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  قسم اإلحصاء 
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  جامعة الموصل
  

   )13/6/2005 تاريخ القبول  ؛5/4/2005تاريخ االستالم (

  

  الملخص

لقيم الشاذة كنتيجة لتحليل االنحدار وبطريقة الرسم الصندوقي، وتـم معالجتهـا بطريقـة              شخصت ا 

قورن بين وجود القيم الشاذة ومعالجتها في تأثيرها على نتائج تحليل انحدار حيـاة الخـديج                . متوسط البتر 

بيانـات عـن    جمعت ال . على كل أو بعض المتغيرات التوضيحية التسعة التي يعتقد بأنها تؤثر على حياته            

 قبل مذكرة التفاهم  : ، وفي ظل الحصار   )1990-89 (قبل الحصار : المواليد الخدج خالل ثالثة فترات زمنية     

  .خديج فترة زمنية واحدةمولود  100، ومثَل كل )2000-99( وبعد مذكرة التفاهم )94-1995(

رة الكشف عن القيم    أثرت القيم الشاذة على تركيبة النموذج ونتائج تحليل االنحدار، وأوصي بضرو          

  .الشاذة عند كل مرحلة من التحليل إذ قد تظهر قيم شاذة جديدة لم تكن بالحسبان

اختلفت العوامل المؤثرة على حياة الخديج بين الفترات الثالث، فكان لوزن الخديج وعمره التـأثير               

رة التفاهم فقد أضـيف     قبل مذك و  أثناء الحصار  األساسي على حياته قبل الحصار وبعد مذكرة التفاهم، أما        

  .مدة حضانته ونوع المرض المصاب به:إلى وزن الخديج عاملين مؤثرين هما

كمـا  . أعلى وزن للخديج كان قبل الحصار يليه بعد مذكرة التفاهم وأقل وزن له قبل مذكرة التفاهم               

أمـراض  انخفض عمر الخديج الرحمي قبل مذكرة التفاهم عن الفترتين األخريين، وفي كل فترة ظهـرت          

  .مختلفة، كما ارتفعت عدد حاالت اإلجهاض في آخر فترة

  
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



63 ...تأثير القيم الشاذة على نتائج تحليل االنحدار

The Effect of Outliers on the Regression Analysis Results 
with Application on the Premature Births 

 

Marwan A. Dabdoub                       Farah A. Younis  
Department of Statistics  

College of Computers Science and Mathematics 
University of  Mosul 

 

ABSTRACT 
The outliers  were founded  as  results  of  the regression analysis and also by box 

plot graph. The outlier values were tackled by trimmed mean. 
The data about the life of premature births and other nine factors were collected 

from three records which represented by pre-blockade years 89-1990, the years 94-1995 
which are under blockade and before memorandum of understanding and after 
memorandum of understanding the years 99-2000. A random sample of  size 100 
premature births were taken from each period. 

It was found that the outliers affected regression analysis results, so it is necessary 
to search for outliers whenever regression analysis is needed. 

The pregnancy period and the weight of premature had the major effect on his life 
in pre-blockade and after memorandum of understanding periods, before the period of 
memorandum of understanding two factors were added they were: period of nursery stay 
and type of disease that the premature births suffered from. The abortion cases increase in 
last period. 

 

  

  المقدمة

إن تحليل االنحدار من الطرائق اإلحصائية واسعة االنتشار حيث يحدد العالقة بين المتغيرات علـى               

 هيئة نموذج، ويستدل من تقدير معلماتها على أهمية وقوة واتجاه هذه العالقة، لذا فان نجاح وفشل النموذج                

. المقدر يعتمد على اختيار طريقة تقدير معلمات النموذج ومن ثم على صفات المعلمات التي يتم تقـديرها                

إن أوسع طريقة استخداماً لتقدير معلمات االنحدار هي طريقة المربعات الصغرى لما لها مـن خـواص                 

 تحقق إحدى فرضـياتها  ومزايا جيدة تميزت بها مقدراتها، إن هذه الطريقة تكون غير كفوءة في حالة عدم         

  .)2001صالح، (أو بسبب وجود القيم الشاذة 

احتلت طرائق الكشف عن القيم الشاذة ومعالجتها مساحة واسعة من البحوث اإلحـصائية، وتعـود               

 عنـدما   1755الجذور التاريخية الكتشاف المشاهدات إلى منتصف القرن الثـامن عـشر تحديـدا عـام                

األرض من خالل عشرة قياسات تعمد استبعاد مقياسين منهم لتطرفهمـا   تحديد إهليجية  Boscovichحاول

  . (Anderews and Pregibon, 1973)الشديد 
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 تأثير القيم الشاذة على مقدرات المربعات الصغرى وال ننسى مقولته المشهورة            Huber (1973) بين

 Tukey (1977)وضـع   ". ىأن وجود قيمة شـاذة واحدة تهدم المزايا الجيدة لمقدرات المربعات الصغر          "

 Box andالطريقة الالمعلمية المسماة طريقة الصندوق والقطع المخططـة مـع الملخـصات الخمـسة     

whisker plats with five number summaries حيث تعتمد على الرسم في تحديد المشاهدات الـشاذة  .

درات المربعات الصغرى وكيف      باألمثلة والرسم تأثير القيم الشاذة على مق        Rousseeuw (1987) أوضح

  .أن المشاهدة الشاذة الواحدة تغير من اتجاه خط االنحدار

 طريقة لتقدير المشاهدات الشاذة لنماذج االنحدار الخطي البسـيط مـن خـالل             )1999(  الشيخ قدم

  الجبـوري واقترحا. وباستخدام بعض مقاييس التشتت والمتوسط i  بعد حذف المشاهدة( ei)عمود البواقي 

أسلوب الكتشاف وتقدير المشاهدات الشاذة لنماذج االنحدار الخطي البسيط يعتمـد علـى    )2002( وناسي

  .الشكل الدائري النتشار النقاط حول مركزه المتمثل بمتوسطي المتغيرين التوضيحي واالستجابة

 جمعـت  أثنائـه، إلجراء التطبيق العملي استخدمت ثالث فترات زمنية واحدة قبل الحصار وفترتين         

خاللها البيانات عن المواليد الخدج ألنهم فئة حساسة سريعة التأثر بالظروف وعرضة لمخاطر صحية قـد              

  . المجتمع حاضراً ومستقبالً، وتؤثر على بناءتسبب عجزاً أو تؤدي إلى الوفاة

د  يسمى بالخديج، وتعريف منظمة الصحة العالمية للمولو       prematureإن الوليد الغير كامل النضوج      

