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ملخص: 

تهدف �لورقة �لعلمية �لر�هنة �إىل ر�سد طبيعة �ملعاجلات 
ودورها  �لتوحديني  و�لأطفال  �لف�سام،  مر�سى  لدى  �لوجهية 
 ، �لنفعالية  وتعبري�تها  �لوجوه،  هوية  �إدر�ك  عمليتي  يف 
�لوجهية  �ملعاجلات  �سعف  يف  �لتوحد  مع  �لف�سام  يت�سابه 
قدرة  �سعف  فاإن  �لجتماعية  يف  �لوجه  لأهمية  ونظر�ً   ،
�لنف�سي  �لتو�فق  على  �سلبيًا  �أثر�ً  �سيرتك  لديهم  �إليه  �لتعرف 
�لتوحد  �أعر��س  من  عديد  تفاقم  ثم  ومن   ، و�لجتماعي 
�لن�سب،  معاجلة  �إىل  �لورقة  هذه  يف  �لتطرق  ومت   ، و�لف�سام 
�لبناء  باعتبارها  و�لتحليلية  �لكلية،  و�ملعاجلة  و�مللمح، 
ول   ، �لنفعالية  وتعبري�تها  �لوجوه،  �إدر�ك  يف  �لأ�سا�سي 
طبيعة  يف  و�لف�سامني  �لتوحد  �أطفال  بني  �لت�سابه  يقت�رش 
�ملناطق  خلل  يف  �أي�سًا  ولكن   ، فح�سب  �لوجهية  �ملعاجلات 
هذه  عن  باملخ(  و�للوزة  �ملغزلية  )�ملنطقة  �مل�سئولة  �ملخية 
�سعف  على  �لف�سام  مر�سى  فيقت�رش   ، و�ملعاجلات  �لعمليات 
�مللمح،  معاجلة  بقاء  مع  �لكلية  و�ملعاجلة  �لن�سب  معاجلة 
لدى  �لعجز  هذ�  �إىل  وي�ساف   ، �سليمة  �لتحليلية  و�ملعاجلة 
و�ملعاجلة  �لعني،  ملمح  معاجلة  يف  �سعف ً  �لتوحد  �أطفال 
من  بعدد  �لعمل  ورقة  و�نتهت  �لعينني.  ملنطقة  �لتحليلية 
يف  توظيفها  يوؤدي  �أن  يتوقع  و�لتو�سيات  �ل�ستنتاجات، 
�لتطور  من  مزيد  يف  دور�ً  �لعملية  و�لبيئة  �لقادمة،  �لبحوث 

يف هذ� �ملجال. 
كلمات مفتاحية: �لف�سام – �لتوحد – �لوجوه – معاجلة 
�ملعاجلة   – �لكلية  �ملعاجلة   – �مللمح  معاجلة   – �لن�سب 

 . لتحليلية �

Facial Features processing 
between schizophrenia and autism –A worksheet

Abstract: 

The current paper aims to detect the 
characteristics of facial features processing among 
schizophrenic and autistic people, and their role in 
comprehending the identity of faces and emotional 
expression. Schizophrenia is similar to autism 
with respect to weakness in treating the facial 
expressions. Based on the importance of our facial 
expressions in our social life, this will influence 
autistic and schizophrenic people psychologically 
and socially. This will lead to exacerbate many 
symptoms of autism and schizophrenia. In this 
paper, we underpinned the rate, features, holistic 
and analytical processing of these features as they 
are considered the basis in comprehending facial 
features of autistic and schizophrenic people. 

Not only there are similarities in the nature 
of facial features processing between autistic 
and schizophrenic children, but also there is a 
defect in the cerebral regions (fusiform gyrus and 
the amygdala of the brain) responsible for these 
processes and processors. Schizophrenic patients 
is limited to defect in configurations and holistic 
processing. But features processing and analytical 
processing remain intact, In addition to this deficit 
with autistic children, there is another problem in the 
processing of eye feature and analytical processing 
for the eyes. This worksheet reached a number of 
conclusions and recommendations that are expected 
to be employed in future researches and practical 
environment in the further development in this area. 

Keywords: Schizophrenia – Autism – Faces – 
Configurations Processing – Features Processing- 
Holistic Processing- Analytic Processing
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مقدمة: 
�ملليئة  �ليومية  حياتنا  يف  حيويًا  دور�ً  �لوجوه  توؤدي 
 ، �إليها  للتعرف  ودقيقة  معقدة  وظائف  تتطلب  �لتي  بالأحد�ث 
؛  �لعينان  �أهمها  من  �لتي  �حل�س  �أع�ساء  على  وجوهنا  وحتتوي 
لأنها ت�ساعدنا على �إدر�ك �لعامل �لب�رشي من حولنا ؛ فالوجوه هي 
�لطريق �لأول لتحقيق تو��سل ناجح من خلل �إنتاج كلم م�سموع 
، فهي كفيلة باأن تنقل �أكرث �ملعلومات �إفادة عن �لأ�سخا�س ، ويف 
�ل�سفاه  قر�ءة  على  ت�ساعد  بحركات وجهية  �لكلم  يرتبط  �لعادة 
وجوه  من  ت�ستمد  �لتي  �لب�رشية  �لإ�سار�ت  من  كثري  وهناك   ،
�لأفر�د؛ �لتي تتيح لنا �أن نتوقع كثري�ً من �ملعلومات عن �لأفر�د ، 
مثل �لعمر ، و�جلن�س ، و�لأ�سل �لعرقي )�ل�سللة( وحتديد �لهوية. 
د�خل  م�سرتكًا  عامًل  �لأفر�د  وجوه  هوية  حتديد  وظيفة  وتعترب 
وظائف �لوجوه �لأخرى )�إدر�ك �نفعالت �لوجه ، وقر�ءة �ل�سفاه ، 
وحتديد �لعمر ، وغريها( ، لأنك ت�ستطيع �أن تدرك هوية �لوجه على 
يتغري مظهر وجهك  فعندما   ، به  تطر�أ  �لتي  �لتغيري�ت  من  �لرغم 
 Gong , McKenna( عرب �ختلف �لزمن ف�ستظل هويتك كما هي
Psarrou , 2005, 3 &( وبالتايل توؤدي �لوجوه دور� ً مهما ً يف 

للحياة  كيف  نتخيل  حني  �إل  �إدر�كه  من  نتمكن  ل  رمبا  �حلياة. 
تاأثري� ًيف  و�لأ�سد  �لأهم  �لو�سيط  �أن تكون من دونه! فالوجه هو 
�لتعبري عن  �لإن�سانية، و�لب�رش يعتمدون عليه يف  �لعلقات  بناء 
�نفعالتهم وم�ساعرهم، وهو �أي�سا ً �لنو�ة �لتي يتجمع حولها كل 
ما نعرفه ون�سعر به جتاه �سخ�س معني. فحني ن�سمع ��سم �سخ�س 
�إذ�  نعرفه ، ت�سيء �سورة وجهه على �لفور يف �لذهن. وبالتايل 
تعطلت هذه �لقدرة �ملهمة �ستوؤدي بالتاأكيد �إىل �سوء تو�فق نف�سي 

و�جتماعي يظهر بالفعل �أثناء تفاعل �لأفر�د مع �لآخرين. 
ول �أحد ينكر �أن �لأطفال �لتوحديني لديهم م�سكلت معرفية 
�سديدة ، توؤثر على قدرتهم على �لتقليد، و�لفهم، و�ملرونة، و�لإبد�ع 
فاإن   ، �أخرى  وبعبارة   . وتطبيقها  و�ملبادئ  �لقو�عد  لت�سكيل 
�لنظريات �ملعرفية تفرت�س �أن �مل�سكلت �ملعرفية هي م�سكلت 
�جتماعية ، وحاول �لعلماء �ملعرفيون ت�سليط �ل�سوء على �لعيوب 
�ملعرفية عند �لأطفال �لتوحديني. وهناك فر�سيات عدة منها: �أن 
هناك من يرى �أن �لأطفال �لتوحديني هم �نتقائيون يف �نتباههم 
لأ�سباب تعزي �إىل عيب �إدر�كي. فهم ي�ستطيعون �ل�ستجابة ملثري 
 ، 2006 �أو �سمعي و�حد فقط يف وقت و�حد )�ملغلوث ،  ب�رشي، 
�أطفال �لتوحد يقومون مبعاجلة �لوجوه ب�سكل كلي  �أن  58( كما 
فقط عندما يتوقف �لتعرف �إىل ملمح �لفم ، ومن �ملعرتف به �أن 
�لتعرف �إىل �أجز�ء �لوجه يف �ل�سياق �لكلي د�ئمًا �أف�سل من �أجز�ء 
�لوجه على حدة )يف معزل عن هذ� �ل�سياق( ، كما �أن �لتعرف لدى 
�لأ�سوياء �إىل �لوجه �لكلي �ملعدول �أف�سل من �لتعرف �إىل �لوجه 
�أطفال �لتوحد �ملعاجلة �لكلية  �أظهر  �لكلي �ملقلوب. يف �ملقابل، 
قائما على  �لتعرف  �لقلب عندما كان  وتاأثري عملية  و�لتحليلية، 
�لفم، يف حني �أن كل هذ� ي�سبح معطًل �أثناء �لتعرف �إىل �لعينني، 
 Gauthier , Klaimanb &( ويف هذ� �لو�سع كان �لأد�ء �سيئًا جد�ً 

 . )Schultz , 2009

و�ملهني،  �لجتماعي،  بالعجز  �لف�سام  مر�س  ويرتبط 
ونظر�ً   ، بهم  �ملحيطني  وعلى  �لأفر�د،  حياة  على  تاأثري  وله 
توؤدي  �لتي  �لوجوه  �نفعالت  ترجمة  يف  لديهم  �سعوبة  لوجود 
�إىل تطور  يوؤدي  �لآخرين؛ مما  �ل�سخ�سية مع  �لعلقات  �إىل عجز 
على  ب�سدة  �لجتماعي  �لتفاعل  يعتمد  حيث   ، لديهم  �ملر�س 
وي�سهم  �لوجوه،  معاجلة  �آليات  وبخا�سة  �لب�رشية،  �ملعلومات 
ذلك يف �ل�سطر�بات �ملعرفية �لجتماعية لدى مر�سى �لف�سام 
�خلا�سة  �ملهار�ت  عجز  من  و��سع  مدى  وهناك   )Bui,2009,26(
�لعجز  وهذ�   ، �لف�سام  مر�سى  لدى  �لأ�سخا�س  بني  بالعلقات 
�لطابع  ذ�ت  �ملنبهات  معاجلة  على  �أد�ئهم  �سعف  عن  يك�سف 
�لوجوه، وتعرفها، وتعبري�تها  �لتي تت�سمن  �لنف�سي �لجتماعي، 
 ، �لجتماعي  �لتفاعل  نحو  موجهة  باأنها  �ملعروفة  �لنفعالية 
يتقل�س  �لف�سام  مر�سى  لدى  �لوجوه  معاجلة  ت�سطرب  وعندما 
�لجتماعي  �حل�س  وينخف�س  �لجتماعي،  �لتفاعل  يف  دورهم 
خلل  فكاأن   )Chambon , Baudouin & Franck, 2006( لديهم 

�ملعاجلات �لوجهية مبثابة عامل م�سرتك بني �لف�سام و�لتوحد. 

األهمية النظرية والتطبيقية: 
املر�صى،  هوؤلء  خدمة  ت�صتهدف  العلمية  الورقة  جاءت 
واإثارة املجال البحثي يف علم النف�س الإكلينيكي، طبقاً للآتي:: 

Ú  علم يف  �ملو�سوعات  هذه  ملثل  �لعربية  �لبيئة  تفتقر 
�لنف�س �لإكلينيكي. 

