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يركز البحث على اقتراح استخدام مقدرات  MMالحصينة في تقدير معلمات نموذج انحدار المكونات

الرئيسية والذي يستخدم عادة في تقدير نموذج االنحدار عندما تكون المتغيرات المستقلة (التوضيحية) مرتبطة،

حيث يعتبر مقدر  MMالذي تم اقتراحه من قبل ) (Yohai, 1987ذو نقطة انهيار ) (Breakdownعالية
حتى عن وجود نقاط جذب ) (Leverage Pointsفي البيانات ويعطي مقدرات ذات كفاءة جيدة ،وقد سمي
هذا المقدر بمقدر  MMإشارة إلى حقيقة أن أكثر من مقدر  Mواحد يستخدم للحصول على المقدر النهائي

حيث يتم التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى التك اررية (Iteratively Re-weighted Least Square

) ،IRLSوسيتم تطبيق النماذج التقليدية والمقترحة على بيانات تم الحصول عليها من معمل االسمنت في

منطقة بادوش وتتم على هذا األساس المقارنة بين المربعات الصغرى االعتيادية وأسلوب مقدرات  Mمع
الطريقة المقترحة باستخدام أسلوب مقدرات  MMمن خالل دراستين تجريبية باستخدام المحاكاة وتطبيق بيانات

معمل االسمنت.

الكلمات المفتاحية

انحدار المكونات الرئيسية ،القيم الجاذبة ،الطرائق الحصينة ،مقدرات  ،MMالمربعات الصغرى الموزونة.
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Employing Robust MM-estimators in Estimating Principal Component
Regression Model - A Comparative Study
This paper focuses on proposing the use of robust MM estimators in
estimating the parameters of the principal component regression model, which is
usually used in estimating the regression model when the explanatory variables are
not independent. even in the presence of leverage points in the data and gives
estimators with good efficiency, this estimator has been called the MM estimator,
referring to the fact that more than one M estimator is used to obtain the final
estimator as the estimation is done using the Iteratively Re-weighted Least Square
(IRLS) method.
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- The classical and the proposed models will be applied to data obtained from the
cement factory in Badoush. On this basis, a comparison between the known classical
methods (the least squares method was used for the purpose of comparison) and the
suggested method using MM estimators will be made through two experimental
studies using simulation and application of cement factory data.

Key Words
Principal Component Regression, Leverage Points, Robust Methods, MM
Estimators, Weighted Least Squares.
 -1المقدمة

Introduction

يعتبر استخدام انحدار المكونات الرئيسية واحدة من طرق التقدير التي تعالج مشكلة تعـدد

العالقة الخطـية والـتي تحـدث في كثـير مـن النمـاذج القياسـية ،وجـوهر هـذه الطريقـة هو أنها تسـتبدل

المتغـيرات المسـتقلة الـتي تعـاني مـن مشكلة التعدد الخطي بمكونات رئيسية تعبر عنها لتوفيق نموذج
االنحدار ،وطريقة المكونات الرئيسية واحدة من النماذج الخطية المتحيزة واسعة االستخدام وتقوم على

فكرة تحويل المتغيرات المستقلة إلى متغيرات جديدة متعامدة دون حـذف أي منهــا تسمى بالمكونات

(المركبات) الرئيسية ،وكـل مكون رئيسـي عبـارة عـن تركيـب خطـي في المتغـيرات المسـتقلة األصـلية.
وتعتبر عملية إيجاد المكونات الرئيسية خطوة مهمـة إل ازلـة أثـر التعـدد الخطـي تمهيـداً السـتخدام طريقـة
المربعـات الصـغرى االعتياديـة لتقدير معالم نموذج االنحدار الخطي األصلية للمتغيرات التفسيرية التي
يستعاض عنها بالمكونات الرئيسية (الشيخ.)2014،

وقد كان اهتمام الباحثين إليجاد طرائق ذات كفاءة أعلى وال تتأثر كثي اًر بالقيم الشاذة أو
باالنحراف عن االفتراضات كبدائل عن الطرق التقليدية سواء المعلمية والالمعلمية والتي تفقد كفاءتها

في حالة جود قيم شاذة في بياناتها ،وفي بعض الحاالت يتحتم عدم حذف قيم المشاهدات الشاذة بل
توظيف طرائق بديلة للتقدير تكون غير حساسة  Unsensitiveأو حصينة تجاه وجود هذه القيم في
العينة ،أي أنها تستطيع التعامل معها آخذة بنظر االعتبار طبيعة البيانات والعالقة بين متغيراتها ،وهذه

الطرائق تسمى بالطرائق الحصينة ( )Robust Methodsأما المقدرات الناتجة عنها فتسمى بالمقدرات
الحصينة ( .)Robust Estimatorsإذ أن الطرائق الحصينة تعطي أوزان أقل للمشاهدات الشاذة

وذلك للتقليل من تأثيرها على عملية التقدير ،ويتم غالباً استخدام األسلوب التكراري  Iterationفي
الحساب للتقليل من تأثير وجود االرتباط الذاتي والتعددية الخطية في البيانات .ومن أهم هذه الطرائق

التي تم استخدامها في هذه الدراسة هو أسلوب  MMالحصين (.)Huber , 1964
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ومن أجل تحقيق الغرض من البحث تم استخدام برنامج  Rفي كتابة أكواد التحليل ،وقد تم

اختبار تحقيق البيانات لالفتراضات الخاصة بتحليل المكونات الرئيسية أوالً بالبيانات األصلية ومن ثم
تم حساب المكونات الرئيسية وأُجريت بعدها المقارنة بين نتائج النموذج األصلي والنماذج األخرى

فضالً عن األسلوب المقترح.
 -2هدف البحث

يهدف هذا البحث إلى استخدام مقدرات  MMلتحصين مقدرات نموذج االنحدار ضد وجود

اء في المتغير المعتمد أو في المتغيرات المستقلة ،فضالً عن التعامل مع
القيم الشاذة في البيانات سو ً
وجود مشكلة تعدد العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة.
 -3الجانب النظري
) )3-1مشكلة تعدد العالقة الخطية

Multi-Collinearity Problem

تظهر مشكلة تعدد العالقة الخطية عندما يرتبط اثنان أو أكثر من المتغيرات المستقلة بعالقة

جدا بحيث يصبح من الصعب فصل أثر كل متغير عن المتغير المعتمد ،وان مصطلح
خطية قوية ﹰ
تعدد العالقة الخطية هو مصطلح مركب من كلمة ( multiمتعدد) و( coمشترك) وlinearity

(خطي) ،وتختلف درجة التعدد الخطي تبعاً لقوة االرتباط بين المتغيرات المستقلة ،فإذا كان محدد
مصفوفة المعلومات 𝑋  𝑋 ′مساوياً للصفر   X X  0فإننا نحصل على تعدد خطي تام (Perfect

) Multi-collinearityوبهذا ال نستطيع تقدير معلمات االنحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى
االعتيادية 𝐢𝟐𝛆 ، Min Σحيث أن تباين مقدرات معلمات االنحدار ستكون قيمها غير معرفة (ألن قيمة

المحدد في المقام مساوية للصفر) ،أي أن (الخطيب :)2010،
)… (1

𝜎 2 → Undefined

)𝑋 𝑎𝑑𝑗(𝑋 ′
|𝑋 |𝑋 ′

= 𝑉( 𝛽̂ ) = 𝜎 2 (𝑋 ′ 𝑋)−1

أما إذا كان المحدد قريباً من الصفر فإننا نحصل على تعدد خطي غير تام (ضعيف) (Weak
) ،Multicollinearityوعند استخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية لغرض تقدير معلمات

االنحدار فإننا نحصل على مقدرات غير دقيقة ما يؤدي إلى الحصول على تباين ٍ
عال (ألن المقام

|𝑋  |𝑋 ′سيكون صغي ارﹰ) ،وكما يلي:

المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (2021 )33

)… (2
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adj ( X X ) 2
V ( ˆ ) 
 
X X

وقد اهتم الباحثون بالتخلص من مشكلة تعدد العالقة الخطية أو التقليل من أثرها ،وذلك
باستخدام أساليب متعددة وطرائق مختلفة لمعالجة المشكلة ،ومن هذه الطرائق ما يأتي

(الخطيب:)2010،

 -1إضافة بيانات جديدة إلى البيانات األصلية ،حيث أن زيادة عدد المشاهدات يؤدي إلى التقليل من
قيمة األخطاء المعيارية ،ويعود السبب في ذلك إلى الزيادة الحاصلة في قيمة محدد مصفوفة

المعلومات.

