
 لكية الصفوة اجلامعة

   قسم القانون

 البحث القانوين أ صولحمارضات ملادة  

 املادة: م.م أ زهار محيد همدي أ س تاذ

 

 عريف البحث العلمي:الت
  

 ما هو البحث العلمي؟

يُعرف البحث العلمي اصطالحيًا بأنه: "مجموعة من اإلجراءات النظامية التي ينتهجها الباحث أو الدارس؛ 

من أجل التعرف على جميع الجوانب المتعلقة بموضوع أو إشكالية علمية، والهدف النهائي هو حل تلك 

 المشكلة".

  

  

 ما أهمية البحث العلمي على مختلف المستويات؟

 

 :يُصقل البحث العلمي من مهارات الدارس، ويتعرف على  أهمية البحث العلمي بالنسبة للدارس

الكثير من المعلومات التي تساعده في التميز عن أقرانه من الباحثين العلميين، كما أنه وسيلة لتبوؤ 

المكانة العلمية واألكاديمية الُمناسبين، باإلضافة إلى تزايد الفرصة في الحصول على عمل بمبلغ مالي 

 لبحث.ُمرٍض وفقًا لتخصص ا

 :تطور المجتمع في أولويات البحث العلمي وهو  أهمية البحث العلمي بالنسبة للحياة المجتمعية

الهدف العام؛ من خالل توفير حلول إبداعية لم يتطرق إليها اآلخرون لمعالجة القضايا التي تنشأ في 

لفاظ التي قيلت عن حياة األفراد، ومن ثم تسهيل الكثير من األمور على كل الجوانب، ومن أبرز األ

البحث العلمي هو أنه "ذراع المجتمع التي ال تنطوي"، فالكباري المرتفعة والطرق السريعة والقنوات 

 المالحية والمستشفيات الكبرى.... هي نتاج البحث العلمي البنَّاء.

  

 ما الخطوات المتبعة إلعداد البحث العلمي بالتفصيل؟

أن يتبعها الدارس األكاديمي؛ من أجل تنفيذ البحث العلمي وسوف  هناك العديد من الخطوات التي يجب

 نفصلها كما يلي:

  

 طبيعة مشكلة البحث العلمي:

في بداية إجراء البحث العلمي يجب على الدارس أن يتطرق لمشكلة محددة وواضحة المعالم، ويرى الباحث 

أنه يمكن أن يقوم بتفصيلها ودراستها ومن ثم حلها، وفي الغالب تكون تلك المشكلة نتاج لتجارب الباحث في 



الباحث، وذلك األمر من البديهيات  العمل أو الحياة بشكل عام، وينبغي أن تكون تلك المشكلة متعلقة بمجال

 العلمية؛ حتى يستطيع أن يُبدع ويحمل الجديد من خالل البحث العلمي.

  

 تدوين مقدمة البحث العلمي:

تُعد المقدمة هي البوابة أو المدخل لدراسة إشكالية البحث العلمي بأسلوب منهجي، ويجب أن تكون المقدمة 

ة بموضوع الدراسة أو البحث، مع إمكانية تدوين أي قرآنية أو مختصرة وواضحة، وتحمل األهمية الخاص

حديث نبوي أو قول مأثور، وينبغي أن يكون ذلك في نفس إطار موضوع البحث العلمي، مع إمكانية أن يشير 

الدارس من خالل رؤيته الخاصة لجزء من حلول المشكلة بطريقة شيقة تسوق القارئ لمتابعة إجراءات 

 البحث.

  

 أهداف البحث العلمي:

لبحث، فعلى سبيل المثال ال الحصر تتمثل فيما يأمل الباحث في تحقيقه في ختام ا أهداف البحث العلمي         

في حالة دراسة مشكلة تتعلق بالعنف ضد النساء، يكون الهدف األساسي هو التعرف على ُمسببات تلك 

 المشكلة، وطريقة عالجها.

  

 تساؤالت أو فرضيات البحث العلمي:

 :علوم اإلنسانية وفي الغالب يكون ذلك في األبحاث االجتماعية ذات الصلة بال تساؤالت البحث العلمي

.... إلخ ، االسري أو العنفاالتجار بالبشر والتي تتعلق بدراسة الظواهر االجتماعية السلبية مثل: 

وتلك األسئلة تحتوي على متغير واحد فقط مستقل يقيس من خالله الباحث نسبة وجود المشكلة من 

ذرية التي تنم عن إبداعه الفكري بعد تحليل عدمه، وفي النهاية يضع الباحث عديدًا من الحلول الج

 المشكلة.

 :ويتم استخدام فرضيات البحث العلمي في األبحاث ذات الصبغة العلمية،  فرضيات البحث العلمي

وتكون في صورة فرضية واحدة أو أكثر من فرضية، حسب درجة التعمق في موضوع البحث 

العلمي، وكل فرضية تتضمن متغيًرا مستقاًل وتابعًا، وينبري الباحث العلمي عبر خطوات البحث في 

رات، والهدف في النهاية هو إيجاد نتائج وفقًا لبراهين واضحة، ثم وضع إيجاد العالقة بين تلك المتغي

 حلول المشكلة.

