8

6

2019

األلكسثيميا ( )Alexithymiaوعالقتها باالكتئاب والقلق
والتوتر

مهند عبداملحسن العيدان*
ً
امللخص_ هدفت الدراسة الحالية لتحديد مستوى اإلصابة باأللكسثيميا بين اإلناث وفقا لدرجة القطع في املقياس املستخدم ،والكشف عن العالقة
بين األلكسثيميا واالكتئاب والقلق والتوتر ,ومدى تنبؤ االكتئاب والقلق والتوتر باأللكسثيميا ،وتكونت عينة الدراسة من (ن= )411امرأة في الكويت،
تراوحت أعمارهن بين ( )68-12بمتوسط ( )35.62وانحراف معياري ( )10.78أجبن على مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( )TAS-20ترجمة الباحث ،ومقياس
االكتئاب والقلق والتوتر ( ،)DASS -21وأظهرت النتائج نسبة اإلصابة باأللكسثيميا ( )%29.7من العينة تعانين من األلكسثيميا ،وكانت معامالت
ً
االرتبط دالة بين األلكسثيميا واالكتئاب والقلق والتوتر بالترتيب نفسه ،كما دل تحليل االنحدار َّأن كال من االكتئاب والقلق ُيسهمان بصورة دالة
ً
إحصائيا بالتنبؤ في األلكسثيميا.

الكلمات املفتاحية :األلكسثيميا ،املشاعر ،االنفعاالت ،االكتئاب ،القلق ،التوتر.

*اختصاص ي العالج النفس ي ،دولة الكويت
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األلكسثيميا ( )Alexithymiaوعالقتها باالكتئاب والقلق والتوتر

ً
ً
[ ،]12بينما وجدت دراسة أوينو ومايدا وكوماكي [ ]13ارتباطا عاليا بين بعد
صعوبة تحديد املشاعر والعصابية .وارتباط األلكسثيميا بالعصابية يشير
لنوع من االضطراب والبعد عن السواء.
ويشعر العصابيون بأنهم غير سعداء ،ويتصرفون بطريقة غير ودودة تجاه
ً
اآلخرين ،وهم أكثر توترا من اآلخرين الذين يمرون معهم في املواقف نفسها،
والعصابية تتنبأ بحدة استجابات الكدر ،وأن العصابيين يحاولون جعل
ً
قلقا وتوت ًرا عندما يطلب منهم أداء مهام صعبةَّ ،
وأن القلق ُي َح ِّس ُن
أنفسهم أكثر
من أدائهم شيوتا وكاالت [ ،]14مما يزيد احتمالية اإلصابة باالكتئاب والقلق
والتوتر.
وتتضمن األعراض الرئيسية لالكتئاب الحزن الشديد و  /أو عدم القدرة
على الشعور بالفرح ،والشعور باإلرهاق وقلة الطاقة ،وكذا األوجاع واآلالم
ً
الجسدية ،ويصعب على املكتئب النوم بعمق ،وقد ال يجد للطعام مذاقا أو
يشعر بفقدان الشهية ،أو تزداد شهيته ويصاب بالشراهة ،وتختفي الرغبة
الجنسية ،وقد يشعر البعض بتثاقل أعضائهم ،وقد تتباطأ أفكارهم وحركاتهم
نتيجة للتأخر النفس ي الحركي ،في حين َّأن البعض ال يمكنهم االستقرار في
مكانهم ،وعالوة على هذه األعراض الجسدية ،فإن حس املبادرة قد يتالش ى،
ً
ويصبح االنسحاب االجتماعي معتادا ،ويميل بعضهم للصمت ،ويهمل بعضهم
مظهره ،وعندما يصبح الناس مغتمين واهني العزيمة وفاقدين األمل ،فإن ذلك
قد يقود لالنتحار جونسون ،نيل ،كرينج ،وديفيدسون [ ،]15وألنه من املمكن
أن يكون هناك تداخل بين مرض االكتئاب الجسيم وبين حاالت الحزن العابرة
التي يمر بها معظم الناس فإن هاتين الحالتين سوف ترتكزان على شبكتين
عصبيتين متداخلتين ولكنها منفصلتان بيرثوز [ ،]8واالكتئاب من أكثر
ً
االضطرابات النفسية انتشارا ،ويرتبط بشكل مرتفع مع مشكالت القلق ديفي
[ ،]16ويظهر االكتئاب في كل مراحل العمر ،ويصل ذروته بين العقد الثالث
والرابع ،وال تشكل الشيخوخة املتقدمة عامل خطر خاص وال حماية ضد
االكتئاب [.]17
ً
َّ
ويظهر القلق بوصفه استجابة لتوقعات أكثر عمومية بأن شيئا س يء قد
يحدث شيوتا وكاالت [ ،]14وهو شعور عام غامض غير سار بالتوجس
والخوف والتحفز والتوتر ،مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمية
خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي عكاشة وعكاشة [ ،]18ويتم
تشخيص اضطرابات القلق عند وجود خبرة موضوعية بالقلق موجودة بالفعل
ومستمرة على أساس منتظم ومزمن يتصف بأنه مثير للكرب والشدة
ً ً
واضطراب في أنشطة الحياة اليومية [ ،]16ويلعب املعنى الشخص ي دورا كبيرا
في إثارة القلق ،ومن شأن القلق أن ينخفض إن أدرك الشخص قدرته على
التعامل مع الخطر أو درئه بيك [ ،]19ويرتبط القلق في كثير من األحيان بتوتر
ً
العضالت واليقظة استعدادا لخطر سيقع في املستقبل ،وتكون مرتبطة
بسلوكيات األمان أو التجنب ،وفي بعض األحيان فإن مستوى الخوف والقلق
قد ينخفض عن طريق تجنب السلوكات السلبية ،والتي تتميز بنوبات الهلع
ً
ً
( )Panic Disorderبشكل بارز ضمن اضطرابات القلق بوصفه نوعا معينا من
ُ
استجابة الخوف؛ بل يمكن أن تشاهد في غيره من االضطرابات النفسية [.]20
وترتبط األلكسثيميا بالعديد من االضطرابات النفسية ومنها اضطرابات
تعاطي املواد االدمانية العيدان [ ،]21ومع االكتئاب والقلق [Leweke, ]22