 -2استبعاد أحد المتغيرات ذي االرتباط المرتفع مع أحد المتغيرات المستقلة األخرى ،مع مراعاة أن أي
استبعاد للمتغيرات المهمة يؤدي إلى حصول مشكلة في توصيف النموذج.

 -3استخدام المعلومات المسبقة ،إذ يتم وضع معلومات مسبقة حول معلمات االنحدار لغرض تقديرها،
حيث تأخذ المعلومات المسبقة صيغاً ثابتة وعشوائية ومختلطة.
 -4استخدام تحويالت على المتغيرات التي لها ارتباط ٍ
عال وهناك نوعان من التحويالت القياسية وهما
األكثر شيوعاً :التحويل إلى المتغير الطبيعي) (Normal variable formوالتحويل الثابت بطول
واحد).(Unit length scaling

 -5استخدام طرائق تقدير متحيزة ،منها انحدار الحرف ) ،(Ridge Regressionوانحدار المركبات
الرئيسية ) ،(Principal Components Regressionوانحدار الجذور الصماء (Latent Root

) ،Regressionوالمقدر المتقلص ) (Shrunken Estimatorأو إحدى الطرق غير المتحيزة مثل
طريقة المربعات الصغرى المقيدة ).(Restricted Least Square

وقد تناول العديد من الباحثين مؤشرات الكشف عن وجود مشكلة تعدد العالقة الخطية منهم

)(Gujarati Porter, 2009) , (Farrar and Glauber, ،(Asteriou and Hall, 2007

1967), (Belsley et. al., 2004), (Chatterjee and Hadi, 2012), (Maddala, 1992),
(Kovács et. al., 2005), (Kutner et. al., 2004), (Marquardt, 1970), (Curto and

) .Pinto, 2011), (Greene, 2002), (Imdadullah et. al., 2016وهناك عدة معايير
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للكشف عـن وجـود التـداخل الخطي منها ما هو عام في اختبار وجود المشكلة ومنها ما هو خاص

يتناول كل متغير على حدى ،ومن أهمها:

المؤشرات العامة (للمتغيرات بالعموم) لوجود مشكلة تعدد العالقة الخطية
أوالً :المحدد Determinant

إن المحدد ال يوفر معلومات حول الترابط بين معلمات االنحدار .والمحدد 𝑋 ´ 𝑋 قيمته

محصورة بين الصفر والواحد ( .(Cooley & Lohnes, 1971) )0≤ |𝑋 ´ 𝑋| ≥1فإذا كانت قيمته

تقترب من الصفر  |𝑋 ´ 𝑋|~0فهذا يعني وجود تداخل خطي بين المتغيرات (Asteriou & Hall,
.2007).
𝟐
Coefficient of Determination
ثانياً :معامل التحديد 𝑹
كلما كانت قيمة معامل التحديد عالية زادت فرصة وجود تعدد عالقة خطية بين المتغيرات

وصيغته الرياضية كاآلتي
(: )Gujarati&Porter,2008

)1988

Maddala,

(

و()Asteriou&Hall,2007
𝑅𝑆𝑆

)… (3

𝑇𝑆𝑆

و

= 𝑅2

ثالثاً :الجذور المميزة Eigenvalues

اقترح كل من الباحثين ) Kendall (1957و) Silvey (1969استخدام قيم الجذور المميزة

لمصفوفة االرتباط  X ´ Xللتحقق من وجود تعدد عالقة خطية وحيث تشير قيم الجذور المميزة الصغيرة
والقريبة من الصفر الى وجود عالقة قوية ) (Kendall, 1957و).( Silvey, 1969
رابعاً :الدليل الشرطي Condition Index
يستخدم هذا المؤشر للكشف عن وجود التعدد الخطي ومن خالل القيم المميزة يتم حساب هذا المؤشر

وفقاً للصيغة اآلتية (المولى:)2016،

)… (5

, j = 1,2,…,p

𝑥𝑎𝑚𝜆
𝑗𝜆

√ = 𝑗𝐼𝐶

حيث أن:

𝑗𝜆 :الجذر المميز ذو التسلسل ).(j
ويستفاد من الدليل الشرطي في قياس درجة تعدد العالقة الخطية باالعتماد على قيمة الجذر

المميز  ، jحيث اقترح كل من ) (Kuh and Welsch,1980أنه اذا كانت قيمة الدليل
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الشرطي )10 < Cj <30) or 𝐶𝑗 ≤ 10تكون العالقة ضعيفة ،أما عندما ( )30≤𝐶𝐼𝑗 ≤100تكون
العالقة متوسطة أما إذا كانت ( )𝐶𝐼𝑗 > 100فهذا يعني إن العالقة قوية.
خامساً :مجموع مقلوب الجذور المميزة

Sum of reciprocal of eigenvalues

)… (6

∑𝑝𝑗=1 𝜆ј1

𝑝> 5

اذا كان هذا المجموع أكبر من خمسة مرات عدد المتغيرات المستقلة فهذا يعني وجود تداخل خطي

بين المتغيرات التفسيرية ايضاً(سالم.)2018،
سادساًTheil’s indicator :

بناء على المساهمة
اقترح )(Theil,1971مقياساً للعالقة الخطية بين المغيرات المستقلة ً
التزايدية (  )R2 − R2jلمربع االرتباط المتعدد ،حيث أن  R2jهو عبارة عن معامل التحديد النحدار
المتغير  Xjعلى بقية المتغيرات المستقلة في النموذج.
)… (7

p
) m = R2 – ∑i=1(R2 − R2−i

حيث أن R2−i :هو معامل التحديد النحدار المتغير المعتمد على كل المتغيرات المستقلة ماعدا

المتغير 𝑖𝑋 .فاذا كانت  m=0فعندها تكون كل المتغيرات المستقلة غير مرتبطة ألن المساهمة المتزايدة
تضاف جميعها إلى  ،R2ومع ذلك إذا كانت  m~1فهذا يعني وجود مشكلة تعدد عالقة خطية بين
المتغيرات.
سابعاً Red indicator :

قدم ) )Kovács et. al., 2005مؤش اًر موحداً لتشخيص تعدد العالقة الخطية باستخدام

الجذور المميزة أو تحديد معدل االرتباط في البيانات ،وصيغته الرياضية كاآلتي:

𝑝

)… (8

√∑𝑗=1(𝑗 −1)2

حيث أن 𝑝 :يمثل عدد المتغيرات المستقلة

𝑝
√𝑝−1

= Red

فإذا كانت قيمة المؤشر صفر ( )Red=0يشير إلى عدم وجود تعدد عالقة خطية واذا كانت قيمته

تقترب من الواحد ( )Red~1يشير الى وجود تعدد عالقة خطية بين المتغيرات.

[]146

توظيف أسلوب مقدرات  MMالحصينة في تقدير نموذج ....

ب -المؤشرات الفردية (لكل متغير على حدى) لوجود مشكلة تعدد العالقة الخطية
اوالً :معامـل تضـخم التباين )Inflation Variance Factor (VIF
تم اقتراح هذا المقياس عام  1967من قبل  Farrar and Glauberوقد أطلق عليه

 Marquardtعام  1970بمعامل تضخم التباين  Variance Inflation Factorsويرمز له بالرمز

) (VIFومعامالت تضخم التباين يمكن التعبير عنها بصيغة رياضية تأخذ الشكل
اآلتي(النعيمي:)2005،

, j=1, 2,…, m

)...(9
حيث أن:

1
1−𝑅𝑗2

= VIF

 :mتمثل عدد المتغيرات المستقلة

 :Rj2تمثل معامل التحديد النحدار المتغير  Xjعلى بقية المتغيرات المستقلة وإن  ، 0  R 2j  1فاذا
كان هناك ارتباط بين  Xjمع بقية المتغيرات فهذا يؤدي الى ان قيمة  R 2jسوف تقترب من الواحد
 R 2j  1مما يؤدي إلى أن قيمة ) (VIFتكون كبيرة جداً وهذا يؤشر على وجود مشكلة تعدد

تماما عن بقية المتغيرات
ﹰ
العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة ،أما إذا كان المتغير  Xjمستقل

