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ملخص

يصاحب  إذ  اآلخرين؛  انفعاالت  عىل  التعرف  يمكن  خالهلا  من  التي  األساسية  األنظمة  أحد  الوجوه  تعد 
مميزة.  وجهية  تعبرياٌت  واالشمئزاز(  واخلوف،  والدهشة،  والغضب،  واحلزن،  السعادة،  )مثل  املختلفة  االنفعاالِت 
ويعد التعرف عىل هذه االنفعاالت الوجهية واحًدا من املهارات األساسية يف التواصل االجتامعي. وبالرغم من ذلك، 
وقد  عنها.  التعبري  أو  املختلفة  االنفعاالت  بني  التمييز  القدرة عىل  األلكسيثيميا، وهي عدم  يعانون من  أفراد  فهناك 
عينة من طلبة  لدى  الوجهية  االنفعاالت  األلكسيثيميا ومعاجلة  الفردية يف  الفروق  إىل فحص  الدراسة  هدفت هذه 
اجلامعة )ن= 162(. واسُتخدم مقياس تورنتو - 20 لأللكسيثيميا، وثالث مهام ملعاجلة االنفعاالت الوجهية، وهي: 
مهمة تعرف االنفعاالت الوجهية، ومهمة إدراك االنفعاالت الوجهية، ومهمة تذكر االنفعاالت الوجهية. أشارت 
النتائج إىل وجود فروق بني اجلنسني يف األلكسيثيميا؛ فقد كانت اإلناث أكثر معاناة من األلكسثيميا مقارنة بالذكور، 
يف حني مل توجد فروق بني اجلنسني يف معاجلة االنفعاالت الوجهية. إضافة إىل ذلك، كانت هناك ارتباطات إجيابية 
بني معاجلة االنفعاالت الوجهية واأللكسيثيميا؛ مما يشري إىل أن الفشل يف وعي األفراد ذوي األلكسيثيميا بانفعاالهتم 
الشخصية وانفعاالت اآلخرين ربام يرتبط بضعف القدرة عىل معاجلة االنفعاالت الوجهية. ومن ثم، فتدريب هؤالء 

األفراد عىل معاجلة االنفعاالت الوجهية ربام يؤدي إىل حتسني قدرهتم عىل التعرف عىل االنفعاالت. 

الكلمات المفتاحية: األلكسيثيميا، معاجلة االنفعاالت الوجهية، الفروق الفردية، الفروق بني اجلنسني
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Individual Differences in Alexithymia and Facial Emotion Processing
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Abstract

Faces are one of the basic systems through which the emotions of other people can be 

recognized. Indeed, different emotions (e.g., happiness, sadness, anger, surprise, fear, and 

disgust) have distinct facial expressions. Therefore, facial emotion recognition is an essential 

skill for social communication. However, some individuals suffer from alexithymia; that is, the 

inability to recognise or produce facial emotions. This study aimed to examine individual 

differences in alexithymia and facial emotion processing among a sample of university students 

(N = 162). The 20-item Toronto Alexithymia Scale along with three facial emotion-processing 

tasks that assess recognition, perception, and memory, were utilized. Gender differences in 

alexithymia were found, as females had higher levels of alexithymia than males. In contrast, no 

gender difference was noticed for facial emotion-processing tasks. In addition, there were 

positive correlations between alexithymia and facial emotion processing. Accordingly, the 

failure of individuals with alexithymia to recognise their own emotions and the emotions of 

others might be related to the impairment of the ability to process facial emotions in the first 

place. Therefore, improving facial emotion recognition skills in individuals with alexithymia 

might ameliorate their ability to recognize emotions.
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المقدمة

تعد الوجوه أكثر األنامط البرصية أمهية يف بيئتنا؛ نظًرا لقدرهتا عىل نقل االنفعاالت واملعلومات االجتامعية، 
بدقة،  ومعاجلتها  واستقباهلا  واالجتامعية  االنفعالية  املعلومات  هذه  إنتاج  عىل  للقدرة  لألفراد  الفطري  واالمتالك 
لكل من الوجوه املألوفة وغري املألوفة )Martinez & Du, 2012(. يشمل الوجه جمموعة من العضالت املرتبطة 
بخاليا عصبية حركية حمددة يف القرشة الدماغية؛ ألداء التعبريات الوجهية لالنفعاالت املختلفة، التي تؤدي وظائف 
انفعاالت،  إدراك  إن  املثال،  سبيل  فعىل   .)Farroni, Rigato, & Johnson, 2007( خمتلفة  واجتامعية  بيولوجية 
مثل السعادة أو الغضب، ُيسن التواصل االجتامعي بني األفراد، وإدراك اخلوف يساعد عىل جتنب مواقف التهديد 
واخلطر )Derntl, Seidel, Kainz, & Carbon, 2009; Batty & Taylor, 2003(. فالتعبريات الوجهية االنفعالية 
هي تغريات يف الوجه، ناجتة عن احلاالت االنفعالية الداخلية للشخص، أو نواياه، أو التواصل االجتامعي له، ويتوي 
 De( عىل جانب شعوري ذايت، وجانب خارجي ظاهر يتمثل يف التعبريات واحلركات التي تبدو عىل الفرد املنفعل

 .)Gelder, Vroomen, & Der Heid, 1991

قدمت النظريات النفسية املعرفية بعض التفسريات ملعاجلة االنفعاالت الوجهية. فعىل سبيل املثال، تشري نظرية 
معاجلة املعلومات إىل أن معاجلة االنفعاالت الوجهية جتري من خالل ثالث مراحل رئيسة، وهي: استقبال املعلومات 
اخلارجية )املدخالت(، وحتويلها وترميزها )املعاجلة(، واالحتفاظ بالشفرات أو الرموز املعرفية عىل شكل متثيالت 
)التخزين( )Kanwisher & Moscovitch, 2000(. وتشري نظرية اإلدراك الفئوي إىل أن االنفعاالت الوجهية ُتدَرك 
يف ضوء تشاهبها مع نامذج سابقة مدركة؛ إذ إن التعبريات الوجهية مهام اختلفت من شخص إىل آخر، فإهنا تشرتك يف 
 .)Mendolia, 2007( جمموعة أساسية من اخلصائص، التي يمكن من خالهلا وضع االنفعاالت يف فئات حمددة خمتلفة
كام أشار إيكامن )Ekman, 1994( إىل وجود ستة انفعاالت وجهية أساسية، وهي: السعادة، واحلزن، والغضب، 
والدهشة، واخلوف، واالشمئزاز. الشكل رقم )1( يعرض أمثلة هلذه االنفعاالت )Ekman, 2003(. ويشري إيكامن 
)Ekman, 1994( إىل أن هذه االنفعاالت يكون التعبري عنها فطرًيا؛ مما يتضمن ثالثة افرتاضات أساسية )صالح، 
2017(، هي: )1( التنبيهات التي تثري االنفعاالت هي واحدة والتعبري عنها واحد باختالف الثقافات؛ ألهنم مجيعا 

ينتمون إىل أصل تطوري واحد؛ )2( االنفعاالت الوجهية توجد أيًضا يف احليوانات األدين من اإلنسان؛ )3( تنتج 
االنفعاالت الوجهية بسهولة وبرسعة ودون وعي.

