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  :امللخص
وقدرتها على التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية عند أطفال الحاجات النفسية )الكفاءة، االستقاللية، االنتماء( هدفت الدراسة التعرف على 

وقد  ،من العاديين( 48ذوي صعوبات التعلم النمائية،  من 29)( طفال من أطفال الروضة بدولة الكويت 77الروضة، وذلك على عينة بلغ قوامها )

بين األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية واألطفال العاديين، وذلك لصالح  0.001 النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت

بين الحاجات النفسية وصعوبات التعلم دالة إحصائية  طردية ، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيةالحاجات النفسيةاألطفال العاديين في 

 النمائية. 

  رياض األطفال ،الحاجات النفسية ،صعوبات التعلم النمائيةالكلمات املفتاحية: 
 

  :دقدمةامل
يجب توفيرها له ليستمر في يولد اإلنسان وتولد معه الكثير من الحاجات والرغبات والغرائز، فتظهر لديه العديد من الحاجات األساسية التي 

أخرى  حاجاتأيضا  كما تولد مع اإلنسان الحياة، ومنها الطعام واملاء والهواء وغيرها من الحاجات األساسية العضوية األخرى كالنوم واإلخراج والتبول،

 تلبية وإشباع توإذا كانية أو الثانوية كما يسيمها البعض، ، أال وهي الحاجات النفسية أو االجتماعهاال تقل أهمية عنو  موازية للحاجات السابقة

كفيلة  إشباع الحاجات النفسيةتلبية و النمو البدني والجسمي السليم لدى اإلنسان وضمان لبقائه، فإن كفيلة الستمرارية  الحاجات العضوية

 ب.ضطر املتنن وغير املتواف  و امل النمو النفس ي واالجتماعي واالنفعالي باستمرارية

باحثين يالزم صعوبات التعلم النمائية أو األكاديمية منها جوانب اجتماعية، وذلك كما بينتها تعريفات صعوبات التعلم، بل ويعتبر الكثير من ال

 اث ا( أن هذا التالزم يرقى إلى أن يمثل نوع  2016( والظفيري )2008ومنهم الزيات )
 
التعلم االجتماعية ، وهي صعوبات من أنواع صعوبات التعلم الث

اعية واالنفعالية، واالنفعالية، وذلك بسبب االرتباط العالي والعالقة املرتفعة بين صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم األكاديمية والجوانب االجتم

ومحاولة عالجها عند هذه الفئة  بهذه الجوانالتعرف على أوجه القصور في  لذلك نجد الكثير من الدراسات في مجال صعوبات التعلم تركز على

( من طلبة الصف العاشر من 64( التي هدفت التعرف على الفروق في التوافق النفس ي لدى )2017دراسة الظفيري وعباس ) تبينف، بمختلف أعمارها

 جميع أبعاد التوافق النفس ي، ذوي صعوبات التعلم، وجاءت نتائج الدراسة مبينة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في

 لصالح الطلبة العاديين، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الجنسين.

( التي هدفت لدراسة العالقة بين صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم األكاديمية من جهة وصعوبات 2016الظفيري ) دراسة كما بينت 

( من طلبة املرحلة املتوسطة بدولة الكويت من ذوي صعوبات التعلم، وقد أظهرت النتائج 42التعلم االجتماعية واالنفعالية من جهة أخرى، وذلك لدى )

 . 0.9الت االرتباط بين أنواع الصعوبات بحيث بلغت أكثر من ارتفاع بمعام

من ذوي صعوبات  57( من أطفال الروضة بدولة الكويت )117هدفت التعرف على الحاجات النفسية لدى )( التي 2015دراسة الظفيري ) كما بينت 

سية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية بصورة أكبر من من العاديين(، وقد أسفرت نتائج الدراسة ظهور الحاجات النف 60التعلم النمائية، 

 األطفال العاديين.

ا( 11( والتي كان هدفها معرفة مدى فاعلية برنامج إرشادي في تحسين املهارات االجتماعية لدى )2014دراسة الظفيري )كذلك بينت  من ذوي  طالب 

 صعوبات التعلم، وقد أظهرت النتائج بعد تطبي  البرنامج املقترح وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدي.

( من ذوي صعوبات التعلم، كما بينت النتائج 71)املهارات االجتماعية والحاجات النفسية لدى عن وجود عالقة بين ( 2012دراسة الظفيري )بينت كما 

 العاديين.للحاجات النفسية عند ذوي صعوبات التعلم أكثر من ظهورا 
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( من 9( التي هدفت التعرف على فاعلية برنامج إرشادي نفس ي ديني على تحقي  األمن النفس ي لدى )2012بينت دراسة الظفيري وآخرين )كذلك 

 لة إحصائية لصالح االختبار البعدي.ذوي صعوبات التعلم، وقد أسفرت النتائج بعد تطبي  البرنامج عن وجود فروق ذات دال

