
 دراسة مقارنة بين  األسوياء ومرضى الفصام واالكتئاب

 في أعراض األليكسيثيميا وفعالية الذات

 مسعد نجاح أبو الديار /د .

 الكويت -باحث  بمركز تقويم وتعليم الطفل 
 ملخص الدراسة: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بين األسوياء ومرضىى الفاىاو واتئتبىاي فىر ضعىرا   
ليكسىىيميميا وفعاليىىة الىىذاتع والتعىىرف علىىى مىىدن اترتكىىاي بىىين األليكسىىيميميا وفعاليىىة الىىذاتع وتكو ىىت األ

 33.84بمتوسى  عمىر  الفاىاو الكارا ويىدن  (  مىن مرضىى20مشىار  بواعى)    80  عينىة الدراسىة مىن
 رضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاو ال يكفرينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر بمتوسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  ( مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن م20( سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنةع و 6.10 ±
( 6.94 ± 35.25( مىىىن مرضىىىى اتئتبىىاي السىىىار بمتوسىىى  عمىىىر   20( سىىنة ع و  4.20 ± 34.51 

األسىىوياء  ( مىىن20سىىنة مىىن مستشىىفى الاىىسة النفسىىية بالتكاسىىية ومستشىىفى الاىىسة النفسىىية بطنطىىاع و 
( سىىنة ع ويميىى) 6.34 ± 34.54ع بمتوسىى  عمىىر   فسىىر اضىىطرايلىىيل لىىدأ م ض   ىىكون مىىن مىىن م

تورو تىو للليكسىيميميا كمىا تىم اسىتاداو اسىتاكار فعاليىىة ضفىرار العينىة مىن الىذكور ع وتىم تطميىا  م يىىا   
وض ىىىارت  تىىادر الدراسىىىة إلىىىى ويىىور عسعىىىة ارتكاييىىف سىىىالكة رالىىىة بىىين  فعاليىىىة الىىذات  وكىىىل مىىىن  الىىذاتع

الفاىاو لىدن عينىة ع و صعوبة  وصف المشىاعرع والدريىة الكليىة للليكسىيميميا صعوبة تمييز المشاعر
يكفرينر ع كما ويدت عسعة ارتكاييف سالكة رالىة  بىين  فاعليىة الىذات  وكىل المرا ويد  وعينة الفااو ال 

ع وصىىىعوبة  وصىىىف المشىىىاعرع التفكيىىىر المويىىىف ةارييىىىا   والدريىىىة الكليىىىة صىىىعوبة تمييىىىز المشىىىاعرمىىىن 
للليكسيميميا  لدن عينة  اتئتباي واألسوياءع كما لوحظ ويور فروق رالىة بىين الموموعىات األربى) مىن 

و  بار ويىد ع وهيكفرينىىر(ع ومرضىىى اتئتبىاي ع واألسىىوياء فىىر ضعىرا  األليكسىىيميميا فىىر مرضىى الفاىىا
اتوىىاه اتئتبىىابيين ع كمىىا ويىىدت فىىروق  رالىىة بىىين الموموعىىات األربىى) مىىن مرضىىى الفاىىاو  بار ويىىد ع 

 وهيكفرينر(ع ومرضى اتئتبايع واألسوياء فر فعالية الذات  فر اتواه األسوياء .
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 ن  األسوياء ومرضى الفصام واالكتئابدراسة مقارنة بي

 في أعراض األليكسيثيميا وفعالية الذات

 مسعد نجاح أبو الديار /د .

 لكويتا -باحث  بمركز تقويم وتعليم الطفل 
 مقدمة:

اهتماو الكاحمين والعاملين فر الموال اإلئلينيكر منىذ ض  عدمىف  يميىا  (1    ال ماطلح األليكسيميميا
( فىىىر ضوادىىىل السىىىكعينات مىىىن القىىىر  الماضىىىرع ومىىى) علىىىة Nimiah &Sefneos,1970وسىىىيفنيو    

الدراسات التر ضيريت  على هذا المتغير وما ارتكطت بف مىن ضعىرا  إئلينيكيىةع إت ض   لىا ضجىار يىدت  
؟ وهىل ة مرضىية ويدا يىة ضو ةاصىية عاىابيةواسعا  حول يميعة هىذا المتغيىرع مىن حيىث هىل  هىو حالى

 و ؟ وهىىل هىىو وراجىىر ضو  مىىادر تطىىور  مكتسىىأ  ؟ وهىىل هىىو ضسىىلوي حيىىا  ضو هواضىىطراي ضولىىر ضو جىىا
 ( .21ع ص2003عاور فر ضحد الوظادف الماية ؟ وهل هو سمة ضو حالة ؟   إيما  عمد هللا ع 

الدراسىىات إلىىى ض  هىىذا المتغيىىر هىىو حلقىىة الوصىىل بىىين علىىم النيوروبيولىىوير وعلىىم  بعىى وةلاىىت 
علىىى تطىىىوير وتقىىديم ض ىىوام ماتلفىىة مىىىن  ن ىىف يسىىاعد اإلئلينيكيىىيالىىنفل ةاصىىة علىىم الىىنفل المرضىىىرع وض

العىىسا المسدىىم للتاميىىل مىىن الاىىعوبات التىىر توايىىف المرضىىى الىىذأن  يعىىا و  مىىن عاىىور فىىر وصىىف 
 Sefneos,1996;Taylor et al .,1997; Masayo et)مشىىاعرهم وعوىىزهم عىىن  تسدأىىدها  

al.,2006 ع وهىىىذا مىىىا يعىىىل تىىىاألورTaylor ايص ضعىىىرا  األليكسىىىيميميا بنىىىاء علىىىى ياىىىر علىىىى تشىىى
 المقابست السريرية للمرضى .

 ع  لىىا أل  ىىا  ضسىىاليأ وصىىف وتسدأىىد المشىىاعرتىىداةل بىىين  وضئىىد العدأىىد مىىن الكىىاحمين علىىى ويىىور
 ;Loas,1997) تمتزا ضحيا ا  وتتعدل وتاكح ضئمر مرو ىة .. وفقىا  لشااىية اإل سىا  وظروفىف وضحوالىف

Saarijarvi,2006)  مشىىىىاعرهمفىىىر تعميىىىىرهم عىىىىن  الماتلفىىىىةضسىىىىاليم م وتتغيىىىر النىىىىا  تتكىىىىرر .فمعظىىىم 
ع والاىىوف والقلىىاع وضيضىىا  مشىىاعر الفىىىر   ضىىياالسىىز  ضو المشىىاعر األلىىم والمىىر  ع و األساسىىية ممىىل 

 .ضافة لمشاعر الكره والغضأ وغيرهاوالسعار  والمشاعر الدافبة كالسأ والعطفع إ
 –ماىىابين باتليكسىىيميميا بىىالعوز عىىن التعميىىر عىىن مشىىاعرهم ئمىىا تتسىىم السيىىا  ات فعاليىىة للفىىرار ال

بالعدأىىد مىىن الااىىادص علىىى المسىىتون   –وهىىو مىىا أتسىىاون مىى) اتفتقىىار إلىىى المشىىاعر علىىى اإليىىسق 
المعرفىىىر والامراتىىىرع مىىىا يوعل ىىىم يفتقىىىدو  الىىىدور الىىىذ  يمكىىىن ض  تلتكىىىف ات فعىىىاتت فىىىر تسىىىيير السيىىىا  

يميا صعوبة فر إررا  الفرر لذاتف ضو استوابتف للمواعىف اتيتماييىة والىى اإل سا ية ع كما تممل اتليكسيم
 قىص المسىا د  اتيتماييىة ممىىا يؤعىد مل ىرا للكشىىف عىن فعاليىة الىذاتع ةاصىىة لىدن الفبىات اإلئلينيكيىىة 

 ,Berliner & Calfee)؛  Roberts, Del Vecchio, 2000, p. 214ئالفاىاميين والمكتبمىين 

                                                 
1- Alexithymia 
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1996, p.277   ا رعا الكاحث إليراء هذه الدراسة .وهو م 
 مشكلة الدراسة :

التىىر تناولىىت  -فىىر حىدور مىىا ضيلى) عليىىف الكاحىث   –تعىد هىىذه الدراسىة مىىن ضوادىل الدراسىىات العربيىة 
رراسىة هىىذا اتضىىطراي لىىدن فبىىات إئلينيكيىىة ماتلفىىة وضسىوياء مىى) ض  معظىىم الدراسىىات التىىر ضؤيريىىت مىىن 

سىىىىىيميميا بالعدأىىىىىد مىىىىىن اتضىىىىىطرابات الوسىىىىىمية والنفسىىىىىية ممىىىىىل عمىىىىىل كا ىىىىىت عىىىىىد ضظ ىىىىىرت ارتكىىىىىاي األليك
( Parker et al.,1991( وكىىىىىذلا اتئتبىىىىىاي   Bucci,1997اتضىىىىىطرابات السيكوسىىىىىوماتية   

 ;Loas,1997( وتعىىىىىىاير الماىىىىىىدرات  Rubino,1993واتضىىىىىىطرابات العاىىىىىىابية والذها يىىىىىىة  

Ziolkowski, Gruss, T., Rybakowski , 1995; Haviland,1994)  ع و لىا فىىر الميبىىة
األينميىىىة عىىىن العربيىىىةع ممىىىا كىىىا  الىىىداف) لل يىىىاو ب ىىىذه الدراسىىىة للتعىىىرف علىىىى العسعىىىة بىىىين األليكسىىىيميميا 
وفعالية الذات لدن عينة من الفااميين واتئتبابيين واألسىوياءعوكذلا كشىف الفىروق بيىن م فىر ضعىرا  

 فر التساؤتت اآلتية:  األليكسيميميا وفعالية الذاتع ويمكن صياغة مشكلة الدراسة
 ة؟هل هنا  عسعة ارتكاييف بين فعالية الذات واألليكسيميميا لدن الفبات الماتلفة لعينة الدراس -1

 هل هنا  فروق رالة بين الفااميين واتئتبابيين واألسوياء فر ضبعار األليكسيميميا؟ -2

 ة الذات ؟هل هنا  فروق رالة بين الفااميين واتئتبابيين واألسوياء  فر فعالي -3
 أهمية الدراسة 

 -تتممل ضهمية الدراسة فر عد  يوا أ هى :
لم يسظ موضوم األليكسىيميميا باهتمىاو واسى) مىن الكىاحمين فىر موىال علىم الىنفل والاىسة النفسىيةع 
ولعىىل ضهىىم الىىدواف) وراء  لىىا هىىو الالىى  الكميىىر مىىن عمىىل الكىىاحمين بىىين األليكسىىيميميا والىىذكاء الويىىدا رع 

وصف للدتلة على اضىطراي لمىر  إئلينيكىر مسىدرع لىدن المىري ع ضو ض  ىا تؤسىتادوع وهل تستادو ك
عأتضىىمن موموعىىة مىىن المظىىاهر السىىلوكيةع وعلىىى الىىرغم مىىن     وىىد ض  ىىا لىىم تلىىا  )1(ئتعميىىر إئلينيكىىر

 اتهتماو الكافر لدراست ا 
 وتقا  ضهمية هذه الدراسة فر ضوء عد  اعتكارات ضةرن ضهم ا: 

 
سىىىىيميميا بفعاليىىىىة الىىىىذات يؤعىىىىد حلقىىىىة وصىىىىل بىىىىين  علىىىىم النيوروبيولىىىىوير وعلىىىىم الىىىىنفل ض  ربىىىى  األليك -1

 اتيوابر .

