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 الفروض وأنواعها :أوال 
هى عالقات متوقعة بین متغیرین أو أكثر ، أو هى توقعات الباحث لنتائج    Hypothesesالفروض 

 وتعتمد صیاغة الفروض على النظریات أو ،ً وتعد الفروض حلوال محتملة للمشكلة موضع الدراسة ،دراسته 
 والفرض هو حل ،لمتغیرات التى حددها الباحث البحوث السابقة أو كلیهما، كما أنها تستخدم المصطلحات وا

للمشكلة تؤیده بعض المعلومات أو الحقائق أو األدلة النظریة أو الدراسـات السابقة ، ولكن صحته تعتمد على 
  .مدى تأیید األدلة والشواهد والبیانات الفعلیة للفرض 

  : وتوجد ثالثة أنواع من الفروض وهى 
ًیشتق الفرض البحثى عادة اشتقاقا مباشرا من إطار نظرى  : Research Hypothesis الفرض البحثى -أ ً

معین ، وهو یربط بین الظاهرة المراد تفسیرها وبین المتغیر أو المتغیرات التى استخدمناها فى هذا التفسیر 
  : ومن أمثلة الفروض البحثیة ،
  . اصةقسم التربیة الخ في رئیس القسم وطلبته توجد عالقة بین الرضا عن -
  .فى مستوى القدرة اللفظیة الب عن الطیة  المرحلة الثانالباتختلف طت -

ًوبالنظر إلى هذه الفروض نجد أن كال منها یتناول ظاهرة معینة واستند إلى إطار نظرى فى تحدید 
  .المتغیرات التفسیریة لهذه الظاهرة 

   : Null Hypothesis الفرض الصفرى -ب
ى عكس الفرض البحثى ، لكن هذا غیر صحیح ، فالفرض الصفرى یظن البعض أن الفرض الصفر

  . إلى اإلبقاء على فرض بحثى معین یعبر عن قضیة إذا أمكن رفض صحتها فإن ذلك یؤدى
ًوهو یعنى أیضا عدم وجود عالقة بین المتغیرات أو عدم وجود فروق بین المجموعات ، ولذلك فهو 

تساوى " القة الصفریة أو الفروق الصفریة بین المتوسطات  ومعنى ذلك أنه فرض الع،یسمى فرض العدم 
وجود  ویلجأ الباحث للفرض الصفرى فى حال تعارض الدراسات السابقة أو فى حال عدم ،" المتوسطات 

  .دراسات سابقة فى موضوع بحثه
   .فى تعدیل السلوك المرضى ) ب&أ(ال توجد فروق بین طریقتى العالج : ومن أمثلته 

   :Statistical Hypothesisاإلحصائى  الفرض -جـ
عندما نعبر عن الفروض البحثیة والصفریة بصیغة رمزیة وعددیة ، فإنها تسمى عادة الفروض 

 فالفرض اإلحصائى الصفرى یعد بمثابة قضیة تتعلق بحدث مستقبلى أو بحدث نواتجه غیر ،اإلحصائیة 
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كانیة رفضه ، وهو ما نلجأ بالفعل إلى اختباره معلومة حین التنبؤ ، ولكنه یصاغ صیاغة رمزیة تسمح بإم
   .باألسالیب اإلحصائیة 

" وهو صیاغة للفرض مع تحدید اتجاه العالقة  " Directedفرض موجه "وقد یكون الفرض اإلحصائى 
  :ومن أمثلته ،، أو تحدید اتجاه للفروق بین المجموعات فى المتغیر التابع " موجبة أوسالبة 

  .ة بین درجات التحصیل واالبتكار لدى طالب الجامعة توجد عالقة موجب-
لصالح ،ً یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطى درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة فى التحصیل -

  .المجموعة التجریبیة 
وهو صیاغة للفرض دون تحدید اتجاه للعالقة أو " فرض غیر موجه " وقد یكون الفرض اإلحصائى 

  . األساسیةكلیة التربیة  ةب درجات التحصیل واالبتكار لدى طلتوجد عالقة بین: مثلته  ومن أ،الفروق 
  .ً یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطى درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة فى التحصیل الدراسى -

   :Level of Significance مستویات الداللة اإلحصائیة :ثانیا
 فیما یتعلق بالفرض الصفرى الذى یود اختباره أو التحقق من صحته إن القرار الذى یتخذه الباحث

فالباحث یحاول التوصل إلى أدلة من البیانات التى قام بجمعها ،یتطلب وجود قاعدة یستند إلیها فى هذا الشأن 
تمكنه من رفض الفرض الصفرى وقبول أو تأیید الفرض البحثى الذى یشتق من إطار نظرى یتبناه ویرى انه 

