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چکیده
دادههای گمشده در کاربردهای تحلیل پوششی دادهها يک بیماری مزمن محسوب میشوند .خیلی از
اوقات ،متغیرهای مهم ورودی يا خروجی پوشش ناکامل دارند و يا اينکه واحدهای تصمیمگیری همه
آمارهای الزم را گزارش نمیکنند .بنابراين ،مقادير گمشده در ورودیها و خروجیها را نمیتوان با
مدلهای اصلی تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی قرار داد .در اين مقاله ،روشهايی را برای پیدا
کردن دادههای گمشده در حالتی که دادهها قطعی هستند ،ارائه میکنیم .در اين مقاله پس از تشريح
مفاهیم ضروری دادههای گمشده ،برخی از روشهای جانهی دادههای گمشده که موجب کاهش
پیچیدگی تحلیل دادهها میشود ،تشريح میشود .روشهای مختلفی برای جانهی دادههای بیپاسخ
موجود است؛ از جمله روشهای گوناگون جانهی ساده و جانهی چندگانه .اين مقاله نخستین کوشش
سیستماتیک برای بهرهمندی از دادههای حاوی مقادير گمشده با بهرهمندی از رويکردهای آماری در
 DEAاست .به طور خاص ،بررسی میکنیم که اگر درايههای خالی را در مجموعه دادهها نگه داريم و
يک مقدار عددی خاص به آنها اختصاص دهیم ،چه اتفاقی میافتد .برای نشان دادن طرز کار
روشهای پیشنهادی ،از اين روشها برای ارزيابی مجموعهای از مدارس متوسطه دولتی يونان که
برخی دارای مقادير گمشده در ورودی يا خروجی هستند ،بهرهمندی خواهد شد.
کلیدواژهها :تحلیل پوششی دادهها؛ اندازهگیری کارايی؛ دادههای گمشده.
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 -1مقدمه
بیپاسخی در سرشماریها و آمارگیریها ،امری اسـت کـه هـیچ پژوهشـگر جوامـ انسـانی
نمیتواند بهطور کامل از آن پرهیز نمايـد .روشهـای بسـیاری بـرای کاسـتن بیپاسـخیهای
واحد آماری و قلم آماری معرفی و بررسی شدهاند .به هر حال در برخـی از مطالعـات هنـوز
نرخ بیپاسخیها باالست و روشهای تحلیلی که بـا وجـود بیپاسـخی بتواننـد نتـايج آمـاری
معتبری در اختیار پژوهشگر قرار دهند ،مورد نیاز است.
در يک سرشماری از جامعه ،کوشش بر گردآوری اطالعات از هر واحد در جامعـه اسـت.
برای نمونه در يک سرشماری از يک جامعه انسانی بـا هـر فـرد در آن جامعـه تمـاس گرفتـه
میشود و سن ،جنس ،میزان تحصیالت و سـاير ويژگیهـای آن فـرد ببـت میشـود .در يـک
نمونهگیری از جامعه ،اطالعات مشابه با سرشماری اما تنها برای برخی از افراد جامعه که در
نمونه حضور دارند ،ببت میشـود .در بسـیاری از سرشـماریها و نمونـهگیریها ،برخـی از
واحدها به تعدادی از پرسشها پاسخ نمیدهنـد .بیپاسـخی امـری اسـت کـه هـیچ پژوهشـگر
جامعه انسانی نمیتواند به بخشی از نمونههای برنامهريزی شده دسترسی پیـدا کنـد .در هـر
آمارگیری ،تماس با برخی افراد ،خانوار ،بنگاهها و سـاير انـوا ديگـر واحـدهای نمونـهگیری
میسر نمیشود .اين گونه عدم پاسخها چه در آمارگیریهـا و چـه در سرشـماریها در عمـل
برای واحدهای آماری مورد نظر بهصورت فردی ،خانوار يا تجاری مشترک میباشند.
بیپاسخی زمانی ايجاد میشود که يک واحد از واحدهای جامعه آماری به همه يا بخشـی
از پرسشهای پرسشنامه آمارگیری پاسخ ندهند و اين خود يکی از مناب بالقوه در ايجاد خطا
در آمارگیری است.
روشهای آمـاری اسـتاندارد ،عمـدتاً بـرای دادههـای کامـل تهیـه و ارائـه شـدهاند .اغلـب
دادههای کامل بهصورت يک ماتريس تصور میشوند که سطرهای آن مربـو بـه واحـدهای
آماری است که بر حسب موضو  ،نامهای مختلفی بر آن نهاده شده اسـت و سـتونهای ايـن
ماتريس مربو به متغیرهايی است که بر هر واحد اندازهگیری میشود .در ادبیات آماری اين
ماتريس را «ماتريس دادهها» نامگذاری کردهاند و فايلهای بهدست آمـده بـه ايـن طريـق يـک
«فايل داده» مینامند .درايههای اين ماتريس که تقريباً همیشه اعداد حقیقی هستند ،مقاديری را
برای متغیرهای پیوسته از قبیل سن ،درآمد يا وزن ارائه میدهند يا پاسخ رستهای هستند کـه
ممکن است ترتیبی (مثل سطح سواد) يا اسمی (مثل نژاد و جنیست) باشند .در اينجـا مـاتريس
دادههای مورد بحث ،برای برخی درايهها مشاهدهای وجود نـدارد .شـايد معمـولیترين روش
202

پژوهشهای نوین در تصمیمگیری ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،6شماره  ،1بهار 1400

کار با دادههای ناقص ،کنارگذاری همه واحدهايی که دارای عناصر دادهای گمشـده يـا نـاقص
در يکی از متغیرهايشان هستند ،باشد .گرچه اين روش ،متداول بـوده و بهرهمنـدی فـوری از
روشهای آماری مربو به دادههای کامل را میسر میسازد ،اما داليلی وجود دارند کـه ايـن
روش را نمیتوان عموماً شیوهای خوب به حساب آورد .يکم ،کنارگـذاری همـه واحـدهای بـا
دادههای گمشده ،با کـاهش حجـم نمونـه ،موجـب کـاهش تـوان و کـارايی نتـايج بسـیاری از
تحلیلها میشود .دوم ،اگر واحدهايی کـه کنارگـذاری میشـوند مشخصـه يـا مشخصـههايی
گوناگون از مشخصههای واحدهايی که باقی میماننـد داشـته باشـند ،کنارگـذاری واحـدهای
ناقص ،تورشی زياد برآوردهای پايانی را موجب میشود .سوم ،اگر الگوی نمونـهگیری مـثالً
نمونهگیری با احتمال متناسب با اندازه باشد ،برآوردهای حاصل در حالت کلی به دلیل به هـم
خوردن نظام وزنها تورش میشوند.
تحلیل پوششی دادهها (1)DEAيک رويکرد برنامـهريزی رياضـی ناپـارامتری بـا کـاربرد
بسیار گسترده برای تحلیل بهرهوری و کارايی است [ .]1اصل پايهای در  DEAاين اسـت کـه
بهجای اينکه دادهها را وادار کنیم که پیرو يک شکل تابعی معین شده دلخواه و بدون انعطـا
باشند ،دادهها را به همان صورت که هستند ،مورد بهرهمندی قرار دهیم .در نتیجه ،مفید بودن
 DEAمستقیماً بستگی به کیفیت دادهها و نیز کمیت دادهها دارد .اين مطلب بـه خـوبی روشـن
شده است که نتايج  DEAنسبت به خطاهای دادهها ،برونهشتهها و مشکالت ديگر مربو بـه
کیفیت دادهها حساس است .هماکنون پژوهشهای زيادی برای بهبود مقاومت  DEAبرای کار
با دادههای با کیفیت پايینتر در جريان است (برای بحث و مناب ديگـر ،بـهعنوان نمونـه ،رک.
پست2و همکاران [ ،]2کوسمانن3و همکاران [ .)]3همچنین ،ايـن مطلـب روشـن شـده اسـت کـه
 DEAبه خاطر ماهیت ناپارامتری و چندبعدی خود ،عموماً بـه تعـداد زيـادی مشـاهدات نیـاز
دارد تــا نتــايج آن از نظــر آمــاری معنــیدار باشــد (بــرای بحــث دربــاره خــواص آمــاری
برآورد کنندههای کارايی  ،DEAبهعنوان نمونه ،رک .سیمار4و ويلسون.)]4[5
متغیرهای ورودی-خروجی بالقوه مهم غالباً پوشش ناکافی دارند و يا اينکه بنگاههـا همـه
آمارهای الزم را گزارش نمیکنند .مسئله مشاهدات گمشده يک بیماری مـزمن در کاربردهـای
 DEAاست ،که هم بر کیفیت و هم بر کمیت دادهها تأبیر میگذارد .البته ،راه درمان فوری ايـن
است که وقت و کوشش بیشتری را برای گردآوری دادهها صر

