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 العربي:ملخص ال

من        عينة  لدى  واألرق  األلكسيثيميا  بين  العالقة  طبيعة  من  التحقق  إلى  الدراسة  هدفت 
( مريًضا بإدمان الترامادول الذكور تتراوح  73مدمني الترامادول. وتكونت عينة الدراسة من )

ُطبق    ، ( 7.8( وانحراف معياري )31.9عاًما( بمتوسط عمري قدره)59  -19أعمارهم بين )
ومقياس تورنتو لأللكسيثيميا )تعريب   ،التالية: مقياس األرق )إعداد الباحثة(   عليهم األدوات

(. وقد أسفرت نتائج الدراسة الراهنة عن:  2011  ،وتقنين عالء الدين كفافي وفؤاد الدواش 
مدمني   من  عينة  لدى  واألرق  األلكسيثيميا  بين  إحصائية  داللة  ذات  موجبة  عالقة  وجود 

الت يخص  وفيما  مدمني  الترامادول.  لدى  باألرق  التنبؤ  في  األلكسيثيميا  إسهام  تبين  نبؤ 
 الترامادول.  

 إدمان الترامادول.  ، األرق  ، األلكسيثيميا: الكلمات المفتاحية
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 :الدراسة مقدمة
على    األلكسيثيمياتعد       وتحدد  األفراد  على  تؤثر  التي  السلبية  االجتماعية  الظواهر  من 

في   عجز  بوجودها أنها  الوعي  لتدني  الداخلية  واالنفعاالت  المشاعر  عن  وضيق    ،التعبير 
وتمثل وصف المشاعر لآلخرين أهمية بالغة في نمو واستمرار    ،األفق في التصور والتخيل 

 (.   478: 2016،العالقات بين األشخاص بعضهم البعض )نادرة جميل
 سوء  في  تتمثل  مصاحبة  نفسية  ار آث  من  بها  يرتبط  فيما  األلكسيثيميا  خطورة  حيث تكمن     

واضطرابات   واألمراض  الداخلية،   والصراعات   النفسي  التوافق    واضطرابات   النوم،   العضوية، 
 . (Nicolo et al، 2011: 38)  الشخصية

وتفسيراتها على اهتمام واسع من الدراسات العلمية منذ    وحازت ظاهرة اضطرابات النوم    
نظًرا لضرورة النوم وأهميته لإلنسان من حيث دوره في كفاءة  منتصف القرن التاسع عشر  

وتشكيل خصائص صحته النفسية إذ يعمل النوم    ، وقدرته على األداء  ، وظائفه الفسيولوجية
ثم   ومن  وفاعلية  بكفاءة  السيكولوجية  الوظائف  لممارسة  المناسب  بالتوازن  االحتفاظ  علي 

لإل  تعيد  ونفسية  فسيولوجية  عملية  النوم  داليا  يمثل  والفسيولوجي)  النفسي  توازنه  نسان 
 (. 103 ،2015،حافظ
وأكثرها  أنواع   أخطر  من     الترامادول  وُيعد        البشرى   الجسم  تحطيم   على   قدرة  المخدرات، 

وهو وهو  كعقاقير  كيميائًيا  مستخلصة  مادة  بسرعة،    خطورة،   المثيرات  أشد  من  الهلوسة، 
 (.    278:2015،عمر  ونبهان الزين  بسام)  أقراص أو  حقن هيئة على  وُيستخدم

المعتمدين على المواد المخدرة نسبة عالية من اضطرابات النوم   ،Berro)وُيظهر األفراد 

Howell، Tufik & Andersen ،  2016: 59)      فاضل أكده  ما   ،Fadhelوهذا 
حيث  (31 :2020 اضطرابات  (  من  مخدرة  مادة  علي  المدمنون  األشخاص  النوم  يشتكي 

التي تجعل العالقة بين تعاطي المخدرات واضطرابات النوم عالقة ثنائية أي أن كل مشكلة  
هذا ألن البيولوجيا العصبية للنوم وتعاطي المخدرات مترابطة.    ، قد تكون سبًبا ونتيجة لآلخر

ولذلك عندما يمتنع المرء عن تعاطي المخدرات تصبح اضطرابات النوم أكثر حدة مما يؤدي  
 االنتكاس بعد التعافي.  إلى 

هل  و         هناك(    Hall، 2009: 57)ذكر    والسلوكيات   األلكسيثيميا  بين  ارتباط  أن 
  الخمور   وتعاطي  ، النوم  واضطرابات  ، والكسل  ،والسمنة   ،األكل  اضطرابات   : مثل  الخاطئة 

 . األخرين  وتجنب ، والمخدرات
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ويؤدي   ،أساسًيا في الصحة العقلية بصورة عامةلذلك تري "الباحثة" أن المشاعر تؤدي دوًرا  
النوم دوًرا هاًما حيوًيا في الحفاظ على التوازن األمثل لألداء العاطفي. حيث تؤثر قلة النوم  
سواء في شكل الحرمان التام من النوم أو تقييده بصورة سلبية على عملية توليد المشاعر  

عرضة  والتنظيم االنفعالي والتعبير العاطفي . وقد يكون األشخاص الذين يعانون األرق أكثر  
المخدرات  المخدرة   ،لتعاطي  العقاقير  باستخدام  بأنفسهم  نومهم  مشاكل  يعالجون  قد  ألنهم 

االسترخاء. على  تساعد  أنها  يرون  بدراسة   التي  الراهنة  الدراسة  اهتمام  يأتي  هنا  ومن 
    العالقة بين األلكسيثيميا واضطرابات النوم لدى مدمني الترامادول . 

