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لشواذبوجود امشكلة عدم التجانس  لتشخیص المعدل كوانت -تعدیل اختبار كولد فیلد  
الشمري حسن سامي عریبي  

 قسم االحصاء
جامعة القادسیة - كلیة االدارة و االقتصاد  
العراق -الدیوانیة 

 
 المستخلص:

تعدیل  2008اقترح رانا واخرون عام 
كوانت لتشخیص -اختبار  كولد فیلد

بوجود قیم شاذة، مشكلة عدم التجانس 
االستفادة من طریقة المربعات ذلك ب

بتثبیت نسبة التشذیب الصغرى المشذبة
). هذه النسبة قد تسبب %10عند (

اذا كانت نسبة الشواذ  البیاناتخسارة في 
) و فشل في حصانة %10اقل من (

التقدیر اذا كانت النسبة اكثر من ذلك. 
تهدف هذه الدراسة الى حل هذه المشكلة 
من خالل مقترح تعدیل اخر على اختبار 

كوانت المعدل. لقد اظهرت –كولد فیلد 
النتائج كفاءة عالیة للتعدیل المقترح في 

مختلفة تشخیص المشكلة بوجود نسب 
 من القیم الشاذة.

، كوانت -:  كولد فیلدالكلمات المفتاحیة
LTS ،القیم الشاذة، عدم التجانس ،

 .Fاختبار 
 

 
 
 

Abstract: 
Rana et. al. in 2008 proposed 
modification Goldfield-Quant  
test for detection of  
heteroscedasiticity in the 
presence of outliers by using 
Least Trimmed Squares (LTS). 
The proposed method assumed  
trimming ten percent from 
dataset. In this situation may 
take place losing in clean data 
where the real percentage of 
outliers is less than (10%) or  
the estimator may be 
misleading where the outliers 
percentage is more than (10%). 
The researcher propose another 
modification of Goldfield-
Quant test to be robust. The 
results show our proposed 
method is better than the last 
modification of Goldfield-
Quant test and the classical 
one.  
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 المقدمة .1
من فرضیات نموذج  االنحدار واحدة 

الخطي ان حد الخطأ العشوائي له تباین 
ثابت عند كل مشاهدة و التي یطلق 
علیها ایضا فرضیة تجانس تباین الخطأ 
العشوائي. قد تتحقق هذه الفرضیة على 
ارض الواقع او قد ال تتحقق، من حیث 
ان تباین حد الخطأ العشوائي في الكثیر 

 .(1)امن االحیان الیكون ثابت
تجانس تباین الخطأ  فرضیةانتهاك  

مشكلة عدم  العشوائي سیؤدي الى ظهور 
 ثبات تجانس التباین أي أن

2σ≠)( uiuVar 
الصفریة التي  الفرضیة عندئذ ترفض

 تفترض تجانس التباین كاالتي:
22

3
2
2

2
1 σ...σσσ u== 

تحقق الفرض البدیل للفرضیة الصفریة  و
 كاالتي:

22 σ≠σ ji for at least one case 

 
تحقق الفرضیة البدیلة بظهور مشكلة عدم 
التجانس التي یمكن تصنیفها الى نوعین 
من عدم التجانس اال وهما المتضاعف 

) والذي 1976حسب نموذج هارفي (
 صیغته العامة 

)αexp(σσ /22
tt z=  

متجه المتغیر التوضیحي   tzحیث 
الذي ربما یكون او الیكون متزامن مع  

هو متجه  α، اما Xمتجه المتغیر 
المعالم. ویمكن اعادة الصیغة اعاله 

 بشكل مبسط  كاالتي 
, 2008) et.al(Rana and (18) : 

tt c22 σσ =  
 كمیة غیر معلومة. tcحیث  

  )Groupwiseالثاني فیدعى  (اما النوع 
الذي تتوزع  فیه المشاهدات  على عدد 
من المجموعات لكل مجموعة تباین الحد 

دم العشوائي ثابت ولكن مشكلة ع
، لذلك التجانس تظهر مابین المجموعات

متوسط حد الخطأ العشوائي في هذه 
الحالة یكون صفرا اال ان التباین الیكون 

 ثابتا.    
دم سعى الباحثون في بناء على ما تق

مجال العلوم االحصائیة و االقتصاد 
القیاسي الى ایجاد طرق لتشخیص مشكلة 
عدم التجانس اوال ومن ثم اقتراح طرق 
من شأنها الوصول على تقدیرات غیر 
متحیزة للمعلمات في ظل وجود مشكلة 

 عدم التجانس. 
ى ـطرق التشخیص المقترحة صنفت ال

تعتمد على نوعین هما: طرق تخطیطیة 
ل ــرسم العالقة في تحدید المشكلة مث



العدد الرابع                                                                                ائیةحصمجلة العلوم اإلِ  2011 
 

 3 

)2008,Imon()14( )وChatterjee 

2006 Hadi ,and ()7 (.و غیرهم 
 

اما الطرق االخرى هي طرق تحلیلیة مثل 
جلیسیر ،)4()1965(كوانت -كولدفیلد

اختبار  ،)4()1966بارك ( ،)4()1969(
بیرمان الرتباطالرتب ـــس
)1953()4(،)1980White ,()(20  و

