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وعليه فإن أساس معرفة الطفل لآلخر يتمثل في مدى امتالكه للمعرفية االجتماعية. 
ومن هنا فإن من بني األسئلة التي سنروم اإلجابة عنها في هذه الدراسة: 

ماذا نعني باملعرفية االجتماعية وكيفية استثمارها ملعرفة اآلخر؟

هل ميتلك األطفال قدرات معرفية اجتماعية مبكرة؟

كيف يقوم جهازنا العصبي مبباشرة معرفيتنا االجتماعية؟

ه��ل م��ع��ارف��ن��ا وك��ف��اءات��ن��ا االج��ت��م��اع��ي��ة مم��وض��ع��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ع��رف��ي��ة العصبية 
)Neurocognitive aspects( أم موزعة؟ مبعنى هل ميكن احلديث عن صيرورات 
ذهنية متخصصة في مباشرة املعارف االجتماعية، وعن مناطق عصبية مسؤولة فقط عن 
توليد املعارف االجتماعية؟ أم يتطلب األمر تدخال لصيرورات معرفية متنوعة وباحات 

عصبية عدة إلنتاج املعارف االجتماعية وفهمها؟

مقدمة:
يوضح لنا علم النفس أن الطفل يبني تصوراته الذهنية البسيطة لتفسري جمموعة من الظواهر 
الظواهر  من  جلملة  وتفسريه  فهمه  يف  العامل  مبنطق  أحيانا  يفكر  الطفل  ولكن  به،  احمليطة 
احمليطة به، وعليه فإن ما نبتغيه يف هذه الدراسة هو الكشف، عن طرائق الطفل وأساليبه يف 
تفسري وفهم عالقته باآلخر، وكيفية بنائه لهذه املعرفة التي نطلق عليها املعرفية االجتماعية، 
قراءة  وصريورة  اآلخرين،  أذهان  قراءة  صريورة  وهما:  ذهنيتني  صريورتني  خالل  من  وذلك 

عواطفهم.

هل الطفل عالم نفس اجتماعي؟

أ. د. هشام خباش

جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل فاس املغرب
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1 - معرفة اآلخر من خالل املعرفية االجتماعية؟

يحيل ميدان املعرفية االجتماعية إلى مختلف الصيرورات الذهنية واملعارف االجتماعية 
التي نعمد إليها لفهم كيفية التعامل مع محيطنا االجتماعي وكيفية التواصل مع اآلخرين. 

الشيء الذي يفترض متكن الفرد في معرفيته االجتماعية من العناصر الثالثة التالية:

ف��ه��م ع��واط��ف اآلخ��ري��ن وان��ف��ع��االت��ه��م وح��االت��ه��م ال��ذه��ن��ي��ة وم��ع��ت��ق��دات��ه��م ونواياهم 
ومقاصدهم)1(.

الذهنية  اآلخرين  بحاالت  ومقارنتها  والعاطفية  الذهنية  الذاتية  الفرد حلاالته  فهم 
بني  التمييز  االجتماعية  معرفيته  من  متقدم  مستوى  في  قدرته  وبالتالي  والعاطفية. 
منظوره الذاتي اخلاص لذهنه وعواطفه ومنظور اآلخرين ألذهانهم وعواطفهم. وهكذا 

كلما كان، هذا األخير، متمكنا من عملية التمييز هذه، 
والعاطفية  الذهنية  تدبير حاالته  باستطاعته  كان  كلما 
 Dimaggio, Lysaker,(وتوجيهها فيها  والتحكم 

.)Carcione, Nicolò & Semerari, 2008

بين�ذاتية  ت��واص��ل��ي��ة  ع���الق���ة  ب���ن���اء  ع��ل��ى  ق���درت���ه 
محيطه  أف��راد  وبني  بينه  أي   )Intersubjectivité(
االجتماعي، مبنية على املعارف التي استقاها من عملية 
الذهنية  حاالته  بني  واالختالف  التشابه  ألوجه  رصده 

والعاطفية وحاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية.

معارف  على  توفره  منه  يتطلب  االجتماعية  املعرفية  من  الفرد  متكن  إن  إج��م��اال، 
اجتماعية متنوعة صريحة وإجرائية )Smith &Branscombe, 1987( أوتوماتيكية 

)1( احلديث عن اهتمام علم النفس املعرفي بصيرورات قراءة عواطف اآلخرين وانفعاالتهم يجعلنا نقف عند واقعة مضمونها 
أن مفهوم االنفعال، كما هو احلال بالنسبة ملفهوم العاطفة، قد همش من طرف الباحثني في البدايات األولى للسيكولوجية 
املعرفية على اعتبار كونه مفهوما مزعجا يسقطنا حتما في ضرب من الذاتية العلمية ويرجعنا إلى عدة مفاهيم ميتافيزيقية 
ودينية مثل النفس والروح. لكن التطورات املستجدة في حقل السيكولوجية املعرفية والتي تتمثل في الدفعة القوية التي 
قدمتها له فلسفة الذهن والعلوم العصبية مكنت من جديد من العودة إلى مفاهيم كانت تصنف ضمن قائمة السيكولوجية 
 & Rimé ; 1991 ،Engel(امليتافيزيقية، مثل مفهوم الوعي والعاطفة واالنفعال وذلك من خالل منظور سوسيومعرفي

 .)Scherer, 1993

<<
نعني بالمعارف 
االجتماعية الصريحة 
جملة من المفاهيم 
والقواعد التي تنظم 
العالقات االجتماعية
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)Satpute & Lieberman, 2006( .ومراقبة

تنظم  التي  وال��ق��واع��د  املفاهيم  م��ن  جملة  الصريحة  االجتماعية  باملعارف  ونعني 
مع محيطه  ليتواصل  يتعلمها  أن  أي شخص  على  تفرض  والتي  االجتماعية،  العالقات 
االجتماعي. فال يخفى على أحد أن أي مجتمع ميتلك قواعد لفن التأدب، تأخذ شكل 
تعليمات ومعارف صريحة، وعلى الفرد اعتمادها أثناء تعامله مع اآلخرين. لكي تصبح 
تلك القواعد معارف إجرائية ومشخصة عند استيعابه الذاتي لتلك القواعد وتداولها في 
تعامله مع اآلخرين. وكمثال على ذلك، إن بناء عالقة صداقة يتأسس على معرفة صريحة 
تتمثل في القاعدة العامة التالية: أن أي شخص عليه في اختياره لصديق أن يتشارك 
مع هذا األخير، ويتوافق معه في جملة من العواطف واألفكار...  وهكذا عندما أجته 
لشخص ما ألصادقه، فإنني أبدأ في البحث عن القواسم العاطفية واملعرفية املشتركة 
التي جتمعني به. وهنا أحول قاعدة التصادق مع اآلخر، من معرفة صريحة إلى معرفة 

.)Beer & Ochsner, 2006( إجرائية وظيفية ومتداولة

أوتوماتيكية.  بوصفها معارف مراقبة  االجتماعية، كذلك،  املعرفية  وتتمظهر  هذه  
والتكتيكات  اآلل��ي��ات  مبختلف  الشخص  وع��ي  املراقبة،  االجتماعية  باملعارف  ونقصد 
واالستراتيجيات التي يعتمدها في عملية التواصل، ووعيه بالهدف من هاته العملية، مع 
قدرته على التحكم فيها بتمكنه من استحضار جملة من املعارف والتقنيات، وتنظيمها 
وتدبيرها بشكل إرادي وواع للتأثير في مخاطبه. وهنا نتحدث عن ميتاتواصل مبعنى قيام 
 )Salonen, Vauras & Efklides, الفرد مبراقبة وتضبيط وتوجيه العملية التواصلية

.2005; Sanford, Roach 1987( )2(

وتتجلى املعارف االجتماعية العفوية بوضوح لدى الشخص اخلبير في العملية التواصلية 
والذي يستحضر جملة من املعارف االجتماعية املؤثرة في املخاطب ويستخدمها بشكل 
فعال، دون أن ميارس عليها أي مراقبة ذاتية أو توجيه منظم واع. فالعملية التواصلية 
تتحقق في هذا املستوى بطريقة سلسة، سريعة وأوتوماتيكية. وهذا النمط من االشتغال 
 )Marketing( املعرفي مطلوب، والسيما في هؤالء الذين يشتغلون في مجال التسويق

نكون في  وتوجيهها خاصة عندما  وتضبيطيها  اآلخرين  تواصلنا مع  مراقبة طريقة  إلى  نلجأ  أننا  إلى  اإلش��ارة  )2( جتدر 
وضعيات إحراجية وغير معتادة. 
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.)Wilson & Vlosky 1997(

أساسيتني في  كفاءتني  يتطلب  التواصل  أن جناحنا في عملية  إلى  نشير  أن  ويبقى 
)Baron- املعرفية االجتماعية وهما: كفاءة قراءة أذهان اآلخرين، وكفاءة قراءة عواطفهم

.Cohen, 2003; Goldman & Sripada, 2005(

اآلخرين  أذه���ان  ق���راءة  على  ال��ف��رد  ق��درة  مل��دى  تشخيصنا  خ��الل  فمن  وللتوضيح، 
فمثال  لديهم.  االجتماعي  التواصل  وظيفة  مدى سالمة  معرفة  من  نتمكن  وعواطفهم، 
يالحظ لدى حاالت األطفال التوحديني خلل واضح املعالم في هاتني الكفائتني، وميكن 
 )Monestes,Villatte, A. Moore, الفصاميني  ل��دى  نفسها  املالحظة  تسجيل 

.Yon&Loas, 2008(

خاللها  م��ن  إذ  العاطفي،  وليس   - املعرفي  امل��ك��ون  ال��ذه��ن  ق���راءة  عمليات  وتشكل 
مخططات،  معتقدات،  نوايا،  مقاصد،   ) الذهنية  اآلخرين  ح��االت  من  كل  على  نتعرف 
استراتيجيات، أفكار ومعارف ) وحاالتنا الذهنية الذاتية، ونعتمد على هذا املكون للتنبؤ 
بتصرفات اآلخرين. ففي الفصل الدراسي، على سبيل املثال، املطلوب من املدرس اجليد 
أن يتمتع بقدرة على قراءة أذهان تالمذته، أي: أن يكون مبقدوره التعرف على مواقفهم 
 Frye, &( ومقاصدهم ونواياهم من املادة املعرفية املدرسة وتشخيص تصوراتهم حولها
)Ziv, 2005، وهذا سيمكنه من حتديد مدى استعداد التالمذة للتحصيل، ومدى نضج 
مستواهم املعرفي. ويساعده على اكتشاف حدة التنافر املعرفي بني معتقدات التالمذة 
الذاتية التي حصلوها خارج املدرسة، واملادة املعرفية املدرسية. وهو الشيء الذي سيسمح 
للمدرس بتوقع تصرفات التالمذة في الفصل إزاء املادة املدرسة. ومن هنا فإن لعلمية 
قراءة األذهان دور جد هام في إجناح العملية التربوية بشكل خاص والعملية التواصلية 

بشكل عام )خباش، 2007(.

وال يفوتنا، في السياق ذاته، أن نشير إلى أن التلميذ بدوره مطالب بتطوير قدراته على 
قراءة ذهن أستاذه. مبعنى عليه أن يكشف عن نوايا معلمه ومقاصده وتصوراته وأهدافه 

من املادة التي سيدرسها له.