 .1املقدمة
ً
ُ
تعد املشاعر تعبيرا عن نجاح اإلنسان أو محنته ،إذ أنها تقع في كل من
العقل والجسد ،فاملشاعر ليست مجرد حلية تضاف على االنفعاالت يمكن
ً
ً
للمرء االحتفاظ بها أو إخفاؤها أو نبذها ،فقد تكون املشاعر أمرا كاشفا لحال
الحياة داخل اإلنسان باعتباره وحدة كاملة فروش [ ،]1كما أنها تنتج عن
عوامل ذاتية وموضوعية ،وتتفاعل داخل أنظمة عصبية وغدد صماء لتثير
الشعور بالسرور أو التجنب ،وتؤثر في العمليات املعرفية املختلفة مثل الذاكرة
أو االنتباه ،وتسبب تغيرات فسيولوجية جسمانية مثل :ضربات القلب
والتعرق ،وتؤثر في السلوك بما يساعد الشخص على التكيف مع الظروف التي
سببتها بيشون وفومليير [ ،]2غير أن تحليل الروابط بين العقل واالنفعال يشير
إلى أن االنفعاالت ال تتصدر فقط بعض أشكال املعقولية؛ بل هي نفسها تعتبر
عاقلة ،وفي بعض األحيان يبدو االنفعال أنفع من التعقل [.]3
وفي السنوات األخيرة ازدادت الدراسات التي تبحث العالقة بين األلكسثيميا
والعديد من االضطرابات النفسية ،وتشمل السمات البارزة لأللكسثيميا بأنه
صعوبة وصف وتحديد املشاعر الذاتية ،وأسلوب تفكير موجه للخارج
 ،Taylor, [4.5] Bagby & Parkerويشير الجانب الثالث إلى تفضيل التفكير
املوجه للخارج ،بمعنى تركيز الفرد على تفاصيل املوقف مقابل التركيز على
أفكاره ومشاعره [.]6
وعندما يفقد الفرد قدرته على وصف حالته االنفعالية وما يشعر به من
معاناة ،يفقده تعاطف اآلخرين ،كما أن عدم القدرة على إدراك مشاعر
اآلخرين ربما أدى إلى عدم التعاطف وضعف التناغم الوجداني مع اآلخرين،
وزيادة الضغوط النفسية ،ومحدودية العالقات االجتماعية .كما يسهم
االفتقار إلى الحياة التخيلية في صعوبة فهم وتعديل االنفعاالت ،واالستمتاع
بالحياة بشكل عام ،والترويح عن النفس ،وصعوبة خلق اهتمامات داخلية
تسعد الفرد وتدخل البهجة إلى حياته ،وتدفعه إلى تجنب املواقف الضاغطة.
أما التفكير املوجه للخارج فيتميز باالنشغال بتفاصيل األمور ،واألحداث
ً
املوجودة في البيئة عوضا عن التطلع إلى الذات وما يعتريها من مشاعر .إن
الصعوبة في التمييز بين املشاعر واإلحساسات الجسدية الناتجة عن االستثارة
االنفعالية ،وصعوبة وصف مشاعر اآلخرين ،وقلة عمليات التخيل ،واألسلوب
ً
املعرفي السطحي ،والتفكير املوجه خارجيا ،وقصور الخصائص املعرفية ،من
أهم ما يميز األشخاص الذين يعانون من األلكسيثيميا [.]7
كما يعاني املصابون باأللكسثيميا عدم القدرة على التعبير عن العواطف
باأللفاظ ،غير أنه عندما تقاس العالمات الفسيولوجية فإن دقات القلب
تتسارع بشدة ويزداد التعرق ،أي أن هناك أدلة على وجود العواطف؛ حيث
واع بها
إنها تثير الدالالت الفسيولوجية ولكن يبدو كما لو كان الشخص غير ٍ
وغير قادر على التعبير عنها بيرثوز[ ،]8فخبرة مشاعرهم الجسدية مضطربة
[.]9
وترتبط األلكسثيميا بالعصابية في الكثير من الدراسات كدراسة
عبد الخالق والبناء [ ]10التي أجريت على عينة من الطلبة والطالبات في جامعة
الكويت ،وفي دراسة أجراها كارباسباديهي وأبو القاسمي وكارباسباديهي []11
على األطفال املصابين وغير املصابين بطيف التوحد وكشفت النتائج عن
ارتباط األلكسثيميا بالعصابية لدى املجموعتين ،ودراسة حشمتي وآزموديه
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 ،Leichsenring, Kruse & Hermesواضطرابات األكل إبراهيم والغويري
[]23؛ [ ،Brewer, Treasure, Cook, Cardi & Bird ]24كما أظهرت العديد من
الدراسات ارتباط األلكسثيميا بالغضب وتدني تقدير الذات [Ünübol, ]25
 ،Sayar & Kanpolatوالعالقة بين األلكسثيميا وسوء املعاملة الوالدية [.]26
وتنتشر األلكسثيميا في املجتمع العام تتراوح بين ( )%9.4لدى الذكور
و( )%5.2بين النساء Kokkonen, [27] Karvonen, Veijola, Läksy,
 ،,Jokelainen, Järvelin,& Joukamaaوبلغت في دراسة لدى شريحة كبيرة في
فنلندا بلغت نسبتها بين الذكور ( ،)%11.9و( )%8.1بين اإلناث Mattila,
 ،Salminen, Nummi [28] Joukamaaوأظهرت دراسة العيدان[ ]21إلى أن
نسبة انتشار األلكسثيميا بين الذكور غير املدمنين بلغت ( )%22.5بينما بلغ
انتشارها بين الذكور املدمنين (.)%64.4
 .2مشكلة الدراسة
وتتمحور مشكلة الدراسة في معرفة مدى انتشار سمة األلكسثيميا لدى
اإلناث والتعرف على عالقتها باالكتئاب والقلق والتوتر بوصفها اضطرابات
انفعالية ،ولندرة الدراسات بهذا الخصوص في البيئة العربية وفي الكويت
ً
ً
تحديدا (وفق اطالع الباحث) فقد كان ذاك دافعا للقيام بهذه الدراسة لإلجابة
