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 حلقة النقاش محاور موضوع 

اختبار 
 الفرضيات

 اإلحصائيةأنواع الفرضية 
 الفرضياتخطوات اختبار 
 الفرضيةقبول ورفض 
 انواع الخطأ وقوة االختبار 
مستوى الداللة االحصائية 
 نماذج احصائية  الختبار الفرضية 

 



 فرضيات البحث واختبارها

كان البحث العلمي ابداعا فان الموطن الحقيقي لالبداع يكمن في الفرض اذا  
كانت في البداية والنظريات والقوانين انما العلمي فكل تلك االبداعات العلمية 

 .علميةفرضيات مجرد 
 
 
 
 

 

  يكون لدى الباحث مشكلة فانه يتوقع احتماالت لحلها وهذه التوقعات أو االحتماالت تسمىحينما 
 Hypothesesفرضيات  

 
 
 

من تحتاج لذا العلمي البحث في جوهرية و حساسة عملية الفرضيات 
 ألن معارفه و اطالعاته يوسع أن تتطلب فهي ،كبيرا جهدا الباحث

 .العلمي البحث مجال في جديد تخمين و فكرة بميالد متعلق األمر



 فرضيات البحث واختبارها

 
 
 
 
  

ما هي 
 الفرضية ؟

 رأي الباحث المبدئى في حل مشكلة الدراسة استنادا على االطر االدبية

 محاولة لتفسير ظاهرة معينة تستدعي اختبارا للتثبت من صدقها

 مجتمع إحصائياستنتاجات إحصائية مبنية على االحتماالت حول 

 عالقة بين متغير مستقل ومتغير التابع

 صياغة بلغة واضحة ومختصرة

 عبارات اخبارية غير استفهامية



 الفرضياتأنواع 

 حسب طريقة االشتقاق االحصائيةالطريقة حسب 

 
 

 الفرضيات االستقرائية
 التعرف على الكل من خالل الجزء
 باالعتماد على المالحظة والتجربة

 
 
 
. 

 الفرضيات الصفرية 
 الفروقالباحث فيه قرار بانعدام يتخذ 

  يساوي صفرأو أن العالقة بين متغيرين  
  
 غير الموجهة-الفرضيات البديلة

 وجود فروقيتخذ الباحث فيه قرار ب
 دون تحديد  بين متغيرين القة أو ع 

 تجاه الفروق او نوع العالقة ا
 
 الموجهة -الفرضيات البديلة 

 فروقوجود يتخذ الباحث فيه قرار ب
 تحديد مع أو عالقة بين متغيرين   

 اتجاه الفروق او نوع العالقة 
 )سالبة -موجبة(

 الفرضيات االستنباطية
 ،  قياس معرفة جديدة بمعرفةسابقة

 الجزء من الكل
 
 
 
 مالحظة 
 نموذج

 فرضية
 نظرية

 نظرية
 فرضية

 اختبار
 قرار



 
 (Hypothesis Testing)؟ ما هو اختبار الفرضيات

 
 فيه تستخدم الذي (Inferential Statistics)( االستداللي االحصاء أساليب أحد•

 قيمة حول احكام اصدار او قرارات التخاذ الدراسة مجتمع من المسحوبة العينة بيانات
 .المجتمع معالم من أكثر أو   (Parameter) معلمة

 
 التي المعلمة قيمة بين الفرق حساب : هي الفرضية اختبار في األساسية الفكرة ان•

  التابع أي العينة في لها المقابلة والقيمة )الصفرية الفرضية في( للمجتمع نفترضها
   .اإلحصائي للتابع المعياري الخطأ إلى الفرق هذا  وننسب ،)االحصاءة( اإلحصائي

 
  الفرق قسمة خالل من تتم الفرق هذا على الحكم الباحث خالله من يستطيع الذي المعيار•

 بحدود يسمى ما أو الجدولية بالقيمة القسمة خارج مقارنة ثم المعياري، الخطأ على
   .والرفض القبول منطقتي



