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وأنماط التنشئة الوالدية  (Alexithymia)العالقة بني األلكسيثيميا 
  والوضع االقتصادي اإلجتماعي وحجم األسرة والجنس

 نسيمه علي داود
*  
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ــيثيميا      :ملخـــــص ــين األلكســـ ــة بـــ ــى فحـــــص العالقـــ ــة الـــ ــة الحاليـــ ــدفت الدراســـ هـــ
(Alexithymia) جتمـاعي وحجـم   الأنمـاط التنشـئة الوالديـة والوضـع االقتصـادي ا     و

. األسـرة والجــنس لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة العلــوم التربويــة فــي الجامعــة األردنيــة   
من ) 232(من الذكور و) 28(وطالبة منهم  اطالب) 260(تكونت عينة الدراسة من 

تحقيــق أهــداف  ول. تــم اختيــارهم بالطريقــة العشــوائية علــى أســاس الشــعب    ،اإلنــاث
لقيــــاس األلكســــيثيميا  (TAS-20) 20 -تــــم اســــتخدام مقيــــاس تورنتــــو  ،الدراســـة 

دالالت صدقهما  التحقق منلروبنز بعد ترجمتهما و (POP) ومقياس إدراك األبوين
بـين   إحصـائية  أظهرت النتـائج وجـود معـامالت ارتبـاط سـالبة وذات داللـة      . وثباتهما

عية علـى األبعـاد وأسـاليب التنشـئة الوالديـة      األلكسيثيميا كدرجة كلية وكدرجات فر
كما أظهرت النتائج . كدرجة كلية ودرجات فرعية لكل من نموذج األم ونموذج األب

بينما لـم   ،بين األلكسيثيميا ودخل األسرةإحصائية  داللة يوجود ارتباط سالب وذ
. ب أو األمارتباط األلكسيثيميا بعدد أفراد األسرة أو مستوى تعليم األ النتائج تظهر

 ،كما أظهر تحليل التبـاين وجـود فـروق دالـة إحصـائيا تبعـا لمتوسـط دخـل األسـرة         
لــم تظهــر  و .حيــث كانــت األلكســيثيميا أعلــى لــدى الطلبــة مــن فئــة الــدخل المتــدني   

في األلكسيثيميا عائدة للجنس أو عدد أفراد األسرة أو مستوى تعليم  االنتائج فروق
نمـط  متغيـرات  ا أظهر تحليل اإلنحـدار المتـدرج أن   كم. األب أو مستوى تعليم األم

من التباين  %)47( ةمجتمع تتنشئة األم ونمط تنشئة األب ودخل األسرة قد فسر
يليه نمط تنشئة  ،نمط تنشئة األم أعلى نسبة من التباين قد فسرو. ايفي األلكسيثيم

   .ثم دخل األسرة ،األب
لتنشــئة الوالديــة، الوضــع األقتصــادى   ط اانمــأاأللكســيثيميا، : الكلمــات المفتاحيــة (

  ).االجتماعي، حجم األسرة

  

المشاعر دليال على الكفاءة و يعد الوعي باالنفعاالت :مقدمة
هو  التعبير عن االنفعاالتو .المهنية للفردو االجتماعيةو الوجدانية

شكل من أشكال السلوك المميز لالنسان الذي يمكن من خالله 
التأثير و على التواصل مع من حوله،قدرته و الحكم على شخصيته

  .التعاطف معهمو جذب انتباههمو بهم

التي تفتقر الى  للشخصية معرفيةو سمة وجدانية األلكسيثيمياو
 االنفعـاالت  تحديـد  علـى  قـدرة الفـرد   بعـدم  تتصف الوعي باالنفعاالت،

 اآلخـــرين، لـــدى أو لديـــه لفظيـــا عنهـــا التعبيـــرو ووصـــفها المشــاعر و

األحاســيس الجســدية الناتجــة عــن  و بــين االنفعــاالتصــعوبة التمييــز و
ــى باإلضــافة. االســتثارة ــدة   إل ــات تخيــل مقي ــن    عملي ــا م تــتم مالحظته

 ذي توجه خارجي تفكير نمط سيطرةو التخيالتو خالل ندرة األحالم

يتميز باالستغراق في تفصيالت األحداث الخارجية، أكثـر مـن التركيـز    
 Gilbert et( بـالخبرة الداخليـة  التخيالت التي تتعلق و على المشاعر

al., 2014.(  
_________________________  

  .، عمان، األردنكلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية االرشاد النفسي،قسم  *
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Abstract: The study aimed to examine the relationship between 
alexithymia and parental styles, socio-economic status, family size, 
and gender, among undergraduate sample from college of educational 
sciences, at the University of Jordan, consisted of (260) students (28 
male, 232 female), selected randomly by sections. To achieve the 
study aims, the twenty-item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), and 
Perception of Parents Scale (POP) were applied, after verifying their 
validity and reliability. Results of the study revealed significant 
negative correlations between alexithymia and parental styles, as a 
total score and as sub scores of subscales. Also, there were significant 
negative correlation between alexithymia and family income. Yet, no 
significant correlations were found between alexithymia with family 
size, father’s education and mother’s education. Results also revealed 
statistically significant differences in alexithymia due to family 
income, in favor of those who have high income compared to low 
income. Nevertheless, no statistically significant differences in 
alexithymia were found due to gender, family size, father’s education 
and mother’s education. Furthermore, stepwise regression analyses 
revealed that parental practices styles for the mother, parental 
practices styles for the father, and family income explained (47%) of 
the variance in alexithymia. 
(Keywords: Alexithymia, Parental styles, Family size, Socioeconomic 
status). 

  
  

أول من استخدم مصطلح  (Sifneos, 1973)يعد سفنيوس و
، "اليوجد كلمات تصف المشاعر"ألكسيثيميا والتي تعني حرفيا 
وتعني  (lexis)تعني ال يوجد و (a)وهي مأخوذة من اليونانية حيث 

كما انه أعتبرها اضطرابا ". مشاعر"وتعني  (thymia)و" كلمات"
في األداء االنفعالي والمعرفي وعدم قدرة على وصف المشاعر 

األلكسيثيميا هو فشل الشخص في التمييز  وأهم مظاهر. بكلمات
بين مشاعره وما يرافقها من أحاسيس جسدية، وعدم قدرته على 
التعبير عن مشاعره لآلخرين وغياب التخيالت واألفكار الداخلية 

(Tahir et al., 2012).   

تعد األلكسيثيميا عامل خطورة لالضطرابات االنفعالية الحقا، و
أن الصعوبة في معالجة ) Aldao et al., 2010(ويشير ألدو ورفاقه 

وضبط العمليات االنفعالية تترافق مع طائفة واسعة من المشكالت 
 بين عالقة وجود وتشير عدة أبحاث إلى. النفسية والعقلية

السيكوسوماتية : االضطرابات، مثل من العديدو ثيميااأللكسي
، القلق، واألكل كاضطرابات كاضطرابات الجهاز الهضمي، والنفسية

 Karukivi) وغيرها االجتماعية العزلةو االكتئاب، والكحول تعاطيو
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et al., 2011; Lipsanen et al., 2004).  وبين األلكسيثيميا
 ,Reschke and Schuetz)والمشكالت الشخصية مع اآلخرين 

 ,.Douglas et. al)، وبينها وبين تدني الذكاء اإلنفعالي (2010
2004) .  

، االجتماعية العالقات بناء عوامل أهم من االنفعاالت وتعد
 مع عالقات دون واجتماعيا نفسيا التكيف الفرد على الصعب منو

 إلى يسهم مشاعرهم فهمو اآلخرين مع التواصل أن حيث. اآلخرين
 تنظيم على القدرة، واالجتماعي التفاعل عملية تيسير في كبير دح

 .الذاتية وضبطها االنفعاالت

 المعرفي المكون بين وصل حلقة -أي االنفعاالت  -كما أنها 
 تضبطهو توجههو اإلنساني السلوك تنظم فهي، السلوكي المكونو
 بين التواصلو التكيف في مهما دورا تلعب أنها كما، تكبحهو

  ).2009، يونس بني( خاصاألش

إن عدم قدرة الفرد على وصف حالته االنفعالية وما يشعر به 
من معاناة، يفقده تعاطف اآلخرين، كما أن عدم القدرة على ادراك 
مشاعر اآلخرين قد يؤدي الى عدم التعاطف وعدم التناغم الوجداني 
مع اآلخرين، وزيادة الضغوط النفسية، ومحدودية العالقات 

كما يسهم االفتقار الى الحياة التخيلية في صعوبة فهم . اعيةاالجتم
وتعديل االنفعاالت، واالستمتاع بالحياة بشكل عام، والترويح عن 
النفس، وصعوبة خلق اهتمامات داخلية تسعد الفرد وتدخل البهجة 

أما التفكير الموجه . الى حياته، وتدفعه الى تجنب المواقف الضاغطة
نشغال بتفاصيل األمور، واألحداث الموجودة في للخارج فيتميز باال

إن الصعوبة . البيئة بدل التطلع الى الذات وما يعتريها من مشاعر
في التمييز بين المشاعر واالحساسات الجسدية الناتجة عن 
االستثارة االنفعالية، وصعوبة وصف مشاعر اآلخرين، وقلة عمليات 

ير الموجه خارجيا، التخيل، واألسلوب المعرفي السطحي، والتفك
وقصور الخصائص المعرفية، من أهم ما يميز األشخاص الذين 

  ).2014خميس، (يعانون من األلكسيثيميا 

الشخص الذي يعاني من األلكسيثيميا ال يجد صعوبة في و
تحديد ووصف مشاعره الشخصية فحسب، بل يجد صعوبة في 

هؤالء  وتبعا لذلك نجد أن. تحديد الحالة االنفعالية لآلخرين
األشخاص لديهم قصور في القدرة على التعاطف مع اآلخرين 

(Moriguchi et al., 2007) علما بأن التعاطف مع اآلخرين هو ،
ويقترح ديستي وجاكسون . مكون اساسي لبناء العالقات االجتماعية

(Decety & Jackson, 2004)  نموذجا للتعاطف، يشير الى أن
ال بد أن تكون لديه  -لتعاطف حتى يكون قادرا على ا -الشخص 

القدرة العاطفية لالستجابة لآلخرين، والقدرة المعرفية على فهم 
مدركات اآلخرين ووجهات نظرهم، وآلية تنظيمية لتتبع مشاعر الذات 

  .واآلخرين

أن التعبير عن االنفعاالت أمر  (Gunsch, 2010)يرى جنش و
وتلعب . عة فطريةمتعلم من البيئة المحيطة بقدر ما هو ميل أو نز

ويسهم أفرادها في . األسرة دورا مهما في حياة أفرادها اليومية

تشكيل حياة بعضهم البعض، وفي تعليم بعضهم قيمة الحب 
كما يقوم . والتعاطف والصدق واالخالص والرعاية والثقة بالذات