Ú  معرفة �أي نوع من �أنو�ع �ملعاجلة )�مللمح ، و �لن�سب
يف  �لز�وية  حجر  ميثل  وحتديده  و�لتحليلية(  �لكلية  و�ملعاجلة   ،

�إدر�ك �لوجوه، وتذكرها لدى مر�سى �لف�سام و�لتوحد. 
Ú  لنف�س� علم  مو�سوعات  �سمن  �لدر��سة  هذه  تندرج 

�ملعريف، وتطبيقه يف �ملجال �لإكلينيكي و�لفئات �خلا�سة ، حتى 
ميكن �ل�ستفادة من نتائج هذه �لدر��سة يف تقييم مر�س �لف�سام 
�لعلج  بر�مج  تقييم  يف  و�مل�ساركة  بل  وت�سخي�سه،  و�لتوحد 

�لنف�سي لهم. 
Ú  تعد �لورقة �لعلمية مقدمة لدر��سات م�ستقبلية تتناول

�ملعاجلات �لوجهية ما بني �لف�سام و�لتوحد. 
Ú  لدى �لفارق  و�لت�سخي�س  �لت�سخي�سية،  �لأعر��س  �إثر�ء 

و�لختلف  �ل�سبه  �أوجه  على  بناء   ، و�لتوحد  �لف�سام  مر�سى 
بينهم يف �سعف �ملعاجلات �لوجهية. 

أنواع املعاجلات الوجهية: 
امللمح: ي�سري م�سطلح �مللمح )�ملكونات، �أو �لأجز�ء  ●

�لتي ميكن ف�سلها عن بع�سها،  �إىل �ملكونات �جلزئية  �ملتفرقة( 
و�لتي تدرك كاأجز�ء متميزة عن �لكل، �أو �أنها مكونات �لوجه �لتي 
يتم �إدر�كها متميزة برمتها، مثل: �لعينني، و�لفم، و�لأنف، و�لذقن، 
و�لتي متكن من و�سف �لأ�سا�سيات �لأولية للوجوه، وو�سف عدد 
�أبعاد جميع مكونات �لوجوه �لتي ميكن �أن تختلف عن بع�سها، 
كما �أنها متد �لوجوه �لب�رشية بالأ�سا�س �لذي يجعل كل وجه فريد�ً 
Schwaninger, Car-( )1 - ب )نن غريه كما هو مو�سح يف �سكل 

 . )bon & Leder, 2003
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             اأ- الوجه الأ�صلي                                 ب- تغيريات امللمح                                جـ- تغيريات الن�صب

الشكل )1(
معلومات المامح  النسب

�لن�سب  ● �أن  �إىل   )1988( وبرو�س  ليدر  ي�سري  الن�صب: 
مبعنى  �أو  �لوجهية،  للملمح  �ملكانية  �لعلقات  عن  عبارة  هي 
�أو  و�لأنف،  �لفم  بني  �مل�سافة  �أو  �لعينني،  بني  �مل�سافة  هي  �آخر 
وفق  للن�سب   )1986( وكاري  د�ميوند  تعريف  وجاء  ذلك.  غري 
حمورين: �ملحور �لأول ي�سري فيه �إىل �لرتتيب �ملكاين للمكونـات 
بني  �ملرتية  �لـعلقات  �إىل  �لآخـر  �ملحور  ي�سري  بينما  �لوجهية، 
هو  كما  بـعـ�سا  وبع�سها  �مللمح  بني  �مل�سافات  �أو  �مللمح، 
 Chen , Kao & Tyler , 2007 ;( جـ(   -  1( �ل�سكل  يف  مو�سح 

 . )Schwaninger, Carbon & Leder, 2003

املعاجلة الكلية: ت�ستخدم �ملعاجلة �لكلية كما مو�سحة  ●
�إدر�ك  يتم  خللها  من  �لتي  �لتمثيلت  لو�سف   )2( �ل�سكل  يف 
�لوجه بطريقة كلية، وتخزينه بدون حتديد للأجز�ء ب�سكل �رشيح، 
�لتعرف  �أثناء  �لأجز�ء  على  يتفوق  �لكل  �أن  �إىل  ي�سري  �لذي  �لأمر 
مـن  �لـوجوه  تـعالج  �لـتي  �خلـا�سية  �إلـى  يـ�سري  كـما  �لوجه،  �إىل 
 Schwaninger,( خـللها بـطـريقة كـليه ل تـعتمد عـلى �ملكونـات

 . )Carbon&Leder,2003

الشكل )2(
المعالجة الكلية والتحليلية

�إىل  ��ستناد�ً  �لكلية،  �ل�سيغة  على  �لكلية  �ملعاجلة  وتعتمد 
طريقة �لتعرف �إىل �لنمط من خلل �إدر�ك �لنمط �لكلي للمنبهات، 
حيث ت�ستمد �أجز�ء �ل�سيغة �لكلية معناها من �نت�سابها �إىل �لكل، 
و تعتمد �ملعاجلة �لكلية على �ملعاجلة �لتنازلية، �أو من �لكل �إىل 
�جلزء؛ مبعنى �أن �لتعرف �إىل �لنمط �لكلي يوؤدي �إىل �لتعرف �إىل 
�أو  �لت�ساعدية،  �أنها ل تعتمد على �ملعاجلة  �ملكونات، يف حني 
من �جلزء �إىل �لكل؛ مبعنى �أنه يبد�أ بالتعرف �إىل �لنمط من �أجز�ء 
�لنمط  �إىل  �لتعرف  �إىل  تتجمع-  حني  توؤدي-  �لتي  �لنمط  ذلك 
�لكلي )�سول�سو،1996، 136، 137: مرتجم( . ويو�سح رو�سيون 
)Rossion, 2008( �أنه على �لرغم من عدم وجود تعريف مقبول 

�لبحوث  منذ  ��ستخد�مه  �ت�ساع  ب�سبب  للوجه،  �لكلية  للمعاجلة 
 ،  )1998( لفرح  �حلديثة  و�لبحوث   )1883( جلالتون  �ملبكرة 
�أنه  يف  يتمثل  �لكلية  للمعاجلة  �لأمثل  �لتعريف  �أن  يو�سح  فاإنه 
متثيل  يف  للوجه  �ملتعددة  للملمح  و�ملتكامل  �ملتز�من،  �لدمج 

�إدر�كي كلي ومنفرد. 

املعاجلات الوجهية وسوء التوافق النفسي ملرضى 
الفصام والتوحديني: 

من  �أ�سو�أ  �لف�ساميني  �ملر�سى  �أد�ء  �أن  �لأدبيات  من  تبني 
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و�أحد   ، �لوجهية ومتييزها  �لنفعالت  �إىل  �لتعرف  �لأ�سوياء يف 
�أنه ل يوجد عجز حمدد و خا�س  �إىل  لذلك ت�سري  �لآر�ء �ملف�رشة 
 ، �لف�ساميني  �ملر�سى  لدى  �لوجهية  �لنفعالت  �إىل  للتعرف 
�لوجهية  للمعاجلات  عام  �سعف  من  يعانون  لأنهم  نظر�ً  ولكن 
�أن  �إىل هوية �لوجوه ب�سكل �سليم ، كما  �لتي ت�ساهم يف �لتعرف 
�ل�سائد  �ملعريف  �ل�سعف  مبظاهر  يرتبط  �لوجوه  معاجلة  �سعف 
لدى �ملر�سى �لف�ساميني؛ مما يجعله من �لطبيعي �أن يرتك �أثره 
 )Doop , 2008 , 1( إىل �لنفعالت �لوجهية� على قدرة �لتعرف 
بالذ�ت  �لوعي  فح�س  �إىل  �ل�سابقة  �لدر��سات  بع�س  �أ�سارت  كما 
لدى مر�سى �لف�سام، و�رتباطه مبعاجلة �لوجوه؛ وذلك من خلل 
من  وجههم  �إىل  �لتعرف  على  �لف�ساميني  �ملر�سى  قدرة  قيا�س 
بني �سور وجوه �أقاربهم، و�سور وجوه �أخرى غري ماألوفة لديهم ، 
و�نتهت �لنتائج �إىل �سعف قدرة �ملر�سى �لف�ساميني يف �لتعرف 
بالذ�ت  �لوعي  ل�سعف مظاهر  موؤ�رش�  يعترب  �إىل وجوههم، وهذ� 
 Kircher , Seiferth , Plewnia ,( لديهم ، مما يجعلهم �أقل تو�فقًا

 . )Baar & Schwabe , 2007

و ترت�كم �لأدلة �لتي ت�سري �إىل �أن مر�سى �لف�سام يعانون 
حدوث  �إىل  يوؤدي  �ل�سعف  وهذ�   ، �لوجوه  معاجلة  ��سطر�ب  من 
�لتفاعلت  لأن  لديهم؛  �لجتماعية  �ملهار�ت  يف  ��سطر�ب 
تعرف  على  �لقدرة  �سلمة  على  كبري  ب�سكل  تعتمد  �لجتماعية 
 Lee( هوية �لوجه ، وعلى تف�سري �لتعبري�ت �لوجهية ب�سكل ب�سليم
 ), Shenton , Salisbury , Kasai , Onitsuka , et al. ,2002

لدى مر�سى  �لوجوه  �إىل هوية  �لتعرف  �لرغم من �سعف  و على 
�أثناء  �ل�سعوبات  وهذه  �ل�سعف،  هذ�  يظهر  مل  �أنه  �إل  �لف�سام، 
�حلياة �ليومية لديهم؛ مبعنى �أن �ملر�سى �لف�ساميني ل يظهرون 
�إىل  يوؤدي  مما   ، �ملاألوفني  �لأفر�د  �إىل  تعرفهم  �أثناء  �سعوبات 
 ، �لو�قعية  و�ملو�قف  �لتجريبية  �لنتائج  بني  ت�سارب  حدوث 
توؤديه  �لتي  �لدور  عن  �لبحثية  �لق�سايا  زيادة  �إىل  ذلك  ويوؤدي 
�لآر�ء  وتذهب   ، �لف�سام  مر�سى  لدى  �ملعرفية  �ل�سطر�بات 
تكون  �لوجوه  �إىل  �لتعرف  يف  �ل�سذوذ  حالت  �أن  �إىل  �لأخرى 
�ل�سذوذ مل يكن و��سحًا  ، وهذ�  �أن تكون عابرة  م�ستقرة بدًل من 
عالية  م�ستويات  حتت  �لوجهية  �ملعاجلة  �أنظمة  تقع  عندما  �إل 
�لق�سوى  �لذهان  مر�حل  �أثناء  يظهر  �أنه  مبعنى  �لإجهاد؛  من 
�سعف  �أن  �إىل  �ملعرفية  �لنظريات  وت�سري  �لف�سام.  مر�س  من 
مع  تندمج  عندما  �لف�سام  مر�سى  لدى  �لب�رشية  �ملعاجلات 
عو�مل �أخرى مثل �لتغري يف �حلالة �لعقلية و��سطر�بات �لتفكري 

 . )Oyebode, 2005( توؤدي �إىل حدوث �ل�سطر�بات �لذهانية ،
و�أ�سار عدد من �لباحثني �إىل �أن هناك �سعفًا ملحوظًا يف 
�إىل �لوجوه لدى مر�سى �لتوحد ، وعلى �لرغم من  قدرة �لتعرف 
�ملو�سوعات  �إىل  �لتعرف  يف  �سعف  من  يعانون  ل  فاإنهم  ذلك 
 Lewis Bouncher لب�رشية غري �لوجهية ، فاأ�سار بون�سري ولوي�س�
& �إىل �أن �لأطفال �لتوحديني كانو� يو�جهون �سعوبة يف �لتعرف 
�أثناء  نف�سها  �ل�سعوبة  يو�جهو�  مل  ولكنهم   ، �لوجوه  �سور  �إىل 
يف  ب�سعوبة  �ل�سعف  هذ�  ويرتبط  �ملنازل.  �سور  �إىل  �لتعرف 
�لتفاعل �لجتماعي، ونق�سان ملحوظ يف �ملهار�ت �لجتماعية 
لدى مر�سى �لتوحد ، ويرجع هذ� �ل�سعف �إىل ف�سل �ملعاجلة �لكلية 

