
تحليل دادههاي گمشده در SPSS

مرکز تحقيقات صداوسيما

اداره کل پژوهشهاي اجتماعي
و سنجش برنامهاي
گروه روششناسي
پژوهشگر :عليرضا خوشگويانفرد
حروفچين :زليخا دولتخواه
شماره فايل:

88DR4

سال انتشار  ،8811شماره 803
تهران ـ خيابان وليعصر ـ باالتر از
مسجد بالل ـ خيابان هتل استقالل ـ
ساختمان اداري جامجم ـ طبقه دوم
ـ تلفکس 33088028- 8
www.RCIRIB.IR
RCIRIB@IRIB.ir

2
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دادههاي گمشده در SPSS
معموالً داده هاي گمشده در مجموعه دادهها ،با خاليگذاشتن خانههايي از اين مجموعه مشـخ
مي شوند .به عبارت ديگر ،وقتي دادهاي از تعدادي از پاسخگوي ان در برخي از متغيرها وجود نـدارد،
هنگام ورود دادهها نيز در خانههاي مربوط به اين متغيرها که به اين پاسخگويان تعلـ دارنـد ،هـي
مقداري وارد نميشود .در  SPSSاين خانههاي خاليمانده ،براي متغيرهـاي عـددي بـا نق(ـه زمميـز
انگليسي) نشانداده ميشوند.
اغلب دو وضعيت باعث ميشود تا مجموعه دادهاي داراي متغيرهايي با خانههـاي خـالي باشـد.
بخشي از اين خانههاي خالي ناشي از بيپاسخي هستند؛ يعني پاسخگو از پاسـ دادن بـه پرسشـي
زمتغيري) خودداري مي کند و به اين ترتيب ،دادهاي براي او در آن متغير ثبت نميشود .گـاهي نيـز
خانه هاي خالي ناشي از پرشهايي هستند که در پرسشنامه وجود دارند .براي مثال ،هي گاه از فردي
که بيننده تلويزيون نيست ،ميزان رضايت از تلويزيون پرسيده نميشود تا داده مربوط به متغير رضايت
براي او وجود داشته باشد .بنابراين ،دادهاي نيز براي رضايت غيربينندگان در مجموعه دادههـا ثبـت
نميشود.
گاهي نيز داده هاي گمشده نتيجه انجام محاسبات و ايجاد متغيرهاي جديد از سوي کاربر اسـت.
براي مثال ،ممکن است متغيري از جمع چند متغير ديگر محاسـبه شـود .در  SPSSايـن محاسـبه را
مي توان از دو طري انجام داد :استفاده از تابع  sumيا نوشتن فرمول جمعبستن چند متغير .اگر کاربر
از شيوه فرمول نويسي استفاده کند ،وجود حداقل يک متغير با داده گمشده باعث ميشود هي مقداري
براي مجموع متغيرها محاسبه نشو د و خانه مربوط به آن خالي بماند ،در حالي که استفاده از

تابع sum

چنين محدوديتي ندارد زتنها در صورتي تابع  sumداراي هي مقداري نخواهد بود که تمام متغيرهاي
آن بدون مقدار باشند).
عالوه بر شيوه فوق ،اين امکان در  SPSSفراهمشده است تا کاربر نيز قادر باشد بعضي از مقادير را به
عنوان داده گمشده تعريف کند .به سخن ديگر ،خانههايي از مجموعه دادهها ،با وجود داشتن مقدار ،به
دلخواه کاربر از طري  SPSSگمشده قلمداد ميشوند .براي مثال ،ممکن است در پرسشي ،گزينه «نميدانم»
وجود داشته و کدي نيز براي آن انتخابشده باشد .بنابراين ،هنگام ورود دادهها براي اين پاس از اين کد
استفاده خواهد شد و خانهاي خالي نميماند .حال اگر پژوهشگر بخواهد در بخشي از پردازشهاي خود،
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پاس «نميدانم» را نيز به عنوان داده گمشده درنظر بگيرد ،بدون آنکه در کد مربوط به آن تغييري ايجاد کند،
اين امر با تعريف اين کد به عنوان داده گمشده امکانپذير است.
براي تعريف داده گمشده براي يک متغير از سـوي کـاربر ،در پنجـره
 missingمقابل آن متغير کليک ميکنيم تا پنجره
پنجره تک مقدارها را در بخش

missing values

values

view

 variableروي خانـه

 missingباز شود .کاربر ميتواند از طري اين

 discreteبه عنوان داده گمشده تعريف کنـد و حتـي

مي تواند فاصله اي از دادهها را به عنوان گمشده تعريف کند .به اين ترتيب ،اين دادهها با وجود آنکه
مقداري براي آنها در مجموعه دادهها ثبتشده است ،به عنوان گمشده قلمداد ميشوند.

