرات المستقلة غير ـر التـالقة بين المتغيـان العـب ايضـا وجستيـدار اللـويتميز االنح     

 Logit ) ت ـوجـة اللـلـويـرف بتحـا يعـم استـعمـالـخطي بـل الـشكـى الـا الـويلهـتح التي يمكنخطية 

Transformation   (اآلتيل ـوالتي تكون بالشك 
[42]

:-  

����� 	
����
������ = ln �(��)
���(��) = �� + � ��� … … … (2 − 1)   

� = 1,2,3, … … 

& = 1,2,3, … … 

  :اذ ان 

'(��) = *+,-+./�
�0*+,-+./�                                                                     … … … (2 − 2)          

                                                       −∞ < �� < ∞  

  اذ ان :

  االنحدار اللوجستي .تمثل الحد الثابت ألنموذج  : �� 

��  ا .ـرهـديـقـمعلمات انموذج االنحدار اللوجستي المراد ت تمثل :

 �  . نموذجالمتغيرات التوضيحية او التفسيرية لأل يمثل :�

ا اكثـرها شيـوعـلالنحـدار اللـوجستي اال ان االنحـدار اللـوجستي الثنائي يعـد انـواع ة عـدوتـوجـد      

وهـذا )  Multinomial Logistic Regression(ي المتعــدد يـوجــد االنـحـدار اللـوجست إذ، 

ً اسمي اً ا يكـون المتغيـر التـابـع متغيـرـعنـدم يستـعمـل ة ، والنـوع الثالث يسمى ـمتعـدد االستجـاب ـا

وهـذا يستـعمـل )   Ordinal Logistic Regression ( االنحـدار اللـوجستي الـرتبوي (الترتيبي)

[12]ـاً عنـدما يكون المتغير التابع رتبوي
 .  

لق بطبيعة ـاالول يتع ـدار الخطي واالنحـدار اللـوجستي ،ن بين االنحـامهم ـانرقـد فـوجـوي     

تكـون بـالشكـل  دارـحـة انـادلـعـماي  نأ إذرات المستقلـة ، ـع والمتغيـابـر التـن المتغيـة بيـالقـالع

  -: اآلتي
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3(4 ��⁄ ) = �� + ����                                                       … … … … (2 − 3)    
  :ان  اذ

 3(4 ��⁄   . متوسط المتغير التابع بمعلومية المتغيرات المستقلة :(

Y : . ترمز الى المتغير التابع  

�  تمثل المتغيرات المستقلة . :�

  االنحدار .انموذج تمثل معامالت  :�� و��

4)3  {انـرة فـم مستمـع قيـابـر التـأخذ المتغيـدما يـعن ��⁄ �يأخذ اي قيم لـ  } (� ويكون ضمن   

  المدى 

−∞ < 3(4 ��⁄ ) < ∞ 

4)3 { اما عندما يأخذ المتغير التابع قيم اسمية فأن ��⁄   دى ـن المـون ضمـكي } (

0 ≤ 3(4 ��⁄ ) ≤ 1 

4)3  {ر فيـة التغيـالحال ذهـفي ه      ��⁄ دم ـيصبح اصغر بتق )�� ( دة تتغير فيهاـل وحـلك } (

4)3 { رب ـقتـنما يـتدريجي بي ��⁄ ستـعمـل ـفـفي هـذه الحـالـة ي ،) 0او  1ن (ـدريجي مـل تـبشك } (

4)3  {فيه كونذي يالدار اللوجستي ـمـوذج االنحـان ��⁄ ون تكـ و } (��)'  {مساوي لـ } (

  ).2-2رنا عنها في المعادلة (ـرياضية كما عبـال اهصيغت

دار الخطي ـ، ففي االنح التابعر ـرطي للمتغيـوزيع الشـق بالتـو يتعلـفه اآلخــررق ـفـا الـام     

  -: اآلتـيقد تكون بالشكل  التابعرض بان المشاهدات للمتغير ـنفت

4 = 3(4 ��⁄ ) + 8                                                   … … … … (2 − 4)      

دات عن المتوسط الشرطي ـر انحراف المشاهـأ وهي تظهـل الخطـتمث (8)ـن المعلوم ان ه مـان إذ     

ل مستويات ـر وتباين ثابت لكـاوي للصفـوسط مسـوزيعا طبيعيا بمتـذه الكمية يجب ان تتوزع تـوه ،
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و ة  هـوجود المتغيرات المستقلـب التابعر ـرطي للمتغيـع الشـون التوزيـوعليه يك ة ،ـالمتغيرات المستقل

4)3 {الطبيعي بمتوسط التوزيع  ��⁄   . اين ثابتوتب } (

ر ـدات للمتغيـان المشاهـرض بـا نفتـننأـة فـذو قيم ثنائي التابعـر ون فيها المتغيـة التي يكـوفي الحال     

  - : اآلتـيقد تكون بالشكل  التابع

4 = '(��) + 8                                                        … … … … (2 − 5)       
8 { فان )Y=1فاذا كانت ( ، ـاناليتـاحتم انلها قيمت وجدـي (8)ان ـه فـيـلـوع      = 1 − '(��) { 

8 { ) فانY=0، واذا كانت ( (��)'ع احتمال مـ = −'(�1ال (ـمع احتم}  (� − P(�) ، اي (�

�)'( نـايـبـر وتـاوي للصفـوسط مسـتـوزع بمتـت (8)ن أ�)[1 − '(�ن أني ـيع ذاـ) وه[(�

�)') مع احتمال شرطي  Binomialهو توزيع ( التابع ع الشرطي للمتغيرـوزيـالت�) 
[30]

 .  

 تيــوجســدار اللــوذج االنحــات انمــراضـــافت 2-1-2-2
: -   

Assumption of Logistic Regression Model 

رض معين ، غير مصابين بذلك ـمـن بـيـل ( مصابـثـ، م عـابـتـالمتغير الوجـود قـيـم اسـمـيـة في  – 1

  المرض ) .

  عدم وجود عالقة خطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة . – 2

تكون المتغيرات المستقلة متغيرات مستمرة وال ان تتوزع ن أال يشترط االنحدار اللوجستي  – 3

  توزيعا طبيعيا .

يجب ان تنتمي كل مفردة الى فئة واحدة فقط ، اي ان تكون الفئات محددة وشاملة ، وايضا هو ال  – 4

  يفترض تساوي التباين ضمن كل فئة .

ار اللوجستي يتم هنالك حاجة لعينات اكبر من االنحدار الخطي الن معلمات انموذج االنحد – 5

[8]طريقة االمكان االعظم ، وهي تتطلب عينات كبيرة الحجم نسبيا  تقديرها باستـعمـال
 .  
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  - تي :ـوجسـدار اللـاالنحوذج ـانملمات ـر معـديـق تقائـرــط 2-1-2-3 

Methods for Estimating the Logistic Regression Model 

Parameters  

  -ر اللوجستي ومنها :داـاالنحانـمـوذج ر معلمات ـديـدة لتقــق عائـرـوجد طـت     

 ان االعظمـة االمكـريقـط 2-1-2-3-1
:-          Maximum Likelihood Method  

رار ـكـد على تـمـتـعـت Iterative  ةـراريـكـة تـقـريـط "هي و ، وهـي الطريـقة االكثـر شيـوعـا     

من  ـدوهي تع ،"ديرات للمعلمات ـرات حتى يتم الوصول الى افضل تقـدة مـالعمليات الحسابية ع

 كـافـة ـةر الخطيـة وغيـماذج الخطيـنللـالئمة ـق مائـثر الطرـاك
[12]

 .  

[24]اآلتـي ) يتبع توزيع ثنائي الحــدين فــان االمكان االعــظم تصبح بالشكل  �<( و عندما
 : -  

�(�, >) =  ? �!>! (�! − >!) '(��)A.  (1 − '(��))B.� A.
C

�D�
        … … … … (2 − 6) 

  : آنـفـا ً المــذكــورةو بتـبسيـط المـعـادلـة 

�(�, >) =  ? F '(��)1 − '(��)GA.  (1 − '(��))B.                            … … … … (2 − 7)
C

�D�
 

  :) 1-2المعادلة (ن أو بـمــا 

ln F '(��)1 − '(��)G =  �� + ����                                                   … … … … … (2 − 8) 

بالشكل  تصــبـح ) 8-2() للمعــادلـة e( ) لإلساس الطبيعي8-2بـرفـع كالً من طرفي المعادلة (و 

  : االتي

'(��)1 − '(��) =  JK,0K.��                                                                  … … … … … (2 − 9) 
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  ) تصــبــح :7-2وبــالتــعــويـض في المــعـادلـة (

�(�, >) =  ?(JK,0K.��)A. F1 − JK,0K.��
1 + JK,0K.��GB.C

�D�
                … … … … (2 − 10) 

  : آنـفـا ً  الـمـذكـورة) للمــعــادلــة lnوبــأخــذ (

ln (�(�, >)) =  M >�(�� + ����)C

�D�
− �� ln(1 + JK,0K.��)         … … … (2 − 11) 

ً  الـمـذكـورةعـادلـة ـمـقـاق الـتـقـوم بـاشـن (�)ات ـمـمعـلـيـم للـومـن اجـل الحصـول على ق       آنـفـا

ة المراد تقـديـرهـا ومن ثم نساويها للصفر لنحصل على مجموعة من المعادالت التي ـلمـا للمعـتـبـسـن

ربعات الصغرى التكرارية ـخوارزمية تكرارية تعرف بخوارزمية الم باستـخـداملها ـح يمكـن

 الموزونة
[8]
 .  

 تيــوجســدار اللــوذج االنحــلمات انمــر معــتفسي 2-1-2-4
:-  

Interpretation Of Logistic Regression Model Parameters  

مة ـيـفي ق التغييردار ـقـا مـهـ) على ان �دار الخطي ( ـحـوذج االنـمـات انـمـلـعـر مــسـفـت     

 ا فيـدة ، امـدة واحـدار وحـقـمـل بـقـتـسـمـر الـيـغـتـمـادة الـزيـة لـجـيـتـ) نyع (ـابـتـر الـيـتغـالم

وجت ـل اللـامـمع اسـتعمـالق ـريـن طـه عـالتـامـعـر مـسيـفـم تـتـيـستي فـوجـدار اللـحـوذج االنـمـان

)Logit Coefficientاري ، ـمعيـر الـيـستي غـوجـدار اللـحـل االنـامـعـا بمـضـرف ايـذي يعـ) وال

الرياضية ه كما في الصيغة ـنـر عـبـالت االحتمال ويعـم الطبيعي لمعامـاريتـوغـو اللـت هـوجـوالل

  ) .1-2واردة في المعادلة (ـال

ه في ـو عليـا لما هـابقـدار مطـحـالت االنـامـلمع اً رـيـسـفـطي تـوجستي يعـدار اللـحـاي ان االن     

م ـاريتـوغـر في لـدار التغيـدار اللوجستي يحسب مقـو ان االنحـرق هـدار الخطي ، اال ان الفـاالنح

  الترجيح للمتغير التابع وليس للمتغير نفسه .ل ـمعام
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وبعبارة اخرى فان كل زيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة ستؤدي الى زيادة لوغاريتم      

�NO اللوجتمعامل  P
��PQ  للمتغير التابع عندما يكون مساويا للواحد بمقدار معين هو معامل ذلك

 المتغير المستقل
[12]

 .  

   Criteria of Goodness of Fit               - :ة ـابقـن المطـايير حسـمع 2-1-2-5

  - وذج :ـة لألنمـريـوة التفسيـم القـقييـت – 2-1-2-5-1

Evaluate the Explanatory Power of the Model  

 Yع ـالتابر ـر في المتغيـيـة التغـوضح نسبـهو مقياس ي  �� معـامـل التحـديد  انوم ـن المعلـم     

ن ـد مـديـاك العـان هنـفدار اللوجستي ـاالنحانموذج في  و xر المستقل ـر في المتغيـذي سببها التغيـال

ل ـه معامـا شبـة وتسمى احيانـاس حسن المطابقـرحت لقيـاقت  �� د ـمعامـل التحـدي اييس لحسابـالمق

  - :د ومنها ـديـالتح

Cox and Snellر ـؤشـم – 1
 

: -  

[38]وصيغتـه   
:  

�RS� & UB*VV� = 1 − W�BXVV�Y Z� B⁄                     … … … … …  (2 − 22) 

  :اذ ان 

  �Y :  ا يحتوي االنموذج على كل ـدمـعنالنموذج االنحدار اللوجستي تمثل قيمة االمكان االعظم
  المتغيرات .

�BXVV :  ا يحتوي االنموذج على الثابت ـدمـعناالنحدار اللوجستي  النموذجتمثل قيمة االمكان االعظم
  فقط .

  تمثل حجم العينة . :�  
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  Nagelkerkeر ـؤشـم – 2
 

:-  

ة ـلحسن المطابق امقياس ــدو يعـوه)  ��RS� & [B*VV ( لـ دالـاو مع ار مصححـؤشـذا المـه ــدويع     

  ه :ـة وصيغتـامـالع

       

�C\]� = �RS� & [B*VV� �^\�   �                     … … … … (2 − 23)⁄  

  :ان  اذ

�^\�� = 1 − (�BXVV)� B⁄                            … … … … (2 − 24)    

ه وان ـل حٌ ـة مصحـفي الحقيق هنأل ،  ��RS� & [B*VV  نـبر مـا اكـون دائمــر يكـؤشـذا المــوه     

  .واحد ـهي ال ة لهماـاعلى قيم

ً اسـمقي ـدوجستي تعـدار اللـفي االنح  ��  فان قيمة امـوبشكل ع      ا ـون قيمهـوتك دة ،ـاذج الجيـللنم ا

ا ـة وذلك ألنهـاديـرى االعتيـات الصغـربعـة المـريقـدرة بطـة المقـاذج الخطيـفي النم  ��ل من ـاق

  ونـل الى ان يكـيـائية تمـرات الثنـة وايضا الن المتغيـرات المستقلـوزيع المتغيـدى وتـلى المـد عـتعتم

ً ضـفـمنخ   �� [38] ةـاليــدار المثة االنحـالقـحتى في ع ا
ة نـسـبـة التـغـيـر في المتـغـيـر ـرفـولمع . 

 نــريــؤشــالما ـنلــمل استـعـقـتـسـمـالر ــيـتغـمـي الـر فـيـغـتـا الــهـبـبـي سـتـالع ــتـابـال

)�C\]*V_*`_*�   . )��RS� & [B*VVو 

  -: درةـم المقـالـة المعـويـار معنـاختب - 2-1-2-5-2 

Test the Significantly of Estimated Parameters  

يـيم معنـويـة تـأثيـر المتغـيــرات المستقـلـة في المتغيـر ـلتق tاختبـار  في االنحـدار الخطي يستـعمل     

) لتقيم  wald statistic د (ــاءة والـاحص ـسـتـعـمـلمـوذج االنحدار اللـوجستي فتالتـابـع ، امـا في ان

  -: األتـيـةة ـادلـم وتحسب حسب المعـة المعالـويـمعن

a� = W Kb.[.d+efZ�                                                                … … … (2 − 25)     
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  :اذ ان 

:  g. 3Kef  يمثل االنحراف المعياري لمعامل االنحدار اللوجستي للمتغيرX.  

) واذا تم احتساب df = 1) بـدرجـة حرية مساوية للواحد ( ��وان احصـاءة والـد تتبـع تـوزيع (      

  -: األتـي) تصبح بالشكل 25-2جــذر هـذه القـيمـة فان المعادلة (

h =  i �j�g. 3Kefk                                                            … … … … (2 − 26)    
 N(0,1)الطبيعي القياسي  ع  التـوزيـعـتتب )w( ذه االحصاءةـوان ه

[43]
 .  

