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 ممخص الدراسة :
بالرفاىػة النسسػية الاتباكاريػة الكشؼ عف عالقة األلكسيثميا الراىنة:  ىدفت الدراسة
( طالب اـ 214الشارؾ في ىذه الدراسة )لدى طالب المرحمة الثانالية،  اتنسعالية 

 –بمػػدارس الاعمػيـ الثػانالد بػ دارة  شػمالف الاعميميػػة اخايػارىـ مػف الممامػأل األ ػمي 
ة  مػػػيف الخػػػاللي الثاناليػػػة ب شػػػمالف ( طالبػػػاط الطالبػػػة بمدرسػػػ181محافظػػػة المنالفيػػػة )

(، طالبػاط الطالبػة 111)مدرسة مريس الثانالية المشاركة، ال( طالباط الطالبة ب114ال)
( عػػػػاـ  لػػػػ  1.64بمدرسػػػػة سػػػػمادالف الثاناليػػػػة المشػػػػاركة اراالحػػػػت  عمػػػػارىـ بػػػػيف )

نحػػػراؼ معيػػػارد قػػػدره ( عػػػاـ ، الا1.611( عػػػاـ ، بماالسػػػط عمػػػرد قػػػدره )11611)
اخدـ: مقيػػػاس األلكسػػػيثميا ) عػػػداد: الباحػػػث(، المقيػػػاس ، الاػػػـ اسػػػ( شػػػيراط 11641)

 اتباكارية اتنسعاليػة  (،  المقياس4111الرفاىة النسسية  عداد :عادؿ المنشاالد )
(، الاال مت ناائج الدراسة  لػ  : 4114) كريماف منشار/اعريب  (1111ألفريؿ )

، الالمػالد عالقػة  المالد عالقة سالبة دالو  ح ائياط بيف األلكسيثميا الالرفاىة النسسية
سػػالبة دالػػو  ح ػػائياط بػػيف األلكسػػيثميا  الاتباكاريػػة اتنسعاليػػة،  كمػػا اال ػػمت ناػػائج 
 الدراسة  ل   نو يمكف الانبؤ باأللكسيثميا مف الرفاىة النسسية الاتباكارية اتنسعالية6

 : الكممات الدالة
 اتباكارية اتنسعالية(  -الرفاىة النسسية  -)األلكسيثميا       
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Abstract: 
 

The present study aimed to identify the relationship between  

Alexithemia by psychological well-being And Emotional 

Creativity among high school students, participated in this 

study was (412) students selected from the original 

community in schools of secondary education by Ashmoun 

Educational Administration - Menoufia Governorate (189) 

students at Amin al-Khuli secondary school in Ashmoun and 

(112)  

A student at Geracee Secondary Mixed School, and (111), a 

student at Samadun Secondary Mixed School Their ages 

ranged between (16.2) years to (17.11) years, with an average 

age of (16.11) years and a standard deviation of (10.20) 

month, The study used : Alexithemia scale Students (Prepared 

by: the author), psychological well-being scale (prepared by: 

Adel Al-Menshawi, 2011), Emotional Creativity scale for 

Avrill (1999) Translated  by Kriman monshar (2002), The 

study found that : there is a statistically significant negative 

relationship between Alexithemia  and psychological well-

being, and a statistically significant negative relationship 

between Alexithemia and Emotional Creativity. It also found 

that : Alexithemia can be predicted from psychological well-

being and Emotional Creativity. 

Key words (Alexithemia - psychological well-being - 

Emotional Creativity). 
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 مقدمة:ال
اعابػػر مرحمػػة الاعمػػيـ ا عػػدادد مػػف  ىػػـ المراحػػؿ الاػػي يمػػر بيػػا الطػػالب لمػػا 
ليا مف  ثر الاضح فػي اشػكيؿ حيػاة الطالػب فػي ىػذه الساػرة، اللمػدالر الخطيػر الػذد 
عػػداده لمحيػػاة ، الت شػػؾ  ف ىػػذه المرحمػػة مػػف  امعبػػو فػػي انشػػئة المػػالاطف ال ػػالح الاي

سػػػيةي حيػػػث  نيػػػا اعػػػده ألف يكػػػالف مالاطنػػػاط المراحػػػؿ المميػػػزة فػػػي حيػػػاة الطالػػػب الدرا
 الحاط في ممامعو، الشخ اط مساقيماط في سمالكو، النماح الطالب في اماياز ىذه 
المرحمة بسالـ يعني  نو سالؼ يكمػؿ حيااػو مازنػاط فػي ا ػرفااو الانسعاتاػو،  مػا  ذا 
لػػـ يػػنمح فػػي امايازىػػا فػػ ف ذلػػؾ يػػنعكس عمػػ  سػػمالكو اتمامػػاعي الاكالينػػو النسسػػي 

بعػػد، الاظيػػر عمػػ  الطالػػب فػػي ىػػذه المرحمػػة عػػدة مشػػاكؿ فػػي النمػػال النسسػػي  فيمػػا
الالنمال اتماماعي، الىػذا  مػراط طبيعيػاط نظػراط لمنمػال البياللػالمي الػذد يطػر  عمػ  مسػـ 
الطالب فػي امػؾ المرحمػة، فينػاؾ عػدة ا يػرات بياللالميػة اطػر  عمػ  الظػائؼ المسػـ 

فسياللالميا المسـ كالا يرات الاي بالنسبة لمطالب في ىذه المرحمة الالاي اؤثر عم  
اطػػر  عمػػ  ميػػاز ال ػػدد ال ػػماد الالاػػي ابػػد  فػػي  فػػراز ىرمالنػػات النمػػال، اللقػػد ابػػيف 
المالد عالقة بيف المياز ال ددد الالمياز الع بي المركزد، النايمة لذلؾ نمػد  ف 
العمميات العقميػة لمطالػب ااػ ثر مثػؿ: الاػذكر الاتنابػاه القدراػو عمػ  حػؿ المشػكالت 

 اعية الالمشكالت غير اتماماعية6اتمام
الامثػػؿ األحاسػػيس الاتنسعػػاتت الظػػائؼ ضػػرالرية فػػي حيػػاة الشػػخص اليالميػػةي 
حيػػػػث  نيػػػػا احسػػػػزه عمػػػػ  احقيػػػػؽ  ىدافػػػػو، كمػػػػا  ف القػػػػدرة عمػػػػ   دراؾ اتنسعػػػػاتت 
الاحديدىا الالامييز بينيا، الالاعامؿ معيا ب يمابية اعد خا ية ميمة مف خ ػائص 

ية، فاألشخاص الذيف لدييـ ق الر في القدرة عم  احديػد الشخ ية ا يمابية السال 
اتنسعاتت الال سيا الالاعبير عنيا، اليباعدالف عف المالاقؼ اتماماعية الاي احااج 
مػػنيـ الحػػديث عػػف مشػػاعرىـ ال حاسيسػػيـ الخا ػػة النقميػػا لآخػػريف، الاحديػػد  رائيػػـ 

ـ يسػػػػػاطأل ، فػػػػػ ذا لػػػػػAlexithymiaال فكػػػػارىـ، يعػػػػػانالف مػػػػػف ا  ػػػػػابة باأللكسػػػػػيثيميا 
الشػػخص اسسػػير المثيػػرات اتنسعاليػػة، ف نػػو قػػد ياعػػرض  عاقػػة فػػي النمػػال اتنسعػػالي 
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اتمامػػػاعي ، القػػػد اظيػػػر فػػػي ا ػػػرفااو سػػػمالكيات غيػػػر سػػػالية: كسػػػمالؾ الاحػػػدد، 
 الالسمالؾ المضاد لمممامأل، الاتنسحاب، الاضطراب المزاج6

 (111-118، 4112) الالزىػػراد عراقػػي، المحمػػد  حمػػد ىشػػاـ الخػػاللي،اليػػذكر 
 الالامييز عنيا الالاعبير عمييا الالاعرؼ بالمشاعر ا حساس  ف شؾ فيو  نو مما ت

 الشخ ػي، ببػيف الاالا ػؿ ضػرالرات مػف ضػرالرة فيػي  نسػانية خا ػية اعػد بينيا
 فمػف النسسػية احقيػؽ ال ػحة عالائػؽ مػف عائقػا يعػد ق ػالرىا  ال القػدرة الافاقاد ىػذه
 مشػاركة ال السػرد اناػاب الاػي تاتنسعػات عػف الاعبيػر النسسػية ال ػحة بػديييات
 الاطػالير انميػة عمػ  ذلػؾ يسػاعد حيػث عمييػا الالاعػرؼ فػي انسعػاتايـ اآلخػريف
يعػانالف  الػذيف األفػراد  مػا لمحيػاة، الاػالازف معنػ  اعطػي الالاػي الشخ ػية العالقػات

 الالامييػز بينيػا، عنيػا الالاعبيػر عمييػا الالاعػرؼ بالمشػاعر ا حسػاس ضػعؼ مػف
 خارميػا المالمػو الاسكير نمط  ل  با ضافة اليقظة  حالـ الندرة الاخيؿ في النقص
 .األفراد ا لكسيثميؾ عميو يطمؽ

(  ف األلكسػػػيثميا مسيػػػاـل نسسػػػي يشػػػير  لػػػ  82، 4112الاػػػرى ىيػػػاـ شػػػاىيف )
، اليعػػاني العديػػد مػػف األشػػخاص فػػي د  ػػعالبات فػػي احديػػد الشػػخص لمشػػاعرهالمػال 

ضػػطرابات نسسػػية اػػرابط الممامػػأل مػػف اضػػطرابات سيكالسػػالمااية الشػػكاالى طبيػػة الا
بيذه الخا ية، فاألشخاص الم ابالف باأللكسيثميا قد يعانالف انسعالياط  ال نسسػياط  ال 
مسػػدياط نايمػػة ليػػذا العمػػز المعرفػػي، كمػػا  ف مػػالدة الحيػػاة بمػػا ااضػػمنو مػػف سػػعادة 
شخ ية العالقات بينشخ ية ربما اا ثر سمبيا نايمة األلكسيثميا ، عالالة عم   ف 

نسقػػات عاليػة بشػػكؿ داؿ نايمػة  ىمػاؿ العمػػؿ الانخسػاض ا نااميػػة  الممامػأل ياحمػؿ
الازايػػػد الماطمبػػػات المسرالضػػػة عمػػػ  مراكػػػز الرعايػػػة ال ػػػحية المػػػالارد الداللػػػة نايمػػػة 
اتضطرابات السيكالسالمااية الالحاتت الطبية الاتضطرابات النسسية الاي ا احب 

 األلكسيثميا6
ألشػػػػػخاص بمالانبيػػػػػا الامثػػػػػؿ الرفاىػػػػػة النسسػػػػػية  ىميػػػػػة خا ػػػػػة فػػػػػي حيػػػػػاة ا

المخامسة ي في  القالى المحركة لمسمالؾ البشرد لاخسيؼ اآلثػار الاػي ظيػرت مػؤخرطا 
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عمػػػػػ  الممامعػػػػػات مػػػػػف ا يػػػػػرات اماماعيػػػػػة السياسػػػػػية الاقا ػػػػػادية الثقافيػػػػػة سػػػػػريعة 
 الماالحقة، كاف ليا  ثر كبير عم  حياة األشخاص النسسية بؿ السمالكيـ الاسكيرىـ،

ظػػػالريف فمسػػػسييف ىمػػػا: منظػػػالر السػػػعادة المنظػػػالر الاسػػػامد الرفاىػػػة النسسػػػية مػػػف من
 البقاد  في الحياة،ة اتن ماس في عقبات اتسامرار ال الماعة الاعكس الرفاىة النسسي

الرفاىة النسسية مف الماطمبات اليامة في مرحمة  ف   (Steven,2000)اليرى اسايسف
بخ ائ ػػيا فمرحمػػة المراىقػػة  المراىقػػة لاحقيػػؽ ال ػػحة النسسػػية ا يمابيػػة ل فػػراد،

المعطياايػػػا ىػػػي  خطػػػر منعطػػػؼ يمػػػر بػػػو األشػػػخاص، المػػػف  بػػػرز المخػػػاطر الاػػػي 
يعيشػػيا المراىقػػالف فػػي امػػؾ المرحمػػة: فقػػداف الياليػػة الاتنامػػاد، الافاقػػاد اليػػدؼ الػػذد 

 6يسعالف  ليو، الاناقض القيـ الاي يعيشالنيا، فضالط عف مشكمة السراغ
 باىاماـ تنسعالي حظ ا اتباكار (  ف24، 4118اليذكر  بال زيد الشاليقي )

الالبػراىيف  اليالميػة، حيػاايـ فػ  األشػخاص مالمػالدة اليماارسػيا حقيقػة فيػال البػاحثيف
 الالابايف بيف اتنسعاؿ، عف الاعبير ف  الاباينات الثقافية ف : اامثؿ ذلؾ اؤكد الا 

 عػف الالاعبيػر المشػاعر، الفيػـ الاسػايعاب  دراؾ عمػ  القػدرة فػ  األشػخاص
داراا  مػف الاكالنيػا الالقػت لػدى بمػرالر النمالىػا اتنسعػاتت الا يير يا،اتنسعاتت  الاي
اليضػػيؼ محمػػد  6 الالمعػػايير اتماماعيػػة الالقالاعػػد اتمامػػاعي خػػالؿ الاساعػػؿ

 مػف ممػرد  كبػر البدرمػة بمرالنػة الاسكيػر (  ف القدرة عم .21، 4114البحيرد )
يؼ الانسعاتاػو، الاضػ مشػاعره عػف اعبيػره فػ   بػداع الشػخص يػؤدد  لػ  الاقميػد،

 المبػدع بالشػخص اتىامػاـ ( يعاػد281، 4112بشػرى خطػاب الربيعػة مػانأل ) 
 معقػد ع ػر ظػؿ فػ  ضػرالرة حاميػة مشػكالت مػف مػا يالاميػو حػؿ القػادر عمػ 

 يعاػد مشػكالت مف ما يالاميو حؿ عم  القادر الالشباب المثير لممشكالت، الما ير
مباكػريف    لػ بحامػة فػنحف ثػـ المػف  الرقيػو، رفعاػو ال حػد عالامػؿ لممامعػو كنػزاط 

 الاحاليػؿ الالمبدعػة، المديػدة اقػديـ الحمػالؿ عمػ  قػادريف ماسػاح بسكػر ياماعػالف
 الا مرادات األساليب خالؿ اساخداميـ مف  بداع  ل  الا يمابية انسعاتايـ السمبية
 الم لالفة6 الغير السعَّالة النشطة
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مشػكمة خطيػرة اػؤدد  لػ  انعػزاؿ الطالػب  األلكسػيثميا فػ ف سػبؽ ممػا انطالقػا
  ت الطالب عم  ل لكسيثميا السمبي الا ثير مف العم  الرغـ ف مميأل مف حاللو،ع
 دفػأل بالدراسػة الالبحػث، ممػا الكػافي ا  ػابة اتىامػاـ ىػذه يعطػالا لػـ البػاحثيف  ف

 بالرفاىػة النسسػية العالقايػا ا  ػابة ىػذه دراسػة  لػ  فػي الدراسػة الراىنػة الباحػث
 الاتباكارية اتنسعالي6

 :الدراسة مشكمة
   ػبحت الاػي األلكسػيثميا مالضػالع  ىميػة مػف الدراسػة الراىنػة مشػكمة انبػأل

السػنالات  خػالؿ الظيػر الدراسػات فػي السػنالات األخيػرة، مػف الكثيػر ارةكيػز محػؿ
 األلكسػيثميا، قيػاس لػ   ايػدؼ الاػي القيػاس  دالات مػف عػدد القميمػة الماضػية

ل مة ، الذلؾ لما ياراب ا ذات المساىيـ بينيا البيف الالعالقة طبيعايا، عف الالكشؼ
عمػػ  ا  ػػابة بيػػا مػػف مشػػاكؿ نسسػػية الاماماعيػػة لمم ػػاب بيػػا اللمممامػػأل ب سػػرهي 

الشػخص عنػدما  ف  (44، 4114محمػد عبػدالرحمف، المحمػد سػعساف )حيث يذكر 
ي ػػػػاب باأللكسػػػػيثميا فػػػػ ف حيااػػػػو الخا ػػػػة اكػػػػالف ككيػػػػؼ مظمػػػػـ  ػػػػعب اقاحامػػػػو 

مسػػاقبؿ الالعػػالـ مػػف حاللػػو، الربمػػا فيػػنعكس ذلػػؾ عمػػ  نظراػػو السػػمبية نحػػال ذااػػو الال
اكػػالف سػػبباط ألف ي ػػبح ذلػػؾ الشػػخص عرضػػة لظيػػالر األعػػراض اتكاائبيػػة، الربمػػا 
اكػػالف امػػؾ النظػػرة السػػمبية ناػػاج ألبنيػػة معرفيػػة شػػديدة الذاايػػة يسػػاخدميا الشػػخص 
لسحػػص الاخابػػار الارميػػز الاقيػػيـ المثيػػرات الاػػي ياعػػرض ليػػا  اسػػم : بالمخططػػات 

، الىػػػػ  اػػػػاحكـ ب ػػػػالرة عامػػػة فػػػػي عمميػػػػة معالمػػػػة المعمالمػػػػات المعرفيػػػة الالاكيسيػػػػة
الالسػػػمالؾ، الاػػػؤدد امػػػؾ المخططػػػات المعرفيػػػة الالاكيسيػػػة  لػػػ   فكػػػار امقائيػػػة اشػػػاله 
عمميػػة الاسكيػػر، الينػػاج عنيػػا اسسػػيرات سػػمبية اػػؤدد لظيػػالر العديػػد مػػف المشػػكالت 

 اتنسعالية الالسمالكية6
 ف الشػػخص السػػالد  (4، 4111اليػػرى محمػػالد عكاشػػة، العبػػد العزيػػز سػػميـ )

الػػػػذد ياماػػػػأل بسػػػػمات  يمابيػػػػة كالرفاىػػػػة النسسػػػػية، الالاسػػػػاؤؿ، الالرضػػػػا عػػػػف الػػػػذات 
الاآلخريف ااالفر لديو فر ا لمنمال الاتراقاد،  ذ اشكؿ ىذه الما يػرات مح ػمة ميػد 



 8108105  لسنةلسنة  --الجزء األولالجزء األول  --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجمدالمجمد  ــ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة
 

                                                     434 

الشػػػػخص فيسػػػػعي لالسػػػػاسادة مػػػػف  مكانااػػػػو القدرااػػػػو اليعمػػػػؿ عمػػػػ  انميايػػػػا لاحقيػػػػؽ 
فػػػي ظػػػؿ ظػػػرالؼ الحيػػػاة المعا ػػػرة المنامػػػة  الاالافػػػؽ النسسػػػي الاتمامػػػاعي خا ػػػة

 لكافة  شكاؿ الضيؽ ال يغ الكدر اتنسعالي6
 فػ  يظيػر فػي النمػال اتنسعػال  (  ف اتباكػار41، 4114النشػار ) الاػرى كريمػاف

دد اباكارية ب الرة المالانب اتنسعالية  بيف اتنسعال  مساالى الاعامؿ رق  الالاي احا
 المالاقػؼ المخامسػة،  فػ  النسسػية الحساسػية مػف –قدر ا مكػاف – الاقامؿ األشخاص،

ػا ( لالنسعػاتت1 ، 4114 الخضػر) اليضػيؼ عثمػاف  قػدرة انشػيط فػ  دالرطا ميمط
 خطػر  لػ  رالاػ  اشػي فاتنسعػاتت المشػكالت، الحػؿ عمػ  اتباكػار الشػخص
 المنطقيػة ممػا احميميػة  كثػر الشػخص اسكير امعؿ الالخالؼ، قد الالخزى، كالحزف،

الاسكيػر  عمػ  يساػاعد قػد الحػزيف المشػكالت، فػالمزاج حػؿ فػ   خطائػو مػف يقمػؿ
المشػكالت،  الحػؿ ا بػداع ياشػط المػزاج ا يمػابي  مػا البػدائؿ، الفحػص اتسػادتلي