تتحكمـان فـي      أسبوع رحمي، والن هناك عمليات كبيرتـان       37الخديج هو المولود الحي الذي يولد قبل        

 ومعدل نموه داخل الرحم والمتمثل بوزنه عند الوالدة، لذا          )عمره الرحمي (إمكانية بقائه حياً هما مدة حمله       

 كغم أو عدد شهوره الرحمية      2.50 أن المولود يعتبر خديجاً إذا كان وزنه أقل من           )2002(  عبدالفتاح أشار

  . شهرا37ًأقل من 

 دراسة حول وزن أطفال العراق عند الوالدة وبين أن من أهـم أسـباب               Al-Zubeidi (1994) قدم

. وفيات حديثي الوالدة هو الوزن المنخفض، إذ شكلت أكثر نسبة وفيات خالل األسبوع األول من الـوالدة                

في األقطار العربية    %11.00و %32.02المواليد الخدج في العراق     إلى أن نسبة     )2000 ( العمر كما أشار 

 بحثـاً اسـتعان   )2002( ى عبـدالفتاح وقد أجر. في عموم العالم %17.00في الدول النامية و %18.00و

بالطرق اإلحصائية لدراسة العوامل المؤثرة على حياة المواليد الخدج أشار فيـه إلـى أن أهـم العوامـل                   

الخديج هو عمرة الرحمي الذي بدوره يؤثر إيجابياً على الوزن، كما أشار إلـى أهميـة       المؤثرة على حياة    

أن معظم حاالت حدوث انخفاض الوزن عند الوالدة في البالد  )2004(  الصالحذكر. دور الحضانة للخديج

 37دة قبل   النامية يرجع إلى تأخير النمو داخل الرحم بينما يكون السبب في معظم الدول المتقدمة هو الوال               

  .أسبوعاً رحمياً
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  :هدف البحث

 عليه  ،وجود قيم شاذة فيها   قد يواجه الباحث    مجموعة من البيانات،    عند تطبيق تحليل االنحدار على      

  :سنسعى إلى تحقيق األهداف

  .الرسـم الصندوقيكذلك  تحليل االنحدار و نتائجشـير إليهات القيم الشـاذة التي  الكشف عن-أ

            اختيار أفضل المتغيرات،:  من خالل ومعالجة القيم الشاذة على نتائج تحليل االنحدارتأثير وجود -ب

  .)MSe( والقيمة التقديرية لتباين المجتمع ،)R2(وقيمة معامل التحديد      

   

  الطرق اإلحصائية

                     :                                                          النموذج الخطي العام

 أو مـا يـسمى بـالمتغيرات        Xj والمتغيرات التوضيحية  yi إن العالقة الدالية بين متغير االستجابة     

  :كاآلتي  )2002كاظم ومسلم، (  يمكن التعبير عنها في االنحدار الخطي المتعدد،المؤثرة

        …     (1)                                                    i

m

1j
ijj0i xy εββ ++= ∑

=
  :yi المتغيــر

  .)المشاهدات(عدد الوحدات التجريبية  =n ,2,… , i = 1، n :حيث أن، )االستجابة(المعتمد 

xij :قيم m من المتغيرات المؤثرة m , …  , 2, j = 1  ،التجريبية ةحدأخذت من الو i.  

β0 :معلمة ثابتة لنقطة تقاطع مستوى االنحدار بالمحور الصادي.  

βj:m من المعلمات الثابتة لمعامل االنحدار الجزئي .   

iε : المتبقي للوحدة التجريبية أوالخطأ العشوائي i.  

 ei، أن البـاقي     Residualsإن الطريقة األكثر إتباعاَ الكتشاف نواقص النموذج هي باختبار البواقي           

 له متوسط صفر وتباين eisوان الباقي المعياري   الحقيقية،هو انحراف القيمة التقديرية عن القيمة المشاهدة

 وتتوزع طبيعياً حـول     (2)–(2-)بين المدى    %95.45مقداره واحد، وتقترب البواقي المعيارية من الوقوع        

  .(Myers, 1986) الصفر

  

  :القيم الشاذة والكشف عنها

. قية إذا ما قورنت بسائر البيانات      هي تلك المشاهدات التي تبدو غير منط       Outliersإن القيم الشـاذة    

 Minitabيشير إليهـا البرنـامج ألحاسـوبي الجـاهز           هنالك نوعين من القيم الشاذة في تحليل االنحدار،       

 القيم المتطرفـة التـي   : النوع األول: وهما،Unusual Observations: بإصداراته المختلفة تحت عنوان

نات المتغير الواحد وعادةً تكون في أحد الطرفين، ومثل هـذه           تظهر انحرافاً واضحاً وكبيراً على سائر بيا      

 كنتيجة لتحليل االنحدار وال يمكن التخلص من هذه القيم إال بمعالجتها ذاتياً، والنوع              Xالقيم يرمز إليها بـ     

بل عند رسم االنتشار بين قيمها مقا     ) 2(-)2(خارج حدود المدى     (eis) عندما تكون البواقي المعيارية      :الثاني
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 Rالناتجة من مجموعة من المتغيرات في تركيبة النموذج، ويرمز لهذه القيم الشاذة  بــ               ŷالقيم التقديرية   

وال يشترط أن يكون موقع هذه القيم في أحد طرفي البيانات وليس من الضروري معالجة القيمة ذاتهـا إذ                   

  .ر في مدخالت تحليل االنحدارقد يمكن التغلب عليها عند معالجة أي قيمة أخرى أو إجراء أي تغيي

 Boxمن الطرائق االستكشافية الحديثة لتعيين القيم الشاذة هي طريقة العرض بالرسم الـصندوقي  

plot        المتطرفـة  ، إن الرسم الصندوقي يشير إلى تلك القـيم        1 باستخدام خمس ملخصات يوضحها الشكل 

  .)2001ري، السنجا( والغير مألوفة في البيانات لكل متغير بشكل منفرد

    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مخطط الرسم الصندوقي: 1 الشكل                                   

  

      :تقدير القيم الشاذة

، ويتلخص بترتيب   )1998الجبوري،   (إن أسلوب المعالجة المستخدم في هذا البحث هو متوسط البتر         

مة في بيانات العمود، نجد الوسط الحسابي للقـيم         مشاهدات العمود تصاعدياً، تحذف أكبر قيمة وأصغر قي       