إ  تشىىىايص األليكسىىىيميمياع يسىىىاعد فىىىر الوعىىىوف علىىىى ماىىىاررها وضبعارهىىىاع كمىىىا يمكىىىن ض  يسىىىاعد  -2
 المتاااين فر وض) استراتيويات الوعاية والعسا ل ذه الظاهر  .

ع فىر تاىميم بىرامر إر ىارية وعسييىة ةع من الناحية التطمي يىئما يمكن ض  تس م  تادر هذه الدراسة -3

                                                 
(1) clinical descriptor 



 

 
 348) 

 دراسة مقارنة بين  األسوياء ومرضى الفصام واالكتئاب

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –النفسية  المجلة المصرية للدراسات

ب ىىدف تىىدريأ األفىىرار علىىى كيميىىة التعميىىر عىىن مشىىاعرهم وكيميىىة تسدأىىدها بدعىىةع ووصىىف ا ل ةىىرين 
 مما يساعد على إئساب م عسعات ايتمايية ايوابية فعالة .

 أهداف الدراسة

ل األليكسىيميميا وفعاليىة الىذات ع كمىا تسىاو ت دف هذه الدراسة إلى التعىرف علىى مىدن اترتكىاي بىين 
الدراسىىىة التعىىىرف علىىىى الفىىىروق بىىىين األسىىىوياء ومرضىىىى الفاىىىاو واتئتبىىىاي فىىىر ضعىىىرا  األليكسىىىيميميا 

 وفعالية الذات .
 وفر ضوء هذا ال دف الرديل أتفرم عدر من األهداف الفريية األةرن تتضح فر:

 لدراسة.واألليكسيميميا لدن الفبات الماتلفة لعينة االكشف عن العسعة اترتكاييف بين فعالية الذات  .1

 .األسوياء فر ضعرا  األليكسيميمياالتعرف على الفروق الووهرية بين الفااميين واتئتبابيين و  .2
 التعرف على الفروق الووهرية بين الفااميين واتئتبابيين واألسوياء فر فعالية الذات. .3

ع وعىىىاو Toronto)ألليكسىىىيميميا الىىىذ  ضعىىىده  تورو تىىىو التسقىىىا مىىىن الشىىىروي السىىىيكومترية لم يىىىا  ا .4
ه ( جم عاو الكاحث فىر هىذParker et al.,1993بتطويره عدر من الكاحمين ضهم م باركر وزمسءه   

 الدراسة بتعريكف.
 اإلطار النظري

 مفهوم األليكسيثيميا
الىوظيفر بأ  ىا  ىكل ضساسىر مىن ض ىكال اتضىطراي  (Krystal,1988,p.124  يعرف ا كريسىتال 

فىىر تعيىىين وتسدأىىد الفىىرر لمشىىىاعره ع إت ض  ىىا تشىىير بشىىكل ضئمىىر عموميىىىة إلىىى سىىمة ويدا يىىة   معر يىىىة 
 للشااية تظ ر  فس ا بأئمر من يريقة.

بأ  ىا حالىة تعكىل موموعىة مىن ضويىف القاىور  (Taylor et al.,1997,p.234 ويعرف ىا تىاألور 
ة المعر يىىة ع كمىىا تعكىىل صىىعوبات لىىدن الفىىرر فىىر فىىر القىىدر  علىىى التعامىىل مىى) ات فعىىاتت مىىن الناحيىى

 تنظيم ويدا اتف ع ومن جم ف ى تعتمر ضحد العوامل الم يبة لإلصابة باألمرا  الوسمية والنفسية.
 

بأ  ىىىىا فقىىىىدا  القىىىىدر  علىىىىى التعميىىىىر ات فعىىىىالر عىىىىن "  (Muller,2000,p.253 ئىىىىذلا تعرف ىىىىا مىىىىوللر 
 دمة لوصف مشاعر الفرر ".المشاعر الداةلية  تيوة غياي الكلمات المس

(  يعرف ىىا بأ  ىىا " موموعىىة مىىن الااىىادص واتضىىطرابات 50ع ص 2007ضمىىا يىىف عمىىد العظىىيم   
 المعر ية والويدا ية تتضمن الاعوبة فر التعرف على المشىاعر و قل ىا وصىعوبة التمييىز بىين المشىاعر

 واإلحساسات الوسمية واتستمار  ات فعالية و قص التايل".
كاحىىىث األليكسىىىيميميا إيراديىىىا فىىىر هىىىذه الدراسىىىة بأ  ىىىا " صىىىعوبة التعىىىرف علىىىى المشىىىاعر ويعىىىرف ال

والتمييىىز بين ىىا وبىىين األحاسىىيل المد يىىة النا ىىبة عن ىىا. فضىىس  عىىن الاىىعوبة فىىر وصىىف المشىىاعر التىىر 
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تعتىىىر  الغيىىىر. وضىىىيا األفىىىا فىىىر التاىىىور والتايىىىلع ويمكىىىن كياسىىى ا فىىىر ضىىىوء م يىىىا  األليكسىىىيميميا 
 ر هذه الدراسة.المستادو ف

 أعراض األليكسيثيميا 
تعتمىىىىىىىر األليكسىىىىىىىيميميا  مطىىىىىىىا   ااىىىىىىىيا  ضؤ ىىىىىىىتا مىىىىىىىن المسحظىىىىىىىات اإلئلينيكيىىىىىىىة علىىىىىىىى المرضىىىىىىىىى 

( (Joseph,2004 السيكوسوماتيين حيث أتميىز ضصىساب ا بعىدر مىن اتضىطرابات المعر يىة  والويدا يىة
 .و يما ألر ضهم ضعرا  اتلكسمييما:

 اعر ووصف ا بالكلمات.التعرف على المشصعوبة  -1
 ت فعالية واتحساسات الوسمية .تمييز بين المشاعر اصعوبة ال -2
 عن العوامل المسبولة عن المشاعر.الَفْ م المسدور  -3
 .المشاعر صعوبة تسدأد -4
 التفكير النمطر. -5
 عف التايل ات فعالر وعلة اتستغراق فر ضحسو اليقظة .ض -7

 (Loas,1997;  Masayo,2006) ه األةرن اتوا الموعف المتالأ -10
ف واحمرار الويىعمعىد ال وضلم فرع ةفقا  ضربات القلأ ممل الفسيولويية بع  اتضطرابات ويور -11

  .ع وارتفام رريات حرار  الوسم ع واضطرابات األئل
 Jeffrey,1995)                                                          (Leas & McCabe, 2007;  

 لشىىىىىىىىىىىىعور بىىىىىىىىىىىىالقلا واتئتبىىىىىىىىىىىىاي و قىىىىىىىىىىىىص المسىىىىىىىىىىىىا د  اتيتماييىىىىىىىىىىىىة وعلىىىىىىىىىىىىة فاعليىىىىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىىىىذاتا -14
 Mark et al, 2002  ؛Todarello et al.,2005  والعاابية )  Taylor,1994.) 

 االتجاهات النظرية حول األليكسيثيميا
فىىر    الكىىاحمين اةتلفىىوابىىالرغم مىىن تنىىاول موضىىوم األليكسىىيميميا كميىىرا  فىىر الدراسىىات األينميىىة إت ض
  -تفسير هذا اتضطراي وضهم اتتواهات النظرية التر فسرت األليكسميميا ما ألر:

 Theory developmentالنظريات النمادية   -1
 للتأثير التطوري)النمائي( كريستالنظرية  -أ 

 Krystal's theory of affect development (1988) 
ر بة باألليكسيميميا إلى مرحلة الطفولة ومىا أتعىر  لىف الطفىل فىتري) هذه النظرية السمأ فر اإلصا

مراحىل حياتىىف المتعاككىة مىىن صىدمات وةمىىرات ا فعاليىىة عنيفىة تىىلر  بالضىرور  إلىىى ارتىدار ضو  قىىص فىىر 
 الووا أ ات فعالية للطفل مما أتر  لديف صور  مشوهف عن  فسفع وبالتالر ت يستطي) وصف مىا يشىعر

ما ضيضا ع فاتسر  هى المسىبولة عىن ظ ىور األليكسىميميا لىدن ضيفال ىا وةاصىة عنىدبف وت يمكنف تسدأده 
 فر التواصل اتيوابر راةل ا.أويد  در  
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التطىىور ات فعىىالر للطفىىل (  (Lane and Schwartz ,1987ويىىرب  كىىل مىىن لىىين وسشىىويرتز 
طويرهىىا يسىىاعد فىىر بمرحلىة ظ ىىور اللغىىة ومىىدن تطورهىىا لىىدن الطفىىل عمىىر مراحىىل حياتىىف الماتلفىىة  و   ت

 ات فعالية التر يستطي) من ةسل ا وصف مشاعره وتسدأدها . تفقدر زيار  وييف ب
 بولبيلنظرية االرتباط المؤثر -ب

  Bowlby’s seminal attachment theory (1969, 1973)  

 األليكسىىىيميميا لعىىىدو تسقيىىىا  الىىىدواف) الما ويىىىة للفىىىرر كالسايىىىة إلىىىى األمىىىىن  Bowlbyأريىىى) بىىىولمر 
واألمىىىا  وتلىىىا السايىىىات الما ويىىىة تىىىلجر بىىىالطك) علىىىى السايىىىات األساسىىىية للفىىىرر كالسايىىىة إلىىىى الىىىدفء 

 .والملوأ والونل والغذاء ع مما يوعلف غير عارر على التعمير عن مشاعره وحكف ل ةرين
              in:Todarello et al ,2005) 

ات الطفىىىل فىىىر مراحلىىىف األولىىىى ومىىىدن ولكىىىر ألكىىىد بىىىولمر علىىىى وي ىىىة  ظىىىره تنىىىاول بالتفاىىىيل حايىىى
ةىىسل األيفىىال   معظىىمفىىر  يظ ىىر اترتكىىايسىىلو  ارتكاي ىىا بمشىىاعره اتوىىاه مىىن حولىىفع حيىىث ض ىىار ض  

ر الفتىر  مىن األربعىة إلىى السىكعة ض ى ر األولىى مىىن حيىا  الطفىلع ويمكىن ض  يميىز العدأىد مىن األيفىال فىى
سىىىىىىتوابة لكىىىىىىل سىىىىىىلو  مويىىىىىىف إلىىىىىىي م عمىىىىىىر ضربعىىىىىىة  ىىىىىى ور بىىىىىىين األو واآلةىىىىىىرينع كمىىىىىىا يسىىىىىىتطيعو  ات

(Joseph,2004) 
 ويشىتد  فممس عندما تتر  األو الغرفىة يسىاول الطفىل ض  أزحىف وراءهىا و لىا لشىعوره باألمىا  مع ىاع 

قىة غيىر بىاألو فىر السىنة الما يىة ضجنىاء مغاررت ىا للميىت بدو ىف ضو ضجنىاء  ظىر  غريىأ لىف بطري الطفىل ارتكاي
ف ب ىا ار ارتكاي الطفل باألو ويؤظ ر الطفل مشاعره من ةىسل بكادىف وتعلقىمرضيةع وفر السنة المالمة أزر

