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العربية لعلم الاجتماع ،شتاء  ،9102العدد  ،54لبىان
إضافات ،املجلة
جظمً العذد <; لشخاء @ 918مً مجلت إضافات الصادسة عً الجمعيت العشبيت
لعلم الاحخماع بالخعاون مع مشهض دساساث الىحذة العشبيت ،مجمىعت مً امللاالث
جمحىسث أغلبها حىٌ جحليل إهخاج املعشفت العلميت في مجاٌ العلىم التربىٍت في البلذان
العشبيت .أسهم في هزا العذد باحثىن وأساجزة ًيخمىن إلى جخصصاث مخخلفت (علىم
التربيت ،علىم اوساهيت واحخماعيت) ،وٍمىً اللىٌ أن مىاطيع امللاالث امللترحت في هزا
العذد حسهم بشيل فعاٌ في إزشاء الىلاشاث الذوليت الجاسٍت حىٌ مسألت حىدة الخعليم
(الهذف سكم ; طمً أهذاف الخىميت املسخذامت ). (ODD
جظمىذ افخخاحيت هزا العذد املىسىمت "البحث في صىذوق البحث التربىي مً
خاسج الصىذوق" الزي كذمه أسخار علم الاحخماع عذهان لامين عشطا ملميزاث البحث
التربىي والذساساث التربىٍت في البلذان العشبيت ،وكذ بين مياهت لادبياث التربىٍت العشبيت
وهخائجها ومساهماتها املعشفيت طمً لابحار العامليت الجاسٍت حاليا حىٌ الخعليم
وحىدجه ،هما اسخعشض وبالخحذًذ املماسساث املىهجيت الشائعت وششوغ إهخاج املعشفت
في هزه لابحار والتي جتراوح بين الخلليذ واللجىء للىمارج غالبت في مجاٌ البحث العلمي
واملخأزشة بمىخجاث لألدبياث العامليت في البلذان العشبيت ،هما اكترح جصييفا للجامعاث
العشبيت في هزا املجاٌ مع جىطيح خصائص ول هىع منها بصفتها إلاػاس املؤسس ي الشئيس
الزي ًحذر فيه إلاهخاج املعشفي حىٌ املسألت التربىٍت ،زم عشج إلى مشاهض البحىر في
البلذان العشبيت حيث اعخبر أن مساهماتها محذودة في ما ًخعلم باإلهخاج العلمي املعشفي
ملاسهت بىظيراتها في البلذان املخلذمت وٍؼغى عليها الؼابع الىمؼي .سمح هزا العشض
الىلذي لحصيلت البحث في املجاٌ التربىي بخلذًم صىسة عً الخصائص الثلافيت
للجماعت العلميت في البلذان العشبيت.
جظمً املحىس لاوٌ مً هزا العذد سبعت ملاالث هاكشذ مىطىع إهخاج املعشفت
لذي الجماعت العلميت في املجاٌ التربىي في البلذان العشبيت .ففي املل ـاٌ الاوٌ ٌعىد
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عذهان لامين ليدىاوٌ بالخحليل الاججاهاث البحثيت حىٌ إشياليت الاهصاف في الخعل ـيم
مسدىذا في رلً على كشاءجه الاسخلشائيت في مظامين  ?8مل ـاال جلاسب مظاهش الالجيافؤ
الاحخماعي في جفسير الحظىظ الذساسيت .اعخمذ الباحث في رلً على امللاسهت ما بين
الاججاهاث الىظشٍت العامليت والعشبيت ،هما فشق بين مظامين امللاالث مً حيث الخلاليذ
الشائعت في الذساساث الامبرًليت وغير الامبرًليت .أما امللاٌ الثاوي املىكع مً ػشف ول
مً مهى شعيب وٍاسمين عسيلي فخلذمخا ،طمً السياق هفسه ،مشاحعت هلذًت
للذساساث ولابحار الخاسٍخيت التي وششث في الذوسٍاث التربىٍت العشبيت خالٌ الفترة
املمخذة ما بين > 911و= ،918وكذ اعخمذجا في رلً على أسبعت معاًير لخحليل مظمىن
امللاالث امليشىسة واملهخمت بئشيالياث حعليم ،حعلم الخاسٍخ على الصعيذًً العشبي
ولاوغلىفىوي.
