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 :مقدمة

العلم وليد البحث، وحركة العلم مستمرة نحو االقتراب من الحقيقة، والعلم وإن لم يكن  

له تعريف جامع، إال أنه يعتبر مجموعة مترابطة من تصورات وآراء وأفكار، نتجت وتنتج 

 .عن المالحظة والتجربة

. ات العلموالبحث تنقيب مستمر عن المعرفة بطريقة علمية، وهو دعامة من أهم دعام

فالعلم والدراسة هما الركن األول من أركان بناء الحضارة العلمية، والبحث هو ركنها 

الثاني، وذلك بما يشتمل عليه معنى البحث من العرض والتحليل والنقد، واألصالة 

فالبحث هو شعار الحياة البانية، المتجددة، التي تصنع الحضارة والرفاهية . والجودة

 .اإلنسانية

الماضي البعيد، لم يكن للبحث دوراً مؤثراً في الحياة، ولكن مع نهاية القرن التاسع وفي 

نتاج زدياد أعداد البشر، وتكّون الصناعات الكبيرة، والرغبة الملحة لزيادة اإلاعشر، وب

الزراعي والصناعي، أصبح للبحث تأثير بالغ في مواجهة المشاكل وحلها، لتحقيق النجاح 

 .المختلفة، وإسعاد البشر في مجاالت الحياة

وقد أولت الدول المتقدمة رعاية فائقة للبحث العلمي، باعتباره الركيزة األساسية للتقدم، 

وأجزلت العطاء في سبيل تطويره، ولذلك اتسعت الدراسة كثيراً في مراحل الدراسات 

تبارها العليا، وأصبحت طرق البحث مواداً تــُدرس دائماً في المعاهد والجامعات، باع

 .أساس تكوين الباحث، وإعداده اإلعداد السليم

ولكل بحث الطرق الفنية الخاصة به، التي يستخدمها الباحث للوصول إلى نتائج، وعلى 

ورغم ذلك، فليس من المتوقع من طالب المنحة أو الدراسات . الباحث أن يعرفها جيداً 

وطريقة كتابته، ولكنه إذا ما تعلم وهو ُملم بأسس البحث العلمي . العليا، أن يأتي للدراسة

هذه األسس، فإنه سيشعر بسعادة بالغة، وبمدى ما وفر من وقت وجهد، عندما يكتب 

 .رسالته العلمية

سس البحث العلمي أولذلك، فلقد أعد هذا الكتاب، ليغطي القواعد العامة، الخاصة ب

مع البيانات وكتابة وطريقة كتابته، وطرق النشر والنقد العلمي، واألسلوب السليم لج

المراجع، وترتيب البيانات وتقديمها، وكيفية الطباعة، وذلك حتى يتمكن الباحث من تشكيل 

وصياغة ما حصل عليه من معلومات ونتائج، وعرض أفكاره، وكتابتها باسلوب علمي 
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سليم سلس فيما يسمى بفن كتابة البحث، لُيبدع بقدر ما يستطيع في مختلف مجاالت 

 .المعرفة

ومن ُهنا فإن منهجية البحث تعتبر العلم والفن األهم والرئيس لمن يعمل في مجال إنتاج 

رجال القانون سواء الباحث أم القاضي أم المحامي يحتاج إلى آليات  أيضاً وكذلك . المعرفة

البحث العلمي في عمله سواء في تأليف األبحاث أم إصدار األحكام أم في فهم وقائع 

همية دراسة أصول ومناهج البحث العلمي لهما أومن هنا تأتي . معها والتعامل ىالدعاو

 .أيضاً 

حيث أن هناك عدة اتجاهات في منهجية البحث، تختلف في الجزئيات الشكلية، لكنها  

 .تتفق جميعها، في إرشاد الباحث، واألخذ بيده نحو بحث علمي يسعى إلى التكامل والكمال

 

 :بعة فصول كما يليوسوف تكون دراستنا مقسمة إلى س 

 .ماهية البحث العلمي ومناهجه :الفصل األول

 .األطر الحاكمة للبحث العلمي: الفصل الثاني

 .أهمية المراجع والمصادر في البحث العلمي: الفصـــل الثالث

 .أدوات البحث العلمي :الفصل الرابع

 .كتابة البحث العلمي وإخراجه :الفصل الخامس

 .دة القانونيةالقـــاع :دسالفصل السا

 .كتابة البحث العلمي القانوني :الفصل السابع

 

 :األهداف الدراسية 

 التعرف على ماهية مناهج البحث وعلومها وأنواعها 

 بين المنهجية والمنهج 

 ثالثية البحث والباحث واإلشراف العلمي 
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 التعرف على خطوات كتابة البحث العلمي 

 لعلميما هي أهمية المصادر والمراجع في البحث ا 

 التعرف على وظيفية الهامش في البحث العلمي 

 موضوعات لغوية رئيسة في البحث العلمي 

 التعرف على هيئة الرسالة وشكلها 

 ما هي القاعدة القانونية وسماتها وطبيعتها وعالقتها بالقواعد األخرى 

 كيفية كتابة البحث القانوني 

 عناصر البحث القانوني 
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 الفصــــــــــــل األول

 ية البحث العلمي ومناهجهماه

. ُيمثل البحث العلمي ضرورة علمية حياتية سواء في حياة األفراد أم في حياة الدول

والوصول إلى العلم واالنتفاع به . ُتباد أمم ودول أيضاً فبالعلم تنهض أمم ودول، وبالعلم 

في وهو ما سوف نتحدث عنه . وللبحث عن العلم أسس ومناهج. أمر يستوجب البحث عنه

 :هذا الفصل كما يلي

 المبحث األول

 مفهوم البحث العلمي 

وللوقوف على مفهوم  .يكون هذا التعريف هو المدخل الرئيسي لدراسة أي موضوع  

تأتي في اللغة العربية " البحث"فكلمة  .البحث ينبغي أوالً تحديد معنى البحث ومعنى العلم

وبحث عنه من باب قطع . أل عنهمن الفعل َبَحَث وبحث عن الشيء أي فتش عنه أو س

 .(1)وبحث عنه أي فتش عنه 

 

لة معينة حتى يتبين حقيقتها على أوعلى ذلك فإن البحث يعني التفتيش والتنقيب عن مس 

في  أيضاً فهو . وال يخرج تعريف البحث كاصطالح عن معناه اللغوي. أي وجه كان

 .المصطلح والدراسة لموضوع معين حتى يتبين حقيقته

 

. فهو مصطلح أكثر غموضاً، إذ أن تعريف العلم اختلف على مر العصور: العلم أما 

 (ِعلما)أي بكسر العين المعرفة، وَعلَِم الشيء بالكسر تعلمه " العلم " وفي اللغة يعني 

. (2)إياه  (فاعلََمه)الخبر  (استعمله)جداً والهاء للمبالغة، و (َعالِم)أي  (َعالَمة)ورجل . عرفه

ح فإن العلم ُعرف بأنه مجموعة المعارف اإلنسانية التي من شأنها أن تساعد وفي المصطل

على زيادة رفاهية اإلنسان أو أن تساعده في صراعه في معركة تنازع البقاء وبقاء 

 .األصلح
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. فمن العلم ما استخدم في تدمير البشرية .على أنه يؤخذ على هذا التعريف قصوره  

 .فه من تحديد مفهومهوهو تعريف للعلم أقرب إلى وص

. ويُعرف العلم بأنه مجموعة الخبرات اإلنسانية التي تجعل اإلنسان قادراً على التنبؤ  

 .(1)بأنه فهم ظواهر هذا الكون، وأسبابها وآثارها  أيضاً وُعرف 

 

وعلى ذلك فإن العلم هو إدراك الشيء بحقيقته، وهذا اإلدراك ال يتأتى إال عن طريق  

وعلى ذلك فإن العلم هو مجموعة مسائل وأصول . وربط األسباب بالمسببات الفهم أو التنبؤ

كلية تدور حول موضوع واحد وتعالج بمنهج معين وتنتهي إلى بعض النظريات والقوانين 

 . (2)كعلم الزراعة وعلم القانون والفلك والطب وغيرها 

 

. معنى كلمة العلموال يخرج تعريف البحث العلمي عن الربط بين معنى كلمة البحث و  

إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني " ولذلك ذهب البعض إلى تعريف البحث العلمي بأنه 

المنظم حول مجموعة من المسائل أو القضايا، بالتفتيش والتقصي عن المبادئ أو العالقات 

 . (3)"التي تربط بينها، وصوالً إلى الحقيقة التي ينبني عليها أفضل الحلول لها

 

سلوب يهدف إلى الكشف عن المعلومات والحقائق والعالقات أ" بأنه  أيضاً  وُعرف 

الجديدة والتأكد من صحتها مستقبالً، باإلضافة إلى الوصول إلى الكلية أو العمومية أي 

التعمق في المعرفة والكشف عن الحقيقة والبحث عنها، وكذلك يهدف إلى االستعالم عن 

ة، وذلك من خالل االستقصاء الدقيق والتتبع المنظم صورة المستقبل أو حل لمشكلة معين
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الدقيق والموضوعي لموضوع هذه المشكلة، ومن خالل تحليل الظواهر والحقائق والمفاهيم 
(1) . 

 

وقريب من ذلك تدار التعريفات األخرى للبحث العلمي، ومن ذلك ما ذهب إليه   

ن المعرفة أوسع وأشمل من التبويب المنظم للمعرفة، ويرى البعض أ" البعض من أنه 

العلم، ذلك أن المعرفة تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية، ونستطيع أن نميز بينهما 

على أساس قواعد المنهج العلمي وأساليب التقدير التي تتبع في تحصيل المعارف فإذا اتبع 

ن الباحث قواعد المنهج العلمي واتبع خطواته في التعرف على الظواهر والكشف ع

 . الحقائق الموضوعية فإنه يصل إلى المعرفة العلمية

 

وعلى ذلك فإذا كان العلم هو التبويب المنظم للمعرفة، وكان البحث هو وسيلة العلم أو   

أداته للوصول إلى الحقائق والقواعد والقوانين التي تستخدم لتفسير الظواهر والتنبؤ 

ظمة للوصول إلى حلول للمشكالت التي بسلوكها، فإن البحث العلمي يعني الدراسة المن

 . تواجهنا وألنه علمي فإنه يجب أن يكون منهجياً أي له طرق وإجراءات وقواعد وخطوات

 

إن البحث العلمي هو مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان مستخدماً   

د العالقات األسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية الكتشاف الظواهر وتفسيرها وتحدي

 .بينها

 

. والبحث العلمي بهذا المعنى يعتبر ضرورة حياتية ال تستقيم حياة اإلنسان بدونها  

  .(2) "عن الحقيقة  "البحث  "يتطلب ضرورة إجراء  "فالوجود في الحياة
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 المبحث الثاني

 أهمية البحث العلمي

يع اإلنسان أن يسيطر إذا كان البحث العلمي يمثل ضرورة حياتية لإلنسان، إذ به يستط 

فإنه بالنسبة للدول في العصر . على ما وهبه هللا من نعم في هذه األرض أثناء حياته فيها

 . (1)الحديث يعتبر البحث العلمي ضرورة وحياة وشرطاً أساسياً لالستمرار والتقدم 

 

لى وعلى ذلك فإن استثمار الدول في البحث العلمي يقوي بنيانها ويزيد من نفوذها ع  

ولقد يسر العلم والبحث . فأصبحت قوة الدولة تقاس بقدرتها العلمية. الدولي ىالمستو

العلمي لدول صغيرة في المساحة والسكان أسباب قوة ونفوذ كبيرة الهتمامها بالبحث 

 .العلمي

 

ففي العصر الحديث تقوم جميع أوجه النشاطات اإلنسانية على البحث العلمي، وأصبح   

وأصبحت الدول تتسابق فيما . لوجي في هذه الدول عصًيا على اللحاق بهالتطور التكنو

وسوف نذكر بعض األرقام التي وردت في تقرير منظمة اليونسكو . بينها في هذا المجال

 . (2):عما يجري في دول العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا كما يلى

 

ر أمريكي في البحث العلمي عام مليار دوال 411الواليات المتحدة األمريكية أنفقت   

وكل مليون دوالر تصرفها أمريكا على البحث العلمي ترتد إليها كعائد مباشر . 0991

 . مليون دوالر 011وغير مباشر مقداره 

مليار دوالر وكان عائد المليون دوالر  31نفاق في نفس العام وفي اليابان كان اإل  

ربي كان عائد المليون دوالر المستثمرة في وفي دول االتحاد األو. مليون دوالر 041
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والشك في أن هذا العائد الكبير إنما يرجع إلى عدة أسباب . مليون دوالر 91البحث العلمي 

 .منها أن نتائج هذه االبحاث تجد التسويق الجيد والتشجيع من الحكومات

  

 40لهند ، وا0991مليار دوالر على البحث العلمي في عام  11وأنفقت الصين نحو  

مليار  1،1دوالر، وكوريا الجنوبية  5،1مليار مليار دوالر في ذات العام، وإسرائيل

 . دوالر

 

ولذلك فإنه ال عجب أن نجد أن صناعات هذه الدول وعلومها تغزو أسواقنا وُتَحِجم   

 .نمو اقتصادنا

 

 . فذلك نتيجة طبيعية بما قدمت هذه الدول للبحث العلمي والعاملين به

ا أن نتساءل عن مقدار ما أنفقته مصر على البحث العلمي في نفس العام أي ولن  

وهو رقم إذا ما قورن باألرقام السابقة في الدول . (1)مليون دوالر  111لقد كان  0991

وهى . األخرى كان تفسيراً ُمقنعاً لتدني االستفادة من البحث العلمي في شتى المجاالت

اآلذان، ويطرح تساؤالً بسيطاً، إال أن إجابته ليست بمثل  مقارنة تدق ناقوس الخطر ليقرع

لم يئن لنا أن نخرج من هذا النفق؟ ولن يكون ذلك إال باالهتمام بالبحث العلمي أ. بساطته

حتى نستطيع أن نلحق بدول كنا أكثر منها تقدماً وعلماً مثل كوريا . وتقدير الباحثين

  .الجنوبية واليابان

لعلمي هدفه وغايته، فإنه البد وأن يكون بحثاً علمياً جاداً يتجه إلى ولكي يحقق البحث ا  

 . بناء إنسان باحث قادر على خدمة وطنه بالعلم النافع

 

ومن المالحظ أن آليات البحث العلمي في الدول النامية تتسم بالشكلية وتنهض على  

درجات ال تخرج عن كونها  حرص الباحثين على مجرد الحصول على درجات علمية

وعلى ذلك . إلى رقي المجتمع ونهضته وتطويره –بحال من األحوال  –وظيفية، ال تؤدي 
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ولذلك فإننا يجب أن ُنلقي الضوء . (1)فإن أهداف البحث العلمي في هذه الدول غائبة تماماً 

  .على الغايات الحقيقية للبحث العلمي

- :وذلك كما يلي

في تغيير المجتمع إلى األفضل من جميع  إن غاية كل بحث علمي جاد تتمثل -:أوالً 

وعلى ذلك . فالتطور في شتى مناحي الحياة المختلفة إنما يقوم على البحث العلمي. النواحي

 . فإن البحث العلمي يجب أن يرتبط ببيئته ويكون نافعاً لها حريصاً على تقدمها

 

على الوجه السابق إال لن يتسنى للبحث العلمي أن يحقق غايته في تغير المجتمع  -:ثانياً 

  -:إذا تغيرت النظرة في هذه الدول إلى البحث العلمي من وجوه عديدة كما يلي

 

فالتقليد والجمود هو في . تنمية ملكات االبتكار والتحديث لدى الباحثين -0

فالبحث العلمي . أساسه تحنيط للعلم، وال خير في أبحاث تنفصل عن مجتمعها

أم بالعلوم اإلنسانية يجب أن يهتم بمشاكل كل المجتمع سواء تعلق بالعلوم الطبيعية 

 .وإيجاد حلول مناسبة لها، فضالً عن تطوير إمكانيته

 

وتنمية روح االستقالل لديه حتى . شجاعة الباحث في إبداء آرائه بحرية -4

يستطيع إخراج بحثه في صورة جديدة تفيد المجتمع وفق المقاييس والمناهج 

 . العلمية السلمية

 

فال نفع في أبحاث تسخر لخدمة . ب إبعاد البحث العلمي عن مدارج السياسةويج 

 .(2)أو ُتمكن الطغاة استمرار طغيانهم. السلطان، أو تبرر ظلم الحكام
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 المبحث الثالث

 ما المنهج

 

ومنه  (َنَهجَ )وترجع في أصلها اللغوي إلى الفعل . كلمة المنهج تعني لغة الطريق  

ً منهاج، أي الطريق الواضح، ونهج الطريق أي أبانه وأوضحه النهج، والمنهج، وال  أيضا

 .(1)سلكه، وبابها قطع 

وفي االصطالح يعرف المنهج من ناحية الموضوع بأنه الطريق الذي يؤدي إلى   

ويكون ذلك عن طريق مجموعة من القواعد والوسائل التي يتبعها . الكشف عن حقيقة معينة

فإن المنهج هو اإلطار الذي توضع . ومن الناحية الشكلية. يقةالباحث للوصول إلى هذه الحق

فيه البيانات والمعلومات والتي يتم تنظيمها والتعامل معها وفقاً لقواعد وإجراءات معينة 
(2). 

 

، (05)وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة  ": ويقدم المعجم الفلسفي تعريفاً للمنهج بأنه  

أنه الترتيب الصائب للعمليات العقلية التي نقوم '' المنهج بصفة عامة على  "بتل  " وُيعرف

 .(01)بها بصدد الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها

 

وتنظيم  تحليل منسق ": فيمكن تعريفه بأنه Scientific Methodأما المنهج العلمي   

تؤلفه بنية  للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية التي توجه بالضرورة البحث العلمي، أو ما

األهمية وهي  لمعنى يستخدم أداة منهجية غاية في، والمنهج العلمي بهذا ا"العلوم الخاصة 

ن يتسم هذا أ التحليل، لمجموعة المبادئ واألسس التي ينطلق منها أي بحث علمي، على

اإللمام بهذه  التحليل بصفات منطقية مثل االتساق والضرورة، والتحليل ال يتوقف عند
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المتكرر أو المشتق من  المبادئ ولكنه يبحث من بينها عن األكثر بساطة وضرورة ويحذف

والتجريبية، فنحن نجري  غيره من المبادئ، كما يمتد التحليل إلى مجموعة العمليات العقلية

على ما توفر لدينا من  مجموعة من عمليات االستنباط واالستدالل المنطقي والرياضي

 ذات الطابع المنطقي معطيات، ونعود في إجراء تلك إلى مجموعة من قواعد االشتقاق

، ونحتكم باإلضافة إلى ذلك إلى .Error! Bookmark not definedالرياضي

الحكم على مجموعة من النتائج المشتقة بالصدق أو الكذب بصدى مطابقتها  التجريب عند

والمنهج العلمي يمكن أن يأخذ طابع . .Error! Bookmark not definedللواقع

القواعد العامة التي تعمل طبقاً لها كل العلوم،  شير إلى مجموعة منالعمومية عندما ي

، وفي كل (03)ويمكن أن توجد مناهج نوعية تتعدد باختالف العلوم والبناء المنطقي لكل علم

 .العلمية وهي رصيد العلم الحقيقي المعرفة الحاالت فإننا نهدف إلى تحصيل

 

 االستقراء، إلى عمليتين رئيستين، هما -فة عامة بص -ويشير استخدام المنهج العلمي   

تحليل يفتقد من  واالستنباط، أو التحليل والتركيب، حيث يمكن النظر إلى االستقراء على أنه

لمبدأ إلى  ومن الحاالت التطبيقيةالمشخص إلى المجرد، من الظواهر إلى القانون العام، 

انتقال من البسيط إلى المركب، من المبدأ إلى المبدأ ذاته، كما ينظر إلى االستنباط على أنه 

تطبيقات المبدأ، من الضروري إلى الّعرِضي، من القانون العام إلى الحاالت الفردية التي 

بالعلوم التجريبية، ونمثل  تندرج تحته، نمثل بصفة مؤقتة الستخدام المنهج االستقرائي

بأفكار أساسية  —قاً لفكرة التركيب الستخدام المنهج االستنباطي بالرياضيات التي تبدأ طب

قليلة وبديهيات، ثم تشيد بالتدريج علماً اكثر تركيباً دون استعانة بمالحظة أو تجربة، كما 

المعمل هو المكان  يمكن القول بأن النسق االستنباطي يتالءم والكتب المدرسية، بينما

وغني عن البيان أن العلوم الطبيعية ال تعرف هذا  ،(01)الطبيعي للعمليات االستقرائية 

الفصل بين ما هو استقرائي واستنباطي، وإنما أوردناه على سبيل الشرح والتفسير، 

طي واألحرى أن العلوم الطبيعية، بل وأغلب العلوم، تستخدم المنهج العلمي بشقيه االستنبا

 .واالستقرائي، التحليلي والتركيبي معاً عند دراسة أية ظاهرة
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كان هذا وصفاً عاماً للمنهج العلمي، وأما فوائده فتتمثل في أنه يمنح السيطرة على   

الطبيعة، كما يمنح القدرة على التكيف معها وبما يالئمها، وأن نجاحنا في هذين األمرين 

يعد العلم أو المعرفة العلمية نوعاً من التأمل الحالم يقوم  هو ما أسبغ على العلم مكانته، فلم

به العالم نحو الطبيعة، بل أصبح العلم نوعاً من السيطرة بالغة القوة بقصد تغيير البيئة إلى 

هل تستخدم العلوم جميعاً  :األفضل، إنه انتقال من التأمل إلى التحكم، لكن نعود فنسأل

هج تتعدد بتعدد العلوم ؟ وإن تعددت المناهج، فهل ثمة تمايز منهجاً واحداً، أم أن هناك منا

وانفصال بينها، أم أنه يمكن حدوث تداخل وتعاون بين أكثر من منهج، لنحاول التعرف 

 ..Error! Bookmark not defined"علم المناهج  "على المناهج بالتعرف اوالً على 

 المبحث الرابع

 علم المناهج

 

 !Errorأي علم المناهج من وضع الفيلسوف األلماني Methodologyمة كل  

Bookmark not defined.  "يتناول : قسم ن،الذي قسم المنطق إلى قسمي" كانت

يحدد الشكل العام أو الطريقة التي يتكون بها أي علم،  شروط المعرفة الصحيحة، وقسم

ويعني النظر إلى علم المناهج على أنه فرع من  المناهج، هو ما يشكل علم: والقسم الثاني

وعمليات المنطق على الموضوعات الخاصة بالعلوم المختلفة،  المنطق أن نطبق مبادئ

بمثابة الجنس الذي تندرج تحته المناهج النوعية للعلوم الخاصة،  ومن ثم يعد علم المناهج

على .Error! Bookmark not definedأحد مفاهيم المنطق  ويتم هذا القول إن طبقنا

العلوم الخاصة بغرض تحديد المنهج المالئم لكل  علم المناهج نفسه، أما إن نظرنا إلى بيئة

 .المناهج بصفة عامة منها، فإننا ندرك حينئذ فحوى علم

 :وعلى أي حال، علينا عند تعيين بنية أي علم أن نضع في االعتبار النقاط التالية  

 .حديد موضوع كل علم تحديداً نوعياً دقيقاً ت -

 .مجرى هذه العلوم خالل تطورها -

 .األسس الفلسفية أو الفروض التي يقوم عليها هذا العلم -

 .عالقة هذا العلم ببقية العلوم، مع تحديد تطبيقاته -
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 والنقطتان األخيرتان على جانب كبير من األهمية حيث إنهما يحددان طبيعة المنهج 

لذي يقدم على استخدامه في علم ما طبقاً لطبيعة افتراضات هذا العلم وأهدافه، النوعي ا

 ويكشف وجود اختالفات بين موضوعات العلوم عن سبب اختيار أحد النماذج الرئيسة

لمناهج العلوم دون نموذج آخر، وإن كانت هذه النماذج ال يعمل الواحد منها بمعزل عن 

 شأ تداخل عند استخدامها ولو بصورة جزئية، ومعنىالمنهج اآلخر بالضرورة، بل قد ين

 ذلك أن تعيق وجوه االختالف بين مناهج العلوم تبعاً الختالفها يعد األمر غير منطقي، ذلك

 أننا ال نستطيع أن ": أن وراء هذه المناهج كلها وحدة العقل اإلنساني، ومثال على ذلك

 سبة إلى الرياضيات أو إلى العلومنفصل بين المنهج الرياضي والمنهج التجريبي بالن

يلجأ إلى المنهجين معاً في معظم  -أو ينتمي إليها  -الطبيعية، فكل علم من هذه العلوم 

 فالرياضة تعتمد على المنهج التجريبي إلى جانب اعتمادها على المنهج -عملياته 

م الطبيعية البد أن ، وأي علم من العلو.Error! Bookmark not definedالرياضي

 ."يلجأ حالياً إلى المنهج الرياضي في إحدى مراحله على األقل 

 

 المبحث الخامس

 أنواع المناهج 

 

وتنقسم المناهج إلى أنواع، ويرتبط هذا التقسيم بطبيعة البحث في كل علم، وأدوات   

ها في ستة من بين هذا البحث، والغاية التي نتوخاها منه، نعرض هنا لستة مناهج رئيسة

 : كما يلي مطالب، وهي

 

 

 المطلب األول

 (الفلسفية)المناهج العقلية 

 

 

ما يندرج تحتها كل المناهج العقلية وأن ما عداها من مناهج  وال تعني هذه التسمية أن  

عقلية اعتمادها على إعمال الذهن واالرتكاز إلى  ال يستخدم العقل، بل المقصود بكونها
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الدرجة فيما بينها تستخدم العلوم التأملية هذا النوع من المناهج، وقد  في التأمل على تفاوت

 قدمت لنا الفلسفة مجموعة من أساليب المنهجية في إطار ما يسمى مناهج البحث الفلسفي 

 

ويعتمد على طرح األسئلة وتصنيف اإلجابات : منهج التحليل السقراطي  - أ

 .إلى التوصل إلى الماهياتويهدف 

 

ومفكرو العصور  (أرسطو)و (أفالطون)قال به : المنهج التركيبي  - ب

 .الوسطى، ويتضمن عرضاً برهانياً بالعالقة العلمية بين الفكر والوجود

 

ويعني بممارسة التطهر على المستويين األخالقي : منهج التنسك - ت

وبعض  (أوغسطين)و (نأفالطو)والذهني، يؤدي إلى استنارة العقل، نادى به 

 .المتصوفة

 

 (ديكارت)ويعني بالبحث في أصول األفكار، استخدمه : المنهج النفسي - ث

 . وأتباعه، كما استخدمه التجريبيون اإلنجليز

 

ويهتم بتحليل شروط  (كانت)قال به : "الترانسندنتلي " المنهج النقدي  - ج

 .المعرفة وحدودها

 

رة، ثم التسليم بنقيضها، والتسليم ويتأسس على التسليم بفك: المنهج الجدلي - ح

ثالثاً بالمركب بينهما، وقد أقام هذا المنهج أصحاب المنهج الهيجلي والقائلون 

 .بالجدلية الجدلية

 

وينادي باإلدراك المباشر للواقع  "برجسون " قال به : المذهب الحدسي - خ

 .عندما يمتزج الشعور بعملية التغير والصيرورة امتزاجاً تاماً 

 

ويهدف إلى إنماء الحقائق والقيم : لتدبر واالستبطان الميتافيزيقيمنهج ا - د

 .الكامنة باإلنسان، حتى تصل به إلى هللا

 

وهو منهج نقدي تاريخي، ويعني باالنتخاب المقصود : منهج االصطفاء - ذ

 ."كوزان  "و "سواريز  ”و "شيشرون "والفعال، قال به 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 

 

 

 التجريبيين "و "سر سبن "و "كونت  "كما هو عند : المنهج الوضعي  - ر

 .، ويحاول أن يطبق اإلجراءات الدقيقة للعلوم الوضعية في الفلسفة"المناطقة 

 

 

 المطلب الثاني

 (االستنباطي)المنهج البديهي 

 

 

ويستخدم في العلوم النظرية والرياضيات من بينها على وجه الخصوص، ويستند   

وينتقل  ،ت والبديهيات والمصادراتاالستنباط إلى مجموعة من الحدود األولية والتعريفا

إلى ما يترتب عنه من نتائج أو  -في إطار مجموعة من قواعد االشتقاق الصارمة  -منها 

 نظريات، تتعلق التعريفات بتصورات خاصة بكل عالم، ففي الهندسة نعني بتحديد معاني

 اإلضافةحدود كالنقطة والخط، وفي علم الحساب نعني بتحديد معاني كالعدد الصحيح و

الخ أما البديهيات فهي قضايا واضحة بذاتها ال يبرهن عليها، ولها خواص ...والنقصان

 الوضوح النفسي، األولية المنطقية الصورية، أما المصادرات فإننا نسلم بها رغم: ثالث

أنها ليست واضحة وضوح البديهيات وإن كنا نستنتج منها نتائج دون الوقوع في تناقض، 

التصورات السابقة النسق االستنباطي الذي إن اتسم بضرورة تربط بين تشكل مجموعة 

 !Errorمقدماته ونتائجه، إال أنه ال يتسم بالعمومية، حيث ال يتحتم على العلم 

Bookmark not defined. مثالً أن يكون له نسق استنباطي بذاته ال يتغير، بل يمكن

واحد تعدد مجموعة االفتراضات األولية التي ينطلق منها، أن تتعدد األنساق داخل العلم ال

استقالل مقدماته وبساطتها، باإلضافة : والبد للنسق في هذه الحالة أن تتوفر فيه شروط منها

إلى كفاية عناصره المكونة للبرهنة على قضايا العلم موضوع البحث، وعدم انطوائه على 

 .تناقض داخلي
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 المطلب الثالث

 ستقرائي المنهج اال

 

هو منهج البحث في العلوم التجريبية كالطبيعة والكيمياء واألحياء، كما تستخدمه   

يهدف إلى الكشف عن إطراد الظواهر . بعض العلوم اإلنسانية كالتاريخ والنفس واالجتماع

وانطوائها تحت قوانين بعينها، ويستلزم هذا المنهج تطبيقاً دقيقاً واعياً لمجموعة من 

مرحلة المالحظة والتجربة، : واإلجراءات يمكن تصنيفها في ثالث مراحل هيالخطوات 

 :ومرحلة تكوين الفروض العلمية، ومرحلة تحقيقها، أما اإلجراءات فهي

 

 

المالحظة وأدواتها المختلفة وتصنيف المشاهدات في ضوء التحليل   -0

 .والمقارنة

ن العلة أو ثم اختيار الوقائع المتشابهة، وضع فروق تدور حول تعيي  -4

 .القانون

 التحقق باستخدام القواعد التجريبية -1

 .االستنباط وما يتعلق به من برهان وتفسير  -1

 .ترتيب النتائج  -5

 .صياغة القانون العلمي أو تكوين النظرية المناسبة في قضية -1

 

وتنطوي هذه المراحل والخطوات االستقرائية على االعتقاد بمبادئ مثل مبدأ إطراد  

ويمكن أن تخضع لتقويم فلسفة العلم ومناقشتها كما تخضع لنفس  ،لطبيعةالحوادث في ا

التقويم أدوات منهجية أخرى مثل المالحظة طبيعتها وتأثرها بالنظريات السابقة التي يعتقد 

بها الباحث، الفروض وشروط تكوينها بصورة علمية، مشكلة االستقراء والحلول المتاحة 

كمنهج، يكشف إلى  عاصرين من مراحل االستقراء، وأهميتهكلها، كما أن موقف العلماء الم

 .حد بعيد مدى ما يمكن أن تسهم به فلسفة العلم في تطوير المنهج
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 المطلب الرابع

 المنهج الوصفي 

 

وتستخدمه العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية، ويعتمد على المالحظة بأنواعها،  

ع بيان وتفسير تلك العمليات، ويعد المنهج باإلضافة إلى عمليات التصنيف واإلحصاء م

الوصفي أكثر مناهج البحث مالءمة للواقع االجتماعي كسبيل لفهم ظواهره واستخالص 

مرحلة االستكشاف والصياغة التي تحتوي : ، األولى(09)مرحلتين  ويأتي على. سماته

يتعلق بموضوع  بدورها على ثالث خطوات هي تلخيص تراث العلوم االجتماعية فيما

البحث، واالستناد إلى ذوي الخبرة العلمية والعملية بموضوع الدراسة، ثم تحليل بعض 

فهي : الحاالت التي تزيد من استبصارنا بالمشكلة وتلقي الضوء عليها، أما المرحلة الثانية

مرحلة التشخيص والوصف، وذلك بتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها تحليالً 

 .إلى اكتشاف العالقة بين المتغيرات وتقديم تفسير مالئم لها يؤدي

 

 

 المطلب الخامس

 المنهج التاريخي 

 

هو منهج تعول عليه العلوم التي تدرس الماضي بسجالته ووثائقه، ويعتمد هذا المنهج   

على الجمع واالنتقاء والتصنيف وتأويل الوقائع، ومن ثم كان العمل األول للمؤرخ هو 

ء إلى الواقعة التي اختفت في الماضي والتثبت منها، إذ أنها نقطه البدء في المنهج االهتدا

التاريخي نتعقبها في الوثيقة، وتناول الوثائق بالدراسة والتحليل عمل نقدي بالدرجة األولى، 

 :وللنقد التاريخي مرحلتان

 

 .التثبت من صحة الوثيقة واالستعانة بمجموعة من العلوم المساعدة  -0

 . التثبت من الواقعة في إطار نقد وثائق ال إرادية تدور حولها  -4

أما العمل الثاني للمؤرخ فهو عملية التركيب التاريخي حين ندمج الوقائع في مجموع   

 .حضاري شامل يدور في الوقت نفسه في سباق زمني واحد

 

                                                           

 .011علم االجتماع والمنهج العلمي، ص، : محمد علي محمد. د :انظر (1
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ات التي تهتم وهنا يثير التأريخ والعمل بالمنهج التاريخي نقاشاً حول بعض التصور  

فكرة اتصال التاريخ، منطق التاريخ، الفهم والتفسير لما بين الوقائع  :بها فلسفة العالم مثل

 من وجوه للشبه أو االختالف، السبب والنتيجة، الحشية التاريخية، مدى تحقق الموضوعية

 .في دراسة التاريخ، وضعية التاريخ

 

 

 المطلب السادس

 المنهج النفسي 

 

كل العلوم التي تجعل من السلوك اإلنساني وتطوره موضوعاً لها، وال وتستخدمه   

 يعتمد المنهج هنا على التحليل االستنباطي وحده، وإنما يستند إلى إجراء التجارب،

تندرج تحت ما يسمى بعلم النفس التجريبي الذي أدخل  ودراسات علم النفس وفروعه

كما تمارسها العلوم الطبيعية، كما تكتمل صورة  مناهج المالحظة المدعمة باآلالت العلمية

الذي يقوم  -باإلضافة إلى المنهج التجريبي  -المنهج المقارن  المنهج النفسي باإلشارة إلى

بمقارنات، إما بين نماذج مختلفة من األفراد، أو بين أفراد ينتمون إلى مجتمعات أو 

 .حضارات متباينة

 

ي األسباب التي تقف وراء الظواهر النفسية، وتسلم وتميل المناهج النفسية إلى تقصّ   

بالحتمية حتى تصبح مناهج علمية من الوجهة العملية، وإن كانت الحتمية ال تظهر في 

السلوك اإلنساني إال إذا غلبت عليه اآللية وكنا نقيس ظواهر ذات أساس فسيولوجي، أما 

الجتماعية، فإنه ال ينطوي تحت اإلنسان حر اإلرادة المتحرر من الشروط الفسيولوجية وا

 .إلخ.. .مقولة الحتمية، وهنا تنشأ الحاجة لفلسفة العلم ولتناقش الحتمية، السببية، الحرية

 

 المبحث السادس

 في الفلسفة والمنهج

 

ما زال العلم محور حديثنا فلسفة ومنهجاً، وإذا كنا نسلم بداية أن نزعم امتالك ناصية   

، فإن علينا أن نؤكد أيضا هذا القول على العلم والفلسفة بصفة الحق أو الحقيقة المطلقة

 "مناهج العلوم  "وإن اتخذنا . عامة، ويمكن أن ينسحب أيضا على ادوات ومناهج كل منهما

مجاال لتطبيق هذه المقولة، وجدنا أن هذا العلم يدرس المناهج وارتباطها  "علم المناهج  "أو 

يدرس للسبل التي يسلكها العلماء بهدف االقتراب من اليقين بالعلوم المختلفة من جهة، كما 
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في ميدان تخصصهم، وقد زعم العلماء أن علم المناهج قد تكون على أيديهم داخل المعامل، 

بحجة أنهم لم يدخلوا إلى معاملهم مزودين بقواعد عامة يؤدي اتباعها إلى الكشف عن 

ائع وممارسة التجارب المعملية، ويضيفون الحقائق، وإنما كان محل ذلك هو االتصال بالوق

إلى حجتهم السابقة القول بأنه ينبغي على العلم في مرحلة تكوينه أال يسبقه مذهب فلسفي 

يخضع له العالم في إجراء بحوثه وبناء على ما تقدم رأى أغلب العلماء أنه ليس من 

 .المنطقي أن يفرض قواعد بعينها على العالم المتخصص

 

لواقع العلمي بما يخالف هذا الزعم، حيث إن العالم المتخصص في نطاق وينبئنا ا 

محدود ال يستطيع أن يتبين العالقات والروابط التي تنشأ بين النطاقات المختلفة للعلم وما 

ينشأ من تشابك بين المناهج المختلفة وتداخلها عند دراسة موضوع واحد، وهنا يبرز دور 

يضع صورة عامة للمناهج التي يتبعها العقل اإلنساني عند عالم المنطق عندما يحاول أن 

، فهو وحده القادر على اإللمام بمختلف ميادين العلم في نظرة (41)بحثه عن الحقيقة العلمية

واحدة شاملة تهيئ له أن يدرك المالمح العامة والخصائص الكلية المشتركة بين المناهج 

 .(40)ةالمتبعة في فروع العلم المتعدد

 

وفي رأي البعض وهذا ما نميل إليه، أن األقرب إلى الصواب فيما يتعلق بنشأة علم   

المناهج وتطوره، أن األمر يبدأ عندما يقدم لنا العالم المتخصص تقريراً مفصالً عن 

الخطوات التي اجتازها عند إعداده بحثاً في نطاق تخصصه، ثم يأتي عالم يتسم بسعة في 

وشمول في المعلومات ليحاول أن يحدد لنا اإلطار المنهجي الذي اتبعه الباحث األفق 

المتخصص، وموضع هذا اإلطار من المناهج المعروفة، ويأتي دور عالم المنطق في نهاية 

األمر ليصنف المناهج المتاحة أمامه، بحثاً عن العالقة بينها والخصائص العقلية لإلنسان، 

ة التي سبق أن توصل إليها العلماء في إطار مذهبي للبحث عن مع صياغة النتائج العلمي

ومعنى ذلك أن الفالسفة بصفة عامة والمناطقة بوجه خاص ال ينتقدون اإلجراءات  الحقيقة،

قام بها العلماء بصدد الكشف عن قوانين ونظريات، فتلك حلبة العلماء دون منازع،  التي

لعلماء والتصورات والمصادرات في مسيرتهم نحو يتناولون المناهج التي التزم بها ا وإنما

إن المنطقي يصوغ قواعد ويقدم توجيهات . العالقة بين الوقائع والقوانين والنظريات كشف

 .عامة يدور معظمها حول شروط سالمة االستنتاج لالهتداء بها أثناء البحث العلمي
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طقي، فهو أن يناقش الفروض المناهج أو للمن أما الدور األهم لفيلسوف العلم أو لعالم  

واالختبار، مستنداً  التي تقوم عليها العلوم المختلفة ويوازن بينها ويضعها موضع الفحص

في ذلك إلى إلمام كاٍف بالعلوم التي يوازن بينها، وقدرة كافية على تحقيق ما تثيره هذه 

عن أهمية تدخل  ،(44)ويكشف أحد األساتذة .العلوم من إشكاالت ومحاولة وضع حلول لها

والمسلمات والفروض التي تعتمد عليها  ذلك أن مشكالت األسس.. .": فيلسوف العلم بقوله

معالجتها بهذه المناهج نفسها، وإال وقعنا في  هذه العلوم والمناهج التي نسير عليها، ال يمكن

فسه، إذ مناقشتها عن طريق هذا المنهج بن فمشكلة تطبيق منهج معين ال يمكن :الدور

ورياضي من التناقض بوسائل هذا النسق  يستحيل مثالً أن نبرهن على خلو نسق منطقي

مناهج المستويات اللغوية المختلفة في علم  كما يستحيل بغير نظرية فلسفية أن نميز.. .نفسه

الدالالت والمعاني، كأن نطبق المنهج على موضوعات علمية ثم نطبقه على المناهج نفسها 

يؤكد ما سبق قوله من أن العلماء ال يمكنهم في مسائل األسس  أعلى، وهذا في مستوى

 ."والمناهج أن يستغنوا عن النقد الفلسفي 

 

 وحقيقة األمر أن ال غنى للعلماء عن الفالسفة، وال غنى للفالسفة عن العلماء، وقد  

بين خبرة  برزت هذه الحقيقة مع نشأة جيل من العلماء وفالسفة العلم المعاصرين يجمع

 .وغيرهم "أينشتين ورسل وكارل بوبر  ": العلماء ومنطق الفالسفة ومنهم

 

أما الصورة العامة لمنهج العلم فلم تعد تتسم باالستقرار أو الثبات، كما كان يعتقد في   

ذلك ألن المعرفة العلمية نامية بطبيعتها ومتطورة، ومن ثم فإن أدوات تحصيل هذه  السابق،

هانز  "وننقل رأي. دوات ومناهج يطرأ عليها تحسين وتعديل بين حين وآخرالمعرفة من أ

 في كتابه نشأة الفلسفة العلمية عن عبد الغفار مكاوي، حيث يقول موضحاً هذه "رشنباخ 

والواقع، صورة المنهج العلمي كما ترسمها الفلسفة العلمية الحديثة مختلفة  " النقطة الهامة،

لعالم  فقد اختفى المثل األعلى ،"العقلية والمثالية  "التقليدية  كل االختالف عن المفاهيم

المضبوطة،  يخضع مساره لقواعد دقيقة، أو لكون متحدد مقدماً، يدور كما تدور الساعة

واختفى المثل األعلى للعالم الذي يعرف الطبقة المطلقة، واتضح أن أحداث الطبيعة أشبه 

االحتمالية، ال العلمية،  فالكها، فهي خاضعة للقوانينبرمي الزهر ومنها دوران النجوم في أ

أما العالم فهو أشبه بالمقامر منه بالنبي، فهو ال يستطيع أن ينبئك إال بأفضل ترجيحاته، 

مع ذلك أفضل من ذلك  ولكنه ال يعرف مقدماً أبداً إن كانت هذه الترجيحات ستتحقق، ولكنه

هجه اإلحصائية أفضل، والهدف الذي يسعى إليه الذي يجلس أمام المائدة الخضراء، ألن منا
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عن أسباب اتباعه لمناهجه،  أسمى بكثير، وهو التنبؤ برميات الزهر الكونية، فإذا ما سئل

يجيب بأن لديه معرفة  وعن األساس الذي يبني تنبؤاته عليه، ال يكن في وسعه أن

ضل ترجيحاته، ولكن في بالمستقبل تتصف باليقين المطلق، بل إنه يستطيع فقط أن يقدم أف

القول بها أفضل ما يمكن عمله،  وسعه أن يثبت أن هذه بالفعل هي أفضل الترجيحات، وأن

 . (41) "وإذا كان المرء يعمل أفضل ما يمكن عمله، فهل يستطيع أحد أن يطلب منه المزيد ؟ 

 

، إال أن هناك من رغم أن للفلسفة هذا التأثير المباشر في تطور ونمو المعرفة العلمية 

ينظر إلى الحقيقة العلمية مستقلة عن الحقيقة الفلسفية، وهناك من يجعل إحداهما أساس 

الثانية، وهناك ثالثاً من يزاوج بين الحقيقتين بوصفهم نتاجاً طبيعياً لعقل اإلنسان،  عمل

 .فلنستعرض هذه االتجاهات

 

 

 المبحث السابع

 بين المنهجية والمنهج

 

 المطلب األول

 تعريف المنهجية

 

 

العلم الذي يبين كيف  المنهجية مصطلح محدث راٍج في الدراسات العليا خاصة بمعنى 

يجب أن يقوم الباحث ببحثه، أو هي الطريقة التي يجب أن يملكها الباحث منذ عزمه على 

البحث وتحديد موضوع بحثه حتى االنتهاء منه، أو لِنقل هي مجموعة اإلرشادات والوسائل 

 .تقنيات التي تساعده في بحثهوال

 

والغرض من المنهجية تعليم طالب البحث العلمي والعمل على تنمية الروح العلمية  

فيه، وتسهيل مهمته في البحث، وتجنيبه ضياع جهده في البحث هباًء دون الوصول إلى 

، الغاية المرجوة من بحثه وموضوعها معايير البحث والباحث، واختيار األستاذ المشرف

 .إلخ.. .، وكيفية كتابة البحث، وكتابة الهوامش، ووضع الفهارس(41)والتقميش
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 الفرع األول

 تعريف المنهج

 

ومنهج الطريق أي وضحه، .. .بين واضح: طريق نهج": "لسان العرب"جاء في  

 .(45)َوِمنَهاجاً  لُِكلٍّ َجَعلَنا ِمنُكم ِشرَعةً  ":والمنهاج كالمنهج، وفي القران الكريم

 

المنهج  " ، ونميل إلى التمييز بينالطريق المستقيم: الطريق الواضح، والنهج: والمنهاج 
 :استناداً إلى االعتبارات التالية "المنهجية  "و" 

وصف ألعمال العلماء المتقدمين وطرائق بحوثهم وأساليبهم "إن المناهج   -0

للمناهج، أما المنهجية فمجموعه ومصطلحاتهم، فالعلوم والبحث العلمي سابقة 

 .معايير وتقنيات ووسائل يجب اتباعها قبل البحث وفى اثنائه

 

إن المنهجية، كالمنهج، وصفية ألنها ُتبين كيف يقوم الباحثون بأبحاثهم   -4

لكنها تختلف عنه في أنها معيارية في الوقت نفسه، ألنها تقدم للباحث مجموعة 

 .عها قبل البحث وفي أثنائهالوسائل والتقنيات الواجب اتبا

 

إن مناهج الدراسة تختلف من علم إلى آخر، فلألدب مناهجه، وكذلك   -1

 .أما المنهجية فواحدة عموما.. .للغة، وللتاريخ، والبيولوجيا، والرياضيات

 

إن المناهج ُتطرح عادًة للنقد والتقويم، فيفضل ما لها وما عليها، وأيها   -1

أما المنهجية، ... المناسب لهذا النوع من الدراسات األولى باالتباع، وما المنهج

فمعايير وتقنيات يجب التزامها لتوفير الجهد، وعدم إضاعة الوقت، وتسديد الخطى 

 .على الطريق العلمي الصحيح

 

إن المناهج مرتبطة بالمنطق وطرق االستدالل واالستنتاج، ولذلك فهي   -5

أضحت، عموماً، جملة قواعد تتطور وتعدل من حين إلى آخر، أما المنهجية ف

.ثابتة
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 الفصل الثاني

 

 األطر الحاكمة للبحث العلمي

نتناول في هذا الفصل اإلطار الشخصي للبحث العلمي ويشمل األشخاص الذين  

يتصلون بعملية صناعة البحث العلمي في مبحث أول، أما المبحث الثاني فنتناول فيه 

التفصيل التالي حيث إنه يمثل جوهر عملية  وذلك على. اإلطار الموضوعي للبحث العلمي

. فهو يتصل أوالً باختيار موضوع البحث، ثم وضع خطة لدراسة بحثه .البحث العلمي

 .وتحديد األدوات التي يلجأ إليها الباحث في هذه الدراسة

 

 المبحث األول

 اإلطار الشخصي وتأثيره في البحث العلمي

 

يتصلون بصورة مباشرة بعملية صناعة باإلطار الشخصي األشخاص الذين  يقصد 

. فإذا كان البحث في نهاية األمر ينسب إلى الباحث؛ باعتباره جهده العلمي. البحث العلمي

فإن ثمة بحوث ال يستقل الباحث بالقول الفصل في تمامها، ويقصد بها الرسائل التي تقدم 

ث تقدم إلى األقسام وهذه األبحا. دكتوراةللحصول على درجة علمية مثل الماجستير وال

العلمية بالجامعات ويقتضي األمر أن تعد بإشراف أحد األساتذة المتخصصين في 

 .(1)موضوعها

 

