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د .سليمان كاسوحة *
الملخص
يهددال البحددث الحددالف لددق بينددا البميددا ا د ا هددا

د بدداا ي الوجددل الباة ددا واب د

ال تغ يات (السنا الا اس ا والجنس والب ي و كان اإليا ا) ،لاى ع نا ا ةلبا اإل شاد الن سف نف
كل ا التيا ا نف جا با د شق.
كون جت ع البحث ا ةلبا السنوات الخ س نف كل ا التيا دا اختصدا

اإل شداد الن سدف

للبدداا الا اسددف  ،5102/5102وش د لع ع نددا البحددث ( )74ةالب داو وةالبددا ددوطع ا اطيييددا ةبي ددا
عش د ددوا ا ،وي د ددا ي د دداا البام د ددث ااس د ددتخااا دا كو د ددا د ددا س د ددتا ب د دداا ي للوج د ددل د ددف ا د ددا ا
والسدباد اولح ن والخدول وا شد ز اط والغبد التدف اسدتخا ها ( Kessels, Montagne,
 )Hendriks, Perrett, & Haan, 2014.ندف احدمه  ،ويدا د عيادها علدق ج وعدا
ا الخبياء نف التيا ا وعل الن س إليجاد صاق ال حك ا ولحساب الصاق الت د
اليا ب ات وكان ال ي اس يتصف اصاق

ااسدتخااا

.

ظهيت النتا ج عاا وجود عميا ا باة ا ا ا ها

بداا ي الوجدل الباة دا وال تغ ديات

الممثا اانا لق عاا وجود نيوق ذات د لا مصا ا ا ا السنوات الا اس ا وا ا الذكو واإل اث
علق اليغ ا ن اإل اث ظهيوا ها نبل نف

بداا ي الوجدل وكدذلد عداا وجدود نديوق اد ا

الطلبا ال ي ا نف الييف وال ي ا نف ال اينا.
الكل ات ال تام ا:

باا ي الوجل الباة ا ،ةلبا اإل شاد الن سف.

* مدرس يف قسم علم النفس  -كلية الرتبية – دمشق.
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The skill of distinguishing emotional facial expressions of
psychological counselling students Afield study on a sample
of psychological counselling students at Damascus
University
Dr. D.Sulimman kaswha
Psychology Department
Faculty of Education
Damascus University
Syria

Abstract
The current research aims at identifying the relationship
between the skill of distinguishing emotional expressions and
some variables (school year, gender, age, and place) among a
sample of psychological counseling students at the Faculty of
Education at Damascus University.
The research population consists of five-year students in the
Faculty of Education with the Psychological Counseling for the
2015-2016 academic year. The sample included (47) students
distributed in a random stratified manner. The researcher used a
tool consisting of six facial expressions: surprise, happiness,
sadness, fear, disgust and anger which (Kessels, Montagne,
Hendriks, Perrett, & Haan, 2014) used it in their research.
The results showed that there was no correlation between the
skill of distinguishing emotional facial expressions and the three
variables in addition to the absence of statistically significant
differences between school years and males and females, although
females showed a better skill in distinguishing facial expression as
well as the absence of differences between students residing in
rural and urban areas. In the light of the results of the research, the
researcher suggested the need to use and teach non-verbal
communication in the psychological counseling curriculum,
conducting special training for students and teachers related to
body language, and conducting further studies on other variables
not covered in the current research.
Keywords: Emotional facial expressions, psychological
counseling students.
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 -0يا ا:
إن معظم تفاعالتنا االجتماعية تنطوي على التعرف على هويات اآلخرين وأفعاهلم ومشاعرهم
ونواياهم ،والكثري من هذه املعلومات متاح من خالل تعابري الوجه .فتعابري الوجه هي عرض غري لفظي
قوي للعاطفة اليت تبث معلومات هامة لآلخرين ،وحتتوي على معلومات حيوية يف العامل االجتماعي
املعقد .إن إدراك تعابري الوجه يسمح لنا بالكشف عن احلالة العاطفية لشخص آخر ،ويوفر املؤشرات حول
كيفية الرد على هذه التفاعالت االجتماعية .ميكن التعرف على بعض املشاعر األساسية على حنو موثوق
من خالل تعابري الوجه (أي اخلوف واالمشئزاز والغضب والسعادة واحلزن) إضافة إىل تعبري االندهاش فقد
ثبت أهنا عامة مشرتكة يف أدائها وإدراكها .ويعرف إدراك الوجه بأنه "أي مستوى مرتفع من املعاجلة البصرية
للوجوه ،ينطوي على املعاجلة اإلدراكية  -التعرف على التكوين اهلندسي ملالمح الوجه للتمييز ب ن املثريات
املختلفة على أساس مظهرها  -وتقدير املعىن العاطفي هلذه املثريات .وهكذا ،فإن إدراك العاطفة من خالل
الوجه جيمع ب ن التصور احلايل للمدخالت احلسية البصرية والذاكرة االسرتجاعية وهذه قدرة موروثة مهمة
واضحة منذ مرحلة الوالدة(Fusar-Poli, et al., 2009).
يراقب الراشدون أنواع الوجوه يوميا ومييزوهنا .وهذه العملية اآللية فعالة لدرجة أن الناس عموما ال
ينظرون يف تعقيد هذه املهمة أو األسس العصبية املعقدة اليت تكمن وراء هذه القدرة ،وهو أمر حاسم جدا
للتفاعل االجتماعي .وقد أظهرت األحباث اليت يعود تارخيها إىل ) (0691أن األطفال حديثي الوالدة
يظهرون تفضيال بصريا لوجوه اإلنسان مقارنة باحملفزات األخرى املعقدة ،وأن نظام معاجلة تعابري الوجوه
يتطور بسرعة خالل السنة األوىل من احلياة .ويستمر هذا النظام بالتطور والنضج خالل مرحلة الرشد مع
تغيريات حتدث خالل مراحل الرضاعة والطفولة واملراهقة .وقد سامهت الدراسات السلوكية والعصبية
والسريرية اليت أجريت على مدى السنوات ال  01املاضية يف فهمنا لتطور نظام معاجلة تعابري الوجوه.
).(Pascalis & Kelly, 2008
يركز البحث احلايل على مهارة متييز تعابري الوجه ،كمهارة ضرورية والزمة وخاةة للمرشدين
النفسي ن يف إطار تدخلهم املباشر مع الفئات اليت يعملون معها.
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 -5شكلا البحث:
تعبريات الوجه وسيلة رئيسية من وسائل التواةل العاطفي البشري .وهي املظهر املرئي واملتغري من
النشاط املعريف البشري واألمراض النفسية .وتشري التقارير إىل أن غري اللفظي يشكل ( )٪00من تأثري
الرسالة االتصالية بينما يساهم اللفظي بـ ( )%7وماوراء اللفظي (الصوت وحدته ،وشدته ،وسرعة
الكالم )...،بـ ()Ou, 2012( .)٪83
إن القدرة على إدراك تعبريات الوجه العاطفية مهمة للتفاعل االجتماعي اليومي والتواةل .وقد
حددت دراسة إكمان ( )Ekman, 0661ست عواطف أساسية متعارف عليها عامليا :الغضب
واالمشئزاز ،والسعادة ،واالندهاش (املفاجأة) ،واحلزن ،واخلوف .على الرغم من أن إكمان نفسه
( )Ekman, 2016يف استطالع عاملي قام به مؤخرأ يؤكد أنه ال اتفاق ب ن العلماء على كونية أوما
ينبغي اعتباره مشاعر ،واالتفاق اآلن حول األدلة على كونية اإلشارات العاطفية والدليل على مخسة
عواطف قوية (الغضب واالمشئزاز ،والسعادة ،واحلزن ،واخلوف) .فالوجه هو املصدر الرئيس للمعلومات عن
احلالة الداخلية لشخص ما ( ،)Knapp &Hall, 2006كما تدعم تعابري الوجه ،املعلومات اليت يريد
املتحدث نقلها1979; Barkhuysen, Krahmer & Swerts, e.g., Ekman,( .
.)2005
إن متييز تعابري الوجه لدى املرشدين النفسي ن مهم جدا ألسبا ع ّدة:
أوال :إن فهم احلالة الشعورية لدى كل من الزمالء يف الكادر الرتبوي واالتالمذة واألفراد اآلخرين يف حميطه
االجتماعي ميكن املرشد من التفاعل االجتماعي بشكل أفضل.
ثانيا :قد اليتمكن معظم األطفال من التعبري عن أنفسهم شفهيا بشكل جيد للغاية ،ما جيعل ردود الفعل
غري اللفظية هلم مصدرا قيما للمعلومات .كما يبدو من األسهل لألطفال التعبري عن أنفسهم بشكل غري
لفظي ،وهذا يسهل تعامل املرشد معهم على حنو أفضل.
على سبيل املثال ،وجدت آلبايل ( )Alibali, 1999أنه عندما يولّد األطفال اسرتاتيجيات حل
مشكلة جديدة ،غالبا ما تظهر أول بوادر التعبري عن هذه االسرتاتيجيات بشكل غري لفظي قبل أن
يتمكنوا من التعبري عنها لفظيا.
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مت التطرق إىل تعبريات الوجه العاطفية وعالقتها مبتغريات أخرى ،مثل القدرات املعرفية ،والعمر ،واجلنس.
على سبيل املثال ،قام ))Ruffman, Henry, Livingstone, & Phillips, 2008
بتحليل  07دراسة مقارنة للشبا مع كبار السن فيما يتعلق بإدراك املشاعر لعينة من ( )0867وأظهر
أن العمر مرتبط حبجم أثر كبري ملشاعر الغضب ،واحلزن واخلوف ،وبشكل أقل مبشاعر االندهاش
والسعادة .وكان للبالغ ن الشبان أداء أفضل من كبار السن .بينما وجد ميال عكسيا غري دال لتعبري
االمشئزاز .ومع كبار السن كانت القدرة على تسمية هذا التعبري أفضل باملقارنة مع الشبا  .ومع ذلك،
كانت هذه النتائج تقتصر على إدراك تعبريات الوجه الكامل العاطفية أو التغريات الغامضة (مثل أشرطة
الفيديو تتحول من واحدة إىل عاطفة أخرى) .وهناك دراسات أحدث فحصت عينة كبرية إلدراك تعابري
الوجه ووجدت أن التعبريات تتغري تدرجييا من وجه حمايد إىل تعبري عاطفي كامل.
إن أثر ضعف مهارات التواةل لدى الفرد ال يقتصر على الفرد ذاته وإمنا ميتد ليشمل احمليط ن به
فكلما كان الفرد على وعي بأساليب التواةل ومهاراته ،وبكيفية تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين
تنوعت فرص احلياة االجتماعية والنجاح االجتماعي ،ومن مث حتقيق الذات( .فضة.)9 ،0666 ،
من خالل العمل امليداين للباحث يف جمال دعم املرشدين النفسي ن يف املدارس ،إضافة إىل
املقابالت اليت قام هبا مع الكادر الرتبوي واألسر ،ظهرت تساؤالت كثرية حول قدرة املرشدين النفسي ن
على متييز تعابري الوجه .وهذا ما دفع الباحث لالطالع على األدبيات النفسية والرتبوية املتعلقة هبذا
املوضوع وإجراء البحث احلايل للتعرف على قدرة الطلبة باختصاص اإلرشاد النفسي على متييز تعابري الوجه
كإحدى املهارات الضرورية للتواةل الفعال .وانطالقا مما تقدم حيدد الباحث مشكلة حبثه بالسؤال اآليت:
ما عالقة مهارة متييز تعابري الوجه العاطفية مبتغريات السنة الدراسية واجلنس ومكان اإلقامة لدى
عينة من طلبة اإلرشاد النفسي؟
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-3

