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 املطتخمص: 
ييدف البحث الحالي إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس تورنتو لؤللكسيثيميا 

(TAS-20)  و لتحقيق ىدف البحث الحالي قامت الباحثة , أسيوطلطبلب كمية التربية بجامعة
 Taylor, Bagby & Parker)إعداد  (TAS-20تورنتو لؤللكسيثيميا )بترجمة و تعريب مقياس 

 من طالبة و طالًبا( 061) يابمغ حجمالتي  (, ثم تطبيقو عمى عينة الدراسة االستطبلعية1994
 21,402 عمري بمتوسط,  عاًما( 22-01) بين أعمارىم تراوحت ممن بأسيوط التربية كمية طبلب

تتبع تدريج ليكرت  ( فقرة21, و يبمغ عدد عبارات المقياس ),041 معياري انحراف و, شيًرا
 التحميل, و قد استخدمت الباحثة  أوافق بشدة(محايد , أوافق , أرفض بشدة , أرفض ,الخماسي )

 من لمتحقق ؛IBM "Spss" Amos v20 برنامج بواسطة المقياس تطبيق بعد التوكيدي العاممي
 الكامنة, العوامل نموذج اختيار طريق عن لؤللكسيثيميا تورنتو لمقياس التحتي أو الكامن البناء صدق

عمى مؤشرات حسن قد حظى  نموذج العوامل الكامنة لمقياس تورنتو لؤللكسيثيمياأظيرت النتائج أن و 
 1421, 1426, و ألبعاده الفرعية  1402لممقياس ككل , و قد بمغت قيمة معامل الثبات مطابقة جيدة

 , و ىذا يدل عمى تمتع المقياس بصدق و ثبات مرتفعين.عمى التوالي 1461, 
 الخصائص السيكومترية, األلكسيثيميا, طبلب كمية التربية. الكممات المفتاحية:

Abstract: 
The current research aims to verify the psychometric properties 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) (prepared by: Taylor, Bagby & Parker 

1994) for student teachers at Faculty of Education - Assiut University. And, 

to achieve this aim, the researcher has translated the English version of  

(TAS-20) into Arabic. The size of the pilot study sample was (160) student 

teachers between the age of (19-22) with average age (254.17) months, SD 

(1.94).The scale consists of (20) items with five point Likert scale responses 

(Strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly 

agree).The researcher used Confirmatory Factor Analysis after administering 

the scale to the pilot study sample by IBM "Spss" Amos v20 to validate the 

latent structure of (TAS-20). Results showed that the latent factors model of 

(TAS-20) was fit. Reliability coefficient for the total degree of alexithymia 

was 0.82. And, for its dimensions was 0.76, 0.75, 0.65 respectively. This 

proves that (TAS-20) has high levels of validity and reliability. 

Keywords: Psychometric Properties, Alexithymia, Student Teachers.  
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 :وكدوٛ

التعبير عن االنفعاالت ىو شكل من أشكال السموك المميز لئلنسان الذي يمكن من خبللو 
الحكم عمى شخصيتو و قدرتو عمى التواصل مع من حولو, و التأثير بيم والتعاطف معيم؛ وعمى 
مدار الِعقدين الماضيين كان ىناك اىتمامًا عمميًا واسعًا بالتنظيم االنفعالي و كيفية الوعي 

عاالت و ووصفيا و تمييزىا و ضبطيا و إلى أي مدى قد يؤثر عدم التنظيم االنفعالي عمى باالنف
, حيث أكد بعض  Taylor, Bagby & Barker, 1997,30)الصحة النفسية و الجسمية ) 

الباحثين عمى اختبلف أسموب وصف و تحديد المشاعر و الوعي بيا من شخص آلخر, فيناك من 
يا لفظيًا  معبرًا عنيا بالمرض ًا, و ىناك من يواجو صعوبة في التعبير عنيمكنو التعبير عنيا لفظي

ا يمرون بو من خبرات انفعالية, الخوف أو القمق أو الضيق, إذ أنيم غير قادرين عمى وصف مو 
غير قادرين عمى إيجاد الكممات الضرورية و المناسبة لوصف مشاعرىم )إيمان عبد اهلل البنا, و 

ىذه الحالة توضح مصطمح األلكسيثيميا , و Bagby, 2000, &(Taylor 135؛21, 2112
(Alexithymia.) 

