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  ات الرئيسيةونمعالجة البيانات غير التامة وتقديرها بطريقة المك
  *اسوان محمد طيب النعيمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  الملخص 

يتطلب معرفة سبب الفقدان ، وان اختالف ) المفقودة(ان معالجة البيانات غير التامة   

ختالف مواصفات العينة المتاحة ، والبيانات المعتمدة اآللية التي فقدت بها البيانات يؤدي الى ا

ثم .  ، وتم تحويلها الى بيانات تامة (MCAR)في الدراسة فقدت تماماً وبشكل عشوائي 

 ثم (VIF)مالحظة وجود مشكلة التعدد الخطي وكشف عنها بمقياس معامل تضخيم التباين 

 متغيرات إنتاج النفط واستهالك تقديرها بطريقة انحدار المركبات الرئيسة وطبق ذلك على

   .  (2004-1970)للفترة من ) ألف برميل يومياً(المنتجات المكررة في أقاليم معينة من العالم 
 

Mechanism of Missing Data and Estimating them by 
Principal Components  

 
Abstract  

 
 The mechanism of missing data requires knowing the reason 
behind missing them because different mechanism easy in which data is 
missed give rise to different specifications of the available sample. The 
data on which this study depends has been missed completely at random 
(MCAR) and changed into complete one. It can also be possible to find 
the magnitude of unbias after changing the data into complete one. Then 
observing the problem of multi linear variance which can be detected by 
Variance Inflation Factor (VIF) gauge. The estimation of data by the 
principal component, method follows that. Finally the study applies this 
data on the variants of oil products and the consumption of the refined 
products in certain regions in the world (1000 barrels a day from 1970 to 
2004).    
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  مقدمة 
نات غير التامة جاءت من ظروف بلدنا العزيـز ومـا           ان فكرة انجاز بحث حول البيا       

وفـي جميـع    ذلك الى فقدان الكثير من البيانات المهمة أدى اذتعرض له من ويالت الحروب     

الخ وتحويل هذه البيانـات     … نواحي الحياة االقتصادية والطبيعية والصحية والعلمية الصرفة        

 عـن ارادة    اان مختلفة ، منها ما يكون خارج       الفقد أسبابكما ان   . غير التامة الى بيانات تامة      

 المعنيين أي يكون مخطط لذلك بسبب الكلفة او المخاطرة او بـسبب             بإرادةالمعنيين او تكون    

 اآللية التي فقدت بها      للمعاينة ، كما ان اسباب الفقدان تؤدي الى اختالف         اإلمكانياتعدم توفير   

  .  مواصفات العينة المتاحة للدراسة الفالبيانات وان اختالف هذه اآللية يؤدي الى اخت

 المشاهدات المفقودة للمتغيرات التي تعاني من الفقدان فانه البد من ظهور            إيجادوعند    

 فروض التحليل ، لذلك وجب معالجتها بطريقة انحـدار          إحدمشكلة تعدد العالقة الخطية لخرق      

   .(VIF)مالت المركبات الرئيسة بعد الكشف عنها بمقياس تضخم تباين المعا

  نبذة تاريخية 

في حالة ظهور مشكلة فقدان قسم من البيانات للعينة غالباً ما يلجأ سابقاً   الى حـذف                    

المشاهدات التي تتضمن قيماً مفقودة من العينة المدروسة واالعتماد على العينة المتبقيـة فـي               

ـ  Yates من قبل    (1932) في عام    األسلوبالتحليل ، وقد استخدم هذا       ذي يعـد اول مـن       ال

  . لمعالجة البيانات غير التامةاألسلوباستخدم هذا 

االسلوب الـذي جـاء بـه        حسابي يكافئ    بأسلوب Bartlett جاء   (1939)وفي عام     

Yates         نتائجه لحساب معـالم نمـوذج      معتمداً على حساب التباين والتباين المشترك واستخدام

مفقودة وقد تم تطبيق االسلوب نفسه       Y’sب  المتغير المستجي االنحدار في حالة كون بعض قيم       

