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 .6نظرية العقل
Juan Moisés de la Serna

يعد الدذكداء العداطفي مجموعدة من ار اداي التي تم العصددددوب عليتدا ع ر التجداي
ال عثية ،ومراق ة وتمييز عواطف اآلخرين باعت ايها خاصد ددة بتم اسد ددتجابة ر ا
العياة ،ومن ثم يتطلب مسدتو معين من تطوير الشدصصد ية الذي يمان أن يسدم لتا
بدالتايف المسددددتمر والتطوي العداطفي أو بدار ر

مدا يمان أن نطلق عليد التطوي

المالئم لنظريدة العقدل .وتتلصص هدذ النظريدة ي كونتدا تلدك الظداهرة التي يمان
صدا خر ل ي نفو هوق الصاط وطريقة تفاير ،
للشدصص من خاللتا أن يفتم أن خدص آ
مما يتي ل إماانية التن ؤ بسد ددلوك ويبما خ اع لمصد ددلعت الشد ددصصد ددية وهي ميزة
كانت تع

صدرية للجنو ال شدري دون يير  ،تى تم التعقق من وجودها أيادا ي

أنواع الرئيسيات اركثر تطوياآ.
ي الوقدت الراهن ،وم تقد ا المعر دة ي مجدالت ال يولوجيدا وعلم العيوان وعلى
الريم من مال ظدة العد يد من ارمثلدة الصداصددددة بدالسددددلوع يالصدادعي للتعوي

عن

ال تياجات اركثر تنوعآا ي ع الم العيوان ،إن ال وائر العلمية ل توا ق جميعتا على
وجود نظريدة العقدل .يد

ير ال ع

أن تلدك النظريدة تامن ي قد ية الفرد على

أياددددا على الق ية على إدياع ما إها كان
آ
خ اع نظرية أخر  ،يُفترض أنتا تنطوي
أ هم ق تم خ اع  ،باعت اي عامالآ ها أهمية اجتماعية ك يرة تسم بتع ي المعتق ات
الصاطئة والتالعب .لذلك ،إن الطفل الذي يتمت بفتم واضدددد لنفسدددد وليير  ،ل ي
رصدة أ ادل للتعرب بسدتولة على الت الص اع .وبفادل التواصدل يير اللفظي،
المصددنوع من التع يرات واميماءات ،يماننا التعقق من سددلوع اآلخرين والتصددرب
و قآا لذلك.
تتطوي هذ الق ية ما بين ثال وسدت سدنوات وتتقن طواب العياة ،مما يسدم لنا بفتم
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قاديا على تع ي
ما هي اآلليات العقلية ارخر .و ي السدنوات السدابقة ،لم يان الطفل آ
الختال دات بين بداطند الد اخلي والعوامدل الصدايجيدة الجتمداعيدة التي يعيه يتدا،
معتق آا أن العالم و ار اآلخرين يعاسددان عالم الصاط وهي السددمة اليال ة للطفاب
المصدددابين بالتو

و يعانون من صدددعوبة خاصدددة ي تم هاتية اآلخرين .وم تق ا

قاديا على التعرب على مصتلف الشددصصدديات أو تلك التي تشدد
العمر ،ياون الفرد آ
خصصيت من أجل الص اع أو التعاون.
هل يمان تعليم ارطفاب التعرب على المعتق ات الصاطئة وارساليب الص اعية؟
اولت دياسدة أجرتتا جامعة جيرونا إإسد انياا امجابة على هذا السدؤاب ونشدر النتائ
ي المجلة العلمية ل عو تنمية الطفل ،ي
أعمايهم بين وا

خايع يتا ثمانية وس عون طفالآ تتراوح

وأيبعين خترا وس عة وأيبعين خترا ،منتم وا

وأيبعون تاة.

