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 الخالصة

هدف البحث التعرف على مستوى االكسيثيميا ) صعوبة التعبير عن المشاعر(        

( طالب 122وعالقتها بالسلوك االنسحابي وفق متغير الجنس ، وتكونت عينة البحث من )

مقياسا لالكسيثيميا  الباحثة( طالبة، ولهذا الغرض اعدت 02( طالبا و)222وطالبة منهم )

والدراسات السابقة مراعية اسس تصميم المقاييس  ( فقرة في ضوء البحوث12مكون من )

( لقياس مستوى السلوك االنسحابي مكونة 1225،الشمريالنفسية ، وتبنت الباحثة مقياس )

 . ( فقرة52من )

 -: توصلت الباحثة الى النتائج التالية

عن  التعبيراالكسيثيميا ضعف القدرة على يعانون من  المرحلة المتوسطةان طلبة  -

 .المشاعر

 السلوك االنسحابي .لديهم مستوى من المرحلة المتوسطة ان طلبة  -

االكسيثيميا ضعف القدرة على توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في   -

 .وفق متغير الجنس ولصالح االناث التعبير عن المشاع 

وفق  السلوك االنسحابيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى ال  -

 .ير الجنس متغ

 السلوك االنسحابيومستوى  االكسيثيمياتوجد عالقة ايجابية ودالة احصائيا بين  -

 . المرحلة المتوسطة لدى طلبة
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Axithymia (difficulty expressing feelings) and its relationship to 

withdrawal behavior among middle school students 

 

D. Ban Saber Qaddouri Al Douri  

 Tikrit University / College of Arts 

 

Abstract : 

The aim of the research is to identify the level of alexithymia 

(difficulty expressing feelings) and its relationship to withdrawal 

behavior(200 ) according to the gender variable. The research sample 

consisted of (students. A 90) students male and female students, 

including (110) paragraph in light of previous research and studies 

taking into account the principles of designing psychological 

measures, and the researcher( to measure the level of 

withdrawal(2005) adopted a scale (Al-Shammari) ( paragraph(54) 

behavior consisting of )  

The researcher reached the following results:- 

 

Middle school students suffer from axithymia, the ability to express 

feelings  

Middle school students have some level of withdrawal behavior. 

- There are statistically significant differences between students in 

axithymia, the weakness of the ability to express the commons 

according to the gender variable and in favor of females. 

- There are no statistically significant differences between students in 

the level of withdrawal behavior according to the gender variable  

There is a positive and statistically significant relationship between 

axithymia and the level of withdrawal behavior among intermediate 

school students. 

 

مشكلة البحث    

سة ومشكلة االكسيثيميا ظاهرة من الظواهر السلوكية المتزايدة االنتشار في المدر       

بالغة الخطورة لما لها من تأثيرات وانعكاسات على شخصية الطالب  واجتماعيةتربوية 

زداد فت ة خطورة بين طلبة مرحلة الدراسة المتوسطةهذه المشكلوعلى سلوكياتهم ، وتزداد 

يواجهون فيها العديد من التغيرات  كونهم يمرون بمرحلة انتقاليةلبينهم حدة  االكسيثيميا

تؤدي هذه التغيرات الي تعرضهم الى العديد من المشكالت  الجسمية والنفسية واالنفعالية

 . ومن أبرزها االكسيثيميا 

االكسيثيما ن أاشارت الى  إذ ( Thomas,1992) ذلك وقد اكدت نتائج دراسة توماس      

في هذه المرحلة تجعلهم غير  ينفحساسية المراهق( %18,2)شر بين المراهقين بنسبة تتن
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خر ومن يوم ليوم حين آلفمشاعرهم تختلف من  ووصفها قادرين على تحديد مشاعرهم

النسحاب االجتماعي االي االنعزال والمشاعر ، وقد تدفعهم هذه أخر

((Thomas,1992,p536. 

 عن المشاعر التعبيرالطالب الذين يعانون من االكسيثيميا يجدون صعوبة في و       

نهم يجدون أفضال عن  خرين ،والقدرة على التواصل وخاصة التواصل الوجداني مع اآل

صعوبة في تحديد انفعاالتهم لآلخرين وتبعا لذلك فهم يعانون من قصور في القدرة على 

خرين ، فعدم القدرة على التعبير عن االنفعاالت وكبتها يرتبط بالعديد من التعاطف مع اآل

لمشكالت منها زيادة الضغوط النفسية واالفتقار الى االستمتاع بالحياة ومحدودية العالقات ا

 االجتماعية والى ظهور العديد من السلوكيات ومنها السلوك االنسحابي .

الذين يعانون من  الطالببينت أن  إذوهذا ما أكدته العديد من المالحظات اإلكلينيكية        

نفعالي يفتقدون الى الوعي االنفعالي بالذات ويعانون من صعوبة في قصور في التعبير اال

عالقات حميمية دافئة وليس لديهم القدرة على التفكير في انفعاالتهم واستخدامها في  ةأقام

صعوبة التعرف على المشاعر تعني االكسيثيميا  إذ إنالتعايش والتواصل مع االخرين ،  

عامالً خطيراً لإلصابة بالعديد من االضطرابات النفسية والعقلية ، وقد اكدت ذلك  وتعد

اشارت الى وجود عالقة قوية بين االكسيثيميا وبين كل من االعتالل  إذالعديد من الدراسات 

  (Hans,et.,2004,p130) .الجسدي واالضطرابات السيكوماتية 

وبذلك تعد االكسيثيما صعوبة التعبير عن المشاعر المنبئ للعديد من االضطرابات النفسية 

وعلى عالقاتهم صحتهم النفسية  فييؤثر بين الطالب المراهقين  وانتشارهاوالسلوكية 

التصدي لها بما ضرورة دراسة هذه الظاهرة وإلى ة الباحثا دعوهذا ما  ، االجتماعية

زيارتها لعدد من المدراس )المتوسطة ، وكذلك من خالل  عملها خالليمتلكاه من خبرة من 

ين أشاروا الى ذالالتربويين  عدد من المرشدينمع  واجراءها لقاءات، ( في قضاء الدور 

ظهور عالمات الطلبة علي بعض إذ الحظوا طلبة الوانتشار هذه الظاهرة بين شيوع 

المشاركة واالندماج مع الزمالء  أواالكسيثيميا لديهم من خالل خوفهم من التحدث 

تتعامل مع مشكلة هذه الدراسة التي  إلجراءلذا اصبحت الحاجة والمدرسين والمرشدين 

اهقين من التعبير عن انفعاالتهم المر خاصةاالكسيثيميا ضرورة ملحة حيث تعيق الطالب 

النفسي وتحرمهم  ع الزمالء والمدرسين وتعوق توافقهموتحدد من قدرتهم على االندماج م

 . مع االخرين ناجحةمن فرصة تكون صداقات وعالقات االجتماعية  

عن طبيعة العالقة  وانطالقاً مما تقدم تأتي الدراسة الحالية كمحاولة علمية للكشف         

بين االكسيثيميا صعوبة التعبير عن المشاعر والسلوك االنسحابي لدى طلبة المرحلة 

  .المتوسطة 

 

 أهمية البحث 

تتجلىىى أهميىىة البحىىث الحىىالي بأهميىىة المرحلىىة العمريىىة التىىي يمىىر بهىىا طلبىىة المرحلىىة     

كونها مىن أخطىر المراحىل التىي يمىر بهىا الطىالب فىي لمرحلة المراهقة (  المتوسطة وهي )

 الفسلجية واالجتماعية واالنفعاليىة والتبدالت مليئة بالتغيراتمرحلة  ولكونها ايضا حياتهم ، 

، وهىىىىذا النمىىىىو ال يخلىىىىو مىىىىن االزمىىىىات والصىىىىراعات  الشىىىىاملة لكافىىىىة جونىىىىب الشخصىىىىية

عىىدم الثبىىات االنفعىىالي الىىذي يظهىىر علىىى شىىكل تتذبىىذب بالحالىىة عىىن فصىىال واالضىىطرابات 

وتقلبىىات حىىادة فىىي السىىلوك وعىىدم الثقىىة بىىالنفس وفقىىدان م االسىىتقرار دالمزاجيىىة والتىىوتر وعىى

مىىع  ناجحىىةالقىىدرة علىىى اقامىىة عالقىىات اجتماعيىىة  اإلحسىىاس بالمىىل وعىىدم التوافىىق وعىىدم
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واالنعىىىزال ممىىىا يجعلىىىه عرضىىىه إلصىىىابة باالكسىىىيثيميا .)  االنطىىىواءالىىىى  والميىىىل االخىىىرين

التىىي وتعىىد االكسىىيثيميا سىىمة وجدانيىىة ومعرفيىىة تىىدل علىىى الشخصىىية ( 52:1225الدسىىوقي،

تتصىف بفقىىدان القىىدرة علىىى التنظىىيم واالدراك االنفعىالي ، وصىىعوبة التواصىىل مىىع المشىىاعر 

الذاتية وتحديدها ووصفها ، والعجىز فىي تمييىز االحساسىات الجسىدية المرافقىة لالنفعىاالت ، 

التعبيىر و ( Gilbert,et,al,2014,p.228وضالة الخياالت المتعلقىة بالجوانىب الوجدانيىة.) 

