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ذوي  الطلبة  معلمي  عند  النفسي  االستنفادة  مستويات 
صعوبات  وذوي  واملتعددة  الشديدة  العقلية  اإلع��اق��ات 
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Ability of Factorial structures; According to 
the Quaternary classification in Wechsler 
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الرقم الدولي املوحد للمجلة 

جميع األراء التي تتضمنها هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها 
وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها
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نبذة تعريفية عامة عن اجلمعية

تأسست اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية عام 1980 كجمعية من جمعيات النفع العام 
تسعى إلى تقدمي املعارف اخلاصة بتطوير الطفولة والتربية يف العالم العربي، واملساعدة يف تطوير 
أبحاث علمية جديدة ومناسبة إضافة إلى املواد التحليلية والتشخيصية والتقنية، يف محاولة منها 
التعليـمية يف  أو  املؤسسات احلكومية  لم تطلها  التي  املعاصرة  العربية  التربية  إلضاءة اجلوانب يف 

العالم العربي.

أهداف اجلمعية:

٭ السعي لوضع إستراتيجية عربية لتربية األطفال يف سني حياتهم األولى تهيئ لهم الرعاية الصحية 
والعقلية والنفسية واالجتـماعية وانطالق النـمو يف االجتاه الصحيح.

٭ إجراء البحوث والدراسات يف مجاالت النـمو النفسي واالجتـماعي لألطفال من مختلف النواحي 
الصحية والبدنية والنفسية، وتشخيص مشاكل الطفولة والتـماس احللول لها. 

٭ جمع وتنسيق اخلبرات واملعلومات املتوافرة لدى املنظمات العربية والدولية املتخصصة وجعلها يف 
متناول الباحثني واملختصني يف هذا املجال.

٭ تبني مشروعات تعليـمية وتربوية متـميزة تساهم يف تربية الطفل ومنائه.

٭ دراسة أدب األطفال وصحافة األطفال وشروطها وآثارها يف التنشئة النفسية واالجتـماعية للطفل.

٭ دراسة أثر برامج التلفزيون اخلاصة والعامة على األطفال ووضع املعايير العلمية لبرامج األطفال.

٭ دراسة شروط التغذية اجليدة لألطفال وعالقتها بنـموهم البدني والعقلي.

٭ تبصير اآلباء واألمهات يف حاجات الطفولة وحقائقها وتوعيتهم بواجبات األبوة واألمومة توعية 
سليـمة.

٭ تكريس اهتـمام خاص لدراسة مشاكل األطفال املعاقني ونظم تربيتهم وإعادة تأهيلهم لالندماج 
باملجتـمع واملساهمة يف نشاطه االقتصادي واإلنساني العام.

٭ دراسة لعب األطفال وآثارها النفسية والعقلية عليهم.

٭ العمل على توفير مجموعة من االختبارات املقننة التي يستعان بها يف تشخيص حاالت األطفال 
الذين يحالون إلى عيادات الطب النفسي مبراكز رعاية الطفولة أو املستشفيات.

٭ توسيع آفاق التعاون املشترك مع املنظمات املعنية بقضايا الطفل محليًا وخليجيًا وعربيًا ودوليًا.
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