للقيام بدورها لديهم ، بل يعتمدون �أثناء عمليات تعرف �لوجوه 
و��سرت�تيجية  �لوجوه،  �أجز�ء  ترميز  من  عادية  غري  درجة  على 
�لرغم من ذلك مل ي�ستطيعو�  ، وعلى  �لتعرف  خاطئة يف عمليات 
�لتعرف �إىل �لوجوه من خلل �سورة �لعينني ، ولكنهم ي�ستطيعون 
 Joseph & Tanaka( �لفم  �لوجوه من خلل �سورة  �إىل  �لتعرف 
�أنه  �إىل  �أي�سًا، فاأ�سارو�  �لباحثني ذلك  �أكد عدد من  وقد   ), 2002

�لوجوه  �إىل  �لتعرف  يف  �لتوحد  مر�سى  �سعوبة  من  �لرغم  على 
مقارنة بالأ�سوياء ، �إل �أن �أد�ءهم كان م�سابهًا لأد�ء �لأ�سوياء يف 
 De Gelder , Vroomen & Der Heide( لقدرة على قر�ءة �ل�سفاه�
1991, ( . فالتوحد و�حد من �أكرث �ل�سطر�بات �لنمائية �نت�سار�ً 

بنق�س  �لتوحد  ويت�سم   ، جمهول  ور�ءه  �لقائم  �ل�سبب  يز�ل  ول   ،
�إىل  �لتعرف  عملية  يف  معريف  و�سعف   ، �لجتماعية  �ملهار�ت 
�لتعبري�ت �لوجهية، و �سعف �لقدرة على �لت�سور �لعقلي، و�لتاأخر 
ذلك  �إىل  بالإ�سافة   ، �ملت�سلبة  �أو  �جلامدة  و�ل�سلوكات  �للغوي، 
يكون هناك عدد من �أطفال �لتوحد متاأخرين عقليًا ، وعادة تفتقر 
حياة هوؤلء �لأطفال �إىل �لتو��سل �لجتماعي، ومهار�ت �لتفاعل 
مع �لآخرين ، وغالبًا ما ينبذون �جتماعيا؛ لأنهم ل ي�ستطيعون 
�أن  �ملمكن  فمن   ، �لآخر  مع  �ملحادثة  �أثناء  بالعينني  �لتو��سل 
ي�سيء �لآخرون فهم هذه �لطريقة من �لتفاعل، ويعتربونها �سلوكًا 
�لأوىل.  للمرة  �لأطفال  هوؤلء  يقابلون  عندما  مهذب  وغري  فظًا، 
�لبيئة  تغيري طفيف يف  �أي  يتحملون  فهم ل  ذلك  �إىل  بالإ�سافة 

 . )Tseng & Yi- Luen , 2011( ملحيطة بهم�
يف  �سعوبات  من  يعانون  �لتوحديني  �لأطفال  وجميع 
يف  و�لنخر�ط  بالعينني،  �لتو��سل  مثل:  �لجتماعي،  �لتفاعل 
�لتفاعلت �ملتبادلة، و�ل�ستجابة للإ�سار�ت �لنفعالية للآخرين ، 
و�ل�سعف �لأ�سا�سي يف �لتوحد هو عدم �لهتمام بالآخرين، وعدم 
�لأوىل من  �ل�سنة  �أ�سمائهم، وغالبًا ما يظهر ذلك يف  �إىل  �لتوجه 
�سعف  وجود  يتبني  �سنو�ت  و�لثلث  �ل�سنتني،  وخلل   ، حياتهم 
و�لهتمام  �لب�رشي،  و�لتو��سل  �لجتماعي،  �لإدر�ك  يف  و��سح 
و�لتعرف  �لآخرين،  مل�ساعر  و�ل�ستجابة  و�لتقليد،  �مل�سرتك، 
�لأطفال  لدى  �لجتماعية  �ل�سطر�بات  من  فعديد   ، �لوجوه  �إىل 
�لتوحديني �لتي تظهر يف فرتة مبكرة ، تعتمد على معاجلة معلومات 
�لوجه ، وبالتايل فاإن �سعف معاجلة �لوجوه يوؤدي دور�ً �أ�سا�سيًا 
لدى  �لجتماعي  �لإدر�ك  عن  �مل�سئولة  �لدماغ  �أنظمة  �سعف  يف 
�لوجوه يتم  �مل�سئولة عن معاجلة  �لع�سبية  ، فالنظم  �لتوحديني 
تكوينها خلل وقت مبكر جد�ً ، وبالتايل قد يكون �سعف معاجلة 
 ، �لتوحديني  �لأطفال  لدى  �لدماغ  �سعف  موؤ�رش�ت  �أحد  �لوجوه 
ومعلومات  خا�سة،  �أهمية  ذ�ت  معلومات  �لأطفال  متد  فالوجوه 
غري لفظية تفيد عملية �لتو��سل، و�لبقاء على قيد �حلياة ، فقدرة 
�لتعرف �إىل �لوجوه موجودة خلل �أول 6 �سهور يف حياة �لأفر�د 
، و�لتف�سيل �لب�رشي ملتغري �لوجوه ما بني �ملتغري�ت �لب�رشية 
�لأخرى يظهر منذ �لولدة ، وخلل �أربعة �سهور ي�ستطيع �لر�سع 
�لتعرف �إىل �لوجوه �ملعدولة �أف�سل من �لوجوه �ملقلوبة ، وعند 6 
�سهور تظهر قدرة �لدماغ على متييز �لوجوه �ملاألوفة من �لوجوه 
غري �ملاألوفة ، كما �أن �لأطفال قادرون على ��ستنتاج �جتاه نظرة 
�لعني، و�إمياء�ت �لوجه، و�لتعبري عن �مل�ساعر، وذلك خلل �ل�سنة 
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�لأوىل من حياتهم ، كما يفرت�س �أن معاجلة �لوجوه لها دور كبري 
�حلالة  ��ستنتاج  على  و�لقدرة  �لجتماعية،  �لعلقات  تطوير  يف 
 Dawson, Webb &( �لعقلي(  )�لت�سور  �لوجه  �لعقلية من خلل 

 . )McPartland ,2005

حوله  من  �لآخرين  يعترب  كاأنه  �لتوحدي  �لطفل  ويبدو 
متطفلني غري مرحب بهم، ل يعريهم �إل قدر�ً قليًل من �لنتباه ، 
وعندما تفر�س عليه �ل�ستجابة للآخرين، فاإنه يفعل ذلك ب�سكل 
خمت�رش جد�ً ، ثم يعود �إىل �لنغما�س يف �لأ�سياء و�جلماد�ت من 
حوله ، وعندما ُرفعت يد �أمام عينيه بحيث ل ي�ستطيع جتاهلها ، 
لعب بها لفرتة ق�سرية وكاأنها �سيء منف�سل عن ج�سد �ساحبها. 
�أطفاأ عود �لكربيت �لذي �أ�سعله �أحدهم �أمامه، وهو ي�سعر ب�سعادة 
للإجناز �لذي حققه من دون �أن يلتفت للفرد �لذي �أ�سعل �لكربيت 
)لور� �رشيبمان ، 2010، 138( �أما عن �سعف �أد�ئهم على مهام 
�لتعرف �إىل �لتعبري�ت �لوجهية ، �أ�سارت �لدر��سات �إىل �أن �سعف 
�لتوحد ينعك�س على  �أطفال  �لوجهية لدى  �لتعبري�ت  �إىل  �لتعرف 
طريقتهم يف �لتفاعل �لجتماعي ، ويرجع ذلك �إىل خف�س �لد�فع 
�لجتماعي �ملتمثل يف عدم �مل�ساركة يف �لأن�سطة، و�لهتمامات، 
 Dawson , Webb & Mcpatland ,( �لآخرين  مع  و�لإجناز�ت 
2005( كما �أن عجز �أطفال �لتوحد على �إدر�ك �لتعبري�ت �لوجهية 

لي�س فقط مقارنة بالأطفال �لعاديني ، ولكن �أي�سًا �أظهرو� �سعفًا 
�لأخرى،  �لكلينيكية  �ملجموعات  باأد�ء  مقارنتهم  عند  و��سحًا 
�لبحوث  لتوؤكد   ، وغريها  وليامز  ومتلزمة  د�ون،  كمتلزمة 
 Krebs ,( �لوجهية  �لتعبري�ت  �سعف  يف  �لتوحد  خ�سو�سية 
�إىل  �لباحثون  و�أ�سار   )Kamp- Becker & Schwarzer ,2011

�لنف�سي �لجتماعي يف �سوء متغري �لوجوه  �لتو�فق  �أ�سكال �سوء 
توحدية  طفلة  تلتقي  حيث  ؛  �لتايل  �ملثال  يف   ، �لتوحديني  لدى 
�نتبهت  �لطفلة  �أن  �عتبار  فعلى   ، �أخ�رش  قمي�سًا  يرتدي  رجًل 
وهو  �أخرى  مرة  نف�سه  �لرجل  �لتقت  ثم   ، فقط  �لأخ�رش  للقمي�س 
يرتدي قمي�سًا �أحمر ، فاإنها لن تتعرف �إليه على �أنه �لرجل نف�سه 
وينطبق  �أخ�رش.  قمي�سًا  يرتدي  وكان  �ل�سابق،  يف  قابلته  �لذي 
هذ� على �لنظار�ت، �أو �لأحذية، �أو �لف�ساتني )�رشيبمان ، 2010، 
137 ، 143 ، 144( ويت�سح من ذلك غياب متغري �لوجه كاإحدى 
�لهاديات �لثابتة، وغري �ملتغرية �لتي ي�ستند �إليها �لتوحديون يف 
وغري  متغرية،  هاديات  على  و�عتمادهم   ، �لآخرين  هوية  �إدر�ك 

ثابتة، كامللب�س مثًل. 

أوجه الشبه واالختالف بني مرضى الفصام والتوحد 
يف ضعف املعاجلات الوجهية: 

ومر�سى  �لتوحديني  بني  و�ختلف  ت�سابه  نقاط  هناك 
�إليها يف  �لف�سام يف طبيعة �ملعاجلات �لوجهية، �لتي ي�ستندون 
في�سرتك   ، �لنفعالية  وتعبري�تها  �لوجوه،  هوية  �إدر�ك  عمليتي 
�أطفال �لتوحد، ومر�سى �لف�سام غري �لهذ�ئي يف �عتمادهم على 
�ملعاجلة �لتحليلية، مثلما تبني جناح هوؤلء �ملر�سى يف �ملهام 
�لتي تعتمد على �لتفكري �لعياين ، وتعترب �ملعاجلة �لتحليلية �سببًا 
�لنفعالية  وتعبري�تها  �لوجوه،  هوية  �إدر�ك  �سعف  يف  رئي�سيًا 

�لتحليلية  �ملعاجلة  يف  �سعف  لديهم  �لتوحد  �أطفال  �أن  ،�إل 
على  �لب�رشي،  �لتو��سل  على  �سلبًا  يوؤثر  مما  �لعينني؛  ملنطقة 
�لرغم من �عتمادهم على جزء �لفم يف عملية �لتعرف �إىل هوية 
فيعتمدون  �لف�سام  مر�سى  �أما  �لنفعالية.  وتعبري�تها  �لوجوه 
ناجح جلميع  ب�سكل  �مللمح  ومعاجلة  �لتحليلية،  �ملعاجلة  على 
مكونات �لوجه، وملحمه على حد �سو�ء )عبد �هلل ، 2015، 21( 
�لعقلي،  �ل�سطر�ب  حالت  �أحد  �لتوحد  يعترب  قدميًا  كان  كما 
�كت�سفها  حتى  غريها،  �أو  و�لبكم  �ل�سمم  �أو  �لطفويل  �لف�سام  �أو 
من  جمموعة  بني  من   Kanner  )1943( كانر  �لنف�سي  �لطبيب 
�أطفال �لتاأخر �لعقلي؛ حيث �أظهر �أحد ع�رش طفًل منهم باأعر��س 
تختلف عن �لأعر��س �ملعروفة للتاأخر �لعقلي �آنذ�ك ، وظل ينظر 
�أنه  �لرغم من  �لف�سام، على  بحالة  �ل�سبه  قريبة  �أنها  على  �إليها 
مل يكن من بني �أعر��سها مظاهر �لهلو�سة، و�لهذ�ء�ت �لتي تعترب 
، ولذ� �عتربت بعد ذلك  �لف�سام  �لو��سحة ملر�س  �لأعر��س  �أحد 
 ، )فر�ج  �لتوحد  عليها م�سطلح  و�أطلق   ، عنه  �إعاقة خمتلفة  فئة 

