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 لممخص : ا
عمى أثر التدريب عمى ميام نظرية العقل فى تنمية  التعرف الدراسة إليىدفت  

 أطفالطفاًل من  (37، وتكونت عينة الدراسة من )التواصل المفظى لدى أطفال الروضة
، وأعمارىم ما ىاريس-رسم الرجل لجودانف اختبار( عمي ;20;بمعدل ذكاء ) ،الروضة

، واستخدمت الباحثة األدوات التالية: عام )6069( ( سنوات، بمتوسط عمري قدره8-6بين)
محمد فراج،عبد الحميم السيد، صفية )ىاريس -رسم الرجل لجودانفاختبار 

تدريبى ، برنامج (إعداد الباحثة)لطفل الروضة  المفظى التواصلمقياس (، 4226،مجدى
لة )إعداد الباحثة(. وأظيرت النتائج وجود فروق ذات دالالقائم عمى ميام نظرية العقل

احصائية بين متوسط رتب درجات األطفال عينة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي عمي 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  وعدي، بلح القياس اللصا التواصل المفظىمقياس 

 التواصلمتوسطات رتب درجات ىؤالء األطفال في القياسين البعدي والتتبعي عمي مقياس 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب  عبير(، وعدمالمفظى عمى ُبعد)الت

المفظى عمى  التواصلدرجات ىؤالء األطفال في القياسين البعدي والتتبعي عمي مقياس 
 . ُبعد)االستقبال(

 

 .طفل الروضة –التواصل المفظى  –نظرية العقل  الكممات المفتاحية:
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The role of Theory of Mind Tasks On Developing The 

Verbal Communication of Kindergarten Children” 

Abstract: 

  The study aimed to understand the role of theory of mind 

tasks on the development of the verbal communication among 

kindergarten children. The basic study sample consisted of (15) 

kindergarten children, Their ages range between (4-6) years, with an 

average age of (4,47) years, The researcher used the following tools: 

Goodenough-Harris Drawing Test,)prepared by Mohamed Frag, 

Abdelhalem Elsaid, Safia Magdy, 2004), The verbal communication 

of kindergarten( prepared by the researcher), A training program 

based on theory of mind ( prepared by the researcher), The results 

were  statistically significant differences between the average of sort  

scores of the experimental group  sample of the study on the scale of 

verbal communication in the pre and post measurements in favor of 

the post measurement, And there were statistically significant 

differences between the average of sort scores  of the experimental 

group sample  of the study on the scale of the verbal communication 

in the post and follow up measurement. 

 

Key words:  Theory of mind - The verbal communication 

- kindergarten. 
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 المقدمة:
ىى مرحمة ، و من أىم وأخصب المراحل التعميمية طفالمرحمة رياض األتعد 

أشد مراحل التعميم حساسية لما وتعتبر  ،لمسار العممية التعميميةلمتمييد تعميمية ضرورية 
 لغتوعمى حياة الطفل الدراسية وعمى  أو سمبياً  عنيا من أثار تنعكس ايجابياً  قد ينتج

 صالحة تكون نأ البد التى الشباب بذرة الطفولةىىو  ،مستعممة فى التواصل فى المستقبلال
 مع التكيف عمى قدرة كثرأ يكونوا حتى وشخصياتيم بعقوليم االىتمامعن طريق 

فى  النمو المغوى الذى يبدأمفاىيم  بناءفى السنوات المبكرة من حياة الطفل يتم ،و رالغي
 .خرينير عن طريق التفكير واالتصال باآلالتطو 

ترجمة أفكارىم فراد األومن خالليا يستطيع دائمة مستمرة و  االتصالعممية كما ان  
النظام الطفل القدرة عمى التواصل وامتالك و ، مة فيما بينيممفيو ومشاعرىم إلى رموز 

 (.355،ص ;422بدير،كريمان )يساعده عمى التعمم وأداء وظائفو بطريقة مالئمة المغوى

أكثر أشكال التواصل شيوعًا كوسيمة لمتفاىم بين الناس، يعد  التواصل المفظىو  
واكتساب معمومات جديدة  ياتيا،شياء ومسميستطيع الطفل التعرف عمى األ وعن طريقو 

خرين ويتعامل من خالل التواصل المفظى مع مواقف الحياة من خالل تفاعمو مع اآل
نيا وسيمة لمتفاىم أال تقتصر المغة المفظية عمى ، و اليومية عن طريق الكالم واستخدام المغة

لمختمفة فى شتى نسان فى التعمم واكتساب الخبرات اوسيمة األ أيضاً بل انيا  فراد،بين األ
 .المجاالت

لمتواصاال المفظااى عاادد ماان الثمااار االجتماعيااة، اذ يقااوى التواصاال المفظااى وأيضااًا  
الاروابط االجتماعياة بالتعااطف، واالساتماع، والتعبيار المالئام، وتوسايع نطااق العالقاات مااع 

فسية لناآلخرين، ومعرفة الذات وحسن تقديرىا والنجاح فى الحياة المينية وتحسين الصحة ا
 (.8،ص4233متعة وأمانًا)ىيثم القاضى،كثر و الجسمية، ويجعل الحياة أ
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( أن التواصل السميم يعتمد 536،ص4237) نو خر آاهلل و عبد عادل يذكر و 
ذا حدث اضطراب فى واحدة منيما عمى كل من لغ أساساً  و األثنين معًا أة الفرد وكالمو وا 

اضطراب التواصل ىو عجز الفرد عمى أن وبيذا  ،لى اضطراب فى التواصلأدى ذلك إ
 وأيضاً فكاره بكممات مناسبة أو عجزه عن التعبير عن أ ،لآلخرينيجعل كالمو مفيوما ً 

 .خرينمن اآلتمقاىا أو يسمعيا ات التى يو الكممأفكار عجزه عن فيم األ

 كبيااراً  دوراً ذات  خاارين ورغباااتيم ومشاااعرىمفعااال اآلأ عالقاادرة عمااى توقاالك تعتباار لااذ
 خارين،فكاار ماع اآلوتباادل األ فى تيسير عممياة التفاعال والتواصال )المفظاى وغيار المفظاى(

لاى درجاة كبيارة مان إوعمى النقيض من ذلك فانن افتقااد ىاذه القادرة عماى التوقاع والفيام تحاد 
 .المفظى وفيم المشاعر واالنفعاالتالتواصل 

يحظى الفرد بتفاعل اجتمااعى  ( انو لكى5،ص 4234ويشير محمد عبد الخالق )    
ايجابى يجب ان يكون لديو القدرة عمى فيم الحاالت العقمية لآلخرين مما يدعم قدرتو عماى 

احااادى   Theoryof mindالتواصاال والتفاعاال االجتماااعى معياام، و تعااد نظرياااة العقاال
ل النظريااات المعرفيااة الحديثااة التااى تناولاات ماادى فياام األطفااال ألنفساايم ولآلخاارين ماان خااال

معرفااة أحااواليم العقميااة، لااذا يطمااق عمماااء الاانفس أساام نظريااة العقاال عمااى القاادرة التااى تظياار 
لدى الطفل فى عازوه الحااالت العقمياة مثال االعتقاادات والنواياا والرغباات واالدعااءات التاى 

 ينسبيا لنفسو أو لآلخرين. 

جاع طفاال ير ن القصور لادى فئاات معيناة مان األأ( 4234عادل الصادق)فقد ذكر 
 تركاااز بشاااكليالقصاااور ا ن مثااال ىاااذأو  لاااى وجاااود مشاااكالت فاااى نماااو نظرياااة العقااال لااادييم،إ
والتخيماااى وتفسااار جميعياااا بننياااا  والتواصااامى فاااى الشاااذوذ فاااى الجاناااب االجتمااااعى ساساااىأ

 .Theory of Mind  لقصور فى نمو نظرية العق

و  من التمركز حول ذاتودورًا ىامًا فى تحرر الطفل نظرية العقل حيث تمعب 
فيى ليا دور  فى التعبير عن المشاعر والتفاعل االيجابى مع اآلخرين، لذلك مساعدتو

ان  Liu ,M et al(2018)تذكر دراسةكما و ميم فى االتصال والعالقات االجتماعية، 
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عنصر ىام فى القدرة عمى فيم و فك تشفير الدالئل واالشارات نظرية العقل تعتبر 
نن الفرد الذى لديو قصور فى تماعى التكيفى، لذلك فوتطور السموك االج االجتماعية

نظرية العقل يعانى من عدم فيم االيماءات االجتماعية االتصالية، التى تتم بواسطة 
 تعبيرات الوجو وحركة األشخاص اآلخرين.

