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نفسية مصاحبة لألزمة، وهي إن تكررت أدت إلى اإلرباك في حياة 
الطفل، والضعف في الجوانب السلوكية، والعجز عن التفاعل مع اآلخرين، 

ي النواحي السلوكية والضغوط النفسية تؤدي إلى إنهاك آليات التوافق ف
واالنفعالية والمعرفية للطفل، ففي النواحي السلوكية هناك زملة من 
األعراض تظهر في صورة البكاء، واالستفزاز في السلوك، والثورة دونما 

وفي . سبب، والسلوك العدواني، وعدم االلتزام بالقوانين العامة، واإلرهاق
زات في شكل فقدان الثقة في النواحي االنفعالية والمعرفية تبرز اإلفرا

اآلخرين، والشعور بالقهر، والحزن على المفقودين، والقلق والضيق، 
وفي النواحي . والخوف، والكراهية، والضعف في الوظائف االجتماعية

المعرفية تشير إفرازات األزمة إلى وجود ظاهرة التشوش في التفكير، 
ن، واالنشغال الفكري والشرود الذهني، والتشتت في االنتباه، والنسيا

وهذه األعراض تعكس ردود فعل طبيعية لظروف غير . بأحداث األزمة
 .طبيعية عاشها األطفال في لبنان وفلسطين

وبهذه المناسبة، فإن مجلة الطفولة العربية تأخذ على عاتقها مسؤولية 
تبني خدمة أطفال العرب للتخلص من هذه األعراض، حتى ال تتحول إلى 

أوال هما إذا : واألعراض تصبح مرضية في حالتين. حاالت مرضية
استمر الطفل في معاناته لهذه األعراض المصاحبة للصدمة لفترة زمنية 
طويلة، وثانيتهما، إذا صاحب هذه األعراض ضعف عام في القدرة على 

 .التعامل معها

فلنجعل من تأثير هذه األزمة على األطفال الشغل الشاغل للباحثين 
جال سيكولوجية األزمات، ولنمد يد العون إلى األطفال العرب العرب في م

في سبيل رعايتهم وإعدادهم إعدادا جيدا لمواجهة مصاعب الحياة والتعامل 
 .مع أزماتها

أسرة التحرير

 اتــــــوث والدراســــــــالبح
فاعلية برنامج إرشاد أسري قائم على تطبيق إستراتيجيات تعديل 

إعاقة عقلية متوسطة على بعض المهاراتعوقينالسلوك في تدريب الم
 االستقاللية

 حماضرة يف الكلية:ماجدة السيد عبيد.د
 األردن. اجلامعية املتوسطة

 :صــــــالملخ
راسة إلى التعرف على فاعلية برنامج صمم إلرشاد هدفت هذه الد

المعوقين األسر على تطبيق إستراتيجيات تعديل السلوك في تدريب أبنائهم 
 .االستقالليةاقة عقلية متوسطة على بعض المهارات إع

 حالة إعاقة متوسطة، وتم تقسيم الحاالت )28(وتكونت الدراسة من 
 .)14-14(تجريبية، وضابطة: إلى مجموعتين

طبيق مقياس السلوك التكيفي كاختبار قبلي لتحديد المهارات التي وتم ت
 .تم التدريب عليها

ي استمرت ثالثة أشهر تم تطبيق المقياس وبعد انتهاء فترة التدريب الت
 .مرة أخرى كاختبار بعدي

 في تحليل النتائج، وقد(ANCOVA)استخدم التصميم اإلحصائي أنكوفا  

 ددـــــــات العـــــــمحتوي 
 املوضوع

 افتيتاحية العدد •
 البحوث و الدراسات•

فاعلية برنامج إرشاد أسري قائم على تطبيق -
لوك يف تدريب املعاقنيإسرتاتيجيات تعديل الس

إعاقة عقلية متوسطة على بعض املهارات
 اإلستقاللية

 ماجدة السيد عبيد .د
:أمهية املعجم الذهين يف إجناز اللغة و إدراآها -

معجمية للوحدات. املعاجلة املعجمية و التحت
 .اللغوية

 مصطفى بو عناني.د
النفسية و: البيئة الصفية من الناحيتني -

 مدارس الطلبة ذوي اإلحتياجاتيف(اإلجتماعية 
 )اخلاصة والطلبة العادين

آاظم مهدي علي.د
 يوسف حسن يوسف.د
إبراهيم احلارثي.أ
 خولة هالل املعمري.أ

 آتاب العدد•
 استكشاف و تقصي عادات العقل  -

 آوستا، بينا آاليك. آرثل: حترير
صالح داود،: الغين، راجع الرتمجةحامت عبد : ترمجة

 فوزي مجال
 علي أسعد وطفة.د: عرض و مراجعة

تقرير على املؤمتر الثاني و الثالثني للمنظمة•
-الدولية للقياس و التقومي الرتبوي 

International Association for Educational 
Assessment ،م 2006 مايو 21-26، سنغافورة 

