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  :ممخص
لدى طمبة المدارس  )الصارم( الوالدية التنشئة ونمط(Alexithymia)  األلكسيثيميا بين العبلقة فحص الى الحالي البحث ييدف

 تم البحث أىداف ولتحقيق البسيطة العشوائية بالطريقة اختيارىم تم وطالبة، طالبا ( 200 ) من البحث عينة تكونتو االعدادية 
لقياس نمط التنشئة تم بناء مقياس نمط التنشئة الوالدية الصارم و ) األلكسيثيميا لقياسTAS-20) 20 -تورنتو مقياس استخدام

. وتشير اىم نتائج الدراسة الى ان وقد استخرجت الباحثة الداتا البحث شروط تحميل الفقرات والصدق والثباتالوالدية الصارم. 
 ليكسثيميا ونمط التنشئة الوالدية الصارم.الطبلب في المدارس االعدادية يتسمون باالليكسثيميا وان ىناك عبلقة ارتباطية بين اال

  لصارماالوالدية  التنشئة طنمالتنشئة الوالدية،  األلكسيثيميا، :المفتاحية الكممات
 

Alexithymia and its relationship to the strict parental formation pattern of middle school 
students 

A.lacture . Maysoon Obaid Khudhair 
College of Arts / University of Qadisiyah 

Maysoon.obaid@qu.edu.iq  
 

Summary: 
The current research aims to examine the relationship between Alexithymia and parental formation 
pattern (strict) among middle school students. The research sample consisted of (200) students, 
who were chosen in a randomized way with equal distribution and to achieve the goals of the 
research, the Toronto-TAS-20 scale was used. 20 To measure Alexithymia (A strict parental 
formation scale was built to measure the strict parental formation pattern. The researcher extracted 
the research conditions of the conditions of paragraphs analysis, honesty and consistency. The 
most important results of the study indicate that students in middle schools are characterized by 
alexemia and that there is a correlation between Alexemia and the strict parenting pattern. 
Key words: Alexithemia, parental formation, strict parental formation pattern. 
 
 
 

 : االطار العام لمبحثالفصل االول
 مشكمة البحث:

 من شكل ىو االنفعاالت عن والتعبير .لمفرد والمينية واالجتماعية الوجدانية الكفاءة عمى دليبل والمشاعر باالنفعاالت الوعي يعد
 وجذب بيم والتأثير حولو، من مع التواصل عمى وقدرتو شخصيتو عمى الحكم خبللو من يمكن الذي لبلنسان المميز السموك أشكال
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 الفرد قدرة بعدم تتصف باالنفعاالت، الوعي الى تفتقر التي لمشخصية ومعرفية وجدانية سمة واأللكسيثيميا.معيم والتعاطف انتباىيم
 واألحاسيس االنفعاالت بين التمييز وصعوبة اآلخرين، لدى أو لديو لفظيا عنيا والتعبير ووصفيا والمشاعر تاالنفعاال تحديد عمى

 تفكير نمط وسيطرة والتخيبلت األحبلم ندرة خبلل من مبلحظتيا تتم مقيدة تخيل عمميات إلى إضافة ،االستثارة عن الناتجة الجسدية
 بالخبرة تتعمق التي والتخيبلت المشاعر عمى التركيز من أكثر الخارجية، األحداث تفصيبلت في باالستغراق يتميز خارجي توجو ذي

 وفيم انفعاالتو عن التعبير عمى قدرتو من وتحد الطالب لدى التمقائية تعوق األلكسيثيميا أنو  (Gilbert et al., 2014 ).  الداخمية
 بزمبلئو ناجحة اجتماعية وعبلقات صداقات تكوين فرصة ويحرمو ،مستقببل الجامعية حياتو في تكيفو يعوق مما اآلخرين، انفعاالت
 .(Lemche et.al., 2004)العمر في التقدم مع األلكسيثيميا خطر تطوير الى وزمبلئو ليمشو دراسة شارتقد أ. و ومدرسيو

  معالجة في الصعوبة أنAldao et. al., 2010)ورفاقو) ألدو ويشير الحقا، االنفعالية لبلضطرابات خطورة عامل األلكسيثيميا تعد
بين  عبلقة وجود إلى أبحاث عدة وتشير .والعقمية المشكبلت النفسية من واسعة طائفة مع تترافق االنفعالية العمميات وضبط

 والقمق، األكل، كاضطرابات والنفسية اليضمي، الجياز كاضطرابات السيكوسوماتية :مثل االضطرابات، من والعديد األلكسيثيميا
 وبين  (Karukivi et. al.,2011; Lipsanen et. al., 2004) وغيرىا االجتماعية والعزلة واالكتئاب الكحول، وتعاطي

 اإلنفعالي الذكاء تدني وبين وبينيا ، ,(Reschke and Schuetz, 2010)اآلخرين مع الشخصية األلكسيثيميا والمشكبلت
(Douglas et. al. .2004,) والمعرفية، واالجتماعية النفسية المقومات من مجموعة توافر ينبغي لمفرد السميم ولتحقيق النمو 

 المطمب ىذا من الفرد إن حرمان األبوين، إذ ةيرئيس وبدرجة بو يحيط من وبين الفرد بين السميمة االجتماعية العبلقات وبشكل خاص
 .واالجتماعي والعقمي والجسمي النفسي نموه سيعيق

 :اآلتية البحث أسئمة عن اإلجابة في البحث مشكمة تتمثلمن خبلل ما تقدم و  
 ؟ة  في المدارس االعدادية من االليكسثيمياىل يعاني الطمب 
  االعدادية من نمط التنشئة الوالدية الصارم؟ىل يعاني الطمبة في المدارس 
 ؟الصارم الوالدية التنشئة ونمط األلكسيثيميا بين ارتباطية عبلقة ىناك ىل 
 :البحث أهمية
 مع عبلقات دون واجتماعيا نفسيا التكيف الفرد عمى الصعب ومن االجتماعية، العبلقات بناء عوامل أىم من االنفعاالت تعد

 تنظيم عمى والقدرة االجتماعي، التفاعل عممية تيسير في كبير حد إلى يسيم مشاعرىم وفيم اآلخرين مع التواصل أن حيث .اآلخرين
 السموك تنظم فيي السموكي، والمكون المعرفي المكون بين وصل حمقة - االنفعاالت أي - أنيا كما .وضبطيا الذاتية االنفعاالت
 عدم ( إن2009 يونس، )بني األشخاص بين والتواصل التكيف في ميما دورا تمعب أنيا كما وتكبحو، وتضبطو وتوجيو اإلنساني

 مشاعر ادراك عمى القدرة عدم أن كما اآلخرين، تعاطف يفقده معاناة، من بو يشعر وما االنفعالية حالتو وصف عمى الفرد قدرة
 .االجتماعية العبلقات ومحدودية النفسية، الضغوط وزيادة اآلخرين، مع الوجداني التناغم وعدم التعاطف عدم الى يؤدي قد اآلخرين

 النفس، عن والترويح عام، بشكل بالحياة واالستمتاع االنفعاالت، وتعديل فيم صعوبة في التخيمية الحياة الى االفتقار يسيم كما
نو   .الضاغطة المواقف تجنب الى وتدفعو حياتو، الى البيجة وتدخل الفرد تسعد داخمية اىتمامات خمق وصعوبة  في الصعوبة ا 
 التخيل، عمميات وقمة اآلخرين، مشاعر وصف وصعوبة االنفعالية، االستثارة عن الناتجة الجسدية واالحساسات المشاعر بين التمييز