ا البحث:
تتبلور أمهية البحث من خالل اآليت:

 -0 -8األمهية النظرية:
 -0-0 -8توفري قاعدة بيانات ومعلومات حول مهارة متييز تعابري الوجه املختلفة باللغة العربية.
 -1 -0 -8مواكبة التوجهات احلديثة اليت تنادي بأمهية أن تكون املدرسة للحياة لذا البد من مساعدة
املرشدين على تنمية مهارات التواةل االجتماعي املناسبة من أجل حتس ن عالقاهتم االجتماعية وعالقات
األطفال الذين يعملون معهم ورفع مستوى كفايتهم االجتماعية.
 -8 -0 -8جدة الدراسة على الصعيد احمللي ،إذ تعد من الدراسات األوىل اليت تبحث يف موضوع متييز
تعابري الوجه املختلفة يف القطر العريب السوري.
 -1 -8األمهية التطبيقية:
 -0-1 -8إن معرفة مهارات طلبة اإلرشاد النفسي بتمييز تعابري الوجه املختلفة قد ميكن من اإلفادة من
نتائجها يف إعداد برامج إرشادية.
 -1 -1 -8ميكن أن يثري الكثري من التساؤالت لدى الباحث ن ملواةلة البحث يف هذا ااجمال الذي حيتاج
إىل قدر أكرب من االهتمام بالبيئة السورية.
 -8 -1 -8تزويد املكتبة العربية بأداة جديدة متكن من التعرف على قدرة متييز تعابري الوجه املختلفة.
 -4 -1 -8قد يفيد األسر واملعلم ن يف حتس ن طريقة تواةلهم مع التالميذ.
 -0 -1 -8قد تسهم نتائج الدراسة يف تعريف املدرس ن يف اجلامعات بأمهية تدريب الطلبة على مهارات
التواةل االجتماعي عموما و متييز تعابري الوجه بشكل خاص .ما يساعد على توفري فرص أفضل للنمو
السليم.وحتس ن العالقات الناجحة للطلبة.
 -7اال البحث:
تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -0 -4كشف العالقة ب ن مهارة متييز تعابري الوجه العاطفية والسنة الدراسية واجلنس ومكان اإلقامة.
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 -1 -4الكشف عن الفروق يف مهارة متييز تعابري الوجه العاطفية تبعا ملتغريات السنة الدراسية واجلنس
ومكان اإلقامة.
 -1 -4التوةل إىل بعض املقرتحات لتنمية مهارات التواةل والتعرف على تعابري الوجه العاطفية.
 -2سزلا البحث:
ما ترتيب تعابري الوجه اليت يتمكن الطلبة من متييزها من األسهل حىت األةعب؟
 -2نيا ات البحث:
 -0 -9توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب ن القدرة على متييز تعابري الوجه ومتغري السنة
الدراسية عند مستوى الداللة ()0, 05≥ α
ويتفرع عنها فرضية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0, 05≥αب ن
متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز تعابري الوجه تبعا ملتغري السنة الدراسية.
 -0 -9توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب ن القدرة على متييز تعابري الوجه ومتغري اجلنس عند
مستوى الداللة ()0, 05≥ α
ويتفرع عنها فرضية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0, 05≥ αب ن
متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز تعابري الوجه تبعا ملتغري اجلنس.
 -0 -9توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب ن القدرة على متييز تعابري الوجه ومتغري اإلقامة عند
مستوى الداللة ()0, 05≥ α
ويتفرع عنها فرضية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0, 05≥ αب ن
متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز تعابري الوجه تبعا ملتغري اإلقامة.
 -7تغ يات البحث:
مت تناول متغريات السنة الدراسية واجلنس ومكان اإلقامة يف عالقتها مبهارة متييز تعابري الوجه
العاطفية يف الدراسة احلالية.
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 -8الا اسات الساايا:
 -0 -3دراسة ويست ،هورننغ ،كلييب ،فوسرت ،كرومويل ،بريريت ،برت و دافيس ( West,
 /.)Homing, Klebe, Foster, Comwell, Perrett, Burt, Davis, 2012يف
أمريكا بعنوانAge effects on emotion recognition in facial displays: :
( from 20 to 89 years of age.آثار العمر يف التعرف على مظاهر الوجه :من عمر 36-11
عاما) ،عرضت مهمة التعرف على املشاعر اليت تفصل تعابري الوجه من تعبري حمايد إىل تعبريات متزايدة يف
التمايز من تعبري متمايز على ( )431فردا مشاركا ،ترتواح أعمارهم ب ن  11و  36عاما.
مخن املشاركون ستة تعابري انفعالية بتمايز ( %70 ،%01 ،%10و  %011من التعبري الوجهي
املكتمل.
أشارت النتائج إىل أن املشارك ن من الفئات العمرية األكرب ( 71 ،91و  31عاما) ،أظهروا
اخنفاضا يف القدرة على التعرف على اخلوف والغضب واحلزن .فتزايد العمر مرتبط بتزايد معدالت القدرة
على التعرف على شعور االمشئزاز .بينما مل يكن للعمر تأثري على التعرف على تعبريات السعادة
واالندهاش .إن حتليل املتغريات يظهر أن تأثري العمر كان منخفضا بسرعة العملية ،لكنه كان اليؤثر يف
القدرة على اختاذ القرار .هذه النتائج تلخص أن للعمر األثر األكرب يف التعرف على احلزن .واألثر األكرب
للعمر عند مستوى ( )%01عرب امتداد حياة اإلنسان.
 -1 -3دراسة هوتشيسون وغريشتيان ( /.)Hutchison, & Gerstein. 2012يف أمريكا
بعنوانWhat's in a face? Counseling trainees' ability to read emotions:
(ماذا يف الوجه؟ قدرة املتدرب ن يف جمال اإلرشاد على قراءة االنفعاالت)
هدف هذه الدراسة البحث يف قدرة املتدرب ن يف جمال اإلرشاد وطلبة املرحلة اجلامعية على التعرف
على املشاعر املعرب عنها بالوجه .من خالل ةور األفراد القوقاز األمريكي ن والياباني ن.
وقد شاهد ( )04متدربا يف جمال اإلرشاد و ( )04طالبا جامعيا هذه الصور وقدموا تصوراهتم عن
املشاعر اليت أعربت عنها وترتيب شدة العاطفة.
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وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق يف دقة التعرف على املشاعر ب ن الطال اجلامعي ن واملتدرب ن
يف جمال اإلرشاد ،وعدم وجود اختالفات يف الدقة على أساس جنس املشارك ن أو الفرد يف الصورة ،وعدم
وجود اختالفات على أساس عرق الفرد الذي يف الصورة.
بشكل عام ،مت اكتشاف اختالفات بسيطة ب ن درجات تصنيف املشارك ن لكثافة تعبريات الوجه.
ووجد الباحثون أن املشارك ن يدركون أن تعبريات الوجوه اليابانية أكثر كثافة من تعبريات وجوه القوقازين
األمريكي ن ،وتعبريات وجوه اإلناث أكثر كثافة من تعبريات الذكور .وقد نوقشت النتائج من حيث
اجلوانب العاملية والثقافية اخلاةة يف التعرف على املشاعر ،وعالقتها مع نتائج حبوث التعرف على املشاعر
السابقة ،والتطبيقات يف علم النفس التطبيقي (أي اإلرشاد ،العالج ،واملدرسة) ،واملشاريع البحثية
املستقبلية.
 -8 -3دراسة فورين -سانتوس وأوزوريو ( )Forni-Santos, & Osório, 2015يف أمريكا،
بعنوانInfluence of gender in the recognition of basic facial :
( ،expressions: A critical literature reviewتأثري نوع اجلنس يف التعرف على تعبريات
الوجه األساسية :مراجعة نقدية لألدبيات).
هدفت الدراسة إىل إجراء مراجعة األدبيات املنهجية عن تأثري اجلنس يف التعرف على تعبريات
الوجه املشاعر األساسية الست.
مت إجراء حبث منهجي باستخدام مصطلحات البحث (الوجه أو الوجهي) و (معاجلة أو التعرف أو
اإلدراك) و (العاطفي أو العاطفة) و (النوع أو اجلنس) يف قواعد البيانات اإللكرتونية ( PubMed,
 )PsycINFO, LILACS, and SciELOللمقاالت اليت تقيم النتائج ذات الصلة بدقة
االستجابة والكمون والكثافة العاطفية .وقد مت اختيار املواد وفقا للبارومرتات اليت وضعتها
( .)COCHRANEومت فحص القوائم املرجعية للمواد اليت مت العثور عليها من خالل البحث يف
قواعد البيانات للحصول على مراجع إضافية متعلقة.
أظهرت النتائج فيما يتعلق بالدقة ،أن النساء ميلن إىل أداء أفضل من الرجال عندما نأخذ مجيع
املشاعر كمجموعة بع ن النظر .وفيما يتعلق مبشاعر معينة ،ال يبدو أن هناك اختالفات ب ن اجلنس ن يف
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التعرف على السعادة ،يف ح ن أن النتائج غري متجانسة متاما فيما يتعلق باملشاعر املتبقية ،وخاةة احلزن
والغضب واالمشئزاز .وتناول عدد أقل من املقاالت باروامرتات استجابة الكمون والكثافة العاطفية ،ما يعيق
تعميم النتائج اليت توةلوا إليها ،وال سيما يف مواجهة اختالفاهتم املنهجية.
استنتاج :حتليل الدراسات اليت أجريت حىت اآلن ال تسمح باستنتاجات حمددة بشأن دور جنس
تعرف تعابري الوجه العاطفية يف الغالب بسبب عدم وجود أساليب موحدة للتحقيق.
املراقب يف ّ

