
 
 

 

 التربية كمية                                     
 كمية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعميم        
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

                       =======  
   

بناء هقياس تشخيصي لأللكسيثيويا وعالقته بصعوبات 
 ادميية يف املرحلة االبتذائية.التعلن األك

        
 ـدادـــــــإعــ

 رحاب فايز يونش حموذ
 جامعة الطائف -قسم التربية الخاصة -كمية التربية -أستاذ مساعد

rehab_ahmed008@yahoo.comEmail:  
 

 
      م 2021 فبراير  – ثانيالالعدد  – ونوالثالث بعالساالمجمد 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

mailto:rehab_ahmed008@yahoo.com
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


 رحاب فايز يونس محمد/ د         بناء مقياس تشخيصي لأللكسيثيميا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاني العذد  – 33اجمللذ  105

رررر  

 ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى بناء وتجريب مقياس رباعي األبعاد لؤللكسيثيميا، والتأكد من 

اس من صدق وثبات. كما ىدفت الدراسة إلى تجريب المقياس عمى الخصائص السيكومترية لممقي
( تمميًذا وتمميذة، تراوحت 56عينة قصدية من التبلميذ ذوي صعوبات التعمم األكاديمية بمغت )

-( سنة. وباستخدام اختبار الرسم جودإنف66.3( سنة بمتوسط عمري )61-8أعمارىم م )
لصعوبات تعمم القراءة والكتابة والحساب، ومقياس  ىاريس لمذكاء، ومقاييس التقدير التشخيصية

األلكسيثيميا )إعداد الباحثة( توصمت النتائج: إلى أن ذوي صعوبات التعمم يعانون درجة متوسطة 
من األلكسيثيميا. كما وجدت عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائي بين صعوبات التعمم األكاديمية 

صت الدراسة بضرورة تقميل الضغوط األسرية والمدرسية عمى )القراءة والكتابة والحساب(. وقد أو 
ذوي صعوبات التعمم، وتقديم البرامج التدريبية الوقائية من االضطرابات االجتماعية والنفسية التي 

 يعانييا ذوو صعوبات التعمم.
 صعوبات تعمم–صعوبات تعمم الكتابة -صعوبات تعمم القراءة-األلكسيثيميا الكممات المفتاحية:

 الرياضيات.
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Abstract: 
The present study aimed to structure and experiment a four-

dimensional scale of alexithymia, and to verify the psychometric 
properties of the scale of validity and reliability. The study also aimed to 
test the scale on an intended sample of students with academic learning 
difficulties about (61) male and female students, whose aged ranged 
from (9-12) years with an average age of (11.4) years. And by using 
the Goodenough-Harris drawing test for intelligence, and diagnostic 
assessment scales for learning difficulties reading, writing and 
Mathematics, and the alexithymia scale (prepared by researcher), the 
results concluded that People with learning difficulties suffer from a 
moderate degree of alexithymia. In addition, there was statistically 
significant correlation between academic learning difficulties (reading, 
writing, and Mathematics). The study recommended the necessity of 
reducing family and school pressures on people with learning difficulties, 
and providing preventive training programs from social and 
psychological disturbances suffered by those with learning difficulties. 
Key words: alexithymia - difficulties in learning to read - difficulties in 
learning to write - difficulties in learning mathematics. 
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 مقدمة:
ظير مصطمح األلكسيثيميا أو ما يعرف باضطراب نقص القدرة عمى التعبير عن  

المشاعر في سبعينات القرن التاسع عشر ليشير إلى اضطراب في تنظيم العاطفة، ويفترض أن 
ىذا االضطراب يرتبط بالعديد من المشكبلت والنفسية والعقمية األمر الذي يؤكد عمى القيمة 

 (Kojima, 2012:6)يثيميا بالتنبؤ بمثل ىذه المشكبلت. التنبؤية لؤللكس
إلى أن ذوي اضطراب األلكسيثيميا يعانون نوعان من  (Sefanos)ولقد أشار سيفنوس  

 األعراض الجسدية والمفظية تتمثبلن في :
 العجز الشديد في وصف أو التعبير عن المشاعر. .6
 تخيبلت الداخمية.ارتباط أفكار المرضى باألحداث الخارجية بداًل من ال .1

مما يشير إلى الصعوبة التي يواجييا مريض األلكسيثيميا باالستبصار بما يعتريو 
 (Ruth, Inslegers et al 2010: 607)من مشاعر وأحاسيس داخمية. 

وكثيرا ما تعزي األلكسيثيميا إلى خمل وظيفي عصبي بيولوجي، حيث توصمت الدراسات 
ا وبين االختبلل الوظيفي في الجسم الثفني، بينما أكدت دراسات إلى وجود ارتباط بين األلكسيثيمي

أخرى عمى العبلقة االرتباطية بين األلكسيثيميا وبين الخمل في النصف األيمن من الدماغ 
 (Larsen, K et al 003:534))القشرة المخية األمامية(. 

 ويتمايز اضطراب األلكسيثيميا في خمس خصائص متمايزة هي:
 عمى تجربة واختبار العواطف. عدم القدرة - أ
 ضعف القدرة عمى التعبير عن المشاعر. - ب
 ضعف أو عدم القدرة عمى التخيل. - ت
 غياب الرغبة في تفكير المرء في مشاعره. - ث
 (Larsen, K et al 003:538)صعوبة تحديد المشاعر.  - ج

ي وتتأصل العبلقة بين صعوبات التعمم وبين األلكسيثيميا وصعوبات التعمم في معاناة ذو 
صعوبات التعمم من عدد من المشكبلت تتمثل في غياب الوعي بالذات، وعدم القدرة عمى فيم 
المشاعر ومدى تأثيرىا في اآلخرين، أو استجاباتيم في مختمف المواقف األمر الذي يرتبط 
                 جوىرًيا باأللكسيثيميا والعديد من االضطرابات الوجدانية ومنيا القمق االجتماعي.

 (5-4: 1164)بدوية محمد سعد، 
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 مشكمة البحث:
     (261: 1161عبد الواحد إبراىيم،  ( في )سميمان6868يذكر سيد أحمد عثمان )

إلى أن التبلميذ ذوي صعوبات التعمم قد وصفيم زمبلئيم بعدم التكيف واالندماج، كما يتسمون 
           عدم قدرتيم عمى التعبير عنباإلىمال وتجاىميم لزمبلئيم األمر الذي يعد مدخبًل لتفسير 

ذواتيم فبل يدركون مشاعرىم، وال مشاعر اآلخرين من حوليم. كما يتسم ذوي صعوبات التعمم 
           بنقص الكفاءة االجتماعية، والتي تؤثر عمى قدرتيم عمى فيم الموقف االجتماعي والتفاعل

مايز مشكمة عدم إدراكيم لمشاعر معو بنفس درجة من ىم في مثل عمرىم الزمني. كما تت
اآلخرين فبل يستطيعون إدراك كيف يؤثر فييم اآلخرون من حوليم أو كيف يدركيم اآلخرون. 

