نموذج البحث العلمي إلدارة الموارد البشرية
عنوانالبحث
االهداء
قائمةالجداول واالشكال
الفهرست
المبحث األول :المقدمة
في المقدمة يتم عرض ماكتب في مايخص موضوع البحث بشكل مختصر ويعتبر
كمدخل للبحث ويراعى التوثيق الجيد .تتضمَّن تعريفا موجزاً بموضوع البحث،
وأهميته ،وأسباب اختياره.
أهميةالدراسة:
يجب إبراز أهمية البحث من وجهة نظر الباحث ومن خالل ماتعرَّف عليه من خالل
البحث من التدقيق والذي كان أصالً السبب في القيام بالبحث .وهنا النتكلم عن اهمية
الموضوع ،بل من هو المستفيد من نتائج الدراسة ،المعلم ،المشرف...
مشكلةالدراسة:
إن تحديد المشكلة هي النقطة المركزية في البحوث العلمية ،حيث بدونها من الصعب
تنفيذ البحث والوصول إلى النتائج ولتحديد المشكلة البد من مراعاة مايلي- :
-1

قابلية المشكلة للبحث،أي يمكن معالجتها بالبحث العلمي.

-2

يجب أن تعبرعن عالقات بين متغيرين أوأكثر.

-3

من األفضل أن تصاغ المشكلة بشكل سؤال.

 -4تحديد المشكلة يساعد الباحث على تحديد الهدف أواألهداف التي يسعى إلى
الوصول إليها.
 -5تحديد المشكلة يساعدعلى تحديد الطرق والبدائل التي يمكن استخدامها لتحقيق
هذه األهداف.
خطوات تحديد المشكلة-:

 -1تحليل الموقف والذي يتطلب مراجعة مصادر البيانات المتوفرة الداخلية منها
والخارجية.
 -2تحديد متغيرات المشكلة والعالقة بينهما مما يمكن عملية الوصول إلى النتائج
المطلوبة.
-3

إجراء دراسة مبدئية لتساعد في تطوير فهم أفضل للمشكلة.

 -4الوصول إلى بعض الفرضيات المتعلقة بالمشكلة ،والتي يسعى الباحث إلى التأكد
من صحتها من خالل البحث.
أهداف الدراسة:
الهدف من البحث ينبع أصالً من المشكلة المراد دراستها ،واألهداف تتباين من مشروع
آلخر ،ومن مشكلة ألخرى .ويالحظ في حالة صياغة المشكلة صياغة غيردقيقة فإن
هدف البحث سيكون غير واضح أيضاً ،واليحقق الهدف الفعلي .تصاغ األهداف بشكل
نقاط ،ويجب أن تكون محددة ويراعى أن تصاغ األهداف التي يمكن تحقيقها وبشكل
اليكون مبالغ في عددها ،وبالتالي عدم القدرة على تحقيق دراستها.
فرضيات الدراسة-:
وتسمى أيضاً بأسئلة البحث ،فالفرضيات تبين عما يود الباحث التفتيش عنه ،فالفرضية
عبارة عن تخمين أوافتراض نحو مشكلة معينة أومجموعة من الظروف،
وهذااالفتراض قد يكون صحيحاً أو غير صحيح ،ولكن هذا التخمين أواالفتراض يجب
أن اال يأتي على نحو عفوي وإنما يجب أن يكون مبنياً على معايير معينة وعلمية ،لذلك
فإن الفرضيات عبارة عن طريق لوضع هدف البحث في حالة اختبار.
أنواع الفرضيات-:
-1

فرضية العدم .تبين العالقة بين المتغيرات بشكل نفي.

-2

الفرضية البديلة تبين المتغيرات بشكل إيجابي.

كيف يمكن تكوين الفرضيات-:
-1

عن طريق مالحظة الجهود البحثية السابقة وفي نفس المجال.

 -2عن طريق الجوانب النظرية التي يمكن أخذها من المصادر واألدبيات
المدروسة.
-3

عن طريق خبرة الباحث وأصحاب الخبرة في الموضوع.

مالحظة :يعتبراإلطارالنظري للدراسة ومايربط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
هواألساس لصياغة الفرضيات.
المبحث الثاني  :االطار النظري
اإلطار النظري :وهوماكتب عن الموضوع اومايخص الموضوع من الكتب والمراجع.
الدراسات السابقة ( أدبيات الدراسة) :وهوالجانب النظري من البحث ويشمل
الدراسات السابقة التي تطرقت للبحث ،ويتم جمع ما أمكن من أدبيات الدراسة من
خالل الكتب والدوريات والدراسات السابقة والبحوث التي أجريت لنيل إحدى الدرجات
العلمية .يجب على الباحث عند االستعانة بأي مرجع أن يتم تدقيق كل فقرة أو فقرات
تم االستعانة بها وتوثيقها في نهايتها ،وهذا يعتبر أحد أهم الطرق العلمية في البحث،
حيث أن البحث العلمي غيرالموثق يعتبر ناقص واليعتمد عليه.
مالحظة :أدبيات الدراسة غير محددة ولكن يفضل عدم اإلطالة بشكل كبير وفي نفس
الوقت عدم االختصار بشكل ال يفي بالغرض.
المبحث الثالث :تحليل المشكلة واختبار الحلول واستخراج النتائج
يقوم الطالب بعمل مراجعة تحليلية لمشكلة البحث معتمدا على المسارات البحثية
الرصينة المذكورة في االطار النظري واختبار الحلول للمشكلة لغرض الوصول الى
النتائج المرجوة وتاكيد وجود داللة إحصائية بين متغيرات البحث.
كذلك يقوم الباحث بمطابقة النتائج مع الدراسات السابقة لقياس مطابقتها لتلك النتائج
وهو تأكيد على وجود الداللة اإلحصائية اوعدم مطابقتها والتي تكون جراء وجود عدم
دقة في البحث او ان المتغيرات في البحث ليست ذات عالقة.
المبحث الرابع :التوصيات والمقترحات
حيث يقوم الباحث بتدوين المقترحات والتوصيات الواجب العمل بها والوقوف على
افضل المقترحات لتحقيق هدف البحث.
قائمة المصادر
الملحقات

مالحظات حول شكل البحث:
 -1عدد صفحات متن البحث التقل عن  12صفحة (متن البحث يشمل فقط المباحث
واليشمل العنوان والفهرس والمالحق والمراجع).
 -2حجم الخط هو  16اما نوع الخط فهو simplified Arabic
 -3تنضيد سطور البحث هو سطر ونصف .اما حدود جوانب الصفحة فهي 2سم
لكل جانب باستخدام برنامج  wordضمن برنامج االوفيس.
 -4يقبل االقتباس النصي من البحوث السابقة بنسبة  %50كحد اعلى ،وبخالفه
يرفض البحث.
 -5درجة البحث النهائية هي  3من جملة الخمسة درجات في الفصل الثاني.
 -6اخر موعد الستالم البحوث هو  .2016/4/20ومن يتاخر عن الموعد اليقبل
بحثه.
 -7عدم االلتزام بالتعليمات أعاله يعني رفض البحث.
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