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    :المستخمص 
قصػػكر  ػػت ال عػػرؼ نمػػال اوالعػػعوت كالهمػػعنر كرػػططبهع كهػػع يػػر طط طبهػػع هػػف اليعػػد   

، حيث إف  همكالت سمككية كعات أك السية هف أطرز الهمكالت ال ت  كاجه الهراهقيف اليـك
القدرة نمال  حديد ك بـ الهمعنر  سبـ إلال حد كطيػر  ػت  يسػير نهميػة ال لعنػؿ اوج هػعنت 
كال كاصؿ الملظت كغير الملظت؛ لذا  عد الهمعنر كسيمة هعهػة هػف كسػعاؿ او صػعؿ اللعػعؿ 
هػػا اريػػريف؛ ككػػذلؾ او  قػػعر لبػػذح القػػدرة يحػػد طدرجػػة كطيػػرة هػػف ال لعنػػؿ اوج هػػعنت ك بػػـ 

كاوالعػػعوت، كهػػف عػػـ  عػػد امليكسػػيزيهيع هػػف أطػػرز الهمػػكالت ال ػػت   عمػػؽ طعلقػػدرة  الهمػػعنر
 نمال ال كاصؿ كيعصة ال كاصؿ الكجداات.

هذا كيطرز ارطراب امليكسيزيهيع طمكؿ كطير  ت هرحمة الهراهقة وسيهع  ت هج هعع اػع    
  سػـ طحػدكث الكعيػر هػف العرطية ال ت  عد  يبػع الهراهقػة هرحمػة  ػك ر كنػدـ اسػ قرار إذ أابػع 

اورػػػطراطعت إرػػػع ة إلػػػال نػػػدـ العطػػػعت اوالعػػػعلت الػػػذم يظبػػػر نمػػػال مػػػكؿ  ذطػػػذب لمحعلػػػة 
الهزاجية ك قمطعت حعدة  ت السمكؾ كا جعهعت ه اعقرة أحيعانع كيؤدم ذلػؾ إلػال نػدـ ال هععػؿ 
طػيف سػرنة الاهػك الجسػهت هػف اعحيػة كاوالعػعلت هػف اعحيػة أيػرل كيصػعحب ذلػؾ كمػه هيػػؿ 

طػػالحالـ اليقظػػة ههػػع  مػػتضهكعيػػرنا هػػف كق ػػه  ػػت جػػك اليهػػكؿ كاواطػػكاض كقرػػعض الهراهػػؽ إلػػال 
 يجعمه نررةن لإلصعطة طعرطراب امليكسيزيهيع.

 بػع ر ا ليطك لذا قعـ الطعحػث طك عطػة هػذح الهقعلػة نػف امليكسػيزيهيع  ػت هرحمػة الهراهقػة اظػرن   
 كاا معرهع  ت هذح الهرحمة  حديدنا. 
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Abstract 
The lack of ability of recognizing and controlling emotions 

and feelings and its relation with behavioral or psychological 

problems are some of the notable problems confronting 

adolescence; whereas the ability to identify and understand 

feelings contributes significantly to facilitate the processes of 

social interaction, verbal or non-verbal communication, therefore 

emotions are of the important means of effective communication 

with others, the lack of this ability limits to a considerable extent 

social interaction and understanding of feelings and emotions, 

therefore, Alexithymia is a significant problem concerning the 

ability of communication, especially cognitive communication. 

Alexithymia disorder rises in adolescence period 

specifically in Arab societies in which adolescence is considered a 

period of tension, instability increasing disorders and emotional 

instability in the form of instable temperament, remarkable 

inconstancy of behavior and occasionally contrasting trends that 

lead to absence of homology between emotional and physical 

growth, accompanied with tendency to laziness, unsociability and 

spending a lot of time immersed in daydreams which causes 

exposure to Alexithymia disorder. 

Therefore, the researcher prepared this study about 

Alexithymia for its significance, seriousness and diffusion 

specifically in adolescence period. 
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 األليكسيزيميا لدى
 المراهقين

 :أواًل: المراهقة
اهػػػك يطػػػر هراحػػػؿ الأهػػػـ كأالهراهقػػػة هػػػف  نمهػػػعض الصػػػحة الالسػػػية   ػػػرة َيع طػػػر

مابع   رة  عقطبع  غيرات سريعة طدضنا طعل غيرات الجسهية كالعقمية كاللسػيكلكجية  اإلاسعات؛
ؿ ك قػػػداف لمعقػػػة كال غيػػػرات اوالععليػػػة حيػػػث إابػػػع  ػػػاعكس نمػػػال سػػػمككه هػػػف  ذطػػػذب كيجػػػ

كاواطػػكاض كأحػػالـ اليقظػػة؛ إذ ي مػػكؿ  يبػػع هعػػعلـ طاعاػػه الالسػػت  ػػعلهراهؽ يعػػيش صػػراننع 
 ػػت  العمهػػعض هػػذح الهرحمػػة غعيػػة لػػذا َيع طػػر السػػينع مػػديدنا  ػػت هحعكلػػة الطحػػث نػػف هكي ػػه؛

اله ػػػاليرة ة   كسػػػط هرحم ػػػت الطلكلػػػ اا قعليػػػةهرحمػػػة حيػػػث إابػػػع  ناػػػد الهػػػراهقيف؛ اليطػػػكرة
رمعد. الهطكر جكالار  ، ك ح عج إلال  كجيه كا 

إو أابػػع نعصػػلة طعلغػػة الصػػعكطة؛  علهراهقػػة هرحمػػة ططيعيػػة هػػف نهػػر اإلاسػػعف، 
 ػالقمـ هػا هجهكنػة هػف إلػال ال علهراهؽ يح ػعج  ،الطلكلة إلال الرمد هف حيث إابع ااسالخ

عة ف اكنيػػة الحيػػالف يقػػـك طع يػػعذ قػػرارات طمػػأاوج هعنيػػة ك  ال غيػػرات الجسػػدية كالرػػغكط
كال كيؼ هف اكع جديد يي مؼ  هعهنع نهػع قػد  ،اريريف كها الجاس ارير كالعالقعت ها

  عّكد نميه اللرد هف ذم قطؿ.
كالحؽ أف الهراهقيف يكاجبكف  ت هذح الهرحمة  غيرات  حػدث  ػت جهيػا جكااػب 
الميصية كال ت  ؤدم إلػال الارػج، حيػث ياهػك الجسػـ طسػرنة هػا الطمػكغ، ك طػرأ نمػيبـ 

ت هعامػػة  دحػػدث قػػدرنا هػػف اورػػطراب نػػابـ؛   امػػال لػػديبـ أدكار اج هعنيػػة جديػػدة،  غيػػرا
لـ  عد هالاهة لهظبرهـ الجديد كهمعنرهـ  -كالطلعؿ – رالن نف أف صكرهـ نف ذا بـ 

الجديػػػدة احػػػك الجػػػاس اميػػػر، كهػػػع  امػػػال هطعلػػػب ك كقعػػػعت جديػػػدة لػػػدل امقػػػراف كالكطػػػعر 
، ٜٜٜٔهعؿ أحهػد صػعدؽ، ك ػؤاد أطػك حطػب، ي مؼ نػف  مػؾ ال ػت كعاػت  ػت الطلكلػة  

 (.ٕٖٔص
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ػػع ه زايػػدنا ط مػػؾ الهرحمػػة هػػف  كهػػف الهالحػػظ  ػػت الكقػػت الحعرػػر أف هاػػعؾ اه هعهن
قطؿ الهب هػيف طهجػعؿ الصػحة الالسػية؛ ل حديػد اح يعجػعت هػذح الهرحمػة كالهمػكالت ال ػت 

طيػة سػعيدة  صدر نف الهراهقيف كال ت قد   لعقـ ك مػ د ك مػكؿ نقطػة  ػت سػير حيػعة إيجع
 همرقة احك هس قطؿ أ رؿ.

 وسوؼ يتناول الباحث المراهقة وفًقا لممحاور التالية:   
  :( مفهوم المراهقة1

" ك عات اوق راب اله ػدرج Adolescereكمهة هراهقة هم قة هف امصؿ الال يات"
 (.ٖٕٓ، صٕٕٓٓهف الارج  هعؿ نطدالسهيا هميجت،

 ك ت هعجـ أكسلكرد:
Adolescence Noun{U, C} The Period of a Person’s Life between 

being a child and becoming an adult, i.e. between the ages of about 

13 and 17.(Oxford ESL Dictionary,p.10). 