 األفراد لدى لبلنفعاالت الذاتي التنظيم في صعوبة وجود إلى األلكسيثيميا وتشير
واالنفعالية  النفسية االضطرابات من لمعديد الخطورة عوامل أبرز أحد ُتعد كما األلكسيثيميين

 باألمراض وعبلقتو االنفعاالت  نفس عمم مجال من جذوره األلكسيثيميا مفيوم استمد قد و. والجسمية
 أظيروا قد سيكوسوماتية  أمراض من يعانون الذين األفراد من كبيرة نسبة أن حيث السيكوسوماتية

 .االنفعالي التنظيم عمى الذاتية القدرة في صعوبة
ة  خصائص ممحوظة خمس  Taylor, Ryan & Bagby (1985, 192كما ذكر كل من )

الوعي باالنفعاالت وتحديدىا , عدم القدرة عمى وصف المشاعر  ىي: عدم القدرة عمىلؤللكسيثيميا  و 
يزيد ن مما ُيفقد الفرد تعاطفيم معو و كذلك عدم القدرة عمى إدراك مشاعر اآلخريوالتعبير عنيا لفظيًا و 

قيدة:  الجتماعية  , عمميات تخيل مُ من الضغوط النفسية لديو باإلضافة إلى محدودية العبلقات ا
التصور أو االفتقار إلى الحياة التخيمية الذي يؤدي بدوره إلى صعوبة قصور في عمميات التخيل و 

ية واألحداث فيم و تعديل االنفعاالت, نمط تفكير متوجو لمخارج: االنشغال بتفاصيل األمور الخارج
الذات والتفكير بشأن  ين بداًل من التطمع إلىاالعتماد عمى خبرات اآلخر و  الموجودة في البيئة

ما ينتج عنيا من ة في  التمييز بين  االنفعاالت و الخبرات الداخمية , صعوبالمشاعر واالنفعاالت و 
 أحاسيس جسدية أي صعوبة التعبير عن االنفعاالت باستخدام لغة الجسد.
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لماا لياا   -و خصوصاا الطابلب المعمماين –عمى فئة الشباب الجامعي  البحث الحالي ركزيو 
مان أىميااة كبياارة فيااي أمال كاال أمااة و أداة تطورىااا و تقادميا , و إن ظيااور األلكساايثيميا  لاادييم يمثاال 
عائق  يحول دون حركة التقدم و اإلنتاج و التنمية لممجتمع ؛ لما يترتب عمييا من مشكبلت نفسية و 

( عمى وجود عبلقاة ارتباطياة 2106سة نسيمة داود )جسمية و اجتماعية و اقتصادية حيث أكدت درا
قويااة بااين الوضااع االقتصااادي و االجتماااعي المتاادني  لؤلفااراد و بااين المعاادالت المرتفعااة لؤللكساايثيميا  

فقد قام حسين الخاولي لدييم , و فيما يتعمق بمعدل انتشار األلكسيثيميا  بين طبلب الجامعة  فقد قام 
بدراسااة ىاادفت إلااى الكشااف عاان معاادل  Hussein Elkholy et al.(2020) ( 2121و آخاارون)

و عبلقتيا بإدمان الياتف الذكي لدى عينة من طبلب جامعة عين شمس, و بماغ انتشار األلكسيثيميا 
طالب و طالبة من مختمف التخصصاات, و توصامت نتاائج الدراساة إلاى أن  211حجم عينة الدراسة 

 ن حجااااااااام العيناااااااااة, و أن حااااااااوالي ثماااااااااث العيناااااااااة% ماااااااا22معاااااااادل انتشاااااااااار األلكساااااااايثيميا قاااااااااد بماااااااااغ 
% يعانون من إدمان الياتف الذكي, و وجود عبلقة ارتباطية قوية باين األلكسايثيميا و إدماان  2241 

 الياتف الذكي.
لمقياس و لذلك تسعى الباحثة في البحث الحالي إلى التحقق من الخصائص السيكومترية  

, لمعرفة مدى مبلئمة ىذا كمية التربية بجامعة أسيوطلطبلب  (TAS-20تورنتو لؤللكسيثيميا )
المقياس مع طبيعة و خصائص عينة الدراسة من الطبلب المعممين, و التأكد من استخدامو كأداة 

حصر ىذه المشكمة بين مجتمع طبلب الجامعة ؛ لممساىمة في لدييم  لقياس و تشخيص األلكسيثيميا
الحد سبابيا, و كيفية التعامل معيا, و الخصوص, و معرفة أعموًما, و طبلب كمية التربية عمى وجو 

 من انتشارىا.
 وػهمٛ الدزاضٛ:

إلاى أناو مناذ تقاديم مفياوم األلكسايثيميا عماى ياد  Sago & Babic (2019, 75-76)يشاير 
Sifinoes   كبنااااء متااارابط و متعااادد األبعااااد , اىاااتم العدياااد مااان البااااحثين بتطاااوير أدوات لقيااااس و

تشاااخيص األلكسااايثيميا تتسااام بثباااات و صااادق مااارتفعين, و قاااد ظيااارت العدياااد مااان تماااك األدوات التاااي 
, و استبيانات التقدير المبلحظ مان قبال  Self-report Scalesالذاتيتنوعت ما بين مقاييس التقرير 