 مشكلة الدراسة:
النوم إلى الضغوط االجتماعية والنفسية يرجع          األفراد من مشاكل  وأن    ، معاناة بعض 

البشر  لدى  العاطفي  بالضعف  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  النوم  المزمن    ،مشاكل  األرق  أن  حيث 
العاطفي   االستقرار  عدم  إلى  المزاج  ، القلق  ، يؤدي  واضطرابات   ،Motomura)االرتباك 

Mishima، 2014)  .الند"   دراسة  المثال   سبيل   على  منها  الدراسات   بعض   نتائج   وأوضحت"  
 ،Bratis et al)  و"آخرين"  "براتس"  ودراسة  (Lundh& Broman، 2006)  و"برومان"

ومونتبليسر؛    ودراسة(  2010  ،Godin، Montplaisir)  ونيلسين  وجاجون؛  "جودين؛ 

Gagnon &Nielsen، 2013  )واضطرابات  األلكسيثيميا   بين  ارتباطية  عالقة  هناك  أن  
 بشكل  العربي   الوطن   في   أخري   دراسات  قيام  إلى  حاجة  في  النقطة  هذه   زالت  ما  ولكن.  النوم
 . خاص بشكل المصرية  والبيئة عام

  لعام   اإلدمان   وعالج   المخدرات  لمكافحة   القومي   الصندوق   إحصاءات   وأوضحت           
   وأن   %76  من   أكثر   مصر  في  المدمنين   بين   الترامادول   تعاطى   نسبة   وصول  2017

  تفوق   انتشار  بنسبة  مصر  مدمني  لدى  والحشيش  البانجو  شعبيته  في  تجاوز   الترامادول
  السوداء   السوق   في   الترامادول   أسعار  في   الشديد  االرتفاع   رغم   وذلك    المدمنين    بين  45%

  اإلدمان  وحدة  مدير  سابًقا  أكد   كما األقل،  على   جنيه(  200:150)  إلى  الشريط  سعر  فوصل
 محمد )  سنوات(  10)  سن   في   للترامادول   إدمان  حاالت  رصد  النفسي  العباسية   بمستشفى 

 (. 2017 ،قاسم
  من   يعانون   النفسية   المواد   على  المعتمدين   أن    األجانب   الباحثين   من   العديد   وأوضح      
  و"آخرين"   "فارجز"   دراسة   نتائج  أسفرت   المثال  سبيل  فعلى   األلكسيثيميا.   من   مرتفعة  نسب
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(Farges et al، 2004)   المرضي   بين   باأللكسيثيميا   اإلصابة   انتشار  معدل   ارتفاع  إلى  
 (  %24.6)  بنسبة  العاديين  األشخاص  مع مقارنة( %43.5)  بنسبة المدمنين 

"جوردن"  كما        العقاقير  (Gordon، 2019: 2)ذكر  على  لإلدمان   المسببة  أن    تؤثر 
  األفراد  وفي  المخدرات  يتعاطون   الذين  األفراد  لدى  النوم ومراحله وتحدث اضطرابات بهنوعية  
حيث أن العقاقير المسببة لإلدمان لها تأثير على آليات الدماغ    ، المخدرات  امتنعوا عن  الذين 

 . المسؤولة عن حدوث النوم
علم       حد  )على  مجتمعة  الدراسة  متغيرات  بين  ربطت  دراسات  توجد  ال  أنه  ضوء  في 

ومن  اإلضافية.  البحوث  من  بالعديد  القيام  يتطلب  ذلك  فإن    قامت   المنطلق   هذا   الباحثة(؛ 
 الترامادول.  مدمني  لدى  واألرق  األلكسيثيميا   بين العالقة  بدراسة   الباحثة

 تساؤالت التالية:ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في ال   
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين األلكسيثيميا واألرق لدى مدمني   -1

 الترامادول ؟
 هل تسهم األلكسيثيميا في التنبؤ باألرق لدى مدمني الترامادول ؟ -2

 :  الــــدراسة أهـــداف
 . الترامادول  األلكسيثيميا واألرق لدى مدمني بين طبيعة العالقة  عن  الكشف -1
 الكشف عن مدي إسهام األلكسيثيميا في التنبؤ باألرق لدى مدمني الترامادول  -2

 :  الدراسة  أهمـــية  
 :  يلى  فيما  هذه الدراسة أهمية تكمن    

أحد   - تخص  التي  الدراسات  هذه  بمثل  خاصة  والمصرية  العربية  المكتبة  إثراء 
 الموضوعات الحديثة في وقتنا الحالي. 

ال - الدراسة  علم  تعد  حدود  )في  العربي  المستوي  على  األولي  الدراسات  من  راهنة 
 الباحثة( التي فحصت دور األلكسيثيميا في التنبؤ باألرق. 

تزود الباحثين بأدوات بحث مقننة تساعدهم في دراسات مرضي اإلدمان حيث قامت   -
 الباحثة بإعداد مقياس لألرق لدى مدمني الترامادول  .  

  المساعدة  لتقديم  اليهم  الباحثين   نظر  ولفت  ،المدمنين  فئة  على  الدراسة  اعتماد  -
 . لهم
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قد تفيد هذه الدراسة في إعداد برامج إرشادية وعالجية للحد من اضطرابات النوم   -
 لدى مدمني الترامادول من خالل معرفة األلكسيثيميا. 

 مفاهيم الدراسة واألطر النظرية
 مفاهيم الدراسة  -أ

 األلكسيثيميا:أواًل: 
وتايلور"  و   ؛لباجبي " ا  وفقً             (  (Bagby ، Parker& Taylor ، 1994: 24باركر؛ 
األ تُ  ووصف إ لكسيثيميا  شير  تحديد  في  بقصور  تتصف  الشخصية  سمات  من  سمة  لى 

 .  المشاعر المصاحبة لنمط معرفي موجه نحو الخارج
الشخصية تظهر في عدم قدرة الفرد على  وتعرف الباحثة األلكسيثيميا بأنها سمة من سمات  

واالستغراق في تفصيالت األحداث    ، تحديد مشاعره والتعبير عنها سواء لفظًيا أو غير لفظًيا
 الخارجية بدال من التركيز على العوامل والخبرات الداخلية الذاتية للفرد 

 ثانًيا: اضطرابات النوم:
 يشمل   عام  مصطلح  النوم هي  ضطراباتأن ا   (615:2008  ،ريبر  و ايمي  ريبر  آرثر)ويري   

