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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن فاعلية ثالث طرق يف
تطوير نظرية العقل عند �أطفال ما قبل املدر�سة ،وهي طريقة الق�صة،
ولعب الدور ،وت�صحيح املعتقد اخلاطئ ،لدى عينة مكونة من ()40
طفالً ،من �أطفال مرحلة ما قبل املدر�سة ،واعتمدت الدرا�سة احلالية
املنهج �شبه التجريبي� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ظاهرية
يف املتو�سطات احل�سابية للمجموعات التجريبية وال�ضابطة على
االختبار البعدي ،كما �أن املتو�سط احل�سابي لطريقة الق�صة كان �أعلى
من املتو�سط احل�سابي لطريقة ت�صحيح املعتقد اخلاطئ ،واملتو�سط
احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة كان �أقل من املتو�سطات احل�سابية
للمجموعات التجريبية الثالثة يف حني مل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لطريقتي الق�صة ولعب الدور،
وكذلك مل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
لطريقتي لعب الدور وت�صحيح املعتقد اخلاطئ.
الكلمات املفتاحية :نظرية العقل ،الق�صة ،لعب الدور ،املعتقد
اخلاطئ� ،أطفال ما قبل املدر�سة.

Abstract:
This study aimed to investigate the effectiveness
of three methods on theory of mind, the methods
were correction of false believes, role - playing
and storytelling, the sample comprised 40 children
 in preschool stage. This study adopted quasiexperimental approach. The results of the study
indicated that there were statistically significant
differences between experimental groups and control
group. Results also revealed that the story telling
method is better than correction of false believes,
while there was no statistically significant difference
between storytelling method and role - playing method,
and no statistically significant difference between role
- playing method and correction of false believes.
 Keywords: Theory of Mind, Storytelling, RolePlaying, False Believes, Preschool Children.

مقدمة
يعد التطور املعريف من �أبرز اهتمامات علم النف�س البحثية،
فقد ظهرت يف الآونة الأخرية العديد من املحاوالت البحثية لفهم
طرق تفكري الأطفال ،وكيف يدركون العامل املحيط بهم.وقد حاول
العديد من العلماء تف�سري التطورات املعرفية خ�صو�ص ًا تلك التي
تظهر يف ال�سنوات املبكرة من عمر الطفل؛ �إذ ت�شكل القاعدة الرئي�سة
لنمو الطفل يف املراحل العمرية الالحقة.
اكت�شف العلماء خالل ثمانيات القرن املا�ضي ،جوانب خمتلفة
من نظرية العقل عند الأطفال ،وكان هناك العديد من املحاوالت من
قبل علماء الأع�صاب ،واللغويني ،وعلماء الأنرثوبولوجيا ،وعلماء
نف�س الثقافات ،لفهم العقول ،منذ ذلك الوقت الذي طرح فيه برمياك
( )Premack & Woodruffووودرف م�صطلح نظرية العقل ،ال تزال
الأبحاث م�ستمرة يف حماوالت لفهم هذه القدرات عند الأطفال.

و�أ�صبح االكت�ساب املبكر لنظرية العقل حمور اهتمام
علماء نف�س النمو يف الآونة الأخرية؛ �إذ �إن قدرة الطفل على عزو
احلاالت العقلية مثل :االجتاهات واملعتقدات ،والرغبات ،والنوايا،
واالنفعاالت �إىل الذات �أو �إىل الآخرين ت�ساعد يف الإح�سا�س ،والتنب�ؤ
ب�سلوكيات الآخرين ،وبالتايل ف�إنها تعد �إ�شارة على �سلوك اجتماعي
�أكرث ن�ضجاً.وي�صبح الأطفال �أكرث وعيا بعقولهم وعقول الآخرين،
و�أكرث قدرة على تف�سري العقول واحلاالت العقلية يف ال�سنوات املبكرة
من العمر وبالتحديد عند ال�سنة الرابعة( (�Grazzani, Ornghi , Aglia
.)ti, & Brazzill, 2016
وتعرف �أناليزا ودايفيد والريا و�أنتونيل(  (�Annalisa, Da
 )vide, Iiaria & Antonenl, 2015نظرية العقل ب�أنها القدرة على
فهم احلاالت العقلية لدى الفرد والأ�شخا�ص الآخرين.ويطلق
العلماء ا�سم نظرية العقل على القدرة التي تظهر لدى الطفل يف عزو
احلاالت العقلية ،مثل املعتقدات ،والنوايا ،والرغبات ،واالنفعاالت
لنف�سه �أو للآخرين ،و�أن يفهم الطفل �أن لديه معتقدات تختلف عن
معتقدات الآخرين ورغباتهم ( ،)Premack & Woodruff, 1978يعد
هذا التعريف �أول التعريفات التي و�ضعت لنظرية العقل( ،املعتقد،
والرغبة) وهما امل�صطلحان الأ�سا�سيان يف نظرية العقل ،لذا كانا
حمور �أبحاث نظرية العقل يتمركز حول التنب�ؤ بال�سلوك وفهمه من
خالل فهمنا ملعتقدات ورغبات الآخرين ،وميكننا من تقدمي تف�سريات
منطقية للأحداث من حولنا ،وكذلك مراعاة التغيري امل�ستمر يف
تف�سري ال�سلوكات تبع ًا للرغبات واملعتقدات املختلفة التي ميتلكها
الب�رش (.)Doherty, 2009
ويحتاج الأطفال �إىل تطوير املهارات اخلا�صة بنظرية العقل؛
حتى يتمكنوا من التفاعل ب�شكل �صحي مع جمتمعاتهم� ،إذ �إن نظرية
العقل ال تتطور على نحو �آيل ،بل �إن هناك عدد من املمار�سات
الوالدية وممار�سات مقدمي الرعاية ت�ساعد يف تطوير نظرية العقل
عند الأطفال �أو �إعاقتها؛ فح�سب درا�سة طولية ن�رشت حديث ًا تناولت
العالقة بني عقلية الأم وممار�ساتها الوالدية من جهة وتطور نظرية
العقل لدى الطفل من جهة �أخرى� ،إذ تابعت الدرا�سة الأطفال من
عمر (� )10شهور حتى ال�سنة ال�ساد�سة من العمر ،وبينت �أن النتائج
�أن هناك عالقة وثيقة بني عقول الأمهات وممار�ساتهن وطريقة
تفاعلهن مع الطفل وبني تطور نظرية العقل لدى �أبنائهن (Kirk,
.)Pine, Wheatly, Howlett, Schulz, Fletcher, 2015
وت�ؤكد الدرا�سات وجود ارتباط بني نظرية العقل وكثري من
اجلوانب املعرفية كمعاجلة املعلومات ،والأداء اللفظي (Choong
 ،)& Doody, 2013مما يفتح املجال حقيقة �إىل تو�سيع النظرة �إىل
نظرية العقل فهي لي�ست مكوناًت اجتماعية� ،إمنا هي مزيج من
العمليات املعرفية واالجتماعية يف �آن واحد؛ �إذ تهتم بتحديد كيف
يفهم الأطفال ،وكيف ي�ستخدمون املعلومات االجتماعية لإ�صدار
الأحكام اخلا�صة بهم وبالآخرين.

النظريات اليت سبقت نظرية العقل:
♦ ♦النظرية البنائية يف التطور املعريف :ميكن القول �إن
نظرية بياجيه ( )Piagetو�أعمال البياجيون اجلدد قدمت الأ�سا�س
لنظرية العقل ،وقدم بياجيه و�صف ًا للحاالت العقلية التي مير بها
الأطفال يف مراحل منوهم املختلفة ،ولكن ما ي�ؤخذ على نظرية
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معتقدات و نوايا الآخرين