 من يعانون  الذين األشخاص يميز ما أىم من المعرفية، الخصائص وقصور خارجيا، الموجو والتفكير السطحي، المعرفي واألسموب
 2014) .خميس،( األلكسيثيميا
 تحديد في صعوبة يجد بل فحسب، الشخصية مشاعره ووصف تحديد في صعوبة يجد ال األلكسيثيميا من يعاني الذي والشخص

 التعاطف بأن عمما اآلخرين مع التعاطف عمى القدرة في قصور لدييم ىؤالء األشخاص أن نجد لذلك وتبعا .لآلخرين االنفعالية الحالة
 .(Moriguchi et. al., 2007)االجتماعية العبلقات لبناء اساسي مكون ىو اآلخرين مع



 وتمعب .فطرية نزعة أو ميل ىو ما بقدر المحيطة البيئة من متعمم  أمر االنفعاالت عن التعبير أنGunsch,2010) ) جنش ويرى
 والتعاطف الحب قيمة بعضيم تعميم وفي البعض، بعضيم حياة تشكيل في أفرادىا ويسيم اليومية أفرادىا حياة في ميما دورا األسرة

 ويعتبر .المحيطة البيئة في تظير التي المشكبلت من األبناء بحماية األبوان يقوم كما، بالذات والثقة والرعاية واالخبلص والصدق
 الى باالضافة الفعال التواصل ويتضمن، الناجحة األسرة خصائص من وىو األىمية، غاية في أمرا األسرة أفراد بين التواصل
 قدرة وعدم التواصل، في ميم االنفعاالت عن والتعبير، بو ويشعرون يفكرون ما الى واالنتباه اآلخرون، يقولو لما االصغاءو  التحدث،
  (Peterson & Green,2005).حياتو اليومية في مشكبلت لو يخمق انفعاالتو عن التعبير عمى الشخص

الوالدية  التنشئة بنمط األلكسيثيميا عبلقة البحث ىذا تناولمن اىتمام بالحالة النفسية لمرحمة المراىقة  عمماء النفسوانطبلقا لما يوليو 
 المجال ىذا في العربية الدراسات أن إال األجنبية، الدراسات من العديد تناولتو موضوع وىو ،لدى طمبة االعدادية )المراىقين( الصارم
  .نادرة
 البحث اىذ أىمية فتأتي والتطبيقية، العممية الناحية من أما .المجال ىذا في العربي النظري األدب الى إضافة البحث ىذا يمثل وعميو
 في والعاممين المتخصصين من تستخدم أن يمكن العربية بالمغة الصارم الوالدية التنشئة طونم لؤللكسيثيميا قياس ألدوات توفيرىا من

 االجتماعيين واألخصائيين النفسيين المرشدين وعي زيادة في تسيم أن البحث ذاى لنتائج يمكن كما ،النفسي والعبلج االرشاد ميدان
  .بيا المرتبطة الخطورة وعوامل الطمبة لدى المشكمة ىذه حول

 اضافة الى ما تقدم تبرز اىمية ىذا البحث من خبلل
  الباحثة في دراسة االليكسثيميا معمى حد عم –تعد ىذه الدراسة من أوائل الدراسات العراقية. 
 وتقديم األسباب الحقيقة التي تقف وراء  ظرية تقف عمى تعريف االليكسثيمياتتضح أىمية ىذه الدراسة في تقديم خمفية ن

 ظيورىا، اضافة الى تقديم خمفية نظرية عن نمط التنشئة الوالدية الصارم.
  االليكسثيميا، ونمط التنشئة الصارم.تكمن أىمية الدراسة في توفير أدوات بحث تشخص 

 اهداف البحث:
 :عمى تعرفالييدف البحث الحالي الى 

 االعدادية االليكسثيميا لدى طمبة. 
  عمى وفق متغير النوع )ذكور، اناث(. االعدادية طمبةدى ل االليكسثيمياداللة الفرق في 
  االعدادية لدى طمبةنمط التنشئة الوالدية الصارم.  
  اناث()ذكور االعدادية وفق متغير النوع الوالدية الصارم لدى طمبةداللة الفرق في نمط التنشئة ،. 
 ية.االعداد طمبةلدى  االليكسثيميا ونمط التنشئة الصارم العبلقة االرتباطية بين  
 :البحث حدود

 .8102 - 8102لمعام الدراسي  )مدينة الديوانية( االعدادية في محافظة القادسية بةيتحدد البحث الحالي بطم
 تحديد المصطمحات:

 االليكسثيميا:أوال: 
وىو:" عدم القدرة  " Parker" "باركر"،"Bagby" "باغبي"، "Taylor" "كسثيميا عمى تعريف "تايموراألل اعتمدت الباحثة في تعريف

 ,.Bagby al. et )  1994: 31-3") ,فق في التصور والتخيلاالعمى تحديد المشاعر أو صعوبة وصفيا لفظيا، أو ضيق 
            

 البحثكسثيميا المستخدم في يلاالمقياس  لدرجة التي يتحصل عمييا المجيب عمى فقرات: ىو البلليكسثيميا  جرائياالأما التعريف 
 ي. الحال

 



 :نمط التنشئة الوالدية الصارمثانيا: 
تسمط الوالدين وفرض نظم وقيود جامدة  ( ىو8118عمى تعريف مكاري )نمط التنشئة الوالدية الصارم اعتمدت الباحثة في تعريف 

نجد أن معاممة االبناء وتوجيو النقد لتصرفات الطـفـل، و في كثير من االباء يمجأ إلى الشدة والقسوة والضرب ، فعمى تصرفات الطفــل
بعض االعمال التي تفوق قدراتيم مما ينتج عنو الشعور كثير منيم يكمف االبناء بوك ىؤالء االباء يتسم بالسيطرة والتحكم الزائد، و سم

 .(021، ص:8118، مكاري( .المناقشةوال يوجد أي مجال لمحوار و  الطفل ليس لو أن يعترض عمى كل شيءالقصور، و بالعجز و 
 .في البحث الحالي المقياس المعدفـقرات عمـى ا المبحوثين من خبلل االجابة لدرجة التي يحصل عمييا وى :اما التعريف االجرائي

 
 

 االطار النظري الفصل الثاني:
 اوال: االليكسثيميا 

 ىي مأخوذة المشاعر تصف كممات اليوجد" حرفيا تعني والتي مصطمح ألكسيثيميا استخدم من أولSifneos, 1973) سفنيوس (يعد
 "" اضطرابا أعتبرىا انو كما  ." مشاعر" تعنيو    (thymia)و كممات  يوجد تعني و (lexis)وتعني ال،  (a) ،" حيث اليونانية من
 بين التمييز في الشخص فشل ىو األلكسيثيميا مظاىر وأىم بكممات المشاعر وصف عمى قدرة وعدم والمعرفي االنفعالي األداء في

 Tahir).الداخمية واألفكار التخيبلت وغياب لآلخرين مشاعره عن التعبير عمى قدرتو وعدم ، جسدية أحاسيس من يرافقيا وما مشاعره
et al., 2012)  