وهما . وعلى ذلك فإن اإلطار الشخصي للبحث هو الباحث والمشرف على البحث 

ولذلك حق علينا أن نلقي الضوء . جناحان متكامالن يتكاتفان معاً إلخراج بحث جيد نافع

 .وذلك كما يلي. الباحث، والمشرف على البحث. رفي البحثعلى ط
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 المطلب األول

 الباحث

 

فمنهم من هو مؤهل دراسياً : هناك عدد من األشخاص الذين يعملون في البحث العلمي  

 إذن فمن الباحث؟. لذلك، ومنهم من اعتمد على جهده الشخصي

 

لنفسية باإلضافة إلى الكفاءة هو شخص توافرت فيه االستعدادات الفطرية، وا: الباحث 

 العلمية المكتسبة التي تؤهله مجموعة للقيام ببحث علمي، فالتأهيل العلمي المسبق في مجال

البحث، والتزود من المعارف بقدر كاف يعتبر مطلًبا أساسًيا إليجاد الباحث المختص، 

 .وتكوين شخصيته العلمية

 

إلى  التي يريد نقلها "التي بين يديه  "ات ة على تنظيم المعلومدروالباحث هو من له الق 

القارئ تنظيماً منطقياً له معناه ومدلوله، مرتباً أفكاره ترتيباً متسلسالً، في أسلوب علمي 

رصين، بعيد عن الغموض واإلطالة، حيث إنه يمثل الركن الركين في البحث العلمي، إذ 

قب في المصادر والمراجع فهو الذي يبحث وين. أن البحث العلمي يمثل ثمرة مجهوده

  .ليصل إلى ما فيها من علوم وفنون تخدم بحثه

  

فالبحث العلمي مهنة شاقة إذ أنه يقتضي البحث والتنقيب، وتقليب األمور على   

وهذه وتلك . وجوهها المختلفة، وفحص اآلراء والترجيح بينها، والوصول إلى نتائج محددة

حث إلى خصال عديدة وملكات شخصية فريدة، عمليات مركبة ومتداخلة تحتاج من البا

 . واطالع واسع، وثقافة مديدة، وعلم بالتراث، وقدرة على تفهم األمور وثبر أغوارها

 

موهبة تمنح لبعض " إنما هو  والبحث العلمي بهذا المعنى، على ما يرى البعض، 

لق لدى بعض الناس وال تمنح آلخرين، فالبحث خلق وإبداع، وهي قدرة خاصة تبرز أو تتأ

وإذا كان هذا القول صحيحاً إلى حد كبير نظراً . (1)"أو تنعدم عند آخرين األفراد، وتتضاءل

ألن الواقع العلمي يثبت صحته في فروض كثيرة، فثمة طالٌب تفوقوا في المراحل الدراسية 

 فمنهم من. إال أنهم لم يحققوا نجاحات تذكر في عملهم كباحثين( ليسانس أو بكالوريوس)

وهو أمر . توقف إنتاجه عند مرحلة معينة، ومنهم من لم يكن له إنتاج علمي على اإلطالق

                                                           

الطبعة الرابعة والعشرون  –كيف تكتب بحثاً أو رسالة ؟ مكتبة النهضة المصرية  :أحمد شلبي: انظر (1
  .10ص – 0993 –



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 

 

ط له قانون تنظيم الجامعات في مصر رقم   055إذ نص في مادته  0934لسنة  19تحوَّ

ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على  " على أن

العليا، بحسب األحوال، خالل خمس سنوات على األكثر  دبلومين من دبلومات الدراسات

أو ما يعادلها خالل عشر سنوات  دكتوراةأو إذا لم يحصل على درجة ال. تعيينه معيداً  منذ

على األكثر منذ تعيينه معيداً في األحوال التي ال يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق 

 .(1")عليا بحسب األحوالالحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة ال

 

ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على “  051كما نصت المادة  

 “أو ما يعادلها خالل خمس سنوات على األكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً  دكتوراةدرجة ال

 

 (2)حث ولذلك فإن كثيراً من الفقهاء اهتموا ببيان الصفات التي يجب أن يتحلى بها البا 

األمانة العلمية، والصبر والتأني، : الباحث من الصفات الواجب توافرها في شخصية

 .واإلخالص والرغبة

 

 الفرع األول

 األمانة العلمية

 

فافتقار الباحث تلك الصفة يهوى به . وتلك صفة ال مناص من توافرها في كل باحث 

ثل في نسبة األفكار وتتم. إلى قاع الفشل وينأى به مسافات شاسعة عن أي نجاح

إن من  "تضاءلت، وهي عنوان شرف الباحث، وقديماً قالوا  والنصوص إلى أصحابها مهما

، وقد سبق للعرب أن اهتموا بفضائل الباحث الخلقية "ألهله  بركة العمل أن ينسب القول

مالك فقد نبه اإلمام  واعتبروها حجر األساس في المعيار الفكري الذي يقوم الباحث بإنشائه،

على أنه ال يؤخذ علم  .Error! Bookmark not defined "هــ039ت ": بن أنس

 :من أربعة، بقوله –وهو أول العلوم تصنيفاً عند العرب والمسلمين  -الحديث

 

 .ال يؤخذ الحديث من سفيه -0

 .ال يؤخذ من صاحب هوى، يدعو الناس إلى هواه -4
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 .اسال يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الن -1

... وال من شيخ له فضل وصالح وعبادة، إذا كان ال يعرف ما يحدث به -1

 .(11)إلى آخره 

  

أبدع طريقة رائدة في اكتساب المعرفة، أال وهي  -الحديث خاصة  -إن الباحث الديني  

الرحلة في طلب العلم، والتي تمتد في بعض األحيان لسنوات عدة وعلى أقل تقدير لعدة 

لتأكد من صحة حديث نبوي، وفي المرويات التي تبين مدى الدقة التي شهور في سبيل ا

سافرا ( مسلم -البخاري )أن أحد الشيخين  -توخاها العلماء في جمعهم لحديث رسول هللا 

عدة أشهر في سبيل الحصول على حديث نبوي، ذ ُكر له أن شخصاً يحفظ هذا الحديث، 

الشخص المطلوب، وجده يدعو حصانه  وهو بعيد عنه، فسافر إليه، وعندما وصل إلى

لم يكن في ثوبه  الطليق كي يمسك به، مدعيا أن في ثوبه شعيراً، وعندما أمسك الحصان

شيء، فشاهده اإلمام المحدث، وعندها رفض أخذ الحديث عن هذا الرجل، وعّده كاذباً، 

 .المتوفى -مصلى هللا عليه وسل -ألنه كذب على حيوان، فاألولى أن يكذب على رسول هللا 

  

ولسوف يكون لنا مع هذه الصفة وقفات عند الحديث عن كتابة البحث واستخدام أدواته  

على أننا أردنا في هذا اإلطار أن نبرز ما لهذه الصفة من أهمية . من معلومات وبيانات

كبيرة؛ إذ أنها تعد عماد البحث العلمي وركنه الركين، فلن يستطيع باحث أن يضيف إلى 

 . (2)باباً جديداً إذا ما استحل سرقة أفكار غيره على أي وجه كان ذلك العلم 

 

 

 الفرع الثاني

 الصبر

 

 

وهو من أهم الصفات الواجب توافرها في الباحث، ألن لكل بحث متاعبه ومشكالته،   

يجعل الباحث شغله  وعلى الباحث أن يتعود الصبر حتى يصير طابعاً لشخصيته، وبذلك

ألوقات، وبهذا يستطيع اكتشاف جوانب غامضة لم يكن يراها في بداية الشاغل في جميع ا

 .بحثه فيتابع األفكار بتأنٍ 
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حيث يتميز طريق البحث العلمي بأنه شاق وطويل، ومن حكمة هللا في خلقه استيالء  

النقص على عمل البشر، فكل باحث يبني لبنة في صرح العلم، فإذا خلص منها تطلع إلى 

وكلما ازداد علماً ازداد . هللا عليه باباً من أبواب العلم طرق باباً جديداً أخرى وإذا فتح 

وهذا . ومن ذلك يتضح أن طريق العلم ليس له نهاية وهو سلسة متصلة الحلقات. تواضعاً 

الطريق يجب على من أراد الخوض فيه أن يعمل برفق وصبر كبيرين حتى يصل إلى 

جرة مباركة مثمرة تنفع كل من يلجأ إليها بعلمه والباحث هو في حقيقته ش. بغيته وهدفه

 . (1)ونفعه 

 

 الفرع الثالث

 التأني

 

يوقع الباحث  وهو من لوازم الباحث الرئيسة، ألن إصدار النتائج بسرعة، ودون تقص، 

في تناقضات بين النتائج والمقدمات، فال بد من التأني، كي يتمكن الباحث من تكوين 

 .وع بحثه، وتأسيس أحكام وتقديرات صحيحةاالنطباع السليم حول موض

 

 

 الفرع الرابع

 اإلخالص

 

وهو روح العمل العلمي، وصفة ضرورية يجب على الباحث أن يتحلى بها، فهو القوة  

 الدافعة للبحث، والتي تجعل الباحث يقوم بتقديم كل ما يملك في سبيل إنجاز موضوعه، لكن

: بل البد من الصواب ومكوناته، وبهما أياإلخالص وحده ال يكفي إلنجاز عمل علمي، 

الصواب نصل إلى غايتنا وأهدافنا المنشودة بأقل زمن ممكن، وعلى هدى من و اإلخالص

 .العلم والتجربة

 

تلك كانت الصفات األخالقية، لكن هناك أمورا عملية تتعلق بالمعرفة والتحصيل  

ه على قراءة كل ما يتعلق العلمي، فالباحث يحتاج إلى العلوم، واللغات التي تساعد

بموضوعه وفهمه فهما دقيقاً، وصحيحاً، مهما كلفه األمر من كّد وجّد وسفر، وتحمل 

                                                           

  .51ص  :المرجع السابق :جابر نصار/ د: انظر (1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28 

 

المشاق في سبيله، كما يحتاج الباحث إلى قدرة على النقد والتحليل، وتحري الحقيقة في كل 

اً، مبوباً، ما يقرأ، لكي يختار بدقة ومهارة، ويعرض بحجة قوية منطقية، منظماً عمله، منسق

رابطاً أجزاء بحثه بلغة جيدة مشرقة، فال يسلم تسليماً مطلقاً باآلراء التي ُسبق بها، والتي 

قررها أسالفه، بل ال بد أن يفكر فيها ويمعن النظر في محتوياتها، لتبرز شخصيته في كل 

مراحل البحث، شخصية ايجابية مؤثرة، وليثبت الباحث سعة اطالعه، وعمق تفكيره، 

 .(11)وته في النقد والتبصر بما يصادفه من أمور وق

 

ولكي يصل الباحث إلى نتيجة مشرفة وبناءة في بحثه عليه أن يتبع الخطوات  

 :اإلرشادية اآلتية التي تعد بمثابة المساعدة إلتمام عملية منهجية التفكير

 

  :التصنيف - 1

 :و تعتمد على أساسين

 

ضافة الجديد إلى القديم حيث إن كل علم وذلك في المعرفة بإ: التراكمية - أ

رأسياً : جديد يقوم على أساس قديم، وهذه المعرفة التراكمية تسير في اتجاهين

وأفقياً، أي اتجاه التعميق في بحث الظواهر نفسها والتي سبق بحثها، وذلك من 

 ٠منظور جدي، واتجاه التوسع واالمتداد إلى بحث ظواهر جديدة 

 

رك أفكارنا تسير بال ضابط، وإنما نرتبها وننظمها في ال نتأي : التنظيم- ب

أجل تحقيق أفضل تخطيط ممكن للطريقة التي نفكر بها، وهذا يحتاج  وعي من

بسبب التشابك والتداخل في الكم الهائل من المعلومات التي  إلى عامل التركيز

 يتعرض لها، فكان لزاماً أن نستخلص من هذا التشابك مجموعة الوقائع التي

 .تهمنا في ميداننا الخاص

 

 : الملحوظة المنظمة للظاهرة  -0

متعددة، وال يغيب عنا أن مفهوم الملحوظة  إن الظاهرة الواحدة يمكن تناولها من زوايا 

ال يعتمد بالضرورة على مادة حسية، بل يحتاج إلى جهود ومعلومات واسعة من أجل 

 . غفالهإ تفسير المعطيات، وللجانب العقلي أثر قوي ال يمكن
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 : صياغة المسألة -4

تعبيراً شفهياً، أو كتابياً،  أو المشكلة، أو الظاهرة في أحد األشكال الممكنة تصوراً، أو 

 .باستعمال الكلمات أو األرقام أو الرموز

 

 : الترابط  -1

المتناثرة، فالعلم ال  من مظاهر التنظيم العلمي، الترابط الذي تتصف به الجزئيات 

ة، وإنما يحرص على أن يكون من قضاياه نسٌق محكٌم يؤدي فهم أي يكتفي بحقائق مفكك

 .قضية فيه إلى فهم األخريات

 

 : دراسة األسباب  -1

حيث إن الغالب في الكثير  وأهمية دراسة أو التعرف على األسباب الظاهرية للظواهر، 

أخيراً من المسببات أن تكون لها أسباب، إال أنها ليست ضرورة حتمية فهي خاضعة أوالً و

وقضائه، وفي وقوعها أكثر من مسبب، وال تعارض  -هللا سبحانه وتعالى  "لتقديرات 

 .جوهري بين ارتباط النتائج باألسباب، وبين قضية السببية

 

 : المرونة  -5

 .في استحداث البدائل خاصة عند اصطدامك بعائق لم يوضع له حساب 

 

 :ل األفضلاإللمام بالواقع المحيط كي نستطيع التوصل إلى الح -1

 

 : االستشارة  -3

استشارة أصحاب  فقد يكون غيرك قد سبقك في حلول توفر عليك جهداً مضنياً، فعليك 

 . االختصاص في بحثك

 

 :وعلى الباحث أن يجيب عن اآلسئلة األتية قبل البدء بتحضير موضوع بحثه 

 

 Error! Bookmark notهل هناك أهداف عامة تريد الوصول إليها ؟  -

defined.. 

هل هناك عوائق أو احتياطات، وما فرصة حدوث كل من العوائق، وما االحتياطات  -

 .المناسبة لكل عائق ؟

 .هل هناك قوانين أو مبادئ أو أعراف قد نصطدم بها في أثناء البحث ؟ - 
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 .؟كيف تصل إلى الهدف بأسرع وقت وبأقل قدر ممكن من الخسائر أو التكاليف -

 

عند اإلجابة بموضوعية وعلمية على هذه األسئلة، على الباحث البدء في تحضير  

فكثيرون  :موضوع بحثه، أو تغييره، أو تعديل بعض نقاطه، ثم عليه أال يكون أحد هؤالء

سهولة وضماناً  يجدون في تحقيق مخطوط قديم فرصة أكثر( العلمية)من المحسوبين على 

 علمي والوظيفي واالجتماعي، بدالً من ويسراً لضمان مستقبلهم ال

 

... في مسالك حياتنا المعاصرة -هنا وهناك  -الذهن لردم سدود عاتية تصب  إعمال

وكثيرون ممن يجبنون عن مجابهة .. .ولحفر قنوات جديدة في مستقبلنا القريب والبعيد

الماضي،  الفوقية الراهنة، ال يجدون للتعبير عن قدراتهم إال االرتداد نحو الضغوط

 (!!.منظفي أتربة أكاديميين)إلى / شبنغلر / وتحولهم، كما يقول الفيلسوف االلماني 

 

 وكثيرون ممن يتكئون على معطيات عقول أجدادنا الكبيرة، وال يجدون في أنفسهم 

 .ومقارعة تحديات القرن الحادي والعشرين ،الدافع والمسوغ إلعمال عقولهم

 

ية والعلمية الواجب توافرها في شخصية الباحث المثالي، تلك هي أهم الصفات األخالق 

الذي نذر كل ما يستطيع وما يمتلك في سبيل الوصول إلى هدفه العلمي، وكل إنسان 

الخيرة  يستطيع أن يصطنع هذه الصفات لنفسه إذا لم تكن موجودة فيه، ما دامت النية

لنفسه عن ميدان آخر في ميدان  واإلرادة القوية متوافرتين في شخصه، وإال فعليه أن يبحث

 .المعرفة والبحث العلمي

 

 

 

 المطلب الثاني

 أنواع البحوث

 

 

الخ، ...منها على مستوى إعداد مقالة علمية أو أدبية: هناك عدة أنواع للبحوث العلمية  

ومنها بحوث جامعية في المرحلة األولى من الدراسة الجامعية تقدم كحلقات بحث عملية، 

ب أثناء العام الجامعي، ثم تطور األبحاث فتصبح رسالة في مرحلة الماجستير، يعدها الطال

 .دكتوراةوأطروحة في مرحلة ال
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 الفرع األول

 بحث يعد لمؤتمر علمي او لمجلة الكلية 

 أو الجامعة أو ينشر في كتاب

 

 

وهذا النوع من األبحاث له مواصفات من حيث حجم المقاالت وشكلها المحددين   

 :وفق المخطط الرئيسي اآلتيللبحث، 

 

ينبغي لكل مقال أن يبدأ بتمهيد عام حول موضوع البحث الذي  :التمهيد -0

 .اختاره الباحث لدراسته وفحصه بعمق

 

يتوجه الباحث في هذا الجزء من دراسته إلى تسليط الضوء  :مجال البحث -4

ة موضوع البحث بشكل دقيق ومحدد، وبعيداً عن القضايا العامة المتعلق على

 .بموضوع بحثه

 

يبدأ الباحث في هذا الجزء من دراسته في  :الهيكل األساسي للبحث -1

/ مناقشته للقضية وإثبات ما توصل إليه من القناعات التي ذكرها في الجزء الثاني 

وينبغي عرض القضية موضوع البحث بطريقة منسجمة مترابطة، /  مجال البحث

قومان دليالً على تجربة الباحث وكفايته فنوعية المناقشة وعمقها في هذا الجزء سي

في الموضوع الذي اختاره، وعلى الباحث أن يتحاشى كثرة االقتباسات وطولها، 

 .ويجب أن يؤيد االقتباس نقاش الكاتب حول الموضوع بدالً من أن يقوم بديال عنه

 

ينبغي على الباحث عند الفراغ من نقاشه وتقديم أدلته أن  :االستنتاجات -1

ما  -في هذا الجزء  -نتائج المترتبة على نقاشه، وينبغي أال يكرر الباحث يطرح ال

سبق له أن عرضها من أدلة في الجزء الثالث من دراسته، ألن االستنتاجات يجب 

أن تكون ببيانات منطقية ُمنتقاة من األدلة التي سبق للمؤلف عرضها من قبل في 

 .صلب دراسته
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تنتاجات مستسقاة بثقة من نقاش المؤلف ما دامت االس :النتائج المترتبة -5

وأدلته، فالنتائج المترتبة هي كيفية انطباق هذه االستنتاجات على األوضاع المحلية 

 .والقومية والدولية

 

فالتوثيق  البد أن تكون البحوث والدراسات موثقة بصورة شاملة، :التوثيق -1

م الهوامش متسلسلة وينبغي أن تكون أرقا هو العالقة المميزة للبحث األكاديمي،

وتوضع في نهاية بحث، بدال من وضعها في أسفل الصفحات، وهناك طرق عديدة 

 .للتوثيق

 

 الفرع الثاني

 بحث على مستوى المرحلة الجامعية األولى

 (اإلجازة -البكالوريوس ) 

 

، دكتوراةوال( 1)يتوخى في هذا النوع من البحوث االمتداد والتعمق، كما في الرسالة   

أ إليه عادة، في سنوات اإلجازة المتحان الطالب في قدرته على جمع المواد، وترتيبها ويلج

منطقياً، والتأليف بينها، والتدرب على األمانة والدقة في النقد، والفهم ومحبة العمل، وهي 

أول خطوة للباحث في تدريبه على منهجية البحث، والرجوع إلى المصادر، ويكون عدد 

ي عشرين صفحة، وحلقات البحث هذه لها أهميتها في طريقة تحصيل صفحات البحث حوال

المعرفة، وفى طريقة تثبيت هذه المعلومات، وقد وجد من خالل التجربة أن هذه المعلومات 

 .هي األكثر استمراراً في حياة الطالب بعد تخرجه، واألكثر عصيانا على النسيان

 

 

قد ألغت الرسالة التي كان يتقدم بها ومما يؤسف له أن أغلب الجامعات العربية،   

الطالب حين تخرجه من الجامعة، كمشروع تخرج في الدراسات األدبية والنظرية، وظل 

                                                           

لكثير من نوعيات التناول دائماً وأبداً في مجال البحث العلمي، توجد تعقيدات خالفية، تدور حول ا (1
العلمي؛ من حيث البحث عن جديد، مناقشة وتفنيد ما هو قائم ومعروف من حقائق علمية للتعديل أم 

التنقيح، لإلثبات أو النفي، للربط بين عوامل مختلفة تؤثر في ُمتغير ما، إعادة إثبات أو نفي حقائق ُمعينة 
وجهة نظر جديدة تتناول : فالرسالة! العلمية وتناولها أو إثراء هذه الحقائق، حتى في تطبيق المسميات

، ........"اإلعجاز العلمي في تفسير القرآن في ما يتناول موضوع: " مسألة موجودة فعالً وقائمة؛ مثال
فهناك حقائق علمية تم إثباتها حديثاً وأصبحت واقعاً ُمعترًفا به من الجميع، فيقوم الباحث بحشد كل ما هو 

رفة حديثة لتعضيد وجهة النظر التي يسعى إلثباتها بأسلوب النظرية، المعطيات، متاح من مع
 .اإلفتراضات، االستدالالت، ثم البرهان
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نظام مشروع التخرج في الكليات العلمية، وحبذا لو عادت رسالة التخرج إلى كلية الحقوق 

اف على هذه البحوث أما من جهة اإلشر ،واعتبارها مادة مستقلة كما هو في الكليات العملية

فيفضل أن يكون األستاذ المشرف من له خبرة وتجربة طويلة في مجال البحوث والكتابة 

 .العلمية

 

 الفرع الثالث

 بحث لنيل درجة الدبلوم

 ( الماجستير، أو الماستر، أو الماتريز) 

 

 

لى مرحلة الليسانس، ومدتها سنتان عموماً، وهذه التسميات جميعاً تدل على مرحلة ت 

وتشترط أغلب الجامعات، قبل البدء بتحضير البحث، سنة تحضيرية في دراسة بعض 

المواد المتعلقة بمجال التخصص، والغاية منها أن يحصل على تجارب أوسع في البحث 

باحث والتحقيق تحت إشراف أحد األساتذة المتخصصين، لتكون هذه التجارب مساعدة لل

، ويكون التركيز فيها على مناقشة منهج البحث، ألن قيمة دكتوراةعند التحضير لرسالة ال

صفحاتها، بل بمنهجيتها، وأسلوبها، وما تكتشفه في موضوعها،  الرسالة ال ترتبط بعدد

 .، والعبرة في النوع ال في الكم200-120وعدد الصفحات غير محدد فهي ما بين 

 

 

 الفرع الرابع

 ى مستوى الدكتوراةبحث عل

 

 

تلي مرحلة الماجستير ويتراوح مدة الدراسة فيها بين سنتين وأربع سنوات حسب  

على البحث الذي يقدمه الطالب لنيل شهادة  تسمية أكاديمية تطلق دكتوراةالجامعات، وال

وهي أنواع  ،في اختصاصه، وهي أرفع درجات البحث قيمة، وعلماً، ومنهجاَ  دكتوراةال

 :متعددة

 

تمنحها بعض الجامعات لبعض العلماء البارزين، أو : فخرية دكتوراة -0

األدباء المشهورين، وذلك استناداً إلى مكانة هؤالء، وليس إلى بحث يتقدمون به 

 .للحصول عليها
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وتمنحها بعض الجامعات الفرنسية للطالب األجانب بناء : الجامعة دكتوراة -4

 .بحث يقدمونه للحصول عليها على

Error! Bookmark not defined. 

 ال توجد إال في النظام الفرنسي، ومدتها سنتان على: الحلقة الثالثة دكتوراة -1

 .األقل، وتنال بناًء على بحث تناقشه عادة، لجنة مؤلفة من ثالثة أعضاء

 

تمنح بناًء على ومدتها ثالث أو أربع سنوات على األقل، و: الدولة دكتوراة -1

 .بحث تناقشه عادة، لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء

 

يشترط فيه، إلى جانب ما يشترط في رسالة الماجستير  دكتوراةوالبحث في مرحلة ال 

من سالمة البحث وجودة األداء، التقصي المتعمق، واإلضافة إلى المعرفة، والجدة في 

أيضا كبحث الماجستير، ألن التقويم  االكتشاف وأسلوب المعالجة، أما حجمه فغير محدد

 .(15)يرتكز على النوع ال على الكم 

 

 

 المطلب الثالث

 اإلشراف العلمي

 

 

الراغبين باالنضمام إليها، من أجل  ال بد لكل حرفة، من معلم يشرف على األفراد  

يدخل تلقينهم أصول الحرفة، وإشرافه على تنفيذ هذه األصول النظرية بشكل تطبيقي، وهنا 

عنصر الزمن طال أو قصر كأحد العناصر الرئيسة في تعلم حرفة ما، باإلضافة إلى الجهد 

على هدى من العلم والتجربة، وفي حال إتقان  المبذول، والدافعية والرغبة في اإلنجاز

ترقية الصانع الذي اجتاز االختبار، إلى  الحرفة، كانت تقام احتفاالت ومراسيم من أجل

موافقة معلمه الذي صار له والداً على المستوى المهني، وأحيانا على مرتبة أعلى وب

هذا في الحرف واألعمال اليدوية، فكيف تكون هذه العالقة بين  المستوى االجتماعي،

األستاذ وطالبه في مجال الفكر والمعرفة؟، إن صلة األستاذ المشرف بالطالب صلة 

ا الحزم والمحبة والتقدير، واللطف والحوار الصديق بالصديق، فيه الوالدين بولدهما، وصلة

                                                           

 13-15كيف تكتب بحثاً أو منهجية البحث، ص، : إميل يعقوب. د: انظر( 1
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المتبادل المدعوم بالتشجيع وعدم تثبيط الهمة، أو السخرية واالستهزاء به من قبل المشرف 

لطالبه مهما كان عمله ناقصاً وخاصة في البداية، وعدم فرض آرائه مهما كانت صحيحة 

ة يغدو مثاالً ُيحتذى لكل ومصيبة، والمشرف الذي يتمتع بهذه الروح العلمية واألخالقي

طالبه، وموضع ثقة لديهم، يرجعون إليه إذا اعترضت طريقهم مصاعب ال يستطيعون 

حلها أو تجاوزها، ويحاورونه في الرأي فيما توصلوا إليه من نتائج في أثناء بحثهم، 

مطمئنين إلى حكم من يتمتع بخبرة في البحث ونضج في المعرفة والثقافة وعلم بمنهجية 

 .حثالب

 

يضطلع بمهمة اإلشراف العلمي عادة أساتذة متخصصون في الجامعات ممن لهم .. ."و 

ممارسة طويلة في مجال البحوث العلمية تأليفاً وتوجيهاً، تهيئوا لهذا العمل الفكري القيادي 

من خالل تجاربهم الطويلة، ودراساتهم الجادة، وإنتاجهم العلمي الرفيع الخاضع للمقاييس 

والمعايير الجامعية المعتبرة، وهذا النموذج من العلماء المتخصصين هم األكفاء، العلمية 

المهيئون فعالً لإلشراف العلمي، القادرون فعالً على نقل الخبرات العلمية المتقدمة لألجيال 

العلمي الجدير بهذا العمل هو الذي يحاول تجديد معلوماته ومعرفة ما  الناشئة، والمشرف

ه العلمي، وكما يكون هذا بالقراءة، فإنه يتحقق أيضا بحضور الندوات استجد في مجال

هل تتفق جميع الجامعات على أن يكون األستاذ : ، ولكن(11).. ".العلمية وكتابة األبحاث

المشرف بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، واستبعاد المدرسين من اإلشراف العلمي، أم هناك 

 الوظيفية ؟ جامعات ال تأخذ بهذه المراتب

 

تعتمد الجامعات في الوطن العربي على األستاذ واألستاذ المساعد في اإلشراف على  

طالب الدراسات العليا، وتستبعد المدرسين من هذه المهمة، أما في جامعات الغرب وفي 

فكل ما ُيفترض في األستاذ المشرف بجامعات إنجلترا هو صلته العلمية " إنجلترا مثال، 

لكونه  بحث وتخصصه وتعمقه فيه، من غير أي اهتمام باللقب الذي يحرزهبموضوع ال

موضوع  فقد يكون األستاذ أو األستاذ المساعد غير متخصصن في.. .مدرساً أو أستاذاً 

 .(13)البحث تخصص أحد المدرسين فيه 

  

وإن بعض الجامعات هي التي، تحدد األستاذ المشرف لبحث معين تبعاً لتخصصه  

وخبرته في موضوع البحث، بينما بعضها اآلخر يترك للطالب حرية اختيار األستاذ  العلمي

                                                           

 .14ص،  :المرجع السابق :عبد الوهاب إبراهيم ابو سلمان. د: انظر (1
  .03ص،  :المرجع السابق: شلبيأحمد . د: انظر(13
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المشرف ضمن اختصاص موضوع البحث، وهذه الطريقة لها من اإليجابيات أكثر من 

يتوافق  الطريقة األولى، ألن الطالب في الطريقة األولى يضطر للعمل أحيانا مع أستاذ ال

موقفاً عدائياً  قد يقف األستاذ المشرف من الطالب -ادراً وهذا ن —وهنا .. ." نفسياً معه،

غير مشجع، فتخمد همة الطالب ويتوانى عن العمل وقد يرفض التعاون مع أستاذه المشرف 
، وبعد أن اختار الطالب، أو اختير له األستاذ المشرف، فما مسؤولية األستاذ المشرف (11" )

 مناقشة بعد االنتهاء من تحضيره ؟على البحث المقدم من الطالب للجنة ال

 

فالمشرف وإن كان مسؤوالً إلى حد ما عن بحث الطالب، وما قام به، إال أن الطالب  

وحده هو المسؤول األول واألخير عن بحثه وعن نجاحه أو إخفاقه فال يجوز والحالة هذه، 

، "ن المسؤولية أن يلقي الطالب اللوم في حالة إخفاقه على عاتق أستاذه المشرف ليتخلى ع

وما األستاذ المشرف اال مراقب لسير البحث، يوجهه أو يصوبه إذا ارتكب خطأ، بيد أنه 

 .(19")غير مسؤول إذا وقع على الرصيف، أو حطت به عجالت العربة 

 

يقدم المشرف نصائح عامة للطالب الذي صار لديه خبرة خاصة في موضوعه، فقد  

المشرف، ويبقى على األستاذ أن يدافع بقوة عن مخطط  كرس سنوات للفكرة عابرة عند

أو المشرف مهما كان من استقالل في  ،البحث بشكل عام الذي يقدمه الطالب لمجلس القسم

موقفه، ال بد من أن يتأثم من إخفاق طالبه أو أن يعتز بنجاحه فضالً عن تفوقه، والذي ال 

وموقفه الخاص والنهائي من  يتحمل المشرف مسؤوليته هو آراء الطالب الشخصية،

 .موضوعه، وذلك احتراماً لحرية الرأي وقناعة الفكر

  

إن مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة محاولة استقالل الطالب الباحث وبروز مميزات  

فكرية وعلمية خاصة به، وهنا يعود الفضل في ظهور شخصية باحث، مستقلة فكرياً 

هادياً، ومدرباً في طريق البحث العلمي، دون إلزام لألستاذ المشرف الذي ظل مرشداً و

لطالبه كي يتبنى أفكاره وآراءه في بحثه، وهنا تبدو صورة الوالد ألبناء تختلف طرق 

التفاوت  تفكيرهم وسلوكياتهم وهم في أسرة واحدة، ومن أصل بيولوجي واحد، كذلك يظهر

المواهب واإلمكانات تحت العادل بين الرسائل التي يعدها طالب متعددون ومتفاوتو 

 ٠اشراف أستاذ واحد 
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تلك كانت واجبات المشرف نحو طالبه، فما هي واجبات الطالب نحو أستاذه ومرشده  

 العلمي ؟

 

مع  لعل أولى واجبات الطالب نحو أستاذه، احترامه واالمتثال لنصائحه إذا لم تتعارض 

الثمين  اكل، واحترام وقت مشرفهبنية بحثه العلمية، واطالعه على كل ما يعترضه من مش

من  بحيث يضع بعد موافقة المشرف برنامجاً أو موعداً محدداً يتم فيه عرض ما استجد

منزل  نقاط البحث، ومناقشة الصعوبات التي يتعرض لها الباحث، وذلك في الجامعة أو في

الوقت الذي  إن شعور الطالب بأهمية "المشرف، للتزود بالمالحظات واإلرشادات الالزمة، 

أهمية كبرى  يقضيه مع المشرف يدفعه للحرص على استغالله، واالستفادة منه، وإعطاء

القتراحاته وآرائه وتوجيهاته، إذ أن هذه تمثل المساعدة الحقيقية التي يقدمها المشرف ليشق 

وتدوين  الطالب طريقه للبحث والدراسة، ولعل تحضير األسئلة والنقاط الُمشكلة مسبقا،

إن  ابة حاالً بعد عرضها على المشرف مهم جدا، وكفيل بنجاح البحث وتقدمه، حيثاإلج

 الحياء أو التردد أو الخوف من سؤال المشرف أو استشارته يجب أال يكون لها مكان في

 .نفس الطالب، فإن المشرف لم ُيوجد في مكانه إال لمساعدة الطالب

 

العلمي  ، طالب البحث إلى المنهجفاإلشراف العلمي هو توجيه أستاذ متخصص: وبعد 

في دراسة موضوع محدد، ومساعدته في عرض قضاياه ومناقشتها بكيفية علمية، واألخذ 

بيده للوصول إلى نتائج ال تعارض مع معايير العلم وقواعده، وال مع صفات العالم 

 .وأخالقه

 

 

 المبحث الثاني

 اإلطار الموضوعي للبحث العلمي

 

 

فهو يتصل أوالً باختيار . عي للبحث جوهر عملية البحث العلمييمثل اإلطار الموضو 

وعلى ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى . موضوع البحث ثم وضع خطة لدراسة بحثه

 .مطلبين نتناولها كما يلي

 

 تقرير موضوع البحث: المطلب األول 

 إعداد خطة البحث وتقسيمه: المطلب الثاني 
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 المطلب األول

 ثتقرير موضوع البح

 

 

باألبعاد التي ستتناولها  إن هذا العنصر في الخطة هو المكان المناسب للتصريح 

مسار الموضوع من  الدراسة، والتنبيه على كل هذا زيادة أو نقصاً، وهذا ضروري لتحديد

 . البداية، وحتى ال تكون ثمة ثغرة يؤاخذ عليها من قبل المناقشين

 

ت المختلفة مفعمة بمشاكل متعددة تتطلب وعلى الرغم من أن المجاالت والموضوعا 

وعلى الرغم من أن االكتشافات الجديدة التي تتم في كل يوم تفتح  ،البحث واالستقصاء

إال أن اختيار مشكلة مناسبة  ،إمكانيات ال حدود لها بالنسبة لمزيد من الدراسات والبحوث

لك ألن الطالب يميل إلى ذ. للبحث تعتبر أحد المهام الصعبة التي تواجه الباحث المبتدئ

اختيار المشاكل العريضة في نطاقها، أو تلك التي تتعلق بجوانب أو أجزاء متفرقة من 

إن اختيار المشكلة يجب أن تكون مهمة الباحث، وأن تكون المشكلة متفقة مع . مشكلة معينة

يدها، اهتماماته وأن يوافق عليها أستاذه أو المشرف على بحثه في نهاية صياغتها وتحد

 . وذلك حتى تكون المشكلة ذات داللة كافية تبرر إنفاق الوقت والجهد المبذولين

 

ربما يكون  ،هذا ويؤكد المشتغلون بالبحث العلمي أن اختيار مشكلة البحث وتحديدها 

كما أن هذا التحديد واالختيار، سيترتب عليه أمور كثيرة . .أصعب من إيجاد الحلول لها

خطة  ،طبيعة المنهج الذي يتبع ،ة التي يستطيع الباحث أن يقوم بهانوعية الدراس: منها

 . باإلضافة إلى نوعية البيانات التي ينبغي على الباحث أن يتحصل عليها.. .البحث وأدواته

 

إن مشكلة البحث المالئمة يجب أن تكون ذات داللة وأصالة، فضالً عن إمكانية القيام  

حث المشكلة المقترحة على ضوء قدراته وتوفر المعلومات بدراستها، كما يجب أن يقيم البا

والمتطلبات المادية للمشروع والوقت المتاح، والصعوبات االجتماعية األخرى التي يمكن 

 .أن تواجهه

 

 

 الفرع األول
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 (المشكلة)اختيار موضوع البحث 

 

 

يأتي هذا وبقدر ما . صرح البحث العلمي يمثل اختيار موضوع البحث اللبنة األولى في 

االختيار سليماً ودقيقاً بقدر ما يسهل على الباحث بعد ذلك الخوض في المراحل األخرى 

" ولذلك لم يكن من قبيل المبالغة تأكيد البعض على أن . في البحث دون مشقة كبيرة

االختيار الموفق لموضوع البحث هو نصف البحث، بحسبان أن تحديد أولويات المسائل 

بالبحث من األمور الهامة التي تذلل الكثير من الصعوبات التي قد تواجه  والمشكلة الجديرة

  .(1)" الباحث 

  

مهمة شاقة على الطالب، ولكن ال مانع أن  ولعل اختيار موضوع الرسالة قد يبدو 

يوجهه األستاذ المشرف، ويقترح عليه، حتى يتمكن من اختيار موضوعه، فأغلب األساتذة 

 -يرة ال تزال في حاجة إلى من يدرسها ويخرجها للوجوديدركون أن موضوعات كث

وكثيرون من هم يشغلون أنفسهم بإخراج واحد من هذه الموضوعات، ويتمنون لو اُتيح لهم 

أن يحصلوا على من يعمل معهم في الموضوعات األخرى، ولكن األساتذة يحرصون على 

الملح بوجود موضوع  أن يتركوا الطالب وحرية اختيار موضوعه، فإن إحساس الدارس

جدير بالدراسة أو شعوره بوجود مشكلة يراد حلها هما البداية المنطقية للقيام ببحث علمي 

أصيل، وقد أثبتت التجربة بين طالب البحوث أن الذين يوفقون إلى اختيار الموضوعات 

بحث بأنفسهم يكونون أكثر تفوقاً ونجاحاً وسعادة بالعمل، من أولئك الذين ُيفرض عليهم 

والباحثون اعتماد طالب الدراسات العليا اقتراحات  معين، وفي المقابل يحذر العلماء

اآلخرين في اختيار موضوع البحث، والطريقة العملية في التوصل إلى اختيار بحث 

الباحث مجموعة من المصادر والكتب في حقل التخصص متنوعة بين  مناسب ان يتخير

متنوعة، ومناهج علمية مختلفة يعكف على تأملها قديم وحديث، تمثل مدارس فكرية 

 ودراسة موضوعاتها بتأٍن وروية ولن تخونه هذه الدراسة في اكتشاف عدد من البحوث

 الموضوعات التي تحتاج إلى زيادة في الدراسة والبحث، وسيجد بعد ذلك أمامه قائمةو

احدها  قع اختياره علىطويلة وعناوين كثيرة، يلقي بعد ذلك عليها نظرة فحص واختبار، لي

 .(10)مما يتوقع فيه مجاال واسعا للبحث والكتابة 
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 وإن حسن اختيار الموضوع أو المشكلة هو محور العمل العلمي الناجح، وليضع 

الباحث في اعتباره أنه سيكون محور نشاطه وبؤرة تفكيره لسنوات معدودة، بل ربما كان 

ية في اتجاهه، وليتوخى في االختيار ما يوقعه من قرين حياته إذا استمرت نشاطاته الفكر

فوائد علمية في مجال التخصص أو أهمية اجتماعية تعود فوائدها على المجتمع يستحق ما 

يبذل له من وقت وجهد ومال، وفي سبيل اختيار موفق لدراسة موضوع علمي يستحسن أن 

 :يتفادى الباحث في هذا االختيار األمور التالية

 

 حيث إنها بحاجة إلى فحص وتمحيص: لموضوعات التي يشتد حولها الخالفا -:أوالا 

ومن الصعب على الباحث أن يكون موضوعياً في الوقت الذي تكون فيه الحقائق والوقائع 

 .مختلفاً فيها، إذ ليس البحث مجرد عرض آراء المخالفين والمؤيدين فقط

 

لى تقنية عالية ألن موضوعات كهذه التي تحتاج إ: الموضوعات العلمية المعقدة -:ثانياا 

 .ستكون صعبة على المبتدئ في هذه المرحلة

 

 التي ال تبدو ممتعة فإذا كانت المادة العلمية من األساس: الموضوعات الخاملة -:ثالثاا 

 .غير مشجعة فإنها ستصبح عمال ممالً وعائقا من التقدم

 

 في مراكز المعلومات: لميةالموضوعات التي يصعب العثور على مادتها الع -:رابعاا 

 .المحلية وبصورة كافية فليس من الحكمة أن يستمر الطالب في بحث تندر مصادره

 

فإن الباحث سيعاني كثيراً من المتاعب، وعليه : الموضوعات الواسعة جداا  -:خامساا 

 .من البداية أن يحاول حصره وتحديده بدالً من طرحه كما خطر بباله

 

 بعض الموضوعات قصيرة وضيقة، وال تتحمل: الضيقة جداا الموضوعات  -:سادساا 

 .لضيقها تأليف رسالة علمية في حدودها، وسيصيب الباحث الكثير من العنت في معالجتها

 

يتبعها غموض الفكرة فال يعرف الباحث ما الذي يمكن : الموضوعات الغامضة -:سابعاا 

يجب حذفها، وينتج عن هذا أن  تصنيفه من المعلومات مما يدخلها تحتها، واألخرى التي

 الباحث ربما قرأ الكثير مما ليس له صلة أو عالقة بالموضوع، وحينئذ يصعب أن يخرج

 .برؤية وتصور واضح له
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 التي يغلفها شيء من السرية والغموض في الممارسة،: الموضوعات الميدانية -:ثامناا 

 .وفي تفسير وتأويل نشاطها

اختبار  وء التعليمات السابقة، وهو الجانب األول، فإنفإذا تم اختيار البحث على ض 

 استعداد للباحث له في الجانب اآلخر، فعليه أن يتلمس في نفسه مدى اعتماده على الكفاءة

 .(14)العلمية والرغبة الصادقة في البحث التي تزودها بالدافعية والحماسة في إنجاز بحثه 

 

األسئلة  الطالب لدراسة موضوع ما، من خاللويمكننا أن نضع مقياساً لمعرفة ميل  

في  األتية، فإذا كانت اإلجابة بالنفي في أي من األسئلة اآلتية، فعليه المحاولة بالبحث

 .موضوع آخر، كسباً للزمن والجهد

 

 هل يستحق هذا الموضوع ما سيبذل فيه من جهد ؟ -1

 هل يقدم الجديد ؟ -2

 هل من الممكن كتابة رسالة عن هذا الموضوع ؟ -3

 هل امتلك من الطاقة في نفسي ألقوم بهذا العمل ؟ -4

 هل أحب هذا الموضوع وأميل إليه ؟  -5

 

فليس كل موضوع يستحق المجهود الذي سيبذل فيه، وعلى هذا يجب أن يحرص  

فقط،  دكتوراةالطالب الطموح على اختيار موضوع حي، ال يحصل به على الماجستير أو ال

ينال  د ذلك، فليست المسألة أن يكتب الطالب رسالة، أوبل يفخر بنشره وتقديمه للقراء بع

يتكافأ  درجة، بل أن يخرج موضوعاً مفيداً يكون تذكاراً جميالً لحياة الدراسة، وأثراً خالداً 

وطريفاً،  والوقت الذي قضي فيه والعناء الذي صادف من أجله، وقد يكون الموضوع مفيداً 

يصلح لمقال  لتكوين رسالة، ومثل هذا الموضوع ولكن المادة عنه غير متوافرة، وال تكفي

 .علمي ينشر في المجاالت العلمية، ولكنه ال يكون موضوع رسالة

 

والمقال العلمي من هذا النوع ال يختلف عن الرسالة إال من ناحية، الكم، وأما السؤال  

: ذلكويشتمل  عن طاقة الطالب في إنجاز بحثه، فيشير إلى حال الطالب وظروفه الخاصة،

، وخاصة ...اللغات التي يعرفها، والوقت الذي خصص لهذا العمل، ومقدرة الطالب المالية

 . (11)في الدراسات الميدانية أو التطبيقية 

                                                           

 .10-11لمان، المرجع سابق، ص، عبد الوهاب إبراهيم ابو س. د :انظر (1
 .43-41ص، : مرجع سابق: احمد شلبي. د :انظر (2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42 

 

 

وأخيراً فإن موافقة المشرف على موضوع البحث هو حجر الزاوية، مما ال شك فيه أن  

ندما ُيعرض عليهم موضوع للموافقة أكتر المشرفين من األساتذة على الرسائل العلمية، ع

عليه ينظرون أوالً إلى مدى استعداد الطالب للقيام بتلك الدراسة، وإلى توافر المادة العلمية، 

إلى الموضوع الذي  ومصادر البحث ثانياً، والمشرف الواعي هو الذي ينظر نظرة متساوية

مي للطالب، ومدى استعداده وقع عليه اختيار الطالب بأنه مفيد ومهم، وإلى المستوى العل

 .لبحثه ومعالجة موضوعاته

 

إن اختيار الموضوع ال يعني تلقائياً تحديده، وبخاصة في الموضوعات العلمية  

نة، معي والثقافية ذات العالقة بأكثر من علم أو فن، وحتى في الموضوعات المختصة بعلوم

أوالً، وقبل كل شيء، من  فإنها بحاجة إلى تحديد العناصر المطلوب دراستها، فال بد

، صياغة تتبين منها أبعاده، طبيعته، عناصره، اإلشكاالت (المشكلة)صياغة الموضوع أو 

 .حوله

 

 ومن كل هذه األمور مجموعة يتوصل الباحث إلى تحديد الموضوع، أو المشكلة 

بصورة دقيقة، منها ننطلق الى وضع مخطط البحث، ومن المسلم به أن هذه المرحلة تعد 

 من أصعب المراحل، وبخاصة بالنسبة للباحث المبتدئ، ويساعد على التغلب عليها ما

 :يأتي

 

من البحوث والكتابات ( المشكلة)قراءة كل ما له صلة بالموضوع أو  .0

 .بحيث يصبح على إلمام تام بكل ما كتب حولها، أو في مجالها

القيام بعمل االستفادة من الخبرات العملية التي اكتسبها خالل السنين من  .4

من األعمال إذا كان ذا صلة بموضوع البحث، أو المشكلة، مما يهيئ له كفاءة 

 .علمية جيدة في البحث

البحوث الماضية التي سبق للباحث القيام بها، وأما الباحث المبتدئ، فإن  .1

استيعابه قراءة المكتوب في الموضوع أو المشكلة، يعطيه الثقة بأهمية البحث، 

دراسة، والبحث الجيد هو الذي يمد الباحث بالكثير من األفكار، ويثير بال وأنه جدير

 .  (11)تساؤالت أكتر مما يقدم من إجابات 
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ويحدث في بعض األحيان أال يجد الطالب مادة كافية عن الموضوع الذي اختاره، أو  

هجه، يعرف أن هذا الموضوع قد درس من قبل على النحو الذي كان الطالب يزمع أن ينت

يدرك صعوبة الحصول على بعض المراجع األساسية في الموضوع، والواجب حينئذ  أو

 . (15)أن يبادر بتغيير هذا الموضوع حتى ال يضيع الوقت فيما ال طائل تحته 

 

 الفرع الثاني

 اختيار عنوان البحث  

 

 

خل ويمثل تحديد العنوان المد. حيث إنه يتصل باختيار الموضوع تحديد عنوانه 

فالعنوان هو الذي يبين حدود الموضوع ويشترط في العنوان . الرئيسي النضباط الموضوع

 .أن يكون محدداً بمعنى أن يكون نصاً في الموضوع محل البحث

 

وليس في صيغة استفهامية، أي في صيغة . ويجب أن يصاغ في صورة جملة تقريرية 

فكلما كان العنوان . من الكلمات ويجب على الباحث أن يختار العنوان بأقل قدر. سؤال

  .(2)صغيراً كلما كان ابلغ في تعبيره وبيانه

 

فالعنوان هو مطلع البحث، وهو أول ما يصافح نظر القارئ فينبغي أن يكون جديداً  

مبتكراً، الئقاً بالموضوع، مطابقاً لألفكار بعده، حتى تتبين معه شخصية الباحث واستقالله، 

