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 اختبار الفرضيات

نواع الفرضياتأ 

أنواع اإلختبارات 

الشروط المرجعية 
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 Hypothesis اىفشضُة جؼشَف

 

 :إنً ورُمغى ،يب شٍء صحخ حىل ادعبء هٍ

  ( HO انعذو فشظُخ ) يجذئُخ فشظُخ 

 . Ha انجذَهخ وانفشظُخ
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 :   HO (Null Hypothesis)اىفشضُة اىَبذئُة 

 

 ثبعزخذاو عهُهب اخزجبس َجشٌ انزٍ انًجزًع يعهًخ حىل انفشظُخ هٍ

 واإلحصبئٍ انًجزًع يعهًخ ثٍُ انفشق أٌ رشُش وانزٍ عُُخ يٍ ثُبَبد

 انزٍ انفشظُخ وهٍ .ثُُهًب حمُمٍ فشق وال انصذفخ عٍ َبرج انعُُخ يٍ

 وخالف صحزهب، عذو عهً دالئم رزىفش عُذيب وَشفعهب يُهب َُطهك

  وانمًُخ انًجزًع يعهًخ ثٍُ فشق َىجذ ال اَه Nul كهًخ ورعٍُ َمجههب رنك

 .(انعُُخ إحصبئُخ ) انًذعبح
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 : Alternative Hypothesis (Ha)اىفشضُة اىبذَية 

  

 
 و انعذو فشظُخ عٍ كجذَم انجبحش َععهب انزٍ انفشظُخ هٍ

 صحُحخ نُغذ ثبعزجبسهب انعذو فشظُخ َشفط عُذيب َمجههب

 .انعُُخ يٍ انًغزمبح انًعهىيبد عهً ثُبء
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 اىفشضُاتخطىات اخحباس 

 تحديد نوع توزيع المجتمع

 التوزيع يتبع دراسته يتم الذي العشوائي المتغير كان إذا ما تحديد يجب
 ال أم الطبيعي

 صياغة فرضيتا العدم والبديلة

 انفشظُخ يمبثم يعُُخ لًُخ َغبوي  انًجزًع يزىعػ أٌ اخزجبس عُذ :يضالا 

 عهً ركىٌ انجذَهخ وانفشظُخ انعذو فشظُخ فئٌ َغبوي، ال هثأَ انمبئهخ
 :انزبنٍ انُحى
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 خطىات اخحباس اىفشضُات

  α اخزُبس يغزىي انًعُىَخ

 اخزُبس دانخ االخزجبس اإلحصبئُخ انًُبعجخ

جًععع انجُبَععبد يععٍ انعُُععخ وحغععبة لًُععخ دانععخ االخزجععبس 

 اإلحصبئُخ

 ارخبر انمشاساد  
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 أَىاع انفشظُبد

 

 (انعذيُخ) انصفشَخ انفشظُخ (H0 ) : انًزغُش X عهً رأصُش نه نُظ    

 Yانًزغُش

 انجذَهخ انفشظُخ (H1) : انًزغُش X انًزغُش عهً رأصُش نهY 

 

 
 H0ّبحث ػِ سفض  
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 اختبار الفرضيات

 انفشظُخ َشفط أَُب َعٍُ هزا α لًُخ يٍ ألم P-values (Sig.) لًُخ كبَذ إرا

 .انجذَهخ انفشظُخ وَمجم انعذيُخ

                             H10.05>  P-values (Sig.)    

H0                     0.05<   P-values (Sig.) 