 عمػ  النظػاـ يػؤثر اتنسعػالي (  ف اتباكػار211، 4114اليػرى محمػد البحيػرد )
 اتمامػاعي النمػال فػ  يساػيـ فاراسػاع درماػو لمشػخص، الاتنسعػالي العػاطسي

 6 الاتماماعي الاالافؽ النسسي سالد  ل  يؤدى الانخساضيا اتنسعالي الميد،ال 
المػػف خػػالؿ عػػرض مػػا سػػبؽ يػػرى الباحػػث  ف ا  ػػابة باأللكسػػيثميا نػػاقالس 
خطػػر  يثيػػر عػػدـ ا طمئنػػاف اليػػدعال  لػػ  ضػػرالرة دراسػػة عالقاػػو بػػبعض الما يػػرات 

بػرامج الالخطػط ي مما يساعد عم  الضأل الة فيـ ىذه ا  ابة الما يرابط بيالمحاالل
الاػػي احػػد مػػف ىػػذا السػػمالؾ المعػػالؽي لػػذلؾ قػػاـ الباحػػث فػػي الدراسػػة الراىنػػة بدراسػػة 
عالقػػػة األلكسػػػيثميا بالرفاىػػػة النسسػػػية الاتباكاريػػػة اتنسعاليػػػة لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة 
 الثانالية، الااحدد مشكمة الدراسة الراىنة في محااللة ا مابة عف الاساؤتت الاالية:

المرحمػػػة ف األلكسػػػيثميا الالرفاىػػػة النسسػػػية لػػػدى طػػػالب ىػػػؿ االمػػػد عالقػػػة بػػػي16
 ؟ الثانالية

ىػػػؿ االمػػػد عالقػػػة بػػػيف عالقػػػة بػػػيف األلكسػػػيثميا الاتباكاريػػػة اتنسعاليػػػة لػػػدى 46
 ؟ المرحمة الثاناليةطالب 
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ىػػػؿ يمكػػػف الانبػػػؤ باأللكسػػػيثميا لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة الثاناليػػػة مػػػف الرفاىػػػة 26
 النسسية الاتباكارية اتنسعالية ؟

 ىدف الدراسة : ثانًيا: 
األلكسػػػػيثميا اتراباطيػػػػػة ايػػػػدؼ الدراسػػػػة الحاليػػػػػة  لػػػػ  الكشػػػػػؼ عػػػػف عالقػػػػػة 

الكشػؼ عػف ، لػدى طػالب المرحمػة الثاناليػة  بالرفاىة النسسية الاتباكاريػة اتنسعاليػة
 مف الرفاىة النسسية الاتباكارية اتنسعالية لدييـ 6 مكانية الانبؤ باأللكسيثميا 
ـــة الدراســـة: ـــا : أىمي يػػػاـ انػػػاالؿ ىػػػذه األىميػػػة مػػػف الناحيػػػة النظريػػػة الالناحيػػػة  ثالًث
 الاطبيقية الذلؾ كما يمي :

 األىمية النظرية : تتضح أىمية الدراسة النظرية فيما يمي:-
 اانػػاالؿ الدراسػػة الراىنػػة مسيػػاـل الرفاىػػة النسسػػية ك حػػد مالضػػالعات عمػػـ الػػنسس

فػػي الساػػرة ا يمػػابي، الالاػػي احاػػاج  لػػ  مزيػػد الالمزيػػد مػػف الدراسػػة الالبحػػث 
 الراىنة6

طػالب المرحمػة الثاناليػة لػدى األلكسػيثميا بػيف مػا الماشػابكة العالقػات دراسػة 
 .ما يرى الرفاىة النسسية الاتباكارية اتنسعالية ضالد في

نػدرة لػالحظ حيػث البحػث ألدبيػات  ضػافة اعابػر الراىنػة الدراسػة  ف كمػا 
األلكسػيثميا الكػؿ مػف بػيف  العالقػة الا  انااللت في العالـ العربي الدراسات

  اتنسعالي6 اتباكارية االرفاىة النسسية
 كمػػػا ااكمػػػف  ىميػػػة الدراسػػػة فػػػي كػػػالف الدراسػػػة ااعنػػػي بسئػػػة ميمػػػة داخػػػؿ الحقػػػؿ

 الاعميمي الىـ طالب المرحمة الثانالية6
 الحالية: في ضوء نتائج الدراسةاألىمية التطبيقية:  

الراىنػػة فػػي بنػػاد الا ػػميـ  ي مػػؿ الباحػػث  ف يػػاـ اتسػػاسادة مػػف ناػػائج الدراسػػة
البػػػرامج ا رشػػػادية الالعالميػػػة الالادريبيػػػة لطػػػالب المرحمػػػة الثاناليػػػة بيػػػدؼ 

 ، الاتباكارية اتنسعالية لدييـ6لكسيثميا الاحسيف الرفاىة النسسيةخسض األ



 8108105  لسنةلسنة  --الجزء األولالجزء األول  --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجمدالمجمد  ــ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة
 

                                                     433 

 يمكػػف اتسػػاسادة مػػف الدراسػػة الراىنػػة فػػي الاعػػرؼ عمػػ  الخ ػػائص النسسػػػية
ية الاتباكاريػػػػة اتنسعاليػػػػة لػػػػدى طػػػػالب الىػػػػ : األلكسػػػػيثميا الالرفاىػػػػة النسسػػػػ

المرحمػػة الثاناليػػة، الالاعػػرؼ عمػػ  مالانػػب القػػالة الالضػػعؼ فػػي شخ ػػياايـ 
 لمحااللة انمية مالانب القالة الخسض  المو لدييـ6

 يمكػػػػف اتسػػػػاعانة بػػػػ دالات الدراسػػػػة الراىنػػػػة فػػػػي دراسػػػػات  خػػػػرى لقيػػػػاس ىػػػػذه
حػػد  الخ ػػائص النسسػػية بػػ دالات ااماػػأل بخ ػػائص سػػيكالمارية ميػػدة  لػػ 

 ما6
ــــة لمدراســــة :  ــــاىيم الجرائي ــــا : المف ااحػػػػدد المسػػػػاىيـ ا مرائيػػػػة لمدراسػػػػة فػػػػي رابًع

 األلكسيثميا الالرفاىة النسسية الاتباكارية اتنسعالية، يمكف اناالليـ فيما يمي:
 :Alexithemiaاأللكسيثيميا -0

يعػػرؼ الباحػػث األلكسػػيثميا فػػي الدراسػػة الراىنػػة ب نيػػا: عػػدـ قػػدرة الطالػػب عمػػ  
عمػػػ  مشػػػاعره الاحديػػػدىا الفيميػػػا الالامييػػػز بينيػػػا، العػػػدـ قدراػػػو عمػػػ   اعػػػرؼال

الاعبير عف المشاعر الاألحاسيس بالكممات المالئمة الال سيا لآخريف، الااحد 
األلكسيثميا بالدرمة الاي يح ؿ عمييا الطالب في المقياس المعد لقياسػيا فػي 

 الدراسة الراىنة6
 :psychological well-beingالرفاىة النفسية -8

ب نيػػػػا: الشػػػػعالر ا يمػػػػابي  الرفاىػػػػة النسسػػػية( 4111يعػػػرؼ عػػػػادؿ المنشػػػػاالد )
الماكالف لدى السرد بحسف الحاؿ، كما يرشد بالمؤشرات السمالكية الدالة عم  اراساع 
رضػػا السػػرد عػػف ذااػػو الاقبمػػو ليػػا، الاعامػػاد السػػرد عمػػ  ذااػػو، الانظػػيـ السػػمالؾ  ثنػػاد 

فػػػػػي الحيػػػػػاة الرؤيػػػػػة االمػػػػػو  فعالػػػػػو  الاساعػػػػػؿ مػػػػػأل اآلخػػػػػريف، اليكػػػػػالف لمسػػػػػرد غػػػػػرض
الا رفااو، القدرة السرد عم   قامة عالقػات اماماعيػة  يمابيػة مابادلػة مػأل اآلخػريف 
الاتسامرار فييا، الكسادة السرد فيمػا يقػاـل بػو مػف  عمػاؿ اػؤدد  لػ  ا حسػاس العػاـ 

ة الااحػػدد الرفاىػػة النسسػػية فػػي الدراسػػة الحاليػػة بالدرمػػبالسػػعادة الالطم نينػػة النسسػػية، 
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الاػػػي يح ػػػؿ عمييػػػا الطالػػػب فػػػي مقيػػػاس الرفاىػػػة النسسػػػية المسػػػاخدـ فػػػي الدراسػػػة 
 الحالية6
 :Emotional Creativity االبتكارية االنفعالية-3

( اتباكارية اتنسعالية ب نيا: قدرة الشخص 41، 4114اعرؼ كريماف منشار )
اتباكاريػػة  عمػ   ظيػار انسعاتاػو ب ػػالرة ااسػـ بالمػدة الالساعميػػة الاأل ػالة، الااحػدد

اتنسعاليػػػة فػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة بالدرمػػػة الاػػػي يح ػػػؿ عمييػػػا الطالػػػب فػػػي مقيػػػاس 
 اتباكارية اتنسعالية المساخدـ في الدراسة الحالية6

انػاالؿ الباحػث فػي ىػذا المػزد ا طػار النظػرد لكػؿ مػف: الطار النظـري لمدراسـة : 
 ي الفيما يمي اس يؿ ما ذلؾ:األلكسيثميا الالرفاىة النسسية الاتباكارية اتنسعالية

 المحور األول: األلكسيثيميا 
الطبيػػػػب األمريكػػػػي لقػػػػد ظيػػػػر م ػػػػطمح األلكسػػػػيثيميا ألالؿ مػػػػرة عمػػػػ  يػػػػد 

ـ، حيػػػث المػػػد  ف األكسػػػيثيميا كممػػػة يالنانيػػػة  1111فػػػي عػػػاـ  Sifneosسػػػيسنيالس 
 = lexi"اليعنػي نقػص، ال  "A = Lack"األ ػؿ ااكػالف مػف ثالثػة مقػاطأل ىػي: 

word" ممة، ال الاعني ك"Thymia= feeling"  الاعني العاطسة، البذلؾ اعنػي الكممػة
، القػد ,Lack words for feelingsفي مممميا نقص الكممات لماعبير عف المشاعر 

اساخدـ ىذا الم طمح لال ؼ مممالعػة مػف المرضػ  الخا ػة ذالد اتضػطرابات 
درة السيكالسالمااية الذيف يعانالف مف نقص القدرة عم  ال ؼ مشػاعرىـ النقػص القػ

، (Briody, 2005, 32)عم  اسػاخداـ الكممػات فػي الاعبيػر عػف مشػاعرىـ لآخػريف 
الالاعبيػػػػػر عنيػػػػػا فػػػػػي  ػػػػػالرة لسظيػػػػػة، العػػػػػدـ القػػػػػدرة عمػػػػػ  الامييػػػػػز بػػػػػيف المشػػػػػاعر 

 الاألحاسيس المسدية، الاساخداـ  سمالب معرفي ذد المية خارمية6
 .Franz)اللقػػد اعػػدد اعريسػػات األلكسػػيثمياي حيػػث يعرفيػػا فرانػػز ال خػػرالف 

Popp, Sheefer, Sitte, Schneider & Hardt, 2007, 54 – 55)  عمػ   نيػا نقػص
فػػي ميػػارات الاالا ػػؿ الالاساعػػؿ اتمامػػاعي نايمػػة  ػػعالبة فػػي القػػدرة عمػػ  ارممػػة 
ا شػػارات العاطسيػػة المسػػاقبمة مػػف األفػػراد المحيطػػيف، الضػػعؼ فػػي القػػدرات الم اليػػة 
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شاعر ال حاسػيس  لػ  اآلخػريف، الاي امكنيـ مف القدرة عم  ال ؼ ما لدييـ مف م
 في  عالبة ب نيا(Scott, 2009,1; Kupferberg, 2002, 19) يعرفيا كؿ مف  كما

 عنيػا الالاػي ينشػ  المعرفيػة خالؿ األساليب مف الالمدانية الحاتت الانظيـ معالمة
( 842-844، 4111اليعػرؼ محمػد البحيػرد )، اتنسعاليػة لممعالمػة السػعة قمػة

سمة المدانية معرفيػة ااضػح فػي المػالد ق ػالر فػي الاعامػؿ مػأل األلكسيثيميا ب نيا: 
المشاعر الاتنسعاتت اليظير في  الرة  عالبة في الاعرؼ عم  المشاعر الذاايػة 

 د  ػػػػػعالبة الاعبيػػػػػر عػػػػػف  –الالامييػػػػػز بينيػػػػػا ال ػػػػػعالبة فػػػػػي الاالا ػػػػػؿ الالمػػػػػداني 
 -المشاعر الاألحاسيس لآخػريف نايمػة غيػاب الكممػات المالئمػة لال ػؼ المشػاعر

عػػػدـ المػػػالد اضػػػطراب فػػػي الميػػػاز ال ػػػالاي  ال ضػػػعؼ فػػػي حاسػػػا  السػػػمأل مػػػأل 
با ضػػافة  لػػ  نقػػص القػػدرة عمػػ  الاخيػػؿ المػػرابط بالمشػػاعر ممػػا يػػؤدد  –الالكػػالـ 

 لػػػػػػ  نقػػػػػػص فػػػػػػي ميػػػػػػارة الاعامػػػػػػؿ مػػػػػػأل اآلخػػػػػػريف اليكػػػػػػالف السػػػػػػرد مييئػػػػػػا ل  ػػػػػػابة 
 باتضطرابات الاألمراض النسسية الالمسمية6

 ,Vazquez, Sandez, Gonzalez, Romero, Blance &Vera) اليعرفيػا
 العالاطؼ في الاسكير  ل  الميؿ بقمة ااميز سيكاللالمية خا ية ب نيا  (797 ,2010
 اتنسعػاتت ال ػؼ عمػ  القػدرة فػي الق ػالر  لػ  الخياؿ با ضػافة في الاتن ماس
( ب نيػػا عػػدـ قػػدرة السػػرد 4.8، 4112عمييػػا، الاعرفيػػا  مينػػة  بػػال النمػػا ) الالاعػػرؼ

مػػػ  مشػػػاعره المشػػػاعر اآلخػػػريف الالاعبيػػػر عنيػػػا المحدالديػػػة الخيػػػاؿ عمػػػ  الاعػػػرؼ ع
( ب نيػػا : ال ػػعالبات .1، 4111الاعرفيػػا سػػحر سػػميـ ) الاالمػػو معرفػػي خػػارمي، 

الاي يعاني منيا الشخص في ال ؼ مشػاعره الذلػؾ لعػدـ قدراػو عمػ  الاعبيػر عػف 
ىػػػذه المشػػػاعر الضػػػعؼ المحدالديػػػة اتامػػػاه المعرفػػػي لديػػػو، الاعػػػرؼ شػػػاىنده غنػػػيـ 

( ا لكسػيثميا ب نيػا: عػدـ القػدرة عمػ  111، 4111ريف دسالقي ، الىبة مكي )الشي
الاعرؼ عم  المشاعر  ال امييزىا الاتسػامابة ليػا بطريقػة مناسػبة، ممػا يػؤثر عمػ  
مالدة العالقات البينشخ ػية الكيسيػة اسػاخداميا فػي ااخػاذ قػرارات فعالػة فػي الحيػاة 

ؽ فػي الاخيػؿ النمػط كمعرفػي ياميػز باتضافة  لػ  محدالديػة الخيػاؿ النػدرة اتسػا را
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باتسػػا راؽ فػػي الاس ػػيالت الخارميػػة ل حػػداث،  كبػػر مػػف الاركيػػز عمػػ  المشػػاعر 
 الالمظاىر اآلخرى الماعمقة بالخبرة الداخمية لمسرد6

-Hulette, 2011, 12; Forti, 2011, 39)اليػرى كػؿ مػف ىػاللياي الفػالراي 
ف لػدييـ  ػعالبة فػي الاعػرؼ  ف األشخاص الذيف يعانالف مف األلكسيثميا يكػال  (40

، ف األحاسػػيس اتنسعاليػػة، الالمسػػميةعمػػ  المشػػاعر الال ػػسيا، ال ػػعالبة الامييػػز بػػي
اللػػػدييـ نقػػػص فػػػي الخيػػػاؿ ، الاألسػػػمالب المعرفػػػي يركػػػز عمػػػ  األحػػػداث الخارميػػػة، 
اليرابط الق ػالر فػي قػدرة السػرد عمػ   دراؾ انسعاتاػو بالق ػالر فػي  دراكػو لمشػاعر 

 & Warner, 2007, 14 – 15; Terry, Laura)سػؽ كػؿ مػفالانسعػاتت اآلخػريف، الاا

Parker, 2009, 43 – 44; Joergen Christin, Sven, Carsten, Ulrich, 

Freyberger, 2010, 140)  عمػػ   ف األشػػػخاص الم ػػابيف باأللكسػػػيثيميا اظيػػػر
عمييـ بعػض الخ ػائص اامثػؿ فػي: نقػص فػي القػدرة عمػ  فيػـ المعرفػة المشػاعر 

فػػي القػػدرة عمػػ  الاعبيػػر عػػف المشػػاعر، العمػػز فػػي القػػدرة عمػػ   الاحديػػدىا، النقػػص
 الاخيؿ، ال سمالب اسكير مالمو خارمياط6

 ,Wotschack& Klann-Delius)اليػػػػرى الاػػػػس شػػػػاؾ الكػػػػالف ديميػػػػالس 
 ف الطػػػػػالب الم ػػػػػابيف باأللكسػػػػػيثميا يعػػػػػانالف مػػػػػف  ػػػػػعالبة انطيػػػػػؽ  (2013,180

عمػػػ  امػػػؾ المشػػػاعر  المشػػػاعر الاتنسعػػػاتت الق ػػػالر فػػػي الح ػػػيمة الم اليػػػة الدالػػػة
الاتنسعػػػػػاتت  ق ػػػػػالر فػػػػػي البرممػػػػػة المسظيػػػػػة لالنسعػػػػػاتت ، حيػػػػػث  ف الم ػػػػػابيف 
باأللكسيثميا لدييـ ق الر في اساخداـ رمالز لسظيػة لماعبيػر عػف اتنسعػاتت اامثػؿ 
في الكممات اتنسعالية الاي اعبر عف الع  الطالب بانسعاتاو كنايمة لما لديػو مػف 

سارشػػػد بالمعرفػػػة لامسػػػيد اتنسعػػػاتت الاالميييػػػا، الذلػػػؾ مػػػا خبػػػرة انسعاليػػػةي فالم ػػػة ا
يسم  بالامييز اتنسعالي لممعمالمػات، كمػا  ف الم ػابيف باأللكسػيثميا يعػانالف مػف 

، الالاي اظير في شكؿ ق الر في الارميػز في المعالمة المعرفية لالنسعاتتعمز 
مػػ  قػػدرة عالمسظػػي لالنسعػػاتت الانخسػػاض مسػػاالى الػػالع  باتنسعػػاتت الانخسػػاض ال

، الباحميػػؿ النمػػالذج الم ػػالى لػػدى مػػف لػػدييـ مسػػاالى الاعبيػػر المسظػػي عػػف اتنسعػػاتت
مراسأل مف األلكسػيثميا اظيػر مشػكالت فػي الانظػيـ المعرفػي لالنسعػاؿ ممػا يػنعكس 
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عم  الم ػة الداخميػة الدالػة عمػ  اتنسعػاتت اليظيػر ضػعؼ فػي القػدرة عمػ  اسػمية 
رميػػػز المسظػػػي لػػػدييـ ال ػػػعالبة فػػػي اسػػػاخداـ اتنسعػػػاتت المعقػػػدة الانخسػػػاض فػػػي الا

الم طمحات المعبرة عف الحالة السسياللالمية الرد السعػؿ الحشػالد عػف طريػؽ الممػد 
الدقػػات القمػػب المعػػدتت الاػػنسس، الكػػذلؾ السػػمالؾ الحركػػي مػػف  يمػػادات الاعبيػػرات 
الالمػػػػو الاألعػػػػراض الالمظػػػػاىر ذات العالقػػػػة بػػػػالخبرة اتنسعاليػػػػة، كمػػػػا  ف الطػػػػالب 