 

  

 اشتقاق المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي:

 بعد أن يقوم الباحث أو الدارس بوضع الفرضيات يبدأ رحلة البحث عن المعلومات من مصدرين كما يلي:

 علمية أو أقوال الخبراء أو المقاالت ذات يتمثل في المراجع والكتب أو النشرات ال المصدر األول

الصلة بمشكلة البحث، وتتوافر في الوقت الحالي عشرات اآلالف من الدراسات على الشبكة 

العنكبوتية، ومن الممكن أن يطالعها الباحث في أي وقت، مع التأكد من مدى مصداقيتها من خالل 

ن متن البحث العلمي أن يتم كتابة جميع تتبع المراجع األصلية، ومن المهم عند الشروع في تدوي

 المراجع التي استعان بها الباحث العلمي، من باب األمانة العلمية، ونسب الفضل ألصحابه.

https://master-theses.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%9F/


 ويكون ذلك عن طريق عينات الدراسة وفقًا ألدوات دراسية منهجية يختار منها  المصدر الثاني

 الباحث ما يناسب مادة البحث العلمي.

 

 اختيار المنهج العلمي للبحث:

وتختلف نوعية المنهج العلمي المتبع حسب طبيعة البحث العلمي، ومن أشهر المناهج المتبعة في األبحاث 

االجتماعية المنهج الوصفي والذي يهدف إلى التعرف على سلوكيات وصفات األفراد محل الدراسة، والمنهج 

زياء والكيمياء والهندسة، والمنهج التجريبي المتبع في دراسة األبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية مثل الفي

التاريخي الذي يسهم في تتبع مشكلة في الماضي ودراسة تطورها في الحاضر، ومن ثم التنبوء بالسلوكيات 

 المستقبلية، لمحاولة تالفي السلبيات التي تتعلق بتلك المشكلة وعالجها.

  

 كتابة متن البحث العلمي:

واختيار المنهج المناسب بالنسبة للبحث العلمي، وهي من أكبر مراحل تأتي تلك المرحلة بعد جمع المعلومات 

البحث العلمي، ومن المهم أن تتم تجزئة المتن إلى أبواب وفصول ومباحث على أن يحمل كل جزء الجديد 

دون تكرار لألفكار، ويجب أن يتسم المتن بالوضوح والمنهجية بعيدًا عن أي وجهات نظر شخصية للباحث، 

 منحنى البحث صعودًا؛ من أجل الوصول لنتائج مقنعة. مع تطوير

  

 تدوين نتائج البحث العلمي:

وهي من أهم الجزئيات في البحث العلمي، ويجب أن تكون واضحة ومعبرة عن كامل المعلومات الُمفندة في 

عها البحث، وتحمل في طياتها اإلجابة عن التساؤالت أو الفرضيات، وهي من أكثر األجزاء التي يطال

 القارئون أو المقيمون في البحث العلمي، ومن دونها ال يستقيم البحث.

  

 اقتراح التوصيات:

وهي عبارة عن مجموعة من الحلول التي تساهم في عالج مشكلة البحث العلمي، وكلما كانت الدراسة محيطة 

لف من باحث آلخر، بجميع جوانب البحث ومتعمقة، كلما ساهم ذلك في وضع التوصيات المناسبة، وهي تخت

ومن الممكن أن نطلق عليها المرحلة اإلبداعية التي تحمل الجديد بالنسبة للبحث العلمي، وهي معيار التفوق 

 بين باحث وآخر.

 

   ا ذا يتضمن البحث القانونيم
          

البحث القانوني هو مجموعة الخطوات التي يقوم بها الباحث القانوني إلظهار الحقائق والمعلومات والتأكد           

 من أنها صالحة في األزمنة التالية ، والقيام بالتطوير والتحديث الممكن للمعلومات والحقائق والقوانين والدساتير

والتشريعات الحالية ،ويتم البحث العلمي القانوني عبر قيام الباحث بجمع البيانات والمعلومات والتحقيق بها ،عبر 

اتباعه لمنهجية بحثية محددة وعبر استخدام الوسائل المساعدة في عملية البحث والتي تتفق مع المنهج 

 العلمي المتبع.