ى ــرجـد یــــغیرها من االختبارات.للمزی
، )2()1978مراجعة((العیسوي،ابراهیم، 

الزبیدي، حسین (
كاظم،اموریهادي،،()3()2011،لطیف
محبوب، عادل عبد الغني، ، ()4()1995
1982()5(،Cook  

andWeisberg1983)((8) .( 
و لغرض معالجة مشكلة عدم تجانس 
التباین اقترح ترجیح طریقة المربعات 
الصغرى باوزان محددة و بما یسمى 

 طریقة المربعات الصغرى الموزونة. 
خرق اخر ممكن ان یعطل العمل بطریقة 
المربعات الصغرى هو ظهور القیم الشاذة 
في بیانات االنحدار والتي تعرف بانها 

عن خط االنحدار و تلك القیم التي تبعد 
ال تتبع نفس التوزیع الذي تتبعه معظم 

البیانات 
)Imon،2002,2008,2005()12,13,14(

. و تصنف الشواذ حسب مواقع ظهورها 
في جانب المتغیر المعتمد او المستقل او 

. و اسباب ظهورها متعددة )6(كالهما معا
و مختلفة و لكن الحقیقة الثابتة حسب 

مجال االحصاء رأي معظم الخبراء في 
انه التوجد بیانات حقیقیة تخلو من القیم 
الشاذة  لكن تأثیرها مختلف حسب نسبة 

 ظهورها قیاسا باحجام العینات.
تختلف مقاومة طرق التقدیر للقیم الشاذة 
من طریقة الى اخرى اال ان طریقة 
المربعات الصغرى ال تمتلك ایة قدرة 
لمقاومة قیمة شاذة واحدة على االقل 

)7119Hampel,()11(، لذلك البد من
استخدام طرق التقدیر الحصینة بدال من 
طریقة المربعات الصغرى عند ظهور 

 القیم الشاذة.
Rousseeuw and Leroy,1987).()(17 

اقترحوا طریقة المربعات الصغرى المشذبة 
)LTS(  ھا منیمكن ایجاد مقدراتالتي 

خالل تقلیل دالة الھدف ادناه الى اقل 
 مایمكن 

,2
( )

1

h

i
i

r
=
∑min  

عندما 
2
)(ir  تمثل مربعات البواقي المرتبة

 یمكن تحدیدها كاالتي:  hو 
)]1k([]n)1[(h ++×−= αα 

هي النسبة المؤیة للقیم الشاذة  αحیث 
 nاو هي نسبة تشذیب المشاهدات. اما 
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هي عدد معامالت   kهي حجم العینة و 
Rousseeuw (17))نموذج االنحدار. 

and Leroy,1987) ة نقطوجدا ان ال
التي تنهار فیها مقدرات هذه الطریقة 

 :هي
n/)1]2/)pn([(BP +−= 

هي عدد المعلمات للنموذج  Pحیث ان 
 تمثل حجم العینة.  nو 

و لقد اثبتت الدراسات التي تبنت هذه 
الطریقة ان نسبة قدرتها على مقاومة القیم 

بقلیل  %50الشاذة تصل الى اقل من 
تبعا الى نسبة القیم الشاذة في البیانات 

 .)18(االصلیة
كوانت و احد من اهم -اختبار كولدفیلد

االختبارات المستخدمة في تشخیص 
ختبار مشكلة عدم التجانس اال ان هذا اال

یحتاج الى احتساب متوسط مربعات 
بواقي االنحدار لعینتین جزئیتین  لقیاس 
قوة عدم التجانس و خوارزمیة هذا 
االختبار تعتمد على طریقة المربعات 
الصغرى للوصول الى متوسط مربعات 
البواقي، وبما ان هذه الطریقة تتحسس 
القیم الشاذة و تعد طریقة غیر حصینة، 

ات مظللة و بالتالي لذلك ستعطي مقدر 
ربما ستؤدي الى فشل االختبار  في 

 تشخیص مشكلة عدم التجانس. 

من اهم الدراسات السابقة التي تطرقت 
-الى موضوع تحصین اختبار كولدفیلد

كوانت هي الدراسة التي تقدم بها 
, 2008)et.al(Rana and (18)  و التي

اختارت توظیف طریقة المربعات 
الصغرى المشذبة لتحصین وتعدیل 

كوانت اال ان هذه -اختبار كولدفیلد
الطریقة اعتمدت على احتساب قیمة 
الوسیط لمربعات بواقي االنحدار 
المحذوفة لكل مجموعة من البیانات 
المجزءة ومن ثم ایجاد النسبة بینهما من 

لبسط خالل جعل القیمة العظمى في ا
والصغرى في المقام و هذه النسبة تمثل 
اختبار فیشر لتجانس التباین، التي ممكن 
مقارنتها بقیمها الحرجة عند درجات 
حریاتها و مستوى معنویة محدد لرفض 
 او قبول الفرضیة القائلة بتجانس التباین. 

