اختبار الفرضيات اإلحصائي
Z test ,T test
.
Z test:هو اختبار إحصائي يستخدم للمقارنة بين مجتمعين (العينة والمجتمع ).
عندما يكون الوسط الحسابي معلوم ومعامل االنحراف المعياري معلوم ايضا.
نستخدم اختبار zعندما تكون العينة اكثر من  30رقم ..
نستخدم اختبار  tعندما تكون العينة اقل من  30رقم.
ا -نكون الفرضيات :
 -1فرضية العدم ( Hoالوسط الحسابي للعينة =الوسط الحسابي للمجتمع )
عدم وجود اختالف بين الوسط والعينة .
 -2فرضية البديلة ( Haالوسط الحسابي للعينة التساوي الوسط الحسابي للمجتمع )
ب -القانون
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ج -نقارن قيمة القانون مع قيمة الجدول
الجدولية اقبل فرضية العدم .
اذا كانت قيمة من القانون اقل من
اما اذا كانت قيمة من القانون اكبر الجدولية ارفض فرضية العدم .
مثال :مدير مدرسة وجد مستوى معدل ذكاء الطالب اعلى من طالب بقية المدارس اخذ 40
طالب (كعينة ) الوسط الحسابي للطالب  112اثبت انه معدل ذكائهم اعلى من بقية المدارس
الوسط الحسابي للمجتمع  100واالنحراف المعياري .15
 -1فرضية العدم ( Hoالوسط الحسابي للعينة =الوسط الحسابي للمجتمع )
عدم وجود اختالف بين الوسط والعينة .
 -2فرضية البديلة ( Haالوسط الحسابي للعينة التساوي الوسط الحسابي للمجتمع )

ب -القانون
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Z= 5.05
نفرض نسبة الخطا  %5ونسبة الدقة % 95
كيف نستخرج القيمة من الجدول :

نسبة الدقة = 2/

0.470= 2/0.95

ناخذ القيمة من الجدول صف  +العمود تظهر قيمة

الجدولية

=1.96
نقارن بين القيمتين المحسوبة من القانون اكبر من الجدول نرفض فرضية العدم ونقبل فرضية
البديلة

 -tاختبار

هو اختبار احصائي يمكنا للمقارنة بين الوسط الحسابي للعينة والمجتمع .يستخدم عندما تكون
القراءات اقل من .30

نفرض الفرضيات 1-
نطبق القانون 2-
نقارن القيم المحسوبة مع الجدولية 3-
Example:

شركة مبيعات تبيع معامالت  $100ارادو يزيدون نسبة المبيعات اخذو 25
شخص دخلوهم دورات زادت نسبة المبيعات  $130ماسبب الزيادة ؟
فرضية العدم H0: μ = $100.
فرضية البديلة H1: μ > $100.
The sample mean(x̄ ). This is given in the question as $130.
The population mean(μ). Given as $100 (from past data).
The sample standard deviation(s) = $15.
Number of observations(n) = 25.

1.
2.
3.
4.
.

t = (130 – 100) / ((15 / √(25)) t
= (30 / 3) = 10
.نسبة الخطأ 1. %5

درجة الحرية )( N-1) : (25 – 1 = 24
 .3نحدد  24عمود و  0.05هو الصف تقاطعهم هي قيمة  tالجدولية
1.711
Tالمحسوبة اكبر من الجدولية نرفض فرضية العدم
ونقبل فرضية البديلة

2.

