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 الأفكار مجتريمعرفية فارقة بين  كعواملالتنفيذية  الوظائف
 الانتحار  ومحاوليالانتحارية 

   :الدراسة ملخص
 ،التخطيط) الوظائف التنفيذيةفي  وق إلى الكشف عن الفر  ليةهدفت الدراسة الحا

بين مجتري ( الذاكرة العاملة ،كف االستجابات غير المناسبة، مراقبة األداء ،المرونة
( فردا 66) فعليةعينة الدراسة ال شملت قد.و كار االنتحارية وبين محاولي االنتحاراألف

جميعهم من الذكور ممن تم تشخيصهم إكلينيكيا بأنهم مصابون باالكتئاب ولديهم ملفات 
العينة بطريقة  باختيارالباحث  قام وقد ،جدة مدينةطبية بمستشفى الصحة النفسية ب

 اختبارو  ،برج هانوي  اختبارو  ،مقياس التفكير باالنتحار :تاليةعشوائية مستخدما األدوات ال
ستروب.  اختبار وكذلك، بنتون لالحتفاظ البصري  اختبارو  ،الذاكرة العاملة اختبارو  ،التعقب
الدراسة إلى وجود فرق دال  نتائج شارتأ ،الالزمة اإلحصائيةإجراء التحليالت  وبعد

كف االستجابات غير  ،مراقبة األداء ،المرونة ،طالتخطي) إحصائيا في الوظائف التنفيذية
 بيناألفكار االنتحارية و  جتري بين م (1017عند مستوى )( الذاكرة العاملة ،المناسبة

 ضرورةتوصي الدراسة الحالية ب لذااألفكار االنتحارية. مجتري محاولي االنتحار لصالح 
االنتحار  ومحاوليكار االنتحارية تنمية الوظائف التنفيذية لدى مجتري األف االهتمام ببرامج

الدراسة  متغيراتعام حول  بشكلالبيئة العربية  يالمزيد من األبحاث ف إجراءمع  ،أيضا
 تفاعلمن   :كل  أثر  دراسةالتأكيد على ضرورة  مع. مماثلةالحالية على عينات إكلينيكية 

 نتحاري.استراتيجيات التنظيم االنفعالي والوظائف التنفيذية على السلوك اال 
 : ةمقدم

 ،والثقافية ،واالقتصادية ،والدينية ،واالجتماعية ،خضم التحوالت السياسية في
تعيشها مختلف المجتمعات العربية بشكل عام والسعودي بشكل  التي المعلوماتية أيضاو 

الشاب يمر بالكثير من مصادر  أصبح ،بداية العقد الثاني من األلفية الجديدة منذخاص 
فسية على نحو أصبحت تلك الضغوط من المهددات لمقومات السالمة النفسية الضغوط الن
حجم الفجوات العلمية  تزايد ،اإلكلينيكيالنفستقدم البحوث في مجال علم  ومع ،والجسدية

وذلك على اعتبار أن فهم ؛ المرتبطة باالكتئاب النفسي االنتحارية الميولركزت على  التي
من اإلسهامات العلمية المناسبة لتطوير  تعداالنتحارية  اراألفكالمسببة لنشوء  العوامل

مجموعة البرامج والخدمات النفسية المقدمة لشريحة محاولي االنتحار في البيئة السعودية 
 على وجه التحديد.
-في البيئة السعودية إال أنه  من ندرة الدراسات التي تناولت االنتحار وبالرغم

إلحصائي إلدارة التخطيط واإلحصاء بوزارة الداخلية لعام إليه الكتاب ا أشار لما ووفقا
وهي  ،انتحار يوميا   حالتي بمعدل حار( حالة انت181السعودية شهدت ) فإن-م6171
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ضرورة تقديم دراسات تعنى  يينحد كبير تستوجب من الباحثين النفس إلىنسبة مخيفة 
ماسك النفسي واالجتماعي بين تعد من مهددات الت والتيبهذه المشكلة المتنامية والخطيرة 

 أفراد المجتمع السعودي. 
 World Health Organization(2014) الصحة العالمية منظمة وتعرف

ال شعورية  أووبطريقة شعورية  إرادياال  أو إرادياقتل الذات  :بأنه Suicide االنتحار
 من كل ويتفقهدف دونما تحريض من آخر أو تضحية ما.  أوآخذا الموت كوسيلة 

Kim, et al., 2012)؛ Claassen ;Harvilchuck-Laurenson &Fawcett 
 ،فجميع البشر من جميع األجناس؛ ( على أن االنتحار يعتبر ظاهرة عالمية2014

 االنتحارية. واألعراق معرضون لتداول األفكار ،واألعمار
 مهحيات أنهوا ( مواطنا أمريكيا97794إلى أن ) ةوتشير اإلحصائيات األمريكي

 ،أمريكيمواطن  ألف( 711( حالة وفاة لكل )7606بمعدل ) ،م6173منتحرين في عام 
يتبوأ المرتبة العاشرة ضمن قائمة أهم األسباب المؤدية للوفاة في  االنتحار علمما ج

( 811في حين أن أكثر من ) ،(McCarthy,et al., 2015الواليات المتحدة األمريكية )
 World Healthجميع أنحاء العالم ) في وياسن منتحرينألف شخص يموتون 

Organization, 2014.) 
تحديد العوامل المسئولة عن االنتحار تعد  أن( Pringle, et al. 2013ويرى )

من ( ٪41العديد من البحوث أجمعت على أن ) أنخاصة و  ،عملية علمية صعبة ومعقدة
وهو  ،ن يكون قابل للعالجالمنتحرين عادة يكون لديهم اضطراب نفسي أو عقلي يحتمل أ

المعنيين بالمجال اإلكلينيكي  بــَلمن األمور التي تتطلب المزيد من العناية واالهتمام من ق  
 . والخدمة النفسية بمستشفيات الصحة النفسية

على االنتحار  لإلقدامعرضة  األفراد أكثر أنHawton ,et al. (2013)ويذكر
تعد من العوامل الرئيسية المحفزة  التي الخصائص ببعضالذين يتصفون  كهم أولئ
وجود محاوالت  ،تعاطي المخدرات ،من االضطرابات النفسية كاالكتئاب كالمعاناة، لالنتحار

وجود  ،العنف األسري و االعتداء الجسدي أو الجنسي ،االضطرابات العقلية ،انتحار سابقة
 قضاء عقوبة السجن االنفرادي. ،أسلحة نارية في المنزل

  :الدارسة النظري  إطار
الوبائية حددت مجموعة من العوامل  المسوحاتالرغم من أن البحوث و  على

 يؤكدان على أن Taliaferro & Muehlenkamp (2014المسببة لالنتحار إال أن )
المعنيين بالمجال اإلكلينيكي في شتى دول العالم مازالوا بحاجة ماسة إلى صياغة 

تقدير  ائية الخاصة بالتقييمات اإلكلينيكية التي تهدف إلىمجموعة من البروتوكوالت اإلجر 
خطر الميول االنتحارية عبر إتباع العديد من الطرق النفسية بهدف الحصول على 
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والتي  والسلوكية، واالجتماعية، والمعرفية، والنفسية ،البيولوجية لوماتمجموعة من المع
نيكية وصوال إلى التحديد الدقيق تتطلب بحد ذاتها مستويات عالية من المهارة اإلكلي

 لمجموعة عوامل الخطورة المسهمة في تدعيم فرص اإلقدام على االنتحار.
أن األدلة اإلكلينيكية ومجمل  إلى Crawford,et al.(2011)كل من رويشي 

 ،تصنيفية نماطعدة أ ضمنعام  بشكلالنفسية تناولت متغير االنتحار  ياتالبحوث واألدب
  :ومنها

وهي عبارة  ،Completed suicide باعتباره سلوك انتحاريا تاما نتحارسة اال ( درا7)
  .فعل متعمد بهدف إزهاق النفس عن دراسة حوادث الموت الحقيقي الناتجة عن

وهي عبارة عن دراسة أفراد قاموا  ،Suicide attempts( دراسة محاوالت االنتحار 6)
 ي إلى الموت.بسلوك فعلي ظاهري بتهديد الحياة بشكل ال يفض

وهي عبارة  ،probability of suicide ( دراسة حاالت يحتمل فيها وقوع االنتحار3)
 . عن دراسة أفراد أصدروا مجموعة من التهديدات باالنتحار لمجرد لفت االنتباه

وهي عبارة عن دراسة أفراد تراودهم  ،Ideas of suicide( دراسة األفكار االنتحارية 9)
القيام بفعل سلوكي ظاهري بتهديد  ايجابية نحو إزهاق أرواحهم دون  ولميأفكار ولديهم 

  .حياتهم
يتم بوسائل عنيفة مثل استخدام  االنتحار أن، بين االنتحار والمحاولة االنتحارية والفرق 

المنظفة  الموادأما المحاولة االنتحارية فتتم بتناول األدوية أو  ،الشنق أو، األسلحة النارية
 (.Hawton et al.,2013رايين)أو بقطع الش

االنتحاري  السلوك أنإلى  Hawton,et al. (2013)يشير، عام وبشكل
Suicidal Behaviorبصورة فجائية بل يكون حصيلة استعداد نفسي مسبق يأتي ال، 
وتتضمن استحداث  ،( مرحلة تكوين األفكار االنتحارية7): وهي، يشتمل على أربعة مراحل
االنتحار باعتباره السبيل الوحيد للخالص من  عن المتكاملة فكاروتوليد مجموعة من األ

وتتضمن انشغال الفرد  ،( مرحلة نضوج واتضاح األفكار االنتحارية6واآلالم.) المشكالت
( مرحلة االستغراق المكثف بإجراءات تنفيذ 3الدائم والمستمر وانهماكه بتلك األفكار.)