. األبوان بحماية األبناء من المشكالت التي تظهر في البيئة المحيطة
تواصل بين أفراد األسرة أمرا في غاية األهمية، وهو من ويعتبر ال

ويتضمن التواصل الفعال باالضافة الى . خصائص األسرة الناجحة
التحدث، االصغاء لما يقوله اآلخرون، واالنتباه الى ما يفكرون 

والتعبير عن االنفعاالت مهم في التواصل، وعدم قدرة . ويشعرون به
ته يخلق له مشكالت في حياته الشخص على التعبير عن انفعاال

 .(Peterson & Green, 2005)اليومية 

لقد تناولت دراسات التوائم حول األلكسيثيميا ما اذا كانت 
 & Heiberg)هذه السمة جينية موروثة، أم بيئية أسرية مكتسبة 

Heiberg, 1976; Valera & Berenbaum, 2011) . ومع أن
أن األلكسيثيميا سمة تتأثر  الدراسات القديمة كانت قد خلصت الى

، اال أن الدراسات األحدث Heiberg & Heiberg, 1976)(بالوراثة 
تؤيد الفرضية التي تقول بأن األلكسيثيميا يمكن أن تنتج عن عوامل 

 Valera & Berenbaum, 2011; De Panfilis)في البيئة األسرية
et al., 2003). . دراستها وإحدى هذه العوامل العائلية التي تمت

وقد . هي عالقة التعلق بين من يعانون من األلكسيثيميا وآبائهم
حول نمو  (Lemche et al., 2004)أظهرت دراسة ليمشه وزمالئه 

اللغة االنفعالية للطفل ونمط تعلقه بوالديه، أن األطفال الذين لديهم 
نمط تعلق غير آمن كان لديهم تأخر في اكتساب اللغة العقلية، 

لذين لديهم نمط تعلق مضطرب لم يكن لديهم لغة عقلية، واألطفال ا
وأن القصور في اللغة العقلية لدى هاتين الفئتين ارتبط بوجود 
صعوبات في تنظيم وضبط االنفعاالت، مما قد يؤدي الى خطر 

  .تطوير األلكسيثيميا مع التقدم في العمر

باالضافة الى نمط التعلق، فقد تمت دراسة العالقة بين نمط و
التنشئة الوالدية واأللكسيثيميا، وقد وجد الباحثون أن نسبة أعلى 
ممن يعانون من األلكسيثيميا يشيرون الى نمط تنشئة والدية اتسم 

 (Kooiman et al., 2004)إما بالحماية الزائدة أو تدني االهتمام 
  .(Hussain & Ahmed, 2014)أو بالرفض وتدني الدعم الوالدي 

من البحوث خالل الخمسة عقود األخيرة لقد تناول عدد كبير 
العالقة بين انماط التنشئة الوالدية والصحة النفسية لألبناء 

(Baumrind, 2005) والمشكالت التي يعانون منها سواء الخارجية ،
وقد . منها كسلوك العدوان أو الداخلية كاالكتئاب والكرب وغيرها

التقبل الوالدي : حظي نمطان من أنماط التنشئة باهتمام خاص هما
  . والسيطرة النفسية على االبن

يتصف التقبل الوالدي عادة بالدفء والمحبة والتقبل غير و
 & Gray)المشروط والدعم واالنخراط االيجابي في قضايا االبن 

Steinberg, 1999; Khaleque & Rohner, 2002) . وقد أظهرت
ي لديهم الدراسات أن المراهقين الذين يشعرون بالتقبل الوالد

تقدير ذات عال ويكونون محصنين ضد الضغوط النفسية وينجحون 
في حين يزيد ضعف التقبل الوالدي للمراهق من خطر . في الحياة

االصابة باالضطرابات النفسية واألعراض المرضية الخارجية منها 
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 & Bean)والداخلية بما فيها االكتئاب والميول االنتحارية 
(Northrup, 2009.  

لسيطرة النفسية الوالدية فتشير الى محاوالت األبوين أما ا
 ,Barber)إكراه االبن كي يشعر ويفكر ويتصرف بطريقة محددة 

حيث يتم ذلك من خالل سحب الحب والتعاطف مع االبن . (1996
وذلك . وإشعاره بالذنب، والتدخل في شؤونه وعدم الرضا عنه

وضع حدود  بعكس السيطرة السلوكية على الطفل، والتي تعني
 ,Barber)للسلوك تكون مناسبة للمرحلة العمرية، وفرضها عليه 

1996( .  

 (Psychological control)يتصف أسلوب السيطرة النفسية و
لألبوين بالتدخل الشديد في العالم النفسي لالبن، حيث يعتمد 
األبوان في هذا النمط على استراتيجيات التدخل والتالعب بالطفل 

الذنب وبخيبة األمل والخزي، وعزله ومهاجمته مثل إشعاره ب
شخصيا، وسحب الحب منه إلخضاعه لتوقعاتهما، وجعله يغير رأيه 

. (Barber, 1996; Rogers et al. 2003)ومشاعره وطريقة تفكيره 
والسيطرة النفسية تعوق نمو االستقاللية وتطور الهوية، إذ أنها 

بير، ومن ثم ضبط تتدخل في قدرة المراهق على الترميز والتع
  . (Barber & Harmon, 2002)وتنظيم أفكاره الخاصة ومشاعره 

لقد أظهرت العديد من الدراسات أن هناك عالقة بين أسلوب 
التنشئة القائم على سيطرة األبوين النفسية على األبن، والمشكالت 
الداخلية التي يمكن أن يتعرض لها عبر مراحل الحياة بما فيها 

 .Costa et al)وسطة والمراهقة، وحتى الرشد المبكر الطفولة المت
كما اقترنت السيطرة النفسية لألبوين بمستوى أعلى من . )2015

المشكالت السلوكية الخارجية لدى المراهق مثل العدوان والجنوح 
(Barber & Olsen, 1997) وتدني التحصيل، ومستوى أعلى من ،

وى أدنى من تقدير ، ومست(Soenens et al., 2008)نقد الذات 
 Bebes et)الذات، ومستوى أعلى من القلق واألعراض االكتئابية 

al., 2015(.  

على  (Bebes et al., 2015)فقد هدفت دراسة بيبس ورفاقه 
مراهقا ومراهقة الى فحص العالقة بين إدراك المراهق لتقبل ) 234(

 األبوين وسيطرتهم النفسية عليه واألعراض النفسية التي يشكو
وأظهر تحليل االنحدار المتعدد المتدرج أنه كلما زاد إدراك . منها

المراهق للسيطرة النفسية التي يمارسها األبوان عليه كلما زاد 
اضطرابه النفسي، وأن إدراك سيطرة األم يرتبط بشكل أقوى 

أما إدراك . باالضطراب النفسي للمراهق من إدراكه لسيطرة األب
  .باألعراض النفسية التقبل األبوي فلم يرتبط

) (Hussain & Ahmed, 2014أجرى حسين وأحمد و
طالبا وطالبة من طلبة جامعة جيمجت ) 116(دراسة على عينة من 

 –في باكستان، هدفت الى تقصي العالقة بين األلكسيثيميا والتقبل 
طبق على العينة مقياس تورنتو لأللكسيثيميا . الرفض الوالدي

الرفض الوالدي لكل من األب  –ة التقبل وصورة مختصرة من استبان
الرفض الوالدي يرتبط  –وأظهرت النتائج أن إدراك التقبل . واألم

بشكل ذي داللة إحصائية باأللكسيثيميا لدى الطالب، حيث اقترن 
ادراك الطالب للرفض الوالدي له، وقلة الدعم االجتماعي من قبل 

لنتائج أن إدراك الطالب كما أظهرت ا. األبوين إيجابيا باأللكسيثيميا
للرفض األبوي سواء من قبل األب أو األم يمكن أن يتنبأ 

  . باأللكسيثيميا

على  (Gilbert et al., 2014)وفي دراسة لجلبرت ورفاقه 
مشاركا، ممن يعانون من درجة متوسطة الى شديدة ) 52(عينة من 

الخوف من : من االكتئاب، طبق عليهم مجموعة مقاييس منها
دة والتعاطف من قبل اآلخرين أو مع الذات، مقياس تورنتو السعا

لأللكسيثيميا، مقياس للتعلق، مقياس للسالمة االجتماعية، 
أظهرت النتائج عالقة ارتباط قوية بين . ولالكتئاب، والقلق، والكرب

كما أظهر تحليل . الخوف من السعادة والتعاطف واأللكسيثيميا
يجابية يتوسط العالقة وبشكل تام المسار أن الخوف من المشاعر اال

  . بين األلكسيثيميا واالكتئاب

العالقة بين ) (Thorberg et al., 2011درس ثوربيج ورفاقه و
واسلوب التنشئة  (TAS-20)األلكسيثيميا مقاسة بمقياس تورنتو 

وتم جمع . (PBI)الوالدية مقاسا بأداة قياس الرابطة الوالدية 
ائل الماجستير والدكتوراة في عدة البيانات بمراجعة شاملة لرس

 Web of science, PsycInfo, PubMed, and)مواقع مثل 
ProQuest(  حيث تم أخذ تسع عينات تتوفر فيها البيانات الكافية

وأظهرت نتائج الدراسات أدلة على . إلشراكها في الدراسة التحليلية
قبل  وجود عالقة ارتباطية متوسطة الى قوية بين نمط الرعاية من

األم واأللكسيثيميا كدرجة كلية، وبين نمط الرعاية من قبل األم 
والدرجة على بعدي صعوبة تحديد المشاعر وصعوبة وصف 

كما أظهرت عالقة . (TAS-20)المشاعرعلى مقياس تورنتو 
ارتباطية متوسطة بين الحماية الزائدة من قبل األم والحماية الزائدة 

رجة كلية، وصعوبة وصف المشاعر من قبل األب واأللكسيثيميا كد
  . كدرجة فرعية

الى معرفة  Chen et al) .(2011 , هدفت دراسة شين ورفاقهو
ما اذا كان باالمكان التنبؤ باالضطرابات النفسية والتكيفية من خالل 

تكونت عينة . األلكسيثيميا، وطبيعة العالقات االرتباطية بينهما
ن المشخصين با ضطرابات من الشباب المجندي) 158(الدراسة من 

وأظهر . شابا من األسوياء مثلوا عينة ضابطة) 155(تكيفية و
تحليل المسار أن الرابطة الوالدية تؤثر في الشخصية، ومن ثم تؤثر 
في األلكسيثيميا، والتي بدورها تؤثر في الصحة النفسية للفرد، مما 

حديد كما وجد أن بعد صعوبة ت. يؤدي الحقا الى اضطرابات تكيفية
يمكن أن  ،(TAS-20) المشاعر في مقياس تورنتو لأللكسيثيميا

