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جاابت حممتةل عن اس ئةل البحث –بدائل مقرتحة –الفرض: ختمني ذيك للباحث   ا 

 بديل(-مبارش-مثبت حبيث )فرض فرض

 موجه )متجه(:      .1

A.       معر الس يارة وقميهتا يف السوق(لعالقة )توجد عالقة سلبية بني 

B.       طالبات لصاحل الطالبات(الطالب و اللفرق )يوجد فرق يف مس توى القلق بني 

  

 غري موجه )غري متجه(:      .2

A.      )لعالقة )توجد عالقة بني معر الس يارة وقميهتا يف السوق 

B.      طالبات(الطالب و ال لفرق )يوجد فرق يف مس توى القلق بني 

 النفي( صفري )فرض فرض

A.      ( دال توجلعالقة )حصائية بني مس توى القلق والتدين عند طالب الس نة التحضريية  عالقة ا 

B.      ( الطالب و الفرق يف مس توى القلق بني  دال يوجلفرق)طالبات 

 اجليد الفرض

 متسق مع نفسه      .1

 متسق مع احلقائق      .2

 مقتضب )خمترص(      .3

 مفرس لعالقة بني متغريين      .4

 قابل لالختبار والتجريب      .5

 الفرض الصفري اختبار 

ل هذه النتيجة بسبب حدوث مث ةما احامتلييعين .عالقة( ..حصول مثل نتيجتنا أ و أ كرب مهنا يف جممتع ليس فيه فرق )أ و  احامتليةخيربان عن 

ذا أ منا ابلفرض  أ و الصدفة احلظ  فرق )أ و عالقة( يف اجملمتع( دال يوجالصفري )أ نه )تفاوت العينات( واحلظ فقط ا 

ي عالقة وال ---- رق وقميه ف مبعىن أ خر مقارنة نتيجتنا املتحصةل من اختباران ابلقمي املمكن حصول علهيا يف جممتع صفري أ ي جممتع ليس فيه ا 

 صدفة( تتفاوت بسبب اخلطأ  العشوايئ فقط )حظ أ و

 :ال يعين

 نس بة احلظ يف قميتنا الاختبارية .1

 صدق الفرض الصفري .2

 صدق الفرض البحيث البديل .3

ما نقوم بقرار حصيح يف الرفض أ و القبول >---هما يعنيلك   مدى وجاهة تعليل احلظ والصدفة وعليه حنن ا 

 تسمى ال خطاء املتعلقة بقبول أ و رفض الفروض الصفرية أ خطاء القرار 

 ( اخلطأ  من النوع ال ولα )قبوهلالفرض الصفري واكن الواجب  رفضويعين  وتنطق أ لفا 

 ( اخلطأ  من النوع الثاينβ وتنطق بيتا ) رفضهالفرض الصفري واكن الواجب  قبولويعين 



  ما رفضا واكن علينا ىل نقاط ق القبول،نظرا الحامتلية الوقوع يف اخلطأ  )ا   طع.أ و قبوال حيث اكن علينا الرفض( فوجب الاحتاكم ا 

 ( 0.01 ،0.05 ،0.10مس توايت شائعة)  

 وتعين احلد ال عىل خلطأ  النوع ال ول اذلي يتسامح الباحث يف ارتاكبه 

 ( ذا اختار الباحث مس توى دالةل أ خطاء )يرفض فهيا الباحث  5( فا ن ذكل يعين أ نه من املمكن أ ن يرتكب 0.05مبعىن أ خر ا 

 مرة 111الفرض الصفري والواجب قبوهل( من أ صل 

 لنامج عنهالاختيار حسب طبيعة القرار وال ثر ا 

 )جراء الاختبار والتجربة )قبل ظهور النتاجئ  اختيار مس توى ادلالةل قبل ا 

 

 