االتصاال ىنااك عالقاة باين ن ألاى إن العدياد مان الدراساات تشاير أوالجدير بالاذكر 
مااان الضااارورى االىتماااام بالتفاعااال ماااابين المصاااادر الداخمياااة لاااذا  ،نظرياااة العقااال و المغاااةب

الخىىي  Siller et al (2014)وماان ىااذه الدراسااات دراسااة  ،طفااال وعااالميم االجتماااعىلؤل

تقايم قادرات نظرياة العقال، الخقيواث اللغويت باسخخذام كخاب هصىو  بىذ ى كلوىاث   فحصج
العقاال لااادى األطفاااال الصااام  التااى تناولااات تطاااور نظرياااة Jones et al(2015)ودراسااة 

المحادثات حول الحاالت الخي بحزج عي Bianco et al (2016)  دراسةوعالقتيا بالمغة،و 
الخي بحذ في ًظريت العقل  حطو   Fujino et al (2017)دراسة و  ،العقمية ونظرية العقل

ماتياة التى تشير إلى العالقة بين نظرياة العقال والبراغ Kambitsis(2017)ودراسة  اللغت،
 التواصاال المفظااى تنميااةىميااة أعمااى مااا ساابق تاانتى  اً وبناااءوىااى االسااتخدام الااوظيفى لمغااة، 

التااى تياتم بالتصااور العقماى لمااا يادور فااى  نظريااة العقال مياام باسااتخداملادى طفاال الروضاة 
 .لى زيادة توافقيم واندماجيم فى المجتمعإ بدوره يؤدى والذى قد خرين،عقول اآل

 مشكمة الدراسة:
 يضااااً أخرين، ويعناااى يل عمياااو اتصاااالو بااااآلن تنمياااة التواصااال المفظاااى لمطفااال يساااأ

نشاطة والمواقاف فى المجتمع ومشاركتو فاى ساائر األ من التواصل والتوافق واالندماج مزيداً 
ى زياادة كاديمى الذى يتمثل فالى العائد األإضافة باإل ،جتماعية وتحسين سموكو التوافقىاال

 .يميةكبر عائد من العممية التعمأوتحقيق  التحصيل الدراسى

الطفل ( أن :422باإلضافة إلى ما أوضحتو دراسة سيير أمين وثناء الضبع )
ما يعانى من سوء التوافق  اً بير عن نفسو باستخدام المغة كثير الذى ال يتمكن من التع

الحياتية  عمى مستوى تفاعالتو االجتماعية فى المواقف ومن ثم ينعكس سمباً  االجتماعى،
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تحسين مر يتطمب العمل عمى و فاألالمختمفة، ومن ثم تزداد عزلتو االجتماعية، وعمي
فى  االجتماعىطفال الروضة مما يحسن من تفاعميم أمستوى التواصل المفظى لدى 

 المجتمع.

( أن إعاقااة المغااة والتواصاال ماان أكثاار أشااكال 4235وتشااير دراسااة أسااامة فاااروق )
% لادى أطفاال :األطفال كما أن معدل أنتشار ىذه اإلعاقة يصل إلى اإلعاقة انتشارًا بين 

 ما قبل المدرسة.

وقد الحظت الباحثة مشكمة الدراسة الحالية من خالل الدراسة االستطالعية التى 
قامت بيا عمى بعض أطفال الروضة، حيث الحظت أن بعض األطفال لدييم انخفاض 

دام االشارات بداًل من المفظ، أو ال فى مستوى التواصل المفظى، ويقومون باستخ
يستطيعون استخدام المغة بشكل صحيح فى السياق االجتماعى كعدم القدرة عمى استخدام 
التحيات المناسبة، أو ال يستطيعون التعبير عن أنفسيم، ولذلك تضعف القدرة لدييم عمى 

قات االجتماعية التواصل مما يؤثر بشكل سمبى عمى الجوانب النفسية واالكاديمية والعال
 لؤلطفال.

فمن الضرورى االىتمام بالتواصل عند األطفال وتعمم قواعد االتصال الجيد أى 
معرفة القواعد التى تحدد لو االستخدام الصحيح فى السياقات االجتماعية المختمفة، و 
معرفة خصائص المستمع ماذا يريد أن يسمع، وفيم السياق االجتماعى الذى يحدث فيو 

 (.338،ص4235ل)سناء سميمان،التواص

ستخدام أحد المداخل الجديدة التى تشير الدراسات الحديثة إلى الالباحثة  اتجيتلذا  
أىميتيا وفعالية التدريب عمي مياميا بالنسبة لؤلطفال فى الميدان التربوى والنفسى وىى 

لدى أطفال الروضة من  الدراسة الحالية لتنمية التواصل المفظى نظرية العقل، لذلك أُعدت
 مايمى : أىمية نظرية العقل  خالل برنامج تدريبى قائم عمى ميام نظرية العقل ومن

ييتم بدراسة  أساسياً  أتجاىاً  تعد أن نظرية العقل (77،ص 4235صالح )عمى  يشير -
مبكرة فى  وتشكل قدرة ميمة  وتطور كفايتيم االتصالية، ، و طفالسموكيات األ
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عد نظرية مفسرة لمذات تو ردات وأسماء األشياء ومضامينيا. والمف اكتساب المعارف،
يتوافر فى ذىنو ف ،حول المغة وكيفية عممياية والعالم والمغة، إذ أن الطفل ينشئ نظر 

عداد النظريات المغويةميدان لغوى يتيح لو إمكانية التفكير فى المغ أداة كما انيا  ،ة وا 
التواصل مع من صعوبات الذين يعانون طفال األ عمىتشخيصية ميمة فى التعرف 

 خرين.اآل
لدى  العقل( أن تطور ميام نظرية 38،ص 4234) سعيد عبد الحميديذكر  و -

. فتطور خريناألطفال يؤدى إلى زيادة القدرة عمى أظيار التعاطف وفيم مشاعر اآل
وزيادة  المشاعر والجانب المعرفى لدى الطفل لو دور كبير فى فيم المعتقدات 

داة كما انيا تعد أ، فى بناء المغة ساسياً أ وقد تمعب المعرفة دوراً ، الخبرات العاطفية
 خرين،جتماعية قوية فى فيم واستيعاب الحاالت العقمية واالنفعالية الموجودة لدى اآلا

 ومن الدراسات ،لى فعالية التدريب عمى ميام نظرية العقلالدراسات إتشير  حيث
 .(4242، و دراسة ىبة اهلل محمد )(:423)عبد الرحيم دراسة جياد 

من أسس نظرية العقل األدبيات والدراسات السابقة تشير إلى أن والجدير بالذكر أن  -
حيث  (لتمييز االنفعالىاأواًل ) طفالاألالتى تعمل عمى تحسين التواصل المفظى لدى 

لمطفل فى  الضروريةإحدى المكونات اليامة فى نظرية العقل ومن أىم الميارات  يعد
خالد  تشير دراسة ( االنتباه المشترك، ثانيُا )(4235الكنانى، )ريم الروضةمرحمة 
طفال تساعدىم فى ن تحسين ميارات االنتباه المشترك لدى األا( إلى ;422محمد )

تعمم أشكال االتصال التى ربما تعمل عمى تنمية التواصل المفظى، وأيضًا تشير 
( إلى أىمية 4239كامل )أميمة ( ودراسة 4237)ق أسامة فارو الدراسات كدراسة 

التدريب عمى االنتباه المشترك لتحسين التواصل المفظى كما تبين أن التدريب عمى 
االنتباه المشترك من شننو أن يحسن من الميارات المغوية و ميارات التواصل 

جود نظرية ومن القدرات الميمة التى تدل عمى و  (المعب التخيمى، ثالثًا )االجتماعى
( أنو يزيد من قدرة 367،ص4225ويذكر محمد كامل)العقل ىى المعب التخيمى 
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ل عمى التعبير عن أرائو وعما يجول فى داخمو من أفكار، إضافة إلى زيادة الطف
 مخزونيم من المفردات المغوية، ويساعده عمى االتصال وتبادل األدوار.

ذ اتجيت الباحثة إطار ة فى ىذا اإلتعد الدراسة الحالية محاول سبق وبناء عمى ما
برنامج تدريبى ى إل ستناداً إ طفال الروضةأالتواصل المفظى لدى  تنميةلى محاولة إ

 .نظرية العقلقائم عمى ميام 

 سئمة التالية:جابة عمى األتتحدد مشكمة الدراسة فى اإلو 

طفال أالمفظى لدى نظرية العقل فى تنمية التواصل  ميامما فاعمية برنامج قائم عمى  -3
 ؟ةالروض

نظرية العقل فى تنمية التواصل  مياممدى استمرار فاعمية البرنامج القائم عمى  ما -4
 طفال الروضة؟ أالمفظى لدى 

 ف الدراسة:اىدأ
التواصل المفظى لدى فى تنمية التعرف عمى أثر التدريب عمى ميام نظرية العقل  -3

 .أطفال الروضة
نظرية العقل فى  ميامالكشف عن استمرارية فاعمية البرنامج التدريبى القائم عمى  -4

 طفال الروضةأتنمية التواصل المفظى لدى 

 أىمية الدراسة:
 :يمكن توضيح أىمية الدراسة الحالية عمي النحو التالي -

قائم  ن يقدمو البحث من برنامج تدريبىأ يمكن فيمالدراسة الحالية تتضح أىمية ا  .3
نظرية العقل يمكن أن يستفيد منو المعممين وأولياء االمور و العاممين  ميامعمى 

 بمجال رياض االطفال.
 فى نتائجيا من اإلستفادة  خالل من مستقبمية لدراسات تميد أن مدراسةيمكن ل  .4

 .الدراسة بموضوع المتعمقة االرشادية البرامج إعداد
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سيكومترية يمكن االستعانة بيا فى الدراسات  ما تقدمو الدراسة من أدوات   .5
 كمقياس التواصل المفظى لطفل الروضة.