اع األول في عبارة موجزة تدل بمضمونها على الدراسة المقصودة فهو الذي يعطي االنطب

 .بها

وألهمية عنوان البحث، فإن اللوائح الجامعية تمنع تغيير العنوان أثناء البحث وبعد  

تسجيله أو تعديله تعديالً جوهرياً ويترتب على حدوث هذا أو ذاك تأخير مناقشة البحث 

  .لمدد تحددها اللوائح

 

 :جيد هو الذي يراعي األمور اآلتيةال والعنوان 

 

 .أن يكون مفصحاً عن موضوعه -0
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 . أن تتبين منه حدود الموضوع وأبعاده -4

 . أن ال يتضمن ما ليس داخالً في موضوعه -1

 .إيحاؤه باألفكار الرئيسة بصورة ذكية -1

 

 ين،والدراسة العلمية المنهجية تقضي أن يحمل العنوان الطابع العلمي الهادئ الرص 

بعيداً عن العبارات الدعائية المثيرة، التي هي أنسب وأقرب باإلعالنات التجارية منها إلى 

األعمال العلمية، كما يستبعد الباحث العناوين الوصفية واإلنشائية المتكلفة التي ال تناسب 

 .أسلوب العصر الحديث

لو استدعت  حيث يفضل في اختيار العنوان أن يكون مرناً، ذا طابع شمولي بحيث 

عن موضوعه، كما أنه لو  الدراسة التعرض لتفريعاته، وأقسامه، لما اعتبر هذا خروجاً 

اكتشف الباحث سعته سعة يضيق معها الزمن المحدد له ألمكن التصرف فيه باالختصار، 

وعلى العكس من هذا لو كان العنوان مضغوطاً، ضيق اآلفاق والحدود من البداية، فإن أي 

جه يعد خطأ في المنهج، ابتعاداً عن الموضوعية، ولوضوح العنوان وداللته خروج عن منه

على موضوع الدراسة موضوع اخر، ذلك أنه بعد استكمال البحث، وطباعته، فإنه 

سيصنف ضمن قوائم المكتبات، ويفهرس ضمن مجموعاتها بحسب العنوان، فال بد من 

، دالة على موضوعه يساعد على التأكد من تميز كلماته بحيث تكون مفتاحاً لمضمونه

 .(13)تصنيفه وفهرسته بشكل صحيح

 

 

 المطلب الثاني

 إعداد خطة البحث وتقسيمه

 

 

بعد تحديد موضوع البحث واختيار عنوانه، يشرع الباحث في إعداد خطة مبدئة لبحثه  

ية وعلى ذلك فإن هذه الخطة المبدئ. تمثل اإلطار الموضوعي الذي يبدا الباحث من خالله

وال يمكن للباحث أن يحدد فروضها إال إذا ألم بموضوع . تعتبر المدخل األساسي للبحث

 .بحثه وتبين المشكلة الرئيسة التي تدور حوله على الوجه الذي سبق وبيناه

 

 الفرع األول
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 خطة البحث

 

 

وتعد خطة البحث بلورة لكل ما يدور في ذهن الباحث من أفكار حول موضوع البحث  

ذه الخطة تحديد موضوع البحث ومشكلته، وحدود البحث وأهميته النظرية وتتضمن ه

وبيان المنهج أو المناهج  .والعملية وما يستطيع الباحث الوصول إليه من خالل هذا البحث

والدراسات السابقة ومدى تطورها في موضوع البحث  .التي سوف يتبعها الباحث في بحثه
لك بالقراءة الواسعة في الكتب المتخصصة بالموضوع، وذ ،والمراجع التي اطلع عليها. (1)

وفي الموضوعات المهمة، فيتعرف إلى مدى عمق الموضوع وسعته، باإلضافة إلى أن 

 .مقاالت الموسوعات تتضمن عادة الئحة بمصادر مفيدة في هذا المجال

 

ويتضح مما سبق أهمية الخطة المبدئية وضرورتها إذ انها تبين بجالء مدى قدرة  

وإلمامه بجوانبه  .الباحث على السيطرة على موضوع البحث ومقدار فهمه لهذا الموضوع

فالوريقات القليلة التي يضع فيها الباحث خطة البحث تبين بجالء مدى قدرته على . المختلفة

  .االستمرار في البحث بسهولة ويسر من عدمه

 

 :وتشمل خطة البحث المبدئية ما يلي 

 .حث تعريف الموضوع ومبررات اختيارهمقدمة يبن فيها البا -1

مشكلة البحث فيحدد مظاهر هذه المشكلة ومخاطرها وسبل مواجهتها  -2

 .والحلول القائمة لها وقصورها

 .أهمية البحث سواء على المستوى العلمي أم المستوى النظري -3

 .مناهج البحث المتبعة وأدواته -4

 .ن البحثأي المدى الزمني الذي يجب االنتهاء فيه م :مدة البحث -5

النتائج التي يستهدف البحث تحقيقها والحلول التي يمكن أن يخلص إليها  -6

 .لعالج مشكلة البحث

أو يريد االطالع عليها مستقبالً كما  .المراجع التي اطلع عليها الباحث -7

يحدث عادة في البحوث المقارنة والتي تقتضي ضرورة سفر الباحث للحصول 

 . على هذه المراجع
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.. .أن الخطة المبدئية للبحث تختلف عن التقسيم إلى أبواب وفصول: سبقويتضح مما  

فتقسيم البحث يعني توزيع . وهما أمران متميزان. (1)الخ وهو أمر يخلط بينه الكثيرون 

مفردات الخطة على بناء هيكلي من أبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع ثم بنود، 

  .ينة تقتضي ضرورة ان يرتبط الجزء بالكلبترتيب منطقي وفقاً لقواعد وأسس علمية مع

  

وال تخفي أهمية هذا التقسيم الذي يعني انتظام البحث في سلسة منتظمة من  

الموضوعات المترابطة والمتناسقة فيما بينها لتوجيه جهد الباحث نحو بحث جميع جوانب 

 . المشكلة محل البحث من جميع جوانبها

 

 

 الفرع الثاني

 تقسيم البحث

 

 

قسيم البحث أمر منطقي؛ حتى يستقيم للباحث أن يتناول الجوانب المتعددة لمشكلة ت 

بحيث يؤدي كل جزء دوره في . ويجب أن يخضع تقسيم البحث إلى اساس منطقي. البحث

فإذا غاب هذا . نطاق الكل أي يجب أن يكون بينهما عالقة بحيث يكمل كل منها اآلخر

 .(2)لفاً تماماالتكامل فإن كل جزء يكون بحثاً مخت

 

أي يقسم البحث إلى قسمين أو بابين أو : وتقسيم البحث إما أن يكون تقسيماً ثنائياً  

 .وإما أن يتخذ التقسيم شكل األقسام المتعددة. فصلين حسب األحوال

 

 :التقسيم الثنائي: أوالً 

 

تقابلين أو وهما إما أن يكونا م. يقوم التقسيم الثنائي على أساس تقسيم البحث إلى جزئين 

يتناول الباحث مشكلته في إطار قسمين متقابلين أي يمثالن : ففي الصورة األولى. متكاملين

ومن دراسة هذا التقابل بين الرأيين يخلص الباحث إلى . اتجاهين مختلفين في بحث المشكلة
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 قد تتمثل في أن يتبنى وجهة نظر أحد الرأيين او يوفق بينهما أو يطرحهما. نتائج محددة

 .ويخلص إلى راي جديد

 

وفي هذا التقسيم يرتبط كل قسم . تقسيم البحث إلى قسمين متكاملين: أما الصورة الثانية 

" فقد يكون كالهما مقدمة لآلخر، وعلى سبيل المثال يمكن تقسيم موضوع . بالقسم اآلخر

ين، إلى قسم" األداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر

: وفي الثاني. يتناول العوامل التي تؤدي إلى ضعف األداء التشريعي لمجلس الشعب: األول

وهو . اثر ضعف الكفاءة التشريعية لمجلس الشعب على قضاء المحكمة الدستورية العليا

 .تقسيم يتكامل فيه القسمان

 

 : التقسيم المتعدد للبحث: ثانياً 

 

قسام متعددة أكثر من اثنين فقد يكون ثالثة أو اكثر وفي هذا التقسيم ُيقسم البحث إلى ا 

 .من ذلك حسب مقتضيات البحث

ويفيد هذا التقسيم في الدراسات االجتماعية واإلنسانية، إذ عن طريقه يتم تقسيم موضوع 

 .معين حسب مراحل حدوثه أو إجرائه

 

 : ضوابط تقسيم البحث: ثالثاً 

 

ن الضوابط التي يجب على الباحث التقيد يخضع البحث على الوجه السابق لمجموعة م 

وتتمثل هذه الضوابط في ضرورة االلتزام . بها حتى يأتي تقسيمه إطاراً حاكماً لموضوعه

ارتباط التقسيم بالتسلسل المنطقي  أيضاً و. باإلطار الشكلي المتعارف عليه في التقسيم

 .وأخيراً توازن التقسيم .فضالً عن انضباط العناوين وتعبيرها عما تحتويه. ألفكار البحث

 

 

 

 :مقدمة البحث وخاتمته: رابعاً 

 

 .وكالهما يؤدي وظيفة مهمة جداً بالنسبة للبحث. يبدأ كل بحث عادة بمقدمة وخاتمة 

 :وذلك كما يلي
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 :المقدمة

 

ومن سبقه إلى بحثه، أو  يحدد فيها الباحث أهمية البحث، ومدى الحاجة العملية إليه، 

 والصعوبات التي اعترضته، والمنهج الذي سوف يستخدمه، كماالدراسات السابقة، 

 تتضمن موجزاً لألفكار الرئيسة في كل فصل، والمجاالت التي قصر فيها الباحثون دون

تجريح، وضرورة ذكر اإليجابيات والسلبيات بحذر ودقة، وما يتوقع أن يأتي فيه بجديد أي 

 .(50)في موضوعه 

 

للبحث بحيث تحدد لمن يقرأها اتجاه البحث ومضمونه وما  حيث تمثل المقدمة مدخالً  

ومقدمة البحث على الرغم من أنها ال تحتل من البحث غير صفحات  .يرمي إليه من أهداف

قليلة، إال أنها يجب أن تمثل بانوراما تعطي القارئ انطباعاً شمولياً عن موضوع البحث 

 . مختصر لخطة البحثوأسلوب الباحث والمنهج المتبع في الدراسة وعرض 

 

شبه  إن الباحث عندما يقوم بتنظيم خطة بحثه،: وليس من المبالغ في شيء أن يقال 

المهندس حينما ينظم خطة البناء تبعاً للغرض المطلوب من البناء، ووفقا للظروف المختلفة 

التي تحيط بالمشروع، فلكل من المسجد والمنزل والمسرح تصميم خاص، ثم يتدخل الغنى 

الفقر وموقع المكان، وظروف أخرى كثيرة، فيختلف المنزل في مكان أو لشخص عنه في و

مكان آخر، وكذلك يختلف تخطيط الرسائل اختالفاً بينياً تبعاً لموضوعاتها، والمادة التي 

الطالب، وغير هذه المؤثرات،  كتبت عنها، والمدة المعينة لدراستها وللجامعة التي يتبعها

ينتفع بجهود من سبقوه، فإن مكتبات الجامعات تشمل مجموعة من  ويمكن للطالب أن

لطالب الدرجات المماثلة، ألنها  الرسائل الناجحة، وهذه الرسائل يجب أن تكون عوناً كبيراً 

ن كل الرسائل التي نجح أ تلقي للطالب ضوءاً ينير له السبيل، ويجب أال يكون مفهوماً 

ها في مستوى عادي ليس من الخير أن يعتز به أصحابها يمكن أال تعد نموذجاً، فبعض

 .(54)الطالب 

 

فهي تأتي في نهاية البحث وفيها يخلص الباحث إلى النتائج التي توصل : أما الخاتمة 

 .والتوصيات التي يرى ضرورة األخذ بها. إليها في بحثه
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ضالً عن ويتبع الباحثون في صياغة الخاتمة أحد المذهبين، أحدهما يضمن الخاتمة ف 

نتائج البحث وتوصياته ملخصاً ألبواب البحث ونقاطه الرئيسة وذلك بغرض إحاطة القارئ 

والثاني يقصر هذه الخاتمة على . بمنهج البحث ونقاطه األساسية –بشىء من اإلجمال  –

 .التوصيات والنتائج التي تمخض عنها البحث

 

 :تحرير المقدمة والخاتمة

. ث وعين عليه، ترصد جوانبه ومنهجه في عبارات بليغةقلنا إن المقدمة مدخل البح 

ولذلك فإن كتابة أي منهما ال . والخاتمة درة البحث ويجب أن تتضمن توصياته ونتائجه

ولذلك يجب عليه دائماً أن يؤخر كتابتها حتى ينتهي من . يتسنى للباحث إال في نهاية بحثه

.كتابة جميع أجزاء البحث
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 الفصـــل الثالث

 المراجع والمصادر في البحث العلمي أهمية

 

قد اعتاد بعض الباحثين، أو بعض طالب العلم في المراحل الجامعية األولى، على عدم  

المصدر  :التفريق بين المصدر والمرجع، أو المصدر الرئيس والمصدر الثانوي، ففي اللغة

تعني : يأ. المنهج أو األصل، وهو مشتق من الصدر، أو الصدارة في كل شيء: هو

 .األهمية والموقع المتقدم

 

وفي نطاق هذا الفصل يجدر بنا أن نبين كيفية الرجوع إلى المراجع والمصادر  

 :للحصول عليها من المعلومات والبيانات وضوابط هذا الرجوع وذلك كما يلي

 

 

 المبحث األول

 تجميع المعلومات والبيانات

 

 

 

وتدوينها في أنها تعطي الباحث المادة الخام تتبدى أهمية تجميع المعلومات والبيانات  

وبقدر وفرة المعلومات والبيانات وتغطيتها لكل جوانب  .التي سوف يصنع منها بحثه

 .الرسالة بقدر ما يسهل على الباحث إتمام بحثه بصورة جيدة

 

فإنه يجدر  .ولما كانت كيفية الرجوع إلى هذه المراجع يرتبط أساساَ بنوع هذه المراجع 

 :وذلك كما يلي. وبعد ذلك نبين كيفية تدوين هذه المعلومات. ا بيان هذه األنواعبن

 

 تعريف المصدر: المطلب األول

 تدوين المعلومات: المطلب الثاني

 

 المطلب األول

 تعريف المصدر
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هو الكتاب الذي نجد فيه المعلومات والمعارف الصحيحة من أجل الموضوع الذي  

مصدر ثانوي، أو كتاب يساعدك في إكمال : المرجع هوتريد بحثه، على حين أن 

 .معلوماتك والتثبت من بعض النقاط والمعلومات التي يحتويها

 

وترجع أصالة المصادر إلى أنها أقدم ما ُعرف عن الموضوع الذي ندرسه، فهي ذات  

وكذلك ما  قيمة رفيعة، وال ريب في أن أكثر المصادر أصالة هو ما كتبه المؤلف بيده،

أماله، وأجاز روايته عنه، فقد اعتنى القدماء بتحمل الكتب وتوثيقها، وما وضعوه لذلك من 

صور إجازات بالسماع والقراءة والتناول، وهم بذلك إنما كانوا يريدون، من جهة، 

كانوا يريدون التوثق من هذه المحافظة، : المحافظة على المصادر األصلية، ومن جهة ثانية

المصادر أي تحريٍف، وكذلك لم يدخلها أي تنقيح، فهي ال تزال وأنه لم يدخل تلك 

 .(51)أصالته بصورتها التي تركها عليها المؤلف، وقدم المصدر جزًءا ال يتجزأ من

 

ديوان المتنبي يعد مصدراً : وكي نفرق بين المصدر والمرجع نضرب المثال اآلتي 

يريد دراسة حياة المتنبي وشعره، ومجتمعه أساسياً رئيساً ال يمكن االستغناء عنه مطلقا لمن 

الخ، والمعلومات التي يحتويها معلومات أساسية وحقيقية ال يجادل فيها  ٠٠٠وعصره 

 .أحد، أما جميع ما ُكتب عن المتنبي، فيعد مرجعاً، أو مصادر ثانوية لدراسة المتنبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع األول

 تقويم المصادر
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المصادر متساوية  ال يرقى إليها الشك، وليست جميعليس كل مصدر ذا قيمة علمية  

إنه : في قيمتها، وإنما هنالك عناصر مهمة يجب توافرها في المصدر حتى يمكن القول

مصدر من المصادر،  مصدر جيد وعلمي، وهناك ناحيتان يجب مراعاتهما قبل الحكم على

 .(51)الناحية الخارجية، والناحية الداخلية: هاتان الناحيتان هما

 

الورق الذي استعمل في طباعة : هي مظهر الكتاب من حيث: الناحية الخارجية -:أوالً 

الكتاب والحروف المستعملة في طباعة الكلمات، وطريقة ترتيب الحروف والكلمات، 

ووسائل اإليضاح، والخرائط والصور، واألشكال والخطوط البيانية وترتيب المواد، 

 .والفهارس بأنواعها

 

 تعتبر العنصر الرئيس في تقويم المصدر، ولها أثر بالغ في: الناحية الداخلية -:ثانياً 

اعتبار الكتاب مصدراً من الدرجة األولى، أو الثانية، هناك نواٍح معينة يجب االلتفات إليها 

 :وأخذها بعين االعتبار من أجل تقويم المصدر، وهي

 

قطة في عملية لعل هذه الناحية هي أهم ن :المؤلف أو المؤلفون  -0

هذه، فالحكم على المؤلف والكتاب يعتمد أساساً على  التقويم والتثمين

 .المؤلف أو المؤلفين الذين أنتجوا هذا العمل

 

إن معرفتنا باألشخاص القائمين على  :المحرر أو هيئة التحرير -4

إصدار األعمال بشكل سلسلة، ضمن هيئة تحرير، تعطينا فكرة عن قيمة 

 .سلسلة عالم المعرفة التي تصدر في الكويت: ك مثلالعمل ذاته، وذل

 

تعتبر خطة العمل من أهم العناصر الدالة على  :خطة العمل -1

األصالة واالبتكار، وهي التي تحدد قيمة مصدر ما، وتميزه على نظرائه 

علينا أن نتساءل وأن نجد الجواب عن  ويجب. من المصادر المشابهة

جميع المساهمين في  عينة يسير عليهاهل هناك خطة واضحة م: تساؤالتنا

 .تأليف هذا المصدر بشكل منتظم ؟ أو هل يسير األمر بشكل عشوائي ؟
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يجب معرفة ما إذا كان جميع المؤلفين  :طريق معالجة المواضيع -1

يعالجون موضوعاتهم بشكل شامل ودقيق أم يركزون على جانب دون 

متعصبة تظهر وجهة  أو سطحية، هل المعالجة جانب، هل المعالجة عميقة

األخرى، أو أنها منصفة تحاول أن  نظر معينة دون بقية وجهات النظر

 .تعرض جميع وجهات النظر ؟

 

هل المعلومات التي يوردها : يجب التساؤل :جدة المعلومات -5

وأوثقه في الموضوع أو أنها قديمة ؟ وهل المصادر  المؤلفون أحدث شيء

نها معلوماتهم مصادر أولية أساسية أو التي استخدمها المؤلفون واستمدوا م

مصادرهم ويزودون مقاالتهم  مصادر ثانوية قديمة؟ هل يذكر المؤلفون

بالئحة بمصادر للتوسع أو ال ؟ كل هذه العناصر وأمثالها تعطي قيمة 

 .للكتاب وتعطي مكانه بالنسبة لبقية المصادر

 

 

عمل إن االستعمال المستمر وال :كيفية استعمال كتب المصادر -1

للمصادر يجعل الدارس لمثل هذه األمور عارفاً بخصائصها مطلعا على 

الملحوظات اآلتية سوف تكون مساعدة  مميزاتها وطرق استعمالها، ولكن

عند االطالع على المصدر ألول مرة، وفي تكوين رأي عنه، وبالتالي في 

 :(55)إصدار حكم لمصدر أو عليه

 

الحصول على معلومات  وذلك من أجل: فحص صفحة العنوان  - أ

 :كالتالي

 

  مدى ومجال الكتاب كما يبدو من العنوان. 

 اسم المؤلف أو المؤلفين. 

  سجل المؤلف السابق غالباً يذكر المؤلفون درجاتهم العلمية أو مراكزهم

 . وألقابهم وأسماء كتبهم السابقة

  دار النشر. 

                                                           

 .11 -11ص، : مناهج البحث العلمي: بدوي عبد الرحمن. د (1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

54 

 

 القانوني،  يستحسن موازنة تاريخ النشر بتاريخ اإليداع: تاريخ النشر

وتاريخ المقدمة، وعلى الرغم من أن هذه التواريخ ال تقدم ضماناً أكيداً لتاريخ 

المعلومات التي يحتويها الكتاب، إال أنها تساعد أحيانا في تحديد ذلك وخصوصا 

 .إذا كانت هذه التواريخ أقدم من تاريخ النشر

 

على يستحسن قراءة المقدمة أو التمهيد، وذلك من أجل الحصول   - ب

 :كاآلتي معلومات

 

 معلومات أوفى من أجل تحديد مدى ومجال الكتاب. 

 معرفة بعض الخصائص المميزة. 

 حدود الكتاب وبالتالي حدود الموضوع المعالج. 

 لموازنته بالمصادر األخرى التي تعالج نفس الموضوع. 

 

 : يستحسن فحص الكتاب نفسه - ت

 

الت واإلحاالت المعترضة، اللوائح اإلحا ترتيبه، نوع مداخله،: وذلك من أجل معرفة 

المتممة له مع اعتبار عددها ونوعها وصلتها بالعمل األصلي، مع اعتبار شمولها وتنوعها 

اعتبار ما إذا كانت مبسطة أو علمية، محايدة أو  ودقتها، مستوى ونوعية المقاالت مع

ض، أم بشكل متعصبة، وخصوصاً ما إذا كانت مزودة بمصادر بيليوغرافية مستوفية للغر

ملحق بها، أو بشكل ذكر للمصادر في النص نفسه أو بشكل مصادر أو مراجع في أسفل 

الصفحات ؟ يجب قراءة عدد من المواد، وموازنتها بمواد أخرى مشابهة في كتب أخرى، 

ومهما يكن ترتيب المواد في المصدر جيداً وسهل التناول، فإن صدق المعلومات التي 

بما ال يقاس، ومعرفة صدقها ودقتها النسبية أو عدم صدقها، وعدم يحتويها أكتر أهمية 

 .دقتها النسبية أساسية من أجل تقويم المصدر وإصدار الحكم له أو عليه

 

 : عند فحص كل من المقدمة والمواد - ث

 

تدل على الحياد وفقدان التحيز، فمثالً إذا  يستحسن مالحظه الدالئل واإلشارات التي 

سياسية أو هل يطرح الكتاب وجهة نظر واحدة  واضيع جدلية دينية أوكان الكتاب يبحث م

النظر المتعارضة ؟ ثم هل يعرض الكاتب  من الموضوع فحسب ؟ أم يعرض وجهات

يخصص لها نفس المجال ؟ وفي كتب التراجم  وجهات النظر المختلفة بنفس الروح ؟ وهل
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من األحول الرغبة في إيجاد  يقرره بحال هل يتم انتقاء األسماء ونوع المواد وحجمها

مصدر ما يستحسن مراعاة إمكانية  المشتركين فعالً ؟، وعند دراسة ترتيب المواد في

 .االختالف والتنوع في ترتيب المواد في كتب أخرى تتبع نفس الترتيب العام

 

 : إذا ادعى الناشر أن الكتاب موضع البحث إصدار جديد - ج

 

حدث به، وموازنته بالطبعات القديمة، الكتشاف  الذي يستحسن النظر في حجم التغير 

الحقيقة، ومعرفة مدى التغير الذي أصاب العمل الجديد، إن كثيراً من الكتب التي يعاد 

طبعها يدعي ناشروها أنها إصدار جديد معدل ومنقح، ولكن عند فحصها بدقة يتضح أن 

ء بحيث يجوز اعتبارها طبعة غنا التغير الذي أصابها طفيف، وأنها ال تحوي شيئاً هاماً ذا

معدله، أما إذا كتب طبعة جديدة منقحة ومزيدة، فهذا يعنى أن الباحث اضاف اشياء جديدة، 

 .أو حذف أشياء وجدها غير ذات أهمية

 

 

 الفرع الثاني

 أنواع المصادر

 

 : ونذكر منها االتي 

 

 غير وهى األوراق والسجالت األصلية المكتوبة، وهى بمعظمها :الوثائق -0

منشورة، وتكمن قيمتها في أن معلوماتها جديدة، وصحيحة، ألنها تسجل الوقائع وقت 

 :حدوثها، أو بعده بقليل، وتشمل الوثائق مجموعات واسعة في شتى المجاالت، مثل

التقارير الرسمية، ونصوص االتفاقات والمعاهدات، وأحكام المحاكم، ومضابط 

، وسجالت الضرائب، وسجالت االجتماعات، ومحاضر المؤتمرات، والندوات

المحاكم الشرعية واألوقاف، والفتاوى، وعقود البيع والشراء، ومحاضر جلسات 

 .(51)المؤسسات والبلديات، والبرديات للقرون الماضية، وغير ذلك
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ونشره  كتب غير مطبوعة، والمهم منها هو الذي لم يتم تحقيقه: والمخطوطات هي

الجليلة والمركزة التي تضمها، وإذا لم تتوافر نسخة أصلية بعد، وقيمتها في المعلومات 

 .من المخطوطة، فيمكن االعتماد على نسخة مصورة على ميكروفيلم

 

وهي تكون ملكاَ لشخص معين وقيمتها في أنها تضم  :األوراق الخاصة -4

معلومات تفصيلية معينة أكثر من أي مصادر أخرى، كما أنها تكون صريحة 

مخصصة للنشر عادة، وهي تعتمد كثيراً على المشاهد العينية،  وصادقة ألنها غير

المذكرات : أو المشاركة الفعلية لصاحبها في صنع األحداث، وتشمل هذه األوراق

واليوميات والرسائل المتبادلة مع اآلخرين، واألوراق الشخصية األخرى، كما في 

ين في كتابه ، وطه حس(حياتي)الترجمة الشخصية عند أحمد أمين في كتابه 

، وبمقدار (زهرة العمر)وتوفيق الحكيم في كتابه ( أنــا)، والعقاد في كتابه (األيام)

بوح الكتاب عن حياته وأحداثها وتجاربها وكل ما عاناه فيها غير مستتر، وال 

ُحذف شيء من حقائقه، تكون قيمة يومياته ومذكراته، وما يصنع لنفسه من ترجمة 

يها الحقائق أو موهها أصبحت ال جدوى لها، بل أصبحت ذاتية، وهو إذا عّمى ف

 .(53)عديمة القيمة

 

 

 

 الفرع الثالث

 كيفية استخدام المصادر والحصول عليها

 

 

الفهارس، ومادة االختبار الكتب  للباحث، أدواته فيها تشكل المكتبة نوعاً من المختبر 

للباحث، ليست عملية سهلة؛ بل  والوثائق، ومراجعة المكتبة لالطالع على الكتب الالزمة

 .مقصده بسرعة تحتاج دقة وانتباًها، حتى يصل الباحث الى

 

، (الببليوغرافية) يبدأ الطالب بمراجعة الكتب العامة، ودوائر المعارف، وكتب المراجع 

كل جديد من  فهارس المكتبات ودور النشر لالطالع على أيضاً المتعلقة ببحثه، ويراجع 

مصادر  لى ذوي الخبرة واالختصاص ليتزود منهم بمعلومات جديدة عنالكتب، ويلجأ إ
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المؤلفين،  فهرس: األول: بحثه، وتضم كل مكتبة عامة ثالثة أنواع من الفهارس عادة

فهرس الموضوعات، ولذلك يكون لكل كتاب ثالث : فهرس العناوين، والثالث: والثاني

 :بطاقات

 

بة بحسب التسلسل الهجائي، باسم المؤلف، وهي مرت :البطاقة األولى  -0

اسم المؤلف في أعلى البطاقة، يوضع اسم العائلة، ثم االسم الفردي،  وفيما يدون

فعنوان الكتاب، رقم الطبعة، مكان وتاريخ نشره، عدد صفحاته، وقياسه، ورقمه 

 .في سجالت المكتبة

 

 أوالً  بعنوان الكتاب، وتضم المعلومات السابقة، ولكنها تبدأ: البطاقة الثانية -4

 بعنوان الكتاب، مرتبا هجائيا 

 

للموضوع، بحسب موضوع الكتاب، وتضم المعلومات : البطاقة الثالثة -1

 .السابقة، مبدوءة بموضوع الكتاب، وترتب هجائيا

 

 .التعريف من األسماء فال تحسب في االسم كما هي (الـ)تحذف  

 

 

 

 الفرع الرابع

 تدوين المصادر والمراجع ببطاقة التعريف 

 بقائمة المصادر و

 

 

 على تختلف أشكال المصادر ومستوياتها، فمنها المطبوع، والمخطوط والمنسوخ 

أقسام وأنواع وفيها المشاهد والمسموع، ولكل واحدة من هذه وتلك  اآلالت الكاتبة، وهذه

به، ومن ثم تختلف طريقة تسجيل المعلومات المطلوبة للتعريف بكل واحد  تنظيمه الخاص

 :حصر هذه المصادر بشكل عام في األنواع اآلتية كنمنها، ويم

 

 :المصادر المطبوعة -:أوالً  
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يمكن تدوين المعلومات عن الكتاب ومؤلفه أو مؤلفيه ودار النشر : الكتب -0

 :كما يلي

 

للمؤلف اسم، وشهرة، فتدون الشهرة لقباً، أو كنيتة أوالً، يعقبها : اسم المؤلف - أ

في  لما كان تدوين األسماء في كتب التراجم والطبقاتفاصلة، ثم االسم بعده نقطتان، و

بشرط  اللغة العربية يبدأ باالسم، ثم اللقب أخيراً، فال مانع من استعمال أي من الطريقتين،

يكون  االلتزام واالستمرار بواحدة منهما، واألفضل اإلشارة إلى ذلك في المقدمة، لكي

الترتيب،  مؤلف فنذكر كل األسماء بحسبالقارئ على بصيرة، وإذا كان للكتاب أكثر من 

 (.و)وإن كانوا أكثر من مؤلفين، موصوال بينهم بحرف 

 

يدون عنوان الكتاب كامالً بعده نقطة، والعنوان الذي يسجل هنا : عنوان الكتاب – ب

العنوان األساسي للكتاب، المدون على الصفحة األولى، وأحياناً يكون العنوان طويالً  هو

على المهم، أو العنوان الذي اشتهر به الكتاب من غير حاجة إلى ذكره كامالً، منه  فيقتصر

 .المقدمة، البن خلدون: ما دام اسم المؤلف مدوناً إلى جانبه، مثل

 

 .اسم المحقق، أو المعلق، أو المترجم كامالً إن وجد مهما بلغ عددهم، بعده نقطتان – ج

 

 . أي بدون طبعة. ط.ب :روفاً يكتبرقم الطبعة بعده نقطة، وإن لم يكن مع – د

 

تحتوي بيانات النشر على اسم البلدة، دار النشر، والناشر، أو : بيانات النشر - هـ

ثم يعقبها اسم دار : المطبعة، وتاريخ النشر، يدون اسم البلد، ثم يعقبه نقطتان رأسيتان

و نهايته بعده النشر، أو اسم المطبعة إذا كان مدونا على الغالف في بداية الكتاب أ

 ،تم يليه التاريخ هجريا، أو ميالديا، ويوضع في نهايتها نقطه وويفضل أن تكون:نقطتان

 .وإذا كان للطبع تاريخان فيدون الحديث منهما( )بيانات النشر ضمن قوس

تدون أجزاء الكتاب بعد العنوان مباشرة إذا احتوى الكتاب على  :أجزاء الكتاب – و

 .معلومات النشر، وهو األفضلأكثر من جزء، أو بعد 

 

تأتي بعد قوس معلومات النشر، أو بعد عدد : الصفحات المستخدمة من المصدر – ز

، 1،5: ، ص،ص5:صفحة واحدة، ص: وتكون إحدى الحاالت التالية. األجزاء إذا وجدت

، أما إذا كانت الصفحات من 01-5: ص-صفحتان متتاليتان، مجموعة صفحات ص

 .أو: ص-أ، أو ص:ص: بجدياً فيذكر كما يليالمقدمة المرقمة أ
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 :ويمكنا تطبيق ما سبق كما يأتي

: سورة البقرة، اآلية: مثال. يكتفي السورة، ورقم اآلية: القرآن الكريم - أ

 .أو  .،005

بالنسبة للكتب السماوية األخرى، ونظراً لتعدد تراجمها : الكتب المقدسة - ب

 :ونسبتها، فإنه يدون عنها

 .لترجمة المعنية منسوبة إلى صاحبهاا -0

 .01: آية: اآلية والسّفر، مثال التكوين -4

 عدد الطبعة -1

 

وما هو غنى عن التذكير أن القرآن الكريم يجب أن يتقدم على سائر   - ح

المصادر وبصرف النظر عن الترتيب الهجائي أو الموضوعي، ألن  الكتب في سائر

نت الدراسة دينية فال حاجة لذكره في له األولوية على سائر المصادر، أما إذا كا

 .الفهارس

 

 :أمثلة تطبيقية لتدوين المصادر والمراجع بجميع أشكالها في اللغة العربية -:ثانياً 

 

 :نموذج لتدوين مصدر من إعداد مؤلف واحد -0

مؤسسة دندرة ). 0ط. المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة: سعاد.الحكيم، د

 (.0910 :للطباعة والنشر، بيروت

دمشق، دار ). 0أصول المعارضة السياسية في اإلسالم، ط: عبود عبدهللا.العسكري، د

 (.0993: النمير

 

كما : إذا تم تأليف المصدر من أكثر من واحد تذكر اسماؤهم كافة بالترتيب -4

 :يتضح من النماذج اآلتية

: بو جبارةونعيم دهمش، وربحي الحسن وخالد أمين عبدهللا، وهاني أ. غرايبة، فوزي

: مكة المكرمة، دار الثقة) 4ط. أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية

0914.) 

 

 :فإنه يبدأ بعنوان الكتاب كما في المثال اآلتي: إذا لم يعرف اسم المؤلف -1
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بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، دار ). ط.د. رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء

 .1ج(. 0953: بيروت

 

فإنه يوثق كما : أما في حال وجود تحقيق أو تعليق أو ترجمة للمصدر -1

 :يأتي

إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق : الدمغاني، الحسين بن محمد

 (.0931: دار العلم للماليين. بيروت). 0ط. عبد العزيز سيد األهل: وترتيب

 

اسمهما بحسب الترتيب  يدون: إذا تعاون على التحقيق شخصان أو أكثر -5

 :بالكتاب، كما يأتي

الشامل في أصول : الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبدهللا المشهور بإمام الحرمين

. ط.د. علي سامي النشار، وفيصل بدير عون، وسهير محمد مختار: الدين، تحقيق وتقديم

 (.0919: جالل حزي وشركاه. اإلسكندرية، منشأة المعارف)

 

 :ن إعداد هيئة علميةمصدر م -1

 .يدون اسم الهيئة العلمية بدالً من اسم المؤلف - أ

 .يتبع بعد ذلك من الخطوات كل ما يتبع في تدوين المصادر السابقة -ب 

أبو حامد الغزالي : بمصر. المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية

ة، المجلس األعلى لرعاية الفنون القاهر). دزط. في الذكرى المئوية التاسعة لميالده

 (.0914: واآلداب والعلوم االجتماعية

 

 :مصدر من جمع بعض المحققين -3

تأليف جماعة من كبار العلماء واألطباء في جامعات أوروبا  - أ

 (.0911: بيروت، دار مكتبة الحياة). طبيبك في بيتك: وأمريكا

ب كما يشار إلى اسم المترجم بعد عنوان الكتا: الكتب المترجمة - ب

 :يأتي

عيسى . د: جالل الدين الرومي والتصوف، ترجمة: ميرو فيتش، إيفادي فيتراي

: مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، طهران). 0ط. العاكوب

4111.) 

مثال سلسة عالم المعرفة التي تصدرها وزارة : المسلسالت الثقافية - ت

 :األعالم الكويتية، وهي كما يأتي
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، 011عالم المعرفة، . شوقي جالل: بنية الثورات العلمية، ترجمة: كون، توماس

/ ديسمبر / هـ 0101الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، جمادي اآلخر )

 (.م0994كانون أول 

 

 :القصص والمسرحيات -1

 (.ت.د: دار المعارف. مصر). ط.د. غرام والدة. سراج، حسين

 

 : ة، والمجموعة في كتابالقصائد المختار -9

بيروت، دار العلم للجميع، بغداد، ). ط.د. مختارات البارودي: البارودي، محمود سامي

 .أجزاء 1 ،(ت.د: دار البيان

 

 :المعاجم اللغوية - 01 

: القاهرة، بوالق). ط.د. لسان العرب(: هـ300ت )أبن منظور، محمد بن مكرم 

 .ج41، (هـ0499

 

 : المعارفالموسوعات ودوائر -00

: دار المعرفة، بيروت). 1ط. دائرة معارف القرن العشرين: وجدي، محمد فريد

 .مجلدات 01(. 0930

 

أما في توثيق مقال لكاتب ذكر اسمه في نهاية المقال ضمن مادة معينة في  -

 :الموسوعة، فيمكننا توثيقه كما يأتي

 .عنوان الموسوعة - أ

 .ت.عدد الطبعة، أو د - ب

نضع نقطة إذا لم يذكر اسم الكتاب، وإال ).....(. سين عنوان المقالة بين قو - ت

 .فتدون فاصلة،

 .اسم كاتب المقال إذا كان مذكوراً أو جرى التنويه عنه بالهامش األسفل - ث

 .بيانات النشر، كما سبق في المصادر  - ج

 .عدد األجزاء والمجلدات  - ح

 

واألسبوعية  وهي ما يطبع على فترات زمنية محددة، فمنها اليومية،: الدوريات - 04

والشهرية، والتي تصدر كل عام، أو نصفه، أو ربعه، وتحتوي مقاالت وبحوثاً بأقالم 
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مختلفة، وغالباً ما تكون األعداد مرقمة بحسب ترتيب الصدور، وتدون عنها المعلومات 

 :األتية

 .اسم الكتاب بعده نقطتان - أ

 .عنوان المقالة والبحث بين قوسين صغيرين بعده نقطة - ب

 .جلة، بعده نقطةعنوان الم - ت

 .اسم البلد الصادرة عنها بعده نقطة - ث

 .رقم العدد - ج

 .تاريخ اإلصدار بين قوسين بعدهما فاصلة - ح

 .رقم الصفحة - خ

(. الصوفية بين ترك الجهاد ووهم المجاهدة): محمد عبد السالم الحياني - د

 (.0990: ، كانون الثاني141: مجلة المعرفة السورية، العدد)

 

يشار إليها بالمعلومات : لصادرة عن المجالس التشريعيةالقوانين الحكومية ا -01

 :اآلتية

 .البلد الصادر عنها القانون - أ

 .المجلس أو المصدر التشريعي مجلس الوزراء أو البرلمان - ب

 .رقم القانون - ت

 .تاريخ صدوره. رقم المادة - ث

 

 : المصادر المنسوخة على اآللة -01

 : يدون عنها المعلومات اآلتية: المخطوطات - أ

مؤلف ويتبع في تدوينه الطريقة السابقة، متبوعاً بتاريخ الوفاة اسم ال -

 .بين قوسين كبيرين

 .عنوان المخطوطة بين قوسين صغيرين -

 .موضوع المخطوطة، علمياً أو شخصياً كالخطابات أو المذكرات -

 .تاريخ النسخ -

 .اسم البلد الذي توجد به المخطوطة بعده نقطتان رأسيتان -

إذا لم ( خاص)توجد، وإال فتكتب كلمة  مكان وجودها، ورقمها حيث -

 .تكن ملكاً لمكتبة عامة أو متحف، وال مانع من ذكر صاحبها

 .اسم المجموعة التي تنتسب إليها المخطوطة، ورقمها، إن أمكن -
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وصفها إن كانت أصلية أو مصورة، فإذا كانت مصورة فالبد من  -

 :يذكر مكان التصوير والرقم ويتبع في تدوينها النموذج اآلت

(. إغاثة الطلب شرح بلوغ األدب): المالكي، محمد علي بن حسين -

 .نسخة أصلية. خاص: مكة. هـ0111نسخ عادي . منطق

ويتم تدوين المعلومات : الرسائل الجامعية المنسوخة على االلة - ب

 :التالية

 .كما سبق: اسم المؤلف -

 .عنوان الرسالة بين قوسين صغيرين -

 .الدرجة العلمية الممنوحة عليها -

اسم القسم، فالكلية، فالجامعة التي منحت الدرجة العلمية، نضع  -

 .فاصلة بينما سبق، وتنتهي بنقطة

التصوف بين النظرية والممارسة، قراءة ): العسكري، عبود عبدهللا - ت

 دكتوراةأطروحة (. فكرية لحال الطرق الصوفية في سورية، دراسة ميدانية

داب والعلوم اإلنسانية، الجامعة قسم الفلسفة، الفرع األول، كلية األ. دولة

 .م4114: بيروت. اللبنانية

 

عن مخطوطات ( فيلم)حين اإلشارة إلى شريط مصور : األشرطة المصورة -05

تدون جميع المعلومات التي تسجل عن الكتاب، أو المخطوطة، وبنفس الترتيب مضافاً 

 (.شريط مصور)إليها كلمة 

 

ت يهودا رقم مكتبة جامعة برنستون، مجموعة مخطوطا - أ

بمركز البحث العلمي والتراث اإلسالمي، . شريط مصور(. 191)0331

 .94جامعة أم القرى، مكة المكرمة، رقم 

 :وهناك كتب مصورة عن النسخة األصلية فتوثق كما ياتي

. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: مخلوف، محمد بن محمد - ب

بيروت، دار الكتاب : تصوير ،(هـ0191: مصدر المطبعة السلفية ومكتبتها)

 .ت.د: العربي اللبناني

 

 :يتم تدوين المعلومات عنها كما يأتي: المصادر السمعية البصرية – 01

 

 : األحاديث اإلذاعية تشمل على - أ
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 .اسم المتحدث، لقبة ثم اسمه -

 .عنوان الحديث بين قوسين صغيرين  -

 .اسم اإلذاعية -

 .اسم البلد ثم التاريخ -

 

 :الت التليفزيونية تشمل علىاألحاديث والمقاب - ب

 .الشخص أو الجهة المعد للبرنامج -

 .عنوان البرنامج -

 .عنوان الحلقة بين قوسين -

 .اسم المحطة ثم رقم القنال بين قوسين، ثم اسم البلد، فتاريخ البث  -

سوريا، القناة )(. دراسات قرآنية): محمد سعيد رمضان. البوطي، د - ت

 .1/0/4110، سوريا، (األولى

 

 :السينمائية والفيديو األفالم - ت

اسم المؤلف كالمتبع، عنوان الفيلم، اسم المخرج، : يحتوي التدوين عنها على المواد اآلتية

 .مكان االنتاج، ثم الشركة المنتجة بعده فاصلة، ثم التاريخ

 

 :ويتم تدوين المعلومات عنها بالكيفية اآلتية(: الحاسوب): الشرائح الممغنطة -03

 .موضوع إذا كان معروفاً كاتب المادة أو ال - أ

، أو (Software)عنوان الموضوع، ويتبع بكلمة تنم وصف األداء العلمي  - ب

(Computer Service.) 

 .اسم الموزع، وتاريخ التوزيع - ت

 :يضاف في نهاية المعلومات السابقة أية معلومة مهمة مثل

 ،Apple، Atari): نوع الحاسب اآللي المصمم له البرنامج مثل -

Orvice.) 

 (.8KB)، أو وحدات الذاكرة مثل (Kilobyte)م البايت رق  -

نوعية التسجيل المستخدمة في تخزين المعلومات مثل األشرطة  -

 Cartridge، Cassette Or)الصغيرة، أو الكبيرة، أو االسطوانات 

disk). 

في داخل  (،)يفصل بين كل وحدة من هذه المعلومات بنقطة، أو بالفاصلة  - ث

 .في النهاية الوحدات، أو تدون نقطة
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 :وفيما يلي نموذجان لتوثيق المعلومات من الحاسب اآللي -

 :Software Computer نموذج التوثيق من - أ

Starks،Sparky. Disky. Software Computer Adventure، 1982. 

Atari 400/800،32 KB، dis. 

 

 :Computer Serviceالتوثيق من الحاسب اآللي  - ب

ها المطبوعات، إال أنه يضاف في النهاية الرقم التسلسلي يتم بنفس الطريقة التي توثق ب

 :الخاص كما في النموذج التالي

" Turner، Barbra Bus" American Man and Women of Science. 

15 the ed. Bowker، 1983.  

Dialog file 236، item 0107406 

 

 

 

هناك اآلن عدٌد : نجليزيةأمثلة تطبيقية لتدوين المصادر والمراجع في اللغة اإل -:ثالثاا 

 :من المالحظات الخاصة لتوثيق المصادر والمراجع في اللغة اإلنجليزية

 

أو الحروف األولى . اسم المؤلف: (1)نموذج الطريقة األمريكية في التوثيق  -0

الُكنية أو  –أما في قائمة المراجع فتذكر الُكنية قبل االسم (. في الحاشية)من اسمه 

 –عنوان الكتاب بالخط المائل  –ول من االسم أو االسم كامالً الحرف األ –اللقب 

اسم السلسة التي يقع  –( إذا وجد أحدهم)اسم الناشر، اسم المترجم، اسم المصنف 

رقم الطبعة، إذا كان الكتاب طبع أكثر من  –ورقمه فيها  (إن وجدت)بها الكتاب 

سنة اإلصدار  –ار مكان اإلصد –عدد األجزاء، إن كان أكثر من جزء  –مرة 

ويكتب الرقم باألحرف الالتينية ( إن وجد)رقم المجلد  – (وتوضع بين قوسين)

أرقام الصفحات التي تم االستشهاد منها  –الصغيرة، وتتبعه سنة إصدار بين قوسين 

 .نقطة في الختام –

 

 .توضع فواصل بين الجميع، وفي الختام نقطة: ملحوظة

                                                           

 .، بتصرف009 -005: ص-في المنهاج، ص: محمد. التونجي، د (1
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كاملة كما جاء مطبوعة في الصفحة األولى .. ، المصنفينتذكر أسماء المؤلفين: ملحوظة

فقد يرغب ( C.Brown): وال يرحب باالختصار كان تقول. بعد الغالف التي فيها العنوان

الباحث بالرجوع إلى المكتبة، وذكرك أسمه كامالً يخفف عليه العبء واالطمئنان، فاألفضل 

: أفضل منه قولك( T.S.Eliot): ، وقولك(Carlton Brown)أن تذكره كامالً 

(Thomas Stearns Eliot.) 

وعند آخر حرف . إذا ُوجدْت حروف مع االسم يوضع بعد كل واحد نقطة: ملحوظة

 :وبعده اسم علم نقطة وفاصلة، مثل

Donnos، E.S.، Elizabethan Minor Epics (London، 1963). 

 

 .يمكن حذف القوسين بوضع فاصلة قبل كلمة لندن: ملحوظة

 

وكان يشمل عدة فصول، كل فصل ألفه : ا أخذت من أحد فصول الكتابإذ -4

 :شخص، والكتاب إعداد لشخص آخر، تتبع ما يلي

 .اسم مؤلف الفصل الذي أخذت منه - أ

عنوان الفصل الذي أخذت منه، ويوضع بين فاصلتين علويتين،  - ب

 .ويكتب بخط مائل

 .، مطبعية، قبلها فاصلة ال بعدهاinكلمة  - ت

 اسم المعد - ث

 نقطة - ج

 .أو طبعها في المطبعة بخط مائل: ضع خطاً تحت أسماء الكتبو -1

فضع تحته خطاً ثم ضع : إن كان هناك عنوان فرعي للعنوان الرئيسي -1

(Colon )أيضاً وضع خطاً تحت العنوان الرئيسي . بينهما. 