 ر العمربدر عم.د.فوزية هادي، أ.د
 أحدث إصدارات الكتب املتعلقة بالطفل•

 ددــــــ العةــــــافتتاحي
إلى عدوان بربري مفاجئ من قبل إسرائيل تعرض األطفال في لبنان 

برا و بحرا و جوا، فخلق الذعر في نفوسهم و الخوف في قلوبهم، مما أدى 
با لألمن إلى قتل عدد كبير منهم، وتشريد ونزوح من تبقى منهم من البالد طل

 .واألمان

ويخشى من أن هذا العدوان قد يخلف وراءه كثيرا من الدمار النفسي 
لألطفال، مما يجعلهم عرضة لإلصابة بالمشكالت المرتبطة بالصحة النفسية 
والعقلية المعروفة باضطرابات الصدمة ما بعد األزمة؛ ألن الحرب 

لنفسي، و االضطرابات واالحتالل يخلفان موقفا صدميا بالنسبة لبناء الطفل ا
المصاحبة لهذا الموقف الصدمي تكون أكثر شدة، و أطول مدة، إذا كان 
المسبب لها هو اإلنسان، و الصدمة هي بداية التطور المرحلي لألزمة، 
والضغط النفسي ظاهرة نفسية أساسية مصاحبة لألزمة، وأحد مكوناتها 

 .ةالرئيسي

طين، الذين عايشوا محنة العدوان إن معاناة األطفال العرب في لبنان وفلس
إلسرائيلي عن كثب، تولدت من مشاهدة العنف واالعتداء والحرمان من جميع 

 ، يمكن أن تؤدي إلى ضغوطلحقوق بعد أن كانوا يحيون في بلد آمن مطمئن
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كيف نتمثل المعلومات اللسانية الكاملة المتعلقة : تساؤالت جوهرية من نوع
بكلمات لغتنا ؟ بأي صيغة نسترجع هذه المعلومات ونستعملها عند كل 

 ؟ ما مراحل اإلنجاز اللغوي؟ وكيف تتحدد خطوات االنتقال إنجاز لغوي
من مرحلة إلى أخرى؟ وفق أية صيغة يتم تخزين الوحدات المعجمية في 

 متعددة، Physique-acoustiqueأكوستية . الذهن؟ هل وفق نسخ فيزيائية
أم وفق صيغ فونولوجية موحدة؟ كف تتحدد العالقة بين المعالجة المعجمية 

المعجمية للوحدات اللغوية في كل المراحل التي تمر منها . تحتوالمعالجة
 اإلدراكات واإلنجازات اللغوية على حد السواء؟

 The Importance of Mental Lexique in Language 
Perception and Production: Lexical and Infra-lexical 
Treatment of Linguistic Unities 
Mostafa Bouanani :University of sidy 
Mohammed bin Abdullah Dher Imeherz - Fez, 
Morocco 

Abstract 
During the last two decades, the psycholinguistic studies 

concluded, despite the various cognitive theoretical approaches 
they adopted, that the process of language perception and 
production is based, primarily, on lexical mediation. 

And if in this paper we focus on mental lexicalization has a 
major role in language perception. In this frame work, we will try 
to determine all the specification of mental lexical: 

1. Its manner of organization. 

2. The nature of information it contains. 

3. The procedures that allow access to this information 
starting from extremely precise and complex cognitive 
processes. 

This will be done through answering important question such as:

♦ How do be represent all the linguistic information about 
the words of our language (Arabic Language)? 

♦ In what way do we recall this information and use it in 
every single language production? 

♦ What are the different stages of language production? 

♦ How do we move from one stage to another? 

♦ In what way do we store lexical unities in the mind? Is it 
according to multi -physical acoustic copies or according to 
unified phonological defined formulas? 

♦ What is the relationship between the lexical and infra-
lexical treatment of linguistic unities and the different stages 
through which go both language perception and production? 