عداد المعممين فى  .6 يمكن استخدام نتائج ىذه الدراسة وتوظيفيا فى مجال تدريب وا 
والعمل عمى  طفال قبل الخدمة وأثنائيا، وارشاد أسراألطفال،مجال رياض األ

 دى أطفاليم.تنمية التواصل المفظى ل

 الدراسة:ض فرو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة  -1

وأبعاده لصالح  التواصل المفظىالتجريبية  في القياس القبمي والبعدي عمي مقياس 
 القياس البعدي.

بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة  ال توجد فروق ذات داللة احصائية -2
من انتياء تطبيق القياس  (ونصف بعد شيرعي )التجريبية في القياسين البعدي والتتب

 ودرجتو النيائية. التواصل المفظىالبعدي عمي أبعاد مقياس 
 مصطمحات الدراسة:

 تتضمن الدراسة الحالية مجموعة من المصطمحات تتمثل في:
 Theory of mind :نظرية العقل

 :روادىا ىمأ حسب العقل نظرية تعرف
(premack et Woodruff, Wimmer et Perner, Baron- cohen) قدرة نياأ 

 لنفسو  )االنفعاالت-المقاصد-الرغبات– لمعتقدات)ا العقمية الحاالت سنادإ عمى الفرد
 سيفعمو ما تكين وأ بتوقع لو تسمح الحدسى التفكير ادراك عمى القابمية وىذه، ولغيرهأ

 .)4238ب،يو  زىرة(ة معين وضعية فى خريناآل
 Verbal communicationالتواصل المفظى :
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فظ(كوساايمة لنقاال رسااالة ماان نااواع االتصااال التااى تسااتخدم فييااا )المأيعاارف بننااو كاال 
لااى المتمقااى، ويكااون ىااذا المفااظ منطوقااا فيدركااو المسااتقبل بحاسااة الساامع )كريمااان إالمصاادر 

 (.356: ;422بدير ،

وتعرفااو الباحثااة إجرائيااًا بننااو عمميااة اتصااال مقصااودة يسااتخدم فييااا المفااظ كوساايمة 
( تين ىما: عممية الترميز )التعبيرتين أساسييلتبادل المعمومات بين األفراد ويعتمد عمى عمم

بنقاال األفكااار إلااى اآلخاار عمااى شااكل كااالم وأصااوات، و عمميااة االسااتقبال )اسااتيعاب المغااة( 
جرائيًا بالادرجات التاى يحصال عميياا إويتحدد التواصل المفظى أفكار، بتحويل الكممات إلى 

 .عمى مقياس التواصل المفظىطفل الروضة 

 اإلطار النظري:
 نظرية العقل :

 :تعريف نظرية العقل

(  يعد مفيومًا شائعًا لمغاية ويمكن تعريفو عمى أنو فيم TOMأن نظرية العقل )
والعواطف، والمعتقدات، والنوايا  ،مثل الرغبات يمتمكون حاالت عقميةأن جميع األشخاص 

التى ال يمكن مالحظتيا بشكل مباشر ولكن يمكن استخداميا لعمل تنبؤات حول "عمى 
 .(Somogorzewska et al ,2020) ف اآلخرونسبيل المثال" كيف سيتصر 

يحدث فيو  تعرف الباحثة نظرية العقل بننيا نشاط عقمى يقوم عمى نظام تمثيمى و
االدعاءات( -االنفعاالت-النوايا-الرغبات-استنتاج الطفل لمحاالت العقمية )المعتقدات

لآلخرين من خالل انفصال الطفل عما يمثمو عقمو لؤلشياء لينسب لنفسو حالة عقمية قد 
 تكون مختمفة عن حالتو الحالية وذلك يساعده فى التنبؤ بسموك اآلخرين فى وضع معين.

 

 
 ر نظرية العقل عند األطفالمراحل تطو 
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ىناك عالقة بين نظرية العقل والمستويات النمائية لدى األطفال، حيث تتدرج 
نظرية العقل وفق العمر الزمنى لؤلطفال، فيبدأ الطفل بعد الثالثة سنوات  مستويات

 يستوعب فكرة تعدد وجيات النظر وترتفع القدرة كمما تقدم بالعمر الزمنى.

محمد وىناك خطوات لتطور نظرية العقل فيناك جانبان لنظرية العقل يحددىما 
رتباطات وىى مرحمة اإل :ولى( وىما المرحمة األ4235) الجوالدةفؤاد االمام و 

 :والمرحمة الثانية ،خر(لمشخص اآل المعرفيالشخص بقمة الوعى  يعيالعقمية)عندما 
ص يفكر بطريقة ن الشخأاطئ( وىى معرفة عتقاد الخ)مرحمة اال العقميمرحمة التمثيل 

 وذلك ىو األساس الذى تقوم عميو نظرية العقل. عتقادات خاطئةإتختمف عنو ويعتقد 

 :(:422الجوالدة )فؤاد مام و اإلمحمد  قد قسميا

  سن سنة ونصف )االنتباه المشترك والتنثير الواضح (المرحمة العمريةShared 
Attention  

  لى سنتين )التمييز بين األحداث الفزيائية إسن سنة ونصف المرحمة العمرية من
 واألحداث العقمية(

  سن ثالث سنوات : يميز الطفل عممية التفكير عن العمميات العقمية المرحمة العمرية
 .خرىاأل

  ربع سنوات :) فيم المعتقد الخاطئ(سن األالمرحمة العمرية 
  التمييز بين المعمومات  يستطيع الطفلسن الخمس سنوات : المرحمة العمرية

 يجب االحتفاظ بيا لفترة أطول. التيتنسى بسرعة و المعمومات  التيالمختصرة 
  دراك المعتقد الخاطئ من الدرجة إلى السابعة : )إسن السادسة المرحمة العمرية من

 (الثانية
  لى الحادية عشر : )قدرة فيم ومعرفة زالت المسان(إسن التاسعة المرحمة العمرية من 

 :Theory of Mind Tasks ميام نظرية العقل 
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شياء وحدىا( وميام جراءات األإ ميام نظرية العقل منيا ميام ميكانيكية )التفكير فى أن
فل عمى التفكير فى ( وآخرى مقصودة )لتقييم قدرة الطموكية )مرتبطة بالتفاعل مع البشرس

 .(Vonk et al,2020) خريننوايا اآل

    Wellman & liu(2004)و stich(2010)  وصفوقد 

Smogorzewska(2020)  كالتاليميام نظرية العقل : 

: الطفل يحكم عمى شخصين )الطفل وشخص Diverse Desiresرغبات متعددة  -3
 آخر( يمتمكوا رغبة مختمفة في نفس الوقت. 

الطفل يحكم عمى شخصين)الطفل وشخص  :Diverse Beliefمعتقدات متعددة  -4
آخر( لدييم معتقدات مختمفة عن نفس الموضوع حيث أن الطفل ال يعرف ان 

 المعتقد صحيح أم خطن. 
: تعنى أن الطفل يرى ما بداخل  Knowledge Accessالوصول إلى المعرفة -5

الصندوق ويحكم عمى معرفة أو عدم معرفة شخص آخر لم يرى ما بداخل 
 الصندوق.