 )51  ،  2002
ول يقت�رش �سعف معاجلة �لوجوه على �لأطفال �لتوحديني 
وتاأثري ذلك على �سوء �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي لديهم ،؛ لأن 
�ل�سعف  يو�جهون  �لوجوه  عمه  ومر�سى  �لف�ساميني  �ملر�سى 
نف�سه ، وله تاأثري �سلبي على حياتهم �لجتماعية فاأظهر مر�سى 
يتم  ،عندما  �لوجهية  �لتعبري�ت  على  �حلكم  يف  �سعفًا  �لف�سام 
عندما  �لعجز  هذ�  يظهر  مل  ولكن   ، كلي  ب�سكل  �لوجه  عر�س 
تعر�س �أجز�ء من �لوجه ، وهذه �لنتائج ت�سري �إىل �عتماد �ملر�سى 
�لوجهية  �لتعبري�ت  لإدر�ك  فقط  �لوجه  �أجز�ء  على  �لف�ساميني 
 )Schwartz, Marvel, Drapalski, Rosse & Deutsch ,2002(

كما يت�سابه مر�سى �لف�سام باأطفال �لتوحد يف �سعف �لقدرة على 
��ستنتاجات حول حالة  �ملتمثلة يف عمل  �لعقلي، وهي  �لت�سور 
�لعقل �لب�رشي للآخرين؛ على �سبيل �ملثال �ملعتقد�ت ، و�لرغبات 
، و�لتخيل، و�مل�ساعر ، وغريها ، وتعترب �سعوبة �لقدرة على فهم 
�لعقول �سمة معرفية �أ�سا�سية يف �لتوحد ، وذلك نظر�ً لأن تف�سري 
�حلالت �لعقلية �ملعقدة، و�إدر�كها يتم من خلل قر�ءة �لتعبري�ت 
�لوجهية )Baron- Cohen , 2001( كما تبني �أن مر�سى �لف�سام 
�سلوكات  حول  با�ستنتاجاتهم  �خلا�سة  �لقدرة  يف  �سعف  لديهم 
�لآخرين، ومقا�سدهم. ويعترب �لباحثون ذلك مبثابة �سمة و��سحة 
يف مر�س �لف�سام ، وتبني �أن �أقارب �ملر�سى �لف�ساميني يعانون 
 Irani , Platek, Panyavin ,( �أي�سًا  �لأوىل  بالدرجة  ذلك  من 

 . )Calkins , Kohler , et al. , 2006 ; Marwick & Hall , 2008

ول يقت�رش �لت�سابه يف طبيعة �ملعاجلات �لوجهية، ولكن 
�لعمليات  هذه  عن  �مل�سئولة  �ملخية  �ملناطق  خلل  يف  �أي�سًا 
و�ملعاجلات ، فاللوزة لها دور جوهري يف �لنظريات �ملعرفية، و 
نظريات �لإدر�ك �لجتماعي؛ حيث توؤدي دور�ً حا�سمًا يف معاجلة 
�لتعبري�ت �لوجهية ، يف حني �أن �لتلفيف �ملغزلية بالدماغ لها 
دور حموري يف �إدر�ك هوية �لوجه و�لتعرف �إليه ؛ حيث ينتج عن 
تلف هذه �ملنطقة من �لدماغ �سعف يف �لقدرة على تعرف �لوجوه، 
�أو ما ي�سمى بعمه �لوجوه ، وللوزة دور يف �لإثارة �لعاطفية لدى 
يف  �لب�رشية  �ملنبهات  �أهمية  حتديد  على  ت�ساعد  �لتي  �لب�رش، 
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�لبيئة �ملحيطة؛ مبعنى �آخر ت�ساعد على �لتعلم �لوجد�ين ، وت�ساعد 
على �إ�سد�ر �أحكام على �ل�سمات �ل�سخ�سية من خلل �سورة �لوجه 
ككل �أو جزء منه ، كما تكون قادرة على نقل خليا كثرية قادرة 
 ، و�لتهديد�ت   ، �لوجهية  )�لتعبري�ت  مهمة  معلومات  توفري  على 
�لدور  لها  يعطي  ، مما  بالدماغ  �لق�رشية  �ملناطق  �إىل  و�خلوف( 
هذه  �أن  كما  �لكفء،  �لجتماعي  �لتو��سل  عملية  يف  �لأ�سا�سي 
 )Schultz , 2005( �لتوحد  �أطفال  لدى  بها تلف وعطب  �ملنطقة 
�لجتماعي  �لتهديد  معاجلة  يف  للوزة  قويًا  دور�ً  هناك  �أن  كما 
�لهذ�ئي  �لف�سام  مر�سى  لدى  �لوجهية(  �لتعبري�ت  �إدر�ك  )مثل 
و�لأحكام  �لجتماعية  �ملعلومات  با�سرتجاع  �للوزة  ترتبط  و   ،
من  �لآخرين  عن  �لثقة(  وتقدير�ت   ، )�لعزو  �لعامة  �لجتماعية 
. ويوؤكد   )Green & Phillips , 2004( �لوجهية  �لتعبري�ت  خلل 
بارتون Barton �أن هناك منطقة باملخ تتو�سط �لق�رشة �ل�سدغية 
�ل�سفلى ت�سمى �ملنطقة �ملغزلية ، وعندما تعجز هذه �ملنطقة عن 
�لقيام بدورها يوؤدي ذلك �إىل �لإ�سابة بعمه �لوجوه �لذي ي�سفر 
عن ف�سل �لتعرف �إىل �لوجوه �ملاألوفة ، وف�سل يف متييز �لنفعالت 
�لوجهية ، كما �أنها تقف ور�ء عجز عملية �لرتميز، و�لرتباطات 
�لوظيفية، و�لت�رشيحية لدى مر�سى �لف�سام، بل و لدى متلزمة 
�لعجز يف  ، حيث تظهر هذه �ملتلزمة بع�س مظاهر  كابجر��س 
، وقد يرتبط ذلك يف ظهور �لعجز �لجتماعي لدى  �إدر�ك �لوجه 
مر�سى �لتوحد ، وقد يحدث خطاأ يف ت�سخي�س عمه �لوجوه عند 
لأن  وذلك   ، �لتوحد  من  يعاين  �ملري�س  باأن  و�لعتقاد  �ل�سغار، 
�لتعرف  عن  عجزه  ب�سبب  �لعزلة،  �إىل  مييل  يجعله  �لوجوه  عمه 
 Campbell كامبل  ويوؤكد   )Barton,2003( �لأفر�د  على  �إىل 
�لهيكلية  �خلو��س  تعالج  �ملغزلية  �ملنطقة  �أن  �إىل  وي�سري   ، ذلك 
،و�لنفعالت  �لن�سب  معاجلة  يف  م�سرتكة  و  للوجوه،  و�لثابتة 
�لوجهية، و�إدر�ك حركات �لعينني، و�لفم ، و�أ�سار �إىل �أن نق�سان 
حجم �ملنطقة �ملغزلية يتلزم مع مر�سى �لف�سام، و�لأفر�د ممن 
لديهم �سمات �لنمط �لف�سامي ، وبالتايل �سعف �لأد�ء على مهام 

 . )Campbell , 2009 ,402( لتعرف �إىل على �لوجوه�
و�لتوحد،  �لف�سام  بني  م�سرتكة  ت�سخي�سية  �أعر��س  هناك 
يتمثل يف �لتدهور �لجتماعي، و�لعلقات �لجتماعية، و�لتدهور 
يف �لهتمام �ل�سخ�سي ، كما �أ�سارت �إحدى �لدر��سات �حلديثة �إىل 
�أن �لأطفال �لذين لديهم حالت ف�سام يكونون معر�سني لزيادة 
خطر �لإ�سابة بالتوحد. كما ت�سري )�أبو �ل�سعود ، 2000، 32( �إىل 
�لطفولة يتمثل يف  �لتوحد، و ف�سام  �لرئي�سي بني  �أن �لختلف 
�أن �لف�سام ت�ساحبه هلو�س ، وهي تغيب يف �مل�ساب بالتوحد 
باإعاقات  عائلي  تاريخ  لديهم  �لأطفال  �أن  حديثًا  �كت�سف  وقد   ،
لل�سطر�بات  تاريخ  لديهم  �لف�سام  مر�س  بينما   ، تطورية 
�لتوحد  بني  ت�سابها  هناك  �أن  يعتقد  كان  وقدميًا   ، �لعاطفية 
هناك  �أن  تبني  �لدر��سات  من  عديد  �إجر�ء  مع  ولكن   ، و�لف�سام 
�ل�سابة  �أن   )1991  ، )حمودة  در��سة  و�أكدت   ، بينهم  فروقًا 
بالف�سام نادر�ً ما حتدث يف �لطفولة، بينما �مل�سابون بالتوحد 
قد يكون لديهم عديد من �لأعر��س �ل�سالبة للمرحلة �ملتبقية من 
�لف�سام )مثل �لعزلة �لجتماعية ، و�لن�سحاب ، و�ل�سلوك مفرط 
�لغر�بة ، و�لآلية �ملتكررة للأفعال( . فكان �لعامل �مل�سرتك بني 

تعريفات �لتوحد و�لف�سام يتمثل يف كونهم ��سطر�ب ظاهر� يف 
، و�نخفا�س ملحوظ يف  �لآخرين  ، و�لعزلة عن  �للغة و�لتو��سل 
�لن�ساطات �لجتماعية، و�سعف �هتمامهم بالآخرين ، ون�ستنتج 
وما  �لوجوه،  معاجلات  ب�سعف  يرتبط  �لت�سابه  هذ�  �أن  ذلك  من 

يرتبط عنه من �سوء تو�فق نف�سي و�جتماعي. 
�إليه  �أن ��سطر�ب �لتوحد كمفهوم كان قد مت �لتعرف  كما 
يف ممار�سات �لطب �لنف�سي ، ويف ذلك �لوقت كان �لتوحد ��ستخدم 
�أو  �لن�سحاب،  وهي:  للف�سام،  �لرئي�سية  �لأعر��س  �أحد  لو�سف 
�لوحدة ، وبناء عليه فاإن �فرت��س �لت�سابه بني �ل�سطر�بني كان 
�لتوحديني  ي�سمون  كانو�  �لباحثني  بع�س  �أن  لدرجة  منطقيًا، 
 ، ن�سبيًا  حديث  و�لف�سام  �لتوحد  بني  و�لتفريق  بالف�ساميني. 

