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العربية ورعايتها ونمائها لتكون فاعلة ومؤثرة في خارطة منظمات 
 .الطفولة على المستوى المحلي والعربي والعالمي

وعلى الرغم من محدودية اإلمكانيات المادية والبشرية التي تعاني منها 
لعربية فإنها ماضية في سعيها الدؤوب نحو التطوير وتقديم مجلة الطفولة ا

زمن هذا . األفضل بفضل همة القائمين عليها وجديتهم في العمل المؤسسي
المنطلق فإن المجلة تبحث دائما عن تقديم ماهو مميز ونافع عبر االستفادة 

 .من كل األخطاء والتجارب التي مرت بها في السنوات القليلة الماضية

 ...ا اهللا جميعا لما فيه خير الطفولة ورشادهاوفقن

أسرة التحرير

 اتــوث والدراســـالبح 

التـل المشكـا بحــة الذات وعالقتهمـة وفعاليـرة العاملـــالذاآ -
دى تالميذ المرحلة االبتدائيةـي لـل الدراسـة والتحصيـة اللفظيـالرياضي

 أحمد حسن عاشور. د رضا عبد اهللا أبو سريع، د.أ/ 

 هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين :الملخص
الذاكرة العاملة وكل من حل المشكالت الرياضية اللفظية والتحصيل 
الدراسي في الرياضيات، وكذلك العالقة بين فعالية الذات وحل المشكالت 
الرياضية واللفظية والتحصيل الدراسي في الرياضيات، والتنبؤ بالقدرة 

 حل المشكالت الرياضية واللفظية والتحصيل الدراسي من خالل على
األداء على اختبارات الذاكرة العاملة واختبار فعالية الذات، وبلغت عينة 

 تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الخامس )149(الدراسة في مجملها 
  طبق عليهم أدوات الدراسة) إناثا74 ذكورا، 75(بالمرحلة االبتدائية، منهم 

اختبار (التي شملت على اختبارات الذاكرة العاملة من إعداد الباحثين هي 
تصنيف الكلمات، اختبار مدى القراءة، اختبار الجملة الرقم، اختبار 

واختبار الصور ذات العالقات ( للمكون اللفظي )العمليات الحسابية البسيطة
ر الصورة المتشابهة، واختبار الصور ذات األلفاظ  المتشابهة، واختبا

 للمكون غير اللفظي، كما شملت أدوات )الرقم، واختبار اتجاهات الصور
الدراسة اختبار فعالية الذات الرياضية، واختبار حل المشكالت الرياضية 
اللفظية، وبعد معالجة البيانات إحصائيا أشارت النتائج إلى وجود عالقة 

حل المشكالت ارتباطية دالة إحصائيا بين الذاكرة العاملة وكل من 
الرياضية اللفظية والتحصيل الدراسي في الرياضيات، كما توجد عالقة 
ارتباطية دالة إحصائيا بين كل من فعالية الذات وحل المشكالت الرياضية 
اللفظية والتحصيل الدراسي في الرياضيات، أوضحت النتائج أيضا أن 

ياضية المكون غير اللفظي يسهم بدرجة كبيرة في حل المشكالت الر
اللفظية، بينما يسهم المكونان اللفظي وغير اللفظي في التحصيل الدراسي 
في الرياضيات، ومن ناحية أخرى لم يكن إسهام كل من الذاكرة العاملة 

 مجتمعين معا في حل ) قوة–مستوى ( وفعالية الذات ) غير لفظي-لفظي(
 .المشكالت الرياضية اللفظية دال إحصائيا

  العـــددفهرســت  
 هيئة التحرير / افتتاحية العدد  

 األبحاث والدراسات  

الــذاآرة العاملــة وفعاليــة الــذات وعالقتهمــا بحــل المــشكالت -
ــة ــذ المرحل ــدى تالمي ــة والتحــصيل الدراســي ل الرياضــة اللفظي

