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 :مقدمة
يعد البحث العلمي أحد املقومات األساسية للحضارة والتقدم، فهو تلك الوسيلة اليت يستخدمها 

من أجل فهم حقيقة الظواهر الطبيعية واالجتماعية اليت  اإلنسان ألعمال العقل واحلواس ومجيع امللكات
فالبحث يعين التفتيش والتنقيب عن مسألة معينة للوصول  .حتدث من حوله من أجل تسخريها خلدمته

وإذا كان البحث يف اللغة يعين البحث عن الشيء أي التفتيش عنه، فإنه يف االصطالح . إىل حقيقتها
اجلهد يف التحري والتفتيش والتتبع والدراسة ملوضوع معني حىت يتبني  يدور حول ذات املوضوع أي بذل

 .حقيقته
ولقد كان البحث والتفكري العلمي هو من ساهم يف إخراج البشرية من الظلمات إىل النور ويف       

 والذي كان جيعل اإلنسان يقف عاجزًا أمام تفسري الظواهر. أبعادها عن شبح اخلرافة اليت يسيطر عليها
ولكن عندما بدأ . الطبيعية اليت حتيط به األمر الذي جعله يعزي هذه الظواهر إىل قوى خارقة خفية

اإلنسان يعمل عقله لتفسري الظواهر الكونية احمليطة به واالستفادة منها، حىت جاء العصر احلديث الذي 
حقيقة الظواهر  اعتمد فيه اإلنسان يف تفكريه على األسلوب العلمي وبذلك استطاع أن يقف على

 .وإذا كان البحث العلمي يف خمتلف العلوم حيتل أمهية بالغة. واألحداث اليت تقع من حوله
 

فإن البحث العلمي يف جمال القانون حيتل ذات األمهية حيث أن حتقيق العدالة اليت ينشدها القانون ال 
بيل للوصول إىل احلقيقة إال عن وال س. ميكن حتقيقه إال بالوصول إىل احلقيقة اليت هي جوهر العدالة

طريق البحث العلمي الذي عن طريقه ميكن الكشف عن حقيقة األسباب الكامنة وراء املشكالت 
كما ميكن عن طريق البحث العلمي . القانونية فيسهل حينئذ التوصل إىل احلل القانوين املناسب هلا

ة من قبل أو اليت تظهر حديثًا يف اجملتمع إعداد الدراسات العلمية لبحث املشكالت القانونية املوجود
لقانوين يف نفوس طلبة كلية وسعيًا منا إىل بذر ملكة البحث العلمي ا. وإجياد أفضل احللول القانونية هلا

وإعدادهم مبا  قسم الشريعة والقانون يف كل من مرحليت البكالوريوس واملاجستري، -الشريعة والقانون
 بعد االنتهاء من الدراسة اجلامعية قمنايف حياهتم العملية نونية أثناء الدراسة، و للقيام ببحوثهم القا يؤهلهم

 .إعداد هذا الدليلب
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 العلم والمعرفة: تمهيد

 العلم والمعرفة
ويأيت العلم مبعىن الفقه، فالعلم بالشيء . العلم يف اللغة نقيض اجلهل، وعلمت الشيء علما، أي عرفته

ذلك أن اليقني علم حيصل بعد . لم، فكل يقني علم وليس كل علم يقنيواليقني هو الع. هو الفقه فيه
 .استدالل ونظر، بينما قد حيصل العلم دون ذلك

. من خالل املشاهدة واملعاشرة والتعامل اليومي: والعلم هو نوع من املعرفة، واملعرفة نوعان، معرفة عامة
فقط، بل أيضًا عن طريق التعلم والتحليل  علمية دقيقة ال تستند إىل احلدس واالحتكاك: ومعرفة خاصة

 . املنهجي والشامل للموضوع حمل الدراسة

 .حيث أهنا حتتوي مجيع العلوم على اختالف أنواعها طبيعية وانسانية واجتماعية واملعرفة أمشل من العلم،

رف املنظمة النظريات والتطبيقات العملية، للمعا)والعلم يف املنظور احلديث حيمل مفهوما عاما يشمل 
 (اليت مت مجعها وتصنيفها أو اكتشافها وتطويرها، ودراسة العالقة بينها ضمن مناهج وطرائق حمددة

 

ولئن اتبعت أهواءهم بعد )والعلم يف املنظور اإلسالمي يأيت مبعىن القرآن والسنة أحيانا، لقول اهلل تعاىل 
يأيت العلم مبعىن علم الدين، لقوله تعاىل  وقد(. ما لك من اهلل من ويل وال نصري العلمالذي جاءك من 

غري أن القرآن الكرمي تضمن إشارات (. إن اخلزي اليوم والسوء على الكافرين العلمقال الذين أوتوا )
تشري إىل العلم باملفهوم الدنيوي املتصل مبعاش اإلنسان، مثل تعليم اهلل األمساء آلدم، وتعليم سيدنا داوود 

 .استعمال احلديد

ورد يف السنة النبوية إشارات إىل العلم باملفهوم الدنيوي الدال على التحصيل اإلنساين بالتجربة وقد 
 .يف مسألة تأبري النخيل( بأمور دنياكم أعلمأنتم )والتفحص عند قول املصطفى
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 أهميته، أهدافه نشأته، ، تعريفه،البحث العلمي: المبحث األول
 تعريف البحث العلمي: المطلب األول

، حيث تعددت تلك (البحث العلمي)من اليسري أن حنصر كل التعريفات اليت أُطلقت على مفهوم  ليس
التعريفات وتنوعت، تبعًا ألهدافه وجماالته ومناهجه، لكن معظم تلك التعريفات تلتقي حول التأكيد 

بني  على دراسة مشكلة ما بقصد حلها، وفقًا لقواعد علمية دقيقة، وهذا يعطي نوعًا من الوحدة
وقد تناول العديد من الباحثني مفهوم البحث .. البحوث العلمية رغم اختالف حياديتها وتعدد أنواعها

العلمي، كما اختلفت مداخلهم وتباينت اجتاهاهتم حول هذا املفهوم، فكل واحد منهم قد نظر إليه من 
ُيالحظ أنه ( العلمي البحث)وعند تناول مصطلح .. زاويته اخلاصة وحسب ميوله أو قناعته العلمية

( َبححثح )أما البحث لغويًا فهو مصدر الفعل املاضي (. العلمي)و( البحث: )يتكون من كلمتني مها
طلب وتقصي حقيقة : وهبذا يكون معىن البحث هو)تتبع، سأل، حترى، تقصى، حاول، طلب :)ومعناه

وصواًل إىل شيء يريد الباحث  من احلقائق أو أمر من األمور، وهو يتطلب التنقيب والتفكري والتأمل،
يعين املعرفة والدراية (: Science) فهي كلمة منسوبة إىل العلم، والعلم: أما العلمي. الوصول إليه

(.. طريقة تفكري وطريقة َبث أكثر مما هو طائفة من القوانني الثابتة)؟ والعلم يف طبيعته .وإدراك احلقائق
منهج لبحث كل العامل األمربيقي املتأثر بتجربة اإلنسان )وهو منهج أكثر مما هو مادة للبحث فهو 

املعرفة املنسقة اليت تنشأ من املالحظة والتجريب، وأما يف غايته فهو : )أما العلم يف منهجه فهو(. وخربته
الذي يتم هبدف حتديد طبيعة وأصول الظواهر اليت ختضع للمالحظة والدراسة، فهدفه صوغ القوانني ألنه 

جيد يف طلب احلقيقة العظمى النهائية، وإمنا هو فقط أسلوب يف التحليل يسمح للعامل ليس َبثًا 
 . (بالوصول إىل قضايا مصاغة صوغاً دقيقاً 

 : تيةيه الشروط األساسية اآلأن العلم ال يصلح أن نطلق عليه علماً إال إذا توفرت فويذكر 
 
 . للدراسة والبحث وجود طائفة متميزة من الظواهر يتخذها العلم موضوعاً  -1
 . خضوع هذه اجملموعة من الظواهر ملنهج البحث العلمي -2
 . الوصول يف ضوء مناهج البحث إىل جمموعة من القوانني العلمية -3
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العلم إما أن يكون نظريًا أو تطبيقيًا فالنظري يتوجه إىل شرح للواقع، والتطبيقي يتوجه إىل التأثري يف و 

 .الواقع
 
، فالبحث (Scientific Research)العلمي مصطلح مرتجم عن اللغة اإلجنليزية وعبارة البحث  

العلمي يعتمد على الطريقة العلمية، والطريقة العلمية تعتمد على األساليب املنظمة املوضوعة يف 
 .املالحظة وتسجيل املعلومات ووصف األحداث وتكوين الفرضيات

من ( الباحث)ية فكرية منظمة يقوم هبا شخص يسمى عمل هو أنه: بحث العلميومن أشهر تعريفات ال
ة علمية باتباع طريق( موضوع البحث)أجل تقصي احلقائق يف شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى 

بغية الوصول إىل حلول مالئمة للعالج أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على  (منهج البحث)منظمة تسمى 
ويؤكد هذا التعريف على عدة أبعاد أمهها حاجة البحث  ..(نتائج البحث)املماثلة تسمى  املشكالت

العلمي من الباحث إىل التفكري العلمي املنظم، وحتديد موضوع البحث واتباع منهج منظم، واحلصول 
 .على نتائج صاحلة للتعميم، ومن مثَّ حل املشكالت

 
 :أنه البحث العلمي ومن التعريفات التي قيلت في

هد الذهين املنظم حول جمموعة من املسائل أو القضايا، بالتفتيش والتقصي إعمال الفكر وبذل اجل" -1
 ".عن املبادئ أو العالقات اليت تربط بينها، وصوالً إىل احلقيقة اليت ينبين عليها أفضل احللول هلا

 
التقصي املنظم، وبإتباع أساليب ومناهج علمية حمددة للحقائق العلمية، بقصد التأكد من صحتها " -2
 ".تعديلها أو إضافة اجلديد هلا أو
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حماولة دقيقةة ومنظمةة ونافةدة للتوصةل إيل حلةول ملختلةف املشةكالت الةيت تواجههةا اإلنسةانية وتثةري "  -3

 ."قلق وحرية اإلنسان

 .  "أنه استقصاء منظم يهدف إيل اكتشاف معارف والتأكد من صحتها عن طريق االختبار العلمي" -4

 ". ق الذي يؤدي إيل اكتشاف حقائق وقواعد عامة ميكن التأكد من صحتهاالعمل الفعلي الدقيأنه "

 :بينها وتشرتك يف العناصر اآلتية للبحث العلمي وهذه التعريفات املختلفة تتفق فيما

 . أنه سلوك إجرائي وأسلوب منهجي علمي .1
 .يعتمد على منهجية علمية يف مجع البيانات وحتليلها .2
 .قائق اليت يعرفها اإلنسان ليكون أكثر قدرة على التكيف مع البيئةيهدف البحث العلمي لزيادة احل .3
 . خيترب البحث العلمي املعارف اليت يتوصل إليها قبل إعالهنا هبدف التأكد منها .4
 .البحث العلمي يشمل كل ميادين املعرفة ويعاجل شىت أنواع املشاكل .5
 

 نشأة البحث العلمي: المطلب الثاني
تارخيه العتيق مبحاولة اإلنسان الدائبة للمعرفة وفهم الكون الذي يعيش فيه، وقد  يرتبط البحث العلمي يف

وعندما محل املسلمون العرب .. ظلت الرغبة يف املعرفة مالزمة لإلنسان منذ املراحل األوىل لتطور احلضارة
ر العلمي القائم شعلة احلضارة الفكرية لإلنسان، ووضعوها يف مكاهنا السليم، كان هذا إيذانًا ببدء العص

على املنهج السليم يف البحث، فقد جتاوز الفكر العريب اإلسالمي احلدود التقليدية للتفكري اليوناين، 
وأضاف العلماء العرب املسلمون إىل الفكر اإلنساين منهج البحث العلمي القائم على املالحظة 

. استعانوا باألدوات العلمية يف القياسوالتجريب، جبانب الّتأمل العقلي، كما اهتموا بالتحديد الكمي و 
ويف العصور الوسطى بينما كانت أوروبا غارقة يف ظالم اجلهل كان الفكر العريب اإلسالمي يفجر يف نقلة 

مث نقل الغرُب الرتاثح اإلسالمي، وأضاف إليه إضافات جديدة حىت اكتملت . تارخيية كربى ينابيع املعرفة
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لعلمي السليم، يف إطار عام يشمل مناهج البحث املختلفة وطرائقه يف الصورة وظهرت معامل األسلوب ا
فقد متثل املسلمون املنهجية يف َبوثهم ودراساهتم يف خمتلف جوانب . خمتلف العلوم، التطبيقية واإلنسانية

 واملنهجية اليت اختطوها ألنفسهم تلتقي كثرياً مبناهج البحث املوضوعي يف عصرنا، وشهد بذلك.. املعرفة
بعض املستشرقني الذين كتبوا مؤلفات يشيدون فيها مبا يتمتع به العلماء املسلمون من براعة فائقة يف 

( مناهج العلماء املسلمني يف البحث العلمي)منهج البحث والتأليف، ويبدو ذلك واضحًا يف كتاب 
املنهج الذي سار عليه الدراسات املقارنة للمنهج العلمي احلديث و  أثبتتو . (فرانرت روزنتال)للمستشرق 
أن املنهج العلمي احلديث وأسلوب التفكري املنطقي قد توفر   جمال علوم الطبيعة والكوناملسلمون يف

الكون وبقية لدى علماء املسلمني يف َبوثهم واكتشافاهتم يف جمال الطب والكيمياء والصيدلة وعلوم 
 . فروع العلم التطبيقي

 

 علميأهمية البحث ال: الثالمطلب الث
فهةةو يسةةاعد يف فهةةم وتوضةةيح الظةةواهر احمليطةةة بنةةا، ويعمةةل علةةى . للبحةةث العلمةةي أمهيةةة فائقةةة يف حياتنةةا

