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ملخص: 
هدفت �لدر��سة �حلالية �إىل �لك�سف عن فاعلية ثلث طرق يف 
تطوير نظرية �لعقل عند �أطفال ما قبل �ملدر�سة، وهي طريقة �لق�سة، 
ولعب �لدور، وت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ، لدى عينة مكونة من )40( 
طفًل، من �أطفال مرحلة ما قبل �ملدر�سة، و�عتمدت �لدر��سة �حلالية 
�ملنهج �سبه �لتجريبي. �أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق ظاهرية 
على  و�ل�سابطة  �لتجريبية  للمجموعات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  يف 
�لختبار �لبعدي، كما �أن �ملتو�سط �حل�سابي لطريقة �لق�سة كان �أعلى 
من �ملتو�سط �حل�سابي لطريقة ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ، و�ملتو�سط 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  من  �أقل  كان  �ل�سابطة  للمجموعة  �حل�سابي 
دللة  ذ�ت  فروق  توجد  مل  حني  يف  �لثلثة  �لتجريبية  للمجموعات 
�لدور،  ولعب  �لق�سة  لطريقتي  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �إح�سائية بني 
وكذلك مل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملتو�سطات �حل�سابية 

لطريقتي لعب �لدور وت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ. 
الكلمات♦املفتاحية: نظرية �لعقل، �لق�سة، لعب �لدور، �ملعتقد 

�خلاطئ، �أطفال ما قبل �ملدر�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 quasi - 
experimental 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, Role - 
Playing, False Believes, Preschool Children. 

مقدمة
�لنف�س �لبحثية،  �أبرز �هتمامات علم  يعد �لتطور �ملعريف من 
لفهم  �لبحثية  �ملحاولت  �لعديد من  �لأخرية  �لآونة  فقد ظهرت يف 
�لعامل �ملحيط بهم.وقد حاول  �لأطفال، وكيف يدركون  طرق تفكري 
�لتي  تلك  خ�سو�سًا  �ملعرفية  �لتطور�ت  تف�سري  �لعلماء  من  �لعديد 
تظهر يف �ل�سنو�ت �ملبكرة من عمر �لطفل؛ �إذ ت�سكل �لقاعدة �لرئي�سة 

لنمو �لطفل يف �ملر�حل �لعمرية �للحقة.
�كت�سف �لعلماء خلل ثمانيات �لقرن �ملا�سي، جو�نب خمتلفة 
من نظرية �لعقل عند �لأطفال، وكان هناك �لعديد من �ملحاولت من 
وعلماء  �لأنرثوبولوجيا،  وعلماء  و�للغويني،  �لأع�ساب،  علماء  قبل 
نف�س �لثقافات، لفهم �لعقول، منذ ذلك �لوقت �لذي طرح فيه برمياك 
تز�ل  �لعقل، ل  )Premack & Woodruff( ووودرف م�سطلح نظرية 

�لأبحاث م�ستمرة يف حماولت لفهم هذه �لقدر�ت عند �لأطفال.

�هتمام  حمور  �لعقل  لنظرية  �ملبكر  �لكت�ساب  و�أ�سبح 
عزو  على  �لطفل  قدرة  �إن  �إذ  �لأخرية؛  �لآونة  يف  �لنمو  نف�س  علماء 
و�لنو�يا،  و�لرغبات،  و�ملعتقد�ت،  �لجتاهات  مثل:  �لعقلية  �حلالت 
و�لنفعالت �إىل �لذ�ت �أو �إىل �لآخرين ت�ساعد يف �لإح�سا�س، و�لتنبوؤ 
ب�سلوكيات �لآخرين، وبالتايل فاإنها تعد �إ�سارة على �سلوك �جتماعي 
�لآخرين،  وعقول  بعقولهم  وعيا  �أكرث  �لأطفال  ن�سجًا.وي�سبح  �أكرث 
و�أكرث قدرة على تف�سري �لعقول و�حلالت �لعقلية يف �ل�سنو�ت �ملبكرة 
Grazzani, Ornghi , Aglia- )نن �لعمر وبالتحديد عند �ل�سنة �لر�بعة 

 .)ti, & Brazzill, 2016

Annalisa, Da- و�أنتونيل  ولريا  ود�يفيد  �أناليز�  )تتعرف 
على  �لقدرة  باأنها  �لعقل  نظرية   )vide, Iiaria & Antonenl, 2015

�لآخرين.ويطلق  و�لأ�سخا�س  �لفرد  لدى  �لعقلية  �حلالت  فهم 
�لعلماء ��سم نظرية �لعقل على �لقدرة �لتي تظهر لدى �لطفل يف عزو 
و�لنفعالت  و�لرغبات،  و�لنو�يا،  �ملعتقد�ت،  مثل  �لعقلية،  �حلالت 
تختلف عن  معتقد�ت  لديه  �أن  �لطفل  يفهم  و�أن  للآخرين،  �أو  لنف�سه 
معتقد�ت �لآخرين ورغباتهم )Premack & Woodruff, 1978(، يعد 
)�ملعتقد،  �لعقل،  لنظرية  و�سعت  �لتي  �لتعريفات  �أول  �لتعريف  هذ� 
كانا  لذ�  �لعقل،  نظرية  �لأ�سا�سيان يف  �مل�سطلحان  و�لرغبة( وهما 
حمور �أبحاث نظرية �لعقل يتمركز حول �لتنبوؤ بال�سلوك وفهمه من 
خلل فهمنا ملعتقد�ت ورغبات �لآخرين، وميكننا من تقدمي تف�سري�ت 
يف  �مل�ستمر  �لتغيري  مر�عاة  وكذلك  حولنا،  من  للأحد�ث  منطقية 
�لتي ميتلكها  للرغبات و�ملعتقد�ت �ملختلفة  تبعًا  �ل�سلوكات  تف�سري 

 .)Doherty, 2009( لب�رس�
ويحتاج �لأطفال �إىل تطوير �ملهار�ت �خلا�سة بنظرية �لعقل؛ 
حتى يتمكنو� من �لتفاعل ب�سكل �سحي مع جمتمعاتهم، �إذ �إن نظرية 
�ملمار�سات  من  عدد  هناك  �إن  بل  �آيل،  نحو  على  تتطور  ل  �لعقل 
�لو�لدية وممار�سات مقدمي �لرعاية ت�ساعد يف تطوير نظرية �لعقل 
عند �لأطفال �أو �إعاقتها؛ فح�سب در��سة طولية ن�رست حديثًا تناولت 
�لعلقة بني عقلية �لأم وممار�ساتها �لو�لدية من جهة وتطور نظرية 
من  �لأطفال  �لدر��سة  تابعت  �إذ  �أخرى،  جهة  من  �لطفل  لدى  �لعقل 
عمر )10( �سهور حتى �ل�سنة �ل�ساد�سة من �لعمر، وبينت �أن �لنتائج 
وطريقة  وممار�ساتهن  �لأمهات  عقول  بني  وثيقة  علقة  هناك  �أن 
 Kirk,( �أبنائهن  لدى  �لعقل  نظرية  تطور  وبني  �لطفل  مع  تفاعلهن 

 .)Pine, Wheatly, Howlett, Schulz, Fletcher, 2015

من  وكثري  �لعقل  نظرية  بني  �رتباط  وجود  �لدر��سات  وتوؤكد 
 Choong( �للفظي  و�لأد�ء  �ملعلومات،  كمعاجلة  �ملعرفية  �جلو�نب 
�إىل  �إىل تو�سيع �لنظرة  Doody, 2013 &(، مما يفتح �ملجال حقيقة 

من  مزيج  هي  �إمنا  �جتماعية،  مكونًات  لي�ست  فهي  �لعقل  نظرية 
�لعمليات �ملعرفية و�لجتماعية يف �آن و�حد؛ �إذ تهتم بتحديد كيف 
لإ�سد�ر  �لجتماعية  �ملعلومات  ي�ستخدمون  وكيف  �لأطفال،  يفهم 

�لأحكام �خلا�سة بهم وبالآخرين.

النظريات اليت سبقت نظرية العقل: 
�إن ♦♦ �لقول  ميكن  �ملعريف:  �لتطور  يف  �لبنائية  �لنظرية 

�لأ�سا�س  قدمت  �جلدد  �لبياجيون  و�أعمال   )Piaget( بياجيه  نظرية 
بها  مير  �لتي  �لعقلية  للحالت  و�سفًا  بياجيه  وقدم  �لعقل،  لنظرية 
نظرية  على  يوؤخذ  ما  ولكن  �ملختلفة،  منوهم  مر�حل  يف  �لأطفال 
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بياجيه هو �إغفالها للعو�مل �لثقافية و�لجتماعية �ملوؤثرة يف �لنمو 
�لتفكري �ملجرد  �ملعريف عند �لأطفال، و�لطريقة �لتي ياأخذها �سكل 
 Kloo & Prener,( لديهم، وما ميرون به من �أخطاء يف عملية �لإدر�ك
و�أكد  �لأطفال،  قدر�ت  من  �لتقليل  �إىل  مال  بياجيه  �أن  كما   ،)2003

على �أن �لأطفال يو�جهون م�سكلت �إدر�كية.
و�أن بلورة هذه �ملعارف  �أن �ملعرفة فطرية،  �أكد بياجيه  لقد 
�ملخططات  مفهوم  �أن  كما  �لذ�تي،  �لتنظيم  عمليات  خلل  من  يتم 
و�ل�سلوكيات  للمفاهيم  �ملعرفة  متثيل  �إعادة  يعني  و�لذي  �ملعرفية 
�ليومية، و�لتي تت�سكل على مدى  �لفرد  �لتي حتمل معنى يف حياة 
�لزمن ب�سبب عاملي �لن�سج و�خلربة، يتم تنظيمها على مدى �لعمر 
�لوقت نتيجة  �أكرث تعقيد�ً مع مرور  �لن�سج وتن�ساأ خمططات  ب�سبب 

مرور �لفرد بخرب�ت جديدة.
�أ�سكال ♦♦ من  �سكل  هو  �لتقليد  )�ملحاكاة(:  �لتمثل  نظرية 

�لتعلم �لجتماعي، يعتقد �ملنظرون �أ�سحاب هذه �لنظرية �أننا منلك 
مناذج خا�سة بنا مهمتها تف�سري عقول �لآخرين، وتت�رسف �لعقول 
�لنموذج،  بها  مر  �لتي  �لظروف  بنف�س  مررنا  �إذ�  �لطريقة  بنف�س 
ومن   ،)Harris, 1992( �لآخرين  ب�سلوكيات  بالتنبوؤ  لنا  ي�سمح  مما 
هذه  على  تقوم  �ليومية  �حلياة  يف  �سلوكياتنا  بع�س  �أن  �ملحتمل 
�لنظرية، ولكن لي�س كلها، حيث ل ت�ستطيع نظرية �ملحاكاة تف�سري 
قدرتنا على �لإجابة على �سوؤ�ل مثل كيف �سي�سعر �سديقك لو مات 
عمه؟ فاأنت ل ت�ستطيع معرفة طريقة تفكري �سديقك حتى لو و�سعت 
خا�سة  مهارة  هناك  �أن  تثبت  مل  �لدر��سات  �أن  مكانه.كما  نف�سك 
�لتقليد ولها م�سار تطور خا�س بها، نحن يف �حلقيقة نقوم  ت�سمى 
بالكثري من �لتنبوؤ�ت ب�سلوكات ومو�قف معينة مل منر بها مطلقًا من 

 .)Doherty, 2009( قبل، فكيف تف�رس نظرية �ملحاكاة ذلك؟
دح�س  على  حيًا  مثاًل  �لعقل  بنظرية  �خلا�سة  و�لدر��سات 
�لفرت��سات �لتي قامت عليها نظرية بياجيه، عندما قال: �إن �لأطفال 
يو�جهون �لعديد من �مل�سكلت �ملعرفية، كما �أنهم متمركزون حول 
ذو�تهم يف حو�يل �ل�سبع �سنو�ت، و�أنهم غري قادرون على �لتفكري يف 
م�سهد يتعلق باأ�سخا�س �آخرين، لذلك ل ي�ستطيعون �أخذ وجهات نظر 
لدى  �أن  �أكد  �لأول  �لعقل  نظرية  بحث  لكن  �لعتبار،  بعني  �لآخرين 
�أطفال �لأربع �سنو�ت قدرة على �إعادة متثيل �ملعلومات ب�سكل عقلي، 