  أو   فسيولوجية   عصبية  عوامل  بسبب  واليقظة  النوم   دورة  بها  تتصف   طبيعية  غير  حالة  أي
 .  المنشأ  نفسية   عوامل
وتعرف الباحثة اضطرابات النوم بأنها الصعوبات أو المعوقات التي تعرقل مسار النوم       

 وتؤثر على حياة الفرد بشكل سلبي.  ،والكوابيس  ، فرط النوم  ،لدى الفرد وتتمثل في األرق 
 :  اضطراب األرق  -1
  ، الوقت  من  بها   بأس   ال   لفترة  تستمر  ، النوم   من   كيفي  أو  كمي  اكتفاء   عدم   حالة  وهو       
إعاقة  كثيرة  وسلبيات   عواقب  ولألرق   ،الحياة   وطأة   فيه  تزيد   وقت  في   األرق   ويحدث  منها 
  ، اليومية  المهام  وإنجاز  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  وتناقص  ،الذاكرة   وضعف  ،التركيز

 و  عكاشة  أحمد)  بالسعادة  الشعور  وافتقاد  ،المزاج   وسوء  ،باآلخرين  العالقات  واضطرابات
 ( . 626-625:2010،عكاشة طارق 
  عدم   من   حالة  تمثل  التي  األعراض  من  مجموعة  بأنه "    األرق   اضطراب  الباحثة  وتعرف

 . " النوم من  الكيفي أو  /الكمي  االكتفاء 
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 ثالًثا: إدمان الترامادول: 
 مفهوم اإلدمان 
  العقار   تفاعل   عن  تنتج  نفسية  حالة   بأنه  اإلدمان  العالمية  الصحة  منظمة   وتعرف 

  عن   ينتج  كما  االعتماد  أو  بالتعلق  يسمى  ما   اإلدمان  عملية  عن   وينتج   اإلنسان  جسم  في
   لإلحساس   الجرعة  وزيادة  التعاطي   في  الرغبة  تشمل  مختلفة  واستجابات  سلوكية   أنماط  ذلك

   (.46:2007الكردي،  جمال) المطلوبة  النفسية   باآلثار
  المخدرات:  مفهوم

األلم    بتسكين  الوعى المصحوب  وغياب   النوم  تسبب  كيميائية  مواد   عن  المخدرات هي عبارة
 (. 73:1984 ،المغربي  سعد)

 مفهوم الترامادول: 
عقار أن  إلى  العالمية  الصحة  منظمة  هو  وتشير    ينتمى   لآلالم  مسكن  الترامادول 

الناتجة عن العمليات    والشديدة  المتوسطة   اآلالم  عالج  في  ويستخدم"    األفيونات"   لمجموعة
العصبي    الجهاز  في  مستقبالت  تنشيط  على  يعمل  الجراحية واإلصابة بمرض السرطان حيث

طويلة   لفترات أو  كبيرة؛  بجرعات استخدامه  حالة اإلدمان  نوًعا من  العالج يسبب  المركزي وقد
(WHO ، 2017 :47) . 

 : الترامادول إدمان الباحثة وتعرف
  في   الزيادة   مع  طبية   غير   ألغراض  الترامادول عقار    تناول  على   االعتياد   هو  بأنه      

مما    تناوله  من   المطلوب  التأثير  نفس   على   للحصول   مستمرة  بصفة  المستخدمة  الجرعة 
 عليه.  والجسدي النفسي  االعتماد   يسبب

 النظريات المفسرة لمفاهيم الدراسة: -ب
 :لأللكسيثيميا المفسرة النظريات

 النظرية النيوروبيولوجية:   -1
النيوروبيولوجية إلى        حيث    Sifineos& Nimiahونيماه     سيفينوس   ترجع النظرية 

األيمن   المخ  نصفي  في  اضطراب  وجود  عن  تنتج  األلكسيثيميا  أن  رأوا 
 . (Sefinos،1988:289)واأليسر

أجراها        التي  الدراسات  من  كل  فحصا  "Hoppe"  " (1997) "Bogenفنجد  اللذان 
حيث قدما دلياًل تشريحًيا ثابًتا أن النصف   ، ( حالة من نصفي المخ المنقسمين جراحًيا12)
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واالستدالل والمنطق  والتحليل  اللغة  عن  مسؤواًل  يكون  األيسر  يكون    ،المخي  حين  في 
متخصص   األيمن  المخي  )عبلة  النصف  والتركيبي  المكاني  البصري  اإلدراك  في 

 (. 21-2017:20،دهمش
 السيكودينامية:  النظرية -2

بناء   النظر  وجهة  من   األلكسيثيميا   ٌتعتبر          بتطويره   الذات  قامت   نفسى  السيكودينامي 
(    الطفولة  بمرحلة)   التعرض المبكر  على   المترتبة  السلبية   االنفعاالت  كم  من  نفسها  لحماية

اضطراب  وبالتالي  ،النفسية   والضغوط  المحن   من  وغيره  لإلهمال،   األلكسيثيميا   يأتي 
إلى  مما  األنا  تغمر  التي  الصادمة  للخبرات   كاستجابة إلى  األداء  نكوص  يؤدى    االنفعالي 
قبل   المستوى  والذى  ما   كاألمراض   الفرعية  االضطرابات   من   عدداً   يتضمن   المفاهيمي 

العال    تمييز  على   القدرة   وقصور   النفسجسمية  زهرة  و  ياسين  )حمدي  االنفعاالت 
 (. 700:2016،أحمد

  :  الصدمة نظرية -3
  كوسيلة   وتستخدم  ، الصدمة  مع  تعايش  طريقة   هي   األلكسيثيميا   أن  النظرية   تلك  تري         

 الجسدي  باإليذاء   المرتبطة   السالبة   واالنفعاالت   ، النفسية   الضغوط  مع  والتعامل   للتعايش 
  التعايش   على  القدرة  عدم  نتيجة  األلكسيثيميا  تكون   أن  ويمكن  ،الطفولة  في  والجنسي 
 ( . Reddy، 2009: 3-7) النفسية  الضغوط  مع بفعالية والتعامل

 :  النوم  النظريات المفسرة الضطرابات
 وتعرض الباحثة فيما يلي أهم النظريات التي فسرت النوم واضطراباته:    
 السلوكبة:  النظرية-1

