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إلـى   البحث الموسوم بأثر المـزاج وأنمـاط التعلـق فـي نظريـة العقـل      هدف  :ملخص
ا إذا كانت هناك فروق عمالكشف عن أثر المزاج وأنماط التعلق في نظرية العقل، و

تكونـت عينـة الدراسـة    و قـد  . صـف دالة في نظرية العقل تعزى لمتغيري الجنس وال
ــا وطالبــة مــن  ) 391(مــن  ــم  2020/2021طلبــة الصــفوف األساســية للعــام   طالب ت

لتحقيــق أهــداف   و .الصــف اختيــارهم بالطريقــة المتيســرة تبعــا لمتغيــري الجــنس و      
الدراسـة، تــم اســتخدام مقيـاس نظريــة العقــل، ومقيــاس أبعـاد المــزاج فــي المراهقــة      

 .بعد التحقق من دالالت الصدق والثبات ،راهقينالمبكرة، ومقياس أنماط التعلق للم
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لنظرية العقل لدى اإلناث كان أعلى منـه  وقد 

 كمـا . صـف ولم تكشف نتائج الدراسة عن فروق دالة تعـزى لمتغيـر ال   ،كورلدى الذ
اء فـي  ا لنمط التعلـق القلـق واإلحبـاط واالنتمـ    كشفت عن مساهمة دالة إحصائي أنها

مـن التبـاين فـي نظريـة     %) (6.40ر نمـط التعلـق القلـق    التنبؤ بنظرية العقل؛ إذ فس
3.10(ر االنتماء العقل، بينما فس (%طر اإلحبامن التباين في نظرية العقل، وفس 

  . من التباين في نظرية العقل %)1.10(

  )المراهقونالمزاج، أنماط التعلق، نظرية العقل، الطلبة : الكلمات المفتاحية(
  

في المجاالت االنفعالية،  مهمةتتسم فترة المراهقة بتحديات  :مقدمة
إذ تتطور فيها عالقات األقران بحيث تصبح أكثر  ؛المعرفية، واالجتماعيةو

أهمية، باإلضافة إلى ظهور العالقات العاطفية التي تتطلب المزيد من 
التطور في المهارات االجتماعية واالنفعالية، ومثل هذه المهارات قد تحتاج 

المعتقدات والرغبات : مثل ،م عميق لحاالت اآلخرين العقليةإلى فه
 .ويطلق على هذا الفهم اسم نظرية العقل ،(Vetter, 2013) والمشاعر

تعرف بأنها قدرة الفرد على عزو الحاالت العقلية للذات و لآلخرين من  التي
، )Premack & Woodruff, 1978( السلوك والتنبؤ به أجل تفسير

كما تعرف بأنها الفهم اليومي للتفكير، والرغبات، والنوايا والحوادث اليومية 
  . )Wellman, 2014( المتكررة

كان من ورت العديد من النظريات ظهور نظرية العقل، وقد فس
رت امتالك التي فس (The Theory–Theory)أهمها نظرية النظرية 

األطفال لمهارات نظرية العقل بوجود نظريات عقلية خاصة بهم، يحاولون 
تفسير حاالت  ىلإمن خاللها تفسير بعض األحداث المحيطة بهم، باإلضافة 

وترى هذه النظرية أن نظريات األطفال البسيطة حول  .اآلخرين العقلية
حاالت اآلخرين العقلية تستند إلى المفاهيم الفطرية العامة التي تساعدهم 

ل إلى تفسيرات متعلقة باآلخرين استنادا إلى ما سمته النظرية علم لتوصل
أما نظرية ، )Goldman, 2012( (Folk Psychology)نفس العامة 

فقد بحثت في فهم حاالت اآلخرين ) Simulation Theory(المحاكاة 
وتمثل الطريقة  العقلية ومشاعرهم وأحاسيسهم من خالل قراءة أفكارهم،

لذلك أطلق على هذه النظرية اسم نظرية التعاطف  التي سلكوا بها؛
)Empathy Theory( ا لما تحمله من تعاطف مع سلوك اآلخريننظر  
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The Effect of Temperament and Attachment Styles 
on the Theory of Mind 
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Abstract: This study aimed to reveal the effect of 
temperament and attachment styles on the theory of mind and 
whether there are significant differences in the theory of mind 
attributed to gender and grade. The sample consisted of (391) 
male and female students, from the elementary classes, who 
were selected by the convenient method from the schools of  
Ministry of Education In Irbid governorate for the year 2020-
2021. To achieve the objectives of the study, the scales of 
theory of mind, temperament for early adolescence and 
attachment styles for adolescents were administered. The 
results of the study showed that the arithmetic mean of theory 
of mind for females was higher than that for boys, but no 
significant differences were found due to the grade variable. 
Also, the results showed a statistically significant contribution 
for the anxious style of attachment, affiliation and frustration 
in the prediction of the theory of mind, wher the anxious style 
explained (6.40 %) of theory of mind, affiliation explained 
(3.10%) and frustration explained (1.10%) of the variance. 

(Keywords: Temperament, Attachment Styles, Theory of 
Mind, Adolescent Students) 

  

  

والتنبؤ بحاالتهم  ،تفسير سلوكهم في ألفراديعتمده ابجعله نموذجا 
رت نظرية وحدات المعالجة العقلية، بينما فس)Modularity Theory (

جانب محدد من  عن معالجة ةنظرية العقل بوجود وحدات فطرية مسؤول
أحد أهم الذين - )Leslie(ونظرية العقل، وبنى ليزلي  ،مثل اللغة ؛المعرفة

نموذجا تحدث فيه عن معالج فطري،  وقدمالنظرية  تحدثوا عن مفاهيم
كنظام متكامل مكون من مدخالت وعمليات تحدد  يتعامل مع الدماغ

 ومخرجات تظهر على شكل توجهات موقفية ،الحاالت العقلية المناسبة
(Propositional Attitudes)  )Doherty, 2008.(  

دور  دفقد أّك ؛لنظرية العقلا ا نظريالبنائية أساس قدم بياجيه في نظريته
حالة  إلىل بالفرد ووالوص ،النضج والتفاعل االجتماعي في تطور المعرفة

من التوازن المعرفي من خالل عمليات التنظيم التي تتم على المخزون 
خذ على هذه النظرية هو إغفالها للعوامل ؤالمعرفي المتراكم، لكن ما ي

 يسلكها األفراد في تفكيرهم المجرد الثقافية واالجتماعية، والطريقة التي
)Kloo & Perner, 2003(. إلى مفهوم في نظريته  ق بياجيهوتطر  
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يرى أن األطفال ال  إذ ؛)Egocentrism(حول الذات  ركزالتم
ا لنقص المخزون المعرفي لوجهات نظر اآلخرين نظر يلقون باًال

طفال األهذه الفكرة تعارضت مع قدرة  ، لكنلديهم والقواعد المنطقية
 على القيام بمهمات محاكاة األدوار واتسن) 4-3(بين عمري 

)Perspective - taking( Mounoud,1996) .(  

ها الفرد بالطريقة التي يكتسب ) Case(ذكر كيس وقد 
ذلك بمعالجة المعلومات، وافترض وجود  َطورب ،مخزونه المعرفي

مراحل لتطور المعرفة شكلت األساس في تجاربه حول اكتساب 
حيث يرى أنه مع زيادة عمر الطفل  المهارات االجتماعية والمكانية،

األمر الذي يمكنه من دمج أكثر من  ،إلى أخرى ةينتقل من مرحل
أن يدمج من العالقات االجتماعية؛ ك دمخطط معرفي لفهم المزي

واآلخر لوصف  ،مخططين معرفيين أحدهما لترتيب أحداث القصة
  ).Swentosky, 2008(مشاعر شخصياتها واتجاهاتهم 

كثير من شخاص بالوتنبثق أهمية نظرية العقل من تزويدها لأل
إذ  ؛المهارات االتصالية التي تساعد الشخص على التواصل الفعال

اتبين أن لنظرية العقل دور ي تطوير السلوك التواصلي الذي ف امهم
يعا للتعاون مع اآلخرين، و يسعى الشخص لبنائه من أجل  دضروري

 ، فضًال)(Sidera et al., 2018 إحداث تغيير سلوكي في اآلخرين
عن دعمها لقدرة الفرد على التنبؤ، وهي قدرة مهمة في معرفة ما 

ومعرفة ما  ،تعديل خططه يعنيه سلوك اآلخرين، حتى يتسنى للفرد 
وتتجلى أهمية نظرية  .)(Michlmayr, 2002عليه فعله الحًقا 

العقل أيضا من خالل دورها في إحداث تحول في مهارات التفكير 
على استكشاف  إذ تتحسن هذه المهارات مع زيادة القدرة  ؛المتشعب

حاالت اآلخرين العقلية وتطور نظرية العقل بشكل عام، ولوحظ أن 
درين على إكمال مهام االعتقادات الخاطئة يكونون أفضل األطفال القا

 ).Sigirtmac, 2016(في أداء مهمات التفكير المتشعب 

وقد أكدت نتائج بعض الدراسات الحديثة أن التدريب على 
تحقيق الرفاهية  علىقد يساعد  ومهاراتها أنشطة نظرية العقل

وهي أساسية في تزويد الفرد بمهارات التكيف مع البيئة  ،النفسية
، كما أن القدرة على قراءة Kabat-Zinn, 2013)( المحيطة

 وهي إحدى قدرات الذكاء االنفعالي ،حاالت اآلخرين العقلية
(Salovey et al., 1995)، ل الفرد لآلخرينتساعد في تقب، 
 بدوره لنشوء التنظيم الذاتي يمهدوانتباه أكبر لحاالتهم العقلية 

(Brazier, 1995; Martin, 1997) كما ارتبطت نظرية العقل ،
  .)Passanisi et al., 2015( ارتباًطا وثيًقا بتقدير الذات

بالعديد من العوامل ر ومن الجدير بالذكر أن نظرية العقل تتأث
: التي تساعد على ظهور مبكر لبعض مفاهيمها، ومن هذه العوامل

تباه المشترك بين الطفل والمحيطين به، ومحاكاة سلوك االن
وقد  .Abu-Ghazal, 2016)(اآلخرين، واللعب التخيلي، واللغة 

ل الرفاق جتماعي دورا كبيرا في زيادة تقبتبين أن للتفاعل اال
خاصة عند مواجهة  ،قدرته على التكيف االجتماعي وزيادة ،للمراهق

 Ronchi et(مواقف جديدة، نتيجة لتفاعالته االجتماعية مع أقرانه 
al., 2020(.  ومن وجهة نظر أخرى، فقد تبين أن نقص المهارة

، أو بمعنى وأفكارهم مثل نقص فهم مشاعر اآلخرين ؛االجتماعية
بخبرات الوحدة  مرتبط ،آخر مستوى منخفض من نظرية العقل

ومن هنا تظهر  .(Bosacki et al., 2020)اعية والعزلة االجتم
المستوى العام لنظرية في جتماعي في التأثير أهمية التفاعل اال

ويبدو أن نظرية العقل تتأثر بجنس الطفل وعمره؛ إذ كشفت  العقل،
نتائج الدراسات وجود دور لجنس الطفل وعمره في فهم حاالت 

هذا التأثير ليشمل  داآلخرين العقلية المبكرة في الطفولة، وامت
نظرية العقل في مرحلة المراهقة؛ فقد تفوق اإلناث على الذكور في 

 ,.Stępień-Nycz et al(أدائهن على مقاييس نظرية العقل 
، كما وجدت الدراسات أن العوامل العصبية والمعرفية التي )2020

ة تنبأت بنظرية العقل كانت أكثر وضوحا عند الطلبة األكبر سًنا مقارن
  . (Fischer et al., 2017)بالطلبة األصغر سًنا 

