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 صـــــالممخ

االىتماـ بيا التي يجب  معرفيةال نظرياتتعد "نظرية العقؿ" مف أىـ ال
تنميتيا لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة مف العمر، وذلؾ نظرًا ألىميتيا في عممية و 

 التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي، وتتمثؿ أىمية "نظرية العقؿ" في زيادة قدرة الطفؿ عمى
ويحاوؿ البحث اإلجابة  ،قراءة عقؿ اآلخر وتوقع سموكياتو ورغباتو ونواياه واعتقاداتو

تساؤالت، وقد اعتمد ىذا البحث عمى مراجعة و تحميؿ ألىـ الدراسات  ثبلثةعمى 
السابقة واألطر النظرية في مجاؿ الدراسة لئلجابة عف تساؤالتو، وقد تمثمت اإلجابة 

ؼ عمى المقصود بمفيـو "نظرية العقؿ" كقدرة معرفية عف تمؾ التساؤالت في التعر 
العوامؿ المؤثرة عمى نظرية العقؿ لدى  ىامة لدى األطفاؿ، كما تـ التعرؼ عمى

العوامؿ االجتماعية المعرفية، والداخمية الوراثية البيولوجية  األطفاؿ وتـ تحديدىا في
والتي  نظرية العقؿالنمائية لمراحؿ ال تحديد، كما تـ والبيئية، واالنفعالية لدى األطفاؿ

تبدأ بوادرىا في العمر سنة تقريبًا عندما تتوفر المثيرات االجتماعية البيئية المناسبة 
المراحؿ بناًء عمى  ؾ، وقد تـ تحديد تمالمحيطة بالطفؿ لتنمية نظرية العقؿ لديو
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 األطر النظرية والدراسات السابقة في مجاؿ تكويف نظرية العقؿ.
 .أطفاؿ المرحمة المبكرة –نظرية العقؿ  –المراحؿ النمائية  ات المفتاحية:الكمم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

 

 

- 191 - 

 الرابع عشرالعدد 

Stages of development of "Theory of Mind" among early 
childhood children 

Abstract 
The "theory of mind" is one of the most important 

cognitive theories that must be developed in young children 
because of its importance in the processes of communication 
and social interaction. The importance of this ability is to 
increase the child's ability to read mind of others and expect 
their behaviors, desires, intentions, and beliefs. The research 
aimed to answer three important questions: and relied on 
through review and meta-analysis theoretical frameworks and 
of previous studies to answer the questions. The first answer 
was to identify what is the mean of the concept of (Theory of 
Mind “ToM") as an important cognitive ability for children. 
Second, the factors affect the “theory of mind” for children were 
social cognitive, genetic, biological, environmental, and 
emotional. Third, the stages of development of “theory of mind” 
were also identified which begin at the age of one year when 
the appropriate social and environmental stimuli surrounding 
the child are available to develop his theory of mind. The 
stages of theory of mind identified through review and meta-
analysis theoretical frameworks and of previous studies. 
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Keywords: Stages of development – Theory of mind – 
Childhood children. 
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 ةـــــــدمـــقــم

في أواخر  Theory of Mind( "ToM)تـ تناوؿ مصطمح "نظرية العقؿ 
 مجاؿ فيمفيـو مف أىـ المفاىيـ ال ىذا أصبحوقد ، السبعينات مف القرف الماضي

يعد أسرعيا تناواًل في البحوث و خبلؿ العقود الثبلثة الماضية بؿ  عمـ النفس المعرفي
المختمفة ، مما أدى إلى مجموعة مف التوجيات والتطورات النظرية النفسيةالتجريبية 

عمى عدد محدود  ظؿ مغمًقا بشكؿ غير عادي فقد هفي بداية ظيور ، و ليذا المفيوـ
، وبالمقارنة مع مجموعة مف الباحثيف والدارسيف بمجاؿ عمـ النفس مف الميتميف بو

 ToM، فإف األدب النقدي في ToM تبلميذكبيرة مف المقاالت والكتب التي نشرىا 
محدود نوًعا ما، ويتألؼ مف عدد قميؿ مف المقاالت والدراسات التي تتعامؿ مع 

 (.Leudar & Costall, 2009)بصورة نقدية افتراضاتيا 

كثر تناواًل في األدب ىو المصطمح النفسي األمفيوـ "نظرية العقؿ"  ولما كاف
، االجتماعي يعد اآلف جزًءا مف أساسيات عمـ النفس التنموي المعرفي فإنوالنظري 

باستمرار نفيـ أننا و معرفتنا عف العقؿ تتمثؿ في أنو نشاط إنساني يقوـ بو البشر ف
بعضنا البعض مف خبلؿ األفعاؿ التي نقوـ بيا لمتعبير عف رغباتنا ومعتقداتنا 
ونوايانا، فنحف ال نصدر أي سموؾ مف منطمؽ أننا مخموقات ليس ليا أنشطة عقمية 

بيدؼ  خبلؿ مراحؿ نموىا المخموقات التي تكوف نظرية لمعقؿبؿ إف اإلنساف يعد مف 
مف أىـ العمميات  لدى الطفؿ نظرية العقؿ بؿ تعد ،الفيـ االجتماعي لسموؾ اآلخريف

 & Wellman, H. M., 2011; Leudar) لو خبلؿ المراحؿ التنموية التي يكتسبيا
Costall, 2009.)  

ىامًا في مجاؿ  رجعاً مأصبحت الدراسات التي أجريت بشأف نظرية العقؿ و 
أشار كؿ مف و  ،يفعمى فيـ ما يفكر بو المحيططفؿ التعرؼ عمى قدرة ال

(Premack & Woodruf, 1978 إلى أف نظرية العقؿ ) تتكوف مف قدرة الطفؿ
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مف معرفة وجود يتمكف  يمكف لمطفؿ أف حيث آخر،وأفكار شخص ره افكأعمى فيـ 
الفيـ  تتضمف نظرية العقؿأف كما ، التفكير بينو وبيف اآلخر عمميات استقبلؿ في
 ,Sari, 2012)ورد في: الذي يحتوي عمى مكونات أكثر شمواًل  االجتماعي

3017). 

وتناولت العديد مف األبحاث السابقة وخاصة في مجاؿ النمو االجتماعي 
والتي تمثؿ القدرة المعرفية  Theory of Mind (ToM)مفيوـ "نظرية العقؿ" 

االجتماعية لئلنساف، وتتناوؿ مقدرة الفرد عمى توقع وتفسير سموكيات اآلخريف 
والتعرؼ عمى االختبلؼ في السموكيات بيف األفراد بعضيـ وبعض، وقد أشارت 
الدراسات السابقة إلى أف تمؾ العممية تشير إلى القدرات العقمية ذات الطبيعة 

عالية لمفرد ومياراتيـ في قراءة العقؿ بناًء عمى اعتقاداتيـ ورغباتيـ ونواياىـ التي االنف
 ,Blijd-Hoogewys, Van) تتكوف مف خبلؿ المواقؼ الحياتية التي يمروف بيا

Serra & Minderaa, 2008.) 

إف األطفاؿ الصغار في المرحمة األولي مف العمر يعرفوف أكثر مما يتوقعو 
حاوؿ الباحثوف دراسة كيؼ يستطيع لما و المعرفي لؤلطفاؿ، و بياجيو عف النم

 األطفاؿ معرفة الحالة العقمية لآلخريف مف خبلؿ معرفة نواياىـ واعتقاداتيـ ورغباتيـ
النظاـ االستداللي لدى الطفؿ يمكنو مف توقع سموؾ اآلخريف وحاالتيـ اتضح أف 

، واإلماـ، )الجوالدة Theory of Mindالعقمية لذا سميت النظرية بنظرية العقؿ 
. ويتكوف النظاـ االستداللي لدى الطفؿ مف خبلؿ المواقؼ الحياتية (4102

االجتماعية التي تكسبو العديد مف المعارؼ والمفاىيـ وتمكنو مف الفيـ االجتماعي 
لممحيطيف مف خبلؿ متابعة سموكيـ في المواقؼ المختمفة التي تتطمب استخداـ 

لدييـ، فيحاوؿ الطفؿ الربط بيف السموكيات وبيف ما قد توقعو  األفكار واالعتقادات
عديد نظرية العقؿ ، لذا فقد أطمؽ في بداية األمر عمى الفرد قبؿ قيامو بيذا السموؾ

عمـ و  عمـ النفس الشعبي مصطمحلممحة االجتماعية مثؿ مف المصطمحات ذات ا
التفاؽ عمى إطبلؽ تـ االشبيية إلى أف  النفس البدائي وغيرىا مف المصطمحات
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 مصطمح نظرية العقؿ عمى تمؾ القدرة العقمية اليامة التي يمتمكيا اإلنساف.

تعتبر المواقؼ الحياتية االجتماعية التي يمر بيا األطفاؿ خبلؿ مراحؿ و 
أدي إلي إطبلؽ  ، وىذا مانموىـ تسيـ بطريقة أو أخري في تكويف نظرية العقؿ لدييـ

كاف يطمؽ عمى  أنو ت الدراسات السابقة إلى أشار فقد ، لياسابقة مسميات اجتماعية 
استند ىذا المصطمح عمى شيوع  حيث "عمـ النفس الشعبي" مصطمح نظرية العقؿ

مكانية تفسيره ل خريفالفرد العقمية عمى قراءة العقؿ لآل رةقد سموكياتيـ مف خبلؿ وا 
تعرفو أو محاولة قراءة الحاالت العقمية ليـ قبؿ أو أثناء قياميـ بسموؾ ما، ومف 
المتوقع أف يكوف أطمؽ ىذا المصطمح ألف جميع األفراد يحاولوف باستمرار قراءة 

لمتعرؼ عمى اعتقاداتيـ وتوقعيـ لمسموؾ الذي مف  لمف حوليـالحاالت العقمية 
 جميع البشر لدييـ القدرة عمى أفإلى ربما يعزو ذلؾ أيضًا و  ،وب فالممكف أف يقومو 

 ;Frith, 2005) لمشخص اآلخر لما يقـو بو مف سموكيات االعتقادات تفسير
Blijd-Hoogewys & Blijd-Hoogewys, 2008 ).  

غير  بالبيئة الخارجية موضوع مانحو  لدى اآلخر كوف االعتقاديوقد 
ما  ، وعندما يفيـ الطفؿ"االعتقاد الخاطئ"صحيحة، وفي ىذه الحالة يطمؽ عميو 

الطفؿ قد تكونت لديو نظرية  ىذا اعتقاد خاطئ يمكننا القوؿ بأف يفكر فيو اآلخر مف
 . الخاطئة ـوفيـ اعتقاداتي عقوؿ اآلخريفألنو أصبح قادرًا عمى قراءة  العقؿ

 كبيرة بسرعة تمؾ القدرة وتنمو ،اجتماعية ىامةوتعد نظرية العقؿ قدرة معرفية 
تشير إلى نمو قدرة األطفاؿ عمى قراءة ىي سنوات مف العمر، و  6 – 3فيما بيف 

العقؿ وتتركز أىميتيا في أنيا تسيـ في جميع الجوانب المعرفية لمطفؿ ولآلخريف 
سموكيات وذلؾ لدورىا الفعاؿ في عممية الفيـ االجتماعي حيث يستطيع األطفاؿ فيـ 

اآلخريف مف خبلؿ تخيؿ الحاالت العقمية التي يمروف بيا، ومع استمرار نمو الطفؿ 
 يكتسب مفاىيـ مفادىا أف سموكيات اآلخريف تكوف مدفوعة بما لدييـ مف رغبات
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وأنو ليس مف الضروري وجود مؤثرات مادية بالبيئة الخارجية لمقياـ  اعتقاداتو  ونوايا
 غـ مف أىمية تمؾ المؤثرات في بعض المواقؼ الحياتيةوذلؾ بالر  بتمؾ السموكيات

(Blijd-Hoogewys & Blijd-Hoogewys, 2008.) 

معرفية ويحاوؿ البحث الحالي تسميط الضوء عمى مفيوـ نظرية العقؿ كقدرة 
اجتماعية ليا دورىا الفعاؿ في عممية الفيـ والتفاعؿ االجتماعي بيف الطفؿ والبيئة 

ىذا البحث يحاوؿ اإلجابة عف عدد مف األسئمة ذات  لذا فإف، االجتماعية المحيطة
ومراحؿ تكوينيا لدى  االمؤثرة فيي "نظرية العقؿ" والعوامؿ المعرفية بقدرة الطفؿالصمة 

دب النظري والدراسات السابقة التي ألااعتمادًا عمى  أطفاؿ المرحمة المبكرة مف العمر
 .لؤلطفاؿ دراسة النمو المعرفي االجتماعي أجريت في مجاؿ

 ثـــكمة البحـــــشـم
 :اآلتية تساؤالتال اإلجابة عن في الحالي تتمثل مشكمة البحث

 ما المقصود بنظرية العقؿ؟ .0
ما العوامؿ المؤثرة عمى تكويف "نظرية العقؿ" لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة مف  .4

 العمر؟
 المرحمة المبكرة مف العمر؟ما مراحؿ تطور نظرية العقؿ لدى أطفاؿ  .3

 ثــــداف البحـــــأى

 التعرؼ عمى:ييدؼ البحث الحالي إلى 
 .المقصود بنظرية العقؿ .0
العوامؿ المؤثرة عمى تكويف "نظرية العقؿ" لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة مف  .4

 .العمر
 مراحؿ تطور نظرية العقؿ لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة مف العمر. .3
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 ثـــية البحــــمــأى

لدى تنبثؽ أىمية البحث الحالي مف أىمية دراسة موضوع نظرية العقؿ   
األطفاؿ، ففي حدود عمـ الباحثة فإنو عمى الرغـ مف التوسع في دراسة ىذا الموضوع 
خبلؿ العقود القميمة السابقة في الدراسات السابقة واألدب النظري األجنبي إال أف 

 لدراسات واألدب النظري العربي. ىناؾ ندرة إلى حد ما في تناولو عمى مستوى ا

ويكتسب دراسة موضوع نظرية العقؿ أىميتو مف أىمية تمؾ القدرة في   
التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف والتي تكوف عامبًل ىامًا في عممية الفيـ والتواصؿ 
االجتماعي التي تتـ في المواقؼ االجتماعية المختمفة التي يمر بيا الطفؿ، ومحاولتو 

ر ما يقوـ بو اآلخروف مف سموكيات، إف قدرة الطفؿ الصغير عمى القياـ فيـ وتبري
بمياـ نظرية العقؿ تسيـ في تنمية مياراتو االجتماعية والمعرفية لمتواصؿ مع 
اآلخريف، وتتضح تمؾ الميارات في سموكياتو التي تعتمد عمى قراءة عقؿ اآلخر 

 باتيـ واعتقاداتيـ نحو موضوع ما.وتوقعاتو لسموكياتيـ بناًء عمى توقعات نواياىـ ورغ

وانطبلقًا مف األىمية التطبيقية لمياـ نظرية العقؿ والتي تسيـ في التواصؿ   
الفعاؿ بيف الطفؿ واآلخريف، فقد أصبح مف الياـ التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى 
تكويف نظرية العقؿ والتي تسيـ في تنمية قدرة الطفؿ عمى القياـ بمياميا المختمفة 
المتمثمة في قدرتو عمى قراءة عقؿ اآلخر لمتعرؼ عمى نواياه ورغباتو وأفكاره 
واعتقاداتو التي توجيو لمقياـ بسموؾ ما في الموقؼ االجتماعي الذي يمر بو. إف تمؾ 
العوامؿ تحدد خصائص نظرية العقؿ لدى طفؿ المرحمة المبكرة حيث أنيا تؤثر 

نظريتو لمعقؿ، لذا يحاوؿ البحث الحالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى تكويف 
تحديد مراحؿ نظرية العقؿ لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة بناًء عمى الدراسات السابقة 

 واألطر النظرية في مجاؿ النمو المعرفي االجتماعي.
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 ثـــطمحات البحــمص
"قدرة معرفية لدى الطفؿ تتكوف مف  :Theory of Mind (ToM) نظرية العقل

التي تتطمب معرفتو  البيئية خبلؿ مروره بعديد مف المواقؼ االجتماعية االنفعالية
بتوقعات ما يفكر فيو اآلخروف وقياميـ بسموؾ ما يعزو إلى مكونات قد تشمؿ نوايا 

مؾ واعتقادات ورغبات وانفعاالت وتوقعات لدييـ نحو موضوع ما بالموقؼ وقد تكوف ت
 المكونات صحيحة أو خاطئة".

