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ا
 تعروض مجل

 ، لبىان54 العدد، 9102 شتاءة لعلم الاجتماع، إضافات، املجلة العربيا 

ت ت العشبي  الصادسة عً الجمعي   إضافاتمً مجلت  @918لشخاء  >;ً العذد جظم  

مجمىعت مً امللاالث  مع مشهض دساساث الىحذة العشبيت، لعلم الاحخماع بالخعاون 

ت هخاج املعشفت حٌى جحليل إ أغلبها جمحىسث ن في البلذاالعلميت في مجاٌ العلىم التربٍى

 علىم)صاث مخخلفت جخص   هزا العذد باحثىن وأساجزة ًيخمىن إلى . أسهم فيالعشبيت

مىً اللٌى أن  مىاطيع امللاالث امللترحتاوساهيت واحخماعيت( التربيت، علىم في هزا  ، ٍو

اٌ في إزشاء العذد  ت حٌى مسألت حىدة الخعليم الىلاشاث الذو حسهم بشيل فع  ليت الجاٍس

 . (ODD) لخىميت املسخذامتا أهذافطمً  ; )الهذف سكم

املىسىمت "البحث في صىذوق البحث التربىي مً افخخاحيت هزا العذد جظمىذ 

زاث البحث مي  عشطا ملمين كذمه أسخار علم الاحخماع عذهان لا الزي خاسج الصىذوق" 

ت فيالتربىي والذساساث الت ت العشبيت  ،البلذان العشبيت ربٍى ن مياهت لادبياث التربٍى وكذ بي 

ت حاليا حٌى الخعليمبحار العامليت لا  طمًومساهماتها املعشفيت وهخائجها   الجاٍس

وششوغ إهخاج املعشفت سساث املىهجيت الشائعت خحذًذ املما، هما اسخعشض وبالوحىدجه

ىمارج غالبت في مجاٌ البحث العلمي ىء للاللجو بين الخلليذ  جتراوحوالتي  بحارفي هزه لا 

 اثجامعجصييفا لل اكترحهما  في البلذان العشبيت، العامليت مىخجاث لألدبياثب املخأزشةو 

منها بصفتها إلاػاس املؤسس ي الشئيس ول هىع  خصائصمع جىطيح في هزا املجاٌ العشبيت 

ت هخاج املعشفيالزي ًحذر فيه إلا  لى مشاهض البحىر في عش ج إزم ، حٌى املسألت التربٍى

مساهماتها محذودة في ما ًخعلم باإلهخاج العلمي املعشفي  أن   عخبرحيث ا البلذان العشبيت

ؼغى عليها الؼابع الىمؼيملاسهت بىظيراتها في البلذان املخلذمت  . سمح هزا العشض ٍو

صىسة عً الخصائص الثلافيت  بخلذًمالبحث في املجاٌ التربىي لحصيلت الىلذي 

 للجماعت العلميت في البلذان العشبيت.

ً ٌ مً هزا العذد املحىس  جظم  إهخاج املعشفت  مىطىع هاكشذسبعت ملاالث  لاو 

و  ــففي املل .لذي الجماعت العلميت في املجاٌ التربىي في البلذان العشبيت
 
 ٌعىدٌ اٌ الا
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ٌ ل مينعذهان لا  يم ـــالاهصاف في الخعل إشياليتحٌى الاججاهاث البحثيت بالخحليل  يدىاو

الالجيافؤ  جلاسب مظاهشاال ــمل 8? مظامينفي مسدىذا في رلً على كشاءجه الاسخلشائيت 

ما بين على امللاسهت  رلًالباحث في  اعخمذ .الذساسيت الحظىظالاحخماعي في جفسير 

ت الاججاهاث  الخلاليذ  مً حيثفش ق بين مظامين امللاالث  ، هماالعامليت والعشبيتالىظٍش

ا سالشائعت في الذسا ليت. أم  ليت وغير الامبًر امللاٌ الثاوي املىكع مً ػشف ول اث الامبًر

اسمين عسيلي فخلذمخا مهىمً  مشاحعت هلذًت ، طمً السياق هفسه، شعيب ٍو

ت العشبيت لذساساث ولا ل اث التربٍى خيت التي وششث في الذوٍس رة خالٌ الفتبحار الخاٍس

في رلً على أسبعت معاًير لخحليل مظمىن ، وكذ اعخمذجا =918و <911املمخذة ما بين 

ت بئشيالياث   ، حعليمامللاالث امليشىسة واملهخم 
 
خ على الص  م الخ  حعل  العشبي ًًعيذاٍس

  .وغلىفىويلاو 

ما هشامي وهادًا الصاحب فلذ  ا ٍس ت في مسألت إلا  يهماخا في ملالعالجأم  داسة التربٍى