المستقلة االخرى فان ) (R2=0وبذلك تكون قيمة ) (VIF=1ويعني هذا عدم وجود مشكلة تعدد
العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة.أوضح  Montgomeryأنه إذا كانت قيمة VIF  10
فانه يعد سبباً كافياً إلهمال المتغير  Xjمن التحليل.
ثانياً TOL :

يستخدم هذا المؤشر للكشف عن وجود مشكلة تعدد العالقة الخطية وصيغته الرياضية هي:
)… (10

= 1 − 𝑅𝑗2

1
𝑗𝐹𝐼𝑉

= 𝑗𝐿𝑂𝑇

فاذا كانت قيمة  𝑇𝑂𝐿𝑗 ~0فهذا يعني وجود تعدد عالقة خطية بين المتغيرات وكما وضح كل
من) ) Marquardt, 1970و (.)Kutner et. al.,2004
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ثالثاً :الجذور المميزة Eigenvalues

اقترح كل من الباحثين ) Kendall (1957و) Silvey (1969استخدام قيم الجذور المميزة

لمصفوفة االرتباط  X ´ Xللتحقق من وجود تعدد عالقة خطية وحيث تشير قيم الجذور المميزة الصغيرة
والقريبة من الصفر الى وجود عالقة قوية ) (Kendall, 1957و).( Silvey, 1969
رابعاًCVIF :

هو مقياس تم اقتراحه من قبل كل من الباحثين ) Curto and Pinto (2011للكشف عن وجود

مشكلة تعدد العالقة الخطية ولتقييم تأثير االرتباط بين معلمات االنحدار في تباين
المقياس وفقاً للصيغة اآلتية):(Curto and Pinto, 2011

1−𝑅 2

)… (11

1−𝑅°2

حيث أن:
2
𝑥𝑦𝑅
𝑝

+⋯+

𝑠

ويتم حساب هذا

× 𝑗𝐹𝐼𝑉 = 𝑗𝐹𝐼𝑉𝐶

2
𝑥𝑦𝑅
2

+

2
𝑥𝑦𝑅
1

=

𝑅°2

فإذا كانت قيمة  𝐶𝑉𝐼𝑗 ≥ 10فهذا يعني وجود مشكلة تعدد العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة.
خامساًLeamer’s method :

اقترح  (Greene,2002) Leamerمقياساً لتأثير تعدد العالقة الخطية للمتغير ذو التسلسل j

على بقية المتغيرات وصيغته الرياضية هي:

1
) (
2 −1 2

)… (12

}

̅
𝑛∑(
) ) 𝑗𝑋𝑖 (𝑋𝑖𝑗 −
́ )−1
𝑋𝑋(
𝑗𝑗

{ = Cj

علماً أن هذا المقياس هو بمثابة الجذر التربيعي لنسبة التباينات من المعلمات المقدرة ( 𝑗̂ )βعند
تقديرها بدون ومع معلمات االنحدار األخرى ،فإذا كان المتغير 𝑗𝑋 غير مرتبط باالنحدارات األخرى فإن
 Cjسيكون  1وإال فسيكون
مساويا لـ
ً
العالقة الخطية.

1

R2j )2

 ، (1 −واذا كانت  Cj ~0فهذا يعني وجود مشكلة تعدد

سادساًF and 𝑹𝟐 relation :

يمكن استخدام العالقة بين اختبار Fو  𝑅2من انحدار 𝑗𝑋 على االنحدارات المتبقية االخرى

الكتشاف تعدد العالقة الخطية ،وتوصف العالقة بأنها(:(Gujarati and Porter,2008
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)… (13

)~ 𝐹(𝑝 − 2, 𝑛 − 𝑝 + 1

حيث 𝐹 ∗ =𝐹𝑝−2.𝑛−𝑝+1

𝑅2
𝑝𝑥𝑥𝑗 .𝑥1 .….
𝑝−2
1−𝑅2
𝑝𝑥𝑥𝑗 .𝑥1 .….
𝑛−𝑝+1

= 𝑗𝐹

فإذا كان ∗ 𝐹 > 𝑗𝐹 فهذا يعني أن 𝑗𝑋 تربطه عالقة خطية مع المتغيرات االخرى ويجب إسقاطها من النموذج.

سابعاًFarrar 𝑾𝒋 :

هو اختبار  Fلتحديد االنحدارت التي تربطها عالقة خطية ببقية المتغيرات ويتم حساب

احصاءة االختبار من معامالت االرتباط المتعددة بين المتغيرات المستقلة وصيغته الرياضية
هي(:)Farrar and Glauber,1967
)… (14

𝑝(𝑛−
)) ~ 𝐹(𝑛 − 𝑝, 𝑝 − 1
𝑝−1

حيث أن:

𝑅𝑗2
1−𝑅𝑗2

= 𝑗𝑤

𝑝 :عدد المتغيرات المستقلة.
فإذا كانت) 𝑤𝑗 > 𝐹(𝑛 − 𝑝, 𝑝 − 1فهذا مؤشر على وجود مشكلة تعدد عالقة خطية كبيرة.

) (3-2الطرائق الحصينة

Robust Methods

سعى الباحثون إليجاد طرائق أكثر كفاءة وال تتأثر كثي اًر باالنحرافات عن االفتراضات المحددة،

فكانت الطرائق الحصينة ( )Robust Methodsهي البديل الجيد وهي أقل تأث اًر في حالة اختراق
البيانات لشرط من شروط التحليل المستخدم ،وتمتاز بأنها مناسبة لفئة واسعة من التوزيعات في تقدير

معلمات النموذج الخطي .أما المقدرات الناتجة عن هذه الطريقة فتسمى بالمقدرات الحصينة وتكون
غير حساسة تجاه الشواذ ،وبالرغم من وجود طرق حصينة مختلفة إال أن أغلبها تشترك بنقطتين

رئيسيتين ،األولى هي بإعطاء وزن أقل للمشاهدة الشاذة (إن وجدت) وذلك للتقليل من تأثيرها ،والنقطة
الثانية استخدام أسلوب التكرار ( )Iterationالذي يؤدي إلى تقليل تأثير االرتباط الذاتي والتعدد الخطي

) ،(Rousseeuw , 2005ومن أهم الطرائق الحصينة المستخدمة إليجاد مقدرات األنموذج هي-:
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( )1-3-2طريقة مقدرات ()M
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قام الباحث ( )Huber,1973بتوسيع نتائجه للتقدير الحصين من معلمة الموقع إلى حالة

االنحدار الخطي باستخدام مقدرات  .Mوقد اكتسبت هذه التقديرات شهرة أكثر من بقية المقدرات

الحصينة األخرى ألنها أكثر مرونة وكذلك توفر إمكانية تعميمها مباشرة إلى االنحدار المتعدد .حيث

أن طريقة مقدرات ( )Mتهدف إلى تصغير المقدار
)… (15
)… (16

) 𝑖𝑒(𝜌 Min∑𝑛𝑖=1
)𝛽𝑋 Min∑𝑛𝑖=1 𝜌 (𝑦 −

ئيا بالنسبة للمتجه ̂
𝛽 ومساواتها بالصفر
إذ تمثل 𝜌 دالة بداللة األخطاء ولتصغير المعادلة ( )16نشتقها جز ﹰ
وكما يلي:

)… (17

) ̂𝛽𝑋 ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 𝜑 (𝑦 −

إذ تمثل  φالمشتقة الجزئية للدالة (𝜌) بالنسبة للمعلمات في المعادلة ( )17وتمثل منظومة مكونة من ()P

من المعادالت وتحل باستخدام أحدى الطرق العددية المعروفة أو طريقة المربعات الصغرى الموزونة
( )Weighted Least Squares Methodوإليجاد مقدرات  Mالتي تحقق المعادلة ( )16وذلك باستخدام

الصيغة التالية:

)… (18

β̂M = (X ′ WX)ˉˡ X ′ Wy

إذ تمثل ( )Wمصفوفة األوزان وهي مصفوفة قطرية)𝑛 × 𝑛(عناصرها القطرية معطاة بالصيغة اآلتية:

)… (19
)… (20

) φ(ei
) (ei
]) ˳[(yi −Xi β
) ˳(yi −Xi β

= Wi
= 𝑖𝑊

إذ تمثل ˳𝛽 القيم االبتدائية لمتجه معلمات النموذج ويتم استخدامها لتحديد األوزان ويمكن استخدام مقدرات
المربعات الصغرى كقيم ابتدائية ومن التكرار األول نجد قيمة  𝛽̂1وفي التكرار الثاني نستخدم  𝛽̂1في إيجاد
األو ازن إليجاد  𝛽̂2وهكذا تستمر عملية التكرار حتى نحصل على مقياس التقارب ( )Convergenceالمعرف
بالصيغة اآلتية-:

)… (21

)𝑛(
)(𝑛−1
𝑗𝛽 Max[|𝛽̂𝑗 −
|] < ᵹ

[]150

توظيف أسلوب مقدرات  MMالحصينة في تقدير نموذج ....