أما سٍما هشامي وهادًا الصاحب فلذ عالجخا في ملاليهما مسألت إلاداسة التربىٍت في
البلذان العشبيت وجيىًٍ صىسة حىٌ خصائصها وجىحهاتها الباسصة مً خالٌ جحليل
مجمىعت مً امللاالث املىزلت في كاعذة املعلىماث الالىتروهيت العشبيت الخاصت
بالذساساث التربىٍت "شمعت" ،هما كاسهاهما مع إلاهخاج املعشفي العالمي الغشبي على مذي
عشش سىىاث (> 911و= ،)918في حين عالجذ صلفاء الاًىبي الاججاهاث العامليت في
لادبياث الخاصت باملجاٌ التربىي واملىاهج املسخخذمت وملاسهتها باججاهاث البحث
ومىاهجه في امللاالث العشبيت مسخعملت ملاسبت وصفيت جحليليت ،وكذ خلصذ إلى
جصييف للملاالث العشبيت وأهىاع بحىثها بىاء على مىاصفاث حعخمذ على مؤششاث
واضحت.
أما ملاٌ خالذ عبذ الفخاح عبذ هللا فلذ اكترح عشطا ملالمح املماسست املىهجيت
والبحثيت السائذة في البحث العلمي العشبي محذدا في رلً أوحه الشبه والاخخالف بينها
في امللاالث امليشىسة في الذوسٍاث العشبيت في مجالي التربيت وعلم الاحخماع .جظمىذ
خالصاجه جحذًذ ػغيان الؼابع الىمي التي حسخعين باالسخبيان وامللاسباث إلاحصائيت
على املماسساث البحثيت ،في حين حشهذ امللاسباث الىيفيت التي جبحث في املعجى جشاحعا.
واهصب اهخمام مىد إسؼفان بمسألت املصادس املعشفيت واملعلىماجيت التي ٌعخمذها
الباحث في سلىهه البحثي وػشق اسخخذامها وأزش لادبياث العلميت على إهخاحه املعشفي
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مسخخذما جؼبيم الببليىمترًً أو كياساث املعلىماث .أهجض الباحث رلً بىاء على
مشاحعت عيىت مً امللاالث العلميت بلغ عذدها في  88:ملاال صادس ما بين > 911و=918
مىحىد في كاعذة البياهاث "شمعت" والصادس في دوسٍاث جشبىٍت التي جيخمي إلى  8:بلذا
عشبيا.
مسألت اليشش العلمي حىٌ مىاطيع التربيت واهذ حاطشة مً خالٌ ملاٌ
هماٌ أبى شذًذ وماسٍا بىصٍذ اللزان كامخا بخحليل كىاعذ واحشاءاث ومعاًير جحىيم
لابحار في الذوسٍاث العشبيت بين ما هى معلً وما هى مؼبم في مجاٌ العلىم الاحخماعيت
بصفت عامت وعلىم التربيت بصفت خاصت ،هما كاسهخاها مع كىاعذ اليشش في لابحار
ولادبياث العامليت باسخعماٌ مىهج الخحليل امللاسن.
وجظمً عذد املجلت ملفا خصص لـ "دساساث أخشي" .أوٌ ملاالث هزا امللف حاء
بخىكيع هال عىاطت ومجمىعت مً الباحثين ،وكذ جىاولىا مسألت حذليت حىٌ الجامعاث
الحيىميت العامت والخاصت راث الؼابع العالمي في لبىان ،وكذ أضح امللاٌ بأن الحلل
لاوادًمي كذ أولى أهميت هبري للخعليم الذولي الزي ال ًخلاػع مع الخعليم العام ،مع
إلاشاسة إلى وحىد جذخل السياست الؼائفيت في جيىًٍ الجامعت وحسييرها وهىعيها
واخخالف معاًيرها املحذدة لشأسمالها لاوادًمي واملعشفي في امللابل ًبلى الحلل أوادًمي
وػجي مىغلم على هفسه وسافع لالهخشاغ في سيروسة جذوٍل الخعليم.
أما امللاٌ الثاوي ملحمذ باميت الزي كام بترحمخه هاشم الشفاعي ،فلذ جىاوٌ ججشبت
الشبيع العشبي وهيفيت حغير الحشان مً سلمي إلى زىساث عىيفت ،وكذ أوضح ماهيت
السياساث املخبعت والاستراجيجياث التي حعخمذها الذوٌ املىخفظت في كظاء حاحاتها مً
وساء هزه الثىساث التي يهذف مً خاللها املخظاهشون إلى جحليم مجمىعت مً املؼالب في
حين جخالفها أهذاف الذولت بىظامها التي جشمي إلى جحليم أهذاف حيىسياسيت جخذم
أصحاب الىفىر والليادًين السياسيين.
زين الشرف لوسداد
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