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الثالثةللمرحلة  مناهج البحث االعالميمحاضرات مادة   

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا 

  البحث لةمشكالتعرف على مصادر :  تاسعةالالمحاضرة 

على الرغم من أن هناك مصادر كثر وطرق عدة تساعد الباحث  يثا الوصثعل علثى م ث ل  

البوث   ال  أن هنثاك اتهاهثان رياسثاان لل عثر  علثى الا ث  ت ال ثا تسث وا البوث  والدرا ثث  

 وهاا: 

ذات وهثثع الاثثرالة الا عااثث  والنابثثدة لدجاثثات الاهثثال العلاثثا العثثا  وال ثثا   االتجاااا ال: :

ول ن ثثا  صثثا الباحثث  أو ائ اايثثم العلاثثا  وتعثثدد مصثثادر هثثتو الدجاثثات ومسثث ع ات ا الع بثث  ج  

  ا ن أن ت اثل الجاا ً يااا  أتا:

: ال ا  بدأ ج ا الباح  لل عر  على جابا الاصادر ال اصث  جالا ث ل  البوثاث  المراجع العامة -1
 جا  ل  البو  مثل ال  ب  والااا ت  والال صات  والاع ععات  والعثايا ال ا ترتبط 

: ال ثثثا تبوثثث  مبا ثثثرة يثثثا معثثثثعم البوثثث   مثثثثل الاهثثث ت العلااثثث  المصاااادر ال:لياااة -2
 الا  صصثث   ور ثثايل الااجسثث ار والثثدك عراو يثثا ال  صثثا ال ثثا تثثم الجا ت ثثا يثثا الهامعثثات

 الاولا  وال ارجا  
لثم  : وت ال الاطبععات واإلصدارات ال ا تع اثد علثى تاثار ر أو معثثععاتالمصادر الثانوية -3

   م ك اج  ا جا حظ  وبايع ا ج  ل   صا ومبا ر  مثل ال  ب الدرا ا   وال  ب السنع   
: ي ثثع الا حظثث  الاادائاثث  لل طبااثثات والااار ثثات ال ثثا  ا ثثن أن تع ثث  أمااا االتجاااا الثاااني

ان أئااط الااار   الا نا  واتهاهات ا وتاع ا ا )مواط العال وال برة العالا (  الذ  سث طا  اإلئسث

من خ ل تهارجم العالا  وخبرتم الفرد   يثا الاوثاط الثتع  عاثل ياثم  أو الاا سث  ال ثا  ن سثب 

اللا ثثا أع  ثث ا عثثدد مثثن الاعابثثا والوثثا ت ال ثثا تع ثث  م ثث  ت باجلثث  للبوثث  والدرا ثث   

كثثالاع ا الثثتع  سثث طا  أن  بوثث  يثثا م ثث ل  الخطثثال الل ع ثث  أو الفناثث  وأثرهثثا علثثى جا ثثعر 

لا ثثاهد ن  و ا ثثن للباحثث  أن   عثثر  علثثى الا ثث  ت ال ثثا تسثث وا البوثث  عثثن الاسثث اعان وا

طر ا درا   صعر الع بات جان عناصر العالا  اإلع ما   والاعى الااثرة يا ت طثاط وتنفاثت 

الساا ثثات والهثثدا  وم رجثثات العالاثث  اإلع ماثث  ال ثثا ت اثثثل يثثا  ثث ل ومو ثثعى البثثرام  أو 

ئ اي  هثتو الا حظث  جاثا  ا ثن أن تثاثرو مثن درا ثات أو جوثع  الصفوات واتهاهات ا  وتسهال 

تثثدعم ئ ثثاي  الا حظثث  أو توثثاول تولال ثثا وتاع ا ثثا  و عثثرم ال عثثرم الاسثث ار للف ثثر العلاثثا  

وم حظ  الااار   الا نا  وال طبااا   اا ً حثعل: صث حا  العثادة جوث  م ث  ت علااث   ثبا 



ااثات خاصث  ج ثا  ويثا هثتا اإلطثار  هثب أن ئعثا أن درا   ا وائ  ى اآلخثرون اللثى ئ ثاي  وتعا

الا   ت ال ا  با درا   ا ائ  ت اللى ئ اي  مودودة جودود الزمان والا ان  وكتلك خصايا 

مفثثردات البوثث   ومنثثاه  الدرا ثث  وأدوات ثثاإ جواثث  أن العثثادة جوثث  الا ثث ل  يثثا الطثثار  ثثااق 