إن اهتمام التلميذ بتطوير كفاءة قراءة ذهن معلمه، سينشط لديه علمية االستدالل 
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القياسي والتي ستترجم إلى قيامه مبجموعة من التصرفات الذكية في الفصل كتوقعه 
 )Ziv, Solomon, & Frye, 2008, املدرس  يعلن عنها  أن  قبل  املناسبة  اإلجابات 

.Frye & Ziv, 2005( )3(

التعرف  على  الفرد  ق��درة  إلى  العواطف  ق��راءة  ما سبق، حتيل عمليات  إلى  إضافة 
على انفعاالت اآلخرين ودالالتها العاطفية. إضافة إلى قدرته على توقع انفعاالتهم وفقا 
خالل حتريضه  من  بعواطفهم  اإلحساس  من  ومتكنه  يواجهونه،  ال��ذي  السياق  لنوعية 
لالنفعال املناسب للوضعية االنفعالية التي يعيشونها. بتعبير آخر، انخراطه مع اآلخرين 
اآلخرين  مع  التعاطف  من  خ��الل متكنه  من  وذل��ك  العاطفية  التشاركية  من  في ض��رب 

.)Goldman, 2005( ومشاركته لوجداناتهم وتقمصه حلاالتهم العاطفية

ومن اجلدير بالذكر، في هذا الصدد، أن قراءة عواطف اآلخرين تتطلب من الفرد أن 
واالنفعاالت. مبعنى  للعواطف  كفاءات متييزية  ميتلك  
العاطفية  احلالة  إل��ى  وإحالته  آخ��ر  عن  انفعال  متييز 
التي تناسبه; مثال إحالة وجه عبوس حلالة الغضب، أو 
إحالة وجه مبتسم حلالة الفرح. لكن عندما ميتلك الفرد 
مهارات عالية اجلودة في قراءة انفعاالت اآلخرين يكون 
في مقدوره فهم وضعيات تواصلية توهيمية ومباشرتها، 
كتمييزه بني وجه جّدي في قوله احلقيقة ووجه مخادع 
أن  يعني  األم��ر  وه��ذا   .)Dimaggio & al. 2008(
باألمر  ليس  تناسبها  التي  العاطفية  باحلاالت  وقرنها  االنفعاالت،  دالالت  عن  الكشف 
تعني  ال  مجعدة  وجه  فجبهة  العواطف:  لقراءة  متقدمة  كفاءات  يتطلب  قاألمر  السهل، 
أن صاحبها غاضب وإمنا، لرمبا، قد يكون في وضعية تركيز ملعاجلة مسألة ما. ولعدم 
السقوط في هاته الوضعيات اخللطية املطلوب من الفرد املعرفة اجليدة بطبيعة السياق 
الذي يتواجد فيه اآلخرون فضال عن معرفته بسوابقهم وميولهم. الشيء الذي سيشكل 
والعاطفية  الذهنية  األشخاص  حاالت  عن  لالستدالل  أساسية  اجتماعية  معارف  لديه 

)3( ونود التوضيح هنا إلى أن املطلوب أحيانا من الطالب في وضعية االمتحان ليس مدى مسايرة إجاباته لسلم التنقيط 
وإمنا مدى انسجام تلك اإلجابات مع معتقدات املصحح وتصوراته وأفكاره. وهكذا كلما كان الطالب قدرا على قراءة ذهن 

املصحح كلما كان هذا األخير أكثر تعاطفا معه أثناء تقوميه إلجنازه. 

<<
قراءة عواطف اآلخرين 

تتطلب من الفرد 
أن يمتلك  كفاءات 

تمييزية للعواطف 
واالنفعاالت
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.)Beer & Ochsner, 2006(

إن رغبة اإلنسان في فهم أذهان اآلخرين حتثه على الكشف عن األسباب والدواعي 
التي أدت بهؤالء إلى أن يعيشوا هاته احلالة العاطفية أو الذهنية دون أخرى. وهنا يتعامل 
نراه يجتهد في  إذ  النفس االجتماعي،  تواصله مع اآلخرين كباحث في علم  الفرد في 
محاولته رصد طرائق تفكيرهم، وتبنّي دالالت انفعاالتهم. والسؤال املطروح علينا في هذا 
الصدد: ملاذا نشبه الفرد أثناء محاولته الكشف عن حاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية 

بالباحث في علم النفس االجتماعي؟

يعتقد هيدر )Heider1958( في معرض إجابته عن هذا السؤال، أن اإلنسان يعتمد 
في إدراكه حمليطه االجتماعي على األسلوب نفسه املتبع من طرف الباحث في العلوم 
األولى  تتجلى  نزعتان أساسيان.  إذ حتركه  االيكولوجي.  للميدان  الطبيعية في دراسته 

في إصراره على إبراز مدى متاسك احمليط االجتماعي 
واستقراره وانسجامه. فعالم االجتماع كما يرى هيدر مثله 
مثل العالم الفيزيقي محكوم بقوانني وأسباب ال مخرج 
له منها: فأي انفعال هو نتيجة حتمية حلالة عاطفية ما، 
ووراء كل حالة عاطفية سبب وجيه إما نفسي داخلي أو 
يعمل بشكل  فاملرء  بيئي خارجي. ومن هنا  اجتماعي/ 
النتائج إلى أسباب، وعلى تصنيف  مستمر على إسناد 
حاالت اآلخرين العاطفية والذهنية ضمن قوائم ذهنية 

تضم كل منها عناصر وسمات وخصائص مشتركة.

إضافة إلى ما سبق، مييل اإلنسان إلى صياغة الفرضيات حول حاالت اآلخرين العاطفية 
والذهنية. كما يعمل بشكل مستمر ودؤوب على التحقق من مدى مصداقيتها، باالستمرار 
في مالحظة تصرفات اآلخرين، والتعرف على أساليب تعاملهم وطرائق تواصلهم. وفي 
نهاية املطاف سيحاول اإلبقاء فقط على الفرضيات املنسجمة مع مالحظاته واملتوافغة 
الشائعة  التالية  العبارة  ذاته ميكن فهم مضمون  السياق  امليدانية. وضمن  مع معطياته 
أجده  بي  وإذا  اآلخ��ري��ن،  عن  منعزال  نفسه،  على  منغلقا  أظنه شخصا  »كنت  ال��ت��داول: 

شخصا منفتحا واجتماعي«.

<<
اإلنسان يميل بشكل 
عفوي إلى إضفاء 
الدالالت والمعنى 
لوضعيات اآلخرين 
العاطفية والذهنية
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نود التنبيه هنا إلى أن اإلنسان مييل في كثير من األحيان وبشكل عفوي إلى إضفاء 
عامله  ل��ه  يبدو  لكي  وذل��ك  والذهنية،  العاطفية  اآلخ��ري��ن  لوضعيات  واملعنى  ال���دالالت 
االجتماعي أكثر وضوحا ومتاسكا، وأكثر حتديدا ودقة، وأقل غموضا وغرابة، وخال من 
التشويش والالنتظام )Heider, 1944(. وتأسيسا على ذلك، يبدأ الفرد في في االعتقاد 
بأنه قادر على اإلحاطة مبختلف املتغيرات املؤثرة في عامله االجتماعي. وهنا تبرز نزعة 
ثانية لدى اإلنسان غايتها التحكم في العالم االجتماعي والتنبؤ مبستقبله. وعليه ميكن 
وسم اإلنسان في عمله الدؤوب على ابتكار تصورات اجتماعية جديدة ومفاهيم اجتماعية 
األسباب  بالبحث عن  مهووس  فهو  الوضعي.  االجتماع  بعالم   )Self concept( ذاتية 
أو  أو مجتمعية  بيئية  أو  إثنية  إما ألسباب  إذ يرجعها  وراء تصرفات اآلخرين،  الكامنة 
نفسية، ويحولها إلى قوانني وقواعد، ويعممها على فئات من الناس. ويعد من خالل ذلك 
قاعدة من املعطيات والبيانات يعتمدها في كثير من األحيان للتنبؤ بتصرفات أشخاص 

.)Fiske & Taylor, 1991( جدد على فضائه االجتماعي وفهمهم

الفرد عموما حول ذاته ومحيطه  التي يصيغها  النظرية  لكن مع ذلك ميكن تصنيف 
 )Ross, 1977 الساذجة)4(  االج��ت��م��اع��ي��ة  النفسية  ال��ن��ظ��ري��ة  خ��ان��ة  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي 
)Hirschfeld, 1995;، لكونها تنبني على نوع من التداخل بني الذات واملوضوع. فاإلطار 
املرجعي التفسيري والتنظيري الذي يعتمده الفرد في دراسة حمليطه االجتماعي هو ذاته 
 Meltzoff, & Brooks,( اآلخرين  ملعرفة  رئيسة  بيانات  قاعدة  تشكل  فذاته  وأن��اه. 
2007(. فهو يلجأ في البداية إلى نوع من االستبطان الداخلي يتمثل في قيامه بفحص 
دقيق ألحاسيسه وعواطفه ومعارفه حول ذاته وحول جتاربه اخلاصة. ليشكل بذلك سندا 
انفعاالتهم  فهم  ثّم  ومن  ونواياهم  اآلخرين  مقاصد  على  االستدالل  من  ميكنه  معرفيا 

التي حتكمه; يطلق  العالقات  لتفسير مجالهم االجتماعي وطبيعة  األف��راد  يعتمدها  التي  النظريات  أن  أن نوضح  نود   )4(
 Folk social(أو النظريات االجتماعية الشعبة )Naive social theory( عليها اسم النظريات االجتماعية الساذجة
theory( )خباش، 2007 ت(. واملالحظ أن هؤالء األفراد يلجئون مثل عالم االجتماع الوضعي إلى مجموعة من القوانني 
التي استخلصوها من عاملهم األيكلوجي ليعمموها على عاملهم االجتماعي. فأطفال سن السادسة مثال من خالل نظريتهم 
sUnseen e )البيولوجية الساذجة التي تفيد بأن مختلف الكائنات احلية تتضمن جوهرا ثابتا غير مرئي وغير متبدل 

sence( يشكل هويتها بوصفها هوية ثابتة وإن تغير شكلها )فاليرقة تظل يرقة،وإن أضحت فراشة وشجرة التفاح تظل 
شجرة التفاح رغم أنها غرست في حديقة لألجاص(; يعملون على تعميم هذا املبدأ على نظريتهم االجتماعية الساذجة. 
فهم يرون أن الفتاة الصغيرة التي نشأة في وسط ذكوري ستتصرف عندما تكبر كمرآة. والطفل األسود الذي نشأ وسط 
 Sperber( البيض سيتصرف كرجل اسود والطفل البراهمي الذي تربى مع املنبوذين سيتصرف عندما يكبر كبراهمي

 .)&Hirschfeld, 2004
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.)Epley, Keysar, Van Boven, & Gilovich, 2004( وحاالتهم العاطفية

ملعرفة  للذات  العودة  أطروحة  من  مالبرانش  الفيلسوف  يقربنا  ذات��ه  السياق  وف��ي 
من  اخل��روج  عاجزا عن  نفسي  أج��د  مادمت  التالي:  املثال  تقدميه  خ��الل  من  اآلخرين 
الذاتي وولوج ذوات اآلخرين فإنني أجلأ إلى عملية القياس بواسطة املماثلة للتمكن من 
معرفتهم )Statler, Jacobs, & Roos, 2008(. وتتلخص في كون اآلخر، مثال، مادام 
يهتم بي كثيرا فهو قطعا يحبني، إذ سبق لي أن اهتممت باآلخرين بهذا الشكل فكنت، 
بالطبع، أحبهم. إنها جتارب داخلية سبق لي أن عشتها. لكن حسب الفيلسوف نفسه تظل 
عملية القياس بواسطة املماثلة دائما متثل إجراء افتراضيا وتخمينيا ال يوصلنا إلى نتائج 

.)Malebranche, 1674( يقينية

إن هذا التمركز حول الذات الذي يشكل أسلوبا ال حياد عنه ملعرفة اآلخر يجعل السواد 
األعظم من الناس يعملون على إسقاط عواطفهم الشخصية على اآلخرين ملعرفتهم. وهنا 
نكون في خضم نظرية احملاكاة theory simulation والتي تفيد أن هناك اعتقاد راسخ 
في أذهاننا مستوحى من التشابه البيولوجي القائم بني أفراد النوع البشري ومضمونه: أن 
حاالت مختلف األشخاص الذهنية ومعتقداتهم وعواطفهم متشابهة. وبالتالي فأن فهمي 
لذهن اآلخر ال يتحقق إال برجوعي إلى نظامي الذهني والعاطفي. مبعنى لفهم اآلخر علي 
قياس حاالت اآلخر الذهنية والعاطفية على حاالتي الذهنية والعاطفية وذلك اعتمادا 
تتلخص  والتي   ،)Self-reflectionstrategy( ال��ذات  في  التفكير  إستراتيجية  على 
في ضرورة تعرفي أوال على ذهني، وعلى مختلف حاالتي الفكرية والعاطفية، وإدراكي 
الداخلي  االستبطان  من  بنوع  القيام  عليَّ  هنا  ومن  واالنفعالية.  السلوكية  لتمظهراتها 
)Introspection(، وبعد ذلك علي العمل على إسقاط )Projection( تصوراتي حول 
نواياهم ومقاصدهم. وبصورة أوضح  لكي أستطيع فهمهم ومعرفة  ذاتي على اآلخرين 
عادة ما يقوم املرء بطرح السؤال التالي لفهم تصرفات اآلخرين: ماذا كنت سأفعل لو كنت 
في وضعية اآلخر نفسها وأواجه ظروفه نفسها؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال ستمكنني من 