 
 :خطوات اختبار الفرضيات

اختبارات  -توزيع طبيعي تحديد نوع توزيع المجتمع
 اختبارات البارمترية -توزيع حر  بارمترية

 H1الفرض البديل  H0الفرض الصفري  صياغة الفرضية

اختيار مستوى الداللة 
 0.01 0.05 االحصائية

اختيار دالة االختبار 
 حساب دالة االختبار اإلحصائية جمع البيانات من العينة  المناسبة

 مستوى االداللة< االحتمال :رفض مستوى الداللة≥ االحتمال :قبول اتخاذ القرارات 



 لالختبارالفروض اإلحصائية التي تخضع 

  Null Hypothesesالصفرية الفرضية  -۱
 .الهدف المطلوب لالختبار، وقبولها يعني عدم رفض نتائج العينةمتضمنة Hoلها بالرمز ويرمز 

 
  Alternative hypothesesالفرضية البديلة  -۲

 Hoحال رفض وتقبل  H1لها بالرمز ويرمز 
 

 :  مثال 
الطالب وفق االستراتيجية فرضية استخدام استراتيجية جديدة في التدريس لمادة االحصاء متوسط اختبار 
   70= الحالية 

 ≥ Ho:μ = 70                           0  Ho:μ1 – μ2: الفرضية الصفرية  
  < H1:μ ≠ 70 H1:μ1 – μ2                         0:  الفرضية البديلة    

 



وللتأكد من أن الطريقة الجديدة سترقى بمستوى أداء الطالب يجب أن نتخذ قراراً بهذا حتى ال 
 يكون نتاج هذا العمل غير مفيد الحقاً 

 :Hoفرضية صفرية  -الحالية أن الطريقة الجديدة ليست أفضل من الطريقة  -:وهنا نفرض
  H1:فرضية بديلة -الحالية الطريقة الجديدة أفضل من الطريقة  -                  

 
 ذلكأو غير )---------- 0.01أو  α :) 0.05مع تحديد مستوى الداللة 

 
احتمال مستوى الداللة إن كنا حريصين على عدم قبول الفرضية الخاطئة وهو نرفع وممكن ان 

 Type I)(األولما يعرف باحتمال الوقوع في الخطأ من النوع وهو صحيح وهو   Hoرفض 
 )Type II(الثانيمن النوع  باحتمال الوقوع في الخطأوهو خاطئ ويعرف   Hoبقبول العكس 

 



 قرارات اختبار الفرضية الصفرية

كانـت الفرضـية بأسلوب إحصـائي يـؤدي إلـى اتخـاذ قـرار إذا مـا الفرضية اختبار إن  
 :مرفوضةأم مقبولة 

 .تكون خاطئةيعني بالضرورة أن الفرضية ال رفض  •
 .تكون صحيحةال يعنى بالضرورة أن الفرضية قبول  أنكما  •

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفرضية الصفرية
 القرار

 صحيحة خاطئة
 ) βالخطأ من النوع الثاني ( 

1- β 
صحيحة  فرضية قبول  

Ho 

صحيحة 
 ) αالخطأ من النوع األول ( 

1- α 
فرضيةرفض   

Ho 
 



 انواع الخطأ وقوة االختبار 
الخطأ في الوقوع فرص من يزيد )الداللة مستوى بزيادة ( االول من الخطأ في الوقوع تخفيض ان 

 حجم بزيادة يأتي الثاني الخطأ من والتقليل )خاطئ هو بينما الصفري الفرض قبول أى( الثاني

 .عالية اختبار قوة على الحصول بهدف العينة

بينهم عكسية عالقة توجد( اآلخر الخطأ لزيادة يؤدي الخطأين أحد قليلت( 

الثاني الخطأ من خطورة اكثر االول الخطأ . 

الخطأين من أي في الوقوع على المترتبة للتكلفة الباحث تقدير تستلزم الخطأين بين الموازنة. 