 أما عن أصل الكممة في المغة العربية:  
ف أم إلػػال اللعػػؿ رهػػؽ: رهقنػػع. كراهػػؽ هراهقػػة: كهػػك هػػف الغمػػيع مراهقػػة ػػردد كمهػػة 

ظبػػػكر نالهػػػعت  كسػػػك الكجػػػه كالجسػػػد ك غيػػػرات السػػػية كجسػػػدية  ػػػت الامػػػالة ناػػػد اق ػػػراب 
ابعؾ القػدرة، كقػد كرد للػظ الهراهقػة كهمػ قع ه  طمكغه. ك ال ال هرهؽ. كرهقنع اس العد الطعقة كا 

 (.ٚ، صٕٔٔٓ ت القر ف الكريـ عهعات هرات هحهد هحهكد نطداهلل،

: طالابػع ال حػكؿ هػف الطلكلػة طهػع   هيػز معجم عمم النفس والطب النفسػيكيعر بع 
طػػه هػػف ان هعديػػة كنػػدـ الارػػج إلػػال اسػػ قاللية كدرجػػة ارػػج أكطػػر ك طػػدأ طػػعلطمكغ الجاسػػت 

ػػػع، أهػػػع ناػػػد الطاػػػعت    ػػػراكح هػػػع طػػػيف ٕٕ-ٖٔكهػػػت طعلاسػػػطة لمطاػػػيف الل ػػػرة طػػػيف  -ٕٔ(نعهن
ػػػع  قريطنػػػع، ك ػػػت يػػػالؿ هػػػذح الل ػػػرة َ حػػػدث  غيػػػرات كطيػػػرة كأحيعانػػػع هػػػعٕٔ  كػػػكف هسػػػططة  (نعهن

لالرػػػػػطراطعت طػػػػػدرجعت ه لعك ػػػػػة  ػػػػػت اليصػػػػػعاص الجاسػػػػػية كاوه هػػػػػعـ الجاسػػػػػت كامدكار 
، ٜٜ٘ٔاوج هعنيػػة كالاهػػك العقمػػت كهلبػػـك الػػذات جعطر نطدالحهيػػد، كنػػالض الػػديف كلػػع ت،

 (.ٔٓٗص
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{ الهراهقة طالابع "هت  ت كاقا امهػر ٜٙٛٔ}صالح مخيمرإلال جعاب ذلؾ يعرؼ 
هػػػيالدح الالسػػػت كالجسػػػهت كػػػذات  ريػػػدة  عػػػت مكؿ هػػػرة كجكدهػػػع  هػػػيالد لمكػػػعاف الطمػػػرم،

 ػػت نػػعلـ اك همػت لػػه أطعػػعدح،  علهراهقػة ليسػػت لبػػع كقػت هحػػدد أك لحظػػعت طعيابػػع،  ضالهمػت
نػف –كلكابع نهمية هل كحة يا قؿ  يبػع الهراهػؽ هػف هحعكلػة  ككيػد ذا ػه طعمسػمكب السػعلب

لذم يعطػر نػف اإلهكعايػعت الحقيقيػة إلال امسمكب الهكجب ا –طريؽ ال اعقض ها اريريف
الدايميػػة لملػػرد "أم اا لعرػػة  ػػت كجػػه هعرػػت الهراهػػؽ السػػعطؽ يا ػػزع طبػػع الهراهػػؽ كجػػكدح 

 (.ٛ، صٜٙٛٔ"هيالدح" صالح الديف حسات هييهر،

 :  النظريات المفسرة لممراهقة(2
الالسػػػػػػت  كراظػػػػػهػػػػػع يؤكػػػػػد نمػػػػػػال الهبػػػػػػع كها  عػػػػػدد الاظريػػػػػعت الهلسػػػػػػرة لمهراهقػػػػػة 

 كجبػػعت طعػػض الاظريػػعت عػػرض اسػػكؼ  يهػػع يمػػت ك  ،كالسػػمككت كاوج هػػعنت اوج هػػعنت
 : ال ت  سرت الهراهقة كذلؾ نمال الاحك ال علت

 Psychological Theory: النظرية النفسية -أ
 ػػػػلف الاهػػػػك نهميػػػػة و مػػػػعكرية  Freudلفرويػػػػد ك قنػػػػع لاظريػػػػة ال حميػػػػؿ الالسػػػػت 

ذا أرداع اللبـ  عمياع أف احمؿ الهععات الرهزيػة لمسػمكؾ كالعهػؿ  هصطكغة طمدة الهمعنر، كا 
الػدايمت العهيػؽ لمعقػؿ، حيػث يؤكػد أصػحعب هػذح الاظريػة نمػال دكر اليطػرات الهطكػرة هػػا 
الكالػديف  ػت  مػكيؿ نهميػة الاهػك، كهػف عػـ  كػكف حيػعة الهػراهقيف همياػة طػعل ك ر كالصػراع، 

ػع أف كل قميؿ ذلؾ يمجال الهراهؽ إلال اوح لعظ طعلهعمكهعت  ػت نقمػه الال مػعكرم كيػرل أيرن
ها إيهعاه طالف امحالـ هت  ةاممكعؿ الععدية هف السمكؾ  ككف دالة نمال القكل الالمعكري

 هعيالت ومعكرية لمصرانعت كال ك رات ال ت يععات هابع الهراهػؽ  ػت حيع ػه اليكهيػة؛ لػذا 
ك رات  رجا أههي بع  ت  لسير سمككه حيث إف ال ععهؿ المعكرم ها هػذح الصػرانعت كال ػ

يككف هؤلهنع،  بت  ظبػر  ػت أحػالـ الهراهػؽ ك حهػؿ هرػعهيف ذات ططيعػة رهزيػة؛ امهػر 
الػػذم ي طمػػب  حمػػيالن هكعلنػػع كدقيقنػػع، كيدطمػػؽ  ركيػػد نمػػال هرحمػػة الهراهقػػة هصػػطم  الهرحمػػة 

ة هػػف هراحػػؿ الاهػػك ال اعسػػمية كهػػت هرحمػػة إنػػعدة الصػػحكة الجاسػػية ك هعػػؿ الهرحمػػة اليعهسػػ
 (.ٕٗٔص ،ٕٗٓٓادح هحهد هدية،  ؤ ططقنع لاظري ه
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 Social and psychosocial:  النفسػػية واالجتماعيػػة التحميميػػة النظريػػة -ب

Analysis theory  

لماهػػك إو  كالجاسػت الالسػػتنمػػال هلبػـك  ركيػد السػعطقة الاظريػة  طػعلرغـ هػف  ركيػػز
 العير  نمال تركز ك   يمت نف الهاحال الطيكلكجت الصرؼ الذم َ هيز طه هذا اإلطعر، أابع

،  علهراهقػػة هػػت الهرحمػػة اليعهسػػة هػػف الاهػػك نمػػال اهػػك اللػػرد اوج هػػعنت العقػػع تالسػػيعؽ 
طحسب  قسيـ إريكسكف لهراحؿ الاهك اإلاسعات، كيطمؽ نميبع هرحمة البكية؛ مف الهراهؽ 
يعيش أزهة ه هعمة  ت اه زاز هلعهيهه السػعطقة اليعصػة ط صػكرح نػف ذا ػه كنميػه أف يعيػد 

  ال ي ساال له اك معؼ هكي ه كهف عـ  حقيؽ ال كا ؽ ها أ راد هج هعه.  مكيؿ ذا ه ح
ك ع طػػر الهراهقػػة اقطػػة ار كػػعز  ػػت دكرة الحيػػعة ناػػد اللػػرد  ػػت هيطػػط إريكسػػكف، 
حيث يع طرهع نمال درجة كطيرة هف امههية  ت  طكر الاهك الالست لدل اللرد  بك لػـ يعػد 

اهػػع هػػك هيمػػكؽ حػػعار  طػػيف هػػذا كذاؾ، كهػػف عَػػـ يكاجػػه الهراهػػؽ طلػػالن كلػػـ يصػػط  رامػػدنا كا 
هطعلب اج هعنية نديدة ك غيير  ت الدكر امسعسػت لهكاجبػة  حػديعت سػف الرمػد. كالحػؽ 
أف اه هػػػعـ إريكسػػػكف طعلهراهقػػػة كالهمػػػكالت الهرا قػػػة لبػػػع قػػػد كجبػػػهد ل قػػػديـ  حمػػػيالت أكعػػػر 