 ليميشو –وسمر ـاختبار ه  2-1-2-5-3
:-       The Hosmer- Lemeshow Test     

ة ـابقـن المطـم حسـقيـلت يستـعمـل إذة ـابقـن المطـلحس ��ار ـتبـه الخـابـار مشـتبـذا االخـوه     

  ةـطعـمتق أمرة ـمـستـت مـانـكأواء ـة سـيوضيحـرات التـن المتغيـدد مـي عأــح بو يسمـوذج وهـمـلألن

وى ـر من مستـها اكبـانت قيمتـ) واذا ك8ة (ـبـدرجـة حـري ��اءة تتـوزع تـوزيـع  ـوان هـذه االحص ،

[20] لـامـالكـوذج بـق لألنمـوفيـودة التـد جـؤكـذا يـان هـة فـويـنـالمع
د على ـتمـار يعـذا االختبـوه،  

  -م االحتماالت المتوقعة ويتم التجميع بطريقتين :ـاالت على اساس قيـالح تجميع

  ة .ـوقعـاالت المتـادا على المئينات لالحتمـتجميع الحاالت اعتم – 1

  ة .ـوقعـاالت المتـة لالحتمـم الثابتـادا على القيـاالت اعتمـتجميع الح – 2

ديا ـ) تصاعmاالت (ـيب الحـرتـد تـار بعـاءة االختبـم حساب احصـريقة االولى يتـوحسب الط     

ة للحاالت يتم تجميعها وفقا لقيم ـوقعـدة والمتـم المشاهـاالت ، وان القيـوقعة لالحتمـم المتـحسب القي

االت في ـالح ددـ) وان ع10ع (ـاميـمجعشرة ا الى ـوزيعهـم تـد ذلك يتـوبع ) ،Y)0,1 ع ـابـالمتغير الت

�(ون ـة يكـوعـل مجمـك 10lوعة االولى على الحاالت التي تمتلك اقل ـوي المجمـ) ويجب ان تحت

��)قيمة لالحتماالت المتوقعة  = � 10⁄ االت التي ـيجب ان تحتوي على الح ، واخر مجموعة (

���)ة ـوقعـم لالحتماالت المتـالقيلك اعلى ـتمت = � 10⁄  Cرمز لها بالرمز ـذه االحصاءة يـوه ، (

  -: األتـيـةة ـا للصيغـويتم احتسابها وفق
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m = ∑ (o.�p.qr.)s
p.qr.(��r.)_�D�                            … … … … …  (2 − 27)      

  : ان اذ

t� = ∑ 4� p.q�D�                                          … … … … … (2 − 28)         

�� (و )Y=1 ( دماـات عنـابـدد االستجـل عـا تمثـاي انه     u  (ل العدد الكلي للحاالت في ـتمث

  :وان )  i( المجموعة 

  

   v� = ∑ B�rwx
p.q

p.q�D�                                    … … … … … (2 − 29)      

 )i (وهو يمثل المعدل لالحتماالت المتوقعة للمجموعة
[12]
 .  

  - : ةـلميـه المعـدار شبـاذج االنحـنم 2-1-3

Semiparametric Rgression Model 

اذج ـرف النمـو تع ،ة ـلميـاذج الالمعـة والنمـلميـاذج المعـن النمـع بيـجمت ةائيـاحص اساليبي ـوه     

ر ـخآلدودة واـن االول معلمي بأبعاد محـيأزـجا انموذج انحدار يتضمن ـلى انهـة عـلميـه المعـشب

 دةدوـأبعاد غير محـالمعلمي ب
[36]

نها تجمع بين مميزات إز النماذج شبه المعلمية ـا يميـم مـ، وان اه 

انها تتضمن القيود الصارمة التي يفترضها االنموذج  إذ نموذجي االنحدار المعلمي والالمعلمي ،ا

[10]التي توفرها النماذج الالمعلمية المعلمي وايضا المرونة العالية 
 .  

  Survival Analysis                                             - : اءـقـل البـليـتح 2-1-3-1

 ، التابعر ـة او المتغيـر االستجابـيـل متغـيمث إذ وقت المنقضي ،ـل الـاء بتحليـليل البقـتم تحـيه      

داية حدوث الحدث كحدث ـر الى بـوقت يشيـوان اصل ال ة االخيرة ،ـوقت والنقطـل الـت بين اصـوقـال

وت او ـالمـة كـايـدث النهـل حـرة فهي تمثـة االخيـا النقطـام ن،ـالج معيـذ عـة اخـدايـوالدة او بـال

ة ـة القياسيـيـق التقنيات االحصائـالن تطبيـان تبطـيتـاصـة لها خـضيـات المنقـذه االوقـان ه،  ـاءالشف
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رف في ـوقت تنحـة االولى هي ان قيم الـالخاصي ؛دد ـدار المتعـن او االنحـاو تحليل التباي t  كاختبار

لب ـة تتطـيـياسـق القائـرـوان الط واء ،ـة االلتـوجبـوزيع اي انها مـن من التـو اليميـان نحـلب االحيـغأ

ذه ـمن ه اً زءـان ج إذات ـالبيانـة فهي تتعلق بـة الثانيـاصيـوالخ ا ،ـطبيعيا ـوزيعهـون تـان يكـب

ً بـراقـون مـات يكـالبيان ان الخاصيتان ال ـاتـواع وبسبب هـدة انـوهي على ع Censored Data)( ا

[33]ة ـاسيـق القيائـرـالط باسـتعـمـالاء ـات البقـانـن تحليل بيـيمك
اء ـالبقات ـانـل بيـل تحليـوألج ، 

  رة .ـالبقاء و المخاط تـاـان هما دالـتـدالة  وـراقبـات المـبيانرف على ـب التعـيج

 دالـة البـقـاء2-1-3-2  
: -                         Survivor Function                  

 F(t)وهي مكـملـة لـدالـة التـوزيع التجمـيعيـة ( مقدار معينتـجـاوز ـت لـمـدةوهي احتمـال البقـاء      

Cumulative Distribution Function  ً   -:  ) ويعبر عنها رياضيا

g(�) = 1 − y(�) = Pr[	 ≥ �] = | �(�)}�                … … … … (2 − 30)~
�  

  اذ ان : 

S(t) . تمثل دالة البقاء :  

F(t) ) تمثل دالة التوزيع التجميعية : c.d.f العشوائي () للمتغيرT.(  

f(x) ) تمثل دالة الكثافة االحتمالية :p.d.f ( .  

وبمـا ان دالـة البقاء احتمال فـأنها مـوجبـة واعلى قيمـة لها هي الـواحـد واقـل قيـمـة هي الصفـر ،      

  -) مساويا للصفر فان :tواذا كان الوقت (

g(� = 0) = 1                                                                               … … … … . (2 − 31) 

 ) فـان دالـة البقـاء تقتـرب مـن الصفـر ∞( ) مـنtوكلما اقتـرب الـوقت (
[51]
 .  
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  Hazard Function                                          - :  دالـة المخـاطـرة 2-1-3-3

)  وتعـرف ايضـا بـدالـة الفشل  tصغيـرة جـدا مـن الـوقت (  مــدةالفشل خـالل  دالــةوهي      

  - الـشـرطـيـة وصيغتها الـريـاضية :

ℎ(�) = lim∆�→� �
∆� �
[� ≤ 	 < � + ∆�\	 ≥ �]                … … … … (2 − 32)      

,�] الـمـدةاذ ان البسـط يمثـل االحتمـال الشـرطي للحـدث الـذي سيحـدث في       � +  والمقـام (�∆

وتـسمى احـيـانـا نسبـة الـفشـل االنـيـة او قـوة الـفنـاء او نـسبـة فـشـل الـعمـر  يمثل التغيـر في الـوقـت،

[38]المحـددة 
 .  

تكـون  h(t)ودالـة الـمخـاطـرة  S(t)ودالـة الـبقـاء  f(t)  وان الـعـالقـة بـيـن الـدالـة االحـتمـاليـة      

[32]بـالشكـل التـالي 
 :  

ℎ(�) = lim∆�→�
1∆� �
[� ≤ 	 < � + ∆�\	 ≥ �]                        … … … … (2 − 33) 

                                                       = lim∆�→� �
∆�

P`[(�����0∆�)∩(���)]
P`(���)  

                          = lim∆�→� �
∆�

P`[�����0∆�]
P`(���)                

ℎ(�) = �(�)(�)                                                                               … … … …  (2 − 34) 
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  The Censored Data                                     - :ة ـراقبـات المـالبيان 2-1-3-4

ة ـالثـوهي على ث وقت الفشل ،ومات عن ـض المعلـلك بعـا نمتـدمـنـات عـانـذه البيـدث هـتح     

  -واع :ـان

                           Right Censored Data -:ا ـمينـراقبة يـات المـالبيان 2-1-3-4-1

  -:ا ـهـواعـل وانـشـفـت الـوقـد االدنى لـر الحـوهي تظه     

  - :ن المـراقبـة ـم Ιالنـوع االول  – 1

  -و ينـقـسـم :     

 ( الثابـت )من المـراقبـة  Ιالنـوع االول      
:-  

ن تفشل أقبل  الـمــدةك ددة لنهاية المراقبة وتنتهي تلـزمنية مح مــدةديد ـد تحـدث عنـوهي تح          

ن ـمعي بـمـرض االصـابـةو ـة هـدراسـدث الـم او حـدث المهـرض ان الحـفتـلن ،هـاجميـعدات ـاهـالمش

[37]جـمـيـع االفـراد  اصـابـةن ـر لحيـن ان ينتظـدال مـة بـراقبـة للمـزمني مــدةدد ـان الباحث يحـف
 .  

 وائي )ـراقبـة ( العشـن المـم Ιوع االول ـالن     
:-  

ل االفراد يمتلكون وقت ـس كـن ليـة ، لكـبـراقـاية المـة لنهـزمني مــدةد ـديـد تحـدث عنـوهي تح         

ة وفي ـات الطبيـبيقـطـال في التـثـة فمـيـوائـورة عشـدث بصـة تحـبـراقـ، أي ان المـهـاسـفـنة ـراقبـالم

ون ـيمتلك فهم ال ثــم مـنة وـلفـات مختـة في اوقـدراسـرضى الى الـل المـدخـة يـريـريـالتجارب الس

 هـاسـفـنوقت المراقبة 
[21]
 .  

 من المراقبة  ΙΙني النوع الثا – 2
:-  

ا ـلفـدد سـدد محـول على عـد الحصـة بعـراقبـة المـايـد نهـديـم تحـة يتـراقبـن المـوع مـالن ذاـوفي ه     

ً ) شخص80ول على (ـو الحصـة هـدراسـدف الـان هـوكـال لـل ، فمثـاالت الفشـن حـم ً مصاب ا بمرض  ا

 ددـذا العـول على هـد الحصـنـة عـراقبـهي المـن فتنتمعي
[2]

 .  
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 اراـراقبة يسـات المـالبيان 2-1-3-4-2
 

: -                         Left Censored Data  

وقت حدوث حدث معين (كتشخيص المرض) ـبـلم دينا عـون لـدما يكـدث عنـات تحـذه البيانـوه     

 لكننا ال نعلم الوقت الحقيقي للحدث (أي متى اصيب الشخص بالمرض)
[49]
 .  

 راقبةـات المـرة البيانـفت 2-1-3-4-3
 
 :-                   Interval Censored Data  

ة ـنيـزم مــدةالل ـدث خـحـل) يـدث (الفشـحـأن الـم بـلـا عـدينـون لـا يكـدمـنـدث عـحـي تـوه     

ً منتج ال على ذلك لو كان االفراد يستهلكونـمثـوك ة ،ـمعين ما خالل فترة زمنية لكن ال نعلم بالضبط  ا

 االستهالك هو حدث الفشل يــعــدمتى يستهلكون ذلك المنتج 
[37]
 .  

  Cox :-                          Cox Regression Modelدار ـوذج انحـمـان 2-1-3-5

 ائيـزي االحصـليـجاالنم ـالعال قـبلن ـوذج مـذا االنمـه و هـو من النماذج شبه المعلمية وقـد وضع     

) David Cox( ـع) ـوعــثر شيو االنموذج االكـ) وه1972ام ً ات البقاء على ـة اوقـة تبعيـفي دراس ا

ة ـوعـمـر ومجـطـة الخـن نسبـيـة بـالقـان الع Coxم ـالـر العـد اظهـوق ،ة ـوضيحيـرات التـالمتغي

  -: اآلتيل ـكـالشـبة ـيحيـوضـرات التـالمتغي

ℎ(� ��) = ℎ�(�) exp(���� + ���� + ⋯ + �B�B⁄ )          … … … (2 − 35)   

� ≥ 0    
−∞ < � < ∞ 

  :ان  اذ

 ℎ�(�) :ة ـة مساويـوضيحيـرات التـيـم المتغـون قيـا تكـدمـة عنـاسيـرة االسـاطـة المخـل دالـتمث

  . ة ـالبـر سـددة وغيـر محـة غيـي دالوه )x=0ر (ـللصف

 ��, ��, … , �B :ةـسبـن في رـغيـر التـفسـوهي تا ـرهـديـراد تقـدار المـوذج االنحـانمل معلمات ـتمث 

  .الخطر عندما تزداد المتغيرات التوضيحية بمقدار وحدة واحدة

 ��, ��, … , �B  :. تمثل المتغيرات التوضيحية  
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 (�)�ℎ نـم اً زءـه يصبح جـان إذت ـابـد الثـوي على الحـذا االنموذج ال يحتـالحظ ان هـوي
[35]  .  

      -:  Coxدار ــوذج انحــانم ـاتضارـتــفـا 2-1-3-5-1

  Hypotheses Cox Regression Model  

1 – ℎ(� ��⁄   ، وهي دالة من المتغيرات التوضيحية المستقلة . tعند الوقت  ورةـدل الخطـعتمثل م (

  دراسة .ـن الـر ضمـص الى اخـن شخـابت مـو ثـوقت وهـد على الـتمـال يع

  ان معدل الخطورة والذي يتمثل بخارج قسمة المقدار : – 2

�( � ��⁄ )
�(� �s⁄ )               … … … (2 − 36)   

�لشخص ضمن الدراسة مع المتغيرات �, �  .tهي ثابتة من شخص الى اخر و ال تعتمد على الوقت  �

معلمي ، فهو شكالً محدداً لإلخطاء وذلك لكونه انموذج شبه رض ـ) ال يفتCoxدار (ـوذج انحـانم – 3

  . يفترض بان تكون مستقلة بعضها عن بعض وان يكون لها توزيعاً عاماً موحداً 

باالعتماد على وقت وقوع الحدث ( كحصول حالة الوفاة  (�)�ℎتقدر دالة المخاطرة االساسية  – 4

[2]مثالً ) فقط ، وهي دالة اعتباطية
 .  

