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في هذه املحاضرة سيتم التطرق لـ
-

فكرة مجال الثقة Interval of confidene

-

فكرة اختبارالفرضيات Hypothesis testing
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 -01مجال الثقة :Interval of confidence
ً
مجال الثقة هو شكل من أشكال تقدير معالم املجتمع .وعموما هناك نوعين من أنواع التقدير:
 .aالتقدير النقطي.
 .bالتقدير املجالي.
يعتمد التقدير النقطي ،كما رأينا في فقرة المؤشرات اإلحصائية ،على حساب قيمة محددة لتقدير أحد معالم املجتمع
ً
اعتمادا على مؤشرات النزعة المركزية أو التشتت في حين يعتمد التقدير املجالي على حساب مجال من الثقة حول
التقدير النقطي بحيث يعطي معلومة أدق عن معلمة املجتمع.
ً
مجال الثقة يعبر عن مجال تقديري من القيم التي يقع ضمنها قيمة معلمة املجتمع حسب احتمال محدد مسبقا وكلما
ً
ً
كان مجال الثقة كبيرا كلما كان احتمال وقوع قيمة معلمة املجتمع الحقيقية ضمن هذا املجال كبيرا .إضافة إلى ذلك،
ً
غالبا ما يرتبط بمجال الثقة قيمة احتمالية تعبر عن احتمال وقوع قيمة معلمة املجتمع الحقيقية ضمنه.
ّ
ّ
المقدر املحسوب .ويعطى نصف طول
ألنه يترافق بدرجة من الثقة المفترضة حول
يسمى هذا املجال بمجال الثقة
املجال كما يلي:
𝑥̅ ± 𝑍𝛼/2 ∗ 𝜎⁄
𝑛√
ً
ً
ً
بعبارة أخرى هو التقدير النقطي املحسوب ( ̅𝑥) اعتمادا على بيانات العينة مضافا إليه (أو مطروحا منه) عدد معين
𝑍) من األخطاء المعيارية ( 𝜎) .من المفترض ّ
أن كل من التقدير النقطي و الخطأ المعياري يمكن حسابهما
⁄
( 1−𝛼/2
√
ً
ً
انطالقا من بيانات العينةّ .أما عدد األخطاء المعيارية فيتم حسابه تبعا لنقطتين:
 .aالتوزيع االحتمالي المفترض للتقدير النقطي.
 .bدرجة الثقة (𝛼  )1 −أو االحتمال المرغوب لوقوع التقدير النقطي ضمن املجال املحسوب.
ً
في هذا السياق ،من المتعارف عليه إحصائيا وجود العديد من مجاالت الثقة التي تختلف عن بعضها حسب عدد
االخطاء المعيارية المأخوذة بعين االعتبار ،بحيث يكون كل خطأ معياري مرتبط بقيمة احتمالية معينة (– ,0,0 – ,0,0
.),00,
ً
فمثال يمكن القول أن متوسط هطول األمطار في المنطقة الساحلية هذا العام تتراوح بين  0ملم و  000ملم باحتمال ثقة
𝛼  1 −قدره  %50أي باحتمال خطأ 𝛼 قدره .%0
لتفسير مجال سيتم تناول الحالة األبسط ملجال لثقة وهو مجال الثقة حول متوسط املجتمع 𝜇:

3

https://manara.edu.sy/

𝛼 𝑝 [𝑥̅ − 𝑍𝛼 ∗ 𝜎⁄ < 𝜇 < 𝑥̅ + 𝑍𝛼/2 ∗ 𝜎⁄ ] = 1 −
𝑛√
𝑛√
2
أي أن التقدير النقطي لمتوسط العينة ̅𝑥 يقع في مجال ،حده األدنى  𝑥̅ − 𝑍𝛼/2 ∗ 𝜎⁄وحده األعلى 𝑥̅ +
𝑛√
 ،𝑍𝛼/2 ∗ 𝜎⁄باحتمال ثقة قدره  ، %50و احتمال أن يقع خارجه باحتمال قدره .%0
𝑛√
وتجدى اإلشارة إلى أن التقدير النقطي إما قد يكون ألحد مؤشرات النزعة المركزية والتشتت ،أو عبارة عن الفرق بين
ّ
مقدريين من عينتين مختلفتين (مستقلتين أو مرتبطتين) ،أو يأخذ الشكل النسب .و لكن مجاالت الثقة حول هذه
المقاييس تتشابه بالمبدأ وتختلف عن بعضها بطريقة الحساب و طريقة تقدير الخطأ المعياري.
ً
بعد التمهيد السابق ،ال ّبد من بيتن كيفية استخراج المقدار  ، 𝑍𝛼/2فمثال عند مقدار ثقة ( %50أي عند احتمال
وقوع قيمة املجتمع الحقيقية ضمن املجال هو  )%50أي  𝛼 = 0.05وبالتالي قيمة = 𝑍𝛼/2 = 𝑍0.05/2
𝑍0.025 = 1.96
وهي القيمة الموضحة في الشكل اآلتي :

أن الجزء المتبقي من المساحة تحت المنحنى هو  1 − 𝛼 = 0.95وبما ّ
أي ّ
إن الجدول المعتمد في هذا المقرر
يحسب المساحة املحصورة بين القيمة المعيارية وقيمة ،𝑍 = 0
أي للتبسيط يتم قسمة :
0.95
= 0.4750
2
بعد ذلك يتم البحث في جدول التوزيع الطبيعي المعياري على القيمة المقابلة لـاحتمال :,.740,
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وهي القيمة المظللة باللون األصفر والتي تقابل قيمة  ، 0.51بعبارة أخرى ّ
إن قيمة  𝑍𝛼/2 = 1.96وبعدها يتم
التعويض في مجال الثقة.
مثال :
بفرض ّ
أن اإلشارة المرسلة من مكان  Aإلى مكان  Bتخضع للتوزيع الطبيعي بمتوسط 𝜇 وتباين  ،𝜎 2 = 4ولتقليل
الخطأ في استقبال اإلشارة تم إرسال اإلشارة لتسع مرات متتالية ،فإذا كانت اإلشارات المستقبلة هي :

5, 8.5, 12, 15, 7, 9, 7.5, 6.5, 10.5
فما هو مجال التقدير الممكن بناؤه باحتمال ثقة ,.50حول المتوسط 𝜇؟
مجا ل الثقة حول المتوسط باحتمال ثقة ُ ,.50يعطى بالصيغة اآلتية :
𝑝 [𝑥̅ − 𝑍𝛼 ∗ 𝜎⁄ < 𝜇 < 𝑥̅ + 𝑍𝛼/2 ∗ 𝜎⁄ ] = 0.95
𝑛√
𝑛√
2
ّ
إن قيمة ̅𝑥 للعينة تحسب كما يأتي :
∑9𝑖=1 𝑥𝑖 5+8.5+12+15+7+9+7.5+6.5+10.5
=
=9
9
9

=

𝑛∑
𝑖𝑥 𝑖=1
𝑛

ّ
2
𝜎
إن قيمة الخطأ المعياري ⁄ 𝑛 = 3
√
ً
سابقا ّ
إن قيمة  1 − 𝛼 = 0.95أي  𝛼 = 0.05وبالتالي = 1.96
وكما تم بيانه

= ̅𝑥

𝑍0.05/2 = 𝑍0.025

وبالتعويض :
2
< 𝜇 < 9 + 1.96 ∗ 2/3] = 0.95
3

∗ 𝑝 [9 − 1.96

𝑝[7.69 < 𝜇 < 10.31] = 0.95
5
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أي ّ
أن المتوسط 𝜇 الحقيقي يقع ضمن مجال حده األعلى  0,.00وحده األدنى  4.15باحتمال قدره  ،,.50ويقع خارجه
باحتمال قدره ,.,0
وإلنشاء مجال حول المتوسط 𝜇 باحتمال ثقة  ,.5,يتم اتباع نفس الخطوات ولكن االختالف فقط في إيجاد ، 𝑍𝛼/2
وبما ّ
𝑍
إن االحتمال هو  1 − 𝛼 = 0.90أي  𝛼 = 0.1وبالتالي = 𝑍 = 1.65
0.5