الشكل رقم )1(: االنفعاالت الوجهية األساسية: السعادة، واحلزن، والغضب، والدهشة، واخلوف، واالشمئزاز.
.)Ekman 2003( :املصدر
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ويشري إيكامن )2003( إىل أنه عىل الرغم من أننا نعرف عادًة التأثريات التي تظهر عىل الوجه، فإهنا ستظهر مع 
وجود القصد االتصايل أو عدم وجوده. وعىل نحو مشابه، فإن منع تعبريات الوجه من الظهور أو التحكم فيها أو 
إخفاء آثارها )عىل سبيل املثال، عندما يريد شخص أن يظهر كأنه غري مباٍل أو غري متأثر يف حني أنه يف حقيقة األمر 
متوتر( قد يكون شيًئا مقصوًدا أو ال يكون كذلك، وألن لدينا تغذيًة راجعة جيدة عن تعبرياتنا الوجهية، فإننا نكون 
واعني بام يدث يف اللحظة التي نغري فيها هذه التعبريات )Vida & Mondloch, 2009(. ويوضح إيكامن )2003( أن 
خرباتنا اليومية مُتكننا من إدراك أكثر من فئة انفعالية واحدة لدى نفس الوجه، حتى إذا كان غري مألوف. فعىل سبيل 
املثال، يوضح الشكل رقم )2( تعبرًيا واحًدا هو تعبري الدهشة، ولكن يف ضوء تعبريات خمتلفة؛ فمن اليمني إىل اليسار 
تعبرٌي حمايد للدهشة، ثم تعبري للدهشة مصحوبة باشمئزاز، ثم دهشة مصحوبة بخوف، ودهشة مصحوبة بحزن، ثم 

.)Martinez & Du, 2012( دهشة مصحوبة بتعبري الغضب، وأخرًيا دهشة مصحوبة بتعبري السعادة

الشكل رقم )2(: تعبري واحد للدهشة ولكن يف ضوء تعبريات خمتلفة.

ربام ترتبط الفروق الفردية يف معاجلة االنفعاالت الوجهية بام يعرف بـ »األلكسيثيميا« Alexithymia، التي تشري 
- حرفًيا - إىل »عدم وجود كلامت للمشاعر«، وتعرف بأهنا عدم القدرة عىل التمييز بني االنفعاالت وما يصاحبها 
 Tahir, Qhayas, & Tahir,( من أحاسيس جسدية، وعدم القدرة عىل التعبري عن االنفعاالت أو وصفها لآلخرين
 DSM-IV (Tuninaro & Pallone, 2003( وقد حدد الدليل التشخييص اإلحصائي لالضطرابات العقلية .)2012

األلكسيثيميا بأهنا اضطراب وظيفي يف الوظائف الوجدانية واملعرفية، يتصف بعجز وصعوبة يف وصف انفعاالت 
الشخص وحتديدها أو عدم القدرة عىل إدراكها والتعرف عليها، مع وجود خيال حمدود، وقيد عام يف احلياة العاطفية، 

وتوجه معريف خارجي. ويتصف األفراد الذين يعانون من األلكسيثيميا بالعديد من اخلصائص، التي تشمل:

خصائص معرفية وجدانية؛ إذ يعاين هؤالء األشخاص من عدم القدرة عىل التعرف عىل دوافعهم الداخلية أو - 
الشعور هبا، ومن صعوبة يف اإلدراك والوعي نتيجة كبت عواطفهم، وقصور يف مناقشة مشكالهتم وما يشعرون 
به يف املواقف اليومية التي يمرون هبا؛ مما يؤدي إىل خلق نكوٍص يف جوانب النمو املعريف الوجداين أو اإلدراك 

العاطفي )العراقي، 2006(. 

 خصائص جسمية؛ فاأللكسيثيميا ترتبط بأعراض الصداع النصفي، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات اجلهاز - 
 .)Collin et al., 2008( اهلضمي، واضطراب القولون العصبي، واإلجهاد الشديد وأمراض احلساسية

مع -  الفعال  والتواصل  الشخصية،  العالقات  إىل  األلكسيثيميا  ذوو  األشخاص  يفتقر  اجتامعية؛  خصائص 
 Taylor,( اآلخرين؛ مما يعوق إقامة عالقات اجتامعية جيدة ويعوق التكيَف والتوافَق النفيس االجتامعي السليم

 .)Tsaousisa, & Quiltyb, 2010
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خصائص سلوكية؛ إذ يعاين األشخاص ذوو األلكسيثيميا من عدم القدرة عىل إنتاج تعبريات وجهية مناسبة، - 
وعادة ما تكون الشكاوى اجلسدية أدق تعبرًيا من احلاالت االنفعالية. 

طاقتهم -  يفرغون  وربام  النفعاالهتم،  الكبت  دائمو  األلكسيثيميا  ذوي  األشخاص  فإن  وجدانية؛  خصائص 
يرتمجوهنا  َثم  ومن  لفظية؛  أو  رمزية  صورة  يف  انفعاالهتم  وصف  يستطيعون  وال  بدنية،  صورة  يف  الوجدانية 
.)Ihme et al., 2014( ويولوهنا إىل صورة جسدية، ويرغبون يف احلصول عىل الدعم االجتامعي ممن حوهلم

