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 شكر وتقدير

 

بعد حمده تعالى عمى ما أنعـ عمي مف إتماـ كانجاز ىذا الجيد المتكاضع ، ال يسعني إال أف أتقدـ 
بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر إياد الحالؽ عمى الجيكد المخمصة التي منحني 

خراج ىذه الرسالة  إياىا ككقتو مف خالؿ تكجيياتو كما أحاطني بو مف ركح عممية كسعة صدر ، كا 
 بالشكؿ الذم ىي عميو . 

ككما يشرفني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى المجنة التي ستقكـ بمناقشة الرسالة  بمالحظاتيا ، كأتقدـ 
عدس ك بالشكر ككؿ االحتراـ إلى أساتذتي في الجامعة كأخص بالذكر  عميد الكمية الدكتكر محسف 

كالدكتكر سمير شقير  عمى ما قدمكه لي مف مساعدة  ،الدكتكر عفيؼ زيداف ، كالدكتكر عمر الريماكم
عممية كمعنكية ، كأشكر زمالئي الذيف ساعدكني في الكصكؿ إلى العينات ، ككؿ مف ساعدني ككقؼ 

 بجانبي   إلنجاح ىذه الرسالة . 

 

 إلى كؿ مف ساىـ في انجاز ىذه الرسالة  لكـ كؿ الحب كالمكدة 

 

 

 

 



 
 

 ج

 

  الهمخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد درجة انتشار األفكار االنتحارية كعالقتيا بعكامؿ الخطر المرتبطة بالقمؽ 
س كاالكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استعانت الباحثة في مقيا

%  55.8شخصا ، بنسبة  1210لقياس األفكار االنتحارية كالقمؽ كاالكتئاب، عمى عينة قكاميا 
( سنة ، كتمت معالجة البيانات إحصائيا 30 – 16% إناثا ، ضمف الفئة العمرية ) 44.2ذككرا، ك 

التبايف األحادم ، ، كاختبار  (t-test) باستخداـ المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية كاختبار
% لدييـ أفكارا  13.9كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ الفا، كأشارت نتائج الدراسة أف 

%  7.8% لدييـ خطة مستقبمية لالنتحار، ك  10.2% حاكلكا االنتحار، ك 10.6انتحارية ، ك 
ـ اكتئاب، ككما أشارت % لديي 44.8% لدييـ قمؽ، ك 49ك اخبركا أشخاصا لمحاكلة االنتحار،

النتائج كجكد عالقة ارتباطية طردية مكجبة بيف األفكار االنتحارية كالقمؽ كاالكتئاب، ككما أشارت 
النتائج أف األفكار االنتحارية كالقمؽ أكثر انتشارا في محافظة الخميؿ كيمييا بيت لحـ ، كراـ اهلل كأريحا، 

% لدييـ استعدادا لطمب المساعدة،  78 – 50، ككاف االكتئاب أكثر انتشارا في محافظة نابمس
. كبناءن عمى النتائج السابقة أكصت الدراسة إلى  % ال يبدكف أم استعداد لطمب المساعدة 52.2ك

ضركرة نشر الكعي بخطكرة التفكير باالنتحار، كتكثيؼ الجيكد في المؤسسات الرسمية كغير الرسمية 
إلى تكفير خدمات الصحة النفسية كالبرامج اإلرشادية لتكعية  لتكفير شبكة دعـ كحماية لمشباب، إضافة

  . الشباب في كيفية مكاجية المشكالت، كطرؽ حميا بعقالنية
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Suicidal thoughts and their relationship with risk factors which are 

associated with anxiety and depression among young people in the 

Palestinian society. 
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Supervisor: Dr.Eyad ELhalaq 

  

Abstract:  

This study aimed to detect the prevalence of suicidal thoughts and their relationship with 

risk factors which are associated with anxiety and depression among young people in the 

Palestinian society. And to achieve the objectives of the study , the researcher hired of a 

scale for measuring suicidal thoughts , anxiety and depression , which was applicated on a 

sample of 1210 people , by 55.8 % male and 44.2 % female, in the age group between ( 16 

– 30 ) years .  

Data processing has used statistical average and standard deviations and the ( T-test ) , the 

test of variance and Pearson correlation   coefficient , and the Crnobachs  alpha reliability 

equation . The result of the study indicated that : 13.9 % have suicidal thoughts , 10.6 % 

had tried to commit suicide , 10.2 % have a future plan to commit suicide , and 7.8 % have 

told people to attempt suicide , 49 % have anxiety  , and 44.8 % have depression , the 

results showed the presence of a positive correlation between positive thoughts of suicide , 

anxiety and depression.  

Also the results indicated that the suicidal thoughts and anxiety were more prevalent in 

Hebron, followed by Bethlehem, Ramallah and Jericho. But they indicated that the 

depression was more prevalent in Nablus, since 50-78 % have a willingness to ask for help, 

conversely 52.2 % do not show any willingness to ask for help.  

Based on, the previous findings, the study recommend the need to raise the awareness of 

the seriousness of the suicide ideas, and to intensify efforts in formal and informal 

institutions to provide and support and protect the youth people , and also to provide them 

of Mental health services, and outreach programs to  educate them in how to front their 

problems and ways to solve them rationally .  
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 الفصل األول 

 اإلطار العام لمدراسة 

 هقدهة 1.1

االنتحار قمة التراجيديا اإلنسانية عمى مسرح الحياة، حيث يككف فييا بطؿ المشيد ىك القاتؿ  يمثؿ
ذركة كالقتيؿ في الكقت ذاتو، كأصعب المحظات ىي لحظة تنفيذ قرار االنتحار، تمؾ المحظة التي تمثؿ 

المأساة اإلنسانية ، حيف يختار اإلنساف بإرادتو الحرة أف يكدع الحياة بعدما فقد كؿ أمؿ فييا، في حيف 
  .المجتمعات اإلنسانية ترفض خيار االنتحار كحؿ الزمة الكجكد اإلنساني

راسات كباتت ظاىرة االنتحار تجتاح دكؿ العالـ كسيما العالـ كالعالـ العربي ليس بمنأل عنيا ، فالد
كالتقارير تشير الى االرتفاع المستمر في معدالت االنتحار في الدكؿ العربية خالؿ السنكات القميمة 

( حاالت انتحار لكؿ 4) 2013الماضية، حتى بمغت كفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية لعاـ 
ر قد أصبح ، بما يعني أف االنتحا100000مف السكاف،  بعد أف كانت حالتيف فقط لكؿ   100000

مف الظكاىر المقمقة التي تيدد األمف كالسالـ االجتماعي في البمداف العربية ، رغـ تأكيد تقارير منظمة 
الصحة العالمية عمى أف معدالت االنتحار ال تزاؿ في البمداف العربية ال تزاؿ متدينة مقارنة بمثيالتيا 

 ( .  2015في كثير مف دكؿ العالـ )المغربي: 

فمسطيف شيدت مؤخرا ارتفاعا ممحكظا في حاالت االنتحار مقارنة بأعكاـ سابقة ، كالشباب كبالنسبة ل
كفقا لمؤشرات الجياز  2015ىـ الفئة األكبر مف بيف الذيف يقدمكف عمى االنتحار، فمنذ بداية العاـ 

ت كاف حاال 8حالة ، مف بينيا  312المركزم لإلحصاء الفمسطيني بمغ عدد محاكالت االنتحار حكالي 
مصيرىـ النتيجة الحتمية لالنتحار كىي المكت الفعمي، كىذا نتيجة لشباب حاصرتيـ ضغكط الحياة 
فكضعكا حدا إلنياء ماساتيـ كمعاناتيـ، كعميو باتت ظاىرة االنتحار تكشؼ عف كجو جديد لممكت، 
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عي كباتت تشكؿ خطرا عمى مجتمع لو خصكصيتو المختمفة عف باقي المجتمعات األخرل كيستد
 (. 2015التساؤؿ كاالستفسار عف األسباب الحقيقية لذلؾ )المركز الفمسطيني لإلحصاء المركزم : 

إف طبيعة المجتمع الفمسطيني المتمثمة بككنو مجتمعا يرزح تحت االحتالؿ اإلسرائيمي جعمتو عرضة 
عب الفمسطيني لمعديد مف الضغكط النفسية كاالجتماعية كالسياسية، مما انعكس سمبا عمى أفراد الش

الذيف أصبحكا يعانكف مف العديد مف االضطرابات النفسية المتعددة، كال سيما األسباب السياسية ىي 
احد العكامؿ الرئيسية التي تساىـ في حدكث االضطرابات عند الشباب األمر الذم يساىـ بشكؿ أك 

نياء حياتو . فالشباب الفمسطي ني في حالة تحدم كصراع مع بآخر في خمؽ أفكارا تيدد مصير الفرد كا 
االحتالؿ اإلسرائيمي الذم يضع العديد مف العراقيؿ كالصعكبات ، مداىمة كاعتقاؿ كمطاردة مف جية، 
كصعكبة في مكاجية متطمبات الحياة مف جية أخرل. كعند النظر في الدكافع الحقيقية لمتفكير في 

دية، أدت إلى شيكع تمؾ األفكار لمتخمص مف االنتحار نجد أنيا  أيضا تعكد لدكافع عاطفية كنفسية كما
الحياة ، كالتغييرات االقتصادية التي تتمثؿ في غالء األسعار، كانتشار البطالة كتدني األجكر، مما 
سبب صعكبة في تمبية االحتياجات األساسية لمعيش، ناىيؾ عف عدـ االستقرار النفسي لمشباب، 

كالفقداف، فيعتبره المالذ الكحيد لمتخمص مف الضغكط الصعبة  كالمشاكؿ العائمية كغياب الرعاية األبكية
 (  2003كعدـ القدرة عمى مكاجيتيا كالشعكر باالكتئاب كالقمؽ . )عبداهلل: 

 

 هشكمة الدراسة 2.1

تتمخص مشكمة الدراسة في دراسة "االفكار االنتحارية كعالقتيا بعكامؿ الخطر المرتبطة بالقمؽ 
كاالكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني" ،التي تتمحكر في التفكير بالرغبة في التخمص مف 

حكادث ايذاء الحياة ككره الحياة كالتخطيط اليذاء النفس كفقداف االمؿ . تكررت في السنكات االخيرة 
الذات كاالنتحار ، فنسمع كثيرا انتحر مراىقا في السادسة عشر مف عمره، كانتحرت امرأة ألسباب 
مجيكلة ، اك شابا شنؽ نفسو في المجتمع الفمسطيني، كتشير احصائيات الجياز المركزم الفمسطيني 

منيما كاف  8الة كح 312، حيث بمغ عددىـ الى 2015الرتفاع حكادث االنتحار منذ بداية العاـ 
مصرعيـ المكت ، كىذا يستدعي التساؤؿ كالبحث كمف ىنا انطمقت فكرة البحث عف األفكار االنتحارية 
عند الشباب الفمسطيني كمدل انتشار بعض االفكار التي تؤذم الذات كالتي تعتبر ال عقالنية في ظؿ 
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الفمسطيني، فيذا يدعك الى  كجكد صعكبات اجتماعية كاقتصادية كسياسية سيئة يمر بيا المجتمع
التساؤؿ كالبحث كالتفكير في دراسة االفكار االنتحارية، كما ىي العكامؿ التي تؤدم الى التفكير 
باالنتحار كالتي تعتبر عكامؿ خطر مثؿ االكتئاب كالقمؽ ؟، كىؿ تكجد عالقة بيف االفكار االنتحارية 

 الفمسطيني ؟. كبيف عكامؿ الخطر ) القمؽ كاالكتئاب ( عند الشباب

 

 أسئمة  وفرضيات الدراسة  3.1

 تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي  التالي : 

  ىؿ تكجد عالقة ارتباطية  بيف االفكار االنتحارية ك بيف عكامؿ الخطر المرتبطة بالقمؽ
 كاالكتئاب  عند الشباب  في المجتمع الفمسطيني .