0.1/2

وكذلك للتبسيط يتم قسمة :
0.90
= 0.45
2
وبالبحث على القيمة المقابلة لهذا االحتمال في الجدول :

ً
وهي تقريبا القيمة المقابلة الحتمال  ,.70,0وهي  ،0.10وبالتالي يتم التعويض في مجال الثقة:
2
< 𝜇 < 9 + 1.65 ∗ 2/3] = 0.9
3

∗ 𝑝 [9 − 1.65

𝑝[7.9 < 𝜇 < 10.1] = 0.9
أي ّ
أن المتوسط 𝜇 الحقيقي يقع ضمن مجال حده األعلى  0 .0,وحده األدنى  4.5باحتمال قدره  ،,.5ويقع خارجه
باحتمال قدره .,.0
مالحظة :فيما سبق ّ
تم بناء مجال ثقة ثنائي الجانب (أصغر من قيمة ما ،وأكبر من قيمة ما) ولكن في بعض األحيان قد
ً
يكون المطلوب هو إيجاد مجال من جانب واحد  ،مثال أن يكون المتوسط أكبر من قيمة ما باحتمال قدره  .,.50لبناء
هذا النوع من املجاالت:
𝑝 [𝑥̅ − 𝑍𝛼 ∗ 𝜎⁄ < 𝜇] = 0.95
𝑛√
بحيث  ، 𝑍𝛼 = 𝑍0.05 = 1.65بمعنى آخر هنا ال داعي لقسمة  0.95على  2بل يتم البحث عن القيمة االحتمالية
6
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0.95 − 0.5 = 0.45
وذلك ّ
ألن التوزيع الطبيعي متناظر والجدول السابق يعطي المساحة بين قيمة معيارية والقيمة  ، 𝑍 = 0ومن الجدول
يالحظ ّ
أن القيمة المقابلة الحتمال  ,.70هي 0.10
2
< 𝜇] = 0.95
3

∗ 𝑝 [9 − 1.65

𝑝[7.9 < 𝜇] = 0.95
أي ّ
أن احتمال أن ينتمي 𝜇 للمجال ]∞  [7.9,هو .,.50
 -00اختبارالفرضيات :Hypothesis Testing
من أهم مفاهيم االستدالل اإلحصائي هو اختبار الفرضيات .ويقصد باختبار الفرضيات بشكل عام هو استخدام
األدوات اإلحصائية الختبار فيما إذا كانت المعطيات المرتبطة بظاهرة ما ،والمستمدة من عينة الدراسة ،قريبة من
المعطيات المفترضة من الباحث او التي يفترض أن تمثل قيمة حقيقية في املجتمع .ويطلق على هذه األخيرة بالقيمة
املختبرة.
يقوم اختبار الفرضيات على صياغة فرضيتين أساسيتين :األولى تسمى بفرضية العدم أو الفرضية االبتدائية والثانية
تسمى بالفرضية البديلة.
ً
وتأخذ الفرضية االبتدائية أو فرضية العدم غالبا شكل نفي للفروق ،العالقة أو األثر .في حين ترتكز فرضية البديلة على
إثبات معنوية أو جوهرية الفروق ،العالقة أو األثر.
يقوم اختبار الفرضيات على فكرة ّأنه لمعرفة صحة ّ
اإلدعاء المتضمن في الفرضية االبتدائية أو العدم ،نحتاج لمقارنة
اإلدعاء مع القيمة الموجودة في مجتمع اسة .ولكن طالما ّ
هذا ّ
أن معلمة املجتمع تبقى مجهولة لصعوبة حصر كل
الدر
عناصر املجتمع ،نقوم بسحب عينة من هذا املجتمع لكي نقوم بتقدير معلمة املجتمع .ومن هنا تنبع أهمية مؤشر
االختبار حيث يستخدم الختبار الفروض ويتم بناؤه على أساس الفرق بين القيمة املحسوبة من العينة ( ̅𝑥) وبين القيمة
ً
املختبرة (  )𝑥0مقسوما على عدد من االخطاء المعيارية .وبتعبير رياض ي:
𝑥̅ − 𝑥0
𝑛√𝜎𝑥̅ /
ونالحظ من صيغة مؤشر االختبار أمرين:
ا
أول :تم قسمة الفرق (  )𝑥̅ − 𝑥0على الخطأ المعياري 𝑛√ ،𝜎/وذلك لمراعاة االختالف في قيمة ̅𝑥 من عينة ألخرى،
ً
ّ
المقدرة من عينة ألخرى
نظرا ألننا نستطيع سحب أكثر من عينة ومن الممكن أن تختلف القيمة
7
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ا
ّ
ثانيا :من الشكل العام لمؤشر االختبار يمكن القول أنه يعبر عن مقدار البعد أو الفرق بين القيمة المفترضة (أو املختبرة
ً
او التي يفترض ّانها ناتجة عن املجتمع) (تحت شرط فرضية العدم) والقيمة المدرجة تحت الفرضية البديلة معبرا عنه
ً
بالوحدات المعيارية (𝑛√ .)𝜎/بالتالي التخاذ القرار يجب سحب عينة أوال ،ثم يتم حساب احتمال أن يكون الفرق كبير
ً
بين القيمة املختبرة والقيمة الناتجة من العينة معبرا عنه بالوحدات المعيارية (أي مقسوم على الخطأ المعياري) .بعد
ً
ً
ذلك يتم حساب احتمال أن يكون هذ الفرق ناتجا عن الصدفة (علما أن فرضية العدم صحيحة) ،هذا االحتمال ما
ً
عندئذ ال يكن رفض فرضية
يطلق عليه  ، p-valueبالتالي إذا كان االحتمال كبير (مثال أكبر من  ،%0أو  ،%0او )%0,
ٍ
العدم ،والعكس صحيح إذا كان االحتمال صغير أقل من ( ،%0أو  ،%0او  )%0,حينها يكون الفرق بين القيمة املختبرة
(المقترضة للمجتمع) والقيمة المسحوبة من العينة كبير وغير ناتج من الصدفة .بالتالي يتم رفض فرضية العدم التي
تفترض ّ
أن القيمة الحقيقية للمجتمع هي 𝑥.
0