ً صىسة حٌى خصائصها وجىحهاتها الباسصة مً خالٌ   جحليلالبلذان العشبيت وجيٍى

ت  ت الخاص  ت العشبي  مجمىعت مً امللاالث املىزلت في كاعذة املعلىماث الالىتروهي 

ت "شمعت" ربىٍ 
 
ساساث الت

إلاهخاج املعشفي العالمي الغشبي على مذي ما مع هاكاسه، هما بالذ 

، في حين عالجذ صلفاء الاًىبي الاججاهاث العامليت في (=918و <911)ىاث عشش سى

دبياث الخاصت باملجاٌ التربىي واملىاهج املسخخذمت وملاسهتها باججاهاث البحث لا 

ت، وكذ خلصذ إلى حليليت جوصفيملاسبت  مسخعملت ومىاهجه في امللاالث العشبيت

على مىاصفاث حعخمذ على مؤششاث بىاء  ملاالث العشبيت وأهىاع بحىثهاجصييف لل

 .واضحت

المح املماسست املىهجيت اكترح عشطا مللذ ا ملاٌ خالذ عبذ الفخاح عبذ هللا فأم  

بينها  والاخخالف الشبه أوحهالسائذة في البحث العلمي العشبي محذدا في رلً والبحثيت 

اث العشبيت في مجالي التربيت وعلم  . جظمىذ الاحخماعفي امللاالث امليشىسة في الذوٍس

الؼابع الىمي التي حسخعين باالسخبيان وامللاسباث إلاحصائيت  خالصاجه جحذًذ ػغيان

 .جشاحعاعلى املماسساث البحثيت، في حين حشهذ امللاسباث الىيفيت التي جبحث في املعجى 

التي ٌعخمذها  واملعلىماجيت املصادس املعشفيتبمسألت مىد إسؼفان اهخمام  هصب  او 

 عشفيامل هإهخاحدبياث العلميت على وأزش لا وػشق اسخخذامها سلىهه البحثي الباحث في 
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ً أو كياساث املعلىماث. أهجض الباحث رلً بىاء على  مسخخذما جؼبيم الببليىمتًر

 =918و <911صادس ما بين  ملاال :88عذدها في  بلغعيىت مً امللاالث العلميت مشاحعت 

ت والصادس "شمعتالبياهاث "في كاعذة  مىحىد اث جشبٍى  ابلذ :8التي جيخمي إلى  في دوٍس

 .اعشبي

  واهذ حاطشة مً خالٌ ملاٌالعلمي حٌى مىاطيع التربيت ت اليشش مسأل

ا ذ هماٌ أبى شذًذ وماٍس   بىٍص
 
كىاعذ واحشاءاث ومعاًير جحىيم خحليل ب كامخازان الل

اث العشبيت بين ما هى معلً وما هى مؼبم في مجاٌ العلىم لا   الاحخماعيتبحار في الذوٍس

بحار اليشش في لا ا مع كىاعذ هاكاسهخت خاصت، هما التربيت بصفبصفت عامت وعلىم 

 دبياث العامليت باسخعماٌ مىهج الخحليل امللاسن.ولا 

مً  ص لـ  املف املجلت عذدوجظ  ٌ ملاالث هزا امللف حاء "خص  دساساث أخشي". أو 

الجامعاث حٌى ت مسألت حذلي   ، وكذ جىاولىاهال عىاطت ومجمىعت مً الباحثينبخىكيع 

الحلل  أن  ب وكذ أضح امللاٌ، ت راث الؼابع العالمي في لبىانت والخاص  ت العام  الحيىمي  

مع العام،  الخعليمخعليم الذولي الزي ال ًخلاػع مع لل هبري كذ أولى أهميت لاوادًمي 

ً الجامعت إلى إلاشاسة  هىعيهاوحسييرها و  وحىد جذخل السياست الؼائفيت في جيٍى

واملعشفي في امللابل ًبلى الحلل أوادًمي وادًمي لا هالشأسمالدة املحذ   ف معاًيرهاواخخال 

ل الخعليم.الهخشاغ في سيروسة وسافع لعلى هفسه  وػجي مىغلم  جذٍو

ٌ  ،ملحمذ باميت الزي كام بترحمخه هاشم الشفاعي امللاٌ الثاويأما  ججشبت  فلذ جىاو

ماهيت وكذ أوضح عىيفت،  زىساث إلى ر الحشان مً سلميحغي   يتوهيف الشبيع العشبي

ا مً بعت والاستراجيجياث التي حعخمذها الذٌو املىخفظت في كظاء حاحاتهالسياساث املخ  

جحليم مجمىعت مً املؼالب في  إلىن مً خاللها املخظاهشو وساء هزه الثىساث التي يهذف 

ت جخذم ي  جحليم أهذاف حيىسياس شمي إلىالتي جحين جخالفها أهذاف الذولت بىظامها 

 .أصحاب الىفىر والليادًين السياسيين

لوسداد زين الشرف 





 

 

 