 االختبار قوةpowerTesting  

 :  وهو يعتمد على βبـ يعرف 

، نوع االختبار αالمعنوية ، مستوى  σ، االنحراف المعياري للمجتمع  n، حجم العينة  Hoاالبتعاد عن -

 ).جانب أو جانبين(

  

 

σµµβ )( 0−= n



    a  – significance levelالفا-مستوى الداللة

 وج�ود قاع�دة بالفرض�ية الص�فرية الت�ي ي�ود اختباره�ا يتطل�ب إن القرار الذي يتخذه الباح�ث فيم�ا يتعل�ق
وقب�ول الفرضية الصفرية يستند إليها والوصول إلى أدلة من البيانات التي قام بجمعها تمكنه من رفض 

 .من إطار نظري يتبناه ويرى انه يفسر الظاهرة تفسيراً منطقياً الفرضية البحثية التي تشتق أو تأييد 
 
 يحدد الباحث قبل عملية جم�ع البيان�ات قيم�ة احتمالي�ة معين�ة تب�ين مق�دار الخط�أ ال�ذي يقب�ل أن يق�ع في�ه

ف�إذا ق�رر الباح�ث عل�ى أس�اس البيان�ات التجريبي�ة الت�ي حص�ل عليه�ا للفرض�ية الص�فرية، نتيجة رفض�ه 
، فإن احتمال خطأ هذا القرار يكون أقل من أو مساوياً هذه القيم�ة الت�ي يطل�ق الفرضية الصفرية رفض 

 عليها مستوى الداللة اإلحصائية أو ألفا 
 
 ان مستوى الداللةالى وممكن ان نصل: 

 العينة اختيار قبل يحدد ان ويمكن  α بالرمز له ويرمز األول، الخطأ من تحمله يمكن احتمال أقصى     
 .البحوث من كثير في --- 0.001، 0.01 ،  0.05 القيم وتمثلة     

 
 العينة، حجم :منها االحصائة بالداللة االختبار نتائج في المؤثرة العوامل من العديد هناك 

 االحصائي االختبار ،المتغيرات تباين الباحث، يحدده الذي الداللة مستوى
 



 مستوى الداللة ومنطقة القبول والرفض

ان الفك��رة األساس��ية ف��ي اختب��ار الفرض��ية ه��ي تقس��يم المس��احة تح��ت المنحن��ى إل��ى منطقت��ين :
منطق�ة " واألخ�رى تس�مى . أي منطقة قبول الفرض الصفري" منطقة القبول " أحداهما تسمى 

وبالت�الي تمث�ل   ." Critical regionبالمنطق�ة الحرج�ة " ، والت�ي تس�مى أحيان�ا "ال�رفض
 .  منطقة القبول درجة الثقة، بينما تمثل منطقة الرفض مستوى الداللة االحصائية

 
 : ثالث حاالت مختلفة لمنطقتي القبول والرفض هي وهناك      
1-  إذا ك�ان الف�رض الب�ديل يأخ�ذ ش�كل H1: μ1 > μ2  ف�إن منطق�ة ال�رفض تك�ون مرك�زة بالكام�ل ف�ي

 One-Tail Test-ويسمى االختبار في هذه الحالة اختبار الطرف الواحد .  الطرف األيمن للمنحنى
 

-2  إذا ك�ان الف�رض الب�ديل يأخ�ذ ش�كل H1: μ1 < μ2  منطق�ة ال�رفض تك�ون مرك�زة بالكام�ل ف�ي ف�إن
 One-Tail Test-ويسمى االختبار في هذه الحالة اختبار الطرف الواحد . الطرف األيسر للمنحنى

 
-3  شكل  إذا كان الفرض البديل يأخذH1: μ1 ≠ μ2   منطق�ة ال�رفض تك�ون موزع�ة عل�ى طرف�ي فإن

