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 تـــاب    فهرســـت الك 
 هيئة التحرير / افتتاحية العدد   

 األبحاث والدراسات  
مصدر الضبط وعالقته بكل من التفاؤل والتشاؤم لدى األطفال -

 محمد قاسم عبد اهللا. د/ 
ــنوم لــدى المراهقيــن الكويتييــن   - أحمــد عــبد. د. أ/ عــادات ال

 الخالق
ــنمو المعــارف واشــتغالها    - هشــام. د / نحــو مــنظور تعــددي ل

 خباش
 اب العدد آت 
ياسر . مـراجعة د  / تكـامل عـادات العقـل والمحافظـة علـيها              -

 الحيلواني
 المقاالت  
عماد . د. / تلوث الهواء . التهديدات البيئية على صحة األطفال     -

 عبد الرحمن محمد الهيتى
قــراءة تحليلــية ألهــم "الطفــل وقــانون الشــغل فــي المغــرب  -

ــير      ــل األج ــة الشــغل بالنســبة للطف ــوزي " /مســتجدات مدون  ف
 بوخريص

 نمــاذج تطبيقــية مــن الرســوم    -أطفالــنا وقصــص الحــيوان    -
 باسمة بسام العسلي. د/ المتحرآة وأفالم األطفال 

 تقارير 
 إصالح التعليم العام في الدول العربية -
مقتطفات من تقرير عن التقدم الذي أحرزته دولة الكويت فيما -

 يتعلق بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
حاضــرة فــي أدب األطفــال قدمــتها الســيدة مــنىنــبذة عــن م -

 زريقات هيننج في مقر الجمعية 
 أنشطة وأخبار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 
 أحدث إصدارات الكتب المتعلقة بالطفل  
 ببليوجرافيا الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

 

 .ومنطلقات القرن الجديدبالمعارف المطورة بما يتناسب 
ومما أجمع عليه المؤتمرون هو أن هناك أمرين يجب التركيز عليهما           
فـي الخـيارات اإلصـالحية أولهما يتعلق بالمتعلم، المستهدف بالتربية،           
وثانـيهما يتعلق بالمؤسسة التربوية المعنية بتكوين المتعلم، ذلك أن االتجاه           

لعقول عن التفكير العلمي لدى الطفل      السائد في التربية العربية هو إغالق ا      
العربـي، وهـذا يتجسـد خاصة في موضوعات التربية اإلسالمية واللغة            

 .العربية في مناهج الدول العربية
إن االتجاه العالمي في مجال اإلصالح التربوي للطفل يشير إلى جعل           

ماد األهداف التربوية أهدافا كونية ترتقي باإلنسانية باختالف مشاربها، واعت        
معايـير الجـودة في اإلنتاج، واتخاذ نظم الالمركزية في اإلدارة التربوية            

وال تقوم قائمة لألي إصالح دون محيط ثقافي مالئم، وتوافق          . واإلعداد لها 
 .مجتمعي على أهدافه وآلياته

وكان من أهم ما توصل إليه المشاركون هو اعتبار هذه الحلقة النقاشية            
 اإلصالح التربوي، والنظر إليه على أنه أمر        مـبادرة وفرصة للتفكير في    

ديناميكي ممارسة وتفكيرا، ويحتاج إلى متابعة مستمرة من خالل مجموعة          
المنتدى العربي "مـن األنشـطة تتمـثل في إيجاد منتدى خاص يسمى بـ       

يأخذ على عاتقه متابعة األنشطة اإلصالحية الجارية       " لإلصـالح التربوي  
 .لى التنسيق فيما بينهافي الوطن العربي والعمل ع

وال شك أن مثل هذه المبادرات تصب في خانة تربية الطفولة العربية            
وتنميـتها ألنهـا تهـتم فـي أهم مصدر من مصادر تنشئة الطفل العربي               

 .واالهتمام به، أال وهو إصالح قطاع التربية والتعليم
  

ت بها  ومجلـة الطفولة العربية إذ يسعدها مثل هذه المبادرة، التي قام          
الجمعـية الكويتية لتقدم الطفولة العربية بالتعاون مع الهيئة اللبنانية للعلوم           
التربوية، ال يسعها إال أن تبارك لهما هذا الجهد الطيب، وتسأل اهللا التوفيق             

 .لهما في تحقيق الهدف المنشود وهو خدمة الطفولة العربية ورعايتها
...واهللا ولي التوفيق

 
 

 األبحاث والدراسات 
 

مصدر الضبط وعالقته بكل من التفاؤل والتشاؤم لدى األطفال -
  جامعة الملك خالد- كلية التربية -محمد قاسم عبد اهللا . د/ 

اسـتهدفت هـذه الدراسـة تعرف مصدر الضبط لدى           :  الملخص     
 التفاؤل والتشاؤم، واستكشاف الفروق بين      األطفـال وعالقـته بكـل من      

في )  إناث 115 ذكور   115(طفال   230وشملت عينة البحث    . الجنسين فيها 
(سنة بمتوسط قدره     13-11مرحلة الطفولة المتأخرة، تتراوح أعمارهم بين،     

وقـد تـم سحب أفراد هذه العينة من عدد من المدارس االبتدائية             . )8،11
مصدر الضبط، والثانية   :  في هذه الدراسة   السـورية، واسـتخدمت أداتان    

وبينت النتائج أنه ال توجد فروق      . مقياس والقائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم    
جوهـرية بين الذكور واإلناث في التشاؤم وفي الضبط المجهول، في حين            

). اإلناث أعلى (كان هناك فرق دال إحصائيا في مصدر الضبط الخارجي          
در الضبط وكل من التفاؤل والتشاؤم، فقد ظهر أمـا عـن العالقة بين مص     

ارتباط موجب ودال إحصائيا، بين مصدر الضبط الداخلي والتفاؤل، وبين          
وقد ظهر ارتباط سالب بين     . التشاؤم وكل من الضبط الخارجي والمجهول     

 .الضبط المجهول والتفاؤل

 