لالسػت اوج هػعنت،  كسعنع كنهقنع ل مؾ الهرحمة أكعػر هػف أم هرحمػة أيػرل طعلاسػطة لماهػك ا
 علطعػد الالسػت كاوج هػعنت الجديػد يظبػػر أعاػعض الهراهقػة  ػت اهػػك هكيػة اماػع ناػد الطػػرؼ 
اإليجػػعطت كايػػ الط امدكار ناػػد الطػػرؼ السػػمطت،  علهطعلػػب  كاجػػه الهػػراهقيف ل ػػدنيـ كػػؿ 

 (.  ٚٗٔ، صٕٙٓٓالهعر ة ال ت اك سطكهع نف أالسبـ كنف اريريف هحهد إطراهيـ نيد،
 Behavioral theory: ات السموكيةنظريال -ج

 لسػػػػكنران هػػػػدت الاظريػػػػعت السػػػػمككية وسػػػػيهع اظريػػػػة اومػػػػ راط اإلجرااػػػػت 
Skinner الذم يؤكد  ت اظري ه نمال السػمكؾ الهك سػب هػف يػالؿ الطياػة، ههػع يعاػت أف

هعظػػػػـ  صػػػػر ع اع السػػػػمككية يػػػػالؿ   ػػػػرة الهراهقػػػػة أك ح ػػػػال هػػػػع طعػػػػدهع ذات نالقػػػػة كعيقػػػػة 
لطياية؛ كا يجػة لػذلؾ  ػلف سػمكؾ الهػراهقيف يي مػؼ طػعي الؼ الهج هعػعت كذلػؾ طعلهؤعرات ا

وي الؼ العقع عت ال ت امػال  يبػع كػؿ هراهػؽ، كهػف اعحيػة أيػرل  ػلف أاهػعط السػمكؾ ال ػت 
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يععب نميبع الهراهػؽ   كػرر هعػه طمػكؿ دااػـ، ككػذلؾ اماهػعط ال ػت يععقػب نميبػع يرػعؼ 
 علـ امهريكت سكار السمكؾ هحكـك طاكا جه. كهع قعؿ العة  كرارهع؛ كذلؾ اح هعلي

 :Social theory ة االجتماعيةالنظري -د
 ؤكػػػد هػػػذح الاظريػػػة نمػػػال دكر العهميػػػعت اإلطداليػػػة كالعهميػػػعت الهعر يػػػة كنهميػػػعت 
ال اظيـ الذا ت  ت  مكيؿ السمكؾ؛  قد ي مػكؿ ناػد الهراهػؽ سػمككيعت لػـ يكػف قػد هعرسػبع 

اهع  مكمت نادح نمال  احك طديمت أم هف يػالؿ هالحظػة سػمكؾ اريػريف، هػذا هف قطؿ كا 
ك ؤعر هكعاة الاهكذج الذم يقمدح الهراهؽ طمكؿ كطير نمال سمككه، كالػدليؿ نمػال ذلػؾ أااػع 
اػرل غعلطيػة الهػراهقيف اليػـك يقمػدكف قصػػعت المػعر ممػبر ونطػت الكػرة كالههعمػيف ككػػذلؾ 

لػػذا  ػػلف الاظريػػة اوج هعنيػػة   قميػػد الل يػػعت محػػدث نػػركض الهكرػػة كامزيػػعض الععلهيػػة؛
 ؤكػػد نمػػال هكعاػػة الاهػػكذج طعلاسػػطة لمهراهػػؽ كهػػذا يعاػػت أااػػع إذا قػػدراع العمهػػعض كالهصػػمحيف 
 ػػػت الهج هػػػا سػػػكؼ اقػػػت هراهقياػػػع هػػػر هػػػذا ال قميػػػد امنهػػػال الػػػذم اػػػراح ارف يطػػػرز السػػػه 

ع جمينػػع كاػػػ يمص هػػف همػػػكمة حقنػػع  دػػاغصد نمياػػػع حيع اػػع أو كهػػػت همػػكمة او احػػػدار كارػػحن
 اميالقت كذلؾ إف أحساع ال صرؼ.    

 ::األليكسيزيمياثانًيا
 التطور التاريخي لألليكسيزيميا: -1

طهراحػؿ  طػكر نديػدة؛ هابػع هػع  -كالم هلبكـ اعمئ  -لقد هر هلبكـ امليكسيزيهيع       
حيث  ككيف نديػد   Pre-Paradigmatic Periodيهكف  سهي ه طهرحمة هع قطؿ الاهكذج

هالت كاللػػركض امكليػة طدغيػة  لسػػير هالحظػعت كميايكيػة هبهػػة كػعف هػف الصػػعب هػف ال ػال
  لسيرهع ك قنع لماهعذج الاظرية اله عحة.

كقطػػػػؿ أف ا عهػػػػؽ  ػػػػت هلػػػػعهيـ امليكسػػػػيزيهيع ك طػػػػكرات هػػػػذح الهلػػػػعهيـ وطػػػػد أكون أف       
قية ايػكض غهػعَر الحػديثن نػف  ػعري  هػذا الهلبػكـ طكجػه نػعـ كأكؿ هػف حػعز  رػؿ امسػط

 ت الكصكؿ إلال  رع جديد هف  ركع العمـ ييػدـ الػذيف يعػعاكف هػف هػذا اورػطراب الػذم 
 كعف غير ظعهر كهعركؼ  ت الطداية.    
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كأكؿ هػع يقعطماػػع هػػف هػػؤوض الػػذيف أسػػبهكا  ػػت ظبػػكر امليكسػػيزيهيع كهصػػطم  يعطػػر        
إمػعرة لهلبػـك الػذم أظبػر أكؿ   Sifneosنف ارطراب هجبكؿ طعلاسطة لاع هك سيلايكس

. ٕٜٚٔامليكسػػيزيهيع  ػػت ك عطػػه "العػػالج الالسػػت قصػػير الهػػدل كالكعرعػػة اوالععليػػة" نػػعـ 
كلكػػف طػػعلرغـ هػػف أاػػه أكؿ هػػف حػػدد هلبػػـك امليكسػػيزيهيع إو أف السػػيعؽ الػػذم ا حػػدث  يػػه 
نػػػػف ال طػػػػكر ال ػػػػعرييت ورػػػػطراب امليكسػػػػيزيهيع يق رػػػػت أف ارجػػػػا إلػػػػال طدايػػػػة ظبػػػػكر 

.اورطراب كليس   الهلبـك
قػد  1351 وألكسندر 1335دنبارإلال طداية ظبكر اورطراب اجػد أف  وبالرجوع       

ذكرا طعض يصعاص هؤوض الهررال الذيف و يس جيطكف لمعالج، إذ أابػـ و يػذكركف أيػَة 
همػػػػػعنر، كلػػػػػيس لػػػػػديبـ أم هييمػػػػػة، كلػػػػػيس محالهبػػػػػـ أم هرػػػػػهكف كجػػػػػداات، أم أابػػػػػـ 

ة ي حدعكف نابع ركطيف كسككت،  رجهة صلعض امنسر، طعي صعر و يهمككف حيعة كجدااي
 (.    ٗٗ، صٕٓٓٓكنالض الديف كلع ت،

كطاػػػػعضن نمػػػػال ال ػػػػالهالت كاللػػػػركض امكليػػػػة ال ػػػػت  ػػػػـ  ككينادبػػػػع قػػػػعـ نػػػػدد هػػػػف العمهػػػػعض طعػػػػدة 
 سنوردها فيما يمي:هالحظعت 

كجػػكد طعػض اليمػػؿ  ػت ال عطيػػر الملظػت الرهػػزم  ٜٛٗٔنػعـ  Rueschوحػظ ركيػػش  .أ 
العػػعوت، هػػا صػػعكطعت  ػػت القػػدرة ال ييميػػة لػػدل طعػػض هررػػال اورػػطراطعت نػػف او

ْف طعض امهراض الهزهاة. كقد نزل ذلؾ إلال كجكد يمؿ  الالسجسهية كَهْف يدععاكَف هن
  ت ار قعض الميصية لديبـ.

