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ىالمبادئىالطامظىلالختباراتىاإلحصائوظ
 مصادرىالغرضوات

ىالذروطىالتيىوجبىتوافرهاىفيىالغرضوظى
ى اإلطارىالطامىالختبارىالغرضوات

ى
ىالمبادئىالطامظىلالختباراتىاإلحصائوظى:

أو أنها تمثل ، عبارة عن حذس علمي أو تفسيز أولي للظاهزة الجغزافيت  الفزضٍة العلمٍة : •

ليس كل التصىراث األوليت وتقذم تفسيزاً مبذئياً لها . بين عذد من الظىاهز والعالقت القائمت 

 بالضزورة فزضيت علميت 

ىذروطىالغرضوظىالطلموظى:
  أن تكون جزءا من بحث عممي متكامل 

 صياغة الفرضية بحيث تكون قابمة لالختبار 

 ثبت صدقها تصبح نموذج عممي فإذا اختبرت الفرضية و 
ى

وسيمة لموصول ركنًا هامًا في البحث الجغرافي و تشكل الفرضيات ى:ىالجعرافوظىالغرضوات
 لمتعميمات الجغرافية فالجغرافي يهتم : 

المراكز  انتشار :ة لمظواهر ذات البعد المكاني مثلفرضيات تهتم بطبيعة التوزيعات المكاني وضع أواًل /
  .مراكز الخدمات العامةالعمرانية وانتشار المؤسسات الصناعية و 

 .بعض الظاهرات كالعواصف البردية وحدوث الضبابفرضيات تهتم بتحميل التوزيع المكاني ل انيًا /ث
فرضيات تفسر طبيعة انتشار ظاهرة معينة في منطقة جغرافية محددة مثل انتشار مرض أنفمونزا  ثالثًا /

  .الخنازير
 سرها مثل العالقة بين المراكز العمرانية تفت و فرضيات تمثل العالقات المتبادلة بين عدد من المتغيرا رابعًا /

 

 مصادرىالغرضواتى

  الدراسة الميدانية 
  الدراسات السابقة 
  الخبرة العممية المالحظات الشخصية و 
  التجارب المخبرية 
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ىاتالذروطىالتيىوجبىتوافرهاىفيىالغرضو
 واضحة صياغة الفرضيات بعبارات سهلة وبسيطة و 

 لبحث العلمي أن تكون جزءاً من خطة متكاملة ل 

 ثباتهااختبارها والتأكد من صدقها و إمكانية 

  أن ال تتعارض مع الحقائق العلمية 

  أن يكون لها قدرة تفسيرية 

 محددة أن يكون لها نتيجة واحدة واضحة و 

 

ى:اإلطارىالطامىالختبارىالغرضواتىاإلحصائوظ
ى ى: ىاإلحصائوظ ، لتقدير صائص العيناتا يستخدمون خهي فرضيات يضعها الباحثون عندمالغرضوات

لمجتمعات متعددة  اإلحصائيةأو عندما يوازنون بين المعالم ،ىالتي أخذت منها اإلحصائيةمعالم المجتمعات 
 .ن عينات مختارة من تمك المجتمعاتمستخدميمستخدمين عينات مختارة من تمك التجمعات 

ىترتبطىالغرضواتىبـى:ى
 ت المعنوية مستوياات الثقة و مفاهيم إحصائية خاصة بفئ 
  يتم اختبارها باختبارات إحصائية مناسبة. 
  اإلحصائياختيار أسموب التحميل 

ىخطواتىاختبارىالغرضواتى:ى
ضية التي سيتم اختبارها هي الفر ( و H0)العدم أو الفرضية المبدئية لمبحثتحديد فرضية  -1

 . إحصائيًا، وهي تمثل عكس ما يتوقعه الباحث

 :فرضية العدم مثال عمى صياغة 
 . ال تؤثر طبيعة األرض عمى اختيار موقع مزارع الدواجن في قطاع غزة 

 األسرة الحضرية في محافظة خانيونسبين متوسط دخل األسرة الريفية و  اختالف ال يوجد. 

