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تم اقتراح مقاربتين تأخذان بعين االعتبار الكيفية التي يمكن بها تمييز عاطفة من أخرى، في القرن 

وحداتبأن العواطف هي ) Darwin, 1872/1998(افترض داروين . التاسع عشر
4

أو غير (متمايزة  
واستخدم مصطلحات مثل الغضب والخوف واالشمئزاز، وهكذا دواليك لتحديد وحدات ) مترابطة
 ,Ekman and Friesen(، إكمان وفريزن )Allport, 1924(كما استخدم كل من ألبورت . منفصلة
 ,Woodworth(، وودوورث )Tomkins, 1962(، تومكينز )Izard, 1971(، إيزارد )1969
 .مقاربات مماثلة جدا لتنظيم العواطف وطرحوا العديد من الوحدات المشابهة) 1938

- غير سارة ومنخفضة -التفريق بين العواطف عبر أبعاد سارة) Wundt, 1896(اقترح فوندت 
 Russell and(دولس -، راسل وفيرنانديز)Plutchik, 1962(ودعا كل من بلوتشيك . عالية الكثافة

Fernandez-Dols, 1997( وسكلوسبرغ ،)Schlosberg, 1954 (ووصف . إلى مقاربات مماثلة
. فوندت أيضا نموذجاً منظما من العواطف، داعياً إلى الجمع بين كل من مقاربتي األبعاد والوحدات

على سبيل المثال، وحدة الغضب تختلف عن وحدة الخوف، ولكن الغضب يختلف في كيفية الشعور به 
 .في قوتهعلى أنه غير سار و

العواطف وليس فقط كيفية استخدام اللغة لتمثلها، كان تركيز  ةفي حين اتجه بلوتشيك لوصف ماهي
يعتقد كل من . شلوسبرغ على كيفية تمثل المعلومات التي تشير إليها تعبيرات الوجه بشكل أفضل

لمعنى  األبعاد هي واصفات مفيدة"بأن ) 2015كانون الثاني  25تواصل شخصي، (جيمس وراسل 
 ."الكلمات ومكونات من العواطف نفسها
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قبل خمسين عاما، تابعت حفنة من الباحثين فقط دراسة العاطفة، ولكن التجارب في السنوات 
 لقد ركز العديد من هذه التجارب على التعبير الوجهي، . األخيرة، قد نمت في هذا المجال بشكل كبير

وقد شهدت السنوات . لعاطفة، وقضايا أخرى كذلكولكن عددا متزايدا قد بحث في فيزيولوجية ا
، والمختارات )Emotion(األخيرة أيضاً، ظهور المجالت العلمية المحترمة المكرسة للعاطفة، مثل 

)Evans & Cruse, 2004; Soloman, 2003 ( التي تقدم وجهات نظر متنوعة لفالسفة وعلماء
  .االجتماع وعلماء النفس وعلماء األعصاب

ما . ض من المسح االستقصائي، تقييم حالة هذا المجال من خالل البحوث في هذه األيامكان الغر
وحلّتها األدلة التي تم ) وإن كانت تستخدم أساليب مختلفة( 1994هي الخالفات التي ظهرت في عام 

 الحصول عليها منذ ذلك الحين؟ ما هي المواضيع غير المتفق عليها حتى اآلن؟ ركز المسح على هؤالء
 .الباحثين الذين يستخدمون أساليب كمية لدراسة العاطفة

نشروا خمس مرات ) أ: (لقد تم تحديد المشاركين في هذا المسح بالبريد اإللكتروني بمعايير متعددة
، مجلة )Emotion(عاطفة : أو أكثر في السنوات الثماني الماضية داخل أو عبر المجالت العلمية التالية

 ,General(، علم النفس العام )Journal of Experimental Psychology(علم النفس التجريبي 
Psychological Science( وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم ،)Proceedings of the 

National Academy of Sciences( المجلة النفسية ،)Psychological Review( النشرة ،
، )Journal of Neuroscience(علم األعصاب ، مجلة )Psychological Bulletin(النفسية 

، علم )Nature Reviews(، مراجعات عن الطبيعة )Nature(، الطبيعة )Neuron(العصبون 
كانوا في هيئة التحرير أو قاموا بتحكيم ) ب(؛ )Science(، والعلم )Neuroscience(األعصاب 

 Nature of" (طبيعة العاطفة"ساهموا في الطبعة األولى من ) ج(؛ )Emotion(مقاالت لمجلة 
Emotion( التي حررها إيكمان وديفيدسون ،)من المساهمين ال يزالون على قيد  24من أصل  21

  .دعاهم ديفيدسون والزمالء للمساهمة في طبعة ثانية من طبيعة العاطفة) د(؛ أو )الحياة

لعينة نحو الباحثين األقدم وأثار مراجع لهذا التقرير إمكانية أن تكون معايير االختيار قد حولت ا
تم فحص التوزيع العمري ووجد أنه طبيعي، مع وجود عدد كبير من المشاركين بين . واألكثر رسوخا

