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 ديباجة:

فيها طلبتنا الطريق بخطى يعتبر البحث في مجال الفنون من املجاالت الجديدة التي يشق 

واثقة، من أجل سبر أغوار العالم الالمتناهي من الابداع. وتتراوح دراسات الفنون بين دراسة 

التجارب الانسانية، والسير الذاتية )البيوغرافيات( ألصحابها من الفنانين واملبدعين.. وبين دراسة 

بعض نا متنوعة.. وألن ألامر كذلك، يجد أعمالهم الفنية وآثارهم إلابداعية باعتبارها نصوصا ومتو 

طلبة الفنون صعوبة بالغة في اختيار املناهج، وألادوات، واملقاربات املنهجية التي سيستخدمونها 

ويوظفوها في مجال أبحاثهم، ويخفق بعضهم في تحقيق الكفاية املعرفية واملنهجية التي تستلزمها 

 مثل تلك ألابحاث.

نهج املالمم للبحث وبخاصة في مجال الفنون، يكتي ي أهمية إن حسن اختيار وتطبيق امل 

بالغة، وسيذلل الكثير من الصعاب أمام الباحثين. وما دام البحث ألاكاديمي في حقل الفنون ال 

يزال في مراحله ألاولى، مقارنة بغيره من حقول آلاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية. فهل يعتمد 

عملة في هذه ألاخيرة )العلوم الانسانية والاجتماعية(، أم أنه يعتمد الطلب على املناهج املست

 املناهج املعتمدة في البحث ألادبي. 

للبحث في املناهج التي يجري  والتي نخصصها إن الهدف من الورشة الدكتورالية ألاولى:

في تحاول أن تقّرب الطالب من املنهج الذي يمكن أن يعتمده  توظيفها في تخصصات الفنون 

بحثه، كما تسهم في إلاجابة على الكثير من تساؤالته واهتماماته، ولهذا فإن الورشة تستضيف 

طلبة الدكتوراة من جميع الجامعات في تخصص الفنون، يؤطرهم أساتذة من الجامعة 

الجزامرية، مختصين في مجال العلوم الاجتماعية، وفي ألادب واملسرح ليكونوا عونا لهم على 

 عالم البحث التخصص ي بكل كفاءة واقتدار.الولوج إلى 
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