1

الةية

قال تعالى:
ك َأّل َتْعُبلُدوْلا ِإّل ِإّيلاُه َوِباْلَولاِللَدْيِن
)َوَق َ
ض رَّبل َ
ِ
ِ
حلُدُهَما َأْو
أ
ل
ب
ك
ل
لا
ك
د
ل
عدن
ِإْحَسللاًنا ِإّمللا َيْبل َُغلّن
َ
ْ
َ
َ
ََ َ
ِكل َُهَمللا فَل َ َتُقلل ل ّلُهَملل آ أُ ّ ٍف َول َ َتْدنَهرُْهَمللا َوُقلل ل
ّلُهَما َقْول ً َكِريًما (

صللللللدق لالللللللله
لالعظيم
2

لاليلللللللة ) (23سلللللللورة
لالرسلاء

الدهداء
إللى مصلدر لاللهلام  ....ومدنبلع لالحدنلان  ....إللى ملن نلجلأ إليهلا عدنلدما تظللم
لالدنيا بوجوهدنا  ....فدنجد صدرها لالحاني يستقبلدنا بك ل ترحاب ....
إلى لالغالية دوما وأبدلا
أمي لالحبيبة
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إلى بحر لالعطاء لالذي ل يدنضب أبدلا  ....ملن علمنل لالحيلاة وزرع فلي نفسل
حلللب لالعللللم ولالعمللل ل  ....وأزلال لالعقبلللات  ....وزلللل ل لالصلللعاب فلللي طريلللق
نجاحي  .........كفاني
فخرلا أن تكون أنت
أبي لالعزيز
إلى رفيقة لالدرب  ......زوجتللي لالعلللزيزة
إلى من كانو سلولاني في حزني وسدندي إلى رفاق لالطفولة ولالصب ...
أخولاني وأخولاتي
إلى من مدنحوني مفاتيح أبولاب لالعرفة ولالعلم ....
لالساتذة لالجلء
إلى من كانولا لدنا أهلً وديارلاً ومرفأ ....أصدقائي

الشكر والتقدةير
لالشكر أولً وأخيلا لله سبحانه وتعالى فما توفيقي إل بلله لالللذي ملًن عللي حللت
ً

رأت هذه لالدرلاسة لالدنور  ،ولالشكر وآيات لالمتدنللان موصللولة للللدكتور عللادل موس ل
يونس لالذي مدنحن من علمِه لالغزير ومتابعته لالدقيقة وتوجيهاته ولارشللادلاته حللت
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تمت هذه لالدرلاسة بفض ل من لالله ثللم بمعللاونته لالصللادقة فللله كلل ل لالشللكر ولالتقللدير
ومن لالله جزي ل لالثولاب  ،ولالشللكر موصللول إلللى قسللم لالحصللاء لالتطللبيقي بجامعللة
لالسودلان للعلوم ولالتكدنولوجيا
ولالشكر موصول إلى لالركز لالقومي للعل ج بالشعة ولالطب لالدنووي للل لالخرطللوم ،
متمث ل في لالستاذ  /أشف إدريس .
ولالشكر موصول للخوة
لالستاذ  /أشف حسن  ،لالستاذ  /لالقذلافي عبدلالكريم  ،لالستاذ  /لالصديق لالهدي
في مساعدتهم لي في إخرلا ج هذلا لالبحث لالتولاضع ولالشكر لك ل من لم تسعهم
لالسطر
فلهم من جزي ل لالشكر ولالتقدير .