کنیم .با اين حال ،بر خال

علوم طبیعی کـه در آن دادههـا در تجربیـات آزمايشـگاهی يـا کارآزمايیهـای میـدانی ايجـاد
Data envelopment analy sis (DEA).
21Post.
3Kuosmanen.
Simar.
54Wilson.
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میشوند ،کاربردهای  DEAغالباً متکی بر دادههای مشـاهدهای غیرتجربـی هسـتند .بـه گفتـه
گريلیچز« :]5[6اکثر کارهای ما بر روی دادههای ‹پیدا شده› است ،يعنی دادههايی که به وسـیله
فرد ديگری گردآوری شدهاند و چه بسا که هد

گردآوری آن دلیـل کـامالً گونـاگونی بـوده

است (ص ».)1466 .در اين شرايط ،ما غالباً مجبوريم دادههای گمشده را بهعنوان يـک ويژگـی
نامطلوب دادههای دنیای واقعی بپذيريم .امروزه ،مدلهای رگرسیون دادههای پـانلی بـه طـور
متداول از دادههای نامتوازن که حاوی درايههای خالی هستند ،بهرهمندی میکننـد .بـر عکـس،
کار با دادههای گمشده تنها با تذکرات گذرايی در ادبیـات  DEAهمـراه بـوده اسـت (اسـتثنای
قابل توجه آن کائو7و لئو ]6[8هستند ،کـه از مجموعـههای فـازی بـرای مدلسـازی دامنـههای
صحیح برای دادههای گمشده بهرهمندی کردهاند) .با اين حـال ،مشـاهدات گمشـده در محـیط
 DEAنیز به اندازه تحلیل رگرسیون شاي است .لذا ،کنارگذاری دلخـواه دادههـای گمشـده از
ماتريسهای دادهها همچنان رويکرد استاندارد برای کار با اين مسئله به شمار میرود .برخی
از نويسندگان به طور شفا

خارج کـردن بنگاههـا و/يـا متغیـر را از مجموعـه دادههـا اعـالم

میکنند ،ولی به طور عقالنی میتوان تصور کرد که خیلی ديگر از نويسندگان مشاهدات را در
مرحله قبل از پردازش از دادهها کنارگذاری میکنند ،بدون اينکه در معیارهای انتخاب به طـور
صريح به اين امر اشاره کنند .مشکل اين اسـت کـه معمـوالً چنـدين راه بـرای درسـت کـردن
دادههای متوازن وجود دارد و انتخاب اينکـه چـه بنگاههـا و متغیرهـايی در مجموعـه دادههـا
دخالت داده شوند ،میتواند بر نتايج تأبیر بگذارد.
 ]710کارايی نسبی صـناي غـذايی و آشـامیدنی در کشـورهای منتخـب
گارديجان9و لوکاچ [
اتحاديه اروپا را با بهرهمندی از  DEAبا دادههای گمشده اندازهگیری کردند .چـن11و همکـاران
[ ]8يک ارزيابی چندمعیاره با بهرهمندی از  DEAمقادير صـحیح بـا دادههـای گمشـده انجـام
دادند .ديورت12و همکاران [ ]9بـرای کـار بـا اطالعـات گمشـده در  ،DEAاز رويکـرد مـاتريس
 ]1014بـا
رتبه پـايین بـرای پـیش پـردازش دادههـای گمشـده اسـتفاده کردنـد .اسـتید13و ويـت [
بهرهمندی از روشهای جانهی دادههای گمشده چندگانـه در تحلیـل مـرز تصـادفی ،دادههـای
بزرگراه محلی انگلیسی را تشريح کردند.
در اين مقاله پس از تشريح مفاهیم ضروری دادههای گمشده ،برخی از روشهای جـانهی
دادههای گمشده که موجب کاهش پیچیدگی تحلیل دادهها میشود ،تشريح میشود .روشهای
مختلفی برای جانهی دادههای بیپاسخ موجود است؛ از جمله روشهای گوناگون جانهی ساده
Griliches.
76Kao.
Liu.
98Gardijan.
10
Lukač.
11
Chen.
12
Duarte.
13
Stead.
14
Wheat.
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و جانهی چندگانه که در اين مقاله تنها برخی از روشهای جانهی ساده بیان خواهد شـد .ايـن
مقاله نخستین کوشش سیستماتیک بـرای بهرهمنـدی از دادههـای حـاوی مقـادير گمشـده بـا
بهرهمندی از رويکردهای آماری در  DEAاست .بـه طـور خـاص ،بررسـی مـیکنیم کـه اگـر
درايههای خالی را در مجموعه دادهها نگه داريم و يک مقدار عددی خاص به آنها اختصـاص
دهیم ،چه اتفاقی میافتد.
ادامه مقاله بهصورت زير سازماندهی شده است .در بخش  2سازوکار دادههـای گمشـده
بیان میشود .بخش  3روشهای کار در مورد دادههای گمشـده ارائـه میکنـد .بخـش  4مـدل
 BCCرا معرفی میکند .برای نشان دادن فايـده عملـی ايـن نتـايج ،در بخـش ( 5بـهعنوان يـک
بررسی موردی) ،کاربرد عملی آن را در ارزيابی مجموعهای از مدارس متوسطه دولتی يونان
بررسی میکنیم .بخش  6مالحظات پايانی را ارائه میکند.

 -2سازوکار دادههای گمشده
در حالت کلی وقتی میتوانیم استنبا های معتبر در مورد دادههای ناکامل داشـته باشـیم کـه
سازوکار دادههای گمشده به طور کامل شناخته شده باشند .ولی از آنجايی که اين سـازوکار
تحت کنترل پژوهشگر نیست ،شناخت دقیق آن امکانپـذير نیسـت .بنـابراين ،در هـر بررسـی
فرضیاتی درباره اين سازوکار پذيرفته میشود .اين فرضیات در واق در پاسخ به اين سـؤال
که «چرا گمشدگی رخ داده و يا به طورخـاصتر ،آيـا مقـادير گمشـده ارتبـاطی بـا سـوالهای
کاربردی پژوهش دارند يا نه؟» شکل میگیرند .چنانچه داليل گمشـدگی بـا پیامـد مـورد نظـر
مرتبط نباشد ،مشکل خاصی در تحلیل دادهها وجود نخواهد داشت .ولی در صورتی کـه ايـن
ارتبا وجود داشته باشد ،ممکن است منجر به برآوردهای تـورش شـود؛ زيـرا دادههـای در
دسترس با دادههای کامل گوناگون خواهند بود .مسلماً اعتبار تحلیلهـا بـه برقـراری يـا عـدم
برقراری اين فرضیات وابسته است .لیتـل15و روبـین [ ]1116سـازوکارهای گمشـدگی را بـه سـه
دسته تقسیمبندی کردند:
17

 -1گمشدگی کااماً تصاادفی ( :)MCARايـن نـو گمشـدگی زمـانی اتفـا میافتـد کـه
احتمال مشاهده نشدن پاسخ در يک زمان به هیچ يک از پاسخهای مشـاهده شـده و مشـاهده
نشده بستگی نداشته باشد .يعنی اگر نشانگر  riرا بهصورت زير تعريف کنیم:

15
Little.
16
Rubin. Completely at Random (MCAR).
17
Missing
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0, yi is observed
ri  
1, otherwise

()1
آنگاه

) p (ri | yiobserved , yimissing , X i )  p (ri | X i

()2

بهعنوان نمونه فرض کنید افراد مورد بررسی در منـاطق مختلـف شـهری سـاکن هسـتند.
چنانچه دلیل عدم ببت دادههای افراد ،مسايلی مانند بارش بر