ّ
بعبارة أخرى نالحظ أنه للحكم فيما إذا كان هناك فرق جوهري ،بين القيمة المفترضة ضمن الفرضية االبتدائية (أو
ّ
المقدرة (املحسوبة) عن طريق العينة ،نحتاج إلى مقارنة القيمة المعيارية املحسوبة (أو
فرضية العدم) وبين القيمة
قيمة مؤشر االختبار املحسوبة) مع قيمة أخرى من نفس الجنس (أي تخضع لنفس توزيع االحتمالي 1لمؤشر االختبار)،
ً
ً
ّ
وتسمى هذه القيمة بالقيمة النظرية .وبالتالي نرى أنه إذا كان الفرق بين (  )𝑥̅ − 𝑥0كبيرا فيجب أن يكون كبيرا كفاية
ّ
لدرجة أن يكون أكبر من القيمة النظرية ،وبالتالي نستطيع رفض فرضية العدم التي تنص أنه ال يوجد فرق بين القيمة
ّ
المقدرة عن طريق العينة ،والعكس صحيح.
المفترضة وبين القيمة
ً
ً
يتم حساب القيمة النظرية اعتمادا على قيم التوزيع االحتمالي الذي من المفترض أن يخضع له مؤشر االختبار .فمثال إذا
كان مؤشر االختبار يخضع لتوزيع ستيودنت يتم توليد القيمة النظرية عن طريق توزيع ستيودنت ،وإذا كان مؤشر
ً
االختبار يخضع لتوزيع كاي مربع يتم توليد القيمة النظرية اعتمادا على توزيع كاي مربع االحتمالي.
و يمكن بعدها اتخاد القرار فيما إذا كان هناك فرق معنوي أو جوهري بين قيمة معلمة العينة والقيمة املختبرة .حيث إذا
كانت قيمة مؤشر االختبار املحسوبة أصغر من القيمة النظرية بالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم والعكس صحيح.
على ّأية حال ،مهما كان نوع التوزيع االحتمالي الذي يتم االعتماد عليه لحساب القيم النظرية لمؤشر االختبارّ ،
فإن هذا
ً
التوزيع ُي ّ
سمى بالتوزيع االحتمالي النظري .أي هو التوزيع الذي تم استخدامه اعتمادا على النظريات األساسية في اإلحصاء
ً
عموما على ّ
أن التوزيع التجريبي (المعتمد على
(قانون األعداد الكبيرة و نظرية النهاية المركزية) .وتنص هذه النظريات
معطيات العينة) يقترب بالضرورة إلى التوزيع النظري (التوزيع الطبيعي المعياري في النهاية) كلما ازداد حجم العينة
باتجاه قيم كبيرة.