وخادددد ارطفداب لختيداي قيداسددددي للمفردات يسددددمى اخت داي المفردات Peabody
 Pictureو ق ل هلك الخت اي وبع  ،تم اسدتص اا تعليل إضدا ي بتط يق متمة المعتو
يير المتوق الذي سم لنا بفتم ما إها كان بإماانتم تع ي المعتق ات الصاطئة أا ل.
أك ت النتائ تق ا أولئك الذين صدلوا على ديجة أعلى ي الخت اي الذي أجري ق ل
اخت اي المفردات ،وعلى العاو من هلك ،أولئك الذين صددددلوا على عالمات أقل لم
يظتروا تق آما ي التعلم .ويجب النظر لعقيقة أن  ،بجانب ع ا امخدددداية لالختال ات
ي التعلم يما يتعلق بجنو ارطفاب والع د المنصف

الذي تم أخذ ي العت اي ،إن

هذ ال ياسدددة ل تنط ق على دعم نمو ارطفاب المصدددابين بالتو

ول تق ا رصدددة

لالن ماج التي يعتاجون لتا بش ة وبالتالي ،إن ما س ق يؤك العاجة لت ييب خصصي
للذكاء العاطفي ،وتاييف م ال تياجات الفردية للخصاط.
إن تع ي مسدتو الت عية والتثثير بين الذكاء العاطفي ونظرية العقل تجعل من الممان
تم ما هو ضد ددرويي لتركيز الجتود لتاون قادية على تق يم رصد ددة كا ية لتعسدددين
الة ارطفاب المصابين بالتو .
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ي سد ددن السد ددادسد ددة إلى الثامنة ،وبالتالي  ،إن أي خددديء

وتتطوي الق ية على الاذ

يمان اعت داي عدل خد اعي متعمد ي السددددنوات السددددابقدة ،ل يمان أن ياون نتيجدة
للتالعب الواعي من هذا السد ددن وما بع  ،ي أ الطفل ي إدياع خد ددصصد دديت الفردية
ويال ظ الختال ات م اآلخرين ،وبالتالي وضدد خددال يب يلي للواق من أجل ثتم
على التفاير يما يري ون.
أياددددا اعت داي أن ارطفداب يروون نوعين من اركداهيدب :كدذ
آ
يجدب

يير اجتمداعي،

يتد ب لتجندب العقوبدة والتالعدب بقنداعدات اآلخرين ،ويمان مال ظتد بدالفعدل وي د أ من
السد ددنة الثانية من العمر ويمان التعرب علي بسد ددتولة وياون لفترة قصد دديرة والثاني
يعت ر نوعا من التوا ق م المجتم  ،ي يصتلق لتل ية ا تياجات خد ددصص خر ،على
س يل المثاب ،امخاية إلى أن الط ق المعروق الذي أع ت ارا جي ا!
وسددددعت ال ياسددددة التي أجرتتا الجامعة الان ية ماكجيل وجامعة نيويويع ارمرياية
لفتم مدا هو العد دال ذي بعد من الاددددرويي أن تقلق بشددددثن اركداهيدب التي يرويتدا
ارطفاب ،ونُشرت النتائ

ي المجلة العلمية لمجلة علم نفو الطفل التجري ي.

آ
طفال تتراوح أعمايهم بين سدتة واثني عشدر ،سدتة
خدايع ي ال ياسدة تسدعة وسد عون
وثالثون منتم من الفتيات ،وتم اخت ايهم تعت عنوان ينموهج الت ية المصي ة لآلمابي
يقتر ون متمدة بعد هلدك يتلقون هد يدة مصي دة لآلمداب ويبمدا الادذ

وب قيقدة أنتدا

كانت موض تق ير.
كما خدددايكوا ي اخت اي سدددترو

لتقييم مسدددتو المرونة الذهنية والتنموية لنظرية

العقدل ،لخت داي  Digit Spanلقيدا

مسددددتو هاكرة العمدل ،وأخيراآ مقيدا

الدذكداء

القياسي Wechsler Intelligence Scale for Children-4th Edicio
على الريم من عد ا العثوي على روق هات دللدة إ صددد ددائيدة بين ارولد وال ندات
والتعقق من أن  ٪ 59.5من العالت أك ت اختالق أكاهيب مؤي ة للمجتم بين أولئك
الذين يتمتعون بمسدتو عاب من نظرية العقل والذاكرة العاملة ،إن ال ياسدة الصاصدة
بالموضددوع لم تثخذ ي العت اي أسدد ا
الذي تم أخذ بعين العت اي.