على تساؤالتها التالية:
أ .أسئلة الدراسة
• ما مدى انتشار اإلصابة باأللكسثيميا لدى أفراد العينة؟
• هل توجد عالقة بين األلكسثيميا واالكتئاب والقلق والتوتر؟
• هل يسهم كل من االكتئاب والقلق والتوتر في التنبؤ باأللكسثيميا؟
ما تتضج أهمية الدراسة الحالية في زيادة الفهم اإلمبريقي لسمة
ً
األلكسثيميا لدى اإلناث بوصفها مظهرا لعدم السواء النفس ي ،ولخطورة
اضطرابات املزاج والقلق وتأثيرهما على حياة الفرد واستمرارها ،ومعرفة مدى
ُ
ارتباطها باالضطرابات النفسية األخرى؛ والتي قد تسهم في تعديل املناحي
ُ
ُ
الوقائية والعالجية النفسية ،ويأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة وما تظهره
نتائجها في إجراء املزيد من الدراسات على عينات أخرى وفق مناهج بحثية
مختلفة.
دراسات حول االلكسثيميا في العالم العربي
اهتم عدد من الباحثين في العالم العربي باأللكسثيميا وعالقتها بمتغيرات
متنوعة ،واستخدمت أكثر الدراسات مقياس تورنتو لأللكسثيميا ،بينما
ً
استخدمت بعضها مقاييسا أخرى ،ومن هذه الدراسات:
دراسة زعطوط [" ]29االكتئاب املقنع وعالقته بالتكتم وقلق املوت لدى
املجسدنين" شملت عينة الدراسة ( )72من املجسدنين ،وللتحقق من أهداف
الدراسة استخدم مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( ،)TAS-20وشروط كرونك
لتشخيص الجسدنة ،واستنبيان الصحة العامة ( ،)GHQوقائمة بيك
لالكتئاب ( ،)BDIومقياس قلق املوت ( )DASبعد التأكد من صدقهما وثباتهما،
وكشفت النتائج انتشار االكتئاب والتكتم وقلق املوت لدى املجسدنين.
وأجرى كل من العثان والجوبان وروبرت [ ]30دراسة هدفت للتعرف على
مستوى األلكسثيميا لدى أمهات األطفال املعاقين في السعودية ومدى
مصاحبتها ألعراض صعوبة املزاج ،والفرق بين أمهات األطفال املعاقين
ً
واألسوياء ،وتشكلت العينة من ( )118أم ،منهم ( )86أما تعتنين بأطفال لديهن
إعاقات عقلية أو جسدية أو حسية ،ويراجعون في مستشفى تأهيلي في
ً
الرياض ،و( )32أما ألطفال أصحاء ،وللتحقق من أهداف الدراسة استخدم
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مقياس املستشفى لالكتئاب والقلق ومقياس تورنتو لأللكسثيميا (،)TAS-20
وأظهرت النتائج وجود درجة عالية دالة من أعراض األلكسثيميا ،ودرجة عالية
على مقياس ي القلق واالكتئاب ،وهناك عالقة ارتباطية دالة بين األلكسثيميا
واالكتئاب والقلق ،وال توجد عالقة بين األلكسثيميا وعمر الطفل وعمر األم
ومدة اإلعاقة.
وهدفت دراسة القحطاني [ ]31للتعرف على العالقة بين القلق
واأللكسثيميا ،والفروق بين مرتفعي ومنخفض ي القلق في االستجابة على
ً
مقياس األلكسثيميا ،وأجريت الدراسة على ( )221مراهقا في املدرسة الثانوية،
تم تطبيق مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( )TAS-20ومقياس تايلور للقلق
وتوصلت إلى وجود ارتباط سالب بين القلق واأللكسثيميا ،ووجود فروق بين
مرتفعي ومنخفض ي القلق في االستجابة على مقياس األلكسثيميا لصالح
منخفض ي القلق ،ولم يوجد تأثير دال للتعليم ومستوى الدخل وتلقي العالج
النفس ي في االستجابة على مقياس األلكسثيميا.
كما هدفت دراسة فاس ي [ ]32التي كانت بعنوان "االكتئاب األساس ي
واأللكسثيميا لدى مريض السرطان كنشاط عقلي مميز" وبلغت عينتها ()255
ً
مريضا بالسرطان ،واستخدمت الدراسة مقياس تورنتو لأللكسثيميا (TAS-
 ،)20ومقياس املستشفى لقياس القلق واالكتئاب ( )HADSوأوضحت النتائج
ً
وجود عالقة دالة إحصائيا لسيادة نشاط عقلي يتميز باأللكسثيميا ،ووجود
فروق دالة بين مرتفعي ومنعدمي االكتئاب في درجات األلكسثيميا لدى مرض ى
السرطان لصالح مرتفعي االكتئاب ،وال توجد فروق دالة في درجات
األلكسثيميا بين مرض ى السرطان ترجع ملدة اإلصابة.
وفي دراسة الشيخ وقنصوة والشامي [ ]33بعنوان "عمه املشاعر وعالقته
بكل من االكتئاب وامليول االنتحارية لدى عينة من مريضات الشره العصبي"،
وتكونت عينة الدراسة من ( )50مشاركة بواقع ( )25سوية ،و( )25مريضة
ً
باضطراب الشره العصبي وتراوحت أعمارهن بين ( )30-18عاما .وطبق عليهن
مقياس الشره العصبي إعداد مجدي الدسوقي ،وقائمة بيك لالكتئاب،
ومقياس عمه املشاعر الذي وضعه جاسون ثومبسون ( )2009والذي يتكون
ً
من ( )32بندا ،ومقياس احتمالية االنتحار لعبد الرقيب البحيري ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين متوسط درجات مرض ى الشره العصبي
السويات على مقاييس الدراسة ،كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين عمه