إذ تمثل  ᵹقيمة صغيرة جداﹰ و( )nتمثل رقم التكرار أي أن الحل يتوقف عندما يصبح الفرق المطلق بين

المعلمات المقدرة في المرحلة الحالية والمرحلة السابقة أصغر من القيمة المختارة ( )ᵹأو يساويها ولجعل

مقدرات  Mتمتلك خاصية التباينات الثابتة(متجانسة) ( )Scale Invariantفان الدالة المطلوب تصغيرها
هي-:

Min∑𝑛𝑖=1 𝜌 (𝑦𝑖 − 𝑋𝑖 𝛽) /σ
̂

)… (22
ثم نشتقها بالنسبة للمتجه 𝛽 ومساواتها بالصفر

∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖𝑗 𝛹 (𝑦𝑖 − 𝑋𝑖 𝛽) /𝜎̂=0

)… (23

يمكن حل المعادلة أعاله باستخدام المعادلة ( )18حيث أن األوزان يتم إيجادها وفق الصيغة اآلتية-:
𝜎[𝛹(𝑒𝑖 /
]) ̂

)… (24

𝜎(𝑒𝑖 /
)̂
𝛽 𝑖𝑋𝑦𝑖 −
])
̂
𝜎
𝛽 𝑖𝑋𝑦𝑖 −

(𝛹[

)… (25

)

̂
𝜎

(

= 𝑖𝑊
= 𝑖𝑊

وقد عمد الباحثون ) (Montgomery, et. Al., 2001إلى عرض دوال الوزن الترجيحية لمقدرات  Mبأسلوب
سهل وباستخدام رموز س هلة لم يعهد استخدامها في أدبيات اإلحصاء الحصين إلشاعة استخدامها من قبل

الباحثين في المستقبل ،وسنتطرق في هذه الرسالة إلى استخدام بعض منها.

( )2-3-2بعض دوال وزن  Mالحصينة:
سيتم في هذا البحث اقتراح مجموعة من المقدرات الحصينة الموزونة باستخدام أوزان حصينة ضد وجود

الشواذ يتم استخالصها من بعض المقدرات الحصينة المعروفة ،ومن ثم تستخدم هذه األوزان لوزن دالة هدف

المربعات الصغرى( ،)LSللحصول على مقدرات المربعات الصغرى الموزونة ) (WLSبحيث تجعل نتائج
التقدير جيدة وال تتأثر بوجود الشواذ وفيما يلي مجموعة من دوال الوزن الخاصة ب ـ  Mالحصينة التي تم
اختيارها من خالل حصانتها ضد وجود الشواذ في البيانات (الطالب-:)2011،

 -1دالة Hampel

𝑎 ≤ | 𝑠𝑖𝑒| 𝑓𝑖
𝑏 ≤ | 𝑠𝑖𝑒| < 𝑎 𝑓𝑖
)… (26

𝑐 ≤ | 𝑠𝑖𝑒| < 𝑏

1
𝑎
| 𝑠𝑖𝑒|
)| 𝑠𝑖𝑒|𝑎(𝑐−
)𝑏|𝑒𝑖𝑠 |(𝑐−

) 𝑐 > | 𝑠𝑖𝑒| 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒 (𝑖. 𝑒.

[0

= )𝑐 𝛹𝐻𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑒𝑖𝑠 ,

[]151

المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (2021 )33

حيث أن القيم االفتراضية لثوابت القطع ) (Tuning Constantsتكون في برنامج :S-Plus
a= 2

b = 4 and c = 8

وهناك بعض المصادر تفترض قيم أخرى لثوابت القطع ) (Montgomery, et. Al., 2001مثل:
b = 3.4 and c = 8.5

 -2دالة )Huber,1964( Huber

a = 1.7

if |eis | ≤ c
otherwise

)… (27

1
c

{ = )ΨHuber (eis , c

| |eis

حيث أن 𝑐 تأخذ القيمة االفتراضية 𝑐 = 1.345

 -3دالة  Bisquareوالتي تسمى أحياناً بدالة الوزن التربيعي المزدوج ))Tukey’s Biweight
if |eis | ≤ c

)… (28

otherwise

حيث أن  cتأخذ القيمة االفت ارضية c = 4.685

2
eis 2

] ) [1 − ( c
{ = )ΨBisquare (eis , c
0

الشكل ( )1يبين األشكال البيانية لدوال الوزن المشار إليها في أعاله:
Bisquare

Hampel

Huber

الشكل ) :(1التمثيل البياني لدوال الوزن لمقدرات  Mالمستخدمة
وأخي اًر فإن ثابت القطع )( )Tunning Constant (Cلكل دالة يستخدم لتعديل كفاءة المقدرات الناتجة
لتوزيعات محددة بكفاءة تقريبية ( )%95عندما تتبع األخطاء التوزيع الطبيعي ،وإن االختبار الجيد لقيمة ثابت
القطع يؤدي إلى زيادة حصانة المقدرات الن له تأثير كبير على حصانة المقدرات وان قيمته تتراوح ما بين
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انحراف معياري واحد إلى انحرافين معياريين لقيم المشاهدات أو األخطاء أي مثال ( )S<H<2Sمن ما تقدم
بأن ثابت القطع يعدل للحصول على مقدرات جيدة (الراوي.)2017،

( )3-3-2مقدر  MMالحصين

MM-estimators

من المعلوم أن مقدرات  Mتصلح للتعامل مع مشكلة تقدير المعلمات للمتغير المعتمد والمتغيرات المستقلة

لكن هذه المقدرات تكون غير حصينة ) (Non-Robustضد الحاالت التي يكون فيها البعد x-direction X

يحتوي على قيم شاذة (أي عندما توجد في مصفوفة التنبؤ قيم مخلة أو جاذبة  .)Leverage Pointsفيعتبر
مقدر  MMالذي تم اقتراحه من قبل ) )Yohai, 1987ذو نقطة انهيار ) (Breakdownعالية حتى عن
وجود نقاط جذب ) (Leverage Pointsفي البيانات ويعطي مقدرات ذات كفاءة جيدة ،علماً أن ثابت التوليف

) (Tunning Constatntيتم اختياره لتحقيق نقطة االنهيار والكفاءة المطلوبتين )(Heritier et. al., 2009
و) .(Riazoshams, 2019وقد سمي هذا المقدر بمقدر MMإشارة إلى حقيقة أن أكثر من مقدر Mواحد
يستخدم للحصول على المقدر النهائي حيث يتم التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعاد وزنها
)(Iteratively Re-weighted Least Square IRLS

) .(Andersen, 2008ويقوم مقدرMM

()MM-estimatorعلى تقدير معلمات االنحدار باستخدام تقدير  (S-estimation) Sالذي يقوم بتصغير
تباين األخطاء (البواقي) من مقدرات  (M-estimation) Mومن ثم إعادة تطبيق مقدر Mمرة ثانية .حيث يتم
تقدير المعلمات لمقدر  MMكحل لدالة التصغير التالية)(Almetwally and Almongy, 2018
و(:)Susanti et. al., 2014

∑𝑛𝑖=1 𝜌1 (𝑢𝑖 )𝑋𝑖𝑗 = 0

)… (29

or
)… (30

) 𝑋𝑖𝑗 = 0

̂
𝑘∑𝑌𝑖 −
𝑗𝛽 𝑗𝑖𝑋 𝑗=0
𝑀𝑀𝑠

( ∑𝑛𝑖=1 𝜌1

حيث أن:
الدالة  ρهي صيغة عامة لدالة الهدف والتي تبين مساهمة كل من قيم البواقي في دالة الهدف(أي كما هي f

)  ،)(εiوالدالة  ρالمالئمة يجب أن تمتلك الخواص التالية:
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فعلى سبيل المثال ،في طريقة المربعات الصغرى فإن  𝜌(𝑒𝑖 ) = 𝑒𝑖2وأن 𝛹 =  𝜌′تمثل مشتقة .ρ

 SMMيمثل االنحراف المعياري الذي يتم الحصول عليه من تقدير  Sوأن 𝜌 للمقدر المقترح هي
دالة : (Maronna et. al., 2019) Tukey’s biweight
𝐶 ≤ 𝑖𝑢 ≤ 𝐶 −

)… (31

𝐶 > 𝑖𝑢 𝑟𝑜

𝑢𝑖6
6𝐶 2

+

𝐶𝑢𝑖 < −

حيث أن

𝑢𝑖4
2𝐶 2

−

𝑢𝑖2
2

.