تطرح هذه الدراسة تساؤال عن قدرة اختبار 
دل في كوانت التقلیدي والمع -كولد فیلد

تشخیص مشكلة عدم التجانس في بیانات 
انحدار خطي ملوثة بقیم شاذة. اذ ان  
الدراسة السابقة افترضت نسبة التشذیب 

) في أي حال من االحوال. %10هي (
هذه النسبة كانت مثار لعدد من 
التساؤالت، مثال لو كانت نسبة الشواذ 

)، اال تتسبب النسبة %10تقل عن (
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بخسارة في بعض  االفتراضیة للتشذیب
البیانات النظیفة، من جانب اخر اذا 

) او اكثر، اال %15بلغت نسبة الشواذ (
تتسبب نسبة التشذیب االفتراضیة ببقاء 

) او اكثر من الشواذ في البیانات، 5%(
مما تكون سببا كافیة الى فشل حصانة 
طریقة التقدیر والتي بالضرورة ستؤدي 
الى فشل في تشخیص مشكلة عدم 

جانس. هذه التساؤالت شكلت محور الت
المشكلة في هذه الدراسة، و النها تحتاج 
الى اجابة من خالل التحقق من المشكلة  
و معالجة في حالة اثبات وجود المشكلة 
من خالل اقتراح تعدیل طریقة كولد فیلد 

كوانت المعدل لیكون اكثر حصانة.  –
بما ان هناك امكانیة الستخدام الطرق 

تخدمنا طریقة المربعات الحصینة اس
الصغرى المشذبة وفقا للصیغة الثانیة 

  S-PLUS2000المتوفرة في برنامج 
كتعدیل على هذا االختبار.  لذلك 
تتمحور اهداف هذه الدراسة حول النقاط 

 االتیة:
كوانت  –اختبار كولدفیلد  حصینت .1

باستخدام طریقة المربعات الصغرى 
لیكون اكثرحصانة في المشذبة 

مشكلة عدم التجانس في  تشخیص

شاذة القیم نسب مختلفةلل ظل وجود
 في بیاناتالمتغیرالمعتمد تحدیدا.

االستفادة من وسیط مربعات بواقي  .2
االنحدار بدال من متوسط مربعات 
البواقي او وسیط مربعاتاالنحدار 
المحذوفة في ایجاد قیمة االختبار 

F. 
 

 اهمیة الدراسة  1.2
اغلب االحیان تظهر مشكلة عدم    

التجانس في بیانات االقتصاد القیاسي 
مثل العالقة بین الدخل و االنفاق، و 
نظرا الى ان ظهور هذه المشكلة یجعل 
من تقدیرات المربعات الصغرى تقدیرات 
متحیزة الیمكن االعتماد علیها، لذلك یلجأ 
العدید من الباحثین في مجال االقتصاد و 

الى اختبار بیانات العالقة االحصاء 
الخطیة لالنحدار قبل الشروع بعملیة 
التقدیر، لكن االعتماد على عملیة 
تشخیص التجانس من عدمه غیر كافیة 
الن وجود القیم الشاذة ربما یفقد كفاءة 

-طرق التشخیص مثل طریقة كولدفیلد
التقلیدیة مما یجعلها ال تتحسس  كوانت

نات. من عدم التجانس الحاصل في البیا
جانب اخر  ابتعاد القیمة الشاذة عن 
معظم البیانات و اتباعها لتوزیع اخر، 
یدفع بقیة البیانات التي تتبع التوزیع 
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الطبیعي  الى التمركز في زاویة ما، 
االمر الذي الیمكن مالحظته من خالل 
الرسم التخطیطي لعالقة االخطاء 
العشوائیة بالقیم المقدرة باستخدام 

. لقد عالجت خوارزمیة الصغرىالمربعات 
MGQ  هذه المشكلة اذا كانت نسبة

هنا تبرز  ) ومن%10الشواذ ال تتجاوز (
اهمیة مقترح هذا البحث في تعدیل اختبار 

عدم كوانت لتشخیص مشكلة -كولد فیلد
التجانس بوجود نسب مختلفة من القیم 
الشاذة سواء زادت هذه النسبة او قلت 

لیة )، و ذلك بجعل عم%10عن (
تشخیص الشواذ دینامیكیة مما یجعل 
االختبار اكثر  حصانة واكثر مقاومة 

 للقیم الشاذة .
 

 –اختبار كولد فیلد  تعدیل  خوارزمیة .3
 (RMGQ )المعدل كوانت 

هي تعدیل لخوارزمیة  هذه الخوارزمیة
MGQ  المقترحة من قبل(Rana (18)

and et.al, 2008)  تشخیص لغرض
بیانات االنحدار مشكلة عدم التجانس في 

لعینات كبیرة الحجم الى حد ما في ظل 
. وجود بعض الشواذ في متغیر االستجابة

افترضت   MGQمن حیث ان خوارزمیة 
)  من البیانات %10تشذیب ما نسبته (

المجزئة  بعد ترتیبها تصاعدیا. الخوارزمیة 

المقترحة  ال تفترض نسبة ثابتة للتشذیب بل 
ة للشواذ في بیانات تتعاطى مع النسب الفعلی

العینة الجزئیة االولى او الثانیة.  هذا 
االجراء یجعل من الخوارزمیة المقترحةاكثر 
واقعیة في التعامل مع البیانات و تقدیر 
معالمات انحدار اكثر دقة النها التسبب 
بخسارة في بعض البیانات النظیفة و تشذب 
الشاوذ منها بنسبها الفعلیة او تجاور نسبها 

علیة حسب حجم العینة الجزئیة من جانب الف
و نسب الشواذ في هذه العینة من جانب 

 كاالتي: واخر، 
مشاهدات المتغیر التوضیحي  یبتتر  .1

 تصاعدیا.
) من المشاهدات الوسطیة من cحذف( .2

 1/5بیانات العینة ویفضل حذف مانسبته 
عدد صحیح  (c)حیث  من المشاهدات.