  - : Coxدار ـوذج انحـات انمـلمـر معـديـقـق تئـارــط 2-1-3-5-2

Methods for Estimating the Cox Regression Model  

  واهمها :  Coxتوجد العديد من طرائق تقدير معلمات انموذج انحدار 

  زئيـان الجـة االمكـريقـط 2-1-3-5-2-1
 

:-         Partial Likelihood Method   

وقد اقترحها )  Cox (دارـوذج انحـر معلمات انمـديـلتق تسـتـعمـلق التي ائـرـالط احدىوهي      

 (�)�ℎ لىـد عـتمـعـا التي ال تـوعـر شيـثـة االكـريقـطـال ـد) وتع1975ام (ـع )Cox ( مـالـالع

)  Cox ( لمات انموذج انحدارـمع عــندالل ـورت لالستـة التي طـيـوهي التقن ، �  ول علىـللحص

 (�)�ℎفي وجود 
[48]

  .  
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لى ـوي عـتـر وهي تحـطـة الخـوعـمـل مجـتمث  (��)�ل و ـشـات الفـل اوقـتمث  ��  انتـاذا كـف     

��)� ( يـل وهـر الفشـرضة لخطـردات المعـمفـل الـك) = {&: �� ≥ ��ل ـفشـالال ـتمـوان اح ،) {

ة ـان دالـدد حاالت الفشل فـل عـتمث)  S ( راض انـافتـوب) 36-2ة (ـادلـرف في المعـما عـللشخص ك

  - :ة ـزئيـاالمكان الج

? exp(���� + ���� + ⋯ + �B�B)∑ exp(���� + ���� + ⋯ + �B�B)���(�.)
[

�D�
                           … … … (2 − 37) 

�� ( وان)  �� ( تـوقـد الـل عنـفشـاالت الـل حـمثـت)  �� ( نـكـولت      = ل ـفشـاالت الـد حـعن)  1

��( و =   - : الـمـذكورة آنـفـااعادة كتابة المعادلة  مكانإلبا ، ون المشاهدات مراقبةـا تكـدمـعن)  0

�(�) = ? i exp(���� + ���� + ⋯ + �B�B)∑ 4�(�) exp(���� + ���� + ⋯ + �B�B)�D� k�.    … … … (2 − 38)
_

�D�
 

(�)�4ان اذ  = �عندما  1 ≤ (�)�4ماعدا ذلك  �� = 0  

  - : ) تصبح39-2(خذ اللوغاريثم الطبيعي للمعادلة وبأ

log �(�) = M �� i exp(���� + ���� + ⋯ + �B�B)∑ 4�(�) exp(���� + ���� + ⋯ + �B�B)�D� k … … (2 − 39)
_

�D�
 

 ومساويتها للصفر نحصل على المعلمات المطلوبة الـمـذكورة آنـفـاوبأخذ المشتقة للمعادلة 
[41]
 .  

  -: Coxدار ـوذج انحـات انمـلمـر معـسيـتف 2-1-3-5-3

Interpretation of Cox Regression Model Parameters  

ر ـفي المتغي التغيردار ـا مقـعلى انه(�)دار الخطي ـوذج االنحـرنا سابقا تفسر معلمات انمـكما ذك     

�ل (ـر المستقـر المتغيـة لتغيـ) نتيج�<ع (ـابـالت�دار ـوذج انحـا في انمـدة ، امـدة واحـدار وحـقـ) بم

)Coxتمثل مقدار التغير في لوغاريتم معدل الخطورة  (�)الت االنحدارـامـان معـ) ف(ℎ(� �⁄ )) 

�)عندما يزداد المتغير المستقل �  بمقدار وحدة واحدة . (
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دار ـمقـل بـر المستقـغيـادة المتـر الى ان زيـ) تشيCoxدار (ـالت انحـة لمعامـوجبـوان القيمة الم     

بينما الحـالـة الـمـدروسـة تـذهـب نحـو االسـوأ ورة ، ـدل الخطـمع ادةـؤدي الى زيـدة يـدة واحـوح

دل ـاقص معـؤدي الى تنـدة يـدة واحـدار وحـر المستقل بمقـيـادة المتغـة الى ان زيـالبـة السـالقيم تشير

 االفضلالحالة المدروسة تذهب نحو   ورة ، اي انـالخط
[4]  .  

 درة ـالمق مـالـوية المعـار معنـاختب 2-1-3-5-4
:-  

Test the Significantly of Estimated Parameters  

ار ـ) الختبWald Statisticد (ـاءة والـاحص نسـتعمـلوجستي ـاللدار ـنحاالوذج ـما في انمـك     

  -: اآلتيةة ـدرة وحسب الصيغـم المقـالـوية المعـمعن

�� = � ��b
g. 3Kwf 

�
                                                             … … … … (2 − 40) 

& = 1,2,3, … … , ∞ 

  :ان  اذ

��b نموذج انحدار أل المقدرة معلماتالمثل : تCox .  

  -: g. 3Kwfأ المعياري لمعلمات انموذج انحدار ـيمثل الخطCox .  

  .دة ـواحة ـريـة حـدرجـب �� ذه االحصاءة تتبع توزيعـوان ه

 اآلتـيـةة ـالصيغ عمـالتـبـاســدرة ـة للمعلمات المقـرات الثقـاد فتـويمكن ايج
[34]

 :-  

  ��b ∓ �¢ �⁄ g. 3Kwf                                             … … … … … (2 − 41) 
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 وذجـنمالة لـريـوة التفسيـم القيتقي 2-1-3-5-5
 

: -  

Evaluate the Explanatory Power of the Model  

[34]اآلتـيـةالتي تحسب حسب الصيغة  �� احتساب قيمة طــريــق عــنويتم ذلك      
  :-  

  �� = 1 − exp £�
B (log �� − log �P)¤                  … … … … (2 − 42) 

  :ان  اذ

  عندما االنموذج يحتوي على الثابت فقط . Coxالنموذج انحدار تمثل قيمة االمكان االعظم : �� 

:  �P  النموذج انحدار تمثل قيمة االمكان االعظمCox  عندما يحتوي االنموذج على كل المتغيرات

  التوضيحية .

n  : كانت مراقبة ام الأتمثل عدد المشاهدات سواء  .  
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  الثانيالمبحث 

  AIC المعلومات اسلوب البوتستراب ومعيار

الذي هو احد اساليب المعاينة باإلرجاع  في هذا المبحث تم التركيز على اسلوب البوتستراب     

) الذي AICم التطرق الى معيار المعلومات (ـت وكماوايضا طرق ايجاد فترات الثقة البوتسترابية 

  الختيار االنموذج المناسب . يـسـتعـمـل

 البوتستراب 2-2-1 
:-                                                                Bootstrap    

ة إلعـادة المـعـاينـة بـاإلرجـاع سمـيت د) طـريقـة جـدي1979) عـام (Efron(طـور العـالـم      

) مـن العـنـاصـر n() و هي اعـادة عينـة تشتمـل على Bootstrapبطـريـقـة البـوتـستـراب (

 ) من البيانات االصليةNالمسحـوبـة بـاإلرجـاع بشكـل عشوائي من (
[18]

 .  

اءات ـق االحصائـرـدى طـو هي احـلرونتكاـوالم  و ،ـلرونتكاـة المـريقـن طـوع مـو هي ن     

رضيات او ـو اختبار الفأة ـرات الثقـع او حساب فتـلمات المجتمـر معـديـن تقـة التي تتضمـاالستنتاجي

ذه ـة هـاس ثقـولقيع ـالمجتم عــندالل ـل لالستـة تستعمـاءات االستنتاجيـن االحصأ إذ ا ،ـرهـغي

  ن العينة لذلك المجتمع .ـة مـتسبـات مكـومـلـمع تستـعـمـلات ـاجـاالستنت

)  N ( قـريـن طـع زـحيـاري والتـأ المعيـطـللخرات ـديـقـبت اـنزودـت وتستراب ـة البـريقـوان ط     

  ة.ـليـة االصـن العينـاع مـاإلرجـوذة بـأخـالم ةـيوتسترابـات البـعينالن ـم

ادة ـق اعائـرـد طـو ايضا احـذي هـال Jackknife فـايـاكنـوب الجـه اسلـراب يشبـوتستـوالب     

ق ائـرـالطفـشل  دـة عنـاريـاء المعيـز واالخطـر التحيـديـقـلت يـسـتـعمـلذي ـاع الـاإلرجـة بـالمعاين

دة ـذف واحـ) في حCross-Validationة (ـقـريـطـة لـابهـف مشـايـاكنـة الجـقـريـوان ط ، القياسية

¥ة (ـن العينـه مـان إذدات ـاهـن المشـم = (��, ��, … … , �B)دات ـاهـن المشـدة مـذف واحـ) نح

�(  ملية يكون لديناـذه العـرار هـف وبتكـنايـاكـة الجـلى عينـحصل عـلن�, ����, ��0�, … … , �B ( 

تي ـة الـيـلـة االصـنـيـي العـتي هـف الـايـنـاكـات الجـن عينـم )i-th(ان  طــريـقهـا عــن ن ـيـبـالتي يت

ة ـينـل عـة لكـوبـلـوم بحساب االحصاءة المطـقـم نـث ،ت ـذفـات التي حـانـيـاط البـقـن نـ) مi-thا (ـله

 توافقا مع طريقة البوتستراب الجاكنايف الطريقة االكثر عــدويمكن  ف ،ـن عينات الجاكنايـم
[44]
 .  
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رار ـون تكـا يكـدمـوتستراب عنـريقة البـن طـل مـسهأف ـنايـاكـان الجـل حسابي فـوبشك     

راب ـوتستـاال ان الب ،ة ـم العينـن حجـبر مـاكة ـوبـرات المطلـديـلحساب التق المسـتعـمـلالبوتستراب 

 تمادا وانتشارا من الجاكنايفثر اعـاك
[15]

 .    

  -راب هي :ـوتستـة البـريقـط عـمـالتـاسـة في ـوات المتبعـوالخط

¥)ة ـقيـيـقـة الحـنيـن العـم – 1 = (��, ��, … … … , �B)) ة ـيـزئـة جـيوائـشـات عـينـب عـنسح

∗¥) ـا بــز لهـرمـين نـم معـاع وبحجـرجاإلبـ = (��∗, ��∗, … … … , �p∗ ) m( اويـسـا يـددهـع ((

  .) مرة200-20والذي يكون على االقل (

ينة ـل عـكـم ولان االعظـة االمكـريقـوجستي بطـدار اللـوذج االنحـانم ـاتمـر لمعالـديـاد تقـايج – 2

  ن عينات البوتستراب .ـم

ة ـينـل عـزئي ولكـان الجـة االمكـريقـبط) Cox(دار ـوذج انحـانم ـاتمـالـرات لمعـديـقـاد تـايج – 3

 ن عينات البوتسترابـم
[7]

 .  

  -ة :ـيـرابـتـوتسـة البـقـثـرات الـتـف 2-2-1-1

  Bootstrap Confidence Intervals  

وب ـلـاس اسـتـعمـالوبسبب  ر تكوين الفترات ـديـريب لتقـة تقـيقرـل طـضـافراب ـوتستـالب تــعــد     

رات ـلبناء فت مـتعـددةق ائـوجد طرـة وتـالمحسنـة بـيـرابـتـوتسـة البـثقـرات الـتـف سميت فـنايـاكـالج

  -البوتسترابية ونذكر منها :الثقة 

 ة ـيـرابـتـوتسـة البـاسيـيـقـة الـقـثـال راتـتـف 2-2-1-1-1
: -  

Bootstrap Standard Confidence Interval 

ا ـة لهـقـرة الثـاد فتـايجراد ـة المـع المعلمـوزيـون تـا يكـدمـعن اسـتعمـالهـان ـرة يمكـتـذه الفـوه     

  -: اآلتـيو التوزيع الطبيعي ، وهي تعطى بالشكل ـه

£§∗̈ − �(��¢ �)⁄ . gd©ª∗  , § ∗̈ − �(¢ �)⁄ . gd©ª∗ ¤ 



 الفصل الثاني : الجانب النظري

 

36 

  :ان اذ 

  ).b=1,2,……,Bان ( إذ ، ر البوتسترابي للمعلمة المراد ايجاد فترات الثقة لهاـديـتمثل التق:  ̈∗§ 

   gd©ª∗ :للمعلمة المراد ايجاد فترات الثقة لها يمثل الخطأ المعياري البوتسترابي 
[44]
 .  

  -: ةـيـرابـتـوتسـبـات الـينـة المئـقـث راتـتـف 2-2-1-1-2

Bootstrap Percentile Interval 

رف ـعـوت راب ،ـستـوتـبـات الـينـع عـوزيـات ) لتـينـات ( المئـيمـقسـم التـيـد على قـمـعتـوهي ت    

  : اآلتـيبالشكل 

£§«∗̈ (¢ �⁄ ) , §«∗̈ (��¢ �⁄ )¤ 
  :ان  اذ

 ¬   . ̈∗»§تمثل قيم التقسيمات (المئينات ) للتوزيع البوتسترابي لــ: ⁄2

ا ـة لهـقـثـرات الـتـاد فـجـراد ايـمـة الـيـرابـستـوتـبـات الـلمـر للمعـديـول على تقـصـحـد الـعـبـف     

1)م نحسب ـة ثـر قيمـبـة الى اكـيمـر قـن اصغـا مـهـيبـرتـتـوم بـقـن − (¬ 2⁄ .  ) و (( (¬ 2⁄ )) ، 

¢̄® ( اتـنـيـمئـر للـديـقـا هي تـيـدنـاط الـاية النقـوان نه ر ـديـا هي تقـليـاط العـقـنـة الـايـهـون)  ⁄�

¢��̄®(للمئينات    رابـوتستـات البـن عينـوذة مـأخـان هذه التقديرات مو)  ⁄�
[44]

 .  
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                                         Bca  : - Bca Methodة ـقـريـط 2-2-1-1-3

ا ـهـلى انـرف عـة وتعـلـعجـة ومـحـصحـز مـيـحـة تـقـريـد طـؤيـرة تــصـتـة مخـقـريـي طـوه     

ر للمعلمات ـديـول على تقـد الحصـبع ) ،Percentile Methodة المئينات (ـريقـن طـثر مـدة اكـقـمع

  -: يـأتـيذه الطريقة كما ـخطوات ه المراد ايجاد فترات الثقة لها تكون

  -: اآلتـيـةوحسب الصيغة )  �� ( حسب التحيز المصحح الثابتـن – 1

�� = ∅�� N#(²b³∗�²b
¨  Q                                     … … … … (2 − 43)   

  :ان  اذ

  تمثل الدالة العكسية للتوزيع الطبيعي القياسي . :��(∅) 

 : #(§«∗́ < ́∗»§)ز الى عدد المرات لــ ـرمـت(»§ < §«) .  

ت ـانـاذا كـف لمة ،ـمعـذه الـاب هـحسـة لـفـلـتـق مخائـرـد طـوجـ) وتaة (ـلـة المعجـلمـسب المعـنح – 2

)µ(�وان  ة ،ـليـة االصـن العينـة مـذوفـدات المحـاهـمشـن الـم)  ) i-th اـتي لهـة الـينـز للعـرمـت(  (

)§«(�) = §«(µ(�  وان)  ((

� = ∑ (§«(∙) − §«(�))·B�D�
6 £∑ (§«(∙) − §«(�))�B�D� ¤· �⁄                       … … … … … (2 − 44)   

  :ان  اذ

§«(∙) = ∑ ²b(.)BB�D�                                                 … … … … … (2 − 45)      

1ة لــ (ـرات الثقـفت – 3 − 2αاآلتـيرف بالشكل ـ) تع :  

¹� = (§«º�, §«XP) = (§«∗(¢�), §«∗(¢s)) 

  :ان  اذ
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¬� = ∅ F�j� + �j� + �(¢)
1 − �̄(�j� + �(¢))G                    … … … . … (2 − 46) 

¬� = ∅ F�j� + �j� + �(��¢)
1 − �̄(�j� + �(��¢))G                  … … … … (2 − 47) 

  : ان اذ

  تمثل الدالة التجميعية للتوزيع الطبيعي القياسي .: (∙)∅ 

 ) للتوزيع الطبيعي القياسيPercentileتمثل نقطة المئينات (: (¢)�− 
[47]
 .  

  -: )Akaike's Information Criterion )AICمعيار  2-2-2

ن ـه مـانـذا فـل وذج ،ـاء االنمـة بنـلى دقـف عـوقـتـائي تـصـحث االحـبـج الـائـتـوم ان نـلـن المعـم     

ناء اي ـدء في بـبـل الـبـوق ، االنسبوذج ـمـاالن ارـيـتـخإ ،ائي ـصـل االحـليـتحـة في الـمـل المهـائـالمس

اذج ـن النمـا مـرهـيـتي او غـسـوجـدار اللـحـوذج االنـطي او انمـدار الخـوذج االنحـنماـوذج كـانم

ل ـضـوالختيار اف وجد نماذج تقريبية فقط ،ـا تـمـة وانـيقيـقـاذج حـد نمـوجـأنه ال تـل بـقبـب ان نـيج

-K [اس سمي ـر مقيـويـطـبت ] Kullback and Leibler (1951) [اء ـلمـام العـاذج قـنمـذه الـه

L) (Kullback-Leibler Information  
[46]

 [.  