املشاعر واالكتئاب وامليول االنتحارية لدى مريضات الشره العصبي.
وقدمت مهدي [ ]34دراسة بعنوان (البالدة الوجدانية لدى النساء
املصابات بسرطان الثدي) وتكونت عينة البحث من ( 30امرأة) مصابة
بسرطان الثدي ،واستخدمت مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( )TAS-20ولم تجد
الدراسة إصابة باأللكسثيميا لدى عينة الدراسة.
وفي دراسة أجراها العيدان [ ]21بعنوان (الفرق في األلكسثيميا بين املدمنين
ً
وغير املدمنين) وتكونت عينة الدراسة من ( 589ذكرا ،منهم  325غير مدمن،
ً
و 264مدمنا) ،أجابوا على مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( )TAS-20ترجمة
الباحث ،وأظهرت النتائج ارتفاع متوسط اإلصابة باأللكسثيميا واحتمالية
اإلصابة بها لدى املدمنين ،ووجدت فروق دالة في األبعاد الفرعية والدرجة
الكلية لصالح املدمنين ،ولم تظهر الدراسة عالقة بين العمر واإلصابة
ً
ً
باأللكسثيميا عند غير املدمنين ،بينما أظهرت ارتباطا سالبا بين العمر
ً
ً
واأللكسثيميا لدى املدمنين ،وارتباطا سالبا بين املستوى التعليمي
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االنحدار املتعدد أن القلق منبيء بتكرار وشدة األعراض ،وبعد صعوبة التعرف
على املشاعر ( ،)DIFوصعوبة وصف املشاعر ( ،)DDFومن جهة أخرى فإن
القلق واالكتئاب منبيء بظهور أعراض األلكسثيميا.
وكذلك أجرى كارخان ،وكوتشك ،وبالكارلي ،وكايهان ،وأزهان ،وناس،
وجنجور ،وكوتشكسين [ ]40في دراسة بعنوان( :األلكسثيميا واالكتئاب
ومستويات القلق وجودة الحياة لدى املرض ى الذين يعانون التهاب املفاصل
الروماتويدي) وكانت عينة البحث ( ،248منهم  32[ 148ذكر 116 ،أنثى]
ً
مريضا ،و 24[ 100ذكر ،و 76أنثى] ال يعاني من الروماتويد) واستخدم مقياس
مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( ،)TAS-20ومقياس بيك لالكتئاب (،)BDI
ومقياس بيك للقلق ( ،)BAIوالنسخة املختصرة من مقياس جودة الحياة
ملنظمة الصحة العاملية ( ،)WHOQoL-BREFومقياس وصف حساسية
املرض ى اللتهاب املفاصل الروماتويدي ( ،)DAS-28وتوصلت النتائج النتشار
األلكسثيميا بنسبة ( )%31.1لدى مرض ى التهاب املفاصل الروماتويدي وأعلى
ً
من املجموعة الضابطة ،وأن أعراض االكتئاب والقلق كانت أكثر شيوعا في
ً
املرض ى الذين يعانون التهاب املفاصل الروماتويدي وقد تؤثر سلبا على نوعية
الحياة.
وفي دراسة ماك جيليفراي ،وبسيرا ،وهارمس [ ]41بعنوان (انتشار
األلكسثيميا وديمواغرافيتها :دراسة مقارنة بين عينة عيادية ،واملجتمع
الطبيعي في استراليا) وبلغت عينتها ( ،367منهم  42[ 151ذكر 109 ،أنثى] من
املرض ى النفسيين الخارجيين ،و 59[ 216ذكر ،و 157أنثى] من املجتمع العام)
أكملوا مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( ،)TAS-20ومقياس االكتئاب والقلق
واالكتئاب ( ،)DASS-42وأظهرت النتائج انتشار األلكسثيميا بدرجة أعلى لدى
ً
عينة املرض ى النفسين ،وأن األلكسثيميا ارتبطت ايجابا بالضيق النفس ي
(االكتئاب والقلق والتوتر) لدى العينتين.
دراسة أجرتها حميدة [ ]42على طلبة الجامعة الهاشمية في األردن وكانت
بعنوان (األلكسثيميا بين طالب الجامعات األردنية :انتشارها ،وعالقتها
باالكتئاب والقلق والتوتر والتركيبة السكانية) ،وتكونت عينة الدراسة من
ً
ً
( )492طالبا توزعت بين ( 204طالبة ،و 288طالبا) بلغت متوسطات أعمارهم
( 20.10سنة) .طبق عليهم مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( ،)TAS -20ومقياس
االكتئاب والقلق والتوتر ( ،)DASS-21ووجدت نتائج دراستها أن انتشار
األلكسثيميا بين أفراد العينة بلغ ( ،)%24.6وأن األلكسثيميا أعلى بين اإلناث
إذ بلغت ( )%20.2عند الذكور ،و( )%28.8عند اإلناث ،ووجدت عالقات ذات
داللة بين األلكسثيميا واالكتئاب
والقلق والتوتر.
وفي دراسة أجراها اليفيرس وديفيس وادواردز وثوربرج [ ]43بعنوان
(األلكسثيميا ،التعلق والخوف من العالقة الحميمة في مرحلة الرشد املبكر)،
وتشكلت عينتها من  100مشارك ( 63أنثى 37 ،ذكر) ،تراوحت أعمارهم بين
( 30-18سنة) ،أجابوا على مقياس التعلق للكبار ( ،)RAASومقياس االكتئاب
والقلق واالكتئاب ( ،)DASS-21ومقياس الخوف من العالقة الحميمة (،)FIS
ومقياس تورنتو لأللكسثيميا ( )TAS -20وأظهرت النتائج وجود ارتباط بين
األلكسثيميا والخوف من االرتباط غير اآلمن ،والخوف من العالقة الحميمة،
وتعد األلكسثيميا عامل وسيط بين الخوف من االرتباط والعالقة الحميمة،
وارتباطها بالخوف والقلق واملزاج الس يء.