 .)Doherty, 2009( وبالتايل هم قادرون على فهم �سلوكهم
م�سطلح  تناولت  �لتي  �لأوىل  �لدر��سات  �إرجاع  وميكن 
�لتجربة  �إىل  �لنف�س  علم  يف  �لتجريبي  �لإطار  يف  �لعقل  نظرية 
�لتي قام باإجر�ئها �لعاملان برمياك وودرف عام 1978م؛ حني 
�ل�سمبانزي  و�سعا  فاإذ�  �ل�سمبانزي،  على  �لدر��سة  باإجر�ء  قاما 
نظرية  �ل�سمبانزي  ميتلك  “هل  مفادها  فر�سية  عرب  قف�س،  يف 
ي�ستطيع  ول  �ملوز،  يحوي  �أحدها  �سناديق  و�سعا  ثم  عقل”؟ 
فكلما  طيب؛  �أحدهما  مدربان  هناك  وكان  �إليه،  �لو�سول  �لقرد 
�أكله، مر  للقرد، و�لثاين �رسير كلما وجد �ملوز  �أعطاه  وجد �ملوز 
ثالث  مدرب  قام  ثم  �ملحاولت،  هذه  من  �لكثري  باإجر�ء  �لوقت 
ومن  �ل�سمبانزي،  �أمام  �ملوز  مكان  تغيري  طريق  عن  بالتدخل 
ي�ساعد  �ل�سمبانزي  �أ�سبح  لقد  �لآخر�ن،  �ملدربان  ير�ه  �أن  دون 
ي�ساعد  ول  ياأكله  و�لآخر  �ملوز،  �إيجاد  على  �لطيب  �ملدرب 
عدة  مع  خمتلفة  �أوقات  يف  �لتجربة  وتكررت  �ل�رسير،  �ملدرب 
معرفة  على  �لقدرة  لديه  �ل�سمبانزي  �أن  �لنتيجة  وكانت  قرود، 

 Hale & Flusburg, 2003; Melot &( �لآخرين  نو�يا  و  معتقد�ت 
 .)Angerard , 2003

 Wimmer & Perner,( وبرنر  فامير  قام  �سنو�ت  خم�س  بعد 
على  �ملجال،  هذ�  يف  �لتجارب  �أ�سهر  من  جتربة  باإجر�ء   )1983

)�لطفل  مهمة  وهي  �سنو�ت،   )5  -  3( عمر  يف  �لعاديني  �لأطفال 
من  �خلاطئ  �لعتقاد  مهام  من  هي  �ملهمة  هذه  و�أمه(،  ماك�سي 
معتقد�ته  �أن  يعرف  �أن  على  �لطفل  قدرة  وتعني  �لأوىل،  �لدرجة 
Astington, 1998; Choong & Doo- )خختلف عن معتقد�ت �لآخرين 
dy, 2013(. ويف♦هذا♦ال�سدد♦تبني♦)Doherty, 2009(♦وجود♦خم�سة♦

م�ستويات♦لنظرية♦العقل،♦هي:♦
ب�رسيًا ♦� �إدر�كًا  �مل�ستوى  هذ�  يت�سمن  �لأول:  �مل�ستوى 

ب�سيطًا للأحد�ث، ويعك�س تبني وجهة نظر �لذ�ت و�لآخرين.
�إدر�ك ♦� �أنه  على  �مل�ستوى  هذ�  �إىل  ي�سار  �لثاين:  �مل�ستوى 

ب�رسي معقد للأحد�ث، وهو معني بقدرة �لأ�سخا�س على معرفة �أن 
�لنا�س ميكنهم روؤية �لأ�سياء نف�سها ب�سكل خمتلف.

دور� ♦� تلعب  �لب�رسية  �ل�سمات  �أن  يعتقد  �لثالث:  �مل�ستوى 
�أقل �أهمية يف هذ� �مل�ستوى، فالأطفال يف هذ� �مل�ستوى يفهمون �أن 
�إىل �ملعرفة”، وبالتايل يعنى هذه �مل�ستوى مبعرفة  “�لروؤية توؤدي 

�لطفل لوجهة �لنظر �لبديلة.
�مل�ستوى �لر�بع: يت�سمن هذ� �مل�ستوى فهما عقليا للحالت ♦�

�لعقلية، مبا يف ذلك �ملعتقد�ت، وتوقع ردود �لأفعال، وتخيل �ملعتقد 
�ل�سحيح.
لأنه ♦� تعقيد�؛  �لأكرث  �مل�ستوى  وهو  �خلام�س:  �مل�ستوى 

فهم  خلل  من  �لأفعال  ردود  وتوقع  �خلاطئ  �ملعتقد  فهم  يت�سمن 
�ملعتقد �خلاطئ.

مفاهيم أساسية يف نظرية العقل: 
Ú♦ ،ملختلفة� �ل�سلوكات  ن�سلك  �حلقيقة  يف  نحن  �لنية: 

ونتوقعها عن طريق عزو جمموعة من �لنو�يا و�لرغبات، مثال ذلك: 
�أنها يف �خلز�نة(، وبالتايل �سيذهب  )ماك�سي يريد �حللوى، ويعتقد 
�لتي  �ملهارة  �إىل  �لأطفال  يحتاج  ولذلك  عنها،  للبحث  �خلز�نة  �إىل 
متكنهم من �لوعي بالعلقة �لتي بني �ل�سلوك و�لنية، و�أن يفهمو� �أن 
هذه �لعلقة خ�سو�سية وتتغري با�ستمر�ر، فقد يريد ماك�سي �حللوى 
�سلوكات  فهم  ميكننا  ل  �أنه  يعني  وهذ�  لحقا،  �لبيتز�  ويريد  �لآن 

 .)Doherty, 2009( لآخرين دون فهم نو�ياهم�
Ú♦ لأحيان� بع�س  يف  �حلقيقة  تختلف  قد  و�لو�قع:  �ملظهر 

تبدو  ما  بني  �لتمييز  على  �لقدرة  �إن  للأ�سياء،  �خلارجي  �ل�سكل  عن 
�لأطفال  جتعل  �لقدر�ت  من  �لو�قع  يف  عليه  هي  وما  �لأ�سياء  عليه 
�أبعد  هو  ما  �إىل  يذهبون  و�إمنا  �خلارجي،  باملظهر  فقط  يكتفون  ل 

من ذلك.
ومت �إدخال هذ� �ملفهوم لأول مرة عام 1983م من قبل فلفل 
�أبحاث  وجرين )Flavell & Green( �للذين مل يكن عملهم جزء�ً من 
�إذ  �لأطفال،  �لعقل بقدر ما كان حماولة منهما لفهم قدر�ت  نظرية 
قطعة  ت�سبه  �إ�سفنجة  مثل  ما  �سيء  عر�س  يف  تتمثل  �ملهمة  كانت 
مهمني  �سوؤ�لني  �لأطفال  ي�ساأل  ثم  بلم�سها،  لهم  ي�سمح  ثم  �سخور، 

هما: ما هذ� �ل�سيء يف �حلقيقة؟ كيف يبدو قبل مل�سه؟ 
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مييل �لأطفال قبل �سن )4( �سنو�ت �إىل �لإجابة باأنها �إ�سفنجة 
نف�سها،  �لإجابة  يقدمون  تبدو؟  كيف  ي�ساألون  وعندما  �حلقيقة،  يف 
�لأربع  ذوو  �لأطفال  �لو�قع.وباملقابل  فهم  يف  خطاأ  يعني  وهذ� 
�سنو�ت مييلون �إىل �لقول باأنها �إ�سفنجة، وتبدو وكاأنها قطعة �سخور 

 .)Doherty, 2009( متاما كما يفعل �لر��سدون
ترتبط مهارة �لتمييز بني �ملظهر و�لو�قع ب�سكل و��سح مبهارة 
و�لو�قع،  �ملعتقد  بني  �لتمييز  على  تنطوي  �لتي  �خلاطئ  �ملعتقد 
�لقدرة  �كت�ساب  �لعمر تقريبا يف  �لأطفال يبدوؤون بنف�س  �أن  و�ملهم 
�حللوى  علبة  مهمة  يف  كما  �خلاطئ،  �ملعتقد  مهام  مترير  على 
�لتمييز بني �ملظهر  �خلا�سة بـ )Gopnik & Astington, 1988( هذ� 
و�حلقيقة، ومهمة �ملعتقد �خلاطئ يف�رس قدرتنا على تف�سري موقف 
�سخ�س مل منر به لحقًا، �أو قدرتنا على معرفة ما �سيفكر به �سخ�س 

ما عند م�ساهدة هذ� �حلدث لأول مرة.
Ú♦ ملعرفة: يبد�أ �لأطفال يف عمر )4( �سنو�ت تقريبا يف فهم�

كيف ترتبط �لتجربة باملعرفة، و�أنه حتى يكون هناك �سيء ما يجب 
�أن يكون هناك �عتقاد �سحيح مربر عن طريق �لتجربة.ولتو�سيح ذلك 
نذكر �لتجربة �لتي قام بها )Wimmer & Hogrefe, 1988( �لتي كان 
�لهدف منها تقييم قدرة �لطفل على �حلكم على �ملعرفة مقابل �جلهل، 
�إذ قامو� باإح�سار طفلني �إىل �لغرفة، وعر�سو� عليهما �سندوقًا و�حد 
من �لأطفال وي�سمح لأحدهما بالنظر �إىل د�خل �ل�سندوق ملعرفة ما 
كان  �إذ�  فيما  �لطفل  �سوؤ�ل  ثم مت  للآخر،  ي�سمح  بد�خله يف حني مل 
�لطرف �لآخر يعرف ما بد�خله، و�لنتائج �أكدت �أن �لأطفال قبل �سن 
يعرف  ل  �لآخر  �لطرف  �أن  حقيقة  �إىل  �لتو�سل  يف  يف�سلون  �لر�بعة 
�إىل د�خله، و�إمنا هم  ما بد�خل �ل�سندوق؛ لأنه مل ي�سمح له بالنظر 
يعتقدون �أن �لطرف �لآخر يعرف ما بد�خل �ل�سندوق ملجرد �أنه نظر 
وعرف ما بد�خله، �أما �أطفال �لأربع �سنو�ت في�ستطيعون �لربط بني 

حقيقة �أن �لروؤية توؤدي �إىل �ملعرفة.
وميكن �لقول: �إن هناك منو�ً متز�يد�ً يف �ل�سنو�ت �لأخرية يف 
�لدر��سات �ملتعلقة بنظرية �لعقل عند �لأطفال، وكيف �أن �ل�سلوكيات 
�أو مقدمو �لرعاية ت�سهم يف ظهور مهار�ت متكاملة  �لتي يقوم بها 
�لنف�سية  �ل�سفات  على  �لرعاية  مقدمي  ويركز  �لعقل،  نظرية  من 
و�لجتماعية و�لنفعالت �أي�سًا عند �حلديث مع �لأطفال، ي�سهم يف 
تطوير مهار�ت نظرية �لعقل عند �أطفالهم.وتظهر �لدر��سات �أن حديث 
�لو�لدين مع �أطفالهم، ولعب �لطفل مع �أطفال �آخرين ي�ساعد �لأطفال 
كثري�ً على فهم تفكري وم�ساعر �لآخرين يف عمر مبكر؛ يف حني توؤكد 
على  تعود  �لتي  للكلمات  �لأم  ��ستخد�م  تكر�ر  �أن  �أخرى  در��سات 
نظرية  �متلك  على  �لأطفال  ي�ساعد  و�لنو�يا  و�لتفكري،  �لنفعالت، 
 Fink, Bageer, Hunt, & Rosnay,(.مبكر عمر  يف  متما�سكة  عقل 