تحلیل دادههاي گمشده
در منــوي  analyzeگزينــهاي بــا عنــوان
 missing values analysisوجود دارد که براي
تحليل دادههاي گمشده و جانهي از آن استفاده ميشود .با کليک بر روي اين گزينه ،پنجرهاي با همين
نام باز ميگردد که دستورات کاربر براي تحليل دادههاي گمشده از طري آن به  SPSSداده ميشود.
کاربر مي تواند با امکانات موجود در اين پنجره ،تحليلهـاي زيـر را بـر روي دادههـاي گمشـده
موجود در مجموعه داده خود اعمال کند.
● الگوي حاکم بر دادههاي گمشده را بررسي کند .از اين طري گزارشي از خانههايي با دادههاي گمشده
در اختيار کاربر قرار ميگيرد .اين گزارش ،بررسي تصادفيبودن بروز دادههاي گمشده ،محل قرارگرفتن داده
گمشده يا اين امر را که آيا يک پاسخگو در دو متغير داراي داده گمشده است ،ممکن ميسازد.
● برآورد آماره هايي نظير ميانگين ،انحراف معيار يا ضرايب همبستگي مربوط به متغيرهاي داراي
دادههاي گمشده براساس روشهاي مختلف تحليل دادههاي گمشده.
● جانهي دادههاي گمشده؛ يعني قرار دادن مقداري برآوردشده در خانههاي فاقد داده.
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در سمت چپ پنجره  ،missing values analysisتمام متغيرهاي موجود در مجموعه دادهها فهرست
شده اند .کاربر مي تواند هر يک از اين متغيرها را از اين قسمت انتخاب و به مست(يلهاي ميان پنجره
منتقل کند .اگر متغير فاصلهاي يا نسبتي باشد ،به
باشد ،به

قسمت categorical variables

قسمت quantitative variables

و اگر اسمي يا ترتيبي

منتقل ميشود .در صورتي که ستوني در مجموعه دادهها وجود

دارد که شامل برچسـب بـراي تـک تـک سـ(رها ) پاسـخگويان) اسـت ،ايـن متغيـر مـيتوانـد بـه
 case labelsمنتقل شود.
براي تحليل داده هاي گمشده ميتوان کار را با کليک بـر روي
لبـه

Patterns

patterns

آغـاز کـرد کـه بـه بازشـدن پنجـره

missing value

 analysis:منجر ميشود .امکانات موجود در ايـن پنجـره

آگاهي از وضعيت دادههاي گمشده در تکتک متغيرها را ممکـن
مي سازد .به اين ترتيب پژوهشگر قادر خواهد بود به پرسشهاي
زير پاس دهد:
● دادههاي گمشده در کجاي مجموعه دادهها قرار دارند زکدام خانههاي ماتريس دادهها)؟
● آيا ممکن است دادههاي مربوط به دو متغير ،همزمـان روي تعـدادي از پاسـخگويان گمشـده
باشد؟
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● آيا مقادير دورافتاده در دادهها وجود دارد؟
در اين پنجره سه گزينه براي نمايش گزارش خروجي وجود دارد که کاربر ميتوانـد همگـي يـا
برخي از آنها را بهطور همزمان انتخاب کند .گزينه اول ،وضعيت دادههاي گمشده و معلوم را براي هر
متغير در خروجي نمايش ميدهد ،در حالي که گزينه دوم ،تنها محدود به موارد گمشده است .گزينه
سوم ،وضعيت گمشدهبودن دادههاي تک تک پاسخگويان را براي متغيرهاي انتخابي نشان ميدهد.