ويشري فريميلون وآخرون )Vermeulen, Luminet, & Corneille, 2006( إىل وجود عالقة بني األلكسيثيميا 
والنشاط املناعي واألنشطة النفسية اجلسدية، وكيفية استجابة أعضاء اجلسم الداخلية؛ فإما أن تتكيف أعضاء اجلسم 
العضوية؛ بسبب عدم قدرهتا عىل  الوظيفة  أو ترفض فتختل  الداخلية وتعمل وتنظم االنفعاالت وتسيطر عليها، 
السائد عىل حالة اجلسم. فقد يصف الشخص حالته اجلسدية بسهولة، ولكن  أو االنفعال  الوجدان  السيطرة عىل 
بسبب عدم القدرة عىل التعبري عن املشاعر )وليس غياب املشاعر ذاهتا( فإنه يعاين من رصاعات داخلية ومشكالت 
حقيقية؛ فال يستطيع مثاًل أن يذكر شيًئا يضايقه كالقلق أو احلزن. وتضيف دراسة عبد احلميد )2003( أن األشخاص 
االنفعالية  نتيجة احلساسية  النفسية  الضغوط  باالنطواء واألحاسيس اجلسدية، وكثرة  يتصفون  األلكسيثيميا  ذوي 
العالية، وضعف احلساسية االجتامعية والعالقات الفوضوية مع اآلخرين. كام بينت دراستا األلفي )2012( وعبد 
العال )2017( أن القصور األسايس يف األلكسيثيميا يرجع يف جزء منه إىل اضطراب يف التطور الطبيعي الوجدانى، 
خالل مرحلة الطفولة املبكرة، ويمر هذا التطور بعملية متواصلة؛ أي إن الطفل يتعلم الرموز ثم يرتمجها إىل اللغة، 
وتؤدي هاتان العمليتان إىل تشكيل خطة اإلدراك العاطفي أو املخططات املعرفية االنفعالية، التي ترتقي فيها تدرجيًيا 
اخلربُة الواعية باملشاعر واالنفعاالت من مستوى الوعي باملظاهر اجلسمية لالستثارة االنفعالية، إىل مستوى الوعي 
بمجموعة االنفعاالت من ناحية، والقدرة عىل التمييز والتفرقة بني االنفعاالت املختلفة من ناحية أخرى. وُيمثَّل 
االنفعاُل من خالل نوعني من املخططات املعرفية: خمططات لفظية، وخمططات غري لفظية. وتنمو املخططات غري 
للتكوين  وفًقا  اللفظية  املخططات  نمو  يليها  ثم  حركية،  وأحاسيس  حسية  عمليات  عىل  وحتتوي  أواًل،  اللفظية 
الرمزى للغة. وترتبط كل املخططات بارتباطات مرجعية، مثل اخلربات احلسية وأنامط االستثارة اآللية. ويف حالة 
مما  املصاحب هلا؛  املعريف  التحفيز  انفعالية دون  استثارة  تنشيط فسيولوجي من خالل وجود  األلكسيثيميا، يدث 

يعني أن الفرد ليس لديه رموز )لفظية وغري لفظية( للحاالت البدنية )مظلوم، 2017(.

هناك عدم اتساق بني نتائج البحوث السابقة التي فحصت الفروق بني الذكور واإلناث يف األلكسيثميا؛ فقد 
أشارت بعض الدراسات إىل أن اإلناث أكثر معاناة من األلكسيثيميا مقارنة بالذكور )مهدي، Asanchez,et؛2017 
إىل  أشارت دراسات أخرى  al., 2017; Borhani, Borgomaneri, Ladavas, & Bertini, 2016(، يف حني 

هناك  ذلك،  إىل  إضافة   .)2009 البحريي،  2009؛  )مطري،  باإلناث  مقارنة  األلكسيثميا  من  معاناة  أكثر  الذكور  أن 
ف االنفعاالت الوجهية. فمن جانب، أشارت  عدم اتساق بني الدراسات التي بحثت العالقة بني األلكسيثميا وتعرُّ
بعض الدراسات إىل وجود قصور يف القدرة عىل التعرف عىل االنفعاالت الوجهية لدى األفراد ذوي األلكسيثميا 
)للمراجعة، انظر: Donges, Kersting, & Suslow, 2013(. فعىل سبيل املثال، أوضحت دراسة باركر وآخرين 
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)Parker, Bagby, & Taylor, 2014( أن األفراد ذوي الدرجات املنخفضة من األلكسيثيميا أكثر قدرة عىل تعرف 
االنفعاالت الوجهية، مقارنة باألفراد الذين حصلوا عىل درجات متوسطة ومرتفعة من األلكسيثيميا. وعىل نحو 
Martinez-Sanchez, Fernández-Abascal, & Sánchez-( وآخرين  سانتش  مارتنز  دراسة  وجدت  متسق، 
Pérez, 2017( أن األفراد مرتفعي درجة األلكسيثميا أقل قدرة عىل تعرف االنفعاالت الوجهية، باستخدام اختبار 

 Jongen,( كام وجدت دراسة جونجني وآخرين .Reading the Mind in the Eyes قراءة العقل من خالل العيون
األلكسيثيميا  يف  املرتفعة  الدرجات  أن   )Axmacher, Kremers, Hoffmann, Ecklundt, & Traue, 2014

ارتبطت بكل من وجود قصور يف تعرف االنفعاالت الوجهية، والنشاط املنخفض يف املناطق املخية املرتبطة باإلدراك 
 )Montebarocci et al., 2011( وزمالئها  مونتبارويس  دراسة  جتد  مل  ذلك،  من  وبالرغم  االجتامعي.  البرصي 
الوجهية.  االنفعاالت  تعرف  يف  األلكسيثميا  من  املنخفضة  الدرجات  وذوي  املرتفعة  الدرجات  ذوي  بني  فروًقا 
االنفعاالت  تعرف  عىل  القدرة  فحصت  عربية  دراسات  أية  توجد  مل  الباحثني،  علم  حدود  ففي  ذلك،  إىل  إضافة 

الوجهية واأللكسيثيميا. وبناًء عىل ذلك، يمكن تلخيص مشكلة البحث احلايل يف السؤالني التاليني:

هل توجد فروق بني اجلنسني يف األلكسيثيميا ومعاجلة االنفعاالت الوجهية؟. 1

هل توجد عالقة بني األلكسيثيميا ومعاجلة االنفعاالت الوجهية؟ . 2

الطريقة واإلجراءات

المنهج

الوجهية، يف حني  االنفعاالت  األلكسيثيميا ومعاجلة  بني  العالقة  لفحص  العالقي  الوصفي  املنهج  اسُتخدم 
اسُتخدم املنهج الوصفي الفارقي للكشف عن الفروق بني اجلنسني يف األلكسيثيميا ومعاجلة االنفعاالت الوجهية.

عينة الدراسة

تكونت عينة البحث من )162( طالًبا وطالبة يف جامعة املنوفية )76 من الذكور و86 من اإلناث(، تراوحت 
أعامرهم بني )19 إىل 21( سنة )بمتوسط قدره 20.1 سنة، وانحراف معياري مقداره 2.9 سنة(. جرى اختيار العينة 
عن طريق االختيار العشوائي لعدد من املحارضات صغرية احلجم يف كلية اآلداب بجامعة املنوفية. ومل يذكر أيٌّ من 

املشاركني أية خربات سابقة من التعرض ألي اضطراب نفيس أو الرتدد عىل املستشفيات أو العيادات النفسية.