 , Observer-ratingScalesأو مقاااااااااااااااااااااااااااااااااييس المبلحظااااااااااااااااااااااااااااااااة الشخصااااااااااااااااااااااااااااااااية  اآلخاااااااااااااااااااااااااااااااارين

 .Projective Techniquesاالختبارات اإلسقاطية و  

تعتمااد مقاااييس التقرياار الااذاتي فااي قياااس األلكساايثيميا عمااى أنيااا ساامة ماان ساامات الشخصااية و 
حيااث يسااتجيب المفحااوص بنفسااو عاان ذاتااو, و تتضاامن وجااود قصااور فااي تحديااد و وصااف المشاااعر 
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نفعاالت, و محدودية التخيل, و التفكير الموجاو توجاو خاارجي أكثار مناو داخماي, و ُيعتبار مقيااس واال
( (Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) Taylor et al.,1994تورنتااو لؤللكساايثيميا 

 Taylor etأشاااير ىاااذه المقااااييس و أكثرىاااا اساااتخداًما عماااى مساااتوى العاااالم حياااث أشاااارت دراساااة 

al.(2003, 277)  لغاة مختمفاة حاول العاالم و تام  00إلاى أناو تمات ترجماة ىاذا المقيااس إلاى حاوالي
دولة بعد أثبت صادقو و ثباتاو فاي مختماف الثقافاات و المغاات؛ كماا توجاد  01استخدامو في أكثر من 

 & Sifinoes)(SSPS) مقاييس أخرى مان ىاذا الناوع مثال: مقيااس شاالينج و سايفينوس لمشخصاية 

Apfel,1979)   Shalling -Sifinoes Personality Scale  و مقياااس األلكساايثيميا الماانقح ,
 Minnesota Multiphasic Personalityالخااص بقائماة مينساوتا لمشخصاية متعاددة الجواناب 

Inventory Alexithymia scale (MMPI-A) (Kleiger  &Kinsman, 1980) و مقيااس ,
 Bermond-Vorst Alexithymia Scale (BVAQ) (Vorstبيرموناد و فورسات لؤللكسايثيميا 

& Bermond, 2001). 
أمااا مقاااييس المبلحظاااة الشخصااية فتعتماااد فااي قياااس األلكسااايثيميا عمااى ساااؤال بعااض األفاااراد 
القااادرين عمااى تحديااد الكفاااءات االنفعاليااة لاادى المسااتيدفين لمتقياايم, و كااذلك ماان خاابلل تقااديرات الفاارد 

مقاييس تعتمد عماى ردود أفعاال المفحوصاين مثال: مقيااس ردود  لنفسو من خبلل التقرير الذاتي, فيي
 Alexithymia Provoked Response Questionnaire (APRQ) آثااار األلكساايثيميا 

(Krystal et al.,1986) و اساتبيان الُمبلِحاظ لؤللكسايثيميا , Observer Alexithymia Scale 

(OAS) (Havilland et al., 2000), يا مااع الفاارد المصاااب باأللكساايثيميا حيااث يااتم اسااتخدام
 معاااااااااااااااااااااااااااارف األفاااااااااااااااااااااااااااراد األلكسااااااااااااااااااااااااااايثيميينألقاااااااااااااااااااااااااااارب و  بتوجياااااااااااااااااااااااااااو األسااااااااااااااااااااااااااائمة لاااااااااااااااااااااااااااو أو 

 Timoney & Holder, 2013, 18-29)). 

  بالنسااااااااابة لبلختباااااااااارات و األسااااااااااليب اإلساااااااااقاطية فاااااااااي تشخيصااااااااايا لؤللكسااااااااايثيميا فيشااااااااايرو 

Sharon & Padmakumari ( 2014,108) اختباار الرورشااخ لبقاع   :أىام تماك االختباارات أن مان
 Thematic و اختباااار التاااات أو تفيااام الموضاااوع, Rorschach Ink Blot Testالحبااار 

Apperception Test  , حيث تم استخداميا لمكشاف عان مؤشارات ظياور األلكسايثيميا, و مان تماك
الترميااز, و المؤشارات : نقاص القادرة عماى التخيال, و االفتقااار إلاى االبتكارياة, و ضاعف فاي عممياات 

قصاااور فاااي التنظااايم االنفعاااالي, و انخفااااض فاااي التفكيااار الحساااي, و اساااتخدام محااادود لؤللاااوان نظاااًرا 
 النخفاض القدرة عمى التمييز بينيا.

أن نتائج تشاخيص األلكسايثيميا باساتخدام Chahraoui et al. (2015, 201 )كما يضيف  
و المرونة, و الجمود فاي التفكيار والساموك, اختبار الرورشاخ أوضحت االفتقار إلى الجدة و األصالة 
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فقار التمثيبلت العقمية المعرفية , و  نخفاضي والرؤية األحادية لؤلشخاص واألشياء, واالمنظور النمطو 
 الخبرات الذاتية. 