  المضطرب   والنوم   الطبيعي   أو  العادي  النوم  أن  السلوكية   المدرسة   علماء  يرى        
  والعقاب   للثواب   الخاطئ  بالتعليم  النوم   صعوبات   يتعلم  متعلمة فاألسرة تجعل الطفل  سلوكيات

  النوم   لسلوكيات  النوم؛ وإضعاف  صعوبات   لسلوكيات  تدعيم  يحدث  حيث  النوم،  مواقف  في
  االجتماعي   بالتقليد   النوم   صعوبات  الطفل  يتعلم   أن   يمكن  كما   الطبيعي،   أو  العادي؛

 (. 128-127:2009 ، مجدي الدسوقي) حياته  في  المهمين الراشدين   لدى النوم  لصعوبات 
 نظرية التخليق  -2
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بكثرة          مرتبط  النوم  أن  قائمة على  النظرية  هذه  فكرة  للنوم  األيضية  النظرية  وتسمي 
األمر الذى يؤدى إلى تعب أو إجهاد للفرد. وهذا    ، النشاط العضلي ونشاط الجهاز العصبي

معين   تركيز  إلى  المواد  هذه  تصل  وعندما  األيض  عن  المتخلفة  المواد  تجميع  إلى  يؤدي 
بالرغ الفرد  النوم  يشعر  عامل  تسمي  مادة  المواد  هذه  ومن  النوم.  في   & Shpiro)بة 

Denent، 1993:5).   
 نظرية فرط االستثارة الذهنية  -3

تعتبر هذه النظرية أن النشاط الذهني في فترة ما قبل النوم بقليل هو العامل األهم في         
النوم  النوم وك  ، حدوث اضطرابات  لنوعية  الممثلة  المستويات  تحديًدا    ، ميته فتنخفض  وأكثر 

عن وقوع الفرد أسيًرا ألفكار سلبية مؤلمة؛ أو    DSM-IVفقد تحدثت المعايير التشخيصية  
منطقية   بحلول  والخروج  عليها  التغلب  أجل  من  كبيًرا  عمًقا  تتطلب  مشكالت  في  التفكير 

ويؤدي ذلك إلى زيادة الفترة الالزمة البتداء النوم مع حاجة الفرد الشديدة    ،وقابلة للتطبيق
تفكير الفرد بأنه يريد النوم كلما زاد الضيق  فكلما زاد    ،للنوم وهنا يقع الفرد في حلقة مفرغة 

وعندما يزيد إصرار الفرد على النوم يزيد شعوره بالضيق    ،الناتج عن عدم تحقيق هذه الفكرة
 (. 21:2001،واإلحباط وبالتالي تقل قابلية الفرد للنوم )وليد الشطرات

 :  لإلدمان   المفسرة النظريات
 النفسي:  التحليل نظرية -1

 أساسين:   على  تقوم اإلدمان سيكولوجية أن  االتجاه هذا  يرى 
 يرجع  الذى  والنرجسي   الجنسي   اإلشباع  إلى   الحاجة  -إلى : أ  ترجع  نفسية  صراعات:    األول

 واإلشباع.  الحب عالقات   اضطراب إلى   أساسه
  األمن.   إلى   الحاجة -ب 
 وتأكيدها.   الذات  إثبات إلى  الحاجة -ج

  هي  للمخدر  الكيميائية   للمخدر، واآلثار  الكيميائية  اآلثار   في   فيتمثل :    الثاني   األساس   وأما
 ترجع    المخدر  أثر  وخطورة  التعقيد  من   كبير  جانب  على  المخدرات  مدمني  حاالت   تجعل  التي
  إلغاء  إلى  األمر  به  ينتهى  حتى  للمتعاطي   بالنسبة  المطاع  كاألمر  يصبح  المخدر  أن  إلى 

 (.38-37:1999،هالل  ناجى ) اهتماماته  جميع وقهر
 : االجتماعية النظرية -2
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ويرى أنصار هذه النظرية أن اإلدمان ما هو إال سلوك متعلم أو أن الناس تتعلم كيف       
أو خصائص في الشخصية تساعد على اإلدمان    ،تصبح مدمنة  القول بوجود: سمات  وأن 

  ، )كما يذكر علماء التحليل النفسي(  إنما هو محض افتراء وادعاء ال أساس له من الصدق
وأنهم لألسف قد ذكروا هذه السمات بعد أن وقع الشخص في هوة اإلدمان وليس قبل ذلك  

 (.  139:2011،)محمد غانم 
 : ةالسلوكي النظرية -3

  طريق   عن   البيئة   من   مكتسب   سلوك  المخدرات   تعاطى   أن   االتجاه  هذا   ومضمون           
  والتعلم   األشياء  مع   الرمزي   التفاعل  خالل   من  استمراريته   السلوك   هذا   ويستخدم   التعلم

 . (39:  1999،ناجي هالل)  الخ ...... العقلية   والقدرات الشرطي
 الدراسات السابقة :  

النوم     (Schott ، 2006)قام سكوت          فقدان  بين  العالقة  إلى معرفة  بدراسة هدفت 
لألفراد  التنفيذية  الوظائف  علي  وتأثيرها   الكوكايين  تعاطي  عن  عينة    ،واالمتناع  وتكونت 

وتم قياس تغيرات النوم عند    ،( أفراد غير مدمنين5و)  ، ( مدمًنا للكوكايين12الدراسة من )
ا  ،المجموعتين الوظائف  الباحث بطارية  النوم )من    ،لتنفيذية واستخدم  ومقياس الضطرابات 

من   يعانون  الكوكايين  على  المعتمدين  األفراد  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت  الباحث(.  إعداد 
 وأن فقدان النوم يؤثر سلًبا على الوظائف التنفيذية.  ، اضطرابات النوم

و"آخرون"          "أوزيريك"  إلى فحص   (Ozyurek et al ، 2013)وأجري   دراسة هدفت 
العظام  هشاشة  مرضي  لدى  النوم  واضطرابات  األلكسيثيميا  بين  الباحثين    ،العالقة  وقام 

  ، (PSQI)ومؤشر جودة النوم لبيتسبرج    ، (TAS-20)بتطبيق مقياس تورنتو لأللكسيثيميا  
( في عمر )305على عينة شملت  مريًضا  عاًما60(   ) ،  ( ذكور122بمعدل  (  183و)  ،( 

األلكسيثيميا    ، إناث بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت 
 واضطرابات النوم لدى هؤالء المرضي عينة الدراسة. 

