
  
   

  
  بســـــــم هللا الرحـــــــمن الرحـــــــیم

  
  
  

  لــــــدى نقابــــــة المحامــــــین
  

  
  *مشــــــروع خطــــــة  بحــــــث * 

  )عنوان البحث الذي یكتب بحروف كبیرة(
..................................................................  

.....................................................  
  
  
  

  :.................من إعداد المحامي المتدرب 
  : ...............الرقم النقابي

  : ..................تحت إشراف المحامي األستاذ
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  مقدمـــــــة
 ) صفحة 2/1: ( تمهید .1

بـداء الرغبـة لدرا سـة المشـكلة یتعرض فیه المحامي المتدرب إلى أهمیة الموضوع وإ

التــي تســتحوذ علــى اهتمامــه واإللمــام بجمیــع جوانــب الموضــوع ویســتغل المتــدرب هــذا 

التمهید لكي یشیر إلى أن عدم القیام بهذا البحث یعني استمرار بعض جوانب الضعف 

والغموض في مجال بحثه ، ثم یوضح أن الغایـة مـن كتابـة بحثـه هـي معالجـة الـنقص 

  .الموجود 
 
 )صفحة 2/1: ( موضوعمبررات اختیار ال .2

یتعرض المحامي المتدرب في هذا الجزء إلى األسباب التي دفعته الختیار الموضوع 

طالعـه  ویبین إذا كان سبب اختیاره للكتابة فیه جاء نتیجة لقراءاته أو نتیجة لخبرتـه وإ

  .على حقائق جدیرة بالدراسة والتوسع في معالجة الموضوع 
 
 )صفحة 2/1: ( أدبیات الدراسة .3

على المتدرب أن یستعرض مختلف الدراسات السابقة في موضوعه بحیث یثبت أن 

نمـا یحتـوي علـى عناصـر جدیـدة  موضوعه لیس تكرارًا لكل ما كتب في مجال دراسـته وإ

ثراء لهذا الحقل من الدراسة    .وإ

ولهذا یستحسن أن یقوم الباحث باستعراض أمهات الكتب والمقـاالت التـي تعرضـت 

ویشیر إلى النتائج التـي توصـلت إلیهـا تلـك الدراسـات ، ثـم یشـیر فـي لموضوع دراسته 

نهایة كل دراسة إلى الجوانب التي أغفلتها تلك الدراسات السابقة ، ویبدي حرصه على 

  تدارك النقص الموجود في الدراسات السابقة وذلك باإلشارة إلى ما 



  

الموضوع وتعالج سیضیفه من حقائق أو وثائق جدیدة أو توضیحات أساسیة تخدم 

البحث من منظور حدیث ، وبهذا یبرز الباحث الجدوى العلمیـة والعملیـة لبحثـه ویثبـت 

نما هو إثراء لها    .أنه لیس تكرارًا لبحوث سابقة وإ
 
 )صفحة 2/1: ( إشكالیة الموضوع أو مشكلة البحث .4

ال لما كان هناك داع ألن  عندما نبحث ال بد أن تكون هناك مشكلة للبحث ، وإ

بحث ووجود مشكلة یعني وجود صعوبة ، وجود  نقص ما أو خطأ ما ، فهي تنبع ن

  .من موقف غامض ، نقص في المعلومات ، سؤال محیر أو حاجة لم تشبع 

ولهذا فإن أفضل طریقة لطرح المشكلة أن یتم طرحها في شكل تساؤالت ، ومیزة 

   - :طرح المشكلة في تساؤالت 
 .عالقة بین متغیرین أو أكثر إن المشكلة تتحد من خالل وجود  •

 .إن طرح المشكلة في شكل تساؤالت یسهل عملیة تحدید المشكلة بوضوح تام  •

 ) .الحقاً (إن التساؤالت تبنى علیها الفرضیات  •
 

 )صفحة 2/1: ( حدود المشكلة .5
إذا كان المتدرب یرید أن یركز على جوانب محددة في دراسته بحیث یستثمر وقته 