وزيع الحقيقي ـن التـودة ) بيـقـمفـات الـومـلـد (المعـباعـة او التـافـسـمـيس الـيق "اسـيـذا المقـوه     

ا ـدمـه عنـر عنـبيـن التعـمكـوي ، العـشـوائـيـة " راتـيـرض للمتغـفتـع المـوزيـروف والتـغير المع

  -: اآلتـيون الدالة مستمرة بالشكل ـكـت

�(ℎ, �) = | ℎ(�) . log » ℎ(�)�(� �⁄ )¼  }�                     … … …~
�  (2 − 48) 

  : اناذ 

 �  يمثل المتغير العشوائي . :

 ℎ(�  المعروف .تمثل دالة الكثافة االحتمالية للتوزيع الحقيقي غير : (
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 �(�   . رضـتمثل دالة الكثافة االحتمالية للتوزيع المفت: ⁄(�

 �(ℎ, وذج ـنمب لالـريــقـكت )g(وذج ـاالنم اسـتعـمـالد نـــودة عـقـفـات المـومـلـل المعـثـتم: (�

  .)h(قي ـيـقـالح

  : ة ـطعـقـة متـدالـون الـا تكـدمـوعن

�(ℎ, �) = M ��  . log »��½�¼
p

�D�
                                             … … … … (2 − 49)   

   � = 1,2, … … , � 

  :ان اذ 

 ��  لة االحتمالية للتوزيع الحقيقي .مثل دالة الكت: ت

 ½� تمثل دالة الكتلة االحتمالية للتوزيع المفترض: 
[7] 

.  

-Kullback [عمال ـالستة ـقـريـط ] Akaike (1973) [م ـالـرح العـتـود اقـقـعـدة د عـوبع     

Leibler Information [ ة بين االمكان االعظم وـاذ انه اسس عالق] Kullback-Leibler 

Information [، ا فهو طور مقياسـريـوهـج ً  Akaike's [) سمي هذا المقياس K-Lلتقدير المقياس ( ا

Information Criterion [ ز (ـرمـالـه بـز لـرمـويAICاآلتـيل ـالشكـرف بـو يعـ) وه :-  

¾¿m = −2(log. ��ÀJO�ℎ��}(�)) + 2À                       … … … … . (2 − 50) 

  :ان  اذ

K  :نموذج .تمثل عدد المعالم المقدرة او عدد المتغيرات التوضيحية لال  

:  ��ÀJO�ℎ��}(�) تمثل قيمة االمكان االعظم للمعلمة 
[46]

 .  
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  ثـالـثـل الـصـفـال

  الجـلـطـة الـدمـاغيـة -: ث االولـبحـالم

             Preface                                                            -:تـمــهــيـــد 3-1-1

يستطيع التحـدث  طـريـقـه كـافـة فـعـنف جسم االنسان ـوظـائبـمـن المعلوم ان الـدمـاغ يتحكـم      

ن المشكالت الكبيـرة ـها معــدالجلطـة الدمـاغية يمكن ـوالتحـرك و غيـر ذلك ، لـذا فـان االصابة ب

لي عنـد العجـز الحـركي والعق لـةالجـلطـة الدمـاغيـة المسبب االول لحـا ــدتع إذالتي تـواجـه العـالم ، 

مور حياته أر ـدبـذات في تـاد على الـاالنسان ، وتـؤدي الى فقـدان المصاب القـدرة على االعتم

والعتـه هـو حـالـة مـن الفـقـدان العتـه بعـد داء الـزهايمـر ، ـابـة بـثـاني لإلصـبب الـساليـوميـة ، والـ

ن ـائي ، وعلى الرغـم مـالعتـه الـوعـذه الحـالـة بـة ، ويـدعى في هـذهنيـدرة الـرد للـذاكـرة والقالمطـ

ا مـرض شائع بين المسنين اال ان االطفـال والشبـان البـالغين ال يملكـون منـاعـة ضـدهـا ، وهي ـانه

بـة رتحـاضـر وفي المل فئـات االعمـار في وقتنـا الـات المـوت لكببـرتبـة الثـالثـة بين مسـالمـأتي بـت

ذلك فــان  عــن فـضالً ز عند البالغيـن ، وقد يفقـد الشخص المصاب وظيفتـه ، ـاالولى للتسبب بـالعج

 رها ال يقتصر على المصـاب بها فقـط وانمـا يمتـد الى عائلتـه والى المجتمع والى نظام الرعايةـأثيـت

ايـة يعتمدون على االخـريـن للعن ية اغن بالجلطـة الدمـيـابـم المصـن معظأ إذالصحية بشكـل عـام ، 

  بهم .

ً ولهـذا تناول هـذا المبحث تعريف      عن الجلطة الدماغية وانواعها واالسباب التي تؤدي  اً مختصر ا

ص عنـد االصابـة بالجلطـة الـدماغيـة ـظهـر على الشخـا االعـراض والعـالمات التي تـاليها ، وايض

  العالجات التي تعطى للشخص المصاب .، واخيرا تناول هذا المبحث بعض 
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  Stroke                                                    - الــــجـــلــطـــة الــــدمـــــاغــيـــة :

   -:ةــيــاغـلجـلطـة الـدمـلر ــصـتـف مخـيرـتع3-1-2  

 Manual Definition of Stroke  

ن مجمـوعـة كـبيـرة مـن الخـاليـا العصبية التي تقـوم بالتحكـم في جميع اجهزة ـيتكـون الدمـاغ م     

يولـد االنسـان وهـو  إذالجسم ، وان هـذه الخـاليا غيـر قابلـة للتجـدد او التكـاثـر بشكـل  طبيعي ، 

الوعية يمتلك عـددا محـددا من هـذه الخـاليا ، وهي مغـذاة باألكسجين والطاقة عن طريق شبكة من ا

دان عـدد من هذه الخاليا ـالـدموية ، وان هـذه الخـاليا تموت عند توقف وصول الـدم اليها ، يـؤدي فق

فـان الـوظائف التي  و مــن ثــمالى فقدان الشخص المصاب درجة معينة من الوظائف العصبية ، 

  بالجلطة الدماغية . كانت تقـوم بها هـذه المنطقة من الخاليا تنعدم او تتأثر ، وهذا ما يسمى

وهي  اغي ،ـدمـائي الـوعـادث الـالحـرف بـة ومـن النـاحيـة الطبيـة تعـوتسمى ايضـا بالسكت     

ز في وظيفـة ـجـؤدي الى عـة لجـزء مـن الـدماغ  يـويـراب مفـاجئ في التـرويـة الـدمـدوث اضطـ"ح

  -جم عن هذا االضطراب ":عصبية  او اكثر حركية او حسية او حاسية او استعرافية وين

   -اء الـدماغي :ـالسكتـة االقفـارية او االحتش – 1

النـطـالق صمـة مصـدرهـا القـلب ا ـة امـنتيج اغيـان دمـريـداد شـدث بسبب انسـوهـذا يح     

اجئ ـفـداد المـان االنس،  ادةـق عـن العنـيـرايـا شـدرهـادة مصـرة سـثـل خـلتشكغـالبـا او نتـيجـة 

ن ذلك ـة عـويـدمـة الـرويـاع التـقطـبب في انـسـاغ يتـدمـن الـزء مـة لجـذيـن المغـيـرايـشـد الـالح

  -اني :ـريـداد الشـذا االنسـن هـم عـزء ، وينجـالج

ؤدي الى ـذي يـن والـيـرايـام للشـداد التـر االنسـا يستمـدمـدث عنـوهي تح -ة :ـونـة المتكـالسكت –أ 

  اليا العصبية المستهدفة ، مع استمرار اعراض السكتة على حالها .ـخـللتام ـالموت ال

ة ـأذيـة المتـطقـدم الى المنـان الـريـود جـا يعـدمـدث عنـحـي تـوه -ا :ـزئيـة جـتراجعـة المـالسكت –ب 

ً بـبـسون ـكـد يـذي قـداد الـسـد زوال االنـبع ة ،  ـيـصبـعـا الـاليـن الخـة مـينـة معـبـسـنوت ـمـل ـا

ً همـواالعراض قد يحدث فيها تحسنا    او متواضعا حسب درجة تأذي الخاليا العصبية . ما
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ة ـى المنطقـدم الـان الـريـود جـعـيا ـدمـدث ايضا عنـوهي تح -ة :ـؤقتـرة او المـابـة العـالسكت –ج 

ة ـدفـمستهـبية الـعصـالخاليا ـوت للـمـدوث الـحـم يتسبب بـذي لـداد الـعد زوال االنسـة بـأذيـالمت

مصاب ـشخص الـود الـام ويعـي تتراجع بشكل تـهـراض فـا االعـخاليا وظيفتها ، امـك الـلـتستعيد تـف

ة او ـجلطـدوث الـحـل اآلتـيـةة ـاعـن سيرـد االربع والعشـعـادة بـذا عـدث هـحى طبيعته ، ويـال

  . ةـالسكت

  -ة :ـزفيـة النـتـالسك – 2

ل النسيج ـدم داخـز الـركـي يتسبب في تـاغـان دمـريـتمـزق شـنتيجـة لا ـامحـدث ي تـوه      

دث نتيجة ـالنـزف السحـائي الـذي يحبسبب ، او  اغيـدمـال بالنـزفى دعـذا ما يـوه ائيـالـوع

  ي ـعنكبـوتـغشـاء الـي سمـك الـدم فـلز اـركـي تـي يتسبب فـلقـاء خــوه وعـزق او تشـتمـل

 و مــن ثــم ه ، ـاورة لـة المجـي المنطقـه فـدم وتجمعـروج الـخـبالشريان المتمزق  يـتسـبب     

تى تفقد ـخاليا المجاورة حـك الى تلـالضغط علـوم بـقـ، ي ا ً ويـا دمـى ورمـدعـي ا ً ويـدم ا ً ون تجمعـكيـ

  ورة .ـة متطـلـرحـي مـدد منها فـوت عـوظائفها ويتسبب بم

وي ، ـدمـورم الـان الـم ومكـاختالف حجـي بـاغـدمـنزف الـتي يسببها الـراض الــاالع فـتلـخـوت     

ا ـندمـون مميتا عـد يكــدة وقـديـثيرة وشـراض كـهور اعـظـي بـاغـان دمـزق شريـمـسبب تـفقد ي

داع ـصه ال يسبب سوى ـدماغ ، او انـذع الـثل جـق الحيوية مـي بعض المناطـمزق فـذا التــون هـكـي

ه مان حجـة ) وكـيـبـز عصـراكـى مـوي علـتـتح ي منطقة صامتة ( اي الـزق فـان التمـف اذا كـيـفـخ

[1]را ً ـيـصغ
.  
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 The Causes of Stroke               - اغـيـة :ة الدمـلطـدوث الجـح ابـاسب3-1-3 

 ـدـعـط الـدم يـغـرط ضـة اال ان فـدمـاغيـة الـلطـل التي تسبب الجـوامـتـوجـد العـديـد من الع     

ة ـنـن ، السمـيـدخـرى كـالتـل االخـوامـامـا الع ة ،ـاغيـلحـدوث الجلطـة الـدم ر الـرئيسـل الخطـامـع

ة ، ـقـابـرة سـة عـابـص تـرويـقـري ، نـوبة نـرول في الـدم ، داء السكـة الكـولستـبـسـاع نـ، ارتف

ة ـطـلـدوث الجـؤدي الى حـر تـطـل خـوامــعـد ـعـا تـضـا هي ايـرهـيـي وغـنـان االذيـفـرجـوال

[17]ة ـيـاغـدمـال
 .  

ن انـواع السكتـات ، فـان اسبـاب السكتـة االقفـاريـة ـة لحـدوث كـل نـوع مـاصـاب خـد اسبـوجـوت

  -: هي

   -: ديـيـصـب العـلـالتص – 1

ق ـيـب تضـذا بسبـوه، اغ ـدمـن الـة مـنـيـزاء معـى اجـدم الـول الـف وصـوقـي تــو يتسبب فـوه     

دوث ـي حــب فـسبـادة ، او يتـق عـعنـي الـاغ فـدمـى الـدم الـل الـوصـتي تـن الـيـرايـداد الشـاو انس

ي ـما فـر حجـن االصغـيـرايـد الشــق انطـالق صمات صغيـرة تـؤدي الى سـريـن طـة عـتـالسك

د ـة بعـاريـفـة االقـدوث السكتـى حـؤدي الـتي تـاب الـر االسبـثـن اكـم ـدـو يعــف ، وهـل القحـداخ

ة بسبب التصلب العصيدي ـاغيـدمـة الـالجلطـة بـال االصابـزداد احتمـ، وين ـة واالربعيـامسـن الخس

  .كل عشر سنوات بعد سن الخامسة والخمسين 

  -:أ ـشـة المنـيـات قـلبـالصم – 2

دوران ـن الـيـرايـد شـات الى احـمـول الصـق وصـريـة عـن طـتـحـدوث السكي ـب فـسبـوت     

ات ـة او على وريقـداخليـه الـدرانـوف القلب او على جـل جـدماغي ، التي تتشكل داخـوي الـالـدم

ن ـل سـدث قبـة السكتات التي تحـالبيـن غـة عـؤولـون مسـة المريضة ، وهي تكـلبيـقـات الـدسامـال

  .االربعين 
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    -: ين صغيـرة الـحجمـانسـداد الشـراي – 3

ط الـدم ـال او الرتفـاع ضغـن اعتـالل جـدران هـذه الشـرايين نتيجـة الختـالط داء السكـري مثأ إذ     

اءات ميلي ـوات وهي احتشـالفجـدعى بـليلة االعراض "تـدوث سكتات قـؤدي الى حـالشـريـاني ، ي

  . دماغ "ـالـة بـررة تصيب البنى العميقـن متكـة  ولكـريـمت

    -: كـاآلتـية فهي ـزفيـة النـاب السكتـا اسبـام

تحـدث تغيـرات في بنيـة جـدران الشـرايين الـدمـاغيـة صغيـرة الـحجـم بسبب ارتفـاع ضغـط    – 1

حدوث النزف الدماغي ؤدي هذا الى تمزق احدى تللك الشرايين مما يتسبب في ـن وقـد يـزمـالـدم الم

، ي ـاغـدمـزف الـاالت النـن حـد مـديـن العـؤول عـاني المسـريـدم الشـط الـاع ضغـارتف ـدـ، اذ يع

زق ـول تمـا للتسبب في حصـافيـون كـد يكـاد ) قـاجئ ( الحـاني المفـريـدم الشـط الـاع ضغـوان ارتف

دم ـوابق في ارتفاع ضغط الـرض الى سـد تعـقص ـون الشخـا يكـدمـنـع ال سـيـمـااغي  ـان دمـريـش

  .الشرياني غير المعالج او داء السكري 

مـن احـد اسباب السكتة ،  ــدزيـادة ميـوعة الـدم التي تع يسبب تنـاول مضـادات فيتـاميـن كــاف – 2

  وكذلك قد تحدث بسبب خلل وراثي في عوامل تخثر الدم .