 (214-213: 1116)دانيال ىبلىان وآخرون، 
              وعادة ما يعزو ذوو صعوبات التعمم أسباب إخفاقيم إلى أسباب وعوامل

ذوي صعوبات التعمم ينمو عادة لدييم مركز ضبط موجو  خارجية خارجة عن إرادتيم، حيث أن
           لمخارج، كما أن انخفاض مستوى تحصيميم االجتماعي وتقدرييم لذواتيم إنما يرجع
           لعوامل خارجية ليس ليم دخل فييا، فنجدىم يعزون النجاح إلى سيولة الميمة التعميمية 

لدييم، كما ال يمكنيم التحكم باألحداث ونتائجيا. أكثر من العوامل الشخصية والداخمية 
 (.142-141: 1165)مصطفى نوري القمش، وآخرون 

 لذلك يمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في التساؤالت اآلتية:
 ما درجة وجود مؤشرات األلكسيثيميا لدى ذوي صعوبات التعمم األكاديمية؟ 
  الحساب( وبين -كتابة-األكاديمية )قراءةىل توجد عبلقة ارتباطية بين صعوبات التعمم

 األلكسيثيميا.
 أهداف الدراسة:

 بناء مقياس لؤللكسيثيميا لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية يتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة. .6
الكشف عن الخصائص السيكومترية لفقرات مقياس األلكسيثيميا لدى تبلميذ المرحمة  .1

 كاديمية.االبتدائية ذوي صعوبات التعمم األ
                     التعرف عمى درجة األلكسيثيميا لدى ذوي صعوبات التعمم األكاديمية  .2

 رياضيات(.-كتابة-)قراءة
التعرف عمى العبلقة بين األلكسيثيميا وصعوبات تعمم القراءة والكتابة والحساب لدى تبلميذ  .3

 المرحمة االبتدائية.
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 أهمية الدراسة:
 يةأواًل: األهمية النظر 

تكمن أىمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية في تناوليا لمفيوم جديد في األدب 
السيكولوجي العربي، وىو مفيوم األلكسيثيميا، والذي تناولتو الدراسات العربية بصورة غير كافية 

ولما ليذا االضطراب من -في عبلقتو بصعوبات التعمم األكاديمية كما في حدود عمم الباحثة
ية في كونو مؤشًرا الضطرابات التكيف. وحيث أن ىناك ارتباًطا كبيًرا بين صعوبات التعمم أىم

 من ناحية واالضطرابات السموكية واضطرابات التكيف من ناحية أخرى.
 ثانًيا: األهمية التطبيقية

كما تكمن األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية في إمكانية استخدام مقياس مجرب 
لدى ذوي صعوبات التعمم األكاديمية بالمرحمة االبتدائية بحيث يمكن تطويره واإلفادة  لؤللكسيثيميا

منو في مجال صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية كخطوة أولية لمتعرف عمى مشكبلت صعوبات 
 التعبير عن المشاعر، ومن ثم تطبيق البرامج العبلجية، ووضع الخطة العبلجية المبلئمة. 

 حدود البحث:
تمميذة( من  26تمميًذا،  21( تمميًذا وتمميذة )56تكونت عينة البحث من ) الحدود البشرية:

 تبلميذ الصفوف الرابع والخامس االبتدائي ذوي صعوبات التعمم.

 تم اختيار ىذه العينة من بعض المدارس االبتدائية بمحافظة القاىرة.الحدود الجغرافية: 

، وذلك خبلل 1167/ 1166ة في الفصل الثاني لمعام الدراسي تم تطبيق الدراس الحدود الزمنية:
 شيرين متتاليين ابتداًءا من شير فبراير حتى نياية شير مارس.

تحددت الدراسة الحالية من خبلل عينة الدراسة القصدية، كذلك من خبلل الحدود الموضوعية: 
السيكومترية لؤلداة من  أداة البحث واألساليب اإلحصائية التي استخدمت لمتحقق من الخصائص

 ثبات وصدق، وكذلك األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات لمتوصل إلى النتائج.
 التعريفات اإلجرائية:

 Alexithymiaاأللكسيثيميا: 
األلكسيثيميا ىي "عجز يتصف بقصور في تحديد وتمييز العواطف ويرتبط بالحالة 

 (Cameron, et al 2014)الجسمية والعقمية لمفرد". 
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 ,Hen, Meirav; and Goroshit( 2014تعريف  هين مارياف وآخرون )
Marina   

في   Hen, Meirav; and Goroshit, Marina( 1163تشير ىين مارياف وآخرون )
                ( إلى أن " األلكسيثيميا ىي ضعف القدرة عمى التعبير عن المشاعر،1165غنيم )

             المشاعر الذاتية، وصعوبة التمييز بين المشاعر واألحاسيس  وصعوبة وصف وتحديد
الجسدية مع الشعور المستمر بالقمق والضغط العصبي، وعدم الشعور بالسعادة أو الرضا". 

 (665-664: 1165)شاىنده غنيم، 
 وتعرفيا الباحثة إجرائًيا بأنيا " الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص عمى مقياس صعوبة

 التعبير عن المشاعر )األلكسيثيميا".
( التبلميذ 6857تعريف الحكومة االتحادية األمريكية ) صعوبات التعمم األكاديمية:

ذوي صعوبات التعمم بأنيم: " إن الطبلب ذوي صعوبات التعمم ىم أولئك الطبلب الذين يعانون 
لمتضمنة في فيم أو استخدام اضطراًبا في واحدة أو أكثر من العمميات السيكولوجية األساسية ا

المغة المنطوقة أو المكتوبة، وىذا االضطراب قد يتضح في ضعف القدرة عمى االستماع، أو 
التفكير، أو التكمم، أو الكتابة، أو التيجئة، أو الحساب، وىذ االضطراب يشمل حاالت اإلعاقة 

والحبسة الكبلمية النمائية، وال اإلدراكية والتمف الدماغي، والخمل الدماغي البسيط، وعسر الكبلم، 
يشمل ىذا المصطمح الطبلب الذين يواجيون مشكبلت تعميمية ترجع أساًسا إلى اإلعاقة البصرية 
أو السمعية أو الحركية أو االضطراب االنفعالي أو الحرمان البيئي، أو االقتصادي، أو الثقافي. " 

 (17: 1161)ىبل السعيد، 
ا بأنيا " الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص عمى مقاييس كما تعرفيا الباحثة إجرائيً 

 التقدير التشخيصية لصعوبات التعمم األكاديمية(.
             "ىي صعوبات أكاديمية تعود إلى مشكبلت في اإلدراك،  صعوبات تعمم القراءة:

             وتكون أعراضيا متمثمة في صعوبة قراءة الكممات المكتوبة مع تمتع التمميذ بدرجة
            ني حرماًنا اجتماعًيا وثقافًيا."ذكاء مناسبة وتمتعو بظروف تعمم وتعميم مناسبة كما ال يعا

 (465: 1164)فتحي الزيات، 
وتعرفيا الباحثة إجرائًيا بانيا " الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص عمى مقياس التقدير 

 التشخيصي لصعوبات تعمم القراءة(.
             تعرف صعوبات (2015)يعرف فتحي الزيات ات تعمم الرياضيات:صعوب     

             الرياضيات بأنيا "عسر أو صعوبات في استخدام وفيم المفاىيم والحقائق الرياضية،
جراء ومعالجة               العمميات الحسابية والرياضية." الفيم الحسابي واالستدالل العددي، وا 

 (412: 1164، )فتحي الزيات



 رحاب فايز يونس محمد/ د         بناء مقياس تشخيصي لأللكسيثيميا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاني العذد  – 33اجمللذ  105

رررر  

 The National Advisory)تعريف الجمعية الوطنية االستشارية لؤلطفال المعوقين 
Committee on Handicapped Children) 

"األطفال ذوي صعوبات التعمم إنيم أولئك الذين يظيرون اضطرابات في واحدة أو أكثر 
المكتوبة أو المغة المنطوقة  من العمميات النفسية األساسية التي تتضمن فيم واستعمال المغة

والتي تبدو في اضطرابات السمع والتفكير والكبلم، والقراءة والتيجئة والحساب، والتي تعود إلى 
أسباب تتعمق بإصابة الدماغ البسيطة الوظيفية، ولكنيا ال تعود إلى أسباب تتعمق باإلعاقة 

 (673: 1162اروق الروسان، العقمية أو السمعية أو البصرية أو غيرىا من اإلعاقات". )ف
وتعرفيا الباحثة إجرائًيا بانيا " الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص عمى مقياس التقدير 

 التشخيصي لصعوبات تعمم الرياضيات(.
( صعوبات الكتابة بانيا "صعوبات آلية 1164يعرف الزيات ) صعوبات تعمم الكتابة:

ت، والحركات الدقيقة المطموبة تتابعًيا لكتابة تذكر تعاقب الحروف وتتابعيا، وتناغم العضبل
 .(411: 1164الحروف واألرقام(. )مصطفى فتحي الزيات، 

 اإلطار النظري:
 األلكسيثيميا:

( مصطمح األلكسيثيميا ليشير إلى مجموعة من األنماط 6862لقد قدم سيفنوس )
ت نفسية جسدية. والتي السموكية التي عادة ما تبلحظ لدى األفراد الذين يعانون من اضطرابا

يشار إلييا عمى أنيا: صعوبة تحديد المشاعر والتمييز بينيا، واإلحساسات الجسدية المصاحبة 
لئلثارة العاطفية، وصعوبة وصف المشاعر لآلخرين، وعمميات التخيل المقيدة، ومحدودية 

ت المميزة التحفيز )الدافعية( الموجية لمخارج. يضاف إلى ىذه الخصائص مجموعة من السما
                لؤلفراد المعرضين لخطر اإلصابة باأللكسيثيميا منيا قدرة أقل عمى التعاطف، 
ومشاكل في معالجة المعمومات االنفعالية، وصعوبات في تحديد التعبيرات االنفعالية لآلخرين. 