كمةا يسةعى البحةث العلمةي إىل اكتشةاف . تفسريها وإجياد احللول للمشاكل املختلفة اليت تواجةه اإلنسةان
ر أمهيةةةة البحةةةث العلمةةةي يف وميكةةةن ذكةةة. احلقةةةائق والعمةةةل علةةةى تطبيقهةةةا لالسةةةتفادة منهةةةا يف حياتنةةةا العامةةةة

 :النقاط اآلتية
يفتح البحث العلمي آفاقاً واسعة أمام الباحث الكتشاف الظواهر املختلفةة، يف جمةال العلةوم الطبيعيةة  -1

وقةد أنشةأت الةدول . واالجتماعية واإلنسانية، باالعتماد على مصادر املعلومات والبيانات األولية والثانوية
 .والدراسات املتقدمة مراكز لألَباث

 والتخطيط للمسةتقبلالبحث العلمي هي الوسيلة اليت تستطيع اجملتمعات بواسطتها اجتياز العقبات،  -2
 .بشكل كبري وتنفق عليه موازانات ضخمة تستخدم البحث العلمي املتقدمة الدولأن ولذلك فإننا جند 
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اجملةةةاالت املختلفةةةة،  البحةةةث العلمةةةي ضةةةروري جلميةةةع الفئةةةات مةةةن مدرسةةةني وطةةةالب ومتخصصةةةني يف -3
 .حيث يساهم يف اعتماد البحث كمبدأ يف حل املشكالت

 

 أهـداف البحث العلـمي : رابعالمطلب ال

  فهةةةم الظةةةواهر بةةةالتعرف علةةةى الواقةةةع كمةةةا ذكرنةةةا سةةةابقاً فةةةإن البحةةةث العلمةةةي نشةةةاط إنسةةةاين يهةةةدف إيل
املسةةةتقبل، مث إجيةةةاد الطةةةرق املناسةةةبة ودراسةةةة العالقةةةات بةةةني املتغةةةريات وبنةةةاء النمةةةاذج والعمةةةل علةةةى التنبةةةؤ ب

 : لضبط الظواهر أو التحكم هبا وبناء عليه فهناك مخسة أهداف للبحث العلمي

وفهةم الظةاهرة موضةةوع البحةث والتعةرف علةةى الظةروف والعوامةةل  –ونقصةد بةةه دراسةة الواقةةع  :الفهـم -0
 .الطبيعة وتوجيهها خلدمة اإلنسانإضافة إىل فهم قوانني . وفهم العالقات بني املتغريات –املؤثرة فيها 

وهو من أهم أهداف العلم والبحث العلمي كما ذكر سابقا، ويشرتط بالتنبؤ أن يكةون مبنيةا  :التنبؤ -3
عمليةةة االسةةتنتاج الةةيت يقةةوم هبةةا الباحةةث بنةةاًء علةةى "والتنبةةؤ هةةو . علةةى أسةةاس سةةليم بعيةةداً عةةن التخمةةني

 .تاج ال يعترب صحيحاً إال إذا استطاع إثبات صحته جتريبياً معرفته السابقة بظاهرة معينة، وهذا االستن
أي السةةيطرة علةةى الظةةواهر والتةةدخل حلجةةب ظةةواهر غةةري مرغةةوب فيهةةا، وإنتةةاج  :الضــبو والــتح م -2

 .وهذا من أهم أهداف التخطيط املبين على البحث العلمي الصحيح. ظواهر مرغوب فيها
الةةيت تواجةةه اإلنسةةان يف تعاملةةه مةةع البيئةةة الةةيت  تاملشةةكال: إيجــاد الحلــول للمشــ خت الم تلفــة -4

 .يعيش فيها
يف البيئة احمليطة بكافة أبعادهةا وجوانبهةا، يف الطبيعةة والسياسةة واالقتصةاد  :تطوير المعرفة اإلنسانية -5

 .والتكنولوجيا واإلدارة واالجتماع وخالفه
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 أنواع البحث العلمي: المبحث الثاني
ك أَباث تتعلق بالعلوم الطبيعية وأخرى يعة العلم اليت جيري عليها، فهناًا لطبيقسم البحث العلمي تبع

 .تتعلق بالعلوم اإلنسانية
 

 بحوث العلوم التطبيقية: المطلب األول
تعد هذه البحوث علمية وتطبيقية يف آن معًا أي أن أمهيتها األساسية تنبع من صالحيتها للتطبيق وهو 

فهذه البحوث هي اليت تؤدي إىل تطوير الصناعات املختلفة يف . الكبريما يعود على اجملتمع بالنفع 
ظة وفرض الفروض والتحقق الدول وتعتمد هذه البحوث على املنهج التجرييب والذي يقوم على املالح

مث تطبيق نتائجها على اجملاالت املختلفة ومن أهم اجملاالت هذه األَباث الكيمياء والفيزياء  من صحتها
 .والطب والزراعة وغريها واهلندسة

 
 بحوث العلوم اإلنسانية: المطلب الثاني

تعد هذه البحوث َبوثاً نظرية وليست عملية، إال أن ذلك ال يقلل من أمهيتها أو قابليتها للتطبيق وتعمل 
وهتدف هذه البحوث  .هذه يف جمال الفلسفة واملنطق وعلم االجتماع والتاريخ واألدب واللغة والقانون

 . عميق املعرفة وتبسيطها لإلنسان حىت يستطيع االستفادة منها يف جوانب احلياة املختلفةإىل ت
      

وحيتل كال النوعني من هذه البحوث أمهية كبرية يف حياة الشعوب والدول حيث أن التقدم يف أحدها  
 .دون اآلخر ال يؤدي إىل حتقيق النتائج املرجوة يف هنضة اجملتمع
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 مناهج البحث العلمي: ثالمبحث الثال
 تعريف المنهج في البحث العلمي: المطلب األول

ونظائرها يف اللغات األوروبية ترجع إىل أصل يوناين  Method: ترمجة كلمة منهج باللغة اإلجنليزية
واملعىن االشتقاقي هلا يدل على الطريقة أو املنهج الذي يؤدي إىل . البحث أو النظر أو املعرفة: يعين

 . الطريق الواضح :املنهج عينياللغة العربية  يف معاجمو  ..املطلوب الغرض

طائفة من القواعد العامة املصوغة من أجل الوصول إىل احلقيقة يف : أهنا املدلول االصطالحي تعينويف 
 . العلم بقدر اإلمكان

  فكار العديدةصحيح لسلسلة من األفن التنظيم ال: بأنه( املنهج)ب املنطق احلديث وحيدد أصحا     
يها لآلخرين حني إما من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون هبا جاهلني، وإما من أجل الربهنة عل

 .نكون هبا عارفني

 جيب إتباعها للوصول إىل هدف حمدداملنهج يف جمال البحث العلمي هو جمموعة اخلطوات اليت لذلك ف
 . أو الكتشاف احلقيقة

 يلة هذا البحثمنهجاً معيناً يف َبثه يسري على هداه ويلزم نفسه به ط عليه فإن على الباحث أن يسلكو 
 .حيث أن ذلك يساعده على إجناز البحث بشكل منظم

 
وبالنظر ألمهية . وكلما كان منهج البحث واضحًا وحمدداً كلما كان البحث دقيقًا ونتائجه أقرب للصواب

الذي ميكن الباحث " علم املناهج"خصص هو املنهج العلمي يف البحث فقد ظهر يف هذا الشأن علم مت
 .من سلوك السبل اليت توصله إىل احلقيقة

 
هذا والبد من اإلشارة إىل أن مناهج البحث العلمي ختتلف باختالف العلوم، حيث هناك مناهج تصلح 

 .للعلوم الطبيعية، وأخرى تصلح للعلوم اإلنسانية
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سوف نركز على مناهج البحث املتبعة يف جمال القانون ومبا إننا نبحث يف أصول البحث القانوين لذلك 

و حىت مجيعها إلجناز حيث ميكن للباحث يف جمال القانون أن يتبع احد هذه املناهج أو بعضها أ
 .البحث

 
 المناهج المتبعة في مجال البحث القانوني: المطلب الثاني
   المنهج الوصفي: الفرع األول

 Descriptive Methodology المنهج الوصفيتعريف  -أوالا 

ميكن تعريف املنهج الوصفي بأنه أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن 
ظاهرة أو موضوع حمدد عرب فرتة أو فرتات زمنية معلومة وذلك من أجل احلصول على نتائج عملية مت 

 . تفسريها بطريقة موضوعية تنسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة

طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير "وهناك من يعرفه بأنه 
 ". النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها

حماولة الوصول إىل املعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة "وهناك تعريف آخر للمنهج الوصفي وهو 
 .اهرة قائمة، للوصول إىل فهم أفضل وأدق أو وضع السياسات واإلجراءات املستقبلية اخلاصة هباأو ظ

التارخيي  ويعترب بعض الباحثني بان املنهج الوصفي يشمل كافة املناهج االخرى باستثناء املنهجني 
كافة انواع  الن عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشرتكة وموجودة يف. والتجرييب

وحتديد الظروف   ويعتمد املنهج الوصفي على تفسري الوضع القائم، اي ما هو كائن. البحوث العلمية
كما يتعدى املنهج الوصفي جمرد مجع بيانات وصفية حول الظاهرة اىل . والعالقات املوجوده بني املتغريات

 .النتائج منها خالصالتحليل والربط والتفسري هلذه البيانات وتصنيفها وقياسها واست
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املنهج الوصفي إذن خطوة أوىل يف كل جمال معريف يتأسس، ألن طبيعة الدراسات الوصفية أهنا تكشف 
 ويستخدم فيهيف معظمها عن ماهية الظاهرة والظواهر املختلفة، ويعترب هذا املنهج مظلة واسعة ومرنة 

واالحصاء ودراسة احلالة  املسح: هياليت ميكن أيضًا تسميتها مناهج و  االساليب الفرعيةعدد من 
 . والتحليل

 :المسح أسلوب. أ

وهو عملية نتعرف بواسطتها على  املنهج الوضفي األساسية يف ساليبالذي يعترب واحدًا من األ
املعلومات الدقيقة املتعلقة مبوضوع البحث، ويعتمد على جتميع البيانات واحلقائق، وليس قاصراً على جمرد 

كما ... ولكنه ميكن أن يؤدي إىل صياغة مبادئ هامة يف املعرفة.. قائق واحلصول عليهاالوصول إىل احل
ميكن أن يؤدي إىل حل للمشاكل العلمية، وميكن من اكتشاف عالقات معينة بني خمتلف الظواهر اليت 

 .قد ال يستطيع الباحث الوصول إليها بدون مسح

 . لقانونية يف املدارس على معرفة الطلبة َبقوقهم الدستوريةعمل دراسة قانونية تتعلق بأثر التوعية ا: مثال

فهنا يلجأ الباحث إىل عمل مسح للمدارس اليت تقوم بالتوعية القانونية، كاملدارس الثانوية وفيها يقوم 
وغريها من ... جبمع البيانات عن نوعية التوعية القانونية اليت يتلقاها طلبة املدارس، نوعية الطلبة

 . املعلومات

 :دراسة الحالة أسلوب. ب

يهتم جبميع اجلوانب املتعلقة بالشيء املدروس، ويقوم على التعمق يف دراسة املعلومات املرتبطة مبرحلة 
معينة من تاريخ حياته أو دراسة مجيع املراحل اليت مر هبا، وتتضمن طريقته التحليل الشامل والدقيق 

املسح يف أن دراسة احلالة تتطلب  أسلوبعن  لوبسالشيء املدروس، وخيتلف هذا األلتطور ووضع 
جتميع البيانات الكمية يتطلب   أسلوب املسح ولكن.. الفحص التفصيلي لعدد قليل وممثل من احلاالت

 .من عدد كبري من احلاالت
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  .أخذ القانون باليد ظاهرةد من دور التوعية القانونية يف احل: مثال

قليل من احلاالت اليت تقوم بالتوجة اىل اجلهات القانونية لتقدمي  وهنا يلجا الباحث إىل دراسة عدد من
 .شكاوى ضد أشخاص قاموا بالتعدي على حقوقهم، وعدم قيامهم بأخذ القانون باليد

 :اإلحصاء أسلوب. ج

وهو الذي يزودنا بطريقة لتصنيف البيانات اليت مجعت يف دراسة ما، فاإلحصاء كما يعرف كل باحث 
الرياضيات، وعلى هذا فإننا نستطيع احلديث عن اإلحصاء باعتباره لغة وصفية يهدف  يتضمن شيئًا من

 .إىل تقرير درجة الدقة اليت تبدو عليها البيانات واالستنتاجات اخلاصة بدراسة ما

.. وجيب أن نشري إىل أن الطرق اإلحصائية تستخدم بفعالية عادة بالنسبة للمواد ذات الطبيعة الكمية
ن معرفة اإلحصاء تكون مفيدة يف منهج املسح ولكن اإلحصاء مهم بالنسبة ملناهج وعلى ذلك فإ
 .البحث األخرى

 :التحليلي سلوباأل. د

                                                              :معنى التحليل
ر و األحداث و واهيقصد بالتحليل تلك العمليات العقلية اليت يستخدمها الباحث يف دراسته للظ 

العوامل املؤثرة يف الظاهرة املدروسة و عزل عناصرها عن بعضها بعضا و معرفة خصائص الوثائق لكشف  
اهر جلعل الظو  و دالالهتا وأسباب االختالفات ،و طبيعة العالقات القائمة بينها العناصر همسات هذو 

                                                                                                    .                             واضحة و مدركة من جانب العقل
  

 :التحليلي بأنه لذلك يعرف األسلوب
ذه والعالقات االرتباطية هل ،تشاف املعاين الكامنة يف احملتوىجمموعة اخلطوات املنهجية اليت تسعى إىل اك 

