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         مقدمة : 

نبثقت رسالة املجلة من شعور مؤسسها األستاذ الدكتور علي وطفة بالحاجة ا   

إىل إصدار مجلة للدراسات الرتبوية واالجتماعية ذات رؤية نقدية، يمكنها أن 

لتحديات الرتبوية التي تواجه املنظومات تسهم يف توليد ثقافة تنويرية لدراسة ا

الرتبوية العربية املعاصرة. ومن هذا املنطلق فإن مجلة )نقد وتنوير( تسعى إىل إنتاج 

خطاب تنويري حداثي، يسهم يف تغيري واقع املجتمع العربي، بمناهج علمية 

 .ومقاربات فكرية نقدية رصينة

ات الرتبوية واالجتماعية والنفسية                                         كما تسعى املجلة إىل التمي ز، يف مجال الدراس

والثقافية، وتحقيق أعلى درجة ممكنة من التأثري يف الوعي والثقافة الرتبوية 

باستحضار البعد النقدي يف مقارباتها ملوضوعة الرتبية والثقافة وقضايا املجتمع 

 .الفكرية والرتبوية

 

 



 

  ة         أهداف اجملل

 :تيةتهدف مجلة )نقد وتنوير( إىل تحقيق األهداف اآل

                                                                     أن تكون مرجعا  علميا  مميزا  للباحثني، من خالل الدراسات التي يمكنها أن  -1

 .تحقق قيمة مضافة وإنتاج معرفة جديدة

إحداث حركة تنوير ونقد يف الثقافة الرتبوية ويف مواجهة التحديات الرتبوية  -2

 .والثقافية املعاصرة

االنفتاح على الثقافات العاملية والعمل على ترجمة أهم األفكار والتصورات  -3

 . املتجددة يف مجاالت العلوم الرتبوية واالجتماعية والثقافية

                                                                   النهوض باملجلة منربا  علميا  ومرجعا  ال غنى عنه لصن اع القرار السياسي  -4

 .والرؤية الرتبوية يف بلداننا العربية

الرغبة يف مد جسور التواصل بني املفكرين والباحثني واألكاديميني العرب،  -5

                                                                        مشرقا  ومغربا ؛ لتبادل الخربات والتجارب، بما يسهم يف خدمة الباحثني واملهتمني 

 .بالدراسات الرتبوية واالجتماعية والحضارية

دي إشاعة الفكر الرتبوي النقدي يف مواجهة مختلف مظاهر الخطاب التقلي  -6

                                                                    واألسطوري الذي عفا عليه الزمن، ولم يعد صالحا  لتلبية حاجاتنا الفكرية 

 .والحضارية، مواجهة صريحة شاملة



 

 :             اهتمامات اجمللة

 :تعنى املجلة بالدراسات واألبحاث الخاصة باملجاالت اآلتية

البحوث العلمية الرصينة يف الرتبية واملجتمع والثقافة وعلم النفس، والدراسات 

ة بأعالم الرتبية وعلم االجتماع، ومستقبل الرتبية وفلسفتها ، واملقاالت       املعني 

                                                                          والتقارير والرتجمات العلمي ة، وعرض الكتب الجديدة ومراجعتها واألعمال العلمية 

 .                                                            التي يمكن أن تسهم يف تطوير الرتبية ورقي  املجتمع وتطو ره حضاريا
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