) االكسىىىيثيميا ( لىىىه أهميىىىة بالنسىىىبة للصىىىحة النفسىىىية للطىىىالب وبىىىذلك تشىىىكل   عىىىن المشىىىاعر

الىى اضىطراب صىحة الطىالب  تىؤدي إذعيق التعبير عنها ااالكسيثيميا عامل خطورة اذا ما 

دراسىىات منهىىا العديىىد مىىن ال االجتماعيىىة وهىىذا مىىا اكدتىىه مالنفسىىية والجسىىمية وسىىوء عالقىىاته

 ( ودراسىىىىىة (Carano,et,al,2006( ودراسىىىىىة Sperana,et.al,2005 ) دراسىىىىىة 

(Muleller& Alpers,2006  وتلعب البيئة االسرية الدور الكبير والجوهري في ظهور )

( Joukamaa,2003االكسىىىىيثيميا لىىىىدى الطىىىىالب المىىىىراهقين وقىىىىد اكىىىىدت ذلىىىىك دراسىىىىة ) 

سرة وقلة فاضطرابات االسرية والتفكك االسري والتصدع العائلي وقلة التعبير بين افراد اال

الشعور بالمن والحالة النفسية السيئة لىالم نتيجىة الصىراعات تعىد عامىل هىام منبىئ لحىدوث 

كمىا وتلعىب اسىاليب وسىلوكيات  (520:1222االكسيثيما لدى الطىالب المىراهقين . )محمىد،

الوالدين دوراً مهماً في نشأة االكسيثيميا فاآلباء مسؤولين عن بالدة وبرودة انفعىاالت ابنىائهم 

( ودراسة جىل Tayhor,et,al,2014وقصورها وقد أكد ذلك دراسة تايلور وآخرون ذلك ) 

الىىى ان (  Stone,et,al,2005( ودراسىىة سىىتون وآخىىرون)  Gil,et.al,2007وآخىىرون )

وجىد ان انمىاط التعلىق التىي  إذاالكسيثيميا تربط ارتباطا وثيقاً بنماذج تعلىق االبنىاء بأمهىاتهم 

تتسم بالحب والدف تنبئ بمستوى مخفض من االكسيثيميا ، لألبنىاء بينمىا انمىاط التعلىق التىي 

يغلىىب عليهىىا القسىىوة والعقىىاب والحرمىىان العىىاطفي الىىرفض وانخفىىاض الىىدعم الوالىىدي  تنبىىئ 

 (Gilbert,et,al,2014,p.228بمستوى مرتفع من االكسيثيميا.) 

و أوبذلك يتضح أن التعبير عن المشاعر ) االنفعال ( متعلم من البيئة بقدر ما هو ميل     

التواصل بين افراد االسرة  أمر في غاية االهمية ويتضمن التواصل  إذ يعدنزعة فطرية ، 

يقوله اآلخرين واالنتباه بما يفكرون ويشعرون  اإلصغاء لماوالتحدث  فضال عن الفعال 

درة على وصف الحالة االنفعالية والتعبير عن االنفعاالت مهم في التواصل وعدم الق

عدم القدرة على  إذ انفقد القدرة على  التعاطف مع االخرين ، عال ( يالتعبير عن االنف)

ادراك مشاعر اآلخرين قد يؤدي الى عدم التناغم الوجداني وزيادة الضغوط النفسية 

وبذلك تعد  (Peterson&Green,2005,p.350)   ومحدودية العالقات االجتماعية 

االنفعاالت من أهم عوامل بناء العالقات االجتماعية ومن الصعب على الطالب التكيف 

دون عالقات مع االخرين ، فالتواصل مع اآلخرين وفهم مشاعرهم يسهم نفسياً واجتماعياً 

الى حد كبير في تسير عملية التفاعل االجتماعي ، بينما عدم القدرة على التواصل يخلق له 

( الذي 225:1225.) داود , العديد من االضطرابات السلوكية ومنها السلوك االنسحابي

المواقف االجتماعية بطريقة مناسبة ، ويندرج هذا  يشير الى فشل الطالب في المشاركة في

السلوك االنسحابي تحت بعد االنطواء ، حيث غالباً ما يتصف اصحاب السلوك االنسحابي 

بالعزوف عن االهتمامات والنشاطات االجتماعية وتفضيل العمل المنفرد والتمركز حول 

س سلباً على سلوكهم النفسي الذات واستغراق بأحالم اليقظة والتخيالت االمر الذي ينعك

 ( .Blanco,2000,p.47واالجتماعي  )

و غير سارة للطالب تنتج عن عدم اشباع الحاجة أويمثل السلوك االنسحابي خبرة مؤلمة    

واالفتقار الى الدعم االجتماعي ، واقامة العالقات  باآلخرينالى االلفة واالرتباط الوثيق 
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، وال يقتصر هذا والشعور بالياس والخوف من النبذ واالحساس بالبعد عن االخرين 

ليشمل مشاعرهم  يمتداضطراب بالسلوك على عالقات االتصال والتواصل فحسب بل 

ة يؤدي الى اضطرابهم وانحسار حجم شبك وسلوكهم وردود افعالهم نحو االخرين مما

ويعبر الطالب المراهقين عن شعورهم  (1222:202، العالقات االجتماعية لديهم .)محمد

بالسلوك االنسحابي باساليب متعددة منها القلق واالكتئاب واستخدام المهدئات او االنتحار او 

أو االذعان واالمتثال والكف عن محاولة التكيف مع المواقف وعدم االكتراث  االنحراف

و في النوم او في المذاكرة ليال والالمباالة والتماس الراحة في استغراق بأحالم اليقظة ا

 ( 002:255راجح ، ونهار . )

 -مما تقدم يمكن القول ان أهمية البحث الحالي تكمن في :وانطــــــــــــــــــالقاً 

تناولىىه لظىىاهرة االكسىىيثيميا نظىىراً لخطورتهىىا وتأثيرهىىا علىىى سىىلوك الطلبىىة وعلىىى  -2

هىذه المرحلىة بحاحىة  فىالمراهقين فىيعالقاتهم االجتماعية خصوصاً فىي مرحلىة المراهقىة ، 

الى الدعم والحب والتدريب على مهارات التواصل االجتماعي وتعلم اسىاليب جديىدة تمكىنهم 

من التكيف والتفاعىل مىع المواقىف التىي تىواجههم بىدالً مىن اللــىـجوءالى العزلىة واالنسىحاب 

 االجتماعي .

ثيميا على الرغم  من ندرة البحوث والدراسات السابقة في مجال دراسة االكسي -1

 .  اهميتها اال انه لم تلق اهتماماً كافياً من الباحثين

تناوله لموضوع تربىوي مهىم وهىو موضىوع السىلوك االنسىحابي ومحاولىة التعىرف  -2

 على مدى انتشاره في المدارس.

همية الشريحة التي يتناولها البحث الحالي وهم طالب المرحلة المتوسطة أ -2

في هذه المرحلة يمر في اخطر مراحل النمو وهي )المراهقة( وما وخطورتها لكون الطالب 

سلوكيات الطالب وعلى عالقاتهم  فيتتميز به هذه المرحلة من تغييرات قد تؤثر 

   االجتماعية .

 

 أهداف البحث:

 -يستهدف البحث الحالي إلى :

 المرحلة المتوسطة .لدى طلبة  االكسيثيميا التعرف على مستوى -2

االكسىيثيميا لىدى طلبىة المرحلىة المتوسىطة وفىق التعرف علىى الفىروق فىي مسىتوى  -1

 إناث( . –متغير الجنس  )ذكور

 المرحلة المتوسطة . لدى طلبة السلوك االنسحابيالتعرف على مستوى  -2

السلوك االنسحابي لىدى طلبىة المرحلىة المتوسىطة التعرف على الفروق في مستوى  -2

      إناث( . –)ذكورلجنس ا متغير وفق

 االكسيثيميا والسلوك االنسحابي لدى طلبة المرحلة المتوسطة .التعرف على العالقة بين  -5

 

 حدود البحث 

يتحدد البحث الحالي بطلبة المرحلة المتوسىطة )الثىاني متوسىط(  الدراسىة الصىباحية فىي     

-1220الدراسىىي )المديريىىة العامىىة لتربيىىة صىىالق الىىدين قسىىم تربيىىة قضىىاء الىىدور للعىىام 

1212.)  
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 تحديد المصطلحات 

  (Alexithymia)  االكسيثيميا  -أوالً :

) هي فقدان القدرة على التعبير االنفعالي عن المشاعر  -( : Muller,2006ميللر)  -

 (Muller 2006,p.253نتيجة غياب الكلمات المالئمة لوصف مشاعر الفرد ( )

عدم القىدرة علىى تحديىد المشىاعر أو ) هي  -( :  (Bagby&Taylor1994باغبي  -

 Bagby فىىىىي التصىىىىور والتخيىىىىل( الفىىىىقضىىىىيق  مىىىىعصىىىىعوبة وصىىىىفها لفظيىىىىا، 

Bagby&Taylor.1994,p31)  ) 

) هىىي عبىىارة عىىن خلىىل فىىي المعالجىىة المعرفيىىة للمشىىاعر   -( :1222) جمىىال الىىدين -

وخلل في تنظيم الوجدان يتضمن عىدم القىدرة الفىرد علىى التعىرف علىى مشىاعره او التعبيىر 

عنها مع صعوبة تمييز بين المشاعر النفسية واالحساسات الجسدية النىاتجتين عىن االسىتثارة 

 (112: 1222الدين،جمال الوجدانية . ) 

قصور وضعف في  ) لالكسيثيمياالتعريف اآلتي  الباحثة تضعفإّن   -: النظريتعريف   -

قدرة الطالب والطالبة بالتعبير عن المشاعر وتحديدها يظهر على شكل اضطراب وظيفي 

في العمليات الوجدانية والمعرفية كصعوبة اكتساب العالقات االجتماعية وتنمية المهارات 

مجال التعلم لعدم القدرة على توظيف اللغة لتعبير عن المشاعر االجتماعية وضعف في 

 بالحديث واالتصال ونمط التفكير ومحدودية التخيل ( .