و يـا ترافیـک سـنگین در روز

تعیین شده برای رسیدن به مرکز آزمايشات باشد ،گمشـدگی کـامالً تصـادفی رخ داده اسـت؛
زيرا در اين حالت گمشدگی دادهها ارتباطی به مشاهدات پیشین ندارد.
 -2گمشدگی تصاادفی (18:)MARگمشـدگی تصـادفی زمـانی اتفـا میافتـد کـه احتمـال
گمشدگی تنها به پاسخهای مشاهده شـده وابسـته باشـد ولـی بـه پاسـخهای مشـاهده نشـده
بستگی نداشته باشد ،يعنی:
()3

) , Xi

, X i )  p(ri | y

obs
i

miss
i

,y

obs
i

p(ri | y

همانطور که مشاهده میشـود در ايـن نـو گمشـدگی ،احتمـال گمشـدن ممکـن اسـت بـه
مشاهدات پیشین وابسته باشد .اين سازوکار نسبت به  MCARمعقولتر به نظر میرسد ،هـر
چند باعث ايجاد محدوديتهای بیشتـر در تحلیـل خواهـد شـد .بـهعنوان نمونـه ممکـن اسـت
بررسی به گونهای طراحی شود که در صورتی که مقدار متغیر پاسـخ بـرای فـردی خـارج از
محدوده کلینیکی خاصی ببت شود ،آنگـاه آن فـرد از بررسـی خـارج شـود .در ايـن صـورت
گمشدگی در پاسخ تحت کنترل پژوهشگر است و تنها به مؤلفههای مشاهده شده بستگی دارد.
 -3گمشدگی غیرتصاادفی (19:)MNARايـن گمشـدگی زمـانی اتفـا میافتـد کـه احتمـال
گمشدگی دستکم به يکی از پاسخهايی که بايد مشاهده میشـد ولـی گمشـده اسـت ،وابسـته
باشد؛ يعنی )  p (ri | yiobs , yimiss , X iدستکم بـه يکـی از مولفـههای  yimissوابسـته اسـت.
برای روشنتر شدن اين نو از سازوکار گمشدگی به دو نمونه زير توجه کنید:
 .Iفرض کنید هد

اندازهگیری کیفیت زندگی افراد باشد ،چنانچه افـرادی از سـطح کیفیـت

زندگی باال يا پايینی برخـوردار باشـند ،از پـر کـردن پرسشـنامه و کامـل کـردن بررسـی آن
اجتناب کنند ،گمشدگی غیرتصادفی رخ داده است.
 .IIبررسی روی بیماران تنفسی در شهری خاص را در نظر بگیريد ،اگر علت گمشـدگی در

18
Missing
at Random
(MAR).
19
Missing not
at random
(MNAR).
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دادههای اين بررسی مهاجرت بیماران باشد و چنانچه علت مهاجرت گسترش مشـکل تنفسـی
افراد به دلیل آلودگی هوای آن شهر باشد ،گمشدگی  MNARرخ داده است چرا که سـازوکار
گمشدن وابسته به مقاديرگمشده است.
چنانچه سازوکار گمشدگی  MCARو  MARباشـد ،گمشـدگی از نـو چشمپوشـی پـذير
است و در مقابل گمشدگی غیرتصادفی ،MNAR ،گمشدگی چشمپوشی ناپذير يا آگـاهیبخش
نامیده میشود .امروزه بسیاری از پژوهشگران روشهايی را برای مقابله با دادههای گمشـده
ارائه کردهاند که بیشتر آنها وابسته به نو سازوکار گمشدگی دادههاست .پس در ابتـدا بايـد
نو اين سازوکار مشخص باشد تا بتوان روش تحلیلی مناسبی را انتخاب کـرد .هـیچ گـاه بـه
طور قاط نمیتوان درباره احتمال گمشدگی نظر داد زيـرا معمـوالً بـه طـور دقیـق از مقـادير
گمشدگی مطل نیستیم .سازوکار گمشدگی  MCARقابل شناسايی از طريق  t-testمعرو

بـه

آزمون لیتل است .میتوان گمشدگی  MARرا نیز به روش فلـیس20و همکـاران [ ]12شناسـايی
کرد .ولی در حقیقت در بسیاری از دادهها  MNARبرقرار است و بايد توجه داشـت کـه هـیچ
تجزيه و تحلیلی از دادههای دارای گمشدگی چشمپوشی ناپذير بدون انجام آزمون حساسـیت
کامل نیست (ابراهیم و همکاران [ ]13و کريملو و همکاران [.)]14
بايد توجه داشت که بین الگوی گمشدگی و سازوکار گمشدگی تفاوت وجـود دارد .الگـوی
گمشدگی نشاندهنده ترکیب دادههای گمشـده و مشـاهده شـده در مجموعـه دادههاسـت .در
حالی که سازوکار گمشدگی رابطه ممکن بـین دادههـای گمشـده و مشـاهده شـده را توضـیح
میدهد.
به طور کلی میتوان الگوهای گمشدگی را به دو دسته تقسیم کرد:
 -الگوی یکنواخت :اين الگو به الگوی انصرا

نیز مشـهور اسـت و بـه مـواردی اطـال

میشود که در يک زمان خاص از بررسی خارج میشوند و ديگر باز نمیگردند (يعنی از يـک
جايی به بعد پاسخ وجود ندارد).
 الگوی متناوب :دادههای مربو بـه متغیـر پاسـخ در ايـن الگـو از گمشـدگی بـه طـورغیريکنواخت ببت شده است.

به عالوه الگوهای ديگری از گمشدگی نیـز ماننـد :الگـوی تـک متغیـره ،الگـوی بیپاسـخی
واحد ،الگوی متغیر پنهان و الگوی گمشدگی با برنامه نیز وجود دارد.
از ديدگاه عملی امروزه ديگر تمـايزی بـین الگـوی گمشـدگی دادههـا وجـود نـدارد .زيـرا

20
Fleiss.
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روشهای برآورد مانند  MLEو روش جانهی چندگانه برای همه الگوهای گمشدگی از دادههـا
مناسب هستند.
از آنجايی که هیچگاه نرخ بیپاسخی علیرغم همه کوششها به صـفر نخواهـد رسـید ،بايـد بـا
بهکارگیری روشهای علمی مناسب نسبت به جايگزينی يا جانهی دادههای بیپاسخی اقدام نمود.
از عواقبی که با وجود بیپاسخی (دادههای گمشده) ،ممکن است در تحلیلهای آمـاری رخ
دهد ،میتوان موارد ذيل را برشمرد:
 -1کاهش کارايی استنبا های آماری؛
 -2پیچیدگی در پردازش و تحلیل دادهها؛
 -3ايجاد تورشی ناشی از اختال

بین دادههای مشاهده نشده و دادههای مشاهده شده.

با توجه به ابرات سوء بیپاسخی در برآوردهای يک آمارگیری و عدم امکان پرهیز از آن،
يکی از راههای مقابله با اين مشکل ،جانهی دادههای گمشده است .هد