 أحمد حسن عاشور. د رضا عبد اهللا أبو سريع، د.أ/ االبتدائية 

.د.أ/ ذهن نمو تصور الكلمة عنـد الطفـل مـن خـالل نظريـة الـ         -
 هشام خباش/ الغالي أحرشاو 

ــالتعليم - ــصريين ب ــال الم ــن األطف ــة م ــدى عين ــالم ل ــة الع رؤي
سوسـن عبـد اللطيـف" / النظرة إلـى الـدول العربيـة      "اإلعدادي  
 الشريف

 آتاب العدد  

عدنان األمـين. د: إعداد/ ضمان الجودة في الجامعات العربية       -
 قاالت  المعلي أسعد وطفة. د: مراجعة) / وآخرين(

 المقاالت 

عمر هارون. د.أ/ دراسة حالة من السودان     : الخوارقالـطفال   -
 الخليفة

 أنشطة وأخبار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

مملكة البحرين" مؤتمر التأهيل الدولي لإلقليم العربي    "تقرير عن    
 2005 نوفمبر 16 -14من 

 أحدث إصدارات الكتب المتعلقة بالطفل 

 دد ــــة العــــيافتتاح 
مع صدور العدد الخامس والعشرين، تكون المجلة قد دخلت عامها 
السابع بثقة واقتدار، وهي في طريقها المرسوم لها لخدمة الطفولة ورعايتها، 

 .والتواصل الفكري مع المهتمين بشؤونها، والمتخصصين في ميادينها

الل األعوام الستة ويأتي هذا العدد من المجلة مجسدا للجهود المبذولة خ
الماضية ليكشف أهم ما حققته المجلة من جهود في سبيل تحقيق أهدافها 

 .بجدية وإتقان لضمان الجودة في األداء

ولعل الوثبة الكبرى التي أحدثتها المجلة هي إتباعها األسلوب العلمي 
الرصين في عرض أفكارها ونشر رسالتها إيمانا من الجمعية الكويتية لتقدم 

ولة العربية بأهمية العمل المؤسسي في التنمية االجتماعية والتربوية الطف
حقا من حقوق الطفولة العربية يجب مراعاتها والعمل ) أي التنمية(باعتبارها 

ومواجهة المشكالت التي تعرقل النمو " اإلعاقات"على تدعيمها للحد من 
طلوبة والغاية الطبيعي ألطفالنا كنقطة انطالق نحو الوصول إلى الصورة الم

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الجمعية الكويتية لتقدم . المنشودة
الطفولة العربية تسعى من وراء إصدارها لمجلة الطفولة العربية إتاحة 
الفرصة الكاملة أمام أكبر عدد من ذوي االختصاص لالستفادة من نشر 

 ةـقة في مجال الطفولأفكارهم وأبحاثهم ودراساتهم في خلق ثقافة علمية خال
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في ضوء االهتمام باألطفال والتنشئة االجتماعية السليمة لهم : الملخص

من جميع الجوانب الثقافية واالجتماعية وتزويدهم بالقيم اإليجابية، والتي 
تقدم لكم من مصادر متنوعة مثل األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم، كان 

هم الخاصة بهم، أو بمعنى آخر كيف من الضروري التعرف على رؤيت
ينظرون إلى العالم المحيط بهم وانعكاس الظروف، واألوضاع السائدة 
عليهم، وعلى تصورهم للواقع الذي يعيشون فيه، ورؤيتهم المستقبلية، 

ويحتوي مفهوم رؤية العالم على . وذلك عن طريق معرفة رؤيتهم الخاصة
لحالية بالتركيز على مفهوم عدة عناصر ومكونات، وستكتفي الدراسة ا

 .، وهو من المفاهيم المكونة لرؤية العالم"اآلخر"

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما تمثله مرحلة المراهقة المبكرة من 
أهمية في المراحل العمرية التي يمر اإلنسان بها في أثناء عملية التنشئة 