  .للسمات الظاهرة يف هذا احملتوى والكمي والكيفي  ،ملوضوعيالشكلي وا البحثاملعاين من خالل 
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 . التحليل ال مي و التحليل ال يفي 
معدالت مث حساب عداد و إحصائيات و ارمجة احملتوي إىل أرقام و نسب و هو ت :التحليل ال مي 

به يف املضمون يعطي التكرار لتحديد مواقع الرتكيز و االهتمام أو هتميش فحضور املصطلح أو غيا
 . ات ودالالت تفيد الباحثتفسري 

 
هو تفسري و حتليل نتائج و كشف أسباهبا و خلفياهتا ملاذا كان االهتمام وما القصد  :التحليل ال يفي

 .من ذلك
  

 مزايا المنهج الوصفي وعيوبه -ثانياا 

 المزايا( أ

 تفسةةري الظةةواهر اإلنسةةانية يسةةاعد املةةنهج الوصةةفي يف إعطةةاء معلومةةات حقيقيةةة دقيقةةة تسةةاعد يف -1
 .واالجتماعية

اتسةةاع نطةةاق اسةةتخدام املةةنهج الوصةةفي لتعةةدد الطةةرق املتاحةةة أمةةام الباحةةث عنةةد اسةةتخدام املةةنهج  -2
 .  الوصفي، مثل أسلوب املسح، أو حتليل العمل، أو الدراسات املقارنة، أو حتليل املضمون

لعالقةةة بةةني السةةبب والنتيجةةة، مبةةا ميكةةن يقةةدم املةةنهج الوصةةفي توضةةيحا للعالقةةات بةةني الظةةواهر، كا -3
 .اإلنسان من فهم الظواهر بصورة أفضل

يتناول املنهج الوصفي الظواهر كما هي على الواقع دون تدخل من قبةل الباحةث يف التةأثري علةى   -4
 .مسارها، مما يعطي نتائج أكثر واقعية
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 العيوب( ب

ىل الواقةع سةواء كانةت عةن قصةد مةن قد يستند البحةث الوصةفي إىل معومةات مشةوهه وال تسةتند إ -1
 .كأن تكون الوثائق والسجالت املستخدمة غري دقيقة مثال. قبل الباحث أو غري قصد

هناك احتمال حتيز الباحث آلرائه ومعتقداته، فيأخذ البيانات واملعلومات الةيت تنسةجم مةع تصةوره  -2
مةةا مةةع ظةةواهر اجتماعيةةة ويسةةتبعد الةةيت تتعةةارض مةةع رأيةةه، وهةةذا راجةةع إىل أن الباحةةث يتعامةةل دائ

 .وإنسانية غالبا ما يكون طرفا فيها
غالبةةةا مةةةا يسةةةتخدم الباحةةةث مسةةةاعدين عنةةةد القيةةةام بالدراسةةةات الوصةةةفية وذلةةةك مةةةن أجةةةل مجةةةع  -3

البيانات واملعلومات، فصدق وانسجام هذه البيانات يعتمد علةى مةدى فهةم املسةاعدين ألهةداف 
 .البحث

ة ألهنا تتم عةن طريةق املالحظةة ومجةع البيانةات املؤيةدة صعوبة إثبات الفروض يف البحوث الوصفي  -4
فالباحةةةةث يف الدراسةةةةات . واملعارضةةةةة للفةةةةروض دون اسةةةةتخدام التجربةةةةة يف إثبةةةةات هةةةةذه الفةةةةروض

 . الوصفية قد ال يستطيع مالحظة كل العوامل احمليطة بالظاهرة، مما يعيقه يف إثبات الفروض
ألن الظةةةواهر االجتماعيةةةة واإلنسةةةانية تتصةةةف  هنةةةاك صةةةعوبة التنبةةةؤ يف الدراسةةةات الوصةةةفية وذلةةةك -5

 .بالتعقيد، وذلك لتعرضها لعوامل عدة
 

    االستقرائيالمنهج : الفرع الثاني
استقراء األجزاء ليستدل منها على حقائق تعمم على الكل باعتبار أن ما يسري على يعىن هذا املنهج 

ال من اجلزئيات إىل الكليات أو من اخلاص فجوهر املنهج االستقرائي هو االنتق)اجلزء يسرى على الكل 
فمثاًل يقوم الباحث بدراسة املسائل القانونية اجلزئية أو الفرعية املتشاهبة دراسة معمقة وذلك ( إىل العام

بغرض الكشف عن القاسم املشرتك بينها، ومن خالل الربط بني العلة واملعلول، أو بني السبب 
قاعدة عامة أو نظرية عامة حتكم هذه املسائل ولعل أهم جماالت واملسبب، مث خيلص من ذلك إىل وضع 

هذا املنهج البحث تتمثل يف استقراء اجتاهات أحكام القضاء يف موضوع معني لبيان القاعدة العامة اليت 
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مثال ذلك استقرار أحكام القضاء اإلداري املتعلقة بالرقابة على أعمال اإلدارة، أو . حتكم املوضوع
 .ء املتعلقة بفكرة الرقابة على دستورية القواننيأحكام القضا

 
  المنهج االستنباطي: الفرع الثالث

الذي بيناه سابقًا حيث أن املنهج االستنباطي يبدأ من  ملنهج هو على عكس املنهج االستقرائيهذا ا
هذا املنهج  فالباحث عندما يسلك. احلقائق الكلية لينتهي إىل احلقائق اجلزئية، أي من العام إىل اخلاص

 . البحثي ينطلق من قاعدة عامة ليقوم بتطبيقها على احلاالت اخلاصة أو الفردية
مثال ذلك أن يستند الباحث يف جمال القانون اجلنائي إىل قواعده العامة لريى مدى إمكانية تطبيقها على 

م االعتداء على الظواهر اإلجرامية احلديثة مثل اإلرهاب، وخطف الطائرات، وغسيل األموال، وجرائ
 .برامج الكمبيوتر

، ذلك املنهج االستنباطيو  انعدام الصلة بني املنهج االستقرائيوالبد من اإلشارة إىل عدم إمكانية القول ب
واعد العامة، فان هو الطريق حنو تكوين الق اآلخر، فإذا كان املنهج االستقرائي أن كاًل منهما يكمل

تطبيق هذه القواعد على احلاالت الفردية الختبار مدى فعاليتها هو الطريق حنو  املنهج االستنباطي
 .وصالحيتها لذلك فان الباحث يف جمال القانون يستعني بكال املنهجني عادة ألعداد َبثه

 
 

 المنهج المقارن: الفرع الرابع
أجنبية أو أي هو املنهج الذي يعتمده الباحث للقيام باملقارنة بني قانونه الوطين وقانون أو عدة قوانني 

نظام قانوين آخر، كالشريعة اإلسالمية، وذلك لبيان أوجه االختالف أو االتفاق بينهما فيما يتعلق 
 .ملسألة القانونية حمل البحثبا
 

وحيتل منهج البحث املقارن أمهية خاصة يف جمال الدراسات القانونية، حيث انه ميكن الباحث من 
األخرى، ومقارنتها بالنظم الوطنية، مما ميكنه من الكشف عن أوجه اإلطالع على جتارب النظم القانونية 



17 

 

االتفاق أو االختالف أو القصور بني هذه النظم، ومن مث يستطيع الباحث أن يضع أمام املشرع أفضل 
 .قوانني جديدةنظم أو القوانني القائمة أو يضع و  النظم احللول ليستعني هبا إذا ما أراد أن يعدل

 
 :وهي على النحو اآلتي ساليب يم ن اتباعها في المنهج المقارن،هناك ثخثة أو 
اتباع اسلوب املقارنة العامة مع القوانني واالنظمة املعمول فيها يف انظمة قانونية  :االسلوب االول 

ومن مث  ،متقدمة وحديثة، َبيث يتم التطرق اىل املوضوع حمل البحث يف هذه االنظمة وكيفية تناوهلا له
تناول املوضوع واملشكلة املثارة من خالل بقية البحث واظهار املشكلة فيه دون اعادة التطرق اىل  يثار اىل

 .يالقوانني حمل املقارنة بشكل تفصيل
 أو نظام قانوين املقارنة األفقية الذي يقوم على َبث املسألة يف كل قانون أسلوبهو  :االسلوب الثاني 

 . سألة يف القانون األولن اآلخر حىت ينتهي من َبث املعلى حدة، َبيث ال يعرض ملوقف القانو 
القانون كل جزئية من جزئيات البحث يف   املقارنة الرأسية، وفيه يتناول الباحث هو :الثالث االسلوب

الثاين  نيوهنا إذا استخدم الباحث االسلوب. كل القوانني اليت يقارن بينها يف آن واحدالوطين مع القانون و 
 .ملزم بتضمني عنوان البحث القانون أو القوانني اليت سيقوم باملقارنة فيها الثالث فإنهو 

 .جرائم االنتخابات يف التشريع الفلسطيين، دراسة مقارنة مع التشريعني املصري واألردين :مثال
 

جلوء الباحث إىل املنهج املقارن جيب أن يكون هبدف االستفادة من القوانني  نولكن هنا جيدر التنويه أ
 ملسألة حمل البحثأو االنظمة تتناول ا أو االنظمة املرغوب باملقارنة فيها َبيث تكون هذه القوانني

 . ظيمهامتقدمة على القانون الوطين يف تنو 
طريقة أقل أو يعاجله ب وضوع حمل البحثامل أما اذا كان القانون أو النظام املراد املقارنة فيه ال ينظم     

وهنا ينصح الباحث بعدم اللجوء اىل  ،، فتصبح املقارنة يف غري حملهان الوطينجودة وكفاءة من القانو 
 .املنهج املقارن
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 المنهج التاري ي: الفرع ال امس
يعتمد هذا املنهج البحثي على دراسة املسألة حمل البحث يف القوانني القدمية من اجل فهم حقيقتها يف 

الباحث على فهم احلاضر من خالل دراسة ومالحظة فاعتماد هذا املنهج يساعد . القانون املعاصر
 . املاضي
سة التطور التارخيي ، يبدأ َبثه بدراول الباحث القانوين موضوع النظام الدميقراطي مثاًل فعندما يتنا     

إىل أن  القدمية لكي يتوصل إىل التطور الذي رافق هذا املوضوع لفكرة الدميقراطية يف النظم السياسية
 . لنظام الدميقراطي احلايلوصل إىل ا

قد يلجأ إىل املنهج التارخيي للوقوف على حقيقة النص القانوين الواجب التطبيق  كثريا ما  أن القضاء كما
 .على النزاع

 
 البحث العلمي أركان: المبحث الرابع

 :هي ركانإلمكانية إجراء البحث العلمي يف جمال القانون البد من توافر ثالثة أ
 املشكلة القانونية اليت حتتاج اىل البحث :الركن االول
 (الباحث) الشخص الذي يتوىل َبث هذه املشكلة :الركن الثاني
 خطة البحث :الركن الثالث

 
 مش لة البحث: المطلب االول
ل إجياد يهدف أساسا إىل التوصل إىل احلقيقة بشأن مشكلة قانونية معينة من أج القانوين البحث العلمي
هو  فوجود املشكلة القانونية ،جد إال حيث توجد املشكلةال يو  قانوينالبحث ال شكلة، اذااحللول هلذه امل

 .قانوينأول فرضيات وجود البحث ال
من صياغة املشكلة  أيضاً  البد له، و مجع املعلومات حوهلاوالبد للباحث من إدراك وجود املشكلة و      

 .بشكل حمكم البحثية
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  البحثمش لة ب المقصود: الفرع األول

  .تفسري َباجة إىلف غامض موق تعين :بحثال مش لة

الباحث حول  هى عبارة عن تساؤل أو بعض التساؤالت الغامضة الىت قد تدور ىف ذهن: مبعىن آخر
ختارها وهى تساؤالت حتتاج إىل تفسري يسعى الباحث إىل إجياد إجابات شافية اموضوع الدراسة الىت 

 . ووافية هلا 

ملاذا ال يهتم طاليب ! ةفهو يواجه مشكل طالبه وال يعرف سببًا لذلك، ر بعدم اهتماممدرس يشع :مثال
 بدروسهم؟ هل هذا يرجع إىل أسلويب؟ 

 .وعندما نكون أمام مشكلة قانونية، نكون أمام مسألة قانونية غامضة حنتاج إىل حلها

يستطيع القيام بالوظيفة املطلوبة ، ولكن هذا الربملان ال وجود برملان فلسطيين :على مش لة قانونية مثال
ملاذا الربملان ال يستطيع القيام بدوره املطلوب؟ هل ! اذن هناك مشكلة. منه بشكل يرضي الناخبني

بسبب هيمنة السلطة التنفيذية عليه؟ أم بسبب ضعف مؤهالت وكفاءة أعضاء الربملان؟ أم هناك أسباب 
 . أخرى

 .القانونية احملددة شكلةهلذه املالوصول إىل حلِّ  الباحث ستطيعي القانوين البحث العلميومن خالل 
 .وتكون صياغة املشكلة بشكل مجلة مرتابطة حتمل يف طياهتا سؤال مركزي

 :ويف املثال السابق تكون الصياغة على النحو اآليت 

يف النظام السياسي  قة دور الربملانتتلخص مشكلة البحث يف استيضاح حقي: مش لة البحث
 .ين، وسبب قصور أداءه خالل املدة احملددة يف هذا البحثالفلسطي
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 : مثال أخر على مش لة قانونية

وجود قانون عقوبات جيرم االجتار والتعاطي وزراعة املخدرات، وعلى الرغم من ذلك تنتشر املخدرات يف 
! القضاء ، وكلما مت القبض على أشخاص يتاجرون هبا أو يتعاطوهنا يتم االفراج عنهم من قبلفلسطني

تشريعي يف قانون  فما هو السبب يف ذلك؟ هل هناك قصور تشريعي يف قانون العقوبات؟ أم هناك قصور
االجراءات، أم يف الصالحيات املمنوحة لرجال الضبط القضائي يف مالحقة اجملرمني، أم بسبب عدم 