 عمى قادرا يكونى حت – الشخص أن الى يشير لمتعاطف، نموذجا Decety & Jackson, 2004) ) وجاكسون ديستي ويقترح
 نظرىم، ووجيات اآلخرين مدركات فيم عمى المعرفية والقدرة لآلخرين، لبلستجابة العاطفية القدرة لديو تكون أن بد ال - التعاطف

 .واآلخرين الذات مشاعر لتتبع تنظيمية وآلية
 بالغة صعوبات يجدون حيث باألمراض السيكوسوماتية، المصابين مرضاىم الحظوا الذين أوائل التحميمية من النظرية عمماء و يعد
 مشاعرىم ترجمة إلى يمجؤون فإنيم ثم ومن الرمزية، التمثيبلت في نقص لدييم كما أن لفظية، بطريقة انفعاالتيم عن التعبير في
 عمى القدرة عدم أي العاطفي المتعمقة بالجانب الطاقوية االستثارة فرط ضد دفاعية آلية أنيا إلى األلكسثيميا التحميميون ويرجع .بدنيا
 كميا النفسي الجانب إللغاء النيائي الشكل ليس بمعنى الذىاني بالجانب غير مرتبط الدفاع ىذا يكون حيث بالعاطفة، التمثيمية ربط

 .والمكبوتات بالعصاب المتعمق االستثمار المضاد وليس
 بيضاء، شاشة وكأنو فارغة وصورة وسموكو جمود خطابو في فيظير واالنشطار اإلنكار األلكسثيميا من يعاني الذي الفرد يستعمل

 ال فالفرد .الكافية بالطريقة لئلثارات  صاد حر غير طاقوي توزيع يترك الذي الغير كامل الكبت ميكانيزم عمى تتغمب الدفاعات ىذه
 مشيور جد وىذا بالمعتدي، التقمص أو يستطيع التقمص، ال كما العدوانية، العواطف أو اإليجابية سواء العواطف، اسقاط يستطيع

تتعمق  ال فيي وصامتة باردة بسمبية يوجييا لكن بالعدوانية يشعر فالفرد خاص، عاطفي عبلئقي طابع فيظير البينية، الحاالت لدى
 (Maurice, Gerard, 2011: 65-69) .ضباب عمييا التي الداخمية بالصورة ولكن الخارجي بالموضوع

 في تفسير االليكسثيميا.عمى النظرية التحميمة  الباحثة عتمدتاقدو 
 ثانيا : نمط التنشئة الوالدية الصارم

 ىي: نمط التنشئة الصارمالنظريات التي فسرت 
نظرية ويوضح واطسون رأيو تعتقد ىذه النظرية ان لكل سموك مثير واستجابة ويعتبر واطسون من رواد ىذه ال: السموكيةالنظرية  .0

ثرات الوالدة وانا أتكفل بتشكيل سموكيم المستقبمي إلى عشرة أنماط متمايزة عمى ضوء المؤ حديث اعطوني عشرة أطفال فيقول )
 .البيئية التي سأخضعيم ليا(



( فقد كانت اسياماتو ميمة من خبلل نظريتو في التعمم الشرطي االجرائي وتسمى سموكية سكنر بالسموكية Skinnerسكنر )اما 
األصمية الن التركيز فييا يكون عمى السموك وما يترتب عميو أما األحداث الداخمية النظرية في الفرد فميس ليا أىمية فاإلنسان 

بذاتو ويوضح )سكنر( فكرتو عن التعمم الشرطي بانو يستطيع من  وال يعيش مستقبلً  يخضع لتأثيرات البيئة المحيطة في سموكو
خبللو تشكيل سموك اإلنسان مثل النحات الذي يشكل قطعة من الطين فسموك اإلنسان ماىو اال نتيجة لعمميات تشكيل مستمرة 

ستجابة التي تشبو جزءًا من ذلك السموك فالتشكيل ىو أسموب يستخدم النتاج السموك المطموب عن طريق انتقاء وتعزيز اال
المطمما فكرة )سكنر( عن العقاب فيو يعتقد انو طريقو غير صحيحة لضبط السموك حيث ان اثاره كثيرًا ما تجعمو ناجحًا في 

 .ر ايجابي مؤقتحين انو ال يحدث سوى اث
او المنبيات التي يتمقونيا خبلل عممية  لمتأثيرون ان المخموقات االجتماعية ليست سمبية في تفاعميا بل انيم يستجيب يرى سكنرو 

التنشئة االجتماعية القائمة عمى التفاعل االجتماعي والشخصية التي تتكون وتتشكل لمفرد او الجماعة ىي نتيجة مباشرة ليذا 
معين بحيث يشكل  التفاعل. فالتفاعل بيذا المعنى يتمثل في االستجابات المتبادلة بين االفراد في وسط او موقف اجتماعي
ممية تبادل المنبيات سموك الواحد مؤثرا او منبيا لسموك االخر، وىكذا فكل فعل يؤدي الى استجابة او استجابات في اطار ع

ويمعب التعزيز دورا اساسيا في تنشيط عممية التفاعل االجتماعي، حيث يرى سكنر ان االنسان بطبيعتو يميل الى . واالستجابات
تكرار السموك او االستجابة التي تحقق لو ىدفا وتمبي عنده حاجة. فمثبل ان السموك المفظي التمقائي عند الطفل يخضع لعممية 

ت مقبولة اجتماعيا لبعض الكممات مثل )لبن، ماء( يؤدي الى اثابتو بالتشجيع او تدعيم اجتماعي اذ ان قيام الطفل بعمل اصوا
 فأنياوتثار عمى النحو السابق من التشجيع واالىتمام  ال تكافئاعطائو االشياء التي اشار الييا، اما االصوات او الكممات التي 

ىي حصيمة تعمم انماط السموك المختمفة التي تم  . كما يشير اصحاب ىذه النظرية الى ان عممية النماء االجتماعيتنطفئ
تعزيزىا واستمر في تكرارىا الى ان اصبحت جزء من شخصية الفرد والجماعة وتتم عممية التفاعل عمى النحو االتي )مثير_ 

 استجابة مع التعزيز(.
ت عمى أساس فكرة المجال عند من أبرز المنظرين في ىذا المجال كارل روجرز، الذي أقام نظريتو في الذالمجال: نظرية ا .8

الجشطالت في تفسير السموك، والتي تعني أن لكل فرد مجااًل ظاىريًا يتضمن تعريفة لؤلحداث والظواىر كما تظير لو، فسموك 
الفرد يظير تبعًا لظروف مجالو، كما يتم التنبؤ بسموكو عن طريق معرفة ىذا المجال، وبالتالي فإن ما يحدد السموك ىنا ىو 

وليس المجال الذي كما ىو في الواقع، لذا فإن معرفة المثير ال تكفي لمتنبؤ  –أي البيئة النفسية لمفرد –ال الذي يدركو الفردالمج
 نظره، وجية من وذلك الفرد، تالخبر  محصمة الذات أن روجرز أوضح وقد بالسموك، إذ يجب أن يعرف المرء كيف يدرك المثير

 في المقبولة غير الجوانب بعض وجدت ولو حتى إليو حاجة في ألنو لمطفل ضروري الموجب فالتقويم األسرة نظر وجية ومن
 . ذاتو تحقيق إلى الطفل يدفع ذلك ألن سموكو،