(James. D. A Parker, et al 2005: 1257) 
بوضع صياغة لمفيوم األلكسيثيميا  (Taylor, et al 1997)كما قدم  تايمور وآخرون 
 شمل أربعة جوانب رئيسية وىي:

صعوبة تحديد المشاعر والتمييز بينيا وبين األحاسيس العاطفية الناتجة عن االستثارة  .أ 
 العاطفية.

 صعوبة وصف مشاعر األشخاص اآلخرين.         .ب 
 ندرة التخيبلت. -ج

 (Ruth, Inslegers et al 2010: 607)د.التوجو الخارجي لمنمط المعرفي.  
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              وتنقسم األلكسيثيميا إلى نوعين: األلكسيثيميا األولية وترجع إلى نقص 
االتصال بين إنترىيميسفريك بمنطقة المحاء بالمخ، أما األلكسيثيميا الثانوية فترجع إلى الخمل 

عبلقة بالوظائف المعرفية. أما الوظيفي بالمخ ذو العبلقة بمعالجة المشاعر واالنفعاالت ذات ال
األلكسيثيميا كسمة شخصية فتبدو في التفكير الموجو لمخارج، ونقص القدرة عمى تنظيم 
االنفعاالت. أما األلكسيثيميا كحالة فتبدو في صعوبة التمييز بين االنفعاالت والتمركز حول 

 (611: 1166الذات. )سحر أحمد حسين، 
بأساليب التنشئة الوالدية ويفسر ذلك في ضوء الطريقة التي كما ترتبط األلكسيثيميا سمًبا 

يعامل بيا اآلباء واألميات أبنائيم والتي تمعب دوًرا ىاًما في تعميميم قيم الحب واالىتمام 
 والعاطفة وميارات التواصل وفيم المشاعر والتعبير عنيا.

مة في نسي Kooiman et al (2004); Hussin and Ahmed (2014)وقد أشار 
( أن النسبة األكبر ممن يعانون من األلكسيثيميا قد تمقوا أساليب تنشئة والدية 1165داود عمي )

تتسم بالحماية الزائدة أو الرفض ونقص الدعم الوالدي، ويفسر ذلك في ضوء أن التنشئة 
االجتماعية التي تقوم عمى مبادئ السيطرة النفسية تعوق استقبلل األبناء وتطور ىويتيم مما 
            يؤثر عمى قدرة الفرد عمى ضبط وتنظيم أفكاره ومن ثم قدرتو عمى التعبير عن مشاعره. 

 (314: 1165)نسيمة داود عمي، 
 صعوبات التعمم:

تصف أدبيات التربية الخاصة صعوبات التعمم بأنيا إعاقة خفية محيرة، فيؤالء األطفال 
        د يسردون قصًصا رائعة عمى الرغم منيمتمكون قدرات تخفي جوانب الضعف في أدائيم، فق

أنيم ال يستطيعون الكتابة، وقد ينجحون في أداء ميارات معقدة جدًا، بينما يخفقون في اتباع 
                 التعميمات البسيطة، وقد يبدون عاديين وأذكياء وال يختمفون عن األطفال العاديين.

 (11: 1166)محمد النوبي محمد، 
 تعمم القراءة:صعوبات 

تأخذ صعوبات تعمم القراءة أشكاال متنوعة فقد تظير عمى ىيئة صعوبة الوعي 
باألصوات المغوية، أو صعوبة الربط بين الحرف وصوتو، أو صعوبة تكوين كممات من مجموعة 
من الحروف، أو صعوبة التمييز بين الحروف المتشابية، أو قد تأخذ شكل صعوبة فيم التمميذ 

. أيًضا يواجو بعض التبلميذ صعوبة التعرف السريع عمى الكممات أو تيجي كممات لما يقرأه
جديدة من خبلل التعميم، وكذلك صعوبة تذكر عبلمات التشكيل. وأخيًرا قد تأخذ صعوبات 

 ( 16-15: 1164القراءة صور اإلبدال، والحذف واإلضافة. )إبراىيم أبونيان، 
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ضوعات انتشارا بين األطفال ذوي صعوبات التعمم وتعتبر صعوبات القراءة من أكثر المو 
 حيث تتمثل ىذه الصعوبات في النقاط التالية:

 ينخفض معدل التحصيل الدراسي لمطفل بسنة أو أكثر عن معدل عمره العقمي. -أ
 صعوبة في القراءة الشفوية. –ب  

 صعوبة في فيم ما يقرأه. -ت 
 جديدة إلى أصوات. صعوبة في المقدرة عمى تحميل الكممات ال –ث  
 عكس الحروف والكممات والمقاطع عند قراءتيا أو كتابتيا.-ج
 عكس الحروف واألرقام عند كتابتيا. -ح 
 مشكبلت في التيجئة.-خ
 (71: 1161صعوبة في معدل سرعة القراءة. )تيسير مفمح كوافحة، -د  

    تعمم القراءةوتعرف حالة عجز أو عسر القراءة بأنيا "حالة من الصعوبة الحادة في 
 تعزي إلى:

 صعوبات وظيفية في الجياز العصبي المركزي. .6
 أسباب جينية أو وراثية أو صعوبات في النضج العصبي الوظيفي. .1
العجز عن تعمم القراءة من خبلل المدخبلت العادية لمتدريس داخل الفصل الدراسي.  .2

 (466: 1164)فتحي الزيات، 
وامل النفسية منيا مشكبلت اإلدراك الحسي، وترتبط صعوبات القراءة بعدد من الع

             ومشكبلت الذاكرة، وتكوين المفاىيم أو تنظيم األفكار لصياغة جممة مناسبة. تمك 
التي عادة ما تكون متبلزمة مع الخمل الوظيفي بالدماغ. )مصطفى نوري القمش،   األعراض 
 (43-42: 1165وآخرون 

            كممة التينية تتكون من مقطعين   Dysgraphiaكممة  صعوبات تعمم الكتابة:
Dys وتعني صعوبة، وGraphia  وتعني الكتابة. وتأخذ صعوبات الكتابة ثبلثة أشكال             

)مشكمة في التجييز ينشأ عنيا صعوبة الكتابة باليد، أو صعوبة التعبير الكتابي، أو صعوبة في 
 (467: 1164الخط(. )فتحي الزيات، 

وتعبر صعوبات الكتابة عن نفسيا من خبلل: عدم تناسق الحروف، الخمط بين الحروف 
الدنيا والعميا، وعدم تناسق بين حجم وشكل الحروف، وعدم إكمال كتابة الحرف، وصعوبات 

 (467: 1164التعبير الكتابي. )فتحي الزيات، 
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"خمل وظيفي  ( صعوبات تعمم الكتابة بأنيا234: 1163ويعرف )بطرس حافظ بطرس، 
بسيط في المخ حيث يكون الطفل غير قادر عمى تذكر التسمسل لكتابة الحروف والكممات، 
فالطفل يعرف الكممة التر يرغب في كتابتيا ويستطيع نطقيا وتحديدىا عند مشاىدتو ليا ولكنو 

نتاج األنشطة المركبة البلزمة لنسخ أو كتابة الكممة من   الذاكرة". مع ذلك غير قادر عمى تنظيم وا 
( إل أن مظاىر صعوبات تعمم 377-376: 1165كما يشير )عادل صبلح غنايم، 

 الكتابة تتمثل فيما يمي:
  عكس الحروف حيث يكتب الطفل ذي الصعوبة في الكتابة الحرف كما يزىر في المرآة

( كما قد يكتب الكممات 2المعاكسة، ويظير ذلك بالخص في كتابة الحروف )ح(، والرقم )
 قاطع بأكمميا بطريقة معكوسة أيًضا.والم

  الخطأ في ترتيب مقاطع الحروف والكممات، فأحياًنا يكتب كممة )ربيع( )ريبع(، وكذلك
 عمى سبيل المثال كممة )دار( يكتبيا )راد(.