 وجود معمل جنائي؟

 : يتكاآل  وتكون صياغة املشكلة يف املثال السابق

تتلخص مشكلة البحث يف استيضاح ظاهرة انتشار املخدرات يف فلسطني، وافالت : لبحثمش لة ا
   .اجملرمني من العقاب بالرغم من القاء القبض عليهم

يف  ناحية املشرعئل من امسأو عدة  قانونية استقصاء مسألة وغالبًا ما تتعلق مشكلة البحث القانوين يف
يف  او مثة خلل أو قصور، بحث، هل سها املشرع عن تنظيمهامدى دقة تنظيمه هلذه املسألة موضوع ال

  .تنظيمها تالفيا هلذا النقصب وصيوي ،ه الباحث القانوين املشرعبفين ،التنظيم التشريعي هلذه املسألة

آلراء اليت اتفقت بعرض وجهة نظر الفقه فيها، من خالل ا وخالل البحث يف هذه املسألة يقوم الباحث
موقف الفقه من سهو املشرع عن تنظيم عه، وكذلك مرع الوطين  واآلراء اليت اختلفت مع وجهة نظر املش

 .املشرع؟ وهل اعد بدائل يستنري هبا ،مسألة ما

إىل موقف القضاء من املسألة حمل البحث، من خالل أحكام القضاء،  ميكن للباحث أن يتعرضكما 
 .لتطوير القانون عن طريق التوسع يف التفسريحماولتها ، أو نصوص القانون يفمطابقتها ملا ورد ومدى 
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عند سهو املشرع عن تنظيم مسألة ما ومدى العودة ملبادئ  كما يتعرض الباحث إىل موقف القضاء
حتديد السياسة  مبعىن يتناول الباحث ،العدالة واإلنصاف أواملبادئ العامة للقانون يف مثل هذه احلالة

 .القضائية يف املسألة مناط البحث

 

 القانوني صادر الحصول على مش لة البحثم: لفرع الثانيا

 يةلمالع ممارسةال -أوالا 

 مليةلعالغامضة اليت الجيد هلا تفسرياً وان خربته ا القانونية كثري من املواقف  بيئته العمليةيواجه الباحث يف 
 .تنتج له حتديدها ودراستها

 

 القراءات والدراسات -ثانياا 

ن أكن من املم ،رواليت رمبا تكون حمل نظ القانونية ض املسلمات املوجودة يف الكتبان القراءة الناقدة لبع
 . لة البحث القانوينملشك  تكون مصدراً 

 

 الدراسات السابقة -ثالثاا 

قانونية  ان هذه الدراسات حتتوي على توصيات ومقرتحات من املمكن ان تكون عناوين ملشكالت 
 .تستحق الدراسة جديدة
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 الباحث: انيالمطلب الث
هو الشخص الذي يقوم بالبحث، فيختار املشكلة اليت تصلح موضوعًا للبحث وحيدد نطاقها وأفضل 

 .املناهج لبحثها ويضع اخلطة العلمية املناسبة هلذا البحث
حتميه ( حق املؤلف)وينشأ له حق على مؤلفة يسمى ( املؤلف)ويسمى الباحث يف لغة القانون     

 .امللكية الفكريةقوانني محاية حقوق 
وغالبًا ما يقوم بالبحث العلمي شخص واحد، ولكن قد يقوم به أكثر من شخص أو فريق من الباحثني 

 .لبحث املشرتك أو البحث اجلماعيويسمى يف هذه احلالة با
 

 صفات الباحث الجيد: الثاني الفرع
 :هنالك جمموعة صفات جيب أن يتصف هبا الباحث أمهها

 :الموهبة -أوالا 
 .ي أن تكون لديه القدرة على التفكري والتحليل واالستنتاج العقلي بطريقة علمية منظمةأ

 :رفةال فاءة في العلم وسعة المع -ثانياا 
املوهبة لوحدها ال تكفي فالبد أن يكون الباحث على معرفة علمية كافية مبوضوع البحث أي املشكلة 

طلع على كافة املراجع العلمية اليت تتصل مبوضوع القانونية اليت سيبحث فيها، وهلذا جيب عليه أن ي
حيث جيب أن يعرف الباحث شيئاً عن كل شئ وان يعرف كل شئ عن  .البحث واملواضيع ذات الصلة

 .جمال ختصصه
 

 :الرغبة -ثالثاا 
هي من العوامل األساسية لنجاح أي َبث الن البحث العلمي هو طريق طويل وشاق وملئ باملتاعب 

 .ايته إال من توافرت لديه الرغبة احلقيقية يف البحث العلميوال يصل إىل هن
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 :الصبر -رابعاا 
جيب أن يكون الباحث صبورًا فال جيزع إذا طال به الوقت دون أن يصل إىل احلقيقة وال يضيق ذرعاً  

 .كلما واجهته مشكلة
 

 :األمانة العلمية -خامساا 
العلمي أمانة ومسؤولية يتحملها الباحث، وتقتضي  جيب أن يتحلى الباحث باألمانة العلمية الن البحث

األمانة العلمية أن يقوم الباحث بعرض احلقيقة اليت يتوصل إليها كما هي دون تشويه أو حتريف أو 
 .انتقاص منها

كما أن من دواعي األمانة أن يشري الباحث بدقة إىل املراجع اليت استفاد منها وان ينسب اآلراء إىل 
كما ينبغي إال يشوه آراء اآلخرين أو . اإلشارة إىل املراجع اليت اخذ منها يف هامش َبثهأصحاهبا وذلك ب

 .جيرحها بالنقد الالذع إذا كانت ال تروق له
 

 :واضعالت -سادساا 
جيب على الباحث أن يتحلى بالتواضع العلمي وان يبتعد عن الغرور فال يبالغ يف مديح نفسه وال يصف 

 ...(.واحسب أن الصحيح كذا )أو ...( ولعل الصواب كذا)بل عليه أن يقول  آراءه بأهنا عني الصواب
لذلك ال جيوز للباحث احلديث عن نفسه أو متجيد َبثه أثناء البحث، وجيب عليه دائمًا االبتعاد عن  

وخاصة يف املراحل األوىل من رحلته يف البحث العلمي،  فيقول أنا أقول أو أنا ( ضمري املتكلم)استخدام 
ويستعيض عنها . إىل غري ذلك من العبارات...( وقد قلنا ...( )تقديرنا )ويف ...( وحنن نرى )أرى أو 
وغريها من العبارات اليت تشري اىل الباحث ..( ومن وجهة نظر الباحث..( )ويرى الباحث)بالقول 

تفق أو خيتلف كما جيب أن يعرض الباحث آراء اآلخرين بأمانة وموضوعية سواء كان ي   .بشكل متواضع
 .معها
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 خطة البحث: المطلب الثالث
أثناء قيامه تعد خطة البحث من العناصر اجلوهرية ألي َبث علمي فهي املرشد الذي يوجه الباحث 

فالباحث ال يستطيع أن يشرع يف البحث قبل أن يضع لنفسه خطة ترسم له الطريق الذي  .بالبحث
البداية من أين سيبدأ ومىت سينتهي، وما هي  سوف يسلكه يف البحث َبيث يعرف جيدًا ومنذ

 .املوضوعات اليت سوف يتطرق إليها أثناء البحث
 

فخطة البحث هي كالرسم اهلندسي الذي ال يتصور إنشاء املبىن بدونه واخلطة اليت يضعها الباحث قبل 
لعناصر ألهنا تشتمل على اخلطوط العريضة وا، الدخول يف البحث هي خطة متهيدية وليست هنائية

  .الرئيسية ملوضوع البحث، دون التطرق إىل التفاصيل
وذلك بعد أن يكون الباحث قد . ما اخلطة النهائية فال توضع إال عند البدء يف كتابة البحث بالفعلأ

 .اطلع على كافة مراجع البحث واكتملت لديه كل التفاصيل
 

 محتوى خطة البحث
ة عامة، وأمهية البحث، ومشكلة البحث، وأسئلة مقدمالبحث على عنوان البحث، و  تشتمل خطة

البحث وفرضيات البحث، وأهداف البحث، ونطاق وحدود البحث، ومنهجية البحث، وهيكلية 
 .والدراسات السابقة، واملراجع املنوي استخدامها( تقسيم البحث)البحث 

 
 عنوان البحث -أوالا 

يتم تسجيل البحث يف اجلهات الرمسية حتت هذا وهو التسمية املختارة للبحث واليت تعرب عن موضوعه، و 
 :والعنوان هو الذي يبني حدود املوضوع ويشرتط يف العنوان ما يلي ،العنوان

 .أن يكون حمدداً مبعىن أن يكون نصاً يف املوضوع حمل البحث -1
 .أي يف صيغة سؤال –أن يصاغ يف صورة مجلة تقريرية وليس يف صيغة استفهامية  -2
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 .كون بأقل قدر من الكلماتجيب أن ي -3
 .جيب أن يكون جديداً ومبتكراً  -4
 .جيب أن يكون مثرياً لالنتباه، لكي جيذب الناس إىل قراءة البحث واالستفادة منه -5

 ؟ماذا؟ أين؟ مىت؟ كيف: وهناك أربعة أسئلة عادة ما جيب أن يتضمنها عنوان البحث املختار، وهي
دراسة تحليلية . 3112-0994، خخل المدة ريع الفلسطينيالرقابة البرلمانية في التش: مثال
 .مقارنة

 
 معايير اختيار موضوع البحث

 :هنالك جمموعة معايري جيب أن يراعيها الباحث وهو خيتار موضوع البحث ومنها
 :صخحية الموضوع للبحث -0

ن يتناول مشكلة وذلك با. أي مدى قدرة البحث يف املوضوع على حتقيق فائدة علمية وعملية للمجتمع
 .حقيقية تشغل الرأي العام أو طائفة معينة من أفراد اجملتمع، وتقدم احللول املناسبة هلا

 :حداثة الموضوع -3
جيب أن يكون موضوع البحث جديداً، إما إذا كان املوضوع قدميًا وقد مت َبثه باستفاضة من قبل كما 

 .يقال قتل َبثاً فال يكون هنالك جدوى من البحث فيه
 :تحديد موضوع البحث -2

حيث جيب على الباحث أن حيدد موضوع البحث حتديداً دقيقاً الن ذلك سوف يعينه على إجنازه، كما 
 .أن ذلك سوف يرشده إىل املراجع اليت تتصل مبوضوع َبثه اتصاالً وثيقاً 

الن هذه . فليس من املقبول أن خيتار الباحث موضوعًا كأسباب اإلباحة يف القانون اجلنائي مثالً 
األسباب عديدة وكل سبب يصلح بذاته الن يكون موضوعًا لبحث مستقل، كما ال جيوز له أن خيتار 

 .أركان القرار اإلداري الن هذه األركان متعددة وكل منها يصلح بذاته ملوضوع َبث مستقل
حث، وذلك بسبب ويف املقابل فإذا كان موضوع البحث ضيفاً للغاية فان ذلك سيقيد انطالق تفكري البا

 .ندرة املراجع اخلاصة هبذا املوضوع مما يصيب الباحث بامللل واإلحباط ويفقده الثقة بنفسه
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 :إم انية بحث الموضوع -4
جيب أن يتأكد الباحث أن لديه اإلمكانية لبحث املوضوع الذي خيتاره من حيث وجود املراجع 

وقد تكون هذه . ب معه السفر إىل دولة أخرىاملتخصصة واليت قد ال تكون موجودة يف دولته مما يتطل
 .املراجع بلغة أجنبية ال يعرفها الباحث

 : ويذهب البعض إىل ضرورة أن يسأل الباحث نفسه جمموعة من األسئلة منها
 .هل يستحق هذا املوضوع ما يبذل فيه من جهد؟ -1
 .هل من املمكن كتابه رسالة أو َبث عن هذا املوضوع؟  -2
 .يت أنا أن أقوم هبذا العمل؟هل يف طاق  -3
 .هل أحب هذا املوضوع وأميل إليه؟  -4
 

 Introduction مقدمةال -ثانياا 

متثل املقدمة مدخاًل للبحث حتدد ملن يقرأها اجتاه البحث ومضمونه وما يرمي إليه من أهداف، ومقدمة 
واحدة أو صفحات البحث على الرغم من أهنا ال حتتل من البحث سوى أسطر قليلة قد تشكل صفحة 

 .البحث ومشكلة انطباعاً مشولياً عن موضوع قليلة  إال أهنا تعطي للقارئ

 . وعليه فإن املقدمة تشمل جمموعة من الفقرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بعنوان البحث

  :إذا كان العنوان :مثال

 .رنةتحليلية مقا وصفية العخقة بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني، دراسة

 :فإن املقدمة تشتمل على جمموعة من الفقرات كاآليت

 .له املكونةالسلطات و فقرة عن النظام السياسي الفلسطيين  -1
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 .فقرة عن التنظيم الدستوري للعالقة بني السلطات يف النظام السياسي الفلسطيين -2

ناوين الفصول الرئيسةية ع توي علىوحت فقرة أخرية يعرض فيها الباحث ما سيتناوله من خالل البحث -3
 .، ويقوم بصياغتها جبمل مرتابطةالبحث (تقسيم)يف هيكلية  اليت وضعها الباحث

كنه ليس شرطًا فيمكن  وينصح دائمًا بكتابة مقدمة البحث بعد االنتهاء من اعداد البحث هنائياً، ول
 يكون على علم مسبق مبا سيتناوله من خالل القراءة يفرتض أن كتابتها منذ البداية، ألن الباحث

 .البحثواملعرفة املسبقة ملوضوع 

 

 :أهمية البحث -ثالثاا 

وهو ملاذا قام باختيار سؤال يسأله لنفسه، الجابة عن مهية البحث من خالل قيام الباحث بايتم صياغة أ
 لباحث؟أو بعبارة أخرى، ملاذا هذا البحث مهم من وجهة نظر ا. هذا البحث؟

