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الخصائص السيكومترية لمقياس تورنتو – لأللكسيثيميا لدى عينة من طالب جامعة الملك سعود
عبداهلل بن أحمد الزهراني

قسم علم النفس – كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود
قدم للنشر 1440/1/23هـ  -وقبل 1440/3/26هـ

المستخلص :أجريت عدد من الدراسات التجريبية واليت هدفت الختبار الكفاءة السيكومرتية ملقياس تورنتو لأللكسيثيميا ،ومدى مالءمته
جملتمعاهتم ،وكانت معظم تلك الدراسات تدعم بشكل كبري استخدام هذا املقياس .فقد اتفقت متاماً االختبارات السيكومرتية ملقياس تورنتو ذات
العشرين بنداً واليت أجريت من خالل عدد من الدراسات التجريبية مع األبعاد الثالثة للمقياس (صعوبة حتديد املشاعر – صعوبة وصف املشاعر –
التوجه حنو التفكري اخلارج) ،،وقد أاارت تلك الدراسات إىل أن مثة عالقات ارتباطية إجيابية دالة إحصائياً بني تلك األبعاد الثالثة للمقياس .كما كان
 .هدفت الدراسة احلالية للتعرف على )(Bagbay et al., 1994; Gignac, Palmer, & Stough, 2007هلا قيم عالية على التحليل العامل) للمقياس
اخلصائص السيكومرتية (الصدق ،والثبات ،ملقياس األلكسيثيميا؛ كما هدفت إىل التعرف على البنية العاملية ملقياس األلكسيثيميا ،وإعداد جدول ملعايري
األداء على مقياس األلكسيثيميا إذ ميكن يف ضوئه تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها الطلبة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( ،260طالباً من
طلبة جامعة امللك سعود يف الرياض .مت استخدام اإلحصاءات الوصفية (املتوسط احلسايب ،واالحنراف املعياري ،والنسب املئوية ،،وكذلك معامالت
 (Principalبطريقة املكونات األساسية )(Exploratory Factor Analysisارتباط بريسون ،ومعامل ألفا كرونباخ ،والتحليل العامل) االستكشايف
 ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن مقياس تورنتو – لأللكسيثيميا يتمتع مبؤارات مقبولة من الصدق والثباتComponent Analysis) .
الكلمات المفتاحية :صعوبة ،حتديد املشاعر ،وصف املشاعر ،التوجه حنو التفكري اخلارج).TAS-20 ،
.
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;& Taylor, 1994; Praceres, Parker, & Taylor, 2000
Sfineos, 1973; Yoshida, 2000).

المقدمة:
يعد الوع) باالنفعاالت ،واملشاعر دليالً على الكفاءة
الوجدانية ،واالجتماعية ،واملهنية للفرد .فالتعبري عن
االنفعاالت هو اكل من أاكال السلوك املميز لإلنسان
الذي ميكن من خالله احلكم على اخصيته وقدرته على
التواصل مع من حوله ،والتأثري فيهم ،وجذب انتباههم،
والتعاطف معهم ؛ فضالً عن ذلك تُعد املشاعر من املكونات
األساسية يف اخصية اإلنسان فه) تُضف) على حياة
معن خاصا ،وُمتكنه من االستمتاع هبا ،فامتالكه
الشخص ً
هلا ،وقدرته على التّعبري اللفظ) وغري اللفظ) عنها ،يبدو يف
غاية األمهية ؛ وذلك لضمان استمرار التّوافق احليوي النفس)
االجتماع) لديه  ،Bio-Psycho Social Adjustmentيف حني
َّ
أن العجز يف التّعبري اللفظ) وغري اللفظ) عن املشاعر ،قد

كما وجدت األلكسيثيميا لدى املرضى الذين يعانون
اآلالم املزمنة دون أن يكون هلا سبب حمدد؛ مبا يف ذلك
املرضى الذين يعانون من اضطراب الفيربوميالغيا ( van
 ، ،Middendorp et al., 2008واالكتئاب ،واالضطرابات
السيكوسوماتية ( ،،Kusevic et al., 2013وارتفاع ضغط الدم،
ومرض كروون ،واملرضى النفسيني الذين يعانون من
(اضطرابات اهللع ،والقلق ،واالكتئاب ،،وأيضاً أولئك الذين
يعانون من مرض الكلى ،وأمراض الروماتيزم (Marchesi et al.,
2013; Sayar, Kirmayer, & Taillefer, 2004; Silva,
& Freitas, Moreira, Santos, & Almeida, 2016; Di Tella

 Castelli, 2016).ومن ناحية أخرى فإن نسبة انتشار
األلكسيثيميا فاقت  %7بني السكان & (Steinweg, Dallas,
) Rea, 2011دون أن يكون هناك ارتباط بأي اضطرابات
حمددة ( ;(Cox, Kuch, Parker, Shulman, & Evans, 1994
) ،Praceres et al., 2000; Yoshida, 2000, 2007كما أنه من
املعروف أن نسبة انتشار اضطراب الفيربوميالغيا كان أكثر
لدى النساء ( .،Hintistan, Cilingir, & Birinci, 2013يف
دراسة حديثة أاارت إىل أن املرضى الذين يعانون من
اضطرابات مزمنة لألمل يعانون من األمل ،واالكتئاب والذي من
املرجح أن يزدادوا سوءًا مع مرور الوقت بني أولئك الذين
يعانون من األلكسيثيميا ( Saariaho, Saariaho, Mattila,
.،Joukamaa, & Karukivi, 2016
اإلحصاءات اليت نشرها املعهد الربازيل) للجغرافيا
واإلحصاء )(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
عام  .2004واليت أاارت إىل أن  ٪12.4من الربازيليني الذين
ترتاوح أعمارهم بني ( ،57-15مل حيصلوا على التعليم أو
حصلوا على أقل من سنة واحدة من الدراسة ،وأن  ٪8.3من
السكان أميون ( .،IBGE, 2016وقد حبثت الدراسات العالقة
بني احلالة االجتماعية ،واالقتصادية ،ومستوى التعليم
واأللكسيثيميا .(Carneiro & Yoshida, 2009; Lumley,