وتشير ىذه النظرية الى أىمية ما يمارسو اآلباء من أساليب واتجاىات في تنشئة الطفل، وأثرىا عمى تكوين ذاتو، إما بصورة 
 أساليب من اآلباء يمارسو فما شخصياتيم، نمو في العنصر األساسي ىو وأطفاليم اآلباء بين التفاعلموجبة أو سالبة. اي ان 

حيث أن الذات تتكون من خبلل التفاعل المستمر بين الطفل االجتماعية،  تنشئتيم في فعال دور لو ألطفاليم معاممتيم في
  (33،ص8112،الصنعانيقويمو وتكوينو لمفيوم الذات. )وبيئتو، وأىم ما في البيئة ىم الوالدان، وما يتبع ذلك من ت

 الصارم.الوالدية المجال في تفسير نمط التنشئة  تبنت الباحثة نظرية قدو 
 اجراءات البحثالفصل الثالث : 

 :مجتمع البحث وعينته
لمعام  ( طالب وطالبة31331والبالغ عددىم ) في محافظة القادسية )مدينة الديوانية( ةاالعدادية بي من طمتكّون مجتمع البحث الحال

 ( طالب وطالبة 811التي بمغت )و  ائية البسيطةبسحب عينة البحث بالطريقة العشو  . بعدىا قامت الباحثة8102-8102 الدراسي
 من مجتمع البحث.



 
 
 

 :البحث أداتا
 ا:لأللكسيثيمي مقياس :اوال

 Bagby, Parker)وزمبلئو لباجبي(Toronto Alexithymia Scale: TAS – 20)  لؤللكسيثيميا تورنتو مقياس اعتمدت الباحثة
& Taylor, 1994)   تحديد صعوبة تقيس فقرات (7) األول البعد يضم أبعاد ثبلثة عمى موزعة فقرة (20) نم مقياسال تكونوقد 

 ت فقرا8) ) الثالث البعد ويضم ،بالكممات عنيا التعبير أو المشاعر وصف صعوبة تقيس فقرات (5) الثاني البعد ويضم، المشاعر
 الذاتية الخبرات عمى التركيز بدل الخارجية األحداث عمى لمتركيز المسبق االستعداد يعني والذي التفكير في الخارجي التوجو تقيس

 وال درجات (5 ) وتعطى تماما عمي تنطبق بين يتراوح خماسي سمم عمى فقراتو عن المفحوص يجيبو  ،لمفرد والشخصية الداخمية
 المقياس عمى الكمية الدرجة وتتراوح  .السالبة الفقرات عمى الدرجات وتعكس الموجبة، لمفقرات وذلك واحدة، درجة وتعطى أبدا تنطبق
 بمستوى األصمية صورتو في المقياس ويتمتع .األلكسيثيميا من مرتفع مستوى الى األعمى الدرجة وتشير .درجة (100-20) بين

 الداخمي االتساق وثبات االعادة ثبات حيث من جيد بمستوى يتمتع كما .التقاربي والصدق التمييزي والصدق البناء صدق من مناسب
 ( Bagby et. al., 1994).لممقياس ككل (0.80) يفوق الذي

 صالحية المقياس:
 دقة حول مبلحظاتيم البداء عمييم عرضو تم حيث ،الخبراء والمختصين  من10 نم تحكيمو تم فقد الحالية البحث ألغراض
 إلبقاء %(21المحكمين ) بين اتفاق نسبة اعتمدت وقد .تحتو أدرجت الذي لمبعد وانتمائيا ووضوحيا الفقرات ومبلءمة الصياغة

  .المقياس عمى إدخاليا تم وقد البسيطة المغوية التعديبلت بعض المحكمون واقترح ،لفقرةا
، االعدادية طمبةمى مجموعة من ع مت الباحثة  بالتطبيق االستطبلعي لمقياس االليكسثيمياقا: التطبيق االستطالعي االول لممقياس

لمعرفة مدى وضوح فقرات المقياس وتعميماتو وبدائمو ووضوح لغتو، فضبًل عن حساب الوقت المستغرق لئلجابة، عمى عينة عشوائية 
( 7-5والفقرات مفيومة، إذ كان الوقت المستغرق في اإلجابة يتراوح بين )( تمميذ. وتبين أن التعميمات كانت واضحة 11مكونة من )

 ( دقيقة.5.5دقيقة وبمتوسط )
باستخراج القوة التمييزية لممقياس بعد تطبيقو عمى عينة عشوائية  ةالباحث تقام التطبيق االستطالعي الثاني )عينة تحميل الفقرات(:

 . وتّم استخراج تمييز الفقرة بأسموبين ىما:البةطالب وط( 811) مكونة من طمبة االعداديةمن 
 ترتيبيا تنازليًا من أعمىتم  صينستمارات المفحو ابعد تصحيح  ن:اتين الطرفاأ. طريقة المجموعت

حاصمة عمى أعمى الدرجات وسميت بالمجموعة  ستمارات بوصفيا%( العميا من اال87درجة كمية الى أدناىا ثم أخذت نسبة الـ )
( 51%( الدنيا والحاصمة عمى أدنى الدرجات وسميت بالمجموعة الدنيا والتي بمغت )87( استمارة، ونسبة الـ )51والتي بمغت )العميا 

لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة  يم استعمال االختبار التائت، مقياسالة لكل فقرة من فقرات استمارة. ومن أجل استخراج القوة التمييزي
 ( يوضح ذلك. 0ين العميا والدنيا لدرجات كل فقرة من فقرات المقياس وجدول )الفرق بين المجموعت

د عمى معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة اعتمتم االلتحقيق ذلك  ب. عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:
تكون الفقرة مميزة اذا إذ  (Nunnally,1994) مييار نالكمية لممقياس، واظيرت النتائج ان جميع معامبلت االرتباط مميزة وفق مع

 ( يوضح ذلك.0جدول )و ، فاكثر (0,20)كان معامل ارتباطيا 
 وعبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس تينيبأسموب المجموعتين الطرف األلكسيثيميا القوة التمييزية لمقياس (0جدول )

القيمة التائية  الفقرة
 المحسوبة

معامل 
القيمة التائية  الفقرة االرتباط

 المحسوبة
معامل 
 االرتباط



1 5.067 0.425 11 5.422 0.378 
2 3.174 0.211 12 5.152 0.323 
3 3.526 0.253 13 5.897 0.271 
4 4.353 0.311 14 5.078 0.324 
5 4.556 0.258 15 10.837 0.547 
6 5.056 0.334 16 3.139 0.324 
7 5.984 0.393 17 5.314 0.372 
8 5.344 0.462 18 7.218 0.413 
9 6.844 0.473 19 4.433 0.337 

10 4.539 0.378 20 2.673 0.259 
 ( فقرة بعد استعمال األسموبين المذكورين سمفا.81من )س وبيذا تكون المقيا

 صدق المؤشرات 
 استخرج لممقياس الحالي المؤشرات اآلتية:

تحقق ىذا النوع من الصدق في المقياس الحالي عندما عرضت فقراتو عمى مجموعة  :Face Validityالصدق الظاهري  .0
 من الخبراء بشأن صبلحية المقياس ومبلئمتو لمجتمع الدراسة.

ين، وعبلقة درجة الفقرة بالدرجة يتتحقق ذلك من خبلل أسموب المجموعتين الطرف :Construct Validityصدق البناء  .8
 الكمية لممقياس.

