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اختبار الفرضيات
هو عبارة عن مجموعة من االختبارات االحصائية يستخدمها الباحثين لكي يتخذ القرار
حول مااذا كانت  Null hypothesisمقبوله او ال ،ويتم ذلك باستخدام دالة اختبار
احصائية مناسبه.
هنالك مجموعة واسعه من االختبارات االحصائية يعتمد اختيار اختبار الفرضيات على
هيكل البيانات وتوزيع البيانات والمتغير ،مثال (عالج جديد ممكن ان يكون ناجح اوالعالقه
بين عدد البقع الشمسيه وكميات هطول االمطار).
يوجد نوعان من الفرضيات يستخدمان في اختبار الفرضيات
 .1الفرضية الصفرية(وتسمى ايضا فرضية العدم)  : Null Hypothesesهي الفرضية
المراد اختبارها ويرمز لها بالرمز  Hoمتضمنة الهدف المطلوب لالختبار،
وقبولها يعني عدم رفض نتائج العينة ,تكون على شكل معادلة او مساوة :
) الوسط الحسابي للعينة= الوسط الحسابي للمجتمع (اي عدم وجود اختالف بين الوسط
والعينة.

مثال /اذا كانت الفرضية الصفرية المراد اختبارها هي متوسط دخل الفرد في
احدى المناطق هو  200دوالر شهريا فان الفرض يكتب بالرموز كما يلي:
H0: μ=200
 .2الفرضية البديلة  :Alternative hypothesesهي الفرضية التي تقبل في حالة
رفض الفرضية الصفرية()Hoويرمز لها بالرمز((H1تاخذ الشكل اليساوي :
فرضية البديلة ) Haالوسط الحسابي للعينة اليساوي الوسط الحسابي للمجتمع (
 H1: μ > 200اختبار الطرف االيمن
 H1: μ  200اختبار الطرف االيسر
 H1: μ  200ال تساوي اختبار الطرفين

االختبارات
هنالك اكثر من نوع لالختبار مثل ()T-tests, Z-tests, and ANOVA tests
،ان هذه االختبارات تفترض ان البيانات لها توزيع طبيعي وتسمى اختبارات
بارامترية.
اختبارZ-test
اختبار إحصائي يستخدم للمقارنة بين مجتمعين )العينة والمجتمع(.عندما يكونالوسط
الحسابي معلوم ومعامل االنحراف المعياري معلوم ايضا.
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مالحظة :عندما تكون عدد العينات اكثر من  30نستخدم اختبارZ
طريقة تطبيق اختبار )(Z-test
 نفرض الفرضيات.
 نطبق القانون.
 نقارن القيم المحسوبة مع الجدولية .
-1نستخرج قيمة  Zالمحسوبة من المعادلة ادناه:
)𝝁(𝒙̅−
) 𝐧√(𝛔/
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-2من نسبة الخطا المعطاة نجد نسبة الدقة ،فمثال اذا كانت نسبة الخطا
)5%(0.05نطرح هذه القيمة من 100%لنحصل على قيمة الدقة وهنا تساوي
).95%(0.95
-3نقسم نسبة الدقة او قيمة الدقة على  2اي ). (0.95/2=0.4750
-4نجد قيمة Zالجدولية من خالل ايجاد موقع القيمة (. )0.4750
-5نحدد القيمة االفقية والقيمة العمودية المقابلة للرقم ( )0.4750من الجدول ثم نجمعها
حيث تمثل قيمة  Zالجدولية.
-6نقارن بين كل من قيمة Zالمحسوبة و zالجدولية فاذا كانت المحسوبة اكبر نرفض
فرضية العدم ونختار الفرضية البديلة اما اذا كانت القيم متساوية فنقبل بالفرضية
الصفرية(فرضية العدمذذذ).

مثال :مدير مدرسة وجد مستوى معدل ذكاء الطالب اعلى من طالب بقية المدارس اخذ
40طالب) كعينة ( الوسط الحسابي للطالب  112اثبت انه معدل ذكائهم اعلى من بقية
المدارس الوسط الحسابي للمجتمع  100واالنحراف المعياري15

)𝝁(𝒙̅−
=𝑍
) 𝐧√(𝛔/
نفرض نسبة الخطا  5%اذن نسبة الدقة95 %

ثم نقسم نسبة الدقة 0.4750 =0.95/2= 2 /
نجمع القيمة من الجدول صف  +العمود تظهروالتي تساوي  1.96والتي تمثل القيمة
الجدولية ل Zكما موضح في الجدول ادناه:

اختبارT-test
هو اختبار احصائي يمكننا من المقارنة بين الوسط الحسابي للعينة والمجتمع .
مالحظة :يستخدم عندما تكون العينات اقل من 30
طريقة تطبيق اختبارT-test
 نفرض الفرضيات.
 نطبق القانون.
 نقارن القيم المحسوبة مع الجدولية .
مثال /شركة مبيعات تبيع معامالت  100 $ارادوا ان يزيدوا نسبة المبيعات فاشركوا
25شخصفي دورات تطوير مما زادت من نسبة المبيعات  130 $ماسبب الزيادة ؟
 H0: μ = $100.فرضية العدم
 H1: μ > $100.فرضية البديلة
 – 1نجد قيمة  tالمحسوبة من المعادلة ادناه:

-2
-3
-4
-5

والت تمثل نسبةالخطاالمعطاة مثال اذا كانت
من الجدول نحدد القيمة العمودية ي
يف هذا المثال خمسة بالمئة ). 5%(0.05
والت تساوي )(n-1
والت تمثل درجة الحرية ي
من الجدول نحدد القيمة االفقية ي
فاذا كان عدد العينات يف المثال  25فان درجة الحرية تساوي .24
افق ممتد من درجة
نسقط خط عمودي ممتد من نسبة الخطا ) (0.05وخط ي
الحرية( )24فان نقطة التقاطع بينهم تمثل قيمة  tالجدولية.
نقارن بين قيمة كل من )(tالجدولية و )(tالمحسوبة فاذا كانت المحسوبة اكبر من
الجدولية نرفض فرضية العدم ونقبل ا لفرضية البديلة.

