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إﻓﺘـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺣﻴﺔ
تضمن هذا العدد الثاﱐ من ا لد السادس سبعة مقاﻻت ،تناولت لدراسة مواضيع متنوعة .اهتﻢ
ِ
السمة اﻹﺑداعية ،والﱵ تُعﲎ
اﳌقال اﻷول منﻬا ﺑنﻈﺮﻳة تﺸومسﻜﻲ اللﻐوﻳة ،ﺣيﺚ سلّﻂ الضوء علﻰ ّ
ﳉانب اﻹﺑداعﻲ لﻼستعمال العادي للّﻐة البﺸﺮﻳة ،وﻳعتﱪها الباﺣثون ﰲ ﳎال اللسانيات ﲟثاﺑة القاعدة
اﻷساسية الﱵ استند عليﻬا تﺸومسﻜﻲ ﰲ نﻈﺮﻳتﻪ اﳉدﻳدة ﰲ دراسة اللﻐة .وﻳتساءل ﻛاتب اﳌقال ﳌاذا مثﱠﻞ
اﳌﻈﻬﺮ اﻹﺑداعﻲ لﻼستعمال اللﻐوي ﰲ نﻈﺮﻳة تﺸومسﻜﻲ ﺛورة معﺮﻓية ﰲ ﳎال دراسة اللﻐة؟ ولﻺﺟاﺑة علﻰ
ﻳعﺮج اﳌقال علﻰ عدد من التﺼورات الﱵ ﻗامت علﻰ نقدها نﻈﺮﻳة
هذا اﻻنﺸﻐال وتوضيﺢ النﻈﺮﻳة ّ
تﺸومسﻜﻲ ،من مثﻞ اللسانيات الوﺻﻔية ،والنﻈﺮة السلوﻛية ﰲ دراسة اللﻐة اﻹنسانية ،والتﻔسﲑ اﻵﱄ
البلومﻔيلدي ،وأﻳضا علﻰ اﳌﺮﺟعيات العقلية لﻺﺑداعية اللﻐوﻳة من مثﻞ دﻳﻜارت وﳘبولدت.
اﳌقال الثاﱐ ﻳﻬتﻢ لﻜﺮونوﺑيولوﺟيا )علﻢ البيولوﺟيا الﺰمﲏ( ،الذي ﻳﻬدف إﱃ ﳏاولة ﻓﻬﻢ السلوك
اﻹنساﱐ وﻓق الﻔﱰات الﺰمنية الﱵ ﳝﺮ ا ﺟسﻢ اﻹنسان ،ﰲ ﳏاولة لتقدﱘ ما من شأنﻪ ﲢسﲔ اﻷداء
اﻹنساﱐ .وﻳﻬدف اﳌقال ﺑﺸﻜﻞ ما إﱃ لﻔت اﻻنتباﻩ إﱃ هذا العلﻢ الذي ﻳعتﱪﻩ أﻛثﺮ من ضﺮورة ،وذلﻚ
من ﺧﻼل ﳏاولة ﻓﻬﻢ وتوضيﺢ العﻼﻗة الﱵ تﺮﺑﻄﻪ لﺼحة النﻔسية ،إذ تعﻄينا البيولوﺟيا الﺰمنية ،ﺑدراستﻬا
للتنﻈيﻢ الﺰمﲏ للﻜاﺋنات اﳊية ،أﻓضﻞ اﻷوﻗات اﳋاﺻة لﻜﻞ إنسان ﻷداء العمليات الذهنية واﳉسمية
اﳌﺨتلﻔة ،و لتاﱄ التمﻜن من اﻻستﻐﻼل اﻷمثﻞ ﳌﺨتلﻒ اﳌعارف اﳌتعلقة ﻹﻳقاعات اﳌﺮتبﻄة ﻹنسان من
أﺟﻞ ﲢسﲔ أداء اﻷﻓﺮاد علﻰ ﲨيع اﳌستو ت ،ﻹضاﻓة إﱃ اﳌساﳘة ﰲ عملية التﺨﻄيﻂ الﻔعالة ﲟا ﳛقق
أهداف اﻷﻓﺮاد ،ﻻ سيما ﻓيما ﻳتعلق لوتﲑة اﳌدرسية ،والﺼحة النﻔسية للتﻼميذ ،والوﻗاﻳة من اﻻضﻄﺮا ت
النﻔسية.