كسػػػيثميا كثيػػػراط مػػػا ياػػػرددالف فػػػي اقػػػديـ اتسػػػامابة اتنسعاليػػػة الياسػػػمالف مراسعػػػي األل
 بضعؼ الالع  اتنسعالي السالد الانظيـ اتنسعالي6

 – Lijuan, 2009, 3-4; Makelki, 2005, 4; Peasley )ااسػؽ كػؿ مػف ال     
Miklus, 2001, 38) المػداني  حػداىما مكػالنيف مػف ااكػالف عمػ   ف ا لكسػيثميا 

 :الاالي النحال م ع معرفي الاآلخر
 الالمداني   المكالف يرابط Affective Component: المكون الوجداني-0

 ممػا لالنسعػاتت العقمػي الامثيػؿ عمػ  القػدرة فػي ق ػالر  ال ب عاقػة ل لكسػيثميا
 ا نيؼ اليمكف اتنسعالي، الالانظيـ اتنسعالية اتساثارة في  عالبة  ل  يؤدد

 الالامييػز اتنسعػاتت احديػد في بة عال  ل لكسيثميا  ل  الالمداني اتضطراب
 .العالاطؼ لآخريف ال ؼ في ال عالبة المسدية، األحاسيس البيف بينيا
 المكػالف المعرفػي يامثؿ Cognitive Component: المكون المعرفي-8

 النقػص الاخيميػة العمميػات القمػة خارميػاط  المالمػو الاسكيػر نمػط فػي ل لكسػيثميا
  ؼ كمػا ا بػداع فػي عمػز مػف الفيعػان ا لكسػيثميؾ فػاألفراد لػذا الخيػاؿ،

 الالعالاطػؼ بػالمالاقؼ يرابط اسكيرىـ كما  ف لم اية، محدالد لمرمالز اساخداميـ
 ياضػمف الق ػالر ل لكسػيثميا المكػالف المعرفػي فػي الق الر  ف كما الداخمية،

 Executive الانسيذيػػة الالظػػائؼ ااضػػمف الالاػػي المعرفيػػة القػػدرات فػػي
Functioning  الالقدرات المسظية Verbal Abilities بالالظائؼ ىنا الالمق الد 

 العاممػة، الػذاكرة مثػؿ الاخطػيط، لمالظػائؼ المعرفيػة العميػا األالامػر الانسيذيػة
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اتنسعػاتت  عمػ  الاعػرؼ  ػعالبة  لػ  يرمػأل الق ػالر الىػذا األىػداؼ، الضػأل
 .الال سيا

مػػػف خػػػػالؿ عػػػػرض مػػػػا سػػػػبؽ اػػػػرى الدراسػػػػة الحاليػػػػة  ف الطػػػػالب الم ػػػػابالف 
الف القدرة عم  الاخيؿ الال ؼ ما يشعرالف بو، الامػر بيػـ  القػات باأللكسيثميا يساقد

ػالف فييػا مػا كػانالا يشػعرالف بػو مػف معانػاة، اللػدييـ  ػعالبة فػي القػدرة  ع يبة َيقا ُّ
عمػػػ   دراؾ الامييػػػز الال ػػػؼ انسعػػػاتايـ ، كمػػػا  فَّ  سػػػمالبيـ المعرفػػػي يكػػػالف ماالَّمػػػو 

ػػػمالف بب ػػػيرة ضػػػعيسة بمشػػػا عرىـ البالعمميػػػات خارميطػػػا، فمرضػػػ  األلكسػػػػيثيميا ياسر
النسسػػػية الاػػػي احػػػدث ليػػػـ، القػػػد اكػػػالف عػػػامالط مسػػػاعدطا فػػػي مخامػػػؼ اتضػػػطرابات 
النسسػػية، الالسػػمالكية، الالعضػػالية حيػػثا اعػػالؽ الانظػػيـ السعػػاؿ لالنسعػػاتت، الالانظػػيـ 

 المعرفي الكذلؾ ف نَّيا اعالؽ عممية الاكياؼ النامح 6
 المحور الثاني: الرفاىة النفسية:

(  لػػ   ف مسيػػاـل الرفاىػػة النسسػػية بمثابػػة 051  8101ســميم  عبــد العزيــز يشػػير)
مظمة عامة ياضمف  بعاداط سيكاللالمية ليا عالقة مباشرة بكؿ مػف االميػات  ىػداؼ 
اتنمػػاز الاسػػاراايميات مالاميػػة الضػػ الط، المػػدى قػػدرة السػػرد عمػػ  اكػػاليف عالقػػات 

، الاحقيػؽ اماماعية  يمابيػة مػأل اآلخػريف، الالقناعػة الالرضػا عػف كػؿ مالانػب الحيػاة
الذات الما ياضمنو مف شعالر المرد باحقيقو  ال انمازه شػيئاط مػا ذا قيمػة بالنسػبة لػو 

 الاألمف النسسي الالسعادة الحسف الحاؿ الالاالافؽ النسسي6
( الرفاىػة النسسػية ب نيػا: حالػة ذاايػة كميػة االمػد (Brown ,2000,35يعريػؼ بػراالف ال 

اعر منيا الحيالية، الا قبػاؿ داخؿ الشخص عندما ياالازف لديو مدى الاسأل مف المش
عمػػػي الحيػػػاة، الالثقػػػة فػػػي الػػػذات، الال ػػػراحة، الاألمانػػػة مػػػأل الػػػذات المػػػأل اآلخػػػريف،ال 

 , Bettonبيتون البيمػة الالمػرح، الالسػعادة، الاليػدالد، الاتىامػاـ بػاآلخريف، اليعػرؼ 
 الحالة عمي يشامؿ المداني لمحياة معرفي اقييـ ( الرفاىة النسسية: ب نيا(22 ,2004

  ال الحكػـ األحػداث الالمالاقػؼ امػاه الالمدانيػة األفعػاؿ الردالد لمشػخص، ةالمزاميػ
بػالاالافؽ، الااسػؽ كػؿ مػف  الشػعالر مػأل الحيػاة عػف الحياة، الالرضػا في  نمازااو حالؿ
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،  ال)عػادؿ (Ryff, Love, Urry, & Muller,2006, 87) اللالؼ اليرد الميمػر رايؼ
اكػػػػالف لػػػػدى السػػػػرد ( عمػػػػ   نيػػػػا:  الشػػػػعالر ا يمػػػػابي الم241: 4111المنشػػػػاالد، 

بحسػػػف الحػػػاؿ كمػػػا ير ػػػد بالمؤشػػػرات السػػػمالكية الاػػػي اػػػدؿ عمػػػ  اراسػػػاع مسػػػااليات 
رضا الشخص عف ذااو العف حيااو بشكؿ عػاـ، الاعامػاد السػرد عمػ  ذااػو، الانظػيـ 
السمالؾ  ثناد الاساعؿ مأل اآلخريف، السعيو المسامر لاحقيؽ  ىداؼ شخ ية مقدرة 

اللياو في احديد الميػة المسػار حيااػو، اليكػالف الذات معن  القيمة بالنسبة لو، الاساق
لمسػػػرد غػػػرض فػػػي الحيػػػاة الرؤيػػػة االمػػػوا  فعالػػػو الا ػػػرفااو، القػػػدرة السػػػرد عمػػػ   قامػػػة 
عالقات اماماعية  يمابية مابادلة مأل اآلخريف الاتسامرار فييػا، الكسػادة السػرد فيمػا 

اليعرؼ  6يقالـ بو مف  عماؿ اؤدد  ل  ا حساس العاـ بالسعادة الالطم نينة النسسية
يماف سرميني ( الرفاىػة النسسػية ب نيػا 84، 4112، الىياـ شػاىيف )حمدد ياسيف الاي

: شػػػعالر الشػػػخص بالسػػػعادة الالرضػػػا عػػػف الحيػػػاة فػػػي مماتايػػػا السػػػمالكية الالدينيػػػة 
  ، اليػرى  الته الشخص بالساعمية في  دارة الذات الال حية الاتماماعية مأل احم 

 (Ullah, 2017, 607) مثػؿ السػمبية الظػرالؼ اعنػي: غيػاب سػيةالنس  ف الرفاىػة 
سمبي، الظيالر الظرالؼ ا يمابية  ىال ما كؿ غياب  ال القمؽ  ال الالضيؽ اتكائاب
  الاتناما6 الالمنسعة باتنماز الحياة، الالشعالر عف بالسعادة الالرضا كالشعالر

 ف  (Jack,Dan & Jennifer, 2008, 88)اليػػرى مػػاؾ الداف المنيسيػػر 
 فػي كسػادة  كثػر الرفاىػة النسسػية مػف عاليػة بمسػااليات ياماعػالف الػذيف األشػخاص
 اللػدييـ م ػيرىـ، احديػد عمػ  القدرة اليمامكالف الذات، حالؿ مامددة رؤى اكاساب
 اسػا الؿ السػرص عمػ  القػدرة اليمامكالف الض الط اتماماعية، مالامية عم  القدرة

 يـنامحػة مػأل مػف حػالليـ ،اللػدي عالقػات اكػاليف عمػ  القػدرة اللػدييـ ليػـ، المااحػة
 الػذيف  (Kimiecik, 2011, 274)اليضػيؼ كميكػيلحيػاايـ،  معنػ  معاقػدات اعطػي

 نامحػة، ىاليػة اشػكيؿ  لػ  يميمػالف الرفاىػة النسسػية مػف عاليػة بمسػااليات ياماعػالف
 امػاربيـ اتسػاسادة مػف  لػ  اليميمػالف الػذات، حػالؿ مديػدة رؤى اكاسػاب اليحااللالف
 السابقة6
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ىػػة ااضػػمف بعػػديف  ساسػػيف ىمػػا: (  ف الرفا11 ، 8112اليػػرى حامػػد زىػػراف )
األالؿ الشػػعالر بالسػػعادة مػػأل الػػنسس: الدتلػػة ذلػػؾ الشػػعالر بالسػػعادة الالراحػػة النسسػػية 
لما لمسرد مف ماض نظيؼ الحاضر سػعيد المسػاقبؿ مشػرؽ اليػ اي ذلػؾ عػف طريػؽ 
شباع الػدالافأل الالحامػات النسسػية األساسػية،  اتساسادة مف مسرات الحياة اليالمية، الاي

ف الالطم نينة الالثقة الالمالد ااماه ماسامح نحال الذات، الاحاراـ النسس الالشعالر باألم
الاقبميػػا، النمػػال مسيػػاـل مالمػػب لمػػذات، الاقػػدير الػػذات حػػؽ قػػدرىا،  مػػا البعػػد الثػػاني 
فيامثػػؿ فػػي الشػػعالر بالرفاىػػة مػػأل اآلخػػريف الدتئػػؿ ذلػػؾ حػػب اآلخػػريف الالثقػػة فػػييـ 

الالقدرة عمػ   قامػة عالقػات  الاحاراميـ الاقبميـ الالمالد ااماه ماسامح نحال اآلخريف،
اماماعيػػػػة سػػػػميمة الدائمػػػػة الالاساعػػػػؿ اتمامػػػػاعي السػػػػميـ، الالقػػػػدرة عمػػػػ  الاضػػػػحية 

، .411الالاعاالف الخدمة اآلخريف الاحمؿ المسػؤاللية، الاػرى  مػاني عبػد المق ػالد )
 ف الرفاىػػػػػػة النسسػػػػػػية ااضػػػػػػمف ثػػػػػػػالث مكالنػػػػػػات مارابطػػػػػػة ىػػػػػػي: الشػػػػػػػعالر  (4.2

ي، الالرضػا عػف الحيػاة، اليعػزد المكػالنيف األاللػيف با يمابية، الغياب الشػعالر السػمب
 لػػػػ  المظػػػػاىر اتنسعاليػػػػة الالعاطسيػػػػة، بينمػػػػا يعػػػػزد المكػػػػالف الثالػػػػث  لػػػػ  المظػػػػاىر 

 المعرفية، الياطمب الشعالر بالرفاىة النسسية الرضا عف الحياة ب سة عامة6
(  ف Gonzalez , Ruiz , Serrano  & Casamayor, 2006 ,267اليػرى )

لمرفاىػة النسسػػية ثمانيػػة  بعػػاد رئيسػػة ىػي: الرضػػا الاتسػػامااع بالالقػػت، الالرضػػا عػػف 
الػػػاعمـ، الاقػػػدير الػػػذات، الالمسػػػاندة اتماماعيػػػة المدركػػػة، الالضػػػبط المدركػػػة، الالقػػػيـ 
 رالماديػػػػػػػػػػػػة، الالقػػػػػػػػػػػػيـ المعرفيػػػػػػػػػػػػة الالعقميػػػػػػػػػػػػة، الالقػػػػػػػػػػػػيـ اتماماعيػػػػػػػػػػػػة، القػػػػػػػػػػػػد  شػػػػػػػػػػػػا

(Seligman&Peterson,2005 ل  )  المالد ساة  بعاد لمرفاىة النسسية ى : الرفاىػة
اقبػؿ السػرد لذااػو، العمميػة النمػال الالاطػالر كقاعػدة لممسػاقبؿ، الاكامػؿ  النسسية الىػي:

 اليػػػػرى ، الا دراؾ الػػػػدقيؽ لمالاقػػػػأل، الالسػػػػيطرة عمػػػػي البيئػػػػة،الشخ ػػػػية، اتسػػػػاقاللية
  ف الرفاىػة(Ozpolat, Isgor & Sezer,  2012 ,257) االسبالتت الايسمالر السيزر

 النالعيػة ألنسسػيـ األفػراد اقييمػات  اليػذىب الاعكػس األبعػاد ماعػددة بنيػة النسسػية
 الالاطػالر الػذااي، اتسػاقالؿ ىػ  ا يمػابي لػ داد عالامػؿ خمسػة الياضمف حياايـ

https://www.yeastgenome.org/author/Serrano_R
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 ،الػذات الاقبػؿ اليادفػة الالحيػاة اآلخػريف، مػأل اتيمابيػة الالعالقػات الشخ ػ ،
 ماعدد بناد النسسية الرفاىة  (Malkina - Pykh ,2014, 1)يكينا بيؾ اليضيؼ مال

 ا يمابي الالالمداف الحياة عف الرضا ى   ساسية مكالنات ثالثة مف يا لؼ األبعاد
 . السمبي الالالمداف

ياضح مف خالؿ العرض السابؽ عف الرفاىة النسسية عدـ المالد ااساؽ بيف 
لمرفاىػػػة النسسػػػية فػػػالبعض يػػػرى  نيػػػا البػػػاحثيف عمػػػ   يمػػػاد اعريػػػؼ محػػػدد الالاضػػػح 

شػػػػعالر ذااػػػػ  بالسػػػػعادة الالػػػػبعض اآلخػػػػر يػػػػرى  نيػػػػا مػػػػزيج مػػػػف الالمػػػػداف ا يمػػػػابي 
، كمػػػا الالسػػػمب  بينمػػػا يػػػرى الػػػبعض  نيػػػا حالػػػة المدانيػػػة شػػػعالرية يمامكيػػػا الشػػػخص

اشامؿ عم  عدة  بعاد الى : الرضا عف الحياة الىال المكػالف المعرفػي، ياضح  نيا 
، الالمشاعر السمبية ال ير ارة الىال المكالف الالمداف ا يمابيالسالالمشاعر ا يمابية 

سػػارة الىػػال المكػػالف الالمػػداف السػػمبي، الياسػػـ الشػػخص بمسػػاالى عػػالي مػػف الرفاىػػة 
النسسية  ذا اكرارت لديو المشاعر ا يمابية القمت المشاعر السمبية ، الاراسعت لديو 

 درمة الرضا عف الحياة6
 فعاليةالمحور الثالث: االبتكارية االن

الميمػػاط فػػ  ممػػاؿ دراسػػة الشخ ػػية  يمثػػؿ اتباكػػار اتنسعػػال  مسيالمػػاط مديػػدا ط
حيػث ياظيػر ىػػذا المسيػالـ مػػانبيف عمػ  مػػف األىميػة: المانػػب األالؿ قػدرة الشػػخص 
عمػػػ  السػػػيطرة عمػػػ  سػػػمالكو الضػػػبط انسعاتاػػػو، الالمانػػػب الثػػػاني   ػػػدار اسػػػامابة 

المرالنػة الالميػػارة الالاب ػػر فػػ   ف انسعاليػة غيػػر م لالفػػة ااميػز باأل ػػالة الالطالقػػة ال 
 ف اتباكاريػة اقػأل عمػ  ما ػؿ  (Averill &Nunley, 1992, 55)الاحػد، اللقػد بػيف 

بػػػيف المانػػػب المعرفػػػ  الالالمػػػدان  كمػػػا  ف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المسػػػاىيـ الاػػػ  اانػػػاالؿ 
اتباكارية مف الناحية الالمدانية مثؿ مسياـل اتباكارية اتنسعاليػة  ال مػا يطمػؽ عميػو 

 بداع اتنسعالي ات
 ف يشػير ىػذا المسيػاـل الػ  قػدرة الشػخص  (Averill, 1999, 332)اليرى  فريػؿ

عمػػ   ف يشػػعر اليعبػػر عػػف انسعاتاػػو ب مانػػة البطػػرؽ مميػػزة اكػػالف فعالػػة فػػ  امبيػػة 
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( 112، 4112ال شار محمػد محمػد )، احايامات المالاقؼ الشخ ية الالبينشخ ية
لسػػػػرد لسيػػػػـ المالقػػػػؼ اتنسعػػػػال  الػػػػراىف ا نسعػػػػال  ىػػػػال اسػػػػاعداد ا  لػػػػ   ف اتباكػػػػار

الالا رؼ فيو بناد عمػ  اتسػاسادة مػف الخبػرات اتنسعاليػة السػابقة الكػذلؾ الخبػرات 
اتنسعالية لآخريف الاي دار اسامابات انسعالية غير م لالفة ااميز بالساعمية الالميارة 

الشػاليق  الال دؽ الاألمانة الاأل الة الالطالقة الالمرالنة الالاب ػر ، اليشػير  بػال زيػد 
 ف اتباكاريػػة اتنسعاليػػة ىػػ  الحساسػػية لالنسعػػاتت الالقػػدرة عمػػ  السيػػـ  (2204118)

، الاعرفػو أل مية بطريقة فريدة الذات فاعميةالالاعبير عف مممالعة مف اتنسعاتت ا
( ب نو قدرة السػرد عمػ  الاعبيػر عػف اتنسعػاتت األ ػمية 11.04111شريف دسالق  )

لا  ادفعو  ل  االميو الاسكير بطريقة  يمابية في الاعامؿ الالماسردة الذات الساعمية الا
مأل المالاقؼ المخامسة  ال ادفعو  ناػاج بعػض األعمػاؿ األدبيػة  ال العمميػة  ال السنيػة 
الاعامػػد عمػػ  امػػاالؾ السػػرد لالسػػاعدادات ا بداعيػػة الاػػي اا ػػؼ بالمػػدة الالساعميػػة 

 الاأل الة 6
   ف اتباكاريػة اتنسعاليػة ىػي يالحظ عم  الاعريسات السابقة  نيا ااسقػت عمػ

اتسػػاخداـ غيػػر الاقميػػد لالنسعػػاتت الاالظيسيػػا مػػف  مػػؿ   ػػدار اسػػامابات انسعاليػػة 
( 4112غير م لالفة ااسـ بالمدة الاأل الة الالسعالية غير  ف اعريؼ محمد محمد )

 ضػػػػاؼ  ف ىػػػػذه اتسػػػػامابة قػػػػد ا ػػػػدر نايمػػػػة اتسػػػػاسادة مػػػػف الخبػػػػرات اتنسعاليػػػػة 
  ضافة ميمة ياسؽ معيا الباحث6لآخريف الىذه 

ذا كانػػػت ال اػػػرى ب نػػػو ممػػػرد اسػػػامابة  نظػػػرة النمطيػػػة الاػػػي انظػػػر لالنسعػػػاؿالاي
بياللالميػة اللػػيس لمشػخص القػػدرة عمػ  الػػاحكـ فييػا الفػػ  المقابػؿ فػػ ف اتباكػار يقػػاـل 
عم  المرالنة الاتنسااحية الالطالقة كما  نو ينظر لالنسعاؿ ب نو ا ير بياللالمي غيػر 