األدوات

مقياس تورنتو- 20 لأللكسيثيميا:. 1

مقياس تورنتو لأللكسيثيميا هو مقياس تقرير ذايت يتكون من )20( عبارة، باستخدام سلم تقديري مخايس )غري 
موافق بشدة، غري موافق، ال أدري، موافق، موافق بشدة(، موزعة عىل ثالثة أبعاد، هي: 

املشاعر -  بني  والتمييز  املشاعر  عىل  التعرف  عىل  الفرد  قدرة  ضعف  وهي  املشاعر،  عىل  التعرف  صعوبة 
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ًشا بشأن ما أشعر به  واألحاسيس اجلسمية. يتكون هذا البند من )7( عبارات، مثل »غالًبا ما أكون مشوَّ
حقيقة«. وترتاوح الدرجات عليه من )7 إىل 35(.

صعوبة وصف املشاعر، وهي عجز الفرد عن وصف مشاعره لآلخرين أو التعبري عنها. يتكون هذا البعد - 
من )5( عبارات، مثل »من الصعب عىل إجياد الكلامت املناسبة لوصف مشاعري«. وترتواح الدرجات 

عليه من )5 إىل 25(.

عىل -  الرتكيز  بدل  اخلارجية،  األحداث  عىل  للرتكيز  السابق  االستعداد  وهو  اخلارجي،  التفكري  أسلوب 
ل احلديث مع  اخلربات الذاتية الداخلية والشخصية للفرد. يتكون هذا البعد من )8( عبارات، مثل »أفضِّ

الناس عن روتني حياهتم اليومي بدل احلديث عن مشاعرهم«. وترتاوح الدرجات عليه من )8 إىل 40(.

من  مرتفع  مستوى  إىل  األعىل  الدرجة  وتشري   .)100 إىل   20( من  املقياس  عىل  الكلية  الدرجة  وترتاوح 
 Bagby, Parker,( األلكسيثيميا. وقد اتسقت نتائج التحليل العاميل االستكشايف للمقياس مع هذه العوامل الثالثة
ق منه بواسطة ُمعامل ألفا كرونباخ، وطريقة إعادة  قِّ Taylor, 1994 &(. ويتمتع هذا املقياس بثبات مرتفع، كام حُتُ

.)Bagby et al., 1994( التطبيق

باالعتامد عىل عينة البحث احلالية، ُحسب صدق البناء للنسخة العربية من مقياس تورنتو- 20 لأللكسيثيميا، 
إليه الفقرة،  البعد الذي تنتمي  بواسطة حساب معامالت االرتباط بني الدرجة عىل كل بند، والدرجة الكلية عىل 
 )14( رقم  والبند   )9( رقم  البند  يرتبط  مل  االرتباطات.  هلذه   )1( اجلدول  يعرض  املقياس.  عىل  الكلية  والدرجة 
حني  يف  التوايل(،  )عىل  اخلارجي  التوجه  ذي  والتفكري  املشاعر  وصف  صعوبِة  الفرعيني:  املقياسني  عىل  بالدرجة 
ارتبط هذان البندان بالدرجة الكلية عىل املقياس. وعىل اجلانب اآلخر، البندان رقم )13( و)20( ارتبطا بقوة عىل 
مقياسهام الفرعي، يف حني مل يرتبطا بالدرجة الكلية عىل املقياس. تراوحت معامالت ارتباط الفقرات الدالة بالبعد 
ما بني )0.32 و0.81( واالرتباط بالدرجة الكلية أعىل من )0.29(. وباستخدام طريقة ألفا كرونباخ، ُفِحص االتساق 
الداخيل للمقياس؛ الذي يشمل )0.82( للمقياس الكيل، و)0.73، و0.78، و0.73( لكل من صعوبة التعرف عىل 

املشاعر، وصعوبة وصف املشاعر، والتفكري اخلارجي )عىل التوايل(.

جدول )1(: معامالت االرتباط بني الدرجة عىل الفقرة والدرجة الكلية عىل مقياس األلكسيثيميا

الدرجة الكلية عىل األلكسيثيمياالدرجة الكلية عىل البعدالبنود

1**0.68**0.65

2**0.81**1.00

3**0.67**0.50

4**0.69**0.55

5**0.57**0.51

6**0.69**0.56
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الدرجة الكلية عىل األلكسيثيمياالدرجة الكلية عىل البعدالبنود

7**0.71**0.47

8**0.52**0.54

90.08*-0.30

10**0.67**0.52

11**0.75**0.60

12**0.81**0.50

13**0.35-0.04

140.20**0.36

15**0.57**0.58

16**0.34**0.45

17**0.59**0.36

18*0.32*0.29

19**0.46**0.39

20**0.570.14

0.80**صعوبة حتديد املشاعر

0.76**صعوبة وصف املشاعر

0.56**التفكري ذو التوجه اخلارجي

مالحظة: * دال عند مستوى > )0,05( ، ** دال عند مستوى > )0,01(.

مهمة إدراك االنفعاالت الوجهية:. 2

 Ekman, Young, بدراسة  الوجهية )جرت االستعانة  Ekman لالنفعاالت  إيكامن  بيانات  قاعدة  باستخدام 
Perrett, Calde, & Sprengelmeyer, 2002(؛ ملعرفة الصور الوجهية التي استخدمها إيكامن، ثم احلصول عىل 

بطارية إيكامن الوجهية لالنفعاالت الوجهية، وهي صور وجهية ثابتة النفعاالت خمتلفة، باإلضافة إىل تسجيالت 
مصورة قصرية تعرض انفعاالت وجهية أيًضا، الشكل )3( يعرض أمثلة لقاعدة بيانات إيكامن الوجهية لالنفعاالت 
الوجهية، التي اسُتخدمت يف هذا البحث؛ فقد اسُتخدم عدد )49( صورة ثابتة، تعرض كل صورة وجًها يمل تعبرًيا 
انفعالًيا واحًدا من االنفعاالت السبعة األساسية »السعادة، واحلزن، واخلوف، والغضب، والدهشة، واالشمئزاز، 
واملحايد دون أي تعبري« لسبعة أشخاص من الذكور واإلناث )7 تعبريات × 7 أشخاص(. اسُتخدمت هذه الصور 
التعبريات  من  مكتوبة  قائمة  مع  متزامن  نحٍو  عىل  صورة  كلُّ  فُتعَرض  الوجهية؛  االنفعاالت  إدراك  مهمة  بناء  يف 
والدهشة،  واحلزن،  »اخلوف،  املكتوبة  التعبريات  تشمل  الغضب،  انفعال  ُعِرض  إذا  املثال،  سبيل  فعىل  الوجهية. 
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وتعبري الغضب املراد إدراكه« ثم ُتعرض هذه املهمة باستخدام التعليامت التالية: »سوف ُتعرض أمامك صورة وجه 
انفعالية خمتلفة )يبكي، يضحك، خائف، وغري ذلك( واملطلوب منك اختيار  لشخص ما أعىل الصفحة بتعبريات 
ح هذه املهمة بإعطاء املشارك »درجة واحدة« للبند الواحد، إذا  الوجه املشابه من الوجوه املوجودة أسفله«. ُتصحَّ
اختار  إذا  بإعطائه »صفًرا«  أو  بند،  داخل كل  الوجهية  للتعبريات  إدراكه  أثناء  الصحيح يف  الوجهي  التعبري  اختار 
الوجهية  التعبريات  قائمة  داخل  عشوائًيا  املطابق  أو  الصحيح  الوجهي  التعبري  ع  ُيوزَّ كام  اخلاطئ.  الوجهي  التعبري 

املعروضة أسفل الصفحة.