 افتتاحيـــــة العـــــدد    
لة العربية في مسيرتها الهادفة لخدمة الطفل العربي        تـنطلق مجلة الطفو   
كي تضيف إنجازا جديدا إلى     . الحـادي والعشرين  . فـي عددهـا الجديـد     

إنجازاتهـا السـابقة من تنوع في األبحاث والدراسات الميدانية، وتعدد في            
المقـاالت العلمية والدراسات التنظيرية، وتقارير مختلفة لتكون في مجملها          

 .قارئ العربي المهتم بقضايا الطفولة ومشكالتهاوجبة دسمة لل
ولعـل من أبرز النشاطات التربوية على الساحة العربية في هذه الفترة            
التي قامت مجلة الطفولة العربية بنشر تقرير عنها، هي الحلقة الدراسية عن            
إصـالح التعليم العام في الدول العربية، والتي أقيمت في بيروت في الفترة             

 م وحضـرها عدد من الوفود يمثلون منظمات         2004 نوفمـبر    20-19مـن   
عربـية وأجنبـية غير رسمية مهتمة بشئون الطفل وتربيته، وكان للجمعية            
الكويتـية لـتقدم الطفولـة العربـية السبق في التخطيط والتنفيذ لهذه الحلقة              

 .باالشتراك مع الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية
المجتمعون في هذه الحلقة هو أن المعرفة       وكان من جملة ما توصل إليه       

العربية باإلصالح التربوي محدودة، إما بسبب قلة المشاريع اإلصالحية في          
. تربية الطفل، أو بسبب صغر حجم المكتبة المعرفية العربية حول اإلصالح          

لقـد بينـت التجارب اإلنسانية أن اإلصالح هو ديناميكية متجددة ومستمرة،            
 اب على نطاق واسع للدراسات واألبحاث التي تغذيها يلزمها فتح األبو
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تغالها   - ارف و اش نمو المع ددي ل نظور تع و م ــام . د / نح هش
ـ  باحـث فـي علم النفس المعرفي، كلية اآلداب والعلوم           -باش  خ

 المغرب/اإلنسانية فاس
تـروم هـذه الدراسة النظرية إلى الكشف عن خصائص           : الملخص     

ومعلوم أن الرهان الرئيسي الذي     . الـبراديغم الـتعددي ومبادئه ورهاناته     
ا حـرك هـذا البراديغم هو تجاوز قصورات النماذج األحادية في تصوره           

 .لنمو المعارف واشتغالها، ونخص بالذكر نموذج بياجيه
    لقـد أكـد أصـحاب الـبراديغم التعددي أن الطفل يتوافر على ذات              
سـيكولوجية متـنوعة في أشكال تغايرها، فأداؤها يعرف تباينات بينفردية           

عالوة على أنها ذات متنوعة في آليات       . وضـمنفردية وبينسياقية وبينثقافية   
 .تعددة في مسارات نموها ومرنة في أنظمة معارفهااشتغالها وم

    إن طرحا كهذا، يشكل تقويضا حقيقيا لمختلف األطروحات الكالسيكية         
القائلـة إن نمـو معارف الطفل يتحقق عبر مسار أحادي خطي تصاعدي             
وبأن نظام المعارف منمط بنيات معرفية كلية مطلقة وكونية تنتهي به إلى            

 .يمية معيارية، تشمل جميع األطفال أيا كانوااتخاذ شكل ذات إبيست
    ويـبقى أن نشـير إلـى أن أهـم سؤال سنحاول اإلجابة عنه في هذه                

بأي معنى تتيح لنا مقومات البراديغم التعددي وخصائصه        : الدراسـة هو    
 إمكانية التحدث عن نظرية تعددية لالكتساب؟

 
    Towards a Pluralistic Perspective on Knowledge Growth 
and its Functioning / Dr. Khabbache Hicham  
    Abstract   :  The aim of this theoretical study is to exhibit the 
specificities of the pluralistic paradigm, its principles and its 
claims. What is at stake here is an attempt to make up for the 
shortcomings of the one-sided modals in their perception of 
knowledge growth and its functioning. We specifically mean 
Piaget's modal.  
    Proponents of the pluralistic paradigm have stressed that the 
child bas a varied psychological self. The performance of which 
is marked with inter individual, intra-individual, inter-contextual 
and cross-cultural variability. Furthermore, the working 
mechanisms of this self are varied, its growth pathways are 
multiple and its knowledge systems are flexible.  
    Such a thesis as this is a real subversion of the different 
classical theses which claim that the child's knowledge is 
achieved through a single, linear and progressive pathway and 
that the knowledge system is stereotyped by absolute and 
universal cognitive structures. This eventually results in a 
standardized epistemological self that is the same for ail children 
everywhere. 
    Throughout this study, we will attempt to answer this basic 
question : In what sense would the components and 
characteristics of the pluralistic paradigm allow as to envisage a 
pluralistic theory of knowledge acquisition. 

 
 آتـــــاب العــــدد 
يها             - ل و المحافظة عل امل عادات العق ياسر . د:  مراجعة   / تك

 قسم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة        -عـبد اهللا الحليواني   
 الكويت

قدمـت مـدارس الظهـران األهلـية في المملكة العربية           :  الملخص     
، تحرير السـعودية تـرجمة لكـتاب تكامل عادات العقل والمحافظة عليها    

وقد شكل . Arthur L.Costa and Bena Kalick كاليككوستا وبينا . آرثرل
. هـذا الكـتاب الحلقـة األخيرة لسلسلة كتب قيمة مكونة من أربعة أجزاء       

وتـأتى أهمـية هذا الكتاب باإلضافة إلى الكتب الثالثة األخرى من كونه             
عليم والتعلم  في تحسين عملية التHabits of Mindيركز على عادات العقل 

وتمكيـن الطلـبة والمدرسين من التعلم المستمر ومواجهة تحديات الحياة           
 وتمكين الطلبة والمدرسين من التعلم المستمر ومواجهة تحديات الحياة

 

    The Locus of Control and its Relation To Optimism and 
Pessimism among Children  / Dr. Mohammed Q. Abdullah. 
Associate Professor of Mental Health University of King Khalid -
Faculty of Education.  
 