 نفـس  Affif & Elashoff اسـتخدم  (1966) ، في عام Tacherمن قبل  (1952)في عام 

. قيمـه عرض لفقدان جزء من     ت ي Y’sالسابق ولكن في حالة كون المتغير المستجيب         األسلوب

ـ  لنفس العالم    (1969) وعام   (1967)واستمر البحث في هذا الموضوع لعام         واقتـصر   الهأع

  .على نماذج االنحدار الخطي البسيط 

 التحليل للبيانات التي يعتمد أسلوب باستخدام Glynn & Laird قام )1986(وفي عام   

قياساً بطرائـق   وحصل على نتائج معقولة (Not MAR)فقدانها على القيم المفقودة نفسها أي 

  .اخرى 
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  )1987( بــه عــام  مــا جــاءأبرزهــاوقــدمت عــدة تقييمــات لهــذه الطريقــة   

(Litter & Rubin) .   

البيانات غير التامة وتحليلهـا احـصائياً فـي نمـاذج       ) 1998الطائي ،   (كما استخدم     

  .االنحدار المتعدد

  ) المفقودة(آلية البيانات غير التامة 

 لتحليل هذه البيانات وايـضاً  اإلحصائيةوباختالف البيانات غير التامة تختلف الطرائق         

 وتحديد طبيعتها يساعد كثيـراً      اآللية التي تؤدي الى فقدان البيانات وان فهم هذه          يةاآللتختلف  

في اختيار الطريقة المناسبة للتحليل بل يعد المدخل لتشخيص الطريقة التي تقترب نتائجها من              

وتكون عالقة فقدان البيانات لمتغير معين بقيم المتغير نفـسه او           . االمثلية للبيانات المدروسة    

  : ي ات وكما ياألخرىيم المتغيرات لق

  . وعن القيم المفقودة نفسها األخرى يكون مستقالً عن قيم المتغيرات Xj ان فقدان -أ

  . يعتمد على القيمة نفسها Xj ان فقدان قيم -ب

  . في العينةاألخرىعن قيم المتغيرات  Xj اعتماد القيم المفقودة -ج

   األخـرى ة المفقـودة وعـن قـيم المتغيـرات          اذا كان سبب الفقدان مستقالً عن القيم        

  (MCAR)نفسها في العينة عندها يمكن القول ان البيانـات تفقـد تمامـاً بـشكل عـشوائي                  

Miss Completely at Random .     اما اذا كان سبب الفقدان له عالقـة بقـيم المتغيـرات

ات بـشكل عـشوائي      عن القيمة المفقودة ففي مثل هذه يكون فقدان البيان         االخرى فقط ومستقال  

Missing at Random (MAR)عن القيمـة المفقـودة   ا ، واحياناً يكون سبب الفقدان ناتج 

 not)فالبيانات هنـا ال تفقـد بـشكل عـشوائي      . األخرىسها ومستقل عن قيم المتغيرات فن

MAR)              امـا فـي    .  عند تحليل هذا النوع من البيانات ويجب اخذ آلية الفقدان بنظر االعتبار

  ).1998الطائي، . ( يمكن ان يهمل التوزيع اليه (MAR) و (MCAR) حالة

  : تي سبق بالمخطط اال ويمكن توضيح كل ما

  آلية الفقدان 
  

  بشكل غير عشوائي
Not MAR  

 عن اويكون سبب الفقدان ناتج

القيمة المفقودة نفسها ومستقل 

  بشكل عشوائي
MAR  

عالقة يكون سبب الفقدان له 

 فقط ومستقل األخربقيم المتغير 

  بشكل عشوائي تام
MCAR  

اذا كان سبب الفقدان مستقالً 

عن القيمة المفقودة وعن قيم 
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  األخرالمتغير  عن القيم المفقودة  األخرىعن قيم المتغيرات 

  ال يهمل التوزيع اليه                                يهمل التوزيع اليه    

  لبيانات غير التامة طريقة المربعات الصغرى بالتعويض عن ا
Lest Square (LS) on Imputed Data  
(Little & Rubin , 1987)  

 البيانات غير التامة التي فقدت تماماً بشكل عشوائي         إيجاديوجد العديد من الطرائق في        

