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الممخص
ييدف البحث إلى إقتراح أسموب لمعالجة مشكمة التداخل الخطي المتعدد بين المتغيرات

، التفسيرية ومشكمة وجود قيم شاذة في البيانات عن طريق استخدام اسموب انحدار المكونات الرئيسية

 ومن، ومن ثم استخدام دوال أوزان حصينة لوزن دالة اليدف لمتعامل مع وجود القيم الشاذة في البيانات

 كما تم تطبيق،أجل التحقق من كفاءة المقدرات تم إجراء دراسة تجريبية من خالل أسموب المحاكاة
الطرق عمى بيانات حقيقية تم جمعيا من ممفات معمل اسمنت بادوش في محافظة نينوى لمفترة من

) بتسعة متغيرات تفسيرية تمثل الخواص الكيميائية لإلسمنت ومتغير تابع يمثل الخواص2014-2008(
 وقد تم اختبار فيما إذا كانت البيانات تعاني من مشكمة تعدد العالقة، )الفيزيائية لإلسمنت (الصالبة

الخطية ومن ثم تطبيق المربعات الصغرى باستخدام المكونات الرئيسية كمتغيرات مستقمة وتقدير النموذج
 وتمت المعالجة عن طريق تطبيق،  وقد وجد أن المتغيرات تعاني من مشكمة تعدد العالقة الخطية،
انحدار المكونات الرئيسية الموزونة بأوزان حصينة وذلك لوجود قيم شاذة في البيانات باإلضافة لمشكمة

.التعدد الخطي

. تعدد العالقة الخطية، المربعات الصغرى الموزونة، القيم الجاذبة، القيم الشاذة، أنحدار المكونات الرئيسية:الكممات المفتاحية
This is an open access article under the CC BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract
This paper aims to propose an approach to deal with the problem of MultiCollinearity between the explanatory variables and outliers in the data by using the method of
Principal Component Regression, and then using a robust weighting functions for the
objective function has been used to deal with the presence of outliers in the data, and in order
to verify the efficiency of the estimators, an experimental study was conducted through the
simulation approach, and the methods were also applied to real data collected from the files
of Badoush Cement Factory in Nineveh Governorate for the period from (2008-2014) with
nine explanatory variables representing the chemical properties of cement and a dependent
variable representing the physical properties of cement (hardness).
The data was tested whether it was suffer from multi-collinearity problem and then the least
squares using principal components as an explanatory variables and the model was estimated,
and it was found that the variables suffer from Multi-Collinearity problem, and the treatment
was done by applying principal component regression weighed by robust weights due to the
presence of outlying values in the data in addition to the collinearity problem.
Key Words :Principal Component Regression, outliers, Leverage Points, Weighted Least Squares, MultiCollinearity
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 -1المقدمةIntroduction
في حالة وجود مشكمة تعدد العالقة الخطية في البيانات فإن تحميل االنحدار الخطي المتعدد

يعطي مقدرات غير موثوقة لمعممات االنحدار وتباين تمك المعممات يمكن أن يكون كبي اﹰر األمر الذي
يؤدي بنا إلى استخدام الطرق المتحيزة ومنيا طريقة انحدار المكونات الرئيسية فضالﹰ عن بعض الحاالت

التي تنطوي عمى وجود القيم الشاذة والتي من الممكن معالجتيا بإستخدام أوزان حصينة لكي تتم السيطرة
عمى تأثير تمك القيم عمى معممات النموذج المقدر.

وتعتبر طريقة المكونات الرئيسية أسموب فعال في التعامل مع مشكمة التداخل الخطي بين

المتغيرات التفسيرية ومعالجتيا ،وذلك الن المكونات الرئيسية دائماﹰ ما تكون متعامدة (مستقمة) ،كما أن
المكونات الرئيسية قامت بدورىا في اختزال عدد المتغيرات التفسيرية وىناك عدة اختبارات ومعايير

معروفة تستخدم لمكشف عن وجود مشكمة التداخل الخطي بين المتغيرات التفسيرية .ويجمع االسموب

الكالسيكي بين تحميل المكونات الرئيسية ( )Principal Component Analysis PCAمع انحدار

المربعات الصغرى .ومع ذلك ،تعطي كمتا المرحمتين نتائج غير موثوقة عندما تحتوي مجموعة البيانات
عمى قيم شاذة .ولذلك تم في ىذا البحث اقتراح استخدام طريقة انحدار المكونات الرئيسية الحصينة والتي

تتم عمى مرحمتين ،يتم في األولى تطبيق طريقة تحميل المكونات الرئيسية االعتيادية عمى البيانات ،ثم

نقوم بإعادة تطبيق انحدار المكونات بإستخدام طريقة انحدار حصينة (()Huber & Verboven,2003
.(Huber & Verboven, 2003
 -2هدف البحث

ييدف ىذا البحث إلى تناول مشكمتين في نماذج االنحدار األولى ىي وجود مشكمة تعدد العالقة
الخطية بين المتغيرات المستقمة والثانية مشكمة وجود الشواذ في البيانات سواءاً كانت في المتغير المعتمد
أو في المتغيرات المستقمة  ،وعميو ىدف البحث إلى ايجاد طريقة تتعامل مع المشكمتين في ٍ
آن واحد
بحيث تقمل من تأثير القيم الشاذة عمى النموذج وكذلك تزيل تأثير مشكمة تعدد العالقة الخطية  ،وعميو تم
المجوء إلى استخدام انحدار المكونات الرئيسية الذي يتم فيو تحويل المتغيرات إلى مركبات أو مكونات
رئيسية التعاني من مشكمة تعدد العالقة الخطية وتكون مستقمة ثم استخدام أوزان حصينة لوزن النموذج
واستخدام طريقة المربعات الصغرى الموزونة بمتغيرات ىي عبارة عن المركبات أو المكونات الرئيسية
لممتغيرات المستقمة وفي النياية الوصول إلى نموذج نحصل من خاللو عمى مقدرات كفوءة تمتمك
خاصيتي الكفاءة والحصانة.

المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (0202)33

[]3

 -3الجانب النظري

 3-1طريقة انحدار المكونات الرئيسية Principal Components Regression Method
تم اقتراح انحدار المكونات الرئيسية ألول مرة بواسطة ) .)Kendall,1957حيث تم استخدام

نتائج تحميل المكونات الرئيسية التي يتم إجراؤىا عمى مقدرات نموذج االنحدار واستخدام المركبات الناتجة
كمتغيرات جديدة  .وبيذه الطريقة تكون المتغيرات المستقمة متعامدة وتضمن أن الحسابات أسيل وأكثر

ار (.)Jolliffe,1982
استقر اً

ويتم المجوء إلى استخدام  PCAفي االنحدار الخطي لخدمة ىدفين أساسيين .يتم تنفيذ األول

كبير وترتبط مع بعضيا .لقد كانت طريقة
عمى مجموعات البيانات حيث يكون عدد المتغيرات المستقمة اً

انحدار المكونات الرئيسية اسموباً لتقميل األبعاد جنباً إلى جنب مع انحدار المربعات الصغرى الجزئية .أما

نظر ألن
اليدف الثاني من ( )PCRفيو التخمص من تعدد العالقة الخطية المتداخمة بين المتغيرات .و اً
كل مكون رئيسي ىو متعامد ،فقد تم استخدام  PCRلمنع األخطاء التي تتسبب بيا المشكمة بين

المتغيرات المستقمة المفترضة في االنحدار وعندما يتعمق األمر باختيار عدد المكونات الرئيسية المناسبة،

فإن الباحثين لم يجمعوا عمى رأي واحد واقترحوا عدة أساليب ومنيا اختيار أفضل المكونات الرئيسية كما
لو كانت متغيرات منتظمة .وبين باحثون آخرون أنو من األفضل اختيار أول عدد محدد من المكونات

الرئيسية التي تفسر أعمى التباين ( .)Hadi&Ling,1998وىذا يؤدي إلى رفض بعض المكونات
الرئيسية التي تكون مساىمتيا في تفسير التباين منخفضة ومع ذلك  ،فقد تم انتقاد ىذا النيج حيث يمكن
لممكونات الرئيسية المرفوضة أن تكون في الواقع ىي تمك التي ترتبط بالمتغير التابع وذلك إثر وجود
مشكمة تعدد العالقة الخطية مع مشكمة أخرى كوجود قيم شاذة في البيانات ( )Outliersوالتي تحرف
النموذج عن مساره الطبيعي وىذا ىو محور اىتمام ىذا البحث.

تعتمد طريقة تحميل المكونات الرئيسية اسموب تحويل المتغيرات التوضيحية األصمية الى متغيرات

جديدة تسمى " بالمكونات أو المركبات الرئيسية" .حيث ان كل مكون (مركب) رئيسي ىو عبارة عن
تركيبة خطية في المتغيرات التفسيرية األصمية.

ويتم تحويل المتغيرات التفسيرية الى المكونات الرئيسية بالشكل اآلتي:

)… (1
حيث أن :
 :aعبارة عن مصفوفة المتجيات المميزة المرافقة لمصفوفة االرتباط بين المتغيرات التوضيحية ،فإذا
عوضنا عن  Xaبكمية ثابتة ( )pcوالتي تمثل مصفوفة ذات بعد ( )n×pأعمدتيا عبارة عن معامالت

انحدار النموذج المحور فإن النموذج الناتج يأخذ الشكل اآلتي:
)… (2

* *+
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وعند تطبيق اسموب المكونات الرئيسية يفضل تحويل المتغيرات الى متغيرات قياسية اذا كان ىناك

اختالف في وحدات القياس ،حيث أن:

) ̅

)… (3

(

حيث أن:

̅  :يمثل الوسط الحسابي لممتغير
 :يمثل اإلنحراف المعياري

ويعود تاريخ استخدام طريقة انحدار المكونات الرئيسية إلى أعمال كل من  Beltramiفي عام 1873

و  Jordanفي عام  1874حيث قاما بشكل منفصل بوضع ما يسمى ب ـ ـ Singular Value
) Decompostiton (SVDمما ميد إلى تعريف تحميل المكونات الرئيسية  PCAمن قبل كل

من  Pearsonفي عام  1901و  Hotellingفي عام .1933

تعتبر طريقة المكونات الرئيسية واحدة من النماذج الخطية المتحيزة الواسعة االستخدام لتخطي مشكمة

تعدد العالقة الخطية التي كثي اًر ما يعاني منيا نموذج االنحدار الخطي المتعدد .

وتقوم طريقة انحدار المكونات (المركبات) الرئيسية عمى تحويل المتغيرات التفسيرية األصمية المرتبطة
دون حذف أي منيا الى متغيرات جديدة متعامدة (أي مستقمة) تسمى بالمكونات الرئيسية  ،وكل مركب

رئيسي عبارة عن تركيب خطي في المتغيرات التفسيرية األصمية(مستور وعبد الرحيم.)2016،

تقدم المكونات الرئيسية قدر كبير من المعمومات عن مشاىدات المتغيرات األصمية مثل أنماط تجمعاتيا

وعالقتيا بالمتغيرات األصمية ،وتقدم ايضاً معمومات عن االرتباطات بين المتغيرات الجديدة والقديمة

والمجموعات أو التصنيفات التي تحتوييا البيانات أو المتغيرات .وعادةً يتم ترتيب المكونات الرئيسية وفقاً
لمقدار التباين بحيث تكون المركبة األولى ىي المركبة ذات التباين األكبر ،ومن ثم يتم اعتماد عدد قميل

من المكونات التي يتوقع أن تفسر أكبر قدر ممكن من التباين  ،ويتم اىمال المكونات ذات التأثير األقل.
وتعتبر عممية ايجاد المكونات الرئيسية خطوة ميمة إلزالة أثر التعدد الخطي تمييداً الستخدام طريقة

