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 ان القذرة عه التعبير االوفعبلي وعالقته بأومبط التىشئت فقذ 

 الىالذيت لذي مذمىي الكحىل
 دادـإع

 د. عبذهللا به احمذ الزهراوي
 أستاذ علم النفس المشارك

 جامعة الملك –كلٌة التربٌة  –قسم علم النفس 
  سعود 

 ت ــــــص الذراســــــملخ

بين فقدان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن اطامداط هدفت الدراسة الحالية الى معرفة العالقة 
للعحدداا  ا( مدددما65الباشدد ة الاالديددة لددد  نياددة مددن مدددمان العحدداا. بعااددت نياددة الدراسددة مددن  

بمجمددا المددا االاددحة الالسددية بالريدداض. اقددد بااددلت الدراسددة الحاليددة الددى طن هاددا  نالقددات 
 دنددا الال عسددبقاللية اعبددنا د،  الالا   ماجبددة( بددين طبعدداد مقيدداس الباشدد ة الاالديددة  طرديددة

 ا  ااهما  الال فن قضايا اعبن(ا ابين الدرجة العلية لمقياس فقدان القدر  نن البعبير اعالعدالن
ممددا يشددير ألددى طاددر علمددا اربلعددت درجددات بلدد  البعدداد لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  نياددة البحدد  

  نن البعبيدر اعالعدالن لدديهاا اعاادت بلد  العالقدات  مدمان العحاا(ا اربلا مسبا  فقدان القدر 
فأقددا فددن العالقددة مددا البعدداد   دنددا الال عسددبقاللية اعبددنا  6...دالددة أحاددا ياد ناددد مسددبا  

ااهمدددا  الال فدددن قضدددايا اعبدددن(ا اايدددر دالدددة فدددن العالقدددة مدددا بعدددد  د،  الال(.عمدددا طن هادددا  
ياس الباشد ة الاالديدةا ابدين الدرجدة العليدة لمقيداس  ماجبة( بين الدرجة العلية لمقات طردية نالق

ممدددا يشدددير ألدددى طادددر علمدددا اربلعدددت الدرجدددة العليدددة لمقيددداس  ا فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالن
الباشددد ة الاالديدددة لدددد  نيادددة البحددد   مددددمان العحددداا(ا اربلدددا مسدددبا  فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر 

. عمددا بااددلت الدراسددة 0...ة أحاددا ياد ناددد مسددبا  اعالعددالن لددديهاا اعااددت بلدد  العالقددة دالدد
طن هادددا  نالقدددات طرديدددة  ماجبدددة( بدددين طبعددداد مقيددداس الباشددد ة الاالديدددة   دندددا الا ألدددى طيضددداد 

عسدبقاللية اعبددنا ااهمددا  الا فددن قضددايا اعبددن(ا ابدين الدرجددة العليددة لمقيدداس فقدددان القدددر  نددن 
ا اربلعددت درجدات بلدد  البعداد لمقيدداس الباشد ة الاالديددة البعبيدر اعالعددالنا ممدا يشددير ألدى طاددر علمد

لددد  نياددة البحدد   مدددمان العحدداا(ا اربلددا مسددبا  فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن لددديهاا 
فددن العالقددة مددا بعددد   ااهمددا  الا فددن  0...اعااددت بلدد  العالقددات دالددة أحاددا ياد ناددد مسددبا  

بعدددد  دندددا الا عسدددبقاللية اعبدددن(. عمدددا طن هادددا  قضدددايا اعبدددن(ا اايدددر دالدددة فدددن العالقدددة مدددا 
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نالقدددات نعسدددية  سدددالبة( بدددين بعدددد مقيددداس الباشددد ة الاالديدددة   د،  الا(ا ابدددين الدرجدددة العليدددة 
لمقيدداس فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنا ممددا يشددير ألددى طاددر علمددا اربلعددت درجددة هددذا البعددد 

دمان العحدداا(ا ااضلددض مسددبا  فقدددان القدددر  نددن لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  نياددة البحدد   مدد
البعبيددر اعالعددالن لددديهاا اعااددت بلدد  العالقددة ايددر دالددة أحاددا ياد. عددذل  هاددا  نالقددات طرديددة 
 ماجبة( بين الدرجة العلية لمقياس الباش ة الاالديةا ابين الدرجة العلية لمقياس فقدان القددر  ندن 

علمددا اربلعددت الدرجددة العليددة لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  البعبيددر اعالعددالنا ممددا يشددير ألددى طاددر 
نياة البح   مددمان العحداا(ا اربلدا مسدبا  فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن لدديهاا اعاادت 

العان نياة الدراسة من الفراد اير السايا   مددمان العحداا(  بل  العالقة اير دالة أحاا ياد.
الا االا من دار فن باش بها طد  الى فقدااها القدر  نلدى البعبيدر فقد طظهرت طن ما يقاا بر ال

 اعالعالن  اهذا يلسر اجاد نالقة أيجابية ما جميا البعاد(.
البعبيددددر اعالعددددالنا اععب دددداالا طامدددداط الباشدددد ة الاالديددددةا مدددددمان العحددددااا  الكلمااااام المفتاحٌااااة 

 مبغيرات ديماارافية. 
بجزيددا الشددعر االبقدددير ألددى مرعددز بحددا  عليددة البربيددة انمدداد  الباحدد  يبقدددا  الشااكر والتقاادٌر 

 البح  العلمن فن جامعة المل  سعاد لبمايا هذا البح  .
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 :تـــــذمــــمق

حظيدددت اعالعددداعت االمشدددانر باهبمددداا اللالسدددلةا االمولعدددرين مدددن جهدددةا انلمدددا  الدددالس 
ن ماظدار الضلليةددة الاظريدة البددن االبربيدة مدن جهددة ةاايدة اطضددذ عدا ااحدد مدداها يادلهاا ايولسددرها مد

يببااهدداا المددر الددذإ طد  ألددى البةعددرة، ألددى ماهيبهدداا اضاا اددهاا اطااانهدداا امظاهرهدداا اطاجددر 
الشدددبر ااعضدددبال، فيمدددا بياهددداا ااظا لهددداا اعيليدددة بقييمهددداا ابشضيادددهاا انالجهدددا  بادددن يدددااسا 

ا Feeling & Emotionلمشدانر (. اقد يوعز  مةا هذا اعهبماا المبزايد باعالعداعت اا3.02
ا االموعددان السددلاعن Cognitive Componentعنببارهددا همددز  ااددا بددين الموعددان المعرفددن 

Behavioral Component  ،مدن جاادالا اقيامهدا باظدا ، البةعيدAdaptation ا االبةااادا
ا اباجيددددر السددددلا  اواسدددداانا اباظيمددددرا Interpersonal Communicationالبياشضادددن 

 (.2..3را اعبحرا اضبطر من جاااٍل ةاٍن  بان يااسا اباشيط
ألدى نددا القددر  نلدى ااد،  Alexithymia ايوشير فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن

المشدددانر االبةعبيدددر ناهدددا للظيدددداا ابظهدددر طنراضدددها فدددن ادددعابة ااددد، المشدددانرا ابحديددددهاا 
لبةلعيدر المدرببط بالعدالا الضدارجن. أن ابمييزهاا ااعفبقدار ألدى الحدالا االبضديالتا اسديطر  امدط ا

الشضص الذإ يوعاان فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن يبا، باعابة اا، المشدانر للظيددا 
 ,Vanheule, Megank, & Desmet) امحاالدة بغييدر الماضداع لعددا قدربدر نلدى البةعبيدر

المرضى الذين يعااان من  عما لاحظ فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن لاا مر  نلى .(2011
ا ااالبددا مدا اجددت فدن الشدضاص (Nemiah & Sifneosm, 1970)اضدطرابات سديعامابية 

 ا عمدا اجدد(Taylor &Bagby, 2004)الذين يعااان مدن طمدراض طبيدة طا اضدطرابات السدية 
دددددددا بدددددددين الفدددددددراد الادددددددحا    Kokkonen)فقددددددددان القددددددددر  ندددددددن البعبيدددددددر اعالعدددددددالن طيضد

Karvonen,Veijola, Laksay, Jokelainen, Jarvelin, & Joukamaa., 2001; 

Salminem, Saarijarvi, Toikka, Kauhanen, & Aairela., 2006)  . 
ضدددالا العقددداد الةالةدددة الماضدددية ظهدددرت العديدددد مدددن الدراسدددات البجريبيدددةا االبدددن ببحددد  

ابات الجسدمية االالسدية العالقة بين فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن ابدين العديدد مدن اعضدطر 
الشدددا عةا بمدددا فدددن ذلددد  اضدددطرابات العددداا ااضدددطرابات اسدددبضداا المددداادا ااضدددطرابات مدددا بعدددد 

 ;;Sifneos, 1994)الاددددمةا ااضدددطراال الهلددداا ااضدددطرابات الجهددداز الهضدددمن الاظيليدددة 

Taylor, Bagby & Parker, 1997) . 
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%( لددد  اواددا ا 2,3لن بحدداالن  ابوقدددر اسددبة اابشددار فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددا
%( لد  الذعارا عما بوقددر اسدبة اابشدار فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن لدد  مجبمدا 2,6ا 

 ,Franz, Popp, Schaefer, Sitte, Schneider, Hardt, Decker)( %.0  دالراشددين بد

et al., 2008) لعدالن لهدا ناامدا جيايدة ابوشدير الدراسدات ألدى طنة فقددان القددر  ندن البعبيدر اعا
. عددذل  فقددد طشددار الددبعض ألددى ارببدداط فقدددان Valera & Berenbaum, 2001)اناددبية  

بدددانا ااوسددا   فددن الطلالددة  القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن بالمسددبا  اعجبمددانن ااعقباددادإ المو
. ااجداد (Salminen, Saarijarvi, Aarela, Toikka & Kauhanen, 1999)الموبعدر  

 ,Joukamaa, Kokkonen, Veijola, Laksy)ريخ طسددددرإ لضمددددراض الالسددددية بددددا

Karvonen, Jokelainen, & Jarvelin, 2003)  ابددان الددنا اعجبمدانن(Fukunishi 

& Rahe, 1995)  عما طشار البعض ألى اربباط فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن بشدعا داا
ااضددطرابات الاددحة الالسددية  Somato form disordersمددا اعضددطرابات جسدددية الشددعا 

(Mattila, 2009) هدذا اقددد طعةددد .Yalug (2010)  نلددى اجدداد نالقددة اربباطيددة أيجابيددة بددين
 ,Honkalampi, Hintikka)اععب داال افقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن. ايوشدير عدا مدن 

Tanskanen & Vinamaki, 2000) ن القدددر  نددن ألددى طنة للددذةعار درجددات طنلددى فددن فقدددا
 .البعبير اعالعالن مقاراة باواا ا حي  بلجأ اواا  ألى طلال المعااة طعةر من الذعار

االبددن هدددفت لمراجعددة البحددا   Gruise & Becerra (2018)فددن دراسددة قدداا بهددا 
( االمبعلقدددة بارببددداط فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر 3.05-2..3االدراسدددات ضدددالا اللبدددر  مدددا بدددين  

شددعالت بعدداطن العحددااا ااضددطرابات العحدداا اذلدد  مددن ضددالا قاانددد المعلامددات اعالعددالن بم
( فقدد عاادت جميدا الدراسدات البدن بمدت (PsychINFO, Medline, and ProQestالباليدة  

مراجعبهدددا قدددد بااالدددت قيددداس فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالن امشدددعلة بعددداطن العحددداا لدددد  
ادية  اير أعليايعية(ا اعاات اسبة اابشار فقددان القددر  ندن نياات نيادية  أعليايعية(ا ااير ني

%(. اقد باالت ابدا   92-%.2البعبير اعالعالن لد  نياة مبعاطن العحاا ببرااح ما بين  
هذا البح  ألى طن ةمة نالقة اير مباشر  بدين فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن اشدد  مشدعلة 

ا اسددديطة  نلددى سددبيا المةددداا  شددرال العحددااا الددددافا بعدداطن العحددااا اذلدد  مدددن ضددالا ناامدد
للشددددرالا البعدددداد نلددددى الشددددرال( ببمةددددا بالبايددددة الالسددددية للشددددرالا اناامددددا الضطددددر الالسددددن ذات 

ندددددا اسددددبقرار الحالددددة المزاجيددددة    الاددددلة/العالقة ببطددددار مشددددعلة العحدددداا  نلددددى سددددبيا المةدددداا
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يددة(. باوضددافة ألددى ذلدد  فدد ن مراجعددة االعاطليددةا االبعلدداا االادددمات الالسدديةا االاظددا ، المعرف
طن فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن  96بلدد  الدراسددات زادباددا بالعديددد مددن الدددع ا البددن بدددنا

مشددعالت بعدداطن العحدداا بددين العياددات اوعليايعيددة فقددط. عمددا بععامددا ضطددر مسددبقا لددر نالقددة  
ا ألى طن فقدان القدر  ندن البعبيدر اعا لعدالن هدا بادا  معقدد مبعددد الاجدر ضلص هذا البح  طيضد

هددذا  ىلهددا نالقددة بعاامددا ضطددر طضددر  مضبللددةا ابددين البايددة الالسددية لشددرال العحدداا. عمددا طاادد
البحدد  بضددرار  أجددرا  العديددد مددن الدراسددات البددن بسددلط الضددا  نلددى فهددا العالقددات بددين فقدددان 

شددعالية اسددبضداا القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن اناامددا الضطددر الالسددن ااعجبمدداننا مددن  جهددةا ااك
 مدددددددددددددن طجدددددددددددددا بعييددددددددددددد، البددددددددددددددضالت العالجيدددددددددددددة  ااذلددددددددددددد   العحددددددددددددداا مدددددددددددددن جهدددددددددددددة طضدددددددددددددر 

 .(Gruise & Becerra, 2018) ااسبهدافها
( بحةددت فددن Karukivi & Saarijvi, 2014بجريبيددة طضددر    اعمددا طن هاددا  بحاةدد

ددا طامدداط الباشدد ة العاامددا الاراةيددة االبي يددة المسددببة للقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنا اض اااد
 & ,Mason Tyson, Jones) الاالدية االبن بسها فن اشا  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن

Potts., 2005; Thorberg, Young, Sullivan, Lyvers, 2011) عما طن هاا  العديدد .)
ندددن البعبيدددر مددن الدراسدددات البددن بحةدددت فددن العالقدددة بدددين طامدداط الباشددد ة الاالديددةا افقددددان القدددر  

اجدد طن ةمدة نالقدة (Thorberg et al., 2011)  :فعلدى سدبيا المةداا ا اعالعالن لد  الطلداا
بددين رنايددة الا لطلالهددا ابددين فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن.  -بددين المباسددطة االقايددة  -

ندن البعبيدر  ادراسات طضر  اجدت نالقدة أيجابيدة بدين المهدات الالبدن يعدااين مدن فقددان القددر 
فددن (. Fukunishi & Paris, 2001اعالعددالن اطباددا هن الددذين يعددااان مددن الددس المشددعلة  

المقابددددا هاددددا  دراسددددات طضددددر  بحةددددت فددددن العالقددددة بددددين فقدددددان القدددددر  نددددن البعبيددددر اعالعددددالن 
االضاا ص الاالدية الضر . اقدد باادلت هدذل الدراسدات نلدى سدبيا المةداا ألدى طن ةمدة نالقدة 

ة بين الاالدينا االحماية الاالدية الزا د ا افقدان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن لدد  الطلداا أيجابي
(Thorberg et al., 2011). طسدلرت دراسدة طضدر    ا قددLumley, et al., (1996  ندن

اجاد نالقة أيجابية بين فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن ااعضبالا الاظيلن االذإ يؤةر نلدى 
طن  Hussain & Ahmed, (2014)اط المشددارعة اللعالددة فدن داضددا السددر ا اقدد بااددا طامد

 باددددددارات قبدددددداا الال االا عااددددددت مرببطددددددة سددددددلبدا مددددددا فقدددددددان القدددددددر  نددددددن البعبيددددددر اعالعددددددالن
 لد  الطلاا.
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فعلدددى الددددراا طن هاددددا  بعددددض الدراسددددات بحةددددت فدددن الدددددار الددددذإ بلعبددددر طامدددداط الباشدددد ة 
. فدد ن لدراسددات البددن  االديددة فددن اشددا  فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنالاالديددةا االممارسددة ال

البحدد  فددن الاالدددين الددذين يعددااان مددن فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن االاالديددة بعدداد بااالددت 
شعا ناما ضطيدرا للاالديدة اللقيدر  يلاالدية ربما للقدان القدر  نن البعبير اعالعالن فبعان اادر . 