از جـانهی را میتـوان

در دو مورد زير خالصه کرد [:]15
 -1دادن امکان به کاربران پايانی دادههـا بـا دسـتورالعمل و خروجیهـای اسـتاندارد در
بهرهمندی از ابزارهای تجزيه و تحلیل موجود برای هر مجموعهای که شامل دادههای گمشده
نیز میباشند.
 -2ارائه استنبا های آماری معتبر برای دادههای شامل بیپاسخی از طريـق بـهکارگیری
روشهای جانهی.
در طی سالهای متمادی روشهای متعددی برای جانهی مقادير گمشده پیشـنهاد شـدهاند
و نرمافزارهای مربو تهیه شده و توسعه پیدا کردهاند .هـر يـک از ايـن روشهـا در شـرايط
خاص خود خوب عمل میکنند .روشهای مورد استقاده ضمن اينکه تاب عوامل مختلفی اسـت
به نو بیپاسخی نیز مربو است.
معموالً بیپاسخی در آمارگیریها از دو نو اند )1( :بیپاسخی واحد (واحد بیپاسـخ))2( ،
بیپاسخی پرسش (پاسخ يا قلم بیپاسخ) .وقتی بیپاسخی شامل واحد باشد بدان مفهوم است
که همه پرسشهای مربو به آن واحد فاقد مشاهده يا فاقد اعتبار است (که اين میتواند حتی
شامل مواردی باشد که در مرحله ويرايش پذيرفته نمیشوند) .اگر برای يک واحد آماری تنهـا
اطالعــات طــرا آمــارگیری از قبیـل موقعیـت مکــانی خــانوار يـا مشخصــاتی کــه در عملیـات
فهرستبرداری قبل از آمارگیری گردآوری شده است در اختیار باشد ،اين واحد آمـاری نیـز
بیپاسخ تلقی میشود [( ]16ص .)5 .در بیپاسخی نو دوم ،جواب يک يا چند پرسش توسـط
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پاسخگو ارائه نمیشود (که اين هـم میتوانـد شـامل مـواردی باشـد کـه در مرحلـه ويـرايش
پذيرفته نمیشوند) .اما سـاير پرسـشهای پاسـخ داده شـده در حـدی قابـل توجـه اسـت کـه
پرسشهای پاسخ داده شده آن واحد مورد نظر قرار میگیرد .در اينجا فقط جانهی بیپاسخی
پرسش مطرا خواهد شد.
نحوه بیپاسخی پرسش دو گونه است:
 -1جانهی ساده :در جانهی ساده برای هر پرسـش بیپاسـخ تنهـا يـک مقـدار جـايگزينی
صورت میگیرد.
 -2جانهی چندگانه :در جانهی چندگانه برای هر پرسش بیپاسخ چندين مقدار جـايگزينی
صورت میگیرد.
روشهای جانهی بیپاسخی پرسش از ديد کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
 -1جانهی تصادفی ( :)Stochasticکه در آن برای هر يک از موارد بیپاسـخی مقـاديری
تصادفی از روی مقادير مشاهده شده يا از يک توزي پیشبینی شده جانهی میشوند.
 -2جانهی قطعی :که در آن هر بار (در جانهی ساده يک بـار و در جـانهی چندگانـه چنـد
بار) تنها يک مقدار بابت برای پرسش بیپاسخ جانهی میشود.

 -3روشهای کار با دادههای گمشده
 -3-1جانهی با میانگین
گرچه اين روش سادهترين نو جانهی است اما شايد بتوان گفت غیرجـذابترين نـو جـانهی
نیز میباشد .جانهی همه مقادير بر پايه میانگین موجب اختالل در توزي دادهها و کم بـرآورد
شدن واريانس میشود.
در اين روش میانگین کل مشاهدات هر متغیر و يـا میانگینهـای سـلولی جـايگزين مقـدار
برای پرسشهای بیپاسخ میشود .اين مورد در مواردی به کار میرود که متغیر مـورد نظـر
کمی باشد و در نتیجه میانگین برای آن مفهوم داشته باشد ،مانند درآمد ،هزينه و سن.
اگر چه جانهی با میانگین روش نسبتاً آسانی است و عالوه بـر آن سـبب کـاهش تورشـی
بـرآورد پارامترهـايی ماننــد میـانگین و مجمــو میشـود ،ولـی دو اشــکال مهـم در آن ديـده
میشود .يکی اين که شکل توزي

( Yمتغیر مورد نظـر) را در بـین اعضـای نمونـه دگرگـون

میکند .دوم اينکه چون بهجای تعدادی از اعضای نمونه (بیپاسخیها) يک مقـدار بابـت ماننـد
میانگین جايگزين میشود ،تغییرات در بین اعضـای نمونـه کـاهش پیـدا میکنـد و ايـن سـبب
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میشود که واريانس حاصل (به میزانی که تقريباً با نرخ پاسخ برابر است) کمتـر از واريـانس
واقعی نشان داده شود .در اينجا منظور از واريانس واقعی ،واريانس همه اعضای نمونه است،
به شر آنکـه بیپاسـخی وجـود نداشـته باشـد .بنـابراين ،جـانهی بـا مقـدار میـانگین بـرای
تحلیلهای سادهای کاربرد دارد که برآوردهای نقطهای چون میانگین يا مجمو بدون توجه به
واريانس مورد نظر باشند.
گاهی در طراهای آماری از روش جانهی با مقدار میانگین کل ،بـدون تشـکیل سـلولهای
جانهی بهرهمندی میشود .يعنی اين که میانگین کل پاسخ دادههای نمونـه ،جـايگزين تـک تـک
پاسخ ندادهها میشود .در چنین حالتی اگرچه بهرهمنـدی از «جـانهی بـا مقـدار میـانگین کـل»
بسیار آسان است و کم دردسر دارد ،اما ضـمن آن کـه دو اشـکال اشـاره شـده را بـه شـکل
شديدتری دارد ،سبب کاهش تورشی حاصل از بیپاسـخی نیـز نمیشـود .لـذا بـدون تشـکیل
سلولهای جانهی ،بهرهمندی از روش فو توصیه نمیشود.
در روش جانهی میانگین سلول ،ابتدا با بهرهمندی از برخی متغیرهـای کمکـی سـلولهای
جانهی تشکیل داده میشود و سپس میانگین مقادير مشاهده شده آن سلولها جايگزين موارد
گمشده از همان سلول میشود .تشکیل سلولها معمـوالً بـر پايـه متغیرهـای ردهای صـورت
میپذيرد .اين روش در صورتی برای میانگین اندازه صفت يا کل آن برآورد نااريبی بهدسـت
میدهد که متغیر گمشده تنها به متغیرهای کمکی بستگی داشته باشد که به کمک آنها سـلول
جانهی تشکیل میشود.
در به کارگیری روش جانهی با میانگین توصیه میشود که در محاسبه بـرآورد مـاتريس

واريانس-کواريانس در مخرج کسر از ) 1 (n  m  1بهجای ) 1 (n  1بهرهمنـدی شـود
که در آن  nاندازه نمونه اصلی و  mتعداد مشاهدات گمشده برای هر زوج متغیر يا تنها يک
متغیر در مقابل متغیر ديگر میباشد .به اين روش راهبرد جانهی میـانگین تصـحیح شـده نیـز
گفته میشود.
در اين راستا پیشنهاد ديگری برای تصحیح واريانس وجود دارد و آن جانهی بیش از يـک
مقدار برای موارد گمشده يا بیپاسخی است [ .]17بهعنوان نمونه به جای جـايگزينی میـانگین

به جای همه مشاهدات گمشده ،نصف مشاهدات گمشده بـا yr  (n  r 1) /(r 1) Dr
و نصف ديگر با  yr  (n  r 1) /(r 1) Drجانهی شوند که در آن  rتعداد موارد بـا

1 r
مقدار پاسخ yr ،میانگین مقادير بابت ارائه پاسخ و ( yi  yr ) 2

i 1
r
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ســون 21و شــفرد [ ]1822از شــرايط بهرهمنــدی از روش کــوهن [ ]1723و روشهــای ديگــر
جانهی در دادهکاوی را ارائه کردند.

 -3-2روش الگوریتم EM
اين الگوريتم يک روش جانهی قطعی مدل مبنا است که از دو گام تشکیل میشود [:]19
گام  :Eدر اين گام امید رياضی لگـاريتم درسـتنمايی بـر پايـه دادههـای مشـاهده شـده و
برآورد جاری پارامترها محاسبه میشوند.
گام  :Mبرآورد پارامترها از روش بیشینه درستنمايی بر مبنای مقادير جـاری آمارههـای
بسنده24بهنگام میشوند.
اين الگوريتم سپس به روش تکرار ادامه پیدا میکنـد تـا جـايی کـه اخـتال

بـین بـرآورد

پارامترها در دو گام متوالی بر پايه يک معیار از قبل تعیین شده به همگرايـی برسـند .آخـرين
گام  Eمیانگین مقادير هر داده گمشده بر پايه آخرين برآورد پارامترها را محاسـبه کـرده کـه
بهعنوان مقادير جانهی مورد بهرهمندی قرار میگیرند.
گرچه اين الگوريتم را میتوان برای جانهی هر يک از مقادير گمشده بهصـورت انفـرادی بـه
کار برد اما غالباً به طور مستقیم برای برآورد پارامتر جامعه مورد بهرهمندی قرار میگیـرد .در
صورتی که فرض نرمال بودن برای دادهها برقرار باشد ،امید رياضی آمارههای بسـنده در گـام
 Eو برآوردهای بیشینه درستنمايی در گام  Mرا میتوان به راحتـی بـه دسـت آورد .امـا بـرای
ساير توزي ها کار ممکن است به اين سادگی نباشد .همگرايی اين روش پـايین و هـیچ تضـمینی
برای اين گام همگرايی مخصوصاً برای دادههای با حجم کم وجود نـدارد .مزيـت الگـوريتم EM

پايدار بودن همگرايی آن است ،بدين مفهوم که تکرار موجب افزايش درستنمايی میشود.
کتلیر25و همکاران [ ]20با انجـام شبیهسـازی ابـر دو جـانهی در کـاهش تورشـی بـرآورد
فعالیت جسمی دختران دوره دبیرسـتان را بررسـی کردنـد .آنهـا بـه دو شـیوه تصـادفی و
سیستماتیک داده گمشده ايجـاد کردنـد و بـا بهرهمنـدی از دو روش الگـوريتم  EMو جـانهی
چندگانه فعالیت جسمی را برآورد کردند و تورشی برآورد را در اين دو جانهی با هم مقايسه
کردند .در گمشدگی تصادفی برآورد در هر دو روش جانهی غیـر تـورش بـود .در گمشـدگی
سیستماتیک ،تورشی برآورد فعالیت جسمی دو روش جانهی تفاوت معناداری نداشتند.