"سميث"       دراسة  بداية    (Smith، 2016)وهدفت  الكحول على  إدمان  تأثير  معرفة  إلى 
السريعة العين  حركة  ونوم  )  ،النوم  من  الدراسة  عينة  مدمنً 23وتكونت  للكحول(  وتم    ، ا 
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وتوصلت النتائج إلى    ،والرسم الكهربائي للمخ   ، PSQI  بيتسبرج  النوم   جودة  مؤشر  استخدام 
 أن مدمني الكحول يعانون من اضطراب في بداية النوم وفي نوم حركة العين السريعة. 

و"بيرد"         "كاتمر"؛  "ولف"؛  "مورفي"؛  من  كٌل   ،Murphy، Wulff)وأجري 

Catmur& Bird،2018)    وجودة األلكسيثيميا  بين  العالقة  معرفة  إلى  هدفت  بدراسة 
ا  ،النوم عينة  )وتكونت  من  فرًدا 86لدراسة  لأللكسيثيميا  ،(  تورنتو  مقياس  عليهم    ، طبق 

النوم   لنوعية  بيستبرغ  عالقة    ،  (PSQI)ومقياس  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت 
ارتباطية ايجابية بين انخفاض مستوي النوم وبين كل عامل فرعي من عوامل األلكسيثيميا  

 تفكير الموجه للخارج(. وال ، صعوبة وصف المشاعر  ،)صعوبة تحديد المشاعر 
"سيدرسكا"      "أتنسوف"؛  "سافوف"؛  من  كٌل  قام   &Savov، Atanassov)وكذلك 

Psederska، 2019)   بدراسة هدفت إلى فحص العالقة بين األلكسيثيميا والسيكوباتية لدى
( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الهيروين.  )62مدمني  إلى  مقسمين  مشارًكا  من  31(  فرًدا   )

الهيروين  األصحاء31و)  ،مدمني  من  فرًدا  لتورنتو  ،(  األلكسيثيميا  مقياس    ، وُطبق عليهم 
السيكوباتية ع   ، ومقياس  النتائج  الهيروين  وأسفرت  على  يعتمدون  الذين  األفراد  تميز  ن 

إلى   باإلضافة  باألصحاء.  مقارنة  واأللكسيثيميا  السيكوباتية  مقياس  على  أعلى  بمستويات 
مقارنة   الهيروين  مدمني  لدى  موجًبا  دااًل  ارتباًطا  بالسيكوباتية  األلكسيثيميا  ارتبطت  ذلك 

 باألصحاء.  
 ،Ayhan)  " إرن " و  "؛ديمرل"  "؛إركين "  "؛ أوزتورك"   "؛سيفين"  "؛أيهن" من    كلٌ   أجري و         

Seven، Ozturk،    Ercan، Demirel& Eren، 2020)     دراسة كان الهدف منها
المعتمدين علي األفيون مقارنة باألصحاء. وتكونت    ى هو تقييم مدي انتشار األلكسيثيميا لد

  ، ( سنة25.3( مريًضا بإدمان األفيون من الذكور بمتوسط عمري )50عينة الدراسة من )
وانحراف    ،( سنة 26.4( فرًدا من األصحاء بمتوسط عمري )50و)  ، (5.9وانحراف معياري )

وتم استخدام    ،الة التعليمية والح  ،الجنس   ، ( مطابقين لعينة المرضي في العمر4.8معياري )
ومقياس روزنبرغ    ،مقياس بيك للقلق   ،مقياس بيك لالكتئاب   ، مقياس األلكسيثيميا لتورنتو

إل  النتائج  وتوصلت  الذات.  )  ى لتقدير  عل%42أن  المعتمدين  من  من    ى (  يعانون  األفيون 
 أنهم ألكسيثيميك.   ى( فقط من األصحاء صنفوا عل %10و) ، األلكسيثيميا
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 تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
 من خالل فحص وتحليل الدراسات السابق ذكرها توصلت الباحثة إلى ما يلي: 

)في   - مجتمعة  الدراسة  متغيرات  بين  العالقة  تناولت  التي  األجنبية  الدراسات  ندرة 
 حدود علم الباحثة(. 

مما أفاد    ،اضطرابات النوم تباينت المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة في   -
 الباحثة في اعداد مقياس لألرق يالئم الدراسة الراهنة.  

تورنتو   - مقياس  باأللكسيثيميا  المتعلقة  السابقة  الدراسات  جميع  استخدام 
 لأللكسيثيميا مما شكل الدافع للباحثة الستخدامه في الدراسة الراهنة. 

العرب  - المستوي  الباحثة على أي دراسة على  ي واألجنبي )علي حد علم  لم تحصل 
مدمني   من  الدراسة  وعينة  األلكسيثيميا  بين  العالقة  دراسة  تناولت  الباحثة( 

الترامادول  ،الترامادول مدمني  من  الدراسة  وعينة  النوم  اضطرابات  بين  ولهذا    ،أو 
 فإن الباحثة تحاول أن تسد ثغرة في هذا المجال من خالل دراستها الراهنة. 