 الثباتمؤشرات 
 الطريقتين اآلتيتين:لباحثة ا تستعمما. و طالب وطالبة( 11) عمى عينة بمغتتم االعتماد يجاد الثبات إل

( وىو معامل ثبات جيد إحصائيا عند مقارنتو 0.82) كانتأن معامل الثبات الكمي لممقياس  طريقة التجزئة النصفية: .0
 فاكثر. (0,70) ت قيمتوذا كان، والذي يرى ان الثبات يكون جيد االفا لمثباتبمعيار 

( وىو ثبات جيد عند مقارنتو بمعيار الفا لمثبات والذي 0,79بمغ )باستعمال معادلة الفا أن الثبات معادلة ألفا كرونباخ:  .8
 .(0,70)يبمغ 

 المقياس بصيغته النهائية
 وىي )تنطبق بدائل، خمسةى عم مفحوصضوئيا الستجيب في ي (0)ممحق فقرة (81اصبح المقياس بصيغتو النيائية يتألف من )

ممقياس يمكن ان وبذلك فأن المدى النظري ألعمى درجة لأبدا(  تنطبق نادرا، ال احيانا، تنطبق تنطبق دائما، تماما، تنطبق
 .(51( وبمتوسط فرضي )81درجة ىي ) ( وادنى011ىي ) فحوصمال حصل عميوي

  :الصارم الوالدية التنشئة نمط مقياس ثانيا:
 طمبةي الصارم لدى نمط التنشئة الوالدقياس ق والثبات لغرض بغية تحقيق أىداف البحث الحالي، تطمب توفر أداة تتصف بالصد

، تيتم بقياس نمط النشئة الصارم وفقا والنظرية المتبناة( فقرة مستوحاة من التعريف النظري 33بصياغة ) قامت الباحثةلذا ، ةاالعدادي
 (.أبدا تنطبق ال ،نادرا ، تنطبقاحيانا تنطبق ،دائما ، تنطبقتماما تنطبقبدائل في االجابة ) لخمسة

 نمط التنشئة الوالدية الصارمالتّعرف عمى مدى صبلحية المقياس وتعميماتو وبدائمو، تم عرض مقياس  من اجلصالحية المقياس: 
( خبراء لبيان آرائيم ومبلحظاتيم، 01والبالغ عددىم )عمى مجموعة من المختصين والخبراء في عمم النفس، ( فقرة 33المكون من )



( وبذلك 057،ص0225)عودة،%( فاكثر بين تقديرات المحكمين 21نسبة اتفاق ) ةلخبراء وتحميميا اعتمدت الباحثوبعد جمع آراء ا
 . فقرة( 31وأصبح المقياس يتكون من )( فقرات، 3تم حذف )

عينة عشوائية مكونة  عمى نمط التنشئة الصارمالتطبيق االستطبلعي األول لمقياس أجراء تم التطبيق االستطالعي األول لممقياس: 
، لمعرفة مدى وضوح فقرات المقياس وتعميماتو وبدائمو، فضبًل عن حساب الوقت ةاالعدادي طمبةمن  طالب وطالبة( 81من )

( 7 -5ق في اإلجابة يتراوح بين )أن التعميمات كانت واضحة والفقرات مفيومة، إذ كان الوقت المستغر المستغرق لئلجابة، وتبين 
 ( دقيقة.3دقيقة وبمتوسط )

بـ )تنطبق  عن فقرة المقياس لطالب، فإذا كانت اجابة اعمى فقرات المقياسطريقة ليكرت في االجابة  تم استعمالتصحيح المقياس: 
 درجة(.  0( تعطى لو )التنطبق( في حين اذا كانت أجابتو عن فقرة المقياس بـ)درجات5( تعطى لو )تماما

 مكونة من طمبة االعداديةيقو عمى عينة عشوائية من تم استخراج القوة التمييزية لممقياس بعد تطب التطبيق االستطالعي الثاني:
 ، وتّم ذلك باستعمال أسموبين ىما:طالب وطالبة( 811)

تم استعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين العميا والدنيا  ان الطرفيتان:أ. طريقة المجموعت
 ( يوضح ذلك. 8وجدول ) ( غير مميزة،02، 01) اتن فقرات المقياس، وتبين ان الفقر لدرجات كل فقرة م

في استخراج صدق فقرات المقياس عمى معامل ارتباط  ةلتحقيق ذلك اعتمدت الباحث ب. عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:
بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس، واظيرت النتائج ان جميع معامبلت االرتباط مميزة وفق معيار نمي 

(Nunnally,1994) وضح ( ي8جدول )و ، فاكثر (0,20)ارتباطيا  تكون الفقرة مميزة اذا كان معاملإذ ، (02، 01) ما عدا الفقرات
 ذلك.

وعبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية  تينيبأسموب المجموعتين الطرف نمط التنشئة الوالدية الصارم( القوة التمييزية لمقياس 8جدول )
 لممقياس

 الفقرة
القيمة التائية 

 المحسوبة
معامل 
 الفقرة االرتباط

القيمة التائية 
 المحسوبة

 معامل
 الفقرة االرتباط

القيمة التائية 
 المحسوبة

معامل 
 االرتباط

1 5.870 0.481 11 3.173 0.325 21 7.154 0.452 
2 3.618 0.398 12 5.056 0.555 22 2.988 0.352 
3 5.833 0.467 13 4.983 0.301 23 4.859 0.496 
4 3.916 0.398 14 0.215 0.031 24 2.997 0.269 
5 4.817 0.368 15 6.682 0.479 25 5.306 0.539 
6 3.718 0.394 16 7.670 0.614 26 4.197 0.464 
7 5.711 0.469 17 6.440 0.379 27 3.895 0.356 
8 5.925 0.467 18 0.323 0.051 28 2.716 0.258 
9 3.963 0.496 19 3.702 0.241 29 4.615 0.388 

10 4.798 0.338 20 5.401 0.376 30 2.716 0.258 
 ( فقرة بعد استعمال األسموبين المذكورين سمفا.82المقياس مكون من ) اصبحوبيذا 

 صدقالمؤشرات 
 استخرج لممقياس الحالي المؤشرات اآلتية: 



الحالي عندما عرضت فقراتو عمى مجموعة تحقق ىذا النوع من الصدق في المقياس  :Face Validityالصدق الظاهري  .0
 لمجتمع الدراسة. من الخبراء  بشأن صبلحية المقياس ومبلئمتو

تحقق ذلك من خبلل استعمال قوة تمييز الفقرات من خبلل أسموب المجموعتين  :Construct Validityصدق البناء  .8
 ن، وعبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس.تيالطرفي

 الطريقتين اآلتيتين:بايجاد الثبات  تم: الثباتمؤشرات 
( وىو معامل ثبات جيد إحصائيا عند مقارنتو 0.811) يذه الطريقةلمقياس بامعامل ثبات بمغ  طريقة التجزئة النصفية: .0

 فاكثر. (0,70) ت قيمتوبمعيار الفا لمثبات، والذي يرى ان الثبات يكون جيد اذا كان
 (0,70)( وىو ثبات جيد عند مقارنتو بمعيار الفا لمثبات والذي يبمغ 0,761) بيذه الطريقةثبات البمغ  معادلة ألفا كرونباخ: .8

. 
 المقياس بصيغته النهائية

بدائل، وبذلك فأن المدى  خمسة ىعم فحوصمضوئيا الستجيب في ي (8)ممحق فقرة (82اصبح المقياس بصيغتو النيائية يتألف من )
 .(21( وبمتوسط فرضي )82( وادنى درجة ىي )011ىي ) فحوصمال حصل عميويممقياس يمكن ان النظري ألعمى درجة ل