وفيما ياتي اأهم ال�رشوط: 
Ú  لكن  ، �لرموز  ��ستخد�م  على  قادرون  �لف�ساميون 

�لتوحديني غري قادرين على ذلك. 
Ú  مع �جتماعية  علقات  �لتوحديون  �لأطفال  يطور  ل 

بينما   ، و�لبيئة  للأ�سخا�س  �ل�ستجابة  ويرف�سون  �لآخرين، 
�لآخرين،  مع  علقات  يطورو�  �أن  ميكن  �لف�ساميون  �لأطفال 

وميكن �أن يكونو� قلقني وم�سو�سني حول بيئتهم. 
Ú  يف توجد  �لكلم  تر�بط  وفقد�ن  و�لهذ�ء�ت  �لهلو�س 

�لف�سام، ولكنها غري موجودة يف �لتوحد. 
Ú  ،لعمر� من  �سهر�ً   )36( قبل  �لتوحد  �ل�سطر�ب يف  بد�أ 

عمر  يف  �أو  �ملر�هقة،  بد�ية  يف  عادة  يكون  �لف�سام  بدء  ولكن 
متاأخر من �لطفولة، و�لتوحد ل ميكن �أن يحدث بعد )30( �سهر�ً 
�أف�سل عامل  �لعمر عند بدء �ل�سطر�ب هو  فاإن  لذلك  �لعمر؛  من 

للتميز بني �لتوحد و�لف�سام. 
Ú  أ�سارت نتائج در��سات علم �لأوبئة �إىل �أن ن�سبة �لذكور�

�إىل �لإناث يف �لتوحد هو تقريبا )4: 1( ،يف حني �أن ن�سبة �ل�سيوع 
تف�رش  قد  �جلينات  �أن  كما  �جلن�سني،  بني  مت�ساو  �لف�سام  يف 

�لف�سام �أكرث من �لتوحد )�لع�سيمي ، 2011( . 

دور املعاجلات الوجهية يف خفض أعراض التوحد 
والفصام: 

�سوء  ويف  كلي،  ب�سكل  عادة  �لوجوه  �إىل  �لتعرف  يتم 
�لأطفال  يعتمد  حيث   ، �لوجه  مكونات  من  بدًل  �لن�سب  معاجلة 
�لتعبري�ت  �إىل  �لتعرف  يف  للوجه  �لكلي  �لتكوين  على  �لعاديون 
 ، )�لعينني و�لأنف و�لفم(  للوجه  �لرئي�سية  �لوجهية عن �مللمح 
�أما عن �لتوحديني فاإنهم يق�سون وقتًا طويًل يف �لنظر، و�لنتباه 
�إىل �ملناطق �ملوجودة بني �مللمح )�ملعاجلة �لكلية( على عك�س 
�مللمح �لتي ��ستغرقو� وقتًا قليًل يف معاجلتها، عندما ُطلب منهم 
�لتعرف �إىل �لتعبري�ت �لوجهية ، حيث كانو� يقعون يف �أخطاء يف 
عملية �مل�سح �لب�رشي للوجه ، ففي كثري من �لأحيان يعاجلون 
ملمحًا، �أو �ثنني غري مهمني كالأذنني، �أو �لذقن، �أو منطقة �ل�سعر 
، يف مقابل ذلك فاإن �مل�سح �لب�رشي للعاديني قائم على منطقة 
�لعينني، و�لأنف، و�لفم ، وهو مو�سح يف �ل�سكل )3( ، كما كان 
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�إليها  تعبري �خلوف �أكرث �لتعبري�ت �لنفعالية �سعفًا يف �لتعرف 
لدى �لتوحديني مقارنة بالعاديني ، وميكن تف�سري �لفروق �لنوعية 
و�لكمية يف عملية �مل�سح �لب�رشي بني �ملجموعتني يف �سوء �أن 
 ، �لب�رشي  �مل�سح  عملية  يف  �لعاديني  عن  يختلفون  �لتوحديني 
ويكمن ور�ء هذ� �لختلف عجزهم يف �إدر�ك هوية �لوجه، و�سعف 
�لتعرف �إىل �لتعبري�ت �لوجهية؛ وذلك يتما�سى مع �عتمادهم على 
�أي�سًا  معاجلة �مللمح، و�سعف معاجلة �لن�سب ، وقد يرجع ذلك 

�إىل  ينتبهون  �لتوحديني، حيث  لدى  �ملركزي  �لرت�بط  �إىل �سعف 
 Pelphrey, Sasson,( للوجه  �لكلية  �ل�سورة  من  بدًل  �لتفا�سيل 
Reznick, Paul, Goldman, et al ,2002( ومن خلل �ل�سكل )3( 

ن�ستنتج طبيعة �سذوذ �مل�سح �لب�رشي لدى �أطفال �لتوحد مقارنة 
�لكلية،  �ملعاجلة  طبيعة  حتديد  وبالتايل   ، �لعاديني  بالأطفال 
�لتدريبية  �لرب�مج  �لوجهية، وبالتايل فاإن  و�لتحليلية للتعبري�ت 
ومما  للوجه،  �لب�رشي  �مل�سح  عملية  تعالج  �لوجهية  للمعاجلات 

يتبعه من تو�فق نف�سي �جتماعي. 

   الشكل )3 -أ(                                                 الشكل )3 -ب(
            المسح البصري للتعبيرات الوجهية لألطفال العاديين                                                                          المسح البصري للتعبيرات الوجهية لألطفال التوحديين

ونظر�ً لأن وجوه �لب�رش تعترب م�سدر� حموريا للمعلومات 
�لجتماعية ، فاإن در��سة �سعف معاجلة �لوجوه لدى �لتوحديني 
�لجتماعي  �لتفاعل  ��سطر�ب  ن�ساأة  تف�سري  يف  ي�ساعد  رمبا 
�إن ��سطر�ب  �ملتبادل و �لتو��سل غري �للفظي وعلجهما ، حيث 
معاجلة �لوجوه يعمل ك�سبب يف خمتلف �ل�سطر�بات �لجتماعية 
�مللزمة ل�سطر�ب �لتوحد ، وتعترب مبثابة نافذة لل�سطر�بات 
در��سة  �أهمية  تتوقف  ول   ، �لتوحد  لأطفال  �لأ�سا�سية  �لنفعالية 
�لجتماعي  �ل�سعف  تو�سيح مظاهر  �لوجوه يف  �سعف معاجلة 
مهم  فارقي  كمعيار  �أي�سًا  ولكن   ، فح�سب  وحت�سينه  للتوحد 
 )Sasson, 2006(  . )�لتوحد(  �ل�سطر�ب  لهذ�  �ملبكر  للت�سخي�س 
�ملعاجلات  على  �لقائمة  �لتدريبية  �لرب�مج  كفاءة  من  ويتوقع 
�ل�سمات  بع�س  علج  يف  �إيجابي  �أثر  لها  يكون  �أن  �لوجهية 
عر�صها  ميكن  التي  �لتوحد؛  لأطفال  �لجتماعي  للعجز  �لفرعية 

على النحو الآتي : 
Ú  أو تو��سل� �أو عجز يف حتقيق تفاعل �جتماعي  �سعف 

�جتماعي متبادل. 
Ú  لت�سال� يف  �لرغبة  وعدم  �جل�سدي،  �لتلم�س  رف�س 

�لعاطفي �لبدين. 

Ú  .سعف يف �لعلقات �لجتماعية و�لتز�ماتها�
Ú  .عدم �لتاأثر بوجود �لآخرين، �أو �لقرت�ب منهم
Ú  مع علقات  �أو  �سد�قات،  تكوين  يف  �لرغبة  عدم 

�لآخرين مبن فيهم �أ�رشهم. 
Ú  سعف يف �لتو��سل �لب�رشي ، فيتجنب �لنظر يف وجه�

�سخ�س �آخر. 
Ú  مبادلتهم �أو  �لآخرين،  لنفعالت  �ل�ستجابة  عدم 

�مل�ساعر نف�سها. 
Ú  ل يرد �لبت�سامة للآخرين ، و�إذ� �بت�سم تكون �لبت�سامة

للأ�سياء دون �لأ�سخا�س. 
Ú  يف�سل �لعزلة عن �لوجود مع �لآخرين ، ول يطلب من

�أحد �لهتمام به. 
Ú  وغالبًا  ، �لآخرين  �للعب مع  �للعب مبفرده عن  يف�سل 

تكون �ألعابه غري هادفة )�لقم�س ، 2011، 49( . 
فالتوحد ما هو �إل �ن�سغال �سديد بالذ�ت، و�سعف �لهتمام 
ومبا   ، �لأ�سخا�س  من  �أكرث  �لأ�سياء  �إىل  و�ل�ستجابة  بالآخرين، 
�أن  تبني  فاإذ�   ، �سخ�سيته  ونافذة  �لإن�سان  مر�آة  هو  �لوجه  �أن 
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�لتوحديني على �ملعاجلات �لوجهية،  هناك �سعفًا لدى �لأطفال 
عائق  �أمامهم  �سيكون  فبالتايل   ، �لوجهية  �لتعبري�ت  �إدر�ك  و 
كبري جد�ً للخروج من ذو�تهم �إىل عاملهم �لجتماعي �ملحيط بهم 
يوؤثرون فيه ويتاأثرون به، �إل من خلل بر�مج تدريبية، وعلجية 
�لبو�بة  مبثابة  فالوجه   ، �لوجهية  �ملعاجلات  بتنمية  خا�سة 
للتفاعل �لجتماعي �لكفء، ومن خلله يكون من �ل�سهل عليهم 
�لتو��سل �سو�ء �لبدء �أو مو��سلة �حلو�ر، وفهم لغة �جل�سد، وغريها 
من �لإ�سار�ت غري �للفظية ، بالإ�سافة �إىل فهم مقا�سد �لآخرين 
�لكلية،  �ملعاجلات  ف�سعف  و�ل�سخرية.  ،و�لنكات  ونو�ياهم 
و�لتحليلية، و�سعف �إدر�ك �لتعبري�ت �لوجهية يف�رش �سوء �لتو�فق 
�لوظيفي �لذي يظهره �أطفال �لتوحد، ك�سعف �لتو��سل بالعينني، 
وعدم  �لآخرين،  مل�ساعر  �ل�ستجابة  وعدم  �لجتماعي،  و�لإدر�ك 
�أد�ء  حت�سن  عن  وينتج   ، بهم  �ملحيطة  �لبيئة  يف  �لتغيري  حتمل 
بع�س  حت�سن  �لوجهية  �لتعبري�ت  �إدر�ك  مهام  يف  �لتوحديني 
كاجلمود  �لر�هنة،  �لدر��سة  مبتغري�ت  �ملرتبطة  �لتوحد  �أعر��س 
يف  �مل�ساركة  وعدم  عنهم،  و�لبعد  �لآخرين،  وجتنب  �لنفعايل، 
�لجتماعي  �للعب  على  �لقدرة  و�سعف  و�لهتمامات  �لأن�سطة، 
يوؤدي  �لب�رش  لدى  �لوجهي  فالتعبري   )123،  2015  ، �هلل  )عبد 
دور� مهمًا باعتباره �لو�سيلة �لتي تنقل �مل�ساعر، و�ملقا�سد ب�سكل 
ب�رشي ، وذلك للتعبري عن تعبري�ت �لوجه بحرية كاملة ، وياأتي 
ع�سلت  على  �لعمل  خلل  من  �لوجهي  �لتعبري  على  �لتدريب 
�لآونة  يف  �لهتمام  وجاء   ، �لتعبري  ت�سكل  �لتي  �لوجه  تعبري�ت 
�لأخرية، بتدريب �لوجه على ��ستخر�ج تعبري�ت وجه ب�سكل جيد. 
وياأتي �أ�سلوب �لتدريب عن طريق حتريك �لع�سلت �لتعبريية يف 
، وبالتايل   )Ito,  Kurose,  Takami & Nishida ، 2007( �لوجه 
�لتدريب:  من  نوعني  �إىل  حاجة  يف  �لتوحديني  �لأطفال  فاإن 
�لآخرين  لوجوه  �لوجهية  �لتعبري�ت  �إدر�ك  بكيفية  خا�س  �لأول 
�ملنا�سبة  �لوجهية  للتعبري�ت  باإنتاجهم  خا�س  �لثاين  و�لنوع   ،
�إىل  �لعك�سية  �ملحاكاة  منوذج  �أ�سار  كما   ، �لجتماعية  للمو�قف 
�أن عملية �إدر�ك �لتعبري�ت �لوجهية، وعملية �إنتاج هذه �لتعبري�ت 
مرتبطتان وغري منف�سلتني ، و�لذي ي�سري �إىل �أن �لأفر�د يدركون 
�لتعبري�ت �لنفعالية للوجوه من خلل تقليد �لتعبري�ت �مللحوظة 
، و�لذي بدوره يولد �خلربة �لنفعالية �ملقابلة ، فعندما ُيعر�س 
هذه  بتقليد  يقومون  �لوجهية،  �لتعبري�ت  �سور  �لأفر�د  على 
�لتعبري�ت �لوجهية ب�سكل عفوي و�رشيع، ومن ثم يدعم �ملحاكاة 
�لعك�سية و�لتقليد �لأعمى عملية �لتعرف على �لنفعالت �لوجهية. 
�لتعبري�ت  �إدر�ك  �لتوحديني يف  �لأطفال  كما يعود حت�سن 
�لوجهية يف در��سة )عبد �هلل ، 2015( �إىل �لأ�سلوب �لذي قدم من 
4( كاألعاب حا�سوبية مربجمة،  خلله �لربنامج �لتدريبي )�سكل 
�لذي كان يت�سمن �أن�سطة للمعاجلة �لكلية، و�لتحليلية �لتي كان 
لها تاأثري على كفاءة �إدر�ك �لتعبري�ت �لوجهية ، كالتدريب على 