لددا فددن اظيلددة السددر . اذلدد  لن فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن يددؤةر فددن أدرا  افهددا طا ض
االديدة يدؤةر نلدى طامداط الباشد ة للالعااط،ا امن المباقا بأن فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن 

ن الاالدديأن السدر. فدن الاالديةا لهذا السبال مدن المهدا البعدر، نلدى ماددر اعضدبالا العداطلن 
الددذين يعددااان مددن فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن يعددااان مددن اددعابات فددن اادد، ابحديددد 

ددا بقددديا الدددنا العدداطلن  ندددا القدددر  نلددى يعددااان مددن طاهددا المشددانر العاطليددةا امددن المباقددا طيضد
 (. (Fukunishi & Paris, 2001قدماا طدلة نلى ذل  2001)لباا ها. افعاايشن اباريس  

بأن الاالددين الدذين يعدااان مدن فقددان  طار من المرجح Thompson (2012) عما طشار
السددلبيةا عمددا  هالبعبيددر نددن مشددانر لمسدداند  ططلددالها  القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن يضلقددان فددن 

ا طن الاالدين الذين يعااان من فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن يميلان ألى اسبضداا  ااقش طيضد
مددن طسدداليال الباااددا الماطقددن االمبددرابط. ااالبدددا مددا يسددبضدا طسددلاال الباااددا هددذا طامدداط معياددة 

 ,Baumrind من عال الجاسين عاسديلة للضدبط الالسدن. اقدد ميدز  من قبا اآلبا  اعسببداديين

ااعسدبجابة االطلدال. يدبا بحديدد الطلدال نلدى طاهدا  بعدين طساسيين من البدا  االمامدةا (1991)
(. الاالديدة المبسدلطة بزيدد مدن Stattin & Kerr, 2000بحرعدات الطلدا   مراقبدة اشدطة لرادد

مطالال الطلاا الفراد الدذين يعدااان مدن فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن يميلدان ألدى الجمداد 
طن  Thompson (2012)(. اقبدرح طيضدا Thompson, 2012االسيطر  ناد بطبيا القداااين  

دان القدر  نن البعبيدر اعالعدالن يميلدان ألدى الجمدادا انددا المراادة الاالدين الذين يعااان من فق
دددا للسددلا  البسدددلطن للاالددددين االبدددن ربمدددا  حيددد  بعدددان بلدد  السدددلاعياتبشددعا ملدددرط  مطابقدددة بمامد

 بسعى للعمااا االحساسية الزا د .
طامددداط الباشددد ةا افقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنا  Thompson (2012)اددداقش 

هددذا يععددس اجدداد فجددا  فددن الدراسددات ا اددالحيبها بجريبيددا.  بقدديارسددة الاالديددةا العاهددا لددا االمما
 Kooiman et)المبعلقة بالاالدية افقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالنا مادذ الدراسدات الر يسدية 

al., 2004; Thorberg et al., 2011)  االبدن ببحدد  فيمدا بددين الباشد ة افقدددان القددر  نددن
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عالعددالنا االبددن بلبددرض طن فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن فددن الطلالددة مدداهن اع البعبيددر ا
ابالبحديدد طسدلاال الممارسدة الاالديدةا امدن جاادال زضدر مدازاا  ا مضرجات لاماط الباشد ة الاالديدة

هاا  أن  ؤةر نلى السلاعيات الاالدية. يفقدان القدر  نن البعبير اعالعالن طن من اير الااضح 
دلدددة حددداا الاالديدددة المبسدددلطة االبدددن ببضدددمن المااقشدددات االبعبيدددر المدددؤةرا االمرببطدددة مدددا اللهدددا ط

 &Charman, Ruffmanلحددددداعت العقليدددددة المبعلقدددددة بالاالديدددددة اعسدددددببدادية  لالمسدددددبا 

Clements, 2002; Pears & Moses, 2003 ددا اهبمدداا مقدددا (. عمددا بمددت مااقشددة ايضد
ببطددداير امدددا الحالدددة العقليدددة لهدددا  علددديال ازماددد االد بأميادددبسدددالبدددن ا الرنايدددة بالحالدددة العقليدددة للرضددد

(Slade, 2005; Sharp, Fonagy, &Goodyer, 2006)   ااسدبااددا لمدا باادا أليدر طال د
 " فقددان البعبيدر اعالعدالن "لامداط الباشد ة  اطقبدرح اماذجد Thompson (2012)فد ن  انالباحة
البحددا   اضببددرت قددد ألددى طإ مددد    بددة السددؤاا البددالن نددن أجا قدداد البدداحةين ألددى البحدد يربمددا 

االبدن بسدبضدا طحدد  ؟ عي، يبا البابؤ جيددا بلقدان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن الاالديدة   السابقة
مددن  Baumrind, (1991الامدداط الةالةددة  اعسددببدادإا الحجيددةا االمبسدداهلة(. االبددن نرفهددا  

 الضبط الالسن(. –اواجاز الماجهة  –الدية  الببعية الماجهة ضالا اسبضداا السيطر  الالسية الا 
طن البعبير نن اعالعاعت طمر مبعلا من البي ة المحيطة بقدر  Gunch, (2010اير   

ما ها ميا طا ازنة فطريةا ابلعال السر  داردا مهمدا فن حيا  طفرادها الياميةا ايسها طفرادها فن 
عليا بعضدها قيمدة الحدالا االبعداط، االادداا ااوضدالصا بشعيا حيا  بعضها البعضا افن ب

االرنايددة االةقددة بالددذات. عمددا يقدداا البدداان بحمايددة الباددا  مددن المشددعالت البددن بظهددر فددن البي ددة 
المحيطدة. ايعببددر الباااددا بددين طفددراد السددر  طمددردا فدن اايددة الهميددةا اهددا مددن ضاددا ص السددر  

ضدددافة ألدددى البحدددد ا ااوادددغا  لمدددا يقالدددر اآلضدددرانا الااجحدددةا ايبضدددمن البااادددا اللعددداا باو
نددا حيد  طن  ااعاببال ألى ما يلعران ايشعران بر. االبعبير ندن اعالعداعت مهدا فدن البااادا

 قددددددددددددر  الشدددددددددددضص نلدددددددددددى البعبيدددددددددددر ندددددددددددن االعاعبدددددددددددر يضلدددددددددددا لدددددددددددر مشدددددددددددعالت فدددددددددددن حيابدددددددددددر
 .(Peterson & Green, 2005)اليامية 

دان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن مددا أذا عااددت هددذل لقددد بااالددت دراسددات البدداا ا حدداا فقدد
 & Heiberg &Heiberge, 1976; Valera)السمة جياية ماراةةا طا بي يدة طسدرية معبسدبة 

Berenbaum, 2011) اما طن الدراسدات القديمدة عاادت قدد ضلادت ألدى طن فقددان القددر  ندن .
(. ألددى طن الدراسددات Heiberg &Heiberge, 1976البعبيددر اعالعددالن سددمة ببددأةر بالاراةددة  
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الحددد  بؤيددد اللرضددية البددن بقدداا بددأن فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن يمعددن طن باددب  نددن 
 ,.Valera &Berenbaum, 2011; De Panfilis, et alناامددا فددن البي ددة السددرية  

حد  هذل العااما العا لية البن بمت دراسبها هدن نالقدة البعلدا بدين مدن 2003 يعدااان مدن (. ااك
 Lemche et al., (2004)زبدا هاا اقدد طظهدرت دراسدة بدين فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن ا 

ممدن يعدااان  —ن بدأن طال د  الطلداا مداآلبعلدا ايدر الحاا امدا اللغدة اعالعاليدة للطلدا اامدط 
لطلداا اعمدا طن  ا لدديها بدأضر فدن اعبسداال اللغدة العقليدة عدان   —من امط البعلا اير المدن 

ا اان القادار فدن اللغدة العقليدة لدد   الذين لديها امط بعلدا مضدطرال لدا يعدن لدديها لغدة نقليدة
هددابين الل بددين اربددبط باجدداد اددعابات فددن باظدديا اضددبط اعالعدداعتا ممددا قددد يددؤدإ ألددى ضطددر 

 قدا فن العمر.بطاير فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن ما الب
فقددد بمددت دراسددة العالقددة بددين امددط الباشدد ة الاالديددة افقدددان اباوضددافة ألددى امددط البعلدداا 

ممن يعااان من فقدان القدر  نن  ناليةالقدر  نن البعبير اعالعالنا اقد اجد الباحةان طن اسبة 
البعبيددر اعالعددالن يشدديران ألددى امددط باشدد ة االديددة ابسددمت امددا بالحمايددة الزا ددد  طا بدددان اعهبمدداا 

 (Kooiman, et al.,2004   طا بالرفض ابدان الدناHussain & Ahmed, 2014.) 
لقدددد بادددااا نددددد عبيدددر مدددن البحدددا  ضدددالا الضمسدددة نقددداد الضيدددر  العالقدددة بدددين الباشددد ة 

(. االمشدعالت البدن يعدااان ماهدا سداا  Baumrind, 2005الاالديدةا االادحة الالسدية لضبادا   
العددرال اايرهددا. اقددد حظددن امطددان مددن ا الداضليددة عاععب دداال ا طالضارجيددة ماهددا عسددلا  العددداان 

 طاماط الباش ة باهبماا ضاص هما  البقبا الاالدإا االسيطر  الالسية نلى اعبن.
ايباد، البقبدا الاالدددإ نداد  بالددد،  االمحبدة االبقبددا ايدر المشددراط االددنا ااعاضددراط 

 ,Gray & Steinberg, 1999; Khaleque & Rohnerاعيجدابن فددن قضدايا اعبددن  

(. اقددد طظهددرت الدراسددات طن المددراهقين الددذين يشددعران بالبقبددا الاالدددإ لددديها بقدددير ذات 2002
ناا ايعااان محااين ضد الضغاط الالسية اياجحان فن الحيا . فن حين يزيد ضع، البقبا 

اددابة باعضددطرابات الالسددية االنددراض المرضددية الضارجيددة ماهددا الاالدددإ للمراهددا مددن ضطددر او
 (. North & Bean, 2009يها اععب اال االمياا اعابحارية  الداضلية بما فا 

طما السيطر  الالسية الاالدية فبشير ألى محاالة الباين أعرال اعبدن عدن يشدعر ايبادر، 
. حيد  يددبا ذلد  مدن ضدالا سددحال الحدال االبعداط، مدا اعبددن (Barber,1996)بطريقدة محددد  

شددعارل بالددذاالا االبدددضا فددن شددؤاار اندددا الرضددا ن اددر. اذلدد  بععددس السدديطر  السددلاعية نلددى ااك



2018  (1ج)أبرٌل ( 114)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنها  

 

 179 

 ,Barber)الطلاا االبن بعان اضا حداد للسلا  بعان مااسدبة للل دة العمريدةا افرضدها نليدر 

بدددنا سددلاال السدديطر  الالسددية لضبدداين بالبددددضا الشددديد فددن العددالا الالسددن لالط. ايبادد، (1996
شدددعارل أبالندددال بالطلدددا مةدددا حيددد  يعبمدددد البددداان فدددن هدددذا الدددامط نلدددى اسدددبرابيجيات البددددضا اال

بالدددددذاال ابضيبدددددة المدددددا االضدددددزإ انزلدددددر امهاجمبدددددر شضاددددديدا اسدددددحال الحدددددال مادددددر وضضدددددانر 
 ,.Barber, 1996; Rogers et al) لباقعابهمداا اجعلدر يغيدر رطيدر امشدانرل اطريقدة بلعيدرل

المراهدا ذ طاها ببدضا فن قدر  أ. االسيطر  الالسية بعاا اما اعسبقاللية ابطار الهايةا (2003
 نلددددددددددددددددددى البرميددددددددددددددددددز االبعبيددددددددددددددددددرا امددددددددددددددددددن ةددددددددددددددددددا ضددددددددددددددددددبط اباظدددددددددددددددددديا طفعددددددددددددددددددارل الضااددددددددددددددددددة

 .(Barber & Harmon, 2002)امشانرل 
سدلاال الباشد ة القدا ا نلدى سديطر  طلقد طظهرت العديد من الدراسات طن هاا  نالقة بدين 

  ن يبعددرض لهدا نبددر مراحدا الحيدداطبدن االمشددعالت الداضليدة البددن يمعدن البداين الالسدية نلددى اع
(. عمددا Costa et al., 2015بمددا فيهددا الطلالددة المباسددطة االمراهقددةا احبددى الرشددد المبعددر  

اقبرادت السديطر  الالسدية لضبداين بمسدبا  طنلدى مدن المشدعالت السدلاعية الضارجيدة لدد  المراهددا 
(ا ابددان البحادياا امسدبا  طنلدى مدن اقدد Barber & Olsen, 1997مةا العداان االجااح  

ا امسبا  طداى من بقدير الذات ا امسبا  طنلى من القلدا  (Soenens et al., 2008)الذات 
 . (Bebes et al., 2015)االنراض اععب ابية 

( مراهقدداا امراهقدة 329االبدن طجريدت نلدى   2015) ر   دفقد هددفت دراسدة بيدبس ازمال
يرا االنراض الالسدية ألى فحص العالقة بين أدرا  المراها لبقبا الباين اسيطربها الالسية نل

البددن يشددعا ماهددا. اطظهددر بحليددا اعاحدددار المبعدددد المبدددرد طاددر علمددا زاد أدرا  المراهددا للسدديطر  
الالسدددية البدددن يمارسدددها البددداان نليدددر علمدددا زاد اضدددطرابر الالسدددنا اطن أدرا  سددديطر  الا يدددرببط 

أدرا  البقبدا البداإ فلددا  بشدعا اقدا  باعضددطراال الالسدن للمراهدا مددن ادراعدر لسديطر  الال. طمددا
 .(Bebes et al., 2015) يرببط بالنراض الالسية

( طالبددا 005دراسدة نلدى نيادة معاادة مدن   2014) ,Hussain & Ahmedاطجدر   
اطالبة من طلبة جامعة جيمجت فن باعسبانا هدفت ألى البعر، نلى العالقة بين فقددان القددر  

الاالدإ. طبا نلى العياة مقياس بارابا للقدان القدر  نن  نن البعبير اعالعالن االبقبا االرفض
الدددرفض الاالددددإ لعدددا مدددن الال االا. -البعبيدددر اعالعدددالن اادددار  مضبادددر  مدددن اسدددببااة البقبدددا

حادددا ية بلقددددان أالاالددددإ يدددرببط بشدددعا ذإ دعلدددة  ( الدددرفض-البقبدددا ن أدرا  طاطظهدددرت الابدددا   
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لددالا حيدد  اقبددرن أدرا  الطالددال للددرفض الاالدددإ لددرا اقلددة القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن لددد  الطا
الدددنا اعجبمدددانن مدددن قبدددا البددداين ايجابيددددا بلقدددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنا عمدددا طظهدددرت 
الابا   طن أدرا  الطالال للرفض الباإ ساا د من قبدا الال طا الا يمعدن طن يبابدأ بلقددان القددر  

 نن البعبير اعالعالن.
 Gilbert, McEwan, Catarino, Baiao, & Palmeira, (2014سدة  افدن درا
( مشددارعدا ممددن يعددااان مددن درجددة مباسددطة ألددى شددديد  مددن اععب دداالا طبددا 63نلددى نياددة مددن  

نلدديها مجمانددة مقدداييس ماهددا  الضددا، مددن السددعاد  االبعدداط، مددن قبددا اآلضددرين طا مددا الددذاتا 
لعدالن مقيدداس للبعلدداا مقيداس للسددالمة اعجبمانيددةا مقيداس بارابددا للقدددان القددر  نددن البعبيددر اعا

الالعب ددداالا االقلددداا االعدددرال. طظهدددرت الابدددا   نالقدددة اربباطيدددة قايدددة بدددين الضدددا، مدددن السدددعاد  
االبعدددداط، افقدددددان القدددددر  نددددن البعبيددددر اعالعددددالن. عمددددا طظهددددر بحليددددا المسددددار طن الضددددا، مددددن 

 ااععب اال. ان القدر  نن البعبير اعالعالنفقد المشانر اعيجابية يباسط العالقة ابشعا باا بين
العالقددة بددين فقدددان ألددى لبعددر، نلددى  Thorberg et al., (2011  اهدددفت دراسددة  

اطسدلاال الباشد ة الاالديدة مقاسددا  (TAS-20)القدر  نن البعبير اعالعالن مقاسة بمقياس بارابدا  
اجعددددة شدددداملة لرسددددا ا الماجسددددبير (ا ابددددا جمددددا البيااددددات بمر PBIبددددأدا  قيدددداس الرابطددددة الاالديددددة  