ع  ت القػدرة نمػال ال عطيػر الملظػت ٜٜٗٔنعـ  Mac Leanوحظ هعكميف  .ب  نجزنا كارحن
هػػػف الهررػػػال الالسجسػػػهييف، كقػػػد  سػػػر ذلػػػؾ ك ػػػؽ اهػػػكذج نػػػف الهمػػػعنر لػػػدل كعيػػػر 

. إذ ا  ػػػرض أف اوالعػػػعوت Triune Brain مػػػريحت أسػػػهعح الهػػػ  غيػػػر الرهػػػزم  
الهكػدرة ال ػػت ي عػرض لبػػع هػؤوض الهررػػال  سػػمؾ هسػعرنا هطعمػػرنا نطػر الجبػػعز العصػػطت 

 Organ Language الهسػػ قؿ ك  ػػرجـ  ػػت صػػكرة مػػكؿ هػػف أمػػكعؿ المغػػة العرػػكية
 The Word ف  هر طهسعرات القمرة الهيية  يهع أسهعح اله  اله عمؽ طعمللعظدكف أ
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Brain  ل جػد  عطيػرنا نابػع هػف يػالؿ اوسػ يداـ الرهػزم لمغػةTaylor, Bagby & 

Parker,1991 .) 

 ٖٜٙٔنػعـ   De Muzan&Marty لقػد أمػعرت ا ػعاج دراسػة هػعر ت ك دم هػكزاف  .ج 
يعػػعاكف هػػف رػػعؼ  ػػت القػػدرة نمػػال  أف طعػػض هررػػال اورػػطراطعت السيككسػػكهع ية
 (.Hans; et al,2009,p.424 حديد ككصؼ همعنرهـ كأحعسينَسبـ الدايمية 

أف غعلطية هؤوض الهررػال  ٜٗٙٔكزهالؤح نعـ  Nemiah لقد لكحظ هف دراسة ايهيعح .د 
يسػػػ يدهكف  ليػػػة  كػػػكيف رد اللعػػػؿ كضليػػػة د عنيػػػة رػػػد العػػػدكاف، ككػػػذلؾ اون هعديػػػة، 

أسػػس"  ٜٛٙٔكطػػك يف، كهقهػػكنيف، كاػػعكريف لهمػػعنرهـ. ك ػػت نػػعـ ككعيػػرنا هػػع كػػعاكا ه
ايهعح " قسهنع هس قالن لمطب الالست طهس ملال" طث إسراايؿ" كهػك همػلال  عميهيػت  ػعطا 

َقهد هاعؾ كؿ هػف"  ريػد  " ك "سػيلايكس" كقػد أرخ Fredلجعهعة هعر عرد طالهريكع. كقد َلحن
ح كسػػػػيلايكس لمدراسػػػػة الهاظهػػػػة الػػػػطعض لامػػػػالة هلبػػػػـك امليكسػػػػيزيهيع هاػػػػذ قيػػػػعـ ايهػػػػع

 (.Sifneos,1996,p.16لبع 

ػػع ه مػػعطبنع  ػػت ال هييػػز طػػيف  ٜٛٙٔ،ٕٜٙٔنػػعـ  Krystalلقػػد كصػػؼ كريسػػ عؿ  .ق  اقصن
امكجػػػه الكجداايػػػة لػػػدل هػػػدهات الهيػػػدرات كذكم ارػػػطراطعت هػػػع طعػػػد الصػػػدهة، كهػػػع 

ة دراسعت نمال سػهعت كجداايػ -س يايعت كسطعيايعت القرف الهعرت –أجرل سيلايكس
كهعر يػة ه مػعطبة، عػػـ صػعغ هصػطم  اقػػص ال عطيػر نػف الهمػػعنر كػت يصػؼ أكجػػه 
العجػػػػػػػزن  ػػػػػػػت الػػػػػػػكنت كال طػػػػػػػعطؽ الكجػػػػػػػداات ال ػػػػػػػت أظبرهػػػػػػػع هررػػػػػػػال اورػػػػػػػطراطعت 

 (.Krystal et al,1986,p.50الالسجسهية 
كعات هذح أكؿ طعرقة أهؿ  رتض الطريػؽ لظبػكر هلبػكـ جديػد  ػت نمػـ الػالس نػعـ       
" كقػػد اق ػػطس سػػيلايكس هػػذا الهسػػهال هػػف Alexithymiaمليكسػػيزيهيع "ا أو كهػػك 1372

 ك عاػػػت  قػػػداف أك اقػػػص،" A" هقػػػعطا المغػػػة اليكاعايػػػة؛ حيػػػث  اقسػػػـ الكمهػػػة إلػػػال عالعػػػة

مػعكر. أم الكمهػة  ػت هجهمبػع  دعاػت  قػداف  تك عاػ" Thymosك" عات كمهة، " Lexis"ك
 الكالـ الهعطر نف الهمعنر. 
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الهلبػكـ طصػيغة الصػلة أم اليصػعؿ " امليكسػيزيهية " كلػيس كقد صعغ سيلايكس        
امليكسيزيهيع، كذلؾ كت يعطر نف جهمة هف اليصعؿ المعاا ظبكرهػع لػدل  اػعت هررػية 

 هعياة.
صػػهـ سػػيلايكس اسػػ هعرة طحعيػػة أسػػهعهع " اسػػ هعرة طػػث إسػػراايؿ "  ٖٜٚٔك ػت نػػعـ        

سػػيزيهية لػػدل الهررػػال الالسجسػػهييف لقيػػعس امليكسػػيزيهيع كرصػػد اا مػػعر اليصػػعؿ امليك
 (.Sifneos,1996,p.26كهقعرا بع طعمسكيعض 

كػػعف أكؿ ظبػػكر صػػري  لملظػػة امليكسػػيزيهيع كعسػػـ كلػػيس صػػلة  ٜٙٚٔكهاػػذ نػػعـ       
" ك"سػػػػػػيلايكس" حيػػػػػػث نر ػػػػػػػكا Freybergerنمػػػػػػال يػػػػػػد كػػػػػػػؿ هػػػػػػف "ايهيػػػػػػعح"  ك" ريطرجػػػػػػػر 

 عهرية ال علية:امليكسيزيهيع طالابع يمؿ كجداات ي سـ طعليصعؿ الظ
 صعكطة  ت إدراؾ اللرد لهمعنرح الذا ية ككصلنه لبع. -
صػػػػػعكطة  ػػػػػت ال هييػػػػػز طػػػػػيف الهمػػػػػعنر كاوحسعسػػػػػعت الجسػػػػػهية الهصػػػػػعحطة لالسػػػػػ ععرة  -

 اوالععلية.
إهكعاعت  ييمية هحػدكدة يسػ دؿ نميبػع طهحدكديػة الييػعؿ كطالسػمكب هعر ػت هكجػه إلػال  -

  .(Taylor,2000اليعرج 
ال عرييت لألليكسيزيهيع  ت ندقرن دارهع كطيف الهج هععت ال ت امالت  نرراع هذا كان     

ك رنرنػػػت  يبػػػع ككػػػذلؾ العمهػػػعض امجعاػػػب الػػػذيف اك مػػػلكا الهلبػػػـك كلػػػـ يط كػػػركح؛ حيػػػث إف 
اورطراب كعف هكجكدنا  عمينع  ت هذح الهج هععت. أهع دايؿ اطعؽ هج هعع اع العرطية  مـ 

ت نديػدة اكػعد اكػكف كاػع  يبػع يػعرج اطػعؽ العمػـ إلػال أف امَؽ لبذا الهلبكـ طعون طيمػة سػاكا
صػػفا  نمػػال يػػد  -كالقػػديـ  ػػت ذا ػػه -اسػػ لعقت الطياػػة العرطيػػة إلػػال الهصػػطم  الجديػػد نميبػػع

، عػػػػـ  كالػػػػت ٕٓٓٓ ػػػػت ك عطبهػػػع الػػػػذكعض الكجػػػػداات نػػػعـ  األعسػػػػر وعػػػػال  الػػػػدين كفػػػػافي
 إيمػػػان البنػػػااػػػكر نمػػال يػػػد اوسػػ لعقة ل يػػػرج أكؿ دراسػػة نرطيػػػة لألليكسػػيزيهيع إلػػػال نػػعلـ ال

الحعازة نمال اللرؿ طعمسطقية، عـ  رجهت الكمهة طعد ذلؾ إلال ندة  رجهعت هابع  ٖٕٓٓ
 ال ك ـ، َنَهْه الهمعنر، الالكصلية، الالهمعنر. 
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 مفهوم األليكسيزيميا: -2
لعػػؿ اله  طػػا لألصػػؿ المغػػكم لهلبػػـك امليكسػػيزيهيع يالحػػظ أف أصػػؿ هػػذا الهلبػػـك 

 عريطػػه ليصػػؿ إلػػال الطياػػة العرطيػػة ال ػػت لػػـ يػػرد طمغ بػػع  عريلنػػع لبػػذا الهلبػػكـ،  أجاطػػت كقػػد  ػػـ
اهػػع  ػػـ  عريطػػه كَ رجه ػػه إلػػال كمهػػعت هسػػعكية لبػػذا الهلبػػكـ  ػػت المغػػة العرطية الهمػػعنر  -كا 

صػػعكطة  عػػرؼ الهمػػعنر(  -َنَهػػْه الهمػػعنر -ال كػػ ـ -الععطلػػة -اوالعػػعوت -الالكصػػلية
كطعلرغـ هف أف  ،Alexithymiaب لمغة العرطية نف كمهة كذلؾ لككاه هلبكـ أجاطت هعر 

أصؿ هذا الهلبكـ أجاطت إو أف امصؿ المغكم له يعكد إلػال الكمهػة اليكاعايػة الهككاػة هػف 
 عالعة هقعطا كال ت لبع ندة هععات طعلمغة اإلاجميزية. 