التستخلص
تدناول هذلا لالبحث موضوع له أهمية كبية في لالدنولاحي لالصحية فلأن ملرض رسلطان لالرئلي
من لالملرلاض لالدنتشلة فلي كلثي ملن لانحلاء لالسلودلان وبزيلادلات مسلتمرة بحيلث يشلك ل هلذلا
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لالللرض خطللر ًلا بأنسللان لالسللودلان لالبسلليط تمثلللة مشللكلة لالدرلاسللة فللي وجللود عللدد كللبي مللن
لالتغيلات لالستمرة في مرض رسطان لالرئي حت يمكن مكافحته ولالحاطة به.
أما أدهمية الدراسة فتمثلت في اليتي -:
 / 1مكافحة لالسطان ولالتقلي ل من خطر لالصابة بالرض و لالطرق لالحصللائية تسلاعد كللثيلاً
في لالحاطة بالشاك ل ولالسعي لحلها تكمن خطورة مرض رسطان لالرئي في لانتشار لالخليللا
لالسطدنة ولاذلا وص ل لالي مرحلة لالنتشار ل يمكلن علجله ويلأتي هلذلا لالبحلث فلي مكافحلة
رسطان لالرئي ولالتقلي ل من خطر لالصابة ومن هذه لالهمية لانبثقت لالهدلاف لالتية -:
 /1تحديد أهم لالعولام ل لالثؤثرة علي مرض رسطان لالرئي .
 / 2لالتعرف علي أسلوب لالتحلي ل ألعاملي ومدي ملئمته لبيانات لالبحث .
 /3لالتعرف علي رسطان لالرئي وزيادة معلومات عدنه .
تتمث ل فرضيات لالدرلاسة في لالتي -:
 /1أن لاسلوب لالتحلي ل لالعاملي يلئم لبيانات مرض رسطان لالرئي .
 /2أن لالناث أكث إصابة بالرض من بي لالرجال .
 /3هدنالك إرتباطات عالية بي لالتغيلات لالستخدمة .
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 / 3أن لالثؤه ل لالعلمي له تأثي علي لالصابة بمرض رسطان لالرئي
منهجية الدراسة -:
جانب نظري  :تمث ل في إعطاء خلفية عن مرض رسطان لالرئي ومقدمة وفكرة عن أسلوب
لالتحلي ل لالعاملي هو لاسلوب من أساليب متعدد لالتغيلات .
وقد تم جمع لالبيانات من لالركز لالقومي للعل ج بالشعه ولالطب لالدنووى بللالخرطوم مللن 200
مصاب بسطان لالري .
ومن ادهم النتائج الت يتوصل اليها البحث دهي - :
حجم العينه :
من خلل لاستخدلامدنا لختبار O M Kفان لالعيدنه كانت قريبه من لالولاحد لالصحيح مما يدل
علي كفاءة حجم لالعيدنه لالأخوذه
لالعولام ل لالثؤثره في لالرض هي لالدنوع – لالوه ل لالعلمي – لالهدنه _لالولية
لالناث لاكث لاصابه بالرض حيث بلغت  %55ولالرجال %45
لتوجد لارتباطات عاليه بي لالتغيلات
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لالثؤه ل لالعلمي لله تلاثي عللي لالرضل بحيلث لان لاغلبيلة لالرضل لالثؤهل ل لالعلملي لهلم لاسلاس
%82.5 بدنسبة
- : من ادهم يتوصيات الدراسه اليتي
 ……لاسلوب لالتحليلل ل لالعللاملي كلادلاء يسلاعد علللي لالتعللرف بلالتغيلات لالهمللة فالهتمللام/ 1
بهذه لالتغيلات يودي لالي تقلي ل خطر لالصابه بالرض
لالعم ل على نش توعية صحيه وتثقيفيه حول لالسطانات وملدي خطلورة لاهمالهلا ولاهميلة/ 2
لالكشف لالبكر
 تدناول لالخضولات ولالفولاكه بصورة مدنتظمه/3
 تجدنب شب لالياه لالغازيه بكثه/4

Abstract
this research topic is of great importance in the health aspects, the
cancer visible from diseases prevalent in many parts of Sudan and
increases continuously so is this disease dangerous by man Sudan simple
posed problem of the study in the presence of a large number of
variables constant in cancer visible even can be combated and surround
it.
The importance of the study One was the following: 1 / Cancer and minimize the risk of illness and statistical methods help a
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lot in the surround of the problems and seek to solve them is dangerous
cancer visible in the spread of cancerous cells and Aza reached the stage
of proliferation can not be cured and comes this research in the fight
against cancer visible and reduce the risk of injury is so important
Onbutsagt the following objectives: 1 / Determining the most important factors affecting the visible cancer.
2 / Determining factor analysis method and its suitability for data
search.
3 / visual identify cancer and further information about him.
The hypotheses of the study are as follows: 1 / factor analysis method fits data visible cancer.
2 / that females are more disease than among men.
3 / there are high correlations between the variables used.
3 / Qualification has an effect on the incidence of cancer visual
Study Methodology: My side: representing give background cancer Introduction and visual
idea of factor analysis method is a method of multivariate methods.
The data were collected from the National Center for radiotherapy and
nuclear medicine in Khartoum than 200 have cancer of the esophagus.
It is the most important findings of the research are: Sample size:
Through our use of the test O M K the sample was close to the correct
one which shows the efficiency of the size of the sample taken
Factors influencing the disease is type - Scientific Mohl - Profession _
State
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Females are more disease reaching 55% and men 45%
No links above variables
Qualification has an effect on patients so that the majority of patients
Qualification them basis by 82.5%
Of the most important recommendations of the study the following: 1 / ...... formidable factor analysis method helps to identify important
variables interest in these variables leads to reduce the risk of infection
2 / work to spread health awareness and education about cancer and how
serious neglect and the importance of early detection
3 / eating fruits and vegetables on a regular basis
4 / Avoid drinking carbonated water in abundance
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