 -4 -3دراسة هوتشيسون وغريشتيان(Hutchison, A. N., & Gerstein, L. )1109
يف أمريكا The Impact of Gender and Intercultural Experiences on
( ،Emotion Recognitionأثر اجلنس واخلربة عرب الثقافية يف التعرف على املشاعر)
هدفت الدراسة إىل حبث االختالفات ب ن قدرة الطال

اجلامعي ن يف الواليات املتحدة على

التعرف على املشاعر املعرب عنها بالوجه وجنسهم ومقدار جتربتهم يف السفر الدويل.
شاهد مئتان وعشرة طال ةورا من املشاعر املعرب عنها بالوجوه اليابانية والقوقازية األمريكية.
وقدم املشاركون معلومات عن تصوراهتم للمشاعر ،والشدة املدركة للعواطف ،وخرباهتم الدولية (خارج
الواليات املتحدة) يف السفر ،والبيانات الدميوغرافية.
وأشارت النتائج إىل أن املرأة أظهرت معدالت أعلى للتعرف على املشاعر من الرجال ،ولكن جتربة
السفر الدولية مل تؤثر يف معدالت التعرف على املشاعر عند النساء أو الرجال .وتعرف مجيع املشارك ن
على املشاعر من الوجوه القوقازية األمريكية مبعدالت أعلى من الوجوه اليابانية .باإلضافة إىل ذلك ،ةنف
الطال تعبريات املستخدم ن الياباني ن بأهنا أكثر كثافة من التعبريات القوقازية األمريكية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
لقد أظهرت الدراسات اليت وجدها الباحث حول مهارة متييز املشاعر من خالل تعابري الوجه أثرا
يف متغريات أخرى كاجلنس والعمر ،بينما يركز البحث احلايل على عينة خمتلفة وهي طلبة السنة اخلامسة
باختصاص اإلرشاد النفسي.
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كما سامهت الدراسات السابقة يف اغناء معلومات الباحث من حيث تقدمي اخللفية
النظرية،إضافة إىل اإلفادة يف ةياغة مشكلة الدراسة من خالل االستعانة ببعض األفكار اليت تُب ن مدى
أمهية التواةل غري العنيف يف حياة اإلنسان وشخصيته.
اإلفادة من أدوات البحث املستخدمة يف الدراسات السابقة .
االطالع على اجلوانب اليت مت الرتكيز عليها يف هذه الدراسات وعلى املتغريات اليت متت دراستها ،حملاولة
إجياد متغريات جديدة مل تدرس من قبل وهلا أمهية يف الدراسة ،وأيضا لإلفادة منها يف تفسري نتائج أسئلة
الدراسة وفرضياهتا.
االطالع على النتائج اليت توةلت إليها ،وكيفية عرضها هلذه النتائج ومناقشتها وتفسريها.
 -9اإلةا النظي للا اسا:
 -0 -6مهارات التواةل االجتماعي:
إن مهارات التواةل االجتماعي جتعل الفرد قادرا على التفاعل مع اآلخرين ،ومتكنه من إظهار
استجابات