إذا كان النص المستشهد به هو أحد فصول : inال تضع خطاً تحت كلمة  -5

 .الكتاب أو أجزائه

تضع نقطة trans.، - ed.، - (comp،. )): ات المختصرةبعد الكلم -1

 .تعقبها فاصلة كما هو مبين

إذا : قبل اسم المؤلف األصلي( أو المترجم)( ،.Comp)ضع اسم المحرر -3

 .وبعد اسم المؤلف تضع فاصلة، ثم اسم الكتاب. كان دورهما أبرز من دور المؤلف

رقم الطبعة، مستخدماً  فاذكر: إذا لم يكن الكتاب المعتمد الطبعة األولى -1

 .مثالً  األرقام، وبعدها 
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. فال تضع خطاً تحت اسم السلسة أو الموسوعة: إذا كان الكتاب من السالسل -9

فاصلة  –ذكر الرقم  –نقطة  –تحديد الجزء : ومن الضروري تسجيل النقاط التالية

 (.،vol. 7، No. 7): فاصلة مثل –الرقم  –نقطة  –رمز الرقم  –

 .Vols 3: تذكر الرقم قبل: إذا كان الكتاب مؤلفاً من عدة أجزاء – 01

كما قد يستعمل  (،n. p)فاذكر الرمز : إذا لم يذكر في الكتاب مكان اإلصدار – 00

 .هذا المختصر إذا كان الناشر غير مذكور

أي هنا  Passimلكثرة استخدامه قلت : إذا لم تحتْج إلى ذكر رقم الصفحة – 04

 (.والكلمة التينية)وهناك 
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 المطلب الثاني

 تدوين المعلومات

 

 

األولية لمصادر البحث،  وتأتي هذه المرحلة تلقائياً بعد االنتهاء من تدوين القائمة 

وبيانات التعرف على ما أماكن وجودها، وقبل البدء بالقراءة للبحث، وتدوين المادة 

ق السليمة، حتى يكون الباحث على علم العلمية، يحسن اإلعداد لها أوالً، ومعرفة الطر

 .بمتطلباتها

 

حيث تتبدى أهمية تجميع المعلومات والبيانات وتدوينها في أنها تعطي للباحث المادة  

وبقدر وفرة هذه المعلومات والبيانات وتغطيتها لكل  .الخام التي سوف يصنع منها بحثه

 بصورة جيدة، جوانب الرسالة، بقدر ما يسهل على الباحث إتمام بحثه 

 

حيث تمثل مرحلة تدوين المعلومات والبيانات التي يحصل عليها الباحث من المراجع  

فحسن أداء الباحث لهذه  .التي تتصل بموضوعه حلقة أساسية ومهمة في عمل الباحث

المرحلة يسهل عليه ما بعدها من مراحل والتي تتمثل في كتابة البحث توطئة إلخراجه في 

  .ةصورته النهائي

 

وذلك أنه من المستحيل أن تعي  ،وأهمية التدوين وضرورته أمر ال يحتاج إلى تبرير 

 .فبغير هذا التدوين تتداخل المعلومات والبيانات في ذهن الباحث .ذاكرة الباحث كل ما يقرأ

 . (1)فضالً عن أن كثرة الكالم ُينسي بعضه البعض  .فيضطرب التوثيق لديه

 

للتعامل مع البيانات والمعلومات التي تتاح للباحث أياً كان والتدوين أسلوب صالح  

أْم إجابات عن أسئلة  ،مصدر هذه المعلومات والبيانات أي سواء أكانت أبحاثاً مكتوبة

  .وردت في مقابلة أو استبيان

 

والتدوين في حقيقته هو نقل للمعلومات والبيانات التي تتعلق بموضوع البحث من  

لكي يستطيع الباحث أن يرجع إليها  ،طريقة معينة وبإشارات خاصةمصادرها األصلية ب

  .كلما احتاج ذلك بسهولة ويسر
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وإما أن يكون  ،وتدوين المعلومات إما أن يكون تدويناً تقليدياً أي على أوراق وبطاقات 

حث أن يتبع والتدوين سواء أكان يدوياً أم تدويناً آلياً فإن له نظًما ينبغي على البا .تدويناً آلياً 

 .بعضها أو كلها

 :وهو ما سوف نبينه كما يلي

 

 

 الفرع األول

 أنواع التدوين 

 

 

 :وإما أن يكون تدويناً آلياً وذلك على النحو التالي ،التدوين إما أن يكون تدويناً يدوياً  

 

  :التدوين اليدوي: أوالً 

 

ملية فرز المعلومات ونعني به أن يقوم الباحث بقراءة مصادره ومراجعه ثم يعمد إلى ع 

ثم يقوم بنقل هذه األجزاء إلى  .في المصدر ليحدد ما يتصل بموضوعه والبيانات الموجودة

بطاقات ورقية معدة لهذا الغرض ليحتفظ بها وفقاً ألسس وقواعد تحكم عملية التدوين والتي 

 . سوف نتناولها عند الحديث عن نظام البطاقات في تدوين المعلومات فيما بعد

 

وعلى ذلك فإن التدوين ال يتناول إال المعلومات والبيانات التي تتصل بموضوع  

وفي التدوين اليدوي كما هو واضح يقوم الباحث بنقل المعلومات والبيانات بيده  .البحث

ويمتاز التدوين اليدوي بسهولة الرجوع  .على البطاقات، ثم يرتبها بترتيب أجزاء الخطة

عطي للباحث خريطة حقيقية عن شبكة المعلومات والبيانات ثم أنه ي. إليه في كل وقت

وعن األجزاء التي توافرت لها كمية مناسبة من هذه المعلومات والبيانات،  .المتوفرة لديه

 .وعن األجزاء التي لم يتوافر لها ذلك

 

كما يتميز التدوين اليدوي بأنه يوفر قدراً كبيراً من األمان للباحث إذ أن المعلومات  

لبيانات التي يتحصل عليها تكون دائماً بين يديه، ومن ثم فإنها تستعصى على عبث الغير وا

 .أو التلف ألي سبب من األسباب
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 .ونظام الكراسة ،ونظام الملف ،التدوين في البطاقات ،ومن أهم نظم التدوين اليدوي 

 

 : التدوين اآللي: ثانياً 

 

لومات والبيانات التي يحصل عليها من ونعني به أن يقوم الباحث بحفظ وتدوين المع 

المراجع والمصادر المتعددة على جهاز الكمبيوتر ويتطلب ذلك بالضرورة إمكانية التعامل 

بل أصبح التعامل مع أجهزة الحاسب هي . أصبح متاحاً  أيضاً وهو أمر . مع هذا الجهاز

 . سمة العصر

 

الحاسب اآللي يتميز  وال شك أن حفظ وتخزين المعلومات والبيانات على جهاز 

وقت الكتابة أو في أية  ،بسهولته وبساطته، فضالً عن سهولة استرجاعه عند الحاجة إليه

 .مرحلة يريدها الباحث

 

وال يخرج األمر عن أن الباحث سوف يدخل خطة بحثه على الكمبيوتر ويرمز لكل  

ا وفقاً لهذه المفاتيح جزء منها بمفتاح معين ثم يدخل المعلومات والبيانات التي يحصل عليه

 .في ملفات يسهل عليه الرجوع إليها في أي وقت يريد، وبسهولة وبسرعة كبيرة

 

على أن هذه المميزات للتخزين اآللي ال ينفي خطورة هذه الوسيلة عند تعرض جهاز  

الكمبيوتر ألي عارض يؤثر في كفاءته كالفيروسات التي تدمر خاليا المعلومات داخله 

الباحث كل مصادره ومعلوماته وبياناته في لحظة واحدة، وكذلك االستخدام  ومن ثم يفقد

الخاطئ للجهاز الذي قد يؤدي إلى اختفاء بعض الملفات أو فقدانها من الجهاز دون قصد أو 

 . غير ذلك من العوارض التي يمكن أن تقلل من كفاءة هذا الجهاز

 

لمشاكل يبقى االكتفاء بالتدوين ولخطورة النتائج التي تترتب على حدوث مثل هذه ا 

ولذلك فإنه من الصواب أن . اآللي لمصادر المعلومات والبيانات مغامرة غير آمنة تماماً 

 .يجمع الباحث بين طريقتي التدوين اليدوي واآللي

 

ويترتب على ذلك أن طريقتي التدوين اليدوي واآللي يتكامالن معاً للحفاظ على جهد  

ولما كان التدوين يمثل مقدمة للكتابة، فإنه يبقى . الصحيح الباحث وضبطه في مساره

 . صحيحاً القول بأن صحة المقدمات تؤدي بالتأكيد إلى صحة النتائج
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 الفرع الثاني

 نظام البطاقات في تدوين المعلومات

 

 

البطاقات المخصصة للبحوث، وهو الطريق السليم  وتدون المادة العلمية للبحث على 

مناسب على المدى القصير والطويل لعملية البحث، إذ سماكة البطاقة تجعلها والمكان ال

أكثر تحمالً للتداول، وإعادة النظر عليها مرة بعد أخرى، ومن ثم سالمتها من التلف، مع 

مرور الزمن، إلى جانب أنه سيكون من السهل مستقبالً لدى البدء بالكتابة استعراضها 

لموضوع، وبعض الطالب يلجؤون إلى الكتابة في بشكل منظم وفق تصور الباحث ل

أوراق، أو دفاتر أو كراريس، اعتقاداً أنه أكثر اختصاراً للوقت، وأنسب من حيث الثمن، 

واستمراراً لما اعتادوا، ولكن سيتضح على المدى الطويل، وبخاصة عند كتابة البحث أن 

فكار تقديماً وتأخيراً بسبب مرونة الكتابة على البطاقات أحفظ، وأن الرجوع إليها وتنظيم األ

 .(11)ترتيبها أيسر من الناحية العملية

 

ويفضل الحجم الكبير من البطاقات لتستوعب النص المقتبس مهما كانت مساحته من  

غير حاجة إلى بطاقة أخرى، أو اللجوء إلى الكتابة على الوجه اآلخر، وعلى الباحث 

للباحث أن يضيف لها بعض المعلومات، أو تخصيص كل فكرة ببطاقة، فربما يعرض 

 التعليقات مؤخراً فيجد لها مجاالً واسعاً، وباإلمكان تدوين معلومات متعددة لعنصر واحد

 من مصدر أو أكثر على بطاقة واحدة إذا كانت المعلومات قصيرة، شريطة أن تستكمل كل

وُيرسم تحت كل واحد منها خط للفصل بينهما، إال أن معلومة منها التوثيق الخاص بها، 

أن ال يكتب أكتر من معلومة واحدة على البطاقة، وال يعتبر ذلك تبزيراً، بل  البعض يرى

 .هو من الجود الممدوح

 

القراءة  ا أرادويحرص الباحث أن يكون مزوداً دائما بالبطاقات ويصحبها معه كلم 

لموضوع البحث حتى تصبح هذه عادة مالزمة له، وأن يجعل بين يديه دائماً قائمة 
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المصادر األولية، وخطة البحث، حتى يتمكن من الحصول على ما يريده من مصادر 

بسهولة من خالل بيانات أماكن العثور عليها وأرقامها، أما اصطحاب عناصر الخطة فلكي 

ها، وكثيراً ما يطرأ على ذهن الباحث لمحة من فكرة، أو حل لمشكلة يتدرج في البحث وفق

العارضة غالباً  أو كلمات وجمل معبرة تنفذ إلى الهدف، وتفي بالغرض، فمثل هذه األشياء

ما تكون قيمة، وهي سريعة اإلفالت والنسيان كسرعتها عندما عرضت على الذهن، 

تدوينها في الحال من غير تباطؤ، ويذكر أن وضمان االستفادة من هذه األفكار الخاطفة هو 

كثيراً من الناس يحرصون دائماً على وجود قلم وورق، إلى جانب فراش النوم، كما أن 

لتدوين  محاولة االحتفاظ بدفتر صغير، أو سجل خاص في جيبك، أو حقيبتك مفيد جداً 

تقودك  ائدتها، وربمالألفكار الطارئة، التي يمكن فيما بعد نقلها إلى ملف خاص إذا ثبتت ف

المصادفة لدى سماع اإلذاعة، أو مشاهدة التلفزيون، أو قراءة مقالة في صحيفة إلى بعض 

مع  األفكار مما له صلة بموضوع تفكر فيه أو تبحث عنه، فسجل كل هذه من غير تردد،

 .(10)تسجيل الزمان والمصادر

 

 :تنظيم البطاقات: أوالً 

 

لإلمكانات المتوافرة، ولكن  بويب البطاقات وتنظيمها طبقاً يمكن أن تتخذ خطة خاصة لت 

 :الطريقة النظامية والسهلة هو أن تتبع ما يأتي

 

أو الخطة، او : تصنيف البطاقات إلى مجاميع بحسب الموضوعات -1

 .المنهج الذي سيتبع في دراسة الموضوع

أو ملف خاص مكتوباً عليه : توضع كل مجموعة في صندوق -2

مجموعة، وعمل فهرسة مختصرة لمحتويات كل منها عنوان موضوع كل 

 .تحت العنوان العام

طبقاً للمنهج الدراسي في السير في : وضع أرقام متسلسله -3

 .الموضوع لكل مجموعة من الملفات، أو علب البطاقات

 أو علب: تخصص بطاقات معينة فهرساً عاما لما تحويه الملفات -4

علومات المدونة في البطاقات مما يضمن سهولة الحصول على الم

البطاقات في شكل مفصل، وفى النهاية سيجد الباحث أنها مرتبة في 

فصول، وأبواب، وتقسيمات أساسية وثانوية، وإن عمل هذه الفهارس مفيد 
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قوية بالبحوث، ومن  وبشكل خاص لطلبة الدراسات العليا، ومن له صلة

بقدر  األفضل أن تكون الطريقة في تنظيم البطاقات سهلة ومبسطة

 .اإلمكان

 

 Error! Bookmark notوعلى الباحث أن يخصص بعض البطاقات تحت عنوان 

defined. يتصل ببحثه اتصاالً ضعيفاً، ألنه قد يحتاج إليها يوماً، وعليه  يكتب فيها ما

فكلما عثر الباحث على مصدر أو مرجع جديد فيه معلومات  إبقاء عملية الجمع مفتوحة،

 .بحثه أو متعلقة به، كتب على بطاقات، ووضعها في مكانها المناسب في الملفمفيدة ل

 

 

 

 

 

 :طرق نقل المعلومات من المصادر: ثانياً 

 

الهدف، : تتنوع طرق نقل المعلومات من المصادر والمراجع حسب اعتبارات كثيرة 

مالً بحذافيره، يقتضي الحال نقل النص كا الخ، فأحيانا...األهمية، اهمية القائل، المناسبة

صياغته، أو فيما يأتي شرح لهذه األنواع  وأحيانا يستدعي األمر اختصاره، أو إعادة

 :ومناسبة استخدام كل منها، وهي

 

 :نقل النص كامالً  -0

 

 :ودون تغيير في الحاالت اآلتية ينقل النص كامالً  

 .النص من القرآن الكريم، أو السنة المطهرة، او الكتب المقدسة - أ

 .تعبيرات المؤلف وكلماته ذات أهمية خاصة إذا كانت - ب

 .إذا كانت تعبيرات المؤلف مؤدية للغرض في سالمة ووضوح - ت

الخشية من تحريف المعنى بالزيادة، أو النقصان، وبخاصة إذا  - ث

 .كان موضوعاً ذا حساسية خاصة

في معرض النقض واالعتراض على المخالف ال بد من نقل كالمه نصاً،  - ج

النقل ال بد من العناية التامة في نقل النص األصلي بعباراته،  مثل هذا النوع من في

وعالماته اإلمالئية، وحتى في أخطائه، ويتدارك هذا الخطأ مباشرة وذلك بتصحيحه 
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أو يدون كما هو، ثم يدون بين قوسين مربعين كلمة  ووضعه بين قوسين مربعين،

أن الجزء المأخوذ من اقتباس جزء من النص ال بد من التأكيد  ، وفي حال[هكذا[

المعنى، أو تشويه قصد المؤلف، ويتعين على الباحث هنا  النص ال يؤدي إلى تغير

 .وضع النص بين قوسين حتى ال يتهم بالسرقة

 

  :إعادة الصياغة -4

 

أن يعيد الباحث صياغة أفكار النص بأسلوبه الخاص، وهذا يتناسب إذا كان النص  

تعقيد في األسلوب، أو عدم إحاطة باألفكار، فيلجأ  األصلي يعتريه ضعف في التعبير، أو

إلى إعادة صياغته بتعبير أقوى، جامع لألفكار التي يريد طرحها، والتغيير البسيط لبعض 

عبارات المؤلف، أو كلماته ال يعني إعادة صياغتها، كما أن هذا ال يسوغ نسبتها إلى 

ي يريد إعادة صياغته، ثم يطوي الكاتب، والسبيل لتفادي مثل هذا هو قراءة الجزء الذ

 .الكتاب، ثم يبدأ في صياغة تلك األفكار بعباراته وأسلوبه

 

 

 : التلخيص -1

 

وذلك بأن يعمد الباحث إلى تلخيص موضوع كامل، أو فكرة بأكملها شغلت حيزاً كبيراً  

من غير التأثر بالمؤلف حين وضعها في  من الصفحات فيقوم بصياغتها بأسلوبه الخاص،

 . به هنا االحتفاظ بالفكرة والموضوع الرئيسي ر والصياغة، وكل ما يهتماإلطا

 

 :االختصار -1

 

بطريقة مركزة جدا، مع  أن يقلص الباحث عبارات النص إلى مقدار الثلث أو الربع 

غالباً، وكل ما يفعله  االحتفاظ بأسلوب المؤلف ووجهة نظره، واستعمال عباراته، وكلماته

التوضيحات، والتفاصيل، وكل ما يمكن أن يستغني عنه في  الباحث في النص هو حذف

 .النص، ويتمكن القارئ من إدراكه دونه
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وتكون اإلشارة في الهامش إلى المصدر في الطرق السابقة الثانية والثالثة والرابعة  

، ثم يدون اسم المؤلف، فعنوان الكتاب، ثم الصفحات، فقد جرى (انظر)أو ( راجع)بكلمة 

 .(14)ن تشير هذه الكلمة إلى تصرف الكاتب في النقلاالصطالح أ

 

 : الشرح والتحليل -5

كثيراً ما يجد الباحث نفسه أمام نصوص تحتاج إلى شرح وتحليل لتبيين المراد منها،  

 .وإظهار أبعادها

 

 : الجمع بين التلخيص أو االختصار أو الشرح واقتباس النص -1

ستشهاد بالنص في ثنايا العرض حيث بعض هذه األنواع من النقل مع اال وتجتمع 

تقتضي المناسبة ذلك، كأن يتخذ الباحث من النص مقدمة لتلخيص فكرة أو شرح وتحليل 

 .لها

 

 : الخطوط العريضة -3

كتاب أو رسالة، أو نص،  وأحيانا يجد الباحث نفسه مضطراً إلى إجمال مضمون 

اء فكرة سريعة عنها حيث إعط فيضعها في عناوين رئيسة بقصد تعريف القارئ عليها، أو

في البحث، في كل هذه األنواع،  ال يكون لذكر التفاصيل أهمية، أو أنه ليس مكانها المالئم

وجميع الحاالت ال بد من اإلشارة إلى المصدر، وتوثيق المعلومات علمياً كما سبق 

 .توضيحه
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 الفصل الرابع

 

 أدوات البحث العلمي

  

 

حث العلمي في مرحلة الحقة لتحديد موضوعه، ووضع خطة مبدئية تأتي أدوات الب 

وأدوات البحث العلمي هي . لموضوع البحث؛ وفقاً للقواعد واألسس التي سبق وحددناها

فمن الصعوبة بمكان القيام ببحث علمي دون وجود هذه . مفترض ثابت في كل األبحاث

ين فإن قدرة الباحثين على استخدام وإذا كانت أدوات البحث متوافرة لكل الباحث. األدوات

ذلك أن البحث . هذه األدوات تتفاوت بتفاوت إمكانياتهم وقدراتهم على الفهم والتمحيص

ويبقى إجادة الباحث لمفردات . العلمي هو في حقيقته مهنة أو حرفة أو مهارة وليس وظيفة

ه على الترتيب هذه المهنة مرتبطا إلى حد كبير بقدراته الشخصية وسعة اطالعه وقدرت

 .والتنظيم، وتحليل المعلومات التي يحصل عليها

 

وسوف نتناول أدوات البحث العلمي وفق ترتيب العمليات التي يقوم بها الباحث في  

ثم . فهذا االستخدام يبدأ بتحديد المراجع المتصلة بموضوع البحث. استخدام هذه األدوات

وأخيراً يقوم بترتيب هذه . ن هذه المراجعيقوم بتجميع المعلومات التي تتصل بموضوعه م

 .المعلومات وتدوينها وفق اسس علمية محددة توطئة لالستفادة بها

 

 :وترتيباً على ذلك فسوف نقسم الفصل إلى ثالثة مباحث كما يلي 

 

 .تحديد المراجع المتصلة بموضوع البحث: المبحث األول

 .تجميع المعلومات: المبحث الثاني

 .ترتيب وتدوين المعلومات :المبحث الثالث

 :وذلك على الوجه التالي
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 المبحث األول

 تحديد المراجع المتصلة بالبحث

 

 

سبق أن علمنا أن الخطوة األولى في البحث تتضمن تحديد موضوع البحث، ووضع 

وإذا كان الباحث . يعقب ذلك تحديد المراجع التي تتصل بموضوع البحث. خطة مبدئية له

موضوع البحث ووضع خطة مبدئية له يطلع على بعض هذه المراجع بصورة أثناء اختيار 

سريعة، فإن الخطوة التي نحن بصدد بحثها تختلف تماماً عن ذلك، فهذه الخطوة تتضمن 

 .حصر وتحديد المراجع المتصلة بالبحث

 

وهي مرحلة تتسم بالدقة والصعوبة، إذ تقتضي من الباحث أن يطلع على مراجع شتى 

وعليه أن ينقب فيها ويبحث عما يفيده من هذه المراجع في موضوع . ن كثيرةوفي أماك

 .بحثه

 

وتهدف المراجع إلى توفير المعلومات والبيانات التي سوف يستخدمها الباحث في 

وهى مصادر . فهي المواد األولية التي سوف يواجه بها موضوع البحث. صناعة بحثه

ر هذه المصادر والمعلومات التي تأتي منها ما يأتي وعلى ذلك فإنه بقد. معلوماته وبياناته

 .(1)البحث منضبطاً وسليماً في أساسه العلمي وفروضه، وما يرتبه من نتائج

 

وهي . إال أنها تتكاتف لتأدية وظيفة واحدة. ومراجع البحث ومصادره ومعلوماته متعددة

األستاذ المشرف أن يحدد ولذلك يستطيع الباحث ومعه . توفير المعلومات والبيانات للباحث

 .أياً من هذه المصادر أنفع له في تحقيق هدفه

 

فضالً عن ذلك توجد . وتأتي المكتبة وما تحويه من كتب في مقدمة هذه المصادر

الوسائل الميدانية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتبعها الباحث للحصول على 

 : تناول كل هذه المصادر بالتفصيل كما يليوسوف ن. المعلومات والبيانات الالزمة لبحثه
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 المطلب األول

 المكتبة

 

 

واالهتمام بالمكتبات والعاملين بها . تمثل المكتبة المصدر المهم واألساسي للبحث العلمي

وعلم المكتبات أصبح علماً وتخصصاً مهماً . يمثل المدخل الطبيعي لالهتمام بالبحث العلمي

 .هد والجامعات في العالمتهتم بدراسة جوانبه المعا

 

واللجوء إلى المكتبة هو المصدر األساسي للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة 

ومن هذا المنطلق . وما الوسائل األخرى في ذلك إال وسائل مكملة للمكتبة. بكل بحث علمي

معه يجدر بكل طالب علم وباحث فيه أن يحترم الكتاب والمكتبة ويتعلم كيفية التعامل 

ونهضة أي أمة إنما هي مرتبطة ارتباطاً الزماً باحترامه للكتاب وحسن التعامل . واحترامه

 . معه ما يرتبط بذلك حتماً من توقير العلم واحترام العلماء

 

فقد كان للكاتب فضل السبق . ولقد كان احترام المصريين القدماء للكتب ومؤلفيها عظيماً 

، بل إنك لتجد فجوة كبيرة تفصل بين المصري على غيره من أصحاب المهن األخرى

المتعلم وغير المتعلم، ومن يبرع في الكتابة ينال أسمى المراكز وإن لم تسم مواهبه 

ومن تدرك السر في رغبة كبار الموظفين . األخرى، بل لم يكن للحاكم نفسه قيمة إال بكتابه

ي نظرهم سلم يرقى فيه المرء القدماء أن يصوروا أنفسهم في هيئة الكتاب، ألن الكتابة ف

إلى أقوى المراكز وأعالها، والرجل الذي يستطيع اإلبانة عما في ضميره بأسلوب جميل 

 .(1)مهذب يجد الطريق أمامه مفتوًحا ألكبر المناصب وأعلى الدرجات 

 

واللجوء إلى المكتبات واستخراج ما تحتويه من كنوز وما تتضمنه من معلومات أمر له 

 :د وآداب وعلوم يطيب لنا أن نبحثها كما يليأصول وقواع
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 الفرع األول

 آداب التعامل مع المكتبة

 

 

 

ونقصد هنا اآلداب التي يجب على الباحث التحلي بها حين التعامل مع المكتبة بكافة 

عناصرها سواء كان هذا التعامل مع المكان وما يضمه من جدران وأثاث، أو مع العاملين 

 :حتويه من كتب ومراجع وذلك على الوجه التاليبها أو مع ما ت

 

 

 :التعامل مع المكتبة كمكان: أوالً 

 

فال . يتميز المكان المخصص للمكتبة بقدسية يجب أال يسمح ألحد أن ينتهك هذا المكان

وكذلك ال يجوز بأي حال . يجوز رفع الصوت فيها حتى ال يتشتت ذهن المترددين عليها

فالمكتبة . لمكان باستهتار أو جلب المشروبات والمأكوالت إليهامن األحوال التعامل مع ا

وإنما هي مكان للبحث . ليست صالة طعام او مكاًنا للحديث والمسامرة بين روادها

واالطالع، ومن شغله العلم شغل عن غيره من األمور، وتسابق مع الوقت حتى يستفيد 

 .بأكبر قدر ممكن من المكتبة

 

ي مكتباتنا كثيًرا من هذه المظاهر التي تشغل الباحثين عن ومن األسف أننا نرى ف

عملهم وتضيع عليهم وقتهم وجهدهم، وإذا علمنا أن كثيراً من الباحثين يقطع أمياالً طويلة 

سفراً ومشقة لكي يصل إلى المكتبة لالنتفاع بكنوزها وذخائرها لعلِمنا كم يجني هؤالء 

 .(1)!! .المستهترون عليهم

 

معات الكبرى في مصر مكتبات كبيرة ورائدة كجامعة القاهرة التي تحتوي وتحتوي الجا

وتعتبر . مكتبة مركزية للجامعة كلها، فضالً عن وجود مكتبة متخصصة لكل كلية أو معهد

بل إنها . مكتبة كلية الحقوق جامعة القاهرة من أفضل المكتبات على مستوى العالم العربي

 .تضاهي أعظم المكتبات في العالم
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 :آداب التعامل مع العاملين في المكتبة: ثانياً 

 

وهم . يقوم على المكتبة هيكل إداري وفني مدرب على التعامل مع الباحثين ومع الكتب

ويعتبر التعامل مع الكتب وظيفتهم . من الحاصلين على مؤهالت جامعية في علوم المكتبات

 .رئيسي لفهم تنظيم المكتبةوعلى ذلك فإن أمناء المكتبة هم المدخل ال. األساسية

 

فمن . ويجب على الباحث أن تكون له عالقات ودية مع أمناء المكتبة في إطار إنساني

العجب أن نجد كثيراً من الباحثين يعاملون أمناء وموظفي المكتبات بتعاٍل وهو أمر ينبئ 

 .عن قلة العلم وعدم الفهم

 

نه في المكتبات الكبرى ال يسمح للباحث وألهمية الدور الذي يقوم به أمناء المكتبات، فإ

حتى إذا ما فرغ من استخدامه فإنه . أن يحصل على الكتاب إال عن طريق أمين المكتبة

. وبذلك نضمن أن يرجع الكتاب إلى مكانه وبنفس الرقم المسلسل. يسلمه إلى أمين المكتبة

مما يصعب معه  إذ أن ترك هذا األمر للباحثين يؤدي إلى اضطراب الفهرسة وتداخلها

 .الحصول على الكتاب مرة أخرى

 

 :آداب التعامل مع الكتاب: ثالثاً 

 

يمثل الكتاب بما يحتويه من معلومات وبيانات ثروة حقيقية تتوارثها األجيال وينتفع بها 

ولذلك فإن التعامل مع الكتاب تحكمه آداب يجب . الباحثون على مر العصور واألزمان

 .االلتزام بها

 

ه اآلداب المحافظة عليه وعدم تقطيع أجزاء منه أو شطب كلمات أو الكتابة وأهم هذ

على هوامش الكتب أو تخريب أفكاره واستخدام المعلومات والبيانات الواردة فيه وفقاً 

 :للقواعد العلمية التي تبين والتي سوف تكون محل دراسة وعناية في ما يأتي

 

صغر أي منذ مراحل التعليم األولى االهتمام ويجب أن ُينّمى في نفوس التالميذ منذ ال

إذ أن الكتاب يمثل خير . بالكتاب وكيفية التعامل معه وضرورة االحتفاظ به نظيفاً وسليماً 
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ومن المالحظ أن التالميذ الذين يحسنون معاملة الكتاب . رفيق على درب الحياة الطويل

كد أن الحاجة إلى الكتاب ال فمن المؤ. واحترامه وحفظه هم الذين يتفوقون في دراستهم

وإنما هي حاجة متجددة لتجديد . تنتهي بانتهاء العام الدراسي ونجاح الطالب في االمتحان

 .األفكار وتحديثها وتنشيطها

 

ويتميز الكتاب عن غيره من مصادر البحث األخرى بسهولة تخزينه وسهولة الرجوع 

ز الكتب عادة بتعدد معارفها بمعنى أن كما تتمي. وبساطة هذا الرجوع. إليه في كل األوقات

اإلنسان في سنين عمره ومراحل حياته المتعددة يستطيع أن يغترف من هذه الكتب ما يفيده 

 .في قابل حياته

 

وال ننسى أن هللا عز وجل قد كرم الكتاب وأنزل تعاليمه على رسله في صورة كتاب 

 (القرآن الكريم، واالنجيل والتوراة)

 

اآلداب الزمة للتعامل مع أي كتاب، فإنها بالنسبة للكتب والمراجع  وإذا كانت هذه

ذلك أن دراسة الطالب بكليات الحقوق تهتم بالكليات والقواعد . القانونية ألزم وأولى

األساسية ومن ثم تمثل الكتب الدراسية إطاللة مهمة على العلوم القانونية بحيث تضيف إلى 

نيان القانوني للطالب في سنوات الدراسة المتعددة فإذا بعضها البعض ليترابط ويتكامل الب

ما انتهى من السنة الرابعة، فإنه يكون قد اكتمل له البناء القانوني الذي يمكنه من التعامل 

ومن هنا كان مهماً . مع النص القانوني في أي قانون حتى ولو لم يدرسه في دراسته بالكلية

تب التي يدرسها لكي يرجع إليها لكي تساعده على بالنسبة لطالب الحقوق أن يحتفظ بالك

. التذكر ومعرفة ما سبق دراسته في عام سابق حتى تسهل عليه دراسة األعوام المقبلة

وذلك ألن دراسة القانون هي دراسة تراكمية تبدأ من دراسة القواعد العامة لتنتهي عند 

 .دراسة الحاالت الخاصة

 

 :لدراسة من العام إلى الخاص على الوجه التاليففي مواد القانون اإلداري تبدأ ا

 

العقود اإلدارية   القضاء اإلداري السنة الثالثة  القانون اإلداري السنة الثانية 

 السنة الرابعة 

 

 : من العام إلى الخاص على الوجه التالي أيضاً وفي مواد القانون الجنائي تبدأ الدراسة 
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دراسة  السنة الثانية القانون الجنائي القسم العام النظرية العامة للجريمة والعقوبة 

لبعض الجرائم كجرائم األشخاص واألموال، والجرائم المضرة بالمصلحة العامة السنة 

 .ودراسة اإلجراءات الجنائية في السنة الرابعة وهكذا  الثالثة

 

ما انفكت ويترتب على ذلك أن دراسة العلوم القانونية هي سلسلة متصلة الحلقات إذا 

 .حلقة منها أو غابت أو ضعفت ألدى ذلك إلى حدوث اختالل في تكوين الطالب القانوني

 

 الفرع الثاني

 أنواع المكتبات

 

تتعدد المكتبات وتتنوع بتنوع المعارف والعلوم اإلنسانية فنحن في زمن يتميز 

 .ولذلك فكل علم له كتبه الخاصة به. بالتخصص في العلوم والدراسات

 

فإننا نجد : فمن حيث ملكية المكتبة: ننا يمكن أن نميز بين المكتبات من ناحيتينعلى أ

ومن ناحية هدفها فإننا نجد مكتبات تقدم خدماتها للجمهور . مكتبات عامة وأخرى خاصة

ومن ناحية ما تحتويه من . والمترددين عليها مجاناً، ومنها ما يتخصص في بيع الكتب

 . ة، والمكتبة المتخصصةكتب، فلدينا المكتبة الجامع

 

 :وسوف نلقي الضوء على كل نوع من هذه األنواع كما يلي

 : تقسيم المكتبات من حيث تقديم الخدمة: أوالً 

 

 :تنقسم المكتبات وفقاً لهذا المعيار إلى

 

كالمكتبات . مكتبات تقدم خدماتها مجاناً للمترددين عليها من طالب العلم والباحثين -0

وهي تفتح أبوابها على مدار العام . والكليات المختلفة ومعاهد العلم الموجودة بالجامعات

وتتميز هذه المكتبات بكثرة الكتب وانضباط الفهرسة ونظام . وفي مواعيد معلومة للجميع

وتحرص الجامعات على تحديث مراجعها بإستمرار سواء عن طريق الشراء أو . العمل بها

 .التي تكفل تجديد مصادرها ومراجعهاقبول الهدايا أو غير ذلك من الوسائل 

 

ويجدر التنبيه أنه ال ينال من مجانية الخدمة التي تقدمها هذه المكتبات فرض رسوم 

منع دخول من ليس له : فذلك يحقق هدفين يتمثل األول منهما. زهيدة على المترددين عليها
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نيتة استفادة حاجة إلى المكتبة وما يترتب على ذلك من إخالل بنظام المكتبة وإمكا

استخدام هذه الموارد في سد احتياجات هذه المكتبات من : وثانياً . المترددين عليها منها

 .نظافة وحراسة وغير ذلك

 

وتلعب دور . وقد تكون هذه المكتبات دوراً للنشر مكتبات لبيع الكتب للجمهور -4

ما كان منها النشر دوراً حيوياً واساسياً في توزيع العلم في العصر الحديث السيما 

وفي كثير من . فالناشر الجيد هو الذي يستطيع أن يساهم في نشر الكتب الجيدة. متخصصاً 

األحيان يقوم الناشر بالمساهمة أو تحمل تكاليف انتاج الكتاب وهو في ذلك يؤدي خدمة 

 .جليلة للعلم

 

واألصل أن تتخصص دور النشر في نشر نوع معين من الكتب، فثمة دور لنشر 

رف والعلوم القانونية مثل دار النهضة العربية في مصر وهي تتخصص أساساً في المعا

نشر العلوم والكتب القانونية، وهناك دور نشر أخرى تتخصص في أكثر من فرع من 

ويرتبط ذلك بطبيعة الحال بمدى مالءة هذه المؤسسات من الناحية المالية . فروع العلم

ومن أهم دور النشر التي تجمع بين . اديومدى فاعلية جهازها اإلداري واالقتص

 .تخصصات كثيرة في مصر مؤسسة األهرام ودار الشروق وغيرها

 

 :من حيث ملكية هذه المكتبات: ثانياً 

 

 .وأخرى يملكها األفراد. فثمة مكتبات تملكها الدولة

 

واألصل أن الدولة هي التي تنشئ المكتبات وتمدها بالكتب الالزمة والمناسبة لجميع 

ويجب أن تتاح هذه المكتبات للمواطن العادي الذي يشق عليه في كثير . ألعمار والفئاتا

وعلى ذلك يجب أن يكون في . من األحيان أن يقتطع من قوته المحدود لكي يشتري كتاباً 

 .وفي كل مركز شباب مكتبة عامة. كل حي مكتبة عامة

 

و هيئات علمية وثقافية، وهذه وقد تكون هذه المكتبات خاصة يملكها أفراد أو جماعات أ

وغالباً ما تفرض . المكتبات يمكن اإلستفادة بها في الحدود والقيود التي تحددها هذه الجهات
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هذه الجهات رسوماً نتيجة استخدامها وذلك مثل مكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة، ومكتبة 

 .رها كثيرالمركز الثقافي البريطاني، ومكتبة المركز الثقافي الروسي وغي

 

 : تقسيم المكتبات من حيث محتواها: ثالثاً 

 

نجد أن المكتبة قد تكون جامعة لكل العلوم والمعارف، ومن ذلك مكتبة اإلسكندرية 

وفي هذه المكتبات نجد . ومكتبة مبارك العامة بالدقي والمكتبة العامة بجامعة القاهرة

 .ددة بتعدد هذه العلوم والفنونمراجع ومصادر لجميع العلوم والفنون، وبها أقسام متع

 

إذ أنها تتخصص في فرع من فروع العلم : أما النوع الثاني فهي مكتبات متخصصة

ومن ذلك مثالً مكتبات كليات الحقوق التي تتخصص في فروع القانون المختلفة، وال تهتم 

 .بغيره من المعارف

 

مع فروعاً من العلم متعددة إذ أن المكتبات الجامعة إنما تج. ولكل نوع من ذلك مميزاته

ومتنوعة وهى تفيد القارئ والباحث الذي يبحث عن مراجع ومصادر ُتلقي له الضوء على 

أما المكتبات المتخصصة فهي . جانب أو أكثر من جوانب أي علم آخر غير متخصص فيه

تتخصص في علم واحد ومن ثم تكون أكثر إحاطة به وأكثر قدرة على اإللمام بكافة 

ولذلك فإنه إذا كانت المكتبات الجامعة في كثير . ر والمراجع التي تتصل بهذا العلمالمصاد

من األحيان تهتم بالتثقيف ونشر ثقافة العلوم بين األفراد، أياً كانت تخصصاتهم، فإن 

المكتبات المتخصصة تهتم بالبحث العلمي في ذات التخصص، ولذلك فهي تهتم بجمع 

 .م وتيسير االطالع عليها للباحثينالكتب المتخصصة في هذا العل

 

 

 الفرع الثالث

 االستفادة من المكتبة

 

 

فعلى الباحث أن يتخلق بهذه . بعد أن بينا آداب التعامل مع المكتبة وأنواع المكتبات

اآلداب، وعندها يختار المكتبة التي تتفق ومجاله البحثي فإن عليه أن يعرف كيف يستخرج 

 .تفيده في هذا البحثما فيها من كنوز ومعلومات 
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تبدأ رحلة الباحث في المكتبة عبر ثالث خطوات تبدأ بطلب الكتاب والحصول عليه، ثم 

وترتبط هذه . (1)االستفادة به على الوجه المناسب، وأخيراً رد الكتاب إلى مكانه مرة أخرى

 .الخطوات بكيفية ترتيب وتنظيم الكتب داخل المكتبة وهو ما سوف نبينه فيما يلي

 

 :تنظيم وترتيب الكتب داخل المكتبة: أوالً 

 

إن ترتيب الكتب في المكتبات علم يدرس في الجامعات، في أقسام تابعة لكليات اآلداب 

وتتبدى أهمية هذا العلم في أنه يوفر الوعاء الحافظ لكل . تسمى أقسام المكتبات والوثائق

مئات اآلالف من الكتب ملقاة  ولو تصورنا مكتبة بها. علم، ويسهل االستفادة من كل كتاب

. فإنه يبقى من المستحيل أن يتمكن أحد من االستفادة. فيها بال تنظيم وال ترتيب وال تنسيق

فليس ثمة شك في أن نصف العلم تنظيمه، ذلك أنه بالتنظيم يستطيع العالم أن يصل إلى 

بدأ من حيث منجزات من سبقوه بسهولة ويسر وبال عناء، فال يكرر ما قاموا به، بل ي

 .(2)انتهوا

 

وهي أنواع ومذاهب . (3)ويسمى علم تنظيم وترتيب الكتب في المكتبة بعلم الفهرسة

وتعني في النهاية بتنظيم وترتيب الكتب والمراجع وفقاً لقواعد محددة يسهل معها الرجوع 

 .إلى هذه الكتب وقت الحاجة إليها

 

يرها من األوعية الفكرية إعداداً فنياً وعلى ذلك فإن الفهرسة هي عملية إعداد الكتب وغ

أما الفهرس فهو ثبت . بحيث تكون في متناول القراء في أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق

 . أو بيان بما تشتمل عليه المكتبة من مقتنيات يوضع لخدمة رواد المكتبة

 

 : وتنقسم الفهرسة إلى نوعين

 

 Descriptive Catalogue:فهرسة وصفية -0

                                                           

 .001ص  ،المرجع السابق :ابر جاد نصارج/ د (1
 . 5ص  ،0911 ،الفهرسة الوصفية للمكتبات: شعبان عبد العزيز خليفة، محمد عوض العايدي/ د (2
ثم تطورت فيما بعد في الوقت  Inventoryبدأت الفهارس في أقدم صورها على شكل قائمة جرد  (3

 ،شعبان عبد العزيز خليفة/ راجع د –ي للفهرسة في التطور التاريخ. الحاضر كأداة استرجاع للمعلومات
 . 04ص  ،المرجع السابق :محمد عوض العايدي
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وصف الكتب وغيرها من األوعية الفكرية وصفاً مادياً بحيث تتيح التعرف وهي تهتم ب

 .على الكتاب بسهولة وتكوين صورة واضحة قبل االطالع عليه

  Subject Catalogue:الفهرسة الموضوعية -4

 

وتهتم بوصف المواد المكتبية من ناحية المحتوى الموضوعي بحيث تتجمع الكتب ذات 

 (:1)جانب بعضها على الرفوف وهي تنقسم إلى قسمينالموضوعات المتشابهة إلى 

 

 Classificationالتصنيف  - أ

 Subject Headingرؤوس الموضوعات  - ب

وما يعنينا هنا هو معرفة أنواع الفهرسة، وكيفية البحث عن المراجع، والمصادر، وفق  

 : كما يلي. كل نوع من هذه األنواع

 

 :أنواع الفهرسة

 :م األنظمة التي تستخدم في الفهرسة في مصرتتعدد أنواع الفهرسة، ومن أه

وهو نظام متبع في جامعات العالم، ومنها الجامعات  (ديوي)نظام العالم األمريكي 

 .وهو ما سوف نتناوله بالشرح والتفصيل. المصرية

 .بالنظام العشري أيضاً ويسمى  Deweyنظام ديوي 

ة إلى عشر معارف رئيسة وينهض هذا النظام على تقسيم المعارف والعلوم اإلنساني

 (2):ترتب كما يلي

 

فالمجال الرابع . ثم بعد ذلك يقسم كل مجال من هذه المجاالت إلى عشرة مجاالت فرعية

 :مثالً االجتماعية يقسم إلى ما يلي

 

                                                           

 . 91ص  ،المرجع السابق :محمد عوض العايدي ،شعبان عبد العزيز خليفة/ د (1
 .90المرجع السابق، ص : أحمد عبد الكريم سالمة/ د :في ذلك انظر( 2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 

 

المجال الرابع وهو  أيضاً ثم يقسم كل مجال فرعي إلى عشرة مجاالت فرعية ولتأخذ 

 :القانون فينقسم كما يلي

 

تقسيمه إلى عشرة مجاالت فرعية أخرى مثل القانون  أيضاً مجال فرعي يمكن وكل 

 .اإلداري مثالً 

 

ومن ثم يسهل استدعاؤها . وترتب الكتب وفق هذا التصنيف، ثم توضع على الرفوف

 .في أي وقت
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 :لحصول على الكتابكيفية ا: ثانياً 

 

األصل أن يطلب الباحث الكتاب من أمين المكتبة، ففي ذلك ضمان لعدم اضطراب نظام 

فانتظام نظام . فأمين المكتبة هو الشخص المؤهل والمدرب على ذلك. الفهرسة واختالله

الفهرسة في المكتبة يعتمد في األساس على دقة عملية إنزال وإعادة الكتب من وإلى رفوف 

 .فعودة الكتاب إلى غير مكانه يعني بالضرورة صعوبة العودة إليه مرة أخرى. كتبةالم

 

ويتم استدعاء الكتاب من على رفوف المكتبة عن طريق بطاقات التصنيف وفيما يلي 

 (.1)نموذج لبطاقة مماثلة

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .040ص  ،المرجع السابق: جاد نصار جابر/ د: هذا الرسم التوضيحي منقول عن (1

 أسم المؤلف

 رقم التصنيف
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. سنة النشر. مؤلفه. إشارات لمعلومات عن الكتابوالبيانات الموجودة على البطاقة هي 

 .ودار النشر

 

وعلى ذلك فإن هذه البطاقات تحدد مطان الكتاب بدقة بحيث يستطيع أمين المكتبة 

 . الرجوع إليه في أي وقت وبسرعة فائقة

 

 

 المطلب الثاني

 الوسائل الميدانية

 

 

جوار المكتبة التي تعتبر  إلى 

لحصول األول والتقليدي ل المصدر 

المراجع والمعلومات تأتي  على 

ونقصد بها . الميدانية الوسائل 

التي تتطلب من الباحث  الوسائل 

للحصول على المعلومات  التحرك 

والبيانات التي تساعده في 

 حرف أول وثان  

 أول عنوان+ مؤلف 

 دار النشر 

 عدد الصفحات سنة النشر

 العنوان حجم الكتاب

 رأس الموضوع
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 .إتمام بحثه

 

 .Interviewوالمقابلة  Questionnaireوتتمثل هذه الوسائل في االستبيان 

 :ا يليوسوف نلقي الضوء على كل وسيلة كم

 

 

 الفرع األول

 Questionnaireاالستبيان 

 

 

االستبيان وسيله للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة المحددة : مفهومه

والمكتوبة التي يرسل عادة بالبريد أو بأية طريقة أخرى إما عينة ويطلب من تلك العينة 

االت البحوث ويعد االستبيان من أكثر األدوات استخداما في مج. اإلجابة عليها

أن اللغة االنجليزية . االجتماعية وهو األداة الرئيسة التي تخدم الباحث في االستفتاء

ولكن هذا المقطع عند نقله إلى العربية . تتضمن مقطعا واحدا للتعبير عن هذه الوسيلة

نجده يتخذ أكثر من تعبير حتى يضع الباحثين في حاله من االضطراب المفهومي، إذ 

. تب العربية تضمنت عبارات االستبيان واالستفتاء واالستخبار واالختبارتجد أن الك

وحصر بعض الباحثين هذه المفاهيم مثيالت مصطلحات هي االختبار الشخصي الذي 

تقصد به احد الوسائل التقنية للعمل الميداني الذي يستخدم لمالحظة مسئول فرد أو 

ا المقطع الثاني فهو االستبيان وال أم. جماعة وتسجيل هذه المالحظات واالستجوابات

أما االصطالح الثالث فهو االستخبار وهو . يختلف في تعريفه عن التعريف الذي قدمناه

وال يوجد اختالف . مجموعة من األسئلة تسأل وتجاب اإلجابات عنها بواسطة الباحث

قيا متصال كبير بين االستخبار واالستبيان من حيث صياغة األسئلة وترتيبها ترتيبا منط

  .بالمشكلة موضوع الدراسة

 

 

  :أنواع االستبيان -:أوالً 

 

  :يقسم االستبيان إلى ثالثة أنواع على أساس تحديد اإلجابة وعدم تحديدها وهي
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وهو االستبيان الذي تكون فيه اإلجابات محددة باختيارين أو : ـ االستبيان المقيد 1

  .أكثر مثل نعم أو ال أو موافق أو غير موافق

 

وفيه تترك للمستجيب حرية اإلجابة ويواجه الباحثون : ـ االستبيان المفتوح 2

  .صعوبة في تعريفها وتبويبها

 

ويحتوي على أسئلة تصحبها إجابات متعددة يختار : ـ االستبيان المفتوح المقيد 3

  .المستجيب واحدة منها ثم يكتب بحرية ليسوغ إجابته

  

 :تصميم االستبيان -:ثانيا

  

  :ميم االستبيان ال بد من مراعاة اآلتيعند تص

  

  .ـ تنظيم األسئلة يجب تكونه من الخاص إلى العام 1

  .ـ ترتيب األسئلة وطبعها بحيث تكون بشكل يسهل عملية التبويب والترميز 2

ـ تحديد أنواع األسئلة التي سيجاب عليها من قبل كل فرد من أفراد المجتمع  3

  .تحت الدراسة

يغ التي سوف تحتوي على بيانات البحث بعد الحصول عليها ـ عمل جداول التفر 4

فإذا صمم الباحث جداول التفريغ قبل تقييم االستمارة فستساعده هذه . من المستجبيين

  .الجداول على أن يسأل من األسئلة ما يفيد بحثه

  

إن هذا االهتمام بتصميم االستمارة عائد إلى أن نوع األسئلة وطريقة عرضها تكون 

بنة األولى للمعلومات التي يجب جمعها فمهما كانت درجة دقة العينة المسحوبة الل

وحسن تطبيقها قد تشوهها غموض األسئلة وعدم دقة االستمارة اإلحصائية لذا فان 

عملية تصميم االستمارة يجب أن تبدأ مع أول أفكار البحث ويجب أن تستمر بصورة 

  .موازية له لجميع مراحل البحث
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  :خطوات تقييم االستمارة -:ثالثاً 