سنوات مف  (6:  0)ىـ األطفاؿ الذيف يتراوح أعمارىـ بيف  ل المرحمة المبكرة:اطفأ
 العمر.

 ثـــجية البحــمني
 يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي مف خبلؿ اإلجراءات التالية:

االطبلع عمى األدب النظري والدراسات السابقة في إطار موضوع البحث  .0
 الحالي.

االستفادة مف األدب النظري ونتائج الدراسات السابقة في التعرؼ عمى  .4
، العوامؿ المؤثرة عمى تكويف "نظرية العقؿ" لدييـالمقصود بنظرية العقؿ، 

 .تطور نظرية العقؿ لدى األطفاؿومراحؿ 
 عرض توصيات ومقترحات البحث. .3

 ةــابقـات الســــالدراس

 ( ;Green & Flavell , 1992Flavell; Mummeدراسة كل من )
دات، وتكونت اعتقوىدفت إلى تقصي نمو األنواع المختمفة لفيـ األطفاؿ عف اال

سنوات، وتـ عرض قصص مختمفة عمى األطفاؿ  (5:  3)العينة مف أطفاؿ عمر 
وتـ إخبارىـ قبؿ عرض القصص عمييـ بأف شخصيات تمؾ القصص لدييـ معتقدات 
مختمفة عف اعتقاداتيـ أو مختمفة عف بعضيـ البعض، وال يتمثؿ ىذا االختبلؼ في 
أنواع المعتقدات الخاطئة عف الواقع المادي ولكف االختبلؼ يشمؿ أيضًا األخبلؽ، 

لعرؼ المجتمعي، والقيـ، وممكية األغراض، وبينت النتائج في جميع أنواع وا
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سنوات لدييـ صعوبة في فيـ  (3)المعتقدات المذكورة أف معظـ األطفاؿ مف عمر 
أف موقؼ اآلخريف يعزو إلى المعتقدات الخاطئة لدييـ فيما عدا الممكية فإنيـ كانوا 

األخرى ال يفيمونيا بالرغـ مف إخبارىـ  يفيموف المعتقدات الخاطئة بيا وفي األحياف
بشكؿ متكرر فيما قد يعتقده الطفؿ اآلخر بالقصة. وباإلضافة إلى ذلؾ أشارت 
النتائج إلى وجود عبلقات متبادلة موجبة وجوىرية في مختمؼ أنواع المياـ الخاصة 

 بالمعتقدات.

"نظرية وىدفت إلى التعرؼ عمى تطور مفيوـ ( 3443دراسة مقابمة )
وعبلقتو بالتفكير سنوات  (6:  3)عقؿ" لدى األطفاؿ في الفئات العمرية مف ال

طفبًل مف أطفاؿ الحضانة  (041)التباعدي والذكاء، وتكونت عينة الدراسة مف 
في مدينة عماف، وتـ تطبيؽ ثبلثة أدوات لمدراسة لجمع المعمومات  ورياض األطفاؿ
اختبار االعتقادات الخاطئة ومقياس تورانس لمتفكير االبتكاري )الجزء والبيانات وىي 

ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ، ومقياس ستانفورد بينيو لذكاء األطفاؿالمفظي( 
دالة إحصائيًا بيف متوسطات الفئات العمرية المختمفة عمى وجود فروؽ  الدراسة

ووجود عبلقة ارتباطية ألكبر سنًا، اختبار االعتقادات الخاطئة لصالح األطفاؿ ا
دراسة عمى اختبار االعتقادات الخاطئة والعمر الزمني موجبة بيف أداء أفراد عينة ال

توصمت النتائج إلى وجود عبلقة كما  سنوات (2.5متوسط العمر )لدى الفئة العمرية 
سة الذكور واإلناث عمى اختبار االعتقادات اعينة الدر ارتباطية موجبة بيف أداء أفراد 

 .والتفكير التباعديالخاطئة 

 ;Blijd-Hoogewys; Van; Serra & Minderaa)دراسة كل من 
ىدفت إلى قياس نظرية العقؿ عند األطفاؿ، والتعرؼ عمى التي و ( 2008

ة تمؾ عادييف ومقارنلا لدى األطفاؿ ToMالخصائص النفسية لنظرية العقؿ 
وذلؾ باستخداـ أدوات  الذيف يعانوف مف طيؼ التوحد األطفاؿب بنظيرتياالخصائص 

( ToMالبحث في نظرية العقؿ ) وذلؾ بناًء عمى أف ذوات مصداقية وموثوقية عالية
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، وتـ استخداـ باختبلؼ فئات األطفاؿ نفس المقاييس اليامةغالًبا ما يعتمد عمى 
األدوات  أىـالقصص المقننة لقياس تطور نظرية العقؿ لدى األطفاؿ باعتبارىا مف 

قياس مستوى وخصائص نظرية العقؿ لدييـ، وتكونت العينة مف مستخدمة  في ال
طفؿ  (31)سنة و  (04:  3)ممف يتراوح أعمارىـ مف مف األطفاؿ العادييف  (342)

ميمة  32مف اضطراب طيؼ التوحد، وتـ تقديـ ممف يعانوف سنة  (00)مف عمر 
لتسجيؿ مختمؼ االنفعاالت  )العادييف، التوحدييف( ألطفاؿجميع اقصصية ل

البدنية، وقد تـ التحقؽ مف معامبلت الصدؽ والثبات -واالعتقادات والرغبات العقمية
ألدوات البحث المستخدمة بخمس طرؽ مختمفة، وتوصمت النتائج إلى أنو يمكف 

مع األطفاؿ العادييف كما  اـ كتب "القصص" في قياس "نظرية العقؿ" بالبحثاستخد
 )التوحدييف( طبية بيولوجية أنو يمكف استخداميا مع األطفاؿ ممف يعانوف مف حاالت

مكانية الكشؼو  جميع فئات  عمى مستويات وخصائص "نظرية العقؿ" لدي بواسطتيا ا 
 .ة)العادييف، التوحدييف( بنفس الكفاء األطفاؿ

التعرؼ ىدفت إلى حيث  (Lu, Su, & Wang, 2008)دراسة كؿ مف 
 اآلخريف الحديث عفاستخداـ اإلشارات و  تسييؿ تكويف نظرية العقؿ مف خبلؿعف 

 تيفتـ إجراء دراسحيث  ،ما قبؿ المدرسة مرحمة الذيف ىـ فيالصينييف لدى األطفاؿ 
نظرية مياـ تطور تيسر اآلخريف  استخداـ اإلشارات معتدريبية إلظيار أف و طولية 
 ىؤالء يمكف تدريب أنو، باإلضافة إلى ( لدى األطفاؿ الصينييفToMالعقؿ )

سرد القصص ب وذلؾالحديث عف اآلخريف األطفاؿ عمى نفس المياـ مف خبلؿ 
مف األطفاؿ  طفؿ 54العينة مف تكونت  – األولىفي الدراسة و ، المختمفة عنيـ

ذاكرة النظرية العقؿ و  سنوات، وتـ اختبار 2و  3الصينييف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 
سنوات ولكنيـ  3لدى األطفاؿ في سف  ؿنظرية العقوتـ قياس  لدييـ، (AMالذاتية )

 تبيف أف أطفاؿ بعد عاـ واحدو التي كمفوا بيا،  قاد الخاطئتاالع بمياـقد فشموا بالقياـ 
قد نجحوا في اجتياز  في البداية في مياـ االعتقاد الخاطئ تفشم التيمجموعة ال

في ، لئلشارات التواصؿ مع اآلخريفازدياد استخداميـ االعتقاد الخاطئ بعد مياـ 
أظير أطفاؿ ما قبؿ المدرسة الذيف تـ تدريبيـ عمى التحدث عف  – الثانيةالدراسة 
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 نظرية العقؿ.  مياـتحسًنا في  عنيـ اآلخريف مف خبلؿ سرد القصص

وىي دراسة طولية ىدفت إلى التعرؼ عمى  (Sung, 2008دراسة )
مساىمة العمميات النشطة الخاصة بالتواصؿ الفعاؿ بيف األـ والطفؿ وعبلقتو 
باالختبلفات الفردية في نظرية العقؿ لدى األطفاؿ في الجوانب الجسمية العاطفية، 

دراسة أساليب  –فيف فرعييف، ىما: اليدؼ األوؿ ويتفرع مف اليدؼ الرئيس ىد
سنة وارتباطيا  (4.5)التواصؿ التعاوني الفردية لؤلـ والطفؿ عندما يكوف عمر الطفؿ 

دراسة  – الثانيسنوات. اليدؼ  (2)باالعتقادات الخاطئة لدى األطفاؿ في عمر 
سمسؿ المنطقي أساليب التواصؿ التعاوني المتبادلة بيف األـ والطفؿ بناًء عمى الت

والموضوعي لؤلفعاؿ المفظية وغير المفظية بينيما وارتباطيا بنمو نظرية العقؿ لدى 
ذكور( وأمياتيـ، وتـ جمع البيانات  24طفبًل ) (79)األطفاؿ، وتكونت العينة مف 
سنوات مف العمر،  (2)سنة وعندما كاف لدييـ  (4.5)أواًل عندما كاف عمر األطفاؿ 

سنة انخرط األطفاؿ الصغار وأمياتيـ في التظاىر بالمعب في  (4.5)وفي عمر 
سنوات تـ اختبار األطفاؿ بشكؿ  (2)أنشطة التعميـ والمعب بالدمى، أما في سف 

فردي لفيـ االعتقادات الخاطئة في المجاليف العاطفي والجسمي، وتوصمت الدراسة 
التي لوحظت في عمر  إلى تواتر أفعاؿ التواصؿ التعاوني الشاممة لؤلطفاؿ الصغار

سنوات تنبأ بفيـ االعتقاد الجسدي، ولكف ليس العاطفي، أما األطفاؿ في  (4.5)
سنوات فقد تفوقوا األطفاؿ في أداء مياـ االعتقاد الخاطئ الجسدي مقارنة  (2)عمر 

بالعاطفي، كما تبيف أف االستخداـ المتكرر لكؿ مف األميات واألطفاؿ الصغار 
عاوني لمتأكيد والدعـ والمصطمحات المعرفية المتضمنة في أعماؿ ألفعاؿ التواصؿ الت

التواصؿ التعاوني، تنبأ بزيادة درجات االعتقاد الجسدي وليس العاطفي عمى درجات 
االعتقاد الخاطئ، وأخيرًا كانت مساىمة التواصؿ التعاوني لؤلطفاؿ الصغار في فيـ 

 ة عف أمياتيـالمعتقدات الخاطئة الجسدية والعاطفية كانت مستقم
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ؿ ىدفت إلى دراسة العبلقة بيف نظرية العقالتي  (3433صادق )الدراسة 
 األطفاؿ فيما بيف  والمستويات النمائية لدى األطفاؿ العادييف، وتكونت العينة مف

وتكوف مف  اختبار موضوعي مقنف لنظرية العقؿ ـ، وتـ استخداسنة (03:  5)
وجود داللة فوتوغرافية، وأسفرت النتائج عف مجموعة مف البنود القصص والصور ال

ى مإحصائية بيف نظرية العقؿ والمستويات النمائية لدى األطفاؿ، كما تـ الحصوؿ ع
وكذلؾ توصمت زمنية، تدرج لمستويات "نظرية العقؿ" لدى األطفاؿ وفقًا ألعمارىـ ال

 لزمني.نتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف األعمى واألقؿ في العمر اال

 ابقةــات الســميق عمى الدراســعالت

مف الدراسات السابقة بأف مياـ نظرية العقؿ يمكف قياسيا والتدريب  اتضح
 األدوات والوسائؿ واألساليب المختمفة باإلضافة إلىاستخداـ  ؿعمييا مف خبل

 مرور األطفاؿ بعديد مف المواقؼ الحياتية استخداـ المغة المفظية وغير المفظية عند
 ;Flavell)، وقد أكدت تمؾ النتائج كؿ مف دراسة واستخداـ المثيرات البيئية المختمفة

Serra &  ,Van ,Hoogewys-Blijd; Mumme; Green & Flavell , 1992
Minderaa, 2008; Lu, Su, & Wang, 2008).  دراسة كؿ مف كما توصمت

(Blijd-Hoogewys, Van, Serra & Minderaa, 2008)  إلى أف األطفاؿ
مثؿ األطفاؿ  ف غير العادييفنظرية العقؿ مقارنة بنظرائيـ مالعادييف يتفوقوف في 

وقد  .أكدت تمؾ النتائج كؿ مف دراسةو  ،التوحدييف وممف يعانوف مف اإلعاقة السمعية
 عمى (Sung, 2008؛ 4115، مقابمة، 4104)الصادؽ،  كؿ مف ةأكدت دراس

أف  توصمت إلىتطور نظرية العقؿ لدى األطفاؿ وفؽ تسمسؿ العمر الزمني حيث 
الطفولة المبكرة تكويف نظرية العقؿ تبدأ في النمو لدى األطفاؿ في بداية مرحمة 

المواقؼ االجتماعية ب مرور األطفاؿ وتتطور وفؽ التسمسؿ الزمني مف خبلؿ
 .بيا وفواالنفعالية المعرفية التي يمر 

  



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

 

 

- 343 - 

 الرابع عشرالعدد 

 ثــاؤالت البحــعمى تس ابةـــاإلج

 ."ما المقصود بنظرية العقؿ؟"ونصو  التساؤل األول:

تـ صياغة مصطمح "نظرية العقؿ" في السبعينيات وذلؾ كأحد المتغيرات 
الرئيسية أو القدرات اليامة ذات الصمة بالجانب العقمي لمفرد، إف اإلطار النظري 

وخاصة لمفيوـ "عمـ النفس األساسي ليذه النظرية ىو تطوير لمفمسفة المعرفية 
الشعبي"، وقد أصبحت ىذه القدرة ُتعرؼ باسـ "قراءة العقؿ" أو "العقمية"، وُينظر ليا 
اآلف عمى نطاؽ واسع بأنيا ضرورية لكؿ مف الموائمة بيف التفكير الذاتي والموقؼ 
االجتماعي. والسبب وراء استخداـ مصطمح "النظرية" ىو أف الفيـ الذاتي ُيزعـ أنو 

" عف طبيعة العقوؿ theory نجاز نظري، يشارؾ الفرد فيو ببناء واستخداـ نظرية "إ
"nature of minds"،  "إف تطبيؽ مثؿ ىذه النظرية عمى السموؾ المبلَحظ "الظاىري

تنادي باستطاعة الفرد المبلِحظ تفسير نوايا الفرد المبلَحظ مف خبلؿ مشاىدة 
(. وبمعنى آخر فإف Leudar & Costall, 2009; Frith, 2005سموكياتو )

التعرؼ عمى الحاالت العقمية الكامنة لآلخريف في موقؼ ما يتـ مف خبلؿ مشاىدة 
 .سموكياتيـ في ىذا الموقؼ

( Blijd-Hoogewys & Blijd-Hoogewys, 2008أشار كؿ مف )كما 
أنو خبلؿ السنوات السابقة تمت اإلشارة إلى )نظرية العقؿ( بمصطمحات عديدة، 
ومنيا: الوعي بمشاعر اآلخريف، وعمـ النفس الشعبي، واالستعانة باآلخريف مف ذوي 
الخبرة المباشرة، وعمـ النفس البدائي، والموضوعية الذاتية، واألداء التمثيمي، وعمـ 

نفس الطبيعي، وعمـ النفس الحسي العاـ، والمرجعية االعتقاد، وعمـ ال-نفس الرغبة
االجتماعية، والمشاركة المفاىيمية، وقراءة العقؿ، والمحاكاة العقمية، والذكاء 
دراؾ النوايا، والمسبب العقمي، ونظرية السموؾ العقمي، ونظرية تمثيؿ  االجتماعي، وا 

شيوعًا في ىذا العقؿ، وبالرغـ مف جميع تمؾ المصطمحات فإف المصطمح األكثر 
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 . ”Theory of Mind “ToM "نظرية العقؿ"الشأف ىو 

أو كقدرة مستقمة كعممية  الدراسات السابقة موضوع نظرية العقؿ تناولتقد و 
فيـ األطفاؿ لمحاالت العقمية لآلخريف أو ويعد  أو رئيسية في مجاؿ القدرات المعرفية،

مجاؿ النمو المعرفي التي تـ تكويف "نظرية العقؿ" لدييـ مف أىـ الموضوعات في 
لدى  نظرية العقؿدراسة  عمى السابقة الدراساتتمؾ  تركز  وقد دراستيا بشكؿ مكثؼ،

 بلعتقاد الخاطئل يـميمة واحدة لفحص فيمب القياـوخاصة  األطفاؿ الصغار
(Wellman & Liu, 2004). 