 .)الخمط بين الحروف المتشابية، فكممة )باب( قد يكتبيا )ناب 
 .حذف حرف من الكممة أو كممة بالجممة 
   زائد بالجممة، أو إضافة كممة ليست ضرورية بالجممة أثناء اإلمبلء.إضافة حرف 

 صعوبات تعمم الرياضيات:
تعتبر من أكثر الصعوبات شيوًعا بين التبلميذ والطبلب في جميع المراحل التعميمية 
وتتمثل في صعوبة أداء العمميات الحسابية. وتشير الدراسات إلى أن صعوبات الرياضيات ترجع 

ت جينية ينتج عنيا مشكبلت نمائية أو قد ترجع إلى عوامل ما بعد الوالدة وبخاصة إلى مشكبل
 (412-416: 1164إصابات الدماغ. )فتحي الزيات، 

وعادة ما يعاني ذوو صعوبات الرياضيات تباعًدا بين الدرجة التي يحصمون عمييا عمى 
 (412: 1164درجات الجزء المفظي والعممي لمقاييس الذكاء. )فتحي الزيات، 

 العالقة بين األلكسيثيميا وصعوبات التعمم.
إذا ما تأممنا الطفل ذي الصعوبة في القراءة عبر مراحل نموه المختمفة فنجده في مرحمة 
الروضة يظير اضطرابات في النطق والكبلم، وصعوبات في تنفيذ بعض الميام مثل ارتداء 

في التآزر البصري الحركي، ومشكبلت المبلبس، أو ربط الحذاء. كما قد تظير لديو صعوبات 
في التركيز عند سماع قصة أو قراءتيا. بينما تتمايز بعض األنماط السموكية األخرى الطفل ذوو 

وىي استمرار األخطاء  8:61الصعوبة الخاصة في القراءة، وبخاصة في الفئة العمرية من 
استمرار صعوبات التآزر البصري  القرائية واإلمبلئية وافتقاره لمنظام في المنزل والمدرسة مع

عاًما  61الحركي ، ومشكبلت في الذاكرة، وانخفاض في مفيوم الذات، أما األطفال األكبر من 
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فتظير عمييم أعراض استمرار مشكبلت القراءة، واإلمبلء، وصعوبات التعبير الكتابي، 
في تعمم المغات األجنبية، ومشكبلت االنتباه لمتعميمات الشفيية، وأرقام الياتف، وصعوبات شديدة 
 (185: 183: 1163مع ضعف في المثابرة وانخفاض مفيوم الذات. )بطرس حافظ بطرس، 

تعتبر مشكمة الوعي بالذات أحد المشكبلت النفسية واالجتماعية التي يعانييا ذوو 
            صعوبات التعمم، والتي تتمثل في عدم القدرة عمى فيم الفرد لمشاعره، ومدى تأثيرىا في 
            اآلخرين أو استجاباتيم في مختمف المواقف األمر الذي يفسر انتشار األلكسيثيميا لدى ذوي
صعوبات التعمم، والتي بدورىا ترتبط بالعديد من المشكبلت الوجدانية منيا القمق االجتماعي. 

 (.5-4: 1164)بدوية محمد رضوان، 
ن الكثير من ذوي صعوبات التعمم يعان ون مشكبلت في التفاعل مع اآلخرين، وتكوين وا 

صداقات، وتكوين ذات موجب. بينما تتمايز سموكياتيم نحو اآلخرين ما بين العدوانية واالنسحاب 
من التفاعبلت االجتماعية. كذلك يبلحظ عمييم انخفاض مفيوم الذات والخجل والشعور برفض 

 ( 211: 1116ون اآلخرين والعزلة االجتماعية. )دانيال ىبلىان، وآخر 
 الدراسات السابقة:

 دراسات تناولت األلكسيثيميا وعالقتها بصعوبات التعمم.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى  (Handy, et al 2019)دراسة هاندى وآخرون 

العبلقة بين سموك التحدي واإلدراك االنفعالي واأللكسيثيميا واستراتيجيات تنظيم العاطفة لدى 
( من مقدمي الرعاية ليم. وباستخدام استبيان 84(، و )85ات التعمم بمغت )عينة من ذوي صعوب

األلكسيثيميا لؤلطفال واستبيان تنظيم العاطفة توصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية ذات 
داللة بين األلكسيثيميا واستراتيجيات التنظيم المعرفي لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم. كما 

 اطية سالبة بين قدرات التنظيم العاطفي وبين سموك التحدي.وجدت عبلقة ارتب
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العبلقة بين (. 2017دراسة سحر أحمد حسين )
)( تمميًذا من ذوي صعوبات التعمم تراوحت أعمارىم ما بين 7األلكسيثيميا والتوافق النفسي لدى (

مقياس التوافق النفسي توصمت الدراسة إلى: ( سنة، وباستخدام مقياس األلكسيثيميا، و 61-63)
وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األلكسيثيميا والتوافق النفسي لدى ذوي صعوبات 
التعمم. كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي األلكسيثيميا في التوافق 

ق النفسي من المتنبئات باأللكسيثيميا لدى النفسي لصالح منخفضي األلكسيثيميا. ويعتبر التواف
 ذوي صعوبات التعمم.
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 (Soleymani, Esmaiel, et al 2015)دراسة سميماني إسماعيل وآخرون 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فاعمية أسموب الضبط االنفعالي لدى عينة من تبلميذ 

ين يعانون صعوبات تعمم الحساب. المرحمة االبتدائية بالصفوف الرابع والخامس والسادس، والذ
وبتطبيق اختبار رافن لمذكاء، واختبار الرياضيات لشاليف، ومقياس األلكسيثيميا ومقياس السعادة 
النفسية توصمت النتائج إلى فاعمية البرنامج العبلجي المستخدم في التخفيف من درجة 

 عمم الرياضيات.األلكسيثيميا وزيادة درجة الساعادة لدى التبلميذ ذوي صعوبات ت
ىدفت الدراسة إلى التعرف ( 2015دراسة فؤاد محمد هدية؛ ومحمد رزق البحيري )

عمى فاعمية برنامج كورت في تنمية ميارات اإلدراك والتنظيم لمتخفيف من األلكسيثيميا لدى عينة 
( طفبًل وطفمة من تبلميذ الصفوف الرابع 11من األطفال ذوي صعوبات تعمم القراءة بمغت )

 ( سنة.61-61والخامس االبتدائي تراوحت أعمارىم من )
-وباستخدام مقياس تورنتو لؤللكسيثيميا، ومقياس صعوبات القراءة، ومقياس ستانفورد

بينيو، وبرنامج الكورت توصمت النتائج إلى فاعمية برنامج الكوت في تنمية ميارات التنظيم 
 ي صعوبات تعمم القراءة. واإلدراك في التخفيف من درجة األلكسيثيميا لدى ذو 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى  (Abbasi; et al 2014)دراسة عباسي وآخرون 
دور عوامل العجز المعرفي واأللكسيثيميا كمتنبئات بالسموكيات الخطرة لدى عينة من ذوي 

( سنة. وباستخدام كل من مقاييس العجز 65-63صعوبات التعمم تراوحت أعمارىم من )
واأللكسيثيميا، ومقياس سموك المخاطرة توصمت النتائج إلى أن األلكسيثيميا والعجز المعرفي، 

 األكاديمي من أىم عوامل التنبؤ بأنماط سموك المخاطرة لدى ذوي صعوبات التعمم.
 وقد ىدفت الدراسة إلى (Bhan, Sujata; et al 2013)دراسة سوزيتا وآخرون 