 Web of science, PsycInfo, PubMed, andاالدددعبارال فددن نددد  مااقددا مةددا  

ProQuest حيدددد  بددددا طضددددذ بسددددا نياددددات ببددددافر فيهددددا البيااددددات العافيددددة وشددددراعها فددددن الدراسددددة )
امدط البحليليةا اطظهرت ابا   الدراسات طدلة نلى اجاد نالقدة اربباطيدة مباسدطة ألدى قايدة بدين 

الرناية من قبا الا افقدان القدر  نن البعبير اعالعالن عدرجة عليةا ابين امط الرناية من قبدا 
الا االدرجة نلى بعدإ اعابة بحديد المشانر ااعابة ااد، المشدانر نلدى مقيداس بارابدا 

 TAS-20 عمددا طظهددرت نالقددة اربباطيددة مباسددطة بددين الحمايددة الزا ددد  مددن قبددا الا االحمايددة .)
ااعابة اا، المشدانر الزا د  من قبا الال افقدان القدر  نن البعبير اعالعالن عدرجة عليةا 

 عدرجة فرنية.
ألددددددى معرفددددددة مددددددا أذا عددددددان باومعددددددان البابددددددؤ  2011)اهدددددددفت دراسددددددة شددددددين ازمددددددال ل  

باعضطرابات الالسية االبعيلية من ضدالا فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالنا اطبيعدة العالقدات 
( مدن الشددباال المجاددين المشضادين باضددطرابات 062اعربباطيدة بياهمداا شدملت نياددة الدراسدة  

( شدددابدا مدددن السدددايا ا مةلددداا نيادددة ضدددابطةا اطظهدددر بحليدددا المسدددار طن الرابطدددة 066بعيليدددة ا  
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الاالدية بؤةر فدن الشضادية امدن ةدا بدؤةر فدن فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالنا االبدن بددارها 
فدددن الادددحة الالسدددية لللدددردا ممدددا يدددؤدإ عحقددددا ألدددى اضدددطرابات بعيليدددة. عمدددا اجدددد طن بعدددد بدددؤةر 

( يمعدن TAS-20للقدان القدر  نن البعبير اعالعدالن  اعابة بحديد المشانر فن مقياس بارابا
فقدان  طن يعان مؤشردا بشضيايدا نلى اضطرابات البعي،ا اطن هاا  درجة نالية من البالزا بين

ااضطرابات السية طضر ا ضاادة بلد  اللدن لهدا نالقدة بداقص القددر   البعبير اعالعالنالقدر  نن 
 (.Chen et al., 2011نلى البعاط،  

ألدى فحدص مدد  اابشدار فقددان القددر  ندن  Mason et al., (2005اقد هددفت دراسدة  
فددن بريطاايددا. انالقبهددا بددالبعلا الاالدددإ االبلعدد  لددد  نياددة مددن طلبددة الجامعددة  البعبيددر اعالعددالن

(ا امقيداس اعرببداط TAS-20ابا بطبيا عا مقياس بارابا للقدان القدر  نن البعبير اعالعدالن 
( .02( طالبددداا ا 020( نلددى نياددة معااددة مددن  DES( امقيدداس ضبددر  البلعدد   PBIالاالدددإ  

ر طالبددة مددن الطلبددة الجددامعيين فددن بضااددن اآلداال االعلدداا. اطظهددرت الابددا   طن اسددبة اابشددا
فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن بددين الطلبددة البريطدداايين مشددابهة لاسددبة اابشددارها فددن البلدددان 
الضر ا اطن اسبة اابشارها بين اعاا  طنلى من اسدبة اابشدارها بدين الدذعار. ابدين طلبدة العلداا 

اعالعدالن سدلبدا طنلى ماها بين طلبة اآلداال. عما طظهرت الابا   اربباط فقدان القدر  نن البعبيدر 
ما اعربباط الاالدإا اايجابيدا ما ضبر  البلع  االبدن بدا البابدؤ بهدا مدن ضدالا الحمايدة الزا دد  مدن 

 قبا الا ااعابة بحديد المشانر.
ابشدير بعدض الدراسدات ألدى نددا اجداد دليددا نلدى طن هادا  بمدايزدا بدين الدذعار ااواددا  

ارببط فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن بزياد  العمر البعبير اعالعالن. اقد  ننفن اقص القدر  
(ا عمددددا ارببطدددت ببددددان المسددددبا  3.09اااضلددداض عدددا مدددن مسددددبا  البعلددديا االددددضا  ضمددديسا 

 ,Salminen, Saarijarvi, Aarela, Toikkaاعقباادإ اعجبماننا ااوسا   فن الطلالة 

& Kauhanen, (1999)هددار فقدددان القدددر  نددن البعبيددر . عمددا يلعددال حجددا السددر  داردا فددن ظ
اعالعالنا فالشضاص الذين يعيشان فن طسدر  عبيدر  مدن حيد  العددد يعدااان  مسدبا  طنلدى مدن 
 فقددددددددددددان القددددددددددددر  ندددددددددددن البعبيدددددددددددر اعالعدددددددددددالن مقارادددددددددددة بمدددددددددددن يعيشدددددددددددان فدددددددددددن طسدددددددددددر  ادددددددددددغير 

 Barbera , Christensen, & Barchard,2004; Joukamaa et al., 2003 دا بدأن ( نلمد
طظهددرت ندددا قدددر  حجددا السددر  نلددى البابددؤ  Tahir, Ghayas, & Tahir, (2012)دراسددة 

 بلقدان القدر  نن البعبير اعالعالن.
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نلدى فحدص مدد  أمعاايدة البابدؤ بلقددان القددر  نددن  Tahir et al., (2012)عمدا قداا 
در  البعبير اعالعالن من ضدالا سدمات الشضادية احجدا العا لدةا اهدا هادا  فدراا فدن فقددان القد

( طالبددة مددن ..0( طالددال ا  ..0نا ددد  للجدداس. شددملت نياددة الدراسددة   نددن البعبيددر اعالعددالن
( ..0( ماها يابمدان ألدى طسدر عبيدر  الحجدا ا  ..0طلبة البعالارياس فن جامعة سارجادارا  

سر اغير  الحجدا. طبدا نلديها مقيداس بارابدا للقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن طيابمان ألى 
 TAS-20 ا امقيدددداس ناامددددا الشضاددددية الضمسددددة العبددددر . اطظهددددر بحليددددا اعاحدددددار المبعدددددد)

المبدرد طن العادابية طعبدر مبابدف بلقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن يليهدا الميدا للماافقدة. عمدا 
ين بلقدان القدر  نن البعبير اعالعالنا بطظهر البحليا طن اعابساطية احجا السر  لا بعااا مباب 

 عما لا يعن هاا  فراا فن فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن نا د  للجاس.
( بدراسدة Barbera, Christensen, & Barchard, 2004هدا  ؤ اقامدت بربدارا ازمال

( 0.3للحددص العالقددة بددين حجددا السددر  افقدددان القددددر  نددن البعبيددر اعالعددالن لددد  نياددة مدددن  
قدان القدر  نن البعبيدر اعالعدالنا اطظهدرت ابدا   الدراسدة مشارعدا حي  اسبضدا مقياس بارابا لل

ين يعيشددان فددن طسددر عبيددر  الحجددا لددديها مسددبا  ندداا مددن فقدددان القدددر  نددن ذطن الشددضاص الدد
 البعبير اعالعالن مقاراة بالشضاص الذين يعيشان فن طسر اغير  الحجا.

عرفدة العالقدة بدين البن هدفت ألى م Joukamaa et al., (2003عذل  طظهرت دراسة  
 طن حيد  طظهدرت فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن االبربيدال الداعدإ لدد  نيادة مدن الطلااا

شددقا ها طفقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن عددان طنلددى لددد  الطلدداا ذاإ البربيددال الضددامس بددين 
 فما فاا مما يشير ألى طاها يابمان ألى طسر عبير .

طن الددذعار يعددااان مددن مسددبا  طنلددى مددن فقدددان القدددر  نددن  اقددد طظهددرت نددد  دراسددات
 & ,Posse &Hallstrom, 2001; Elzinga, Bermond)البعبير اعالعالن مقاراةد باواا  

Dyck, 2002; Larsenab, Strienab, Eisingac, & Rutger, 2005)  فن حدين طظهدرت
بدددين الجاسدددين ادددغير  جدددددا  الندراسدددات طضدددر  طن اللدددراا فدددن فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعددد

 Levant et al., 2009 ا طا ألى ندا اجداد فدراا ذات دعلدة أحادا ية فدن فقددان القددر  ندن)
 .(Joukamaa et al., 2007; Karukivi, 2011)البعبير اعالعالن بين الذعار ااواا  

العالن دراسدة امن الدراسات العربية القليلة البن طجريت نلى فقدان القدر  نن البعبير اع
( البدن هددفت ألدى البحقدا مدن فانليدة برادام  أرشداد معرفدن سدلاعن فدن ضلدض 3.09الزهراان  
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( 69طندددراض فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالن لدددد  نيادددة مدددن المعب بدددين السدددعاديين بضدددا  
ن القدر  معب بدا ممن يراجعان العيادات الالسيةا اقد طبا الباح  نلى العياة مقياس بارابا للقدا

ندددن البعبيدددر اعالعدددالنا ابرادددام  أرشددداد معرفدددن سدددلاعنا اقدددد طظهدددرت الابدددا   فعاليدددة البرادددام  
 اورشادإ فن ضلض طنراض فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن.

( دراسة هدفت ألى العش، نن اللراا فن الرضا نن الحيا  3.02عما طجرت شاهين  
س فقدان القدر  نن البعبير اعالعالنا اعشد، اللدراا بين مربلعنا اماضلضن الدرجة نلى مقيا

فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن االرضدا ندن الحيدا ا ضدمت  بين الدذعار ااعادا  فدن مبغيدرإ
( مددن اعاددا ا بمباسددط 020( مددن الددذعار ا  002( طالبددداا اطالبددة مدداها  .36نياددة الدراسددة  

فددراا دالددة احاددا يدا فددن الرضددا نددن الحيددا   (. بااددلت ابددا   الدراسددة ألددى اجدداد50..3نمددر  
بددين مربلعددن الدرجددة اماضلضددن الدرجددة نلددى مقيدداس فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنا حيدد  

طقا رضا نن حيابهاا عمدا عاادت هادا  فدراا بدين  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالنلعا عان مرب
ادرجابددر اللرنيددة حيدد  عددان  اعالعددالنفقدددان القدددر  نددن البعبيددر  الددذعار ااواددا  نلددى مقيدداس

 من اواا .  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن الذعار طنلى درجة نلى مقياس
فقدددان القدددر  نددن البعبيددر  ( دراسددة بعادداان "دراسددة مقاراددة لددبعض2..3اطجددر  نمددر  

لدى نيادة لد  نياة ممن يعااان من الاداع البابرإ االعاديين مدن طدالال الجامعدة" ن اعالعالن
( من الذعار. طظهدرت 52( أاا  ا  20( طالبدا اطالبة من طلبة علية البربية  .06معااة من  

بدين الدذعار ااوادا  لدا بعدن دالدة  ابا   الدراسة طن اللراا فن فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن
اعالعدالنا ابدين فقددان القددر  ندن البعبيدر  أحاا يدا عمدا طظهدرت اجداد نالقدة اربباطيدة دالدة بدين

 الاداع البابرإ.
يالحدددظ مدددن ضدددالا اسدددبعراض الدراسدددات السدددابقة ابضاادددةد الجابيدددة ماهدددا طاهدددا بااالدددت 

امجمانة من المبغيرات مةا اعضطرابات الالسية  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن العالقة بين
 Chen et al., 2011  ا السددمات الشضاددية)Tahir et al., 2012 ابطددة الاالديددة (ا الر

(Mason et al., 2005)  ا طسداليال الباشد ة اعجبمانيدةThorberg et al., 2011 ا البقبدا)
ا عمددا باددااا الددبعض اآلضددر نالقددة فقدددان  (Bebes et al., 2015)البداإ االسدديطر  الالسددية 

طا  (Karuivi, 2011القدر  نن البعبير اعالعدالن بدبعض المبغيدرات الديماارافيدة مةدا الجداس  
. عما طن هذل الدراسات طجريدت (Barbera et al., 2004; Tahir et al., 2012)حجا السر  
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نلى نياات من الطلبة الجامعيين امن المرضى امن السايا  هذا اقد طظهدرت الدراسدات حداا 
 فقددان القدددر  ندن البعبيددر اعالعدالن بددالمبغيرات الديماارافيدة ابددا   مبضداربة. طمددا بالاسددبة نالقدة

فهن محدداد  العددد الدا  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن للدراسات العربية البن بااالت ماضاع
الحددالن لبسددد  البحدد  ارقددة بباددااا طإ ماهددا مبغيددرات الدراسددة الحاليددة مجبمعددة. امددن هاددا جددا ت

ددا عبيددردا للجااددال المعرفددن االسددلاع ن مقاراددة شددااردا فددن الدراسددات العربيددة البددن مازالددت بددالن اهبمامد
بالجاادددال اعالعدددالن لللدددرد. احيددد  طن فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالن مدددن السدددمات المرافقدددة 

االمشعالت السلاعية الداضليدة  (Mattia, Desmet, Stign & Vanheule, 2007)لالعب اال 
الحددالن هددد، الددى معرفددة مددا أذا عددان ةمددة نالقددة بددين طامدداط  البحدد االضارجيددة الضددر  لددذا فدد ن 

الباش ة الاالدية افقدان القدر  نن البعبير اعالعالن لد  نيادة مدن مددمان العحداا االبدن قدد بحدد 
 من نالقابها اعجبمانية ما اآلضرين ابزيد من اعابة البعي، ما مجبمعها.

 :هــــث وتسبؤالتــــت البحــــمشكل

ات العمريدةا أع طن بالراا من شياع فقدان القدر  نن البعبيدر اعالعدالن بدين مضبلد، الل د
 البح الدراسات العربية فن هذا المجاا بعاد بعان قليلة امحداد ا اضااة فن بااالها لمبغيرات 

حيدد  بعمددن البحدد  ااظددردا لهميددة ماضدداع  االحددالن الددا يجددر ماهددا نلددى نياددات مماةلددة لعيابهددا
العدالن فدن الحدد مدن المشعلة الحقيقيدة لضشدضاص الدذين يعدااان مدن فقددان القددر  ندن البعبيدر اع

البعبيددر نددن االعدداعبهاا افهددا االعدداعت اآلضددرين. المددر الددذإ يعدداا مدددمن العحدداا مددن بعدداين 
لببح   العالقدة بدين فقددان القددر  ندن ل الارقدةنالقات اجبمانية ااجحة ما اآلضرينا فجا ت هدذ

ة المبعلقدددة بالمددددمن. امددداط الباشددد ة الاالديدددةا ابعدددض المبغيدددرات الديماارافيدددطالبعبيدددر اعالعدددالنا ا 
 الحالن فن اوجابة نن الس لة البالية البح  اببمةا مشعلة 

اطاماط الباشد ة الاالديدة  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالنها هاا  نالقة اربباطية بين  -0
 لد  نياة مدمان العحاا؟

لسديرل مدن ما مقدار الببداين فدن درجدات فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن الدذإ يمعدن ب -3
فراد السر ا ادضدا السدر ا طا مسدبا  بعلديا الالا طا طضالا امط الباش ة الاالدية اندد 

 مسبا  بعليا الا لد  مدمان العحاا؟
من ضالا امط الباشد ة الاالديدة لدد  اعالعالن  ها يمعن البابؤ بلقدان القدر  نن البعبير -2

 نياة من مدمان العحاا؟
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 ث:ــــــذاف البحـــــــــأه

 يستهدف البحث ما يلي:
العش، نن العالقة بين فقدان القدر  ندن البعبيدر اعالعدالن اطامداط الباشد ة الاالديدة لدد   -0

 نياة مدمان العحاا.

البعددر، نلددى مقدددار الببدداين فددن درجددات فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن الددذإ يمعددن  -3
 ا ادضا السر ا طا مسبا  بعليا بلسيرل من ضالا امط الباش ة الاالدية اندد طفراد السر 

 الالا طا مسبا  بعليا الا لد  مدمان العحاا.
العشدد، نددن أمعاايددة البابددؤ بلقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن مددن ضددالا امددط الباشدد ة  -2

 الاالدية لد  نياة من مدمان العحاا.

 ث:ـــــت البحـــــأهمي

دددا حدددديةدا بالاسدددبة لدددضدال الالسدددن برجدددا الهميدددة الاظريدددة لهدددذا البحددد  ألدددى بااالهدددا  ملهامد
ا االذإ لا ببااالر الدراسدات العربيدة بشدعا فقدان القدر  نن البعبير اعالعالنالعربنا اها ملهاا 

راددا ضطددار  اعضددطرابات الالسددية االجسدددية االسيعاسددامابية  -فددن حددداد أطددالع الباحدد  -عدا،
 المبرببة نلى اجاد اللعسةيميا.