يتضمف فيـ  لدى الطفؿ ومع ذلؾ، يعتقد العديد مف الباحثيف أف تطور نظرية العقؿ
التي خبرات ال سمسمة ممتدة مف خبلؿمختمفة التي اكتسبيا الطفؿ المفاىيـ العدد مف 
 جميع المعمومات والبياناتعمى نظرية العقؿ دراسات  ، مما أدى إلى تركيزمر بيا

فيـ األطفاؿ الصغار لمنوايا والعواطؼ والرغبات والمعرفة والحاالت  التي تخص
إلى ضعؼ عدد الدراسات  (Wellman & Liu, 2004) كؿ مف وأشاراألخرى. 

وأثرىا عمى تكويف  مفاىيـ األطفاؿ المختمفة نموبشكؿ تجريبي السابقة التي تناولت 
أف فيـ نظرية العقؿ، ومف النتائج اليامة التي توصمت إلييا الدراسات السابقة 

 .الخاطئ لبلعتقاداألطفاؿ لمرغبات يسبؽ فيميـ 

تعبيرات الوجو ولغة الجسد والحركة  اتف مبلحظوتتألؼ نظرية العقؿ م
التنبؤ بالسموكيات التظاىرية  فردالواعية أو المقصودة وتمؾ االستراتيجيات تضمف لم

لؤلشخاص اآلخريف، كما أف فيـ وتذكر األفكار والمعتقدات والرغبة والمشاعر 
لمغاية في واالستعارات واآلثار المترتبة عمى التواصؿ مع اآلخريف ىي أمور ميمة 

طورت نظرية العقؿ مف أجؿ التعرؼ عمى نمو لقد ، و التنمية االجتماعية لؤلطفاؿ
، وأفكار تختمؼ عف عمى إدراؾ أف لدى اآلخريف عقؿ مختمؼ عف عقمو طفؿقدرة ال
، ولدييـ قدرات تختمؼ عف قدرتو، وأف مدركاتيـ تختمؼ عف مدركاتو حيث أفكاره

دات واإليماف أو الرغبات، كما أف اآلخريف اعتقتتضمف تمؾ المدركات األىداؼ واال
 (. Sari, 2012ف عمى تمثيميا عقميًا )يقادر 
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ىي ( ToMنظرية العقؿ )مفيوـ مف الدراسات السابقة عمى أف  ديدواتفقت ع
القدرة عمى االستدالؿ والتنبؤ بالنوايا واألفكار والرغبات والحدس وردود الفعؿ السموكية 

اآلخريف مف خبلؿ الوعي بأف كؿ مف اآلخريف لدييـ عقؿ بحاالت دات اعتقاوخطط و 
تختمؼ مف شخص  الشخصية يعزو إلى أف المعمومات والدوافع ىذاو  ،عقمية مختمفة

 :، وبالتالي فإف العمميات التي تشكؿ نظرية العقؿ تشتمؿ عمى قدراتإلى آخر
المختمفة(،  )أي مشاركة أو عدـ مشاركة االنتباه عف مجموعات المياـ التحول

تمؾ واستبداليا بالقديمة غير ذات الصمة ب الجديدة مراقبة المعموماتأي ) والتحديث
 ،منع الردود الكثيرة أو التمقائية عند الضرورة(أي ) عاةةواإل، (المعمومات الجديدة

وبالتالي فإف نظرية العقؿ توضح أنو يجب أف يكوف المرء قادًرا عمى تمثيؿ الحاالت 
سناد تمؾ الحاالت العقمية ل مذات واآلخر، وتطبيؽ ىذه الذىنية المعرفية والعاطفية، وا 

 Mitchell) بشكؿ صحيح اآلخر الحاالت العقمية بأسموب يسمح لمفيـ والتنبؤ بسموؾ
& Leslie, 1999 Scholl& Phillips, 2015; ). 

أفكار عف قراءة  تتكوف لديوحيث وقد تختمؼ نظرية العقؿ مف طفؿ آلخر 
والتي قد ال تتماشى مع الحقيقة الواقعة، وأشار الباحثوف في مجاؿ عقؿ اآلخر 
أنيا تمثؿ الحاالت العقمية العتقادات اآلخر عمى أننا ندرؾ نظرية العقؿ باالعتقادات 

اعتقادات غيره نحو نفس الموضوع، وذلؾ وفؽ ما يقـو عف والتي قد تختمؼ 
، وقد تختمؼ أيضًا لما يظيره ىؤالء محيطةال البيئةبمبلحظتو لممحيطيف بو في 

المحيطيف مف سموكيات مما يعني أف سموكيات أي شخص قد تعمؿ عمى اختبلؼ 
يـو اعتقادات الفرد المبلِحظ لسموكو، وقد تناولت عديد مف الدراسات السابقة مف

تفسير ىذا ل في محاولة"االعتقاد الخاطئ" لكونو مف أىـ مكونات نظرية العقؿ 
ف األطفاؿ مف أ وبينت الدراساتالمفيوـ باعتباره محور نظرية العقؿ لدى الفرد، 

 ;Flavellسنوات يجدوف صعوبة في التعرؼ عمى االعتقاد الخاطئ ) (5:  3)عمر 
Mumme; Green & Flavell, 1992 .) 
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معظـ الدراسات والبحوث السابقة في مجاؿ نظرية العقؿ تركزت عمى إف 
( حيث يقصد بيا الخطأ في التنبؤ فيما FB) False Belief االعتقادات الخاطئة

سيفعمو الشخص اآلخر بينما يعتقد الطفؿ أف ىذا الشخص اآلخر لديو معتقدات أو 
 & Blijd-Hoogewys; Van; Serra) تصور خاطئ عف الحدث أو الموقؼ

Minderaa; 2008.) 

)تمثيؿ مفيوـ االعتقاد الخاطئ بأنو  (Cheung & et al. 2009) ويعرؼ
قد تشكمت لديو مواقؼ أو  طفؿوأساسو أف ال عقمي يختمؼ عف الحالة الواقعية(

وليس العالـ الحقيقي نفسو، اتجاىات نحو تمثيؿ العالـ الخارجي كما يدركيا اآلخروف 
وعندما يستطيع الطفؿ معرفة أف األفراد يسمكوف بطريقة خاطئة نتيجة وجود 

، محمود ورد في:) لدييـلدييـ فإف الحالة العقمية تكوف قد تمثمت اعتقادات خاطئة 
4107 ،269) 

إف األطفاؿ الصغار يواجيوف صعوبة في فيـ االعتقاد الخاطئ، وقد أكدت 
االعتقاد الخاطئ مف خبلؿ تعرض األطفاؿ الدراسات عمى أىمية تسييؿ مياـ 

لبعض المواقؼ الحقيقية التي تقدـ ليـ نماذج سموكية مختمفة توضح مفيوـ االعتقاد 
الخاطئ، وقد تـ اعتماد ىذا األسموب في تقديـ المياـ لؤلطفاؿ ألنو يتميز بالجاذبية 

قة وجاذبة حيث ولفت االنتباه، ولكف بالرغـ مف أف األطفاؿ وجدوا أف تمؾ المواقؼ شي
استطاعوا تذكر عديد مف المواقؼ إال أنيـ فشموا في فيـ االعتقاد الخاطئ لدى 

 ,Moses & Flavellشخصيات المواقؼ أثناء إجراء التجارب الخاصة بو )
1990  .) 

أف أطفاؿ ما قبؿ  (Wellman & Liu, 2004)أظيرت دراسة كؿ مف كما 
المدرسة يظيروف فيًما لمرغبات والنوايا تسبؽ فيـ االعتقادات، وبصفة خاصة يدرؾ 
األطفاؿ أف شخصيف يمكف أف يكوف ليما رغبات مختمفة لنفس الشيء قبؿ أف يدركوا 
أف شخصيف يمكف أف يكوف ليما اعتقادات مختمفة حوؿ نفس الشيء، كما أظير 

المتنوعة قبؿ االعتقادات الخاطئة، وبمعنى آخر أف  األطفاؿ فيًما لبلعتقادات
األطفاؿ يمكف أف يحكموا عمى أنيـ وشخص آخر يمكف أف يكوف لدييـ اعتقاد 
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مختمؼ عف اعتقاد شخص آخر لنفس الموقؼ وذلؾ قبؿ أف يعرؼ الطفؿ أي اعتقاد 
 منيما صحيح وأييما خطأ، كما أظيرت النتائج أف التفريؽ بيف العاطفة الحقيقية
)التي يشعر بيا الفرد( والظاىرة )التي تظير في سموؾ الفرد( يأتي في نياية مرحمة 

 ما قبؿ المدرسة.

وتعد مرحمة ما قبؿ المدرسة مف المراحؿ التي يتطور فييا عديد مف القدرات 
وأشار كؿ مف  العقمية وعمى رأسيا قدرة الطفؿ العقمية في فيـ الحالة العقمية لآلخر،

(Wellman & Liu, 2004) ال نقوـ بتضميف مياـ االعتقاد الخاطئ مف  أننا
حيث أف تمؾ المياـ يكتسبيا الطفؿ  second-order false-beliefالدرجة الثانية 

بانتظاـ خبلؿ سنوات الدراسة المبكرة ويحدث ذلؾ عادة بعد اكتسابو ميمة االعتقاد 
ف دراسة نظرية ، حيث أfirst-order false beliefالخاطئ مف الدرجة األولي 

العقؿ لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة مف العمر يتـ مف خبلؿ المياـ المصممة التي 
يقوموا بيا بيدؼ تقييـ فيميـ لمرغبات والعواطؼ والمعرفة واالعتقادات لمشخص 

 .اآلخر

وتتعمؽ مياـ األطفاؿ الخاصة بنظرية العقؿ بكبل النوعيف مف االعتقادات 
عندما يتمكف الطفؿ  أنو باالعتقاد الخاطئ مف الدرجة األولىويقصد األوؿ والثاني، 

مف التعرؼ عمى أف لآلخر اعتقادات تختمؼ عف اعتقاداتو الشخصية، عمى سبيؿ 
 المثاؿ: أف أحمد لديو اعتقاد مختمؼ عف اعتقادي الخاص فيما يخص مكاف المعبة. 

تتركز عمى فيـ ووفؽ الدراسات السابقة فإف مياـ االعتقاد مف الدرجة األولى 
الطفؿ بأف األشخاص المختمفيف لدييـ أفكار مختمفة حوؿ نفس الموقؼ، ويطمؽ عمى 
تمؾ المياـ اختبارات مف الدرجة األولى ألنيا تنطوي عمى استنتاج الحالة العقمية 

االعتقاد لشخص آخر غير الطفؿ نفسو، ومف المياـ المقدمة في بعض اختبارات 
تتمثؿ في فيـ الطفؿ  first-order false beliefالخاطئ مف الدرجة األولي 
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العتقاد شخص آخر حوؿ موقؼ عند تفسير القصص المعروفة مثؿ ذات الرداء 
، فاألطفاؿ في  Snow Whiteأو سنو وايت Little Red Riding Hoodاألحمر 

أف "ذات الرداء األحمر تعتقد أف جدتيا في  سنوات يقولوف أشياء مثؿ (2)سف 
في الحقيقة الموجود في السرير ىو الذئب الشرير" أو أف سنو وايت  السرير، لكف

 زوجة والدىاإنيا ال تعرؼ أف  ،"تعتقد أف المرأة العجوز تعطي ليا تفاحة لطيفة
الشريرة كانت ترتدي مبلبسيا وأف التفاحة مسمومة"، وقد أظيرت عديد مف الدراسات 
السابقة أف األطفاؿ في عمر الرابعة تتبع كيؼ قد يفكر األشخاص المختمفوف في 

 ;BaronWellman & Liu, 2004- ;4112مقابمة، )أشياء مختمفة عف العالـ 
Cohen, 2001.) 

بعد ذلؾ تبدأ نظرية العقؿ تتطور لدى الطفؿ ويتكوف لديو االعتقاد الخاطئ 
مف الدرجة الثانية حيث يقصد بو معرفة أف لدى شخص ما اعتقاد خاطئ عف أفكار 
شخص آخر وىو نمو متطور مف نظرية العقؿ يصؿ إليو الطفؿ في نياية مرحمة ما 

 قبؿ المدرسة. 

لدي األطفاؿ  عمى أف نظرية العقؿ لقد ظير إجماع قوي بيف الباحثيفو   
الصغار بأنيـ يصبحوف قادريف أواًل عمى التعرؼ عمى الحاالت العقمية لآلخريف مثؿ 

ا وىو اعتقاد مف الدرجة التعرؼ االعتقادات لدي اآلخريف في سف الرابعة تقريبً 
ة أف األطفاؿ لدييـ القدرة عمى إسناد الحاالت العقمية مف الدرج األولى، كما لوحظ

الثانية أو المضمنة )عمى سبيؿ المثاؿ، "أنيا تعتقد أنو ٌيفكر.."( تضفي عمى األطفاؿ 
التفكير  - القدرة عمى فيـ ليس فقط نظر الشخص إلى الموقؼ االجتماعي )أوالً 

المنطقي مف الدرجة األولي( ولكف أيًضا قمؽ األفراد اآلخريف حوؿ الحاالت العقمية 
ىذه األنواع مف السمات ىي التي (، و مف الدرجة الثانية لدى غيرىـ )االعتقاد الخاطئ

تكمف وراء الكثير مف تفكيرنا االجتماعي والتي تعد ضرورية ألي فيـ متطور لمسموؾ 
 ,Sullivan, Zaitchik & Tager-Flusberg, 1994; Vesterinenاإلنساني )

2008.) 
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 second-order falseمياـ النوع الثاني مف االعتقادات الخاطئة وتتمثؿ 
belief ومف التجارب أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، عمى  في اختبارات الدرجة الثانية

 ,Perner) الكبلسيكية التي أجريت في ىذا الشأف ىي التجربة التي أجراىا كؿ مف
et al., 1987 )(5:  3)رواية قصة لؤلطفاؿ الذيف يتراوح عمرىـ بيف  تـ حيث 

سنوات لطفؿ يترؾ بعض الشوكوالتة في درج ما، وبينما ىو بعيد تقوـ والدتو بنقميا 
إلى خزانة أخرى، وبعد ذلؾ سئؿ األطفاؿ "عينة البحث" بعض األسئمة، ومنيا: ما 
اعتقاد األطفاؿ نحو مكاف الشوكوالتة؟ وأيف يجب أف يبحث عنيا الطفؿ؟، وبينت 

سنوات كانت إجابتيـ  (5:  2)مارىـ بيف النتائج أف األطفاؿ الذيف يتراوح أع
صحيحة عمى األسئمة وىي أف األطفاؿ سوؼ يبحثوف في المكاف الذي تركوا فيو 

سنوات أجابوا إجابة خاطئة وىي أف الطفؿ  (3)الشوكوالتة، أما األطفاؿ ذوي عمر 
 & Flavell; Mumme; Greenسوؼ يبحث عف الشوكوالتة في الخزانة )ورد في: 

1992, 960Flavell,  .) 