اطفي( لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمم اعتماًدا عمى التعرف عمى مستوى الفيم االنفعالي )الع
طريقة المجموعات المتكافئة )لممجموعات القبمية والبعدية( حيث ركزت الدراسة عمى قدرة ذوي 
                        صعوبات التعمم عمى تحديد مشاعرىم اعتماًدا عمى المواقف المفظية والتصويرية 

               فيم االنفعالي لدييم. وباختيار ست أنواع من االنفعاالت ثم اتباعو بالتدريب لتعزي ال
طفبًل من ذوي صعوبات التعمم تراوحت  21القمق( لدة -الحب-الغيرة-الجرح-اإلثارة-)الغضب

سنة. وقد توصمت النتائج إلى أن األطفال ذوو صعوبات التعمم يعانون  61-8أعمارىم من 
اصة صعوبة التعبير عن مشاعرىم بطريقة مناسبة عمى صعوبة في تحديد االنفعاالت وخ

المستوى االجتماعي. كما أثبت الدراسة فاعمية أسموب التدريب المقدم في تحسين فيمميم 
العاطفي حيث تعمم األطفال التعبير عن ستة انفعاالت )الغضب، واإلثارة، والحرج، والحب، 

كذلك الطريقة المناسبة لمتعبير عن ىذه والغيرة، والقمق( وكذلك المفردات المرتبطة بيا، و 
 المشاعر ومراقبتيا وتنظيميا ذاتًيا.
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى  (Davis, Brown, 2013)دراسة ديفيد براون 
العبلقة بين كل من سموك التحدي واإلدراك االنفعالي واستراتيجيات تنظيم العاطفة لدى عينة من 

( مفحوًصا من مقدمي الرعاية 84( طفبًل، إضافة إلى )85ت )األطفال ذوي صعوبات التعمم بمغ
ليم. وباستخدام استبيان تنظيم العاطفة، وتقدير سموك التحدي باستخدام أسموب تقدير المعممين، 
ومقياس األلكسيثيميا توصمت النتائج إلى القيمة التنبوئية لمتغيرات اإلدراك االنفعالي وسموك 

التنبؤ بدرجة األلكسيثيميا لدى ذوي صعوبات التعمم. ووجود عبلقة  التحدي والتنظيم المعرفي في
ارتباطية دالة بين األلكسيثيميا وبين استراتيجيات التنظيم المعرفي. كما وجدت عبلقة ارتباطية 

 بين سموك التحدي واأللكسيثيميا لدى ذوي صعوبات التعمم. 
ىدفت الدراسة  (Laouris, Yiannis et al 2010)دراسة لورنس يانس وآخرون 

( إناث من ذوي صعوبات التعمم البسيطة تراوحت 8( ذكور ، )8( طفبًل )67إلى تقييم قدرات )
عمى إنتاج سبعة تعبيرات  1.5وانحراف معياري  62.2سنة بمتوسط عمري  67-8أعمارىم من 

وقد استند أساسية بالوجو وىي )السعادة والحزن والغضب والخوف واالشمئزاز والثقة والمفاجأة(. 
تقييم أفراد عينة الدراسة عمى تقييم قدرة المفحوصين عمى التواصل انفعالًيا بصورة سميمة مع 
زمبلئيم. وقد توصمت النتائج إلى أن األطفال ذوي صعوبات التعمم البسيطة يعنون تفاعبلت 

يرات اجتماعية أقل ويعانون صعوبة في إدراك العاطفة مما يؤثر عمى قدرتيم عمى إنتاج تعب
 الوجو التي تتوافق مع العواطف.

حول تحديد بعض العوامل النفسية التي تسيم في  (2009دراسة محمد رزق البحيري )
التنبؤ باأللكسيثيميا لدى عينة من الطفال ذوي صعوبات التعمم القراءة الموىوبين موسيقًيا بمغت 

م مقياس تورنتو لؤللكسيثيميا ( طفبًل، ومقارنتيم بمجموعة من األطفال العاديين. وباستخدا6)
ومقياس الضغوط النفسية، ومقياسي ضبط الذات، والثقة بالنفس توصمت النتائج إلى وجود عبلقة 
ارتباطية ودالة بين كل من عوامل الضغوط النفسية، وضبط الذات، والثقة بالذات، وبين 

            التبلميذ ذوي صعوبات  األلكسيثيميا. وبالقدرة التنبؤية ليذه المتغيرات باأللكسيثيميا لدى
 التعمم القراءة.

 التعميق عمى الدراسات السابقة: 
                ؛ ودراسة ديفيذ براون(Handy,et al 2019)تناولت دراسة ىاندي وآخرون  (6

(Davis, Brown 2013) ( العبلقة بين 1168، ودراسة فؤاد محمد ىدية وآخرون )
 استراتيجيات التنظيم المعرفي واأللكسيثيميا.

( إلى العبلقة االرتباطية بين كل من األلكسيثيميا 1166أشارت دراسة سحر أحمد حسين ) (1
 والتوافق النفسي.

تنبئات سموك ( إلى أن األلكسيثيميا تعتبر من أىم م1163أشارت دراسة عباسي وآخرون ) (2
 المخاطرة لدى ذوي صعوبات التعمم.
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المشكبلت التي يعانييا ذوو  (Bhan, Sujata et al 2013)تناولت سوزيتا وآخرون  (3
 صعوبات التعمم في التعبير عن مشاعر الغضب واإلثارة والحرج والحب والغيرة والقمق.

ذ براون ؛ و ديفي(Laouris, Yiannis, et al 2010 ) كما أشار لوريس وآخرون (4
(Davis, Brown 2013)  إلى معاناة ذوو صعوبات التعمم في القدرة عمى إنتاج تعبيرات

 الوجو تعبيًرا عن السعادة والحزن والغضب والخوف واالشمئزاز.
ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت بناء مقياس لؤللكسيثيميا في عبلقتيا  (5

ذي يدل عمى أىمية إجراء الدراسة الحالية وتقديميا بصعوبات التعمم األكاديمية األمر ال
              إضافة جديدة من خبلل تناوليا لبناء مقياس في األلكسيثيميا لدى التبلميذ ذوي

 صعوبات التعمم.
 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، والذي ييدف إلى وصف الظاىرة، وتحميميا 

 دالالتيا، والتنبؤ بيا في المستقبل. واستخبلص
 مجتمع الدراسة:

 تحدد البحث بعينة من التبلميذ ذوي صعوبات التعمم بمحافظة القاىرة.
( من التبلميذ ذوي صعوبات التعمم تراوحت أعمارىم 56بمغت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:

 سنة. 61-61من 
 أدوات الدراسة:

 ت اآلتية بالدارسة:تم استخدام المقاييس واالختبارا
ييدف المقياس إلى دراسة المستوى العقمي لؤلطفال هاريس -أواًل: اختبار الرسم جودإنف

الصغار ومن يعانون من إعاقة سمعية أو من يشك في إصابتيم بتمف في الجياز العصبي. 
 سنة تقريًبا. 61-3ويعتبر المقياس أكثر داللة في قياس المستوى العقمي لؤلطفال من سن 

تم حساب ثبات المقياس باستخدام ثبات المصححين حيث تراوحت ثبات المقياس: 
، كما تم حساب الثبات بإعادة تطبيق االختبار وتراوحت 1.82-1.72معامبلت االرتباط ما بين 

 معامبلت االرتباط ما بين الستينات والسبعينات.
تي تقيس االستدالل أن االختبار يرتبط أعمى ارتباط باالختبارات الصدق االختبار: 

 واالتجاه المكاني والدقة اإلدراكية. كما يرتبط ارتباًطا اعمى باالستعداد العددي.
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ثانًيا: مقياس التقدير التشخيصية لصعوبات التعمم األكاديمية إعداد: فتحي 
 مصطفى الزيات

ى تعتمد بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعمم األكاديمية في تطبيقيا عم
تقديرات المعممين واألخصائيين اإلكمينيكيين لمخصائص السموكية المميزة ألداء التبلميذ، والتي 

 تعكس مدى تواتر صعوبات التعمم األكاديمية.
تطبق مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعمم عمى التبلميذ من الصف الثالث 

 قاييس فرعية.االبتدائي وحتى الثالث اإلعدادي، وتتكون من سنة عشر م
قامت الباحثة بتطبيق ثبلثة مقاييس أال وىي: مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات تعمم 

( بنًدا تصف أشكال السموك المرتبطة 11القراءة والكتابة والحساب. يتكون كل مقياس من )
بصعوبات التعمم في المجال النوعي موضوع التقدير. قامت الباحثة باستخدام أسموب تقدير 

لمعمم حيث قاموا بقراءة كل بند واختيار البديل الذي يصف عمى أفضل نحو ممكن مدى انطباق ا
 السموك الذي يصفو البند عمى التمميذ موضوع التقدير.