اطامددداط الباشدددد ة فقدددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنا بحددد  نالقدددة عمدددا يبادددااا هدددذا ال
الدراسدددات الجابيدددة االعربيدددةا عمدددا طن الدراسدددات  االاالديدددةا اهدددذل المبغيدددرات مجبمعدددة لدددا ببااالهددد
مةددا البحدد  يانليددر  -فددن حددداد أطددالع الباحدد   –العربيددة فددن هددذا المجدداا بعدداد بعددان محددداد  

 رإ العربن فن هذا المجاا.الحالن أضافة ألى الدال الاظ
طمددا مددن الااحيددة العمليددة البطبيقيددةا فبددأبن طهميددة هددذا البحدد  مددن بافيرهددا لداات قيدداس 

قبددا يمعددن طن بسددبضدا مددن حيدد   اطامدداط الباشدد ة الاالديددة فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنا 
عادإ. عمددا يمعددن المجبمددا السددفددن  المبضااددين االعدداملين فددن ميدددان اورشدداد االعددالد الالسددن

لابا   هذا البح  طن بسدها فدن زيداد  اندن المرشددين الالسديين االضادا يين اعجبمدانيين حداا 
هذل المشعلة لد  مدمان العحاا انااما الضطار  المرببطدة بهدا ابسدها فدن بطداير بدرام  أرشداد 

 .فقدان القدر  نن البعبير اعالعالنفردإ اجمعن للمدماين الذين يعااان من 
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 ث:ـــــبث البحــــــطلحمص

(  هدن نجدز طا اقدص فدن البعبيدر Alexithymiaفقدان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن   -0
ندددددن المشدددددانر للظيدددددداا ايوسدددددبدا نليهدددددا مدددددن ضدددددالا الادددددعابة فدددددن ااددددد، المشدددددانرا 
ابحديدددهاا ابمييزهدداا االبعبيددر ناهددا للظيددداا ااعفبقددار ألددى الحددالا االبضدديالتا اسدديطر  

(. ايعددر، أجرا يددا بالدرجددة البددن 6..3المددرببط بالعددالا الضددارجن  نراقددنا  امددط البلعيددر
يحاا نليها المعب ال نلى مقياس فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن المسبضدا فن هذا 

 . (Taylor, Ryan &Bagby,1994)البح  
(  هدددن السددداليال البدددن Types of parenting stylesطامددداط الباشددد ة الاالديدددة   -3

ها البدداان للضددبط االسدديطر  نلددى طريقددة بلعيددرا امشددانرا اسددلا  اباهمددا عمددا يسددبضدم
بن السر. ابعر، اجرا يداا بالدرجة البن يحاا نليها الملحاص نلدى مقيداس يدرعها اع

 .(Rubbins, 1994)الباش ة الاالدية المسبضدا فن هذا البح  

 ث:ـــــذداث البحـــــمح

ص العياة من الراشدين السعاديين المدماين نلدى ببمةا محددات البح  بطبيعة اضاا 
العحددداا فقدددط االمدددراجعين لمجمدددا المدددا االادددحة الالسدددية بماطقدددة الريددداضا لللبدددر  الممبدددد  بدددين 

ا. أضافة ألى المحددات الضااة بأداات البح  بدععت 3.02شهرإ  اافمبر اديسمبر( للعاا 
 ة نن طس لة البح .ادقها اةبابهاا اعذل  بالماهجية المسبضدمة لإلجاب

 :ثـــــراءاث البحـــــإج

 ث ــــة البحــــعٌن

اضبدددار الباحددد  نيادددة قادددديةا اذلددد  لعددددا بددداافر اوحادددا ات لحادددر المرضدددى الدددذين 
بشعا نااا ااجادها لد  المعب بدين بشدعا ضداص  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالنيوعااان من 

طندددراض اضدددطرابات السدددية طضدددر  مةدددا  الع بدددة  فدددن العيدددادات الالسددديةا ابدددداضا طنراضدددها مدددا
( مددددن الراشدددددين .22.2( شضادددداد بمباسددددط نمددددرإ  65االقلددددا(. ابددددذل  بددددا الحادددداا نلددددى  

المراجعين للعيادات الالسية بمجما الما االادحة الالسدية بماطقدة الريداض للعدالد مدن اودمدان 
 لبيااابها الالية.( ياضح بازيا نياة البح  افقدا 3(ا ا  0نلى العحاا. االجداا  
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 ( 1جدول )
 وفًقا للعمرالبحث توزٌع عٌنة 

 للعمر أكبر قٌمة للعمر أقل قٌمة االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً

33,30 8,35 20 55 

 ( 2جدول ) 
 توزٌع عٌنة البحث وفًقا لبٌاناتهم األولٌة

 النسبة العدد التصنٌف المتغٌرام

المستوى 
 التعلٌمً لألب

 25,0 14 ابتدائً
 19,6 11 متوسط
 30,4 17 ثانوي
 14,3 8 جامعً

 8,9 5 دراسام علٌا
 1,8 1 لم ٌحدد

المستوى 
 التعلٌمً لألم

 16,1 9 ابتدائً
 23,2 13 متوسط
 28,6 16 ثانوي
 19,6 11 جامعً

 5,4 3 دراسام علٌا
 7,1 4 لم ٌحدد

الحالة 
 االجتماعٌة

 26,8 15 أعزب
 21,4 12 متزوج
 41,1 23 مطلق
 10,7 6 أرمل

عدد أفراد 
 األسرة

 26,8 15 أفراد 5أقل من 
 41,1 23 أفراد 6-8من 
 30,4 17 أفراد فأكثر 9من 

 1,8 1 لم ٌحدد

 دخل األسرة

 23,2 13 أالف لاير 5أقل من 
 44,6 25 أالف لاير 10-5من 
 8,9 5 ألف لاير 20-10من 

 23,2 13 ألف لاير 20أكثر من 
 100,0 56 المجموع

 ث:ــــأدواث البح

 Torontoأوالً  مقٌااااااس تورنتاااااو لفقااااادان القااااادرة عااااان التعبٌااااار االنفعاااااالً

Alexithymia Scale – TAS)  ) 

 Toronto)ا ايوطلا نلير مقياس "بارابا" Taylor, Ryan &Bagby, (1994)طندةل 

Alexithymia Scale – TAS) ا فدن  ا حيد  يوعدد هدذا المقيداس مدن طاسدا الداات اسدبضدامد
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( باددا مازندة .3ا ايبعان هذا المقياس من  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالنبشضيص مرضى 
 نلى ةالةة طبعاد ر يسة اذل  نلى الاحا البالن  

( بااد بقديس هدذا البعدد مةدا "لددإ مشدانر لسدت 2بعد اعابة بحديد المشانرا ايضا   -0
 اضح".قادردا نلى بحديدها بشعا ا 

( باداد مةدا "طجدد ادعابة فدن ااد، مشدانرإ 6بعد اعابة اا، المشانرا ايضا   -3
 احا اآلضرين".

( بادداد مةددا " طجددد طن اسبعشددا، مشددانرإ 2بعددد الباجددر الضددارجن فددن البلعيددر ايضددا   -2
 يليدان فن حا مشعالبن الشضاية"

عطدددى يوجيدددال الموسدددبجيال ندددن نبدددارات المقيددداس افقددددا لمقيددداس ليعدددرت الضماسدددنا حيددد  بو 
( درجداتا اايدر مبأعدد 9( درجداتا اايدر ماافدا بدرجدة مباسدطة  6اوجابة ايدر ماافدا بشدد   

( درجددداتا اماافدددا بدرجدددة مباسدددطة  درجبدددان(ا اماافدددا بشدددد   درجدددة ااحدددد (. ايدددبا نعدددس 2 
( لعددا مسدبا  مددن مسددبايات اوجابددة. 2-02-02الددرجات الازايددة فددن العبدارات السددالبة اآلبيددة  

لقدددان القدددر  نددن البعبيددر لعافددة النددراض الربعددةا يددبا بحديدد درجددة النددراض ل ابجمدا الدددرجات
 (. .3-..0لد  المعب ال المسبجيال حي  ببرااح الدرجة العلية للمقياس بين   اعالعالن

ابدا نرضدر نلدى  الاراض البح  الحالن فقد بمت برجمة المقياس ألدى اللغدة العربيدة ا
للبأعد مدن سدالمة البرجمدةا ابدا أجدرا  البعدديالت المااسدبة فدن مبضااين فن اللغة اواجليزيةا 

ضددددا  مالحظددددابها ازرا هدددداا عمددددا بمددددت برجمبددددر باددددار  نعسددددية مددددن اللغددددة العربيددددة ألددددى اللغددددة 
ابا البةحقددا مددن دععت الادددا الظدداهرإ للمقيدداس نلددى البي ددة السددعادية مددن ضددالا اواجليزيددةا

ااعضبادداص مددن طنضددا  هي ددة البدددريس فددن ( مددن المحعمددين مددن ذاإ الضبددر  2نرضددر نلددى  
بضااددات نلددا الددالسا ااورشدداد الالسددن فددن جامعددة الملدد  سددعادا اذلدد  بهددد، الاقددا، نلددى 
دععت الادددا الظدداهرإ لددضدا  لببااسددال مددا طاددراض البحدد ا االحعددا نلددى محبددا  البادداد افقدددا 

د  اضددداح المعادددى مدددن للمعدددايير اآلبيدددة  مال مدددة الباددداد للمقيددداسا اسدددالمة اددديااة البادددادا امددد
% عاسدبة ابلداا اذلد  لقبداا اللقدر . ااقبدرح المحعمدان 26الااحية اللغايةا عما با انبمداد معيدار 

مجمانددة مددن المالحظددات الطليلددة نلددى بعددض بادداد المقيدداس ببعلددا فددن ادديااة بعددض الباددادا 
 حي  با الضذ بجميا البةعديالت المقبرحة فن الاار  الاها ية للمقياس. 
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ا الباحددد  بحسددداال اددددا البادددا  الدددداضلن للمقيددداس مدددن ضدددالا حسددداال معدددامالت عمدددا قدددا
اعربباط بين الدرجة نلى الباد ابين البعد الدذإ يابمدن أليدر الباددا االدرجدة العليدة نلدى المقيداس. 

 (.9(ا االجداا  2اقد عاات الابا   عما فن الجداا  

 بير االنفعالي:صدق االتساق الداخلي لمقياس فقدان القدرة عن التع -1-1

معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة  بةين در ة  بنةود مقيةاس فقةدان القةدرة عةن  -1-1-1
 ر   الكلي  للبعد المنتمي  إليه:التعبير االنفعالي، بالد

 (3جدول )
بالدرجة الكلٌة للبعد المنتمٌة ان القدرة عن التعبٌر االنفعالً معامالم ارتباط بنود مقٌاس فقد

 إلٌه

 م عدالب
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 صعوبة تحدٌد المشاعر

1 0,7658** 4 0,6712** 7 0,6573** 

2 0,7484** 5 0,7558**   

3 0,7703** 6 0,7283**   

 صعوبة وصف المشاعر
8 0,5797** 10 0,7221** 

1
2 

0,5904** 

9 0,3937** 11 0,5880**   

فً  التوجه الخارجً
 التفكٌر

13 0,4244** 16 0,3970** 
1
9 

0,2987* 

14 0,2445 17 0,4430** 
2
0 

0,5795** 

15 0,3683** 18 0,6351**   

 0...** دالة ناد مسبا  6.,.* دالة ناد مسبا   

( لا يعن اربباطر بالبعد ذإ دعلة أحاا يةا بياما 09( طن الباد  2يالحظ من الجداا  
( 02(ا ندددا الباددد  0...باطهددا بأبعادهددا دالددة احاددا يدا ناددد مسددبا  دعلددة  بقيددة البادداد عددان ارب

 (.6.,.فها داا ناد مسبا   
معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالق  بين أبعاد مقياس فقةدان القةدرة عةن التعبيةر  -1-1-2

 بالدر   الكلي  للمقياس: االنفعالي
 (4جدول )

 درة عن التعبٌر االنفعالً بالدرجة الكلٌة للمقٌاسمعامالم ارتباط أبعاد مقٌاس فقدان الق

 معامل االرتباط البعد



 د. عبدهللا بن احمد الزهرانً
درة عن التعبٌر االنفعالً وعالقته بأنماط التنشئة الوالدٌة فقدان الق

 لدى مدمنً الكحول
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 **0,8746 صعوبة تحدٌد المشاعر

 **0,7569 صعوبة وصف المشاعر

 **0,5734 التوجه الخارجً فً التفكٌر

 0...** دالة ناد مسبا   
ن البعبير فقدان القدر  ن ( طن جميا معامالت اربباط طبعاد مقياس9يبضح من الجداا  

 (. 0...اعالعالن بالدرجة العلية للمقياس دالة احاا يدا ناد مسبا   

 ثبات مقياس فقدان القدرة عن التعبير االنفعالي: 1-2
 ( 5جدول )

 معامالم ثبام مقٌاس فقدان القدرة عن التعبٌر االنفعالً

 معامل ثبام التجزئة النصفٌة معامل ثبام ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 0,82 0,87 7 صعوبة تحدٌد المشاعر

 0,67 0,59 5 صعوبة وصف المشاعر

 0,25 0,44 8 التوجه الخارجً فً التفكٌر

الثبااام الكلااً لمقٌاااس فقاادان 
 القدرة عن التعبٌر االنفعالً

20 0,79 0,60 

معددامالت ةبددات مقيدداس فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن ( طن 6يبضددح مددن الجددداا  
( بعد مقبالة لاراض البحد  العلمدن فدن .5..(ا اةبات البجز ة الاالية  22..اباخ  اللا عرا 

 مجاا الدراسات اواسااية.

ا  مقٌاس التنشئة الوالدٌة ) ًٌ  ( Perception of Parents Scale: POPثان

ا االذإ طدار بهدد، قيداس أدرا  البادا  (Rubbins, 1994)طند هذا المقياسا راباز 
( بادددا لدضا ا 30سدبقالليبهاا اااهمداعها بقضداياها ادفد هاا ايبعدان المقيداس مدن  لدنا زبا ها ع

مقدداييس فرنيددة هددن  دنددا الا/الال  ة( بادددا لددضال. افددن عددا امداذد ببددازع البادداد نلددى ةالةد30 
بادددادا اد،   5بادددادا ااضدددراط الا/الال فدددن قضدددايا البدددن ايضدددا  2عسدددبقاللية اعبدددن ايضدددا 

 بادددددددددددددادا اقدددددددددددددد طاجدددددددددددددد رابادددددددددددددز معدددددددددددددايير اددددددددددددددا اةبدددددددددددددات مال مدددددددددددددة 5الا/الال ايضدددددددددددددا 
 .(Rubbins, 1994)للمقياس 



2018  (1ج)أبرٌل ( 114)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنها  

 

 191 

ابدا نرضدر نلدى الحالنا فقد بمت برجمة المقياس ألدى اللغدة العربيدةا  البح الاراض 
مبضااددين باللغددة اواجليزيددةا للبأعددد مددن سددالمة البرجمددةا ابددا أجددرا  البعددديالت المااسددبة فددن 

بمددددت برجمبددددر باددددار  نعسددددية مددددن اللغددددة العربيددددة ألددددى اللغددددة  ضددددا  مالحظددددابها ازرا هدددداا عمددددا
( مدددن طنضدددا  هي دددة البددددريس بجامعدددة الملددد  سدددعاد ممدددن 2ابدددا بحعيمدددر مدددن قبدددا   اواجليزيدددةا

يحملدددان درجدددة الددددعبارال فدددن نلدددا الدددالس العيدددادإ طا اورشددداد الالسدددنا حيددد  بدددا نرضدددر نلددديها 
احها ااابما ها لضبعاد البن طدرجت بحبها. وبدا  مالحظابها حاا الايااة امال مة البااد ااض

( ألددى فقددربين 03دضلددت نليهددا بعددديالت لغايددة فددن ضددا  مالحظددابها عمددا بمددت بجز ددة اللقددر   طا 
( بادددا لعدا مدن امداذد الا اامداذد 33اذل  ببعدا لرطإ المحعمينا اطادبح المقيداس معااددا مدن  

ن. يجداال نلدى باادهدا نلدى سدلا ضماسدن طبعاد عما فن المقياس الال ةالالا مازنة نلى ةالة
دا ابعطدى   ( درجداتا اع باطبدا طبدددا ابعطدى درجدة ااحدد ا اذلد  6يبرااح بين باطبدا نلدن بمامد