.)Apperly, 2008( تفهم أوضاع اآلخر وتفهم الكيفية التي سيتصرف بها

الذهنية وتوقع  لفهم حاالت اآلخرين  التفكير في ذواتنا  نلجأ الستراتيجيه  لكننا ال 
إذا  ما  حالة  وف��ي  منا.  وقريبني  بنا  شبيهني  اعتبرناهم  ما  إذا  إال  ونياتهم  مقاصدهم 
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غربناهم عنا فإننا نركن في حكمنا عليهم إلى مصادرات جاهزة وآراء شائعة وتصورات 
بعض  لدى  املالحظ  القصور  أن  ن��درك  هنا  ومن   .)Stereotype opinion( منطية 
احلاالت النرجسية املرضية في تقييمها لذاتها بشكل حيادي وعدم استطاعتها اخلروج 
ينتهي  تفيدها في فهم اآلخرين;  أن  املمكن  والتي من  ذاتها  بتصورات موضوعية حول 
بها إلى تغييبها إلستراتيجية التفكير في الذات أثناء تعرفها على اآلخرين. الشيء الذي 
يجعلها عاجزة عن موضعة نفسها مكان اآلخرين لتفهم ظروفهم. وبالتالي فهي تلجأ إلى 
إجابات منطية في تقييمها لتصرفات هؤالء، وذلك من قبيل إدالؤها باملصادرة التالية: 
»لم يقم فالن بأداء ما هو مطلوب منه ألنه غير كفء أو لقد تصرف بهذا الشكل ألنه 
شخص عدواني«. )Apperly, 2008: 277(. ويبقى أن نشير إلى أن من بني املؤشرات 
أحكامها  أع��داد  تراجع  النفسي  للعالج  النرجسية  احل��االت  بعض  استجابة  تفيد  التي 
النمطية لصالح إجابات قياسية. بحيث تصبح احلالة أقدر على فهم ظروف اآلخر، من 

ذي قبل، وذلك من خالل قياسها على ظروفها الذاتية.

القياسية  اإلجابات  عن   )Stereotype judgment( النمطية  األحكام  تغليب  إن 
هي سلوكيات ال تخص بعض احلاالت املرضية وإمنا ميكن مالحظتها ضمن سيكولوجية 
القياسية  اإلستراتيجية  يعتمدون  الذين  األشخاص  من  كبير  عدد  فهناك  اجلماعات. 
يشاركونهم  كونهم  بحكم  جماعتهم  أفراد  مع  تعاملهم  في   )Simulation strategy(
لهذا جندهم   .)Candau, 2005( )Mémoire partagée( اجلماعية  ذاكرتهم  في 
يستدعون تاريخهم الشخصي وجتاربهم الذاتية ومعاناتهم السابقة لتفهم ظروف أفراد 
 )Out-group( جماعتهم والتعاطف معها. وفي املقابل يعتبرون من هم خارج جماعتهم
غرباء عنهم ويعتمدون إستراتيجية االزدراء )Derogatory stratégies( في تعريفهم 
 Apperly,( لهم. إذ يلغون عنهم، أحيانا، أي داللة إنسانية ويعتبرونهم مجرد موضوعات
281 :2008( . وعلى هذا األساس تبنى األحكام واملواقف النمطية التي نصدرها بوعي 

أو بدون وعي منا في حق جماعة سياسية أو إثنية أو دينية مختلفة عنا.

بناء على ما سبق، ندرك أن اإلنسان ال يرغب في استنفار صيرورات ذهنية تتطلب 
ال  فهو  عنه.  غريبا  يعتبره  لشخص  بتعريفه  األم��ر  يتعلق  عندما  كبيرا  معرفيا  مجهودا 
اآلخر  ح��االت  لفهم   )Self-reflection( ال��ذات  في  التفكير  استراتيجيه  يستدعي 
الذهنية والعاطفية وال يشغل عمليات ذهنية مركبة مثل عملية االستدالل على حاالت 
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اآلخرين الذهنية والعاطفية قياسا على حاالته الذاتية. وإمنا يركن إلى إجابات جاهزة 
 )Ames, وأحكام مسبقة وتصرفات منطية في تفسيره لتصرفات هذا اآلخر الغريب
)Dimaggio et al. , 2008 ; 2004 . فمثال، في وضعيات مشحونة باخلوف والعدائية  
إسناد،  إلى  األوربية  األص��ول  ذوي  األشخاص  من  عدد  يعمد   )fearfulactivation(
 Hugenberg( وبشكل متسرع وتعسفي، بعض التصرفات العدائية إلى العرب والسود
تفسير  إلى  اليومية  بدورنا في حياتنا  أننا منيل  كما   .  )& Bodenhausen, 2004
تصرفات أشخاص، غير مرغوب فيهم، بإرجاعها إلى سمات ثابتة في شخصياتهم وليس 
إلى عوامل سياقية وال إلى أسباب موضوعية. ففي حواراتنا اليومية نالحظ، في كثير من 
األحيان، سيطرة واضحة املعالم لهذا النمط من اإلجابات عن تعابيرنا: كقولنا إن فالن 
 )Idson غاضب ألن طبعه دائما غاضب، بدل قولنا إنه غاضب لكونه مير بظروف صعبة

.& Mischel, 2001(

ذات��ي تشكل  إن متكني من معرفة  القول،  وخالصة 
أساس معرفتي باآلخر وقدرتي على معرفة اآلخر متثل 

بدورها عمادا ملعرفتي بذاتي.

وت��أس��ي��س��ا ع��ل��ى ه����ذه اخل���الص���ة ك��ش��ف��ت ساكس 
دال����ة بني  ت��ض��اي��ف  وم��ع��اون��ي��ه��ا )2006( ع��ن ع��الق��ة 
السيرة  ذاك���رة  خ��الل  م��ن  ال���ذات  ف��ي  التفكير  عملية 
الذاتية)Autobiographie memory(  وكفاءة قراءة 

أذهان اآلخرين وعواطفهم. فاألشخاص الذين يرجعون إلى سيرهم الذاتية ويفكرون فيها 
أقدر من غيرهم على قراءة أذهان اآلخرين وعواطفهم. كما أن األشخاص املوفقني في 
من   )Self-awareness( بذواتهم  وعيا  أكثر  وعواطفهم  اآلخرين  أذه��ان  ق��راءة  مهام 
غيرهم ..)Saxe، Moran, Scholz & Gabrieli, 2006( فالفصامي لديه صعوبات 
في تذكر تاريخه الشخصي مما يؤثر سلبا في عمليات فهمه ألذهان وعواطف اآلخرين 
)Corcoran, 2001 ; Corcoran & Frith, 2003(. زد على ذلك، أن األشخاص 
)Alexithymia()5( يعانون بدورهم من صعوبات في قراءة  املصابني بحبسة مزاجية 

)5( يعرف األشخاص املصابني بحبسة مزاجية )Alexithymia( بكونهم غير قادرين على التفكير في ذاتهم وال يستطيعون 
وصف حاالتهم النفسية الداخلية وعواطفهم وأحاسيسهم الذاتية. 

<<
األشخاص الذين يرجعون 
إلى سيرهم الذاتية 
ويفكرون فيها أقدر من 
غيرهم على قراءة أذهان 
اآلخرين وعواطفهم
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توصيف  على  القادرين  األشخاص  فإن  ذلك  وعلى خالف  وعواطفهم،  اآلخرين  أذه��ان 
وعواطف  أذهان  لقراءة  متقدمة  بكفاءة  يتمتعون  الداخلية  والذهنية  العاطفية  حاالتهم 
اآلخرين )Parker, Prkachin &Prkachin, 2005( ، والغريب أنهم ال يتأثرون كثيرا 
بانفعاالت اآلخرين املؤملة، مقارنة بحاالت احلبسة املزاجية، لكونهم قادرين على إدراك 
أصل االنفعال واستبصار األسباب الكامنة وراءه. الشيء الذي مكنهم من وضع مسافة 
حتليلية نفسية واعية- مبعناها الفرويدي-بينهم وبني احلالة التي تعيش ذاك االنفعال 
 )Moriguchi, Ohnishi, Lane, وبالتالي التخلص من أي تأثير محتمل قي ذواتهم

.Maeda, Mori, Nemoto, Matsuda & Komaki. 2006(

 Kawada, Oettingen, Gollwitzer &( ل�  دراس��ة  كشفت  سبق،  ملا  امتدادا 
Bargh, 2004(.. عن وجود ترابط دال بني نوعية احلاالت العاطفية التي عاشها الفرد 
وحاالت اآلخرين العاطفية. فاألشخاص الذين خبروا حالة الكآبة )Sadness( يتعرفون 
املعالم.  واضحة  غير  الصور  من  سلسلة  ضمن  الكئيبة  ال��وج��وه  عن  وبسرعة  بسهولة 
محاوريهم  شخصية  في  احلزين  اجلانب  عن  يبحثون  احلزين  امل��زاج  أصحاب  أن  كما 
 )Niedenthal, Halberstadt, B. ، والعكس صحيح بالنسبة ألصحاب املزاج املرح

Margolin, & Innes-Ker 2000(

وفي ذات السياق نود اإلشارة إلى أن اإلنسان يلجأ إلى إستراتيجية اإلسقاط االجتماعي 
 Ingroup( أو اإلسقاط ضمن املجموعة )Social projection( )Allport, 1924(
 )Prototypical( ملعرفة اآلخرين. فهو يعتقد أنه هو أمنوذج اجلماعة  )projection
التي ينتمي إليها وبالتالي فأغلب أفرادها عليهم مشاركته سمات وخصائص شخصيته. 
وبناء على هذا املعطى، فهو يلح على أن يفهم حاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية من 

.)Sindic & Reicher, 2008( خالل حاالته الذاتية
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حول  الطفل  متركز  فرضية  ومحدودية  املبكرة  االجتماعية  الكفاءات   -  2
.)égocentrisme( ذاته

السيكولوجية  ف��ي  اج��ت��م��اع��ي��ة  ال  ذات���ا  ب��وص��ف��ه  ال��ط��ف��ل  م���ص���ادرة   .2  .1
الكالسيكية.

الذات  صفة  ب��اس��ق��اط  تكتف  ل��م  التكوينية  بياجيه  نظرية  أن  هنا  يهمنا  م��ا  لكن 
السيكولوجية عن الطفل فقط بل رفضت كينونته اجتماعية. وهنا يلتقي بياجيه كليا مع 
فرويد. ويبقى االختالف بني الباحثني قائما في نوعية االستعارة التي اعتمدها كل منهما 
في توصيف ذات الطفل الال اجتماعية. فقد جلأ فرويد إلى وصف بيولوجي معتبرا أن 
نظام الوليد النفسي ال زال نظاما بيولوجيا وغريزيا، بينما استعار بياجه من الفلسفة 
مصطلح الذاتية الوحيدة )Solipsism(; مؤكدا على أن سيكولوجية الطفل صغير السن 
هي سيكولوجية مشبعة بالنزوع نحو الذاتية الوحيدة. ومن هنا، حسب بياجه، يولد الطفل 
محكوما بضرب من التفكير التوحدي )Pensée autistique(، ينتقل بعده إلى مرحلة 
التفكير املتمركز على الذات، ليرتقي فيما بعد إلى مرحلة التفكير االجتماعي والعقالني 
)Piaget, 1924(.. فقدراته في مرحلة التفكير التوحدي ال تتجاوز القيام ببعض األفعال 
االنعكاسية، وذلك من قبيل فعل ارتشاف الثدي وفعل اإلمساك. وحتى األشخاص الذين 
ينتمون حمليطه االجتماعي يستوعبهم من خالل مخططاته احلسية احلركية على اعتبار 
أنهم أشياء وموضوعات ال غير. كما أنه ال يستطيع الفصل بني ذاته والعالم اخلارجي. 
لذاته  امتداد  هي  وموضوعات  أف��راد  من  اخلارجي  العالم  مكونات  كل  أن  يتصور  فهو 
)Piaget, 1954: 352-355(. وحتى بعد 18 شهرا من والدته; أي في مرحلة العمليات 
املشخصة، أو إبان مرحلة التفكير املتمركز حول الذات، فإن هذا األخير ليس باستطاعته 
االنخراط مع اآلخرين في عالقات تواصلية بينذاتية واضحة املعالم، لكون تلك العالقات 
تفترض قدرته على قراءة عواطف اآلخرين وأفكارهم. مبعنى قدرته على افتراض أن 
وراء سلوكات اآلخرين وانفعاالتهم تتوارى حالة عاطفية وذهنية. لكن مخططات مرحلة 
العمليات احلسية املشخصة تلزمه أن يكون واقعيا وأن يؤمن مبا هو ملموس ومحسوس 
وذهنية حت��رك سلوكاتنا  ح��االت عاطفية  وج��ود  يرفض  فهو  املعطى،  ه��ذا  وم��ن  فقط. 
وانفعاالتنا. زد على ذلك، أن نشاطه الفكري واللغوي يوسم بالتمركز حول الذات. فإلى 
حدود سن السابعة; يالحظ أن الطفل عندما يتحدث فهو في الغالب ال يتحدث إال عن 
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وجهة  ويستوعب  ليتفهم ظروفهم  اآلخرين  مكان  في  نفسه  أن يضع  يحاول  وال  نفسه. 
نظرهم. وأثناء كالمه ال يكترث كثيرا ما إذا ما كان اآلخرون ينصتون إليه أو ما إذا كان 
شبيه   )Monologue( مونولوج  يأخذ شكل  هذا  كالمه  إن  فيهم.  التأثير  على  ق��ادرا 
مبونولوج املمثل على خشبة املسرح. مبعنى أوضح; إن الطفل يتكلم مع نفسه وليس مع 

اآلخر، كأنه ال يوجه كالمه ألحد أو كأنه يفكر بصوت عال.