بد من دراسة  ولضمان تطور سليم لمهارات نظرية العقل، ال
المزيد من العوامل التي من الممكن أن تؤثر على هذه المهارات 

ومحاولة تحسينها، ويعالمزاج وأنماط التعلق من العوامل التي  د
نفعاالت في وقت لما لهما من أهمية في إظهار اال ؛تستحق البحث

مبكر، والمساهمة في تكوين الروابط االنفعالية األولية التي تبرز 
أهميتها في التأثير على نوعية ودرجة التفاعالت االجتماعية و 

ويترتب على ذلك بالطبع تطور نظريات األفراد  .تفاعالت األقران
  .العقلية في مراحل نموهم الالحقة

  )(Temperamentالمزاج 

له دور مهم في ويعد المزاج بعدا مهما من أبعاد الشخصية، 
رسم المسار النمائي لألفراد، وطرق التفاعل االجتماعي بينهم 

)2010Kagan, .(  

بلومين  ف بص وعر)Buss & Plomin, 2008 ( المزاج
بأنه مجموعة من السمات الفردية الموروثة التي تظهر في وقت مبكر 

تتحدد من خالل عدة خصائص تضم عناصر؛ كاإلثارة، ومن الحياة 
بأنه ) Rothbart, 2007( وعرفته روثبارت. والعاطفية واالجتماعية

حالة فطرية تقوم على اختالفات بين األفراد في بعض العناصر؛ مثل 
  .جتماعيات والتفاعل االتنظيم الذ

عالقة المزاج ) Mary Rothbart(تؤكد ماري روثبارت و
الوثيقة بجوانب الشخصية المختلفة، مضيفة مفاهيم أساسية في 

ال تعريف المزاج؛ مثل مفهوم الضبط الفع)Effortful Control( ،
و يصف قدرة األطفال على اختيار تصرف معين تحت ظروف من 

اكتشاف األخطاء والتخطيط للمستقبل،  الصراع، وقدرته على
وعالقة ذلك المفهوم بالكثير من القضايا التطورية المهمة؛ مثل 

، وركزت أيضا في )Rothbart, 2007(السلوكية  كالتظهور المش
تعريفها للمزاج على الفروق الفردية في مستوى التفاعل والتنظيم 

ق بين اإلثارة الذاتي، وعرفت مستوى التفاعل بأنه مستوى التنسي
لعضوية، أما مفهوم اواالستجابة، وعالقة ذلك باألنظمة الفسيولوجية 

التنظيم الذاتي فيشير إلى العمليات العصبية والسلوكية المسؤولة 
  .Rothbart et al., 2000)(عن تعديل مستوى التفاعل 
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ومن الجدير بالذكر أن السمات المزاجية تتغير وفًقا لعوامل 
فبالرغم من الثبات النسبي لسمات  ؛االجتماعي النضج والتفاعل

إن بعض الدراسات وجدت فالشخصية في الكثير من أبعاد المزاج، 
كالتغير  ؛سنة )18-11(اختالًفا في بعض أبعاد المزاج بين عمري 

في مستويات االستقرار االنفعالي وميله للتناقص، ومستوى االنفتاح 
إلى االستقرار أو  المثبطةوميله للزيادة، في حين تميل السيطرة 

 .(Laceulle et al., 2012)النقصان في هذه المرحلة أيضا 
وأثبتت العديد من الدراسات الدور الكبير للمزاج وأبعاده في بلورة 
العديد من السمات الشخصية؛ إذ تبين أن له دورا أساسيا في 

 Hoffmann et( التكيف االنفعالي واالجتماعي لألطفال والمراهقين
al., 2017(.  فاألطفال والمراهقون الذين لديهم قابلية مرتفعة

هم  اخل واألعراض الموجهة نحو الخارجلألعراض الموجهة نحو الد
 Baetens et( ضعيفة ذاٍت تنظيم ألن يمتلكوا مهاراِت أكثر احتماًال
al., 2011(،  كما أن المستويات المرتفعة من االنفعالية السلبية

 ربما تزيد من ميل المراهقين لتطوير االضطرابات النفسية
(Forbes et al., 2017) ومع ذلك فإن التخفيف من التأثر ،

ال السلبي لردود الفعل االنفعالية هذه يكون من خالل الضبط الفع
)Muris & Ollendick, 2005(. عاد المزاج ترتبط أب ذلكك

 Robins et(بمؤشرات التكيف لدى المراهقين؛ مثل تقدير الذات 
al., 2010( والفاعلية الذاتية ،)Findley, 2013(،  والسلوك

جد أن ، وو(Hirvonen et al., 2018)المعاضد للمجتمع 
لديهم  ستويات المرتفعة من الضبط الفعالالمراهقين ذوي الم

مستويات مرتفعة من تقدير الذات، ومستويات منخفضة من العدوان 
)Hoffmann, et al., 2017(. ورفاقه  وكشفت دراسة أولديهنكل

(Oldehinkel et al., 2004)  عن ارتباط المتعة الشديدة
بمستويات منخفضة من األعراض الداخلية، ومستويات منخفضة من 

فقد ارتبط بمستوى  أما االنتماء، Snyder et al., 2015)(القلق 
مرتفع من األعراض االكتئابية ومستويات منخفضة من القلق 

)Hankin et al., 2010(كما وجد سنيدر ورفاقه ، )Snyder et 
al.,2015 (ارتباًطا بين االنتماء والتصرفات المضادة للمجتمع.  

  ) Attachment(التعلق 

التعلق هو رابطة انفعالية عميقة ودائمة تربط بين شخص 
 ,Bowlby(فه بولبي ،وعر)(Ainsworth, 1974وآخر عبر الزمن 

بأنه سلوك غريزي يدفع األشخاص للحفاظ على القرب من ) 1982
مقدم الرعاية األساسي الذي يقدم الحماية من التهديد النفسي 

  .والجسدي

لتعلق بربطه بسلوك الرضاعة رت نظرية التحليل النفسي اوفس
الذي يشبع حاجة جنسية لدى الطفل باإلضافة إلى إشباع الحاجات 

 Skinner)(ره سكنر ، وفس(Diamond et al., 2011)الجسمية 
سلوك يزداد ويثبت من خالل ما يتبعه من معززات متنوعة  أنهب
)Abu Ghazal, 2016(.  أما النظرية اإليثولوجية التي طورها

لنشط في على دور الطفل ا فتركز) Bowlby, 1982( بولبي
إذ يولد الطفل مزودا بمجموعة من  ؛تشكيله للرابطة التعلقية

السلوكات الفطرية، تجعل مقدم الرعاية بالقرب منه؛ كسلوك االبتسام 
والتحديق في عيون األم، مضيًفا أن للنظام التعلقي ثالث وظائف 

م الرعاية، وتوفير مالذ آمن تحقيق القرب من مقدفي أساسية تتمثل 
حماية، واتخاذ مقدم الرعاية قاعدة آمنة تحفز للللطفل يهرع إليه 

  .الطفل على استكشاف بيئته المحيطة

ن أنماط التعلق التي تشكلت مبكرا في مرحلة الطفولة تتسم وأل
كمرحلة  ؛واالستمرار في المراحل النمائية الالحقة ،بالثبات النسبي

، اأيض المراهقة والرشد، وتترك أثرا في شخصية المراهق والراشد
 & Bartholomew( فقد طور بارثولوميو و هوروتز

Horowitz, 1991(  ا إلىأربعة أنماط لتعلق الراشدين، استناد
مفهوم بولبي حول النماذج الذهنية العاملة، وهي مجموعة من 

تتضمن و. كرة مع مقدم الرعايةالتوقعات المشتقة من الخبرات المب
ضم البعد األول التمييز بين الذات واآلخرين، : هذه النماذج بعدين

وضم البعد الثاني نظرة الفرد اإليجابية أوالسلبية، وبناًء على هذا 
تم التوصل إلى أربعة أنماط للتعلق خاصة بالمراهقين  ،التقسيم

وفيه تكون ) Secure Attachment(التعلق اآلمن : والبالغين هي
نظرة الفرد لنفسه ولآلخرين إيجابية، والتعلق المشغول 

)Preoccupied Attachment ( وفيه تكون نظرة الفرد لذاته
 Dismissing(سلبية ولآلخرين إيجابية، والتعلق الرافض 

Attachment ( وفيه تكون نظرة الفرد لذاته إيجابية ولآلخرين
وفيه ) Fearful Attachment(التعلق الخائف  أخيراسلبية، و

وقد تبين أن ذوي التعلق  .كون النظرة سلبية للذات ولآلخرينت
ا من تقدير الذات والمهارات اآلمن يمتلكون مستوى مرتفع

ى منخفض من االجتماعية، بينما يتميز ذوو التعلق الرافض بمستو
القلق االجتماعي، لكنهم يثقون بأنفسهم وال يثقون باآلخرين، 

عن ) خائفالمشغول وال(ف ذوو النمط غير اآلمن الذي يضم ويكش
وانخفاض في  جتماعي،والقلق اال مستويات مرتفعة من االكتئاب

جتماعية، والشك في قدرتهم على حل مشكالتهم مهاراتهم اال
جتماعية، وشعورهم بالقلق واإلحباط، كما يستخدمون أسلوب اال

لالمبالي االندفاعي ا حل المشكالت التجنبي، وأسلوب حل المشكالت
وقد تبين أن الطلبة ذوي نمط التعلق  .في عالقاتهم االجتماعية

القلق أكثر شعورا بالوحدة وأقل تقديرا لذواتهم مقارنة بذوي نمط 
بتدني المهارات االجتماعية وتقدير  اأيض ، ويتميزوننالتعلق اآلم

 فشلاالجتماعي والخوف من ال باإلضافة إلى القلق ،ذات منخفض
)Abu Ghazal & Jarradat, 2009; Mitchell & 

Doumas, 2004; Abu Ghazal & Falwa ,2014.(   

وقد بحثت عالقة نظرية العقل بالعديد من المتغيرات النفسية 
وفيما يخص العالقة  .ن من بينها المزاج وأنماط التعلقوالتربوية، كا

 Wellman( وزمالؤه فقد أجرى ويلمان ،بين نظرية العقل والمزاج
et al., 2011(  على  دفت إلى معرفة قدرة أبعاد المزاجدراسة ه

التنبؤ بنظرية العقل، وانعكاس ذلك على الفهم االجتماعي لدى 
تكونت عينة الدراسة من . األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة

سنوات في ) 3-2(بين عمري ) ابنًت 60، اولد 86( طفًال) 146(
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ائج إلى وجود عالقة سالبة بين العدوان المبكر أشارت النتو .أمريكا
وتطور نظرية العقل الحًقا، ووجود تأثير موجب للخجل، 
واالنسحاب االجتماعي، والحساسية اإلدراكية على نظرية العقل 

 فقدواختلفت النتائج بتأثير الجنس؛  .باختالف السياقات الثقافية
رية العقل من وجد أن البنات أقل عدوانية وأكثر تطورا في نظ

  . األوالد

دراسة ) et al., 2016) Songسونغ وزمالؤها  توأجر
 طولية في أمريكا هدفت إلى معرفة دور السلوك غير العاطفي

Unemotional Behavior)(  في مرحلة الطفولة المبكرة في
الطفولة المتوسطة  التنبؤ بالمشكالت الخارجية في مرحلتي 

ما إذا كانت المتغيرات ذات العالقة والمتأخرة، وهدفت إلى اختبار 
 والمزاج المثبط) Tom(بالطفل بما في ذلك نظرية العقل 

)(Inhibited Temperament  تكونت . تتوسط مثل هذه العالقة
. ناثمن اإل) 118% (48كان منهم  طفًال 241 عينة الدراسة من

وتم قياس السلوك غير العاطفي من خالل تعبئة قائمة شطب سلوك 
سنوات من قبل الوالدين، وتم قياس ) 3- 2(األطفال لعمر 