 العخقة بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني بحث بعنوان: مثال

 :تأيت أمهية إعداد هذا البحث لألسباب اآلتية

 ة هذا النظاموضوح الكامل يف بنيوعدم ال رمسي،النظام السياسي ال التجربة الفلسطينية يف بناء حداثة .أ 
 .منذ تشكيله

واستمرارها حىت التاريخ احملدد يف  ،الثالث السلطاتالعالقة بني يم تنظ وجود إشكاليات قانونية يف. ب
 .  حتول دون إمكانية استقرار هذا النظامالنطاق الزمين هلذا البحث، واليت
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بشكل سليب نتيجة قصور تنظيم العالقة بني السلطات  تأثر حقوق املواطن الفلسطيين وحرياته. ج
 .الثالث

 مش لة البحث -رابعاا 

 . مت توضيح مفهوم مشكلة البحثسبق وأن 

 أسئلة البحث -امساا خ

ويتم اشتقاق االسئلة من مشكلة البحث اليت متثل السؤال املركزي للبحث، وليس بالضرورة دائمًا وضع 
 .أسئلة للبحث القانوين، وعادة يتم االكتفاء بطرح مشكلة البحث

 فرضيات البحث -سادساا 

 تعريف الفرضية أو الفرض . أ

 .افرتاض على سبيل اجلدلأو اللغة هو رأي علمّي مل يثبت بعد،  الفرض يف

وشرح ما  ،الفرض هو ختمني أو أستنتاج ذكى يصوغه ويتبناه الباحث ىف بداية الدراسه مؤقتامبعىن أن 
  .ائق والظواهر اخلاص مبشكلة البحثيالحظه من احلق

  .أو ميكن تعريفه بأنه تفسري مؤقت يوضح مشكلة ما أو ظاهرة ما

 .ث بأستخدام املادة املتوفرة لديهأو هو عبارة عن رآى مبدآى حلل مشكلة حياول أن يتحقق منه الباح
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 م ونات الفرضية . ب

، واملتغري املستقل لفرضية والثاىن املتغري التابع ،تغري املستقلدة ما تتكون من متغريين األول املالفرضية عا
 . حسب طبيعة البحث والغرض منه آخر ىف َبث معني قد يكون متغري تابع ىف َبث

 :على الفرضيات أمثلة

اداء اجمللس التشريعي ملهامه بشكل فاعل، يتأثر بشكل كبري بعدم وجود كفاءات قانونية  - (0)مثال 
 . بني أعضاء اجمللس

أداء  ع هوالتاب ، واملتغريعدم وجود كفاءات قانونية يف اجمللس التشريعي املتغري املستقل هويف هذا املثال  
 .عدم وجود كفاءات قانونيةاملتأثر ب اجمللس التشريعي

 .اداء اجمللس التشريعي ملهامه بشكل فاعل، يتأثر بشكل كبري بطريقة تشكيل اجمللس -(3)مثال 

 أداء اجمللس التشريعي التابع هو اجمللس التشريعي، واملتغري تشكيل طريقة املتغري املستقل هويف هذا املثال 
 .طريقة تشكيل اجمللسباملتأثر 

 

 :أنواع الفرضيات. ج

 الذى يحدد عخقة إيجابية بين متغيرين ( االيجابي) الفرض المباشر -0

توجد عالقة بني اداء اجمللس التشريعي ملهامه بشكل فاعل، وعدم وجود كفاءات قانونية بني : مثال
 . أعضاء اجمللس
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  .بية بين المتغير المستقل والتابعلالذى يعنى العخقة الس (السلبي) الفرض الصفرى -3

ال توجد عالقة بني اداء اجمللس التشريعي ملهامه بشكل فاعل، وعدم وجود كفاءات قانونية بني : مثال
 . أعضاء اجمللس

 :شروط صياغة الفرضية. د

 .تكون خيالية أو متناقضة معها معقولية الفرضية وإنسجامها مع احلقائق العلمية املعروفة أى ال -1

 .ابل لألختبار وللتحقق من صحتهاصياغة الفرضية بشكل دقيق وحمدد ق -2

 .قدرة الفرضية على تفسري الظاهرة وتقدمي حل للمشكلة -3

أن تتسم الفرضية باإلجياز والوضوح ىف الصياغة وبالبساطة واإلبتعاد عن العموميات أو التعقيدات  -4
 .خدام ألفاظ سهلة حىت يسهل فهمهاوإست

 .إحتماالت التحيز الشخصى للباحث ون بعيدة عنأن تك -5

عدد ) الفروض املتعددة  أو قد يعتمد الباحث على مبدأ قد تكون هناك فرضية رئيسية للبحث -6
  .تكون غري متناقضة ومكملة لبعضها على أن( حمدود 

 ف البحثهد -سابعاا 

املطروحة ول قانونية للمشكلة يتعلق هدف البحث القانوين يف أغلب االحيان مبحاولة الباحث وضع حل
، وذلك باقرتاح تنظيم تشريعي معني من خالل نصوص قانونية جديدة أو تعديل البحثمن خالل 

 .نصوص قانونية قائمة
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 طاق وحدود البحثن -ثامناا 

 النطاق الزماين واملكاين للبحثمبعىن 

 منهج البحث -تاسعاا 

ابق توضيحها، وهنا جيب أن يؤدي املنهج الذي يتم املنهج الذي قام باختياره الباحث من املناهج الس
 .اختياره إىل الوصول اىل حل للمشكلة املطروحة

 (تقسيم البحث)هي لية البحث  -عاشراا 

بعد أن خيتار الباحث عنوان البحث ينتقل إىل تقسيم البحث َبيث يتناول كل تقسيم جزءاً من موضوع 
ء، وختتلف هذه التقسيمات من َبث آلخر حسب البحث ويوضع له عنوان خاص يعرب عن هذا اجلز 

أو  حجم موضوع البحث وما يثريه من مسائل فإذا كان موضوع البحث كبريًا قسم البحث إىل قسمني
ذا كان موضوع البحث وإ. يقسم إىل تقسيمات فرعية أو باب أو أكثر، وكل قسم أكثر، أو بابني

وعادة نبدأ من . وهكذا ريًا قسم إىل مباحثإذا كان موضوع البحث صغو  .فصولإىل  قسم  متوسطاً 
، مبحث، فصل، باب، قسم .يأخذ املسميات اآلتية التقسيم، و اقًا إىل األضيق نطاقاً األوسع نط

 .0 ،أ ،أوالا ، فرع، مطلب
 

وال يوجد ما يقابل األقسام أو  chapters)) م البحوث إىل فصوليتقس يتم ويف اللغة االجنليزية
وكثري من الباحثني العرب يستخدم ذات التقسيم يف اللغة االجنليزية . ة العربيةاالبواب كما يف اللغ

 .مهما بلغ حجم موضوع البحث )الفصول)
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 :ويجب على الباحث مراعاة األمور التالية عند وضع تقسيمات البحث
 
 .جيب أن تكون تقسيمات البحث وعناوينها متسلسلة تسلسالً منطقياً  -1
 
 .وان من العنوان السابق عليه ويؤدي إىل العنوان التايل لهأن يتفرع كل عن -2
 
 .جيب أن يكون هنالك تنساق وتناغم بني عناوين التقسيمات األصلية والفرعية -3
 
جيب أن تكون عناوين تقسيمات البحث خمتصرة فال جيوز استخدام عناوين طويلة ومفصلة بل  -4

 .عناهاجيب استخدام عبارات موجزة ودالة بوضوح على م
 
جيب أن يكون هنالك توازن بني التقسيمات املختلفة للبحث فال جيوز أن يتوسع الباحث يف قسم  -5

 .على حساب قسم آخر قدر االمكان
 

 الدراسات السابقة -حادي عشر

املقصود بالدرسات السابقة البحوث والدراسات اليت تطرقت إىل موضوع البحث من قبل، وهنا ال 
الدراسات قد تناولت موضوع البحث بشكل كامل، فممكن أن تكون قد تناولت  يشرتط ان تكون هذه

جزء من املوضوع، أو تطرقت إليه بشكل غري مباشر، وهنا يراعي الباحث عند كتابة الدراسات السابقة 
يشمل مسمى الدراسة واملشكلة اليت  السابقة ملخص عن موضوع الدراسةاليت تناولت املوضوع، كتابة 

ما هي االضافة اليت  (وهذا هو األهم)  ، مثفيها هدفها والنتائج اليت توصل اليها الباحثعاجلتها و 
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ألنه إذا مل يكن هناك اضافة فال داعي العادة البحث يف . ؟سيضيفها الباحث يف دراسته اجلديدة
 .املوضوع

 المراجع -ثاني عشر
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 مصادر البحث العلمي: المبحث ال امس
فبعد قيام الباحث باختيار  ا،ال ميكن كتابة البحث بدوهن اليت ادة العلميةاملالبحث العلمي هي  مصادر

كتابة الالزمة ل( مجع املادة العلمية)املوضوع ووضع اخلطة املبدئية، عليه أن ينتقل إىل املرحلة التالية وهي 
 .لبحثا
 

. لقة مبوضوع البحثفمصادر البحث العلمي هي املراجع اليت يستقي منها الباحث املادة العلمية املتع
وينبغي على الباحث أن يطلع على مراجع شىت ويف أماكن كثرية، وعليه أن ينقب ويبحث عما يفيده من 

 .هذه املراجع يف موضوع َبثه
 

ومراجع البحث ومصادر معلوماته متعددة، إال أهنا تتكاتف لتأدية وظيفة واحدة، وهي توفري املعلومات 
 :هذه املصادر بااليت وميكن حصر. والبيانات للباحث

 
 المصادر الم توبة -أوالا 
 المصادر االل ترونية -ثانياا 
 المصادر الميدانية -ثالثاا 
 
 

 المصادر الم توبة: المطلب األول
متثل املكتبة املصدر األهم واألساس للبحث العلمي، واالهتمام باملكتبات والعاملني هبا ميثل املدخل 

ي، وعلم املكتبات أصبح علمًا وختصصًا مهمًا هتتم بدراسة جوانبه الطبيعي لالهتمام بالبحث العلم
 .املعاهد واجلامعات يف العامل
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. واللجوء إىل املكتبة هو املصدر األساسي للحصول على املعلومات والبيانات اخلاصة لكل َبث علمي
 .وما الوسائل األخرى يف ذلك إال وسائل مكملة للمكتبة

 
فية التعامل معهما ل طالب علم وباحث أن حيرتم الكتاب واملكتبة ويتعلم كيومن هذا املنطلق جيدر بك

 .واحرتامه
ومراجع  أصلية مراجع قانونيةمن  ،املكتوبة اليت يتم اللجوء إليها للبحث يف جمال القانوناملراجع  تنوعوت

، وموسوعات ، مراجع قانونية متخصصة، والرسائل العلمية، واجملالت والبحوث احملكمةقانونية عامة
 .املعارف، واملعاجم

 
 األصلية القانونية المراجع أو المصادر -أوالا 

وهي أهم وأول املراجع اليت يفرتض على الباحث القانوين الرجوع إليها، مثل التشريعات على اختالف 
ئية، أو القانون األساسي الفلسطيين، أو قانون االنتخابات، أو قانون اإلجراءات اجلزا: انواعها، أمثلتها

كما يعد القرآن الكرمي من . وغريها..نظام اجمللس التشريعي، أو الالئحة التنفيذية اخلاصة مبوضوع معني
 .حث، كذلك السنة النبويةاملراجع األصلية اليت يلجأ إليها البا

 
 المراجع العامة -ثانياا 

الذي تعرض له، دون الدخول يف  واملبادئ الكلية لفروع القانونعامة اليت تتناول األحكام وهي املراجع ال
 . التفصيالت الفرعية أو التطبيقات اجلزئية، وان تعرضت لذلك فيكون األمر بإجياز شديد

النظرية العامة  مثل ،املختلفة القانون فروع العامة يف اتالنظري الكتب اليت تتناول ومن هذه املراجع     
 .وغريها مات يف القانون املدين،اللتزاأو النظرية العامة ل، يف القانون الدستوري
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 المراجع المت صصة -ثالثاا 
وهي املراجع اليت تتناول مسائل قانونية خاصة بالشرح والتحليل، فاملرجع املتخصص ال يعرض لألحكام 
العامة ألحد فروع القانون، كما هو احلال يف املرجع العام، بل يقتصر على مسألة واحدة من مسائلة أو 

من نقاطه، فيدرسها دراسة معمقة، مثال ذلك الكتاب الذي يتناول املسؤولية اجلنائية نقطة واحدة 
عيوب االختصاص يف للطبيب، أو طبيعة االستجواب يف دستور معني، أو موضوع حق املؤلف، أو 

 .وغري ذلك من املوضوعات اخلاصة القرار اإلداري
 

 الرسائل العلمية -رابعاا 
وهي عبارة عن أَباث متخصصة تتناول مسائل قانونية خاصة تدرسها  ،وراهوهي رسائل املاجستري والدكت

أو  دراسة معمقة ومفصلة، شأهنا يف ذلك شأن املراجع املتخصصة، وهي تقدم إىل كليات احلقوق
ويتم فيها مناقشة الطالب مناقشة عامة من قبل جلنة  ،لنيل درجة املاجستري أو الدكتوراه الشريعة والقانون

 .عة من األساتذة املختصني يف موضوع الرسالة العلميةتضم جممو 
 

 العلمية المح مة أو الدوريات المجخت -خامساا 
ة أو شهرية، وحتتوي على وهي مطبوعات تصدر يف أعداد متتابعة، سنوية أو نصف سنوية أو فصلي

 .، وغري ذلكأحكام القضاء القانون أو مقاالت وَبوث أساتذة
 

 الموسوعات -سادساا 
وهي مطبوعة تتناول بالبحث والدراسة خمتلف موضوعات املعرفة اإلنسانية ، وسوعة أو دائرة املعارفامل

 .مرتبة هجائياً حسب املوضوعات
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 المعاجم -سابعاا 
من املراجع املهمة للباحثني يف جمال القانون، حيث جيب على الباحث أن يكون على دراية  تعد املعاجم