بياجيه هو �إغفالها للعوامل الثقافية واالجتماعية امل�ؤثرة يف النمو
.)Angerard , 2003
املعريف عند الأطفال ،والطريقة التي ي�أخذها �شكل التفكري املجرد
لديهم ،وما ميرون به من �أخطاء يف عملية الإدراك (Kloo & Prener,
بعد خم�س �سنوات قام فامير وبرنر (Wimmer & Perner,
 ،)2003كما �أن بياجيه مال �إىل التقليل من قدرات الأطفال ،و�أكد  )1983ب�إجراء جتربة من �أ�شهر التجارب يف هذا املجال ،على
على �أن الأطفال يواجهون م�شكالت �إدراكية.
الأطفال العاديني يف عمر (� )5 - 3سنوات ،وهي مهمة (الطفل
لقد �أكد بياجيه �أن املعرفة فطرية ،و�أن بلورة هذه املعارف ماك�سي و�أمه) ،هذه املهمة هي من مهام االعتقاد اخلاطئ من
يتم من خالل عمليات التنظيم الذاتي ،كما �أن مفهوم املخططات الدرجة الأوىل ،وتعني قدرة الطفل على �أن يعرف �أن معتقداته
املعرفية والذي يعني �إعادة متثيل املعرفة للمفاهيم وال�سلوكيات تختلف عن معتقدات الآخرين( (�Astington, 1998; Choong & Doo
التي حتمل معنى يف حياة الفرد اليومية ،والتي تت�شكل على مدى  .)dy, 2013ويف هذا ال�صدد تبني ( )Doherty, 2009وجود خم�سة
الزمن ب�سبب عاملي الن�ضج واخلربة ،يتم تنظيمها على مدى العمر م�ستويات لنظرية العقل ،هي:
ب�سبب الن�ضج وتن�ش�أ خمططات �أكرث تعقيداً مع مرور الوقت نتيجة
 امل�ستوى الأول :يت�ضمن هذا امل�ستوى �إدراك ًا ب�رصي ًا
مرور الفرد بخربات جديدة.
ب�سيط ًا للأحداث ،ويعك�س تبني وجهة نظر الذات والآخرين.
♦ ♦نظرية التمثل (املحاكاة) :التقليد هو �شكل من �أ�شكال
 امل�ستوى الثاين :ي�شار �إىل هذا امل�ستوى على �أنه �إدراك
التعلم االجتماعي ،يعتقد املنظرون �أ�صحاب هذه النظرية �أننا منلك ب�رصي معقد للأحداث ،وهو معني بقدرة الأ�شخا�ص على معرفة �أن
مناذج خا�صة بنا مهمتها تف�سري عقول الآخرين ،وتت�رصف العقول النا�س ميكنهم ر�ؤية الأ�شياء نف�سها ب�شكل خمتلف.
بنف�س الطريقة �إذا مررنا بنف�س الظروف التي مر بها النموذج،
 امل�ستوى الثالث :يعتقد �أن ال�سمات الب�رصية تلعب دورا
مما ي�سمح لنا بالتنب�ؤ ب�سلوكيات الآخرين ( ،)Harris, 1992ومن
املحتمل �أن بع�ض �سلوكياتنا يف احلياة اليومية تقوم على هذه �أقل �أهمية يف هذا امل�ستوى ،فالأطفال يف هذا امل�ستوى يفهمون �أن
النظرية ،ولكن لي�س كلها ،حيث ال ت�ستطيع نظرية املحاكاة تف�سري “الر�ؤية ت�ؤدي �إىل املعرفة” ،وبالتايل يعنى هذه امل�ستوى مبعرفة
قدرتنا على الإجابة على �س�ؤال مثل كيف �سي�شعر �صديقك لو مات الطفل لوجهة النظر البديلة.
 امل�ستوى الرابع :يت�ضمن هذا امل�ستوى فهما عقليا للحاالت
عمه؟ ف�أنت ال ت�ستطيع معرفة طريقة تفكري �صديقك حتى لو و�ضعت
نف�سك مكانه.كما �أن الدرا�سات مل تثبت �أن هناك مهارة خا�صة العقلية ،مبا يف ذلك املعتقدات ،وتوقع ردود الأفعال ،وتخيل املعتقد
ت�سمى التقليد ولها م�سار تطور خا�ص بها ،نحن يف احلقيقة نقوم ال�صحيح.
بالكثري من التنب�ؤات ب�سلوكات ومواقف معينة مل منر بها مطلق ًا من
 امل�ستوى اخلام�س :وهو امل�ستوى الأكرث تعقيدا؛ لأنه
قبل ،فكيف تف�رس نظرية املحاكاة ذلك؟ (.)Doherty, 2009
يت�ضمن فهم املعتقد اخلاطئ وتوقع ردود الأفعال من خالل فهم
والدرا�سات اخلا�صة بنظرية العقل مثا ًال حي ًا على دح�ض املعتقد اخلاطئ.
االفرتا�ضات التي قامت عليها نظرية بياجيه ،عندما قال� :إن الأطفال
يواجهون العديد من امل�شكالت املعرفية ،كما �أنهم متمركزون حول مفاهيم أساسية يف نظرية العقل:
ذواتهم يف حوايل ال�سبع �سنوات ،و�أنهم غري قادرون على التفكري يف
Ú Úالنية :نحن يف احلقيقة ن�سلك ال�سلوكات املختلفة،
م�شهد يتعلق ب�أ�شخا�ص �آخرين ،لذلك ال ي�ستطيعون �أخذ وجهات نظر ونتوقعها عن طريق عزو جمموعة من النوايا والرغبات ،مثال ذلك:
الآخرين بعني االعتبار ،لكن بحث نظرية العقل الأول �أكد �أن لدى (ماك�سي يريد احللوى ،ويعتقد �أنها يف اخلزانة) ،وبالتايل �سيذهب
�أطفال الأربع �سنوات قدرة على �إعادة متثيل املعلومات ب�شكل عقلي� ،إىل اخلزانة للبحث عنها ،ولذلك يحتاج الأطفال �إىل املهارة التي
وبالتايل هم قادرون على فهم �سلوكهم (.)Doherty, 2009
متكنهم من الوعي بالعالقة التي بني ال�سلوك والنية ،و�أن يفهموا �أن
وميكن �إرجاع الدرا�سات الأوىل التي تناولت م�صطلح هذه العالقة خ�صو�صية وتتغري با�ستمرار ،فقد يريد ماك�سي احللوى
نظرية العقل يف الإطار التجريبي يف علم النف�س �إىل التجربة الآن ويريد البيتزا الحقا ،وهذا يعني �أنه ال ميكننا فهم �سلوكات
التي قام ب�إجرائها العاملان برمياك وودرف عام 1978م؛ حني الآخرين دون فهم نواياهم (.)Doherty, 2009
قاما ب�إجراء الدرا�سة على ال�شمبانزي ،ف�إذا و�ضعا ال�شمبانزي
Ú Úاملظهر والواقع :قد تختلف احلقيقة يف بع�ض الأحيان
يف قف�ص ،عرب فر�ضية مفادها “هل ميتلك ال�شمبانزي نظرية عن ال�شكل اخلارجي للأ�شياء� ،إن القدرة على التمييز بني ما تبدو
عقل”؟ ثم و�ضعا �صناديق �أحدها يحوي املوز ،وال ي�ستطيع عليه الأ�شياء وما هي عليه يف الواقع من القدرات جتعل الأطفال
القرد الو�صول �إليه ،وكان هناك مدربان �أحدهما طيب؛ فكلما ال يكتفون فقط باملظهر اخلارجي ،و�إمنا يذهبون �إىل ما هو �أبعد
وجد املوز �أعطاه للقرد ،والثاين �رشير كلما وجد املوز �أكله ،مر من ذلك.
الوقت ب�إجراء الكثري من هذه املحاوالت ،ثم قام مدرب ثالث
ومت �إدخال هذا املفهوم لأول مرة عام 1983م من قبل فالفل
بالتدخل عن طريق تغيري مكان املوز �أمام ال�شمبانزي ،ومن
وجرين ( )Flavell & Greenاللذين مل يكن عملهم جزءاً من �أبحاث
دون �أن يراه املدربان الآخران ،لقد �أ�صبح ال�شمبانزي ي�ساعد
نظرية العقل بقدر ما كان حماولة منهما لفهم قدرات الأطفال� ،إذ
املدرب الطيب على �إيجاد املوز ،والآخر ي�أكله وال ي�ساعد
كانت املهمة تتمثل يف عر�ض �شيء ما مثل �إ�سفنجة ت�شبه قطعة
املدرب ال�رشير ،وتكررت التجربة يف �أوقات خمتلفة مع عدة
�صخور ،ثم ي�سمح لهم بلم�سها ،ثم ي�س�أل الأطفال �س�ؤالني مهمني
قرود ،وكانت النتيجة �أن ال�شمبانزي لديه القدرة على معرفة
هما :ما هذا ال�شيء يف احلقيقة؟ كيف يبدو قبل مل�سه؟
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(& Hale & Flusburg, 2003; Melot
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مييل الأطفال قبل �سن (� )4سنوات �إىل الإجابة ب�أنها �إ�سفنجة
يف احلقيقة ،وعندما ي�س�ألون كيف تبدو؟ يقدمون الإجابة نف�سها،
وهذا يعني خط�أ يف فهم الواقع.وباملقابل الأطفال ذوو الأربع
�سنوات مييلون �إىل القول ب�أنها �إ�سفنجة ،وتبدو وك�أنها قطعة �صخور
متاما كما يفعل الرا�شدون (.)Doherty, 2009
ترتبط مهارة التمييز بني املظهر والواقع ب�شكل وا�ضح مبهارة
املعتقد اخلاطئ التي تنطوي على التمييز بني املعتقد والواقع،
واملهم �أن الأطفال يبد�ؤون بنف�س العمر تقريبا يف اكت�ساب القدرة
على مترير مهام املعتقد اخلاطئ ،كما يف مهمة علبة احللوى
اخلا�صة بـ ( )Gopnik & Astington, 1988هذا التمييز بني املظهر
واحلقيقة ،ومهمة املعتقد اخلاطئ يف�رس قدرتنا على تف�سري موقف
�شخ�ص مل منر به الحقاً� ،أو قدرتنا على معرفة ما �سيفكر به �شخ�ص
ما عند م�شاهدة هذا احلدث لأول مرة.
Ú Úاملعرفة :يبد�أ الأطفال يف عمر (� )4سنوات تقريبا يف فهم
كيف ترتبط التجربة باملعرفة ،و�أنه حتى يكون هناك �شيء ما يجب
�أن يكون هناك اعتقاد �صحيح مربر عن طريق التجربة.ولتو�ضيح ذلك
نذكر التجربة التي قام بها ( )Wimmer & Hogrefe, 1988التي كان
الهدف منها تقييم قدرة الطفل على احلكم على املعرفة مقابل اجلهل،
�إذ قاموا ب�إح�ضار طفلني �إىل الغرفة ،وعر�ضوا عليهما �صندوق ًا واحد
من الأطفال وي�سمح لأحدهما بالنظر �إىل داخل ال�صندوق ملعرفة ما
بداخله يف حني مل ي�سمح للآخر ،ثم مت �س�ؤال الطفل فيما �إذا كان
الطرف الآخر يعرف ما بداخله ،والنتائج �أكدت �أن الأطفال قبل �سن
الرابعة يف�شلون يف التو�صل �إىل حقيقة �أن الطرف الآخر ال يعرف
ما بداخل ال�صندوق؛ لأنه مل ي�سمح له بالنظر �إىل داخله ،و�إمنا هم
يعتقدون �أن الطرف الآخر يعرف ما بداخل ال�صندوق ملجرد �أنه نظر
وعرف ما بداخله� ،أما �أطفال الأربع �سنوات في�ستطيعون الربط بني
حقيقة �أن الر�ؤية ت�ؤدي �إىل املعرفة.
وميكن القول� :إن هناك منواً متزايداً يف ال�سنوات الأخرية يف
الدرا�سات املتعلقة بنظرية العقل عند الأطفال ،وكيف �أن ال�سلوكيات
التي يقوم بها �أو مقدمو الرعاية ت�سهم يف ظهور مهارات متكاملة
من نظرية العقل ،ويركز مقدمي الرعاية على ال�صفات النف�سية
واالجتماعية واالنفعاالت �أي�ض ًا عند احلديث مع الأطفال ،ي�سهم يف
تطوير مهارات نظرية العقل عند �أطفالهم.وتظهر الدرا�سات �أن حديث
الوالدين مع �أطفالهم ،ولعب الطفل مع �أطفال �آخرين ي�ساعد الأطفال
كثرياً على فهم تفكري وم�شاعر الآخرين يف عمر مبكر؛ يف حني ت�ؤكد
درا�سات �أخرى �أن تكرار ا�ستخدام الأم للكلمات التي تعود على
االنفعاالت ،والتفكري ،والنوايا ي�ساعد الأطفال على امتالك نظرية
عقل متما�سكة يف عمر مبكرFink, Bageer, Hunt, & Rosnay,(.
)2014; Henricson, Frolaneler, Moller & Lyxell, 2016
تعد نظرية العقل من القدرات املهمة التي ت�شكل �أ�سا�س ًا
للعمليات املعرفية واالجتماعية على حد �سواء؛ فهناك بع�ض
الدرا�سات التي �أ�شارت �إىل العالقة االرتباطية املوجبة بني قدرة
ال�صغار على فهم نظرية العقل ،والعالقات ال�شخ�صية املتبادلة
( ،)Hughes & Leekman, 2004ودرا�سات �أخرى ركزت على �رضورة
التفاعالت اليومية مع الوالدين والأ�شقاء؛ ملا لها من �آثار مفيدة يف
حت�سني نظرية العقل(  (�Brown, Dunn, Youngblade, Tesla, Slom
 )kowski, 1991؛ يف حني �أ�شارت درا�سات �أخرى �إىل �أن هناك �أثراً