الخارجية من خالل تعبئة تقرير من قبل مقدم الرعاية أو  تالمشكال
سنة لقياس  1.5) -1 (األولى بين عمري: المعلم على مرحلتين

لقياس  )واتسن 3-2( والدي بين عمري الخوف المزاجي، وتقرير
أما  ).واتسن 10-6( مريالسلوك غير العاطفي، والثانية بين ع

نظرية العقل فقد تم قياسها من خالل مهمات التنبؤ والتفسير 
ألم استبانة الطفل للمزاج لالعتقاد الخاطئ، فيما أنهى األب أو ا

 10و  6 و 3وتم تكرار قياس المتغيرات في األعمار  .المثبط
أظهرت النتائج أن المستوى المرتفع من و .سنوات لمعرفة التغير

السادسة  يوك غير العاطفي تنبأ بمشكالت خارجية في عمرالسل
والعاشرة، وارتبط المستوى المرتفع من السلوك غير العاطفي 

خاصة عند األطفال الذين  ،ى أعلى من المشكالت الخارجيةبمستو
يملكون مستواى منخفض ا من من نظرية العقل ومستوى منخفض

  .التثبيط السلوكي والخوف المزاجي

، )Longobard et al.,2017( و زمالؤه وباردغوأجرى لون
الكبح (ستة أبعاد مزاجية  دراسة في إيطاليا هدفت إلى فحص تأثير

المشاعر وتحريك النشاط، والتوجيه االجتماعي، وللحداثة، 
على نظرية العقل المعرفية  )اإليجابية، والمشاعر السلبية، واالنتباه

) 4- 3(بين عمري  طفًال  86ة من تكونت عينة الدراس. والعاطفية
تم قياس األبعاد وسنوات، ) 5- 4(بين عمري  طفًال 82سنوات و

أما نظرية العقل المعرفية فتم  .اجية باستخدام التقارير الوالديةالمز
نظرية أما قياسها باستخدام مهمة االعتقاد الخاطئ التقليدية، و

تيعاب المتضمن العقل العاطفية فتم قياسها باستخدام اختبار االس
العقلية، والخارجية، (ثالثة مستويات من استيعاب العواطف 

، باإلضافة إلى قياس القدرة اللغوية بواسطة امتحان )واالنعكاسية
أظهرت النتائج ف. تقييم كلي للجوانب االستيعابية والتعبيرية من اللغة

بعد ضبط القدرة اللغوية أن كبح الحداثة تنبأ بمستويات مرتفعة من 
سنوات، وتنبأ ) 5-4(نظرية العقل المعرفية لألطفال بين عمري 

التوجيه االجتماعي بمستويات عالية من المظاهر الخارجية للعواطف 
  .لدى كل من األطفال الصغار، واألطفال األكبر سًنا

دراسة  )Ballespi et al., 2018(وزمالؤه سبي أجرى باليو
في إيطاليا هدفت إلى معرفة تأثير ارتباط عاملي تثبيط السلوك 

ونقص المعرفة االجتماعية ) وهو صورة مبكرة من القلق االجتماعي(
في الطفولة في إحداث إعاقة في فهم حاالت اآلخرين العقلية في 

مراهًقا بين عمري  260تكونت عينة الدراسة من . مرحلة المراهقة
سنة، وتم استخدام المقاييس اآلتية لقياس المعرفة ) 12-18(

استبانة فهم حاالت اآلخرين العقلية : االجتماعية في المراهقة
)MZQ( ،استبانة الوظيفة االنعكاسية، المقابلة للمراهقين، و
أما تثبيط السلوك فقد تم قياسه  .استبانة ما وراء المزاجو

ة التثبيط ومقاييس القلق االجتماعي واالكتئاب باستخدام استبان
كشفت النتائج بعد مقارنة ثالث مجموعات من التثبيط و .للمراهقين
أن مجموعة المستوى  )المرتفعوالمتوسط، والمنخفض، (السلوكي 

األعلى من تثبيط السلوك ارتبطت بمستوى أقل من المعرفة 
 .االجتماعية أو فهم الحاالت العقلية

دراسة في  Steele et al., 2008)(وزمالؤه ل وأجرى ستي
على التنبؤ بقدرة  بريطانيا هدفت إلى معرفة قدرة التعلق المبكر

تكونت عينة الدراسة . األفراد على قراءة االنفعاالت والحكم عليها
سنة، وجميعهم  11بعمر  طفًال 49وسنوات،  6بعمر  طفًال 63من 

تجربة الموقف الغريب في عمر في كانوا من األطفال الذين شاركوا 
السنة، وتم استخدام اختبار لفظي لقياس القدرة اللفظية لكل من 

التي  ،الوالدين والطفل، باإلضافة إلى مهمة الحكم على االنفعاالت
الحزن، والسعادة، والغضب، والخوف، : ضمت ستة انفعاالت هي

تم قياسه أما تعلق الطفل بمقدم الرعاية فقد  .ندهاش، والغثيانواال
باختبار الموقف الغريب في عمر السنة وبالمقابالت الخاصة بالبالغين 

)AAI(. أظهرت النتائج تنبؤ نمط التعلق اآلمن بين الطفل ومقدم و
الرعاية في مرحلة الرضاعة بدقة أكبر في قراءة انفعاالت اآلخرين 

نوات، وبدقة أقل امتدت إلى س )6( والحكم عليها في عمر
كذلك أظهرت النتائج بعض الصعوبات في دقة  .نةس )11(العمر

الحكم على االنفعاالت عند األطفال الذين كان لهم تاريخ من عالقات 
  .التعلق غير اآلمن مع مقدم الرعاية

في عالقة أنماط التعلق  توفيما يخص الدراسات التي بحث
 & Ontai(ونتاي وثومبسون ابنظرية العقل، فقد هدفت دراسة 

Thompson, 2008 ( إلى فحص العالقة بين التعلق، في أمريكا
 78تكونت عينة الدراسة من . وحديث األم والطفل، ونظرية العقل 

تعبئة  تبعمر الخامسة، وتم) ابنًت 42و  اولد 36(وأمهاتهم  طفًال
من قبل األمهات، فيما تم تسجيل ) q-sort(قائمة لتصنيف التعلق 

مسهب  ستعمالها في خطابحوارات الطفل واألم عن حدث سابق ال
وقام األطفال بإكمال أربع مهام من  .لمعرفة حاالت األم العقلية

م المكان غير امهمن  امهمات االعتقاد الخاطئ، اثنتان منها كانت
كشفت النتائج أن و. م عزو المشاعرامهمن  اواثنتان كانت ،المتوقع
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تفاعل حوارات األم المسهبة مع الطفل والتعلق اآلمن كانا متنبئين 
 .داللة لنظرية العقل الهم

، (Hünefeldt et al., 2013) زمالؤه و نيفيلتوأجرى هو
دراسة في إيطاليا الختبار العالقة بين نظرية العقل والتعلق القلق 

ن يمراهقمن ال )402 (تكونت عينة الدراسة من. والتعلق التجنبي
وقد تم استخدام مقياس اختبار قراءة  .سنة) 19–14( بين عمري

العقل من خالل العيون لقياس نظرية العقل، واستبانة العالقات 
بينت نتائج و. قواعد العالقات لقياس أنماط التعلق -المقربة 

قراءة أفكار اآلخرين، بالدراسة أن التعلق القلق ارتبط بدقة أقل 
ما هو ر مثأك بنسبة المراهقين األصغر سًناوكان هذا واضحا عند 

  .عند المراهقين األكبر سًنا عليه

يلحظ من استعراض نتائج الدراسات السابقة التي تناولت 
عالقة المزاج بنظرية العقل وجود ارتباٍط بين بعض األبعاد 
المزاجية؛ مثل تثبيط السلوك والخوف المزاجي، وبين القدرة على 

لآلخرين ومستوى نظرية العقل بشكل عام  فهم الحاالت العقلية
(Kühn, 2016) كما أن المتأمل في نتائج الدراسات السابقة التي ،

قلة  يلحظ تناولت العالقة بين المزاج وأنماط التعلق ونظرية العقل
الدراسات األجنبية التي تناولت هذه المتغيرات، وندرة الدراسات 

فإن الفئات  ،عن ذلك فضًال .لعربية التي بحثت في هذه العالقةا
العمرية التي تناولتها الدراسات السابقة تختلف عن الفئة العمرية 

صفوف الخامس التناولت طلبة  التيالتي تناولتها الدراسة الحالية؛ 
تناولت الدراسات السابقة مراحل عمرية بينما والسادس والسابع، 

قة أصغر، كما يتضح تناقض نتائج الدراسات التي بحثت في عال
نظرية العقل وأنماط التعلق؛ إذ كشفت نتائج دراسة هونيفلدت 

عالقة سالبة بين التعلق  (Hünefeldt et al., 2013)ورفاقه 
ي فسكالقلق ونظرية العقل، بينما كشفت نتائج دراسة باسكو

 ,Baczkowski & Cierpialkowska( افسكلكواوسيربي
 وبناًء .العقلآلمن يسهل من اكتساب نظرية أن التعلق ا) 2015

 تظهر الحاجة الماسة إلجراء مزيد من الدراسات ،على كل ما تقدم
تبحث في أثر المزاج وأنماط التعلق في نظرية العقل لدى  التي

  .الطلبة المراهقين

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

حتاج إلى أساس معرفي يت نظرية العقل اإن اكتساب مهار
 ويتأثر بالعديد من العوامل الفسيولوجية والبيئية المنشأ، ولغوي،

باإلضافة إلى تفاعل اجتماعي جيد مع اآلخرين، وهذا ال يتسنى 
للفرد إال بوجود روابط انفعالية جيدة مع األشخاص المقربين منه، 

على اكتشاف وبناء عالقات مثمرة مع  تهقدر على زيادةتنعكس 
التعلق من أهم الروابط بين الطفل  العالم المحيط، وتعتبر رابطة

لما تحدثه من أثر في النماذج العاملة على المدى  ؛ومقدم الرعاية
 ،مثل العدوانية ؛وقد تسبب العديد من المشكالت ،البعيد

وبعض المشكالت الداخلية والخارجية  ،واالنسحاب االجتماعي
 ,Clarke – Stewart & Parke(واألكاديمية في مرحلة المراهقة 

ذلك في نقص قدرة المراهق على التفاعل السوي  ويظهر .)2014

ومما ال شك فيه أن هذه  .الحاالت العقلية لآلخرين إلىوالتعرف 
الروابط تنمو متأثرة بظهور مبكر لالنفعاالت التي يتضمنها المزاج، 
وقد يقود التطرف في إظهار بعض الخصائص المزاجية إلى حرمان 

ياة اآلخرين العقلية والتنبؤ بأهدافهم المراهق من فهم سليم لح
نتج تأثيرا في نظرياتهم العقلية، ومن األمر الذي قد ي ونواياهم،

معيًنا من القدرة على قراءة حاالت  المحتمل أن ينتج مستوى
ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة للبحث في أثر  .اآلخرين العقلية

م توجد أية دراسة إذ ل ؛اج وأنماط التعلق في نظرية العقلالمز
 .أجنبية أو عربية سابقة تناولت العالقة بين هذه المتغيرات الثالثة

  :ةاآلتي سئلةتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األ ،وعليه

  الدراسةأسئلة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " -1
)0.05≤a ( في مستوى نظرية العقل تعزى لمتغيري الجنس

  "؟صفوال

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى " -2
بين أبعاد المزاج وأنماط التعلق من جهة،  )α≤0.05(الداللة 

لدى المرحلة األساسية في من جهة أخرى ومهمات نظرية العقل 
  "محافظة إربد؟

  "ما القدرة التنبؤية للمزاج وأنماط التعلق بنظرية العقل؟" -3

  الدراسةأهمية 

إذ تكمن  ؛للدراسة أهمية نظرية وتطبيقية على حد سواء
ذات صلة وثيقة مهمة أهمية الدراسة النظرية في تناولها لمتغيرات 