 . ال توجد عالقة بين معدالت انجراف التربة من السفوح المنحدرة وغزارة األمطار 
 

هي ثل توقعات الباحث لمشكمة البحث و ة التي تمو هي الفرضي (  : H1الفرضية البديمة)  -2
 تتناقض تمامًا مع الفرضية المبدئية .
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بين أي  ا بشأن النتائج المحتممة لمبحث والتي تشمل الموازنةتتضمن الفرضية البديمة توقعاتن
معمم من معالم المجتمع ( أو بين خاصية إحصائية لعينة و  خاصيتين إحصائيتين )أ ( و ) ب

 الذي أخذت منه تمك العينة النتائج التالية :  اإلحصائي ،
  أ ( و ) ب ( متساويتان ( 
  ) أ ( أكبر من ) ب ( 
 ) أ ( أصغر من ) ب ( 
 :  1 مثال
، بعد تخرجهن من ن النساء يتقاضين في بداية عممهنعمى أالفرضية البديمة : -أ 

 الجامعة رواتب تقل عن رواتب الرجال 
 كل االحتماالت األخرى :  تتضمن الفرضية المبدئية : -ب

  أن النساء تتقاضى رواتب مساوية لرواتب الرجال 
  أن النساء تتقاضى رواتب أعمى من رواتب الرجال 

 :  2مثال 
 إن الحراثة الكنتورية لمسفوح المنحدرة تقمل من معدالت انجراف التربة  :الفرضية البديمة

 :تتضمن : الفرضية المبدئية
 من معدالت انجراف التربة  فوح المنحدرة تزيدة الكنتورية لمسالحراث 
  الحراثة الكنتورية لمسفوح المنحدرة ال تؤثر انجراف التربة 

 

هو يمثل مستوى ، و هو يمثل احتمال خطأ من النوع األول و  ( :αتحديد مستوى الداللة )  -3
فضنا عدم الثقة في التقدير الذي نحصل عميه ، أو يمثل احتمالية أن نكون مخطئين عند ر 

تستخدم أغمب الدراسات الجغرافية مستوى الداللة وقبولنا لمفرضية البديمة، و لفرضية العدم 
0.05  ،0.01 

هي قيمة محددة عاينة المناسب إلجراء االختبار وتحديد منطقة الرفض ، و اختيار توزيع الم -4
 تعرف باسم القيمة الحرجة .ة و تستخرج من جداول خاص
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هي تمثل قيمة محددة تختمف من اختبار : و Test statistic حساب الخاصية االختبارية  -5
 آلخر .

صدار قرار بشأن رفض  موازنة الخاصية اإلحصائية  -6 بالقيمة الحرجة التي تم تحديدها، وا 
 .فرضية العدم، أو عدم التمكن من ذلك

ى: ، فإننا نقبل عدم حسب نتائج االختبار اإلحصائيإذا تمكنا من رفض فرضية ال مالحظظ
التي تتفق مع األساس نا إلى النتائج التي كنا نتوقعها، و نكون قد توصمالفرضية البديمة، و 

 النظري لمموضوع قيد الدراسة . 
، أو بعبارة ية البديمة، فإننا ال نستطيع أن نقبل الفرضأما إذا لم نتمكن من رفض فرضية العدم 

مهما كانت  يكون ال يجوز في جميع األحوال، ال نستطيع أن نصدر حكمًا بشأنها، وال  أصح
 نتائج االختبار اإلحصائي أن يكون قرارنا هو قبول الفرضية المبدئية . 

ى
ىرفضىفرضوظىالطدمى:ىىردمىىأدباب

ا العينات العمدية والعينات فالعينات اإلحصائية متعددة فمنه خطأ في تصميم العينة : .1
غيرها ، ظمة والطبقية و المنتمنها العينات البسيطة و العشوائية ، والعينات العشوائية أنواع، 

 مع إحصائي له نوع مناسب من العينات يمثمه تمثياًل صحيحًا . فكل مجت
 هل العينة عشوائية أم عينة عمدية  أسموب اختيار العينة : .2
، حجام العينات حسب نوع الدراسية ونوع المجتمع اإلحصائي وحجمهتختمف أ :حجم العينة .3

  .يؤثر حجم العينة في نتائج االختبار اإلحصائي و بالتالي
 المستخدم لموضوع الدراسة .  االختبار اإلحصائيعدم مالئمة  .4

 
ىأخطاءىاالختباراتىاإلحصائوظى:ى

: يحدث عندما يرفض الباحث فرضية العدم بالرغم من كونها ( α) خطأ من النوع األول  -1
 فرضية صحيحة . 