وقد أظهرت ذوي صعوبات التعلم، ( من 59لدى ) الحاجات النفسية ( والتي كان هدفها معرفة2010كذلك بينت دراسة الظفيري والعصيمي )

لألمن، والتقدير االجتماعي، وتحقي  الذات، واالنتماء االجتماعي، وتعلم املعايير  وجود فروق بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين في الحاجة النتائج 

 . السلوكية 

 ( من24)هدفت إلى قياس فاعلية برنامج تدريبي في تنمية التواف  النفس ي لدى والتي  (Alajmi, et. al, 2010)دراسة العجمي وآخرين كما بينت 

 عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية.أسفرت النتائج  وقد صعوبات التعلم،ذوي 

لقد بات من املؤكد معاناة ذوي صعوبات التعلم من قصور في الكثير من املهارات، وكذلك ظهور الكثير من الحاجات النفسية لديهم بصورة 

شير مجمل الدراسات في هذا املجال تقريبا إلى وجود قصور واضح مرتفعة عن أقرانهم العاديين، وهذا ما أكدته الدراسات في مجال صعوبات التعلم، فت

بالتالي يمكن وملحوظ لدى ذوي صعوبات التعلم في الكثير من املهارات املرتبطة بالجوانب االجتماعية أو النفسية في مختلف املراحل العمرية لهم، و 

التعرف على هذا الجانب في مرحلة رياض األطفال كمؤشر عن صعوبات التعلم في الكشف املبكر عن صعوبات التعلم من خالل االستفادة من ذلك في 

 املستقبل.

من أكثر هذه املراحل أهمية، وترجع هذه  ما قبل املدرسةلكل مرحلة عمرية من مراحل حياة اإلنسان ما يمينها عن باقي املراحل، وتعد مرحلة 

خارطة الطري  املستقبلية للفرد، فهي البداية لتحديد مسار سماته ل كم أنها املحددة ديه،األهمية إلى التطور السريع في مختلف جوانب النمو ل

ال تختلف عن الشخصية واالجتماعية واالنفعالية والتعليمية وغيرها، وذلك لجميع األفراد من مختلف الفئات دون استثناء، فأهميتها لألطفال العاديين 

لدى الباحثين لدراسة  اكبير   اة أو األطفال ذوي صعوبات التعلم على حد سواء، ولذلك نجد أن هناك اهتمام  أهميتها لألطفال ذوي االحتياجات الخاص

يلي عرض وفيما ويتجلى هذا االهتمام بكثرة الدراسات املتنوعة واملختلفة املهتمة بهذه املرحلة، ملرحلة، مختلف القضايا واملشكالت لدى أطفال هذه ا

ات التي تم االستفادة منها بالدراسة الحالية عند تحديد املشكلة أو عند صياغة األهداف أو في أي مرحلة من مراحل هذه ملجموعة من هذه الدراس

 الدراسة:

 ( التي هدفت التعرف على قدرة االستعداد املدرس ي، واملهارات ما قبل األكاديمية، والنمو العقلي املعرفي بتنبؤ صعوبات 2017دراسة الظفيري )

 ( من أطفال الروضة، وقد أظهرت النتائج قدرة هذه العوامل مجتمعة على التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية.74النمائية لدى )التعلم 

 ( 200( التي هدفت لدراسة التواف  النفس ي االجتماعي وعالقته بظاهرة العنف لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة، وذلك لدى )2016دراسة ثجيل )

بجمهورية العراق، وقد أسفرت النتائج عن سوء بالتواف  النفس ي االجتماعي لدى عينة الدراسة، كما أسفرت النتائج أيضا عن  من أطفال الروضة

 انتشار ظاهرة العنف بينهم. 

 ( من أطفال الروضة ضعيفي16( التي هدفت لدراسة أثر األلعاب االلكترونية على مهارات حل املشكالت لدى )2016دراسة تركستاني )  السمع، وقد

 أسفرت النتائج عن تحسن املجموعة التجريبية، حيث ساهمت األلعاب االلكترونية في تنمية مهارات حل املشكالت لديهم.

 ( التي هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي مبني على تنمية حب االستطالع لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة، وذلك 2016دراسة العرسان )

 من أطفال الروضة بمدينة حائل، وقد أسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج، وعدم وجود فروق بين الجنسين. (60لدى )

 ( التي هدفت التعرف على مستوى االستعداد املدرس ي وقدرته على التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية عند أطفال الروضة، 2015دراسة الظفيري )

 لة إحصائية لصالح األطفال العاديين في االستعداد املدرس ي.وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دال

 ( التي هدفت إلى استقصاء أثر نموذج تدريبي مبني على إثارة حب االستطالع في تعلم أطفال مرحلة ما قبل املدرسة، وذلك لدى 2015دراسة املطيري )

صالح املجموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فرق ( من أطفال الروضة بدولة الكويت، وقد أسفرت النتائج عن وجود فرق ل60)

 بين الجنسين.

