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 البحوث ومشروعات التخرج كتابة إىل دليلال
 

 قواعد عامة وأسس منهجية لطالب وطالبات كلية احلقوق
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 تنبيه

ن كتاب: "أسس البحث العلمي القانوين: دليل الطالب يف كتابة هذا الدليل مستفاد أبكمله م
األحباث واألطروحات العلمية للدكتور ابسم بشناق" مع االختصار وإضافة بعض املباحث املهمة 

لالستزادة لروو  إليهما وينصح ابمن كتاب: "منهجية التفكري القانوين لألستاذ علي مراح" 
 ليت تكونت منهما مادة هذين املروعني.على املراوع واملصادر ا واالطال 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

 ينشدها اليت العدالة حتقيق إن حيث األمهية ذات حيتل احلقوق جمال يف العلمي البحث ابلغة، فإن أمهية حيتل العلوم خمتلف يف العلمي البحث كان فإذا
 حقيقة عن الكشف ميكن طريقه عن الذي العلمي البحث عن طريق إال إليها للوصول سبيل العدالة، وال ووهر هي اليت احلقيقة إىل تتطلب الوصول اجلميع

 لبحث العلمية الدراسات دادالعلمي إع البحث طريق عن ميكن املناسبة، كما إجياد احللول  حينئذ فيسهل املشكالت القانونية، وراء الكامنة األسباب
 يف العلمي البحث ملكة بذر إىل وسعيا  من كلية احلقوق هلا. القانونية احللول أفضل اجملتمع وإجياد يف حديثا   ظهرت اليت أو قبل من املووودة القانونية املشكالت

الدليل، والذي حيتوي على  هذا مت إعداد التخرج بعد العملية حياهتم ويف الدراسة، أثناء القانونية ببحوثهم للقيام مبا يؤهلهم طالهبا وطالباهتا وإعدادهم نفوس
 العناصر التالية:

 العنصر األول: التعريف ابلبحث العلمي وأنواعه.
 مناهج البحث العلمي. العنصر الثاين:

 .العلمي البحث أركانالعنصر الثالث: 
 العلمي. البحث العنصر الرابع: مصادر

 والبياانت. املعلومات تدوين اخلامس:عنصر ال
 الصحيحة. القانونية الكتابة وقواعد أصول : العنصر السادس
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 أهدافه أنواعه. أمهيته، تعريفه، العلمي، البحثالعنصر األول 
 العلمي. البحث تعريف 

 بقصد ما مشكلة دراسة التأكيد على حول تلتقي التعريفات تلك معظم لكن ومناهجه، وجماالته ألهدافه تبعا   البحث العلمي وتنوعت، تعريفات تعددت
 :العلمي البحث تعريفات أشهر أنواعها، ومن وتعدد حياديتها اختالف رغم العلمية بني البحوث الوحدة من نوعا   يعطي وهذا دقيقة، علمية لقواعد وفقا   حلها،

علمية  طريقة ابتبا  )البحث موضو ( تسمى معينة مشكلة أو مسألة شأن يف احلقائق تقصي من أول )ابحث( يسمى شخص هبا يقوم منظمة فكرية عملية أنه
 . )البحث نتائج( تسمى املماثلة على املشكالت للتعميم صاحلة نتائج إىل أو للعالج مالئمة حلول إىل الوصول بغية )البحث منهج( تسمى منظمة

  أمهها: أبعاد عدة التعريف هذا ويؤكد
 املنظم. العلمي التفكري إىل الباحث من البحث العلمي حاوة -1
  البحث. موضو  حتديد -2
  منظم. منهج اتبا  -3
 .املشكالت حل ثم  ومن للتعميم، صاحلة نتائج احلصول على -4
 

 .العلمي البحث أمهية
 تواوه اليت املختلفة للمشاكل احللول وإجياد على تفسريها ويعمل بنا، احمليطة الظواهر وتوضيح فهم يف يساعد فهو حياتنا يف فائقة أمهية العلمية للبحوث
 يف النقاط العلمي البحث أمهية ذكر العامة، وميكن حياتنا يف منها لالستفادة تطبيقها على والعمل اكتشاف احلقائق إىل العلمي البحث يسعى اإلنسان كما

 :اآلتية
 مصادر على ابالعتماد واإلنسانية، الطبيعية واالوتماعية العلوم جمال يف املختلفة، الظواهر الكتشاف الباحث أمام واسعة آفاقا   العلمي البحث يفتح 1-
 .والدراسات خمتلفة ومتعددة لألحباث مراكز الدول  أنشأت وقد والبياانت، املعلومات
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 البحث تويل املتقدمة الدول جند فإننا للمستقبل ولذلك والتخطيط العقبات، اوتياز بواسطتها اجملتمعات تستطيع اليت الوسيلة هي العلمي البحث 2-
 .ضخمة موازانت عليه وتنفق عناية ابلغة العلمي

 .املشكالت حل يف يسهم املختلفة، حيث اجملاالت يف ومتخصصني وطالب مدرسني من الفئات جلميع ضروري العلمي البحث 3-
 
 .العلمي البحث أهداف 
 ث ابملستقبل، التنبؤ على والعمل النماذج وبناء املتغريات بني العالقات الواقع ودراسة على والتعرف الظواهر فهم إيل يهدف إنساين نشاط العلمي البحث 

 :العلمي للبحث أهداف مخسة فهناك عليه وبناء فيها، التحكم أو الظواهر املناسبة لضبط الطرق إجياد
 الفهم. 1-

 قوانني فهم إىل إضافة املتغريات، بني العالقات وفهم فيها والعوامل املؤثرة الظروف على والتعرف البحث موضو  الظاهرة وفهم الواقع دراسة به ويقصد
 .اإلنسان خلدمة وتوويهها الكون

 التنبؤ. 2-
 يكون أن فيه ويشرتط معينة" بظاهرة السابقة على معرفته بناء   الباحث هبا يقوم اليت االستنتاج العلمي، والتنبؤ: "عملية والبحث العلم أهداف أهم من وهو 

 .جتريبيا   صحته استطا  الباحث إثبات إذا إال صحيحا   يعترب ال االستنتاج التخمني، وهذا عن بعيدا   سليم أساس مبنيا  على
 والتحكم. الضبط 3-

 البحث على املبين التخطيط أهداف أهم من وهذا فيها. مرغوب وإنتاج ظواهر فيها، مرغوب غري ظواهر حلجب والتدخل الظواهر على السيطرة أي
 .الصحيح العلمي

 .فيها اليت يعيش البيئة مع تعامله يف اإلنسان تواوه اليت املشكالت ، تلكاملختلفة للمشكالت احللول إجياد 4-
 .وخالفه واالوتما  واإلدارة واالقتصاد والتكنولوويا السياسة يف وووانبها: أبعادها بكافة احمليطة البيئة يف اإلنسانية املعرفة تطوير 5-
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 العلمي. البحث أنوا  
اث فهناك العلم، لطبيعة تبعا   العلمي البحث يقسم  .اإلنسانية ابلعلوم وأخرى تتعلق التطبيقية ابلعلوم تتعلق أحبح
 التطبيقية. العلوم حبوث

 اليت هي البحوث فهذه  .الكبري ابلنفع معاجملت على يعود وهو ما للتطبيق صالحيتها من تنبع األساسية أمهيتها أن أي معا   وتطبيقية علمية البحوث هذه تعد
 ث صحتها والتحقق من الفروض وفرض املالحظة على يقوم والذي التجرييب املنهج على البحوث هذه وتعتمد يف الدول املختلفة الصناعات تطوير إىل تؤدي
 .وغريها والزراعة والطب واهلندسةوالفيزايء  الكيمياء هذه: اجملاالت أهم ومن املختلفة اجملاالت على نتائجها تطبيق
 اإلنسانية. العلوم حبوث 

وث   البحوث هذه تعد  والتاريخ االوتما  وعلم واملنطق الفلسفة جمال يف وتعمل هذه للتطبيق قابليتها أو أمهيتها من يقلل ال ذلك أن إال نظرية يف األصل حبح
 .املختلفة احلياة ووانب يف منها االستفادة يستطيع حىت لإلنسان وتبسيطها املعرفة تعميق البحوث إىل هذه وهتدف ،والقانون واللغة واألدب

 هنضة يف املرووة النتائج حتقيق إىل يؤدي ال اآلخر ا دونأحدمه يف التقدم إن حيث والدول الشعوب حياة يف كبرية أمهية له البحوث هذه من النوعني كالو 
 .اجملتمع
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 العلمي. البحث مناهجالعنصر الثاين: 
 .احلقيقة الكتشاف حمدد أو هدف إىل للوصول تباعهاا جيب اليت اخلطوات جمموعة هو العلمي البحث جمال يف املنهج
 البحث إجناز على يساعده ذلك إن حيث من أول البحث إىل آخره، به نفسه ويلزم هداه على يسري معينا   منهجا   يسلك أن الباحث على فإن وعليه