 
 الوسائل اإلحصائية 

 (spss)من خبلل برنامج الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية  اإلحصائيةمجموعة من الوسائل  ةالباحث تبيانات، استعمماللمعالجة 
 وىي: 

 عينة والمتوسط الفرضي.ملتعرف الفرق االحصائي بين المتوسط الحسابي ل االختبار التائي لعينة واحدة. 0
 .ينمقياسالحساب القوة التمييزية لفقرات ل االختبار التائي لعينتين مستقمتين .8
بين حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية وعبلقة الفقرة بالدرجة الكمية والعبلقة االرتباطية ل. معامل ارتباط بيرسون 3

 المتغيرين.
 . معادلة سبيرمان براون التصحيحية الستخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكبل المتغيرين.1
 ين.مقياسم. معامل ألفا كرونباخ لمثبات في حساب االتساق الداخمي ل5

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها

 :االليكسثيميا لدى طمبة االعداديةالهدف االول: تعرف 
( وعند مقارنة 50(، فيما كان المتوسط الفرضي )14.1504( وانحراف معياري قدره )95.225) طمبةالظير المتوسط الحسابي لدى 

المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسط الفرضي لممقياس وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة. ظير ان القيمة التائية المحسوبة 
( 0,05عند مستوى داللة )وتشير تمك النتيجة الى وجود فرق ذو داللة احصائية  (1,96)من القيمة الجدولية  أكبر( وىي 152885)

 ( يوضح ذلك.3وجدول )، االليكسثيميان من و يعانان عينة البحث اي (، 199وبدرجة حرية )

 متبلزمة الطمث( الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 3جدول)
 أفرادعدد 

 العينة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 دالة 1,96 152885 199 50 14.1504 95.225 200
 وفي ىقينار مال أغمب أن إلى نصل فإننا جيدا تأممنا واذا االليكسثيميان من و يعان طمبةبأن ال نظريةالتفسر ىذه النتيجة عمى وفق 

 المرحمة ىذه في يمرون ىقينراالم أن كون األسباب من لمعديد وذلك المشاعر عمى التعرف في صعوبة من يعانون األحيان معظم



 باتااالضطر  من العديد من يعانون وتجعميم وضعيتيم تأزم من تزيد والتي والجسمية، والنفسية، االنفعالية، تاالتغير  من بمجموعة
 رستناد  نتائج إليو توصمت ما وىذا المختمفة األخرى
 ووصف تحديد في صعوبة منيا الوجداني الجانب في الصعوبات من العديد عمييم تسيطر حيث لدييم األلكسثيميا ارتفاع نجد حيث

 هذلي معنى تعطي التي الغالب في المعرفية القدرة وغياب ىقيناالمر  وكفاءة تفاعل نقص إلى يؤدي مما ومشاعرىم، أحاسيسيم
 ووصف أحاسيسيم تحديد قصور في لمخارج تفكيرىم يتوجو وبالتالي والتخيمية التأممية كفاءتيم أيضا تنقص لككذ األحاسيس
  .بيم المحيطين وأحاسيس

مقارنة بين المراىقين العدوانيين  )مستوى صعوبة التعرف عمى المشاعر )االليكسثيميا( دراسة وصفيةوتتسق ىذه النتيجة مع دراسة 
 االقتصادي و وانماط التنشئة الوالدية والوضع (Alexithymia)األلكسيثيميا بين العبلقةو) )8107وغير العدوانيين،دىمش عبمة،

 .االليكسثيميا ان المراىقين يعانون مناشارت الى  ( و8103والجنس، األسرة وحجم اإلجتماعي
 :(ذكور, اناث) النوعوفق متغير عمى لدى طمبة االعدادية االليكسثيميا في : تعرف داللة الفرق ثانيالهدف ال

 نـــــاث(، فـــــي حـــــين ظيـــــر المتوســـــط الحســـــابي لبل14.17805) بـــــانحراف معيـــــاري( 94.8614) لمـــــذكورظيـــــر المتوســـــط الحســـــابي 
مسـتقمتين ظيـر أن القيمـة التائيـة المحسـوبة كانـت ( وباسـتعمال االختبـار التـائي لعينتـين 14.08847( بانحراف معياري )97.0000)
بـين  داللـة احصـائيةفرق ذو  الى أنو ال يوجد(. مما يشير 0,05عند مستوى داللة ) (1,96)( وىي اقل من القيمة الجدولية 0.802)

 .( يوضح ذلك3وجدول ) ،االليكسثيمياس ( عمى مقياذكور واالناث)ال طمبة االعداديةمتوسطي 
 (الذكور، االناث) نوعوفق متغير اللدى طمبة االعدادية االليكسثيميا وازنة عمى مقياس الم (3جدول )

الـذكور واالنـاث لم يظير اية داللة فرق في متوسطات المجمـوعتين، ويمكـن تفسـير ذلـك ان  نوعنتيجة ان متغير الويمكن تفسير ىذه ال
 يعيشون في نفس البيئة االجتماعية ويتعرضون الى نفس الظروف الحياتية.

 :طمبة االعداديةلدى  الصارم نمط التنشئة الوالدية: تعرف ثالثالهدف ال
( وعنـد 21(، فيمـا كـان المتوسـط الفرضـي )15.94544( وانحـراف معيـاري قـدره )111.0250) طمبةالظير المتوسط الحسابي لدى 

مقارنــة المتوســط الحســابي لعينــة البحــث بالمتوســط الفرضــي لممقيــاس وباســتعمال االختبــار التــائي لعينــة واحــدة. ظيــر ان القيمــة التائيــة 
عنــد مســتوى وتشــير تمــك النتيجــة الــى وجــود فــرق ذو داللــة احصــائية  (1,96)مــن القيمــة الجدوليــة  اكبــر( وىــي 832272المحســوبة )

 ( يوضح ذلك.7وجدول )، ان الطمبة يعانون من نمط التنشئة الوالدية الصارم( مما يشير ذلك الى 199( وبدرجة حرية )0,05داللة )
 طمبة االعداديةلدى  نمط التنشئة الوالدية الصارم( الفرق بين المتوسط الحسابي والفرضي لمقياس 7) جدول

 عدد أفراد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمــــــــــــــة التائيــــــــــــــة 
 المحسوبة

القيمــــــة التائيــــــة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 دالة 1,96 832272 199 84 15.94544 111.0250 200
أىميـة مـا يمارسـو اآلبـاء مـن أسـاليب واتجاىـات فـي تنشـئة الطفـل، وأثرىـا  التـي تشـير الـى المجـالتفسر ىذه النتيجـة عمـى وفـق نظريـة 

 فمـا شخصـياتيم، نمـو فـي لعنصـر األساسـيا ىـو وأطفـاليم اآلبـاء بـين التفاعـلعمى تكوين ذاتو، إما بصورة موجبـة أو سـالبة. اي ان 
حيـث أن الـذات تتكـون مـن خـبلل التفاعـل االجتماعيـة،  تنشـئتيم فـي فعـال دور لـو ألطفـاليم معـاممتيم فـي أسـاليب مـن اآلبـاء يمارسـو