 عُذ رجشٌ انضمخ اخزجبساد أٌ أٌ 0.05 رغبوٌ SPSS فٍ االفزشاظُخ α لًُخ دائًب

 %95 صمخ يغزىي

ANOVA Table

2.79E+10 1 2.792E+10 119.798 .000

1.10E+11 472 233046531

1.38E+11 473

(Combined)Between Groups

Within Groups

Total

Current Salary  * Gender

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.
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 اختبار الفرضيات

 0.05ألم يٍ   P-valuesإرا كبَذ لًُخ 

 انًزغُشاد غُش يغزمهخ عٍ ثععهب•

 رىجذ عاللخ ثٍُ انًزغُشاد•

 َىجذ اخزالف•
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 0.05أكجش يٍ  P-valuesإرا كبَذ لًُخ 

 .انًزغُشاد يغزمهخ عٍ ثععهب•

 .انًزغُشادال رىجذ عاللخ ثٍُ •

 .ال َىجذ اخزالف•



 أنواع االختبارات

1. One – Sample T-Test 

2. Independent – Sample T-Test 

3. Paired Sample T-Test 

4. One way ANOVA 

5. Two way ANOVA  

6. Chi-Square Test 
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Is your Dependent Variable (DV) continuous? 

YES 

NO 

Is your Independent 

Variable (IV) continuous? 

Is your Independent Variable 

(IV) continuous? 

Correlation 

or Linear 

Regression 

YES 

YES YES 

Do you have 

only 2 

treatments? 

NO 

NO 

Logistic 

Regression 

Chi Square 

NO 

T-test ANOVA 
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 اخحباس شنو اىحىصَغ

 
فٍ انششوع َجت انًخزهفخ االخزجبساد رطجُك فٍ انششوع لجم 

 رزجع كبَذ فئرا ال أو انطجُعٍ انزىصَع رزجع هم انجُبَبد غجُعخ

 ورطجك، رغزخذو عىف انًعهًُخ االخزجبساد فبٌ انطجُعٍ انزىصَع

 غُش االخزجبساد فبٌ انطجُعٍ انزىصَع رزجع ال انجُبَبد كبَذ إرا أيب

 .رغزخذو عىف انًعهًُخ

عًُشوف-كىنًجشوف اخزجبس َغزخذو انزىصَع َىع ونًعشفخ  
Kolmogrove-Smirov 

 اىؼَو بذاَة فٍ اىشواجب بُاّات " :انزبنُخ انفشظُخ اخزجش : ٍثاه 

  "0.05 ٍؼْىَة بَسحىي اىطبُؼٍ اىحىصَغ جحبغ اىحاىُة واىشواجب

14 



 اخحباس شنو اىحىصَغ
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 اخحباس شنو اىحىصَغ
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 ،0.05 ٍِ اقو وهٍ اىَحغُشَِ ٍِ ىنو Sig. = 0.0 أُ َْحج اىسابق اىجذوه ٍِ

 وّقبو اىطبُؼٍ، اىحىصَغ جحبغ اىبُاّات أُ جقىه اىحٍ اىَبذئُة اىفشضُة ّشفض ىزىل

 .اىطبُؼٍ ىيحىصَغ جخضغ ال اىبُاّات أُ جقىه اىحٍ اىبذَية اىفشضُة
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   (One Sample T-Test) 

 انحغبثٍ، ثبنىعػ رزعهك فشظُخ نفحص االخزجبس هزا َغزخذو

 :انزبنٍُُ انششغٍُ رحمك وَجت

 وَغزعبض انطجُعٍ، انزىصَع انًزغُش رىصَع َزجع أٌ َجت1.

 .يفشدح 30 يٍ اكضش إنً انعُُخ حجى ثضَبدح انششغ هزا عٍ

 عهً يفشدارهب رعزًذ ال أٌ عشىائُخ انعُُخ ركىٌ أٌ َجت2.

