
 جامعة تكريت   

 كلية االداب / قسم االعالم 

 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا

 اختيار عنوان البحث:  (11)المحاضرة 

يتصدر عنوان البحث أو المشكلة العرض المنهجي العام لمشروع البحثث  ويشث ر العنثوان   

العلم ثثثة وعنااثثثرغا وتتا رااهثثثات والعهذثثثاع اثثث و غثثثغي العنااثثثر أو المتا ثثثراع إلثثثل المشثثثكلة 

وتجاالع التطب ق في ا اغة توجزةت ذد اتفق تع اكوينها تع اث اغة احديثد المشثكلةت أو اعتبثر 

اختصاراً لها أيضاًت خصوااً في الحاالع التثي يثتف ف هثا اث اغة المشثكلة فثي عبثاراع ا ريريثة 

 ة تتعددة تطولةت أو أسئلة فرع 

تو األخطاء الشائعة ا و كث ر تو الباحث وت أن يبدأ الباحثث احثثب اصث اغة عنثوان اثه فكثرة 

تسب ةت ويتراب علل ذلك أن يجبر نفسب علل اإلحساس امشكلتب البحث ة واأك دغات وتثو غنثا فث ن 

راع فثي ا اغة العنوان ا اغة اح حة استلزم أن يبدأ الباحث افكرة تع نةت ثف يحدد كل المتا 

ضثثوء غثثغي الفكثثرةت ثثثف يصثث اها فثثي اثثورة تعبثثرة وواضثثحةت واثثغلك يثثأاي العنثثوان تعبثثراً عثثو 

وي ثثوم الباحثثث عثثادة ااخت ثثار توضثثوع احثثثب اعثثد  .تضثثمون الفكثثرة والمتا ثثراع المرابطثثة اهثثا

اطهعب علل الدراساع السثاا ةت وتثو خثهب خبراثب الش،صث ةت فث ذا اختثار توضثوع احثثب انثاًء 

وذثد يشثعر الباحثث اعثد ذثراءة اعث   .العنوان ترشثداً وتوجهثاً لموضثوع البحثث علل ذلكت كان

الدراساع الساا ةت أنب يم ل إلل عنوان اع نب أكثر تو غ ريت أو أنب يحتثا  إلثل تزيثد تثو البحثث 

والدراسةت وذد يجغب انتباغب أكثر تو عنوانت وفي غغي الحالة ي ثوم الباحثث اعمل ثة اخت ثار أكثثر 

 .تناسبة لمجاب احثب غغي العناويو

 :ويتميز عنوان المشكلة العلمية باالتي

اإليجثا:: ح ثث يثتف اث اغة العنثوان فثي جملثثة أو عبثارة واحثدة ت ا ثدم رجيثة شثاتلة لجوانثثب  -1
 البحث وأاعادي 

الشموب: وفي نفس الوذت ال يؤثر اإليجا: علل ضرورة ذكر عناار المشكلة أو تتا رااهثات  -2
 طب ق والعهذاع ا نها وتجاب الت

 وهاتان السمتان تفرضان أن يتضمن العنوان ما يأتي: 

  عناار المشكلة التي ي وم ادراستها أو المتا راع الحاكمة ف ها 



  العهذة ا و غغي العناار والمتا راع التي يهدف الباحث إلل دراستها 
  اإلطار البشري للبحث والغي يوضح تجتمع البحث أو تفردااب البشرية 
  الجارافي للبحث والغي يوضح ت دان أو تكان التطب ق أو التجريب اإلطار 
  اإلطار الزتني خصوااً في الدراساع التاري، ة 
  اإلطار الوثائ ي الغي يوضح تجتمع البحث أو تفردااب تثو الوثثائق ففثي احثوص الصثحافة

هع اعد الصحف وافحااها اإلطار الوثائ ي للدراسةت وفي الراديو والتلفزيون اعثد اسثج 
 البراتج كغلك 

ارا ثثب انثثاء العنثثوان طب ثثاً لل واعثثد اللاويثثة والمنهج ثثة تعثثاً: فثثه يجثثو: اثثأخ ر العنااثثر أو  -3
 المتا راع الفاعلة عو غ رغات أو ا ديف تجاب التطب ق عو اناء العهذة ا و العناار 

اجنثثب الامثثوض فثثي انثثاء العنثثوان: واألسثثباب التثثي اثثؤدي إلثثل غثثغا الامثثوض تثثثل األسثثباب  -4
لمرابطة االلاة كالت ديف والتأخ ر أو است،دام المبني للمجهوبت أو است،دام الكلمثاع واأللفثا  ا

 اإلنشائ ةت أو التع  داع اللفظ ة أو الكلماع المهجورة علل سب ل المثاب 
اجنب التح ز في انثاء العهذثاع أو ا ريثر النتثائج اشثكل نهثائي ف هثا: ح ثث أن العنثوان يشث ر  -5

 األغداف أكثر تنب إشارة إلل النتائج أو التعم ماع إلل تنهج العمل و
 تراعاة الجوانب األخهذ ة والضوااط االجتماع ة في اخت ار الكلماع أو اناء العباراع  -6
 الفصل في اناء العنوان ا و تا يش ر إلل العهذاع أو يش ر إلل األداء أو المجاالع  -7
المعنثل أو األسثلوب أو اسثت،دام األدواع ا،ل ص العنوان تو اإلشاراع الزائدة التثي اوضثح  -8

أو الع ناع: تثل أوااف دراسة ت دان ة أو احل ل ة أو ت ارنة الن تهثارة انثاء العنثوان اظهثر 
 في اوض ح غغي األتور دون الحاجة إلل اإلشارة إل ها اراحة 
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