مادة مناهج البحث يف االتصال واإلعالم COM694
د .أمين باجنيد

أستاذ املادة

عدد الساعات

األحد  -الثالثاء

األيام

3ساعات

التوقيت

11.50- 10.00

توصيف املقرر:
تزود هذه املادة الطالب مبفهوم وماهية البحوث الكمية ومناهجها وتطبيقاتها  ،حبيث يطلع الطالب على أدوات
البحوث الكمية وكيفية استخدامها  ،وإكسابه املهارات الالزم لتحليل املعلومات واملعطيات وتفسريها  ،كما
تهدف إىل تزويد الطالب بتطبيقات البحوث الكمية يف جمال اإلعالم  ،وتدريبه على املنهج املناسب لطبيعة املشكلة
البحثية اليت يتناوهلا بالدراسة  ،باإلضافة إىل متنكني الطالب من استخدام املعايري العلمية املنهجية .
أهداف املقرر:
- 1الربط بني البحث العلمي وتطبيقاته يف احلياة
 - 2إكساب الطالب مهارات التعامل مع املشكالت البحثية
 - 3التعرف على املقدمات األساسية للبحث العلمي وكيفية تصميم البحوث
 - 4التدريب على كتابة املقرتح البحثي ملرحلة املاجستري

توزيع املقرر على األسابيع:
األسبوع

التاريخ

املادة العلمية

1

1439/12/29

التعريف باملادة ومتطلباتها

2
3
4
5

مقدمة حول البحث العلمي وتطبيقاته
مناهج البحوث الثالثة والتعامل مع البيانات
1440/1/6

املنطلقات الفلسفية اليت تعرب عنك
معايري اختيار موضوع البحث واملنهج البحثي

1440/1/13
1440/1/20
1440/1/27

معايري اختيار موضوع البحث واملنهج البحثي
البحث يف قواعد البيانات (استضافة)
تنظيم القراءة وكتابة املالحظات (البحث الفصلي)
اسرتاتيجيات الكتابة
كتابة مقدمةالدراسة

توزيع املقرر على األسابيع:
األسبوع

التاريخ

6

1440/2/5

7

1440/2/12

8

1440/2/19

9

1440/2/26

10

1440/3/2

11

1440/3/9

12

1440/3/16

13

1440/3/23

14

1440/4/1

15

1440/4/8

تسليم البحث النهائي

16

1440/4/15

مراجعة وعرض الواجبات

17

املادة العلمية
صياغة أهداف وأسئلة الدراسة
صياغة أهداف وأسئلة الدراسة
توظيف النظرية يف البحوث الكمية(استضافة)
التنوع يف توظيف النظرية يف البحوث النوعية
االختبار الدوري
خطوات إعداد اإلطار النظري
تصاميم البحوث الكمية
أدوات مجع البيات الكمية
خطوات حتليل البيانات الكمية (البحث الفصلي)
تصاميم البحوث النوعية
أدوات مجع البيات النوعية
خطوات حتليل البيانات النوعية
تصاميم البحوث املزجية
مناقشة وعرض النتائج
كتابة اخلامتة وتوصيات الدراسة
امللصقات واملؤمترات العلمية
النشر يف اجملالت العلمية احملكمة

االختبار النهائي

االستضافة:
االسبوع

التاريخ

املوضوع

4

1440/1/20

البحث يف قواعد البيانات

7

1440/2/12

توظيف النظرية يف البحوث الكمية

الضيف

نظام التقييم وتوزيع الدرجات:
توزيع الدرجات

الدرجة

عرض تقدميي

20

حبث

30

اختبار دوري

20

اختبار نهائي

30

اجملموع

100

تفاصيل التكليفات ومواعيد التسليم:- 1عرض تقدميي ( 20درجة) يتم اختيار أحد املوضوعات املوضحة يف جدول توزيع املقرر وإعداد عرض تقدميي
ملدة  20دقيقة عن املوضوع .يراعى البحث يف املوضوع وعدم االقتصار على مرجع واحد وتقديم املعلومات بأسلوب
سلس ومفهوم وتقديم نسخة من العرض التقدميي قبل موعد العرض على البالك بورد
- 2حبث فصلي ( 30درجة) يتم اختيار موضوع ليكون منوذج ملقرتح الرسالة يتكون من :العنوان ،مشكلة الدراسة
واملربرات العلمية الختيارها ،اإلسهام العلمي الذي ستقدمه الدراسة ،اإلطار النظري والدراسات السابقة ،أسئلة
الدراسة  ،منهج البحث وإجراءته ،االعتبارات األخالقية إلجراء الدراسة ،قيود الدراسة ،املراجع.
ويكون التسليم على مراحل:
اختيار املوضوع يف احملاضرة الثانية يف األسبوع الرابع.تسليم املسودة يف احملاضرة الثانية يف األسبوع العاشر-التسليم النهائي يف األسبوع اخلامس عشر

املراجع:كتاب تصميم البحوث( الكمية -النوعية -املزجية) ،تأليف :جون كرسول ،ترمجة :د .عبداحملسن القحطاني،
دار املسيلة للنشر والتوزيع بالكويتalmssilaq8@hotmail.com.

- Creswell, J. W. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed
methods approaches . Sage Publications.