 )2014; Henricson, Frolaneler, Moller & Lyxell, 2016

�أ�سا�سًا  ت�سكل  �لتي  �ملهمة  �لقدر�ت  من  �لعقل  نظرية  تعد 
بع�س  فهناك  �سو�ء؛  حد  على  و�لجتماعية  �ملعرفية  للعمليات 
قدرة  بني  �ملوجبة  �لرتباطية  �لعلقة  �إىل  �أ�سارت  �لتي  �لدر��سات 
�ملتبادلة  �ل�سخ�سية  و�لعلقات  �لعقل،  نظرية  فهم  على  �ل�سغار 
)Hughes & Leekman, 2004(، ودر��سات �أخرى ركزت على �رسورة 
�لتفاعلت �ليومية مع �لو�لدين و�لأ�سقاء؛ ملا لها من �آثار مفيدة يف 
Brown, Dunn, Youngblade, Tesla, Slom- )��سني نظرية �لعقل 

kowski, 1991( ؛ يف حني �أ�سارت در��سات �أخرى �إىل �أن هناك �أثر�ً 

قويًا للتدريب على فهم نظرية �لعقل يف تطوير �ملهار�ت �لجتماعية 
)Jenkins & Astington, 2000(، و�رتباط ذلك بالنجاح �لأكادميي 
يف �ملدر�سة فيما بعد؛ فكلما �متلك �لطفل مهار�ت �جتماعية �زد�د 

حت�سيله �لأكادميي.
ظهرت بر�مج و�أ�ساليب كثرية ت�سعى �إىل �إك�ساب �لأطفال نظرية 
عقل غنية و�سحيحة عن طريق �لتدريب، نتيجة للآثار �ل�سلبية �لتي 
و�أظهرت  �لنظرية؛  هذه  مهار�ت  �كت�ساب  تنتج عن �سعف  �أن  ميكن 
�لدر��سات �أن ذلك قد يوؤدي �إىل م�سكلت مثل: �سعوبة ت�سور �أفكار 
�لآخرين، و�سعوبة فهم �حلالت �لنفعالية �خلا�سة بالآخرين؛ مما 
يوؤدي �إىل م�سكلت يف �لتو��سل �لجتماعي �ل�سحي، و�سعف �لقدرة 
Weimer, Sal- )للى �لتعاطف وم�ساركة �لآخرين �آلمهم و�أحز�نهم 

 .)lquist & Bolnik, 2012

وعند مر�جعة �لأدب �ل�سابق يلحظ وجود عدد من �لدر��سات 
يلحظ  ولكن  وتطويرها،  �لعقل  نظرية  على  بالتدريب  �هتمت  �لتي 

كذلك ندرة �لدر��سات �لتي حاولت �ملقارنة بني هذه �لطرق.
 )Slaughter & Gopnik, 1996( وجوبنك  �سلو�تر  در��سة  تعد 
من �أوىل �لدر��سات �لتدريبية يف جمال حت�سني نظرية �لعقل؛ �أجريت 
�لدر��سة بهدف �لتحقق من �إمكانية و�سف نظرية �لعقل باأنها نظرية 
�لتي تولد تف�سري�ت  حد�سية، مكونة من نظم مرت�بطة من �ملفاهيم 
عليها. �لتدريب  �إمكانية  وبالتايل  ما،  خربة  جمال  يف  وتنبوؤ�ت 
ولتحقيق هذ� �لهدف قام �لباحثان بعمل �ختبار قبلي ملجموعة من 
�لأطفال عن طريق مهمة �لعتقاد �خلاطئ، ومت ��ستبعاد من �أجابو� 
ب�سكل �سحيح عن �ملهمات على �أ�سا�س �أنهم قد �متلكو� نظرية �لعقل.

�أعمارهم بني  تر�وحت  �لتجربة،  �أمريكيًا يف  )56( طفًل  تدريب  مت 
�لتدريب على  تدريبية ت�سمنت  �سنو�ت، تعر�سو� جلل�سات   )4  - 3(
مهمات �عتقاد خاطئ مع تقدمي �لتغذية �لر�جعة للطفل بعد �إجابته 
عن �ملهمة.و�أظهرت �لنتائج �أن �لتدريب على مهام �لعتقاد �خلاطئ 
ح�سن ب�سكل ملحوظ من �متلك نظرية �لعقل، وخل�س �لباحثان �إىل 
يف  �أخرى  مهام  �إىل  ينتقل  �خلاطئ  �ملعتقد  مهام  على  �لتدريب  �أن 

نظرية �لعقل، وكذلك قابلية �لتدريب على نظرية �لعقل.
و�أجرى مقابلة )2004( در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن مر�حل 
�لفئات  يف  عمان  مدينة  �أطفال  لدى  �لعقل”  “نظرية  مفهوم  تطور 
�لعمرية من )3 - 6( �سنو�ت وعلقة هذ� �ملفهوم بالتفكري �لتباعدي 
و�لذكاء.وتكونت عينة �لدر��سة من )120( طفًل من ريا�س �لأطفال 
و�حل�سانات يف مدينة عمان، �سنفو� يف ثلث فئات، هي: فئة )3 
�سنو�ت، وطبق على   )6  - 5( و  �سنو�ت،   )5  - 4( و  �سنو�ت،   )4  -
�لأردنية من  للبيئة  �لفئات ثلثة مقايي�س، هي: �سورة معدلة  هذه 
مقيا�س �ملعتقد�ت �خلطاأ �لذي طوره �لعاملان فابريكو�س وبوير عام 
�ستانفورد  ومقيا�س  �لتباعدي،  للتفكري  تور�ن�س  ومقيا�س   ،2001
�لأعمار  فئات  بني  فروق  وجود  �لنتائج  للذكاء.�أظهرت  بينيه   -
د�ل  موجب  �رتباط  ووجود  �خلطاأ،  �ملعتقد�ت  مقيا�س  على  �لثلثة 
و�لعلمات  �خلطاأ  �ملعتقد�ت  مقيا�س  على  �لعلمات  بني  �إح�سائيًا 
�لكلية على مقيا�س �لتفكري �لتباعدي، كما حتققت �رتباطات موجبة 
�إح�سائية بني �لعلمات على مقيا�س �ملعتقد�ت �خلطاأ  وذ�ت دللة 
مقيا�س  يف  و�لأ�سالة  و�ملرونة  �لطلقة  على  �لفرعية  و�لعلمات 
�إح�سائية  �رتباطات موجبة وذ�ت دللة  �لتباعدي، ووجود  �لتفكري 
بني �لعلمات على مقيا�س �ملعتقد�ت �خلطاأ و�لعلمات 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.
Adrian, Cle- ور�يف  وفيلنفا  و�سليمنت  �أدريان  قام  )مما 

�أثر  mente, Villanueva, Rieffe, 2005( باإجر�ء در��سة ركزت على 

قر�ءة �لو�لدين �لكتب لأطفالهم، يف منو نظرية �لعقل؛ ومتثلت عينة 
�لدر��سة من )34( �أمًا على �أن يقر�أن لأطفالهن �لبالغ عددهم )34( 
على  �لرتكيز  مع  �سنو�ت   )5( �إىل   )4( بني  �أعمارهم  ترت�وح  طفل، 
�لق�سة.و�أظهرت  رو�ية  �أثناء  �لعقلية  �حلالت  لغة  ��ستخد�م  �أهمية 
نتيجة  �لعقل،  نظرية  مهام  على  �لأد�ء  يف  ملحوظًا  حت�سنًا  �لنتائج 

قر�ءة �لق�س�س مع ��ستخد�م لغة �لعقل.
 Symons,( وقام �ساميون وبيتري�سون و�سلوتر ورو�س ودويل
در��سة  باإجر�ء   ،)Peterson, Slaughter, Roche & Doyle, 2005

هدفت �إىل �لربط بني تطوير نظرية �لعقل من جهة، و�حلديث �ملرتبط 
�أطفال  على  �لدر��سة  �إجر�ء  مت  �أخرى،  جهة  من  �لعقلية  باحلالت 
�إىل )7( �سنو�ت، وقام �لباحثون بقر�ءة  �أعمارهم بني )5(  تر�وحت 
و�أظهرت  للق�س�س،  �لعقلية  �حلالت  تو�سيح  مع  للأطفال  �لق�س�س 

�لنتائج حت�سنًا كبري�ً يف نظرية �لعقل.
 Gevers, Clifford,( وبور  وماجر  وكليفورد  جيفريز  وقام 
قبل  ما  لأطفال  تدريبي  برنامج  بعمل   )Mager & Boer, 2006

ومت  �لعقل،  نظرية  يف  �لجتماعي  �لإدر�ك  �إىل  بال�ستناد  �ملدر�سة 
تدريب )81( طفًل ممن يعانون من نق�س يف �ملهار�ت �لجتماعية، 
�لعتقاد  خلل  من  �لعقل  نظرية  مهام  على  �أ�سبوعًا   )21( ملدة 
�أد�ء �لأطفال  �خلاطئ، �أظهرت �لنتائج �أن هناك حت�سنًا ملحوظًا يف 
�إىل فعالية �لربنامج �لتدريبي  على �ختبار نظرية �لعقل، مما ي�سري 

�مل�ستند �إىل �لإدر�ك �لجتماعي.
نظرية  ن�سوء  �إىل  �لتعرف   )2010( جري�سات  در��سة  وهدفت 
�لعقل لدى �لأطفال �لأردنيني يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة وعلقتها 
بالقدرة لديهم على بالتنبوؤ بحالت �لذ�ت �مل�ستقبلية، وتكونت عينة 
وريا�س  �حل�سانة  �أطفال  من  وطفلـة  طفـًل   )150( مـن  �لدر��سة 
وقـد  �سنو�ت،   )5  ،4  ،3( �لعمرية  �لفئات  على  موزعني  �أطفال 
�لقدرة  و�ختبار  �خلطاأ،  �ملعتقد�ت  �ختبار  هما:  �أد�تني،  ��ستخدمت 
على �لتنبوؤ بحالت �لذ�ت �ملـ�ستقبلية. �أظهرت �لنتائج وجود فروق 
للذ�ت ونظرية  �لعقـل  نظريـة  �لذين حققو�  �إح�سائية يف  ذ�ت دللة 
�لفئة  من  �لأطفال  ول�سالح  �لعمر  متغري  �إىل  تعزى  للآخرين  �لعقل 
�لعمريـة خم�س �سنو�ت، و�أن �لفروق يف ن�سبة من حققو� �لقدرة على 
�إىل  وتعزى  �إح�سائيًا  د�لة  كانت  �مل�ستقبلية  �لذ�ت  بحالت  �لتنبوؤ 
متغري �لعمر ول�سالح عمر �خلام�سة، ووجود �أثر ذي دللة �إح�سائية 
�لتنبوؤ  على  و�لقدرة  بالذ�ت  �لعقـل  نظرية  بني  �لرتباطية  للعلقة 
دللة  وجود  �لنتائج  تظهر  مل  حني  يف  �مل�ستقبلية،  �لذ�ت  بحالت 
و�لقدرة  للآخرين  �لعقل  نظرية  بني  �لرتباطية  للعلقة  �إح�سائية 

على �لتنبوؤ بحالت �لـذ�ت �مل�ستقبلية.
وقام جولد�سنت وو�يرن )Goldstein & Winner, 2012( باإجر�ء 
در��سة تدريبية، بهدف حت�سني نظرية �لعقل، وحت�سني �لتعاطف عند 
)35( طفًل تر�وحت �أعمارهم بني )7 �إىل 11( �سنة، و )40( طالبًا 
من �ملرحلة �لثانوية با�ستخد�م طريقة لعب �لدور، وجمموعات �أخرى 
تلقت �لتدريب من خلل فنون �أخرى مثل �لر�سم �أو �ملو�سيقى، بو�قع 
جل�سة و�حدة �أ�سبوعيًا مدتها )90( دقيقة، على مد�ر �سنة كاملة، ثم 
خ�سع �لطلب بعد �لتدريب لختبار�ت يف نظرية �لعقل، و�ختبار يف 