 هتىأعدتىي ال االكسىيثيميايتمثل باستجابات أفراد العينة على مقياس   -التعريف اإلجرائي : - 

لهذا الغرض معبرا عنه بالدرجىة الكليىة التىي يحصىل عليهىا الطىالب والطالبىات بعىد  ةالباحث

 فقرات هذا المقياس. ناإلجابة ع

 

  behaviour ( with drawal ( السلوك االنسحابي  -ثانياً :

انىىه عجىىز الفىىرد فىىي بنىىاء  ) :Gerson&Perlman,1979)جيرسىىون وبيرلمىىان ) -

.  ( عالقىىىىىىىىىىىات اجتماعيىىىىىىىىىىىة مصىىىىىىىىىىىحوبة بإحسىىىىىىىىىىىاس مىىىىىىىىىىىزعج بعىىىىىىىىىىىدم الراحىىىىىىىىىىىة

((Gerson&Perlman,1979,p258 

سىىلوك ال تىىوافقي يعنىىي تحىىرك الفىىرد بعيىىداً عىىن االخىىرين بأنىىه ( : 1222) محمىىد -

والعزلىىة عىىنهم وانغىىالق علىىى الىىذات وعىىدم الرغبىىة فىىي اقامىىة عالقىىات وصىىداقات تربطىىه 

  (55: 1222وتجعله يندمج معهم . ) محمد ،  بالخرين

بانىىه احىىد االليىىات الدفاعيىىة التىىي تقلىىل مىىن قىىدرة الفىىرد علىىى  -( :1225الشىىمري ) -

التفاعل مع االخرين وتأخىذ صىورة االنطىواء والعزلىة بحيىث يصىبح العىالم الىواقعي مصىدر 

قراءة والرسىىم لإلحبىىاط والتهديىىد فيلجىىأ الىىى احىىالم اليقظىىة وممارسىىة االعمىىال الفرديىىة كىىال

للتخفيىف مىن حىدة التىوتر والقلىىق وعنىدما يجىد نفسىه مضىىطرا لمواجهىة االخىرين تبىدو عليىىه 

 (21 :1225عالمات الضيق والخجل .) الشمري ،

،  بىالخرينبانىه شىكل متطىرف مىن االضىطراب فىي العالقىات  ( :1222)علي وعبىد    -

لسباب ليست من سيطرة الشىخ  ثىم يأخىذ يبدا باالنفصال عن االخرين في اغلب االوقات 

 (20:1222, بانسحاب بشكل متعمد اكثر فاكثر .) على ، وعبد   بعدها الفرد يبدأ 

 ا( والمشار إليه أعاله ، لنهى1225الشمري ،تعريف ) الباحثةاعتمدت  -: ةتعريف الباحث  -

 .مقياسه  تبنت
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 السىىلوك االنسىىحابييتمثىىل باسىىتجابات أفىىراد العينىىة علىىى مقيىىاس   -التعريىىف اإلجرائىىي : -

فقرات هىذا  نمعبرا عنه بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب والطالبات بعد اإلجابة ع

 المقياس.

هىىي المرحلىة الدراسىىية التىىي تتوسىىط مرحلتىىي التعلىىيم    : المرحلااة المتوسااطة طلبااة -ثالثاا :

االبتدائي والتعلىيم االعىدادي ومىدة الدراسىة فيهىا ثىالث سىنوات وتضىم الطلبىة الىذين تتىراوق 

 (02:2012( ".)وزارة التربية، 25-21اعمارهم ما بين )

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني : 

  ( (Alexithymia االلكسيثيميا مفهوم

لم يبدأ االهتمام به اال في بداية  إذهذا المفهوم من المفاهيم الحديثة في علم النفس د يع    

نتيجة  (2020)و (2021)التسعينيات من القرن الماضي ، وقد ظهر هذا المفهوم في عامي 

 إذ(   (Macleanلين وماك (Ruesch) للمالحظات والتقارير االكلينكية لكل من روش 

 من المرضى الذين  يعانون من االمراض السيكوماتية يضهرون عجزا اً الحظا ان كثير

واضحاً في التعبير اللفظي عن المشاعر ويتصفون بمحدوديةالخيال ويستخدمون الحركات 

( ، ويعد سيفنيوس Taylor&Badby,2000,p.40عن االنفعال  ) البدنية كوسيلة للتعبير

فاالكسيثيميا في اصله االغريقي مركب مما قام برد هذا المفهوم الى اليونانية ،  اول من

( Thymia( وتعني الللفظ اوالكلمة و)   Lexiوتعني عدم وجود او غياب و )( (A -يأتي :

صعوبة التعبير عن المزاج  ية لمفهوم هوواللغ وتعني مزاج او عاطفة وبذلك تصبح الداللة

 (Feldman-Hall,er,al, 2012,p.23)او عن االنفعاالت او المشاعر . 

 عراض االلكسيثيمياأ

 -( اعراض االكسيثيميا بما يأتي :Taylor,1997تايلور )  لخ

صعوبة الفرد  في تحديد مشاعره  فهىو  اليمتلىك القىدرة علىى التمييىز بىين المشىاعر  -2

 وال يستطيع تحديدها . االنفعالية من ) حزن ، فرق ،غضب ....الخ (

اليمتلىك القىدرة علىى التعبيىر عىن المشىاعر فهو صعوبة الفرد في ووصف مشاعرة  -1

 لفظياً ويحاول تغيير الحديث عن مشاعره .

يفتقر الفرد القدرة على الخيال ، فهو يعاني من خلل في العمليات التصورية وعجىز  -2

 (Rufer,et,al,2004,p.123)  في المخيلة الوجدانية  المرتبطة بالصور والذكريات .

 

 االلكسيثيمياالنظريات التي فسرت 

تؤكد هذه  النظرية  أن اضىطراب النمىو المبكىر يسىهم فىي  -نظرية التحليل النفسي : -2

الىي ان االكسىيثيميا تىرتبط بقصىور  (Macdougal )أشار مكدوكل  إذحدوث االكسيثيميا ، 

في عالقة االم بطفلها ، فالطفل يدرك التناقض الوجداني لىالم عىن طريىق التمييىز واالنفعىال 

قل راحة الطفىل اتجىاه ان يصىبح شخصىاً منفصىلناً ونتيجىة لالجبىاره علىى االنفعىال ت ومن ثم

 (Taylor&Parker,1997,p.32) يتكيف مع الواقع في وجود قصور للخيال والمشاعر.

الىذين  رادن االفىأ(   Zotnik,et,alيىرى زولتنىك واخىرون ) -النظريىة االسىلوكية : -1

يحدث لهم حالة مىن النكىوا الوجىداني لمواقىف الصىدمة ومىا  يتعرضون لصدمات الطفولة

يرتبط بها من انفعاالت ومشاعر ، ويذكر ايضا زولتنىك انىه بتكىرار تلىك المواقىف الصىادمة 

جهىىل المشىىاعر الناتجىىة عىىن  قمىىع تلىىك  يكتسىىب الفىىرد المتعىىرض لهىىذه المواقىىف حالىىة مىىن

تىىذكر تلىىك المواقىىف ، وكلمىىا الخبىىرات بصىىفة مسىىتمرة تجنبىىاً لالحسىىاس بىىااللم المصىىاحب ل
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زدادت عدد مرات تعرض الفرد لمواقف  الضاغطة يزداد احتمال اصابة الفرد باالكسيثيميا 

، فاالكسىىيثيميا فىىي ضىىوء هىىذه النظريىىة تنشىىأ نتيجىىة مجموعىىة عىىادات خاطئىىة يكتسىىبها الفىىرد 

لفىرد اساليب التنشئة الخاطئة او نتيجة لتعرض لبعض الصىدمات التىي يسىعى انتيجة لبعض 

 الى عدم تذكرها .