مكػف اعابػاره ضػمف العمميػات العقميػة العميػا بينمػا يبػدال اتباكػار عمػ  معرالؼ الت ي
العكػػػس مػػػف ىػػػذا فكػػػاف تبػػػد مػػػف االضػػػيح امػػػؾ العالقػػػة الاػػػي اػػػربط بػػػيف اتنسعػػػاؿ 

 ف اتنسعػػاتت اػػرابط  (Averill, 2011, 39 - 40)الاتباكػاري حيػػث يػػرى افريػػؿ 
 -:باتباكارية مف خالؿ ثالثة طرؽ
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ــــ  ــــة أن تكــــون االنفعــــا: األول  Emotions asالت كســــوابق لالبتكاري
Antevedents to Greativity   فاألشخاص يميمالف ألف يكالنالا  كثر اباكاريػة

عنػػػػدما يكالنػػػػالا فػػػػ  حالػػػػة مزاميػػػػة مالمبػػػػة فعنػػػػدما اريػػػػد  ف اشػػػػمأل اتباكاريػػػػة لػػػػدى 
شخص يمػب  ف اػالفر لػو الحالػة المزاميػة ا يمابيػة المػأل ذلػؾ فػ ،ف بعػض األفػراد 

 لمزاج القد يكالف ىذا عامالط مساعداط لالباكار6قد يكالنالا سيئ ا
ـــة ـــة :الثاني ـــرة انفعالي ـــة كخب    Creativity as anأن تكـــون االبتكاري

emotional   experience  فمعظػـ النالبػات اتباكاريػة ت احػدث فػ  لحظػة
 6 اللكنيا احااج  ل  مدد طاليمة مف الاحضير الىناؾ  يضا  فكار اباكارية

  Product's emotions asفعاالت كمنتجات ابتكاريـةالثالثة: أن تكون االن
creative 

الياـ الحكـ عم  اتنسعاتت مف حيث كالنيا اباكارية مف عدمػو مػف خػالؿ معػايير 
 ثالثة الى  المدة الاأل الة الالسعالية6

 ف العالقػة الاقميديػة بػيف اتنسعػاؿ الالعمميػة  (larach, 2009,32-33) اليػرى ترش
 ر  لييا مف مانبيف:اتباكارية يمكف النظ

 ف الحػػاتت اتنسعاليػػة الماعػػددة  مػػا  ف اعػػزز  ال اعرقػػؿ العمميػػة اتباكاريػػة - الليمػػا
فبالنسبة لمحاتت اتنسعاليػة الاػي اسػيؿ  ال اعرقػؿ اتباكػار فػ ف ىنػاؾ  طػارا نظريػا 

الحػػػػػاتت اليػػػػػالس(البيف الحػػػػػاتت -بػػػػػيف اتضػػػػػطرابات اتنسعاليػػػػػة )اقمبػػػػػات المػػػػػزاج
اسعة الاي ااسـ ب ناامية اباكارية مراسعة الذلؾ عم  الرغـ مػف المػالد اتباكارية المر 

خالؼ حالؿ ما  ذا كاف المزاج ا يمابي الالسمب  عم  ا ناػاج اتباكػارد بيػا )مػف 
 مثػػػػػػػػؿ اتباكاريػػػػػػػػة ا داريػػػػػػػػػة الاتباكاريػػػػػػػػة السنيػػػػػػػػة الاتباكاريػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػة الغيرىػػػػػػػػػا(

الدافعيػػػػة لالباكػػػػار خا ػػػػة ثانييمػػػػا  ف الحػػػػاتت اتنسعاليػػػػة المخامسػػػػة اػػػػؤثر عمػػػػ  
فقػد  شػارت األبحػاث  لػ   ف األفػراد يػؤدالف  Intrisic motivation الذاايػةالدافعيػة 

 داد اباكاريا  فضػؿ عنػدما اكػالف اىامامػاايـ الشخ ػية الالشػعالر بالاحػدد الالماعػة 
 . الالرضا الشخ ي ىـ الالقالد المحرؾ لسمالكياايـ اتباكارية
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نػػة مػػأل اعاباريػػة  ف انسعػػاتت الشػػخص مثػػؿ ياسػػؽ الباحػػث فػػي الدراسػػة الراىو
ال ضب الالحزف الالمػزاج السػيئ قػد اػؤدد ب ػاحبيا ألف ي ػبح مباكػراط الىػذا يسسػره 
اتباكػػار الػػذى يقػػالـ بػػو الشػػعراد حػػيف يحزنػػالف  ال ي ضػػبالف  ال ياػػ لمالف  ال السنػػانيف 
الاشػػػكيمييف حػػػيف اعبػػػر  ػػػالرىـ عػػػف ال ضػػػب  ال الاعبيػػػر عػػػف مخػػػاالفيـ ال تميػػػـ 

امسػػة الىػػال مػػا يمكػػف  ف ينسػػحب عمػػ  الاالميػػذ الػػذيف لػػدييـ اسػػاعدادات ب شػػكاؿ مخ
 . اباكارية عم  مساالى الطالقة الالمرالنة الالاب ر

(  نو منػذ ظيػالر اتباكاريػة اتنسعاليػة 484-482، 4112الاذكر كريماف منشار )
بػد  الانظيػر  ليػو، الاحديػد األدلػة الاػ  ابػيف  ف اتباكاريػة  Averill عمػ  يػد  فريػؿ

نسعاليػػػة مالمػػػالدة اليمارسػػػيا األفػػػراد ب ػػػسة مسػػػامرة فػػػ  حيػػػاايـ اليالميػػػة اليمكػػػف ات
 قياسيا مف خالؿ األبعاد الاالية: 

الاعنػػ  فيػػـ الاعمػػـ الشػػخص تنسعاتاػػو الانسعػػاتت   Preparedness اتسػػاعداد-1
اآلخػػريف الىػػال محػػالر ىػػاـ لمعرفػػة السػػرالؽ السرديػػة الاػػ  االمػػد بػػيف األشػػخاص فػػ  

  .طاقاايـ ا بداعية
الاعػد مػف  كثػر مؤشػرات اتباكاريػة اناشػارا حيػث اشػير  لػ    Novelty :المػدة-4

القدرة عم   نااج اسػامابات مديػدة المخامسػة الغيػر م لالفػة الااحػدد المػدة اتنسعاليػة 
ت السػرد الماضػية )المعيػار مف خالؿ مقارنػة اتسػامابة اتنسعاليػة الراىنػة باسػامابا

تنسعالية لمسرد باتسامابات النمطية السائدة ف   ال مقارنة اتسامابات ا (الشخ ي
 الممامأل )معيار الممامأل(6

الاعن  ميارة الشخص ف  الاعبير عف انسعاتاو ببراعة   Effectivenssالساعمية -2
 ال مانة ال ف اكالف اتسامابة اتنسعالية ذات قيمة لمشخص  ال الممامأل6

ص الالممامػػأل اللكػػ  اكػػالف الاعنػػ  قيمػػة اتسػػامابة اتنسعاليػػة لمشػػخ ةاأل ػػال-2
اتسػػامابة اتنسعاليػػة   ػػيمة ف نػػو يمػػب  ف اػػنعكس فػػ  مممالعػػة القػػيـ الالمعاقػػدات 
الشخ ية ف  عالـ الشخص الذى يعيشو اليعبر ب دؽ عما يدالر داخؿ الشػخص 

 الاحمؿ معان  حقيقية الاالاكب  مكانات السرد المديدة6
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حػػالر األالؿ: دراسػػات قسػػـ الباحػػث ىػػذا المػػزد  لػػ  محػػالريف: المدراســات ســابقة: 
انااللػػت األلكسػػيثميا العالقايػػا بالرفاىػػة النسسػػية ، الالمحػػالر الثػػاني: دراسػػات انااللػػت 

 األلكسيثميا العالقايا باتباكارية اتنسعالية ي الذلؾ كما يمي:
 كسيثميا وعالقتيا بالرفاىة النفسية:المحور األول : دراسات تناولت األل 

اللت األلكسيثميا العالقايا بالرفاىة النسسية، فقد في  طار الدراسات السابقة الاي انا
بحػػػث اػػػ ثير األلكسػػػيثميا فػػػي الشػػػعالر  (Schmitz, 2000)ىػػػدفت دراسػػػة ااشػػػماز 

طالػػػب  (422بالرفاىػػػة النسسػػػية لػػػدى طػػػالب المامعػػػة، الشػػػارؾ فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة )
(  لػػ  18(  نػػاث ااػػراالح  عمػػارىـ مػػا بػػيف )212)( ذكػػالر ، ال141مػػامعي مػػنيـ )

، الاػػـ اسػػاخداـ مقيػػاس االرناػػال ل لكسػػيثميا، الالعنايػػة بالػػذات ، الانظػػيـ ( عػػاـ 42)
اتنسعػػاتت، المقيػػاس الرفاىػػة النسسػػية، الاال ػػمت ناػػائج الدراسػػة  لػػ  المػػالد عالقػػة 
سمبية بيف األلكسيثميا الالرفاىة النسسية الارمأل ىػذه العالقػة السػالبة لق ػالر العنايػة 

 الذات6 بالذات الاساخداـ اساراايميات سالبة لانظيـ
( الاعػػػرؼ عمػػػ  العالقػػػة بػػػيف (Gustavson, 2007الىػػػدفت دراسػػػة مالساافسػػػالف 

األلكسيثميا الالالع  اتنسعالي الالذكاد اتنسعالي الالرفاىة النسسية ، الشػارؾ فػي ىػذه 
( طالباط مامعيػا، الاػـ اسػاخداـ مقيػاس االرناػال ل لكسػيثميا ، المقيػاس 121الدراسة )

ياس الرفاىة النسسية، الاال مت ناائج الدراسة  ل   الف لمذكاد اتنسعالي، المق –بار 
المػػالد عالقػػة اراباطيػػة سػػالبة بػػيف األلكسػػيثميا الالما يػػرات اتنسعاليػػة، كمػػا اال ػػمت 
 ناائج الدراسة  ل  المالد عالقة اراباطية سالبة بيف األلكسيثميا الالرفاىة النسسية6

( بحػث ( Kiamarsi & llbigichale, 2012الىػدفت دراسػة كػاميريزد التبيماشػؿ  
العالقػػة بػػيف األلكسػػيثميا الالرفاىػػة النسسػػية لػػدى طمبػػة المػػدارس العميػػا، الشػػارؾ فػػي 

( طالبػػة بالمػػدارس العميػػا د عػػانالف مػػف اضػػطراب نقػػص اتنابػػاه 12ىػػذه الدراسػػة )
الفرط الحركة، الاـ اساخداـ مقياس االرنناػال ل لكسػيثميا المقيػاس الرفاىػة النسسػية ، 

المػػػالد عالقػػة سػػػالبة دالػػة  ح ػػػائياط بػػيف األلكسػػػيثميا  الاال ػػمت ناػػائج الدراسػػػة  لػػ 
 الالرفاىة النسسية6
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( خ ػػائص الطبيعػػة (Xiaoxue et al., 2014الانااللػػت دراسػػة اكسػػكيالا ال خػػرالف 
اترابػاط بػيف األلكسػػيثميا الالاطػابؽ الػػذااي الالرفاىػة النسسػية بػػيف طػالب المامعػػة ، 

طالػب معػاؽ سػمعيا،  (1.8( طالب مامعي منيـ )211الشارؾ في ىذه الدراسة )
( طالب سالياط، الاـ اساخداـ مقياس الاطابؽ الذااي، المقياس نظرية العقؿ 441ال )

الاسابانو ال حة النسسية العامة ، الاال مت ناائج الدراسة  ل  المػالد انخسػاض داؿ 
 ح ػػائياط بمسػػاالى الرفاىػػة النسسػػية الالاطػػابؽ الػػذااي الاراساعػػاط بمسػػاالى األلكسػػيثميا 

 عياط مقارنة باألسالياد6لدى المعاقيف سم
 كسيثميا وعالقتيا باالبتكارية االنفعالية:المحور الثاني : دراسات تناولت األل

فػػػػػي  طػػػػػػار الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة الاػػػػػي انااللػػػػػػت األلكسػػػػػػيثميا العالقايػػػػػػا باتباكاريػػػػػػة 
اساكشػػػاؼ العالقػػػة بػػػيف (Averill ,1999) اتنسعاليػػػة، فقػػػد ىػػػدفت دراسػػػة  فريػػػؿ 

( 81راسة )، الشارؾ في ىذه الدالاأللكسيثميا الالاح يؿ الدراسيي اتباكار اتنسعال
( 24(  لػػػ  )11عمػػػارىـ مػػا بػػػيف )(  نػػػاث ااػػراالح  1.)( ذكػػالر، ال48فػػرداط بالاقػػػأل )

، الاػػػـ اسػػػاخداـ مقيػػػاس الميػػػة الضػػػبط ، الاسػػػابياف طػػػرؽ المالاميػػػة، المقيػػػاس عػػػاـ
لػة  ح ػائياط االرناال ل كسيثميا، الاال مت ناائج الدراسة  ل  المالد عالقػة مالمبػة دا

بيف المية الضبط الاتباكار اتنسعالي ، بينما اال مت  ل  المالد عالقة سالبة دالة 
  ح ائيا بيف اتباكار اتنسعالي الاأللكسيثميا6
( (Fuchs, Kumar & Porter,2007الىػػدفت دراسػػة فػػالاش الكػػامر البػػالرار 

دى طػػالب اساكشػػاؼ عالقػػة اتباكػػار اتنسعػػالي باتباكػػار المعرفػػي الاأللكسػػيثميا لػػ
( طالبػػػاط ممػػػف ااػػػراالح  عمػػػارىـ مػػػا بػػػيف 244المامعػػػة، الشػػػارؾ فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة )

( عػػاـ الانحػػراؼ معيػػارد .116( عػػاـ بماالسػػط عمػػرد قػػدره )4161( لػػ  ) 1864)
النسخة المعدلة المقياس  -( عاـ، الاـ اساخداـ اسابياف  نماط اتباكارية162قدره )

الاال ػمت ناػائج الدراسػة  لػ  المػالد عالقػة  اتباكار اتنسعالي المقياس األلكسيثميا،
اراباطيػػو مالمبػػة ذات دتؿ  ح ػػائية بػػيف اتباكػػار اتنسعػػالي الاتباكػػار المعرفػػي ، 
بينمػػا اال ػػمت ناػػائج الدراسػػة  لػػ  المػػالد عالقػػة اراباطيػػو سػػالبة دالػػة  ح ػػائيا بػػيف 
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دى اتباكػار اتنسعػالي الاأللكسػػيثمياي حيػث اػنخسض مسػػااليات اتباكػار اتنسعػالي لػػ
 األفراد مراسعي مساالى األلكسيثميا6   

( الاعػػػرؼ عمػػػ  عالقػػػة اتباكاريػػػة 4118الىػػػدفت دراسػػػة  بػػػال زيػػػد الشػػػاليقي )
اتنسعالية بكؿ مف األلكسيثميا الالعالامؿ الكبػرى فػي الشخ ػية لػدى طػالب الػدبماـل 

( طالبػػػاط بالػػػدبمالـ العػػػاـ ، الاال ػػػمت ناػػػائج .21العػػػاـ ، الشػػػارؾ فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة )
 لػػػ  المػػػالد عالقػػػة سػػػالبة بػػػيف اتباكاريػػػة اتنسعاليػػػة الاأللكسػػػيثميا، الالمػػػالد  الدراسػػػة

عالقػػػة مالمبػػػة بػػػيف اتباكاريػػػة اتنسعاليػػػة الالعالامػػػؿ الشخ ػػػية مػػػا عػػػدا الع ػػػابية 
 فكانت غير دالة  ح ائياط6

 التعميق عم  الدراسات السابقة:
قايػا بالرفاىػة عند اساعراض ناائج الدراسات السابقة الاػي انااللػت األلكسػيثميا العال

النسسػػية، ابػػيف المػػالد ااسػػاؽ بػػيف الناػػائج الاػػي اال ػػمت  لييػػا امػػؾ الدراسػػات حيػػث 
 لػػػ  المػػػالد عالقػػػة سػػػمبية بػػػيف األلكسػػػيثميا  (Schmitz, 2000)اال ػػػمت دراسػػػة 

المػػػالد عالقػػػة  لػػػ   ((Gustavson, 2007الالرفاىػػػة النسسػػػية ، الاال ػػػمت دراسػػػة 
 & Kiamarsiالنسسػية، الاال ػمت دراسػة اراباطية سػالبة بػيف األلكسػيثميا الالرفاىػة 

llbigichale, 2012 ) لػػ  المػػالد عالقػػة سػػالبة دالػػة  ح ػػائياط بػػيف األلكسػػيثميا  )
(  لػ  المػالد انخسػاض (Xiaoxue et al., 2014 الالرفاىػة النسسػية، الاال ػمت دراسػة

داؿ  ح ػػػػػػائياط بمسػػػػػػػاالى الرفاىػػػػػػة النسسػػػػػػػية الالاطػػػػػػػابؽ الػػػػػػذااي الاراساعػػػػػػػاط بمسػػػػػػػاالى 
 لدى المعاقيف سمعياط 6األلكسيثميا 

العنػػد اسػػاعراض ناػػائج الدراسػػات السػػابقة الاػػي انااللػػت األلكسػػيثميا العالقايػػا 
باتباكاريػػػػة اتنسعاليػػػػة ابػػػػيف المػػػػالد ااسػػػػاؽ بػػػػيف الناػػػػائج الاػػػػي اال ػػػػمت  لييػػػػا امػػػػؾ 

 لػػ  المػػالد عالقػػة سػػالبة دالػػة  (Averill ,1999) الدراسػػات حيػػث اال ػػمت دراسػػة 
 ,Fuchs)سعػػػالي الاأللكسػػػيثميا ، الاال ػػػمت الدراسػػػة  ح ػػػائيا بػػػيف اتباكػػػار اتن
Kumar & Porter,2007)   المػػالد عالقػػة اراباطيػػو سػػالبة دالػػة  ح ػػائيا بػػيف  لػػ

اتباكػار اتنسعػالي الاأللكسػػيثمياي حيػث اػنخسض مسػػااليات اتباكػار اتنسعػالي لػػدى 
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 ( 4118 بػػال زيػػد الشػػاليقي )األفػػراد مراسعػػي مسػػاالى األلكسػػيثميا ، الاال ػػمت دراسػػة 
 6المالد عالقة سالبة بيف اتباكارية اتنسعالية الاأللكسيثميا ل  

األلكسػػػػػيثميا  اللقػػػػػد اسػػػػػاساد الباحػػػػػث مػػػػػف الدراسػػػػػات السػػػػػابقة الاػػػػػي انااللػػػػػت
:  عػػداد األلكسػػيثميا العالقايػػا الاػػي انااللػػتالعالقايػػا بالرفاىػػة النسسػػية، الالدراسػػات 

لماحقػػػؽ مػػػف  ػػػحة  مقيػػػاس األلكسػػػيثميا، الاخايػػػار األسػػػاليب ا ح ػػػائية المناسػػػبة
فرالض الدراسة، الاخايار المشاركيف في الدراسة، الاسسير الناائج ، الالضأل فػرالض 

 الدراسة الحالية6
 إجراءات الدراسة:

: اعامػػد الباحػػث فػػي دراسػػة  الراىنػػة عمػػ  المػػنيج الال ػػسي أواًل : مــنيج الدراســة 
عمػػػ  ألنػػػو  نسػػػب  نػػػالاع المنػػػاىج  مرائيػػػاي الذلػػػؾ ألنػػػو محااللػػػة عمميػػػة لمح ػػػالؿ 
 معمالمات البيانات كافية الدقيقة عف األفراد مف مميالر معيف في ممامأل ما6

( طالب اـ اخايارىـ 214شارؾ في ىذه الدراسة ) ثانيًا : المشاركون في الدراسة:
محافظػػة  –بمػػدارس الاعمػػيـ الثػػانالد بػػ دارة  شػػمالف الاعميميػػة مػػف الممامػػأل األ ػػمي 