  .لفعلي( مرحلة االنتحار ا9محاولة االنتحار.)
 يةاألهم أن( (Parra, et al., 2013 Bramness,et al.,2010 كل من ويرى 

االنتحار فرضت على شتى مدارس علم النفس تقديم  لظاهرة والنفسية الجتماعيةالبحثية وا
تفسيرات وتدخالت عالجية مناسبة  إيجاد إلىمجموعة من التفسيرات العلمية التي تهدف 

 التحليل نظرية فسرتفعلى سبيل المثال  ،إلنسانيةاتقلل من حجم هذه المأساة 
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الفرد تحت  لوقوعاالنتحار بأنه حصيلة حتمية  Psychoanalytic Theoryالنفسي
فانعكس  ،على نحو يخفق فيه الفرد في التعبير عن نفسه عدائيوانفعال  لغريزةوطأة ا

 فتفسر Behavioral Theory السلوكية النظرية أما، على داخل الذات نفسها ليقتلها
سلوك متعلم في اغلبه عادة ما يكون حصيلة النواحي الضعيفة في  أنه على االنتحار
 Cognitiveوطأة قلة التعزيزات االيجابية.أما النظرية المعرفية تتكون تح ،الشخصية
Theory عن نتيجة خلل أو تشوه معرفي ينتاب طريقة تفسير  عبارة االنتحارأن  فترى

 ،عطفا على الجمود الفكري  ،نتيجة لمعتقداته الالعقالنية ذلكوك ،اثاألحدالفرد لوقائع 
االنتحار بأنه  Social Theoryاالجتماعية لنظريةحين تفسر ا في، وصعوبة التركيز

نتيجة حتمية الختالل البناء االجتماعي والمعايير االجتماعية التي تلقى قبوال اجتماعيا 
  .واسعا

 ؛(Tam& Chiu ,2011; Arean, et al., 2010دراسة كل من وتؤكد
Sun,et al.2012؛ Bamonti; Price, & Fiske ,2014؛ Cheatle, 2014؛ 

Sang & Jae&Hong,2015 )في  سيةأن االكتئاب يعد احد المكونات األسا على
وان تقييم األفكار االنتحارية تعتبر جزءا أساسيا من أي خطة  ،تشكيل األفكار االنتحارية

 ،أعراض االكتئاب ترتبط بالتفكير االنتحاري  وان ،اول مرض االكتئابعالجية ناجحة تتن
االكتئاب يعد تناوال علميا يشوبه الكثير من  اضطرابعن  بعيداوان أي تناول لالنتحار 

 العيوب المنهجية. 
من  للعديد Brenner ;Ignacio &Blow (2011)من خالل مراجعة ويظهر

 الذيننفسيا  المضطربينل االنتحارية إلى أن والدراسات التي تناولت الميو األبحاث
 جوانبال منالعديد  فييختلفون عن غيرهم من المضطربين  عادةيحاولون االنتحار 

فهم يختلفون في  وعليه ؛Executive functionsالمعرفية المتصلة بالوظائف التنفيذية
 وغالبا، اذ القراراتأساليب اتخ فيو  ،مع األحداث اليومية تفاعلهموفي نمط  طريقة تفكيرهم

االكتئاب  :مثلالنفسية  االضطرابات بعضما تحدث هذه االختالفات جنبا إلى جنب مع 
 . نالمخدرات والقلق والذها يوتعاط

خاصة في  الحديثةالمفاهيم المعرفية  من تعتبرالتنفيذية  الوظائف فإن وعليه
أن الوظائف  Raymond et al.(2008)من  كل يعتبرو ،مجال البحوث اإلكلينيكية

واسعة من العمليات المعرفية  مجموعةمن المفاهيم التي تستخدم لوصف  عدالتنفيذية ت
على  القدرة، مراقبة األداء ،التصنيف ،المرونة ،التخطيط :تشمل التيالسلوكية  داءاتاألو 

مصطلح يستخدم  في الذاكرة. وهو والبحث، التمادي، كف االستجابات غير المناسبة
عن العالقات الوظيفية  يعبرتلف العمليات المعرفية المعقدة والعمليات الفرعية ؛لكمظلة لمخ

كما أن اعتالل الوظائف التنفيذية لدى مختلف فئات  ،بين االستجابات المتفاعلة والمتبادلة
وكذلك تعتبر من المحاوالت اإلجرائية  ،الحديثة اتالمضطربين إكلينيكيا تعتبر من الموضوع
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تحسين التدخالت العالجية في مجال إعادة تأهيل المضطربين نفسيا  لاالمهمة في مج
Noomi, et al.,2007).) 

تلك العمليات التي تقود األفكار واألفعال الفردية يتم  هيالتنفيذية  والوظائف
بموجبها توجيه واختيار وتنظيم عمليات معالجة التمثيالت العقلية وعمليات التحكم في 

من مكونات الوعي  مكوناتمستقبلي خاصة في ضوء اعتبارها لتحقيق هدف ؛ السلوك
ما يعرف بـمصطلح ما وراء  أوAwareness of cognitionبالمعرفة 

 Metacognition(Elliott,2008)المعرفة
ظل  في تظهرالوظائف التنفيذية  غيرمت أهمية فأنومن الناحية النظرية 

النفسية واإلكلينيكية والعصبية استحضار تنوع منطلقات ومجاالت البحوث والدراسات 
فعلي سبيل المثال تناول النظريات  ،والمعرفية من خالل تعدد االفتراضات المفسرة لها

لتمركز  واستنادا، العصبية في ضوء اعتبارها إحدى وسائل التنظيم الوظيفي للدماغ
ير المعرفية متغ تالعمليات المعرفية في الفصوص الجبهية. في حين تناولت النظريا

أنها نظم معرفية محدودة توضح العمليات والمراحل واألساليب  علىالتنفيذية  وظائفال
مع المعلومات والمعطيات المستقبلة من  التعاملالتي تتم من خاللها  يجياتواالسترات

  .(Pernerm & Lang, 2000البيئتين الداخلية والخارجية بالنسبة للفرد )
دراسة  أهميةPernerm & Lang (2000رفيذكالناحية التطبيقية  من وأما

خالل قدرتها على تقديم  من تبرزمتغير الوظائف التنفيذية في مجال البحوث اإلكلينيكية 
المضطربة سواء المتعلقة باالضطرابات  كياتاستمرار السلو  ألسباب علمية تفسيرات

تقييم  الضبط لعمليات نقدر م أكبرتسهم في توفير  أنهاكما  ،النفسية أم العقلية
، داءات األفراد المضطربينأتسهم في فهم االختالفات المرتبطة بتنوع  وأنها، السلوكيات

في تقديم معارف وحقائق علمية يمكن من خاللها تنظيم البناء السلوكي  تسهمأنها  كما
  .والمعرفي للمضطربين نفسيا وعقليا

 Garon;Bryson & Smith, 2008Carlson ;كل من ويتفق
&Meltzoff,2008Best;Miller &Jones, 2009 )تنفيذية  وظائف خمسة أنهناك
 : لدى محاولي االنتحار وهي ويمكن مالحظتها عادة لدى مجتري األفكار االنتحارية أ

بأنها القدرة على إجراء التمثيالت العقلية لبعض  وتعرف: Planningالتخطيط وظيفة (7)
خاللها الوصول للهدف المرغوب  يمكن من والتي، األفعال على نحو متصل ومتتابع
المكونات األساسية  منو  ،مظاهر الضبط المعرفي منفيه.وتعتبر هذه الوظيفة التنفيذية 

خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على تحقيق التوازن  ،على السلوك المضطرب في السيطرة
 (.(Kray;Eber &Lindenberger,2004 بين المبادرة وضبط الذات
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وتعرف بأنها القدرة على نقل المعارف واالستجابات  :Flexibility ةالمرون وظيفة( 6)
المواقف التي تواجه  طلباتكنوع من التكيف مع مت بحريةوجهات النظر  أوالسلوكية 

وتعتبر هذه الوظيفة التنفيذية من المتطلبات األساسية لتنظيم عمليات التفكير  .الفرد
صدار االستجابات السلوكية والمعرفية بش لذلك تعتبر المرونة من المتطلبات  ؛كل مناسبوا 

المعرفية للمضطرب نفسيا للتعامل مع الظروف والمشكالت المختلفة التي قد تواجهه في 
 .والتراجع عنها ئهأخطا صحيحوتجعله قادرا على ت ،حياته اليومية

( Brocki & Bohlin,2004)  
بأنها القدرة على  رفوتع: Performance monitoring( وظيفة مراقبة األداء 3)

بالسلوكيات واألفكار والمعتقدات المعرفية الجديدة وتوجيهها لتوليد استجابات  التحكم إجراء
يضمن  بماالخبرات والمعارف والسلوكيات  مراجعةسلوكية ومعرفية مناسبة في ضوء 

 . التوافق مع متطلبات المواقف الجديدة التي تواجه الفرد
 Inhibition of المناسبةغير  كف االستجابات وظيفة( 9)

unwanted/unsuitable responses:  وتعرف بأنها القدرة على إجراء الكف
وتعتبر هذه الوظيفة التنفيذية إحدى  .المقصود واآللي لالستجابات واألفكار غير المرغوبة

 عتبرت أنهاكما  ،المعرفية العليا التي يمكن من خاللها تنظيم المدركات المعرفية العمليات
من المحددات القصدية للضبط الشعوري لسلسلة المراحل التي تمر بها عمليات توليد 

 . (Huizinga; Dolan & Molen, 2006 )االستجابات السلوكية
 بأنها القدرة على إجراءات وتعرف :Working memoryالعاملة الذاكرة( وظيفة 6)

 .لخارجيةلفرد من البيئتين الداخلية واالمعالجة والتخزين الفوري للمعلومات التي يستقبلها ا
 إلىبشكل عام  تهدف ألنها، الوظيفة التنفيذية من أهم الوظائف المعرفية هذه وتعتبر

كل  يرى و  هذا. (Hastings & West ,2011)تهوفعالي السلوك تأمين كفاءة
التنفيذية  الوظائف جميع أن Hofmann; Schmeichel & Baddeley(2021)من

نظرا العتبارها  املة؛تقوم بدورها بشكل بعيد ومستقل عن مكون الذاكرة الع أنال تستطيع 
  .نظاما لمعالجة وتشفير واستدعاء ومقارنة المعلومات المستقبلة من األنظمة الحسية

 Marzuk, et) :مثل الحديثة دراساتمن ال لعديدالباحث ل جعةخالل مرا ومن
al,2005; Nangle, et al,2006;Morey, et al. ,2008; Cynthia, et al. 
,2011;Cha,et al.,2010; Burton, et al.,2011; Barkley & 
Murphy,2010;Beeta,et al.,2011; Groschwitz & Plener, 2012; 
Keilp,et al.,2013; Williams et al.,2015; Swathi et al., 2014; Luis,et 

al.,2013) دون -جمل الوظائف التنفيذية على أن تدهور م اكبير  اهناك اتفاق أن يظهر 
 اتعد منبئ تنفيذيةوان الوظائف ال ،عادة يكون سمة بارزة لدى محاولي االنتحار -استثناء

predictor وان التدريب على تنمية الوظائف التنفيذية يقلل  ،ي بالسلوك االنتحار  اجيد
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امل الفارقة بين وأن الوظائف التنفيذية تعد من العو  ،من عوامل الخطورة المحفزة االنتحار
 Suicideومحاولي االنتحار  Suicide Ideatorمجتري األفكار االنتحارية 

Attempter، كما أن هذا التدهور يرتبط بالميول االنتحاريةSuicidal 
Tendencies ،عجز الوظائف التنفيذية عادة ما يرتبط باالكتئاب السوداوي المقترن  وأن

وأن األفراد المكتئبين الذين لديهم  ،االكتئاب ثنائي القطببالميول االنتحارية وكذلك يرتبط ب
خبرات انتحارية قليلة عادة تكون الوظائف التنفيذية لديهم بشكل أفضل من أولئك الذين 

وان العجز المرتبط بالوظائف التنفيذية قد يلعب دورا هاما في  ،لديهم خبرات انتحارية كثيرة
للسلوك  وانه يعتبر من المحددات المعرفية ،عمراالنتحار في المراحل المتقدمة من ال

 االنتحاري.
  :البحث مشكلة

 Williams,et al,2015 ؛(Raymond et al.2008من  كل يتفق
;Swathi,et al, 2014 إجراءماسة إلى  حاجةالبحوث اإلكلينيكية ب أنأدبيات( على 

 تلبية ار؛ وذلك بهدفاالنتح فيالتنفيذية  الوظائف دوراألبحاث التي تتناول  منالمزيد 
األفكار االنتحارية  مجتري  رعايةالبرامج العالجية المقدمة ل نجاح طالبوم احتياجات

  .على حد سواء االنتحار محاوليو 
يظهر من العرض السابق ألدبيات البحث الحالي أن هناك ندرة واضحة في  كما

عليه يرى الباحث أن ؛ ديةتناول االنتحار والوظائف المعرفية في البيئتين العربية والسعو 
األفكار االنتحارية ومحاولي االنتحار في ضوء أثر الوظائف  تناول الفروق بين مجتري 

التي ستثري أدبيات البحث في مجال محاوالت فهم  ثيةالتنفيذية يعد من اإلسهامات البح
تحددت  وعليه ؛المعرفية المؤدية لالنتحار في البيئة السعودية تحديدا سبابالدوافع واأل

   :البحث الحالي في التساؤل اآلتي مشكلة
 ،المرونة ،التخطيط)هل يوجد فرق دال إحصائيا في الوظائف التنفيذية س/
 بين مجتري األفكار (الذاكرة العاملة ،كف االستجابات غير المناسبة ،مراقبة األداء

  .؟االنتحار  االنتحارية و محاولي
 : الدراسة أهداف

 ،التخطيط) الوظائف التنفيذيةلية إلى الكشف عن الفروق في الدراسة الحا هدفت
بين مجتري ( الذاكرة العاملة ،كف االستجابات غير المناسبة ،مراقبة األداء ،المرونة

 . االنتحار  األفكار االنتحارية و محاولي
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  :تبرز أهمية الدراسة الحالية من خالل :الدراسة أهمية
حد علم  على–من نوعها في المملكة العربية السعودية تعتبر الدراسة األولى  أنها -7

متغيرات  ضوءاجترار األفكار االنتحارية ومحاولة االنتحار في  مشكلةالتي تتناول  –الباحث
 . البحوث اإلكلينيكية لوالتي تعد من المفاهيم المعرفية الحديثة في مجا الوظائف التنفيذية

رشاديةعالجية و  برامجاح االستفادة من نتائج الدراسة في اقتر  -6 أفضل  تقديمتهدف  ا 
 يمجتري األفكار االنتحارية ومحاول لفئةالعالجية المقدمة  والبرامجمن الخدمات  تاإلمكانا

بما يعزز فرص نجاحهم في  ،االنتحار خاصة في ضوء تحديد السمات المعرفية لهم
ن األعراض االكتئابية اآلمن من هذه النوبات المرضية الخطيرة ويدعم تعافيهم م التخطي

 . المصاحبة لها
 : الدراسة مصطلحات

 عن، الحياة يهددوهي سلوك فعلي ظاهري  ،Suicide Attemptاالنتحار  محاولة (7)
األدوية أو المواد المنظفة أو بقطع الشرايين بشكل ال يفضي إلى  استخدام طريق

 الموت بشكل مباشر.
عبارة عن  هو  :Rumination of suicide Ideas األفكار االنتحارية اجترار(6)

 االنتحارإلى  المؤدية الوسائلو  للطرق في التصور العقلي  واالستغراقمداومة التفكير 
 بشكل ال يتضمن القيام بأي محاولة للسلوك االنتحاري التام.