21
Song.
22
Shepperd.
23
Cohen.
24
Sufficient statistics.
25
Catellier.
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 -3-3جانهی رگرسیون پیشبینی شده
اين روش يک روش جانهی قطعی مدل مبنا است که در آن مقادير گمشده بر پايه پیشبینـی از
يک مدل رگرسیونی برای همه موارد جايگزين میشـوند .مقـدار پیشبینـی شـده  ŷiبهتـرين
پیشبینی کننده - iامین مقدار مشاهد نشده  yiتحـت شـرايط مـدل ابرجامعـه زيـر اسـت بـه
شر آنکه اين مدل برای مقادير باپاسخ و بیپاسخ هر دو برقرار باشد:

E(Yi )    xi , V (Yi )   2 , cov(Yi ,Yj )  0, i  j

()4

جانهی رگرسیونی پیشبینی شده را نیز میتوان در داخل هر رده جانهی مـور بهرهمنـدی
قرار داد.
حالت عدم پاسخ يک متغیـره را در نظـر بگیريـد کـه در آن  Y1 ,, Yk 1بـه طـور کامـل

مشاهده شدهاند و بـرای  rمشـاهده نخسـت مشـاهده شـده و بـرای  n  rمشـاهده آخـر
گمشده است .جانهی رگرسیونی ،رگرسیون  Ykرا روی  Y1 ,, Yk 1بر پايه  rعضو کامـل
به دست میآورد و سپس به جای مقادير گمشده از رگرسیون مقـادير پیشبینـی شـده قـرار

داده میشود .به خصوص فرض کنیـد بـرای مـورد  yik ، iگمشـده اسـت و Yi1 ,, Yi ,k 1
مشاهده شدهاند .مقدار گمشده با بهرهمندی از معادله رگرسیونی زير جانهی میشود:
n
~
~
yˆik   k .12k 1    kj.12k 1 yij

()5

j 1

~

~

کـــه  k .12k 1عـــرض از مبـــدأ و  kj.12k 1ضـــريب  Y jدر رگرســـیون  Ykروی
 Y1 ,, Yk 1بر پايه  rمورد کامل است .اگر متغیر مشاهده شده برای يـک متغیـر رسـتهای،
متغیر کاذب باشد ،پیشبینی ( )5میانگین پاسخ داده شـدهها داخـل ردههـای تعريـف شـده بـه
وسیله اين متغیر است .به طـور کلـی ممکـن اسـت رگرسـیون بـرای بهبـود پیشبینـی شـامل
متغیرهای پیوسته و رستهای ،ابرات متقابل و شکلهای پارامتری محدود شده باشد.

 -3-4بهرهمندی از آنتروپی در جانهی
اصل امساک را ويلیام اوکام اين طور بیان میکند« :علل را نبايد فراتر از ضـرورت و بـیش از
حد الزم بیان کرد» .تعبیر اين اصل در آمار بیان میکند که تحت شرايط معـین بـرای معرفـی
يک توزي بايد توزيعی معرفی شود که بیش از شرايط معین ذکر شده ،حاوی اطالعات بیشتر
نباشد .برای اين کار کافی است توزيعی از خانواده توزي ها که در آن شرايط صد میکننـد،
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انتخاب شود که آنتروپی آن بیشینه باشد .از اين رو «اصل آنتروپی» بـهعنوان يـک مـالک در
انتخابها و مالکهای آماری مورد بهرهمندی قرار گرفت.
فرض کنید  x1 ,, xn1دادههـای آمـاری از  n  1مشـاهده نـامنفی باشـند کـه مقـدار

 xn 1  xمعلوم نیست .میبايستی  xچنان تعیین شود که آنتروپی توزي حاصل از مقادير

 x1 , , xnو  xبیشینه باشد .به کمک مقادير نامنفی  ، x1 ,, xn , xمتغیر تصـادفی  Xرا
با مقادير  x1 ,, xn , xو احتمالهای زير در نظر میگیريم:

, i  1,, n
()6

xi

x  i 1 xi
n

pi  P( X  xi ) 
xi



n
i 1 i

x

P( X  x) 

احتمالهای ( )6به وضوا يک توزي احتمال روی مقـادير دادههـای  x1 , , xnو مقـدار
نامعلوم  xتعريف میکنند .حال  xرا چنان تعیین مـیکنیم کـه آنتروپـی ايـن توزيـ بیشـینه
باشد.
قضیه  :1مقداری از  xکه توزي معرفی شـده در ( )6را بیشـینه میکنـد بهصـورت زيـر
است:
xn

()7

که در آن x



n

i 1 i

x  s x1 1  x2 2    xn
x

x

.s 

قضاایه  :2فــرض کنیــد از  n  2مقــدار نــامنفی  x1 ,, xn , x, yدو مقــدار  xو y
نامعلوم باشند .مقاديری از  xو  yکه آنتروپی توزيـ

 Xبـا مقـادير  x1 ,, xn , x, yبـا

احتمالهای

xi
,
sx y
x
px 
,
sx y
y
py 
sx y

pi 

()8
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را بیشینه میکند عبارت است از:
xn

()9

در اين روابط x

n



i 1 i

x  y  s x1 1  x2 2    xn
x

x

.s 

نتیجه  :1جانهی  xبه وسیله بیشینه آنتروپی واريانس را نسبت به جانهی  xبـه وسـیله
میانگین حسابی افزايش میدهد.
تذکر :در برآورد دادههای گمشده اگر دو مقدار گمشده داشته باشیم چه اين دو مقـدار را
هم زمان و چه به اين صورت که اول يکی را بـرآورد کـرده و از آن بانضـمام سـاير دادههـا
برای برآورد داده گمشده بعدی بهرهمندی کنیم نتیجه يکسان است.

 -3-5روش داده افزایی در جانهی
 ]2127پیشـنهاد شـد .در ايـن
داده افزايی يک روش بیز تکراری است کـه توسـط تـانر26و ونـ [
روش دو توزي در نظر گرفته میشود :يکی توزي دادهها و ديگری توزي پیشـین پارامترهـا.
مشابه الگوريتم  ،EMاين روش نیز شامل دو مرحله است :يکی مرحله اول يا مرحله  ،Iکـه در
آن مقادير گمشـده بـا بهرهمنـدی از توزيـ پیشبینـی شـده بـرای دادههـا بـا بـه بکـارگیری
برآوردهای جاری پارامترها جانهی میشوند .مرحله دوم يا مرحله  ،Pکه پارامترهـا بـر پايـه
توزي پیشین آنهـا و بـه کـارگیری مقـادير مشـاهده شـده و مقـادير جـانهی شـده بـرآورد
میشوند .روش آنها در ساختن مجموعههای دادههای کامل ،خیلی بـا نمونـه گیـبس28مـرتبط
است .در اين روش از روابط بین متغیرها برای به دست آوردن مقادير جانهی بـه طـور کـارا
بهرهمندی میشود .در صورتی که توزي فرضی تقريباً با دادهها در توافق باشـد ،ايـن روش
معموالً برآوردهای خوبی نیز برای واريانس به دست میدهد .تنها عیب اين روش ،نیاز آن بـه
تکرار است که ممکن است مشابه الگوريتم  EMهمگرايی آن کند باشد.