( 114يف الخػػػاللي الثاناليػػػة ب شػػػمالف ال)( طالبػػػاط الطالبػػػة بمدرسػػػة  مػػػ181المنالفيػػػة )
(، طالبػاط الطالبػة بمدرسػة 111طالباط الطالبة بمدرسة مريس الثانالية المشػاركة، ال )
( عاـ 11611( عاـ  ل  )1.64سمادالف الثانالية المشاركة اراالحت  عمارىـ بيف )

( شػيراط ، 11641( عػاـ ، الانحػراؼ معيػارد قػدره )1.611، بماالسط عمرد قػدره )
 يـ  ل  :اـ اقسيم
 المشاركون في التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة : - أ

اـ اخايار المشاركيف في الاحقؽ مف الخ ػائص السػيكالمارية ألدالات الدراسػة 
( 141مف بيف طػالب ال ػؼ الثػاني بالمرحمػة الثاناليػة العامػة ، القػد بمػغ عػددىـ )

 طالب6 
 المشاركون في الدراسة األساسية:- ب
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المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة األساسػػػية مػػػف بػػػيف طػػػالب ال ػػػؼ الثػػػاني  اػػػـ اخايػػػار
( طالػػػب الذلػػػؾ لدراسػػػة عالقػػػة 4.4بالمرحمػػػة الثاناليػػػة العامػػػة ، القػػػد بمػػػغ عػػػددىـ )

 األلكسيثميا بالرفاىة النسسية الاتباكارية اتنسعالية لدييـ6 
ــًا :  يعػػرض الباحػػث  دالات الدراسػػة الالاحقػػؽ مػػف خ ائ ػػيا أدوات الدراســة : ثالًث

الذلػػػؾ حسػػػب ارايػػػب اسػػػاخداميا فػػػي مراحػػػؿ الدراسػػػة عمػػػ  النحػػػال السػػػيكالمارية، 
 الاالي :
 )  عداد: الباحث(6               مقياس األلكسثيميا      16
 (4111) عداد :عادؿ المنشاالد،             مقياس الرفاىة النسسية 6  46
تعريد:   (Avrill, 1999)/ إفريد إعدااامقياس االبتكارية االنفعالية          .3

 (2112كريمان منشار)

 اليمكف اناالؿ ىذه األدالات بشيد مف الاس يؿ فيما يمي
 مقياس األلكسثيميا        ) إعداد: الباحث(.-0

قيػػاس األلكسػػثيميا مػػف الماطمبػػات األساسػػية الاػػي اقاضػػييا الدراسػػة الراىنػػةي 
دراسػػة حيػػث  نػػو تبػػد مػػف احديػػد  بعػػاد األلكسػػثيميا مػػف الطػػالب المشػػاركيف فػػي ال

الحاليػػةي النظػػراط لنػػدرة المقػػاييس العربيػػة الم ػػممة الالمقننػػة عمػػ  عينػػات عربيػػة  ال 
الالاػػي اقػػيس األلكسػػثيميا مػػف المالانػػب الاػػي  –فػػي حػػدالد عمػػـ الباحػػث  –م ػػرية 

يقيسيا المقياس المعد في الدراسة الحاليػة الىػ  ) ػعالبة الاعػرؼ عمػ  اتنسعػاتت 
ق ػػالر فػػي الاخيػػؿ ال حػػالـ  -لمشػػاعر  ػػعالبة ال ػػؼ اتنسعػػاتت الا –الالمشػػاعر 
الالاسكيػػػػر المالمػػػػو خارميػػػػاط(، الاشػػػػبأل المقػػػػاييس األمنبيػػػػة بعالامػػػػؿ ثقافيػػػػة  -اليقظػػػػة 

الفقطا  األلكسثيميالذلؾ قاـ الباحث ب عداد مقياس  اخامؼ عف ثقافة البيئة الم ريةي
 لمخطالات الاالية: 

درات طػالب قػييدؼ المقياس  ل  الاعرؼ عم  ق ػالر اليدف من المقياس:  -أ 
المرحمة الثاناليػة فػي الاعػرؼ عمػ  العالاطػؼ الالمشػاعر الاتنسعػاتت الالاعبيػر عنيػا 

الق الر في الاخيؿ ال حالـ اليقظة  الال سيا الاحديدىا  ال الدراية بالمشاعر الداخمية
 الالاسكير المالمو خارمياط6
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اػػػـ اشػػػاقاؽ عبػػػارات  المقيػػػاس مػػػف خػػػالؿ تحديـــد مصـــادر عبـــارات  المقيـــاس: - أ
 لاالية:الم ادر ا

اتطػػالع عمػػ  الاػػراث النظػػرد الثيػػؽ ال ػػمة بمسيػػاـل األلكسػػثيميا، ال ىػػـ مكالنااػػو 16
 الذلؾ مف خالؿ ا طار النظرد لمدراسة6

ػا  األلكسػثيميااتطالع عم  بعض المقػاييس الاػي انااللػت 46 القػد المػد الباحػث انالعط
مقيػػػػاس االرالناػػػػال فػػػي ىػػػػذه المقػػػػاييس، المػػػف المقػػػػاييس الاػػػػي اػػػػـ الرمػػػالع  لييػػػػا: 

الارممػػػة السػػػيد الشػػػربيني ،  (Bagby, et al. , 1991)سػػػيثيميا مػػػف  عػػػداد ل لك
، المقيػػاس القػػدرة عمػػ  الاعػػرؼ عمػػ  المشػػاعر الم ػػالر مػػف  عػػداد ىشػػاـ (4114)

مػػػػف  عػػػػداد بيرمالنػػػػد فالرسػػػػت ل لكسػػػػيثيميا  –(، المقيػػػػاس بيرمالنػػػػد 4114الخػػػػاللي )
، المقيػػػاس (Bermond, Vorst & Moormann, 2006)الفالرسػػػت المالرمػػػاف 

 Thompson, 20076) ل لكسيثيميا مف  عداد ثالمبسالف ) الرالناالا
 األلكسػػػثيمياي حيػػػث يػػػرى الباحػػػث  ف م ػػػطمح  ل لكسػػػيثيمياالاعريػػػؼ ا مرائػػػي 26

طالب المرحمة الثانالية عمػ  مشػاعره الداخميػة الاحديػدىا  اعرؼ عالبة يعني: 
س الفيميػػا الالامييػػز بينيػػا، العمػػز قدراػػو فػػي الاعبيػػر عػػف المشػػاعر الاألحاسػػي

الداخمية مػف خػالؿ الكممػات المالئمػة، العمػز فػي قدراػو عمػ  الاخيػؿ، ال حػالـ 
اليقظػػػة، ال سػػػمالب معرفػػػي ذد االمػػػو خػػػارمي، الااحػػػد األلكسػػػيثميا فػػػي الدراسػػػة 
الحالية بالدرمة الاي يح ؿ عمييا طالب المرحمػة الثاناليػة فػي المقيػاس الػذد 

 قاـ الباحث ب عداده لقياسيا6
( مػف الماخ  ػػيف 11( عبػارة عمػ  )21الليػػة )عػرض المقيػاس فػي  ػالراو األ26

فػػػػي عمػػػػـ الػػػػنسس الال ػػػػحة النسسػػػػية ، القػػػػدـ الباحػػػػث المقيػػػػاس ب بعػػػػاده الثالثػػػػة 
الاعميمااػػػو ليػػػـ الطمػػػب مػػػنيـ  بػػػداد الػػػر د فػػػي المقيػػػاس ال بعػػػاده المػػػدى مالئمػػػة 
بػػداد  عبػػارات المقيػػاس المػػدى امثيػػؿ العبػػارات لكػػؿ بعػػد مػػف األبعػػاد الثالثػػة، الاي

غة الم اليػػػة ال د حػػػذؼ  ال اعػػػديؿ  ال  ضػػػافات فػػػي  ػػػياغة الػػػر د فػػػي ال ػػػيا
%( فػػػػػ عم  ك سػػػػػاس 81عبػػػػػارات المقيػػػػػاس، الحػػػػػددت الباحثػػػػػة نسػػػػػبة ااسػػػػػاؽ )
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ل ػػػػػالحية ىػػػػػذا المقػػػػػاس، الابػػػػػيف  ف نسػػػػػب ااسػػػػػاؽ المحكمػػػػػيف عمػػػػػ  مقيػػػػػاس 
%(، اللقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بػػػ مراد 111 -% 81األلكسػػػثيميا ، ااػػػراالح مػػػا بػػػيف )
الال ػػياغات المديػػدة الالاػػي  شػػار  لييػػا السػػادة  الاعػػديالت الالزمػػة الا ضػػافات
 الماخ  يف عم  المقياس 6

المف خػالؿ اتسػاسادة مػف اتسػامابات الاػي ذكرىػا الطػالب، الاتطػالع عمػ  
المقاييس الاألدالات المااحة الاي اىامت بقيػاس األلكسػثيميا، ال ىػـ مػا خم ػت  ليػو 

الماخ  ػػػيف فػػػي عمػػػـ البحػػػالث الالدراسػػػات السػػػابقة، الالاال ػػػيات الاػػػي  دلػػػ  بيػػػا 
الػػػنسس الال ػػػحة النسسػػػية  ػػػاغ الباحػػػث عػػػدد مػػػف العبػػػارات الاػػػي ر ى  نيػػػا اػػػرابط 

 ( عبػارة، امثػؿ عبػارات مقيػاس األلكسػثيميا21، الكاف عدد العبػارات ) باأللكسثيميا
 لدى طالب المرحمة الثانالية6

 ػػػاغ الباحػػػث اعميمػػػات اتسػػػامابة لممقيػػػاس ماضػػػمنة: تعميمـــات المقيـــاس:   -د
اليدؼ منو، الكيسيػة اتسػامابة لعبارااػو، الشػممت الاعميمػات مثػاتط االضػيحيِّا لكيسيػة 

 اتسامابة لعبارااو6 
حرص الباحث عم   ف اكالف اتسػامابة بالضػأل طريقة االستجابة لممقياس:  -ه

درمػػة انطبػػاؽ العبػػارة عمػػ   (  مػػاـ العبػػارة فػػي المكػػاف الػػذى ياعبػػر عػػفعالمػػة )
 -غالبػػاط  -دائمػػاط الامميػػذي حيػػث يالمػػد بمػػالار كػػؿ عبػػارة خمسػػة اخايػػارات، ىػػي: )

(، العمػػ  الامميػػذ  ف يخاػػار الاحػػدة منيػػا، الذلػػؾ لمميػػأل  بعػػاد  بػػداط  -نػػادراط  - حيانػػاط 
 المقياس6 

قػاـ الباحػػث فػػي الدراسػػة الحاليػػة بػػالاحقؽ  الخصــائص الســيكومترية لممقيــاس: -ال
 الحية المقياس لالساخداـ في ضالد  ػدقو الثبااػو الااسػاقو الػداخمي ي الذلػؾ  مف

 كما يمي:
قاـ الباحث في الدراسة الراىنة بالاحقؽ مف ثبات اتخابػار  ثبات المقياس :أواًل : 

عف طريؽ نالعيف مف الثبات ىما : الثبات عف طريؽ  لسا كرالنباخ ، الالثبػات عػف 
 ئة الن سية، اليمكف اناالليما فيما يمي:طريؽ  عادة المقياس طريقة الامز 
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اعامد ىذه الطريقة عم  حساب معامؿ  لسا لممقياس بعد حػذؼ طريقة ألفا كرونباخ: -
( الاػػال  يالضػػح قػػيـ 1درمػػة العبػػارة، الحسػػاب معامػػؿ السػػا لممقيػػاس ككػػؿ، المػػدالؿ )

 معامالت  لسا بعد حذؼ العبارة:
  ((021021)ن=)ن=      األلكسيثميااأللكسيثميا  لمقياسلمقياس  ألفاألفا  معاملمعامل  قيمقيم  (:(:00))  جدولجدول

قيمة معامل  العبارة قيمة معامل ألفا العبارة
 العبارة ألفا

 قيمة معامل ألفا

1 10.14 12 10.18 4. 10111 
4 10.12 14 10114 41 10111 
2 1011. 1. 10111 48 10114 

2 10.11 11 10112 41 10111 
4 10114 18 10.14 21 10.11 
. 10111 11 10114 21 10.12 

1 10114 41 10.18 24 1011. 
8 10.11 41 10.11 22 10.11 
1 10.14 44 10.11 22 10.11 

11 1011. 42 10114 24 10.21 
11 10111 42 10.14 2. 10111 
14 10.11 44 10.14 21 10111 

12 10112  

 10114القد بم ت قيمة معامؿ  لسا لممقياس ككؿ=
لعبػارات ااعبػر عػف ( السابؽ  ف قيـ معامػؿ  لسػا لمميػأل ا1ياضح مف مدالؿ )

ثباايػػا ، حيػػث انخسػػض معامػػؿ  لسػػا بحػػذؼ العبػػارة فػػ  معظػػـ المقيػػاس، اللػػـ يا يػػر 
الظؿ ثابااط ف  بعض العبارات اللـ ياخط معامؿ  لسا لممقياس ككؿ فيما عدا العبػارة 

( الالماػػػػاف اػػػػـ حػػػػذفيما ، الىػػػػذا ياشػػػػير  لػػػػ   ف مميػػػػأل عبػػػػارات 11(، الالعبػػػػارة )11)
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يػػؤثر سػػمباط عميػػو، ممػػا ياشػػير  لػػ   ف عبػػارات  المقيػػاس المقيػػاس ميمػػة الحػػذفيا قػػد 
 ااسـ بثبات مالئـ6

ــة - قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ ثبػػات الثبػػات بطريقػػة  عػػادة المقيػػاس : طريق
الدراسػػػػػة مقيػػػػػاس الرفاىػػػػػة النسسػػػػػية بطريقػػػػػة  عػػػػػادة المقيػػػػػاس عمػػػػػ  عينػػػػػة 

مػػػػدالؿ ( يػػػػاـل ، ال 14)قػػػػدره بسػػػػارؽ زمنػػػػي  ( طالػػػػب ،141اتسػػػػاطالعية )
 الي يالضح معامالت اتراباط بيف درمات الاطبيقيف :(الا4)

 عن طريق إعادة المقياس األلكسيثميا(: ثبات مقياس 8جدول )
 معامالت اتراباط العبارة معامالت اتراباط العبارة معامؿ اتراباط العبارة

1 10411** 12 10241** 44 1022.** 
4 10.12** 12 10221** 4. 10228** 
2 10.24** 14 10214** 41 10211** 
2 10111** 1. 10.21** 48 10.11** 
4 10211** 11 10284** 41 10421** 
. 10214** 18 10.22** 21 10244** 
1 10411** 11 10.41** 21 10411** 
8 10242** 41 10.41** 24 102.1** 
1 10211** 41 10218** 22 10221** 
11 10242** 44 10211** 22 10.18** 
11 10.41** 42 10114** 24 10.44** 
14 10.84** 42 10.44**  

 1011** دالة عند 
بػيف اطبيػؽ المقيػاس   ف مميػأل معػامالت اترابػاط( 2)ياضح مف مػدالؿ

عػػػػادة اطبيقػػػػو بالنسػػػػبة لمميػػػػأل عبارااػػػػو مقباللػػػػة ي حيػػػػث اراالحػػػػت معػػػػامالت  الاي
المػف ( الى  معامالت ثبات مقباللة ، 10114( ، ال )10221اتراباط ما بيف )

 ثـ يمكف الالثالؽ بيا كمؤشر عم  ثبات المقياس6
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اعامػد الباحػث فػي حسػاب  ػدؽ المقيػاس عمػ  نػالعيف ثانًيا : صـدق المقيـاس:  
مف ال دؽ ىما:  ال دؽ العاممي الال دؽ المرابط بالمحػؾ اليمكػف اناالليمػا فيمػا 

 يمي :
لبػالغ ال دؽ العاممي: اـ  مراد احميؿ عػاممي لبيانػات المشػاركيف فػي الدراسػة ا-

( مسػػػػػػردة بطريقػػػػػػة .2عػػػػػػددىـ )( عمػػػػػػ  مسػػػػػػردات المقيػػػػػػاس البػػػػػػالغ عػػػػػػددىا )
مػػأل الاػػدالير الماعامػػد بطريقػػة   Principal componentsالمكالنػػات الرئيسػػية 

باسػػػاخداـ محػػػػؾ كػػػايزر القػػػد  سػػػػسرت ناػػػائج الاحميػػػػؿ  Varimaxالساريمػػػاكس 
 %( مػف الابػايف الكمػي  كمػا ىػال216242العاممي عف ثالثة عالامؿ فسرت )

 (الاالي:2مالضح بالمدالؿ)
 ( 021( تشبعات العبارات عم  العوامل لمقياس األلكثيثميا )ن= 1جدول )

العامػػػػػػػػػؿ  العبارة 
 األالؿ

العامػػػػػػػػػؿ 
 الثان 

العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
العامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  العبارة  الثالث

 األالؿ
العامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 الثان 
العامػػػػػػػػػػػػػؿ 

 الثالث
1 10411   11   10281 
4  10421  41 10.14   
2 16241  10418 41 -16212 10122  
2 10.2.  -16241 44   10.22 
4  10.48  42 10211   
.   10212 42  10241  
1 10212   44   10211 
8  10122  4. 1042. -10214  
1 102.1  10.11 41  10444  
11 10..1   48   102.1 
11  10211 -10242 41 10111   
14   10.42 21  10.41  
12 10414   21   10212 
12  10211  24 10424   
14 10241  10412 22  10111  
1. 10.12   22 10142   
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11  10214  24 -102.1 10412  
18 10.11    
 .11022 140111 1.018 نسبة الابايف    
 20111 20211 2..40 المذر الكامف    

 ،41، 18، .1، 12، 11، 1، 2، 1العامػػؿ األالؿ : اشػػبأل عميػػو المسػػردات ) -
%( مػػػػػف الابػػػػػايف الكمػػػػػي الاػػػػػـ 1.018( يسسػػػػػر )22، 24، 41، .4، 42

  عالبة الاعرؼ عم  اتنسعاتت الالمشاعر6 اسمياو
، 42، 41، 11، 12، 11، 8، 4، 4العامػػؿ الثػػاني : اشػػبأل عميػػو المسػػردات ) -

 %( مػف الابػايف الكمػي الاػـ اسػمياو140118( يسسر )24، 22، 21، 41
  عالبة ال ؼ اتنسعاتت الالمشاعر6

، 44، 44، 14،11، 14، 1، .، 2العامػػؿ الثالػػث : اشػػبأل عميػػو المسػػردات ) -
ق ػالر فػي  %( مف الابايف الكمي الاػـ اسػمياو.11022( يسسر )21، 48

 الاخيؿ ال حالـ اليقظة الالاسكير المالمو خارمياط6
 صدق المحك الخارجي :-

قػػػاـ الباحػػػث فػػػي الدراسػػػة الراىنػػػة بػػػالاحقؽ مػػػف  ػػػدؽ المقيػػػاس عػػػف طريػػػؽ 
ارممػة السػيد كامػؿ  مقيػاس االرالناػال ل لكسػيثيميامحؾ ي حيث قامت باطبيػؽ  دؽ ال

ػػػػا لمقيػػػػاس األلكسػػػػيثميا المسػػػػاخدـ فػػػػي الدراسػػػػة ، (4114الشػػػػربيني ) باعابػػػػاره محكط
( 111الراىنػػة عمػػ  المشػػاركيف فػػي الاحقػػؽ مػػف الخ ػػائص السػػيكالمارية لممقيػػاس)

الح  عمػػػػارىـ مػػػػا بػػػػيف امميػػػػذ الامميػػػػذة مػػػػف االميػػػػذ ال ػػػػؼ الثػػػػاني ا عػػػػدادد ، ااػػػػرا
( بمػػا يشػير  لػػ  10111( عػػاـ ، فبمػغ معامػػؿ اترابػاط )1461( عػاـ  لػ  )1261)

  دؽ المقياس6
اعامػػػػد الباحػػػػث فػػػػي حسػػػػاب اتاسػػػػاؽ الػػػػداخمي  ثالثــــًا : االتســــاق الــــداخمي :

