
  شكست در رد فرضيه 

آزمون فرضيه شـامل تـست   . فرضيه اي كه داده ها را برعليه آن تست مي كنيم يك فرضيه تهي است 

اين فرض مي شود كه هيچ تفاوتي بين مشاهدات و نمونه هاي مورد انتظار نباشد اگر فرضيه تهي رد نشود مي        

همان طور كه قبالً بحث كـرديم احتمـاالتي    ( گوييم داده ها با آن سازگارند، نه اينكه فرضيه اثبات شده است        

اما اگر يك  فرض رد شـود همـان   ) وجود دارد كه يك فرضيه ي غلط رد نشود يا يك فرضيه درست رد شود            

 براي داده هاي مندل رد شد تنها گزينه ديگر رد نكردن فرضيه ي ديگري               1:1طور كه فرض مربوط به نسبت       

داده ها را مي توان مجدداً بر عليـه  . شده و مورد انتظار در آن وجود دارداست كه تفاوتي بين مقادير مشاهده      

" بلكه به جاي آن مي گـوييم  " فرضيه را پذيرفتيم " ما نمي گوييم . ( فرض هاي ديگر هم مورد آزمون قرار داد       

. جـود آينـد  چون اعداد حمايت كننده از فرضيه مي توانند به داليل زيـادي بو         "  نتوانستيم فرضيه را رد كنيم    

شكست ما در رد يك فرضيه مي تواند قبول تجربي آن به حساب آيد اما به هر حال وقتي كه يك فرض را رد                      

  )مي كنيم تكيه گاه قوي تري داريم 

 به عنوان يك حد براي رد فرضيه ها يك قرار داد است كه سطح معني                05/0استفاده از سطح احتمال     

 كه يك فرضيه در آن سطح رد مي شود آمار دانان مي گويند داده ها             يا سطح اهميت ناميده مي شود هنگامي      

 01/0به گونه اي معني دار از فرض ما جدا هستند سطح هاي ديگر معني هم مورد استفاده قرار مي گيرد مثالً             

.  

 باشد مي   01/0اگر يك مربع كاي محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحراني موجود در جدول براي احتمال                



از آن جايي كه مقدار مربـع كـاي در   . ي تهي جدا هستند داده ها به گونه اي كامالً معني دار از فرضيه         گوييم  

 است رد يك فرض در اين سطح سخت تر و از اينـرو متقاعـد   05/0 بزرگتر از مربع كاي در سطح    01/0سطح  

  .كننده تر است

سطح هاي ديگري هم براي رد كردن وجود دارد براي مثال در آزمايش هاي باليني بـراي تجـويز دارو                    

 يا باالتر قرار داده مي شود و دليل آن 1/0سطح معني : كوشش مي شود كه رد فرض تهي خيلي آسان تر شود       

 تهي بيـان كنـد كـه    از وقتي كه فرض. مطلوب نبودن رد يك دارو و يا درمان است كه ممكن است مفيد باشد     

 متخصـصان كارهـاي بـاليني    – يعني نمونه ها شاهد و تحت اثر دارو پاسخ يكساني بدهند            –دارو اثري ندارد    

عث اين برداشت نمي شود كه دارو اثـري نـدارد رد شـدن    ارد فرض ب  . بسيار محافظه كارانه تر عمل مي كنند      

ر مورد آزمـايش قـرار گيـرد آزمـايش دوبـاره ي           فرض به اين معناست كه دارو تاثيرهايي دارد و باعث بيشت          

  .داروهايي كه در واقع بي ارزش اند بسيار بهتر از رد داروهايي است كه ممكن است اثراتي بالقوه داشته باشند

  :جمع بندي 

تئوري احتمال به ما    . ما قوانين تئوري احتمال را كه مرتبط با آزمايش هاي ژنتيكي است امتحان كرديم             

)احتمال  .  را مي دهد كه نتايج آزمايش ها را پيش بيني كنيم           اين توانايي  )P        پديده هـاي مـستقل بـا ضـرب

احتمال پديده هاي متقابالً ناسازگار با جمع احتمال هاي جدا محاسبه مـي   . احتمال هاي جدا محاسبه مي شود     

  .شود

) مشخص مي شود و احتمال پديده هاي نامرتب به وسيله ي بسط چند جمله اي )nrqp ...+++  
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براي تشخيص دادن اينكه آيا داده هاي جمع آوري شده در يك آزمايش واقعاً از يك فرضيه ي خـاص            

حمايت مي كنند يا نه الزم است مشخص شود كه وقتي فرض تهي درست است چه احتمالي براي رسيدن بـه                   

  :ما آزمون مربع كاي را در نظر مي گيريميك مجموعه ي داده هست 
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  .اين روشي است براي كمي كردن اعتماد ما به نتايج بدست آمده از آزمايشهاي نوعي ژنتيك است

قوانين احتمال و آمار به ما اين توانايي را مي دهد كه فرضيه هايي در مورد توارث صفات بـسازيم و آن    

  .اي حاصل از آزمايش مورد سنجش قرار دهيمها را با داده ه

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