بتكيف الطالب وصحته النفسية، وهي نظرية العقل وأنماط التعلق 
والمزاج، كما أن الكشف عن أثر المزاج وأنماط التعلق في نظرية 

لنظرية العقل والعوامل  عميقم ل إلى فهالعقل سيسهم في التوص
ستسهم وكذلك  .ها، تمهيدا للتحكم بها وتحسينهافيالمؤثرة 

ت انتباه الباحثين العرب وطلبة الدراسات الدراسة الحالية في لْف
أال  العليا إلى متغير حديث نسبيا على الصعيدين المحلي والعربي؛

مما سيفتح المجال نحو مزيد من الدراسات  ،وهو متغير المزاج
من حيث عالقته بمتغيرات أخرى غير تلك  التي تتناول هذا المتغير

  . التي تتناولها الدراسة الحالية

فيما ستؤول إليه من نتائج للدراسة وتتمثل األهمية العملية 
إذ ستوجه البرامج  ؛كشف عن أثر المزاج وأنماط التعلقتتعلق بال
إلى أبعاد  رتقاء بنظرية العقلواإلرشادية التي تستهدف االالتعليمية 

أخذها تم المزاج وأنماط التعلق األكثر صلة وتأثيرا بنظرية العقل، لي
فإن معرفة  ،من جهة أخرىو .عند تصميم هذه البرامج بعين االعتبار

سيوجه البرامج  في نظرية العقل صفدور كل من متغيري الجنس وال
 كثر حاجةوالتدريبية إلى الفئة الجنسية والعمرية األاإلرشادية 

الكتساب مهارات نظرية العقل وتحسينها، كما سيستفيد الباحثون 
وطلبة الدراسات العليا من مقياس المزاج الذي تم تكييفه ليتناسب 
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مع البيئة األردنية في إجراء دراسات أخرى تبحث في عالقة المزاج 
  .تلك التي تناولتها الدراسة الحاليةوأبعاده بمتغيرات أخرى غير 

  اإلجرائيةالتعريفات 

مجموعة من المهمات المصممة لقياس قدرة هي  :نظرية العقل
الطالب على تمييز الحاالت االنفعالية لآلخرين من خالل الصور، 

م انفعاالتهم عندما يحصلون على ما يرغبون، وفهم أثر ما يراه وفه
قد يرون الشيء الواحد بصور اآلخرون على معرفتهم، وأنهم 

وتقاس بالدرجة التي  .، واستنتاج اعتقادات حول اآلخرينمختلفة
مقياس نظرية العقل لهاتشينز على سيحصل عليها المستجيب 

-Al(الذي عربته البيطار ) Hutchins et al., 2012(ها ئوزمال
Bitar, 2019.(  

االنفعاالت؛ الفروق الفردية في إظهار بعض يعبر عن  :المزاج
كالتحكم ببعض الميول وعدم إظهارها، و مستوى النشاط، وبناء 

واالنتباه، والحساسية إلدراك األمور  عالقات منتمية لآلخرين،
باإلضافة المحيطة واألحداث السارة، والشعور بالسعادة الشديدة، 

والخوف، والغضب، والخجل،  الفروق الفردية في إظهار اإلحباط،إلى 
ا بالدرجة التي يحصل عليها عرف إجرائيوي .، والعدوانواالكتئاب

، وله اثنا (Elis & Rothbart, 2001) الطالب على مقياس المزاج
 :هي عشر بعدا

ل القدرة على أداء الفعل عندما يكون هناك ميهو  :ضبط التنشيط
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على  .بلتجّنل قوي

  .لضبط التنشيطالمقياس الفرعي 

ويقاس بالدرجة التي  .الرغبة في القرب من اآلخرينهو  :االنتماء
 .يحصل عليها الطالب على المقياس الفرعي لالنتماء

أو تغيير االنتباه عند الرغبة في  ،القدرة على التركيزهو  :االنتباه
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس  .ذلك

 .الفرعي لالنتباه

ويقاس بالدرجة التي  .مشاعر غير محببة تسبب الضيقهو  :الخوف
 .يحصل عليها الطالب على المقياس الفرعي للخوف

لبية المرتبطة بفشل تحقيق هدف المشاعر السيعبال عن  :اإلحباط
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس الفرعي  .ما

  .لإلحباط

 . المنبعثة من األنشطة المتجددةالمتعة هي  :المتعة الشديدة
قاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس الفرعي تو

  .للمتعة الشديدة

يط وضبط االستجابات القدرة على التخطهي  :السيطرة المثبطة
قاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على تو .غير المالئمة

  .المقياس الفرعي للسيطرة المثبطة

الوعي اإلدراكي بالمثير الطفيف غير هي  :دراكيةالحساسية اإل
قاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على تو .الشديد في البيئة

  .المقياس الفرعي للحساسية اإلدراكية

 المتعة المتعلقة بالمثيرات المتضمنة درجًةهي  :الحساسية للمتعة
التي يحصل قاس بالدرجة تالتعقيد والحداثة، ووخفيفًة من التناقض، 

  .عليها الطالب على المقياس الفرعي للحساسية للمتعة

ف الجديدة وخاصة االجتماعية ح السلوك عند المواقكبهو  :الخجل
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس  .منها

  .الفرعي للخجل

 .التي تضم عنًفا لفظيا أو جسدياالتصرفات العدوانية هو  :العدوان
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس الفرعي  ويقاس

  .للعدوان

رة وفقدان االهتمام أو المشاعر غير الساهو  :المزاج المكتئب
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس  .االستمتاع

  .الفرعي للمزاج المكتئب

 ،معينرابطة انفعالية قوية يشكلها المراهق مع شخص هو  :التعلق
ا عرف إجرائيوي .وتصبح فيما بعد أساسا لعالقاته المستقبلية

 Abu(بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس أنماط التعلق 
Ghazal & Falwah, 2009(وله ثالثة أنماط هي ،:  

القتراب من ا في القوية تهورغب الطالب حبهو :التعلق القلق
االقتراب منه، وابتعادهم  في نخرياآلخرين المصحوبة بعدم رغبة اآل

ويقاس بالدرجة التي  .عنه، وشعوره بعدم احترام ومحبة اآلخرين له
  .يحصل عليها الطالب على المقياس الفرعي للتعلق القلق

شعور الطالب بالراحة عندما يكون بقرب هو  :التعلق اآلمن
اآلخرين، وعدم شعوره بالقلق من اقترابهم منه، وسهولة تشكيله 

 قات حميمة معهم، وثقته بأن اآلخرين سيساعدونه إذا احتاجلعال
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس  .المساعدة

  . الفرعي للتعلق اآلمن

صعوبة ثقة الطالب باآلخرين، وشعوره بعدم هو : التعلق التجنبي
لقيام اعنهم، وتفضيله  أن يكون مستقًالالحاجة لهم، وتفضيله 

ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها  .بأعماله بنفسه واالكتفاء الذاتي
  .الطالب على المقياس الفرعي للتعلق التجنبي

  محددات الدراسة 

) 391(تتحدد نتائج الدراسة باقتصارها على عينة مكونة من 
وطالبة تم اختيارها بالطريقة المتيسرة من طلبة الصفوف  اطالب

الخامس والسادس والسابع في المدارس التابعة لمديرية التربية 
الدراسي والتعليم في محافظة إربد في الفصل األول من العام 

 & Capaldi(ت الدراسة نموذج روثبارت ، كما تبّن2021/2020
Rothbart, 1992(  للمزاج، واقتصرت على ثالثة أنماط للتعلق
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 .و نمط التعلق القلق ،ونمط التعلق التجنبي ،نمط التعلق اآلمن :هي
أن يضاف إلى ذلك .مستهدفين اولم يتناول مقياس التعلق أشخاص 

، و نظرا لظروف في ظل جائحة كوروناتم تطبيق أدوات الدراسة 
 عينة الدراسة؛ لذاراد أفالجائحة كان من الصعوبة االلتقاء بكل 

عتمدت الدراسة العينة المتيسرة، ولهذا السبب كان االختالف في ا
  .أعداد الذكور واإلناث

  الطريقة واإلجراءات

وصًفا لمنهج الدراسة ومجتمعها  تتناول الطريقة واإلجراءات
وعينتها، واألدوات التي تم استخدامها، ودالالت صدقها وثباتها، وتحديد 

الدراسة وإجراءاتها، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت متغيرات 
  .لإلجابة عن أسئلتها

  منهج الدراسة

ي للكشف عن مستوى نظرية ؤتم استخدام المنهج الوصفي التنب
العقل لدى طلبة المرحلة األساسية في محافظة إربد، وللكشف عن أثر 

، وذلك لمناسبته أبعاد المزاج وأنماط التعلق في نظرية العقل لديهم
  .هاأهدافو الدراسةطبيعة 

  مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة األساسية في 
محافظة إربد، في المدارس التابعة لمديرية قصبة إربد المسجلين 

طالبا ) 30473(البالغ عددهم ) 2019/2020(للعام الدراسي 
تم وقد وطالبة وفًقا إلحصاءات وزارة التربية والتعليم، 

الخامس والسادس (طالبا وطالبة من طلبة الصفوف ) 391(اختيار
) 312(بالطريقة المتيسرة، وينقسمون وفًقا لجنسهم إلى ) والسابع
طالبًة في طالبا و) 60(ووفًقا لصفوفهم إلى  ،طالبا) 79(طالبة و

) 220(طالبا وطالبًة في الصف السادس و) 111(الصف الخامس و
  .طالبا وطالبًة في الصف السابع

  )1(دول جال

 )الصفو ،الجنس( يلمتغيرتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعا 

 % النسبة المئوية التكرار المستوى  المتغير

 الجنس
 79.80 312  أنثى
 20.20 79 ذكر

 الصف
 15.35 60  الخامس
 28.39 111  السادس
 56.27 220  السابع

 100.00 391  المجموع       

  أدوات الدراسة

  :استخدمت األدوات اآلتية ،لتحقيق أهداف الدراسة

  مقياس نظرية العقل: أوًال

تم استخدام الصورة المترجمة من مقياس نظرية العقل لهاتشينز 
إلى اللغة  ترجمته البيطارالذي  ،(Hutchins et al.,  2012)وزمالئها 
) 9(ن المقياس بعد الترجمة من وقد تكو .)Al-Bitar, 2019(العربية 

قياس إلى هدف ت سؤاًال) 15(منها  سؤاًال) 26(مهمات موزعة على 
تم وسؤاًلا ضابًطا لقياس فهم الطالب للسيناريوهات، ) 11(نظرية العقل و

إلى األصعب من حيث  ترتيبها بحيث تكون متدرجة الصعوبة من األسهل
تقدات على تحديد تعابير الوجه إلى القدرة على استنتاج المع ةالقدر

وهو مقياس سهل التطبيق يمكن استخدامه  .الخاطئة من الدرجة الثانية
ألغراض البحث والتشخيص والفحص، والتخطيط للبرامج العالجية، 

ية والتعليمية، ويعتبر أداة رصد لتقييم التقدم الحاصل في البرامج العالج
سنة، ويستغرق وقت تطبيقه ) 13- 2(وهو يطبق على الفئات العمرية 

ذكرت هاتشينز وزمالؤها وقد . دقيقة) 12- 8(بصورته األصلية 
(Hutchins et al., 2012)  أن دالالت الثبات للفئات التي يقيسها

 ،r=0.94(هي ) Reliability Test-Retest(عادة االختبار بطريقة اإل
P<0.001(أيام و  10عادة تطبيق االختبار بعد إد ن، ع)r=0.89، 
P<0.01 (بعد مضي ثالثة  هانفسد إعادة تطبيق االختبار على العينة نع