لمة يكتبها، بل عليه أن يذكر املعىن اللغوي للمصطلحات اهلامة اليت تامة باملعىن اللغوي لكل ك
وهي خاصة باللغة العربية وتسمي ( املعاجم)يستخدمها يف َبثه، وهذه املعاين توجد فيما يسمى عادة 

 .خبصوص اللغات األجنبية( القواميس)
 

 للمعلومات المصادر االل ترونية: المطلب الثاني
ديثة العديد من الوسائل االلكرتونية اليت يستطيع الباحث من خالهلا أن حيصل أفرزت التكنولوجيا احل

 .تالوسائل االنرتن ومن هذه ،ا يريد من معلومات يف سهولة ويسرعلى م
 

 للمعلومات الميدانية مصادرال :المطلب الثالث
 .يف االستبيان واملقابلة صادرتتمثل هذه امل

 
 االستبيان :الفرع األول
ألسئلة اليت تدور حول موضوع مع املعلومات من خالل استمارة حتتوي على جمموعة من اهو أداة جل

. يتم وضعها وفق إطار علمي حمدد، وتقدم إىل املستهدفني هبا ليدونوا فيها إجاباهتم بأنفسهم معني
هنا فا مألوفة يف الدراسات القانونية،وعلى الرغم من أن االستبانة كوسيلة للحصول على املعلومات غري 

 .ميكن أن تفيد يف الدراسات السياسية الدستورية أو يف الدراسات اليت تتصل بإصدار التشريعات
 

 .وهنالك مجموعة من القواعد التي يجب أن يلتزم بهما الباحث عند صياغة أسئلة االستبيان
 .أن تكون األسئلة واضحة يسهل فهمها وال حتتمل أكثر من إجابة -1
 .بأسلوب مبسط، غري معقد يتفق مع املستوى الثقايف للفئة اليت توجه إليهم أن تكون األسئلة -2
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أن تكون األسئلة قليلة ومنتقاة، َبيث تشمل كافة جوانب املوضوع حمل االستبيان، الن كثرة  -3
 .األسئلة قد تصيب األشخاص املستجوبني بامللل مما قد يدفعهم إىل العزوف عن اإلجابة

نصبة على موضوع االستبيان فعالً، فال تعرض لألمور الشخصية أو األسرار أن تكون األسئلة م -4
اخلاصة للشخص الذي توجه إليه، وال تثري لديه انفعاالت أو ردود فعل غري عادية تدفعه إىل إعطاء 

 .معلومات غري صادقة أو جتعله حيجم عن اإلجابة على األسئلة
بة على األسئلة، وذلك بإرفاق تعليمات يف هامش أن حتدد يف استمارة االستبيان طريقة اإلجا -5

 .االستمارة تبني كيفية اإلجابة
 .أن حيدد الوقت الذي ينبغي فيه االنتهاء من اإلجابة على االستبيان ورده إىل صاحبه -6
ن يطبع على ورق جيد أالرد على األسئلة بطريقة شيقة، بجيب ترغيب من يوجه إليه االستبيان يف  -7
 .ه خطاب شكر على التعاون وسرعة الردن يرفق بأو 
 

 المقابلة :الفرع الثاني
مبوضوع البحث  مباشرة وقوية املقابلة هي اتصال شخصي بني الباحث وشخص آخر أو أكثر له صلة

 .هبدف احلصول على معلومات وبيانات تتعلق هبذا املوضوع
رص الباحث على أن جيري مقابلة ويتم اللجوء للمقابلة كثريًا يف جمال الدراسات القانونية، حيث حي

خمتصني يف اجملال القانوين حمل البحث، مثل النائب العام، أو قضاة احملكمة الدستورية، أو  شخصية مع
واملقابلة  ،أساتذة القانون املتخصصني يف املوضوع الذي يدور حوله البحث عضو اجمللس التشريعي، أو

اآلخرين ولديه القدرة على التعبري عن أفكاره يف أسئلة  حتتاج إىل شخص لديه القدرة على التحاور مع
 .موجزة وبسيطة

وليس بالضرورة أن تتم املقابلة باللقاء الشخصي بني الباحث وذوي االختصاص بل ميكن أن تتم من 
 .أو شبكة االنرتنيت أو شبكات االتصال التلفازية عن بعد اتفالوسائل املختلفة األخرى كاهلخالل 
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لى الباحث أن يكون مستعدًا قبل إجراء املقابلة، فعليه أن حيضر األسئلة اليت يود طرحها ولكن جيب ع
 .ن يتفق معه على مكان وزمان املقابلةأمقابلته، وان يستأذن هذا الشخص و على الشخص املراد 

 
ما وجيب على الباحث أن يكون لبقًا ومهذبًا يف طرح األسئلة، وان يستخدم ألفاظا واضحة وحمددة، ك

كما . جيب عليه أن يبدأ باألسئلة احملايدة اليت ال تثري انفعاالت لدى الشخص الذي تتم معه املكاملة
جيب على الباحث أن يعطي الشخص الذي تتم مقابلته الوقت الكايف لكي جييب على السؤال الذي 

 .ظهار االنشغال بأي شئ آخرإلصغاء جيداً لكل ما يقول، وعدم ايطرحه عليه، مع ا
يفضل أن يقوم الباحث بتزويد الشخص املراد مقابلته باالسئلة قبل مدة كافية حىت يستطيع حتضري و 

 .االجابات بشكل علمي مدروس
 

 تدوين المعلومات والبيانات :المبحث السادس
متثل هذه املرحلة حلقة أساسية ومهمة يف عمل الباحث، ذلك أن من املستحيل على الباحث أن يتذكر  

لذلك البد له من تدوين املعلومات اليت ختص البحث، والتدوين هو نقل للمعلومات  كل ما يقرأه
والبيانات اليت تتعلق مبوضوع البحث من مصادرها األصلية بطريقة معينة وبإشارات خاصة لكي يستطيع 

 .الباحث أن يرجع إليها كلما احتاج إىل ذلك بسهولة ويسر
 :ومن اشهر طرق التدوين هي

 
 البطاقات نظام -أوالا 
من أقدم طرق التدوين حيث يقوم الباحث بإعداد جمموعة من البطاقات ذات  البطاقات طريقة تعد

الورق املقوى وخيصص عددًا من هذه البطاقات لكل مطلب أو مبحث أو فصل على حسب اخلطة 
والناشر ويذكر الباحث على كل بطاقة اسم املؤلف وعنوان الكتاب والدولة . اليت وضعها هلذا البحث

 . وسنة النشر ورقم الصفحة اليت أخذت منها البيانات
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وهذا األمر جيعل الباحث يف غىن  ،فصل الذي تتعلق به هذه املعلوماتوموضوع املطلب أو املبحث أو ال
 .عن الرجوع إىل املرجع األصلي وإمنا يكفيه الرجوع إىل البطاقة

 
 التدوين عن طريق الملفات -ثانياا 

قًا هلذه الطريقة بإعداد جمموعة من امللفات الورقية، وخيصص ملفًا لكل مطلب أو يقوم الباحث وف
مبحث أو فصل يف البحث، ويكتب عنوانه على غالف امللف، مث يقوم بتدوين كل املعلومات املتصلة 

 .ويرتب هذه امللفات على حسب خطة البحث ،بحث أو الفصل يف امللف اخلاص بههبذا املطلب أو امل
 

 Photocopyنظام التصوير الضوئي  -ثالثاا 
 ببحثه يف الكتاب الذي يتوصل إليهوفقًا هلذه الطريقة يقوم الباحث بتحديد الصفحات اليت تتعلق 

ويأخذ صورة ضوئية هلذه الصفحات، ويكتب أعلى هذه الصورة بيانات الكتاب الذي صورت هذه 
ل البحث، مث حيتفظ هبذه الصورة حلني الصفحات منه، وكذلك عنوان املطلب أو املبحث أو الفصل داخ

 .اإلطالع عليها مرة أخرى عند كتابته للبحث
 

 التدوين عن طريق ال مبيوتر -رابعاا 
وهذه تعد أحدث الطرق يف تدوين املعلومات والبيانات، حيث يقوم الباحث بعمل ملفات داخل 

فات املعلومات اليت يتوصل الكمبيوتر اخلاص به، باستخدام برنامج خاص بذلك وتدوين يف هذه املل
مع ختصيص ملف خاص لكل مطلب أو مبحث أو فصل يف البحث مث حيتفظ هبذه امللفات يف  ،إليها

 .ذاكرة الكمبيوتر أو على ديسكات حلني الرجوع إليها فيما بعد
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 الصحيحة القانونية أصول وقواعد ال تابة: المبحث السابع 
 القانوني لبحثا كتابةالبدء في   قبل قواعد: المطلب األول

نه ا وقبل أن يبدأ يف كتابة البحث فإبعد املرحلة الطويلة اليت يقطعها الباحث يف مجع املعلومات وتدوينه
 :على الباحث إتباع القواعد اآلتيةجيب 
ما قام جبمعه من مراجع  من خالل وذلك: القراءة المعمقة لموضوع البحث على الباحثيجب  -0

 .ومعلومات
تؤدي مرحلة التأمل يف املادة العلمية حيث  :مادة العلمية التي قام بقراءتها الباحثمل في الالتأ -3

وقبل الدخول يف مرحلة الكتابة إىل متكني الباحث من اإلبداع والتطور سواء يف تناول موضوعات 
 .البحث أو يف اختيار العناوين الفرعية وهو ما يؤدي إىل متيز البحث

حىت يتمكن الباحث : قف المشرع والفقه والقضاء في المسألة محل البحثضرورة مراجعة مو  -2
هلذه املسألة  املشرع تنظيممدى دقة بالبحث يف  البدء يف الكتابة بشكل صحيح فالبد له من القيام  من

مث . او مثة خلل أو قصور يف التنظيم التشريعي هلذه املسألة موضوع البحث، هل سها املشرع عن تنظيمها
  هلذه املسألة موضوع البحث املشرع تنظيممن  القانوين موقف الفقهعلى الباحث من معرفة  البد

كما يفضل   .موضوع البحث سألةاملتنظيم  من لقضاءل وقفم إذا كان هناك وكذلك البد له من معرفة
  .دائماً تبيان موقف الشريعة اإلسالمية من موضوع البحث
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 ال تابة مرحلة قواعد أثناء: ثانيالمطلب ال
تتصل بعدة موضوعات سواء  يهجيب على الباحث أثناء البدء يف الكتابة اتباع جمموعة من القواعد و 

 .أو بتوظيف املصطلحات أو تتعلق بأخالقيات البحث قواعد اللغة،أو  ،ب البحثبأسلو 
 

 أسلوب البحث :الفرع االول
لى الباحث أن يستخدم املفردات السهلة وجيب ع ،لوبه اخلاص بالبحث مييزه عن غريهلكل باحث أس

فعليه أن يعتمد مجل  ،اء لبحثهوالعبارات البسيطة يف كتابة البحث، الن ذلك يؤدي إىل سهولة فهم القر 
 .غري املألوفة يف حميط البحثالكلمات على الباحث أن يبتعد عن بسيطة وقصرية وسهلة، كما جيب 

 
ن يعمل على ترابط أجزاء البحث َبيث أرار األفكار، و اد عن اإلسهاب وتكجيب عليه االبتع وكذلك

 .تسلم كل فقرة للفقرة اليت تليها وكل فرع للفرع الذي يليه وهكذا
 

 كيف تجعل أسلوبك منساباا؟
وال خةالف يف . نعين باالنسيابية حركة اجلمل والكلمات على حنو متتابع متالحق دون حتذلق أو تباطؤ

م عنصةةرين مةةن عناصةةر جنةةاح الكاتةةب، أمةةا العنصةةر الثةةاين فهةةو عمةةق أن األسةةلوب املنسةةاب هةةو أحةةد أهةة
ولكةةةن املشةةةكلة تنشةةةأ عنةةةد عةةةدد مةةةن أصةةةحاب الفكةةةر العميةةةق الةةةذين يفتقةةةدون إىل األسةةةلوب . الفكةةةر

وميكن هلؤالء أن خيطو خطوات حقيقية حنةو األسةلوب السةلس إذا إلتزمةوا الشةروط . السلس أو املنساب
 :اآلتية

فاجلمةةل الطويلةةة عسةةرية الفهةةم وتتطلةةب مةةن القةةارئ : ويلــة أكثــر مــن الــخ متجنــب الجمــل الط -أوالا 
 .مزيداً من الرتكيز قد جيعله يشعر بامللل
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أي مبعةةىن االلتةةزام باجلمةةل : قــخل قــدر اإلم ــان مــن الجمــل المشــتملة علــى عناصــر كثيــرةاال -ثانيــاا 
 .التامة املكثفة املختزلة

فاجلمةةل الةةيت تطةةول : ل بــر، أو بــين الفعــل والفاعــل قصــيرةأن ت ــون المســافة بــين المبتــدأ وا -ثالثــاا 
 .املسافات بني أجزائها الرئيسية تكون صعبة الفهم وأبعث على السأم

. فكثرهتةةا جتعةةل املعةةاين غةةري مباشةةرة :تحاشــي االســت دام المفــرط لافعــال المبنيــة للمجهــول -رابعــاا 
للقةةارئ األفكةةار واملعةةةاين بأسةةلوب مباشةةةر علةةى العكةةس مةةةن ذلةةك األفعةةال املبنيةةةة للمعلةةوم، فإهنةةا تقةةةدم 

 .وحمدد

ومقيةةةاس الضةةةرورة أن يةةةؤدي حةةةذف الكلمةةةة إىل إخةةةالل : حـــذف ال لمـــات غيـــر الضـــرورية -خامســـاا 
 .باملعىن، مبعىن آخر إذا حذفت كلمة ووجدت أن حذفها ال خيل باملعىن فاعلم أهنا كلمة غري ضرورية