بنابراين ،با انتخاب گزينه اول در خروجي تعداد موارد گمشده و معلوم ارائه ميشود و با انتخاب
گزينه دوم ،وضعيت تکتک پاسخگويان داراي داده گمشده مشخ

ميگردد .با انتخاب گزينه سوم

نيز ،گزارشي از وضعيت هر پاسخگو ،خواه داراي داده گمشده باشد يا نباشد ،ارائه خواهد شد .توجه
کنيد که ممکن است در اين خروجي از نمادهاي جدول زير استفاده شود:
+

مقدار دورافتاده خیلی بزرگ

S

دادههای گمشده سیستمی

B

-

مقدار دورافتاده خیلی ک چک

A

ن د اول داده های گمشده تعریفشوده

 Cن و د سوو د دادههووای گمشووده

نوو د دود دادههووای گمشووده
تعریفشده از س ی کاربر

از س ی کاربر

تعریفشده از س ی کاربر
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لبه ديگري که درپنجره  missing values analysisوجود دارد  Descriptivesاست که بـا کليـک بـر
روي آن پنجره زير باز ميشود .انتخاب گزينه  Univariate statisticsدر اين پنجره ،آمارههاي توصيفي
را براي تک تک متغيرهاي انتخابشده ارائه ميکند .اين آمـارههـا
عبارتند از :تعداد موارد معلوم ،تعـداد و درصـد مـوارد گمشـده،
ميانگين ،انحراف معيار و تعداد دادههاي دورافتاده.
بخش دوم اين پنجره بـا عنـوان
مشخ

Indicator Variable Statistics

شده است .منظور از متغير نشانگر ز ،)Indicatorمتغيـري

دو حالتي با مقادير صفر و يک است؛ مقدار صفر براي پاسخگو با
داده گمشده و مقدار يک براي پاسخگو با داده معلوم درنظر گرفته ميشود .به اين ترتيب ،پاسخگويان
بر حسب اين متغير به دو گروه داراي دادههاي گمشده و داراي دادههاي معلوم تفکيک ميشوند .از
اين متغير ميتوان براي تحليل هاي آماري زير براي مقايسه اين دو گروه با يکديگر استفاده کرد:
● گزينه  Percent mismatchبراي هر زوج از متغيرها ،درصد پاسخگوياني را نشان ميدهد که در
يک متغير داراي داده گمشده و در متغير ديگر داراي داده معلوم هستند .درواقع ،ابتدا براي هر متغير،
متغير نشانگري ساخته مي شود و سپس با تقاطع اين دو متغير نشانگر ،اين درصد محاسبه ميگـردد
زاين درصد بر حسب مواردي محاسبه ميشود که يک متغير نشانگر داراي مقدار صفر و متغير نشانگر
ديگر داراي مقدار يک است).
● گزينه  t testsميانگين يک متغير کمّي را در دو گروه متغير نشانگر با آزمون  tمقايسه ميکند.
● گزينه

Crosstabulations

وضعيت داده هاي گمشدة متغيرهـاي موجـود در مجموعـه دادههـا را

بهتفکيک ردههاي متغيرهاي اسمي يا ترتيبي انتخابشده گزارش ميهد.

برآورد یا جانهی دادههاي گمشده
برآورد آمارهها يا جانهي موارد گمشده براي متغيرهاي کمّي صورت ميگيرد .استفاده از روشهاي
برآورد يا جانهي تنها در شراي(ي من(قي است که الگوي دادههـاي گمشـده کـامالً تصـادفي باشـد.
به عبارت ديگر ،احتمال گمشدهبودن برخي از مقادير بيشتر از مقادير ديگر نباشد .8
 .8گاه احتمال گمشدگي براي برخي از مقادي ر متغير بـيش از مقـادير ديگـر اسـت .بـراي مثـال ،وقـوع گمشـدگي بـراي متغيـر درآمـد در مقـادير
درآمدي باال بيش از مقادير درآمدي ديگر است زافراد پردرآمد بيش از سايرين از گفتن درآمد خود امتنـاع مـيکننـد) .بـه ايـن ترتيـب ،گمشـدگي
در متغير به مقادير آن بستگي دارد و کامالً تصادفي نيست.
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در سمت راست پنجره  ،missing values analysisچهار گزينه ذيل عنوان  Estimationوجود دارند.
اين چهار گزينه هنگامي فعال خواهند شد که متغيـري در مسـت(يل  Quantitative Variablesانتخـاب
شده باشد.
دو