اجيابية

وتساعده

على

جتنب

استجابات

اآلخرين

السلبية

حنوه

(.)Cartlegde&Milburn, 0673
 -1 -6مهارات التواةل غري اللفظي:
إن وظيفة اللغة هي التواةل حول األفكار واألحداث ،واألفكار واملعاين اليت تنقل من خالل
التواةل غري اللفظي أكثر من تلك اليت نتبادهلا عن طريق التواةل اللفظي ،لذلك يعتمد هذا النوع من
التواةل على استخدام اللغة غري اللفظية ،ويتم بال كلمات منطوقة أو مكتوبة ،أي بواسطة اإلمياءات
وتعبريات الوجه واملظهر ،وهو ما يسميه البعض لغة اجلسم ،وقد أشار مهربيان ( Mehrabian,
 )1968إىل أن اجلزء اللفظي (أي الكلمات املنطوقة) للرسالة يساهم فقط بنسبة ( )7يف املئة بتأثري
الرسالة ككل ،أما اجلزء الصويت (التجويد مثال) فيساهم بنسبة ( )83يف املئة ،يف ح ن أن تعبري وجه
املتحدث يساهم بنسبة ( )00يف املئة يف تأثري الرسالة املنطوقة .وهذا يعين أن تعبريات الوجه تشكل
الطريقة الرئيسية يف التواةل البشري.
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إن معرفة ما يشعر به الناس اآلخرون عنصر هام يف التفاعالت االجتماعية اليومية .وقد مت ربط
تعابري الوجه العاطفية مباشرة باحلالة العاطفية اليت يعيشها املرسل على سبيل املثال ( ;Buck, 1984
 ،)Ekman, 1984; Frijda, 1986; Scherer, 1986وقد ثبت أن هذه التعابري هي مصدر
هام للمعلومات املتعلقة باحلالة العاطفية لآلخرينEkman, Friesen, & Ellsworth, ( .
) .)1982; Hess, Kappas & Scherer, 1988; Noller, 1985لقد ركزت األحباث
يف جمال معاجلة تعبريات الوجه العاطفية أساسا على قدرة املستقبل على فك الرتميز لتميي ِز املشاعر املختلفة
نوعيا ،ويقوم على تعابري الوجه املكثفة نسبيا .يف هذا السياق ،جتلى ذلك ،على األقل بالنسبة اجمموعة
حمدودة من العواطف .مثل هذه التعابري لديها فرص عالية املستوى لتكون معروفةBuck, 1994; ( .
) .)Ekman, 1984; 1993; 1994; Fridlund, 1984, Izard, 1980, 1994كما
توثيقها يف ). (Hess, Blairy, & Kleck, 1997
للوجه أثر كبري يف تنشيط التواةل وتوجيهه ،وغالبا ما حيمل الوجه العديد من املشاعر اليت تبدو
ظاهرة يف أية حلظة مع التحول من تعبري إىل آخر وبشكل متسارع يصعب علينا معه قراءة جممل تعبريات
وجوه اآلخرين ،فالوجوه ختربنا الكثري عما يف داخلنا من مشاعر وانفعاالت .لذا تعد التعبريات الوجهية من
أنسب الرسائل التواةلية القادرة على توةيل املشاعر اإلنسانية خاةة يف التواةل ب ن األفراد .فاالبتسام
يدفع الشخص إىل متابعة احلديث والتعبري عن مشاعره بارتياح ،وبالعكس فالعبوس يشعر الشخص
املتحدث أن املستمع ن له غري مرتاح ن له أو لكالمه .فتعابري الوجه ميكن عدها يف بعض األحيان لغة أو
كالما يعرب عما يشعر به اإلنسان وما يريد أن يقوله لآلخر (شكور.)177 ،0636 ،
املكون األكثر أمهية مليزة الوجه يف حتديد تعبريات الوجه
إن منطقة الع ن واملنطقة احمليطة هبا متثل ّ
العاطفية بدقة .ومت إظهار أمهية منطقة الع ن عن طريق اخفاء جزئي (فقاعات) إلظهار أن املعلومات من
العين ن (مبا يف ذلك احلاجب ن) هي املفتاح للتعرف الدقيق على كل التعبريات ( Smith, Cottrell,
.)Gosselin, Schyns, 2005
كما تشري دراسة ( )Calder, Young, Keane, Dean, 2000إىل أن مالحظة
املعلومات املستقاة من العين ن تساهم يف التعرف على اخلوف والغضب واحلزن ،ومالحظة املعلومات
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املستقاة من الفم تسهم يف التعرف على السعادة واملفاجأة واالمشئزاز .وهذا ما يتفق مع نتائج سابقة تب ن
أن اخلوف والغضب واحلزن يتم التعرف عليها بشكل أفضل على أساس النصف العلوي من الوجه ،يف
ح ن أن السعادة واالمشئزاز واملفاجأة على أساس النصف السفلي .وتشري دراسة ( Eisenbarth,
 )Alpers, 2011إىل أن نتائج دراسات تتبع الع ن تدعم هذه املالحظات .وقد ركزت هذه الدراسات
عادة على منطقة الع ن ومنطقة الفم كمجال ن رئيسي ن من جماالت االهتمام ،وأظهرت أن دوام وقت
التعبري عادة أكرب يف منطقة الع ن مع أنواع خمتلفة من التعبري .وقد تب ن أيضا أن دوام وقت التعبري يف
العيون أطول حبوايل ~  ٪80من على الفم للحزن واخلوف والغضب والتعابري احملايدة ،يف ح ن أن دوام
وقت التعبري عن السعادة كان أطول بـ  ٪10فقط .وأن انتباها أكرب إىل فم سعيد مقارنة مع تعبريات
أخرى تشري إىل أن للفم دور أكثر أمهية يف حتديد تعبريات سعيدة .وعلى العكس ،فإن أمهية مسح العين ن
للتعرف على اخلوف قد أثبتت من قبل العديد من الدراسات كدراسيت ( Adolphs, Gosselin,
 Buchanan, Tranel, Schyns, & Damasio, 2005و . Morris, deBonis,
 .)Dolan, 2002مع أن دراسة ( Blais, Roy, Fiset, Arguin, & Gosselin.
 ،)2012تشري إىل نتائج معاكسة ،فقد وجدت أن الفم هو أهم ُمشعر لكل تعبريات الوجه الثابتة
والديناميكية .وهذا يتناقض مع اعتقاد واسع النطاق بأن منطقة الع ن هي أهم مشعر هلذه املهمة.
كثافة التعبري
تظهر التعبريات اليومية عادة بكثافة منخفضة إىل متوسطة حبسب (.)Camden, 1988
وتشري دراسة ( )Calder, Young, Perrett, Etcoff, Rowland, 1996إىل أن
اختالف شدة التعبريات العاطفية ميكن أن يؤدي إىل جعل مهام التعرف على املشاعر أكثر حساسية
للفروق الدقيقة يف معاجلة خمتلف عناةر تعبريات الوجه العاطفية.
وجتمع دراسيت ( Hess, Blairy, Kleck, 1997و Rotshtein, Richardson,
ُ
 )Winston , Kiebel, Vuilleumier, Eimer, Dolan, 2010على أنه عندما تزيد
كثافة تعبريات الوجه العاطفية ،تزيد دقة التحديد أيضا .وهذا يشري إىل أن األفراد عموما أقل دقة يف حتديد
تعبريات أكثر دقة ،وهم أكثر دقة عندما تكون تعبريات الوجه العاطفية أكثر كثافة.
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فالكثافة هلا تأثريات خمتلفة يف التعبريات ،على الرغم من أن هذه اآلثار ال تبدو متسقة .فقد قام
هوفمان وزمالؤه ()Hoffmann, Kessler, Eppel, Rukavina, Traue, 2010
بفحص دقة التعبريات بنسبة  ٪01و  ،٪011وأفادوا بأن التغريات يف الكثافة مل يكن هلا تأثري يف التعرف
على املشاعر لتعبريات اخلوف و االندهاش .ومع ذلك ،باستخدام عينة خمتلفة من املشارك ن ذكرت نفس
الدراسة أن تغيري كثافة التعبري كان له آثار دقيقة على التعبري عن الغضب واخلوف واحلزن.
وتشري دراسة خمتلفة حبسب ( )Hess, Blairy, Kleck, 1997إىل أن التعرف على
السعادة ،وبدرجة أقل من التعبريات احلزينة واملثرية لالمشئزاز ،يتبع شكل شبيه حبرف ( )Cالذي يكون فيه
األداء خبط متقار بعد كثافة  .٪91وهكذا ،على الرغم من بعض التناقضات يف اآلثار املبلغ عنها ،قد
خيتلف تأثري الكثافة على حتديد تعبريات الوجه العاطفية وفقا للمحتوى العاطفي للتعبري.
نوع التعبري
أظهرت أحباث ( Kirita, 1995و  Kirouac, Dore, 1983و Leppänen,
 .)Tenhunen, Hietanen, 2003أن احملتوى العاطفي ،أو نوع العاطفة املعرب عنه ،ميكن أن
يؤثر يف دقة التعرف على تعبريات الوجه العاطفية .وتشري دراسة ( )Öhman, 1993إىل أن البشر
" مزودين بقدرة بيولوجية للتعرف على التهديد ،مثل تلك اليت ينقلها تعبري الوجه اخلائف أو الغاضب .وهذا
املوقف يدعمه الكشف السريع عن تعابري الوجه الغاضبة مقارنة بالتعبريات السعيدة عندما تقع ب ن
احملفزات احملايدة (.)Fox, Lester, Russo, Bowles, Pichler, Dutton, 2000
والالفت للنظر أن ميزة التعرف إىل التهديد ال ترتجم بدقة يف تعرف واضح على تعابري الوجه العاطفية.
بدال من ذلك ،يُشار إىل أن السعادة هي األكثر دقة وسرعة يف التعرف إليها ب ن تعابري الوجه العاطفية،