المربعات الصغرى االعتيادية لتقدير معالم نموذج االنحدار الخطي األصمية لممتغيرات التفسيرية

(جبريل.)2014،

فإذا كانت ) (X1,X2,…,Xpمتغيرات تفسيرية  ،فيمكن تعريف توليفة متعامدة منيا وفقاً لممعادلة ()4
التي تناظر المعادلة(.)1

Z = XA
)… (4
حيث تمثل  Zمصفوفة المكونات الرئيسية من الرتبة ) ،(n×pبينما مصفوفة  Aفيي عبارة عن

مصفوفة متعامدة لممتجيات المميزة المعيارية المناظرة لمجذور المميزة لمصفوفة معمومات النظام )

ورتبتيا ) ،(p×pعناصرىا  aijوأعمدتيا  Ajوىي تجعل المصفوفة )

(

( مصفوفة قطرية  ،وباعتبار

المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (0202)33

 λ1 λ2 … λpقيم مميزة لممصفوفة )

. λj

[]5

( فإن المتغير  Zjيتوزع بمتوسط يساوي الصفر وتباين

ولمتعبير عن  Yكدالة في المكونات الرئيسية بدال̋ من المتغيرات المستقمة ) (X1,X2,…,Xpالمرتبطة
فيمكن اعتبار

فيما بينيا  ،وبما أن  Aمصفوفة متعامدة حيث = I

 X=Zبالنسبة الى معادلة

نموذج االنحدار  Y=X +فنحصل عمى نموذج االنحدار وفقا̋ لممعادلة التالية:
)… (5
وعمى افتراض أن
)… (6
حيث

Y=Z

فتصبح المعادلة لنموذج االنحدار وفقاً لممعادلة التالية:
Y=Z
( المناظرة لممركبات الرئيسية ) (Z1,Z2,…,ZPالتي

تمثل متجو المعممات

يمكن تقديرىا باستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية وفقاً لممعادلة التالية:
)… (7
والمصفوفة
)

تعتبر مصفوفة قطرية من الرتبة ) (p×pعناصرىا عبارة عن الجذور المميزة لممصفوفة

( .والتوقع ليذه المعممات ىو ̂ =γ

متجو المعممات ̂ لو توزيع طبيعي بمتوسط

وتباينيا
وتباين

̂ ( ، Varعميو يمكن القول إن

 .وبالتالي فإن تباين أي معممة ضمن

متجو المعممات ̂ يحسب وفقاً لمصيغة:
)… (8
مع األخذ في االعتبار أن

( Var
/

= ، ̂ iويتم التنبؤ بقيمة المتغير التابع  Yوفقاً لممعادلة (:)9
∑

̂j

)… (9

ويكون التباين المخفض لتوفيق نموذج االنحدار باستخدام المركب الرئيسي  Zjيساوي المقدار

عميو فإن نسبة التباين المفسر في قيم متغير االستجابة  Yبواسطة المركب الرئيسي  Zjىي:
)...(10

̂
، λj

)*100

وتساوي ىذه النسبة مربع معامل ارتباط متغير االستجابة والمركب الرئيسي  Zjمع ضرب الناتج في مائة
 .وبناءاً عميو يكون مربع الخطأ لمعادلة االنحدار المقدرة ىو:
)… (11

̂

∑

̅

∑

= MSE
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ولمحصول عمى معممات المتغيرات التفسيرية األصمية لنموذج االنحدار ،يستفاد من العالقة بين المعممات
األصمية ̂ ومعممات نموذج االنحدار̂ الخاصة بانحدار المتغير Yعمى المكونات الرئيسية  Zوفقاً لما
يمي:

اذا كان

̂=̂

)… (12
و
)… (13
فإن

=I
̂̂ = A

)… (14
وبما أن المعممات ̂ تتوزع طبيعيا̋ بمتوسط  . Aفإن القيمة المتوقعة لممعممة

تحسب وفقاً لما يمي:
∑ = )Ε( ̂ i

)…(15
وبما أن المعممات ̂ ليا التباين

 .فإن تباين المعممة

يحسب وفقاً لممعادلة التالية:
⁄

)…(16

= )Var( ̂ i

∑

وعند استخدام الجذور المميزة لمصفوفة معامالت االرتباط بدالً من مصفوفة التباين والتغاير كمدخالت
.

في تحميل انحدار المكونات الرئيسية فإنو يجب استخدام  nبدالً من
وتوضح العالقة أن تباين معممات نموذج االنحدار المقدرة ̂
ايضا تعتمد عمى الجذور المميزة لممصفوفة
̋
)

( وبناءاً عمى ذلك فيي تتأثر بوجود الجذور المميزة الصغيرة التي ينتج عنيا تضخم التباينات.

ووفقاً لتعريف المكونات الرئيسية فإن الجذور المميزة الصغيرة التي تسيم في تضخيم تباين معممات

نموذج االنحدار دائماً تقابل المكونات الرئيسية األخيرة لممصفوفة )

(،عميو يتطمب تخفيض التباين

الكمي لممعممات  ،واستبعاد المكونات الرئيسية المقابمة ألصغر الجذور المميزة لممصفوفة )

(.

اقترح بعض الباحثين أمثال ( Chatterjee &Price,Jolliffee,Jeffersجبريل )2014،أن يتم استبعاد
المكونات الرئيسية التي تقابل الجذور المميزة التي تقل عن  .%70كما اقترح  Morrisonاختيار
المكونات الرئيسية التي تفسر عمى األقل  %75من التباين في قيم متغير االستجابة .وىذه النسبة يمكن
الحصول عمييا بقسمة مجموع الجذور المميزة المقابمة ل ـ  Kمن المكونات الرئيسية عمى مجموع الجذور
المميزة عند استخدام مصفوفة التباينات والتغايرات لممتغيرات التفسيرية كمدخالت لتحميل المكونات

الرئيسية وفقاً لـ ـ ـ ـ ـ:
)… (17

∑

∑(
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ٍ
فعندئذ يتم استخدام
اما عند استخدام مصفوفة معامالت االرتباط كمدخالت لتحميل المكونات الرئيسية
عدد المتغيرات التفسيرية  Pبدالً من مجموع الجذور المميزة.