عنىىد مساولت ىىا الاىىروا وتركىىفع ويلكىىد بىىولمر علىىى حىىدوي تطىىوير مفىىايرء فىىر عسعىىة الطفىىل بىىاألو فىىر 
ضواةىر العىاو المالىث حيىث أتضىح  قىص فىر ارتكىاي الطفىل بىاألو و ىعوره باألمىا  فىر غياب ىاع ولكىن مىى) 

ديىىف بىىدأس  عىىن األوع ويشىىير  لىىا إلىىى ض  ضىىعف ارتكىىاي الطفىىل بأمىىف مىىن ي ىىة ويىىور  ىىاص مىىألوف ل
وازريىار ارتكىاي الطفىىل بىاآلةرين مىن ي ىىة ضةرنعرليىل عىو  علىىى بدايىة تعميىر الطفىىل عىن مشىاعره اتوىىاه 

 . (Jeffrey ,1995 اآلةرين ممن يعطو ف السأ والسنا    
سايىىات األساسىىية األئمىىر ضهميىىة فىىر حيىىا  وينتقىىد بىىولمر كىىل مىىن ضئىىد علىىى ض  السايىىة للمىىن تلىىر ال

ر فىالفرر ع حيث أرن ض  السايىة للمىن ممل ىا ممىل الغىذاءع والوىنل وت يمكىن اتسىتغناء عن ىاع بىل ض ىف 
 عىىدو ويىىور األمىىن ت أ نىىأ اإل سىىا  بالسايىىات األساسىىية األةىىرن . وعىىد اسىىتعا  بىىولمر بتوىىاري هىىارلوا 

 Harlow,1961)  لستاىىىىىىىال واألمىىىىىىىن تسىىىىىىىما السايىىىىىىىة إلىىىىىىىى الغىىىىىىىذاء التىىىىىىىر ضئىىىىىىىد في ىىىىىىىا ض  السايىىىىىىىة
(Joseph,2004) 

ويىىور  سىىاهم فىىر الشااىىية  اآلمنىىة َتتضىىم نت ويلكىىد  بىىولمر علىىى ضىىرور  ويىىور عىىدر مىىن العناصىىر
رعىم وتشىىوي) مىن الوالىىدا  يملبىىف األمىن والىىدفء والسنىا ع بمعنىىى ض  يسىىور يىو األسىىر   ىوم مىىن التىىواز  

ض  فقىدا  األمىن يؤعىد يىر  إ ىذار للفىرر ومىن ع و يف   األمىن النفسىر(النفسر واألمن للفرر ضو ما يطلا عل



 

 

 351) 

 نجاح أبوالديار مسعدد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

حولىف أل ىىف يكىىو  السىىمأ فىىر اتصىىابة بالعدأىىد مىن اتضىىطرابات الماىىاحكة لفقىىدا  األمىىن وضهم ىىا القلىىا 
 .(In:Jeffrey ,1995) والسير  وعدو تسدأد ال دف

 ((Theory of Neurobiology 1973- 1977  نظرية األساس النيوربيولوجي -2
ويقىىوو  (Sefnios&Nimiah,1973)تتمنىىى هىىذه النظريىىة اتوىىاهين: األول عدمىىف  سىىفينو  و يمىىا 

علىىى افتىىرا  ويىىور ضسىىا   يوروبيولىىوير للليكسىىيميمياع وضئىىد علىىى ض  الناىىف األيسىىر مىىن المىى  هىىو 
سىد  ل والالناف المسبول عن العمليىات اللفظيىة والتسليليىةع بينمىا تتمركىز العمليىات المرتكطىة بات فعىا

والايىال واإلررا  والتعميىىر غيىىر اللفظىىر عىن المشىىاعر فىىر الناىىف األيمىنع وعلىىى هىىذا فىى   ض   ضىىرر 
 فر الناف الكرو  األيمن من الم  يكو  السمأ فر ظ ور ضعرا  األليكسميميا.

( اتتوىىاه األةىىر والىىذ  ضريىى) Hoppe&Bogen,1977ومىىن  احيىىة ضةىىرن تمنىىى هىىوي وبىىوين   
ميا إلىىىىىى مىىىىىا يسىىىىىمى بات قطىىىىىام الىىىىىوظيفر للليىىىىىاف الترابطيىىىىىة بىىىىىين  اىىىىىفر المىىىىى  ضعىىىىىرا  األليكسىىىىىيمي

Functional Commissurotomy  بىىين  اىفر المىى  ممىا يعنىىر ا قطىام التىىدفا العىار  للمعلومىات
ر ض  الضىرر فىر  اىفر المى  األيمىن واأليسىر ( وهىذا يعنى31-30ع ص ص 2003إيمىا  عمىد هللا ع  

 يكسميميا.معا  يكو  مسبول عن ظ ور األل
 ورعمىىىىىىىىىت هىىىىىىىىىذه النظريىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىدر مىىىىىىىىىن الدراسىىىىىىىىىات السدأمىىىىىىىىىة ممىىىىىىىىىل رراسىىىىىىىىىة كىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىن 

(Dewaraja&Sasaki,1990;Parker&Keightley,1999, Leo et al., 2007)  
 Integrated Theory of Affect Regulationذات التأثير المنتظم  تكامليةالنظرية ال -3

يوا ىىىأ ماتلفىىىةع ضمىىىا مىىىن وي ىىىة  ظىىىر الكىىىاحمين مىىىن الواضىىىح ض  النظىىىريتين السىىىابقتين ضئىىىدتا علىىىى 
فقىد ضئىدا علىى ض  النظريتىا  مكملتىا  لكعضى ما  (1997( ع وبىاركر  1992تىاألور  المعاصىرين ضممىال 

بعضىىىا  فاإل سىىىا  عنىىىدما يفقىىىد األمىىىن ويفقىىىد حاياتىىىف األساسىىىية فىىى    لىىىا بالضىىىرور  أىىىلجر علىىىى اتاىىىالف 
غلىأ . ولكىن لىم يسىتكعدا ضيضىا ويىور عامىل وراجىر عىو  فىر ض باآلةرين وبالتالر يفقد اللغة السزمىة لىذلا 

 الوظيفىىىىىىىىة بىىىىىىىىين  اىىىىىىىىفر   قىىىىىىىىص فىىىىىىىىر تنسىىىىىىىياالسىىىىىىىاتت المرضىىىىىىىىية ب ىىىىىىىىذا اتضىىىىىىىىطراي تىىىىىىىلر  إلىىىىىىىىى 
 
لىذلا و ة ضو مكتسىكةع يكسىيميميا عىد تريى) لعوامىل وراجيىع ولذلا فنظريىة تىاألور وبىاركر تىرن ض  األلالدماغ

 (. (Parker,1999ضيلا علي ا النظرية التكاملية
 النظرية االجتماعية  -4

تشير هذه النظريىة إلىى ض  األليكسىميميا تىرتك  بالاىسة الوسىمية للفىرر مىن ةىسل عوامىل ايتماييىة 
ممىىل المسىىا د  اتيتماييىىة والوظىىادف اتيتماييىىة فىىاتفرار الىىذأن يعىىا و  مىىن اتليكسىىميميا يكىىو  لىىدأ م 

لمسىىا د  اتيتماييىىة ةاصىىة مىىن يا ىىأ اضىىطراي فىىر الوظىىادف اتيتماييىىة و قىىص فىىر السىىعر  سىىو ا
اتسر  مما ألجر  لا بشكل غير مكا ر على المر  العضو  من ةسل العوامىل السىلوكية   يىف عمىد 
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 (.53ع ص  2007العظيم ع
 عصبي؟ منفسي أ   األليكسيثيميا اضطراب له

يوت ىىىد الكىىىاحمين المتاااىىىين فىىىر هىىىذا الموىىىال لكىىىر يميىىىزوا هىىىذا اتضىىىطراي هىىىل هىىىو  فسىىىر ضو 
لقاىور فىر ةسيىا  سمكف حىاتت  ا عامرع وهنا  ضراء عد  حول األليكسيميميا كو  ا اضطراي عامر

 (..(Jeffrey ,1995(  ( َضو  فسر المنشأ  سمم ا التربية َضو الادمة  النفسيةالدماغ
ولعل السمأ فر تسدأد األعرا  المميز  والماىسوبة ل ىذا اتضىطراي هىو تىوفير العىسا المناسىأ 

 لف. 
سسىم هىىذا التنىىاع  ض  ضغلىىأ األمىىرا  ضو األعىىرا  تكىىو   ات منشىىأأن  فسىىر وعاىىمر بىىل ض ىىف وي

هىىو اضىطراي العايفىىة عوهىىل أنىىتر  اعىد تىىلر  ضحيا ىىا  األولىى إلىىى الما يىىة والعكىلع وةيىىر رليىىل علىى  لىى
  عىىن الىىدماغ و شىىاي المىى  فقىى  ضو ض ىىف أىىرتك  ارتكايىىا  وجيقىىا  بالوصىىست العاىىمية بالقلىىأ ومىىن جىىم تتسىىر 

 (.Sifneos, 1996  العايفة وتلعأ السالة النفسية رورها هنا ؟ 
ويرن الكاحث من ةسل استعراضف للعدأد من الكسوي فر هذا الموىال ومىن ةىسل رراسىة يقىوو ب ىا 

فىىىىر معالوىىىىة المعلومىىىىات العايميىىىىة  حاليىىىا ل ىىىىذا ال ىىىىدف توصىىىىل مىىىىن ةسل ىىىىا إلىىىى ض  للقلىىىىأ رورا  كميىىىىر
ر لىىدور أىىرتك  ويقتىىر  بالوصىىست العاىىمية التىىر يعطي ىىا المىى  لىىفع ولكىىن فىىات فعاليىىة ( و   كىىا  هىىذا ا 

 الن اية فالعملية تكارلية بين القلأ والم  فر تناول الظاهر  الويدا ية ضو العايمية.
 (2)فعالية الذات 

ت يؤعد مف وو فعاليىة الىذات مىن المفىاايم السدأمىة التىر ارتكطىت بكىل مىن بمف ىوو الىذاتع تسقيىا الىذا
 (.405ع ص2006ر الذات وتوكيد الذات والمقة بالذات   فادقة بدر ع وتقدأ

( على ض  فعالية الذات تعد عامس  Puridia & Clindle,2002,p.397ويلكد بورر  وكس دل   
 ضوليا  فر التنمل بسلوكيات الفرر سواء اتيوابية ضو السلمية .

كىن الفىرر مىن ض  يسىلا سىلوكا صىسيسا  م  بأ  ىا اعتقىار يؤ  (p. Ewert ,1989, (93ويعرف ىا ضوريىت 
 وفقا  للتغيرات السياتية المطلوبة الساضر  والمستقملية . 

فعاليىىة الىىذات بأ  ىىا اعتقىىار الفىىرر بقدرتىىف علىىى  (Bandura ,1997,pp. 36-37ويعىىرف با ىىدورا  
 ات واز واألراء باستاداو وسادل تمكنف من ضك  األحداي التر تلجر فر حياتف.

( وضعطىى بنىدورا Bandura ,1977عالية الذات مىن  ظريىة الىتعلم اتيتمىاعر لمنىدورا  وعد ا تقت ف
 مو ا لفعالية الذات كالقدر  على األراء وات واز فر العمل والقىدر  علىى ضراء اتةتكىاراتع وضئىد با ىدورا 

فعاليىة  اعلى ويىور ارتكىاي عىو  بىين فعاليىة الىذات وتسقيىا ال ويىةع ويضىيل با ىدورا إلىى ض ىف لكىر تتسقى

                                                 
1- Self-efficacy 
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توىاري  (3 ع والتسىدي م ىفوية اإلعنىا (2 ع ( إ وىازات ضراديىة1الذات تبد مىن تىوفر ضربى) عوامىل هىى: 
 .( إجار  عايمية4ع  سابقة

 أنواع فعالية الذات
 تنقسم فعالية الذات إلى  وعين هما :

ديىف القىدر  علىى ض  ل: وهىى تعنىر إررا  الفىرر لقدراتىف األئاريميىة ع واعتقىاره  فعالية الذات المعرفيةة -1
 ف م وضراء األعمال األئاريمية .