: عندما يعرف  Contents False Beliefl عتقد الخاطئ الخاص بالمحتوىالم -6
الطفل ما بداخل الصندوق فننو يحكم عمى االعتقاد الخاطئ لشخص حول ما 

 بداخل الصندوق حيث ان الشخص اآلخر لم يرى ما بداخل الصندوق.
: الطفل يحكم عمى كيفية قيام  Explicit false beliefمعتقد خاطئ واضح  -7

 ما بالبحث، بالنظر إلى االعتقاد الخاطئ ليذا الشخص.شخص 
: الطفل يحكم عمى ما سيشعر بو الشخص، Belief Emotionاعتقاد العاطفة  -8

 بالنظر إلى االعتقاد الخاطئ.
: أن الطفل يحكم عمى شخص  Real-Apparent Emotion التمييز االنفعالي -9

 يشعر بشيء ما لكنو يعبر ويستعرض شعور آخر مختمف.
: أن الطفل يفيم Hidden emotions and sarcasmفاء الشعور والدعابة أخ -:

 أن بعض الجمل ال يجب تفسيرىا حرفيًا، ولكن ممكن أن تعنى الدعابة أو السخرية. 
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 التواصل المفظى

يدل عمى عمميات مقصودة  المفظيأن التواصل  Taylor(2013) يضًا يذكر أو 
لترميز واستيعاب المغة وىذه الميارات التعبيرية واالستقبالية لمغة ترتبط أيضًا بميارات 

 نتاج الكالم والقدرة السمعية.إ
 ميارات التواصل المفظى

 ،لقراءة، االتحدثيتكون من أربع ميارات وىى االستماع،  المفظيأن التواصل 
 األتية: االستماعنسان النسب من نشاطات األ المفظي، وتشكل مساحة التواصل الكتابة

 %(;%( والكتابة بنسبة )38نسبة )%( والقراءة ب52%( والتحدث بنسبة )67بنسبة )
 .(4235،بنيو  زايدى)

وىى)ميارة  لمتواصل المفظي لدى طفل الروضةالباحثة ميارتين أساسيتين  وقد حددت
 .(تعبيرالميارة  -االستقبال

 مشكالت التواصل المفظى عند األطفال

فقد يكون لدى  ،اضطرابات لغوية مختمفة قبل المدرسة من قد يعانى أطفال ماأنو 
االستقبالى، بينما قد يعانى و  الجانب التعبيرىعمى  لمغايةالبعض منيم لغة محدودة 
وبحاجة لما يتعمق بالجوانب  من حيث التعبير يةلغو  اتالبعض اآلخر من اضطراب

التعامل مع المغة المجازية، وقد يواجو  في اتصعوب آخرونيواجو  الصرفية والنحوية و
دوار والتواصل البصرى و تبادل األمثل لمغة  البرجماتيةالجوانب  ات فيالبعض صعوب

 عمايرةموسى ) لمغة الوظيفيأو االستخدام  ،الموضوع نفس الحديث عن فياالستمرار 
 (.335،ص 4236،الناطور ياسرو 

 
جراءاتيامنيج الدراسة    : وا 
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 منيج الدراسة : -1

 في تطبيقذى المجموعة الواحدة تعتمد الدراسة عمي المنيج شبو التجريبي 
مية عالى التعرف عمى فإف الدراسة باعتبارىا تجربة تيدف ىداوذلك لمالئمتو ألالبحث، 

)كمتغير تابع(  التواصل المفظىتنمية نظرية العقل )كمتغير مستقل( فى ميامالتدريب عمى 
 .طفال الروضةألدى 
 تنقسم عينة الدراسة إلي: عينة الدراسة: -2
ستطالعية عمي احيث قامت الباحثة بعمل دراسة  :الخصائص السيكومترية عينة - أ

خارج  من ( سنوات8-6ىم بين )وتتراوح أعمار أطفال الروضة ( من 37عينة قواميا )
 .لمتحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة عينة الدراسة األصمية

( 37تتكون عينة الدراسة من مجموعة واحدة قواميا ):  عينة البحث االساسية -ب
حصموا عمى أدنى الدرجات مما  ليس لدييم أي إعاقات الروضةأطفال في مرحمة 

، بمعدالت ذكاء استنادًا لدرجة القطع)إعداد الباحثة( التواصل المفظى عمى  مقياس
، سنوات( 6069( سنوات، بمتوسط عمري )8-6وتتراوح أعمارىم ما بين ) ،(;20;)

 محافظة البحر االحمر. –بالغردقة بحضانة االوائل 
 أدوات الدراسة:

عداد/محمد فرغمى فراج، عبد  ىاريس-اختبار رسم الرجل لجودإنف -3 )ترجمة وا 
 (.4226) (الحميم السيد، صفية مجدى

 مقياس التواصل المفظى لطفل الروضة )إعداد/ الباحثة(. -4
 برنامج تدريبى قائم عمى ميام نظرية العقل )إعداد/ الباحثة(. -5

 

 
 ) إعداد الباحثة( التواصل المفظى لطفل الروضةمقياس 
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لقياس التواصل المفظى ألطفال  التواصل المفظىقامت الباحثة بإعداد مقياس 
 تم تحديدىا فى أبعاد رئيسية: ميارات )االستقبال(، ميارات )التعبير( الروضة، والتى

 أواًل: ميارة االستقبال عند طفل الروضة وتشمل :

 القدرة عمى االستجابة عند مناداتو بنسمو -3

 الرفض فى المحادثة( -االوامر-التعميمات التجاوب مع)القدرة عمى  -4

 القدرة عمى قراءة الصورة  -5

 المسموعة فى الجملخطاء المفظية معرفة األ عمىالقدرة -6

 ةصوات المختمفالقدرة عمى التمييز السمعى لؤل -7

 النتباه لمحديث القدرة عمى ا -8

 ةالقدرة عمى فيم التعبيرات االنفعالية المختمف -9

 لآلخرينالقدرة عمى االنصات الجيد  -:

 صوتالقدرة عمى تحديد اليدف من الكالم من خالل نبرة ال -;

 :عند طفل الروضة وتشمل التعبيرميارة  -ثانيًا:

 القدرة عمى التعبير عن نفسو  -3

 القدرة عمى التعبير عن الحاجات الشخصية-4

 االنفعالية المختمفة  الحاالتالقدرة عمى التعبير لفظيًا عن  -5

 والصور والناس شياءاأل وصفالقدرة عمى  -6

 رخالقدرة عمى تبادل الحوار مع اآل -7

 االجتماعى الموقفستخدام اسموب االتصال المناسب مع ا القدرة عمى-8
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 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (;:3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 والرفضالموافقة عمى  القدرة -9

 ةتدريجينياء المحادثة نياية طبيعية إالقدرة عمى -:

 مالبدء بالتواصل والكال القدرة عمى -;

 حداث المواقف و األالقدرة عمى التعميق عمى  -32

 فى الحديثالقدرة عمى االلتزام بدوره -33

 القدرة عمى استخدام الضمائر بشكل صحيح -34

حيث تم إعداد مقياس التواصل المفظى لطفل الروضة، حيث اشتمل عمى الُبعد 
-38-37-;-:-9-8بند ويتضمن البنود) 36األول: ميارات االستقبال: يحتوى عمى 

 :3( والُبعد الثانى: ميارات التعبير: يحتوى عمى ;4-:43-48-49-4-;3-:39-3
-47-46-45-44-42-36-35-34-32-33-7-6-5-4-3بند ويتضمن البنود)

 ( بندًا.54( وبذلك تكون بنود المقياس عددىا)52-53-54
 عمم نفس صدة المحكمين بتخصممقياس وعرضيا عمي السالحيث تم إعداد صورة مبدئية 

وقد لتحديد مدى مالئمة أبعاد المقياس)صدق المحكمين(،  ،الصحة النفسية، و التربوى
ت واإلبقاء عمي تناولت المالحظات من السادة المحكمين إعادة الصياغة لبعض العبارا

وكانت نسبة االتفاق بين المحكمين عمى أبعاد المقياس  صالحيتياب واقر أالعبارات التي 
جراء التعديالتتم األخذ بمالحظات قد  ، و%(322-%2:تتراوح بين )  .المحكمين وا 
 التواصل المفظى:لمقياس  السيكومتريةالخصائص 

 قامت الباحثة في ىذه الدراسة بالتنكد من الخصائص السيكومترية عن طريق :
 الداخمي : االتساقصدق  أواًل:

ساب معامل ارتباط تم التحقق من االتساق الداخمى لمقياس التواصل المفظى بح
المقياس  بنودمن  بندكل عمى  ( طفالً 37بين درجات أفراد العينة االستطالعية) بيرسون

وكذلك معامل ارتباط بيرسون  البندليو بعد حذف درجة عد التى تنتمى إوالدرجة الكمية لمبُ 
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 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (2;3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

كما ىو موضح  بين الدرجة الكمية لكل ُبعد والدرجة الكمية لممقياس بعد حذف درجة الُبعد
 بالجدول التالي الذي يوضح ذلك

 التي تنتمي إليو البعداالتساق الداخمي لمبنود مع  (2جدول )

 التعبيرالبعد الثانى  االستقبالالبعد األول 

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

6 58,5 5850 0 58,0 5850 

7 58,6 5850 0 5876 5050 

, 5866 5850 3 5865 5850 

9 5877 5850 4 5875 5850 

05 5859 5855 5 5870 5850 

06 58,5 5850 05 5860 5855 

07 58,5 5850 00 5873 5850 

0, 58,9 5850 00 5865 5855 

09 5874 5850 03 5875 5850 

00 58,9 5850 04 5875 5850 

06 5877 5850 05 58,0 5850 

07 5854 5855 00 58,5 5850 

0, 5854 5855 03 58,5 5850 

   04 58,5 5850 

   05 5869 5850 

   09 58,5 5850 

   35 5866 5850 

   30 5859 5855 

   30 58,5 5850 

والدرجة  البند( السابق أن قيم معامالت االرتباط بين درجة 3يتضح من جدول)
( مما يعنى  2027عند مستوى) ( والبعض االخر 2023الكمية لمُبعد بعضيا عند مستوى )



  فى تنمية التواصل المفظى لدى أطفال الروضةوأثره  ميام نظرية العقل التدريب عمى
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (3;3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

تقيس ما تقيسو األبعاد أى يوجد اتساق داخمى وىذا مؤشر عمى االتساق الداخمى  البنودأن 
 لممقياس.