 التعريؼ المعجمي لألليكسيزيميا: -
الهعػػػػعجـ كالهكسػػػػكنعت كالقػػػػكاهيس  لقػػػػد كرد هلبػػػػكـ امليكسػػػػيزيهيع  ػػػػت كعيػػػػر  هػػػػف

اله يصصػػة  ػػت نمػػـ الػػالس؛ حيػػث  دػػرجـ  ػػت قػػعهكس نمػػـ الػػالس كالطػػب الالسػػت طهعاػػال 
طسة اوالععلية،  ت حػيف  كظيلػت طالابػع: ارػطراب  عرفها القػاموس النفسػي األمريكػيالحد

 ػػت الكظػػعاؼ الكجداايػػة الهعر يػػة، هصػػػعحب لمعديػػد هػػف اورػػطراطعت الالسػػية كالجسػػػدية 
سػػػمككية كعورػػػطراطعت جسػػػدية المػػػكؿ، كارػػػطراب اإلدهػػػعف، كسػػػكض اسػػػ يداـ الهػػػعدة، كال

كارػػػطراب رػػػغكط هػػػع طعػػػد الصػػػدهة، كهػػػف أطػػػرز سػػػهعت امليكسػػػيزيهيع صػػػعكطة كصػػػؼ 
 جػػػػػعح ك حديػػػػػد الهمػػػػػعنر، اػػػػػدرة الييػػػػػعؿ كهحدكدي ػػػػػه، طعإلرػػػػػع ة لػػػػػاهط  لكيػػػػػر ه صػػػػػمب 

 (.Nemiah & Campbel.1994.pp.1-6 اميرل
 ػػت  ػبػػػـ هػمعنػػػر اريريػػػف ابػػع: صػػعكطة نر  بػػع طال عمػػم الػػنفس الصػػيدلي موسػػوعةطياهػػع 

 .(Stolerman & Price, 2015,p.91) كال ػعػطػيػر نف الػهػمعنػر الػميػصػيػة
 طبيعة األليكسيزيميا حالة أم سمة: -3

و  زاؿ هاعؾ اقعط طحعية لـ  حسـ طعد  ت هكركع امليكسيزيهيع كهع أابع و ػزاؿ 
 -هػػػػػف كجبػػػػػة اظػػػػػر الطعحػػػػػث –ؼ طػػػػػيف الطػػػػػعحعيف كلعػػػػػؿ أهػػػػػـ هػػػػػذح الاقػػػػػعط َهكرػػػػػا يػػػػػال

امليكسػػيزيهيع حعلػػة أـ سػػهة. ك يهػػع يمػػت سػػاعرض كجب ػػت الاظػػر لمطػػعحعيف كااقسػػعهبـ  ػػت 
 كالتالي: هذح القرية إلال قسهيف 
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يػػرل أابػػػع حعلػػة هررػػية  ظبػػر كعسػػػ جعطة ل عػػرض اللػػرد لػػػطعض  االتجػػاا األول:
الهكاقؼ الرعغطة أك ال عػرض محػداث هؤلهػة أك لصػدهعت أك أسػعليب  امػاة اج هعنيػة 
يعطاػػػػة، أك اسػػػػ جعطة  سػػػػيكلكجية ورػػػػطراب جسػػػػدم المػػػػكؿ، أك نػػػػرض السػػػػت جسػػػػيـ، 

داليعلؽ، كحيػػعة كعوك اػػعب الجسػػيـ، كالهيػػؿ الػػذهات كيػػدنـ هػػذا او جػػعح كػػؿ  هف أحهػػد نطػػ
؛  Freybergerٜٜٚٔ؛  رييرجير Berthoz et alٜٜٜٔك يركف  ؛ طيرعكزٕٗٔٓالطاعض

؛ كرسػػ يعؿ  Sterling et al ٕٛٓٓ ك يػػركف رلاج؛ سػػ يSifneosٜٛٛٔسػػيلايكس 
ٜٔٛٙKrystal ٕٙٓٓ؛ صالح الديف نراقت.) 

نػف  يػرل أف امليكسػيزيهيع سػهة هػف سػهعت الميصػية  امػال  أما االتجاا الثاني:
كجػػكد يمػػؿ  ػػت كظػػعاؼ الهععلجػػة الهعر يػػة لميطػػرات الكجداايػػة طػػعله ، ا يجػػة قصػػكر  ػػت 
طعػػػض كظػػػعاؼ هراكػػػز الهععلجػػػة طػػػعله ، كذلػػػؾ اظػػػرنا لحػػػدكث يمػػػؿ جياػػػت، أك ال عػػػرض 
 لحعدث ا ج ناه حدكث جراحة طبػذح الهراكػز، كيػدنـ هػذا او جػعح كػؿ  هف  ػعيمكر كطػعجطت

ٕٓٓٗTaylor & Bagby ؛  ػػػيـ ك يػػػركف ٕٜٓٓTim et al  يسػػػت م؛ هعر
 (.Marchesi et alٕٓٓٓك يركف

 . االتجاهات النظرية المفسرة لألليكسيزيميا:4
 :Neurobiological Theory(1977 - 1972) النظرية النيوروبيولوجية .أ 

إف أكؿ هػػف كرػػعع حجػػر امسػػعس لبػػذح الاظريػػة ههػػع الععلهػػعف سػػيلياكس كايهػػعح 
Sefinos & Nimiah  د أسػعس ايكركطيكلػكجت لألليكسػيزيهيع ي هعػؿ حيػث ا  رارػع كجػك

 ػت الاصػػليف الكػػركييف: الاصػػؼ اميسػػر كهػك الهسػػاكؿ نػػف العهميػػعت الملظيػػة كال حميميػػة. 
دراكبػع كال عطيػر نابػع ططريقػة غيػر  الاصؼ اميهػف كهػك الهسػاكؿ نػف كصػؼ الهمػعنر كا 

كاإلدراؾ كال عطيػػر للظيػػة، كهػػع أفن  هركػػز العهميػػعت الهر ططػػة طعوالعػػعؿ كالحػػدس كالييػػعؿ 
غيػػر الملظػػت نػػف الهمػػعنر   هعػػؿ  ػػت الاصػػؼ اميهػػف، هػػذا ك رجػػا أسػػطعب امليكسػػيزيهيع 

اواقطػعع الػكظيلت لألليػعؼ   Hoppe & Bogen 1377 هػوب وبػوجنإلػال هػع أسػهعح 
ههػػع يعاػػت ااقطػػعع  Functional Commissurotomy ال راططيػػة طػػيف اصػػلت الهػػ  

ه  كالذم يامال ناه صعكطة  ت هععلجة الهعمكهعت ططريقة ال دقيؽ اله طعدؿ طيف اصلت ال
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معكرية ي ـ ال عطير نابع للظينع  ت صكرة همعنر كأحعسيس، كأفن أسػطعب  غيػرات السػمكؾ 
اوالعػػػعلت يرجػػػػا إلصػػػػعطة القمػػػػرة الهييػػػػة امهعهيػػػة، كأفن سػػػػاله بع ي ر ػػػػب نميبػػػػع هععلجػػػػة 

ة القمػرة الهييػة كاللصػكص الجطبيػة الهعمكهعت اوالععلية طمكؿ سميـ. كهف عـ  ػلفن سػاله
هػػت ال ػػػت  حػػدد سػػػالهة الهلحػػػكص هػػف ارػػػطراب امليكسػػػيزيهيع، كأفن اليمػػؿ  ػػػت اصػػػلت 