لممقيػػػاس عمػػػ  حسػػػاب معػػػامالت اترابػػػاط بػػػيف درمػػػة كػػػؿ عبػػػارة الالباعػػػد الػػػذد 
( الاػػالي 4الالدرمػػة الكميػػة لممقيػػاس ي المػػدالؿ ) انامػػي  ليػػو ، الدرمػػة كػػؿ باعػػد 

 يالضح ذلؾ:
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 (021)ن =  ( االتساق الداخمي لمقياس األلكسيثميا2جدول ) 

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  الباعد األالؿ
 اتراباط

معػػػػػػػػػػػػػػػػػامالت  الباعد الثان 
 اتراباط

معػػػػػػػػػػػػػػػػامالت  الباعد الثالث
 اتراباط

1 10211** 4 10411** 2 10211** 
2 10244** 4 10211** . 10212** 
1 10211** 8 10241** 1 10414** 
11 102.4** 11 10211** 14 10411** 
12 10211** 12 10218** 14 10212** 
1. 10412** 11 10411** 11 102.8** 
18 102.2** 41 10241** 44 10211** 
41 10224** 42 10281** 44 10212** 
42 10221** 41 10441** 48 10224** 
4. 10212** 21 10444** 21 102.1** 
41 10411** 22 10211**  
24 10211** 24 10281** 
22 10441**  
 البعد

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 اتراباط

 البعد
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 اتراباط
 البعد

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 اتراباط

 **10242 الثالث **10414 الثاني **10211 األالؿ

 1011** دالة عند 
بط مػػػأل درمػػػات ( السػػػابؽ  ف مميػػػأل عبػػػارات المقيػػػاس اػػػرا4يابػػػيف مػػػف مػػػدالؿ)

األبعاد الاي انامي  لييا ، كما  ف مميأل  بعاد المقيػاس اػرابط مػأل الدرمػة الكميػة ، 
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مما ياشير  ل  اراباط عبارات المقياس ب بعاده الاراباط األبعاد بالدرمة الكمية ، مما 
 ياشير  ل   ف المقياس ياماأل بااساؽ داخمي مناسب6

س عم   ساس اخايار ا حيح المقيااـ الضأل مسااح لطريقة تقدير الدرجات:  -ح
 -نػػادراط  - حيانػػاط  -غالبػاط  -دائمػػاط كػػؿ عبػػارة الىػ : )بػديؿ مػػف خمسػة بػػدائؿ عمػ  

(ي الحيث  ف المقياس بو عبارات مالمبو ال خرى سالبة فقد اـ احاساب الدرمات  بداط 
( لمعبػػػػارات 4، 2، 2، 4، 1( لمعبػػػػارات المالمبػػػػة، ال )1، 4، 4، 2، 4عميػػػػو ب )
( كحػد 24( كحػد  ق ػ ، ال)1.4الااراالح الدرمة الكمية لممقياس ما بػيف )السالبة، 
 األلكسيثميا6 مف مراسعة بدرمة معاناة الطالب عم  المراسعة الدرمة  دن  الادؿ

ممػا سػبؽ يابػػيف اماػأل مقيػػاس األلكسػيثيميا بمعػامالت ثبػػات ال ػدؽ الااسػػاؽ 
مكانيػػة اطبيقػػو داخمػػي عاليػػة الدالػػة  ح ػػائياط ممػػا يشػػير  لػػ   ػػالحية المقيػػاس ال  اي

 عم  المشاركيف في الدراسة الحالية6
 ( 8100مقياس الرفاىة النفسية: إعداد: عادل المنشاوي )-8

ييػدؼ ىػذا المقيػاس  لػ  الاعػرؼ عمػ  مسػاالى الرفاىػة  :مقيـاساليدف مـن ال - أ
 النسسية لدى المرحمة الثانالية6

ـــاس: - أ اعامػػػد معػػػد المقيػػػاس فػػػي بنػػػاده عمػػػ  ا طػػػار مصـــادر عبـــارات  المقي
النظػػػرد لمسيػػػاـل الرفاىػػػة النسسػػػية المرامعػػػة  دبيػػػات الممػػػاؿ الاتسػػػاسادة مػػػف 

( لمعالامػػؿ السػػاة لقيػػاس الرفاىػػة النسسػػية ال ىػػذه Ryff,2006نمػػالذج رايػػؼ ) 
النمػػػػال  –العالقػػػػات ا يمابيػػػػة مػػػػأل اآلخػػػػريف  –األبعػػػػاد ىػػػػي :) اتسػػػػاقاللية 

 الامكف مف البيئة(6 –اقبؿ الذات  –ال رض مف الحياة  –الشخ ي 
احقػػػؽ معػػػد المقيػػػاس مػػػف الخ ػػػػائص الخصـــائص الســـيكومترية لممقيـــاس: -ب

السيكالمارية لمقيػاس الرفاىػة النسسػية مػف خػالؿ ااسػاقو الػداخمي الالثبػات الال ػدؽ، 
 الذلؾ الفقا لما يمي:

اتاسػاؽ الػداخمي لعبػارات مقيػاس احقؽ معد المقياس مف :  االتساق الداخميأوال : 
ؽ حسػاب معامػؿ اترابػاط عبػارات كػؿ بعػد الالدرمػة الرفاىة النسسيةي الذلؾ عػف طريػ
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الكمية لمبعد الاي انامي  ليو ي الاراالحت قيـ معامالت اتراباط عم  بعػد اتسػاقاللية 
(، العمػػػ  بعػػػد العالقػػػات ا يمابيػػػة مػػػأل اآلخػػػريف مػػػا بػػػيف  1,1. – 1 ,44مػػػا بػػػيف) 

  (، العمػػػ1,.. -1,.4(، العمػػػ  بعػػػد النمػػػال الشخ ػػػي مػػػا بػػػيف ) 1,1. -1 ,48)
(، العم  بعد اقبؿ الػذات مػا بػيف  2,1. – 44,1بعد ال رض مف الحياة  ما بيف ) 

(، العمػػ  بعػػد الػػامكف مػػف البيئػػة اراالحػػت معػػامالت اترابػػاط مػػا  1,1. – 44,1) 
 (6  4,1. -1,.4بيف ) 

مػػف اتاسػػاؽ الػػداخمي ألبعػػاد المقيػػاس عػػف طريػػؽ معػػد المقيػػاس كمػػا احقػػؽ 
ة كػػػؿ بعػػػد مػػػف  بعػػػاد المقيػػػاس الالدرمػػػة الكميػػػة حسػػػاب معامػػػؿ اترابػػػاط  بػػػيف درمػػػ

( الاشػػػير ىػػػذه  1,1. -44,1لممقيػػػاسي حيػػػث اراالحػػػت معػػػامالت اترابػػػاط بػػػيف ) 
المعػػػامالت  لػػػ  اراسػػػاع معػػػامالت اترابػػػاط ، المػػػف ثػػػـ يمكػػػف الالثػػػالؽ فػػػي اتاسػػػاؽ 

 الداخمي لمقياس الرفاىة النسسية الكالنو مناسباط6
مػف ثبػات المقيػاس بطػريقايف : الطريقػة مقيػاس معػد الاحقػؽ  ثانيا : ثبات المقياس:

األالل : عػف طريػؽ  عػادة الاطبيػؽ بسا ػؿ زمنػي قػدره ثالثػة  سػابيألي حيػث اراالحػت 
( البمػػػغ معامػػػػؿ 1 ,11-10.4معػػػامالت الثبػػػات ل بعػػػاد السرعيػػػة لممقيػػػػاس مػػػا بػػػيف)

 (،  الالطريقة الثانية: عف طريؽ معامؿ  لسا كرالنباخ ي1 ,12الثبات لممقياس ككؿ )
( البمػغ معامػؿ ثبػات  1014 -..10حيث اراالحػت معػامالت ثبػات األبعػاد مػا بػيف) 

 ( اليشير ذلؾ  ل  اراساع معامالت المقياس6 .101المقياس ككؿ) 
احقؽ معد المقياس مف  دقو عف طريؽ: الاحميؿ العػاممي ثالثا : صدق المقياس: 

ئج  لػ   ف نمػالذج (، الاشػير الناػاLISREL 8.80الاالكيػدد باسػاخداـ برنػامج ليػزرؿ )
العامؿ الكامف الالاحد قد حاز عم  قيـ ميدة لمؤشرات حسف المطابقة ي حيث كانػت 

الاشػػػبأل عمػػ  العامػػػؿ -غيػػػر دالػػة  ح ػػػائياط ال ف معػػامالت ال ػػػدؽ السػػت  ²قيمػػة كػػا
 6(1011دالة  ح ائياط عند مساالى ) -الكامف الالاحد
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 لســيكومتريةوقــام الباحــث فــي الدراســة الراىنــة بــالتحقق مــن الخصــائص ا
مػف خػالؿ ااسػاقو  لمقياس الرفاىـة النفسـية المسـتخدم فـي الدراسـة الحاليـة:

 الداخمي، الالثبات بطريقة  لسا كرالنباخ، ال دؽ المحؾ ، الذلؾ الفقا لما يمي:
ــــداخمي :  اعامػػػػد الباحػػػػث فػػػػي حسػػػػاب اتاسػػػػاؽ الػػػػداخمي  أوال : االتســــاق ال

عبػػػارة الالباعػػػد الػػػذد  لممقيػػػاس عمػػػ  حسػػػاب معػػػامالت اترابػػػاط بػػػيف درمػػػة كػػػؿ
( الاػػػالي .انامػػػي  ليػػػو ، الدرمػػػة كػػػؿ باعػػػد الالدرمػػػة الكميػػػة لممقيػػػاسي المػػػدالؿ )

 يالضح ذلؾ: 
 (021)ن = (  : االتساق الداخمي لمقياس الرفاىة النفسية 3جدول )
الباعػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 األالؿ
 معامؿ اتراباط

الباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 الثان  

 معامالت اتراباط
الباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 الثالث
 معامالت اتراباط

0 10221** 8 10411** 04 1021.* 
8 10241** 1 10211** 05 10221* 
3 244** 11 10441** 06 10211** 
1 10414** 11 10222** 81 10441** 
2 10212** 14 1021.** 80 10221** 
3 10211** 12 10214** 88 10214** 
4 10411** 12 10248** 83 102.1* 

 
14 10212** 

 1. 10444** 

الباعػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 لرابألا

 معامؿ اتراباط
الباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 الخامس

 معامالت اتراباط
الباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 السادس
 معامالت اتراباط

81 10421** 21 10411** 21 10421** 
82 10421** 24 10212** 28 102.4** 
83 10214** 22 10214** 21 10221** 
84 10242** 22 10212** 21 10444** 
85 10221** 24 104.2** 21 1021.** 
86 10211** 2. 10212** 24 10221** 
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31 10244**  
 معامؿ اتراباط الباعد معامؿ اتراباط الباعد معامؿ اتراباط الباعد

 **10212 الثالث **.1041 الثاني **10214 األالؿ

 **10411 السادس **10211 الخامس **10211 الرابأل

 1010** دالة عند 
اس اػػرابط مػػأل درمػػات األبعػػاد (  ف مميػػأل عبػػارات المقيػػ.ياضػػح مػػف مػػدالؿ)

الاػػي انامػػي  لييػػا، المميػػأل  بعػػاد المقيػػاس اػػرابط مػػأل الدرمػػة الكميػػة، ممػػا ياشػػير  لػػ  
اراباط عبػارات المقيػاس ب بعػاده الارابػاط األبعػاد بالدرمػة الكميػة ، ممػا ياشػير  لػ   ف 

 المقياس ياماأل بااساؽ داخمي مناسب6
د ىػذه الطريقػة عمػ  حسػاب معامػؿ  لسػا اعامػ ثانيا : الثبات بطريقة ألفا كرونبـاخ:

( 1لممقياس بعد حذؼ درمة العبارة ، الحساب معامؿ السا لممقياس ككؿ، المػدالؿ )
                                   الاال  يابيف قيـ معامالت  لسا بعد حذؼ العبارة :

 (141)ف = لمقياس الرفاىة النسسية معامؿ  لسا لمقياس الكسادة (: قيـ 1مدالؿ )

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 العبارة 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

  لسا

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 العبارة 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
معامػػػػػػػػػػػػػؿ 

  لسا

رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 العبارة 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
معامػػػػػػػػػػػػػؿ 

  لسا

رقػػػػػػػػػػػػػػػـ  
 العبارة 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
معامػػػػػػػػػػػػػؿ 

  لسا
1 10121 08 10141 83 10128 22 10141 
4 10121 03 10121 42 1012. 31 1012. 
2 10128 01 10128 82 10121 32 10122 
2 10121 02 10128 4. 10124 33 10128 
4 10141 03 10124 41 10128 21 1012. 
. 10141 04 10121 48 10121 35 10121 
1 10122 05 10141 41 10141 36 10144 
8 10121 06 10121 21 10128 11 10121 
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1 10121 81 10122 21 10122 10 10124 
11 1012. 80 10121 24 10124 18 10121 
11 10144 88 10141  

 10144قيمة معامؿ  لسا لممقياس ككؿ=القد بم ت 
( السابؽ  ف قيـ معامػؿ  لسػا لمميػأل العبػارات ااعبػر عػف 1ياضح مف مدالؿ )

ثباايػػا، حيػػث انخسػػض معامػػؿ  لسػػا بحػػذؼ العبػػارة  فػػ  معظػػـ المقيػػاس، اللػػـ يا يػػر 
الظؿ ثاباطا ف  بعض العبارات اللـ ياخط معامؿ  لسا لممقياس ككؿ، الىذا ياشير  ل  

رات المقيػػاس ميمػػة الحػػذفيا قػػد يػػؤثر سػػمبطا عميػػو، ممػػا ياشػػير  لػػ   ف  ف مميػػأل عبػػا
 عبارات المقياس ااسـ بثبات مالئـ6

اكالف المقيػاس مػف مممالعػة مػف العبػارات لقيػاس كػؿ باعػد وصف المقياس: - ب
( عبػارة مالزعػة 24مف األبعاد السػت، الكػاف فػي  ػالراو األالليػة مكػالف مػف)

ث عبػارات ف  ػبح المقيػاس فػي عم  األبعاد الست لممقياس، الاـ حذؼ ثػال
( عبارة مالزعة عمػ   بعػاد الرفاىػة النسسػية عمػ  النحػال 24 الراو النيائية )

 الاالي : 
( 1، .، 4، 2، 2، 4، 1اتسػػػاقاللية: الياقػػػاس ىػػػذا الباعػػػد بالعبػػػارات رقػػػـ )-1

 ( عبارات16المممالع )
، 1، 8العالقػات ا يمابيػػة مػػأل اآلخػريف: الياقػػاس ىػػذا الباعػد بالعبػػارات رقػػـ )-4

 ( عبارات16( المممالع ).1، 14، 12، 12، 14، 11، 11
، 41، 11، 18، 11النمػػال الشخ ػػي: الياقػػاس ىػػذا الباعػػد بالعبػػارات رقػػـ ) -2

 ( عبارات16( المممالع )42، 44، 41
، 41، .4، 44، 42ال رض مف الحياة: الياقاس ىذا الباعد بالعبػارات رقػـ )-2

 ( عبارات16( المممالع )21، 41، 48
، 24، 22، 22، 24، 21ت: الياقػػاس ىػػذا الباعػػد بالعبػػارات رقػػـ )اقبػػؿ الػػذا-4

 ( عبارات6.( المممالع ).2
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، 21، 21، 28، 21الامكف مف البيئة: الياقاس ىذا الباعػد بالعبػارات رقػـ ) -.
 ( عبارات 6.( المممالع )24، 21

:  اػػػـ اسػػػاخدـ مقيػػػاس ليكػػػرت ثالثػػػي الاػػػدريج، الذلػػػؾ طريقـــة تقـــدير الـــدرجات -د
ائؿ  مػاـ كػؿ عبػارة ىػي: انطبػؽ امامػا، انطبػؽ  حيانطػا، ت انطبػؽ، بالضأل ثالث بػد
( عم  الارايػب ، ااػراالح الدرمػة الكميػة عمػ  المقيػاس مػا 1-4-2الاقدر الدرمات )

 ( الاشير الدرمة المراسعة  ل  اراساع مساالى الرفاىة النسسية6 .14-24بيف ) 
تعريب: كريمان  (Avrill, 1999)/ إفريلإعداد : النفعالية البتكارية مقياس-3

 (.8118منشار)
ييػػدؼ ىػػػذا المقيػػػاس  لػػػ  قيػػػاس اتسػػػاعداد اتنسعػػػالي : مقيـــاساليـــدف مـــن ال - أ

   الالمدة الاأل الة لدى الطالب6
 ب_ وصف المقياس في صورتو األصميو:

( عبػػارة مالزعػػة 21اػػذكر مارممػػة المقيػػاس  ف المقيػػاس فػػي  ػػالراو األالليػػة مػػف )
(، الالمػػػػدة 1(  لػػػػ  ) 1اقيسػػػو العبػػػػارات مػػػف )عمػػػ   ربػػػػأل  بعػػػاد ىػػػػ : اتسػػػػاعداد ال 

(  لػػ  44(، الالساعميػػة الاقيسػػو العبػػارات مػػف )41(  لػػ  )8الاقيسػػو العبػػارات مػػف )
(، القػػد دمػػج معػػد المقيػػاس 21(  لػػ  )41(، الاأل ػػالة الاقيسػػو العبػػارات مػػف ).4)

البعػػديف الرابػػأل الالخػػامس معػػا فػػي بعػػد الاحػػد بعػػد  مرائػػو الاحميػػؿ العػػاممي لممقيػػاس 
 لؾ يشمؿ المقياس عم  ثالثة  بعاد فقط ى  اتساعداد، الالمدة ، الاأل الة6البذ
بعػػػػػػرض الباحػػػػػػث فػػػػػػي ىػػػػػػذا المػػػػػػزد  الخصــــــائص الســــــيكومترية لممقيــــــاس: -ج

الخ ػػائص السػػيكالمارية لممقيػػاس فػػي النسػػخة اتنمميزيػػة الالنسػػخة المارممػػة، المػػا 
  سيكالمارية6قاـ بو الباحث في الدراسة الراىنة لماحقؽ مف خ ائص المقياس ال

 الخصائص السيكومترية لمنسخة النجميزية:-0
معامؿ ثبػات المقياس عف طريؽ حساب  قاـ معد المقياس بالاحقؽ مف ثبات

( ، كمػػػا اػػػـ حسػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس بطريقػػػة 1611 لسػػػا لممقيػػػاس ككػػػؿ الالػػػذد بمػػػغ )
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(  شػػير البمػػغ معامػػؿ الثبػػات بيػػذه الطريقػػة 2 عػػادة المقيػػاس بسا ػػؿ زمنػػي قػػدره )
(1611). 