قوي ًا للتدريب على فهم نظرية العقل يف تطوير املهارات االجتماعية
( ،)Jenkins & Astington, 2000وارتباط ذلك بالنجاح الأكادميي
يف املدر�سة فيما بعد؛ فكلما امتالك الطفل مهارات اجتماعية ازداد
حت�صيله الأكادميي.
ظهرت برامج و�أ�ساليب كثرية ت�سعى �إىل �إك�ساب الأطفال نظرية
عقل غنية و�صحيحة عن طريق التدريب ،نتيجة للآثار ال�سلبية التي
ميكن �أن تنتج عن �ضعف اكت�ساب مهارات هذه النظرية؛ و�أظهرت
الدرا�سات �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل م�شكالت مثل� :صعوبة ت�صور �أفكار
الآخرين ،و�صعوبة فهم احلاالت االنفعالية اخلا�صة بالآخرين؛ مما
ي�ؤدي �إىل م�شكالت يف التوا�صل االجتماعي ال�صحي ،و�ضعف القدرة
على التعاطف وم�شاركة الآخرين �آالمهم و�أحزانهم(  (�Weimer, Sal
.)lquist & Bolnik, 2012
وعند مراجعة الأدب ال�سابق يالحظ وجود عدد من الدرا�سات
التي اهتمت بالتدريب على نظرية العقل وتطويرها ،ولكن يالحظ
كذلك ندرة الدرا�سات التي حاولت املقارنة بني هذه الطرق.
تعد درا�سة �سلواتر وجوبنك ()Slaughter & Gopnik, 1996
من �أوىل الدرا�سات التدريبية يف جمال حت�سني نظرية العقل؛ �أجريت
الدرا�سة بهدف التحقق من �إمكانية و�صف نظرية العقل ب�أنها نظرية
حد�سية ،مكونة من نظم مرتابطة من املفاهيم التي تولد تف�سريات
وتنب�ؤات يف جمال خربة ما ،وبالتايل �إمكانية التدريب عليها.
ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بعمل اختبار قبلي ملجموعة من
الأطفال عن طريق مهمة االعتقاد اخلاطئ ،ومت ا�ستبعاد من �أجابوا
ب�شكل �صحيح عن املهمات على �أ�سا�س �أنهم قد امتلكوا نظرية العقل.
مت تدريب ( )56طف ًال �أمريكي ًا يف التجربة ،تراوحت �أعمارهم بني
(� )4 - 3سنوات ،تعر�ضوا جلل�سات تدريبية ت�ضمنت التدريب على
مهمات اعتقاد خاطئ مع تقدمي التغذية الراجعة للطفل بعد �إجابته
عن املهمة.و�أظهرت النتائج �أن التدريب على مهام االعتقاد اخلاطئ
ح�سن ب�شكل ملحوظ من امتالك نظرية العقل ،وخل�ص الباحثان �إىل
�أن التدريب على مهام املعتقد اخلاطئ ينتقل �إىل مهام �أخرى يف
نظرية العقل ،وكذلك قابلية التدريب على نظرية العقل.
و�أجرى مقابلة ( )2004درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن مراحل
تطور مفهوم “نظرية العقل” لدى �أطفال مدينة عمان يف الفئات
العمرية من (� )6 - 3سنوات وعالقة هذا املفهوم بالتفكري التباعدي
والذكاء.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )120طف ًال من ريا�ض الأطفال
واحل�ضانات يف مدينة عمان� ،صنفوا يف ثالث فئات ،هي :فئة (3
 � )4سنوات ،و (� )5 - 4سنوات ،و (� )6 - 5سنوات ،وطبق علىهذه الفئات ثالثة مقايي�س ،هي� :صورة معدلة للبيئة الأردنية من
مقيا�س املعتقدات اخلط�أ الذي طوره العاملان فابريكو�س وبوير عام
 ،2001ومقيا�س توران�س للتفكري التباعدي ،ومقيا�س �ستانفورد
 بينيه للذكاء�.أظهرت النتائج وجود فروق بني فئات الأعمارالثالثة على مقيا�س املعتقدات اخلط�أ ،ووجود ارتباط موجب دال
�إح�صائي ًا بني العالمات على مقيا�س املعتقدات اخلط�أ والعالمات
الكلية على مقيا�س التفكري التباعدي ،كما حتققت ارتباطات موجبة
وذات داللة �إح�صائية بني العالمات على مقيا�س املعتقدات اخلط�أ
والعالمات الفرعية على الطالقة واملرونة والأ�صالة يف مقيا�س
التفكري التباعدي ،ووجود ارتباطات موجبة وذات داللة �إح�صائية
بني العالمات على مقيا�س املعتقدات اخلط�أ والعالمات على مقيا�س
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فاعلية استخدام طرق تصحيح املعتقد اخلاطئ ،ولعب الدور ،والقصة،
في تطوير نظرية العقل لدى أطفال ما قبل املدرسة