إذا كان املناخ العام السائد في حقل السيكولوجية الكالسيكية قد انتهى إلى اعتبار 
الطفل ذاتا ال اجتماعية، فإن والون Wallon وفيكوتسكي، شكال، بدون منازع، استثناءً  
ومتيزاً في تأكيدهما على انخراط الطفل، في مرحلة قبل لغوية، في عالقات بينذاتية مع 
اآلخرين )Van der Veer, 1996(. لهذا ميكن اعتبار اخلالصات العلمية التي خرج بها 
كال الباحثني مرجعا نظريا لعدد من الدراسات احلديثة التي توصلت إلى كون الطفل ذاتا 

.)Meltzoff & Brooks, 2007( اجتماعية تتوفر على كفاءات تواصلية مبكرة

لكن باستحضارنا ألطروحة والون نواجه بجملة من األسئلة التي نعرضها كما يلي: 
ملاذا لم يحظ والون من طرف معاصريه االهتمام العلمي نفسه الذي حظي به كل من 
بياجه وفرويد وبعض رواد املدرسة السلوكية؟ ملاذا لم تعرف نظرية والون االنتشار العلمي 
املراد لها وبخاصة لدى األوساط األكادميية الناطقة باإلجنليزية، وذلك رغم كونها نظرية 

نوعية؟ وملاذا ظلت، حتى حدود عصرنا هذا، مغيبة عن الساحة العلمية؟

إلى عهد قريب جند باحثا أجنلوساكسونيا واحدا فقط يولي بعض االهتمام لنظرية 
والون )Voyat، 1974(. كما ميكن الوقوف على عدد من الدراسات املكتبية احلديثة 
باللغة اإلجنليزية والتي غطت أغلب مدارس علم النفس االرتقائي ولم تشر، لألسف، ال من 
 )e. g. , Cole & Cole, 1993; Crain, 1992; قريب وال من بعيد إلى نظرية والون
)Miller, 1993; Sroufe, Cooper, & DeHart, 1992. إال أن ما يسترعي االنتباه 
مؤخرا العودة القوية لنظرية والون، وبخاصة في بعدها التواصلي االنفعالي وعالقته بنمو 
الطفل النفسي املعرفي، من طرف باحثني مهتمني بنظريات الذهن واملعرفية االجتماعية 

.)Nadel, 2001 ; Gallagher & Meltzoff,1996(

 )Van Der Veer وفان دير فير ، Boring )1950( وتبعا ملا سبق، يرى كل من بورن
واختفائها  استراتيجيات ظهورها  الشبيهة في  الفكرية  لكل عصر موضته  أن   ،1996(
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باملوضة النسائية )Ladies fashion(. فهي تعمل على الرفع من قيمة عدد من الباحثني 
وتقصي آخرين. وبالتالي فإن املوضة التي مت تسويقها على عهد بياجه وفرويد وواطسون 
كون الطفل ذاتا ال اجتماعية وقد أدت بالطبع إلى إقصاء والون وفيكوتسكي، وإلى اعتبار 

تصورهما ميثل طرحا غريبا عن الرؤية األكادميية السائدة آنذاك)6(.

- التأكيد على أهمية البعد االنفعالي/ العاطفي في منو الطفل املعرفي واالجتماعي. 
وهي فرضية أصبحت حاضرة بقوة لدى عدد من الباحثني املعاصرين، وتتلخص في دور 
االنفعاالت في توجيه أحكامنا االجتماعية وتنظيم أفكارنا وتضبيطها وفي القيام بنوع من 
 )e. g. , Clore, & Huntsinger, 2007; ملعارفنا )Feed-back( التغدية الراجعة

Clore & all. 2001(

- اإلقرار بكون الطفل ذاتا اجتماعية بامتياز من حيث كونه قادرا على إدراك العالقات 
البينذاتية في سن مبكر وواعية بتفرد ذاتها ومتيزها عن اآلخرين. وقد شكل هذا اإلقرار 
مرتكزا علميا لعدد من الدراسات احلديثة التي كشفت من خالل معطيات ميدانية عن 
 )e. g. , اللغة على االنخراط في عالقات اجتماعية قدرة الطفل في مراحل ما قبل 

Meltzoff & Brooks, 2007; Gärdenfors, 2007(

لغة  التفكير  يعتبر  إذ  التفكير،  اللغة عن  فإن فيكوتسكي ال يفصل  ذلك،  وبناء على 
داخلية. فالفرد مير في منوه النفسي من مرحلة التفكير االجتماعي/اللغة االجتماعية 
إلى مرحلة التفكير املتمركز حول الذات/ اللغة املتمركزة حول الذات، وإنتهاء، في سن 

الرشد، بالتفكير الضمنذاتي/ اللغة الذاتية الداخلية.

وفي ذات السياق، ينبهنا فيكوتسكي إلى كون مرحلة اللغة املتمركزة حول الذات ليست 
بياجه، فدورها ال يقف  اعتقد  كما  واالجتماعي  املعرفي  الطفل  مرحلة سلبية في منو 
الذكاء  تنمية  فعال في  وإمنا تسهم بشكل  املعرفية،  الطفل  أنشطة  عند حدود مرافقة 
ذاتها  لغة من أجل  ذاتها هي  املتمركزة حول  اللغة  إن  املعرفي واالجتماعي واالنفعالي. 

)6( ويبقى لنا أن نشير إلى أن عدم اهتمام الباحثني األجنلوساكسونيني املعاصرين بنظرية والون لكون هذا األخير قد كتب 
جل مشروعه العلمي بلغة فرنسية معقدة والتي يجد حتى الناطقون باللغة الفرنسية صعوبة في فهمها. وكون الباحث 
الدول  إلى  املنتمني  للباحثني  أن  ومعلوم  املاركسي،  االنفعالي مفهوم اجلدل  النمو  اعتمد في وصفه مراحل  قد  كذلك، 
الناطقة باإلجنليزية حساسية من املاركسية. زد على ذلك، أن اجلانب أملختبري التجريبي غير قائم بوضوح لدى والون 

عكس ما هو عليه احلال لدى بياجي. 
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)Langage pour soi(. وبالطبع، فليس من أولوياتها التواصل مع اآلخرين واالنخراط 
املواقف  مختلف  في حتويل  يتمثل  األساسي  رهانها  ولكن  بينذاتية  عالقات  في  معهم 
التواصلية واألنشطة التشاركية االجتماعية بني األنا واآلخرين إلى محيط األنا الشخصي 
)La sphère personnelle( والتفكير فيها من الداخل. مبعنى أوضح، تُهيئ مرحلة 
متركز التفكير/ اللغة حول الذات النظام النفسي ملرحلة أكثر تقدما في النمو املعرفي 
وهي مرحلة التفكير الضمنذاتي/ اللغة الداخلية، وفيها يتمكن الطفل من التفكير حول 
ذاته)Self reflection( وهويته بشكل جلي ومن التفكير، كذلك، في حاالت اآلخرين 

العاطفية والذهنية.

وسواء في مرحلة التمركز حول الذات أو مرحلة التفكير الضمنذاتي يتمكن نظامنا 
الذهني من الوعي )Prise de conscience( بطبيعة الوضعيات املشكل التي يواجهها 
وإدراك نوعية الصعوبات التي تطرحها، وإعداد مخططات ومشاريع ذهنية للتعامل مع 
نخرج  يجعلنا  التصور  لهذا  تقييمنا  إن   .  )Vygotski, 1934: 79( الوضعيات  تلك 
بفكرة مؤداها، أن صاحبه ) أي فيكوتسكي( قد حقق سبقا علميا جديدا وبخاصة أثناء 
حديثه عن دور كل من اللغة املتمركزة حول الذات واللغة الداخلية في مراقبة وتوجيه 
األنشطة املعرفية. فقد المس، بذلك، مفهومني أساسيني وحديثني في نظريات الذهن 
وفي املعرفية االجتماعية وهما امليتامعرفية وامليتاتواصل. ألن من بني املهام املوكولة للغة 
املتمركزة حول الذات توجيه الذكاء اإلنساني، سواء أكان عاطفيا أو اجتماعيا أو معرفيا، 
والوعي مبختلف العمليات الذهنية والوظائف النفسية، والسيما العليا منها. مبعنى إنها 
متّكن الفرد من التعرف على حاالته الذهنية والعاطفية. ويضاف إلى ذلك، أن هذه اللغة 
ليست لغة ال اجتماعية وليست منفصلة عن الواقع، بل هي لغة استدخالية تبتغي التفكير 
في مختلف األنشطة البينذاتية التي انخرطت فيها الذات مع اآلخر لفهم هؤالء والتعرف 

على حاالتهم الذهنية والعاطفية.

االرتقائي  النفس  علم  على  تقتصر  لم  ال��ي��وم،  فيكوتسكي،  ت��ص��ورات  ام��ت��دادات  إن 
بسيكولوجية  أمل��ان  باحثون  يسميه  ما  كذلك  شملت  بل  فقط،  االجتماعية  واملعرفية 
 )Bayer& الذاتية  الهوية  سيكولوجية  أو    )Psychologie des Selbst( ال��ذات 
خالل  من  تبنى  الذاتية  الهوية  أن  الباحثني  ه��ؤالء  يعتقد  إذ   .Gollwitzer, 2000(

مكونني رئيسني:
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يتمثل األول: في انفتاح الذات على اآلخرين واالنخراط معهم في عالقات بينذاتية. 
 )2000( وكولوفيتزر   Bayer ب��اي��ر  م��ن  ك��ل  ع��ب��ارة  باعتماد  سيمكننا،  ال���ذي  ال��ش��يء 
Gollwitzer، من أننا نستطيع أن نحدد هويتنا الذاتية من خالل التعرف على الكيفية 

التي ينظر بها اآلخرون إلينا.

ويتجلى املكون الثاني في العودة إلى الذات والتفكير فيها من الداخل، والتعرف على 
مختلف عمليات اشتغالها، وتضبطيها ومراقبتها وإعداد مخططات وبرامج لها. وانتقاء 
العناصر املالئمة ألنشطة تكيفها مع السياقات اخلارجية. ومن هنا فإن الهوية الذاتية، 
على عكس التصورات الفلسفية الكالسيكية )ديكارت منوذجا(، ليست كيانا ثابتا وإمنا 
هي صيرورة متبدلة، وخاضعة لعملية التفاوض )AushandelnvonIdentitäten( بني 
مركزية األنا وانفتاحها على اآلخرين. وال جدال في أن هذه الرؤية قد سبق لفيكوتسكي 
أن أقّرها في إفادته بأن بناء األنا يتحقق عبر عملية التشخصن، التي ليست شيئا آخر 
غير استبطان تلك املعارف االجتماعية التي حصلها الطفل في تواصله مع اآلخرين إلى 
مجاله النفسي الداخلي والتفكير فيها. أي االنتقال بها من مستوى التفكير البينفردي إلى 
مستوى التفكير الضمنفردي )علمي اإلدريسي، 2008: 114(. وفي التفكير الضمنفردي 
يتمكن الفرد من تضبيط علمياته الذهنية ومخططاته وتوجيهها. زد على ذلك، إن هاته 
األنا عند فيكوتسكي محكومة بصيرورة التحول، وذلك تبعا لطبيعة املراحل النفسية التي 
جتتازها. إذ جندها في مرحلة التفكير االجتماعي مندمجة كليا في محيطها االجتماعي، 
بينما تبدأ في مرحلة التفكير املتمركز حول الذات إلى النزوع نحو االستقالل عن اآلخرين، 

لتصبح في مرحلة التفكير الضمنفردي الداخلي; ذاتا تفكرية وتأملية.