واأللكسثيميا عند العينتين .وخلصت الدراسة إلى ارتباط األلكسثيميا مع
ً
تعاطي املواد املؤثرة نفسيا ،وتعد عامل خطورة منبئ باإلدمان.
دراسات حول األلكسثيميا واالكتئاب والقلق والتوتر
اهتمت كثير من الدراسات بالعالقة بين األلكسثيميا واالكتئاب والقلق
والتوتر ،وتم استخدام نفس أدوات الدراسة الحالية ،ومنها:
وجاءت دراسة بامونتي ،وهايزيل ،وتوبكيو ،وفرانس ،وتالبوت ،ودوبرستاين
[ ] 35بعنوان (العالقة بين األلكسثيميا وشدة أعراض االكتئاب لدى البالغين
ً
 50سنة فأكبر) وبلغت عينة الدراسة ( 134مسنا ،منهم  53ذكر ،و 81إنثى)
واستخدم فريق البحث مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( ،)TAS-20ومقياس بيك
لالكتئاب ( ،)BDI-IIواختبار الحالة العقلية املختصر ( ،)MMSEومقياس
ً
تقييم املرض التراكمي ( ،)CIRSووجدت النتائج ارتباطا بين الدرجة الكلية
لأللكسثيميا بشدة أعراض االكتئاب ،كما ارتبطت درجة بعد صعوبة تعرف
املشاعر ( ،)DIFوصعوبة تحديد املشاعر ( )DDFمع االكتئاب.
وأجرى زاك جلوبا ،وتومالسكي ،وباكسوسنوسكا ،وهوليكي ،وكوكالك،
وأوسزانيشيكا جلينينوسزي [ ]36دراسة بعنوان (األلكسثيميا واالكتئاب
والقلق واألكل بشراهة لدى النساء البدينات) وبلغت عينة الدراسة (100
إمرأة) من البدينات ،متوسط أعمارهن ( 45سنة ،بانحراف معياري  13سنة)،
أجبن على مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( ،)TAS-20ومقياس املستشفى للقلق
واالكتئاب ( ،)HADSومقياس األكل بشراهة ( ،)BESوأظهرت النتائج أن
درجات االكتئاب الحاد أعلى في النساء األلكسثيميات ،بينما لم تظهر فروق في
مستوى القلق بين النساء األلكسثيميات وغير األلكسثيميات.
وفي دراسة قام بها كوركولياكو ،وكريستودولو ،وكورس ،وبوريتش ي،
وافستاتيو ،وكالودي ،وكوكفي ،وستارفيناس ،وباباجورجيو ،ودوزينس []37
بعنوان (األلكسثيميا والقلق واالكتئاب لدى مرض ى الصدفية :دراسة الحاالت
والشواهد) وتكونت عينة الدراسة من ( 108 ،208مريض بالصدفية ،و100
سليم) واستخدمت الدراسة مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( ،)TAS-20ومقياس
املستشفى لقياس القلق واالكتئاب ( )HADSوأوضحت النتائج وجود ارتفاع
درجة األلكسثيميا لدى مرض ى الصدفية مقارنة مع غير املرض ى ،وأن
مستوياتهم في القلق واالكتئاب كذلك كانت أعلى ,وارتبط القلق واالكتئاب مع
الدرجة الكلية لأللكسثيميا ،وبعد صعوبة تحديد املشاعر ( ،)DIFفي حين
لوحظ ارتفاع القلق مع بعد صعوبة تحديد املشاعر (.)DDF
وفي دراسة نيكوي ،ودوست ،ويوسفي ،ومنشئي ،وصاديقي []38بعنوان
(عالقة األلكسثيميا مع القلق واالكتئاب والتوتر وجودة الحياة والدعم
االجتماعي لدى مرض ى القلب التاجي – نموذج نفس ي) ،تكونت العينة من (398
ً
ً
مريضا 232 ،ذكرا ،و 166أنثى) تم تطبيق مقياس االكتئاب والقلق والتوتر
( ،)DASS-21ومقياس جودة الحياة الصحية ( ،)HRQOL-26ومقياس الدعم
االجتماعي املدرك متعدد األبعاد ( ،)MSPSS-12ومقياس تورنتو لأللكسثيميا
( .)TAS-20وأظهرت النتائج ارتباط األلكسثيميا مع انخفاض جودة الحياة
والدعم االجتماعي ،وارتبطت مع زيادة القلق واالكتئاب والتوتر.
وفي دراسة ريدا وأليمان [ ]39بعنوان (القلق واالكتئاب لدى النساء
املصابات بارتفاع ضغط الدم :التأثير على األعراض واأللكسثيميا) وكان
عددهن ( 111امرأة ،متوسط أعمارهن 58 :سنة) ،أجبن على مقياس تورنتو
لأللكسثيميا ( ،)TAS-20ومقياس املستشفى للقلق واالكتئاب (،)HADS
وكشفت وجود عالقة بين القلق واالكتئاب واأللكسثيميا ،ويظهر تحليل
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كما أجرى مورفي وولف وكاتمور وبريد [ ]44دراسة بعنوان (ارتباط سمة
األلكسثيميا بانخفاض جودة النوم مستقلة عن االكتئاب والقلق) وانقسمت
الدراسة إلى جزئين ،األول :يدرس العالقة بين األلكسثيميا وانخفاض جودة
ً
النوم وتكونت عينة الدراسة من ( 70مشاركا 26 ،من الذكور ،و 44من اإلناث)
بلغ متوسط عمرهم ( )42.93أجابوا على مقياس تورنتو لأللكسثيميا (TAS-
 ،)20ومؤشر بيتسبرغ لجودة النوم ( ،)PSQIوالدراسة الثانية تكونت من (73
مشارك 26 ،من الذكور ،و 47من اإلناث) بلغ متوسط عمرهم ( )38.84أجابوا
على مقياس تورنتو لأللكسثيميا ( ،)TAS-20ومؤشر بيتسبرغ لجودة النوم
( ،)PSQIومقياس االكتئاب والقلق والتوتر ( ،)DASS-21وأشارت نتائج
الدراسة األولى الرتباط األلكسثيميا بضعف جودة النوم في الدرجة الكلية وفي
املقاييس الفرعية ،وأما الدراسة الثانية فقد أكدت ارتباط األلكسثيميا
ً
بضعف جودة النوم ،وأن ضعف جودة النوم لم يكن مرتبطا باالكتئاب
والقلق.
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ونالحظ أن معظم الدراسات العربية واألجنبية استخدمت مقياس تورنتو
لأللكسثيميا ( ،)TAS-20وأوضحت أغلب الدراسات وجود عالقة بين
األلكسثيميا وبين االضطرابات االنفعالية وتزداد أعراض االكتئاب والقلق مع
زيادة سمة األلكسثيميا ،إال أن الباحث لم يجد دراسة تناولت متغيراتها في
ً
املجتمع الكويتي ،وهي في املجتمع العربي قليلة كذلك بحثا عن زيادة الفهم
ووضوحه في متغيراتها.
 .3الطريقة واالجراءات
أ .منهج الدراسة
استخدم املنهج الوصفي االرتباطي؛ ملناسبته ملوضوع الدراسة وإجابة
تساؤالتها.
ب .عينة الدراسة
تم اختيار عينة متاحة من املجتمع الطبيعي العام متنوع الخصائص
الديموغرافية ،والجدول التالي يبين توزيع العينة وخصائصها.