Dionisious,et,al,2009,p.80)) 

راموس ومينوز يرى لى  -االجتماعي :التعلم نظرية  -2

Le,Ramos,Munoz,2007)تعاني  ( أن االكسيثيميا تكتسب من خالل مالحظة نماذج

من االكسيثيميا وتقليدها ،فالوالدان اللذان يجدان صعوبة في تنظيم انفعاالتهما ولديهما 

اطفالهما  االكسيثيميا تكون لديهما صعوبة في االنتباه النفعاالتت مرتفعة من مستويا

 يم ابنائهم كيف يصفون مشاعرهم .ال يستطيعون تعل ومن ثموتفسيرها ، 

(Le,Romos&Munoz,2007,p.215) 

 -: behaviour ( with drawal (السلوك االنسحابيمفهوم 

يميلون الى التفاعل كثيراً مىع النسحابي لوصف االفراد الذين ال يستخدم مفهوم السلوك ا     

اآلخرين في المحيطة بهم ، وبخاصة مىع اقىرانهم ، وقىد عىرض البىاحثون والمختصىون فىي 

التربية وعلم النفس تعريفات متعددة للسلوك االنسحابي ، ركز بعضها علىى اسىبابه ، وركىز 

ونتائجىة ، وفىي ضىوء ذلىك يعىرف السىلوك  البعض االخر على مظاهره وانماطىه ،واثىاره ،

االنسحابي بانه خبرة غير سىارة تتضىمن تتفاعىل اجتمىاعي غيىر نىاحج مىع االخىرين وتبىرز 

لىىىىىدى االفىىىىىراد فىىىىىي نقىىىىى  العالقىىىىىات االجتماعيىىىىىة وقصىىىىىور فىىىىىي تكىىىىىوين الصىىىىىداقات .

 (Heiman&Margalit,1998,155) 

 أعراض السلوك االنسحابي 

 -بمجموعتين : وتتمثل اعراض السلوك االنسحابي

 -المجموعة العاطفية وتتمثل االعراض بما يأتي : - أ

 الشعور باالنفعال على االخرين  -

 الشعور بالخوف -

 الشعور بالخجل -

 الشعور بالعجز -

 الشعور باالغتراب وعدم الفهم والرفض -

 االفتقار الى التقبل والود والحب -

 -المجموعة السلوكية وتتمثل االعراض بما يأتي :  - ب

 في العالقات االجتماعيةتجنب الدخول  -

 عدم تطوير الصداقات -

االمتناع عن المبادرة في الحديث واالهتمام واللعب واالقتناع بالمشاهدة بدون  -

 المشاركة

 عدم مشاركة االخرين في االراء -

 عدم الثقة المنسحب بكفاءته االجتماعية   -

 (20،ا1225) انجشايري،
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 -: السلوك االنسحابيالنظريات التي فسرت 

يىىرى فرويىىد رائىىد نظريىىة التحليىىل النفسىىي ان السىىبب  -نظريىىة التحليىىل النفسىىي :  -2

الرئيسىىي للسىىلوك االنسىىحابي يرجىىع الىىى مرحلىىة الطفولىىة المبكىىرة السىىيما السىىنوات الخمىىس 

االولى من عمر الفرد حيث ان الخبرات التي يتعرض لها الفىرد فىي هىذه المرحلىة تىؤثر فىي 

 (02، ا2012ل . ) القاضي واخرون ،نمو شخصيته وتشكيلها في المستقب

تعتبىىر مىىن اشىىهر النظريىىات التىىي حاولىىت تفسىىير الخصىىائ   -النظريىىة السىىلوكية : -1

( ان الفىىىرد يىىىتعلم انمىىىاط السىىىلوك Pavlovالنفسىىىية للسىىىلوك االنسىىىاني ،وقىىىد اكىىىد بىىىافلوف )

ر االقتىران بىين المثيىاالنسحابي من الوالدين عن طريق تدعيميهما للتنبيهىات او عىن طريىق 

واالسىىتجابة  امىىا سىىكنر فيىىرى ان السىىلوك االنسىىحابي هىىو سىىلوك نىىاتج عىىن عمليىىة الىىتعلم ، 

الفىىرد بعىد قيامىىه بىذلك السىىلوك . والعامىل المهىىم فىي تكوينىىه هىو التعزيىىز الىذي يحصىىل عليىه 

 (05،ا2012عاقل ، )

 يؤدي الىى ترسىيم التطابق بين الذات والخبرةان اكد روجز   -النظرية االجتماعية : -2

( فأنه يؤدي الترميىز غيىر دقيىق يىنجم عنىه م  للخبرات اما التنافر بينهما )الذات والخبرة سلي

اكىىىد  الحاجىىىة الىىىى االنتمىىىاء والىىىى الصىىىداقة إذ سىىىوء تكيىىىف نفسىىىي وانسىىىحاب اجتمىىىاعي ،  

واالهتمام بالفرد بطريقة  ايجابيىة ، والىى حىب االخىرين وتعىاطفهم واحتىرمهم وعىدم اشىباع 

 (255، ا1221السلوك االنسحابي . ) الخواجا ، هذه الحاجة يؤدى الى

 

 الدراسات السابقة 

 (االلكسيثيمياأوالً: الدراسات السابقة التي تناولت )

( االلكسيثيميا وعالقتها بسلوك المشاغبة لدى عينة من مراحل 1222دراسة ) شعبان ، -2

 تعليمية مختلفة 

طبيعة العالقة بين  أجريت هذه الدراسة في مصر ، وهدفت إلى التعرف على    

(  2251االلكسيثيميا وسلوك المشاغبة لدى عينة من المراهقين ، تكونت العينة من ) 

مراهقا ومراهقة ومن مراحل تعليمية مختلفة ، وبعد معالجة البيانات باستخدام الوسائل 

عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات  االحصائية المناسبة ، أظهرت النتائج

ووجود فروق دالة احصائيا بين المراحل التعليمية الثالث ذكور واالناث في االلكسيثيميا ، ال

) االعدادية ، الثانوية ، الجامعية ( والفرق لصالح الثانوية ، ووجود عالقة دالة احصائيا 

 (1222بين االلكسيثيما وسلوك المشاغبة . ) شعبان،

االلكسيثيميا لدى عينة من المراهقين المصابين بتشتت   (:1221اللفي ،دراسة ) -1

 االنتباه وفرط النشاط والمراهقين العاديين 

الكسيثيميا لدى عينة من ، وهدفت إلى التعرف على مصر أجريت هذه الدراسة في       

 ، تكونت العينةالمراهقين المصابين بتشتت االنتباه وفرط النشاط مقارنة بالمراهقين العاديين

، وبعد معالجة البيانات ( 25-22ممن تترواق اعمارهم بين )  ومراهقة مراهقا( 212من )

وجود فروق دالة احصائيا بين ، أظهرت النتائج الوسائل االحصائية المناسبة باستخدام 

المراهقين متوسط درجات المراهقين ذوي فرط النشاط وتشتت االنتباه ومتوسط درجات 

لكسيثيميا والفروق لصالح ذوي فرط النشاط وتشتت االنتباه ، وعدم العاديين على مقياس اال

فروق دالة احصائية بين متوسط درجات الذكور واالناث المراهقين المصابين بتشتت وجود 

االنتباه وفرط النشاط على مقياس االلكسيثيميا ، وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي 

باه وفرط النشاط المرتفعين والمنخفضين في درجات المراهقين المصابين بتشتت االنت
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اتجاه وذلك الفرق لصالح  المستوى االجتماعي واالقتصادي على مقياس االلكسيثيميا

 (1221)اللفي،  المراهقين المنخفضين في المستوى االجتماعي واالقتصادي .

العالقة بين البيئة االسرية واالكسيثيميا لدى (  Ryngala,2007)  االدراسة رينج -2

 المراهقين متعاطي المخدرات 

أجريت هذه الدراسة في امريكا ، وهدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين البيئة    

( 12االسرية واالكسيثيميا لدى عينة من المراهقين متعاطي المخدرات ، تكونت العينة من )

( ، وبعد معالجة 20-22ت ممن تترواق اعمارهم بين ) مراهقا من متعاطي المخدرا

البيانات باستخدام الوسائل االحصائية المناسبة ،أظهرت النتائج وجود عالقة بين البيئة 

 االسرية واالكسيثيميا . 