يكون مؤشرا تشخيصيا على اضطرابات التكيف، وان هناك درجة 
عالية من التالزم بين األلكسيثيميا واضطرابات نفسية أخرى، خاصة 

  . تلك التي لها عالقة بنقص القدرة على التعاطف

 (Mason et al., 2005)قد هدفت دراسة لماسون ورفاقه و
الى فحص مدى انتشار األلكسيثيميا وعالقتها باالرتباط الوالدي 

وتم تطبيق كل . والتفكك لدى عينة من طلبة الجامعة في بريطانيا
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ومقياس االرتباط  (TAS-20)من مقياس تورونتو لأللكسيثيميا 
على عينة مكونة من  (DES)ومقياس خبرة التفكك  (PBI)الوالدي 

طالبة من الطلبة الجامعيين في تخصصي ) 190(وطالبا ) 181(
وأظهرت النتائج ان نسبة انتشار األلكسيثيميا بين . اآلداب والعلوم

الطلبة البريطانيين مشابهة لنسبة انتشارها في البلدان األخرى، وان 
نسبة انتشارها بين االناث هي أعلى من نسبة انتشارها بين الذكور، 

كما أظهرت النتائج . ا بين طلبة اآلدابوبين طلبة العلوم أعلى منه
ارتباط األلكسيثيميا سلبيا مع االرتباط الوالدي، وإيجابيا مع خبرة 
التفكك والتي تم التنبؤ بها من خالل الحماية الزائدة من قبل األم 

  .وصعوبة تحديد المشاعر

تشير بعض الدراسات الى عدم وجود دليل على أن هناك و
. ناث في نقص القدرة على التعبير االنفعاليتمايزا بين الذكور واإل

وقد ارتبطت األلكسيثيميا بزيادة العمر وانخفاض كل من مستوى 
، كما ارتبطت بتدني المستوى )2014خميس، (التعليم والدخل 

 ,.Salminin et al)االقتصادي االجتماعي واإلساءة في الطفولة 
1999.( 

ميا، فاألشخاص يلعب حجم األسرة دورا في ظهور األلكسثيو
الذين يعيشون في أسر كبيرة من حيث العدد يعانون من مستوى 
أعلى من األلكسيثيميا مقارنة بمن يعيشون في أسرة صغيرة 

(Barbera et. al. 2004; Joukamaa et. al., 2003). علما بأن ،
أظهرت عدم قدرة حجم  (Tahir et al., 2012)دراسة تاهر ورفاقه 
  .باأللكسيثيميااألسرة على التنبؤ 

على فحص  (Tahir et al., 2012)فقد عمل تاهر وزمالؤه 
مدى إمكانية التنبؤ باأللكسيثيميا من خالل سمات الشخصية وحجم 

تكونت . العائلة، وهل هناك فروق في األلكسيثيميا عائدة للجنس
طالبة من طلبة ) 100(طالب و) 100(عينة الدراسة من 

منهم ينتمون الى أسر ) 100(دا، البكالوريوس في جامعة سارجو
طبق عليهم مقياس . الى أسر صغيرة الحجم) 100(كبيرة الحجم و

. تورنتو لأللكسيثيميا ومقياس عوامل الشخصية الخمسة الكبرى
وأظهر تحليل االنحدار المتعدد المتدرج أن العصابية أكبر متنبئ 

ن كما أظهر التحليل أ. باأللكسيثيميا يليها الميل للموافقة
كما لم . االنبساطية وحجم األسرة لم تكونا متنبئين باأللكسيثيميا

  .يكن هناك فروق في األلكسيثيميا عائدة للجنس

بدراسة  (Barbera et al., 2004)وقامت بربارا ورفاقها 
لفحص العالقة بين حجم األسرة واأللكسيثيميا لدى عينة من 

ثيميا، وأظهرت مشاركا حيث استخدم مقياس تورنتو لأللكسي) 102(
نتائج الدراسة أن األشخاص الذين يعيشون في أسر كبيرة الحجم 
لديهم مستوى عال من األلكسيثيميا مقارنة باألشخاص الذين 

  .يعيشون في أسر صغيرة الحجم

 ,.Joukamaa et al(كذلك أظهرت دراسة جوكاما ورفاقه 
رتيب التي هدفت الى معرفة العالقة بين األلكسيثيميا والت )2003

الوالدي لدى عينة من األطفال، أن األلكسيثيميا كانت أعلى لدى 

األطفال ذوى الترتيب الخامس بين أشقائهم فما فوق مما يشير الى 
  . أنهم ينتمون الى أسر كبيرة الحجم

وقد أظهرت عدة دراسات أن الذكور يعانون من مستوى أعلى 
 ;Posse & Hallstrom, 2001) :من األلكسيثيميا مقارنة باإلناث

Elzinga et al., 2002; Larsenab et. al., 2005(  في حين
أظهرت دراسات أخرى أن الفروق في األلكسيثيميا بين الجنسين 

، أو الى عدم وجود فروق (Levant et. al., 2009)صغيرة جدا 
 Tahir et)ذات داللة إحصائية في األلكسثيميا بين الذكور واإلناث 

al. 2012 ؛ Karukivi, 2011 ؛ Joukamaa et. al., 2007(.  

دراسة على عينة من  (Karukivi, 2011)أجرى كاروكيفي و
لأللكسيثيميا،  20 -الذكور واألناث حيث تم تطبيق مقايس تورنتو 

أظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة في األلكسيثيميا عائد 
للجنس في متوسط مجموع الدرجات حيث كان متوسط اإلناث 

و هذا ما أكدته دراسة جوكاما ).46.0(ومتوسط الذكور ) 44.7(
والتي أظهرت أن مستوى  (Joukamaa et al. 2007)ورفاقه 

  .األلكسيثيميا بين الجنسين متماثل

فقد أجروا  )(Larsenab et al., 2005أما الرسيناب وزمالؤه 
تكونت عينة . دراسة حول الفروق في األلكسيثيميا العائدة للجنس

من الذكور تراوحت أعمارهم ) 70(من اإلناث و) 343(ة من الدراس
عاما، طبق عليهم مقياس تورنتو لأللكسيثيميا ) 60 - 18(ما بين 

وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة في األلكسيثيميا بين 
  .الجنسين

من الدراسات العربية القليلة التي أجريت على األلكسيثيميا و
التي هدفت الى التحقق من فاعلية برنامج  )2014(دراسة الزهراني 

ارشاد معرفي سلوكي في خفض أعراض األلكسيثيميا لدى عينة من 
مكتئبا ممن يراجعون العيادات ) 54(المكتئبين السعوديين، تضم 

وقد طبق الباحث على العينة مقياس تورنتو لأللكسيثيميا، . النفسية
تائج فعالية البرنامج وقد أ ظهرت الن. وبرنامج ارشاد معرفي سلوكي

  .اإلرشادي في خفض أعراض األلكسيثيميا

دراسة هدفت الى الكشف عن ) 2013(كما أجرت شاهين 
الفروق في الرضا عن الحياة بين مرتفعي ومنخفضي الدرجة على 
مقياس األلكسيثيميا، وكشف الفروق بين الذكور واإلناث في متغيري 

طالبا ) 250(ينة الدراسة األلكسيثيميا والرضا عن الحياة، ضمت ع
من اإلناث، بمتوسط عمر ) 131(من الذكور و) 119(وطالبة منهم 

أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا في الرضا عن ). 20.61(
الحياة بين مرتفعي الدرجة ومنخفضي الدرجة على مقياس 
األلكسيثيميا؛ حيث كان مرتفعو األلكسيثيميا أقل رضا عن حياتهم، 

نت هناك فروق بين الذكور واإلناث على مقياس األلكسيثيميا كما كا
ودرجاته الفرعية حيث كان الذكور أعلى درجة على مقياس 

  .األلكسيثيميا من اإلناث

دراسة مقارنة لبعض "دراسة بعنوان ) 2007(أجرى عمر و
األلكسيثيميا لدى عينة ممن يعانون من الصداع التوتري والعاديين 
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طالبا وطالبة من ) 150(، على عينة مكونة من "من طالب الجامعة
أظهرت نتائج . من الذكور) 69(إناث و) 81(طلبة كلية التربية 

الدراسة أن الفروق في األ لكسيثيميا بين الذكور واإلناث لم تكن 
دالة احصائيا، كما أظهرت وجود عالقة ارتباطية دالة بين 

  .األلكسيثيميا وبين الصداع التوتري

استعراض الدراسات السابقة وبخاصة األجنبية منها يالحظ من 
: أنها تناولت العالقة بين األلكسيثيميا ومجموعة من المتغيرات مثل

السمات الشخصية (Chen, et al., 2011)  االضطرابات النفسية
(Tahir, et al. 2012) الرابطة الوالدية ،Mason et al., 2005)( ،

، التقبل األبوي )(Thorberg, et al., 2011أساليب التنشئة الوالدية 
، كما تناول البعض )(Bebes, et al., 2015والسيطرة النفسية 

اآلخر عالقة األلكسيثيميا ببعض المتغيرات الديموغرافية مثل الجنس 
)Karukivi, 2011) أو حجم األسرة ،Barbera, et al., 2004) 

Tahir, et al., 2012; .( على عينات كما أن هذه الدراسات أجريت
هذا وقد أظهرت . من الطلبة الجامعيين ومن المرضى ومن األسوياء

الدراسات حول عالقة األلكسيثيميا بالمتغيرات الديموغرافية نتائج 
أما بالنسبة للدراسات العربية التي تناولت موضوع . متضاربة

األلكسيثيميا فهي محدودة العدد ولم يتناول أي منها متغيرات 
من هنا جاءت هذه الدراسة لتسد شاغرا في . ليةالدراسة الحا

الدراسات العربية التي مازالت تولي اهتماما كبيرا للجانب المعرفي 
كما تناولت . والجانب السلوكي مقارنة بالجانب االنفعالي للفرد

مجموعة من المتغيرات التي لم تتناولها مجتمعة أي من الدراسات 
السمات المرافقة لالكتئاب  وحيث أن األلكسيثيميا من. السابقة

والمشكالت السلوكية الداخلية والخارجية األخرى، فقد حاولت 
الدراسة الحالية معرفة ما اذا كانت هناك عالقة بين أنماط التنشئة 
الوالدية واضطراب األلكسيثيميا الذي يعوق النمو النفسي للمراهق 

المراحل  ويحد من عالقاته االجتماعية ويزيد من صعوبة تكيفه في
  . المختلفة ومنها المرحلة الجامعية

  مشكلة الدراسة وأسئلتها 

بالرغم من شيوع األلكسيثيميا بين مختلف الفئات العمرية، إال 
وخاصة في . أن البحوث التي تناولتها في الدراسات العربية محدودة

عالقتها بمتغيرات الدراسة الحالية، ولم يجر أي منها على عينات 
ونظرا ألهمية موضوع الدراسة وأهمية مرحلة . نتهامماثلة لعي