وأخيرا، ما يشدنا من جديد في أطروحة فيكوتسكي قوله بأن صفة التمركز حول 
فالنمو  الراشد.  لدى  وإمنا هي حاضرة  الطفل،  بذات  امللتصقة  بالسمة  ليست  ال��ذات 
تسييج  ونحو  الذات  التمركز حول  نحو  واملعرفي، بحسب فيكوتسكي، هو منو  النفسي 
محيط الذات عن اآلخرين. ومعلوم أن هاته الفكرة قد أثارت استغراب عدد من الباحثني 
التي سيطرة على اجلميع آنذاك نصت على أن  املعاصرين لفيكوتسكي. لكون املسلمة 
النمو هو منو نحو االندماج االجتماعي والتخلص من عزلة األنا ومن متركزها حول ذاتها. 
لكن هناك جملة من الدراسات توصلت من خالل معطيات ميدانية، إلى أنه ال ميكن اعتبار 
التفكير املتمركز حول الذات فترة عابرة في مسار منو اإلنسان، تخص طفولته فقط، 
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 .)Eply, Morewedge & Keysar; 2003: 760( وإمنا هو أمر قائم طيلة حياته
ومن بني السلوكات التي مت رصدها والتي تعبر عن مظاهر متركز الراشد حول ذاته; 
ميوله لتقبل األشخاص الذين يتفقون مع وجهات نظره ويشاركونه مواقفه وعواطفه، أكثر 
 Krueger & Clement،( من غيرهم، إذ يعمل على تثمني تصرفاتهم والتقرب منهم
أفكار اآلخرين  الذاتية، على توجيه  1994(. وظنه كذلك، أنه قادر، من خالل معارفه 
والتحكم فيها )Keysar, 1994(. فضال عن كونه يعتبر ذاته معيارا ومنوذجا لتقومي 
توقعه  الذاتية في  الفينومينلوجية  يعتمد على جتربته  إذ   .)Alicke, 1992( اآلخرين 

.)Eply, Savitsky, & Gilovich, 2001( للطريقة التي سيتصرف بها اآلخرون

لكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ ملاذا نؤكد دائما على أن الطفل أكثر أنانية 
وأكثر متركز حول ذاته من الراشد؟

تبدو لنا إمكانية اجلواب عن هذا السؤال قائمة في النتائج التي خرجت بها دراسة 
 ،Keysar )2004( وكيسار  Morewedge ومورويدج Eply ميدانية لكل من إيبلي
وقد أفادت بأن أعداد األحكام املتمركزة حول الذات لدى األطفال في تقييمهم لوجهات 
نظر اآلخرين متساوية مع نظيرتها لدى الراشدين في وضعيات تتطلب إجابات سريعة 
وعفوية. أما في وضعيات ذات إيقاع بطيء، تسمح للمبحوث بأخذ وقت كاف لتصحيح 
األطفال  ل��دى  أكثر  ال���ذات  ح��ول  املتمركزة  األح��ك��ام  أع���داد  ف��إن  ومراجعتها،  إجاباته 
العام  فكيوتسكي  لتصور  نعود  أن  علينا  املفارقة  هاته  نفهم  ولكي  بالراشدين.  مقارنة 
امليتامعرفي  التفكير  من  ض��رب  إل��ى  يلجأ  الراشد  أن  ومضمونه  السيكولوجي،  للنمو 
الضمنذاتي، الذي ميكنه من تضبيط إجاباته ومراقبتها وتوجيهها. الشيء الذي سيسمح 
له في وضعيات ذات إيقاع بطيء ملعاجلة املعارف مبراجعة أحكامه املتمركزة حول الذات 
وضعيات  في  بينما  االجتماعي.  انفتاحه  عن  تعبر  أحكاما  للمتلقي  ليقدم  وإضمارها، 
تفترض إيقاعا سريعا ملعاجلة املعارف، فليس لدى الراشد وقتا كاف الستدعاء تفكيره 
التأملي الضمنذاتي قصد مراجعتها وإخفاءها، مما يلزمه بتقدمي إجابات عفوية وتلقائية 

تعبر عن حقيقته الداخلية.

هكذا فالراشد في رهانه نحو إخفاء أنشطته املتمركزة حول الذات، يبدع شكال جديدا 
أكثر شرعية  بكونها  تتميز  وتفسيره،  االجتماعي  لفهم محيطه  الذهنية  املخططات  من 
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وأكثر تقبال من طرف مجتمعه. ويطلق عليها اسم مخططات التمركز حول أمنوذج الفئة 
القائمة بني األح��داث، ومن خالل  للتشابهات  )Protocentrism(. فمن خالل رصده 
إدراكه للعالقات السببية القائمة بني املوضوعات، وبناء على استدخاله لسمات مناذج 
التي  الذاكرة املشتركة  أثروا فكريا وعاطفيا في مسار حياته، وتأسيسا على  أشخاص 
تشكل   )Generic representation(يبني متثالت عامة االجتماعي،  بوسطه  جتمعه 
بالنسبة إليه أمنوذج الفئة )Prototype(. وعندما يرغب في تفسير سلوكه الذاتي أو 
سلوك اآلخرين، فهو يعتمد كليا على مرجع وحيد، وميركز كل تفكيره حوله، وهو أمنوذج 

.)Karinol, 2003: 568( الفئة املخزن في ذاكرته

وجتدر اإلشارة إلى أن أمنوذج الفئة يختلف لدى الشخص باختالف مجتمعه ودينه 
وثقافته وانتمائه الطبقي ومعيشه السيكولوجي. ومن هنا سيعتقد كل فرد بأن أمنوذجه 

للفئة، والذي من خالله يفسر ويتوقع تصرفاته وتصرفات 
اآلخرين هو أقدر من غيره على فهم مختلف الظواهر 
االجتماعية التي حتيط به. الشيء الذي سيسقطه من 

جديد في ضرب من التمركز حول الذات.

ومشروعية  املبكرة  التواصلية  الكفاءات   .2  .2
فرضية ذات الطفل االجتماعية.

امتالك  بامللموس  لنا  تبني  املعطيات  ه��ذه  ج��ل  إن 
الطفل في سن جد مبكرة على معرفية اجتماعية أولية. 

والسؤال الذي استأثر باهتمام الباحثني في هذا الصدد، هو ما مصدر تلك الكفاءات 
االجتماعية املبكرة لدى الطفل؟

السؤال:  هذا  عن  اإلجابة  حاولت  أساسية  تصورات  ثالث  عند  هنا  الوقوف  ميكن 
مباشرة  في  متخصصة  فطرية  جينات  على  الطفل  امتالك  في  األول  التصور  يتلخص 
املعرفية االجتماعية، فهو يولد مزودا بنظام بيومعرفي يوجهه نحو التعامل مع املثيرات 
االجتماعية والتكيف معها وحتويل املستدخالت االجتماعية إلى كفاءات ومعارف اجتماعية 

.)Trevarthan, 1979 ; Baron-Cohen, 1995 b; Leslie، 1994 a(

الطفل  لدى  املبكرة  القدرات  الكشف عن  هو  الدراسة  في هذه  أكثر  يهمنا  ما  لكن 

<<
بداية قدرة الطفل 
على قراءة االنفعاالت 
تتجلى في تمكنه من 
فهم مضامين مجموعة 
من التعابير والحركات 
التعبيرية
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على قراءة أذهان وعواطف اآلخرين، والتي تشكل إحدى مرتكزات املعرفية االجتماعية 
والتواصل البينذاتي.

ال خالف في كون بداية قدرة الطفل على قراءة االنفعاالت تتجلى في متكنه من فهم 
اآلخرين.  وجوه  على  تظهر  التي  التعبيرية،  التعابير واحلركات  من  مجموعة  مضامني 
فالطفل يكون قادرا بعد يوم واحد من والدته، على التمييز بني الوجوه احلزينة ونظيرتها 
الفرحة )Walden & Field, 1982(. ويستطيع، كذلك، في اليوم الثالث بعد والدته، 
بالنسبة  كما هو احلال  الفرحة  الوجوه  وتعابير  الوجوه احلزينة  تعابير  الفرق بني  تبني 

للوجوه املندهشة.

تعبر  التي  الصور  بني  التمييز  من  الثاني،  منذ شهره  يتمكن،  أنه  تقدم،  ما  زد على 
وفي  انفعال.  أي  م��ن  وخالية  محايدة  وج��وه��ا  تتضمن  التي  منفعل والصور  وج��ه  ع��ن 
فرح  وضعية  من  النابع  االندهاش  بني  التمييز  يكون مبقدوره  عمره  من  الثالث  الشهر 
و االندهاش النابع من وضعية حزن. وبني الشهر اخلامس والسابع من عمره يستطيع 
الغضب،  )احل��زن،  ح��دة  على  انفعال  كل  عن  تعبر  التي  الصوتية  النبرات  بني  التمييز 
الفرح، االنزعاج(، وبني التعابير االنفعالية السلبية وااليجابية، ووصل التعابير االنفعالية 
للوجوه بالنبرات الصوتية التي تخصها، مثل أن يقرن وجها غاضبا بنبرة صوتية تعبر عن 
 )Walker-Andrews, & Grolnick، 1983 ; Walker-Andrews & الغضب

Lenon, 1991; Walker, 1982; Chong & all. , 2003(،

اآللية  هذه  تتحدد   :)Social referencing( االجتماعية  املرجعية  آلية   -
مقلقة  وضعية  في  التصرف  كيفية  إدراك  من  الطفل  متّكن  معرفية  صيرورة  بوصفها 
بالنسبة له وغير معتادة، وذلك برجوعه إلى انفعاالت والديه املعبرة عن موقفهما إزاء 
طفل  يعتمد  هنا،  من   .)Saarani, Humme & Campos, 1989( الوضعية  تلك 
الشهر العاشر على مدلوالت انفعاالت اآلخرين حلل مشكلة يتردد في مباشرتها. فهو 
يعمل على توجيه سلوكه وضبطه بناء على املعاني التي يستخلصها من انفعاالت اآلخرين، 
ذلك،  على  وكمثال  ما.  وضعية  مع  التعامل  طريقة  رفضهم  أو  قبولهم  إما  تفيد  والتي 
عندما يقوم شخص أجنبي بتقدمي آيس كرمي للطفل، فإن أول ما يقوم به هذا الطفل 
هو تفحصه انفعاالت والديه والتي تؤشر إما إلى موافقتهما على قبوله لتلك الهدية أو 
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على رفضهما لها )Campos & Sternberg 1981(. وبصورة عامة ميكن القول إن 
وتعديله.  توجيه سلوكه  في  الطفل  منها  ينطلق  داللية  رسائل  تشكل  الوالدين  انفعاالت 

)Feinman & Lewis, 1983(

- آلية اقتران االنتباه )Joint attention(: حتيل هذه اآللية إلى واقعة مفادها 
أننا عندما نالحظ شخصا يوجه مجال بصره نحو موضوع ما، فبدورنا نتابع اجتاه بصره 
 .)Firth، 2008( وقد اعترتنا رغبة عارمة ملعرفة ملاذا يهتم بذلك املوضوع دون سواه
وتتحدد هاته اآللية، كذلك، في االهتمام املشترك بني فردين بشخص ما أو مبوضوع 
معني، عبر عملية التحديق البصري )Eyes gaze(. وجتدر اإلشارة إلى أن األم غالبا ما 
تعتمد في تفاعلها مع طفلها على آلية اقتران االنتباه، وذلك لتوجيه انتباهه نحو موضوع 
ما. كما أن الطفل صغير السن بدوره يلجأ إلى نفس اآللية لشد انتباه أمه إلى موضوع 
يستهدفه وذلك من خالل إصداره عدد من اإلمياءات واألصوات. ولتشخيص مدى قدرة 
الطفل الرضيع على إقران انتباهه باجتاه بصر اآلخرين يعمد الباحث في البداية إلى 
كان  إذا  ويرى  ما.  إلى موضوع  يحول بصره  ذلك  وبعد  إلى عينيه  النظر بشكل مكثف 

بإمكان الطفل متابعة اجتاه بصره والتحديق في املوضوع املستهدف.