 (Ryngala,2007 ) 

 

 ( :السلوك االنسحابيثانياً: الدراسات السابقة التي تناولت )

وعالقتها بالسلوك  للوالديناسلوب الحماية الزائدة  (1225)الشمريدراسة  -2

 االنسحابي عند طلبة المرحلة المتوسطة

سلوب أأجريت هذه الدراسة في العراق ، وهدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين    

طلبة لدى عينة من  والسلوك االنسحابي (، وصورة االب االمالحماية الزائدة )صورة 

 طالباً ( 122طالباً وطالبة وموزعين بواقع )( 522تكونت العينة من ) ،المرحلة المتوسطة 

وقامت الباحثة بناء اداتين االولى لقياس الحماية الزائدة للوالدين والثانية  ، طالبة( 155)

 وبعد معالجة البيانات باستخدام الوسائل االحصائية المناسبة ،،  لقياس السلوك االنسحابي

قة ارتباطية موجبة عالية بين اسلوب الحماية الزائدة ) صورة أظهرت النتائج وجود عال

فروق في اسلوب الحماية الزائدة ( والسلوك االنسحابي ، ووجود الب، صورة  االم

( والسلوك االنسحابي عند الذكور ولصالح صورة االم ،  ب، صورة اال االمصورة )

( والسلوك  ب، صورة اال مووجود فروق في اسلوب الحماية الزائدة ) صورة اال

 (1225الشمري،). االنسحابي عند االناث ولصالح الصورتين 

( السىىوك االنسىىحابي وعالقتىىه بىىالتوافق النفسىىي والتحصىىيل 1221) كنعىىاندراسىىة  -1

 الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية

أجريت هذه الدراسة في فلسطين ، وهدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين السلوك 

نسحابي والتوافق النفسي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية ، اال

وبعد معالجة البيانات باستخدام الوسائل ، ( طالب وطالبة ، 205تكونت العينة من )

أظهرت النتائج وجود عالقة بين السلوك االنسحابي والتوافق النفسي  االحصائية المناسبة ،

السلوك االنسحابي والتوافق النفسي تبعا  مستوىوجود فروق في والتحصيل الدراسي , و

لمتغير الجنس لصالح االناث في مستوى السلوك االنسحابي , ولصالح الذكور في مستوى 

 التوافق النفسي . 

 (1221, كنعان)

 إجراءات البحثالفصل الثالث :

 الثىىاني المتوسىىط فىىيتحىىدد مجتمىىع البحىىث الحىىالي بطلبىىة الصىىف   مجتمااا البحااث: -أوال" :

المدارس المتوسطة والثانوية الصباحية للبنين والبنات التابعة للمديرية العامة لتربية صىالق 

( طالبىىا 051( والبىىالع عىىددهم )1212-1220الىىدين ق قسىىم تربيىىة الىىدور وللعىىام الدراسىىي )
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 (5( طالبىا و ) 225( مدارس للبنىين ضىمت )5منها )  ارس( مد22وطالبة موزعين على )

 ( طالبة .220مدارس للبنات ضمت )

 

 ( طالبا طالبة من طلبة الصىف122تكونت عينة البحث الحالي من )  عينة البحث : -:ثانيا 

( طالبىىة ، تىىم اختيىىارهم بطريقىىة طبقيىىة 02( طالىىب و)222الثىىاني متوسىىط مىىوزعين بواقىىع )

 ( مدارس .1عشوائية من )

 

 أداة البحث -ثالثا :

، وذلىك بعىد االكسىيثيمياببنىاء مقيىاس  ةالباحثى تالبحث الحىالي قامىلغرض تحقيق أهداف     

أن بعضىها  ةلباحثى تاالطالع على الدبيات وعلى بعض المقىاييس والدراسىات السىابقة تبينى

غير مالئم لطبيعة مجتمعنا وقد تم االستفادة منها في اختيىار بعىض الفقىرات، وقىد تىم إعىداده 

 -وفق الخطوات اآلتية:

 بصىىياغة الفقىىرات، بالتوجىىه إلىىى عينىىة الدراسىىة ةقامىىت الباحثىى :  فقاارات المقيااا إعااداد  -

( طالبىا وطالبىة، وبعىد تحليىل 12وزعىت السىتبانة علىى عينىة بلغىت ) باستبانة اسىتطالعية،

( ، ولكىل 12اإلجابات، وباالسىتفادة مىن عىدد مىن فقىرات المقىاييس السىابقة، تمىت صىياغة )

وأعىّدت  علي دائمىاً، تنطبىق علىي احيانىا، ال تنطبىق علىي ابىدا()تنطبق ( بدائل هي: 2فقرة )

تعليمىىات توضىىح كيفيىىة اإلجابىىة علىىى فقىىرات المقيىىاس، وحرصىىت علىىى ان تكىىون  ةالباحثىى

( إلىى Cronbachالهدف من المقيىاس إذ يشىير كرونبىا  ) ةواضحة وسهلة ولم تذكر الباحث

  ان ذكر الهدف من المقياس قد يؤدي إلى تزييف اإلجابة. 

 الصدق الظاهري للمقيا : - 

( مىن 22لغرض حساب هذا النوع من الصدق عرض المقياس بصىورته االوليىة علىى )     

الخبىىراء المختصىىين فىىي مجىىال التربيىىة وعلىىم الىىنفس لبىىداء آرائهىىم ومالحظىىاتهم حىىول مىىدى 

صىىالحية الفقىىرت لىىدى طلبىىة الجامعىىة ومىىدى مالئمىىة البىىدائل المحىىددة لإلجابىىة وإلجىىراء مىىا 

يرونه مناسبا من التعديالت على الفقرت وفي ضوء ارا ء الخبراء ومالحظاتهم فقد حصلت 

أن قيمىة مربىع كىاي الجدوليىة بدرجىة حريىة  إذ%( , 222جميع الفقرات علىى نسىبة اتفىاق )

 2( يوضح ذلك2وجدول )  2012( =2025( وبمستوى داللة )2)

 ( 9جدول )

 الفقرات مقيا  قلق االمتحانأراء الخبراء المحكمين في صالحية 

عدد  ارقام الفقرات

 الخبراء

 قيمة مربع  غير الموافقون موافقون

كاي 

 المستخرجة

مستوى 

 الداللة

2025  
 التكرار النسبة التكرار

 النسبة

 دالة 22 - - 222% 22 22 2-11

 

 تصحيح المقيا   -

( درجىات للبىديل 2لىذا أعطيىت )بىدائل(،  2بما ان كل فقرة من فقىرات المقيىاس تضىم )      

للبديل )ال تنطبىق  درجة (2تنطبق علي احيانا( و)( درجات للبديل )1( و)تنطبق علي دائما)

( على التوالي للفقرات االيجابية وهي تقيس الظىاهرة 2،1،2, وتعطي الدرجات ) علي ابدا(

والعكس الدرجات في حالة كون الفقرات سىلبية ، وبىذلك حسىبت الدرجىة الكليىة علىى أسىاس 
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( 11( واقل درجىة هىي )55درجة هي )إلجابات على الفقرات أي أن أعلى مجموع أوزان ا

 درجة.      

 ة للفقرات.حساب القوة التميزي -

الهىىدف مىىن اسىىتخدام هىىذا السىىلوب هىىو إبقىىاء الفقىىرات ذات  نّ أ( إلىىى Ebelايبىىل ) يرشىىي     

ولغىرض التحقىق  (Ebel, 1972 p392التميز العالي لكونها تعد فقرات جيدة في االختبار )

طالىىب ( 222علىىى عينىىة مكونىىة مىىن ) ة بتطبيقهىىامىىن القىىوة التميزيىىة للفقىىرات قامىىت الباحىى

%( من الىدرجات 10) وتم اختيار تصاعدياً  كاملة رتبتوبعد تصحيح االستمارات وطالبة، 

ببرنىىىامج الحقيبىىىة اإلحصىىىائية  ة%( مىىىن الىىىدرجات الىىىدنيا، واسىىىتعانت الباحثىىى10العليىىىا و)

(SPSS )ل( معالجىىة البيانىىات وذلىىك بحسىىابT.test للمجموعىىة العليىىا والمجموعىىة الىىدنيا )

ن جميىىع الفقىىرات صىىالحة إذ تبىىين ان قيمتهىىا التائيىىة أظهىىرت النتىىائج ا ،لعينتىىين مسىىتقلتين

جدول ( 2،25( عند مستوى داللة )2،05) القيمة التائية الجدولية البالغةالمحسوبة أكبر من 

 ( يوضح ذلك.1)

 ( 0جدول ) 

 القوة التمييزية لفقرات مقيا  االكسيثيميا باستخدام أسلوب العينتين المتطرفتين

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا الفقرات

 التباين المتوسط التباين المتوسط

2 2،0522 2،11051 1،5221 2،25122 5،101 

1 2،2120 2،22002 1،5220 2،20222 0،522 

  2 2،0522 2،51222 2،5015 2،1500 5،012 

2 0200521 2002212 2201110 1001122 20022 

5 1102212 200222 5002522 2001152 20155 

5 1102202 205210 250202 2102215 50222 

0 0202050 002252 0502100 2201512 20022 

1 2100115 2500222 1205515 1202250 20500 

0 1501125 105202 2001252 2200020 20122 

22 2501020 2202522 1100552 2501112 20225 

22 202212 205555 200202 202102 20000 

21 105000 202252 200020 0220 20250 

22 202052 201025 202052 0112 10122 

22 200502 205550 202215 201051 10520 

25 200221 202002 202220 200050 220521 

25 0002550 2201512 2502202 2102215 50212 

20 1002112 2020515 5002522 2001152 22025 

21 0200512 2502201 2001222 2201220 50150 

20 1501125 105202 2001252 2200020 20122 

12 2501020 2202522 1100552 2501112 20225 

12 202212 205555 200202 202102 20000 

11 105000 202252 200020 0220 20250 
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 ثبات المقيا  -