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدالب   م
 5850 58,6 االستقبال 0

 5850 5893 التعبٌر 0

( السابق أن قيم االرتباط بين الدرجة الكمية لمُبعد والدرجة 4يتضح من جدول )
( مما يعنى أن األبعاد تقيس ما تقيسو الدرجة 2023الكمية لممقياس دالة عند مستوى )

 الكمية وىذا مؤشر عمى االتساق الداخمى لممقياس.
 ثانيًا: الصدق:

 : التالزمى )صدق المحك الخارجى(الصدق  -1
قامت الباحثة بحساب معامل صدق المقياس، وذلك عن طريق حساب معامل 

 (الباحثة إعداد)االرتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة عمى مقياس التواصل المفظى
)إعداد سعيد المستخدم فى الدراسة ودرجاتيم عمى مقياس التواصل المفظى

رتباط بين الدرجة الكمية )المحك(، وقد بمغت قيمة معامل اال(4232محمدعبدالحميم،
(، وىذا 2023)، وىى قيمة دالة عند مستوى داللة(20978لممقياس المستخدم والمحك)

عمى التنبؤ باألداء  (عداد الباحثة)إيدل عمى قدرة درجات مقياس التواصل المفظى
 الحالى عمى محك آخر يقيس التواصل المفظى.

 ثبات المقياس:ثالثًا: 
 اجراءات لحساب ثبات المقياس منيا ما يمي :استخدمت الباحثة عدة 

 الثبات بإعادة التطبيق : -1

قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لمقياس التواصل المفظى بطريقة إعادة 
 ( التالى:5التطبيق بفاصل زمنى قدره أسبوعين كما يتضح فى الجدول)
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 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (4;3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 (3جدول)

 لتطبيقمعامالت الثبات لمقياس التواصل المفظى بطريقة إعادة ا
 معامالت الثبات عدالب  

 58997 الُبعد األول االستقبال

 58997 الُبعد الثانى التعبٌر

 ,5899 المقٌاس كامل

  ( أن معامالت الثبات مرتفعة مما يدل عمى ثبات المقياس.5يتضح من جدول )
 الثبات بالتجزئة النصفية:  -2

معامل االرتباط بين نصفى الُبعد األول وكذلك الُبعد الثانى  تم ايجاد -5
والدرجة الكمية بطريقة بيرسون، وبعد ذلك يتم تصحيح معامل االرتباط 

 بواسطة معادلة سبيرمان براون.
 (4جدول ) -4

قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد المقياس والدرجة  -5
 الكمية:

عدد  األبعاد م
 العبارات

 معامل االرتباط 
 قبل التعديل

 معامل الثبات بعد التعديل
)سبيرمان براون معامل 

 التصحيح(
 58935 58,75 03 البعد االول 0

 58,66 58763 09 البعد الثانى 0

 50,46 58733 الدرجة الكلٌة
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 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (5;3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

( ودرجة 20:6أن قيمة التجزئة النصفية  لمدرجة الكمية  تساوي ) (6)يتضح من جدول  
وجميعيا قيم مرتفعة مما يشير إلي تمتع المقياس بدرجة ثبات ( 20:8( ،)5;20)  بعدكل 

 .مقبولة
برنامج تدريبى قائم عمى ميام نظرية العقل لتنمية التواصل المفظى لدى أطفال 

 () إعداد الباحثة الروضة

 :اليدف العام لمبرنامج 
ل الروضة من خالتنمية ميارات التواصل المفظي لدى أطفال ييدف البرنامج إلى 

 .التدريب عمى ميام نظرية العقل
 األساليب  والفنيات المستخدمة في البرنامج:

القصة  –النمذجة  –الحث والتمقين  -التقميد والمحاكاة –التعمم من خالل المعب 
-التكرار –الحوار الجماعى  -لعب الدور -التشكيل –أسموب توكيد الذات –القصيرة 
 العصف الذىنى.–الواجب المنزلى  -المناقشة والحوار –التعزيز 

 التوزيع الزمني لمبرنامج: 
( جمسة، وسوف تستغرق لتنفيذىا 54)الحالي التدريبى برنامج الحيث يتضمن 

( 47) جمسات أسبوعيا عمي ان تستغرق الجمسة مدة ثالثثالثة أشير ونصف بواقع 
و يسبقيا القياس القبمي باستخدام المقاييس المستخدمة في الدراسة ويمحق بيا  دقيقيو

 القياس البعدي والتتبعي.
 جمسات البرنامج ومحتواىا:

تشمل الجمسات عمى أىداف البرنامج الفرعية، والتى يسعى البرنامج إلى تنميتيا من 
من البرنامج وىو تنمية  خالل التدريب عمى ميام نظرية العقل لتحقيق اليدف الرئيسى

فقد ل التدريب عمى ميام نظرية العقل، التواصل المفظى لدى أطفال الروضة من خال
راعت الباحثة اختيار ميام نظرية العقل المالئمة لتنمية ميارات التواصل المفظى، كما 

طفال وأن يحقق المحتوى ال األأخذت فى اعتبارىا أن يثير محتوى البرنامج أىتمام وخي
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 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (6;3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

ألىداف التى وضع من أجل تحقيقيا، وأن يكون ىناك تكامل وشمول بين محتوى جمسات ا
 .البرنامج، فكل ميارة فرعية تؤدى بدورىا إلى الميارة التالية ليا

 ( وصف جمسات البرنامج7جدول )
 أهداف الجلسة رقم الجلسة

 الجلسة 
 0 :4 ،0, 

، وفهم الرغبات الطفل علً أخذ المنظور البصرىوقدرة التعارف 
 المتنوعة، وتأثٌر كلماتنا على األخرٌن0

 الجلسة
5 :9 

المعتقد  -الطفل المواقف المعلوماتٌة )الرؤٌة تؤدى إلى المعرفة فهم
 المعتقد الخاطئ الخاص بالموقع( -الخاطئ الخاص بالمحتوى

 الجلسة
05 :00 

 الغامضة(األشكال  -مهام التخٌل )اللعب التخٌلىممارسة على  القدرة

 الجلسة
03 :04 

مهام الحٌل والخداع)حقٌقة الشئ والمظهر الخادع  ان ٌتعرف الطفل على
 أفكار الحٌل والخداع(-له

 الجلسة
05 :05 

 -والتمٌٌز االنفعالى)التعرف على االنفعاالت التعاطفالطفل على  قدرة
االنفعاالت استنتاج  -استنتاج االنفعاالت القائمة على الرغبة -المحاكاة

 العواطف المخفٌة( -القائمة على المواقف

 الجلسة
06 :30 

مهام النواٌا ومقاصد الكالم من نبرة الصوت فهم الطفل علً  قدرة
 وجبسة الختام

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة:
اعتمدت الباحثة عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية التى تتوافق مع أىداف 

و تم تحميل نتائج الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائى المعروف ، ومنيج وعينة الدراسة
 Statistical Package for Social(SPSS)بالرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

Science: 

 معامل ارتباط بيرسون -3
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية-4
 Wilcoxon Testاختبار ويمكوكسون -5
 الثنائى لرتب األزواج المرتبطة )لحساب حجم التنثير(معامل االرتباط  -6
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 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (7;3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 نتائج الدراسة ومناقشتيا 
 يتم عرض نتائج الدراسة حسب الفروض عمي النحو التالي:

 اختبار صحة الفرض االول : -1
 نتائج الفرض: - أ

 :نص الفرض 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطىول عمي أنو : ينص الفرض األ

رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبمى والبعدى عمى مقياس 
 .األبعاد( لصالح القياس البعدى-التواصل المفظى )الدرجة الكمية

 األسموب االحصائي المستخدم في معالجة البيانات:
لمكشف عن داللة  ختبار ويمكوكسونتم استخدام ا حقق من صحة الفرضلمت

 .فى القياس القبمى والبعدى الفروق بين رتب القيم لممجموعات المرتبطة
 : جدول عرض القيم االحصائية لنتائج الفروض 

األول الباحثة  بتمخيص النتائج التي تم التوصل إلييا فيما يتعمق بالفرض  قامت
 ( التالي 9في جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبمي والبعدي (7جدول )

