االحصاء االستداللً
االحصاء االستداللً

تصنف االسالٌب االستاللٌة الى:
 -2أسالٌب ال بارمترٌة
 -1أسالٌب بارمترٌة
Non Prametric
Parametric
وٌطلق علٌها الطرق المعلمٌة
والتً تتطلب استٌفاء افتراضات
حول المجتمع الذي سحبت منه
العٌنة ،وتوزٌع المجتمع اعتدالً
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ٌطلق علٌها الطرق الالمعلمٌة،وتستخدم
فً الحاالت التً الٌكون المجتمع الذي
سحبت منه العٌنة معروفا ،وعدم استٌفاء
شرط التوزٌع االعتدالً للمجتمع

مالفرق بٌن األسالٌب البارمترٌة والالبارمترٌة؟
تصلح للعٌنات الكبٌرة
ٌشترط توفر معلومات
عن توزٌع المجتمع
ٌستخدم فً التوزٌعات
االعتدالٌة(المقٌدة)
تناسب الببانات الفئوٌة
والنسبٌة
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األسالٌب
البارمترٌة

األسالٌب
الالبارمترٌة

تصلح للعٌنات الصغٌرة
والكبٌرة احٌانا
ال ٌشترط توفر معلومات
عن توزٌع المجتمع
ٌستخدم فً التوزٌعات الحرة
(الغٌرمقٌدة)
تناسب البٌانات األسمٌة والرتبٌة
الفئوٌة والنسبٌة

أقل قوة

أكثر قوة

ٌستغرق وقتا وجهدا

أسرع وأسهل استخداما

ٌشترط طرٌقة الختٌار
العٌنة

ال ٌشترط طرٌقة الختٌار
العٌنة

ماهً الطرٌقة االحصائٌة المناسبة؟
لالجابة على هذا التساول البد أن نضع فً االعتبار عدة نقاط
أساسٌة:
 -1هدف البحث :دراسة عالقة(ارتباط)،دراسة فروق(إختالفات)
 -2العٌنات :عٌنة واحدة ،عٌنتان ،ثالث عٌنات أو أكثر
 -3نوع البٌانات :اسمٌة  -رتبٌة – فئوٌة – نسبٌة
 -4فروض البحث :التحقق من نوع الفرض ( صفري أو بدٌل)
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الفرضٌات االحصائٌة
 حٌنما ٌكون لدى الباحث مشكلة فانه ٌتوقع احتماالت لحلها وهذه
التوقعات أو االحتماالت تسمى فروض Hypotheses
 ماهو الفرض؟













جملة علمٌة تعبر عن توقع أو احتمال أو تخمٌن ذكً أو اجابة مؤقتة لسؤال ٌضعه الباحث وٌحاول
التحقق منه احصائٌا
تصاغ الفروض فً شكل صفري أو بدٌل:
الفرض الصفريٌ )HO) :فترض الباحث أنه العالقة بٌن متغٌرٌن أو الفرق بٌنهم ٌساوي صفر.
مثال - :التوجد عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن متغٌري الذكاء والتحصٌل-----
ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً التحصٌل الدراسً بٌن االطفال الذٌن التحقوا بالروضةواالطفال الذٌن لم ٌلتحقوا----
الفرض البدٌلٌ )H1) :فترض الباحث أن هناك عالقة بٌن متغٌرٌن أو فروق متوقعة بٌنهم
مثال - :توجد عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن متغٌري الذكاء والتحصٌل-----
 توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً التحصٌل الدراسً بٌن االطفال الذٌن التحقوا بالروضةواالطفال الذٌن لم ٌلتحقوا----
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اختبار الفروض االحصائٌة
 ان اختبار الفرض باسلوب احصائً ٌؤدي الى اتخاذ قرار اذا ما
كان الفرض مقبوال أم مرفوضا:
 أن قبول الفرض الٌعنى بالضرورة أن ٌكون صحٌحا
 وأن رفض الفرض ال ٌعنً بالضرورة أن ٌكون خاطئا
الفرضٌة

) )HOصحيح

) )HOخاطئ

القرار

قبول ))HO
رفض ))HO
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صواب
خطأ 1