 ( دراسة الظفيري والعامرAldhafeeri & Alamer, 2015 التي هدفت التعرف على الفروق بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية )

األكاديمية، والنمو العقلي املعرفي، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية واألطفال العاديين في االستعداد املدرس ي، واملهارات ما قبل 

 لصالح األطفال العاديين، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين صعوبات التعلم النمائية وهذه العوامل.

 ( التي هدفت التعرف وتحديد مستوى أداء مهارات2015دراسة زوبي ) ( من أطفال الروضة، وقد أسفرت الدراسة عن 35االستماع األساسية لدى )

 العديد من النتائج من ضمنها ضعف عينة الدراسة في مهارات االستماع الفرعية.

 ( التي هدفت التعرف على نسبة صعوبات التعلم النمائية املتوقعة عند أطفال الروضة، وكذلك التعرف2015دراسة الظفيري والكندري )  على أداء

%( 6.6(، وقد أظهرت النتائج وجود )858هؤالء األطفال في بيئة تعليمية تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك عند عينة بلغ قوامها )
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النمائية  من أطفال الروضة يعانون من صعوبات تعلم نمائية، كذلك بينت النتائج قدرة مجتمع املعرفة على الكشف عن حاالت صعوبات التعلم

 والحاالت املشابهة لها، كما أظهرت النتائج أيضا زيادة نسبة املتعثرين في مجتمع املعرفة مقارنة بنسبة صعوبات التعلم النمائية.

 ( التي هدفت التعرف على العالقة بين أسلوب املعاملة الوالدية املتبع في األسرة واالكتشاف املبكر لصعوبات الت2015دراسة بدر الدين ) علم في

 مرحلة الطفولة املبكرة، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة بينها. 

 ( التي هدفت التعرف على مفهوم الذات الجسمية والنفسية واالجتماعية لدى أطفال الروضة، وذلك على عينة بلغ 2015دراسة علي وآخرين )

النتائج أن لطفل الروضة مفهوم ذات جسمي يتطور بتطور العمر واملرور ( من أطفال مرحلة ما قبل املدرسة بمدينة بغداد، وقد بينت 50قوامها )

 بالخبرات، وال يوجد لألطفال مفهوم ذات نفسية أو اجتماعية.

 ( التي 2014دراسة الصانع والظفيري ) بعض  وعالقتهاهدفت التعرف على نسبة انتشار صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة بدولة الكويت

ت الديموغرافية )الجنس، املنطقة التعليمية، الجنسية، عمل األم، املستوى التعليمي لألم، املستوى التعليمي لألب، الدخل الشهري، نوع املتغيرا

( طفال من أطفال مرحلة الرياض يعانون من صعوبات تعلم نمائية، حيث 57وجود ) ت النتائج عنوقد أسفر كن، الحالة االجتماعية للوالدين(، الس

 %(، كما أظهرت النتائج عدم وجود اختالف في نسب انتشار صعوبات التعلم النمائية راجع ملتغيرات الدراسة الديموغرافية.6.6يمثلون نسبة )

 ( التي هدفت لدراسة تأخر النمو ا2014دراسة األميري وآخرين )( من 400لجسمي لدى أطفال الرياض وعالقته ببعض املتغيرات، وذلك عند )

أطفال الروضة بمدينة بغداد، وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج من أبرزها عدم وجود عالقة تأخر النمو الجسمي والجنس وكذلك 

 التحصيل.

 ( من أطفال الرياض، وقد أظهرت النتائج عن فرق بسعة الذاكرة لدى 340( التي هدفت قياس الذاكرة قصيرة املدى لدى )2014دراسة موس ى )

  وحدات عن األطفال األكبر سنا. 3أطفال الروضة بمقدار 

 ( الت2014دراسة سليم والشوك ) ظهرت النتائج في حل املشكالت البيئية لدى طفل الروضة بمدينة بغداد، وقد أ بداعيةي هدفت لدراسة املهارات اإل

 بداعية لدى أطفال الروضة في حل املشكالت البيئية.ارات اإل ضعف في امله

 ( التي هدفت لدراسة فاعلية برنامج اجتماعي لرفع مفهوم الذات للطفل الكفيف في مرحلة ما قبل املدرسة، وقد أسفرت 2013دراسة جرادات )

 ومساهمته في ارتفاع مفهوم الذات لديهم.نتائج الدراسة عن قدرة البرنامج على تحسين التكيف االجتماعي لدى أطفال الروضة 

 ( التي هدفت تقص ي مشكالت رياض األطفال في محافظة الطفيلة/ اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر املعلمات 2013دراسة املحاسنة )

ومن ضمنها عدم تضمين املناهج خططا ( معلمة، وقد أظهرت نتائج الدراسة العديد من املشكالت 60العامالت فيها، وذلك على عينة بلغ قوامها )

 عالجية لألطفال ذوي صعوبات التعلم. 