 موجب.
الى  (n – c)تقسم المشاهدات الباقیة  .3

(n – c)/2    عینتین جزئیتین متساویتین
الصغیرة،  iXتنطوي األولى على قیم 

 الكبیرة.  iXوالثانیة على قیم 
تحدید نسبة القیم الشاذة في كل عینة  .4

جزئیة بعد تشخیصها باحدى طرق 
التشخیص الحصینة. كأن نأخذ انحراف 
مشاهدات العینة الجزئیة عن وسیطها و 
نقسمها على االنحراف المطلق للوسیط. 
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بمعنى اخر اخذ الدرجة المعیاریة 
للمشاهدات المرتبة باالعتماد على 

مطلقة للدرجة الوسیط، فاذا كانت القیمة ال
فتعد هذه  ،)3المعیاریة تجاوزت العدد (

القیمة شاذة. عندئذ یمكن تحدید نسبة 
الشواذ من خالل تحدید عدد الدرجات 

) و قسمتها 3المعیاریة االكبر من العدد(
 على حجم العینة.

تحدید الحجم الجدید لكل عینة جزئیة  .5
) كاالتي:αبعد تحدید نسبة الشواذ (

)]1k([]n)1[(h ++×−= αα
 

) كحجم hحیث سیتم االعتماد على (
جدید للعینة الجزئیة، الذي قد یختلف بین 
العینتین و هو نفس حجم المجموعات 

) من hالفرعیة التي ستشكل بتوافیق (
حجم كل عینة جزئیة حسب خوارزمیة 

 ). LTSطریقة (
تقدیر معلمات كل مجموعة ثم یتم 

باستخدام طریقة المربعات الصغرى 
باالعتماد على الحجم  (LTS)المشذبة 

الجدید لكل عینة جزئیة. لو دققنا النظر 
جیدا سنالحظ ان هناك ثمة مجموعة 

) تحتوي على بینانات hجزئیة بحجم (
خالیة من الشواذ. هذه المجموعة ستجعل 
من متوسط مربعات الخطأ اقل مایمكن 
على العكس من قریناتها من المجموعات 

قل على االخرى التي تحتوي على اال
مشاهدة شاذة واحدة من شأنها ان تعظم 

 متوسط مربعات الخطأ.
یتم حساب  عینتین الجزئیتینلكال ال .6

، وتحدید MSR وسیط مربعات البواقي
و ایهما اقل  Maxأي من القیمتین اعظم 

Min. 
المحسوبة وفقا  Fایجاد قیمة اختبار  .7

 للصیغة االتیة:

Min
Max=  F 

و بما ان توزیع معظم البیانات هو الطبیعي 
لذلك بالتاكید سیكون وسیط مربعات البواقي 

، المجموعتین سیتبع توزیع مربع كايلكال 
تحت   Fاذا یمكن ان نستخدم اختبار 

 مستوي معنویة محدد و بدرجة حریة
(n – c – 2k)/2  الختبار صحة فرضیة

وجود مشكلة عدم التجانس اذا عدم العدم ب
 Fالمحتسبة اقل من قیمة  Fت قیمة كان

 الحرجة في الجداول االحصائیة.
سیتم  Fهذا االجراء في احتساب قیمة  

ایضا باستخدام  الطریقة التقلیدیة لالختبار و 
المقترحة من   MGQباستخدام طریقة  

 .et.al(Rana and (18)(2008 ,قبل 
و لغرض المقارنة بین الطرق الثالث، قام 
الباحث باالعتماد على  ثالثة مجموعات من 
البیانات الحقیقیة  و التي تم دراستها في 
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الدراسة السابقة،و سیتم اختبار قدرة 
التشخیص لكل طریقة على هذه البیانات 
بدون قیم  شاذة،  و من ثم  تعمد الباحث 

كل  تلویث بیانات المتغیر المعتمد في
مجموعة بنسبة من القیم الشاذة تتجاوز 
النسبة المفترضة في الدراسة السابقة و التي 

) من اجمالي حجم العینة.اما %10كانت (
ة بین الطرق الثالث سیتحدد على المفاضبل

قدرة الطریقة في رفض الفرضیة  ضوء
الصفریة التي تشیر الى تجانس التباین في 

لشاذة.و حالة وجود او عدم وجود القیم ا
للتأكد من صحة ودقة وقوة االختبار 

لكل طریقة    pاحتساب قیمة  مالمستخدم سیت
لبیان أي من الطرق اكثر قوة ودقة في 
تشخیص مشكلة عدم التجانس لالخطاء 

 العشوائیة.
 