�لتعاطف.و�أظهرت �لنتائج وجود �أثر للتدريب من خلل �لتمثيل يف 
�لعقل،  نظرية  وفهم  �لآخرين،  نظر  وجهات  فهم  على  �لطلب  قدرة 
نف�سه  و�سع  للطفل  تتيح  �لتمثيل  فر�سة  �أن  �إىل  �لباحثان  وخل�س 
مع  للتو��سل  جديدة  �جتماعية  مهار�ت  و�متلك  �لآخرين،  مكان 

�لآخرين ب�سكِل �أف�سل.
Car- )ققام كل من كارول وريق�س و�برييل وغر�هام وكيار� 

در��سة،  باإجر�ء   )roll, Riggs, Apperly, Graham & Ceara, 2012

على  �ملدر�سة  �سن  قبل  طفًل   )69( جمموعه  ما  �ختربت  حيث 
و�ل�سيطرة  متوقعة(،  غري  نقل  )مهمة  �ملعتقد  كاذبة  �لفهم  مقايي�س 
)مهمة  �ل�سرت�تيجي  و�لتفكري  �لثلج(،  مهمة  )�لع�سب/  �ملثبطة 
ويندوز(. بالن�سبة لكل مهمة، و�أ�سار �لأطفال �إىل ��ستجابتهم �إما عن 
طريق �لإ�سارة �إىل �ل�سبابة �أو با�ستخد�م و�سع ��ستجابة غري قيا�سي 
�أد�ء �لأطفال  �إىل �سهم دو�ر(. وكانت و�سائل �ل�ستجابة على  )ي�سري 
يف مهمة �لع�سب/ �لثلج �أو على مهمة نقل غري متوقعة، على �لرغم 
من �أن �أد�ء �لأطفال �أف�سل يف مهمة نقل غري متوقعة عندما مت �إز�لة 
Win- )للكائن �لرئي�سي يف �لق�سة.ويف �ملقابل، كان �لأد�ء يف مهمة 

�لدّو�ر.ووجدت  بال�سهم  �لأطفال  �أ�سار  عندما  بكثري  �أف�سل   )dows

�أن هذ�  جتربة متابعة مع )79( تلميذ�ً يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة 
�إز�لة  �لأد�ء �ملح�ّسن يف مهمة )Windows( كان م�ستد�مًا حتى بعد 

منط �ل�ستجابة غري �لقيا�سي.
نظرية  �إىل  �لتعرف   )2012( و�سالح  في�سل  در��سة  وهدفت 
من  �لأطفال  لدى  �لنفعايل  بالوعي  وعلقتها  �لرتبة  عايل  �لعقل 
عينة  وتكونت  �سنة.   )11–9( بعمر  �لبتد�ئية  �ملرحلة  تلميذ 
�لدر��سة من )390( طفًل وطفلة.ولغر�س قيا�س هذ� �لهدف مت بناء 
�أظهرت  �لنفعايل.  �لوعي  ومقيا�س  �لرتبة،  عايل  �لعقل  نظرية  �أد�ة 
و�لوعي  �لرتبة  عايل  �لعقل  بنظرية  يتمتعون  �لأطفال  �أن  �لنتائج 
�لنفعايل، كما وجدت �لدر��سة �أن هناك فرًقا ذ� دللة �إح�سائية بني 
�لذكور و�لإناث يف �لإجابة على �ختبار نظرية �لعقل ل�سالح �لإناث، 
مقيا�س  و�لإناث يف  �لذكور  �إح�سائية بني  دللة  تظهر  يف حني مل 
بني  �سعيفة  علقة  وجود  �إىل  �لنتائج  و�أ�سارت  �لنفعايل،  �لوعي 

نظرية �لعقل عايل �لرتبة و�لوعي �لنفعايل.
و�أجرى عبد �حلميد )2013( در��سة هدفت للك�سف عن فاعلية 
�لرو�سة  �أطفال  لدى  �لعقل  نظرية  مهار�ت  لتنمية  تدريبي  برنامج 
و�أثره يف حت�سني م�ستوى �لتنظيم �لنفعايل لديهم، وقد بلغت عينة 
�لدر��سة )36( طفًل وطفلة من �لرو�سة �لثانية بحي مع�سي بالطائف 
ممن تر�وحت �أعمارهم �لزمنية ما بني )59 - 71( �سهر�ً، ومت �إعد�د 
�لنفعايل، وبرنامج  للتنظيم  �لعقل، ومقيا�س  مقيا�س ملهام نظرية 
�إح�سائيًا بني  �لدر��سة عن وجود فروق د�لة  تدريبي.�أظهرت نتائج 
على  و�ل�سابطة  �لتجريبية  �ملجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي 
مقيا�س مهام نظرية �لعقل، ومقيا�س �لتنظيم �لنفعايل بعد تطبيق 
د�لة  فروق  وجود  وعدم  �لتجريبية،  �ملجموعة  ل�سالح  �لربنامج 
على  �لتجريبية  �ملجموعة  درجات  رتب  متو�سطي  بني  �إح�سائيًا 
مهام نظرية �لعقل، ومقيا�س �لتنظيم �لنفعايل يف �لقيا�سني �لبعدى 
و�لتتبعي، مما يو�سح �متد�د تاأثري �لربنامج �لإر�سادي وفاعليته يف 
و�أثره يف حت�سني  �لرو�سة  �أطفال  لدى  �لعقل  نظرية  تنمية مهار�ت 

م�ستوى �لتنظيم �لنفعايل لديهم.
 )Qu, Shen ,Chee, Chen, 2015( وقام كو و�سن وت�سن وت�سن



152

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

�لجتماعي يف  �لدر�مي  �للعب  �أثر  �إىل معرفة  در��سة هدفت  باإجر�ء 
�أطفال ما قبل �ملدر�سة، و�أثر نظرية �لعقل  تطوير نظرية �لعقل عند 
عند �ملعلمني، كمتنبئ يف تطوير �لوظائف �لتنفيذية عند �أطفال ما 
قبل �ملدر�سة، �لذين تر�وحت �أعمارهم بني )4 �إىل 5( �سنو�ت.تكونت 
�لعينة من )71( طفًل، ق�سمو� ب�سكل ع�سو�ئي �إىل ثلث جمموعات، 
�لأوىل هي جمموعة �للعب �حلر، و�لثانية جمموعة �للعب �لجتماعي 
�لدر�مي، و�لثالثة جمموعة �لتدريب على مهام نظرية �لعقل نف�سها، 
ومت عمل قيا�س قبلي وبعدي، لنظرية �لعقل، ولغة �لأطفال �خلا�سة 
للعب  �إيجابيًا  �أثر�ً  هناك  �أن  �لنتائج  �أظهرت  �لتنفيذية،  بالوظائف 
�لعقل  نظرية  و�أن  �لعقل،  نظرية  تطوير  يف  �لجتماعي  �لدر�مي 

�خلا�سة باملعلمني، تعد متنبئًا جيد�ً بنظرية �لعقل عند �لأطفال.
Grazzani, Orng- )ققامت جر�ز�ين و�أورجني و�جليت وبر�زيل 
بخ�سو�س  تدريبية  در��سة  باإجر�ء   ،)hi, Agliati& Brazzill, 2016

و�ل�سلوك  �لنفعايل،  و�لفهم  �لأطفال،  حديث  حت�سني  يف  �حلو�ر  �أثر 
�لجتماعي لدى )105( طفًل �إيطاليا، تر�وحت �أعمارهم ما بني )2 
 -  4( جمموعة  كل  ت�سم  تدريبية  جمموعات  �سمن  �سنو�ت،   )3  -
6( �أطفال، وجمموعة �سابطة و�حدة مل تتعر�س لأي تدريب، و��ستمر 
�لتدريب ملدة �سهرين.مت عمل قيا�س قبلي للأطفال عن طريق تعبئة 
�لو�لدين ل�ستبانة مكونة من ع�رسين فقرة، خا�سة ب�سلوك �لتعاطف، 
حت�سن  وجود  �لنتائج  للأطفال.و�أظهرت  �لنفعايل  �لفهم  ومقيا�س 
�ل�سلوك �لجتماعي للأطفال، وزيادة ��ستخد�مهم  �إح�سائيًا يف  د�ل 
للكلمات �لد�لة على �ملعتقد�ت، و�لنو�يا، مما يدل على فعالية �أ�سلوب 

�لق�سة، و�حلو�ر يف حت�سني نظرية �لعقل.
در��سة   )Hofmann et al., 2016( و�آخرون  هوفمان  و�أجرى 
�لعقل  نظرية  على  �لتدريب  فاعلية  بخ�سو�س  حتليلية  ور�ء  ما 
بني  ما  �ملو�سوع  �ملتعلقة  �ملن�سورة  �لدر��سات  من   )32( �سملت 
�لعام 1977م حتى �لعام 2015م، �سمن �ملجلت �لعلمية وقو�عد 
�لتحليل عن فاعلية هذه  �لبيانات �ملختلفة.وك�سفت نتائج ما ور�ء 
للتدريب، وكذلك  �لعقل  �لرب�مج ب�سكل عام، وبالتايل قابلية نظرية 
�إمكانية ��ستخد�م �لنتائج �ملنبثقة من در��سات نظرية �لعقل ب�سكل 

عام لأغر��س ت�سخي�سية وعلجية.
 Song( وفولينج  �سوجن  من  كل  بها  قام  �لتي  �لدر��سة  وتعد 
�لتي حاولت فهم  �لطولية  �لدر��سات  �أحدث  Volling, 2017 &( من 

طبيعة نظرية �لعقل عند �لأطفال �لر�سع، بحثت �لدر��سة تطور نظرية 
�لعقل عند �لأطفال، و�لتفاعلت �ملبكرة بني �لأ�سقاء، و��سرت�تيجيات 
�ل�سبط �لو�لدية، تكونت عينة �لدر��سة من )208( �أما �أمريكية حامًل 
بالطفل �لثاين، مع �رسورة وجود �لأب �لبيولوجي يف نف�س �ملنزل 
مع �لأ�رسة و�لأطفال، وكان عمر �لطفل �لأول بني )5 �إىل 10( �سنو�ت.

و��ستخدم �لباحثان مهام �ملعتقد �خلاطئ لقيا�س نظرية �لعقل عند 
�لأطفال قبل ولدة �أخ �سقيق، ثم يف عمر )12( �سهر، كما مت قيا�س 
�أ�ساليب �ل�سبط �لو�لدية فيما �إذ� كانت هذه �لأ�ساليب متمركزة حول 
�خلاطئ،  �سلوكه  �سبب  تو�سيح  فر�سة  للطفل  ترتك  �أن  )مثل  �لطفل 
باأنه  �لطفل  �أن تخرب  )مثل  �لأهل  و�أم متمركزة حول  و�إيجاد �حلل( 
معاقب(، كما مت قيا�س تفاعلت �لأخوة.وك�سفت �لنتائج �أن نظرية 
�أن  للتفاعلت �لإيجابية بني �لأخوة، كما  �لعقل كانت متنبئًا جيد�ً 
�ل�سلوكات �لعد�ئية لدى �لأطفال يف عمر )12( �سهر�ً، كانت مرتبطة 
�سلبيا بنظرية �لعقل، ولكن فقط عندما ��ستخدمت �لأمهات م�ستويات 

دور  توؤكد  �لنتائج  هذه  �لطفل،  على  �ملعتمد  �ل�سبط  من  منخف�سة 
نظرية  ودور  �لأطفال،  لدى  �لجتماعي  �ل�سلوك  فهم  يف  �لو�لدين 