البيئة الصفية من الناحيتين النفسية واالجتماعية في مدارس 
 نيالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والطلبة العادي

علي .د
مهدي 
 آاظم

يوسف .د
 حسن يوسف

إبراهيم .أ
 احلارثي

خولة .أ
هالل 
 املعمري

أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 مدرسة مدرس مساعد

قياس 
وتقومي 
تربوي 
 ونفسي

علم 
النفس 
 االجتماعي

 علم
النفس 
 الرتبوي

تربية 
 ذوي

االحتياجات 
 اخلاصة

جامعة. آلية الرتبية. قسم علم النفس 
 سلطنة عمان السلطان قابوس

كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند  
 لصالح المجموعة التجريبية، حيث أشارت النتائج إلى وجود 0.05مستوى  

لى جميع مجاالت مقياس السلوك التكيفي بين فروق ذات داللة إحصائية ع
المجموعتين التجريبية والضابطة باستثناء مجال المعرفة األساسية على بعج 

 .الوعي والمعلومات العامة

وقد أظهرت نتائج دراسة الحاالت أن أمهات األطفال المعاقين عقليا 
خدام  من التدريب على المهارات االستقاللية باست وأطفالهن قد استفدن

 .إستراتيجيات تعديل السلوك

 Program Based On Applying Behavior Modification the 
Effectiveness of a Family Counseling StrategiesIn Training 
Moderate Mentally Retarded in Some Independent Skills 

Majida Said Obaid :Lecturer in The 
Intermediate University College, Jordan 

Abstract 
The study aimed at examining the effectiveness of a 

programme designed to guide families to applying behaviour 
modification strategies in training their moderate mentally retarded 
children in some independent skills. 

The sample was selected from the waiting list of Al Manar 
Center for Mental Retardation at the Sport City. The sample 
comprised of (28) cases with moderate mental retardation, and 
was divided equally into two groups; an experimental group (14) 
and a control group (14). 

The adapted behaviour standard was applied as a pre test to 
determine the skills they had been trained in, then after the 
training period again, which lasted for three months, the measure 
was applied as a post test. 

Both the children and their mothers were offered reinforcement 
bay the visitor. 

(ANCOVA) was used to analyze the data. 

The study results revealed substantial differences of statistical 
significance at (0.05) level in favour of the experimental group. 

The results also indicated the existence of statistically 
significant differences in all areas of adaptive criterion between 
the experimental and control groups except for the area of 
essential knowledge in the dimensions of awareness and general 
information. 

The study concluded that the mothers of the mentally retarded 
children and their children benefited from training in the 
independent skills bay using behaviour modification strategies 

المعالجة المعجمية:  المعجم الذهني في إنجاز اللغة و إدراآهاأهمية 
 .المعجمية للوحدات اللغوية. وتحت

آلية اآلداب والعلوم:)1(مصطفى بوعناني 
 فاس.ظهر املهراز. اإلنسانية

 :صـــــــالملخ
لقد خلصت الدراسات السيكولسانية، في العشرين سنة األخيرة، على 

ى منطلقات نظرية ومعرفية متباينة، إلى أن مسارات الرغم من اعتمادها عل
 .إدراك اللغة وإنتاجها تتأسس بشكل أولي على الوساطة المعجمية

وإذا كان تركيزنا على المعجم الذهني، في هذا العمل، يستمد مشروعيته 
اإلجرائية من الدور المركزي الذي تكتسيه الصياغة المعجمية في كل عملية 

؛ فإننا )من قبل األطفال والراشدين على حد السواء( للغة )ةأو إدراكي(إنجازية
على تحديد خصائص المعجم .خالل المراحل المختلفة من إنجازه. سنعمل

كيفية تنظيمه، وطبيعة المعلومات الموجودة فيه، وحتى : الذهني، بمعنى
اإلجراءات التي تسمح بالنفاذ إلى هذه المعلومات انطالقا من مسارات 

  بالغة الضبط والتعقيد؛ وذلك من خالل اإلجابة عنCognitivesمعرفية 
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وكذلك هي حال الحضارة العربية التي كان . بقدرة العقل و إمامته وهدايته
فيها العقل اإلنساني صولته وجولته حتى إذا ما تداعى اإليمان به آلت حال 