  .أشهر ونصف

  هوثبات المقياس دالالت صدق

  الصدق الظاهري

بعرضه على مجموعة من  التحقق من الصدق الظاهري للمقياستم 
المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال علم النفس التربوي، 

محكمين، ) 10(والقياس والتقويم في الجامعات األردنية، بلغ عددهم 
بهدف إبداء آرائهم حول دقة وصحة محتوى المقياس من حيث مناسبة 

 ة الفقراتوضوح األسئلة، والصياغة اللغوية، ومناسبوالسؤال للمهمة، 
لقياس ما وضعت ألجله، وإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسبا من 

  .األسئلة

ظات وآراء المحكمين التي تم استعراضها، أجريت ووفي ضوء ملح
تتعلق بإعادة  كانتوالتعديالت المقترحة على أسئلة مقياس نظرية العقل، 

الذي تم اعتماده وكان المعيار  .صياغة بعض األسئلة لتصبح أكثر وضوحا
في قبول أو استبعاد السؤال هو حصول السؤال على إجماع المحكمين 

، وبذلك أصبح المقياس بعد التحكيم يتكون من أو أكثر %)80(بنسبة 
قياس إلى  تهدف سؤاًال (15)  اهمن سؤاًال) 26(على مهمات موزعة ) 9(

 موزعة ،للسيناريوهات الطالب فهم ضابًطا لقياس سؤاًال )11(و نظرية العقل
  : يلي كما
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 Emotions(التعبيرات االنفعالية  إلىالتعرف : المهمة األولى - 
Recognition Task( ،تكونت هذه المهمة من و)تهدف أسئلة ) 4

إلى قياس قدرة الطالب على تمييز الحاالت االنفعالية لآلخرين، حيث 
ب من الطالب أن يشير إلى الصورة المناسبة للمطلوب في السؤال طَلي

الوجه الغاضب، والوجه الحزين، والوجه السعيد، : (باإلشارة إلى
   .)الوجه الخائفو

 Desire–based(االنفعاالت القائمة على الرغبات : المهمة الثانية - 
Emotions( ، هدفت هذه المهمة إلى قياس قدرة الطالب على وقد

فهم انفعاالت األشخاص اآلخرين في حال حصولهم على ما يرغبون 
  .هفي

 – Seeing – Leads – to(الرؤية المؤدية إلى المعرفة : المهمة الثالثة - 
Knowing( ، وكان هدفمهذه المهمة قياس قدرة الطالب على فه 

  .لى معرفتهمأن ما يراه اآلخرون يؤثر ع مفاده

تكونت هذه المهمة و ،)Line of Sight( اتجاه النظر: المهمة الرابعة - 
من سؤالين يهدفان إلى قياس قدرة الطفل على فهأن اآلخرين  مفاده م

  .قد يرون الشيء الواحد بصور أو مناظر مختلفة

 Perception–based(الفعل القائم على اإلدراك : المهمة الخامسة - 
Action( ،تهدف وأن اآلخرين  مفاده مهذه المهمة إلى قياس فه

بمعنى آخر، القدرة  ؛لمعتقداتهم القائمة على اإلدراك يتصرفون وفًقا
  .على فهم أن اآلخرين يفعلون األشياء التي لديهم خبرٌة سابقةٌ بها

 First-order( :االعتقاد الخاطئ من الدرجة األولى: المهمة السادسة - 
False Beliefs( ،هذه المهمة إلى قياس قدرة الطفل على هدفت و

  .استنتاج معتقدات شخص آخر

هذه المهمة  تهدفو، )Emotions(مهمة االنفعاالت : المهمة السابعة - 
  :مهمات 3وتتكون من  ،إلى قياس انفعاالت الطلبة

، )Beliefs –based Emotions(االنفعاالت القائمة على المعتقدات  - 
استنتاج أن المعتقدات تسبب  إلى قياس قدرة الطالب على تهدفو

  .المشاعر

، )Reality–based Emotions(االنفعاالت القائمة على الوقائع  - 
إلى قياس قدرة الطالب على استنتاج االنفعاالت في المواقف تهدف و

  .الفعلية

  ). Seconds–order Emotions(االنفعاالت من الدرجة الثانية  - 

: ئل المعبرة عن الرغبةمهمة التناقض في الرسا: المهمة الثامنة - 
(Message –Desire Discrepance) ،هذه المهمة إلى تهدف و

قياس قدرة الطالب على استنتاج معتقدات اآلخرين بناًء على تفسير 
  .وفهمها العبارات التي تصف رغباتهم

-Second(مهمة االعتقاد الخاطئ من الدرجة الثانية : المهمة التاسعة - 
order False Belief( ،هذه المهمة إلى قياس قدرة الطالب تهدف و

  .على استنتاج معتقدات شخص آخر حول شخص ثالث

  ثبات مقياس نظرية العقل

 تم ،لتقدير ثبات االتساق الداخلي لمقياس نظرية العقل
، على (Cronbach’s Alpha) استخدام معادلة كرونباخ ألفا

طالبا ) 30(عددها بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية البالغ 
وطالبة من خارج عينة الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل ثبات 

تم التحقق من ثبات  ذلكك .)0.82( االتساق الداخلي للمقياس
اإلعادة للمقياس من خالل إعادة تطبيق المقياس على العينة 
 االستطالعية السابقة باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار

)(Test-Retest،  وذلك بفارق زمني مقداره أسبوعان بين
التطبيقين األول والثاني، ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
التطبيقين األول والثاني على العينة االستطالعية، حيث بلغت قيمة 

هذه القيم مقبولة  دع، وُت)0.85(معامل ثبات اإلعادة للمقياس 
  .ألغراض الدراسة الحالية

  نظرية العقلتصحيح مقياس 

 على عنها يجيب صحيحة إجابة كل عن عالمة الطالب إعطاء تم
 مفه هدفت إلى قياس التي الفقرات ذلك من اسُتثنيتفقرات االختبار، و

 سابقا متطلبا هذه الفقرات حيث اعتبرت األحداث، لسياق الطالب
 هذه الفقرات عن الطالب أجاب فإذا ؛االختبار بإعطاءفي لالستمرار

 االنتقال المهمة، ويتم أسئلة بقية طرح عن التوقف يتم ؛خاطئة بطريقة
 أخفق التي المهمات احتساب درجات عدم مع ي تليهاالت المهمة إلى
  .الطالب هافي

مقياس أبعاد المزاج: اثاني  

بعد االطالع على الدراسات السابقة واألدب النظري المتعلق 
م القائمة القصيرة من مقياس أبعاد ااستخدتم بموضوع الدراسة، 

هو والمزاج للمراهقة المبكرة بعد ترجمته إلى اللغة العربية، 
 & Capaldi(الذي طوره كابالدي وروثبارت المقياس 

Rothbart, 1992( وتكون من ،)ا  12فقرة موزعة على ) 65بعد
) Ellis & Rothbart, 2001(يليس وروثبات إقدر وقد فرعيا، 

 .820إلى  .650من ) كرونباخ الفا(لداخلي بعامل ارتباط االتساق ا
لمقياس  .690لمقياس العدوانية، و  0.80و لمقاييس المزاج 

  .المزاج الكئيب

  وثباته دالالت صدق المقياس

  الصدق الظاهري

بعرضه على  من الصدق الظاهري ألبعاد المقياستم التحقق 
مجموعة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال علم 
النفس التربوي، والقياس والتقويم، في الجامعات األردنية، بلغ 

محكمين، بهدف إبداء آرائهم حول دقة محتوى ) 10(عددهم 
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وضوح  و من حيث درجة قياس الفقرة للبعد، وصحته المقياس
لقياس ما وضعت  ة الفقراتومناسبالصياغة اللغوية، والفقرات، 

األبعاد أو  منألجله، وإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسبا 
  . الفقرات

أجريت التعديالت المقترحة على فقرات مقياس المزاج،  وقد
 .تتعلق بإعادة صياغة بعض الفقرات، لتصبح أكثر وضوحا كانتو

اد الفقرات هو وكان المعيار الذي تم اعتماده في قبول أو استبع
، أو أكثر %)80(حصول الفقرات على إجماع المحكمين بنسبة 
فقرة موزعة ) 65(وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس بعد التحكيم 

) (Activation Controlالتحكم بالتنشيط : بعدا هي) 12(على 
وتقيسه الفقرات  (Attention) االنتباه و ،)5-1(وتقيسه الفقرات 

وتقيسه  (Inhibitory Control) التثبيطيالتحكم و، )6-11(
-17(وتقيسه الفقرات  (Shyness) الخجلو، )16-12(الفقرات 

وتقيسه  (High Intensity Pleasure) السعادة الشديدةو، )20
، )32-27(وتقيسه الفقرات  (Fear) الخوفو، )26-21(الفقرات 

المزاج و، )39-33(وتقيسه الفقرات  (Frustration) اإلحباطو
، )45-40(وتقيسه الفقرات  (Depressive Mood) المكتئب

 االنتماءو، )51- 46(وتقيسه الفقرات  (Aggression) العدوانيةو
)Affiliation ( وتقيسه الفقرات)الحساسية للسعادة و، )56-52

(Pleasure Sensitivity)  61-57(وتقيسه الفقرات( ،
وتقيسه Perceptual Sensitivity) ( الحساسية اإلدراكيةو

  ).65-62(الفقرات 

  صدق البناء

بهدف التحقق من مؤشرات صدق البناء، تم تطبيق المقياس 
طالبا وطالبة من خارج عينة ) 30(على عينة استطالعية مكونة من 

الدراسة المستهدفة، وتم حساب مؤشرات صدق البناء باستخدام 
 ؛ إليجاد قيم ارتباط الفقرة)Pearson(معامل ارتباط بيرسون 

 -0.32(بالبعد، حيث تراوحت قيم ارتباط الفقرات بأبعادها بين 
0.76(ا عند مستوى الداللة ، وكانت جميع هذه القيم دالة إحصائي

)α ≤0.05( وكان معامل ارتباط جميع الفقرات مع أبعادها أعلى ،
هذه القيم مقبولة لإلبقاء على الفقرات ضمن  دع، وُت)0.20(من 

بلت جميع ، وبذلك ُق)Oudah, 2010(ار إليه المقياس حسب ما أش
) 65(فقرات المقياس، وأصبح المقياس بصورته النهائية يتألف من 

  . بعدا) 12(فقرة، موزعة على 

  المزاج أبعاد ثبات مقياس

لتقدير ثبات االتساق الداخلي ألبعاد مقياس المزاج تم 
على بيانات  Cronbach’s Alpha)( استخدام معادلة كرونباخ ألفا

طالبا وطالبة ) 30(التطبيق األول للعينة االستطالعية البالغ عددها 
حيث تراوحت قيم ثبات االتساق الداخلي  ،من خارج عينة الدراسة

تم التحقق من ثبات اإلعادة  ذلكك .)0.80-0.77( ألبعاده بين
للمقياس؛ من خالل إعادة تطبيق المقياس على العينة االستطالعية 

-Test) قة، باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبارالساب
Retest) وذلك بفارق زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين األول ،

والثاني، ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول 
والثاني على العينة االستطالعية، وتراوحت قيم ثبات اإلعادة ألبعاد 

  ).0.83-0.81( المقياس بين

  المزاجأبعاد تصحيح مقياس 

فقرة موزعة ) 65(ن مقياس المزاج بصورته النهائية من تكو
بعدا يستجاب عليها وفق تدريج خماسي يشتمل البدائل ) 12( على

درجات،  5ا صحيح؛ وتعطى عند تصحيح المقياس دائم: (اآلتية
بعض األحيان صحيح وبعض ودرجات،  4صحيح عادة؛ وتعطى و