تىىم تطبيىق المقيىىاس ( لحسىاب الثبىات T-Retestطريقىىة إعىادة االختبىىار ) ةاسىتخدمت الباحثى

( طالبىىا وطالبىة، ثىىم أعيىىد تطبيىق المقيىىاس علىىى 22علىى عينىىة عشىوائية طبقيىىة مكونىىة مىن )

( يوم وباستخدام معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات التطبيىق 25العينة نفسها بعد مرور )

( درجىىىة ويشىىىير )عيسىىىوي 2،12الول، ودرجىىىات التطبيىىىق الثىىىاني، بلىىىع معامىىىل الثبىىىات )

، 2015( )عيسىوي ،2،02 -2،02ى ان معامل االرتباط يجب ان يتراوق بين )(، إل2015

 (. 51ا

 السلوك االيجابيمقيا   -األداة الثانية : 

 عد من قبل( المالسلوك االنسحابيمقياس) ةلغرض تحقيق أهداف البحث تبنت الباحث     

( بدائل هي: )تنطبق علي 2( فقرة ، وامام كل فقرة )52( المتكون من )1225، الشمري)

 (.  ابداً تنطبق علي ال تنطبق علي احيانا،  ،دائما، 

 وقد تم التحقق من صدق المقياس من خالل عرض فقرات المقياس علىى   : صدق المقيا 

المختصين في مجال التربية وعلم النفس لبداء آرائهم ومالحظاتهم حول  ( من الخبراء22)

ومدى مالئمىة البىدائل المحىددة لإلجابىة  المرحلة المتوسطةمدى صالحية الفقرات لدى طلبة 

وإلجراء ما يرونه مناسبا من التعديالت على الفقرت، وفي ضوء اراء الخبراء ومالحظاتهم 

 2%(222نسبة اتفاق )  ، فقد حصلت جميع الفقرات على

 ( لحسىىاب ثبىىاتT-Retestطريقىىة إعىىادة االختبىىار) ةاسىىتخدمت الباحثىى  : ثبااات المقيااا 

بتطبيىىق المقيىىاس علىىى عينىىة البحىىث نفسىىها التىىي اسىىتخدمت إليجىىاد  ةاالختبىىار فقامىىت الباحثىى

( يىىوم علىىى التطبيىىق الول تىىم إعىىادة 25، وبعىىد مىىرور) االكسىىيثيميامعامىىل الثبىىات لمقيىىاس 

يق على العينة نفسها وباستخدام معامل ارتباط )بيرسون( بين درجىات التطبيىق الول، التطب

 (2،15ودرجات التطبيق الثاني، بلع معامل الثبات )

  -تطبيق المقياسين: -رابعاً:

( والتحقق من صىدق 2ملحق ) االكسيثيميااجراءات بناء مقياس  بعد ان استكملت الباحثة    

علىى  هبتطبيق ةالباحث قامت ،بصورتهما النهائية( 1ملحق ) االنسحابيالسلوك وثبات مقياس 

 . ( طالبا وطالبه122بالغة )عينة البحث ال

 

 الوسائل اإلحصائية -:خامساً 
 . االكسيثيمياالستخراج الصدق الظاهري لمقياس -مربع )كاي( لعينة واحدة: -2

 والسىلوك االنسىحابي االكسىيثيمياالسىتخراج ثبىات مقيىاس  -معامل ارتبىاط )بيرسىون(:  -1

 االكسيثيميا والسلوك االنسحابي .عالقة بين ال وإليجاد ،بطريقة أعادة االختبار

السىلوك ومسىتوى  االكسىيثيمياللتعىرف علىى مسىتوى  -االختبار )التىائي( لعينىة واحىدة:  -2

 . المرحلة المتوسطة لدى طلبة  االنسحابي

 

 عرض النتائج وتفسيرها : الفصل الرابا

  المرحلة المتوسطة لدى طلبة  االكسيثيمياالهدف الول:  التعرف على مستوى 

لغرض التحقيق من هذا الهدف ، تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة             

( 221،05( طالبا وطالبه ، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي )122العينة البالع عددها)

( درجة وعند اختبار معنوية الفرق بين المتوسط 22،52درجه وبانحراف معياري )

الحسابي لدرجات العينة والمتوسط الفرضي للمقياس البالع )( درجه باستخدام االختبار 
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نتها واز( وعند م22،52التائي لعينه واحدة ، فقد وجد ان القيمة التائية المحسوبة تساوي )

تبين ان ( 201( وبدرجة حرية )2،25) ( عند مستوى دالله2،05بالقيمية الجدولة البالغة )

 2( يوضح ذلك 2كما في الجدول )ولصالح الوسط الحسابي، الفرق دالة إحصائيا 

  (3جدول )

 االكسيثيمياالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية على مقيا  

 العينة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 النظري

مستوى   التائيةالقيمة 

 الداللة

      (

2،25) 
 ألجدوليه المحسوبة

 دالة  20052 22،52  22،52 221،05 122

دراسة كل من  تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث العلمية كـ       

 لديهم مستوى المراهقين ( التي توصلت إلى ان الطلبة1221وااللفي ،)و) 1222،شعبان)

 من االكسيثيميا.

المشاعر قد يرجع الى  الى ان القصور وضعف التعبير عن هذه النتيجةويمكن تفسير       

وفي تعليمهم االسرة فاالضطرابات االسرية واالهمال االسري في تطوير قدرات االبناء 

تساهم وغياب خبرة التفاعل بين االبناء  مع االخرين والتعبير عن المشاعركيفية التواصل 

 وتزيد من احتمال اصابتهم بها .في نمو االكسيثيميا 

 المرحلة المتوسطة لدى طلبة االكسيثيمامستوى الفروق في التعرف على  -:الهدف الثاني

  .(ناثا –)ذكور الجنس غيروفق مت

بتحليل البيانات تم استخراج المتوسط الحسابي للذكور والذي بلع قدرة  ةبعد قيام الباحث       

( في حين بلع المتوسط الحسابي لإلناث 21،12( وبانحراف معياري قدرة )222،12)

( وباستخدام االختبار التائي لعينيتين مستقلتين 0،22( وبانحراف معياري قدرة )225،02)

نتها واز( وهي دالة احصائيا عند م2،201المحسوبة )، أظهرت النتائج أن القيمة التائية 

( 201( ودرجة حرية )2،25( عند مستوى داللة )2،052بالقيمة الجدوليه البالغة قدرها )

 .ذلك  يوضح( 2، والجدول )ولصالح االناث 

 (4جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار التائي لعينيتين مستقلتين  

 متغير

 الجنس
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الداللة القيمة التائية

 ألجدوليه المحسوبة 2،25

 21،12 222،12 222 الذكور
 دالة   2005 2،201

 0،22 225،02 02 االناث

وفق متغير  االكسيثيميامستوى وجود فروق دالة احصائيا في  الى النتيجةهذه وتشير    

( التي اشارت الى 1221وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ) االلفي ، ،ولصالح االناث الجنس

وتعزو الباحثة هذه النتيجة وتفسرها في ضوء المعايير االجتماعية  عدم وجود فروق .

وأساليب التنشئة االجتماعية التي تعتبر عدم اظهار واخفاء االناث لبعض المشاعر خاصة 

مراهقة كمؤشر ودليل على حسن الخلق والخجل والحياء ، مما السلبية منها في مرحلة ال

 يدفعهم الى اخفاءها وعدم اظهارها في بعض المواقف العامة .
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  2المرحلة المتوسطةلدى طلبة  السلوك االيجابيمستوى التعرف على  -الثالث :هدف أل 

تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة  ، لغرض التحقيق من هذا الهدف            

( 01050)الحسابي( طالبا وطالبه ، حيث بلغت قيمة المتوسط 122العينة البالع عددها)

وعند اختبار معنوية الفرق بين المتوسط  درجة (12021درجه وبانحراف معياري )

ام االختبار )( درجه باستخد الرضي للمقياس البالعالحسابي لدرجات العينة والمتوسط 

( وعند مقارنتها 20111فقد وجد ان القيمة التائية المحسوبة تساوي ) ة ،التائي لعينه واحد

تبين ان ( 201( وبدرجة حرية )2،25( عند مستوى دالله )2،05الجدولة البالغة ) بالقيمية

 . (5كما في الجدول ) ،الحسابيلصالح الوسط والفرق دالة إحصائيا 

 (5جدول )

الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية للعينة على مقيا  السلوك المتوسط 

 االنسحابي

 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 النظري

 مستوى الداللة القيمة التائية

 ألجدوليه المحسوبة ( 2،25)  

 دالة 2005 20111  12021 01050 122

 

كل دراسة العديد من الدراسات والبحوث العلمية كـ   مع مع نتائج النتيجةوتتفق هذه       

السلوك االنسحابي لدى طلبة في وجود مستوى من من ) الشمري ( و دراسة )كنعان ( 

 . المرحلة المتوسطة

وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى أن الطلبة لديهم مستوى من السلوك االنسحابي الذي    