المنه  - من  صوغ  االستفادة  في  السابقة  الدراسات  استخدمتها  التي  العلمية  جية 
الحدود   منها ضمن  واالستفادة  النتائج  ومعالجة  التوصيات  وكتابة  البحث،  مشكلة 

 التي تناسب خصوصية الدراسة الحالية. 
 فروض الدراسة:

   الترامادول.   األلكسيثيميا واألرق لدى مدمني  بين موجبة  ارتباطية  عالقة   توجد -1
 األلكسيثيميا في التنبؤ باألرق لدى مدمني الترامادول . تسهم  -2
 واجراءاتها الدراسة منهج 

 منهج الدراسة   -1
أهداف   مع  يتناسب  الذي  االرتباطي  الوصفي  المنهج  على  الراهنة  الدراسة  تعتمد 

 والذي يمكننا من التحقق من أهداف الدراسة واختبار صحة فروضها.    ، الدراسة
 عينة الدراسة -2

 ( من  الدراسة   ما  73تتكون عينة  أعمارهم  تتراوح  الذكور  من  للترامادول  مدمًنا   )
( قدره)59-19بين  عمري  بمتوسط  عاًما   )31.9( قدره  معياري  وانحراف  من  7.8(   )
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وا الخارجية  العيادات  على  مكافحة المترددين  لصندوق  الساخن  الخط  من  للعالج  لمتلقين 
للصحة  أسوان  مستشفى  داخل  الداخلي  بالقسم  والمحجوزين  اإلدمان  وعالج  المخدرات 

 النفسية وعالج اإلدمان.   
 مدمني الترامادول من ( يعرض وصف المتغيرات الديموجرافية للعينة 2جدول رقم )      

 اإلجمالي  العدد  الوصف  المتغيرات الديموجرافية

 
 العمر 

19-29 33 
 
73 

30-39 29 
40-49 8 
50-59 3 

 اإلقامة 
 73 31 ريف 

 42 حضر 

 ة االجتماعي حالة ال
 37 أعزب 

73 
 36 متزوج 

 
 التعليمي   ى المستو 

 7 مؤهل عالي 
 41 مؤهل متوسط 73

 25 مؤهل أقل من المتوسط 

 
 االقتصادي   ى المستو 

 6 مرتفع
 45 متوسط 73

 22 منخفض
 
 أدوات الدراسة-3
 مقياس األرق )إعداد الباحثة ( -1

 وصف المقياس: 
  بوضع   الثالثة  البدائل  بين  من   االختيار   طريق   عن  تتم   المقياس  هذا   على   االستجابة 

أبًدا  البدائل  وهذه  حالته  مع  يتناسب  الذي  المناسب  االختيار  على (  √ )عالمة    ، أحياًنا   ، هي 
  . 3  ،2  ،1  الترتيب  على  هي  الثالثة  االستجابات  لهذه  المحتسبة  الدرجات  بأن  علماً .  دائًما 
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الشدة   مقياس  درجة على  )أقصي  المفحوص هي  يحصل عليها  أن  يمكن  درجة    ×وأعلى 
حيث يتكون المقياس    ،12وأقل درجة  ،(36=  12  ×  3عدد البنود= الدرجة الكلية( بمعني )

المقيا   ،بند 12من   الباحثة  أجرت  الترامادول وقد  مدمني  من  عينة  على  تحققت    ،س  وقد 
(  0.817الباحثة من ثبات وصدق المقياس حيث كان معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ )

.( مما يدل  770وبمعادلة جتمان )  ، ( 0.780وبطريقة التجزئة النصفية  بمعادلة سبيرمان)
جيدة ثبات  بدرجة  المقياس  تمتع  الص  ،على  على  الباحثة  الذاتيواعتمدت  التحليل    ،دق 

 وصدق المحكمين.   ،العاملي االستكشافي 
  الدين   عالء)  وتقنين  تعريب   والراشدين  للمراهقين  لأللكسيثيميا  تورنتو   مقياس  -2

 (. 2011 ،الدواش   فؤاد ،كفافي 
 وصف المقياس:

شكل    يقيس   بنًدا (  17)  من  المقياس  يتكون  على  البنود  وصيغت  األلكسيثيميا 
سلبية عبارات   وأخري  )  ،إيجابية  )13بواقع  و  إيجابية  عبارة  سلبية 4(  عبارات  موزعة    ، ( 

أبعاد وهي     البعد   ، عبارات(  6)  من  المشاعر يتكون   تحديد  صعوبة :  األول  البعدعلى ثالث 
 المتوجه  التفكير:  الثالث   والبعد  ، عبارات (  5)  من  يتكون   المشاعر  وصف  صعوبة:  الثاني
 بالرفض  تبدأ  نقاط  خمس  من  متصل  على  المقياس   ويصحح  عبارات.(  6)  من  يتكون   للخارج
(  85)   للدرجة  األعلى  الحد  ويعبر  ، الحياد   الوسط  نقطة  وتمثل  القوية  بالموافقة  وتنتهي  القوي 

األلكسيثيميا.    انخفاض  عن(  17)   للدرجة  األدنى  الحد  يعبر  بينما   األلكسيثيميا  ارتفاع   عن
( كالتالي  الدرجات  للعبارات  5،4،3،2،1ووزعت  والعكس  اإليجابية  للعبارات  التوالي  على   )

( بإجابة  17( ومن ثم يجيب المفحوص عن كل عبارة من العبارات )1،2،3،4،5السلبية )
( أمام االستجابة التي يشعر بأنها تنطبق عليه والتي تعبر عن  √واحدة بأن يضع عالمة ) 

الخاص  م  ،رأيه  من  عينة  على  المقياس  الباحثة  أجرت  الترامادولوقد  تحققت    ،دمني  وقد 
(  0.878الباحثة من ثبات وصدق المقياس حيث كان معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ )

بمعادلة سبيرمان) النصفية  التجزئة  )  ،( 0.853وبطريقة  يدل  822وبمعادلة جتمان  .( مما 
جيدة  ثبات  بدرجة  المقياس  تمتع  الذاتي   ،على  الصدق  على  الباحثة  الصدق    ،واعتمدت 

 وصدق المحكمين.   ،التمييزي 
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 الكفاءة السيكومترية للمقاييس في الدراسة الراهنة 
ألفا   بطريقتي  للمقاييس  السيكومترية  الكفاءة  حساب  تم  الثبات:  والتجزئة  أواًل  كرونباخ 

 ( يوضح ذلك. 1وجدول رقم ) ، النصفية
 ( يعرض معامالت الثبات لمقاييس الدراسة 1جدول )        