غير صحيح عادة؛ وتعطى ودرجات،  3وتعطى  غير صحيح؛األحيان 
في حالة الفقرات  )وتعطى درجة واحدة ا غير صحيح؛دائمودرجتين، 

ذات االتجاه الموجب، ويعكس التدريج في حالة الفقرات ذات االتجاه 
  .السالب

  مقياس أنماط التعلق: اثالًث

ره وقد طو ،استخدم مقياس أنماط التعلق لدى الراشدين
فه وكيAbu Ghazal & Jaradat, 2009 ((أبوغزال وجرادات 

ليتناسب  ؛)Abu Ghazal & Falwah, 2014(أبو غزال وفلوة 
ثالثة  علىفقرة موزعة ) 20(مكون من وهو  .مع الطلبة المراهقين

 ,Abu Ghazal & Falwah( فلوةوقد تحقق أبوغزال و .أنماط
) 7(ضه على من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عر) 2014

محكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك بغية التحقق 
بعض وقد أعيدت صياغة  .)المراهقين(لعينة الدراسة  ةمن مالئم

اء المحكمين، كما تم التحقق من ثبات االتساق آرعلى  فقرات بناًءال
الداخلي للمقياس، حيث بلغ معامل االتساق الداخلي لنمط التعلق 

 و )0.83: (جنبي، ونمط التعلق اآلمننمط التعلق التو ،القلق
) 880.(على التوالي، وبلغ معامل ثبات اإلعادة ) 0.77( و )0.75(
  .على التوالي) 750.) (700.(

  وثباته دالالت صدق المقياس

  الصدق الظاهري

بعرضه على  التحقق من الصدق الظاهري للمقياستم 
مجموعة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال علم 

ددهم النفس التربوي، والقياس والتقويم في الجامعات األردنية، بلغ ع
 بهدف إبداء آرائهم حول دقة محتوى المقياس ؛محكمين) 10(

وضوح الفقرات، ومن حيث درجة قياس الفقرة للنمط،  وصحته
لقياس ما وضعت ألجله، وإضافة  الفقراتة الصياغة اللغوية، ومناسبو

  .األبعاد أو الفقراتمن يرونه مناسبا ما أو تعديل أو حذف 

ظات وآراء المحكمين التي تم استعراضها، ووفي ضوء ملح
 كانتوأجريت التعديالت المقترحة على فقرات مقياس أنماط التعلق، 

ن لتصبح أكثر وضوحا، وكا تتعلق بإعادة صياغة بعض الفقرات
المعيار الذي تم اعتماده في قبول أو استبعاد الفقرات هو حصول 

وبذلك أصبح  أو أكثر %)80(الفقرات على إجماع المحكمين بنسبة 
فقرة موزعة على ثالثة ) 20(عدد فقرات المقياس بعد التحكيم 

  : أنماط هي
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ظهر ويSecure Attachment Style:( (نمط التعلق اآلمن 
رجة يرى الفرد نفسه إيجابيا ويرى اآلخرين هذا النمط إلى أية د

  .كذلك

 Anxious–Ambivalent Attachment(نمط التعلق القلق 
Style:( وا يظهر هذا النمط إلى أية درجة يرى الفرد نفسه سلبي

 .واآلخرين إيجابيين

 ):Avoidant Attachment Style(نمط التعلق التجنبي 
الفرد لنفسه بشكل إيجابي يظهر هذا النمط إلى أي درجة ينظر و
  .بشكل سلبيإلى اآلخرين و

  ءصدق البنا

بهدف التحقق من مؤشرات صدق البناء، تم تطبيق المقياس 
طالبا وطالبة من خارج عينة ) 30(على عينة استطالعية مكونة من 

سبت مؤشرات صدق البناء باستخدام الدراسة المستهدفة، وح
يجاد قيم ارتباط الفقرة ؛ إل)Pearson(معامل ارتباط بيرسون 

قيم معامالت ارتباط الفقرات باألنماط بين تراوحت بالنمط، حيث 
ا عند مستوى جميع هذه القيم دالة إحصائي، وكانت )0.82 - 0.52(

مع أنماطها أعلى  الفقرات ، وكان معامل ارتباط)α≤0.05(الداللة 
، وتعد هذه القيم مقبولة لإلبقاء على الفقرات ضمن )0.20(من 

بلت وبذلك ُق .)(Oudah, 2010المقياس حسب ما أشار إليه 
جميع فقرات المقياس، وأصبح المقياس بصورته النهائية يتألف من 

  . فقرة، موزعة على ثالثة أنماط) 20(

  ثبات مقياس أنماط التعلق

تم  ،ساق الداخلي لمقياس أنماط التعلقاالتلتقدير ثبات 
على بيانات  (Cronbach’s Alpha)استخدام معادلة كرونباخ ألفا 

طالبا وطالبة ) 30(التطبيق األول للعينة االستطالعية البالغ عددها 
من خارج عينة الدراسة، حيث تراوحت قيم ثبات االتساق الداخلي 

التحقق من ثبات  تم ذلكك .)0.79-0.77( ألنماط التعلق بين
من خالل إعادة تطبيق المقياس على العينة  اإلعادة للمقياس

-Test( تهاالستطالعية السابقة، باستخدام طريقة االختبار وإعاد
Retest( وذلك بفارق زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين األول ،

والثاني، ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول 
لثاني على العينة االستطالعية، وتراوحت قيم ثبات اإلعادة ألنماط وا

  ).0.80- 0.77( التعلق بين

  تصحيح مقياس أنماط التعلق

فقرة ) 20(ن مقياس أنماط التعلق بصورته النهائية من تكو
ال تنطبق على 0 =(يستجاب عليها وفق تدريج سداسي يتراوح بين 

  .)تنطبق تماما=  5 و اإلطالق،

 

  إجراءات الدراسة

  :تم اتباع اإلجراءات اآلتية ،لغايات تحقيق أهداف الدراسة

 وثباتها، بعد التحقق من دالالت صدق أدوات الدراسة
 مديريلتقاء بوالحصول على الموافقات الرسمية لتطبيقها، واال

المدارس والمعلمين لتوضيح أهداف الدراسة وضمان التعاون 
الدخول إلى الصفوف والبدء بتوزيع وتسهيل إجراءات التطبيق، ثم 

أدوات الدراسة على أفراد العينة بعد توضيح الهدف من الدراسة 
تم تطبيق المقاييس الثالثة مرة واحدة وقد  للطلبة والمطلوب منهم،

 كلمتتالية بصورة وذلك بقراءتها  ؛بشكل جماعي وبمساعدة الباحثة
الفقرات بعض و اإلجابة عن أسئلة الطلبة حول ة على حد مقياس
وقد استغرق تطبيق  .ار لإلجابة لفترة كافية من الوقتواالنتظ

 .ةلكل مجموعة من الطلب المقاييس قرابة الستين دقيقة

 متغيرات الدراسة

  :وهي ،)المتنبئة(المتغيرات المستقلة 

 .أبعاد المزاج -

 .أنماط التعلق -

 :وهو ،)المتنبأ به(المتغير التابع 

  .نظرية العقل -

  : ، وهيالمتغيرات التصنيفية

  .ذكور وإناث: وله فئتان ،الجنس

 .خامس، وسادس، وسابع: وله ثالثة مستويات ،الصف

  المعالجات اإلحصائية

تمت المعالجات اإلحصائية للبيانات في هذه الدراسة باستخدام 
لإلجابة عن السؤال  ).SPSS( الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ،سةاألول للدرا
المعيارية للداللة الكلية لمقياس نظرية العقل لدى طلبة المرحلة 

وتم  ،)الجنس، والصف(األساسية في محافظة إربد وفًقا لمتغيري 
 عديم( (Two-way ANOVA)استخدام تحليل التباين الثنائي 

لة الكلية لمقياس لدراسة أثر متغيرات الدراسة على الدال) تفاعلال
تم إجراء تحليل  ،عن سؤال الدراسة الثاني ولإلجابة .نظرية العقل

إدخال المتغيرات المتنبئة ب) Stepwise( المتدرجاالنحدار المتعدد 
ي للمتغير المتنبأ ؤعلى النموذج التنب) أنماط التعلقوأبعاد المزاج، (

  ).نظرية العقل(به 
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  نتائج الدراسة

هل : "الذي نص على، سؤال األولالالنتائج المتعلقة ب :أوًال
في  )α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  "؟صفمستوى نظرية العقل تعزى لمتغيري الجنس وال

 متوسطاتتم حساب ال ،سؤال الدراسة األول لإلجابة عن
الحسابية واالنحرافات المعيارية لنظرية العقل لدى طلبة المرحلة 

  ).2(وذلك كما هو مبين في الجدول  ؛األساسية في محافظة إربد

  )2(جدول ال

  لمتغيري الجنس والصف المرحلة األساسية في محافظة إربد تبعا لدى طلبةلنظرية العقل الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفئة  المتغير

  الجنس
 0.21 0.65 ذكر
 0.20 0.75 أنثى

  الصف
 0.25 0.62 الخامس
 0.23 0.68 السادس
 0.19 0.69 السابع

 0.30 0.67  الكلي          
   

العام لنظرية العقل لدى  المتوسطأن ) 2(يتضح من الجدول 
قد بلغ ربد إالعينة الكلية من طلبة المرحلة األساسية في محافظة 

عينة العام لنظرية العقل لدى وبلغ المتوسط الحسابي ، )0.67(
 كما بلغ، )0.65(متوسط عينة الذكور  وبلغ )0.75( اإلناث

عينة الصف الخامس  لدى العقل لنظرية العام الحسابي المتوسط
 متوسط ، وبلغ)0.68(الصف السادس  عينة متوسط وبلغ ،)0.62(

وبهدف التحقق من جوهرية الفروق  .)0.69( السابع الصف عينة
العقل تبعا لمتغيري الظاهرية بين المتوسطات الحسابية لنظرية 

 Two-way(تـم إجـراء تحليـل التباين الثنائي  ،الجنس والصف
ANOVA( )3(وذلك كما في الجدول  ،)تفاعلال عديم.(  

  )3(جدول ال

  ا لمتغيري الجنس والصفلدى عينة طلبة المرحلة األساسية وفًق) ككل( لنظرية العقل) تفاعلالعديم (نتائج تحليل التباين الثنائي 

 اإلحصائية الداللة  المحسوبة Fقيمة   المربعات متوسط مجموع  الحرية درجات  المربعات مجموع  مصدر التباين
 0.001* 12.265 0.511 1 0.511 الجنس
 0.065 2.913 0.121 2 0.243 الصف
   0.042 387 16.113 الخطأ
    390 16.960 الكلي

 * 0.05(ا عند مستوى الداللة دالة إحصائي .(  

وجود فروق دالة إحصائيا عند ) 3(يتضح من الجدول 
بين المتوسطات الحسابية لنظرية العقل ) (α≤0.05مستوى الداللة 

لدى عينة طلبة المرحلة األساسية في محافظة إربد تعزى لمتغير 
الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

بين المتوسطات الحسابية لنظرية العقل لدى ) (α≤0.05الداللة 
  .زى لمتغير الصفعينة طلبة المرحلة األساسية في محافظة إربد تع

  

  

 :الذي نص على ،للدراسة سؤال الثانيالالنتائج المتعلقة ب: ثانيا
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "
)α≤0.05 (ومهمات نظرية  ،بين أبعاد المزاج وأنماط التعلق من جهة

 لدى طلبة المرحلة األساسية في محافظةمن جهة أخرى العقل 
  "إربد؟

فقد تم حساب قيم  ،لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني
بين أبعاد ) Pearson Correlation(معامالت ارتباط بيرسون 

من جهة ومهمات نظرية العقل  ،المزاج وأنماط التعلق من جهة
لدى طلبة المرحلة األساسية في محافظة إربد، كما هو مبين أخرى 