ستعالج تلك القيم التـي  .  من القيم وهو يمثل القيمة التقديريةn-2 لـ  Trimmed meanالمتبقية أي إيجاد 

  .يشير إليها تحليل االنحدار فقط

  

  

  

 اصغر قيمة غير شاذة
Lower Extreme  

 الربع األعلى

Upper Quartile 

 اكبر قيمة غير شاذة
Upper 

Extreme 

  الربع األدنى

Lower Quartile  

  Median الوسيط 
        

U.Q. – L.Q.      
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  Stepwise selection procedure :االنحدار المتدرج

يرات التوضيحية التي لها تأثيراً إحصائياً علـى التغيـرات          وهي طريقة تستخدم للتوصل إلى المتغ     

 في المتغير المعتمد، ولهذه الطريقة أسلوبين شائعين، األول يعتمد على اختبار الفرضية الخاصـة               ةالحاصل

، واألسـلوب الثاني هو اختبـار      )1988(  كاظم والدليمي  بمعنوية معامل االرتباط الجزئي وقد أشـار إليه      

 وهي الطريقة التـي     )1987(  الراوي صة بمعنوية معامل االنحدار الجزئي والتي أشار إليها       الفرضية الخا 

  . بإصداراته المختلفةMinitabيتبعها الحاسوب من خالل البرنامج الجاهز 

 Forward selection procedureإن طريقة االنحدار المتدرج تدمج بين طريقة االختيار األمـامي  

المتغيرات التوضيحية إلدخالها إلى معادلة االنحدار التقديرية، وطريقـة الحـذف           الذي يعتمد على اختيار     

التي تعمل على حذف تلك المتغيرات من المعادلة عنـد   Backward elimination procedure العكسي 

ر عند اختيـا  إحداها  يتين  جدولعدم معنوية معاملها الجزئي، ولهذا فإن طريقة االنحدار المتدرج لها قيمتين            

  . F(out) واألخرى لحذف المتغير تسمى F(in)المتغير ليدخل إلى النموذج تسمى 

  

  :تأثير القيم الشاذة على معامل التحديد والقيمة التقديرية لتباين المجتمع

هو مقدار ما تفسره المتغيرات التوضيحية من التبعثر في قيم المتغير المعتمد من   R2معامل التحديد

ويجب اإلشارة هنا إنه عند إدخال أي متغير إضافي إلى النموذج يؤدي إلى زيـادة          ،  خالل النموذج الخطي  

  .)1998دبدوب، ( في قيمة معامل التحديد بنسب متفاوتة معتمدا على أهمية المتغير

 يعطي  SSTعن مجموع المربعات الكلي      .SSRegإن الفرق بين مجموع المربعات العائد لالنحدار        

 وهو مجموع مربعات انحرافات قيم المشـاهدات عـن خـط أو مـسـتوى           SSeمجموع مربعات الخطأ    

، حيث  MSeتعطي القيمة التقديرية لتباين المجتمع  (n-m-1) إلى درجات الحرية SSeاالنحدار، إن نسبة 

  :حيث أن.  عدد المتغيرات التوضيحية في النموذجm عدد الوحدات التجريبية و nأن 
SST = Σ(yi - y) 2 = (SSReg. = Σ(ŷi - y) 2) + (SSe = Σ(yi - ŷi) 2)      …       (2) 
R2 = (SSReg. / SST) = (Σ(yi - y) 2 - Σ(yi - ŷi) 2) / SST                   …       (3) 
MSe = SSe / (n - m - 1) = Σ(yi - ŷ) 2 / (n - m - 1)                           …       (4) 

 متمثلة بقيمـة مجمـوع      MSe و R2وجود عالقـة بين بسط كل من       ) 4 و 3 (نالحظ من المعادلتين  

-2(-)2(، إن وجود قيمة شـاذة ناتجة من خروج الباقي المعياري عن المدى Σ(yI – ŷI )2مربعات الخطأ 

يعني أن القيمة الحقيقية لهذه المشاهدة ذات انحراف كبير عن القيمة التقديرية وبالتالي فإنها تزيـد مـن                  ) 

  . MSe وارتفاع قيمةR2الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة  SSe مقدارقيمة ال

تلعب درجات الحرية في جدول تحليل التباين خاصة تلك العائدة للخطأ دوراً رئيسياً في عدم إمكانية                

 منخفضة في نموذج ما، R2، إذ قد تكون قيمة  F وقيمة اختبارMSe وR2تحديد نمط معين من العالقة بين 

 أيضاً مما قد يؤدي بدورة إلى ارتفاع قيمة اختبـار  MSeدرجات الحرية للخطأ تقل قيمة     وبسـبب ارتفاع   

F          ليعطي معنوية للفرضية الخاصة بالنموذج، فعندما تكون قيمة R2       منخفضة ليس من الضرورة أن تكون 
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 ة الخاصة بالنموذج معنويـة أن تكـون       ي عالية، وليس من الضرورة أيضاً عندما تكون الفرض        MSeقيمة  

  . عالية، ال نمط معين يحدد تلك العالقاتR2قيمة 

وبـسبب  ، ŷi  علـى  مباشـر تأثير لها القيم الشاذة المتطرفة التي تقع في أحد أو كال طرفي البيانات 

، فقـد  MSe وR2اختالف إشارات وأحجام مقدرات معلمات النموذج يكون تأثير هذه القيم غير محدد على              

  . المشاهدة الحقيقية عند وجود قيم شاذة بدال من زيادة االنحراف عنهاتقترب القيمة التقديرية من قيمة

  

  :جمــع البيانــات
العراق، استعين  بالسجالت    -جمعت البيانات في مستشفى البتول التعليمي للوالدة في محافظة نينوى         

 الخاصة بحديثي الوالدة واستمارات المعلومات حول الخدج، سجلت بيانات كـل شـهر خـالل سـنتين                
-94( وفي ظل الحصار وقبل مـذكرة التفـاهم          )1990-89(قبل الحصار   : تقويميتين لثالث فترات زمنية   

  . خديج لكل فترة مولود100، أخذت عينة عشـوائية بحجم )2000-99(وبعد مذكرة التفاهم ) 1995
ألخـرى  ، أما المتغيرات ا   Response كمتغير استجابة    ) بقاءه حياً أو وفاته      (اعتبرت حياة الخديج    
وهـي   )explanatory variablesمتغيرات توضيحية ( predictor variablesفهي تمثل متغيرات مؤثرة 

