24

دراسات

العدد ( )556االثنني  1يناير 2018

المنهج التاريخي في البحث العلمي
املنهج التاريخي في البحث العلمي ،هو ذلك املنهج
الذي يهتم بالوصول إلى حقائق وتعميمات تساعدنا
في فهم احلاضر وتفسيره ،ومحاولة التنبؤ بأحداث
باملستقبل من خ�لال وقائع وأح���داث املاضي التي
يدرسها وميحصها ويفسرها على أس� ٍ
�س علمية،
ومنهجية دقيقة ،كما أنه يهتم بوصف األحداث التي
حصلت في املاضي وصفا ً كيفياً ،مع رصد عناصرها
وحتليلها ومناقشتها.
أهمية املنهج التاريخي
• محاولة حل بعض املشكالت املعاصرة ،استنادا ً
خلبرات ومعلومات من املاضي.
• محاولة التنبؤ بأحداث مستقبلية باالعتماد على
أحداث حصلت باملاضي.
• التأكيد على أهمية أحداث حصلت في املاضي ،من
خالل تأثرنا بها ،وباألحداث التي متر باحلاضر.
خطوات تطبيق املنهج التاريخي:

هناك خطوات البد للباحث الذي يريد دراسة ظاهرة
حدثت في امل��اض��ي ،بواسطة املنهج التاريخي أن
يتبعها وهي:
• توضيح ماهية مشكلة البحث:
مُيكن التمهيد للموضوع وصياغة العديد من األسئلة
له وحتديده وحتديد أهداف البحث ووضع الفرضيات
ودراس��ة أهمية البحث ،وذلك في اإلطار النظري له
وضمن احلدود واجلوانب التي يكمن القصور فيها،
باإلضافة إلى مصطلحات البحث وحتديد الظواهر
واحل��وادث التاريخية التي ُي��راد دراستها ،بتحديد
عاملني مهمني وهما:
البعد املكاني :أي حتديد املكان ال��ذي حصلت به
الظاهرة ،كأن نقول الثورة اجلزائرية.
املجال الزماني :أي حتديد الزمان ال��ذي حدثت به
الظاهرة ،ك��أن نقول الثورة اجلزائرية 1954م –
1962م.

• جمع البيانات الالزمة:
وذل��ك م��ن خ�لال مراجعة امل��ص��ادر وامل��راج��ع التي
ترتبط مبشكلة البحث ،واملصادر نوعان :أولية ،مثل
السجالت واآلثار والوثائق ،وثانوية ،مثل الصحف
واملجالت وشهود العيان واملذكرات والسير الذاتية
والدراسات السابقة وغيرها.
• نقد مصادر البيانات:
وذلك من خالل فحص الباحث للبيانات التي جمعها
من مصادره ملوضوع البحث ،وهناك نوعان للنقد
وهما:
النقد اخلارجي وذلك من خالل فحص الزمن الذي
كتبت فيه الوثيقة ،أهو بعد احلادثة مباشرة ،أم أن
هناك فترة زمنية فاصلة ،وفحص موضوعية الوثيقة
وكاتبها والظروف التي كتبت بها واتفاقها مع الوثائق
األخرى.
النقد الداخلي وذلك من خالل فحص الوثيقة ،من خالل

فحص توافقها مع لغة عصرها ومفاهيمه واملواد التي
كتبت عليها وسالمتها من التغيير.
• تسجيل نتائج البحث وتفسيرها:
وذلك بعرض نتائج البحث ،ومدى حتقيق األهداف
التي بحث ألجلها ،ومناقشة النتائج وتفسيرها.
• ملخص البحث:
وذل����ك ب��ع��رض م��ل��خ��ص ل��ل��ن��ت��ائ��ج وال��ت��وص��ي��ات
واملقترحات للبحوث املستقبلية.
مزايا املنهج التاريخي:
• م��ن أه��م مم��ي��زات املنهج التاريخي أن��ه يلتزم
باستخدام املنهج العلمي في جميع خطواته ،حيث
يكمن هذا بالشعور باملشكلة أوالً ،ومن ثم حتديدها،
وصياغة جميع الفرضيات املناسبة لها ،ومراجعة كل
ما مت كتابته وحتليل النتائج وتعميمها واستنتاجها.
• اعتماد الباحث النقد الداخلي واخلارجي للمصادر
األولية والثانوية التي اعتمدها في جمع البيانات.