    Abstract : The relationship between locus of control and 
optimism and pessimism was investigated in a sample of Syrian 
elementary school children. Two tools were used. Perception of 
Locus of Control Scale, and the Arabic Scale of Optimism and 
Pessimism. The sample consisted of (230) children (115 males, 
115 females) in the age range of 10-13 years. The results showed 
no significant differences between males and females in 
pessimism and in unknown internal control, whereas females 
were about to have higher in external control than males. On the 
other hand, the findings showed that.(I) the correlation between 
internal control and optimism (2) the correlation between external 
control and pessimism,(3) the relation between unknown control 
and pessimism were positive and significant. These results were 
discussed in light of relevant literature on optimism pessimism 
and locus of control.  
 

ن            - ن الكويتيي دى المراهقي نوم ل أحمد محمد عبد   . د / عادات ال
  جامعة الكويت- قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية -الخالق 

أجريت هذه الدراسة على عينة من طالب المدارس الثانوية           :     الملخص 
عاما، طبقت   19 و   14، ممن تراوحت أعمارهم بين      )5 .44=ن(الكويتييـن   
وكان متوسط ساعات النوم في األربع والعشرين       .  عادات النوم  عليهم قائمة 

وقرر قرابة ثلث   . ساعة للذكور واإلناث على التوالي     9.57، و 9.29سـاعة   
الذكـور وربـع اإلناث أنهم ال ينامون نهارا، وينام قرابة ربع الذكور وربع             

ويستيقظ أقل قليال من نصف الذكور ونصف اإلناث        . اإلنـاث ساعتين نهارا   
ـ  رة أو مرتين أثناء نومهم ليال، في حين أن قرابة ثلث الذكور وأقل قليال              م

ويتراوح زمن الكمون أي فترة     . من ريع اإلناث ال يستيقظون أثناء النوم ليال       
.  من اإلناث  %62 من الذكور و     % 64 دقيقة لدى    30، و 6ما قبل النوم بين     

 متوسطات  وكانت. وقـرر ربـع كـل جنس فقط أن مقدار نومهم يعد كافيا            
عدد ساعات  : طالبات الثانوي أعلى بالنسبة إلى الطلبة في المتغيرات اآلتية          

 ساعة، وعدد مرات االستيقاظ 24الـنوم بالنهار، ومجموع ساعات النوم في   
لـيال، وطول فترة الكمون أي ما قبل النوم، وتركيز االنتباه أثناء اليوم، في              

 .لحين قرر الذكور حاجتهم إلى فترة نوم أطو
 

    Sleep Habits Among Kuwaiti Adolescents / Prof. Ahmed M. 
Abdel-Khalek Kuwait University, Department of Psychology, 
College of Social Sciences.  
 

     Abstract  :   A sample of 5,044 male and female secondary 
school Kuwait students was recruited. Their ages ranged from 14 
to 19 yrs. The mean score of sleep over 24 hours was 9.29 and 
9.57 among males and females respectively. A third of the male 
and a quarter of the female group reported that they do not sleep 
during the day, while around a quarter of males and females 
sleep two hours a day. 
 
     Half of males and half of females approximately wake once or 

twice during their sleep at night, white around a third of males and 
a quarter of females do not wake during their sleep at night. The 
latency period, i.e. presleep time, ranged from 6 to 30 minutes 
among 64% of males and 62% of females. Only a quarter of each 
gender reported that their sleep quantity was satisfactory. 
Females bad higher mean scores than males in the following 
variables : hours of sleep during the daytime, sleeping over all in 
24 hours, frequency of waking during night, latent period and 
concentration during day, while males reported that they were in 
need of more sleeping hours.  
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والعمر عنصر  . ية، عمره مـنها الخلفـية الوراثية، وحالته من ناحية التغذ        
أساسـي فـي تحديـد التعرض للخطر ألن العمليات التي تحدد التعرض             

. واالمتصـاص واأليـض واإلخراج وضعف األنسجة ترتبط كلها بالعمر         
 .ويختلف األيض بين الرضع و األطفال عنه بين الكبار

ونظـرا ألن معدالت األيض لدى األطفال أعلى منها بين الكبار، فإنهم     
بمقدار الضعف لكل رطل من وزن      . ون قـدرا أكـبر من الهواء      يستنشـق 
وباإلضافة إلى ذلك فإن األطفال يتنفسون هواء أقرب إلى السطح،          . الجسم

وعندما يكون األطفال   . حيـث يمكن أن تزيد درجات تركيز الغبار الملوث        
أكثر نشاطا فإنهم يستنشقون الهواء بعمق أكبر وربما يرسبون الملوثات في           

 علـى عمـق أكـبر مما يفعل الكبار وهذه الجسيمات من السهل              رئـاتهم 
 ...االحتفاظ بها في الرئتين وامتصاصها

 
رب   - ي المغ غل ف انون الش ل وق م: الطف ية أله راءة تحليل ق

ة الشغل بالنسبة للطفل األجير       فوزي بوخريص،  / مستجدات مدون
 كاتب ومترجم من المغرب

ة  ومن ثم ينبغي ألي حديث      تشـكل الطفولة مستقبل المجتمع،        :مقدم
فمعلوم أنه من   . عـن حقوق اإلنسان أن يتضمن في صميمه حقوق الطفل         

حـق الطفـل، ألنـه إنسـان، أن يحظـى بالحماية، لكن لكونه صغيرا               
وكما ينص على ذلك اإلعالن     .. ومستضعفا، فهو في حاجة لحماية خاصة     

. تينالعالمـي لحقـوق اإلنسان فإن للطفل الحق في رعاية ومساعدة خاص           
فإن الطفل، بسبب عدم    " وكمـا جاء أيضا في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل          

نضـجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في            
 .)1 ("ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها 

    وإذا كان تشغيل األطفال في سن مبكرة، سن اللعب والترفيه والتمرس،           
ل ظلمـا وخرقا ألبسط حقوقهم، فإن الكل اآلن يقر بفشل السياسات            يشـك 