  Two-Tail-المنحنى بالتساوي، ويسمى االختبار في هذه الحالة اختبار الطرفين 



 تمثيل مستوى الداللة ومنطقة الرفض والقبول

H1: μ1 > μ2 

0 

H1: μ1 < μ2 

α 

α 

  الرفضمنطقة      

0 

0 

H1: μ1 ≠ μ2 

القبولمنطقة    
1 −  α 



 : One- and Two-Tailملخص اتجاه الفرض 

ختبار ذيل واحدا  
 متجه يمين

One-Tail Test 
(right tail) 

 اختبار ذيل واحد
 متجه يسار

One-Tail Test 
(left tail) 

 اختبار ذيلين
 عديم االتجاه

Two-Tail Test 



 اعتبارات عند اختبار الفرضيات

 
ألي يمكن ولكن .التجريبي المنهج هو الدقيق بالمعنى الفرضيات الختبار األساسي المنهج إن 

 .المالئمة بالطــرق اختبارها ويتم فرضيات له تصاغ ان آخر بحثي منهج
 
في يستخدمها سوف التي البيانات نوع الفرضيات صياغة عند يقرر أن الباحث على يجب  

 التي واألدوات البحث ومنهج طريقة يقرر أن بعد واختبارها البيانات تحليل واسلوب معالجته
 . بها سيستعين

 
تحتمل كاملة جملة عن عبارة اختبارها المطلوب الفرضية تكون الفرضيات اختبار عملية في 

 .مناسب قرار الى الوصول بهدف محددة معلمة بقيمة متعلقة وتكون والخطأ، الصواب
 
بمعزل صحتها مدى لتحديد لالختبار تخضع حيث المعرفة لتطوير فعالة وسائل تعد الفرضيات  

   الموضوعية من عالية درجة االختبار عملية تحقق وبالتالي ، الشخصى الباحث راى عن
 
 
 

 



 الفرضيات التالية؟يتم اختبار كيف 
  

 :فرضيات  ارتباطية
 
 ال توجد عالقة دالة احصائيا بين اداء الطالبات في التدريب العملي ومعدلهن التراكمي. 
 ذات داللة احصائية بين التفكير اإلبتكاري وتقدير الذاتعالقة  توجد. 
 توجد عالقة ارتباطية سالبة بين مفهوم الذات ومستـوى السلوك العدواني لدى األطفال. 
كلما زادت سنوات العمل  للموظف زاد انتمائة للمؤسسة 
الطالقة، المرونة، االصالة(توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قدرات التفكير االبتكاري  ،

 والدافع لالنجاز ) الحساسية للمشكالت
 الطالقة، المرونة، االصالة(عالقة ذات داللة احصائية بين قدرات التفكير االبتكاريتوجد  ،

 )قوة االنا، السيطرة، االستقالل،واالنبساطية( وسمات الشخصية ) الحساسية للمشكالت
قوةاالنا والسيطرة أقوى المنبئات  على قدرات التفكير االبتكاري 
 



 
 :داللة الفروقفرضيات 

 
 جنس الطلبة واتجاههم للعمل التطوعيال توجد فروق دالة احصائيا بين. 
 عن بعد الطالب الذين يدرسون بطريقة التعليم إحصائيا في تحصيل وجد فروق دالة تال

 المباشر في مقرر اللغة االنجليزيةالتعليم بطريقة والذين يدرسون 
 عن متوسط  النمو اللغوي لالطفال الذين التحقوا برياض االطفال ال يختلف متوسط النمو

 .الذين لم يلتحقوااللغوي لالطفال 
 ومعلمي الحكومية يوجد فرق دال إحصائيا في متوسط الرضا المهني بين معلمي المدارس

  .لصالح المدارس الحكوميةاألهلية المدارس 
 الدوائيالعالج السلوكي أكثر فعالية في عالج اضطراب فرط الحركة من العالج 
 0.05(توجد فروق دالة عند مستوى ( بين طرق العالج النفسيA&B&C)( تعديل في

 .السلوك
  توجد فروق ذات داللة احصائية في تحصيل الطالب بمقررالرياضيات باختالف التخصصات

