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وھي  للمجلة العالمیة للتعلیم المقارن: مجلة المجلس العالمي لجمعیات التعلیم المقارن، فتتاحیةیسرنا أن نرحب بالقضیة اال
تنشر بكل من اللغات الست: العربیة، الصینیة، والتي راجعة من طرف األعضاء دوریة أكادیمیة نصف سنویة مُ  لةمج

 وسبتمبر (آذار مارس أن تظھر ھذه المجلة مرتین سنویا في شھر ومن المقرراإلنجلیزیة، الفرنسیة، الروسیة واإلسبانیة. 
 فة مالیة.المجلة منشورة على اإلنترنت مما یتیح للقراء الوصول إلیھا دون تكل. 2017بتداء من السنة التقویمیة ا) وأیلول

ونحن  2017في شھر سبتمبر لسنة  مرة أخرى صدارهإوتقرر  ،تأخر 2017العدد األول المقرر عقده في مارس/آذار 
مال التحضیر كتااألخیرة. إضافة إلى ذلك، ومع  المبادرة والفني لھذهواإلداري مزید من الوقت لإلعداد العلمي  بحاجة إلى

د جدّ عندما تُ  أیلول\خذ قرار إصدار العدد األول في سبتمبرتُ ا ؤسسات،للعدید من الم نقطاع األكادیميالمتزامن مع أشھر اال
وسیصدرالعدد  .االمجلة فور إصدارھ التعلیم المقارن ع، وسیتلقى أعضاء مجتمالعدید من الجامعات عالمیا أنشطتھا الكاملة

سیراعى الجدول الزمني المنتظم  2017وبعد عامأیلول في نھایة ھذه السنة التقویمیة.  \الثاني الممقررعقده في سبتمبر
وكخلفیة موجزة لعملیة ھذا المنشور الجدید، أود أن أشیر إلى أن دوري الجدید . لشھري مارس وسبتمبر للنشر في المستقبل

أردت  بتكارات جدیدة بطریقة تطلعیة،االمقارن مع الوعد بإدارة ھیاكل وللمجلس العالمي لجمعیات التعلیم  ةوبصفتي رئیس
أن أبدأ أنشطة جدیدة تھدف إلى المساھمة في تعزیز الشعور المجتمعي والتفاعالت اإلنتاجیة المستدامة بین المؤتمرات كل 

 ثالث سنوات.
 حجم صّورتتمثلة في المنظمات األكادمیة، توالمجتمعات المكونة لھا الم العالمي لجمعیات التعلیم المقارن مجلة المجلس

تقویة مجلة المجلس اللجنة الدائمة للمنشورات. ولغرض  المحتملة من مشاریع النشر إضافة إلى أنشطة المساھمات البناءة
العالمي لجمعیات التعلیم المقارن، كرست وقتا طویال لمشاركة أفكاري األولیة من خالل التواصل مع أعضاء مختلف 

التي بدورھا أدت إلى ، ومة وبناءةمھالجمعیات التأسیسیة لطلب مداخالتھم. ومن خالل ھذه المشاورات تلقیت تعلیقات 
فرقة عمل جدیدة تسمى فرقة العمل المعنیة  كلفتُ  جنة التنفیذیةلحق وبموافقة الوفي وقت ال ،بعض الخطط الملموسة

األخیرة ھذه لوقد وكلت  بالمجلة والوقائع. سم الفرقة الخاصةإخباریة، والتي أعیدت تسمیتھا مؤخرا بات اإلبالصحف والنشر
لتعلیم المقارن بمنشور امر العالمي لجمعیات وتبدیل الصحیفة اإلخباریة للمؤت ستعراض األقرانإلمھمة إنشاء مجلة جدیدة 

الرابطة العالمیة لألصوات: وقائع المجلس العالمي لجمعیات وقد سمي ھذا المنشور یتضمن أوراق بحثیة علمیة قصیرة.
 التعلیم المقارن.

التحرك بسرعة، في بعد أن قضیت الكثیر من الوقت وبذلت الكثیر من الجھود إلیجاد من یترأس ھذه المھمة، ومن أجل 
كواحد من الرؤساء  للمجلة بمشاركة جریج میسیاسیكة محررتولیت بنفسي ھذا الدوروبعد ذلك ك فبرایرمن ھذه السنة\شباط

 المشاركین في الفرقة الخاصة بالمجلة والوقائع والمحررالمشارك للمجلة.
لوا عما إذا كان من ءبعض الزمالء تسایت فكرة المنشورات األكادمیة الجدیدة بقبول جید، على الرغم من أن ظح