ويتم بناء نموذج االنحدار لمتغير االستجابة  Yعمى المكونات الرئيسية المتبقية  ،بعد استبعاد المركبات

التي ال تحقق المعايير السابقة  .بافتراض أن  Sمن الجذور المميزة ليا قيم كبيرة من بين  Pمن الجذور
المميزة لممصفوفة )

(  ،يكون ىناك ) (P-Sمن المكونات الرئيسية  ،Zومن ثم يجري توفيق نموذج

انحدار  Yعمى المكونات الرئيسية المتبقية وبذلك تكون المعادلة التنبؤية كما يمي:
)… (18

̂j

∑= ̂ s

ويحسب مجموع مربعات الخطأ الخاص بنموذج االنحدار المقدر بعدد  Sمن المكونات الرئيسية وفقاً لما

يمي:

)… (19

̂

∑

̅

ولحسن الحظ فإن خاصية التعامد لمقدرات المربعات الصغرى ل ـ

∑

= ̂ = MSE

سوف لن تختمف في حال استخدام

جميع المكونات الرئيسية أو مجموعة جزئية منيا ،وتأسيساً عمى ذلك يتم تقدير معممات نموذج االنحدار
وفقاً لما يمي:
)... (20

̂

حيث أن:
)… (21
ويتم الحصول عمى متجو المعممات ̂ بتجزئة المصفوفة وفقاً لما يمي:
)… (22
حيث أن:
)… (23
)… (24
ومصفوفة المكونات الرئيسية ىي:
)… (25
حيث أن:
)…(26
ومتجو المعممات ىو:
)… (27

]A=[As : Ap-s
]As=[A1,A2,…,As
[ =A1
]Z=[Zs : Zp-s
]Zs=[Z1,Z2,…,Zs
]

[

وعند الحصول عمى تقدير متجو المعممات ̂ يمكن استخدامو في تقدير متجو معممات نموذج االنحدار
األصمي ̂ وتحسب وفقاً لما يمي:

أساليب حصينة موزونة لكشف والتعامل مع الشواذ في تقدير نموذج انحدار المكونات الرئيسية

[]8

̂ ̂=A
)… (28
s
ويمكن الحصول عمى معممات االنحدار لممتغيرات التفسيرية باستخدام معممات االنحدار لممكونات

الرئيسية وفقاً لممعادلة التالية:

∑= ̂

̂
وتباين  ̂ iيقدر وفقاً لما يمي:

̂ ( Var

∑

)… (30
ويعتبر المقدر ̂ مقدر متحيز  ،ويحسب مقدار تحيزه وفقاً لما يمي:

̂ ( Bias = E
∑= -

)… (31
)… (32
وبذلك فإن متوسط مربع الخطأ لممقدر ̂ يحسب وفقاً لما يمي:
)… (33
)… (34

2

MSE( ̂ = var ( ̂ + Bias of ( ̂ 2
∑
=
∑+(-

 3-2طريقة مقدرات ()M
قام الباحث ( )Huber,1973بتوسيع نتائجو لمتقدير الحصين من معممة الموقع إلى حالة

االنحدار الخطي باستخدام مقدرات  .Mوقد اكتسبت ىذه التقديرات شيرة أكثر من بقية المقدرات الحصينة
األخرى ألنيا أكثر مرونة وكذلك توفر إمكانية تعميميا مباشرة إلى االنحدار المتعدد .

حيث أن طريقة مقدرات ( )Mتيدف إلى تصغير المقدار
)… (35
)… (36
إذ تمثل

∑Min
)

(

∑Min

ئيا بالنسبة لممتجو ̂ ومساواتيا
دالة بداللة األخطاء ولتصغير المعادلة ( )36نشتقيا جز ﹰ

بالصفر وكما يمي:
)… (37

)̂

(

∑

إذ تمثل  φالمشتقة الجزئية لمدالة ( ) بالنسبة لممعممات في المعادلة ( )37وتمثل منظومة مكونة من

( )Pمن المعادالت وتحل باستخدام أحدى الطرق العددية المعروفة أو طريقة المربعات الصغرى الموزونة
( )Weighted Least Squares Methodوإليجاد مقدرات  Mالتي تحقق المعادلة ( )36وذلك
باستخدام الصيغة التالية:
)… (38

̂
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عناصرىا القطرية معطاة بالصيغة اآلتية:

)… (39
)… (40

)+

(*

)

(

إذ تمثل القيم االبتدائية لمتجو معممات النموذج ويتم استخداميا لتحديد األوزان ويمكن استخدام مقدرات
المربعات الصغرى كقيم ابتدائية ومن التكرار األول نجد قيمة ̂ وفي التكرار الثاني نستخدم ̂ في
إيجاد األوزان إليجاد ̂ وىكذا تستمر عممية التكرار حتى نحصل عمى مقياس التقارب
( )Convergenceالمعرف بالصيغة اآلتية-:
̂ |*Max

|+

)… (41

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

المعممات المقدرة في المرحمة الحالية والمرحمة السابقة أصغر من القيمة المختارة ( )ᵹأو يساوييا ولجعل

مقدرات  Mتمتمك خاصية ( )Scale Invariantفان الدالة المطموب تصغيرىا ىي -:
̂ )

)… (42
ثم نشتقيا بالنسبة لممتجو
)… (43

(

∑Min

ومساواتيا بالصفر
) ̂=0

∑

(

يمكن حل المعادلة أعاله باستخدام المعادلة ( )38حيث أن األوزان يتم إيجادىا وفق الصيغة اآلتية-:
[

̂

)… (44

̂
])

)… (45

)

̂
̂

( [
(

وإليجاد (̂ ) في المعادلة اعاله والتي تمثل قيمة المقدر المعياري وان ىذه القيمة تقدر مرة واحدة فقط
باستخدام القيم األولية قبل البدء بالتكرار وىناك عدة صيغ لتقديرىا منيا:
| |