 

  :تتكون استمارة االستبيان من عدة أجزاء نوجزها بما يلي

 

ـ تحديد أبعاد الظاهرة التي تم العزم على دراستها والذي يقيم ملخصا للدوافع  1

  .التي وجهت الباحث للقيام بهذه الدراسة

  

  :ـ تحديد األسئلة التي يجب وضعها في االستمارة وهذه تتضمن 2

أسئلة ثانوية خاصة بالذات وصفات المستجيب كالجنس والحالة االجتماعية  ـ  أ

  .والتحصيل الدراسي

  .ـ األسئلة الرئيسية الالزمة بالبحث  ب

 

ـ تعليمات ملء اإلستمارة ويستحسن تزويد المستجبيين بدليل يوضح التعاريف  3

 . لبعض المصطلحات التي قد تحتويها اإلستمارة

 

دخال اكبر حجم من األسئلة في استمارة البحث على أمل أن وقد يرغب الباحث في إ

إال أن . تكون المعلومات المأخوذة ذات فائدة مباشرة أو غير مباشرة لموضوع البحث

التوسع في هذا النوع من االستفسارات قد يؤدي كثير من المشاكل والمتاعب للباحث 

  :االستمارة وإلى عدم تجاوب األفراد مع الباحثين وعليه يجب أن تكون

 

أ ـ مختصره قدر اإلمكان وفيها الحد األقل من األسئلة دون زيادة أو نقصان، وهذا 

الغرض يجب أن يقوم الباحث بمراجعة االستمارة عدة مرات للتأكد من أنها خالية من 

  .األسئلة التي ال تفي بالغرض

 

يه من األسئلة ب ـ يجب أن تكون عملية وقابلة إلعطاء الجواب من قبيل كونها خال

التي ليس للمبحوث سابق معرفة لمضمونها أو توجيه األسئلة إلى حوادث تعود إلى 

  .تواريخ بعيده يكاد الشخص ال يتذكر تفاصيلها

  

  :طرق بناء االستبيان -:رابعاً 
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  :يمكن تلخيص خطوات بناء استمارة االستبيان بما يلي

أجريت في الميدان  ـ االطالع على أدبيات االختصاص والبحوث التي 1

لغرض تكوين فكرة عامة عن الظاهرة والتوصل إلى تحديد الموضوعات التي 

سيتضمنها االستبيان األولي، كما أن هذا االطالع يساعد في تحديد الكثير من 

فقرات االستبيان بشكلها النهائي، وعلى الباحث أن يراعي في هذه الخطوة ما 

رض الفروض مما يساعده على أن يدرك يتعلق بتحديد المشكلة وصياغتها وف

موضوع نوع المعلومات التي يحتاج إليها في بحثه، وتراعى هذه الخطوة تحديد 

البيانات وفيها يضع الباحث بعض األسئلة التي ترتبط بموضوع البحث وتقدر 

  .مجاالته

 

إذ أن االطالع النظري وحده ال يكفي لتحديد : ـ االستبيان االستطالعي 2

ضوعات والمشكالت التي سيتناولها البحث، وعليه البد للباحث من جميع المو

مالحظة الظاهرة ضمن إطارها الحضاري فالدراسة االستطالعية تمكن الباحث 

من التصرف على أفضل األساليب لمخاطبة أفراد العينة وهذا يتطلب النزول إلى 

المشكالت التي  كما أن االستبيان االستطالعي يساعد الباحث على تحديد. الميدان

  .ينوي بحثها بصورة ميدانية ومباشرة من الميدان نفسه

 

يعمد بعض الباحثين إلى إجراء مقابالت : ـ المقابالت الشخصية 3

فاالتصال المباشر يضع الباحث وجًها . شخصية مع ذوي الخبرةو اإلختصاص

 لوجه أمام مصدر المعلومات ويتيح له فرصة تكييف الموقف للحصول على اكبر

قدر من المعلومات وأكثر من دقة ووضوح، فالمقابلة الشخصية تمكن الباحث من 

األخذ والعطاء واالسترسال مع المستجيب وتوجيه المناقشة بما يوصله إلى 

وهي تتيح للباحث الوصول إلى ما تحت السطح والنفاذ إلى . العالمات المطلوبة

الباحث إذا أجاد فن المقابلة أعماق المشاعر واآلراء والمعتقدات، كما إنها تضع 

أمام فرصة إنشاء عالمات ودية مع المستجيب وحفزه على الكالم بما يمكنه من 

الحصول على المعلومات، كما إنها أداة لجمع المعلومات من األميين واألطفال 

وتتطلب المقابلة من الباحث كسب ود . الذين ال يستطيعون التعبير بالكلمة المكتوبة

ى يستطيع اإلجابة بشكل سليم على أسئلته وتسجيل هذه اإلجابات، إما المبحوث حت

  .بشكل مباشر، أو عن طريق آلة التسجيل
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في ضوء االطالع النظري . ـ تحديد موضوعات االستبيان وفقراته 4

: واالستبيان االستطالعي والمقابالت الشخصية يستطيع الباحث تحديد أمرين هما

فبعد أن تتجمع لديه . دور حولها أسئلة االستبيانتحديد الموضوعات التي سوف ت

المعلومات سيقوم الباحث بتحديد الحاالت الرئيسة والموضوعات التي سيضمنها 

كل مجال لتحديد مسار شكل األسئلة التي تدرس حولها تلك الموضوعات، وتحديد 

اغة الصورة اإلجمالية لالستمارة كتحديد الترتيب المنطقي لألسئلة، وتحديد الصي

وال بد للباحث عند بناء استمارة االستبيان من مراعاة جملة أمور عند . اللفظية

  .اختيار األسئلة ووضعها في االستمارة

  .ـ هل هناك ضرورة إلى وضع السؤال الذي ينوي وصفه في االستمارة أ 

ـ من األفضل استخدام األسئلة القصيرة محددة المعنى بدال من وضع  ب 

  .أكثر من نقطة سؤال شامل يشتمل على

  .ـ ـ صياغة األسئلة بصورة تسمح بمعرفة شدة االستجابة ج 

  .ـ مراعاة توفر المعلومات أو اآلراء لدى المفحوصين د 

  .ـ ينبغي صياغة السؤال بشكل ال يوحي بالتحيز ه 

 

  :أما عن صياغة األسئلة فال بد من مراعاة جملة أمور منها

  

  .لعديد من التفسيراتـ أن تكون األسئلة واضحة وغير قابلة ل

  .ـ أن تكون األسئلة مكتوبة بلغة بسيطة وغير معقدة

ـ أن ال تكون األسئلة موجهة للحصول على نوع معين من اإلجابة، وذلك 

عن طريق استدراج الفرد إلى اإلدالء بآراء ال تتفق مع رأي الباحث أو 

  .فرضيته

بين الباحث  ـ أن ال تكون األسئلة مصممة بشكل يوحي بوجود معرفة

  .والشخص المستجيب

  .ـ االبتعاد عن األسئلة الفرضية

  .ـ يجب أن تغطي األسئلة جميع نواحي البحث وعناصره األساسية

ـ يحسن تكرار األسئلة بصيغ مختلفة وذلك ألهميتها وإلمكان مراجعة 

  .األسئلة التي يمكن التالعب في أجوبتها



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97 

 

 

لنهائي من حيث الصياغة اللفظية وترتيب بعد صياغة فقرات االستبيان بشكلها ا

األسئلة وتحديد مقياس االستجابة كأن يكون أحادياً أو ثنائياً يقوم الباحث بقياس صدق 

  .وثبات المقياس

  

 :صدق االستبيان -:خامساً 

  

هناك أنواع عديدة من الصدق مثل الصدق الظاهري أو الصدق التنبؤ أو الصدق 

وعلى قياس الصدق عن طريق عرضه على لجنة من . يالتالزمي أو الصدق التجريب

المحكمين الخبراء في ميدان االختصاص ويطلب منهم إبداء آرائهم في مدى صالحية 

يقوم الباحث بجمع اإلجابات وتحليلها وإعادة . فقرات االستبيان لقياس ما وضعت ألجله

هذا يتحقق النظر في استمارته في ضوء مالحظات السادة الخبراء والمحكمين وب

  .الصدق لألداة

  

 :الثبات -:سادساً 

  

واالتساق . المقصود بالثبات هو اتساق البيانات التي تجمعها بواسطة هذه األداة

وهو اتساق االختبار مع نفسه . معناه أن يكون لهذه البيانات منطق واحد واتجاه واحد

تساق واالمتنان في قياس أي جانب يعيشه وهو مثير إلى درجة عالية من الدقة واال

وتكون مهمة . واإلطراء في درجة المعيار الكلية التي يفترض أن تقيس ما وضع لقياسه

أساليب حساب الثبات فهو توفير تقرير مناسب لحجم التباين الحقيقي ألفراد عينة 

الثبات، مع بيان تباين الخطأ وهناك عدة طرق لحساب الثبات من إعادة االختبار على 

كما يمكن حسابه في التجزئة . فاصل زمني ثالثة إلى أربعة أسابيععينة مرتين ب

وبعد أن ُيقوم الباحث حساب الصدق . الصنفية والصور المتكافئة وتحليل التباين

  .والثبات ألدائه يكون االستبيان قد وضع بصورته النهائية للتطبيق

 

  

 الفرع الثاني

 المقابلة 
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وعلى أساس ذلك ُيحدد هدف واضح للبحث  هي لقاء يتم بين الباحث والمستجيب

ويعد الباحث استمارة خاصة لجمع المعلومات من العينات، وهذه الطريقة أو األداة 

إن المقابلة تستخدم للتعرف على الحقائق . تصلح لكافة المستويات التعليمية والثقافية

للباحث  وتسمح الفرصة. والتأكد من المعلومات بشكل دقيق من قبل الباحث مباشرة

والمقابلة هي مهمة لكشف . التعرف على اللهجة والطالقة واالنفعاالت التبريرية

المواقف االجتماعية والتوصل لها لالتجاهات والقيم اإلنسانية والتوصل إلى المعلومات 

والهدف من المقابلة اختيار الفروض وترجمة أهداف البحث . التي تعطي حال للمشكلة

لمستجيبين وهذا نجده إن كان هناك تعاون بين الباحث والكشف عن استجابات ا

ومن أهم الشروط للمقابلة الجيدة أن تكون لها هدف محدد وتحديد . والمستجيبين

المعلومات المطلوبة ألن المقابلة محادثة هادفة مع تهيئة السؤال الصالح وفي مستوى 

  .المستجيبين، مع ترتيب األسئلة بشكل مناسب منسجم مع الحديث

  

 :القواعد األساسية للمقابلة -:أوال

  

  تحديد جو المقابلة -

إن نجاح المقابلة يتوقف على مهارة الباحث الذي يستخدم هذه األداة من أدوات 

  :البحث ومن اجل نجاح هذه الطريقة يجب أن تتبع النقاط التالية

  

  .تحديد أفراد المقابلة - 1

 ضمان الحصول على األجوبة   2

   .ابلةتحديد جو المق 3

  .طريقة توجيه األسئلة الصحيحة 4

  .كيفية ثبات صحة المعلومات  5

  .تسجيل المقابلة -٦
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من أجل أن تكون البيانات صحيحة والوصول : تحديد أفراد المقابلة - 1

إلى حقائق لتحقيق الفروض يجب أن يحدد مجتمع األصل ومفرداته وعينة ممثلة 

األفراد الذين ينقلون المعلومات والذين كافية لمجتمع األصل، مع مالحظة اختيار 

  .لديهم استعداد إلعطاء األجوبة

 

يحدد الزمان والمكان للمقابلة ويلتزم الباحث بهذه : تحديد جو المقابلة - 2

األوقات واألمكنة باالتفاق مع المستجيب، مع جعل الثقة والوفاق المتبادلة التي 

لباحث المستجيب بأن لديه وقًتا كافًيا وجو المقابلة مهم جدا يشعر ا. يوفرها الباحث

  .لالستماع له مع تجنب إجهاد المستجيب

 

يحدد الهدف والحقائق الذي يرمي الباحث : طريقة توجيه األسئلة - 3

الوصول إليها، ويكون عدم إلقاء األسئلة بشكل جامد ال يحقق الهدف، بل توجه 

الباحث أسئلته وأهميتها األسئلة بشكل سلس ومنسق، وقبل توجيه األسئلة يستطلع 

كتجربة استطالعية معتمداً على المصادر والدراسات السابقة للتعرف على 

  .االستجابة المتوقع الحصول عليها

 

يوضح الباحث للمستجيب : ضمان الحصول على األجوبة الصحيحة -٤

الغرض من المقابلة، وأن يكون صريحا ويخلق جواً ودياً مع البدء بحوار شيق 

ظهور األسئلة تلقائيا، وهذا البدء مرتبط مع قبول واتجاهات المستجيب، مع يسمح ب

تجنب طابع االستجواب والتعالي على المستجيب أو الشعور بالدون للمستوى الذي 

إن التأكد من أن المستجيب قد فهم السؤال وإتاحة الفرصة له . تأخذ منه االستفتاء

دلي بها المستجيب، وال تظهر له بالوقت الكافي يعطي دقة للمعلومات التي ي

إن بعض الباحثين . الدهشة واالستغراب حينما يذكر المستجيب بعض الحقائق

يجعل المستجيب يقف موقف المدافع عن النفس، ويثير فيه الكراهية والعدوان، هذا 

  .سوف ال يضمن لك إجابات صحيحة ودقيقة

 

معلومات صحيحة يجب من أجل أن تكون ال: كيفية ثبات صحة المعلومات - ٥

أن ال تثير لدى المستجيب الحماس مع التأكد من صحة المعلومات التي يدليها 

بمقارنتها مع أشخاص آخرين، مع فحص العبارات المتناقضة ومقارنة األرقام، 

  .والتأكد من األرقام المتناقضة
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تسجيل كافة المعلومات التي يدلي بها المستجيب على : تسجيل المقابلة -٦

االستمارة الخاصة، مع تحضير دفتر خاص باألفكار المؤقتة التي قد تعترضك 

كذلك . وأنت تأخذ االستفسارات، وحاول أن تسجل كافة المعلومات التي تأخذ

يمكن أن تسجل هذه المقابلة عن طريق آلة تسجيل وممكن أن تكون آلة التسجيل 

تسجيل المقابلة هي عدم وهناك خاصية في . ظاهرة أو واحدة لها مزاياها الخاصة

  .إبدال الكلمات غير المفهومة بكلمات من قبلك أو التقليل من أهمية البحث

  

 : أنواع المقابالت وتصنيفها -:ثانياً 

 

هناك أنواع مختلفة للمقابالت وكذلك تصنيفات مختلفة كلها ترمي خدمة اإلنسان 

. أفضل، وبشكل أحسن الذي هو الهدف من البحوث والدراسات من أجل أن يحيا حياة

فقد قسم العلماء هذه األداة إلى أنواع وكذلك صنفوها تبعا للبحث لتسهيل مهمة الباحث 

  :ومن هذه األنواع ما يلي

 

  .ـ المقابلة الفردية والجماعية 1

 . ـ المقابلة المقيدة 2

  (.التعمق)ـ المقابلة غير المقيدة  3

  (.غير موجهة)ـ مقابلة التعمق  4

  .كزةـ المقابلة المر 5

  

المقابلة الفردية وهي التي تعطي للفرد : ـ المقابلة الفردية والجماعية 1

أما المقابالت الجماعية فإنها تعطي لألفراد بإدالء . كافة الحرية باإلدالء بآرائه

آرائهم بحرية تامة بإلقاء سؤال ويبدأ النقاش بشكل جماعي حول هذا السؤال 

  .ويسجل الباحث

  

وتجري هذه المقابلة تحت نظام خاص مقيد (: مقننة)ة ـ المقابلة المقيد 2

  .باألسئلة التي حددت مع االلتزام باألجوبة المحددة، مع تهيئة استمارة خاصة بها
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وهي المقابلة التي ال يوضع لها قيود (: غير مقننة)ـ المقابلة غير المقيدة  3

 . ظروف المقابلة وهي مرنةوتكون مفتوحة وغير رسمية وتعدل األسئلة حسب 

  

وهي أن يسمح الباحث للمجيب التحدث (: غير موجهة)ـ مقابلة التعمق  4

بحرية كاملة، والباحث يستمع ويثنى على المجيب ويدفعه باإلستمرار بالحديث 

  .ليصل الباحث إلى كافة الجوانب المتعددة للمجيب( طيب، استريح، شكرا)مثل 

 

لتركيز على خبر معلوم محسوس ويسعى وهي ا: ـ المقابلة المركزة 5

  .الباحث لمعرفة اآلثار المترتبة عليه

  

  :أما تصنيف المقابالت فهي -

 

وهذا النوع يستخدم لمسح أراء الرأي العام أو مسح : ـ المسحية 1

  .االتجاهات والميول ولتحديد أراء األفراد بالضبط

 

  .الحالة تشخص حالة من الحاالت ويبدأ البحث عن هذه: ـ تشخيصية 2

 

  .وهذه الحالة تستعمل لفهم العيب ومن ثم وضع العالج له: ـ العالجية 3

 

وهي إعطاء األفراد إرشادا أو توجيها معينا من : ـ المقابلة التوجيهية 4

  .أجل الحل للمشاكل المتعلقة بها

  

وهذه الحالة هي اختيار أو قياس حالة : ـ المقابلة االختيارية والقياسية 5

سية وفحص قدراته وكفاءته ومعرفة ميوله وإتجاهاته وتخصص المجيب النف

  .استمارة لذلك

 .مزايا المقابلة -

 

  .ـ تجمع الباحث مع العينات في موقف واحد 1
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  .ـ يمكن للباحث شرح مشكلة بحثه 2

  .ـ يسمح بفرصة للباحث التعمق بالبحث بشكل تفصيلي 3

  .ـ يستطيع الباحث إقناع المجيب بمشكلة بحثه 4

  .لباحث من صدق المعلومات ومن األفراد بنفسهـ يتأكد ا 5

ـ إذا كانت األجوبة غير مقنعة فيستطيع الباحث الرجوع إلى المجيب  6

  .مرة أخرى لبعض االستشارات الغامضة

ـ الكشف عن جوانب عديدة ال يمكن كشفها عن طريق االستبيان  7

  .وخاصة الموضوعات التي يصعب تحمل أسئلة محدده لها

  

 : يوب المقابلةع -:ثالثاً 

  

  .ـ تتعرض النتائج إلى التمييز الشخصي 1

  .ـ تحتاج إلى عدد كبير من جامعي المعلومات 2

ـ االمتناع عن اإلدالء باآلراء الخاصة التي قد ال تعطي البحث حول  3

  .المشكلة وخاصة الذين يتأثرون باآلراء السياسية

ستبيان فإن ـ ال يعطي المجيب كل ما عنده ألنه شخص معروف، أما اإل 4

  .اسمه ال يسجله

ـ كثرة االنتقال من مكان إلى مكان آخر تكلف جهدا ووقتا إضافيا،  5

  .إضافة إلى التكاليف المادية

  .ـ محاولة بعض المجيبين تزييف الحقائق 6
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 المبحث الثاني

 الكمبيوتر واألنترنت

 

 

المصدر الوحيد من المسلم به أن المكتبة رغم أهميتها البالغة إال أنها لم تعد هي 

فقد أدى ظهور الحاسب اآللي بشكله الحالي . واألساسي للحصول على المعلومات والبيانات

ذلك أن وجود الحاسب اآللي . إلى ثروة هائلة وقدرة كبيرة في ترتيب وتنظيم المعلومات

بشكله الحالي يعد أحد مالمح وسمات القرن الماضي وخالل فترة زمنية قصيرة أثر هذا 

فمثالً أسهم الحاسب في . بشكل واضح في العديد من األنشطة والفاعليات اإلنسانية الجهاز

التحكم في السيارات واآلليات األخرى، واستخدم كأداة معقدة لفحص المرضى والتنبؤ 

باألحوال الجوية، واستعراض وتحديد أوجه القوة والضعف في القوات المسلحة وفي 

 .(1)علومات بمختلف أشكالها عرض وتمثيل وتحليل البيانات والم

 

ولذلك أصبحت المكتبات الحديثة تعتمد بصفة أساسية على الكمبيوتر في حفظ وتخزين 

فالكمبيوتر يمثل بنكاً للمعلومات . المعلومات والبيانات التي يمكن أن يرجع إليها بسهولة

ونها ويسر عن طريق مفاتيح معينة ال تخرج عن ك. التي يمكن الرجوع إليها بسهولة

 .(2)كلماٍت أو أرقاًما أو مصطلحات محددة 

 

ولقد مهد جهاز الكمبيوتر الطريق نحو تطور أكثر، وقد تمثل هذا التطور في اإلنترنت 

فعن طريقه يستطيع الباحث أن . الذي أصبحت معه وسائل االتصال أكثر سهولة ويسًرا

جع وهو جالس في مكتبه أو يزور أية مكتبة في العالم ويّطلع على ما فيها من مصادر ومرا

 .في منزله

 

                                                           

مركز  ،إحصاء ونظم معلومات: لطفي هندي، ثروت وزير أبو عرب ،ضياء أحمد القاضي/ د: انظر (1
 .439ص  ،0991 ،جامعة القاهرة للتعليم المفتوح

 .41، ص 4111البحث القانوني دراسة نظرية تطبيقية، القاهرة، : مدحت رمضان/ د: انظر (2
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 المطلب األول

 ( الحاسب اآللي)دور الكمبيوتر 

 في مجال البحث العلمي

 

كان الختراع الكمبيوتر أثر كبير تمثل في إحداث نقلة علمية كبيرة، حيث فتح المجال 

لعديد للعديد من اإلستخدامات والتطبيقات والتغلب على العديد من العوائق والصعوبات في ا

ومما ال شك فيه كان الختراع الكمبيوتر أثر هام في المجال العلمي والبحث / من المجاالت

القانوني، وزادت هذه األهمية مع التطور الذي يشهده مجال االتصاالت وتكنولوجيا 

 .المعلومات

 

فقد تطور الكمبيوتر ليتم اختراع برنامج جديد يسمى  Officeففي مجال برنامج 

الذي يوجد له عدة نسخ منها  Wordلجة البيانات والكلمات وهو برنامج برنامج معا

Word 2003 – 2007 – 2010  وبرنامجWORD XP  حتى وصلنا إلى برنامج

PDF. 

 

وتساعد هذه البرامج الباحث العلمي عامة، والثانوي بصفة خاصة في كتابة البحث 

ط وفي نوعيته واللغة التي يكتب العلمي أو القانوني بطريقة تمكنه من التحكم في حجم الخ

التي يقدمها  دكتوراةبها البحث العلمي، السيما أن الكثير من البحوث ورسائل الماجستير وال

الباحثون تحتوي على العديد من الكلمات والمصطلحات، وأحياناً الجمل المنقولة عن 

آلالت الكاتبة، مراجع إنجليزية أو فرنسية وقد حل هذا البرنامج العظيم محل استخدام ا

أو المجلدات  Fileالتي يتكون منها بحثه من الملف  Filesليمكن الباحث من حفظ الملفات 

Folders  أو لصقها في مواضع أخرىPaste. 
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ومن أجمل خصائص هذا البرامج أنها ال تغل مساحة كبيرة على وسائل الحفظ 

لمحمولة بالفالشات ، أو الذاكرة اCD مثل Devicesالموجودة بأجهزة الكمبيوتر 

Removable Disk  أو باستخدام الفلوبي ديسكFloppy Disk. 

 

لذلك يجب على أي باحث من باحثي القانون أن يكون على دراية بهذه البرامج الهامة، 

ويفضل أن يتدرب عليها بشكل دائم حتى تكون يد الباحث معتادة على التعامل بهذه 

نامجه بشكل سهل ويسير ليقوم بالتعديل والحذف البرامج، حتى يستطيع التعامل مع بر

 .واإلضافة في أي وقت يريده

 

 المطلب الثاني

 دور اإلنترنت المميز

 Internetفي مجال البحث العلمي

 

يلعب اإلنترنت دوراً عظيماً في مجال البحث العلمي، وهذا يظهر بدائرة من التعرف 

بشرية والبحث العلمي، فالتعريف المتداول المبسط لهذا البرنامج الذي يميز معالم الحياة ال

واإلنترنت هو عبارة عن شبكة . أنها الطريق السريع لنقل المعلومات" لإلنترنت هو 

عن طريق توصيل جهاز الكمبيوتر لمستخدم . (1)معلومات دولية تتكون من عدة شبكات 

 .في نفس البلد الجهاز الكمبيوتر لمستخدم آخر سواء كان هذا المستخدم في بلد أجنبي أم

 

في الواليات المتحدة األمريكية، وكان استخدام  0919وقد بدأت شبكة اإلنترنت في 

، أثناء فترة الحرب الباردة وُسميت 0919هذه الشبكة في البداية ألغراض عسكرية عام 

حيث كان  0911ثم تغير االسم بعد ذلك إلى اإلنترنت عام  Ar Panetفي بداية األمر 

                                                           

 .، وما بعدها ص، د4ط ،مدخل إلى األنترنت وتكنولوجيا الحاسب الشخصي :طويل وآخرينخالد ال/ د (1
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ببعضها ثم الكل بعد ذلك إلى المجال ( 1)ربط مجموعة مواقع للجيش األمريكياالستخدام ل

 .المدني وكان الستخدامه في المجال المدني مجاالت واسعة

 

ولقد كان الستخدام اإلنترنت في مجال البحث العلمي والبحث القانوني أهمية كبيرة 

السيما أن الجيل القديم من ومتعاظمة سنحاول بمشيئة هللا أن نبرزها في السطور القادمة، 

الباحثين، من أساتذتنا يحسدون هذا الجيل لتوافر خدمة اإلنترنت وما يصاحب ذلك من 

 .تسهيالت للباحث في مجال البحث العلمي

 

 الفرع األول

 االنترنت ومساعدة الباحث في جمع المادة العلمية

 

مة لرسالة الماجستير أو يساعد اإلنترنت الباحث العلمي في جمع المادة العلمية الالز

أو بحث دبلوم يحتاجه، ونكاد نجزم بأنه ال يوجد بحث علمي إال باستخدام  دكتوراةال

اإلنترنت، حيث في الغالب تنشر العديد من دور البحث في مواقعها على الشبكة الدولية 

متاح  أسماء الكتب الموجودة لديها، وتكون هذه األبحاث أو الكتب أو رسائل الماجستير إما

أو أن تكون نظير دفع مبلغ مالي يدفع عن طريق بطاقات  Downloadتحميلها بنظام 

وهو الوضع الغالب خاصة في األبحاث والكتب المتخصصة ذات  Visa cardاالئتمان 

 .األهمية، والتي لها عالقة بموضوع البحث

 

عالمي في مجال  ولقد لجأت الكثير من جامعات العالم، السيما الجامعات التي لها ترتيب

البحث العلمي وهي جامعات الواليات المتحدة وجامعات كندا وجامعات المملكة المتحدة 

من خالل  Passwordوإسكتلندا والجامعات الفرنسية على عمل ما يسمى برقم دخول 

هذا الرقم يستطيع الباحث أن يدخل مكتبة الجامعة التي استطاع الحصول على رقم الدخول 

Password والماجستير الخاصة  دكتوراةيحمل كافة المعلومات واألبحاث ورسائل ال كي
                                                           

بحث مقدم لمؤتمر  ،أمن المعلومات في األنترنت بين الشريعة والقانون :إسماعيل عبد النبي شاهين/ د (1
 .القانون والكمبيوتر واإلنترنت
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بمجال تخصص الباحث، والتزال الجامعات المصرية بعيدة عن استخدام هذه التقنية 

 .(1)الحديثة

 

 

 

 الفرع الثاني

 أهم مواقع البحث العلمي الموجودة على شبكة اإلنترنت

 

 :مواقع بحثية في جامعات الواليات المتحدة -0

www.collegenet.com 

www.collegereview.com 

www.educationconnect.com 

www.embark.com 

www.gradschool.com 

www.petersons.com 

www.lawreview.com 

www.iata.com 

www.aboutlaw.com 

www.legalwks.com 

www.ntsb.com 

www.humanrights.com 

www.liberharrman.com 

www.mohammon-kw.com 

www.internayionalconvenation.com 

                                                           

دار شتات للنشر  ،ار الكتب القانونيةد ،إعداد البحث القانوني :هاني محمد كامل المنايلي/ د (1
 .54، ص 4101 ،0ط ،والبرمجيات

http://www.collegenet.com/
http://www.collegereview.com/
http://www.educationconnect.com/
http://www.embark.com/
http://www.gradschool.com/
http://www.petersons.com/
http://www.lawreview.com/
http://www.iata.com/
http://www.aboutlaw.com/
http://www.legalwks.com/
http://www.ntsb.com/
http://www.humanrights.com/
http://www.liberharrman.com/
http://www.mohammon-kw.com/
http://www.internayionalconvenation.com/
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www.icc.com 

www.en.wikipedia.com 

www.gao.gov 

www.acco.com 

www.igc.com 

www.brdference.com 

www.internationalcriminalcourts.com 

www.org/law/icc.com 

www.legalwks.com 

www.ntsb.gomv 

www.bookonline.com 

www.publiclaw.com 

www.internationllaw.com 

www.lawinun.com 

www.criminallaw.com 

www.lawlibrary.com 

www.unktad.com 

www.unctral.com 

www.familylaw.com 

www.britishlaw.com 

www.scottlaw.com 

www.salesofgoods.ac.uk.com 

www.labourlaw.regulation.com 

www.bankrupcy-financiallaw.com 

www.probertylaw.com 

www.scolictorlawact.com 

www.arbitationact.com 

 :مواقع خاصة بترتيب كليات الواليات المتحدة -4

 

www.library.uluce.edu/ranking.htm 

http://www.icc.com/
http://www.en.wikipedia.com/
http://www.gao.gov/
http://www.acco.com/
http://www.igc.com/
http://www.brdference.com/
http://www.internationalcriminalcourts.com/
http://www.org/law/icc.com
http://www.legalwks.com/
http://www.ntsb.gomv/
http://www.bookonline.com/
http://www.publiclaw.com/
http://www.internationllaw.com/
http://www.lawinun.com/
http://www.criminallaw.com/
http://www.lawlibrary.com/
http://www.unktad.com/
http://www.unctral.com/
http://www.familylaw.com/
http://www.britishlaw.com/
http://www.scottlaw.com/
http://www.salesofgoods.ac.uk.com/
http://www.labourlaw.regulation.com/
http://www.bankrupcy-financiallaw.com/
http://www.probertylaw.com/
http://www.scolictorlawact.com/
http://www.arbitationact.com/
http://www.library.uluce.edu/ranking.htm
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www.aais.org 

www.egyptse.com 

www.jus.410.on 

www.sscrn.com 

 

 :بالنسبة للملكة المتحدة -1

 

 websiteدة عن طريق يمكن للباحث العلمي الدخول إلى جامعات المملكة المتح

 لكل جامعة مستقلة ثم الدخول إلى مكتبة الكلية بعد ذلك 

 

 www.cambridge.com   جامعة كامبريدج

 www.oxford.com  جامعة أكسفورد

www.southhampton.c  جامعة ساوث همبتون

 om 

 www.bristol.ac.uk  جامعة برستول

 www.brunal.ac.uk  جامعة برونيل

 .ucl.ac.ukwww   جامعة الملكية بلندن

 www.leeds.ac.uk  جامعة ليدز

 www.nottingham.ac.uk  جامعة نوتنجهام

 www.cardiff.ac.uk جامعة كارديف ويلز

 www.plymouth.ac.uk جامعة بلي موث

  www.bangor.ac.uk جامعة بانجور

  www.oxfordbrookers.ac.uk جامعة اكسفورد بروكر

  www.glasco.ac.uk جامعة جالسكو

  www.adnibragh.ac.uk جامعة أدنبرة

  www.abrdin.ac.uk جامعة أبردين

  c.ukwww.dundee.a جامعة دندي

  www.newcastle(ncl).ac.uk جامعة نيو كاسل

  www.manchester.ac.uk جامعة مانشستر

  www.bradford.ac.uk جامعة برادفورد

http://www.aais.org/
http://www.egyptse.com/
http://www.jus.410.on/
http://www.sscrn.com/
http://www.cambridge.com/
http://www.oxford.com/
http://www.southhampton.com/
http://www.southhampton.com/
http://www.bristol.ac.uk/
http://www.brunal.ac.uk/
http://www.ucl.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.cardiff.ac.uk/
http://www.plymouth.ac.uk/
http://www.bangor.ac.uk/
http://www.oxfordbrookers.ac.uk/
http://www.glasco.ac.uk/
http://www.adnibragh.ac.uk/
http://www.abrdin.ac.uk/
http://www.dundee.ac.uk/
http://www.newcastle(ncl).ac.uk/
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.bradford.ac.uk/
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  www.queenmary.ac.uk جامعة ماري كوين

  www.exeter.ac.uk جامعة اكستر

  www.coventery.ac.uk جامعة كفنتري

  www.york.ac.uk جامعة يورك

  www.bolton.ac.uk جامعة بولتون

  www.liverpool.ac.uk جامعة ليفربول

  mngham.ac.ukwww.bri جامعة برمنجهام

  www.shiffeld.ac.uk جامعة شيفلد

  www.hull.ac.uk جامعة هال

  www.durham.ac.uk جامعة درهام

  www.kingstone.ac.uk جامعة كنج ستون

  www.kent.ac.uk جامعة كنت

  www.portsmoth.ac.uk جامعة بورت سيموث

  

 

 :بالنسبة للمواقع الفرنسية -1

 

ل الالتينية في القانون، فإنها تتبع في ذلك نظراً ألن مصر تعتبر من الدو

المدرسة الفرنسية التي يعتبر عميد الفكر القانوني الالتيني الذي يضم باإلضافة إلى 

فرنسا كالً من بلجيكا وأقاليم سويسرا الفرنسية وإيطاليا واألقاليم الفرنسية والدول 

نية مثل الكاميرون العربية والدول األفريقية التابعة لمنظمة الدول الفرنكوفو

وساحل العاج والسنغال، لذلك فإن على الباحث القانوني البد أن يعلم كافة باحثي 

 .القانون بالمواقع الفرنسية لألبحاث ومواقع الجامعات الفرنسية

 :مواقع الجامعات الفرنسية

 

  /0PANORAMIX،UNIV-PARIS1.FRجامعة باريس 

  PARIS2.FR-WWW.U 4جامعة باريس 

   1PARIS3.FR/-WWW.UNIVجامعة باريس

http://www.queenmary.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.coventery.ac.uk/
http://www.york.ac.uk/
http://www.bolton.ac.uk/
http://www.liverpool.ac.uk/
http://www.brimngham.ac.uk/
http://www.shiffeld.ac.uk/
http://www.hull.ac.uk/
http://www.durham.ac.uk/
http://www.kingstone.ac.uk/
http://www.kent.ac.uk/
http://www.portsmoth.ac.uk/
http://www.u-paris2.fr/
http://www.univ-paris3.fr/
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   1www.8orbonne.rfجامعة باريس 

   5frparis5.-www.univجامعة باريس 

  www.jussle’n.fr 1جامعة باريس 

   .3sigu7.jussle’n.fr/wwwجامعة باريس 

   1paris8.fr-www.univجامعة باريس 

   9www.dauphine.frجامعة باريس 

   01paris10.fr-www.uجامعة باريس 

   00www.upsud.frجامعة باريس 

   04paris12.fr-nivwww.uجامعة باريس 

   01paris13.fr-www.univجامعة باريس 

   0lille1.fr-www.univجامعة ليل 

  lille2.fr-www.univ 4جامعة ليل 

   1lille3.fr-www.univل جامعة لي

   0lyon1.fr-www.univجامعة ليون 

   4lyon2.fr-www.univجامعة ليون 

   1lyon3.fr-www.univجامعة ليون 

   0montp1.fr-www.univجامعة مونبلييه 

  montp2.fr-www.univ 4جامعة مونبيلييه 

  .montp3.fr-univwww 1جامعة مونبلييه 

  bordeaux.fr/-www.cribx1.u 0جامعة بوردو 

   4bordeaux.fr/-www.uجامعة بوردو 

   1bordeaux.fr/-.montesquleu.uwwwجامعة بوردو 

  /1www. montesquleu.u-bordeaux.frجامعة بوردو 

  0news4p.univ-mrs.frجامعة مارسيليا 

   4aix.fr-www.univجامعة مارسيليا 

   13mrs.fr-www.uجامعة مارسيليا 

   0tin.fr-www.univجامعة تولوز 

   4tise2.fr/-www.univجامعة تولوز 

   1tise3.fr-www.upsجامعة تولوز 

   /0www.uhp.u.nancy.frجامعة نانسي 

http://www.8orbonne.rf/
http://www.univ-paris5.fr/
http://www.jussle'n.fr/
http://www.sigu7.jussle'n.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.dauphine.fr/
http://www.u-paris10.fr/
http://www.upsud.fr/
http://www.univ-paris12.fr/
http://www.univ-paris13.fr/
http://www.univ-lille1.fr/
http://www.univ-lille2.fr/
http://www.univ-lille3.fr/
http://www.univ-lyon1.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.univ-montp2.fr/
http://www.univ-montp3.fr/
http://www.cribx1.u-bordeaux.fr/
http://www.u-bordeaux.fr/
http://www.montesquleu.u-bordeaux.fr/
http://www.univ-aix.fr/
http://www.u-3mrs.fr/
http://www.univ-tin.fr/
http://www.univ-tise2.fr/
http://www.ups-tise3.fr/
http://www.uhp.u.nancy.fr/
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   4nancy.fr-www.uhp2.uجامعة نانسي 

   0strasb.fr/-www.ulp.uجامعة ستراسبورغ 

   4strasb.frl-www.uجامعة ستراسبورغ 

  /1strasbg-www.urs.u ،frجامعة ستراسبورغ 

  www.unice.fr جامعة نيس

   etie’nne.fr/-st-www.univجامعة سانت ايتيان

   rouen.fr/-univ-www.drجامعة رون

   poiters.fr/-www.univجامعة بواتييه

  /0www.univ-rennes1.frجامعة رين 

   /4www.unb.frجامعة رين 

  /0www.inpg.frجامعة جانبول 

   4grenoble.fr/-www.upinfجامعة جانبول 

   1grenoble.fr/-www.uجامعة جانبول 

   lr.fr-www.univجامعة الروشل

   brst.fr/-www.univجامعة برست

   cean.fr/-www.univجامعة كان

   clerenont1.fr/-www.uجامعة فرناند

   bpclermont.fr/-www.univجامعة فرناند

 

 -:مواقع بحثية ذات صلة بالبحث القانوني باللغة الفرنسية -5

 

 

www.sent.fr/rop/ro1-159mono.htm/  

www.juriscom.net/chr/2/fr200059.htm 

www.assemblee-national.fr/12/ropports 

www.juridique.net/presel200302/5.h/  

www.droit-technologie’.org  

www.consultandraining.com 

www.econlib.org 

www.factmonsler.com 

http://www.uhp2.u-nancy.fr/
http://www.ulp.u-strasb.fr/
http://www.u-strasb.frl/
http://www.urs.u-strasbg,fr/
http://www.urs.u-strasbg,fr/
http://www.unice.fr/
http://www.univ-st-etie'nne.fr/
http://www.dr-univ-rouen.fr/
http://www.univ-poiters.fr/
http://www.unb.fr/
http://www.upinf-grenoble.fr/
http://www.u-grenoble.fr/
http://www.univ-lr.fr/
http://www.univ-brst.fr/
http://www.univ-cean.fr/
http://www.u-clerenont1.fr/
http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.sent.fr/rop/ro1-159mono.htm/
http://www.juriscom.net/chr/2/fr200059.htm
http://www.assemblee-national.fr/12/ropports
http://www.juridique.net/presel200302/5.h/
http://www.droit-technologie'.org/
http://www.consultandraining.com/
http://www.econlib.org/
http://www.factmonsler.com/
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www.singnelec.com 

www.gatt.org 

www.journaldunet.com 

www.barrean.qc.ca 

www.net-wave.net/ads 

www.jafza.com/html 

www.erdia.com 

www.brmavocats.com 

www.economy.com 

www.wilsonueb.com 

www.dalloz.com 

www.legifrance.gouv.com 

www.juridirct/advocate/moroux.letter.com 

www.droitfrancaise.com 

www.cyas-univ-paris.com 

www.droitcivil.com 

www.cejem.com 

www.frontlers.com 

 

 

- :بعض المواقع البحثية باللغة العربية 

 

 جامعة القاهرة -0

http://www.umi.ac.ma/?categories-news 

 المكتبة الرقمية –جامعة عين شمس  -4

http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=2

41 

 المكتبة الرقمية –جامعة اإلسكندرية  -1

http://www.bib-alex.com/ 

 شبكة الجامعات المصرية -1

http://www.singnelec.com/
http://www.gatt.org/
http://www.journaldunet.com/
http://www.barrean.qc.ca/
http://www.net-wave.net/ads
http://www.jafza.com/html
http://www.erdia.com/
http://www.brmavocats.com/
http://www.economy.com/
http://www.wilsonueb.com/
http://www.dalloz.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.juridirct/advocate/moroux.letter.com
http://www.droitfrancaise.com/
http://www.cyas-univ-paris.com/
http://www.droitcivil.com/
http://www.cejem.com/
http://www.frontlers.com/
http://www.umi.ac.ma/?categories-news
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=241
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=241
http://www.bib-alex.com/
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http://wcm.portal.eun.eg:10040/wps/portal 

 اتحاد مكتبات الجامعات المصرية -5

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx 

 جامعة المنصورة -1

http://www.mans.edu.eg/ 

 المستودع الرقمي للرسائل الجامعية المصرية -3

http://www.aun.edu.eg/projects/eudrtd/index.htm 

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -1

http://www.scu.eun.eg/wps/portal 

 عمان  –جامعة الشرق األوسط   -9

http://www.meu.edu.jo/ar/index.php?option=com_content&vi

ew=categories&id=156&Itemid=861 

 

 مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية بتونس -01

http://www.ceres.rnrt.tn/index.php?accueil_fr 

 وحدة البحث في القانون اإلداري بسوسة -00

http://www.urdas.fdseps.rnu.tn/ 

 جامعة الخرطوم -04

http://www.urdas.fdseps.rnu.tn/ 

 جامعة موالي إسماعيل -01

http://www.umi.ac.ma/?categories-news 

 جامعة تونس المنار  -01

http://www.utm.rnu.tn/arsite/index.php?pg=72&id_etab=16 

 بواسطة جوجل –موقع الباحث العلمي  -05

http://scholar.google.com.eg/schhp?hl=ar 

 موقع جوجل للكتب -01

http://books.google.com/bkshp?hl=en&tab=wp 

 موقع للتواصل مع الباحثين -03

http://www.researchgate.net/ 

 موقع للتواصل مع الباحثين -01

http://wcm.portal.eun.eg:10040/wps/portal
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
http://www.mans.edu.eg/
http://www.aun.edu.eg/projects/eudrtd/index.htm
http://www.scu.eun.eg/wps/portal
http://www.meu.edu.jo/ar/index.php?option=com_content&view=categories&id=156&Itemid=861
http://www.meu.edu.jo/ar/index.php?option=com_content&view=categories&id=156&Itemid=861
http://www.ceres.rnrt.tn/index.php?accueil_fr
http://www.urdas.fdseps.rnu.tn/
http://www.urdas.fdseps.rnu.tn/
http://www.urdas.fdseps.rnu.tn/
http://www.urdas.fdseps.rnu.tn/
http://www.umi.ac.ma/?categories-news
http://www.utm.rnu.tn/arsite/index.php?pg=72&id_etab=16
http://scholar.google.com.eg/schhp?hl=ar
http://books.google.com/bkshp?hl=en&tab=wp
http://www.researchgate.net/
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http://www.academia.edu/ 

 

في خانة البحث في جوجل وستظهر لك الكثير  E-Books ويمكنك ادخال الكلمة

 من المواقع الرائعة

 

 المطلب الثالث

 دراسة اللغات األجنبية 

 وإعداد بحث قانوني جيد

 

خالل مراحل الدراسة بالليسانس في كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية 

هي اللغة العربية الفصحى وذلك مالم  وغيرها من الدول العربية تكون لغة الدراسة

تكن الدراسة في اقسام اللغات، اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وهي بالرغم من ذلك 

ال توفر الدراسة المتعمقة للقوانين األجنبية بالشكل الذي يجعل البحث في الفقه 

قومون بالتدريس والقضاء األجنبي سهالً وميسراً، نظراً ألن عدًدا من األساتذة الذين ي

 .خاصة في األقاليم، ال يجيدون اللغة إجادة تامة

 

هذا األمر يشكل عائقا في بداية البحث، وكم شكى العديد من الباحثين من عدم 

اللغات وصعوبة التعامل معها خاصة مع دراسة الكثير من الباحثين للغات  إجادة

 .لسابقةالجنبية مثل الفرنسية واإلنجليزية في مراحل الدراسة ا

 

وعلى عكس الكليات األخرى خاصة كليات العلوم وكليات الهندسة والطب 

بنفس  دكتوراةوالصيدلة يجري الباحث الدراسة في الماجستير باللغة اإلنجليزية وال

مما يجعل األمر ميسوراً، بعكس طالب كلية الحقوق الذي درس باللغة العربية / اللغة

، دكتوراةة لغة أجنبية بشكل متعمق في مرحلة السنوات ثم يفاجأ بالصدمة عند دراس

وقد ال يجد الوقت الكافي للدراسة خاصة أن الكثير من الدارسين يعملون بالمحاماة 

 .والقضاء والشرطة أو في النيابة العامة

 الفرع األول

 نصائح أساسية للتغلب على عائق اللغة

 

http://www.academia.edu/
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ناء قيامي بالبحث في مراجع قبل أن أبدأ الحديث عن اللغة أذكر موقفا قد قرأته أث

ومصادر البحث العلمي، أود ذكره لكل باحث حتى يعلم جيداً أهمية اللغة ويستفيد منه 

ليعرف مدى أهمية اللغات، وهي تلك األهمية التي يعلمها الكثير، ولكن هذا الموقف بشكل 

 .خاص أثر فّي شخصياً 

 

وكان رئيس الجامعة  -ازيق عند حضوره لدورة تدريبة بجامعة الزق (1)يقول الكاتب 

زائراً لهم وقد جلس وتحدث قليالً، ثم طلب منهم سماع استفسارات أو أسئلة لكي يجيب 

رئيس الجامعة سؤال عن أن الهيئة العامة للبعثات ووزير / عليها، فسأله األستاذ الدكتور 

و القسم الفرنسي التعليم العالي قد أقر دراسة لغتين لباحثي القانون المسافرين إلى فرنسا أ

 .بكندا، واللغتان هما الفرنسية واإلنجليزية

 

الباحث  -فرد عليه رئيس الجامعة بكلمة واحدة فقط لو أنا في اللجنة هفرض ثالث لغات

 .الذي يملك لغة يملك كنًزا

 

ومن هذا الموقف يتضح لنا أن أساتذة الجامعة نوعان، أستاذ جامعة يملك لغة وأستاذ ال 

يملك التدريس  أيضاً ن يملك اللغة يملك التدريس في جامعة أجنبية، وكذلك يملك لغة، وم

 .في أقسام اللغات

 

وعليه فإن على الرغم من المشقة والتكلفة التي يتكلفها الباحث إثر تعلُمه بعض اللغات، 

فإن هذه اللغة سوف تساعده في العديد من األبحاث طوال مشواره العلمي، لذلك فإن 

يه دراسة اللغة بنفسه وال يعتمد على الترجمة من مترجم آخر، نظراً لعدم الباحث يجب عل

تخصصه في القانون ومصطلحاته، مما يجعل الترجمة في بعض األحيان مشوهة ومبتورة 

 .وال تعطي المعنى الكامل

 

 

 الفرع الثاني

 أماكن دراسة اللغة في جمهورية مصر العربية

 

 

                                                           

 .35ص  ،مرجع سابق :هاني محمد كامل المنايلي/ د (1
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ومن بينها مصر الكثير من األماكن والمراكز التي توجد في الكثير من الدول العربية 

تدرس اللغة بشكل عام واللغة المتخصصة في مجال معين مثل الترجمة القانونية والترجمة 

العلمية، هذه المراكز تقدم خدمة تعليمية متميزة، فتساعد الباحث على إجادة مهارات اللغة 

وقد يبدي الباحث عذراً بأنه قد ال يجد األربع وهي الكتابة والنطق والقراءة واالستماع، 

المبلغ الكافي لدراسة اللغة، خاصة مع ارتفاع تكلفة هذه الدورات، فإني أقول لكل باحث أن 

كل مبلغ تنفقه في دراسة لغة أجنبية، سيرد إليك من خالل التحاقك بوظيفة تطلب لغة، من 

ل الترجمة من الكتب خالل مؤلف علمي تقارنه بتشريع اللغة التي درستها، من خال

 .األجنبية إلى العربية والعكس

 

 :أماكن دراسة اللغة الفرنسية في مصر :أوالً 

 

 .(1)المركز الثقافي الفرنسي   -1

 

ويكفي الباحث تسع مستويات في اللغة الفرنسية ليقف الباحث على قدميه في مجال اللغة 

ذي يمثل الغالبية العظمى من الفرنسية ذات األهمية في مجال البحث القانوني الالتيني ال

 .الدراسات القانونية المصرية

 

وعلى الباحث أن يعتمد على نفسه بوسائل التعلم الذي عن طريق السماع لإلذاعة 

 .أو قراءة جرائد فرنسية tv5الفرنسية أو قناة 

 

ويجب على الباحث أن يقتحم مجال الترجمة وال يكل وال يمل من ترجمة الكتب 

 .يبدو األمر صعباً في البداية لكنه بعد فترة يصبح األمر سهالً وميسراً  القانونية، فقد

 

وعلى الباحث أن يطلع على عدد من القواميس مثل قاموس إلياس، وقاموس الروز 

والمعجم القانوني وغيرها ليتعرف على المصطلحات القانونية المختلفة ويقوم بحفظها 

ن احتكاك يحتك به الباحث مع اللغة، من خالل وكتابتها وترجمتها، إن أي لغة هي عبارة ع

ومن خالل الترجمة . سماع حديث لغوي أو قطعة موسيقية، أو من خالل نشرات األخبار

                                                           

 11150934/14تليفون  –شارع مدرسة الحقوق الفرنسية  –القاهرة  –السيدة زينب  –المنيرة  – (1
 13951311فاكس 
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للمقاالت الصحفية في الجرائد المنشورة باللغة األجنبية في مصر، يمكن كذلك من كتابة 

 .ة العربيةالمقاالت األجنبية عدة مرات وترجمة الكلمات األجنبية إلى اللغ

 

  -:فروع القانون ذات الصلة باللغة الفرنسية -

 

  Droit Civil القانون الجنائي -0

  Droit Administrive القانون اإلداري -4

  Droit Commercialالقانون التجاري -1

  Droit de Proceduresقانون المرافعات المدنية والتجارية -1

  ’Droit International priveالقانون الدولي الخاص  -5

 

 :أماكن دراسة اللغة اإلنجليزية في مصر: ثانياً 

 

تعتبر اللغة اإلنجليزية هي اللغة العالمية األولى، التي تستخدم في المجال الدولي بشكل 

واسع، وتكثر مصطلحاتها بنياناً، وعلى الرغم من ذيوعها وإنتشارها، إال أنها تمثل القانون 

حدة وإنجلترا عميدة النظام األنجلو سكسوني األنجلو سكسوني الذي يضم دول الواليات المت

 (.وإيرلندا واسكتلندا وكندا والمكسيك والهند واستراليا/ نظام القانون العام )

 

 : لذا سيلجأ الباحث لدراسة اللغة اإلنجليزية في التخصصات اآلتية

 

 

  Economyتخصص االقتصاد والمالية العامة  -0

  public International law القانون الدولي العام -4

 .بعض دراسات تنازع القوانين ومركز األجانب واالستثمار -1

 .القانون البحري والقانون الجوي وقانون البنوك واالستثمار األجنبي -1

 .القانون الجنائي الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بها -5

 .التحكيم التجاري الدولي بجميع فروعه -1

  -:اسة اللغة اإلنجليزية يأتي على رأسهاوتنتشر في مصر مراكز اللغات المعدة لدر
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0- British Council(1) 

 

 ُ  :أماكن دراسة اللغة األلمانية في مصر: ثالثا

 

يندر في الكثير من البحوث اللجوء فيها إلى اللغة األلمانية، إال في بعض بحوث القانون 

لغة األلمانية من والقانون اإلداري وال. الخاصة بالمحل التجاري أو الدساتير أو نظم اإلدارة

 .اللغات الغير ذائعة الصيت، التي يندر الدراسة بها في المجال القانوني

 (. 2)قسم دراسة اللغة -وإذا رغب الباحث في الدراسة فإنه يوجد بمصر معهد جوته 

 

 الفرع الثالث

 مواقع مفيدة لدراسة اللغات باإلنترنت

                                                           

 + 20 0(2) 33001666ليفون ت،محافظة الجيزة –فرع شارع النيل بالعجوزة ( 1

 + 20 0(2) 33443076فاكس  ،+ 20 0(2) 19789من خارج مصر 

 0(2) 19789فاكس  ،+ 41 1(4) 44511111شارع المنيا، القاهرة تليفون  1 -فرع مصر الجديدة
20 + 

فاكس  +2 (0)2 197892تليفون محمود أبو العال، كفر عبده، اإلسكندرية، 11فرع اإلسكندرية، 
6513 545 3(0)  

  information@britishcouncil.org.eg :البريد اإللكتروني
  office-http://www.britishcouncil.org.eg/alexandria الموقع اإللكتروني

 .الجيزة –شارع مصدق الدقي  41باإلضافة إلى األميدليست الموجودة في 

 ، شارع حسين واصف٣١ (2
 الدقي  –ميدان المساحة 

 محمد فريد ٧. ب.ص
 القاهرة، مصر ٣٣٥٣١

  +٥٠٥١٧٤١٤٥٠٣: ت
٥٠٥١٧٤١٤٥٧٦+ 

  +٥٠٥١١١٥٤٧٠٥: فاكس
sprache@cairo.goethe.org  

 

mailto:information@britishcouncil.org.eg
http://www.britishcouncil.org.eg/alexandria-office
http://www.goethe.de/ins/eg/kai/knt/anf/arindex.htm#1555399
mailto:sprache@cairo.goethe.org
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 اللغة اإلنجليزية : أوالً 

www.englishlearner.com 

www.go4english.com 

www.englishpage.com 

www.learnenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/wordservice/learnenglish 

www.pearsonlongman.com/cuttingedge/index 

nusa.comwww.englishi 

english.htm-www.englishclub.com/learn 

www.esl.about.com 

www.englishzone.com/index.php 

english-www.englishclub.com/business 

english.comexerciset.html-www.better 

change.com/business.htm-ngwww.ro 

www.ielts.org 

www.toetl.com 

www.deltaenglish.com 

 www.britishcouncil.org/accreditation 

 www.cambridge.org/students/index.htm 

 

 للغة الفرنسية: ثانياً 

www.frenchtatorial.com 

www.lalanguerfrancais.com 

www.la francaisepourlatout.com 

 اللغة األلمانية: ثالثاً 

www.eleaston.com/german.html 

http://www.englishlearner.com/
http://www.go4english.com/
http://www.englishpage.com/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/wordservice/learnenglish
http://www.pearsonlongman.com/cuttingedge/index
http://www.englishinusa.com/
http://www.englishclub.com/learn-english.htm
http://www.esl.about.com/
http://www.englishzone.com/index.php
http://www.englishclub.com/business-english
http://www.better-english.comexerciset.html/
http://www.rong-change.com/business.htm
http://www.ielts.org/
http://www.toetl.com/
http://www.deltaenglish.com/
http://www.britishcouncil.org/accreditation
http://www.cambridge.org/students/index.htm
http://www.frenchtatorial.com/
http://www.lalanguerfrancais.com/
http://www.eleaston.com/german.html
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comwww.germang. 