 علم ظهر فقد البحث يف العلمي ألمهية املنهج للصواب. وابلنظر أقرب ونتائجه دقيقا   البحث كان وحمددا   واضحا   البحث منهج كان وكلما .منظم بشكل
 .احلقيقة إىل توصله اليت السبل سلوك الباحث من ميكن الذي  "املناهج علم" هو متخصص

 للعلوم تصلح وأخرى الطبيعية التطبيقية، تصلح للعلوم مناهج هناك حيث العلوم، ابختالف ختتلف العلمي البحث مناهج أن إىل اإلشارة من والبد 
 القانون جمال يف للباحث ميكن حيث ،القانون جمال يف املتبعة البحث مناهج على سنركز لذلك القانوين البحث أن موضوعنا التعرف على أصول ومبا .اإلنسانية

 .إلجناز البحث مجيعها حىت أو بعضها أو املناهج هذه أحد يسلك أن
 الوصفي. املنهج :أوال  

 زمنية فرتات أو فرتة عرب حمدد موضو  أو عن ظاهرة ودقيقة كافية معلومات على املرتكز التحليل أساليب من أسلوب أبنه الوصفي املنهج تعريف ميكن
 .للظاهرة الفعلية املعطيات مع تنسجم موضوعية بطريقة ث تفسريها عملية نتائج على احلصول أول من وذلك معلومة

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

 تكاد للظواهر والتحليل الوصف عملية ألن التارخيي والتجرييب؛ املنهجني ابستثناء األخرى املناهج كافة يشمل الوصفي املنهج أن الباحثني بعض ويرى
  العلمية. أنوا  البحوث كافة يف ومووودة مشرتكة مسألة تكون

 جمرد الوصفي املنهج يتعدى كما ،املتغريات بني املووودة الظروف والعالقات وحتديد كائن هو ما أي القائم، الوضع تفسري على الوصفي املنهج ويعتمد
 .منها النتائج واستخالص وقياسها وتصنيفها البياانت هلذه والتفسري والربط إىل التحليل الظاهرة حول وصفية بياانت مجع

 املختلفة، والظواهر الظاهرة ماهية عن معظمها تكشف يف أهنا الوصفية الدراسات طبيعة ألن ؛يتأسس معريف جمال كل يف أوىل خطوة إذا   الوصفي املنهج
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 .احلالة والتحليل ودراسة واإلحصاء املسح وهي: الفرعية األساليب من فيه عدد ويستخدم ومرنة واسعة مظلة املنهج هذا ويعترب
  .املسح أسلوب .أ

 إىل جمرد الوصول على قاصرا   وليس واحلقائق، البياانت جتميع على ويعتمد البحث، مبوضو  املتعلقة الدقيقة على املعلومات بواسطتها نتعرف عملية وهو
 عالقات اكتشاف من وميكن العلمية، للمشاكل حل إىل يؤدي أن املعرفة كما ميكن يف هامة مبادئ صياغة إىل يؤدي أن ميكن ولكنه عليها، واحلصول احلقائق

 .مسح بدون إليها الوصول الباحث يستطيع ال اليت قد الظواهر خمتلف بني معينة
 .الوظيفية حبقوقهم العمال معرفة على املؤسسات والشركات يف القانونية التوعية أبثر تتعلق قانونية دراسة عمل  :مثال
 هؤالء العمال، يتلقاها اليت القانونية التوعية نوعية عن البياانت ومجع القانونية، ابلتوعية تقوم اليت للجهات املختصة مسح عمل إىل الباحث يلجأ فهنا

 .املعلوماتمن  وغريها  ...العمال نوعية
  .احلالة دراسة أسلوب .ب

 مر اليت املراحل مجيع دراسة أو حياته اتريخ من مبرحلة معينة املرتبطة املعلومات دراسة يف التعمق على ويقوم املدروس، ابلشيء املتعلقة اجلوانب جبميع يهتم
 تتطلب الفحص احلالة دراسة أن يف املسح أسلوب عن األسلوب هذا وخيتلف املدروس، الشيء ووضع والدقيق لتطور الشامل التحليل طريقته وتتضمن هبا،

 .احلاالت من كبري عدد الكمية من البياانت جتميع يتطلب املسح أسلوب ولكن احلاالت، من ومماثل قليل لعدد التفصيلي
 املماطلة يف الديون.  ظاهرة من احلد يف القانونية التوعية دور :مثال

 .اإلحصاء أسلوب .ج
 اإلحصاء عن احلديث نستطيع فإننا هذا وعلى الرايضيات، من شيئا   يتضمن اإلحصاءو  ما، دراسة يف مجعت اليت البياانت تصنيف بطريقة يزودان الذي وهو

 .ما بدراسة اخلاصة واالستنتاوات البياانت عليها تبدو اليت الدقة دروة تقرير يهدف إىل وصفية لغة ابعتباره
 يف مفيدة تكون اإلحصاء معرفة فإن ذلك وعلى ..الكمية الطبيعة ذات للمواد ابلنسبة عادة بفعالية تستخدم اإلحصائية الطرق أن إىل نشري أن وجيب

 .األخرى ملناهج البحث ابلنسبة ا  مهم، وال يقلل ذلك من كونه املسح منهج



8 

 

  .التحليلي األسلوب .د
 وعزل املدروسة الظاهرة يف املؤثرة العوامل لكشف والوثئق واألحداث للظواهر دراسته يف الباحث يستخدمها اليت العقلية العمليات تلك ابلتحليل: يقصد

 ومدركة الظواهر واضحة جلعل ودالالهتا االختالفات وأسباب بينها، القائمة العالقات وطبيعة العناصر هذه خصائص ومسات ومعرفة ،عن بعض بعضها عناصرها
هلذه  االرتباطية والعالقات احملتوى، يف الكامنة املعاين اكتشاف إىل تسعى اليت املنهجية اخلطوات جمموعة :أبنه التحليلي األسلوب يعرف لذلك .العقل وانب من

 .احملتوى هذا يف الظاهرة للسمات والكيفي والكمي واملوضوعي، الشكلي البحث خالل من املعاين
 . الكيفي والتحليل الكمي التحليل
 ،التهميش أو واالهتمام الرتكيز مواقع لتحديد حساب التكرار ث ومعدالت وإحصائيات وأعداد ونسب أرقام إىل احملتوى ترمجة هو الكمي: التحليل

 .الباحث تفيد ودالالت يعطي تفسريات املضمون يف غيابه أو املصطلح فحضور
 ؟.ذلك القصد من وما االهتمام كان ملاذا وخلفياهتا أسباهبا وكشف نتائج وحتليل تفسري هو الكيفي: التحليل

 
 االستقرائي. املنهج ا :ثني 

 االستقرائي املنهج فجوهر( الكل على يسرى على اجلزء يسري ما أن ابعتبار الكل على تعمم حقائق على منها ليستدل األوزاء استقراء املنهج هذا يعين
وذلك  ،معمقة دراسة املتشاهبة الفرعية أو اجلزئية القانونية املسائل بدراسة الباحث يقوم فمثال    )العام اخلاص إىل من أو الكليات إىل اجلزئيات من االنتقال هو

 نظرية أو عامة قاعدة وضع إىل بعد ذلك خيلص ث السبب واملسبب، بني أو واملعلول، العلة بني الربط خالل ومن بينها، املشرتك القاسم عن الكشف بغرض
 اليت حتكم العامة القاعدة لبيان معني موضو  يف القضاء أحكام اجتاهات استقراء يف تتمثل يالبحث املنهج جماالت هذا أهم ولعل ،املسائل هذه حتكم عامة

  .املوضو 
 اإلدارة. أعمال على ابلرقابة املتعلقة اإلداري القضاء أحكام استقرار :ذلك مثال
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 .االستنباطي املنهج ا :ثلث
 العام من أي اجلزئية، احلقائق إىل لينتهي الكلية من احلقائق يبدأ االستنباطي املنهج إن حيث سابقا   بيناه الذي االستقرائي املنهج عكس على هو املنهج هذا

 .الفردية أو اخلاصة احلاالت على بتطبيقها ليقوم عامة قاعدة من ينطلق املنهج البحثي هذا يسلك عندما فالباحث اخلاص، إىل
 وخطف اإلرهاب، مثل احلديثة اإلورامية على الظواهر تطبيقها إمكانية مدى لريى العامة قواعده إىل اجلنائي القانون جمال يف الباحث يستند أن :ذلك مثال
 .الكمبيوتر على برامج االعتداء وورائم األموال، وغسيل الطائرات،
 املنهج كان فإذا اآلخر، يكمل منهما كال   ذلك أن االستنباطي، واملنهج االستقرائي املنهج بني الصلة ابنعدام القول إمكانية عدم إىل اإلشارة من والبد

فعاليتها  مدى الختبار الفردية احلاالت على القواعد هذه تطبيق حنو الطريق هو االستنباطي فإن املنهج العامة، القواعد تكوين حنو الطريق هو الستقرائيا
 .حبثه إلعداد عادة املنهجني بكال يستعني القانون جمال يف الباحث فإن لذلك وصالحيتها