ًفسر الظاهرة تفسیرا منطقیا ی  لذلك ینبغى أن یحدد الباحث قبل عملیة جمع البیانات قیمة احتمالیة معینة تبین ،ً
وبعبارة أخرى إذا قرر الباحث على أساس ،مقدار الخطأ الذى یقبل أن یقع فیه نتیجة رفضه للفرض الصفرى 

احتمال خطأ هذا القرار یكون أقل من أو البیانات التجریبیة التى حصل علیها رفض الفرض الصفرى ، فإن 
  .ًمساویا هذه القیمة التى یطلق علیها مستوى الداللة اإلحصائیة أو ألفا 

كالفرق بین " ًوطبقا إلجراءات اختبار الفرض الصفرى فإننا نرفض الفرض إذا كانت إحصاءة العینة 
ًبقا لعوامل الصدفة وحدها ، ونستخلص أكبر أو أصغر مما یمكن توقعه ط" المتوسطات ، أو معامل االرتباط 

ًأن هناك فرقا داال أو عالقة دالة بین المتغیرات  ً إال أن هناك خطأ شائعا هو الخلط بین الداللة اإلحصائیة ،ً
  .ً فالنتائج الدالة إحصائیا ال تنطوى بالضرورة على قیمة عملیة أو نظریة ،والفائدة العملیة للنتائج 

 إن الداللة ،ًیضا الخلط بین الداللة اإلحصائیة والداللة النفسیة أو التربویة ومن األخطاء الشائعة أ
 وتتضمن الداللة النفسیة أو التربویة ،النفسیة أو التربویة تعنى القدر الذى یمكن لنتیجة ما أن تضیف للمعرفة 

  :ثالثة عناصر 
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نها هذه الفروض ، وقدرتها على  قیمة الفروض التى وضعها الباحث واألفكار النظریة التى استمدت م-1
  .تفسیر البیانات التى یحصل علیها الباحث 

 كفایة الدراسة كاختبار للفروض ، بما فى ذلك مدى جودة تصمیمها ، واستخدام أدوات حدیثة صادقة فى -2
  .جمع البیانات 

ًفالنتیجة الدالة إحصائیا ال تضیف دائما لفهمنا للسلوك ا، وضوح نتائج الدراسة -3 إلنسانى ، ومع ذلك فقد ً
یكون لدى البعض نزعة للتركیز على الداللة اإلحصائیة ، رغم ما قد یكون بالنتائج من ضعف ، ال یساعد 

  .على تفسیر سلیم له معنى لهذه النتائج 
  :ومن المتفق علیه استخدام مستویات الداللة التالیة فى البحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة 

 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 "الشك فى القرار " لةمستویات الدال
 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 مستوى الثقة فى القرار أو النتائج 

) 0.000(أو ) 0.005 ،0.004 ، 0.003 ، 0.002 ، 0.001(كما یستخدم مستویات الداللة    
 قیمة مستوى الداللة كلما زاد خطأ وذلك لتقلیل الخطأ فى رفض الفرض الصفرى الصحیح ، فكلما صغرت

   ." بیتا " النوع الثانى 
لیه ولیس له دلیل علمى أو وهو أمر متفق ع) 0.01 &0.05(ًویكتفى الباحثون دائما بمستویى الداللة 

                   .منطقى
   :  Error2 Error Type 1 Typeوالثانى &  خطأ النوع األول :ثالثا

ض هو أن الباحث یفترض صحة الفرض الذى یرغب فى اختباره ، ثم یفحص المنطق فى اختبار الفرو
ٕ واذا تحدد من توزیع العینة أن ،نتائج هذا الفرض فى ضوء توزیع العینة الذى یعتمد على صحة الفرض 

 ومن ناحیة ،ًالبیانات المالحظة احتمال حدوثها كبیر فانه یتخذ قرارا بان البیانات ال تتعارض مع الفرض 
 إذا كان احتمال مجموعة البیانات المالحظة ضعیف فى حالة الفرض الصحیح ، فإن قراره یكون بأن أخرى

  .البیانات تتعارض مع الفرض
ٕوان صدق النتائج التى نحصل علیها من العینة یتوقف على درجة تمثیلها للمجتمع األصلى الذى 

 ألننا ال نملك إال أن ، ما تأتى به العینة  وحیث إننا نرتضى عینة لبحثنا فإننا مضطرون لقبول،سحبت منه 
نأخذ بصحة المعلومات والبیانات التى وفرتها لنا ونستخدم ذلك فى الحكم على الفرض الخاص بالمجتمع 

  .ككل
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 ونكون بذلك أمام ،ومن ثم یتضح أن أى حكم أو قرار نتخذه بصدد الفرض الصفرى یحتمل الصحة أو الخطأ 
  :أربعة بدائل 

ًالقرار سلیما ، أو ً الفرض الصفرى صحیحا ، وتأتى نتائج العینة تؤید صحته فإننا نقبله ویكون  أن یكون-أ
  .ًالحكم صائبا