يُؤدي إىل اضطرابات يف الشخصية من جانب ،والتّواصل البني
اخص) من جانب آخر ( .،Nemiah, 1997ونظراً َّ
ألن
اإلنسان بطبيعته فاعل ومنفعل معاً يف ٍ
آن واحد ،فإنه ليس
مبعزل عن تأثري األحداث ،واملواقف الضاغطة فيه ،والذي قد
يُؤدي تأثريها إىل ظهور اضطرابات نفسية لديه ،كاالكتئاب
 Depressionمثالً؛ الذي أصبح من أكثر االضطرابات
النفسية انتشاراً يف مجيع الثقافات اإلنسانية (إبراهيم.،1998 ،
أوضحت التقارير األوىل أن املرضى الذين يعانون من
صعوبات وصف املشاعر ،والتمييز بني املشاعر واجلسم،
واألحاسيس كان لديهم تركيز أكثر على اخلربات اليت تعتمد
على األمناط املعرفية (،Taylor, Bagby, & Parker, 2003a
إىل جانب نقص يف اجلوانب العاطفية ( Swart, Kortekaas,
 ،،& Aleman, 2009; Di Tella & Castelli, 2016ظهر
مصطلح األلكسيثيميا يف أواخر األربعينيات ( ،1940والذي
مت صياغته يف عام ( ،1972على يد سيفنيوس ،وذلك لوصف
املرضى الذين يعانون من تلك الصعوبات اآلنفة الذكر ممن مل
تنطبق عليهم معايري أهلية العالج النفس) ( (Bagby, Parker,
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( ،4املطابقة االجتماعية ( ،5احلياة اخليالية الفقرية وسوء
استدعاء احللم (.،Taylor et al, 1985, 2003a
وكان مقياس ( ،TASيف البداية حيتوي على ( ،41بنداً
وكانت االستجابة عليه وفقاً ملقياس ليكرت مكونة من مخس
استجابات ،1( :ال أوافق بشدة ،2( ،ال أوافق إىل حد ما،
( ،3ال أوافق وال أختلف ،4( ،أوافق إىل حد ما ،و (،5
بندا مت
أوافق بشدة .ومن بني هذه البنود الـ (ً ،25( ،،41
إعدادها من قبل مؤلفني آخرين ،مثانية بنود كانت مستمدة
من مقياس الشخصية لشالينج سفينوس اخصية مقياس
( ،،SSPSوأربعة بنود من املقياس كانت مستمدة أيضاً من
مقياس الوع) ،والوع) االستباق) من اضطراب األكل لغارنر
ورفاقه (،،Garner, Olmsted, & Polivy, 1983( ،1983
وأربعة بنود أخرى كانت من مقياس احلاجة إىل اإلدراك
) .(Cacioppo & Petty, 1982وتلك البنود الـ( ،16مت
تنقيحها ،وكانت االستجابة عليها مخس نقاط على مقياس
ليكرت ) . (Taylor et al., 2003aتايلور ،ورفاقه ( ،1985إذ
قاموا بإجراء دراسة استطالعية مكونة من ( ،542طالبًا
جامعيًا يدرسون يف قسم علم النفس ( ،68.5%من جامعتني
كنديتني .وبعد إجراء التحليل العامل) للمقياس مت اإلبقاء
على ( ،26بنداً من أصل املقياس ( 41بنداًTaylor et al., ( ،
.،1985, 2003a
لقد أجريت عدد من الدراسات التجريبية واليت هدفت
الختبار الكفاءة السيكومرتية ملقياس تورنتو لأللكسيثيميا،
ومدى مالءمته جملتمعاهتم ،وكانت معظم تلك الدراسات
تدعم بشكل كبري استخدام هذا املقياس .فقد اتفقت متاماً
االختبارات السيكومرتية ملقياس تورنتو ذات العشرين بنداً
واليت أجريت من خالل عدد من الدراسات التجريبية مع
األبعاد الثالثة للمقياس (صعوبة حتديد املشاعر – صعوبة
وصف املشاعر – التوجه حنو التفكري اخلارج) ،،وقد أاارت
تلك الدراسات إىل أن مثة عالقات ارتباطية إجيابية دالة
إحصائياً بني تلك األبعاد الثالثة للمقياس .كما كان هلا قيم

) Stettner, &Wehmer, 1996وعلى الرغم من ذلك ،فإن
نقصا يف أدوات تقييم األلكسيثيميا  ،واليت حتتاج إىل
هناك ً
إعادة تعديل ،وتكييف بشكل مناسب لالستخدام مع
األاخاص ذوي املستويات املنخفضة من التعليم .وأظهرت
دراسة نشرت يف عام  2015أن الناس الذين لديهم مستويات
منخفضة من التعليم يعانون من صعوبات أكثر يف االستجابة
على استبانة تطبيقية ذاتية بشأن النشاط البدين ،واليت تبني
نتيجة لذلك أهنا تفتقر إىل معامالت صدق كافية لالستخدام
مع هذه اجملموعة؛ مما يؤكد احلاجة إىل تكييف األدوات
لالستخدام مع األاخاص ذوي املستويات منخفضة التعليم
( .،Winckers et al., 2015وقد أظهرت الدراسات أن
اخلصائص األلكسيثيمية تزداد مع التقدم يف العمر ،األمر
الذي يقودنا إىل الرتكيز أكثر على عمليات التفكري
( ،Hintistan et al., 2013وأن أولئك الذين لديهم مستوى
أقل من التعليم تظهر لديهم اخلصائص األلكسيثيمية يف وقت
مبكر ( Onor, Trevisiol, Spano, Aguglia, & Paradiso,
.،2010
كان بعض أدوات تقييم األلكسيثيميا قد وضعت يف
السبعينات ( ،1970sوالثمانينات ) (1980sامليالدية ،وكان أحد
أكثر تلك األدوات املستخدمة ايوعاً لقياس األلكسيثيميا هو
مقياس تورونتو لأللكسيثيميا ( ،،TASوالذي أعده كل من
تايلور ،ريان ،وباجيب يف )(Bagby, Parker, et al., (1980s
1994; Bagby, Taylor, & Parker, 1994; Praceres et al.,
2000; Taylor, Bagby, & Parker, 2003b; Wiethaeuper,
Balbinotti, Pelisoli, & Barbosa, 2005; Yoshida, 2000,