هذ الختال ات وإها كان هلك مناسدد آا للعمر
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عالوة على هلك ،يجب النظر ي م

تماسددددك الظروب التي وضدد د يتا ارطفاب،

تطوي ا
وأك ت النتائ أن اركاهيب لليراض الجتماعية قاا بتا أولئك الذين أظتروا
آ
أك ر ي الق يات المعر ية ،معولة هاذا المفتوا السل ي للص اع.
أخيرا ،لم تقاين ال ياسدة المذكوية أعال نوعي الاذ
آ
يسددددتصد ا الادذ

لفتم ارسد ا

التي تجعل الفرد

المعدادي للمجتم أو المؤيد للمجتم و ي أي عمر تنشددد ددث العداجدة

لستص ام .
وكداندت دياسددددة د يثدة متعد دة الثقدا دات أجرتتدا جدامعدة كدام ريد ج إإنجلتراا وجدامعدة
كيوتو إاليدابدانا وجدامعدة بدا يدا إإيطداليداا ،ونشددددرت النتدائ

ي المجلدة العلميدة يتنميدة

الطفلي ق خداات ي عالمية مفتوا أن نظرية العقل تعت ر عامالآ أسداسديا آ ي التطوي
الصددددعي للذكاء العاطفي عن ارطفاب ،والتعقق من وجود ظواهر نفسددددية ثابتة ،إها
كان من الممان التثثير عليتم من السياق الثقا ي.
لق اسددددتنتجت ال ياسددددة أن نظرية العقل تتطوي ي المرا ل الم ارة للنمو بفاددددل
الق يات والتجاي

المعر ية الشددصصددية  ،بي

النظر عن السددياق الثقا ي الذي ،ي

نتاية المطاب ،يمان أن يؤثر بشال صري على سن ظتوي هذ الق يات.
ي الواق  ،خد ددايع ي ال ياسد ددة مائتان وثمانية وسد ددتون طال آا تتراوح أعمايهم بين
خمو وسدددت سدددنوات يعملون الجنسددديات امنجليزية واميطالية واليابانية من أجل
مقاينة النتائ بامخداية للسدياق الثقا ي .وأ ادت ال يانات التي تم العصدوب عليتا عن
نظريدة العقدل ،والتي تم تقييمتدا من خالب أيبعدة اخت دايات مسددددتقلدة ،أن ارطفداب
امنجليز صدلوا على أ ادل نتيجة ،مما يشدير للت رير ،والنت الثقا ي المصتلف الذي
ينمو ي الطال

ويفار ي قيقة أن ارطفاب اليربيين ل يتم اتصددددالتتم ارولى م

المؤسسات التعليمية ق ل الشرقيين.
وي رز ما سد د ق مسد ددتويات مصتلفة من نظرية العقل و قآا للسد ددياق الثقا ي ،وكما يؤك
نظرا ليت اطتا بالنتائ اركاديمية
المؤلفون أنفسدتم ،أهمية معر ة ليات نظرية العقل آ
المسددددتق ليدة للطال  ،كمدا أند يقترح ت آمدا للسدددد دا التي تجعدل بع