 ( دراسة يباروفYapparova, 2013)  التي هدفت إلى التعرف على دور البيئة املختلطة في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى أطفال مرحلة ما التحليلية

ير من الشواهد على دور البيئة املدرسية املختلطة في تنمية الكفاءة االجتماعية، قبل املدرسة بجمهورية كازخستان، حيث استدلت الدراسة بالكث

 كذلك لم تغفل الدراسة عن الدور الكبير الذي تلعبه البيئة املدرسية واألسرة.

 دراسة بيسنرفانبيرغ وآخرين (Peisner-Feinberg, et. al,2013)   في والية جورجيا األمريكية، إلى ارتفاع في التحصيل واملهارات عند أطفال مرحلة

بين الرياض، وذلك نتيجة للبرامج املقدمة لهم، كما وجدت فرق في التحصيل يعزى ملستوى دخل األسرة ومستواها االقتصادي، بينما لم يوجد فرق 

  الجنسين في مدى اكتساب املعرفة واملهارات املختلفة.

 ( من األطفال ذوي 20( التي هدفت لدراسة أثر برنامج تدريبي لغوي لتنمية مهارات اللغة االستقبالية لدى )2012دراسة عليمات والفايز )

يبية، االضطرابات اللغوية بمرحلة ما قبل املدرسة ، وقد أسفرت النتائج عن نجاح البرنامج التدريبي من خالل ظهور فروق لصالح املجموعة التجر 

 ما أسفرت النتائج عن فروق لصالح اإلناث.ك

 دراسة أوموهان ولذل(Ummuhan & Ithel, 2012)   عن وجود أثر للمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة على التحصيل الرياض ي ألطفال

 الروضة باختالف فئاتهم العمرية.

 ليتيما دراسة (Yateem, 2000)  عالقة طردية بين ارتفاع مستوى تعليم على التحصيل عند طفل الروضة، بينما وجدت  الجنسعدم تأثير متغير

 للطفل. االنفعاليجهة والنمو املعرفي واالجتماعي و  الوالدين من

 مشكلة الدراسة
تتضاءل إلى حد كبير تشكل قضية الكشف املبكر لذوى صعوبات التعلم أهمية بالغة، إلى حد يمكن معها تقرير، أن فعاليات التدخل العالجي   

والتعرف املبكر ليس تشخيصا ولكنه وسيلة للتعرف  مع تأخر الكشف عنهم، حيث تتداخل أنماط الصعوبات وتصبح أقل قابلية للتشخيص والعالج،
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أدبيات مجال صعوبات التعلم تبين كما علي انحراف النمو يهدف إلى التنبؤ باملشكلة التي من املحتمل أن تترك تأثيرا كبيرا علي نمو الطفل ومستقبله. 

تبين معاناة هذه الفئة من ظهور الحاجات النفسية لديهم بصورة مرتفعة، وذلك حسب نتائج الدراسات السابقة املبينة في الدراسة الحالية، كما 

ملفهوم أساسيين واألكاديمية كمكونين العالقة بين صعوبات التعلم النمائية  ،، وكما ورد في جميع مصادر ومراجع صعوبات التعلمأدبيات املجال أيضا

ورت مشكلة صعوبات التعلم، كما تعد مرحلة ما قبل املدرسة من املراحل املؤثرة والحساسة في حياة الفرد املستقبلية، وانطالقا من هذه املبادئ تبل

أطفال الروضة من خالل معرفتنا بالحاجات النفسية  يمكن التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدىالدراسة الحالية من خالل طرح التساؤل التالي: هل 

 لديهم؟

 :فروض الدراسة
 : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية والعاديين في الحاجات النفسية. الفرض األول 

 الفرض الثاني: الحاجات النفسية قادرة على التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة. 

 :أهمية الدراسة
النتماء في تستمد الدراسة الحالية أهميتها النظرية من خالل الدور الفعال واملهم الذي تلعبه الحاجات النفسية وال سيما الكفاءة واالستقاللية وا 

نفعالي في حياة الفرد، أما أهمية الدراسة التطبيقية فيتمثل بقدرة هذه الحاجات النفسية على الكشف املبكر اال شخص ي و النفس ي و التواف  التحقي  

 عند أطفال ما قبل املدرسة، وبالتالي االستفادة منها كمؤشر لصعوبات التعلم األكاديمية.  عن صعوبات التعلم النمائية

 :هدف الدراسة
الفروق بين أطفال مرحلة ما قبل املدرسة ممن يعانون من صعوبات تعلم نمائية ونظرائهم العاديين، وذلك  الحالية إلى التعرف علىتهدف الدراسة 

ة كما تهدف الدراسة أيضا التعرف على قدرة هذه الحاجات على التنبؤ بصعوبات التعلم النمائي الحاجات النفسية )الكفاءة، االستقاللية، االنتماء(، في  

 عند أطفال هذه املرحلة.