 .)4(في الجدول 
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  )4(جدول ال

لدى طلبة  من جهة أخرى ومهمات نظرية العقل ،بين أبعاد المزاج وأنماط التعلق من جهة) Pearson Correlation(معامالت ارتباط بيرسون 
  المرحلة األساسية في محافظة إربد

 
 

  مهمات نظرية العقل  

 
  المهمة
 األولى

  المهمة
 الثانية

 المهمة الثالثة
  المهمة
 الرابعة

  المهمة
 الخامسة

  المهمة
 السادسة

  المهمة
 السابعة

  المهمة
 الثامنة

  المهمة
 التاسعة

  نظرية
 العقل ككل

  أنماط التعلق
 0.01- 0.03- 0.02- 0.06 0.08- 0.03- 0.03- 0.12- 0.02 0.05 نمط التعلق اآلمن

 *0.25- 0.11- 0.11- 0.05- 0.13- 0.14- *0.20- *0.22- 0.18- 0.15- القلقنمط التعلق 
 0.00 0.05 0.01- 0.07 0.05 0.01 0.08- 0.01- 0.06 0.03- نمط التعلق التجنيي

  أبعاد المزاج

 0.12 0.03 0.01- 0.06 0.04 0.02 0.11 0.12 0.11 0.06 التحكم بالتنشيط
 0.08 0.02 0.04 0.06 0.06- 0.05- 0.01- 0.01 0.07 0.17 االنتباه

 0.08 0.02 0.11 0.05 0.01 0.07- 0.03 0.01 0.10 0.07 سيطرة المثبطةال
 0.04- 0.01- 0.03- 0.08- 0.06- 0.02 0.06- 0.00 0.03 0.03 الخجل

 0.02- 0.11- 0.06- 0.02 0.02- 0.09- 0.03 0.01 0.04 0.00 السعادة الشديدة
 0.08- 0.09- 0.05- 0.14- 0.09- 0.03- 0.01- 0.03- 0.06- 0.06 الخوف
 0.15- 0.09- 0.09- 0.16- 0.08- 0.06- 0.06- 0.04- 0.11- 0.03- اإلحباط

 0.05- 0.04- 0.04- 0.02 0.07- 0.01- 0.06- 0.07- 0.06- 0.01- المزاج المكتئب
 0.13- 0.12- 0.01- 0.14- 0.09- 0.02- 0.06- 0.11- 0.07- 0.09- العدوانية
 0.19 0.11 0.08 0.18 0.04 0.12 0.09 0.08 0.13 0.06 االنتماء

 0.08 0.04 0.00 0.06 0.03 0.08 0.09 0.06 0.07 0.01 الحساسية للسعادة
 0.12 0.12 0.07 0.13 0.05 0.09 0.06 0.03 0.08 0.02- اإلدراكيةالحساسية 

أن أنماط التعلق ارتبطت مع مهمات ) 4(يتضح من الجدول 
) 0.25-(نظرية العقل بعالقات ارتباطية تراوحت قيمها بين 

غالبيتها عالقات سالبة وغير دالة إحصائيا عند  تكانو ،)0.07(و
وارتبطت أبعاد المزاج مع مهمات  .)(α≤0.05مستوى الداللة 

مستوى عند ا إحصائينظرية العقل بعالقات ارتباطية غير دالة 
  .)α≤0.05(الداللة 

: الذي نص على الثالث للدراسة سؤالالالنتائج المتعلقة ب: ثالًثا
   "ية للمزاج وأنماط التعلق بنظرية العقل؟ؤما القدرة التنب"

فقد تم استخدام تحليل االنحدار  ،سؤالهذا اللإلجابة عن 
المتغيرات المَتَنبئة إدخال ب) Stepwise(المتدرج الخطي المتعدد 

ي، وذلك كما في الجدول ؤإلى المعادلة االنحدارية في النموذج التنب
)5.(  

  )5(جدول ال

  يؤنتائج اختبار الفرضيات االنحدارية ومعامالت االرتباط المتعددة لها ومقدار التباين المفسر للمتغيرات المتنبئة في كل نموذج تنب

* 0.05(مستوى  ندا عدالة إحصائي(.  
  
  

  

  النموذج
 R  R2 الفرعي

R2 
  المعدل

  الخطأ
  المعياري
 للتقدير

 إحصاءات التغير
  التغير

 R2في 
F  

 التغير
  حرية درجة

  البسط
  حرية درجة

 المقام
  الداللة اإلحصائية

  Fلـ 

1 0.253 0.064 0.062 0.202 0.064 26.632 1 389 *0.000 
2 0.308 0.095 0.090 0.199 0.031 13.284 1 388 *0.000 
3  0.325 0.106 0.099 0.198 0.011 4.642 1 387 *0.032 

  ، نمط التعلق القلق)ثابت االنحدار: (المتنبئات: 1
 ، نمط التعلق القلق، االنتماء)ثابت االنحدار: (المتنبئات 2:

 االنتماء، اإلحباط، نمط التعلق القلق، )ثابت االنحدار: (المتنبئات :3
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ي الثالث لمتغيرات ؤأن النموذج التنب) 5(يتضح من الجدول 
لمتغير المتنبأ المستقلة با) اإلحباطواالنتماء، ونمط التعلق القلق، (

قد كان داًلا إحصائيا عند مستوى الداللة  )نظرية العقل(به 
)0.05≤α ( ا مارفسه نسببأثر مشترك للمتغيرات المستقلة م
 نمط التعلق القلق(المتغير المستقل  جاءحيث  ،)%10.60(
بأثر نسبي مفسرا ما مقداره  في المرتبة األولى ))أنماط التعلق(
 جاءي، ثم ؤالتنب من التباين المفسر الكلي للنموذج )%6.40(

بأثر  في المرتبة الثانية ))أبعاد المزاج(االنتماء(المتغير المستقل 
من التباين المفسر الكلي ) 3.10%(ه نسبتنسبي مفسرا ما 

في  ))أبعاد المزاج( اإلحباط(ي، ثم المتغير المستقل ؤللنموذج التنب

من التباين ) 1.10%(ه نسبتبأثر نسبي مفسرا ما  المرتبة الثالثة
ر الكلي للنموذج التنبفسي، في حين كانت نسبة اإلسهام في ؤالم

تفسير التباين لباقي المتغيرات غير دالة إحصائيا عند مستوى 
  ).α≥0.05(الداللة 

والمعيارية وقيم  تم حساب أوزان االنحدار الالمعياريةوقد 
بالمتغير المتنبأ ) المتنبئة(المحسوبة للمتغيرات المستقلة  tاختبار 

ن محافظة إربد في األردلدى طلبة المرحلة األساسية في ) التابع(به 
  ).6(ي، وذلك كما هو مبين في الجدول ؤتنبالفي النموذج 

  )6(جدول ال

يؤربد في النموذج التنبإوالمعيارية للمتغيرات المتنبئة بالمتغير المتنبأ به لدى طلبة المرحلة األساسية في محافظة  األوزان الالمعيارية

  النموذج
 الفرعي

 المتنبئات
 لمعياريةا األوزان الالمعيارية األوزان

  لخطأا  احتمالية  ت
B المعياري الخطأ Β  

3 
 0.000 10.594  0.062 0.656 )ثابت االنحدار(

 0.000 4.700- 0.231- 0.010 0.048- نمط التعلق القلق
 0.027 2.223 0.117 0.013 0.029  االنتماء 
 0.011 2.566- 0.136- 0.014 0.036-  اإلحباط 

 *0.05(مستوى ال ندا عدالة إحصائي(.  

: ي الثالث أنهؤالخاص بالنموذج التنب) 6(يتضح من الجدول 
بمقدار وحدة معيارية  كلما ارتفع مستوى نمط التعلق القلق

 واحدة فإن مستوى نظرية العقل ينخفض بمقدار) انحراف معياري(
من الوحدة المعيارية، وكلما ارتفع مستوى االنتماء  )0.231(

واحدة فإن مستوى نظرية ) انحراف معياري(بمقدار وحدة معيارية 
من الوحدة المعيارية، وكلما ارتفع  )(0.117العقل يزداد بمقدار 

واحدة ) انحراف معياري(مستوى اإلحباط بمقدار وحدة معيارية 
من الوحدة  )(0.136ر فإن مستوى نظرية العقل ينخفض بمقدا

المعيارية علما بأن جميع المتغيرات المتنبئة قد كانت دالًة إحصائيا 
  ).α=0.05(عند مستوى الداللة 

  مناقشة النتائج والتوصيات

هل توجد فروق ذات ": األول مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال
في مستوى نظرية ) α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  "؟لصفالعقل تعزى لمتغيري الجنس و ا

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
)0.05≤α (لدى عينة  ،بين المتوسطات الحسابية لنظرية العقل ككل

 .لصالح اإلناث ،عزى لمتغير الجنسُت ،من طلبة المرحلة األساسية
ن إوهذه النتيجة تنسجم مع ما أشارت إليه نتائج الدراسات من 

ْلاألمهات يمإلى الحديث والتفاعل االجتماعي مع بناتهن أكثر من  ن
وهذه الفروق في الخبرات  ،(Leaper et al.,1998)أبنائهن 

االجتماعية تنعكس على اكتساب اإلناث مهارات نظرية العقل بشكل 

فحصت أداء األطفال في مهمة  سٍةففي درا .أسرع من الذكور
نظريِة جد أن اإلناث يمتلكن قدراِتاالعتقاد الخاطئ، و أفضل  عقل

وتنسجم هذه النتيجة  .(Charman et al.,2002)  من الذكور
 Systematizing(أيضا مع اإلطار النظري المتعلق بنظرية 

Empathizing(  التي بحثت في الفروق النفسية بين الجنسين
إذ يشير إلى أن اإلناث  ؛Baron- Cohen, 2010)(كوهين - ونلبار

فيما يتعلق بـ لى سبيل المثال ع ،لألسلوب التعاطفي أكثر ميًال
الدافع لتحديد الحاالت العقلية لآلخرين بغية التنبؤ بسلوكهم (

 ومن جهة أخرى فإن الذكور .)واالستجابة باالنفعال المناسب
الدافع للتنبؤ واالستجابة (. لألسلوب التنظيمي بالمتوسط أكثر ميًال

الة من خالل استنتاج القواعد التي لسلوك األنظمة الحتمية غير الفع
م هذه النظرية من خالل الدراسات دع وقد تم .)تحكم هذه األنظمة

 نالذكور حصْل من السلوكية التي أظهرت أن اإلناث مقارنة بنظرائهن
ت المتعلقة بالبعد العاطفي للمعرفة ابارعلى درجات أعلى في االخت

) McClure, 2000(اإلدراك االنفعالي  مثل تنظيم ؛االجتماعية
) Baron-Cohen et al., 1999(والحساسية االجتماعية 

) Baron -Cohen & Wheelwright, 2004( والتعاطف
، كما أن (Brackett & Salovey, 2006)  والذكاء االنفعالي

اإلناث ي ظهرنا لمفهوم مستوا وتمييزى أعلى في نظرية العقل، وفهم
الذات وال يشعرن بالوحدة كثيرا، األمر الذي يؤدي إلى المزيد من 

في تطورهن  أن يساعدالتفاعالت االجتماعية، وهذا جميعه من شأنه 
معرفيا واجتماعيا، مما يساعد على نضوج أسرع في نظرية العقل 
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ن نتيجة الدراسة الحالية تنسجم مع إ .),Bosacki 2000( لديهن
العديد من الدراسات التي فحصت الفروق بين الجنسين في إظهار 

فكانت النتائج لصالح  ،نظرية عقل جيدة وقراءة مشاعر اآلخرين
ل الرفاق الذي مثل تقب ؛اإلناث في إظهار بعض النتاجات االجتماعية