 
 املقارن. املنهج ا :رابع
 أو االختالف أووه لبيان وذلك آخر، قانوين أي نظام أو أونبية قوانني عدة أو وقانون الوطين قانونه بني ابملقارنة للقيام الباحث يعتمده الذي املنهج هو
من  الباحث ميكن إنه حيث القانونية، الدراسات جمال يف خاصة أمهية املقارن البحث منهج وحيتل .البحث حمل القانونية يتعلق ابملسألة فيما بينهما االتفاق

 ث ومن النظم، هذه بني القصور أو االختالف أو أووه االتفاق عن الكشف من ميكنه مما الوطنية، ابلنظم ومقارنتها األخرى، القانونية النظم جتارب على اإلطال 
  .أفضل احللول املختصني أمام يضع أن الباحث يستطيع

 :اآليت النحو على وهي املقارن، املنهج يف اتباعها ميكن أساليب ثالثة وهناك
 يف البحث حمل املوضو  إىل التطرق يتم حبيث وحديثة، قانونية متقدمة أنظمة يف هبا املعمول واألنظمة القوانني مع العامة املقارنة أسلوب األول: األسلوب

 بشكل املقارنة حمل إىل القوانني التطرق إعادة دون فيه املشكلة وإظهار البحث يف املثارة واملشكلة املوضو  إىل ث يعرج ومن له، تناوهلا وكيفية األنظمة هذه
 .تفصيلي
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 حىت اآلخر القانون ملوقف يعرض دون أن حدة، قانوين على نظام أو قانون كل يف املسألة حبث على يقوم الذي األفقية املقارنة أسلوب الثاين: األسلوب
 .األول القانون يف املسألة حبث من ينتهي

 آن يف بينها يقارن اليت القوانني أو القانون مع القانون الوطين يف البحث وزئيات من وزئية كل الباحث يتناول وفيه الرأسية، املقارنة الثالث: األسلوب
 واحد. 

 .بينها ابملقارنة سيقوم اليت القوانني أو القانون البحث عنوان بتضمني ملزم فإنه والثالث الثاين األسلوبني الباحث استخدم إذا وهنا
 .القانونني األردين والكوييت مع مقارنة دراسة السعودي، النظام يف األحداث ورائم :مثال

 هذه تكون حبيث فيها ابملقارنة املرغوب األنظمة القوانني أو من االستفادة هبدف يكون أن جيب املقارن املنهج إىل الباحث جلوء إىل أن التنويه وجيدر
 حمل املوضو  ينظم ال فيه املقارنة املراد النظام أو القانون كان إذا أما .تنظيمها يف الوطين القانون على البحث ومتقدمة حمل املسألة تتناول األنظمة أو القوانني
 .املقارن إىل املنهج اللجوء بعدم الباحث ينصح وهنا حملها، غري يف املقارنة فتصبح الوطين، القانون من وكفاءة أقل وودة بطريقة يعاجله أو البحث

 التارخيي. املنهج ا :خامس
 يساعد املنهج هذا فاعتماد املعاصر، يف القانون حقيقتها فهم أول من القدمية القوانني يف البحث حمل املسألة دراسة على البحثي املنهج هذا يعتمد

التارخيي  التطور بدراسة حبثه يبدأ ، مثال   الدميقراطي النظام موضو  القانوين الباحث يتناول فعندما .ومالحظة املاضي دراسة خالل من احلاضر فهم على الباحث
 ما كثريا القضاء أن كما  .احلايل الدميقراطي النظام إىل أن وصل إىل املوضو  هذا رافق الذي التطور إىل يتوصل لكي ،القدمية السياسية النظم يف الدميقراطية لفكرة
 .النزا  التطبيق عند الواوب القانوين النص حقيقة على للوقوف التارخيي املنهج إىل يلجأ
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 .العلمي البحث أركانالعنصر الثالث: 
 :هي أركان ثالثة توافر من البد القانون جمال يف العلمي البحث إوراء إلمكانية

 البحث. إىل حتتاج اليت القانونية املشكلة  :األول الركن
 .)الباحث( املشكلة  هذه حبث يتوىل الذي الشخص  :الثاين الركن
 البحث. خطة  :الثالث الركن

 
 البحث. مشكلة : األول الركن

هو  القانونية املشكلة فووود املشكلة، هلذه إجياد احللول أول من معينة قانونية مشكلة بشأن احلقيقة إىل التوصل إىل أساسا يهدف القانوين العلمي البحث
 .حمكم بشكل املشكلة البحثية صياغة من أيضا   له والبد حوهلا، املعلومات ومجع املشكلة ووود إدراك من للباحث والبد .القانوين البحث ووود فرضيات أول

 البحث. مبشكلة املقصود 
 الدراسة حول موضو  الباحث ذهن يف تدور قد اليت الغامضة التساؤالت بعض أو تساؤل آخر: مبعىن .تفسري إىل حباوة غامض موقف :البحث مشكلة

 . هلا شافية ووافية إواابت إجياد إىل الباحث يسعى تفسري إىل حتتاج تساؤالت وهى اختارها اليت
 نكون أسلويب؟ وعندما إىل يروع هذا هل بدروسهم؟ طاليب يهتم ال ملاذا مشكلة. يواوه فهو لذلك، سببا   يعرف وال طالبه اهتمام بعدم يشعر مدرس :مثال

 .حلها إىل حنتاج غامضة قانونية مسألة أمام نكون قانونية، مشكلة أمام
 يف حتمل مرتابطة مجلة بشكل املشكلة صياغة وتكون .احملددة القانونية املشكلة هلذه حل    إىل الوصول الباحث يستطيع القانوين العلمي البحث خالل ومن

 .مركزاي   سؤاال   طياهتا
 
 القانوين. البحث مشكلة على احلصول مصادر 
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 العملية. املمارسة - 1
 .ودراستها حتديدها له العملية تنتج وخربته تفسريا   هلا ال جيد اليت الغامضة القانونية املواقف من كثريا   العملية بيئته يف الباحث يواوه

 القراءة اجلادة.  -2
 .القانوين البحث ملشكلة مصدرا   أن تكون املمكن من نظر، حمل تكون رمبا واليت القانونية الكتب يف املووودة املسلمات لبعض الناقدة القراءة

 السابقة. الدراسات -3
 عناوين تكون أن املمكن من ومقرتحات توصيات عادة على ورسائل املاوستري والدكتوراه والبحوث العلمية املنشورة يف اجملالت حتتوي  الدراسات

 .الدراسة تستحق قانونية وديدة ملشكالت
 

 الباحث. :الثاينالركن 
 هلذا املناسبة العلمية اخلطة ويضع ،لبحثها وأفضل املناهج نطاقها وحيدد للبحث موضوعا   تصلح اليت املشكلة فيختار ابلبحث، يقوم الذي الشخص هو
 أو املشرتك ابلبحث احلالة هذه يف الباحثني ويسمى من فريق أو شخص من أكثر به يقوم قد ولكن واحد، شخص العلمي ابلبحث يقوم ما وغالبا   .البحث
 .اجلماعي البحث
 اجليد. الباحث صفات 

 :أمهها الباحث هبا يتصف أن ينبغي صفات جمموعة هنالك
 . املوهبة– أوال  
 .منظمة علمية بطريقة العقلي واالستنتاج والتحليل التفكري على القدرة لديه تكونأن 
 

 .املعرفة وسعة العلم يف الكفاءة - ثنيا  
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 أن عليه جيب وهلذا فيها، سيبحث اليت املشكلة القانونية أي البحث مبوضو  كافية علمية معرفة على الباحث يكون أن فالبد تكفي ال وحدها املوهبة
 الصلة. ذات واملوضوعات مبوضو  البحث تتصل اليت العلمية املراوع معظم على يطلع

 .الرغبة مع الصرب –ثلثا  
 لديه توافرت من إال هنايته إىل يصل جمموعة من العقبات والفيه واوه الباحث يمشوار  العلمي البحث ألن حبث أي لنجاح األساسية العوامل من ومها

 .مشكلة واوهته كلما ذرعا يضيق وال احلقيقة إىل يصل أن دون الطريق به طال إذا جيز  فال ،العلمي مع التحلي ابلصرب البحث يف احلقيقية الرغبة
 .العلمية األمانة  -رابعا  
 اليت احلقيقة بعرض الباحث يقوم أن العلمية وتقتضي األمانة الباحث، يتحملها ومسؤولية أمانة العلمي البحث ألن العلمية ابألمانة الباحث يتحلى أن جيب

 اآلراء ينسب وأن منها استفاد اليت املراوع إىل بدقة الباحث يشري أن أولوايت األمانة من أن كما  .منها انتقاصأو  حتريف أو تشويه دون هي كما إليها يتوصل
 .، وهذا يعكس احرتام الباحث لنفسه واحرتامه للقارئحبثه هامش يف منها أخذ اليت املراوع إىل ابإلشارة واملعلومات واألفكار إىل أهلها وذلك إىل أصحاهبا