1

التوزيع االحتمالي هو عبار عن صيغة رياضية تساعد في حساب احتمال أن يأخذ متغير ما قيمة ما ضمن ظروف

تم توليد هذه الصيغة عن طريق إجراء عمليات المحاكاة وتوليد البيانات.
معينة .حيث ّ
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في أغلب األحيان يكون التوزيع النظري غير قابل للتطبيق بسبب صغر حجم العينة أو بسبب طبيعة البيانات المتوفرة في
العينة المسحوبة .لذلك يلجأ الباحثون إلى تقدير التوزيع االحتمالي التجريبي لمؤشر االختبار باستخدام أساليب املحاكاة
ً
أو التقريب انطالقا من بيانات العينة.
ومن هنا يتم التمييز بين نوعين من اختبار الفروض :اختبار الفروض المعلمي واختبار الفروض الالمعلمي .في الحالة
ً
ويسمى معلمي ّ
ّ
األولى يتم توليد القيم النظرية لمؤشر االختبار اعتمادا على التوزيع االحتمالي النظري
ألن التوزيع االحتمالي
ً
معروف أو ذو بارمترات معلومة .أم في الحالة الثانية يتم حساب القيم النظرية لمؤشر االختبار اعتمادا على التوزيع
التجريبي (محاكاة) أو التقريبيُ .وتسمى الحالة الثانية ل معلمية ّ
ألنها تفترض أن التوزيع االحتمالي لمؤشر االختبار غير
معلوم.
مثال :
ً
وفقا لتقرير صحفي في إحدى الصحف ّ
فإن متوسط الدخل الشهري لسلسلة المتاجر المشهورة هو  00,,,,دوالر،
والختبار هذا اإلدعاء يتم صياغة الفرضيات اآلتية:
𝐻0 : 𝜇 = 130000
𝐻1 : 𝜇 ≠ 130000
بعدها يتم سحب عينة من المتاجر وحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري تمهيدا لبناء مؤشر االختبار
املحسوب ومقارنة قيمته مع القيمة المعيارية عند مستوى داللة محدد.
 -0-00مفهوم مستوى الدللة :Significance level
في اختبار الفرضيات ال ّبد من تحديد مستوى الداللة أو ما يسمى بمستوى الخطأ في االختبار وهو يعبر عن احتمال
رفض فرضية العدم وهي صحيحة والذي يرمز له بالرمز  ،αوبالطبع تكون قيمته محصورة بين  ,و  0وعلى األغلب يتم
تحديد قيمة صغيرة له ،أشهر قيمه هو .,.0 ،,.,0 ،,.,0
ً
يعبر مستوى الداللة أيضا عن احتمال اخطأ في اتخاذ القرار نتيجة االعتماد على بيانات العينة وليس املجتمع ككل،
ً
فمثال قد تكون النتيجة في دراسة عينة عشوائية من مجتمع ما مخالفة للنتيجة في حال دراسة املجتمع الذي سحبت منه
ّ
ّ
العينة .ومستوى داللة ( )significance levelيقدر بـ  ,.,0يدل على أنه في حال سحب  0,,عينة فإنه هناك احتمال
بوجود  0عينات تعطي نتائج مخالفة عن الحقيقة الموجودة في املجتمع.
ً
ّ
تحديدا لنفترض ّ
أن في مصنع لرقائق الدارات اإللكترونية يتم اختبار جودة المنتج النهائي  ،وأنه في حال
وبشكل أكثر
وجود أكثر من  %0من الرقائق المنتجة مخالفة للمواصفات يتم إلغاء صفقة الشراء .وبفرض كان حجم اإلنتاج هو
 0,,,دارة إلكترونية والذي يحتوي  2,دارة إلكترونية مخالفة للمواصفات ،هنا تكون الفرضية العدم:
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 :H0إن إنتاج الدارات اإللكترونية هو إنتاج مطابق للمواصفات بحيث تحتوي على أقل من  %0من الدارات غير مطبقة
للمواصفات القياسية.
ّ : 0H
إن إنتاج الدارات اإللكترونية يحتوي اإلنتاج على أكثر من  %0غير مطابق للمواصفات القياسية.
تم سحب عينة عشوائية من  2,,دارة إلكترونية ّ
وبفرض ّ
وتم بالصدفة اختيار الـ  2,دارة غير مطابقة للمواصفات
ً
ّ
فحينها قد يتم اتخاذ قرار خاطئ برفض فرضية العدم مع ّإنها صحيحة وذلك ألنه وفقا لبيانات العينة العشوائية هناك
 %0,من الدارات غير مطابقة للمواصفات .وهذا الخطأ يدعى بالخطأ من النوع الول  ،Error Type 1وهو ورفض
فرضية العدم وهي صحيحة  .ومستوى الداللة بقيمة  %0يعنى ّأنه في حال ّ
تم سحب  0,,عينة عشوائية من الدارات
ّ
اإللكترونية فإنه من المسموح الحصول على نتائج خاطئة من  0عينات عشوائية وذلك نتيجة للصدفةّ ،أما إذا كان
ّ
القراء الخاطئ أكبر من  0مرات فهذا يدل على أنه ليس وليد الصدفة.
كذلك هناك خطأ آخر ويسمى الخطأ من النوع الثاني  Error Type 2وهو عدم رفض فرضية العدم وهي خاطئة،
ّ
بالعودة للمثل السابق بفرض أنه في إجمالي إنتاج الدرات اإللكترونية هناك  21,دارة غير مطابقة للمواصفات أي ما
نسبته أكبر من  %0ولكن نتيجة لعدم القدرة بدراسة كل الدارات اإللكترونية المنتجة سيتم سحب عينة عشوائية من
 2,,دارة وبالصدفة كانت تحتوي على  0دارات إلكترونية غير مطابقة للمواصفات أي ما نسبته  %2.0وبالتالي هنا يتم
اتخاذ قرار خاطئ بعدم رفض فرضية العدم السابقة بالرغم من كونها خاطئة،
ً
وغالبا يتم الوقوع في الخطأ من النوع االول والثاني نتيجة عدم القدرة على دراسة كامل املجتمع واللجوء إلى دراسة
عينات عشوائية مسحوبة من هذا املجتمع .ويرمز الحتمال الوقوع في الخطأ من النوع األول بـ ّ ،αأما احتمال الوقوع في
الخطأ من النوع الثاني فيرمز له بالرمز  .βوالجدول اآلتي يوضح نوعي الخطأ المذكورين:

 -2-00قاعدة اتخاذ القرار :Decision rule
يرتبط اتخاذ القرار بمصطلح القيمة المعيارية  critical valueوهي التي يتم مقارنة قيمة مؤشر االختبار املحسوب بها،
تم افتراض أن مؤشر االختبار املحسوب خاضع للتوزيع الطبيعيّ ،
أي بعبارة أخرى فيما إذا ّ
فإن القيمة المعيارية هي التي
تقسم بين منطقة الرفض وعدم الرفض لفرضية العدم ،كما هو موضح في الشكل اآلتي:
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بحيث يظهر من الشكل ّ
ان القيمة المعيارية هي  0.170عند مستوى داللة .%0
بالتالي التخاذ القرار يتم بداية تحديد مستوى الداللة وليكن  ،%0بعدها يتم حساب قيمة مؤشر االختبار ومقارنتها مع
ً
ّ
القيمة المعيارية التخاذ القرار برفض أو عدم رفض فرضية العدم .باالستناد إلى الشكل السابق وبفرض أنه اعتمادا
على بيانات العينة كانت القيمة املحسوبة لمؤشر االختبار تساوي ّ ، 2.07
فإن هذه القيمة أكير من القيمة المعيارية عند
مستوى داللة  %0وهي  0.170بالتالي يمكن رفض الفرضية العدم .بمعنى آخر ّ
إن القيمة املحسوبة  2.07تقع ضمن
ً
تحديدا ،طالما ّ
أن القيمة املحسوبة  Zأكبر من القيمة المعيارية 0.170
منطقة الرفض في الشكل السابق .وبشكل أكثر
ف ّإنه يوجد احتمال قليل (أصغر من ّ )%0
بأن يكون مؤشر االختبار (فيما لو ّ
تم حسابه من بيانات عينات أخرى) يملك
هذه القيمة الكبيرة بداعي الصدفة أو نتيجة خطأ للمعاينة.
وبالمقابل بفرض كانت قيمة مؤشر االختبار املحسوبة تساوي  ، ,..0عندها ال يمكن رفض فرضية العدم  ،ألنذ مؤشر
االختبار املحسوب يقع ضمن منطقة عدم الرفذ في الشكل البياني السابق .بمعنى آخر يوجد احتمال ليس بالقليل (أكبر
من ّ )%0
بأن تكون قيمة مؤشر االختبار ناتجة عن الصدفة أو نتيجة خطأ في المعاينة.
إن القرار المأخوذ يرتكز على نتائج العينة المدروسة ّ
على ّأية حال بما ّ
فإن يوجد دائما احتمال للوقع بإحدى النوعين من
االخطاء (االول والثاني) ،إذ يمكن رفض فرضية العدم بالرغم من كونها صحيحة (النوع األول) ،او يمكن عدم رفض
فرضية العدم على الرغم من كونها خاطئة (الخطأ من النوع الثاني) .بالتالي ال ّبد للباحث أو القائم على اتخاذ القرار أن
يحدد مستوى الخطأ المسموح به والناتج عن الصدفة أو خطأ المعاينة .ضمن هذا السياق يتم تحديد ما يعرف
بمستوى الداللة ( αاحتمال الخطأ من النوع األول).