 ثععهب
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One – Sample T-Test 

 :بان اىقائية  اىفشضُةاخحبش 

ٌ اىَىظفُِ َساوٌ                        سْة 14ٍسحىٌ جؼيُ

H0   : 

H1 :  14≠ µ  

14= µ  
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One – Sample T-Test 
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One – Sample T-Test 
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 ،) 0.05) يٍ الم وهٍ (Sig. = 0.00) أٌ َزجٍُ One-Sample Test  جذول فٍ
  عُخ، 14 َغبوٌ ال انًىظفٍُ رعهُى يزىعػ أٌ أٌ انًجذئُخ انفشظُخ َشفط نزنك

 14 يٍ اصغش أو اكجش  انًىظفٍُ يجزًع فٍ انًىظفٍُ رعهُى يزىعػ هم هُب وانغؤال
 يزىعػ أٌ عهً دنُم عبنجخ أٌ t = -3.837 لًُخ أٌ َجذ انغؤال هزا عهً ونإلجبثخ عُخ

 .عُخ 14 عٍ َمم انًجزًع
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Independent sample T test للعينات المستقلة اختبار    

 يزىعػ ثًغبواح يزعهمخ فشظُخ فحص هى

 يغزمهزٍُ نعُُزٍُ يب يزغُش

 

23 



Independent sample T test 

 فئبد يٍ فئخ كم فٍ غجُعُب االخزجبس يزغُش َكىٌ أٌ َجت1.

   انزجًُع يزغُش

 فئزٍ كال فٍ يزغبوَب االخزجبس يزغُش رجبٍَ َكىٌ أٌ َجت2.

 انزجًُع يزغُش

 يزغُش لُى ركىٌ أٌ وَجت عشىائُخ، انعُُخ ركىٌ أٌ َجت3.

 .ثععهب عٍ يغزمهخ االخزجبس
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Independent sample T test 

 

   القائلة الفرضية اختبر

 

ال يوجد فرق بين متوسط رواتب الذكور ومتوسط " 
 " رواتب اإلناث 
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Independent sample T test 
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Independent sample T test 
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Independent sample T test 

 Sig =0.0 داللتها ومستوى F =119.669 حساب تم فقد (Leven,s test)  اختبار من

 تباين يتساو عدم حالة في  Tاختبار ونستخدم متساو غير العينتين تباين أن يبين وهذا 

 نرفض وبذلك Sig =0.0   داللتها ومستوى  t = 11.688 قيمة ونحسب العينتين

   .متساويين غير العينتين رواتب متوسطي أن أي البديلة ونقبل المبدئية الفرضية
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  Paired Sample T-Testىيؼُْات اىَشجبطة  Tاخحباس 

َغزخذو هزا االخزجبس فٍ فحص انفشظُبد انًزعهمخ ثًغبواح 

 .يزىعػ يزغُشٍَ نعُُزٍُ غُش يغزمهزٍُ 

 :وركزت انفشظُخ انًجذئُخ وانجذَهخ ثبنطشَمخ انزبنُخ

 :              اىفشضُة اىَبذئُة

               :اىفشضُة اىبذَية

 

210 :  H

21:  aH
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  Paired Sample T-Testىيؼُْات اىَشجبطة  Tاخحباس 

وَغزعبض غجُعُب، انًزغُشٍَ ثٍُ انفشق رىصَع َكىٌ أٌ َجت 

 .يفشدح 30 يٍ أكضش إنً انعُُخ حجى ثضَبدح انششغ هزا عٍ

ثٍُ انفشق لُى ركىٌ أٌ وَجت عشىائُخ انعُُخ ركىٌ أٌ َجت 

 .انجعط ثععهًب عٍ يغزمهخ انًزغُشٍَ
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  Paired Sample T-Testىيؼُْات اىَشجبطة  Tاخحباس 

 

   القائلة الفرضية اختبر

 

ال يوجد فرق بين متوسط رواتب الموظفين في بداية " 
 "  العمل ومتوسط رواتب الموظفين الحالية 
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  Paired Sample T-Testىيؼُْات اىَشجبطة  Tاخحباس 
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  Paired Sample T-Testىيؼُْات اىَشجبطة  Tاخحباس 
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 وهزا  0.05 ٍِ أقو وهٍ Sig. (2- tailed) = 0.00 قَُة َبُِ اىحاىٍ اىجذوه