 .التواضع  -سا  ماخ
 ولعل( يقول أن عليه بل ،الصواب عني ومدح النفس ووصف آرائه أبهنا واليت تنأى به عن الغرور وهي من الصفات الركيزة اليت جيمل ابلباحث التحلي هبا،

 يف رحلته من األوىل املراحل يف وخاصة  )املتكلم ضمري(  عن استخدام االبتعاد دائما   عليه كما جيب  .)... كذا الصحيح أن وأحسب( أو )...كذا الصواب
العبارات اليت توحي ابلثناء على  من ذلك غري إىل ) قلنا وقد تقديران ويف  نرى وحنن أو أان أرى أو أقول أانفليس من املستساغ أن يقول: ) العلمي، البحث
  .متواضع الباحث بشكل إىل تشري اليت العبارات من وغريها ) الباحث نظر ووهة ومن الباحث ويرى( : عنها ابلقول بل يستعيض النفس،

 
 

 البحث. خطة الثالث: الركن
 قبل البحث يف يشر  أن لباحث، وال ميكن لقيامه ابلبحث أثناء الباحث يووه الذي املرشد فهي ،علمي ثحب ألي اجلوهرية العناصر من البحث خطة تعد
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 إليها يتطرق سوف اليت هي املوضوعات وما ينتهي، ومىت يبدأ أين من ويدا   يعرف حبيث ،البحث يف يسلكه الذي سوف الطريق له ترسم خطة لنفسه يضع أن
 .البحث أثناء

 وليست متهيدية خطة هي البحث يف قبل الدخول الباحث يضعها اليت واخلطة ،بدونه املبىن إنشاء يتصور ال الذي اهلندسي كالرسم هي البحث إن خطة
 كتابة يف البدء عند إال توضع فال النهائية اخلطة أما .التفاصيل إىل التطرق دون البحث، ملوضو  والعناصر الرئيسة العريضة اخلطوط على تشتمل ألهنا هنائية،

 .التفاصيل لديه واكتملت البحث مراوع على قد اطلع الباحث يكون أن بعد وذلك ابلفعل، البحث
 

 البحث. خطة حمتوى
 ونطاق البحث، وأهداف البحث، وفرضيات وأسئلة البحث البحث، ومشكلة البحث، وأمهية عامة، ومقدمة البحث، عنوان على البحث خطة تشتمل

 .اليت سيتم الروو  إليها واملراوع السابقة، والدراسات  )البحث تقسيم(  وهيكلية البحث البحث، ومنهجية البحث، وحدود
 البحث. عنوان - أوال  
  .املوضو  حدود يبني الذي هو والعنوان هذا العنوان، حتت الرمسية اجلهات يف البحث تسجيل ويتم موضوعه، عن تعرب واليت للبحث املختارة التسمية وهو

 :يلي ما العنوان يف ويشرتط
 .البحث حمل املوضو  يف نصا   يكون أن مبعىن حمددا   يكون أن 1-
 .-سؤال  صيغة  – استفهامية صيغة يف وليس تقريرية مجلة صورة يف يصاغ أن 2-
 .الكلمات من قدر أبقل يكون أن 3-
 .ومبتكرا   وديدا   يكون أن 4-
 .منه واالستفادة البحث قراءة إىل الناس جيذب لكي لالنتباه، مثريا   يكون أن 5-
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 .البحث موضو  اختيار معايري
 :ومنها البحث موضو  حال اختيار الباحث يراعيها أن جيب معايري جمموعة هنالك
 .للبحث املوضو  صالحية 1-

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

 .املوضو  حداثة 2-
 ، إالفيه البحث من ودوى هنالك يكون فال حبثا   قتل كما يقال ،قبل من ابستفاضة حبثه مت وقد قدميا   كان إذا إما وديدا ، البحث موضو  يكون أن جيب

 .إن كان عند الباحث إضافة وديدة
 .البحث موضو  حتديد 3-

 مبوضو  تتصل اليت املراوع إىل يرشده سوف ذلك كما أن إجنازه، على يعينه سوف ذلك نأل ؛دقيقا   حتديدا   البحث موضو  حيدد أن الباحث على جيب 
 أن بذاته يصلح سبب وكل عديدة هذه األسباب ألن اجلنائي؛ القانون يف اإلابحة أسبابمثل:  موضوعا   الباحث خيتار أن املقبول من وثيقا ، فليس اتصاال   حبثه

. ويف لبحث موضوعا   يكون  هبذا اخلاصة املراوع بسبب ندرة الباحث، تفكري انطالق سيقيد ذلك فإن للغاية ضيفا   البحث موضو  كان إذا املقابل مستقل 
 .بنفسه الثقة ويفقده واإلحباط ابمللل الباحث يصيب مما ،املوضو 

 .املوضو  حبث إمكانية 4-
املراوع املتخصصة، والتواصل مع املشرف على البحث مهم للغاية  ووود حيث من خيتاره الذي املوضو  لبحث اإلمكانية لديه أن الباحث يتأكد أن جيب

 يف هذا اجلانب. 
 :منها األسئلة من جمموعة نفسه الباحث يسأل أن ضرورة إىل البعض ويذهب

 وهد؟ من فيه يبذل ما املوضو  هذا يستحق هل 1-
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 املوضو ؟ هذا عن حبث أو رسالة كتابة املمكن من هل 2-
 العمل؟ هبذا أقوم أن أان طاقيت يف هل 3-
 إليه؟ وأميل املوضو  هذا أحب هل 4-

 
  املقدمة. -ثنيا  
 سوى البحث من حتتل ال أهنا من الرغم على ومقدمة البحث أهداف، من إليه يرمي وما ومضمونه البحث اجتاه يقرأها ملن حتدد للبحث مدخال   املقدمة متثل

 من جمموعة تشمل املقدمة فإن وعليه .البحث ومشكلة موضو  عن مشوليا   انطباعا   للقارئ تعطي أهنا إال صفحات قليلة أو واحدة صفحة تشكل قد قليلة أسطر
 .البحث بعنوان وثيقا ارتباطا مرتبطة الفقرات

 علم على يكون أن يفرتض الباحث ألن البداية؛ من فيمكن كتابتها شرطا   ليس ولكنه البحث، إعداد من االنتهاء بعد البحث مقدمة بكتابة دائما   وينصح
 القراءة، وميكن كتابتها على مراحل ودفعات وليس دفعة واحدة. خالل من سيتناوله مبا مسبق

 
 .البحث أمهية  -ثلثا  
 البحث هذا ملاذا أخرى، بعبارة أو .البحث؟ ابختيار هذا قام ملاذا وهو لنفسه، يسأله سؤال عن ابإلوابة الباحث قيام خالل من البحث أمهية صياغة يتم

 الباحث؟ نظر ووهة من مهم
 

 .البحث مشكلة مفهوم توضيح مت وأن البحث: سبق مشكلة  -رابعا  
 

 .البحث أسئلة  -خامسا  
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 بطرح االكتفاء يتم وعادة القانوين، للبحث وضع أسئلة دائما   ابلضرورة وليس للبحث، املركزي السؤال متثل اليت البحث مشكلة من األسئلة اشتقاق ويتم
 .البحث مشكلة
 

 .البحث فرضيات  -سادسا  
 .البحث مبشكلة اخلاصة والظواهر احلقائق من ما يالحظه وشرح مؤقتا، الدراسة بداية يف الباحث ويتبناه يصوغه ذكي استنتاج أو ويقصد ابلفرضية ختمني

 .ما ظاهرة أو ما مشكلة يوضح مؤقت تفسري مبعىن أنه 
 .الفرضية مكوانت  .أ

 حبث يف اتبعا   متغريا   يكون قد معني حبث لفرضية يف املستقل واملتغري التابع، املتغري :والثاين املستقل، املتغري :األول :متغريين من تتكون ما عادة الفرضية
 .منه والغرض البحث طبيعة حسب آخر

 
 .الفرضيات أنوا   .ب

 متغريين. بني إجيابية عالقة حيدد الذي  )اإلجيايب( املباشر الفرض  1-
 .والتابع املستقل املتغري بني السلبية العالقة يعىن الذي  )السليب( الصفري  الفرض  2-

 
 
 .الفرضية صياغة شروط  .ح

 .معها متناقضة أو خيالية تكون ال أي املعروفة العلمية احلقائق مع وانسجامها الفرضية معقولية 1-
 .صحتها من والتحقق لالختبار قابل وحمدد دقيق بشكل الفرضية صياغة 2-
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 .للمشكلة حل وتقدمي الظاهرة تفسري على الفرضية قدرة 3-
 .التعقيدات أو العموميات عن واالبتعاد الصياغة يف والوضوح ابإلجياز الفرضية تتسم أن 4-
 .للباحث الشخصي التحيز احتماالت عن بعيدة تكون أن 5-
 .لبعضها ومكملة متناقضة غري تكون أن على )عدد حمدود  ( املتعددة الفروض مبدأ على الباحث يعتمد قد أو للبحث رئيسية فرضية هناك تكون قد 6-