بحسب ثالثة أمور رئيسية يقوم الباحث بدراستها وهم ما يلي  ويندرج البحث القانوني في عدة أنماط مختلفة

المشرع وهو الذي يقوم بسن القوانين والدساتير والتشريعات وتطويرها ،والفقيه وهو المشرع الديني وعالقة 

الفقه بالقوانين واللوائح والدساتير والتشريعات التي يتم العمل بها ،والقاضي وهو الذي يقوم بالحكم على 

 رائم والبت في المحاكمات.الج

أما البحث القانوني ينقسم إلى قسمين رئيسين وهما البحث القانوني المقارن وهو الذي تتم فيه مقارنة 

القوانين والدساتير والتشريعات بين بلدين أو مجموعة بلدان ،والبحث القانوني الغير مقارن وهو الذي يتم العمل 

اً ألهمية منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية فسوف نقوم بالتعريف عليه تحت إطار البلد الواحد ، ونظر

 بشكل كبير حول هذا المفهوم وماذا تعني هذه المنهجية.

  

 ينوناقلا مولعلا يفالبحث العلمي  اهجمنما هي 

  
هي مجموعة األساليب المتبعة والخطوات المحددة التي يقوم بها الباحث القانوني العلمي بهدف            

وتفسير المواضيع المندرجة في مجال العلوم القانونية ، و يقوم فيها الباحث بعد تحديد المشكلة القانونية دراسة 

 بالبحث حولها و ما يدخل بها من قوانين و دساتير معينة للتوصل إلى نتائج واقعية لتلك المشكلة.

سية لعمل الباحث القانوني في إن منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية تعتبر من المتطلبات األسا

مجاالت البحث القانوني النظري أو البحث القانوني العملي ، و يتضمن البحث القانوني عدة نقاط يجيب أن تتوفر 

 ليتمكن الباحث من إعداد بحث في مجال العلوم القانونية وتلك النقاط تتكون من ثالث أمور وهي ما يلي:

بالبحث في مجال العلوم القانونية مختصاً بالقانون كالمشرع أو الفقيه أو القاضي أوالً أن يكون الباحث الذي يقوم 

أو المحامي أو طالب القانون ،فهو عليه العمل على أسس مفترضة ، و يقوم بجمع قاعدة بيانات بحثية يستنتج 

 منها المعلومات النهائية للبحث القانوني.

علقة بالعلوم القانونية ، و المعضالت القانونية التي ال يوجد حل ثانياً أن تكون فكرة البحث حول المشاكل المت

محدد لها أو يتداخل في البت فيها عدة قوانين ودساتير وتشريعات مختلفة و التي تؤدي إلى وجود عدة نتائج 

 وأحكام مختلفة أيضاً.

الدساتير و النصوص القانونية  ثالثاً أن يقوم الباحث القانوني بدراسة شاملة كافية و وافية لمصادر القوانين و

المتعلقة بموضوع البحث العلمي المراد إجراءه، و أن يقوم في نهاية البحث بذكر تلك القوانين و الدساتير و 

 التشريعات التي اعتمد عليها كمصادر للبحث.

  

  اقسام البحث القانوني
  

 ينقسم البحث القانوني إلى قسمين رئيسين وهما ما يلي:

حث القانوني النظري وهو البحث الذي يقوم به الباحث حول مشكلة أو معضلة قانونية يراها الباحث أوالً الب

و ليس من معضلة جارية أو عملية ، كأن يقوم الباحث بإعطاء رأيه حول موضوع قانوني معين أو نص   القانوني

راستها بدقة للتوصل إلى الحلول دستوري ما ، أو حول معضلة مفترضة يتوقعها الباحث ويقول بالعمل عليها و د

 المناسبة لها ، و التي يمكن االعتماد عليها الحقاً.

ثانياً البحث القانوني العملي : وهو البحث الذي يقوم به الباحث حول مشكلة قانونية حاصلة و جارية على أرض 

الحالة ، ودراستها بشكل كبير  كي و إعطاء التفسيرات المناسبة لتلالواقع ، و يقوم فيها القانونيون بإبداء الرأ

 صول إلى أفضل نتيجة لتلك المعضلة.للو



  

 مناهج المنهجية القانونية
  

إن منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية تعتبر هي مجموعة الخطوات المتبعة من قبل الباحث في          

القانونية على عدة مناهج علمية مختلفة القانوني إلظهار رأيه في معضلة قانونية ما ، تندرج المنهجية  المجال 

 والتي هي ما يلي:

  

 المنهج القانوني التاريخي : -1
  

ويعد من المناهج القانونية المشهورة و المعروفة ، حيث يقوم الباحث بالبحث حول المعضلة القانونية            

دساتير ، و المعضالت السابقة في القوانين و الدساتير و التشريعات السابقة ، و دراسة تطور هذه القوانين و ال

 التي تم البحث فيها سابقاً في نفس الموضوع أو بقضايا مشابهة لها.

  

 

  

 منهج المقارنة القانوني : -2
  

حيث يقوم الباحث في هذا المنهج بالمقارنة بين القوانين و الدساتير و التشريعات بين بلدين أو عدة           

والقوانين الدولية ، و تكون الغاية من هذه المقارنات هي تحديث و تطوير بلدان ، أو المقارنة بين تلك القوانين 

 القوانين و الدساتير و التشريعات في الدولة أو المنطقة التي يعمل بها الباحث.

