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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

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

 ,وسيمة لتهذيب االخالق والتربيةالتاريخ  ,الشروط الواجب توفرها في المؤرخ عنوان المحاضرة:
اهم المتطمبات او الشروط الضرورية الواجب تنفيذها  ,العموم المساعدة لعمم التاريخ والمؤرخ ولمباحث

خطوات واصول  ,اهم محاور التبويب في الخطة العممية ,قبل االقدام عمى اختيار موضوع البحث
 .البحث العممي

 :الشروط الواجب توفرىا في المؤرخ

لرغبة: ىي الشرط  االساس لمنجاح في كل عمل , وىي شرط في البحث العممي, فاذا ا-1
فرض البحث عمى الباحث شعر انو كالمضطيد, وضاق ذرعا بأول صعوبة تعترضو, وما 

ان تجبرىا  ال تستطيعالفرس الى النبع , ولكن  تأخذاصدق المثل القائل ))تستطيع ان 
ط النجاح في البحث , رغبة الباحث فيو , عمى الشرب((, وىكذا نرى ان اىم شرو 

وانسجامو معو , فقد يحسب باحث انو غير راغب عمى التوىم , اما اذا بدا وسار قميال 
و يكتشف حقيقتو فيحس بمتعة البحث, وفي مرحمة الدراسة الجامعية االولية البد فان

تكون سببا  لمطالب من ان يقبل عمى البحث ويحمل عمية نفسو, ثم ان قمة الرغبة ال
وجييا لالنصراف عن البحث ألنو امر البد منو, اما النجاح فيو ودرجة ىذا النجاح فذلك 

  ما يقدره االستاذ المشرف.

 الصبر.-2
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 المعرفة والثقافة.-3

 الشك العممي.-4

 الروح العممية.-5

  :التاريخ وسيمة لتيذيب االخالق والتربية

تيو, ىي تمك القيمة التربوية من حيث كونو ان النتيجة العممية لدراسة التاريخ غير البح    
يرىف االذىان وينمي المدارك, لذا يعد التاريخ وسيمة لتيذيب االخالق وتربيتيا , فيو اداة 
لرياضة العقل تجل عن التقويم والتقدير, وان دراستو دون سواىا اصمح الدراسات لتعويد 

 االنسان الفضائل الخاصة والعامة.

ياة االنسان وتاريخ االنسانية, فاإلنسان ىو العالم االصغر , واالنسانية ىي وان ثم تماثال بين ح
العالم االكبر, ومن ثم يستطيع االنسان عن طريق دراسة التاريخ ان ينفذ الى اسرار شخصيتو 

 المحجوبة عنو.

ة فتربية النشيء ىي العمل االسمى في وظائفنا االنسانية , ولن تكون تربية النشيء صحيح
ة اذا جيل ماضي ساللتو, او وطنو, وامتو, وحالة البيئة التي ينتمي الييا, فاإلنسان ابن وكامم

بيئتو, والتقميد االسري اساس متين ال يغني عنو التأديب في اسموب تربوي ميما بمغ منياجو 
 من الكمال.

 :العموم المساعدة لعمم التاريخ والمؤرخ ولمباحث  

 عمم الجغرافية.-1 

 االدب -2

 لمغةا-3
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 االقتصاد وكتب االقتصاد العربية.-4

 كتب السياسة.-5

 الوثائق.-6

 عمم النقود.-7

 االثار.عمم -8

مختمفة, تمير بيا , وىي ذات انواع واشكال  ألنيا:لالختام عالقة بالوثائق االختاماالختام:-9
المستدير ومنيا البيضوي )البيضي(, ومنيا مالو شكل المثمث او المعيني او عمى شكل  فمنيا

القمب او الصميب, وقد شاع استخدام اختام الشمع منذ ازمان بعيدة , وال تزال مستخدمة حتى 
االن ,وقد استعممت في صنعيا انواع من المعادن , ومعرفة انواع االختام تفيد الباحث في التثبت 

الذي يبحث فيو من ناحية القاب  عيدالالباحث عن  ما يستنتجوة الوثائق, اضافة الى من صح
الحكام من االباطرة والمموك واالمراء وشعاراتيم والعبارات الخاصة التي يستعممونيا في تواقيتيم , 

اتيم واالمثمة كثيرة عمى ذلك ومنيا تواقيع الخمفاء العباسيين, والعبارات الخاصة لكل منيم. وشار 
  ورموزىم ونقوشيم. 

 :اىم المتطمبات او الشروط الضرورية الواجب تنفيذىا قبل االقدام عمى اختيار موضوع البحث 

الزيادة والنقصان, واليكتنفة غموض  ال يحتملالدقة والوضوح: اي ان يكون الموضوع محدودا -أ
 وابيام .

, لكي تكون لمطالب فيو شخصيو, الجدة او االبتكار: والبد من ان يكون البحث غير مطروق-ب
, ولئال يتعود الكسل او السرقة فتفوتو الفائدة التي اقرت أعدادهوليستحق منو جيدا حقيقيا في 

 من اجميا االبحاث.
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المصادر: ينبغي عمى الطالب ان يفكر في المصادر التي تزوده بالمعمومات الالزمة , وفرة -ج
 لكي يطمئن الى مستقبل عممو.

 :التبويب في الخطة العمميةاىم محاور 

المقدمة: ويشمل التعريف بموضوع البحث بشكل موجز , ولكنو واف العطاء فكرة واضحة عن -1
الموضوع, كما تحتوي عمى الدوافع التي حدت بالباحث الى اختياره دون غيره, وقد تكون 

ل بيا المقدمة في بعض الكتب عبارة عن الفصل االول من الكتاب , ومن المسائل المعمو
احيانا ان يقوم بكتابة المقدمة شخص اخر غير مؤلف الكتاب, كان يكون احد اساتذتو او احد 

 االشخاص المرموقين في ميدان الكتابة التاريخية.

 دراسة مصادر البحث ومراجعة.-2

 تقسيم البحث الى ابواب وفصول.-3

 الخاتمة.-4

 المالحق والجداول االيضاحية.-5

 :خطوات واصول البحث العممي 

 اختيار موضوع البحث.-1

 خطة البحث.-2

 جمع المعمومات.-3

 نقد المصادر. -4

 قواعداثبات صحة النصوص.-5
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 الكتابة.-6
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