(MCAR) او التي فقدت بشكل عشوائي (MAR)  او بشكل غير عـشوائي (not MAR) ، 

ام المتغيرات التي تتضمن قيماً مفقودة ومنها ما تستخدم البيانـات           لكن منها ما تبتعد عن استخد     

المتاحة وفي بعض التطبيقات تتخلى عن جزًء منها كما في حساب التباينات المشتركة ومعامل              

 األولالمربعات الصغرى بالتعويض عن البيانات غير التامة باسـلوبيها          اما طريقة   . االرتباط  

 واالخر اسلوب التعـويض   Conditional mean Imputationالتعويض بالمتوسط الشرطي

 اذ تعتبـر هـذه الطريقـة    Unconditional mean Imputationبالمتوسط غير الشرطي 

 بانها عامة ومرنة في معالجة مشكلة البيانات غير التامة حيث تعتمد هـذه الطريقـة                بأسلوبيها

 إكمـال  تقديرها ولكن الهدف هو      لوببأسعلى اشغال مواقع القيم المفقودة بقيم تقديرية تختلف         

العينة واستخدامها في التحليل النهائي ، اذ تعتبر هذه الطريقة ايجابية من جهـة النهـا تـوفر            

بيانات بديلة عن البيانات المفقودة بشكل حسابي ولكنها تعتبر سلبية النها تـستخدم الطرائـق               

وبيانـات تقديريـة    ) مشاهدة(نات حقيقية   التقليدية في تحليل بيانات العينة المكملة التي تضم بيا        

 المعتمـد   األسلوبالى   يرجع   ذا قد تكون عرضة للتحيز عند تقديرها وه       واألخيرة،  ) محسوبة(

في التقدير ومدى امكانية الحصول على تقديرات كفوءة للبيانات المفقـودة وسـوف نـستخدم               

اً بشكل عشوائي في هـذا       التعويض غير الشرطي للبيانات غير التامة التي فقدت تمام         أسلوب

  .البحث

    Unconditional mean Imputationالتعويض بالمتوسط غير الشرطي 

  يتم التعويض عن القيم المفقودة الي متغير تحت الدراسة بمتوسط قيم المشاهدة له   

∑=
jn

jobsj n/XX~   …………..(1) 

nj :  يمثل عدد القيم المشاهدة فعالً للمتغيرXj   
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 فان المتوسط العـام للمتغيـر       Xj لـ   Xmis محل القيم المفقودة     ~jX إحاللة  وفي حال   

jX يكون مساوياً لـ jX~ وتباين Xj للعينة المكملة هو حيث   

)1n/(S)1n( jjj −− ………….(2) 

Sjj : احة حسب الصيغة يمثل التباين المقدر من القيم المت  

∑
=

−=
jn

1i
j

2
jij

2
jj n/)X~X(S~  …….(3) 

∑
=

−=
kn

1i
k

2
kik

2
kk n/)X~X(S~ …..(4) 

∑=
jn

jijj n/XX~     …………. (5) 

∑=
kn

kikk n/XX~  …………..(6) 

 هـو تقـدير     Sjj فـان    (MCAR)وتحت فرض ان البيانات غير التامة بشكل عشوائي تماماً          

 الن التعويض عن القـيم      (n-1)(nj-1)عينة متحيز بالمعامل    للتباين الحقيقي كذلك فان تباين ال     

المفقودة تم باستخدام مركز التوزيع المتمثل بالوسط الحسابي وهـذا ينـسحب علـى التبـاين                

ن يتضمنان بيانات حقيقية مشاهدة وبيانات تقديرية محسوبة ي اللذ, Xj Xkالمشترك للمتغيرين 

  فيكون 

[ ] jkjk S~)1n/()1n( −−   ……….. (7) 

   محسوبة وفق الصيغة ~jkSحيث 

∑
=

−−−=
jkn

1i
jkkikjijjk )1n/()X~X)(X~X(S~  …… (8) 

  وهو تقدير متسق للتباين المشترك المحسوب على  وفق هذه الطريقة ومتحيزاً بالمعامل 
)1n/()1n( jk −−   ……. (9) 

ــذا  ــضالوه ــن ف ــة ع ــشترك  إمكاني ــاين الم ــاين والتب ــصفوفة التب ــون م    ان تك

(Positive semi definite).   