  

 منهج التحليل القانوني :-3
  

مجال البحث  و يعتبر المنهج التحليلي في العلوم القانونية من المناهج الرائدة و واسعة االستخدام في          

العلمي في العلوم القانونية ، حيث يقوم الباحث بتقسيم المعضلة القانونية التي يعمل عليها بحسب القوانين و 

التشريعات التي تدخل في حكمها ، و العمل على كل قسم قانوني على حدى ، إليجاد الحل األفضل للمعضلة 

احث أن يكون ذلك الحل يتماشى مع جميع تلك القوانين و التي يقوم الباحث بدراستها ، و التي يحاول بها الب

 الدساتير إن أمكن ، أو أن يختار الحل األفضل و األكثر موضوعية من بين تلك القوانين التي بحث فيها.

  

 المنهج القانوني الجدالي :-4
  

القانونية حتى يومنا ويعتبر هذا المنهج من المناهج القانونية القديمة والتي ال زالت تستخدم في العلوم           

هذا، حيث يقوم الباحث بوضع عدة تفسيرات أو حلول للمعضلة القانونية التي يعمل عليها ، و إجراء نقاش حولها 

 واختيار الحل األفضل لتلك المعضلة والذي يكون ذا موضوعية عالية واألكثر عدالً حول تلك المعضلة.



 

  

 المنهج القانوني االستداللي: -5
  

أن يسمى أيضا بالمنهج القانوني االستنتاجي ،فهو يقوم على فكرة االستنتاج ،حيث يقوم و يمكن             

الباحث في هذا المنهج باستنتاج حل للمعضلة و االستدالل إلى هذا الحل عبر االعتماد على معارف معينة و 

ى حل المعضلة القانونية دراسات سابقة ، و باالعتماد على إحدى هذه المناهج القانونية يقوم الباحث بالعمل عل

 التي تواجهه وكتابة البحث القانوني الذي قام به والنتائج التي توصل إليها

 

 

 يقسم البحث العلمي إىل ثالثة أنواع

 1) البحث الصفي: 

الكليات العلمية أو األدبية  يعد أثناء الدراسة في الصف, أي أثناء سنوات الدراسة الجامعية سواء في

على كيفية أعداد البحوث, توطئة إلعداد  و بحث تدريبي يقصد منه تدريب الطالب الجامعي. وه

أنظمة الجامعات على تدريس مادة مناهج البحث أو تنظيم  بحوث الماجستير والدكتوراه ولذا تنص

ي ويستهدف البحث الصفي تدريب الطالب الجامع الدراسة الجامعية الدنيا أو العليا . حلقة بحث أثناء

ثم تنمية مواهبه, وتوسيع مداركه , وتنظيم أفكاره , والتعبير عما يجول  على أعداد البحوث ومن

التعبيرات ,  من خواطر بأسلوب لغوي جيد سواء من حيث المفردات المنتقاة, أو الجمل أو في فكره

اس , والطباق والبالغة , والجن أو االصطالحات , أو المحسنات اللفظية : كاالستعارة , والتمثيل ,

فالقيمة  وعلى اعتبار أن البحث الصفي تدريبي فال تشترط المثالية فيه ولذا الخ… , والتورية 

أعداد البحث , ومن ثم في  العلمية للبحث أنما تتمثل في اتباع الباحث لقواعد وإجراءات , وخطوات

 تطبيق التعليمات , واإلرشادات والنصائح المعطاة له

 2)  بحث الماجستير: 

الماجستير حصول  وهو بحث تخصصي أعلى درجة من البحث الصفي , ويشترط ألعداد بحث

للدراسات النظرية األدبية ويعتبر بحث  الباحث على شهادة الدراسة الجامعية, األولى بالنسبة

الجديد من المعارف , والثقافات , وكذلك تمكين الباحث  الماجستير بحثاً تخصصياً غرضه إضافة

أوسع نطاقاً , وأكثر دقة في األعداد والتحقيق  لى تجاربالحصول ع . 

 3) بحث الدكتوراه 

ومتخصصة فهو أآثر  وهو أعلى بحث تخصصي , وهو قمة البحوث العلمية . غرضه إضافة جديدة

المكتبة بأفكار جديدة, ونظريات مبتكرة ,  عمقاً وأصالة في ميدان العلوم , والذي من شأنه أن يثري

األسمى في تكوين الشخصية العلمية الجادة والمميزة لباحث  ة كثيرة ويكمن هدفهوجزيئات علمي



لمجتمعه  الدكتوراه ,واألستاذ عليه كمرجع علمي , يتحمل مسؤولية المساهمة في النهضة العلمية

 .وضمن تخصصه 

 