 التالية :  كاإلجابة عمى التساؤالت الفرعية

 ما درجة انتشار األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني  ؟ السؤال االول : 

 ما درجة القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني ؟  السؤال الثاىي : 

 ما درجة االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني ؟ السؤال الثاث : 

 ارتباطية بيف األفكار االنتحارية كالقمؽ عند الشباب ؟ : ىؿ تكجد عالقة السؤال الرابع 

 كتنبثؽ عنو الفرضية الصفرية التالية : 

 ِال تكجد عالقة دالة إحصائيا عند مستكل الداللة  الفرضية االول :(α ≥ 0.05)  بيف
 .القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطينياالفكار االنتحارية ك 

 ارتباطية بين األفكار االىتحارية واالكتئاب عىد الشباب؟ السؤال الخاهس : ٌل توجد عالقة 
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 كتنبثؽ عنو الفرضية الصفرية التالية : 

بيف  (α ≥ 0.05)ال تكجد عالقة دالة إحصائيا عند مستكل الداللة الفرضية الثاىية : 
 .االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطينياالفكار االنتحارية ك 

  جد فروق في درجة )االفكار االىتحارية ( عىد الشباب حسب السؤال السادس : ٌل يو
الهتغيرات التالية : ) الجىس ، العهر ، الحالة االجتهاعية ، الهحافظة ، هكان السكن ، 

 كتنبثؽ عنو الفرضيات الثفرية التالية :  الهستوى التعميهي ، الهٍىة ( ؟

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  االفكار بيف متكسطات
 تعزل لمتغير الجنس.  االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  االفكار بيف متكسطات
 . العمرتعزل لمتغير  االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  االفكار بيف متكسطات
 . الحالة االجتماعيةتعزل لمتغير  االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  االفكار بيف متكسطات
  المحافظة . تعزل لمتغير  في المجتمع الفمسطيني االنتحارية عند الشباب

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  االفكار بيف متكسطات
 . مكاف السكفتعزل لمتغير  االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05) االفكار يف متكسطات ب
 . المستكل التعميمي تعزل لمتغير  االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  االفكار بيف متكسطات
 . المينةتعزل لمتغير  االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

 يوجد فروق في درجات )القمق( عىد الشباب حسب الهتغيرات التالية :  ٌل:  السؤال السابع
) الجىس ، العهر ، الحالة االجتهاعية ، الهحافظة ، هكان السكن ، الهستوى التعميهي ، 

 كانبثقت عنو الفرضيات الصفرية التالية :  الهٍىة ( ؟
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  القمؽ بيف متكسطات
 تعزل لمتغير الجنس.  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  القمؽ بيف متكسطات
 . العمرتعزل لمتغير  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  القمؽ بيف متكسطات
 . الحالة االجتماعيةتعزل لمتغير  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  القمؽ بيف متكسطات
 . المحافظة تعزل لمتغير  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05 ) القمؽ بيف متكسطات
 مكاف السكف. تعزل لمتغير  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  القمؽ بيف متكسطات
 المستكل التعميمي .  تعزل لمتغير عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  القمؽ بيف متكسطات
 . المينةتعزل لمتغير  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

 : ٌل يوجد فروق في درجة )االكتئاب ( عىد الشباب حسب الهتغيرات التالية  السؤال الثاهن
الحالة االجتهاعية ، الهحافظة ، هكان السكن ، الهستوى التعميهي ، : ) الجىس ، العهر ، 

 كانبثقت عنو الفرضيات الصفرية التالية :  الهٍىة ( ؟

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  بيف متكسطات
 تعزل لمتغير الجنس.  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني االكتئاب

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05)  بيف متكسطات
 . العمرتعزل لمتغير  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني االكتئاب

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05) االكتئاببيف متكسطات 
 . الحالة االجتماعية تعزل لمتغير عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05 ) بيف متكسطات
 . المحافظة تعزل لمتغير  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني االكتئاب
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05 ) بيف متكسطات
 . مكاف السكفتعزل لمتغير  المجتمع الفمسطينيعند الشباب في  االكتئاب

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05 ) بيف متكسطات
 . المستكل التعميمي تعزل لمتغير  عند الشباب في المجتمع الفمسطيني االكتئاب

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α ≥ 0.05 ) بيف متكسطات
 . المينة تعزل لمتغير عند الشباب في المجتمع الفمسطيني االكتئاب

 
 أٌهية الدراسة  5.1

ترل الباحثة إف دراسة االنتحار ال تتركز فقط عمى فيـ السمكؾ االنتحارم الكامؿ الذم يرتكبو الفرد 
نما تتركز أيضا بدراسة األفكار االنتحارية التي تراكده قبؿ أف يقبؿ عمى االنتحار  إلنياء مصيره ، كا 

ؿ جذب انتباه اآلخريف إما لمتخمص مف حياتو كممارسة سمككيات خطرة ، اك لتحقيؽ مكاسب ثانكية مث
. كلذلؾ برزت أىمية ىذه الدراسة كالتي تعتبر مف الدراسات الكقائية  كالدراسات األكلى التي تتحدث 
عف االنتحار كفكرة ، كالتي تركز عمى فئة الشباب في المجتمع الفمسطيني ، كتظير أىمية ىذه 

 الدراسة في مايمي : 

 األفكار االنتحارية عند الشباب .تتبمكر أىمية الدراسة حكؿ معرفة  -

قمة الدراسات العربية كالفمسطينية بشكؿ خاص التي تناكلت ىذا المكضكع ، فنحف بحاجة الى  -
مثؿ ىذه الدراسات التي تثرم األدب التربكم كالتي قد تككف امتداد ألبحاث في نفس السياؽ 

 في المستقبؿ 

كالقمؽ كاالكتئاب لدل شريحة ميمة في  دراسة بعض المتغيرات التي تعتبر مف عكامؿ الخطر -
 المجتمع كىي فئة الشباب . 

 أٌداف الدراسة 6.1

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ اليدؼ الرئيسي لمدراسة كالذم يشمؿ الكشؼ عف األفكار االنتحارية 
كعالقتيا بعكامؿ الخطر المرتبطة بالقمؽ كاالكتئاب في المجتمع الفمسطيني  كالتي ينتج عنيا 

 ىداؼ الفرعية التالية : األ
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 التعرؼ الى درجة انتشار األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني .  -

 التعرؼ الى درجة انتشار القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني .  -

 التعرؼ الى درجة انتشار االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني .  -

 تحارية كعالقتيا بعكامؿ الخطر المرتبطة بالقمؽ كاالكتئاب  . التعرؼ الى االفكار االن -

الكشؼ عف العالقة بيف المتغيرات  المستقمة كاثر كؿ متغير عمى المتغير التابع في ىذه  -
 الدراسة  . 

 

 هصطمحات الدراسة 7.1

 تحاكؿ ىذه الدراسة فيـ المصطمحات التالية: 

 األفكار االىتحارية :  .1

جاد عمى االنتحار، اك ىك نماذج مف التفكير التي تؤدم بالفرد لقتؿ نفسو كيذكر ىي تفكير اك اعتزاـ 
المينيكف بعض األسباب كالظركؼ كاإلشارات التي تساعد في التعرؼ عمى احتماؿ كجكد أفكار لدل 

 ( . 2000الشخص كبالتالي احتماؿ قياـ الشخص بمحاكلة االنتحار) السكرم ، 

مح يشير إلى أفكار أف الحياة ال تستحؽ أف تعاش، كتتراكح في شدتيا ك " األفكار االنتحارية" مصط
مف أفكار عابرة الى مممكسة ، كأيضا خطط مدركسة لقتؿ النفس  اك االنشغاؿ الكامؿ في التدمير 

 ( . Borjers: 2008الذاتي )

ارية كفقا لمتغيرات االجابة عمى االستبياف الذم اعتمدتو الباحثة لقياس االفكار االنتح التعريف اإلجرائي
 .  الدراسة
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 االىتحار :  .2

مشتقة مف كممة نحر أم ذبح كانتحر كتناحر القكـ اذا تشاجركا لحد اليالؾ )بف مكـر لغة : 
،1995 :195  . ) 

( ىك كؿ 1972كفي المعجـ الكسيط يقاؿ انتحر الرجؿ أم قتؿ نفسو بسيمة ما ) مصطفى كاخركف ، 
فعؿ اك افعاؿ يقـك بيا االنساف محاكال قتؿ نفسو بنفسو كقد تـ لو ذلؾ كانتيت حياتو نتيجة ىذه 

 ( . 2004االعماؿ )فايد :

نتج بصكرة مباشرة اك غير مباشرة عرؼ دكركيايـ االنتحار بانو كؿ حاالت المكت التي ت اصطالحا :
عف فعؿ ايجابي اك سمبي يقكـ بو الفرد كبنفسو كىك يعرؼ في داخمو اف ىذا الفعؿ يؤدم الى نتيجة 

 ( . 1964المكت الحتمية ) سمعاف ، 

 : االجابة عمى المقياس الذم اعتمدتو الباحثة في الدراسة .  اجرائيا

 القمق  .3

خبرة انفعالية غير سارة، يػشعر بيػا الفػرد عنػدما يتعرض لمثير ميدد أك مخيؼ، أك عندما يقؼ في 
مكقؼ صراعي أك إحباطي حػاد، ككثيران ما يصاحب ىذه الحالة االنفعالية بعض المظاىر الفيزيكلكجية 

يادة إفراز العػرؽ ، مثػؿ ازديػاد ضربات القمب كزيادة التنفس كارتفاع ضغط الدـ كفقداف الشيية كز 
كاالرتعاش في األيدم كاألرجؿ، كما يتأثر أيضان إدراؾ الفرد لممكضكعات المحيطػة بو في مكقؼ القمؽ 

 ( . 2004، الجزائرم:1996" )عبد المعطي: 

 : االجابة عمى المقياس الذم اعتمدتو الباحثة في الدراسة .  اجرائيا

 

 االكتئاب :  .4

تتصؼ بمشاعر االنقباض كالحزف كالضيؽ، كتشيع فييا مشاعر كاليـ  حالة انفعالية عابرة أك دائمة
كالغـ كالشؤـ كالقنكط كالجزع كاليأس كالعجز. كتترافؽ ىذه الحالة مع أعراض تمس الجكانب االنفعالية 
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كالمعرفية كالسمككية كالجسمية تتمثؿ في نقص الدافعية ك عدـ القدرة عمى االستمتاع كفقداف الكزف ك 
 ( . ٤٠١:  1999يز كنقص الكفاءة كاألفكار االنتحارية )عبد الخالؽ ،ضعؼ الترك

 االجابة عمى المقياس الذم اعتمدتو الباحثة في الدراسة . اجرائيا : 

 هحددات الدراسة 8.1

 تحاكؿ الباحثة دراسة المشكمة في اطار المحددات التالية : 

سنة في  30 – 16رة العمرية : تقتصر ىذه الدراسة عمى الشباب ضمف الفت هحددات بشرية -
 المجتمع الفمسطيني كالتي تضـ محافظات الضفة الغربية  . 

: تتناكؿ ىذه الدراسة قياس االفكار االنتحارية عند الشباب في محافظات   هحددات هوضوعية -
 الضفة الغربية . 

: يتـ اجراء ىذه الدراسة في محافظة الضفة الغربية ) القدس ،الخميؿ ، بيت  هحددات هكاىية -
 لحـ ، راـ اهلل ، أريحا ، نابمس ، جنيف ، طكلكـر ، قمقيمية ، سمفيت (. 

 .  2015/  2014: يتـ اجراء ىذه الدراسة خالؿ العاـ  هحددات زهاىية -

 ذم أعدتو الباحثة . : تتحدد نتائج ىذه الدراسة بالمقياس ال هحددات اجرائية -
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 الفصل الثاىي 

 اإلطار الىظري والدراسات السابقة 

 

 اإلطار الىظري  1.2

يعتبر االنتحار مشكمة عالمية لمصحة العمكمية كفي الكقت نفسو ظاىرة جد مأساكية، إذ يخمؼ سنكيا 
المركر، كفي إطار اليـك حاالت كفاة في بعض البمداف أكثر مف تمؾ التي تخمفيا جرائـ القتؿ كحكادث 

العالمي لمكقاية مف االنتحار رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر مف مميكف شخص ينتحر سنكيا كفي 
سيصؿ عدد الحاالت إلى مميكف كنصؼ المميكف كىي تكقعات جد مخيفة ألف األسباب  2020سنة 

كثر تضررا، ليي فئة الشباب بيف كالعكامؿ المساعدة عمى االنتحار لف تتناقص مستقبال. كلعؿ الفئة األ
سنة كحسب منظمة الصحة العالمية فإف كؿ كفاة عف طريؽ االنتحار تنتج عنيا مخمفات  25-15

 تدميرية عمى جميع المستكيات سكاء كانت نفسية، اجتماعية أك اقتصادية.