المتغيرات التي تم تحديدها بعد مراجعة بعض األطباء المتخصصين بالمواليد حديثي الـوالدة وأمـراض               
  :آلتياألمومة والطفولة وهي كا

X1 : غرام(وزن الخديج عند الوالدة( ،X2: لخديجعمر ا) أسبوع(،X3  : عمر األم) سـنين(،X4  :  فتـرة
: D1(نوع المرض الذي يعاني منه الخديج       : X6،  ) 1=، ذكر 0=أنثى(الجنس  : X5،  )أيام(البقاء بالحاضنة   

التـشوهات  : D4أمراض الجهاز الهضمي،  :  D3أمراض جهاز الدوران،: D2أمراض الجهاز التنفسي، 
عدد األوالد التي أنجبتها األم قبل والدتهـا  للخـديج،   :  X7،)رىواألمراض الوراثية وأمراض نادرة أخ

X8 : ،عدد حاالت اإلجهاضX9 :1= ، قيصرية0=طبيعية(: نوع الوالدة( .  
   SPSS V.11.5 وMinitab V.13.12: اسـتخدم لتحليل البيانات البرامج الحاسـبية الجاهـزة

      .Excel (Office 97)و
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  النتائج والمناقشة
  إن حياة الخديج تأثرت بالحصار وقد خففـت مذكرة التفاهم بعض الشـيء من المعاناة، ويوضح   

  .  تأثير الفترات الثالث على حياة الخديج2 الشكل

  . في كل فترة)الجزء السفلي( وعدد األحياء )الجزء العلوي(عدد المتوفين : 2 الشكل           
  

، %56.00 إذ بلغت    )1995-94(فيات كانت قبل مذكرة التفاهم       أن أعلى نسبة و    2 الشكلنستنتج من   

، كما يالحظ )1990-89(قبل الحصار   %22.00، وأقل نسبة    )2000-99(بعد مذكرة التفاهم     %40.00تليها  

الـضعفين بعـد    بلغت   و ،أن نسبة الوفيات قبل مذكرة التفاهم بلغت ضعفين ونصف الوفيات قبل الحصار           

  .%16.00لحصار، وقد ساعدت مذكرة التفاهم من تقليل نسبة الوفيات بمقدار مذكرة التفاهم عنه قبل ا

  

  : تحليل االنحدار وتأثره بالقيم الشاذة

سنالحظ نتائج تحليل االنحدار بوجود القيم الشاذة وبعد معالجتها، وستعين القيم الشاذة بشكل منفصل              

بتحليل االنحدار لحياة الخديج على كـل أو        لكل فترة زمنية من خالل تركيبة لمجموعة متغيرات والمتمثلة          

بعض المتغيرات المؤثرة علية وعددها تسعة، وبطريقة الرسم الصندوقي ستحدد القيم المتطرفة من بين قيم               

لكوننا نسعى  للتعرف على تأثير القيم الشاذة على نتائج تحليل االنحدار لذا سيتم معالجـة                . المتغير الواحد 

  .تحليل االنحدار فقطالقيم التي يشير إليها 
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  :1990-89قبل الحصار

 الـذي يـشير   1 الجدولاجري تحليل االنحدار لحياة الخديج على التسعة متغيرات، ومن النتائج في         

لـم   St Resid، إن قيمة الباقي المعيـاري  27اهدة ـاذة واحدة في أحد متغيرات المشـإلى وجود قيمة ش

  .يعني أن أحد متغيرات المشاهدة ذو قيمة متطرفة لX فأخذ الرمز )-2(-)2(يتجاوز المدى 

         

  .القيمة الشاذة نتيجة لتحليل االنحدار للمتغيرات التوضيحية التسعة: 1 الجدول 
Obs RESULT Fit SE Fit Residual St Resid 
27 1.0000 1.3140 0.1364 -0.3140 -1.5600 X 

  

لمتغيرات التسعة المؤثرة بشكل منفرد للكـشف       طبقت طريقة الرسم الصندوقي على كل متغير من ا        

، إحـداهما    )3 الـشكل (عن وجود القيم الشاذة، تم العثور على قيمتين شاذتين تعودان إلى وزن الخـديج               

  . التي أشار إليها تحليل االنحدار27المشاهدة 

ـ        3 الشكل و 1 الجدوليعود وجود بعض االختالف بين نتائج        ع   لكون تحليل االنحـدار يتعامـل م

  .متغيرات مجتمعة في تركيبة النموذج، أما الرسم الصندوقي فيتعامل مع كل متغير بشكل منفصل

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  .الرسم الصندوقي لقيم وزن الخديج قبل معالجة أية قيمة شاذة: 3 الشكل                     

  

يم الشـاذة كانـت النتـائج فـي         المتغيرات المؤثرة على حياة الخديج قبل معالجة الق        أفضللتحديد  

  .وزن الخديج عمر الخديج ثم عمر األم: الذي عين ثالث متغيرات مختارة 2 الجدول
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  .االنحدار المتدرج قبل معالجة القيمة الشاذة: 2 الجدول 
Step 1 2 3 

Constant -1.2390 -2.1220 -2.3480
WEIGHT  0.0010   0.0005  0.0005  
PR.  AGE  0.0550  0.0540
MO. AGE  0.0100
(MSe) 1/2  0.2740  0.2550  0.2460
R2 57.1700 63.2200 66.0700

  

 غم، عولجت فكانت القيمة التقديرية لها  003100. وقيمتها 27 لنعود إلى القيمة الشاذة في المشاهدة

م الصندوقي بسبب عـدم إشـارة تحليـل         لم تعالج القيمة الشاذة الثانية التي أشار إليها الرس        . غم2241.00

  .االنحدار إليها

بعد أن تم التخلص من القيمة الشاذة، أدخلت كافة المتغيرات التوضيحية إلى تحليل االنحدار المتدرج               

:  الذي يشير إلى اختيار نفس المتغيرات قبل المعالجة ولكن بتسلـسل مختلـف             3 الجدولمرة أخرى فكان    

  .خيراً عمر الخديجوزن الخديج ثم عمر األم وأ

         

  . 27 القيمة الشاذة في المشاهدة االنحدار المتدرج بعد معالجة نتائج: 3 الجدول 
Step 1 2 3 

Constant -1.3870 -1.6720 -2.2680
WEIGHT  0.0010   0.0010  0.0007
MO. AGE  0.0114  0.0108
PR.  AGE  0.0420
(MSe)1/2  0.2630   0.2520  0.2430
R2 60.4900 64.2100 67.0500

