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 املشلكة

 تعريف ٔأو مفهوم املشلكة

 القضية اليت �ريد الباحث دراس�هتا >----مشلكة البحث

 مصادر املشلكة

 ا�راسات السابقة 

 ةاخلربة العلمية واملالجظ. 
 مراكز ا�ٔحباث 

 رامج ا�راسات العليا� 

  أ��داث املعارصة 

  اخل...القراءة املنتظمة وسعة �طالع. 

 حتديد املشلكة

 )من �الل ا�راسات السابقة ومعرفة الواقع(و�دودها الزمانية واملاكنية واملوضوعية  امأأبعاده

 معايري اختيار املشلكة

 .....)�منية وفتح ا�ال لبحوث ٔأخرى –أ�مهية النظرية والتطبيقية  –اجلدة وا�ٔصا� : (معايري مرتبطة �ملشلكة      .1

املسا�دة  –ٕا��ة املعلومات  -وجود املعلومات –القدرة املالية  –القدرة التخصصية  –�ه�م ( معايري مرتبطة �لباحث      .2
 .....)إالدارية

 �يفية صيا�ة املشلكة

 )مس�توى القلق بني طالب وطالبات �امعة امل� سعودالفرق يف (عبارة تقر�رية       .1
 )هل يو�د فرق يف مس�توى القلق بني طالب وطالبات �امعة امل� سعود(عبارة اس�تفهامية       .2

 ٔأمث� لصيا�ة مشلكة البحث

 مأأ�ر املهنج املدريس �ىل �منية �جتاهات العلمية عند لك من ا��ور وإال�ث         ·

 �القة مس�توى القلق �لتد�ن عند طالب الس�نة التحضريية جبامعة امل� فيصل         ·

 هل تو�د �القة بني مس�توى ا�اكء ومس�توى القلق عند طالب الثانوية العامة �خلرب         ·

 )�نهتاء ا�راسة �ريد الباحث معرفة مدى حتقق إال�ابة عن ٔأس�ئ� البحث( ٔأهداف ا�راسة

 ا�راسة ملعرفة الفرق يف مس�توى القلق بني طالب وطالبات �امعة امل� سعودهتدف       .1

 هتدف ا�راسة ٕاىل معرفة ٔأ�ر املهنج املدريس �ىل �منية �جتاهات العلمية عند لك من ا��ور وإال�ث      .2

 )بحثه�نهتاء ا�اسة �ريد ا�ٓخرون معرفة الفائدة املرجوة من ٕاجراء الباحث ل : (ٔأمهية ا�راسة

 )الفائة العلمية املرجوة( نظرية      .1
 )الفائدة التطبيقية املرجوة( تطبيقية      .2
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 الفروض 

 ٕا�ا�ت حممت� عن اس�ئ� البحث –بدائل مقرت�ة –ختمني ذيك للباحث : الفرض

 )بديل-مبارش-مثبت فرض(حبيث  فرض

 ):مت�ه(مو�ه       .1

A.       معر الس�يارة وقميهتا يف السوقتو�د �القة سلبية بني (لعالقة( 
B.       طالبات لصاحل الطالباتالطالب و اليو�د فرق يف مس�توى القلق بني (لفرق( 

  
 ):�ري مت�ه(�ري مو�ه       .2

A.       تو�د �القة بني معر الس�يارة وقميهتا يف السوق(لعالقة( 
B.       طالباتالطالب و ال يو�د فرق يف مس�توى القلق بني(لفرق( 

 )النفي فرض(صفري  فرض

A.       التو�د �القة ٕاحصائية بني مس�توى القلق والتد�ن عند طالب الس�نة التحضريية(لعالقة( 
B.       طالباتالطالب و الاليو�د فرق يف مس�توى القلق بني (لفرق( 

 اجليد الفرض

 متسق مع نفسه      .1

 متسق مع احلقائق      .2

 )خمترص(مقتضب       .3
 مفرس لعالقة بني متغري�ن      .4

 قابل لالختبار والتجريب      .5

 الفرض الصفري اختبار 

يعين مااح�لية �دوث مثل هذه النتي�ة �سبب احلظ )...ٔأو �القة(خيرب� عن ٕاح�لية حصول مثل نتيجتنا ٔأو ٔأكرب مهنا يف جممتع ليس فيه فرق 
 )يف ا�متع) ٔأو �القة(ٔأنه اليو�د فرق (الصفري واحلظ فقط ٕاذا أٓمنا �لفرض ) تفاوت العينات(

تفاوت مبعىن أٓخر مقارنة نتيجتنا املتحص� من اختبار� �لقمي املمكن حصول �لهيا يف جممتع صفري ٔأي جممتع ليس فيه ٕاي �القة والفرق وقميه ت  ----
 )حظ ٔأوصدفة(�سبب اخلطأٔ العشوايئ فقط 

 :اليعين

 �س�بة احلظ يف قميتنا �ختبارية .1
 صدق الفرض الصفري .2
 صدق الفرض البحيث البديل .3

 لك مايعنيه مدى و�اهة تعليل احلظ والصدفة و�ليه حنن ٕاما نقوم بقرار حصيح يف الرفض ٔأو القبول

 سمى أ�خطاء املتعلقة بقبول ٔأو رفض الفروض الصفرية ٔأخطاء القرار� 
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  اخلطأٔ من النوع ا�ٔول)α قبو�الفرض الصفري واكن الواجب  رفضويعين  )وتنطق ٔألفا 

  اخلطأٔ من النوع الثاين)β رفضهالفرض الصفري واكن الواجب  قبولويعين ) وتنطق بيتا 

  ٔفوجب �حتاكم ٕاىل نقاط قطع) ٔأو قبوال حيث اكن �لينا الرفض, ٕاما رفضا واكن �لينا القبول(نظرا الح�لية الوقوع يف اخلطأ. 

  0.01 ,0.05 ,0.10(مس�تو�ت شائعة(  

 وتعين احلد أ��ىل خلطأٔ النوع أ�ول ا�ي يتسامح الباحث يف ار�اكبه 

  �رفض فهيا الباحث الفرض (ٔأخطاء  5فٕان ذ� يعين ٔأنه من املمكن ٔأن �ر�كب ) 0.05(مبعىن أٓخر ٕاذا اختار الباحث مس�توى دال�
 مرة 100من ٔأصل ) الصفري والواجب قبو�

 لنامج عنه�ختيار حسب طبيعة القرار وأ��ر ا 

  قبل ظهور النتاجئ(اختيار مس�توى ا�ال� قبل ٕاجراء �ختبار والتجربة( 

  بدائل ٕالجراءات اختبار الفرض الصفري 

 

 