آلةىرين ممىل وتعنىر إررا  الفىرر ض  لديىف م ىارات وعىدرات التفاعىل مى) ا : فعالية الذات االجتماعية -2
 ( .Ran&Pintrich,1997,p.329: تكوين صدعاتع والمشاركة الفعالة فر الموتم)   

 الخصائص المميزة لفعالية الذات :
 ااادص المميز  لفعالية الذات ما ألر:من ضهم ال

 التمييز فر العمليات الفكرية العقلية . -1
 اتستاداو األممل للم ارات المعر ية . -2

 الممابر  العالية فر الكسث عن السلول . -3

 الدافتية الذاتية .  -4

 التسدي الشاار للذات فر ا واز األعمال . -5

 اتلتزاو بال دف . -6

 توع) ات واز . -7

 ستدعاء النواحات .تفسير وتازين وا -8

 تنظيم الذات . -9

 إستراتيوية مر ة فر الكسث عن السلول . -10

 تسويل الفشل إلى  وا  . -11

 ( .Bandura ,1997  القدر  على التالص من السلوكيات غير المرغوبة -12

 الدراسات السابقة  

 أوال : دراسات تناولت األليكسيثيميا لدى المرض العقليين والنفسيين
التعىىرف علىىى ضعىىرا   Maggini, C, Raballo, A,2002)ر ورابلىو  اسىت دفت رراسىىة مىىايين

مىىىري   25بواعىىى)   57األليكسىىىيميميا لىىىدن مرضىىىى اتئتبىىىاي والفاىىىاو ع وتكو ىىىت عينىىىة الدراسىىىة مىىىن 
مىىىري  ائتبىىىابر ع وتوصىىىلت الدراسىىىة إلىىىى ويىىىور ضعىىىرا  واضىىىسة لىىىدن عينىىىات  32بالفاىىىاو المىىىزمنع 

ضعىىىرا  األليكسىىىيميمياع كمىىىا تفىىىوق اتئتبىىىابيو  فىىىر ضعىىىرا  الدراسىىىة مىىىن اتئتبىىىابين والفاىىىاميين علىىىى 
 األليكسيميميا على الفااميين .
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فاسىىىت دفت التعىىىرف علىىىى تىىىأجيرات  (Masayo et al.,2006) ضمىىىا رراسىىىة ماسىىىاأو و ةىىىرو  
( مىىىري  230مىىن    ةاألليكسىىيميميا علىىى المسىىا د  اتيتماييىىة عنىىد المكتبمىىىينع وتكو ىىت عينىىة الدراسىى

ع داو م يىا  تورينتىو لسليكسىيميميار  علي م ستة ض ى ر مىن اإلصىابة بىالمر  وتىم اسىتاائتبابر ممن م
وتوصىىلت الدراسىىة إلىىى ويىىور ارتكىىاي مويىىأ بىىين ضعىىرا  األليكسىىيميميا وا افىىا  المسىىا د  اتيتماييىىة 
  لىىدن المكتبمينعئمىىا لىىوحظ ارتفىىام رريىىات ضعىىرا  األليكسىىيميميا عنىىد المكتبمىىين مقار ىىة بعينىىة األسىىوياء

 مما يؤعد مل را لسئتباي .
بدراسىىىة اسىىىت دفت التعىىىرف علىىىى ضعىىىرا    (Jaakko et al.,2007)ئمىىىا عىىىاو يىىىائو و ةىىىرو  

( ألعمىىىار تراوحىىىت بىىىين 583ة مىىىن   األليكسىىيميميا لىىىدن المكتبمىىىين ككىىىار السىىىن ع و ىىىملت عينىىة الدراسىىى
إلىى ارتفىام رريىات عينىة  ( سنةع وتم تطميا م يا  تور تو للليكسيميميا ع وتوصلت الدراسة85 -70 

 الدراسىىة علىىى م يىىا  األليكسىىيميميا ع كمىىا ويىىدت فىىروق بىىين الىىذكور واإل ىىاي فىىر ضعىىرا  األليكسىىيميميا
 فر اتواه الذكور .

 mprehensive)واسىىىىىىىت دفت رراسىىىىىىىة ضيرت ىىىىىىىا يمتيىىىىىىىة يىىىىىىىأ األمىىىىىىىرا  العقليىىىىىىىة بأمريكىىىىىىىا 

Psychiatry,2007) الفاىىاو وضعىىارب م ع وتكو ىىت  التعىىرف علىىى ضعىىرا  األليكسىىيميميا  لىىدن مرضىىى
مىن األعىاري  44من ضعاري المرضى من غير المتأجرين بسىالت م ع و 32فاامر  43عينة الدراسة من 

المتىىىأجرين بسالىىىة المىىىري  وض ىىىارت النتىىىادر إلىىىى ارتفىىىام رريىىىات ضعىىىرا  األليكسىىىيميميا والمتمملىىىة فىىىر   
لفاىىاوع كمىىا ض ىىارت النتىىىادر ض  صىىعوبة تمييىىز المشىىاعر ع صىىىعوبة تسدأىىد العوايىىف ( لىىدن مرضىىىى ا
 األ قاء كا وا ضئمر تعرضا ألعرا  األليكسيميميا من الش يقات.

( رراسة است دفت كشف العسعة بىين األحىداي Carsten et al.,2007وضيرن  كريستين و ةرو   
مىىىري  فاىىىامر  122المللمىىىة واألليكسىىىيميميا لىىىدن المرضىىىى العقليىىىين ع وتكو ىىىت عينىىىة الدراسىىىة مىىىن 

( لتشىىايص الفاىىاو وم يىىا  األليكسىىيميميا لتور تىىو ع  Posttraumaticو ر عوتىىم تطميىىا م يىىا   ئتىىا 
 % 23% مىىىىىىىىىىىن المشىىىىىىىىىىىاركين تعرضىىىىىىىىىىىىوا لاىىىىىىىىىىىدمة واحىىىىىىىىىىىىد  وا  68وتوصىىىىىىىىىىىلت الدراسىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىى ض  

 
أتعرضو  لادمات حالية ع وض  مرضى الفااو لدأ م رريات مرتفعة على األليكسيميمياع وض  مرضىى 

 ضوا ألحداي مللمة .الفااو كميرا ما تعر 
 ثانيًا : دراسات تناولت فعالية الذات لدى المرض العقليين والنفسيين

التعىرف علىى فعاليىة الىذات وسىرعة  ) (Joseph et al.,2004اسىت دفت رراسىة يوسىيل و ةىرو  
مىىري   29اتسىىتوابة للمواعىىف ات فعاليىىة  لىىدن مرضىىى الفاىىاو المىىزمن ع وتكو ىىت عينىىة الدراسىىة مىىن 

وسىىرعة  تمىىن األسىىوياء ع وتوصىىلت الدراسىىة إلىىى ويىىور عسعىىة مويكىىة بىىين فعاليىىة الىىذا 24و فاىىامر ع
اتسىىتوابة للمواعىىف ات فعاليىىة لىىدن مرضىىى الفاىىاو  واألسىىوياء علىىى السىىواء. كمىىا ضئىىدت الدراسىىة علىىى 
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 ويور فروق رالة إحااديا بين مرضى الفااو واألسوياء فر فعالية الذات فر اتواه األسوياء . 
( رراسىة اسىىت دفت التعىرف علىىى (Leas, L, McCabe, M ,2007رن لىيل ومىىا كىابر  وضيى
ن مىواتئتبىاي ع وتكو ىت عينىة الدراسىة الفاىاو ب وفعالية الذات لدن األفرار الماابين  راسالسلو  ال

مىىىن مرضىىىى اتئتبىىىايع وض ىىىارت النتىىىادر إلىىىى ض   الىىىوز  الزادىىىد وتىىىدةين  70مىىىري  فاىىىامر ع و 83
علىىر لىدن مرضىىى الفاىىاو مقار ىىة بمرضىى اتئتبىىايع كمىىا اتضىح ا افىىا  فىىر فعاليىىة السىوادر كا ىىت ا 

 الذات والممارسات الغذادية لدن مرضى الفااو مقار ة بمرضى اتئتباي. 
( إلىىى التعىىرف علىىى بعىى  الااىىادص Melissa et al.,2008وضةىىرو    ميليسىىاوهىىدفت رراسىىة 

مشىار  وضهىم  204مىن  ةع وتكو ىت عينىة الدراسىالنفسية لدن مرضى الفااو  ومرضى إرما  الكوكاأين
ما توصلت إليىف الدراسىة ويىور اضىطرابات عايميىة ضعلىى لىدن مىدمنر الماىدرات مقار ىة بالفاىاميو  ع 
 ئما تمين ويور فروق رالة فر فعالية الذات بين الفااميو  والمدمنو  فر اتواه مرضى الفااو.

علىىى ةاىىادص فعاليىىة الىىذات والمسىىا د   فاسىىت دفت التعىىرف (Cha et al.,2008)ضمىىا رراسىىة 
 عامىا   61 - 19 مشىار  ألعمىار 215اتيتمايية لدن المرضى المكتبمينع وتكو ت عينة الدراسة من 

( سىىىىنةع واسىىىىتادمت الدراسىىىىة اةتكىىىىار المسىىىىا د  7.58( وا سىىىىراف متيىىىىار   40.7ع بمتوسىىىى  عمىىىىر   
ر عسعىىىة مويكىىىىة بىىىين فعاليىىىة الىىىىذات فعاليىىىة الىىىىذات وتوصىىىلت النتىىىادر إلىىىىى ويىىىو  م يىىىا و ع اتيتماييىىىة

 والمسا د  اتيتمايية ع كما ضئدت الدراسة على ويور ا افا  فر المسا د  اتيتمايية وفىر ا افىا 
ل فعاليىة الىذات لىدن ضفىىرار العينىةع كمىا ويىىدت عسعىة بىين بعى  المتغيىىرات الديمويرا يىة كىالعمر والوىىن

 وات تماء العرعر وبين فعالية الذات .
يةةةين : دراسةةةات تناولةةةت األليكسةةةيثيميا وععلتهةةةا تفاعليةةةة الةةةذات فاعليةةةة لةةةدى المةةةرض العقلثالثةةةًا 

 والنفسيين 
( عسعىة األليكسىيميميا بشىد  وضىعف األلىم Mark et al., 2002هىدفت رراسىة مىار  و ةىرو    

مىىىر  ائتبىىىابر وض ىىىارت النتىىىادر إلىىىى ارتكىىىاي  80لىىىدن مرضىىىى اتئتبىىىاي وتكو ىىىت عينىىىة الدراسىىىة مىىىن 
رات الوىىنل والعمىىر ومىىد  األلىىم بىىأعرا  األليكسىىيميمياع كمىىا ويىىد ارتكىىاي رال سىىالأ بىىين ضعىىرا  متغيىى