{ = ) 𝑖𝑢(𝜌

𝐶2
6

𝑖𝑒

)… (32

𝑖̂
𝜎

= 𝑖𝑢

ويقوم استخدام هذا المقدر من خالل الموازنة بين الكفاءة عند التوزيع الطبيعي وبين التحيز عندما تكون
البيانات ملوثة بالقيم الشاذة ،حيث أنه كلما زادت الكفاءة كلما زاد التحيز.

) (4-2بعض مقاييس التشتت الحصينة وغير الحصينة Some Robust and Non-Robust
Measures of Scale

وألجل المقارنة بين أداء كل طريقة من الطرق المستخدمة في حاالت عدم وجود شواذ وحالتي وجود

قيم شاذة في المتغيرين المعتمد والمتغيرات المستقلة تم استخدام العديد من معايير المقارنة الشائعة التقليدية
والحصينة ومنها ).(Memmedli and Ozdemir , 2009

 -1متوسط مربعات الخطأ

)Mean Square Error (MSE

متوس ط مربعات الخطأ العشوائي هو مقياس للدقة يتـم حسابه بتربيع الخطأ لكل مشاهدة في مجموعة
البيانات ،ومن ثـم إيجاد المعدل أو متوسط القيـم لمجموع هذه المربعات ،حيث أن األخطاء يتم تربيعها قبل أخذ

مجموعها ويمكن توضيح هذا المعيار كما يأتي(خطار وآخرون -:)2016،

…

2
𝑛∑
𝑖𝑒 𝑖=1

𝑛−𝑝−1

= MSE
)(33

وباستخدام المصفوفات:

…

𝑒𝑒 ′
𝑛−𝑝−1

= MSE

)(34
𝑦 𝑒 ′ 𝑒 = 𝑦 ′ 𝑦 − 𝛽̂ 𝑥 ′
𝑦  : 𝑦 ′يمثل مجموع مربعات المتغير المعتمد.
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̂𝛽  :يمثل مصفوفة معلمات االنحدار المقدرة.

𝑦  : 𝑥 ′يمثل حاصل ضرب مدور مصفوفة قيـم المتغيرات المستقلة ومصفوفة قيـم المتغير التابع.
 :nحجـم العينة  : 𝑝،عدد متغيرات االستجابة.

-2جذر متوسط مربعات الخطأ

Root Mean Square Error (RMSE or
)RSE

هو مقياس يعبر عن الجذر التربيعي لمقياس آخر وهو متوسط مربعات الخطأ (Mean Square

)) ،Error (MSEوتكون صيغته الرياضية كما يلي:

2
𝑛∑
𝑖𝑒 𝑖=1

)… (35

𝑛

√ = RMSE= √ MSE

ولغرض المقارنة بين النماذج ،من العادة استخدام مقياس جذر متوسط مربعات الخطأ) (RMSEبدالً

من متوسط مربعات الخطأ) ،(MSEوذلك ألن جذر متوسط مربعات الخطأ قد تم قياسه بالوحدات األصلية
للقيم نفسها.

ويعد هذا المقياس أكثر حساسية من المقاييس األخرى لقيم البواقي الكبيرة ،حيث إن عملية تربيع القيم

تعطي أوزاناً غير متكافئة (غير متجانسة) لقيم البواقي الكبيرة.

 -3وسيط األخطاء المطلقة

)Median Absolute Error (MDAE

هو متوسط الفرق المطلق بين متجهين رقميين ،وصيغته الرياضية هي (:)Alexel,2019

)… (36

)| 𝑗𝑒|( MDAE = median

حيث أن:
𝑗𝑦  :القيم الفعلية

و

𝑗̂𝑦 𝑒𝑗 = 𝑦𝑗 −

𝑗̂𝑦 :القيم المتوقعة

 -4وسيط نسبة األخطاء المطلقة )Median Absolute Percentage Error (MDAPE
هو وسيط النسبة المئوية لحاصل قسمة قيم البواقي الى قيم المشاهدات الحقيقية للمتغير المعتمد بعد
ترتيب القيم المطلقة لألخطاء ،وصيغته الرياضية هي(:)Alexel,2019
)… (37

| 𝑗𝑒|

MDAPE = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 ( ) × 100
| 𝑦|
𝑗
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 -4الجانب التجريبي
إن تحليل المكونات أو المركبات الرئيسية هو األساس في أسلوب انحدار المكونات الرئيسية حيث أنه

في تحليل المكونات الرئيسية االعتيادي يتم إيجاد المكونات أو المركبات ثم إيجاد قيم التحميالت والجذور

المميزة أما انحدار المكونات الرئيسية فتكون فيه المتغيرات المستقلة على شكل مكونات رئيسية نقوم بدراسة
تأثيرها على المتغير المعتمد ،وعليه نحتاج إلى انحدار المكونات الرئيسية عندما يكون لدينا مشكلة تعدد

العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة ،وهنالك بعض الحاالت يكون فيها المتغير المعتمد أو المتغيرات
المستقلة ملوثة بقيم شاذة فتسبب خفض في كفاءة النموذج المقدر وعندها تتداخل أهمية دمج انحدار المكونات
الرئيسية مع االساليب الحصينة للحصول على مقدرات كفوءة ،وقد تم في هذا البحث استخدام أوزان حصينة

على نموذج مقدر بطريقة المربعات الصغرى متغيراتها المستقلة عبارة عن المكونات الرئيسية للنموذج األصلي،

ولمقارنة كفاءة الطرق تمت تجربة نماذج بثالثة وخمسة وتسعة متغيرات على التوالي وبأحجام عينات50

و 100و 200مشاهدة على التوالي في حالة عدم وجود شواذ في البيانات وأيضاً في حاالت وجود  %5أو
( 6%الـ  6%لتكون  3قيم في حالة حجم عينة  )50و( 10%تم اختيار هذه القيمة رغم قربها من ال  %5الن

الغالبية العظمى من البيانات التي تحوي على شواذ ال تكون فيها نسبة الشواذ عالية ولهذا تعتبر هذه النسب

الصغيرة مهمة) و 20%و 30%و 40%شواذ في البيانات في المتغير المعتمد  Yوتم تطبيق النموذج المقترح
النحدار المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بدوال وزن مقدرات  Mالحصينة بدوال

أوزان ومنها  Huberو  Hampelو  Bisquareوكذلك دال وزن مقدرات  MMعلى بيانات تحتوي على قيم
جاذبة كي نتمكن من تمييز الطريقة األكثر كفاءة مقارنة ببقية الطرق وذلك في حاالت وجود ( %5أو )6%

و 10%و  20%و  30%و  40%شواذ في البيانات وفي المتغيرات المستقلة والذي سيوضح الحقاً وتم تكرار
كل التجارب (  ) Replicates = 2970مرة لغرض الحصول على نتائج متسقة ،وإلعطاء صورة شاملة عن

كفاءة الطرق.
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 الجانب التجريبيإن تحليل المكونات أو المركبات الرئيسية هو األساس في أسلوب انحدار المكونات الرئيسية حيث أنه

في تحليل المكونات الرئيسية االعتيادي يتم إيجاد المكونات أو المركبات ثم إيجاد قيم التحميالت والجذور

المميزة أما انحدار المكونات الرئيسية فتكون فيه المتغيرات المستقلة على شكل مكونات رئيسية نقوم بدراسة
تأثيرها على المتغير المعتمد ،وعليه نحتاج إلى انحدار المكونات الرئيسية عندما يكون لدينا مشكلة تعدد
العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة ،وهنالك بعض الحاالت يكون فيها المتغير المعتمد أو المتغيرات
المستقلة ملوثة بقيم شاذة فتسبب خفض في كفاءة النموذج المقدر وعندها تتداخل أهمية دمج انحدار المكونات
الرئيسية مع االساليب الحصينة للحصول على مقدرات كفوءة ،وقد تم في هذا البحث استخدام أوزان حصينة