الدراسة الجامعية، حيث أن األلكسيثيميا تعوق التلقائية لدى الطالب 
وتحد من قدرته على التعبير عن انفعاالته وفهم انفعاالت اآلخرين، 
مما يعوق تكيفه في حياته الجامعية، ويحرمه فرصة تكوين صداقات 

 هذه مالئه ومدرسيه، فقد جاءتوعالقات اجتماعية ناجحة بز
 ذات المتغيرات وبعض األلكسيثيميا بين في العالقة لتبحث الدراسة
الديموغرافية  مثل أنماط التنشئة الوالدية، وبعض المتغيرات العالقة

أسئلة  عن اإلجابة في الدراسة مشكلة تتمثلو. المتعلقة بالطالب
  :الدراسة اآلتية

  

  يميا بين الطلبة؟ما مستوى انتشار األلكسيث - 1
 األلكسيثيميا ونمط التنشئة بين عالقة ارتباطية هناك هل - 2

  ؟الوالدية
الجنس  األلكسيثيميا وكل من بين ارتباطية عالقة هل هناك - 3

وعدد أفراد األسرة ودخل األسرة ومستوى تعليم األب 
  ومستوى تعليم األم؟

 عائدة امقياس األلكسيثيمي على الدرجة فروق في هناك هل - 4
عدد أفراد األسرة أو دخل األسرة أومستوى تعليم  للجنس أو

  األب أومستوى تعليم األم؟
 تفسيره يمكن الذي األلكسيثيميا التباين في درجات مقدار ما - 5

عدد أفراد األسرة و نمط التنشئة الوالدية والجنس خالل من
  ودخل األسرة ومستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم؟

  الدراسةأهمية 
ترجع األهمية النظرية لهذه الدراسة الى تناولها مفهوما حديثا 
بالنسبة لالدب السيكولوجي العربي، وهو مفهوم األلكسيثيميا،و الذي 

 -بحسب علم الباحثة  - لم تتناوله الدراسات العربية بشكل كاف 
رغم خطورة االضطرابات النفسية والجسدية والسيكوسوماتية 

  . ود األلكسيثيمياالمترتبة على وج

كما تتناول هذه الدراسة عالقة األلكسيثيميا بأنماط التنشئة 
الوالدية، وهو موضوع تناولته العديد من الدراسات األجنبية، إال أن 

وعليه يمثل هذا البحث . الدراسات العربية في هذا المجال نادرة
  . إضافة الى األدب النظري العربي في هذا المجال

ية العملية والتطبيقية، فتأتي أهمية هذه الدراسة أما من الناح
من توفيرها ألدوات قياس لأللكسيثيميا وأنماط التنشئة الوالدية 
باللغة العربية يمكن أن تستخدم من المتخصصين والعاملين في 

كما يمكن لنتائج هذه الدراسة أن . ميدان االرشاد والعالج النفسي
يين واألخصائيين االجتماعيين تسهم في زيادة وعي المرشدين النفس

حول هذه المشكلة لدى الطلبة وعوامل الخطورة المرتبطة بها، 
وتسهم في تطوير برامج ارشاد فردي وجمعي للطلبة الذين يعانون 

  .من األلكسيثيميا

  التعريفات اإلجرائية

سمة شخصية ذات خصائص : (Alexithymia)األلكسيثيميا  -
ة تحديد ووصف المشاعرو وجدانية ومعرفية تتميز بصعوب

االنفعاالت لدى الشخص واآلخرين مع نمط معرفي يتميزبتوجه 
  .خارجي

تعرف األلكسيثيميا إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها و
 .المفحوص على مقياس األلكسيثيميا المستخدم في هذه الدراسة

هي األساليب التي يستخدمها األبوان : أنماط التنشئة الوالدية -
والسيطرة على طريقة تفكير ومشاعرو سلوك ابنهما للضبط 

وتعرف إجرائيا ألغراض هذه الدراسة . كما يدركها االبن نفسه
بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس التنشئة 

 .الوالدية المستخدم في هذه الدراسة
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لقد تم تحديده ألغراض هذه : المستوى االقتصادي االجتماعي -
ت دخل األسرة ومستوى تعليم األم ومستوى الدراسة بمتغيرا

  .تعليم األب

تم تحديده بعدد أفراد األسرة النووية الذي يضم : حجم األسرة -
 ،فما دون 5 :وقد صنف في ثالث فئات. األبوين واألبناء فقط

 .فأكثر 9 ،8 – 6

  :حدود ومحددات الدراسة

اسة يقتصر تعميم نتائج هذه الدراسة على أفراد مجتمع الدر - 1
والمجتمعات المشابهة له في الخصائص وهم طلبة السنة 
األولى والثانية من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة 

  .األردنية

تم جمع بيانات هذه الدراسة خالل الفصل : المحدد الزماني - 2
  .2015/2016األول من العام الدراسي الجامعي 

  الطريقة 

طالبا وطالبة ) 260(اسة من تكونت عينة الدر: عينة الدراسة
من طلبة السنة األولى والثانية في تخصصات االرشاد والتربية 
الخاصة وتربية الطفل ومعلم الصف المسجلين في الفصل األول من 

في كلية العلوم التربوية في الجامعة  2015/2016العام الدراسي 
ر تم اختيا. من اإلناث) 232(من الذكور و) 28(منهم . األردنية

العينة بالطريقة العشوائية البسيطة على أساس الشعبة، حيث تم 
اختيار شعبة أو شعبتين بطريقة عشوائية من كل تخصص بحسب 
عدد طلبة التخصص، من بين الشعب التي تدرس في ذلك الفصل 

وتم تطبيق أدوات . لطلبة السنة األولى والثانية لكل تخصص
فقة مدرس المادة داخل الدراسة على أفراد العينة بعد أخذ موا

  . القاعات التدريسية
التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات ) 1(ويظهر الجدول 

  .الديموغرافية لعينة الدراسة

  التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة ):1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات   المتغير

  الجنس
  %10.8  28  ذكور
  89.2  232  إناث

  العمر

18-20  113  42.5  
20-22  127  48.8  
22-24  5  1.9  

  5.8  15  24أكبر من 

  التخصص

  %25.0  65  إرشاد
  27.3  71  تربية خاصة
  20.0  52  تربية طفل
  27.7  72  معلم صف

  عدد أفراد األسرة
  13.8%  36  فما دون 5

6 - 8  170  65.4  
  20.8  54  فأكثر 9

  الدخل

  %25.4  66  500أقل من 
500 – 1000  148  56.9  

1001 – 2000  29  11.2  
 6.5  17  2000أكثر من 

  مستوى تعليم األب

  %27.7  72  أقل من الثانوية العامة
  35.4  92  ثانوية عامة
  14.6  38  دبلوم سنتين
  16.5  43  بكالوريوس
  5.8  15  دراسات عليا

  مستوى تعليم األم

   أقل من الثانوية العامة
  ثانوية عامة

67  
94  

25.8%  
36.2  

  18.1  47  دبلوم سنتين
  16.2  42  بكالوريوس
  3.8  10  دراسات عليا
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  أداتا الدراسة

 Toronto Alexithymia)مقياس تورنتو لأللكسيثيميا ) 1(
Scale : TAS – 20) ) 1ملحق(  

 Toronto)تم استخدام مقياس تورنتو لأللكسيثيميا 
(Alexithymia Scale: TAS – 20 لباجبي وزمالئه (Bagby, 

Parker & Taylor, 1994( . يتكون مقياس تورنتو لأللكسيثيميا
فقرات ) 7(فقرة موزعة في ثالثة أبعاد يضم البعد األول ) 20(من 

غالبا ما أكون مشوشا حول ما "تقيس صعوبة تحديد المشاعر مثل 
ة فقرات تقيس صعوب) 5(، ويضم البعد الثاني "أشعر به حقيقة 

من الصعب علي "وصف المشاعر أو التعبير عنها بالكلمات مثل 
) 8(، ويضم البعد الثالث "ايجاد الكلمات المناسبة لوصف مشاعري

الذي يعني االستعداد و فقرا ت تقيس التوجه الخارجي في التفكير
المسبق للتركيز على األحداث الخارجية بدل التركيز على الخبرات 

أفضل الحديث مع الناس "خصية للفرد مثل الذاتية الداخلية والش
والمقياس ". حول روتين حياتهم اليومي بدل الحديث عن مشاعرهم

تقرير ذاتي يجيب المفحوص عن فقراته على سلم خماسي يتراوح 
درجات وال تنطبق أبدا وتعطى ) 5(بين تنطبق علي تماما وتعطى 

ى درجة واحدة، وذلك للفقرات الموجبة، وتعكس الدرجات عل
 – 20(وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين . الفقرات السالبة

وتشير الدرجة األعلى الى مستوى مرتفع من . درجة) 100
ويتمتع المقياس في صورته األصلية بمستوى مناسب . األلكسيثيميا

كما يتمتع . من صدق البناء والصدق التمييزي والصدق التقاربي
ادة وثبات االتساق الداخلي الذي بمستوى جيد من حيث ثبات االع

  . (Bagby et. al., 1994)للمقياس ككل ) 0.80(يفوق 

ألغراض الدراسة الحالية فقد تمت ترجمة المقياس الى اللغة و
من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ) 7(العربية وتم تحكيمه من 

األردنية ممن يحملون درجة الدكتوراة في اإلرشاد النفسي أو 
والتقويم أو علم النفس االكلينيكي، حيث تم عرضه عليهم  القياس

البداء مالحظاتهم حول دقة الصياغة ومالءمة الفقرات ووضوحها 
وقد اعتمدت نسبة اتفاق بين . وانتمائها للبعد الذي أدرجت تحته

واقترح المحكمون بعض . إلبقاء الفقرة كما هي%) 85(المحكمين 
  .تم إدخالها على المقياسالتعديالت اللغوية البسيطة وقد 

كما تم حساب صدق البناء من خالل حساب معامالت االرتباط 
بين الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية على البعد الذي تنتمي إليه 
الفقرة، والدرجة الكلية على مقياس األلكسيثيميا، وذلك بعد تطبيقه 

ارج طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة ومن خ) 40(على عينة تضم 
  ).2(وقد كانت النتائج كما في جدول . عينتها

 معامالت االرتباط بين الدرجة على الفقرة والدرجة على البعد وعلى الدرجة الكلية لمقياس األلكسيثيميا :)2(جدول 
 االليكسيثيمياالدرجة الكلية على  الدرجة الكلية على البعد الفقرة

1 0.67** 0.66** 
2 0.81** 1.00** 
3 0.68** 0.46** 
4 0.68** 0.55** 
5 0.59** 0.51** 
6 0.71** 0.56** 
7 0.71** 0.49** 