ماان خاابلل العاارض السااابق ناارى أن قياااس و تشااخيص األلكساايثيميا قااد تنااوع مااا بااين طاارق و 
ريار الاذاتي و مقااييس المبلحظاة الشخصاية, و القيااس الكيفاي كماا القياس الكمي كما في مقااييس التق

في االختبارات و األساليب اإلسقاطية , إال أن طرق القياس الكمي ىي األكثر استخداًما و خصوًصا 
المقاااييس التااي تعتمااد عمااى التقرياار الااذاتي فااي القياااس و التشااخيص , و التااي ماان أشاايرىا و أكثرىااا 

و ذلاك لقماة عادد فقراتاو و تمتعاو بمعادالت صادق , (TAS-20)و لؤللكسايثيميا استخداًما مقياس تورنت
 Bagby et al., (1994, 30) و ثباات مرتفعاة حيااث بماغ معاماال ثباات ألفاا كرونباااك فاي دراسااة 

عمااى التااوالي بينمااا بمااغ معاماال ثبااات  1466,  1421, 1420ألبعاااده الفرعيااة , و  1400مقياااس ككاال لم
 .1422إعادة االختبار بطريقة ككل المقياس 

 تورنتااااو لمقياااااسيياااادف البحااااث الحااااالي إلااااى التحقااااق ماااان الخصااااائص الساااايكومترية لااااذلك و  
تعريباو, ن قامت الباحثة بترجمتو و أسيوط بعد أ بجامعة التربية كمية لطبلب( TAS-20) لؤللكسيثيميا

لاذلك المعمماين, و ناة الدراساة مان الطابلب خصاائص عيى مبلئمة ىذا المقيااس ماع طبيعاة و لمعرفة مد
 تحددت مشكمة البحث في اإلجابة عن السؤال التالي: 

 (TAS-20)مااا الخصااائص الساايكومترية )الصاادق, و الثبااات( لمقياااس تورنتااو لؤللكساايثيميا  -0
 لدى عينة من طبلب كمية التربية بأسيوط؟

 أِداف الدزاضٛ:  
 تيدف الدراسة الحالية إلى:

)الصدق, و الثبات( لمقياس تورنتو لؤللكسيثيميا  الخصائص السيكومتريةالتعرف عمى  -0
(TAS-20) .لدى عينة من طبلب كمية التربية بأسيوط 

 أِىٗٛ الدزاضٛ
 الطبلب ثقافة لتناسب األلكسيثيميا متغير لقياس أداة تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من تطوير 
 ىذه حدة عمى خبلليا من التعرف يمكن وبالتالي, خصائصيم النفسيةو  الفكري ومستواىم المعممين
 .أسيوطكمية التربية بب المعممين الطبلب بين انتشارىا ومدى المشكمة
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 وصطمخات الدزاضٛ
 :  Alexithymia األلهطٗجٗىٗا 

سمة شخصية ذات خصائص وجدانية و معرفية : " ُتعرف األلكسيثيميا إجرائًيا عمى أنيا 
تتميز بصعوبة تحديد ووصف المشاعر و االنفعاالت لدى الشخص نفسو و كذلك اآلخرين و نمط 
معرفي يتميز بتوجو خارجي, و ىذه الخصائص المعرفية و االنفعالية تعكس  القصور في المعالجة 

 عمييا يحصل التي من خبلل الدرجة تُقاس و المعرفية لممعمومات االنفعالية و تنظيم االنفعاالت ", 
 المستخدم في الدراسة الحالية.  (TAS-20) تورنتو لؤللكسيثيميا مقياس عمى المعمم الطالب

 عٍٗٛ الدزاضٛ
 بأسيوط التربية كمية طبلب من طالبة و طالًبا( 061)من  عينة الدراسة االستطبلعيةتكونت 

 معياااري انحااراف و, شاايًرا 21,402 عمااري بمتوسااط,  عاًمااا( 22-01) بااين أعمااارىم تراوحاات مماان
 الخصائص الديموجرافية ألفراد الدراسة االستطبلعية.( 0, و يوضح جدول ),041