دد ودقیق ، فبإمكانه أن یبرر عدم تعرضه لجوانب معینة من وطاقته في موضوع مح

الموضوع الذي یبحث فیه ویشیر إلى أن دراسته ستقتصر على جوانب محددة في 

  . خطته وسوف لن یتعرض إلى نقاط أخرى قد تكون لها عالقة بموضوعه

  .وفي هذا الجزء یبرر عدم تعرضه للمسائل التي ال تشتمل علیها دراسته 

  

 )صفحة 2/1: (الفرضیات  .6



مــا هــي الفرضــیة ؟ إنهــا تفســیرات مقترحــة للعالقــة بــین متغیــرین إحــداهما المتغیــر 

  ).وهو النتیجة (  ، واآلخر التابع ) وهو السبب ( المستقل 

مكانیـة لحـل المشـكلة التـي هـي  وعلیه ، فالفرضیة تمثل في ذهن الباحث احتماال وإ

  .موضوع البحث 

ت قابلــة للفحــص ویمكــن التوصــل عــن طریــق اســتعمالها إلــى یجــب أن تكــون الفرضــیا

  -:نتیجة تؤكد صدقها أو خطأها ، وتتخذ للفرضیة شكلین أساسیین 
 ) .سلباً أو إيجابياً : أي أن تصاغ الفرضية بشكل يثبت عالقة  ( صیغة اإلثبات  •

 ) .أي أن تصاغ الفرضية بشكل ينفي وجود عالقة(صیغة النفي  •
 

 )ةصفح 2/1: ( المنهجیة .7
تتمثل منهجیة الدراسة في الطرق واألسالیب التي یستخدمها المتدرب في إنجاز 

بحثه ، ولهذا یتعین علیه أن یوضح في المنهجیة األسالیب التي یستخدمها في تحلیل 

  .النتائج ونوعیة المنهج الذي یعتمد علیه في بحثه 

بحثه بتسلسل وفي الجزء الثاني من المنهجیة یستعرض المتدرب كیفیة معالجة  

وفي العادة خصص لكل فصل من دراسته فقرة . ابتداء من المقدمة إلى نهایة الدراسة 

  .كاملة یتحدث فیها عن ما یبحثه في كل فصل من دراسته 
 

 )صفحة 2/1: ( تحدید المصطلحات .8
إذا كان البحث یشتمل على استعمال مفردات غیر مألوفة للباحثین ، یستحسن أن 

ریف وتوضیح الكلمات أو المصطلحات بحیث یكون من السهل على یقوم المتدرب بتع

أي قارئ أن یكون على علم بما یقصده الباحث من استعمال المصطلحات التي تشتمل 

  .علیها دراسته 
 
 :  مراجع البحث .9



یضع المحامي المتدرب مجموعة مختارة من المصادر والمراجع من الكتب 

  .فادة منها في البحث والمقاالت والوثائق التي سیتم االست

  

  

  ) نمــوذج(  الھیكـــــل التنظیــــــمي للبــــــحث 
  

  مقـدمة            

  

  )عنوان الفصل یكتب بحروف كبیرة:....................( الفصل األول

  )عنوان فرعي للفصل (                                          

  )عنوان فرعي للفصل (                                          

  

  )عنوان الفصل یكتب بحروف كبیرة:....................( الفصل الثاني

  )عنوان فرعي للفصل(                                         

  )عنوان فرعي للفصل(                                         

  

  )الفصل یكتب بحروف كبیرةعنوان :....................( الفصل الثالث

  )عنوان فرعي للفصل(                                         

  )عنوان فرعي للفصل(                                         

  

  )عنوان الفصل یكتب بحروف كبیرة:....................(  الفصل الرابع

  )ان فرعي للفصلعنو (                                         



  )عنوان فرعي للفصل(                                         

  

  الخاتــمة

  

  مالحــق


