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 المادة: منهج البحث التاريخي. 

 مدرس المادة: م. د. خالد تركي عميوي فريح النداوي

 المرحمة: االولى/قسم التاريخ/ كمية التربية االساسية/ جامعة ديالى

 .الثالثةم/ الكورس الثاني/المحاضرة 5102م/5102العام الدراسي:

ىم االسئمة ا ,ئد كثيرة لإلنسانفوا, الصفات التي يجب ان تتوفر في المؤرخعنوان المحاضرة: 
اىم العناصر الضرورية التي يجب ان  ,التي يسأل بيا الطالب نفسة قبل اختياره لموضوع البحث

موضوع البحث مرحمة اساسية من مراحل الكتابة اختيار  ,العمميتتوفر في اي خطة لمبحث 
      . التاريخية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                    

                                                                                                                                                                                                                                

 :الصفات التي يجب ان تتوفر في المؤرخ

 ان يتبع منيجا عمميا وافيا ودقيقا.-1 

 ان يبذل جيدا كبيرا من اجل الوصول الى الحقيقة التاريخية.-2

ان يتصف المؤرخ بالصدق وعدم غمبة اليوى في االحكام, وسموكو طريق االنصاف والبعد -3
 عن التحيز والتعصب.

حكام التاريخية بصدق ان يتصف المؤرخ بالعدل والذكاء وان يكون قادرًا عمى اصدار اال-4
 وامانو.

 ان يتصف المؤرخ باإلحساس العممي الوافي من اجل معرفة الحقيقة التاريخية.-5

 ان تتوفر لو ما يحتاج اليو من زمن وامكانيات في بمدة.-6
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 ان يكون ىدفة وغايتو الحقيقة التاريخية قدر المستطاع.-7

 بداع التي توصمو الى الحقيقة التاريخية.ان يتصف المؤرخ بالممكة الخالقة القادرة عمى اال -8

ان ال تكون دراستو لمتاريخ عفويو او اعتباطية , فالبد ان يكون المؤرخ عالما عارفا بالعموم -9
 التي يدرسيا والعموم المساعدة.

 ان يتصف بالثقافة والمعرفة التي ىي اساس المؤرخ.-11

 ل حسب فترتيا ومدلوالتيا وحسب تطورىا.ان يكون عارفا باأللفاظ والعبارات التاريخية ك-11

 :فوائد كثيرة لإلنسان    

ان التاريخ لخدمة الحاضر ومفتاح لو: لو عرف المرء طبيعة التاريخ الدرك جوانب كبيرة -1 
االىمية من فائدتو الواقعية, فالتاريخ ليس سردا لمماضي , وليس عودة لموراء , انما ىو عمل 

بل, وان ميمة المؤرخ ليست ان يعشق الماضي او يتحرر منو , لخدمة الحاضر وخدمة المستق
بل ىو ان يمم بو ويستقرأه ويفيمو ويحس باعتباره مفتاحا لفيم الحاضر , اذ ان التاريخ كمو 
تاريخ حاضر , فال ينبغي حقا من دراسة التاريخ غير التعرف عمى االطار الذي نعيش فيو 

لحاضر وتفسيره مالم ندرك الماضي بالبحث والدراسة في ومعرفة أصولو, واال يتسنى لنا معرفة ا
 حقيقة وجودة.

 فائدتو لمفرد-2

 فائدتو لمدول والمجتمعات.-3

 فائدتو لمسياسة.-4

 التاريخ وسيمة لتيذيب االخالق والتربية.-5
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 التاريخ حاصل الممكنات التي تحققت.-6

 التاريخ واالعمال المجيدة.-7

 :ىم االسئمة التي يسأل بيا الطالب نفسة قبل اختياره لموضوع البحثا

المجموعة الجغرافية: وتدور حول السؤال )اين؟( ويعني تحديد البقعة التي يرغب ان يتناول -1
 تاريخيا.

المجموعة الثانية: وتتركز حول االستفيام )من؟( اي من ىم الذين ابغي ان ادرس تاريخيم. -2
 ق ام اجدادي ام جيراني....الخالعرب ام االغري

المجموعة الثالثة: وىي زمنية تتركز حول كممة االستفيام)متى؟( اي اية حقبة من الماضي -3
 اريد ان ادرس تاريخيا.

المجموعة االخيرة: وىي عممية او مينية , وتتركز حول كممة االستفيام )اي؟( بمعنى اي -4
العسكري ام الجانب االقتصادي ام االداري, وكذلك  الجانب اميل اليو اكثر من غيرة اىو الجانب

 المجال : اييما اميل اليو اكثر. يسال الباحث نفسة في ىذا

 :اىم العناصر الضرورية التي يجب ان تتوفر في اي خطة لمبحث العممي

 عنصر االبتكار: اي اال تشبو الخطة اية خطة سابقة في تفاصيميا.-1

 لخطة جميع النقاط الميمة التي ينوي الباحث دراستيا.عنصر الشمولية: اي ان تشمل ا-2

 عنصر المالئمة : اي ان تكون الخطة مالئمة لطبيعة الموضوع المختار.-3
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عنصر المرونة: اي ان يكون في مقدور الطالب تغيير بعض جوانب الخطة او خذفيا او -4
راء جديدة تستوجب اضافة الى محتوياتيا اذا تطمبت الحاجة ذلك وظيرت حقائق جديدة او ا

 االضافة الى الخطة.

  اختيار موضوع البحث مرحمة اساسية من مراحل الكتابة التاريخية: 

تعد عممية اختيار موضوع البحث مرحمة اساسية من مراحل الكتابة التاريخية وحين يتم ذلك      
وع ليتفرغ فان الباحث )الطالب( يكون قد استقر عند عنوان محدد ويكف عن البحث عن الموض

الى كتابة ما اختاره , ويبدا بجمع المعمومات عنو, وفي البحث الذي يكتبو الطالب الجامعي او 
تقارير طمبة الدراسات العميا يحدث بل يستحسن ان يقوم االستاذ بتحديد الموضوعات ويوزعيا 

را من العبء عمى طمبتو , وقد يترك لمطمبة مجاال لالختيار والتغيير, وىو بعممو ىذا يسيل كثي
عمى الطمبة ويوفر ليم وقتا وجيدا , والواقع ان ىذا ممكن ومقبول في المراحل االولى من 
الدراسة, اال ان من الضروري ان يكون في مقدور الطالب اختيار موضوعاتو بعد تمك المراحل, 
 خاصو اذا عممنا ان الجامعة تعد الطالب لعالم ارحب من عالم الصف ومحيط الكمية, حين
يتحول من طالب عمم الى موجو لغيره, لذا ينبغي زرع الثقة في نفس الطالب , وخاصة في 
المراحل االخيرة من الدراسة, لغرض زرع الثقة بنفسة, وتنمية قدرتو عمى استخدام المكتبة, 

 وتدريبو عمى التعبير المناسب عن أفكاره.
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