 :منهج الدراسة
مع إجراءات هذه الدراسة، حيث تهتم الدراسة الحالية بالبحث عن الفروق بين األطفال العاديين  ملناسبتهتتبع الدراسة الحالية املنهج الوصفي 

 وذوي صعوبات التعلم النمائية، كذلك تبحث الدراسة العالقة بين الحاجات النفسية وصعوبات التعلم. 

 :عينة الدراسة
 من العاديين(. 48من ذوي صعوبات التعلم النمائية،  29يت )طفال من أطفال الروضة بدولة الكو  77بلغت عينة الدراسة النهائية  

 :أدوات الدراسة
 ( 2001مدقياس الحاجات النفسية ألطفال ما قبل املدرسة )السرس ي وعبد املدقصود، 

املدرسة، وقد استمدت يهدف املقياس إلى تحديد مستويات الكفاءة واالستقاللية واالنتماء كحاجات نفسية تظهر لدى األطفال في مرحلة ما قبل  

بناء املقياس  الباحثتان عند بنائهما لبنود املقياس على التراث السيكولوجي وخاصة الكتابات واآلراء النظرية للدافعية والحاجات النفسية، كما استند

عبارة موزعة على ثالثة أبعاد هي:  42ية على املقاييس والدراسات املشهورة السابقة في مجال الحاجات النفسية، وقد تضمن املقياس في صورته النهائ

(، والعكس 1 -2 -3ال( وبتقدير رقمي ) -إلى حد ما -الكفاءة واالستقاللية واالنتماء، وتتمثل استجابة املعلمة في ضوء ثالثة مستويات من االستجابة )نعم

جات املرتفعة على انخفاض في الحاجة، والعكس صحيح في ، بحيث تدل الدر 42وأقل درجة  126بالنسبة للعبارات العكسية، بحيث تكون أعلى درجة 

 كل عبارات املقياس وأبعاده.

 صدق وثبات املدقياس

يتمتع املقياس بدرجة عالية من الصدق والثبات في بيئته األصلية، فقد تم التحق  من صدقه من خالل ثالثة طرق تمثلت بالصدق املنطقي، 

وتم حساب الثبات بطريقة  0.70و  0.31 تراوحت معامالت االرتباط بين العبارات وأبعاد املقياس ما بينوصدق املحكمين، والصدق البنائي، حيث 

. أما 0.85كما تم حسابه بطريقة التجزئة النصفية، حيث بلغ معامل االتساق الداخلي  0.645االختبار وإعادة االختبار، حيث بلغ معامل االستقرار 

للحصول على معامالت الصدق والثبات، وقد  (106) فقد تم تطبي  املقياس على ،والثبات للمقياس في الدراسة الحاليةبالنسبة ملعامالت الصدق 
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نتائج هذه  (1رقم ) أسفرت نتائج الصدق البنائي عن وجود معامالت ارتباط مقبولة بين مجموع درجات كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس، ويبين جدول 

 املعامالت.

 معامالت ارتباط الصدق البنائي: (1جدول )
 معامل االرتباط البعد

 0.592 الحاجة إلى الكفاءة

 0.658 الحاجة إلى االستقاللية

 0.628 الحاجة إلى االنتماء

للمقياس، حيث يتضح من نتائج الجدول الساب  ملعامالت ارتباط الصدق البنائي، وجود ارتباطات مرتفعة بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية 

، وتدل هذه القيم على تمتع املقياس بدرجة مرتفعة من الصدق، بحيث يمكن االعتماد على نتائجه. أما  0.658وأعلى ارتباط  0.592بلغ أقل ارتباط 

 (.2معامالت الثبات فقد تم إيجاد معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد املقياس، وذلك كما هو مبين بالجدول رقم )

 معامالت ارتباط ألفا كرونباخ للثبات: (2جدول )

 معامل االرتباط الحاجة

 0.813 الحاجة إلى الكفاءة

 0.771 الحاجة إلى االستقاللية

 0.759 الحاجة إلى االنتماء

وأعلى ارتباط  0.759أقل ارتباط  يتضح من نتائج الجدول الساب  ملعامالت ثبات ألفا، وجود ارتباطات مرتفعة لكل بعد من أبعاد املقياس، حيث بلغ

 ، وتدل هذه القيم على تمتع املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات، بحيث يمكن االعتماد على نتائجه.0.813

 ( 2005بطارية الكشف املبكر عن صعوبات التعلم النمائية ) الفرا، 

تهدف البطارية الفرا إلى الكشف املبكر عن صعوبات التعلم النمائية عند أطفال الروضة، وقد حددها من خالل أربع مجاالت تمثلت بصعوبات 

 -ناأحيا -غالبا -معلمة الروضة في ضوء أربع مستويات من االستجابة )دائما عنهاعبارة تجيب  55)حركية بصرية، معرفية، لغوية، اجتماعية(، تمثلها 

 132، ويصنف كل طفل يحصل على  55وأقل درجة  220( ، وبدون وجود أي عبارات عكسية، بحيث تكون أعلى درجة 1 -2 -3 -4نادرا( وبتقدير رقمي )