 لعلميصفات الباحث ا

نلك ابحث علمي جيب   جنازيف  أ داتهيتحىل بعدة صفات لتكون  ا   حبثه ا 

 ماهي صفات البحث اجليد

 :الصبرعلى  القابلية .1

ً عن مصادر المعلومات بحث واللتنقيب المستمر, ير من البحوث والرسائل إلى احتاج الكثت الطويل أحيانا

المطلوبة والمناسبة, وإن العديد منها يحتاج إلى مراجعات طويلة, ومتعبة أحياناً, للمؤسسات المعنية 

بالبحوث, أو يجمع البيانات منها أو إجراء المقابالت أو توزيع االستبيانات, وهنا قد ال يجد الباحث 

التسهيالت والتجاوب المناسبين منهم, ألسباب عدة قد تكون وظيفية أو شخصية, لذا فإن الباحث الناجح 

حيث أن مثل هذه البحوث قد بحاجة إلى تحمل مثل هذه المشاق وغيرها والتعايش معها بذكاء وصبر وتأني, 

تكون شاقة وطويلة فالباحث الذي يصيبه الملل في أية مرحلة من مراحل البحث المختلفة ويفقد فيها الصبر 

والقدرة على التحمل في جمع البيانات الكافية والمؤثرة للخوض في البحث يبوء بحثه بالفشل أو يتصف على 

 ..البحث األقل بالتقصير في جانب أو أكثر من جوانب

 :غبةالر .2

ً عامل مساعد ومحرك للنجاح,  حيث إن الرغبة الشخصية في الخوض في موضوع ما أو عمل تعد دائما
وعلى هذا األساس فإن أكثر الجامعات والمؤسسات األكاديمية تترك لألشخاص الباحثين فرصة, سواًء كانوا 

موضوعاتهم وتحديد مجاالت بحوثهم في طلبة دراسات عليا, أو تدريسيين أو باحثين آخرين في اختيار 
ً مع رغبة واتجاه  ً ليتم االختيار األكثر تناسبا مجال تخصصهم العام, أو ضمن محاور عامة تحدد مسبقا

 .الباحث
 

 : التواضع .3

نعني بذلك عدم ترفعه على الباحثين اآلخرين الذين سبقوه في الدراسات الجارية أو الماضية أيضاً،         

 .عليه بالمنطق التزامني في بحوث العلوم الطبيعية والمنطق التعاقبي في بحوث العلوم اإلنسانية وهي ما يطلق

 .في نجاحه بمهمته أساسيباحث شرط والتمسك بالنظريات مصحوب ذلك بالتعالي ولذا فأن تواضع ال

  



 : األمانة والصدق .4

والباحث الجيد هو الذي يتصف بالصدق واألمانة حيث أنها ستخلق الثقة بين الباحث والمبحوث وتتضمن 

الدراسة  إلىتزويده بالمعلومات .والباحث الجيد هو ذلك الباحث الذي يخضع آل معلومة وحتى الحقيقة منها 

 وإجراءاتثير من النظريات والنقاش ، ما دامت الظروف عرضه للتغيير وما دام العلم في تطور مستمر لك

 المعالجة والتحليل

 : الحيادية والموضوعية .5

والباحث الجيد هو الذي ال يتمسك بالمعلومة التي تؤيد وجهة نظره مع معرفته بعدم صالحيتها ، وان يتقبل آل 

قة تجاربه وخبراته الماضية ، ان حيادية الباحث ، وقبوله الحقي تتفق مع وجهة نظره أو معلومة صالحة ال

تؤيد فرضياته ومعتقداته ، واستعداده للتخلي عن رأيه هي في مجموعها صفات هامة من صفات  التي ال

 . الباحث الجيد

  

 : التأني وعدم التسرع .6

البحث يتطلب الوقت الكافي لفحص  آما يجب ان يتحلى الباحث بالتأني واالبتعاد عن التسرع في بحثه اذ ان

المعلومة المضافة ودراستها ، وتدارس الفرضيات ، وتحليل المعلومات من خالل تفكير انتقادي ، وعدم 

تجاوز خطوات البحث العلمي ولكن قد يتطلب الموقف ان يسبق الباحث الزمن ، ويتقدم بتوصياته بسرعة 

سمة من سمات عملية اتخاذ القرار ، ومحور العمل البحثي منعاً لوقوع ضرر قريب محتمل صحيح ان التأني 

د الحد من الحدث كراً عاجالً ، وعلى حساب عدم التأ، واحد مستلزماته ، ولكن قد يتطلب الموقف ان يتخذ قرا

 . العاجل القريب قبل أن يتعمق ضرره

 

 : التحلي باالمانة العلمية .7

وان يتحلى باالمانة العلمية فيعترف بجهود االخرين الذين  ان يتخذ الباحث من العلم وقواعده اطاراً لعمله

 . استند على افكارهم في خدمة بحثه

 