بواقع شريحة إضافة إلى التعرف على بعض األبعاد الخاصة . االجتماعية
من أطفالنا في الواقع االجتماعي، من خالل النتائج التي توفرها دراسات 
رؤى العالم لدى األطفال في هذه المرحلة من حيث التعرف على طبيعة 
عوالم هؤالء األطفال، وبالتالي االستفادة منها في عملية التخطيط 

 .االجتماعي، والتربوي، والثقافي لمستقبلهم

 المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمت األدوات التي اعتمد البحث
 استمارة - تحليل المضمون-المقابلة: تتناسب مع غرض الدراسة وهي

واختيرت العينة من طالب المرحلة الثانية من التعليم األساسي، . االستبانة
بعدة منطق روعي فيها تنوع المستويات االقتصادية واالجتماعية، وتم تطبيق 

 . مدارس7 في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية على الدراسة

أن األسرة تعد عامال : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
مؤثرا قويا على اتجاهات وآراء الطالب حتى ولو كانوا يحملون وجهة 
نظر خاصة بهم، كما أنها تساهم إلى حد كبير في تكوين هويتهم، وأساليب 

يحيط بهم من أنظمة وأشخاص وعالقات، وحول نظرتهم تفكيرهم تجاه ما 
ولكن هذا ال ينفي أن لكل كمهم آراء خاصة . لذاتهم ولآلخر بصفة عامة

به، تتسم بالنضج المبكر غير المتوافق مع المرحلة العمرية التي يمرون 
تمثل المدرسة المؤسسة الثانية بعد األسرة التي يتلقى فيها الفرد أسس . بها

التعامل مع الحياة، ولذا يرتبط بعض الطالب بالمدرة، ألنها التنشئة و
بالنسبة لهم تمثل أولى الخطوات للمستقبل، وعن طريقها يصل كل منهم إلى 

كما يتميز الطالب بأفكار قوية تتسم بالنضج . ما يريد أن يكون عليه
والمنطقية، وبصفة خاصة تجاه اآلخر من الدول العربية أو الغربية أو 

 .ل، ويحددون ببراعة مكانتهم في العالم سواء أكانوا مصريين أم عرباإسرائي

- How Egyptian Children in Middle Schools View their 
world? / Sawsan Al-Sherif 

Abstract: Worldview studies emerge through monitoring 
person's view of widespread circumstance and values in his 
society. The main concern in it is the cultural which reflect the 
traditions, thinking types, and all what persons gain by 
interaction with society and other peoples. Many studies indicate 
that the social and cultural changes leave huge effect on the 
relationships between generations. Also many evidences of 
various problems which a person faces usually has roots in early 
of his development stages. Hence, the current study focuses on 
the pre-school children, and how they view "The other". The lack 
of researches in the image of the world among children 
necessitated the writing of this paper. 

 ددــاب العــــ آت 

عدنان . د: إعداد /ة ــات العربيــي الجامعـان الجودة فــ  ضم -
 علي أسعد وطفة. د: ، مراجعة)وآخرين(األمين 

 

- Working Memory and Self-Efficacy in Relation to 
Mathematics Performance / Pr. Reda Abouserie, Dr. Ahmed 
Ashor 

Abstract: This study aims at investigating Baddeley's working 
memory model in different culture using different language. The 
study also, examines the relationships between working memory 
and both performance on mathematical verbal problems and 
overall achievement in mathematics. Furthermore, the study 
investigates the relationship between mathematics self-efficacy 
and both performance on mathematical verbal problems and 
achievement in mathematics. Working memory tests, self-efficacy 
questionnaire and mathematical verbal problems test were 
applied on 149 (75 males and 74 females) primary school children 
at grade five. Final exam scores in mathematics were obtained as 
a measure of the overall achievement in mathematics. 

The results revealed a significant positive correlation between 
working memory and both performance on mathematics verbal 
problems and overall achievement in mathematics. Non-verbal 
working memory contributed significantly to the performance on 
verbal problems. Verbal and non-verbal working memory had 
significant effect on the overall performance on mathematics. On 
the other hand, the results showed significant positive correlation 
between self-efficacy measures (level and strength) and 
performance on verbal problems and overall achievement in 
mathematics. 