على  و�لتدريب   ، �لعني  �إىل  �لنظر  طريق  عن  �لب�رشي  �لتو��سل 
�سور  ��ستخد�م  خلل  من  �لوجهية  �لتعبري�ت  بني  �لفرق  معرفة 
�سوئية للتعبري عن وجه حزين ، �أو وجه �سعيد، �أو وجه غا�سب 
�إعطاء  على  و�لتدريب   ، حا�سوبيًا  مربجمة  �لكرتونية  كاألعاب 
 ، �ل�سم �ل�سحيح لكل ملمح من ملمح �لوجه ومن ثم �لألفة به 
من  �لنتقال  وعلى  �جلزء،  �إىل  �لكل  من  �لنتقال  على  و�لتدريب 
�لكلي  �لوجه  و  �لوجه،  �أجز�ء  �إىل  �لتعرف  �لكل، وعلى  �إىل  �جلزء 
�إىل  �ل�سارة  خلل  من  �لبدنية  �مل�ساندة  �إىل  بال�ستعانة  لديهم 
هذه �لأجز�ء باليد ، بالإ�سافة �إىل مهمة �لوجوه �ملركبة )خمتلفة 
�لوجه يف  �أجز�ء  �أي�سًا على معرفة مكان  ، وتدريبهم  �لن�سفني( 
�سياق �لوجه �لكلي، ومن ثم حت�سني �ملعاجلة �لكلية و�لتحليلية. 
وتدريبهم على �ختيار �مللمح �لناق�س لإكمال �لوجه ، و�لتدريب 
على �ملعاجلة �لكلية و�لتحليلية من خلل مهام م�ساهاة �أجز�ء 
�ملعاجلة  على  تدريبهم  �إىل  بالإ�سافة   ، �لكلية  و�لوجوه  �لوجوه 
�لر�سم )ر�سم �مللمح  �لكلية، و�لتحليلية للوجه من خلل ن�ساط 
�خلارجي  �لإطار  ر�سم  �أو   ، للوجه  �خلارجي  �لطار  تو�فر  مع 
للوجه مع تو�فر �مللمح( ، ويتفق كثري من �لدر��سات مع طبيعة 
�لر�هنة،  للدر��سة  �ملتكررة  و�لقيا�سات  �لتدريبي،  �لربنامج 
،و�سخ�سيات  كرتونية  و�أ�سكال  مربجمة،  حا�سوبية  كاألعاب 
�لتعبري�ت  �إدر�ك  حت�سني  يف  بالغ  �أثر  لها  وكان  �عتبارية، 
�سل�سلة  تقييم  �إىل   “ و�آخرين  “جولن  در��سة  فهدفت   ، �لوجهية 
�لتعبري�ت  �إدر�ك  لتح�سني  �مل�سممة  �ملتنقلة  �ملتحركة  �لر�سوم 
 Golan , Ashwin , Granader( لوجهية لدى �أطفال طيف �لتوحد�
“عادل  كما جاءت در��سة   ), McClintock , Day et al. , 2010

�لعتبارية  �ل�سخ�سية  ��سرت�تيجية  فاعلية  عن   “ حممد  �هلل  عبد 
�لنفعالية  �لوجهية  �لتعبري�ت  �إك�ساب  يف  �أفاتار  )�لكارتونية( 
�لتعبري�ت  �كت�ساب  من  �أف�سل  �لتوحد  ��سطر�ب  ذوي  للأطفال 
در��سة  2014( وجاءت   ، �لطبيعية )حممد  �لوجوه  �لوجهية من 
برنامج علجي مربمج حا�سوبيًا،  �أثر  و�آخرين” لر�سد  “تاناكا 
 ، �لوجوه  �لتوحد على تعرف هوية  �أطفال طيف  �أد�ء  يف حت�سني 
مت�سمنًا �سبع �ألعاب تفاعلية على �حلا�سوب، حيث �إن �لتوحديني 
�لتحليلية،  باملعاجلة  �لقيام  �لربنامج  قبل  ي�ستطيعون  كانو� 
ولكنهم يفتقدون �ملعاجلة �لكلية ، كما كان با�ستطاعتهم �لتعرف 
�إىل ملمح �لفم، ولكنهم ل ي�ستطيعون �لتعرف �إىل ملمح �لعينني ، 
ولكن بعد �لتدريب �ختلف �لو�سع فاأ�سبح �أد�ء �لتوحديني �أف�سل 
Tanaka, Wolf , Klaiman , Koe-(    �لتعرف �إىل ملمح �لعينني

�لتقاء  دور  يتبني  كما   )nig ,Cockburn, Herlihy et al , 2010

�لعيون، وتبادل �لنظر�ت يف تاأهيل �لطفل �لتوحدي �لذي يتجنب 
�لتقاء �لعيون كعامل �أ�سا�سي يف �لعزلة �لتي يعي�سها، و�لنغلق 
على �لذ�ت؛ فالتقاء �لعيون بني �لأفر�د �لعاديني يعترب �أول �إ�سارة 
 95  ،2000، )�سليمان  �لآخرين  مع  �لتو��سل  �إىل  �لطريق  تفتح 

 . )96،
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و�أكّد كثري من �لدر��سات �لعلقة بني �ملعاجلات �لوجهية 
و  “كوربي  در��سة  �أكدت  حيث   ، �لوجهية  �لتعبري�ت  و�إدر�ك 
يف  للوجه  �لنفعالية  �لتعبري�ت  دور   “ تاي�سون  و  جون�سون 
�سلبي  دور  هناك  كان  بينما   ، للوجوه  �لكلية  �ملعاجلة  حت�سني 
�أد�ء  �إىل �سعف  �أدت  ، حيث  �ل�سلبية يف ذلك  �لوجهية  للتعبري�ت 
 Curby, Johnson &( للوجوه  �لكلية  �ملعاجلة  على  �مل�ساركني 
�ملعاجلة  �أن  تبني   “ بر�زك   “ در��سة  وجاءت   )Tyson , 2009

�لتعبري�ت  �إدر�ك  كفاءة  يف  �مللمح  معاجلة  على  تتفوق  �لكلية 
جر�ند  “يل  در��سة  و�أ�سارت   )Prazak,2012( للوجوه  �لنفعالية 
تعبري�تها  يف  �ملتطابقة  �لوجوه  �إىل  �لتعرف  �أن  �إىل  وتاناكا” 
باملعاجلة  مقارنة  �لكلية،  �ملعاجلة  على  يعتمد  كان  �لنفعالية 
�لتحليلية �لقائمة على �أجز�ء �لوجه ، وعلى �لنقي�س من ذلك كان 
�لنفعالية  تعبري�تها  يف  �ملتعار�سة  �لوجوه  �إىل  �لتعرف  يعتمد 
 Le Grand( �لوجه.  �أجز�ء  �لقائمة على  �لتحليلية  �ملعاجلة  على 
�ملعاجلة  كفاءة  در��سة مدى  كما مت   )& James Tanaka,2004

�لكلية لدى �لتوحديني ب�سكل دقيق يف كثري من �لدر��سات ، ومن 
خلل �لفح�س تبني �أن �لأفر�د �لذين يعانون من �لتوحد مييلون 
وو�جهو�   ، �لب�رشية  �ملنبهات  من  �أجز�ء  على  �أكرث  �لرتكيز  �إىل 
�سعوبة يف ��ستخل�س �لهيئة �لكلية على �سبيل �ملثال. �إن �لأفر�د 
يف  باأكمله  �لب�رشي  �ل�سياق  ياأخذون  ل  بالتوحد  �مل�سابني 
�لعتبار ، وبالتايل يف�سلون يف �إدر�ك �لأ�سكال �لهند�سية �ل�سعبة 
 Behrmann( �لأجز�ء  تكامل  تتطلب  مهمة  وهي   ، و�ملركبة 
 , Avidan , Leonard , Kimchi, Luna , Humphreys et al. ,

الشكل )4(

البرنامج التدريبي للمعالجة الكلية في مقابل المعالجة التحليلية للوجوه

2006( . وياأتي دور �ملعاجلة �لكلية يف حت�سني �إدر�ك �لتعبري�ت 

�لوجهية كموؤ�رش لتغيري �ملدركات �لتي ت�سهم يف ت�سكيل ��سطر�ب 
�لتوحد، وهو �لإدر�ك �ملجز�أ �لقائم على �ملعاجلة �لتحليلية؛ لأن 
وحدة  كانت  لو  كما  تكون  �لوجوه  من  �أجز�ء  جتاه  ��ستجابتهم 
�لنفعالية  �لتعبري�ت  �إدر�ك  �سعف  من  يزيد  وهذ�   ، متكاملة 
 ، ناجح  ب�سكل  دورها  �لتدريبية  �لرب�مج  حققت  و�إذ�  للوجوه. 
يعترب  ثم  ومن   ، �لوجهية  �لتعبري�ت  �إدر�ك  يف  كفاءة  ف�سيتبعها 
�لتوحد منبها  �أطفال  للوجه �ملدرك من خلل  �لنفعايل  �لتعبري 
�أ�سا�س هذ� �لتعبري  �جتماعيا على قدر كبري من �لأهمية ، وعلى 
تن�ساأ ��ستجابة �جتماعية منا�سبة مع هذ� �لتعبري من �لطفل جتعله 
�أكرث تكيفًا يف �لبيئة �لجتماعية. وبالتايل فهم يف �حتياج �إىل 
�لتدريب على �ملعاجلة �لكلية �لتي مل تقم بدورها لديهم، و�لتي 
يعتمد عليها �إدر�ك �لتعبري�ت �لوجهية، و�لتعرف �إىل هوية �لوجه 
�لتدريب على  �إىل مزيد من  �أنهم يف حاجة  ، كما  �أ�سا�سي  ب�سكل 
�ملعاجلة �لتحليلية �ملركزة على منطقة �لعينني، باعتبارها �أهم 
�لتعبري�ت  عن  مهمة  مبعلومات  �لب�رش  ومتد  �لوجهية،  �مللمح 
حت�سن  �لطويل  �ملدى  على  �لتدريب  عن  ينتج  كما   ، �لوجهية 
�لتوحد  طفل  في�سبح   ، �لتوحد  �أطفال  لدى  �لجتماعي  �لتفاعل 
قادر�ً على ق�ساء وقت �أطول مع �لآخرين ، ويبدي �هتمامًا �أكرث 
بتكوين �سد�قات مع �لآخرين ، وتكون ��ستجابته �أكرث للإ�سار�ت 