  

لنالحظ كيف أن االختالف في تركيبة النموذج حتى لو كان جزئياً قد يؤدي إلى ظهور قـيم شـاذة                   

 75جديدة، وفعال عند إدخال المتغيرات الثالثة المختارة إلى النموذج ظهرت قيمة شاذة جديدة في المشاهدة                

 ولم يتم معالجتها، وتعود إلى      3ار إليها الرسم الصندوقي في الشكل       وهي القيمة الثانية التي أش    ) 4 الجدول(

  .غم 1611.00غم أعطت قيمة تقديرية  1100.00وزن الخديج بقيمة 

  

  .القيمة الشاذة الثانية التي حددها تحليل االنحدار بعد معالجة القيمة األولى: 4 الجدول
Obs RESULT Fit SE Fit Residual St Resid 
75 0.0000 -0.1627 0.0863 0.1627 0.7200 X 
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والعائدتين إلى وزن الخديج، اجـري تحليـل         75 و 27بعد معالجة القيمتين الشاذتين في المشاهدتين       

االنحدار مرة أخرى لحياة الخديج على المتغيرات المؤثرة التسعة، لم تظهر أية قيمـة شـاذة، واختيـرت                  

 وزن الخديج وعمره وعمر األم، وعند إدخالهـا إلـى           :2 الجدول المتغيرات فعادت كما كانت في       أفضل

  .تحليل االنحدار لم تظهر أية قيمة شاذة وكذلك الحال في الرسم الصندوقي

 يالحظ بأن معالجة القيمة الشـاذة األولى أدت في الخطـوتين      3 و 2من مقارنة النتائج في الجدولين      

 جة القيمة الشاذة الثانية لم تغيـر مـن قيمـة   إن معال. R2 وارتفاع قيمة Mse إلى انخفاض في قيمة   2 و 1

MSe  ولكنها خفضت بنسبة ضئيلة من قيمة 3 الجدول عن مثيلتها في R2   لتـصبح  2 و1عند الخطـوة 

يتضح بأنه ليس من الضروري أن تؤثر القيمة الشاذة سلبياً على نتائج            . على التوالي  %67.04و 60.39%

يس من الضروري أن تؤدي معالجة القيم الشاذة إلى زيـادة           ، كما ل  MSe و   R2تحليل االنحدار من خالل     

  . MSe وانخفاض في قيمة R2في قيمة 

  

  

  

  

  :1995-94قبل مذكرة التفاهم 

لم تظهر المتغيرات التوضيحية التسعة أية قيمة شاذة من خالل تحليل االنحدار، كما أعطى االنحـدار                

وزن الخـديج ثـم نـوع       : الخديج حسب اختيارها   ثالثة متغيرات مؤثرة على حياة       5 الجدولالمتدرج في   

  .المرض الذي يعاني منه وأخيراً مدة بقاءه بالحاضنة
  

  

  

  

  . االنحدار المتدرج، أعطت متغيراته المختارة ثالثة قيم شاذة: 5 الجدول         
Step 1 2 3 

Constant -1.1029 -0.7337 -0.7955
WEIGHT  0.0009 0.0008  0.0009
DISEASE -0.126 -0.1470
PERIOD  0.01480
(MSe)1/2  0.3200 0.2790  0.2690
R2 59.2200 69.3100 71.8800

  

 تظهر قيم شاذة نتيجة اختالف المتغيرات فـي         ربمااجري تحليل االنحدار على المتغيرات المختارة       

 لم تظهر   76و 19 و 8النموذج من تسعة إلى ثالثة متغيرات، وفعال ظهرت ثالثة قيم شاذة عند المشاهدات              

  .)6 الجدول(سابقاَ 
  

  .ظهور القيم الشاذة نتيجة إدخال الثالث متغيرات المختارة إلى النموذج: 6 الجدول 
Obs RESULT Fit SE Fit Residual St Resid 

8 1.0000 0.9819 0.0993 0.0181 0.0700 X 
19 0.0000 0.2747 0.0953 -0.2747 -1.0900 X 
76 0.0000 -0.1837 0.0936 0.1837 0.7300 X  
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يبـين  وكشف عن القيم الشاذة عن طريق الرسم الصندوقي لكل من المتغيرات التوضيحية التسعة،              

 وتقع ضمن بقاء الخـديج بالحاضـنة،         6 الجدول القيم التي أشار إليها      ثالثة قيم شاذة وهي نفس     4 الشكل

  . يوماً والقيمة التقديرية لكل منها ستة أيام23 و25 و24مقدارها على التوالي 

بعد معالجة القيم الشاذة الثالث أجري تحليل االنحدار لحياة الخديج على المتغيرات المؤثرة التـسعة               

 فـي   سابقتهاما هو الحال قبل المعالجة، ثم اختيرت أفضل المتغيرات فكانت ك          فلم تظهر أية قيمة شـاذة ك     

  . أيضاً، ولم يكن في اختيارها ظهور ألي قيمة شاذة5 الجدول

  

         

  

  

  

  

     

  

      

  .الرسم الصندوقي لمدة بقاء الخديج بالحاضنة: 4 الشكل 

  

من المتغيرات التسعة فظهرت قيمـة      بعد معالجة الثالث قيم الشاذة رسم الصندوق مرة أخرى لكل           

 يومـاً، جـاء     20 ضمن مدة بقاء الخديج بالحاضنة أيضاً ومقدارها         56شاذة جديدة تقع في المشاهدة رقم       

مع أن تحليل االنحدار لم يشير إلـى        . شذوذ هذه القيمة نتيجة لمعالجة القيم التي كانت تعمل كغطاء عليها          

ها وكانت قيمتها التقديرية ستة أيام، ثم أجريت كافة التحاليل من البداية            القيمة الشاذة الجديدة، فقد تم معالجت     

  .فلم يكن لوجود هذه القيمة أو معالجتها أي تأثير على النتائج

 التي أشار إليهـا  MSe و R2 لم تغير من قيم6 الجدولإن عملية معالجة القيم الشاذة التي أشار إليها 

ل المتغير الذي عولجت فيه القيم الشاذة إلى النموذج، إذ انخفضت            التي فيها دخ   3 سوى الخطوة    5 جدولال

  . %71.88بدال من  %71.52 بنسبة ضئيلة لتصبح R2قيمة 

   

  :2000-99بعد مذكرة التفاهم 

 إلـى قيمتـين     7 الجدولأشار تحليل االنحدار لحياة الخديج على المتغيرات التوضيحية التسعة في           