والمخططـات الرامية إلى القضاء النهائي على هذه الظاهرة، لهذا حاولت           
معظـم القوانيـن احتواءها والتخفيف من المخاطر التي يمكن أن ترافقها            
والحد من حاالت التعسف واالستغالل التي قد تواكب هذه الظاهرة، ولذلك           

د جل القوانين تعمل بصفة عامة، على تحديد السن األدنى للتشغيل وكذا            نج
تقلـيص ساعات العمل، ومنع اشتغال األطفال في ظروف وأماكن وأعمال           
معيـنة قـد تهـدد صحتهم وأخالقهم، وتعوق تطورهم العقلي والجسماني            
والنفسـي والروحي واالجتماعي، انسجاما مع ما تنص عليه الفقرة األولى           

 .)2( من اتفاقية حقوق الطفل 32مادة من ال
وفـيما يتعلق بظاهرة تشغيل األطفال بالمغرب، فليست هناك معطيات          

ومجتمع / باحثين، دولة (وإحصاءات دقيقة وشاملة، لكن المؤكد أن الجميع        
تفاقم هذه الظاهرة ببالدنا وانتشارها بشكل ملفت " يجمـع على   ...) مدنـي 

.)3("ة من المدن بصفة أخص في البواديللنظر خاصة في األحياء الهامشي
 ومـن خالل مسح أجرته إدارة اإلحصاء الحكومية، اتضح أن هناك           

طفال دون الخامسة عشرة يعملون في      ) أكـثر من نصف مليون    ( 538.485
من هؤالء    %88وأن نسبة   .... 1999مجاالت مختلفة، لغاية شهر مارس      

 .)4(د من الفتيات  من إجمالي العد%51في المناطق القروية وأن 
صدور  )2003 ديسمبر   8(وقـد شـهد المغرب، خالل السنة الماضية         

مدونـة للشغل، شارك فيها عدد من الفاعلين في ميدان القانون واالقتصاد            
ويستهدف إقرار مدونة للشغل،    . واالجتماع، في جو من التوافق والتراضي     

، وتوفير مناخ جديد    تفـادي المشاكل التقليدية التي يعرفها عادة عالم الشغل        
لعالقـات الشـغل، يـنعكس إيجابا على العامل والمقاولة والمجتمع بشكل            

 ..عام
فكيف تعاملت مدونة الشغل في صيغتها الجديدة مع الطفل؟ أو ما هي 

 أهم مستجدات هذه المدونة فيما يتعلق باألجير الحدث؟
ة مع هذا ما سنحاول التطرق له على ضوء مدونة الشغل الحالية مقارن 

ما كان معموال به في قوانين الشغل السابقة، مع استحضار روح االتفاقيات            
 وكذا )5(الصادرة عن منظمة العمل الدولية، السيما التي تهم حقوق الطفل 

(فقد ذكر هذا الكتاب أن هنالك ستة عشر         . اليومية داخل المدرسة وخارجها    
عقل الضرورية لنجاح    نوعـا مـن السلوكيات الذكية المسماة بعادات ال         )16

الفـرد في حياته األكاديمية والعملية واالجتماعية، وتشتمل هذه العادات على       
مهارات مثل المثابرة، والتحكم بالتهور، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والتفكير         
بمـرونة، والتفكـير حول التفكير والكفاح من أجل الدقة، والخلق والتصور            

ت، وتطبيق المعارف الماضية على    واالبـتكار والتسـاؤل وطـرح المشكال      
أوضـاع جديـدة، والتفكـير التبادلـي ويبين هذا الكتاب في البداية أن هذه               

فقد اعتبر هذا الكتاب أن الذكاء قدرة       . العـادات تشـكل تحديا لمفهوم الذكاء      
تحـت الطلب، مشيرا بذلك إلى ما يستطيع الفرد القيام به بخصوص الشيء             

ة االستدالل واالستنتاج وإعطاء معان لكلمات مثل ممارس (المطلـوب إنجازه    
أمـا عادات العقل فهي سلوكيات تعمل على إبقاء األفراد متيقظين           ). معيـنة 

حـتى يعملـوا بكفـاءة ويتم إرشادهم إلى أماكن القصور في عملية التفكير              
بمعـنى آخـر تعتبر عادات العقل السلوكيات الذكية التي يستخدمها           . لديهـم 

ي لحل المشكالت ضمن وسط وكم هائل من المثيرات         األفـراد بشـكل يوم    
المتواصـلة والمعقـدة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مثل هذه العادات وطرق             

 .استخدامها بشكل سليم
    يشير مفهوم العادة، كما ذكره هذا الكتاب، إلى أن سلوكا أو مهارة معينة             

عتبر أمرا  أصـبحت روتينـية، أمـا استخدامها من قبل العقل بشكل سليم في            
مخـتلفا، على سبيل المثال تعتبر عادة المثابرة شيئا روتينيا عند البعض إال             
أن ممارستها في الزمان والمكان المناسبين يمكن أن تتم بشكل خاطئ، وحدد            
هذا الكتاب أن نقطة البداية في تدريس واستخدام عادات العقل يجب أن تبدأ             

النهاية لبناء مجتمع متيقظ ومتنبه     في المدارس لخلق ثقافة تعليمية تؤدي في        
وقد طرح هذا الكتاب   . ومهـتم بكيفـية إنـتاج المعرفة وكيفية التعامل معها         

تنمية عادات  "شعارا جديدا يدلل على الفلسفة الجديدة للتربية والتعليم أال وهو         
ولكي يتم ذلك أكد الكتاب على ضرورة تكرار الفرص         " العقـل لدى األفراد     

ه العـادات ولمـدة زمنية طويلة حتى يكتسبها األفراد          المـتاحة لـتعلم هـذ     
على سبيل المثال يتحسن السلوك عندما يمارس       . ويطـبقونها بشكل صحيح   

الفـرد بشـكل تلقائي عادة التحكم بالتهور بحيث تصبح هذه الممارسة غير             
مسـتهلكة للكثـير مـن الجهد، مما يتيح ذلك للفرد التفكير بعواقب األمور              

 .ل النتائج الممكنةوالحصول على أفض
 )7(من سبعة   " تكـامل عادات العقل والمحافظة عليها       "   يـتكون كـتاب     