 

 القواميس اللغوية: رابعاً 

 

www.googletranslat.com 

html-page-www.almisbar.com/dict 

www.meaterms.com 

www.yourdiction.com/speoialty.html 

www.amoseweb.com 

www.conciseoxforaenglishdictionary.com 

www.easylingo.com 

www.godenlwafitranslator.org 

www.elwafy.org 

www.audiovidls.com 

 

http://www.germang.com/
http://www.googletranslat.com/
http://www.almisbar.com/dict-page-html
http://www.meaterms.com/
http://www.yourdiction.com/speoialty.html
http://www.amoseweb.com/
http://www.conciseoxforaenglishdictionary.com/
http://www.easylingo.com/
http://www.godenlwafitranslator.org/
http://www.elwafy.org/
http://www.audiovidls.lolcom/
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 لفصل الخامسا

 

 كتابة البحث العلمي وإخراجه

 

 

تترجم بصورة : تمثل مرحلة الكتابة أهمية كبيرة بالنسبة للباحث، فمن ناحية أولى

. واضحة جهد الباحث، توطئة إلخراجه إلى حيز الوجود، ووضعه بين يدي قارئه

 .وتخضع كتابة البحث لقواعد علمية صارمة، يجب على الباحث االلتزام بها

 

والمبحث . في كتابة البحث: المبحث األول: وف نقسم هذا الفصل إلى مبحثينوس

على أننا قبل ذلك سوف ُنلقي الضوء على . في إخراج البحث بصفة نهائية: الثاني

 :مدخلين أساسيين لمرحلة الكتابة وذلك كما يلي

 

 :التأمل في المعلومات والبيانات: المدخل األول

 

لكتابة، فإن عليه بعد مرحلة طويلة من التجميع أن يقف فقبل أن يشرع الباحث في ا

ويتحاور معها ويترك . أمام ما جمعه من معلومات، وما تيسر له من بيانات لكي يتأملها

هذا التأمل هو الذي ييسر له عملية التفاعل بين هذه المعلومات . لعقله أن يتفاعل معها

 .وبين خطة بحثه

 

. مية المتوافرة للباحث أن يحيط بها من جميع جوانبهاويستدعى التأمل في المادة العل

ثم نبين أجزاء الخطة المختلفة ويرى ما في هذه المعلومات من قصور يستدعى 

 .ضرورة استكماله

 

وتستلزم . وفي هذه المرحلة يجب أن يهيئ الباحث نفسه ذهنياً ونفسياً لمرحلة الكتابة

 : مرحلة التأمل هذه عدة أمور

 

على الباحث أن يعيد قراءة ما جمعه، ثم يميز بينه، فليس كل ما : لىفمن ناحية أو

جمعه بالضرورة مفيداً له، فضالً عن احتوائه لجوانب قد ال تكون ذات صلة ببحثه، 
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وإن جاز أن يستفيد . وعلى الباحث أال يتردد في طرحه جانباً واالستغناء عنه في بحثه

 .منه بعد ذلك في أبحاث أخرى

 

ال سيما الرسائل العلمية كرسائل  –فإن أكثر ما يعيب األبحاث  وفي الحقيقة

احتواؤها على أجزاء قد ال تتصل بموضوعها بصورة  – دكتوراةالماجستير وال

وتؤدي بالضرورة إلى حجم الرسالة بدون داع، وهو يمثل عيباً جوهرياً في . (1)مباشرة

عه ومحاولة تحمله في خطة وهو أمر ينتج عنه تمسك الباحث بكل ما جم. هذه الرسائل

 .البحث بغير مبرر

 

إن التأمل في المادة العلمية المتاحة للباحث، يعطي له انطباعاً : ومن ناحية ثانية

وهو أمر ينقل فكر الباحث من النظر في الجزئيات . شمولياً وكلياً عن موضوع البحث

نظرة الكلية الشاملة أي في كل جزئية على حدة، وذلك ما تقتضيه مرحلة التجميع، إلى ال

التي تحتوي على جزئيات البحث، وتنقل ذهن الباحث إلى التركيز على الفكرة الجامعة 

 .للبحث

 

تؤدي مرحلة التأمل في المادة العلمية وقبل الدخول في مرحلة : ومن ناحية ثالثة

الكتابة تمكين الباحث من اإلبداع والتطور سواء في تناول موضوعات البحث، أم في 

 .(2)تيار العناوين الفرعية وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تميز البحثاخ

 

 :ضرورة مراجعة خطة البحث المبدئية: المدخل الثاني

 

إذا كانت اللوائح الجامعية تضع قيوداً على تعديل العنوان تعديالً جوهرياً، فإن ذلك 

الباحث في أي وقت فهذه الخطة تعتبر خطة مبدئية، يستطيع . ال يعني ثبات خطة البحث

 .سواء من ناحية التقسيم، أو من ناحية العناوين الداخلية. أن يغير فيها أو يعدلها

 

فالخطة المبدئية وضعها الباحث في بدايات اختيار الموضوع وقت أن كانت 

أما وهو في هذه المرحلة، ويتهيأ للكتابة، . المعلومات المتاحة لديه قليلة، وغير كافية

فالمعلومات والبيانات التي يحصل عليها الباحث في مرحلة . مختلف تماماً  فإن األمر جد
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ولذلك فإنه في هذه المرحلة، يجب أن يعيد . التجميع الطويلة، تتيح له نظرة شاملة أوسع

وهذا ال . النظر مرة أخرى في هذه الخطة على ضوء ما توافر من معلومات وبيانات

طة ال تثبت إال بعد طباعة البحث، وإخراجه بصورة فالخ. يعني تثبيت الخطة قبل الكتابة

 .نهائية

 

وهي مرحلة مفصلية . إذا ما فرغ الباحث من ذلك فإنه يبدأ الدخول في مرحلة الكتابة

وتتجلى فيها بصورة واضحة قدرات الباحث وتميزه سواء في . في حياة الباحث والبحث

 .األسلوب أم في توظيف المعلومات والبيانات

 

 :سوف نتناوله كما يليوهو ما 

 

 المبحث األول

 كتابة البحث العلمي

 

 

قبل الدخول الفعلي في مرحلة الكتابة، يجب على الباحث أن يعرف القواعد األساسية 

قواعد : نتناول في المطلب األول: ولذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين. للكتابة

 .مراحل الكتابة: وفي المطلب الثاني. الكتابة

 

 

 مطلب األولال

 قواعد الكتابة

 

 

أو بتوظيف . وتتصل القواعد إما بأسلوب البحث أو كيفية ضبط الجمل والعبارات

 .أو تعلقت بأخالقيات البحث. المصطلحات

 

 

 

 

 الفرع األول
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 اسلوب البحث

 

 

ويجب على الباحث أن يختار المفردات السهلة والعبارات البسيطة في كتابته فذلك 

فاألسلوب السهل البسيط في الكتابة يحتاج من . وأولى إليضاح المعنىأدعى لفهم القراء 

وهو . وإن أكثر األساليب مشقة على الباحث هو السهل الممتنع. الباحث جهداً كبيراً 

أسلوب رشيق في عباراته، سهل في كلماته تستعذبه األفهام والعقول، ولكن يصعب 

 : ما يلي ومن أعمدة هذا األسلوب في البحث. عليها تقليده

 

. فكلما كانت الجملة قصيرة كانت أكثر بالغة. بساطة جمله وسهولة كلماته :أوالً 

فكلما ازداد األسلوب . وعلى ذلك يجب أن تكتب الجملة بأقل قدر ممكن من الكلمات

 .وليس العكس كما يظن البعض. (1)بساطة ازداد عمقاً 

 

. و المطروقة في محيط عمل الباحثالبعد عن األلفاظ والكلمات غير المألوفة أ :ثانياً 

واختيار الكلمات المتداولة والمعروفة أقرب إلى الفهم مادامت الكلمتان من اللغة 

فكم من ألفاظ . ذلك أن من خصائص لغتنا العربية التجديد وكثرة االشتقاقات. الفصحى

 . تموت وأخرى ُتحي من جديد

 

متنافرة في حروفها التنافر يسبب  كما ال يصح أن تكون الكلمات ثقيلة على األذن أو

 .ثقل الكلمة على اللسان، وعسر النطق

 

وهو عيب في . أي التزيد في المعنى بغير ضرورة. البعد عن التقعر في الكالم :ثالثاً 

 .األسلوب

 

 أيضاً البعد عن اإلسهاب والتزيد في المعنى وتكرار األفكار وهذه عيوب  :رابعاً 

ز استخدام ذلك في بعض األحوال، إال أن ذلك ال يجوز وإن جا. تلحق بأسلوب الباحث

ً . في كتابة البحث العلمي . فاألبحاث العلمية أبحاث متخصصة تخاطب قارئاً أو باحثا

 .ولذلك فإن التزيد في المعنى، والتكرار فيه يعيبه، وال يضيف إليه
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تليها، وكل ترابط أجزاء البحث، وتساندها بحيث تسلم كل فقرة للفقرة التي  :خامساً 

وهكذا، فجزئيات البحث يجب أن تترابط . فرع للفرع الذي يليه، وكل مبحث أو فصل

هذه السلسلة تتمثل في الفكرة الجوهرية التي يدور حولها . معاً في سلسلة واحدة

 .(1)البحث

 

ومن جمال األسلوب االرتباط بين الجمل بأن تأخذ كل منها بَعُجز سابقتها؛ ومن 

الجميل كذلك البساطة، فالتعقيد يقلل من قيمة الرسالة ثم اإليجاز بحيث مظاهر األسلوب 

ُُ القارئ أنه يجد جديداً كلما قرأ فإذا اتضحت الفكرة التي يشرحها الطالب . ُيحَس

 .(2)فليتوقف عن أن يضيف سطراً واحداً إليها، وينتقل بالقارئ إلى فكرة أخرى

 

واعد اللغة العربية وهو ما يستوجب وال يكتمل لألسلوب جماله إال بااللتزام بق

 .ضرورة إحاطة الباحث بكيفية ضبط الجمل والعبارات

 

 

 الفرع الثاني

 االلتزام بقواعد اللغة العربية

 في ضبط الجمل والعبارات

 

 

يتعين على الباحث أن يلتزم في كتابة بحثه بقواعد اللغة العربية، سواء من ناحية 

أو من ناحية ضبط المعنى بااللتزام . ترقيم والضبطتنظيم الكتابة بمعرفة عالمات ال

 :وذلك على الوجه التالي. بالقواعد النحوية في ضبط الكلمات والمعاني

 

 :عالمات الترقيم والضبط: أوال

 

ولغتنا العربية . عالمات الترقيم والضبط هي رموز شكلية تؤدي وظائف في اية لغة

 .(3)دي إلى إدراك المعنى المقصود منهغنية بهذه العالمات التي تضبط الكالم وتؤ
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 :وعالمات الترقيم والضبط التي يجب مراعاتها في الكتابة ما يلي

 

 .وتوضع عند تمام الجملة أو تمام الكالم (.: )النقطة -0

 .ولهما مواضع متعددة (:: )النقطتان الرأسيتان -4

سوف نقسم هذا . ومن ذلك القول: بين الشيء وأقسامه أو أنواعه - أ

 ........المبحث األول: ى مبحثينالفصل إل

 .عند التمثيل وقبل المثال  - ب

 .قبل تعداد األسماء، أو رؤوس الموضوعات - ت

وتستخدم عند الحذف من كالم مقتبس لإلشارة إلى  (...: )النقاط األفقية -1

 .ذلك

وتستخدم الفصلة : (؛)أو فصلة منقوطة  (،)وهى إما فصلة عادية : الفصلة -1

لكالم بعضه بعضاً، كان توضع بين أنواع الشيء العادية أساساً عند وصل ا

 .وأقسامه، وبين جملة الشرط وجوابه، وبعد لفظ المنادي، وبين القسم وجواب القسم

. تستخدم أساساً بين جملتين تكون األولى سبباً للثانية: (؛): أما الفصلة المنقوطة

 .فضالً عن استخدامها للفصل بين األسماء والعناوين

 .وتوضع بعد الجملة االستفهامية (؟): هامعالمة االستف -5

وهي تعبر عن انفعاالت الكاتب ولذلك توضع بعد  (!): عالمة التعجب -1

 .الجملة التي تترجم هذه االنفعاالت مثل التعجب، الدهشة، الحزن، األسى، الفرح

وأكثر استخدامها . توضع للفصل بين اإلسم واللقب (/): الشرطة الراسية -3

 .في الهوامش

وتستخدم للفصل بين العدد والمعدود وقد تستخدم  (-): طة األفقيةالشر  -1

وذلك . كما تستخدم في الجملة االعتراضية. محل األرقام لترتيب أمثلة معينة

 .لوضعها بين شرطتين

توضع في نهاية الصفحة لوصل الكالم بالصفحة  (=): عالمة التتابع -9

 . التالية لها

 :األقواس وهي أنواع -01

ويستخدمان أساساً لإلشارة إلى الكالم  (" "): نصيصقوسا عالمة الت -

 .المقتبس عن الغير، ولتمييز بعض الكلمات أو تحديد عناوين المقاالت أو التقارير

ويستخدمان الحتضان األرقام التي تشير إلى ( ): القوسان المفردان -

 .المراجع سواء في المتن أم في الهامش
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نهما التعليقات واإليضاحات، التي يضع الباحث بي [ ] :القوسان المركنان -

 .يدخلها على النصوص المقتبسة من الغير

 

. وهي ضرورية لضبط المعاني، وإدراكها. تلك كانت عالمات الضبط والترقيم

ويبقى ضرورة أن يحيط الباحث عند كتابة بحثه بالقواعد األساسية للغة العربية، 

 :وذلك على الوجه التالي

 

 :للغة واإلمالءسالمة قواعد ا: ثانياً 

 

من العيوب الجسيمة التي تلحق كثيراً من األبحاث عدم التزام الباحث بقواعد اللغة 

 .على الرغم من بساطة هذه القواعد وسهولة االلتزام بها. وسالمة اإلمالء

 

. فاألخطاء في القواعد، واألخطاء اإلمالئية تشوه المعنى، وتقلل من قيمة البحث وجدواه

ولذلك على الباحث . ء في القواعد البسيطة كالفاعل والمفعول وحروف الجرالسيما األخطا

وإذا كان بعض الباحثين . أن يراجع قواعد اللغة باستمرار ويطبقها دائماً حتى ال ينساها

يلجأ إلى متخصصين لمراجعة البحث لغوياً؛ فإن ذلك ال يعني االستكانة إلى هذا األمر 

وهو أمر يسير، وال يتطلب . التي يستخدمها عند الكتابة ويجب أن يتعلم القواعد. دوماً 

فثمة قواعد أساسية يستخدمها الباحثون في . األمر أن يكون الباحث عالماً من النحاة

 .(1)كتابتهم، ويجب عليهم اإلحاطة بها

 

 

 الفرع الثالث

 االلتزام بأخالقيات البحث العلمي

 

 

حث العلمي ال ينشأ من فراغ، وإنما هو تتمة يلتزم الباحث بأخالقيات البحث العلمي؛ فالب

. وجعل فوق كل ذي علم عليم. ومن سنن هللا في كونه أن العلم ال ينتهي. ألفكار اآلخرين

وعلى ذلك فإن على الباحث أن يتواضع عند كتابة بحثه، فال يلجأ إلى الحديث عن نفسه، أو 
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يجب أن يكون عادالً مع آراء  كما. فذلك أمر يترك لمن يحكم على البحث. عن تمجيد بحثه

فضالً عن ضرورة توافر األمانة العلمية . االخرين؛ سواء عند تأييدها أم االختالف معها

 .في الباحث

 :وذلك كما يلي

 

 :البعد عن االفتخار وتضخيم الذات: أوالً 

 

ولذلك يجب على الباحث . يتفق اهل العلم على أن تواضع الباحث أمر في غاية األهمية

كتابة بحثه أن يبتعد عن استخدام ضمير المتكلم، إال في أضيق الحدود وللضرورة حين 

أنا أرى )ومن المالحظ أن كثيراً من الباحثين يسرف في استخدام هذه الضمائر . القصوى

وهو أمر غير محمود، فضالً . بكثرة وفي غير موضعها( الخ.. .نحن نذهب –نحن نرى  –

 .فكتابة البحث تسويق لموضوعه، ال لشخص كاتبه. العلميعن أنه يتنافى مع فكرة البحث 

 

. وعلى الباحث أن يركز على إبراز جوانب الموضوع وعرض اآلراء التي تتصل به

 .يتضح مما سبق، ومن جماع ما سبق يتضح، ويبدو أنه، وليس أدل على ذلك: مثل

 

لفكر وال شك في أن االبتعاد عن استخدام الضمائر الشخصية يؤدي ذلك إلى ا

الموضوعي لدى الباحث، ويبعد عن فهم القارئ مسألة انحياز الباحث، وعن احتواء كلمات 

 .(1)البحث على نبرة تؤثر في القارئ

 

 : العدالة مع آراء اآلخرين: ثانياً 

 

يجب على الباحث في عرضه آلراء اآلخرين أن يكون عادالً وأميناً، سواء في عرض 

 .ختالف معهاهذه اآلراء أم في االتفاق واال

 

مع ذكر أدلتها كلها . يجب أن يعرض هذه اآلراء بأمانة وموضوعية: فمن ناحية أولى

 .وعلى ذلك فال يجوز له أن يبتسر هذه اآلراء أو يشوه أفكارها. وما تنبني عليها من أسس
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فإن عدالة الباحث مع هذه اآلراء عند االتفاق معها، أن ُيعلن انضمامه : ومن ناحية ثانية

 . يها، وأن يجتهد في اإلضافة إليها، وبيان إيجابياتهاإل

 

فإن عدالة الباحث مع هذه اآلراء عند االختالف معها؛ أن يحسن : ومن ناحية ثالثة

 . عرض أدلتها، ويحمل الرأي على الوجه الظاهر له، وال يحمله ماال يحتمل
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 المطلب الثاني

 وظيفة الهامش في البحث العلمي 

 

 

 الفرع األول 

 تعريف الهامش 

 

 

لم يكن أسالفنا يعرفون نظام الهامش، لكن كانوا يعرفون نظام الحواشي، إذ كان يوجد  

يكن يكتبها  بياض أو فراغ على جوانب الصفحة، يمكن من كتابة بعض التعليقات، ولم

نراهم  المؤلفون أنفسهم، إنما يكتبها بعض العلماء، الذين يقرؤون الكتاب، وكثيراً ما

بعض  ، كما نجد(تنبيه)أو ( فائدة)أو ( هاهنا لطيفة)قبلها كلمة تدل عليها مثل  يذكرون

وكثيراً  الشروحات للنص الرئيسي، فتصبح هذه الشروحات مرجعاً إضافياً للكتاب األصل،

ما نجد كتب تفسير القران الكريم، تستخدم الحواشي الموجودة حول اآليات، والغالب أن 

 .من مساحة اآليات القرآنية تكون مساحة الحواشي أكبر

 

فالهامش هو الجزء الذي يترك في أسفل الصفحة وعادة ما يفصل بينه وبين المتن خط  

 .أفقي يمتد إلى ثلث الصفحة تقريباَ 

 

 الفرع الثاني

 وظيفة الهامش

 

جميعاً، أما الهوامش فال  ساعدت المطبعة المؤلفين على استخدام الهوامش والحواشي 

اسم مصدر أو أكثر وقد ينقل  التعليق وبسط فكرة في المتن، وقد يذكر معها تزال يراد بها

من مصدر اقتباس طويل، وبعض المؤلفين يعمدون كثيراً إلى صنع هذه الهوامش، وكأنهم 

يرون أنهم إن ذكروها في المتن أحدثت فيه خلخلة، وخاصة حين نتحدث عن بعض 

المؤلف في بحثه او اإلشارة إلى األشخاص أو عن بعض الموضوعات التي عرض لها 

مصادر أخرى غنية بالمعلومات ينصح القارئ بالرجوع إليها، ولعل هذا ما يجعلنا ننبه إلى 

الحذر في استخدامها، فينبغي أال يعمد إليها الباحث دائماً، إنما يعمد إليها عند الضرورة 

على كل حال ينبغي أال الصحيحة، وحين ال يستطيع أن ُيدخل ما تحتويه في سياق كالمه، و

تأخذ صورة معلومات أساسية تضاف من حين إلى حين، وكأن الباحث فاته أن يسوقها في 
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ثنايا كالمه، إن الغرض منها إنما هو التوضيح ال إضافة معلومات جديدة فاتت الباحث 

ويريد أن يسجلها، أو كأنما عّز عليه، أو صعب أن يدمجها في متن الكالم، ومعنى ذلك أن 

وإال بدت كأنها استطرادات ال يحتاجها البحث، وبدالً  تكون ذات صلة وثيقة بأفكار المتن،

 .خلخلة شديدة من أن تؤكده تضعفه وتخلخله

 

من  ومن الحقائق التي ينبغي للباحث إدراكها أنه من األفضل االقتصاد قدر اإلمكان 

لسل المعاني واألفكار، الهوامش ألي غرض حتى يضمن متابعة القارئ، فال يقطع عليه تس

 :ويمكن تحقيق هذا بطريقة من الطرائق األتية

 

اإلشارة في سطر واحد إلى عدة اقتباسات من مصدر لمؤلف واحد، وذلك  -

يوضع الرقم في نهاية اإلقتباس األخير، ثم يشار إلى الصفحات التي جرى  بأن

 .االقتباس منها على الترتيب

 صفحة عند نسبة بعض اآلراء، او ذكربدالً من وضع أرقام متعددة على ال -

األسماء ثم اإلشارة إلى مصادرها بالهامش، يوضع رقم واحد بعد االسم األخير، ثم 

 . تدوين في الهامش منسوبة إلى مصادرها بالترتيب

 بالنسبة للجداول، والبيانات، والقوائم، والصور، والخرائط، مما ليست له -

لحق خاص في نهاية البحث، ويشار إلى أهمية مباشرة، فاألحسن تدوينها في م

، فالغاية من الهامش تجريد المتن من تلك االستطرادات التي (19)مكانها بالهامش 

ال تعد جزءاً رئيًسا من البحث، ولكنها في الوقت ذاته ضرورية إلعطاء القارئ، 

 .(91)كاملة لجميع جوانب البحث أو الطالب صورة

 

 جزءاً ال يتجزأ من البحوث والدراسات الحديثة، وتعبر عن مدى لقد أصبحت الهوامش 

مصداقية الباحث وأمانته العلمية، وهذه الهوامش يراد بها بيان المصادر التي استخدمها 

الباحث في بحثه وكأنها مستنداته في الدراسة، فهو يقدمها للقارئ، وكأنما يقدم أدلته 

تحت بصره جميع مصادره، ليراجعه فيها إن  وبراهينه على ما يسوق من أفكار، واضعاً 

شاء، وليبين له كيف كون بحثه، وكأنما يريد أن يشركه معه في الدراسة، إذ يعرض عليه 

كل ما قرأه وكل ما اتخذه دليالً أو حجة على كالمه، وكل ما استمد منه أفكاره وآراءه، 

الباحثين الناشئين،  وعادة حين يذكر المصدر يذكر صفحته بكل دقة، إال أن هناك بعض
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يقعون في مشكلة منهجية خطيرة، وهي أن يجد في بحث سبق له إشارة إلى مصدر، فيأخذ 

هذا المصدر عنه، ورقم صفحته من غير اطالع عليه أو مراجعة له، وقد يكون الباحث 

السابق أخطأ في ذكر المصدر من غير قصد، أو أخطأ في ذكر الصفحة ورقمها، أو قد 

واحياناً يحدث  ،(90)الطبع تحريف في الرقم، فينقله بتحريفه أو بخطئه أثناء يكون حدث في

بعض اآليات القرآنية التي أصابها شيء من التصحيف، ولم  هذا الخطأ الفادح في نقل

نكون أمام مشكلة خطيرة في البحث العلمي، ومدى صدق وأمانة  تصحح، وفي حال كهذه

 .صاحبه

 

 :باحثين المبتدئين يستكثرون من الهوامش، ولذلك ضرران واضحانوبعض ال 

 

 إن ذلك يعني أن الباحث يحاول أن يدل على سعة اطالعه، فهو يحشد عشرات: أولهما

المصادر، وكثيراً ما يؤدي به ذلك إلى أن يجمع فيها بين الغث والسمين، فتختلط المصادر، 

يستطيع أن يتبين  فإنه ال ه، وأما الضرر الثانيوال ُتعرف أيها أهم للبحث وأيها ال يتصل ب

إلى أوخم  هو نفسه المصدر األساسي من المصدر غير األساسي، وهذا يجر الباحث الناشئ

 .(94)العواقب

 

وليس الغرض من البحوث دائماً أن يدلل الباحث على كثرة ما قرأ من المصادر  

 من مجموع ما قرأ من غرض أن يستنبطالمتصلة مباشرة بالبحث وغير المتصلة، وإنما ال

قضايا أو أفكاراً جديدة، وحبذا لو اتسع به ذلك فاستنبط نظرية لم ُيسبق إليها، وذلك هو 

 .(91)الغرض الحقيقي من البحث

. 

إنه ال بد للباحث حقاً من المصادر ومن اإلتساع في القراءة، لكن ال ليستكثر من  

ادة بحثه، ويشير إليها حين تكون اإلشارة ضرورية للبرهنة الهوامش، وإنما لينتقي منها م

على ما يقول، ودائما ما يقوله ينبغي أن يكون نتيجة إحاطة بالمصادر واستقصاءاً شديداً، 

 .وأهم من ذلك أن يكون نتيجة تمثيل لها

 

 

 الفرع الثالث
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 كتابة الهامش

 

نهاية الفصل، او في نهاية تكتب الهوامش عادة في ذيل الصفحة، ومنهم من يجعلها في  

بخط طويل بحدود  البحث، وفي حال إثباتها في ذيل الصفحة، يجب الفصل بينها وبين المتن

وتكتب بحرف صغير، ويمكننا كتابة المصادر والمراجع  ،ثلث الصفحة بامتداد خط أفقي

عليه اختيار ما يناسبه، ويسير  في الحواشي، ولكتابة الهوامش ثالث طرق يستطيع الباحث

 :وهذه الطرق الثالث هي. في بحثه من أوله إلى آخره

 

 ويكون هذا بطريقة من الطرائق الثالث: تدون الهوامش بأسفل الصفحة -1

 

مدوناً في أعلى نهاية  وتبدأ من رقم  :وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة -أ 

صفحة هوامشها،  النص، أو الفكرة يقابله الرقم المماثل بالهامش، وتوضع في أسفل كل

 .وكل صفحة مستقله بأرقامها، ومراجعها، وكل ما يتصل بها

ويستمر إلى نهاية  ويبدأ من رقم  :إعطاء رقم متسلسل متصل لكل فصل على حدة -ب

 .بهو امشها وتعليقاتها الفصل، مع السير على نفس الطريقة في اختصاص كل صفحة

ويستمر إلى آخر الرسالة، مبدوء برقم  :اإعطاء رقم متسلسل متصل للرسالة كله -ج 

 .ويدون في أسفل كل صفحة هوامشها

 

 : التهميش في نهاية كل فصل -1

 

ويستمر حتى نهاية  إعطاء رقم متسلسل لكل فصل على حدة، مبدوء برقم

الفصل، ونجمع كل الهوامش والتعليقات لتدوينها في نهاية الفصل، ويفضل 

 .ابة األبحاث المخصصة للمجالت الدوريةاستخدام هذه الطريقة في كت

 

 : جمع الهوامش كلها في نهاية الرسالة -2

 

 .و إعطاؤها رقما متسلسالً من بداية الموضوع حتى نهايته

ولكل طريقة حسناتها وعيوبها، فللباحث حرية اختيار إحداها، وهناك طريقة أخرى  

عنوان  وتكون فوق* :مة مثللإلشارة إلى التعليقات غير اإلشارة الرقم، وذلك بوضع عال

رئيسي في البحث، ويمكن أن تكون عالمتان أو أكتر بحسب الحاجة، وتثبت في الهامش 

 .أيضا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

136 

 

 

 

 

 

 الفرع الرابع

 التوثيق باألرقام فقط

 

 

تعتمد هذه الطريقة في توثق المصادر والمراجع على األرقام الموضوعة بين قوسين،  

ول داالً على المصدر الموجود في قائمة المصادر وضمن المتن فقط، بحيث يكون الرقم األ

في نهاية البحث، أما الرقم الثاني فإنه يشير إلى رقم الصفحة التي تم االقتباس منها من 

نفس المصدر المشار إليه بالرقم األول، وتستخدم هذه الطريقة في األبحاث العلمية، 

تعني رقم  128(:1990، 280،5)وأحياناً يشار سنة المصدر، مثالً ( 5،128)ومثاله

ي رقم تعن 5المصدر أو المرجع الوارد في فهرس المصادر والمراجع في نهاية البحث، و

 .(91)تعني تاريخ طباعة المرجع 1990الصفحة من المرجع المذكور، و

 

من خالل هذه الفصول في دراستنا هذه، حاولنا استخدام جميع أشكال توثيق المصادر  

 .ق عملي يرجع إليه الباحث ليختار ما يراه مناسباً لبحثهكتطبي والمراجع،

 

 

 المطلب الثالث

 مراحل الكتابة

 

في هذه المرحلة من عمر البحث تتجلى بصورة ظاهرة قدرة كل باحث على استخدام 

ولذلك فإن مهارات الباحث وقدراته الشخصية تلعب دوراً . أدوات البحث المتوفرة لديه

 .أساسياً في هذه المرحلة

 

أمراً في غاية  –كما بيّناها سلفاً  –وإذا كان التزام الباحث بقواعد كتابة البحث العلمي 

األهمية باعتبارها أسساً ضابطة يؤدي اإلخالل بها إلى االنتقاص من قيمة البحث العلمي؛ 
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فإن سلوك الباحثين في مراحل كتابة البحث العلمي تختلف وتتباين، وذلك الرتباط هذه 

 . بقدرات كل باحث، وطريقته في الكتابةالمرحلة 

. مرحلة الكتابة المبدئية أو عمل المسودة األولى. يفرق الكتاب بين مرحلتين في الكتابة

إال أن . وهو تقسيم يأخذ باألمر الغالب. والمرحلة النهائية في الكتابة وهي المسودة الثانية

الباحث المحترف الذي تدرب على  هذا ال يمنع أن بعض الباحثين يكتب مرة واحدة ال سيما

 .(1)البحث وتعود عليه

 

 : وسوف نلقي الضوء على مرحلتي الكتابة كما يلي

 

 

 الفرع األول

 المسودة األولى

 

. وهي مرحلة في بدايتها ليست باليسيرة. تفيد المسودة األولى في الكتابة الباحثين الجدد

لباحث ان يتغلب على هذه الصعوبة ويجب على ا. فكل أمر جديد يشق على النفس في أوله

 .سريعاً حتى يستطيع أن يبدأ في الكتابة

 

وفي الحقيقة أن البعض أرجع هذه الصعوبات ترد إلى اعتبارات نفسية، فالباحث في 

. وأثناء التجميع تنتابه الهواجس حول قدرته على كتابة البحث واالنتهاء منه هبداية بحث

وهي كذلك . أن تحفز الباحث لكي ينتج بحثاً جيداً  وهي هواجس مشروعة وطبيعية، ويجب

 .إذا لم تزد عن الحد المعقول

 

ويجب أن يتغلب الباحث على صعوبة البداية بسرعة، وليعلم انه كلما توغل في الكتابة، 

ولذلك يوصي دائماً بان يعيد الباحث قراءة األجزاء األولى من بحثه . كلما ازداد إتقانه لها

 . يرى تغيير بعض منه بعد إتمامه، فقد

 .وتثير مرحلة كتابة المسودة األولى عدة تساؤالت منها 

 

 من أين يبدأ الباحث الكتابة؟: أوالً 
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األصل أن يبدأ الباحث كتابة بحثه وفقاً للخطة التي انتهى إليها بعد مراجعتها وفقاً 

وال . موضوعات الخطةفيبدأ بكتابة بحثه وفقاً لترتيب . للمعلومات والبيانات المتاحة أمامه

 .شك أن ذلك يؤدي إلى حسن تتابع أفكار البحث وتماسكها

وفي . على أن هذا ال يمنع ان يبدأ الباحث الكتابة بغير هذا الترتيب إن شق عليه إتباعه

هذه الحالة فإن الباحث عندما يبدأ الكتابة يأخذ أجزاء كاملة حتى تتكامل أفكارها وتتتابع 

 .بصورة سهلة

 

 كيف يستخدم الباحث المعلومات والبيانات المتوافرة لديه في الكتابة؟: ثانياً 

 

تمثل المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الباحث المواد الخام التي يستخدمها الباحث في 

ولذلك يتوقف جودة البحث على إجادة الباحث لتصنيع هذه المعلومات والبيانات . كتابة بحثه

 .المتوفرة لديه

 

ك فإن على الباحث أن يصنع من هذه المعلومات والبيانات عجينة يشكلها وفقاً وعلى ذل

 .عبر صفحات هذا البحث –والتي سبق وأوضحناها  –للقواعد واألسس العلمية السليمة 

 

 :وعلى هذا فإن الباحث أمام هذه المعلومات والبيانات يكون أمام خيارين 

 

باحث بهذه المادة، ويفهمها ثم بعد ذلك وهو األصل ويعني ضرورة أن يحيط ال: األول

يكتب البحث بأسلوبه هو، مستعرضاً آراء اآلخرين سواء أكانوا من معاصريه ام من الذين 

 .سبقوه

 

أن يقتبس هذه المعلومات والبيانات لالستشهاد بها، وذلك يكون في حاالت : الثاني

 .محددة

 :واإلقتباس أنواع

 

ي النقل الحرفي لبعض العبارات من مصدر معين ويعن: اقتباس مباشر: النوع األول

ويخضع هذا النوع من االقتباس لقواعد صارمة إذ يجب . سواء مؤلفاً عاماً أم بحثاً خاصاً 

 .على الباحث أال يكثر منه، كما يجب عليه أن يشير إلى المرجع األصلي الذي أخذ منه
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ه يلجأ الباحث إلى تلخيص وهو نقل غير حرفي؛ وفي: اقتباس غير مباشر: النوع الثاني

وفي هذه الصورة يجب أن يحافظ الباحث على جوهر . الفكرة وإبرازها بأسلوبه الخاص

 .الفكرة، ويسرد أدلتها، وال يعمد إلى تشويهها

وفي هذه الحالة، فإن النقل ال يكون متتابعاً، فقد يريد : االقتباس بتصرف: النوع الثالث

وفي هذه الحالة عليه أن يضع مكان الجزء المنقول . نقولالباحث إسقاط جزء من الكالم الم

وفي هذه . إشارة إلى إسقاط جزء من الكالم المنقول...( .)مجموعة من النقاط كما يلي 

؛ أي بتصرف (بتصرف)الحالة عند اإلشارة في الهامش يجب أن يشير إلى أن النقل قد تم 

  .الباحث

 

غير مباشر، فإنه يجب أن يتوافر فيه مجموعة  واالقتباس بنوعيه سواء أكان مباشراً أم

  -:من الشروط كما يلي

 

وذلك قد يؤدي إلى صحة االقتباس . أن يكون االقتباس من المصدر األصلي -0

فاالقتباس من االقتباس ال يجوز، ويؤدي إلى عواقب وخيمة إذا ما اتضح عدم . وسالمته

 .دقة االقتباس األول

الذي أخذ منه بكل دقة تيسر على كل من يريد  يجب أن يشير الباحث إلى المصدر -4

 . وأن يضع الكالم المنقول بين قوسين لكي يعلم القارئ حدود االقتباس. أن يّطلع عليه

يجب أن تكون االقتباسات محدودة، ويكون إطارها الطبيعي االستشهاد بمنطوق  -1

وفي هذه  .الرأي عند صاحبه، إذا اقتضت الظروف ذلك، وكان ذلك أدعى لبيان الرأي

 .الحالة يؤدي االقتباس وظيفة ال غنى عنها في البحث

أن يتم نقل الكالم من المصدر بحالته وبأخطائه مع اإلشارة إلى أن الخطأ وارد في  -1

 .األصل

إذا كان االقتباس بلغة أجنبية غير لغة الباحث، فيجب أن يكون االقتباس في حالة  -5

 .صل في الهامشالضرورة، وأن تذكر الترجمة في المتن، واأل

 

وعلى الباحث أن يعاود قراءة ما كتبه في وقت الحق ويفصل بين كونه كاتباً للبحث 

حتى يستطيع أن يتبين أخطاءه والمشاكل التي تلحق باألسلوب، فإذا ما أتم هذه . وقارئاً له
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القراءة، وتبين مواضع النقص فيها، دلف إلى المرحلة الثانية في الكتابة وهي مرحلة 

 .(1)ودة النهائيةالمس

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 المسودة النهائية للبحث

 

بعد الفراغ من مراجعة المسودة األولى في الكتابة، يجد الباحث نفسه أمام صورة شبة 

مكتملة لبحثه، وعليه بعد ذلك أن يضبط هذه المسودة، وفقاً لألسس العلمية، توطئة 

 .إلخراجه نهائياً إلى حيز الوجود

 

إذ فيها يهتم الباحث بالشكل . حلة في كتابة البحث ال تقل أهمية عن سابقتهاوهذه المر

التنظيمي للصفحة واإلطار الشكلي لعرض أفكاره، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط، 

 :وذلك كما يلي

 

 .ضبط عالمات الترقيم واستخدامها في موضعها الطبيعي -0

وتمثل الفقرة . حتى يسهل قراءتهفيجب تقسيم الكالم إلى فقرات، . استخدام الفقرات -4

 .وأن يترك بين كل فقرة وأخرى مساحة، تميز كل واحدة عن األخرى. فكرة علمية متكاملة
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 .المحافظة على توازن أقسام البحث، وأجزائه فذلك أمر مهم -1

 .البعد عن تكرار المعاني -1

دام التأكد من ضبط الهوامش واختبارها حتى يأتي البحث موثقاً وأميناً في استخ -5

 .أفكار اآلخرين أو في استشهاده باألحكام القضائية أو بالنصوص الوثائقية

 .استخدام المصطلحات المعروفة في نطاق العلم الذي يبحث فيه -1

ومراجعة كل . المطابقة بين الكتابة النهائية للبحث وخطة البحث وأهدافه ومناهجه -3

 .الفروض التي سبق للباحث فرضها

 . كتابة المقدمة والخاتمة -1

 

فإذا ما انتهى الباحث من كل ذلك، دفع ببحثه إلى المطبعة لكي تتعامل معه آالت 

 .الطباعة، ليخرج إلى الناس كي ينشر علماً، ويشع نوراً 

 

 

 

 المبحث الثاني

 اإلخراج النهائي للبحث

 

. يتمثل اإلخراج النهائي للكتاب تهيئته على صورته األخيرة التي سوف ُيطبع عليها

ية تتطلب من الباحث أن ينظم بحثه على شكل معين، فضالً عن ضرورة وهذه العمل

وعلى ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى . االلتزام عند طبعه بإجراءات وقواعد محددة

 : مطلبين كما يلي

 .التنظيم النهائي للبحث: المطلب األول

 .طباعة البحث: المطلب الثاني

 المطلب األول

 طباعة البحث
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كما أن هذه المرحلة ال يمكن أن . ستدعى اتخاذ إجراءات رسمية معينةطباعة البحث ت

 : وهو ما سوف نبحثه كما يلي في فرعين. تتم بنجاح إال إذا كان للباحث دور مميز فيها

 إجراءات ما قبل الطباعة: الفرع األول

 دور الباحث في مرحلة الطباعة: الفرع الثاني

 :وذلك كما يلي

 الفرع األول

 ا قبل الطباعةإجراءات م

 

 :تختلف األبحاث في اإلجراءات التي يجب ان تستوفيها قبل الطبع وذلك كما يلي

 

األبحاث التي تقدم للحصول على درجات علمية ويشرف عليها معين من قبل  :أوالً 

المعهد، أو الكلية، التي يتم فيها التسجيل وفي هذه الحالة، يتطلب ضرورة الحصول على 

وتم اعتمادها من الجهات . ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة. ى الطبعموافقة المشرف عل

 .المختصة

 

بالنسبة لألبحاث التي تنشر في المكتبات المتخصصة فيجب الحصول على رقم  :ثانياً 

 :إيداع وترقيم دولي وذلك كما يلي

 

 :اإليداع لدى دار الكتب والوثائق الرسمية -0

والمعدلة بالقانون  0951لسنة  151لف رقم من قانون حماية حق المؤ 11تنص المادة 

يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات "  0994لسنة  11رقم 

الخاضعة ألحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم وينظم وزير 

ع وعدد النسخ او الثقافة بقرار منه الشروط واألوضاع واإلجراءات التي تحد احكام اإليدا

 .."..نظائرها البديلة، وطرق حفظها
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وال تسري هذه األحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجالت الدورية إال " 

 .(1)"إذا نشرت منفردة

 

 ( ISBN)الترقيم الدولي الموحد للكتاب  -4

ويتعلق هذا النظام بنشر الكتاب وسهولة الحفاظ على حق المؤلف فيه، وحفظه 

وينهض هذا النظام على ان . وسهولة ضبط ذلك على النطاق الدولي. لضياعمن ا

يكون لكل كتاب رقم خاص به ال يتكرر على مستوى العالم ويشرف على عملية 

 .ضبط وتنظيم هذه األرقام هيئة دولية مقرها ألمانيا

 

غته، ويمثل هذا الرقم رموزاً معينة ترتبط بدولة المنشأ، التي ينشأ فيها الكتاب، ول

ويتكون هذا . وتاريخ نشره، حتى يتحقق لألفكار الواردة فيه أسبقية على ما يأتي بعدها

 .الرقم من عشرة أرقام

 