 (1ددٔه )
 (161 =اخلصاٟص الدميٕدسافٗٛ ألفساد الدزاضٛ االضتطالعٗٛ )ُ 

ً 
التخصص 
 الدزاض٘

 الػعبٛ

إمجال٘  الفسقٛ السابعٛ الفسقٛ الجالجٛ الفسقٛ الجاٌٗٛ
املػازنني  
بالدزاضٛ 

 االضتطالعٗٛ

 إٌاخ ذنٕز إٌاخ ذنٕز إٌاخ ذنٕز

 حضس زٖف حضس زٖف حضس زٖف حضس زٖف حضس زٖف حضس زٖف

الػعب  1
 العمىٗٛ

 55 --- --- --- --- --- --- --- --- 4 4 4 3 الفٗصٖاٞ

 22 --- --- --- --- 5 7 5 5 --- --- --- --- الهٗىٗاٞ

 22 4 9 3 4 --- --- --- --- --- --- --- --- العمًٕ البٕٗلٕدٗٛ

الػعب  2
 األدبٗٛ

 35 --- --- --- --- --- --- --- --- 9 9 8 9 عمي الٍفظ

 42 --- --- --- --- 8 52 9 53 --- --- --- --- المغٛ العسبٗٛ

 28 8 8 5 7 --- --- --- --- --- --- --- --- اجلغسافٗا

 562 52 57 8 55 53 57 54 58 53 53 52 52 إمجال٘ املػازنني بالدزاضٛ االضتطالعٗٛ

 أداٚ الدزاضٛ:
  (TAS-20)وكٗاع تٕزٌتٕ لأللهطٗجٗىٗا 

 بٍٗٛ املكٗاع:-أ

إعاداد  Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)  يعاد مقيااس تورنتاو لؤللكسايثيميا 
Taylor, Bagby & Parker (1994) ) أحااد مقاااييس التقرياار الااذاتي  )عريااب الباحثااةتترجمااة  و

" ( عبااارة موزعااة عمااى ثبلثااة أبعاااد و ىااي: 21المساتخدمة فااي قياااس األلكساايثيميا, حيااث يتكااون ماان )
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نقااص قاادرة الفاارد عمااى تحديااد مشاااعره و التمييااز بينيااا و بااين  "  و يشااير إلااىصعععٕبٛ يدٖععد املػععاعس  
"صعععٕبٛ ٔصععف املػععاعس"  اإلحساسااات الجساادية المصاااحبة لبلسااتثارة االنفعاليااة, أمااا البعااد الثاااني و ىااو 

لآلخارين,  يشير إلى نقص قادرة الفارد عماى التعبيار عان مشااعره بشاكل لفظاي أو غيار لفظاي لنفساو و
ٗ ععا"   بينمااا يشااير البعااد الثالااث وىااو  إلااى  نقااص قاادرة الفاارد عمااى تأماال أفكاااره و " الععتفها املتٕدععْ يازد

ويوضح جادول مشاعره الذاتية و االعتماد عمى خبراتو دون االعتماد عمى أفكار و  خبرات اآلخرين, 
 .اإليجابية و السمبية في كل بعد( توزيع عبارات المقياس عمى أبعاده الثبلثة مع بيان العبارات 2)

 (2ددٔه )
 تٕشٖع عبازات وكٗاع تٕزٌتٕ لأللهطٗجٗىٗا عمٜ األبعاد ٔ بٗاُ العبازات اإلجيابٗٛ ٔ الطمبٗٛ لهن بعد

 العبازات األبعاد ً
 -- 14 13 9 7 6 3 1 صعٕبٛ يدٖد املػاعس 1
 -- -- -- 17 12 11 *4 2  صعٕبٛ ٔصف املػاعس 2
 21 *19 *18 16 15 *11 8 *5 املتٕدْ يازدٗ االتفها  3

 العبارات السلبية بالمقياس طبًقا لكل بعد)*(  

الخماسي, و  و لكل عبارة خمسة بدائل  تصحح عمى متصل من خمس نقاط لتدريج ليكرت
( 1( عبارة ايجابية و )01قد تمت صياغة البنود عمى شكل عبارات إيجابية و أخرى سمبية , بواقع )

( 011( , و يعبر الحد األعمى )سقف المقياس( و درجتو )01, 00, 01, 1, ,عبارات سمبية ) 
( عن انخفاض 21عن ارتفاع األلكسيثيميا  بينما يعبر الحد األدنى ) أرضية المقياس( و درجتو )

األلكسيثيميا  , و يتم تقدير درجة المفحوص عمى المقياس من خبلل إجابتو عمى المتصل خماسي 
, 2,  0التدريج و ىو ) أرفض بشدة, أرفض, محايد, أوافق, أوافق بشدة( بحيث تعطى الدرجات ) 

 ( في حالة العبارات اإليجابية والعكس في حالة العبارات السمبية. 1, ,,  2
 :)ٌتاٟج الدزاضٛ(يف الدزاضٛ احلالٗٛ (TAS-20)نفاٞٚ وكٗاع تٕزتٍٕ لأللهطٗجٗىٗا -ب

  Validity(الصدم 1)       

 اعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس عمى ما يمي:
 Logical Validityالصدم املٍطك٘ )صدم احملهىني(  ( أ)