 (.Sefinos,1988,p.289اله  اميهف كاميسر يككف هساكؿ نف ظبكر امليكسيزيهيع 
 Henry Krystal Theory of Affect:نظرية هنري كريستال لمنمو الوجداني .ب 

Development  

رل أصػػحعب هػػذح الاظريػػة أف امليكسػػيزيهيع  اػػ ج نػػف ارػػطراطعت  ػػت ال هعيػػؿ يػػ
الدايمت لمذات كاريريف، كهذا اورطراب يرجا إلػال ال امػاة اوج هعنيػة لملػرد كالعالقػعت 
كاليطػػػػػػػػػػػػػرات امكلػػػػػػػػػػػػػال الهطكػػػػػػػػػػػػػرة ال ػػػػػػػػػػػػػت اك سػػػػػػػػػػػػػطبع هػػػػػػػػػػػػػف امـ يعصػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػت هرحمػػػػػػػػػػػػػة 

 (. Teylor,2000,p.135الررعنة 
 : Bowlby Seminal Attachment Theoryر لبولبينظرية االرتباط المؤث .ج 

َيرجػػا  لسػػير امليكسػػيزيهيع هػػف كجبػػة اظػػر طػػكلطت إلػػال نػػدـ  حقيػػؽ الػػدكا ا الععاكيػػة  
لملػرد كعلحعجػػة إلػػال امهػػعف كالػدؼض كالحاػػعف كالهمجػػال؛ ههػػع يجعمػه غيػػر قػػعدر نمػػال ال عطيػػر 

 (.ٖٓ٘، صٜٕٓٓنف همعنرح كحطه لآليريف هسعد اجعح أطكالديعر،
 :Psychoanalysis Theoryظرية التحميل النفسي ن .د 

يهكػػػف  لسػػػير امليكسػػػيزيهيع  ػػػت رػػػكض اظريػػػة ال حميػػػؿ الالسػػػت طلرجعنبػػػع إلػػػال حعلػػػة 
اإلحطػػػعط ال ػػػت ي عػػػرض لبػػػع اللػػػرد  ػػػت هرحمػػػة الطلكلػػػة،  عإلههػػػعؿ  ػػػت رنعيػػػة الطلػػػؿ هاػػػذ 

الملظػػت أك  الهراحػؿ امكلػال هػف نهػرح يػػؤعر نمػال ال كاصػؿ الكجػداات لديػػه سػكاضن  ػت مػكمه
غير الملظت ههع يؤدم إلال حعلة هػف المػعكر طعإلابػعؾ العػعطلت كالكجػداات كرػعؼ قػدرة 
اللرد نمال هععلجة الهعمكهعت كاليطرات الكجدااية، كهذح الحعلة قد  ػؤدم إلػال اقػص قدر ػه 

 (.٘٘، صٕٚٓٓنف ال عطير نف الهمعنر هف يالؿ الكمهعت طه نطدالعظيـ،
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 تشخيص األليكسيزيميا لدى المراهقين: األساليب المستخدمة في. 5
كعات أكلال أسعليب ال مييص الهسػ يدهة  ػت امليكسػيزيهيع هػت الهالحظػة الكميايكيػة،   

كذلػػؾ كيطػػكة أكلػػال  ػػت  مػػييص اورػػطراب، عػػـ  كجػػه الطػػعحعكف لدراسػػة امليكسػػيزيهيع 
 -Selfت  ظبػرت لاػع الهحكػعت كالهقػعييس ال مييصػية، كهػف طيابػع هقػعييس ال قريػر الػذا 

Reported Questionnaires  هعػػػؿ: هقيػػػعس  كرا ػػػك لألليكسػػػيزيهيع، كهقيػػػعس مػػػعلياج
كطعػػػض الهقػػػعييس الكميايكيػػػة هعػػػؿ: هقيػػػعس  رنػػػت هػػػف اي طػػػعر  ،كسػػػيلايكس لمميصػػػية

لمركرمػعخ،  كاي طػعر طقػا الحطػرقيعس ك مييص امليكسػيزيهيع، الميصية اله عدد امكجه ل
 ؛ أحهػدٕ٘ٓٓع لمرامديف همػعـ نطػدالرحهف اليػكلت،الهكرػك   لبُّػـكطعض صػكر اي طػعر 

 (.ٕٚٓٓه كلت نهر
 ألليكسيزيميا:دراسات سابقة تناولت ا .6

 إيمػػان عبػػداب البنػػادراسػػة  كعاػػت أكؿ الدراسػػعت العرطيػػة  ػػت امليكسػػيزيهيع هػػت
الحػػػعازة نمػػػال اللرػػػؿ طعمسػػػطقية  ػػػت طػػػرح أكؿ دراسػػػة نرطيػػػة نػػػف امليكسػػػيزيهيع  2113

"امليكسيزيهيع صعكطة  حديد ككصؼ الهمعنر( كأاهعط ال ععهؿ ها الرػغكط كالهعاكاة طػ 
إلػػػال كجػػػكد اي ال ػػػعت طػػػيف الػػػذككر  النتػػػا   خمصػػػت لػػػدل نياػػػة هػػػف طمطػػػة الجعهعػػػة" كقػػػد

كاإلاعث  ت أطععد امليكسػيزيهيع كذلػؾ  ػت ا جػعح الػذككر، كار طعطبػع طعلعديػد هػف امنػراض 
هشػػػام بػػػت دراسػػػة  . أهػػػع الدراسػػػة الععايػػػة الالسػػػية كيعصػػػة اورػػػطراطعت جسػػػدية المػػػكؿ

"امليكسيزيهيع الص/نجز القدرة نمال ال عرؼ نف الهمعنر(  2115 عبدالرحمن الخولي
كنالق بػػع طعلهيكع يميػػة/ الهيع مػػة لػػدل نياػػة هػػف الهػػراهقيف كالمػػطعب" كقػػد يمصػػت الدراسػػة 

ل نياػة الدراسػة، إلال كجكد  ػركؽ طػيف الجاسػيف  ػت كػؿ هػف امليكسػيزيهيع كالهيكع يميػة لػد
 كأف اإلاعث أكعر قدرة  ت ال عرؼ نمال الهمعنر هف الذككر. 

"دراسػػػػة هقعراػػػػة لػػػػطعض  2117أحمػػػػد متػػػػولي عمػػػػر ػػػػت حػػػػيف  كصػػػػمت دراسػػػػة 
يصعاص امليكسيزيهيع لدل نياة ههف يععاكف هف الصداع ال ك رم كالععدييف هف طالب 

كال عطيػػر نابػػع سػػكاض كعاػػت  الجعهعػػة" إلػػال رػػعؼ قػػدرة اللػػرد نمػػال  حديػػد ك بػػـ االععو ػػه
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سػػػمطية أك إيجعطيػػػة يػػػؤدم إلػػػال ظبػػػكر امهػػػراض جسػػػدية المػػػكؿ كهابػػػع أنػػػراض الصػػػداع 
 ال ك رم. 

"الرػػػػغكط الحيع يػػػػة  ػػػػت نالق بػػػػع  2114 نسػػػػمة لطفػػػػي مػػػػرزوؽدراسػػػػة أهػػػػع 
إلال كجكد  قد  كصمت  طعمليكسيزيهيع لدل نياة هف الهراهقيف  ت الريؼ كالحرر طعلهايع"

الرػػغكط  تنمػػال هقيعسػػ يف ه كسػػطت درجػػعت الهػػراهقيف  ػػت الريػػؼ كالحرػػر ػركؽ دالػػة طػػ
كجػػكد  ػػركؽ طػػيف ه كسػػطت هػػا الحيع يػػة كامليكسػػيزيهيع  ػػت ا جػػعح الهػػراهقيف  ػػت الريػػؼ، 

 2114ناديػػػة محمػػػود  نػػػيمإو أف دراسػػػة  درجػػػعت الػػػذككر كاإلاػػػعث  ػػػت ا جػػػعح اإلاػػػعث.
صكرة الجسـ كالرغكط الالسية لدل "صعكطة  عرؼ الهمعنر امليكسيزيهيع(  ت نالق بع ط