مهمة التعرف عىل االنفعاالت الوجهية:. 3

باستخدام بطارية إيكامن لالنفعاالت الوجهية )Ekman et al., 2002(، اسُتخدمت )49( صورة من قاعدة 
بيانات إيكامن الوجهية املعروضة سابًقا )الشكل 3(، تعرض كل منها وجًها يمل تعبرًيا انفعالًيا ما )7 تعبريات انفعالية 
7 أشخاص(، وُعرضت مجيُع الوجوه بمستويات اللون الرمادي، ومل يرَتِد أيُّ وجه قبعة أو نظارة تعوق ظهور   ×
والدهشة،  )السعادة، واحلزن، واخلوف،  إجيابية وسلبية  انفعاليًة  تعبرياٍت  االختبار  ن هذا  الوجه، وتضمَّ مكونات 
وجًها  عليك  »سأعرض  التالية:  التعليامت  باستخدام  املهمة  ُطبِّقت  تعبري(.  أي  دون  املحايد  والوجه  والغضب، 
لشخص ما )سواء كان ذكًرا أو أنثى( يمل تعبرًيا انفعالًيا ما، وعليك أن تذكر اسم التعبري االنفعايل الذي ُيظهره 
هذا الوجه من بني التعبريات اآلتية )السعادة، واحلزن، والغضب، والدهشة، واخلوف، واالشمئزاز، والطبيعي(«. 
حت املهمة بإعطاء »درجة واحدة« إذا ذكر املشارُك االسَم الصحيح للتعبري االنفعايل، وبإعطائه »صفًرا« إذا  وُصحِّ

سّمى التعبري االنفعايل تسميًة خاطئة.

الشكل رقم )3(: التعبريات االنفعالية الوجهية وفًقا لقاعدة بيانات إيكامن الوجهية.

مهمة تذكر التعبريات االنفعالية الوجهية:. 4

اسُتخدمت )32( صورًة فوتوغرافية )16 من الذكور، و16 من اإلناث( حتمل تعبرًيا انفعالًيا من قاعدة بيانات 
إيكامن الوجهية أيًضا، لكنها تعبرياٌت غري مألوفٍة للمشاركني )نصف الصور الوجهية االنفعالية ثابتة، ونصفها اآلخر 
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ُقطِع من خالل فيديو يمل تعبرًيا انفعالًيا لتصبح ثابتة( كل صورة حتمل تعبرًيا انفعالًيا؛ فاسُتخدم )16( وجًها من 
الوجوه بصفتِها مثريات مستهدفة )8 من الذكور و8 من اإلناث(، و)16( من الوجوه بصفتِها مثريات مشتتة )مشاهبة 
نة يف املهمة وجوًها أمامية، واسُتبعدت الوجوه اجلانبية؛ وذلك  يف اجلنس والعمر(، كام ُروِعَي أن تكون الوجوه املتضمَّ
لوضوح مكونات كل وجه من الوجوه، واسُتبعدت الوجوُه املرتديُة أيَّ قبعة أو نظارة، وُأزيلت أية عالمات مميزة 
بالوجه، باإلضافة إىل عشوائية مكان الوجه )يمني الصفحة أو شامهلا( وترتيب املثريات بطريقة عشوائية. وُطبِّقت 
املهمة باستخدام التعليامت التالية: »سأعرض عليك وجًها ما )ذكًرا أو أنثى( يمل تعبرًيا انفعالًيا معينًا )قد يكون 
سعيًدا أو حزينًا... إلخ(، وعليك أن تتذكر هذا الوجه بعد ذلك )أي اختيار الوجه الذي ُشوهد من قبل(«. وبعد 
استيعاب املشارك التعليامت تبدأ التجربة بعرض وجه )ذكًرا كان أو أنثى( بتعبري انفعايل ما ملدة )5( ثواٍن )مرحلة 
الدراسة(، بعد ذلك تعرض صفحة بيضاء ملدة )10( ثواٍن فاصاًل زمنيًّا، ويليها مبارشة مرحلة التعرف )أو االختيار( 
من بديلني، التي تعرض وجهني َذَوْي تعبري انفعايل خمتلف ولكن للشخص نفسه )تعبري انفعايل مستهدف - تعبري 
حت املهمة بإعطاء  انفعايل مشتت(، وعىل املشارك أن خيتار االنفعال الذي ُشوهد من قبل يف مرحلة الدراسة. ُصحِّ
»درجة واحدة« إذا اختار املشارك التعبرَي االنفعايل الصحيح، وبإعطائه »صفًرا« إذا اختار التعبري االنفعايل اخلاطئ. 

اإلجراءات

اللغة  األول من  الباحُث  العكسية؛ فرتمجه  الرتمجة  باستخدام طريقة  تورنتو-20 لأللكسيثيميا  مقياس  ُترجم 
أي معرفة سابقة  له  ليس  اإلنجليزية مرتجٌم  اللغة  إىل  العربية  النسخة  ترمجَة  أعاد  ثم  العربية.  اللغة  إىل  اإلنجليزية 
باملقياس. وقورنت النسخُة اإلنجليزية املرتمجة باملقياس األصيل، وُأجريت بعض التعديالت البسيطة للوصول إىل 
النسخة العربية النهائية من املقياس. ُطبِّقت املقاييُس األربعة يف جمموعات صغرية احلجم، تتكون من )3( إىل )5( 

مشاركني، واستغرق التطبيق ُقرابة )30( دقيقة. 