وميكن القول بصورة عامة: إن امتالك الطفل لكفاءة اقتفاء مسار حتويل الراشد 
الجتاه نظره من موضوع آلخر، تعني إدراكه بأن هذا السلوك متضمن لقصدية معينة 
تتمثل في رغبة هذا الراشد في معاينة موضوع ثان. ومن هنا نفهم أن ما يبتغيه الطفل 
الذي  املوضوع  من  ومقاصده  الراشد  توقعات  على  التعرف  االنتباه  اقتران  عملية  من 
يستهدفه. وبهذا، يكون الطفل قد انخرط، بالفعل، في عملية قراءة ذهن اآلخر ونواياه.

- آلية اللعب أالدعائي )Pretend Play(: الطفل ممثل بارع، فهو يقوم بجملة 
يؤمله،  بها خدش  بأن  ويدعي  يده  أحمرا في  ملونا  كأن يضع  االدعائية  التصرفات  من 
محاوال بذلك استجداء عطف أمه. وتتجلى سلوكات األطفال االدعائية في الكثير من 
أنشطتهم اليومية والسيما اللعبية منها; مثل الطفلة سالي والتي تتخذ، أثناء لعبها، من 
التصرفات  هاته  معالم  وتتضح   .)Leslie, 1987; 1994 b( للهاتف  سماعة  امل��وزة 
 )Leslie, 1987 ; عمره  من  شهرا  و25   18 بني  جلي  بشكل  الطفل  ل��دى  االدعائية 
)Piaget, 1962. واملثير لالهتمام في هذا الصدد، كون الطفل يثابر على أن ينخرط 
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مع اآلخرين في أنشطتهم االدعائية. ففي جتربة طبقت على عينة من األطفال، تظاهر 
فيها الباحث بواسطة حركات إميائية أنه ميأل كوبني باملاء، وبعد ذلك قام بشرب املاء 
من أحد الكوبني. وأخيرا طلب من الطفل شرب املاء. وبالرغم من كون كال الكوبني هما 
أصال فارغني، فإن الطفل اختار الكوب الثاني الذي لم يشرب منه الراشد، أي املفترض 
 Leslie(كونه ال زال مملوءا باملاء. وبذلك متكن هذا الطفل من مسايرة ادعاء الراشد

.)&Frith, 1990

- آلية احملاكاة االجتماعية )Social imitation(: معلوم أن الطفل يبدأ مبحاكاة 
إمياءات وجوه اآلخرين مباشرة بعد الوالدة. فقد توصل زازو )Zazzo )1957  إلى أن 
ابنه بعد والدته ببضعة أيام أخذ يحاكيه بإحكام في حركة إدخاله وإخراجه للسانه. كما 
   Vinter )1986( وفينتر Meltzoff et Moore )1983( كشف كل من ميلتزوف ومور

أن الوليد ال يخلط بني محاكاته حلركات الفم وحركات اللسان.

الطفل  بني  العاطفي  للتواصل  وسيطا  احملاكاة  تشكل  كيف  هنا،  املطروح  والسؤال 
والراشد؟ مبعنى هل الطفل صغير السن مدرك للقيمة التواصلية للمحاكاة واملتمثلة في 

كونها وسيلة أساسية للتفاعل مع اآلخرين وبخاصة أثناء غياب اللغة؟

آلية التماثل:

اآلخرين،  ب��ذوات  ذات��ه  إستراتيجية مماثلة  إلى  يلجأ  الفرد  أن  إلى  أشرنا  أن  سبق 
واعتماد حاالته الذهنية والعاطفية كمقياس لفهم حاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية، 
وذلك لكي يتمكن من قراءة أذهان اآلخرين. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: 

كيف تتشكل هذه اإلستراتيجية لدى الفرد؟ أي ما أصولها الطفولية؟

حسب ميلتزوف )Meltzoff )2007، تبزغ هذه االستراتيجية لدى األطفال في سن 
مبكرة، وتتخذ شكل ميكانيزم معرفي يعتمده الطفل في بنائه ملعرفيته االجتماعية، ويطلق 
عليه اسم آلية التماثل )أنت مثلي( التي تتلخص في فرح الطفل صغير السن وابتهاجه 
عندما يقوم الكبار بتقليد حركاته. وهذا إن دل على شيء فهو يدل عن مدى رغبته في 
رصد أوجه التشابه بني ذاته وذوات اآلخرين. ليتسنى له بذلك، ومن خالل املعرفة التي 

كونها حول ذاته، من قراءة أفكار اآلخرين وعواطفهم.
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وتتكون هذه اآللية من ثالثة مبادئ أساسية تسهم بشكل كبير في استيعاب الطفل 
املبكر جلملة من القيم األخالقية، وهي مبدأ أنت مثلي في الفعل، ومبدأ أنت مثلي في 

اإلدراك، وأخيرا مبدأ هذا ينطبق علي.

- مبدأ : أنت مثلي في الفعل: ففي دراسة جتريبية ل� )Meltzoff )2007، طبقت 
على عدد من األطفال يصل متوسط أعمارهم 14 شهرا متت مواجهتهم براشدين قاموا 
بتقليد حركاتهم. وقد لوحظ أن هؤالء األطفال يتفاعلون كثيرا مع الراشد حني يحاكي 
حركاتهم. وفي املقابل ال يبدون أي اهتمام به عندما يقلد حركات طفولية عامة ليست 
بالضرورة حركاتهم. ومن هنا نفهم أن ما شد انتباه األطفال ليس قيام الراشد بحركات 

شبيهة  ذات��ا  بوصفه  محاكاته حلركاتهم  وإمن��ا  طفولية 
بذواتهم.

وت���أس���ي���س���ا ع���ل���ى م�����ا س����ب����ق، ن����س����أل ه�����ل م���رد 
ت��ف��اع��ل ال��ط��ف��ل م���ع ال���راش���د إل����ى ال��ت��م��اس الزمني 
الراشد  حركات  بني   )Temporalcontingency(
الطفل؟  أفعال  مع  الراشد  أفعال  تزامن  أي  والطفل، 
 Structural( البنيوي  بالتشابه  يتعلق  األم��ر  أن  أم 
equivalence( بني حركات الطفل وحركات الراشد، 

وإدراك الطفل أن الراشد يشبهه في الفعل؟

هذا السؤال متت اإلجابة عنه، من خالل جتربة ثانية طلب فيها من الطفل أن يضرب 
الراشد  قام  ومسمعه،  منه  م��رأى  وعلى  دقائق،  ببضعة  ذلك  وبعد  الطاولة.  على  لعبة 
بدوره يضرب اللعبة نفسها على الطاولة. وفي مستوى ثان من التجربة نفسها طلب مرة 
أخرى من الطفل بخبط اللعبة على الطاولة وأثناء ذلك، قام الراشد بجر اللعبة نفسها 
على الطاولة. واخلالصة التي انتهت إليها هاته الدراسة; أن ما شد انتباه الطفل أكثر 
وأثار ضحكه وسروره هو محاكاة الراشد له وليس تزامن فعله مع فعل الراشد. الشيء 
 )Meltzoff, نفسه  بأسلوبه  يتصرف  باآلخر عندما  كثيرا  يهتم  الطفل  أن  يعني  الذي 

.2007:126(

<<
الطفل من خالل تجربته 
اإلدراكية الذاتية يحاول 
فهم أسلوب إدراك 
اآلخر لمحيطه، على 
أساس أن اآلخر مثله 
في اإلدراك
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:)Like me in perception( مبدأ : أنت مثلي في اإلدراك

لفهم ماذا نعنيه مببدأ أنت مثلي في اإلدراك، نستدعي دراسة ميدانية أجريت حول 
عينة من األطفال لم تتجاوز أعمارهم 12 شهرا، وزعوا على ثالث مجموعات. بحيث 
أعينهم  على  وضعت  وقد  األشياء،  من  بعدد  اللعب  إلى  األول��ى  املجموعة  أطفال  دعي 
عصابة أعني معتمة حتجب الرؤية. فيما وضعت على أعني املجموعة الثانية عصابة أعني 
بها فتحات تسمح بالرؤية، وطلب منهم اللعب باملوضوعات نفسها. في حني أعطي أطفال 
املجموعة الثالثة عصابة العينني املعتمة نفسها التي أعطيت ألطفال املجموعة األولى - 
دون أن توضع على أعينهم- ليتعرفوا عليها وليألفوها، وطلب منهم اللعب باملوضوعات 

السابقة الذكر.

وأم��ام مرأى  ال��دراس��ة،  ثانية من هاته  وف��ي مرحلة 
الثالث، وضع راشد على أعينه  من أطفال املجموعات 
عصابة أعني معتمة وقام بتوجيه نظره نحو املوضوعات 
املعتمدة وأخذ يلعب بها، مدعيا على أنه قادر على رؤيتها 

رغم حاجز العصابات املعتمة.

والنتيجة التي خرجت بها هذه الدراسة; رفض أطفال 
املجموعة األولى دون غيرهم متابعة اجتاه بصر الراشد. 
عصابات  مع  الذاتية  جتاربهم  على  بناء  اعتبروا،  لكونهم 

األعني املعتمة، بأن الفعل الذي قام به الراشد هو فعل غير ممكن.

أفاده  وال��ذي  اإلدراك”،  يشبه في  اآلخر  “مبدأ  الطفل على  اعتماد  وفي  هنا،  ومن 
بأن شروط اإلدراك التي تنسحب عليه تشمل هذا األخر كذلك، قد انتهى إلى املسلمة 
فاألخر  املعتمة  العصابات  اإلبصار من خالل  قادر على  مادمت غير  التالية:  الشرطية 

بدوره، وضمن نفس الشروط، ال يستطيع الرؤية.

أسلوب  فهم  يحاول  الذاتية  اإلدراك��ي��ة  خ��الل جتربته  من  الطفل  إن  القول  خالصة 
 )Books & Meltzoff, إدراك اآلخر حمليطه، على أساس أن اآلخر مثله في اإلدراك

.2002 ; Meltzoff, 2007(

<<
الطفل ال يقلد الفعل 

عندما يتواجه مع 
الشخص العبوس، 

ولكن يقلده عندما 
يكون خارج مجاله 

البصري
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نطرح  امل��ب��دأ  ه��ذا  لفهم   :)Applicable to me( ع��ل��ي  ينطبق  ه���ذا   : م��ب��دأ 
السؤال التالي: كيف يتعامل الطفل إزاء عالقة تواصلية قائمة بني شخصني وهو غير 
 Meltzoff وميلتزوف   Repacholi ريباشولي  من  كل  وبحسب  إن��ه  فيها؟  مشارك 
 Emotion( االنفعاالت  استراق  إستراتيجية  بواسطة  فيها  االنخراط  يحاول   )2007(
منها،  والغاية  اإلستراتيجية  بها هذه  تشتغل  التي  الكيفية  ولفهم   .)eavesdropping
يعرض لنا الباحثان خالصة جتربة طبقت على أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 شهرا، 
وقد وزعوا على ثالث مجموعات. بحيث طلب من أطفال املجموعة األولى محاكاة فعل 
يقوم به شخص ما يجلس مقابله شخص آخر يعبس في وجهه. وما متت مالحظته كون 

أغلب أطفال هاته املجموعة رفضوا محاكاة ذلك الفعل.

وفيما يخص أطفال املجموعة الثانية، فقد طبقت عليهم الشروط التجريبية نفسها 
العبوس  األولى مع فارق وحيد متثل في مغادرة الشخص  املجموعة  التي اعتمدت في 
للغرفة. والنتيجة التي مت التوصل إليها كون اغلب أطفال هاته املجموعة، عكس ما هو 

عليه احلال بالنسبة للمجموعة األولى، قاموا مبحاكاة الفعل.

نفسها  التجريبية  الشروط  اعتماد  مت  فقد  الثالثة،  املجموعة  أطفال  يهم  فيما  أما 
العبوس  الوجه  ذي  الشخص  استبدال  مع  ذكرهما  السابق  املجموعتني  على  املطبقة 
بشخص ذي وجه محايد. والنتيجة التي مت اخلروج بها; كون أعداد كبيرة من أطفال هاته 

املجموعة قامت بفعل احملاكاة.