وتعرف بأنها القدرة على إجراء التمثيالت العقلية  :Planning ( وظيفة التخطيط3)
يمكن من خاللها الوصول للهدف  والتي، على نحو متصل ومتتابعاألفعال  عضلب

 المرغوب فيه. 
والّتحول من  ،األفكار تنويعوتعرف بأنها القدرة على  :Flexibility( وظيفة المرونة 9)

والقدرة على تحويل مسار الّتفكير حول  ،فكرة إلى أخرى عند الّتعرض لمثير معين
 .موضوع معين

على  ةوتعرف بأنها القدر  :Performance monitoringداء ( وظيفة مراقبة األ6)
والمعتقدات المعرفية الجديدة وتوجيهها لتوليد  األفكارالتحكم بالسلوكيات و  ءإجرا

استجابات سلوكية ومعرفية مناسبة في ضوء مراجعة الخبرات والمعارف والسلوكيات 
 . الفرد بما يضمن التوافق مع متطلبات المواقف الجديدة التي تواجه

 Inhibition of( وظيفة كف االستجابات غير المناسبة 6) 
unsuitable/unwanted responses:  وتعرف بأنها القدرة على إجراء الكف

 المقصود واآللي لالستجابات واألفكار غير المرغوبة.
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مجموعة من الوظائف  وهي :Working memory ( وظيفة الذاكرة العاملة1)
ومعالجتها لحظة بلحظة أثناء ، ة التي تقوم باالحتفاظ بالمعلوماتالمعرفي اتوالعملي

 .(Alloway ,2011) المعقدة أداء العمليات المعرفية
جراءاتها منهج  الدراسة وا 
 .راسةلمناسبته ألهداف الد وصفيقام الباحث باستخدام المنهج ال  :الدراسة منهج
ممــن تــم  ( فــردا91طالعية )شــملت عينــة الدراســة االســت :الدراســة االســتطالعية عينــة

ــة بمستشــفى الصــحة  ــديهم ملفــات طبي ــأنهم مصــابون باالكتئــاب ول تشخيصــهم إكلينيكيــا ب
 أفراد عينة الدراسة الفعلية.  ليسواوهم  ،النفسية بجده

جمــيعهم مــن الــذكور  ( فــردا66) عينــة الدراســة الفعليــة شــملت :الدراســة الفعليــة عينــة
 مستشــفىمصــابون باالكتئــاب ولــديهم ملفــات طبيــة بتشخيصــهم إكلينيكيــا بــأنهم  تــم ممــن

ــارهم بطريقــة عشــوائية.وبل  مجمــوع ،الصــحة النفســية بجــده ــم اختي ــة  ت ــة لفئ ــة الفعلي العين
( فـي حـين بلـ  مجمـوع %34064) بــ قـدرتبنسـبة المئويـة  مريضـا( 66محاولي انتحار )

ــة ) العينــة ــة مجتــري األفكــار االنتحاري ــة مــن فئ ــ قــدرت مريضــا( 39الفعلي  ةنســبتهم المئوي
 المتوسـط العمـري ألفـراد عينـة الدراسـة وبلـ هـذا . العينـة الكليـة ع( من مجمـو %61017)بـ

أفـراد عينـة  عتوزيـ يوضـح التالي والجدول. (1076معياري ) بانحراف، ( سنة31077ككل )
 الدراسة وفقا لبعض الخصائص الديموغرافية.

 ا لبعض الخصائص الديموغرافيةعينة الدراسة وفق أفراد( يوضح توزيع 7) الجدول

 
 

 المتغير

مرات دخول قسم التنويم  عدد التعليمي المستوى  المهنة االجتماعية الحالة
 الداخلي بالمستشفى

عن  عاطل متزوج أعزب
 العمل

 موظف
 حكومي

 موظف
قطاع 
 خاص

يسبق  لم جامعي ثانوي  متوسط
 له الدخول

 اقل
 3من 
 مرات

من  أكثر
 مرات 9

 8 79 39 71 68 77 74 73 69 34 71 العدد

 النسبة
 %79068 %66 %61017 %31036 %61 %74069 33046 %63067 %96086 %64066 %31036 المئوية
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 :الدراسة أدوات
 (7448فايد) تقنين  :مقياس التفكير باالنتحار :أوال

وقام فايد  ،بإعداد هذه األداة يهدف قياس التفكير االنتحاري  Rudd(1988) قام
( عبارات تتدرج 71ويتكون المقياس من ) .على البيئة العربية اس( بتقنين المقي7448)

وفق  وتتم اإلجابة على عبارات المقياس ،محاولة القيام به إلىباالنتحار  من التفكير
تنطبق  ،كثيرا بقتنط ،أحياناتنطبق  ،نادرا بقتنط ،تنطبقإطالقامقياس خماسي متدرج)ال 

 دائما (. 
 تحقـق :مترية لمقياس التفكير باالنتحار في الدراسة الحاليـةالسيكو  الخصائص

 :  باستخدام الطريقين التاليتين وذلكالباحث من صدق مقياس التفكير باالنتحار 
معامل ارتباط درجـة كـل عبـارة مـع الدرجـة  حسابقام الباحث ب :صدق االتساق الداخلي )أ(

ت ارتبــاط درجــة كــل عبــارة مــع معــامال مصــفوفة والجــدول التــالي يوضــح .الكليــة للمقيــاس
 الدرجة الكلية لمقياسالتفكير باالنتحار.

معامالت ارتباط درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية لمقياس  ( يوضح مصفوفة6) الجدول
 التفكير باالنتحار

 رقم
 العبارة

 معامل
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

 رقم
 عبارةال

 معامل
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

 رقم
 العبارة

 معامل
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

 رقم
 العبارة

 معامل
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

 رقم
 العبارة

 معامل
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

7 1966* 3 10914* 6 10689* 1 10667* 4 10961* 

6 10673* 9 10696* 6 10917* 8 10666* 71 10947* 

 :  )ب( صدق المقارنة الطرفية 
( مفحوصـــا 91اد العينـــة االســـتطالعية والبـــال  عـــددهم )الباحـــث بترتيـــب أفـــر  قـــام

 ،ترتيبا  تنازليا  حسب الدرجة الكلية التي حققها كل مفحوص على مقياس التفكيـر باالنتحـار
( مـن % 61وأدنـى) ،(مفحوصـا  76( مـن الـدرجات وعـددهم )% 61أعلـى ) اختيـارب قامثم 

درجــات المجمــوعتين باســتخدام وتــم إجــراء المقارنــة بــين ، ( مفحوصــا  73الــدرجات وعــددهم)
وهـو  ،(مفحوصـا  76وذلك لكون عدد األفراد فـي كـل مجموعـة يسـاوي ) ويتني؛–اختبار مان

( Uباإلضـافة لكـون اختبـار) ،ال يجوز معه استخدام اختبار بارامتري كاختبـار)ت( قليل عدد
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تـائج ( يوضـح ن3منها وغيـر المتجانسـة. والجـدول ) المتجانسة ،الصغيرة تمصمم للتوزيعا
   .حساب صدق المقارنة الطرفية

 يبين منخفضي ومرتفع ويتني–( صدق المقارنة الطرفية باستخدام اختبار مان3) جدول
 باالنتحار  التفكير مقياسالدرجات على 

 (76)ن= الفئة المقياس
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

 مستوى 
 الداللة

 التفكير
 باالنتحار

 منخفضو
 الدرجات

6061 18011 

60111 90718 ** 
 مرتفعو
 الدرجات

78061 666011 

ألفا  معاملطريق حساب  عن( 10861المقياس الحالي على ) حصل: مقياسال ثبات
تمتع المقياس بدرجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات  إلىاألمر الذي يشير  ،كرونباخ

 . فعليةالدراسة ال عينة أفرادمقياس التفكير باالنتحار على  بيقتط
 Tower of Hanoi :اختبار برج هانوي  :ثانيا

 التيمجال البحوث المعرفية  في الرائجةهذا االختبار احد األدوات البحثية  يعتبر
، قيام الفرد بحل المشكالت أثناء خاصةتستهدف قياس التخطيط باعتباره وظيفة تنفيذية 

، 7883دوارد لوكاس في عام تصميم هذا االختبار إلى عالم الرياضيات الفرنسي إ ويرجع
 قطعوثالثة  ،االختبار من جهاز خشبي مكون من قاعدة لها ثالثة أعمدة راسية ويتكون 
على يسار  عالذي يق األولموضوعة على العمود  وألوانها أقطارهافي  مختلفةدائرية 

ع للعمود الذي يق اآلخر وتل الواحدالدائرية  القطعويكمن الهدف هنا في نقل  ،المفحوص
الدائرية  القطعة ععملية النقل هذه محددة بشرط عدم وض أن إالعلى يمين المفحوص 

يتم تحريك قرص واحد في  وأن، األصغرالقطر  ذيالدائرية  القطعةعلى  األكبرذات القطر 
  .مكونا في ذلك البرج المطلوب مرة يقوم بها المفحوص بتحريك القطع الدائرية كل

يقدم الفاحص بطاقات مطبوعة عليها األشكال التي  :حيحهإجراء االختبار وتص طريقة
يطلب من المفحوص أن يكون في نهاية كل محاولة شكل البرج المطلوب تنفيذه باستخدام 

، تنفيذه المطلوبالبطاقة لدراسة الشكل  حوصويترك الباحث للمف ،القطع الدائرية
لمفحوص بعدد حركاته درجة ا وتتحدد( دقيقة. 76-71تطبيق االختبار من ) ويستغرق 

فإذا استطاع المفحوص  ،كل مهمة محاولتين للحل تعطىوبالزمن الذي يستغرقه في الحل 
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( درجات وتتناقص 6) لىتنفيذ الشكل النهائي المطلوب تنفيذه خالل المحاولتين يحصل ع
 الدرجات بزيادة عدد المحاوالت التي يتم فيها تنفيذ الشكل النهائي المطلوب.