كمػػػػا قػػػػاـ معػػػػد المقيػػػػاس بػػػػالاحقؽ مػػػػف  ػػػػدقو عػػػػف طريػػػػؽ الاحميػػػػؿ العػػػػاممي 
لممقيػػػػػػاس باسػػػػػػاخداـ طريقػػػػػػة المكالنػػػػػػات األساسػػػػػػية الاػػػػػػـ اػػػػػػدالير العالامػػػػػػؿ بطريقػػػػػػة 

( 162السػػاريمكس الاعامػػد عمػػ  محػػؾ كػػايزر باعابػػار الاشػػبعات الاػػي ا ػػؿ  لػػ  )
 (6 162عف )اشبعات دالة  ح ائياط، القد بينت الناائج  ف الاشبعات لـ اقؿ 

 الخصائص السيكومترية لمنسخة المترجمة:-
بعػػرض المقيػػاس بعػػد ارمماػػو عمػػ  سػػبعة  (4114ت كريمػػاف منشػػار )قامػػ 

محكميف مف  سااذة عمـ النسس الال حة النسسية لماحقؽ مف دقة الارممة ال ياغة 
اتاسػاؽ  مػف اللماحقػؽ ،العبارات القد  مريت الاعديالت الاي  شار  لييػا المحكمػالف

 : اآلاية الخطالات اـ  اباع ، المقياس ال دؽ ثباتخمي ال الدا
اتاسػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس: قامػػت معػػدة المقيػػاس بحسػػاب معامػػؿ اترابػػاط بػػيف -

درمػػػػة كػػػػؿ بعػػػػد مػػػػف  بعػػػػاد المقيػػػػاس مػػػػأل المممػػػػالع الكمػػػػي لممقيػػػػاس، فكانػػػػت 
(، البعػػػػد 1682(، البعػػػػد المػػػػدة )1648معػػػػامالت اترابػػػػاط لبعػػػػد اتسػػػػاعداد )

(، المميػػػأل ىػػػذه المعػػػامالت دالػػػة  ح ػػػائياط الاشػػػير  لػػػ   ف 1642األ ػػػالة )
 المقياس ياماأل بدرمة عالية مف اتاساؽ الداخمي6

ثبات المقياس: قامت معػدة المقيػاس بػالاحقؽ مػف ثبااػو عػف طريػؽ معامػؿ  لسػا -
(، 1614(، الالبعػد الثػاني )1641كرالنباخ فام ت معػامالت  لسػا لمبعػد األالؿ)

(، كمػػػا قامػػػت بػػػالاحقؽ مػػػف 1614لكميػػػة لممقيػػػاس )(، ا1614الالبعػػػد الثالػػػث )
ثبات المقيػاس عػف طريػؽ الامزئػة الن ػسية فامػ ت معػامالت اترابػاط لمبعػد 

(، الالدرمػػػػة 1648(، الالبعػػػػد الثالػػػػث )16.8(، الالبعػػػػد الثػػػػاني )1644األالؿ )
 (16.46الكمية لممقياس )

داـ  دؽ المقياس: قامػت معػدة المقيػاس بػالاحقؽ مػف  ػدقو عػف طريػؽ اسػاخ-
 دؽ المحؾي حيث طبقت اخابار اػالرنس لماسكيػر اتباكػارد ارممػة عبػدا  
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( مػػػأل مقيػػػاس اتباكاريػػػة اتنسعاليػػػة فبمػػػغ 1111سػػػميماف الفػػػؤاد  بػػػال حطػػػب )
 (16216معامؿ اتراباط )

 الخصائص السيكومترية لمقياس االبتكارية االنفعالية في الدراسة الراىنة:
بطريقػػػة  لسػػػا كرالنبػػػاخ، ال ػػػدؽ الاحميػػػؿ  مػػػف خػػػالؿ ااسػػػاقو الػػػداخمي، الالثبػػػات

 العاممي ، الذلؾ الفقا لما يمي:
اعامػػد الباحػػث فػػي حسػػاب اتاسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس  االتســاق الــداخمي :  -

عم  حساب معامالت اتراباط بيف درمة كؿ عبػارة الالباعػد الػذد انامػي  ليػو 
 ( الاالي يالضح ذلؾ: 8المدالؿ )

 (141)ف = اس اتباكارية اتنسعالية (  : اتاساؽ الداخمي لمقي8مدالؿ )
الباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 األالؿ
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 اتراباط
الباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 الثان  
 معامالت اتراباط

الباعػػػػػػػػد 
 الثالث

معػػػػػػػػامالت 
 اتراباط

0 104.1** 8 10.48** 83 1022.*
* 8 10112** 1 10211** 81 10421*
* 3 211** 11 10418** 82 10444*
* 1 1028.** 11 10.21** 83 10211*
* 2 10224** 14 104.1** 84 10.21*
* 3 10.41** 12 10284** 85 10.14*
* 4 10.12** 12 10.21** 86 10214*
*  04 10.11** 31 10211*
* 05 10228**  

06 10112** 
81 10.42** 
80 104.2** 
88 10.21** 

 1010** دالة عند 
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درمػػات األبعػػاد  (  ف مميػػأل عبػػارات المقيػػاس اػػرابط مػػأل8ياضػػح مػػف مػػدالؿ)
 الاي انامي  لييا، مما ياشير  ل   ف المقياس ياماأل بااساؽ داخمي مناسب6

قاـ الباحث في الدراسة الراىنة بالاحقؽ مف ثبات المقياس عم  ثبات المقياس : -
المشػػاركيف فػػي الدراسػػة اتسػػاطالعية بطريقػػة الامزئػػة الن ػػسية ي حيػػث قػػاـ 

كؿ باعد  ل  ن سيف، الاـ حساب  قسيـالمقياس ككؿ  ل  ن سيف ، الا اقسيـب
 ( الاالي يالضح الناائج:1معامؿ اراباط بيرسالف بيف كؿ قسميف، الالمدالؿ )

  ككلككل  المقياسالمقياس  ونصف ونصف   بعدبعد  كلكل  نصف نصف   بينبين  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  ::  ((66))  جدولجدول 
 (021021  )ن=)ن=  

 الدرجة الكمية الثالث الثان  األول الُبعد

 **2..10 **10.12 **10412 **.1011 معامؿ اتراباط
 1011دالة عند ** 

(  ف ثبات المقياس ككؿ ال بعاده بشكؿ مسػاقؿ مراسػأل ، 1ياضح مف مدالؿ )
حيػػػث مميػػػأل معػػػامالت اترابػػػاط مراسعػػػة المناسػػػبة ، ممػػػا ياشػػػير  لػػػ   ف المقيػػػاس 

 ب بعاده ياسـ بثبات مالئـ، الي مح لالساخداـ في الدراسة الحالية6
ىنػػػة مػػػف  ػػػدؽ المقيػػػاس احقػػػؽ الباحػػػث فػػػي الدراسػػػة الرا صـــدق المقيـــاس:

مقيػاس اتباكػار اتنسعػالي  عػداد: رشػا عيػد باساخداـ  ػدؽ المحػؾ ي حيػث طبػؽ 
العالامػػػػؿ اتباكاريػػػػة اتنسعاليػػػػة المسػػػػاخدـ فػػػػي لمقيػػػػاس ، باعابػػػػاره محكػػػػا (4114)

الدراسة الحالية عم  المشػاركيف فػي الاحقػؽ مػف الخ ػائص السػيكالمارية لممقيػاس 
( بمػػػا يشػػػػير  لػػػػ  10221، فبمػػػػغ معامػػػؿ اترابػػػػاط)مػػػف طػػػػالب المرحمػػػة الثاناليػػػػة، 

  الحياو لالساخداـ في الدراسة الراىنة6
ــدرجات -د :  قػػاـ معػػد المقيػػاس باسػػاخدـ مقيػػاس ليكػػرت خماسػػي طريقــة تقــدير ال

الاػػػدريج، الذلػػػؾ بالضػػػأل خمسػػػة بػػػدائؿ  مػػػاـ كػػػؿ عبػػػارة ىػػػي: مالافػػػؽ بشػػػدة،  الافػػػؽ، 
( عمػػ  1-4-2-2-4درمات )ماػػردد، غيػػر مالافػػؽ، غيػػر مالافػػؽ بشػػدة، الاقػػدر الػػ
( فيػػػػاـ عكػػػػس الاقػػػػديرات، 21، 2الارايػػػػب لمعبػػػػارات مميعيػػػػا مػػػػا عػػػػدا العبػػػػارايف )
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( الاشػير الدرمػة المراسعػة 141-21الااػراالح الدرمػة الكميػة عمػ  المقيػاس مػا بػيف )
  ل  اراساع مساالى اتباكارية اتنسعالية6 

ائج الاحميػػػػػؿ يعػػػػرض الباحػػػػػث فػػػػي ىػػػػذا المحػػػػػالر ناػػػػنتــــائج الدراســـــة وتفســــيرىا: 
 ا ح ائي، حيث يبد  بعرض الناائج الماعمقة بسرالض الدراسة6

 الفرض األول: اختبار -0
ينص السػرض األالؿ عمػ   نػو:   االمػد عالقػة اراباطيػة ذات دتلػة  ح ػائية 
بػػيف األلكسػػيثميا الالرفاىػػة النسسػػية لػػدى المرحمػػة الثاناليػػة ، اللماحقػػؽ مػػف  ػػحة ىػػذا 

يرسػػػػالف بػػػػيف درمػػػػات الطػػػػالب فػػػػي مقيػػػػاس السػػػػرض اػػػػـ حسػػػػاب معامػػػػؿ ارابػػػػاط ب
( يبػيف نايمػة ىػذا 11األلكسيثميا الدرماايـ في مقيػاس الرفاىػة النسسػية ، المػدالؿ )

 ا مراد :
(: معامالت ارتباط بيرسون بين درجات األلكسيثميا ودرجات الرفاىة 01جدول )

 النفسية لدى طالب المرحمة الثانوية
 األلكسيثميا

 
 الرفاىة النسسية

الاعرؼ عم    عالبة
 اتنسعاتت الالمشاعر

 عالبة ال ؼ 
اتنسعاتت 
 الالمشاعر

ق الر في الاخيؿ 
ال حالـ اليقظة 
الالاسكير المالمو 

 خارمياط 

 الدرمة
 الكمية

 **102.4- **10241- **10421- **10214- اتساقاللية

العالقات ا يمابية مأل 
 اآلخريف

-10214** -10224** -10211** -10224** 

 **10242- **10211- **104.2- **10241-  يالنمال الشخ

 **10411- **101.4- *10128- *10141- ال رض مف الحياة

 **10241- **10221- **10221- **10411- اقبؿ الذات

 **10214- **10211- *10441- **10212- الامكف مف البيئة

 **10214- **10241- **102.2- **10212- الدرمة الكمية لممقياس
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 1011** دالة عند  1014عند  *دالو
( المالد عالقة اراباطيو سػالبة دالػو  ح ػائياط عنػد 11ياضح مف مدالؿ )

( بػػػػيف درمػػػػات الطػػػػالب فػػػػي اتسػػػػاقاللية الكػػػػؿ مػػػػف  ػػػػعالبة 1011مسػػػػاالى )
الاعرؼ عم  اتنسعاتت الالمشاعر ، ال عالبة ال ؼ اتنسعاتت الالمشاعر ، 

المػو خارميػاط ، الالدرمػة الكميػة ال ق الر في الاخيؿ ال حػالـ اليقظػة الالاسكيػر الم
لمقيػػػاس األلكسػػػيثميا ، الالعالقػػػات اتيمابيػػػة مػػػػأل اآلخػػػريف الكػػػؿ مػػػف  ػػػػعالبة 
الاعرؼ عم  اتنسعاتت الالمشاعر ، ال عالبة ال ؼ اتنسعاتت الالمشاعر ، 
ال ق الر في الاخيؿ ال حػالـ اليقظػة الالاسكيػر المالمػو خارميػاط ، الالدرمػة الكميػة 

 رض مف الحياة الكؿ مػف ق ػالر فػي الاخيػؿ ال حػالـ لمقياس األلكسيثميا ، الال
اليقظة الالاسكيػر المالمػو خارميػاط ، الالدرمػة الكميػة لمقيػاس األلكسػيثميا ، الاقبػؿ 
الػػػػذات الكػػػػؿ مػػػػف الكػػػػؿ مػػػػف  ػػػػعالبة الاعػػػػرؼ عمػػػػ  اتنسعػػػػاتت الالمشػػػػاعر ، 
ال عالبة ال ؼ اتنسعػاتت الالمشػاعر ، ال ق ػالر فػي الاخيػؿ ال حػالـ اليقظػة 

خارمياط ، الالدرمة الكمية لمقياس األلكسيثميا ، الالامكف البيئػي  الالاسكير المالمو
الكػػؿ مػػػف الكػػػؿ مػػف  ػػػعالبة الاعػػػرؼ عمػػ  اتنسعػػػاتت الالمشػػػاعر ، ال ػػػعالبة 
ال ػػؼ اتنسعػػاتت الالمشػػاعر ، ال ق ػػالر فػػي الاخيػػؿ ال حػػالـ اليقظػػة الالاسكيػػر 

لمقيػاس  المالمو خارمياط ، الالدرمة الكمية لمقياس األلكسيثميا ،  الالدرمة الكمية
الرفاىػػػػػة النسسػػػػػية الكػػػػػؿ مػػػػػف  الكػػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػعالبة الاعػػػػػرؼ عمػػػػػ  اتنسعػػػػػاتت 
الالمشػػاعر ، ال ػػػعالبة ال ػػػؼ اتنسعػػػاتت الالمشػػػاعر ، ال ق ػػػالر فػػػي الاخيػػػؿ 
ال حػػالـ اليقظػػة الالاسكيػػر المالمػػو خارميػػاط ، الالدرمػػة الكميػػة لمقيػػاس األلكسػػيثميا 
ؼ الكػػػػؿ مػػػػف  ػػػػعالبة الاعػػػػرؼ عمػػػػ  اتنسعػػػػاتت الالمشػػػػاعر، ال ػػػػعالبة ال ػػػػ

اتنسعػػاتت الالمشػػاعر ، ال ق ػػالر فػػي الاخيػػؿ ال حػػالـ اليقظػػة الالاسكيػػر المالمػػو 
خارمياط ، الالدرمػة الكميػة لمقيػاس األلكسػيثميا ، كمػا  نػو االمػد عالقػة اراباطيػو 

( بػػيف درمػػات الطػػالب فػػي ال ػػرض 1014سػػالبة دالػػو  ح ػػائياط عنػػد مسػػاالى )
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مشػػاعر ، ال ػػعالبة مػػف الحيػػاة الكػػؿ مػػف  ػػعالبة الاعػػرؼ عمػػ  اتنسعػػاتت الال
 ال ؼ اتنسعاتت الالمشاعر 6 
 تفسير نتائج الفرض األول :

(  نيػػػا فػػػي مممميػػػا ابػػػيف المػػػالد 11يابػػػيف مػػػف ناػػػائج السػػػرض األالؿ بمػػػدالؿ )
عالقػػػة اراباطيػػػة سػػػالبة دالػػػو  ح ػػػائياط بػػػيف درمػػػات طػػػالب المرحمػػػة الثاناليػػػة مػػػف 

األبعػػاد  –رمػػة الكميػػة األفػػراد المشػػاركيف فػػي الدراسػػة عمػػ  مقيػػاس األلكسػػيثميا )الد
األبعاد السرعيػة(، -السرعية (، الدرماايـ عم  مقياس الرفاىة النسسية )الدرمة الكمية

المعن  ذلؾ  ف الطالب الذيف يعانالف مف ا  ابة باأللكسيثميا ياسمالف بانخساض 
الرفاىة النسسية العدـ الامكف البيئي العدـ اقبؿ الذات اليمكف اسسير ذلؾ في ضػالد 

لشػػخص باأللكسػػيثميا يعرضػػو  لػػ  الالقػػالع فػػي م ػػادمات مػػأل اآلخػػريف  ف   ػػابة ا
الامعمو  قؿ احمالط ال قؿ قبالتط لردالد  فعالو غيػر الماالقعػة كمػا امعمػو يكػالف مسيالمػاط 

العػػػػدـ اتنساػػػػاح عمػػػػ   –سػػػػالباط عػػػػف ذااػػػػو، الشػػػػعالر بػػػػالعمز المسػػػػامر لمشخ ػػػػية 
قػة الاسكيػر كانعكػاس العػدـ الا يػر فػي طري –الشػعالر بالاشػ ؤـ  –الخبرات المديػدة 

العػػػدـ الشػػػعالر بالاحسػػػف المسػػػامر لمػػػذات  –لممعرفػػػة الذاايػػػة الالساعميػػػة المنخسضػػػة 
العػدـ  –الالسمالكيات بمرالر الالقػت ، العػدـ ا حسػاس بالاالمػو الاليػداؼ فػي الحيػاة 

العػدـ الثقػة العػدـ المالضػالعية فػي  –الشعالر بمعن  الحياة في الحاضر الالماضػي 
العػػدـ اقبػػؿ المظػػاىر  –اماىػػات السػػالبة نحػػال  الػػذات احديػػد  ىدافػػو فػػي الحيػػاة، ات

الشػػعالر السػػمبي عػػف الحيػػاة  –الماعػػددة لمػػذات بمػػا اشػػممو مػػف  يمابيػػات السػػمبيات 
 الماضية المف ثـ ي بح  قؿ رفاىة نسسية 6
المالد عالقة سمبية  (Schmitz, 2000)الااسؽ ناائج ىذا السرض مأل دراسة 
الالاػػػػي  ((Gustavson, 2007دراسػػػػة بػػػػيف األلكسػػػػيثميا الالرفاىػػػػة النسسػػػػية ، ال 

المالد عالقة اراباطية سالبة بيف األلكسيثميا الالرفاىة النسسية، الدراسة اال مت  ل  
Kiamarsi & llbigichale, 2012 ) )لػ  المػالد عالقػة سػالبة  الالاػي اال ػمت 

 ,.Xiaoxue et al دالػة  ح ػائياط بػيف األلكسػيثميا الالرفاىػة النسسػية، الدراسػة
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 ل  المالد انخساض داؿ  ح ائياط بمساالى الرفاىة النسسية  اال متالالاي ( (2014
 الالاطابؽ الذااي الاراساعاط بمساالى األلكسيثميا لدى المعاقيف سمعياط 6

 الفرض الثاني: اختبار -8
ينص السرض الثاني عم   نػو:   االمػد عالقػة اراباطيػة ذات دتلػة  ح ػائية 

احقؽ مف  ػحة ىػذا السػرض اػـ حسػاب بيف األلكسيثميا الاتباكارية اتنسعالية ، اللم
معامؿ اراباط بيرسػالف بػيف درمػات الطػالب فػي مقيػاس األلكسػيثميا الدرمػاايـ فػي 

 ( يالضح نايمة ىذا ا مراد :11مقياس اتباكارية اتنسعالية، الالمدالؿ )
(: معـــامالت ارتبـــاط بيرســـون بـــين درجـــات األلكســـيثميا ودرجــــات 00جـــدول )

 الب المرحمة الثانويةاالبتكارية االنفعالية لدى ط
 األلكسيثميا

 
 االبتكارية االنفعالية

صعوبة التعرف 
عم  االنفعاالت 

 والمشاعر

صعوبة وصف 
االنفعاالت 
 والمشاعر

قصور في 
التخيل وأحالم 
اليقظة والتفكير 
 الموجو خارجياً 

 الدرجة
 الكمية

 **10212- **10244- **10211- **10242- اتساعداد

 **10211- **10211- **10211- **10212- المدة

 **10224- **.1021- **10211- **10241- األ الة

 **10241- **10218- **.1021- **10284- الدرمة الكمية لالباكارية اتنسعالية

 1011** دالة عند  1014*دالو عند 
( المػػػالد عالقػػػة اراباطيػػػو سػػػالبة دالػػػو  ح ػػػائياط عنػػػد 11ياضػػػح مػػػف مػػػدالؿ )

درمػػػات الطػػػالب فػػػي اتسػػػاعداد الكػػػؿ مػػػف  ػػػعالبة الاعػػػرؼ ( بػػػيف 1011مسػػػاالى )
عمػػ  اتنسعػػاتت الالمشػػاعر ، ال ػػعالبة ال ػػؼ اتنسعػػاتت الالمشػػاعر ، ال ق ػػالر 
فػػػػي الاخيػػػػؿ ال حػػػػالـ اليقظػػػػة الالاسكيػػػػر المالمػػػػو خارميػػػػاط ، الالدرمػػػػة الكميػػػػة لمقيػػػػاس 
األلكسػػػػيثميا ، الالمػػػػدة الكػػػػؿ مػػػػف  ػػػػعالبة الاعػػػػرؼ عمػػػػ  اتنسعػػػػاتت الالمشػػػػاعر، 

ال ػػػؼ اتنسعػػػاتت الالمشػػػاعر ، ال ق ػػػالر فػػػي الاخيػػػؿ ال حػػػالـ اليقظػػػة  ال ػػػعالبة
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الالاسكير المالمو خارمياط ، الالدرمة الكمية لمقياس األلكسيثميا ، الاأل الة الكػؿ مػف 
الكػػػػػػؿ مػػػػػػف  ػػػػػػعالبة الاعػػػػػػرؼ عمػػػػػػ  اتنسعػػػػػػاتت الالمشػػػػػػاعر ، ال ػػػػػػعالبة ال ػػػػػػؼ 