النتائج

الفروق بين الجنسين

من  كل  يف  واإلناث  الذكور  بني  الفروق  لفحص  مستقلتني؛  جمموعتني  بني  للفروق  »ت«  اختبار  اسُتخدم 
األلكسيثيميا ومهام معاجلة االنفعاالت الوجهية. يعرض اجلدول )2( هلذه النتائج. حصلت اإلناث عىل درجات 
عن  التعبري  عىل  القدرة  ونقص  وحتديدها،  الذاتية  االنفعاالت  فهم  عىل  القدرة  نقص  من  كلٍّ  يف  الذكور  من  أكثر 
االنفعاالت، يف حني مل توجد فروق بني اإلناث والذكور يف التوجه اخلارجي يف التفكري. إضافة إىل ذلك، مل توجد 
فروق بني اجلنسني يف مقاييس معاجلة االنفعاالت الوجهية )إدراك التعبريات االنفعالية الوجهية - والتعرف عىل 

التعبريات االنفعالية الوجهية - وتذكر التعبريات االنفعالية الوجهية(.
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جدول )2(: الفروق بني الذكور واإلناث يف األلكسيثيميا ومهام معاجلة االنفعاالت الوجهية

مستوى الداللةقيمة تاإلناث )ن=86(الذكور )ن=76(

عمعم

مقياس تورونتو لأللكسيثيميا

53.617.1456.707.304.140.01الدرجة الكلية

16.342.2717.362.205.640.01نقص القدرة عىل فهم االنفعاالت الذاتية وحتديدها

16.611.9918.252.214.450.01نقص القدرة عىل التعبري عن االنفعاالت

20.652.8721.092.890.930.41التوجه اخلارجي يف التفكري

مقاييس معاجلة االنفعاالت الوجهية

40.792.1640.93.401.430.13مهمة إدراك التعبريات االنفعالية الوجهية

37.692.6148.372.910.460.63مهمة التعرف عىل التعبريات االنفعالية الوجهية

36.472.3436.122.690.410.67مهمة تذكر التعبريات االنفعالية الوجهية

العالقة بين األلكسيثيميا ومعالجة االنفعاالت الوجهية

يعرض  الوجهية.  االنفعاالت  ومعاجلة  األلكسيثيميا  بني  العالقة  لفحص  بريسون  ارتباط  معامل  اسُتخدم 
األلكسيثيميا  ملقياس  الفرعية  املقاييس  وكذلك  لأللكسيثيميا،  الكلية  الدرجة  ارتبطت  النتائج.  هذه   )3( اجلدول 

الثالثة، إجيابًيا بجميع مهام معاجلة االنفعاالت الوجهية. 

جدول )3(: العالقة بني األلكسيثيميا ومعاجلة االنفعاالت الوجهية

تذكر االنفعاالت الوجهيةتعرف االنفعاالت الوجهيةإدراك االنفعاالت الوجهية

0.33**0.48**0.50**األلكسيثيميا )الدرجة الكلية(

0.43**0.50**0.54** صعوبة التعرف عىل املشاعر

0.36**0.41**0.49**صعوبة وصف املشاعر

0.31**0.33**0.37**التفكري اخلارجي

مالحظة:  ** دال عند )0,01(.

المناقشة 

الفروق بين الجنسين

إذ  2(؛  اجلدول  )انظر  األلكسيثيميا  يف  واإلناث  الذكور  بني  فروق  وجود  إىل  الدراسة  هذه  نتائج  تشري 
)مهدي، من  كل  دراسة  نتيجة  مع  يتسق  مما  بالذكور،  مقارنة  األلكسيثيميا  من  معاناة  من  أكثر  اإلناث   كانت 
Asanchez, et al., 2017; Borhani, Borgomaneri, Ladavas, & Bertini, 2016 ؛2017(. وقد يرتبط ذلك 
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بالعادات والتقاليد السائدة يف املجتمعات الرشقية عامة، واملجتمع املرصي خاصة، التي حتد من حرية التعبري عن 
املشاعر لدى اإلناث. فعىل سبيل املثال، ربام ال يدعم اآلباء مهارات التواصل باملشاعر لدى بناهتم. وبطبيعة احلال، 
تفرض طبيعة الدور االجتامعي للمرأة قيوًدا كثرية عليها؛ مما جيعلها أقل قدرة عىل التعبري عن مشاعرها لآلخرين 
بطريقة لفظية أو غري لفظية. وبالرغم من ذلك، فقد أشارت نتائج دراسة كل من )مطري، 2009؛ البحريي، 2009( إىل 
أن الذكور أكثر معاناة من األلكسيثيميا، وقد َعَزوا هذه النتيجة إىل طبيعة التنشئة االجتامعية؛ إذ ربام ُتظهر األم مثاًل 
أنامًطا وتعبرياٍت انفعاليًة نحو بناهتا ختتلف عام تظهره ألبنائها الذكور. كام يمكن تفسري ذلك يف ضوء التنميط اجلنيس؛ 
فبعض الدراسات السابقة )Parker et al., 2014 ;( تشري إىل أن القدرة عىل حتديد املشاعر ووصفها والتعبري عنها 
تعد أحد الوظائف األساسية لألدوار اجلنسية التي حتدد الطبيعة الثقافية السائدة يف املجتمع، التي يتعرض هلا الفرد 
وينشأ فيها، وتتمثل يف حتديد أدوار كل من الذكر واألنثى، وحتديد ما ينبغي أن يقوم به كلٌّ منهام؛ فغالًبا ما يوصف 
الذكر بأنه متامسك ومساند ومنطقي التفكري، يف حني توصف األنثى بالعاطفية والدفء واالعتامدية والسلبية. ومن 
لألنثى  يسمح  األنثوي  الدور  أن  عنها، يف حني  اإلفصاح  أو  التعبري عن مشاعرهم  قدرة عىل  أقل  الذكور  فإن  ثمَّ 
بالتعبري عن االنفعاالت بصفتِه سمًة أنثوية )مجعة، 2013؛ مظلوم، 2017(. وبالرغم من ذلك، تشري دراسات أخرى 
2012( إىل عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث يف األلكسيثيميا. وفيام يتعلق بمعاجلة  2011؛ الرشبيني،  )أمحد، 
االنفعاالت الوجهية، أظهرت نتائج الدراسة احلالية أنه ال يوجد فروق بني الذكور واإلناث )انظر اجلدول 2(، مما 
 Parker, Bagby, & Taylor, 2014; Adolphs, 2002; Trevisan, Bowering,( يتفق مع نتائج الدراسات السابقة