 البیانات: . تحلیل 3

لقد تم دراسة ثالثة مجامیع من البیانات 
الحقیقیة المختبرة من قبل عدد من الباحثین 
في مجال االحصاء و االقتصاد القیاسي 
تتعلق في دراسة العالقة الخطیة بین االنفاق 

وهي نفس البیانات التي تم  و الدخل
، و لجعل هذه استخدامها في الدراسة السابقة

اسة تعمدنا بتلویث البیانات مفیدة في هذه الدر 
بنسبة  مشاهدات االنفاق في مواقع مختلفة

) للمجموعة االولى %5من الشواذ (
(Pindyck and Rubinfeld 

 ةــــــ)  للمجموعة الثانی%20و ((1997,
)Gujarati 1995 بة ــالنس)و بنفس

 االخیرة للمجموعةالثالثة
Montgomery, (Peck and Vining 

,2001). 
 
 

ــــــات  3.1  Pindyck andبیان

Rubinfeld )1997(: هـــــــــــذه البیانـــــــــــات
 Pindyck andقــــدمت مــــن خــــالل 

(1997) Rubinfeld)16(  لدراسـة العالقـة
لعشــرین اســرة  المنزلــيبــین الــدخل و االنفــاق  

تتــــوزع دخولهــــا الــــى اربعــــة مجموعــــات دخــــل 
 كاالتي:
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 االصلیة و المعدلة  Pindyck and Rubinfeldبیانات  )3-1(جدول

االنفاق  الدخل التسلسل
 ليزالمن

االنفاق  الدخل التسلسل
 المنزلي

1 5 1.8 (4.9) 11 15 4.2 
2 5 2.0 12 15 4.2 
3 5 2.0 13 15 4.5 
4 5 2.0 14 15 4.8 
5 5 2.1 15 15 5.0  
6 10 3.1 16 20 4.8 
7 10 3.2 17 20 5.0 
8 10 3.5 18 20 5.7 
9 10 3.5 19 20 6.0 
10 10 3.6  20 20 6.2  

 
من المفترضاالشخاص ذوي الدخل 

اكثر تنوع  م المنزليالمرتفع یكون انفاقه
نسبیا قیاسا بذوي الدخول المنخفضة. 

ادناه یبین عرضا لنمط ) 3-1(الشكل
 عدم التجانس في هذه البیانات.

 

البواقي و القیم المقدرة ) 3-1(الشكل
 Pindyck and Rubinfeld لبیانات

 االصلیة

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Fited

-0
.5

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

re
sid

ua
ls

) بواقي االنحدار و القیم 3-2الشكل (
 Pindyck andالمقدرة لبیانات 

Rubinfeld المعدلة 

ال یبــــــــدو واضــــــــحا مثــــــــل  )3-2(الشــــــــكل
ــــــان مشــــــكلة عــــــدم  )3-1(الشــــــكل ــــــي بی ف

 التجانس، لذلك نحن بالتاكید بحاجة الى 
ات للحصول على استنتاج من اختبار 

وجود المشكلة او عدمها. لقد قام الباحث 
بوضع قیمة شاذة واحدة بتعمد وهي 

2 3 4 5

Fited

-0
.8

-0
.6

-0
.4

-0
.2

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

re
sid

ua
ls
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) 3-2)، و الشكل (1القیمة المصنفة (
یوضح ظهور مشكلة عدم التجانس و 
القیم الشاذة من خالل رسم العالقة بین 

 بواقي االنحدار والقیم المقدرة.
 Gujaratiبیانات 

بیاناتقدمت الهذه:)1995(
تتكون  ،)Gujarati (1995) )10بواسطة
مشاهدة تبین االنفاقالمتنوع  30من 

دخولهم  لالشخاص حسب مستویات
ولذلك یمكن ان نتوقع هذا التنوع او 
التغیر لیس ثابتًا وقد تعمدنا وضع ستة 
قیم شاذة في مجموعة البیانات حلت 
محل مشاهدات االنفاق 

الظاهرة (1,2,3,4,29,30)الستهالكاعلى
 . بین قوسین في الجدول ادناه

 

 االصلیة و المعدلةGujaratiبیانات  )3-2(جدول

لالتسلس لالتسلس الدخل االنفاق    االنفاق 
 ا

لالتسلس الدخل  الدخل االنفاق  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

55 
(10) 

65(10) 
70(10) 
80(10) 

79 
84 
98 
95 
90 
75 

80 
100 
85 
110 
120 
115 
130 
140 
125 
90 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

74 
110 
113 
125 
108 
115 
140 
120 
145 
130 

105 
160 
150 
165 
145 
180 
225 
200 
240 
185 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

152 
144 
175 
180 
135 
140 
178 
191 

137(100) 
189 

(100) 

220 
210 
245 
260 
190 
205 
265 
270 
230 
250 

 
 

 

 

 

 االصلیةGujaratiبواقي مقابل القیم المقدرة لبیانات ال)3-3( الشكل
60 80 100 120 140 160 180

Fited

-2
0

-1
0

0
10

20

re
si

du
al

s
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 المعدلة Gujaratiبواقي االنحدار مقابل القیم المقدرة لبیانات   )3-4(الشكل

 

) یظهر رسمًا 3-4) و (3-3الشكل (
لبواقي االنحدار و القیم المقدرة للبیانات 
االصلیة و المعدلة لالنفاق على 

ویبدو مشكلة عدم تجانس االستهالك، 
 – 3 –التباین واضحة في الشكل 

-4للبیانات االصلیة على عكس الشكل (
) الذي الیظهر هذه المشكلةبسبب 3

 وجود القیم الشاذة.
 