 
 .البحث هدف  -سابعا  
 من معني تنظيم ابقرتاح وذلك البحث، خالل املطروحة من للمشكلة قانونية حلول وضع الباحث مبحاولة األحيان أغلب يف القانوين البحث هدف يتعلق

 .قائمة قانونية تعديل نصوص أو وديدة قانونية نصوص خالل
 

 .البحث وحدود نطاق  -ثمنا  
 للبحث. واملكاين الزماين النطاق مبعىن

 
 .البحث منهج  -اتسعا  
 .املطروحة للمشكلة حل إىل الوصول إىل يتم اختياره الذي املنهج يؤدي أن جيب وهنا توضيحها، السابق املناهج من الباحث ابختياره قام الذي املنهجهو 
 

 .)البحث تقسيم(  البحث هيكلية  -عاشرا  
 هذا عن يعرب خاص عنوان له ويوضع موضو  البحث من وزءا   تقسيم كل يتناول حبيث البحث تقسيم إىل ينتقل البحث عنوان الباحث خيتار أن بعد

أو  قسمني إىل البحث قسم كبريا   البحث موضو  كان فإذا مسائل من يثريه وما البحث موضو  حسب حجم آلخر حبث من التقسيمات هذه وختتلف اجلزء،
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 صغريا   البحث موضو  كان وإذا فصول، إىل قسم البحث متوسطا   موضو  كان وإذا فرعية، تقسيمات إىل يقسم ابب أو قسم وكل أكثر، أو اببني أو أكثر،
أ.  ، أوال   فر ، مطلب، مبحث، فصل، ابب، قسم، اآلتية: املسميات أيخذ والتقسيم نطاقا ، األضيق إىل نطاقا   من األوسع نبدأ وعادة وهكذا، مباحث إىل قسم
 العرب الباحثني من وكثري ،العربية اللغة يف كما أو األبواب األقسام يقابل ما يوود وال  (chapters) فصول إىل البحوث تقسيم يتم االجنليزية اللغة ويف

 .) الفصول(االجنليزية  اللغة يف التقسيم ذات يستخدم
 :البحث تقسيمات وضع عند التالية األمور مراعاة الباحث على وجيب
 .منطقيا   تسلسال   متسلسلة وعناوينها البحث تقسيمات تكون أن 1-
 .له التايل العنوان إىل ويؤدي عليه السابق العنوان من عنوان كل يتفر  أن 2-
 .والفرعية األصلية التقسيمات عناوين بني وتناغم سقاتن هنالك يكون أن 3-
 .معناها على بوضوح ودالة مووزة عبارات استخدام بل جيب ومفصلة طويلة عناوين استخدام جيوز فال خمتصرة البحث تقسيمات عناوين تكون أن 4-
 .اإلمكان قدر آخر قسم حساب قسم على يف الباحث يتوسع أن جيوز فال للبحث املختلفة التقسيمات بني توازن هنالك يكون أن 5-

 
 السابقة: الدراسات  -عشر حادي

 موضو  تناولت قد الدراسات هذه تكون أن ال يشرتط وهنا قبل، من البحث موضو  إىل تطرقت اليت والدراسات البحوث السابقة: ابلدارسات املقصود
السابقة  الدراسات كتابة عند الباحث يراعي وهنا مباشر، غري بطريق إليه تطرقت أو املوضو ، من تناولت وزءا   قد تكون أن مكنن املفم كامل، بشكل البحث

 فيها، الباحث إليها توصل اليت والنتائج وهدفها اليت عاجلتها واملشكلة الدراسة مسمى يشمل السابقة الدراسة موضو  عن ملخص كتابة املوضو ، تناولت اليت
 .يف املوضو  البحث إلعادة داعي فال إضافة هناك يكن مل إذا ألنه اجلديدة؟ دراسته يف الباحث اليت سيضيفها اإلضافة هي ما ) األهم هو وهذا ( ث

 املراوع:  -عشر ثين
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 العلمي. البحث مصادرالعنصر الرابع: 
 إىل ينتقل أن عليه املبدئية، اخلطة ووضع ابختيار املوضو  الباحث قيام فبعد بدوهنا، البحث كتابة ميكن ال اليت العلمية املادة هي العلمي البحث مصادر

 مبوضو  املتعلقة العلمية املادة الباحث منها يستقي اليت املراوع هي العلمي البحث فمصادر .لكتابة البحث الالزمة  )العلمية املادة مجع( وهي التالية املرحلة
 .حبثه موضو  يف املراوع من هذه يفيده عما ويبحث ينقب أن وعليه كثرية، أماكن ويف شىت مراوع على يطلع أن الباحث على وينبغي .البحث

يف  املصادر هذه حصر وميكن ،للباحث املعلومات والبياانت توفري وهي واحدة، وظيفة لتأدية تتكاتف أهنا إال متعددة، معلوماته ومصادر البحث ومراوع
 :اآليت

 املكتوبة. املصادر - أوال  
 املكتبات وعلم العلمي، ابلبحث لالهتمام املدخل الطبيعي ميثل افيه والعاملني ابملكتبات واالهتمام العلمي، للبحث واألساس األهم املصدر املكتبة متثل

 والبياانت املعلومات على للحصول األساسي املصدر هو املكتبة إىل واللجوء .العامل يف واجلامعات ووانبه املعاهد بدراسة تمهت ،مهما   وختصصا   علما   أصبح
 .للمكتبة مكملة إال ذلك يف األخرى الوسائل وما .علمي ثحب لكل اخلاصة

 إليها اللجوء يتم اليت املكتوبة املراوع معهما، وتتنو  التعامل كيفية ويتعلم واملكتبة الكتاب حيرتم أن وابحث علم طالب بكل جيدر املنطلق هذا ومن
وموسوعات  احملكمة، والبحوث واجملالت العلمية، والرسائل متخصصة، قانونية مراوع عامة، ومراوع قانونية أصلية قانونية مراوع من القانون، جمال يف للبحث

 .واملعاوم املعارف،
 

 االلكرتونية. املصادر  -ثنيا  
 هذه ومن ويسر، سهولة يف معلومات من يريد ما حيصل على أن خالهلا من الباحث يستطيع اليت االلكرتونية الوسائل من العديد احلديثة التكنولوويا أفرزت

 .االنرتنت الوسائل
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 امليدانية. املصادر  -ثلثا  
   واملقابلة. االستبيان يف املصادر هذه تتمثل

 حمدد، علمي إطار وفق وضعها يتم موضو  معني حول تدور اليت األسئلة من جمموعة على حتتوي استمارة خالل من املعلومات جلمع االستبيان: أداة -1
فإهنا  القانونية، الدراسات يف مألوفة غري املعلومات على للحصول كوسيلة االستبانة أن من الرغم وعلى .أبنفسهم إواابهتم فيها ليدونوا املستهدفني إىل وتقدم
 :االستبيان أسئلة صياغة عند هبا يلتزم على الباحث أن القواعد من جمموعة بعض التخصصات القانونية، وهنالك يف تفيد أن ميكن

 .إوابة من أكثر حتتمل وال فهمها يسهل واضحة األسئلة تكون أن 1-
 .إليهم تووه اليت للفئة الثقايف املستوى مع يتفق معقد غري مبسط أبسلوب األسئلة تكتب أن 2-
 قد مما ابمللل املستجوبني األشخاص تصيب قد كثرة األسئلة ألن ؛االستبيان حمل املوضو  ووانب كافة تشمل حبيث ومنتقاة، قليلة األسئلة تكون أن 3-

 .اإلوابة أو اإلوابة العشوائية عن العزوف إىل يدفعهم
 لديه تثري وال إليه، تووه الذي للشخص األسرار اخلاصة أو الشخصية لألمور تعرض فال فعال ، االستبيان موضو  على منصبة األسئلة تكون أن 4-

 .األسئلة على اإلوابة عن حيجم جتعله أو صادقة غري معلوماتإعطاء  إىل تدفعه عادية غري فعل ردود أو انفعاالت
 .اإلوابة كيفية تبني هامش االستمارة يف تعليمات إبرفاق وذلك األسئلة، على اإلوابة طريقة االستبيان استمارة يف حتدد أن 5-
 .صاحبه إىل ورده االستبيان على اإلوابة من االنتهاء فيه ينبغي الذي الوقت حيدد أن 6-
 .الرد وسرعة التعاون على شكر خطاب به يرفق ويد وأن ورق على يطبع أبن شيقة، بطريقة األسئلة على الرد يف االستبيان إليه يووه من ترغيب 7-

 
 تتعلق وبياانت معلومات على احلصول البحث هبدف مبوضو  وقوية مباشرة صلة له أكثر أو آخر وشخص الباحث بني شخصي اتصال هي املقابلة:  -2