 -3-6جانهی بیدرنگ قطعی
اين روش به دلیل سادگی و دارا بودن معنا و مفهوم برای افرادی کـه در کارهـای آمـارگیری
مشارکت دارند اما زمینه آماری قوی ندارند ،يکی از معروفترين انوا روش جـانهی اسـت کـه
در آن از هیچ مدل آماری صريحی بهرهمندی نمیشود .عیـب عمـده ايـن روش آن اسـت کـه
26
Tanner.
27
Wong.
28
Gibbs.
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نمیتواند مقادير مشخصه برای افرادی را پوشش دهد که دارای خصیصـهها معینـی بـوده و
هیچ يک از افراد دارنده اين خصیصه به پرسش مورد نظر پاسـخ نـداده باشـند .در ايـن قبیـل
جانهی روشهای متعددی به کار گرفته میشوند کـه در زيـر معرو تـرين آنهـا شـرا داده
میشود.
فرض کنید يک نمونه  nتايی از  Nواحد انتخاب میکنیم و  rتا از  nمقدار نمونـهگیری
شده يـک بـردار متغیرهـا )  Y  (Y obs , Y missببـت شـدهاند کـه  Y obsو  Y missبـه ترتیـب

مربو به بخشهای مشاهده شده و گمشده  Yهستند .برای سادگی فرض کنیـد کـه r  n
واحد نخست نمونه پاسخ دادهاند و  nواحـد را بـا  i  1,, nشـمارهگذاری کـردهايم .بـه

شر نمونهگیری با احتمـال مسـاوی میتـوان میـانگین  yرا بـهعنوان میـانگین پاسـخ داده
شدهها و واحدهای جانهی شده برآورد کرد .بنابراين ،اين جمله را بهصورت زير مینويسیم:

yHD  {ryR  (n  r ) yNR } / n

()10
که  y Rمیانگین واحدهای پاسخ داده شده است و

r

H i yi
i 1 n  r

y NR  

()11

که  H iتعداد دفعـاتی اسـت کـه  yiبـرای يـک مقـدار گمشـده  Yجـايگزين میشـود و

Hi  n  r

r



i 1

تعـداد واحـدهای گمشـده اســت .ويژگیهـای ( y HDمیـانگین نمونـه بــا

بهرهمنــدی از روش بیدرنــ ) بســتگی بــه روش بهرهمنــدی شــده بــرای تولیــد اعــداد
}  {H1 ,, H rدارد .سادهترين نظريه وقتی به دست میآيد که مقادير جانهی شده را بتوان
بهعنوان انتخاب شدهها از مقادير واحدهای پاسخ داده شده با بهرهمندی از طـرا نمونـهگیری
احتماالتی در نظر گرفت ،به طـوری کـه توزيـ }  {H1 ,, H rدر کاربردهـای تکـرار شـده
روش بیدرن شناخته شـده باشـد .میـانگین و واريـانس  y HDرا میتـوان بهصـورت زيـر
نوشت:

]),

()12

obs

E ( yHD )  E[ E ( yHD | Y

]) Var ( yHD )  Var[ E ( yHD | Y obs ]  E[Var ( yHD | Y obs
که امیدها و واريانسهای داخل ،روی }  {H1 ,, H rبه شر دادههـای مشـاهده شـده
 Y obsهستند و امیدها و واريانسهای بیـرون ،روی توزيـ مـدل  Yيـا توزيـ نشـانگرهای
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نمونهگیری برای استنبا بر پايه طرا هسـتند .رابطـه ( ،)12واريـانس اضـافه شـده از روش
جانهی تصادفی را ذکر میکند .يکـی از روشهـای جـانهی بیدرنـ عبـارت اسـت از جـانهی
بیدرن با نمونهگیری تصادفی ساده بدون جايگذاری که در ادامه شرا داده میشود.
حال فرض کنید که جانهی با نمونـهگیری تصـادفی از شـرکت کننـدهها بـدون جايگـذاری
باشد .برای تعريف روش ،وقتی تعداد کمی شرکت کننده در جانهی نسبت به دريافت کننـدهها

وجود دارد ،مینويسیم  n  r  kr  tکه  kيک عدد صحیح نامنفی و  0  t  rاسـت.

جانهی بیدرن بدون جايگذاری ،همه واحدهای ببت شده را  kبار انتخاب میکند و سـپس t
واحد اضافی به طور تصادفی بدون جايگذاری برای به دست آوردن  n  rمقدار الزم برای
دادههای گمشده انتخاب میکند .بنابراين ،داريم:
()13

yNR  (kryR  tyt ) /(n  r ),

که  ytمیانگین  tمقدار اضافی  Yاست .اگر  yHD2نشان دهنده  Yاز اين روش باشـد،
آنگاه:
()14

E ( yHD 2 | Y obs ]  yR ,
2
Var ( yHD1 | Y obs )  (t / n)(1  t / r ) s yR
/n

4

 -4مدل  DEAی BCC
 nواحد تصمیمگیری را در نظر بگیريد که از نظر  mورودی و  sخروجی بررسی میشـوند.

فرض کنید  ) i  1,, m ( xijو  ) r  1,, s ( y rjمقادير ورودی و خروجی آنهـا بـرای
 j  1,, nباشند .در مدل  CCRفرض بر بازده به مقیاس بابت است ،به طوری که خروجی

به همان نسبت ورودی افزايش میيابد .در حالت يک ورودی و يک خروجی ،مرز تولید يک خـط
مستقیم است که از مبدأ میگذرد .در اقتصادهای تولیدی ،به علت تأبیر ورودیهای بابت ،بـازده
به مقیاس معموالً در مرحله اولیه تولیـد ،کـه در آن مقـدار ورودی متغیـر نسـبتاً کوچـک اسـت،
افزايشی است .به تدريج که مقدار ورودی متغیر افزايش میيابد ،بازده به مقیاس با بابت کـاهش
پیدا میکند و باالخره کاهشی میشود .با در نظر گرفتن اين پديـده ،بنکـر29و همکـاران [ ]22مـدل
 CCRرا بسط دادند تا امکان بازده به مقیاس متغیـر داشـته باشـد ،کـه بـه آن مـدل  BCCگفتـه
میشود .از نظر مفهـومی ،آنهـا بـا در نظـر گـرفتن يـک مقـدار بابـت در تجمیـ ورودیهـا يـا
29
Banker.
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خروجیها ،اجازه میدهند که مرز تولید از مبدأ فاصله بگیرد .مقدار بابـت در مـرز تولیـد خطـی
نقش عرض از مبدأ را ايفا میکند .اين مدل دو شکل ورودی و خروجی دارد.

 -4-1مدل خروجی
بر خال

مدل ورودی ،که در آن مقدار کمینه ورودیهای مورد نیاز برای تولید سـطح معـین

خروجــی بــرای انــدازهگیری بیشــینه مــورد بهرهمنــدی قــرار میگیــرد ،مــدل خروجــی بــرای
اندازهگیری کارايی ،به دنبال مقدار بیشینه خروجیهايی است که میتوان با مقـدار داده شـده
ورودیها تولید کرد .مدل ايجاد شده توسط بنکر و همکاران [ ]22برای اندازهگیری کـارايی از
سمت خروجی عبارت است از:
o

 v x u
min  
 uy
 v x u
s.t.  
 u y u
ro

m
i 1 i io
s
r 1 r

o

m

()15

j  1,  , n,

 1,

o

o

i 1 i ij
s
r 1 r rj

j

ur , vi  0, r  1,  , s; i  1,  , m,
 uoبدون محدوديت
تفاوت بین مدل ( )15و مدل  ،CCRيعنی مـدل تحـت شـرايط بـازده بـه مقیـاس بابـت ،در
گنجانـدن عــرض از مبـدأ  uoاســت .تـاب هــد
تخصیص يک به مخرج و گذاشتن تاب هد

کسـری خطــی در مـدل ( )15را میتــوان بــا

بهعنوان صورت ،خطی کـرد .علـت آن اسـت کـه
*

*

مدل ( )15جوابهای متعدد دارد ،بدان جهت که اگر )  (u , vيک جـواب بهینـه باشـد ،آنگـاه
) * (cu* , cvنیز برای  ، c  0جواب بهینه است .به اين ترتیب ،تخصیص دادن مقدار يک بـه
مخرج برای کاهش درجه آزادی مقدار هد

بهینه  o ،را تغییر نمیدهد ،گرچـه جـواب بهینـه

) * (u* , vممکن است گوناگون باشد .قیود کسری خطی را به آسانی میتوان با ضرب کردن
هر دو طر

در مخرج خطی کرد ،که منجر به مدل برنامهريزی خطی زير میشود:
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m

 o*  min i xio  o
i 1

()16

j  1, , n,

s

m

r 1

i 1

i xij  o   r yrj  0,
1

s.t.

s

ro

 y
r

r 1

ur , vi  0, r  1,, s; i  1,, m,

  oبدون محدوديت

اگر مجموعهای از وزنهای مثبت * ) i  1,, m ( i* ،) r  1,, s (  rو   oوجود
داشته باشند تا   o*  1را تأمین کنند ،آنگاه  DMU oکارای خوشبینانه يا به اختصـار کـارا
نامیده میشود؛ در غیر اين صورت به آن غیرکارای خوشبینانه میگويند.