وفي مستوى ثان من هذه الدراسة، مت إعادة توزيع كل أطفال العينة على مجموعتني 
مع تعديل بسيط في الشروط التجريبية تتمثل في كون الشخص العبوس في املجموعة 
األولى ظل يحدق في الطفل أثناء تتبعه للكيفية التي يقوم بها شخص آخر بفعل ما. أما 
بالنسبة للمجموعة الثانية فقد أدار الشخص ذي الوجه العبوس وجهه في اجتاه ال ميكنه 
نسبة  ارتفاع  الصدد،  هذا  في  رصدها،  التي مت  واملالحظة  الطفل.  إلى  ينظر  أن  فيه 

محاكاة الفعل لدى املجموعة الثانية مقارنة باملجموعة األولى.

وخالصة القول، إن الطفل ال يقلد الفعل عندما يتواجه مع الشخص العبوس، ولكن 
يقلده عندما يكون خارج مجاله البصري. وهنا نراه يعتقد بأن الشخص العبوس مادام 
الفعل.  رآه يحاكي ذلك  إذا  بالفعل فهو ال محالة سيغضب عليه،  قام  غاضبا على من 
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وتأسيسا على ذلك، ندرك بكون الطفل يفكر من خالل مبدأ هذا يشملني كذلك، مبعنى 
هذا  مختلفا عن  لست  وأن��ا  علي  فهو حتما سينطق  آخ��ر،  على  ينطبق  تصرف  أي  أن 

اآلخر.

القيم األخالقية املستفادة من إدراك الطفل متاثله مع اآلخر:

إن إدراك الطفل في سن مبكرة على أن اآلخر مثله أو شبيها به، يشجعه على أن 
يتصرف إزاء هذا اآلخر كما يتصرف مع ذاته. وهنا يبزغ البعد اإلنساني في نظرة الطفل 
لديه،  فالكل،  اآلخرين.  وبني  بينه  الفروق  تذويب  بأهمية  املبكر  إميانه  قوامها:  لآلخر 
سواسية. وبناء على هذا االعتبار، تبرز لدى الطفل في سن مبكرة جملة من السلوكات 

األخالقية اإليجابية من قبيل:

1 - سلوك السخاء، ويتمثل في كونه يلح في الكثير من األحيان على أحد أقربائه بأن 
يشاركه تناول إحدى وجباته املفضلة.

2 - سلوك املواساة ويتجلى في أن مينح الطفل، على سبيل املثال، لعبته ألبيه ليخفف 
.)Beer & Ochsner, 2006( من حدة القلق البادية على محياه

 ،،»Equality of distribution principe« 3 - وأخيرا مبدأ التوزيع العادل لألشياء
بحيث جند الطفل في سنته الثالثة، وقبل أن يستدخل بشكل كاف القيم الدينية والتربوية، 
يتصرف إزاء اآلخرين وفقا ملبدأ التوزيع العادل. فمثال إذا طلب منه منح عدد من التفاح 
إلى عدد من األشخاص املكونني من األبوين واألقارب والغرباء، مع اإلشارة إلى أن عدد 
التفاح يساوي عدد األشخاص، فإنه سيوزع بشكل عادل على كل شخص على حدة تفاحة 

.)Olson & Spelke, 2008(

2. هل معارفنا االجتماعية ذات أصول فطرية؟  .3

كائنات  بدورها  احليوانات  كون  في  االجتماعية  للمعارف  الفطرية  األصول  وتتجلى 
إلى  املعرفية احليوانية، وفي علم االجتماع احليواني  نبهت دراسات في  إذ  اجتماعية. 
أن احلكم القطعي على احليوان بكونه كائنا ال اجتماعيا هو حكم فيه نظر، ويحتاج إلى 
وهي  االجتماعية  املعرفية  من عمليات  إلى عملية  تلجأ  مثال  فالكالب  نقدية.  مراجعة 
آلية اقتران االنتباه )Joint attention(، من حيث كونها تتابع اجتاه بصر شخص ما 
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 )Hare, Brown, Williamson, قصد رصد املكان الذي قذف فيه الشيء املستهدف
)Tomasello,2002&. كما تعمد النملة بدورها إلى تكتيك تغيير دورها االجتماعي 
الشيء  تواجهها.  التي  الوضعية  تبعا ملتطلبات  إلى منلة محاربة، وذلك  من منلة عاملة 
 )Blakemore، Winston &الذي يدل على امتالكها ملعرفة اجتماعية مرنة وسياقية
)Altruisme( زد على ذلك، أن بعض القيم اإلنسانية املثالية مثل اإليثار .Frith, 2004(

والتضحية من أجل األخر; جندها حاضرة لدى بعض الثدييات مثل احلوت الذي ينتحر 
في مواسم اجلفاف البحري ليترك األكل ألبنائه. وحيوان املرموط )marmotte( الذي 
إن��ذاري ميكن أن يكلفه حياته. إذ  يحذر رفاقه بقدوم حيوان مفترس بإصداره لصفير 

.)Wright, 1994( يصبح من جراء ذلك مكشوفا لدى ذاك احليوان املفترس

وبناء على ما سبق، أضحى اليوم عدد من الباحثني يرفعون شعارا عنوانه; أن التفكير 
كائنا  بوصفه  اإلنسان  بني  اجتماعية  معرفية  لتشابهات  كشفنا  وأن  لغة)7(  بدون  ممكن 
مفكرا ولغويا واحليوان لكونه ميتلك ضربا من املعرفية االجتماعية لن ينقص من قيمة 

.)Rakoczy & Tomasello, 2008( هذا اإلنسان

3. مظاهر تفاعل اجلهاز العصبي مع املعرفية االجتماعية:

ما ميكن الوقوف عنده في السنوات العشر األخيرة من تاريخ تطور العلوم املعرفية، 
احلضور البارز لدراسات قّيمة، ابتغت الكشف عن أوجه العالقة بني األنشطة العصبية 

واألنشطة املعرفية االجتماعية. وقد خلصت إلى النتائج التالية:

- إن متثل أفعال اآلخرين ومحاكاتها يحرض في اجلهاز العصبي ما يسمى بالعصبونات 
الباحة الدماغية األمامية  املرآتية. فقد لوحظ وميض هذا النمط من العصبونات في 
للقشرة احلركية البطينية )Ventral premotor cortex( لدى اإلنسان وقرد املكاك 
 )Gallese& al. 1996 ;ما شخص  به  يقوم  فعل  مبحاكاة  أو  بتمثل  يقومان  عندما 
)Rizzolatti & al. 1996. وتظل هذه العصبونات في وضعية سكون عندما يتمثل 
 Rizzolatti,( مثال(  )رافعة  ميكانيكي  جهاز  عن  ناجما  فعال  والقرد  اإلنسان  من  كل 
املرآتية  العصبونات  هذه  أهمية  إلى  يؤشر  وهذا   .)Fogassi, & Gallese, 2001
في متكني اإلنسان من التمييز بني الذات البيولوجية املنفعلة وبني اآللة، ومن ثم متييز 

DenkenohneSprechen )7(
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الكائن البشري احلامل حلاالت ذهنية وعاطفية عن اآللة امليكانيكة اخلالية من  معنى 
ما  ولتأكيد   .)Blakemore, Winston & Frith, 2004( والعواطف  األحاسيس 
سبق تتجلى قدرة ذهننا األوتوماتكية غير الواعية على التمييز بني اآللة املتحركة والكائن 
األفعال،  من  لسلسلة  إجن��ازه  أثناء  شعوري،  ال  بشكل  أحيانا  يتأثر  tاإلنسان  البشري، 
بأفعال األخر )Action interferes( -:كأن يتثاءب شخص ما بجوارك، فتجد نفسك 
تتثاءب بدون وعي منك–. في حني عملية التأثر هذه غير قائمة عندما يقوم رجل آلي 

.)Brass, Bekkering& Prinz, 2001( بفعال ما

- معلوم أن عملية قراءة ذهن وعواطف اآلخرين تعتمد في جزء كبير منها على قياس 
حاالتهم الذهنية والعاطفية على احلاالت الذاتية )الذهنية والعاطفية(. وهذه املسألة ال 
تتحقق إال من خالل التعاطف مع اآلخرين والرغبة في تقمص شخصيتهم. وهنا جند 
عدة معطيات مستمدة من العلوم العصبية )Neuroscience( تتماشى وفرضية مماثلة 
ذاتي لذات اآلخر وقياس ذات اآلخر على ذاتي لفهمها. فباعتماد تقنية التصوير الدماغي 
 Parietal( اجلدارية  والقشرة  احلركية  الدماغية  القشرة  من  كبيرا  جزءا  أن  أكتشف 
cortex( ينشط بطريقة التموضع اجلسدي )Somatotopicmanner(، بحيث عندما 
نالحظ شخصا ما يقوم بفعل بواسطة أحد أعضاء جسده، فإن ما يحرض في دماغنا هو 
نفس املنطقة العصبية املسؤولة عن حتريك العضو املعتمد من طرف ذلك الفرد في قيامه 
بالفعل: كأن دماغنا يتقمص الفعل الذي يقوم به اآلخر أو باألحرى كأننا نحن نقوم بالفعل 
 )Buccino, نفسه الذي يقوم به األخر. وفي حقيقة األمر نحن نكتفي مبالحظته فقط

.& al، 2001, Fadiga, Fogassi, Pavesi، & Rizzolatti, 1995(

اآلخر  وح��االت  أو تقمص عواطف  املماثلة،  بواسطة  القياس  تأكيد فرضية  لقد مت 
الذهنية ملعرفته من خالل جتربة اعتمد فيها تقنية التصوير الدماغي، حيث مت استدعاء 
الزوجني لصدمات كهربائية. وقد  تعريض أحد  األزواج، ومت  عينة مكونة من عدد من 
لوحظ أن املناطق العصبية التي حترض لدى الشخص الذي يتألم نفسها حترض لدى 

.)Singer, & al. , 2004( زوجه املتفاعل واملتعاطف معه

االجتماعية  املعرفية  الصدد، هل  اإلجابة في هذا  منا  يستوجب  الذي  السؤال  لكن 
موزعة على عدد من املناطق العصبية أم ممركزة في منطقة معينة من الدماغ؟
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غيرها  دون  بعينها  عصبية  منطقة  في  متموضعة  االجتماعية  املعرفية  بكون  القول 
يدعونا إلى اعتماد النظرية القالبية )La théorie modulaire( لفهمها وتفسيرها. 
ومعلوم أن صاحب هذه النظرية هو جيري فودور )1983( فقد افترض أن نظامنا الذهني 
موزع على عدة ميادين، كل ميدان متخصص في معاجلة منط معني من املعارف)8(. ويقابل 
هذه امليادين الذهنية املتخصصة مناطق عصبية، كل منها مسؤول عن مباشرة منط معني 
من العمليات املعرفية; فهناك مناطق عصبية تخص األنشطة اللغوية، وثانية تهم األنشطة 
أن  يعني  وهذا  إلخ.  البصرية....  اإلدراكية  األنشطة  وأخرى حترض  بالذاكرة،  املتعلقة 
املعارف  من  معينة  أمن��اط  في حتريض  متخصصة  قوالب  على  م��وزع  العصبي  جهازنا 
 )Adolphs, Tranel, & Damasio, 2001; Brothers, 1996 ; Cosmides،

.& Tooby, 2004(

التصور  موثوقية  إل��ى  الركون  أن��ه ال ميكن  إل��ى  السياق  ه��ذا  التنبيه في  بد من  وال 
القالبي في مجال الصيرورات املعرفية، وذلك على الرغم من اعتماد بعض من الباحثني 
لهذا التصور القالبي في تفسير الكيفيات التي تتم بها بعض األنشطة املعرفية، كاللغة 
مستوى  على  إن  تتطلب،  االجتماعية  املعرفية  ألن  وذل��ك  وال��ذاك��رة،  البصري  واإلدراك 
وحركية  وحسية  وإدراك��ي��ة  لغوية  متنوعة  معرفية  لعمليات  تدخال  فهمها،  أو  إنتاجها 
 Beer( وذاكروية...  الشيء الذي يفترض توطينا لعدد من الباحات العصبية ملباشرتها