  الدرجة الكلية على بعد صعوبة تحديد المشاعر
  

0.80**  

8 0.52** 0.45** 
9 0.09 -0.30* 
10 0.67** 0.52** 
11 0.74** 0.60** 
12 0.80** 0.52** 

  الدرجة الكلية على بعد صعوبة وصف المشاعر
  

0.76**  

13 0.35** -0.04 
14 0.20 0.36** 
15 0.59** 0.58** 
16 0.34** 0.45** 
17 0.59** 0.36** 
18 0.32* 0.29* 
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 االليكسيثيمياالدرجة الكلية على  الدرجة الكلية على البعد الفقرة
19 0.49** 0.39** 
20  0.57**  0.14  

الدرجة الكلية على بعد التفكير ذي التوجه 
 **0.56  الخارجي

  .)0.01(< دال عند مستوى ألفا ) ** 0.05(< دال عند مستوى ألفا * 

أن هناك فقرتين لم يكن ارتباطهما ) 2(يالحظ من جدول 
بالبعد ذي داللة إحصائية، ولكن ارتباطهما بالمقياس كان داال وهما 

فقد كان ارتباطهما ) 20و 13(، أما الفقرتان )14و 9(الفقرتان 
بالبعد قويا وذو داللة، بينما ارتباطهما بالمقياس ككل كان غير دال 

قد تم االبقاء على جميع الفقرات حيث تراوحت معامالت و. احصائيا

واالرتباط ) 0.81و 0.32(ارتباط الفقرات الدالة بالبعد ما بين 
  ).0.29(كلية أعلى من بالدرجة ال

أما فيما يتعلق بثبات المقياس فقد تم حساب معامل االتساق 
كرونباخ ألفا على العينة االستطالعية، كما تم حساب / الداخلي 

امل اإلستقرار باعادة تطبيق االختبار على نفس العينة بفاصل مع
  ).3(وقد كانت النتائج كما في جدول . أيام) 10(زمني مقداره 

  معامالت ثبات اإلعادة وثبات كرونباخ الفا لمقياس األلكسيثيميا وأبعاده الثالثة ):3(جدول 

 )ألفاكرونباخ (الثبات باالتساق الداخلي  الثبات باالعادة البعد
  *0.78 *0.75 صعوبة تحديد المشاعر
 *0.76 *0.77 صعوبة وصف المشاعر

 *0.73 *0.70 التفكير الخارجي
 *0.83 *0.80 االليكسيثيميا  

  )0.05(< دالة عند مستوى ألفا  *

هي جميعها قيم تعد مقبولة ألغراض البحث العلمي في مجال و
 ).1985دوران، (الدراسات اإلنسانية 

  )2ملحق ( اس التنشئة الوالديةمقي) 2(

تم تطوير مقياس التنشئة الوالدية بعد مراجعة األدب النظري 
 واالطالع على بعض المقاييس المتوفرة مثل مقياس باربر

(Psychological Control Scale-Youth Self-Report) 
(Barber, 1996) ومقياس روبنز (Perception of Parents 

Scale( (Rubbins, 1994)  ومقياس الدعم الوالدي لالستقاللية
(Parental Autonomy Support Scale).  

 (Rubbins, 1994)وقد اختير مقياس إدراك األبوين لروبنز
Perception of Parents Scale: POP)(  والذي طور بهدف قياس

إدراك األبناء لدعم آبآئهم الستقالليتهم، وانهماكهم بقضاياهم 
. فقرة لألب) 21(فقرة لألم و) 21(س من ويتكون المقا. ودفئهم

دعم : وفي كل نموذج، تتوزع الفقرات على ثالثة مقاييس فرعية هي
األب / فقرات، إنخراط األم  9األب الستقاللية االبن ويضم / األم 

 6األب ويضم / فقرات، ودفء األم  6في قضايا االبن ويضم 
للمقياس وقد أوجد روبنز معاييرصدق وثبات مالئمة . فقرات

(Rubbins, 1994) .  

ألغراض الدراسة الحالية، فقد تمت ترجمة المقياس الى اللغة و
من أعضاء هيئة التدريس في ) 7(العربية وتم تحكيمه من قبل 

الجامعة األردنية ممن يحملون درجة الدكتوراة في اإلرشاد النفسي 
ليهم أو القياس والتقويم أو علم النفس االكلينيكي، حيث تم عرضه ع

البداء مالحظاتهم حول دقة الصياغة ومالءمة الفقرات ووضوحها 
وانتمائها للبعد الذي أدرجت تحته، وأدخلت عليه تعديالت لغوية في 

الى فقرتين وذلك ) 12(تجزئة الفقرة  تضوء مالحظاتهم، كما تم
فقرة لكل من ) 22(وأصبح المقياس مكونا من . تبعا لرأي المحكمين

ذج األب، موزعة على ثالث أبعاد كما في المقياس نموذج األم ونمو
يجاب عن فقراتها على سلم خماسي يتراوح بين تنطبق . األصلي

درجات وال تنطبق أبدا وتعطى درجة ) 5(علي تماما وتعطى 
واحدة، وذلك للفقرات الموجبة، وتعكس الدرجات على الفقرات 

ذج ما بين السالبة وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس لكل نمو
وتشير الدرجة األعلى الى إدراك مستوى . درجة) 110 -  22(

  . مرتفع من الرعاية الوالدية

كما تم حساب صدق البناء للمقياس من خالل حساب 
معامالت االرتباط بين الدرجة على كل فقرة والدرجة الكلية على 
 البعد الذي تنتمي اليه الفقرة، والدرجة الكلية على مقياس التنشئة
الوالدية، وبين الدرجة الكلية على البعد والدرجة الكلية على 
المقياس في نموذج األم ونموذج األب، وذلك بعد تطبيقه على العينة 

  ).4(وقد كانت النتائج كما في جدول . االستطالعية
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قياس التنشئة الوالدية كذلك الدرجة على البعد معامالت االرتباط بين الدرجة على الفقرة والدرجة على البعد والدرجة الكلية على م ):4(جدول 
  نموذج األب/ والدرجة الكلية على المقياس نموذج األم 

  البعد  رقم الفقرة

  نموذج األب  نموذج األم

معامل ارتباط 

  الفقرة بالبعد

معامل ارتباط الفقرة 

  بالدرجة الكلية

معامل ارتباط 

  الفقرة بالبعد

معامل ارتباط الفقرة 

  كليةبالدرجة ال
1 

 دعم االستقاللية

0.36** 0.45** 0.71** 0.70** 
2 0.40** 0.36** 0.47** 0.44** 
3 0.70** 0.56** 0.81** 0.73** 
4 0.82** 0.78** 0.84** 0.78** 
5 0.71** 0.50** 0.84** 0.75** 
6 0.53** 0.37** 0.43**  0.48** 
7 0.77** 0.68** 0.82** 0.73** 
8 0.75** 0.61** 0.76** 0.75** 
9 0.59** 0.54** 0.44** 0.39** 

  **0.81    **0.82     الدرجة على البعد
10 

 الدفء

0.36** 0.45** 0.79** 0.67** 
11 0.40** 0.46** 0.80** 0.72** 
12 0.70** 0.56** 0.78** 0.77** 
13 0.82** 0.78** 0.54** 0.38** 
14 0.53** 0.37** 0.80** 0.70** 
15 0.77** 0.68** 0.40** 0.41** 

  **0.84    **0.81     الدرجة على البعد
16 

االنهماك بقضايا 
 األبن

0.74** 0.72** 0.83** 0.76** 
17 0.75** 0.63** 0.62** 0.46** 
18 0.76** 0.65** 0.73** 0.57** 
19 0.68** 0.61** 0.47** 0.41** 
20 0.67** 0.59** 0.57** 0.36** 
21 0.68** 0.59** 0.71** 0.63** 
22  0.75**  0.71**  0.66**  0.79**  

 **0.82  **0.87   الدرجة على البعد
  0.00< الفقرة دالة عند مستوى ألفا ** 

أن جميع فقرات المقياس في النموذجين ) 4(يتضح من جدول 
كان ارتباطها بالدرجة على البعد وبالدرجة الكلية على المقياس داال 

  .كما أن ارتباط البعد بالدرجة الكلية كان داال إحصائيا. احصائيا

أما فيما يتعلق بثبات المقياس فقد تم حساب معامل االتساق 
كرونباخ ألفا على نفس العينة االستطالعية، كما تم / الداخلي 

حساب معامل اإلستقرار باعادة تطبيق االختبار على نفس العينة 
أيام وقد كانت النتائج كما في جدول ) 10(بفاصل زمني مقداره 

)5.(  

  معامالت ثبات اإلعادة وثبات كرونباخ الفا لمقياس التنشئة الوالدية وأبعاده الثالثة ):5(جدول 

  البعد

  نموذج األب  نموذج األم

  الثبات باالعادة
  الثبات االتساق الداخلي

  )كرونباخ ألفا(
  الثبات باالعادة

  الثبات االتساق الداخلي

  )كرونباخ ألفا(
 0.77 0.71** 0.79 0.70**  دعم االستقاللية

 0.68 0.60** 0.73 0.68** دفءال
 0.78 0.74** 0.84 0.75** نهماك بقضايا االبنالا

 0.88 0.78** 0.88 0.77** الدرجة الكليةمقياس التنشئة 
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أن معامالت الثبات جميعها كانت دالة ) 5(يتضح من جدول 
  .احصائيا

  ءات الدراسةإجرا
بعد الحصول على كتاب تسهيل مهمة من عميد كلية العلوم 
التربوية، تم تحديد الشعب التي ستشملها عينة الدراسة وذلك 
باالختيار العشوائي لشعبة أو شعبتين من كل تخصص بحسب عدد 
طلبة التخصص، من بين الشعب التي تدرس في ذلك الفصل لطلبة 

وقد تم التواصل مع مدرسي . خصصالسنة األولى والثانية لكل ت
هذه الشعب بحيث يتم تطبيق أداتي الدراسة على طلبة الشعبة في 
بداية المحاضرة وإعادة األوراق فور االجابة عليها وفي نفس 

  .الجلسة

   اإلحصائية المعالجةو منهج الدراسة
 حساب فيها تم. ارتباطية مسحية دراسة هي الدراسة هذه
المتوسطات،  بين الفروق لفحص التباين يلتحلو االرتباط معامالت
 المفسر التباين مقدار لحساب المتدرج المتعدد االنحدار وتحليل

  .األخرى الدراسة بمتغيرات األلكسثيميا في

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى إنتشار "سؤال الدراسة األول والذي ينص على 

  "األلكسيثيميا بين الطلبة؟

ال، تم توزيع أفراد الدراسة في ثالثة لالجابة عن هذا السؤ
وذلك بحسب . منخفض ومتوسط، ومرتفع: مستويات لأللكسيثيميا

درجاتهم على مقياس األلكسيثيميا، كما تم حساب النسبة المئوية 
والغراض تحديد المستويات الثالثة تم حساب مدى . لكل مستوى