) ،2007كبديل لبعض املقاييس مثل :مقياس الشخصية
لشالينج  -سفينوس ومقياس ومستشفى بيت إسرائيل
النفس) ،واليت كانت تعاين من الضعف يف خصائصها
السيكومرتية (Taylor et al., 1988, 2003b; Taylor, Ryan,
) .& Bagby, 1985ويقيس مقياس ( ،TASمخس أبعاد رئيسة
لأللكسيثيميا ه) ،1( :صعوبة وصف املشاعر ،2( .صعوبة
التمييز بني املشاعر واألحاسيس اجلسدية ( ،3عدم التأمل
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عالية على التحليل العامل) للمقياس

يف السياق نفسه قارنت بني منوذج تورنتو للمقابلة
لأللكسيثيميا ( ،TSIAمبقياس آخر يستخدم لأللكسيثيميا
( ،BVAQقد ارتبط بشكل دال إحصائياً بالبعد الرابع
(صعوبة التخيل ،،ولكنه مل يرتبط بشكل دال إحصائياً مع
بقية األبعاد الثالثة للمقياس ( .،TAS-20لقد وجد تايلور
وبقيب ( ،2016أن البنود اخلاصة ببعد صعوبة التخيل مل ترتبط
بشكل جيد ببقية األبعاد الثالثة للمقياس ،وأن معظم
الدراسات التجريبية يف هذا اجملال قد توصلت لنفس النتيجة
السابقة (Taylor & Bagby, 2016; Czernecka &Szymura,
) ،2008كما أاارت معظم الدراسات التجريبية اليت أجريت
على األاخاص الذين يعانون من درجة عالية من
األلكسيثيميا ،أو مستوى أقل لأللكسيثيميا إىل أنه ال توجد
اختالفات يف مالحظة الكفاءة التخيلية ،أو حىت احليوية
للتخيل البصري املرئ) ( Bausch et al., 2011; Golena,
 .،2014وكحصيلة طبيعية فإن حصيلة نتائج تلك الدراسات
التجريبية تقودنا إىل التساؤل اآليت :إىل أي مدى يكون بعد
صعوبة التخيل جزءا من األلكسيثيميا (Watters, Taylor,
ً

;(Bagbay et al., 1994

).Gignac, Palmer, & Stough, 2007
كان مقياس تورنتو  -النسخة األصلية األوىل -
حيتوي على بعد رابع يسمى " بعد صعوبة التخيل "والذي
كان يعد جزءاً من بنية املقياس املعد سابقاً .ولكن عندما
أجريت عدد من الدراسات التجريبية السابقة واليت تناولت
اخلصائص السيكومرتية للمقياس بأبعاده األربعة توصلت إىل
أن ذلك البعد الرابع (صعوبة التخيل ،إما أنه غري مرتبط أو
مرتبط بشكل سليب ببقية األبعاد الثالثة للمقياس ( Havilan et
 ،al., 1991; Taylor et al., 1985لذا فإن ما توصلت إليه
هذه الدراسات من نتائج قد حدت بفريق إعداد هذا املقياس
إىل أن جيد يف ذلك سبباً يف استبعاد ذلك البعد (صعوبة
التخيل ،من املقياس ( .،Taylor et al., 1992وعلى النقيض
من ذلك ،فإن معظم الدراسات اليت استخدمت (منوذج
تورنتو للمقابلة لأللكسيثيميا ،توصلت على أن البعد الرابع
(صعوبة التخيل ،قد ارتبط بشكل إجيايب مع بقية األبعاد
الثالثة من املقياس

Bagby, 2016; Watters, Taylor, Quilty, & Bagby,
2016).

(Bagby et al., 2006; Caretti et al., 2011; Grabe et al.,
2009; Inslegers et al., 2013).

كان يوايدا ( ،2000أول من طور النسخة الربازيلية من
مقياس ( ،TASوالذي حيتوي على ( ،26بنداً ،وذلك
باستخدام عينة من ( ،581طالبًا ( ،23.2%من الذكور،
والذين تراوحت أعمارهم بني ( ،52-17عاماً من جامعة
خاصة يف مدينة ساو باولو .وقد أسفرت نتائج التحليل
العامل) عن أربعة عوامل كانت متسقة مع بناء مقياس
األلكسيثيميا العامل األول :ااتمل على البنود (،8 ،4 ،3 ،1
 ،26 ،25 ،23 ،22 ،20 ،17 ،14 ،10واملرتبطة بالقدرة
على حتديد ووصف املشاعر ،والتمييز بني املشاعر ،واجلسم،
واألحاسيس .العامل الثاين :ااتمل على البنود (،15 ،5 ،2
 ،18 ،16واملرتبطة بأحالم اليقظة .العامل الثالث :احتوى
على البنود ( ،24 ،21 ،19 ،13 ،11 ،9 ،7واملرتبطة خارجياً
مبنحى التفكري .والعامل الرابع :تضمن البندين (،12، 6

ومن جانب آخر ،فإنه من خالل عدد من الدراسات
االرتباطية مع مقاييس أخرى تستخدم لأللكسيثيميا أوصت
باستخدام منهجية خمتلفة ( .،Podsakoff et al., 2003فقد
عنيت كل من العينات اخلمسة باختبار معامالت االرتباط بني
منوذج تورنتو للمقابلة لأللكسيثيميا ( ،TSIAواملقياس تورنتو
األصل) لأللكسيثيميا (،TAS-20
(Bagby et al., 2006; Caretti et al., 2011; Grabe et al.,
2009; Inslegers et al., 2013).