للبااد الماجبدةا ابععدس الددرجات نلدى الباداد السدالبةا اببدرااح الدرجدة العليدة نلدى المقيداس لعدا 
 مسبا  مربلا من الرناية الاالدية. ( درجة. ابشير الدرجة النلى ألى أدرا  .00-33اماذد  

عمددا بددا حسدداال ادددا الباددا  للمقيدداس مددن ضددالا حسدداال معددامالت اعرببدداط بددين الدرجددة 
نلددى عددا باددد االدرجددة العليددة للبعددد الددذإ يابمددن اليددر البادددا االدرجددة العليددة نلددى مقيدداس الباشدد ة 

يدداس فددن امدداذد الا اامدداذد الاالديددةا ابددين الدرجددة العليددة نلددى البعددد االدرجددة العليددة نلددى المق
 (.5الالا اذل  بعد بطبيقر نلى العياة اعسبطالنية. اعاات الابا   عما فن جداا  

 صدق االتساق الداخلي لمقياس التنشئ  الوالدي : -2-1

معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالق  بين بنود مقياس التنشئ  الوالدية ، بالدر ة   -2-1-1
   إليه:الكلي  للبعد المنتمي

 (6جدول )
 معامالم ارتباط بنود مقٌاس التنشئة الوالدٌة بالدرجة الكلٌة للبعد المنتمٌة إلٌه

 النموذج       

 

 البعد

 نموذج األم نموذج األب

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

دعم الوالدٌن 

 الستقاللٌة االبن

1 0,5331** 6 0,4027** 1 0,5525** 6 0,4398** 

2 0,5764** 7 0,6033** 2 0,3519** 7 0,6081** 



 د. عبدهللا بن احمد الزهرانً
درة عن التعبٌر االنفعالً وعالقته بأنماط التنشئة الوالدٌة فقدان الق
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 النموذج       

 

 البعد

 نموذج األم نموذج األب

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

3 0,6587** 8 0,3873** 3 0,2721 8 0,4283** 

4 0,6648** 9 0,3782** 4 0,3904** 9 0,1185 

5 0,5882**   5 0,5794**   

 دفء الوالدٌن

10 0,4398** 
1

3 
0,2015 

1

0 
0,6785** 13 0,4768** 

11 0,6212** 
1

4 
0,4799** 

1

1 
0,6463** 14 0,6307** 

12 0,3067* 
1

5 
0,3788** 

1

2 
0,7204** 15 0,1841 

انهماك الوالدٌن 

 فً قضاٌا االبن

16 0,5441** 
2

0 
0,4628** 

1

6 
0,0343 20 0,3908** 

17 0,4776** 
2

1 
0,1345 

1

7 
0,5476** 21 0,1824 

18 0,3895** 
2

2 
0,4620** 

1

8 
0,3869** 22 0,3618* 

19 0,5898**   
1

9 
0,6772**   

 0...** دالة ناد مسبا   6.,.* دالة ناد مسبا  
 ا( مدن امداذد الال لدا يعدن اربباطدر بالبعدد ذ02ا30( طن البادد  5يالحظ مدن الجدداا  

دعلدددة أحادددا يةا بيامدددا بقيدددة الباددداد عدددان اربباطهدددا بأبعادهدددا دالدددة احادددا يدا نادددد مسدددبا  دعلدددة 
لدا يعدن اربباطهدا بأبعادهدا ذات دعلدة  ( من اماذد الا2ا2ا06ا05ا30ما البااد  (ا بيا0... 

(ا 0...أحاددا يةا بيامددا بقيددة البادداد عددان اربباطهددا بأبعادهددا دالددة احاددا يدا ناددد مسددبا  دعلددة  
(. ممدددا يعادددن طن المقيددداس ادددادا فدددن قيددداس مدددا 6.,.( فهدددا داا نادددد مسدددبا   33نددددا البادددد  

 يعان طن المقياس اادا فن ابا جر اقياسابر (   مما  اضا لقياسر.
معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالق  بين أبعاد مقياس التنشئ  الوالدي ، بالدر ة   -2-1-2

 الكلي  للمقياس:
 (7جدول )

 معامالم ارتباط أبعاد مقٌاس التنشئة الوالدٌة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس

                                                                       
 النموذج

 نموذج األم نموذج األب

 معامل االرتباط معامل االرتباط
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 البعد

 **0,8943 **0,9404 دعم الوالدٌن الستقاللٌة االبن

 **0,8047 **0,8551 دفء الوالدٌن

 **0,8361 **0,9041 انهماك الوالدٌن فً قضاٌا االبن

 0...** دالة ناد مسبا  
( طن جميا معامالت اربباط طبعاد مقياس الباش ة الاالديدة بالدرجدة 2يبضح من الجداا  

(. ممدا يعادن طن المقيداس ادادا فدن قيداس مدا 0...العلية للمقياس دالة احاا يدا ناد مسبا   
 اضا لقياسر.

 ثبات مقياس التنشئ  الوالدي : -2-2
 (8جدول )

 معامالم ثبام مقٌاس التنشئة الوالدٌة

 دــــــــــــــــــــلبعا

 نموذج األم نموذج األب

عدد 
 البنود

معامل ثبام 
 ألفا كرونباخ

معامل ثبام 
 التجزئة النصفٌة

عدد 
 البنود

معامل ثبام 
 ألفا كرونباخ

معامل ثبام 
 التجزئة النصفٌة

 0,51 0,71 9 0,70 0,78 9 دعم الوالدٌن الستقاللٌة االبن

 0,80 0,83 6 0,22 0,17 6 دفء الوالدٌن

 0,55 0,48 7 0,65 0,47 7 انهماك الوالدٌن فً قضاٌا االبن

الثبام الكلً لمقٌاس التنشئة 
 الوالدٌة

22 0,80 0,73 22 0,83 0,82 

معامالت ةبات مقياس الباشد ة الاالديدة اللدا عراابداخ لامداذد ( طن 6يبضح من الجداا  
(ا الامداذد 22..الاالية لاماذد الال  ( اةبات البجز ة 22..(ا الاماذد الا  .2..الال  
 ( بعد مقبالة لاراض البح  العلمن فن مجاا الدراسات اواسااية.23..الا  

 المعالجام اإلحصائٌة 

بددددددددا فيهددددددددا حسدددددددداال معددددددددامالت اعرببدددددددداطا ابحليددددددددا الببدددددددداين للحددددددددص اللراقددددددددات بددددددددين 
لملسددددددددر فددددددددن المباسددددددددطاتا ابحليددددددددا اعاحدددددددددار المبعدددددددددد المبدددددددددرد لحسدددددددداال مقدددددددددار الببدددددددداين ا

 اللعسةيميا بمبغيرات البح  الضر .



 د. عبدهللا بن احمد الزهرانً
درة عن التعبٌر االنفعالً وعالقته بأنماط التنشئة الوالدٌة فقدان الق
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 ب:ـــــــــث ومىبقشتهـــــــــج البحـــــــــوتبئ

بااٌن فقاادان القاادرة عاان التعبٌاار االنفعااالً  ةالساالال األول  هاال هناااك عالقااة ارتباطٌاا
 وأنماط التنشئة الوالدٌة لدى مدمنً الكحول؟

اما اربباط بيرسان لقياس العالقة بين لإلجابة نلى هذا السؤاا قاا الباح  باسبضداا مع
درجددددات نياددددة البحدددد  فددددن البعدددداد اللرنيددددة االدرجددددة العليددددة لمقيدددداس فقدددددان القدددددر  نددددن البعبيددددر 
اعالعددالنا ابددين درجددابها فددن البعدداد اللرنيددة االدرجددة العليددة لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة. االجدددااا 

 البالية باضح الابا   البن با البااا لها 
الباشد ة  ادرجدة طامداطلعالقة بين درجة مقياس فقدان القدر  ندن البعبيدر اعالعدالن ا 0.0

 اماذد الال  –الاالدية 
 (9دول )ــــــــــــــــج

معامالم ارتباط بٌرسون لقٌاس العالقة بٌن درجام أفراد عٌنة البحث فً أبعاد مقٌاس فقدان 
 القدرة 
 (56األب )ن=-اس التنشئة الوالدٌةعن التعبٌر االنفعالً وبٌن درجاتهم فً مقٌ

التعبٌر   أبعاد فقدان القدرة عن            
 االنفعالً

 
 األب-أبعاد التنشئة الوالدٌة

صعوبة تحدٌد 
 المشاعر

صعوبة 
وصف 
 المشاعر

التوجه 
الخارجً 
 فً التفكٌر

الدرجة الكلٌة فقدان 
القدرة عن التعبٌر 

 االنفعالً

دعم األب الستقاللٌة 
 االبن

0,2842 0,2076 مل االرتباطمعا
* 0,3016* 0,3434* 

طردٌة  طردٌة )موجبة( وصف العالقة
 )موجبة(

طردٌة 
 طردٌة )موجبة( )موجبة(

 دفء األب
 0,1684 0,2481 0,2065 0,0122 معامل االرتباط

طردٌة  شبه منعدمة وصف العالقة
 )موجبة(

طردٌة 
 طردٌة )موجبة( )موجبة(

انهماك األب فً 
 البنقضاٌا ا

0,3664 **0,4065 معامل االرتباط
** 0,1706 0,4607** 

طردٌة  طردٌة )موجبة( وصف العالقة
 )موجبة(

طردٌة 
 طردٌة )موجبة( )موجبة(

الدرجة الكلٌة لمقٌاس 
 التنشئة الوالدٌة

0,3501 *0,2961 معامل االرتباط
** 0,3041* 0,4276** 

طردٌة  طردٌة )موجبة( وصف العالقة
 )موجبة(

دٌة طر
 طردٌة )موجبة( )موجبة(

  0.,.** دالة ناد مسبا  6.,.* دالة ناد مسبا  

 نموذج األب: –العالق  بين بعد صعوب  تحديد المشاعر وأنماط التنشئ  الوالدي  -1-1-1

( طن هاددا  نالقددات طرديددة  ماجبددة( بددين طبعدداد مقيدداس الباشدد ة 2يبضددح مددن الجددداا  
عد  اعابة بحديد عبنا ااهما  الال فن قضايا اعبن(ا ابين بالاالدية   دنا الال عسبقاللية ا

المشددانر(ا ممددا يشددير ألددى طاددر علمددا اربلعددت درجددات بلدد  البعدداد لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  
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نيادددة البحددد   مددددمان العحددداا(ا اربلدددا مسدددبا  ادددعابة بحديدددد المشدددانر لدددديهاا اعاادددت بلدددد  
 فأقا. 6.,.العالقات دالة أحاا يدا ناد مسبا  

اعدمة بين بعدد مقيداس الباشد ة الاالديدة   د،  عما يبضح من الجداا طن العالقة شبر م
الال(ا ابين بعدد  ادعابة بحديدد المشدانر(ا ممدا يشدير ألدى طادر ع باجدد نالقدة بدين درجدة هدذا 
البعددد لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  نياددة البحدد   مدددمان العحدداا( ابددين مسددبا  اددعابة بحديددد 

 يدا.بل  الابيجة اير دالة أحاا  المشانر لديهاا اعاات
( طن هادددا  نالقدددات طرديدددة  ماجبدددة( بدددين الدرجدددة العليدددة 2عدددذل  يبضدددح مدددن الجدددداا  

لمقيداس الباشد ة الاالديددةا ابدين بعدد  اددعابة بحديدد المشدانر(ا ممددا يشدير ألدى طاددر علمدا اربلعددت 
الدرجة العلية لمقياس الباش ة الاالدية لد  نياة البح   مدمان العحاا(ا اربلدا مسدبا  ادعابة 

 .6.,.لمشانر لديهاا اعاات بل  العالقة دالة أحاا يدا ناد مسبا  بحديد ا
 نموذج األب: –العالق  بين بعد صعوب  وصف المشاعر وأنماط التنشئ  الوالدي   -1-1-2

( طن هاددا  نالقددات طرديددة  ماجبددة( بددين طبعدداد مقيدداس الباشدد ة 2يبضددح مددن الجددداا  
لالا ااهمددا  الال فددن قضددايا اعبددن(ا ابددين بعددد الاالديددة   دنددا الال عسددبقاللية اعبددنا د،  ا

 اعابة اا، المشانر(ا مما يشير ألى طار علما اربلعت درجدات بلد  البعداد لمقيداس الباشد ة 
الاالديدددة لدددد  نيادددة البحددد   مددددمان العحددداا(ا اربلدددا مسدددبا  ادددعابة ااددد، المشدددانر لدددديهاا 

فن العالقدة مدا البعداد   دندا الال فأقا  6.,.اعاات بل  العالقات دالة أحاا يدا ناد مسبا  
 .لة فن العالقة ما بعد  د،  الال(عسبقاللية اعبنا ااهما  الال فن قضايا اعبن(ا ااير دا

( طن هادددا  نالقدددات طرديدددة  ماجبدددة( بدددين الدرجدددة العليدددة 2عدددذل  يبضدددح مدددن الجدددداا  
لدى طادر علمدا اربلعدت لمقياس الباش ة الاالديةا ابين بعدد  ادعابة ااد، المشدانر(ا ممدا يشدير أ

الدرجة العلية لمقياس الباش ة الاالدية لد  نياة البح   مدمان العحاا(ا اربلدا مسدبا  ادعابة 
 .0.,.اا، المشانر لديهاا اعاات بل  العالقة دالة أحاا يدا ناد مسبا  

 ب:نموذج األ –العالق  بين بعد التو ه الخار ي في التفكير وأنماط التنشئ  الوالدي   -1-1-3

( طن هاددددددا  نالقددددددات طرديددددددة  ماجبددددددة( بددددددين طبعدددددداد مقيدددددداس 2يبضددددددح مددددددن الجددددددداا  
الباشدددددددد ة الاالديددددددددة   دنددددددددا الال عسددددددددبقاللية اعبددددددددنا د،  الالا ااهمددددددددا  الال فددددددددن قضددددددددايا 
اعبددددددن(ا ابددددددين بعددددددد  الباجددددددر الضددددددارجن فددددددن البلعيددددددر(ا ممددددددا يشددددددير ألددددددى طاددددددر علمددددددا اربلعددددددت 
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الديددددة لددددد  نيادددددة البحدددد   مددددددمان العحدددداا(ا اربلدددددا درجددددات بلدددد  البعددددداد لمقيدددداس الباشددددد ة الا 
مسدددددبا  الباجدددددر الضددددددارجن فدددددن البلعيددددددر لدددددديهاا اعاادددددت بلدددددد  العالقدددددات دالددددددة أحادددددا يدا ناددددددد 

فدددددددن العالقدددددددة مدددددددا بعدددددددد   دندددددددا الال عسدددددددبقاللية اعبدددددددن(ا اايدددددددر دالدددددددة فدددددددن  6.,.مسدددددددبا  
 العالقة ما البعاد   د،  الالا ااهما  الال فن قضايا اعبن(.