 Montgomer, Peckبیانات 3.3
and Vining : هذه البیانات قدمت 

 Montgomery, Peck andبواسطة 

Vining (2001))15(  و التي تبین
او ایرادات احد العالقة بین دخل 

االنفاق على االعالن،  قیمةو المطاعم 
قیم شاذة في  ستة وضعنا ىمرة اخر 

مجموعة البیانات باستبدال 
المبینة  (1,2,3,27,28,30)الحاالت
 لبیاناتل )3-3(االقواس في جدولداخل 

 االصلیة والمعدلة.
 

 
 

البواقي مقابل القیم المقدرة  ) 3-5(الشكل
 Montgomery, Peck andلبیانات

Vining صلیةاال 
 

50 55 60 65 70 75 80

Fited

-5
0
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0
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البواقي مقابل القیم المقدرة  )3-6( الشكل
 Montgomery, Peck andلبیانات

Vining المعدلة 
 

یظهران رسما  )3-6(و )3-5( الشكل
للبواقي و القیم المقدرة للبیانات االصلیة 
 و المعدلة لبیانات مبیعات اغذیة المطعم 

و یبدو عدم تجانس التباین واضحا في 
و ال  )3-5(البیانات االصلیة الشكل

 یبدو كذلك بظهور القیم الشاذة.
 .مناقشة و تحلیل النتائج4

 Pindyck andنتائج بیانات   4.1

Rubinfeld )1997( ) 4-1: الجدول 
) یبین النتائج التي تم الحصول علیها 
القیام اختبار فیشر للتجانس  وقوة 

من خالل تطبیق  االختبار Pاالختبار 
و المعدل  Classical GQالتقلیدي 

MGQ  ومقترح اختبارناRMGQ  على
مشاهدة غیر متجانسة لبیانات  20

Pindyck and Rubinfeld )1997 (
الخالیة من الشواذ مرة و الملوثة بنسبة 

120000 140000 160000 180000

Fited

-1
00

00
0

0
10

00
00

20
00

00

re
si

du
al

s

االنفاق  الدخل
على 
 االعالن

 االنفاق على الدخل
 االعالن

 االنفاق الدخل
على 
 االعالن

81464 (300000) 
72661(300000) 
72344(300000) 

90743 
98588 
96507 

126574 
114133 
115814 
123181 

3000 
3150 
3085 
5225 
5350 
6090 
8925 
9015 
8885 
8950 

131434 
140564 
151352 
146926 
130963 
146630 
147041 
179021 
166200 
180732 

9000 
11345 
12275 
12400 
12525 
12310 
13700 
15000 
15175 

    14995 

178187 
185304 
155931 
172579 
188851 
192424 

203112(300000)  
192482(21431) 

218715 
214317 (21431) 

15050 
15200 
15150 
16800 
16500 
17830 
19500 
19200 
19000 

    
19350 

 Montgomery, Peck andبیانات )3-3(جدول
Viningاالصلیة و المعدلة 
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مرة اخرى عند مستوى معنویة  5%
0.05 . 

 

 .معدلةالاالصلیة و   Pindyck and Rubinfeld بیاناتالختبارات ل)نتائج ا4-1(جدول

Test 

FC=4.2838 

 بوجود القیم الشاذة بدون قیم شاذة

F p – value F p – value 

Classical GQ 12.186 0.0038 4.0928 0.055 

MGQ 36.000 0.0002 18 0.0035 

RMGQ 56.542 0.0001 56.542 0.0001 

) یظهر ان طرق االختبار 4-1الجدول(
الثالث قد شخصت مشكلة عدم التجانس 
في البیانات االصلیة الخالیة من القیم 
الشاذة على الرغم من اختالف درجة شدة 
التجانس من اختبار الى اخر، اذ ان 

المحسوبة بالطرق الثالث   Fجمیع قیم 
) 4.2838تجاوزت القیمة الحرجة لها (

و التي بدت في الطریقة المقترحة نحو 
  F) و هي االعلى بین قیم 56.542(

) 0.0001التي تناظر القیمة االصغر (
 بین نظیراتها في االختبارات Pلـ 

. لذلك ترفض الفرضیة الصفریة االخرى
القائلة بتجانس التباین على ضؤ النتائج 
الظاهرة لالختبارات الثالث في هذه 

 الدراسة.