جدول 1
يبين خصائص العينة
م
1
2

الوصف
الحجم
متوسط األعمار

3
4

لم يحدد تاريخ امليالد
الحالة االجتماعية

5

املستوى الدراس ي

ن = 411
بين ( )68-12املتوسط35.62:
انحراف معياري10.78 :
 49مفحوصة
عزباء
متزوجة
مطلقة
أرملة
لم تحدد
متوسط
ثانوي
دبلوم
جامعي
ماجستير
لم تحدد

ج .أدوات الدراسة
ً
أوال :مقياس تورنتو لأللكسثيميا ()TAS - 20
تم استخدام مقياس تورنتو ( )TAS-20الذي أعده باجي وزمالؤه [،]4
ويتكون املقياس من ( )20عبارة ،وتتوزع اإلجابات على مقياس خماس ي بين
(معارض بشدة ،1 :ومعارض ،2 :ومحايد ،3 :وموافق ،4 :وموافق بشدة،)5 :
وتتراوح درجة املقياس بين ( 20و  ،)100ويحتوي املقياس على ثالث مقاييس
فرعية :صعوبة تحديد املشاعر ( )DIFويتكون من ( )7عبارات إيجابية هي (،1
 ،)14 ،13 ،9 ،7 ،6 ،3وصعوبة وصف املشاعر ( )DDFويتكون من ( )4عبارات
إيجابية و( )1سلبية وهي (اإليجابية 17 ،12 ،11 ،2 :والسلبية ،)4 :والتفكير
املوجه للخارج ( )EOTويتكون من ( )4عبارات إيجابية و( )4سلبية وهي
(اإليجابية 20 ،16 ،15 ،8 :والسلبية.)19 ،18 ،10 ،5 :
وتصحح درجات املقياس كالتالي :إذا كان مجموع الدرجات أكبر من أو
يساوي ( )61تعني أن الشخص مصاب باأللكسثيميا ،بينما إن تراوحت الدرجة

97
221
30
7
56
13
43
11
264
19
61

بين ( )60-52فإنها تدل على احتمالية اإلصابة باأللكسثيميا ،وإذا كانت الدرجة
( )51فأقل تدل على عدم اإلصابة باأللكسثيميا [.]5
ويتمتع املقياس في صورته األصلية بمستوى مناسب من صدق البناء والصدق
التمييزي والصدق التقاربي ،كما يتمتع بمستوى جيد من حيث
ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخلي الذي يفوق ( )80.للمقياس ككل [.]4
ثم قام الباحث العيدان [ ]21بترجمة املقياس واستخراج معامالت الصدق
والثبات للمقياس وفق معامل ارتباط بيرسون ومعامل ألفا والتجزئة والنصفية
وتصحيح الطول وفق معادلة سبيرمان – براون ،وتصحيح الطول ومعامل
التجزئة النصفية لجوتمان وكانت النتائج مطمئنة للتطبيق ،إذ بلغ معامل
ثبات ألفا لكرونباخ للمقياس الكلي ()81.
الصدق والثبات في الدراسة الحالية
صدق البناء الداخلي
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ً
ً
ً
محكا (ميزانا داخليا) لهذه املفردة لدى العينة الكلية ،وكانت معامالت االرتباط
بالدرجة الكلية للمقياس دالة مع ارتباطهما بالبعد الذي تنتمي له.

تم حساب صدق البناء الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه باستخدام معامل بيرسون وذلك
بعد حذف املفردة من الدرجة الكلية لهذا ُ
البعد باعتبار أن بقية املفردات

جدول  2معامالت االرتباط بين املفردة والبعد الذي تنتمي له
م

املفردة

البعد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
3
6
7
9
13
14
2
4
11
12
17
5
8
10
15
16
18
19
20

DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DDF
DDF
DDF
DDF
DDF
EOT
EOT
EOT
EOT
EOT
EOT
EOT
EOT

درجة االرتباط
ارتباط العبارة بالعبد
**.607
**.597
**.716
**.706
**.770
**.722
**.666
**.719
**.676
**.718
**.670
**.523
**.463
**.385
**.512
**.450
**.471
**.397
**.419
**.354

وبعدها تم حساب معامالت االرتباط بين البعد وبقية األبعاد والدرجة الكلية
على املقياس ،وكانت معامالت االرتباط دالة كما يبينها الجدول

ارتباط العبارة بالدرجة الكلية
**.485
**.470
**.649
**.601
**.688
**.654
**.590
**.683
**.527
**.634
**.532
**.386
**.527
**.350
**.312
**.252
**.166
*.099
**.150
**.373

التالي:

جدول  3معامالت ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس وبقية األبعاد
األبعاد
صعوبة التحديد ()DIF
صعوبة الوصف ()DDF
التفكير املوجه للخارج ()EOT

صعوبة الوصف
**.642

صعوبة التحديد

وقد وصل الصدق املرتبط باملحك في دراسة عبد الخالق والبناء [ ]10على
عينة كويتية إلى ( )329.وهو دال عند مستوى ( ،)04.وكان املحك "مقياس
شالنج سيفينوس" [.]45
الثبات

التفكيراملوجه للخارج
**.300
**.192

مع االكلية
**.837
**.865
**.578

حساب ثبات االتساق الداخلي بحساب معامل ألفا لكرونباخ ،والتجزئة
النصفية مع تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان – بروان ،ومعامل جوتمان
للتجزئة النصفية ،وذلك للمقياس الكلي وأبعاده الفرعية.

جدول  4درجة معامالت الثبات
م

البعد

1
2
3

صعوبة تحديد املشاعر ()DIF
صعوبة وصف املشاعر ()DDF
التفكير املوجة للخارج ()EOT

معامل ألفا

()N=411
معامل جوتمان

.819
.730
.365

.776
.510
.423

19

معامل
سبيرمان-براون
.786
.547
.424

8

املقياس الكلي

4

2019

6

.792

ً
ثانيا :مقياس االكتئاب والقلق والتوتر ()DASS-21
مقياس االكتئاب والقلق والتوتر ( ،)DASS-21وهو مقياس تقرير ذاتي
لألسبوع املاض ي ،ويتكون من ( )21فقرة ،موزعة على ثالثة أبعاد فرعية ،ولكل
بعد ( )7فقرات ،تتراوح االستجابة بين ( )3-0للفقرة ،ولكل بعد فرعي تتراوح
الدرجة بين ( )21-0ثم تضاعف الدرجة لتكافئ درجات املقياس األصلي (DASS-
 ،)42ويتكون مقياس االكتئاب ( )Dمن البنود التالية،16 ،13 ،10 ،5 ،3( :
 ،)21 ،17وتصحح درجاته وفق التوزيع التالي :طبيعي ( ،)9-0خفيف (،)13-10
ً
متوسط ( ،)20-14شديد ( ،)27-21شديد جدا ( ،)28+ويتكون مقياس القلق
( )Aمن البنود التالية ،)20 ،19 ،15 ،9 ،7 ،4 ،2( :وتصحح درجاته وفق
التوزيع التالي :طبيعي ( ،)7-0خفيف ( ،)9-8متوسط ( ،)14-10شديد (-15
ً
 ،)19شديد جدا ( ،)20+ويتكون مقياس التوتر ( )Sمن البنود التالية،6 ،1( :
 ،)18 ،14 ،12 ،11 ،8وتصحح درجاته وفق التوزيع التالي :طبيعي (،)14-0
ً
خفيف ( ،)18-15متوسط ( ،)25-19شديد ( ،)33-26شديد جدا (.)34+