   Principal Component Regressionانحدار المركبات الرئيسة 

  )1994المشهداني ، (، ) 2005الشكرجي ، (

في حالة مصادفة معادلة االنحدار الخطي المتعدد مشكلة تعدد العالقة الخطية لوجـود               

لدينا تكون متأثرة بالعالقات بـين       التقديرات التي تنتج     أن إذارتباطات بين المتغيرات التنبؤية     
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وضيحية ، وذلك يعنـي     المتغير المستجيب والمتغيرات الت   المتغيرات وليس نتيجة العالقة بين      

 يجب  X وصفوف المتغيرات التوضيحية     أعمدة أنخرق احد فروض التحليل التي تنص على        

حيزة للتخلص مـن     توجد العديد من الطرائق المت     إذان تكون مستقلة خطياً مع بعضها البعض        

 تباينـات   ق الكشف كمقياس تـضخم    ائ طر بإحدىعنها  مشكلة تعدد العالقة الخطية بعد الكشف       

ومن ثم استخدام طريقة المركبات الرئيسة المتحيزة في        .  التي ستذكر الحقاً     (VIF)المعامالت  

  . التحليل 

    طريقة انحدار المركبات الرئيسة 

يسة على اسلوب تحويـل المتغيـرات التوضـيحية         تعتمد طريقة تحليل المركبات الرئ      

هذه المتغيرات الجديدة تسمى بالمركبات الرئيسة،      .  الى متغيرات جديدة غير مرتبطة       األصلية

   .األصلية ان كل مكون رئيسي هو عبارة عن تركيبة خطية في المتغيرات المستقلة اذ

   : اآلتيشكل ويتم تحويل المتغيرات المستقلة الى المكونات الرئيسة بال  

UVXVIY 0

*
+β′+β= ………. (10) 

 التوضـيحية  عبارة عن مصفوفة المتجهات المميزة لمصفوفة االرتباط بين المتغيرات           Vحيث  

 عبارة عن معامالت    أعمدتها (n*p) مصفوفة ذات بعد     PC بكمية ثابتة    XVفاذا عوضنا عن    

   : اآلتيانحدار النموذج المحور الذي يأخذ الشكل 

 UPCIY
*

0

*
+α+β=  ……… (11) 

 
   : كاآلتيللمكونات الرئيسة كما ويعرف مقدار التحيز 

β′=β−ββ
∧

VV)(E)(b PC
o
PC  ……. (12) 

  Variance Inflation Factors (VIF)مقياس تضخم تباينات المعامالت 

  )1996سعيد ، (

ام طريقة اخـرى     من التحليل او استخد    Xj المتغير   إلهماليعد هذا المقياس سبباً كافياً        

  . عن المربعات الصغرى في التقدير بديال

]وقد اكد بعض الباحثين ان مقدار المقياس           ]10VIFa JJ  فانه دليل على خرق     =≤

يعتمد هذا المقياس علـى فحـص       د عالقة بين المتغيرات التوضيحية، و     فروض التحليل لوجو  

)XX(1عناصر القطر الرئيسي للمصفوفة     حيث ان ′−

)R1(a 2
jJJ −=  ……… (13) 
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2وان  
jR عبارة عن معامل التحديد النحدار Xjالمتغيـرات التوضـيحية ، توضـح      عن بقية

2 بانه لوجود تداخل خطي بين المتغيرات التوضيحية فان          (13)المعادلة  
jR قريبـة او     ستكون 

 مستقلة عن بقيـة المتغيـرات       Xjاما اذا كانت    .  كبيرة الحجم    aJJواحد وبذلك تكون    مساوية لل 

0R األخرىالتوضيحية  2
j   .aJJ=1 وبذلك تكون =

  جمع البيانات 

والمعتمـدة     OPEC Annual Statistical Bulletin (2004) البيانات من أخذت  

تاج النفط واستهالك المنتجات المكررة فـي اقـاليم         والبيانات تمثل ان   . * دكتوراه أطروحةفي  

 بعة مـشاهدة ولـس    35 لــ    (2004-1970)للفترة مـن    ) الف برميل يومياً  (معينة من العالم    