 لفا أ المتغيرات 
 التجزئة 

  -سبيرمان
 براون 

 جتمان   

 0.770 0.780 0.817 رق األ 
 .497 0.577 0.702 صعوبة تحديد المشاعر
 .862 0.875 0.874 صعوبة وصف المشاعر 
 .366 0.393 0.518 التفكير الموجه للخارج 

 0.822 0.853 0.878 ميا ثيلكسي األ 
ثانًيا الصدق: تم حساب الصدق بطريقتين وهما الصدق الذاتي وهو من خالل حساب الجذر 

( األرق  كالتالي  وكانت  كرونباخ  ألفا  ثبات  لمعامل  تحديد    ،.(903التربيعي  صعوبة 
المشاعر)  ،(0.837المشاعر) الموجه للخارج)  ،(0.934صعوبة وصف    ، (0.719التفكير 

لأللكسيثيميا) الكلي  للصدق0.937والمجموع  جيًدا  مؤشًرا  يعد  مما  المحكمين    ،(  وصدق 
الباحثة بعرض المقاييس على خمسة محكمين وتراوحت نسب االتفاق ما بين   حيث قامت 

 ن الصدق. مما يدل على تمتع المقاييس بدرجة جيدة م  100%: 80%
 األساليب اإلحصائية -4

 معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغيرات.  -1
 معامل االنحدار لمعرفة التنبؤ.  -2

 عرض النتائج ومناقشتها 
 نتائج الفرض األول  -1

ينص هذا الفرض على أنه "توجد عالقة ارتباطية موجبة بين األلكسيثيميا واألرق لدى  
مدمني   من  معامل عينة  الباحثة  استخدمت  الفرض  صحة  من  وللتحقق  الترامادول". 

 ارتباط بيرسون. 
 ( العالقة بين األلكسيثيميا واألرق لدى مدمني الترامادول.  2جدول رقم )    
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 األرق المتغيرات 

** صعوبة وصف المشاعر  456.  
** صعوبة تحديد المشاعر  537.  

لتفكير الموجه للخارج ا  ** 370.  

** الكلية لأللكسيثيميا الدرجة  557.  
 0.01** دال عند مستوى داللة   

 مناقشة نتائج الفرض األول 
( تحقق الفرض بشكل كلي حيث كان هناك ارتباًطا إيجابًيا  2تبين من الجدول رقم)

وكانت أعلي قيمة ارتباط بين األرق والدرجة الكلية    ، بين األرق وجميع أبعاد األلكسيثيميا
وهي   وهي    ،.557لأللكسيثيميا  للخارج  الموجه  والتفكير  األرق  بين  ارتباط  قيمة  وأقل 

وكلما    ،.؛ مما يعني أنه ارتفعت األلكسيثيميا كلما ارتفع األرق لدى مدمني الترامادول370
عينة البحث. وقد اتفقت نتائج الدراسة   انخفضت األلكسيثيميا كلما انخفض األرق لدى أفراد

مع     " براتس "  دراسة  ،((Lundh & Broman، 2006  "برومان"و  "الند"  دراسةالراهنة 
دراسة "أوزيريك"    ،(2012  ،دراسة )سامية عبد النبي   ،(  ( Bratis et al، 2010  "آخرين"و
العواطف  حيث    ، (Ozyurek et al، 2013)"آخرين"  و هاًما  تمثل  جزًءا  واالنفعاالت 

الشخصية   بناء  في  تعمل  التي  األسس  أحد  االنفعال  يعد  إذ  النفسي،  البناء  من  وأساسًيا 
السوية وهو حالة وجدانية داخلية تتصف بجوانب معرفية خاصة، واحساسات وردود أفعال  

بة  فسيولوجية وأي تغير غير طبيعي يحدث في الحالة الوجدانية للفرد يجعله عرضة لإلصا 
كمال )انتصار  النوم  واضطرابات  المختلفة  النفسية  واالضطرابات  الشخصية،    ، باضطرابات 

هذا ما يتوافق مع نتائج الدراسة الراهنة التي بينت نتائجها أن  (.  585:2017عفراء حمزة، 
   هناك عالقة إيجابية بين األلكسيثيميا واألرق.

في   صعوبة  لديهم  الذين  األفراد  أن  الباحثة  وانفعاالتهم وترى  مشاعرهم    ، إدراك 
عنها  والتعبير  الجيد    ،وفهمها  التواصل  على  قادرين  غير  اآلخرين،  مشاعر  إدراك  وكذلك 
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بالقلق،   ويشعرون  دائم  توتر  في  يجعلهم  وهذا  اآلخرين،  مع  اإليجابية  العالقات  وتكوين 
 ويكونوا عرضة للضغوط النفسية المستمرة، ومن ثم يعانون األرق 

 الفرض الثاني: 
ينص الفرض الثاني على أنه تسهم األلكسيثيميا في التنبؤ باألرق لدى عينة من  

 للتحقق من صحة الفرض.  ،مدمني الترامادول؛ واستعانت الباحثة بتحليل االنحدار البسيط
لدى عينة مدمني  ( يعرض لتحليل االنحدار لأللكسيثيميا المنبئة باألرق  3جدول رقم )

 الترامادول
المتغيرات  

 المنبئة 
مصدر  
 التباين 

مجموع  
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 ف
مستوى  
 الداللة 

 االرتباط 
مربع 
 االرتباط 

صعوبة  
وصف  
 المشاعر 

 834.1 1 834.1 االنحدار 

8.427 01.  326.  106.  
 98.9 71    7027.9 الخطأ 

صعوبة  
تحديد  
 المشاعر 

 1087.04 1 1087.0 االنحدار 

11.392 001.  372.  138.  
 95.4 71 6765.0 الخطأ 

األلكسيثيما  
 )كلي( 

 905.9 1 905.9 االنحدار 
9.246 001.  339.  115.  