الباحث  تحقق  :الختبار برج هانوي في الدراسة الحالية ومتريةسيكال الخصائص
قـام بترتيـب أفـراد العينـة  إذ، اختبار برج هانوي باستخدام صدق المقارنة الطرفية من صدق

ترتيبا  تنازليا  حسب الدرجـة الكليـة التـي حققهـا  مفحوصا( 91االستطالعية والبال  عددهم )
( من الدرجات وعـددهم % 61ثم قام باختيار أعلى ) ،كل مفحوص على اختبار برج هانوي 

وتـم إجـراء المقارنـة بـين ، مفحوصـا  (76( من الدرجات وعـددهم)% 61وأدنى) ،)مفحوصا (
حســاب  نتــائجيوضــح  التــالي. والجــدول ويتنــي–درجــات المجمــوعتين باســتخدام اختبــار مــان

 .  صدق المقارنة الطرفية
بين منخفضي ومرتفعي  ويتني–خدام اختبار مان( صدق المقارنة الطرفية باست9) جدول

 على اختبار برج هانوي  جاتالدر 

 متوسط (76)ن= الفئة المقياس
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

 مستوى 
 الداللة

 هانوي  برج

 منخفضو
 الدرجات

1061 41011 

17011 30661 ** 
 مرتفعو
 الدرجات

71061 671011 

 وبل ألفا كرونباخ الختبار برج هانوي  معامللحالي بحساب الباحث ا قام :االختبار ثبات
بمتطلبات  ياألمر الذي يشير إلى تمتع المقياس بدرجة جيدة من الثبات تف ،(10196)

  .تطبيق اختبار برج هانوي على أفراد عينة الدراسة الفعلية
   :Trail Making Testالتعقب  اختبار :ثالثا
البيئة  علىبتقنينه 7486في عام  نورةح وقام، البحثية هذه األداة بإعداد Rietan قام

هذا االختبار احد األدوات البحثية الرائجة التي تستهدف قياس المرونة  يعتبرو  ،العربية
 :االختبار من شكلين ويتكون . وظيفة تنفيذية باعتبارها Mentalflexibility العقلية
هذا الجزء  ويتطلب ،بداخل كل منها رقممن مجموعة من الدوائر يوجد  يتكون  :األول الجزء

 فتوجدالثاني  الجزء أما، وسرعة في األداء البصري الحركي ،رقميا   وتسلسال  تفحصا  بصريا  
وعلى المفحوص أن  ،ومجموعة من الحروف كل منها داخل دائرة ،به مجموعة من األرقام

في الجزء الثاني  يقومنما بي ،المتسلسل بين األرقام بالتوصيليقوم في تطبيق الجزء األول 
ثم يصله  ،(A( بحرف )7أي يصل رقم ) ،بنفس الترتيب والحروفبالتوصيل بين األرقام 
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ما يتطلبه الجزء  نفسهذا الجزء من المفحوص  ويتطلبوهكذا. ،(B( ثم بحرف )6برقم )
 ويتمف.األول من كفاءة القدرة البصرية المكانية للقيام بعملية التوصيل بين األرقام والحرو 
 وتشير، حساب الدرجة على كال الجزأين بحساب زمن االنتهاء من التوصيل بالثواني

 بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى األداء األفضل. ،الدرجة المرتفعة إلى األداء المنخفض
الباحث مـن  تحقق  :السيكومترية الختبار التعقب في الدراسة الحالية الخصائص

قـــام بترتيـــب أفـــراد العينـــة  إذ، صـــدق المقارنـــة الطرفيـــة خداماســـتب التعقـــب اختبـــار صـــدق
تنازليا  حسب الدرجـة الكليـة التـي حققهـا  يبا  ( مفحوصا ترت91االستطالعية والبال  عددهم )

( مـن الــدرجات وعــددهم % 61ثــم قـام باختيــار أعلــى ) ،كـل مفحــوص علــى اختبـار التعقــب
وتـم إجـراء المقارنـة ، مفحوصـا  (76( مـن الـدرجات وعـددهم)% 61وأدنـى) ،مفحوصا (76)

ــين درجــات المجمــوعتين باســتخدام اختبــار مــان ــالي يوضــح نتــائج  والجــدول، ويتنــي–ب الت
 .  حساب صدق المقارنة الطرفية

بين منخفضي ومرتفعي  ويتني–( صدق المقارنة الطرفية باستخدام اختبار مان6) جدول
 التعقبالدرجات على اختبار 

 الفئة المقياس
 (76)ن=

 وسطمت
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

 مستوى 
 الداللة

 اختبار
 التعقب

 منخفضو
 779011 4061 الدرجات

360111 60164 ** 
 مرتفعو
 الدرجات

76061 786011 

 وبلــ  التعقــبالباحــث الحــالي بحســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ الختبــار  قــام :االختبــار ثبــات
األمــر الــذي يشــير إلــى تمتــع المقيــاس بدرجــة جيــدة مــن الثبــات تفــي بمتطلبــات  ،(1187)

 أفراد عينة الدراسة الفعلية على التعقبتطبيق اختبار 
 (6176) لزهرانيإعداد ا  :الذاكرة العاملة باراخت :رابعا

عـدد الوحـدات المعرفيـة  تحديـد بهـدفاالختبـار  هذا ( بإعداد6176الزهراني ) قام
لــذلك تــم تصــميم المهــام فــي شــكل وحــدات مــن ؛ واســتدعائها ،تشــفيرها الفــردالتــي يســتطيع 

ــدم بصــورة مترابطــة ــي ال تق ــد عــدد الوحــدات ،المفــردات الت ــام) لتحدي ــي ( الكلمــات واألرق الت
ــار مــن ) ــة تشــفيرها. و يتكــون االختب ــذاكرة العامل ــه موزعــة 79تســتطيع ال ( مهمــة اختباري

ــز الكلمــات ــاري تجهي ــى اختب ــام بالتســاوي عل ــى مــن .و األرق ــز  فالمهمــة األول ــار تجهي اختب
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الثانيـة تتكـون مـن  والمهمـة، الكلمات تتكون من أربع مفردات)كلمات( ال يوجد بينها ارتباط
حتى تصل إلـى  يا  وتزداد مفردات الوحدات تدريج ،مفردات ال يوجد بينها أيضا ارتباط خمسة

 ،تجهيــز األعــداد بــنفس الطريقــةمفــردات واختبــار ( 71تتكــون مــن)  التــيالمهمــة الســابعة 
( بواســطة جهــاز 79) وتعــرض مفــردات كــل مهمــة مــن مهــام تجهيــز الكلمــات و األعــداد الـــ

 1× مهـام 1)  :كل على حدة وفق المدة الزمنيـة التاليـة Projectorالعرض فوق الرأس 
ثـوان  8× مهام 1) ،( الختبار تجهيز الكلماتثوان لالستدعاء8×مهام 1ثوان للعرض( + )

( الختبــار تجهيــز األعــداد. حيــث يطلــب مــن ثــوان لالســتدعاء71× مهــام 1للعــرض( + )
ثــم يطلــب مــنهم بعــد انتهــاء  ،المفحوصــين االنتبــاه جيــدا  إلــى الكلمــات أو األعــداد وحفظهــا

الـزمن المحـدد للعــرض باسـترجاع أكبـر قــدر ممكـن مـن الكلمــات أو األعـداد. وفيمـا يخــتص 
درجـة كــل طالـب علــى كـل اختبــار فرعـي مــن خـالل عــدد يـتم احتســاب   ،بتصـحيح االختبــار