اﳌقال الثالﺚ من هذا العدد ﻳﻬتﻢ ﲟوضوع مﺮتبﻂ لﻈﺮف اﳊاﱄ اﳌميﺰ نتﺸار ﺟاﺋحة ﻛوﻓيد-
 ،19وذلﻚ من ﺧﻼل دراسة ﻛميّة ميدانية دف إﱃ ﻗياس مستوى الوعﻲ ا تمعﻲ ﺑعادﻩ اﳌﺨتلﻔة:
الﺼحﻲ ،واﻻﺟتماعﻲ ،واﻹعﻼمﻲ ،واﻻستﻬﻼﻛﻲ.
ﻳتساءل اﳌقال عن مستوى الوعﻲ ا تمعﻲ ،ﺑعادﻩ اﳌﺨتلﻔة ،لسﻜان ﻗﻄاع ﻏﺰة ﰲ التعامﻞ مع ﺟاﺋحة
ﻓﲑوس ﻛورو  ،وﻳبحﺚ عن وﺟود ﻓﺮوق ذات دﻻلة إﺣﺼاﺋية ﰲ مستوى الوعﻲ ا تمعﻲ ﺑدﻻلة ﻛﻞ من
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اﳌﱪرة لنﻈﺮ إﱃ
متﻐﲑ النوع ،والسن ،واﳌستوى التعليمﻲ ،و ﰐ هذا التساؤل ﰲ ظﻞ ﳐاوف السﻜانّ ،
ضعﻒ إمﻜانيات القﻄاع الﺼحﻲ ،واﻻﻛتﻈاظ السﻜاﱐ ﰲ ﻏﺰة ،وضعﻒ اﳋدمات الﺼحية ،ونقﺺ
اﻷدوﻳة واﳌستﻬلﻜات الﻄبية .وهو ﻳقدم ﺑﺸﻜﻞ ما نوع من اﳋدمة اﻻﺟتماعية هتمامﻪ ذا اﳌوضوع
اﳌﺮتبﻂ ﻹنسان وﺑيئتﻪ ،و هتمامﻪ لوعﻲ ،و لتوﺻيات الﱵ ﻳقدمﻬا ﰲ اﻷﺧﲑ ﺑناء علﻰ الدراسة اﳌيدانية.
ﻳﻬتﻢ اﳌقال الﺮاﺑع ،الذي هو عبارة عن تقﺮﻳﺮ لدراسة ميدانية ﻛمية أﺟﺮﻳت علﻰ اﳌدارس الثانوﻳة
اﳊﻜومية ﰲ مدﻳﺮﻳة تﺮﺑية وتعليﻢ ﴰال اﳋليﻞ ،ﲟحاولة الﻜﺸﻒ عن درﺟة ﳑارسة مدﻳﺮي اﳌدارس للمﻬارات
الناعمة ،وعﻼﻗتﻬا ﻻلتﺰام التنﻈيمﻲ للمعلمﲔ ،ومعﺮﻓة ﺛﲑ متﻐﲑات ﻛﻞ من اﳉنس ،واﳌؤهﻞ العلمﻲ،
وسنوات اﳋﱪة علﻰ ذلﻚ.