وهو تأثري يعرف باسم "ميزة الوجه السعيد" ( Kirita, 1995؛Kirouac, Dore, 1983؛
 ،)Leppänen, Tenhunen, Hietanen, 2003يف ح ن أن تعبري اخلوف هو األقل دقة يف
التعرف إليه.)Kirouac, Dore, 1983( .
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 -01نهج البحث و جياء ل:
 -0 -01منهج البحث:
اتبع الباحث املنهج الوةفي التحليلي ،وذلك حسب ما تقتضيه طبيعة البحث وأهدافه ،إذ يعتمد
املنهج الوةفي على "دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع ،ويهتم بوةفها وةفا دقيقا من خالل التعبري
النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ،أو التعبري الكمي الذي يعطي وةفا رقميا يوضح مقدار
الظاهرة وحجمها " (عباس ،نوفل ،العبسي ،أبو عواد  ،1117 ،ص.)74
وقام الباحث بإجراء هذه الدراسة من خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة من الطلبة املداوم ن يف
اجلامعة خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  ،1109-1100ومن مث تفريغ النتائج ومعاجلتها
إحصائيا.
 -1 -01إجراءات البحث:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باخلطوات التالية:
 -0 -1 -01االطالع على الرتاث النفسي والرتبوي املتعلق بالتمييز ب ن تعابري الوجه كاألطر النظرية
والدراسات السابقة ،واملقاييس املستخدمة يف األحباث ،مث حتديد التعاريف اإلجرائية ملفاهيم الدراسة،
وحتديد أدواهتا.
 -1 -1 -01يف ضوء القراءات السابقة قام الباحث بـ:
 -8 -1 -01حتديد عينة الدراسة من طلبة قسم اإلرشاد النفسي يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق يف
حمافظة دمشق.
 -4 -1 -01قام الباحث يف العام  /1109/بإجراء الدراسة االستطالعية على عينة من طلبة اإلرشاد
النفسي ،مث قام بالدراسة السيكومرتية ألدوات الدراسة للتحقق من ةدقها وثباهتا وةالحيتها لالستخدام.
 -0 -1 -01مت تطبيق أدة الدراسة على عينة مكونة من ( )07طالبا وطالبة وهو ما يشكل ()%01
من ااجمتمع األةلي.
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 -9 -1 -01قام الباحث باستبعاد األوراق اليت حصلت فيها أخطاء تقنية أثناء التطبيق كنقص عدد الوجوه يف
الظروف املوزعة أو تكراراها أو نقص املعلومات اليت قام الطالب بذكرها.
 -7 -1 -01مت اختيار ما نسبته ( )%8من ااجمتمع األةلي مبا يليب الدقة العلمية كنسبة ممثلة للمجتمع
األةلي وحيقق التوازن يف متغريات البحث.
 -3 -1 -01متت معاجلة النتائج إحصائيا باستخدام الربنامج اإلحصائي  SPSSللتحقق من أسئلة
الدراسة وفروضها.
 -6 -1 -01مت تفسري النتائج اليت توةلت إليها الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة ،واإلطار النظري
وتقدمي بعض املقرتحات.
 -00جت ع البحث وع نتل:
يتكون ااجمتمع األةلي للبحث من طلبة قسم اإلرشاد النفسي املسجل ن يف العام الدراسي
( )1109/1100يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق ،والبالغ عددهم ( )0401طالبا وطالبة وفقا لشؤون
الطلبة يف الكلية .ويوضح اجلدول التايل عدد الطلبة حبسب السنوات واجلنس:
اجلدول 0
توزع أفراد جمتمع البحث حسب اجلنس وعدد الطلبة
السنة الدراسية

العدد اإلمجايل

الذكور

اإلناث

األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة

879
416
060
018
810

011
61
10
00
01

179
886
071
33
100

وقد جرى اختيار العينات التالية:
 عينة الصدق والثبات ألداة متييز تعابري الوجه .تكونت من ( )10طالبا وطالبة. العينة األساسية تكونت من ( )47طالبا وطالبة .واجلدول التايل يوضح توزع أفراد عينة البحث .وهو مايشكل ( )%8من ااجمتمع األةلي.
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اجلدول 1
توزع أفراد عينة البحث حسب اجلنس وعدد الطلبة
الصف/اجلنس

الذكور

اإلناث

ااجمموع

األوىل
الثاية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
ااجمموع

8
8
0
0
1
01

6
00
9
8
3
87

01
04
7
4
01
47

 -05دوات البحث:
 -0 -01إعداد أدوات البحث:
وذلك باالطالع على العديد من الدراسات والسابقة ذات الصلة بالبحث احلايل وقد اعتمد على:
 -0 -0 -01استمارة معلومات عامة من إعداد الباحث:
اعتمد الباحث على استمارة حتتوي على معلومات عامة.
 -1 -0 -01أداة متييز تعابري الوجه:
لقد قام الباحث باستخدام مهمة التعرف على
املشاعر ( Emotion Recognition
 )Taskوهي أداة مكونة من ستة تعابري للوجه
هي االندهاش ،السعادة ،احلزن ،اخلوف ،االمشئزاز
والغضب اليت استخدمها ( Kessels,
Montagne, Hendriks, Perrett,
 )& Haan, 2014.يف حبثهم واليت
اختصروها ( .)ERTيف هذه النسخة يتحول
الشكل من حمايد إىل أربع كثافات خمتلفة (،%1
 )%011 ،%31 ،%91 ،%41كما هو
موضح يف الصورة جانبا.
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 -1 -01تقومي أدوات البحث:
للتحقق من ةدق أدوات البحث وثباهتا ،مت عرضها على عدد من السادة احمل ّكم ن من أساتذة
كلية الرتبية يف جامعة دمشق ،وعدد من املعلم ن القائم ن على رأس عملهم يف املدارس .وعدد من
املوجه ن االختصاةي ن يف جمال اإلرشاد لنفسي واإلرشاد االجتماعي.
ومت التأكد من الصدق التمييزي وثبات األداة بتطبيقها على عينة استطالعية من غري عينة البحث،
وكذلك باستخدام معادلة ألفا كرونباخ حلسا معامل الثبات بالتنصيف ،ومن الصدق التمييزي باستخدام
الربيعيات .كما خضعت األداة لتجربة استطالعية ،حبيث طبقت على عينة من طلبة اإلرشاد النفسي يف
كلية الرتبية يف جامعة دمشق للتأكد من مدى ةالحيتها لالستخدام.
 -8 -01اخلصائص السيكومرتية لألداة املستخدمة يف البحث احلايل:
قام الباحث بإجراء دراسة سيكومرتية ألداة متييز تعابري الوجه يف البيئة السورية ،للتحقق من ةدق
األداة وثباهتا وةالحيتها للتطبيق ،ومن مث اعتماد نتائجها يف البحث.
 -0 -8 -01الصدق Validity
يشري مصطلح الصدق إىل أن االختبار يقيس فعال ما أعد لقياسه أو ما أردنا حنن أن نقيسه به
(ميخائيل.)040 ،1119 ،
 ةدق احملكم ن :Trustees Validityيتم ذلك بعرض األداة على عدد من احملكم ن املتخصص ن واخلرباء يف ااجمال الذي تقيسه األداة
(عباس وآخرون ،1117 ،ص .)194ومن أجل حسا

ةدق احملكم ن لألداة قام الباحث بعرضها

على عدد من السادة احملكم ن من أساتذة جامعة دمشق ومدرسيها يف كلية الرتبية ،هبدف التأكد من
ةالحيتها علميا ومتثيلها للغرض الذي وضع من أجله ،ملحق)1( .
 الصدق التمييزي Discriminate Validationتعتمد هذه الطريقة املقارنة ب ن الفئات املتطرفة يف االختبار ذاته كأن يؤخذ الربع (أو الثلث)
األعلى من الدرجات املتحصلة يف هذا االختبار (الذي ميثل الفئة العليا) ويقارن بالربع (أو الثلث) األدىن
للدرجات فيه (الذي ميثل الفئة الدنيا) ،مث حتسب الداللة اإلحصائية للفرق ب ن متوسطي الفئت ن ،فإذا
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ظهرت هذه الداللة عد االختبار ةادقا (بداللة الفرق ب ن الفئت ن العليا والدنيا) " (ميخائيل،1119 ،
 .)001ولقد اعتمد الباحث أعلى ( )%10وأدىن ( )%10من درجات املفحوة ن بعد أن رتبت
تصاعديا ،ومت اختبار الفروق عن طريق اختبار (ت) ستودنت وكانت النتائج كاآليت:
جدول 8
نتائج اختبار (ت) ستودنت للتحقق من الصدق التمييزي
اختبار ليف ن
للتجانس
التعرف
على
الوجوه

اختبار ت-لعينت ن مستقلت ن

ف

القيمة
االحتمالية

ت

1.80

.216

13.34

درجة
احلرية
8

5.68 13.34

القيمة
فروق املتوسط
االحتمالية

فروق اخلطأ
املعياري

95 %مستوى
الثقة للفروق
األدىن

األعلى

.00

-69.20

5.187

-81.16

-57.24

.00

-69.20

5.187

-82.06

-56.33

يتب ن من اجلدول أن قيم مستوى الداللة لـ (ت) احملسوبة < ( )1.10وهذا يشري إىل وجود فروق
ب ن متوسطات ااجمموعت ن لصاحل فئة الطلبة ذوي الدرجات املرتفعة ،وهذا يعين أن املقياس يتصف بصدق
متييزي.
 -1 -8 -01الثبات:Reliability :
يقصد بالثبات حصول الفرد على نفس الدرجة أو درجة قريبة منها يف نفس االختبار عند تطبيقه
أكثر من مرة (أبو عالم ،1114،ص .)416وقد قام الباحث حبسا الثبات بالطرائق التالية:
 الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ:تتطلب هذه الطريقة حسا ارتباط البنود مع بعضها بعضا (خمائيل .)060 ،1119 ،واجلدول
( )4يظهر معامالت ثبات ألفا
جدول 4
معامل ثبات ألفا كرونباخ ألداة متييز تعابري الوجه
ألفا كرونباخ