أي ّأن هناك طريقة أخرى للمقارنة تستخدمها البرامج اإلحصائية .وتقوم هذه الطريقة على مقارنة القيمة االحتمالية (p-
 valueأو  )sigلقيمة مؤشر االختبار املحسوبة مع القيمة االحتمالية النظرية أو مستوى الداللة – ,.,0 – ,.,0( α
 .),.0,إذ يتم رفض فرضية العدم عندما تكون قيمة  p-valueأصغر من  ، ,.,0والعكس صحيح.
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يمكن صياغة ما سبق عن طريق االحتمال اآلتي :
تم ادعاء ّ
وتم اختبار هذا ّ
أن متوسط املجتمع  μيساوي قيمة معينة 𝜇ّ ،
إذا ّ
اإلدعاء عن طريق سحب عينة عشوائية
0
بحجم 𝑛 وحساب متوسطها ̅𝑥  .بالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم  𝐻0التي تتضمن اإلدعاء إذا كان الفرق بين  𝜇0و
ً
ً
̅𝑥 ليس كبيرا وجوهريا (أي ال يتبدل باختالف العينة املحسوبة) ،و يكون احتمال:
𝑝𝜇0 (|𝑥̅ − 𝜇0 | > 𝑐) = α
يعبر عن احتمال الخطأ من النوع األول ،حيث 𝑐 ترمز لـ القيمة المعيارية  critical valueو التي تجعل االحتمال السابق
يساوي  αكمستوى الداللة وهو احتمال الخطأ من النوع األول.
تم عرضه في نظرية النهاية المركزية  centra limit theoremوعلى افتراض ّ
وكما ّ
أن فرضية العدم صحيحة أي μ = 𝜇0
فإن ̅𝑥 يخضع للتوزيع الطبيعي المعياري بمتوسط 𝜇 وتباين  .𝑥̅ ~(𝜇 , 𝜎2) ، 𝜎2أي ّ
ّ
أن المقدار :
0