المسح  ، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات60كما كان منهم فوق ال  40و  30
 .كدالة العمر

ية االختيار، فإن مؤلف هذا التقرير، الذي وللحماية من التحيز الموضوعي غير المقصود في عمل
كان مساهماً مبكراً ومعروفاً في أبحاث العاطفة، واستخدم نهجا نموذجيا في دراسات علم النفس وعلم 

وقد أثبت . عبر الثقافات، مستعيناً بنقد علمي معروف لنتائجه ونظريته) الفيزيولوجيا(وظائف األعضاء 
ار كانت خالية من التحيز، باستثناء استبعاد أولئك الذين ال أن عملية االختي) راسل. جيمس أ(

أيضا بتدقيق أسئلة المسح وساهم بواحد من األسئلة ) راسل(كما قام . يستخدمون األساليب الكمية
 .)في الملحق 2السؤال . (الواردة فيه

. 2014/ باحثاً في منتصف حزيران 248وقد ُأرسل هذا المسح عبر البريد اإللكتروني إلى 
وأوضحت الرسالة كيفية اختيار المشاركين والخطوات المتخذة للحيلولة دون التحيز في اختيارهم 

ستة أسئلة  - وُأخبر المشاركين أن المسح االستقصائي موجز، لتشجيع مشاركتهم . واألسئلة المطروحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقترح فوندت  التفريق بين 

 - العواطف عبر أبعاد سارة

عالية - غير سارة ومنخفضة

 الكثافة

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

وصف فوندت أيضا نموذجاً 
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. مقاربتي األبعاد والوحدات

على سبيل المثال، وحدة 

الغضب تختلف عن وحدة 
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م إرسال تذكير متابعة ثم ت. وكانت الردود المقدمة مغلقة. فقط باإلضافة إلى تسعة أسئلة متابعة محتملة
 %).60(وكان معدل االستجابة مرتفع نسبياً . بعد أسبوعين من البريد اإللكتروني األولي

أدلة دامغة على ما هو عالمي في أي جانب من جوانب "من المجيبين وجود %) 88(وقد أيد 
الوجه أو (على األدلة التي تدعم اإلشارات العالمية %) 80(وتمت المصادقة بنسبة ". العواطف
كان هناك اتفاق أقل حول ما إذا كانت هناك أدلة دامغة على األحداث التي تثير العواطف ). الصوت
وهكذا، تم دعم توجه %). 44(، أو آليات التقييم %)51(، وعلم وظائف األعضاء %)66(عالمياً 

ا يتعلق فيم) 1971(وإيزارد ) 1969(والعمل األحدث إليكمان وفريزن  1872داروين في عام 
 .بعالمية بعض تعابير الوجه

أي من التالي يحدد بشكل أفضل توجهك نحو العواطف في البحث الخاص "وردا على السؤال 
، والتي تجمع بين التأثيرات )الغضب والخوف، وما إلى ذلك(العواطف المنفصلة " )%49(، اختار "بك؟

أت، إما اجتماعيا أو نفسيا لتالئم الظروف العواطف كما نش"اختاروا  )%11(، "البيولوجية واالجتماعية
 .ذكروا أنهم استخدموا كلتا المقاربتين%) 30(، و"الحالية

، بسبب وجود اختالف في اآلراء في مجمل "ما هي العواطف األكثر أساسية؟"تم طرح سؤال 
اد مثل أبع%) 18(في الردود، اختار ". العواطف األساسية"اإلنتاج العلمي الماضي حول معنى عبارة 

حزم منفصلة من "اختاروا %) 16. (سلبية، أو نموذجاً يتضمن البعدين- اقتراب، إيجابية-تجنب
أقروا بكلتا وجهتي النظر لتحديد العواطف األكثر  %)55(، في حين أن الغالبية "االستجابات العاطفية

 ).1896(أساسية، وهو الموقف الذي اتخذه فوندت 

المقاربتين، باإلضافة إلى أولئك الذين اختاروا فقط خيار منفصل  طُلب من كل الذين اختاروا كلتا
التي تعتبر أنها ) 18من قائمة من (، تسمية العواطف )من الذين شملهم المسح% 74ما مجموعه (

الغضب ): وصفها كل من داروين وفوندت(وكان هناك اتفاق كبير على خمسة عواطف . مثبتة تجريبيا
- % 40(وأيد %). 76(والسعادة %) 80(والحزن %) 86(مئزاز واالش%) 90(والخوف %) 91(

أما العواطف األخرى، التي يدرسها العديد من الباحثين . ، االندهاش، واالرتباك)الخزي(العار %) 50
، %)32(، الحب %)34) (قلة االحترام(، االزدراء %)37(الذنب : حالياً، فقد حظيت بدعم أقل بكثير