على نموذج مقدر بطريقة المربعات الصغرى متغيراتها المستقلة عبارة عن المكونات الرئيسية للنموذج األصلي،

ولمقارنة كفاءة الطرق تمت تجربة نماذج بثالثة وخمسة وتسعة متغيرات على التوالي وبأحجام عينات50

و 100و 200مشاهدة على التوالي في حالة عدم وجود شواذ في البيانات وأيضاً في حاالت وجود  %5أو
( 6%الـ  6%لتكون  3قيم في حالة حجم عينة  )50و( 10%تم اختيار هذه القيمة رغم قربها من ال  %5الن

الغالبية العظمى من البيانات التي تحوي على شواذ ال تكون فيها نسبة الشواذ عالية ولهذا تعتبر هذه النسب

الصغيرة مهمة) و 20%و 30%و 40%شواذ في البيانات في المتغير المعتمد  Yوتم تطبيق النموذج المقترح
النحدار المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بدوال وزن مقدرات  Mالحصينة بدوال

أوزان ومنها  Huberو  Hampelو  Bisquareوكذلك دال وزن مقدرات  MMعلى بيانات تحتوي على قيم
جاذبة كي نتمكن من تمييز الطريقة األكثر كفاءة مقارنة ببقية الطرق وذلك في حاالت وجود ( %5أو )6%

و 10%و  20%و  30%و  40%شواذ في البيانات وفي المتغيرات المستقلة والذي سيوضح الحقاً وتم تكرار
كل التجارب (  ) Replicates = 2970مرة لغرض الحصول على نتائج متسقة ،وإلعطاء صورة شاملة عن

كفاءة الطرق.
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جدول ( :)1مقارنة كفاءة الطرق لنتائج المحاكاة لثالثة متغيرات ولعينة بحجم  50مشاهدة
عند وجود  %30شواذ في المتغير المعتمد  Yوعينة بحجم  n = 50وثالثة متغيرات مستقلة m =3
MDAPE

MDAE

0.6312
95.6510
0.6126
96.4206
0.6317
95.5216
0.6093
95.8754
0.5537
87.2899
نالحظ أنه وبوجود  %30شواذ
لمقاييس الكفاءة

RMSE
1.062887
1.065288
1.062963
1.064607
1.146734
في المتغير المعتمد أن

MSE
1.129729
1.134839
1.129890
1.133389
1.314999
مقدر LSRobMM

Residual standard error

R-Square

1.1081366
0.09380950
0.9902051
0.13442639
1.0996303
0.09899734
0.9637380
0.13439839
0.6086619
0.38219082
قد حقق أفضل إنجاز وذلك من خالل اعلى قيمة لمعامل التحديد واقلها

معيار المقارنة
الطريقة
Least Squares
LSPCRRobHuber
LSPCRRobHampel
LSPCRRobBisquare
LSRobMM
التفسير

جدول ( :)2مقارنة كفاءة الطرق لنتائج المحاكاة لخمسة متغيرات ولعينة بحجم  100مشاهدة
عند وجود  %5شواذ في المتغير المستقل  Xعندما  n = 100و m =5
MDAPE

MDAE

RMSE

MSE

X-Leverage Points

R-Square

Residual standard error

2.9896447
0.02065423
8.401697
2.898568
0.8126
101.7935
1.3464216
0.04332422
8.456752
2.908050
0.7217
98.5667
1.0643818
0.06543584
8.490451
2.913838
0.7421
98.0982
0.8787052
0.07438228
8.487907
2.913401
0.7082
97.4617
0.6945179
0.13751009
8.571837
2.927770
0.6400
98.9995
نالحظ أنه وبوجود  %5شواذ في المتغير المستقل  Xأن مقدر  LSRobMMقد حقق أفضل إنجاز من خالل اعلى قيمة لمعامل التحديد واقلها
لمقاييس الكفاءة (علما ً ان اللون الرصاصي الفاتح الفضل قيمة لمقاييس الكفاءة واعلى قيمة لمعامل التحديد) والرصاصي الغامق للقيمة التي تليها في
األداء.

معيار المقارنة
الطريقة
Least Squares
LSPCRRobHuber
LSPCRRobHampel
LSPCRRobBisquare
LSRobMM
التفسير

جدول ( :)3مقارنة كفاءة الطرق لنتائج المحاكاة لتسعة متغيرات ولعينة بحجم  200مشاهدة
عند وجود  %10شواذ في المتغير المعتمد  Yوعينة بحجم  n = 200وتسعة متغيرات مستقلة m =9
MDAPE

MDAE

RMSE

MSE

R-Square

Residual standard
error

98.6964
98.5510
98.8208
98.4796
98.1166

0.6722
0.6747
0.6664
0.6676
0.6265

1.007072
1.007369
1.007128
1.007376
1.009930

1.014194
1.014792
1.014308
1.014806
1.019959

0.03079962
0.03382002
0.03115766
0.03503423
0.04996901

1.0332342
0.9368468
1.0125223
0.9007909
0.7087010

نالحظ أنه وبوجود  %10شواذ في المتغير المعتمد أن مقدر  LSRobMMقد حقق أفضل إنجاز من خالل اعلى
قيمة لمعامل التحديد واقلها لمقاييس الكفاءة

معيار المقارنة
الطريقة
Least Squares
LSPCRRobHuber
LSPCRRobHampel
LSPCRRobBisquare
LSRobMM
التفسير
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جدول ( :)4تفسير النتائج لكل تجارب المحاكاة التي بلغت  2970محاولة

الخالصة (الغالبية)

40%

30%

20%

10%

5% or 6%

نسب التلويث

0%

n
عندما يوجد في النموذج ثالثة متغيرات مستقلة

m=3

عندما يوجد في النموذج خمسة متغيرات مستقلة

LSRobMM
Least Squares

100
200

لنموذج بخمسة متغيرات توضيحية ولحجم عينة ( )50,100وكل نسب التلويث للمتغيرات المستقلة أن
طريقة المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر  MMالحصين قد حققت
أفضل النتائج مقارنة بالطرق األخرى أما في حالة حجم عينة ( )200أن طريقة المربعات الصغرى
االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر  MMالحصين قد حققت أفضل النتائج وتليها طريقة
المربعات الصغرى االعتيادية.
عندما يوجد في النموذج تسعة متغيرات مستقلة

50
100
200

X-leverage
Points

LSRobMM

لنموذج بخمسة متغيرات توضيحية ولحجم عينة ( )50,100وكل نسب التلويث للمتغير المعتمد وكذلك
للنموذج بدون شواذ أن طريقة المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر
 MMالحصين قد حققت أفضل النتائج مقارنة بالطرق األخرى أما في حالة حجم عينة ( )200أن
طريقة المربعات الصغرى االعتيادية قد حققت أفضل النتائج وتليها طريقة المربعات الصغرى
االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر  MMالحصين.

50
Y-outliers

Least Squares
LSRobMM

m=5

m=9

200

LSRobMM

100
200

X-leverage Points

LSRobMM
لنموذج بتسعة متغيرات توضيحية ولحجم عينة ( )50,200وكل نسب التلويث للمتغيرات المستقلة أن
طريقة المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر  MMالحصين قد حققت
أفضل النتائج مقارنة بالطرق األخرى أما في حالة حجم عينة ( )100أن طريقة المربعات الصغرى
Least Squares
االعتيادية قد حققت أفضل النتائج وتليها طريقة المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات الرئيسية
LSPCRRobBisquare
والموزونة بدالة .Bisquare

50

Y-outliers

لنموذج بتسعة متغيرات توضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب التلويث للمتغير المعتمد وكذلك للنموذج
بدون شواذ أن طريقة المربعات الصغرى للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر  MMالحصين قد
حققت أفضل النتائج مقارنة بالطرق األخرى.

100

Contamination with Outliers and Leverage
Points

50
LSRobMM

Contamination with Outliers
and Leverage Points

LSRobMM

200

X-leverage
Y-outliers
Points

LSRobMM

لنموذج بثال ثة متغيرات توضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب التلويث للمتغيرات المستقلة أن طريقة
المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر  MMالحصين قد حققت أفضل
النتائج مقارنة بالطرق األخرى.