الةيت  اجلمةل ذات الطةابع اإلنشةائيضةرورية هةي الغةري فاجلمةل : حذف الجمل غير الضـرورية -سادساا 
 .، أو اليت حتمل معان مكررة سبق التعبري عنهاال تتصل مبوضوع البحث بشكل مباشر

إذ أهنةةا تشةةتت ذهةةن القةةارئ، وإذا كةةان والبةةد مةةن مجلةةة  :تجنــب الجمــل االعتراضــية ال ثيــرة -ســابعاا 
 .اعرتاضية ما، فينبغي أن تكون قصرية

والفقرة هي عبارة عن جمموعة مةن اجلمةل الةيت تةدور حةول : دام الفقرات وتوظيفهاحسن است  –ثامناا 
ذات عالقةةة وثيقةةة مبةةا قبلهةةا وبعةةدها مةةن  جيةةب أن تكةةونذات كيةةان مسةةتقل ومتكامةةل، و فكةةرة واحةةدة 

 .فقرات
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 :اعرف من ت اطب ب تاباتك -تاسعاا 

لةةه أكةةرب األمهيةةة يف ( اخل..ال، بيةةاندراسةةة، تقريةةر، مقةة) إن حتديةةد نوعيةةة الةةذين تتوجةةه إلةةيهم بكتاباتةةك 
إذن فتعيةني اجلمهةور . حتديد أسلوب التعبةري وطريقةة العةرض اللتةني تتبعهمةا يف أثنةاء ممارسةة فعةل الكتابةة

 .أمر يسبق مرحلة الكتابة

 :االهتمام في المقدمة وال اتمة  -عاشراا 

االنطبةةةةاع األول : ني إثنةةةةني مهةةةةاإن أهةةةةم االنطباعةةةةات الةةةةيت تةةةةرتك أثةةةةراً يف ذهةةةةن القةةةةارئ تتمثةةةةل يف انطبةةةةاع
وهةةذه سةةنة مةةن سةةنن العقةةل البشةةري البةةد أن ينتبةةه إليهةةا الكاتةةب أو الباحةةث، األمةةر . واالنطبةةاع األخةةري

 .الذي يستلزم منه إعطاء أمهية قصوى للمقدمة واخلامتة

 

 االلتزام بقواعد اللغة العربية: الفرع الثاني

 :اآليت عد اللغة العربية من حيثعلى الباحث أن يلتزم عند كتابة البحث بقوا
 عخمات الوقف والترقيم -أوالا 

عالمةةات الوقةةف والرتقةةيم هةةي جمموعةةة مةةن الرمةةوز والعالمةةات الةةيت تعةةد جةةزءاً أساسةةياً مةةن فةةن الكتابةةة، فهةةي 
تساعد على بيان العالقات املنطقية بني أجزاء اجلملة من ناحية، وبني عدد من اجلمل من ناحية أخرى، إذ 

دور احملطةةات، يف قةةراءة الةةنص فتسةةهل قراءتةةه وفهمةةه، مةةن خةةالل دورهةةا البةةارز يف املسةةامهة يف ترتيةةب تقةةوم بةة
 .األفكار، ومنع اختالطها وتزامحها، وبالتايل سد الطريق أما الفهم اخلاطئ هلا
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أضةةف إىل هةةذا تعةةوض إىل حةةد مةةا غيةةاب انفعةةاالت الكاتةةب الصةةوتية، أو احلركيةةة، أو التعبرييةةة الةةيت تظهةةر 
لةةى وجهةةه يف أثنةةاء الكتابةةةة، فةةنحن مل نةةره أو نسةةمعه وهةةةو يكتةةب، وهةةي تعوضةةنا بدرجةةةة معينةةة عةةن هةةةذا ع

 .الغياب، مبا تقرتحه علينا من ضرورة إجراء تعديالت حمددة يف اإللقاء أو يف اإليقاع

ى وتوجد قواعد حمددة ختضع هلا عملية استخدام عالمات الوقف والرتقيم، ومةع ذلةك فقةد جةرت العةادة علة
عةةةدم صةةةرامة هةةةذه القةةةوانني إذ تركةةةت جمةةةاالً لوجةةةود بعةةةض االختالفةةةات اليسةةةرية بةةةني الكتةةةاب يف اسةةةتعماهلا، 

 .وخري األمور االلتزام التام هبا. فبعضهم يقتصد فيها، وآخرون يفرطون

 ).(:النقطة . أ

كمةا توضةع . ديةدتوضع يف هناية اجلملة، بعد متام معناهةا، َبيةث تكةون اجلملةة الةيت بعةدها مفتتحةة ملعةىن ج
 .يف هناية الفقرة، وهناية القول

 ):(:النقطتان الفوقيتان . ب

 ".من سلك مسالك التهم اهتم: "قال عمر بن اخلطاب :توضعان بعد القول وقبل املقول، مثل -1

 .أتبعناها بنقطتني" مثل: "توضعان أيضاً قبل تعداد األمثلة، وكما تالحظ فإننا فيما سبق كلما قلنا -2

 .وكذلك توضعان بعد أي لفظ نريد تعريفه. وضعان بعد العناوين اجلانبيةت -3

 )!(:عخمة التعجب . ج

تسةةةتخدم يف حالةةةة التعجةةةب فقةةةط، والواقةةةع أن حةةةاالت اسةةةتخدامها )!( قةةةد يظةةةن الةةةبعض أن هةةةذه العالمةةةة 
الةيت فيهةا واسعة النطاق، حيث تشمل كةل مةا يةدل علةى التةأثر العقلةي أو العةاطفي، فتسةتخدم يف العبةارات 
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وقد جتتمع مع عالمة االسةتفهام إذا كةان السةؤال . معىن احلزن، والفرح، واالستغاثة، والدهشة، وما إىل ذلك
 ؟!تم االنقخب على الرئيس مرسيهل فعخا : مثل. يشتمل على معىن يفيد التعجب

 )...(:عخمة الحذف . د

اس نص من كتاب مةا مةع حةذف كلمةات يف توضع مكان الكالم احملذوف، ففي أحيان كثرية نريد اقتب -1
وهةةةذا مةةةن . ابعةةةة، لننبةةةه القةةةارئ إىل وجةةةود حةةةذفتأثنائةةةه ال هتمنةةةا، هنةةةا جيةةةب أن نضةةةع النقةةةاط الةةةثالث املت

 .مقتضيات األمانة العلمية

 ...يا : لقد وصفه بأحط الصفات قائالً  :نضعها مكان األقوال اليت ختدش احلياء، مثل -2

لةةو مل جيتهةةد يف حتصةةيل العلةةم، لكةةان : ت عمةةداً لسةةبب مةةن األسةةباب، مثةةلتوضةةع يف هنايةةة مجلةةة قطعةة -3
.... 

 "(: ) "عخمة التنصيص . ه

من تعلم القرآن " :قول االمام الشافعي رمحه اهلل :نضع بينها كل ما ننقله بالنص من أقوال اآلخرين، مثل
من نظر يف اللغة رق و  ،حجته قويت ومن كتب احلديث ،ومن نظر يف الفقه نبل قدره، عظمت قيمته

 ".نفسه مل ينفعه علمه ومن مل يصن، ومن نظر يف احلساب جزل رأيه ،طبعه

 (:  )القوسان . و

الدويل ( االتفاقية)العهد : مثل .يف النص لكلمة أو عبارةتوضيح أو التفسري أو الضبط للنضع القوسني 
 (.السلطة التشريعية)الكوجنرس االمريكي : أو مثل.  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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 (:-)الشرطة . ز

 :توضع بعد العدد إذا كان عنواناً يف أول السطر، مثل

1- ................ 
  – أوالً 

كمةا  .وتوضع يف أول السطر إذا كان الكالم حواراً بني اثنني، فتوضةع شةرطة كلمةا ابتةدأ أحةدمها حديثةه
 .التايل، فتوضع هناية الشطر األول توضع بني ركين اجلملة إذا طال شطرها األول وتأخر الشطر

 (:- -) الشرطتان . ح
 .توضع بينهما اجلمل االعرتاضية

 (:،)الفصلة . ط
 .ملة الواحدةتستخدم لتفصل فصالً ضعيفاً بني أجزاء اجل

 (:؛)الفصلة المنقوطة . ي
 .تفصل بني مجلتني تكون إحدامها مرتتبة على األخرى أو سبباً هلا

نظرًا الهنم حيملون شهادة البكالوريوس  ؛يف القانون العام مميزين يف العلم الشرعي املاجستري طلبة: مثال
 .يف الشريعة والقانون

 
 سخمة قواعد اللغة واإلمخء -ثانياا 

على الباحث أن يراجع باستمرار قواعد اللغة ويطبقها باستمرار، الن عدم التزام الباحث بقواعد وسالمة 
ق الضرر بالبحث وجودته، وان استعانة الباحثني باملتخصصني يف اللغة اإلمالء يشكل عيبًا قد يلح

 .العربية ال يعين إمهاله هلذه القواعد واالعتناء هبا
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 قواعد توثيق البحث: لثالمطلب الثا
الباحث ال ميكنه أن يستغين عن املراجع واملصادر اليت يستقي منها معلوماته وبياناته، ومن مقتضيات 

التوثيق : والتوثيق يشمل. أن يوثق الباحث هذه املعلومات والبيانات اليت يأخذها من الغري األمانة العلمية
 .باهلامش، والتوثيق بقائمة املراجع

 
 التوثيق بالهامش: الفرع األول

اهلامش هو ذلك اجلزء الذي يرتك يف أسفل الصفحة، ويفصل بينه وبني املنت خط أفقي ميتد إىل ثلث 
ستخدم اهلامش لإلشارة إىل املراجع واملصادر اليت اخذ عنها الباحث، كما انه وي. الصفحة تقريباً 

يستخدم يف معاجلة بعض املسائل الفرعية اليت تتصل مبوضوع البحث وليس هلا مكان يف املنت، مثال 
ذلك اإلشارة إىل نص قانون أو شرح معىن مصطلح معني أو التعريف مبسألة ورد ذكرها يف املنت، كما 

م اهلامش يف إثبات بعض النصوص اليت اقتبسها الباحث من لغة أجنبية، كما يستخدم الباحث يستخد
اهلامش لإلحالة إىل موضوعات سبق أن ناقشها الباحث يف َبثه يف مواقع أخرى، أو موضوعات سوف 

 .يدرسها فيما بعد
 

 كيف تنظم الهامش؟
 :منهاهنالك عدة طرق يستخدمها الباحثني يف تنظيم هوامش البحث 

 
 اإلشارة إلى الهامش وفقاا لترتيب مسلسل مستقل في كل صفحة على حدة -أوالا 

 
وهذه من أكثر الطرق شيوعًا وتطبيقًا يف الواقع، حيث يستقل ترقيم كل صفحة من صفحات البحث 

 .بأرقام خاصة هبا، فإذا انتهت يبدأ الباحث يف الصفحة التالية برتقيم جديد ومستقل مرة أخرى، وهكذا
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 اإلشارة إلى الهامش وفقاا لترقيم تتابعي جزئي -ثانيا
حيث يقوم الباحث وفقًا هلذه الطريقة برتقيم اهلوامش لكل فصل أو باب على حدة، حيث يبدأ الرتقيم 

ويتم بعد ذلك إما . من اهلامش األول يف أول صفحة يف الفصل أو الباب إىل هناية الفصل أو الباب
 .ها، أو يتم جتميع اهلوامش ووصفها يف هناية الفصل أو البابوضع هوامش كل صفحة أسفل

 
 اإلشارة إلى الهوامش وفقاا لترقيم تتابعي كلي -ثالثاا 

ويتم وضع اهلوامش إما  ،ابعي منذ بداية البحث حىت هنايتهحيث يقوم الباحث برتقيم اهلوامش بشكل تت
 .أسفل كل صفحة، أو جتميعها مجيعا ووضعها يف هناية البحث

 
 ش ل الهامش -رابعاا 

يوضع اهلامش كما بينا أسفل الصفحة، ويفصل بينه وبني املنت يف البحث خط أفقي ميتد حىت ثلث 
 .تقريباً  الصفحة

 نسا والواليات املتحدة األمريكية يف طريقة توثيق اهلامش بريطانيا وفر تتحد املدارس القانونية يف كل من و 
 ؛ وبعضهاة ذلكسم العائلة، وتتبع بعض الدراسات العربيإب بدأالذي ي سم املؤلفبإ اهلامش يبدأ حيث

 .لعربيةىل اللغة اتبدأ باالسم األول للمؤلف وهو األقرب إ
 

 خبط غامق عنوان الكتاب أو البحث+ اسم املؤلف : كاآليتألول مرة   يف اهلامش اإلشارة إىل املرجع ويتم
الطرق  استخدام أي من هذه) نوان خبط مائلأو كتابة الع أو وضع خط حتت عنوان الكتاب أو البحث

 .الصفحة رقم +سنة النشر + رقم الطبعة + دار النشر  +مكان النشر + (هو صحيحيف متييز العنوان 
 .بفاصلة دائماً  ويفصل بني كل معلومة وأخرى

 
السلطات الثخث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الف ر السياسي  ،الطماويسليمان، : مثال

 .464 ص ،1171دار الفكر العريب، الطبعة الرابعة،  القاهرة، ،دراسة مقارنة إلسخميا
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 .املرجع السابق، رقم الصفحة :فقط يذكر مباشرة يف حالة تكرار اإلشارة إىل نفس املرجع مرة أخرى
 

بعده يف صفحات الحقة أو مت الرجوع إىل مرجع آخر  يف حالة تكرار اإلشارة إىل نفس املرجع مرة أخرى
 .اسم املؤلف، املرجع السابق، رقم الصفحة: يذكر مث عاد الباحث للرجوع إىل املرجع مرة ثانية

 
 .461سليمان، الطماوي، املرجع السابق، ص: مثال

 
ع املرج (عنوان) اسم املؤلف، جزء من اسم: إذا كان للمؤلف أكثر من مرجع لدى الباحث يذكرأما 