    اغ .ـدمـة الـأ في اوعيـالمنشلقي ـوه خـدث بسبب تشـد تحـق – 3

يحدث اعتـالل في اوعية الـدمـاغ النشواني ، نتيجة لترسب بروتينات شـاذة في جدران االوعية  – 4

اغي ـدمـدوث النزف الـاالت حـف حـنص مـا يـقـاربن ـعؤول ـالمسـد ـو يعـ، وه مـرة الحجـصغي

[1]من العمر عند االشخاص الذين تزداد اعمارهم فوق سن السبعين سنة
 .  
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 اعـراض وعـالمـات الجـلطـة الـدمـاغـيـة3-1-4 
: -  

Symptoms and Signs of Stroke  

ت قصير ، ـالل وقـا خـاتهـالمـراضها وعـر اعـا تظهـا مـة غالبـاغيـدمـة الـدوث الجلطـد حـعن     

اذ  مـن ساعـة او سـاعتين ،ر اعـراضها ألقـل ـرة عنـدمـا تستمـة عـابـقص تـرويـوبـة نـوتسمى بن

ويصاب ر قادر على تحريك او الشعور بإحدى اطراف الجسم ، ـيـا غـاب بهـص المصـح الشخـيصب

ن ـد مـب واحـانـة جـلى رؤيـدرة عـقـدم الـا عـضـدوران ، وايـالـور بـالم والشعـم والكـل الفهـاكـبمش

واحيـانـا تكـون اعـراضها دائمـة وتـؤدي الى مضاعفـات طـويلـة االمـد كفقـدان  ري ،ـال البصـالمج

 ويـرئـانـة او االلتهـاب الـثـالسيطـرة عـلى الم
[17]

باه ـي االنتـبغـرة التي ينـات المبكـالمـ، وان الع 

  -اليها هي :

دوخـة ويتعثر وفي اغلب االحيان ـر بـد يشعـفـان الشخص المصاب ق -ـشي :وبـات في المـصع – 1

  د توازنـه او يفقد قدرة التنسيق بين الحواس او الحركة والكالم .ـيفقو

ؤدي الى حصول صعوبات في ـاغية قد تـة الدمـاالصابة بالجلط نأ إذ -ق :ـات في الـنطـوبـصع – 2

  لما يحصل معه . ةـاد الكلمات المناسبـدرة على ايجـد القـقـد يفـاب  او قـكـالم الشخص المص

في جانب واحد من الجسم اذ ان الشخص المصاب قد يفقد االحساس او يشعر  - شـلل او اخدرار: – 3

  بشلل نصفي .

اذا اصيب الشخص بالجلطـة الدماغية فـقد يعـاني وبشكل مفاجئ مـن  -صعوبـات فـي الـرؤيـة : – 4

  ن الشفع ( الرؤية المزدوجـة ) .ـاني مـو قـد يعة اـلـيـات قلـتـشوش الـرؤيـة وقـد يفقـد الـرؤيـة للحظ

صـداع شـديد احيانا يكـون الى حدوث  قـد تسبب االصـابة بالجلطـة الـدمـاغيـة  -الـصداع : – 5

ذلك فـقـد يكـون  عــن فـضـال ً الم بيـن العينين ، آفي الـوجه والم آفي الـرقبـة ، ومصحوبـا بتشنج  

  . المفـاجئ او تغيرات بالحـالة االدراكيةبالتقيؤ ا ً مصحـوبـ

العالمة االولى عند معظم الناس و التي تـشيـر الى اصـابـة محـتمـلـة بـالسكـتـة الـدمـاغـيـة  ــدتع     

اغ ، ـدمـن الـد مـزء واحـى جـدم الـالتوقف مـؤقـت لوصول  و هي رة ـابـة العـاريـفـة االقـوبـالنهي 

ة ـيـاغـدمـة الـلطـا الجـلكهـات التي تمتـالمـعـراض والـرة االعـابـة العـاريـفـاالقة ـوبـلك النـمتـوت
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ة ـاعـن سيـرـشـع وعـربأق الى ـائـع دقـن بضـرة مـة قصيـيـزمن لـمـدةر ـتمـا تسـ، اال انهـهـا نـفـس

صابة لإل ا ًمعرضص ـخـالش يكوند ـة ، وقـديمـمست ا ً رارـضأتتالشى وتزول بدون ان تترك  هادـبع

ط ـا فقـة لهـاحبـات المصـالمـراض والعـختلف االعـدة ، وتـرة واحـابـة عـاريـفـة اقـوبـن نـر مـثـكـأب

ً رضـون معـا يكـاب بهـصـذي يـص الـة ، وان الشخـلـاـثمـتـون مـف او تكـلـتـتخ اكثر لخطر  ا

ن ـمـن لـم يتعـرض لها مـهـا مـلإلصـابـة بثـر ـوهـو معـرض اك ة قوية ،ـاغيـة دمـسكتـة بـابـاالص

[16]ل ـبـق
 .  

  Stroke Treatments                           - عـالجـات الجـلطـة الـدمـاغـيـة: 3-1-5

عـنـد االصابـة بالجـلطة الـدمـاغيـة يجـب ان يـتلقى المـصـاب العـالج الفـوري و العـاجـل للـحـد      

  نـوع العـالج بـاخـتـالف نـوع السكـتـة الـدمـاغـيـة. مـن اضـرارهـا قـدر االمكـان ، ويختلـف 

  -الجـلـطـة الـدمـاغـيـة االقـفـاريـة : – 1

السـكتـة الـدمـاغـيـة االقـفـاريـة هي استـئـنـاف تـزويـد الـدمـاغ بـالـدم  اهم خطـوة في عـالج     

يـجـب اعـطـاء  إذوذلك عـن طـريـق عـالج الطـوارئ بـواسـطـة االدويـة  ، بـأسـرع وقـت ممـكن

 الشخـص المصـاب ادويـة تـزيـد من تـخثـر الـدم خـالل ثـالث الساعـات االولى من االصـابـة بهـا ،

امـا العـالج الجـراحـي فقـد يـوصي الطـبيـب المعـالـج بـإجراء عمـليـة جـراحـيـة لفـتـح الشـريـان 

) او عمـليـة تثـبيت دعـامـة شبـكيـة CEAالمسـدود كليـا او جـزئيـا و منـها عمـليـة فتـح الشـريـان (

  ).CAS) داخـل التـضيـيق (Stentمـرنـة (

  -ة النـزفـيـة :الجـلـطـة الـدمـاغيـ – 2

مـن الضـروري اجـراء الجـراحـة في حـالـة االصـابـة بالجـلطـة الـدمـاغيـة النـزفيـة مـن اجـل      

معـالجتها او لمنـع االصـابـة بهـا مـرة اخـرى ، ومـن االجـراءات الجـراحيـة االكـثـر انتشـارا في 

 )AMVـة المشـوهـة (حـالـة االصـابـة بهـا هي ازالـة االوعيـة الـدمـوي
[16]
 .  
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  ثـالـثـل الـصـفـال

  نـتـائـج التـطـبـيـق العـمـلي -: يـانـثـث الـحـالمب

             Preface                                                           -: تـمــهــيـــد 3-2-1

ش ـيـن العـان مـن االنسـوالتي تمك ا ،ـنـليـرة عـثيـالى الكـم هللا تعـن نعـة مـمـة هي نعـحـصـال     

ر ـويـذ االزل على تطـان منـد دأب االنسـذا فقـل ه ،ـاتـاع بحيـمتـن االستـه مـنـمكـة وتـيـيعـاة طبـيـبح

ن ـليـامـعـل الـات وكـومـكـل الحـل كـمـعـور التي تـن االمـيـن بـوم اء ،ـشفـن الـث عـبحـالج والـالع

ة ـة والعنايـة الصحيـايـرعـا هي الـرهـا وتطويـلى تحسينهـدولي عـع الـتمـة والمجـميـتنـة والـالصحـب

ة الميسرة ـاسيـة واالسـلـة الشامـات الصحيـة على انها الخدمـة الصحيـايـرعـوتعرف ال رضى ،ـبالم

ليمة ـليا وسـة عمـالحـل صـائـد على وسـتمـوهي تع تمعات ،ـع المجـر في جميـراد واالسـع االفـلجمي

ع ـتمـمجـن للـكـف يمـيـالـع وبتكـمـراد والمجتـن االفـة مـامـة تـاركـيا وبمشـاعـتمـة اجـولـلميا ومقبـع

ف ـلـد تختـر وقـفى الى اخـشـن مستـرضى مـة للمـدمـات المقـدمـلف الخـتـوتخ ا ،ـرهـيـوفـدول تـوال

ون ـكـاث او يـا لإلنـنهـل مـضـور افـذكـلل ـةدمـالمقات ـدمـون الخـد تكـقـد فـواحـفى الـتشـل المسـداخ

ن ان ـمكـا يـضـار وايـا للصغـنهـل مـضـن افـار السـبـة لكـدمـة المقـايـرعـون الـد تكـس ، او قـكـعـال

ن ـه مـا لـة ومـرض السمنـاص بمـام خـالك اهتمـون هنـد يكـقـفذلك  عــنفـضـال ً  س ،ـكـون العـيك

دخنين ـالمـام بـالك اهتمـون هنـد يكـا قـانب وايضـذا الجـة بهـادات الالزمـم االرشـديـوتق ةـلبيـار سـاث

  ن .ـدخيـار التـة بمضـيـوعـوالت

ة الى ـدمـقـة المـايـعنـن الـيـة بـالقـيـة للعـقـيـطبـتـة الـالـدراس المبـحـثذا ـاء في هـلـذا ج      

وزن ـر والـمـالع نس ،ـالج ن ،ـدخيـن التـيـفي المستشفى وب بقـاء المـريـض مــدةالل ـض خـريـمـال

فى ـستشـن مـة مـيـاغـدمـة الـلطـجـالـا بـابـصا مصـ) شخ182ا (ـمهـة حجـنـيـق سحب عـريـن طـع

انمـوذج  باستـعمـال )  2014-2015( الـمـدةالل ـة خـربالء المقدسـة كـظـسيني في محافـالح

رابي ـستـالبـوتدي وـليـقـتـال  Coxمـوذج انحـدار ـرابي وانـوتستـالبدي وـليـقـتـالحـدار اللـوجستـي االن

 مــدةر تـأثيـرا على ـثالوزن ) االك العمر ، الجنس ، وامـل (التدخين ،ـن تـلك العـاي م شخيـصـوت

وتحـديـد اي  نمـوذجيـنومـن ثـم المفاضلة بين اال شفى ،ـفي المست د الحياةـيـعلى ق المريض اءـبق
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معـامـل الـتـحـديـد ، ومـعيـار ) وP-Valueالمعنوية (قـيـم  طــريــق عــنمنهـا االكـثـر مـالئمـة 

)Akaike's Informattion Criterion الخـتيـار االنمـوذج المـالئـم ـعمـل) الـذي يست .  

 طـريـق عــننمـوذجـيـن مـقـايـيـس اال فيالبـوتستـرابي االسـلـوب  ـعمـالثـر استأتـوضيـح لو      

ـلـيـدي مـع قـيـمـهـا ) و االخـطـاء المـعـيـاريـة لألسـلـوب الـتـقP-Valueمـقـارنـة قـيـم المعنوي (

ع ـوزيـم الكشف عن تـوذج تـنمال ـضـد افـديـد على تحـكيأـوللتاالسـلـوب البـوتـستـرابي  ـعمالبـاست

ار ـيـتـاخ طــريــق عــنا ـم لهـالـر المعـديـقـ) وتEasy Fit 5.6ج (ـامـرنـال بـمـاستعـات بـيانـالب

  دة).ـولـة (المـيـقـيـقـحالر ـيـغنة النتائج للبيانات الحقيقية وجودة توفيق التوزيع بهدف مقار
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  - ات :ـانـيـبـف الـوص 3-2-2

سيني في محافظـة ـشفى الحـن مستـذت مـن على بيـانات واقعيـة اخـوعيـوضـق المـيـطبـم تـت     

ا ً  ) شخص 182راقبة حياة ( ـوارئ  ومـراجعـة ردهـة الطـم طـريـق عـنة ، ـدسـكـربالء الـمق

  بالجلطة الدماغية .ا ً مصاب

  - ث :ـحـرات البـيـمتغ 3-2-3

في المستشفى  قيد الحياةريض على ـاء المـقـب بـمـدةة ـلـمثـض متـريـة للمـدمـاية المقـل العنـيمث : ��

 ابع ألنموذج االنحدار اللوجستيـر التـل المتغيـو يمثـوه ة ،ـاغيـدمـة الـلطـابين بالجـرضى المصـللم

  -: اآلتيةالبوتسترابي ويتمثل بالقيم  التقليدي و

 تشفى للشخص المصاب بالجلطةـفي المس اةـد الحيـض على قيـريـاء المـقـدة بـمون ـكـا تـدمـعن :0 

  الدماغية اقل من ستة ايام .

لطة ـالجـاب بـص المصـفي المستشفى للشخ اةـد الحيـاء المريض على قيـدة بقـمون ـدما تكـنـع 1  :

  الدماغية ستة ايام فأكثر.

المتغيـر  فيرها ـلـة المـراد قيـاس تـأثيـوضيحيـة او المستقـرات التـتمثـل المتغي اآلتية المتغيـرات 

  -التابع :

  ) غير مدخن .2)مدخن و (1يمثل التدخين وصنف الى ( : ��

  ) انثى .2) ذكر و (1يمثل جنس الشخص وصنف الى ( : ��

  -: اآلتـيـةيمثل عمر الشخص وصنف الى الفئات العمرية  : ��

  ).1) يرمز لها بالرمز (30-40الفئة العمرية (

  ).2) يرمز لها بالرمز (40-50الفئة العمرية (

  ).3) يرمز لها بالرمز (50-60العمرية (الفئة 

  ).4) يرمز لها بالرمز (60-70الفئة العمرية (
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  ).5) يرمز لها بالرمز (70-80الفئة العمرية (

  -: اآلتـيـةيمثل وزن الشخص وتم تصنيفه الى الفئات  -: ��

  ).1) كيلو غرام يرمز له بالرمز (50-60اذا كان وزن الشخص (

  ).2) كيلو غرام يرمز له بالرمز (60-70اذا كان وزن الشخص (

  ).3) كيلو غرام يرمز له بالرمز (70-80اذا كان وزن الشخص (

  ).4) كيلو غرام يرمز له بالرمز (80-90اذا كان وزن الشخص (

  ).5) كيلو غرام يرمز له بالرمز (90-100اذا كان وزن الشخص (

  -: اآلتـية البقاء تمثلت بحالة خروج المصاب من المستشفى وقد تم ترميزها بالشكل ـدالامـا 

  اذا كان الشخص على قيد الحياة . : 1

  اذا كان الشخص متوفي . : 0

حصلنا على النتائج و  ) Easy Fit 5.6) وبرنامج (SPSSبرنامج ( ـعمـالباستتم تحليل البيانات      

  -: اآلتـيـةوكذلك االحصاءات الوصفية  نموذجينالخاصة باال

  -ة :ـيـفـوصـاءات الـاالحص 3-2-4

يبين االحصاءات الوصفية كـالنسب المئويـة والمتوسطات واالنحـراف المعيـاري  اآلتـيالجدول      

  لمتغيرات البحث كافة .
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  )1-3جدول (

  االحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث كافة

  

  ـراتالمتغيــــــ

   ــددعــ

  ـــاالتالحــ

   ــةالنسبــ

  ـــةالمئويــ

   المتوسط

 Mean   
  االنحراف 

  S.d المعياري

   % 100 182  	  )البقاء مــدةالعناية (

1.12 

  

0.320 
 % 88.5 161  ايام 6اقل من 

 % 11.5  21  ايام فأكثر 6

   % 100 182 ��التدخين 

1.45 

  

 %55.5  101  مدخن  0.498

 %44.5  81  غير مدخن

   % 100 182 ��الجنس 
1.43 

  
0.497 

 %56.6  103  ذكر

 %43.4  79  انثى

   % 100 182 ��العمر 

  
  

3.46 

  
  

  

  
  

0.944 

30-40 1  0.5%  

40-50 32 17.6% 

50-60 55 30.2% 

60-70 71 39%  

70-80 23  12.6% 

   % 100 182 ��الوزن 
  

2.96 

  
  

0.957  
50-60 9  4.9% 

60-70 51 28 %  

70-80 70 38.5% 

80-90 43 23.6 % 

90-100 9 4.9 %  
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  -) يـتـبـيــن :1-3مـن الجـدول (

) ايام فأكثر تساوي 6في المستشفى هي ( بقاءهم على قيد الحياة مــدةنسبـة االشخـاص اللـذين  – 1

) ايام 6عن (بقائهم  مــدةقل االشخاص اللذين تمع نسبـة ) وهي نسبـة  قليلـة جدا بالمقارنـة 11.5%(

  ) وهي تشكل تقريبا اكثر من ثالثة ارباع عينة البحث .%88.5التي تساوي (

) وهي مقاربـة  لنسبـة  %55.5 نسبـة االشخاص المدخنين المصابين بالجلطـة الـدمـاغيـة ( – 2

  االشخاص غير المدخنين .