أ.آالء مشهور العمري
أ.د.فراس أحمد احلموري

�ستانفورد  -بينيه للذكاء.
كما قام �أدريان و�سليمنت وفيالنفا ورايف(  (�Adrian, Cle
 )mente, Villanueva, Rieffe, 2005ب�إجراء درا�سة ركزت على �أثر
قراءة الوالدين الكتب لأطفالهم ،يف منو نظرية العقل؛ ومتثلت عينة
الدرا�سة من (� )34أم ًا على �أن يقر�أن لأطفالهن البالغ عددهم ()34
طفال ،ترتاوح �أعمارهم بني (� )4إىل (� )5سنوات مع الرتكيز على
�أهمية ا�ستخدام لغة احلاالت العقلية �أثناء رواية الق�صة.و�أظهرت
النتائج حت�سن ًا ملحوظ ًا يف الأداء على مهام نظرية العقل ،نتيجة
قراءة الق�ص�ص مع ا�ستخدام لغة العقل.
وقام �ساميون وبيتري�سون و�سلوتر ورو�ش ودويل (Symons,
 ،)Peterson, Slaughter, Roche & Doyle, 2005ب�إجراء درا�سة
هدفت �إىل الربط بني تطوير نظرية العقل من جهة ،واحلديث املرتبط
باحلاالت العقلية من جهة �أخرى ،مت �إجراء الدرا�سة على �أطفال
تراوحت �أعمارهم بني (� )5إىل (� )7سنوات ،وقام الباحثون بقراءة
الق�ص�ص للأطفال مع تو�ضيح احلاالت العقلية للق�ص�ص ،و�أظهرت
النتائج حت�سن ًا كبرياً يف نظرية العقل.
وقام جيفريز وكليفورد وماجر وبور (Gevers, Clifford,
 )Mager & Boer, 2006بعمل برنامج تدريبي لأطفال ما قبل
املدر�سة باال�ستناد �إىل الإدراك االجتماعي يف نظرية العقل ،ومت
تدريب ( )81طف ًال ممن يعانون من نق�ص يف املهارات االجتماعية،
ملدة (� )21أ�سبوع ًا على مهام نظرية العقل من خالل االعتقاد
اخلاطئ� ،أظهرت النتائج �أن هناك حت�سن ًا ملحوظ ًا يف �أداء الأطفال
على اختبار نظرية العقل ،مما ي�شري �إىل فعالية الربنامج التدريبي
امل�ستند �إىل الإدراك االجتماعي.
وهدفت درا�سة جري�سات ( )2010التعرف �إىل ن�شوء نظرية
العقل لدى الأطفال الأردنيني يف مرحلة ما قبل املدر�سة وعالقتها
بالقدرة لديهم على بالتنب�ؤ بحاالت الذات امل�ستقبلية ،وتكونت عينة
الدرا�سة مـن ( )150طفـ ًال وطفلـة من �أطفال احل�ضانة وريا�ض
�أطفال موزعني على الفئات العمرية (� )5 ،4 ،3سنوات ،وقـد
ا�ستخدمت �أداتني ،هما :اختبار املعتقدات اخلط�أ ،واختبار القدرة
على التنب�ؤ بحاالت الذات املـ�ستقبلية� .أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف الذين حققوا نظريـة العقـل للذات ونظرية
العقل للآخرين تعزى �إىل متغري العمر ول�صالح الأطفال من الفئة
العمريـة خم�س �سنوات ،و�أن الفروق يف ن�سبة من حققوا القدرة على
التنب�ؤ بحاالت الذات امل�ستقبلية كانت دالة �إح�صائي ًا وتعزى �إىل
متغري العمر ول�صالح عمر اخلام�سة ،ووجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
للعالقة االرتباطية بني نظرية العقـل بالذات والقدرة على التنب�ؤ
بحاالت الذات امل�ستقبلية ،يف حني مل تظهر النتائج وجود داللة
�إح�صائية للعالقة االرتباطية بني نظرية العقل للآخرين والقدرة
على التنب�ؤ بحاالت الـذات امل�ستقبلية.
وقام جولد�شنت ووايرن ( )Goldstein & Winner, 2012ب�إجراء
درا�سة تدريبية ،بهدف حت�سني نظرية العقل ،وحت�سني التعاطف عند
( )35طف ًال تراوحت �أعمارهم بني (� 7إىل � )11سنة ،و ( )40طالب ًا
من املرحلة الثانوية با�ستخدام طريقة لعب الدور ،وجمموعات �أخرى
تلقت التدريب من خالل فنون �أخرى مثل الر�سم �أو املو�سيقى ،بواقع
جل�سة واحدة �أ�سبوعي ًا مدتها ( )90دقيقة ،على مدار �سنة كاملة ،ثم
خ�ضع الطالب بعد التدريب الختبارات يف نظرية العقل ،واختبار يف
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التعاطف.و�أظهرت النتائج وجود �أثر للتدريب من خالل التمثيل يف
قدرة الطالب على فهم وجهات نظر الآخرين ،وفهم نظرية العقل،
وخل�ص الباحثان �إىل �أن فر�صة التمثيل تتيح للطفل و�ضع نف�سه
مكان الآخرين ،وامتالك مهارات اجتماعية جديدة للتوا�صل مع
الآخرين ب�شكلِ �أف�ضل.
وقام كل من كارول وريق�س وابرييل وغراهام وكيارا(  (�Car
 )roll, Riggs, Apperly, Graham & Ceara, 2012ب�إجراء درا�سة،
حيث اختربت ما جمموعه ( )69طف ًال قبل �سن املدر�سة على
مقايي�س الفهم كاذبة املعتقد (مهمة نقل غري متوقعة) ،وال�سيطرة
املثبطة (الع�شب /مهمة الثلج) ،والتفكري اال�سرتاتيجي (مهمة
ويندوز) .بالن�سبة لكل مهمة ،و�أ�شار الأطفال �إىل ا�ستجابتهم �إما عن
طريق الإ�شارة �إىل ال�سبابة �أو با�ستخدام و�ضع ا�ستجابة غري قيا�سي
(ي�شري �إىل �سهم دوار) .وكانت و�سائل اال�ستجابة على �أداء الأطفال
يف مهمة الع�شب /الثلج �أو على مهمة نقل غري متوقعة ،على الرغم
من �أن �أداء الأطفال �أف�ضل يف مهمة نقل غري متوقعة عندما مت �إزالة
الكائن الرئي�سي يف الق�صة.ويف املقابل ،كان الأداء يف مهمة( (�Win
الدوار.ووجدت
� )dowsأف�ضل بكثري عندما �أ�شار الأطفال بال�سهم ّ
جتربة متابعة مع ( )79تلميذاً يف مرحلة ما قبل املدر�سة �أن هذا
الأداء
املح�سن يف مهمة ( )Windowsكان م�ستدام ًا حتى بعد �إزالة
ّ
منط اال�ستجابة غري القيا�سي.
وهدفت درا�سة في�صل و�صالح ( )2012التعرف �إىل نظرية
العقل عايل الرتبة وعالقتها بالوعي االنفعايل لدى الأطفال من
تالميذ املرحلة االبتدائية بعمر (� )11–9سنة .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )390طف ًال وطفلة.ولغر�ض قيا�س هذا الهدف مت بناء
�أداة نظرية العقل عايل الرتبة ،ومقيا�س الوعي االنفعايل� .أظهرت
النتائج �أن الأطفال يتمتعون بنظرية العقل عايل الرتبة والوعي
االنفعايل ،كما وجدت الدرا�سة �أن هناك فر ًقا ذا داللة �إح�صائية بني
الذكور والإناث يف الإجابة على اختبار نظرية العقل ل�صالح الإناث،
يف حني مل تظهر داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف مقيا�س
الوعي االنفعايل ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة �ضعيفة بني
نظرية العقل عايل الرتبة والوعي االنفعايل.
و�أجرى عبد احلميد ( )2013درا�سة هدفت للك�شف عن فاعلية
برنامج تدريبي لتنمية مهارات نظرية العقل لدى �أطفال الرو�ضة
و�أثره يف حت�سني م�ستوى التنظيم االنفعايل لديهم ،وقد بلغت عينة
الدرا�سة ( )36طف ًال وطفلة من الرو�ضة الثانية بحي مع�شي بالطائف
ممن تراوحت �أعمارهم الزمنية ما بني (� )71 - 59شهراً ،ومت �إعداد
مقيا�س ملهام نظرية العقل ،ومقيا�س للتنظيم االنفعايل ،وبرنامج
تدريبي�.أظهرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
مقيا�س مهام نظرية العقل ،ومقيا�س التنظيم االنفعايل بعد تطبيق
الربنامج ل�صالح املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية على
مهام نظرية العقل ،ومقيا�س التنظيم االنفعايل يف القيا�سني البعدى
والتتبعي ،مما يو�ضح امتداد ت�أثري الربنامج الإر�شادي وفاعليته يف
تنمية مهارات نظرية العقل لدى �أطفال الرو�ضة و�أثره يف حت�سني
م�ستوى التنظيم االنفعايل لديهم.
وقام كو و�شن وت�شن وت�شن ()Qu, Shen ,Chee, Chen, 2015
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ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر اللعب الدرامي االجتماعي يف
تطوير نظرية العقل عند �أطفال ما قبل املدر�سة ،و�أثر نظرية العقل
عند املعلمني ،كمتنبئ يف تطوير الوظائف التنفيذية عند �أطفال ما
قبل املدر�سة ،الذين تراوحت �أعمارهم بني (� 4إىل � )5سنوات.تكونت
العينة من ( )71طفالً ،ق�سموا ب�شكل ع�شوائي �إىل ثالث جمموعات،
الأوىل هي جمموعة اللعب احلر ،والثانية جمموعة اللعب االجتماعي
الدرامي ،والثالثة جمموعة التدريب على مهام نظرية العقل نف�سها،
ومت عمل قيا�س قبلي وبعدي ،لنظرية العقل ،ولغة الأطفال اخلا�صة
بالوظائف التنفيذية� ،أظهرت النتائج �أن هناك �أثراً �إيجابي ًا للعب
الدرامي االجتماعي يف تطوير نظرية العقل ،و�أن نظرية العقل
اخلا�صة باملعلمني ،تعد متنبئ ًا جيداً بنظرية العقل عند الأطفال.
وقامت جرازاين و�أورجني واجليت وبرازيل( (�Grazzani, Orng
 ،)hi, Agliati& Brazzill, 2016ب�إجراء درا�سة تدريبية بخ�صو�ص
�أثر احلوار يف حت�سني حديث الأطفال ،والفهم االنفعايل ،وال�سلوك
االجتماعي لدى ( )105طف ًال �إيطاليا ،تراوحت �أعمارهم ما بني (2
 � )3سنوات� ،ضمن جمموعات تدريبية ت�ضم كل جمموعة (- 4� )6أطفال ،وجمموعة �ضابطة واحدة مل تتعر�ض لأي تدريب ،وا�ستمر
التدريب ملدة �شهرين.مت عمل قيا�س قبلي للأطفال عن طريق تعبئة
الوالدين ال�ستبانة مكونة من ع�رشين فقرة ،خا�صة ب�سلوك التعاطف،
ومقيا�س الفهم االنفعايل للأطفال.و�أظهرت النتائج وجود حت�سن
دال �إح�صائي ًا يف ال�سلوك االجتماعي للأطفال ،وزيادة ا�ستخدامهم
للكلمات الدالة على املعتقدات ،والنوايا ،مما يدل على فعالية �أ�سلوب
الق�صة ،واحلوار يف حت�سني نظرية العقل.
و�أجرى هوفمان و�آخرون ( )Hofmann et al., 2016درا�سة
ما وراء حتليلية بخ�صو�ص فاعلية التدريب على نظرية العقل
�شملت ( )32من الدرا�سات املن�شورة املتعلقة املو�ضوع ما بني
العام 1977م حتى العام 2015م� ،ضمن املجالت العلمية وقواعد
البيانات املختلفة.وك�شفت نتائج ما وراء التحليل عن فاعلية هذه
الربامج ب�شكل عام ،وبالتايل قابلية نظرية العقل للتدريب ،وكذلك
�إمكانية ا�ستخدام النتائج املنبثقة من درا�سات نظرية العقل ب�شكل
عام لأغرا�ض ت�شخي�صية وعالجية.
وتعد الدرا�سة التي قام بها كل من �سوجن وفولينج (Song
 )& Volling, 2017من �أحدث الدرا�سات الطولية التي حاولت فهم
طبيعة نظرية العقل عند الأطفال الر�ضع ،بحثت الدرا�سة تطور نظرية
العقل عند الأطفال ،والتفاعالت املبكرة بني الأ�شقاء ،وا�سرتاتيجيات
ال�ضبط الوالدية ،تكونت عينة الدرا�سة من (� )208أما �أمريكية حام ًال
بالطفل الثاين ،مع �رضورة وجود الأب البيولوجي يف نف�س املنزل
مع الأ�رسة والأطفال ،وكان عمر الطفل الأول بني (� 5إىل � )10سنوات.
وا�ستخدم الباحثان مهام املعتقد اخلاطئ لقيا�س نظرية العقل عند
الأطفال قبل والدة �أخ �شقيق ،ثم يف عمر (� )12شهر ،كما مت قيا�س
�أ�ساليب ال�ضبط الوالدية فيما �إذا كانت هذه الأ�ساليب متمركزة حول
الطفل (مثل �أن ترتك للطفل فر�صة تو�ضيح �سبب �سلوكه اخلاطئ،
و�إيجاد احلل) و�أم متمركزة حول الأهل (مثل �أن تخرب الطفل ب�أنه
معاقب) ،كما مت قيا�س تفاعالت الأخوة.وك�شفت النتائج �أن نظرية
العقل كانت متنبئ ًا جيداً للتفاعالت الإيجابية بني الأخوة ،كما �أن
ال�سلوكات العدائية لدى الأطفال يف عمر (� )12شهراً ،كانت مرتبطة
�سلبيا بنظرية العقل ،ولكن فقط عندما ا�ستخدمت الأمهات م�ستويات