فصـول باإلضـافة إلى ملحق لتقييم التقدم الذي تحرزه  المدرسة تجاه خلق              
يتناول الفصل األول وصفا لدور     .. ثقافـة تعليمية مغروسة في عادات العقل      

 مؤشرات يمكن استخدامها    المـدارس في تعزيز عادات العقل ومقدمة لسبعة       
حيث " بيوت العقل "مـن قبل المدارس الراغبة في أن تصف نفسها بمدارس           

يكون التركيز في هذه البيوت على تقييم العملية التي تهدف إلى جعل الطلبة             
 ...أكثر وعيا وتأمال وكفاءة ومرونة وقابلية لحل المشكالت

 
 مقـــاالت 
ال          - ى صحة األطف ية عل تهديدات البيئ عماد .  د /  تلوث الهواء  .ال

  العراق-عبد الرحمن محمد الهيتي، جامعة األنبار 
إن البيـئة التي تقوم عليها حياة البشر هي أيضا مصدر مهم             : ملخص ال    

ففي أقل البلدان نموا، ال     . العتالل الصحة بالنسبة إلى كثير من سكان العالم       
لك في الغالب   وذ. يعـيش طفـل مـن كل خمسة ليشهد عيد ميالده الخامس           

 .بسبب تهديدات بيئية على الصحة يمكن تجنبها
.    على النطاق العالمي، يحدث ثلثا حاالت اعتالل الصحة التي يمكن منعها          

وينتمي أكثر األطفال   . بين األطفال . والتـي تـرجع إلـى الظروف البيئية       
تضـررا إلـى السـكان الفقـراء الذين يعيشون في المناطق الريفية وشبه              

وفي الوقت الحاضر يتعرض كثير من هؤالء       . ة في البلدان النامية   الحضـري 
األطفال إلى مخاطر بيئية مختلفة منها المخاطر البيئية الناجمة عن التعرض           

 .إلى هواء ملوث سواء كان الهواء خارجيا أو هواء األماكن المغلقة
،    هناك عوامل متعددة تعدل من خطر اإلصابة باألمراض المتصلة بالبيئة
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نظمـت الهيـئة اللبنانية للعلوم التربوية والجمعية الكويتية          : الملخص 
إصالح التعليم العام في    " لتقدم الطفولة العربية حلقة دراسية مقفلة بعنوان        

. كومودور.  في فندق الماريديان   20/11/2004 و 19يومي  " الدول العربية   
 .بيروت

 :وقد شارك في الحلقة كل من 
سمير . رؤوف الغصينى، د  . عدنان األمين، د  . اد جرداق، د  مـر .  د

. ندى مغيزل نصر، د   . كرمة الحسن، د  . منـير بشور، د   . جـرار، د  
 ).الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية(طالل عتريسي . صوما بوجودة، د

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة (قاسم الصراف . حسـن االبراهيم، د  . د
 ).العربية

سليمان عواد  . حجازي إدريس، د  . رمزي سالمة، د  .  بلّة، د  فيكتور. د
 ).مكتب اليونسكو اإلقليمي في بيروت(سليمان 

).برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لبنان(حسن كريم . د/ ندى الناشف. د
 ).لبنان. البنك الدولي(بسام رمضان، حنين السيد . د
 ).تالكوي. الصندوق العربي للتنمية(بدر مال اهللا . د
 ).مكتب التربية العربي لدول الخليج(حامد الفاجح . أ
 ).مستشار تربوي(أحمد الصيداوي . د
 ).جامعة قطر(أمينة كمال . د
 ).الجامعة اللبنانية(بسام سكرية . د
 ). إيطاليا-الجامعة األوروبية(فاطمة الزهراء حسن سيد . د
 ).رين البح-مركز البحوث للدراسات والبحوث(محمد جواد رضا . د
 ).الجامعة التونسية(محمد بن فاطمة . د
 ).لبنان. جريدة السفير(جوزيف سماحة . أ
 ). لندن-جريدة الحياة(حازم صاغية . أ
 ). لبنان-مدارس المبرات(رنا إسماعيل . أ
مدارس الظهران  (ليلى السنيد   . خالد التركي، أ  . سـالي التركـي، أ    . د

 ). السعودية-األهلية
 ).العراق(ن هند صالل آل شني. أ

 

وقـد عرضت في الحلقة ثالث أوراق عالجت اإلصالح التربوي على           
، وثانية عند   )الصيداوي. د(الصـعيد العالمي، واحدة توقفت عند المفهوم        

، وثالثة عند   )سكرية. د(اإلصالح التربوي في كل من ماليزيا وهونغ كونغ         
امعة ليون  من إعداد جان لوي ديرويه من ج      (اإلصالح التربوي في فرنسا     

كذلك عرضت ست دراسات حاالت عن      ). ولكـنه لم يتمكن من الحضور     
كتبها عبد اهللا   (المغرب  : اإلصـالح الـتربوي فـي بعض الدول العربية          

. د(ساعف من جامعة محمد الخامس، ولكنه لم يتمكن من الحضور، تونس           
، )السيد. د(، مصر )الصراف. د(، الكويت   )كمال. د(، قطر   )بـن فاطمـة   

باإلضـافة إلى ورقتين حول مداخل      ). جـرداق . األميـن ود  . د (لبـنان 
. د(والمطلـوب من اإلصالح في العالم العربي        ) بشـور . د(اإلصـالح   

. د" (ديناميكية اإلصالح "، والـى ورقـة توليفـية تحـت عنوان           )رضـا 
 ..).األمين

 
ة الكويت فيما -    ذي أحرزته دول تقدم ال ر عن ال تطفات من تقري مق

   األهداف اإلنمائية لأللفيةيتعلق بتحقيق
ورد فـي تقريـر أصـدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي           :      الملخص 

الكويت : بالتعاون مع وزارة التخطيط في دولة الكويت، بعنوان         ) الكويت(
، استعراضا للتقدم   2003اإلنجـازات والتحديات    : الغايـات اإلنمائـية     : 