إف التعرؼ عمى الحالة العقمية لآلخر تعد مف أىـ عمميات نظرية العقؿ 
وتتمثؿ أواًل في فيـ الطفؿ لمرغبات والنوايا والعواطؼ ثـ التعرؼ عمى االعتقادات 

وىذه القدرة بطبيعتيا تعرؼ بأنيا عممية ما  لدى اآلخريف نحو مواقؼ حقيقية معينة
وىي تمثؿ قدرة الطفؿ حوؿ المواقؼ  Meta-Representationوراء التمثيبلت 

االفتراضية حيث تعمؿ تمؾ التمثيبلت عمى محاولة الطفؿ تكويف أفكار حوؿ 
، ومف ثـ تنمو قدرة الطفؿ عمى التعرؼ عمى التبايف معتقدات ونوايا واعتقادات اآلخر

خصيف، في الرغبات والنوايا والعواطؼ واالعتقادات التي تتكوف لنفس الموقؼ لدى ش
عمى التعرؼ عمى أنو يمكف أف  أي أنو تتطور نظرية العقؿ لدى الطفؿ ليصبح قادراً 

مختمفة لنفس الشيء أو لنفس أو اعتقادات يكوف لدى شخصيف رغبات أو نوايا 
  . (Scholl & Leslie, 1999; Wellman & Liu, 2004الموقؼ )
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األطفاؿ والتي ويفترض أف ىناؾ ثبلثة مستويات لمقدرات التمثيمية لدى 
 (:Perner, 1998 ؛4104تساعدىـ عمى تكويف نظرية العقؿ، وىي )الصادؽ، 

  مسؤوؿ عف عممية تشفير المعمومات وبناء "القاعدة المعرفية". – (0)المستوى 
  استخداـ "القاعدة المعرفية" مف خبلؿ المعب التمثيمي أو  – (4)المستوى

 التظاىري والتمييز بيف ما ىو متخيؿ وحقيقي.
  تنمو قدرة الطفؿ عمى جعؿ تمثيبلتو الخاصة تنعكس عمى  – (3)المستوى

 تفكيره.

وفي ىذا ويطمؽ عمى تمؾ القدرة في المستوى الثالث "ما وراء التمثيبلت"، 
الوقت يستطيع الطفؿ تطبيؽ تمؾ التمثيبلت عمى العناصر المختمفة بالبيئة المحيطة 

"، وفي ىذا المستوى يمكف القوؿ بأف Meta Representations"ما وراء التمثيبلت 
 .  TOMالطفؿ أصبح لدية نظرية لمعقؿ 

بأنيا قدرة   Metarepresentationعممية ما بعد التمثيبلت تعريؼ نايمكنو 
التفكير الخاصة بالحالة العقمية نحو تمثيؿ المكونات المختمفة بالعالـ المحيط، وقد 
أشارت األدبيات في إطار نظرية العقؿ إلى أنو ىناؾ العديد مف اآلراء المتباينة حوؿ 

لدى  أنواع السموكيات التي يمكف اعتبارىا دليبًل عمى وجود أفكار ما بعد التمثيبلت
مى سبيؿ المثاؿ: في التحميؿ النظري لمعب التمثيمي فإف فعؿ التظاىر بأف ع الطفؿ،

أف الموز ىو ىاتؼ( يتطمب  -الشيء ىو شيء مختمؼ عما ىو عميو بالفعؿ )مثاؿ 
مراقبة العبلقة بيف تمثيميف )أي تمثيؿ الموز في العالـ الحقيقي وتمثيؿ الموز 

 6ذيف تقؿ أعمارىـ عف سنتيف و أف األطفاؿ ال كياتؼ(، وقد أشارت الدراسات إلى
 & Sabbagh)أشير يتمتعوف بميارة كبيرة في عممية التظاىر أو التمثيؿ 

Callanan, 1998.) 

ىاتؼ حقيقي يرف، فإف األطفاؿ الذيف  عاماً  سنتيفال عندما يسمع الطفؿ ذو
تظاىروا سابًقا بأف الموزة ىاتؼ لف "يخطئوا" باالستجابة لمموزة في الرد عمى التميفوف 
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كما أف إلى أنو قد يكوف لدييـ تقدير متطور إلى حد ما لمحاالت العقمية، مما يشير 
ؼ بيف األشياء سنوات يمكنيـ التعبير عف أوجو التشابو واالختبل 3األطفاؿ في عمر 

الحقيقية واألشياء العقمية )عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف إخفاء دراجة حقيقية تحت 
السرير، ولكف ال يمكف ذلؾ مع الدراجة العقمية(، وبيذا فإف أطفاؿ الثالثة يكوف لدييـ 
وعي ببعض الجوانب التمثيمية لمحاالت العقمية، وبالتالي قد يكونوف قادريف عمى ما 

 (.Sabbagh & Callanan, 1998ت قبؿ سف أربعة سنوات )بعد التمثيبل
أما بياجيو فقد ركز عمى جانبيف مستقميف لفيـ العقؿ، وىما: فيـ طبيعة 
األنشطة/الكيانات العقمية مثؿ األفكار واألحبلـ، واستخداـ التفكير النفسي لتفسير 

عمى تفسير  تصرفات المحيطيف، عمى سبيؿ المثاؿ: كيؼ تفسر األفعاؿ البشرية بناء
وفيما يتعمؽ بالكيانات العقمية فقد نادي بياجيو بأف أطفاؿ ما  ،نوايا ورغبات اإلنساف

قبؿ المدرسة "واقعييف" يفكروف في الكيانات العقمية ككيانات مادية ممموسة أو 
محسوسة، عمى سبيؿ المثاؿ: إف أطفاؿ تمؾ المرحمة يعتقدوف أف األحبلـ التي 

ة موجودة بالفعؿ ويمكف لآلخريف مشاىدتيا، وفيما يتعمؽ تساورىـ ىي صور موضوعي
باالستدالؿ النفسي فقد جادؿ بياجيو بأف األطفاؿ الصغار غالبًا ما يفسروف الواقع 
وفؽ ما يرونو ىـ وكما الحظوه وأحسوه وليس وفؽ كما ىو موجود في الواقع بالفعؿ 

(Wellman, 2002.) 

قد ال يستطيعوف  الصغار األطفاؿ ومف ىذا المنطمؽ الذي أيده بياجيو فإف
التعرؼ عمى خمفية ما ىو وراء أفعاؿ اآلخريف وبمعنى آخر فإف األطفاؿ قد يخطؤوف 
في التعرؼ عمى مقاصد اآلخريف مف أفعاليـ أو أف الطفؿ في المرحمة المبكرة قد 

ويمكف القوؿ بأف ما وراء التمثيبلت قد تولدت ، يخطئ في توقعات تصرفات اآلخريف
جة لتعرض الكائف الحي لمثير ما في البيئة المحيطة حيث يعد ىذا المثير محفز نتي

تمؾ التمثيبلت العقمية )ما وراء  ويمكف اعتبار أفلمقياـ بسموؾ غير محدد مسبقًا، 
التمثيبلت( تعد حمقة وسيطية بيف المحفز الخارجي )المثير( وبيف السموؾ أو النشاط 



   الطفولة النمائية لنظرية العقل لدى أطفال مرحمةالمراحل 
 

 

 

 

- 333 - 

 د. دعاء سعيد أحمد

لية ذات ىدؼ ما( وبيذا يكوف الفرد لدية نظرية لمعقؿ الذي يقوـ بو الفرد )تمثيبلت أو 
حيث أنو يستطيع تحديد ما يتعرض لو مف مؤثرات مما يتطمب منو القياـ بسموؾ ما 

  يتناسب مع ىذا الموقؼ الطارئ الذي يتعرض لو والذي لـ يكف محدد مسبقًا.

عزاءات وتعرؼ نظرية العقؿ بأنيا "قدرة يستخدميا الفرد لتحديد المشاعر واإل
والنوايا الحقيقية الكامنة وراء التعبيرات والسموكيات مف خبلؿ مجموعة محددة مف 
الميكانيزمات المعرفية التي تعمؿ معًا لوصؼ الحاالت العقمية لآلخريف" )الصادؽ، 

تعرؼ نظرية العقؿ عمى أنيا القدرة عمى تقديـ استدالالت عف كما (.  406، 4104
كما أنيا تعني قدرة الطفؿ عمى عزو الحاالت العقمية  اآلخريف وتوقع سموكياتيـ،

المختمفة إلى نفسو واآلخريف، فتمؾ القدرة العقمية مطموبة في جميع المواقؼ الحياتية 
لتوقع سموكيات اآلخريف مف محاولة التعرؼ عمى النوايا واالعتقادات والرغبات 

 (.4103الخاصة بيـ )الجوالدة، 

تتكوف مف  الطفؿ معرفية لدى عمى أنيا "قدرة "نظرية العقؿ"ويمكف تعريؼ 
التي تتطمب معرفتو بتوقعات ما  االنفعالية خبلؿ مروره بعديد مف المواقؼ االجتماعية

نوايا واعتقادات يفكر فيو اآلخروف وقياميـ بسموؾ ما يعزو إلى مكونات قد تشمؿ 
تمؾ المكونات لدييـ نحو موضوع ما بالموقؼ وقد تكوف  وتوقعات وانفعاالت ورغبات

 صحيحة أو خاطئة". 

 عمى و مف الياـ أف نتعرؼفإن ،"نظرية العقؿ" مصطمح وبعد التعرؼ عمى
 والتي ،لدى أطفاؿ المرحمة المبكرةنظرية ال تكويف تمؾ العوامؿ المؤثرة عمى بعض

لتقع  متعرؼ عمى الحاالت العقمية لآلخريف وفيميا وتفسيرىال تسيـ في تنمية قدراتو
 .سموكياتيـ في موقؼ ما نحو موضوع ما

نظرية العقؿ لدى أطفاؿ  تكويف ما العوامؿ المؤثرة عمى" ونصو :نيالتساؤل الثا
 ."المرحمة المبكرة مف العمر؟

لمتعامؿ اجتماعية ومعرفية تؤىمو قدرات اآلخريف يتطمب مع  الطفؿ تعايشإف 
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ومدركات الطفؿ االجتماعية تعزز  ،اً بيا مع وفالمواقؼ الحياتية التي يمر ب يـمع
التفاعؿ بينو وبيف اآلخريف، كما أنيا تسيـ في التعرؼ عمى مدركات اآلخريف 

 ويكمف اإلدراؾ االجتماعي لدى األطفاؿ كما أشار إلي ،لعناصر البيئة المختمفة
(Astington & Edward, 2010) قدرتو في التعايش مع اآلخريف ورؤية  في

العبلقات االجتماعية ، فأساس ىذه القدرة الحاسمة في نظرىـاألشياء مف وجية 
 والمواقؼ االجتماعية المختمفة تتمثؿ في تكويف نظرية العقؿ لدى الطفؿ.

دور محوري في تنمية قدرة الطفؿ  ذاتنظرية العقؿ  ومف ىذا المنطمؽ تعد
الطفؿ  تمنح القدرة ؾتم أفالبيئة االجتماعية، حيث بعمى الوعي باألفراد المحيطيف 

أبو عمى التواصؿ السميـ والتعرؼ عما قد يفكر فيو أو يعتقده اآلخروف، وقد أشار )
( أنو عندما تتكوف لدى الطفؿ نظرية العقؿ فإنيا 4141، أحمد، وعمرودنيا، و 

تساعده عمى التعرؼ عمى كيفية تفسير األشخاص لؤلحداث واستنتاج انفعاالتيـ، 
بح ضرورة ال غنى عنيا في عمميات التواصؿ والتفاعؿ وبالتالي فإف نظرية العقؿ تص

، كما أف األطفاؿ يتكوف لدييـ فيـ أو إحساس خاص يستطيعوف مف االجتماعي
  خبللو قراءة عقوؿ اآلخريف.

ف نظرية العقؿ تعد مف صميـ الميارات الحياتية اليومية التي يمارسيا لذا فإ
عمى تفسير عديد مف المواقؼ  تساعدهال يمكف االستغناء عنيا ألنيا  إنوالطفؿ حيث 

االجتماعية التي قد يتعرض ليا ىذا باإلضافة إلى أف نظرية العقؿ توضح لمطفؿ ما 
وىناؾ عديد مف  .معاً  المواقؼ التي يمروف بيا تمؾ قد يتوقعو اآلخروف في عديد مف

ة، العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى تكويف نظرية العقؿ لدى أطفاؿ المرحمة المبكر 
 ومف ىذه العوامؿ ما يمي:
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المؤثرة عمى نظرية العقؿ لدى أطفاؿ المرحمة  المعرفية االجتماعية العوامؿ أواًل:
 المبكرة مف العمر:

عممية التواصؿ االجتماعي مف أىـ العمميات التي يتميز بيا اإلنساف  تعد
عف غيره مف المخموقات وخاصة لتميزه باستخداـ وفيـ المغة المنطوقة وغير 
المنطوقة، وقد أشارت الدراسات إلى أىمية استخداـ المغة في المواقؼ الحياتية التي 

)الشيري، لديو. وقد أشار كؿ مف يمر بيا الطفؿ وأثرىا في تطوير القدرات العقمية 
عممية مشاركة وتفاعؿ بيف الطفؿ يعد التواصؿ االجتماعي  ( أف4141والخوالدة، 

واآلخريف في المواقؼ االجتماعية مف خبلؿ استخداـ المغة المفظية وغير المفظية 
مف مرسؿ  ةمواقؼ االجتماعيالوتتكوف  ،والتي تمكنو مف فيـ سموكيات اآلخريف

ومستقبؿ في زمف ووقت محدديف ويتـ فييا عممية التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ 
 .تبادؿ المشاعر واألفكار بيف كبل الطرفيف مقرونة بالفيـ واإلدراؾ والتقبؿ

النمو المغوي مف أىـ مظاىر النمو لدى الطفؿ حيث تعد المغة وسيمة  تبرويع
مف أىـ الوسائؿ التي تسيـ  تبرتع ياذا فإنالتواصؿ والتفاىـ بيف الطفؿ واآلخريف، ل

عما يفكر أو معبرة في التعرؼ عما يجوؿ في عقؿ اآلخريف سواء كانت المغة لفظية 
 حيث يتـ استخداـالمغة غير لفظية  اآلخر، أو قد تكوف يرغب أو ينوي فعمو

يتدرب الحالتيف  تاالحالة العقمية، وفي كمعف اإليماءات واإلشارات المختمفة لمتعبير 
عف قراءة الحاالت العقمية  الطفؿ خبلؿ المواقؼ الحياتية ومواقؼ المعب الكثير

بعقؿ  عما يجوؿ المختمفةالطفؿ أثناء المواقؼ  باإلضافة إلى محاولة تعرؼ ،لآلخريف
وعندما تبدأ تمؾ القدرة  اآلخر لمحاولة تفسير المحادثات والسموكيات التي تظير منو،

ففي ىذا الوقت يمكننا القوؿ بأف نظرية العقؿ بدأت تتكوف في التكويف لدى الطفؿ 
 لديو.