الطال

أقدل

اسدتيعابا من ييرهم ويقترح نت آجا تعليميآا ج ي آا بت ب النت ا لآلليات ال اخلية لل اليين
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ي المسددتق ل .وو قآا لنظرية إالتعقي المعر ي والسدديطرةا ،إن ارطفاب الذين يعانون
من رط العركة ل يتم تطوي أقل ي نظرية العقل ومرونة معر ية أقل.
ويشددددير رط النشدددداط لع ا الرا ة الذهنية أو العركية التي تمن التركيز ،مما يج ر
الطفل على العركة المسدتمرة والماداعفات المترت ة على المعاخدرة الجتماعية ،وق ل
كل خديء ي الم يسدة  ،ي تث ت ع ا ق يت على التقاط المعلومات بشدال صدعي
المنقولة ل من اساتذت  ،ويعاني من تثخر خ ي ي تنفيذ ال رنام الم يسي.
و ي بع

العالت ،يتم تشد ددصيص الصاصد ددية المذكوية أعال على أنتا . T.D.A.H

إاختصايا باللية امس انية لضطرا
وتوضد إ

رط النشاط المصعو

بنقص النت ا ا.

النظريات اسدتص اا ارطفاب الذين يفتقرون ري نوع من الضدطرابات

التنموية سدددلسدددلة من المتايات ،مثل المرونة المعر ية ،التي تتي لتم دم العالقات
المعقد ة بين العنداصددددر المنفصددددلدة على مدا ي د و ،وهي دالدة تتطلدب ديجدة عداليدة من
مستو الهتماا والتعلم.
وتعد المروندة المعر يدة عدامال أسددد دداسدددديدا لتطوير نظريدة العقدل ،رنتدا تتي الوعي
أخيرا بالسددلوع
بالختال ات بين خددصصدديات وخددصصدديات اآلخرين ،ومن أجل التن ؤ
آ
و تم ما إها كان هلك مناسد آا لجمي الموضدوعات خايج هواتتم ،والسدتفادة من تطوير
ض ط النفو.
ل يؤكد مدا سدددد ق التن ؤ الصداط بنظريدة التعقيد المعر ي التي تؤكد أن جمي أولئدك
الذين ل يتم ق يات إدياكية عالية ،يسدددتطيعون ي وقت ل ق تطوير مفتوا أ ادددل
لنظريدة العقدل وعلى العاو من هلدك ،دإن ارطفداب الدذين يعدانون من نقص النت دا
و رط النشداط ،ليو ل يتم خصدائص المرونة العقلية الالزمة ،ويطويون نظرية العقل
بشال أقل.
أك ت النتائ التي توصددلت لتا دياسددة أجرتتا جامعة أسددتراليا اليربية ونشددرت ي
المجلة العلمية ل عو
البتد ائيدة ،يد

تنمية الطفل ما سد ق وكان ق خدايع يتا 70طال ا ي المر لة

تم تقييم المروندة المعر يدة ونظريدة العقدل و رط النشددد دداط .وأكد ت

النتددائ نظريددة التعقي د المعر ي

يد

تم التعقق من أن ارطفدداب الددذين يتمتعون
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بمسددتو أعلى من المرونة المعر ية ل يتم مسددتو أعلى من نظرية العقل وانصفاض
النشاط المفرط.
أخيرا إماانية تع يل السد ددلوع المفرط والماد ددايقات الناجمة عن ،
واقتر ت ال ياسد ددة
آ
وبت خل يير م اخددددر ي المرونة المعر ية أو ي نظرية العقل  ،لجعل ياة ارطفاب
المصدابين أقل تعقي آا من مثل هذا الضدطرا

الذي يسدم ل بثداء اري أ ادل .ومن

أجدل تدثكيد عداليدة نظريدة التعقيد المعر ي .سددددياون من المنداسددد ددب إكمداب النتدائ
الموصددددو ة بالت خالت التعليمية التي تت ب للتعام يير الم اخددددر وتع يل السددددلوع
المفرط.
ومن الاددرويي الت خل ي الذكاء العاطفي ي أقر وقت ممان ،ل سدديما ي سددن
الم يسددة ي تسددتمر ظواهر امسدداءة والتسددلط بشددال خاط وتعمل ياة الطالب
المعت

علي بمشاعر سل ية ومتناقاة.