�لعقل يف �لتفاعلت �لإيجابية بني �لأ�سقاء.
بدر��سة   )Lecce & Bianco, 2018( وبيانكو  ليت�سه  وقامت 
على  �عتماد�ً  �لتدريب  فاعلية  يف  �لعاملة  للذ�كرة  �لو�سيط  �لدور 
�إيطاليًا،  طفًل   )86( من  مكونة  عينة  لدى  �لعقل  نظرية  مهام 
جمموعة  �إىل  وزعو�  �سنة،   )11 �إىل   9( بني  ما  �أعمارهم  تر�وحت 
من  مقايي�س  عدة  �إىل  �لأطفال  �سابطة.وخ�سع  و�أخرى  جتريبية 
للذكاء  �ختبار وك�سلر  �ملاأخوذ من  �لرقمية  �ل�سل�سل  بينها مقيا�س 
لقيا�س  �ملثلثات  مبهمة  يعرف  وما  �لعاملة،  �لذ�كرة  �سعة  لقيا�س 
نظرية �لعقل. وبعد �إجر�ء �لختبار�ت �لبعدية على �لأطفال تعر�سو� 
 )50( بو�قع  جل�سات   )4( ملدة  �حلو�ر  �إىل  م�ستند  تدريبي  لربنامج 
تطوير  يف  للتدريب  �أثر  وجود  �لنتائج  و�أظهرت  جل�سة.  لكل  دقيقة 
بوجود  �أف�سل  كانت  �لتدريب  فاعلية  �أن  ك�سفت  كما  �لعقل،  نظرية 

م�ستويات �أعلى من �لذ�كرة �لعاملة لدى �أفر�د �لدر��سة.
تتاأثر  �لأطفال  لدى  �لعقل  �أن نظرية  �لقول، يلحظ  وخل�سة 
و�لأ�رسة  بالو�لدين  متعلق  هو  ما  خ�سو�سًا  متعددة  مبتغري�ت 
و�لتفاعلت �لجتماعية للطفل مع �لآخرين، و�أن نظرية �لعقل لي�ست 
ور�ثية، بل قابلة للتدريب و�لتعديل.وتاأتي �لدر��سة �حلالية ملقارنة 

�أثر ثلث طرق يف تعديل نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة.

مشكلة الدراسة
يعرف  ما  �أو  ورغباتهم  �لآخرين  معتقد�ت  فهم  عملية  تعد 
بنظرية �لعقل من �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لقدرة على �لتنبوؤ ب�سلوكهم.
وعلى �لرغم من �أن �أعمال �لعامل �ل�سوي�رسي بياجيه خ�سو�سًا ما هو 
متعلق مبفهوم �لتمركز حول �لذ�ت لدى �لطفل كانت �ل�سبب يف طرح 
باملفهوم  �لباحثني  و�هتمام  �لدر��سات  معظم  �أن  �إل  �ملفهوم،  هذ� 
جاء منذ �أن ن�رس برمياك وودرف �أوىل �لدر��سات بخ�سو�س نظرية 
�لعقل عام 1978م؛ فمنذ ذلك �لوقت تعددت �لدر��سات �لتي حاولت 
بحث نظرية �لعقل، وخ�سائ�سها، وبد�ية ظهورها، وكيفية تطورها 
�لعينات،  تنوع  ب�سبب  متباينة  نتائج  �أظهرت  و�لتي  �لأطفال،  عند 
ظهرت  �لعو�مل.كما  من  وغريها  �لقيا�س  وطرق  �لبحث،  ومنهجية 
 Hofmann( در��سات خمتلفة �أكدت فاعلية �لتدريب على نظرية �لعقل
et al., 2016(، ومع ذلك ل تز�ل �لدر��سات �لتي حتاول �لو�سول �إىل 

�إىل  �لتوجه  قلة  مع  قليلة،  �لعقل  نظرية  تنمية  يف  �لطرق  �أف�سل 
�إنتاج بر�مج تدريبية حت�سن من نظرية �لعقل عند �لأطفال �لأ�سحاء 

خ�سو�سًا يف �لبيئة �ملحلية و�لعربية ب�سكل عام.

أهمية الدراسة
تكمن �لأهمية �لنظرية لهذه �لدر��سة يف �لك�سف عن �أثر ثلث 
طرق ميكن ��ستخد�مها مع �أطفال ما قبل �ملدر�سة يف تطوير نظرية 
�لعقل لديهم، وهي طريقة �لق�سة، وتو�سيح �ملعتقد �خلاطئ، ولعب 
�لدور، مما ي�سهم يف �إثر�ء �لأ�ساليب �لتقليدية �مل�ستخدمة يف تعليم 
�أطفال ما قبل �ملدر�سة، ويف �إك�ساب �لأطفال يف مرحلة مبكرة من 
�أعمارهم نظرية عقل متما�سكة مبنية على خرب�ت غنية، كما �ست�سهم 
هذه �لدر��سة يف �سد �لنق�س �حلا�سل يف عدد �لدر��سات �لعربية �لتي 
للدر��سة  �لعملية  �لناحية  جتريبي.�أما  ب�سكل  �لعقل،  نظرية  تتناول 
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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

مفيدة  باأ�ساليب  و�لو�لدين  �لرو�سة  معلمات  تزويد  يف  فتتمثل 
لتكوين نظرية �لعقل عند �أطفالهم ب�سكل مبكر، وبالتايل تطور عدد 
ت�سهم  �أن  ميكن  �أنها  كما  و�لجتماعية،  �ملعرفية  �لقدر�ت  من  كبري 
يف م�ساعدة معدي مناهج مرحلة ما قبل �ملدر�سة يف �إعد�د مناهج 
تركز على تطوير نظرية �لعقل عند �لأطفال، وتركز �أكرث على �جلو�نب 

�لجتماعية عند �أطفال هذه �ملرحلة �حل�سا�سة للتعلم.

أهداف الدراسة
تهدف♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل♦حتقيق♦الأهداف♦التالية:♦

Ú♦ ملعتقد� ت�سحيح  طريقة  ��ستخد�م  فاعلية  �إىل  �لتعرف 
�خلاطئ يف تطوير نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة.

Ú♦ لتعرف �إىل فاعلية ��ستخد�م طريقة لعب �لدور يف تطوير�
نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة.

Ú♦ تطوير يف  �لق�سة،  طريقة  ��ستخد�م  فاعلية  �إىل  �لتعرف 
نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة.

فرضيات الدراسة
ت�سعى♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل♦اختبار♦الفر�سيات♦الآتية:♦

Ú♦ م�ستوى عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  يوجد   :H01

�لدللة )α≤0.05( يف �ملتو�سطات �حل�سابية على �لختبار �لبعدي 
لنظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة يعزى لختلف �ملجموعة 
لعب  �لثانية:  و�لتجريبية  �لق�سة،  �لأوىل:  و�لتجريبية  )�ل�سابطة، 

�لدور، و�لتجريبية �لثالثة: ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ(. 
Ú♦ م�ستوى عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  يوجد   :H02

�لدللة )α≤0.05( يف �ملتو�سطات �حل�سابية على �ختبار �ملتابعة 
�لأربعة  �ملدر�سة يف �ملجموعات  �أطفال ما قبل  لدى  �لعقل  لنظرية 
لعب  �لثانية:  و�لتجريبية  �لق�سة،  �لأوىل:  و�لتجريبية  )�ل�سابطة، 
�لدور، و�لتجريبية �لثالثة: ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ( بني �لقيا�سني 

�لبعدي و�ملتابعة.

املفاهيم اإلجرائية
و�سلوكات ♦� �سلوكه  فهم  على  �لطفل  قدرة  �لعقل:  نظرية 

يف  وتقا�س  �لعقلية،  �حلالت  خلل  من  بها  و�لتنبوؤ  �لآخرين، 
�خلاطئ  �لعتقاد  مهام  على  �لطفل  درجة  خلل  من  �لدر��سة  هذه 

�مل�ستخدمة يف �لدر��سة �حلالية.
وُيقدم ♦� نوعية،  مو�قف  يت�سمن  �أدبي  عمل  �لق�سة:  طريقة 

يف هذه �لطريقة للطلب مناذج لل�ستجابات �لجتماعية �ملنا�سبة 
و�ل�سور  بالر�سوم  بال�ستعانة  وخمت�رسة؛  م�سوقة  و��سحة  ب�سورة 

�لتو�سيحية.
موقف متثيلي ♦� �أد�ء  �لطفل يف  �نخر�ط  �لدور:  لعب  طريقة 

معد م�سبقا من قبل �لباحثة، وفق خطو�ت حمددة يف مكان حمدد هو 
م�رسح �لأطفال، يعتمد على �للغة �ملنطوقة، وحركة �جل�سم، يحاكي 
�لو�قع �لجتماعي، وي�سمح له �أن ي�سع نف�سه مكان �لآخرين، ويعرب 

عن م�ساعره بحرية.
يتم ♦� �لتي  �لطريقة  هي  �خلاطئ:  �ملعتقد  تو�سيح  طريقة 

من خللها عر�س مهمة �عتقاد خاطئ، مع تقدمي �لتغذية �لر�جعة 
لإجابة �لطفل وتو�سيح �أين يكمن �لعتقاد �خلاطئ.

حدود الدراسة
تتحدد♦نتائج♦الدرا�سة♦احلالية♦يف♦�سوء♦ما♦يلي:♦

طفًل، ♦�  )40( على  �لدر��سة  عينة  �قت�رست  الدرا�سة:  عينة♦
�لأهلي يف  �لتعليم  رو�سات  �إحدى  من  �ملتي�رسة  بالطريقة  �ختريو� 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية، منطقة �لإح�ساء للعام �لدر��سي 2016/ 
�لدر��سة  جمتمع  على  �لنتائج  تعميم  يتحدد  وبالتايل   ،2017

و�ملجتمعات �ملماثلة له.
اأدوات♦الدرا�سة: قي�ست نظرية �لعقل من خلل )6( مهمات ♦�

ماأخوذة من مر�جع خمتلفة.
�لق�سة، ♦� هي:  طرق،  ثلثة  على  �قت�رست  التدريب:  طرق♦

ولعب �لدور، وتو�سيح �ملعتقد �خلاطئ.

الطريقة واإلجراءات

عينة الدراسة

�ختريت عينة متي�رسة مكونة من )40( طفًل من طلبة ريا�س 
�لعربية  �ململكة  يف  �لأهلي  �لتعليم  رو�سات  �إحدى  من  �لأطفال 

�ل�سعودية، منطقة �لإح�ساء، للعام �لدر��سي 2016/ 2017م.

منهجية الدراسة

ووزع  �لتجريبي؛  �سبه  �ملنهج  �حلالية  �لدر��سة  �عتمدت 
جتريبية،  منها  ثلث  جمموعات،   )4( �إىل  ع�سو�ئي  ب�سكل  �لأطفال 
�أطفال يف كل جمموعة.ومت قيا�س   )10( و�لر�بعة �سابطة، وبو�قع 
من  �لنتهاء  وبعد  بالتطبيق،  �لبدء  قبل  �لأطفال  لدى  �لعقل  نظرية 
�لتطبيق، وبعد مرور �سهر على �نتهاء عملية �لتطبيق، ويو�سح �ل�سكل 

)1( ت�سميم �لدر��سة بالرموز.
O1 X1 O2 O3

O1 X2 O2 O3

O1 X3 O2 O3

O1 - O2 O3

شكل )1(: تصميم الدراسة.

 =O2 �لعقل،  نظرية  ملهام  �لقبلي  �لختبار   =O1 �إن:  �إذ 
O3= �ختبار �ملتابعة ملهام  �لعقل،  �لبعدي ملهام نظرية  �لختبار 
نظرية �لعقل، X1= �لق�سة، X2 = لعب �لدور، X3= ت�سحيح �ملعتقد 

�خلاطئ، �ملجموعة �ل�سابطة.

أدوات الدراسة

أوالً: مهام نظرية العقل.