 كؿ عمى يتحتـ إذ ، ىينة مشكمة غير يعتبر النفس بعمـ المكضكعات المرتبطة مف ما مكضكع تعريؼ
 إطارا رسـ يتح الذم بالقدر كذلؾ ، يستخدمو لكؿ مصطمح الدقيؽ المفيـك بحثو في يكضح أف باحث

 ( . 1987عنو ) عبد الخالؽ ، يتحدث ذىنيا لما تفكيريا كتصكرا

كىذا ما ينطبؽ عمى مصطمحات ىذه الدراسة ، كلذلؾ اختارت الباحثة مجمكعة مف التعريفات المناسبة 
 لمدراسة . 

 األفكار االىتحارية :  1.1.2

ىك تفكير اك اعتزاـ جاد عمى االنتحار، اك ىك نماذج مف التفكير التي تؤدم بالفرد لقتؿ نفسو كيذكر 
المينيكف بعض االسباب كالظركؼ كاالشارات التي تساعد في التعرؼ عمى احتماؿ كجكد افكار لدل 

 ( . 2000الشخص كبالتالي احتماؿ قياـ الشخص بمحاكلة االنتحار ) السكرم ، 
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فكير باالنتحار" مصطمح يشير إلى أفكار أف الحياة ال تستحؽ أف تعاش، كتتراكح في شدتيا مف ك " الت
أفكار عابرة الى مممكسة ، كايضا خطط مدركسة لقتؿ النفس  اك االنشغاؿ الكامؿ في التدمير الذاتي 

(Borjers: 2008 . ) 

كار القيرية ك الكساكس التي ك ترل الباحثة اف االفكار االنتحارية : مجمكعة مف اليالكس كاالف
تسيطر عمى الفرد كتجعمو يفكر كيخطط اليذاء الذات في ضكء االجابة عمى االستبياف الذم اعتمدتو 

 الباحثة لقياس  االفكار االنتحارية كفقا لمتغيرات الدراسة . 

 – 22)  كىذه االفكار ليست شائعة فقط عند صغار السف كانما عند المراىقيف بنسبة تتراكح ما بيف
%(  26 – 12% (  لدييـ افكارا انتحارية في امكر معينة في حياتيـ كتشير الدراسات الى اف )  38

 ( .   Borgers : 2008منيـ سبؽ كفكركا باالنتحار في اعكاـ سابقة  ) 

اف غالبية االشخاص الذيف يفكركف باالنتحار ال يرغبكف بالمكت فعميا ، كلكنيـ ببساطة ال يريدكف 
ش مع االلـ ، كاف الحديث عف االفكار كالمشاعر االنتحارية ممكف اف تساعد في حفظ كحماية العي

حياتيـ ، كلذلؾ مف الضركرم جدا معرفة عكامؿ الخطر المرتبطة باالنتحار كمعرفة االسباب التي 
 تدفع الشخص الى الميكؿ نحك االفكار االنتحارية . 

بعدة عكامؿ منيا االمراض العقمية ، كجكد اعاقات كمشاكؿ كيرتبط ارتفاع خطكرة التفكير باالنتحار 
صحية ، محاكلة سابقة لالنتحار اك ايذاء الذات ، خمؿ في العالقات االجتماعية اك الصحية ، 
االعتداء الجنسي في الطفكلة ، االقناع بفكرة االنتحار مف قبؿ اشخاص اخريف ) التحريض عمى 

عند الذككر ، كينتشر عند جماعات معينة ، االشخاص الغير  االنتحار ( . كاالنتحار اكثر شيكعا
اسكياء ،العاطميف عف العمؿ،السجناء ، كتنتشر ايضا عند االشخاص الذيف لدييـ مشاكؿ جنسية 

 ( .  Hauten,Van : 2009كالمثمييف الجنسييف ) المكاط ، السحاؽ ( )

 " ”Suicidal ideation quotesىذر التفكير باالىتحار :   2.1.2

غالبا ما ياتي قرار االنتحار فجأة ، بؿ تسبقو مجمكعة مف اشارات التنبيو كااليماءات االنتحارية ، التي 
تمثؿ في مجمميا االعراض كالعالمات االكمينيكية لالنتحار كىذه المنبئات االنتحارية ينبغي اف تؤخذ 

قربيف منو ، حيث تدؿ تمؾ مأخذ الجد مف قبؿ المحيطيف بالفرد ، سكاء مف الكالديف اك مف الم
المؤشرات عمى اف الشخص في خطر ، كأف عمينا ادراكو قبؿ فكات االكاف . كيعد التمميح باالنتحار اك 
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النذير االنتحارم تصرؼ عفكم غير متعمد مف قبؿ الشخص ، اال اف عفكيتو ال تعني انو غير ذات 
فرد تجاه االنتحار " اقباؿ عمى المكت المكضكع ، بؿ انو قبؿ كؿ شيء يدؿ  عمى المكقؼ المزدكج لم

تعمؽ بالحياة " ، كىذه الثنائية ىي تصدر النذير في االنتحار . كمف ناحية اخرل فاف نذير االنتحار  –
ما ىي اال صرخة استغاثة اك طمب العكف مف المحيطيف ، كربما تيدؼ الى التقميؿ مف شدة الصدمة 

كقد تككف كسيمة لمفت انتباه االحياء ، اك انذار لتعديؿ  عمى األحياء بإعالميـ عما ينكيو الشخص ،
 ( .  2015 :مكقفيـ تجاه الشخص المنتحر "  )المغربي 

عمى الرغـ مف اف لكؿ حالة انتحار خصكصيتيا ، إال أف ىناؾ نذر كاعراض تسبؽ االنتحار كالتي 
، فضال عف التغييرات المفاجئة مف بينيا العدائية كاليركب الى عالـ االحالـ ، مع تضييؽ دائرة الكعي 

في السمكؾ ، مثؿ تغيرات في نمط النكـ ، الميؿ الى العزلة كاالنطكاء كالخمكؿ ، الشككل مف الصداع 
كقمة التركيز ، باإلضافة إلى مؤشرات أكثر تحديدا منيا االكتئاب الشديد كالشعكر بالتعاسة كالعجز ، 

 ( . 2015 :) المغربي كعدـ القدرة عمى تغيير الكاقع كلـك الذات  

إضافة إلى مظاىر أخرل تشمؿ الرغبة في قتؿ النفس ، فقداف األمؿ كاإلحباط ، المزاج المتغير 
كالكئيب ، البحث عف طرؽ لقتؿ الذات باستخداـ السالح اك شيء اخر ، الكتابة اك الحديث عف 

لكحكؿ كالمخدرات ، االبتعاد المكت أك االنتحار ، عدـ القدرة عمى التفكير بكضكح ، كثرة استخداـ ا
عف الحياة االجتماعية كالعائمة كاألصدقاء ، القمؽ ، عدـ القدرة عمى النكـ اك قمة النكـ ، ال يكجد ىدؼ 

 (.  : 2006Ruddفي الحياة اك سبب لمعيش )

" الى اف ثمة اعراضا تسبؽ الفعؿ االنتحارم ، بحيث تكشؼ عما في داخؿ  1958كأشار رينجؿ " 
ف احتماؿ انتحارم ، كاىميا تضييؽ نطاؽ الشعكر ، كزيادة العدكانية ، كاليركب التخيمي المريض م

 (.  : 1958Ringleكاطمؽ عمى تمؾ االعراض " زممة االعراض االنتحارية )

 كيمكف إجماؿ ما سبؽ فيما يمي : 

 التشكيش الذىني كاالرتباؾ العقمي ، كالذم قد يزداد حده كيؤدم الى التعب الشديد .  -

 تزايد العدائية تجاه الذات ، ككراىية النفس كازدرائيا كعدـ الرضا عنيا .  -

 الياس الشديد كعدـ القدرة عمى االستمتاع بام نشاط .  -
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انحسار التفكير كتضييؽ الخناؽ عمى العقؿ ، كعدـ القدرة عمى رؤية البدائؿ كاالختيارات بشأف  -
 االزمة التي يمر بيا الفرد . 

 نيائيا عف الحياة ، بؿ رفضيا كمخرج كخالص مف االالـ كالمشاكؿ .  التفكير في التكقؼ -

 العجز المكتسب ، كاالحساس العميؽ بالفشؿ كعدـ القدرة عمى تحقيؽ الذات عمى الدكاـ .  -

 كثرة التحدث عف المكت كاالنتحار بصكرة غير معتادة .  -

 تكرار التيديد المفظي باالنتحار ، كينبغي اف يؤخذ مأخذ الجد .  -

يعد التحسف المفاجيء في الحالة النفسية لممريض المكتئب مؤشر ىاـ لالقداـ عمى االنتحار ،  -
كيرجع ذلؾ الى تحسف اعراض البطء النفسي الحركي الي يميز مريض االكتئاب ، بما يمكنو 

 ( .  2015 :مف تنفيذ افكاره االنتحارية  ) المغربي 

كفي التفكير باالنتحار تختمط مجمكعة مف األحاسيس مثؿ االنعزاؿ كالياس كاالكتئاب ، اذ يشعر 
االنساف بألـ انفعالي ال يطاؽ كال يرل حال لذلؾ سكل االنتحار . كيعتبر االكتئاب مف أىـ العكامؿ 

نتحار ، ألف الفرد المرتبطة باالنتحار حيث يعد مف اكثر التشخيصات النفسية التي ليا عالقة قكية باال
المكتئب شخص ييجر الحياة ، كيرفضيا كال يجد أية لذة بيا كبالتالي يرفض كجكده كينبذه مما يدفع بو 

 ( .  2012 :% ممف يعانكف مف االكتئاب الشديد  ) ثابت  15لمتفكير باالنتحار ، كقد ينتحر 

 االىتحار  3.1.2

ذبح كانتحر كتناحر القكـ إذا تشاجركا لحد اليالؾ )بف االنتحار لغة :  كىي مشتقة مف كممة نحر أم 
 ( .   1995:مكـر 

( ىك كؿ 1972كفي المعجـ الكسيط يقاؿ انتحر الرجؿ أم قتؿ نفسو بسيمة ما ) مصطفى كاخركف ، 
فعؿ أك افعاؿ يقـك بيا االنساف محاكال قتؿ نفسو بنفسو كقد تـ لو ذلؾ كانتيت حياتو نتيجة ىذه 

 ( . 2004:االعماؿ )فايد 

مصطمح يدؿ عمى االنتحار ، كقد اشتقت ىذه الكممة مف  Suicideكفي المغة االنجميزية كممة 
 ( . 1969 :" كمعناىا القتؿ  )الزيدم Cideبمعنى النفس أك ىك ، ك "   Suiمقطعيف التينييف كىما 
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مى ازىاؽ ركحو كىذا التعبير مستخدـ كمتشابو في غالبية المغات االجنبية عمى اتياف االنساف ع
" كالتي تعني إقداـ شخص عمى قتؿ اخر . أما التحرم فيراد بو   Homicideكيختمؼ عف عبارة " 

لغة الحث عمى الشيء أك الدفع اليو أك االحماء عميو كالقياـ بو ، كقد يراد بالتحريض الدفع الى الخير 
 كما يقصد بو الدفع الى الشر 

 اصطالحا : 

بانو كؿ حاالت المكت التي تنتج بصكرة مباشرة اك غير مباشرة عف فعؿ عرؼ دكركيايـ االنتحار 
ايجابي اك سمبي يقكـ بو الفرد كبنفسو كىك يعرؼ في داخمو اف ىذا الفعؿ يؤدم الى نتيجة المكت 

 ( .  1964الحتمية ) سمعاف : 

ؾ االنتحارم أكؿ مف تطرؽ كطاؼ في أغكار السمك   ) 1898يعد عالـ االجتماع الفرنسي دكركيايـ ) 
، كحسب رأيو فاف االنتحار ينسحب عمى كؿ حاالت المكت التي تنتج بصكرة مباشرة اك غير مباشرة 
عف فعؿ ايجابي اك سمبي ، ينفذع الضحية بنفسو كىك يعرؼ اف ىذا الفعؿ يصؿ بو الى ىذه النتيجة 

 ( . 1986أم المكت  )الدباغ : 

