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  01المحاضرة رقم 

استنادا إلى  إحصائيائص مجتمع الهدف الرئیسي من هذه المرحلة هو تعمیم النتائج أو الفرضیات واستنتاج خص
  .خصائص العینات

  : ليالاالستد اإلحصاءمن أهداف 
 .ثالتحقق من فرضیات البح -
 .تعمیم النتائج المحصل علیها من العینة على المجتمع -

االستداللي یركز على  واإلحصاء  yو  xأما االستدالل فهناك متغیرین  xالوصفي هناك متغیر واحد  اإلحصاءفي 
  د yو  xقة الموجودة بین العال

  الشرح+ 
 02المحاضرة رقم 

خاصة في البحوث التجریدیة وذلك لمعرفة اثر المتغیر المستقل على المتغیر  األسلوبیستخدم هذا : اختبار الفرضیات
) ثرؤ المتغیر المستقل هو ذلك المتغیر الذي یؤثر وال یتأثر أما المتغیر التابع فهو ذلك المتغیر الذي یتأثر وال ی(التابع 

من خالل  اإلحصائیةخطأ بعض الفرضیات  أولباحثین في المجاالت التربویة یهتمون بالتحقق من صحة ولذلك فان ا
  البیانات التي یجمعونها من العینات  المستخدمة في البحث 

  : هناك خمسة خطوات الختبار الفرضیات وهي :خطوات اختبار الفرضیات
 .صیاغة الفرضیة الصفریة والفرضیة البدیلة -
 .مناطق الرفض ومناطق القبولتحدید  -
 .لدالة االختبار إحصائيحساب  -
  .قبول الفرضیة الصفریة أواتخاذ قرارات حول رفض  -
   .بناء استنتاجات واضحة ومفهومة -
صیاغة الفرضیة الصفریة والفرضیة البدیلة الفرضیة التي نقوم باختیارها : صیاغة الفرضیة الصفریة والبدیلة .1

ذاال یوجد اختالف  أوال توجد عالقة  أوو تعني انه ال یوجد فروق هي الفرضیة الصفریة  كنا نرغب في معرفة ما  وإ
غیر متساویین تصاغ الفرضیة الصفریة بأن المتوسطین متساویین أي  أنهمكان متوسطي مجتمعین مختلفین على  إذا

µ = µ أي انه ال یوجد فرق بین المتوسطین. 
حیث یكون االنطالق من فرضیة البحث  H0 خطأ المعاینة ویرمز لها بالرمز أوة والفرق الموجود یكون نتیجة للصدق

والتي تعلق بالكشف عن أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع وبذلك توضع فرضیة بدیلة مقابلة للفرضیة الصفریة 
  .H1وH0: هما إحصائیتانوبالتالي توجد فرضیتان  H1 وهي الفرضیة البدیلة ویرمز لها بالرمز

وبالتالي  3أي هذا المتوسط یختلف عن  µكان  إذاأردنا معرفة ما  إذا إحصائيمتوسط مجتمع  µلیكن لدینا : مثال 
  : یمكن صیاغة فرضیتین

  ال یختلف المتوسطµ  3عن  
   µ = 3                  H0               :إحصائیا
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  یختلف المتوسطµ  3عن  

 µ ≠ 3                H1:                إحصائیا
 µ2كان هذا المتوسط یختلف عن متوسط مجتمع آخر و لیكن هذه المتوسط  إذاأردنا ما  إذا -
  ال یوجد اختالف بینµ2  وµ1 

  µ1=µ2                        H0   :إحصائیا
  یوجد اختالف بینµ2 وµ1 

                 µ1=µ2                       H1  

    
 03المحاضرة رقم 

مناطق الرفض هي مجموع القیم التي نستخدمها والتي تمكننا من رفض الفرضیة  :تحدید مناطق الرفض والقبول -2
 .الصفریة وبالتالي یمكن الوقوع في نوعین من الخطأ في اختیار الفرضیة

ة وهو یمثل الخطأ عند المعاین أوعندما نرفض الفرضیة الصفریة وهي صحیحة عن طریق الصدق  :النوع األول -
  كما یلي  إحصائیاویعبر عنه  مستوى الداللة الذي یرمز له بالرمز 