لى الدرجات على مقياس األلكسيثيميا وذلك بطرح أدنى درجة ع
، فكان الناتج )100(من أعلى درجة وهي ) 20(المقياس وهي 

ولحساب طول الفئة، تمت قسمة الناتج على ثالثة وهي عدد ). 80(
، وعليه تكون الدرجات من )27(المستويات المقترح فكان الناتج 

مستوى متوسط ) 75 – 48(مستوى منخفض ومن ) 47 -  20(

ى هذا المعيار جاءت وبناء عل. مستوى مرتفع) 100 – 76(ومن 
  ).6(النتائج كما في الجدول 

  مستوى األلكسيثيميا ونسبتها المئوية لدى الطلبة ):6(جدول 

  النسبة المئوية  عدد الطلبة  المستوى
  %58  150  منخفض
  %33  86  متوسط
  %9  24  مرتفع

من الطلبة يعانون من %) 33(أن ) 6(يالحظ من الجدول 
وهي أعلى . بدرجة مرتفعة%) 9(األلكسيثيميا بدرجة متوسطة و

من النسب التي أشارت اليها دراسات أجريت في المجتمعات الغربية 
كالمجتمع البريطاني والكندي %) 25و% 18(والتي تراوحت بين 

ويمكن ). 2013وشاهين،  (Mason et al., 2005 , والفنلندي
تفسير ذلك بأن المجتمعات الغربية تعطي للجانب االنفعالي في 

االنسان أهمية التقل عن الجانب العضوي أو الجانب  شخصية
وتنظر الى التعبير عن االنفعاالت باعتباره من . المعرفي أو السلوكي

مظاهر الصحة النفسية السوية، لذا نجدها تشجع أفرادها على 
تحديد مشاعرهم والتعبير عنها، وتعمل على تربيتهم وتدريبهم على 

ة والتي تعتبر المشاعر والتعبير عنها ذلك، مقارنة بالمجتمعات العربي
ويمثل جانب ضعف . ال يتناسب مع رجولة الذكر وال مع تحفظ األنثى

في شخصية اإلنسان، وهو أمر خاص ال يجوز البوح به أو إظهاره 
من أن  Mason et al., 2005)(وهذا ما يؤكده ليف . أمام اآلخرين

ة المعطاة للوعي هناك فروقا ثقافية واسعة بين البلدان في القيم
  .باالنفعاالت والتعبير عنها لدى أفرادها

 عالقة هل هناك"والذي ينص على : سؤال الدراسة الثاني

  "؟الوالدية التنشئة األلكسيثيميا ونمط ارتباطية بين
لالجابة عن هذا السؤال، تم حساب مصفوفة معامالت و

ة الوالدية االرتباط بين متغيري الدراسة األلكسيثيميا وأنماط التنشئ
كدرجة كلية وكدرجات فرعية على األبعاد، ولنموذجي التنشئة لألم 

  ).8(و) 7(وقد جاءت النتائج كما في الجدولين . ولألب

/ مصفوفة معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية على مقياس األلكسيثيميا وأبعاده الثالثة وأنماط التنشئة الوالدية وأبعادها الثالثة  ):7(جدول 
  نموذج األم

 تحديد المشاعر وصف المشاعر ذو التوجه الخارجي التفكير الدرجة الكلية
  االليكسيثيميا

 التنشئة الوالدية
  دعم استقاللية اإلبن -0.57** -0.50**  -0.19** -0.59**
 دفء األم  -0.60** -0.50** -0.20** -0.60**
 األبن قضايا إنهماك األم في -0.64** -0.53** -0.17** -0.62**
 الدرجة الكلية  **0.86- **0.78- -0.20** -0.64**

  

أن هناك ارتباطا سالبا وداال إحصائيا ) 7(يتضح من جدول 
بين األلكسيثيميا كدرجة كلية وكدرجات فرعية على أبعاد مقياس 
األلكسيثيميا وبين أساليب التنشئة الوالدية لألم كدرجة كلية 

ويالحظ من . التنشئة الوالديةوكدرجات فرعية على أبعاد مقياس 

أن معامالت ارتباط بعد التفكير ذي التوجه الخارجي ) 7(الجدول 
مع أساليب التنشئة الوالدية كانت متدنية مقارنة مع بعدي تحديد 
المشاعر والتعبير عن المشاعر، مما يشير الى أن انماط التنشئة 

على نمط  الوالدية تؤثر على الجانب االنفعالي أكثر من تأثيرها
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التفكير لدى الفرد والذي يمكن أن يكون أكثر ارتباطا بالجانب 
  .المعرفي له

فيظهر معامالت األرتباط بين األلكسيثيميا ) 8(أما الجدول 
  .ونمط التنشئة االجتماعية التي يستخدمها األب

نموذج / لثالثة وأنماط التنشئة الوالدية وأبعادها الثالثة مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة على مقياس األلكسيثيميا وأبعاده ا ):8(جدول 
  األب

 تحديد المشاعر وصف المشاعر التفكيرذو التوجه الخارجي الدرجة الكلية
  األلكسيثيميا

 التنشئة الوالدية
 دعم استقاللية اإلبن -0.58** -0.49** -0.08 -0.54**
 دفء األب -0.51** -0.50** -0.15 -0.57**
 إنهماك األب في قضايا االبن -0.56** -0.44** -0.07 -0.51**
 الدرجة الكلية -0.61** -0.52** 0.10 -0.58**

  .)0.01(< دال عند مستوى ألفا **  .)0.05(< دال عند مستوى ألفا *

أن هناك ارتباطا سالبا وداال احصائيا ) 8(يتضح من جدول 
عدي تحديد بين األلكسيثيميا كدرجة كلية وكدرجات فرعية على ب

المشاعر ووصف المشاعر، وبين أساليب التنشئة الوالدية لألب 
. كدرجة كلية وكدرجات فرعية على أبعاد مقياس التنشئة الوالدية

تدني معامل االرتباط بين بعد ) 8(و) 7(ويالحظ من الجدولين 
التفكير ذو التوجه الخارجي وأنماط التنشئة الوالدية مقارنة ببعدي 

. وتحديد المشاعر التي ترتبط بالجوانب االنفعاليةوصف المشاعر 
ويبدو أن تأثرها بأساليب التنشئة الوالدية أكبر من درجة تأثر بعد 
التفكير ذي التوجه الخارجي الذي يتعلق بأسلوب الفرد واتجاهه 
العقلي في التفكير والذي يمكن أن يكون أكثر ارتباطا بالجانب 

  .المعرفي للفرد

النتيجة بأن الطريقة التي يتعامل بها  يمكن تفسير هذهو
األبوان مع االبن لها تأثير قوي على شخصية االبن وعلى طريقة 

 ,Gunsch(فاألسرة كما يقول جنش . تفكيره ومشاعره وسلوكه
تلعب دورا مهما في تشكيل حياة أفرادها وتعليمهم قيمة  )2010

تعبير عن الحب والتعاطف واالهتمام ومهارات التواصل بما فيها ال
  .المشاعر وفهم وادراك مشاعر اآلخرين

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات تؤيد الفرضية التي تقول 
 بأن األلكسيثيميا يمكن أن تنتج عن عوامل في البيئة األسرية

)Valera & Berenbaum, 2011; De Panfilis et al., 2003 (
، والرابطة ) (Lemche et al., 2004مثل عالقة التعلق بالوالدين 

، وأسلوب التنشئة الوالدية (Chen et al., 2011)الوالدية 
(Thorberg et al., 2011) . كما تتفق هذه النتائج مع نتائج

 ,.Kooiman et al)دراسات كل من كومان ورفاقه، وحسين وأحمد 
2004; Hussain & Ahmed, 2014)  والتي تشير الى أن نسبة

سيثيميا يشيرون الى نمط تنشئة والدية أعلى ممن يعانون من األلك

اتسم إما بالحماية الزائدة أو بتدني األهتمام أو بالرفض وتدني 
 Bean)كما تتفق مع نتائج دراسات بيين ونورثروب. الدعم الوالدي

& Northrup, 2009)  وكل من جاري وستينبيرج وخالق
 Gray & Steinberg, 1999; Khaleque and)ورونير

Rohner,2002)  والتي تشير الى أن المراهقين الذين يشعرون
بالتقبل الوالدي لديهم تقدير ذات عال، وهم محصنون ضد الضغوط 

في حين يزيد ضعف التقبل الوالدي . النفسية وينجحون في الحياة
للمراهق من خطر االصابة باالضطرابات النفسية واألعراض المرضية 

تئاب واأللكسيثيميا والميول الخارجية منها والداخلية بما فيها االك
  .االنتحارية

كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من باربير 
 ;Barber, 1996)وروجرز ورفاقه وكوستا ورفاقه وبيبس ورفاقه 

Rogers et al. 2003; Costa et al. 2015; Bebes et al., 
 والتي تشير الى أن السيطرة النفسية لألبوين على األبن. (2015

تعوق نمو االستقاللية وتطور الهوية لديه، حيث أنها تتدخل في 
قدرة المراهق على الترميز والتعبير ومن ثم ضبط وتنظيم أفكاره 
الخاصة ومشاعره وتقترن بمستوى أعلى من المشكالت السلوكية 

  .الخارجية والداخلية بما فيها األلكسيثيميا

 ارتباطية هل هناك عالقة"كان السؤال الثالث للدراسة و

األلكسيثيميا وكل من الجنس وعدد أفراد األسرة ودخل  بين

لالجابة عن و "األسرة ومستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم؟
هذا السؤال، تم حساب معامالت االرتباط بين األلكسيثيميا 

  . يظهر النتائج) 9(والمتغيرات الديموغرافية المشار اليها والجدول 

عدد أفراد األسرة ودخل األسرة ومستوى تعليم الجنس واالرتباط بين الدرجة الكلية على مقياس األلكسيثيميا وكل من  معامالت ):9(جدول 
  .األب ومستوى تعليم األم

 المتغير  الجنس عدد أفراد األسرة دخل األسرة مستوى تعليم األب مستوى تعليم األم
 األلكسيثيميا  0.028 0.024 -0.23** -0.014 -0.033

  )0.01(< عند مستوى ألفا  دال**  



 ردنية في العلوم التربويةالمجلة األ

 426

أن دخل األسرة هو المتغير الوحيد ) 9(يالحظ من جدول 
الذي ارتبط ارتباطا سالبا بداللة إحصائية باأللكسيثيميا، بينما لم 
: تكن معامالت االرتباط بين األلكسيثيميا وباقي المتغيرات وهي
م الجنس وعدد أفراد األسرة ومستوى تعليم األب ومستوى تعليم األ

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة تاهر وزمالئه . دالة إحصائيا
(Tahir et al., 2012)  والتي أشارت الى أن حجم األسرة لم يكن