( طن هادددا  نالقدددات طرديدددة  ماجبدددة( بدددين الدرجدددة العليدددة 2يبضدددح مدددن الجدددداا  عدددذل  
لمقيددداس الباشددد ة الاالديدددةا ابدددين بعدددد  الباجدددر الضدددارجن فدددن البلعيدددر(ا ممدددا يشدددير ألدددى طادددر علمدددا 
اربلعت الدرجة العلية لمقياس الباش ة الاالدية لد  نياة البح   مددمان العحداا(ا اربلدا مسدبا  

 .6.,.البلعير لديهاا اعاات بل  العالقة دالة أحاا يدا ناد مسبا   الباجر الضارجن فن

العالق  بين الدر   الكلي  لمقياس فقدان القدرة عن التعبير االنفعالي وأنماط التنشئ   -1-1-4
 نموذج األب: –الوالدي  

( طن هاددا  نالقددات طرديددة  ماجبددة( بددين طبعدداد مقيدداس الباشدد ة 2يبضددح مددن الجددداا  
   دنا الال عسبقاللية اعبنا د،  الالا ااهما  الال فن قضايا اعبن(ا ابين الدرجة الاالدية

العلية لمقيداس فقددان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالنا ممدا يشدير ألدى طادر علمدا اربلعدت درجدات بلد  
 البعداد لمقيدداس الباشد ة الاالديددة لددد  نيادة البحدد   مددمان العحدداا(ا اربلددا مسدبا  فقدددان القدددر 

فأقددا فددن  6.,.نددن البعبيددر اعالعددالن لددديهاا اعااددت بلدد  العالقددات دالددة أحاددا يدا ناددد مسددبا  
العالقة ما البعاد   دنا الال عسبقاللية اعبنا ااهما  الال فن قضايا اعبن(ا ااير دالة فن 

 العالقة ما بعد  د،  الال(.
ين الدرجدددة العليدددة ( طن هادددا  نالقدددات طرديدددة  ماجبدددة( بددد2عدددذل  يبضدددح مدددن الجدددداا  

لمقيدداس الباشدد ة الاالديددةا ابددين الدرجددة العليددة لمقيدداس فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنا ممددا 
يشددير ألددى طاددر علمددا اربلعددت الدرجددة العليددة لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  نياددة البحدد   مدددمان 

اادددت بلددد  العالقدددة دالدددة العحددداا(ا اربلدددا مسدددبا  فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالن لدددديهاا اع
 .0...أحاا يدا ناد مسبا  

العالق  بين در ات مقياس فقدان القدرة عن التعبير االنفعالي ودر ات أنماط التنشئ   -1-2
 نموذج األم: –الوالدي  

 (10دول )ـــــــج
معامالم ارتباط بٌرسون لقٌاس العالقة بٌن درجام أفراد عٌنة البحث فً أبعاد مقٌاس فقدان 

 (56األم )ن=-قدرة عن التعبٌر االنفعالً وبٌن درجاتهم فً مقٌاس التنشئة الوالدٌةال
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أبعاد فقادان القادرة                      
عاااااااااااان التعبٌاااااااااااار 

 االنفعالً
 

 األم-التنشئة الوالدٌة أبعاد 

صعوبة تحدٌد 
 المشاعر

صعوبة وصف 
 المشاعر

التوجه الخارجً 
 فً التفكٌر

الدرجة الكلٌة فقدان 
رة عن التعبٌر القد

 االنفعالً

دعم األم الستقاللٌة 
 االبن

معامل 
 االرتباط

0,0053 0,2765* 0,1169 0,1362 

وصف 
 العالقة

 طردٌة )موجبة( طردٌة )موجبة( طردٌة )موجبة( منعدمة

 دفء األم

معامل 
 االرتباط

-0,2562 -0,0340 -0,0674 -0,2063 

وصف 
 العالقة

 عكسٌة )سالبة( ه منعدمةشب شبه منعدمة عكسٌة )سالبة(

انهماك األم فً قضاٌا 
 االبن

معامل 
 االرتباط

0,4693** 0,4700** 0,1174 0,5168** 

وصف 
 العالقة

 طردٌة )موجبة( طردٌة )موجبة( طردٌة )موجبة( طردٌة )موجبة(

الدرجة الكلٌة لمقٌاس 
 التنشئة الوالدٌة

معامل 
 االرتباط

0,0780 0,3258* 0,0334 0,1728 

صف و
 العالقة

 طردٌة )موجبة( شبه منعدمة طردٌة )موجبة( شبه منعدمة

  0.,.** دالة ناد مسبا  6.,.* دالة ناد مسبا   
نمةةةوذج  –العالقةةة  بةةةين بعةةةد صةةةعوب  تحديةةةد المشةةةاعر وأنمةةةاط التنشةةةئ  الوالديةةة   -1-2-1

 األم:

الدية   دنا ( طن العالقة شبر ماعدمة بين بعد مقياس الباش ة الا .0يبضح من الجداا  
الا عسبقاللية اعبن(ا ابين بعد  ادعابة بحديدد المشدانر(ا ممدا يشدير ألدى طادر ع باجدد نالقدة 
بددين درجددة هددذا البعددد لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  نياددة البحدد   مدددمان العحدداا( ابددين مسددبا  

 اعابة بحديد المشانر لديهاا اعاات بل  الابيجة اير دالة أحاا يدا.
مدددن الجدددداا طن هادددا  نالقدددات نعسدددية  سدددالبة( بدددين بعدددد مقيددداس الباشددد ة عمدددا يبضدددح 

الاالديددة   د،  الا(ا ابددين بعددد  ادددعابة بحديددد المشددانر(ا ممددا يشدددير ألددى طاددر علمددا اربلعدددت 
درجددة هددذا البعددد لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  نياددة البحدد   مدددمان العحدداا(ا ااضلددض مسددبا  

 ات بل  العالقة اير دالة أحاا يدا.اعابة بحديد المشانر لديهاا اعا
ايبضح من الجداا طن هاا  نالقات طردية  ماجبة( بين بعد مقيداس الباشد ة الاالديدة  
 ااهمددا  الا فددن قضددايا اعبددن(ا ابددين بعددد  اددعابة بحديددد المشددانر(ا ممددا يشددير ألددى طاددر علمددا 
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 مددددمان العحددداا(ا اربلدددا اربلعدددت درجدددة هدددذا البعدددد لمقيددداس الباشددد ة الاالديدددة لدددد  نيادددة البحددد  
 .0...مسبا  اعابة بحديد المشانر لديهاا اعاات بل  العالقة دالة أحاا يدا ناد مسبا  

عذل  يبضح من الجداا طن العالقة شبر ماعدمة بين بعد الدرجة العليدة لمقيداس الباشد ة 
ين الدرجددة الاالديددةا ابددين بعددد  اددعابة بحديددد المشددانر(ا ممددا يشددير ألددى طاددر ع باجددد نالقددة بدد

العليدة لمقيداس الباشد ة الاالديدة لدد  نيادة البحد   مددمان العحداا( ابدين مسدبا  ادعابة بحديددد 
 المشانر لديهاا اعاات بل  الابيجة اير دالة أحاا يدا.

نمةةةوذج  –العالقةةة  بةةةين بعةةةد صةةةعوب  وصةةةف المشةةةاعر وأنمةةةاط التنشةةةئ  الوالديةةة   -1-2-2

 األم:

قددات طرديددة  ماجبددة( بددين طبعدداد مقيدداس الباشدد ة ( طن هاددا  نال.0يبضددح مددن الجددداا  
الاالدية   دنا الا عسبقاللية اعبنا ااهما  الا فن قضايا اعبدن(ا ابدين بعدد  ادعابة ااد، 
المشانر(ا مما يشير ألى طار علما اربلعت درجات بل  البعاد لمقياس الباش ة الاالدية لد  نياة 

بة اادد، المشددانر لددديهاا اعااددت بلدد  العالقددات البحدد   مدددمان العحدداا(ا اربلددا مسددبا  اددعا 
 فأقا. 6.,.دالة أحاا يدا ناد مسبا  

عما يبضح من الجداا طن العالقة شبر ماعدمة بين بعدد مقيداس الباشد ة الاالديدة   د،  
الا(ا ابدين بعددد  ادعابة اادد، المشدانر(ا ممددا يشددير ألدى طاددر ع باجدد نالقددة بدين درجددة هددذا 

الاالديدة لدد  نيادة البحد   مددمان العحداا( ابدين مسدبا  ادعابة ااد، البعد لمقيداس الباشد ة 
 المشانر لديهاا اعاات بل  الابيجة اير دالة أحاا يدا.

( طن هاددا  نالقددات طرديددة  ماجبددة( بددين الدرجددة العليددة .0عددذل  يبضددح مددن الجددداا  
علمدا اربلعدت لمقياس الباش ة الاالديةا ابين بعدد  ادعابة ااد، المشدانر(ا ممدا يشدير ألدى طادر 

الدرجة العلية لمقياس الباش ة الاالدية لد  نياة البح   مدمان العحاا(ا اربلدا مسدبا  ادعابة 
 .6.,.اا، المشانر لديهاا اعاات بل  العالقة دالة أحاا يدا ناد مسبا  

 نمةوذج األم –العالق  بين بعد التو ه الخار ي في التفكير وأنماط التنشةئ  الوالدية   -1-2-3
–: 

( طن هاددا  نالقددات طرديددة  ماجبددة( بددين طبعدداد مقيدداس الباشدد ة .0بضددح مددن الجددداا  ي
الاالدية   دنا الا عسبقاللية اعبنا ااهما  الا فن قضايا اعبن(ا ابين بعد  الباجدر الضدارجن 
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فن البلعيدر(ا ممدا يشدير ألدى طادر علمدا اربلعدت درجدات بلد  البعداد لمقيداس الباشد ة الاالديدة لدد  
البحدد   مدددمان العحدداا(ا اربلددا مسددبا  الباجددر الضددارجن فددن البلعيددر لددديهاا اعااددت بلدد   نياددة

 العالقات اير دالة أحاا يدا.
عما يبضح من الجداا طن العالقة شبر ماعدمة بين بعدد مقيداس الباشد ة الاالديدة   د،  

قة بين درجدة هدذا الا(ا ابين بعد  الباجر الضارجن فن البلعير(ا مما يشير ألى طار ع باجد نال
البعد لمقياس الباش ة الاالدية لد  نيادة البحد   مددمان العحداا( ابدين مسدبا  الباجدر الضدارجن 

 فن البلعير لديهاا اعاات بل  الابيجة اير دالة أحاا يدا.
عذل  يبضح من الجداا طن العالقة شبر ماعدمة بين بعد الدرجة العليدة لمقيداس الباشد ة 

 الباجر الضارجن فن البلعير(ا مما يشير ألى طادر ع باجدد نالقدة بدين الدرجدة الاالديةا ابين بعد 
العلية لمقياس الباش ة الاالدية لد  نياة البح   مدمان العحداا( ابدين مسدبا  الباجدر الضدارجن 

 فن البلعير لديهاا اعاات بل  الابيجة اير دالة أحاا يدا.
ان القدرة عن التعبير االنفعالي وأنماط التنشئ  العالق  بين الدر   الكلي  لمقياس فقد -1-2-4

 نموذج األم: –الوالدي  

( طن هاددا  نالقددات طرديددة  ماجبددة( بددين طبعدداد مقيدداس الباشدد ة .0يبضددح مددن الجددداا  
الاالدية   دنا الا عسبقاللية اعبنا ااهما  الا فن قضايا اعبن(ا ابين الدرجة العليدة لمقيداس 

ير اعالعالنا مما يشدير ألدى طادر علمدا اربلعدت درجدات بلد  البعداد لمقيداس فقدان القدر  نن البعب
الباشددد ة الاالديدددة لدددد  نيادددة البحددد   مددددمان العحددداا(ا اربلدددا مسدددبا  فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر 

فددن العالقددة مددا بعددد   0.,.اعالعددالن لددديهاا اعااددت بلدد  العالقددات دالددة أحاددا يدا ناددد مسددبا  
 ا اعبن(ا ااير دالة فن العالقة ما بعد  دنا الا عسبقاللية اعبن(. ااهما  الا فن قضاي

( طن هاددا  نالقددات نعسددية  سددالبة( بددين بعددد مقيدداس .0رقددا   عمددا يبضددح مددن الجددداا
الباشدد ة الاالديددة   د،  الا(ا ابددين الدرجددة العليددة لمقيدداس فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنا 

ت درجدددة هدددذا البعدددد لمقيددداس الباشددد ة الاالديدددة لدددد  نيادددة البحددد  ممدددا يشدددير ألدددى طادددر علمدددا اربلعددد
 مدمان العحاا(ا ااضلض مسبا  فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن لديهاا اعاات بلد  العالقدة 

 اير دالة أحاا يدا.
( طن هاددا  نالقددات طرديددة  ماجبددة( بددين الدرجددة العليددة .0عددذل  يبضددح مددن الجددداا  

ةا ابددين الدرجددة العليددة لمقيدداس فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنا ممددا لمقيدداس الباشدد ة الاالديدد
يشددير ألددى طاددر علمددا اربلعددت الدرجددة العليددة لمقيدداس الباشدد ة الاالديددة لددد  نياددة البحدد   مدددمان 
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العحاا(ا اربلا مسبا  فقدان القدر  نن البعبيدر اعالعدالن لدديهاا اعاادت بلد  العالقدة ايدر دالدة 
لعان نيادة الدراسدة مدن الفدراد ايدر السدايا   مددمان العحداا( فقدد طظهدرت طن  اذل  أحاا يدا.

مددا يقدداا بددر الالا االا مددن دار فددن باشدد بها  لباددا ها طد  ذلدد  علددر ألددى فقدددان طال دد  الباددا  
 القدر  نلى البعبير اعالعالن  اهذا يلسر اجاد نالقة أيجابية ما جميا البعاد(.

اؤا الاا للدراسة الحاليدة بدأن الطريقدة البدن يبعامدا بهدا الاالددان يمعن بلسير ابا   البس
مددا اعبددن بددؤةر نلددى الجااددال اعالعددالن طعةددر مددن بأةيرهددا نلددى الجااددال المعرفددن لديددرا ابالبددالن 
سيعان لها بأةير قاإ نلى شضاديبر انلدى طريقدة بلعيدرل امشدانرل اسدلاعرا فالسدر  بلعدال داردا 

دهدا ابعلديمها قيمدة الحدال ااعهبمداا االبعداط،ا امهدارات البااادا مدا هامدا فن بشدعيا حيدا  طفرا
درا  مشانرها    .(Gunsch, 2010اآلضرين بما فيها البعبير مشانرهاا افهاا ااك

ايبلا ذل  ما ابا   الدراسات السابقة البن بؤيد طن فقدان القددر  نلدى البعبيدر اعالعدالن 
 Valera &Berenbaum, 2011; De  يمعددن طن يدداجا نددن ناامددا فددن البي ددة السددرية

Panifilis et al., 2003).   مةا نالقدة البعلدا بالاالددينLemche et al., 2004 ا اطسدلاال)
. عمدا (Chen et al., 2011(ا االرابطدة الاالديدة  Thorberg et al., 2011الباشد ة الاالديدة  

دا هدذل الابدا   مدا   ( Hussain & Ahmed, 2014; Kooiman et al., 2004ببلدا طيضد
ألى طن اسبة نالية من الذين يعااان من فقدان القددر  ندن البعبيدر اعالعدالن عداااا  باالت االبن

يعدددااان مدددن الحمايدددة الزا دددد ا طا بددددان الددددنا الاالددددإ طا ضدددع، اعهبمددداا طةادددا  نمليدددة الباشددد ة 
ا ابا     جابيدة االبدن طشدارتالحالن مدا بعدض الدراسدات ال البح الاالدية لديها. عما ابلقت طيضد

ةقدة يعدان مسدبا  ال لهدا الذين يشدعران بالبقبدا الاالددإ - طةاا  مرحلة المراهقة - طن الباا  ألى
نددااا الدديها حاددااة ناليددة للبعدايش مددا الضددغاط الالسدية البددن يااجهااهددا طةاددا   بدالالس لددديها 

ن ضع، البقبا الاالدإ لها فن حين ط ا ن فن حيابهايابالبالن يعااان ااجحا  مسيربها الحيابية
يجعلهددا نرضددة لضطددر اواددابة باعضددطرابات الالسددية  عاععب دداالا االقلددا( االميدداا اعابحاريددة 

 Khaleque&Rohner, 2002; Bean & Northrup, 2009 .) 
دا مدا   ( االبدن طشدارت Bebes et al., 2015; Costa et al., 2015عمدا ابلقدت طيضد
ها بدددددؤةر نلدددددى امدددددا شدددددعارها  باددددداططر  الالسدددددية للاالددددددين نلدددددى ابدددددا   دراسدددددابها ألدددددى طن السدددددي

باعسددبقالليةا اامددا الهايددة لددديهاا حيدد  طاهددا ببدددضا فددن قدددر  اعبددن نلددى البعبيددر نددن مشددانرلا 
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امن ةا ضبط اباظيا طفعارل الضااة امشانرل المر الذإ قد يجعلدر يقدا بالعديدد مدن المشدعالت 
 البعبير اعالعالن. نها القدر  نالسلاعية الداضلية االضارجية بما في

السةةلاا الثةةاني: نةةا ننةةاف تبةةاين فةةي الدر ةة  علةةق مقيةةاس فقةةدان القةةدرة عةةن التعبيةةر  2-2

 عدد أفراد األسرة، أو االنفعالي عائدة إلق مستوى تعليم األب، أو مستوى تعليم األم، أو

 دخا األسرة لدى مدمني الكحوا؟

سبضداا اضببار بحليا البباين الحادإ  ،( لدعلة هذا السؤاا قاا الباح  با نلإلجابة ن
اللراا بين طعةر من مجمانبين مسبقلبين للبعر، نلى اللراا فن درجات طفراد العياة فن طبعداد 
االدرجة العلية لمقياس فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن ببعدا عضدبال، عدا مبغيدر مدن مبغيدرات 

دضا السدر (.  -ندد طفراد السر   -لمسبا  البعليمن لضا ا -   المسبا  البعليمن لضال البح 
 االجدااا البالية ببين الابا   البن با البااا أليها  

 الفروق باختالف المستوى التعليمي لألب: -2-2-1
 (11جدول )

 عٌنة فً درجامالمتوسطام الحسابٌة واالنحرافام المعٌارٌة ل
 لمستوى التعلٌمً لألبموزعة وفقاً للً مقٌاس فقدان القدرة عن التعبٌر االنفعا