̂ )1
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| |
[
|

|

| |

[

̂ )2
̂ )3
̂ )4

عددا من الدوال
ﹰ
إذ تمثل ( ) البواقي ( )Residualsو medيشير إلى الوسيط ولقد اقترح الباحثون
أو مشتقاتيا

 Ψبحيث تجعل نتائج التقدير جيدة وال تتأثر بوجود الشواذ وفيما يمي بعض الدوال

الميمة ليذا النوع من المقدرات والمعرفة بداللة الدالة

 . Ψوبإفتراض أن وسيط األخطاء المطمقة

( )Median Absolute Deviation( )MADيأخذ الصيغة اآلتية (الراوي-:)2017،
)… (46

−

( )| / 0.6745

=𝐷 𝑀

|

وقد عمد الباحثون ) (Montgomery, et. Al., 2001في ىذه الدراسة إلى عرض دوال الوزن

الترجيحية لمقدرات  Mبأسموب سيل وبأستخدام رموز سيمة لم يعيد أستخداميا في أدبيات اإلحصاء
الحصين إلشاعة إستخداميا من قبل الباحثين في المستقبل .وبأخذ الصيغة القياسية لمبواقي

) (Standardized Residualsباستخدام المعادلة ) (47وكما يمي:
)… (47

وبأفتراض ثابت القطع () (Tunning Constant (cالذي يجعل التباين المقدر

تقريباً لـ

عندما يكون حجم العينة كبي اًر والخطأ يتوزع طبيعياً (الطالب.)2011،

 .1دالة Hampel
|
)… (48

|
|

مقدر غير متحيز

|
|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

[

حيث أن القيم األفتراضية لثوابت القطع ) (Tuning Constatntsتكون في برنامج :S-Plus

وىناك بعض المصادر تفترض قيم أخرى لثوابت القطع ) (Montgomery, et. Al., 2001مثل:
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 .2دالة )Huber,1964( Huber
|

)… (49

|

{
|

حيث أن

|

تأخذ القيمة األفتراضية

 .3دالة  Bisquareوالتي تسمى أحياناً بدالة الوزن التربيعي المزدوج ))Tukey’s Biweight
|

)… (50

حيث أن

|

] ) (

[
{

تأخذ القيمة األفتراضية

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

Hampel

Huber

الشكل ) : (1التمثيل البياني لدوال الوزن لمقدرات  Mالمستخدمة
وأخي ﹰار فإن ثابت القطع )( )Tunning Constant (Cلكل دالة يستخدم لتعديل كفاءة المقدرات
الناتجة لتوزيعات محددة بكفاءة تقريبية ( )%95عندما تتبع األخطاء التوزيع الطبيعي  ،وان االختبار

الجيد لقيمة ثابت القطع يؤدي إلى زيادة حصانة المقدرات الن لو تأثير كبير عمى حصانة المقد ارت

وان قيمتو تتراوح مابين انحراف معياري واحد إلى انحرافين معياريين لقيم المشاىدات أو األخطاء أي
مثال ( )S<H<2Sمن ما تقدم بأن ثابت القطع يعدل لمحصول عمى مقدرات جيدة (الراوي.)2017،

 -4الجانب التجريبي

إن تحميل المكونات أو المركبات الرئيسية ىو األساس في أسموب انحدار المكونات الرئيسية
حيث أنو في تحميل المكونات الرئيسية االعتيادي يتم ايجاد المكونات أو المركبات ثم ايجاد قيم

التحميالت والجذور المميزة أما انحدار المكونات الرئيسية فتكون فيو المتغيرات المستقمة عمى شكل
مكونات رئيسية نقوم بدراسة تاثيرىا عمى المتغير المعتمد ،وعميو نحتاج إلى انحدار المكونات الرئيسية
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عندما يكون لدينا مشكمة تعدد العالقة الخطية بين المتغيرات المستقمة  ،وىنالك بعض الحاالت يكون فييا

المتغير المعتمد أو المتغيرات المستقمة مموثة بقيم شاذة فتسبب خفض في كفاءة النموذج المقدر وعندىا
تتداخل أىمية دمج انحدار المكونات الرئيسية مع االساليب الحصينة لمحصول عمى مقدرات كفوءة ،وقد

تم في ىذا البحث استخدام اوزان حصينة عمى نموذج مقدر بطريقة المربعات الصغرى متغيراتيا المستقمة

عبارة عن المكونات الرئيسية لمنموذج االصمي.

لمقارنة كفاءة الطرق تمت تجربة نماذج بثالثة وخمسة وتسعة متغيرات عمى التوالي وبأحجام

عينات  50و  100و  200مشاىدة عمى التوالي في حالة عدم وجود شواذ في البيانات وايضاً في

حاالت وجود  %5أو  6%و 10%و  20%و  30%و  40%شواذ في البيانات في المتغير المعتمد Y
وتم تطبيق إنحدار المربعات الصغرى االعتيادية بعد تحويل المتغيرات الى المركبات الرئيسية ومن ثم

تطبيق المربعات الصغرى الموزونة بدوال أوزان من مقدرات  Mومنيا  Huberو  Hampelو

 Bisquareكون ىذه المقدرات تكون حصينة ضد الشواذ في قيم المتغير المعتمد .(Y-Outliers) Y

ولكون القيم الجاذبة ) (X-leverageأكثر خطورة عمى النموذج من القيم الشاذة في المتغير المعتمد
وليذا فإنو من المتوقع أن وجودىا في مشاىدات المتغيرات المستقمة سيؤثر عمى قيم حد الخطأ كونيا قد

تسحب األنموذج بإتجاىيا ،وبناءاً عمى ذلك وألجل تغطية كل اإلحتماالت قمنا بتجريب تطبيق النماذج
المقترحة عمى بيانات تحتوي عمى 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 في