 .األمة إلى وهن وفوضى وعدمية وظالم وخراب

فالكتاب الذي بين يدينا ال يتحدث عن أهمية العقل؛ ألن هذه األهمية 
لتشريعات والسنن، ولكن وجه األهمية فيه أنه يبين الجوانب أمر تقره ا

الخفية الممكنة لعملية إيقاظ العقل، ومن ثم تفعيل طاقته في سبيل بناء 
وهذه الحقيقة تتناغم تماما مع شعار عصر . اإلنسان النقد والمفكر والفاعل

 النهضة الذي رفع شعار العقل والعقالنية، ومن ثم العلم والعلمانية في
 .مواجهة تحديات الكنيسة والظالم الذي فرضته العصور الوسطى الكنسية

وكان بهذا الشعار يريد " اعمل عقلك"  لقد رفع كانط شعاره المعروف 
أن يوقظ العقل الغربي، ويخرجه من دائرة الوصاية التي أثقلت عليه 

م كان كانط في هذا السياق يدرك أن العقل اإلنساني قائ. بالتراجع والكسل
وموجود وقادر، ومن ثم فإن المسألة ليست في وجوده أو في إمكاناته، بل 

وهذا يعني أن األهمية تكمن في عملية إيقاظ العقل .كانت في فعله ونشاطه
واالنتقال به من الحالة السلبية والوصاية إلى حالة الفعل والنشاط و 

التي وهذا يعني أن كانط كان يعمل على كسر طوق الوصاية . الحيوية
فرضت على العقل؛ وأن يحقق لهذا العقل شروط الفعل واالنطالق نحو 

 .األفاق األرحب لعقالنية إنسانية تفيض بالحضارة والحرية والتقدم

 الغربية بدعة ولم يكن جديدا، وإنما الجديد لم يكن العقل في الحضارة
في العقل هو طريقة تفعيله واستخدامه وتوظيفه والموقع الذي يحتله في 

وعندما يأخذ العقل موقع الصدارة ويكون في محور . المجتمع والحضارة
. األهمية فإنه ينطلق ويحلق وتنطلق معه الحضارة إلى آفاقها األرحب

. تجرأ على استخدام عقلك:  شعار األنواروتأسيسا على ما تقدم كان
فاإلنسان نفسه مسؤول عن قصوره؛ ألن هذا القصور ال يرجع إلى عيب 
في العقل، بل إلى االفتقار إلى القرار والشجاعة في استعماله دون وصاية 

 .األخر

ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى أهمية هذا الكتاب الذي يؤكد 
قل، واالنتقال به من حالة السلب إلى حالة الفعل، بالمنطلق أهمية تفعيل الع

ومن وضعية التلقي إلى وضعية النشاط والفعل، ومن حالة الخمول إلى 
حالة الحيوية، ومن حالة االستسالم إلى حالة التمرد، ومن وضعية القهر 
والوصاية إلى وضعية الحضور والمشاركة، ومن منطق االنتظار إلى 

 .منطق المبادرة

يسعى إليه الكتاب، حيث يؤكد أهمية تمرس العقل باإلبداع هذا ما 
والنشاط والحيوية والفعل والقدرة واالقتدار والمشاركة،وهي حاالت تلتئم 

تجرأ على استخدام : في وضعية يمكن أن تعبر عن مقولة كانط الشهيرة
 .عقلك، وانتقل به من حالة الوصاية إلى حالة الممارسة الحرة

تي صفحة من القطع المتوسطة ويتضمن سبعة يقع الكتاب في مئ
والكتاب . مباحث أساسية تدور حول طبيعة العقل وعاداته و آليات اشتغاله

هو الكتاب األول في مجموعة مكونة من أربعة كتب أساسية متكاملة 
وطرق تعليمها وتقويمها    Habits of Mindمنهجيا عن عادات العقل 

ة عن جمعية اإلشراف وتطوير وقد صدرت هذه المجموع. وتكاملها
وقامت مدارس الظهران . في الواليات المتحدة األمريكية Ascd)(المناهج 

األهلية بتبني ترجمة هذا الكتب األربعة إلى للغة العربية، فأضافت إلى 
المكتبة العربية نسقا معرفيا يغنى الثقافة التربوية، ويرفدها بمنظومة من 

. بمنهجية التفكير وطرق النظر وطبيعة العقلاألفكار الحيوية التي تتعلق 
ومن هذه الزاوية تتبدى األهمية التربوية الكبيرة لمثل هذا العمل الذي 
يشكل دفعة حيوية في فضاء الفراغ الكبير الذي تعانيه المكتبة العربية في 