 األليكسيميميا والدرية المرتفعة فر فعالية الذات .
ا ( بدراسىة اسىت دفت مىدن ارتكىاي األليكسىيميمي (Todarello et al.,2005وعىاو تورريلىو وضةىرو   

فىىر  امىىري  فاىىامر ممىىن ضعىىامو  29عينىىة الدراسىىة مىىن بىىاألعرا  السىىلمية لمىىر  الفاىىاو  وتكو ىىت 
المستشفى مد  ت تقل عن جسجة  ى ور ع وضسىفرت  تىادر الدراسىة عىن عىدو ويىور ارتكىاي بىين األعىرا  
السىىىلمية للليكسىىىيميميا وا افىىىا  فعاليىىىة الىىىذاتع كمىىىا ضئىىىدت الدراسىىىة عىىىن ويىىىور ارتكىىىاي بىىىين  ضعىىىرا  

 . األليكسيميميا واألعرا  المرضية للفااو
 تعقيب على الدراسات السابقة 
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التر تناولت األليكسىيميميا وفعاليىة الىذات كىل  -إلى حد ما-على الرغم من توفر الدراسات األينمية  -1
سىىىون  –إلىىىى حىىىد إيسعىىىف  - ثعلىىىى حىىىد  لىىىدن المرضىىىى العقليىىىين ضو النفسىىىيين ع لىىىم يوىىىد الكاحىىى

تورريلىىو و    Maggini, C, Raballo, A,2002 )رراسىىتين ضينميتىىين لىىى مىىايينر ورابلىىو     
بفعاليىة الىذات لىدن الفاىاميين  األليكسىيميمياررسىتا عسعىة (  (Todarello,et al,2005وضةىرو   
فىىر هىىذا الموىىال علىىى   –إلىىى حىىد علمىىف  -ع كمىىا لىىم يوىىد الكاحىىث رراسىىة عربيىىة واحىىد نواتئتبىىابيي

 المرضى العقليين ضو حتى النفسيين .
اهتمىىت بالدريىىة الكليىىة للم يىىا  رو  التطىىرق ألعىىرا   ليكسىىيميميااألضغلىىأ الدراسىىات التىىر تناولىىت  -2

 المر  . 
 فروض الدراسة :

تويىىىد عسعىىىة ارتكاييىىىة رالىىىة إحاىىىاديا  بىىىين فعاليىىىة الىىىذات واألليكسىىىيميميا لىىىدن عينىىىات الدراسىىىة مىىىن  -1
 الفااميين واتئتبابيين واألسوياء.

 .ن واألسوياء فر ضبعار األليكسيميمياتويد فروق  ات رتلة إحاادية بين الفااميين واتئتبابيي -2
 تويد فروق  ات رتلة إحاادية بين الفااميين واتئتبابيين واألسوياء  فر فعالية الذات . -3

 منهج وإجراءات الدراسة:

 أواًل : منهج الدراسة 
اعتمىىدت هىىذه الدراسىىة علىىى المىىن ر الوصىىفر اإلرتكىىاير المقىىار   والىىذ  يقىىوو علىىى رراسىىة الظىىاهر  

 يد فر الواع) وي تم بوصف ا وصفا  ركيقا  يعمر عن ا عن يريا التعرف على ةاادا ا.ئما تو 
 ثانيًا عينة الدراسة

بمتوس  عمىر  الفااو الكارا ويدن  (  من مرضى20مشار  بواع)    80تكو ت عينة الدراسة من 
 (4.20 ± 34.51( مىىىن مرضىىىى فاىىىاو ال يكفرينىىىر بمتوسىىى  عمىىىر   20( سىىىنةع و 6.10 ± 33.84 

( سىىىنة مىىىن مستشىىىفى 6.94 ± 35.25( مىىىن مرضىىىى اتئتبىىىاي السىىىار بمتوسىىى  عمىىىر   20سىىىنةع و  
لىيل لىدأ م ض  مىن األسىوياء م ( مىن20الاسة النفسية بالتكاسية ومستشفى الاسة النفسية بطنطاع و 

( سنة ع ويمي) ضفرار العينة من الذكور ع 6.34 ± 34.54ع بمتوس  عمر   فسر اضطراي كون من 
تشىايص الفاىىاميين بنىاء علىى سىىوست وملىف المرضىى والمقابلىىة والمسحظىة اإلئلينيكيىةع كمىىا وعىد تىم 

تىىىم اتسىىىتعا ة بمسكىىىات الىىىدليل التشاياىىىر الرابىىى) والمعىىىدل للمىىىرا  النفسىىىية مىىىن الومتيىىىة األمريكيىىىة 
( كمىىىىىا تىىىىىم اتسىىىىىتعا ة بالىىىىىدليل التشاياىىىىىر  (DSM-IV-T,2000  ةللطىىىىىأ النفسىىىىىر الطكعىىىىىة الرابعىىىىى

اياىىر للتىىذوق .بوا ىىأ الم يىىا  التشICD10مىىرا  النفسىىية مىىن منظمىىة الاىىسة العالميىىة لل الىىدولر
 الومالر إعدار عمد السسو الشي  .

وعىىد روعىىر ض  يكىىو  ضفىىرار العينىىة مىىن الم يمىىين فىىر المستشىىفى مىىد  تراوحىىت بىىين الشىى ر واألربعىىة 
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والمتمملىىىة فىىىر السرمىىىا   ض ىىى رع ب ىىىدف اسىىىتكعار اآلجىىىار الناتوىىىة عىىىن اإلعامىىىة لمىىىد  يويلىىىة بالمستشىىىفى
السسىىرع وتراوحىىت  مىىد  المىىر  بىىين سىىتة ض ىى ر وعىىامين و اىىف لىىدن المرضىىى .ولتوجيىىا التشىىايص 
ألفرار العينة عىاو الكاحىث بىاإليسم علىى التقىارير الااصىة بكىل مىري  وتسىويل مىا ألىزو مىن معلومىات 

إضىا يةع وعىىاو الكاحىىث ئمىا عىىاو الكاحىث بعمىىل مقابلىىة مفتوحىة مىى) كىىل حالىة علىىى حىد  ويمىى) معلومىىات 
ضجناء المقابلة بتطميا الم يا   التشايار للتذوق الومالر إعدار عمد السىسو الشىي ع والىذ  أ ىدف فىر 

 احد يوا كف تشايص فبة الفااميين واتئتبابيين .
 وعد روعر ضك  متغير الونلع حيث تم اةتيار يمي) المكسوجين فر العينات األرب) من الذكور.

 الدراسة        ثالثًا: أدوات
 تكو ت ضروات الدراسة من األروات اآلتية:

 Toronto Alexithymia Scale (TAS)ليكسيثيميا مقياس  تورونتو لل  -2

 ضعىىىىىىد هىىىىىىذا الم يىىىىىىا   تورو تىىىىىىو(ع وعىىىىىىاو بتطىىىىىىويره عىىىىىىدر مىىىىىىن الكىىىىىىاحمين ضهم ىىىىىىم بىىىىىىاركر وزمىىىىىىسءه
  Parker et al.,1993)مىن األروات اتئلينكيىة التىر بىدض  ع وعىاو الكاحىث بتريمتىفع وهىذه األرا  تعتمىر

بنىىدع ولكىىن مىى) تطىىوير الم يىىا    26اتهتمىىاو ب ىىا حىىدأما  ع ويتكىىو  الم يىىا  فىىر صىىورتف األصىىلية مىىن 
صىىعوبة  وصىىف ( 3 ر صىىعوبة َتمييىىز المشىىاعبنىىدا  فقىى  لمسجىىة عوامىىل هىىر   20وصىىل عىىدر بنىىوره إلىىى 

ر  علىىى كىىل يكىىار  باةتيىىار بىىدأل مىىن ةمسىىة ويويىىأ المشىىاع (5 ع التفكيىىر المويىىف ةارييىىا  ( 4 المشىىاعر
بىىدادل تتىىراو  بىىىين :  ضوافىىا بشىىىد  عضوافىىاع ضحيا ىىىا عت ضوافىىاع ت ضوافىىىا بشىىد  ( ع وتتىىىراو  الدريىىة الكليىىىة 

 .األليكسيميميافأئمر الى اإلصابة باضطراي  61رريةع وتشير الدرية  100-20للم يا  بين 
 استخبار فعالية الذات  : -2

( بنىىىدا ع وتىىىىتم  25, ويتكىىىو  مىىىن  2006و  و ىىىىيماء أوسىىىف  هىىىذا الم يىىىا  عىىىىاو ضعىىىد مسمىىىد الاىىىم
تاىىىىل مىىىىن ةمىىىىل رريىىىىات بطريقىىىىة ليكىىىىرتع حيىىىىث ياتىىىىار اتسىىىىتوابة عليىىىىف بالنسىىىىكة لكىىىىل بنىىىىد علىىىىى م

= كميىرا  يىدا  ع وينطلىا  لىا علىى 5= ضبىدا  إلىى 1المستويأ ررية واحد  مىن ةمىل رريىات تتىدرا مىن 
 5ا  إلىى = كميرا  يىد1ئل المنورع  يما عدا المنور العكسية  وعدرها ضربعة بنور(ع حيث تتدرا المدادل من 

 ررية. 125الى 25ستاكار ما بين = ضبدا  وتتراو  الدرية على ات
وعىىد عىىاو الكاحىىث فىىر هىىذه الدراسىىة بتغييىىر بسىىي  علىىى بعىى  بنىىور الم يىىا  بمىىا أتفىىا وةاىىادص 

 عينات الدراسة السالية.
 راتعًا: الكفاءة السيكومترية ألدوات الدراسة

                                                 
 (difficulty to identify feelings (DIF 1- 

 difficulty to describe feelings (DDF) 2- 

    external oriented thinking (EOT))3-  
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( مىىن 80للتسقىىا مىىن الكفىىاء  ال ياسىىية ألروات الدراسىىة تىىم تطميىىا هىىذه األروات علىىى عينىىة عوام ىىا  
( مىىىن 20( مىىىن الفاىىىاميين ال يكفىىىرينيينع و 20( مىىىن الفاىىىاميين الكارا ويىىىدأينع و 20ئىىىل فبىىىة بواعىىى)  
 ( من األسوياءع وتم حساي المكات والادق ألروات الدراسة كما ألر :20اتئتبابيينع و 

 : ثبات أدوات الدراسة -1
 تم حساي المكات فر الدراسة السالية بطريقتينع هى:

ا كرو كاخ ضو اتتساق الداةلر: وتعتمد هذه الطريقىة علىى مىدن ارتكىاي المنىور مى) بعضى  يريقة ضلفا -
 بعضا  راةل كل م يا  وكذلا ارتكاي كل بند م) ررية الم يا  ككل .