طبقت �ست مهمات من مهام نظرية �لعقل، يف �لقيا�س �لقبلي 
مهمة  �ختيار  ومت  �لعينة،  �أفر�د  جميع  على  و�ملتابعة،  و�لبعدي 
�ملهمة  تتمثل   )Sally - Ann( )Baron - Cohen, 1988( و�آن  �سايل 
�أمام �لطفل من خلل �لدمى حيث تكون �سايل و�آن  مبوقف يعر�س 
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�إىل  وتدخل  �ل�سندوق  يف  �لكرة  �سايل  ت�سع  تلعبان،  �حلديقة  يف 
�لبيت يف هذه �لأثناء تقوم �آن باإخفاء �لكرة يف �ل�سلة، �ل�سوؤ�ل �لذي 
ي�ساأل للطفل عندما تعود �سايل �أين �ستبحث عن �لكرة ويكون �لطفل 
�أجاب  �إذ�  �أما  �ل�سندوق،  يف  �لكرة  �أجاب:  �ذ�  �لعقل  لنظرية  ممتلكًا 
�أنها �ستبحث يف �ل�سلة فهو غري ممتلك لنظرية �لعقل، �ملهمة �لثانية 
 Misleading Container( )Gopnik & Astington,( هي مهمة �لعلبة
ويتم  �لطفل  على  حلوى  علبة  بعر�س  �ملهمة  هذه  وتتمثل   )1988

يجيب  �أن  �لطبيعي  ومن  بها  موجود�  يكون  �أن  تتوقع  ماذ�  �سوؤ�له 
�لطفل: يف �لعلبة حلوى، يتم فتح �لعلبة ويكون قد و�سع بها �أقلم، 
�أن يجيب �سديقك لو �ساألناه ماذ�  ثم يتم �سوؤ�ل �لطفل، ماذ� تتوقع 
�أما  �لعقل،  لنظرية  ممتلك  فهو  �حللوى  فيها  �لطفل  �أجاب  �إذ�  بها؟ 
�إذ� �أجاب فيها �أقلم، فهو غري ممتلك لنظرية �لعقل، كما مت �ختيار 
 Strange Stories(، )White, Happe, Hill( �أربع مهمات من مهام 
ما  لأطفال  �ملنا�سبة  �ملهمات  هي  �ملهمات  وهذه   )& Frith, 2009

قبل �ملدر�سة، �ملهمات �لتي مت تطبيقها هي مهمة �سيمون �لكاذب، 
ل  �سيمون  �أن  ويعلم  ذلك،  يعلم  جيم  و�أخوه  كبري،  كذ�ب  و�سيمون 
يقول �حلقيقة �أبد�ً، ويف �لأم�س �رسق �سيمون و�رسب �لكرة �لطائرة 

�خلا�سة بجيم.
ي�ستطع  مل  ولكنه  ما،  مكان  يف  �أخفاها  �أخاه  �أن  يعلم  وجيم 

�لعثور عليها، ذلك جيم غا�سب جد�ً.
�ساأل جيم �سيمون: “�أين م�رسبي؟ ل بد �أنك خباأته يف �خلز�نة 

�أو حتت �ل�رسير، لقد بحثت يف كل مكان عد� هذين �ملكانني.
�سيمون قل يل �لآن: �أين �مل�رسب يف �خلز�نة �أو حتت �ل�رسير؟ 

قال �سيمون: حتت �ل�رسير.
ال�سوؤال:♦ملاذا♦�سيقوم♦جيم♦بالبحث♦عن♦امل�رشب♦يف♦اخلزانة؟♦

�أن ♦� حقيقة  يعلم  جيم  �إن  قال:  �إذ�  علمتان:  �لطفل  يعطى 
�أخاه �سيمون كاذب.

للم�رسب، ♦� �حلقيقي  )�ملكان  �إىل  �أ�سار  �إذ�  و�حدة:  علمة 
حقيقة  �إىل  �لإ�سارة  عدم  مع  خباأه،  �سيمون  �أن  �أو  كذ�بًا(،  و�سيكون 

�لكذب.
�إذ� �أعطى �لطفل معلومات غري حمدودة مثل: )لأنه ♦� �سفر: 

بحث يف كل �لأماكن �لأخرى(. 
وبر�ين �جلائع، بر�ين د�ئمًا جائع، �ليوم وجبة �ملدر�سة هي 
ويريد  جد�،  ج�سع  ولد  بر�ين  و�لبازيلء(،  )�ل�سجق  �ملف�سلة  وجبته 
�أن و�لدته تعد  �إ�سافية من �ل�سجق، بالرغم من  �حل�سول على كمية 

له �أطعمة لذيذة عند عودته �إىل �لبيت.
ي�سمح لكل و�حد بقطعتني فقط من �ل�سجق يف �ملدر�سة، عندما 
�أربع  على  �حل�سول  ميكنني  هل  »�أووه...رجاء  قال:  ذلك  بر�ين  علم 

قطع من �ل�سجق، لأنه ل طعام عند عودتي للبيت؟! «.
ال�سوؤال:♦ملاذا♦قال♦براين♦ذلك؟♦

علمتان: �إذ� �أ�سار �لطفل �إىل حقيقة �أنه يريد �حل�سول على ♦�
�ل�سفقة.
علمة و�حدة: �إذ� �أ�سار �إىل حقيقة �أنه يريد �حل�سول على ♦�

�سجق �أكرث.

و�إذ� ♦� �ل�سابقتني،  �حلقيقتني  �إىل  �لطفل  ي�رس  مل  �إذ�  �سفر: 
�أجاب �إجابة ل علقة لها بال�سوؤ�ل.

�أنها  تعلم  لأنها  �ل�سرب؛  بفارغ  �لعيد  �إىل  تنتظر  وهيلني   
تريد  �أرنبًا.هيلني  لها  يح�رس�  �أن  و�لديها  من  تطلب  �أن  ت�ستطيع 
رك�ست  �ملا�سي  �لعيد  �لدنيا.يف  �آخر يف  �سيء  �أي  من  �أكرث  �لأرنب 
�أفر�د  وبينما  و�لد�ها،  لها  �أح�رسه  �لذي  �ل�سندوق  لتفتح  هيلني 
�لعائلة جال�سون ينظرون �إىل هيلني فتحت علبة �لهدية وهي تتوقع 
قدمية  جمموعة  كانت  �لهدية  لكن  �سغري،  �أرنب  بد�خلها  يكون  �أن 
وجملة من �ملو�سوعات، وهذ� ما مل ترده على �لإطلق! لكن عندما 
�إنها ر�ئعة، هذ� ما  �ساألها و�لد�ها: هل �أحببت �لهدية؟ �أجابت: نعم، 

�أردته.
ال�سوؤال:♦ملاذا♦قالت♦هيلني♦ذلك؟♦

تريد ♦� بي�ساء  كذبة  هذه  �أن  �إىل  �لطفل  �أ�سار  �إذ�  علمتان: 
هذ�  �أن  �إىل  ي�سري  �أن  �أو  �إحر�جهما،  �أو  و�لديها  �إزعاج  عدم  منها 
�لت�رسف هو من �أجل و�لديها، �أو �أ�سار �إىل �لنية �خلا�سة بها؛ فهي ل 

تريد �أن تكون فظة وغري مهذبة.
علمة و�حدة: �إذ� �أ�سار �لطفل �إىل �سمة )�أنها فتاة جيدة �أو ♦�

ح�سنة(، �أو �أ�سار �إىل علقة )حتب و�لديها( �أو �أ�سار �إىل �أنها ل تريد �أن 
ي�رسخ و�لدها عليها، مع �أي �إ�سارة �إىل م�ساعر �أو �أفكار �لو�لدين �أو 

�لإ�سارة �إىل �أنها تكذب �أو تتظاهر.
غري ♦� م�ساعر  �أو  �سحيحة،  غري  حقيقة  �إىل  �أ�سار  �إذ�  �سفر: 

�سحيحة مثل )�أنها �أحبت �لهدية، �أو �أنها تخدعهم(. 
للطيور ري�س يدفئها مثل �لإوز وطيور �ل�سنونو، لكن ياأتي ♦�

�ل�ستاء بارد�ً يف بريطانيا، كذلك حتتاج �لطيور �إىل �أن تهاجر �إىل بلد 
د�فئ، يف �خلريف �ملا�سي �ساهد �لنا�س جماعات من طيور �ل�سنونو 
�لنا�س تعود  �ل�سيف �ساهدها  تطري بعيد� عن بريطانيا، ويف بد�ية 

�إىل بريطانيا.
ال�سوؤال:♦ملاذا♦تفعل♦الطيور♦ذلك؟♦

�أكرث ♦� مكان  �إىل  تنتقل  �أنها  �إىل  �لطفل  �أ�سار  �إذ�  علمتان: 
دفئا.

عن ♦� تبحث  باأنها  فهما  �لطفل  يظهر  مل  �إذ�  و�حدة:  علمة 
�أو  بريطانيا،  �لبارد يف  �لطق�س  )�إنها هربت من  مثل:  د�فئة  �أماكن 

�إنها ذهبت �إىل بلد �أكرث دفئا(. 
�سفر: �إذ� �أجاب �إجابة خاطئة �أو ل علقة لها بال�سوؤ�ل.♦�

�سدق  من  للتاأكد  �خلاطئ:  �لعتقاد  مهمات  وثبات  �سدق 
مت  للأطفال،  �للغوية  و�سلمتها  �لفقر�ت،  و�سوح  ومدى  �ملحتوى، 
عر�س �ملهمات على ع�رسة من �ملتخ�س�سني يف علم �لنف�س �لرتبوي، 
و�لإر�ساد �لنف�سي، و�لرتبية �خلا�سة بجامعة �لريموك؛ �إذ �أ�سارو� �إىل 
ملحظاتهم  ومتثلت  �مل�ستهدفة،  �لعمرية  للفئة  �ملهمات  منا�سبة 

ب�سكل رئي�س بتعديل بع�س �مل�سطلحات.
وللتاأكد من ثبات �ملهمات مت تطبيقها على عينة ��ستطلعية 
مكونة من )30( طفًل من خارج عينة �لدر��سة، كما �أعيد �لتطبيق 
�ملهمات  ثبات  ح�سب  وبعدها  �أ�سابيع،  ثلثة  مرور  بعد  عليهم 
�لتطبيقني  بني  بري�سون  �رتباط  معامل  فبلغ  �لإعادة،  بطريقة 
)0.45( وبدللة �إح�سائية مقد�رها )0.01(، وهذه �لقيمة 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

لأغر��س �لدر��سة �حلالية.

ثانياً: قصص األطفال 

 Veronica, Alessia & Ilaria,( كتاب  من  �لق�س�س  �ختريت 
قامت  و�لتي  �إلريا،  �لإيطالية  �لباحثة  مع  �لتو��سل  ومت   ،)2014

مكتوبة  م�سورة،  ق�س�س  ثماين  �لكتاب  �لكتاب.ويت�سمن  باإر�سال 
�لعمر  وهو  �ملدر�سة،  قبل  ما  لأطفال  وم�سممة  �لإجنليزية،  باللغة 
�حلا�سم يف ت�سكل �ملعجم �للغوي �خلا�س بالطفل، و�متلك �لكفاءة 

للم�ساركة يف �ملجتمعات �لثقافية.
مو�قف  ي�سم  �أنه  �لكتاب  هذ�  �ختيار  مربر�ت  �أهم  ومن 
�ل�سخ�سيات بالنفعالت، و�لنو�يا،  �جتماعية متنوعة، تربط �سلوك 
و�ل�سخ�سيات  �سوره،  يف  جذ�ب  �أنه  بهم.كما  �خلا�سة  و�ملعتقد�ت 
�لكتاب  حيو�نات.ويحتوي  �لأ�سل  يف  هي  �لتي  يحتويها،  �لتي 
�لطرق، و�ملر�حل �لتي يتم من خللها رو�ية �لق�سة، و�لأ�سئلة �لتي 
يجب طرحها لإثر�ء �لنقا�س.كما �أن �لق�س�س تتبع منطًا تقليديًا يف 
�لعر�س، فاملقدمة �أوًل، ثم و�سع �ل�سخ�سيات يف موقف م�سكل يثري 
�نفعاًل ما، ثم �لقيام بعمل ما حلل هذه �مل�سكلة، ويف �لنهاية حُتل 
Veronica, Alessia & Il- �لأطر�ف  )ململ�سكلة بطريقة تر�سي جميع 

 .)aria, 2014

ثالثا: مهام نظرية العقل.