 ثبات وصدق المقياس: 
: تم حساب االتساق الداخمي بإيجاد معامل ألفا كرونباخ ، وقد تراوحت : ثبات المقياسأوال

ياس التقدير التشخيصي لصعوبات القراءة والكتابة والرياضيات عمبل معامبلت االرتباط لمق
 . 1.844 – 1.814؛ 1.856 – 1.868؛ 1.871 – 1.836التوالي ما بين 

 تم حساب معامبلت صدق المقياس من خبلل أربع أساليبثانًيا صدق المقياس: 
ة والتي تزيد صدق المحتوى: حيث لوحظ ارتباط جميع فقرات المقاييس الفرعية التشخيصي ( أ

 .1.54عن 
صدق التكوين: من خبلل حساب معامبلت االرتباط البينية لمقاييس البطارية الفرعية حيث  ( ب

 .1.721-1.566تراوحت معامبلت االرتباط ما بين 
الصدق العاممي: حيث وجد أن جميع المقاييس الفرعية لمبطارية تتشبع بعامل أحادي عمى  ( ت

 .1.758، والرياضيات 1.816لكتابة ، وا18774النحو التالي: القراءة 
الصدق المحكي: لوحظ ارتفاع معامبلت االرتباط السالبة بين األبعاد الفرعية لمقاييس التقدير  ( ث

التشخيصية ودرجات كبل من مادتي المغة العربية والرياضيات حيث تراوحت معامبلت 
 اضيات.لمري 1.546 – 1.366لمغة العربية، و 1.531 – 1.344االرتباط ما بين 

 مقياس األلكسيثيميا )إعداد الباحثة(
بعد االطبلع عمى األدبيات السابقة من دراسات وبحوث عربية وأجنبية في مجال 
األلكسيثيميا وعبلقتيا بصعوبات التعمم، كذلك االطبلع عمى عدة مقاييس مرتبطة بنفس 

ندرج أسفل كل بعد عدة االضطراب تم إعداد مقياس األلكسيثيميا والذي يتكون من أربعة أبعاد ي
 ( عبارة وىي كالتالي:11عبارات ليكون المجموع الكمي لعبارات المقياس )
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 وصف المقياس:
( عبارة تندرج تحتيا أربعة 11يتكون مقياس األلكسيثيميا لذوي صعوبات التعمم من )

 أعاد، وىي كالتالي:
          بارات ويتكون من خمس عبارات موزعة عشوائًيا وىي ع صعوبة وصف المشاعر: (6

( ليكون مجموع بعد 2-6( تتراوح الدرجة عمى كل عبارة ما بين )6-1-66-64-65)
 ( درجة.5( درجة من المجموع الكمي لممقياس وىو )64صعوبة وصف المشاعر )

  ويتكون من أربع عبارات موزعة عشوائًيا وىي عباراتصعوبة فهم مشاعر اآلخرين:  (2
( درجة من 61بعد صعوبة فيم مشاعر اآلخرين )( ليكون مجموع 67 – 66 – 3-5)

 ( درجة.51المجموع الكمي لممقياس، وىو )
           ويتكون من أربع عبارات موزعة عشوائًيا وىي عباراتالتفكير الموجه لمخارج:  (3

( درجة من المجموع 61( ليكون مجموع بعد التفكير الموجو لمخارج )62 – 61 – 6-8)
 ( درجة.51الكمي لممقياس، وىو )

 61 – 7- 4- 2ويتكون من ست عبارات وىي )الشكاوى الجسمية دون سبب عضوي:  (3
( درجة من 67( ليكون مجموع بعد الشكاوى الجسمية دون سبب عضوي )68 – 63-

 ( درجة.51المجموع الكمي لممقياس وىو )
( عبارة يتم تصحيح كل عبارة وفق 11يتكون المقياس من )طريقة تصحيح المقياس: 

غالًبا( ويتم تطبيق المقياس باستخدام أسموب تقدير المعممين بحيث  –أحياًنا  –رج ثبلثي )أبًدا تد
 تعكس استجاباتيم تواتر سمات كل عبارة عمى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم.

 الخصائص السيكومترية لممقياس:
كد من أجرت الباحثة ثبلثة اختبارات لحساب صحة المقياس لمتأأواًل: صدق المقياس 

أن المقياس يقيس ما وضع لقياسو، وأنو يتضمن كل األعراض المرتبطة باأللكسيثيميا في 
عبلقتيا بصعوبات التعمم األكاديمية. وبأن عباراتو واضحة ومفيومة لمن يطبق عمييم. وقد كانت 

 اختبارات الصدق كالتالي:
ن المحكمين من حيث تم عرض المقياس في صورتو األولى عمى عدد مأ( صدق المحكمين 

مختمف التخصصات النفسية والتربوية واالجتماعية، وذلك إلبداء أرائيم في مدى مبلئمة 
عبارات المقياس فيما وضع لقياسو من حيث وضوح عباراتو، وتغطيتيا لكل بعد من أبعاد 
المقياس مع اقتراح ما يرونو من تعديل في صياغة العبارات أو حذف أو إضافة عبارات 

 %(83-%65قد وصمت نسبة اتفاق المحكمين ما بين )جديدة. و 
وقد قامت فيو الباحثة بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لممقياس ب( الصدق التمييزي: 

                         ككل، وبين درجة كل بعد من أبعاد المقياس، والجدول التالي يوضح ذلك:
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 ة الكمية لأللكسيثيميا وبين درجة كل بعد( معامالت االرتباط بين الدرج1جدول )

 
 األلكسيثيميا وأبعادىا

الدرجة 
 الكمية

صعوبة 
التعبير عن 
 المشاعر

صعوبة فيم 
مشاعر 
 اآلخرين

التفكير 
الموجو 
 لمخارج

الشكاوى 
الجسمية دون 

سبب 
عضوي 
 واضح.

الدرجة 
 الكمية

معامبلت 
 االرتباط

6     

      مستوى الداللة
     56 العدد

صعوبة 
التعبير عن 
 المشاعر

معامبلت 
 االرتباط

1.763** 6    

     1.111 مستوى الداللة
    56 56 العدد

صعوبة فيم 
مشاعر 
 اآلخرين

معامبلت 
 االرتباط

1.763** 1.551** 6   

    1.111 1.111 مستوى الداللة
   56 56 56 العدد

التفكير 
الموجو 
 لمخارج

معامبلت 
 االرتباط

1.716** 1.471 1.561**- 6  

   1.111 1.111 18111 مستوى الداللة
  56 56 56 56 العدد

الشكاوى 
الجسمية 
دون سبب 
عضوي 
 واضح.