بػػػع نػػػف كجػػػكد نالقػػػة طػػػيف صػػػعكطة  عػػػرؼ الهمػػػعنر  نياػػػة هػػػف الهػػػراهقيف" أسػػػلرت ا عاجد
 ـ كالرغكط الالسية لدل الهراهقيف.كصكرة الجس
"اللركؽ  ت امليكسػيزيهيع كاكنيػة الحيػعة  ػت  2111فاتن طمعت قنصوا دراسة و

محمػػد نياػػة هػػف الهراهقػػعت"، كدراسػػة رػػكض أنػػراض المػػرح ك قػػداف المػػبية العصػػطت لػػدل 
"امليكسػػيزيهيع  ػػت نالق بػػع طسػػمكؾ الهمػػعغطة لػػدل نياػػة هػػف هراحػػؿ  2111شػػعبان أحمػػد

"امليكسيزيهيع لدل نياة هف الهراهقيف  2112داليا محمد األلفيكدراسة   عميهية هي ملة،
طعػػض " 2112محمػػود المنيػػر عمػػويالهصػػعطيف ط مػػ ت اوا طػػعح ك ػػرط الامػػعط"، كدراسػػة 

اج هعنيػػة الهر ططػػة طعمليكسػػيزيهيع لػػدل هجهكنػػة هػػف الهػػراهقيف ذكم  -اله غيػػرات الػػالس
أاهػػعط العالقػػعت امسػػرية كنالق بػػع "  2116بشػػير نهػػا محمػػدصػػعكطعت الػػ عمـ"، كدراسػػة 

 كصػمت  امجاطػتالجعاػب  أما فػي .طعمليكسيعيهيع لدل نياة هف هراهقت الهرحمة الععاكيػة"
كال ػت  اعكلػت امليكسػيزيهيع  Lumley Wehmer &1335مي ويهميػر  ولػومدراسػة 

كال لعنميػػػػة الالسػػػػية لمهاػػػػعظر الطصػػػػرية الهسػػػػ لزة لمهمػػػػعنر طعسػػػػ يداـ الهح ػػػػكل العػػػػعطلت 
لقصػػػػص اي طػػػػعر  لبُّػػػػـ الهكرػػػػكع، إلػػػػال ار طػػػػعط امليكسػػػػيزيهيع طػػػػعلهرض العرػػػػكم ا يجػػػػة 

 2112Ruth & Stijnروث  وسػػتيجندراسػػة  كصػػمت   ػػت حػػيف .لمرػػغكط اله كقعػػة
الهمػػػعكؿ الميصػػػية، كالجكااػػػب الهعر يػػػة البيكميػػػة امليكسػػػيزيهيع ك  حػػػص اور طػػػعط طػػػيف "
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لأل ػػراد" إلػػال كجػػكد ار طػػعط سػػمطت طػػيف امليكسػػيزيهيع كالجكااػػب  ميصػػية الدايميػػةلمال هعيػػؿ 
  .الهعر ية ل هعيؿ الميصية، ها كجكد ار طعط طيف امليكسيزيهيع كالطعد اوج هعنت

 ات واالستفادات التربوية لألليكسيزيميا:االستخدام. 7

ػػػع هػػػف كجكداػػػع اليػػػكهت؛ مابػػػع  معػػػب دكرنا جكهرينػػػع  ػػػت     دعػػػد الهمػػػعنر جػػػزضنا هبهن
و طػػػد أف يػػػ عمـ ال الهيػػػذ هػػػف سػػػف الركرػػػة لػػػذا  ؛ كا قاػػػع الالسػػػت كحسػػػف حعلاػػػع الجسػػػهية

ـ هػػػا الهبػػػعالػػػكنت طعلييػػػعؿ كجػػػكهرح، طعيػػػدنا نػػػف ال عمػػػيـ ال قميػػػدم. كو ي عػػػعرض الييػػػعؿ 
، طػػؿ احػػف طحعجػػة إلػػال  ػػت   ػػرة الهراهقػػة  ػػت الدراسػػة كال كقعػػعت الهطمكطػػة هػػف الطػػالب

 لعيػػػؿ امامػػػطة الهدرسػػػية كعلرسػػػـ كالهكسػػػيقال كاملعػػػعب الريعرػػػية كغيرهػػػع كصػػػكون إلػػػال 
 ية.ال رط

أف يػذكر كيػؼ يهكػف لاػع أف اعمػـ طالطاػع ال ييػؿ  كيكد الطعحث  ت ابعيػة الهقعلػة
يل ػػرض الطعحػػث أاػػه ذا قيهػػة  ػػت العهميػػة ال عميهيػػة لمهسػػعههة  ػػت الكقعيػػة اوطػػدانت الػػذم 

، هػف يػالؿ نػرض الطرااػؽ الػعالث مسػ عذ  ت   رة الهراهقػة هف ارطراب امليكسيزيهيع
  يهع يمال: K. Takayaال رطية الييعلية اليعطعات كيع مت  عكعيع 

كراض الهعػعرؼ كالهعمكهػعت  احػك الػذهعب إلػال هػع ف ال عميـ ياطغػت أف يكجػه الهػراهقيفإ -
ياطغػت أف يلبػـ الهعاػال أك  ف الهراهػؽإليبـ هف يالؿ الػدركس كأ اله عحة أك ال ت  عطال

ي كلػد لديػه إحسػعس طعمرة ال ت يعر بػع لالدولة كذلؾ هف يالؿ الهعمكهعت أك الطيعاعت اله
طكجػػكد مػػتض هػػع يمػػؼ هػػع هػػك هعطػػال إليػػه أك يعر ػػه، كنميػػه أف يطػػكر  رػػكله الهعر ػػت 

 هه اله كجه احك الغعاب كالهجبكؿ.كحب اس طالنه ك ب
هػػذح  كػػرة أسعسػػية  ػػت ال رطيػػة ال قدهيػػة كقػػد جػػعضت لػػدل هلكػػريف كعيػػريف قطػػؿ  عكعيػػع هعػػؿ 

 جكف ديكم، كجيركـ طركار، كجعردار، كس يراطرج كغيرهـ.
 قكيةطالف ال عمـ نهمية هس هرة، كهاع ياطغت   –لدل الهراهقيف -ياطغت  اهية اإلحسعس -

، كر ػػا الهسػػ كل اليػػعص الهػػراهقيف كحػػب اوسػػ طالع ناػػدالمػػعكر طعلرغطػػة  ػػت الهعر ػػة 
طػػلرادة الػػ عمـ اإلرػػع ت لػػديبـ هػػف أجػػؿ هعر ػػة اوح هػػعوت الطديمػػة اميػػرل  ػػت الهعر ػػة 

 .كالحيعة. كهع ياطغت  اهية ال لكير اوح هعلت الهس قطمت نمال احك هس هر كهقصكد
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الػػ عمـ كو ال عمػػيـ كو ال رطيػػة نػػف الحػػس اميالقػػت كو  و يجػػب أف يالصػػؿ الييػػعؿ كو -
 .اوالععلية اميرل لمهراهؽنف الجكااب 

نعدة إا عجبػع؛ إاهػع اإلاسػعف نقػؿ ككجػداف   ميس اإلاسعف  لة لحلظ الهعمكهعت كا 
لػػذا ياطغػػت أف اكجػػه الصػػغعر كالكطػػعر هػػف  أف اوالعػػعؿ هبػػـ.كهػػع كسػػمكؾ، كاإلرادة هبهػػة

طعلجعاب الييعلت  ت ال رطية قد يككف هك  كالهمعنر، كهع أف اوه هعـ لمعكرأجؿ  اهية ا
ػػػػػػع امداة امكعػػػػػػر  عنميػػػػػػة  ػػػػػػت الكصػػػػػػ كارػػػػػػطراب كؿ إلػػػػػػال الحػػػػػػد هػػػػػػف اورػػػػػػراطعت نهكهن
ع معكر ن  (. ٕٛٗ -ٔٛٗ، ص ص ٜٕٓٓطدالحهيد،امليكسيزيهيع يصكصن
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 المراجع
صعاص املكسيعيهيع لدم نياة ههف دراسة هقعراة لطعض ي(. ٕٚٓٓه كلت نهر  أحهد

هجمػػة نػػعلـ . كالعػػعدييف هػػف طػػالب الجعهعػػة ميعػػعاكف هػػف الصػػداع ال ػػك ر 
 . ٖٕٗ-ٗٛٔ، (ٕٕ  ،ال رطية القعهرة