 .ميدان العقالنية ومنهجيات التفكير

شه أنظمتنا التربوية التي وفي هذا الكتاب نجد لمسا لوضعية القهر الذي تعي
تنأى بالعقل عن وضعية اإلبداع، وتضعه في زنزانات القهر والعبودية 

فعادات العقل . عبر أساليب وممارسات تربوية خانقة للعقل ذاهبة باإلبداع
كما نلمسها في هذاالكتاب هي مجموعة من العادات التي يمكنها أن تجعل 

 على المشاركة، وهذا يضرب على العقل نقديا حرا وصيا على نفسه قادرا

 

 :صــــــالملخ
النفسية : نهدفت الدراسة إلى معرفة مستوى البيئة الصفية من الناحيتي

الطلبة  مدارس االحتياجات الخاصة و واالجتماعية في مدارس الطلبة ذوي
في سلطنة عمان من وجهة نظر الطلبة؛ ومعرفة دور متغير نوع  نيالعادي
طلبة  .احتياجات خاصة طلبة ذوي( ونوع المدرسة ،)أنثى.ذكر (الطالب
وقد صمم فريق البحث أداة مكونة .  في إدراك مستوى البيئة الصفية)ينيعاد
 كل فقرة مقياس تقدير ثنائي ل فقرة تتوزع على ثمانية محاور، ومقاب59من 

 من 158( طالبا وطالبة 290، وتم تطبيقها على عينة مكونة من )ال/نعم(
أظهرت نتائج . )نيالعادي من الطلبة 132، واالحتياجات الخاصة الطلبة ذوي

لعينة واحدة إن مستوى البيئة الصفية مرتفع في جميع المحاور " ت " اختبار 
 .بداللة إحصائية ما عدا محور االندماج كان مستواه متوسطا

وأما دور متغير النوع والمدرسة فقد كشفت نتائج تحليل التباين الثنائي 
عدم داللة متغير نوع الطالب،  Multivariate two-way ANOVAد المتعد

االحتياجات  ذوي داللة متغير نوع المدرسة لصالح مدارس طلبة
وبموجب نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات .الخاصة

 .والمقترحات

 Psychosocial Classroom Environement In Special 
Needs and Normal Students’ Schools 

Kawla 
Al-

Mamari 

Ibrahim 
Al-

Harity  

Yousif 
H. 

Yousif 

Ali 
Mahdi 
Kazem 

Abstract
The objective of study was to investigate the level of the 

psychosocial classroom environment in special needs and normal 
students’ Schools in Sultanate of Oman as perceived by the 
students, and the role of variables such as students’ s gender 
(male, female), and type of school (special needs, normal students’ 
schools) in the levels of classroom environment. A questionnaire of 
59 items, divided into eight area in which the response for items is 
(Yes, No), was developed by the researchers. The questionnaire 
was administrated to a simple of 290 students (of whom 158 were 
special needs students, and 132 were normal students). The t-test 
revealed that level of classroom environment was significantly high 
in all specified areas, but it was moderate for “involvement” area. 
The Multivariate two-way ANOVA revealed no significant role for 
gender in the classroom environment, whereas the role of the type 
of school was significant in favour of special needs’ schools. 
According to the results, a number of recommendations and 
suggestions were drawn. 

 لـــــادات العقـــــــي عــــــ وتقصافـــــــاستكش 
بينا آاليك.آوستا .آرثل: حترير

حامت عبد الغين: ترمجة
صالح داود، فوزي مجال: راجع الرتمجة

مدارس الظهران األهلية باململكة العربية: فإشرا
السعودية

.دار الكتاب الرتبوي للنشر والتوزيع : الناشر
السعودية

علي أسعد وطفة. د. أ: عرض وتعليق

عندما يتوهج العقل تبدأ مسيرة الحضارة اإلنسانية وتنطلق شعلتها، 
وعندما . هياروعندما يخبو بريقه تبدأ هذه الحضارة بالسقوط والتداعي واالن

تريد أمة أن تبني حضارتها فإنها تناشد العقل وتستلهمه وتستهديه في غايتها، 
فالحضارة اإلنسانية تدين . ألن العقل يشكل مبتدأ الحضارة اإلنسانية وخبرها

وعندما ترفع أمة . للعقل اإلنساني الذي كان هادي لها وملهمها عبر العصور
 قدميها على طريق النهضة والحرية شعار العقل والعقالنية فإنها تضع