.706

.717

ويمتلك مقياس ( )DASS-21في نسخته األصلية والترجمة العربية درجات
ً
جيدة إلى مرتفعة من االتساق الداخلي ،ودرجة صدق تقاربي جيدة جدا،
وصدق تميزي مقبولة [ ،]46,47وفي عينة من طلبة الجامعة السعوديين بلغ
ثبات االتساق الداخلي بمعامل ألفا لكرونباخ للمقاييس الفرعية على الترتيب:
( )81.( ،)77.( ،)78.في دراسة .[84] Hamaideh, Hamdan-Mansour
الصدق والثبات في الدراسة الحالية
صدق البناء الداخلي
تم حساب صدق البناء الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه باستخدام معامل بيرسون وذلك
بعد حذف املفردة من الدرجة الكلية لهذا ُ
البعد باعتبار أن بقية املفردات
ً
ً
ً
محكا (ميزانا داخليا) لهذه املفردة لدى العينة الكلية ،وكانت معامالت االرتباط
بالدرجة الكلية للمقياس دالة مع ارتباطها بالبعد الذي تنتمي له.

جدول 5
معامالت االرتباط بين املفردة والبعد الذي تنتمي له
املفردة
3
5
10
13
16
17
21
2
4
7
9
15
19
20
1
6
8
11
12
14
18

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ارتباط العبارة بالعبد
**.691
**.670
**.746
**.781
**.806
**.791
**.734
**.604
**.727
**.723
**.758
**.719
**.774
**.794
**.694
**.743
**.739
**.737
**.737
**.645
**.696

البعد
D

A

S

وبعدها تم حساب معامالت االرتباط بين البعد وبقية األبعاد ،وكانت معامالت
االرتباط دالة كما يبينها الجدول التالي:
جدول  6معامالت ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس وبقية األبعاد
األبعاد
االكتئاب ()D
القلق ()A

القلق
**.737
1

االكتئاب
1

20

التوتر
**.753
**.746

Alexithymia

1

التوتر ()S

جوتمان للتجزئة النصفيةألبعاد املقياس.

الثبات حساب ثبات االتساق الداخلي بحساب معامل ألفا لكرونباخ،
والتجزئة النصفية مع تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان – بروان ،ومعامل

جدول 7
درجة معامالت الثبات
م

البعد

1
2
3

االكتئاب
القلق
التوتر

()N=411
معامل جوتمان

معامل ألفا

.859
.826
.854

.867
.835
.864

 .4النتائج ومناقشتها
لإلجابة على السؤال األول ،والذي ينص على :ما مدى انتشار اإلصابة
باأللكسثيميا لدى أفراد العينة؟ تم تحديد مستويات اإلصابة باأللكسثيميا
بناء على درجة القطع للمقياس املستخدم ،والتي تشير إلى أن درجة ( )61فأكثر

العدد
نسبة اإلصابة

معامل
سبيرمان -براون
.869
.839
.871

تشير إلى اإلصابة باأللكسثيميا ،ودرجة ( )60-52تشير الحتمالية اإلصابة
باأللكسثيميا ،بينما تدل درجة ( )51فأقل على عدم اإلصابة باأللكسثيميا.
وبناء على هذا املعيار جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول 8
مستوبات اإلصابة لدى باأللكسثيميا لدى عينات الدراسة
محتمل اإلصابة
غيرمصاب باأللكسثيميا
117
172
28.5 %
41.8%

ويالحظ من الجدول ( )8أن ( )%29.7من العينة يعانون من األلكسثيميا
بينما ،ووصلت احتمالية اإلصابة ( ،)%28.5وأما غير املصابين باأللكسثيميا
يشكلون (.)%41.8
وتعد نسبة اإلصابة عالية باأللكسثيميا مرتفعة مقارنة بدراسات في
مجتمعات أخرى التي أظهرت انتشار اإلصابة باأللكسثيميا عند النساء تتراوح
بين ( )%8.1 -%5.2كما وردت في [،Kokkonen et al; [28] Mattila et al ]27
بينما وجدت دراسة حميدة [ ]42أن انتشار األلكسثيميا بلغت ( )%24.6بين
طلبة الجامعة في األردن ،وفي دراسة كارخان وزمالؤه[ ]40انتشار األلكسثيميا
بنسبة ( )%31.1لدى مرض ى التهاب املفاصل الروماتويدي وفي دراسة خان
[ ]49أجريت في باكستان على عينة بلغت ( )400من الجنسين ،إلى ارتفاع معدل
انتشار األلكسثيميا لدى الجنسين ،فقد بلغت لدى الذكور ( )%93و لدى
ً
اإلناث ( )%87وهي نسبة مرتفعة جدا ،وقد أظهرت دراسة العيدان []21
انتشارها بين عينة من الذكور ( )%22.5من املجتمع العام ،وهي وإن كانت تشير

مصاب باأللكسثيميا
122
29.7%

الرتفاع النسبة مقارنة بالنسب العاملية ،إال أنها تشير ألمر آخر وهو ارتفاع
نسبة إصابة النساء مقارنة بالذكور ،وهو كذلك على خالف مع الدراسات
األخرى؛ إال أنها تتفق مع دراسة عبد الخالق والبناء [ ]10التي أظهرت ارتفاع
ً
متوسط الذكور على اإلناث ،بيد أن الفرق لم يكن دال إحصائيا ،ويبدو أن
َ ً
انتشار األلكسثيميا يتغير تبعا للتأثير الثقافي وطبيعة املجتمع ،وربما ما زلنا
بحاجة ماسة للمزيد من البحوث في هذا الصدد ،للتعرف على دور الخصائص
الثقافية في إدراك االنفعاالت والتعبير عنها.
ولإلجابة على السؤال الثاني والذي ينص على :هل توجد عالقة بين األلكسثيميا
واالكتئاب والقلق والتوتر؟
ُ
تم معامالت االرتباط بين مفردات كل بعد من األبعاد الفرعية ملقياس الـ
 DASS-21مع الدرجة الكلية لأللكسثيميا وفق معامل ارتباط بيرسون ،وبعد
تم حساب درجة البعد في مقياس الـ  DASS-21مع الدرجة الكلية لأللكسثيميا،
والجدول ( )9يبين النتائج:
جدول 9
ارتباطها بالدرجة الكلية لاللكسثيميا
**.514
**.475
**.466