( الدرجـة الكليـة 71مفردات آخر سلسلة كاملـة يسـتطيع اسـتدعائها اسـتدعاء  كـامال  وتعـد )
  .لكل اختبار فرعي
 ي( بحســــاب صــــدق االختبــــار باســــتخدام التحليــــل العــــامل6176الزهرانــــي ) قــــام

، شــفى الصــحة النفســيةمراجعــي مست مــن( 48التوكيــدي وذلــك علــى عينــة مكونــة مــن )
كــل اختبــار فرعــي لصــفة أحاديــة البعــد الــذي يقيســه. كمــا قــام  إلــى تحقيــق النتــائج وأسـفرت
 فبلـ معامـل ثبـات اختبـار الـذاكرة العاملـة بطريقـة ألفـا كرونبـاخ  بحسـاب( 6176الزهراني )

 األعـدادتجهيـز  اختبـار وبلـ  معامـل ثبـات ،(10817معامل ثبـات اختبـار تجهيـز الكلمـات )
 (.10186لالختبار ككل ) اخفي حين بل  معامل ثبات ألفا كرونب ،(10141)

الباحث  قام: العاملة في الدراسة الحالية اكرةالسيكومترية الختبار الذ الخصائص
االرتباطات بين األبعـاد  مصفوفةبحساب االتساق الداخلي الختبار الذاكرة العاملة باستخدام 

ــة  ــذاكاألساســية المكون ــار ال ــة االســتطالعية للبحــث الختب ــراد العين ــى أف ــك عل ــة وذل رة العامل
مصــفوفة االرتباطــات بــين  يوضــح( مفحوصــا. والجــدول التالي91عــددهم ) والبــال الحــالي 

 األبعاد األساسية المكونة الختبار الذاكرة العاملة
الذاكرة  الختبار ( يوضح مصفوفة االرتباطات بين األبعاد األساسية المكونة6) جدول

 ملة والدرجة الكلية العا
 الكلية للمقياس الدرجة األعداد تجهيز الكلمات تجهيز البعد

 **10939 10676 - تجهيز الكلمات اختبار

 **10667 - - تجهيز األعداد اختبار
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الباحـث الحـالي بحسـاب معامـل ألفـا كرونبـاخ الختبـار الـذاكرة العاملـة  قام :االختبار ثبات
يشـــير إلـــى تمتـــع المقيـــاس بدرجـــة جيـــدة مـــن الثبـــات تفـــي األمـــر الـــذي  ،(10874وبلـــ  )

 بمتطلبات تطبيق اختبار الذاكرة العاملة على أفراد عينة الدراسة الفعلية.
 Benton Visual Retentionلالحتفاظ البصري  بنتون  اختبار  :خامسا
Test 

أمير في عام  طهقننه  ثم، م7419البحثية في عام  األداةهذه  بإعدادبنتون  قام
المفحوص  قدرةويعد هذا االختبار أحد االختبارات التي تقيس  ،م على البيئة العربية7484

 وليدعلى إجراء التحكم بالسلوكيات واألفكار والمعتقدات المعرفية الجديدة وتوجيهها لت
مناسبة في ضوء مراجعة الخبرات والمعارف والسلوكيات بما  رفيةاستجابات سلوكية ومع
إلى قياس  ضافةباإل ،متطلبات المواقف الجديدة التي تواجه الفرديضمن التوافق مع 
والسلوك الحركي. ويتكون  ،المكانية عالقاتالبصرية التركيبية وال القدرةالمرونة الشكلية و 

 8 ،ج( تتكون كل مجموعة من عشرة بطاقات، ب ،االختبار من ثالث مجموعات بديلة )أ
كبير والثالث صغير الحجم ويوجد في طرف من الحجم ال 6أشكال ) 3منها تتكون من 

طرق( لتطبيق االختبار سواء كان المطلوب هو نسخ  9طريقة ) منالبطاقة(. وهناك أكثر 
أو استدعائها منذ البداية.  ،ثم استدعائها في المرحلة الثانية ،األشكال في المرحلة األولى

خدم الباحث المجموعة دقائق. وقد است 71وعادة ما يستغرق تطبيق كل مجموعة حوالي 
والتي يتم فيها عرض كل بطاقة على  ،والطريقة )د( في التطبيق ،)أ( من البطاقات

ويقوم بإعادة نسخها من الذاكرة  ،بعدها يتم إبعاد البطاقة عنه ،المفحوص لمدة عشر ثوان
وبذلك تصبح هذه الطريقة أقرب الطرق لقياس االحتفاظ  ،بعد مرور خمس عشرة ثانية

نظرا  ألن الطرق األخرى يتم فيها االستدعاء بعد  ،والذاكرة البصرية قصيرة المدى البصري 
)يعطى كل رسم درجة  حةعدد األشكال الصحي حسابتصحيح االختبار ب ويتمثوان.  6
 عشر–وبذلك تتراوح الدرجة على المجموعة بين )صفر  ،( أو الخاطئة )يعطى صفرا (دةواح

 درجات(. 
 :البصري في الدراسة الحالية حتفاظالختبار بنتون لال السيكومترية الخصائص

قام  إذ، المقارنة الطرفية قالبصري باستخدام صد حتفاظالباحث من صدق اختبار اال تحقق
( مفحوصا ترتيبا  تنازليا  حسب الدرجة 91بترتيب أفراد العينة االستطالعية والبال  عددهم )
 61ثم قام باختيار أعلى ) ،الحتفاظ البصري الكلية التي حققها كل مفحوص على اختبار ا

( من الدرجات % 61وأدنى) ،مفحوصا (76( من الدرجات وعددهم )%
وتم إجراء المقارنة بين درجات المجموعتين باستخدام اختبار ، مفحوصا  (76وعددهم)

والجدول  ،مفحوصا (76وذلك لكون عدد األفراد في كل مجموعة يساوي ) ويتني؛–مان
 . ح نتائج حساب صدق المقارنة الطرفيةالتالي يوض
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بين منخفضي ومرتفعي  ويتني–( صدق المقارنة الطرفية باستخدام اختبار مان1) جدول
 الدرجات على اختبار التعقب 

 (76)ن= الفئة المقياس
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

 مستوى 
 الداللة

 اختبار
االحتفاظ 
 البصري 

 منخفضو
 الدرجات

6017 81061 

60611 90719 ** 
 مرتفعو
 الدرجات

78064 674061 

ألفا كرونباخ الختبار االحتفاظ البصـري  ملالباحث الحالي بحساب معا قام :االختبار ثبات
األمـــر الـــذي يشـــير إلـــى تمتـــع المقيـــاس بدرجـــة جيـــدة مـــن الثبـــات تفـــي  ،(10194وبلـــ  )

 عينة الدراسة الفعلية. ادر االحتفاظ البصري على أف ربمتطلبات تطبيق اختبا
 Stroop Word- Colour Interference :سـتروب اختبـار  :سادسـا
Test 

م بإعـداد هــذه المهـام االختياريـة التـي تعتبـر مــن  7436فـي عـام  Stroop قـام
المستخدمة في قياس قدرة المفحوص علـى إجـراء الكـف المقصـود واآللـي  أشهر االختبارات

 ،أحمـر  :ألسـماء األلـوان ( كلمـة91يتكون هذا االختبار مـن)لالستجابات غير المرغوبة. و 
األسماء مكتوبة بلون مخـالف  هذهأن  إذ، الترتيبب تقدم للمفحوص ،أصفر ،أزرق  ،أخضر
 ،كلمــة أزرق ليســت مكتوبــة بــاللون األزرق ولكــن بلــون آخــر وهكــذا :ومثــال ذلــك ،للونهــا

ض النظـــر عـــن الكلمـــة بغـــ ســـبالمنا للـــون ا نطـــقوتتطلـــب هـــذه المهمـــة مـــن المفحـــوص 
المكتوبـــة. ويصـــحح هـــذا االختبـــار بحســـاب المجمـــوع الكلـــي لإلجابـــات الصـــحيحة لقـــراءة 

  .األلوان
الباحـث  تحقـق  :سـتروب فـي الدراسـة الحاليـة السـيكومترية الختبـار الخصائص

قــام بترتيــب أفــراد العينــة  إذ، مــن صــدق اختبــار ســتروب باســتخدام صــدق المقارنــة الطرفيــة
( مفحوصا ترتيبا  تنازليا  حسب الدرجـة الكليـة التـي حققهـا 91ة والبال  عددهم )االستطالعي