 (15درجتو الكمية )ن=التواصل المفظى لتطبيق البرنامج عمي أبعاد مقياس 

 األبعاد
اتجاه فروق 

 الرتب
 العدد

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قٌمة 
Z 

القٌمة 
 االحتمالٌة

p .value 
 حجم التأثٌر

مهارات 
 االستقبال

الرتب 
 السالبة

5   

3040 50550 
حجم تأثٌر 0

 قوي جدا  

الرتب 
 الموجبة

05 , 005 

الرتب 
 المحاٌدة

5 5 5 

   05 اإلجمالً

مهارات 
  التعبٌر

الرتب 
 السالبة

5   
3040 50550 

حجم تأثٌر 0
 قوي جدا  

 005 , 05الرتب 
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 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (8;3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 األبعاد
اتجاه فروق 

 الرتب
 العدد

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قٌمة 
Z 

القٌمة 
 االحتمالٌة

p .value 
 حجم التأثٌر

 الموجبة

الرتب 
 المحاٌدة

5 5 5 

   05 اإلجمالً

المقٌاس 
 ككل

الرتب 
 السالبة

5   

3040 50550 
حجم تأثٌر 0

 قوي جدا  

الرتب 
 الموجبة

05 , 005 

الرتب 
 المحاٌدة

5 5 5 

   05 اإلجمالً

 

 التواصل مقياس عمي "p .value"االحتمالية القيمة أن  ( 8يتضح من جدول )
 أقل وىي ،(20223) تساوي (الكمية الدرجة -ميارات التعبير -ميارات االستقبال) المفظى

 الفرضية وقبول الصفرية، الفرضية رفض يعني ما وىو ،(2027) المعنوية مستوي من
 المجموعة درجات متوسطات بين احصائية داللة ذات فروق وجود عمي يدل مما البديمة؛

 القياس اتجاه في( 2023) مستوي عند البعدي والقياس القبمي القياس في التجريبية
البعدي؛ مما يعنى تحسن درجات المجموعة التجريبية بعد مشاركتيم في جمسات البرنامج، 

 وبيذا يتحقق الفرض األول لمدراسة.
 اختبار صحة الفرض الثاني: -ج
 نتائج الفرض: - أ
  : رتب درجات أطفال  ىروق ذات داللة احصائية بين متوسطال توجد فنص الفرض

من انتياء  (ونصف المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي ) بعد شير
 .ودرجتو النيائية التواصل المفظىتطبيق القياس البعدي عمي أبعاد مقياس 

 :األسموب االحصائي المستخدم في معالجة البيانات 
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 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (9;3) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

ف عن داللة الفروق تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمكش لمتحقق من صحة الفرض
 .والتتبعى البعدىفى القياس  بين رتب القيم لممجموعات المرتبطة

 : جدول عرض القيم االحصائية لنتائج الفروض 
تقوم الباحثة  بتمخيص النتائج التي تم التوصل إلييا فيما يتعمق بالفرض لمقياس 

 ( التالي:في جدول ) التواصل المفظىالبعدي و التتبعي  لمقياس 
 الفرق بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي (8جدول )

 التواصل المفظىلتطبيق البرنامج عمي مقياس 
 األبعاد

اتجاه فروق 
 الرتب

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقٌمة 
 القٌمة االحتمالٌة

p .value 

 مهارات االستقبال

 05 0055 4 الرتب السالبة

00,9 5056 

الرتب 
 الموجبة

5 5 5 

الرتب 
 المحاٌدة

00   

   05 اإلجمالً

 مهارات التعبٌر

 005 , 05 الرتب السالبة

3040 50550 

الرتب 
 الموجبة

5   

الرتب 
 المحاٌدة

5 5 5 

   05 اإلجمالً

 المقٌاس ككل

 005 , 05 الرتب السالبة
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 p" االحتمالية القيمة أن  ( :يتضح من جدول )(: :ن نتائج الجدول )يتضح م

.value"(20223) تساوي(  الدرجةالكمية-ميارات التعبير) المفظى التواصل مقياس عمي، 
 وقبول الصفرية، الفرضية رفض يعني ما وىو ،(2027)المعنوية مستوي من أقل وىي
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 درجات متوسطات بين احصائية داللة ذات فروق وجود عمي يدل مما البديمة؛ الفرضية
 اتجاه في( 2023) مستوي عندالتتبعى  والقياس البعدي القياس في التجريبية المجموعة

 المفظى التواصل مقياس عمي"p .value"االحتمالية القيمةالبعدي؛ بينما كانت  القياس
 ما وىو ،(2027) المعنوية مستوي منأكبر  وىي ،(2.28) تساوي(  االستقبال ميارات)

مما يعنى عدم وجود فروق في القياس البعدى والقياس  الصفرية الفرضيةقبول  يعني
 التتبعى.

 تفسير ومناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة و االطار النظري :
ويمكن تفسير النتائج الخاصة بالفرض األول فى ضوء مراجعة أدبيات الدراسة 
والنتائج التى أوضحتيا المعالجة اإلحصائية حيث تبين أن التدريب عمى ميام نظرية 

 أكد عمى وجود فرق بصورة  وقد ،لؤلطفال العقل قد ساىم فى تطوير التواصل المفظى
مما يدل عمى تحسن  ،مقياس التواصل المفظىدالة فى األداء فى القياس البعدى عمى 

التواصل المفظى لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج، وذلك يبين أن البرنامج حقق 
روض يشير إلى تحقق نتائج الفرض األول من ف وذلكفاعمية فى تنمية التواصل المفظى 

 الدراسة.

قائم عمى ميام نظرية العقل فى فقد أكدت النتائج عمى فاعمية البرنامج التدريبى ال
فاعمية البرنامج فى تنمية التواصل وتعزو الباحثة تنمية التواصل المفظى ألطفال الروضة، 

 :إلى المفظى

تعدد الميام التى تم التدريب عمييا وتنوعيا وتقديميا بنسموب بسيط ومشوق فى صورة  -3
شة الحاالت ان مناق  Tompkins (2015) أشاروقد صوت أو صورة أو قصة 

العقمية فى سياقات المحادثة بشكل طبيعى مثل قراءة القصص القصيرة تحسن من 
فى جو من المعب مما أدى إلى أيضًا و  نظرية العقل لدى أطفال ما قبل المدرسة،

 ألطفال لمجمسات وتفاعميم معيا.قبول ا
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ت المميزة لطفل كما ترجع الباحثة النتائج إلى أن البرنامج قد أخذ فاالعتبار السما  -4
( و طارق عبد الرؤوف و ربيع 4238الروضة كما ذكرىا كل من موسى نجيب )

 ( التى تمثمت فى;423محمد )

بعض خصائص طفل الروضة المعرفية كالقدرة العالية عمى التخيل حيث قامت   -أ
 بعض جمسات البرنامج عمى التخيل.

بالمعب الدرامى ومن خصائص طفل الروضة االجتماعية استمتاع الطفل  -ب
والتمثيمى وتمثيل الشخصيات المفضمة لدييم حيث قامت بعض الجمسات عمى 
ميمة التظاىر بالمعب والتخيل والخداع كجمسات لعبة الياتف وحديقة الحيوان 

 وميمة األشكال الغامضة.

وأيضًا من خصائص طفل الروضة الجسدية أنو يتميز بالنشاط وخاصة الركض  -ج
 ض الجمسات عمى الحركة كجمسة الكممات العقمية وغير العقمية والقفز وقامت بع

كما استخدمت الباحثة التكنولوجيا )الحاسب اآللى( فى بعض الجمسات الثارة   -5
، و راعت فى بناء جمسات البرنامج األنماط الثالث دافعية الطفل لمتعمم والمشاركة

( النمط 4235كما ذكرتيم سناء سميمان ) لتقسيم األفراد بناء عمى االتصال المفظى
األول)النمط البصرى( وىو الذى يستخدم كممات مثل أنا أرى من وجية نظرى، 
والنمط الثانى )النمط السمعى(الذى يستخدم كممات تميل إلى السمع مثل ىل 
سمعت،دعنا نفكر بصوت عالى، والنمط الثالث )النمط الحسى( اى يستخدم كممات 

 األحاسيس مثل أنا أشعر.تصف المشاعر و 

جة والقصة تنوع الفنيات المستخدمة كالمناقشة والحوار والتعزيز والنمذ أيضاً و  -6
لتدريب األطفال القصيرة، وكانت بعض األنشطة جماعية من خالل لعب الدور 

( إلى أن لعب الدور يعمم األطفال ;422حيث تشير كريمان بدير )، عمى المشاركة
 فوية فى الوقت المناسب.أن يعطوا تعميقات ش



  فى تنمية التواصل المفظى لدى أطفال الروضةوأثره  ميام نظرية العقل التدريب عمى
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (422) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

المشاركين بشكل مباشر فى بعض ميام نظرية العقل وذلك كان لو  اشراككما ان  -7
الذى أشار إلى  Quesque(2020)دور فى فاعمية البرنامج عمى أساس اقتراح 

ان االختبارات الكالسيكية لميام نظرية العقل ذات المستوى األدنى )العدوى 
قامت الباحثة باشراك ألطفال لذلك مباشر نظرية العقل، الحركية( ال تختبر بشكل 