تلویث البیانات بقیمة شاذة واحدة  بعد
تقریبا منها،  %5شكلت مانسبته 

المالحظ ان الطریقة التقلیدیة لالختبار 
فشلت في تشخیص المشكلة، أي قبلت 
الفرضیة الصفریة، بینما رفضت هذه 

 MGQالفرضیة من الطریقتین 
تشخصتا المشكلة ولكن اللتانRMGQو

بدرجة مختلفة من الشدة. الواضح ان 
RMGQشخصت المشكلة بنفس درجة 

شدة عدم التجانس فیما لـو كانـت البیانـات 
خالیـــــة مـــــن القـــــیم الشـــــاذة و بـــــنفس الدقـــــة 

شخصتها بدرجـة شـدة MGQوالقوة، بینما 
ـــى نســـبة  اقـــل و الســـبب یعـــود فـــي ذلـــك ال
التشـــذیب االفتراضـــیة التـــي اعتمـــدتها هـــذه 

) و هــــــــذا یـــــــــؤدي %10الطریقــــــــة هـــــــــي (
مـــــن  %5بالتأكیـــــد الـــــى خســـــارة مانســـــبته 
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البیانــــات النظیفــــة بمعنــــى بتــــر مشــــاهدتین 
مــن هــذه البیانــات واحــدة شــاذة و االخــرى 

لقـــــــد شخصـــــــت RMGQاعتیادیـــــــة. أمـــــــا 
فعلیــة للشــواذ و كانــت قیمــة شــاذة النســبة ال

واحـــدة فقـــط و قامـــت بتشـــذیب هـــذه القیمـــة 
ـــــــى درجـــــــة شـــــــدة عـــــــدم  ممـــــــا انعكـــــــس عل
التجـــــانس فـــــي هـــــذه العینـــــة المكونـــــة مـــــن 

 ) مشاهدة فقط.20(
 

 Gujaratiبیانات نتائج  4.2

) نتائج 4-2یبن الجدول( :)1995(
اختبارات عدم التجانس في هذه الدراسة 

قبل  )Gujarati )1995على بیانات 
) من القیم %20وبعد تلویثها بنسبة (

). من 0.05الشاذة عند مستوى معنویة (
الواضح ان طرق االختبار الثالث 
شخصت مشكلة عدم التجانس في هذه 

و ذلك برفضها البیانات قبل تلویثها 
للفرضیة الصفریة بسبب ان قیم اختبار 

F للطرق الثالث قد تجاوزت القیمة
)، اال ان الطریقة 2.978الحرجة لها (

قد اخفقتا في MGQالتقلیدیة و طریقة 
تشخیص المشكلة بقبلولها للفرضیة 

) %20الصفریة بعد تلویث البیانات بـ (
من القیم الشاذة، في حین الطریقة 
المقترحة بقت على رفضها للفرضیة 
الصفریة على الرغم من تلویث البیانات. 
من ناحیة اخرى یبین الجدول ان قوة 
االختبار للطریقة المقترحة كانت افضل 
من الطرق االخرى سواء كانت البیانات 

 ملوثة او غیر ملوثة.
 

 

 

 

 االصلیة و المعدلة  Gujaratiبیانات)نتائج االختبارات ل4-2(جدول

Test 

FC=2.978 

 بوجود القیم الشاذة  بدون قیم شاذة

F p – value F p – value 

Classical GQ 3.889 0.022 1.370 0.314 

MGQ 3.933 0.021 1.042 0.474 

RMGQ 15.245 0.0001 3.903 0.021 
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 Montgomery, Peckبیانات 4.3

and Vining: )یتضمن 4-3الجدول(
نتائج اختبارات الدراسة لتشخیص مشكلة 
عدم تجانس التباین 

 Montgomery, Peck(2001)لبیانات

and Vining بوجود و عدم وجود القیم
الشاذة، من النتائج یتضح جمیع قیم 

F لالختبارات الثالث هي اكبر من قیمتها
) عند مستوى معنویة 2.978الحرجة (

) بدون قیم شاذة و هذا یعني 0.05(
الطرق قید الدراسة رفضت الفرضیة 
الصفریة و شخصت وجود مشكلة عدم 

و لكن بدرجات  التجانس في هذه البیانات
مختلفة لشدة عدم التجانس. بوجود 

) من القیم الشاذة فشل %20مانسبته (
االختبار االول والثاني في تشخیص 
المشكلة من خالل قبوله للفرضیة 
الصفریة الن قیم فیشر التي اظهرتها  لم 
تتجاوز قیمتها الحرجة عند مستوى 

) و بدرجات حریاتها. لكن 0.05معنویة (
مقترحة تمكنت من رفض الطریقة ال

الفرضیة الصفریة و تشخیص مشكلة 
عدم التجانس على الرغم من وجود القیم 

التي Pالشاذة باالضافة الى ان قیمة 
كانت اصغر من االخرى  بوجود القیم 
الشاذة  او بدونها، االمر الذب یفسر دقة 

 وقوة تشخیص الطریقة المقترحة. 