إن يف معظم تلك العينات الثالثة — لنموذج تورنتو
للمقابلة لأللكسيثيميا ( ،TSIAومقياس تورنتو األصل)
لأللكسيثيميا (— ،TAS-20ال توجد عالقات ارتباطية دالة
إحصائياً بالدرجة الكلية للمقياس ((Bagby et al., ،TAS-20
 ،2011(2006; Caretti et al.,يف حني توجد دراسة أجريت
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 .1ما اخلصائص السيكومرتية (الصدق ،والثبات ،ملقياس
األلكسيثيميا على عينة سعودية من طلبة جامعة امللك سعود
بالرياض؟
 .2ما البنية العاملية ملقياس األلكسيثيميا على عينة سعودية
من طلبة جامعة امللك سعود بالرياض؟
 .3ما معايري األداء على مقياس األلكسيثيميا ميكن يف
ضوئها تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها طلبة جامعة
امللك سعود بالرياض؟

واملرتبطة ببعد القدرة على التواصل باملشاعر حنو اآلخرين
(.،Yoshida, 2000, 2007
يوفر مركز التحليل النفس) وأحباث األمل والعالج يف الربازيل
العالج النفس) للمرضى الذين يعانون من ظروف مؤملة.
ويرتبط هذا املركز بقسم الطب النفس) يف جامعة ساو باولو
االحتادية اليت توفر— مثلها مثل غريها من خدمات الصحة
اعا خمتلفة من خدمات الرعاية
العامة يف الربازيل — أنو ً
الصحية للمرضى الذين يعانون من اخنفاض يف مستوى
التعليم؛ مبا يف ذلك العالج النفس) ،والعالج الطبيع)،
وتقدمي االستشارات املتعلقة بالتغذية .إن من أهداف العالج
النفس) تشجيع النواح) العقلية للظواهر املتعلقة باجلسد،
وتشجيع املعتقدات املتعلقة باملشاعر واألحاسيس ،وغريها من
اجلوانب املتعلقة باملشاعر الداخلية للفرد بالعامل الذي يعيش
فيه ( Semer, 2012; Pirlot & Corcos, 2012; Taylor,
.،Bagby & Parker, 2016
إن تقييم فعالية العالج النفس) يف احلد من أعراض
األلكسيثيميا ،وتعزيز قدرة املرضى على حتديد ،ووصف
مشاعرهم يتطلب أدوات تقييم مناسبة .وبالنظر إىل أن نسبة
كبرية من مستخدم) اخلدمات الصحية العامة لديها اخنفاض
يف مستوى التعليم يف بعض األحيان؛ فقد لوحظ أنه من
الضروري إجياد مقياس لأللكسيثيميا يكون مناسباً لالستخدام
مع هذه الفئة من األفراد .ويف ضوء عدم وجود مقياس خاص
بالبيئة السعودية – على حد علم الباحث  -فإن هذه
الدراسة تسعى إىل إعداد مقياس فعال يستخدم مع البالغني
الذين يعانون من أعراض تتعلق باأللكسيثيميا ،ومن مث إجياد
مقياس يتميز خبصائص سيكومرتية مناسبة تكون معينة
لألخصائيني النفسيني من جهة ،وللباحثني يف اجملال النفس)
من جهة أخرى لتقييم األلكسيثيميا.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 .1التعرف على اخلصائص السيكومرتية (الصدق ،والثبات،
ملقياس األلكسيثيميا على عينة سعودية من طلبة جامعة امللك
سعود بالرياض.
 .2التعرف على البنية العاملية ملقياس األلكسيثيميا
باستخدام عينة سعودية من طلبة جامعة امللك سعود
بالرياض.
 .3إعداد جدول معايري األداء على مقياس األلكسيثيميا
ميكن يف ضوئه تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها طلبة
جامعة امللك سعود بالرياض.
أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أمهيتها النظرية من اجلدوى العلمية
والعملية ملقياس األلكسيثيميا بشكل عام كإضافة جديدة
للمكتبة العربية لتلبية حاجات العاملني يف القطاعات التعليمية
والصحية اليت تعن بالصحة النفسية.
كما تأيت أمهية هذه الدراسة من الناحية العملية التطبيقية
كوهنا أول دراسة على البيئة السعودية – على حد علم
الباحث  -ميكن من خالهلا توفري أداة قياس فعالة تستخدم
وتعني على تقييم وتشخيص لأللكسيثيميا ذات خصائص
سيكومرتية مناسبة ميكن أن تستخدم من قبل املتخصصني

مشكلة الدراسة:
حتددت مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية:
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والعاملني يف ميدان اإلرااد والعالج النفس) من أخصائيني
نفسيني وباحثني سواء أ كان ذلك يف داخل مستشفيات
الصحة النفسية وجممعات األمل ،أم يف أماكن تقدمي اخلدمات
الصحية األخرى يف مراكز وعيادات خارج بيئة املستشفيات.

األساليب اإلحصائية:
مت استخدام احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (
 ،22واألساليب اإلحصائية اآلتية:
املتوسط احلسايب ،واالحنراف املعياري ،والنسب املئوية،
معامل ألفا كرونباخ ،معامل ارتباط بريسون ،والتحليل العامل)
االستكشايف من الدرجة األوىل ،والتحليل العامل)
االستكشايف من الدرجة الثانية.
SPSS

مصطلحات الدراسة:
األلكسيثيميا (:)Alexithymia

حالة تعكس جمموعة من أوجه القصور يف القدرة على
التّعامل مع االنفعاالت من الناحية املعرفية ،كما تعكس
صعوبات لدى الفرد يف تنظيم وجدانياته & (Taylor, Ryan,
) .Bagby, 1994ويعرف إجرائياً ،بالدرجة اليت حيصل عليها
على مقياس األلكسيثيميا املستخدم يف هذه الدراسة.

إجراءات الدراسة
مجتمع الدراسة :طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
والبالغ عددهم وفقاً إلحصائية وكالة الكلية لشؤون الطالب
( ،1264طالباً.

عينة الدراسة:

حدود الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ( ،260طالباً من طلبة كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود املسجلني للعام الدراس)
 1439/1438يف الفصل الدراس) الثاين يف مستوى
البكالوريوس ،اختريوا بطريقة عشوائية بسيطة ،واليت مثلت ما
نسبته ( ،%20.6من جمتمع الدراسة .ويبني اجلدول رقم (،1
توزيع عينة الدراسة وفقاً لبياناهتم األولية.

اقتصر تقنني مقياس األلكسيثيميا على احلدود اآلتية:
الزمانية :الفصل الدراس) الثاين من العام الدراس)

(1438-1439هـ،
.،2018/3/15

خالل

الفرتة

(-2018/1/21

البشرية :طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.