 : في الغايات التالية واإلنجازات التي أحرزتها دولة الكويت
 .القضاء على الفقر المدقع والجوع:   1الغاية 
 .تحقيق تعميم التعليم االبتدائي:   2الغاية 
 .تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:   3الغاية 
 .تخفيض معدل وفيات األطفال:   4الغاية 
 .االرتقاء بمستوى صحة األم:   5الغاية 

ـ     اإلعالن العالمي لحقوق   (ية التـي لهـا صلة بالموضوع        االتفاقـيات الدول
 ..).اإلنسان، اتفاقية حقوق الطفل

 
نا وقصص الحيوان نماذج تطبيقية من الرسوم المتحرآة - أطفال

ال      الم األطف  /باسمة بسام العسلي محاضرة في جامعة هاواي      .  د /وأف
 بيروت

ا يرجع ذلك إلى    وربم.  يتعلق األطفال بالحيوانات تعلقا ملحوظا      :الملخص   
أن بعـض الحـيوانات أصغر حجما من الراشدين من بني اإلنسان، وربما             

صغار البشر  -تتشـابه وجوه التعبير من حيث البساطة والفطرة بين الصغار         
وتعتبر قصص الحيوان النوع األدبي األكثر انتشارا بين        . وصـغار الحيوان  

إال أن هذه القصص    . مواضيع أفالم الرسوم المتحركة وأفالم األطفال عموما      
ليست نوعا واحدا يتبع، وال نمطا ثابتا محددا ال يتغير بل هي أنواع وأنماط،              

 :أيسرها ذلك التقسيم إلى ثالث فئات رئيسة هي على التوالي 
نحن البشر في فرو    (الحيوانات التي تسلك سلوك الكائنات البشرية         .أ

 )وريش
 الحيوانات التي هي حيوانات لكنها ناطقة  .ب
 .انات كما هي في الطبيعةالحيو  .ج

ولكـل نوع من هذه األنواع مفهومه وخصائصه كما أن كل نوع يتوجه             
 .إلى مرحلة عمريه خاصة بالطفل

في هذه الدراسة سنستعرض نماذج تطبيقية عن هذه األنواع من الرسوم           
 .المتحركة ومن أفالم األطفال صدرت مؤخرا والقت النجاح

ونموذج النوع الثاني الولد    . نيمونمـوذج الـنوع األول هو البحث عن         
 ..ونموذج النوع الثالث فالش . الصالح

 

كمـا سنستعرض قصص الحيوان وقد أخذت صورا فنية عدة فمن ذلك            
حكايـات الـتحول أي تحـول اإلنسان إلى حيوان ومثاله في أفالم الرسوم              

  و الهدف من هذه الحكايات عرض Brother Bear) األخ الدب(المتحركة، 
 .ة من وجهة نظر اآلخر وهو الحيوان هناالحيا

واليوم تحتضن مدينة دبي للمرة األولى في العالم العربي والشرق             
 تشرين األول   23األوسط مهرجان الرسوم المتحركة الذي تقام فعالياته بين         

 م، وذلك بمناسبة االحتفال بيوم الرسوم المتحركة        2004 منه لهذا العام     28و
. أكتوبر من كل عام في معظم عواصم العالم28وم العالمي والذي يصادف ي

تشير إلى إيجابيات هذه    . بقعة ضوء . مـن هـنا جـاءت هـذه الدراسة        
وتفتح الطريق لمزيد من النقاش     . األعمال وبعض السلبيات في حال وجودها     

 .والحوار والدراسات المستفيضة
ي يصادف      وذلـك بمناسبة االحتفال بيوم الرسوم المتحركة العالمي والذ        

وتعتبر قصص  .  أكـتوبر مـن كـل عام في معظم عواصم العالم           28يـوم   
. الحـيوان النوع األدبي األكثر انتشارا بين مواضيع أفالم الرسوم المتحركة          

وقد أبدع فنانو الرسوم المتحركة في عرض هذه الحكايات ضمن عالم ملون            
 .جميل

 ذلك إلى أن    وقـد نعجب من تعلق األطفال بالحيوانات، ربما يعود سبب         
أكـثر مـن نصف سكان العالم يعيشون في المدن، وطفل المدينة يفتقد ذلك              
االتصال الحميم واليومي مع الحيوانات والذي أصبح من مآثر سكان القرى،           
ومـع أن األشـكال األكـثر شـيوعا لقصـص الحيوانات قصص الكالب              

ئا واألحصـنة عـبر السـنين، إال أن الزمـن المعاصر أبرز اهتماما مفاج             
قصص الكالب واألحصنة   : بالحيوانات غير األليفة وظلت القصص التقليدية       

معـنا، إال أنهـا لم تعد تنفرد وحدها بالساحة، فاالتجاهات المعاصرة حملت             
طفـل الـيوم على متنها إلى الغابات والحقول واألنهار والبحار مع قصص             

وايا البيوت مع   األسـود والفيلة والثعالب واألسماك والدالفين، بل حتى في ز         
 ...)1(الهررة والفئران 

 

 تقاريــــر 
)تقرير عن أعمال الحلقة( إصالح التعليم العام في الدول العربية -
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األطفـال العالمي والعربي مصحوبا برواية بعض القصص بطريقة خالقة          
وتناولت المحاضرة عرضا   . أعجبـت الجمـيع ونقلتهم إلى عوالم أخرى       

ومن ثم أبن المقفع عندما ترجمها      " إيسوب  " طفل منذ حكايات  لتاريخ أدب ال  
أكدت المحاضرة على أهمية اللغة كوسيلة قوية للشعوب        ". كليلة ودمنة "في  

واستعرضت كذلك نظريات تؤكد على     . تكـاد تكـون أقـوى من األسلحة       
وركزت على أهمية عام    . التفاعل والتواصل ما بين المحاضرات المختلفة     

" جون لوك "ر أول كتاب في السويد، وفي عهد متقدم ركز           عندما ظه  1591
ال على أهمية قراءة الكتب التي هي على لسان الحيوان وأهميتها ورسومها            

 .لألطفال
فأكد على أهمية أن ال نكتب من أجل التربية         " جان جاك روسو  "    أما في   