منخف�ضة من ال�ضبط املعتمد على الطفل ،هذه النتائج ت�ؤكد دور
الوالدين يف فهم ال�سلوك االجتماعي لدى الأطفال ،ودور نظرية
العقل يف التفاعالت الإيجابية بني الأ�شقاء.
وقامت ليت�شه وبيانكو ( )Lecce & Bianco, 2018بدرا�سة
الدور الو�سيط للذاكرة العاملة يف فاعلية التدريب اعتماداً على
مهام نظرية العقل لدى عينة مكونة من ( )86طف ًال �إيطالياً،
تراوحت �أعمارهم ما بني (� 9إىل � )11سنة ،وزعوا �إىل جمموعة
جتريبية و�أخرى �ضابطة.وخ�ضع الأطفال �إىل عدة مقايي�س من
بينها مقيا�س ال�سال�سل الرقمية امل�أخوذ من اختبار وك�سلر للذكاء
لقيا�س �سعة الذاكرة العاملة ،وما يعرف مبهمة املثلثات لقيا�س
نظرية العقل .وبعد �إجراء االختبارات البعدية على الأطفال تعر�ضوا
لربنامج تدريبي م�ستند �إىل احلوار ملدة ( )4جل�سات بواقع ()50
دقيقة لكل جل�سة .و�أظهرت النتائج وجود �أثر للتدريب يف تطوير
نظرية العقل ،كما ك�شفت �أن فاعلية التدريب كانت �أف�ضل بوجود
م�ستويات �أعلى من الذاكرة العاملة لدى �أفراد الدرا�سة.
وخال�صة القول ،يالحظ �أن نظرية العقل لدى الأطفال تت�أثر
مبتغريات متعددة خ�صو�ص ًا ما هو متعلق بالوالدين والأ�رسة
والتفاعالت االجتماعية للطفل مع الآخرين ،و�أن نظرية العقل لي�ست
وراثية ،بل قابلة للتدريب والتعديل.وت�أتي الدرا�سة احلالية ملقارنة
�أثر ثالث طرق يف تعديل نظرية العقل لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.

مشكلة الدراسة
تعد عملية فهم معتقدات الآخرين ورغباتهم �أو ما يعرف
بنظرية العقل من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف القدرة على التنب�ؤ ب�سلوكهم.
وعلى الرغم من �أن �أعمال العامل ال�سوي�رسي بياجيه خ�صو�ص ًا ما هو
متعلق مبفهوم التمركز حول الذات لدى الطفل كانت ال�سبب يف طرح
هذا املفهوم� ،إال �أن معظم الدرا�سات واهتمام الباحثني باملفهوم
جاء منذ �أن ن�رش برمياك وودرف �أوىل الدرا�سات بخ�صو�ص نظرية
العقل عام 1978م؛ فمنذ ذلك الوقت تعددت الدرا�سات التي حاولت
بحث نظرية العقل ،وخ�صائ�صها ،وبداية ظهورها ،وكيفية تطورها
عند الأطفال ،والتي �أظهرت نتائج متباينة ب�سبب تنوع العينات،
ومنهجية البحث ،وطرق القيا�س وغريها من العوامل.كما ظهرت
درا�سات خمتلفة �أكدت فاعلية التدريب على نظرية العقل (Hofmann
 ،)et al., 2016ومع ذلك ال تزال الدرا�سات التي حتاول الو�صول �إىل
�أف�ضل الطرق يف تنمية نظرية العقل قليلة ،مع قلة التوجه �إىل
�إنتاج برامج تدريبية حت�سن من نظرية العقل عند الأطفال الأ�صحاء
خ�صو�ص ًا يف البيئة املحلية والعربية ب�شكل عام.

أهمية الدراسة
تكمن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف الك�شف عن �أثر ثالث
طرق ميكن ا�ستخدامها مع �أطفال ما قبل املدر�سة يف تطوير نظرية
العقل لديهم ،وهي طريقة الق�صة ،وتو�ضيح املعتقد اخلاطئ ،ولعب
الدور ،مما ي�سهم يف �إثراء الأ�ساليب التقليدية امل�ستخدمة يف تعليم
�أطفال ما قبل املدر�سة ،ويف �إك�ساب الأطفال يف مرحلة مبكرة من
�أعمارهم نظرية عقل متما�سكة مبنية على خربات غنية ،كما �ست�سهم
هذه الدرا�سة يف �سد النق�ص احلا�صل يف عدد الدرا�سات العربية التي
تتناول نظرية العقل ،ب�شكل جتريبي�.أما الناحية العملية للدرا�سة
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فاعلية استخدام طرق تصحيح املعتقد اخلاطئ ،ولعب الدور ،والقصة،
في تطوير نظرية العقل لدى أطفال ما قبل املدرسة

أ.آالء مشهور العمري
أ.د.فراس أحمد احلموري

فتتمثل يف تزويد معلمات الرو�ضة والوالدين ب�أ�ساليب مفيدة
لتكوين نظرية العقل عند �أطفالهم ب�شكل مبكر ،وبالتايل تطور عدد
كبري من القدرات املعرفية واالجتماعية ،كما �أنها ميكن �أن ت�سهم
يف م�ساعدة معدي مناهج مرحلة ما قبل املدر�سة يف �إعداد مناهج
تركز على تطوير نظرية العقل عند الأطفال ،وتركز �أكرث على اجلوانب
االجتماعية عند �أطفال هذه املرحلة احل�سا�سة للتعلم.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
Ú Úالتعرف �إىل فاعلية ا�ستخدام طريقة ت�صحيح املعتقد
اخلاطئ يف تطوير نظرية العقل لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.
Ú Úالتعرف �إىل فاعلية ا�ستخدام طريقة لعب الدور يف تطوير
نظرية العقل لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.
Ú Úالتعرف �إىل فاعلية ا�ستخدام طريقة الق�صة ،يف تطوير
نظرية العقل لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.

فرضيات الدراسة
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل اختبار الفر�ضيات الآتية:
 :H01Ú Úيوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية على االختبار البعدي
لنظرية العقل لدى �أطفال ما قبل املدر�سة يعزى الختالف املجموعة
(ال�ضابطة ،والتجريبية الأوىل :الق�صة ،والتجريبية الثانية :لعب
الدور ،والتجريبية الثالثة :ت�صحيح املعتقد اخلاطئ).
 :H02Ú Úيوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية على اختبار املتابعة
لنظرية العقل لدى �أطفال ما قبل املدر�سة يف املجموعات الأربعة
(ال�ضابطة ،والتجريبية الأوىل :الق�صة ،والتجريبية الثانية :لعب
الدور ،والتجريبية الثالثة :ت�صحيح املعتقد اخلاطئ) بني القيا�سني
البعدي واملتابعة.

من خاللها عر�ض مهمة اعتقاد خاطئ ،مع تقدمي التغذية الراجعة
لإجابة الطفل وتو�ضيح �أين يكمن االعتقاد اخلاطئ.

حدود الدراسة
تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية يف �ضوء ما يلي:
 عينة الدرا�سة :اقت�رصت عينة الدرا�سة على ( )40طفالً،
اختريوا بالطريقة املتي�رسة من �إحدى رو�ضات التعليم الأهلي يف
اململكة العربية ال�سعودية ،منطقة الإح�ساء للعام الدرا�سي /2016
 ،2017وبالتايل يتحدد تعميم النتائج على جمتمع الدرا�سة
واملجتمعات املماثلة له.
 �أدوات الدرا�سة :قي�ست نظرية العقل من خالل ( )6مهمات
م�أخوذة من مراجع خمتلفة.
 طرق التدريب :اقت�رصت على ثالثة طرق ،هي :الق�صة،
ولعب الدور ،وتو�ضيح املعتقد اخلاطئ.

الطريقة واإلجراءات
عينة الدراسة
اختريت عينة متي�رسة مكونة من ( )40طف ًال من طلبة ريا�ض
الأطفال من �إحدى رو�ضات التعليم الأهلي يف اململكة العربية
ال�سعودية ،منطقة الإح�ساء ،للعام الدرا�سي 2017 /2016م.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي؛ ووزع
الأطفال ب�شكل ع�شوائي �إىل ( )4جمموعات ،ثالث منها جتريبية،
والرابعة �ضابطة ،وبواقع (� )10أطفال يف كل جمموعة.ومت قيا�س
نظرية العقل لدى الأطفال قبل البدء بالتطبيق ،وبعد االنتهاء من
التطبيق ،وبعد مرور �شهر على انتهاء عملية التطبيق ،ويو�ضح ال�شكل
( )1ت�صميم الدرا�سة بالرموز.
O1 X1 O2 O3
O1 X2 O2 O3

املفاهيم اإلجرائية

O1 X3 O2 O3

 نظرية العقل :قدرة الطفل على فهم �سلوكه و�سلوكات
الآخرين ،والتنب�ؤ بها من خالل احلاالت العقلية ،وتقا�س يف
هذه الدرا�سة من خالل درجة الطفل على مهام االعتقاد اخلاطئ
امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية.
 طريقة الق�صة :عمل �أدبي يت�ضمن مواقف نوعية ،و ُيقدم
يف هذه الطريقة للطالب مناذج لال�ستجابات االجتماعية املنا�سبة
ب�صورة وا�ضحة م�شوقة وخمت�رصة؛ باال�ستعانة بالر�سوم وال�صور
التو�ضيحية.
 طريقة لعب الدور :انخراط الطفل يف �أداء موقف متثيلي
معد م�سبقا من قبل الباحثة ،وفق خطوات حمددة يف مكان حمدد هو
م�رسح الأطفال ،يعتمد على اللغة املنطوقة ،وحركة اجل�سم ،يحاكي
الواقع االجتماعي ،وي�سمح له �أن ي�ضع نف�سه مكان الآخرين ،ويعرب
عن م�شاعره بحرية.
 طريقة تو�ضيح املعتقد اخلاطئ :هي الطريقة التي يتم
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O1 - O2 O3
شكل ( :)1تصميم الدراسة.

�إذ �إن =O1 :االختبار القبلي ملهام نظرية العقل=O2 ،
االختبار البعدي ملهام نظرية العقل =O3 ،اختبار املتابعة ملهام
نظرية العقل =X1 ،الق�صة = X2 ،لعب الدور =X3 ،ت�صحيح املعتقد
اخلاطئ ،املجموعة ال�ضابطة.