وعادة ما يطبع هذا الرقم في أخر صفحة في المؤلف في مكان بارز ومميز، ويحصل 

مؤلف عليه المؤلفون من الهيئة المصرية العامة للكتاب في مصر في إيصال يبين فيه اسم ال

 .واسم المصنف ودار النشر والمطبعة التي قامت بطبع الكتاب

 

 الفرع الثاني

 دور الباحث في مرحلة الطبع

 

تمثل مرحلة الطبع الحلقة األخيرة في إخراج البحث العلمي إلى يد قارئه، وهي مرحلة 

أحسن  إذ يمكن لها أن تبرز جهد الباحث بصورة طيبة وصادقة، إذا ما. لها أهميتها الكبيرة

                                                           

يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات أن يودعوا نسخ " وكانت المادة قبل التعديل  1)
 ".ئيسي لدار الكتب والوثائق القوميةبالمركز الر
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وعلى ذلك فإن الباحث يجب أن يتابع . وقد تقلل من جهد الباحث، إذا أصابها الخلل. تنفيذها

 .كل مراحل الطبع بدقة بالغة مع العاملين المسئولين عن ذلك

 :وتشمل هذه المراحل ما يلي

 :كتابة البحث على الكمبيوتر: أوالً 

 

اء من حيث تنظيمها أم من حيث لقد أحدث جهاز الكمبيوتر ثورة حقيقية في الكتابة سو

وعلى ذلك يجب على . السرعة والقدرة الكبيرة على تصحيح األخطاء ببساطة ويسر

 .الباحث أن يكتب بحثه على الكمبيوتر، ويستفيد من هذه التقنية العالية في الكتابة

 

تشترط كتابة البحث بخط  –ال سيما الجامعات األجنبية  –وإذا كانت بعض الجامعات 

 01 ولكن يمكن كتابة متن الرسالة بخط. ن؛ فإن الجامعات المصرية ال تشترط ذلكمعي

 .(1)وهو الشائع في الكتابة 04والهامش بخط 

 

فالعاملون في هذه المكاتب . ويجب أن يعهد الباحث إلى مكتب متخصص لكتابة األبحاث

 .ذلكلديهم الخبرة الكافية في الكتابة، وفقاً للقواعد المتعارف عليها في 

 

ويجب على الباحث أن يراجع الكتابة بدقة، كي يتفادى األخطاء المطبعية التي تقلل من 

ومن المؤسف حقاً ان هذه األخطاء انتشرت في كثير من الرسائل واألبحاث . قيمة البحث

 .وذلك نظراً لتسرع الباحث في إخراج بحثه دون أن يتأنى في مراجعة الطباعة

 .وإمكانيات الطباعة اختيار نوع الورق: ثانيا
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فعلى الباحث أن يكون له رأي في اختيار نوعية الورق، وهو في هذه الحالة يوازن بين 

 .تكاليف الطباعة، وإمكانية تسويق البحث ولعائد منه

 

والماجيستير التي تقدم للحصول على درجة علمية  دكتوراةعلى انه في طبع رسائل ال

جراما 31ب أن تكون على ورق أبيض ال يقل عن من إحدى الجامعات، فإن الطباعة يج

 .(1)جراما حسب األحوال 11أو 

 

والطباعة الجيدة، تضيف إلى البحث وتزيد من قيمته العلمية وتيسر للقارئ أن يطلع 

 .عليه بسهولة ويسر

 :تجليد البحث: ثالثاً 

 

إذ . ها أهميتهاوهي عملية ل. استكماالً لعملية الطبع تأتي عملية التجليد، او تغليف البحث

وكلما كان هذا التجليد أو الغالف جميالً ومنسقاً، . أن الغالف هو اول ما تقع عليه العين

. فإن ذلك يرفع من قيمة البحث، ويؤدي إلى حسن تقديره. ومتناسقاً في ألوانه، وخطوطه

 .وكذلك حق على الباحث أن يهتم بتجليد البحث وإخراجه في أحسن صورة

 

 دسالفصل السا

 

 القـــاعدة القانونية

 

 

 : نظرة عامة -1
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معقدة نسبياً من  إن ما يسمى اليوم بالعلوم القانونية، ما هو في الحقيقة إال مجموعة 

فهذه العلوم، ُتحتم علينا بشكل مؤكد، معرفة القاعدة القانونية وبالتالي . المفاهيم المختلفة

 .إيجاد قوة مسيطرة لوضعها موضع التنفيذ، هذا من جهة

 

ومن جهة أخرى، فهذه العلوم هي أيضأ انعكاس على الظاهرة القانونية، هذا االنعكاس ،

الذي يمكن أن يكون له غاية معينة لها تأثير فعال في تحسين وتطوير القاعدة القانونية، 

 .وإضفاء فلسفة خاصة عليها فيما يتعلق بموضوعها

 

تنتقل  القانونية جناحين مختلفين إن هذا التحليل، يجب أن ال يجعلنا نتصور بأن للعلوم 

وتطورها  بينهما، إنما هي في الحقيقة علوم لها ذاتية مستقلة حيث يساعد على استمراريتها

مجموعة علوم أخرى، باإلضافة إلى تقنيات معتمدة ومطبقة على الظاهرة القانونية في كل 

 .مجتمع من المجتمعات

 

 : تحديد نطاق العلوم القانونية -2

 

، وأن طبيعة هذه العلوم هي هذه العلوم تتصل اتصاالً مباشرا بالعلوم األخرى طالما أن 

غير ثابتة وغير حسية، بل هي متطورة ومتغيرة وفقاً للمتغيرات التي يتعرض لها كل 

ونية واسع وشامل، وال يمكن مجتمع يعيش تحت ظل القانون، لذلك فإن نطاق العلوم القان

حصره ضمن مفهوم ثابت ومحدد، فالقاعدة القانونية، التي تشكل العمود الفقري واألساس 

 المتين للعلوم القانونية فإنها هي نفسها أي القاعدة القانونية وإن كانت تسن للمستقبل فقط،

التي تخضع لها فإنها دائما عرضة للتطور والتغيير بحسب الظروف الزمانية والمكانية 

 .المجتمعات اإلنسانية والبشرية

 

 : حاجة األفراد للقاعدة القانونية -3

 

فرد من أفراد البشر، إن مجرد  إن هذه الحاجة موجودة فطرياً في الالوعي عند كل 

يغلب عليهم بصورة سريعة حاجتهم  وجود عدة أشخاص مع بعضهم البعض في مكان ما،

تهم، هذا األمر وإن كان مبدداً وغير صريح بالقدر إلى أمر ينظم لهم سلوكهم وتصرفا

الالزم من القوة الحترامه والتقيد به، فإنه يؤلف ما يسمى بالقاعدة القانونية، وبناًء عليه، 

 :يمكننا اإلستنتاج، أن القاعدة القانونية وبالتالي العلوم القانونية هي مستمدة
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 اس يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام هذهمن حياة الناس في المجتمع، فهؤالء الن: أوالً 

 .العلوم عند ممارستهم ألبسط األمور في حياتهم

 

من المعرفة، علًم بأن غاية المعرفة هي فهم القاعدة القانونية أي ليس فقط فهمها : ثانياً 

وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإنما فهم العالقة القائمة بين المعرفة من جهة، وبين القاعدة 

ونية من جهة أخرى، حتى يصار إلى تطبيقها على مواقف واضحة، ذلك أن الخطوات القان

 .القانونية ترتكز على أدوات متوافقة مع بعضها البعض

 

والحركة، الصادرة عن الشخص الذي يكتشف هذه العلوم أو يمارسها،  من النشاط: ثالثاً 

 ل في هذا اإلطار المفكرونذلك الشخص الذي يقوم بتفسيرها، بتصنيفها أو بتطبيقها، فيدخ

 نخلص إلى القول بأن.. .والمؤلفون، رجال القانون، العلماء، الباحثون، رجال القضاء

 .العلوم القانونية هي مجموعة من القواعد التي يسعى إلى ضبطها وفق معايير وضوابط

 

 : تعريف القاعدة القانونية -4

 

القانونية، وما ينطبق على األولى  لومإن القاعدة القانونية هي الوجه اآلخر والبارز للع 

ينطبق على الثانية، ومن البديهي أن المنهجية المتبعة لدراسة العلوم القانونية، هي نفس 

 .المنهجية الواجب اتباعها لدراسة القاعدة القانونية

 

البد من اإلشارة، إلى أن وضع تعريف ما، ألي : تعاريف متفرقة -

يقة إبراز العناصر التي يتألف منها هذا المواضيع، هو في الحق موضوع من

واضحة وبسيطة، بحيث إن التعريف المعتمد يعبر عن  الموضوع، بكلمات شاملة،

اإلمكان، ويكون بإمكان كل قارئ له، اإلحاطة بكل  فحوى الموضوع برمته قدر

 .جوانب الغاية والهدف اللذين يرمي إليهما هذا التعريف

 

 .تعرض بعض التعاريف، المتعلقة بالقاعدة القانونيةلتوضيح ذلك ينبغي لنا أن نس 

 

: يعرف الدكتور رمضان أبو السعود القاعدة القانونية التي تؤلف بمجموعها القانون – أ

 هي تلك التي تنظم الروابط اإلجتماعية وتتمتع هذه القواعد بقوة الجبر واإللزام على أفراد
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سلوك األفراد داخل المجتمع بقوة الجبر هي التي تحدد : ويعرفها أيضا بقوله المجتمع،

 .(011)واإللزام

 هي :ويعرف الدكتوران توفيق حسن فرج، ومحمد يحي مطر بأن القاعدة القانونية - ب

التي تحكم سلوك األفراد في الجماعة، والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة إذا 

 .(010)لزم

 

 هي قاعدة اجتماعية ملزمة للفرد: القاعدة القانونيةويقول الرئيس البير فرحات بأن  - ج

 .(014)والجماعة

 

 :تعريفها في معجم اللغات القانونية - د

" La règle de ou règle juridique ' c'est une regle de conduite 

dans les rapports sociaux générai abstraite et obligatoire' dont 

la sanetlon اest assurée par la puissance publique.  

 

 : سمات القاعدة القانونية -5

 

 :االتي هناك عدد من السمات تنطبق على القاعدة القانونية منها

 

 .أن القاعدة القانونية وبالتالي العلوم القانونية تتمحور حول تنظيم المجتمع -0

 .أنها عامة ومجرده -4

لطة التي تمثل الدولة، وهنا البد من اإلشارة أن لها قوة إلزامية لتنفيذها بواسطة الس -3

 .بأن الدولة نفسها هي شخصية قانونية، تظهر شخصيتها على صعيدين

 .إما خارجي، فتكون شخصاً من أشخاص القانون الدولي -أ 

  .وإما داخلي فتكون شخصاً من أشخاص القانون الداخلي -ب

ن تقوم لها أي قائمة بدونهم، وهم وإذا علمنا، بأن الدولة تتألف من عناصر ال يمكن أ 

معاقباً على  الشعب، األرض، السلطة، وأن القاعدة القانونية ليست ملزمة وال: على التوالي

 :مخلفاتها في بعض األمور، من هنا يمكننا استخالص التعريف التالي
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 الشعب،: أن القاعدة القانونية هي تلك التي تنظم شؤون الدولة بكامل عناصرها " 

رض، السلطة، محددة عالقاتها بأفرادها من جهة، وبالدول األخرى من جهة ثانية، مبينة األ

نطاق عالقاتهم ببعضهم البعض  .Error! Bookmark not definedألفرادها 

وترتيب ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، الحظة مواقف عامة ومجرده بشكل عام 

 ."سلطة المختصة بتنفيذها بالقوة إذا لزم األمر تقوم مبدئياً ال

 

 :طبيعة القاعدة القانونية وعالقتها بالقواعد األخرى -6

 

يتألف من مجموع القواعد القانونية السارية المفعول في مكان : القانون -0

القانون الطبيعي  "أو  "القانون اإليجابي  "وفي زمان معين، فيطلق عليها اسم  معين
يمكننا التعرف على القوانين التالية القانون التجاري، المدني،  فبهذا المعنى "

 .الخ.. .اإلداري، العقوبات

 

 أيضاً إال أنه البد من اإلشارة إلى وجود قواعد أخرى ليست ذات طابع قانوني، وهي  

تستهدف ترتيب المجتمع وعالقات األفراد داخله، غير أن النتائج المترتبة على مخالفتها ال 

ى نفس النتائج المترتبة على مخالفة القواعد القانونية، فنفرق بالتالي بين القواعد تؤدي إل

القانونية من جهة، والقواعد األخالقية، القواعد االجتماعية، القواعد التاريخية، قواعد 

 .االقتصاد السياسي، وقواعد العدل واإلنصاف، والقواعد الدينية من جهة أخرى

 

تختلف هذه القواعد عن بعضها : واعد األخالقيةالقواعد القانونية والق -4

 :البعض في األمور التالية

 

إن غاية القواعد القانونية تنظيم الحياة فى المجتمع وتأمين سالمته، أما القواعد  -أ 

 .األخالقية فهدفها وصول الفرد إلى الكمال

األخالقية فهو  إن مصدر القواعد القانونية هو السلطة في الدولة، أما مصدر القواعد -ب

 .الضمير

إن موضوع القواعد القانونية هو تحليل سلوك الفرد تجاه المجتمع، أما موضوع  -ج 

 القواعد األخالقية فهو ليس فقط تحديد سلوك الفرد تجاه المجتمع، وإنما تحديد هذا السلوك

 .تجاه نفسه
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 إال نتيجة تطوروعلى كل حال، فإن اختالف الميدانين القانوني واألخالقي، ما هو  

الصلة  طويل، وإذا كان ميدان األخالق أوسع وأكمل من ميدان القانون، فإن هذا ال يعني أن

 بينهما مفقودة، فال يزال هناك قاسم مشترك بينهما، 

 

إن هذه األخيرة تتعلق بكل : القواعد القانونية والقواعد االجتماعية -1

خ، فالقواعد االجتماعية لها طابع ال...اإلنسانية من عادات وتقاليد جوانب الحياة

وصفي غير إلزامي، إال أنها أكثر من ضرورية للقواعد القانونية حيث ال يمكن 

 .رسم أية سياسة قانونية ألي مجتمع من دونها

 

إن القواعد التاريخية تساعد على : القواعد القانونية والقواعد التاريخية -1

في مكان وزمان معين، حيث استخالص الظروف التي تؤدي إلى ظواهر محددة 

تساهم مساهمة فعالة في فهم القوانين السارية آنذاك، وكذلك الظواهر التي نشأت 

عن تطبيقها، سامحة للمشرع الفرصة المواتية لكي يستوحي منها القواعد القانونية 

 ٠األصلح واألنسب لتأمين تطور أفضل للمجتمع 

 

للقواعد االقتصادية تأثير : يالقواعد القانونية وقواعد االقتصاد السياس -5

فالقواعد االقتصادية تحدد مسار النمو  كبير في القواعد القانونية والعكس بالعكس،

االقتصادي، فتنشئ القواعد القانونية على ضوئها المؤسسات التي تتبلور في 

، وبالتالي .Error! Bookmark not definedإطارها الظواهر االقتصادية

تتحدد أطر السياسة اإلقتصادية لكل بلد، كالقوانين الليبرالية التي يتولد عنها قواعد 

 .االقتصاد الحر، والقوانين االشتراكية التي تولد قواعد االقتصاد الموجه

 

 

قبل البد لنا من اإلشارة، : القواعد القانونية وقواعد العدل واإلنصاف -1

تحديد قواعد العدل واإلنصاف، إلى أن العنصر الواقعي الذي ترتكز عليه القاعدة 

القانونية وبالتالي العلوم القانونية، إنما هو نتيجة تفاعل وثيق بين العوامل المختلفة 

أعاله من علوم أخالقية، علوم إجتماعية، علوم تاريخية، وعلوم اقتصادية 

م العنصر الواقعي أو الحقائق الواقعية، هذه وسياسية، وهذا ما يؤدي إلى فه

الحقائق تقوم بدورها في تكوين القاعدة القانونية، التي يجب صبغها بصبغة العدل 

 .واإلنصاف، حتى تنتقل من دور الواقع إلى دور الواجب، فتصبح قانوناً تبعاً لذلك
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لبعيد وبالذات إلى ولتحديد قواعد العدل واإلنصاف، البد لنا من العودة إلى الماضي ا 

الفرد  الفلسفة اليونانية، وقد قصد بهذه الفكرة إعطاء كل ذي حق حقه استناداً إلى عالقة

، فهناك عدل في صلة الفرد بالفرد، وعدل .Error! Bookmark not definedبغيره

 .في صلة الفرد بالجماعة

 

بالنا  علم العدالة، إنما يجب أن ال يسهى عنولقد كان األقدمون يعرفون القانون بأنه  

ليس غايته فقط تحقيق العدالة، وإنما  .Error! Bookmark not definedبأن القانون 

لذلك نرى بأن المشرع أقر . تأمين النظام واألمن واستقرار المعامالت أيضاً يقع على عاتقه 

الديمقراطية تعترف لكل فرد من  ن القوانين الدستورية للبالدقواعد غير عادلة، كما أ أحيانا

 .أفراد المجتمع بحق مقاومة الظلم والطغيان

 

إن هذه األخيرة، كانت تشمل في : القواعد القانونية والقواعد الدينية -3

الخ، وتكمن قوة ... الماضي جميع نواحي الحياة االجتماعية السياسية، واالقتصادية

في ضبطها لسلوك األفراد داخل الجماعة، فيما تحمله هذه القواعد القواعد الدينية 

من ثواب وعقاب في الدنيا واآلخرة على حد سواء، وبالتالي كانت القواعد الدينية 

هي ذاتها القواعد القانونية كما هو الحال في القبائل البدائية وبعض الحكومات 

كما هي الحال في )دين الدينية، وعندئذ يكون الضبط االجتماعي عن طريق ال

 (.السعودية وايران

 

غير أن العلمنة من جهة والتحضر من جهة أخرى أوجدا قواعد قانونية ال صلة لها  

على اإلطالق بالدين كقانون المرور مثالً، كما أن مبادئ العدالة والمساواة أدت إلى إقرار 

التي تعتبر من صميم قوانين تطبق على جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن دياناتهم 

خصوصياتهم، وبالتالي تنطق بحقوقهم األساسية والسيما الحق في حرية الفكر والعقيدة 

 .واإليمان

 

 غير أن كثيًرا من القواعد الدينية اعتمدت كقواعد قانونية، السيما تلك المتعلقة 

 .باألحوال الشخصية كأحكام الزواج واإلرث والوصية واألهلية

 

 :ة والفنية للقاعدة القانونيةالطبيعة العلمي -7
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هل القواعد القانونية وبالتالي : في هذا المجال البد من طرح السؤال التالي 

 القانون الذي يتألف منها علم أو فن ؟

 

لقد أجاب جميع الفقهاء، والمؤلفون على اعتبار القانون علماً وفناً على السواء، فهو  

طابع القانوني، والذي من المشكوك فيه أن تبلغ هذه علم ألنه معرفة منهجية للقواعد ذات ال

 ، فكما رأينا أعاله، أن العلوم(011)العلوم درجة العلوم التطبيقية في المستقبل المنظور

، هي علوم غير صحيحة نتائجها، بالتالي .Error! Bookmark not definedاألخرى

 .ال دقيقة وغير حاسمة وال ثابتة عبر الزمان والمكانهي نتائج غير مضبوطة، و

 

فيها  فالقانون هو علم، ألنه يقسم العلوم األخرى غير المضبوطة إلى فروع يجمع 

تقسيمات  القواعد المتعلقة بموضوع معين كالقانون المدني، وقانون العقوبات مثالً، وإلى

.. .لقيام بعمل أو االمتاع عن عملأساسية كالحقوق الشخصية والحقوق العينية، وموجبات ا

 .الخ

 

 كذلك يستعمل القانون العلوم الوضعية، كعلم فقه اللغات لدراسة القوانين والقوانين 

المقارنة التي تساعد على تطوير القواعد القانونية الوطنية، وكذلك إبرام االتفاقات الدولية 

 .وي والقانون الدولي العاملتوحيد القوانين في ميادين معينة كالقانون البحري والج

 

على العلوم الطبية وعلم النفس وذلك لدراسة الظواهر  أيضاً وأخيراً فإن القانون يستند  

 اإلجرامية في مجتمع من المجتمعات في ضوء العلم الجنائي، فيتقصى عن أسبابها

 .(011)وعواملها وكيفية نشوئها وطريقة سيرها ثم نتائجها

 

فن ألنه يستعمل الوسائل الفنية التي تساعده على االستعانة بالعلوم  أيضاً والقانون هو  

المكتسبة سابقاً من منطق وبيان وتاريخ وطب لكي يصل إلى نتيجة علمية نافعة ومفيدة من 

أجل إقرار القواعد القانونية المناسبة، ثم تفسيرها وتطبيقها على الوجه الذي يحقق غاياتها 

 .وأهدافها

 

 :قاعدة القانونيةأساس وغاية ال -8

                                                           

 .040ص،: مرجع سابق: عبود عبدهللا العسكري. د (1
 .044ص،: مرجع سابق: عبود عبدهللا العسكري. د (2
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إن دور هذه الفلسفة يتمحور حول إلقاء الضوء على : فلسفة القاعدة القانونية -أ 

المبادئ األساسية، فتدرسها مبدأ بمبدأ، ثم تختبرها وتبدي رأيها من حيث مضمونها 

ونتائجها وقيمتها، ثم تبحث في مدى موافقتها مع الُمثل واألهداف السامية، والمعلوم بأن 

سفة من حيث ماهيتها نظرية افتراضية ال ترتكز على قواعد ثابتة وواضحة، فتطل على الفل

 . كل شيء، وال تنتج ثمارها إال في المستقبل

فطالما أن فلسفة القاعدة القانونية تتناول العلوم المتعلقة بالقاعدة القانونية من جانبها  

مسألة أساس هيمنة القاعدة : تاليتينالمثالي الشامل، فإن هذا يحتم علينا طرح المسألتين ال

 .القانونية، ومسألة غاية أو غرض القاعدة القانونية

 

 البد من التسليم بغالبية الرأي القائل بأن أساس :أساس هيمنة القاعدة القانونية -ب 

هذه الهيمنة هي فكرة إقامة العدل الناتج عن رغبة داخلية فطرية لدى كل فرد من أفراد 

 .المجتمع

 

بأنه من الواجب والضروري وجود تناغم  "قول أفالطون في كتابه الجمهورية ي 

 ."وتوافق بين فكرة العدل والقاعدة القانونية 

 

وجود قواعد قانونية  "القوانين  "في كتابه  "سيسرون  "أما في روما فلقد أكد الفيلسوف  

ة عالمية ذات طابع جديدة ترتكز على مبادئ أساسية مستمدة من طبيعة األشياء ولها صف

 . شامل، مطلق وعالمي

 

أن القاعدة القانونية هي العدل، وأن هذا األخير ليس  "أوغستين  "وأخيرا يؤكد القديس  

 .(015)سوى االستقامة األخالقية المطلقة

 

فإذا كان أساس القانون هو العدل، فالبد من وجود ارتباط وثيق بين أساس القانون  

 .وغايته

 

المذاهب  إذا كانت فكرة العدل ترتكز، إلى: القاعدة القانونية أو الغرض منها غاية -ج 

بإقرار  المثالية، فال بد وأن تكون غاية القاعدة القانونية في تأمين هذه العدالة المثالية،

                                                           

 .009،ص، (القاعدة القانونية)الموجز في شرح القانون المدني: رمضان أبو السعود. د (1
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متصلة  الحقوق الطبيعية لكل إنسان، وذلك بإستنباطها عن طريق العقل البشري إذ أنها

سانيته وهذه الحقوق هي ثابتة ودائمة وغير قابلة للتغيير، ولقد حددتها اتصاالً وثيقاً بإن

ومقاومة  بأنها الحرية وحق الملكية ومالمة 1739الشرعة العالمية لحقوق اإلنسان عام 

 .الطغيان

 

فلقد جاء في المادة األولى من مشروع التقنين المدني الذي صدر في السنة السابعة  

، هو .Error! Bookmark not defined"قانون عالمي يوجد  ":للثورة الفرنسية

، وهو ليس إال .Error! Bookmark not definedالوضعية  مصدر لكل التشريعات

 ."الطبيعي طالما أن هذا السبب يوجه المسيرة البشرية  السبب

  

والسهر  لى التحديد السابق ترمي إلى تحقق الصالح العام لألفراد،فالقاعدة القانونية ع 

نفسها  على حماية حرياتهم ومصالحهم الخاصة، هذا من جهة، إال أن القاعدة القانونية

الذي يعيش فيه األفراد،  تحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع

القانونية هي إقامة التوازن  ساسي للقاعدةمن جهة أخرى فنخلص إلى القول بأن الغرض األ

 .بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

 

أكثر  أما التوازن المقصود به في هذا المجال، هو تحقيق المساوة بين المصلحتين، بل 

 Error! Bookmark notمن ذلك، هو تحقيق المساواة داخل مصلحة كل منهما 

defined.، ة بهذا المعنى تكون جوهر فكرة العدالة المثالية، والعدل المثالي كما فالمساوا

 .(011")الرغبة الدائمة في إيصال الحقوق إلى أربابها  "هو  "جستنيان  "وصفه اإلمبراطور 

 

على  .Error! Bookmark not definedوالبد من اإلشارة، إلى أن هذه الحقوق  

 :نوعين

 

ول القواعد الثابتة المالزمة دوماً لإلنسان والمستمدة من طبيعته، كما قلنا يتنا: األول

الحرية، حق الملكية، السالمة، : أعاله، وهى كما أعلنتها الشرعة العالمية لحقوق اإلنسان

 .ومقاومة الطغيان

 

                                                           

 .041-009ص، : مرحع سابق: رمضان أبو السعود. د (1
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وهي القواعد المنبثقة عن األولى أي الثانوية، والتي هي قابلة للتطور والتبديل : الثاني

 وفقاً للظروف المكانية والزمانية وحاجات الفرد والمجتمع، كالحقوق االقتصادية، الحق

 .الخ.. .بالعمل، الحق في العالج؛ وضمان الشيخوخة

 

وهكذا بعد أن تبين لنا بأن الغاية النهائية للقاعدة القانونية هي حماية مصلحة األفراد،  

ة المجتمع الذي يتكون من هؤالء األفراد حماية مصلح أيضاً وبالتالي حقوقهم الطبيعية، و

فال بد  وذلك بالحفاظ على أمنهم وسالمتهم فبرأينا، أنه عندما تتعارض هاتان المصلحتان،

 .للدولة من تقديم مصلحة المجتمع أي المصلحة العامة على المصلحة الفردية

 

 :الغاية من دراسة العلوم القانونية -9

 

القصوى  يمكننا القول بشكل أكيد وجازم، إن الغاية: ةالغاية المزدوجة لهذه الدراس -أ 

المعلومات  تفيد بأن حاملها أصبح لديه "إجازة "من دراسة هذه العلوم، هي الحصول على 

تطبيق وممارسة  التامة والالزمة على الصعيد النظري بشكل عام، وبأنه قادر بالتالي على

حاماة مهنة له، أو القضاء، أو اإلدارة، أو هذه العلوم في حياته العملية، سواء اتخذ من الم

 .الخ... أي منصب من مناصب اإلدارات العامة والوزارات

 

إال أننا نسارع إلى القول، بأن تطبيق الغاية األولى ال يعني أبداً بأنها كافية بحد ذاتها  

 "للتأكيد على استمرارية نجاح الدارس لهذه العلوم في المرحلة التي تلي حصوله على 

ذلك أن النجاح في تطبيق وممارسة هذه العلوم القانونية، يجب أن يكون غايته  "اإلجازة 

أم  بحد ذاته، حتى يمكننا التأكيد بأن هذا الشخص أو ذاك، هو رجل قانون بكل معنى الكلمة

ال ؟ فالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها كل قانوني بارع في أية مهنة يمتهنها تتمحور 

 : أساسيتين هما حول غايتين

 .القانون "إجازة  "النجاح في الحصول على  -0

 . .النجاح في ممارسة الحياة العلمية والمهنية-4

 

 إن هذا التالزم والترابط هو أمر حتمي وأكيد، غير أنه البد: التالزم بين الغايتين -ب 

 !Errorتحقق الغاية األولى من اإلشارة، إلى أن تحقق الغاية الثانية يفيد جذرياً 

Bookmark not defined. أما العكس فليس ضروريا، ذلك أن المعادلة بينهما هي ،

أن الحصول على اإلجازة ال يعني بالضرورة القدرة على النجاح في  باتجاه واحد على

اء مراحل السنوات أن عدداً ال باس من الدارسين للعلوم القانونية أثن الحياة العملية، ذلك
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الجامعية المتتالية، يعتمدون على الحظ في النجاح، تماماً كاألشخاص الذين يجربون 

حظوظهم في سحب اليانصيب للحصول على العمل، فيدرسون بعض المواضيع ويركزون 

عليها، ثم يلخصونها في صفحات قليلة، فإذا سعفهم الحظ في االمتحان، عندها تكون 

 .يديهماإلجازة بمتناول أ

 

إنما هذا ال يعني أنهم قادرون على ممارسة أية مهنة في اختصاصاتهم، بسبب القصور  

والفراغ العلمي المسيطر على عقولهم وأذهانهم، فرجل القانون الناجح، البد وأن يتمتع منذ 

بداية دراسته بمواصفات مختلفة ومتعددة، تكون بمثابة دعائم قوية وصلبة في تحقيق 

 .ساسيين، الواجب وضعهما نصب عينيه بشكل دائم وثابتالهدفين األ

 

 : المواصفات المطلوبة للقانوني -01

 

على مركز عال أو جني األموال  إن القانوني الناجح يجب أن ال يكون همه الحصول 

بالدرجة األولى، فإن هذا األمر يفقده الكثير من أهميته العلمية والقانونية، إنما يجب عليه 

راً، أن يتعامل مع القواعد القانونية، التي تحكم مجتمعنا، بشكل دقيق وعلمي، وأن أوالً وأخي

يدرسها بكل عمق وتفهم حتى يساعد على تطورها وتحسينها، وبالتالي تطور وتحسين 

األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية في البلد الذي يعيش فيه، بناًء عليه، البد 

ون خالقاً، حازماً، ذا مخيلة واسعة، دقيقاً، فضولياً، مثقفاً ويمتلك للقانوني الناجح من أن يك

القدرة الكافية على التدبر وأخذ المبادرات، وهذه الصفات تحتم عليه بالتالي معرفة أمور 

 .ثالثة ال رابع لها

 .معرفة كيفية البحث للرد على األسئلة المطروحة عليه: أوال 

 . ح نطاق األسئلة المطروحة عليهمعرفة كيفية العرض لتوضي: ثانيا 

 .معرفة كيفية المناقشة للحلول التي أدلى بها: ثالثا

 

بحيث إنه  إن العلوم القانونية هي علوم شاملة وواسعة النطاق،: معرفة كيفية البحث -أ 

ال يوجد أي ذاكرة إنسانية في الكون يمكنها استيعاب هذه العلوم ال بشكل آٍن وال بشكل 

قانونية، إن لم  ،(ordinateur)ء كانت هذه الذاكرة إلنسان أو لحاسوب آليمستقبلي، سوا

يكن ملماً إلماماً كامال بوسائل البحث والتفتيش واالستقصاء عن المعلومات الالزمة 

 .والضرورية لحل هذه المشكلة
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 والغريب في األمر، أنه ما زلنا نرى أن عدداً ال باس به من الُمجازين في القانون 

 ن صعوبة بالغة في التنقيب عن أي نص في كتب النصوص المختلفة، وهي األداةيجدو

األساسية التي ال غنى عنها لكل رجل قانون، ناهيك عن الصعوبات الجمة التي يالقونها 

Error! Bookmark not defined. بين مجموعات االجتهادات، والدوريات

 .والمراسيم المختلفة

 

يجد نفسه، بعد تخرجه من الجامعة، وجهاً لوجه أمام الحياة العملية، عندئذ فالُمجاز،  

يعرف مدى قيمة وأهمية المالحظات التي دونها في المحاضرات خالل دراسته، ومدى 

الفائدة الكبرى من األبحاث التي قام بها حول هذه المالحظات، فيقوم بالتعمق في كشف 

بادئ العامة التي تساعده على حل أية مشكلة غياهبها، حتى يتوصل إلى استخراج الم

 .قانونية تطرح عليه

 

بساط  إن عرض أية مسألة من المسائل يتطلب وضعها على: معرفة كيفية العرض -ب

في عرض المشكلة القانونية، هو السبيل األكيد  حالبحث وشرحها بوضوح تام، فالوضو

 .من الحل السليم واألصلحلحلها، وكلما ازدادت المشكلة وضوحاً، كلما اقتربنا 

 

ومن أجل الوصول إلى الوضوح المطلوب في عرض المشكلة، البد لرجل القانون من  

متينة وصلبة، تهدف إلى تفكيك  .Error! Bookmark not definedاعتماد خطة 

وتشريح جميع العناصر التي تتألف منها المشكلة القانونية، ثم يعود من جديد، إلى إعادة 

وفقاً لخطة أخرى  أيضاً بناء هذه العناصر المختلفة مع الحلول المقترحة لها، ويكون ذلك 

 .متينة وصلبة كاألولى

والجدير بالذكر، أنه مهما استهلكت هذه الخطة من وقت طويل للبحث عنها وإيجادها،  

تضيع فإنها في الحقيقة، توفر علينا أضعافاً مضاعفة من األوقات األخرى، التي يمكن أن 

منا فيما لو اعتمدنا أسلوباً عشوائياً غير منظم في البحث عن الحلول ألية مشكلة من 

 .المشاكل القانونية

 

 إن الصفة الثالثة واألخيرة التي يجب أن يتمتع بها كل: معرفة كيفية المناقشة -ج 

نية قانوني ناجح هي القدرة على المناقشة، أي مناقشة الحل والرد على المشكلة القانو

المطروحة عليه، فال بد لهذه المناقشة أن تكون الئقة، تشد انتباه المستمع أو المستمعين 

 .إليها، وذلك حتى تحملهم على االقتناع التام بالحل المطروح
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 ففي الحياة العملية، ال يطرح على رجل القانون إال المسائل القابلة للنقاش، وليس 

 الدفاع عن رأيه ووجهة نظره، وبالتالي اقتناعمطلوب منه إال اتخاذ موقف تجاهها و

 اآلخرين بهذا الحل أو ذاك، ال يمكن الوصول إليه إن لم تكن هذه المناقشة واضحة،

 معرفة البحث، معرفة: فالوضوح هو العمود الفقري وجوهر الصفات جميعها أعاله

 .العرض، ومعرفة المناقشة

 ودقة وجهة نظره في الحل الذي وعليه، فواجب القانوني الناجح أن يبرهن صحة 

يرتئيه، والذي يدافع عنه، عامالً على إسقاط الحجج، جميع الحجج التي يدلي بها خصومه، 

يمكن ألي شخص  الوضوح تماما، ال "كموهبة  " وهنا البد من القول، بأن موهبة اإلقناع

 .اكتسابها إال بالعمل الدؤوب المستمر

 

 وفرها في كل قانوني ناجح، البد لنا اآلن من أنأما وقد حددنا الشروط الواجب ت 

 نوضح لكل من يريد االقتداء به، وخصوصاً لطالب الجامعة بشكل عام، ولطالب الحقوق

 بشكل خاص، عن كيفية الوصول إلى هذا الهدف الذي يتجسد بالغاية المزدوجة لدراسة

زة القانون والنجاح في النجاح في الحصول على إجا: العلوم القانونية المعلنة أعاله وهي

 .ممارسة الحياة العملية والمهنية

 

 :األوجه المختلفة لعرض الحل القانوني - 00

 

إن إيجاد حل للقضية المخصوصة، ما هو في : شكل الحل أو الحلول القانونية -أ 

الحقيقة إال الحكم أو األثر الذي يراد تطبيقه على المسألة المعروضة، فإذا كانت فرضيات 

المترتبة على هذه  .Error! Bookmark not definedعدة القانونية والنتيجة القا

الفرضيات محدداً ودقيقاً، يكون بالتالي الحل أو النتيجة، المنطبقة على هذه المسألة، واضحاً 

 .وصريحاً 

 

ءها أما إذا كانت غامضة، مقتضبة، جامدة أو محدودة، مما يستدعي تفسيرها، وإعطا 

بالتالي عدة تأويالت مختلفة، فإن ذلك يؤدي برجل القانون إلى التوصل لعدة حلول مختلفة، 

حيث يمكن اختيار واحد من هذه الحلول في ضوء موقف االجتهاد والفقه في تفسير هذه 

 .القاعدة القانونية

 

 إنه من المستحسن دائماً طرح النقاط: كيفية عرض النقاط القانونية المثارة -ب 

إن السؤال المطروح  ": القانونية المثارة بشكل سؤال استفهامي على الشكل التالي مثالً 
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ال على الجرم  يدور حول معرفة ما إذا كان القانون الجديد وإن كان أشد يطبق أم
 ."المضر المتمادي أو المتعاقب؟ (013)

 

كما  د في المسألة،وهذا ما يدل إلى أن رجل القانون قد استوعب مضمون السؤال الوار 

، بأن العناصر الواقعية المطروحة أمامه ربما تضمنت جرماً مستمراً أو أيضاً أنه استوعب 

، فيعمد بالتالي إلى تحديد عناصر هذا .Error! Bookmark not definedمتعاقباً 

لصحيح الذي حل النزاع، التي يتألف منها، ثم يعطيه الوصف القانوني ا الجرم المجدية في

يمكنه من التوصل إلى النتيجة القانونية التي يسعى إليها، عندها يقرر ما إذا كان القانون 

أو ال يطبق على هذا الجرم، وهكذا فإنه يتم معالجة كل نقطة قانونية  الجديد األشد يطبق

ة واحدة مثارة في المسألة على هذا الشكل أعاله، إلى أن يتم الرد على جميع النقاط القانوني

تلو األخرى، وتطبيق الحل المناسب لها، فيباشر الباحث القانوني، إلى مناقشة األسئلة 

المطروحة والنقاط القانونية بصورة متسلسلة تبعاً لورودها اآلخر، ذلك أن األسئلة مترابطة 

مع بعضها البعض، فحل سؤال الحق يفترض مبدئياً حل سؤال سابق، اللهم إذا كان الحل 

يؤثر مباشرة في التوصل إلى الحل السابق، عندها ترتب النقاط القانونية واألسئلة  الالحق

 .المطروحة بشأنها، وفقا لتأثير الحلول في بعضها البعض

 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه باإلمكان عرض الحل أوالً ثم يليه المناقشة والتحليل الذي  

 بدء بالمناقشة والتعليل لكي نصل إلىيستند إليه الحل، أو على العكس من ذلك، يمكن ال

  .الحل الذي نتوصل إليه، فكيف تتم عملية تعليل ومناقشة الحل القانوني المنشود ؟

 

 : تعليل ومناقشة الحل القانوني - 04

 

باالستناد إلى تعليل منطقي وقانوني من  من المعروف، أن الجواب القانوني ال يقوم إال 

ة القانونية، مروراً بالواقعة وانتهاء بالنتيجة، وذلك وفقا للشكل الفرضية األولى، وهي القاعد

 :التالي

 

 !Errorتعليل المقدمة الكبرى مروراً تعليل المقدمة الصغرى وصوالً للنتيجة 

Bookmark not defined.اإلدراء  ": ، فلتعليل المنطقي والقانوني للحل يعني

القانونية والمادية، التي أدت للتوصل، باالستناد إليها إلى الحل  والبراهين باألسباب والحجج
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، لذلك فإنه من المفيد هنا، التأكيد على أنه بعد تحديد الوقائع التي تصلح (011")الصحيح

كأساس واقعي لحل النزاع، وبعد استخراج النقاط القانونية التي تثيرها هذه الوقائع، كما مر 

ي على الباحث القانوني أو رجل القانون، أن يوفي الحل تعليالً كافياً يقتض معنا أعاله، فإنه

ووافياً، يصلح ألن يكون األساس القانوني الذي يستند إليه هذا الحل، ذلك أنه ليس المطلوب 

 :إال معالجة النقاط القانونية المطروحة فقط، وعليه

 

 .فإن التوصل إلى حل دون تعليل، ال قيمة قانونية له -

 .الحل الذي يستند إلى تعليل خاطئ ال قيمة له أيضا إن -

 . إن التعليل الذي يستند إلى معالجة أمور ال عالقه لها بالحل، ال قيمة له أيضا -

كذلك األمر، فإن الحل الذي يأتي مناقضاً للحل الصحيح فإنه ال قيمة له، إال في حال  -

 .يناً، متناسقا، ومرتكزاً إلى منطق سليمكان التعليل المنطقي والقانوني المرافق له، كان مت

 

باالستناد إلى ما تقدم، فإنه باإلمكان القول، بأن ما يؤخذ بعين االعتبار عند طرح  

الحلول للمسألة القانونية، هو التعليل القانوني، حتى وإن جاء الجواب النهائي غير مطابق 

أن يكون التعليل القانوني قائماً لما هو من المفروض التوصل إليه، إذن من األهمية بمكان، 

بصورة منطقية ومتسلسلة، تفيد بأن رجل القانون أو الباحث القانوني، قد قام بعملية تحليل 

صحيحة ومنهجية، فالتعليل السليم الوارد وفقاً للقياس المنطقي والقانوني أعاله، يعكس 

درته على التصرف بها، مدى استيعاب العامل في حقل القانون للقاعدة القانونية ومدى مق

وكذلك على إعمالها في الوقائع المعروضة عليه، وهذا ما يحتم علينا تحديد الهدف من 

 ٠دراسة المسألة القانونية 

 

إن هذه الدراسة وإن كانت تهدف، بشكل عام : الهدف من دراسة المسألة القانونية -أ 

المكرسة لهذه القواعد والمبادئ، إلى استيعاب المبادئ والقواعد القانونية، وكذلك النصوص 

، إلى إنشاء فكر قانوني سليم قادر على تعيين نقاط النزاع المثارة أيضاً إال أنها تهدف 

أمامه، أو باألحرى، النقاط القانونية التي يستثار بشأنها، بحيث يتمكن انطالقاً من هذا 

ة صحيحة تعتمد التعليل التعيين الدقيق لها، إيجاد الحل الصحيح لها، وفقا لمنهجية علمي

المنطقي والقانوني للنزاعات الناشئة عن المجرى الطبيعي للحياة اإلجتماعية، اإلقتصادية، 

 .الخ.. .والثانوية
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إال أن التعليل المطلوب يختلف بإختالف ما إذا كانت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق،  

ن الحل الموجود في القاعدة القانونية يشكل قاعدة عامة أم تشكل استثناًء عنها، أم ما إذا كا

 .حالً إيجابياً أم سلبياً للمسألة المطروحة

 

والمقصود بالقاعدة العامة، في هذا : التعليل المتبع في حال تطبيق قاعدة عامة -ب 

المضمار، أن تكون واردة ضمن موضوع خاص وقائمة بذاتها، وفي هذه الحالة، يكون 

ليل وتفكيك هذه القاعدة، وبالتالي مقارنتها مع الوقائع المادية المفيدة التعليل مرتكزاً على تح

في حل النزاع المخصوص أو القضية المخصوصة، والمثال على ذلك، لو أن المسالة 

المطروحة، وبالتالي النقطة المثارة تدور حول جريمة السرقة، عندها يرتكز التعليل على 

جريمة بكاملها، مع التوسع في شرح وتعليل النقطة شرح العناصر التي تتألف منها هذه ال

القانونية التي يدور حولها اإلشكال، التي يمكن أن تثور إما نتيجة عملية األخذ، أو طبيعة 

الشيء المنقول، أو حول قيام النية اإلجرامية، أي حول العنصر الذي تثور بشأنه 

كم المترتب عليها، وفقاً للوقائع التساؤالت من أجل تحديد قيام جريمة السرقة وإنزال الح

 .المادية المفيدة الثابتة كما جاءت في المسألة

 

القانوني  هنا، يتوجب على الباحث: التعليل المتبع في حال تطبيق قاعدة استثنائية -ج 

أو رجل القانون، عند مواجهته للحل االستثنائي المقرر للمسالة المطروحة، أن يشرح 

بدأ العام بشكل مفصل، ثم يتوسع بالتالي في شرح االستثناء الوارد القاعدة العامة أو الم

 .عليهما

يقوم  كما يمكن أن يكون للقاعدة العامة أو للمبدأ العام، عدة استثناءات، ففي هذه الحالة، 

رجل القانون بعرض القاعدة العامة أو المبدأ العام، كما جرى سابقاً تماماً، لكي يتم ربط 

في المسألة المعروضة مع فرضيات القاعدة أو المبدأ، ثم يقوم بتعداد الوقائع المادية 

الحاالت االستثنائية تعداًدا فقط دون أن يشرح أو يعلل أيا منها، لكي يعود بعدها ليتوسع في 

شرح وتعليل االستثناء المنطبق، من بينهما فقط، على الحالة المعروضة في المسالة 

  ٠القانونية

 

القاعدة  ويعني ذلك التوصل إلى: بع في حال التوصل إلى حل إيجابيالتعليل المت -د 

 القانونية الواجبة التطبيق، أي انطباقها على العناصر المادية المعروضة في المسألة

 القانونية، أي على تلك العناصر المجدية أو المفيدة في حل النزاع، مما يفيد بأن جميع

 القانونية، التي تتألف منها القاعدة القانونية العناصر المادية المعروضة في المسألة

والمتمثلة في فرضياتها، منطبقة على العناصر المادية الواردة في النزاع 
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 ، فيتنازل الباحث، في هذه الحالة،.Error! Bookmark not definedالمخصوص

رح جميع العناصر الواقعية الني تبنى عليها فرضيات القاعدة التعليل عن طريق عرض وش

وقائع  القانونية الواجبة التطبيق، وبالتالي التأكد على وجود تلك العناصر المكونة لها في

 . المسالة القانونية المعروضة

قد نجد في كثير من األحيان، أن : التعليل المتبع في حال التوصل إلى حل سلبي -هـ 

البعض،  التي تحتويها القاعدة القانونية، تتضمن عناصر متنوعة ترتبط ببعضهاالفرضيات 

بحيث إنها تشكل جزءاً ال يتجزأ، أي من أجل تطبيق هذه القاعدة البد من توافر جميع 

 .العناصر المؤلفة لها مجتمعة

 

 المقدرة، بالطبع، تختلف هذه: مدى المقدرة على المناقشة والتقويم للحل المنشود -و 

فيما إذا كان الباحث القانوني طالباً داخل أم خارج قاعة االمتحان، أو فيما إذا كان طالباً في 

الدراسات العليا، أو كان محامياً، أو مستشاراً قانونياً، وذلك بحسب اإلمكانيات المتوفرة له، 

مؤلفات الستعمال المعلومات المتأتية، إما من القوانين األكثر حداثة، أو من المراجع وال

المختلفة، أومن االجتهادات التي تشكل مهمة هذا الباحث القانوني، فإنه يتوجب عليه دائماً، 

 :أن يبرز الحل الذي توصل إليه من النواحي التالية

 

 .تحديد طبيعة القاعدة القانونية التي تم التوصل إلى تطبيقها -1

لمنشودة، أي بالنسبة لألشخاص تعميم النتائج العملية للحل، أو للقاعدة القانونية ا -4

 .المعنيين بهذه القاعدة والذين هم خارج النزاع المخصوص

 .عرض الهيئات القضائية الصالحة والمختصة بالبت بهذا النوع من النزاعات-1
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 الفصل الثــامن

 

 كتابة البحث العلمي القانوني

 

 

يمكن أن تندرج تحته،  تعّبر عن مفهومين وفقاً للمعنى الذي "بحث  "الشك بأن كلمة  

جديد  المتنوعة، من طريق تحليلها وإعادة بنائها من "بحث  "ففي المعنى الواسع، فإن كلمة 

بشكل يتناسب مفهومها الحديث مع متطلبات الحياة اإلجتماعية من جميع جوانبها 

 "بحث  "الضيق فإن كلمة  أما في المعني" والسياسية.. .االقتصادية، االجتماعية، األخالقية،

 . "اإلجابة على سؤال معين " :تفيد عن

 

فالبحث يبدأ بشكل عام باختيار موضوع معين يتعلق بمختلف العلوم بشكل عام، من  

 الخ، كما يمكن تحديد وتخصيص هذه... .إجتماعية او اقتصادية، او عقائدية، او سياسية

علم االجتماع الديني، المواضيع عن طريق تعيين االتجاه الذي يمكن دراستها في ضوئه، ك

لكل  أو علم تحديد الموضوع المنوي دراسته بشكل دقيق، من أجل ذلك، البد من أن يكون

البحث  اختيار، وألي موضوع، حافز معين يستند إليه الباحث ويبرره، فيكتسب موضوع

استفهامات  أهميته أكثر فأكثر من غيره من المواضيع، كلما كان يشكل رداً واضحاً على

وحة، أو على احتياجات معينة، أو كلما كان حديثا في معالجة مشكلة معينة من مطر

 .المشاكل المطروحة

 