وأن نعـود إلـى الطبـيعة بدايـة وأن يكون أدب الطفل خبرة وليس فقط                
، ثم عرجت المحاضرة على الحكايات الشعبية وجمعها في الثقافات          "بوياتر"

المخـتلفة، ودورهـا فـي إدخال الدعابة على أدب الطفل لتحقيق الهدف             
 وفـي القرن التاسع عشر تم االنتقال لعهد الحكايات بعيدا عن            -الـتربوي 

 .الفلسفة، مع االهتمام بالتصوير واأللوان الزاهية
كتاب المربية والمنظرة أللين كي وأثر هذا الكتاب            عرضت المحاضرة   

 .على إرساء أهمية الذوق الفني برسوم أدب الطفل
تطرقـت إلـى تطـور علـم النفس التربوي والكتابة من واقع الطفل في               

استرد "الثالثينـيات مـن القـرن الماضـي، وفي عودة للسويد ذكرت أثر            
.  في عالم الطفولة، على مجرى حركة أدب الطفل وبروز أطفال"لندغرين

الذي ظهر باللغة   " عالم المخلوقات البرية  "    ثـم موريس سينداك وكتاب      
الطفل "اإلنجليزية في الستينيات وأهمية الخيال في كتب األطفال، ثم كتاب           

 .في الثمانينيات" الشقي
وأبـرزت المحاضرة أهمية القراءة في حياة األمم وخاصة في السويد               

 ...نافية، وأهمية المكتبات العامة ووجود الكتب فيهاوالشعوب االسكند
 

 أنشطة وأخبار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية -          
مشـاركة الجمعية في تنظيم الحلقة الدراسية حول إصالح          :     الملخص 

 .التعليم في الدول العربية 
تور قاسم  رئيس الجمعية والدك  .      شـارك الدكـتور حسـن اإلبراهـيم       

 عضـو اللجـنة االستشـارية في الجمعية في فعاليات الحلقة        -الصـراف 
، والتي نظمتها   "إصالح التعليم العام في الدول العربية     " الدراسـية بعنوان    

الهيـئة اللبنانية للعلوم التربوية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة           
 .ت في بيرو20/11/2004-19العربية في الفترة من 

 :    وقد ألقى الدكتور حسن اإلبراهيم رئيس الجمعية كلمة االفتتاح التالية 
  

    بداية أود أن أرحب بكم باسم الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية            
التي يسعدها ويشرفها أن تشارك مع الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية              

 .بالتحضير والتمويل لهذا اللقاء
ئما مع نفسي ومع كثير من الزمالء عن أسباب تعثر          كنـت أتساءل دا   

العديد من المحاوالت اإلصالحية للنظم التربوية العربية، لقد وجدت تجاوبا          
مع هذا التساؤل من الزميل العزيز الدكتور عدنان األمين الذي اقترح عقد            
هـذه الحلقة الدراسية في محاولة لإلجابة على هذا السؤال، وقبل أكثر من             

دم الدكتور األمين تصوره لمثل هذه الحلقة وتم مناقشة هذا الموضوع           عام ق 
في عدة جلسات ولقاءات وكنت مصرا أن تكون هذه الحلقة بمثابة عصف            

ألهـم أسـباب تعـثر اإلصالح وأن تتخطى     Brain  Stormingاألدمغـة  
فعاليات الحلقة النمط األكاديمي فيما عدا ورقة مسحية تعطي خلفية لبعض           

كنت أتمنى وال أزال أن     .  اإلصـالح في بعض الدول العربية      محـاوالت 
تضـع هـذه الحلقـة بما تضم من عقول متخصصة وغير متخصصة في              
العلـوم التربوية النقاط على الحروف بشكل صريح وبدون مجامالت ألن           
زماننا هذا الذي محي نعيش فيه هو في اعتقادي زمان اتخاذ المواقف فما             

فإنني  أتذكر بوضوح  . جامل بعضنا البعض  عـاد لديـنا وقـت نضيعه ون       
  كان هناك 1985عندما اقترحت فكرة إصالح التعليم في الكويت في عام 

والمالريا ) اإليدز(مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية :   6الغاية  
 .وغيرهما من األمراض

 .كفالة االستدامة البيئية:   7الغاية 
 . أجل التنميةإقامة شراكة عالمية من:   8الغاية 

 

 ذات عالقة بالطفولة واألمومة وسوف      )5،  4،  2( والمالحـظ أن الغايات         
 :نعرض لها من منطق ارتباطها بأهداف مجلة الطفولة العربية، وهي

  :تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
تحـت هـذه الغاية تم تحديد هدف واحد يتطلب تمكين األطفال،             -

ن إكمال مقرر كامل من التعليم      أوالدا و بـناتا، فـي كـل مكـان م          
هذا وقد تم اختيار ثالثة مؤشرات لقياس التقدم نحو تحقيق     . االبتدائـي 

هـذا الهـدف هـي النسبة الصافية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي ونسبة            
التالمـيذ الذيـن يلـتحقون بالدراسة في الصف األول ويصلون إلى            

 لدى األشخاص الذين    الصف الخامس ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة     
 . سنة24 و 15تتراوح أعمارهم بين 

في المائة  87.4بلغـت النسبة الصافية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي        -
 وذلك بعد أن    2000في المائة عام     85.8 وانخفضت إلى    1994عـام   

 وذلك دون أن تسجل اتجاها زمنيا 1998 في المائة عام    89.1وصـلت 
نخفاض إذ إنها سجلت ارتفاعا حتى      ملحوظـا سـواء باالرتفاع أو اال      

 وخالل  2000 و   1999 و عامي    1997 وانخفضـت عام     1997عـام   
 0.47الفـترة التي سجلت خاللها ارتفاعا بلغ معدل االرتفاع السنوي           

هذا وقد تم تقدير معدل لالنخفاض إلجمالي الفترة بلغ نحو          . في المائة 
ة، وباستخدام عام    فـي المائة إال أنه لم يكن ذو مغزوية إحصائي          0.04
 كسـنة ارتكازيـة يتطلـب تحقـيق هدف رفع النسبة الصافية             2000