كد عمى القصد في االنتحار ، النو يدمج انماطا معينة مف كالمالحظ اف دكركيايـ في تعريفو ىذا ال يؤ 
السمكؾ التي فييا التدمير الذاتي مع االنتحار ، النو يرل اف ىذه االنماط تتكحد مع االنتحار في 
النتيجة كاف اختمفت معو في المظير فسكاء كاف المكت ال يمكف تجنبو لغرض معيف اك كاف مرغكبا 

ص يرفض الحياة كما فييا عمى اف اىـ ما في التعريؼ ىك عنصر المعرفة فيو ففي الحالتيف ىذا الشخ
كادراؾ النتيجة ، كما انو ينفي عف االنتحار صفة السمكؾ المرضي كيخمط بيف االنتحار كصكر اخرل 

(، فاالنتحار ىك المكت الناتج 23، 22مف المكت كاالستشياد كالتضحية دكف تمييز بينيما )صديؽ : 
لضحية بنفسو بقصد قتؿ نفسو ، كليس التضحية بيا بشيء اخر فيك مكت ارادم يقدـ عف فعؿ ياتيو ا

عميو الفرد لمخالص مف مشاكمو كصعكبات الحياة التي يكاجييا كاصبحت بكجية نظره ال تطاؽ كمف 
الصعب تحمميا لذا يقدـ عمييا بكامؿ ارادتو قاصدا االنتحار التاـ ، بعكس التضحية في الجكد بالنفس 

 ( . 1994 :الجماعة مضحيا بحياتو الجميا       ) سمعاف  الجؿ

 العتبارات نظرا عقمي ، منفذ فعؿ يككف قد أنو المكت ، حيث تعاطي بمكؾ فعؿ حسب االنتحار يعتبر
 تطكرات عف ناتج مرضي يرجع لفعؿ إذ ذلؾ عكس أك .شخصية أك فمسفية دينية، فكرية ، اجتماعية،
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 تحت حادة حقيقية صدمة عف ناتج عتو( ، أك مزمف، ىذياف اكتئاب، العقمية ) اإلصابات لمختمؼ
 ( .  Blouk:  2000الذات  ) نحك متجية بعدكانية القمؽ مف عنيفة مكجة شكؿ

 اإلرادة ضعؼ تكاصؿ بيف ىناؾ يككف قد المكت ، إذ تعاطي فعؿ االنتحار كيبماف فيعتبر أما
 كؿ المحقؽ . في االنتحار ، كاالنتحار محاكلة االنتحارم، المعادؿ االنتحارم، االنتحارية ، االبتزاز

 االنتحار حاالت نجد األنا . ففي انييار أك حياتو، سيد الفرد اعتبار االنتحارية ، يمكف السمككات ىذه
 ( .  Kipmane:  2005مؤلمة  ) أك جد مقبكلة غير كضعية لتحاشي مرضي فعؿ عقمي ، انو كفعؿ

كيعرؼ مكـر سمعاف يعرؼ السمكؾ االنتحارم عمى انو سمسمة مف االفعاؿ التي يقكـ بيا الفرد محاكال 
 (.  1964 :تدمير حياتو بنفسو دكنما تحريض مف اخر اك تضحية لقيمة اجتماعية ما ) سمعاف 

ى الحياة الرؤل عف االنتحار تاثرت باراء كثقافات عف مالمح مستقرة كحية مثؿ الديف ، كالشرؼ كمعن
، فالديانات االبراىيمية تعتبر االنتحار جريمة منكرة بسبب اعتقاد ديني يخص قدسية الحياة ، كالثابت 
في االسالـ حـر بعبارات صريحة ال تحتمؿ التاكيؿ في قتؿ االنساف لنفسو :" يا اييا الذيف ءامنكا ال 

ـ كال تقتمكا انفسكـ اف اهلل كاف بكـ رحيما تاكمكا امكالكـ بينكـ بالباطؿ اال اف تككف تجارة عف تراض منك
( ، كفي التعاليـ االسالمية زجر كتخكيؼ مف خيار االنتحار ، كبدال مف  29" )سكرة النساء ، اية 

ككنو نكعا مف الراحة كالخالص في خياؿ المريض نجد اف التصكر الديني يجعمو مصيرا مخيفا ، حيث 
 ( .  1992 :التي استعمميا في االنتحار  ) بمحسف  يخمد المنتحر في جينـ كيتعذب بالكسيمة

لقد تباينت المكاقؼ مف االنتحار تباينا شديدا بصكرة عكست التاريخ الثقافي النفسي لممجتمع ، كفسر 
عمماء االجتماع ذلؾ باف رفض االنتحار كاف سائدا في المجتمعات التي تسكد فييا الخرافات كالسحر 

بالفزع كالصراعات النفسية الحادة كالرغبة في ابعاد الشركر التي تنجـ عف  كترتبط فييا ىذه المعتقدات
االنشغاؿ بمكضكع المكت ، كيعزك التفسير النفسي االنتحار الى طيات التككيف النفسي . كمف ركاد 
ىذه المقاربة صاحب مدرسة التحميؿ النفسي سيجمكند فركيد الذم يشير الى اف االنتحار ىك نتيجة 

فع الفرد العدائية نحك التعبير عف نفسيا ، فتكجو نحك الفرد نفسو أم )اتجاه الذات( لتدميرىا اخفاؽ دكا
 ( .  2012 :) القتؿ (  ) ثابت 

بينما ذىب البعض اآلخر في تعريفيـ لالنتحار إلى التمييز بيف نكعيف مف االنتحار ىما 
( بأنو " قتؿ 1976د عرفو ) كليـ الخكلياالنتحار الحقيقي ػ أم المكت الجسدم ػ كاالنتحار النفسي ، فق
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بأنو " نكع مف االنتحار غير   اإلنساف لنفسو عمدا " ، كما عرؼ نكعا آخر يسمى باالنتحار النفسي
الصريح حيث يزىد البعض في الحياة تماما كيبغضكنيا ، كتدفعيـ عكامؿ اليأس إلى تحطيـ أنفسيـ 

التعريفات السابقة ، نجد أنيا تشير إلى أف  فيصابكف بحاالت مرضية، كبنظرة فاحصة لمجمكعة
(، رفضكا ذلؾ ،    (Beck, et al,  2002االنتحار فعؿ أك حدث منفرد ، إال أف بيؾ كآخريف 

كأشاركا إلى أف االنتحار ليس حدثا منعزال ، بؿ ىك عممية معقدة ، كأف السمكؾ االنتحارم يمكف تصكره 
صكر االنتحار ، ثـ التأمالت االنتحارية ، يمييا محاكلة باعتباره كاقعا متصؿ لقكة كامنة تشمؿ ت

 االنتحار ، كأخيرا إكماؿ ىذه المحاكلة االنتحارية . 

( في ككف 1979( مع ما أشار إليو بيؾ كآخركف)  (Bonner & Rich 2004كيتفؽ بكنر ك ريتش 
السمكؾ االنتحارم عممية ديناميكية معقدة بدال مف ككنو حدثا منعزال ثابتا ، فقد عرفا السمكؾ االنتحارم 
بأنو " عممية مركبة مف مراحؿ مختمفة تبدأ بتصكر االنتحار الكامف ، كتتقدـ خالؿ مراحؿ مف تأمؿ 

 ( .  2010 :يط لالنتحار النشط  )عبد الحميد االنتحار النشط ، ثـ التخط

كترل الباحثة أيضا أف السمكؾ االنتحارم الذم يبدأ بأفكار انتحارية كاممة ، ثـ أفكار أكثر كضكحا أك 
تفكير مكثؼ ، كقد يؤدم إلى السمكؾ الفعمي لالنتحار كىك اإلقداـ عمى إنياء حياتو ، كلككف ىذه 

تحارية لدل عينة غير إكمينيكية ام لحاالت لـ يسبؽ ليا كاف اقدمت الدراسة تتحدث عف األفكار االن
عمى االنتحار كلكنيا قد تككف مكجكدة لدل العديد مف الشباب ، كتعتبر الباحثة اف ىذه الدراسة ىي 
دراسة كقائية لمنع كصكؿ مثؿ ىذه االفكار التي تعتبر العقالنية كمنع الميكؿ االنتحارية عند العديد 

 .  مف الشباب

في حيف الكثير مف الدراسات حاكلت رصد االنتحار الذم يمر بعدة مراحؿ انتياء بالسمكؾ الحقيقي 
بداية يتشكؿ مف خالؿ تصكر كمف ثـ فكرة مقدما بذلؾ عمى شرفة المكت . كعميو فاف الباحثة ترل اف 

االنتحارية كالتي ىي باعتبار االنتحار بكافة اشكالو ازمة حقيقة يمر بيا الفرد كالتي تسمى باالزمة 
عبارة عف سمسمة االنتقاؿ مف مرحمة التكازف الى مرحمة الالتكازف كفقداف القدرة عمى التفكير السميـ 
كاالستسالـ لمكثير مف الضغكطات كعدـ القدرة عمى مكاجيتيا كالتي تؤدم الى كجكد افكار انتحارية ال 

 احؿ . عقالنية ،  فاف ازمة التفكير االنتحارم تمر بعدة مر 
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اف دراسة األفراد الذيف يقتمكف أنفسيـ انتحارا أك يحاكلكف ذلؾ تفيد في معرفة الفكػر االنتحارم ك 
الكشؼ عف أسبابو، األمر الذم يساعد المختصيف في ىذا الميداف، في إنقاذ مف تراكده نفسو 

 ة االنتحار .باالنتحار، ذلؾ أف اإلبقاء عمى الحياة ك ليس المكت ذاتو ىك ما يدفع إلى دراس

يجب االشارة الى أف ىناؾ حالة أزمة تظير عندما يجد الفرد نفسو في مكاجية حاجز يحكؿ بينو كبيف 
الكصكؿ إلى أىداؼ ميمة في حياتو، ىذا الحاجز في كقت ما ال يمكػف تخطيػو بالكسائؿ المعتادة لحؿ 

يػتـ خالليا القياـ بعدة محاكالت المشاكؿ، فتظير بعد ذلؾ فترة خمؿ في التنظيـ كىي فترة غير مريحة 
 إليجاد حمكؿ كبعدىا قد ينشأ شكؿ تكيفي كالذم قد يككف لفائدة الفػرد كمحيطو أك عكس ذلؾ.

  سيىاريو االىتحار 4.1.2

إف الفعؿ االنتحارم غالبا ال يحدث فجأة ، أك بمى مقدمات ، ففضال عف الدالئؿ اإلكمينيكية كالعالمات 
بأف شيئا ما كشيؾ الحدكث ، فاف االنتحار ليس فعال مفاجئا ، بؿ إف عممية تنشأ  التحذيرية التي تنذر

كتختمر كتنمك حتى تظير في سمكؾ الفرد سكاء الظاىر منو أك الباطف ، المفظي أك األدائي ، كذلؾ 
خالؿ فترة حضانة قد تمتد ما بيف عدة ساعات أك أياـ ، إلى ثالثة أشير كقد تزيد عف ذلؾ ، فإذا ما 
اكتممت الفكرة كباتت اقرب إلى الفعؿ بدا التنفيذ . غير أف عممية االنتحار في مجمميا عممية مركبة 
تمر بمراحؿ متطكرة تبدأ بتصكر االنتحار كتأممو ، ثـ بعد ذلؾ التخطيط لالنتحار ، كيميو اتخاذ القرار 

 (  2015 :ربيكالتنفيذ الكاقعي لالنتحار ، في مراحؿ متصمة عمى النحك التالي : )المغ

  : Suicidal Ideationاألفكار االىتحارية 

كىي بداية متصؿ السمكؾ االنتحارم ، حيث تبدأ العممية االنتحارية بأفكار انتحارية تتضمف تصكر 
االنتحار الكامف ثـ تأمؿ االنتحار النشط كالذم يدكر غالبا حكؿ الصراع بيف البقاء كاأللـ غير 

ألشخاص الذيف يفكركف في االنتحار غالبا ما يكتنفيـ التناقض كعدـ اليقيف المحتمؿ ، ذلؾ أف غالبية ا
 مف الرغبة في المكت .