قانوني، او  دراسة موضوع ": على أنه "البحث القانوني  "نستطيع مما تقدم، أن نعّرف  

نقطة قانونية معينة، من جميع الجوانب العلمية المختلفة التي تتصل بهذا الموضوع أو هذه 

قطة، عن طريق التحليل العلمي الدقيق ألحدث المعلومات المستجمعة حولهما، الن

المشاكل  وعرضهما بصورة رد واضح على جميع االستفهامات والحاجات لحل مشكلة من

 .المطروحة

 

 :مساهمة البحث القانوني في التطور االجتماعي -أوالا 
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البحث القانوني، فكما رأينا تتجلى بصورة واضحة في الغاية التي يهدف إلى تطبيقها  

 سابقاً، بأن القانون هو علم له اتصال بجميع العلوم االجتماعية واالنسانية، وبالتالي، فإن

تطور القانون يعكس بالتالي التطور الموازي له في العلوم األخرى، فالبحث القانوني إذاً، 

مفهوم معين لمشكلة وانسجاما مع الهدف الذي يرمي إليه، هو مساهمة جديدة في تطوير 

من المشاكل المطروحة، في ضوء االجتهاد والفقه الحديثين، كما يساهم بالتالي في وضع 

الخطوط العريضة لتطورها وأبعادها، وكذلك للحلول المقررة لها، أو لتلك التي يمكن أن 

 تقرر لها، هذا فيما يتعلق بالغاية والهدف اللذين يجب أن يحكما عمل كل باحث قانوني،

 .سواء أكان فقيهاً، محاميا، أستاذاً في الحقوق، أم قاضياً 

 

أما فيما يتعلق بالطالب في الحقوق، فإن البحث القانوني، هو عمل متمم للمحاضرات  

التي ُتلقى أثناء الدروس، والندوات، والمناظرات القانونية، بحيث يأتي هذا العمل على 

كيز على نقطة معينة ال يسع المحاضر أن وسيلة إلشباع تلك المحاضرات، من خالل التر

يتطرق إليها بنفس الدقة التي يعالجها به البحث القانوني، والذي يشكل في النهاية دراسة 

متعمقة ومركزة لهذا الموضوع أو ذاك، أم لهذه النقطة المعينة أم تلك، أما إذا كان البحث 

ها، أو دون أي مناقشة عملية بصورة عرض لسرد المعلومات المكونة له، دون أي تجديد في

على الصعيد  لها، فال يكون عندها لهذا البحث أية قيمة، ال على الصعيد العلمي، وال

 .القانوني

 

 :المواصفات الواجب توافرها لدى الباحث القانوني -ثانياا  

 

إذا كان علم القانون كغيره من العلوم األخرى يعتريه بعض األحيان عدم الدقة في  

أن تترتب على دراستها، إال أنه من المؤكد، بأن هذا العلم يقوم على  التي يمكن النتائج

يرتكز على مفاهيم، معطيات، وافتراضات مسلم بها، تطورت عبر  قواعد ثابتة، كما

المصطلحات التي تعّبر عنها، على يد أشهر علماء الفقه القانوني القديم  التاريخ جميع

قانوني، الذي يرتكز على المعلومات المنوي دراستها في للباحث ال البدوالحديث، لذلك 

بالمعلومات المتعلقة بعلم القانون، إذ أنه بدونها ال يستطيع القيام  أيضاً  بحثه، من أن ُيلّم

قانوني، وعليه فعلى هذا الباحث أن يتمتع بالدقة، بالتنظيم، بالمهارة،  بتقديم أي بحث

مل، بالبراعة في التأليف وتقديم األبحاث، وأهم من ذلك بالقدرة على التأ باألمانة، بالمنطق،

كله، أن يتمتع بالصبر وطول األناة والثبات، والقدرة على التحدي وتذليل الصعوبات مهما 

 .بلغ شأنها
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 :شكل البحث القانوني -ثالثاً 

 

 :على أهمها قد يظهر البحث القانوني بأشكال مختلفة، نقتصر 

 

 هو بحث قصير علمياً، بالنسبة لغيره من األشكال األخرى،و :"Article"المقالة -أ 

 هذا إذا ما قيس من حيث الحجم، حيث تعزز لدى الطالب أثناء دراسته الجامعية،

المعلومات التي استفاد منها في المحاضرات المختلفة، وينزل منزلة المقالة، ما يسمى 

عدد صفحاتها مبدئياً ال يتعدى العرض، البحث، االختبار، األعمال الموجهة، ف: بالدراسة

 .عشرين صفحة

 

وتطلق على البحث القانوني الهادف إلى تحقيق مرتبة علمية معينة، إما : الرسالة -ب 

، والرسالة من الناحية القياسية، أطول دكتوراةفي الدراسات العليا، أو للحصول على ال

ي بأسلوب متقن وأوسع مدى من المقالة، وهي تنصب على معالجة موضوع مهم وحيو

على درجة من حسن الصياغة واإلخراج والكتابة، فإذا كانت غاية الرسالة الحصول على 

 .شهادة الدراسات العليا، فعدد صفحاتها يكون بحدود مائة صفحة تقريبا

 

تندمج األطروحة مع الرسالة من حيث الهدف المنوي (: األطروحة)الدكتوراة  –ج 

ها، وهي بشكل عام تكون ُمنحِصرة في الحصول على الوصول إليه من تقديمها وعرض

، وعدد صفحاتها مبدئياً يكون بحدود الثالثمائة إلى أربعمائة صفحة تقريباً، دكتوراةشهادة ال

 .إنما تكون من حيث الناحية القياسية محكومة بالموضوع الذي تعالجه

 

بد لنا بالتالي، من وهكذا، بعد أن تعرفنا بشكل موجز، إلى مفهوم البحث القانوني، ال 

 التعرف إلى األسلوب المنهجي العلمي الذي يسمح للباحث القانوني بالتوصل إلى التنقيب

 لكي نوضح بعدها (الفرع األول)عن العناصر الجوهرية التي يتألف منها بحثه القانوني 

، الوجود األسلوب المتبع في تحديد هذه العناصر الجوهرية بصورة علمية واضحة إلى حيز

  ٠( الفرع الثاني)لكي يتم بعد ذلك استيعاب من قبل من وجه إليهم هذا البحث 

 

 :التنقيب عن عناصر البحث القانوني -رابعاا 

 

إن التنقيب والتفتيش عن هذه العناصر الجوهرية، ال تكفي بحد ذاتها، للوصول إلى  

ة كبيرة من المقدرة الباحث القانوني أن يكون على درج بحث قانوني جيد، إنما يتوجب على
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طريق فرزها، وبالتالي حسن اختيار ما هو ضروري  في إمكانية صحة استعمالها، عن

، وإخراجها (أي غير الضرورية)بقية العناصر األخرى  منها لبحثه، من أجل التخلي عن

يسمح للباحث بتجسيد هذه العناصر الجوهرية المفيدة ضمن  من موضوع بحثه، وهذا ما

يتألف منها هذا البحث بصورة متسلسلة، متجانسة، ومتوازنة، والجدير  األقسام التي

 :التوصل إلى هذه العناصر الجوهرية بطريقين مختلفين بالذكر، بأن الباحث قد يمكنه

 

جامعة،  وذلك باالتصال بذوي الخبرة القانونية، أساتذة: إما بالتفتيش مباشرة عنها -أ 

ذلك باالتصال بالمؤسسات القانونية التي قد تشكل وك. الخ.. .قضاة، محامين، رجال فقه

 .الخ.. .جزءاً من بحثه كالمؤسسة التشريعية، أو التنفيذية، المؤسسات العامة

 

 في المكتبات العامة، والخاصة، في الكتب القانونية المختصرة: وإما بالتنقيب عنها -ب 

 .الخ.. .أو دائرة المعارف والموسعة، المؤلفات الضخمة أو النشرات والمجالت القانونية،

 

 ، هي في الحقيقة مكلفة من الناحية المالية، وإن(أي الطريقة العلمية)فالطريقة األولى  

 ، إال أن أغلبية(أي النظرية البحتة)كانت بنظرنا هي أجدى وأدق من الطريقة الثانية 

ع الطريقة الباحثين يلجؤون إلى التفتيش عن العناصر الجوهرية لموضوع بحثهم، باتبا

النظرية، والتي يمكن أن تتوفر لهم أكثر من األولى، فالمكتبات الحديثة تضع تحت 

 :تصرفهم

 

 .صاالت مخصصة للقراءة، حيث يكون معروًضا فيها المراجع المستعملة لديها -

صالة تحتوي على نماذج لمختلف البطاقات المتعلقة بالمراجع المطلوبة، والمتسلسلة،  -

 . رف األبجدية للمؤلفين، أو عناوين المراجع، أو مواضيعهاإما بحسب األح

الحاسوب  من أجل استخراج العناصر الجوهرية بواسطة)بنك المعلومات القانونية  -

 (.اآللي

 .الخ.. .خدمة خاصة إلعارة المراجع -

 

وهكذا، يتبين لنا، أن الباحث القانوني، يمكنه أن يفتش عن العناصر الجوهرية لبحثه،  

غير أن  لموضوع المرجع ذاته، أيضاً وفقاً السم المؤلف، أو لعنوان المرجع، أو بالنسبة  إما

الباحث القانوني، وفي إطار تفتيشه عن العناصر الجوهرية، البد له من استكمالها بشكل تام 

في كل ما يتعلق بموضوع بحثه، وذلك من خالل معرفة ماذا، كيف، ولماذا يقرأ بكل تمعن 

أو ذاك، من أجل هذا، البد للباحث القانوني من أن ُيسلط الضوء على الجمل هذا المرجع 
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تحليل المواد  ، لكي يستطيع بعدها(مبحث أول)والمفردات التي يتألف منها موضوع بحثه 

 . (مبحث ثانٍ )األولية المؤلفة لهذا الموضوع 

 

 :تسليط الضوء على الجمل والمفردات -خامساا 

 

لجمل والمفردات، يعني في مجال البحث القانوني، دراسة إن تسليط الضوء على ا 

مركزة تحديداً لموضوع البحث، المعبر عنه في العنوان المكتوب في أول البحث، فنوع 

إما واضحاً يتعلق بقسم موحد وقائم بذاته في القانون،  الموضوع المنوي بحثه، قد يكون،

لنواب، مجلس الوزراء، مبدأ كالمحرض على الجريمة، وكالغرامة الجزائية، مجلس ا

ترتكز على تعابير موحدة دقيقه ولها ذاتية مستقلة، تمكن الباحث  الشرعية، هذه المواضيع

من دراسته المركزة لموضوع البحث، بشكل مباشر، دون الوقوع في المتاهات المتشعبة، 

ة أقسام من من المواضيع غير موحدة وال قائمة بذاتها، بل تتعلق بعد إال أن هناك الكثير

القانون، قد تترك مجاالً واسعاً، للباحث القانوني للوقوع في متاهات يتوجب عليه أن يتجه 

تؤدي إلى الخروج عن موضوع البحث، وبالتالي عن هدف الموضوع الذي  إليها حتى ال

يرمي إليه، والمتجسد في جمل ومفردات عنوانه الرئيس، عندها يلجا إلى إخراج العناصر 

دية وال المفيدة من بقية العناصر األخرى التي تصب في صلب الموضوع، وذلك مجال غير

 .(019)طريق مقابلتها مع جمل وعبارات العنوان الرئيس عن

 

 وهكذا يتم حصر الموضوع في الحدود التي يجب أن يكون فيها، دون االنزالق 

كون منها موضوع بالخروج عن إطاره المحدد، بشرط أن تقرأ الجمل والمفردات التي يت

 فلو ،البحث، بعناية وبدقة بالغة وتسلسل منظم، حتى تؤدي هذه القراءة الغاية المرجوة منها

إن  ،"بطبيعة المؤسسة العامة  " :أخذنا كمثال بسيط موضوع من المواضيع المختلفة، يتعلق

م به هذه المؤسسة يفيد بأن طبيعتها ال ترتبط بالدور الذي تقو "الدور  "بــ  "الطبيعة  "مقابلة 

الموضوع  كما أن،العامة، وبالتالي يكون باإلمكان تجنيب البحث كل ما له عالقة بدورها

، فيمكن بالتالي تجنيب البحث كل ما له عالقة "طبيعة المؤسسة العامة  "يتعلق أيضا بــ 

ع الموضو الخ، كذلك األمر، فلو كان...بالمؤسسة الخاصة، سواء أكانت تجارية أم خيرية

، فإنه يتعلق فقط في المجال الجزائي، دون المجال "المحرض في الجريمة  "ينطق مثالً بـ 

 .المدني أو اإلداري، فينحصر الموضوع، بالتالي في هذا المجال فقط
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 ، فإنه وإن انحصر في المجال"االشتراك الجرمي"أما إذا كان الموضوع يتعلق بـ  

رض ليشمل كالً من الشريك، المتدخل، والفاعل الجزائي مبدئياً، إال أنه يتعدى المح

 .المعنوي، أي ذلك الشخص الذي ينفذ جريمته بواسطة غيره العديم األهلية، أو الحسن النية

 

 هنا، فإن نطاق هذا "االشتراك الجرمي في القانون"أما إذا كان الموضوع يتعلق بـ  

 ل المدني واإلداري، وماالموضوع يشمل المواضيع السابقة، إضافة إلى التطرق للمجا

يمكن أن ينشأ عنهما من جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات ودور كل من المساهمين في 

 .هذا الجرم المشترك، على صعيد االشتراك الجرمي في كل المجاالت

 

 :التفتيش عن جزئيات العناصر المفيدة -سادساا 

 

البد بعدها، من التفتيش عن بعد تحديد عناصر الجمل والمفردات المفيدة للبحث،  

الجزئيات المكونة لهذه العناصر، فجزئيات العناصر الجوهرية المفيدة والضرورية لتحديد 

هذه الطبيعة هي طبيعة قانونية وليست تعاقدية، أي أنها  طبيعة المؤسسة العامة، تفيد بأن

هم، سير العمل طريقة إنشائها، عالقة موظفيها ببعض: تخضع لنظام قانوني معين يتجسد في

للجزئيات المكونة لدور المحرض في الجريمة ترتكز على  كذلك بالنسبة. فيها، انقضائها

الجريمة، خلق التصوير الجرمي لدى الفاعل، عدم قبول الفاعل أو  بيان موقع المحرض في

 .قبوله بإرتكاب الجريمة، النتائج المترتبة على القبول أو عدمه بالنسبة للمحرض

 

محصورة  ة البحث عن هذه الجزيئات، تكون أسهل على الباحث فيما إذا كانتإن عملي 

يدق األمر  في مقطع واحد أو جزء واحد في أي من المراجع المنوي االستشهاد بها، إنما

إذا كانت هذه الجزئيات موزعة في عدة مقاطع أو عدة فقرات في كل مرجع من المراجع 

ضوئها تحديد إطار  د المعلومات المفيدة التي يمكن فيالسابقة، وهكذا بعد التوصل إلى إيجا

البحث مع المعطيات التي يمكن أن يتناولها الباحث في موضوعه، ينتقل إلى تحليل هذه 

 .المواد أو العناصر المفيدة التي يتألف منها موضوع بحثه

 

 :تحليل المواد األولية المكونة لموضوع البحث -سابعاا 

 

إن ما للتعريف من أهمية في : رية التي يتضمنها الموضوعتعريف المفاهيم الجوه 

 فهو في الحقيقة إبراز" البد لنا من إعادة ما ذكرناه حول مفهوم التعريف بحد ذاته  التحليل

 العناصر التي يتألف منها موضوع البحث، بكلمات شاملة، محددة، واضحة، وبسيطة،
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قدر اإلمكان، ويكون بإمكان  برمته بحيث إن التعريف المعتمد يعّبر عن فحوى الموضوع

 ".كل قارئ له اإلحاطة بكل جوانب الغاية والهدف اللذين يرمي إليهما هذا التعريف 

 

في ضوء ذلك، فإنه البد من تعريف المفاهيم المتعلقة بالجزئيات المكونة للعناصر  

ة العامة المفيدة والضرورية لموضوع البحث، فالجزيئات المكونة لموضوع طبيعة المؤسس

انقضاؤها، وبالتالي فإن : سير العمل فيها: عالقة الموظفين ببعضهم البعض: إنشاؤها :هي

تعريف جميع المفاهيم المتعلقة بهذه الجزئيات، يؤدي إلى بلورة األفكار الرئيسة التي يدور 

 :(001)حولها موضوع البحث، وذلك على الشكل التالي

 

  يؤدي تعريف+ إنشاء 

  يؤدي تعريف مفهوم+ لموظفين عالقة ا

  األفكار الرئيسة للبحث في ضوء 

 القانون الوطني، الفقه واالجتهاد

  يؤدي تعريف+ سير العمل 

  يؤدي تعريف+ القضاء 

 

واحد  إن هذه العملية تبدو سهلة للوهلة األولى، خصوصاً إذا كان للمفهوم الواحد تفسير 

م المتعلق بالقتل مثالً، له معنى واحد سواء في في جميع المجاالت القانونية، فالمفهو

القانون، أم في باقي المؤسسات القانونية القائمة بذاتها، فتعريف مفهوم القتل، يكون على 

 :الشكل التالي

 

 تعريف 

 إزهاق روح إنسان حي مفهوم القتل

 

هوم وقد يصعب األمر، إذا كان للمفهوم الواحد مثالً معنيان، أحدهما يتعلق بالمف 

الواسع، واآلخر يتعلق بالمفهوم الضيق، فكلما مر معنا، في تعريف البحث القانوني، فإن 

مفهوم البحث في المعني الواسع هي الدراسة الشاملة، أما في معناه الضيق هو الرد على 

 :سؤال معين، وفقا للشكل التالي
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 دراسة شاملة واسع 

 مفهوم البحث

 رد على سؤال معين ضيق 

 

 

بعرض  كما يمكن أن يكون للمفهوم الواحد أكثر من معنى أو اثنين، عندها يقوم الباحث 

مباشرة  جميع المعاني للمفهوم الواجب تعريفه، تم يرتكز بعدها على المعنى الذي يرتبط

االستناد عليه  فالسكوت مثالً يختلف مفهومه وفقاً للمؤسسة القانونية المنوي. بموضوع بحثه

شريعة اإلسالمية، فإن سكوت البنت يعني موافقتها على الزواج، أما فى القانون فيها، ففي ال

الميدان الجزائي فإن  المدني فال يمكن اعتباره موافقة إال ضمن شروط معينة، غير أنه فى

السكوت ال يمكن مطلقاً اعتباره موافقة على ارتكاب الجرم، ونبين ذلك على الشكل 

 :(000)التالي

 

 الموافقة على الزواج: يعة اإلسالميةفي الشر 

 تعريف 

  الموافقة وفقاً لشروط معينة: قانون مدني -----------السكوت 

  

  عدم الموافقة مطلقاً : قانون عقوبات 

 

مناقشة هذه المفاهيم في ضوء التشريع والفقه واالجتهاد، من المعروف، أن المناقشة،  

 أو سلبية المفاهيم السائدة التي يتضمنها البحث، هي طريقة عملية قانونية إلظهار فوائد

 وذلك من أجل وضع الحلول للمشكلة أو المشاكل المثارة من خالل تقديم موضوع البحث،

 ويتم ذلك، عن طريق تحليل المعلومات المتوافرة والتوصل إلى الحقائق التي تتضمنها،

 استناداً إلى الحلول ومن ثم إبداء الرأي الشخصي والخاص حولها، والواجب تعزيزه

 .المقررة في القوانين السائدة، وكذلك أراء الفقه واالجتهاد بهذه الحلول

 

باالعتماد  وهذا ما يتطلب من الباحث المقدرة على طرحها بلباقة ودقة ووضوح، وذلك 

إلى  على اللغة واألسلوب اللذين يعتمدهما الباحث إلثبات صحة ما ينادي به، باإلستناد

ما : التالي لبراهين الدافعة والصلبة التي ال تثير أي تساؤل حولها، ويطرح السؤالالحجج وا
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واخذها في عين  هي المرتكزات التي تقوم عليها هذه الحجج والبراهين من أجل اعتمادها

 .االعتبار، حتى تكون مقنعة وهادفة؟

 

 :المرتكزات الرئيسة للحجج والبراهين في المناقشة -ثامناا 

 

أن أفضل وسيلة لمناقشة أية نقطة من النقاط، أو أي حل لها، هي في طرح نعتقد ب 

المشكلة المتعلقة بهذه النقطة أو هذا الحل بشكل سؤال، حيث يتم الرد على هذا األخير في 

ضوء القوانين السائدة، وكذلك في ضوء الفقه واالجتهاد وفقاً لالعتبارات التي يقوم عليها 

 . المجتمع

 

 بأن القانون ينشأ بناء على اعتبارات معينة واحتياجات يتطلبها المجتمع،فكما رأينا  

لذلك يتوجب على الباحث التفتيش والتنقيب للوصول إلى معرفة هذه االعتبارات 

واالحتياجات التي تم على ضوئها تبني هذا الحل أو ذاك للمشكلة المطروحة، فعندما نص 

ور الزمن مثالً، فإنه قدم بذلك االعتبارات قانون العقوبات على انقضاء العقوبات بمر

 المتعلقة بنسيان الجريمة وإسدال الستار عليها على تلك المتعلقة بالحفاظ على األمن، إذ هو

أفضل لمصلحة المجتمع من إثارة موضوع هذه الجريمة التي مست أمنه ووجدانه 

 .االجتماعي، اللذين يقوم القانون نفسه بالسهر على حمايتهما

 

 ، أن يطرح التساؤالت حول كل ما يتعلق بالحلولأيضاً ما يجب على الباحث ك 

حديًثا،  القانونية، سواء كانت نتيجة إلجتهاد مستمر كّرس بنص، وما إذا كان النص قديًما أم

أي  فالمعلوم أن التطور في االجتهاد ال يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها، إذ يتطلب،

ن إلى تفسير أحداث يواكب تطور المجتمعات وحاجاتها وقتاً تحول لالجتهاد عن تفسير معي

توضيح ذلك  من الزمن وبصورة تدريجية يتم خاللها هذا التحول شيئاً فشيئاً، فعلى الباحث

وإعطاء األمثلة الواقعية التي تدعم استيعابه لمحتوى التشريع والفقه واالجتهاد بعد أن يقوم 

في ضوء  لجأ بعدها إلى عملية تقويم لهذه الحلولالباحث بالرد على هذه التساؤالت، ي

المقومات التي يقوم عليها المجتمع الراهن، وما إذا كانت تنسجم مع هذه المقومات بجميع 

 .الخ...جوانبها االقتصادية، االجتماعية، األخالقية

 

 المتعلق عند االنتهاء من هذه المناقشة، يعمد الباحث إلى إبداء رأيه الشخصي والخاص 

وطرح حل  في كل حل من الحلول، إما بالموافقة عليها، أو بطلب تعديلها، وإما بإلغائها

صقل وتنقية  جديد لها، وفقا لما يراه مناسباً من وجهة نظره، وبعد أن يتوصل الباحث، إلى
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األفكار الرئيسة  جميع المعلومات المستجمعة عن طريق تعريف مفهومها وإبراز الفكرة أو

موضوع حولها، يقدم بعدها إلى تجسيد هذه العناصر الجوهرية أو المفاهيم التي يدور ال

 .المبدئية في قالب يظهرها فيه إلى حيز الوجود العلمي

 

 :األسلوب المنهجي في تجسيد عناصر البحث القانوني -تاسعاا 

 

 :مرحلة صهر المعلومات  - أ

 

ية الضرورية لبحثه، العناصر الجوهر بعد أن ينتهي الباحث القانوني بالتفتيش على 

يقوم بعد ذلك في تجميعها وتوثيقها، ثم يعمد إلى قراءتها بشكل دقيق وناقد، حتى يستطيع 

بالتالي تقديمها للغير، أي إلى من وجه إليه هذا البحث، سواء لألستاذ في الجامعة اثناء 

من أجل . ة الناسالمراحل التعليمية األولى والعالية، أو سواء لرجال القانون والفقه، أو لعام

بحثه إلى قسمين رئيسين معنونين، مسلسلين  ذلك، يلجأ الباحث في مرحلة أولى إلى تقسيم

من حيث الطرح الموضوعي، متجانسين، متوازنين من حيث الحجم، على أن تسبق هذه 

األمور جميعاً مقدمة تلقي الضوء بإيجاز على محتوى هذين القسمين المؤلفين لموضوع 

 .المشاكل المنوي حلها من خاللهما ة إلى طرح المشكلة أوالبحث، إضاف

 

األفضل  هذا البد من المالحظة، إن تقسيم الموضوع إلى قسمين رئيسين هو التقسيم 

 !Errorجرماني أو  -والمعتمد قي غالبية الجامعات المعتمدة للنظام الرومانو 

Bookmark not defined. انونية، أما تلك التي تعتمد النظام تدريسها للمواد الق في

التقسيم الثالثي، ولذلك فال مانع من اعتماد هذا التقسيم  ساكسوني، فإنها تتبنى -األنجلو 

أن يكون موضوع البحث ال يحتمل إال هذا التقسيم، أما  األخير في األبحاث القانونية بشرط

عدم مقدرة الباحث القانوني على  األخير، فإنه يدل مباشرة على إذا تعدى التقسيم هذا الشكل

التحكم في موضوع البحث؛ إما لجهة جدارته في التأليف وإما لجهة بعد نظره في المناقشة 

 .والتحليل

 

 :خطة البحث  - ب

 

أن تصب فيها جميع  إن وضع خطة للبحث، تقتضي بإيجاد التصميم الذي يجب" 

هو الوسيلة التي يعبر بها  صميم،فالت"العناصر الجوهرية التي تم اكتشافها لموضوع البحث 

يتيح للباحث تنقية العناصر  الباحث القانوني عن الوضوح التام الواجب توافره فيه، كما أنه
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الجوهرية المتنوعة التي بحوزته والمتناقضة أحياناً، لكي يتم جمعها، عن طريق تقسيمها 

معنا اعاله، إعطاء عنونة  إلى قسمين أو ثالثة أقسام رئيسة تخضع للمعايير التالية، كما مرّ 

الرئيسي موضوع البحث، بحيث تغطي  للعناصر الجوهرية تعّبر عن جانب معين للعنوان

هذه العناوين العنوان الرئيسي لموضوع البحث وتكون جزءاً ال يتجزأ منه، فلو أخذنا 

 (:004)المثال المتعلق بطبيعة المؤسسة العامة، فيمكن عرضه بالشكل التالي

 

 ة المؤسسة العامةطبيع

 

 قسم ثانٍ  قسم أول

 

 العالقة بين موظفيها وسير العمل فيها إنشاؤها وإنقضاؤها

متسلسل  فإذا انتقل الباحث إلى المعيار الثاني، وهو وجوب عرض الموضوع بشكل

إلى إلقاء  ، أي بمعنى أن القسم األول يرمي(والذي يجنب كثيراً من الوقوع في التكرار)

اعتماده، ذلك  القسم الثاني، وفقاً للتسلسل الزمني، فإن التقسيم أعاله ال يمكنالضوء على 

أنه ليس من المعقول أن يتكلم الباحث عن االنقضاء زمنياً قبل التكلم عن سير العمل فيها، 

 :(001)عندها يمكن أن يأخذ القسيم الشكل التالي

 

 طبيعة المؤسسة العامة

 

 قسم ثانٍ  قسم أول

 

 إنقضاء+ سير عمل  عالقة عمل+ شاء إن

 

 

والمبدأ  فإذا كان التسلسل وفقاً لمعيار موضوعي، عندها يجب تقديم العام على الخاص 

على االستثناء، وهكذا يبقى الباحث يفتش عن التقسيم المنظم واألفضل الذي يمكن أن يجسد 

 .فيه نتائج بحثه
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أن  خطة بحثه، وهنا تجدر اإلشارة إلىبعد ذلك، يلجأ الباحث إلى تحقيق التوازن في  

مختلفتين،  الموضوع قد يكون مركباً، أي أنه يرمي إلى تحديد ارتباط معين بين مؤسستين

التوافق  فما على الباحث إال القيام بالربط بين المؤسستين في القسمين معاً، مبيناً نقاط

األولى في  شرح المؤسسةواالختالف بين كل قسم من األقسام، متجنباً تماماً الخوض في 

معيار التوازن  القسم األول، والمؤسسة الثانية في القسم الثاني من الموضوع والحفاظ على

وإن كان يصح  بين األقسام، يقتضي أن يكون هناك نوع من التوازن بين أقسام البحث،

ت نفسية اعتبارا أحياناً أن يكون القسم الثاني أصغر بقليل من القسم األول، وذلك من أجل

تبقى من قراءة ليس  لدى من وجه البحث إليه، إذ انه كلما تقدم من النهاية، كلما وجد بأن ما

أجل تسهيل أمر من  بالحكم الذي تم قراءته، وهذا األمر ينسجم مع المثل الشائع القائل من

 55 فإذا كان القسم األول من البحث يشكل "ما بقي أكثر مما مّر  ":األمور على أحد الناس

%  45إلى  40التالي بشكل  من جسم البحث، فال مانع من أن يكون القسم%  60إلى 

 :وذلك وفقأ للشكل التالي. منه

 

 طبيعة المؤسسة العامة

  

 

 انقضاء+ سير عمل .................. عالقة+ إنشاء 

 

أقسام البحث إال ان تطبيق كل المعايير أعاله، ال تفيد الباحث إن لم يتقيد بالتجانس بين  

الجوهرية  وفصوله وبقية تفريعاته، فالتجانس يعني االنسجام التام في عنونة العناصر

للبحث إن لجهة القواعد التي تحكمها أم لجهة التعاريف والتفسيرات التي يعطيها لها الباحث 

القانوني، بحيث تظهر هذه العناوين في المهام وفي الفصول وفي بقية تفريعات البحث، 

 .رة واحدة معبرة عن العنوان الرئيسي لموضوع البحثكفك

 

غير أنه من المالحظ، بأن أي بحث ال يمكن أن يؤدي الغاية منه إن لم يكن له مقدمة  

المؤلف من األقسام )منفصلة عن األقسام، تقع بين عنوان البحث الرئيس وبين جسمه 

تعريف الهدف المرجو  ، إذ يقوم دورها على تحديد موضوع البحث، عن طريق(الرئيسة

منه طرح المشكلة أو المشاكل المثارة، وتعيين األدوات والوسائل التي سيستخدمها الباحث 

من أجل التوصل إلى حلها، طبعاً دون التطرق إلى الحل نفسه، إذ أن هذا األخير يكون 

 موضوعاً لجسم البحث نفسه، إلى أن تنتهي المقدمة بإعالن خطة البحث، هذا ويشار في

 .المقدمة إلى الفائدة العلمية المرجوة منه، وكذلك األمر بالنسبة للفائدة النظرية
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عبر  كما يمكن للمقدمة أن تضمن لمحة تاريخية عن تطور مفهوم موضوع البحث 

الزمان، وتبيان ما إذا كان باإلمكان اعتماد الحلول الماضية في الوقت الحاضر، وذلك في 

 .وع البحث في القانون الوضعي أو في القانون المقارنضوء المبادئ التي تظلل موض

 

 :كيفية ضم األقسام الرئيسة -ج

 

وفقا للمعايير أعاله، إذا اعترض الباحث أي مشكلة في وضع خطة البحث وإظهار  

رئيسة على األكثر، فإن بإمكانه دمج  الموضوع من خالل قسمين رئيسين أو ثالثة أقسام

 البعض والحصول على تقسيم ثنائي أو ثالثي بحسب موضوعاألقسام الصغيرة مع بعضها 

االنقضاء، عندما يقوم الباحث بإختيار األقسام األصغر ويدمجها مع بعضها البعض، فلو 

اإلنشاء، : أخذنا المثال المتعلق بطبيعة المؤسسة العامة، فإن األقسام الرئيسية تدور حول

اء، عندما يقوم الباحث باختيار األقسام العالقة بين موظفيها، سير العمل فيها، االنقض

عالقه الموظفين : كان القسمان المنوي دمجهما األصغر ويدمجها مع بعضها البعض، فلو

يمكن إعطاء عنوان واحد لهذين القسمين، يدور  ببعضهم، وسير العمل في المؤسسة، عندها

 :ويكون التصميم كالتالي حول الفكرة المحورية للعنوان الرئيسي،

 

 .إنشاء، مفاعيل، االنقضاء 

 .عالقه الموظفين، سير العمل

 

أما إذا أردنا الحصول على قسمين رئيسين، وكان باإلمكان ذلك، وهو األفضل كما  

رأينا، فإذا كان اإلنشاء واالنقضاء يشكالن الحجم األصغر، فإنه باإلمكان إعطاؤهما عنواناً 

 بحث، وهو التكوين، فيكون التقسيم كالتالي؛يدور حول الفكرة المحورية للعنوان الرئيسي لل

 

 

 

 عنوان البحث الرئيسي

  

 

 المفاعيل ........................تكوين المؤسسة
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والجدير بالذكر، بأن هناك أنواعاً كثيرة من التصاميم، كلها ترمي إلى تسهيل عمل  

 :الباحث القانوني وأهمها

 . فئة التصاميم التي تراعي التسلسل الزمني -

 .فئة التصاميم التقنية -

 .فئة التصاميم التقنية المستخرجة من دور األشخاص -

 .فئة التصاميم التقنية المتزامنة -

 .فئة التصاميم الغائبة -

 . المقارنة، العالقة بين موضوعين: فئة التصاميم في المواضيع المركبة -

 

ت عليه في ضوء ثم يلي ذلك مرحلة تركيز التصميم النهائي للبحث بعد إدخال التعديال 

المرحلة أعاله وبنفس الطريقة، فيقسم إلى فصول وفروع ونبذات، كما يقتضي قدر 

 المستطاع تفادي اإلكثار من التقسيمات الفرعية، إال أنه ال مانع من إعطاء عناوين تعبر

وإعطائها  عن فحوى المقاطع التي تشرح الفكرة التي يدور حولها الفرع أو النبذة، أو الفقرة

الموضوع، وصوالً  ماً تسلسلياً منذ البدء في كتابة البحث أي من المقدمة، مروراً بجسمرق

الفكرة التي يريد  إلى نهاية البحث، فإن ذلك يساعد القارئ على التوجه مباشرة إلى

االستشهاد بها، والتي يمكن أن يجدها في الفهرس آخر الكتاب، الذي يشار فيه إلى رقم البند 

 . كرة المقصودةالذي يحمل الف

 

 :االنتقال من الجزء إلى الكل -د

 

بين المعايير المنوه عنها أعاله والموضوع  البد من اإلشارة بادئ ذي بدء بأن التناسب 

الرئيسين، يمكن تحديد حجمهم وفقاً للقياسات  قيد البحث المؤلف من المقدمة ومن القسمين

: والفكرة الرئيسة التي تدور حوله التالية، مع األخذ بعين اإلعتبار مضمون الموضوع

، أما % 45البحث بأكمله، والقسم األول بحدود  من%  20فالمقدمة تكون تقريبا بحدود 

، واألرقام، نكرر بأنها تقريبية بحتة، ننقل إلى تبيان %35القسم الثالث فيكون بحدود 

 :(001)الشكل على هذا النحو التالي

 

 البحث: العنوان الرئيسي

 مةالمقد
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 القسم الثاني القسم األول

 

 عنوان القسم الثاني عنوان القسم األول

 

 فصل ثانٍ  فصل أول فصل ثانٍ  فصل أول

 

 .فرع ثانٍ  فرع اول فرع ثانٍ  فرع أول فرع ثانٍ  فرع أول فرع ثانٍ  فرع أول

  

من جزئيات الشكل، أنه باإلمكان للباحث القانوني أن ينطلق  وهكذا، يتبين لنا من 

البحث وصوالً إلى العنوان المناسب والمنسجم مع موضوع بحثه، فإذا كان الباحث قد أنهى 

جمع المعلومات، أي العناصر الجوهرية الجزئية لبحثه، فيبدأ بفرزها ووضعها ضمن 

بالدمج بينها وإعطاء كل مجموعة جديدة عنواًنا ينسجم مع ما  مجموعات صغيرة، يبدأ

وهكذا حتى يصل إلى القسمين الرئيسين أو الثالثة أقسام الرئيسة،  زئية،يضم من عناوين ج

 .عنوان رئيسي واحد وهو عنوان البحث الرئيسي لكي يوحدها تحت

 

جزئيات  إنما يشترط في ذلك، أن يلتزم الباحث بإيجاد نوٍع من الترابط والمالءمة بين 

أن يجعل  ،أيضاً كما يتوجب عليه الموضوع المختلفة، فتبدو وكأنها مكملة لبعضها البعض، 

هذه الجزئيات متماسكة مع بعضها البعض حتى يتمكن من عرض الفكرة المحورية التي 

عنوانه الرئيسي،  يدور موضوع البحث حولها، وهكذا يمكن للباحث أن يتوصل إلى إيجاد

تقبل وكذلك خطة بحثه، عن طريق اللجوء إلى المعلومات الجزئية المستجمعة لديه، دون ال

بأية خطة معينة أو مفروضة عليه، وهكذا بعد أن يتمم ألباحث جميع ما تقدم، ضمن 

 .لبحثه الشروط والمعايير أعاله، يعمد بعد ذلك إلى إبراز الشكل الخارجي النهائي

 

 :الشكل النهائي الخارجي للبحث -عاشراا 

 

 :ماهية البحث - أ

  

تالف الغاية التي من أجلها تم إن عملية إظهار الشكل النهائي للبحث، تختلف باخ 

مقالة معينة في إحدى  اختيار موضوع البحث، الذي يمكن أن يكون من أجل عرض

القانونية من قبل الطالب،  الجرائد أو المجالت الحقوقية، أم من عرضه على أستاذ المادة
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عليا على شهادة الدراسات ال الختبار معلوماته بناء على طلب أستاذه، أم من أجل الحصول

، وإما من أجل معالجة مشكلة قانونية أو اجتماعية أو دكتوراةأو الدبلوم، أو ال

متن بحثه والتي  ألخ، إنما يبقى على الباحث دائماً تقديم المعلومات التالية في....اقتصادية

تحدد ماهية هذا البحث، حيث يجب أن ترد على الغالف الخارجي للبحث على الشكل 

 ٠( الخامس من البحث أنظر الفصل)التالي 

 

 : ما يلي الغالف - ب

 

بعد تخصيص صفحة بحفظ حقوق المؤلف وتحديد الطبعة والسنة، يلي ذلك، طبعاً إذا 

 :شاء الباحث هذا األمر، اإلهداء فتخصص صفحة إلى هذا الغرض على الشكل التالي

 

 
 

 

 :ملخص خطة البحث -ج

 

بحث هي من األهمية بمكان إذ أن القارئ يستطيع من إن وضع ملخص لخطة ال 

خاللها، وقبل التعرض لمضمون البحث، التعرف على المعطيات الشاملة التي تم حصر 

موضوع البحث ضمن إطارها، حيث يستطيع هذا القارئ تكوين فكرة سريعة عن مقدرة 

 .(005)الشكلمؤلفة البحث في السيطرة على جوانب الموضوع، فيأتي الملخص على هذا 

 

 ملخص خطة البحث

 ص (...بند:)المقدمة

 ص ...(بند:)الفصل األول

 ص ...(بند: )الفصل الثاني

                                                           

 .031ص، : مرجع سابق: عبود عبدهللا العسكري. د (1
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 .صفحة رقم –ص  ص (بند:)القسم األول

 ص ...(بند:)الفصل األول

 ص ...(بند: )الفصل الثاني

 .صفحة رقم –ص  ص (بند:)القسم الثاني

 ص ...(بند:)الفصل األول

 ص ...(بند: )الفصل الثاني

 

 : المراجع -د

 

يختلف المؤلفون فيما بينهم حول تحديد مكان عرض المراجع التي استند إليها الباحث  

أثناء عمله الطويل في تأليف بحثه، فمنهم من يرتئى أن تأتي الصفحة المتعلقة بالمراجع في 

من أجل نهاية البحث وقبل الفهرس النهائي، ومنهم من يرتئى أن تأتي في بداية البحث، 

المراجع التي استند إليها الباحث في عرض موضوعه،  تكوين فكرة عن متانة وصالبة

 (.الفصل الرابع)والمراجع  وتأتي الئحة أو صفحة المراجع في فصل المصادر

 

القانوني  إن هذا النموذج يمكن أن يمتد على عدة صفحات، إنما يجب أن يلتزم الباحث 

بأكمله،  والتي يمكن أن ترد في الهوامش عند معالجة البحثالدقة في إيراد هذه المراجع، 

سابقاً عند  عندها يعمد الباحث إلى إيرادها، وطبعاً في الهامش، بصورة مختزلة، كما رأينا

الباحث عرض  دراستنا للمنهجية المتبعة في دراسة القاعدة القانونية، وهذا ما يفرض على

 .ختزال العملي للمراجع اآلنفة الذكرصفحة خاصة علي صفحة المراجع، تتعلق باال

 

 : الصفحة المتعلقة بشرح االختزال المتبع -هـ 

 

للقارئ كيفية العودة إلى المرجع الخاص المعتمد لدى الباحث،  إن هذه الصفحة توضح 

من أجل بلورة فكرة من األفكار أو مبدأ من المبادئ، فإن عدم تنوير القارئ إلى الطريقة 

تزال مؤشرات المراجع المندرجة في صفحة المراجع، قد يؤدي بالقارئ المستعملة في اخ

إلى الخلط بين مرجع وآخر، فتأتي الصفحة المخصصة لالختزال على الشكل التالي تحت 

عنوان المصطلحات، بعد ذلك، يبدأ الباحث بترقيم صفحاته ابتداء من المقدمة وحتى نهاية 

ال يجري عادة ترقيمها من ضمن البحث، إذ أنها البحث، إذ أن الصفحات المذكورة أعاله، 

 .تشكل معلومات قائمة بذاتها
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 الخــاتمة

 

من خالل ما سبق أن درسناه في بحثنا هذا، فإننا نستنتج أن البحث العلمي بمختلف  

أساليبه وطرقه يقوم على منهج منظم للتفكير العقلي لمعالجة الظواهر محل البحث 

لعلمي الراهن يرجع الفضل فيه الستخدام منهج البحث العلمي والدراسة، بل إن التقدم ا

كوسيلة للتفكير، كما أن االكتشافات الباهرة من قديم الزمن إلى يومنا هذا إنما هي مرتبطة 

بالتحوالت في مناهج البحث، وإن ما زاد في االضطراب في حياتنا اليومية هو غياب 

سات والبحوث مجرد معلومات يتم تدوينها االعتناء بمناهج البحث إذ اصبحت أغلب الدرا

دون االعتماد على منهج واضح للتفكير والتحليل، ومن ثم كانت النتيجة غياب اإلبداع 

  .العلمي واالبتعاد عن تأثيراته اإليجابية على جوانب الحياة الخاصة بمجتمعنا
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 :الفصـــل الثالث

 لميأهمية المراجع والمصادر في البحث الع

 

 :المبحث األول

 تجميع المعلومات والبيانات

54 

 

 

54 

 :المطلب األول

 تعريف المصدر

51 

 51 :الفرع األول
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 تقويم المصادر

 :أوالً 

 الناحية الخارجية

51 

 :ثانياً 

 الناحية الداخلية

51 

 :الفرع الثاني

 أنواع المصادر

53 

 53  :الوثائق -0

 53  :األوراق الخاصة -4

 :الفرع الثالث

 فية استخدام المصادر والحصول عليهاكي

51 

 :الفرع الرابع

 تدوين المصادر والمراجع ببطاقة التعريف 

 و بقائمة المصادر

59 

 59 :المصادر المطبوعة -:أوالً 

 أمثلة تطبيقية لتدوين المصادر  -:ثانياً 

 :والمراجع بجميع أشكالها في اللغة العربية

10 

 المصادر والمراجعأمثلة تطبيقية لتدوين  -:ثالثاً 

 :في اللغة اإلنجليزية 

11 

  19 :المطلب الثاني
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 تدوين المعلومات 

 

 :الفرع األول

 أنواع التدوين 

31 

 31  :التدوين اليدوي: أوالً 

 30 : التدوين اآللي: ثانياً 

 :الفرع الثاني

 نظام البطاقات في تدوين المعلومات

34 

 

 31 :تنظيم البطاقات: أوالً 

 :طرق نقل المعلومات من المصادر: ثانياً 

 

 :الفصل الرابع

 أدوات البحث العلمي

31 

 

33 

 :المبحث األول

 تحديد المراجع المتصلة بالبحث

31 

 :المطلب األول

 المكتبة

39 

 :الفرع األول

 آداب التعامل مع المكتبة

11 

 11 :الفرع الثاني
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 أنواع المكتبات

 :الفرع الثالث

 االستفادة من المكتبة

11 

 :المطلب الثاني

 الوسائل الميدانية

90 

 :الفرع األول

 Questionnaireاالستبيان 

90 

 :الفرع الثاني

 المقابلة 

91 

 المبحث الثاني

 الكمبيوتر واألنترنت

010 

 :المطلب األول

 ( الحاسب اآللي)دور الكمبيوتر 

 في مجال البحث العلمي

014 

 :المطلب الثاني

 دور اإلنترنت المميز

 Internetجال البحث العلميفي م

014 

 :الفرع األول

 اإلنترنت ومساعدة الباحث في جمع المادة العلمية

 

011 
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 :الفرع الثاني

 أهم مواقع البحث العلمي الموجودة على شبكة اإلنترنت

015 

 :المطلب الثالث

 دراسة اللغات األجنبية وإعداد بحث قانوني جيد

 :الفرع األول

  على عائق اللغةنصائح أساسية للتغلب 

004 

 

 

 

001  

 

 :الفرع الثاني

 أماكن دراسة اللغة في جمهورية مصر العربية

001 

 :الفرع الثالث

 مواقع مفيدة لدراسة اللغات باإلنترنت

001 

 :الفصل الخامس

 كتابة البحث العلمي وإخراجه

009 

 :المبحث األول

 كتابة البحث العلمي

040 

 :المطلب األول

 قواعد الكتابة

040 

 :الفرع األول

 اسلوب البحث

040 
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 :الفرع الثاني

 االلتزام بقواعد اللغة العربية

 في ضبط الجمل والعبارات

041 

 :الفرع الثالث

 االلتزام بأخالقيات البحث العلمي

045 

 :المطلب الثاني

 وظيفة الهامش في البحث العلمي

043 

 :الفرع األول

 تعريف الهامش

043 

 :الفرع الثاني

 فة الهامشوظي

043 

 :الفرع الثالث

 كتابة الهامش

049 

 :الفرع الرابع

 التوثيق باألرقام فقط

010 

 :المطلب الثالث

 مراحل الكتابة

010 

 :الفرع األول

 المسودة األولى

 :الفرع الثاني

014 
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 015 المسودة النهائية للبحث

 :المبحث الثاني

 اإلخراج النهائي للبحث

011 

 :المطلب األول

 عة البحثطبا

011 

 :الفرع األول

 إجراءات ما قبل الطباعة

011 

 :الفرع الثاني

 دور الباحث في مرحلة الطبع

011 

 :دسالفصل السا

 القـــاعدة القانونية

014 

 014 : نظرة عامة -1

 014 : تحديد نطاق العلوم القانونية -2

 011  :حاجة األفراد للقاعدة القانونية -3

 011 : تعريف القاعدة القانونية -4

 011 : سمات القاعدة القانونية -5

 015 :طبيعة القاعدة القانونية وعالقتها بالقواعد األخرى -6

 013 :الطبيعة العلمية والفنية للقاعدة القانونية -7

 011 :أساس وغاية القاعدة القانونية -8

 051 :الغاية من دراسة العلوم القانونية -9
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 050 : المواصفات المطلوبة للقانوني -01 

 051 :األوجه المختلفة لعرض الحل القانوني – 00 

 051 : تعليل ومناقشة الحل القانوني – 04 

 :الفصل الثــامن

 كتابة البحث العلمي القانوني

059 

 059 :مساهمة البحث القانوني في التطور االجتماعي -أوالً 

 011 :المواصفات الواجب توافرها لدى الباحث القانوني –ثانياً 

 011 :شكل البحث القانوني –ثالثاً 

 010 :التنقيب عن عناصر البحث القانوني –رابعاً 

 014 :تسليط الضوء على الجمل والمفردات –خامساً 

 011 :التفتيش عن جزئيات العناصر المفيدة –سادساً 

 011 :تحليل المواد األولية المكونة لموضوع البحث -سابعاً 

 011 :حجج والبراهين في المناقشةالمرتكزات الرئيسية لل -ثامناً 

 013 :األسلوب المنهجي في تجسيد عناصر البحث القانوني -تاسعاً 

 031 :الشكل النهائي الخارجي للبحث -عاشراً 

 035 : الخــاتمة

 031 :المراجع

  031  :الفهرس

 
 

 