أدوات الدراسة
أوالً :مهام نظرية العقل.
طبقت �ست مهمات من مهام نظرية العقل ،يف القيا�س القبلي
والبعدي واملتابعة ،على جميع �أفراد العينة ،ومت اختيار مهمة
�سايل و�آن ( )Sally - Ann) (Baron - Cohen, 1988تتمثل املهمة
مبوقف يعر�ض �أمام الطفل من خالل الدمى حيث تكون �سايل و�آن
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يف احلديقة تلعبان ،ت�ضع �سايل الكرة يف ال�صندوق وتدخل �إىل
البيت يف هذه الأثناء تقوم �آن ب�إخفاء الكرة يف ال�سلة ،ال�س�ؤال الذي
ي�س�أل للطفل عندما تعود �سايل �أين �ستبحث عن الكرة ويكون الطفل
ممتلك ًا لنظرية العقل اذا �أجاب :الكرة يف ال�صندوق� ،أما �إذا �أجاب
�أنها �ستبحث يف ال�سلة فهو غري ممتلك لنظرية العقل ،املهمة الثانية
هي مهمة العلبة (Misleading Container) (Gopnik & Astington,
 )1988وتتمثل هذه املهمة بعر�ض علبة حلوى على الطفل ويتم
�س�ؤاله ماذا تتوقع �أن يكون موجودا بها ومن الطبيعي �أن يجيب
الطفل :يف العلبة حلوى ،يتم فتح العلبة ويكون قد و�ضع بها �أقالم،
ثم يتم �س�ؤال الطفل ،ماذا تتوقع �أن يجيب �صديقك لو �س�ألناه ماذا
بها؟ �إذا �أجاب الطفل فيها احللوى فهو ممتلك لنظرية العقل� ،أما
�إذا �أجاب فيها �أقالم ،فهو غري ممتلك لنظرية العقل ،كما مت اختيار
�أربع مهمات من مهام (Strange Stories)، (White, Happe, Hill
 )& Frith, 2009وهذه املهمات هي املهمات املنا�سبة لأطفال ما
قبل املدر�سة ،املهمات التي مت تطبيقها هي مهمة �سيمون الكاذب،
و�سيمون كذاب كبري ،و�أخوه جيم يعلم ذلك ،ويعلم �أن �سيمون ال
يقول احلقيقة �أبداً ،ويف الأم�س �رسق �سيمون و�رضب الكرة الطائرة
اخلا�صة بجيم.
وجيم يعلم �أن �أخاه �أخفاها يف مكان ما ،ولكنه مل ي�ستطع
العثور عليها ،ذلك جيم غا�ضب جداً.
�س�أل جيم �سيمون�“ :أين م�رضبي؟ ال بد �أنك خب�أته يف اخلزانة
�أو حتت ال�رسير ،لقد بحثت يف كل مكان عدا هذين املكانني.
�سيمون قل يل الآن� :أين امل�رضب يف اخلزانة �أو حتت ال�رسير؟
قال �سيمون :حتت ال�رسير.
ال�س�ؤال :ملاذا �سيقوم جيم بالبحث عن امل�رضب يف اخلزانة؟
 يعطى الطفل عالمتان� :إذا قال� :إن جيم يعلم حقيقة �أن
�أخاه �سيمون كاذب.
 عالمة واحدة� :إذا �أ�شار �إىل (املكان احلقيقي للم�رضب،
و�سيكون كذاباً)� ،أو �أن �سيمون خب�أه ،مع عدم الإ�شارة �إىل حقيقة
الكذب.
 �صفر� :إذا �أعطى الطفل معلومات غري حمدودة مثل( :لأنه
بحث يف كل الأماكن الأخرى).
وبراين اجلائع ،براين دائم ًا جائع ،اليوم وجبة املدر�سة هي
وجبته املف�ضلة (ال�سجق والبازيالء) ،براين ولد ج�شع جدا ،ويريد
احل�صول على كمية �إ�ضافية من ال�سجق ،بالرغم من �أن والدته تعد
له �أطعمة لذيذة عند عودته �إىل البيت.
ي�سمح لكل واحد بقطعتني فقط من ال�سجق يف املدر�سة ،عندما
علم براين ذلك قال�« :أووه...رجاء هل ميكنني احل�صول على �أربع
قطع من ال�سجق ،لأنه ال طعام عند عودتي للبيت؟! ».
ال�س�ؤال :ملاذا قال براين ذلك؟
 عالمتان� :إذا �أ�شار الطفل �إىل حقيقة �أنه يريد احل�صول على
ال�شفقة.
 عالمة واحدة� :إذا �أ�شار �إىل حقيقة �أنه يريد احل�صول على
�سجق �أكرث.

 �صفر� :إذا مل ي�رش الطفل �إىل احلقيقتني ال�سابقتني ،و�إذا
�أجاب �إجابة ال عالقة لها بال�س�ؤال.
وهيلني تنتظر �إىل العيد بفارغ ال�صرب؛ لأنها تعلم �أنها
ت�ستطيع �أن تطلب من والديها �أن يح�رضا لها �أرنباً.هيلني تريد
الأرنب �أكرث من �أي �شيء �آخر يف الدنيا.يف العيد املا�ضي رك�ضت
هيلني لتفتح ال�صندوق الذي �أح�رضه لها والداها ،وبينما �أفراد
العائلة جال�سون ينظرون �إىل هيلني فتحت علبة الهدية وهي تتوقع
�أن يكون بداخلها �أرنب �صغري ،لكن الهدية كانت جمموعة قدمية
وجملة من املو�سوعات ،وهذا ما مل ترده على الإطالق! لكن عندما
�س�ألها والداها :هل �أحببت الهدية؟ �أجابت :نعم� ،إنها رائعة ،هذا ما
�أردته.
ال�س�ؤال :ملاذا قالت هيلني ذلك؟
 عالمتان� :إذا �أ�شار الطفل �إىل �أن هذه كذبة بي�ضاء تريد
منها عدم �إزعاج والديها �أو �إحراجهما� ،أو �أن ي�شري �إىل �أن هذا
الت�رصف هو من �أجل والديها� ،أو �أ�شار �إىل النية اخلا�صة بها؛ فهي ال
تريد �أن تكون فظة وغري مهذبة.
 عالمة واحدة� :إذا �أ�شار الطفل �إىل �سمة (�أنها فتاة جيدة �أو
ح�سنة)� ،أو �أ�شار �إىل عالقة (حتب والديها) �أو �أ�شار �إىل �أنها ال تريد �أن
ي�رصخ والدها عليها ،مع �أي �إ�شارة �إىل م�شاعر �أو �أفكار الوالدين �أو
الإ�شارة �إىل �أنها تكذب �أو تتظاهر.
 �صفر� :إذا �أ�شار �إىل حقيقة غري �صحيحة� ،أو م�شاعر غري
�صحيحة مثل (�أنها �أحبت الهدية� ،أو �أنها تخدعهم).
 للطيور ري�ش يدفئها مثل الإوز وطيور ال�سنونو ،لكن ي�أتي
ال�شتاء بارداً يف بريطانيا ،كذلك حتتاج الطيور �إىل �أن تهاجر �إىل بلد
دافئ ،يف اخلريف املا�ضي �شاهد النا�س جماعات من طيور ال�سنونو
تطري بعيدا عن بريطانيا ،ويف بداية ال�صيف �شاهدها النا�س تعود
�إىل بريطانيا.
ال�س�ؤال :ملاذا تفعل الطيور ذلك؟
 عالمتان� :إذا �أ�شار الطفل �إىل �أنها تنتقل �إىل مكان �أكرث
دفئا.
 عالمة واحدة� :إذا مل يظهر الطفل فهما ب�أنها تبحث عن
�أماكن دافئة مثل�( :إنها هربت من الطق�س البارد يف بريطانيا� ،أو
�إنها ذهبت �إىل بلد �أكرث دفئا).
 �صفر� :إذا �أجاب �إجابة خاطئة �أو ال عالقة لها بال�س�ؤال.
�صدق وثبات مهمات االعتقاد اخلاطئ :للت�أكد من �صدق
املحتوى ،ومدى و�ضوح الفقرات ،و�سالمتها اللغوية للأطفال ،مت
عر�ض املهمات على ع�رشة من املتخ�ص�صني يف علم النف�س الرتبوي،
والإر�شاد النف�سي ،والرتبية اخلا�صة بجامعة الريموك؛ �إذ �أ�شاروا �إىل
منا�سبة املهمات للفئة العمرية امل�ستهدفة ،ومتثلت مالحظاتهم
ب�شكل رئي�س بتعديل بع�ض امل�صطلحات.
وللت�أكد من ثبات املهمات مت تطبيقها على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )30طف ًال من خارج عينة الدرا�سة ،كما �أعيد التطبيق
عليهم بعد مرور ثالثة �أ�سابيع ،وبعدها ح�سب ثبات املهمات
بطريقة الإعادة ،فبلغ معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني
( )0.45وبداللة �إح�صائية مقدارها ( ،)0.01وهذه القيمة مقبولة
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فاعلية استخدام طرق تصحيح املعتقد اخلاطئ ،ولعب الدور ،والقصة،
في تطوير نظرية العقل لدى أطفال ما قبل املدرسة

أ.آالء مشهور العمري
أ.د.فراس أحمد احلموري

لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
ثانياً :قصص األطفال
اختريت الق�ص�ص من كتاب (Veronica, Alessia & Ilaria,
 ،)2014ومت التوا�صل مع الباحثة الإيطالية �إالريا ،والتي قامت
ب�إر�سال الكتاب.ويت�ضمن الكتاب ثماين ق�ص�ص م�صورة ،مكتوبة
باللغة الإجنليزية ،وم�صممة لأطفال ما قبل املدر�سة ،وهو العمر
احلا�سم يف ت�شكل املعجم اللغوي اخلا�ص بالطفل ،وامتالك الكفاءة
للم�شاركة يف املجتمعات الثقافية.
ومن �أهم مربرات اختيار هذا الكتاب �أنه ي�ضم مواقف
اجتماعية متنوعة ،تربط �سلوك ال�شخ�صيات باالنفعاالت ،والنوايا،
واملعتقدات اخلا�صة بهم.كما �أنه جذاب يف �صوره ،وال�شخ�صيات
التي يحتويها ،التي هي يف الأ�صل حيوانات.ويحتوي الكتاب
الطرق ،واملراحل التي يتم من خاللها رواية الق�صة ،والأ�سئلة التي
يجب طرحها لإثراء النقا�ش.كما �أن الق�ص�ص تتبع منط ًا تقليدي ًا يف
العر�ض ،فاملقدمة �أوالً ،ثم و�ضع ال�شخ�صيات يف موقف م�شكل يثري
انفعا ًال ما ،ثم القيام بعمل ما حلل هذه امل�شكلة ،ويف النهاية تحُ ل
امل�شكلة بطريقة تر�ضي جميع الأطراف(  (�Veronica, Alessia & Il
.)aria, 2014
ثالثا :مهام نظرية العقل.
اختريت املهام الآتية:
 مهمات االعتقاد اخلاطئ للقيا�س القبلي والبعدي
واملتابعة؛ لقيا�س امتالك طفل ما قبل املدر�سة لنظرية العقل
وعددها �ست مهمات.
 مهام االعتقاد اخلاطئ اخلا�صة مبجموعة التدريب على
نظرية العقل من خالل طريقة تو�ضيح املعتقد اخلاطئ ،وهي ()16
مهمة منا�سبة لأطفال ما قبل املدر�سة.