كيشير التفكير االنتحارم إلى متصؿ يبدأ بأفكار انتحارية كامنة، ثـ يتطكر إلى أفكار أكثر كضكحا، 
يح اك التعبيرات المفظية أك تفكير مكثؼ في االنتحار، ثـ إلى التعبير عف الميكؿ االنتحارية سكاء بالتمم

اك التمكيح باالنتحار بأم شكؿ مف اإلشكاؿ، ثـ التخطيط لالنتحار كفي النياية السمكؾ الفعمي  
 (.  2015 :)المغربي 
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دراكو يجمع بيف رغبة الفرد في المكت ، كتنفيذ تمؾ الرغبة ، كىك بذلؾ  غير أف تصكر االنتحار كا 
كالتي مف خالليا يمكف الكقكؼ عمى األفكار االنتحارية  عنصر أساسي ضمف السمككيات االنتحارية

المتدرجة ، كما يعد التفكير االنتحارم مف األفكار البعيدة عف األفكار التي يؤمف بيا الفرد عف المكت 
كالحياة ، فتمنى المكت كالتفكير فيو ، مف عكامؿ الخطكرة التي قد تؤدم إلى االنتحار ، بؿ إف مجرد 

 ( .  2015 : كمكضكعات مميتة يعد مؤشرا خطيرا مف مؤشرات االنتحار ) المغربي االنشغاؿ بأفكار

" أف نشأة األفكار االنتحارية تبدأ بسيطرة بعض األفكار المتعمقة بالمكت  1988كيرل " كيميامز " 
كسمككيات إيذاء الذات عمى تفكير الفرد كالتي تشمؿ األفكار المرتبطة بالتخطيط كالضبط كنتائج 

 ( .  William:  1988كؾ االنتحارم ، كال تتضمف في نفس الكقت االنتحار الكامؿ   )السم

كلفيـ كتطكر التصكرات كاألفكار االنتحارية ، اقترح الباحثكف بعض الخطكط العريضة لمعديد مف 
)  االدراكات كالتصكرات االنتحارية كالتي تمتد مف األمنيات الغامضة تمني عدـ البقاء عمى قيد الحياة

األفكار المعتدلة ( إلى النية في االنتحار ثـ األفكار المتعمقة كالمرتبطة بمكضكع االنتحار ، مثؿ إيجاد 
فكرة تكيفية ، كميعاد قتؿ الفرد لنفسو ، كأخيرا ارتكاب بعض المحاكالت سكاء الزائفة أك الحقيقية 

 (. 1999 :لالنتحار ) عبيد 

( إلى كجكد تزايد في  1996ؿ مف " ىيرش " ك " اليس " )كعمى الجانب اآلخر، فقد تكصمت دراسة ك
األفكار االنتحارية لدل اإلناث مقارنة بالذككر ، كذلؾ نتيجة لتزايد الضغكط الحياتية كالنفسية 
كاألكاديمية التي تقع عمى كاىؿ اإلناث أكثر مف الذككر ، مما يدفعيف إلى العديد مف السمككيات 

 ( .  Ilias &Hirch:  1996كار االنتحارية )االنتحارية كعمى رأسيا األف

   Suicide planningالتخطيط لالىتحار: 

كيشمؿ كضع خطة مميتة لالنتحار ، بحيث تبدأ باختيار كسيمة االنتحار المفضمة طبقا لخطكرتيا 
 كفاعمية أك سرعة نتيجتيا . كيتنكع اختيار كسيمة االنتحار المفضمة طبقا لخطكرتيا كفاعمية أك سرعة
نتيجتيا ، فضال عف تكافر تمؾ األداة المستخدمة في االنتحار. كما يتكقؼ أسمكب االنتحار عمى 
صراره عمى إنياء حياتو، كما تختمؼ طريقة االنتحار باختالؼ  سمات شخصية المنتحر كمدل جديتو كا 

مينتو أك . كغالبا ما يستخدـ المنتحر كسيمة انتحارية مرتبطة بمجاؿ  )1996النكع  ) المغربي : 
عممو، كما قد يتكفر فيو مف مكاد أك كسائؿ يمكف استخداميا في قتؿ النفس ، فعمى سبيؿ المثاؿ، 
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إلى أف كسيمة تنفيذ االنتحار ليا  –" كىك مف اتباع مدرسة التحميؿ النفسي  1959كيشير ميننجر" 
كء عمى دكر المرء في داللة عمى شخصية المنتحر ، حيث أف لألداة االنتحارية داللة عامة تمقي الض

الحياة  فالذككر يغمب اف يستخدمكا في انتحارىـ األداة التي يمكف أف يستخدمكىا في العدكاف كالقتؿ، 
داللة عمى السيطرة التي يمارسكنيا في الحياة ، بينما اإلناث، فالغالب أنيف يستخدمف كسائؿ كأساليب 

مب أف يستخدمف في انتحارىف السمكـ ، تدؿ عمى اتخاذىف دكف الخضكع كاالستكانة ، كلذلؾ يغ
:  1959كاالختناؽ بالغاز كالغرؽ ، في حيف يكثر بيف الذككر االنتحار باستخداـ المقذكفات النارية  )

Menninger. ) 

   Decision Makingاتخاذ قرار االىتحار : 

كف أف يحدث في أم حيث تبدأ إجراءات التنفيذ الكاقعي كتحديد كقت االنتحار ، كاف كاف االنتحار يم
كقت مف ساعات اليكـ ، إال أف الدراسات قد أشارت إلى ارتباط حالة المنتحر بتكقيت االنتحار ، فعمى 
سبيؿ المثاؿ ، فاف انتحار المكتئبيف يحدث غالبا في الساعات األكلى مف الصباح عندما يستيقظ 

صداع ، كنفسو مميئة باليمكـ ، الشخص المكتئب المستيدؼ لالنتحار عمى يكـ جديد كرأسو مثقؿ بال
فيرل الحياة سكداء كئيبة ، في حيف أف المنتحريف الذيف يرتكبكف جريمة قتؿ قبؿ انتحارىـ ، أم في 
حاالت االنتحار المقترف بالقتؿ ، فإنيـ غالبا يختاركف كقت الظييرة أك المساء أك خالؿ ساعات الميؿ  

 ( .  2015 :)المغربي 

المكت اإلرادم ظاىرة انسانية قديمة قدـ الزماف ، فقد صاحبت الكجكد االنساني  إف ظاىرة االنتحار أك
منذ البدايات األكلى كعمى مر الحضارات اإلنسانية المتعاقبة حتى اليكـ . كاف اختمفت الدكافع 
كاألسباب، فسكؼ يظؿ الفكر االنتحارم ييدد اإلنساف في كؿ زماف كمكاف حتى كاف تنكعت األىداؼ 

األساليب، يضاؼ إلى ذلؾ تزايد معدالت االنتحار بتقدـ الزماف كاف اختمفت باختالؼ  كاختمفت
المجتمعات . ككانت حياة الرجؿ البدائي رخيصة عمى نفسو ، فيك يقتؿ نفسو في اندفاع كتنافس، كقد 
تحكؿ االنتحار لديو الى فمسفة عامة. كما يبدم معظـ األشخاص الذيف يقدمكف عمى االنتحار بعض 

لدالئؿ، بسبب ما يعانكنو مف تناقض كجداني أك صراع داخمي، أك يممحكف إلى ما يعف ليـ مف ا
مشكالت حادة أك يطمبكف مساعدة بطريقة ما كقد تككف دالئؿ االنتحار لفظية أك سمككية أك مكقفية أك 

ألفعميا ىذه المرة عبارات منطكقة أك مكتكبة، كتككف إما مباشرة )أنا ذاىب نفسية ، كمف الدالالت المفظية 
 سكؼ أقتؿ نفسي(  أك غير مباشرة ) لـ تعد ترجى مني أية فائدة(. –
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ىكذا يرل بعضيـ في قرار الترحؿ عف الحياة ، سبيال لمخالص كاالنعتاؽ . كفي حيف يبدك ىذا العنؼ 
المكجو نحك النفس قرارا ذاتيا لمتخمص مف بؤس البقاء عمى قيد الحياة ، فانو يككف في كثير مف 

ة خانقة األحياف رسالة إنذار أك غضب حياؿ المحيطيف بالشخص المنتحر ، كفي ظؿ أزمات اقتصادي
كتضييؽ سياسي عمى المشاركة في الممارسة الديمقراطية كغياب مالمح العدالة االجتماعية ، كتكافؤ 
الفرص كالحس المشترؾ كالقيـ الجماعية ، يمكح االنتحار في األفؽ بالنسبة إلى مف يشعركف بالقمؽ 

االنتحار عادة ينجـ عف  كالجزع كينشدكف الخالص أك يريدكف التعبير عف رفضيـ لكاقعيـ األليـ . أف
ككف المنتحر ترؾ نفسو ليحشر في فخ ، حتى يبدك االنتحار بالنسبة لممنتحر حال اك ميربا، سكاء مف 
اإلخفاؽ اك العزلة أك األزمات النفسية كالجسمية كالمالية ، التي يرل الفرد انو عجز عف مكاجيتيا 

قداف األمؿ كاإلحساس بقمة الحيمة ، فإذا كالتكيؼ معيا ، كالعرضاف األشد خطكرة لالنتحار ىما ف
اجتمعا معا انيارت قالع اإلنساف كاستسمـ ألفكار قد تقكده إلى إزىاؽ ركحو ، عمى الرغـ مف أف 

 ( .2012 :فطرتنا الحقة ترفض االفناء اإلرادم لمذات  ) ثابت 

لمشرائح االجتماعية كيقكؿ ثابت لعؿ ما يزيد الطيف بمة ، حالنا التي ال تخفى عمى احد مف تقكقع 
بعضيا عمى بعض سكاء عمى أساس فكرم أك طبقي معيشي أك كظيفي أك ميني أك قبمي أك عائمي 
كيضيؼ ثابت عمى أننا نرزخ تحت قيكد مفركضة محسكسة كلكنيا ليست مممكسة مثؿ األعراؼ 

نبية ، تعتصر كثيريف االجتماعية كالتقاليد كالمحظكرات السياسية كليذه القيكد آثار نفسية كاجتماعية جا
كتجبرىـ عمى الرضكخ لسمسمة مف االكامر كالنكاىي كالضغكط التي تقكد بعضيـ الى ضعؼ انساني 

 ( .  2012 :كاستسالـ لفكرة االنتحار)ثابت

، الى اف ىناؾ اكثر مف مميكف  2013لقد أشارت تقارير منظمة الصحة العالمية الصادرة في عاـ 
(  3000كمائتي الؼ شخص يقدمكف عمى االنتحار عمى مستكل العالـ سنكيا ، أم اف ىناؾ نحك ) 

ثانية . فضال عف ذلؾ فاف كؿ  30شخص ينتحركف يكميا ، أم ما يعادؿ حالة انتحار كاحدة كؿ 
مميكف محاكلة  60 – 20محاكلة انتحار فاشمة ، أم اف ىناؾ ما يقرب مف  20ة انتحار يقابميا حال

% مف سكاف العالـ قد  5انتحار عمى مستكل العالـ سنكيا ، كىناؾ مف التقارير ما يشير الى اف 
ثكاف .... حاكلكا االنتحار مرة كاحدة عمى االقؿ في حياتيـ بما يعادؿ محاكلة انتحار كاحدة كؿ ثالث 

 ( . 2015 :) المغربي 
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  الىظريات الهفسرة لمسموك االىتحاري 5.1.2

لما كاف السمكؾ االنتحارم يتسـ بالتعقيد الشديد كتشابؾ العكامؿ كاالسباب المؤدية اليو ، فقد تعددت 
حياتو النظريات ، كتنكعت االتجاىات في سبيؿ تحديد االسباب كالنكازع التي قد تدفع بالفرد الى انياء 

اراديا . كقد تباينت التفسيرات كتنكعت االتجاىات كاتسع مداىا ما بيف تفسيرات نفسية كاجتماعية 
 كبيكلكجية كمعرفية . 

فيمايمي نعرض النظريات المفسرة لمسمكؾ االنتحارم باختالؼ اتجاىاتيا كصكال لممزيد مف فيـ طبيعة 
 ىذا السمكؾ . 