اختريت♦املهام♦الآتية:♦
و�لبعدي ♦� �لقبلي  للقيا�س  �خلاطئ  �لعتقاد  مهمات 

�لعقل  لنظرية  �ملدر�سة  قبل  ما  طفل  �متلك  لقيا�س  و�ملتابعة؛ 
وعددها �ست مهمات.

على ♦� �لتدريب  مبجموعة  �خلا�سة  �خلاطئ  �لعتقاد  مهام 
نظرية �لعقل من خلل طريقة تو�سيح �ملعتقد �خلاطئ، وهي )16( 

مهمة منا�سبة لأطفال ما قبل �ملدر�سة.

ثالثاً: لعب الدور من خالل مسرح األطفال.

Ú♦ فرتة �نتهاء  بعد  حتقيقها  ننوي  �لتي  �لأهد�ف  حددت 
�لتي  �لجتماعية  �ملو�قف  جمموعة  ت�سم  �لأهد�ف  وهذه  �لتدخل، 

ت�ساعد �لطفل على فهم نف�سه، وفهم �لآخرين.
Ú♦ أعدت �ملو�قف �لتمثيلية، �لتي يتم �ختيارها وفقًا للمو�قف�

�لأطفال  تعطي  و�لتي  �لأطفال،  تكر�ر�ً يف حياة  �لأكرث  �لجتماعية 
�نطباعًا عن م�ساعر �لآخرين ومعتقد�تهم عن قرب.مع تقدمي �لتغذية 

�لر�جعة مع كل كوقف.

إجراءات الدراسة
جتهيز �أدو�ت �لدر��سة، وعر�سها على �ملخت�سني.♦�
�حل�سول على �ملو�فقات �لر�سمية لتطبيق �أدو�ت �لدر��سة.♦�
�حل�سول على مو�فقة �أولياء �لأمور مل�ساركة �أطفالهم يف ♦�

�لدر��سة.
تطبيق �لختبار �لقبلي لنظرية �لعقل.♦�
تنفيذ مهمات �لربنامج �لتدريبي بو�قع �ستة ع�رس جل�سة، ♦�

�ملوقف  بعر�س  �جلل�سة  تبد�أ  دقيقة،  ع�رس  خم�سة  جل�سة  كل  مدة 
ويتم عر�س  لكل جمموعة،  بطريقة منفردة  �لعقل،  بنظرية  �خلا�س 
�لدور  لعب  وبطريقة  �لق�سة،  ملجموعة  �لق�سة  بطريقة  �ملوقف 
ت�سحيح  �خلاطئ ملجموعة  �ملعتقد  وبطريقة  �لدور،  لعب  ملجموعة 
�ملعتقد �خلاطئ.مت �لرتكيز يف كل جل�سة على مهار�ت نظرية �لعقل 
مع �لتاأكيد عليها، ومن ثم �ل�سماح للأطفال مبمار�سة نظرية �لعقل، 
مع ��ستنتاج كامل وو��سح للحالت �لعقلية �ملتمثلة يف �ل�سلوكيات، 

و�سخ�سيات �ملو�قف �ملوجودة يف �لق�س�س وم�ساهد لعب �لدور.
يتم يف بد�ية كل جل�سة مناق�سة �ملهار�ت �لتي �كت�سبت يف ♦�

�جلل�سة �ل�سابقة.
�لعقلية ♦� �أمور: �حلالة  �أربعة  �ل�سوؤ�ل عن  يتم يف كل جل�سة 

لل�سخ�سيات �لرئي�سية، معتقد�ت �ل�سخ�سيات يف كل حالة، و�حلالة 
تفعله  �أن  ميكن  ما  �لجتماعي،  �ل�سلوك  عليها  يقوم  �لتي  �لعقلية 

�ل�سخ�سية �لرئي�سية �أو تقوله من �أجل �لتغيري.
للحالت ♦� وبد�ئل  مر�دفات  �إعطاء  �لأطفال  من  ُطلب  كما 
�لعقلية.
تطبيق �لختبار �لبعدي لنظرية �لعقل، وبعد مرور �سهر من ♦�

�نتهاء �جلل�سات �لتدريبية مت تطبيق �ختبار �ملتابعة لنف�س �ملهام.

متغريات الدراسة

Ú♦ ملتغري�ت �مل�ستقلة: طرق ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ، لعب�
�لدور، �لق�سة.

Ú♦ قبل ما  �أطفال  لدى  �لعقل  نظرية  تطوير  �لتابع:  �ملتغري 
�ملدر�سة.

املعاجلة اإلحصائية

برنامج♦ با�ستخدام♦ الآتية♦ الإح�سائية♦ املعاجلات♦ ا�ستخدمت♦
)SPSS(♦للو�سول♦اإىل♦النتائج:♦

لإجابات ♦� �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
عينة �لدر��سة عن جميع �أدو�ت �لدر��سة.

حتليل �لتباين �لأحادي للختبارين �لقبلي و�لبعدي.♦�
�ختبار �سفيه للمقارنات �لبعدية.♦�
حتليل �لتباين �مل�ساحب.♦�

إجراءات التكافؤ

��ستخرجت  �لتدريبي،  �لربنامج  جل�سات  بتنفيذ  �لبدء  قبل 
�لختبار  على  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
و�جلدول  �لأربعة،  �لدر��سة  جمموعات  لدى  �لعقل  لنظرية  �لقبلي 

)1( يو�سح ذلك.
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الجدول )1(: 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألعداد لمجموعات الدراسة على االختبار القبلي 

لنظرية العقل.

النحراف♦املعيارياملتو�سط♦احل�سابيالعدداملجموعة

100.330.18�لق�سة

100.450.21لعب �لدور

100.420.30ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ

100.230.22�ل�سابطة

يلحظ من �جلدول )1( وجود فروق ظاهرية يف �ملتو�سطات 
لنظرية  �لقبلي  �لختبار  على  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية 
حتليل  �ختبار  ��ستخد�م  مت  �لفروق  هذه  دللة  من  وللتحقق  �لعقل، 

�لتباين �لأحادي، كما هو مبني يف �جلدول )2(. 
الجدول )2(: 

تحليل التباين األحادي لاختبار القبلي لنظرية العقل

جمموع♦م�سدر♦التباين
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
الدللة♦قيمة♦فاملربعات

الإح�سائية
د�خل 

1.583361.583�ملجموعات

0.28130.0942.1260.114�ملجموعة

1.86439�لكلي

بلغت  �إذ  للمجموعة  �أثر  وجود  عدم   )2( �جلدول  من  يلحظ 
�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائيًا  د�لة  غري  وهي   )2.126( ف  قيمة 
)α≤0.05(، مما ي�سري �إىل تكافوؤ �ملجموعات �لأربعة على �لختبار 

�لقبلي لنظرية �لعقل.
نتائج الدراسة

فروق ♦◄ يوجد  �لأوىل:  �لفر�سية  باختبار  �ملتعلقة  �لنتائج 
ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α≤0.05( يف �ملتو�سطات 
قبل  ما  �أطفال  لدى  �لعقل  لنظرية  �لبعدي  �لختبار  على  �حل�سابية 
�لأوىل:  و�لتجريبية  )�ل�سابطة،  �ملجموعة  يعزى لختلف  �ملدر�سة 
�لق�سة، و�لتجريبية �لثانية: لعب �لدور، و�لتجريبية �لثالثة: ت�سحيح 

�ملعتقد �خلاطئ(. 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخرجت  �لفر�سية،  هذه  لختبار 
و�لنحر�فات �ملعيارية لأفر�د عينة �لدر��سة )�ملجموعات �لتجريبية 
�لعقل  لنظرية  �لبعدي  �لختبار  على  �ل�سابطة(  و�ملجموعة  �لثلثة 

كما يظهر يف �جلدول )3(. 
الجدول )3(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لاختبار البعدي لنظرية العقل

النحراف♦املعيارياملتو�سط♦احل�سابيالعدداملجموعة

101.780.13�لق�سة

101.530.31لعب �لدور

101.250.16ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ

100.480.42�ل�سابطة 

يلحظ من �جلدول )3( وجود فروق ظاهرية يف �ملتو�سطات 
�حل�سابية للمجموعات �لتجريبية و�ل�سابطة على �لختبار �لبعدي، 
مت  �حل�سابية  �ملتو�سطات  يف  �لظاهرية  �لفروق  دللة  من  وللتحقق 

��ستخد�م حتليل �لتباين �لأحادي كما يظهر يف �جلدول )4(. 
الجدول )4(: 

تحليل التباين األحادي لاختبار البعدي لنظرية العقل

م�سدر♦
التباين

جمموع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
الدللة♦قيمة♦فاملربعات

الإح�سائية
حجم♦
الأثر

د�خل 
2.864360.080�ملجموعات

39.8850.0000.769 بني 
9.51933.173�ملجموعات

12.38339�لكلي

يلحظ من �جلدول )4( وجود �أثر ملتغري �ملجموعة، �إذ بلغت 
وهذ�   ،)0.000( مقد�رها  �إح�سائية  وبدللة   )39.885( ف  قيمة 
عن  وللك�سف  �لأربعة،  �لدر��سة  جمموعات  بني  فروق  وجود  يوؤكد 
م�سادر هذه �لفروق، �أجريت �ملقارنات �لبعدية ح�سب طريقة �سفيه 

)Scheffe(، و�جلدول )5( يبني ذلك.
الجدول )5(: 

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

املتو�سط♦املجموعة
لعب♦الق�سةاحل�سابي

الدور
ت�سحيح♦

املعتقد♦اخلاطئ

 - 1.78�لق�سة

 - 1.530.25لعب �لدور

 - 0.28*1.250.53ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ

0.77*1.05*1.30*0.48�ل�سابطة

 )α≤0.05( دال عند مستوى *

يلحظ من �جلدول )5( ما يلي: 
من ♦� �أعلى  كان  �لق�سة  لطريقة  �حل�سابي  �ملتو�سط  �أن 

�ملتو�سط �حل�سابي لطريقة ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ.
من ♦� �أقل  كان  �ل�سابطة  للمجموعة  �حل�سابي  �ملتو�سط  �أن 

�ملتو�سطات �حل�سابية للمجموعات �لتجريبية �لثلثة.
�ملتو�سطات ♦� بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم 

فروق  وجود  عدم  وكذلك  �لدور،  ولعب  �لق�سة  لطريقتي  �حل�سابية 
ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملتو�سطات �حل�سابية لطريقتي لعب �لدور 

وت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ.
فروق ♦◄ يوجد  �لثانية:  �لفر�سية  باختبار  �ملتعلقة  �لنتائج 

ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α≤0.05( يف �ملتو�سطات 
قبل  ما  �أطفال  لدى  �لعقل  لنظرية  �ملتابعة  �ختبار  على  �حل�سابية 
�لأوىل:  و�لتجريبية  )�ل�سابطة،  �لأربعة  �ملجموعات  يف  �ملدر�سة 
�لق�سة، و�لتجريبية �لثانية: لعب �لدور، و�لتجريبية �لثالثة: ت�سحيح 

�ملعتقد �خلاطئ( بني �لقيا�سني �لبعدي و�ملتابعة.
للتحقق من ��ستمر�رية �أثر �لربنامج �لتدريبي 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

�سهر  مرور  بعد  �لتجريبية  �لعينة  �أفر�د  على  �لعقل  نظرية  مقيا�س 
و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  كانت  �إذ  �لربنامج،  �نتهاء  من 

�ملعيارية كما هي مبينة يف �جلدول )6(. 
الجدول )6(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار المتابعة على مقياس نظرية العقل

النحراف♦املعيارياملتو�سط♦احل�سابيالعدداملجموعة

101.370.27�لق�سة

101.270.34لعب �لدور

100.920.26ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ

100.570.41�ل�سابطة 

يلحظ من �جلدول )6( وجود فروق ظاهرية يف �ملتو�سطات 
�ملتابعة  �ختبار  على  و�ل�سابطة  �لتجريبية  للمجموعات  �حل�سابية 
ملقيا�س نظرية �لعقل، وللتحقق من دللة هذه �لفروق ��ستخدم حتليل 
و�لبعدي  �لقبلي  �لختبار  درجات  �أدخلت  �إذ  �مل�ساحب،  �لتباين 

كمتغري�ت م�ساحبة كما يظهر يف �جلدول )7(. 
جدول )7(: 

تحليل التباين المصاحب الختبار المتابعة لمقياس نظرية العقل

م�سدر♦
التباين

جمموع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
الدللة♦قيمة♦فاملربعات

الإح�سائية
حجم♦
الأثر

د�خل 
0.77610.77610.3840.0030.234�ملجموعات

�ختبار 
�لقبلي 

)م�ساحب( 
0.03010.0300.3970.5330.012

�لختبار 
�لبعدي 

)م�ساحب( 
0.12310.1231.6470.2080.046

0.54530.1822.4310.0820.177�ملجموعة 

2.540340.075�خلطاأ

49.02840�ملجموع

يلحظ من �جلدول )7( عدم وجود �أثر ملتغري �ملجموعة على 
�إح�سائية  وبدللة   )2.431( ف  قيمة  بلغت  �إذ  �ملتابعة؛  �ختبار 
مقد�رها )0.082(، مما ي�سري �إىل ��ستمر�رية و��ستقر�ر �أثر �لربنامج 

بعد �نتهائه.