صػػػػعكطة  عػػػػرؼ الهمػػػػعنر كنالق بػػػػع (. ٕٗٔٓأحهػػػػد هحهػػػػد نطػػػػداليعلؽ، كحيػػػػعة الطاػػػػعض 
 .طعلعكاهؿ اليهسة الكطرل لمميصية لدل نياة هف طالب جعهعػة الككيػت

 .ٔٗ -ٔٔ(، ٔ ٕٗ، هجمة العمكـ اوج هعنية
اهػػػك اإلاسػػػعف هػػػف هرحمػػػة الجاػػػيف إلػػػت  .(ٜٜٜٔ ػػػؤاد أطػػػك حطػػػب ك  هػػعؿ أحهػػػد صػػػعدؽ، 

 هك طة اماجمك الهصرية.: القعهرة (،ٗط  .هرحمة الهسايف
. القػػػعهرة: هك طػػػة الاهػػػك الالسػػػت لألطلػػػعؿ كالهػػػراهقيف(. ٕٕٓٓ هػػػعؿ نطدالسػػػهيا أطعظػػػه 

 اماجمك الهصرية.
هيع  صعكطة  حديد ككصؼ الهمعنر( كأاهعط ست ععي. امليك(ٖٕٓٓيهعف نطد اهلل الطاع إ

حكليػػعت  داب نػػيف . لػػدل نياػػة هػػف طمطػػة الجعهعػػة هػػا الرػػغكط هػػؿال عع
 .ٚ٘-٘ٔ (،ٖٔ جعهعة نيف مهس، مهس

(. الػػػذكعض الكجداات  رجهػػػة صػػػلعض امنسػػػر، كنػػػالض ٕٓٓٓطػػػعـ ركطػػػاس، كجػػػعف سػػػككت 
 (.ٜٜٛٔرة: دار قطعض.  العهؿ امصمت امر  ت نعـالديف كلع ت(. القعه

معجمم عممم المىوا والامن الىوسمي. )   . (ٜٜ٘ٔجعطر نطدالحهيد، كنػالض الػديف كلػع ت 

 القعهرة: دار الابرة العرطية. .(7
اإللكسػػػيعهيع لػػػدل نياػػػة هػػػف الهػػػراهقيف الهصػػػعطيف (. ٕٕٔٓداليػػػع هحهػػػد   حػػػت امللػػػت 

، هعبػػػد الدراسػػػعت العميػػػع لة هعجسػػػ يررسػػػع .ط مػػػ ت اوا طػػػعح ك ػػػرط الامػػػعط
 لمطلكلة، جعهعة نيف مهس.

الككيػػت: نػػعلـ  الييػػعؿ "هػػف الكبػػؼ إلػػال الكاقػػا او  رارػػت".(. ٜٕٓٓمػػعكر نطدالحهيػػد 
 الهعر ة.
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القػػػعهرة: هك طػػػة  (،ٖط  . اػػػعكؿ جديػػػد لمهراهقػػػة(. ٜٙٛٔصػػػالح الػػػديف حسػػػات هييهػػػر 
 اماجمك الهصرية. 

ة طػػيف نجػػز/ اقػػص كمهػػعت ال عطيػػر دراسػػة العالقػػ(. ٕٙٓٓصػػالح الػػديف نراقػػت هحهػػد 
هجمػػػة كميػػػة  .ليكسػػػيزيهيع( كال عمػػػؽ الكالػػػدم لػػػدل الرامػػػديفالهمعنر او نػػػف
 .  ٕٗٗ-ٖٜٔ(، ٗ٘طية، جعهعة الزقعزيؽ،   رال

نهػػػػػعف: دار  اسػػػػػ را يجيعت إدارة الغرػػػػػب كالعػػػػػدكاف.(. ٕٚٓٓطػػػػػه نطػػػػػدالعظيـ حسػػػػػيف 
 اللكر.
ؽ  ػت املكسػيعيهيع كاكنيػة الحيػعة  ػت رػكض أنػراض اللرك (. ٕٓٔٓ ع ف طمعت قاصكح 
حكليػػعت هركػػز  .هػف الهراهقػػعت العصػطت لػػدم نياػػة ك قػػداف المػػبية المػرح

 .ٕ٘-ٔ ،(ٙالطحكث كالدراسعت الالسية، كمية ارداب، جعهعة القعهرة،  
(، ٖٔ  ٗ، هجمة الطلكلة كال اهيػة .الهراهقة اظرة اقدية(. ٕٗٓٓ ؤادح هحهد نمال هدية 

ٔٗٔ- ٔ٘ٔ. 
. هقدهػػػػػة  ػػػػػت اإلرمػػػػػعد الالسػػػػػت. القػػػػػعهرة: هك طػػػػػة اماجمػػػػػك (ٕٙٓٓهحهػػػػػد إطػػػػػراهيـ نيػػػػػد 

 الهصرية.  
اوليكسػػػيعهيع  ػػػت نالق بػػػع طسػػػمكؾ الهمػػػعغطة لػػػدل (. ٕٔٔٓهحهػػػد مػػػعطعف أحهػػػد هحهػػػد 

، كميػػة ال رطيػػة، جعهعػػة رسػػعلة هعجسػػ ير نياػػة هػػف هراحػػؿ  عميهيػػة هي ملػػة.
 الليكـ. 
 دهيعط: هك طة اعاست. الهراهقة كالعاعية طعلهراهقيف.(. ٕٔٔٓهحهد هحهكد نطداهلل 

اج هعنيػػة الهر ططػػة  -طعػػض اله غيػػرات الػػالس(. ٕٕٔٓهحهػػكد هحهػػد الهايػػر اسػػهعنيؿ 
رسػػػعلة . طعملكسػػػيعهيع لػػػدل هجهكنػػػة هػػػف الهػػػراهقيف ذكل صػػػعكطعت الػػػ عمـ

 ، هعبد الطحكث كالدراسعت العرطية، جعهعة الدكؿ العرطية.هعجس ير
دراسة هقعراة طيف امسكيعض كهررال اللصعـ كاوك اػعب (. ٜٕٓٓر أطك الديعر هسعد اجع

الهجمػػػػة الهصػػػػرية لمدراسػػػػعت  . ػػػػت أنػػػػراض امليكسػػػػيعيهيع ك ععليػػػػة الػػػػذات
  .ٕٖٚ-ٖ٘ٗ، (٘ٙ  ٜٔ، الالسية
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صػػػػعكطة  عػػػػرؼ الهمعنر امليكسػػػػيعيهيع(  ػػػػت (. ٕٗٔٓاعديػػػػة هحهػػػػكد غاػػػػيـ نطػػػػدالعزيز 
. ط الالسػػػػية لػػػػدل نياػػػػة هػػػػف الهػػػػراهقيفنالق بػػػػع طصػػػػكرة الجسػػػػـ كالرػػػػغك 

 ٖ ،دراسػػػػعت نرطيػػػػة  ػػػػت ال رطيػػػػة كنمػػػػـ الػػػػالس  راططػػػػة ال رطػػػػكييف العػػػػرب(
 ٘ٙ) ،ٔٔٚ- ٔ٘ٛ. 

الرغكط الحيع ية  ػت نالق بػع طعمليكسػيعيهيع لػدل (. ٕٗٔٓاسهة لطلال معطعف هرزكؽ 
كميػػة   رسػػعلة هعجسػػ ير. نياػػة هػػف الهػػراهقيف  ػػت الريػػؼ كالحرػػر طعلهايػػع

 ، جعهعة الهايع.ال رطية
أاهػػعط العالقػػعت امسػػرية كنالق بػػع طعمليكسػػيعيهيع لػػدل نياػػة (. ٕٙٔٓابػػع هحهػػد طمػػير 

 ، كمية ال رطية، جعهعة الهايع.رسعلة هعجس ير هف هراهقت الهرحمة الععاكية.
طػػيف العجػػز / الػػاقص هػػع العالقػػة دراسػػة  .(، ديسػػهطرٕ٘ٓٓ همػػعـ نطػػد الػػرحهف اليػػكلت

 مػة عيكسػيزيهيع( كالهيعدنػة / الهيإلل انف الهمعنرير  ت القدرة نمال ال عط
: اإلرمػػػػعد الالسػػػػت هركػػػػزلالعػػػػعات نمػػػر،  السػػػػاكم الهػػػػؤ هر. (يػػػةع يمي الهيك

جعهعػػػة نػػػيف  اإلرمػػػعد الالسػػػت هػػػف أجػػػؿ ال اهيػػػة  ػػػت نصػػػر الهعمكهػػػعت،
 . ٕٔٙ -ٕٕ٘، مهس
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