ويستمـز النمو المغوي متابعة التطورات والكفايات التي يكتسبيا الطفؿ، وذلؾ 
يتـ مف خبلؿ تفاعؿ األطفاؿ مع اآلخريف في مرحمة الرضاعة، فالطفؿ ذو العاميف 

وات يتحدث عف سن 2 – 3يتحدث عف رغباتو ومشاعره في حيف أف الطفؿ ذو 
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(. Wellman, H. M., 2011أفكاره حيث يبدأ في التعبير بالكذب أو بالتحايؿ )
 سموكيات مع اآلخريفما يظير منو مف وكما يتحدث الطفؿ عف نفسو مف خبلؿ 

يبدأ األطفاؿ اآلخريف في التعرؼ عف حاالتو  المواقؼ الحياتيةأثناء مواقؼ المعب أو 
نظرية العقؿ، وىكذا فإف األطفاؿ يتدربوف عمى تتكوف لدييـ  ىنا تبدأ أيضاً  العقمية

أثناء مرورىـ بمواقؼ الحياة  التي تتـ التعمـ اتتكويف نظرية العقؿ مف خبلؿ عممي
 وقراءتيـ لمعقؿ الحقيقية أو مواقؼ المعب والتي يستخدموف فييا تخيبلتيـ وتوقعاتيـ

 .محاالت العقمية لآلخريفل

ية الخاصة بنظرية العقؿ تتمثؿ في قدرة الطفؿ عمى إف أىـ التفسيرات األول
 بعض فيـ أفكار اآلخر وتنمية التواصؿ االجتماعي معو، وفسرت نظرية العقؿ

الطفؿ في السنوات األولى  واجوتالتي يمكف أف  الصعوبات االجتماعية والتواصمية
اآلخريف فيما يتعمؽ بوضع أنفسيـ في قوالب ، وتتمثؿ تمؾ الصعوبات مف العمر

 (.Sari, 2012عف فيـ ما يفكر أو يشعر بو شخص آخر ) اً حيث يكوف عاجز 

وىناؾ اتفاؽ عمى مظاىر نمو نظرية العقؿ لدى األطفاؿ بالرغـ مف وجود 
اختبلفات جذرية بيف المدركات والخصائص التي تسيـ في اكتسابيا وكيفية تكوينيا 

أنيا تتطور نتيجة لعممية التعمـ ، ويتفؽ العديد مف دارسي تمؾ النظرية عمى ييـلد
وقد توصمت الدراسات السابقة إلى أف ، حيث تعد كناتج مف نواتج العممية التعممية

عممية التعمـ ىي أىـ العوامؿ المؤثرة في اكتساب "نظرية العقؿ" لتكوف ناتج مف 
ومف الجدير بالذكر أف الرأي السائد في ىذا ، نواتج تراكـ الخبرات السابقة والحالية

األمر ىو أف الخبرة الذاتية ىي التي تحدد معالـ نظرية العقؿ المتطورة لدى الطفؿ، 
عديد لمروره بومثؿ ىذا التطور في النظرية يحدث في المرحمة المبكرة مف حياة الطفؿ 

لمفظية، مما يسيـ مف الخبرات والمواقؼ التي تتطمب استخداـ المغة المفظية وغير ا
مف  ونظرية العقؿ نمو تمؾ القدرات عتبريو  ،المغوية والعقمية المعقدة وفي نمو قدرات

 (. Wellman, 2011أىـ مظاىر النمو المعرفي في مرحمة الطفولة المبكرة )
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 الطفؿ اكتساب أفب( Leudar & Costall, 2009) واتفقت أراء كؿ مف
 مع مرور الوقت ذلؾ يتحقؽ حيث، السنوات األولي مف العمر في يبدأ نظرية العقؿل

التي تساعده في التواصؿ االجتماعي مع اآلخريف في المواقؼ  مغةال وباكتساب
 المعرفية جميع الدراسات السابقة عمى أف االختبلفات التنموية الحياتية، وقد اتفقت

 .رية العقؿ لدييـبيف األطفاؿ تعزو إلى االختبلؼ في طرؽ وأساليب اكتساب نظ
وقد أكدت نتائج الدراسات السابقة أف السنوات التي تبدأ فييا مبلحظة 
اكتساب نظرية العقؿ تراوحت بيف سف الثالثة والرابعة، وأشارت بعض تمؾ الدراسات 
إلى أىمية التواصؿ بيف الطفؿ وباقي أفراد األسرة وذلؾ ألف الحياة االجتماعية 

اتساع  يسيـ فيمياراتو االجتماعية مما  تعزز نمو الطفؿ تجرى معوالحوارات التي 
 نظرية العقؿشبكة العبلقات االجتماعية والتفاعؿ مع اآلخريف الذي يؤثر بدوره عمى 

 (.Sari, 2012)لديو 
تؤثر بعض العوامؿ االجتماعية المحيطة بالطفؿ عمى معدؿ التطور و 

ظير األطفاؿ وعًيا مبكًرا النموذجي لنظرية العقؿ لديو: عمى سبيؿ المثاؿ ، ي
بالحاالت العقمية إذا تحدثت أمياتيـ عف األفكار والرغبات والمشاعر، وقدموا أسباًبا 
عند تصحيح سوء السموؾ الصادر منيـ بناًء عمى نظرية العقؿ لدييـ، كما أف 

ب مقارنة ياألطفاؿ الذيف لدييـ إخوة يدركوف الحاالت العقمية لآلخريف في وقت قر 
بذوييـ مف األطفاؿ ممف ليس لدييـ إخوة، كما وجد أف معدؿ التطور يتأثر بمشاركة 
الكبار أطفاليـ في المعب التمثيمي، وزيادة خبراتيـ في قراءة القصص والتحدث مع 
اآلخريف، وتؤثر العوامؿ الداخمية لمطفؿ عمى معدؿ تطور القدرات المغوية والقدرات 

في سموكو وتنظمو وتمؾ تعرؼ بػ )الوظائؼ التنفيذية( المعرفية التي تتحكـ 
(Astington & Edward, 2010). 

تناولت الدراسات السابقة العبلقة بيف الجوانب االجتماعية األخبلقية قد و 
 ;Flavell; Mummeونظرية العقؿ واالعتقاد الخاطئ، وفي دراسة كؿ مف )

Green & Flavell , 1992و األنواع المختمفة لفيـ ( والتي ىدفت إلى تقصي نم
سنوات، حيث  (5:  3)األطفاؿ عف االعتقادات فقد تكونت العينة مف أطفاؿ عمر 
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عرض عمى األطفاؿ قصص مختمفة، وتـ إخبارىـ قبؿ عرض القصص بأف 
شخصيات تمؾ القصص لدييـ اعتقادات مختمفة عف اعتقاداتيـ أو مختمفة عف 

ي أنواع االعتقادات الخاطئة عف الواقع بعضيـ البعض، وال يتمثؿ ىذا االختبلؼ ف
المادي ولكف االختبلؼ يشمؿ أيضًا األخبلؽ، والعرؼ المجتمعي، والقيـ، وممكية 
األغراض، وبينت النتائج في جميع أنواع االعتقادات المذكورة أف معظـ األطفاؿ مف 

سنوات لدييـ صعوبة في فيـ موقؼ اآلخريف ويعزو ذلؾ إلى الحالة  (3)عمر 
قمية الخاصة باالعتقادات الخاطئة فيما عدا الممكية فإنيـ كانوا يفيموف االعتقادات الع

وفي األحياف األخرى ال يفيمونيا بالرغـ مف إخبارىـ بشكؿ متكرر فيما  ،الخاطئة بيا
قد يعتقده الطفؿ اآلخر بالقصة. وباإلضافة إلى ذلؾ أشارت النتائج إلى وجود 

 في مختمؼ أنواع المياـ الخاصة باالعتقادات. عبلقات متبادلة موجبة وجوىرية

وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أف تمؾ النظرية تستمد أىميتيا مف 
احتياجات الطفؿ في الفيـ الكامؿ لمبيئة االجتماعية المحيطة حتى يظير سموكيات 
ة مناسبة في المواقؼ االجتماعية المختمفة التي يمر بيا، كما تعد نظرية العقؿ ضرور 

أساسية لدى الطفؿ لفيـ البيئة االجتماعية بشكؿ كامؿ حتي يستطيع القياـ 
-Blijdبالسموكيات االجتماعية المناسبة في المواقؼ االجتماعية التي يمر بيا )

Hoogewys, & etc. 2008; Blijd-Hoogewys & Blijd-Hoogewys, 
2008 .) 

االجتماعية لمطفؿ حيث أف أىمية كبيرة في التنمية ذو نظرية العقؿ  وتعتبر
وقد أكد  ،قد يؤدي مباشرة إلى ضعؼ الميارات االجتماعية اكتسابيا أي ضعؼ في
( حيث أشارت دراستيـ إلى أف Baron-Cohen & at. al., 1985ذلؾ كؿ مف )

نظرية  مستوى األطفاؿ التوحدييف يعانوف مف التواصؿ مع المحيطيف بسبب تدني
ولت العديد مف البحوث والدراسات السابقة تمؾ العبلقة العقؿ لدييـ، وليذا فقد تنا

 اتفقت، حيث لديو المتبادلة بيف قدرة الطفؿ عمى التفاعؿ مع اآلخريف ونظرية العقؿ



   الطفولة النمائية لنظرية العقل لدى أطفال مرحمةالمراحل 
 

 

 

 

- 334 - 

 د. دعاء سعيد أحمد

نتائج تمؾ الدراسات عمى أف نظرية العقؿ التي يكونيا الطفؿ تسيـ في تنمية مياراتو 
وبيف اآلخريف بالبيئة  االجتماعية وتدعـ طرؽ التواصؿ والفيـ االجتماعي بينو

 & E. Blijd-Hoogewys, P. van Geert & M. Serra)ورد في: المحيطة
R. Minderaa, 2008.) 

عوامؿ االجتماعية وأثرىا عمى تكويف نظرية العقؿ لدى ألىمية العبلقة بيف الو 
د مف النظريات البديمة لمفيـ االجتماعي في العقود األخيرة يعد تانضمقد فالطفؿ 
واستخدمت لمتفسيرات الخاصة بالحدث  القرف الماضي مع مفاىيـ نظرية العقؿمف 

تحت مصطمح  تمؾ النظريات تـ تضميف لذا فقد، وكيفية االستفادة منو االجتماعي
يذا الموضوع إلى أف مف الباحثيف والدارسيف ل "نظرية العقؿ"، وأشار الميتميف

نظرية مصطمح البعض منيـ  لذا فقد أطمؽ ،ضعيؼنظرية العقؿ استخداـ مصطمح 
 ومف مبررات إطبلؽ ىذا المصطمح ،بداًل مف "نظرية العقؿ" TToM"نظرية العقؿ" 

عمى التمثيبلت الدماغية لبلفتراضات التي تشكؿ  تعتمد قدرتنا عمى التفكير العقمي أف
 Leudar) (Theory Teory يشار ليا بأنيا )نظرية النظرية والتينظرية السموؾ 

& Costall, 2009; Frith, 2005).  

كما أف المواقؼ االجتماعية تتضمف عناصر متعددة قد تسيـ في تكويف 
-Blijd-Hoogewys & Blijdنظرية العقؿ لدى األطفاؿ، وتتمثؿ في اآلتي )

Hoogewys, 2008:) 
 الجانب الياـ لمتفاعؿ االجتماعي: تفسير وتوقع سموكيات اآلخريف. -
المعرفية لممستمع واالستجابة بالرسائؿ المناسبة لمتواصؿ: تقييـ الحالة  -

 لمموقؼ.
لمسرد: التعرؼ عمى ما وراء الرموز المستخدمة في التواصؿ لفيـ الدوافع  -

 والنوايا والرغبات والمعتقدات.

وتتطور نظرية العقؿ تدريجًيا مع ظيور ميارات اجتماعية بدييية لدى 
تطور اإلدراؾ االجتماعي  مىينعكس أثر تمؾ الميارات ع األطفاؿ الرضع حيث
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خبلؿ سنوات الحضانة ورياض األطفاؿ، أما األطفاؿ في عمر الثالثة فإنيـ يعرفوف 
أف األشخاص المختمفيف قد يشعروف ويرغبوف ويحبوف أشياء مختمفة. وفي سف 
الرابعة أو الخامسة، يعرؼ األطفاؿ أف الناس قد يفكروف بأشياء مختمفة، ويفيموف 

حياف قد يؤمف الشخص بشيء غير صحيح، ولكف في ىذه الحالة، أنو في بعض األ
 & Astington)د الخاطئ اعتقفإف ما يفعمو أو يقولو الشخص يعتمد عمى اال

Edward, 2010). 

وىناؾ اختبلفات في معدؿ التطور النموذجي لنظرية العقؿ التي تعتمد جزئًيا عمى 
، مثؿ الحديث العائمي واالستراتيجيات التربوية، والتفاعؿ االجتماعية العوامؿ البيئية

مع األشقاء، والكتب والقصص والمعب التخّيمي، باإلضافة إلى عوامؿ الخاصة 
بالطفؿ، مثؿ التحكـ في القدرات المغوية والمعرفية، كما أف ىناؾ عواقب خاصة 

في المدرسة  بتطور نظرية العقؿ تظير في الكفاءة االجتماعية لؤلطفاؿ ونجاحيـ
(Astington & Edward, 2010). 

االجتماعية التي يمر بيا الطفؿ إلى تعدد  البيئية وقد يؤدي تعدد الخبرات
المواقؼ التفاعمية التي تحدث بينو وبيف اآلخريف والتي تسيـ في إكسابو عديد مف 

ي والت بو،األفكار نحو سموؾ اآلخر وعف االعتقادات والتوقعات واألفكار الخاصة 
تصبح دافعًا لو لمقياـ بسموؾ ما في موقؼ ما، ومع تكرار وتعدد تمؾ المواقؼ 
االجتماعية يؤدى ذلؾ إلى تنمية مدركات وفيـ الطفؿ نحو ما يفكر بو اآلخروف في 
المواقؼ االجتماعية المختمفة، مما يسيـ في فيمو االجتماعي لتمؾ المواقؼ، ومع 

فيمو االجتماعي عف  ةلتي يمر بيا الطفؿ وزيادتراكـ الخبرات الحياتية االجتماعية ا
 .ى الطفؿدعـ وتطور نظرية العقؿ لد عمى ذلؾ يعمؿ فإفالمحيطيف 

لذا فإف نظرية العقؿ تمثؿ إحدى النظريات المعرفية التي القت اىتمامًا في 
اآلونة األخيرة، وىي تمثؿ أداة اجتماعية قوية لفيـ الطفؿ واستيعاب الطفؿ 
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والحاالت العقمية الخاصة باآلخريف وتفسير سموكياتيـ وأفعاليـ والتنبؤ بيا لبلنفعاالت 
مما ييسر عممية التفاعؿ االجتماعي في المواقؼ االجتماعية المختمفة )حماد، 

4107.) 

جتماعية اال اتميار ال العقؿ تسيـ في نموكفاءة نظرية  أفب مما سبؽ يتضح
 تتمثؿ فيلدى الطفؿ ة لنظرية العقؿ وعادة يتـ افتراض أف أقوي وظيف ،لدى الطفؿ

التفاعؿ والتواصؿ  فإفوبنظرة عكسية  ،بينو وبيف اآلخريف تسييؿ التفاعؿ االجتماعي
الكتساب لو الفرصة  وذلؾ إلتاحة ؿنظرية العقل اكتساب الطفؿ يدعـاالجتماعي 

فيـ و  قراءة عقؿ اآلخر زيادة قدرتو عمى عمى همما يساعد متنوعة اجتماعية خبرات
 ةاالجتماعيؤثر عمى العبلقات ت قد نظرية العقؿ فإف . ومف ىذا المنطمؽوسموكيات

تكوف ذات صمة بالتواصؿ االجتماعي والتفاعؿ مع  قد االعتقادات األخبلقية والتيو 
أو عدـ قبوليا والحكـ عمى مناسبة تمؾ السموكيات أو عدـ  يـاآلخريف وقبوؿ سموكيات

مما  التفاعمية المختمفة بيف األفراد بعضيـ وبعض مناسبتيا في المواقؼ االجتماعية
تو شبكة العبلقات االجتماعية ببيئيجابي بيف الطفؿ وعناصر إليدعـ التفاعؿ ا

 .االجتماعية

المؤثرة عمى نظرية العقؿ لدى أطفاؿ  والبيئية بيولوجيةالوراثية العوامؿ ال ثانيًا:
  :المرحمة المبكرة مف العمر

ليا دور كبير في تحديد المستويات األساسية إلمكانيات إف العوامؿ الوراثية 
الطفؿ العقمية حيث يختمؼ األطفاؿ فيما بينيـ في تمؾ العوامؿ، ويأتي بعد ذلؾ دور 
البيئة المحيطة التي تؤثر بدورىا في تنمية أو إعاقة النمو العقمي لمطفؿ. فالبيئة 

رة أو أخرى عمى إعاقة النمو االجتماعية والثقافية واالقتصادية المنخفضة تعمؿ بصو 
، فتمؾ البيئة ال توفر لمطفؿ اإلمكانيات والمثيرات البيئية التي العقمي لدى الطفؿ

تعمؿ عمى دعـ قدراتو العقمية وتشبع احتياجاتو الخاصة في تمؾ المرحمة المبكرة مف 
طبلؽ تعتبر بمثابة الحاجز الذي يمنع قدرات الطفؿ العقمية مف االن لذا فإنيا العمر،

ليصؿ إلى أقصى مستوي يمكف أف تصؿ إليو، وعمى العكس مف ذلؾ فاف البيئة 
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االجتماعية واالقتصادية والثقافية المرتفعة تدعـ نمو القدرات العقمية لدى الطفؿ لما 
توفره لو مف مثيرات وعوامؿ داعمة الكتساب الخبرات المختمفة التي تعمؿ عمى تنميو 

ذلؾ مف خبلؿ توفير الخبرات البيئية الحسية المختمفة شتي القدرات العقمية لديو و 
التي يكتسبيا الطفؿ وتسيـ تمؾ الخبرات في التعرؼ االجتماعي والبيئي لمطفؿ بما 
تحتويو مف عناصر بشرية ومادية، كما أف عبلقتو بالكبار المحيطيف يييئ لو العديد 

 مف مواقؼ التعمـ التي يكوف مف خبلليا نظريتو لمعقؿ.