خطأ 2
صواب

حاالت الفرضٌة واتخاذ القرار
 -1 فرضٌة صحٌحة نتائج تؤٌد صحتها( ---قبول صواب)
 -2 فرضٌة صحٌحة نتائج غٌر مؤٌدة لصحتها (--رفض خطأ)
 خطأ من النوع األول (الفا ٌ )ɑقلل برفع مستوى الداللة
 -3 فرضٌة خاطئة نتائج تؤٌد صحتها (قبول خاطأ)
 خطأ من النوع الثانً (بٌتا ٌ )Вقلل بزٌادة حجم العٌنة

 -4 فرضٌة خاطئة نتائج غٌرمؤٌدة صحتها (رفض صواب)

6

اختبار الفروض االحصائٌة
 الفرض الذي ٌخضع لالختبار االحصائئ هوالفرض الصفري
))HO
 للتغلب على الخطأ من النوع األول نرفع مستوى الداللة.
 مستوٌات الداللة المقبولة:
( 0.05 أي رفض الفرض الصفري وهو فً الواقع صحٌح  5مرات)
الشك  %5والثقة %95
( 0.01 أي رفض الفرض الصفري وهو فً الواقع صحٌح مرة واحدة)
الشك  %1والثقة %99
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اتجاه الفرض البدٌل)H1) :
 الفرض البدٌل ٌمكن ان ٌكون متجها أو عدٌم االتجاه:
 الفرض البدٌل المتجه ٌسمى :اختبار ذو ذٌل واحد One Tail
( منطقة الرفض فً جهة واحدة اما ٌمٌن أو ٌسار حسب صٌاغة الفرض)
 الفرض البدٌل عدٌم ااالتجاه ٌسمى :اختبار ذو ذٌلٌن One Tails
( منطقة الرفض فً جهتً التوزٌع االحصائً ٌمٌن وٌسار)




منطقة رفض
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منطقة رفض

خطوات التحقق من الفروض:
 -1 الكشف عن توزٌع المجتمع  :توزٌع طبٌعً أم حر(بارمتري
أم البارمتري
 -2 تحدٌد مستوى الداللةاالحصائٌة (الفا) المناسب حسب العلوم
االنسانٌة أو الطبٌعٌة------
 -3 تحدٌد االختبار االحصائً الختبار الفرض الصفري ومدى
داللته
-4 اذا كان قٌمة االحتمال أقل من (مستوى الداللة) نرفض
الفرض الصفري ونقبل الفرض البدٌل
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الفروض االرتباطٌة والنموذج االحصائً المستخدم

 االرتباط هو :اقتران التغٌر فً ظاهرة بالتغٌر فً ظاهرة أخرى
من خالل العالقة االرتباطٌة نحدد:
 تحدٌد قوة االرتباط (تام -قوي -ضعٌف -منعدم) معرفة اتجاه العالقة (طردي أو عكسً ،موجب أو سالب) اعطاء مؤشر المكان تقدٌر متغٌر اذا علم متغٌر أخر تحلٌل العالقات السبٌٌة بٌن المتغٌرات -قٌاس الصدق والثبات لالختبارات والمقاٌٌس السٌكولوجٌة
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التصمٌمات التجرٌبٌة:
-1تصمٌمات بمعالجة واحدة (عٌنة واحدة)
أوال :مقارنة متوسط عٌنة بمتوسط مجتمع معلوم تباٌنه:
صٌاغة الفرض الصفري :متوسط تحصٌل عٌنة ال ٌختلف عن
المتوسط العام لتحصٌل المجتمع
س_ س
 = zــــــــــــــــــــــــــــــ
ع
ــــــــــــــــــ
ن
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مقارنة متوسط عٌنة بمتوسط مجتمع غٌرمعلوم تباٌنه:
صٌاغة الفرض الصفري :متوسط تحصٌل عٌنة ال ٌختلف عن
المتوسط العام لتحصٌل المجتمع
س_ أ
ت = ــــــــــــــــــــــــــــــ
ع
ــــــــــــــــــ
ن
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معادلة االختبار التائً لعٌنة واحدة