.)& Ochsner, 2006

هكذا وباعتماد تقنية التصوير الدماغي، مت التوصل إلى أن هناك أكثر من منطقة 
عصبية مسؤولة عن إنتاج املعرفية االجتماعية، والتي تشتغل على شكل شبكات عصبية 
تستغرق مساحات كبيرة من الدماغ وتشمل الفص اجلبهي )frontal lobe( والوصل 
العلوي  اجل���داري  والتلفيف   )temporal partial junction( اجل���داري  الصدغي 
 temporal poles( )Amodio( والفص الصدغي )Superior temporalsulcus(

.)& Frith, 2006

الباحثني  طرف  من  اعتمدت  التي  التجارب  بعض  يلي،  فيما  نستعرض،  أن  وميكن 

 Demetriou & Kazi،( االجتماعية  املعارف  معاجلة  في  متخصص  هو  من  هناك  الذهنية  امليدان  هذه  بني  ومن   )8(
 .)2001
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لرصد الشبكات العصبية املسؤولة عن املعرفية االجتماعية:

ففي دراسة تصويرية دماغية اعتمدت على مجموعة من املثلثات، التي تشخص أثناء 
املناطق  من حتديد  الباحثون  متكن  الغضب،  أو  احل��زن  أو  الفرح  انفعال  إما  حتريكها 
الدماغية املسؤولة عن إقران املبحوثني حركات املثلثات باالنفعاالت التي تناسبها وهي: 
 Superior( والثلم الصدغي العلوي )Medialfrontal lobe( الفص اجلبهي اإلنسي
 Temporal poles()Firth & Firth( الصدغية  واألقطاب   )temporal sulcus

.)CD, 2003

إضافة إلى ما سبق مت التوصل إلى أن ملنطقة الفص القبل جبهي دور جد هام، في 
قراءة أذهان اآلخرين من جهة، وفي عملية الكذب على اآلخرين والتحايل عليهم من جهة 
املعلومات  األشخاص حجب  من  من عدد  فيها  معطيات جتربة طلب  بينت  فقد  ثانية. 
الصحيحة حول تاريخهم الشخصي عن مستجوبيهم وتقدمي معلومات زائفة، أن املنطقة 
الدماغية املسؤولة عن قراءة أذهان اآلخرين واملتمثلة في الفص القبل جبهي هي نفسها 
املسؤولة عن عملية الكذب )Lee, 2002(. الشيء الذي يفيد أن عملية الكذب تتطلب 
من املرء أن يتساءل عن نوايا اآلخرين ومقاصدهم ومدى تصديقهم وتقبلهم لكذبه هذا، 

مما يستوجب منه استدعاء كفاءات قراءة أذهان اآلخرين.

وهناك منطقة ثالثة لها دور هام في قراءة أذهان وعواطف اآلخرين وهي منطقة اللوزة 
)Amygdale(; إذ توصلت مجموعة من الدراسات التصويرية الدماغية إلى ما يفيد أن 
منطقة اللوزة حترض لدينا عندما نستخدم تقاسيم وجهنا للتعبير عن انفعاالتنا لصت 
إلى أن استجابة اللوزة لالنفعاالت تختلف باختالف طبيعة الشخصية هل هي انطوائية 
 Winston et( وفي جتربة لوينستون ومعاونيه .)Canli & al, 2002( أم انبساطية
al ; 2002(باعتماد تقنية التصوير الدماغي، متت مواجهة عدد من املفحوصني بصور 
وجوه أشخاص توحي بكونها جديرة بالثقة وأخرى ليست جديرة بالثقة، وما مت اخلروج 
به مستوى التحريض العصبي جد مرتفع في منطقة اللوزة عند مباشرة الفرد لوجوه غير 

جديرة بالثقة مقارنة بالوجوه اجلديرة بالثقة.

العلوي  الصدغي  اللثم  ملنطقة  املعالم  واض��ح  حتريض  لوحظ  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
بكون  وبشكل صريح  املفحوص  يعلن  عندما  )Superior temporal sulcus( وذلك 
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أن حتريض  التأكيد على  من  بد  هنا ال  ومن  بالثقة.  أو غير جدير  الوجه جديرا  هذا 
اللثم الصدغي العلوي مقترن بتعبير الفرد الصريح عن مدى ثقته بسحنة وجه شخص 
ما. بينما عندما يظل احلكم ضمنيا فإن النشاط العصبي سينحصر في منطقة اللوزة 

.)Winston et al. 2002(

وعواطف  أذه��ان  ق��راءة  عمليات  في  ب��ارز  دور  العلوي  الصدغي  للثم  يبقى  إجماال 
في  أو  البشرية  للوجوه  متثلنا  أثناء  داال  نشاطا  يعرف  كونه  حيث  من  وذل��ك  اآلخرين، 

متييزنا بني حركة يقوم بها كائن بيولوجي وآلة.

نضيف ملا سبق منطقة أخرى لها أهميتها في معرفيتنا االجتماعية وهي القشرة اجلبهية 
اإلنسية )MedialFrontal Cortex( والتي تنشط أكثر عند مواجهة الفرد لوضعيات 
مشاكل أخالقية )Greene& al. , 2001(. وميكن اعتبار هذه املنطقة املسؤولة األولى 
عن عمليات التفكير األخالقي. فاألشخاص الذي يعانون من إصابة في القشرة اجلبهية 
Anderson& al. , 1999( .اإلنسية لديهم صعوبة في التفكير األخالقي االجتماعي

خ�������امتة:

تلخيص مضامينها  على  معتاد،  هو  كما  نعمل،  أال  الدراسة  هذه  في خامتة  ارتأينا 
إجرائي شد  س��ؤال  اإلجابة عن  نحاول  أن  وإمن��ا  فيها،  ال��ورادة  األفكار  بأهم  والتذكير 
املعرفية  الطفل  كفاءات  ننمي  كيف  س��واء، ومضمونه  واملربني على حد  الباحثني  انتباه 

االجتماعية؟

والثاني  بيداغوجي  األول  بعدين:  السؤال يستوجب اجلمع بني  إن اجلواب عن هذا 
إكلينيكي.

في  ناجعة  املدرسة  فضاء  وخ��ارج  تربوية–داخل  وضعيات  تشكيل  في  األول  يتجلى 
تطوير قدرات املعرفية االجتماعية لدى األطفال الطبيعيني.

ويتمثل الثاني، في التفكير في آليات تربوية عالجية خاصة بالنسبة لبعض احلاالت 
االجتماعية  معرفيتها  في  من ضمور  تعاني  التي  الذهنية  اإلعاقة  وح��االت  اإلكلينيكية 
وقصور في كفاءة قراءة األذهان والعواطف، مثل األطفال الفصاميني واملتوحدين أو الذين 

يعانون من متالزمة ساندروم ومتالزمة داون )عمر بن الصديق، 2007(.
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بالنسبة  العالجي  والتربوي  الطبيعيني،  لألطفال  بالنسبة  التربوي  فالعمل  هنا  من 
فهم  من  بتمكينهم  كفيلة  متنوعة  مواجهتم مبهام  يستوجب  ذهنيا  املضطربني  لألطفال 

وإدراك املبادئ التي تقوم عليها املعرفية االجتماعي والتي نعرضها كما يلي:

- أن اآلخرين لديهم حاالت ذهنية تختلف عن حاالتي الذهنية الذاتية.

- إن أفعال اآلخرين ال تنجز من فراغ وإمنا بناء على حاالتهم الذهنية )مقاصدهم 
عن  كشفنا  خالل  من  يتم  اآلخرين  لتصرفات  فهمنا  فإن  وبالتالي   .) الخ  ورغباتهم... 

حاالتهم الذهنية.

- ال ميكن توقع سلوك اآلخر إال من خالل التعرف على حاالته الذهنية.

ال تعبر انفعاالت الشخص دائما عن حقيقة حالته العاطفية الداخلية. فاإلنسان كائن 
إضماري، فهو قادر على إخفاء أحاسيسه الداخلية.

- إن عدم انفعال الشخص مع وضعية ما ال يعني بأي حال من األحوال كونه خال من 
احلاالت العاطفية.

أنا في مواجهتي لوضعية ما ليس بالضرورة أن يتطابق مع اإلحساس  - ما أحسه 
حاالت  عن  تختلف  العاطفية  فحاالتي  الوضعية.  تلك  اجتاه  اآلخر  لدى  الناشئ  نفسه 

اآلخر العاطفية.

- كل سلوك انفعالي هو موجه من طرف حالة عاطفية معينة.

وجت��در اإلش��ارة إلى أن األطفال احملاطني في أسرهم بعدد من األق��ارب من أخوة 
األبوين  وحيدي  أطفال  من  االجتماعية  املعرفية  مبادئ  فهم  على  أق��در  هم  وأخ���وات، 
)Perner, Ruffman & Leekam, 1994(. فاللعب التعاوني والسيما مع األطفال 
املعرفية  كفاءاته  الطفل  ل��دى  يطور  معهم  املستمر  والتحاور  وال��راش��دي��ن،  السن  كبار 
االجتماعية )Ruffman & al. 1998(. كما أن تشجيع الطفل على اللعب االدعائي، 
ومشاركته إياه، وعدم اعتباره ضربا من الكذب والتصرف املشني والالأخالقي، وتشجيعه 
على تنويع طرائق لعبه االدعائي هذا، يسهم في تنمية كفاءات قراءة الذهن والعواطف 

.)Taylor& Carlson, 1997(لديه
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ويضاف إلى ذلك، إن دعوة الطفل إلى التحدث عن عواطفه وأحاسيسه الداخلية جتاه 
الوقائع التي يواجهها، مع تشجيعه على مشاركة اآلخرين عواطفهم وأحاسيسهم، ملسألة 
 Dunn & Brown. 1991،(جد هامة في تطوير قدراته على فهم عواطف اآلخرين
 Dunn, Brown, & Beardsall, 1991 ; Dunn، Brown, Slomkowski، &

..)al. 1991

وجتدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى عدة مهام ميكن اعتمادها لترشيد منو كفاءات 
قراءة الذهن والعواطف لدى األطفال ومنها:

 Faux pas task( )Baron-Cohen & al,( اخلاطئة  اخلطوة  مهمة   -  1
1999(. وفيها يطلب من األطفال بني سن السابعة واحل��ادي عشر احلكم على سلوك 
غير الئق لشخص في وضعية ما، من حيث كونه مقبول اجتماعيا أم ال »كأن يضحك في 

وضع جنائزي«.

 Eyes Tasks( )Baron-Cohen &( اآلخر  عيون  تعابير  قراءة  مهمة   -  2
al. 2001(. بحيث تقدم أربع صور لألطفال، كل صورة حتوي تعبيرا معينا لألعني يفيد 
إما الشكر واالمتنان أو التوسل واملناشدة أو اإلحلاح واإلصرار...  وعلى الطفل أن يكشف 

عن نوعية االنفعال الذي تعبر عنه كل صورة على حدة.

ومن النتائج املثيرة لالهتمام التي مت اخلروج بها هنا، أن اإلناث املراهقات أكثر قدرة 
لديهم  الراشدين  حتى  وأن  املراهقني،  الذكور  من  العواطف  ق��راءة  مهام  مباشرة  على 
في  موفقني  الكهول  وأن  األع��ني،  تعابير  خ��الل  من  اآلخرين  انفعال  ق��راءة  في  صعوبة 
 Maylor, Moulson,( واألطفال  الراشدين  من  أكثر  والعواطف  الذهن  قراءة  مهام 

.)Muncer, & Taylor, 2002

ومرد اقتدار اإلناث على قراءة عواطف اآلخرين مقارنة بالذكور، في اعتقادنا، إلى 
عامل نورومعرفي مفاده كون اإلناث في وضعيات عاطفية يشغلون كال من اللوزة املسؤولة 
ومراقبتها  الذهن  أنشطة  تضبيط  عن  املسؤول  اجلبهي  القبل  والفص  االنفعاالت  عن 
وتوجيهها والتخطيط لها. مبعنى أن أي نشاط انفعالي عاطفي لدى األنثى، في غالب 
األحيان، يكون مقصودا ومخططا له. عكس الذكور الذين تشتغل لديهم منطقة اللوزة دون 
منطقة الفص القبل اجلبهي )Blakemore & Choudhury, 2006(.. الشيء الذي 
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يؤدي إلى ضعف في عملتي التخطيط واملراقبة في سلوكاتهم االنفعالية العاطفية.

أما السبب الكامن وراء تفوق الكهول في مهام قراءة أذهان وعواطف اآلخرين، إلى 
كونهم قد طوروا هاته الكفاءة عبر جتارب حياتية متنوعة سبق أن عاشوها وخبروها.
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