أدوات ومناه  م  لفث  بثد تن  ثا اللثى اج ااعا أو م نا  أو يا وبت آخر  أو من خ ل ا   دا  

 ئ اي  م  لف  عن ئ اي  الدرا   الولى  

و عائا ط ب الدرا ات العلاا كباحثان مب ثديان مثن ال عصثل اللثى م ث  ت جوثعث م  و لهثأ 

جعض م اللثى ا  ث عائ  جأ ثاتتت م أو مر ثد  م وبثد  طثرم علثا م جعثم أول ثك م ث  ت تسث وا 

بل حاا   وجال الا أبل ج داً ومثاجرة  ماا  هعل م  وااثعن ئهاحثات الدرا    ول ن ذلك  هعل م أ

أدئى من أول ك الت ن تعصلعا اللى تود د م   ِت درا ات م جأئفس م  و ُنصح الباحثعن الاب ثديعن 

 و َُعجَّ ُعن اللى أهم مصادر ومناج  الا   ت البوثا  وها الاصادر أو الاناج  اآلتا :

تار يا حااتم تهارب عد دة و   سب كثاراً من ال بثرات  وهثتو  : يالباح الخبرة الشخصية -1
وتلثثك تثاثثر عنثثدو تسثثا  تض حثثعل جعثثم المثثعر أو الحثثدا  ال ثثا    سثث طا  أن  هثثد ل ثثا 
تفساراًإ وجال الا يإئم بد  اع  جإجرال درا   أو جو ض لاواولث  العصثعل اللثى  ثرمض أو تفسثارض 

دان ال رجثعع مصثدر م ثم  خ اثار م ث ل  جوثاث   ل لك الظعاهر ال امضث   وال بثرة يثا الااث
يالنظرة النابدة للع ط ال رجعع جعناصرو الا عددة وأ  ال ال فاعل جان هثتو العناصثر مصثدر 
 غنا ل ثار من ال  ل  ال ا تو اج اللى الجاجات مبناَّ  على أ اس بعع ومعثعق من الاعري  

ا تو ع ثثم ال  ثثب والثثدور ات وغارهثثا مثثن : أن الاثثرالة النابثثدة لاثثالقاارا ة الناقاادة التحليليااة -2
الاراجثث  مثثن أي ثثار وئظر ثثات بثثد تثاثثر يثثا ذهثثن الباحثث  عثثدة تسثثا  ت حثثعل صثثدق هثثتو 

وجال ثالا  الي ار  وتلك ال سا  ت تديعم اللى الرغب  يا ال واا من تلك الي ثار أو النظر ثاتإ
   ا يإئم بد  اع  جإجرال درا   أو جو  حعل ي رة أو ئظر     كُّ يا صو

: حا  أن البوثعَ  والدرا ثاِت العلااث  م  ثاج   و  اثل جعضث ا الدراسات :البحوث السابقة -3
البعم اآلخرإ ومن هنا بد  بدأ أحد الباحثان درا  م من حاث  ائ  ثت درا ث  ل اثرو  وكثاثراً 
مثثا ئهثثد يثثا خثثعاتام الدرا ثثات ال ثثارات اللثثى ماثثاد ن تسثث وا الدرا ثث  والبوثث  ولثثم  ثث ا ن 

من الااا  ج ا لضثاا العبثت أو لعثد  تثعيإلر اإلم ائثات أو أئ ثا ت ثرج جثم عثن صاحب الدرا   
َدو يثثا يصثثعل ا اإلجراياثث   يلفثثت النظثثر اللثثى ثثثرورة الجثثرال  معثثثعم درا ثث م الثثتع حثثدَّ

 درا ات م اا   ومن هنا بد   عن ذلك منبعاً لا   ت جوثا  أخرى لباحثان آخر ن 
ااي  -4 : يالباحثث   رجثث  اللثثى مثثن هثثع أعلثثُم منثثم يثثا مهالثثم مس  ثثاراً آرا  الخباارا  :المختصن

ومسثث عاناً ج برتثثم  يالا ثثر  علثثى درا ثث م الثثتع   ثثعن يثثا جثثادا المثثر مر ثثداً  وأ ثثاتتة 
جثعا  البوث  الهامعات  وغارهم من ال برال يا مااد ن م ومها ت م وج اصَّ  أول ك الثت ن جرَّ

 اتم ومراحلم ومناههم وأدواتم ومار عو يا الطار الان   العلاا وجصروا ج طع
 المصدر: 

أ.د سعد سلمان المشهداني : مناهج البحث االعالماي   االماارات العربياة المتحادة   دار 
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