مدة كل جل�سة خم�سة ع�رش دقيقة ،تبد�أ اجلل�سة بعر�ض املوقف
اخلا�ص بنظرية العقل ،بطريقة منفردة لكل جمموعة ،ويتم عر�ض
املوقف بطريقة الق�صة ملجموعة الق�صة ،وبطريقة لعب الدور
ملجموعة لعب الدور ،وبطريقة املعتقد اخلاطئ ملجموعة ت�صحيح
املعتقد اخلاطئ.مت الرتكيز يف كل جل�سة على مهارات نظرية العقل
مع الت�أكيد عليها ،ومن ثم ال�سماح للأطفال مبمار�سة نظرية العقل،
مع ا�ستنتاج كامل ووا�ضح للحاالت العقلية املتمثلة يف ال�سلوكيات،
و�شخ�صيات املواقف املوجودة يف الق�ص�ص وم�شاهد لعب الدور.
 يتم يف بداية كل جل�سة مناق�شة املهارات التي اكت�سبت يف
اجلل�سة ال�سابقة.
 يتم يف كل جل�سة ال�س�ؤال عن �أربعة �أمور :احلالة العقلية
لل�شخ�صيات الرئي�سية ،معتقدات ال�شخ�صيات يف كل حالة ،واحلالة
العقلية التي يقوم عليها ال�سلوك االجتماعي ،ما ميكن �أن تفعله
ال�شخ�صية الرئي�سية �أو تقوله من �أجل التغيري.
 كما طُ لب من الأطفال �إعطاء مرادفات وبدائل للحاالت
العقلية.
 تطبيق االختبار البعدي لنظرية العقل ،وبعد مرور �شهر من
انتهاء اجلل�سات التدريبية مت تطبيق اختبار املتابعة لنف�س املهام.

متغريات الدراسة
Ú Úاملتغريات امل�ستقلة :طرق ت�صحيح املعتقد اخلاطئ ،لعب
الدور ،الق�صة.
Ú Úاملتغري التابع :تطوير نظرية العقل لدى �أطفال ما قبل
املدر�سة.

املعاجلة اإلحصائية

ثالثاً :لعب الدور من خالل مسرح األطفال.
Ú Úحددت الأهداف التي ننوي حتقيقها بعد انتهاء فرتة
التدخل ،وهذه الأهداف ت�ضم جمموعة املواقف االجتماعية التي
ت�ساعد الطفل على فهم نف�سه ،وفهم الآخرين.
�Ú Úأعدت املواقف التمثيلية ،التي يتم اختيارها وفق ًا للمواقف
االجتماعية الأكرث تكراراً يف حياة الأطفال ،والتي تعطي الأطفال
انطباع ًا عن م�شاعر الآخرين ومعتقداتهم عن قرب.مع تقدمي التغذية
الراجعة مع كل كوقف.

 اختبار �شفيه للمقارنات البعدية.

إجراءات الدراسة

 حتليل التباين امل�صاحب.

 جتهيز �أدوات الدرا�سة ،وعر�ضها على املخت�صني.
 احل�صول على املوافقات الر�سمية لتطبيق �أدوات الدرا�سة.
 احل�صول على موافقة �أولياء الأمور مل�شاركة �أطفالهم يف
الدرا�سة.
 تطبيق االختبار القبلي لنظرية العقل.
 تنفيذ مهمات الربنامج التدريبي بواقع �ستة ع�رش جل�سة،
155

ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية با�ستخدام برنامج
( )SPSSللو�صول �إىل النتائج:
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات
عينة الدرا�سة عن جميع �أدوات الدرا�سة.
 حتليل التباين الأحادي لالختبارين القبلي والبعدي.

إجراءات التكافؤ
قبل البدء بتنفيذ جل�سات الربنامج التدريبي ،ا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية على االختبار
القبلي لنظرية العقل لدى جمموعات الدرا�سة الأربعة ،واجلدول
( )1يو�ضح ذلك.
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الجدول (:)1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألعداد لمجموعات الدراسة على االختبار القبلي
لنظرية العقل.

يالحظ من اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية للمجموعات التجريبية وال�ضابطة على االختبار البعدي،
وللتحقق من داللة الفروق الظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية مت
ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي كما يظهر يف اجلدول (.)4

املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الق�صة

10

0.33

0.18

الجدول (:)4

لعب الدور

10

0.45

0.21

تحليل التباين األحادي لالختبار البعدي لنظرية العقل

ت�صحيح املعتقد اخلاطئ

10

0.42

0.30

ال�ضابطة

10

0.23

0.22

يالحظ من اجلدول ( )1وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية على االختبار القبلي لنظرية
العقل ،وللتحقق من داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام اختبار حتليل
التباين الأحادي ،كما هو مبني يف اجلدول (.)2
الجدول (:)2
تحليل التباين األحادي لالختبار القبلي لنظرية العقل

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

جمموع
م�صدر التباين
املربعات
داخل
1.583
املجموعات

36

1.583

املجموعة

0.281

3

0.094

الكلي

1.864

39

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

م�صدر
التباين
داخل
املجموعات
بني
املجموعات
الكلي

2.864

36

0.080

9.519

3

3.173

12.383

39

39.885

0.769

0.000

يالحظ من اجلدول ( )4وجود �أثر ملتغري املجموعة� ،إذ بلغت
قيمة ف ( )39.885وبداللة �إح�صائية مقدارها ( ،)0.000وهذا
ي�ؤكد وجود فروق بني جمموعات الدرا�سة الأربعة ،وللك�شف عن
م�صادر هذه الفروق� ،أجريت املقارنات البعدية ح�سب طريقة �شفيه
( ،)Scheffeواجلدول ( )5يبني ذلك.
الجدول (:)5

2.126

0.114

نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية ألثر المجموعة في تطور نظرية العقل لدى أطفال ما قبل
المدرسة

يالحظ من اجلدول ( )2عدم وجود �أثر للمجموعة �إذ بلغت
قيمة ف ( )2.126وهي غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( ،)α≤0.05مما ي�شري �إىل تكاف�ؤ املجموعات الأربعة على االختبار
القبلي لنظرية العقل.

نتائج الدراسة
◄◄النتائج املتعلقة باختبار الفر�ضية الأوىل :يوجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات
احل�سابية على االختبار البعدي لنظرية العقل لدى �أطفال ما قبل
املدر�سة يعزى الختالف املجموعة (ال�ضابطة ،والتجريبية الأوىل:
الق�صة ،والتجريبية الثانية :لعب الدور ،والتجريبية الثالثة :ت�صحيح
املعتقد اخلاطئ).
الختبار هذه الفر�ضية ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة (املجموعات التجريبية
الثالثة واملجموعة ال�ضابطة) على االختبار البعدي لنظرية العقل
كما يظهر يف اجلدول (.)3
الجدول (:)3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار البعدي لنظرية العقل

املجموعة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

حجم
الأثر

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الق�صة

10

1.78

0.13

لعب الدور

10

1.53

0.31

ت�صحيح املعتقد اخلاطئ

10

1.25

0.16

ال�ضابطة

10

0.48

0.42

لعب
الدور

ت�صحيح
املعتقد اخلاطئ

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي

الق�صة

الق�صة

1.78

-

لعب الدور

1.53

0.25

-

ت�صحيح املعتقد اخلاطئ

1.25

*0.53

0.28

-

ال�ضابطة

0.48

*1.30

*1.05

*0.77

* دال عند مستوى ()α≤0.05

يالحظ من اجلدول ( )5ما يلي:
 �أن املتو�سط احل�سابي لطريقة الق�صة كان �أعلى من
املتو�سط احل�سابي لطريقة ت�صحيح املعتقد اخلاطئ.
 �أن املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة كان �أقل من
املتو�سطات احل�سابية للمجموعات التجريبية الثالثة.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية لطريقتي الق�صة ولعب الدور ،وكذلك عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لطريقتي لعب الدور
وت�صحيح املعتقد اخلاطئ.
◄◄النتائج املتعلقة باختبار الفر�ضية الثانية :يوجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف املتو�سطات
احل�سابية على اختبار املتابعة لنظرية العقل لدى �أطفال ما قبل
املدر�سة يف املجموعات الأربعة (ال�ضابطة ،والتجريبية الأوىل:
الق�صة ،والتجريبية الثانية :لعب الدور ،والتجريبية الثالثة :ت�صحيح
املعتقد اخلاطئ) بني القيا�سني البعدي واملتابعة.
للتحقق من ا�ستمرارية �أثر الربنامج التدريبي فقد �أعيد تطبيق
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فاعلية استخدام طرق تصحيح املعتقد اخلاطئ ،ولعب الدور ،والقصة،
في تطوير نظرية العقل لدى أطفال ما قبل املدرسة

أ.آالء مشهور العمري
أ.د.فراس أحمد احلموري

مقيا�س نظرية العقل على �أفراد العينة التجريبية بعد مرور �شهر
من انتهاء الربنامج� ،إذ كانت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية كما هي مبينة يف اجلدول (.)6
الجدول (:)6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار المتابعة على مقياس نظرية العقل

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

املجموعة
الق�صة

10

1.37

0.27

لعب الدور

10

1.27

0.34

ت�صحيح املعتقد اخلاطئ

10

0.92

0.26

ال�ضابطة

10

0.57

0.41

يالحظ من اجلدول ( )6وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية للمجموعات التجريبية وال�ضابطة على اختبار املتابعة
ملقيا�س نظرية العقل ،وللتحقق من داللة هذه الفروق ا�ستخدم حتليل
التباين امل�صاحب� ،إذ �أدخلت درجات االختبار القبلي والبعدي
كمتغريات م�صاحبة كما يظهر يف اجلدول (.)7
جدول (:)7
تحليل التباين المصاحب الختبار المتابعة لمقياس نظرية العقل

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

حجم
الأثر

م�صدر
التباين
داخل
املجموعات
اختبار
القبلي
(م�صاحب)
االختبار
البعدي
(م�صاحب)

0.776

1

0.776

10.384

0.003

0.234

0.030

1

0.030

0.397

0.533

0.012

0.123

1

0.123

1.647

0.208

0.046

املجموعة

0.545

3

0.182

2.431

0.082

0.177

اخلط�أ

2.540

34

0.075

املجموع

49.028

40

يالحظ من اجلدول ( )7عدم وجود �أثر ملتغري املجموعة على
اختبار املتابعة؛ �إذ بلغت قيمة ف ( )2.431وبداللة �إح�صائية
مقدارها ( ،)0.082مما ي�شري �إىل ا�ستمرارية وا�ستقرار �أثر الربنامج
بعد انتهائه.