باربيرا : اال انها تختلف مع نتائج دراسة كل من. متنبئا باأللكسيثيميا
التي أظهرت أن من يعيشون في  (Barbera et al., 2004)ورفاقها 

الحجم لديهم مستوى أعلى من األلكسيثيميا مقارنة بمن أسر كبيرة 
ودراسة جوكاما ورفاقه . يعيشون في أسر صغيرة الحجم

(Joukamaa et al., 2003)  والتي أظهرت أن األلكسيثيميا كانت
. أعلى لدى األشقاء ذوي الترتيب الخامس فما فوق بين أشقائهم

فيما يتعلق  ويمكن تفسير هذه النتيجة بصغر حجم عينة الذكور
بالجنس وبعدم وجود تمايز كبير بين أفراد عينة الدراسة الحالية 

من %) 86(فيما يتعلق بعدد أفراد األسرة، حيث جاء أكثر من 
أفراد، في حين لم ) 6(الطلبة من أسرعدد أفرادها ال يقل عن 

تتجاوز نسبة من جاءوا من أسر عدد أفرادها ال يزيد على خمسة 
نسبة لمستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم وكذلك بال%). 13(

حيث أن النسبة األعلى كانت ممن هم من حملة الثانوية العامة أو 

%) 5.8(أقل، في حين لم تتجاوز نسبة حملة الدراسات العليا 
أما بالنسبة لدخل . بالنسبة لألمهات%) 3.8(بالنسبة لآلباء و

داال مع األلكسيثيميا  األسرة وهو المتغير الوحيد الذي أظهر ارتباطا
وسالمينين ) 2014(خميس : فقد جاءت نتائجه متفقة مع دراسات

وبما أن الدخل يرتبط عادة . (Salminin et al., 1999)ورفاقه 
بالطبقة االجتماعية وبمستوى تعليم األبوين، إذن يمكننا إفتراض أن 

من من هم أعلى دخال يشجعون أبناءهم على التعبير االنفعالى أكثر م
وربما كان هناك حاجة للمزيد من الدراسات حول . هم أقل دخال

عالقة األلكسيثيميا بالمتغيرات الديموغرافية على عينات أكبر وأكثر 
  .تمايزا من عينة الدراسة الحالية

هل هناك فروق في "النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

األليكسيثيميا تعزى للجنس أو عدد أفراد األسرة أو دخل 

  "األسرة أو مستوى تعليم األب أو مستوى تعليم األم؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية على درجات األلكسيثيميا بحسب المتغيرات 

  ).10(الديموغرافية كما في الجدول 

  ا حسب المتغيرات الديموغرافيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لأللكسيثيمي ):10(جدول 

 المتغير  الفئات  العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
  ذكور  28 2.69 0.61

 الجنس
  إناث  232 2.73 0.57

  )فما دون 5(  36 2.70 0.59
  (8 – 6(  170 2.71 0.59 عدد أفراد األسرة

  )فأكثر 9(  54 2.79 0.55

 500أقل من  66 2.85 0.57

 1000 - 500 148 2.75 0.54 ةدخل األسر
0.48 2.45 29 1001 - 2000 
 2000أكثر من  17 2.01 0.50
 أقل من ثانوية 72 2.70 0.63

 مستوى تعليم األب
 ثانوية 92 2.80 0.51
 دبلوم سنتين 38 2.52 0.57
 بكالوريوس 43 2.83 0.62
 دراسات عليا 15 2.58 0.44
 ةأقل من ثانوي 67 2.86 0.60

 مستوى تعليم األم
 ثانوية 94 2.62 0.49
 دبلوم سنتين 47 2.70 0.68
 بكالوريوس 42 2.74 0.52
 دراسات عليا 10 2.81 0.74

  

  ).11(كما تم اجراء تحليل التباين األحادي لحساب داللة الفروق في المتوسطات بين المجموعات حيث كانت النتائج كما في الجدول 
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  الديموغرافية ائج تحليل التباين األحادي للدرجات على مقياس األلكسيثيميا في ضوء المتغيراتنت ):11(جدول 

 المتغير  مصدر التباين مجموع المربعات  درجات الحرية متوسط المربعات )ف(قيمة  مستوى الداللة
  بين المجموعات 17.24 1 17.24 0.13 0.72

  داخل المجموعات  34735.57  258  134.63     الجنس
  الكلي  34752.81  259      

  بين المجموعات 2343.45 2 195.29 1.49 0.13
  داخل المجموعات  32409.36  257  131.21     عدد أفراد األسرة

  الكلي  34752.81  259      
  بين المجموعات 4281.16 3 856.23 7.14 0.00**

  داخل المجموعات  30471.65  256  119.97     دخل األسرة
  الكلي  34752.81  259      

  بين المجموعات 1227.62 4 306.91 2.33 0.06
  داخل المجموعات  33525.19  255       مستوى تعليم األب

  الكلي  34752.81  259      

  بين المجموعات 934.84 4 233.71 1.76 0.14
 داخل المجموعات 33817.97 255    مستوى تعليم األم

 الكلي 34752.81 259   
  )0.00(< ا عن مستوى ألفا دال احصائي**  

أن متوسط دخل األسرة هو المتغير ) 11(يظهر الجدول 
الوحيد الذي أظهر التحليل وجود أثر دال احصائيا له على 

ولتحديد لصالح من كانت هذه الفروق، تم . األلكسيثيميا وبين فئاته

يظهر نتائج ) 12(والجدول . اجراء اختبار شافيه للمقارنات البعدية
  . لتحليلهذا ا

  الفروق بين المتوسطات بحسب نتائج اختبار شافيه على األلكسيثيميا تبعا لمتغير دخل األسرة ):12(جدول 

 فئات دخل األسرة  المتوسط الحسابي 1 2 3 4
- 0.84* - 0.40 - 0.10 - 2.85  1 
- 0.74 - 0.30 - - 0.10 2.75  2 
- 0.44 - - 0.30 - 0.40 2.45  3 

- - 0.44 - 0.74 - 0.84 2.01  4 
  )0.05(< دالة عند مستوى ألفا * 

أن هناك فروقا ذات داللة احصائية في ) 12(يظهر جدول 
األلكسيثيميا بين الفئتين األولى والرابعة، أي أن الطلبة في االفئة 

) دينار 500الذين ال يزيد دخل أسرهم الشهري على (األولى 
من أبناء االفئة الرابعة  لديهم درجات أعلى على مقياس األلكسيثيميا

وهذا يعني ). دينار 2000الذين يزيد دخل أسرهم الشهري على (
أن دخل األسرة والذي يحدد الى درجة كبيرة الوضع األقتصادي 
االجتماعي لألسرة هو المتغير األهم بين المتغيرات الديموغرافية في 

نتيجة وتتفق هذه ال. التأثير على مستوى األلكسيثيميا لدى الطلبة
والتي تشير الى ارتباط ) 2014(مع نتائج دراسة خميس 

ويمكن تفسير . األلكسيثيميا بتدني الدخل وتدني مستوى التعليم
ذلك كون الدخل في معظم األحيان يرتبط الى درجة كبيرة بمستوى 
التعليم، وأن الفئة ذات الدخل األعلى هى في نفس الوقت تحظى 

ها أكثر وعيا بأهمية الجانب بمستوى تعليم مرتفع، مما يجعل

االنفعالي في صحة أبنائها النفسية، فتعمل على تشجيعهم على الوعي 
  . بانفعاالتهم والتعبير عنها

أما بالنسبة لجنس الطالب، فلم تظهر النتائج وجود فروق في 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج عدة . األلكسيثيميا بين الذكور واإلناث

 Karukivi, 2011; Joukamaa et al., 2007; Tahir et)دراسات 
al., 2012;  ،والتي أظهرت عدم وجود فروق في ) 2007وعمر

ولكنها تختلف مع نتائج دراسات أخرى . األلكسيثيميا بين الجنسين
)Elzinga et al., 2005 (Larsenab et al, 2005;؛) ،شاهين

والتي أظهرت أن الذكور لديهم مستوى أعلى من ) 2013
ومن الجدير بالذكر أن عينة الذكور في . ثيميا مقارنة باإلناثاأللكسي

هذه الدراسة كانت صغيرة مقارنة بعينة اإلناث، وهي مماثلة لنسبة 
ويمكن تفسير هذه النتيجة . الذكور الى اإلناث في مجتمع الدراسة

بأن الذكور واالناث في هذه الدراسة ينتمون الى نفس الطبقة 
ة جامعيون، مما يجعل أسلوب معاملة األبوين االجتماعية، وأنهم طلب
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ويمكن االستنتاج بأن األلكسيثيميا ال تقتصر على . لهما متماثل
جنس دون آخر وأن أبعادها يشترك فيها الجنسان، وإن اختلفت 
طبيعة ودرجة هذه االنفعاالت والمواقف المسببة لها لدى كل من 

  .الجنسين، مما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات

ما مقدار التباين في "النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 

األلكسيثيميا الذي يمكن تفسيره من خالل متغيرات 

نمط تنشئة األم، نمط تنشئة األب، الجنس، دخل : الدراسة

األسرة، عدد أفراد األسرة مستوى تعليم األب ومستوى 

  "تعليم األم؟

باين األحادي ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إجراء تحليل الت
لالنحدار المتعدد لبيان مقدار التباين في األلكسيثيميا الذي يمكن 
أن تفسره هذه المتغيرات مجتمعة ومنفردة وقد كانت النتائج كما في 

  ).15(و) 14(و) 13(الجداول 

  الخامسنتائج تحليل التباين لالنحدار المتعدد للتأكد من صالحية النموذج لالجابة عن السؤال  ):13(جدول 

 النموذج مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف  مستوى الداللة
 االنحدار 41.92 7 5.99 33.57 0.00
 الخطأ 44.96 252 0.18  
  الكلي 86.88 259   

  

 ثابت التقدير، نمط تنشئة األم، نمط تنشئة األب، دخل: المتنبآت. ب  المتغير التابع هو األلكسيثيميا. أ
األسرة، الجنس، عدد أفراد األسرة، مستوى تعليم األب، 

  .مستوى تعليم األم

  نموذج االنحدار ):14(جدول 

 رقم النموذج R قيمة معامل االرتباط R2 قيمة التباين  قيمة التباين المعدل الخطأ المعياري للتقدير
0.42 0.47 0.48 0.70* 1 

  

م، نمط تنشئة األب، دخل ثابت التقدير، نمط تنشئة األ: المتنبآت* 
األسرة، الجنس، عدد أفراد األسرة، مستوى تعليم األب، 