  .رقم الصفحة ،مؤلفلل متييزاً له عن املراجع األخرى
 

يف حالة وجود مؤلفان للمرجع يذكر أمسهما معا، ويف حالة أكثر من مؤلف يذكر اسم املؤلف االول 
 .الذي يظهر يف الكتاب ويتبعها وآخرون، على أن يذكر أمساء املؤلفون كتفة يف صفحة املراجع

 
 التوثيق في قائمة المراجع: الفرع الثاني
. ، وترتب قائمة املراجع حسب احلروف األجبدية للمؤلفنيراجع يف هناية البحثيف قائمة امليتم التوثيق 

، وتتبع بعض كما يف حالة التوثيق يف اهلوامش  ويف اللغة غري العربية يبدأ اسم املؤلف باسم العائلة
 وهي الطريقة املعتمدة لدى دول اخلليج العريب ودول املغرب العريب وكثري من ة ذلكالدراسات العربي

(. سنة النشر. )إسم العائلة، االسم الشخصي: كاآليت  وتكون اإلشارة إىل املراجع اجلامعات االردنية،
 .دار التشر، رقم الطبعة: إسم الكتاب خبط غامق، مكان النشر

النظم    السياسية، أسس التنظيم    السياسي وصوره (.  1194. )البنا، حممود  عاطف: مثال
 .الفكر العريب، الطبعة األوىل دار  :القاهرة ،الرئيسية
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 على اعتبار أنهاجع تبدأ باالسم األول للمؤلف فان كتابة املر  مصر وعدد من اجلامعات العربيةأما يف 
 .ىل اللغة العربيةاألقرب إ

 
وختتلف طريقة التوثيق يف قائمة املراجع عن طريقة التوثيق يف اهلوامش حيث يتنهي اسم املؤلف وعائلته 

نقتطني  يليها مث مكان النشر ،مث عنوان الكتاب خبط غامق ،مث نقطة ،سنة النشر داخل قوسنيمث  ،بنقطة
 .، مث الطبعة إن وجدتمث دار النشر يليها فاصلة

 
السياسية، أسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية النظم  (.  1194. )حممود  عاطف، البنا: مثال

 .ىلدار الفكر العريب، الطبعة األو   :القاهرة

 
إما إذا كان للبحث مراجع بلغة أجنبية فيجب أن تذكر بنفس اللغة سواء بالنسبة ألمساء املؤلفني أو 

 .غامق أو وضع خط حتث العنوان ويتم متييز عنوان املرجع خبط مائل او عناوين املراجع
 

 :مثال ذلك
Schwartz,  B.  (1955).   American  constitutional   law. Westport:   Greenwood   
Press. 

 أو

Schwartz,  B.  (1955).   American  constitutional   law. Westport:   Greenwood   
Press. 
 

وفيما يلي توضيح لطريقة تقسيم صفحة املراجع يف هناية البحث متضمن كذلك طريقة الكتابة للمراجع 
 :املختلفة
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 :المراجع

لعرب يف ترتيب صفحة املراجع نظرا لعدم وجود مدرسة عربية تتعدد الطرق اليت يستخدمها الباحثني ا
ن واألمريكية الاليت تستخدم الالتينية واالجنلوسكسونية هذا الشأن، وذلك خبالف املدارس موحدة يف

فمن الباحثني العرب من يفرق بني املصادر واملراجع، قاصدا باملصادر  طرقا موحدة يف هذا الشأن،
من يسميها مجيعاً مراجع، ولكنه يفرق بني املراجع األصلية واملراجع الثانوية، كما  ، ومنهماملراجع األصلية

 يضع الدرجة العلمية لصاحب املرجع يف طريقة عرض املراجع، فالبعض  ا فيما بينهمأن هناك اختالف
 . الدائم والبعض اآلخر على غرار املدارس األجنبية ال يضع الدرجات العلمية نظرا لتغريها

 

 :قسيم والطريقة اآلتية أحد النماذج المتبعة لدى العديد من الدول العربيةالت

 المراجع األصلية -أوالا 

 القرآن ال ريم . أ

 تشريعات محلية . ب
 :   الوقائع الفلسطينية ،3112 لسنة القانون األساسي المعدل. السلطة  الوطنية  الفلسطينية

 .11/3/2443. العدد املمتاز       

 الوقائع ،3110لسنة ( 2)قانون  اإلجراءات الجزائية رقم . الفلسطينية السلطة  الوطنية 
 .5/1/2441. العدد الثامن والثالثون: الفلسطينية
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 قانون دولي  . ت
، القانون الدويل اإلعخن العالمي لحقوق اإلنساناملفوضية السامية  لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 

. www.ohchr.org منشورة  على  موقع املفوضية  الصكوك  الدولية  حلقوق  اإلنسان، نسخة 
2447-1116 .17/1/2414. 

 
 وثائق واتفاقيات سياسية . ج

بتاريخ االتفاق   الفلسطيني   اإلسرائيلي   االنتقالي   في   الضفة   الغربية وقطاع غزة، 
ى موقع منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شئون منشورة علواشنطن، نسخة ، املوقع  يف  29/1/1115

 .www.nad-plo.org 15/4/2441.املفاوضات،  
 

 دراسات وتقارير قانونية . د
الئتالف ا: القدس ،دور البرلمان والبرلمانيين في مواجهة الفساد(. 2445. )باسم صبحي، بشناق

 .أمان، الطبعة األوىل -ةمن أجل النزاهة واملساءل

دراسة  نقدية  لمشروع  قانون األحزاب السياسية (. 1115. )ين  حلقوق  اإلنساناملركز  الفلسطي
 .منشورات املركز، سلسلة الدراسات: غزة ،0995الفلسطيني لعام 

 

 

 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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 مقابخت. ه
 :غزة .(2413-2412خالل  املدة    وزير العدل الفلسطيين) هنية ،مازن امساعيلمقابلة مع، 

6/12/2412. 
 

 لثانويةالمراجع ا -ثانيا

 كتب باللغة العربية . أ
: القاهرة ،النظام  السياسي  للواليات  المتحدة  وإنجلترا(.  1179) .إمساعيل ،حسن  سيد  أمحد

 .دار النهضة العربية، الطبعة األوىل

النظم    السياسية، أسس التنظيم    السياسي وصوره الرئيسية (.  1194. )، البناعاطفود حمم
 .العريب، الطبعة األوىلدار الفكر   :القاهرة

 

 كتب أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية. ب

ترمجةةة، سةةعيد عةةوض جةةابر  ،نظــام  الح ــم فــي الواليــات المتحــدة األمري يــة( 1116. )إلةةويتز الري
 .اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، الطبعة األوىل: القاهرة

 

 

 



55 

 

 الرسائل الجامعية  . ج
 الوظيفــة  التنفيذيــة  لــرئيس  الدولــة فــي النظــام الرئاســي(. 1191) .، السةةاعديمحيةةد  حنةةون  خالةةد

 .رسالة دكتوراة، جامعة عني مشس، كلية احلقوق: القاهرة ،دراسة  مقارنة  مع الدستور العراقي

 

 بحوث ودراسات    . د
َبث منشور  :القاهرة ،التاريخ  الدستوري  للواليات المتحدة األمري ية(.  1161. )أبو اجملدكمال، 

 .4يف جملة القانون واإلقتصاد، جامعة القاهرة، العدد 

 

 بيانات صحفية . ه
 بيان  حول  القرار الصادر عن المح مة العليا بصفتها الدستوريةاملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، 

 .بيانات صحفية  www.pchrgaza.org، 5/12/2445بتاريخ 
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 راج النهائي للبحثاإلخ: المطلب الثالث
 :يتالتنظيم النهائي للبحث وفقاً لآل يكون
 :صفحة العنوان  -0

حيث جيب أن يعرب العنوان عن مضمون البحث، كما بينا سابقاً كما تشمل هذه الصفحة اسم الباحث 
وكذلك  والدرجة العلمية املتقدم إليها، واسم الكلية أو املعهد أو اجلامعة، اليت سوف متنح الدرجة العلمية

إما يف حالة كون البحث ال يقدم لنيل . بالنسبة للرسائل اجلامعية جلنة احلكم على الرسالة وتاريخ املناقشة
 .درجة علمية، فانه يشتمل إضافة إىل العنوان، اسم املؤلف، سنة النشر، رقم الطبعة ودار النشر

 
 :صفحة الش ر والتقدير -3

وا له يد العون واملساعدة أثناء رحلة البحث، ولكن جيب أن عادة ما يذكر الباحث األشخاص الذين مد
 .يكون ذلك ضمن احلدود املعقولة غري املبالغ فيها

 
 :اإلهداء  -2

جرت العادة لبعض الباحثني قيامهم بإهداء أَباثهم لبعض األشخاص تقديرًا هلم واعتزازًا بدورهم يف 
 .محياة الباحث كالوالدين أو األبناء أو الزوجة وغريه
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 :محتوى الرسالة أو البحث -4
ود هذه املعلومات يف اهلوامش وسبق وان بينا كيفية ور  ومتثل هذه صفحات البحث سواء املتمثلة باملنت أو

 .املنت واهلامش
 
 :ال اتمة  -5

تأيت اخلامتة يف هناية البحث وفيها خيلص الباحث إىل النتائج اليت توصل إليها يف َبثه، والتوصيات اليت 
وجيب أن يراعي الباحث من عرضه لنتائج البحث وتوصياته أن تكون قابلة . رى ضرورة األخذ هباي

للتطبيق أي أن تراعي فروض الواقع فغاية أي َبث علمي نفع اجملتمع، وال قيمة لبحوث تظل منفصلة 
 .عن واقعها العملي وال هتتم بإصالحه واإلضافة إليه

 
ضمن توصياته ونتائجه لذلك فان كتابة املقدمة واخلامتة ال يتم إال واخلامتة هي درة البحث وجيب أن تت

بعد هناية البحث، لذلك جيب على الباحث أن يؤخر كتابتهما حىت ينتهي من كتابة مجيع أجزاء 
 .البحث

 
 :(اللواحق) المخحق  -6

ة وثيقة قد يرى الباحث أن يلحق ببحثه جمموعة من املالحق اليت تتضمن نصوصًا وبيانات ذات صل
وجيب أن . ببحثه، مثال ذلك نصوص االتفاقيات الدولية، أو مناذج العقود الدولية، أو وثائق أجنبية

، فال جيوز مثال وضع وال ميكن الوصول إليها بسهولة ،تكون هذه املالحق صعبة املنال على القارئ
 .نصوص قانون حملي كملحق

 
 :قائمة المراجع  -2
القائمة بدقة عن وجيب أن تعرب هذه . اليت رجع إليها الباحث يف َبثه شمل هذه القائمة املراجعوت

 .اليت رجع إليها الباحث يف َبثه املراجع
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 :الفهرس  -8
مضافًا إليها  املوضوعات اليت حيتويها البحث وفقًا للخطة الواردة يف البحث عناوين إىل الفهرس يشار يف

مع اإلشارة إىل  (لفصل ولغاية عنوان الفرع على أقل تقديرعنوان ا)يف البحث العناوين الفرعية األساسية 
 .الواردة يف الفهرس عنوان من العناوينكل ل رقم الصفحة
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 :مراجع الدليل
 

 المراجع العربية -أوالا 
 ال تب. أ

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: ، عمانمناهج وأساليب البحث العلمي(. 2444. )عليان رَبي، غنيم
 .اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة ،البحث العلمي، مناهجه وتقنياته (.2442. )عمر ،حممد زيان

 .مكتبة الكتاين: ، اربدأساسيات البحث العلمي( 1112. )عودة أمحد، ملكاوي
 .منشورات جامعة القدس املفتوحة: عمان، مناهج البحث العلمي(. 2449. )جامعة القدس املفتوحة

: عمان، ث العلمي مع تطبيقات في مجال الدراسات االجتماعيةالبح(. 2411. )حممد، شفيق
 .املكتب اجلامعي احلديث

دار املناهج ، أساليب البحث العلمي في مجال العلوم االنسانية(. 2445. )ردينة يوسف، عثمان
 .للنشر والتوزيع

قوق، جملة الفقه كلية احل: البحرين ،أصول البحث العلمي القانوني(. 2411)  .صاحل ابراهيم، املتيويت
 .والقانون

 .وكالة املطبوعات: الكويت ،أصول البحث العلمي(. 1177. )عبد الرمحن، بدوي
مناهج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة االبحاث (. 1116. )عبداهلل حممد، الشريف

 .مكتبة الشعاع للنشر: ليبيا ،والرسائل العلمية
منهجية البحث العلمي، القواعد والمراحل ( 3116. )حممد، عبيدات، وحممد، أبو نصار

 (.ن.د: )عمان ،والتطبيقات



60 

 

دار : بريوت ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية .( 2444. ) وحيد، دويدريرجاء 
 .الفكر املعاصر

ترمجة شعبة  العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، .(1197. )ديكنسون جون،
 .واالداب اجمللس الوطين للثقافة والفنون: الكويت كو،الرتمجة باليونس

 
 لدى الجامعات العربية أدلة اعداد رسائل الماجستير والدكتوراة. ب

 .خطوات إعداد البحث القانوني وتوثيق المصادر (.ت.د. )، كلية احلقوقجامعة بريزيت

نسخة الكرتونية على موقع  :عمان ،معيةمواصفات كتابة الرسائل الجا( ت.د. )اجلامعة األردنية
 .اجلامعة، الدراسات العليا

مواصفات الرسائل (. 2414-2441. )اجلامعة اهلامشية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  .نسخة الكرتونية على موقع اجلامعة ،الجامعية الماجستير والدكتوراة

نسخة ث لرسائل الماجستير والدكتوراة، دليل كتابة خطة البح (.2445. )جامعة امللك سعود
 .الكرتونية على موقع اجلامعة

 
 المراجع األجنبية -ثانياا 
 
 
 