معامبلت 
 االرتباط

1.776** 1.612** 1.661** 1.616** 6 

  1.111 1.131 1.111 1.111 مستوى الداللة
 56 56 56 56 56 العدد

 (    0.01**دالة عند مستوى )           (    0.05*دالة عند مستوى )

( أن جميع أبعاد مقياس األلكسيثيميا ترتبط ارتباًطا 6يتبين من نتائج الجدول السابق رقم )
قوًيا ببعضيا، وكذلك بالدرجة الكمية لممقياس، وقد كانت كميا ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 (. 1.16داللة )
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 كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكمية لمبعد( معامالت االرتباط بين 2جدول )

 عبارات الشكاوى الجسمية عبارات التفكير الموجه لمخارج عبارات صعوبة فهم مشاعر اآلخرين عبارات صعوبة وصف المشاعر

 رتباط العبارة بالبعدمعامل ا م معامل ارتباط العبارة بالبعد م معامل ارتباط العبارة بالبعد م معامل ارتباط العبارة بالبعد م

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

1 0.519** 0.000 4 0.612** 0.000 7 0.281* 0.028 3 0.548** 0.000 

2 0.214* 0.98 6 0.409** 0.001 9 0.507** 0.000 5 0.369* 0.003 

11 0.279* 0.030 17 0.302* 0.018 12 0.353* 0.007 8 0.473** 0.000 

15 0.219* 0.090 18 0.263* 0.042 13 06560** 0.000 10 0.473** 0.000 

16 0.334* 0.009       14 0.417** 0.001 

20 0.669** 0.000       19 0.365* 0.004 

 (0.05* دالة عند مستوى )      (      0.10** دالة عند مستوى ) 

( أن جميع معامبلت ارتباط كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي 1يتضح من جدول )
( مما يشير إلى صدق االتساق 1.14(، و )18116تنتمي إليو دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

 الداخمي لممقياس.

 ثانًيا: ثبات مقياس األلكسيثيميا
كرونباخ، وطريقة التجزئة -قامت الباحثة باستخدام طريقة ألفا لحساب ثبات المقياس

 ( يوضح ذلك.2النصفية، والجدول )

 ( معامالت ثبات مقياس األلكسيثيميا3جدول )

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ المتغير

 1.748 1.784 مقياس األلكسيثيميا
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، فقد بمغت معامبلت امقياس األلكسيثيمي( إلى معامبلت ثبات 2تشير نتائج جدول )  
(، بينما بمغت معامبلت ثبات المقياس 0.895ثبات المقياس باستخدام معادلة ألف كرونباخ )

          ( مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة0.859باستخدام طريقة التجزئة النصفية )
 من الثبات.

 عرض النتائج ومناقشتها.
 الفرض األول. 

: "ما درجة وجود مؤشرات األلكسيثيميا لدى التالميذ ذوي ينص الفرض األول عمى
 صعوبات التعمم األكاديمية".

 ولحساب نتائج الفرض األول قامت الباحثة بما يمي:

 تحديد المحك:
لتسييل تفسير النتائج قامت الباحثة باستخدام األسموب التالي لتحديد مستوى اإلجابة 

(، ثم تصنيف 6، نادرًا=1، أحيانًا=2بدائل: )غالًبا=عمى بنود المقياس، حيث تم إعطاء وزن لم
 االستجابات إلى ثبلث مستويات متساوية المدى من خبلل المعادلة التمية: 

 0.66=  3( ÷ 1-3عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة( -طول الفئة = )أكبر قيمة

 (4جدول )

 المحك لكل مستوى من مستويات االستجابة

 مدى المتوسطات الوصف

 2 – 1.23 الباً غ

 1.22 – 6.56 أحياناً 

 6.55 – 6 نادراً 
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 (5جدول رقم )
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول 

 صعوبة وصف المشاعر لدى ذوي صعوبات التعمم األكاديمية.

 
 العبارة

  غالباً  أحيانا أبداً 
 المتوسط

 
االنحراف 

 لمعياريا

 
ا

 % عدد % عدد % عدد لترتيب

 البعد األول: صعوبة وصف المشاعر
عميو  يصعب -1

التعبير عما بداخمو 
 من انفعاالت.

15 24.6%  40 65.6%  6 9.8%  1.852 0.572 1 

يصعب عميو -1
 وصف مشاعره.

18 29.5%  34 55.7%  9 14.8%  1.852 0.654 2 

يصعب عميو -66
إيجاد الكممات التي 

 وصف بيا مشاعره.ي

15 24.6%  28 45.9%  18 29.5%  2.049 0.739 4 

يبكي دون -64
 سبب.

17 27.9%  23 37.7%  21 34.4%  2.065 0.793 6 

يتمنى لو لم -65
 يكن خجواًل.

10 16.4%  24 39.3%  27 44.3%  2.278 0.733 3 

يصعب عميو -11
التعبير عن مشاكمو 

 الشخصية.

13 21.3%  22 36.1%  26 42.6%  2.213 0.777 5 

المتوسط العام لبعد 
صعوبة وصف 

 المشاعر
1.146 

 البعد الثاني: صعوبة فيم مشاعر اآلخرين -
يصعب عميو  -3

وصف مشاعره أمام 
 زمبلئو.

34 55.7%  21 34.4%  6 9.8%  1.541 0.672 3 

يصعب عميو -5
التواصل الجيد مع 

 زمبلئو.

19 31.1%  36 59%  6 9.8%  1.786 0.608 2 

ميو يصعب ع-66
تكوين صداقات مع 

 اآلخرين.

11 18%  39 63.9%  11 18%  2.000 0.605 1 

ال يمجأ -67
لآلخرين ليشكو ما 
 بو من ألم أو ضيق.

14 23%  26 42.6%  21 34.4%  2.114 0.754 4 

المتوسط العام لبعد 
صعوبة فيم مشاعر 

 اآلخرين
6.715 
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 العبارة

  غالباً  أحيانا أبداً 
 المتوسط

 
االنحراف 

 لمعياريا

 
ا

 % عدد % عدد % عدد لترتيب

 البعد الثالث: التفكير الموجو لمخارج -
يصعب عميو -6

ث عن البح
المشكبلت التي 

 تواجيو.

16 26.2%  30 49.2%  15 24.6%  1.983 0.718 3 

ال يعرف إذا كان -8
حزيًنا أو غاضًبا أو 

خائًفا عندما 
 يتضايق.

19 31.1%  28 45.9%  14 23%  1.918 0.737 2 

إجاباتو عن -61
األسئمة العممية عادة 

ما تكون غير 
واضحة وغير 

 محددة.

21 34.4%  24 39.3%  16 26.2%  16918 0.780 1 

يصعب عميو -62
التفكير بالمشكبلت 
الشخصية التي 

 تواجيو.

17 27.9%  25 41%  19 31.1%  2.032 0.773 4 

المتوسط العام لبعد 
التفكير الموجو 

 لمخارج
6.852 

 البعد الرابع: الشكاوى الجسدية دون سبب عضوي -
يعاني أالًما -2

جسمية دون سبب 
 مرضي واضح.

25 41%  30 49.2%  6 9.8%  1.688 0.646  

يشكو عادة من -4
%42.6 25 الدوار.  29 47.5%  6 9.8%  1.655 0.680  

كثيًرا ما يتصبب -7
%34.4 21 عرًقا.  26 42.6%  14 23%  1.885 0.754  

يشكو عادة -61
أالًما بالمعدة دون 
سبب مرضي 

 واضح.
23 37.7%  25 41%  13 21.3%  1.836 0.756  

يشكو عادة -63
لقمب دون خفقان ا

سبب مرضي 
 واضح.

17 27.9%  38 62.3%  6 9.8%  1.819 0.591  

يشكو مشكبلت -68
صحية دون سبب 

 واضح.
15 24.6%  25 41%  21 34.4%  2.098 0.768  

المتوسط العام لبعد 
الشكاوى الجسدية 
 دون سبب عضوي

6.721 
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يذ ذوي صعوبات بالنظر إلى متوسطات عبارات بعد صعوبة التعبير عن المشاعر لدى التبلم -
وفق مقياس التدرج الثبلثي الذي  1.167-6.741التعمم األكاديمية نجد أنيا تراوحت ما بين 

ىذا يشير إلى  1.14تم تحديده بالدراسة الميدانية. كما بمغ المتوسط العام لعبارات ىذا البعد 
ا ليذ الصعوبة التي يعانييا ذوو صعوبات التعمم األكاديمية في وصف مشاعرىم. ووفقً 

المحك فإن ذوي صعوبات التعمم األكاديمية أحياًنا ما يواجيون صعوبة في وصف مشاعرىم 
 الذاتية.