املناقشة واالستنتاجات: 
�لتدريب يف  فعالية  �لك�سف عن  �إىل  �حلالية  �لدر��سة  هدفت 
�خلاطئ،  �ملعتقد  ت�سحيح  طرق  خلل  من  �لعقل،  نظرية  تطوير 
�ملدر�سة،  قبل  ما  �أطفال  من  عينة  لدى  و�لق�سة،  �لدور،  ولعب 
نظرية  تطوير  يف  �إيجابيًا  �أثر�ً  للتدريب  �أن  �لنتائج  �أظهرت 
�ل�سابطة  �ملجموعة  بني  ظهرت  �لتي  �لفروق  خلل  من  �لعقل، 
�لدر��سات  مع  �لنتيجة  هذه  وتتفق  �لثلثة،  �لتدريب  وجمموعات 
�لعقل  نظرية  تطوير  يف  خمتلفة  تدريب  �أ�ساليب  ��ستخدمت  �لتي 
 Adrian et al., 2005; Carroll, Riggs, Apperly, Graham &(

 .)Ceara, 2012; Symons et al., 2005

وميكن �لقول: �إن �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة �حلالية 
توؤكد قابلية نظرية �لعقل للتدريب من خلل �لرب�مج �ملختلفة؛ كون 
بالتفاعلت  و��سح  ب�سكل  تتاأثر  �لنظرية  هذه  تكون  �لتي  �ملهام 
 Lecce, Bianco,( لجتماعية بني �لطفل و�لأ�سخا�س �ملحيطني به�
وريدي  �أبليتون  ويرجع   .)Devine, Hughes & Banerjee, 2014

)Appleton & Reddy, 1996( فاعلية �لرب�مج �لتدريبية يف حت�سني 
�أ�سا�سني.فمن  نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة �إىل عاملني 
�ل�سقل  من  نوعًا  تت�سمن  �لتدريبية  �لرب�مج  �إن  �لقول:  ميكن  جهة، 
�لعقل.ومن  نظرية  مهام  من  للتمكن  للطفل  و�ملعريف  �لجتماعي 
جهة �أخرى، ميكن �لقول: �إن �حلديث عن �حلالة �لعقلية للطفل ميكن 

�أن ت�سهم يف �كت�ساب �لأطفال للمهار�ت �ملرتبطة بنظرية �لعقل.
ومن �لنتائج �لتي ك�سفت عنها �لدر��سة �حلالية �أنه على �لرغم 
ما  �أطفال  لدى  �لعقل  نظرية  تطوير  يف  �لثلثة  �لطرق  فاعلية  من 
قبل �ملدر�سة مقارنة باملجموعة �ل�سابطة، �إل �أن نتائج �ملقارنات 
�لطرق،  �إح�سائية بني هذه  ذ�ت دللة  فروق  تك�سف عن  �لبعدية مل 
�ملعتقد  وت�سحيح  �لق�سة  طريقتي  بني  �ملوجود  �لفرق  با�ستثناء 
�خلاطئ.وميكن �أن تعد هذه �لنتيجة موؤ�رس�ً على فاعلية �لطرق غري 
لطريقة  بالن�سبة  �حلال  هو  كما  �لعقل،  نظرية  تطوير  يف  �ملبا�رسة 
�ل�سدد  هذ�  �خلاطئ.ويف  �ملعتقد  ت�سحيح  بطريقة  مقارنة  �لق�سة 
Adrian, Clemente, Villanueva & Rief- )��سري كثري من �لباحثني 
fe, 2005; Grazzani, Ornghi, Agliati & Brazzill, 2016( �إىل �أهمية 

حتتوي  كونها  �لعقل؛  بنظرية  �ملرتبطة  �ملفاهيم  تنمية  يف  �لق�سة 
على نقا�سات بخ�سو�س �أ�سباب قيام �لأ�سخا�س ب�سلوكيات معينة، 
وكذلك ب�سبب قربها من حياة �لطفل �لو�قعية، و�أخري�ً ب�سبب تفاعل 
�لطفل مع �أحد�ث �لق�سة و�لر�وي، كما هو �حلال يف �لدر��سة �حلالية 
�لتي �عتمدت على �ل�رسد �لق�س�سي �ملبا�رس ولي�س �لت�سجيل �ل�سوتي 
�أو �ملرئي للق�س�س.ولعل هذه �لنتيجة قد تكون بحاجة �إىل در��سات 
�ل�رسد  مع  �ملبا�رس  �لق�س�سي  �ل�رسد  فاعلية  ملقارنة  م�ستقبلية؛ 

�لق�س�سي �مل�سجل يف تنمية وتطوير نظرية �لعقل لدى �لأطفال.
 Adrian, Clemente,( كما تتفق هذه �لدر��سة مع نتائج در��سة
�لو�لدين  قر�ءة  �أثر  على  ركزت  �لتي   )Villanueva, Rieffe, 2005

�لكتب لأطفالهم، مع �أهمية ��ستخد�م لغة �حلالت �لعقلية �أثناء رو�ية 
�لق�سة؛ �إذ �أظهرت �لنتائج حت�سنًا ملحوظًا يف �لأد�ء على مهام نظرية 
�لعقل، نتيجة قر�ءة �لق�س�س مع ��ستخد�م لغة �لعقل يف رو�ية �لق�سة.

بني  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  وجود  عدم  يف  �ل�سبب  يعزى  وقد 
طريقة �لق�سة، ولعب �لدور �إىل �أن �لتدريب ت�سمن يف كليهما �لرتكيز 
وتقدمي  حولها  �لأ�سئلة  وطرح  لل�سخ�سيات،  �لعقلية  �حلالت  على 
نظرية  لغة  ��ستخدمتا  �لطريقتني  كل  �آخر  مبعنى  �لر�جعة،  �لتغذية 
خلل  من  عملي  ب�سكل  ملم�ستها  وحماولة  �لتدريب،  يف  �لعقل 
 Symons,( لدور، وهذ� يتقف مع در��سة� �أو لعب  �لق�سة  �سخ�سيات 
من  �لعقل  نظرية  تطور  بني  �لربط  على  عملت  �لتي   ،)et al., 2005

جهة، و�حلديث �ملرتبط باحلالت �لعقلية من جهة �أخرى، با�ستخد�م 
�لنتائج  و�أظهرت  للق�س�س،  �لعقلية  �حلالت  تو�سيح  مع  �لق�سة 

حت�سنًا كبري�ً يف نظرية �لعقل.
يت�سح من �لنتائج �أي�سًا �أن ��ستخد�م لعب �لدور كان �أف�سل من 
�لتدريب �ملبا�رس على مهام �ملعتقد �خلاطئ �خلا�سة بنظرية �لعقل، 
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وهذ� يتفق متامًا مع در��سة )Qu, Shen ,Chee, Chen, 2015( �لتي 
نظرية  تطوير  يف  �لجتماعي  �لدر�مي  �للعب  �أثر  معرفة  �إىل  هدفت 
�لعقل عند �أطفال ما قبل �ملدر�سة، و�أثر نظرية �لعقل عند �ملعلمني، 
كمتنبئ يف تطوير �لوظائف �لتنفيذية عند �أطفال ما قبل �ملدر�سة يف 
�أطفال تر�وحت �أعمارهم بني )4 - 5( �سنو�ت، ��ستخدم �لباحثون يف 
�لدر�مي �لجتماعي و�لتدريب  �للعب  �لتدريب بو��سطة  �لدر��سة  هذه 
هناك  �أن  �لنتائج  �أظهرت  نف�سها،  �لعقل  نظرية  مهام  على  �ملبا�رس 
�أثر�ً �إيجابيًا للعب �لدر�مي �لجتماعي، يف تطوير نظرية �لعقل، و�أن 
نظرية �لعقل �خلا�سة باملعلمني، تعد متنبئًا جيد�ً بنظرية �لعقل عند 

�لأطفال.
��ستمر�رية  �حلالية  �لدر��سة  عنها  ك�سفت  �لتي  �لنتائج  ومن 
�أثر �لطرق �لثلثة يف تنمية نظرية �لعقل و��ستقر�ر هذ� �لأثر.وتتفق 
هذه �لنتيجة مع معظم �لدر��سات �لتي تناولت ��ستمر�رية �أثر �لرب�مج 
�أ�سارت نتائج  �إذ  �لتدريب،  �نتهاء فرتة  �لعقل بعد  �لتدريبية لنظرية 
هذه �لدر��سات �إىل �أن هذه �ل�ستمر�رية يف �لأثر قد تعود �إىل حقيقة 
يكون  �لتي  �لتجريبية  �لت�ساميم  يف  خ�سو�سًا  �لطرق  هذه  فاعلية 
�أو �ملجموعات  �إىل �ملجموعة  �إ�سافة  فيها وجود جمموعة �سابطة 
و�ملفاهيم  للمهمات  �لأطفال  تعلم  قابلية  ب�سبب  وكذلك  �لتجريبية، 
 Lecce & Bianco, 2018; Lecce et al.,( �لعقل  بنظرية  �ملرتبطة 

 .)2014; Tompkins, Benigno, Lee & Wright, 2018

ل يتوقف تطور نظرية �لعقل عند عمر معني، وعلى �لأرجح �أن 
�لكبار ي�ستمرون يف تطوير نظرية عقولهم طو�ل �حلياة، فهم يفهون 
�أفكار  �لتو��سل مع  قادرون على  �لآخرين، وهم  يدور يف عقول  ما 

�لآخرين، ولكن مب�ستويات متفاوتة.

التوصيات
من♦خالل♦النتائج♦التي♦مت♦التو�سل♦اإليها،♦تو�سي♦الدرا�سة♦مبا♦

يلي:♦
1♦ �رسورة ��ستخد�م طرق ت�سحيح �ملعتقد �خلاطئ يف مرحلة ما .

قبل �ملدر�سة.
2♦ �رسورة ��ستخد�م �لق�سة ولعب �لأدو�ر يف تطوير نظرية �لعقل .

عند �لأطفال.
3♦ �إعد�د ور�س تدريب ملعلمي مرحلة ما قبل �ملدر�سة يف جمال .

تطوير نظرية �لعقل.

املقرتحات
1♦ ��ستخد�م . فاعلية  يف  تبحث  �لتي  �لدر��سات  من  �ملزيد  �إجر�ء 

يف  و�لق�سة،  �لدور،  ولعب  �خلاطئ،  �ملعتقد  ت�سحيح  طرق 
تطوير نظرية �لعقل 

2♦ �إجر�ء در��سات تبحث يف تطوير نظرية �لعقل عند فئات عمرية .
خمتلفة عن �لفئة �لعمرية �ملبحوثة يف �لدر��سة.
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