100
200
50
100

Contamination with
Outliers
and Leverage Points

LSRobMM

لنموذج بثالثة متغيرات توضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب التلويث للمتغير المعتمد وكذلك للنموذج
بدون شواذ كانت طريقة المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر MM
الحصين قد حققت أفضل النتائج مقارنة بالطرق األخرى.

50

وعليه فإن خالصة تجارب المحاكاة ولـ  2970محاولة قررنا بأن طريقة المربعات الصغرى االعتيادية للمركبات

الرئيسية والموزونة بمقدر  MMالحصين هي األفضل أي أن نموذج انحدار المكونات الرئيسية بالطرق

الحصينة قد تفوق على كل الطرق األخرى.
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 -5الجانب التطبيقي Application Part
لتطبيق الطريقة المقترحة تم جمع بيانات من معمل إسمنت بادوش للفترة من  ،2014 -2008مع

استبعاد أشهر الصيانة التي توقف المعمل فيها عن االنتاج.

يتكون االسمنت من بعض المواد األساسية المتوافرة بصورة طبيعية من الحجر والرمل والحصى

وبعض اإلضافات االخرى أثناء عملية التصنيع والتي تتضمن مواد تعمل على التغلب على بعض المشاكل
الفنية ومواد لزيادة بياض االسمنت .وقد تم تحديد المتغيرات اآلتية- :
 :X1تمثل أوكسيد المغنيسيوم  :X2 ،Mgoتمثل أوكسيد الكالسيوم  :X3 ،Caoتمثل أوكسيد الحديديك

 :X4 ،Fe2o3تمثل أوكسيد االلمنيوم  :X5 ،Al2o3تمثل ثنائي أوكسيد السيليكون  :X6 ،Sio2تمثل معامل

اإلشباع الجيري  :X7 ،L.S.Fتمثل مواد غير قابلة للذوبان  : X8 ،In.Rتمثل الفقدان بالحرق : X9 ، L.O.

تمثل ثالث أوكسيد الكبريت  :Y ، Sio3تمثل تمدد اإلسمنت .Autoclave
) )5-1اختبار وجود مشكلة تعدد العالقة الخطية
تم في البدأ التأكد من وجود مشكلة تعدد العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة لبيانات معمل
السمنت ،وتم البدأ بمصفوفة االرتباط ورسوم االنتشار بين المتغيرات المستقلة وكما موضح في الشكل ()1

أدناه.

الشكل ( :)1مصفوفة العالقات

نالحظ من الشكل ( )1أعاله الذي يبين رسم مصفوفة االرتباط وأشكال االنتشار ومنحنيات التوزيع أن هنالك
عالقة قوية للمتغير( X2أوكسيد الكالسيوم  )Caoمع المتغيرين ( X6معامل اإلشباع الجيري  )L.S.Fو X8
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(الفقدان بالحرق  ،) L.O.وكذلك بين ( X5ثنائي أوكسيد السيليكون  )Sio2و  X6ويظهر ذلك من خالل
ظهور عالقة خطية في رسم االنتشار لهذه المتغيرات (في المثلث السفلي) فضالً عن أن معامالت االرتباط لها

كانت كبيرة ،وربما ينتج عن ذلك حصول مشكلة تعدد العالقة الخطية.
والجدول ( )5أدناه يمثل المؤشرات العامة لمشكلة التعدد الخطي.

جدول) :(5المؤشرات العامة لوجود مشكلة تعدد العالقة الخطية
Detection
1
1
0
1
1
1

MC Results
0.0014
1204.2115
0.3350
82.8835
5.2734
1721.5960

Determinant |X'X|:
Farrar Chi-Square:
Red Indicator:
Sum of Lambda Inverse:
Theil's Method:
Condition Number:

ونالحظ من الجدول ( )5أعاله أن قيمة محدد مصفوفة المعلومات صغير جداً ،وقريب من الصفر

) (0.0014وكذلك فإن قيمة إحصاءة مربع كاي لفارار وكالوبر ) (Farrar and Glauberكبيرة جداً ،كما أن

قيمة العدد الشرطي  Condition Numberكبيرة جدًا ،كذلك فإن معيار  Red Indicatorغير مساوية

للصفر ،وأخي اًر فإن قيمة مؤشر  Theilأكبر من الواحد الصحيح بكثير .كل هذه األمور تدل على وجود
مشكلة تعدد العالقة الخطية.

جدول ( :)6المؤشرات الفردية لوجود مشكلة تعدد العالقة الخطية
CVIF
2.6188

Leamer
0.6160

Fi
41.8085

Wi
36.3781

TOL
0.3795

VIF
2.6350

 Mgoيمثل أوكسيد المغنيسيوم X1 :

20.7502

0.2189

508.3107

442.2871

0.0479

20.8781

 Caoيمثل أوكسيد الكالسيوم X2 :

1.7631

0.7508

19.7910

17.2204

0.5637

1.7740

 Fe2o3يمثل أوكسيد الحديديك X3 :

3.3733

0.5428

61.2192

53.2676

0.2946

3.3940

 Al2o3يمثل أوكسيد األلمنيوم X4 :

14.3936

0.2628

344.7602

299.9799

0.0691

14.4822

31.5819

0.1774

786.9979

684.7761

0.0315

31.7765

 L.S.Fيمثل معامل اإلشباع الجيري X6 :

1.1929

0.9128

5.1202

4.4552

0.8332

1.2002

 In.Rيمثل مواد غير قابلة للذوبان X7 :

5.2278

0.4360

108.9340

94.7848

0.1901

5.2600

 L.O.يمثل الفقدان بالحرق X8 :

1.4745

0.8210

12.3656

10.7594

0.6740

1.4836

 Sio3يمثل ثالث أوكسيد الكبريت X9 :

 Sio2يمثل ثنائي أوكسيد السيليكون X5 :

ونالحظ من الجدول ( )6أعاله وكما بين الشكل ( )1السابق أن هنالك عالقة قوية للمتغير ( X2أوكسيد

الكالسيوم  )Caoمع المتغيرين ( X6معامل اإلشباع الجيري  )L.S.Fو ( X8الفقدان بالحرق  ،) L.O.وكذلك

بين ( X5ثنائي أوكسيد السيليكون  )Sio2و  .X6هذا يظهر من خالل قيم معامل تضخم التباين التي زادت
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عن  10وبالمقابل قيم ال  TOLالصغيرة وكبر قيم  Wiو  Fiالكبيرة وكذلك قيم إحصاءة  Leamerالصغيرة
وكذا قيم  CVIFوالتي زادت عن العشرة وكل هذه أدلة على وجود مشكلة تعدد العالقة الخطية.

الشكل ( :)2شكل يبين رسم معامل تضخم التباين والجذور المميزة
VIF Plot
30

31.776

14.482

10

vif= 10

5

5.26

israa.x9

3.394
1.2

israa.x8

israa.x7

israa.x6

israa.x5

israa.x4

2.635

1.774

israa.x3

0

1.484

vif values

20

20.878

israa.x1

israa.x2

Eigenvalues Plot
8

8.572

6
4

Eigenvalues

2

israa.x9

israa.x8

israa.x7

israa.x4

israa.x3

0

0

0

0.001

0.001

israa.x6

0.006

israa.x5
Regressors

0.014

0.104

0.301

israa.x2

EV= 0.01
israa.x1

والشكل ( )2أعاله يبين ما أكدته المؤشرات العددية ويتضح من رسمي  VIFورسم الجذور المميزة بأن هنالك
ثالثة متغيرات تعاني من مشكلة تعدد العالقة الخطية.