 :ديميةكاان يمتلك من المعرفة اال .8

العلمي ومتطلبات البحث العلمي ، بداية من معرفته بموضوع البحث ، وجمع  األسلوبالتي تتضمن اتباعه 

ستنتاجات من خالل التحليل االنتقادي وتوصياته على ضوء المعلومات وتحليلها وتفسيرها ، واستنباط اال

 . استنتاجاته

  



 : ان يمتلك القدرة على التصور .9

واستشراق المستقبل ، والقدرة على طرح البدائل التي يتطلبها تغير الظروف وخاص القدرة على تصور 

 . الفرضيات المالئمة

 

 :-ن يمتلك القدرة التنظيمية :  .01

أهم الوسائل التي يجب أن يتحلى بها الباحث حتى يصل ببحثه إلى المستوى الذي ينشده. ذلك يُعد التنظيم من 
أن الباحث يبحث في ركام من المصادر والمراجع وعدد من الدوريات والصحف, ومعاجم الفلسفة واللغة, 

 رفض بسهولةوالباحث يقرأ وينقب, ويقف أمام كافة اآلراء بعين نقدية وتحليلية صارمة, ال يأخذ وال ي
لذا على الباحث أن يميز بين المصادر األصلية والثانوية وأن يعود إلى أمهات الكتب وتحديد المصادر 
المتوفرة القديمة أو الحديثة, وأن ال يأخذ من مصدر ينقل آراء ومقوالت للغير إذا كان الكتاب متوافراً, فإن 

تي قد يكون فيها بعض التحريف المقصود أو الخطأ العودة إلى الكتاب األصلي يجنب الوقوع في األخطاء ال
 .المطبعي, لذا فالباحث ال يستسهل األخذ من أي كتاب وإنما العودة إلى الكتب األصلية

 
 
 

 كيفية كتابة الهوامش في البحث 

 طريقة كتابة الهوامش على أسفل الصفحة 

تتضمن هذه الطريقة كتابة جميع الهوامش المتعلقة والتي تظهر في تلك الصفحة في أسفلها )أسفل الصفحة(، 

يلجأ إلى فصل الهوامش عن المتن بخط قصير ويترك تحت  وعند استخدام الباحث العلمي هذه الطريقة فإنه

هذا الخط مسافتان مثل كتابة أول هامش على مسافة واحدة، على أن تترك مسافتان بين كل هامش، والذي يليه 

كما يدون الهامش في صورة الفقرة العادية ويسبق برقم يتفق مع رقم اإلشارة المستخدم في المتن، وتتبع 

في الهامش الرقم مباشرة وعندما يكون النص متكونًا من جداول أو مواد رياضية أو معادالت الكلمة األولى 

فيستخدم نجمة )*(، أو عالمة أخرى غير األرقام منة أجل اإلشارة إلى الهامش، هذا ويرقم الباحث العلمي أو 

حة أو كل فصل وفقًا لمطالب الكاتب الهوامش ترقيًما متصاًل طوال التقرير او يبدأ ترقيًما جديدًا مع كل صف

 المؤسسة أو الجامعة أو المعهد أو الجهة اليت ينتمي إليها الباحث العلمي أو الكاتب.

 طريقة كتابة الهامش في المتن 

يلجأ بعض الباحثين الذين يقومون بنشر تقاريرهم بإتباع طريقة كتابة الهامش في المتن مباشرة على الصفحة 

وذلك للتسهيل من عملية الطبع، وفي هذه الحالة، يتم فصل بقية معلومات المرجع عن بقية الفقرة بطبع خطين 

 متصلين فوق الهامش وتحته.

 طريقة وضع المراجع في قائمة المراجع 



وتتضمن هذه الطريقة بوضع رقم المرجع في قائمة المراجع ورقم الصفحة داخل قوسين بعد النص المقتبس 

( بعد النص للدالة على المرجع. ومن فوائد هذه الطريقة تتمثل في 25-24: 18أو المادة المشار إليها، مثال: )

مصادر كانت قد ثبتت في قائمة االقتصاد في مساحة الطبع والتكاليف الخاصة بالطبع، حيث أن جميع ال

 المراجع فقط.

  

أن توثق المعلومات والحقائق من مراجعها، ولفعل هذا فإن الباحث  األبحاث العلمية من المهم جدًا أثناء كتابة

عد، والتي تمكنه من ذكر تلك المراجع على نحو متعارف عليه في األوساط عليه أن يلتزم ببعض من القوا

العلمية؛ وأكثر تلك الطرق المتعارف عليها شيوًعا وقبواًل في الوسط العلمي هي 

 ( بإصدارتها المختلفة.الجمعية األمريكية السيكولوجية )طريقة APA طريقة

 :APA كتابة الهوامش وفقًا لطريقة

ال يمكن لها أن تخرج عن األشكال اآلتية: )الرسالة  بحث علمي المقبولة ألي المراجع العلمية إن