 النظرية االجتماعية  -1

( عف االنتحار مف أفضؿ الدراسات التي تمثؿ البحث االجتمػاعي الذم 1958يايـ )تعد دراسة دكرك
يقكـ عمى أسس نظرية كاضحػة، كقد يبدك االنتحار ألكؿ كىمة عمؿ فردم يمكف تفسيره في ضكء 
اصطالحات عمـ النفس، كلكف دكركايـ الحظ أف نسبة االنتحار تختمؼ مف جماعة ألخرل. لذا يرل 

نتحار ظاىرة اجتماعية، كأنو متبايف كفقان لممجتمع الذم يحدث فيو، ككفؽ المنطقة دكر كايـ أف اال
 (  1998  )فايد داخؿ المجتمع الكاحد، كداخؿ الجماعات المختمفة )متزكج، أعزب.. الخ(، ككفؽ الديف

 نظرية التحميؿ النفسي:  -2

زة المكت : في ضكء ىذه النظرية افترض فركيد كجكد غريزتيف ىما غري Freudفركيد  -
Thantos  كغريزة الحياةEros  أك غريزة اليدـ كالتحطيـ تقابميا غريزة المذة كالبناء ، كخرج

فركيد بنظرية سماىا )الحزف( أك الحداد كاالكتئاب، كمؤدل ىذه النظرية أف اإلنساف يكلد كىك 
(، كباحتكاؾ الطفؿ idمجمكعة مف غرائز كميكؿ غير مصقكلة كغير اجتماعية سماىا )

محيطو ككاقعو بما فيو مف عقبات كآالـ كحبكر كرفاه، يدرؾ كاقعو شيئان فشيئان، كيعي نفسو ب
بالنسبة لغيره، كحينذاؾ تتككف شخصيتو العاقمة الكاقعية كىي األنا، كفي بضع سنيف تتعمؽ 
كبار كاحتراـ كىي  أفكار كعكاطؼ اإلنساف بمثؿ عميا كشخصيات مرمكقة يتطمع إليو بإجالؿ كا 

 S. Egoأبكية كمصدر المحبة كاأللـ، كبالتالي يتككف القسـ المثالي الكمالي  شخصيات
 ( .  2001  :الضمير الحاكـ المتطمع إلى الكماؿ، كيتقمص كيمتص شخكصو كآمالو )فايد
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  K. Menningerنظرية كارؿ مننجر:  -

ـ( مساىمة فعالة في تفسير السمكؾ االنتحارم، كتقدـ بالتفسير 1930لقد أسيـ كارؿ مننجر )
ثرائيا مف خبرتو  الفركيدم خطكة ىامة، كذلؾ بما قاـ بو مف تنمية لفركض فركيد األساسية، كا 
البعادية الكاسعة، كتحديد عناصر النظرية؛ كلذلؾ يكاد مننجر أف يككف المحمؿ النفسي الكحيد 

ذم احتفظ بمفيكـ غريزة المكت الفركيدية كأحياىا في التحميؿ النفسي مف جديد، كيتمخص تفسير ال
مننجر لالنتحار بأنو نكع خاص مف المكت يتضمف عناصر ثالثة، تشتؽ كجكدىا كديناميكيتيا مف 

 االفتراض الثالثي لجيػاز الشخصية عند فركيػد، تتمثؿ في : 

( تصدر عف األنا؛ ألنيا إحدل جكانب نشاطػو، كمضمكف ىذه Wish to killرغبة أف أقتُػػػؿ ) -1
الرغبة نزعة عدكانية، ككجداف مشحكف بالكراىية، كرغبات في اتياـ اآلخر، كتكبيخو، كعزلو، 

بادتو، كاالنتقاـ منو.  كالتخمص منو، كا 

( كىي رغبة تشتؽ كجكدىا مف طبيعة تككيف األنا Wish to be killedرغبة في أف ُأقَتؿ ) -2
عمى، فإف شدة كجداف اإلثـ كما يتبعو مف تكبيخ كاتياـ ذاتي يكشفاف عف حاجة ممحة إلى األ

العقاب، كلذلؾ فيي تتضمف النزعات المازككية مف استمتاع بالخضكع كاالنيزاـ، كتمذذ بمعاناة 
 األلـ.

 بكجو عاـ، كغريزة idكترحيب بالمكت، كىي تتكلد في اليك  (Wish to die)رغبة في أف أمكت  -3
المكت كالتدمير بخاصة، كمضمكف ىذه الرغبة شعكر أساسي باليأس كالضياع، كيسانده كجداف 

حساس عاـ بالتعب  )سمعاف  (.: 1964الخكؼ، كتثبيط اليمة كالخيبة، كا 

 النظرية البيكلكجية الكراثية  -

 إلى جعوير  حيث ، 1974 لالنتحار سنة البيكلكجية بالفرضية قاؿ مف أكؿ غارليس  كمعاكنكه كاف لقد
أسيتيؾ ، في ،  اندكؿ حمض ىيدرككسيؿ نسبة في نقص ىك ذلؾ في السيركتكنيف، كالسبب ىدـ

 ليـ نسبة لمذيف خالفا االنتحار بمحاكلة يقـك الفرد يجعؿ ما ، كىك L.C.Rالشككي  الدماغي السائؿ
 ( .  Hanus:  2004الحمض   ) ىذا مف كافية
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، في السيركتكنيف دكر يظير  االكتئاب ، لكف في نجدىا قد التي المظاىر ىذه كاأللـ، العدكانية النـك
 غير بعكامؿ أخرل عالقة لو يككف قد السيركتكنيف في اختالؿ أف اعتبر مف الباحثيف مف ىناؾ

 Traskman et Benz الطاقكم النظاـ أىمية عمى 2000 االكتئاب . سنة دكف اآلف حتى معركفة
 بينز ك تراسماف مف كؿ شدد

 إلى االكتئاب المستكل ىذا في االختالالت كتؤدم االنتحارم ، السمكؾ دكافع مف كدافع لمسيركتكنيف
 أما تحرر سمككي، إلى يؤدم الدماغية لمقشرة الجكفية المنطقة في فالخمؿ كاالنتحار ، الحاد

:  2004خطر االنتحار ) ارتفاع إلى يدفع كىدمو السمككات ، كبح عمى يساعد فيك السيركتكنيف
Hanus  . ) 

 االنتحارية ، كلعؿ لمسمككات كراثية قابمية كجكد عمى الحديث فيمكف الكراثي، الجانب يخص فيما أما
 عقمية مشتركة إصابات تككف قد إذ .فييا مشككؾ مازاؿ المحددة الكراثية االنتحار عكامؿ طبيعة

 االستجابة كاالندفاعية كنمط شخصية سمات أم األكلى، عف مستقمة عكامؿ أك انتحارية بسمككات
( Hardy: 2003باضطراب عقمي ) اشتراكيا عف الكضكح سيمة تككف كغيرىا ، ك  المرىقة لمحكادث

 . 
 النظرية المعرفية  -

صكرت االنتحار عمى انو رؤيا النفؽ اك التفكير غير المرف حيث اف الحياة مريعة كال يكجد حؿ سكل 
في االنتحار تعبيرا عف البكاء الرمزم اك لمفت االنتباه . فالنظرية المعرفية تفسر االنتحار كالبعض رال 

االنتحار عمى اساس كجكد الـ نفسي ال يحتمؿ كيريد الشخص اليائس اف يخرج منو كيمجأ الى 
 ( . 2012 :االنتحار      ) ثابت 

الى الجمكد في التفكير كصعكبة ككما تفسر ىذه النظرية االنتحار طبقا لمبناء المعرفي ، كالذم يشير 
التركيز المحتممة بمعنى تشكىات في طريقة تفسير الفرد لكقائع الحياة ، ككذلؾ نتيجة معتقدات فكرية 
خاطئة يبنييا الفرد عف نفسو كعف العالـ الخارجي . اذف الشخص االنتحارم ال يعرض اثناء المحظة 

ج ) مثؿ الفشؿ في العمؿ ، اك الصحبة السيئة التي تسبؽ مكتو سكل تشكىات . نتيجة لصدمة اك حر 
، اف يككف مرفكضا مف احد اقربائو ( كؿ ىذه العكامؿ تكلد حالة مف االكتئاب الذم يعتبر العنصر 
المشترؾ الذم يؤدم الى المحاكلة االنتحارية اك االنتحار في جميع االضطرابات ، كىذا ما اكده بيؾ 

ؾ اف الشخص خاصة المكتئب يككف صكرة سمبية عف نفسو لمكاجية الصدمة ، بذلؾ يرل بي 1991
كعف العالـ كالمستقبؿ ، كيؤدم بو الياس الى فقداف الدافعية  بحيث انو يتكقع نتيجة سمبية الم فعؿ 
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يقكـ بو ،كيقثد الحافز الداخمي عمى االنخراط في أم تشاط بناء كيؤدم بو ىذا التشاؤـ كالنظرة السمبية  
 ( .  beck:  1984ة الى الرغبة في االنتحار  )لممستقبؿ في النياي

 
 عواهل الخطر  2.2

تكجد عدة عكامؿ شخصية كبيكلكجية ، كنفسية كاجتماعية تؤثر بشكؿ اك باخر في التفكير باالنتحار، 
 تأثر قابمية كالتي تسمى بعكامؿ خطر تتفاعؿ مع بعضيا تتراكـ مع بعضيا مع مركر الكقت لزيادة

االنتحارم ، ككما تكجد عدة اسباب تؤدم الى كجكد االفكار االنتحارية في ظؿ  الشخص بالسمكؾ
تعرض الكثير مف الشباب لضغكطات  كازمات الحياة المختمفة ، ىذا يدعك لمتساؤؿ عف العكامؿ 
كاالسباب التي ئؤدم الى السمكؾ االنتحارم ؟ كلماذا يفكر كيخطط الناس في انياء حياتيـ ؟  ىؿ ىك 

اك البطالة ؟ اـ ىك بسبب االكتئاب ك  االضطرابات النفسية  الخطرة اـ انييار العالقات  بسبب الفقر
؟؟ اـ نتيجة افكار تراكد الفرد نتيجة ضغط كقمؽ ؟ ىناؾ الكثير مف االسئمة ، ال يكجد ليا اجابات 

ظاىرة بسيطة ، كال يكجد عامؿ كاحد كافي لتفسير سبب كفاة شخص ما منتحرا ، فالسمكؾ االنتحارم 
 كاالضطرابات االنتحار بيف العالقة أف حيف بعضيا البعض  في مع تتفاعؿ عكامؿ بعدة معقدة تتأثر

 (2014 :الخطر .  )تقرير منظمة الصحة العالمية  لعكامؿ تعميمات كاسعة تكجد جيدان، مثبتة النفسية

تزيد مف احتماالت  لتيكتعرؼ الباحثة عكامؿ الخطر عبارة عف مجمكع العكامؿ النفسية االجتماعية ا
 مع التعامؿ عمى القدرة انيياراإلصابة بمرض ما كالتي تؤدم الى احداث تغييرات تنيي حياة الفرد ، 

 المزمنة .  أك الحياة الحادة ضغكط

كمف االضطرابات التي ترتبط باالفكار االنتحارية كالسمكؾ االنتحارم االضطرابات النفسية ، كاكثرىا 
 لدل ٪4 بنسبة الحياة مدل االنتحار خطر المرتبطة بالقمؽ كاالكتئاب ، كيقدرشيكعا االضطرابات 

المزاج ، كاالىـ مف ذلؾ اف خطر احتمالية كجكد االفكار  مف اضطرابات يعانكف الذيف المرضى
 مف أكثر مف يعانكف الذيف فاألفراد االنتحارية كالسمكؾ االنتحارم يزيد بكجكد امراض مشتركة ؛

 :ممحكظ  ) تقرير منظمة الصحة العالمية  نحك عمى أعمى لمخاطر معرضكف احدك  اضطراب نفسي
2014 . ) 

كعمى اعتبار االضطرابات النفسية عكامؿ خطر ، اقتصرت الباحثة دراسة عامميف قد يزيداف مف 
 مخاطر  االفكار االنتحارية عند الشباب كىما القمؽ كاالكتئاب . 
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 (  Anxietyالقمق )   1.2.2

 مكاف يستقر في ال الذم كالقمؽ ، غيره كأقمقو قمقان  بات كيقاؿ ، اإلزعاج كالقمؽ قمؽ مف القمؽلغة : 
 (.  ٤٩١ ، منظكر كاحد ) ابف

 االنزعاج : منيا متعددة بمعاف   العرب استخدميا قديمة كممة أنيا حيث كردت القكاميس كفي
قمؽ  كممة أف كيبدك ، كاحد مكاف في أك ، كاحد حاؿ عمى االستقرار عدـ ، اليـ األرؽ ، ،االضطراب