عدد البنود

.856

6
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يتب ن من اجلدول أن معامل ثبات ألفا ألداة متييز تعابري الوجه ( )1.309وهو مرتفع ما يدل على
ثباهتا ،ويؤكد أن األداة ةاحلة لالستخدام.
 الثبات بالتجزئة النصفية:Split- Half Reliabilityتقوم هذه الطريقة على تقسيم االختبار بعد تطبيقه يف جلسة اختبارية واحدة إىل نصف ن يفرتض
أهنما متكافئان ،مث حسا معامل االرتباط ب ن الدرجات اليت حصل عليها املفحوةون يف النصف األول
والدرجات اليت حصلوا عليها يف النصف الثاين " (خمائيل .)061 ،1119 ،كما هو موضح يف اجلدول
اآليت:
جدول 0
معامالت الثبات بالتجزئة ألداة متييز تعابري الوجه
اجلزء 0
معامل ألفا-كرونباخ

اجلزء 1
جمموع البنود

الرتابط
معادلة سبريمان – براون لألنصاف

القيمة

.619

عدد البنود

3a

القيمة

.811

عدد البنود

3b
30
.906

طول متسا ِو

.951

طول غري متسا ِو

.951
.946

معامل جتمان لألنصاف
 a. The items are:االندهاش ,السعادة ,احلزن.
 b. The items are:اخلوف ,االمشئزاز ,الغضب.

يتب ن من اجلدول أن معامالت الثبات بالتجزئة جيدة ومرتفعة تدل على ثبات األداة ،ما يؤكد
ةالحيتها لالستخدام.
 -4 -01تطبيق أدوات البحث:
مت تطبيق أدوات البحث وفق اخلطوات اآلتية:
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 -0 -4 -01اختيار عينة البحث بطريقة السحب العشوائي الطبقي ،وتألفت العينة من جمموعات حبيث
تشكل كل سنة دراسية جمموعة من الطلبة الذين يدرسون اختصاص اإلرشاد النفسي يف كلية الرتبية.
 -1 -4 -01القيام باملعاجلات اإلحصائية املناسبة ،وحتليل املعطيات الرقمية اليت متّ التوةل إليها لإلجابة
عن أسئلة البحث ،والتح ّقق من ةدق فرضياته ،واستخالص النتائج ومناقشتها ،ووضع املقرتحات يف ضوء
نتائج البحث.
 -03ماود البحث:
حتدد الدراسة باآليت:
 -0 -08احلدود الزمنية :وتتمثل بالفصل الثاين من العام الدراسي .1109/1100
 -1 -08احلدود املكانية :وتتمثل يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق يف منطقة الربامكة.
 -8 -08احلدود البشرية :اقتصرت عينة البحث على طلبة كلية الرتبية باختصاص اإلرشاد النفسي واملسجل ن يف
العام . 1109/1100
 -4 -08احلدود املوضوعية :تتمثل يف مهارة التمييز ب ن تعابري الوجه الرئيسة الست (االندهاش ،السعادة،
احلزن ،اخلوف ،االمشئزاز ،الغضب).
 -07ال بالجات اإلمصا ا ال ستخا ا نف الا اسا الحال ا:
اختبار (ت) للتحقق من الصدق التمييزي ،ولدراسة بعض الفروق.
معادلة سبريمان -براون  spearman prawnلألنصاف املتساوية للتحقق من الثبات بالتجزئة
النصفية.
معادلة جتمان  Jet manللتجزئة النصفية للتحقق من الثبات بالتجزئة النصفية.
ألفا كرونباخ  Cronbach's- Alphaللتحقق من الثبات.
اختبار كاي مربع لالستقاللية حلسا الرتابط والتوافق ب ن متغريات الدراسة االمسية.
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 -02صطلحات البحث والتبيي ات اإلجيا ا:
 -0 -00املهارة :هي القدرة على عمل الشيء بدرجة من الكفاءة واجلودة يف األداء ،كما أهنا القدرة
على استخدام املعلومات بفاعلية والتنفيذ واألداء بسهولة ويسر( .امحد.)00 ،0668 ،
ويعرفها الباحث إجرائيا بأهنا قدرة الطالب على متييز تعابري الوجه الستة على مخس درجات من
شدة التعبري احملددة مسبقا من قبل الباحث على أداة البحث.
 -1 -00التمييز ب ن تعابري الوجه :يعرف إدراك الوجه بأنه "أي مستوى مرتفع من املعاجلة البصرية
للوجوه ،ينطوي على املعاجلة اإلدراكية  -التعرف على التكوين اهلندسي ملالمح الوجه للتمييز ب ن املثريات
املختلفة على أساس مظهرها  -وتقدير املعىن العاطفي هلذه املثريات .وهكذا ،فإن إدراك العاطفة من
خالل الوجه جيمع ب ن التصور احلايل للمدخالت احلسية البصرية مع الذاكرة االسرتجاعية .وهذه قدرة
موروثة مهمة واضحة منذ مرحلة الوالدة(Fusar-Poli, et al., 2009).
ويعرفها الباحث إجرائيا بأهنا الدرجة اليت حيصل عليها الطالب على أداة التمييز ب ن التعابري
األساسية الستة املعتمدة يف هذا البحث من خالل تعابري الوجه املعتمدة يف البحث احلايل.
 -8 -00الطلبة :الطلبة املسجلون يف كلية الرتبية باختصاص اإلرشاد النفسي يف جامعة دمشق يف
اجلمهورية العربية السورية للعام الدراسي 1109./1100
 -02عيض تا ج نيا ات البحث و س ي ا:
 -0 -09نتائج الفرضية األوىل:
تنص هذه الفرضية على أنه :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0,
 )05≥αب ن متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز تعابري الوجه تبعا ملتغري السنة
الدراسية.
وللتحقق من ةحة هذه الفرضية مت حسا اختبار كاي مربع ألفراد العينة ونتائج اختبار بريسون
وسبريمان كما يظهر يف اجلدول ن ( 9و.)7
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جدول 9
نتائج اختبار كاي مربع للعالقة ب ن مهارة متييز تعابري الوجه ومتغري السنة الدراسية
مونت كارلو (اجتاهان)

درجة
احلرية

القيمة
االحتمالية
القيمة
االفرتاضية
االحتمالية
(اجتاهان)

132 135.274a

.405

.460b

.473 .448

132

.883

.434b

.447 .421

.436b

.449 .423

.612b

.624 .599

القيمة

Pearson
Chi-Square
Likelihood
Ratio
Fisher's
Exact Test
Linear-byLinear
Association
N of Valid
Cases

112.994
136.263
.254c

1

.614

95%مستوى
الثقة
احلد
األدىن

احلد
األعلى

مونت كارلو (اجتاه)0-
القيمة
االحتمالية

.307b

95%مستوى
الثقة
احلد
األدىن

احلد
األعلى

.319 .295

47

جدول 7
نتائج اختبار بريسون وسبريمان للعالقة ب ن مهارة متييز تعابري الوجه ومتغري السنة الدراسية
القيمة االحتمالية
القيمة

اخلطأ
املعياري
االفرتاضي

Interval
by Interval
Ordinal by
Ordinal

a

القيمة
التقريبية ل

القيمة
االحتمالية

ت

التقريبية

b

حبسب مونت كارلو
القيمة
االحتمالية

القيمة االحتمالية
احلد

احلد

األدىن

األعلى

Pearson's R

-.074

.143

-.500

.620c

.612d

.599

.624

Spearman
Correlation

-.043

.147

-.290

.773c

.765d

.754

.776

N of Valid Cases

47
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تظهر النتائج أن قيمة اختبار كاي مربع =( )080.174من اجلدول ومستوى الداللة =
( )1.491وهو أكرب من ˂ ( .)1.10ونتائج اختبار بريسون ( )-.074وسبريمان ( )-.043وهذا
يشري إىل عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب ن درجات الطلبة على أداة التمييز ب ن تعابري
الوجه تبعا ملتغري السنة الدراسية،كما قام الباحث بدراسة الفروق ب ن السنوات الدراسية فيما يتعلق بتمييز
تعابري الوجه العاطفية الست بناء على الفرضية الفرعية األوىل اليت نصت على أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05≥αب ن متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز
تعابري الوجه تبعا ملتغري السنة الدراسية .وكانت النتائج كالتايل:
جدول 3
نتائج اختبار حتليل التباين ( )ANOVAلداللة الفروق ب ن السنوات يف متييز تعابري الوجه العاطفية

ب ن ااجمموعات
ضمن ااجمموعات
ااجمموع

جمموع املربعات

درجة احلرية

1607.786
33040.852
34648.638

4
42
46

متوسط
املربعات
401.946
786.687

F

القيمة االحتمالية

.511

.728

جدول 6
اإلحصاء الوةفي لداللة الفروق ب ن السنوات يف متييز تعابري الوجه العاطفية
95%مستوى الثقة