  : متغيرات هي 
X1 من النفط وأمريكاانتاج أوربا   
X2 من المنتجات المكررة  وأمريكا أوربااستهالك   
X3 النفط واستهالك المنتجات المكررةنتاج إكي بين يمر واألاألوربيالعجز  
X4نتاج آسيا والهادي من النفط إ  
X5نتاج آسيا والهادي من المنتجات المكررةإ  
X6 نتاج النفط واستهالك المنتجات المكررة إعجز آسيا والهادي بين  
Y  (2004-1970)تمثل عدد سنوات الدراسة للفترة من 

  .(MCAR)شكل عشوائي تماماً وآلية الفقدان للبيانات غير التامة ب

   اإلحصائيالتحليل 

   طريقة المربعات الصغرى بالتعويض عن البيانات غير التامة -1

يجـاد  إذ تـم    إ. الذي يعاني من نقص في مشاهداته        X4خذت احد المتغيرات وليكن     أ  

والتبـاين حـسب    ) 1(المشاهدة المفقودة بالتعويض بالمتوسط غير الشرطي حسب الـصيغة          

وكانت قيمة المتوسط والتباين على التوالي عندما احـد المـشاهدات المفقـودة             ) . 3 (الصيغة

عـن القيمـة      وعند التعويض  3224733 ، اما التباين     5402.08 هي   n=34 أي   X4للمتغير  

 3129888 والتباين المقدر    5402.08 فان المتوسط المقدر هو      5402.08المفقودة بالمتوسط   

   . n=35أي عندما 

                                           
السياسة " الموسومة ) 2006(اطروحة دكتوراه مقدمة من عمار محمد سلو احمد ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل  *

 ". االنتاجية والسعرية للملكة العربية السعودية 



 ...معالجة البيانات غير التامةـــــــــــــ       ـــــــــــ  

 

]234[ 

 n=35 قيمه أي عنـدما      ى قبل فقدان احد   X4والتباين للمتغير   نة مع المتوسط    وللمقار  

 من ذلك يمكن    3256378 والتباين يساوي    5341.96الحقيقية قبل الفقدان فان المتوسط يساوي       

  . ان نستنتج ان المتوسط والتباين المقدر قريب من المتوسط والتباين الحقيقي 

  

   (VIF)لخطية بمقياس معامل تضخم التباين  الكشف عن مشكلة تعدد العالقة ا-2

القيمة المفقودة الي من المتغيرات البد من ان يكون هنالك وجود مـشكلة             مما تقدم وبعد ايجاد     

حد فروض التحليل ويمكن مالحظة ذلـك        إل اتعدد عالقة خطية بين المتغيرات وهذا يعني خرق       

توضيحية بالنسبة لبيانـات انتـاج       بين المتغيرات ال   (VIF)من خالل معامل تضخم التباينات      

ان هذا المقياس يعتمد اذ كـان       . قاليم معينة من العالم     أالنفط واستهالك المنتجات المكررة في      

(VIF)    فانه دليل على ان المتغير       (10) اكبر من Xj         يعاني من وجود مشكلة تعدد العالقـة  

  ) .1(لنفط كما في الجدول نتاج اإ للمتغيرات التوضيحية لبيانات VIFالخطية ، اذ يالحظ 

  ) 1(جدول ال

  نتاج النفط إ لمتغيرات VIFيمثل مقياس تضخيم التباين 

VIF Xj 
3.4 X1 
4.3 X2  
1.4 X3 
7.5 X4 

72.3* X5 
49.6* X6 

   J=1,2,3,4,5,6  
   تعني ان هذه المتغيرات تعاني من تضخم تباين معامالتها *

للمتغيرات التوضيحية لكل   ) 1(في الجدول    VIFوبما ان قيم تضخيم تباين المعامالت         

فان هذا يعني ان هذه المتغيرات تعاني من مشكلة تعـدد العالقـة             ) 10(اكبر من    X6,X5من  

  .الخطية بين المتغيرات التوضيحية أي وجود عالقة او ارتباط بين المتغيرات التوضيحية 

   طريقة المركبات الرئيسة-3
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 ان نـسبة    البسيط تمكنا من تمييز مكونين رئيسيين فسر      بعد تحليل مصفوفة االرتباط ا      