�لجتماعية، مثل: �لبت�سامة، �أو �لنظر للعيون. 
�أما عن �لف�سام، فريتبط �سعف �ملعاجلات �لوجهية بعدد 
من �أعر��سه ، و�أ�سار عديد من �لباحثني �إىل �أن �لعجز يف �لإدر�ك 
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�حل�سي للوجوه يظهر لدى مر�سى �لف�سام عرب �ملهام �لتي تتطلب 
 Cutting  )1989( كاتينج  �ساغ  وقد   ، �لكلية  �ملعاجلة  جناح 
�ل�سيغة  نظرية  تطبيق  كيفية  حول  �لنظرية  �لفرو�س  من  عديد�ً 
�إن �ملر�سى  �لكلية لدى مر�س �لف�سام، وحدوث �لهذ�ء�ت؛ حيث 
�لف�ساميني يدركون �لبيئة �إدر�كًا م�سوهًا ، وتظهر هذه �لإدر�كات 
�مل�سوهة وتربز عن بقية �ل�سياق ، و�إن �لنتباه للأجز�ء و�لتفا�سيل 
يحد من �لقدرة على �إدر�ك �لهيكل �لعام للأمناط �لب�رشية ، ويف 
�لف�سام  �أن مر�سى  �إىل  �لتجريبية  �لدر��سات  �أ�سارت   ، �سوء ذلك 
�لكل  �لنتقال من  �أي  �لتنازلية؛  �ملعاجلة  يو�جهون �سعوبة يف 
�إىل �جلزء �أثناء تنظيم �إدر�ك �ملعلومات �لب�رشية ، و�أكد �لإنتاج 
لدى  �حل�سي  �لإدر�ك  يف  �ل�سعف  �أن  �ل�سابق  �لنف�سي  �لفكري 
متثيلت  تكوين  على  �لقدرة  ل�سعف  نتيجة  �لف�سام  مر�سى 
 Schwartz,( جديدة تقوم بتجميع �ملكونات �ملنف�سلة يف كليات
�أي�سًا  وتبني   )  Marvel, Drapalski, Rosse & Deutsch ,2002

�أن �ل�سعف �مللحوظ لدى �ملر�سى �لف�ساميني يف �أد�ء �لوظائف 
باملعاجلة  �لقيام  يف  �ملر�سى  هوؤلء  ف�سل  �إىل  يرجع  �لتنفيذية 
 )Carter , MacDonald , Ross & Stenger , 2001( �لتنازلية. 
باملعاجلة  �لقيام  يف  ينجحو�  مل  �لف�سام  مر�سى  لأن  ونظر�ً 
�لتنازلية مثل �لأ�سوياء ، فاإنهم يقومون بتعوي�س هذ� �لعجز من 
خلل �ل�ستعانة باملعاجلة �لت�ساعدية �لتي تتطلب وقتًا �أطول ، 
ويرجع ذلك �إىل �سعف �ملعاجلة �لكلية ، لكنهم يقومون باإدر�ك 
�ملعلومات بطريقة مُمزقة ، لأنهم يتطلعون �إىل �لتفا�سيل �لفردية 
للمنبهات �لب�رشية ، ويعترب �سعف �ملعاجلة �لكلية لدى مر�سى 
�لف�سام �أول �أربع مر�حل لت�سكيل �ل�سللت. وقد �أو�سح بيمبورد 
)Bemporad )1967 �أنه عندما مت عر�س �أرقام تتكون من نقاط 

فكان   ، للروؤية(  �لطبيعي  �لو�سع  من  )�أ�سو�أ  خافتة  �سبورة  على 
�ملر�سى �لف�ساميون مييلون لروؤية �لنقاط �أوًل ، ثم �إدر�ك �لعدد 
�أوًل  �لأرقام  بروؤية  �لأ�سوياء  قام  بينما   ، ت�ساعدية(  )معاجلة 
)معاجلة تنازلية( John & Hemsley ،( )1992 ويتبني من ذلك 
�لكلية، و�لتنازلية، وما يرتبط  �إىل حت�سن �ملعاجلة  �أنهم بحاجة 
�لوظائف  على  �أد�ئهم  من  وحت�سن  �لهذ�ء�ت،  حدة  تقليل  من  به 

�لتنفيذية. 
مر�سى  لدى  �لجتماعية  �ملعرفية  �لنحر�فات  تت�سم  كما 
�لف�سام �لهذ�ئي بامليل �إىل �ملبالغة يف ن�سب �لأحد�ث �لإيجابية 
�إىل �أنف�سهم، و�ملبالغة يف ن�سب �لأحد�ث �ل�سلبية �لتي يتعر�سون 
، كما  للذ�ت(  �لتحيز  �أو  )�لأنانية  �لأ�سخا�س  �إىل غريهم من  لها 
 ، �سلبيًا  تقييمًا  �لآخرين  يقيمون  �لهذ�ئي  �لف�سام  مر�سى  �أن 
 peer ,( عنهم  �سلبية  تقييمات  يحملون  �لآخرين  �أن  ويعتقدون 
ظهر  وقد   )Rothmann, Penrod, Penn & Spaulding , 2004

�سوء  �لهذ�ئي يف  وغري  �لهذ�ئي  �لف�سام  مر�سى  �لختلف بني 
 ، �لوجهية  للنفعالت  �إدر�كهم  يف  �ملعرفية  �ملخططات  در��سة 
مر�سى  من  دقة  �أكرث  كانو�  �لهذ�ئي  �لف�سام  مر�سى  �أن  فتبني 
�لف�سام غري �لهذ�ئي يف �لتعرف �إىل �لنفعالت �لوجهية �ل�سلبية 
ملر�سى  �ملعريف  �ملخطط  تطور  �إىل  ي�سري  وهذ�   ، )�ملكدرة( 
بينما   ، �ل�سلبية  �لوجهية  �لنفعالت  �إدر�ك  يف  �لهذ�ئي  �لف�سام 
�إىل  �لتعرف  يف  �سيئا  �لهذ�ئي  غري  �لف�سام  مر�سى  �أد�ء  كان 

 Kline( �سو�ء  حد  على  �ل�سلبية  و  �لإيجابية  �لوجهية  �لنفعالت 
�لوجهية  �لنفعالت  دور  يبني  مما   .  ), Smith & Ellis , 1992

يف �لتمييز بني �لف�سام �لهذ�ئي، وغري �لهذ�ئي، وذلك يعطي لها 
دور�ً يف حت�سني بع�س �لأعر��س �ملرتبطة بهذ� �ل�سطر�ب. كما 
�لوجهية  �لعمليات  ��سطر�بًا يف خمتلف  �لدر��سات  �أغلب  �أظهرت 
لدى �ملر�سى �لف�ساميني ، ورمبا يكون هذ� هو �مل�سدر �أو �ل�سبب 
�ل�سائع  �لجتماعي  بالتفاعل  �خلا�س  �لتف�سري  ل�سوء  �لأ�سا�سي 
لديهم ، فاملر�سى �لف�ساميون يو�جهون �سعـوبات فـي مـ�ساهـاة 
كما   ، �لأ�سخا�س  عمـر  عـلى  خـللها  من  و�لتـعرف  �لوجـوه، 
تف�سريها،  �أو  �لوجهية  �لتعبري�ت  ترجمة  يف  �سـعوبة  يو�جهـون 
كما �أن �خللل يف �لذ�كرة �لعاملة ي�سهم بن�سبة كبرية يف ��سطر�ب 
López- Ibor, López- Ibor, Mé-(  ععرف �لوجوه لدى �لف�ساميني
 ndez, Morón, Ortiz- Terán, et al , 2008 ; Sachs , Steger-

Wuchse, Kryspin- Exner , Gur & Katschnig , 2004 ( و�أ�سار 

“تيور�سكي و�آخرون” �إىل �أن �ملر�سى �لف�ساميني �أظهرو� بع�س 
�لتي  �لوجه،  مللمح  �ملبكر  �لب�رشي  �لرتميز  عملية  يف  �ل�سذوذ 
�لنتائج  و�أظهرت  �لوجه.  �نفعالت  �إىل  �لتعرف  ��ستجابة  ت�سبق 
�لوجوه  �إىل  �لتعرف  �لأد�ء يف  �إيجابيًا بني كفاءة  �رتباطًا  �أي�سًا 
للف�سام  �ملختلفة  �ل�سالبة  �لأعر��س  �نخفا�س  وبني  �ل�سعيدة، 
�لتعرف  يف  �لأد�ء  كفاءة  بني  �إيجابيًا  �رتباطًا  �أي�سًا  و�أظهرت   ،
�لهلو�س.  �أو  �لهذ�ء�ت  تكر�ر  و�نخفا�س  �حلزينة،  �لوجوه  �إىل 
 Turetsky, Kohler, Indersmitten, Bhati , Charbonnier, et al.(

2007,( كما يعاين مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي �ملزمن من ��سطر�ب 

�لتفكري �لتجريدي ، و�ل�سبب �لقائم ور�ء ذلك هو �لتعميم �ملفرط، 
و�سعف �لرو�بط �ل�سببية ، ولكن ل مينعهم ذلك من عمل تعميمات. 
بينما يرجع ��سطر�ب �لتفكري �لتجريدي لدى مر�سى �لف�سام غري 
�لهذ�ئي �إىل �لأخطاء �لعيانية �ل�سديدة،؛ ويرجع �سبب ذلك �إىل عجز 
�ملو�قف،  مكونات  �أو  �لأجز�ء  بني  �لتاأليف  عن  �ملر�سى  هوؤلء 
وحماولة ��ستقر�ئها يف كل متكامل لتم�سكهم باملح�سو�سات ، و�إذ� 
ل  �لهذ�ئي  غري  �لف�سامي  �ملري�س  فاإن   ، �لتجريد  هو  �لكل  كان 
ي�ستطيع �أن يدرك �أو ي�ستنتج �لكليات من �جلزئيات؛ لأنها تتطلب 
�لقيام بعمليات �لتجريد ، ويحدث ذلك با�ستمر�ر كلما و�جه هوؤلء 
�أو  �ل�ستقر�ء  تتطلب  ت�سورية  �أو  ��ستدللية،  م�سكلت  �ملر�سى 
�ل�ستنباط �أو �لثنني معًا )حممد جنيب �ل�سبوة ، 1991( وي�سري 
�لو��سحة بني مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي وغري  �أن �لفروق  �إىل  ذلك 
�لهذ�ئي يف �ملعاجلة �لكلية، و�ملعاجلة �لتحليلية مل تتوقف على 
�إظهار  �إىل  متتد  ولكن   ، فح�سب  وتذكرها  �لوجوه  �إدر�ك  عمليتي 
مييل  حيث  منهما؛  لكل  �لتجريدي  �لتفكري  يف  و��سحة  فروق 
مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي �إىل �لتعميم �لز�ئد، حيث �ملعاجلة �لكلية، 
و�لإحاطة باملجال ب�سكل �أو�سع ، بينما مييل مر�سى �لف�سام غري 
�لهذ�ئي �إىل �لعيانية، حيث �ملعاجلة �لتحليلية، و عدم ��ستطاعتهم 
وحماولة  �ملو�قف،  مكونات  �أو  �لأجز�ء  بني  بالتاأليف  �لقيام 
��ستقر�ئها يف كل متكامل. فريتبط حت�سن �ملعاجلة �لكلية لديهم 

بكفاءة �لتفكري �لتجريدي لديهم. 
ب�سعف  �لف�سام  مر�سى  لدى  �لهذ�ء�ت  ظهور  ويرتبط 
يحقق  ب�رشي  كمنبه  �لوجه  لدور  فنظر�ً   ، �لوجوه  معاجلات 
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للتفاعلت  �إدر�ك  �سوء  �إل  و�ل�سلل ما هو   ، �لجتماعي  �لتو�فق 
و�ملو�قف �لجتماعية؛ لأنه ين�ساأ ب�سبب �ل�ستعانة با�سرت�تيجيات 
�لجتماعية  �لب�رشية  �ملنبهات  مع  �لتعامل  يتم  عندما  �ساذة 
كالوجه مثًل ، حيث �إن مري�س �لف�سام يتفادى مناطق مهمة يف 
�لوجه ، ويرتتب على ذلك عدم تو�فق ، وفيما يخ�س �لفروق بني 
مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي وغري �لهذ�ئي يف �لتعرف �إىل �لنفعالت 
�لوجهية ، تبني تفوق مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي عن مر�سى �لف�سام 
و�لغ�سب(  )�خلوف  �ل�سلبية  �لوجهية  �لتعبري�ت  يف  �لهذ�ئي  غري 
وقد مت تف�سري ذلك يف �سوء �لنتباه �ملتز�يد للتهديد�ت �خلارجية 
Phillips, Williams , Senior , Bull-  ( �لهذ�ئي �لف�سام   رر�سى 
�لوجه  �أهمية  �إىل  ورجوعًا   )more , Brammer , et al. , 1999