يريقة التوزدة النامية مى) تاىسيح الطىول بمعارلىة يتمىا : حيىث أىتم إيوىار معامىل اترتكىاي بىين  -
لىىى مقابىىل المنىىور  ات األرعىىاو الزوييىىة و لىىا بالنسىىكة لكىىل م يىىا  عالمنىىور  ات األرعىىاو الفرريىىة فىىر 

 حد  .
ويوضىىىىح الوىىىىدول اآلتىىىىر معىىىىامست المكىىىىات التىىىىر تىىىىم اسىىىىتاراي ا لعينىىىىات الدراسىىىىة مىىىىن اتةتكىىىىارات 

 المستادمة فر هذه الدراسة بماتلف الطرق.
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 معامعت الثبات للمقاييس الفرعية لعليكسثيميا وفعالية الذات -أ
 معامعت ثبات مقاييس االليكسثيميا وفعالية الذات ( 1جدول ) 

 العينات        
 
 

 المقاأيل

الفااميو   الفااميو  الكارا ويدأين
 األسوياء اتئتبابيو   ال يكفرينيو  

القسمة  ضلفا
القسمة  ضلفا النامية

القسمة  ضلفا النامية
القسمة  ضلفا النامية

 النامية
 0.78 0.72 0.79 0.74 0.74 0.71 0.80 0.81 صعوبة َتمييز المشاعر  
صىىىىىىىىىىىىىىىىىعوبة  وصىىىىىىىىىىىىىىىىىف 

 المشاعر
0.77 0.69 0.69 0.70 0.78 0.77 0.76 0.79 

 0.84 0.70 0.67 0.82 0.69 0.66 0.77 0.75 التفكير المويف ةارييا  
الدريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الكليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 للليكسميميا
0.88 0.89 0.78 0.82 0.83 0.79 0.82 0.82 

 0.89 0.90 0.89 0.81 0.79 0.80 0.73 0.86 فعالية الذات

م ( مىن الفاىاميين الكارا ويىدأين ومىمل 20( جكىات ضروات الدراسىة علىى  1  أمين الودول السابا رعىم
مىىىن الفاىىىاميين ال يكفىىىرينيين واتئتبىىىابيين واألسىىىوياءعوتم حسىىىاي معامىىىل ضلفىىىا كرو كىىىاخ. وعىىىد تراوحىىىت 

(  وللفاىىىىاميين ال يكفىىىىرينيين  بىىىىين   0.88 -0.75معىىىىامست المكىىىىات للفاىىىىاميين الكارا ويىىىىدأين بىىىىين   
 (.0.90-0.70( ع وللسوياء   0.83-0.74( وللمكتبمين   0.66-0.80

ئمىىا تراوحىىت معىىامست جكىىات األروات لعينىىة الفاىىاميين الكارا ويىىدأين عىىن يريىىا اسىىتاداو القسىىمة 
( 0.89 - 0.67( لعينىىة الفاىىاميين ال يكفىىرينيينع  0.82 –0.69( و  0.89 - 0.69الناىىمية بىىين   

 ( لعينة األسوياء0.89 –0.78لعينة اتئتبابيين ع و  
وبالنظر فر يدول معامست المكىات السىابا التىر حسىمت بماتلىف الطىرق أتضىح ض  معظم ىا كىا  

 مرتفعا .
 صدق مقاييس الدراسة : -2

تىىم حسىىاي الاىىدق فىىر الدراسىىة الساليىىة بطريقىىةع الاىىدق المنىىاء : و يىىف تىىم حسىىاي صىىدق الم يىىا  
فىر حالىة حىذف رريىة  والدريىة الكليىة كىل بنىد للم يىا حساي معامست اترتكاي بين ررية  يريا عن

 كىىل بعىىد للم يىىا سسىىاي معىىامست اترتكىىاي بىىين رريىىة المنىىد و لىىا بالنسىىكة لم يىىا  فعاليىىة الىىذاتع ضو ب
 فر حذف ررية الكعد ع و لا بالنسكة لم يا  األليكسيميميا. والدرية الكلية

( التىىالر معىىىامست الاىىدق التىىر تىىم اسىىىتاراي ا لعينىىات الدراسىىة مىىن المقىىىاأيل 2ويوضىىح يىىدول  
 المستادمة فر هذه الدراسة .
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 معامعت الصدق للمقاييس الفرعية للليكسثيميا وفعالية الذات -ب

 ( معامعت الصدق لمقاييس األليكسيثيميا وفعالية الذات2جدول ) 

 العينات        
 

 المقاأيل

الفااميو  
 ا ويدأو  الكار 

الفااميو  
 األسوياء اتئتبابيو   ال يكفرينيو  

 الادق المنادر الادق المنادر الادق المنادر الادق المنادر

 **0.76 **0.73 **0.71 **0.77 صعوبة َتمييز المشاعر  
 **0.76 **0.69 **0.75 **0.72 صعوبة  وصف المشاعر
 **0.69 **0.70 **0.79 **0.75 التفكير المويف ةارييا  
 **0.86 **0.75 **0.76 **0.72 الدرية الكلية للليكسميميا

 **0.84 **0.74 **0.73 **0.73 فعالية الذات

 (0.01**  رال عند مستون  
( صىىدق المقىىاأيل عىىن يريىىا الاىىدق المنىىادر وعىىد تراوحىىت معىىامست 2أمىىين الوىىدول السىىابا رعىىم  

(  0.79-0.71(  وللفااميين ال يكفىرينين بىين   0.77 -0.72الادق للفااميين الكارا ويدأين  بين   
 (0.86-0.69( ع وللسوياء   0.75-0.69وللمكتبمين   

 عرض النتائج ومناقشتها

 أواًل: عرض النتائةةةج
ينىىات تويىىد عسعىة ارتكاييىة رالىىة إحاىاديا  بىىين فعاليىة الىذات واألليكسىىيميميا لىدن ع  الفةرض األول:

 . بابيين واألسوياءالدراسة من الفااميين واتئت
للتسقا من هذا الفر  عاو الكاحىث ب يوىار كىيم  ر(  مىن ةىسل إيوىار معامىل ارتكىاي بيرسىو ع وعىد 

 ( : 3ضسفرت كيم  ر( عن النتادر الذ  أوضس ا الودول التالر رعم 
 ( الععلة بين فعالية الذات وأعراض األليكسيثيميا لدى عينات الدراسة3جدول )

 المتغير العينة
وبة َتمييز صع

 المشاعر  

صعوبة  وصف 
 المشاعر

التفكير المويف 
 الدرية الكلية ةارييا  

 الفااميو  الكارا ويدأو  
فاعلية 
 الذات

-0.604** -0.688** 0.125 -0.578** 
 0.682- 0.147- **0.755- **0.853- الفااميو  ال يكفرينيو  

 **0.723- **0.542- **0.689- **0.793- اتئتبابيو  
 **0.692- **0.479- **0.421- **0.706- ألسوياءا

 (0.01** اترتكاي رال عند مستون  
صىىعوبة َتمييىىز ( ويىىور عسعىىة ارتكاييىىف سىىالكة رالىىة بىىين  فعاليىىة الىىذات  وكىىل مىىن 3أمىىين يىىدول  
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ع وصىىعوبة وصىىف المشىىاعرع والدريىىة الكليىىة  لىىدن عينىىة  الفاىىاو الكارا ويىىد  وعينىىة الفاىىاو المشىىاعر  
صىىىعوبة َتمييىىىز فرينىىىرع كمىىىا ويىىىدت عسعىىىة ارتكاييىىىف سىىىالكة رالىىىة بىىىين  فعاليىىىة الىىىذات  وكىىىل مىىىن ال يك

ع  وصىىعوبة  وصىىف المشىىاعرع التفكيىىر المويىىف ةارييىا  والدريىىة الكليىىة  لىىدن عينىىة  اتئتبىىاي المشىاعر
 واألسوياء .

سىىىوياء فىىىر :  تويىىىد فىىىروق  ات رتلىىىة إحاىىىادية بىىىين الفاىىىاميين واتئتبىىىابيين واأل الفةةةرض الثةةةاني
 ضعرا   األليكسيميميا

لتعىرف علىى رتلىة الفىروق بىين ل  Kruskal-Wallisعاو الكاحث باستاداو  معامل كروسكال والز 
ع واتئتبىىىىايع ال يكفرينىىىىر( -متوسىىىى  رريىىىىات الموموعىىىىات األربىىىى)  مىىىىن مرضىىىىى الفاىىىىاو  الكارا ويىىىىد 

 (:4لر رعم واألسوياء فر ضعرا  األليكسيميميا, ويمين  تادوف الودول التا
 (80( الفروق بين عينة الدراسة في أعراض األليكسيثيميا ن = )4جدول )

 المقاأيل الفريية

الفااميو  
 الكارا ويدأو  
=  20) 

الفااميو  
 ال يكفرينيو  
=  20) 

 اتئتبابيو  
=   20) 

 األسوياء
رريات  (20  =

 2ئا السرية

 و* و* و* و*

 **20.06 3 26.70 55.95 47.50 32.28 صعوبة َتمييز المشاعر  

 **19.66 3 26.00 53.87 50.00 29.33 صعوبة  وصف المشاعر

 **12.29 3 31.25 50.45 48.74 33.10 التفكير المويف ةارييا  

 **29.12 3 23.98 58.92 49.36 30.23 الدرية الكلية

 0.01* و تعنر متوس  الرتأ                              ** رالة  يما وراء 
( ويىىور فىىروق  رالىىة بىىين الموموعىىات األربىى) مىىن مرضىىى الفاىىاو  بار ويىىد  4أتضىىح مىىن يىىدول  

ع 20.06(  2ضوهيكفرينىىىر(ع ومرضىىىىى اتئتبىىىىاي ع واألسىىىىوياء فىىىىر األليكسىىىيميمياع حيىىىىث بلغىىىىت كىىىىيم  ئىىىىا
( علىىىىىى التىىىىىوالرع ولتسدأىىىىىد اتوىىىىىاه الفىىىىىروق تىىىىىم فسىىىىىص متوسىىىىىطات الرتىىىىىأ 29.12ع  12.29ع 19.66

الفىىروق فىىر ضعىىرا  األليكسىىيميمياع فىىر اتوىىاه اتئتبىىابيين . ويمكىىن  تربىى) ع حيىىث اتو ىىللموموعىىات األ
 تمميل هذه النتيوة بيا يا  كما ألر:
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االكتئابيون الفصاميون الهيبفرينيون

الفصاميون البارانويديون االسوياء

 
 ( الفروق بين عينات الدراسة في أعراض األليكسيثيميا1شكل )

وبالرغم من اتواه الفروق فر يا أ الفاىاميين ومىن ةىسل الىدريات الاىاو ةاصىة لعينىة المرضىى 
ل مىري  ولكىل فبىة إئلينيكيىةع توصىل الكاحىث إلىى ارتفىام  رريىات المشىاركين مىن المرضىى  علىى  ولك

ضعرا  الم يا  بشكل عىاو ع ولىذلا رض  الكاحىث ضىرور  عىر  الدريىة الكليىة للم يىا  لكىل فىرر مىن 
 ضفرار عينة الدراسة  من كل فبة  ائلينكية   ظرا  لعدو التطويل وهى كما ألر :

 كيةيكلينل ات في أعراض األليكسيثيميا للفئات ا( الدرج5جدول )
 اتئتبابيو  
=  20) 

 الفااميو  ال يكفرينيو  
=   20) 

 الفااميو  الكارا ويدأو  
=  20) 

رعم 
 المشار 

الدرية 
 الااو

رعم 
 المشار 

الدرية 
 الااو

رعم 
 المشار 

الدرية 
 الااو

رعم 
 المشار 

الدرية 
 الااو

رعم 
 المشار 

الدرية 
 الااو

رعم 
 المشار 

الدرية 
 الااو

1 78 11 89 1 76 11 65 1 63 11 79 
2 80 12 50 2 78 12 45 2 66 12 56 
3 84 13 54 3 73 13 61 3 55 13 33 
4 79 14 67 4 71 14 59 4 62 14 68 
5 68 15 79 5 60 15 51 5 59 15 68 
6 75 16 87 6 61 16 80 6 62 16 54 
7 80 17 86 7 50 17 67 7 69 17 35 
8 59 18 77 8 54 18 61 8 46 18 61 
9 74 19 52 9 67 19 78 9 63 19 33 
10 79 20 66 10 61 20 67 10 70 20 62 