. د. أ/ن ـة الذهـالل نظريـل من خـد الطفـة عنــور الكلمـو تصــنم -
  المغرب-هشام خباش / الغالي أحرشاو 

لقد انتهت مختلف التوجهات الكالسيكية المنتمية إلى البراديغم : الملخص
األحادي إلى التأكيد على أن ارتقاء نظرية الذهن حول الكلمة يتحقق عبر 

كما ركزت . تغرق جميع األطفال أيا كانوامسار خطي تصاعدي أحادي يس
إما بنائي (في تفسيرها لكيفية تكون هذه النظرية على عامل واحد دون غيره 

في حين أن من أهم النتائج التي تؤكد عليها . )أو فطري أو سوسيومعرفي
دراستنا الميدانية في هذا البحث هو أن نظرية الذهن حول الكلمة، سواء 

 اشتغالها، تنطوي على تباينات عدة تأخذ شكل على مستوى نموها أو
تغايرات بينفردية وضمنفردية وبينسياقية وبينثقافية، مما يمنحها تنوعا في 

ومن هنا تظل وفية لمقاربة . مسارات نموها وتعددا في عوامل انبنائها
 .تعددية تآلفية

- The Development of the Child's Conception of the 
Word: Theory of mind. / Pr El Rhali Aharchou, Dr Hicham 
Khabbache  

Abstract: Many classical trends within the unilateral paradigm 
have asserted that the development of a mentalistic word-theory 
is achieved through a linear, single and progressive pathway for 
all children everywhere. In explaining the formulation of this 
theory, these traditional trends stressed one factor only (either 
constructive, socio-cognitive or innate). In contrast, data in our 
research have proved that both the formulation and the 
functioning of the mentalistic word-theory are irregular in the 
sense that there is intra-individual, inter-individual, inter-
contextual and cross-cultural variability. This means that the 
formulation of the mentalistic word-theory is achieved through 
multiple pathways, and that multiple factors intervene in its 
construction. Hence, we have concluded that the mentalistic 
word-theory does lend itself to a pluralistic coalition approach. 

داديـم اإلعـن بالتعليـال المصرييـة من األطفـم لدى عينــة العالــرؤي -
  مصر- سوسن عبد اللطيف الشريف/ "ةـعربيدول الـرة إلى الـالنظ"
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 .الحضارية لإلنسانية جمعاء

وليس في قولنا من مبالغة أو مراوغة، إذا قلنا إن جماع األعمال التي 
قدمت في هذا الكتاب، تشكل مشروعا علميا ومعرفيا طموحا، بما تضمنه 

طبيق، من دراسات وأبحاث ومقوالت ومعالجات، جمعت بين النظرية والت
 .وشملت مختلف مستويات التعليم العالي الجامعي في العالم العربي

وقد ال نتجاوز حدود التواضع في القول، بأن هذا الكتاب يشكل نقلة 
رائدة في مجال الدراسة العلمية لواقع التعليم العالي في الوطن العربي، 

بدون  (فالكتاب يقع في أربعمائة وثمان وعشرين صفحة من القطع الكبير
، ويتضمن ستة عشر فصال موزعة في ثالثة أقسام، تضم جهودا )المالحق

علمية رصينة الثني عشر مفكرا وباحثا، من الباحثين المتخصصين 
والمعروفين بأبحاثهم العلمية المميزة، في مجال التعليم العالي وغيرها من 

 .المجاالت األكاديمية المتصلة بها

بحاث بصورة منظمة متكاملة، تمن لقد وزعت األقسام والفصول واأل
عن وضعية منهجية بالغة الرشاقة والجمال، في تحقيق التكامل المنشود 
بين األسس النظرية لمفهوم الجودة وممارساته وتطبيقاته في مختلف 