لقد سمي عصر النهضة الغربية في القرن الثامن عشر عصر . واالنطالق
التنوير من منطلق اإليمان بقدرة العقل على تحرير اإلنسانية من قهرها 

ولم تكن الحضارة . وعدميتها، وإخراجها من ظالميات العصور الوسطى
 يمان الذي ال يضاهيه شيئ اإلغريقية القديمة ممكنة لوال هذا اإل
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وقد استخدمت بطارية من .في هذه الدراسة للمشاركة وأولياء أمورهم
الطالب، والمعلم، : اختبار الرياضيات، واستبانه كل من: المقاييس وهي

ولقد دلت نتائج هذه . والمدير، والوالدين لجمع البيانات المطلوبة للدراسة
الدراسة على أن التباين داخل المدارس أعلى من التباين بين المدارس، 

ت مستوى الطالب مثل التحصيل السابق  ، ومفهوم وهذا يفسر أن متغيرا
الذات األكاديمي أعلى من متغيرات مستوى المدرسة في التنبؤ بالتحصيل 

كما أن نتائج هذه المدرسة اقترحت مجموعة من . في الرياضيات
التوصيات ألصحاب القرار بوزارة التربية، على سبيل المثال وليس 

ذه المتغيرات في تعديل مناهج تدريس الحصر، بأن تأخذ بعين االعتبار ه
 .الرياضيات وطرائقها في هذه المرحلة الدراسية

 :ومن أهم الفوائد التي تم الحصول عليها من هذه المهمة العلمية

 .أهمية القياس والتقويم لتحقيق األغراض التربوية المتعددة .1

دور التقويم في تطوير عملية التعلم والتعليم وبناء القدرات  .2
 .ية المتميزةالوطن

التعرف على األساليب التكنولوجية المبتكرة والمستخدمة لتطوير  .3
أداء الطلبة وتحصيلهم في كل من سنغافورة، هونغ كونغ، الصين، 
استراليا، الواليات المتحدة األمريكية، كندا، هنغاريا، بريطانيا، 

 .ودول جنوب إفريقيا

ونغ بغرض كيفية تطوير أساليب القياس والتقويم في هونغ ك .4
 .تطوير العملية التعليمية

ضرورة إنشاء مركز وطني متخصص للقياس والتقويم في  .5
 .تطوير العملية التعليمية في البالد الكويت ليقوم بدوره الريادي في

 .عصب المعانات التربوية في المجتمعات العربية المعاصرة

تقرير عن المؤتمر الثاني والثالثين للمنظمة الدولية للقياس 
International Association for Education Assessmentوالتقويم التربوي

2006 مايو 26-21من 
 بدر العمر.د. أ-فوزية هادي .د

شاركت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية في المؤتمر الثاني 
والثالثين للمنظمة الدولية للقياس والتقويم التربوي الذي انعقد خالل الفترة 

التحليل :  بورقة علمية، عنوانهاة في سنغافور2006 مايو  26-21من 
الخطي المتدرج في تحديد تحصيل الرياضيات لطلبة الصف الثامن المتوسط 

 Multilevel Analysis Approach for) في مدارس الكويت
Determining 8th Mathematics Achievement in kuwait) ،

فوزية هاد، واألستاذ  /الدكتورة:  كل منو قد مثل الجمعية في هذا المؤتمر
 .الدكتور بدر عمر العمر من جامعة الكويت

وكانت الدراسة المقدمة في هذا المؤتمر تهدف إلى تحديد حجم تأثير 
مستوى الطالب والمدرسة في التنبؤ بالتحصيل الدراسي : متغيرات

للرياضيات لطلبة الصف الثامن المتوسط في مدارس الكويت، وذلك 
وتعد هذه الدراسة . HLM.استخدام إستراتيجية النموذج الخطي المتدرجب

جزءا من دراسة موسوعة قامت بها الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 
. وذلك لدراسة المؤشرات التربوية للمرحلة المتوسطة وبناء القدرات الوطنية

 مدرسة من )37(وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية قوامها. المرحلة الثانية
مدارس الكويت على مستوى المناطق التعليمية الست للمشاركة بهذه الدراسة 

كما اختيرت من هذه . متضمنة مديرين ومعلمي الرياضيات لهذه المدارس
 من طلبة الصف الثاني المتوسط  )865(المدارس عينة عشوائية قوامها
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