 .وهي صحیحة H0رفض   :الخطأ من النوع األول -
بالنسبة للعلوم % 0.05بالنسبة للعلوم التجریبیة والدقیقة أو % 0.01إماوقد تم تحدیده من قبل الباحثین ویكون 

  .النسبیة
  : كما یلي إحصائیاویعبر عنه  βوهي خاطئة و یرمز له بالرمز  H0ویكون عند قبول  :النوع الثاني -
  .وهي خاطئة H0قبول  β :الخطأ من النوع الثاني -

وهي خاطئة وبذلك یكون قرارنا صائب  H0عندما نرفض  اإلحصائيمن خالل ما سبق تظهر قوة االختبار : مالحظة 
  β-1وسلیم ویرمز له بالرمز 

  : كما یلي إحصائیاو یعبر عنه 
  β -1وهي خاطئة           H0رفض  -

  وهي صحیحة ویرمز له بالرمز  H0عند قبول  اإلحصائيو كذلك تظهر قوة االختبار 
  : كما یلي إحصائیاو یعبر عنه 

  وهي صحیح           H0قبول -
  H0طبیعة الفرضیة              

  خــــاطــئة  صــــحیحــة  القرار

َض      β -1  خطأ من النوع األول   H0رفـــ
  βخطأ من النوع الثاني     H0    قــــبول



  الثانیة لیسانس                            االستداللي اإلحصاء                      بوحاج    . د.أ
 إحصائیةوقعت  إذاهما عبارة عن منطقتین محددتین في التوزیع الطبیعي حیث  :منطقة الرفض ومنطقة القبول -

ذاو  H0االختبار في منطقة الرفض ترفض  ویطلق على النقطة الفاصلة بین منطقة  H0في منطقة القبول تقبل وقعت  إ
  .بالقیمة الحرجةالرفض ومنطقة القبول 

الفرضیة المصاغة ألن هناك  إلىیمكن تحدید طبیعة االختبار بالرجوع  :اختبارات أحادیة الطرف وثنائیة الطرف -
  : االختبار وبالتالي یوجد نوعین من) موجهة وغیر موجهة(نوعین من الفرضیات 

هو عبارة عن اختبار موجه یدل على اتجاه الفرق بین العینات أو  ):موجهة(اختبارات أحادیة الطرف  .1
على الیمین أو على  إماالمجموعات المستخدمة في التجربة حیث یكون موقع القیمة الحرجة في جهة واحدة فقط 

 . الفرضیة إشارةالیسار حسب 
عندما یرید الباحث تقویم الفروق بین مجموعتین كالصورة  االختباریستخدم هذا  ):جهةغیر مو (اختبارات ثنائیة الطرف 

  H1 : µ1 ≠ µ2:      التالیة
ابطة حیث أعطى ضتجربة استخدم فیها المجموعة التجریبیة و المجموعة ال بإجراءلنفترض أن باحث قام  :مثــال

  م قام بتطبیق اختبار اللیاقة البدنیة على المجموعتین أسابیع ث 5المجموعة التجریبیة تدریبا بدنیا خاصا لمدة 
عن  وهذا ما یعبرµ2 الضابطة من متوسط المجموعة  أكبر µ1 افترض أن متوسط المجموعة التجریبیة فإذا -

 . H1الفرضیة البدیلة
µ2>µ1  

   .وبالتالي هناك اتجاه للفرضیة نحو الیمین
 ) فرضیة غیر موجهة(لة یمكن صیاغة الفرضیة الصفریة افترض تساوي المتوسطین في هذه الحا إذاأما  -

µ1 ≠ µ2  
 توقع عدم تساوي المتوسطین في هذه الحالة یمكن صیاغة الفرض البدیل على ثالث صور  إذاأما  -

H1 : µ1 ≠ µ2    فرضیة غیر موجهة 
µ2>µ1 فرضیة موجهة نحو الیمین.  
µ2<µ1 فرضیة موجهة نحو الیسار.  

 .قیمة التي تفصل منطقة الرفض عن منطقة القبولهي ال :القیمة الحرجة
  