جدول رقم ()1
توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم األولية
المتغيرات

املستوى التعليم) لألب

املستوى التعليم) لألم

التصنيف

العدد

النسبة

ابتدائ)
متوسط
ثانوي
جامع)
دراسات عليا
مل حيدد
ابتدائ)
متوسط
ثانوي
جامع)

45
33
72
78
20
12
72
33
71
57

17.6
12.9
28.2
30.6
7.8
2.7
28.2
12.9
27.8
22.4
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دراسات عليا
مل حيدد
أعزب
متزوج
مطلق
أرمل
أقل من  5أفراد
من  6-8أفراد
من  9أفراد فأكثر
مل حيدد
أقل من  5أالف لاير
من  10-5أالف لاير
من  20-10ألف لاير
أكثر من  20ألف لاير
مل حيدد

احلالة االجتماعية

عدد أفراد األسرة

دخل األسرة

اجملموع

أوالً:

مقياس

تورنتو

255

100.0

ُجييب الـ ُمستجيب عن عبارات املقياس وفقاً ملقياس ليكرت
اخلماس) ،إذ تُعطى اإلجابة غري موافق بشدة ( ،5درجات،
وغري موافق بدرجة متوسطة ( ،4درجات ،وغري متأكد (،3
درجات ،وموافق بدرجة متوسطة (درجتان ،،وموافق بشدة
(درجة واحدة .،ويتم عكس الدرجات الوزنية يف العبارات
السالبة اآلتية ( ،9-13-18لكل مستوى من مستويات
اإلجابة .وجبمع الدرجات لكل األعراض األربعة ،يتم حتديد
درجة األعراض األلكسيثيمية لدى املكتئب املستجيب إذ
ترتاوح الدرجة الكلية للمقياس بني ( .،20-100وقد بلغ
ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ ( ،،0.81وكذلك بلغ ثبات
املقياس بطريقة إعادة االختبار (.،0.77
وألغراض الدراسة احلالية فقد متت ترمجة املقياس إىل اللغة
العربية  ،ومت عرضه على متخصصني يف اللغة اإلجنليزية للتأكد
من سالمة الرتمجة ،ومت إجراء التعديالت املناسبة يف ضوء
مالحظاهتم وآرائهم ،كما متت ترمجته بصورة عكسية من اللغة
العربية إىل اللغة اإلجنليزية ،ومت التّحقق من دالالت صدق
احملكمني للمقياس على البيئة السعودية من خالل عرضه على
( ،7من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء

أدوات الدراسة:
لأللكسيثيميا

5
22
190
37
23
10
52
115
86
7
43
74
75
58
10

2.0
6.7
74.5
14.5
9.0
2.0
20.4
45.1
33.7
0.8
16.9
29.0
29.4
22.7
2.0

Toronto

):)Alexithymia Scale – TAS

أع ّده تايلور وريان وباجيب
(Toronto
) ،1994ويُطلق عليه مقياس "تورنتو"
) ، Alexithymia Scale – TASإذ يُعد هذا املقياس من أوسع
األدوات استخداماً يف تشخيص مرضى األلكسيثيميا ،ويتكون
هذا املقياس من ( ،20بنداً موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة
وذلك على النحو اآليت:
( ،1بعد صعوبة حتديد املشاعر ،ويضم ( ،7بنود تقيس هذا
البعد مثل "لدي مشاعر لست قادراً على حتديدها بشكل
واضح".
( ،2بعد صعوبة وصف املشاعر ،ويضم ( ،5بنود مثل
"أجد صعوبة يف وصف مشاعري حنو اآلخرين".
( ،3بعد التوجه اخلارج) يف التفكري ويضم ( ،8بنود مثل "
أجد أن استكشاف مشاعري يفيدين يف حل مشكاليت
الشخصية"
(Taylor, Ryan & Bagby,
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هيئة التدريس يف ختصصات علم النفس ،واإلرااد النفس) يف
جامعة امللك سعود ،وذلك هبدف الوقوف على دالالت
صدق احملكمني لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة ،واحلكم
على حمتوى البنود وفقاً للمعايري اآلتية :مالءمة البنود
للمقياس ،وسالمة صياغة البنود ،ومدى وضوح املعن من
الناحية اللغوية ،كما مت اعتماد معيار  %75كنسبة اتفاق
وذلك لقبول الفقرة .واقرتح احملكمون جمموعة من املالحظات
الطفيفة على بعض بنود املقياس تتعلق بصياغة بعض البنود،
إذ مت األخذ جبميع التّعديالت املقرتحة يف الصورة النهائية
للمقياس.
كما قام الباحث حبساب صدق االتساق الداخل)
للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بني الدرجة
على البند وبني البعد الذي ينتم) إليه البند ،والدرجة الكلية
على املقياس .وقد كانت النتائج كما يف اجلدول (،،2
واجلدول ).،3

لإلجابة عن السؤال األول :والذي ينص على" ماا مؤشارات
الخص ا ااائص الس ا اايكومترية (الص ا ااد

والثب ا ااات) لمقي ا اااس

األلكس ايثيميا علااى عينااة سااعودية ماان طلبااة جامعااة الملااك
سااعود بالريااا

" فقــد مت حســاب صــدق االتســاق الــداخل)

للمقي ــاس م ــن خ ــالل حس ــاب مع ــامالت ارتب ــاط بريس ــون ب ــني
الفقرات والدرجة الكليـة للمقيـاس ،كـدليل علـى صـدق املقيـاس
وكانــت معــامالت االرتبــاط دالــة إحصــائياً بــني الفقــرة واجملمــوع
الكلــ) للمقيــاس كمــا هــو موضــح باجلــدول رقــم ( .،2كمــا مت
حســاب ثبــات املقيــاس مــن خــالل معامــل ألفــا كرونبــاخ لبعــد
صــعوبة حتديــد املشــاعر ،ولبعــد صــعوبة وصــف املشــاعر ،ولبعــد
التوجــه اخلــارج) يف التفكــري ،وملقيــاس األلكســيثيميا كليًــا ،كمــا
مت اســتخراج ثبــات االختبــار عــن طريــق إعــادة التطبيــق كمــا هــو
موضح باجلدول رقم (.،3
أوالً :االتساق الداخل) ملقياس األلكسيثيميا:
وحلساب االتساق الداخل) قام الباحث حبساب اآليت:
أ .عالقة االرتباط بطريقة بريسون بني درجات أفراد العينة على
كــل فقــرة م ــع الدرجــة الكليــة للمقي ــاس واجلــدول اآليت يوض ــح
ذلك:

نتائج الدراسة:
جدول (،2
معامالت ارتباط بنود مقياس األلكسيثيميا بالدرجة الكلية للمقياس
م

معامل االرتباط بالمقياس

م

معامل االرتباط بالمقياس

A1

**.695

A11

**.701

A2

**.719

A12

**.753

A3

**.746

A13

**.469

A4

**.712

A14

**.404

A5

**.765

A15

**.520

A6

**.812

A16

**.557

A7

**.700

A17

**.555

A8

**.681

A18

**.560

A9

**.205

A19

**.529

A10

**.688

A20

**.540

* دالة عند مستوى 0.05
** دالة عند مستوى 0.01
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بدرجة عالية من االتساق الداخل).
ثانياً :ثبات مقياس األلكسيثيميا:
للتحقق مـن ثبـات مقيـاس األلكسـيثيميا ومسـتوى صـالحيته
ونســبة موثوقيتــه قــام الباحــث باســتخدام معامــل ألفــا-كرونبــاخ
( ،،Cronbach's Alphaواجل ـ ــدول رقـ ــم ( ،3يوضـ ــح نت ـ ــائج
معامالت الثبات ألبعاد مقياس األلكسيثيميا.

يتض ــح م ــن خ ــالل اجل ــدول ( ،2الس ــابق أن ق ــيم مع ــامالت
االرتبـ ـ ـ ــاط لفق ـ ـ ـ ـرات البع ـ ـ ـ ــد األول بالدرجـ ـ ـ ــة الكليـ ـ ـ ــة ملقي ـ ـ ـ ــاس
األلكســيثيميا قــد تراوحــت بــني ( ،812 - .205ومجيعهــا قــيم
دالـ ـ ــة إحصـ ـ ــائياً عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى ( ،،0.01فيمـ ـ ــا كانـ ـ ــت قـ ـ ــيم
معــامالت ارتبــاط فق ـرات البعــد الثــاين بالدرجــة الكليــة ملقيــاس
األلكسيثيميا قد تراوحت بـني ( ،،753- .404ومجيعهـا أيضـاً
قــيم دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى ( ،،0.01وهــذا يــدل علــى أن
مقياس األلكسيثيميا يتمتع
جدول (،3
يوضح معامالت الثبات ملقياس األلكسيثيميا وأبعاده الرئيسة
البعد

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

صعوبة حتديد املشاعر

7

.86

صعوبة وصف املشاعر

5

.66

التوجه اخلارج) يف التفكري

8

.61

الثبات الكلي لمقياس األلكسيثيميا

20

.85

يتضح من جدول رقم ( ،3أن قيمة معامل الثبات
باستخدام طريقة ألفا كرونباخ لبعد صعوبة حتديد املشاعر
تساوي ( ،،.86ولبعد صعوبة وصف املشاعر تساوي (،،.66
وه) قيم ثبات مرتفعة ،وكانت قيمة معامل الثبات لبعد
التوجه اخلارج) يف التفكري تساوي ( ،،.61وملقياس
األلكسيثيميا كليًا تساوي ( ،،.85كما مت استخراج الثبات عن
طريق التجزئة النصفية ،فقد بلغت ( ،،.67وكذلك باستخدام
طريقة جتمان فقد بلغت ( ،،.64وه) قيم ثبات جيدة ،مما
يشري إىل اتصاف املقياس بدرجة مناسبة من الثبات.
اتفقت نتائج الدراسة احلالية فيما يتعلق باالتساق الداخل)
للمقياس ،وكذلك معامالت الثبات للمقياس مع أبعاده
الرئيسة مع عدد من الدراسات األجنبية ;(Bagby et al., 2006

معامل الثبات

معامل الثبات

بالتجزئة النصفية

بطريقة جتمان

.67

.64

الصدق والثبات للدراسة احلالية ،وقد كانت دالة إحصائياً عنـد
مسـ ــتوى داللـ ــة ( ،،0.01وهـ ــذا يشـ ــري إىل أن املقيـ ــاس يتمتـ ــع
بدرجة مناسبة من الصدق والثبات.
لإلجابة عن السؤال الثاني :والذي ينص علاى" مااهي البنياة
العاملية لمقيااس األلكسايثيميا علاى عيناة ساعودية مان طلباة

جامعة الملك ساعود بالرياا ؟" وللتعـرف علـى البنيـة العامليـة
للص ــورة احلالي ــة للمقي ــاس اس ــتخدم الباح ــث التحلي ــل الع ــامل)
(Principal
االستكش ــايف وف ــق أس ــلوب املكون ــات الرئيس ـ ـة
Component Analysis).

للتحقــق مــن مناســبة البيانــات للتحليــل العــامل) مت اختبــار
البيانات عـن طريـق اختبـار كـايزر ومـاير وأولكـن ( ،KMOفقـد
بلغ ــت قيم ــة ( ،KMO= 0.867وه ــ) أعل ــى م ــن احل ــد األدى
املطلــوب .ممــا يؤكــد مالءمــة البيانــات للتحليــل العــامل) .ويــدعم
ذلك قيمـة بارتليـت سفارسـيت ( ،Bartlett's - Sphericityفقـد
كان ــت قيم ــة مرب ــع ك ــاي لبارتلي ــت ( ،1481.338وه ــ) دال ــة
إحص ــائياً إذ بلغ ــت قيم ــة ""sigالقيمــة "صــفر" ( ،P=0.000مم ــا
يؤيد رفضنا للفرضية الصـفرية الـيت تقـول إنـه ال يوجـد ارتباطـات

Caretti et al., 2011; Grabe et al., 2009; Inslegers et al.,
2013; Semer, 2012; Pirlot & Corcos, 2012; Taylor,
Bagby & Parker, 2016).