العوامؿ الداخمية المؤثرة عمى نظرية  يةأىمإلى أشارت الدراسات السابقة لقد و 
قد تـ ف ،العامؿ الوراثي ، وتتمثؿ تمؾ العوامؿ فيالعقؿ لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة

 مسؤولة عف "آلية نظرية العقؿ" نسافاإلشارة إلى وجود وحدة بيولوجية في عقؿ اإل
Theory of Mind Mechanism (ToMM) أضاؼ  التطور في النظرية، وىذا

وتمؾ الوحدة ىي التي تساعد في النمو  ةزود بوحدة خاصمبأف العقؿ البشري 
وتجعمو قادر عمى التعرؼ عمى الحاالت العقمية غير المرئية  طفؿالطبيعي لم

االجتماعية التي تتكوف نتيجة  المعرفية لآلخريف، وتمؾ القدرة تعد مف أىـ الغرائز
)ورد في:  مع عناصر البيئة االجتماعية المحيطةاالجتماعي  والتفاعؿ التفكير

Leudar & Costall, 2009). 

" فطرية ToMMإلى أف "آلية الوحدة العقمية ( Flavell, 2004كما أشار )
وىي التي تؤسس لتنمية نظرية العقؿ حيث تييئ لمطفؿ القدرة عمى تمثيؿ المواقؼ 

الطفؿ، فطفؿ الثالثة عند قيامو بعممية ما بعد التمثيبلت، االفتراضية التي يفترضيا 
مف خبلؿ الموارد البيئية المختمفة التي  يوثـ تتطور فيما بعد قدرة نظرية العقؿ لد

تزوده بالقدرة الموجية عمى التعرؼ عمى ما وراء سموكيات اآلخر حيث يبدأ في 
 .التعرؼ عمى حاالت اآلخر العقمية

رى أف الطفؿ يولد وىو مزود بوحدات معالجة ( فيFodor, 1987أما )
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فاعمة تتطور خبلؿ الطفولة بفعؿ التعمـ والتفاعؿ مع الخبرات، ويري أف نظرية العقؿ 
( محددة وراثيًا، وىي نموذج فطري ينشط Moduleعبارة عف وحدة معالجة عقمية )

طفاؿ عمى حوؿ الثالثة مف العمر بفعؿ النضج والتفاعؿ مع الخبرات، كما أف قدرة األ
نما  فيـ سموؾ اآلخريف ومعرفة نواياىـ ومقاصدىـ ال تخضع لعوامؿ البيئة فقط، وا 

يكمف دور المثيرات البيئية والخبرات  ثـتخضع أواًل لؤلساس الفطري الوراثي لمطفؿ 
في أنيا تعمؿ عمى تنشيط ىذا االستعداد وبروزه في ظؿ ظروؼ بيئية اعتيادية )ورد 

 (. 00، 4112في: مقابمة، 

إف األساس الوراثي لدي الطفؿ باإلضافة إلى الشبكة االجتماعية التي يكونيا 
الخبرات المتنوعة الطفؿ مع أفراد المجتمع داخؿ وخارج األسرة تمكنو مف اكتساب 

قدراتو العقمية، وقد أشارت نظريات التكويف العقمي  والتي تؤثر عمى تنميةوالمتعددة 
 إمكانيات الطفؿ البيولوجية إلى أف القدرات العقمية لدى الطفؿ ىي حصيمة تفاعؿ

مع البيئة لمحصوؿ عمى المعارؼ والخبرات مف خبلؿ السياؽ البيئي  العقميةو 
 .(4103)الحريري، االجتماعي المحيط و 

يساعده عمى اكتساب نظرية العقؿ حيث أف فاستعداد الطفؿ البيولوجي 
تسيـ في تعممو  تعرض الطفؿ لممواقؼ الحياتية المختمفة خبلؿ مراحؿ نموه األولي

بلحظة سموكياتيـ بالتوافؽ مع حدوث تمؾ المواقؼ قراءة أفكار اآلخريف نتيجة لم
نظرية العقؿ تساعد ( أف 4103، وأوضح )الجوالدة، الحياتية التي يتعرضوف ليا

في تفسير المعمومات األولية التي يحصؿ عمييا  المختمفة مراحؿ حياتو خبلؿالطفؿ 
، وتساعده أيضًا في تخميف وتوقع األحداث الجديدة التي االجتماعيةمف البيئة 

مف القياـ بتنبؤات حوؿ سموؾ  بعد فيما يتعرض ليا، ووفؽ ىذه النظرية يتمكف الطفؿ
 .ـ وفيـ التمثيبلت المعرفية لذاتو ولآلخريفاآلخريف ورغباتي

أف نظرية العقؿ إلى ( Astington & Edward, 2010)كما أشار كؿ مف 
نظاـ ذو جذور بيولوجية يتطور بدوف تعميـ محدد، فقدرة الطفؿ عمى استخداـ تعد 

فيو المغة أو النطؽ يرتبط إلى حد بعيد بالجوانب البيولوجية أما تعمـ القراءة والكتابة 
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يرتبط بالعوامؿ البيئية المحيطة المساعدة التي تسيـ في تعمـ الطفؿ القراءة أو 
الكتابة، كما أف نظرية العقؿ ىي أساس لمفيـ االجتماعي لدى األطفاؿ والتي تتطور 

 لدييـ خبلؿ السنوات األولى مف العمر وتوفر ليـ أساس لبللتحاؽ بالمدرسة.

حجر الزاوية األساسي في  ىوالجسدي -ميقدرة الطفؿ عمى التمييز العقوتعد 
تكويف نظرية العقؿ لديو، وىذا ال يتـ تدريسو صراحة مف قبؿ اآلباء أو المعمميف أو 

الجسدية المصاحبة لمسموؾ، ويمكننا -الكبار، ولكنو يتـ مف خبلؿ المواقؼ العقمية
مواقؼ الجسدى مف خبلؿ اختبارات ال-التعرؼ عمى قدرة الطفؿ عمى التمييز العقمي

والتي فييا يستمع الطفؿ إلى قصص يكوف فييا أحد الشخصيات يمر بتجربة عقمية 
)عمى سبيؿ المثاؿ: التفكير في كمب( بينما يكوف لدى الشخصية الثانية تجربة 
جسدية )عمى سبيؿ المثاؿ: حمؿ كمب(، ثـ يطمب مف الطفؿ أف يحكـ عمى العمميات 

سبيؿ المثاؿ: أي شخصية يمكنيا أف تضرب التي يمكف لمشخصيتيف القياـ بيا )عمى 
سنوات  (2و  3)الكمب؟(، وبينت الدراسات أف األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

لدييـ إمكانية إصدار بعض االستجابات التي توضح إظيار فيميـ الجيد لمتمييز 
Cohen, -Baron)األنطولوجي بيف الكيانات البدنية والعقمية والمواقؼ الحياتية 

0012.) 

إلى  Flavell; Mumme; Green & Flavell, 1992وقد أشار كؿ مف )
أف نظرية العقؿ لدى األفراد تتضح مف خبلؿ تعميقاتيـ، ويستطيع اآلخر التعرؼ 
عمى نظرية العقؿ لدى األفراد المحيطيف مف خبلؿ التفسير العقمي لمشبكة المترابطة 

والتي يكونيا الطفؿ مف  مف االعتقادات والرغبات والنوايا والجوانب العقمية األخرى
عمى سبيؿ المثاؿ: فإف الشخص المتسوؽ و  ،المختمفة ئيةالبي خبلؿ مروره بالخبرات

في السوبر ماركت يمكف أف يشعر بنوايا متسوؽ آخر بجانبو ويفيـ المشاعر السيئة 
ليذا المتسوؽ اآلخر عندما ال يجد السمعة التي يرغب بشرائيا، وىكذا فإف الفرد 

تي يقوـ بيا في يستطيع فيـ سموكيات اآلخريف مف خبلؿ عممية التفكير والفيـ ال
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  محاولة منو لفيـ نواياىـ ورغباتيـ واعتقاداتيـ.

لموقؼ الذي يمر بو شخص اب البيئية عناصرملوىكذا فإف مبلحظة الطفؿ 
ف لـ يكف يعرؼ توقع سموؾ فإف ذلؾ يسيـ في تعرفو عمى  ىذا الشخص آخر وا 

لمتعرؼ  يؤىمومما  لآلخر نطباعات الداخميةالمحاولة فيـ اوذلؾ مف خبلؿ  اآلخر 
ومما الشؾ فيو أف تكرارا الخبرات  عما يفكر فيو وما قد يتوقع أف يقوـ بو مف سموؾ،

البيئة المحيطة مع ما يقوـ بو األفراد مف البيئية مع اآلخريف ومحاولة ربط عناصر 
 ىسموكيات يسيـ في تكويف نظرية العقؿ لدى الطفؿ ليصبح لديو القدرة فيما بعد عم

 قراءة أفكارىـ لزيادة قدرتو عمىعند المرور بموقؼ ما توقع سموكيات اآلخريف 
  .ونواياىـ ورغباتيـ وتوقعاتيـ

لمفعؿ وما وراء  المسبقة ولمعرفة السبب الذي ينطوي عمى تمثيبلت النوايا
مع أفعاؿ وسموكيات اآلخريف غير مسبقة  طفؿالتمثيبلت فمف األفضؿ مقارنة فعؿ ال

، وبالرغـ فردمكف القوؿ بأف جميع السموكيات ىي أنشطة لخدمة أىداؼ الالنوايا، وي
لميدؼ ال يحتاج باستمرار إلى التمثيبلت العقمية، فقد  طفؿمف ذلؾ فإف تحقيؽ ال

أشارت الدراسات السابقة إلى أف البحث عف اليدؼ أو تحقيؽ ىدؼ معيف قد يكوف 
سموؾ كرد فعؿ لتعرضو الفي إظيار  الطفؿحيث يبدأ  محفز بيئي بسبب وجود مثير

سموؾ حيث ال يكوف ىناؾ أي اللمقياـ ب اً محفز  المثير البيئي يعتبر كذاوى، مثيريذا الل
 (.Perner, 1998)لدى الطفؿ أو مقصودة أو متعمدة تمثيبلت عقمية سابقة النوايا 

تحسنًا في أداء األطفاؿ الذيف تـ تدريبيـ  الدراسات السابقة وقد أوضحت
. (Lu , Su & Qi, 2008) (ToMعمى رواية القصة عمى اختبار نظرية العقؿ )

ومف منطمؽ الخصائص التنموية لمرحمة الطفولة  دراساتتمؾ ال نتائج وبناًء عمى
ء تكويف نظرية لمعقؿ مف خبلؿ إثرافإننا يمكف أف نقوـ بتدريب األطفاؿ عمى  المبكرة

 االجتماعية الواقعية أو الخبرات إثراءاأللعاب المختمفة باإلضافة إلى بالبيئة المحيطة 
التفكير منيـ التي تستمـز و  والمعب التمثيمي مف خبلؿ القصص والمسرحيات التمثيمية

، وذلؾ بيدؼ التعرؼ عما أي قراءة عقوليـ لشخصياتتمؾ افيما وراء سموكيات ل



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

 

 

- 333 - 

 الرابع عشرالعدد 

وأىداؼ وأفكار توجييـ لمقياـ بالسموكيات  نوايا ورغباتمف  لدييـيمكف أف يكوف 
تنمية  نا مساعدة الطفؿ عمىيمكن والتمثيمية، وبتعدد المواقؼ الواقعية التي يقوموف بيا
 .يونظرية العقؿ لد

 العوامؿ البيئية ( عمى أفAstington & Edward, 2010)وأكد كؿ مف 
 المرحمة المبكرة تؤثر عمى تطور نظرية العقؿ لدى أطفاؿ معب المختمفةوأنشطة ال

 :حيث يمكف تعزيزىا بالفرص اآلتية

 المشاركة في مسرحية تخيمية. -
التحدث عف أفكار الناس ورغباتيـ ومشاعرىـ وأسباب تصرفيـ بالطريقة التي  -

 يتصرفوف بيا بالفعؿ.
مفاجآت االستماع لمقصص والتحدث عنيا، خاصة تمؾ التي تنطوي عمى  -

وأسرار وحيؿ وأخطاء، والتي تدعو األطفاؿ إلى رؤية األشياء مف وجيات 
نظر مختمفة )عمى سبيؿ المثاؿ: ذات الرداء األحمر ال تعرؼ أف الذئب 

 يرتدي زي الجدة(.

في مياـ نظرية  تفوقاً  وفظير يإلى أف أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة  الدراساتوأثبتت 
والتمميحات عند مياـ نظرية العقؿ واستخداـ اإلشارات  العقؿ مف خبلؿ تدريبيـ عمى

التحدث عف اآلخريف مف خبلؿ سرد  أف ميمة التواصؿ مع اآلخريف، باإلضافة إلى
. (Lu, Su, & Wang, 2008قدرات نظرية العقؿ لدييـ )تدعـ  القصص عنيـ

 ـتدريب األطفاؿ عمى مياـ نظرية العقؿ مف خبلؿ استخدا إمكانيةيرجح وىذا 
في أنشطة المعب المفظية وغير المفظية المغة  استدعاء الخبرات السابقة واستخداـ
 وأنشطة المعب اإلييامي أو لعب األدواروالمسرحية المختمفة مثؿ األنشطة القصصية 

وغيرىا مف األنشطة المختمفة التي تعد بمثابة تدريب األطفاؿ عمى مياـ نظرية 
  العقؿ.
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يساعد في تكويف نظرية العقؿ لدى األطفاؿ حيث  تسيـ تطور لغة الطفؿ إف
مف إثراء البيئة  بدرجة ممحوظة نمو المغة التطوري لدى الطفؿ عمى االستفادة

وأكدت الدراسات السابقة عمى  ،نشطة المعب المختمفةاأللعاب البلزمة ألبالمحيطة بو 
 Astingtonاسة )قد بينت نتائج در ف أىمية المغة في تنمية نظرية العقؿ لدى األطفاؿ،

& Jenkins, 1999 ) إلى أف دعـ الميارات المغوية يسيـ في تكويف نظرية العقؿ
سنوات، حيث استخدمت الدراسة اختبار تطوير  3لدى األطفاؿ ممف ىـ في عمر 

المغة المبكرة لدى األطفاؿ، وتـ تقييـ نظرية العقؿ مف خبلؿ قياـ األطفاؿ ببعض 
تنبأت النتائج بوجود دعـ لمقدرات المغوية عمى تكويف مياـ االعتقاد الخاطئ، وقد 

  نظرية العقؿ لدى األطفاؿ.