 حمل القانوين اجملال يف خمتصني مع مقابلة شخصية جيري أن على الباحث حيرص حيث القانونية، الدراسات جمال يف كثريا   للمقابلة اللجوء ويتم .املوضو  هبذا
 اآلخرين مع التحاور على القدرة لديه شخص إىل واملقابلة حتتاج القضاة أو احملامني أو االدعاء العام أو أعضاء هيئة التدريس أو أفراد اجملتمع، مثل البحث،
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 تتم أن ميكن بل االختصاص وذوي الباحث بني الشخصي ابللقاء املقابلة تتم أن ابلضرورة وليس .وبسيطة أسئلة مووزة يف أفكاره عن التعبري على القدرة ولديه
 إوراء قبل مستعدا   يكون أن الباحث على جيب ولكن .بعد عن التلفازية االتصال شبكات أو االنرتنيت شبكة أو كاهلاتف األخرى املختلفة الوسائل من خالل

 على وجيب .املقابلة وزمان مكان على معه يتفق وأن الشخص هذا يستأذن نأو  مقابلته، املراد الشخص طرحها على يود اليت األسئلة حيضر أن فعليه املقابلة،
 لدى انفعاالت تثري ال اليت احملايدة ابألسئلة يبدأ أن عليه كما جيب وحمددة، واضحة ألفاظا يستخدم نأو  األسئلة، طرح يف ومهذاب   لبقا   يكون أن الباحث

 مع عليه، الذي يطرحه السؤال على جييب لكي الكايف الوقت مقابلته تتم الذي الشخص يعطي أن الباحث على كما جيب ،املكاملة معه تتم الذي الشخص
 حىت كافية مدة قبل ابألسئلة مقابلته املراد الشخص بتزويد الباحث يقوم أن ويفضل .آخر شيء أبي االنشغال إظهار وعدم يقول، ما لكل ويدا   اإلصغاء
 .مدروس علمي بشكل حتضري اإلواابت يستطيع
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 والبياانت. املعلومات تدوين عنصر اخلامس:ال
 املعلومات تدوين من له البد لذلك يقرأه ما يتذكر كل أن الباحث على املستحيل من أن ذلك الباحث، عمل يف ومهمة أساسية حلقة املرحلة هذه متثل

يستطيع  لكي خاصة وإبشارات معينة بطريقة األصلية مصادرها من البحث مبوضو  تتعلق اليت للمعلومات والبياانت نقل هو والتدوين البحث، ختص اليت
 احلديثة:  التدوين طرق أشهر ومن .ويسر بسهولة ذلك إىل احتاج كلما إليها يروع أن الباحث
 هلذه ضوئية صورة إليه وأيخذ يتوصل الذي الكتاب يف ببحثه تتعلق اليت الصفحات بتحديد الباحث عن طريق قيام  الضوئي: التصوير نظام -1

 حيتفظ ث البحث، داخل الفصل أو املبحث أو املطلب عنوان وكذلك منه، هذه الصفحات صورت الذي الكتاب بياانت الصورة هذه أعلى ويكتب الصفحات،
 .للبحث كتابته عند أخرى مرة عليها حلني اإلطال  الصورة هبذه

 امللفات هذه يف ويدون بذلك خاص برانمج ابستخدام به، اخلاص داخل الكمبيوتر ملفات بعمل الباحث يقوم الكمبيوتر: حيث طريق عن التدوين -2
أوهزة  على أو الكمبيوتر يف ذاكرة امللفات هبذه حيتفظ ث البحث يف فصل أو مبحث أو مطلب لكل خاص ملف ختصيص مع إليها،يتوصل  اليت املعلومات

 .بعد فيما إليها الروو  حلني التخزين املختلفة
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 الصحيحة. القانونية الكتابة وقواعد أصول : العنصر السادس
 القانوين. البحث كتابة يف البدء قبل قواعد

 :اآلتية القواعد إتبا  الباحث على فإنه جيب البحث كتابة يف يبدأ أن وقبل وتدوينها املعلومات مجع يف الباحث يقطعها اليت املرحلة بعد
 .مراوع ومعلومات من جبمعه قام ما خالل من البحث ملوضو  املعمقة القراءة الباحث على  1-
 اإلبدا  من الباحث متكني إىل الكتابة مرحلة يف الدخول العلمية وقبل املادة يف التأمل مرحلة تؤدي حيث بقراءهتا، قام اليت العلمية املادة يف التأمل 2-

 .البحث متيز إىل يؤدي ما وهو الفرعية العناوين اختيار يف أو موضوعات البحث تناول يف سواء والتطور
 يف ابلبحث القيام من له فالبد صحيح بشكل الكتابة يف البدء الباحث من يتمكن حىت البحث حمل املسألة يف والقضاء الفقه موقف مراوعة ضرورة 3-

 البحث وكذلك موضو  املسألة من هذه الفقه موقف معرفة الباحث ث على التنظيم، يف قصور أو خلل مثة هل البحث، املسألة موضو  هلذه التنظيم دقة مدى
 .البحث موضو  من اإلسالمية الشريعة موقف أيضا ، ويف كل احلاالت جيب تبيانللقضاء  موقف هناك كان إذا معرفة من له البد

 
 الكتابة. مرحلة أثناء قواعد 

 بتوظيف أو اللغة، قواعد أو البحث، سواء أبسلوب موضوعات بعدة تتصل وهي القواعد من جمموعة اتبا  الكتابة يف البدء أثناء الباحث على جيب
 .البحث أبخالقيات تتعلق أو املصطلحات

 البحث. أسلوب 
 يؤدي ذلك الن البحث، كتابة يف البسيطة السهلة والعبارات املفردات يستخدم أن الباحث على وجيب غريه، عن مييزه ابلبحث اخلاص أسلوبه ابحث لكل

 وكذلك .البحث حميط يف املألوفة غري الكلمات عن يبتعد أن الباحث على جيب كما وسهلة، وقصرية مجال  بسيطة يعتمد أن فعليه لبحثه، القراء فهم سهولة إىل
 .وهكذا يليه الذي للفر  فر  وكل تليها اليت للفقرة فقرة كل حبيث تسلم البحث أوزاء ترابط على يعمل وأن األفكار، وتكرار اإلسهاب عن االبتعاد عليه جيب

 منسااب؟ أسلوبك جتعل كيف
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 من عنصرين أهم أحد هو املنساب األسلوب يف أن خالف وال .تباطؤ أو حتذلق دون متالحق متتابع حنو على والكلمات اجلمل حركة ابالنسيابية نعين
 أو األسلوب السلس إىل يفتقدون الذين العميق الفكر أصحاب من عدد عند تنشأ املشكلة ولكن .عمق الفكرة فهو الثاين العنصر أما الكاتب، جناح عناصر

 :الشروط اآلتية التزموا إذا السلس األسلوب حنو حقيقية خطوات خيطو أن هلؤالء وميكن .املنساب
 .ابمللل يشعر جيعله قد الرتكيز من القارئ مزيدا   من وتتطلب الفهم عسرية الطويلة فاجلمل :الالزم من أكثر الطويلة اجلمل جتنب - أوال  
 .املختزلة املكثفة ابجلمل التامة االلتزام مبعىن أي  :كثرية عناصر على املشتملة اجلمل من اإلمكان قدر اإلقالل  -ثنيا  
 وأبعث الفهم صعبة تكون الرئيسية أوزائها بني تطول املسافات اليت فاجلملة  :قصرية والفاعل الفعل بني أو واخلرب، املبتدأ بني املسافة تكون أن  -ثلثا  

 .السأم على
 تقدم فإهنا للمعلوم، املبنية األفعال ذلك من العكس على .مباشرة غري املعاين جتعل فكثرهتا  :للمجهول املبنية لألفعال املفرط االستخدام حتاشي  -رابعا  

 .مباشر وحمدد أبسلوب واملعاين األفكار للقارئ
 حذفها أن ووودت كلمة حذفت إذا آخر مبعىن إخالل ابملعىن، إىل الكلمة حذف يؤدي أن الضرورة ومقياس  :الضرورية غري الكلمات حذف  -خامسا  

 وقدميا  قالت العرب: خري الكالم ما قل ودل ومل يطل فيمل. .ضرورية غري كلمة أهنا فاعلم ابملعىن خيل ال
 .قصرية تكون أن فينبغي ما، مجلة اعرتاضية من والبد كان وإذا القارئ، ذهن تشتت أهنا إذ  :الكثرية االعرتاضية اجلمل جتنب  -سادسا  
  ومتكامل. مستقل كيان ذات واحدة حول فكرة تدور اليت اجلمل من جمموعة عن عبارة هي والفقرة  :وتوظيفها الفقرات استخدام حسن  –سابعا  

  .األخري األول واالنطبا  االنطبا   :مها اثنني انطباعني يف تتمثل القارئ ذهن يف أثرا   ترتك اليت االنطباعات أهم البحث وخامتته: إن مبقدمة االهتمام  -ثمنا  
 .واخلامتة للمقدمة قصوى أمهية إعطاء منه يستلزم األمر الذي الباحث، أو الكاتب إليها ينتبه أن البد وهذه