اتضح وجود التحسن فى التواصل المفظى لدى فى بعض الميام بشكل مباشر، لذا 
المجموعة التجريبية بعد البرنامج مقارنو بما قبمو مما يشير إلى دور التدريب عمى 

 .ميام نظرية العقل فى تحسين التواصل المفظى

النتائج فى ضوء طبيعة نظرية العقل، ترى الباحثة بناءًا عمى نتائج ويمكن مناقشة   -8
حول فاعمية التدريب  الدراسةمع ما توصمت إليو  تتماشىالتى  السابقةالدراسات 

وتحسين التعبيرات االنفعالية وتطور  ظرية العقل وعالقتيا بتطور المغةعمى ميام ن
؛  Siller et al ,2014 ؛ Resches,Pereira, 2009) دراسةمنيا  االتصال

Sperandio & Mustard, 2015  ؛Sabbagh, 2016  ؛,Fujino et 

al,2017 أن نظرية العقل أداة لمتحرر من التمركز حول ث توصمت إلى ( حي
الذات وقبول اآلخر و الحد من التنمر بالتعاطف وتنظيم االنفعاالت والقدرة عمى 

أن فيم المعتقد الخاطئ ىو و  ،قناعالتواصل ومحاولة تغيير تفكير اآلخرين باال
طفال لمكفاءة التواصمية وأن نظرية العقل ليا تنمية األ فيأقوى مؤشر عمى التغيرات 

استخدام كممات  فيالزيادة  وكما ان تطور كفايتيم االتصالية فيتنثير فعال 
تطوير المغات يرتبط  ن، كما تبين انيطفال العاديالحاالت العقمية يزيد من نمو األ

السموك التفاعمى ناتج بشكل مباشر عن  ، وارتباط وثيق بتطوير نظرية العقل
 ثل النوايا والرغبات والمعتقدات.الحاالت العقمية الداخمية م

وتتفق نتيجة الدراسة التى تم التوصل إلييا مع العديد من االطر النظرية والدراسات     -9
 & Bosco؛  Kambitsis, 2017يو كاًل من )السابقة؛ ومنيا ما أشار إل

Gabbatore, 2017  ؛Zsuzsanna,2017 التى توضح العالقة بين نظرية )
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أن قدرة نظرية و ، العقل والتواصل المفظى والبراغماتية وىى االستخدام الوظيفى لمغة
صالحيا، وتشير  نتائج الالعقل لؤلطفال ترتبط جزئيًا بالتعرف عمى حالة التواصل وا 

 حيث ال ،إلى وجود عالقة ثنائية االتجاه بين نظرية العقل والمغة فى التطور الفكرى
غنى عن المستوى العقمى األساسى ألكتساب المغة فى وقت مبكر، ثم تنخذ المغة 

دليلٌا في إسٌاد األفكا  عٌذ فك  TOMكإطار عمل لؤلفكار المضمنة وبالتالى 

هن هعٌي الكالم رن حعطي هذٍ القذ ة العقليت األساسيت الخشفير لٌيت الوخحذد  بالخالي ف

األ ضيت لوزيذ هي الخطو  اللغوى، أى الخطو  البراغواحي الذى يخيح حٌظين 

 .الخطاب الخفاعلي الوٌخج
حيث  راعت الباحثة اختيار ميام نظرية العقل المالئمة لتنمية التواصل المفظى، و  -9

دراسات السابقة المتعمقة بطبيعة التواصل المفظى مع ال اتفقت نتائج الدراسة الحالية
التى ترجع إلى انيا عممية تعاونية وال يمكن فصل أنفسنا عن وجية نظر اآلخرين، 
كما البد لممستمع أن يظير قدرة ذىنية كبيرة فى التكين بنوايا المتحدث مع دراسة كاًل 

( التى  Cardillo et al,2021؛  Pronina et al,2021؛  Krauss,2002من)
، أشارت ان العممية التواصمية بحاجة إلى النظر إلى دور نوايا المتحدث التواصمية

انو قد ثبت أن نبرة الصوت تساعد ليس فقط   دواالىتمام بنبرة الصوت لفيم المقص
إلى ئط الداللية لمكممات، وأشارت عمى تجزئة الكالم ولكن أيضًا فى رسم الخرا

منظور ونوايا اآلخرين بشكل كبير فى القدرة عمى استخدام المغة  مساىمة النظر فى
ونحتاج أيضًا إلى فيم المعمومات التى لم يتم  بشكل فعال فى التبادالت التواصمية

ذكرىا صراحة فى الجممة )مثل االستعارات( وتفسير المعانى غير الحرفية، فعدم القدرة 
كانت الميام فى البرنامج تقوم عمى  عمى ذلك يمكن أن يؤدى إلى فشل االتصال، فقد

فيم المعنى غير  -من )النظر فى نوايا المتحدث أساس طبيعة التواصل المفظى
 .  فيم المقصد من نبرة الصوت( -الحرفى

أن األطفال يبنون  من خالل ما يفترضو بياجيو ويمكن تفسير الفرض الثانى
المعرفة من خالل تجاربيم ومالحظاتيم، فحسب النظريات المعرفية الكتساب المغة ىى 

وفى ىذه الدراسة يشتمل مقياس التواصل المفظى عمى  ،تعد رابط بين المغة والفكر والخبرة
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ى  ميارة فرعية لم يكن ىناك فروق بين القياسين البعدى والتتبعى بين أفراد العينة عم 54
ُبعد )االستقبال( و فى أغمب الميارات الفرعية لممقياس، كما أظيرت بعض الحاالت فروقًا 
يمان  بين القياسين البعدى والتتبعى عمى ُبعد )التعبير(، وكما أشار أديب النواسية وا 

( أن من خصائص التواصل المفظى لدى األطفال أن ميارة االستقبال 4237القطاونة )
 تعبير.تنضج قبل ميارة ال

ولكن الجدير بالذكر أن بعض الميارات التى انخفضت تنطبق فى بعض األحيان 
بشكل تمقائى و تنطبق دائمًا بالتمقين، كما أن الميارات التى انخفضت فييا درجات 
األطفال فى القياس التتبعى كانت ال تنطبق تمامًا عمي األطفال قبل تعرضيم لمبرنامج، 

تنطبق عميو فى بعض األحيان مما يدل عى فاعمية وفى القياس التتبعى أصبحت 
ونذكر انو قد كان ىناك انخفاض ممحوظ فى القياس التتبعى عمى الميارة  ،البرنامج
فى المقياس وىى )القدرة عمى التعبير عن االعتذار باستخدام اآلسف عند  46الفرعية 

التتبعى عن القياس أطفال فى القياس  :القيام بنفعال غير مقبولة( حيث انخفض درجة 
( ان المشكالت 4235،339البعدى وقد يكون التفسير ىو كما أشارت سناء سميمان )

السموكية لؤلطفال التى تتطمب من األطفال القيام باالعتذار عنيا تكون عادة مضادة 
لممجتمع وغير مقبولة، لذا فيى تؤدى إلى نبذىم من جانب أقرانيم وبالتالى شعورىم 

 لة وىذا يؤثر عمييم سمبًا ويسبب فجوة األتصال عند األطفال.بالوحدة والعز 

ويمكن تفسير ذلك أيضًا بسبب عدم تعرض األطفال لمواقف حياتية يومية ترسخ 
بسبب الفترة لدييم ىذه الميارات خالل الفترة الزمنية بين القياس البعدى والتتبعى، وأيضاً 

عمى نفس المستوى عوبة فى  الحفاظ سيجد صالزمنية وتنثيرىا عمى األطفال وأن الطفل 
حيث أن عامل الزمن يمكن أن يمعب دوره فى تنثير  بعد مرور فترة زمنية )شير ونصف(

 المعالجة عمى المجموعة التجريبية، مما يشير إلى ضرورة استمرار التدريب لفترات أطول.
 ستواه،لكى يحافظ الطفل عمى نفس م الممارسةكما أن المرحمة العمرية تحتاج إلى 

فالطفل فى ىذه المرحمة دائمة ما يحتاج إلى المساعدة كما أنيم فى مرحمة نضج حيث أن 
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العمميات المعرفية لم تكتمل بشكل كامل، لذا من الممكن استمرار التدريب عمى البرنامج 
لفترة زمنية كافية، وأيضًا يمكن أن يرجع إلى عدم توافر بيئة أسرية داعمة لمطفل باألثراء 

وى الكافى لمتطور، لذلك البد من إرشاد أولياء األمور لمقيام بدور إيجابىفى عممية المغ
( إلى ان ;422تشير كريمان بدير)تدريب األطفال و تنمية التواصل المفظى، حيث 

اكتساب الطفل الميارات يحتاج إلى الكثير من الوقت وأيضًا يحتاج إلى تعزيز ايجابى 
ستتناقص وتتالشى من عقمو والجيد المشترك بين األسرة وبدونيا لن يكتسب الميارة بل 

و والمتخصص أساس وضع البرامج األفضل لؤلطفال وتحقيق الحد األقصى لمتقدم، 
 بمرور الوقت قد يتغير المستوى.