، أي تنمو هذه النسبة، بمعدل      % 100لاللـتحاق بالتعليم االبتدائي إلى      
حيث يفسر انخفاض النسبة الصافية .  فـي المائة  1.03سـنوي يـبلغ     

ي لاللـتحاق بالتعليم االبتدائي، في واقع األمر اختالل التركيب العمر         
فـي مـرحلة التعليم االبتدائي، بسبب التحاق نسبة كبيرة من األطفال            
دون سـن السادسة بالتعليم االبتدائي وبالمقابل هناك نسبة كبيرة أيضا           

مما يؤثر  ) ما بين السابعة والثامنة   (تلـتحق بالتعلـيم في سن متأخرة        
ولكن هذا ال يعني في الواقع انحسار مظلة        . بشـدة على قيمة المؤشر    

عليم االبتدائي بقدر ما يعني اختالل للتركيب العمري خالل المرحلة          الت
. التعليمية وهذا األمر ينسحب بالضرورة على باقي المراحل التعليمية        

وهكـذا فـإن تحقيق هدف تعميم التعليم للمرحلة االبتدائية بحلول عام         
 ... ال يشكل تحديا بالنسبة لدولة الكويت2015

 
بذة عن محاضر      -        ال     ن تقديـم السيدة منى زريقات      / ة في أدب األطف
 هيننج
السيدة منى هيننج خبيرة وناشرة في أدب الطفل، مولودة في          :  الملخص     

األردن وحائزة على شهادة البكالوريوس من الجامعة األمريكية في بيروت،          
وتـتحدث إلـى جانـب اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية والسويدية واأللمانية            

 وهذه الدار   1984طالية ولقد أسست دار المنى للنشر في السويد في عام           اإلي
 85متخصصة في نشر الكتب العالمية باللغة العربية والتي بلغت حتى اآلن            

قدمـت السيدة منى هيننج محاضرة في مقر الجمعية الكويتية لتقدم           . كـتابا 
تملك  " ، تحت عنوان  29/11/2004الطفولـة العربـية، يوم االثنين الموافق        

وحضر المحاضرة مجموعة من األكاديميين     " اللغـة عـبر كـتاب الطفل        
 .والتربويين واإلعالميين والمهـتمين بقضايا الطفولة

 

    قدمـت الدكـتورة تغريد القدسي المتحدثة وذكرت أنها زميلة وصديقة           
نجمعهمـا همـوم واهتمامات مشتركة بشأن الطفولة والناشئة وأعربت عن           

ـ    يدة منى إلصرارها على المضي في طريق تؤمن به وعلى          إعجابهـا بالس
 .والئها للطفولة العربية

    ثم قدمت السيدة منى محاضرتها التي جمعت بين السرد التاريخي ألدب 

 
Arabpsynet  e . Journa l :  N°6 – April – May – June   2005 

 
 2 005  جـــــــــوان   –  مــــــــاي  –   أفــــــــريـــــــــل  - 6ـــدد الـعـ  :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

117   



Journals Review  ßŠpývß@òÈu@a 
 

Kindergarten Education : Freeing Children’s 
Creative Potential  
Annual Editions : Child Growth and development  
05/06 (Annual Editions : Child Growth and 
development ) 
Beyond Behavior management : the Six life Skills 
Children need to thrive in today’s world 
Ready to Learn : How to help Your Preschooler 
Succeed  
The Teacch   Approach to Autism Spectrum 
Disorders  
For Goodness Sake : Supporting Children & 
Teens in Discovering life’s Higher Values (Living 
Wisdom Book for Parents, Teachers, & Youth 
group le) 

مـن يعـارض كلمة اإلصالح ويدعو الستخدام كلمة التطوير، وكنت دائما             
أصر على كلمة اإلصالح في كل المناسبات والسبب أن هناك فرق كبير بين             

 ...كلمتي اإلصالح والتطوير
 
 
 

 أحدث اإلصدارات الكتب المتعلقة باألطفال
 أدب األطفال بين الثقافة و التربية

  األهل الكامل  دليل–ساعد طفلك على النجاح 
 لنعلم أطفالنا حالوة التفكير 

 علم نفس النمو من الطفولة إلى الشيخوخة
 بناء العقول السليمة 

 طفلك من سنة إلى سنتين 
 

אא מ א  א
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Journal of Muslim Mental Health 

Call for Papers 
www.MuslimMentalHealth.com  

  
Mental illness is culturally influenced, to conduct clinical 
assessments, form diagnostic opinions, and formulate health 
policy that affects people from different communities, the 
historical and social nuances of the culture must be well 
understood. The Journal of Muslim Mental Health provides an 
academic forum to explore social, cultural, historical, religious, 
and psychological factors related to the mental health of 
Muslims in North America as well as that of the global Islamic 
community.  To this end, the Journal welcomes contributions 
across the medical and social science disciplines, including 
psychiatry, psychology, public health, Islamic studies, nursing, 
social work, sociology, anthropology, philosophy and other  

fields interested in mental health and the Muslim community. 
Readership is intended to include social scientists, clinicians, 
counselors, and health policy makers. JMMH invites 
submissions for original articles, reviews, brief communications, 
case studies and book reviews dealing with, but not limited to, 
the following topics: 
 
-Epidemiological studies of mental illnesses in Muslim 
communities  
-History of mental illness 

 -Mental health concepts 
-Stigma of mental illness in Muslim cultures 
-Role of traditional healing 
-Role of spirituality in patient-therapist relationship 
-Stages of child development in the Islamic tradition  
-Models of psychotherapy (psychodynamic, cognitive-behavioral, 
humanistic, etc…) 
-Marital counseling 
-Utilization of services 
-Domestic violence 
-Substance Abuse 
-Sexual Dysfunction 
-Posttraumatic Stress Disorder  
-Islamic law and forensic psychiatry 
-Disaster psychiatry/psychology, refugee rehabilitation 
-Ethics 
 
JMMH is affiliated with The New York University Center for Global
Health and The Institute for Muslim Mental Health. To submit 
articles, please email to journal@MuslimMentalHealth.com with 
subject: "JMMH article submission". For further information please 
view. 
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