N

املتوسط

االحنراف
املعياري

اخلطأ
املعياري

أوىل

12

27.915 42.83

8.058

ثانية
ثالثة
رابعة
خامسة
Total

14
7
4
10
47

38.29 7.998 29.927 55.57
23.40 9.585 25.360 46.86
4.96 13.210 26.420 47.00
21.13 8.739 27.634 40.90
39.11 4.003 27.445 47.17
311

األدىن

األعلى

60.57 25.10

5

90

72.85
70.31
89.04
60.67
55.23

3
7
18
6
3

90
90
81
79
90

احلد
األدىن

احلد
األعلى
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جدول 01
نتائج املقارنات املتعددة لداللة الفروق ب ن السنوات يف متييز تعابري الوجه العاطفية
فروق
املتوسط
)(I-J

)(Iالسنة الدراسية

أوىل

ثانية

ثالثة

رابعة

خامسة

اخلطأ
املعياري

القيمة
االحتمالية

95%مستوى الثقة
احلد
األدىن

احلد
األعلى

ثانية

11.034 -12.738

.854

22.81 -48.28

ثالثة

-4.024

13.339

.999

38.95 -46.99

رابعة

-4.167

16.193

.999

48.00 -56.33

خامسة

1.933

12.009

1.000

40.62 -36.75

أوىل

12.738

11.034

.854

48.28 -22.81

ثالثة

8.714

12.984

.977

50.54 -33.11

رابعة

8.571

15.902

.990

59.80 -42.65

خامسة

14.671

11.613

.808

52.08 -22.74

أوىل

4.024

13.339

.999

46.99 -38.95

ثانية

-8.714

12.984

.977

33.11 -50.54

رابعة

-.143

17.580

1.000

56.49 -56.77

خامسة

5.957

13.822

.996

50.48 -38.57

أوىل

4.167

16.193

.999

56.33 -48.00

ثانية

-8.571

15.902

.990

42.65 -59.80

ثالثة

.143

17.580

1.000

56.77 -56.49

خامسة

6.100

16.593

.998

59.55 -47.35

أوىل

-1.933

12.009

1.000

36.75 -40.62

ثانية

11.613 -14.671

.808

22.74 -52.08

ثالثة

-5.957

13.822

.996

38.57 -50.48

رابعة

-6.100

16.593

.998

47.35 -59.55

يظهر من مراجعة اجلداول ( 6 ،3و )01أن القيمة االحتمالية لـ (ت) احملسوبة أكرب من مستوى
الداللة ˂ ( )1.10وهذا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة ب ن درجات الطلبة يف مهارة متييز تعابري
الوجه عرب السنوات اخلمس.
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ميكن عزو هذه النتائج إىل تقار األعمار يف املرحلة اجلامعية يف السنوات الدراسية اخلمس إضافة
إىل خلو املناهج التعليمية يف قسم اإلرشاد مما يتعلق بلغة اجلسد وعلم نفس التواةل بشكل عام ،على
الرغم من أمهية التواةل غري اللفظي وخاةة تعابري الوجه وهذا يشكل نقصا كبريا يف تأهيل املرشدين
النفسي ن بتمييز تعبريات العاطفية للوجه .وقد أثبتت دراسة ويست وآخرون ()West et al, 2012
دورا سلبيا للعمر فيما يتعلق بتعابري اخلوف ،الغضب ،واحلزن اجمموعة كبرية من املشارك ن )(N=482
باستخدام تعبريات الوجه العاطفية على مستويات خمتلفة من الشدة.
 -1-09نتائج الفرضية الثانية:
تنص هذه الفرضية على أنه :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0,
 )05≥αب ن متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز تعابري الوجه تبعا ملتغري اجلنس.
وللتحقق من ةحة هذه الفرضية مت حسا اختبار كاي مربع ألفراد العينة ونتائج اختبار بريسون وسبريمان
كما يظهر يف اجلدول ن ( 00و.)01
جدول 00
نتائج اختبار كاي مربع للعالقة ب ن مهارة متييز تعابري الوجه ومتغري اجلنس
مونت كارلو (اجتاهان)

Pearson ChiSquare
Likelihood
Ratio
Fisher's Exact
Test
Linear-byLinear
Association
N of Valid
Cases

القيمة

درجة
احلرية

القيمة
االحتمالية
القيمة
االفرتاضية
االحتمالية
(اجتاهان)

34.064a

33

.416

.461b

.474 .448

36.517

33

.309

.444b

.457 .431

.350b

.362 .337

.103b

.111 .095

33.271
2.623c

1

.105

47
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95%مستوى
الثقة
احلد
األدىن

احلد
األعلى

مونت كارلو (اجتاه)0-
القيمة
االحتمالية

.050b

95%مستوى
الثقة
احلد
األدىن

احلد
األعلى

.056 .044
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جدول 01
نتائج اختبار بريسون وسبريمان للعالقة ب ن مهارة متييز تعابري الوجه ومتغري اجلنس
القيمة االحتمالية حبسب
القيمة

اخلطأ

القيمة

القيمة

املعياري

التقريبية

االحتمالية

االفرتاضي
Interval by
Interval

.239 Pearson's R

Ordinal
by
Ordinal

Spearman
Correlation

N of Valid Cases

.255
47

a

.133

.132

b

لت

1.649

1.770

التقريبية

.106c

.084c

مونت كارلو
القيمة
االحتمالية
.103d

.082d

القيمة االحتمالية
احلد

احلد

األدىن

األعلى

.111 .095

.089 .075

47

تظهر النتائج أن قيمة اختبار كاي مربع =( )84.194من اجلدول ومستوى الداللة =()1.409
وهو أكرب من ˂ ( )1.10ونتائج اختبار بريسون ( )1.186واختبار سبريمان ( ،)1.100وهذا يشري
إىل عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب ن درجات الطلبة على أداة التمييز ب ن تعابري الوجه
تبعا ملتغري اجلنس.
كما قام الباحث بدراسة الفروق ب ن اجلنس ن فيما يتعلق بتمييز تعابري الوجه العاطفية الست بناء
على الفرضية الفرعية الثانية اليت نصت على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0,
 )05≥ αب ن متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز تعابري الوجه تبعا ملتغري اجلنس.
وكانت النتائج كالتايل:
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جدول 08
نتائج اختبار حتليل التباين ( )ANOVAلداللة الفروق ب ن الذكور واإلناث يف متييز تعابري الوجه
العاطفية
جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط
املربعات

ب ن ااجمموعات
ضمن ااجمموعات

1607.786
33040.852

4
42

401.946
786.687

ااجمموع

34648.638

46

F

القيمة
االحتمالية

.511

.728

جدول 04
اإلحصاء الوةفي لداللة الفروق ب ن اجلنس ن يف متييز تعابري الوجه العاطفية
متغري اجلنس
التعرف على الوجوه

ن

املتوسط

االحنراف املعياري

اخلطأ املعياري للمتوسط

ذكور

10

34.70

25.329

8.010

إناث

37

50.54

27.335

4.494

جدول 00
نتائج اختبار ت ستودنت لداللة الفروق ب ن الذكور واإلناث يف متييز تعابري الوجه العاطفية
اختبار ليف ن
للتجانس

يف حالة
التجانس
يف حالة
عدم
التجانس

اختبار ت-لعينت ن مستقلت ن

ف

القيمة
االحتمالية

ت

درجة
احلرية

القيمة
االحتمالية

.251

.619

-1.649

45

.106

3.502 -35.18 9.604 -15.841

.105

3.715 -35.39 9.184 -15.841

15.18 -1.725

311

فروق
املتوسط

فروق
اخلطأ
املعياري

95 %مستوى
الثقة للفروق
احلد
األدىن

احلد
األعلى
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تشري دراسة الفروق يف اجلداول ( 04 ،08و )00إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا ب ن اجلنس ن
فيما يتعلق بتمييز تعابري الوجه العاطفية ،إذ تشري القيمة االحتمالية إىل ( )1.906وهو أكرب من
( .)1.10على الرغم من أن اإلناث أظهرن مهارة أكرب يف متييز هذه التعابري من الذكور .فقد بلغ متوسط
اإلناث ( )01.04والذكور (.)84.71
وميكن عزو هذه النتائج إىل التقار ب ن اجلنس ن وخاةة يف هذه املرحلة ألن التأهيل والتدريب ال
خيتلف بينهما ،ما يساهم بشكل أو بآخر بتقار متييز تعبريات العاطفية للوجه .وهذا ما يتفق مع دراسة
هوتشيسون وغريشتيان ) Hutchison, & Gerstein. (2012اليت أشارت إىل عدم وجود فروق
يف دقة التعرف على املشاعر ب ن الطال اجلامعي ن واملتدرب ن يف جمال اإلرشاد.
وختتلف الدراسات يف نتائج العالقة ب ن متييز تعابري الوجه العاطفية تبعا ملتغري اجلنس وهذا ما
أكدته دراسة ( )Wells, Gillespie, & Rotshtein, 2016تبعا لعدة دراسات موثقة فيها،
فذهبت إىل أن األدلة املتوفرة حاليا تظهر تفوق اإلناث يف احلكم على حاالت التعرف على تعابري خمتلطة.
وأن اإلناث تفوقن بشكل عام يف مهمة التعرف على تعابري الوجه العاطفية .ومع ذلك ،كشف حتليل
متعلق بأنه من أةل  00دراسة ،أظهر  00فقط ميزة موثوقة لإلناث يف قدرات التعرف على تعابري الوجه
العاطفية .وتفوق اإلناث قد ال يُكشف إال عندما تكون كمية املعلومات البصرية حمدودة ،إما عن طريق
التالعب يف مدة التعرض أو شدة التعبريات .ومع ذلك ،فقد وجد آخرون تأثريا حمدودا من جنس املراقب
على التعرف على تعابري الوجه العاطفية حىت يف ظل فرتات التعرض احملدود ،و مل يُبلغ عن تفاعل جنس