الــيت أجريــت علــى هــذا املقيــاس (األلكســيثيميا ،إذ كانــت
معــامالت الصــدق والثبــات قريبــة إىل حــد كبــري مــع معــامالت
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جوهريًا إذا كانت قيمة جـذره الكـامن ( ≤  ، 1.0صـحيح ،كمـا
ح ـ ــددت العوام ـ ــل اجلوهريـ ــة باحتوائهـ ــا علـ ــى ث ـ ــالث تش ـ ــبعات
جوهري ــة عل ــى األق ــل ،وق ــد اس ــتخدمت القيم ــة ( ،0.30كح ــد
أدى لقبــول تشــبعات الفقـرات بالعوامــل ،ووف ًقـا هلــذا اإلجـراء مت
استخالص )،5
عوامل ،كما هو مبني بالشكل رقم (.،1

بـ ــني فق ـ ـرات املقيـ ــاس .وللتعـ ــرف علـ ــى البنيـ ــة العامليـ ــة للصـ ــورة
احلالي ـ ـ ـ ــة للمقيـ ـ ـ ـ ـاس اس ـ ـ ـ ــتخدم الباح ـ ـ ـ ــث التحلي ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ــامل)
االستكش ــايف وف ــق أس ــلوب املكون ــات الرئيس ـ ـة ( Principal
 ،،Component Analysisإذ مت حتلي ــل املص ــفوفة االرتباطي ــة
لفق ـرات املقي ــاس ،وذل ــك باس ــتخدام حم ــك ك ــايزر ( ،Kaiserيف
اختي ــار ع ــدد العوام ــل (دودي ــن ،،2010 ،حبي ــث يع ــد العام ــل

الشكل رقم ( ،1عوامل التحليل العامل) من الدرجة األوىل

الشكل البيا

():
1

عوامل التحليل العاملي من الدرجة االو

تفسريها بالعوامل املستخرجة من التحليل العامل) من الدرجة
األوىل بلغت ( ،0.59فيما تفسر يف املتغري رقم ( ،6ما نسبته
( ،0.67وكلما زادت قيمة االارتاكيات كان ذلك مميزاً،
واجلدول رقم ( ،4يبني ذلك .مث مت إجراء حتليل عامل) من
الدرجة الثانية للعوامل الـ ) (5بنفس اإلجراءات السابقة ،ووف ًقا
هلذا اإلجراء مت استخالص عاملني ،كما هو مبني بالشكل
البياين رقم ( ،،2وقد فسرت ما نسبته ( ،% 40من التباين
الكل) للعوامل ،جبذر كامن بلغ ( ،،1كما هو مبني باجلدول
رقم (.،5

تشبعا داالً على العامل
وقد تبني أن الفقرات اليت تشبعت ً
األول بلغت ( ،12فقرة ،وهذا يؤكد متركز فقرات املقياس حول
عامل عام تشرتك فيه فقرات املقياس ،وقد تبني أن هذه
العوامل فسرت ما نسبته ( ،% 56.46من التباين الكل)
للمقياس وقد تراوحت اجلذور الكامنة هلذه العوامل بني
( ،5.61إىل ( ،1.1بني العامل رقم ( ،1والعامل رقم (،،5
واجلدول رقم ( ،5يبني ذلك .وكذلك قيمة االارتاكيات
للفقرات واليت متثل نسبة التباين املفسر بواسطة العوامل
املستخرجة ،إذ نالحظ أن اارتاكية املتغري األول اليت ميكن
جدول ()4
قيمة االشتراكيات للفقرات
الفقرة

االشتراكيات

الفقرة

االشتراكيات

A1
A2

.589
.528

A11
A12

.531
.618
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الفقرة

االشتراكيات

الفقرة

االشتراكيات

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

.519
.633
.620
.670
.518
.683
.727
.549

A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

.536
.615
.413
.433
.557
.541
.688
.325

جدول ()5
الجذر الكامن للعوامل من الدرجة الثانية

العامل

اجلذر الكامن

النسبة التفسريية

النسبة الرتاكمية

1
2
3
4
5

5.607
1.805
1.458
1.287
1.137

28.034
9.027
7.289
6.434
5.683

28.034
37.060
44.349
50.784
56.466

جدول ()5
الجذر الكامن للعوامل من الدرجة الثانية
العامل

اجلذر الكامن

النسبة التفسريية

النسبة الرتاكمية

1
2

1
1

20
20

20
40
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الــدرجات اخلــام الــيت حيصــل عليهــا طلبــة جامعــة امللــك ســعود
بالريــاض؟" فقــد مت حســاب الــدرجات التائيــة ومــا يقابلهــا مــن
درج ــات تائي ــة لألبع ــاد والدرج ــة الكلي ــة ملقي ــاس األلكس ــيثيميا،
وتك ـ ـرارات درجـ ــات أف ـ ـراد العينـ ــة ومـ ــا يقابلهـ ــا مـ ــن الـ ــدرجات
املعياريــة ،والــدرجات التائيــة .ووفق ـاً لــذلك فــإن أمهيــة اســتخدام
مقيــاس األلكســيثيميا تكمــن يف عمليــة التشــخيص ،والتص ـنيف
ملــن يعــاين مــن فقــدان القــدرة علــى التعبــري االنفعــا مــن مرضــى
االكتئاب ،ومن طلبة التعليم العام ،واجلامع).
كما هو موضح باجلدول رقم ( ،،6واجلدول رقم (:،7

وتظهر فقرات البعدين اليت مت استخراجها وفقاً للتحليل
العامل) االستكشايف من الدرجة الثانية ومها على النحو اآليت:
 العامل األول وصف وحتديد املشاعر:(،1,2,3,4,5,6,7,8,,11,12,13,15,18
 العامل الثاين التوجه اخلارج) يف التفكري:(،9,14,16,17
ويعود االختالف بني عدد العوامل املستخرجة من
املقياس األصل) ،والعوامل املستخرجة على البيئة السعودية،
نظراً لالختالفات الثقافية بني اجملتمعني.
لإلجابااة عاان السااؤال الثالاال والااذي ياانص علااى " مــا معــايري
األداء علــى مقيــاس األلكسـيثيميا والــيت ميكــن يف ضــوئها تفســري

جدول ()6
الدرجات الخام وما يقابلها من درجات تائية لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس األلكسيثيميا الدرجات المعيارية ( )Zوالدرجات التائية ()T
متوسط عينة التقنين=  & 58.25انحراف معياري = 12.60
درجات المقياس

الزائية

التائية

درجات المقياس

الزائية

التائية

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

-3.04
-2.96
-2.88
-2.80
-2.72
-2.64
-2.56
-2.48
-2.40
-2.32
-2.24
-2.16
-2.08
-2.00
-1.92
-1.85
-1.77
-1.69
-1.61
-1.53