ؿ، األطفاعبلقة موجبة قوية بيف نظرية العقؿ والميارات المغوية لدى فيناؾ 
عديد مف  وأكدت الدراسة عمى أىمية دعـ المغة لدى األطفاؿ الصغار واستخداـ

ايات ليـ لدعـ وتنشيط نظرية العقؿ القصص والرو  وقراءة رواية أنشطة المعب مثؿ
ف أطفاؿ الثالثة قد يظير لدييـ دالئؿ عمى تكويف نظرية العقؿ ويرجعوف ذلؾ ، إلدييـ

إلى بدء قدرة الطفؿ في ىذا العمر عمى المعب التظاىري وفيـ تظاىر اآلخريف، كما 
أف ىؤالء األطفاؿ يمكف أف يدركوف مقاصد اآلخريف حيث يمكنيـ قراءة نظرات 

صود لمتعرؼ واالستدالؿ عمى نوايا اآلخر وفيـ بعض الكممات الدالة بالموقؼ المق
واالعتقاد الخاطئ لدى اآلخريف، وييتـ عمماء عمـ نفس النمو بدراسة مياـ 
االعتقادات الخاطئة ألنو مف أىـ المياـ الدالة عمى تكويف نظرية العقؿ لدى األطفاؿ 

صعوبة المياـ الموكمة والذي قد يعزو إلى في بعض األحياف  رتيـبالرغـ مف عدـ قد
أنشطة  أما، ي التجارب الخاصة بدراستوف ييـ مف قبؿ الميتميف بدراسة نظرية العقؿإل

ثراء البيئة المحيطة بالمثيرات والمحفزات المختمفةالمتنوعة المعب  مف أىـ  فيي تعد وا 
 ;Blooma & German, 2000) المؤثرات عمى تطور نظرية العقؿ لدى األطفاؿ

Charman & Shmueli-Goetz, 1998) . 
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المؤثرة عمى نظرية العقؿ لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة مف  نفعاليةالعوامؿ اال ثالثًا:
 :العمر

بؿ أنيـ يطورونيا عند  ف األطفاؿ العادييف ال يولدوف ولدييـ نظرية لمعقؿإ
بموغ الرابعة مف العمر مف خبلؿ المرور بالمواقؼ والخبرات االجتماعية المختمفة، 
وأنيـ ينجحوف في قراءة العقؿ ألف العمميات الفكرية لدييـ تكوف مشابية لمف حوليـ 

 (.4101مف األفراد )اإلماـ، والجوالدة، 
ة إلى األدبيات التي تسمط ( معمومات جديدSung, 2008أضافت نتائج دراسة )

الضوء عمى الروابط التنموية بيف الوظائؼ العممية لمتواصؿ التعاوني بيف األـ والطفؿ 
ونظرية تطور العقؿ لدى األطفاؿ، حيث تـ التأكيد عمى أف مواقؼ التواصؿ التعاوني 
 بيف األـ والطفؿ يتـ التنبؤ فييا بفيـ األطفاؿ لبلعتقاد العاطفي الخاطئ، وتدعـ
النتائج فكرة أف الجانب الواقعي الستخداـ المغة يرتبط بنظرية نمو العقؿ لدى األطفاؿ 

أكدت الدراسة عمى أف المواقؼ  كماالصغار في كبل المجاليف البدني والعاطفي، 
التعاونية بيف الطفؿ واألـ يمكف أف تنبؤنا عف فيـ األطفاؿ لممعتقدات الجسدية 

 الخاطئة.

الطرؽ واألساليب التي يمكف أف يستخدميا القائموف ف ىناؾ عديد مف إ
العديد مف الدراسات السابقة عمى يو، وبينت برعاية الطفؿ لتنمية نظرية العقؿ لد

أىمية توعية المسؤولوف عف تربية الطفؿ باستخداـ أساليب التربية المناسبة معيـ 
وفؽ التطورات  لدييـ لتجنب ضعؼ نظرية العقؿ لدييـ وذلؾ حتي تنمو نظرية العقؿ

 ,Astington & Edward)التنموية المتوقعة لمرحمة الطفولة المبكرة، فقد أكد كؿ 
بعض اإلرشادات التي قد رعاية بال يومسؤولتوعية اآلباء مف أنو يجب ( 2010

 أو ظاىري،، مثؿ االفتقار إلى المعب التضعؼ نظرية العقؿ لدى األطفاؿ إلى ؤديت
لدى نظرية العقؿ  تطور إلى عدـ تؤديوالتي قد  تااالىتمام عدـ المشاركة في

  .بالطريقة النموذجيةاألطفاؿ 
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سنوات يكوف لدييـ نظرية  (6:  2)بيف  الذيف يتراوح أعمارىـ ف األطفاؿإ
 تؤديالعقؿ وأنيـ يستطيعوف التعرؼ عمى فيـ األسباب الخاصة باالعتقادات والتي 

إلى مشاعر وأحاسيس مختمفة، كما أف ىؤالء األطفاؿ يمكنيـ التعبير عف تمؾ 
، ويظير في عمر باستخداـ عدد مف الكممات ذات الداللة االنفعاليةالنفسية الحاالت 
القدرة عمى التعبير المفظي عمى الحالة العقمية التي يمر بيا شخص آخر مثؿ الرابعة 
Baron-) "تخيؿيتمنى" و"يمؿ" و"يأو"تظاىر" و"حمـ" يعرؼ" و"يفكر" و"ي"كممات 

Cohen, 2001.) 

( عمى أف ىناؾ عبلقة تبادلية في منظومة 4107وتوصمت دراسة حماد )
مف ونستنتج "المعرفة واالنفعاؿ والسموؾ"، حيث يقصد بجانب المعرفة "نظرية العقؿ". 

ية العقؿ توجو وترشد الطفؿ عمى ما قد يقوـ بو اآلخر مف ر أف نظنتائج ىذه الدراسة 
سموؾ وفؽ قدرتو عمى استنتاج األفكار واالعتقادات والنوايا التي يتوقعيا منو، 

ف خبلؿ المرور بعديد مف مويكتسب الطفؿ ىذه القدرة الخاصة بنظرية العقؿ 
خريف واالستماع الخبرات والمواقؼ الحياتية الحزينة والسعيدة ومبلحظة سموكيات اآل

واإليماءات والحركات وغيرىا مف اإلشارات  لمقصص والروايات واألغاني واألناشيد
المعبرة عف حاالت عقمية معينة مما يسيـ في التعرؼ عمى  المفظية وغير المفظية

 لآلخر الحاالت العقمية التي يمر بيا اآلخر حيث يسيـ ذلؾ بشدة في عزو أي سموؾ
 ة معينة يتوقعيا الطفؿ لدى اآلخر أو لدى اآلخروف.إلى حالة معينة عقمي

استخداـ األميات ألفعاؿ التواصؿ  ( أفSung, 2008) ت دراسةوأشار 
التعاوني الشاممة والمحددة تكوف أكثر مع األطفاؿ الصغار أثناء التفاعؿ االجتماعي، 

فيمًا أكبر لبلعتقاد الجسدي مقارنة  سنوات (4.5)في عمر  حيث يظير األطفاؿ
ممعتقدات ل اً فيمأطفاؿ الرابعة أظيروا  كما أظيرت الدراسة أف، باالعتقاد العاطفي

 .مستقمة عف أمياتيـ والتي كانت مواقفيا الخاطئة الجسدية والعاطفية

 وتكوف مرتبطة بقدرتقد مف ناحية أخرى فإف قدرة الطفؿ عمى التفكير العقمي 
ويشعر  اآلخر في مكاف وضع نفسي الطفؿ وذلؾ ألف ريف،عمى التعاطؼ مع اآلخ
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 نحو ىذا الموضوع، اآلخر وتفكير ةويفكر في موضوع ما وفؽ رؤي بمشاعره ويقدرىا
 & Simulation Theory" (Leudarوتمؾ التي يشار ليا بأنيا "نظرية المحاكاة 

Costall, 2009; Frith, 2005فإف الطفؿ عندما يصؿ إلى  (. ومف ىذا المنطمؽ
يعني  إف ذلؾالمرحمة التي يستطيع فييا التفكير في موقؼ ما كما يفكر فيو اآلخر ف

أنو استطاع أف يقوـ بقراءة عقؿ اآلخر والتعرؼ عمى مقاصده ونواياه ومشاعره وما 
وباإلضافة إلى توقع سموؾ محتمؿ وما يتوقع منو أف يقـو بو مف سموؾ،  يفكر فيو
ف الطفؿ يمكف أف أ كما ،ر وفؽ الحالة النفسية أو الوجدانية التي يمر بيامف اآلخ

 بما يتفؽ مع ىذا مما يجعمو أيضًا يتوقع سموؾ ما اآلخريفيـ االعتقاد الخاطئ لدى 
 .الخاطئ االعتقاد

نظرية العقؿ يصبح  بعض العوامؿ المؤثرة عمى تحديدبومف منطمؽ اىتمامنا 
المرحمة المبكرة مف تطور نظرية العقؿ لدى أطفاؿ مراحؿ  ىناؾ ضرورة لمتعرؼ

   العمر.

"ما مراحؿ تطور نظرية العقؿ لدى أطفاؿ المرحمة المبكرة  ونصو :لثالتساؤل الثا
 .مف العمر؟"

إف دراسة تطور نظرية العقؿ تعد مف أىـ الموضوعات التي اىتمت بيا 
خبلؿ العقود القميمة دراسات التطور النظري المعرفي، وقد أصبح ىذا الموضوع 

الماضية مف أىـ الموضوعات وأكثر الموضوعات حيوية في عمـ النفس التنموي 
والتي اىتمت بدراسة تنمية العقؿ اإلنساني مف خبلؿ دراسة المشاعر والرغبات 

 (.Flavell, 2004والعواطؼ واألفكار والتصورات والنوايا والحاالت األخرى لمعقؿ )
ر حوؿ القدرات العقمية ووظائفيا، فقد قارف كؿ مف وقد اختمفت وجيات النظ

(Scholl & Leslie, 1999)  بيف نوعيف مف القدرات المعرفية وىما "الوحدات
المعرفية" والمقصود بيا نوع محدد مف القدرات العقمية الثابتة التي ال تتغير بتأثر 
العوامؿ البيئية مقارنة بالوحدات المعرفية التي قد تتغير وفؽ المتغيرات والعوامؿ 
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تي في إحداىا تتأصؿ البيئية والخبرات التي يمر بيا الطفؿ خبلؿ مراحؿ نموه وال
القدرة المعرفية "نظرية العقؿ" والتي تعتبر مف القدرات المتغيرة والمتطورة أي القابمة 
لمنمو، حيث تتغير وفؽ العوامؿ البيئية المحيطة، كما أوضحا أف المقارنة بيف كؿ 
مف الوحدات المعرفية الثابتة "التي ال تتغير" والمتغيرة "التي تحتوى عمى نظرية 

قؿ" تمثؿ المقارنة بيف الثابت المعادي لمنمو والتطور وبيف المتغير الذي يتغير الع
 ويتطور مع مراحؿ نمو الطفؿ. 

إلى أف طفؿ الثانية والنصؼ مف العمر يكوف قادرًا وأشارت الدراسات السابقة 
يمكننا االستدالؿ مف خبلليا عمى تكويف نظرية  عمى استخداـ استراتيجيات مخادعة

، وبالرغـ مف ذلؾ فقد توصمت بعض الدراسات السابقة أف األطفاؿ مف ييـالعقؿ لد
شيرًا( يظيروف بعض أعراض تكويف نظرية العقؿ  05ذوي عمر سنة وثبلثة أشير )

لدييـ مف خبلؿ مبلحظة نظراتيـ أثناء تطبيؽ مقاييس نظرية العقؿ عمييـ )الجوالدة، 
 (Frith, 2005؛ 4103

صديقو أنو سوؼ يقـو بسموؾ ما نحو شيء ما  أما طفؿ الثالثة فيتوقع مف
بالبيئة بناًء عمى اعتقاداتو التي يعتقد أنيا مشابيو العتقاداتو، وذلؾ ألف طفؿ الثالثة 
ال يستطيع أف يدرؾ نظرية العقؿ لدى اآلخر وال يستطيع أف يدرؾ مفيوـ االعتقاد 

ر أف اعتقاداتو كما أف طفؿ الثالثة ال يستطيع أف يتذك ،الخاطئ لدى ىذا الشخص
السابقة في احتواء صندوؽ ما عمى حموى قبؿ ممئو باألقبلـ ولكف سوؼ يعتقد أف 
الصندوؽ مف البداية يحتوي عمى تمؾ األقبلـ ولـ يحتوي مسبقًا عمى الحموى، أما 
طفؿ الرابعة فيو يستطيع تذكر اعتقاده السابؽ في وجود حموى بالصندوؽ قبؿ 

 . (Astington & Edward, 2010)الرصاص  معرفتو بمؿء الصندوؽ بأقبلـ
لما سبؽ حيث أشار أف طفؿ الثالثة يفترض ( Frith, 2005وتوافقت أراء )

أف اآلخريف يعرفوف ما يعرفو ىو وال يفترض أنيـ قد يفكروف أو يعتقدوف بطريقة 
حيث أنو في ىذ العمر ال يكوف لديو مختمفة عف اعتقاداتو ومعارفو أو معموماتو 

نظرية لمعقؿ تسمح لو بمعرفة أف ما يعتقده ويفكر فيو اآلخر قد يختمؼ عما يعرفو أو 
 يفكر فيو ىو نحو نفس الشيء. 
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عمى سبيؿ المثاؿ )موقؼ أحمد والمعبة(: إذا سرد لطفؿ الثالثة موقؼ ما عف 
فة األخرى ثـ جاءت أمو "أحمد" الذي وضع لعبتو في درج الكتب وذىب إلى الغر 

لتنقؿ لعبتو الموجودة بدرج الكتب إلى صندوؽ األلعاب بحجرتو، ثـ وجو لمطفؿ 
سؤاؿ: أيف سوؼ يبحث "أحمد" عف لعبتو حتى يمعب؟، إنو بناًء عما تـ عرضو 
مسبقًا وعف الخصائص المعرفية لطفؿ الثالثة فإنو مف المتوقع أف يقوؿ: أف أحمد 

صندوؽ األلعاب. وذلؾ ألف طفؿ الثالثة لـ يصؿ بعد إلى سوؼ يبحث عف لعبتو في 
مرحمة النمو العقمي لنظرية العقؿ التي تسمح لو بالتعرؼ عمى االعتقاد الخاطئ لدى 
اآلخر ولكنو يتوقع أف اآلخر يعرؼ ويتصرؼ وفؽ اعتقاداتو الشخصية ووفؽ ما 

 يعرفو ىو.
العقؿ لدى طفؿ  واختمفت نتائج بعض الدراسات السابقة عف تكويف نظرية

الثالثة حيث أشارت إلى أف ىذا الطفؿ يصبح قادرًا عمى معرفة الرغبات والقيـ لدى 
اآلخر ولديو القدرة عمى التمييز والتفضيؿ واإلجابة عف األسئمة المحددة والمباشرة 
فيما يتعمؽ بنظرية العقؿ وذلؾ أثناء تطبيؽ مقاييس نظرية العقؿ عمى أطفاؿ ىذا 

 (.4103دة، العمر )الجوال
( Lu , Su & Qi, 2008وقد تناولت الدراسة الطولية التي أجراىا كؿ مف )

التعرؼ عمى إسياـ استخداـ األشخاص المحيطوف لبعض اإلشارات في بناء نظرية 
 (2:  3)العقؿ لدى عينة مف األطفاؿ الصينييف، وتراوحت أعمار األطفاؿ بيف 

( واآلخر لمذاكرة ToMية العقؿ )سنوات، وتـ استخداـ اختباريف أحدىما لنظر 
(، وأشارت بعض النتائج إلى فشؿ بعض األطفاؿ في مياـ االعتقاد AMالشخصية )

الخاطئ في اختبار نظرية العقؿ، و بعد مرور عاـ أوضحت النتائج إلى أف ىؤالء 
األطفاؿ حققوا تقدمًا في إمكانية استخداميـ لمياـ اإلشارات وذلؾ بعد تمقييـ تدريبات 

 ياـ المتعددة لبلعتقاد الخاطئ.الم
كما حاوؿ بعض الباحثيف تسييؿ مياـ االعتقاد الخاطئ لؤلطفاؿ الصغار 
حيث بدأوا في تقديـ مواقؼ حقيقية يمثميا أشخاص حقيقييف حتى يكوف أكثر جاذبية 
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ليـ، وبالرغـ مف أف ىؤالء األطفاؿ وجدوا أف تمؾ المواقؼ جاذبة وشيقة جدًا حيث 
عديد مف المواقؼ الحرجة منيا ولكف وجد لدييـ ضعؼ في إمكانية  استطاعوا تذكر

 & Flavell; Mumme; Greenفيـ االعتقاد الخاطئ لدى ىؤالء األفراد )
Flavell, 1992 .) إف معرفة األطفاؿ لبلعتقادات العقمية لدى شخص آخر

)االعتقاد الخاطئ( نحو موقؼ ما مف المواقؼ تسيـ في معرفة الطفؿ لتوقعات 
وأشار كؿ مف السموؾ الذي قد يقوـ بو ىذا الشخص بناًء عمى ىذا االعتقاد الخاطئ. 