ليدل على خـروج قيمـة      St Resid ضمن الحقل R ومؤشرة بالحرف  6شاذتين إحداهما تقع بالمشاهدة 

 ليدل على أمرين    RX مؤشرة برمزين    19، واألخرى تقع في المشاهدة      )-2(-)2(الباقي القياسي عن المدى     
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األول خروج قيمة البواقي القياسي عن المدى المحدد، والثاني احتواء هذه المـشاهدة علـى قيمـة شـاذة      

  .يانات ذلك المتغير ضمن ب)متطرفة(
  

  .القيم الشاذة التي أشار إليها تحليل االنحدار لكافة المتغيرات التوضيحية: 7 الجدول           
Obs RESULT Fit SEFit Residual StResid 

6 1.0000 0.4894 0.0721 0.5106 2.0500 R 
19 1.0000 0.5079 0.1542 0.4921 2.3700RX 

  

وزن الخـديج   : ة اختيرت أفضل المتغيرات المؤثرة على حياة الخديج فكانت        قبل معالجة القيم الشاذ   

  .)8 الجدول(وعمره وعدد الوالدات قبل الخديج 
       

  

  

  

  .نتيجة االنحدار المتدرج قبل معالجة القيم الشاذة: 8 الجدول          
Step 1 2 3 

Constant -1.3060 -2.3400 -2.3170
WEIGHT  0.0010  0.0007  0.0007 
PR. AGE  0.0500  0.0530
BIRTHS B. PR. -0.0400
(MSe)1/2  0.2790  0.2640  0.2560
R2 68.3100 71.7300 73.8300

، إذ مـن  X الحتوائها على قيمة متطرفة معلمـة بــ   19سنبدأ بمعالجة القيمة الشاذة في المشاهدة       

رية، وقد أشار الرسم الصندوقي بأنها تقع ضمن المتغير         الممكن أن تؤثر مثل هذه القيم على البواقي المعيا        

عدد حاالت اإلجهاض وقيمتها سبع حاالت، قيمتها التقديرية حالتين، بعد معالجتها اجري تحليل االنحـدار               

 قد عولجت تلقائياً ولم تظهر أية       6لحياة الخديج على المتغيرات التسعة فتبين أن القيمة الشاذة في المشاهدة            

  .ة أخرىقيمة شاذ

وزن الخـديج وعمـره      : بعد المعالجة اجري االنحدار المتدرج فكانت المتغيرات المؤثرة المختارة        

  .، لم يشير تحليل االنحدار للمتغيرات المختارة أية قيمة شاذة)9 الجدول(وعدد حاالت اإلجهاض 

     

  .االنحدار المتدرج بعد معالجة القيم الشاذة: 9 الجدول        
Step 1 2 3 

Constant -1.3060 -2.3400 -2.3160
WEIGHT  0.0010  0.0007  0.0007 
PR. AGE  0.0500  0.0540
ABORTION -0.0770
(MSe)1/2  0.2790  0.2640  0.2510
R2 68.3100 71.7300 74.7800
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نحـدار فقـد     يالحظ تأثير القيم الشاذة على نتائج تحليـل اال         9 و 8من مقارنة النتائج في الجدولين      

  .اختلفت المتغيرات المؤثرة على حياة الخديج عند معالجة القيم الشاذة

كشف أيضاً عن القيم الشـاذة بالرسم الصندوقي في كل متغير من المتغيرات التسعة، ظهرت قيمة               

 7 الجدول وهي نفسها التي أشـار إليها تحليل االنحدار في          19واحدة لعدد حاالت اإلجهاض في المشاهدة       

 وليس تطرف في قيمتهـا عـن        )-2(-)2( لخروج الباقي المعياري لها خارج المدى        6ولم تظهر المشاهدة    

بقية قيم المتغير ومثل هذه القيم يشير إليها تحليل االنحدار دون الرسم الصندوقي، وظهرت ثالثة قيم شاذة                 

 يوماً والقيمة   22 و 20 و 27لي   ومقدارها على التوا   70 و 52 و 5لفترة بقاء الخديج بالحاضنة في المشاهدات       

 42.00 ظهرت قيمتين شاذتين واحدة لعمر األم مقدارها         80التقديرية لكل منها سبعة أياماً، وفي المشاهدة        

سنة، وواحدة لعدد الوالدات قبل الخديج وعددها ثمانيـة والدات والقيمـة             27.00سنة القيمة التقديرية لها     

  .التقديرية لها والدتين

شاذة التي أشار إليها الرسم الصندوقي دون إشارة تحليل االنحدار إليها لم يكن لوجودها أو               إن القيم ال  

  .  أو االنحدار المتدرجMSe وR2معالجتها أي تأثير على نتائج تحليل االنحدار 

  

  :مقارنات إحصائية بين الفترات الثالث

خاصـة بتـساوي األوسـاط     في جدول تحليل التباين أجري اختبار للفرضية ال   Fعن طريق اختبار    

الحسابية بين األعوام الثالثة للمتغيرات المتناظرة التي أظهرت تأثيراً على حياة الخديج كما أشارت إليهـا                

الوزن، العمر، مدة الحـضانة،     : ما يخص الخديج   -1:، وهي 9 و 5 و 2:نتائج االنحدار المتدرج في الجداول    

  .عدد مرات اإلجهاضالعمر، :  ما يخص األم-2 .نوع المرض المصاب به

  :الفرضية المختبرة في جدول تحليل التباين هي

 :                      تتسـاوى األوساط الحسابية بين األعوام الثـالثة، أي أنها تعود إلى مجتمع واحـد: فرضية العدم

                                                                                    3210 :H µµµ == 
  :على األقل عدم تساوي وسطين حسابيين، أي يعودان إلى مجتمعين مختلفين: الفرضية البديلة

 H1: at least two of µj's are not equal.                                                       
ختبار المدى المتعدد   ستحدد تلك السنين ذات األوساط الحسابية المتساوية والمختلفة إحصائياً بإتباع ا          

 الذي يعد من أكثر االختبارات اإلحصائية اسـتخداماً فـي هـذا    Duncan’s multiple range testلدنكن 

  .)2002المشهداني والمشهداني، ( المجال

   

  :وزن الخديج

 إلى وجود اختالفات بين معدالت وزن الخديج خالل         Fبعد أن أشار تحليل التباين من خالل اختبار         