الخطة الطموحة  وخاصة مع ستمرارابالنظر إلى صعوبة ضمان الجودة بو الضروري إنشاء مجلة أخرى للتعلیم المقارن
تضح أن المنظمة العالمیة اجدیا، فقد  خذت تفكیراأوأن ھذه المخاوف كانت مشروعة  لغات. وفي حینللنشر بست 

أعضاء  وھائلة فيفي المجلس العالمي للتعلیم المقارن لجمعیات التعلیم المقارن لدیھا أصول خاصة میة المتمثلة یلألكاد
عزمنا وتشجیعات الكثیرین بشأن كل من المجلة ورابطة األصوات العالمیة: وقائع  المجتمعات التأسیسیة. وھكذا وبفضل

دون التقلیل من شأن التحدیات، كان علینا أن نبتكر طرقا المجلس العالمي لجمعیات التعلیم المقارن، أصبح من الواضح أنھ ب
 لتحقیق ذلك. 
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ستشاریا مشتركا یتألف من أكادیمیین امجلسا  وبما أن الجودة ھي السمة الممیزة لكل من ھذه المنشورات، فقد أنشأنا
دعم مبادئ التنوع  ومن أجل. والوقائعن للمجلة یمخصصت نین تحریریتیولجنتممتازین من مختلف أنحاء العالم 

جھد منتظم لتحقیق التوازن  وسنواصل بذل مازلنا، اختیار المجلس االستشاري وأعضاء لجنة التحریر،أیضا واإلنصاف
 ستشاري ولجان التحریر.لغویة باللغات الست في المجلس االوتمثیل األجیال والخبرة الالجغرافي والتمثیل بین الجنسین 

مثل في إنشاء والحفاظ على مجلة سلیمة وعالمیة ، نشجع على تقدیم نوعیة في أي من اللغات ولتحقیق الھدف النھائي المت
المجلس العالمي میع أنحاء العالم، وخاصة أعضاء من جمتمرسین كانوا ، محنكین أم ناشئین  كتاب و علماء الست من قبل

ارمة، من المتوقع أن تمثل المقاالت المنشورة في الص عمیاءوھكذا، حتى مع عملیة المراجعة ال.  لجمعیات التعلیم المقارن
نھایة المطاف درجة عالیة من التنوع في العوامل التأدیبیة والمنظورات الفكریة التي تطبق المنھجیة المقارنة لمختلف 

 .أبعاد التعلیم

في المؤتمر العالمي السادس فتتاحیة العناوین الرئیسیة األربعة التي تم تسلیمھا اال كان من المقرر أن تشمل ھذه القضیة
ناء ورقة واحدة، بالتعاون مع العدید من الزمالء، باستث، 2016 وت)أقارن الذي عقد في بكین في أغسطس(عشر للتعلیم الم
"دولة الفن في التعلیم تقدیم العناوین الرئیسیة.  تم فیھاوراق إلى لغات أخرى غیر اإلنجلیزیة، التي تمكنا من نشر األ

ق" من قبل رئیس المؤتمر 21المقارن والمجلس العالمي لمجتمعات التعلیم المقارن في مفترق القرن الواحد والعشرین 
ینشر باللغات الست. " آفاق المدارس  "كارلوس ألبرتو توریس"العالمي السابق للمجلس العالمي لمجتمعات التعلیم المقارن 

نشرت باللغة اإلنجلیزیة والصینیة. " مھارات أفضل، وظائف  "وانغ ینججي"ظر الجدال" من قبل ـ من وجھة نالصینیة
باللغة اإلنجلیزیة؛ والصین في المركز: ماذا یعني التعلیم العالمي؟" من  "أندریاس سكلیشر"أفضل، حیاة أفضل" من قبل 

تصال بأصحاب العناوین نشورات الجدیدة، وتم االبشأن الم تخاذ القراراالوقت الذي تم فیھ  . وبحلول"روث ھیھو"قبل 
. ومع ذلك فقد قدمت ملخصا باإلنجلیزیة قد تم بالفعل نشره في مجلة أخرى "ھایھو"الرئیسیة، كان عنوان البروفیسور 

 والصینیة ورابط للوصول إلى مقالھا المنشور.