طارية % فأقل من مجموع درجات البطارية بأنه من ذوي صعوبات التعلم النمائية، وذلك حسب تعليمات البطارية، وتقيس الب60درجة فأقل أي بنسبة 

 (.هي: )البصرية الحركية، املعرفية، النمو اللغوي، اجتماعية نفسية صعوبات التعلم النمائيةلمجاالت أربعة 

 البطاريةصدق وثبات 

تفاق تتمتع أداة الدراسة الحالية بدرجة عالية من الصدق والثبات في بيئتها األصلية، فقد حق  الصدق الظاهري لألداة )صدق املحكمين( نسبة ا

( ، أما معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين بطريقة 0.94% ، وبلغ معامل الصدق الذاتي )88عالية جدا بين املحكمين بلغت 

من أطفال  (106) على(، أما بالنسبة ملعامالت الصدق والثبات ألداة الدراسة في الدراسة الحالية، فقد تم تطبي  البطارية 0.88إعادة االختبار فقد بلغ )

 (.3) الجدول رقمكما يبينها الروضة للحصول على معامالت الصدق والثبات، وقد أسفرت نتائج الصدق البنائي 

 معامالت ارتباط الصدق البنائي: (3جدول )
 معامل االرتباط املجال

 0.628 األول: صعوبات بصرية حركية

 0.703 الثاني: صعوبات معرفية

 0.671 النمو اللغوي الثالث: صعوبات 

 0.701 الرابع: صعوبات اجتماعية نفسية

، حيث يتضح من نتائج الجدول الساب  ملعامالت ارتباط الصدق البنائي، وجود ارتباطات مرتفعة بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس

قياس بدرجة مرتفعة من الصدق، بحيث يمكن االعتماد على نتائجه. أما ، وتدل هذه القيم على تمتع امل 0.703وأعلى ارتباط  0.628بلغ أقل ارتباط 

 (.4معامالت الثبات فقد تم إيجاد معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد املقياس، وذلك كما هو مبين بالجدول رقم )
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 معامالت ارتباط ألفا كرونباخ للثبات: (4جدول )
 معامل االرتباط املجال

 0.759 صعوبات بصرية حركيةاألول: 

 0.882 الثاني: صعوبات معرفية

 0.668 الثالث: صعوبات النمو اللغوي 

 0.859 الرابع: صعوبات اجتماعية نفسية

باط وأعلى ارت 0.668يتضح من نتائج الجدول الساب  ملعامالت ثبات ألفا، وجود ارتباطات مرتفعة لكل بعد من أبعاد املقياس، حيث بلغ أقل ارتباط 

 ، وتدل هذه القيم على تمتع املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات، بحيث يمكن االعتماد على نتائجه.0.882

 فرض األول نتيجة ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية والعاديين "للتأكد من صحة الفرض األول الذي نص على 

( نتائج هذا 5لدرجات عينة الدراسة على مقياس الحاجات النفسية، ويبين الجدول رقم ) T-testتم االعتماد على اختبار )ت( " النفسيةفي الحاجات 

 االختبار.

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين العاديين وذوي صعوبات التعلم النمائية في الحاجات النفسية: (5) جدول 
 الداللة قيمة )ت( النمائيةصعوبات التعلم  العاديين الحاجة

 ع م ع م

 0.000 18.542 2.08 22.93 1.36 28.21 الكفاءة

 0.000 15.256 1.64 35.31 1.77 40.59 االستقاللية

 0.000 30.081 0.75 37.72 1.79 47.86 االنتماء

بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية وأقرانهم  0.001يتضح من نتائج الجدول الساب  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

عند ذوي صعوبات التعلم النمائية، وتدل  كما يتضح من الجدول أن املتوسط الحسابي للعاديين أكبر منه ،في الحاجة إلى الكفاءةمن األطفال العاديين 

سير نتائج مقياس الحاجات النفسية، كما ، وذلك حسب تفأكثر منها لدى العاديين مرتفعة عند ذوي صعوبات النمائية للكفاءة هذه النتيجة أن الحاجة

التعلم النمائية وأقرانهم من األطفال العاديين بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات  0.001يتضح أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

سب تفسير في الحاجة إلى االستقاللية، وبالرجوع إلى املتوسط الحسابي نجده عند العاديين أكبر منه عند ذوي صعوبات التعلم النمائية، ويدل ذلك ح

يتضح أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية  كذلكى العاديين، املقياس على أن الحاجة لالستقاللية مرتفعة عند ذوي صعوبات النمائية أكثر منها لد

االنتماء لصالح العاديين، مما بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية وأقرانهم من األطفال العاديين في الحاجة إلى  0.001عند مستوى 

 يدل على انخفاض الحاجة لديهم مقارنة بذوي صعوبات التعلم النمائية.