ﻳ ِّﱪر اﳌقال هذا اﻻهتمام ﺑﻈﻬور اﲡاهات تﺮﺑوﻳة ﺣدﻳثة ﰲ التدرﻳس أﺻبحت تﻔﺮض علﻰ اﳌدﻳﺮ اﳌبادرة ﰲ
تعﺰﻳﺰ التﺰام اﳌعلﻢ ،والعمﻞ علﻰ تنميتﻪ وﻓق آليات ومﻬارات مبتﻜﺮة وأﻛثﺮ مﺮونة ،من أﺟﻞ تعﺰﻳﺰ اﻻلتﺰام
التنﻈيمﻲ لدى اﳌعلمﲔ ،والذي ﻳنعﻜس علﻰ ﲢقيق أهداف اﳌدرسة ،و لتحد ت الﱵ تواﺟﻪ اﳌدارس
الﻔلسﻄينية علﻰ ﻛاﻓة اﻷﺻعدة .وﻳنتﻬﻲ ﺑناء علﻰ الدراسة اﳌيدانية ،إﱃ توﺻيات متعلقة ﺑﱪامﺞ تدرﻳب
ﳌدﻳﺮي اﳌدارس علﻰ اﳌﻬارات الناعمة ،واﶈاﻓﻈة علﻰ اﻻلتﺰام التنﻈيمﻲ للمعلمﲔ.
اﳌقال اﳋامس ﻳﻬتﻢ ﲟﺸﻜلة اﺟتماعية عﺮﻓت تﻄورا ﰲ السنوات اﻷﺧﲑة ،وهﻲ مﺸﻜلة اﳍﺠﺮة ﻏﲑ
تعقيدا ﻻعتبارات
الﺸﺮعية ،وﳜﺺ ﻻهتمام من هذﻩ الﻈاهﺮة اﳉانب اﳌتعلق ﳌﺮأة ،الذي ﻳعتﱪﻩ أﻛثﺮ ً
عدﻳدة ،مﺮتبﻄة ﲟﻜانة اﳌﺮأة وﺧﺼوﺻيتﻬا الثقاﻓية واﻻﺟتماعية .ﻳتساءل اﳌقال عن ﺣضور اﳌﺮأة العﺮﺑية ﰲ
ﺣﺮﻛة اﳍﺠﺮة ﻏﲑ الﺸﺮعية ﳓو أورو  ،من دول اﳌﻐﺮب واﳌﺸﺮق العﺮﰊ ،وﺑؤر التوتﺮ .وﻳﻬتﻢ ﰲ ﳏاولة ﻓﻬﻢ
أسباب الﻈاهﺮة لعوامﻞ اﻻﻗتﺼادﻳة الﱵ ﻳعتﱪها أساسية ،لﻜن ﻳدعو أﻳضا للنﻈﺮ للﻈاهﺮة ﰲ أﺑعادها
النﻔسية ،واﻻﺟتماعية ،وطﺮح ﻗضا اﳍوﻳة واﻻنتماء ،ودور التنﺸئة اﻻﺟتماعية ،واﻻهتمام ﳌعيش اليومﻲ
لﻸﻓﺮاد من اﳉنسﲔ.
اﳌقال السادس ﻳﻬتﻢ ﺑﻈاهﺮة الﻔساد ،ﰲ ﺟانبﻪ "النسقﻲ الذي تتداﺧﻞ ﻓيﻪ الثﺮوة لسلﻄة،
وتنﺼﻬﺮ ﻓيﻪ اﳌﺼاﱀ اﳋاﺻة ﳌﺼاﱀ العامة "..وذلﻚ ﰲ ﳏاولة لتحليﻞ العﻼﻗة ﺑﲔ اﳌال والسلﻄة ﰲ دولة
مﺼﺮ ﰲ ﻓﱰة ما ﺑعد اﻻنﻔتاح اﻻﻗتﺼادي ،أﻳن عﺮﻓت اﳊياة السياسية ﳍذا البلد تﺰاﻳد دور رﺟال اﻷعمال
ﰲ التأﺛﲑ علﻰ عملية ﺻنع القﺮار ،ونﺸوء عﻼﻗات مﺸبوهة ﺑينﻬﻢ وﺑﲔ دواﺋﺮ السلﻄة .وﻳعاﰿ اﳌقال تدﺧﻞ
اﳌال ﰲ السياسة ،ﻛﻈاهﺮة ﲤس العدﻳد من دول العاﱂ ،وهو ما ﻳﻼﺣﻆ ﰲ تواﺟد رﺟال اﻷعمال علﻰ