كما تم تمييز المتغيرات المؤثرة في كل مكون رئيس مـن           .  من اجمالي التباين الكلي      (84%)

همية كبيرة بتفسير   أول  عكس المكون الرئيسي األ   : ي  اتخالل مصفوفة المتجهات المميزة كما ي     

ي تـأثير معنـوي     وهذا المكون على متغيرين ذ     الكلي واشتمل     من التباين  (%57.8)ما نسبته   

 تأثير معنوي في    وي ذ (X3) و   (X1) كما ظهر المتغيران     (X6) والمتغير   (X5) المتغير   ماوه

لوحظ  من التباين الكلي فضالً عن ذلك        (%26.5)المكون الرئيس الثاني والذي فسر ما نسبته        

سين ويمكن توضيح ما سبق فـي        في كال المكونين الرئي    (X4) و   (X2)همية المتغيرين   أعدم  

كبر من  اذ يوضح هذا الجدول أي الجذور المميزة األ       . الجذور المميزة للمتغيرات    ) 2(الجدول  

    . ثم استخدام المكونات الرئيسة اساسها تم اختبارهمأالواحد التي على 

  ) 2(جدول ال

  الجذور المميزة للمتغيرات

  الجذور المميزة قيمة الجذر المميز

3.4654** λ1 
1.5896** λ2  
0.6137 λ3 
0.1933 λ4 
0.1298 λ5 
0.0081 λ6 

  . يمثل الجذور المميزة والتي قيمتها اكبر من الواحد **

  

       

        

                           

-

1.00
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  عدد الجذور المميزة التي اختيرت) 1(الشكل 
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ميزة والتي قيمها اكبر من الواحد التي اعتمـدت فـي طريقـة             الجذور الم ) 1(الشكل  يوضح  

  .المركبات الرئيسة 

 مشكلة التعدد الخطي    نوبعد اعتماد طريقة المركبات الرئيسة تم الكشف مرة اخرى ع           

ن المتغيرات التي كانت تعاني من تضخم في تباين معامالتها وهـي            أ فلوحظ   (VIF)بطريقة  

X5   ، X6   ، وهذا يعني زوال    (1.0,1.0)باين على التوالي للمتغيرات     صبح معامل تضخم الت   أ 

مشكلة تعدد العالقة الخطية للمتغيرات قيد الدراسة العتمادنا طريقة المركبات الرئيسة للبيانات            

  .التي كانت غير تامة ومعالجتها وتحويلها الى بيانات تامة وتقديرها بطريقة المركبات الرئيسة

  

  االستنتاجات 

  : هم االستنتاجات بما يلي يمكن توضيح أ

ني عن البحث وبذل المزيد مـن الوقـت والجهـد           غان حل مشكلة البيانات المفقودة ت      -1

خرى لحل مشكلة الفقدان في البيانات قيد الدراسة        أق او بيانات    ائيجاد طر إوالتكلفة في   

  .او البحث 

حليل المعتمـد   سلوب الت أان التعرف على آلية الفقدان للبيانات يعتبر المفتاح لتشخيص           -2

كما وان االستالل حول البيانات غير التامة قد يكون توزيعـاً مجهـوالً او              . للظاهرة  

 .توزيعاً طبيعياً للمتعدد المتغيرات خاصة اذا كان حجم العينة كبيراً 

سلوب المناسب لنوع الفقدان يمكـن ان       تامة بعد معالجتها باأل   الكما وان البيانات غير      -3

حد فروض التحليل كما ويمكـن الكـشف عنهـا          إلخطي لخرق   تظهر مشكلة التعدد ا   

ق التقدير المتحيزة كما ورد في بحثنا وتقديرها بطريقة انحدار          ائحدى طر إومعالجتها ب 

 .المركبات الرئيسة

يمكن تقدير مقدار التحيز للبيانات غير التامة بعد معالجتها مهما كانت آليـة الفقـدان                -4

 . كافةحصائيةبيقات اإلواعتمادها كبيانات تامة في  التط
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