 أعضااء عرضاو عماى الساادةبعد أن قامت الباحثة بترجمة المقياس إلى المغة العربية, تم 
 مبلئماة مادى لمعرفاة االنجميزياة المغة إلى لترجمتو اإلنجميزية بالمغة المختصين التدريس ىيئة

اإلنجميزياااة , و بعاااد التحقاااق مااان ترجماااة العباااارات و  نساااختو ماااع لممقيااااس العربياااة  الترجماااة
صااااحتيا و دقتيااااا تاااام عاااارض المقياااااس بعااااد تعريبااااو عمااااى مجموعااااة ماااان السااااادة المحكمااااين 
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المتخصصااين فااي مجااال عماام الاانفس و الصااحة النفسااية  ؛ لمحكاام عمااى عبااارات المقياااس ماان 
إلياو  تنتماي الاذي لمُبعاد كل عبارة حيث: مناسبة العبارات لممفيوم المراد قياسو, و مدى انتماء

 لخصاااااائص العباااااارات صااااياغة مناسااااابة ماااان حياااااث صااااياغتيا و مضااااامونيا, و كاااااذلك ماااادى
بالدراسة من طبلب كمية التربية بأسيوط, و إجراء التعديبلت المناسبة حتى يصبح  المشاركين

 ( بعض العبارات التي تم تعديل صياغتيا.2المقياس صالح لتطبيقو, و يوضح جدول )
 (3ددٔه )

 العبازات اليت مت تعدٖن صٗاغتّا ملكٗاع تٕزٌتٕ لأللهطٗجٗىٗا
 العبازات بعد التعدٖن العبازات قبن التعدٖن ً

 أنا مشوش بخصوص المشاعر التي أمر بها أنا في الغالب مشوش بخصوص المشاعر التي أمر بها 1
يصااافب فهمهاااا مااان   بااا   جسااادي فاااي آالم مااان  أعااااني أعاني  من آالم في جسدي ال يمكن لألطباء فهمها 3

 األطباء 
فاااي  بهاااا أشااافر  تجااااه أحاسااايس مفيناااة تصاااا باااالحيرةأ تجاه أحاسيس مفينة أشفر بها في جسدي  شفر بالحيرةأ 7

 جسدي
 بداخمي يصفب عمّي تحديد ما يدور ال أعرا ما  الذي يدور بداخمي  13
 مفرفة أسباب غضبي المستمريصفب عمّي  باستمرار غاضًبا أكون لماذا مفرفة يمكنني ال 14

( عبارات لتتناسب بعد تعديل صياغتيا مع 1و في ضوء آراء المحكمين تم تعديل صياغة ) -
 بأسيوط. التربية كمية طبلب من بالدراسة خصائص المشاركين

( طالب و طالبة من 061ثم قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة الدراسة االستطبلعية ) -
طبلب كمية التربية بأسيوط , و ذلك لمعرفة وضوح العبارات و فيم تعميمات المقياس, و أثناء 
التطبيق اتضح لمباحثة وضوح العبارات و التعميمات, و بذلك يتحقق صدق المحكمين أو الصدق 

 طقي. المن

و لمتأكد من اتساق المقياس داخمًيا قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بين درجة كل 
 عبارة كل درجة بين االرتباط عبارة من عبارات المقياس و  البعد الذي تنتمي إليو و كذلك معامبلت

عية, و يوضح المقياس و درجة المقياس الكمية بعد تطبيق المقياس عمى العينة االستطبل عبارات من
 ( معامبلت االرتباط.,جدول )
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 (4ددٔه )
 وعاوالت االزتباط بني دزدٛ نن عبازٚ وَ عبازات وكٗاع تٕزٌتٕ لأللهطٗجٗىٗا

 ٔ البعد الرٙ تٍتى٘ إلْٗ ٔ االزتباط بالدزدٛ الهمٗٛ 
 وعاون االزتباط بالدزدٛ الهمٗٛ وعاون االزتباط بالبعد  ً أبعاد املكٗاع

 
 

 البعد األٔه

 )صعٕبٛ يدٖد املػاعس(

1 1401 ** 1401 ** 
3 1402 ** 1461 ** 
6 1420 ** 1466 ** 
7 1461** 14,1** 
9 146,** 1412** 

13 1466** 1461** 
14 1421** 1411** 

 
  )البعد الجاٌ٘(

 صعٕبٛ ٔصف املػاعس

2 1420** 1410** 
4 1460** 1412 ** 

11 1462** 1461 ** 
12 1422 ** 1460 ** 
17 1411** 14,1 ** 

 
 

  )البعد الجالح(
 التفها املتٕدْ

 يازدٗ ا

5 14,0** 14,1 ** 
8 1461 ** 1411** 
11 146, ** 1462 ** 
15 1421** 1416 ** 
16 1411** 14,1 ** 
18 1461 ** 1412 ** 
19 141, ** 14,2 ** 
21 1410 ** 14,2 ** 