لعائشة "قصیدة "ھدیة السالم" فتتاحیة: في ھذه القضیة اال افیتینإض تینوبجانب العناوین الرئیسیة، أدرجت مساھم
أغتنم ھذه الفرصة لإلشارة إلى أنھ باإلضافة إلى المواد العادیة، نأمل أن ندرج في مجلة المساھمات  وأود أن ،"ماھرزي

یسرني أیضا أن أعلن  وأخیرا،القصیدة، التي تحاكي فكرة المجلس العالمي لمجتمعات التعلیم المقارن.  هاإلبداعیة مثل ھذ
فتتاحیة، فإن القضیة اال وبالنسبة لھذه" .تتضمن المجلة قسما یسمى:"لمحة عن الزعیم الرائد أنھ بالتعاون مع فریق التاریخ

  ـ ھدسون." آن ھیكلینغ"العنوان ھو " لمحة عن الزعیمة الرائدة: 
عن المجلس العالمي لمجتمعات التعلیم المقارن بالمساھمات وإذ نحتفل بإطالق ھذه المجلة، من المھم جدا أن نعترف بالنیابة 
ھذه لستعداد والحماس والدعم المتواصل إلى دفعنا التي قدمھا الكثیر من الزمالء الذین أدت تعبیراتھم عن الحذر واال

ین . وأود أن أشكر المجموعة األساسیة من الزمالء المتحمسین والملتزمأشھرمة في غضون بضعة مھالمرحلة ال
أن بعض ھؤالء الزمالء لم  لمساھماتھم من مضمون وتسمیة المنشورات إلى العمل التطبیقي. ومن الجدیر بالمالحظة

غریغ میسیاسیك "أشكر  أود أنة. ممساھمات قی ولكنھم قدموایكونوا حتى أعضاء رسمیین في لجنة التنسیق المشتركة 
متناني لكبار إأن أعرب عن عمیق  أود أیضا ا. كم"یسیاسیكموجوان أوفیاو ولورین وجیسون دوریو  وكانیشكا بیدي

خاصة في نشرمجالت إستعراض  ،النشرذوي الخبرة العالیة في  الممارسینو والباحثین البارزینالعلماء في مجالنا، 
 المحنكینوالممارسین العلماء  وغیرھم منستشاري ن وافقوا على العمل في المجلس االالذیو .من الدرجة األولى األقران

أشكر الزمالء الذین ولجنة التحریر. وخاصة الذین وافقوا بحماسة على العمل في مختلف المیادین والقدرات والناشئین 
وإثبات صحتھا والتي تعتبر مھمة  وتدقیقھاوالنصوص  تطوعوا بحماس لإلسھام في ترجمة النصوص المختلفة لألوراق

 إدارة تحریر المجلة وأعضاء اإلدارة الخاصة بكل لغة. وأعرب عن تقدیرینا لفریق ،بالنسبة للمجلة

العالمي لمجتمعات  في المجلستساع نطاق الخبرة استفادة من الواالتوسع من أجل تعزیز الشمول في ستستمر اللجان و
رسمیا في لجنة التحریر، ولكن یمكنھم المساعدة في  ایكونو سوف نتواصل بالعدید من الزمالء الذین قد ال التعلیم المقارن.

حتاج إلى تمراجعة التقاریر أو الترجمة بلغات مختلفة. ونعزم أیضا على تطویر أبعاد إضافیة مثل مراجعات الكتب التي س
 محررین لتغطیة اللغات الست.

حتیاجات جازات السابقة لمعالجة الثغرات واالستناد إلى اإلنباال لتزامي بمبدأ العملیة التراكمیةاوأرید أن أؤكد من جدید 
الناشئة في الوفاء بمھمة المجلس العالمي لمجتمعات التعلیم المقارن كمجتمع لھ ھدف مشترك وسط حاالت موضوعیة 

. التجریبیة مع منھجیات مختلفة ونتائج البحثالنظریة، والمنظورات مختلفة. تقدم ھذه المجلة منصة لتبادل وجھات النظر 
ستفادة من التعلیم المقارن من أجل تشجیع التعاون والتفاھم على وتھدف إلى اإلسھام في تعزیز قدرة المجلس عن طریق اال
 الصعید العالمي لمحاكاة فكرة ترابطنا وإنسانیتنا المشتركة. 

. وبالنیابة تعلیم المقارنالمجلس العالمي لمجتمعات ال المقارن: مجلةللتعلیم العالمي  إنھ لشرف عظیم لي أن أعمل كمحررة
ومن األھمیة بمكان أیضا  .عن المجلس العالمي لمجتمعات التعلیم المقارن، أود أن أشكر جمیع المساھمین في ھذه القضیة

 .العالیة والھامة في میدان التعلیم المقارنمجلة ال درجةلحفاظ على ل للمجلس ضخمةستفادة من الموارد الاال
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ن حیویة ونوعیة إحیث بشكل عام  وجمیع القراءحاجة إلى تقدیم المالحظات وردود الفعل من األعضاء  وستكون ھناك
 التعلیم المقارن. كل واحد منا في المجلس ومجتمع لتزام والمشاركة منواالنعكاسا للدعم المستمر االمجلة سیكون 

 
 المحررة:
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