( مـن الـدرجات % 61أعلـى ) باختيـارثـم قـام  ،كل مفحوص على اختبار االحتفـاظ البصـري 
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وتـم إجــراء ، مفحوصـا  (76( مـن الـدرجات وعـددهم)% 61وأدنـى) ،مفحوصـا (76وعـددهم )
والجــدول التــالي يوضــح  ويتنــي؛–اختبــار مــان مخداالمقارنــة بــين درجــات المجمــوعتين باســت

 . نتائج حساب صدق المقارنة الطرفية
بين منخفضي ومرتفعي  ويتني–( صدق المقارنة الطرفية باستخدام اختبار مان8) جدول

 الدرجات على اختبار ستروب

 (76=ن) الفئة المقياس
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

 مستوى 
 الداللة

 راختبا
 ستروب

 منخفضو
 الدرجات

1011 89011 

60111 90667 ** 
 مرتفعو
 الدرجات

78011 676011 

الباحـث الحـالي بحسـاب معامـل ألفـا كرونبـاخ الختبـار سـتروب وبلـ   قـام :االختبـار ثبات
األمر الـذي يشـير إلـى تمتـع المقيـاس بدرجـة جيـدة مـن الثبـات تفـي بمتطلبـات  ،(10166)

 لى أفراد عينة الدراسة الفعلية. تطبيق اختبار ستروب ع
 :نتائج الدراسة ومناقشتها

يوجد فرق دال إحصائيا في الوظائف التنفيذية  هل :الحالية على الدراسة تساؤل نص
بــين ( الــذاكرة العاملـة ،كــف االسـتجابات غيــر المناسـبة ،مراقبـة األداء ،المرونــة ،التخطـيط)
ر ؟ و لإلجابـة علـى هـذا السـؤال تـم اسـتخدام األفكـار االنتحاريـة و محـاولي االنتحـا جتري م

 وظهرت النتائج كما في الجدول التالي.  اختبار )ت( لحساب داللة الفرق بين المتوسطات
ــ ية( يوضــح الفــرق فــي المتوســطات الحســاب4) جــدول ــين مجت ــة ب ــات المعياري  ري واالنحراف

 فيذيةالتن لوظائفاألفكار االنتحارية و محاولي االنتحار على اختبارات ا

 
 
الوظائف  اختبارات

 التنفيذية

مجتري األفكار  عينة
 االنتحارية

 (39)ن=

محاولي  عينة
 االنتحار

  (66-)ن
 
 ت قيمة

 
 مستوى 
 الداللة

 
 اتجاه
 المتوسط الفروق 

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

  1017 3034 7091 3087 7078 6011 التخطيط
 1017 6016 10496 6069 7076 9037 المرونة 
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 كاراألف 1017 8074 1066 3078 10696 90691 األداء مراقبة
غير  ستجاباتاال كف االنتحارية

 1017 6074 60118 71063 6089 67097 المناسبة

 1017 6014 7066 9096 7076 6049 العاملة الذاكرة
  :( اآلتي4يتبين من الجدول )

( فـي وظيفـة التخطـيط بـين 1017)سـتوى دال إحصـائيا عنـد مفرق  وجود( 7)
ــــري م ــــة ومحــــاولي االنتحــــار لصــــالح م جت ــــري األفكــــار االنتحاري األفكــــار  جت

 االنتحارية. 
الباحث سبب هذا الفرق إلى أن تزامن الرغبة باالنتحار مع شدة األعـراض  ويرجع

خططـات معرفيـة سـليمة يصاحبه انعدام في قدرة محـاولي االنتحـار علـى تكـوين م االكتئابية
نمـط مـن التتـابع  إيجـادعلـى نحـو يصـعب علـيهم  ،والمواقف اليومية األحداثيواجهون بها 

ـــات المع ـــي واالســـتداللي للمراحـــل والعملي ـــةالمنطق ـــي سيســـتخدمونها للو  رفي ـــى  صـــولالت إل
 نطقيــةويصــاحب هــذا اإلخفــاق وجــود فشــل واضــح وصــريح فــي تحديــد البــدائل الم ،أهــدافهم

هــو معلـوم أن المواقــف الحياتيــة الروتينيـة تتضــمن فــي  فكمــا، خفاقــات اليوميـةلمواجهـة اإل
بعـــض األحيـــان علـــى درجـــة مـــن التعقيـــد المعرفـــي واالجتمـــاعي واالنفعـــالي التـــي تتطلـــب 

وبالتالي فنقص قدرة محاولي االنتحار علـى إجـراء  ،لجيدالمعرفي ا والتخطيطلها  تجابةاالس
عليــه عــدم  رتبســيت ابعومتتــ صــلعلــى نحــو مت األفكــارو  العقليــة لــبعض األفعــال لتمثــيالتا

شباع حاجاته المختلفة مما يعني المزيد من االنغالق النفسي ؛ القدرة على تحقيق أهدافه وا 
 فـيواالجتمـاعي كوسـيلة دفاعيـة عـن مواجهـة المواقـف المعرفيـة واالجتماعيـة واالنفعاليـة. 

مـن القـدرة علـى إيجـاد نمـط مـن  فضـلاألفكـار االنتحاريـة يحتفظـون بقـدر أ مجتري حين أن 
التـي سيسـتخدمونها للوصـول إلـى  فيةالتتابع المنطقي واالستداللي للمراحل والعمليات المعر 

عام يمكن القول بأن هذه النتيجة جاءت متفقة مع ما توصلت إليه دراسـة  وبشكلأهدافهم.
 والتـي (Cynthia,et al.,2011; Burton et al.,2011; Cha,etal.,2010كل من )
وأن الوظائف التنفيذية تعـد مـن العوامـل الفارقـة بـين مجتـري األفكـار االنتحاريـة  علىأكدت 

 . تحارومحاولي االن
وظيفــة المرونــة بــين  فــي(1017مســتوى ) عنــدفــرق دال إحصــائيا  وجــود( 6)
ــــري م ــــة و  جت ــــري  لصــــالح االنتحــــار محــــاولياألفكــــار االنتحاري  اراألفكــــ مجت

 االنتحارية.
االنتحـار وبفعـل شـدة األعـراض  محـاوليث سبب هـذا الفـرق إلـى أن الباح ويرجع

والّتحـول مـن فكـرة  ،إلى مهارات واستراتيجيات المرونة في تنويع األفكار دون يفتق االكتئابية
باإلضافة إلـى افتقـاد المقـدرة علـى تحويـل مسـار  ،عند الّتعرض لمثيرات المختلفة رى أخ ىإل
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وهـذا الـنقص والعجـز المعرفـي يشـير . التـي يواجهونهـا الّتفكير حول الموضوعات واألحـداث
إلــى أن محــاولي االنتحــار يفتقــدون إلــى مهــارات التعامــل مــع المتغيــرات الحياتيــة اليوميــة 

وهــــذا نتيجــــة إلــــى وجــــود تضــــاربات وتــــداخالت وجمــــود معرفــــي عنــــد إجــــراء  ،المتجــــددة
لمعرفيــة واالجتماعيـــة االســتدماجات المعرفيــة بــين الخبــرات الســابقة ومتطلبــات المواقــف ا

واالنفعالية وبالتالي ال يستطيع محاولي االنتحار إيجاد حلول معرفية صحيحة تفي بمطالـب 
ـــك  ـــفتل ـــي والنفســـي  ،المواق ـــد مـــن الشـــعور بالفشـــل المعرف ـــي ضـــمنيا المزي وهـــو مـــا يعن

 مجتــري ت عينـة بينمـا احتفظــ .واالجتمـاعي ممــا يفـاقم مــن شـدة األعــراض االكتئابيـة لــديهم
والّتحول من فكـرة  ،االنتحارية بقدر أفضل من القدرة على المرونة في تنويع األفكار اراألفك

مع مـا توصـلت إليـه  ةجاءت متفق النتيجة وهذهإلى أخرى عند مواجهة المثيرات المختلفة. 
أكـدت علـى  والتـي(Barkley&Murphy,2010; Beeta,et al.,2011مـن) كـلدراسـة 

 دهور لديهم الوظائف التنفيذية ودون استثناء.أن محاولي االنتحار عادة ما تت
األداء  مراقبــة وظيفــة فــي(1017مســتوى ) عنــد( وجــود فــرق دال إحصــائيا 3)

األفكـــار  جتـــري االنتحـــار لصــالح م محـــاولياألفكـــار االنتحاريــة و  جتـــري م بــين
 االنتحارية.