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مستوى دواﺋﺮ ﺻنع القﺮار ،والﱵ ﻳﺼﻔﻬا اﳌقال علﻰ الﺼعيد السياسﻲ ا ﲨاعات ضﻐﻂ ومﺼاﱀ،
ﲤارس الضﻐﻂ علﻰ مؤسسات الدولة لتحقيق مﺼاﳊﻬا ،وﻳﺮﺑﻂ الﻈاهﺮة ﻻنعﻜاسات السلبية لتﻄور
الﻔلسﻔة الﺮأﲰالية وازدهار آليا ا الﻔﻜﺮﻳة والعملية ﰲ إطار ما ﻳسمﻰ لعوﳌة .وﳜلﺺ اﳌقال إﱃ توﺻيات،
منﻬا الﻔﺼﻞ التام ﺑﲔ اﳌال والسياسة ،والﻜﻒ عن الدمﺞ ﺑﲔ الثﺮوة والسلﻄة ،ومنع السياسات
اﻻﺣتﻜارﻳة ،ورﺑﻂ القﻄاع اﳋاص ﺑقيﻢ العدالة اﻻﺟتماعية ،وتقوﻳة دورﻩ اﻻﺟتماعﻲ ،ووﺻلﻪ لقيﻢ
اﻷﺧﻼﻗية ،واﻻهتمام ﺑﺮﺟال اﻷعمال الناشئﲔ ﺑدعﻢ اﳌؤسسات الﺼﻐﲑة واﳌتوسﻄة و هيﻞ اﳌورد البﺸﺮي
القاﺋﻢ عليﻬا.
اﳌقال الساﺑع ،للﻐة اﻻﳒليﺰﻳة ،مﺮتبﻂ هو اﻵﺧﺮ ﺑسياق ﺟاﺋحة ﻛوﻓيد ،19-وهو عبارة عن
تقﺮﻳﺮ لتحقيق ﰎ إﺟﺮاؤﻩ ستﺨدام استبيان إلﻜﱰوﱐ وﲨع معﻄيات من اﳌﺸارﻛﲔ ﻓيﻪ ،ﺣيﺚ سئﻞ
اﳌﺸارﻛون عن معلوما ﻢ عن هذا الو ء اﳉدﻳد وما إذا ﻛانوا ﻗد أﺟﺮوا ﺑعض التﻐيﲑات ،مع انتﺸارﻩ ،علﻰ
ﳕﻂ ﺣيا ﻢ .ومن أهﻢ النتاﺋﺞ الﱵ ﰎ التوﺻﻞ إليﻬا أن اﳌتعلمﲔ وﺧاﺻة النساء ﻛانوا علﻰ دراﻳة ﺟيدة
ﺑﺸأن اﳌﺮض ،ولدﻳﻬﻢ موﻗﻒ متﻔاﺋﻞ ﲡاهﻪ ،ﻛما ّاﲣذن تداﺑﲑ وﻗاﺋية ﻛاﻓية .وتؤﻛد الدراسة علﻰ أﳘية دور
ﺑﺮامﺞ التثقيﻒ الﺼحﻲ ،الﺮامية إﱃ ﲢسﲔ اﳌعﺮﻓة ورﻓع الوعﻲ ،ﰲ التﺰام اﻷﻓﺮاد لتداﺑﲑ الوﻗاﺋية وارتﻔاع
مستوى التﻔاؤل لدﻳﻬﻢ ﲡاﻩ الو ء .ومن ﺑﲔ ما ﻳوﺻﻲ ﺑﻪ اﳌقال أﳘية وضﺮورة إﳒاز دراسات أﺧﺮى ﺣول
مستوى اﳌعارف الﱵ ﳝتلﻜﻬا اﻷﻓﺮاد عن الو ء ،ﻻ سيما اﻷﻗﻞ تعليما ،وﲢليﻞ السلوﻛات الﱵ من شأ ا أن
ﲤثﻞ عامﻼ ﻻنتﺸارﻩ.
د .ﺣسان عﺮ دي
رﺋيس التحﺮﻳﺮ.
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