19.64
20.44
21.23
22.02
22.82
23.61
24.40
25.20
25.99
26.79
27.58
28.37
29.17
29.96
30.75
31.55
32.34
33.14
33.93
34.72

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

0.22
0.30
0.38
0.46
0.54
0.62
0.69
0.77
0.85
0.93
1.01
1.09
1.17
1.25
1.33
1.41
1.49
1.57
1.65
1.73

52.19
52.98
53.77
54.57
55.36
56.15
56.95
57.74
58.54
59.33
60.12
60.92
61.71
62.50
63.30
64.09
64.89
65.68
66.47
67.27
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درجات المقياس

الزائية

التائية

درجات المقياس

الزائية

التائية

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

-1.45
-1.37
-1.29
-1.21
-1.13
-1.05
-0.97
-0.89
-0.81
-0.73
-0.65
-0.58
-0.50
-0.42
-0.34
-0.26
-0.18
-0.10
-0.02
0.06
0.14

35.52
36.31
37.10
37.90
38.69
39.49
40.28
41.07
41.87
42.66
43.45
44.25
45.04
45.84
46.63
47.42
48.22
49.01
49.80
50.60
51.39

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1.81
1.89
1.96
2.04
2.12
2.20
2.28
2.36
2.44
2.52
2.60
2.68
2.76
2.84
2.92
3.00
3.08
3.16
3.23
3.31

68.06
68.85
69.65
70.44
71.24
72.03
72.82
73.62
74.41
75.20
76.00
76.79
77.59
78.38
79.17
79.97
80.76
81.55
82.35
83.14

جدول ()7
تكرارات درجات أفراد العينة وما يقابلها من الدرجات المعيارية ( )Zوالدرجات التائية ()T
الدرجة

Z

T

التكرارات

الدرجة

Z

T

التكرارات

20
29
34
35
37
38
39
40
42
43
44
45

-3.04
-2.32
-1.92
-1.85
-1.69
-1.61
-1.53
-1.45
-1.29
-1.21
-1.13
-1.05

19.64
26.79
30.75
31.55
33.14
33.93
34.72
35.52
37.10
37.90
38.69
39.49

2
1
1
2
1
3
3
1
4
3
6
10

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

0.14
0.22
0.30
0.38
0.46
0.54
0.62
0.69
0.77
0.85
0.93
1.01

51.39
52.19
52.98
53.77
54.57
55.36
56.15
56.95
57.74
58.54
59.33
60.12

14
7
7
8
9
4
8
7
3
5
7
2

46

-0.97

40.28

9

72

1.09

60.92

6
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الدرجة

Z

T

التكرارات

الدرجة

Z

T

التكرارات

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

-0.89
-0.81
-0.73
-0.65
-0.58
-0.50
-0.42
-0.34
-0.26
-0.18
-0.10
-0.02
0.06

41.07
41.87
42.66
43.45
44.25
45.04
45.84
46.63
47.42
48.22
49.01
49.80
50.60

6
7
7
7
13
7
9
8
8
6
4
5
7

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
96
100

1.17
1.25
1.33
1.41
1.49
1.57
1.65
1.73
1.81
1.89
2.04
3.00
3.31

61.71
62.50
63.30
64.09
64.89
65.68
66.47
67.27
68.06
68.85
70.44
79.97
83.14

3
3
3
6
2
3
3
1
2
2
1
1
3
260

 حتليــل الــدرجات اخلــام للمقيــاس بنمــاذج نظريــة االســتجابة
للفقرة ،وإعادة التدريج لفقـرات االختبـار وقـدرات األفـراد وفـق
افرتاضات النظرية احلديثة يف االختبارات (.،IRT
قائمة المراجع

الشكل ( )2يبين ملخص المنحنى االعتدالي

إبراهيم ،عبد الستار ( .،1998االكتئاب :اضطراب العصر احلديث ،فهمه
وأساليب عالجه .جملة عامل املعرفة ( ،،239الكويت.
دودين ،محزة حممد ( .،2010التحليل اإلحصائ) املتقدم للبيانات باستخدام
 SPSSعمان :دار املسرية للنشر والتوزيع .األردن.

التوصيات:

عراق) ،حممد ( .،2005دراسة العالقة بني عجز /نقص كلمات التعبري عن
املشاعر (األلكسيثيميا ،والتعلق الوالدي لدى الراادين .جملة كلية الرتبية.
جامعة الزقازيق.244-193 ،54 .

 اس ـ ـ ــتخدام مقي ـ ـ ــاس األلكس ـ ـ ــيثيميا هب ـ ـ ــدف التش ـ ـ ــخيص،
والتصـنيف ملــن يعــاين مــن فقــدان القــدرة علــى التعبــري االنفعــا
من مرضى االكتئاب ،ومن طلبة التعليم العام ،واجلامع).
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of alexithymia and somatization: A factor analytic
study. Psychosomatics, 37(5), 451-458.
Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The
twenty-item Toronto Alexithymia Scale – I. Item
selection and cross-validation of the factor structure.
Journal of Psychosomatic Research, 38(1), 23-32.
Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994). The
twenty-item Toronto Alexithymia Scale – II.
Convergent, discriminant, and concurrent validity.
Journal Psychosomatic Research, 38(1), 33-40.
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Abstract: Several experimental studies have been conducted to test the psychometric efficiency of the Toronto Alexithymia
Scale (TAS-20) and their suitability for their communities, and most of these studies have significantly supported the use of
this measure. The psychometric tests of the (TAS-20), which were conducted through several experimental studies with the
three dimensions of the scale (difficulty of emotion recognition, difficulty describing emotions, orientation towards external
thinking), were fully agreed. These studies indicated that there were statistically significant positive (Bagbay et al., 1994;
Gignac, Palmer, & Stough, 2007) The present study aimed to identify the psychometric characteristics of the Toronto
Alexithymia Scale (TAS-20), to identify the global structure of the TAS-20, and to prepare the table of performance criteria
on the TAS-20, in order to explain the raw grades obtained by the students. The sample of current study consisted (255) of
students from King Saud University in Riyadh. Statistical analysis include mean, stander deviation, Person correlation
coefficient, Exploratory Factor Analysis by Principal Component Analysis. The results of the study showed that TAS-20 has
indicator of validity and reliability.
Keywords: emotion recognition, describing emotions, orientation towards external thinking, TAS-20
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