 

 Montgomery, Peck and Viningبیاناتائج االختبارات ل)نت4-3(جدول

 االصلیة و المعدلة

Test 

FC=2.978 

 بوجود القیم الشاذة بدون قیم شاذة

F p – value F p – value 

Classical GQ 4.037 0.019 1.468 0.278 

MGQ 3.681 0.026 2.825 0.058 

RMGQ 4.037 0.019 4.715 0.011 

 
 

 االستنتاجات و التوصیات  .5
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ة نمن النتائج المبی االستنتاجات: 5.1
) 4-3)، (4-2)، (4-1(في الجداول 

المقترحة RMGQنستنتج ان طریقة 
هي االفضل و االقوى في تشخیص 
مشكلة عدم التجانس في البیانات قید 
الدراسة بوجود او بعدم وجود القیم 
الشاذة. المالحظ ایضا ان نسبة القیم 
الشاذة الى حجم العینة قد تتعاظم عند 
تجزئة العینة الى عینتین جزئیتین بعد 
ترتیب قیم المتغیر التوضیحي 

عند تلویث  تصاعدیا. اذ الحظنا
 ,Montgomery(2001)بیانات 

Peck and Vining) من %20بـ (
الشواذ في المتغیر التابع و بعد ترتیب 
قیم المتغیر التوضیحي تصاعدیا 
تمركزت ثالث من القیم الشاذة على 
راس القیم العظمى و الثالث االخرى 

) 6تذیلت القیم الصغرى، وبعد حذف (
 مشاهدات من وسط الترتیب وتجزئة

) الى عینتین 24باقي المشاهدات(
) مشاهدة 12جزئیتین كل عینة (

) %25شكلت القیم الشاذة مانسبتة (
في كل عینة. اما بالنسبة لبیانات  

Gujarati)1995 شكلت الشواذ في (
) تقریبا و %34العینة الجزئیة االولى (
) تقریبا، %17العینة الجزئیة الثانیة (

 30(بینما نسبتها في العینة االصل
). اما بیانات %20مشاهدة) هي (

Pindyck and Rubinfeld 
شكلت الشواذ في العینة  )1997(

) 0.125الجزئیة االولى نسبة قدرها (
). ارتفاع نسبة القیم 0.00و الثانیة (

) بعض %10الشاذة الى اكثر من (
البیانات هو السبب االساسي في فشل 

في تشخیص مشكلة عدم MGQطریقة 
طریقة المربعات الصغرى التجانس الن 

المشذبة تعمل عمل طریقة المربعات 
الصغرى االعتیادیة بعد تشذیب القیم 
الشاذة و حیث ان تشذیب مانسبته 

) في بیانات تتجاوز هذه النسبة 10%(
یجعلها تتحسس المتبقى من الشواذ في 
البیانات، وعلى العكس من ذلك عندما 
كانت نسبة القیم الشاذة في العینة 

 Pindyckزئیة االولى لبیانات الج

and Rubinfeld )1997(  التتجاوز
من تشخیص MGQ) تمكنت 13%(

مشكلة عدم التجانس و لكن لیس بالدقة 
) من اصل %3والقوة الكافیة النها (

) مشاهدات الترقي الى الواحد 8(
) تكافيء %13الصحیح بمعنى (

) مشاهدة، لذلك الیوجد تأثیر 1.04(
) من المشاهدة، 0.04قوي في بقاء (

عندئذ یكون التشذیب لقیمة شاذة واحدة 
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یب مانسبته فقط. أي العودة الى تشذ
) االمر الذي دفع طریقة 10%(

MGQ لتشخیص المشكلة بوجود نسبة
من الشواذ تتوافق مع النسبة المفترضة 

المقترحة RMGQلدیها.بینما طریقة 
تشخیص مشكلة عدم التجانس بدقة 

 وقوة مهما اختلفت نسبة القیم الشاذة.
بحث بناء على نتائج ال:  التوصیات5.2

أتي:الباحث بما یو استنتاجاته یوصي   
تبنـــــي مقتــــــرح تعـــــدیل هــــــذا االختبــــــار  .1

لتشــخیص مشــكلة عــدم التجــانس فــي 
 حالة وجود قیم شاذة في البیانات.

ال یعــــالج هــــذا المقتــــرح مشــــكلة القــــیم  .2
الشـــــــــــاذة فـــــــــــي جانـــــــــــب المتغیـــــــــــرات 
التوضــیحیة ممــا یعطــي فرصــة اخــرى 

 للباحثین من دراسة هذه الحالة.

مشــكلة عــدم التجــانس و بوجــود القــیم  .3
الشـــــاذة تظهـــــر ایضـــــا فـــــي موضـــــوع 
السالســـــــل الزمنیــــــــة، لــــــــذلك یوصــــــــي 
الباحث بدراسة تحصـین اختبـار كولـد 

كوانــــت لتخــــیص مشــــكلة عــــدم  -فیلــــد
 التجانس في بیانات السلسلة الزمنیة.

 –لقد تناول الباحث اختبار كولد فیلد  .4
كوانــت مــن بــین عــدة اختبــارات اخــرى 
تســــــــتخدم لتشــــــــخیص مشــــــــكلة عــــــــدم 

ي الباحــث الــى التجــانس، لــذلك یوصــ

تحصــــین هــــذه االختبــــارات  لمقاومـــــة 
ــــــیم الشــــــاذة مــــــن خــــــالل دراســــــات  الق

 جدیدة.
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