  .مستوى تعليم األم

  نتائج تحليل االنحدار المتعدد للمتغيرات المتنبئة باأللكسيثيميا ):15(جدول 

مستوى 

 الداللة
  tقيمة 

  المحسوبة

معامل االنحدار 

 Beta المعياري
 المعياريمعامل انحدار غير  الخطأ المعياري

B 
 المتنبىء

  ثابت  4.65  0.24    19.24  0.00
  نمط تنشئة األم  -0.38 0.05 -0.46 -7.45 0.00

 نمط تنشئة األب -0.18 0.05 -0.25 -4.00 0.00
 دخل األسرة -0.11 0.03 -0.17 -3.52 0.00
 الجنس 0.05 0.09 0.03 0.57 0.57
 عدد أفراد األسرة -0.01 0.05 -0.01 -0.24 0.81
  مستوى تعليم األب  0.04  0.03  0.09  1.71  0.09
  مستوى تعليم األم  0.01  0.03  0.01  0.18  0.86

  

جميع المتغيرات المطلوبة . المتغير التابع هو األلكسيثيميا ب. أ
  دخلت معادلة االنحدار

أن المتغيرات ) 14جدول (يالحظ من نموذج االنحدار 
من التباين في %) 47(المتنبئة مجتمعة قد فسرت ما مقداره 

أن نمط ) 15جدول (األلكسيثيميا وأظهر تحليل االنحدار المتعدد 
تنشئة األم ونمط تنشئة األب ودخل األسرة هي المتغيرات التي 

أسهمت في تفسير التباين في األلكسيثيميا بشكل ذي داللة، وقد 
   أسهم نمط تنشئة األم في تفسير أكبر نسبة من التباين حيث

)Beta = -0.46, P = 0.00(  يليه نمط تنشئة األب حيث        
)Beta = -0.25, p = 0.00(يليه دخل األسرة حيث ،        
)Beta = -0.17,  P = 0.00( . في حين لم تسهم متغيرات الجنس

وعدد أفراد األسرة ومستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم في 
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لقد أظهر تحليل . تفسيرأي نسبة من التباين في األلكسيثيميا
دار المتعدد أن متغيرات نمط التنشئة المستخدم من قبل األم االنح

ونمط التنشئة المستخدم من قبل األب ودخل األسرة، هي المتغيرات 
التي يمكن أن تسهم في تفسير التباين في األلكسيثيميا، بينما لم 
تسهم متغيرات الجنس وعدد أفراد األسرة ومستوى تعليم األب 

ويمكن عزو . ير أي مقدار من التباينومستوى تعليم األم في تفس
ذلك الى خصائص تتعلق بالعينة كصغر حجم عينة الذكور العائدة 
الى قلة عددهم في كلية التربية بشكل عام، والى انتماء معظم أفراد 
عينة الدراسة الى أسر كبيرة الحجم ومن مستوى اقتصادي 

ي اجتماعي متقارب أقرب الى المتدني، وهي خاصية موجودة ف
مجتمع الدراسة بشكل عام، مما ألغى التمايز بين أفراد عينة 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج . الدراسة وقلل من أثر هذه المتغيرات
والتي أشارت  (Thorberg et al., 2011)دراسة ثوربيرج ورفاقه 

بين األلكسيثيميا كدرجة كلية " متوسط الى قوي"الى ارتباط 
المقياس ونمط التنشئة من قبل كل من وكدرجات فرعية على أبعاد 

كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة بيبس ورفاقه . األم واألب
(Bebes et al., 2015)  والتي أظهرت ارتباط األلكسيثيميا بادراك

المراهق للسيطرة النفسية من قبل األبوين، وأن ادراك السيطرة 
ب النفسي النفسية من قبل األم يرتبط بشكل أقوى باالضطرا

وهذا . للمراهق بما في ذلك األلكسيثيميا من إدراكه لسيطرة األب
ما أظهرته الدراسة الحالية حيث فسرنمط تنشئة األم أكبر نسبة من 

كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة . التباين في األلكسيثيميا
التي أظهرت و )Hussain & Ahmed 2014)حسين وأحمد 

القوي بين األلكسيثيميا والرفض وقلة الدعم االرتباط االيجابي و
وأنه يمكن التنبؤ باأللكسيثيميا من خالل إدراك الطالب . الوالدي

  . للرفض الوالدي سواء من قبل األم أو األب

  التوصيات

  :في ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن التوصية بما يلي

إجراء دراسات حول متغيرات أخرى ترتبط باأللكسثيميا مثل  -  1
نمط الشخصية، واالكتئاب، والعالقات االجتماعية للطالب مع 

وعلى عينات أخرى كطلبة المدارس . المدرسين والرفاق
  . والعاملين في القطاعين العام والخاص

إجراء دراسات على عينات أكبر حول عالقة األلكسيثيميا  -  2
بمتغيرات الجنس ودخل األسرة وعدد أفرادها ومستوى تعليم 

  .والتي كانت غير دالة في هذه الدراسةاألبوين 

توعية العاملين مع الطلبة حول أهمية األلكسيثيميا في عالقات  - 3
  .الطالب وتكيفه االجتماعي مع اآلخرين

تطوير برامج إرشادية للطلبة تساهم في معالجة مشكلة  - 4
  .األلكسيثيميا
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  مقياس األلكسيثيميا): 1(ملحق 
 

 الفقرة
 تنطبق

 تماما
 تنطبق

 كبيرة بدرجة
 بدرجة تنطبق

 متوسطة
 بدرجة تنطبق

 قليلة
 تنطبق ال

 أبدا
      .حقيقة به أشعر ما حول مشوشا أكون ما غالبا  1
 يستطيعون ال األطباء حتى جسمي في بأحاسيس أشعر  2

      .فهمها

  أم خائفا أم حزينا كنت إذا ما أعرف ال منزعجا أكون عندما 3
      .غاضبا

      .جسمي في أحاسيس بشأن مشوشا أكون ما غالبا  4
      .واضح بشكل تحديدها على قادرا لست مشاعر لدي  5
      .بداخلي يجري الذي ما أعرف ال  6
      .غاضب أنا لماذا أعرف ال األوقات معظم في  7
      .مشاعري لوصف المناسبة الكلمات إيجاد علي الصعب من  8
      .بسهولة ريمشاع وصف أستطيع  9

      اآلخرين نحو شعوري وصف في صعوبة أجد  10
      .أكثر مشاعري أعبرعن أن باستمرار اآلخرون مني يطلب  11
 ألقرب حتى الخاصة بمشاعري البوح في صعوبة أجد  12

       أصدقائي

      .عنها الحديث او وصفها مجرد بدل المشكلة حل أفضل  13
 فهم محاولة من بدال هي كما تحدث األمور أدع أن أفضل  14

      .الشكل بهذا حدوثها أسباب

      .به يشعرون ما معرفة لألشخاص الضروري من  15
 بدل اليومي حياتهم روتين حول الناس مع الحديث أفضل  16

      .مشاعرهم عن الحديث

17  
 

 مشاهدة بدل الكوميدية الترفيهية العروض مشاهدة أفضل 
      . الدرامية وضالعر

 في حتى ، ما شخص من قريب بأنني أشعر أن يمكنني  18
      .صمته لحظات

 مشكالتي حل في يفيدني مشاعري استكشاف أن أجد  19
      .الشخصية

 أو األفالم في خفي معنى عن البحث محاولة أن أجد  20
      .مشاهدتها في المتعة من  يقلل المسرحيات
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  نموذج األم/ مقياس التنشئة الوالدية ): 2(ملحق 

 الفقرة الرقم
  تنطبق

 تماما
 تنطبق

 كبيرة بدرجة
  بدرجة تنطبق

 متوسطة
 تنطبق

 قليلة بدرجة
 تنطبق ال

 أبدا
      .األشياء حيال أشعر كيف  تعرف أمي  أن يبدو  1
      .حياتي أعيش كيف علي تملي أن أمي تحاول  2
      .أفعله أن أريد ما أختار أن أمكن كلما أمي لي تسمح  3
      .مشكلة في أقع عندما نظري وجهة أو لرأيي أمي تصغي  4
      .لنفسي األشياء أقرر بأن أمي لي تسمح  5
      .الخاصة طريقتها على األشياء بعمل أقوم أن على أمي تصر  6
      .نظري وجهة من األشياء ترى أن على أمي تحرص  7
      .بنفسي  الحياة في اتجاهي اختيار على أمي تشجعني  8
      .حاجاتي من الكثير أمي تتجاهل  9

      .أنا كما تحبني و أمي تتقبلني  10
      .بوضوح لي حبها عن أمي تعبر  11
      . مميز شخص بأنني أشعر أمي تجعلني  12
      . عني راضية غير أمي أن أشعر  13
      .لرؤيتي سعيدة أمي نتكو عادة ما  14
      .بي أملها يخيب ما كثيرا أمي أن يبدو  15
      . معي للحديث وقتا تجد أن على  أمي تحرص  16
      .كثيرا في تفكر ال أمي أن يبدو  17
      .معي الوقت من الكثير  قضاء على  أمي تحرص  18
      .الخاصة بقضاياها عني منشغلة أمي تبدو  19
      .بمشاكلي مهتمة غير أمي تبدو  20
      .مساعدتي في جهدا و وقتا أمي تبذل  21
       .لي اإلصغاء على أمي تحرص  22
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 نموذج األب/ مقياس التنشئة الوالدية 
  تنطبق الفقرة الرقم

 تماما
 تنطبق

 كبيرة بدرجة
 بدرجة تنطبق

 متوسطة
 بدرجة تنطبق

 قليلة
 تنطبق ال

 أبدا
       .األشياء حيال أشعر كيف يعرف أبي أن يبدو  1
      .حياتي أعيش كيف علي يملي أن أبي يحاول  2
      .أفعل أن أريد ما أختار أن أمكن كلما أبي لي يسمح  3
      .مشكلة في أقع عندما نظري وجهة أو لرأيي أبي يصغي  4
      .لنفسي األشياء أقرر بأن أبي لي يسمح  5
      .هو يراها التي بالطريقة األشياء بعمل أقوم أن على أبي يصر  6
      .نظري وجهة من األشياء يرى  أن على أبي يحرص  7
      .بنفسي الحياة في اتجاهي اختيار على أبي يشجعني  8
      .حاجاتي من الكثير أبي يتجاهل  9

      .أنا كما يحبني و أبي يتقبلني  10
      .بوضوح لي حبه عن أبي يعبر  11
       .مميز شخص بأنني أشعر أبي يجعلني  12
      . عني راض غير أبي أن أشعر  13
      .لرؤيتي سعيد أبي يكون عادة  14
      .بي أمله يخيب ما كثيرا أبي أن يبدو  15
       .معي للحديث وقتا يجد أن على أبي يحرص  16
      .كثيرا في فكري ال أبي أن يبدو  17
      .معي الوقت من الكثير قضاء على أبي يحرص  18
      .الخاصة  بقضاياه عني منشغال أبي يبدو  19
      .بمشاكلي مهتم غير أبي يبدو  20
      .مساعدتي في جهدا و وقتا أبي يبذل  21
      . لي اإلصغاء على أبي يحرص  22

 
 


