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  كلمة االفتتاح

 
  

أن " یةة واإلنسانمسارات معرفیة للعلوم االجتماعی" هیئة تحریر مجلة یسر
ل من هذا التضع بین أیدیكم، باحثین وقرا مولود الجدید، الذي ء، العدد األوّ

ة اآلیصدر عن جمعی ان في علم االجتماع بكلیّ داب والعلوم ة الباحثین الشبّ
ة ب   . صفاقسمعة جااإلنسانیّ

من خاللها إلى تقدیم  مة، نرنو أن نصلمجلة أكادیمیة محك ة،مسارات معرفی
 وأن نجعل منها ة على مستوى البحث العلمي في العالم العربي،إضافة نوعی

ة بین مختلف التخّصصات  كاملة تمحط  اإلنسانیةفي العلوم العلمیّ
ة   .واالجتماعیّ

جود بل هي مسار من مساراته، ة، لیست بدیال لما هو مو مسارات معرفی
 ،ةمفتوحا للمبدعین من مختلف التخصصات العلمی تطرح نفسها فضاء

ة واالجتماعیة في العالم  هدفها المساهمة في الرفع من مكانة العلوم اإلنسانیّ
العربي، لتكون رافدا من روافد المسار التنموي في معناه الشمولي، باعتبارها 

تفرضه الت المتسارعة الذي إلىها في عصر التحو  یة، تتجهتتبنّى خیارات فكر 
ة، خصوصا حین یتعلمكن العولمة، نظرا لكونها ال ی ق األمر أن تكون حیادیّ

  .بقضایا التربیة والتنشئة والتنمیة
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