.)& Birmingha, 2016

العالقة بين معالجة االنفعاالت الوجهية واأللكسيثيميا

)انظر  الوجهية  االنفعاالت  ومعاجلة  األلكسيثيميا  بني  قوية  إجيابية  عالقة  احلالية  الدراسة  نتائج  أوضحت 
اجلدول 3(، مما يتفق مع بعض الدراسات السابقة التي أوضحت عجًزا واضطراًبا يف معاجلات االنفعاالت الوجهية 
املثال،  لدى األفراد ذوي األلكسيثيميا )Asanchez et al., 2017; ; Grynberg et al., 2012(. فعىل سبيل 
األلكسيثيميا  اضطراب  ذوي  األفراد  أن  إىل   )Vermilion et al., 2006( وآخرين  فريميلون  ف  دراسة  أشارت 
نتائج دراسة  إىل ذلك، أشارت  الوجهية. إضافة  التعبريات  االنفعاالت عن طريق  التعرف عىل  جيدون صعوبة يف 
االنفعاالت  معاجلة  مبكرة من ضعف  بمرحلة  ترتبط  األلكسيثيميا  أن  إىل   )Asanchez et al., 2017( أسانتشز 
الوجهية  االنفعاالت  معاجلة  انفصال  من  الرغم  وعىل  واالشمئزاز.  واخلوف  احلزن  انفعاالت  بخاصة  الوجهية، 
2010 و2013(، فقد أشارت دراسات التصوير العصبي إىل أن األفراد  ومعاجلة الوجوه )للمراجعة، انظر: جمرية، 
ذوي األلكسيثيميا أظهروا ضعًفا ملحوًظا يف معاجلة الوجوه، وقد ُفرسِّ هذا الضعف باالختالل يف األنظمة العصبية 

.)Yi et al., 2009( املتخصصة أو بانخفاض مستوى الفائدة االجتامعية

وقد يعد قصور معاجلة االنفعاالت الوجهية أحد األسباب الرئيسة التي تفرس مشكالت التفاعل االجتامعي 
لدى األفراد ذوي األلكسيثيميا )Jongen et al., 2014; Ihme et al., 2014(؛ فعىل سبيل املثال، أشار نيكوالس 
وآخرون )Vermilion et al., 2006( إىل أن األفراد ذوي اضطراب األلكسيثيميا يواجهون مشكالت يف معظم 
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مواقف التفاعل االجتامعي، ومن املحتمل أن يكون لذلك تأثري يف الوظائف االجتامعية لدهيم، التي تتعلق بمعاجلة 
التي تؤثر عىل نحٍو مبارش يف تفاعلهم وعالقاهتم االجتامعية مع اآلخرين. إضافة إىل ذلك،  الوجهية،  االنفعاالت 
تشري دراسة كويف وآخرين إىل أن الذكاء االنفعايل يسهم يف تنمية املهارات االنفعالية وتطويرها لدى األفراد ذوي 
مهارات  تطوير  إىل  يؤدي  مما  اآلخرين؛  بانفعاالت  الوعي  أفضل النفعاالهتم، وكذلك  فهٍم  األلكسيثيميا، وحتقيق 
التواصل لدهيم. واتساًقا مع ذلك، فإن األفراد ذوي األلكسيثيميا يعانون من عجز يف التعبري، وصعوبة يف وصف 
 Lane( مشاعرهم أو مشاعر اآلخرين، واالفتقار الشديد إىل املفردات لغوية، وعدم القدرة عىل التمييز بني االنفعاالت
et al., 1996(. فالقدرة عىل تعرف االنفعاالت من خالل تعبريات الوجه هى مهارة فطرية يتمتع هبا اإلنسان منذ 

مرحلة الطفولة املبكرة؛ فاآلليات العصبية املسئولة عن تعرف انفعاالت الوجه موجودة يف أعامر مبكرة جًدا، وتعمل 
بالطريقة نفسها كام عند الراشدين، ولكن يكمن الفرق بينهام يف كفاءة التعرف وليس يف وجود املهارة يف حد ذاهتا، 

.)Vida & Mondloch, 2009( وسبب ذلك هو حتسني جودة الذاكرة والوظائف اإلدراكية التي حتدث مع االرتقاء

وطبًقا للمقرتحات النظرية احلديثة، فإن اخلصائص التي تشكل األلكسيثيميا تعكس قصوًرا يف عمليات املعاجلة 
املعرفية لالنفعاالت، وقصوًرا يف تنظيم االنفعاالت، ونقًصا واضًحا يف املهارات االنفعالية، التي تشمل االقدرة عىل 
 parker et al.,( حتديد االنفعاالت والتعبري عنها وصعوبة ترمجة اإلشارات العاطفية املستقَبلة من األفراد املحيطني
2014 (. فهؤالء األشخاص ال يمتلكون تنظياًم مكوًنا من املهارات والكفاءات الشخصية واالنفعالية، التي تؤثر يف 

قدرة الفرد عىل التعامل بنجاح مع متطلبات البيئة والضغوط التي يواجهها، وتساعد الشخص عىل فهم انفعاالته، 
انفعاالهتم يف  التعامل معهم، وعىل فهم  ومشاعره، والسيطرة عليها، وفهم مشاعر اآلخرين وانفعاالهتم، وحسن 
األداء اجليد وإقامة عالقة جيدة مع املحيطني )Larsena, Branda, Bermond, & Hijmanc, 2003(. ولذلك 
الذين  التي يواجهها األفراد  ُيعد العجز عن فهم املعلومات االجتامعية عاماًل أساسًيا وراء الصعوبات االجتامعية 
استيعاب  بسبب صعوبة  املجال االجتامعي والشخيص؛  يعانون من صعوبات يف  الذين  األلكسيثيميا،  يعانون من 
القواعد االجتامعية، وعدم القدرة عىل تنظيم استجاباهتم االنفعالية والسلوكية. ولقد أشارت دراسة جويل وآخرين 
)Julie et al., 2006( إىل أن أحد اجلوانب التي تسهم يف املشكالت االجتامعية أو التي تؤدي إىل قصور التواصل 
املعلومات  تعرف  عىل  القدرة  ضعف  يف  يتمثل  األلكسيثيميا؛  من  يعانون  الذين  األفراد  يواجهه  الذي  االجتامعي 
االنفعالية لدى اآلخرين وإدراكها؛ إذ يقّدم هؤالء األفراد أداًء سيًئا يف أغلب التفاعالت االجتامعية ويكونون غري 
قادرين عىل التكيف مع البيئة االجتامعية، وُيظهرون ضعًفا يف اإلدراك االجتامعي )معاجلة أية معلومات موجهة للفهم 
الدقيق لطباع اآلخرين ومقاصدهم(، فضاًل عن عدم قدرهتم عىل فهم اإلشارات االجتامعية أو تفسريها وعدم قراءة 
التلميحات االجتامعية؛ فال يدركون متى يكون سلوكهم مزعًجا لآلخرين )البنا، ,Abolghasemi & Bonab ؛2003 
2012(. ومن املحتمل أن يكون لذلك تأثري يف وظائفهم االجتامعية التي تتعلق بضعف معاجلة االنفعاالت الوجهية 