 -5نمونه کاربردی
برای نشان دادن روشهای پیشنهادی در مـورد گنجانـدن مقـادير گمشـده در  ،DEAدر ايـن
بخش يک ارزيابی از  29مدرسه متوسطه دولتی را واق در آتنِ يونان ارائـه مـیکنیم .ايـن 29
مدرسه که در کاربرد کنونی مورد بهرهمندی قرار میگیرند ،زيرمجموعه کـوچکی از مـدارس
گنجانده شده را در بر میگیرند و به گونهای انتخـاب شـدهاند کـه مسـئله مقـادير گمشـده در
 DEAرا بهتر نشان دهند .مجموعه دادهها از مقالـه اسـمیرلیس30و همکـاران [ ]23گرفتـه شـده
است و در جدول  1نشان داده شده است.
مدل بهرهمندی شده در اين کاربرد کوشش میکند که کارايی مدارس ،يعنی توانايی آنهـا
برای بهرهمندی از مناب موجود (ورودیها) جهـت تولیـد حـداکثر موفقیـت آموزشـی ممکـن
(خروجی) را اندازهگیری کند .کاربردهای مشابهی برای کارايی مدارس متوسطه دولتی بـرای
کشورهای ديگر نیز انجام شده است [ .]29-24در اين کاربرد خاص ،مناب مدرسه که در نظر
گرفته شدهاند ،شامل بودجه/مخارج سالیانه ،امکانات و تجهیزات مدرسه و وضـعیت ذهنـی و
مهارتهای دانشآموزان هستند .خروجیها شامل تعداد دانشآموزان فارغالتحصیل شـده کـه
در دانشگاهها و مؤسسات فنی پذيرفته شدهاند ،متوسطه نمـره همـه دانشآمـوزان در دروس

30
Smirlis.
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مدرسه و تعداد دانشآموزان فارغالتحصیل شده که عملکرد عالی داشتهاند ،هستند .ورودیهـا
و خروجیهای مدل شامل موارد زير هستند [:]23
ورودیها
شرح

متغیر

بودجه سالیانه مدرسه متشکل از میزان ارائه شده توسط وزارت آموزش و مقدار اهدا

x1

بودجه

x2

شاخص

شاخصی که نشان دهنده سطح تأسیسات و تجهیزات موجود در مدرسه است .اين متغیر،

تأسیسات

وضعیت کلی ساختمان ،تعداد کالسها ،وجود سالن ورزشی ،بدنسازی ،آزمايشگاههای

شده بهعنوان کمک بالعوض از طر

سازمانهای محلی ،اولیای دانشآموزان و غیره.

دروس فیزيک و شیمی ،آزمايشگاه زبان ،کتابخانه و نمونههای آن را خالصه میکند .اين
شاخص در بخش خودآزمايی پرسشنامه گنجانده شده بود و مقدار آن مستقیماً توسط
رئیس مدرسه تعیین میشد .دامنه اين نمره بین ( 1ساختمان بد ،تعداد ناکافی کالسهای
درس و امکانات و تجهیزات بسیار محدود) و ( 10وضعیت عالی ساختمان و کالسهای
درس ،امکانات و تجهیزات کامالً کافی).

x3

سطح

درصد دانشآموزانی که والدين آنها الاقل از يک مدرسه متوسطه فارغالتحصیل شدهاند.

تحصیالت

اين معیاری غیرمستقیمی از مهارتها و وضعیت ذهنی و نگرش دانشآموزان در قبال
آموزش است .پژوهشهای انجام شده در خصوص آموزش داخل خانواده ،نشان میدهد
که دانشآموزانی که والدين آنها الاقل در يک مدرسه متوسطه حضور يافتهاند ،اختال
معنیداری از نظر موفقیت و عملکرد تحصیلی در مقايسه با ساير دانشآموزان دارند.
خروجیها

متغیر

y1

پذيرش

y2

معدل نمره

y3

دانشآموزان

شرح
تعداد دانشآموزان فارغالتحصیل مدرسه که موفق به پذيرش در امتحانات ملی ورود به
دانشگاه و مؤسسات فنی يونان شدهاند.
معدل نمرات سالیانه دانشآموزان فارغالتحصیل در دروس مدرسه .مقدار آن بین  10تا
 20است.
تعداد دانشآموزان فارغالتحصیل که به نمره متوسط عالی دست يافتهاند (بین  18و .)20

ممتاز

در کاربرد فعلی ،با توجه به اينکه عملکرد دانشآمـوزان مسـتقیماً متناسـب بـا ورودیهـا
(بودجه ،امکانات و مهارتهای دانشآموزان) نیست ،لـذا بـازده بـه مقیـاس متغیـر را در نظـر
میگیريم و از مدل  )16( BCCبهرهمندی میکنیم .کارهای پژوهشی پیشین در زمینـه کـارايی
مدارس نیز نشان دهنده همین مطلب است [ .]24 ،23به عالوه ،مدل با ماهیت خروجی انتخـاب
میشود ،زيرا تنها خروجیها به وسیله مدارس قابل کنترل هستند.
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در مجموعه مدارسی که در ارزيابی گنجانده میشوند ،تعدادی از مـدارس بـه علـت کامـل
نبودن پرونده دانشآموزان و فقدان امکانات دفترداری مناسب ،قادر نبودند که دادههـای الزم
برای برخی از ورودیها و خروجیها را ارائه کنند .باالخص ،مدارس  7و  19مقـادير گمشـده
در متغیر ورودی «بودجه» داشتند ،مدارس  4و  29دادههای مربو به متغیر ورودی «سـطح
تحصیالت» را ارائه نکردند و مدارس  10 ،7 ،6و  19برای متغیر خروجی «معدل نمره» مقادير
گمشده داشتند .اين موارد از مقادير گمشده با روشهای گوناگونی برآورد شدند ،که در ادامه
بیان شده است.
جدول  :1مجموعه دادههای  29مدرسه متوسطه دولتی.
مدرسه

خروجیها

ورودیها
بودجه

شاخص

x1

تأسیسات x2

1

23940

6

2

25450

5

3

24000

4

4

26500

7

5

31200

6

43/70

6

32600

5

76/43

7

سطح
تحصیالت x3
52/17
76/43
43/00

پذيرش

معدل نمره

y1

19

y2
14/7

38

14/7

34

15/0

29

14/3

48

14/0

36

5

52/21

73

8

35600

5

93/67

40

15/7

9

39160

4

96/17

33

15/1

10

42800

4

43/80

62

11

42840

7

82/43

78

14/5

12

41000

4

75/17

62

13/6

13

45980

7

81/96

70

15/2

14

51000

7

76/43

59

15/5

15

52200

5

43/20

76

15/7

16

56000

7

54/71

56

13/2

17

56700

7

75/17

59

13/3

18

58140

4

37/79

78

14/8

4

59/40

96

7

78/67

95

19
20

60100
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15/5

دانشآموزان

ممتاز y3
10
14
4
4
11
17
18
22
38
13
27
27
28
15
25
26
33
34
18
35
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مدرسه