 %).6(، واالمتنان %)9(، االعتزاز %)20(، الرحمة %)28(، الحسد %)28(، األلم %)31(الرهبة 

أمزجة معينة قد تكون مرتبطة بعاطفة أوعواطف "وأخيرا، كان هناك اتفاق كبير حول ما إذا كانت 
سمات شخصية محددة ترتبط بطريقة ما "، وما إذا كانت %)88" (معينة مثل الغضب بحدة الطبع
، وما إذا كانت هناك اضطرابات عاطفية محددة ترتبط %)82" (الخجلبعواطف محددة، مثل الخوف ب

 %).75(بفقدان الشهية ) القرف(بطريقة ما بعواطف محددة، مثل االشمئزاز 

وعندما فُحصت إجابات الذين أجابوا على بعض األسئلة وليس جميعها، فقط أو أولئك الذين استوفوا 
لم تكن أي من . نقاط مئوية 3أو  2ج لم تختلف بأكثر من معيار المنشورات المتعددة فقط، فإن النتائ

البلد، فرع المعرفة، سنة الحصول على الدكتوراه، والعمر، أو الجنس  -االجابات التابعة للديمغرافية
شخصا شاركوا بالمسح وعينة ) 30(وأظهرت المقارنة، بين عينة عشوائية من . مرتبطة بأسئلة المسح

 .المشاركين، عدم وجود اختالفات في أي من المتغيرات الديموغرافيةمن غير ) 30(عشوائية من 

من الباحثين األكثر نشاطا في مجال ) 24(تكشف مقارنة هذه النتائج، ببحث في وجهات نظر 
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عن اتفاق أكثر بكثير اآلن منه في ) Ekman & Davidson, 1994(العاطفة للعشرين العام الماضيين 
. فاق آنذاك حول عالمية العواطف أو حول العواطف التي يمكن اعتمادهالم يكن هناك ات. ذلك الحين

لم . األدلة على عالمية اإلشارات العاطفية والدليل قوي على خمسة عواطف أما االتفاق اآلن، فهو حول
واليوم، يتفق معظم . يكن هناك اتفاق قبل عشرين عاما حول ما إذا كان المزاج يختلف عن العاطفة

ى أن األمزجة مرتبطة بالعواطف، مع أن هذا المسح لم يكشف كيف يرى معظم الباحثين، الباحثين عل
برأي سائد، أن الشخصية واإلضطرابات النفسية يرتبطان بكل عاطفة، كما أن طبيعة العالقة لم يتم 

أن لقد كانت العشرين عاماً من البحث منتجة، لكن هذا المسح القصير أظهر ب. استكشافها في هذا المسح
. هناك الكثير من جوانب العاطفة التي تستحق تدقيقاً أعمق، لخفض عدم االتفاق الذي ما يزال مستمراً

هل هناك أدلة دامغة قادمة في العقود القريبة على أكثر من خمسة : ربما يبقى السؤال األكثر أهمية
 عواطف فقط، أو أن هذا كل ما يمكن اثباته تجريباً؟

ستبعاد التشوش في المطبوعات المنتشرة حول ما إذا كان هناك أي اتفاق سيساعد هذا المسح في ا
على (إن عدم االتفاقات ستستمر حول كل سؤال تم طرحه وأسيء فهمه، . ككل حول طبيعة العواطف

بيك، (كمثال على عدم وجود اتفاق حول أي شيء ) 2015، فبراير  The Atlanticسبيل المثال، 
مجاالت واسعة من االتفاق حول األدلة لبعض القضايا الرئيسية حول  وقد وجد هذا المسح). 2015

في ) الوحدات واألبعاد(يجد معظم علماء العواطف، أيضاً أن كلتا وجهتي النظر . طبيعة العاطفة
 .سنة مضت 100العواطف مفيدة في أبحاثهم، كما اقترحها فوندت منذ أكثر من 

يراً من أجل تحقيق معدل استجابة عالية، فإن األسئلة لم وبسبب الحاجة إلى إبقاء االستبيان قص
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن أولئك الذين يدرسون . تعالج العديد من المجاالت النشطة الحالية للبحوث

العواطف باستخدام مقاربة نوعية قد يكون لديهم وجهات نظر مختلفة جدا حول طبيعة العاطفة أكثر من 
 .ع الذين يستخدمون مقاربة كميةما تم العثور عليه م
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 أد�Wر� :8 \ &% وا;� أو أآ:) &% ا�	�د ا!

 fZl -ا�Dاب �

� *	� -إ�H. 

3�و() � 

ر(%/. جFeا R7 )ب( و )أ( ا���� � آ�� �F�& /
S 


 أ�)ى uH1 ا�/. د	Wإ �)�x0ال ;=ل & ه* �
Zه `a� 3 �HTI %& ،
F. :ا��=ا�A ا�آ:) أ.