الخوف الشديد من الوالدين نتيجة المحاسبة  ذلك الىاسباب  ةرجع الباحثت، و المستمر بين الطفل وبيئتو، وأىم ما في البيئة ىم الوالدان

 النوع
 عدد

 األفراد
 المتوسط
 الحسابي

االنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 المحسوبة

 القيمة التائية
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 14.17805 94.8614 166 ذكورال
 دالة 1,96 0.802 198

 14.08847 97.0000 34 االناث



والمراقبـــة المســـتمرة لجميـــع تصـــرفات االبنـــاء وتقييـــد حريـــاتيم مـــن خـــبلل فـــرض قواعـــد وقـــوانين صـــارمة ال يمكـــن مناقشـــتيا او الدائمـــة 
االعتراض عمييا وسمب الحرية في التصـرفات او حتـى فـي اختيـار االقـران  وكـذلك االنتقـاد الـدائم اواالسـتيزاء بـأي راي يبديـو المراىـق 

 ن اقرانو في الوسط المدرسي او حتى في المجتمع.ىذه االسباب تجعل منو منسحب ع
 :(ذكور, اناث) نوعوفق متغير العمى  طمبة االعداديةلدى  نمط التنشئة الوالدية الصارم: تعرف داللة الفرق في رابعالهدف ال

(، فــي حــين 7.93978) بــانحراف معيــاري( 69.7892) نمــط التنشــئة الوالديــة الصــارمعمــى مقيــاس  ذكورظيــر المتوســط الحســابي لمــ
(. وباستعمال االختبار التائي لعينتـين مسـتقمتين ظيـر أن 7.99041( بانحراف معياري )71.1765) بلناثظير المتوسط الحسابي ل

الــى أنــو ال (. ممــا يشــير 0,05عنــد مســتوى داللــة ) (1,96)( وىــي اقــل مــن القيمــة الجدوليــة 0.927القيمــة التائيــة المحســوبة كانــت )
( يوضـح 2وجـدول ) ،نمـط التنشـئة الوالديـة الصـارمقيـاس ( عمـى مذكور واالنـاث)الـ الطمبـةبين متوسطي  داللة احصائيةفرق ذو  يوجد
 ذلك.

 (اناث، ذكور)نوع وفق متغير ال نمط التنشئة الوالدية الصارم( الموازنة عمى مقياس 2جدول )

ويرجع ذلك الى ان الطمبـة ينتمـون الـى  .لم يظير اية داللة فرق في متوسطات المجموعتين نوعويمكن تفسير ىذه النتيجة ان متغير ال
 نفس البيئة االجتماعية.

 :االعدادية طمبةالعالقة االرتباطية بين االليكسثيميا ونمط التنشئة الصارم لدى : تعرف خامسالهدف ال
مـل ارتبـاط بيرسـون تـم حسـاب معااالعداديـة  طمبـةاالليكسـثيميا ونمـط التنشـئة الصـارم لـدى بـين االرتباطيـة ألجل التعرف عمى العبلقة 

( 0.298وظيــر أن معامـل االرتبـاط كــان )نمــط التنشـئة الصـارم ودرجــاتيم عمـى مقيـاس االليكسـثيميا  عمــى مقيـاس طمبـةلبـين درجـات ا
وىــو معامــل ارتبــاط ايجــابي وبدرجــة متوســطة، وألجــل تعــرف داللــة اختبــار قيمــة معامــل االرتبــاط تــم اســتعمال االختبــار التــائي لمعامــل 

( 1.15( عنـد مسـتوى داللـة )0.23( وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغـة )1.23االرتباط ووجد أن القيمة التائية المحسوبة تساوي )
 (.08دالة إحصائيًا والموضحة في جدول )االليكسثيميا ونمط التنشئة الصارم ىذا يعني أن العبلقة بين  (،022ودرجة حرية )

 لدى طمبة االعدادية االليكسثيميا ونمط التنشئة الصارم ( يوضح معامل االرتباط والقيم التائية المحسوبة والجدولية لدرجات08جدول )
 مستوى الداللة درجات الحرية القيمة التائية الجدولية القيمة التائية المحسوبة معامل االرتباط

 دالة 022 0.23 1.23 12822
نمــط ىــذا يعنــي أن كــل زيــادة فــي و ، االليكســثيميا ونمــط التنشــئة الصــارموتشــير ىــذه النتيجــة الــى أن ىنــاك عبلقــة ارتباطيــة موجبــة بــين 

 .لدى الطمبة االليكسثيميايقابميا زيادة في التنشئة الصارم 
 في يعتمد األبوان حيث لبلبناء ، النفسي العالم في الشديد التدخلمن خبلل  التسمط النفسي لؤلبوين أسموب ذلك من انويمكن تفسير 

 وسـحب ومياجمتـو شخصـيا، وعزلـو والخزي، األمل وبخيبة بالذنب إشعاره بالطفل مثل والتبلعب التدخل استراتيجيات عمى النمط ىذا
  ( Barber, 1996; Rogers et al. 2003).تفكيره وطريقة رأيو ومشاعره يغير وجعمو لتوقعاتيما، إلخضاعو منو الحب

 ضـبط وتنظـيم ثـم ومـن والتعبيـر، الترميز عمى المراىق قدرة في أنيا تتدخل إذ اليوية، وتطور االستقبللية نمو تعوق النفسية والسيطرة
  (Barber & Harmon, 2002) ومشاعره الخاصة أفكاره

 نوعال
 عدد

 األفراد
 المتوسط
 الحسابي

االنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 المحسوبة

 القيمة التائية
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 7.93978 69.7892 166 ذكورال
 دالة 1,96 0.927 198

 7.99041 71.1765 34 ناثاال



 والمشكبلت الداخمية األبناء، عمى نفسيا تسمط األبوين عمى القائم أسموب التنشئة بين عبلقة ىناك أن الدراسات من العديد أظيرت لقد
 .Costa et) .،2015 المبكـر )   الرشد وحتى والمراىقة، المتوسطة فييا الطفولة بما الحياة مراحل عبر ليا يتعرض أن يمكن التي
al. 
 والجنوح العدوان مثل المراىق لدى الخارجية السموكية من المشكبلت أعمى بمستوى ألبوينا تسمط اقترن كما

 Soenens et))،الـذات  تقـدير مـن أدنـى ومسـتوى (Barber & Olsen, 1997)، الـذات نقـد من أعمى ومستوى التحصيل، وتدني
al. 2008 ، االكتئابية واألعراض القمق من أعمى ومستوى(Bebes et.al. 2015)   النفسية لمسيطرة المراىق إدراك زاد كمما أنوو 

 وزادت االليكسثيميا  النفسي اضطرابو زاد كمما عميو األبوان يمارسيا التي
 التوصيات

 :يمي بما التوصية يمكن البحث ىذه نتائج ضوء في
 اآلخرين مع االجتماعي وتكيفو الطالب عبلقات في األلكسيثيميا أىمية حول الطمبة مع العاممين توعية. 
 األلكسيثيميا مشكمة معالجة في تساىم لمطمبة إرشادية برامج تطوير. 