 97.9 71 6956.1 الخطأ 

 لدى عينة مدمني الترامادول ( يعرض لنسب إسهام األلكسيثيميا المنبئة باألرق 4جدول رقم)

 المتغير 
المعامل   االنحدار ثابت 

البنائي  
B 

الوزن  
 النسبي 
 بيتا 

قيمة 
 )ت( 

مستوى  
 الداللة 

إسهام  
المعامل   المتغير 

 Bالبنائي  
 قيمة ت 

 مستوى 
 الداللة 

صعوبة وصف  
.001 12.565 53.551 المشاعر   703.  326.  2.903 01.  10.6%  

صعوبة تحديد  
.001 12.235 51.717 المشاعر   518.  372.  3.375 001.  13.8%  

األلكسيثيميا  
.001 9.243 49.540 )كلي(   236.  339.  3.041 001.  11.5%  
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 المتغيرات المستقلة ) األلكسيثيميا  وأبعادها(.   ،المتغير التابع )األرق( 
 مناقشة نتائج الفرض الثاني 

شبه   بشكل  الفرض  تحقق  المعروضة  النتائج  من  يتبين  الفرض  تحقق  في ضوء 
المشاعر  ،كلي  تحديد  )صعوبة  وأبعادها  األلكسيثيميا  إسهام  عن  النتائج  أسفرت    ، حيث 

الترامادول التنبؤ باألرق لدى مدمني  أكثر    ، وصعوبة وصف المشاعر( في  أن  يتبين  حيث 
( اإلسهام  نسبة  كانت  حيث  المشاعر؛  تحديد  صعوبة  ُبعد  تنبًؤا  ويليه  %13.8األبعاد   ،)

(، وأقل األبعاد إسهاًما هو ُبعد صعوبة وصف %11.5سبة )المقياس الكلي لأللكسيثيميا بن
(، ولم ُيسهم ُبعد التفكير الموجه للخارج في التنبؤ باألرق  %10.6المشاعر بنسبة إسهام )
الترامادول.  مدمني  دراسة    لدى  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  "بازيدلو"؛    كلواتفقت  من 
و"روهرس"   "تاني"  (Bazydlo، Lumley & Roehrs، 2001)"لوملي"؛  دراسة  ؛ 

 :Nikolaou et al، 2011)"نيكوالو" و"آخرين"    دراسة(؛  (Tani et al، 2004و"آخرين"  

. ويعتبر األرق من أكثر األعراض النفسية شيوًعا وغالًبا ما يكون سببه مرض نفسي؛  (92
)عباس   وجداني  اضطراب  نتيجة  يكون  أو  داخلي؛  صراع  أو  عقلي؛  أو 

الجهاز  145:1981،عوض في  تؤثر  مكبوتة  غير  أو  مكبوتة؛  انفعالية  نفسية  وعوامل   .)
 (.  465:2009العصبي الذاتي وتؤدي إلى اضطراب نوم الفرد )فيصل الرزاد، 

القرارات واالختيارات   به فمعظم  المشاعر ترافقنا في كل ما نقوم  أن  الباحثة  وترى 
من  لشعور، والعقل ال يتناقضان، ولذلك  تبني على المشاعر، وليس على أسس عقالنية، فا

  ؛ ونة العقل والجسمينرها على كيتأث   يفيةونفهم ك  ها، لندركر، ونميزهاالمشاع  حددالمهم أن ن
مشاعرهف الشخص  يدرك  ف  ،عندما  واضح  بشكل  عنها  السواء ويعبر  إلى  يأخذه  بدوره    .هذا 

كبت تم  إذا  والخبرات  االحتياجات،  من  تنشأ  داخلية  التعبير عنها  المشاعر طاقة  يتم  ولم  ها 
من   بالكثير  اإلصابة  إلى  تؤدي  فإنها  )األلكسيثيميا(  سوي  لفظي  غير  أو  لفظي؛  بشكل 
اضطرابات   مثل  النفسية  واألمراض  الشخصية،  واضطرابات  السيكوسوماتية،  االضطرابات 

دة  النوم، وغيرها من االضطرابات. وخاصة لدى مدمني الترامادول؛ ألن الترامادول بدوره كما 
مخدرة يؤثر على األنظمة الدماغية، والوجدانية للفرد فيجعله مشوش غير قادر على إدراك،  

 وتحديد مشاعره، والبوح عنها بشكل صحيح. 
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 توصيات الدراسة   
حيث   ،زيادة الوعي بدور األلكسيثيميا في الوقوع في االضطرابات النفسية المختلفة  -1

ُينصح المختصون بالعالج بتشخيص األلكسيثيميا لدى المضطربين قبل اتخاذ أي  
 إجراء عالجي. 

الشباب   -2 لتوعية  الثقافة  وقصور  الشباب  مراكز  في  توعوية  تثقيفية  ندوات  إجراء 
مدي خطورة الترامادول والمواد المخدرة وتوضيح تأثيرها على صحة الفرد الجسدية  

 والنفسية. 
طبيقية من نتائج الدراسة الحالية في إعداد برامج عالجية الضطرابات  االستفادة الت -3

النوم قائمة على توعية الفرد بأهمية إدراك مشاعره وانفعاالته والتعبير عنها وعدم  
 كبتها. 

 مقترحات الدراسة 
 الفروق بين الذكور واإلناث في األلكسيثيميا واألرق لدى مدمني الترامادول.  -1
 لدية كمنبئات باأللكسيثيميا لدى أطفال األوتيزم. أساليب المعاملة الوا -2
 العالقة بين األلكسيثيميا واضطرابات النوم لدى أطفال صعوبات التعلم.  -3
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Addicts tramadol 
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Abstract  : 

         The study aims at verifying the nature of the relationship between 

the alexithymia and insomnia in a sample of the tramadol addicts.  The 

study sample of 73 male of Tramadol addiction patients age are between 

(19-59) years; ; With an average score of (31.9) years and a standard 

deviation (7.8)، with the following tools applied: The insomnia scale (the 

researcher's numbers) ، and the Toronto scale of the alexithymia  (the 

Arabization and codification of Ala Al din kafafy and Fouad Al Dawash ، 

2011).  The results of the current study resulted in: A statistically 

significant positive relationship between the alexithymia and insomnia in 

a sample of the trammadol addicts.  In terms of prediction ، the 

contribution of alexithymia to the prediction of the insomnia of the 

trammadol addicts.   

Keywords: alexithymia، insomnia ، tramadol addiction . 

 