لمالمػػػػو اتنسعػػػػاتت الالمشػػػػاعر ، ال ق ػػػػالر فػػػػي الاخيػػػػؿ ال حػػػػالـ اليقظػػػػة الالاسكيػػػػر ا
الدرمػػة الكميػػة لمقيػػاس تباكاريػػة خارميػػاط ، الالدرمػػة الكميػػة لمقيػػاس األلكسػػيثميا ، ال 

الكػػػػؿ مػػػػف الكػػػػؿ مػػػػف  ػػػػعالبة الاعػػػػرؼ عمػػػػ  اتنسعػػػػاتت الالمشػػػػاعر ،  اتنسعاليػػػػة
ال ػػػعالبة ال ػػػؼ اتنسعػػػاتت الالمشػػػاعر ، ال ق ػػػالر فػػػي الاخيػػػؿ ال حػػػالـ اليقظػػػة 

 ياس األلكسيثميا ، الالاسكير المالمو خارمياط ، الالدرمة الكمية لمق
 تفسير نتائج الفرض الثاني :

(  نيػػػا فػػػي مممميػػػا ابػػػيف المػػػالد 14ياضػػػح مػػػف ناػػػائج السػػػرض الثػػػاني مػػػدالؿ )
عالقة اراباطية سالبة دالو  ح ائياط بيف درمػات طػالب المرحمػة الثاناليػة مػف األفػراد 

سرعيػة (، األبعػاد ال –المشاركيف في الدراسة عم  مقياس األلكسػيثميا )الدرمػة الكميػة 
األبعػاد السرعيػة(، المعنػ  -الدرماايـ عم  مقياس اتباكارية اتنسعالية )الدرمة الكميػة

ذلؾ  ف الطالب ذالد األلكسيثميا المراسعػة ياسػمالف باتباكاريػة اتنسعاليػة المنخسضػة 
، العػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػ  الاعامػػػػؿ ا يمػػػػابي مػػػػأل العػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػ  الاطػػػػالر الشخ ػػػػي 

رة عمػػػ  المالاميػػػة الالاالافػػػػؽ،  ضػػػافة  لػػػ  عػػػػدـ القػػػدرة عمػػػػ  اتنسعػػػاتت، العػػػدـ القػػػػد
اليمكػػف اسسػػير ذلػػؾ فػػي ضػػالد  ف عػػدـ اباكػػار  الاعامػػؿ السعػػاؿ مػػأل مالاقػػؼ ا حبػػاط

الاػػي اعالقػو عػػف ا حسػاس بالقػػدرة عمػػ  الشػخص انسعاليػػاط يكسػبو كثيػػر مػف ال ػػسات 
يماد بيئة مناسبة لمحامات الالقػيـ الشخ ػية ، العػدـ الػدؼد الال رضػا الالثقػة اخايار الاي

في عالقااػو الشخ ػية مػأل اآلخػريف، العػدـ اتىامػاـ بسػعادة اآلخػريف ، العػدـ القػدرة 
 6عم  الاسيـ الال داقة الاألخذ الالعطاد في العالقات ا نسانية

 الالاػػي اال ػػمت (Averill ,1999 )الااسػػؽ ناػػائج ىػػذا السػػرض مػػأل دراسػػة 
اتنسعػالي الاأللكسػيثميا اال مت  ل  المالد عالقة سالبة دالة  ح ائيا بيف اتباكار 

المػػالد الالاػػي اال ػػمت  لػػ   (Fuchs, Kumar & Porter,2007)، الدراسػػة 
عالقػػة اراباطيػػو سػػالبة دالػػة  ح ػػائيا بػػيف اتباكػػار اتنسعػػالي الاأللكسػػيثمياي حيػػث 
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اػػنخسض مسػػااليات اتباكػػار اتنسعػػالي لػػدى األفػػراد مراسعػػي مسػػاالى األلكسػػيثميا ، 
المػػالد عالقػػة سػػالبة بػػيف  لػػ   الالاػػي اال ػػمت ( 4118 بػػال زيػػد الشػػاليقي )الدراسػػة 

 6اتباكارية اتنسعالية الاأللكسيثميا
 اختبار الفرض الثالث :-3

ينص السرض الثالث عم   نو:   يمكف الانبؤ باأللكسيثميا مف خػالؿ الرفاىػة 
اللماحقؽ مػف  ػحة    6المرحمة الثانالية النسسية الاتباكارية اتنسعالية  لدى طالب 

اساخدـ الباحث احميؿ اتنحدار الماعدد لمعرفة دتلة المعادلة الانبؤية  ىذا السرض
فػي الانبػؤ باأللكسػيثميا لػدى طػالب المرحمػة لمرفاىة النسسية الاتباكارية اتنسعاليػة  

 ( يالضح نايمة ىذا ا مراد :12الثانالية، المدالؿ )
ارية (: تحميل االنحدار لبيان إسيام الرفاىة النفسية واالبتك03جدول )

 االنفعالية  في التنبؤ باأللكسيثميا

 ؼ 4ر ر الما يرات المنبئة
الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 المعيارد

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 بياا

 قيمة  ت 

 اتساقاللية

10214 10142 120441** 

10214 1014. 20444 

العالقات ا يمابية مأل 
 اآلخريف

10212 
101.1 40121 

 20141 10141 10211 النمال الشخ ي

 20141 10124 10244 ال رض مف الحياة

 20441 10114 10412 اقبؿ الذات

 20411 10148 10218 الامكف مف البيئة

الدرمة الكمية لمرفاىة 
 النسسية

10221 
10141 20141 

 اتساعداد
-10241 10182 180112** 

10421 10114 40812 

 20412 10112 10214 المدة
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 40411 10111 10241 األ الة

لدرمة الكمية لالباكارية ا
 اتنسعالية

102.4 
10121 20114 

 1010** دالة عند 
(  لػػػ  دتلػػػة المعادلػػػة الانبؤيػػػة لمرفاىػػػة النسسػػػية فػػػي 12اشػػػير ناػػػائج مػػػدالؿ )

( الى  قيمػة دالػة المراسعػة 10214الانبؤ باأللكسيثميا، حيث بمغ معامؿ اتراباط )
ير  ل  دتلة الابايف ا ح ائية ، ( الىذه القيمة اش120441، البم ت قيمة  ؼ  )
( بمػػا يشػػير  لػػ   ف الرفاىػػة النسسػػية يعػػزى  لييػػا 10142( )4القػػد بم ػػت قيمػػة )ر

%( مف ابايف درمات المشاركيف في الدراسة عم  األلكسيثميا ، الابيف ناائج 14)
احميػػؿ اتنحػػدار  ف األسػػاليب المنبئػػة  ح ػػائيا مرابػػة ارايبػػا انازليػػا حسػػب نسػػبة 

اتسػػاقاللية  –النمػػال الشخ ػػي -الىػػ  : العالقػػات ا يمابيػػة مػػأل اآلخػػريفا سػػياـ 
الدرمػػػػة الكميػػػػة لمقيػػػػاس الرفاىػػػػة  –ال ػػػػرض مػػػػف الحيػػػػاة  –الػػػػامكف مػػػػف البيئػػػػة  -

 6اقبؿ الذات في الانبؤ باأللكسيثميا –النسسية 
(  ل  دتلة المعادلة الانبؤيػة لمػذكاد الرالحػي فػي 12كما اشير ناائج مدالؿ )

( الىػػ  قيمػػة دالػػة 10241-رفاىػػة النسسػػية ، حيػػث بمػػغ معامػػؿ اترابػػاط )الانبػػؤ بال
( الىػػػذه القيمػػػة اشػػػير  لػػػ  دتلػػػة الابػػػايف 180112المراسعػػػة، البم ػػػت قيمػػػة  ؼ  )

( بمػػػػا يشػػػػير  لػػػػ   ف اتباكاريػػػػة 10182( )4ا ح ػػػػائية ، القػػػػد بم ػػػػت قيمػػػػة )ر
اسػػػة عمػػػ  %( مػػػف ابػػػايف درمػػػات المشػػػاركيف فػػػي الدر 18اتنسعاليػػػة يعػػػزى  لييػػػا )

مقياس األلكسػيثميا ، الاالضػح ناػائج احميػؿ اتنحػدار  ف األبعػاد المنبئػة  ح ػائيا 
الدرمػة الكميػة لمقيػاس  -مرابة ارايبا انازليا حسب نسػبة ا سػياـ الىػ : األ ػالة 

 في الانبؤ باأللكسيثميا6اتساعداد ال خيراط  -المدة  -اتباكارية اتنسعالية 
 تفسير نتائج الفرض الثالث :

( دتلػػػة المعادلػػػة الانبؤيػػػة لمرفاىػػػة 12االضػػػح ناػػػائج السػػػرض الثالػػػث مػػػدالؿ )
كمػػػا اشػػػير الناػػػائج  لػػػ  دتلػػػة المعادلػػػة الانبؤيػػػة ، النسسػػػية فػػػي الانبػػػؤ باأللكسػػػيثميا
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لالباكاريػػة اتنسعاليػػة فػػي الانبػػؤ باأللكسػػيثميا، اليمكػػف اسسػػير ذلػػؾ بػػ ف األلكسػػيثميا 
سية لدى كػؿ طػالب المرحمػة الثاناليػة فكممػا اا ثر بشكؿ الاضح بدرمة الرفاىة النس

اراسعػػت الرفاىػػة النسسػػية انخسضػػت األلكسػػيثميا البػػالعكس كممػػا انخسضػػت الرفاىػػة 
النسسػػػية اراسعػػػت األلكسػػػيثميا ، كمػػػا  ف األلكسػػػػيثميا ااػػػ ثر بشػػػكؿ الاضػػػح بدرمػػػػة 
اتباكاريػػػػػة اتنسعاليػػػػػة لػػػػػدى طػػػػػالب المرحمػػػػػة الثاناليػػػػػة فكممػػػػػا اراسعػػػػػت اتباكاريػػػػػة 

عاليػػػة انخسضػػػت األلكسػػػيثميا البػػػالعكس كممػػػا انخسضػػػت اتباكاريػػػة اتنسعاليػػػة اتنس
 انخسضت األلكسيثميا6
اال ػػي الدراسػػة الراىنػػة فػػي ضػالد مػػا  سػػسرت عنػػو ناائميػػا بمػػا توصــيات الدراســة: 

 يمي:
 اتىاماـ بدراسة العالامؿ النسسية الاي مف ش نيا خسض حدة األلكسيثميا 6 -
ا الاحسػػيف الرفاىػة النسسػػية الاتباكػار اتنسعػػالي لخسػػض األلكسػيثمي بػػرامج  عػداد -

 لدى طالب المرحمة الثانالية6
داراايػا الالاعبيػر ميػارات بانميػة األسػرة اىامػاـ -   بنائيػا عمػ  ضػبط انسعػاتايـ الاي

اسا الؿ  الحاسف  بنائيا اتنسعالية لدى  الميارات ا بداعية6 انمية عنيا الكذلؾ
 ما لدييـ مف قدرات6

يقاػرح الباحػث  مػراد دراسػات مرابطػة بدراسػاو فػي الممػاتت    دراسات مقترحـة :
 الاالية :

األلكسيثميا العالقايػا بالحساسػية الاساعميػة الال ػحة النسسػية لػدى طػالب المرحمػة  -
 الثانالية6

 فعالية برنامج  رشادد في لخسض األلكسيثميا لدى طالب المرحمة الثانالية6 -
لػػػػدى طػػػػالب شػػػػكالت اتماماعيػػػػة العالقايػػػػا بالقػػػػدرة عمػػػػ  حػػػػؿ الم األلكسػػػػيثميا -

 6المرحمة الثانالية
 السرؽ بيف الطالب مراسعي المنخسضي الرفاىة النسسية في األلكسيثميا6 -
 السرؽ بيف الطالب مراسعي المنخسضي اتباكارية اتنسعالية في األلكسيثميا6 -
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 مراجع الدراسة:
 أواًل: المراجع العربية:

ية اتنسعالية لدى عينػة مػف طػالب المامعػة (6 اتباكار 4118 بال زيد سعيد الشاليقي )-1
العالقايػػا بكػػؿ مػػف األلكسػػيثيميا الالعالامػػؿ الخمػػس الكبػػرى فػػي الشخ ػػية6 

 826 – 24(، 1.) 18، المجمة المصرية لمدراسات النفسية
( السػػػػػعادة النسسػػػػػية العالقايػػػػػا بػػػػػبعض .411 مػػػػػاني عبػػػػػد المق ػػػػػالد عبػػػػػد الالىػػػػػاب )-4

مجمــة البحــوث يف مػػف المنسػػيف6 الما يػرات النسسػػية لػدى عينػػة مػػف المػراىق
 6(211 -442)، 4، النفسية والتربوية

انميػػػػة ميػػػػارات الػػػػذكاد ا نسعػػػػالي لخسػػػػض حػػػػدة  (41126 مينػػػػو م ػػػػطس   بالالنمػػػػا )-2
اتبادائيػػػة ذالد  ػػػعالبات  األلكسػػػيثميا لػػػدى مممالعػػػة مػػػف  طسػػػاؿ المرحمػػػة

 2216-441(، 2)141، جامعة األزىر -مجمة كمية التربيةالاعمـ6 
 الما يػرات بػبعض العالقاػو اتنسعػالي ا بداع (6 4112 مانأل) الربيعة اب،خط بشرد-2

 مامعػة ،والحضـارية التاريخيـة الدراسـات مجمـة. المامعػة طمبػة لػدى
 2126 -281( ، .)18اكريت،

 الكبػرى الخمسػة بالعالامػؿ العالقاػو اتنسعػال  اتباكػار(6 4114رشػا رمػب عيػد )ب-4
 رابطـةة  عربيـ دراسـات مـةمجالمامعػة6  طػالب مػف عينة لمشخ ية لدى
  1146-.4.(، 2)12، المصرية النفسيين األخصائيين

ط 6 )الصـــــحة النفســـــية والعـــــالج النفســـــي(6 4114حامػػػػػد عبػػػػػد السػػػػػالـ زىػػػػػراف ) -.
 .عالـ الكاب: ،القاىرة(2

يمػػػاف م ػػػطس  سػػػرميني ، الىيػػػاـ  ػػػابر شػػػاىيف-1 (6 4112) حمػػػدد محمػػػد ياسػػػيف الاي
ـــة ف طمبػػػة المامعػػػة6 ال ػػػداقة الالرفاىيػػػة النسسػػػية لػػػدى عينػػػة مػػػ ـــة كمي مجم

 2116-241(، 11)44،  جامعة بنيا –التربية 
اتلكسػػػػيثميا العالقايػػػػا بػػػػالاالافؽ النسسػػػػ  لماالميػػػػذ ذالى (6 4111سػػػػحر  حمػػػػد سػػػػميـ )-8

مؤسســـة التربيـــة   والتأىيـــل الخاصـــة التربيـــة مجمـــةال ػػػعالبات الػػػاعمـ6 
 1216-11(، 41).، الخاصة والتأىيل
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 فعاليػػة (41116ىبػػة كمػػاؿ مكػػي )شػػاىندة عػػادؿ غنػػيـ، الشػػيريف محمػػد دسػػالقي ، ال -1
 اتبادائيػة المرحمػة االميػذ لػدى األلكسػيثيميا خسػض فػي  رشػادد برنػامج

 1126-1.4، 41، ببورسعيد التربية كمية مجمةذالد  عالبات الاعمـ6 
(:البنػػاد العػػامم  لالبػػداع اتنسعػػالي العالقاػػو بكػػؿ مػػف 4111شػػريف محمػػد دسػػالق  )-11

ينػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب ال ػػػػػؼ الثالػػػػػث قػػػػػالة السػػػػػيطرة المعرفيػػػػػة الالقػػػػػيـ لػػػػػدى ع
 4146-.11(، 41) 84 مجمة كمية التربية  جامعة بنيا ا عدادد، 

الرفاىػػة النسسػية العالقايػػا بقمػؽ المسػػاقبؿ الالقمػػؽ ( 4111عػادؿ محمػػالد المنشػاالد ) -11
اتمامػػػاعي الالاح ػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى عينػػػة مػػػف طمبػػػة المرحمػػػة الثاناليػػػة6 

العشـرون فـي جامعـة عـين بحث منشور في مؤتمر عمم النفس السابع و 
 246 -1ص ص 4111مايال 8-1 شمس في القترة

( الانبػؤ بمػالدة الحيػاة النسسػية فػي ضػالد االميػات 4111عبد العزيز  براىيـ سػميـ ) -14
 ىػػػداؼ ا نمػػػاز البعػػػض اسػػػاراايميات مالاميػػػة الضػػػ الط لػػػدى عينػػػة مػػػف 

 4226-118(، 1) 4 مجمة كمية التربية بدمنيور طمبة كمية الاربية6 
دراسـات  . مديػد؟ مسيػاـل ىػال ىػؿ الالمػداني الػذكاد (6 4114 الخضػر ) عثمػاف-12

 . 21 -4 ، ( 14 )1 الم رية، النسسييف األخ ائييف رابطة ،نفسية
 الاسكيػر مػف بكػؿ العالقايػا اتنسعاليػة اتباكاريػة (41146كريماف عاليضو منشار )-12

ــة عػػف الدراسػػة6  الالرضػػا األخالقػػي ــة التربي ، جامعــة بنيــا –مجمــة كمي
14(44 ،)11-2.6 

(6  سػػػػػػياـ بعػػػػػػض الما يػػػػػػرات النسسػػػػػػية فػػػػػػي الانبػػػػػػؤ 4111محمػػػػػػد رزؽ البحيػػػػػػرد )-14
باأللكسػػػػػػيثيميا لػػػػػػدى عينػػػػػػة مػػػػػػف األطسػػػػػػاؿ ذالد  ػػػػػػعالبات اعمػػػػػػـ القػػػػػػرادة 

 8826-814(، 2) 11، دراسات نفسيةالالمالىالبيف مالسيقيطا6 
 بػبعض الالمػداني ا بػداع لعالقػة البنػائ  النمػالذج (6 4114 البحيػرى) محمػد رزؽ-.1

 عربية دراسات. اتماماعي الاعمـ  عالبات ذالد األطساؿ لدى الما يرات
 . 211 - 2.4(،  11 )2 ،النفس عمم في

ـــــة (6 4112محمػػػػػد عبػػػػػدالرحمف، المحمػػػػػد سػػػػػعساف )-11 مقيـــــاس المخططـــــات المعرفي
 6 القاىرة: دار الكااب الحديث6 الالتكيفية
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لػػػدى مراسعػػػي (:ا بػػػداع اتنسعػػػالي الالحساسػػػية الالعقػػػاب 4112محمػػػد عمػػػ  محمػػػد)-18
المنخسضػػي الاح ػػيؿ مػػف طمبػػة الطالبػػات القسػػميف العممػػي الاألدبػػي لػػدى 

المجمة المصـرية عينة مف طالب ال ؼ الثالث بالمرحمة الثانالية العامة، 
 4216-111(، 12) 48،  لمدراسات النفسية

(6 العالقػة بػيف العمػز ل الػنقص فػي القػدرة عمػ  4114ىشاـ عبد الرحمف الخاللي )-11
لشػػعالر )األليكسػيزيميا( الالمخادعػػة ل المخاامػػة )الميكيافيميػػة(6 الاعبيػر عػػف ا

مؤامر ا رشاد النسسي الثاني عشػر  ا رشػاد النسسػي مػف  مػؿ الانميػة فػي 
 - 444، مامعػة عػيف شػمس، ع ر المعمالمػات ، مركػز ا رشػاد النسسػي

4.16 
 (41126ىشاـ عبػدالرحمف الخػاللي، الالزىػراد مينػي عراقػي، المحمػد شػعباف  حمػد )-41

 الطالبػات طػالب مػف عينػة لػدى با لكسػيثميا العالقاػو اتنسعػالي الػذكاد
 21 السـعودية  – الـنفس وعمـم التربيـة فـي عربيـة دراسـاتالمامعػة 6 

(4 ،)114-1146 
 طمبػة مف عينة لدى الحياة عف الالرضا األلكسيثيميا(6 4112ىياـ  ابر شاىيف )-41

  1146-81 (،.1)42،بنيا جامعة   التربية كمية مجمةالمامعة6 
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