المتغيرات المستقمة وكما ىو مبين من الجداول ( .)1-4وألجل المقارنة بين أداء كل طريقة من الطرق
المستخدمة في حاالت عدم وجود شواذ وحالتي وجود قيم شاذة في المتغيرين المعتمد والمتغيرات المستقمة

تم إستخدام العديد من معايير المقارنة الشائعة ومنيا الخطأ القياسي لقيم البواقي Residual standard

 ،errorمعامل التحديد  ،R-Squareمتوسط مربعات الخطأ  ،MSEجذر متوسط مربعات الخطأ

 ،RMSEوسيط نسبة األخطاء النسبية ،MDAPE Median Absolute Percentage Error
ووسيط األخطاء المطمقة  MADEوىي من المعايير المعروفة في مقارنة الكفاءة ودقة التقدير بين

النماذج المختمفة (Memmedli and Ozdemir , 2009) , (Boiroju and Reddy, 2012),
(Willmott and Matsuura, 2005), (Sarwar and Sharma, 2014), (Woschnagg and

).Cipan, 2004), (Makridakis and Hibon, 1995
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جدول ( : )2مقارنة كفاءة الطرق لنتائج المحاكاة لثالثة متغيرات ولعينة بحجم 52

عند وجود  %01شواذ في المتغير المعتمد وعينة بحجم  n = 100وخمسة متغيرات مستقلة m =5
MDAPE

MADE

RMSE

MSE

R-Square

Residual standard
error

10.7801703
0.03307137
109.2393
10.45176
2.0125
111.3814
2.9113579
0.04754012
110.2361
10.49934
1.4140
101.9624
1.3081563
0.11396729
111.0857
10.53972
1.1610
100.7380
0.9820237
0.24543735
110.4490
10.50947
1.3831
100.1905
نالحظ أنه وبوجود  04%شواذ في المتغير المعتمد أن مقدر  LSPCRRobBisquareقد حقق أفضل إنجاز تاله مقدر
المربعات الصغرى  Least Squaresمن خالل اعلى قيمة لمعامل التحديد واقلها لمقاييس الكفاءة

معيار المقارنة
الطريقة
Least Squares
LSPCRRobHuber
LSPCRRobHampel
LSPCRRobBisquare
التفسير

جدول ( : )0مقارنة كفاءة الطرق لنتائج المحاكاة لخمسة متغيرات ولعينة بحجم 222

عند وجود  %51شواذ في المتغير المعتمد وعينة بحجم  n = 50وثالثة متغيرات مستقلة m =3
MDAPE

MADE

RMSE

MSE

R-Square

Residual standard
error

5.3680415
0.1382662
26.51060
5.148845
1.2111
104.3025
1.6737511
0.1057055
28.38303
5.327573
0.7146
92.8770
1.2462578
0.1313538
29.13013
5.397233
0.7567
97.5486
0.9385016
0.2338350
28.21225
5.311521
0.7566
99.7569
نالحظ أنه وبوجود  04%شواذ في المتغير المعتمد أن مقدر  LSPCRRobBisquareقد حقق أفضل إنجاز تاله
مقدر المربعات الصغرى  Least Squaresوذلك من خالل اعلى قيمة لمعامل التحديد واقلها لمقاييس الكفاءة

معيار المقارنة
الطريقة
Least Squares
LSPCRRobHuber
LSPCRRobHampel
LSPCRRobBisquare
التفسير

جدول ( : )3مقارنة كفاءة الطرق لنتائج المحاكاة لخمسة متغيرات ولعينة بحجم 022
عند وجود  %2شواذ في المتغير المعتمد وعينة بحجم  n = 200وتسعة متغيرات مستقلة m=9
MDAPE

MADE

RMSE

MSE

R-Square

Residual
standard error

3.6628278
0.04163720
12.74549
3.570083
0.8813
111.6284
1.2901977
0.06022365
13.01326
3.607390
0.8111
99.5174
1.0514110
0.06119842
13.16886
3.628893
0.7651
99.6844
0.8955774
0.07917774
13.07341
3.615717
0.7823
99.4572
نالحظ أنه وبوجود  5%شواذ في المتغير المعتمد أن مقدر  LSPCRRobBisquareقد حقق أفضل إنجاز تاله مقدر
المربعات الصغرى  Least Squaresوذلك من خالل اعلى قيمة لمعامل التحديد واقلها لمقاييس الكفاءة

معيار المقارنة
الطريقة
Least Squares
LSPCRRobHuber
LSPCRRobHampel
LSPCRRobBisquare
التفسير
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جدول ( : )4تفسير النتائج لكل تجارب المحاكاة التي بمغت  430محاولة
الخالصة (الغالبية)

40%

5% or
10%
20%
30%
6%
عندما يوجد في النموذج ثالثة متغيرات مستقلةm = 3

0%

نسب التلويث
N

عندما يوجد في النموذج خمسة متغيرات مستقلة

m=5

100

Y-outliers

نمىرج بخمسة محغيشات جىضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب الحلىيث للمحغيش
المعحمذ وكزلك للنمىرج بذون شىار أن طشيقة المشبعات الصغشي االعحيادية للمشكبات
الشئيسية والمىصونة بذالة  Bisquareقذ حققث أفضل النحائح مقاسنة بالطشق االخشي

50

200
LSPCRRobBisquare
Least Squares

عندما يوجد في النموذج تسعة متغيرات مستقلة

200

m=9

100

Y-outliers

لنمىرج بحسعة محغيشات جىضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب الحلىيث للمحغيش
المعحمذ وكزلك للنمىرج بذون شىار أن طشيقة المشبعات الصغشي للمشكبات الشئيسية
والمىصونة بذالة  Bisquareقد حققت أفضل النتائج مقارنة بالطرق االخرى

50

200

Least Squares
LSPCRRobBisquare

100
200

X-leverage Points

LSPCRRobBisquare

لنمىرج بحسعة محغيشات جىضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب الحلىيث للمحغيشات
المسحقلة أن طشيقة المشبعات الصغشي االعحيادية للمشكبات الشئيسية والمىصونة بذالة
 Bisquareقد حققت أفضل النتائج مقارنة بالطرق األخرى وتليها طشيقة المشبعات
الصغشي االعحيادية للمشكبات الشئيسية