گزينهListwise

و  Pairwiseبـه

SPSS

مي گويند که چگونه پاسخگويان را با توجـه
به داده هاي گمشده آنها در محاسبه ميانگين،
انحــراف معيــار ،همبســتگي و کوواريــانس
دخالت دهـد .بـا انتخـاب گزينـه ،Listwise
پاسخگوياني در محاسبه اين آماره ها حضور
خواهنــد داشــت کــه در تمــام متغيرهــاي
انتخاب شده داراي داده معلوم باشند .گزينه  Pairwiseبر روي محاسبات آمارههاي ميانگين و انحراف
معيار تأثيري ندارد ،ولي محاسبات مربوط به همبستگي و کوواريـانس را محـدود بـه پاسـخگوياني
ميکند که در دو متغيرِ تحت محاسبه ،داراي مقادير معلوم هستند.
براي روشن شدن موضوع به مجموعه داده زير توجه کنيد .اگر هدف ،محاسبه آمارههاي ميـانگين،
انحراف معيار ،همبستگي و کوواريانس براي سه متغير  z ،yو  tدر اين مجموعه داده  30تايي باشد،
گزينه  Listwiseباعث ميشود پاسخگويان  82 ،81 ،2 ،8و  33در محاسبه هي يک از آمارهها حضور
نداشته باشند و محاسبات بر اساس  30پاسخگويي صورت گيرد که در هر سه متغير داراي دادههاي
معلوم هستند .بنابراين ،حتي ميانگين متغير  zنيز بدون حضور پاسخگوي  2محاسبه ميشود ،هر چند
مقدار متغير  zبراي اين پاسخگو معلوم است.
انتخاب گزينه  Pairwiseباعث ميشود ميانگين و انحراف معيار براي هر يک از متغيرها بر اساس
دادههاي معلوم آنها صورت گيرد .به اين ترتيب ،ميانگين و انحـراف معيـار متغيـر  zبـر اسـاس 33
پاسخگو يعني با حذف پاسخگويان  82 ،81و  33و ميانگين و انحراف معيار متغير  tبـر اسـاس 30
پاسخگو يعني با حذف پاسخگويان  82 ،81 ،2 ،8و  33محاسبه ميشود .از سوي ديگر ،همبستگي و
کوواريانس دو متغير  yو  tبر اساس دادههايي که براي هر دو متغير معلوم هستند ـ يعني بـا حـذف
پاسخگويان  82 81 ،2و  33ـ محاسبه ميگردد ،در حالي که همبستگي  yو  tبا حذف پاسخگويان ،8
 82 ،81 ،2و  33محاسبه ميشود.
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روش رگرسیونی
روش رگرسيوني ،دادههاي گمشده را به کمک رگرسيون خ(ي چندگانه برآورد و سپس ميانگين،
انحراف معيار ،همبستگي و کوواريانس متغيرها را بر اساس مجموعه داده کاملشده محاسبه ميکنـد.
به عنوان نمونه ،براي متغير  yدر مجموعه داده قبل ،ابتدا مقـدارهايي بـراي پاسـخگويان  81 ،2و 82
برآورد ميشود تا داده هاي مربوط به اين متغير کامل گردد و سپس ميانگين و انحراف معيار اين متغير
بر اساس  30داده ز 33داده معلوم و  8داده برآوردشده) محاسبه ميشود .براي محاسبه همبسـتگي و
کوواريانس دو متغير  yو  zنيز ابتدا مقادير گمشده هر يک از اين دو متغير برآورد ميشود و سـپس
همبستگ ي و کوواريانس دو متغير بر اساس  30داده موجود محاسبه ميگردد.
مدل رگرسيون براي برآورد دادههاي گمشده بر اساس تمام متغيرهاي کمّي انتخابشده صـورت
ميگيرد ،ولي کاربر ميتواند خود تعيين کند کدام متغيرها به عنوان پيشگو زمتغيرهاي مستقل مدل) و
کداميک به عنوان پيشبيني شونده زمتغير وابسته مدل) باشـند .بـراي ايـن منظـور بايـد بـر روي لبـه
 Variablesدر پنجره

analysis

 missing valuesکليک کنيد تـا پنجـره

مقابل باز شود زتوجه کنيد که لبه  Variablesهنگامي فعال مـيشـود
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که گزينه  Regressionدر پنجره