المستوى               
 التعلٌمً

                            
 لألب

 األبعاد

 دراسام علٌا جامعً ثانوي متوسط ابتدائً

 ع م ع م ع م ع م ع م

 0.53 3.33 1.17 3.24 1.13 3.00 0.76 3.17 0.95 3.15 صعوبة تحدٌد المشاعر

 0.24 3.20 0.87 3.33 0.70 2.96 0.58 3.00 0.69 3.53 عرصعوبة وصف المشا

 0.44 3.51 0.63 3.64 0.53 3.39 0.51 3.62 0.40 3.62 التوجه الخارجً فً التفكٌر

الدرجااة الكلٌااة فقاادان القاادرة 
 عن التعبٌر االنفعالً

3.42 0.39 3.29 0.43 3.13 0.55 3.41 0.81 3.36 0.39 

 عاحرا، المعيارإا = المباسط الحسابنا ع = ا
مقيددداس فقددددان  عيادددة فدددنال درجات( طن المباسدددطات الحسدددابية لدد00يبضددح مدددن الجدددداا  
 اببددددا نا مباسدددطا ةددداااإا  لمسدددبا  البعليمدددن لدددضالمازندددة افقددداد لالقددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالن 

ى جامعنا دراسات نليدا( لضبعداد عالبدالن  البعدد الاا   ادعابة بحديدد المشدانر حيد  بلد  طنلد
(ا فيمدا بلد  62..( بااحرا، معيدارإ  2.22مباسط حسابن للمسبا  البعليمن للدارسات العليا  

(ا فيمددا 0.02( اااحددرا، معيددارإ  2طقددا مباسددط  للمسددبا  البعليمددن الةدداااإ بمباسددط حسددابن  
اظهرت ابا   البعد الةاان   اعابة اا، المشانر حي  بل  طنلى مباسط للمسدبا  البعليمدن 
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(ا فيمددا بلدد  طقددا مباسددط للمسددبا  52..( اااحددرا، معيددارإ  2.62ن بمباسددط حسددابن اعببدددا 
(. عمدا طظهدرت ابدا   البعدد .2..(ا اااحرا، معيارإ  3.25البعليمن الةاااإ بمباسط حسابن  

الةال    الباجر الضارجن فن البلعير طن طنلدى مباسدط حسدابن عدان للمسدبا  البعليمدن الجدامعن 
(ا فيمددا بلدد  طقددا مباسددط للمسددبا  البعليمددن الةدداااإ بمباسددط 52..ارإ  ( اااحددرا، معيدد2.59 

لقدددان القدددر  نددن لالدرجددة العليددة (. فيمددا عااددت ابددا   62..( اااحددرا، معيددارإ  2.22حسددابن  
 (.66..-22.. (ا اااحرا، معيارإ 2.05-2.93ببرااح ما بين   البعبير اعالعالن

 (12جدول )
 عٌنة فً مقٌاس فقدان القدرة  ي لداللة الفروق فً درجاماختبار تحلٌل التباٌن األحاد

 عن التعبٌر االنفعالً باختالف المستوى التعلٌمً لألب

 مصدر التباٌن البعد
مجموع 
 المربعام

درجام 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعام

قٌمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعلٌق

صعوبة تحدٌد 
 المشاعر

 0,15 4 0,60 بٌن المجموعام
 دالة غٌر 0,960 0,15

 0,97 50 48,58 داخل المجموعام

صعوبة وصف 
 المشاعر

 0,75 4 3,01 بٌن المجموعام
 غٌر دالة 0,179 1,64

 0,46 50 22,94 داخل المجموعام

التوجه الخارجً 
 فً التفكٌر

 0,16 4 0,65 بٌن المجموعام
 غٌر دالة 0,635 0,64

 0,25 50 12,68 داخل المجموعام

كلٌة الدرجة ال
لمقٌاس فقدان 
القدرة عن 

 التعبٌر االنفعالً

 0,21 4 0,84 بٌن المجموعام

 غٌر دالة 0,563 0,75
 0,28 50 13,97 داخل المجموعام

( طن قيا  ،( اير دالة فن البعداد   ادعابة بحديدد المشدانرا 03يبضح من الجداا  
جة العلية لمقيداس فقددان القددر  اعابة اا، المشانرا الباجر الضارجن فن البلعير(ا افن الدر 

نن البعبيدر اعالعدالنا ممدا يشدير ألدى نددا اجداد فدراا ذات دعلدة أحادا ية بدين درجدات نيادة 
 مددددمان العحددداا( فدددن بلددد  البعددداد لمقيددداس فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنا بعددداد  البحددد 

 عضبال، المسبا  البعليمن آلبا  طفراد العياة.

 ختالف المستوى التعليمي لألم:الفروق با -2-2-2
 (13جدول )

 مقٌاس فقدان القدرة  عٌنة فً درجامالمتوسطام الحسابٌة واالنحرافام المعٌارٌة ل
 المستوى التعلٌمً لألم موزعة وفقعن التعبٌر االنفعالً 

 دراسام علٌا جامعً ثانوي متوسط تدائًابالمستوى                      
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 التعلٌمً
                                   

 ملأل
 األبعاد

 ع م ع م ع م ع م ع م

 0.26 3.16 1.01 3.18 0.89 3.11 0.93 3.53 0.89 3.11 صعوبة تحدٌد المشاعر

 0.42 2.87 0.67 3.29 0.66 3.28 0.82 3.40 0.63 2.93 صعوبة وصف المشاعر

 0.51 3.02 0.43 3.37 0.43 3.49 0.50 3.81 0.52 3.62 التوجه الخارجً فً التفكٌر

الدرجة الكلٌة فقدان القدرة 
 عن التعبٌر االنفعالً

3.25 0.38 3.60 0.59 3.30 0.50 3.28 0.47 3.02 0.06 

 ا = المباسط الحسابنا ع = اعاحرا، المعيارإ
مقيددداس فقددددان  عيادددة فدددنال درجات( طن المباسدددطات الحسدددابية لدد02يبضددح مدددن الجدددداا  

ا  اببددددا نا مباسدددطا ةددداااإا لمسدددبا  البعليمدددن لدددضمازندددة افقددداد لعدددالن القددددر  ندددن البعبيدددر اعال
جامعنا دراسات نليا( لضبعاد عالبالن  البعد الاا    ادعابة بحديدد المشدانر حيد  بلد  طنلدى 

( ا فيمدا بلد  طقدا 22..( بدااحرا، معيدارإ  2.62مباسط حسدابن للمسدبا  البعليمدن المباسدط  
( اااحددددرا، معيددددارإ 2.00ببدددددا ن االةدددداااإ بمباسددددط حسددددابن  مباسددددط  للمسددددبا  البعليمددددن اع

(ا فيمددا اظهددرت ابددا   البعددد الةدداان   اددعابة اادد، المشددانر حيدد  بلدد  طنلددى مباسددط 22.. 
(ا فيمددا بلدد  طقددا 23..( اااحددرا، معيددارإ  .2.9للمسددبا  البعليمددن المباسددط بمباسددط حسددابن 

(. 93..(ا اااحرا، معيارإ  3.22ابن  مباسط للمسبا  البعليمن الدراسات العليا بمباسط حس
عمدددا طظهدددرت ابدددا   البعدددد الةالددد  الباجدددر الضدددارجن فدددن البلعيدددر طن طنلدددى مباسدددط حسدددابن عدددان 

(ا فيمدا بلد  طقدا مباسدط للمسدبا  .6..( اااحدرا، معيدارإ  2.20للمسبا  البعليمن المباسدط  
(. فيمدا عاادت ابدا   60.. ( اااحدرا، معيدارإ 3..2البعليمن الدراسات العليا بمباسط حسابن  

(ا اااحدددرا، 3..2-.2.5ببدددرااح مدددا بدددين   لقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنلالدرجدددة العليدددة 
 (.5...-62.. معيارإ 

 (14جدول )
 عٌنة فً مقٌاس فقدان  األحادي لداللة الفروق فً درجام اختبار تحلٌل التباٌن

 لتعلٌمً لألمالقدرة عن التعبٌر االنفعالً باختالف المستوى ا

 مصدر التباٌن البعد
مجموع 

 المربعام

درجام 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعام
 قٌمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعلٌق

 صعوبة تحدٌد المشاعر
 0,39 4 1,54 بٌن المجموعام

 غٌر دالة 0,759 0,47
 0,83 47 38,76 داخل المجموعام
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 مصدر التباٌن البعد
مجموع 

 المربعام

درجام 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعام
 قٌمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعلٌق

 صعوبة وصف المشاعر
 0,41 4 1,64 بٌن المجموعام

 غٌر دالة 0,500 0,85
 0,48 47 22,61 داخل المجموعام

التوجه الخارجً فً 

 التفكٌر

 0,55 4 2,19 بٌن المجموعام
 غٌر دالة 0,055 2,50

 0,22 47 10,28 داخل المجموعام

الدرجة الكلٌة لمقٌاس 

فقدان القدرة عن التعبٌر 

 االنفعالً

 0,33 4 1,34 بٌن المجموعام
 غٌر دالة 0,252 1,39

 0,24 47 11,30 داخل المجموعام

( طن قيا  ،( اير دالة فن البعداد   ادعابة بحديدد المشدانرا 09يبضح من الجداا  
اعابة اا، المشانرا الباجر الضارجن فن البلعير(ا افن الدرجة العلية لمقيداس فقددان القددر  

ادا ية بدين درجدات نيادة نن البعبيدر اعالعدالنا ممدا يشدير ألدى نددا اجداد فدراا ذات دعلدة أح
 مددددمان العحددداا( فدددن بلددد  البعددداد لمقيددداس فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنا بعددداد  البحددد 

 عضبال، المسبا  البعليمن لمهات طفراد العياة.
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 الفروق باختالف عدد أفراد األسرة: -2-2-3
 (15جدول )

 مقٌاس فقدان  عٌنة فً درجامالمتوسطام الحسابٌة واالنحرافام المعٌارٌة ل

 عدد أفراد األسرة موزعة وفقعن التعبٌر االنفعالً  القدرة

 عدد أفراد                                

 البعد

 أفراد 6-8من  أفراد 5أقل من 
أفراد  9من 

 فأكثر

 ع م ع م ع م

 0.92 2.89 0.89 3.40 1.07 2.88 صعوبة تحدٌد المشاعر

 0.56 3.01 0.75 3.30 0.73 3.23 صعوبة وصف المشاعر

 0.57 3.41 0.41 3.56 0.55 3.61 التوجه الخارجً فً التفكٌر

الدرجة الكلٌة فقدان القدرة عن التعبٌر 

 االنفعالً
3.24 0.68 3.43 0.51 3.12 0.38 

 ا = المباسط الحسابنا ع = اعاحرا، المعيارإ

مقيددداس فقددددان  نيادددة فدددن درجات( طن المباسدددطات الحسدددابية لددد06يبضدددح مدددن الجدددداا  
 –طفدراد  2-5مدن  –طفدراد  6مازنة افقاد لعدد طفدراد السدر   طقدا مدن القدر  نن البعبير اعالعالن 

طفراد فأعةر( لضبعاد عالبالن  البعد الاا اعابة بحديد المشانر حي  بلد  طنلدى مباسدط  2من 
طقدددا مباسدددط   ( ا فيمدددا بلددد 22..( بدددااحرا، معيدددارإ  .2.9طفدددراد المباسدددط   2-5حسدددابن مدددن 

(ا فيمدا اظهدرت ابدا   البعدد 2..0( اااحرا، معيدارإ  3.22طفراد بمباسط حسابن   6لقا من 
بمباسدددددددط 2-5الةددددددداان ادددددددعابة ااددددددد، المشدددددددانر حيددددددد  بلددددددد  طنلدددددددى مباسدددددددط لضفدددددددراد مدددددددن 

فددأعةر بمباسددط  2(ا فيمددا بلدد  طقددا مباسددط لضفددراد مددن 26..( اااحددرا، معيددارإ  .2.2حسددابن 
(. عمددا طظهددرت ابددا   البعددد الةالدد  الباجددر الضددارجن 65..حددرا، معيددارإ  (ا ااا0..2حسددابن  

( اااحدرا، معيدارإ 2.50طفدراد بمباسدط   6فن البلعير طن طنلى مباسدط حسدابن عدان لقدا مدن 
( اااحدرا، معيدارإ 2.90فدأعةر بمباسدط حسدابن   2(ا فيما بل  طقا مباسط لضفدراد مدن 66.. 
ببدددرااح مدددا بدددين  لقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنلالعليدددة الدرجدددة (. فيمدددا عاادددت ابدددا   62.. 
 (.22..-52.. (ا اااحرا، معيارإ 2.92-2.03 
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 (16جدول )
 عٌنة فً مقٌاس فقدان األحادي لداللة الفروق فً درجام اختبار تحلٌل التباٌن

 القدرة عن التعبٌر االنفعالً باختالف عدد أفراد األسرة 

 مصدر التباٌن البعد
وع مجم

 المربعام

درجا
م 

 الحرٌة

متوسط 
 المربعام

قٌمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعلٌق

صعوبة تحدٌد 
 المشاعر

 1,74 2 3,48 بٌن المجموعام
1,94 

0,15
4 

غٌر 
 دالة

داخل 
 المجموعام

46,75 52 0,90 

صعوبة وصف 
 المشاعر

 0,43 2 0,86 بٌن المجموعام
0,90 

0,41
1 

غٌر 
 دالة

داخل 
 المجموعام

24,74 52 0,48 

التوجه الخارجً 
 فً التفكٌر

 0,17 2 0,34 بٌن المجموعام
0,67 

0,51
7 

غٌر 
 دالة

داخل 
 المجموعام

13,18 52 0,25 

الدرجة الكلٌة 
لمقٌاس 

 األلكسٌثٌمٌا

 0,49 2 0,98 بٌن المجموعام
1,76 

0,18
3 

غٌر 
داخل  دالة

 المجموعام
14,56 52 0,28 

طن قدديا  ،( ايددر دالدددة فددن البعدداد   ادددعابة بحديددد المشدددانرا ( 05يبضددح مددن الجدددداا  
اعابة اا، المشانرا الباجر الضارجن فن البلعير(ا افن الدرجة العليدة لمقيداس فقددان القددر  ندن 

 البحدد البعبيددر اعالعددالنا ممددا يشددير ألددى ندددا اجدداد فددراا ذات دعلددة أحاددا ية بددين درجددات نياددة 
 لمقياس اللعسيةيمياا بعاد عضبال، ندد طفراد طسر طفراد العياة.  مدمان العحاا( فن بل  البعاد

 الفروق باختالف دخا األسرة: 2-2-4
 (17جدول )

 مقٌاس فقدان  حرافام المعٌارٌة لدرجام عٌنة فًالمتوسطام الحسابٌة واالن
 القدرة عن التعبٌر االنفعالً موزعة وفق دخل األسرة

                             
 األسرة دخل
 البعد

 اآلالف 5أقل من 
 لاير

 اآلالف 10-5من 
 لاير

ألف  20-10من 
 لاير

ألف  20أكثر من 
 لاير

 ع م ع م ع م ع م

 1.08 3.08 1.25 3.46 0.75 3.25 1.09 2.76 صعوبة تحدٌد المشاعر

 0.85 3.18 0.67 3.28 0.67 3.13 0.65 3.22 صعوبة وصف المشاعر

التوجااااااه الخااااااارجً فااااااً 
 رالتفكٌ

3.64 0.49 3.49 0.42 3.43 0.65 3.55 0.61 

الدرجة الكلٌاة فقادان القادرة 
 عن التعبٌر االنفعالً

3.19 0.59 3.31 0.42 3.40 0.62 3.29 0.68 

 .ا = المباسط الحسابنا ع = اعاحرا، المعيارإ
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مقيددداس فقددددان  نيادددة فدددن درجات( طن المباسدددطات الحسدددابية لددد02يبضدددح مدددن الجدددداا  
 .0-6مدددن  -اآلع، لاير 6مازندددة افقددداد لددددضا السدددر   طقدددا مدددن لبعبيدددر اعالعدددالن القددددر  ندددن ا
طلدددد، لاير( لضبعدددداد عالبددددالن  البعددددد الاا  .3طعةددددر مددددن  -طلدددد، لاير .3-.0مددددن  -اآلع، لاير

طلد، لاير المباسدط  .3-.0اعابة بحديد المشانر حي  بلد  طنلدى مباسدط حسدابن للددضا مدن 
اآلع، لاير بمباسدددط  6( ا فيمدددا بلدد  طقدددا مباسدددط  لقددا مدددن 0.36( بددااحرا، معيدددارإ  2.95 

(ا فيمدددا اظهددرت ابدددا   البعددد الةددداان اددعابة ااددد، 2..0( اااحدددرا، معيددارإ  3.25حسددابن  
( اااحرا، 2.32طل، لاير بمباسط حسابن  .3-.0المشانر حي  بل  طنلى مباسط للدضا من 