لة الطفولة ارتبط بأداء مهمة الخداع في نظرية العقل في مرح
خرين المتوسطة، كما تبين ارتباط القدرة على ترجمة مشاعر اآل

طفال بين األجتماعية لدى اإلناث وليس لدى الذكور عند بالكفاءة اال
 .(Kühnert et al., 2017)سنة  )12- 9(عمري 

هل توجد عالقة " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
بين ) α≤0.05(مستوى الداللة  ارتباطية ذات داللة إحصائية عند

من جهة  أبعاد المزاج وأنماط التعلق من جهة، ومهمات نظرية العقل
  "؟لدى طلبة المرحلة األساسية في محافظة إربد أخرى

لم تكشف نتائج الدراسة عن عالقات دالة إحصائيا بين مهمات 
 نظرية العقل وكل من أبعاد المزاج وأنماط التعلق، باستثناء العالقة

من مهمات نظرية  السالبة الدالة إحصائيا بين نمط التعلق القلق وكل
وهذا يعني أنه كلما ازداد  .العقل ككل والمهتمين الثالثة والرابعة

نمط التعلق القلق انخفض مستوى نظرية العقل لدى الطالب، 
فكلما انخفض مستوى نظرية العقل لدى الطالب  ؛والعكس صحيح

ن بأويمكن تفسير هذه النتيجة . القلق لديه نمط التعلق زدادا
نمط التعلق القلق لديه ضعف في مهاراته االجتماعية  االمراهق ذ
الخوف من الفشل في ، مما يولد لديه الثقة بالنفسفي وضعف 

؛ )Abu Ghazal & Falwa, 2014(عالقاته اإلجتماعية 
فسيترتب على ذلك بالضرورة عزوفه عن تشكيل عالقات إجتماعية 

 ن فرص فهم حاالت اآلخرين العقلية،آلخرين؛ مما سيحرمه ممع ا
والمحصلة النهائية لذلك ضعف في نظرية العقل لديه، سيما أن 
التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين وعدم شعور المراهق بالعزلة 
 االجتماعية تعد عوامل ذات تأثير قوي في تطور نظرية العقل

Bosacki et al., 2020)(. فإن الطالب الذي  ،ومن جهة أخرى
لديه مستوى مرتفع من نظرية العقل سيكون أكثر قدرة على التنبؤ 
بسلوك اآلخرين وقراءة حاالتهم العقلية بشكل جيد، وسترتفع لديه 

، (Sidera et al., 2018)القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين 
يترتب على وس ،)Brazier, 1995; Martin, 1997)وتقبله لذاته 

ذلك كله انخفاض مستوى التعلق القلق لديه؛ لكون الشق األول من 
النماذج الذهنية العاملة لذوي التعلق القلق يتضمن النظرة السلبية 

 .(Bartholomew & Horowitz, 1991)للذات 

ا تناقص مستوى نمط التعلق القلق كلما يبدو منطقي ،وعليه
ن الثالثة يلب، كما أن المهمتارتفع مستوى نظرية العقل لدى الطا

والرابعة تتعلقان باختبار تأثير المعلومات البصرية في اعتقادات 
وهو ما يطلق عليه  ،الشخص وأفكاره وتبنيه ألكثر من وجهة نظر

وقد وجد أن . )Visual Perspective(المنظور البصري 
ويكون أكثر  ،التعلق القلق تتأثر نوعية عالقاته سلبا المراهق ذا

وعند الحصول على معلومات  .ضيًقا وتوترا في التعامل مع اآلخرين
بصرية، من الممكن أن تتشوه بعض الصور العقلية الخاصة بهذه 

ن المنطق ارتباط نمط التعلق فإالعالقات عند استرجاعها، ولذلك 
 ,Marigold, Eibach, Libby(القلق سلبا بهاتين المهمتين 

Ross & Holmes, 2015.( 

ية ؤما القدرة التنب": لثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثا
  "للمزاج وأنماط التعلق بنظرية العقل؟

اتفقت العديد من الدراسات على تأثير التعلق القلق في نظرية 
نظرية العقل؛ في أظهرت النتائج تأثير نمط التعلق القلق  فقدالعقل؛ 

مستوى نظرية  انخفضكلما ارتفع مستوى نمط التعلق القلق ف
هدفت  ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى نتائج الدراسات التي .العقل

إلى معرفة عالقة التعلق القلق والتجنبي بنظرية العقل للمراهقين، 
قراءة حاالت في حيث أشارت إلى تأثير التعلق القلق بدقة أقل 

هقين اآلخرين العقلية من العيون، وكان هذا التأثير أقوى عند المرا
ذلك  اترت الدراسوفس .المراهقين األكبر سًناه عند سًنا من األصغر

ستراتيجيات إبعدم تناسق سلوك مقدم الرعاية الذي تسبب بتشكيل 
 .)Hünefeldt et al.,2013(قلقة لدى المراهقين األصغر سًنا 

ولكون السلوك االستكشافي مهما في التكيف الناجح مع متطلبات 
يساهم في  فإن ذلكارات المعرفية واالجتماعية، البيئة ونمو المه

 Steele et(تأسيس خصائص لدى الفرد؛ مثل الحساسية والمبادرة 
al.,1999(. والشعور  ،باالستقاللية يمكن القول إن عدم الشعورو

منح الطفل الثقة بنفسه، وال يال  بالقلق المؤسس على التعلق القلق،
شافية، مما ال يمنحه فهما شجعه على ممارسة النشاطات االستكي
ومع انعدام االستقاللية وضعف  .يرا لبيئته المادية واالجتماعيةكب

فإن المراهق ذا التعلق القلق  ،الثقة بالنفس وعدم وجود أساس آمن
سيشعر بدافعية أقل أو تحفيز ضعيف لتأسيس عالقات اجتماعية 

قدرتها  دراك سلبية هذه العالقات وعدمإلى إألنه سيميل ؛ جديدة
على تشجيعه، ولذلك سيكون من الصعب عليه تشكيل عالقات 
اجتماعية والمحافظة عليها، وهذا بالطبع سيترك أثرا سلبيا من 

وألن العالقات  .م حاالت اآلخرين العقليةحيث حرمانه من فه
على تمايز بين مفاهيم الذات ومفاهيم  قوماالجتماعية مع اآلخرين ت

اآلخرين، فإن المراهق ذا التعلق القلق سيواجه صعوبة في تفسير 
(Attribute) يمكن تفسير  ذلكك. حاالت العقلية للذات ولآلخرينال

هذه النتيجة استنادا إلى خصائص المراهقين والراشدين ذوي 
في حل مشكالتهم  اإذ تبين أن لديهم ضعًف ؛التعلق القلق بشكل عام

عن استخدامهم  ، فضًالمهاراتهم االجتماعية ا فياالجتماعية وضعًف
 Abu( والخوف من الفشل ،حل المشكالتاألسلوب االندفاعي ل

Ghazal & Falwah,2014(.  وعليه يمكن القول إن المراهق
على األرجح يكون من ذوي فإنه  ،الذي لديه من هذه السمات
هذه السمات ستحرمه من  نأل ؛ة العقلالمستوى المتدني من نظري

ذ األقرانفرص تشكيل عالقات اجتماعية، وقد تؤدي به إلى نب، 
  .لديه ضعف نظرية العقلإلى المحصلة النهائية في تقود و

ية بنظرية العقل، فهو ؤأما البعد الثاني الذي أظهر قدرة تنب
بمستوى  ارتفع فكلما ارتفع مستوى االنتماء، ؛)االنتماء(د المزاج ع

 ارتبط) االنتماء(د المزاج عفقد وجدت الدراسات أن ب .نظرية العقل
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إيجابيا بالسلوك االجتماعي الجيد، وربما يغذي التفاعالت  ارتباًطا
التي تشكل  االجتماعية التي تساعد في تطوير المهارات االجتماعية

 .Ojanen et al., 2012)(حجر األساس للمعرفة االجتماعية 
تشكيل عالقات في ن الطالب الذي يرغب إيمكن القول فإنه ، عليهو

 ،اجتماعية مع اآلخرين ستتاح له فرص متعددة للتفاعالت االجتماعية
ينعكس إيجابا على تطور نظرية و، كبيرة مما يكسبه خبرة اجتماعية

  .العقل لديه

والبا في نظرية العقل كان بعد عد األخير الذي أظهر تأثير
مستوى  انخفض فكلما ارتفع مستوى اإلحباط ؛)اإلحباط( المزاج

ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى دراسة أجراها بلير  .نظرية العقل
)Blair,2012 (فقد  ؛حول الغضب من وجهة نظر معرفية وعصبية

أن المناطق المسؤولة عن حدوث أشار إلى و ربط الغضب باإلحباط،
ة يمثل مناطق القشرة الجبه ؛نتج اإلحباط والغضبالتهديد الذي ي

والصدغية هي نفسها المسؤولة عن تنظيم االنفعاالت عند حدوث 
  .عملية التفاعل االجتماعي

اإلحباط واالنتماء( المزاج يعدوفي دراسة حول ارتباط ب (
باألهداف االجتماعية وتأثير ذلك على تكوين مهارات المعرفة 

لنتائج إلى أن العدوانية االجتماعية في المراهقة المبكرة، أشارت ا
عر الغضب عد من أبعاد المزاج المرتبط بمشاتعكس اإلحباط كب

بالعالقات  جد أن العدوان المرتبطوو .وبعض الصعوبات الخارجية
إضافة إلى اإلحباط ينعكس بشكل غير مباشر على العالقات مع 

المستويات العالية ترتبط حيث . (Ojanen et al., 2012) األقران
 .)Olson al., 2011(الفهم االجتماعي بتفاعالت أقران إيجابية من 

 ستقل لديه العالقات طن الطالب المحبإيمكن القول فإنه  ،وعليه
مما ينعكس سلبا على تطور نظرية  ،االجتماعية اإليجابية مع أقرانه

  .العقل لديه

  التوصيات

  :يوصى بما يلي ،الدراسة ائجعلى نت بناًء

في والمعلمين العمل على عقد دورات تدريبية للمرشدين  -
ها لتعريفهم بأهمية إثراء البيئة التعليمية بأنشطة هدُف ؛المدارس

سيما  خصوصا لدى الطلبة الذكور، ال تنمية مهارات نظرية العقل،
فروق في مستوى نظرية العقل  وجودأن نتائج الدراسة كشفت 

  .لصالح الطالبات اإلناث

ة تصميم برامج إرشادية وعالجية تستهدف خفض مستوى ضرور -
 ؛مستويات المنخفضة من نظرية العقلالقلق لدى الطلبة ذوي ال
آثار سلبية لنمط التعلق القلق  وجودإذ كشفت نتائج الدراسة 

  .على تطور نظرية العقل

توعية الوالدين والمعلمين باآلثار السلبية التي يتركها اإلحباط في  -
توفير بيئة أسرية ضرورة ويترتب على ذلك  ة العقل،تطور نظري

سيما أن نتائج الدراسة  وبيئة مدرسية تخلو من اإلحباطات، ال
  .أثر سلبي لإلحباط في اكتساب الطلبة لنظرية العقل وجودكشفت 

توعية الوالدين والمعلمين باآلثار اإليجابية التي يتركها االنتماء  -
تطور نظرية العقل، ويترتب على  في وعالقات الطالب االجتماعية

ذلك ضرورة توفير بيئة أسرية وبيئة مدرسية تشجع الطالب على 
  .التفاعالت االجتماعية وتشكيل العالقات والصداقات بشكل عام

ونظرية العقل في  ،وأنماط التعلق ،إجراء دراسات حول المزاج -
وجد دراسات ربطت بين هذه تالبيئات غير األردنية، حيث لم 

 .المتغيرات بشكل واضح في البيئات غير األردنية
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