𝑛

𝑛 0

𝑥̅ − 𝜇0
)𝜎 ~𝑁(0,1
𝑛√
ً
يخضع للتوزيع الطبيعي المعياري  ،مع مالحظة ّ
أن هذه الصيغة هي نفسها مؤشر االختبار ّالذي ّ
تم عرضه سابقا .بالتالي
=𝑍

للحكم فيما إذا كان  𝑥̅ − 𝜇0هو فرق كبير وجوهري يتم مقارنة قيمة 𝑍 (مؤشر االختبار املحسوب) مع قيمة معيارية
ً
يتم توليدها من التوزيع الطبيعي المعياري وفقا لمستوى الداللة المعتمد .α
أي :
𝑝𝜇0 (|𝑥̅ − 𝜇0 | > 𝑐) = α
وحسب خاصية التناظر :
2 ∗ 𝑝𝜇0 (𝑥̅ − 𝜇0 > 𝑐) = α
> 𝑐) = α
> 𝑐) = α

𝜎
𝑛√
𝜎
𝑛√

𝑛√ 𝑐
α
=)
𝜎
2

∗ 𝑍( 2 ∗ 𝑝𝜇0
∗ 𝑍( 2 ∗ 𝑝𝜇0
> 𝑍( 𝑝𝜇0

أي باستخدام معكوس تابع التوزيع الطبيعي المعياري :
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α
2

= ) 𝑝𝜇0 (𝑍 > 𝑍α
2

بالتالي:
𝜎 ∗ 𝑍α
𝑛√ 𝑐
= 𝑍α ⟹ 𝑐 = 2
𝜎
𝑛√
2
بالعودة لالحتمال السابق :
𝑝𝜇0 (|𝑥̅ − 𝜇0 | > 𝑐) = α
يتم رفض فرضية العدم إذا كان :
𝜎 ∗ 𝑍α
2

> | |𝑥̅ − 𝜇0

𝑛√

أو
| |𝑥̅ − 𝜇0
> 𝑍α
𝑛√
𝜎
2
𝑍 > 𝑍α
2

أي إذا كان مؤشر االختبار املحسوب 𝑍 أكبر من القيمة المعيارية  .𝑍αوال يتم رفضها إذا كان :
2

| |𝑥̅ − 𝜇0
≤ 𝑍α
𝜎
2

𝑛√

𝑍 ≤ 𝑍α
2

مثال :
إذا كانت قيمة اإلشارة المرسلة من المركز  Aإلى النقطة  Bتخضع لتوزيع طبيعي بمتوسط 𝜇 وتباين  ،7فإذا كان هناك
سبب للمستقبلين في النقطة  Bليعتقدوا ّ
بأن متوسط اإلشارة هو  ، 𝜇 = 8اختبر صحة هذا اإلدعاء عند مستوى داللة

ً
ً
علما ّأنه ّ
تم سابقا استقبال  0إشارات من نفس النوع مرسلة بشكل مستقل وكان متوسط قيمة اإلشارة
α = 0.05
هو .5.0
يمكن صياغة الفرضية العدم والبديلة كما يأتي:
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𝐻0 : 𝜇 = 8
𝐻1 : 𝜇 ≠ 8
ومن ّ
ثم بناء مؤشر االختبار :
𝑥̅ − 𝜇0
9.5 − 8
=
= 1.68
𝜎
2
𝑛√
√5

=𝑍

ومن جدول التوزيع الطبيعي المعياري يمكن استخراج قيمة 𝑍α = 𝑍0.05 = 𝑍0.025 = 1.96
2

2

وبمقارنة  𝑍 = 1.68مع قيمة ،𝑍0.025 = 1.96
𝑍 < 𝑍0.025
وبالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم عند مستوى داللة .,.,0
ّإما إذا ّ
تم االختبار عند مستوى داللة  %0,تكون قيمة  ،𝑍α = 𝑍0.1 = 𝑍0.05 = 1.645بالتالي :
2

2

𝑍 > 𝑍0.05
أي عند مستوى داللة  %0,يمكن رفض فرضية العدم ّ
بان متوسط اإلشارة ..
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