هل من الممان تقليل ثاي امساءة ي الم يسة من خالب ت خل مثالي ي نظرية العقل
ل

الطال ؟

تصيدل السددددتيقداظ ي الصدددد داح ومعر ة أن يجدب عليدك الذها

إلى مادان يتيندك يد

اآلخرون وياربونك ،هل ست خل ؟ ماها ستاون التك العاطفية ي هذ العالة؟
تؤثر ظاهرة التنمر على ياة ارطفاب الصدددياي بشدددال متزاي ولتا ت اعيات خطيرة
على ياة ال اليين وعلى الريم من ارضد ددراي النفسد ددية الجسد دديمة الواضد ددعة الناجمة
عنتا ،ل يوج

ل سليم.

ول تع مجرد أ وياا دموية أو ك مات جسد ية ،بل هي إصدابات يو ية تقوض ا تراا
الدذات للفرد وتمن التطوي العداطفي السددددليم وتاددددر بدالعالقدات الجتمداعيدة والعيداة
المسددتق لية ،وتتيا الظروب أن يؤدي التوتر الش د ي لضددطرابات نفسددية جس د ية أو
تى النتعاي .وعلى الريم من قيقة أن المؤسدسدات التعليمية اولت وضد نوع من
العالج من خالب اقتراح لقاءات إعالمية م أسددددر ارطفاب المعت
ارطفاب المعت

عليتم أو أسددددر

عليتم ،ي معاولة للت خل م اخددرة ي عل امسدداءة من أجل تصفيف

ثايها ،لم يتم التو صل إلى ل نتائي يزيل الظاهرة من جذويها.
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و داولدت دياسددددة أجرتتدا جدامعدة ميالنو -بياوكدا اميطداليدة وجدامعدة مدانيتوبدا الاند يدة
معالجة المشددددالة من منظوي مصتلف ونشددددر النتائ

ي المجلة العلمية يمجلة الطفل

التجري يي علم النفو.
يؤك أصددعا

ال ياسددة أن من الاددرويي من امسدداءة ،رن الفعل الماتمل سددياون

ع يم الفائ ة.
و ار ال ياسة مائة وعشرة تالميذ تتراوح أعمايهم بين  6و  7سنوات ،نصفتم من
الفتيات.
وتم تقسدديم ارطفاب ي مجموعتين عشددوائيتين ،وكان عليتم أن يقرءوا خالب خددترين
سددلسددلة من النصددوط التي تتناوب المواقف العاطفية ثم وجب على مجموعة وا ة
آ
معفزا عاطفياآ ،بينما وجب على المجموعة ارخر التع ير
التعليق خفتيا آ على ما كان
عن نفو المفتوا من خالب الرسددومات .أظترت النتائ أن أطفاب المجموعة ارولى،
زادوا من الفتم العاطفي من خالب التعرب على المشدددداعر التي تعفزها القصددددص،
س دنوا نظرية العقل والتعاطف م العفاظ على التعسددينات التي تم العصددوب عليتا
و و
لدددددددمددددددد ة

سددددددددد ددتدددددددة

أخددددددددد ددتدددددددر

تدددددددقدددددددريددددددد آددددددد ا.

وعلى الريم من دأن لم يتم تقييم العواقدب المعتملدة والمسدددد تق ليدة لسددددوء المعداملدة ي
الم يسة  ،إن المؤلفين اعتم وا على قيقة أن الفتم التعاطفى لعواطف اآلخرين يمان
أن يمن ظتوي العاجة مخاد دداع قرين لإلسد دداءة ،مما يؤك العاجة لت خل وقائي من
سن ما ق ل الم يسة ينط ق على جمي المؤسسات التعليمية.

