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ابن الهیثم –جامعة بغداد / كلیة التربیة للعلوم الصرفة   

 قسم علوم الحاسبات

على ) Alexithymia(( االلكسثیمیا )  لتكتم لظهر اول وصف        

 ،الحقیقي اال في العقدین الماضییناال انه لم یحظ باالهتمام  )1948() عام Reschید(

وجود نمط من الناس تتصف بصورة خاصة بضعف الخیال الى )  Frencziوقد اشار (

 حالةهي و اثر فیهم .في الحیاة وفي التحلیل ، اذ ان ما یمر بهم من احداث ال یترك 

شبه عیادیة تشمل فقدان ادراك المشاعر او بالتحدید صعوبة في تشخیص ووصف 

  .المشاعر عن االحاسیس الجسمیة یزیالمشاعر وتم

             ة وانفعالیة هي :تكتم عدة خصائص معرفیویتضمن المفهوم النفسي لل

  عدم القدرة على التعرف ووصف المشاعر الذاتیة .  -1

او التعبیر عنها بواسطة  ،الحساسات الجسدیة والعواطفصعوبة التمییز بین ا -2

  .اللغة

  .فقر في الخبرات التخیلیة وفقر الحیاة الحلمیة والتفكیر العملیاتي -3



  النظریات المفسرة للتكتم :بعض  

  النموذج العصبي المعرفي : -ـ1

ان التكتم هو عجز في التجهیز المعلوماتي على ) 1949) عام (mcleanاكد(    

) اي عجز دماغي وظیفي في توصیل Emotional processing deficitاالنفعالي (

المعلومات من المخ الشمي الى مراكز اللغة في قشرة الدماغ ، وهو ما اكدته مدرسة 

)(Sifneos_ Neniah  نموذج وهناك اال، نموذج العمودي هذا التفسیر باال، وسمي

اذ وجد ، ین نصفي الدماغ االیمن واالیسرب االفقي الذي یتبنى فرصة اضطراب التوصیل

) حیث یعجز نصف Split brainالباحثون انتشار ظاهرة التكتم لدى المصابین بظاهرة (

الدماغ االیمن  المسؤول عن االدراك االنفعالي وایصال المعلومات للمخ االیسر 

  المسؤول عن اللغة والتعبیر.

  النموذج الدینامي : - 2

االدمان یعود بنا الى ربط التكتم بااللیات  ببعض االضطرابات مثل باط التكتمان ارت    

فالتكتم كما یراه التحلیلیون سمة تكشف عن تفكیر حوادثي  ،الدینامیة والعملیات النفسیة

)Factual thinking( واستحالة  ،راعاتعملیاتي بسبب اخفاق في ترمیز الص ، او

مما  ،وكبت العدوان والعواطف بشكل عام ،ونقص مفهوم الذات ،تشكیل صورة للجسد

، صابة المریض باالمراض النفسجسمیةویزداد احتمال ا. یؤدي الى االكتئاب االنفعالي 

او بسبب العوامل  ،سببه الخوف من االصابة باالمراض العضویة الخطیرةالتكتم و 

لخبرة االنفعالیة التكتم هنا الیة دفاعیة تركز على الرفض واالنكار لتجنب ا ، ویعدالكاربة 

 المؤلمة في مواقف الضعف.