(ا 2.02اآلع، لاير بمباسط حسابن   .0-6(ا فيما بل  طقا مباسط للدضا من 52..معيارإ  
(. عما طظهرت ابا   البعد الةال  الباجر الضارجن فن البلعير طن طنلدى 62..اااحرا، معيارإ  

(ا فيمدا 92..( اااحدرا، معيدارإ  2.59اآلع، لاير بمباسدط   6مباسط حسابن عدان لقدا مدن 
( اااحددددرا، معيددددارإ 2.92طلدددد، لاير بمباسددددط حسددددابن   .3-.0بلدددد  طقددددا مباسددددط للدددددضا مددددن 

ببدددرااح مدددا بدددين  لقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنلالدرجدددة العليدددة (. فيمدددا عاادددت ابدددا   56.. 
 (.62..-53.. (ا اااحرا، معيارإ .2.02-2.9 

 (18دول )ــــــــــج
 درجام عٌنة فً مقٌاس فقدان  لتباٌن األحادي لداللة الفروق فًاختبار تحلٌل ا

 االنفعالً باختالف دخل األسرةالقدرة عن التعبٌر 

 مصدر التباٌن البعد
مجموع 
 المربعام

درجام 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعام

قٌمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعلٌق

صعوبة تحدٌد 
 المشاعر

 0,90 3 2,70 بٌن المجموعام
0,9
7 

0,413 
غٌر 
 دالة

داخل 
 المجموعام

48,09 52 0,93 

صعوبة وصف 
 المشاعر

 0,04 3 0,13 بٌن المجموعام
0,0
9 

0,967 
غٌر 
 دالة

داخل 
 المجموعام

26,43 52 0,51 

التوجه الخارجً فً 
 التفكٌر

 0,08 3 0,23 بٌن المجموعام
0,3
0 

0,823 
غٌر 
 دالة

داخل 
 المجموعام

13,39 52 0,26 

الدرجة الكلٌة 
 لمقٌاس األلكسٌثٌمٌا

 0,06 3 0,18 بٌن المجموعام
0,2
0 

0,895 
غٌر 
خل دا دالة

 المجموعام
15,39 52 0,30 
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( طن قيا  ،( اير دالة فن البعداد   ادعابة بحديدد المشدانرا 02يبضح من الجداا  
اعابة اا، المشانرا الباجر الضارجن فن البلعير(ا افن الدرجة العلية لمقيداس فقددان القددر  

بدين درجدات نيادة  نن البعبيدر اعالعدالنا ممدا يشدير ألدى نددا اجداد فدراا ذات دعلدة أحادا ية
 مددددمان العحددداا( فدددن بلددد  البعددداد لمقيددداس فقددددان القددددر  ندددن البعبيدددر اعالعدددالنا بعددداد  البحددد 

 .عضبال، دضا طسر طفراد العياة
الحددالن ألددى طاددر ع باجددد فددراا فددن الدرجددة نلددى مقيدداس فقدددان  البحدد بااددلت ابددا   

الاا طا نددد طفدراد  طا مسدبا  بعلديا القدر  نن البعبيدر اعالعدالن نا دد  ألدى مسدبا  بعلديا الالا
السددر ا طا دضددا السددر ا لددد  نياددة مدددمان العحددااا اهددذا يضبلدد، مددا بعددض الدراسددات السددابقة 

( Salminin et al., 1999(ا ا  3.05(ا ادراسدة دااد  3.09مةا دراسة عدا مدن  ضمديس  
با  الددضا االبعلديا للاالددين. ببدان مس االبن بشير ألى اربباط فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن

عمددا يلعددال حجددا السددر  داردا فددن ظهددار فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالنا فالشددضاص الددذين 
يعيشدان فدن طسدر  عبيددر  مدن حيد  العددد يعددااان مدن مسدبا  طنلدى مددن فقددان القددر  ندن البعبيددر 

 Barbera et al., 2004; Joukamaa et)اعالعدالن مقارادة بمدن يعيشدان فدن طسدر  ادغير  

al., 2003) يعبقددد الباحدد  طن السددبال فددن هددذا اعضددبال، يعدداد ألددى طبيعددة العياددةا انمرهدداا .
احجمها لن معظا الدراسات السابقة طجريت نلى نيادات سداية مةدا طلبدة الجامعدة اايدرها مدن 

ن الحدددالن هدددا مدددن مددددما البحددد طفدددراد المجبمددداا انلدددى ف دددات نمريدددة ادددغير . بيامدددا طفدددراد نيادددة 
العحدددداا االددددذين يضضددددعان للعددددالد فددددن مجمددددا المددددا االاددددحة الالسدددديةا اعددددذل  عددددان مباسددددط 

(ا مما يعان طاها مسبقلان نن طسدرهاا ابالبدالن لدا يعدد لعددد طفدراد طسدرهاا اع .22.2طنمارها  
مسددبا  الدددضاا اع مسددبا  بعلدديا الاالدددين طإ بددأةير نلددى حيددابها السددرية ااعجبمانيددةا نددالا  

الحدددالن طادددغر مدددن حجدددا نيادددات الدراسدددات السدددابقة اظدددردا  البحددد فددد ن حجدددا نيادددة نلدددى ذلددد  
لاددعابةا احساسددية الحادداا نليهددا اظددردا لطبيعبهددا المددر الددذإ حددد مددن الببدداين بددين طفددراد نياددة 

 الحالن االدراسات السابقة. البح 

التنشائة السلال الثالث  هل ٌمكن التنبل بفقدان القدرة عن التعبٌر االنفعالً من خالل 
 الوالدٌة، لدى عٌنة مدمنً الكحول؟

هدددددذا السدددددؤاا قددددداا الباحددددد  باسدددددبضداا بحليدددددا اعاحددددددار المبعددددددد المبددددددرد  نلإلجابدددددة نددددد
 Stepwise Multiple Regression Analysis ايعبمدددد هدددذا السدددلاال نلدددى أدراد .)
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عسددبقاللية اعبددنا بالبربيددال طقددا  العاامددا المسددبقلة  طبعدداد مقيدداس الباشدد ة الاالديددة   دنددا الال 
د،  الالا ااهما  الال فن قضايا اعبنا دنا الا عسدبقاللية اعبدنا د،  الاا ااهمدا  الا 

فددن فددن قضددايا اعبددن(. بددأةيردا نلددى المبغيددر البددابا  فقدددان القدددر  نددن البعبيددر اعالعددالن(ا لااددا 
ير نلدى درجدة فقددان القددر  ندن بشبما نلى العااما البن لها بدأة البنالاهاية ألى معادلة اعاحدار 

البعبير اعالعالن  ربما ع بعان جميا العااما(. افن الابيجة المرفقة با أدراد ناملين هما نلدى 
البربيال   ااهما  الال فن قضايا اعبنا ااهما  الا فن قضايا اعبن( الا يبا أدراد باقن طبعاد 

د،  الالا دندددا الا عسدددبقاللية اعبدددنا د،  الباشددد ة الاالديدددة   دندددا الال عسدددبقاللية اعبدددنا 
 الا(ا لضع، بأةيرها نلى درجة فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن.

 (19دول )ــــــــــــج
 على العوامل التً  المتعدد )الخطوة الثانٌة( للتعرفتحلٌل تباٌن االنحدار 

 تسهم فً التنبل بدرجة فقدان القدرة عن التعبٌر االنفعالً

 ر التباٌنمصد
مجموع 
 المربعام

درجام 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعام

 قٌمة )ف(

 13,825 2,455 2 4,909 االنحدار

)دالة عند 
0,01) 

 0,178 48 8,523 البواقً

 R 0,605معامل االرتباط 

Rمعامل التحدٌد 
2

 0,366 

معامل التحدٌد المعدل 
R

2
 

0,339 

ممدددا يشدددير ألدددى اجددداد  0.,.ا  ( طن قيمدددة ، دالدددة نادددد مسدددب02يبضدددح مدددن الجدددداا  
دعلددة أحاددا ية لعددا مددن العاامددا   ااهمددا  الال فددن قضددايا اعبددنا ااهمددا  الا فددن  إبددأةير ذ

 قضايا اعبن( نلى البابؤ بدرجة فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن.

طإ  222,.بلغددت  R2( طن قيمددة معامددا البحديددد المعدددا 02عمددا يبضددح مددن الجددداا  
 %( من البباين العلن لدرجة فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن.22,2اد بلسر  طن بل  البع

معادلدة اعاحددار البدن يمعدن مدن ضاللهدا البابدؤ بدرجدة فقددان القددر  ندن  نلدىاللحااا 
البعبير اعالعالن ياضح الجداا البالن قيا ةاابت معاما اعاحدار  قيا ةاابت العااما البن ببابأ 

 لقدر  نن البعبير اعالعالن(.بدرجة فقدان ا
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 (20جدول )
 قٌم ثوابم معادلة االنحدار

 المتغٌرام المستقلة
قٌمة 
 الثابم

الخطأ 
المعٌار

 ي

قٌمة 
 بٌتا 

قٌمة 
 )م(

مستوى 
 داللة )م(

  0,345 1,525 ثابم االنحدار
4,41

7 
0,000 

انهماك األب فً قضاٌا 
 االبن

0,317 0,093 0,406 
3,39

3 
0,001 

م فً قضاٌا انهماك األ
 االبن

0,230 0,078 0,350 
2,92

6 
0,005 

( للعاامدددا 0...( طادددر ياجدددد بدددأةير ماجدددال  داا نادددد مسدددبا  .2يبضدددح مدددن الجدددداا  
 ااهمددا  الال فددن قضددايا اعبددنا ااهمددا  الا فددن قضددايا اعبددن( نلددى درجددة فقدددان القدددر  نددن 

 احا البالن  البعبير اعالعالن. ابالبالن يمعن طن بعان المعادلة نلى ال
 + ب 2س 2+ أ 1س 1تقدير فقدان القدرة عن التعبير االنفعالي = أ

 حي  طن  
هدددن قددديا الةاابدددت المبغيدددرات  العاامدددا( المدددؤةر  الماجددداد  فدددن  .32..= 3ا ط 202..=  0ط -0

 الجداا 
   درجة ااهما  الال فن قضايا اعبن0س -3

   درجة ااهما  الا فن قضايا اعبن 3س
 0.636دار = ال   ةابت اعاح -2

الحددالن مددا العديددد مددن ابددا   الدراسددات السددابقة االبددن بشددير ألددى طن  البحدد ببلددا ابددا   
طسددلاال السدديطر  الالسددية لضبدداين بالبدددضا الشددديد فددن العددالا الالسددن لضباددا  لهددا بددال  الةددر فددن 

عيدرها( فقدان قدربها نن البعبير اعالعالن  من اا،ا طا بحديد لمشانرها ا طا حبى طريقدة بل
طمدداا اآلضددرينا حيدد  يعبمددد البدداان فددن هددذا الددامط نلددى اسددبرابيجيات البدددضا االبالنددال بالطلددا 
مةددددا أشددددعارل بالددددذاال ابضيبددددة المددددا االضددددزإ انزلددددر امهاجمبددددر شضادددديدا اسددددحال الحددددال ماددددر 

 Barber, 1996; Rogers et) وضضانر لباقعابهماا اجعلر يغير رطير امشانرل اطريقة بلعيرل

al., 2003) ابالبالن ف ن هذل السيطر  الالسية قد بعاا اما اعسبقاللية ابطار الهاية لضباا ا .
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اذ طاهددا ببدددضا فددن قدددر  الباددا  نلددى البرميددز االبعبيددرا امددن ةددا ضددبط اباظدديا طفعددارها الضااددة 
لديدة هدذل بعدان مدن ضدالا  (. فالسديطر  الالسدية الدااBarber & Harmon, 2002امشدانرها  
. حيدد  يددبا (Barber,1996)عددرال اعبددن عددن يشددعر ايباددر، بطريقددة محدددد  أبدداين محاالددة ال

شددعارل بالددذاالا االبدددضا فددن شددؤاار اندددا  ذلدد  مددن ضددالا سددحال الحددال االبعدداط، مددا اعبددن ااك
ددا نددن السدديطر  السددلاعية نلددى اعبددنا االبددن بعاددن اضددا  الرضددا ناددر. اهددذا المددر يضبلدد، بمامد

باادا (. اقدد (Barber, 1996للل ة العمريدةا افرضدها نليدر حداد للسلا  االبن بعان مااسبة 
Thompson (2012) ن من فقدان القدر  نن البعبير ياألى ابيجة ملادها طن الاالدين الذين يعاا

ن ألددى الجمددادا اندددا المرااددة بشددعا ملددرطا االبددن بددؤةر نلددى سددلاعيات الباددا  الاعالعددالن يمددي
ا  البسددددلطن اذلدددد  مددددن ضددددالا السددددعن احددددا العمددددااا االبددددن باحددددا بسددددلا  الاالدددددين احددددا السددددل

فلقدان القدر  ندن البعبيدر اعالعدالن فدن الطلالدة مدا هدن أع مضرجدات لامداط  االحساسية الزا د .
 الباشددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة الاالديدددددددددددددددددددددددددددددددددددة ابالبحديدددددددددددددددددددددددددددددددددددد طسدددددددددددددددددددددددددددددددددددلاال الممارسدددددددددددددددددددددددددددددددددددة الاالديدددددددددددددددددددددددددددددددددددة

(Charman, Ruffman& Clements, 2002; Pears & Moses, 2003). 

 ث:ــــبث البحــــــتىصي

بعزيز الةقة بالالسا االبدن بسدها فن البعليا العاا بسها فن بطاير برام  أرشادية للطلبة  -0
 بشعا أيجابن فن معالجة مشعلة فقدان القدر  نن البعبير اعالعالن.

 بامية مهارات بطاير اباعيد الذات.فن  لمدارس بسها فن ابطاير برام  أرشادية  -3

ية لعالد مشدعلة فقددان القددر  نلدى البعبيدر اعالعدالن بطاير برام  نالجية سلاعية معرف -2
  لد  مدمان العحاا.
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فاعلية برنامج إرشااد  معرفاي سال في فاي أفاا أعاراا فقادان (. 3.09الزهراانا نبداهلل  
. القدرة عان التعبيار االنفعاالي لادن عيناة مان المفتلباين الراشادين الساع ديين

 ار ا علية العلاا البربايةا الجامعة الردايةا الردن.رسالة دعبارال اير ماش
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 االبازيا.
(. اسددهاا بعددض المبغيددرات فددن البابددؤ باللعسدديةيميا لددد  معلمددات ريدداض 3.09ضمدديسا أيمددان  

 ..26-362(. 3  .3. ة الطف لة  التربيةمجلالطلاا. 
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 .399-022ا 69الزقازيا. 
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Abstract 

The present study aimed exploring the relationship between the 
loss of emotional expression and the Parental styles in a sample of 
alcoholics. The study sample consisted of (56) alcohol addicts in Al 
Amal and Mental Health Complex in Riyadh. The current study found 
that there are positive relationships between the dimensions of the 
parenting scale: father's support for son's independence, father's warmth, 
father's involvement in son's issues, and the total degree of loss of 
emotional expression, indicating that the higher. The results showed that 
the level of loss of capacity for emotional expression was significantly 
higher at 0.05 and less in the relationship with dimensions: father 
support for son independence, parental involvement in son issues, and is 
not useful in relation to the dimension (father's warmth) There are 
positive relationships between the total score of the parenting scale and 
the total score of the impairment scale for emotional expression, 
indicating that the higher the total score of the parenting scale in the 
research sample (alcoholics), the higher level of loss of ability to express 
their emotional , and that relationship was statistically significant at 0.01. 
The study also found that there are positive relationships between the 
dimensions of the parenting scale: (mother support for son 
independence, mother's preoccupation with son issues), and total degree 
of loss of emotional expression, indicating that the higher degrees of 
these dimensions of the scale Parenting in the research sample 
(alcoholics), the level of loss of ability to express emotional expression 
increased, and these relationships were statistically significant at level 
0.01 in relation to distance: (mother's preoccupation with son issues) and 
non-function in relation to distance (mother support for independence) 
son. There is also a negative correlation between the parenting scale and 
the total degree of loss of emotional expression, indicating that the 
higher degree of parental education in the sample, the level of loss of 
ability to express emotional, and that relationship is not statistically 
significant. There are also positive relationships between the total score 
of the parenting scale and the total score of the measure of loss of 
emotional expression, indicating that the higher the total score of the 
parenting scale in the research sample (alcoholics), the higher level of 
loss of emotional expression They have, and that relationship has been 
statistically significant. Because the study sample of abnormal 
individuals (alcoholic patients) showed that the role of the father and the 
mother in their development led to Alexithymia (this explains a positive 
relationship with all dimensions). 

Keywords: Emotional expression, depression, parenting patterns, 

alcohol addicts, demographic variables. 