اختالالت  من  يعانون  أهنم  تقرتح  التي  األلكسيثيميا،  لدى  املعرفية   – السلوكية  النظريات  مع  يتفق  وهذا  لدهيم. 
معرفية، أمهها ضعف يف االنتباه االنتقائي. وكام أن القدرة عىل متييز االنفعاالت من خالل التعبريات الوجهية هي 
أساس التفاعل االجتامعي الناجح، فإن العكس قد يكون صحيًحا أيًضا؛ فإن التفاعل االجتامعي الناجح يف تزويد 

األفراد بخربات الوجوه التعبريية يؤدي إىل التعرف عىل االنفعاالت الوجهية بصورٍة نموذجية.
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 وعىل نحٍو عام، فإن األلكسيثيميا بوصفها سمة يف الشخصية تتضمن مكوًنا معرفًيا، يتمثل يف صعوبة التعرف 
عىل املشاعر والتمييز بينها، وإدراك مشاعر اآلخرين وفهمها، وهو ما يمثِّل يف جممله قصوًرا يف وعي الفرد بذاته، 
 Starita, Borhani,( وعجًزا واضًحا يف التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين، وهو ما يشكل جوهَر الرضا عن احلياة وُلبَّه
Scarpazza, 2018 &(. فِلَكي يكون تقويم الشخص حلياته إجيابًيا، فإن هذا يتوقف حتاًم عىل معايشة االنفعاالت 

سعيًدا  وجتعله  واملعنوى،  العاطفي  الدعَمنْي  له  توفر  التي  باآلخرين،  واإلجيابية  الفعالة  العالقات  وخربة  السارة 
بحياته قانًعا هبا حتى وهو يف أسوأ األحوال. فقد يتشكل اإلدراك البرصي من مجلة من العمليات العقلية املتكاملة 
فيام بينها، هتدف إىل تأويل املثريات البرصية، وتفسريها وإعطائها املعاين والدالالِت، وحتويلها من صورهتا األولية، 
وإعطائها املعاين املناسبة التي ترمي إليها )Poasmetier & Abdi, 2003(. وبناء عىل ذلك، فإن القدرات املعرفية 
يتحسن أداؤها من خالل تفاعلها املستمر واملثمر واهلادف مع املثريات احلسية من حوهلا. فيوجد لدى األفراد ذوي 
األلكسيثيميا ضعف يف االنتباه، وبخاصة فيام يتعلق مبارشة بإدراك الوجوه وتعبرياهتا االنفعالية؛ فتحدث صعوبات 
اإلدراك البرصي حني ختتلط عليهم األمور؛ فال يروهنا أو يميزوهنا بوضوح برصي تام، ويؤثر ذلك عىل إدراكهم 
للوجوه؛ فيلتبس عليهم األمر فيام يتعلق باملالمح واملعاين واالنفعاالت التي حتملها هذه الوجوه، ويرتتب عىل ذلك 
صعوبات أخري نصنفها فيام ييل: صعوبات التمييز بني مالمح اخلوف والغضب مثاًل، وهو القدرة عىل التمييز بني 
الشكل واحلركة والوضوح  بينها، من حيث  أو االختالف  الشبه  الوجوه، وإدراك أوجه  إليها  التي ترمز  األشكال 

.)Grynberg, Chang, & Luminet, 2012( والعمق

تقدم نتائج الدراسة احلالية تطبيقاٍت نظريًة مهمة لفهم اآلليات املعرفية املتضمنة يف األلكسيثيميا؛ فقد أسفرت 
النتائج عن وجود ارتباط إجيايب قوي بني معاجلة االنفعاالت الوجهية واأللكسيثيميا. ومن ثم، فإن الفشل يف وعي 
معاجلة  عىل  القدرة  بضعف  يرتبط  ربام  اآلخرين؛  وانفعاالت  الشخصية  بانفعاالهتم  األلكسيثيميا  ذوي  األفراد 
األلكسيثيميا  يصاحب  فقد  مهمة؛  تطبيقات  احلالية  الدراسة  تتضمن  فقد  ذلك،  إىل  إضافة  الوجهية.  االنفعاالت 
السابقة إىل أن األفراد  الدراسات  املثال، تشري عديد من  النفسية. فعىل سبيل  السلبية عىل الصحة  عديٌد من اآلثار 
ذوي األلكسيثيميا يعانون من العزلة االجتامعية، وانخفاض تقدير الذات، ومشكالت معرفية وانفعالية، وضعف 
التعاطف والتوادِّ الرضورينْي للحفاظ عىل عالقات وطيدة مع اآلخرين؛ مما يؤثر عىل نحٍو حاد يف صحتهم النفسية، 
بالتوافق النفيس واالجتامعي )Pandy & Dubey, 2003(. ومن ثم،  وكذلك تقويمهم حلياهتم، ومدى شعورهم 
فتدريب هؤالء األفراد عىل معاجلة االنفعاالت الوجهية ربام يؤدي إىل حتسني مهاراهتم االنفعالية، املتمثلة يف وعيهم 

بأنفسهم وكذلك وعيهم باآلخرين.

حدود الدراسة واالستنتاجات والتوصيات

 إن هلذه الدراسة حدوًدا. فعىل سبيل املثال، اقترصت العينة عىل طلبة اجلامعة. ومن ثم، فمن الصعب تعميم 
نتائج هذه الدراسة عىل كل املجتمع. إضافة إىل ذلك، فقد اسُتخدمت وجوه قوقازية يف مهام معاجلة االنفعاالت 
 Borhani( الوجهية. وبالرغم من ذلك، فقد أشارت نتائج الدراسة السابقة إىل عاملية معاجلة االنفعاالت الوجهية
 ،Other-race effect ومن ثم، فإن تأثري العرق املختلف .)et al., 2016; Derntl et al., 2009; Chan, 2009
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 Kokje, Bindemann, & Megreya, 2018;( الوجوه  هوية  عىل  التعرف  جتارب  من  كثري  يف  اسُتعيد  الذي 
 Megreya & Bindemann, 2017; Megreya, Memon, & Havard, 2012; Megreya, White, & Burton,

2011(، مل ُيالَحظ يف معاجلة االنفعاالت الوجهية. ويتمثل االستنتاج الرئيس هلذه الدراسة يف أن ضعف القدرة عىل 

معاجلة االنفعاالت الوجهية هو أحد العوامل املركزية، التي تكمن يف عدم قدرة األفراد ذوي األلكسيثيميا يف التعبري 
عن انفعاالهتم والوعي هبا. وبناًء عىل ذلك، توىص الدراسة احلالية برضورة اشتامل الربامج اإلرشادية والعالجية 

لأللكسيثيميا عىل طرق فعالة لتطوير القدرة عىل معاجلة االنفعاالت الوجهية لدى األفراد ذوي األلكسيثيميا.
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