خروجیها

ورودیها
شاخص

سطح

پذيرش

معدل نمره

دانشآموزان

بودجه
x1

تأسیسات x2

21

60040

7

22

63450

7

23

61110

7

24

61820

7

25

65000

5

26

64050

7

27

74600

6

28

76650

5

تحصیالت x3
47/56
58/86
56/24
68/12
58/86
76/22
39/00
56/24

y1

83

y2
14/5

29

82740

4

ممتاز y3
23
49
33
33
36
46
39
48
37

76

14/2

98

11/0

85

14/4

47

13/4

68

14/9

111

15/3

124

13/2

100

13/7

 برآورد مقادير گمشده با بهرهمندی از روش آنتروپی
جدول  2برآورد مقادير گمشده با بهرهمندی از روش آنتروپی را نشان میدهد.
جدول  :2برآورد مجموعه دادههای گمشده با بهرهمندی از روش آنتروپی.
ورودیها

مدرسه

بودجه x1
4

خروجی

سطح تحصیالت x3
66/47

معدل نمره y2

6
7

14/4
14/4

53056/8

10
19
29

14/4
14/4

53056/8
66/47

 برآورد مقادير گمشده با بهرهمندی از روش EM

جدول  3برآورد مقادير گمشده با بهرهمندی از روش  EMرا نشان میدهد.
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جدول  :3برآورد مجموعه دادههای گمشده با بهرهمندی از روش .EM
مدرسه

ورودیها

بودجه x1
4

خروجی

سطح تحصیالت x3
66/28

6

معدل نمره y2
14/78

7

14/24

51880/5

14/33

10
19

14/32

50889/47
58/9

29

 برآورد مقادير گمشده با بهرهمندی از روش رگرسیون
جدول  4برآورد مقادير گمشده با بهرهمندی از روش رگرسیون را نشان میدهد.
جدول  :4برآورد مجموعه دادههای گمشده با بهرهمندی از روش رگرسیون.
مدرسه

ورودیها

بودجه x1
4

خروجی

سطح تحصیالت x3
81/96

6

معدل نمره y2
14/8

7

14

39160

15/50

10
19

14/70

45980
43

29

 برآورد مقادير گمشده با بهرهمندی از روش جانهی با میانگین
جدول  5برآورد مقادير گمشده با بهرهمندی از روش جانهی با میانگین را نشان میدهد.
جدول  :5برآورد مجموعه دادههای گمشده با بهرهمندی از روش جانهی با میانگین.
ورودیها

مدرسه

بودجه x1
4

خروجی

سطح تحصیالت x3
64/1

6

معدل نمره y2
14/36
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7

14/36

50173

14/36

10
19

14/36

50173
64/1

29

با جانهی مقادير برآورد شده به جای مقادير گمشده در جدول  ،1کارايی  29مدرسه را با
اجرای مدل  )16( BCCبه دست میآوريم که در جـدول  6نشـان داده شـدهاند .در هـر چهـار
روش جـــــانهی ،مـــــدارس  28 ،27 ،26 ،22 ،20 ،19 ،18 ،15 ،12 ،11 ،9 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1و 29
بهصورت کارا شناسايی شدهاند .همچنین ،در جانهی به روش رگرسیون ،مدارس  7و  10نیـز
کارا شناسايی شدهاند .به ايـن ترتیـب ،مـدارس  19و  29همـواره کـارا هسـتند ،در حـالی کـه
مدرسه  4همیشه غیرکارا است.
جدول  :6کارايیهای به دست آمده از روشهای گوناگون روش جانهی.
کارایی

مدرسه
با جانهی به روش

با جانهی به روش

با جانهی به روش

با جانهی به روش

آنتروپی

EM

رگرسیون

میانگین

1

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

2

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

3

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

4

1/0595

1/0595

1/0595

1/0595

5

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

6

1/068

1/0434

1/0421

1/0704

7

1/0821

1/0861

1/0000

1/0699

8

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

9

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

10

1/0089

1/0181

1/0000

1/0212

11

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

12

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

13

1/0007

1/0007

1/0007

1/0007

14

1/0129

1/0129

1/0129

1/0129

15

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

16

1/1766

1/1766

1/1766

1/1766
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17

1/1479

1/1479

1/1479

1/1479

18

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

19

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

20

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

21

1/0726

1/0726

1/0726

1/0726

22

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

23

1/0284

1/0353

1/0652

1/0377

24

1/0727

1/0727

1/0727

1/0727

25

1/1047

1/1047

1/1047

1/1047

26

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

27

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

28

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

29

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

 -6نتیجهگیری
در بسیاری از کاربردها ،ماتريسهای ورودی و خروجی شامل درايـههای خـالی هسـتند کـه
قبل از تحلیـل  DEAکنارگـذاری میشـوند .ايـن پـژوهش نخسـتین کوشـش سیسـتماتیک بـا
بهرهمندی از رويکردهای آماری برای اعمال  DEAبر دادههای نـامتوازن بـا مقـادير گمشـده
بود .يافتههای ما دلگرم کننده است ،بدين معنا که ظاهراً  DEAی استاندارد با تغییراتـی انـدک
و ساده ،قادر به کار کـردن بـا درايـههای خـالی هسـت .در ايـن مقالـه توجـه کـرديم کـه بـا
اختصاص مقادير مناسب به درايههای گمشده ،میتوانیم مدل عادی  DEAرا به طور خودکـار
اجرا کنیم .فکر میکنیم که اين روشها میتوانند توانـايی مـا را بـرای بهرهمنـدی از  DEAدر
مواردی که دادهها با مشکل پوشش مواجه هستند ،افزايش دهند.
علیرغم اين نتايج دلگرم کننده ،اين بررسی صرفاً يک قدم ابتدايی در يک پژوهش ادامـهدار
است .با آنکه رويکرد معرفی شده در اين پژوهش میتواند قابلیتهای ما را برای به کار بردن
 DEAدر موقعیتهايی که پوشش دادهها مشکل ايجاد میکند ،افـزايش دهـد ولـی راهحلهـای
فنی اين پژوهش را نبايد درمانی برای همه مشکالت دادهها به شـمار آورد .مشـکل اصـلی آن
است که منصفانه نیست که  DMUهايی را که درايههای گمشده زيادی دارند ،با  DMUهـايی
که دادههای کامل دارند ،مقايسه کنیم.
با اين حال ،در بسیاری از موارد ،منصفانه به نظر میرسد که  DMUهايی را که دادههای
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خود را به طور عمومی گزارش میکننـد ،پـاداش بـدهیم و آنهـا را بـر پايـه تعـداد بیشـتری
ورودی و خروجی ارزيابی کنیم .اين امر میتواند  DMUها را تشـويق کنـد کـه در آينـده بـه
گزارشدهی دادهها توجه بیشتری کنند که اين امر خصوصاً در مقايسههای بینالمللی اهمیـت
زيادی دارد .ابعاد راهبردی نحوه مواجهه با دادههای گمشده در سنجش کـارايی ،مشـو های
صحیحی برای گزارشدهی دادههای واقعی ارائه میکند که شايسته پژوهشهای بیشتر است.
يک مسیر جالب ديگر برای پژوهشها اين است که کوشش کنـیم تـأبیر ابعـاد را بـر نمـره
کارايی بررسی کنیم .اين نکته شناخته شده است که اگر يـک ورودی-خروجـی ديگـر اضـافه
شود ،نمره کارايی نمیتواند کاهش يابد ولی دربـاره میـزان افـزايش نمیتـوانیم چیـز زيـادی
بگويیم .اگر ضرر ناشی از ابعاد کوچکتر را بتوان بهصورتی معنیدار و يکسان انـدازهگیری
کرد ،شايد بتوانیم نمرات کارايی را از نظر اختال

ابعـاد اصـالا کنـیم و لـذا مسـئله مقايسـه

غیرمنصفانه را کمتر کنیم يا آنکه کامالً از بین ببريم.
امید میرود که رويکرد پیشنهادی بتواند بینشهای بیشتری برای اندازهگیری کارايی ارائه
کند و نظريه و رويکرد  DEAرا تقويت کند .از کارهای تحقیقاتی آينده اين است که ببینـیم آيـا
رويکرد را میتوان بسـط داد تـا  DEAی نـادقیق [ ]31 ،30را نیـز در بـر بگیـرد .البتـه هنـوز
چیزهای خوب زياد ديگری مانند ارزيابی همزمان از دو ديدگاه خوشبینانه و بدبینانه []35-32
وجود دارد ،که میتوان آنها را بررسی کرد .خواننـدگان عالقهمنـد میتواننـد خودشـان ايـن
مسائل را بررسی کنند.
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