 .الجامعات والمؤسسات األكاديمية العربية

 االتــــــالمق 

عمر . د.أ /انودــة حالة من الســدراس: وارقــال الخـــاألطف  -
 هارون الخليفة

أجريت في المغرب العديد من الدراسات حول األطفال : مقدمة
الخوارق، منها على سبيل المثال ال الحصر، دراسات األطفال الخوارق، 

 .)Morelock & Feldman, 2000(واألطفال الحكماء البلهاء، وأطفال وليامز 
 سنوات، ويقومون 10ن واألطفال الخوارق هم اللذين يكون عمرهم أقل م

، ولم تظهر الدراسات )Morelock & Feldman, 1999(باعمال الراشدين 
عالقة قوية بين إنجاز األطفال الخوارق ودرجات الذكاء غير العادية 

)Feldman, 1980( وعموما تراوحت درجات ذكاء األطفال الخوارق بين ،
120 – 200) Morelock & Feldman, 2000.(الدراسات  وأجريت كذلك 

عن ظهور بعض المهارات النادرة في األفراد الذين يعانون من قصور 
70 – 40عقلي مثل األطفال الحكماء البلهاء الذين تتراوح نسب ذكائهم بين 

)Treffert, 1989( . كما أجريت بعض الدراسات عن أطفال زملة وليامز
رون الذين يظهرون قصور عقليا كبيرا في كثير من الجوانب، ويظه

، ولكن )Levitin & Bellugi, 1998 (100 – 40 درجات ذكاء تتراوح بين
مع ظلك لهم موهبة موسيقية خارقة فضال عن تعابير وجهية مذهلة 

)Morelock & Feldman, 2000(. 

أما في العالم العربي فقد نشرت بعض الدراسات البيوغرافية عن 
الخليفة، (لعبقريات العرب وا. )1999الخليفة، (الموهوبين التربويين العرب 

، ومالك بدري رائد عملية )1999الخليفة، (، والموهوبين السودانيين )1997
، بينما أجريت دراسة )2003الخليفة، (توطين علم النفس في الوطن العربي 
 7والذي تم تشخيصه في عمر " آية"عربية عن حالة الطفل البحريني 

لية إعادة تشخيصه في عمر سنوات على أنه طفل متخلف بينما تمت عم
، )2000الخليفة، ( سنة على أنه طفل موهوب، بل متعدد المواهب 14

ودراسة عربية أخرى عن الموهبة الموسيقية عن األطفال، والتي تضمنت 
تحاول الدراسة . )2002الخليفة، (بيانات عن األطفال الخوارق موسيقيا 

ة الطفل السوداني الحالية سد الفجوة في هذا الجانب من خالل دراس
وسمبر ليس هو االسم الحقيقي للطفل، إنما هو رمز ". سمبر"الخارق 

 .لمشروع الكشف عن الموهوبين في السودان

واحدا من أكثر الموضوعات التربوية إثارة " جودة التعليم"يشكل مفهوم 
للمناقشة والحوار والجدل في الخطاب التربوي المعاصر في نهاية القرن 

مطلع األلفية الجديدة، ويؤكد هذا الخطاب، بما ينطوي عليه من العشرين و
دراسات وأبحاث وتقصيات، أن جودة التعليم تشكل مبدأ ومنطلق كل محاولة 
نهضوية وإصالحية، قادرة على وضع التعليم العالي في مسار انطالقه نحو 

 .غاياته الحضارية

 من التحوالت فالتعليم العالي في العلم العربي يعايش وضعية معقدة
الكبرى الحادثة في صلب الحياة اإلنسانية المعاصرة، وهو بالتالي يواجه 
فيضا متدفقا من التحديات المصيرية، التي تنأى به عن دوره الحضاري 
والتنويري الفاعل في زمن يختنق بتحوالت العولمة والميديا وثورة التقانة 