املناقشة واالستنتاجات:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن فعالية التدريب يف
تطوير نظرية العقل ،من خالل طرق ت�صحيح املعتقد اخلاطئ،
ولعب الدور ،والق�صة ،لدى عينة من �أطفال ما قبل املدر�سة،
�أظهرت النتائج �أن للتدريب �أثراً �إيجابي ًا يف تطوير نظرية
العقل ،من خالل الفروق التي ظهرت بني املجموعة ال�ضابطة
وجمموعات التدريب الثالثة ،وتتفق هذه النتيجة مع الدرا�سات
التي ا�ستخدمت �أ�ساليب تدريب خمتلفة يف تطوير نظرية العقل
( & Adrian et al., 2005; Carroll, Riggs, Apperly, Graham
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.)Ceara, 2012; Symons et al., 2005
وميكن القول� :إن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية
ت�ؤكد قابلية نظرية العقل للتدريب من خالل الربامج املختلفة؛ كون
املهام التي تكون هذه النظرية تت�أثر ب�شكل وا�ضح بالتفاعالت
االجتماعية بني الطفل والأ�شخا�ص املحيطني به (Lecce, Bianco,
 .)Devine, Hughes & Banerjee, 2014ويرجع �أبليتون وريدي
( )Appleton & Reddy, 1996فاعلية الربامج التدريبية يف حت�سني
نظرية العقل لدى �أطفال ما قبل املدر�سة �إىل عاملني �أ�سا�سني.فمن
جهة ،ميكن القول� :إن الربامج التدريبية تت�ضمن نوع ًا من ال�صقل
االجتماعي واملعريف للطفل للتمكن من مهام نظرية العقل.ومن
جهة �أخرى ،ميكن القول� :إن احلديث عن احلالة العقلية للطفل ميكن
�أن ت�سهم يف اكت�ساب الأطفال للمهارات املرتبطة بنظرية العقل.
ومن النتائج التي ك�شفت عنها الدرا�سة احلالية �أنه على الرغم
من فاعلية الطرق الثالثة يف تطوير نظرية العقل لدى �أطفال ما
قبل املدر�سة مقارنة باملجموعة ال�ضابطة� ،إال �أن نتائج املقارنات
البعدية مل تك�شف عن فروق ذات داللة �إح�صائية بني هذه الطرق،
با�ستثناء الفرق املوجود بني طريقتي الق�صة وت�صحيح املعتقد
اخلاطئ.وميكن �أن تعد هذه النتيجة م�ؤ�رشاً على فاعلية الطرق غري
املبا�رشة يف تطوير نظرية العقل ،كما هو احلال بالن�سبة لطريقة
الق�صة مقارنة بطريقة ت�صحيح املعتقد اخلاطئ.ويف هذا ال�صدد
ي�شري كثري من الباحثني(  (�Adrian, Clemente, Villanueva & Rief
� )fe, 2005; Grazzani, Ornghi, Agliati & Brazzill, 2016إىل �أهمية
الق�صة يف تنمية املفاهيم املرتبطة بنظرية العقل؛ كونها حتتوي
على نقا�شات بخ�صو�ص �أ�سباب قيام الأ�شخا�ص ب�سلوكيات معينة،
وكذلك ب�سبب قربها من حياة الطفل الواقعية ،و�أخرياً ب�سبب تفاعل
الطفل مع �أحداث الق�صة والراوي ،كما هو احلال يف الدرا�سة احلالية
التي اعتمدت على ال�رسد الق�ص�صي املبا�رش ولي�س الت�سجيل ال�صوتي
�أو املرئي للق�ص�ص.ولعل هذه النتيجة قد تكون بحاجة �إىل درا�سات
م�ستقبلية؛ ملقارنة فاعلية ال�رسد الق�ص�صي املبا�رش مع ال�رسد
الق�ص�صي امل�سجل يف تنمية وتطوير نظرية العقل لدى الأطفال.
كما تتفق هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة (Adrian, Clemente,
 )Villanueva, Rieffe, 2005التي ركزت على �أثر قراءة الوالدين
الكتب لأطفالهم ،مع �أهمية ا�ستخدام لغة احلاالت العقلية �أثناء رواية
الق�صة؛ �إذ �أظهرت النتائج حت�سن ًا ملحوظ ًا يف الأداء على مهام نظرية
العقل ،نتيجة قراءة الق�ص�ص مع ا�ستخدام لغة العقل يف رواية الق�صة.
وقد يعزى ال�سبب يف عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
طريقة الق�صة ،ولعب الدور �إىل �أن التدريب ت�ضمن يف كليهما الرتكيز
على احلاالت العقلية لل�شخ�صيات ،وطرح الأ�سئلة حولها وتقدمي
التغذية الراجعة ،مبعنى �آخر كال الطريقتني ا�ستخدمتا لغة نظرية
العقل يف التدريب ،وحماولة مالم�ستها ب�شكل عملي من خالل
�شخ�صيات الق�صة �أو لعب الدور ،وهذا يتقف مع درا�سة (Symons,
 ،)et al., 2005التي عملت على الربط بني تطور نظرية العقل من
جهة ،واحلديث املرتبط باحلاالت العقلية من جهة �أخرى ،با�ستخدام
الق�صة مع تو�ضيح احلاالت العقلية للق�ص�ص ،و�أظهرت النتائج
حت�سن ًا كبرياً يف نظرية العقل.
يت�ضح من النتائج �أي�ض ًا �أن ا�ستخدام لعب الدور كان �أف�ضل من
التدريب املبا�رش على مهام املعتقد اخلاطئ اخلا�صة بنظرية العقل،

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

وهذا يتفق متام ًا مع درا�سة ( )Qu, Shen ,Chee, Chen, 2015التي
هدفت �إىل معرفة �أثر اللعب الدرامي االجتماعي يف تطوير نظرية
العقل عند �أطفال ما قبل املدر�سة ،و�أثر نظرية العقل عند املعلمني،
كمتنبئ يف تطوير الوظائف التنفيذية عند �أطفال ما قبل املدر�سة يف
�أطفال تراوحت �أعمارهم بني (� )5 - 4سنوات ،ا�ستخدم الباحثون يف
هذه الدرا�سة التدريب بوا�سطة اللعب الدرامي االجتماعي والتدريب
املبا�رش على مهام نظرية العقل نف�سها� ،أظهرت النتائج �أن هناك
�أثراً �إيجابي ًا للعب الدرامي االجتماعي ،يف تطوير نظرية العقل ،و�أن
نظرية العقل اخلا�صة باملعلمني ،تعد متنبئ ًا جيداً بنظرية العقل عند
الأطفال.
ومن النتائج التي ك�شفت عنها الدرا�سة احلالية ا�ستمرارية
�أثر الطرق الثالثة يف تنمية نظرية العقل وا�ستقرار هذا الأثر.وتتفق
هذه النتيجة مع معظم الدرا�سات التي تناولت ا�ستمرارية �أثر الربامج
التدريبية لنظرية العقل بعد انتهاء فرتة التدريب� ،إذ �أ�شارت نتائج
هذه الدرا�سات �إىل �أن هذه اال�ستمرارية يف الأثر قد تعود �إىل حقيقة
فاعلية هذه الطرق خ�صو�ص ًا يف الت�صاميم التجريبية التي يكون
فيها وجود جمموعة �ضابطة �إ�ضافة �إىل املجموعة �أو املجموعات
التجريبية ،وكذلك ب�سبب قابلية تعلم الأطفال للمهمات واملفاهيم
املرتبطة بنظرية العقل (Lecce & Bianco, 2018; Lecce et al.,
.)2014; Tompkins, Benigno, Lee & Wright, 2018
ال يتوقف تطور نظرية العقل عند عمر معني ،وعلى الأرجح �أن
الكبار ي�ستمرون يف تطوير نظرية عقولهم طوال احلياة ،فهم يفهون
ما يدور يف عقول الآخرين ،وهم قادرون على التوا�صل مع �أفكار
الآخرين ،ولكن مب�ستويات متفاوتة.

التوصيات
من خالل النتائج التي مت التو�صل �إليها ،تو�صي الدرا�سة مبا

يلي:
�1 .1رضورة ا�ستخدام طرق ت�صحيح املعتقد اخلاطئ يف مرحلة ما
قبل املدر�سة.
�2 .2رضورة ا�ستخدام الق�صة ولعب الأدوار يف تطوير نظرية العقل
عند الأطفال.
�3 .3إعداد ور�ش تدريب ملعلمي مرحلة ما قبل املدر�سة يف جمال
تطوير نظرية العقل.

املقرتحات
�1 .1إجراء املزيد من الدرا�سات التي تبحث يف فاعلية ا�ستخدام
طرق ت�صحيح املعتقد اخلاطئ ،ولعب الدور ،والق�صة ،يف
تطوير نظرية العقل
�2 .2إجراء درا�سات تبحث يف تطوير نظرية العقل عند فئات عمرية
خمتلفة عن الفئة العمرية املبحوثة يف الدرا�سة.
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