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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم الفنون/ كلية األداب والفنون /  1جامعة وهران  

( للسداسي الثاني )محاضرات منهجية البحث في الفنون  

9112/9191السنة الثالثة ليسانس فنون تشكيلية : المستوى   

  رأس الماء عيسى.د.أ: مسؤول المقياس 

: المحاضرة الثالثة   

:مذكرة بحث  إلنجاز عامة  منهجيةمالحظات   

حبث جامعي لطلبة الليسانس يف الفنون و ختصصات هتدف التفاصيل التالية إىل تسهيل عمل كتابة 
 ،منهجية أساسية مطلوبة وفققدم هذه النصائح والشروط األداب والعلوم االنسانية واالجتماعية،ن

إنتاج أطروحة ثرثارة  هالتوضيح األويل ليس اهلدف من.حبث علمي عالوة على ذلك لكتابة أي أطروحة
 وضعوحمادثة غري ضرورية ، ولكن أطروحة موجزة وفعالة ومكتوبة بشكل جيد ، مفيدة لتوضيح 

.فكريا وفنيا الطالب  

؟موضوع بحثك  تختار ـ كيف 1  

 متانع وال بعد التشاور طبعا مع املشرف،أنت، يعجبكحبث  موضوعأن ختتار  جيب ، بدء ذي بادئ
 كلما ، أسرع بشكل موضوعك حتديد مت كلماالت،اجمل و الكتب أو املقاالت من العديد قراءة يف

،أي حسب التخصص واضًحا حبثك مبجال االرتباط يكون أن أيًضا املهم من ،وأفضل أصبحت
.واحلاجة  

 هذه على بنعم أجبت إذا أهم الدراسات السابقة ملوضوع حبثك، عن واحبث قدراتك املعرفية استخدم
.من حتديد املوضوع االنتهاء وشك على فأنت األسئلة  

اليت اطلعت عليها  ؟ أو اللوحة الفنية مايشد انتباهك ووجدانك يف الدراسة هناك هلـ   
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 ؟وتريد تعميق بعض التأمالت من أجل حتديثه سطحية بطريقة ـ هل تعتقد أن املوضوع السابق معاجل
 هل اللوحة األصلية أفضل من املستنسخة؟

؟بحثك  مشكلة تحدد ـ كيف 2  

 إلعطاء ، مؤقتا حتدد إشكاال علميا ولو أن جيب ولكن ، البحث كتابة أثناء املشكلة تتطور أن ميكن
 فكرة لديك يكون أن وجيب ودقيقة بسيطة البحثية املشكلة تكون أن جيب،لبحثكالشرعية العلمية 

.يساعدك لإلجابة عن التساؤل املركزي للدراسة أن ميكن الذي هجاملن عن  

؟فرضيات البحث  هي ـ ما 3  

 بالباحث اخلاص املنطق ومقدار التحليل خطوط هي،للمشكلة احملتملة اإلجابات هي الفرضيات
.تأهيلها وتصويبها كيفية شرح أو خاطئة/  صحيحة أهنا إلثبات  

؟بحثك نجز ت ـ كيف 4  

 معظم أجنزت قد أنك اعلم،املعلومات املتاحة لإلجابة على مشكلتك البحثية كل مجع مبجرد
حماور  لكل اخلام املادة تشكيل عليك جيب ، وحينها تبدأ مباشرة يف عملية التحرير األولية.العمل

 تتضمن ،مفصلة خطة تصميمب ننصحك. اإلشكالية العامة مع وافقتت حبيث ا،وترتيبه الفصول،
 ال حىت مباشرةً  االقتباسات مراجع كتابة تذكر. متون احملاور يف تضمينها ليتم ،واملفاهيم املؤلفني
 كيف ،جديدة خطوة كل يف نفسك تسأل أن أيًضا تذكر. النهاية يف الوقت إضاعة إىل تضطر
  .إشكاليتك على تكتبه ما جييب

بحثك ؟ مقدمة تكتب ـ كيف 5  

 خياراتك أمهية ،جيب أن تشرح فيها كل متعلقات املوضوع،وتربرضرورية ألهنا ملقدمة حبثك جيًدا انتبه
.للعمل التوجيهية األفكار مع تقدمي، اختياراتك أسباب ،املنهج، الفرضيات اإلشكالية)  
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:مقدمة بحث ل أنموذج توضيحي  

النقاشهي مفتاح  املقدمة  

  .السياق العام يف وتضعه املوضوع مهيةأ تربر :الجيدة المقدمة

:الموضوع  تحديد  

اإلشكال املطروح ـ  ضبط  

.وحدود املوضوع امتداد ـ إظهار  

 معىن حول الغموض اإلشكالية،مع ازالة لفهم املفيدة التفسريات ومجيع األساسية التعريفات تُعطى
.املوظفة املصطلحات  

: الخطة  عن اإلعالن  

.طبيعة املوضوع األقل،حسب على صفحات 3إىل  2من  ترتاوح عدد صفحات املقدمة أن جيب  

 : المشكلة البحثية 

حتديد مشكلة حسابية يعادل ما هذا اإلشكال،و طرحيُ  كيف هي ـ املشكلة  

.ومعاجلته املوضوع تعريف صياغة يف املشكلة ـ تكمن  

السياق العام  يف ووضعها املشكلة البحثية، فهم املمكن من جتعل اليت العناصر ـ جيب توفري مجيع
:اإلشكالية  تتضمن أن جيب ، صحيح،ولذا بشكل معها التعامل وبالتايل للموضوع،  

املتاحة لفهم كيفية  العناصر مجيع مبعىن األخذ بعني االعتبار ، املوضوع إمكانات مجيع ـ توظيف
.صياغة اإلشكالية  

.ـ اإلشارة إىل االجتاهات املعرفية اليت ميكن أن تساعد على فك رموز اإلشكال البحثي   
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.الفرضيات علىـ يف األخري ميكن التوصل إىل التعبري الصحيح   

 بواسطة الفصل بينها يتم العامة،حيث املقدمة من العناصر املختلفة عنونة عدم جيب: مالحظة
  .،وأن يكون اجلانب التنظريي متطابق مع اجلانب التطبيقي يف موضوع الدراسةالفقرات

 

  :المرجع 
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