(Astington & Edward, 2010) لعالـ أف طفؿ الثالثة يري أف اآلخريف يروف ا
المحيط كما يراه ىو وذلؾ بداًل مف التعرؼ عمى أف اآلخريف لدييـ أفكار مختمفة عف 

سنوات يدرؾ الطفؿ أف األفراد المحيطيف يتحدثوف  (5أو  2)أفكاره، أما في عمر 
ويتصرفوف بناًء عما يعتقدونو نحو العالـ المحيط وىذه االعتقادات قد تختمؼ عف 

 اعتقاداتو الخاصة.

إف وجية النظر التي يراىا الطفؿ نحو موضوع لدى شخص ما تتضمف ترجمة 
أي  واتخاذ مكاف اآلخر،لتغير اإلحداثيات االفتراضية المكانية المتمركزة حوؿ الذات 

إمكانية التنقؿ المكاني االفتراضي بيف الطفؿ واآلخر )يضع الطفؿ نفسو موضع 
، كما أف ىذه الترجمة المكانية اآلخر لمتعرؼ عف اعتقاداتو ونواياه وأفكاره(

ولكنيا تظير لدى الطفؿ بالتزامف مع زيادة  ،المصادفةاالفتراضية ال تحدث بمحض 
قدرتو عمى حؿ مياـ االعتقاد الخاطئ وذلؾ وفؽ ما تـ رصده في التجارب الخاصة 

إف تعرؼ الطفؿ الثالثة مف العمر عمى االعتقاد  (.Frith, 2005)بيذه الميمة 
الخاطئ لدى شخص آخر تتكوف لدي الطفؿ مف خبلؿ التمييز بيف ما يراه ىذا 

 ,Blooma & German)الشخص بالفعؿ وما يجب أف يراه، وقد أشار كؿ مف 
( إلى عامميف يؤثر كؿ منيما عمى معرفة الطفؿ لبلعتقاد الخاطئ لدى 2000

جب مبلحظة ما الحظو ىذا الشخص بموقؼ ما، ومعرفة وجود شخص آخر وىما: ي
اختبلؼ بيف ما شاىده بالفعؿ وما يجب أف يشاىده. وىذا يعني أف الطفؿ يجب أف 
تساعده قدراتو عمى مبلحظة اآلخريف لمتعرؼ عمى الموقؼ الفعمي الذي مر بو 

مة شخص آخر حتى يتوقع منو ما قد يقوـ بو ىذا الشخص وىذا ما يقصد بو مي
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االعتقاد الخاطئ في نظرية العقؿ لدى األطفاؿ، وتمؾ الميمة تعتبر مف المياـ 
 الصعبة ألطفاؿ السنة األولي والثانية مف العمر. 

( عمى أف أطفاؿ الثالثة الذيف Blooma & German, 2000)واتفؽ كؿ مف 
قد يكوف لدييـ نظرية لمعقؿ ولكف يجب أف تتوفر ليـ عدة عوامؿ لمتعرؼ عمى 

عتقاد الخاطئ لآلخريف ومنيا: أف تكوف المواقؼ التي يمر بيا اآلخروف واضحة اال
إلييـ، ومساعدة ىؤالء األطفاؿ عمى تذكر العوامؿ المؤدية إلى االعتقاد الخاطئ لدى 
الشخص اآلخر، ومثؿ ىذه العوامؿ تسيـ في حسـ الخبلؼ القائـ عمى قدرة طفؿ 

د الخاطئ، حيث أف عدـ وجود أو توفر مثؿ الثالثة في تكويف نظرية العقؿ واالعتقا
ىذيف العامميف قد يؤدي إلى عدـ تكويف نظرية العقؿ لدى طفؿ الثالثة، وبالرغـ مف 
ذلؾ فقد أشارت الدراسات السابقة إلى أف الطفؿ ال يستطيع فيـ االعتقاد الخاطئ مف 

 الدرجة الثانية إال إذا كاف لديو مستوى مناسب مف نظرية العقؿ.
فؿ الرابعة فإنو وفؽ ما توصمت إليو الدراسات السابقة فإنو يبدأ في تكويف أما ط

نظريتو لمعقؿ، حيث أشارت الدراسات إلى أف طفؿ الرابعة عندما ُيسمح لو باكتشاؼ 
أف صندوؽ الحموى يحتوي عمى أقبلـ رصاص ثـ ُيسأؿ عما يعتقده صديقو في 

أف صديقو يعتقد أف صندوؽ الصندوؽ قبؿ النظر بداخمو فإف ىذا الطفؿ يتوقع 
الحموى يحتوي عمى حموي وليس األقبلـ وسوؼ يدرؾ أف صديقو سوؼ يخدع ألنو 

 .(Astington & Edward, 2010)ال يعمـ بتغيير محتوى الصندوؽ 
وبالرغـ مف أف بعض الدراسات أشارت إلى بدء تكوف نظرية العقؿ واالعتقاد 

لبعض اآلخر أكد عمى أف تمؾ القدرة الخاطئ لدى الطفؿ في سف الثالثة إال أف ا
تتكوف بعد سف الرابعة، وىذا االختبلؼ بيف ىذيف االتجاىيف يرتبط بالمياـ 
المستخدمة لفحص قدرات نظرية العقؿ، فيمكف أف تكوف بعض المياـ أسيؿ مف 
مياـ أخرى في التجارب البحثية المطبقة، كما يمكف أف توجد في عمر زمني أصغر 

، بينما ىناؾ مياـ أخرى أكثر صعوبة وتوجد فقط عند عمر زمني أو عمر عقمي أقؿ
أو عقمي أكبر، وبالرغـ مف ذلؾ فقد أشارت بعض الدراسات األخرى بأنو في بداية 
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السنة الثانية مف العمر تنبثؽ فييا بعض الدالئؿ عمى وجود نظرية العقؿ عف طريؽ 
 (.4103اإليماءات أو التعبيرات المفظية )الجوالدة، 

ناًء عمى ما سبؽ نجد أف ىناؾ تبايف في نظرية العقؿ بيف األطفاؿ الذيف وب
سنوات وخاصة فيما يخص االعتقاد الخاطئ حيث تفوؽ  5:  3يتراوح أعمارىـ بيف 

أطفاؿ الرابعة والخامسة مف العمر عف أطفاؿ الثالثة مف العمر في االعتقاد الخاطئ 
القدرة عمى فيـ وتفسير أفعاؿ اآلخريف لدى اآلخريف، وبمعني آخر فإف الكبار لدييـ 

في المواقؼ المختمفة والتعرؼ عمى نواياىـ ورغباتيـ واعتقاداتيـ، وال يقتصر الوضع 
عمى مجرد فيـ نظرية العقؿ لدى اآلخريف مف المحيطيف ولكف قد تتطور نظرية 

ر بيا العقؿ لدى الفرد لتمكنو مف التعرؼ عمى المشاعر اإليجابية أو السمبية التي يم
 اآلخريف بالمواقؼ المختمفة.

وفي عمر الخامسة تكوف نظرية العقؿ قد تكونت لدى األطفاؿ حيث يظير 
لدييـ فيًما كامبًل لبلعتقاد الخاطئ لدى اآلخر ويصبحوف قادريف عمى شرح سبب 

وكشفت بعض الدراسات عف المراحؿ اآلتية لتطور نظرية ، االعتقاد الخاطئ لديو
 (:Frith, 2005؛ 4112العقؿ لدى األطفاؿ )مقابمة، 

سنوات يستطيع األطفاؿ التمييز بيف األحداث الفيزيائية  (3:  0)ما بيف  .0
 والعقمية فيـ يميزوف بيف األرنب الحقيقي واألرنب المتخيؿ.

عمميات التفكير عف العمميات  سنوات يميز األطفاؿ بيف (3)ما بيف عمر  .4
 األخرى فيـ يدركوف أف الشخص يمكف أف يفكر في شيء دوف مشاىدتو.  

سنوات يدرؾ األطفاؿ إمكانية وجود معتقدات خاطئة لدي  (2)في عمر  .3
 اآلخريف وأنيا يمكف أف تختمؼ عف الواقع.

ة سنوات يميز األطفاؿ بيف المعمومات التي يمكف نسيانيا بسرع (5)في عمر  .2
 والتي يمكف االحتفاظ بيا لفترة طويمة.

سنوات يدرؾ األطفاؿ اختبلؼ الحاالت العقمية لآلخريف  (7:  6)ما بيف عمر  .5
 مقارنة بحالتيـ.

سنة يتطور لدى الطفؿ قدرتو عمى فيـ ومعرفة زالت المساف  (00:  9)ما بيف  .6
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 عندما ينطؽ شخص بشيء ما غير مقصود.

كما أف األطفاؿ الصغار يظيروف السموكيات التي تعتبر بدايات ميمة لتطوير 
( وجود Astington & Edward, 2010)نظرية العقؿ، فقد أشارت دراسة كؿ مف 

تطور لنظرية العقؿ وفؽ العمر الزمني وذلؾ خبلؿ السنوات األولى مف العمر، 
 : ويحدث ىذا التطور كاآلتي

األطفاؿ بوضوح وعًيا بمعرفتيـ باالختبلؼ بيف ، يظير (سنتيف)في عمر  .0
األفكار المتولدة لدييـ في العقؿ واألشياء بالعالـ المحيط، ويبدو ذلؾ أثناء 
المعب التظاىري، عمى سبيؿ المثاؿ: التظاىر بأف المكعب الذي بيده ىو سيارة، 

في  ُيظير األطفاؿ الصغار قدرتيـ عمى التمييز بيف ما يدركونو بالعقؿ وما ىو
وفي ، الواقع وىذا يتضح مف األفكار حوؿ موضوع المكعب كأداة واعتباره سيارة

 ىذا العمر، يرى األطفاؿ وجود فرؽ بيف ما يريدونو وما يريده شخص آخر. 
سنوات، يتحدث األطفاؿ عما يعتقد ويعرفو الناس حيث يظف أف  (3)في عمر  .4

 اآلخريف يعتقدوف ويروف كما يعتقد ويرى ىو.
سنوات يحدث تطور واضح لمنمو العقمي لمطفؿ حيث يدرؾ  (2)في عمر  .3

 األطفاؿ أف األفكار الموجودة في العقؿ لدى اآلخريف قد ال تكوف صحيحة. 

ويمكف تحديد مراحؿ تطور نظرية العقؿ لدى األطفاؿ في مرحمة العمر المبكرة 
 فيما يمي:

سنوات تظير لدى الطفؿ بوادر تكويف نظرية العقؿ والتي  (4:  0)في عمر  -0
يمكف االستدالؿ عمييا مف خبلؿ مقاييس موقفية مناسبة ليذا العمر والتي 

 تعتمد عمى المبلحظة لنظراتيـ وتوجياتيـ نحو مواقؼ المقياس.
سنوات يتضح تكويف نظرية العقؿ لدى الطفؿ، حيث يبدأ في  (3)في عمر  -4

ولكنو يظؿ غير قادر عمى إدراؾ  ،اآلخريفراءة أفكار إظيار قدرتو عمى ق
مفيوـ االعتقاد الخاطئ، وبالرغـ مف ذلؾ يظير تمكنو مف فيـ مياـ 
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االعتقاد الخاطئ بشرط أف يكوف الموقؼ الذي يمر بو واضحًا لو باإلضافة 
عمى تذكر العوامؿ المؤدية إلى االعتقاد الخاطئ لدى الشخص إلى مساعدتو 

الرغبات والقيـ لدى ظير لدى ىذا الطفؿ القدرة لمتعرؼ عمى كما ت اآلخر،
 اآلخريف.

سنوات يكوف الطفؿ قادرًا عمى القياـ بمياـ نظرية العقؿ،  (2)في عمر  -3
ويظير تقدمًا في إمكانية استخدامو لمياـ اإلشارات الدالة عمى اكتسابو القدرة 

 عمى فيـ االعتقاد الخاطئ. 
ظرية العقؿ قد تكونت لدى الطفؿ حيث سنوات تكوف ن (6:  5)في عمر  -2

يظير لديو قدرة واضحة عمى قراءة عقؿ اآلخريف وتوقع وفيـ نواياىـ 
ورغباتيـ واعتقاداتيـ، كما يكوف لديو القدرة عمى القياـ بكفاءة عمى مياـ 

 االعتقاد الخاطئ، ويصبح قادرًا عمى شرح أسبابو بدقو. 

الطفؿ في نياية المرحمة المبكرة  مما سبؽ بأف نظرية العقؿ تتكوف لدى يتضح
لديو مدركات يفيـ مف خبلليا بأف اآلخريف يمتمكوف أفكار أو  حيث يتكوف مف العمر

معتقدات أو نوايا أو رغبات مختمفة عما يمتمكو ىو نفسو وأف لكؿ إنساف حالتو 
العقمية المختمفة عف الحالة العقمية لآلخر، وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف بعض أطفاؿ 

ـ في جميع األوقات مرحمة ما قبؿ المدرسة يمروف بحاالت عقمية قد ال تسمح لي
بتفسير أعماؿ اآلخريف أي أنيـ قد ال ينجحوف في تطبيؽ "نظرية العقؿ" وىذا يتوقؼ 
عمى الحالة العقمية التي يمر بيا الطفؿ كما يتوقؼ عمى الخبرات الحياتية والتي قد 
يكوف ليا أكبر األثر في تكويف نظرية العقؿ لديو، ويمكف االستدالؿ عمى ذلؾ مف 

ي سف الرابعة يكوف قادرًا عمى التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ المواقؼ أف الطفؿ ف
الحياتية المختمفة والتي يكتسب منيا نظريتو لمعقؿ في حيف أنو قد يكوف غير قادر 

 عمى مياـ تمؾ النظرية فيما قبؿ ىذا العمر.
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 ياتـــالتوص

ى تعمؿ عماالىتماـ بتنشئة الطفؿ االجتماعية االنفعالية المعرفية والتي  .0
 في وقت مبكر. اكتساب الطفؿ لنظرية العقؿ

التي تسيـ في  والمثيرات المختمفة إثراء البيئة المحيطة بالطفؿ بالمحفزات .4
 تكويف نظرية العقؿ لديو.

مف أثر عمى  ليالما االىتماـ بالعبلقة االنفعالية بيف الطفؿ وبالمحيطيف  .3
 .وتكويف نظرية العقؿ لدي

ذوي نظرية العقؿ لدى  دراسة بأىميةتنمية الوعي اىتماـ المختصيف ب .2
 االحتياجات الخاصة.

التأكيد عمى مبلئمة البيئة التربوية لتنمية قدرة نظرية العقؿ لدى األطفاؿ ذوي  .5
 االحتياجات الخاصة.

 ةــرحـالمقتوث ــالبح

 يقترح دراسة ما يمي:
 وتنمية قدرة "نظرية العقؿ" لدى الطفؿ ألىميتيا في التواصؿ الفعاؿ بين دراسة .0

 البيئة االجتماعية المحيطة.وبيف 
 تضميف دراسة موضوع نظرية العقؿ في األبحاث التجريبية. .4
عالية المصداقية والموثوقية لقياس مستوى نظرية  االىتماـ ببناء مقاييس .3

 الذيف تتراوح أعمارىـ بيف المبكرة مف العمر الطفولة العقؿ لدى أطفاؿ مرحمة
  سنوات. (6:  4)

دراسة العبلقة بيف "نظرية العقؿ" كقدرة عقمية وبعض العوامؿ األسرية لدى  .2
 أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.

في تنمية الميارات االجتماعية لدى أطفاؿ المرحمة  "نظرية العقؿ"دراسة أثر  .5
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 المبكرة مف العمر.  
"نظرية العقؿ" لدى األطفاؿ وبعض المتغيرات دراسة العبلقة بيف  .6

 الديموجرافية.
مقاييس لنظرية العقؿ تتناسب مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة،  إعداد .7

 مثؿ التوحدييف والمكفوفيف والمعاقيف سمعيًا.
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الفروق في األداء عمى ميام نظرية العقل بين األطفال الذاتويين  (.3434)

 .333-93، 33، مجمة دراسات تربوية واجتماعيةوذوي متالزمة أسبرجر. 
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