لكن بشكل عام فقد زادت درجات كل األطفال بعد البرنامج بشكل ممحوظ مما يؤكد  
ير كان كبير مما يعنى أن التباين فى المتغير التابع فاعمية البرنامج، كما أن حجم التنث

)التواصل المفظى( يمكن تفسيره بمعمومية المتغير المستقل وىو )البرنامج المستخدم فى 
 الدراسة(، قد تم مد األطفال بقاعدة أساسية ومستوى فيم لميارات التواصل المفظى.

 توصيات الدراسة:
الدراسة الحالية، وبناء عمي ما توصمت إليو في ضوء ما انتيت الباحثة إليو في 

 الباحثة من نتائج يمكن عرض بعض التوصيات التربوية عمي النحو التالي:

أىمية التشخيص المبكر لمشكالت التواصل، واالىتمام بتقديم العالج المناسب  -3
 ليا.

يمكن استخدام نظرية العقل لزيادة الحصيمة المغوية لفئات أخرى تعانى من   -4
 فى القدرة عن التعبير. صعوبة

 ارشاد الوالدين و توعيتيم بكيفية التدريب عمى ميام نظرية العقل وأىميتيا. -5
يمكن تطبيق البرنامج التدريبي المستخدم فى الدراسة القائم عمى ميام نظرية   -6

 العقل عمى فئات آخرى من األطفال.



  فى تنمية التواصل المفظى لدى أطفال الروضةوأثره  ميام نظرية العقل التدريب عمى
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 4243 أغسطس( 5العدد ) (6المجمد )    (426) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

دريبية لمساعدة االىتمام بتدريب األخصائين والمعممين عمى إعداد البرامج الت  -7
 األطفال عمى التواصل واالندماج مع المجتمع. 

 البحوث والدراسات المقترحة:
 الباحثة، وفي ضوء ما انتيت إليولمجوانب ذات العالقة بيذه الدراسة استكمااًل 
 كاالتي: البحثية المقترحاتتقدم الباحثة بعض 

 .التدريب عمى ميام نظرية العقل لتنمية التواصل غير المفظى -3
التدريب عمى ميام نظرية العقل عالى الرتبة لمحد من التنمر عند أطفال المرحمة  -4

 .االبتدائية
 .التعرف عمى دور نظرية العقل فى التنمية البشرية -5
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 المراجع
 أواًل : المراجع العربية : 

يمان طوالنوايسة  أديب عبد اهلل (3  والمعرفيالمغوي النمو (. 4237. )القطاونة ؛ وا 
 . العربي.مكتبة المجتمع لمطفل

 اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق(. 4235. )مصطفى أسامة فاروق (4
 ..دار المسيرة لمنشر والتوزيع

قائم عمى االنتباه  تدريبي(. فعالية برنامج 4237. )مصطفى أسامة فاروق (5
ذوى اضطراب  لدى االطفال المفظيوغير  المفظيالمشترك لتحسين التواصل 

(، 9)4، مؤسسة التربية الخاصة والتنىيل ، مجمة التربية الخاصة والتنىيلالتوحد. 
3:9-474. 

تحسين  في(. أثر التدريب عمى االنتباه المشترك 4239).كامل أميمة مصطفى (6
لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد  المفظيالميارات االجتماعية والتواصل 

 .:32-;;(، 96) 42، فولة.دراسات الطالوظيفية مرتفعي
مفاىيم نظرية العقل  استخدام(. :423).عبد الرحيم جياد محمد عبد المعطى (7

رسالة ماجستير، جامعة  [لتحسين الميارات االجتماعية لدى أطفال متالزمة داون
 .]القاىرة 

(. فاعمية استخدام نظام التواصل من خالل تبادل ;422خالد سعد محمد.) (8
( وبعض التدريبات السموكية لتنمية االنتباه المشترك وأثر ذلك PECSالصور )

، ، دراسات تربوية واجتماعيةفى خفض السموك االنسحابى لدى أطفال الروضة
 ،مصر.424- 365(،ص3(، ع)37مج)

تنمية  فيقائم عمى نظرية العقل  إرشادي(. برنامج 4235. )الكنانى ريم عبد اهلل (9
االطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم. مجمة االرشاد لدى  االنفعاليالتمييز 
 .:49-::3(، 57، )النفسي
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،مخبر مجمة الممارسات المغوية(. اضطرابات الكالم والمغة. 4235. )بنيو زايدى (:
 .456-445(، ;3الممارسات المغوية، )

 (. نظرية العقل عند االطفال المصابين بالتوحد :دراسة ميدانية4238. )يوب زىرة (;
،مركز جيل مجمة جيل العموم االنسانية واالجتماعيةضوء بعض المتغيرات.  في

 .7;-3:(،42) العمميالبحث 
لتنمية ميارات  تدريبي(. فاعمية برنامج 4234سعيد كمال عبد الحميد. ) (32

لدييم.   االنفعاليتحسين التنظيم  فينظرية العقل لدى أطفال الروضة وأثره 
 .436-383(، 54التربية وعمم النفس ،) فيدراسات عربية 

.دار ومياراتو سيكولوجية االتصال االنسانى( 4235سناء محمد سميمان.) (33
 عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع.

(. فاعمية :422. )أمين عبد اهلل ؛ ثناء يوسف الضبع سيير محمود (34
الروضة لدى أطفال  المفظيتحسين ميارات التواصل  فيبرنامج أنشطة تربوية 

( ، 358،)المناىج وطرق التدريس فيدراسات ذوى مشكالت الخجل واالنطواء. 
436-4;3. 

. دار اليازوى طفل الروضة (.;423و ربيع محمد.)؛ طارق عبد الرؤوف (35
 العممية.

 ؛ و سميرة ابو الحسنراجح ؛  ىدى فتحى حسانينمحمد عادل عبد اهلل (36
 المفظيتنمية ميارات التواصل  تدريبي في(. فعالية برنامج 4237)عبد السالم

، مركز المعمومات مجمة التربية الخاصةلدى االطفال ذوى اضطراب التوحد. 
 .552-532(، 33، )الزقازيقالتربوية والنفسية والبيئية بكمية التربية جامعة 

(.نظرية العقل وعالقتيا بالمستويات النمائية 4234عادل محمد الصادق.) (37
 .476-34،428،بالفيوممجمة كمية التربية لدى األطفال العاديين.

نظرية العقل لدى االطفال التنظير (. 4235. )صالح عمى عبد الرحيم (38
 .دار صفاء لمنشر والتوزيع.المعرفيالنمو  فيالحديث 
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 في(. برامج التدخل المبكر ;422. )بدير كريمان محمد عبد السالم (39
 دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع. الطفولة.

 معرفي سموكي(. فاعمية برنامج 4234. )عبد الخالق محمد احمد (:3
لدى عينة  االجتماعيتنمية ميارات التفاعل  فيلمتدريب عمى ميام نظرية العقل 

 ]اطروحة دكتوراه، جامعة سوىاج[من االطفال المعاقين سمعياً 
(. مراحل تطور نظرية العقل لدى :422).الجوالدة فؤاد عيدو  محمد صالح االمام؛ (;3

، 6(، ج54، جامعة عين شمس ،)مجمة كمية التربيةالمعاقين عقميًا. 
6;7-743. 

(. فاعمية برنامج 4235. )فؤاد عيد الجوالدة؛و  االمام محمد صالح (42
تنمية ميارات ادائية حياتية لدى االطفال  فيقائم عمى نظرية العقل  تدريبي

-83(، 3، )63، العموم التربوية في الدراساتمجمة االردن.  فيالمعاقين عقميا 
:5 

(: اخصائى النطق والتخاطب ومواجية اضطرابات المغة 4225محمد عمى كامل.) (43
 عند األطفال، القاىرة: مكتبة ابن سينا لمطبع والنشر والتوزيع.

 فيمقدمة (. 4236. )الناطور ياسر سعيد و؛ عمايرة موسى محمد (44
 . دار الفكر.اضطرابات التواصل

(. دليل االسرة لتنمية قدرات طفل الروضة. 4237نجيب موسى. )موسى  (45
 .االكاديميمركز الكتاب 

فعالية برنامج تدريبى قائم عمى (. 4242ىبة اهلل عادل أحمد محمد.) (46
مفاىيم نظرية العقل فى تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوى 

 .]جامعة االسكندرية رسالة ماجستير، [اضطراب التوحد
(. أثر تدريس المغة العربية باستخدام 4233. )القاضى ىيثم ممدوح (47

لدى طمبة الصف  المفظيتنمية ميارات التواصل  فياستراتيجية التعمم المتمازج 
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، مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية االنسانيةاالردن.  في األساسيالسابع 
(9 ،)5-36. 
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