 
 

 العربية. اللغة بقواعد االلتزام
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 :اآليت حيث من العربية اللغة بقواعد البحث كتابة عند يلتزم أن الباحث على
 والرتقيم. الوقف عالمات - أوال  

 أوزاء بني املنطقية العالقات بيان على فهي تساعد الكتابة، فن من أساسيا   وزءا   تعد اليت والعالمات الرموز من جمموعة هي والرتقيم الوقف عالمات
 يف املسامهة يف البارز دورها خالل من وفهمه، قراءته فتسهل النص قراءة يف احملطات، بدور إذ تقوم أخرى، انحية من اجلمل من عدد وبني انحية، من اجلملة

 أو الصوتية، الكاتب انفعاالت غياب ما حد إىل تعوض هذا إىل أضف .هلا اخلاطئ الفهم أما الطريق سد وابلتايل وتزامحها، اختالطها ومنع ترتيب األفكار،
 العادة ورت فقد ذلك ومع والرتقيم، الوقف عالمات استخدام عملية هلا ختضع حمددة قواعد وتوود الكتابة، أثناء ووهه تظهر على اليت التعبريية أو احلركية،

 األمور وخري .يفرطون وآخرون فيها، يقتصد استعماهلا، فبعضهم يف الكتاب بني اليسرية االختالفات بعض لووود جماال   تركت إذ القوانني هذه صرامة على عدم
 ومن ذلك: .هبا التام االلتزام
 : .النقطة .أ

 .القول وهناية الفقرة، هناية توضع يف كما وديد، ملعىن مفتتحة بعدها اليت اجلملة تكون حبيث معناها، متام بعد اجلملة، هناية يف توضع
 ::الفوقيتان النقطتان .ب

 ."اهتم التهم مسالك سلك من " :اخلطاب رضي هللا عنه بن عمر قال :مثل املقول، وقبل القول بعد توضعان 1-
 .بنقطتني أتبعناها مثل  :قلنا كلما سبق فيما فإننا تالحظ وكما األمثلة، تعداد قبل أيضا   توضعان 2-
 .تعريفه نريد لفظ أي بعد توضعان و كذلك .اجلانبية العناوين بعد توضعان 3-

 : !التعجب عالمة .ج
 يدل ما كل تشمل حيث النطاق، استخدامها واسعة حاالت أن والواقع فقط، التعجب حالة يف تستخدم  !العالمة هذه بعض القراء والكتاب أن يظن 

 إذا االستفهام عالمة مع جتتمع وقد .ذلك إىل وما والدهشة، واالستغاثة، والفرح، احلزن، فيها معىن اليت العبارات يف فتستخدم العاطفي، أو العقلي التأثر على
 ؟!احلكم على التاور ابلتشهري مت فعال هل  :مثل .التعجب يفيد معىن على السؤال يشتمل كان
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 :...احلذف عالمة .د
 النقاط نضع أن جيب هنا هتمنا، ال يف أثنائه كلمات حذف مع ما كتاب من نص اقتباس نريد كثرية أحيان ففي احملذوف، الكالم مكان توضع  1-

 .العلمية األمانة من مقتضيات وهذا .حذف ووود إىل القارئ لننبه املتتابعة، الثالث
 ... اي : قائال الصفات ابقبح وصفه لقد :مثل إيرادها، ال حيسن اليت الكلمات مكان نضعها  2-
 ....لكان العلم، حتصيل يف جيتهد مل لو  :مثل األسباب، من لسبب عمدا   قطعت مجلة هناية يف توضع  3-

 :" "  التنصيص عالمة  .ه
 ومن قدره، نبل الفقه يف نظر ومن قيمته، القرآن عظمت تعلم من" هللا: رمحه الشافعي اإلمام قول :مثل اآلخرين، أقوال من ابلنص ننقله ما كل بينها نضع

 ."علمه ينفعه مل نفسه يصن مل ومن رأيه، وزل احلساب يف نظر ومن رق طبعه، اللغة يف نظر ومن حجته، قويت احلديث كتب
 (:( القوسان  .و

 :مثل أو  .والسياسية املدنية ابحلقوق الدويل اخلاص ) االتفاقية( العهد  :مثل  .النص يف عبارة أو لكلمة الضبط أو التفسري أو للتوضيح القوسني نضع
 .)التشريعية السلطة( األمريكي  الكوجنرس

 :- الشرطة  .ز
  1- :مثل السطر، أول يف عنواان   كان إذا العدد بعد توضع

 وأتخر األول شطرها طال إذا اجلملة ركين بني كما توضع .حديثه أحدمها ابتدأ كلما شرطة فتوضع اثنني، بني حوارا   الكالم كان إذا السطر أول يف وتوضع
 .األول الشطر هناية فتوضع التايل، الشطر

 :- -  الشرطتان .ح
 .االعرتاضية اجلمل بينهما توضع

 )،( الفاصلة:  .ط
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 .الواحدة اجلملة أوزاء بني ضعيفا   فصال   لتفصل تستخدم
 )؛( املنقوطة:  الفاصلة  .ي

 ألهنم حيملون نظرا   الشرعي؛ العلم يف متميزون العام القانون يف املاوستري طلبة :مثال .هلا سببا   أو األخرى على مرتتبة إحدامها تكون مجلتني بني تفصل
 .والقانون الشريعة البكالوريوس يف شهادة

 
 واإلمالء. اللغة قواعد سالمة -ثنيا  
 ابلبحث الضرر يلحق قد عيبا   يشكل وسالمة اإلمالء بقواعد الباحث التزام عدم ألن ابستمرار، ويطبقها اللغة قواعد ابستمرار يراوع أن الباحث على
 .يف عملية التدقيق اللغوي واإلمالئي اللغة العربية يف ابملتخصصني وميكن االستعانة ووودته،
 
 البحث. توثيق قواعد 

 املعلومات هذه الباحث يوثق أن العلمية مقتضيات األمانة ومن وبياانته، معلوماته منها يستقي اليت واملصادر املراوع عن يستغين أن ميكنه ال الباحث
 .املراوع بقائمة والتوثيق التوثيق ابهلامش، يشمل: والتوثيق الغري. من أيخذها اليت والبياانت

 ابهلامش. التوثيق
 عنها أخذ اليت واملصادر املراوع إىل لإلشارة اهلامش ويستخدم أفقي، خط املنت وبني بينه ويفصل الصفحة، أسفل يف يرتك الذي اجلزء ذلك هو اهلامش

 معىن شرح أو قانون نص إىل اإلشارة مثال ذلك املنت، يف مكان هلا وليس البحث مبوضو  تتصل اليت الفرعية املسائل بعض معاجلة يف أنه يستخدم كما الباحث،
 يستخدم كما أونبية، لغة من الباحث اقتبسها اليت النصوص بعض إثبات يف اهلامش كما يستخدم املنت، يف ذكرها ورد مبسألة التعريف أو معني مصطلح

 .بعد فيما سوف يدرسها موضوعات أو أخرى، مواقع يف حبثه يف الباحث انقشها أن سبق موضوعات إىل لإلحالة الباحث اهلامش
 اهلامش؟ ينظم كيف
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وقبل ذكر هذه الطرق فإن على الباحث أن يلتزم ابملنهجية يف كتابة اهلوامش إذا كان  البحث هوامش تنظيم يف الباحثون يستخدمها طرق عدة هنالك
ت العليا حيث سينشر حبثه يف جملة وعادة اجملالت أن تضع قواعد يف كتابة البحث ومثل ذلك البحوث اليت يكتبها الطالب يف مرحلة البكالوريوس والدراسا

 :ومن هذه الطرق (1)عد وضوابط يف كتابة هذه البحوث تضع هذه املؤسسات العلمية قوا
 كل ترقيم يستقل حيث الواقع، يف وتطبيقا   شيوعا   الطرق أكثر من حدة وهذه على صفحة كل يف مستقل مسلسل لرتتيب وفقا   اهلامش إىل اإلشارة - أوال  

 .وهكذا أخرى، مرة ومستقل وديد برتقيم التالية الصفحة يف الباحث يبدأ انتهت فإذا هبا، خاصة البحث أبرقام صفحات من هوامش كل صفحة
 يف صفحة أول يف األول اهلامش الرتقيم من يبدأ حيث حدة، على ابب أو فصل لكل اهلوامش وزئي، برتقيم تتابعي لرتقيم وفقا   اهلامش إىل اإلشارة  -ثنيا  

 .الباب أو الفصل هناية يف ووضعها اهلوامش جتميع أو أسفلها، صفحة كل هوامش إما وضع ذلك بعد ويتم الباب. أو الفصل هناية إىل الباب أو الفصل
إما  اهلوامش وضع ويتم هنايته، حىت البحث بداية من تتابعي بشكل اهلوامش برتقيم الباحث يقوم كلي حيث تتابعي لرتقيم وفقا   اهلوامش إىل اإلشارة  -ثلثا  