 :يجة الفرض الثانينت

تم استخدام الحاجات النفسية قادرة على التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة" للتأكد من صحة الفرض الثاني الذي نص على "

النفسية، وذلك باالعتماد للتنبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدى عينة الدراسة من خالل الحاجات  Multiple Regressionمعامل االنحدار املتعدد 

 (.6على العالقة بينهما كما يبينها جدول رقم )

 معامالت االرتباط للعالقة بين صعوبات التعلم النمائية والحاجات النفسية :(6) جدول 
 الحاجة لالنتماء الحاجة لالستقاللية الحاجة للكفاءة 

 0.695 0.546 0.610 صعوبات التعلم النمائية

عالية بين صعوبات التعلم النمائية والحاجات النفسية لدى أطفال الروضة، فقد بلغ معامل  طردية الجدول الساب  وجود ارتباطاتيتضح من نتائج 

، 0.546، بينما بلغ معامل االرتباط بين صعوبات التعلم النمائية والحاجة لالستقاللية 0.610االرتباط بين صعوبات التعلم النمائية والحاجة للكفاءة 

، وتعني هذه النتيجة أن هناك عالقة مرتفعة بين الحاجات النفسية 0.695ا بلغ معامل االرتباط بين صعوبات التعلم النمائية والحاجة لالنتماء كم

   بؤ.قدرة هذه العالقة للتن Multiple Regression نتائج تحليل االنحدار املتعدد ( 7وصعوبات التعلم النمائية، ويبين الجدول رقم )
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 Multiple Regressionتحليل االنحدار املتعدد  :(7جدول )
 

معامل االرتباط 

R 

 

 

R
2

 

 

 

 Fقيمة )ف( 

 

 

 الداللة

B0  

 قيمة الثابت

 في املعادلة 

B1  معامل تغير

الحاجة 

 للكفاءة

B1  معامل تغير

الحاجة 

 لالستدقاللية

B1  معامل تغير

الحاجة 

 لالنتماء

0.722 0.521 99.045 0.000 -76.947 0.258 0.030 0.499 

بين الحاجات النفسية )الكفاءة، االستقاللية، االنتماء( وصعوبات  0.000يتضح من نتائج الجدول الساب  وجود عالقة دالة إحصائيا عند مستوى 

، وهذه النسبة جيدة، مما يعني %52التعلم النمائية، وأن التغير في درجة صعوبات التعلم النمائية يمكن تفسيرها بعالقتها بدرجة هذه الحاجات بنسبة 

  %.52لى بات التعلم النمائية بنسبة تصل إأن درجات الطفل على مقياس الحاجات النفسية قادرة على التنبؤ بدرجة الطفل على مقياس صعو 

 :مناقشة النتائج
جاءت نتائج هذا الفرض مبينة ارتفاع في الحاجات النفسية )الكفاءة، االستقاللية، االنتماء( عند أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم 

وذلك حسب تقدير معلماتهم لسلوكهم وتصرفاتهم، حيث يعتقدن بأن األطفال من ذوي صعوبات التعلم النمائية مقارنة بأطفال الروضة العاديين، 

يجابية، ويترتب على ذلك الكثير من األمور من ضمنها عدم يحرصون على االنتهاء منها بصورة إئية ال يبذلون جهدا كافيا عند قيامهم باألعمال وال النما

لى الجيران، لديهم خشية من القيام بأعمال منفردة كالذهاب إتظهر الرغبة بتعلم األشياء الجديدة وعدم حل املشكالت والعوائ  التي تواجههم، كما 

مع قدراتهم،  وارتداء وخلع املالبس، وتناول الطعام، وشراء املالبس والحاجيات الشخصية، والنوم، وكثير من األعمال حتى لو كانت هذه األعمال مناسبة

القرارات فيما يتعل  بأمورهم فنجدهم يعتمدون على اآلخرين بصورة دائمة تقريبا، فال نجد لديهم قدرة االعتماد على النفس، أو القدرة على اتخاذ 

كما تجده حب مشاركة األصدقاء في األنشطة املختلفة، وال حب الذهاب إلى الروضة الذي يظهر على األطفال العاديين،  كما ال يظهر عليهم الشخصية،

اجد معهم في الحفالت والفسحة أو في أثناء ال يقض ي الفسحة مع زمالئه، وال يبالي أو يسال عن زمالئه عندما يتكرر غيابهم عن الروضة، كذلك ال يتو 

 .اللعب، فهو ال يستمتع بمشاركتهم، ويفضل أن يكون منفردا عنهم، فال يسعى لتكوين الصداقات

لقد جاءت نتائج الفرض األول محققة صحة هذا الفرض بوجود فروق بين أطفال الروضة العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية في 

النفسية، وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع أدبيات مجال صعوبات التعلم من حيث الخصائص االنفعالية والنفسية واالجتماعية األكثر شيوعا الحاجات 

ماء، عند هذه الفئة، كاإلحساس بالعجز، وانخفاض معدل املهارات االجتماعية، وتدني مفهوم الذات وعدم الثقة بالنفس، كذلك عدم الشعور باالنت