يمنعهم من أستخدام اللغة ) الكالم( كوسيلة للتعبير مما يحول ويؤدي الى عدم تواصلهم 

الجيد مع االخرين ويجنبهم كل أشكال التفاعل االجتماعي ويجعلهم ال يبدؤون اي اهتمام 

 لون عليهم او ينشغلون بهم أو يتعلقون بهم .باآلخرين وال يقب

   

كلية التربية مستوى الطموق االكاديمي لدى طلبة الفروق في التعرف على  -الهدف الرابع:

 .إناث(  –متغير الجنس )ذكور وفق

بتحليل البيانات تم استخراج المتوسط الحسابي للذكور والذي بلع قدرة  ةبعد قيام الباحث      

( في حين بلع المتوسط الحسابي لإلناث 22،10وبانحراف معياري قدرة )( 00،22)

( وباستخدام االختبار التائي لعينيتين 22،22( وبانحراف معياري قدرة )220،52)

دالة احصائيا عند غير ( وهي 2،55مستقلتين، أظهرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة )

( ودرجة حرية 2،25( عند مستوى داللة )2،052ها )مقارنتها بالقيمة الجدوليه البالغة قدر

 . يوضح ذلك( 5( ، والجدول )200)

 (6جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار التائي لعينيتين مستقلتين

 متغير

 الجنس
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية

 ألجدوليه المحسوبة (2،25)      

   2،052 2،55 22،10 00،22 222 الذكور
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 غير دالة      22،22 220،52 02 االناث

عدم وجود فروق دالىة احصىائيا فىي مسىتوى السىلوك االنسىحابي النتيجة الى وتشير هذه      

كل من ) الشمري ( و دراسة )كنعىان ( وفق متغير الجنس ، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة وتفسرها الى ان كالهما يمرون بمرحلة المراهقىة وهىذه المرحلىة 

بما تتضمنه من تغيرات تجعلهم يعانون من قصىور فىي نمىوهم االجتمىاعي بمىا يتضىمن هىذا  

االخىىرين واقامىىة تفاعىىل مىىع الو والتعلىىقتواصىىل الالجانىىب مىىن النمىىو مىىن اسىىتخدام مهىىارات 

صداقات واقتراب واقبال وقصور في نموهم اللغوي بما يتضمن هىذا الجانىب مىن النمىو مىن 

 استخدام اللغة كوسيلة لتواصل مما يجعلهم ينسحبون من التفاعالت االجتماعية .

بين قلق االمتحان ومسىتوى الطمىوق االكىاديمي لىدى التعرف على العالقة  -:الخامسالهدف 

 . تربيةطلبة كلية ال

تىىم حسىىاب معامىىل االرتبىىاط بىىين درجىىات مقيىىاس  ،فلغىىرض التحقىىق مىىن هىىذا الهىىد       

( طالبىىا 122البالغىىة ) البحىىث علىىى عينىىة السىىلوك االنسىىحابيودرجىىات مقيىىاس  االكسىىيثيميا

( 2،22بلغىت قيمىة معامىل االرتبىاط ) إذوطالبة، وذلك باستخدام معامل االرتبىاط بيرسىون، 

ولمعرفىىة داللىىة معنويىىة معامىىل االرتبىىاط ، فقىىد تىىم تحويىىل قيمىىة معامىىل االرتبىىاط إلىىى القيمىىة 

وجىد  إذالتائية المقابلة باستخدام االختبار التائي الخاا باختبار معامل االرتبىاط بيرسىون ، 

البالغىة ( وعنىد مقارنتهىا بالقيمىة التائيىة الجدوليىة 5،15ان القيمة التائيىة المحسىوبة تسىاوي )

( تبين ان القيمة التائية المحسوبة 201( ودرجة الحرية )2،25( عند مستوى داللة )2،05)

( , وان هنىىاك عالقىىة 0اكبىىر مىىن القيمىىة التائيىىة الجدوليىىة ، وكمىىا موضىىح فىىي جىىدول رقىىم )

لىدى طلبىة  لسلوك االنسحابيمستوى او االكسيثيمياارتباطية ايجابية وذات داللة معنوية بين 

  . السلوك االنسحابيزاد مستوى فكلما زادت االكسيثيميا   ،ت المرحلة المتوسطةوطالبا

وتعزو الباحثة هذة النتيجة الى وجود عالقة بين االكسىيثيميا والسىلوك االنسىحابي فعىدم       

قدرة  الطالب والطالبة على وصف المشاعر وكتبها يجعلهم فريسة سهلة إلصابة بالعديد من 

 ة والسلوكية واالجتماعية ومنها السلوك االنسحابي .المشكالت النفسي

 (7) جدول 

 معامل ارتباط بيرسون بين قلق االمتحان ودرجات مستوى الطموح االكاديمي،

 ما اختبار الداللة المعنوية لقيمة معامل االرتباط 

 العينة
قيمىىىة معامىىىل 

 االرتباط 

درجىىىىىىىىىىىىىة 

 الحرية 
 مستوى الداللة  القيمة التائية

 ألجدوليه المحسوبة (2،25)

 دالة 2،05 5015  201    2022  122

 

   -التوصيات: 

هىذه الظىاهرة االكسىثيميا ) ضىعف توعية االسرة وجذب انتباهها الى مىدى خطىورة  -2

 وضرورة الحد منها .القدرة عن التعبير عن المشاعر( على الطلبة 

أهىم لمعرفىة  ةتشكيل لجان لإلرشاد التربوي لغىرض عقىد لقىاءات شىهرية مىع الطلبى -1

 .يعاني منها الطلبة المشكالت التي 

اشراك الطلبة والطالبات بالنشىاطات وتكلىيفهم بإنجىاز المهىام والواجبىات الجماعيىة التىي  -2

 .تتطلب منهم االندماج والتعاون واالخذ والعطاء بشكل مستمر 
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السلوك االنسىحابي  تخفيف من حدةاللغرض  تفعيل دور المرشد التربوي داخل المدارس -2

 والمدرسين .  الطلبة التواصل والتفاعل بينورفع مستوى 

 

 المقترحات 

)اإلعداديىة  اخرى مثل أجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على المراحل الدراسية -2

 (. الجامعةـ 

 ،سمات الشخصية بمتغيرات أخرى مثال ،  االكسيثيمياأجراء دراسة لمعرفة عالقة  -1

 . تئاب ، مستوى ، موقع الضبطالقلق ، االك

،  وصمة الذاتبمتغيرات أخرى مثال  السلوك االنسحابيأجراء دراسة لمعرفة عالقة -2

 اساليب التنشئة الوالدية ، الحساسية االنفعالية .

اجراء دراسة حول فاعلية برنامج ارشادي في خفض السلوك االنسحابي لدى عينة من  -2

 المراهقين .

فاعلية برنامج ارشادي باستخدام اللعب في خفض االكسيثميا  لدى اجراء دراسة حول  -5

 عينة من المراهقين .

 

 :رالمصاد

قضايا معاصرة في ( :1222علي ، محمود شعيب , عبد  ، على محمد ) .2
 ، القاهرة ، دار جوانا للنشر والتوزيع .صعوبات التعلم النظرية والتطبيق 

اللكسيثميا لدى عينة من المـراهقين المصابين (:  1221اللفي ، داليا محمد ) .1
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشورة ، معهد الدراسات بتشتت االنتباه وفرط النشـاط

 العليا، جامعة عين شمس .

نموذج لنماط تعلق الراشدين واللكسيثيميا (: 1222جمال الدين، ياسمين ) .2
لة ماجستير غير منشورة، رسا ، ودفاعات النا وبعض المتغيرات الديموغرافية

 .جامعة قناة السويس كلية التربية ،

االضطرابات السلوكية واالنفعالية ) (: 1225حفيظة انجشايري ، بداك شابحة ) .2
االنسحاب االجتماعي( وظهور صعوبات تعلم قراءة اللغة العربية لدى تالميذ 

ة مولود معمري : ، جامع (21-0المرحلة االبتدائية الذين تتراوق أعمارهم ما بين )

 .تيزي وزو

اإلرشاد النفسي والتربوي مسؤوليات (:  1221الخواجا، عبد الفتاق محمد ) .5
 . ، القاهرة، دار المعارف 2، طوواجبات

العالقة بين االكسيثيميا وأنماط التنشئة الوالدية (: 1225داود، نسيمة علي ) .5
الردنية للعلوم ، المجلة والوضع االقتصادي االجتماعي وحجم السرة والجنس

 222-225، 1225(، لسنة 2(، العدد )21التربوية، المجلد )

صورة الجسم، السباب، التشخي ، الوقاية، (: 1225مجدي محمد )الدسوقي ،  .0
 .، النجلو المصرية، القاهرة، مصروالعالج

, المكتب المصري  0, , ط  اصول علم النفس( : 2002راحج , احمد عزت) .1

 للطباعة والنشر, االسكندرية .
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االلكسيثيميا وعالقتها بسلوك المشاغبة لدى عينة (: 1222شعبان ، احمد محمد ) .0
جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ،، من مراحل تعليمية مختلفة 

 الفيوم.

