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 والتعلق الوالدي لدى الراشدين(االليكسيزميا)نقص كلمات التعبير عن المشاعر/دراسة العالقة بين عجز

 :مستخلص البحث

هدفت الدراسة إلى استجالء مفهوم االليكسيزميا من حيث النشأة والنظريات المفسرة وأدوات القياس،وكذلك 

باإلضافة إلى تبين دور أو عالقة التعلق .هنظرياتبنمو ويتطور عبر مراحل النمو و مفهوم التعلق الوالدي كيف

وتكونت .كما يظهر من خالل عالقاتهم االجتماعية مع اآلخرين باالليكسيزميا( إناث/ذكو)الوالدي لدى الراشدين

عاما  02بمتوسط عمري ( طالبة 87طالبا، 260)طالبا وطالبة من طلبة كلية التربية ببنها 042عينة الدراسة من 

على عينة ( إعداد الباحث)وتم تطبيق مقياسي االليكسيزميا والتعلق الوالدي.,365وانحراف معياري قدره

تعلق آمن،وتلق غير آمن )5×(إناث/ ذكو)0وأشارت النتائج باستخدام تحليل التباين ذي التصميم العاملي .الدراسة

إلى وجود عالقة بين التعلق غير اآلمن القلق فة داللة الفروق لمعر LSDواختبار ( قلق،وتعلق غير آمن تجنبي

،ووجود فروق بين الذكور وأن التعلق غبر اآلمن التجنبي كان أكثر عالقة باالليكسيزميا  والتجنبي و االليكسيزميا

واإلناث لصالح الطالب اإلناث،وأنه ال توجد فروق بين الذكور  واإلناث عينة الدراسة على مقياس االليكسيزميا

وتم تفسير النتائج في ضوء مفاهيم نظرية التعلف الوالدي ودوره في التوافق النفسي .على مقياس التعلق الوادي

 .واالجتماعي عبر مراحل النمو المختلفة،وأهمية نماذج التلق الوادي بين الوالدين والطفل في النمو النفسي

نظريات  –نظريات التعلق الوالدي  –نماذج التعلق الوالدي  –االليكسيزميا  –التعلق الوالدي : كلمات مفتاحية 

 . االليكسيزميا

A Study of the relationship between deficit / deficiency words to express feelings 

(Alexithymia) and parental attachment in adults  

Abstract :  

The study aimed to elucidate the concept Alexithymia in terms of origination and 

theories that explain and measurement instruments, as well as the concept of 

attachment parenting how to grow and evolve through the stages of growth and 

theories to show the role or relationship of attachment parenting in adults (male / 

female) as shown through their social relationships with others and Alexithymia  

study sample of 240 male and female students from the Faculty of Education, Benha 

(162 males 0.78 females) with an average age 20 years and a standard deviation of 

563, .after application Alexithymia and measurements of parental attachment 

(researcher) on a sample . results using analysis of variance with design World 2 

(male / female) × 3 (attached securely, and anxious, and attached Avoid) and tested 

LSD to know the significance of differences to the existence of a relationship 

between the attachment is safe anxiety and aversive and Alexithymia safe aversive 

was more relationship Alexithymia, and the presence of differences between males 

and females of the study sample on a scale Alexithymia in favor  of students of 

females, and that there are no differences between males and females on a scale . 

interpret the results in light of the theoretical concepts parental attachment and its 

role in psychological adjustment and social across different growth stages, and the 
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importance of models attachment between parents and in the psychological 

development of the child.  

 

Keywords: parental attachment - Alexithymia - models of parental attachment - 

parenting attachment theories – theories of Alexithymia. 