 العلمية بعد استبعاد اثر نسبة الذكاء 
 يختلف اداء الطلبة في مقررات الرياضيات واالقتصاد والمحاسبة باختالف الجنس  وطرق

 )الذاتي، التعاوني، االلكتروني(التعلم 
 



 أنواع من التحليل اإلحصائي

 ما هي خصائص العينة؟• الوصفي

 ما هي خصائص المجتمع؟• االستداللي

 هل تتساوى او تختلف مجموعتين أو أكثر؟• الفروق

 هل هناك عالقة بين متغيرين أو أكثر؟• االرتباط

 هل يمكننا التنبؤ متغير إذا علمنا واحد أو أكثر من المتغيرات األخرى؟• التنبؤ



Choice of Statistical Tests  
 الفرضية االرتباطية -االسلوب االحصائي المناسب اختيار 

 عاملية تنبؤية ارتباطية  ارتباطية  الفرضية

 المتغير
مستوى 
 القياس

2 Variables   متغيران Multivariable 
 متعدد المتغيرات

Nominal 
 اسمية 

 معامل التنبؤ لجتمان 
 ϕ PHIمعامل فاي

معامل االقتران 
Association   

معامل التوافق 
Contingency 

 Lambdaمعامل المدا 
 Cramerمعامل كرامر 

 Tachuprouتشيبرو 
Ordinal 
 رتبية

معامل سبيرمان 
Spearman 
 Gammaمعامل جاما 
معامل كندال   Kendall 

Interval 
or Ratio 

+فترية  
 نسبية

معامل بيرسون  
Pearson  

معامل ايتا   ETA  
 Linearاالنحدار الخطي 
regression  
 

 معامل االرتباط المتعدد
Multiple 

correlation 
 

 تحليل االنحدار المتعدد 
Multiple regression 

 التحليل التمييزي
Discriminant Analysis 

 Bath Analysisالمسار  تحليل
 Time Series السالسل الزمنية

 التحليل العاملى 
Factor 

analysis 
 



Choice of Statistical Tests 
 الفروقداللة  -اختيار االسلوب االحصائي المناسب 

التحقق من  الفرضية
 المطابقة 

الفروق بين 
 المجموعات

الفروق بين  الفروق بين القياسات
 المجموعات

 الفروق بين القياسات

 عينة الدراسة
مستوى 
 القياس

1-sample 
 عينة واحدة

2 Related 
Samples  

 عينتان مترابطتان

2 Independent 
Samples  عينتان

 مستقلتان

k Related 
Samples 

عدة عينتات 
 مترابطة

k Independent 
Samples  عدة
 عينتات مستقلة

Nominal 
 اسمية

Chi-square χ² 
)٢كا(مربع كاي   

McNemar 
 ماكنمار

Chi-square  χ² 
Median Test 
 اختبار الوسيط
Fisher Test 
 اختبار فيشر

Cochran Test Q  
 اختبار كوجران 
 

Chi-square χ² 
)٢كا(مربع كاي   

 

Ordinal 
 رتبية

Kolmogorov 
Smirnow  

سمير -كولموجروف
 KS-نوف
 

Wilcoxon  - Z  
 ولكوكسن
 Sign  Test 
 اختبار االشارة

Kolmogorov 
Smirnow  KS 
Mann-Whitney U 
 مان وتني

Friedman 
 فريدمان 

Median Test 
 اختبار الوسيط
Kruskal-Wallis –H 

واليز-كروسال  

Interval 
or Ratio 

+فترية  
 نسبية

 

Z-test  Z اختبار 
t-test  
 اختبار ت 

Paired  
t-test  
اختبار ت    
  

Independent t-
test 
 اختبار ت

ANOVA with 
repeated 
measures 
تحليل التباين للقياسات 
 المتكررة

ANOVA (F) 
)ف(تحليل التباين   

Covariance 
 تحليل التغاير  



 شكراً لكم
 

jalzaid@ksu.edu.sa 
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