البعد
االكتئاب
القلق
التوتر

** دالة عند مستوى 0.01

كانت االرتباطات ذات داللة إحصائية بين درجات األلكسثيميا ودرجات
االكتئاب والقلق والتوتر ،وكانت أعلى ارتباطات األلكسثيميا مع االكتئاب إذ
21

8

هناك فروق بين األلكسثيميات وغيرهن في مستوى القلق ،ووفق هذه نتائج
الدراسات السابقة والدراسة الحالية نتبين خطورة وأثر سمة األلكسثيميا في
الضيق النفس ي ،ومن املمكن أن يشير االرتباط االيجابي املرتفع بين االكتئاب
والقلق والتوتر واأللكسثيميا إلى أن األخيرة سمة مرضية ،ويتفق هذا االفتراض
مع نتيجة دراسة عبدالخالق والبناء [ ]10أنها تعد سمة مرضية في الشخصية.
• ولإلجابة على السؤال الثالث والذي ينص على :هل يسهم كل من االكتئاب
والقلق والتوتر في التنبؤ باأللكسثيميا؟
تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد للتعرف على النتيجة كما يظهرها
الجدول رقم ()10

بلغ ( ،)514.ثم القلق بدرجة ( ،)475.وفي املرتبة الثالثة جاء التوتر بدرجة
( ،)466.وتتفق هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي وجدت عالقة إيجابية
بين األلكسثيميا وبقية متغيرات الدراسة.
وتتفق مع دراسة العثان ورفاقه ،ودراسة ريدا وأليمان [ ]30,39بوجود
عالقة ارتباطية دالة بين األلكسثيميا واالكتئاب والقلق لدى عينات من
النساء ،وتتفق كذلك مع الدراسات التي شملت عينتها الذكور واإلناث والتي
توصلت لنتائج مماثلة من االرتباط بين األلكسثيميا االكتئاب والقلق والتوتر
لدى العينتين ومنها دراسة حميدة [ ،]42واليفيرس وزمالؤه ،وماك جليفيري
ورفاقه [ ،]41وكوركولياكو ورفاقه [ ،]37ونيكوي ورفاقه [ ]38بينما وجدت
دراسة زاك جلوبا ورفاقه [ ]36عالقة بين األلكسثيميا واالكتئاب دون أن يكون

الثابت
االكتئاب
القلق
التوتر

املعامل البائي
46.682
.714
.358
.233

6

2019

جدول  10تحليل االنحداراملتعدد
الخطأ املعياري
قيمة بيتا
.795
.311
.159
.165
.148
.108
.151

دل تحليل االنحدار على داللة معادلة التنبؤ حيث كانت قيمة "ف" للتباين
ً
واالنحدار دالة إحصائيا ،وبلغ حجم األثر  ،R Square 29%وبلغت قيمة "ف"
ً
( )55.7وتبين أن كل من االكتئاب والقلق ُيسهمان بصورة دالة إحصائيا
بالتنبؤ في األلكسثيميا ،بينما لم تكن درجة التوتر ذي داللة إحصائية للتنبؤ
باأللكسثيميا.
وبالتالي تكون األلكسثيميا سمة تابعة الضطراب االكتئاب والقلق ،وتتفق
هذه النتيجة مع دراسة ريدا وأليمان [ ]39التي وجدت أن القلق واالكتئاب
منبيء بظهور أعراض األلكسثيميا ،ودراسة كاراياجيز وباستروك [ ]50والتي
توصلت إلى كون األلكسثيميا عامل مهم لتشخيص االضرابات االكتئابية،
بينما ال تتفق مع نتائج دراسة مارشيسيا وأوسوال وسكاجنيلي وميلني وتونا
وأردسينسنوس ودي بانفيليس[ ]51التي لم تجد أن األلكسثيميا وفق (TAS-
 )20عامل خطر الكتئاب حالة ما بعد متالزمة الشريان التاجي الحادة ،وربما
يدفعنا هذا للمزيد من الدراسات التجريبية ملعرفة أثر عالج االكتئاب هل
يسهم في خفض أعراض األلكسثيميا؟ وكذلك قد يدعونا للتعرف على أثر
التدريب على التعرف على االنفعاالت السارة واملزعجة وتصنيفها وبالتالي
التعبير عنها هل يعمل كمتغير وسيط في الحد من أعراض االكتئاب والقلق؟
ً
ووفقا لذلك هل يتم النظر إلى األلكسثيميا بوصفها سمة ثابتة مستقرة؟ أم
تابعة لالضطرابات النفسية األخرى؟ ومن جهة أخرى هل يمكن تقسيم
األلكسثيميا إلى أولية مستقلة عن تأثرها بغيرها من العوامل ،وثانوية ناتجة
عن اضطرابات نفسية مختلفة؟
ً
ً
ً
ولعل مزيدا من البحوث حول األلكسثيميا يوضح لنا فهما أكثر عمقا لها،
ومن األبحاث املقترحة في هذا املجال معرفة عالقتها بالتنظيم االنفعالي والوعي
بالذات وسلوك املواجدة ،ودراسات أخرى تجريبية ملعرفة إمكانية التعافي من
فقد القدرة التعبيرية عن االنفعاالت واملشاعر.
املراجع
أ .املراجع العربية

ت
58.733
4.488
2.413
1.538

مستوى الداللة
.000
.000
.016
.125
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ALEXITHYMIA AND ITS
RELATIONSHIP WITH DEPRESSION,
ANXIETY, AND STRESS
MOHANNAD ABDULMEHSIN AL EDAN
Psychological Therapist, Kuwait
ABSTRACT _This study aimed to determine the degree of incidence of alexithymia among females
according to the cut-off score into the scale of this study, the detection of the relationship between
alexithymia, depression, anxiety, and stress and the scope of predicting depression, anxiety, & stress with
alexithymia. The sample of the study consists of (n=411) females in Kuwait, aged between (12-68) years
old, with an average of (35.62) and an SD (10.78), answered Toronto alexithymia scale (TAS-20),
depression, anxiety, and stress scales (DASS-21). The results showed that (29.7%) have alexithymia.
Moreover, it found significant Correlation Coefficients between alexithymia & depression and anxiety &
stress in the same order. The regression analysis also showed that depression and anxiety predict
alexithymia.
KEYWORDS: Alexithymia, Feelings, emotions, depression, anxiety, stress, females, Kuwait.
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