أهمية استخدام المنهج الكمي اإلحصائي في دراسة
النصوص التراثية من خالل عرض نماذج تجريبية"
دراسة يقدمها الدكتور جمال عناق في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في جامعة
صالح الدين ( 5-4تشرين األول\ اكتوبر القادم  )7102 -في عاصمة اقليم كردستان
العراق  :اربيل ،تحت شعار :
النصوص والتراث :قراءات ومراجعات

********

ي شارك الدكتور جمال عناق األستاذ بقسم التاريخ واآلثار كلية العلوم اإلنسانية و
االجتماعية–جامعة العربي التبسي  -تبسة -الجزائر ،وعضو فريق العمل في مركز
الحسو للدراسات الكمية والتراثية في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في جامعة
صالح الدين ( 5-4تشرين األول\ اكتوبر القادم  )7102 -في عاصمة اقليم كردستان
العراق  :اربيل ،تحت شعار :
النصوص والتراث :قراءات ومراجعات
بحث الدكتور جمال سيتناول  " :أهمية استخدام المنهج الكمي اإلحصائي في دراسة
النصوص التراثية من خالل عرض نماذج تجريبية"
وسيتناول التعريف بأحد المناهج المعاصرة ،أال وهو (:المنهج الكمي
اإلحصائي) .بإبراز أهمية وضرورة استخدامه في دراسة النصوص التراثية ،وهو
كمنهج بالرغم أنه غير معروف كثيرا بين األوساط العلمية الدارسة للتراث ،لكنه
أصبح حاليا يفرض نفسه بقوة مع هكذا دراسات ،و أبان عن بعض اإلجابات الناجحة
لتراثنا باستخدام هكذا مناهج ،وربما ستكون تجربتي الشخصية المتواضعة وجها من
أوجه  :أوال التعريف بأهمية هذا المنهج  ،ثم كيفية تطبيقه واالستفادة منه.

أهمية الموضوع:
 .0أنه يتناول أحد المناهج وسماته العلمية ،وهو المنهج الكمي اإلحصائي.
 .7انه يقدم رؤية تأصيلية لهذا المنهج ،ومدى الحاجة إليه لدراسة التراث االسالمي.
 .3أنه يبين تطبيقات لهذا المنهج على النصوص التراثية ،بما يدل على قابليته
وصالحية استخدامه.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي :ما هو المنهج الكمي اإلحصائي؟.

وينبثق عن ذلك السؤال التساؤالت الفرعية االتية:
ما هو المفهوم العام للمنهج الكمي اإلحصائي؟.
ما هي ايجابيات وفوائد استخدامه لدراسة النصوص والتراث؟.
ما هي معالم تطبيقات هذا المنهج فيما يتعلق بمختلف النصوص التراثية؟.

أهداف الدراسة:
تجلية المفهوم العام الستخدامات المنهج الكمي اإلحصائي ،والوقوف على األبعاد
المنهجية له باستخدام برنامج اكسل) )EXELاو برنامج أس بي أس أس (.)SPSS
اإلفادة من هذا المنهج الحديث في الوصول إلى تحقيق مدركات جديدة ونتائج علمية
لهذا التراث.

حدود البحث:
يتناول البحث في موضوعه دراسة المنهج الكمي اإلحصائي من ناحية:
تأصيلية بدرجة أساسية :بالتعريف بهذا المنهج وقواعد وطرق استخدامه في الدراسةالتراثية.
تطبيقية :إيراد تطبيقاته في نماذج نصية تراثية ،اخترت نموذجين وثائقي و نوازليبصفة خاصة.