) وهي ايضا مقـاربة  لنسبـة االناث  %56.6 نسبـة الـذكـور المصابين بالجلطـة الدمـاغية ( – 3

  ) .%43.4المصابات بالجلطة الدماغية (

اكبر نسبـة  لألشخاص المصابين بالجلطـة الدمـاغية هم األشخاص اللذين تتراوح اعمارهم بين  – 4

) سنة وهذا 30-40لذين تتراوح اعمارهم بين (بينما اقل نسبة كانت لألشخاص ال ) سنـة ،70-60(

  يعني انه كلما زاد عمر الشخص زاد خطر االصابة بالجلطة الدماغية .

) كيلو   50-60نسبـة االشخاص المصابين بالجلطـة الدمـاغية اللذين تتراوح اوزانهم  بين ( – 5

) كيلو غـرام بينما   90-100غـرام وهي مساويـة لنسبـة االشخاص اللذين تتراوح اوزانهم بين (

  ) كيلو غرام .70-80كانت اكبر نسبة هي لألشخاص اللذين تتراوح اوزانهم بين (

البوتسترابي وكذلك  التقليدي و ومن اجـل الحصول على نتـائج انموذج االنحدار اللـوجستي     

البـوتستراب وهي العينـة البوتسترابي ، قمنا بتحديد عينـة  دي و ـالتقلي Cox دارـوذج انحـانم

) ، ومن تطبيق أنموذجي االنحدار حصلنا على 100البسيطـة ،  وعدد عينات البـوتسراب وهي (

  -: اآلتـيـةالنتائج 
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  -: التقليديدار اللوجستي ـذج االنحنتائج تطبيق انمو 3-2-5

The Results of the Application of the Logistic Regression Model       

االنحـدار اللـوجستي إلظهـار الـعالقـة بين المتغيـر التـابع الثنائي وبين واحـد او  ـعمـليست      

، وفي هذا الـبحث كن ان تكـون منفصلة او مستمرة اكـثر من المتغيرات التوضيحية  التي يم

بقاء  مــدةين المتغير التابع الذي يمثل إلظهار العالقة ب ج االنحـدار اللوجستيانمـوذ ـعملنـااست

  في المستشفى للمصابين والمتغيرات المستقلة التي تم تحديدها سابقا . ض على قيد الحياةيالمر

امالت ـعـم طـريـق عــناس ـقـع يـابـتـر الـيـالمتغ فية ـيحيـوضـرات التـيـتغـر المـيـأـثان ت     

المتغيـر التـابع نفتـرض  فير ـيـأـثكـان للمتغيـرات التوضيحية ت ا اذاـمـيـة فـرفـولمع ، 
االنحدار 

  -: اآلتـيـةالفـرضيات 

:��                المتغير التابع    فيال يوجد تأثير للمتغيرات التوضيحية  -فرضية العدم : �� = �  

:��                المتغير التابع    فيتوضيحية يوجد تأثير للمتغيرات ال -الفرضية البديلة : �� ≠ �  

� = 1,2,3, … … , ∞ 

ان   ) اذ بينت النتائجChi-Squareاحصاءة ( تـستـعمـل الـمـذكـورة آنـفـا ً والختبار الفرضيات      

) مساويـة لعـدد المتغيـرات 4) ودرجـة حريـة (α=0.05االحتمـالية  عنـد مستوى معنويـة (قيمـتها 

) وهي اقـل من مستوى المعنوية ، لذا نرفض فرضية P-Value=0.000التـوضيحيـة  تساوي (

  الفرضية البديلة ، مما يؤكـد كفاءة ومعنويـة االنموذج ككل . و ال نرفضالعدم 

 ـعمـلجستي للبيانات قيد الدراسة نستار اللـومعرفة مـدى مالئمـة انمـوذج االنحـدمن اجل و     

����بان قيمة (رت النتائج ـمعامل التحديد اذ اظه & �ر الى ان ـهي تشيو) 0.503) تساوي ( "!! �

االنحدار  انموذج طـريـق عــنمن التغير الحاصل في المتغير التـابع يتم تفسيـره )  50.3%(

) من التغير الحاصل في  %67.1الى ان (  تشير)  " &' &! %$#� ( وكذلك قيمة ،اللـوجستي 

  .انموذج االنحدار اللوجستي  طــريـق عــنالمتغير التابع يتم تفسيره 
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  -: اآلتيتاننفترض الفرضيتان  ،والختبار فيما اذا كان االنموذج يمثل البيانات بشكل جيد ام ال     

، او ان االنموذج يمثل المتوقعةال يوجد فرق معنوي بين القيمة المشاهدة والقيمة  -فرضية العدم :

  البيانات بشكل جيد .    

، او ان االنموذج ال  المتوقعة القيمـة ويـوجد فـرق معنـوي بين القيمـة المشاهدة  -الفرضية  البديلة :

  يمثل البيانات بشكل جيد .

 كانت إذ) Hosmer And Lemeshowاختبار( ـعمـليستا ً الـمـذكـورة آنـفـوالختبار الفرضيات      

هي اكـبر من مستـوى ) و0.398تسـاوي ()  Chi-Square (القيمـة االحتمـاليـة الحصـاءة 

αالمعنـويـة ( = ت بشكل جيد ، فرضة العدم اي ان االنموذج يمثل البيانا ال نرفض، لـذلك  ) 0.05

  تؤكد ذلك . )2-3ونتائج الجدول (
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  )2-3جدول (

  بقاء المريض ( المصاب ) القيم المشاهدة والمتوقعة لمدة

  

  الخطــــــــــوات

  

    ايام فاكثر6=  مـدة البـقـاء  ايام6=اقل من  مـدة البـقـاء

  المجمـــــــــوع

  المتوقعة  المشاهدة   المتوقعة  المشاهدة

1 20  20.161 1 0.839 21 

2 16 17.008 2 0.992 18 

3 16  15.805 1 1.195 17 

4 17 15.673 0 1.327 17 

5 15 16.196 3 1.804 18 

6 16 15.156 1 1.844 17 

7 17 16.430 2 2.570 19 

8 15 16.993 5 3.007 20 

9 18  15.253  1 3.747 19 

10 11 11.877 5 4.123 16 
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  )3-3جدول (

  التقليدي نتائج انموذج االنحدار اللوجستي

  

  

  راتالمتغي

  

معامالت 

االنحدار 

  اللوجستي 

� 

  

االخطـاء 

  اريةالمعي

S.E 

  

  احصاءة

Wald 

  

درجات 

  ريةالح

Df 

  

  القيمــــة

  ـةاالحتمالي

Sig. 

  

  ةالقيم

  ةالمتوقع

Exp(B)   

 

 فــتــــــرات الـثـقـــة

  

  الدنيا

Lower 

  العليا

Upper 

 2.045 0.394 0.898 0.798 1 0.066 0.420 0.108-  التدخين

 3.251 0.669 1.475 0.335 1 0.930 0.403 0.389  الجنس

 1.076 0.443 0.690 0.102 1 2.678 0.226 0.370-  العمر

 0.976 0.430 0.648  0.038  1 4.306 0.209 0.434-  الوزن

 

يتبين والمتغير التابع  فيالمتغيرات التوضيحية  وتأثيرها المعنوي  المـذكـور آنـفـا ً يظهـر في الجدول 

  -: اآلتـيلنا 

)  P-Value =0.798تسـاوي ((التدخين )  ,+لمتغيـر ل Waldالقيمـة االحتمـاليـة الحصاءة      

-وهي اكـبر من مستوى المعنويـة  (  = )  وهذا يشير الى ان متغير التدخين ليس له  تأثير 0.05

تساوي (الجنس)  "+للمتغيـر   Waldالقيمـة االحتمـالية الحصاءة لمتغير التابع ، اما ا فيمعنوي 

)P-Value =0.335 تأثير ) وهي ايضا اكـبر من مستوى المعنوية  ، اي انه ليس لمتغير الجنس

المتغير  في(العمر ) هو االخر ليس له تأثير معنوي  .+ـمتغيـر المتغير التابع ، وايضا ال فيمعنوي 

مستوى وهي اكبر من ) P-Value =0.102تساوي (التابع وذلك الن قيمته االحتمالية كانت 

المتغير  فيوالذي يمثل الوزن فهو المتغير الـوحيد الذي له تـأثير معنوي  /+اما المتغير ، المعنوية 

) وهي اصغر P-Value =0.038تساوي ( Waldالتابع ، اذ كانت القيمـة االحتمـاليـة الحصـاءة 

  من مستوى المعنويـة .
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) Add Ratio التي تمثل نسبة االرجحية ( ((0exp0β) قيم 3-3ويظهر ايضا في الجدول (     

بقاء المريض المصاب  مــدةوهي تشير الى مقدار التغير الحاصل في نسبة ارجحية وقوع الحدث ( 

بالجلطة الدماغية على قيد الحياة في المستشفى اكثر من ستة ايام ) عند حدوث تغير في قيمة المتغير 


0المرتبط بالمعلمة  (067المستقل ) .  

بقاء المريض على قيد الحياة اكثر من ستة ايام ) اذا  مــدةوتزداد نسبة ارجحية وقوع الحدث (      

اكبر من الواحد ، بينما تنخفض هذه النسبة مع كل زيادة في قيمة المتغير  ((
0exp0كانت قيمة 

  اقل من الواحد . ((
0exp0عندما تكون قيمة  (067المستقل 

  ي يمثل التدخين ، فان الذ (,06وبالنسبة للمتغير 

   89:0��) = 89:0 �. ;<; ) = =�.;<; = �. �>�?            … … … … 0� − �)  

بقاء المريض على قيد الحياة في المستشفى اكثر من ستة ايام  مــدةوهذا يعني ان ارجحية ان تكون 

  ما هو عليه عند غير المدخنين .) 2.4547عند المدخنين اعلى بمقدار (

  الذي يمثل الجنس ، فان  ("06والمتغير الثاني 

   89:0��) = 89:0�. �?> ) =  =�.�?> = �. �?�               … … … … 0� − �)  

بقاء المريض على قيد الحياة في المستشفى اكثر من ستة ايام  مــدةوهذا يعني ان ارجحية ان تكون 

  عند النساء .ما هو عليه ) عند الرجال 4.371اعلى بمقدار (

  والذي يمثل العمر ، فان  (.06اما المتغير الثالث 

 89:0 �� ) = 89:0�. A<� ) =  =�.A<� = �. <<�?           … … … … 0� − �)  

بقاء  مــدةواحدة فان نسبة االرجحية الن تكون  سنةوهذا يعني ان كل زيادة في عمر المصاب بمقدار 

  ) مرة .1.9937المريض اكثر من ستة ايام اكثر بمقدار (

  الذي يمثل الوزن ، فان  (/06والمتغير الرابع واالخير 

 89:0 �� ) = 89:0�. A�; ) =  =�.A�; = �. <��?         … … … … 0� − �)  
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بقاء  مــدةفان نسبة االرجحية الن تكون  واحد كيلوغراموهذا يعني كلما زاد وزن الشخص بمقدار 

  ) مرة .1.9117المريض في المستشفى اكثر من ستة ايام اكثر بمقدار ( 

  -نتائج تطبيق انموذج االنحدار اللوجستي البوتسترابي : 3-2-6

Results of Applying Bootstrap Logistic Regression Model  

عند  هـانفسعند تطبيق انموذج االنحدار اللوجستي البوتسترابي على البيانات حصلنا على النتائج      

) الختبار معنوية االنموذج Chi-Squareتطبيق انموذج االنحدار اللوجستي التقليدي لـ (احصاءة (

" &' &! %$#�وقيم ( ���� و  & B� !!"( ) وايضا قيم اختبارHosmer And Lemeshow (

  - : اآلتـىالجدول التي تخص المعامالت وكما في النتائج  وباختالف

  )4-3جدول (

  نتائج انموذج االنحدار اللوجستي البوتسترابي

  

  

  المتغيـــــرات

معامالت 

االنحدار 

اللوجستي 

  البوتسترابي

� 

CDDEFEGHIH 

الخطأ 

 المعياري 

Std.Error 

  

  االحتماليةالقيمة 

Sig.(2-tailed)  

 % 95فترات الثقة 

الدنيا 

Lower  

  العليا

 Upper 

 0.668  1.089- 0.703 0.400 0.108-  التدخين

 1.111 0.536- 0.257 0.374 0.389  الجنس

 0.042-  0.744-  0.040 0.194  0.370-  العمر

 0.078 0.865- 0.029 0.221 0.434-  الوزن
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  -: اآلتـييتبين  )4-3(من مالحظة القيم االحتمالية في الجدول 

) وهي اكبر من P-Value =0.703تساوي (التدخين والذي يمثل  ,+القيمة االحتمالية للمتغير      

-مستوى المعنوية ( = القيمة المتغير التابع ، و  فيمعنوي  ) اذن ليس للتدخين تأثير 0.05

) وهي ايضا اكبر من P-Value =0.257تساوي (الجنس  والذي يمثل "+االحتمالية للمتغير 

αمستوى المعنوية  ( = المتغير التابع ، اما  فيتأثير معنوي ن الجنس ايضا ليس له أ) اي  0.05

ت نالمتغير التابع ، اذ كا في ا ًمعنوي ا ًلهما تأثير فأناللذان يمثالن العمر والوزن  /+و .+المتغيران 

 p-Valueتساوي ( /+للمتغير و) P-Value = 0.040تساوي (  .+االحتمالية للمتغيرالقيمة 

-من مستوى المعنوية ( قلا والقيمتان) 0.029= = 0.05 (.  