صادمة، أخذ التعليم والمعلوماتية، وفي ظل هذه الظروف التاريخية ال
الجامعي يعاني حالة اهتزاز وتصدع، في بنيته وأدواره ووظائفه، وقدرته 
على المناورة والمشاركة والتأثير في أرومته االجتماعية المحاصرة بشتى 

وفي مواجهة هذه األوضاع المتدهورة، وإزاء هذه . عوامل التخلف والتدهور
العربي نفسه اليوم أمام متطلبات التحوالت الصادمة، يجد التعليم العالي 

البحث عن عوامل االنطالق الذاتية، التي تمنحه القدرة على االنفالت من 
أسر التخلف، وتشكيل مداره التنويري المؤثر في ذاته وفي حاضنه 

 .التاريخي

، المثقلة بعوامل الحصار ةوفي ظل هذه الوضعية المؤسساتية المتأزم
الدور الحضاري والثقافي الذي تمارسه والضغط واإلكراه، ومن منطلق 

الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية في عملية بناء المعرفة، ونشر الوعي العلمي، 
ضمان الجودة في الجامعات "أطلقت كتابها السنوي الخامس تحت عنوان 

 ليتضمن نسقا من ،)Quality Assurance in Arab University ("العربية
دة، الراصدة لقضايا الجودة ومعالمها في أنساق التعليم األبحاث العلمية الجا

 .الجامعي والعالي في الوطن العربي

فالجامعات قاطرات التاريخ، وبالتالي فإن أي محاولة للنهوض بالمجتمع 
واالنطالق به نحو آفاق إنسانية وحضارية مرهونة بالعمل على بناء هذه 

. علة في عملية التغيير المنشودالمؤسسات العلمية العليا كمحطات تنويرية فا
وتأسيسا على هذه الحقيقة، انطلقت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، في 

 الخامس، لتعلن بأن التعليم الجامعي يشكل مهماز التقدم الحضاري اإصداره
 باشرت – إيمانا منها بهذا الدور الحضاري لهذا التعليم –والعلمي، وهي 

 والباحثين العرب إلى دراسة التكوينات البنيوية بدعوة نخبة من المفكرين
للتعليم العالي العربي فيما يتعلق بجودته ودوره ووظيفته وتأثيره، فتجاوبت 
صفوة منتحبة من المفكرين للنداء، فشمروا السواعد بحثا ونقدا وتحليال في 
وظائف التعليم الجامعي، وفي تكويناته البنيوية، ومستويات جودته وقدرته 

وقد . ى المناورة التاريخية في عملية البناء الحضاري لإلنسان العربيعل
انطلقت هذه الصفوة إلى العمل العلمي والبحث الناقد، لتقدم لنا صورة علمية 
رصينة لواقع الجودة وضماناتها في التعليم العالي العربي، وذلك انطالقا من 

ارج حالة االحتقان إيمان راسخ، بأن تطوير هذا التعليم، واالنتقال به خ
والتصدع، تستوجب الضرورة دراسته وتحليله وتشخيص أوضاعه، ووضع 

 .االستراتيجيات الناظمة لحركته ووظيفته الحضارية

لقد أطلق هذا الكتاب العلمي ليتناول مسألة جودة التعليم وضماناتها، 
بوصفها مسألة إستراتيجية بنيوية تقع في صلب الدور الحضاري للجامعات 

عربية، وقد جاءت المواد التي تضمنها، لتشكل، بتناسقها وتناضمها ال
وتنوعها وجاذبيتها ودقتها العلمية، صورة واقعية مؤلمة وطموحة لواقع هذا 
التعليم ومدى جودته وقدرته على مواكبة التحديات الحضارية المنوطة به، 

حدد واستطاعت األبحاث المقدمة أن تكشف عن قانونية هذا التعليم، وت
إمكانياته وديناميات تفعيله، في اتجاه المشاركة الحضارية في بناء األمة 

ة ـ واعدة في مسار النقل ل الحضاري، مشاركةـواإلنسان على مدارج الفع
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