 0,0,* * دا  عند مستوى 
 تنتمي الذي البعد  و درجة عبارة ( أن جميع معامبلت االرتباط بين درجة كل,يتضح من جدول )

, و بيذا يصبح المقياس في 1410إليو و الدرجة الكمية لمقياس تورنتو لؤللكسيثيميا دالة عند مستوى 
 .( عبارة21صورتو النيائية يتكون من )
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 :Factorial Validityالصدم العاوم٘ )ب( 

 صدق منيا طرق بعدة لؤللكسيثيميا تورنتو مقياس صدق بحساب المقياس و ُمقننوا ُمعدوا قام
 .الصدق من عال   بقدر يتمتع المقياس أن واتضح التبلزمي, والصدق المحتوى,

 العاممي التحميل باستخدام المقياس صدق بحساب الباحثة قامت الحالية الدراسة وفي
 عمى األولية صورتو في المقياس تطبيق بعد  Confirmatory Factor Analysis التوكيدي

 IBM برنامج بواسطة(  وطالبة طالباً  061)  قواميا والبالغ االستطبلعية بالدراسة المشاركين األفراد

"Spss" Amos v20عن لؤللكسيثيميا تورنتو لمقياس التحتي أو الكامن البناء صدق من لمتحقق ؛ 
 Observed Factors المشاىدة العوامل أن افتراض تم حيث الكامنة, العوامل نموذج اختيار طريق

و ىي: صعوبة تحديد  Three Latent Factors  كامنة عوامل ثبلثة حول تنتظم لؤللكسيثيميا
 العوامل نموذج( 0) شكل المشاعر, و صعوبة وصف المشاعر, و التفكير المتوجو خارجًيا, ويوضح

  .لؤللكسيثيميا تورنتو لمقياس الكامنة

 (1غهن )
 لأللهطٗجٗىٗا تٕزٌتٕ ملكٗاع الهاوٍٛ العٕاون منٕذج
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عمااى مؤشاارات حساان مطابقااة  وقاد حظااي نمااوذج العواماال الكامنااة لمقياااس تورنتاو لؤللكساايثيميا
غيار دالاة إحصاائيًا, وقيماة مؤشار الصادق الزائاف المتوقاع لمنماوذج الحاالي حياث إن قيماة  جيادة,

 (؛*)أقل من نظيرتيا لمنموذج المشابع, وأن قايم بقياة المؤشارات وقعات فاي المادى المثاالي لكال مؤشار 
( مؤشارات حسان 1مما يدل عمى مطابقة النموذج الجيدة لمبياناات موضاع االختباار, ويوضاح جادول )

 لؤللكسيثيميا. تورنتو لمقياس الكامنة لعواملا المطابقة لنموذج
 (5ددٔه )

 (161لأللهطٗجٗىٗا ) ُ = تٕزٌتٕ ملكٗاع الهاوٍٛ العٕاون وؤغسات حطَ املطابكٛ لٍىٕذج

املدٝ املجال٘  قٗىٛ املؤغس املؤغس  ً
 لمىؤغس 

0 

 Chi-Square 045.671االختبار اإلحصائي  
أن تكون  يمة 

 غير دالة إحصائياً 
 df(**) 056درجات الحرية 

 Chi-Square ,.02مستوى داللة 

 4 -صفر  df Relative )      / Chi-Square ( ,.828اختبار مربع كاي النسبي  1

 0 -صفر  Goodness of Fit Index (GFI) ,.738مؤشر حسن المطابقة  2

 0 -صفر  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) ,.810مؤشر حسن المطابقة المصحح  ,

  0.,  –صفر  RMSEA ,.,34جذر متوسط مربعات البواقي 4

5 
 Root Mean Square Error  of Approximationمؤشر جذر متوسط مربع خطأ االقتراب 

(RMSEA) 

  0.,  –صفر  26,.,

6 

 ( ECVIمؤشر الصدق الزائف المتوقع لمنموذج الحالي ) 
 مؤشر الصدق الزائف المتوقع لمنموذج المشبع 

1.070 
1.2,1 

أن تكون  يمة المؤشر 
لمنموذج الحالي أ   
من نظيرتها لمنموذج 

 المشبع

 0 -صفر  Incremental  Fit  Indexes ,.810(NFI)مؤشر المطابقة المعياري  7

 0 -صفر  Comparative Fit Index ,.730(CFI)مؤشر المطابقة المُقارن  8

 0 -صفر  Relative Fit  Index (RFI) ,.781مؤشر المطابقة النسبي  ,0

 Incremental  Fit  Index  (IFI ,.746 ,.,84- 0مؤشر المطابقة التزايدي ) 00

 

                                                           
 )*( مت يدٖد املدٝ املجال٘ لمىؤغس يف ضٕٞ  األطس التٍظاٖٛ لإلحصاٞ املتكدً لمعمًٕ الٍفطٗٛ ٔالرتبٕٖٛ ٔاالدتىاعٗٛ.