........................................ 

 ال/ هل هناك أدلة دامغة على ما هو عالمي في أي جانب من جوانب العاطفة؟ نعم/. 3

*H) & (`o) ،7�� 
	Wا� O� : إذا آ

 *!ك أي د�uH1 �F أي � ه= 1Zآ�  8 \ &%(ه� ه
\�GZ)  ؟)&

 )أو ا�,=ت/ ا�=VW و(ا��رات  �

� 7FF -ت ا�F�� 

� A�دي إ^ 1=اx3 Lاث ا�� ا�;

�  }F� Lا� 
FW=�=)}F�ات ا��g-ا�

�� ا��

هل تستخدم مصطلحات عواطف وأمزجة بالتبادل، وال ترى أي فرق بين االثنين؟ /. 4

 ال/ نعم

ون مرتبطة بعواطف معينة مثل إذا كانت إجابتك ال، هل تعتقد أن أمزجة معينة قد تك
 ال/ الغضب إلى التهيج؟ نعم

هل تستخدم مصطلحات السمات الشخصية والعواطف بالتبادل، وال ترى أي فرق بين /. 5

 ال/ نعم االثنين؟

إذا كانت إجابتك ال، هل تعتقد أن سمات شخصية معينة ترتبط بطريقة أو بأخرى بعواطف 
 ال/ معينة، مثل الخوف بالخجل؟ نعم

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

كان هناك اتفاق كبير حول 

أمزجة معينة "ما إذا كانت 

قد تكون مرتبطة بعاطفة 

أوعواطف معينة مثل الغضب 

، وما إذا %)88" (بحدة الطبع

سمات شخصية محددة "كانت 

ترتبط بطريقة ما بعواطف 

" محددة، مثل الخوف بالخجل

)82(% 
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هل تستخدم مصطلحات االضطرابات العاطفية والعواطف بالتبادل، وال ترى أي فرق /. 6

 ال/ بين االثنين نعم

إذا كانت إجابتك ال، هل تعتقد أن اضطرابات عاطفية محددة ترتبط بطريقة ما بعواطف 
 ال/ معينة، مثل االشمئزاز بفقدان الشهية؟ نعم

 .رنا بشكل مختلف سوف نرسل لك النتائجما لم تخب. أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك

إذا أشرت إلى رغبتك في (سنحتفظ بعنوان بريدك اإللكتروني في ملف لتلقي النتائج 
  . ، ولكننا سنفصل اسمك عن إجاباتك)تلقيها

 :يمكنك توفير نتائج أكثر إثارة لالهتمام من هذا المسح إذا كنت ستخبرنا

أو االختصاص ) فرع المعرفة(االختصاص 
  ........................................فرعيال

 ....................السنة التي حصلت فيها على الدكتوراه

 ....................عمرك

 ....................الجنس

 ....................البلد الذي تقيم فيه

 حول المؤلف

سيسكو ورئيس مجموعة بول بول إيكمان هو أستاذ فخري في جامعة كاليفورنيا، سان فران
 .إيكمان، شركة ذات مسؤولية محدودة

 شكر وتقدير

، التي قدمت مساعدة قيمة في بناء )Eve Ekman(أود أن أعبر عن شكري إليف ايكمان 
 .، الذي قام بإجراء المسح)Matthew Fiorello(المسح، وماثيو فيوريلو 

  إعالن المصالح المتضاربة

ضارب في المصالح، مع احترام لتأليف هذه المادة أو أعلن المؤلف عن عدم وجود ت
  .نشرها

  التمويل

التمويل كجزء من مشروع أكبر ) The Dalai Lama Trust(قدمت أمانة الداالي الما 
  .استرشد بنتائج هذا المسح باإلجماع العلمي حول العاطفة
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لم يكن هناك اتفاق قبل 

عشرين عاما حول ما إذا كان 

. المزاج يختلف عن العاطفة

واليوم، يتفق معظم الباحثين 

على أن األمزجة مرتبطة 

 بالعواطف

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ربما يبقى السؤال األكثر 

هل هناك أدلة دامغة : أهمية

قادمة في العقود القريبة على 

أكثر من خمسة عواطف فقط، 

ن هذا كل ما يمكن أو أ

 اثباته تجريباً؟
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يجد معظم علماء العواطف، 

أيضاً أن كلتا وجهتي النظر 

في ) الوحدات واألبعاد(

العواطف مفيدة في أبحاثهم، 

كما اقترحها فوندت منذ 

  ضتسنة م 100أكثر من 
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 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 ) 2003االطالق على الويب العام  2000التأسيس العام ( 

  ســــالخام السنــــــوي الكتــــــاب

  الكتاب  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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