المفرط )  كالخكؼ ، اليـ مكانيا كاستعمؿ النفسية الحالة كصؼ في تستعمؿ لـ قدميا مف الرغـ عمى
 ( .  1978 ، مكسى

لقد صاغت الجمعية االمريكية لمطب النفسي اكثر تعريفات القمؽ شيكعا فعرفتو انو خكؼ اصطالحا : 
اك تكتر اكضيؽ يتبع مف تكقع خطر يككف مصدره مجيكال لدرجة كبيرة ، كيعد مصدره غير كاضح ، 

 ( . 1994كيصاحب كؿ مف القمؽ  كالخكؼ اعراضا فسيكلكجية ) الجمعية االمريكية لمطب النفسي ،
عرؼ القمؽ شعكر عاـ بالخشية ، كاف ىناؾ مصيبة كشيكة الكقكع اك تيديدا غير معمـك المصدر ككما ي

مع شعكر بالتكتر كالشد كخكؼ ال مسكغ لو مف الناحية المكضكعية، كما يتضمف القمؽ استجابة 
ف الفرد مفرطة مبالغا فييا لمكاقؼ ال تمثؿ خطرا حقيقيا كقد ال تخرج عف اطار كاقع الحياة العادية، لك

الذم يعاني مف القمؽ يستجيب ليا غالبا كما لك كانت خطرا ممحا اك مكاقؼ يصعب مكاجيتيا  )عبد 
 ( . 1994الخالؽ : 

كيعرؼ ايضا بانو خبرة انفعالية غير سارة، يػشعر بيػا الفػرد عنػدما يتعرض لمثير ميدد أك مخيؼ، أك 
ما يصاحب ىذه الحالة االنفعالية بعض عندما يقؼ في مكقؼ صراعي أك إحباطي حػاد، ككثيران 

المظاىر الفيزيكلكجية ، مثػؿ ازديػاد ضربات القمب كزيادة التنفس كارتفاع ضغط الدـ كفقداف الشيية 
كزيادة إفراز العػرؽ كاالرتعاش في األيدم كاألرجؿ، كما يتأثر أيضان إدراؾ الفرد لممكضكعات المحيطػة 

 بو في مكقؼ القمؽ "
 ( . 2004) الجزائرم : 

كيعرفو زىراف حالة تكتر شامؿ كمستمر نتيجة تكقع تيديد خطر فعمي اك رمزم قد يصاحبو خكؼ 
 (  . 1978غامض كاعراض نفسية جسمية ) زىراف : 
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اما عكاشة فيصؼ القمؽ بانو شعكر عاـ غامض غير سار بالتكجس كالخكؼ كالتحفز كالتكتر ، 
زيادة نشاط الجياز العصبي الالرادم ياتي في مصحكب عادة ببعض االحساسات الجسمية خاصة 

 ( . 1992نكبات تتكرر في نفس الفرد ) عكاشة :
كعرؼ فركيد كبير المحمميف النفسييف القمؽ حالة مف الخكؼ الغامض الشديد الذم يتممؾ االنساف 

ؼ كرب كيسبب لو كثيرا مف الكدر كالضيؽ . اما سبيمرجر عرفو بانو حالة انفعالية نتيجة كجكد مكاق
يمر بيا الفرد كتتسـ ىذه الحالة بمشاعر التكتر كالتييب كالعصبية كاالنزعاج كتعايش ىذه الحاالت 

 ( . 1408االنفعالية بكاسطة الفرد عندما يمر بمكاقؼ معينة تثير قمقو )الحمادم : 
 يبعث كىك االنفعاؿ، ىذا تستدعى بالضركرة ال أشخاص أك أشياء أك بمكاقؼ شديد انفعاؿ ىك كالقمؽ
 عمى قدرتو كيشؿ عاجزة حياة إلى صاحبو حياة كيحكؿ التمزؽ كالخكؼ عمى الشديدة الحاالت في

 أم مثؿ ذلؾ مثمو في – القمؽ حاالت في االضطرابات كيشمؿ البناء. كالتكيؼ التفاعؿ االجتماعي
االجتماعية  تفاعالتو عف فضال كالتفكير الكجدانية كالسمككية بجكانبو الكائف - آخر انفعالي اضطراب

 النكاحي  حيث فمف ،
 كالشعكر كاالكتئاب مشاعر بالخكؼ القمؽ حاالت في الشخص عمى تسيطر الكجدانية( أك ) الشعكرية

 ما غالبا القمؽ حاالت في كالشخص .تنفذ ال قرارات سرعة اتخاذ ، أك حاسمة قرارات اتخاذ عف بالعجز
كالعصابييف  القمقيف تبيف أف كقد .منطقية ال كأفكار اتجاىات تبني شكؿ في اضطراباتو الفكرية تظير
 متطمبات كيضعكف الشديد الذات نقد كيميمكف إلى كاقعية كغير متطرفة مطمقة أفكارا يتبنكف ما غالبا

 ( . 1980يفعمكه )ابراىيـ :  ال يفعمكه كما أف يجب ما عمى صارمة
اما ىكرني عرفت القمؽ بانو استجابة انفعالية لخطر يككف مكجيا الى المككنات االساسية لمشخصية 

 ق( . 1408كقيمة حيكية بالنسبة لمشخص ) الحمادم : 
 يسبب مما عاتؽ الفرد، عمى يقع الذم النفسي لمضغط نتيجة العاـ االستقرار عدـ "بأنو القمؽ كيعرؼ
 ( . 2004الفتاح:  )عبد  النفسية كالجسمية األعراض مف مكعةمج كيصاحبو سمككو في اضطرابان 
 العضالت، التعب، تكتر الحيكية، الطاقة نقص العاـ، الضعؼ :لمقمؽ الجسمية األعراض تشمؿ

 الدكار، القمب، في نبضات السرعة الكجو، شحكب األصابع، ارتعاش العرؽ، المستمر، الصداع
 التنفس، في اضطراب الدـ، ضغط النكـ، ارتفاع اضطراب الشيية، فقداف كالحمؽ، الفـ جفاؼ الغثياف،
 عمى العاـ القمؽ :لمقمؽ النفسية األعراض تشمؿ المعدة، بينما كآالـ اليضـ عسر الصدر، ضيؽ
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 الذىف، شركد التركيز، ضعؼ التكافؽ، سكء المرض، تكىـ الخكؼ، عدـ االستقرار، العصبية، الصحة،
 ( . 2003االكتئاب )األنصارم:  المكت، مف اليـ، الخكؼ

كيرل سبيمرجر اف الشخص الذم يتصؼ بمستكل عاؿ مف النزكع كالتييؤ لمقمؽ ، يككف مييئا الف 
يدرؾ اخطارا دائمة في عالقتو باالخريف ، تتضمف ىذه االخطار غالبا تيديدات لتقديره لذاتو، 

كذلؾ اكثر مف الشخص الذم يتصؼ كيستجيب الفرد ليذه التيديدات بمستكل كبير مف حالة القمؽ ، 
بمستكل منخفض مف سمة  القمؽ ، فحالة القمؽ تعني رد فعؿ لما نعيشو مف مكاقؼ في زمف محدد  

 ( . 2004في حيف اف سمة القمؽ تعني ما ىك كامف كمتأصؿ في نفكسنا  )االنصارم : 

 اىواع القمق   2.2.2
القمؽ المكضكعي، القمؽ العصابي ، القمؽ قدمت عدة انكاع مف القمؽ في التراث النفسي مثؿ : 

الخمقي، القمؽ االجتماعي ، قمؽ االنفصاؿ ، القمؽ الظاىر ، قمؽ المكت ، قمؽ االمتحاف ، القمؽ 
 الكامف، قمؽ المرض ، كقمؽ الحالة كقمؽ السمة ، القمؽ الكجكدم ، كقمؽ المستقبؿ . 

كالمسببة لمكثير مف المشكالت ، حيث  كيعد اضطراب القمؽ مف اكثر الحاالت الكجدانية الشائعة
% مف المجتمع يعانكف مف القمؽ عمى مدار العاـ الكاحد   15اظيرت الدراسات الكبائية اف 

(1977Ellias : ).  
 ك اختارت الباحثة بعض انكاع القمؽ حسب ما تراه مناسبا مع ىذه الدراسة ، كمنيا : 

خارجي يتكقعو الفرد اك يشعر بو كيراه القمؽ المكضكعي: عبارة عف رد فعؿ الدراؾ خطر  .1
مقدما كما ىك الحاؿ في قمؽ التمميذ المتعمؽ بالتحصيؿ ، اك قمؽ الفرد المتعمؽ بالنجاح في 

( . كالقمؽ المكضكعي خبرة انفعالية مؤلمة تنتج عف ادراؾ مصدر 2000عمؿ جديد  )غالب، 
لكجكد الخطر ىك ما يثير القمؽ لدل خطر في البيئة التي يعيش فييا الفرد ، اذ اف ادراؾ الفرد 

 ( .1976الفرد  ) عبد الغفار : 
القمؽ العصابي: ىك القمؽ الذم يككف مصدره داخمي ذك اسباب ال شعكرية مجيكلة بدكف  .2

 كجكد مبرر ليا. 
كيتسـ القمؽ العصابي بانو قمؽ شديد ال تتضح معالـ المثيرات التي تنشأ عنيا ، كيظير عمى شكؿ 

كؿ كيمجا صاحبو الى اكثار المكـ عمى اكثر مف مؤثر بدكف كجكد صمة كاضحة اك خكؼ مف المجي
كاقعية بيف القمؽ كالمثير. كالقمؽ العصابي يمكف اف تككف حالة عامة يتكرر حدكثيا ، كيمكف اف ياخذ 
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ردكد فعؿ خكؼ مرضي ، كاف تككف في حالة مف الشعكر بالتيديد المرافؽ لالضطرابات النفسية 
 ( . 1987ة مثال ) الرفاعي : كاليستيري

كترل نظرية مدرسة التحميؿ النفسي اف القمؽ العصابي ينشأ عندما ييدد اليك بالتغمب عمى دفاعات 
االنا كاشباع تمؾ الغرائز التي ال يكافؽ المجتمع عمى اشباعيا كالتي جاىدت في سبيؿ اخمادىا كلذلؾ 

ت اليك ، كعندما تفقد الحيؿ الدفاعية  كظيفتيا في تمجأ االنا الى الحيؿ الدفاعية في سبيؿ كبت رغبا
التمكيو يشتد القمؽ . كالقمؽ العصابي يتخذ ثالثة صكر كىي انفعاؿ خكؼ اك مخاكؼ مرضية اك 

 ( . 1976ىكس )عبد الغفار :

القمؽ الخمقي : كمصدر القمؽ كما يراه الرفاعي ىك نتيجة حكـ االنا االعمى بارتكاب ذنبا اك  .3
(. كيرل عبد 1987كف نتيجة الحباط امر مكجكد بيف مككنات االنا " )الرفاعي ،احتماؿ اف يك

الغفار اف القمؽ الخمقي عادة ما ينشأ مف الكالديف كعقابيما الف االنا االعمى ييدد االنا ، اف 
فكر االنا في ارتكاب فعؿ معيف يتعرض مع معايير الكالديف كيظير العقاب في صكرة مشاعر 

 ( . 1976عبد الغفار : االثـ كالخجؿ )

القمؽ العاـ : يرل عكاشة اف ىناؾ اختالفات كثيرة في تعريفات القمؽ النفسي كمرض مستقؿ،  .4
كيعرفو شعكر غامض غير سار بالتكجس كالخكؼ كالتحفز كالتكتر، مصحكب عادة ببعض 
االحساسات الجسمية ، خاصة زيادة نشاط الجياز العصبي الالرادم كياتي في نكبات متكررة 

ي فـ المعدة اك السحبة في الصدر اك ضيؽ في التنفس ، اك الشعكر مثؿ الشعكر الفراغ ف
 ( . 1998بنبضات القمب اك الصداع اك كثرة الحركة  ) عكاشة : 

حديثا ،  النفس مسرح عمـ دخمت التي االنفعالية االضطرابات مف آخر شكؿالقمؽ الكجكدم :  .5
 كيفقد ليا قيمة كال عبث الحياة مشاعر باف تتممكو الشخص أف حيث مف االكتئاب مثؿ كىك