  -يمكن كتابة معادلة االنحدار اللوجستي البوتسترابي : ) 4-3(نتائج الجدول  عــن طـريـقو

	J = KL0�) = 0−�. ��;)�� + 0�. �;<)�� + 0−�. �?�)��
+ 0−�. ���)��                                                    … … … … . . 0� − >) 

  - : التقليدي Coxنتائج تطبيق انموذج انحدار  3-2-7

Results of Applying of the Cox Regression Model  

ة المتـوافـرة ـريـسيـفـرات التـالمتغين ـيـة بـالقـد العـديـلتح تـعمـليس  Coxدار ـوذج انحـانم     

ستقلـة المحـددة سـابقـا ر المتغيـرات المـيـرفـة تـأثـا، وفي هـذا البحث نحـاول معـاء لهـواوقـات البق

ة ـلطـالجـن بـيـابـصـرضى المـشفى للمـستـفي الم بقـاء المـريـض على قـيـد الحـيـاة مــدة في

وال معرفــة فيمـا اذا كـان االنمـوذج أب ـيج  Coxجـل تطبيق انمـوذج انحـدار أن دمـاغيـة ، ومـال

  -: اآلتـيـةاختبار الفرضيات  طـريـق عــنتم ذلك ـام ال وي امعنوي

:��            .    المتغير التابع  فيرات المستقلة ـر للمتغيـأثيـوجد تـال ي -فرضية العدم :  �N = �  

��             المتغير التابع .    فير للمتغيرات المستقلة ـد تأثيـوجـي -الفرضية البديلة : ∶ �N ≠ �  
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) وهي 0.044) تساوي (Chi-Squaerن القيمة االحتمالية الحصاءة (أد اوضحت النتائج ــقو     

=∝(اقل من مستوى المعنوية  و ة العدم ) وهـذا يـؤكد معنوية االنموذج أي اننا نرفض فرضي0.05

  .الفرضية البديلة  نرفض ال

ألنمـوذج )  "� ( ةـاب قيمـاحتس طـريـق عــنومـدى مـالئمة االنمـوذج للبيانات يمكـن معرفتها      

  ه تساوي ـمتـانت قيـك إذ) 45-2ة (ـادلـالمع ـعمـالباست Coxانحـدار 

Q� = � − =RI S �
�;� T0−���. ?A>>) − 0−��<. ;?<)UV     … … … … 0� − A) 

Q� = �. �>��;��>                                                              … … … … … … 03 − 7) 
 عــنره ـم تفسيـع يتـر التابـر الحاصل في المتغيـن التغيـ) م% 5.228 ر الى (ـيـشـت ـةمـيـوهـذه الق

د ـديـحـل التـامـعة مـيمـبق ةـارنـدا مقـة جـلـيـلـة قـمـيـ، وهي ق Coxدار ـوذج انحـانم طـريـق

  وذج اللوجستي .ـنملال

  )5-3(جدول 

  التقليدي Coxأنموذج انحدار نتائج 

  

  

  المتغيرات

  

معامالت 

 Coxانحدار 

� 

  

الخطـأ 

المعياري 

S.E 

  

احصاءة 

Wald 

  

درجات 

 الحرية 

Df 

  

القيمة 

  االحتمالية 

Sig. 

  

القيمة 

المتوقعة 

Exp( �)  

 %95 فـتــرات الـثـقــة

  الدنيا

Lower 

  العليا

Upper 

 1.312 0.572 0.867 0.499 1 0.457 0.212 0.143-  التدخين

 1.538 0.559 0.927 0.770 1  0.085 0.258 0.075-  الجنس

 1.034 0.986 1.010 0.410 1 0.678 0.012 0.010  العمر

  

 1.054 1.003 1.028 0.028 1 4.829 0.013 0.028  الوزن
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  -: اآلتي) يتبين لنا 5-3الجدول (من مالحظة 

ة ـويــوى المعنـستـن مـر مـاكـبن ) ـيـدخـ(الت ,+للمتغيـر  Wald القيمـة االحتمـاليـة الحصـاءة      

القيمـة االحتمـاليـة ع ، وـابـر التـالمتغي فيوي ـنـر معـيـأـثته ـن ليس لـيـدخـني ان التـ، وهـذا يع

س ـنـس للجـه ليـة ، اي انـويـنـعـوى المـستـن مـر مـاكـب س )ـنـ(الج "+للمتغيـر  Waldالحصـاءة 

وي ـنـعـر مـيـأـثه تـس لـر ) ليـمـ(الع .+ر ـغيـتـا لمـع ، وايضـابـر التـيـغـتـالم فيوي ـنـر معـيـأـثت

ن ـر مـاكـبا هي ـه ايضـل  Waldاءة ـة الحصـاليـمـة االحتـيمـالقت ـانـع ، اذ كـابـر التـالمتغي في

ر ـغـاصوزن ) ـ(ال /+للمتغيـر   Waldاءة ـة الحصـيـمـالـتـة االحـمـيـالقا ـام ويـة ،ـنـمستـوى المع

ر ـالمتغي فيوي ـر معنـيـأـثه تـذي لـد الـيـوحـر الـيـتغـوزن هـو المـذن الإويـة ، ـنـعـوى المـتـسـن مـم

  التابع .

  -البوتسترابي : Coxنتائج تطبيق انموذج انحدار   3-2-8

Results Of Applying Bootstrap Cox Regression Model 

ا على ـنـلـصـا حـضـات ايـانـيـرابي على البـستـوتـالب Coxدار ـوذج انحـق انمـيـبـد تطـعن     

 جـائـة النتـدي وبقيـليـقـالت Coxدار ـوذج انحـانم بـاستـعمـالليها ـا عـلنـالتي حص هـاسـفـنج ـائـالنت

  -: اآلتيالجدول ـة بـنـمبي
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  )6-3جدول (

  البوتسترابي Coxنتائج انموذج انحدار 

  

  

  المتغيـرات

معامالت 

 Coxانحدار 

  البوتسترابي

� 

CDDEFEGHIH 

الخطأ المعياري 

Std.Errar 

  

القيمة االحتمالية 

Sig.(2-tailed) 

 % 95فترات الثقة 

  الدنيا

Lower 

  العليا

Upper 

 0.230 0.629- 0.495 0.203 0.143-  التدخين

 0.382 0.527- 0.673 0.221 0.075-  الجنس

 0.031 0.011- 0.455 0.012 0.010  العمر

 0.050 0.007 0.020 0.010 0.028  الوزن

  

  -:الي ـن لنا التـيـبـتـي المـذكـور آنـفـادول ـة في الجـيـالـم االحتمـيـة القـظـالحـم عـن طـريـق

ذا ـة ، وهـويـنـمعـوى الـستـن مـر مـبـاكن ) ـيـدخـ(الت ,+ر ـيـغـتـة للمـيـالـمـتـة االحـمـيـالق     

نس ) ـ(الج "+ران ـيـغـتـمـا الـضـع ، وايـابـتـر الـيـتغـمـال فير ـيـأـثه تـس لـن ليـيـدخـني ان التـعـي

ن ـر مـبـة لهما اكـاليـة االحتمـ، الن القيمع ـابـتـال رـيـالمتغ فير ـيـأـثت اـس لهمـيـر ) لـمـ(الع .+و

ة ـويـعنـوى المـن مستـل مـه اقـ(الوزن ) فان القيمة االحتمالية ل /+ا المتغير ـة ، امـويـوى المعنـمست

  المتغير التابع . في، اي ان الوزن هو المتغير الوحيد الذي له تأثير 
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البوتسترابي بالشكـل  Cox) يمكـن كتابـة انمـوذج انحـدار 6-3القيم في الجدول ( طـريـق و عـن     

  -: اآلتـي

XJ0E, R) = X�Y0E)ZRI{0−�. ��� R�) + 0−�. �?> R�) + 0�. ��� R�)
+ 0�. ��; R�)                                            … … … … … … 0� − ;) 

بمقـدار وحـدة واحدة  ,6  و"6ن ان زيادة المتغيرين ـيتبيالمـذكـور آنـفـا ً من مـالحظة المعادلـة      

بمقـدار وحـدة واحـدة تـؤدي  .6 و /6وان زيـادة المتغيرين  يؤدي الى تناقص دالـة المخاطـرة ،

  زيادة دالـة المخاطرة .

  -ن :ــيـوذجـمـنن االـيـة بـلـاضـالمف 3-2-9

 The Tradeoff Between The Two Models  

  -: اآلتيـةوات ـطـالخـوم بـقـنـداف البحث سـمن اجل تحقيق اه     

         - م :ــالئـوذج المـار االنمـاختب 3-2-9-1

   Choose The Appropriate Model  

م ـيـة قـارنـقـمـوم بـقـة نـدراسـد الـيـات قـانـيـبـة للـمـالئـر مـثـوذج االكـمـد االنـديـرض تحـلغ     

رابي ـوتستـستي البـوجـدار اللـوذج االنحـنمال )"�د (ـديـحـل التـامـعـم مـ) وقيP-Valueة (ـويـالمعن

 Akaike's  [ اتـومـلـار المعـيـمع ـعمـالستاـب ورابي، ـوتستـالب Coxدار ـوذج انحـا النمـمهـع قيـم

Information Criterion (AIC) [ 50-2ري (ـظـب النـانـالجورة في ـذكـة المـغـب الصيـوحس (

ج ـائـوالنت ة .ـدراسـن الـدف االول مـا للهـيقـتحق لـوذج االفضـل الى االنمـة االقـيمـر القـيـشـت إذ

  اه .ـدول ادنـة  في الجـنـيـمب
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  )7-3جدول (

  )AIC) و (�Q) و (P-Valueقيم (

  

  المقاييس

  

  انموذج االنحدار 

  اللوجستي البوتسترابي

 Coxانموذج انحدار 

  البوتسترابي  

P-Value 0.000 0.044 

Q� 67.1  5.228 

AIC 133.014 847.758 

  

  -يتبين : )7-3(من مالحظة الجدول 

دار ـوذج االنحـمـن) الChi-Squareاءة (ـصـ) الحP-Valueة (ـيـالـمـتـة االحـمـيـالق – 1

  البوتسترابي . Coxنموذج انحدار وجستي البوتسترابي اقل منها الـالل

ا ـهـنـلى مـعأرابي ـوتستـتي البـوجسـدار اللـحـوذج االنـمـن) ال  "�د (ـديـحـل التـامـعـة مـمـيـق – 2

موذج ـة االنـمـالئـدى مـحـديـد الى مـل التـامـر معـيـشـرابي ، اذ يـتـسـوتـبـال Coxدار ـحـوذج انـمـنال

  . اتـانـللبي

وذج ـنمل منها الـوتسترابي اقـوجستي البـدار اللـوذج االنحـنم) الAICقيمة معيار المعلومات ( – 3

  . وتسترابيـالب Coxدار ـانح

نـمـوذج االنـحـدار اللـوجـستي البـوتـستـرابي هـو االنـمـوذج آن إمـا سبـق نسـتطـيـع القـول اذن 

  االكـثـر مالئـمـة .
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  - دي :ـليـقـرابي والتـستـوتـوب البـلـاالسن ـيـة بـارنـالمق 3-2-9-2

The Comparison Between the Traditional Style and Bootstrap  

وب ـلـاالس اسـتعـمـالر ـح اثـوضيـل تـن اجـمو ةـدراسـن الـاني مـدف الثـا للهـقـيـقـتح     

اء ـطـ) واالخP-Valueة (ـويـنـالمعم ـة قيـارنـقـوم بمـن نقـيـوذجـنمس االـيـايـمق فيرابي ـستـوتـالب

تي ـسـوجـدار اللـوذج االنحـمـنا الـهـيمـع قـدي مـليـوجستي التقـدار اللـحـوذج االنـنمة الـاريـالمعي

وذج ـمـنة الـاريـيـعـاء المـ) واالخطP-Valueة (ـويـعنـم المـارن قيـرابي ، وايضا نقـتـسـوتـالب

 ـعـملم نستـا لـنـلما انـعرابي ، ـوتستـالب Coxدار ـوذج انحـمـنا الـع قيمهـدي مـليـقـالت Cox دارـانح

ن ـيـوبـلـاالس ـعمـالد استـعن ـهـاسـنفم ـيـل على القـا نحصـنـة ألنـارنـ) في المقAIC) و ("�م (ـقي

  ن .ـيـوذجـنمولال ، رابيـوتستـوالب ، ديـليـالتق

                                                    P-Value -المعنوية : 3-2-9-2-1

م ـيـيـقـلت ـعمـليست احـتـمـالهي  ) P-Valueة (ـاليـة االحتمـة او القيمـويـوم ان المعنـلـمعمـن ال     

  -ا :ـمهـن قيـيـبـي اآلتـي ولدـوالج ةـيـائـس االحصـيـايـالمق
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  )8-3جدول (

  االنحدار اللوجستيألنموذج المعنوية قيم  

  

  

 المتغـيــرات

انموذج االنحدار 

 اللوجستي

  التقليدي

P-Value 

انموذج االنحدار 

  اللوجستي 

  البوتسترابي

P-Value 

انموذج انحدار 

Cox   

  التقليدي

P-Value 

انموذج انحدار 

Cox   

  البوتسترابي

P-Value 

 

  0.495  0.499 0.703  0.798  التدخين

 0.673 0.770 0.257 0.335  الجنس

 0.455 0.410 0.040 0.102  العمر

 0.020 0.028 0.029 0.038  الوزن

  

  -:ن ـيـبـتـي المـذكـور آنـفـا ً دول ـــن الجـــم

دار ـوذج االنحـنمل منها الـرابي اقـوتستـوجستي البـدار اللـوذج االنحـنم) الP-Valueم (ـقين إ – 1

  دي .ـليـوجستي التقـالل

 Coxدار ـوذج انحـا ألنمـل منهـالبوتسترابي اق Coxدار ـوذج انحـ) ألنمP-Valueم (ـن قيإ - 2

  دي .ـقليـالت

    Standard Error                                     - االخطاء المعيارية : 3-2-9-2-2

ه ـمتـت قيـلـا قـلمـار وكـة االختبـع في درجـوقـأ المتـاس للخطـو مقيـاري هـأ المعيـان الخطـاذا ك     

دي ـليـن التقـيـوبـة لألسلـاريـاء المعيـم االخطـا قيـارنـاذا قـار، فـبـتـات االخـة في درجـدقـزادت ال

  - : اآلتـيدول ـالجوكما في  ،رابي ـوتستـوالب

  

  )9-3جدول (
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نموذج االنحدار اللوجستيقيم االخطاء المعيارية أل  

  الخطأ المعياري

  نموذج انحدار ال 

Cox البوتسترابي  

Std.Error 

الخطأ المعياري 

  نموذج انحدارال

 Cox التقليدي  

Std.Errer 

 الخطأ المعياري

االنحدار  النموذج

 اللوجستي البوتسترابي

Std.Error 

 الخطأ المعياري

 النموذج االنحدار

 اللوجستي التقليدي

Std.Error 

 

 المتــغـيــرات

 

  التدخين 0.420 0.400 0.212 0.203

  

0.221 

 

0.258 

 

0.374 

 

 الجنس 0.403

0.12 

 

0.012 

 

0.194 

 

0.226 

 

  العمر

  

  الوزن 0.209 0.221 0.013 0.10

  

-: يتبين المـذكـور آنـفـا ً من مالحظة القيم في الجدول   

وذج ـا ألنمـل منهـرابي اقـستـوتـستي  البـوجـدار اللـوذج االنحـة ألنمـاريـعيـاء المـم االخطـقيان  – 1

  . ديـليـقـستي التـوجـدار اللـاالنح

دار ـوذج انحـمـا ألنـل منهـرابي اقـوتستـالب Coxدار ـوذج انحـة ألنمـاريـعيـاء المـم االخطـقي ان – 2

Cox دي.ـليـقـالت  

  ة .ـر دقـكثأـا ً جـائـيعطي نت يرابـوتستـسلوب الباال ـعـمـالن استإول ـن القـكـق يمـا سبماذن 

  

  

Simulations  : 3-9-2-3                                                        -المحــاكــاة  



 الفصل الثالث : الجانب التطبيقي

 

 

68 

ة ـدراسـل الـثـمـوذج يـل انمـد افضـديـحـتـل بـثـمـذي يتـة الـدراسـث للـالـدف الثـا للهـقـيـقـتحو     

دى ـار مـبـتـا واخـله ـاتمـلـعـر المـديـقـث وتـحـات البـانـيـع بـوزيـن تـف عـشـكـال طـريـق عـن

ق ـيـبـم تطـدة) تـولـة (المـيـقـيـقـر الحـيـع غـة مـيـقـيـقـج الحـائـتـة النـارنـقـق ولمـيـوفـتـودة الـج

ار ان ـبـتـاالخ رـهـ) واظ  Kolmogrov Smirnovار (ـبـتـراء اخـ) واجEasy Fit 5.6ج (ـامـرنـب

 ـاتمـلـعـن بمـو لك )  D.Uniformم (ـظـتـنـع المـوزيـو التـه ةـدراسـرات الـيـغـمت عــوزيــت

ائي ـنـه ثـعـوزيـان تـذي كـاة الـيـد الحـيـض على قـريـاء المـقـب مــدةر ـيـغـدا متـا عـة مـفـلـتـمخ