 ا سراف متيار   متوس  حسابر ا سراف متيار   متوس  حسابر ا سراف متيار   متوس  حسابر
70.45 10.65 64.25 9.87 58.20 12.63 

ت الاىىىاو  لىىدن عينىىات الدراسىىىة اإلئلينيكيىىة  بشىىكل عىىىاو ( حىىىدوي ارتفىىام الىىدريا5أوضىىح يىىدول  
رريىة  وهىى مل ىر  60% من اتئتبابيين حالوا على  رريات ةاو  ضعلىى مىن 80حيث ض  ضئمر من 

% مىىىىىىىن الفاىىىىىىىاميين 60% مىىىىىىىن الفاىىىىىىىاميين ال يكفىىىىىىىرينيينع و75اإلصىىىىىىىابة باألليكسىىىىىىىيميميا ع مقابىىىىىىىل 
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  السسىابر وات سىراف المتيىار  لكىل عينىة  حيىث بلى  الكارا ويدأينع وهذا ما ضئده ضيضا رريىات المتوسى
( للفاىىاميين ال يكفىىرينيينع  58.20ع  60.45( مقابىىل  70.45المتوسىى  السسىىابر لعينىىة اتئتبىىابيين   

 والفااميين الكارا ويدأين علر التوالر . ويمكن تمميل هذه النتيوة بيا يا  كما ألر: 
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 ة تأعراض األليكسيثيميا( بروفيل نفسي يوضح الصات2شكل )

اليىة تويد فروق  ات رتلة إحاادية بين الفااميين واتئتبابيين واألسوياء فىر فع  الفرض الثالث:
 الذات .

لتعىىرف علىىى رتلىىة الفىىروق ل Kruskal-Wallisعىىاو الكاحىىث مىىن ةىىسل اسىىتاداو  كروسىىكال والىىز 
 (:6  ن  تادوف الودول التالر رعمبين متوس  رريات الموموعات األرب) فر فعالية الذات ع ويمي

 (80( الفروق بين عينة الدراسة في فعالية الذات ن = )6جدول )

المقاأيل 
 الفريية

الفااميو  
 الكارا ويدأو  
=  20) 

الفااميو  
 ال يكفرينيو  
=  20) 

 اتئتبابيو  
=   20) 

 األسوياء
رريات  (20  =

 2ئا السرية

 و* و* و* و*
 **17.60 3 54.65 20.18 28.35 42.98 فاعلية الذات

 0.01* و تعنر متوس  الرتأ                              ** رالة  يما وراء 
( ويىىور فىىروق  رالىىة بىىين الموموعىىات األربىى) مىىن مرضىىى الفاىىاو  بار ويىىد  6أتضىىح مىىن يىىدول  
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ع )17.60(  2ضوهيكفرينىىر(ع ومرضىىى اتئتبىىىاي ع واألسىىوياء فىىىر فعاليىىة الىىىذات ع حيىىث بلغىىىت كىىيم  ئىىىا
الفىىىروق فىىىر   تولتسدأىىىد اتوىىىاه الفىىىروق تىىىم فسىىىص متوسىىىطات الرتىىىأ للموموعىىىات األربىىى) ع حيىىىث اتو ىىى

 فعالية الذات, فر اتواه األسوياء . ويمكن تمميل هذه النتيوة بيا يا  كما ألر:
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 الهيبفرينون
 ( الفروق بين عينات الدراسة في فعالية الذات3شكل )

 ثانيًا : منالشة النتائج 
 عر  السابا لنتادر هذه الدراسة ما ألر:أتضح من ال

ن ويىىور عسعىىة ارتكاييىىف سىىالكة بىىين  فعاليىىة الىىذات  وكىىل مىى أواًل: كشةةفت نتةةائج ) الفةةرض األول(
 ع و صعوبة  وصف المشاعرع والدرية الكلية لم يا  األليكسيميميا  لىدن عينىةصعوبة َتمييز المشاعر

لىىذات  ع كمىىا ويىىدت عسعىىة ارتكاييىىف سىىالكة  بىىين  فعاليىىة االفاىىاو الكارا ويىىد  وعينىىة الفاىىاو ال يكفرينىىر 
 الدريىة الكليىةمشاعرع التفكيىر المويىف ةارييىا  و ع و صعوبة  وصف الصعوبة َتمييز المشاعر  وكل من 

 لم يا  األليكسيميميا لدن عينة  اتئتباي واألسوياء .
 ,Maggini, C, Raballo )وعىد اتفقىت  تىادر هىذا الفىر  مى) مىا توصىل إليىف مىايينر ورابلىو  

A,2002   مار  و ةرو    وضيضا ما توصل إليفMark et al., 2002 ) من ويور عسعة سلمية بىين
 .  نوفعالية الذات لدن الفااميين واتئتبابيي األليكسيميميا

 ارتكىىاي مويىىأ بىىين ض  هنىىا   (Lazard & Schwartz,1986)ويىىرن كىىل مىىن تزارر و ىىوارتز 
حيىث ض ىف مىن  للسىاتت اتئتبابيىةعبالنسىكة ف التعميىر عىن المشىاعر ووصىف ا  قص فعاليىة الىذات وضىع
 ضىىىىىىىىىتيفةتف اتيتماييىىىىىىىىىة مىىىىىىىى) ضسىىىىىىىىىر  فعسعاتىىىىىىىىبمشىىىىىىىىىاعره و تكىىىىىىىىىو  ةمراتىىىىىىىىف يعىىىىىىىىا ر مىىىىىىىىىن اتئتبىىىىىىىىاي 

 (Asarnow, Carelson & Guthrie,1987.  وبالتالر يكو  ضئمر عرضف لإلصابة باألمرا . 
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( والتىر ضئىدت عكىل  (Todarello et al.,2005وضةىرو    بينمىا اةتلفىت  تادوىف مى) رراسىة وتورريلىو
  لا .

ويمكىىن تفسىىير  لىىا فىىر ضىىوء ض  مرتفعىىر فعاليىىة الىىذات يسىىتطيعو  إصىىدار سىىلو  معىىين إلحىىداي 
 تيوىىة مرغوبىىىةع ويكىىو  لىىىدأ م القىىىدر  لإل وىىاز وحىىىأ الطمىىىو  ع كمىىا ض  ىىىم ضئمىىىر تفىىاعس  مىىى) اآلةىىىرين ع 

هم الناتوىة مىن إررائ ىم الويىد بالىذات ع و لىا بعكىل المىر  ولدأ م القدر  علىى تنظىيم ووصىف مشىاعر 
 ( .(Loas et al., 1997الذأن عار  ما يعا و  من اضطراي ا فعالر وويدا ر 

مرتفى) فىر فعاليىة الىذات أىرن ض  الفشىل ض  الفىرر ال ع  (Bandura, 1997, 36-37)ويشير  با دورا
 ض ويىور ات يوىأ الىتمكن من ىا ع لىذا  ىراه أىدر  عابل للتغيير إلى  وىا  ع ويىرن الم ىاو الاىتكة كتسىدي

عنىىدما يعينىىف علىىى ضةىىذ حىىذرهع ف  ىىذا الاطىىر  افعىىا  لىل فع ومىىن جىىم يمكىن ض  يكىىو  إررائىىره ةطىر مىىا أ ىىد
أ ىىدرهع وتكىىريل ي ىىده وياعتىىف بالقىىدر المناسىىأ لمواي تىىف ع  الىىذ لدريىىة الاطىىىر  الموضىىوعروالتقىىدأر 

ديىف مسىا د  ايتماييىة سىواء مىن األسىر  ضو األصىدعاء ع كمىا ض  لئما ض  المرتف) فر فعالية الىذات ضئمىر 
 بيىىىةالوظىىىادف الدافتيىىىة اإليوا التزامىىىا عويىىىا ألراء الم ىىىاو وهىىىو مىىىا يوعىىىل ضراءه مرتفعىىىا وهىىىو مىىىا ألكىىىد ض 
 ئفعالية الذات ترتك  سلميا  باعوبة التعمير ووصف مشاعر األفرار .

رائىىات األفىىرار األسىىوياء والمرضىىى علىىى السىىواء يضىىاف إلىىى  لىىا مىىا ض ىىار إليىىف الكىىاحمين مىىن ض  إر
لمشىاعر لفعالية الىذات تىرتك  إيوابيىا  بىالامر  والمواعىف السياتيىة ومىا أنىتر عن ىا مىن تعميىر ايوىابر عىن ا

  (Roland et al,2007)وائتساي الم ار  والذ  يفتر  ض  ألجر على إررائات م لفعاليت م الذاتية 
ويىىور فىىروق  رالىىة بىىين الموموعىىات األربىى) مىىن مرضىىى  ثةةاني (ثانيةةًا: كشةةفت نتةةائج ) الفةةرض ال

الفاىىاو  بار ويىىىد  ضوهيكفرينىىر(ع ومرضىىىى اتئتبىىىاي ع واألسىىوياء فىىىر ضعىىىرا  األليكسىىيميميا فىىىر اتوىىىاه 
 اتئتبابيين

وتلكد العدأد من الدراسات مىا توصىلت إليىف هىذه الدراسىة مىن حيىث ض  المرضىى الىذأن يعىا و  مىن 
لدأ م صعوبة التفاعل فر المواعف اتيتمايية وفر ف م وتسقيا الذاتع كمىا ض  ىم  ضعرا  األليكسيميميا

 Lane and Schwartzمنسىسمين ايتماييىا  ولىدأ م  قىص فىر العسعىات الشااىية مقار ىة باألسىوياء

,1987) Krystal,1982;). 
لىىى ض  هىىذه والسىىمأ فىىر ارتفىىام رريىىات األليكسىىيميميا لىىدن فبتىىر اتئتبىىابيين والفاىىاميين مريعىىف إ

: المتممىىل فىىر التملىىد ات فعىىالر  Disturbance of Emotionالفبىىات ماىىابة باضىىطراي الويىىدا  
 ؛(491ع ص 2002فىىىىىىىىىىرا ؛ وفىىىىىىىىىىاء ياسىىىىىىىىىىم ع  والتقلىىىىىىىىىىأ وعىىىىىىىىىىدو التوىىىىىىىىىىاوي ات فعىىىىىىىىىىالر   صىىىىىىىىىىفوت

 Taylor & Bagby, 2004,p.69).) 
ست سىىلوكية تىىرتك  ئمىىا تريىى)  هىىذه النتيوىىة إلىىى  مىىدن مىىا تعا يىىف هىىذه الفبىىات مىىن ضعىىر  ومشىىك

والعىىىزوف عىىىن مشىىىاركة  عالعزلىىىةارتكايىىىا مويكىىىا بىىىأعرا  األليكسىىىيميميا: فاتئتبىىىابيين مىىىمس   يشىىىعرو  ب
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اآلةرين باإلضافة لعدر من األعرا  األةرن كالمزاا المكتبأع وا افىا  الطاعىةع وضىعف التركيىز ع 
ال يىىىىىىىاا النفسىىىىىىىر السركىىىىىىىر وفقىىىىىىدا  اتهتمىىىىىىىاو باأل شىىىىىىىطة العاريىىىىىىىةع واإلحسىىىىىىىا  بالتعىىىىىىىأ واإلرهىىىىىىىاقع و 