50

Contamination with Outliers and
Leverage Points

LSPCRRobBisquare

100

X-leverage
Points

Least Squares

لنمىرج بخمسة محغيشات جىضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب الحلىيث للمحغيشات
المسحقلة أن طشيقة المشبعات الصغشي االعحيادية للمشكبات الشئيسية قذ حققث أفضل
النحائح مقاسنة بالطشق األخشي وجليها طشيقة المشبعات الصغشي االعحيادية للمشكبات
الشئيسية والمىصونة بذالة Bisquare

50

Contamination with Outliers
and Leverage Points

LSPCRRobBisquare

Y-outliers

LSPCRRobBisquare

النتائج مقارنة بالطرق األخرى وتليها طشيقة المشبعات الصغشي االعحيادية للمشكبات
الشئيسية والمىصونة بذالة Bisquare

200

X-leverage
Points

لنمىرج بثالثة محغيشات جىضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب الحلىيث للمحغيشات 50
Least Squares
المسحقلة أن طشيقة المشبعات الصغشي االعحيادية للمشكبات الشئيسية قد حققت أفضل 100

Contamination with Outliers
and Leverage Points

لنمىرج بثالثة محغيشات جىضيحية ولكل أحجام العينات وكل نسب الحلىيث للمحغيش 50
 LSPCRRobBisquareالمعحمذ وكزلك للنمىرج بذون شىار كانث طشيقة المشبعات الصغشي االعحيادية 100
للمشكبات الشئيسية والمىصونة بذالة  Bisquareقد حققت أفضل النتائج مقارنة
200
بالطرق االخرى
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 -5الجانب التطبيقي Application Part
لتطبيق الطرق المقترحة تم جمع بيانات من معمل اسمنت بادوش لمفترة من  ،2014 -2008مع
استبعاد أشير الصيانة التي توقف المعمل فييا عن االنتاج.
يتكون االسمنت من بعض المواد األساسية المتوافرة بصورة طبيعية من الحجر والرمل والحصى
وبعض اإلضافات االخرى أثناء عممية التصنيع والتي تتضمن مواد تعمل عمى التغمب عمى 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 السيميكون  : X6 ،Sio2تمثل
معامل اإلشباع الجيري  : X7 ،L.S.Fتمثل مواد غير قابمة لمذوبان  : X8 ،In.Rتمثل الفقدان بالحرق
 : X9 ،L.O.تمثل ثالث أوكسيد الكبريت  :Y ، Sio3تمثل تمدد اإلسمنت Autoclave

 5-1إختبار وجود مشكمة تعدد العالقة الخطية
تم في البدأ التأكد من وجود مشكمة تعدد العالقة الخطية بين المتغيرات المستقمة لبيانات معمل
السمنت ،وتم البدأ بمصفوفة االرتباط ورسوم االنتشار بين المتغيرات المستقمة.
الشكل ( :)3شكل يمثل مصفوفة االرتباط
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نالحظ من الشكل ( )3أعاله الذي يبين رسم مصفوفة االرتباط أن ىنالك عالقة قوية لممتغير X2
(أوكسيد الكالسيوم  )Caoمع المتغيرين ( X6معامل اإلشباع الجيري  )L.S.Fو ( X8الفقدان بالحرق
 ،)L.O.وكذلك بين ( X5ثنائي أوكسيد السيميكون  )Sio2و  X6وربما ينتج عن ذلك حصول مشكمة
تعدد العالقة الخطية.
جدول ( :)5المؤشرات العامة لوجود مشكمة 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:

1 >-- COLLINEARITY is detected
0 >-- COLLINEARITY in not detected by the test

israa.x3 israa.x4
israa.x8
israa.x9
0.0142
0.0062
0.000
0.000
25.9951
39.2908
1175.945 1721.596

Eigenvalues with INTERCEPT
Intercept israa.x1 israa.x2
israa.x5
israa.x6 israa.x7
Eigenvalues: 9.5689
0.3026
0.1056
0.0013
0.0008
0.0005
Condition Indeces: 1.0000 5.6232
9.5199
86.1575
109.7136 143.0268

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

) (0.0014وكذلك فإن قيمة إحصاءة مربع كاي لفارار ) (Farrar and Glauberكبيرة جداً ،كما أن
قيمة العدد الشرطي  Condition Numberكبيرة جدا ،كذلك فإن معيار  Red Indicatorغير مساوية

لمصفر ،وأخي اًر فإن قيمة مؤشر  Theilأكبر من الواحد الصحيح بكثير .كل ىذه األمور تدل عمى وجود
مشكمة تعدد العالقة الخطية .ولمتأكد من وجود المشكمة تم إجراء إختبار فارار – كالوبر لمعرفة مصدر

المشكمة.
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جدول ( :)6المؤشرات الفردية لوجود مشكمة 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 االلمنيوم X4 :

14.3936

0.2628

344.7602

299.9799

0.0691

14.4822

 Sio2يمثل ثنائي أوكسيد السيميكون X5 :

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 قابمة لمذوبان 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 :

ونالحظ من الجدول ( )6أعاله وكما بين الشكل ( )3أن ىنالك عالقة قوية لممتغير ( X2أوكسيد
الكالسيوم  )Caoمع المتغيرين ( X6معامل اإلشباع الجيري  )L.S.Fو ( X8الفقدان بالحرق ،) L.O.
وكذلك بين ( X5ثنائي أوكسيد السيميكون  )Sio2و  . X6ىذا يظير من خالل قيم معامل تضخم
التباين التي زادت عن  10وبالمقابل قيم ال  TOLالصغيرة وكبر قيم  Wiو  Fiالكبيرة وكذلك قيم
إحصاءة  Leamerالصغيرة وكذا قيم  CVIFوالتي زادت عن العشرة وكل ىذه أدلة عمى وجود مشكمة
تعدد العالقة الخطية ،وقد تناوزل العديد من الباحثين مؤشرات الكشف عن وجود مشكمة تعدد العالقة
الخطية منيم (Asteriou and Hall, 2007), (Gujarati and Porter, 2008), (Farrar and
Glauber, 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, 2003), (Imdadullah et. al., 2016
VIF Plot