 المقترحات
 :يمي ما اقتراح يمكن البحث ىذه نتائج ضوء في

 مـع لمطالـب االجتماعيـة والعبلقـات واالكتئـاب، الشخصـية، نمـط مثـل باأللكسـثيميا تـرتبط أخـرى متغيـرات حول دراسات إجراء 
 .طمبة الجامعةو المتوسطة  المدارس كطمبة أخرى عينات وعمى والرفاق المدرسين

 تعمـيم ومسـتوى أفرادىـا وعـدد األسـرة ودخـل الجـنس بمتغيـرات األلكسـيثيميا عبلقـة حـول أكبـر عينـات عمـى دراسـات إجـراء 
 .األبوين

 :صادرالم
 ،مـن عينـة لـدى األلكسـيثيميا أعـراض خفـض فـي سـموكي معرفـي إرشـادي برنـامج فاعميـة .( 2014 ) عبـداه الزىرانـي 

 .األردن األردنية، الجامعة التربوية، العموم كمية منشورة، غير دكتوراة رسالة .السعوديين الراشدين المكتئبين
 ،التربيـة كميـة مجمـة . الجامعـة طمبـة مـن عينـة لـدى الحيـاة عـن والرضـا األلكسـيثيميا .( 2013 ) ىيـام شـاىين 

  )،81-112.،96ببنيا
 ( العبلقة بين االغتراب النفسي وأساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة المعاقين سـمعيًا 8112الصنعاني، عبده سعيد محمد :)
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 األلكسيثيميا مقياس :(1) ممحق
 أبدا تنطبق ال نادرا تنطبق احيانا تنطبق دائما تنطبق تماما تنطبق الفقرة ت
       بو أشعر ما حول مشوشا أكون ما غالبا  0
 األطباء حتى جسمي في بأحاسيس أشعر 8

 .فيميا يستطيعون ال
     

 إذا مـا أعـرف ال منزعجـا أكـون عنـدما 3
 .غاضبا أم خائفا أم حزينا كنت

     

 في أحاسيس بشأن مشوشا أكون ما غالبا 1
 .جسمي

     

      تحديـدىا عمـى قـادرا لسـت مشـاعر لـدي 5

http://pubs.sxt.vt.edu/350/350-


 .واضح بشكل
      .بداخمي يجري الذي ما أعرف ال 3
 أنـا لمـاذا أعـرف ال األوقـات معظـم فـي 7

 .غاضب
     

2 
 

 المناسبة الكممات إيجاد عمي الصعب من
 .مشاعري لوصف

     

      .بسيولة مشاعري وصف أستطيع 2
 نحـو شـعوري وصـف فـي صـعوبة أجـد 01

 اآلخرين
     

 أن باســتمرار اآلخــرون منــي يطمــب 00
 .أكثر مشاعري أعبرعن

     

 بمشــاعري البــوح فــي صــعوبة  أجــد 08
 أصدقائي ألقرب حتى الخاصة

     

 او وصفيا مجرد بدل المشكمة حل أفضل 03
 .عنيا الحديث

     

 ىـي كمـا تحـدث األمـور أدع أن أفضـل 01
 بيـذا حدوثيا أسباب فيم محاولة من بدال

 .الشكل

     

 مـا معرفـة لؤلشـخاص الضـروري مـن 05
 .بو يشعرون

     

 روتـين حـول النـاس مـع الحـديث أفضـل 03
 عــن الحــديث بــدل اليــومي حيــاتيم

 .مشاعرىم

     

 الترفيييــة العــروض مشــاىدة أفضــل 07
  الدرامية العروض مشاىدة بدل الكوميدية

     

 شخص من قريب بأنني أشعر أن يمكنني 02
 .صمتو لحظات في حتى ما،

     

 فـي يفيـدني مشـاعري استكشـاف أن أجـد 02
 .الشخصية مشكبلتي حل

     

 خفـي معنـى عـن البحـث محاولـة أن أجـد 81
 المتعة من يقمل المسرحيات أو األفبلم في
 مشاىدتيا في

     

 
 (مقياس نمط التنشئة الوالدية الصارم2ممحق رقم )



 أبدا تنطبق ال نادرا تنطبق احيانا تنطبق دائما تنطبق تماما تنطبق الفقرة ت
تي ممزمـــــون بإطاعـــــة إن كافـــــة أفـــــراد أســـــر  0

حـــاالت التـــي ال يكـــون ال والـــدي حتــــى فــــي
 فييا عمى حق.

     

ي القـــرارات الخاصـــة بدراســـتي ايتخـــذ والـــد 8
 .بدال عني

     

ــــد 3 ي مــــن ممارســــة النشــــاطات ايمنعنــــي وال
 داخل المنزل. التي أرغـب فييـا

     

ي مناقشة آرائي التـي أطرحيـا ايرفض والد 1
 عميو.

     

      ي في القرارات التي تخصنيايناقشني والد 5
يحاسبني  والدي بشدة عندما أتفوه بـبعض  7

 كممات الغير الئقة.ال
     

ي أن أتخمــــــى عــــــن بعــــــض ايمزمنــــــي والــــــد 2
 ممتمكاتي ألخوتي

     

      ي نوعية أصدقائي.ايختار والد 2
ـــــــد 01 ـــــــز وال ـــــــي ايمي ـــــــراد األســـــــرة ف ـــــــين أف ي ب

 المعاممة.
     

ال يحاســـــبني والـــــدي عنـــــدما أتشـــــاجر مـــــع  00
 اآلخرين.

     

ي إذا قاطعتــــو أثنــــاء حديثــــو اينــــزعج والــــد  08
 لي.

     

يطمــب والــدي منــي الصــمت عنــدما أحــاول  03
المـــشاركة فـــي الحــديث عنــد وجــود زائــرين 

 في البيت.

     

01 
 

ي من االشتراك فـي الـرحبلت ايمنعني والد
 أرغبيا. التيالمدرسية 

     

05 
 

ي لحمـايتي عنــدما أتعــرض اال يتدخل والد
 اآلخرين. لـؤلذى مـن

     

ي وألخـــوتي بإبـــداء الـــرأي ايســـمح لـــي والـــد 03
 التي نريدىا. في نوع المبلبـس

     

ي عنـــــدما أتـــــأخر فــــــي اال يحاســـــبني والـــــد 07
 العودة إلى المنزل.

     

     ي فــي الطريقــة التــي أصـــرف ايتــدخل والــد 02



 فييا نقودي.
ي فـي أرائـي التـي أبـدييا فـي ايناقشني والد 02

 كثير من األمور.
     

ي عـــــن نـــــوع الطعـــــام الـــــذي ايســـــألني والـــــد 81
 أرغب في تناولو.

     

عظـــــم م مي أن أنــــاقش معـــــيايــــرفض والــــد 80
 تواجيني. المـشكبلت التـي

     

دراســتي وتحديــد يتــدخل والــدي فــي طريقــة  88
 .أوقاتيا

     

يتــــرك لــــي والــــدي حريــــة اختيــــار األمــــاكن  83
 أوقات فراغي التي أقـضي فييـا

     

ي أن أقــوم بــبعض الواجبــات ايجبرنــي والــد 81
 أخوتي. المترتبـة عمـى

     

      يفرض والدي آراءه عمي. 85
يؤمن والـدي بأنـو يجـب أن أمـارس حريتـي  83

 مثمما ىو يتمتع بيا.
     

الوقـــت الـــذي يقضـــيو والـــدي معـــي قصـــيرًا  87
 جدًا.

     

ـــــق  82 ـــــزم أن أعمـــــل وف ـــــي مم أحـــــس دومـــــًا أن
 رغبات والدي.

     

 