املراقب مع كثافة التعبري .عند النظر يف مقاييس النتائج املختلفة املستخدمة ،يبدو أن تأثري التفوق األنثوي
مرتبط بشكل أكثر موثوقية باالختالفات يف زمن االستجابة مقارنة مع االختالفات يف الدقة.
 -8 -09نتائج الفرضية الثالثة:
تنص هذه الفرضية على أنه :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0, 05≥αب ن متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز تعابري الوجه تبعا ملتغري اإلقامة
ريف/مدينة .وللتحقق من ةحة هذه الفرضية مت حسا
بريسون وسبريمان كما يظهر يف اجلدول ن (.)07 09
311

اختبار كاي مربع ألفراد العينة ونتائج اختبار
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جدول 09
نتائج اختبار كاي مربع للعالقة ب ن مهارة متييز تعابري الوجه ومتغري اإلقامة ريف/مدينة

Pearson
ChiSquare
Likelihood
Ratio
Fisher's
Exact Test
Linear-byLinear
Association
N of Valid
Cases

القيمة

درجة
احلرية

القيمة
االحتمالية
االفرتاضية
(اجتاهان)

مونت كارلو (اجتاه)0-
مونت كارلو (اجتاهان)
95%مستوى
95%مستوى
الثقة
الثقة
القيمة
القيمة
احلد
احلد االحتمالية احلد
االحتمالية احلد
األدىن األعلى
األدىن األعلى

32.546a

33

.490

.692b

.704 .680

44.196

33

.092

.692b

.704 .680

.746b

.757 .735

.215b

.225 .204

30.463
1.566c

1

.211

.103b

.110 .095

47

جدول 07
نتائج اختبار بريسون وسبريمان للعالقة ب ن مهارة متييز تعابري الوجه ومتغري اإلقامة

Interval by
Interval
Spearman
Ordinal by
Correlation
Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R

القيمة

القيمة االحتمالية حبسب
مونت كارلو
القيمة
القيمة
اخلطأ
القيمة االحتمالية
املعياري التقريبية ل االحتمالية
القيمة
تb
االفرتاضيa
احلد
التقريبية االحتمالية احلد
األدىن األعلى

.184

.146

1.259

.214c

.215d

.225 .204

.184

.149

1.257

.215c

.215d

.225 .204

47

47

تظهر النتائج أن قيمة اختبار كاي مربع =( )81.049من اجلدول ومستوى الداللة =()1.461

وهو أكرب من ˂ ( )1.10ونتائج اختبار بريسون ( )1.034واختبار سبريمان ( )1.034وهذا يشري إىل
عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب ن درجات الطلبة على أداة التمييز ب ن تعابري الوجه
ومتغري اإلقامة ريف/مدينة.
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كما قام الباحث بدراسة الفروق ب ن اجلنس ن فيما يتعلق بتمييز تعابري الوجه العاطفية الست بناء
على الفرضية الفرعية الثالثة اليت نصت على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0,
 )05≥ αب ن متوسطات درجات الطلبة باستخدام أداة البحث لتمييز تعابري الوجه تبعا ملتغري اإلقامة
وكانت النتائج كالتايل:
جدول 03
اإلحصاء الوةفي لداللة الفروق ب ن الطلبة املقيم ن يف الريف واملدينة يف متييز تعابري الوجه العاطفية
متغري مكان اإلقامة
التعرف على الوجوه

ن

املتوسط

االحنراف املعياري

ريف

20

41.35

30.226

مدينة

27

51.48

24.893

اخلطأ املعياري
للمتوسط
6.759
4.791

جدول 06
اختبار ت ستودنت لداللة الفروق ب ن الطلبة املقيم ن يف الريف واملدينة يف متييز تعابري الوجه العاطفية
التعرف
على
الوجوه
يف حالة
التجانس
يف حالة
عدم
التجانس

اختبار ت-لعينت ن مستقلت ن

اختبار ليف ن للتجانس
ف

القيمة
االحتمالية

ت

2.217

.143

-1.259

درجة
احلرية

القيمة
االحتمالية

45

.214

6.074 -26.337 8.046 -10.131

.229

6.667 -26.930 8.284 -10.131

36.208 -1.223

فروق
املتوسط

فروق
اخلطأ
املعياري

95 %مستوى الثقة
للفروق
احلد
احلد األدىن
األعلى

وميكن عزو هذه النتيجة إىل التقار احلاةل ب ن املدينة والريف إضافة إىل الدور املتنامي لوسائل

اإلعالم ووسائل التواةل املرئي واملسموع واملكتو  .إضافة إىل انتشار التعليم والثقافة اليت جتاوزت حدود
املدن واألرياف إضافة إىل عدة عوامل كزيادة االختالط ب ن مكونات ااجمتمع وإمكانية التنقل بسهولة
وسرعة أكرب.
 -4 -09سؤال البحث:
ما ترتيب املشاعر اليت يتمكن الطلبة من متييزها من األسهل حىت األةعب؟
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يظهر اجلدول التايل ترتيب املشاعر اليت متكن الطلبة من متييزها من األسهل حىت األةعب.
جدول 11
ترتيب املشاعر اليت متكن الطلبة من متييزها من األسهل حىت األةعب
املشاعر

املتوسط

الرتتيب

السعادة

11.97872

1

االمشئزاز

8.978723

2

احلزن

7.957447

3

الغضب

7.787234

4

االندهاش

5.914894

5

اخلوف

4.553191

6

يظهر من اجلدول أن السعادة هي األسهل ب ن تعابري الوجه العاطفية اليت ميكن التعرف عليها
بالنسبة لطلبة اإلرشاد النفسي مث يليها اإلمشئزاز فاحلزن فالغضب مث اإلندهاش وأخريا اخلوف.
وهذا ما يتفق مع ما يشري إليه ( )Hess, Blairy, Kleck, 1997أن التعرف على
السعادة ،وبدرجة أقل من التعبريات حزينة ومثرية لالمشئزاز ،يتبع شكل شبيه حبرف ( )Cالذي يكون فيه
األداء خبط متقار بعد كثافة  .٪91ومع دراسات (Kirita, 1995؛ Kirouac, Dore,
1983؛  ،)Leppänen, Tenhunen, Hietanen, 2003اليت وجدت أن السعادة هي
األكثر دقة وسرعة يف التعرف إليها ب ن تعابري الوجه العاطفية ،وهو تأثري يعرف باسم "ميزة الوجه السعيد"
يف ح ن أن تعبري اخلوف هو األقل دقة يف التعرف إليه.)Kirouac, Dore, 1983( .
 -04ال يتيمات
 -0 -07وضع مفردات خاةة بالتواةل غري اللفظي يف مناهج اإلرشاد النفسي يف اجلامعات.
 -1 -07توفري تدريبات خاةة بتعابري الوجه العاطفية حبسب منوذج بول إكمان ( Paul
 )EKMANللطلبة واحملاضرين.
 -8 -07البدء بأحباث أوسع متعلقة بتعابري الوجه يف البيئة احمللية واإلقليمية نظرا النعدام الدراسات حىت
اآلن وذلك يف حدود علم الباحث.
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ال ياجع البيا ا
شكور ،جليل وديع .)0636( .أحباث يف علم النفس االجتماعي ودينامية اجلماعة ،ط ،0دار الشمال
للطباعة والنشر والتوزيع ،طرابلس ،لبنان.

عباس ،حممد خليل؛ نوفل ،حممد بكر؛ العبسي ،حممد مصطفى؛ وأبو عواد ،وفريال .)1117( .مدخل
إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،ط ،0دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
ميخائيل ،امطانيوس .)1119( .القياس النفسي .منشورات جامعة دمشق ،دمشق.
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