، والمواقع الرسمية، الكتب، وأبحاث المؤتمرات، والدورية العلمية، والماجستير والدكتوراه بنوعيها

فإن كل منها يوثق بشكل معين يميز  APA لطريقة التوثيق والتقارير الصادرة عن الهيئات الرسمية(، وتبعًا

 ، وإنما طريقة التوثيق تشير إلى هذا.رسالة أو دورية طبيعته، فنحن ال نشير إلى أن المرجع هو

 أساسيات كتابة الهامش وطريقة كتابة المراجع المختلفة:

إننا بحاجة لذكر بعض األساسيات، والتي تعتبر إشارة دالة على المرجع، فمثاًل: نحن  توثيق المراجع أثناء

أو الكتاب، وسنة إصداره؛ وتعد تلك  عنوان البحث ، وكذلكالباحث أو اسم المؤلف بحاجة إلى ذكر

بأنواعها سابقة الذكر؛ كما ال ننسى أنه  المراجع العلمية المعلومات هي العوامل المشتركة في توثيق مختلف

 ، ال بد من ترتيبها ترتيبًا أبجديًا.بالبحث العلمي وبعد االنتهاء من كتابة كافة المراجع الخاصة

 أواًل: الرسائل:

ونوعها، واسم  عنوان الرسالة، وتاريخ المناقشة، واسم الباحث فإننا بحاجة إلى كتابة توثيق الرسائل عند

 الجامعة، وموقعها؛ فتكتب على النحو التالي:

نوع (. )بالخط المائل) عنوان الرسالة (.تاريخ المناقشة(. )اللقب، اسمه األول اسمه الثاني) اسم الباحث

 ، موقع الجامعةاسم الجامعة (،الرسالة: رسالة ماجستير أو دكتوراه غير منشورة

 :مثال

االقتصاد اإلسالمي في مواجهة أزمات العالم المالي: دراسة  (.2020أباصيري، سهيلة مصطفى محمد. )
 (، جامعة اإلسكندرية، مصر.رسالة ماجستير غير منشورة) تحليلية.

  ثانيًا: الدوريات العلمية )أبحاث المجالت(:

(، فإننا بحاجة إلى ث علمي منشور في مجلة مختصةبح) دورية علمية بينما في حالة كان المرجع هو

، وتاريخ نشر البحث، وعنوانه، واسم المجلة، ورقم المجلد والعدد، وكذلك رقم الصفحات اسم الباحث ذكر

 التي اتخذها البحث من العدد؛ وتتم كتابة توثيقها على النحو التالي:

(، بالخط المائل. اسم المجلة )عنوان البحث (.تاريخ النشر(. )اللقب، االسم األول االسم الثاني) اسم الباحث

 (، أرقام الصفحات.رقم العدد( )بالخط المائلرقم المجلد )

https://www.apa.org/
https://drasah.com/blog.aspx?idPage=4
https://www.drasah.com/Description.aspx?id=3103


 مثال:

عالم  (. االقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.2020أباصيري، سهيلة مصطفى محمد. )
 .36 -11(، 5)3االقتصاد، 

 ثالثًا: أبحاث المؤتمرات:

يتم مناقشة وعرض العديد من األبحاث، والتي تقبل على المستوى العلمي لمراجع  المؤتمرات العلمية في

، شهر انعقاد المؤتمر وسنة انعقاده، عنوان اسم الباحث ألبحاث أخرى، ولتوثيقها فإننا بحاجة إلى كتابة

ان االنعقاد، موقع االنعقاد دوليًا؛ البحث، اسم المؤتمر المنعقد في الفترة )األيام المنعقد بها من الشهر(، مك

 ويصاغ في الشكل اآلتي:

اسم  .عنوان البحث (.شهر انعقاد المؤتمر، سنة االنعقاد(. )اللقب، االسم األول االسم الثاني) اسم الباحث

قاد، (، المنعقد في الفترة من )تاريخ يوم البداية( حتى )تاريخ يوم النهاية(، مكان االنعبالخط المائل) المؤتمر

 موقع االنعقاد دوليًا.

 مثال:

  ،(. الترويج للتنمر وأزمات العصر 2020أباصيري، سهيلة مصطفى محمد. )فبراير

فبراير(، كلية التربية  6 -3المنعقد في الفترة ) المؤتمر العلمي السابع للتربية األسرية. التربوية.

 جامعة طنطا، مصر.