�لفعال، و�إىل  �لنف�سي و�لجتماعي و�لتو��سل  �لتو�فق  يف حتقيق 
مر�س �لف�سام �لذي يعترب �سوء �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي من 
�أهم معامله ، ن�ستطيع �أن نو�سي بدور معاجلة �مللمح، و�لن�سب 
�لنف�سي  �لتو�فق  حتقيق  ثم  ومن   ، �لوجوه  عمليات  جناح  يف 
مر�س  �أعر��س  حدة  خف�س  ذلك  على  يرتتب  مما   ، و�لجتماعي 

�لف�سام. 
مهام  يف  و��سحًا  عجز�ً  �لف�ساميون  �ملر�سى  ويظهر 
�ملعاجلات �لوجهية �ملختلفة ، وهي �ملتمثلة يف معاجلة �لتعبري�ت 
و�لتعرف  �ملاألوفة  غري  �لوجوه  م�ساهاة  و�ختبار�ت  �لوجهية، 
عليها ، وقد يرتبط ذلك ب�سعف �ملهار�ت �لجتماعية، و�ل�سخ�سية 
لديهم ، حيث �إن �خللل يف عملية �لتعرف �إىل �لوجوه لدى �ملر�سى 
�ل�ستعانة  عن  �ملر�سى  هوؤلء  عجز  �إىل  يرجع  �لف�ساميني 
مبعاجلة �لن�سب �أثناء عملية �لتعرف ، وقد دعمت �لأدلة �لتجريبية 
فر�سًا موؤد�ه �أن �لوجوه تدرك بطريقة كلية ، ولي�س كمجموعة من 
Schwartz, Mar-(  ململلمح �ملعزولة ، مثل �لعينني، و �لأنف، و�لفم

�ملر�سى  ويعتمد   )vel, Drapalski, Rosse & Deutsch ,2002

�لف�ساميون على �لأجز�ء �ملحلية للوجه )�مللمح( كا�سرت�تيجية 
بديلة للتعوي�س عن �سعف معاجلة �لن�سب لديهم. على �أية حال ، 
ل يوجد ما ي�سري �إىل �أن مر�سى �لف�سام لي�س لديهم �أي ح�سا�سية 
�لن�سب  مبعاجلة  �ملر�سى  هوؤلء  يقوم  ولكن   ، �لن�سب  ملعلومات 
ف�سيوؤثر   ، لديهم  �لن�سب  معاجلة  ل�سعف  ونظر�ً   ، خاطئة  بطريقة 
�ملر�سى  ف�سل  �إىل  ويوؤدي  �لوجهية،  �مللمح  معاجلة  على  ذلك 
يف دمج معلومات �مللمح �لتي تبدو �سليمة لديهم يف �سكل كلي 
و�حد )Corrigan , 2007( و يرجع �سعف �أد�ء مر�سى �لف�سام على 
مهام �لتعرف �إىل هوية �لوجه �إىل وجود �سذوذ يف عملية �مل�سح 
�لب�رشي للوجه؛ ، لأنهم يركزون �نتباههم على �ملحيط �خلارجي 
�لتي  �لوجهية  �مللمح  يف  �أخرى  مهمة  مناطق  من  �أكرث  للوجه 
 Sousa & Hallak( تنقل معلومات موثوق بها عن هوية �لوجوه
2008,( كما �أظهر �ملر�سى �لف�ساميون عجز�ً ملحوظًا يف �لقدرة 

على �إ�سد�ر �لأحكام �لجتماعية �مل�ستمدة من تعبري�ت �لوجوه ، 
 Hall,( �أن ذلك يرتبط بالأعر��س �ملوجبة ملر�س �لف�سام  وتبني 
 Harris , Sprengelmeyer, Sprengelmeyer ,Young , et al. ,

2004( ومبا �أن �لوجوه هي �لأكرث �أهمية بني �لأمناط �لب�رشية يف 

بيئتنا ، و�أهم �ملنبهات �لتي تنقل �ملعاين �لجتماعية ، فينتج عن 
حت�سن �ملعاجلات �لب�رشية �مل�سوؤولة )�لن�سب و�لكلية و�لتنازلية( 

حت�سنا مر�فقا له يف �لأعر��س لدى مر�سى �لف�سام. 
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�لتوحد و�لف�سام، و�إدر�ك �لتعبري�ت �لنفعالية للوجه. 

معاجلتي . 9 بني  �سارم  متييز  هناك  �أليكون  يجب 
�مللمح و�لن�سب يف عمليات �لوجوه يف �لو�سع �ملعدول ، فبغ�س 
�لنظر عن درجة �إ�سهام كل معاجلة على حدة ، فل ميكن �ل�ستغناء 
عن �إحد�هما ، ولكن �ساعدت عملية �لقلب يف ظهور جزء كبري من 

�لتمايز بني �ملعاجلتني. 
تعد �ملنطقة �ملغزلية باملخ حلقة �لو�سل بني ��سطر�ب . 10
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�لف�سام و�لتوحد و�ملعاجلات �لوجهية. 
عليه . 11 �لتعرف  عملية  لأن  معقد؛  ب�رشي  منبه  �لوجه 

تعتمد على �آليات عديدة مقارنة باملنبهات �لب�رشية غري �لوجهية 
، مما قد ت�ساعد يف عمليتي �لت�سخي�س و�لعلج. 

يرتبط قيام مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي بالت�سمني �لز�ئد، . 12
و�لإحاطة �ل�سديدة، و�ملعاجلة �لتنازلية، و�لكلية بنجاح معاجلة 
�لهذ�ئي  غري  �لف�سام  مر�سى  قيام  يرتبط  بينما   ، لديهم  �لن�سب 
�لت�ساعدية،  و�ملعاجلة  �لب�رشي،  باملجال  �ل�سعيفة  بالإحاطة 
جمموعة  وتاأتي  لديهم.  �مللمح  معاجلة  بنجاح  و�لتحليلية 
معلومات  �أهمية  حيث  �ملعاجلتني،  من  كل  دور  لتبني  �لأ�سوياء 
�إدر�ك  كفاءة  يف  �مللمح  معلومات  دور  �إىل  بالإ�سافة  �لن�سب 

�لوجوه و�لتعرف �إليها. 
و�ملعاجلة . 13 و�لن�سب  �مللمح  معاجلة  در��سة  ميكن  ل 

�لأخرى  �لوجهية  �ملتغري�ت  عن  معزل  يف  و�لتحليلية  �لكلية 
، و�لتعبري�ت  �لألو�ن  ، و معاجلة  �لوجه  ، و �سللة  �لقلب  )عملية 
�لنفعالية للوجه ، و عامل �لألفة ، و�لو�سع �جلانبي و �لأمامي 

للوجه ، و هكذ�...( . 
�ل�سالبة . 14 �لأعر��س  بع�س  يف  �لتوحد  �أطفال  يت�سابه 

ملر�سى �لف�سام كالعزلة �لجتماعية ، و�لن�سحاب وغريها. 

التوصيات: 

توظيفها  يوؤدي  �أن  يتوقع  عدة  بتو�سيات  �لباحث  يو�سي 
 ، �لتطور يف هذ� �ملجال  �لقادمة دور�ً يف مزيد من  �لبحوث  يف 

فيقرتح الباحث التو�صيات الآتية : 
�ملعاجلة . 1 ول�سيما  �لوجهية،  �ملعاجلات  على  �لرتكيز 

�لكلية، و�لتحليلية، و�لن�سب، و�مللمح يف بر�مج �لتاأهيل، و�إعادة 
�لتاأهيل �ملوجهة لأطفال �لتوحد ومر�سى �لف�سام. 

تخ�سي�س بر�مج علجية لتن�سيط �ملعاجلة �لكلية لدى . 2
�أطفال �لتوحد، ومر�سى �لف�سام غري �لهذ�ئي. 

ت�سمني �ل�سخ�سيات �لعتبارية و�لكرتونية يف تدريب . 3
وعلى  للوجه،  �لنفعالية  �لتعبري�ت  �إدر�ك  على  �لتوحد  �أطفال 

بر�مج �لتو��سل �لب�رشي؛ لأن لها �أثر� بالغ �لأهمية لديهم. 
�لوجوه . 4 هوية  باإدر�ك  �خلا�سة  �لقيا�س  �أدو�ت  ت�سميم 

مربجمة  �لوجهية  �ملعاجلة  وبر�مج  �لنفعالية،  وتعبري�تها 
�ملتغري�ت  من  كثري  �سبط  يف  كبري�ً  دور�ً  لها  لأن  حا�سوبيًا؛ 
�لدخيلة، وت�ساعد �لباحثني على �إجر�ء �لتجارب باأي�رش �سكل ممكن 

، وجذ�بة ب�سكل كبري. 
�لن�سب، . 5 معاجلة  لتن�سيط  علجية  بر�مج  تخ�سي�س 

وحتديد�ً لدى مر�سى �لف�سام غري �لهذ�ئي و�لتوحد. 
�أن يتم �لهتمام بدر��سة �ملعاجلات �لوجهية )�مللمح . 6

�لوجهية  �لنفعالت  �إىل  �لتعرف  �سعف  �أ�سباب  لبحث  و�لن�سب( 
�لدر��سات �لتي قامت  لندرة  ، نظر�ً  �لهذ�ئي  لدى مر�سى �لف�سام 
على فح�س �لتعرف �إىل هوية �لوجه لدى مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي، 
ولكن جميعها قامت على فح�س �لنفعالت �لوجهية ، على عك�س 

�لدر��سات �لتي قامت على مر�سى �لف�سام غري �لهذ�ئي. 
�خلا�سة . 7 �ملتغري�ت  من  عديد  دور  �لعتبار  يف  �لأخذ 

بعملية �إدر�ك �لوجوه، و�لتعرف �إليها، و�لتي مل تاأَخذ يف �حل�سبان 
فيما م�سى ، كاألفة �لوجه، وتاأثري �سللة �لوجه، وقلب �لوجه، و 

�لوجوه �لأمامية و�جلانبية. 
در��سة . 8 �أثناء  �لدقة  مع  �ل�رشعة  عامل  مر�عاة  يتم  �أن   

معاجلات �لوجوه يف �لبحوث �لقادمة. 
كيفية . 9 على  �جلنائي  �ملجال  يف  �لعاملني  تدريب 

معاجلة �لوجوه غري �ملاألوفة لتقومي مقد�ر �لعتماد على �أحكام 
�سهود �لعيان. 

تدريب مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي عـلى تقليل �لتحليلت . 10
�ملفرطة للوجوه من خلل �لتدريب على معاجلة �مللمح. 

ملعاجلة . 11 �لع�سبي  بالأ�سا�س  بالهتمام  �لتو�سية 
فقط  �لهتمام  ولي�س  �ملر�سية،  �لفئات  خمتلف  لدى  �لوجوه 

بالأ�سا�س �ملعريف �خلا�س بذلك. 
�لوجوه، . 12 مبعاجلة  �خلا�سة  �لقيا�س  �أدو�ت  ت�سميم 

و�لرب�مج �لعلجية، و�لتدريبية مربجمة حا�سوبيًا؛ لأن لها دور� 
�لباحثني  وت�ساعد  �لدخيلة،  �ملتغري�ت  من  كثري  �سبط  يف  كبري� 

على �إجر�ء جتاربهم باأي�رش �سكل ممكن. 
�لهذ�ئي، . 13 غري  �لف�سام  مر�سى  بني  �ل�سبه  �أوجه  ر�سد 

ومر�سى �لتوحد يف طبيعة معاجلتهم للوجوه ب�سكل �أكرث تف�سيًل. 
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