بالنظر إلى متوسطات عبارات بعد صعوبة فيم مشاعر اآلخرين لدى التبلميذ ذوي صعوبات  -
وفق مقياس التدرج الثبلثي الذي  1.663-6.436التعمم األكاديمية نجد أنيا تراوحت ما بين 

ىذا يشير  6.715م تحديده بالدراسة الميدانية. كما بمغ المتوسط العام لعبارات ىذا البعد ت
إلى الصعوبة التي يعانييا ذوو صعوبات التعمم األكاديمية في وصف مشاعرىم. ووفًقا ليذ 
المحك فإن ذوي صعوبات التعمم األكاديمية أحياًنا ما يواجيون صعوبة في وصف مشاعر 

 اآلخرين.
ر إلى متوسطات عبارات بعد صعوبة التفكير الموجو لمخارج لدى التبلميذ ذوي بالنظ -

وفق مقياس التدرج  1.187-6.867صعوبات التعمم األكاديمية نجد أنيا تراوحت ما بين 
 6.721الثبلثي الذي تم تحديده بالدراسة الميدانية. كما بمغ المتوسط العام لعبارات ىذا البعد 

التي يعانييا ذوو صعوبات التعمم األكاديمية في التفكير الموجو  ىذا يشير إلى الصعوبة
لمخارج. ووفًقا ليذ المحك فإن ذوي صعوبات التعمم األكاديمية أحياًنا ما يواجيون صعوبة 

 التفكير الموجو لمخارج.
بالنظر إلى متوسطات عبارات بعد الشكاوى الجسدية دون سبب عضوي لمخارج لدى التبلميذ  -

وفق مقياس  1.121-6.544التعمم األكاديمية نجد أنيا تراوحت ما بين  ذوي صعوبات
التدرج الثبلثي الذي تم تحديده بالدراسة الميدانية. كما بمغ المتوسط العام لعبارات ىذا البعد 

ىذا يشير إلى الصعوبة التي يعانييا ذوو صعوبات التعمم األكاديمية في الشكاوى  6.852
ووفًقا ليذ المحك فإن ذوي صعوبات التعمم األكاديمية أحياًنا ما الجسدية دون سبب عضوي. 

 يواجيون شكاوى الجسدية دون سبب عضوي.
 تفسير نتائج الفرض األول:

يمكن تفسير نتائج الفرض األول في أن مشكمة اضطراب األلكسيثيميا لدى ذوي 
يعاني منيا ذوي صعوبات التعمم يمن تفسيرىا في ضوء مشكبلت العجز المغوي الخاصة التي 

صعوبات التعمم، وصعوبة إيجاد الكممات المناسبة لمتعبير عن المواقف المختمفة التي يتعرضون 
ليا. أيًضا يمكن تفسيرىا في ضوء نقص درجة الكفاءة االجتماعية لذوي صعوبات التعمم مما قد 

في مثل عمرىم يؤثر عمى قدرتيم عمى فيم الموقف االجتماعي والتفاعل معو بنفس درجة من ىم 
الزمني، كما تتمايز عدم القدرة عمى إدراك مشاعر اآلخرين لدييم فبل يستطيعون إدراك كيف 

 يؤثر فييم اآلخرون من حوليم أو كيف يدركيم اآلخرون.
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كذلك إن مشكبلت التفكير الموجو لمخارج التي يتصف بيا ذوو صعوبات التعمم يمكن 
 تركيز االنتباه عمى مثير معين لدييم.تفسيرىا في ضوء ضعف االنتباه، وصعوبة 

كذلك يمكن تفسير عدم القدرة عمى فيم مشاعرىم والتعبير عنيا في ضوء نظرتيم السمبية 
لمذات التي ال تنطوي عمى تقدير موضوعي لمذات مما ينعكس عمى عدم فيمو لذاتو، وقدراتو 

 الفعمية فبل يمكنو فيم ذاتو أو االستبصار بيا والتعبير عنيا.

؛ (Bhan, Sujata et al 2013)ما تتفق نتائج الدراسة مع دراسة سوزيتا وآخرون ك
والتي أشارت نتائجيا إلى  (Laouris, Yiannis et al 2010)ودراسة لورنس يانسن وآخرون

  أن ذوي صعوبات التعمم يعانون صعوبات في التعبير عما يجول بداخميم من مشاعر.

 الفرض الثاني.
عمى: "توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األلكسيثيميا ينص الفرض الثاني 

 وصعوبات التعمم األكاديمية )القراءة والكتابة والحسب( لدى تالميذ المرحمة االبتدائية"".

ولئلجابة عمى ىذا السؤال استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون عن طريق حساب 
  ير المستقل )األلكسيثيميا( والمتغير التابعاالنحراف، وىو حساب انحراف درجات المتغ

 )صعوبات التعمم األكاديمية( عن المتوسط، وكانت النتائج كالتالي:

 أوال: معامالت االرتباط بين األلكسيثيميا وصعوبات تعمم القراءة
 ( يوضح معامالت االرتباط بين األلكسيثيميا وصعوبات تعمم القراءة6جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط عمم القراءةصعوبات ت األلكسيثيميا

 ع م ع م
1.153 1.131 

27.48 62.648 17.52 7.687 

( إلى وجود عبلقة ارتباطية ودالة بين كل من األلكسيثيميا 5تشير نتائج جدول ) 
( عند مستوى داللة 1.153وصعوبات تعمم القراءة حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )

(1.131.) 
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 معامالت االرتباط بين األلكسيثيميا وصعوبات الكتابةثانًيا: 
 ( يوضح معامالت االرتباط بين األلكسيثيميا وصعوبات تعمم الكتابة7جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط صعوبات تعمم القراءة األلكسيثيميا
 ع م ع م

1.726 1.111 
27.84 62.641 28.15 61.88 

إلى وجود عبلقة ارتباطية ودالة بين كل من األلكسيثيميا وصعوبات ( 6تشير نتائج جدول )     
 (.1.111( عند مستوى داللة )1.726تعمم الكتابة حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )

 ثالثًا: معامالت االرتباط بين األلكسيثيميا وصعوبات تعمم الرياضيات
 تعمم الرياضيات ( يوضح معامالت االرتباط بين األلكسيثيميا وصعوبات8جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط صعوبات تعمم القراءة األلكسيثيميا
 ع م ع م

1.328 1.111 
27.48 7.687 21.77 64.16 

( إلى وجود عبلقة ارتباطية ودالة بين كل من األلكسيثيميا 7تشير نتائج جدول )
( عند مستوى داللة 1.328وصعوبات تعمم الرياضيات حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )

(1.111.) 
 تفسير نتائج الفرض الثاني:

ويمكن تفسير نتائج الفرض الثاني في نقص درجة الكفاءة االجتماعية لدى ذوي 
صعوبات التعمم، والتي ترجع إلى قصور الميارات االجتماعية حيث ال يمكنيم فيم الموقف 

عمرىم الزمني فبل يعرفون كيف يؤثروا االجتماعي والتفاعل معو مثل األطفال الذين ىم في مثل 
 في اآلخرين أو كيف يدركيم اآلخرين. 

أيضا يمكن تفسير نتائج ىذا الفرض في ضوء العبلقة الطردية بين الفشل الدراسي 
والمشكبلت السموكية واالجتماعية واالنفعالية. حيث أن الفشل الدراسي واالجتماعي يعكس 

 الحزن وفقدان األمل لدى ذوي صعوبات التعمم. حاالت االكتئاب والقمق واإلحباط و 
؛ (Handy، et al 2019) وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ىاندي وآخرون

؛ ودراسة فؤاد محمد ىدية وآخرون (Davids, Brown et al 2013)ودراسة ديفيذ براون 
بين استراتيجيات  ( والتي أشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة ذات داللة ارتباطية ودالة1168)

 التنظيم المعرفي وصعوبات التعمم.
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 التوصيات ومقترحات البحث:
  تقديم البرامج التدريبية المناسبة لذوي صعوبات التعمم لمتخفيف من حدة األلكسيثيميا

 .وتدريبيم التعبير السوي عن انفعاالتيم
 الزمبلء أو  التخفيف من التوتر الناتج عن التفاعل غير السوي مع أفراد األسرة أو

 المدرسين.
  تدريب التبلميذ ذوي صعوبات التعمم التعبير عن ذواتيم وفيم مشاعر اآلخرين من خبلل

 تدعيم الرابط العائمي.
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