الباحث سبب هـذا الفـرق إلـى أن محـاولي االنتحـار وبفعـل شـدة األعـراض  ويرجع
 ،ضبط ومراقبة سلوكياتهم وأفكارهم ومعتقداتهم المعرفيـة علىكتئابية يفتقدون إلى القدرة اال 

توليـد اسـتجابات سـلوكية ومعرفيـة مناسـبة فـي ضـوء مراجعـة  باإلضافة إلى افتقادهم للقدرة
ــدة التــي  الخبــرات والمعــارف والســلوكيات بمــا يضــمن التوافــق مــع متطلبــات المواقــف الجدي

عــرف بالتصــلب المعرفــي والســلوكي والــذي يفقــدهم القــدرة علــى التفاعــل تــواجههم وهــو مــا ي
وتنظـيم سـلوكهم االنفعـالي  ويفقـدهم أيضـا القـدرة علـى إعـادة تشـكيل ،النفسي واالجتمـاعي

ــي مخططــات معرفيــة ونفســية  ــى تبن ــر قــدرة عل ــذلك  ،وبيئيــة ســليمة وســلوكيةلتصــبح أكث ل
بشــكل صــحيح  ئهملتعــرف علــى أخطــافمحــاولي االنتحــار عــادة مــا يكونــون عــاجزين عــن ا

المعرفيـة والوجدانيـة واالجتماعيـة  تاالسـتجابا اختيـار علـىوعاجزين عن القيام بالتعـديالت 
مع المطالـب النفسـية واالجتماعيـة ممـا يعنـي تـدعيم فـرص البحـث عـن محـاوالت  لمتوافقةا

حيــث  ؛مجتــري األفكــار االنتحاريــة عينــة نتيجــةعلــى عكــس  وهــو. جديــدة إلزهــاق أنفســهم
 معتقـــداتهمو  أفكــارهمعلــى ضــبط ومراقبـــة ســلوكياتهم و  درةيحتفظــون بقــدر أفضــل مـــن القــ

األمـر  وهـوالجديـدة التـي تواجههم. المواقـفالنسـبي مـع متطلبـات  توافـقالمعرفية يضـمن ال
 ;Williams,et al.,2015; Swathi,et al., 2014دراسة كل من ) إليهالذي توصلت 

Keilp,etal.,2013; Groschwitz&Plener, 2012; Beeta,et al.,2011; 
Burton; et al.,2011; Barkley&Murphy,2010 )ـــي ـــى أن  والت أشـــارت إل

الوظـــائف التنفيذيـــة تعـــد مـــن العوامـــل الفارقـــة بـــين مجتـــري األفكـــار االنتحاريـــة ومحـــاولي 
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عجــز الوظــائف  وأن، االنتحــار. باإلضــافة إلــى أن هــذا التــدهور يــرتبط بــالميول االنتحاريــة
 التنفيذية عادة ما يرتبط باالكتئاب السوداوي المقترن بالميول االنتحارية. 

ــــد مســــتوى ) جــــود( و 9) ــــرق دال إحصــــائيا عن ــــة 1017ف ــــي وظيف ــــف( ف  ك
االنتحـار  محـاولياألفكـار االنتحاريـة و  جتـري االستجابات غير المناسبة بـين م

 االنتحارية. كاراألف مجتري لصالح 
لى أن محاولي االنتحار ونتيجـة لشـدة األعـراض الباحث سبب هذا الفرق إ ويرجع

االكتئابية تتدهور لديهم القدرة على إجراء الكف المقصود واآللي لالستجابات واألفكـار غيـر 
وبشكل أكثر تحديدا يرى الباحث انه ال يمكن النظر إلى هذه النتيجة بمعزل عـن  ،المرغوبة

 ،بشـكل مسـتقل للوظائف التنفيذية ال تعمـالنتائج السابقة والالحقة لها فكما هو معلوم أن ا
واألفكار غيـر المناسـبة إنمـا هـو حصـيلة  فعدم قدرة محاولي االنتحار على كف االستجابات

حتميــة لــذلك الضــعف والعجــز المعرفــي فــي اإلفــادة مــن مهــارات واســتراتيجيات المرونــة فــي 
اإلفـادة مـن  وعن ،ختلفةوالّتحول من فكرة إلى أخرى عند الّتعرض لمثيرات م ،تنويع األفكار

واالســتداللية أو الجشــطالتية فــي  ســواء المنطقيــة اســتراتيجيات التجهيــز المتتــابع والمتــ ني
المعلومات للوصـول إلـى تحقيـق أهـدافهم  يزإيجاد صي  إجرائية معرفية تسهل عمليات تجه

ـــذلك فمحـــاولي االنتحـــار يعجـــز ؛ بشـــكل مناســـب ـــي نعـــ ون ل  إجـــراء الكـــف المقصـــود واآلل
واألفكار غير المرغوبـة نتيجـة لمـرورهم بحـاالت متعـددة مـن االنغـالق النفسـي  تجاباتلالس

أفضـل مـن القـدرة  بقـدر يتمتعـون  نجـدهماألفكـار االنتحاريـة  مجتـري حـين أن  فيوالمعرفي. 
علــى الكــف المقصــود واآللــي لالســتجابات واألفكــار غيــر المرغوبــة ممــا يقلــل فــرص إقبــالهم 

 ,Swathi,et alالنتيجة مع مـا توصـلت إليـه دراسـة كـل مـن ) هذه. وتتفق النتحارعلى ا
2014; Luis,et al.,2013; Nangle, et al.,2006; Marzuk, et 

al.,2005)أكدت على أن تـدهور مجمـل الوظـائف التنفيذيـة ودون اسـتثناء عـادة مـا  والتي
تعـدد الخبـرات و  بتكـرارالتدهور يرتبط  اوالى أن هذ ،يكون سمة بارزة لدى محاولي االنتحار

 االنتحارية.
ـــذاكرة( فـــي وظيفـــة 1017( و جـــود فـــرق دال إحصـــائيا عنـــد مســـتوى )6)  ال

 مجتــري  لصــالح االنتحــار ومحــاولياألفكــار االنتحاريــة  جتــري العاملــة بــين م
 األفكار االنتحارية.

الباحث سبب هذا الفرق إلى أن محاولي االنتحار ونتيجـة لشـدة األعـراض  ويرجع
ور لديهم الذاكرة العاملة بما تتضمنه من الوظائف والعمليـات المعرفيـة التـي تتده االكتئابية

 ،المعقدة المعرفية اتومعالجتها لحظة بلحظة أثناء أداء العملي، تقوم باالحتفاظ بالمعلومات
ــة  األســاليببمــا يعنــي فقــدانهم وعجــزهم عــن اســتخدام الكثيــر مــن  واالســتراتيجيات المعرفي

شـبكة للترابطـات  إيجـادتدعاء من الذاكرة طويلة المدى أو من خـالل المساعدة للتذكر واالس
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مما يعني استفحال مشـاعر العجـز  ،مراحل المعالجة المختلفة إثناءالداللية بين المعلومات 
لـــديهم وهـــذا مـــن شـــأنه تأديـــة دور هـــام فـــي زيـــادة إعاقـــة الوصـــول للمســـتويات  فـــيالمعر 

ة االجتماعيــة والشخصــية خوفــا مــن إحــداث الطبيعيــة مــن االنخــراط فــي شــتى مناشــط الحيــا
بدورها مصـادر ضـغط نفسـي ومـوارد لالسـتمرار فـي  تشكلالمزيد من األضرار النفسية التي 
 أفضـللديهم قدرة  أنه النتحاريةنجد مجتري األفكار ا بينمادائرة االكتئاب النفسي السوداوي.

ت البيئـة الداخليـة والخارجيـة معالجة المعلومات والمثيـرا على -مقارنة بمحاولي االنتحار –
فـي مسـالة  ةعلى نحو سليم وفعال سـيما فـي إجـراء المحاكمـات والمقاربـات المعرفيـة خاصـ

القــول بــأن هــذه النتيجــة جــاءت متفقــة مــع مــا  ويمكــن. االنتحــارعلــى  واإلقــدامحــزم القــرار 
 ;Williamset al.,2015; Swathi,et al., 2014توصــلت إليــه دراســة كــل مــن )

Luis,et al.,2013 والتــي أكــدت علــى أن العجــز المــرتبط بالوظــائف التنفيذيــة قــد يلعــب )
  .مستمر ومتواصل بشكلفي إذكاء الرغبات االنتحارية  مادورا ها

   :والبحوث المقترحة التوصيات
 لدىexecutive functions ضرورة االهتمام ببرامج تنمية الوظائف التنفيذية -7

 ومحاولي االنتحار. االنتحارية  األفكارمجتري 
الدراسة الحالية  متغيراتالعربية والسعودية حول  ئةإجراء المزيد من األبحاث في البي-6 

  .على عينات إكلينيكية أخرى 
تفاعل استراتيجيات التنظيم االنفعالي والوظائف التنفيذية على السلوك  أثردراسة  -3

 االنتحاري.
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