م ـجـاوي لحـسـو مـ) وه182(م ـجـحـات بـانـيـد بـيـولـم تـه تـيـلـوع) ، Binomialن (ـديـحـال

ـة دراسـد الـن قيـيـوذجـنمل للـراء التحليـم اجـو تة ـقـيـقـات الحـانـيـم البـالـعـمـوبة ـيـقـيـقـة الحـنـيـالع

  ا .اتهمدرة لمعلـم المقـراج القيـاستخو

  - : دة)ـولـ(الم ةـيـقـيـقـر الحــيـات غـانـيـم للبـالئـوذج المـمـار االنبــاخت 3-2-9-3-1

Choose the Apropriate Model of The Data is Real  

ار ـيـتـاخ دفـدرة بهـالمقـات مـلـم المعـيـراج قـتخـا واسـيـائـصـات احـانـيـل البـيـلـحـم تـت     

  .دة ) ـولـة ( المـيـيقـحقالر ـغيات ـانـيـبـة للـالئمـر مـوذج االكثـمـاالن

ار ـيـ) ومع"�د (ـديـحـتـل الـامـعـم و) P-Valueة (ـويـنـعـم المـيـة قـارنـقـم طـريـق و عـن     

ا ـهـمـيـع قـرابي مـتـسـوتـدي والبـيـلـقـوجستي التـدار اللـوذج االنحـنم) الAICات (ـومـلـالمع

  -:االتي ـكج ـائـتـالنت ـانـكو رابيـوتستـدي والبـليـالتق Coxدار ـوذج انحـألنم

  

  

  

  

    

  )10-3جدول (
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  )AIC) و (�Q) و (P-Valueقيم (

  

  ســيــايــقــالم

انموذج االنحدار اللوجستي 

البوتسترابي للبيانات غير 

  الحقيقية

 coxانموذج انحدار 

البوتسترابي للبيانات غير 

  الحقيقة

P-Value 0.000 0.967 

Q� 64.7  31.16  

AIC  139.531 839.804 

 

  - ن :ـيـبـتـي ) 12-3(دول ـن الجــم

تي ـسـوجـدار اللـحـوذج االنـمـن) الChi-Sqaureاءة (ـالحص) P-Valueة (ـويـنـعـة المـمـقي – 1

  رابي .ـتـسـوتـالب Coxدار ـحـوذج انـمـنا الـل منهـرابي اقـتـسـوتـالب

ا ـنهـر مـرابي اكبـستـوتـوجستي البـدار اللـحـوذج االنـمـن) ال"� د (ـديـحـل التـامـعـة مـمـقي – 2

  البوتسترابي . Coxدار ـحـوذج انـنمال

 نموذجوتسترابي اقل منها الوذج االنحدار اللوجستي البـمـن) الAICات ( ـومـلـار المعـيـة معـقيم – 3

  البوتسترابي . Coxانحـدار 

وذج ـمـو االنـرابي هـستـوتـستي البـوجـدار اللـوذج االنحـمـنآن إول ـع القـطيـستـق نـا سبـماذن      

ا عليها ـج التي حصلنـائـتـد النـؤكـو يـدة ) وهـولـمـة ( الـيـقـيـقـالح رـيـات غـانـيـبـة للـمـالئـر مـثـاالك

  ة .ـقـات الحقيـانـالبي ـعـمـالباست

  

  

  

      - ة :ــدراســل للــضـوذج االفــمــد االنـــديـــحـت  3-2-9-3-2
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Determine the Best Model  

رض ـولغدة) ـولـة (المـيـقـيـقـر الحـيـة وغـيـقـيـالحقات ـانـيـم للبـالئـوذج المـمـة االنـرفـعـد مــعـب     

ن ـيـة بـارنـقـت المـمـة تـيـقـيـقـر الحـيـة ام غـيـقـيـات الحقـانـيـبـالل ـعمـاتـل اسـضـفأا ـمـهـد ايـديـحـت

ه ـجـائـتـع نـة مـيـقـيـقـات الحـانـيـرابي للبـتـوتسـدي والبـليـوجستي التقـدار اللـوذج االنحـج انمـائـنت

ج ـائـتـنـة والـيـقـيـقـات الحـانـيـبـلل ـهـاسـفـنة ـنـيـعـم الـجـح ـعمـالاستـة وبـيـقـيـقـر الحـيـغات ـانـيـبـلل

  -: يأتـيكما 

  )11-3جدول (

  )AIC) و(�Q) و (P-Valueقيم (

  

  المقاييس

انموذج االنحدار اللوجستي 

  للبيانات  البوتسترابي

  الحقيقية

 اللوجستيانموذج انحدار 

للبيانات غير  البوتسترابي

  الحقيقية 

P-Value 0.000 0.000 

Q� 67.1  64.7 

AIC 133.014 139.531 

  

  -ن :ـيـبـتـي المـذكـور آنـفـا ً دول ــجـن الـــم

تي ـسـوجـدار اللـحـوذج االنـمـن) الChi-Squareاءة (ـصـ) الحP-Valueة (ـويـنـعـة المـمـقي – 1

رابي ـوتستـتي البـوجسـدار اللـوذج االنحـمـنا الـتهـيمـاوي لقـة مسـقيـقيـات الحـانـيـرابي للبـوتستـالب

  ر الحقيقية .ـات غيـللبيان

ات ـانـيـرابي للبـستـوتـستي البـوجـدار اللـحـوذج االنـمـن) ال "�د ( ـديـحـل التـامـعـة مـمـيـق – 2

ر ـيــات غــانـيـبـرابي للـتـسـوتـبـتي الـسـوجـدار اللـحـوذج االنـمـنالا ـهـنـر مـبـة اكـيـقـيـقـحـال

  .ةـيـقـيـقـالح
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ات ـانـيـرابي للبـتـوتسـستي البـوجـدار اللـحـوذج االنـمـن) الAICات (ـومـار المعلـيـة معـمـيـق – 3

  ة .ـيـقـر الحقيـات غيـانـيـرابي للبـوتستـوجستي البـدار اللـحـوذج االنـمـنا الـل منهـة اقـيـقـالحقي

ية ـقـيـقـات الحـانـيـرابي للبـوتستـوجستي البـدار اللـحـوذج االنـن انمإول ـع القـيـق نستطـا سبـم     

  -: اآلتـيدول ـة التي يبينها الجـرياـعيـاء المـم االخطـد ذلك قيـؤكـل ويـوذج االفضـو االنمـه

  )12-3جدول رقم (

  ألنموذج االنحدار اللوجستي للبيانات الحقيقية وغير الحقيقيةقيم االخطاء المعيارية 

  

 المتغيرات

نموذج ال االخطاء المعيارية

 البوتسترابي االنحدار اللوجستي

  للبيانات الحقيقية

S.E 

نموذج االنحدار االخطاء المعيارية ال

للبيانات غير البوتسترابي اللوجستي 

 الحقيقية 

S.E 

  0.426 0.400 التدخين 

 0.465 0.374 الجنس

 0.175 0.194 العمر

 0.312 0.221 الوزن

 

دار ـحـوذج االنـمـة ألنـاريـيـعـاء المـطـم االخـيـقن ان ـيـبـيت المـذكـور آنـفـا ً دول ـن الجـم     

ستي ـوجـدار اللـحـوذج االنـمـا ألنـل منهـة اقـيـقـيـات الحقـانـيـرابي  للبـوتستـبـتي الـسـوجـالل

  ة .ـيـقـيـر الحقـيـات غـانـيـرابي للبـستـوتـالب

وذج ـمـو االنـة هـيـقـيـقـات الحـانـيـبـرابي للـستـوتـستي البـوجـدار اللـوذج االنحـمـاذن ان     

  .لـضـاالف
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  االستنتاجات والتوصيات

الى بعض االستنتاجات والتوصيات  ةالباحث تفي ضوء تطبيق الطرائق االحصائية توصل     

  التي يعتقد انها ضرورية .

  االستنتاجات  -: اوال ً

  -تحليل النتائج والتطبيق العملي تم التوصل الى االستنتاجات اآلتية : مــن خــالل     

و ـة هـقيـقيـات الحـانـيـرابي للبـوتستـوجستي البـدار اللـوذج االنحـانم ج انـائـدت النتـاك – 1

من انموذج االنحدار اللوجستي البوتسترابي للبيانات غير  االنموذج االفضل في تمثيله للبيانات

  . الحقيقية

و ـوزن هـر الـان متغيللبيانات الحقيقية دي ـوجستي التقليـدار اللـوذج االنحـج انمـبينـت نتـائ – 2

 فىـستشـالمـاة بـد الحيـريض على قيـاء المـبق مــدةوي على ـر معنـأثيـه تـذي لـد الـوحيـر الـالمتغي

ة ـلطـالجـابة بـن لإلصـرضيـون معـونـوزن العالي يكـة ) ، الن اصحاب الـدمـة المقـايـ(العن

  الدماغية اكثر من غيرهم .

ر ـيـتغـمان للبيانات الحقيقية  رابي ـستـوتـوجستي البـالل دارـنحوذج االـمـج انـائـت نتـحـاوض – 3

في  اةـد الحيـيـعلى ق ريضـاء المـبق مـدةوي على ـر معنـأثيـوزن لهما تـتغير الـمر وـمـالع

  .، اي ان كبار السن واصحاب الوزن العالي اكثر حاجة للعناية  فى ـتشـالمس

ان للبيانات الحقيقية رابي ـوتستـدي والبـليـ) التقCoxدار (ـوذج انحـمـج انـائـنت نـح مـاتض – 4

بقاء المريض في  مــدة فيوي ـر معنـأثيـه تـد الذي لـوحيـر الـو المتغيـوزن هـر الـغيـمت

  المستشفى .

و ـهللبيانات الحقيقية رابي ـوتستـتي البـوجسـدار اللـوذج االنحـج ان انمـائـالنت دتـاك – 5

  .البوتسترابي Coxمن انموذج انحدار ر مالئمة للبيانات ـثـوذج االكـاالنم

ة ـافـرات كـمتغيلمعظم ة ـ) واالخطاء المعياريP- valueة (ـويـم المعنـج قيـائـنتت ـانـك – 6

وذجي ـنمل منها إلـرابي اقـ) البوتستCoxنموذجي االنحدار اللوجستي البوتسترابي و (أل

وب ـاالسل ـعمـالذا يعني ان استـدي وهـ) التقليCoxدي و (ـوجستي التقليـاللدار ـاالنح

  ي نتائج اكثر دقة .ـالبوتسترابي يعط
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رابي ـوتستـوجستي البـدار اللـحـاالن وذجـمـانان ـدة ) كـولـة (المـيـر الحقيقـفي البيانات غي – 7

ات ـانـللبي رابيـوتستـ) البCoxدار (ـوذج انحـن انمـات مـانـة للبيـالئمـر مـوذج االكثـو االنمـه

  غير الحقيقية ( المولدة ) .
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  التوصيات - : ثـانـيـا ً

ية ـقـبيـة والتطـب النظريـوانـفي الج ةاحثـاليها الب تلـوصـاد على النتائج التي تـاالعتمـب     

  - : يأتـيبما  ةاحثـوصي البتة ، ـالـرسـلل

المريض اء ـبق مـدة فيا تأثير معنوي قد تكون لهديدة ـرات جـال متغيـة إدخـة إمكانيـدراس – 1

نه من المتغيرات مثل ضغط الدم ألفي المستشفى على قيد الحياة المصاب بالجلطة الدماغية 

  .المؤثرة التي تزيد من احتمال حصول الجلطة الدماغية 

رابي في ـوتستـوجستي البـدار اللـوذج االنحـانم وذج المعلمي)ـ(االنم ـعمـالة باستـالتوصي – 2

  ة . ـات الثنائيـة البيانـدراس

ل ـمثرى ـة اخـائيـب احصـاليـع اسـرابي مـوتستـوجستي البـدار اللـوذج االنحـمـانة ـارنـمق – 3

  تحليل النماذج اللوغارتمية الخطية او تحليل الدوال التميزية .

في الـدراسـات  البوتسترابي )التـوصيـة بـدراسـة انمـوذج االنحـدار اللـوجستي المتعـدد ( – 4

  .القـادمـة

) مع نماذج االنحدار المعلميـة Jackknife اسلوب الجاكنايف (  ـعمـالدراسـة امكانيـة است – 5

  ) .Cox(اللوجستك ) وشبه المعلمية (

  المراجعة المنتظمة للطبيب واجراء التحاليل الالزمة . طـريـق عـنزيادة الوعي الصحي  – 6
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) " ، معهـد الـدراسـات و البحـوث االحصـائيـة ، قسـم SPSSاالجتمـاعيـة بـاستخـدام ( 

  . 2011،  الـقـاهـرةاالحصـاء الحيـوي و السكـاني ، جـامعـة 

ام طـرق معـاييـر المعـلـومـات و طـرق تشخـيص فتحي ، ايمـان طـارق ، " اسـتخـد [14]

النمـوذج الختيـار افضـل نمـوذج انحـدار خطي متعـدد مـع تطبيـق على اطفـال مـرضى 

الثيـالسيـميـا بـالمـوصل " ، بحث منشـور في مجلـة التـربيـة العـلـم ، كـليـة التـربيـة ، جـامـعـة 

  .2012المـوصـل ، 



 المـــصـــادر

 

 

77 
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ة االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، ـاالحصاء ، كلي مـقـدمـة الى قـسـموراه ـتـة دكـروحـاط
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[16] https://www.webteb.com/neurology/ السكتة الدماغية   

9https://ar.wikipedia.org/wiki%D8%B3%D9%83%D8%AA%D8%A ]17[  
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Abstract 

 

Abstract  :- 

     The Bootstrap is One of the Estimation Methods That is Based on the 

Principle of Resampling , It is the Resampling of a Sample Containing (n) 

of the Elements Retrieved Randomly from the Original Data (N), An 

Arithmetic Method Used to Determine the Accuracy Measurement for the 

Census Estimate, We Used this Method to Find More Accurate Estimates 

of the Models of the Parameter , One of the Oldest and Most Common 

Regression Models and Can be Defined as One of the Statistical Methods 

Used to Describe and Estimate the Relationship Between Random 

Variable and Random Variables Illustrative, For the Quality Parameter, 

Since these Models Have a Binary Response Variable, It Takes Two 

Values (One at a Particular Event and 0 when the Event Does Not 

Occur), And the Logistic Regression Model is the Most Common Model 

of Binary or Qualitative Data Processing. The bootstrap in Finding 

Estimates for Semi-Parameter Regression Models, Which is Defined as a 

Regression Model, Includes Two Parts, One with Limited Dimensions 

and the other with Unlimited Dimensions, Including the Cox Regression 

Model Working to Determine the Relationship Between the Explanatory  

Variables of the Phenomenon Under Study and the Dependent Variable 

that Represents the Times of Survival of the Variables Under Study .           

      These Statistical Methods Have Been Applied to Study the 

Relationship Between the Care Provided to the Patient During the 

Patient's Stay in the Hospital and Between Smoking, Sex, Age and Weight 

by Simple Random Sample Size Pull (182) Infected with Stroke People 

from the Al-Husseini Hospital in the Holy City of Karbala During the 

Period (2014 -2015) Using a Specimen Traditional Logistic Regression 

and Bootstrap and Specimen Decline of the Traditional Cox and 

Bootstrap, Identifying any of those Factors (Smoking, Sex, Age, Weight) 



Abstract 

 

the Most Impact on the Patient's Survival in the Hospital, and Clarify the 

Impact of the use of Style Bootstrap on Standards Specimen Teachers 

Logistical and Semi-Parametric Cox, and then Compared the Results 

with the Real Data is Real (Generated) in Order to See which Gives a 

Clear Image of the Phenomenon.                                                                  

     And Research Findings that the Use of Bootstrap Method Gives More 

Accurate Results, and that the Specimen Logistic Regression Bootstrap 

Real Data is the Best Specimen in the Representation of the Data.             
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