Psychomotoagitation  اتفتقار إلى المكارض  عوالكسل عوفتور ال مىة عوالتىررر عواألرق عوفقىد الشى ية
هىىذا فضىىس  عىىن ةيكىىة األمىىل عوالتشىىاؤو وضىىعف المعنويىىات عوالضىىور والملىىل ع والسىى  مىىن عىىدر الىىذات 

لنىىوو وكمىىر  الككىاء  ضحمىىد عمىىد الاىىالاع وكىىره الىىذات والشىعور بىىأ  ضحىىدا  ت يسم ىىا عواضىطراي ا ولوم ىا ع
1994. ) 

ئمىىىىىىىىا ض  مىىىىىىىىري  الفاىىىىىىىىاو يعىىىىىىىىا ر ضىىىىىىىىعف العايفىىىىىىىىة والمشىىىىىىىىاعر والتعامىىىىىىىىل مىىىىىىىى) اآلةىىىىىىىىرين .  
Ziolkowski., Gruss., Rybakowski., 1995,P. 169) كمىا يعىا ر مىن اضىطرابات مستىون )

لكىد عليىف الع ىر  وةاصة المويف للاىارا وهىو مىا أ Disturbance of Thought Contentالتفكير 
المالىىث مىىن اضىىطراي األليكسىىيميميا حيىىث ياىىكح المىىري  ضسىىيرا  تعتقاراتىىف الاايبىىة ووساوسىىف ع كمىىا 

 Nuechterleinأري) يمي) ض وام السلو  التر تسي  بف إلىى الضىستت التىر تشىكل مستىون تفكيىره   

et al.,1986 .  ) 
ى رالة بين الموموعات األرب) مىن مرضى  عن ويور فروق   ثالثًا: كشفت نتائج ) الفرض الثالث (

لفىروق الفااو  بار ويد  ضوهيكفرينر(ع ومرضى اتئتبايع واألسوياء فر فعالية الذات ع ولتسدأد اتوىاه ا
الفىىروق فىىر  فعاليىىة الىىذاتع فىىر اتوىىاه  تتىىم فسىىص متوسىىطات الرتىىأ للموموعىىات األربىى)ع حيىىث اتو ىى

 األسوياء 
ت  تادر الدراسات السىابقة التىر توصىلت إلىى ارتفىام مف ىوو الىذاوتؤعد هذه النتيوة منط ية فر ضوء 

عمىىد ؛  2006ع  ىىتكا  يىىاي هللا وفعاليىىة الىىذات لىىدن العىىارأين مقار ىىة بغيىىر العىىارأين  ممىىل رراسىىات   
 ( .2006؛ فايقة بدر ع  1999ع الغريأ وضسامةالسميد ررويش  

( (Leas, L., McCabe, M ,2007بينمىا اةتلفىت  تيوىة هىذا الفىر  يزديىا  مى) مىا توصىل إليىف 
 حيث ضئد ض  فعالية الذات  ضعلر لدن الفااميين مقار ة باتئتبابيين.

ويمكىىىن تفسىىىير  لىىىا فىىىر ضىىىوء ض   ىىىعور األسىىىوياء بفعاليىىىة الىىىذات أنىىىتر مىىىن عىىىدرت م علىىىى النوىىىا  
 ويىىد  عوي ىىورهم المتواصىىل فىىر مواي ىىة الفشىىل ع كمىىا ض  ىىم ضئمىىر اسىىتاداما  لسسىىتراتيويات المعر يىىة ال

( و لىىىىا مقار ىىىىة  (Joseph,2004و وىىىدهم كىىىىذلا منظمىىىىين  اتيىىىا  ومىىىىدفوعين إلحىىىىداي ضفضىىىل النتىىىىادر 
 الفاىىاميين  واتئتبىىابيين ممىىن يعىىا و   قاىىا  فىىر الكفىىاءات الضىىرورية كالقىىدر  علىىى ات وىىاز ىبالمرضىى

 والنوا  ورادما  أكسمو  عن تفسير ةارير لذلا. 
إلى ض  األسوياء المرتفعو  فىر فعاليىة الىذات يمتلكىو   (Golman,1995,P.271ويلكد يولما   

م ىارات ويدا يىىة ومشىاعر وعوايىىف أتمتى) ب ىىا الفىرر وتكىىو  تزمىة للنوىىا  فىر التفىىاعست الم نيىة وفىىر 
مواعف السيا  الماتلفةع باإلضافة إلىى القىدر  علىى التعىرف علىى مشىاعر اآلةىرين وتسفيىز الىذات ع فى  ا 
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ن الطميعىىر ض  ياىىاي اإل سىىا  بىىاألمرا  وينتابىىف حالىىة مىىن اتئتبىىاي تىىم  قىىص فىىر تلىىا المشىىاعر فمىى
 والتوتر.

وتىىىدعم   تيوىىىة هىىىذا الفىىىر  فىىىر ض  فعاليىىىة الىىىذات مىىىن العناصىىىر الم مىىىة التىىىر تسىىىاعد فىىىر تنميىىىة 
ن ىىا مالتفىاعست اليوميىىة للفىىرر مىى) المسيطىىين بىىف فىىر السىياعات الماتلفىىة وفىىر تسدأىىد سىىلوكياتف اتيوابيىىة 

تىىر تعىىد فىىر حىىال اتاىىاف ا بالكفىىاء  مىىن ركىىادز التوافىىا النفسىىر علىىر المسىىتون الشااىىر والسىىلميةع وال
 والموتمعىىىىىر. حيىىىىىث تمكىىىىىن الفىىىىىرر مىىىىىن إعامىىىىىة عسعىىىىىات وجيقىىىىىة مىىىىى) المسيطىىىىىين بىىىىىفع والسفىىىىىا  علي ىىىىىا

 (Leas, L McCabe, M ,2007). 
 -وتتضمن ما ألر: توصيات الدراسة:

 -يا:أوصر الكاحث بضرور  تطم أوال: توصيات تطبيقية:
 تدريأ كل من الفااميين على كيمية التعمير عن المشاعر ووصف الذات. -1
 تدريأ كل من اتئتبابيين على كيمية التعمير عن المشاعر ووصف الذات.  -2
 اهتماو وسادل اإلعسو بعر  المرامر التر تست دف تنمية فاعلية الذات لدن ضفرار الموتم). -3
األسىىر بأهميىىة تعميىىر الفىىرر عىىن مشىىاعره ورورهىىا فىىر تاميىىل الكمىىت  إعىىدار بىىرامر إر ىىارية لتوييىىة -4

 والضغوي ةاصة لدن المرضى النفسيين والعقليين.
 -توصر هذه الدراسة بضرور  إيراء ما ألر: ثانيا: تحوث مقترحة:

 تنمية فعالية الذات لاف  األليكسيميما لدن عينة من الفااميين واتئتبابيين.  -1
 لويدا ر لاف  حد  اتلكسيميميا لدن عينة من مرضى الفااو.تسسين الذكاء ا  -2
 التدريأ على التفاؤل لاف  األلكسيميميا لدن عينة من مرضى اتئتباي.  -3
رراسة مقار ة بين  األسوياء ومرضى الفااو واتئتباي  فر ضعىرا  األليكسىيميميا وفعاليىة الىذات   -4

 لدن عينة من اإل اي.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــعالمراجــــــ
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 أواًل: المراجع العربية 
ص  3عمعلىىم الىىنفل المعاصىىر ةمولىى (: تطىىور السىىمات الشااىىيةع1994ضحمىىد عمىىد الاىىالاع   -1

 .54-29ص 
(. األليكسيميميا   صعوبة تسدأد ووصف المشاعر( وض مىاي التعامىل مى) 2003  إيما  عمد هللا. -2

( 2 31ع حوليىات  رراي عىين  ىملالضغوي لىدن عينىة مىن يلكىة الوامعىة ع 
 .57: 19ع 

بعىىى  ض مىىىاي السىىىلو  الاىىىسى وعسعت ىىىا بفعاليىىىة الىىىذات (.  2006   ىىىيماء أوسىىىف المسمىىىور  -3
رسىىىىىىىالة مايسىىىىىىىتير   منشىىىىىىىور  ( ع كليىىىىىىىة العلىىىىىىىوو  واتئتبىىىىىىىايعوتقىىىىىىىدأر الىىىىىىىذات 

 اتيتمايية ع يامعة الكويت.
(. فعاليىىىة اسىىىىتاداو العمىىىست الرمزيىىىىة فىىىر تنميىىىىة م ىىىىارات 2002صىىىفوت فىىىىرا ؛ وفىىىاء ياسىىىىم   -4

 . 145-489( ع 4 12ع  رراسات  فسيةلفااميين اتيتمايية ع ا
 ( ع األرر : رار الفكر .1ع  ي الغضأ والعدوا   استراتيويات إرار (. 2007يف عمد العظيم   -5
مىلتمر الادمىة ع مف ىوو الىذات لىدن الفاىاميين ( .1999 الغريىأ  ضسىامةعمد السميد ررويش ع  -6

 .302-277النفسية والتنميةع ع 
عىىىىىن الىىىىذات والتويىىىىىف  اإلفاىىىىا فىىىىىر  اتيتماييىىىىةرور المسىىىىىا د   (.2006اي هللا .  ىىىىتكا  يىىىى -7

( ع 2  16ع مىىىىر رراسىىىىات  فسىىىىيةع  اتيتمىىىىاعر لىىىىد  الفاىىىىامين واتئتبىىىىابيين
 221 – 171ابريلع 

( . كفىىىاء  الىىىذات وعسعت ىىىا بالقىىىدر  الكتابيىىىة والتساىىىيل الدراسىىىر لىىىدن  و  2006فادقىىة بىىىدر .   -8
( : 3 16 رراسىىىات  فسىىىيةت المرحلىىىة المتوسىىىطة ع صىىىعوبات الىىىتعلم مىىىن يالكىىىا

395-434 . 
 ثانيًا : المراجع األجنبية: 

9- Bandura, A. (1997) Exercise of control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hill. 

10- Bucci,W(1997b). Symptoms and symbols : amultiple code theory of 

somatization ,Psychoanalytical Inquiry,17:151-172. 

11- Berliner, D. & Calfee, R. (1996): “Handbook of Educational 

Psychology” New York, Macmillion Library Reference 

12- Carsten Spitzer1 , Matthias Vogel1, Sven Barnow1, 

Harald J. Freyberger1 and Hans Joergen Grabe1.(2007). 
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Abstract: 

 This study aims to know the comparison between the normal’s, 

depressives and schizophrenics people in Alexithymia and self-efficacy and 

relations between Alexithymia and self-efficacy. The sample consisted of 20 

from Paranoid schizophrenia  and  20 from Hypofrinia  schizophrenia and 

and 20 from depressives ,and 20 from individual normal ,The studying tools 

conations Alexithymia Scale (TAS.and self-efficacy measure and the most 

important results are the following :There was negative relation between self-

efficacy and difficulty to identify feelings (DIF), difficulty to describe 

feelings (DDF, the total mark for the Scale for clinical brackets of 

schizophrenics people Also there is negative relation between self-efficacy 

and difficulty to identify feelings (DIF), external oriented thinking (EOT) and 

the total mark for the Scale for clinical brackets of depressives people, There 

was a significant difference in Alexithymia between the four groups in 

favoring the depressives, There was a significant difference in self-efficacy 

between the four groups in favoring the normal. 