 مت يدٖد دزدٛ احلسٖٛ طبكًا لعدد املتغاات املػاِدٚ ٔالهاوٍٛ.)**( 

 

 

2

2
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( أن النموذج المقترح قد جاء متطابقاًا ماع البياناات فاي ضاوء العدياد مان 1يتضح من جدول )
 Goodness(,  ومؤشر حسن المطابقاة  045.671) Chi- Square   المؤشرات ومنيا مؤشر 

of Fit Index (GFI)  (1.0,1 ومؤشر حسن المطابقة المصاحح )Adjusted Goodness of 

Fit Index ((AGFI (1.120( ومؤشار المطابقاة المعيااري ,)Incremental  Fit  Indexes  

(NFI (1.120 ومؤشاار المطابقااة المقااارن ,)Comparative Fit Index (CFI) (1.0,0 ,)
(, ومؤشار المطابقاة التزايادي 1.012) Relative  Fit  Index  (RFI)ومؤشار المطابقاة النسابي 

(Incremental  Fit  Index  (IFI (1.012 ومؤشر جذر متوساط مرباع خطاأ االقتاراب ,)Root 

Mean Square Error  of Approximation (RMSEA) (1.122 .) 
 :  Reliabilty( الجبات 2)
 :  Alpha Cronbach Methodطسٖكٛ ألفا نسٌٔباك  -

معادلة تستخدم   وىي(, 222, 2112استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباك )صفوت فرج,  
, و ىي دالة عند  1402إليضاح المنطق العام لثبات االختبار, و بمغت قيمة معامل ثبات المقياس 

( قيم معامل ثبات 6, و ىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات المقياس, و يوضح جدول ) 1410مستوى 
 المقياس و أبعاده.

 (6ددٔه )
 (161ملكٗاع تٕزٌتٕ لأللهطٗجٗىٗا ٔ أبعادٓ )ُ  =  قٗي وعاون ثبات ألفا نسٌٔباك               

 أبعاد وكٗاع تٕزٌتٕ لأللهطٗجٗىٗا              
 

وعاون ثبات املكٗاع بطسٖكٛ ألفا 
 نسٌٔباك 

 **065, البفد األو : صفوبة تحديد المشاعر
 **064, البفد الثاني: صفوبة وصا المشاعر
 **054, البفد الثالث: التفكير المتوجو خارجًيا

 **071, وكٗاع تٕزٌتٕ لأللهعععععطٗجٗععععععىٗا نهن
 0,0,* * دا  عند مستوى 

( أن معامبلت ثبات المقياس و أبعاده مرتفعة, مما يشير إلى درجة 6يتضح من جدول ) 
 عالية من الثبات لممقياس ككل و أبعاده.
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 :تعمٗل عمٜ ٌتاٟج البخح
 IBM برنامج بواسطة المقياس تطبيق بعد التوكيدي العاممي التحميلاستخدمت الباحثة 

"Spss" Amos v20عن لؤللكسيثيميا تورنتو لمقياس التحتي أو الكامن البناء صدق من لمتحقق ؛ 
نموذج العوامل الكامنة لمقياس تورنتو و أظيرت النتائج أن  الكامنة, العوامل نموذج اختيار طريق

و لمتحقق من االتساق الداخمي لممقياس تم  , مطابقة جيدةعمى مؤشرات حسن قد حظى  لؤللكسيثيميا
و  عبارة أن جميع معامبلت االرتباط بين درجة كلأوضحت النتائج  استخدام معامبلت االرتباط , و

, و 1410إليو و الدرجة الكمية لمقياس تورنتو لؤللكسيثيميا دالة عند مستوى  تنتمي الذي البعد  درجة
و قد بمغت قيمة معامل الثبات  من ثبات المقياس تم استخدام معامل ثبات ألفا كرونباك ,لمتحقق 

, و ىذا يدل عمى أن عمى التوالي 1461,  1421, 1426, و ألبعاده الفرعية  1402لممقياس ككل 
 المقياس يتمتع بمستويات مرتفعة من الصدق و الثبات.

بترجمتو  الباحثة قامت الذي و (TAS-20)مما سبق يتضح أن مقياس تورنتو لؤللكسيثيميا و 
مقبولة, مما يجعل ىذا المقياس صالح  في الدراسة الحالية, يتمتع بخصائص سيكومتريةاستخدامو و 

لمتطبيق في البيئة العربية, و يبلئم طبيعة و خصائص الطبلب المعممين عينة الدراسة بكمية التربية 
 بأسيوط. 
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