 الذي تبين منه أن أعلى معدل لوزن الخديج كان قبـل   المدى المتعدد لدنكن   فترات، أجـري اختبار  الثالث  
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غم وأقل معدل للـوزن قبـل مـذكرة التفـاهم            1912.50 غم يليه بعد مذكرة التفاهم       2111.86الحصار  

  .غم 1714.42

 عـام   %04.5نـت    كيلوغرام كا  2.50أن النسبة المئوية للمواليد بوزن أقل من         )1999(  سيف أشار

 وهذا مؤشر لتدني مستوى التغذية والرعايـة الـصحية أثنـاء            1994سنة   20.00% وارتفعت إلى    1990

الحصار، ويعود سبب انخفاض أوزان المواليد الخدج خالل الحصار وخاصة قبل مذكرة التفاهم إلى قلـة                

  .انت عليه قبل الحصارالسعرات الحرارية التي تحصل عليها األم نتيجة سوء التغذية مقارنة بما ك

  

  :عمر الخديج

يعد عمر الخديج الرحمي وهي المدة التي حملت به األم عامل أساسي في تحديد بقاءه علـى قيـد                   

أن الخدج الذين بقوا على قيد الحياة عمرهم الرحمي أكبر مـن عمـر               )2002(  عبدالفتاح الحياة فقد أشار  

حمل تأثيراً إيجابياًَ للمحافظة على حيات المولود من خـالل          الذين ماتوا، وأن للرعاية الصحية لألم أثناء ال       

 ولكن الحصار أدى إلى عدم حصول األم الحامـل علـى الرعايـة الـصحية                ،إطالة مدة الحمل الطبيعي   

 إلى وجود اختالفات معنوية بـين       Fفقد أشار اختبار      . المطلوبة الالزمة لجعل األم والمولود بصحة جيدة      

 أن أقل معدل لعمر الخديج كان        اختبار المدى المتعدد لدنكن    ل الثالث فترات، وبين   معدل أعمار الخدج خال   

 أسـبوعاَ   31.84 أسبوعاً قبل مذكرة التفاهم، وارتفع العمر الرحمي بعد مذكرة التفـاهم ليـصيح               30.84

  . أسبوعا32.42ًوليتساوى إحصائياً مع المعدل قبل الحصار 

  

  :عمــر األم 

دة عالقة بعوامل عديدة منها االجتماعية والثقافيـة واالقتـصادية والدينيـة            أن لعمر األم عند الوال    

وكانت نتيجة تحليل التباين عدم وجود اختالفات معنوية بـين متوسـطات            . والصحية وكٌل له خصوصيته   

 سنة قبل   28.19 سنة قبل الحصار و    28.77: أعمار األمهات عند إنجابهن للخديج بين الثالث فترات فكانت        

سنة بعد مذكرة التفاهم، وهذا يعني أن ليس للحصار تأثيراً على عمر األم، ولكـن                26.92 التفاهم و  مذكرة

، وقد ذكر   )3 الجدول(عمر األم يؤثر على حياة الخديج وهذا ما بينة االنحدار المتدرج لفترة قبل الحصار               

 سـنة تقل فرصة بقـاء      40.00 سنة أو أكثر من      20.00عندما يكون عمر األم أقل من        )2002(عبدالفتاح  

كما يالحظ اختفاء تأثير هذا العامل على حياة الخـديج أثنـاء الحـصار لظهـور                . الخديج على قيد الحياة   

  .مؤثرات أقوى منه مثل األمراض وعدد مرات اإلجهاض

  

  :مدة بقاء الخديج بالحاضنة

الخديج بالحاضنة، فقـد    أشار تحليل التباين إلى عدم وجدود اختالفات معنوية بين معدالت مدة بقاء             

 يوماً،  19 يوماً وبعد مذكرة التفاهم      18 يوماً وقبل مذكرة التفاهم      20بلغ متوسط مدة الحضانة قبل الحصار       
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إن هذا يؤكد التزام المسؤولين عن الخدج باالعتناء بهذا المولود الناقص النضج بـالرغم مـن الظـروف                  

  .الصعبة أثناء الحصار

 حدث نتيجـة للـنقص      )5 الجدول(ل على حياة الخديج قبل مذكرة التفاهم        إن ظهور تأثير لهذا العام    

الكبير في وزنه وظهور تأثيراً لألمراض على حياته وهذا بحد ذاته يتطلب حضانة أطول، ونظراً الرتفاع                

، فليس من المعقول إبقاء الخديج المتوفى في الحاضنة كمـا  %56.00نسبة الوفيات في هذه الفترة إذ بلغت     

األول ظهـور مـدة     : ليس من المعقول إخراج الخديج منها وهو في حاجة إليها، من هنا يتضح أمران             أنه  

الحضانة للخديج كعامل مؤثر على حياته في هذه الفترة، والثاني أن متوسط مدة الحضانة متـساوية بـين                  

  .الفترات الثالث

  

  :عدد حاالت اإلجهاض

ات تأثيرات معنوية على حاالت اإلجهاض أطلـق        إلى عوامل ذ   )1989(  الكندلي في بحث أشار فيه   

عمر األم، حاالت اإلجهاض الـسابقة،  : عليها المخاطر التي تواجه الجنين وهو ال يزال في رحم أمه وهي       

  .تأثيرات نفسية، عوامل مرضية وراثية، انخفاض مستوى التغذية والرعاية الصحية لألمهات الحوامل

اإلجهاض خالل الـثالث    نسب  بين   ذات داللة إحصائية     الفاتلى وجود اخت   مربع كاي إ   أشار اختبار 

 أن  تبـين وبعد تطبيق اختبارات متتابعة لمربع كـاي ، (Chi-sq.=12.0308, d.f.=2, α=0.0050) فترات

ـ عـدم   ، كما أشار االختبار إلـى       %79.00  ومقدارها  قبل مذكرة التفاهم   كانت أعلى نسبة إجهاض    ودوج

 %59.00 نسبة كل منهما كانت و،الفترتين قبل الحصار وبعد مذكرة التفاهم      بين   إحصائية دالله   واختالف ذ 

  .على التوالي %66.00و

  

  :نوع المرض الذي يعاني منه الخديج

عنـد أخـذ    و ي تؤدي بحياته أو تـصيبه بـاعتالل       يتعرض المولود الخديج للعديد من األمراض الت      

مصاباً بمـرض    يوجد مولود خديج إال وكان       المعلومات من السجالت الطبية الخاصة بالخدج لوحظ أنه ال        