زائدة للوالدين وعالقتها اسلوب الحماية ال( : 1225الشمري ، نجاة صادق جعفر ) .22
، رسالة ماجستير غير منشورة ،  بالسلوك االنسحابي عند طلبة المرحلة المتوسطة

 الجامعة المستنصرية ، كلية اآلداب.

 (, دار العلم للماليين , بيروت .2, ط ) التعلم ونظرياته( : 2012عاقل , فاخر ) .22

لم النفس والتربية، القياس والتجريب في ع(: 2015عيسوي، عبد الرحمن محمد) .21
 ، دار المعرفة الجامعية.اإلسكندرية

 2ط اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي،(: 2012القاضي، يوسف وآخرون ) .22

 . ،الرياض، السعودية، دار المريخ للنشر والتوزيع

السلوك االنسحابي وعالقته بالتوافق النفسي ( 1221كنعان ، بالل عدنن حسن) .22
، رسالة ماجستير ، كلية العلوم  بة المرحلة الثانويةوالتحصيل الدراسي لدى طل

 التربوية والنفسية ، جامعة عمان ، االردن .

سمات الشخصية المميزة لصعوبات التعلم وعالقتها ( : 1222محمد , مصطفى ) .25
, رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة االسالمية ,  باالنتباه وبعض المتغيرات

 غزة .

، مكتبة االنجلو  مقياس السلوك االنسحابي لالطفال(: 1222 )محمد ، عادل عبد   .25

 المصرية ، مصر .

 ( : المديرية العامة للتخطيط التربوي ، االحصاء ، بغداد . 2012وزارة التربية )  .20

18. Bagby,R,Parker,J.,&Taylor,G.(1994): The twent item Toronto 

Alexithymia Scale- Item selection and cross- validation of the 

factor structure.Journal of Psychosomatic Research ,(38),(23-

32).  

19. Blanco,(2000) ,prescription For children with learning and 

adjust ment . problem. Londoner beguine books. 

20. Dionisios , b . , athansios , t . , christos ,s.,aikaterini,m.,Konsta 

ntins ,g.,Emmanuel , z .,&ioannis,I,(2009):alexithymia and its 

association with burnout ,depression and family support 

among greek nursing staff.hwman resowces for health,7,(72). 

21. Feldman-Hall Oriel, Dalgleish Tim, 

Mobbs Dean. "Alexithymia decreases altruism in real social 

decisions". Cortex 49: 899 904. doi: 10.1016 /j.co rtex. 

2012.10.015. 
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 (9ملحق )

 النهائية بصورته االكسيثيميا مقيا 

 الفقرات ت
تنطبق علي 

 دائماً 

تنطبق علي 

 أحياناً 

ال تنطبق 

 علي أبدا

2 
كون مشوشىا حىول االنفعىال الىذي اشىعر أدائما ما 

 به 
   

1 
أجد صعوبة فىي ايجىاد الكلمىات المناسىبة لوصىف 

 مشاعري
   

    أوجه صعوبة في وصف شعوري نحو االخرين 2

2 
عنىىىدما انىىىزعج ال اعىىىرف مىىىا اذا كنىىىت حزينىىىا أو 

 غضباً 
   

    استطيع بناء صداقات بسهولة 5

5 
أجىىد صىىعوبة فىىي االفصىىاق عىىن مشىىاعري حتىىى 

 لقرب الناس
   

0 
أفضل التحدث مع الخرين حول اعمالهم اليوميىة 

 بدالً من الحديث عن مشاعرهم 
   

    أفضل أن اكون  دائما واعيا بانفعاالتي 1

    بدقةاشعر بأن لدي مشاعر ال استطيع تحديدها  0

    مشاعري غالبا ما اراها بوضوق 22

    استطيع بسهولة وصف مشاعري 22

21 
اشىىعر بىىأن لىىدي احاسىىيس جسىىمية ) جسىىدية ( ال 

 يفهمها حتى االطباء
   

    اشعر باني ال اعرف ما الذي يحدث بداخلي 22

22 
يصعب على فىي بعىض االوقىات معرفىة لمىاذا انىا 

 غاضب
   

25 
الضىىروري حىىل المشىىكلة بىىدل مىىن اجىىد انىىه مىىن 

 مجرد وصفها او الحديث عنها
   

    اتمنى لو لم اكن جوال لهذه الدرجة 25

20 
استطيع الشىعور بىأنني قريىب مىن شى  مىا حتىى 

 في لحظات صمته
   

21 
ارى انىىه مىىن الضىىروري ان ادع االمىىور تحىىدث 

 كما هي بدال من محاولة فهم اسباب حدوثها
   

    يالخاستغرق في الدائما ما  20

12 
اجىىد انىىه مىىن الضىىروري التواصىىل الوجىىداني مىىع 

 االرين
   

    احلم بالمستقبل وانا متيقظ 12

11 
أشىىعر بىىأن استكشىىاف مشىىاعري تفيىىدني فىىي حىىل 

 مشاكلي الشخصية
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 (0ملحق )

 النهائية بصورتهالسلوك االنسحابي  مقيا 

 الفقرات ت
تنطبق علي 

 دائماً 

علي تنطبق 

 أحياناً 

ال تنطبق 

 علي أبدا

    ارغب في البقاء منفرداً  2

    ال احب المجاملة 1

    لدي كره نحو اآلخرين 2

    ال احب الثرثرة والكالم الكثير 2

    حب احد يسألني عن احوالي الشخصيةال ا 5

    حب التعاون سواء بالبيت والمدرسةال ا 5

    بأي موضوعاحب التحدث مع اآلخرين ال  0

    ال ابيع اسراري الي شخ  ما 1

    واياتي بمفردي دون مشاركة زمالئيامارس ه 0

    حب مشاركة اهلي في مشاكلي الخاصةال ا 22

    احب المشاركة بالنشاطات المدرسيةال  22

    مشاركة اهلي في افراحهم واحزانهمال احب  21

    اآلخرينبني الخجل عند التحدث مع ينتا 22

22 
مع افكار زمالئي لذا انسىحب  افكاري ال تتالءم

 عنهم
   

    ال احب ان اعطي رأي في أي موضوع 25

    لدي الرغبة في المناقشة الجماعيةليس  25

    اكثر تصرفاتياكون هادئ في  20

    ليس لدي صديق اثق فيه 21

    ئلة المعلمة اال عندما تُلح عليّ ال اجيب عن اس 20

    اخضع لرغبة وآراء زمالئي بسهولة 12

    يصعب علي التعبير عن مشاعري 12

    اعجز عن تكوين صداقات جديدة 11

    النشطة الفردية كالرسم والقراءاختار  12

    هولة مع المجموعة التي العب معهاال اندمج بس 12

15 
ي اشىىعر بىىالحرج واالرتبىىاك عنىىدما تتجىىه نحىىو

 المواقف االجتماعية االنظار في
   

15 
ي المواقىىىىىف والمناسىىىىىبات اتلعىىىىىثم بىىىىىالكالم فىىىىى

 االجتماعية
   

    المناسبات االجتماعيةتتشتت افكاري في  10

    حمر وجهي عندما تتوجه لي االنظاري 11

10 
لىب منىىي اشىعر بسىرعة خفقىان قلبىي عنىدما يطا

 ممارسة نشاط امام الجماعة
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    للبعد عن مشاركة الجماعةالتمارض اتظاهر ب 22

    اشاهد التلفاز لساعات طويلة 22

    اشعر اني ضعيف الثقة بنفسي 21

    اشعر اني دائم القلق والتوتر 22

    ي ال استطيع االنسجام مع اآلخريناشعر ان 22

    ان اقضي اوقاتي طويلة في التأمل احب 25

25 
انفعىاالتي سىواء بىالفرق  اخجل من التعبيىر عىن

 او الغضب
   

    ن زمالئي يستهزئون بي عند الكالماشعر ا 20

    التوافق مع اآلخريناشعر بصعوبة  21

    غب في ان اكون اول من يبدأ الدرسال ار 20

    ارغب في استثارة انتباه اآلخرين ال 22

    اشعر اني ليس لي أي دور في البيت 22

    خارج البيت مكان خطراً  عد العالما 21

    ال افضل الخروج مع اآلخرين 22

    اكون محط لالنتقادارتبك كثيراً عندما  22

    اترك العمل عند ظهور الصعوبات 25

    لمواقف التي تحتاج الى قرار حاسماتجنب ا 25

20 
مشىىىىكالتي اال بىىىىاللجوء الىىىىى  ال اسىىىىتطيع حىىىىل

 شخ  ما
   

    أي عمل اقوم بهاتوقع الفشل في  21

    اذهب الى المدرسةاتمنى ان ال  20

    ال استطيع ان اتحمل المسؤولية 52

     حب ان ينتبه الّي المدرس في الصفال ا 52

    اجد صعوبة في كسب ثقة اآلخرين 51

    ال احب ان يسألني احد اسئلة عما افعله 52

    تتعبني الضوضاء مهما كانت قليلة 52

 

 