ً أن یكون الفرض الصفرى خاطئا ، وتأتى نتائج العینة تثبت صحته، فإننا نقبله ویكون القرار خاطئا أو -ب ً
فرى بینما هو فى واقع األمر رض الصویعنى قبول الف" 2"الحكم غیر صائب ویسمى خطأ بیتا أو نمط 

  .خاطئ
ً أن یكون الفرض الصفرى صحیحا ، وتأتى النتائج من العینة ال تؤیده ، فإننا نرفضه ویكون القرار خاطئا -جـ ً

ویعنى رفض الفرض الصفرى بینما هو فى واقع األمر " 1"، والحكم غیر صائب ویسمى خطأ ألفا أو نمط 
  .صحیح 

ًصفرى خاطئا ، وتأتى نتائج العینة تؤید خطئه فإننا نرفضه ویكون القرار صائبا أو  أن یكون الفرض ال- د ً
    .ًالحكم سلیما 

  :ویمكن تلخیص الحاالت السابقة على النحو التالى 
 القرار الفرض الصفرى

 خطأ صحیح
 خطأ النوع الثانى بیتا قرار صائب قبول الفرض الصفرى
 قرار صائب ل ألفاخطأ النوع األو رفض الفرض الصفرى

  
  :ویمكن توضیح نوعى الخطأ بالمثالین اآلتیین 

 نفترض أن التغذیة الراجعة لیس لها تأثیر بالفعل على سلوك حل المشكلة ، ولكننا الحظنا عن :المثال األول 
 طریق الصدفة أن سلوك حل المشكلة كان أفضل فى وجود التغذیة الراجعة ، فإننا ربما نستنتج أن التغذیة

الراجعة تؤدى إلى تحسین سلوك حل المشكلة فى حین أن األمر لیس كذلك ، فعندئذ نكون قد وقعنا فى خطأ 
  ." ألفا" من النوع األول 
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 عند محاكمة متهم یمكن الوقوع فى أى من نوعى الخطأ ، فتجریم شخص برئ یعد خطأ من :المثال الثانى 
 وبالطبع ینبغ التقلیل بقدر اإلمكان من ، "بیتا"من النوع الثانى ، وتبرئة شخص مذنب یعد خطأ "الفا"النوع األول

  .كال النوعین من األخطاء
  : Test Power قوة االختبار اإلحصائى :رابعا

 وهى احتمال ،تعتمد قوة االختبار على كل من مستوى الداللة ألفا وخطأ النوع الثانى بیتا وحجم العینة 
   بیتا -1= ًدیل صحیحا قوة االختبار اإلحصائى قرار رفض فرض العدم عندما یكون الب

 فإذا كان مستوى ،ویمكن زیادة قوة االختبار عن طریق مستوى الداللة وتباین الدرجات وحجم العینة 
حجم العینة هو ن  ولیس معنى هذا أ،ًالداللة ثابتا وكذلك التباین فإن زیادة حجم العینة یزید من قوة االختبار 

 وكذلك تباین المجتمع "بیتا" وخطأ النوع الثانى "ألفا"ٕة االختبار ، وانما قیمتى مستوى الداللة السبب فى زیادة قو
 فإذا كانت قیمة ألفا ثابتة وكذلك حجم العینة ،فإن قیمة ،لهما أثر كبیر على قوة االختبار بجانب حجم العینة 

ًلفرق بین المتوسطین كبیرا ، فإن احتمال  ومعنى هذا أنه كلما كان ا،بیتا تقل بزیادة الفرق بین المتوسطین 
ً أما إذا كان الفرق بین المتوسطین ثابتا وكذلك حجم العینة ، فإن قیمة بیتا تزداد كلما ،قبول فرض العدم یقل 

لرغم من وجود فرق بین  أى أنه إذا كانت ألفا صغیرة فقد نفشل فى رفض فرض العدم با،نقصت قیمة ألفا 
  .المتوسطین 

فكلما ،ت قیمة ألفا ثابتة وكذلك الفرق بین المتوسطین ، فإن حجم العینة یحدد قیمة بیتا ٕواذا كان
صغرت العینة تزداد قیمة بیتا ومن ثم تنقص قوة االختبار ، وكلما زاد حجم العینة فإن قیمة بیتا تنقص وتزداد 

  .قوة االختبار 
  :Degrees of Freedom درجات الحریة :خامسا  

فإن الحریة فى ) ن( فإذا رمزنا لحجم العینة بالرمز ،ًأفراد العینة ناقصا عدد القیود ویقصد بها عدد 
ً وتختلف وفقا لالختبارات اإلحصائیة المستخدمة ، ،وتسمى بدرجات الحریة ) 1-ن (اختیار أفراد العینة هى 

  أو القیود التى یتم وضعها للمقارنة