 رابعًا: الكتب:

، ويمكن توثيق البحث العلمي ، وأكثرها وثوقًا أثناء كتابةالمراجع العلمية وينظر للكتاب باعتباره من أقوى

في حالة لم تكن  اسم المؤلف، وسنة النشر، وعنوان الكتاب، رقم الطابعة المقطع المقتبس منه بذكر اآلتي:

 الطابعة األولى، مكان النشر، ومن ثم اسم دار النشر؛ وتتخذ الشكل التالي:

(، رقم الطابعة(. ط )بالخط المائل(. اسم الكتاب )سنة النشر(. )اللقب، االسم األول االسم الثانياسم المؤلف )

 الدولة: دار النشر. -مكان النشر

 مثال:

 ( .2020أباصيري، سهيلة مصطفى محمد.)  بين الرأسمالية واالشتراكية.. هل المختلط هو
 اإلسكندرية: دار الزهراء للنشر والتوزيع. الحل؟

 ( .2020أباصيري، سهيلة مصطفى محمد.) ط بين الرأسمالية واالشتراكية.. هل المختلط هو الحل؟

 ، اإلسكندرية: دار الزهراء للنشر والتوزيع.3

 خامًسا: المواقع اإللكترونية الرسمية:

كمصدر للمعلومة أو مرجع أساسي لها، فإنه يجب التأكد من أنه  المواقع اإللكترونية في حالة التعامل مع

(، ونحتاج لذكر اآلتي لتوثيقها: اسم الموقع، حكومية/ دولية/ مؤسسات مجتمعيةموقع رسمي لهيئة موثوقة )

العنوان المدرج أسفله النص المقتبس، تاريخ الدخول على الموقع، ورابط  سنة نشر الجزء المقتبس عليه،

 الموضوع؛ ليتخذ التوثيق الشكل اآلتي:

(. تم الدخول إلى الموقع بتاريخ )تاريخ يوم بالخط المائلاسم الموقع. )سنة نشر الموضوع(. العنوان )

 الدخول(، والمتاح على الرابط التالي: رابط الموقع.

https://www.drasah.com/Description.aspx?id=3040


 مثال:

 ( .2020الموقع الرسمي لمنظمة األمم المتحدة.) تم  وسبل التعامل معها. جائحة كورونا العالمية

 (، المتاح على الرابط التالي: رابط الموقع.2020/ 7/ 2الدخول إلى الموقع بتاريخ )

 سادًسا: التقارير الرسمية:

بعض الدول اقتصاديًا وسياسيًا  بعض المؤسسات والمنظمات الدولية تصدر تقارير سنوية بشأن األوضاع في

أن يتم االستشهاد بها أو ببعض اإلحصائيات المذكورة  البحث العلمي وما إلى ذلك، وتلك التقارير مقبولة في

وفقًا لها، وعند توثيق التقرير فإننا بحاجة إلى ذكر اسم المؤسسة الصادر عنها التقرير، سنة إصدار التقرير، 

 يق الشكل التالي:واسم التقرير؛ ويتخذ التوث

 (.بالخط المائلاسم المؤسسة الصادر عنها التقرير. )سنة إصدار التقرير(. اسم التقرير )

 مثال:

 ( .2020منظمة األمم المتحدة.) .التقرير السنوي لألمين العام عن أعمال المنظمة 

وفقًا للطريقة العلمية األكثر قبواًل  كتابة الهوامش في البحث العلمي وبهذا فإننا نكون قد أوضحنا كيفية

 وانتشاًرا حول العالم، وطريقة التعامل بها في كتابة مختلف التوثيقات ألنواع المراجع المختلفة.

 

 
 :بشكل عام لكتابة البحثوطاا  ما هي اخل

  كتابة عنوان مناسب لموضوع البحث القانوني ،حيث يجب أن يعبر هذا العنوان عن فكرة البحث
 بشكل عام وأن يكون هذا العنوان بسيطا قدر اإلمكان وواضحا ومعبرا.

  ودوافعه القانونية ثم يقوم الباحث بإعداد مقدمة للبحث القانوني تعبر عن سبب القيام بهذا البحث
 ،فالمقدمة تعطي لقراء البحث فكرة واضحة وجيدة حول أهمية موضوع البحث القانوني.

  ثم يحدد الباحث القانوني الهدف من ذلك البحث والمنهج القانوني المعتمد والذي قام بالعمل عليه
بثقة عن البحث ،ويدون ما استخدمه في البحث من قوانين ودساتير وتشريعات وماهي النتائج المن

والحلول التي توصل إليها حول المعضلة القانونية التي عمل عليها ،ومن الممكن أن يدون الباحث 
بعد االنتهاء من تدوين النتائج التي توصل إليها بعض المقترحات والتوصيات حول موضوع البحث 

 القانوني ليتم العمل عليها فيما بعد.

 اتمة البحث والتي تعبر عن رأيه وعمله باختصار وتوصياته ثم يقوم الباحث القانوني بكتابة خ
 الخاصة، ومن ثم يدون مصادر التشريع والقوانين التي استخدمها في بحثه.

وعلى منهج علمي   وبهذا يكون الباحث قد أنهى كتابة البحث العلمي القانوني بطريقة مدروسة
 واضحة.صحيح مع مراعاة أن تتم هذه العملية بلغة نحوية صحيحة و

 

 