values analysis

2

 missingانتخابشده باشد) .اکنون ميتوانيد با کليک

بر روي گزينه  Select variablesاز مست(يل سمت راست که حاوي متغيرهاي انتخابشده براي تحليل
رگرسيوني است ،تعدادي را به عنوان پيشگو و تعدادي را به عنوان پيشبينيشونده انتخاب کنيد .البته
اين امکان نيز وجود دارد که متغيري هم پيشگو و هم پيشبينيشونده باشد.
لبـه ديگـري کـه در پنجـره

values analysis

 missingبـراي روش رگرسـيوني فعـال مـيشــود،

 Regressionاست که منجر به باز شدن پنجره مقابل ميگردد .با انتخاب گزينه  Save complete dataدر
اين پنجره از  SPSSميخواهيم تا مقاديري را که با روش رگرسيوني براي دادههاي گمشـده بـرآورد
کرده است ،در مجموعه داده ديگري ذخيره کند .به اين ترتيب ،مجموعه داده کاملي براي تحليلهاي
آماري در اختيار خواهيم داشت.

روش

EM

اين روش ،تابع توزيعي را براي دادههاي گمشده درنظر ميگيرد و بر اساس احتماالت حاصل از
اين توزي ع در دو گام ،فرايند جانهي را صورت ميدهد .در گام نخست بـر اسـاس مقـادير معلـوم،
پارامترهاي مدلهاي آماري خاصي برآورد ميشوند تا ميانگينهاي زاميدهاي شرطي) دادههاي گمشده
محاسبه شوند و جايگزين اين دادهها گردند .اکنون مجموعه کاملي از دادهها در دست است و ميتوان
همان پارامترها را بر اساس دادههاي کامل برآورد و بار ديگر ميانگينهاي زاميدهاي شرطي) دادههاي
گمشده را محاسبه کرد تا جايگزين آنها شوند .به اين ترتيب ،براي بار
دوم ،مجموعه داده کاملي ايجاد ميشود و ميتوان اين فرايند را تکرار

01
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کرد .تکرار تا آنجا ادامه مييابد که نسبت به دقي بودن برآورد خود اطمينان حاصل کنيم .8
انتخاب گزينه  EMدر پنجره

analysis

 missing valuesباعث فعالشدن دو لبـه  Variablesو

EM

مي شود .پنجره اول همان کاربردي را دارد که در روش رگرسيوني داشت ،لذا از توضـي مجـدد آن
خودداري ميشود .کليک بر روي لبه  EMموجب باز شدن پنجره مقابل ميگردد  .قسمتي از اين پنجره
که با عنوان  Distributionمشخ

شده است ،به کاربر ايـن امکـان را مـي دهـد تـا تـوزيعي را بـراي

داده هاي گمشده تعيين کند .توزيع پيشفرض در  ،SPSSتوزيع نرمال است .قسمت دوم اين پنجره
براي ذخيره کردن مقادير جان هي شده در مجموعه داده ديگري است تا کاربر بتواند از يک مجموعـه
داده کامل در تحليلهاي آماري ديگر خود استفاده کند.
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 .8پيشتر اشاره شد که شرط استفاده از روشهاي جـانهي ،کـامالً تصـادفيبـودن الگـوي گمشـدگي اسـت .روش  EMبـه شـرط سـاده تـري يعنـي
گمشدگي تصادفي ز  Missing at Randomيـا  )MARنياز دارد .گاه ممکن است احتمال وقوع داده گمشده براي متغيري در س(وح متغيـر ديگـري
بيشتر شود .براي مثال به دليل محافظهکار بودن افراد مسن ،آنـان بيشـتر از گـروه هـاي سـني ديگـر از گفـتن مـدت زمـان تماشـاي مـاهواره امتنـاع
مي کنند .بنابراين ،احتمال اينکه متغير مدت زمان تماشاي ماهواره بي پاس بماند ،براي اين گروه سني بـيش از گـروههـاي سـني ديگـر اسـت ،ولـي
احتمال بي پاسخي در اين متغير براي تمام افراد مسن يکسان است .به عبارت ديگر ،رفتار گروه سني مسـن بـا سـاير گـروههـا فـرق مـيکنـد ،ولـي
رفتار افراد مسن در داخل گروه خود با يکديگر تفاوتي ندارد .چنين دادههاي گمشدهاي را که احتمال وقوعشان با تغييـر سـ( متغيـر ديگـر تغييـر
ميکند ،ولي در هر س( کامالً تصادفي است ،گمشدگي تصادفي مينامند.