 .البحث هناية يف ووضعها مجيعا جتميعها أو صفحة، كل أسفل
 اهلامش. شكل -رابعا  

 والوالايت وفرنسا بريطانيا من كل يف القانونية املدارس أفقي، وتتحد خط البحث يف املنت وبني بينه ويفصل الصفحة، أسفل بينا كما اهلامش يوضع -
 ذلك؛ العربية الدراسات بعض وتتبع على االسم األول،العائلة  وتقدمي اسم املؤلف ابسم اهلامش يبدأ اهلامش حيث توثيق طريقة يف األمريكية املتحدة

 .العربية اللغة إىل األقرب وهو للمؤلف األول ابالسم وبعضها تبدأ
 البحث أو الكتاب عنوان حتت خط وضع غامق أو خبط البحث أو الكتاب عنوان + املؤلف اسم  :كاآليت مرة ألول اهلامش يف املروع إىل اإلشارة ويتم

 رقم + النشر سنة + الطبعة رقم + النشر دار  +النشر مكان + صحيح( هو العنوان متييز الطرق يف هذه من أي )استخدام مائل  خبط العنوان كتابة أو
 .بفاصلة دائما   وأخرى معلومة كل بني ويفصل .الصفحة

                                 
 وهو متاح على موقع الكلية االلكرتوين. ،والطالبات االلتزام به( وضعت كلية احلقوق منهجا  يف كتابة البحوث مبا يف ذلك اهلوامش وقائمة املراوع جيب على الطالب 1)
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 الطبعة العريب، الفكر دار القاهرة، مقارنة، دراسة اإلسالمي السياسي الفكر ويف املعاصرة العربية الدساتري يف الثالث السلطات الطماوي، سليمان، :مثال
 464 ص ، 1171 الرابعة،
 .الصفحة رقم السابق، فقط: املروع يذكر مباشرة أخرى مرة املروع نفس إىل اإلشارة تكرار حالة يف -
 مرة ثنية املروع إىل للروو  الباحث عاد بعده ث آخر مروع إىل الروو  مت أو الحقة صفحات يف أخرى مرة املروع نفس إىل اإلشارة تكرار حالة يف -

 .الصفحة رقم السابق، املروع املؤلف، اسم يذكر
 461 ص السابق، املروع الطماوي، سليمان، :مثال

 .الصفحة رقم للمؤلف، األخرى املراوع عن له املروع متييزا   )عنوان( اسم  من وزء املؤلف، اسم يذكر الباحث لدى مروع من أكثر للمؤلف كان إذا أما
 أن على وآخرون، ويتبعها الكتاب يف يظهر األول الذي املؤلف اسم يذكر وإذا تعدد املؤلفون معا ، امسهما يذكر اثنني للمروع مؤلفني ووود حال يف -

 .املراوع قائمة يف مجيعا   املؤلفني أمساء يذكر
 

 املراوع. قائمة يف التوثيق
 حالة يف كما العائلة ابسم يبدأ العربية غري اللغة ويف .للمؤلفني األجبدية احلروف حسب املراوع قائمة وترتب البحث، هناية يف املراوع قائمة يف التوثيق يتم

 وتكون األردنية، من اجلامعات وكثري العريب املغرب ودول العريب اخلليج دول لدى املعتمدة الطريقة وهي ذلك العربية بعض الدراسات وتتبع اهلوامش، يف التوثيق
 .الطبعة رقم النشر، النشر دار مكان غامق، خبط الكتاب اسم )النشر سنة( األول،  االسم العائلة، اسم  :كاآليت املراوع إىل اإلشارة

 الطبعة العريب، الفكر دار  :القاهرة ،وصوره الرئيسية السياسي التنظيم أسس السياسية، النظم(.  1194 عاطف.) حممود البنا،  :مثال
 .األوىل

 .العربية اللغة إىل أنه األقرب اعتبار على للمؤلف األول ابالسم تبدأ املراوع كتابة فإن العربية اجلامعات من وعدد مصر ويف
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 ث نقطة، ث قوسني، داخل النشر سنة ث وعائلته بنقطة، املؤلف اسم ينتهي حيث اهلوامش يف التوثيق طريقة عن املراوع قائمة يف التوثيق طريقة وختتلف
 .وودت كما يف املثال السابق إن الطبعة ث فاصلة، يليها النشر دار ن ثتانقط يليها النشر مكان ث غامق، خبط الكتاب عنوان

 أو مائل خبط املروع عنوان متييز ويتم املراوع أو عناوين املؤلفني ألمساء ابلنسبة سواء اللغة بنفس تذكر أن فيجب أونبية بلغة مراوع للبحث كان إذا إما
 :ذلك مثال .العنوان حتث خط وضع أو غامق

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

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

 :املراوع
 الالتينية املدارس خبالف الشأن، هذا يف عربية موحدة مدرسة ووود لعدم نظرا املراوع صفحة ترتيب يف العرب الباحثون يستخدمها اليت الطرق تتعدد

 األصلية، ابملصادر املراوع قاصدا واملراوع، املصادر بني يفرق من العرب الباحثني فمن الشأن، هذا يف موحدا اليت تستخدم طريقا واألمريكية واالجنلوسكسونية
 يضع فالبعض املراوع، عرض طريقة يف بينهم فيما اختالفا هناك كما أن الثانوية، واملراوع األصلية املراوع بني يفرق ولكنه مراوع، مجيعا   يسميها من نهموم

 .العلمية الدروات يضع ال األونبية املدارس غرار على اآلخر املروع والبعض لصاحب العلمية الدروة
 

 للبحث. النهائي اإلخراج
 :لآليت وفقا   للبحث النهائي التنظيم يكون
 :العنوان صفحة 1-
 أو الكلية واسم إليها، املتقدم العلمية الباحث والدروة اسم الصفحة هذه تشمل كما سابقا   بينا كما البحث، مضمون عن العنوان يعرب أن جيب حيث
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 يقدم ال البحث كون حالة يف إما  .املناقشة واتريخ الرسالة على احلكم جلنة اجلامعية للرسائل وكذلك ابلنسبة العلمية الدروة متنح سوف اليت اجلامعة، أو املعهد
 .النشر ودار الطبعة رقم النشر، سنة املؤلف، اسم العنوان، إىل إضافة يشتمل فإنه علمية، لنيل دروة
 :والتقدير الشكر صفحة 2-
 .فيها املبالغ غري املعقولة احلدود ضمن ذلك أن يكون جيب ولكن البحث، رحلة أثناء واملساعدة العون يد له مدوا الذين األشخاص الباحث يذكر ما عادة
 :اإلهداء 3-
 .وغريهم الزووة أو األبناء أو كالوالدين الباحث يف حياة بدورهم واعتزازا   هلم تقديرا   األشخاص لبعض أحباثهم إهداء الباحثني بعض عادة ورت
 :البحث أو الرسالة حمتوى 4-
 .واهلامش يف املنت املعلومات هذه ورود كيفية وبينا وسبق يف اهلوامش أو ما كان يف املنت سواء البحث صفحات هذه ومتثل
 :اخلامتة 5-
 من الباحث يراعي أن وجيب هبا. األخذ ضرورة اليت يرى والتوصيات حبثه، يف إليها توصل اليت النتائج إىل الباحث خيلص وفيها البحث هناية يف اخلامتة أتيت

 واقعها منفصلة عن تظل لبحوث قيمة وال اجملتمع، نفع علمي حبث أي فغاية الواقع فروض تراعي أن أي قابلة للتطبيق تكون أن وتوصياته البحث لنتائج عرضه
 هناية عادة إال بعد يتم ال واخلامتة املقدمة كتابة فإن لذلك ونتائجه توصياته تتضمن أن وجيب البحث درة هي واخلامتة .إليه واإلضافة إبصالحه هتتم وال العملي

 .حني تكتمل صورة البحث وتظهر النتائج للباحث البحث،
 :)اللواحق( املالحق 6-

 أو الدولية، االتفاقيات نصوص ذلك مثال وثيقة ببحثه، صلة ذات وبياانت نصوصا   تتضمن اليت املالحق من جمموعة ببحثه يلحق أن الباحث يرى قد
 وضع نصوص مثال جيوز فال بسهولة، إليها الوصول ميكن وال القارئ، على املنال صعبة املالحق هذه أن تكون وجيب .أونبية وثئق أو الدولية، العقود مناذج
 .كملحق حملي قانون

 :املراوع قائمة 7-
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 .دون زايدة وال نقص الباحث إليها روع اليت املراوع مجيع القائمة تستوعب أن وجيب .حبثه يف الباحث إليها روع اليت املراوع القائمة هذه وتشمل
 :الفهرس 8-
 عنوان( البحث يف األساسية الفرعية إليها العناوين مضافا   البحث يف الواردة للخطة وفقا   البحث حيتويها اليت املوضوعات عناوين إىل الفهرس يف يشار

 .الفهرس يف الواردة العناوين من عنوان لكل الصفحة رقمإىل  اإلشارة مع  )تقدير أقل على الفر  عنوان ولغاية الفصل
 
 