وسجلت المجموعة األكثر     )سبق وأن أشير إلى ذلك    (باتهم إلى أربعة مجاميع     ما أو تشوه، وقد قسمت إصا     

لـذا سنـستخدم    إن نوع المرض الذي يعاني منه الخديج هو متغير رتبي. خطورة على حياته بأنها إصابة

  : الختبار الفرضية)2004ي، البلداو( اختبار مربع كاي لالستقالل

  .األمراض مستقلة عن الفترات الزمنية: فرضية العدم

  .يوجد تالزم بين نوع المرض والفترة الزمنية التي ظهر فيها: الفرضية البديلة

ـ   ) (Chi-sq.=24.6080, d.f.=6, P-value=0.0000كنتيجة لمعنوية اختبار مربـع كـاي    رفض ت

ديلة ليدل على زيادة في أعداد المصابين بمرض معين في فتـرة محـددة              فرضية العدم وتقبل الفرضية الب    

 مسـار مجاميع األمراض عبر الفترات الزمنية الثالثـة، إذ يتبـين أن             5دون أخرى، ويوضح الشـكل     
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 هي األكثر كما أظهرت اختالفـاً ضـئيالً فـي أعـداد             (D1)أعداد المصابين بأمراض الجهاز الهضمي      

 التي انخفض فيها أعداد المصابين      (D4)الثالث، تليها مجموعة األمراض األخرى      المصابين بين الفترات    

 الذي ارتفعت فيه    (D3)بتقدم الحصار وهذا عكس ما لوحظ في أعداد المصابين بأمراض الجهاز الهضمي             

أعداد المصابين بتقدم الحصار ليحتل المرتبة الثالثة في الفترة بعد مذكرة التفـاهم، كمـا انخفـض عـدد                   

  . بعد مذكرة التفاهم(D2)لمصابين بأمراض الدوران ا

لم تستطع مذكرة التفاهم بالسيطرة على األمراض وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحصار، ولكنها               

  .%34.00عما كان عليه الحصار قبلها والذي رفع النسبة بمقدار % 16.00قللت نسبة الوفيات بمقدار 

ين في فترة ما ال يعني انخفاضاً حقيقيـاً بـسبب الـسيطرة أو              إن انخفاض عدد المصابين بمرض مع     

تحسين الوضع الصحي أثناء الحصار أو بسـبب مذكرة التفاهم، إذ قد يكون هـذا االنخفـاض بـسـبب                  

 الخديج، فقد لوحظ  انخفاض عدد المصابين         المولود اسـتفحال أمراض أخرى لها األولوية في تهديد حياة       

 لفترة ما بعد مذكرة التفاهم عن قبل الحـصار، ولـنفس الفتـرة              %10.00بة  بنس (D2)بأمراض الدوران   

فـي  ،  %11.00انخفضت نسبة المجموعة الرابعة والتي أسـاسها التشوهات واألمراض الوراثية بمقـدار            

إلى ظهور العديد من األمراض والتشـوهات خالل الحصار لم تكن موجـودة             )2001(  العاني حين أشار 

فليـس بالضرورة أن تهدد التشـوهات حياة الخديج أكثـر مـن           ) 2002 (ه عبدالفتاح أيد وهذا ما    ،من قبل 

  . تهديد شـدة األمراض مع نقصان الدواء

 فرفع نسبة الوفيات وخفـف       على قيد الحياة،   إن الحصار أثر بشكل واضح على بقاء المواليد الخدج        

كون له تأثيراً غير مباشراً عن طريق       وزن المولود وقلل من عمره الرحمي وزاد من شدد األمراض وقد ي           

األم أثناء الحمل أو الرضاعة أو حياتها بصورة عامة فهي فرد من العائلة التي هي جزء مـن المجتمـع،                    

وتبقى تلك السنوات التي سبقت مذكرة التفاهم هي األسوأ قاطبةً، وقد خففت مذكرة التفاهم بعض الـشيء                 

  .ظلم طويلمن المأساة فهي كمشعل صغير في دهليز م
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  .     مسار األمراض حسب أعداد المواليد الخدج المصابين خالل الفترات الثالث :5 الشكل     

  

  االستنتاجات والتوصيات

  :من خالل النتائج التي تم التوصل إليها يمكننا أن نبين االستنتاجات والتوصيات التالية

قيم شاذة على تركيبة النموذج من خالل إدخال متغيرات غير مؤثرة على الظـاهرة المدروسـة              تؤثر ال -1

واستبعاد بعض المتغيرات المؤثرة، علية يجب الكشف عن القيم الشاذة ومعالجتها كلما لزم إجراء تحليـل                

  .باناالنحدار، خاصة وأن بعد كل معالجة للقيم الشاذة قد تظهر قيم شاذة جديدة لم تكن بالحس

  يشير تحليل االنحدار إلى نوعين من القيم الشاذة، النوع األول قيم متطرفة وهي التي يجب معالجتها -2

مكـن التغلـب   يوهذا النوع يشير إليه الرسم الصندوقي أيضاً، النوع الثاني شذوذ البواقي المعيارية التـي           

  . جعليها أيضاً من خالل معالجة قيم أخرى أو تغير في تركيبة النموذ

 الرسم الـصندوقي ال      فقط القيم الشاذة التي يشير إليها تحليل االنحدار تؤثر على نتائجه، والتي يكشفها           -3

  .كما يستخدم الرسم الصندوقي للتعرف على موقع القيم ذات الشذوذ المتطرف. تؤثر على نتائج التحليل

 أي  MSeلقيم التقديرية لتبـاين المجتمـع        أو ا  R2ال يمكن التنبؤ بتأثير القيم الشاذة على معامل التحديد          -4

  .تكون قيمتيهما غير حقيقية في حالة وجود قيم شاذة

أدى الحصار إلى زيادة في أعداد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، وزيادة نسبة الوفيات              -5

  .%16.00 في المواليد الخدج حديثي الوالدة وخفضت مذكرة التفاهم نسبة الوفيات بمقدار
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  تـصميم العبـور    اذة في ـعالجة القيم المفقودة وتأثرها بالقيم الش     م .2001نجاري، محمد عبدالمجيد،    ـالس

  . لرياضيات، جامعة الموصل، العراقالبسيط ، رسالة ماجستير، كلية علوم الحاسبات وا
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  لمتغيـرات المواليـد   دراسة األخطاء وتأثيرها على نتائج تحليل االنحدار      .2004الصالح، فرح عبدالغني،    
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