) (5-2انحدار المكونات الرئيسية

بعد التأكد من وجود مشكلة تعدد العالقة الخطية تمت مقارنة أداء الطرق المقترحة على بيانات معمل

اإلسمنت بعد تحويل المتغيرات إلى الصيغة القياسية (الختالف وحدات قياسها) كما في الصيغة االتية
):(Celika , 2015

)… (38

. j = 1.2. … . n

. i = 1.2. … . n

𝑧ij − 𝑧̅j
s𝑧j

𝑗𝑖𝑍 ∑
= ̅𝑗𝑍

)… (39

)… (40

= ∗𝑍ij

𝑗𝑛

) 𝑗̅𝑍∑(𝑍𝑖 −
𝑗
𝑛−1

√ = 𝑗𝑍𝑆
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حيث أن-:

∗ : Zijالقيمة القياسية للمشاهدة  iمن المتغير .𝑧j
 : 𝑍ijالمشاهدة  iمن المتغير .𝑧j
̅ : 𝑍jالوسط الحسابي للمتغير . j

𝑗𝑍 : Sاالنحراف المعياري للمتغير .zj

ومن ثم مقارنة كفاءة الطرق المقترحة في تقدير نموذج االنحدار لتمدد اإلسمنت على متغيرات الدراسة التسعة.
وقد كانت مقاييس الكفاءة كما هو مبين في الجدول أدناه والتي يتضح منها تفوق طريقة المربعات الصغرى

االعتيادية للمركبات الرئيسية والموزونة بمقدر  MMالحصين.

جدول ( :)7مقاييس الكفاءة
Residual
standard
error
0.1063100
0.1063100
0.1063100
0.1055723

MADPE

MADE

RMSE

MSE

R-Square

20.2585
20.2585
20.2585
20.5545

0.04302
0.04302
0.04302
0.04272

0.103428
0.103428
0.103428
0.103429

0.010697
0.010697
0.010697
0.010698

0.08037254
0.08037254
0.08037254
0.08099154

15.5306

0.0333

0.03301893 0.32952152 0.012328 0.111030

Least Squares
LSPCRRobHuber
LSPCRRobHampel
LSPCRRobBisquare

LSRobMM

وبالنظر إلى الجدول رقم ( )7أعاله نجد أن المقدر المقترح الرابع  LSRobMMقد حقق أفضل أداء من بين كل

المقدرات األخرى وفي كل مقاييس الكفاءة المستخدمة وكما نالحظ من خالل القيم المكتوبة بالخط السميك حيث

حصل على أصغر القيم لكل المقدرات .أما عند النظر إلى بقية المقدرات الموزونة LSPCRRobHuber,
 LSPCRRobHampel, LSPCRRobBisquareنجد بأن أدائها مطابق ألداء طريقة المربعات الصغرى

االعتيادية وأما أداء الطريقة الموزونة بدالة  Bisquareفنالحظ أنها تختلف قليالً عنها.

ونالحظ من رسم البواقي ضد القيم المقدرة في الشكل ( )3أدناه لنموذج انحدار المتغير المعتمد ( yتمدد اإلسمنت)

الموزون بمقدر ( MMالرسوم للدوال األخرى مطابقة لها) ضد المكونات الرئيسية المقابلة للمتغيرات المستقلة أنه ال

توجد عالمة لوجود ارتباط بين البواقي والقيم المقدرة وال يوحي الشكل بوجود عالقة غير خطية .أما بالنسبة لرسم

 QQ-Plotنالحظ وجود حوالي ثالثة قيم شاذة ) (122, 113, 81حيث نالحظ انحراف النموذج عن التوزيع
الطبيعي كما هو واضح في أطراف الرسم .وبالنظر إلى رسم جذر األخطاء القياسية ضد القيم المقدرة أن النقاط

متوزعة حول الخط بشكل منتظم األمر الذي يدل على عدم وجود مشكلة عدم تجانس التباين بين األخطاء .وأخي اًر
وبالنظر إلى رسم قيم الجذب ( Leverageمسافات كوك  )Cook’s Distanceضد األخطاء القياسية نجد أن
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الرسم قد أفرز قيمتين شاذتين في المتغير المعتمد ) (122, 113وهما نفس القيمتين اللتين تم تشخيصهما في رسم

 ،QQ-Plotوال يبدو من الرسم وجود أية قيم جاذبة ) )Leverage Pointsفي البيانات.

الشكل ( :)3الرسوم التشخيصية لمشاكل نموذج االنحدار الخطي ()LSRobMM

 -6االستنتاجات:
على ضوء ما تم التوصل اليه في الجانبين التجريبي والتطبيقي يمكن استخالص أهم
االستنتاجات الخاصة بالدراسة وكاالتي:

 -1بقي األسلوب المقترح لطريقة المربعات الصغرى للمكونات الرئيسية والموزونة بمقدر MM
الحصين متفوقاً في حالة وجود مشكلتي الشواذ في المتغير المعتمد  Y-outliersوتعدد العالقة
الخطية في البيانات في ٍ
آن واحد ما يدل على حصانته باإلتجاهين وبوجود تعدد العالقة الخطية.
 -2في حالة استخدام اسلوب المحاكاة ولكل النماذج وكل نسب التلويث وكل أحجام العينات ،أظهر

أسلوب  MMالحصين المقترح ) (LSRobMMتفوقاً واضحاً على نموذج المربعات الصغرى
االعتيادية ،والنموذج الموزون بالدوال ) (Huber,Hampel,Bisquareكون مقدر MM
حصين ضد الشواذ في كل من المتغير المعتمد والمتغيرات المستقلة.

 -3من خالل مناقشاتنا نستنتج أنه لـ ـ  2970محاولة مختلفة لسيناريوهات تجارب المحاكاة وتلويث
متغير االستجابة  yوالمتغيرات المستقلة بأحجام عينات وعدد متغيرات ونسب تلويث مختلفة

(الجدول  ،)4سجلت الطريقة المقترحة  LSRobMMتفوق ًا واضحاً على باقي الطرق وذلك من
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خالل االنخفاض الواضح في قيم معايير المقارنة (LSPCRRobHuber, Least Squares,

 ،)LSPCRRobBisquare LSPCRRobHampel,كما أظهر اسلوب  MMالحصين

المقترح أفضلية على أسلوب المربعات الصغرى االعتيادية في جميع أحجام العينة ونسب
التلويث،

وكذلك

أظهر

أفضلية

(.)Bisquare،Hampel،Huber

على

المقدرات

الموزونة

دوال

الوزن

المصادر
 .1الخطيب  ،أحمد نزيه عبد هللا 2010( ،م) ”،دراسة التوزيع االحتمالي لعامل الحرف العشوائي

بتوفير معلومات مسبقة عشوائية“ ،رسالة ماجستير  ،كلية علوم الحاسوب والرياضيات  ،جامعة

الموصل -العراق.

 .2الراوي  ،راوية عماد كريم 2017( ،م) ”،استخدام الدوال الرتبية الضبابية في التقدير الحصين

لمعلمات نموذج االنحدار الخطي البسيط“ ،رسالة ماجستير كلية علوم الحاسوب والرياضيات ،

جامعة الموصل -العراق.

 .3الشيخ  ،ساوس 2014( ،م) ”،استخدام انحدار المكونات الرئيسية في حالة وجود مشكلة التعدد
الخطي دراسة تطبيقية على محددات التضخم في الجزائر“ ،جامعة أدرار -الجزائر.

 .4الطالب  ،ضياء مجيد  ،الطالب  ،بشار عبد العزيز و الطالب  ،علي ضياء 2011( ،م) ،

”استخدام بعض الطرق اإلحصائية الحصينة لتحديد االنجازات المتوقعة بمسابقة الطفر والقفز
للرجال في دورتي لندن وريودو جانيرو االولمبيتين ( ، “)2016 ، 2012مؤتمر القادسية ،

منشور في وقائع المؤتمر  ،جامعة القادسية  ،العراق.

 .5العبيدي  ،ندى نزار محمد 2015( ،م) ”،طرق مقترحة موزونة للحصانة بمرحلتين لعنقدة وتقدير
نماذج االنحدار (اإلنحدار المعنقد ( بالتطبيق على بيانات عينة من مرضى الثالسيميا في
محافظة نينوى“  ،رسالة ماجستير كلية علوم الحاسوب والرياضيات  ،جامعة الموصل -العراق.

 .6المولى  ،تقوى عبد السالم طه 2016( ،م) ”،مقارنة بين طريقتي انحدار المكونات الرئيسية
والمربعات الصغرى الجزئية مع التطبيق على معمل اسمنت كركوك“ ،مجلة تكريت للعلوم الصرفة ،

العدد ، 21-ص.ص (.)203-185

 .7النعيمي  ،أسوان محمد طيب رشيد2005( ،م) ”،اختيار المتغيرات في انحدار الحرف“ ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كلية علوم الحاسوب والرياضيات  ،جامعة الموصل -العراق.
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