 ي رفض فرضية العدم بالرغم من كونها فرضية خاطئة الفشل ف(: B)خطأ من النوع الثاني -2
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قوة االختبار : القدرة عمى رفض الفرضية المبدئية عندما تكون تمك الفرضية خاطئة . و  -3
 ( B – 1هي تساوي )

2
 2


1 

0Hقبول رفضرفض

0H 0H

/ 2Z  / 2Z 

1 0H :  


1 

0Hقبول رفض

0H

Z ى
ى
 



1 

رفض0Hقبول

0H

Z 

 

1 0H :μ μ 

 مناطق القبول والرفض



 6 

  :اإلحصائيالطواملىالتيىتؤثرىفيىاختوارىاألدلوبى

مشكمة البحث وأهداف الدراسة والمنهجية المستخدمة تمعب دورا مهما في تحديد األسموب  -1
 اإلحصائي.

 خصائص البيانات )هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، حجم العينة(. -2
 ألساليب اإلحصائية.خصائص ا -3
  خمفية الباحث وفمسفته. -4

ى
ىتػدومىالتحلوالتىاألحادوظ

والنسب(، وأخرى لممتغيرات  )مقاييس المسافة ةهناك تحميالت أحادية تصمح لممتغيرات المتري
 مترية )مقاييس معيارية وترتيب(.الغير 

 .z , tإذا تضمن البحث عينة واحدة والمتغير متري يستخدم: اختبار  .1

 . z  ،tمنت الدراسة عينتين مستقمتين أو أكثر يمكن استخدام: التحميل األحادي، أو إذا تض .2

 الزوجي. tإذا تضمن البحث عينتين أو أكثر غير مرتبطتين يمكن استعمال اختبار  .3

المتغيرات غير المترية: عند وجود عينة واحدة: يمكن استعمال التوزيع التكراري، واختبار كاي  .4
 .  (K-S)سيرنوف -موجروفتربيع، واختبار كول

تضمنت الدراسة عينتين مستقمتين أو أكثر مع وجود متغير غير متري يمكن استخدام: كاي  .5
، تحميل   signويميز لمتباين األحادي، تحميل -وتني، الوسيط، اختبار كروسكل-تربيع، مانن

McNemar,  أو Wilcoxon  

 

ى:ىػدمظالمتىاإلحصائوظفحصىالبواناتىقبلىتطبوقىالتحلوالتى
 المتقدمة: اإلحصائيالمخاطر الناشئة عن استخدام أساليب التحميل 

 فشل الباحث في الفهم الصحيح لبيانات البحث. -1
 استخدام أساليب غير مناسبة لمتحميل تؤدي إلى نتائج خاطئة. -2
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ى منىاألدالوبىالمدتخدمظىفيىفحصىالبوانات:
 هل البياناث تتبع التىسيع الطبيعي. تستخذم هذه الطزق لمعزفت :ىفحصىذكلىالتوزوعأواًلى/ى

 استخدام التكرار لمحصول عمى المدرج التكراري لمتغير واحد. -1
استخدام مقاييس النزعة المركزية )المتوسط والوسيط والمنوال(، حيث في التوزيع  -2

 الطبيعي تتساوى القيم الثالث.
 .K-S, Shapiro-Wilksاختبارات متاحة في البرامج االحصائية مثل:  -3

 فضل استخدام كالهما في نفس الوقت. السبب:ي
 .33اختبار المعنوية غير مفيد عندما تكون العينة أقل من  .1

 مفردة. 1333اختبار حساس لمعينة التي تزيد عن  .2

ى
ىذروطىتطبوقىاالختباراتىاإلحصائوظى:ى

ب ٌجب أن وأخذ بعٍه االعتبار عىد تطبٍق أي اختبار إحصائً بأن لكل اختبار إحصائً شزوط ٌج

توافزها ، حتى ٌتم تطبٍقه بشكل سلٍم ، و ٌؤدي إلى وتائج صحٍحة ، و مه شزوط تطبٍق 

 االختبارات اإلحصائٍة : 

نوعية البيانات المستخدمة و طبيعتها : فالبيانات الكمية يصلح لها اختبارات معلمية  -1

Parametric tests   غير ، بينما البيانات النوعية و التصنيفية يصلح لها اختبارات

   Nonparametric testsمعلمية 

طبيعة توزيع المعاينة : فمعظم االختبارات المعلمية تشترط بأن تكون العينة المستخدمة  -2

 عينة عشوائية 
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 Non-Parametric Testsاالختباراتىالالمطلموظى
 

 الرتب  إلشارةاختبار ولكوكسن  -1
 رتب الفرق المزدوج  إلشارةاختبار ولكوكسن  -2
 سن لمجموع الرتباختبار ولكوك -3
 وتني  -اختبار مان  -4
 والز -اختبار كروسكال  -5
 اختبار فريدمان  -6
 اختبار معامل ارتباط سبيرمان  -7
 اختبار مربع كاي  -8

 