 سواجب ٍحىسط بُِ فشقا هْاك أُ أٌ اىَبذئُة، اىفشضُة ىشفض ماف دىُو

 .اىحاىٍ اىىقث وفٍ اىؼَو بذاَة فٍ اىَىظفُِ

34 



    ٌ  One Way ANOVAجحيُو اىحباَِ األحاد

 يفشداد يٍ يفشدح نكم كبٌ إرا األحبدٌ انزجبٍَ ثزحهُم انزجبٍَ رحهُم َغًً

 أو Factor انعبيهٍ انًزغُش َغًً األول يزغُشٍَ، عهً عاليخ انعُُخ

  االسٍَ انُىع يٍ يزغُش وهى Independent Variable انًغزمم انًزغُش

Nominal ىحشجُبٍا أو Ordinal انًزغُش وهى انًحذدح، انفئبد يٍ عذد نه 

 َشاد انزٍ انعُُبد يٍ عذد إنً انكهُخ انعُُخ رمغُى عُزى خالنه يٍ انزٌ

  انزبثع ثبنًزغُش َغًً انزٌ اِخش انًزغُش بأي .يزىعطبرهب يمبسَخ

Dependent Variable وهى ،اىَحصو اىنٍَ انُىع يٍ يزغُش فهى 

 انًزغُش فئبد يٍ فئخ نكم يزىعطه يغبواح فحص عُزى انزٌ انًزغُش

 .انعبيهٍ
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One Way ANOVA 

 يمبسَخ هى انزجبٍَ رحهُم يٍ األعبعٍ وانهذف

 كم فٍ انزبثع انًزغُش َغًً كًٍ يزغُش يزىعطبد

 Factor انعبيهٍ انًزغُش فئبد يٍ فئخ
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One Way ANOVA 

 القائلة الفرضية ابحث :مثال   

 

الرواتب يعزى لنوع ال يوجد فرق بين متوسطات "  
 "0.05مستوى داللة على العمل 

 

37 



One Way ANOVA 
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One Way ANOVA 
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One Way ANOVA 
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One Way ANOVA 
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  ُِوقَُة 59.733= فٍ هزا اىجذوه جظهش قَُة إحصاء ىُف ،Sig. =   0.0 

 وهزا َذه ػيً ػذً ججاّس سواجب اىَىظفُِ   

 

وهزا َنفٍ  Sig.= 0.0وقَُة  F=434.481قَُة فٍ هزا اىجذوه َحبُِ أُ  

ىشفض اىفشضُة اىَبذئُة أٌ ػذً جساوٌ ٍحىسطات اىشواجب ورىل باسحخذاً 

 ٍسحىي ٍؼْىَة 

 

 

05.0
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 كم يزىعطبد أٌ َجٍُ وهزا يخزهفخ انًزىعطبد أٌ َجٍُ انزبنٍ انجذول

 انًخزهفٍُ هًب وانحشاط انًذساء يزىعطبد وكزنك وانكزبة انًذساء يٍ
 يعُىَخ يغزىي عُذ
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  Crosstabs Testاخحباس اىَحغُشات اىىصفُة 

Chi-Square Test 

 صفزٍُ إعزمالل الخزجبس Chi-Square Test اخزجبس َغزخذو
 ثُُهًب انعاللخ وإَجبد

 

 “اىىظُفة ّىع اخحُاس فٍ اىجْس َؤثش ال"  انمبئهخ انفشظُخ اخزجش

 .يغزمالٌ يزغُشاٌ وانجُظ انىظُفخ أٌ أٌ
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  Crosstabs Testاخحباس اىَحغُشات اىىصفُة 

Chi-Square Test 
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  Crosstabs Testاخحباس اىَحغُشات اىىصفُة 

Chi-Square Test 
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 أُ دىُو وهزا Sig. = 0.0 قَُة أُ ّالحع اىسابقة اىجذاوه ٍِ

 .اىىظُفة اخحُاس فٍ ىيجْس جأثُش َىجذ أٌ ٍسحقيحاُ، غُش اىصفحاُ
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