30

31.776

14.482

5.26
1.2

israa.x8

israa.x7

israa.x6

israa.x5

israa.x4

2.635

1.774

israa.x3

0

1.484

israa.x9

3.394

5 10

vif= 10

vif values

20

20.878

israa.x2

israa.x1

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
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الشكل ( :)4شكل يبين رسم معامل تضخم التباين والجذور المميزة
والشكل ( )4أعاله يبين ما أكدتو المؤشرات العددية ويتضح من رسمي  VIFورسم الجدور المميزة بان
ىنالك ثالثة متغيرات تعاني من مشكمة تعدد العالقة الخطية.
 5-2إنحدار المكونات الرئيسية
بعد التأكد من وجود مشكمة تعدد العالقة الخطية تمت مقارنة أداء الطرق المقترحة عمى بيانات
معمل األسمنت بعد تحويل المتغيرات الى الصيغة القياسية (إلختالف وحدات قياسيا) ومن ثم مقارنة
كفاءة الطرق المقترحة في تقدير نموذج االنحدار لتمدد األسمنت عمى متغيرات الدراسة التسعة .وقد كانت
مقاييس الكفاءة كما ىو مبين في الجدول أدناه والتي يتضح منيا تفوق طريقة المربعات الصغرى
الموزونة بأوزان  Bisquareمن مقدرات :M
MADE

RMSE

MSE

Adjusted RSquare

R-Square

0.04302
0.04302
0.04302
0.04272

0.103428
0.103428
0.103428
0.103429

0.010697
0.010697
0.010697
0.010698

0.03361182
0.03361182
0.03361182
0.03426230

0.08037254
0.08037254
0.08037254
0.08099154

Residual
standard
error
0.1063100
0.1063100
0.1063100
0.1055723

Least Squares
LSPCRRobHuber
LSPCRRobHampel
LSPCRRobBisquare

ونالحظ من رسم البواقي ضد القيم المقدرة في الشكل ( )2أدناه لنموذج انحدار المتغير المعتمد
( yتمدد اإلسمنت) الموزون بدالة وزن  Bisquareمن مقدرات ( Mالرسوم لمدوال األخرى مطابقة ليا)
ضد المكونات الرئيسية المقابمة لممتغيرات المستقمة أنو التوجد عالمة لوجود ارتباط بين البواقي والقيم
المقدرة وال يوحي الشكل بوجود عالقة غير خطية .أما بالنسبة لرسم  QQ-Plotنالحظ وجود حوالي
ثالثة قيم شاذة ) (20, 23, 181حيث نالحظ إنحراف النموذج عن التوزيع الطبيعي كما ىو واضح في
أطراف الرسم .وبالنظر إلى رسم جذر االخطاء القياسية ضد القيم المقدرة أن النقاط متوزعة حول الخط
بشكل منتظم االمر الذي يدل عمى عدم وجود مشكمة عدم تجانس التباين بين األخطاء .وأخي اًر وبالنظر
الى رسم قيم الجذب ( Leverageمسافات كوك  )Cook’s Distanceضد األخطاء القياسية نجد أن
الرسم قد أفرز قيمتين شاذتين في المتغير المعتمد ) (20, 23وىما نفس القيمتين المتان تم تشخيصيما في
رسم  ،QQ-Plotواليبدو من الرسم وجود أية قيم جاذبة ) )Leverage Pointsفي البيانات.
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الشكل ( :)0الرسوم التشخيصية لمشاكل نموذج االنحدار الخطي LSPCRRobBisquare
)lm(y ~ PC$scores

Normal Q-Q

20

6

20

4
2
0
-2

181

2

3

0

1

-2

-1

0.35

-3

-0.4

181

0.30

Theoretical Quantiles

0.20

0.25
Fitted values

Scale-Location

Residuals vs Leverage
6

20

2

1
0.5

0

1.0

-2

0.5

Cook's distance

181

1.5

67

Standardized residuals

4

23

2.0

23

-4

0.0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

S t a n d a rd iz e d re s id u a ls

2.5

20

0.5
1

Residuals

0.0

Standardized residuals

23

0.4

23

0.8

Residuals vs Fitted

0.35

Leverage

0.25

0.30

0.20

Fitted values

-6االستنتاجات
 .1لم تتمكن مقدرات  Mمن إعطاء صورة واضحة حول كفاءة المقدرات عند وجود قيم شاذة (قيم جاذبة
أو مخمة) في بيانات المتغيرات المستقمة .X-Leverage Points

 .2بقيت األسموب المقترح لطريقة المربعات الصغرى لممكونات الرئيسية LSPCRRobBisquare
متفوقاً في حالة وجود مشكمتي الشواذ في المتغير المعتمد  Y-outliersوتعدد العالقة الخطية في
البيانات في ٍ
آن واحد.
 .3إن عدم ثبات سموك المقدر المقترح  LSPCRRobBisquareمقابل طريقة المربعات الصغرى

االعتيادية التي تفوقت في بعض الحاالت يعد الى ان عممية التقدير قد تمت عمى مرحمتين ،األولى تم

فييا التغمب عمى مشكمة تعدد العالقة الخطية من خالل إيجاد المركبات الرئيسية المقابمة لممتغيرات

المستقمة وىذا لصالح طريقة المربعات الصغرى ،والثانية إستخدام أسموب مقدرات  Mالحصين الذي
تقتصر حصانتو عمى وجود قيم شاذة في المتغير المعتمد ،وبالمحصمة كانت مقدرات المربعات

الصغرى االعتيادية باستخدام المكونات الرئيسية كمتغيرات مستقمة بدالً من المتغيرات االصمية

المرتبطة خطياً.
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