بقة دم القدرة على التكيف املدرس ي واألسري، وغيرها من الخصائص املصاحبة لصعوبات التعلم، وهذا أيضا ما استدلت عليه نتائج الدراسات الساوع

 التي تم استعراضها في مقدمة الدراسة الحالية. في هذا املجال

لتعلم النمائية عند أطفال الروضة بالتعرف على حاجاته النفسية، كما جاءت نتائج الفرض الثاني مؤكدة صحته، وأنه باإلمكان التنبؤ صعوبات ا

فظهور وهذه النتيجة تؤكد على نوع وقوة العالقة بين صعوبات التعلم النمائية والحاجات النفسية لدى أطفال الروضة أو أطفال ما قبل املدرسة، 

صعوبات بصرية حركية ممثال بقصور بالتناس  العضلي  دخل لكونه يعاني منوشعور الطفل بالحاجة إلى الكفاءة واالستقاللية واالنتماء، قد يكون م

والتكامل بين للمهارات الحركية الكبيرة، والتحكم العضلي للحركات الدقيقة، كما أنه قد يعاني من صعوبات معرفية في االنتباه، والذاكرة، والتفكير، 

مكن معاناته من صعوبات في النمو اللغوي، وعدم قدرته على التعبير اللفظي، أو فهم الحواس، وتشكيل وتكوين املفاهيم، وحل املشكالت، كذلك ي

 اللغة املنطوقة، أو الترابط السمعي اللفظي، أو قد يكون يعاني من صعوبات في الجانب االجتماعي والنفس ي.

م النمائية لدى أطفال الروضة، وبهذه النتيجة كما جاءت نتيجة هذا الفرض أيضا مبينة قدرة الحاجات النفسية على التنبؤ بصعوبات التعل

، إلى مجموعة كثيرة من العوامل التي يمكن أن تتنبأ بصعوبات التعلم النمائية، مثل األداء في مجتمع املعرفةالحاجات النفسية        يمكن أن تضاف 

ثير من الدراسات ملرحلة ما قبل املدرسة، التي تم استعراضها في مقدمة واالستعداد املدرس ي وغيرها من العوامل واملتغيرات التي بينتها نتائج وأهداف الك

 الدراسة الحالية.

بنتائج الدراسات السابقة التي تبين قصور ذوي صعوبات التعلم في العديد من املهارات والجوانب  بنتائج الدراسة الحالية وربطهاعند التأمل 

جابية للبرامج املقدمة لهذه الفئة بهدف تحسين القصور لديهم في هذه الجوانب، وكذلك عند األخذ بعين يإل النفسية واالجتماعية واملعرفية، والنتائج ا

يمكن الجزم بها إال في مراحل متقدمة من املرحلة  التي ال عملية تشخيص صعوبات التعلمو االعتبار العالقة بين صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية، 

الذين االبتدائية، وذلك لعوامل عديدة أبرزها عملية التحصيل الدراس ي وتحقي  محك التباين، ولكن وفقا لنتائج هذه الدراسة فإن أطفال الروضة 

وهذا يقودنا إلى التأمل والتفكير والتدقي  في قضية ، املرحلة يعانون من صعوبات تعلم نمائية تظهر لديهم حاجات نفسية أكثر من أقرانهم في مثل هذه

اسة أنه من املمكن الكشف عن صعوبات التعلم في مراحل الطفولة املبكرة من خالل بعض املؤشرات ولعل أبرزها مؤشر الحاجات النفسية موضع الدر 

 الحالية.
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 :التوصيات
 لية يمكن استخالص بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد املهتمين في هذا املجال كالتالي : بناء  على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحا 

 .الكشف املبكر عن صعوبات التعلم يساهم مساهمة فاعلة في التخفيف من حدة هذه الصعوبات وعدم تفاقمها في املستقبل 

  التعلم النمائية لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة.وجود حاجة ماسة لتنويع االختبارات واملقاييس لعملية تشخيص صعوبات 

 الذين يعانون من خطر اإلصابة بصعوبات التعلم. األطفالأداء شباع الحاجات النفسية لدى أطفال الروضة قد يساعد في تحسين عملية إ 

 .وجود معلمات رياض أطفال مؤهالت للكشف املبكر عن صعوبات التعلم النمائية 

 :املراجع
 :
ً
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أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية في مجتمع املعرفة. مجلة العلوم التربوية، جامعة امللك سعود  (2015) الظفيري، نواف والكندري، علي .13

27(1)65-85. 
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Abstract: The aim of the study was to identify the psychological needs (competence, autonomy, and 

affiliation) index to predict the developmental learning disabilities with kindergarten children in Kuwait. a 

sample of 83 children from kindergarten children (29 of them with developmental learning disabilities, and 48 
of  normal children). 

The results showed that there were significant differences (P<0.001) between the developmental learning 

disabilities and the normal children in psychological needs. Also, there were a positive correlation statistically 
significant between the developmental learning disabilities and psychological needs.  
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