 اضطراباتو لو األخرل العصاب أنكاع مف كغيره كىك أيضا يفعمو. ما كؿ بقيمة إحساسو
 اإلحساس بالممؿ ىك الغالب الشعكر يككف الكجدانية الناحية فمف .كالفكرية كالسمككية الكجدانية
 باف أفكار الشخص تسيطر عمى الفكرية الناحية كمف .المتقطع باالكتئاب كمشاعر كالفراغ
 مكترث غير يصبح الشخص فاف الناحية السمككية مف ليا . أما ضركرة كال معنى ال الحياة
 التي الفمسفية التبريرات ىك ىذا مف أىـ حياتو ، كلكف يمضي في أف أك نشاط بأم لمقياـ
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المعتادة )  نشاطاتو أداء عف كتقاعسو كمشاعره إحساسو بيا مبررا الشخص بميارة يحيكيا
 ( . 1980ابراىيـ : 

 في االستغراؽ عند كالضيؽ كالتكتر باالنزعاج قمؽ المستقبؿ : يعرفو مسعكد بانو الشعكر .6
 كالطمانينة باالمف الشعكر فقداف مع باالىتماـ جديرة الحياة غير بأف كاالحساس بو التفكير
 (  . 2006المستقبؿ ) مسعكد :  نحك

ىذا  كينشأ ، فيو تكاجيو اف يمكف التي المخاطر ك المستقبؿ مف بالخكؼ شعكر " اما حافظ يعرفو بانو
تككف  عندما ينشأ كما ، لو كمحبط لرغباتو مشبع غير فيو يعيش الذم الكاقع يككف عندما القمؽ

 (.       2002محتمؿ ) مرسي:  بخطر إنذار القمؽ يككف لذلؾ ، جانبو في ليست بو المحيطة الظركؼ
اما عبد الباقي يصفو بانو حالة مف الخكؼ اك مزيج مف الرعب كاالمؿ بالنسبة الى المستقبؿ كاالكتئاب 

 ( .    1993كاالفكار الكسكاسية كالياس بصكرة غير معركفة  )عبد الباقي : 
كيرل معكض قمؽ المستقبؿ بانو التشاـؤ مف المستقبؿ كيتضمف قمؽ التفكير في المستقبؿ، كالخكؼ مف 

  (.1996عجز كالياس مف المستقبؿ  ) معكض : ال
 

 اعراض القمق 3.2.2

يمكف تقسيـ أعراض القمؽ إلى اربع فئات ىي: األعػراض الجسػمية، األعػراض النفسية كاإلجتماعية، 
 األعراض المعرفية كفيما يمي عرض ألىـ ىذه األعراض : 

أ( األعراض الجسمية: شحكب الكجو، كاتساع حدقة العيف كتعابير الخكؼ عمى الكجو ، كبركدة 
األطػراؼ كسرعة ضربات القمب، كارتفاع ضغط الدـ، كسرعة التنفس كالشعكر باالختنػاؽ ، كجفػاؼ 

شعكر الحمؽ، كصعكبة البمع ، كعسر اليضـ ، كآآلـ المعدة كاألمعػاء كخاصػة األمعػاء الغميظػة كال
باالنتفاخ ، ككثره الغازات كصعكبة التبكؿ. كمف األعراض الجسمية لمقمؽ أيضان الضعؼ العاـ كنقص 
الطاقة الحيكية كالنشػاط كالمثابرة، كتكتر العضالت، كالنشاط الحركي الزائد، كالالزمات العصبية مثؿ: 

 (.2000 اخػتالج الفػـ، مص اإلبياـ، كقضـ األظافر، كرمش العينيف ) العناني :

ب( األعراض النفسية : الشعكر بالخكؼ، كعدـ الراحة الداخمية، كترقب حدكث مكركه، كيترتػب عمى 
ذلؾ تشتػيت االنتباه، كعدـ القدرة عمى التركيز كالنسياف ككذلؾ األرؽ، كعدـ القدرة عمى النػكـ كالتكتر 
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شعػػكر باالختناؽ، كاألحالـ أك التييج العصبػي كىذا يجعؿ الفػرد حساس جػدان ألم ضكضػػاء، كال
 ( . 2000كالككابيس المزعجػة، كسيطرة مشاعػر االكتئاب )عثماف: 

ج ( األعراض اإلجتماعية:  سرعة اتخاذ قرارات ال تنفذ مع الميؿ الشديد لنقد الذات ككضع متطمبػات 
خػريف، صػارمة عمى ما يجب عممو . كما يبدك الشخص القمؽ في حالة اضطراب في تكافقو مع اآل

حيػث يميػؿ لمعزلة كالبعد عف التفاعالت اإلجتماعية كيبدك عميو عدـ القدرة عمى إحداث تكيؼ بنػاء مػع 
 ( .  1994الظركؼ كاألشخاص كالمكاقؼ اإلجتماعية )إبراىيـ : 

 د ( األعراض المعرفية:  كتتضمف مجمكعة مف الخصائص المعرفية كاآلتي : 

التطرؼ في األحكاـ : فاألشياء إما بيضاء أك سكداء أم أف الشخص المتػكتر يفسػر المكاقؼ  -1
 باتجاه كاحد كىذا يجمب لو التعاسة ك القمؽ. 

كذلؾ ميؿ العصابييف إلى التصمب ، أم مكاجية المكاقؼ المختمفة المتنكعة بطريقػو كاحده   -2
 مف أجؿ التفكير .

عف النفس كالحياة ال يقػكـ عمييػا دليػؿ منطقػي كالتسمطية،  يتبنكف أيضان إتجاىات كمعتقدات  -3
كالجمكد العقائدم، مما يحكؿ بينيـ كبيف الحكـ المستقؿ كاستخداـ المنطؽ بدؿ مف 

 االنفعاالت.

كىـ يميمكف لالعتماد عمى األقكياء كنماذج السمطة كأحكاـ التقاليد، مما يحكليـ إلػى أشخاص مكفكفيف 
 ( .  1994بحرية إنفعالية عندما تتطمب لغػة الصػحة النفسية ذلؾ ) إبراىيـ: كعاجزيف عف التصرؼ

 أسباب وعواهل القمق 4.2.2

 كىذه القمؽ باضطراب اإلصابة خطر تزيد مف أف الممكف مف كالتي المختمفة العكامؿ مف عدد ىناؾ
 مثؿ( تعمميا التي سبؽ كالسمككيات الماضي، تجارب  :الحصر كليس المثاؿ عمى سبيؿ تشمؿ العكامؿ
 اإلصابة باضطراب يسبب بمفرده كاحد عامؿ ىناؾ ليس لمتأقمـ( كاالستعداد الكراثي. كأسمكب التجنب
 باضطراب فرد أم إصابة إلى تؤدم التي ىى عكامؿ خطرة مف مجمكعة ىناؾ تككف ما عادة بؿ القمؽ
 الثنائي كاالضطراب االكتئاب مثؿ عقمية أخرل اضطرابات مع القمؽ اضطراب أحيانا كيترافؽ .القمؽ

 االنتحار عمى خطر اإلقداـ كيزداد المرض بسبب عجزان  الشخص قدرة تزداد حدكث ذلؾ، القطب. كعند
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مسبقة  حالة كجكد ثبت بأنو 2005 عاـ في تمت دراسة كرد في المثاؿ، سبيؿ فعمى .جدان  كبير بشكؿ
 ىذا ازداد كقد باالنتحار؛ القياـ محاكلة االنتحار أك في لمتفكير خطران  عامالن  تمثؿ القمؽ اضطرابات مف

كيمكف حصر ىذه العكامؿ ك االسباب  .المزاج اضطرابات خاص كبكجو أمراض أخرل، بكجكد الخطر
 باالتي: 

يقصد باالستعداد الكراثي اف الفرد يرث الفرد الجينات المسؤكلة عف االضطراب  ،اسباب وراثية:  اوال
في القمؽ ، كيككف مسؤكال عف طبيعة االعراض كعف العكامؿ الكيميائية الكيميائي الذم يحدث 

المسؤكلة عف القمؽ ، فانيا تتمثؿ في زيادة استثارة نيايات االعصاب المكجكدة في المشتبكات 
العصبية في النظاـ االدريناليني ، كالتي تسرؼ في انتاج امينات الكاتيككؿ كزيادة نشاط المستقبالت ، 

في المكصالت الكيميائية المانعة ، كنتيجة ىذا النقص تستثار اجزاء المخ بشكؿ زائد  مع كجكد نقص
 ( .   1999كينتج مف ىذه الزيادة اعراض القمؽ  )االنصارم : 

، أكضح كال مف السباعي كعبد الرحيـ أف الظركؼ السائدة في البيئة الطبيعية  ثاىيا : اسباب بيئية
عب دكرا في نشأة القمؽ ، كالف كؿ تغيير في التكازف يتطمب جيدا كاالجتماعية المحيطة بالفرد تم

إلعادة االستقرار ، فاف اإلنساف يككف أكثر عرضة لمقمؽ عند حدكث تغيرات كبيرة كىامة  ) السباعي 
 ( . 1991، عبد الرحيـ : 

حديثة ، كثيرا ما يتعرض الفرد لمكاقؼ الحياة الضاغطة كالضغكط الثقافية كالحضارية كالبيئية ال
كمطالب المدنية المتغيرة كعدـ تقبؿ مد الحياة كجزرىا كالبيئة القمقة المشبعة بمشاعر الخكؼ كالضغط 
كالكحدة كالحرماف كعدـ األماف ، كالتفكؾ األسرم كالكالداف العصبياف القمقاف ، كعدكل القمؽ كخاصة 

زىراف أف الضعؼ النفسي العاـ  مف الكالديف جميعيا تزيد مف معدالت القمؽ لدل الفرد . ككما أكضح
كالشعكر بالتيديد الداخمي أك الخارجي لمكانة الفرد أك أىدافو كالتكتر النفسي الشديد كاألزمات 
كالمتاعب أك الخسائر المفاجئة كالصدمات النفسية كالشعكر بالذنب كالخكؼ مف العقاب  )زىراف : 

1994 . ) 

يث يشعر األشخاص بالقمؽ عندما يعتقدكف بأنيـ تصرفكا ، كالشعكر بالذنب ، ح ثالثا : أسباب ىفسية
عمى نحك سيء ، كأنيـ سكؼ يتعرضكف لمعقاب ، كاإلحباط الزائد يؤدم إلى القمؽ كما يشير شيفر 
كميمماف كانو ال يتمكف األشخاص الكثير مف األحياف مف التعبير عف غضبيـ ، كقد يككف اإلحباط 
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تدني تقييـ الذات كيؤدم الشعكر المستمر بضعؼ األداء إلى ناتجا عف ارتفاع مستكل األىداؼ اك 
 (.  Milman& shefer: 1989ارتفاع مستكيات القمؽ  )

، ترل الباحثة أف لمظركؼ السياسية الصعبة كالحركب كاألزمات كالككارث التي  رابعا : أسباب سياسية
يو ظيكر مشكالت عديدة تعاني منيا المجتمعات سكاء كانت غربية اك عربية ، كالتي يترتب عم

كمتنكعة تيدد حياة الفرد النفسية كاالجتماعية كالعقمية كالمينية ، كما تشيده العديد مف المجتمعات مف 
أزمات بات يسبب القمؽ كالشعكر بالخكؼ كفقداف األمف كاألماف المجتمعي الذم يطمح اليو الفرد 

مى مجتمعنا الفمسطيني ، حيث اف منذ بداية ليحقؽ ذاتو كيستطيع التكيؼ مع كاقعو. كىذا ما ينطبؽ ع
العدكاف اإلسرائيمي لفمسطيف كالمكاطف الفمسطيني يعاني مف سياسات القمع اإلسرائيمية  التي تمارسو 
بحقو ، كلـ تتردد في لحظة في استخداـ أبشع قكة عرفيا التاريخ في حؽ الشعب الفمسطيني ، الذم 

عتقاؿ كالتيجير ،فيذه الظركؼ الغير اعتيادية جعمت الشباب يتعرض لمقتؿ كالتيديد كاالضطياد كاال
الفمسطيني يعاني مف ازمات حقيقية تتمثؿ في المعاناة االجتماعية كاالقتصادية كالمينية ، كالتي تيدد 
شعكره باالستقرار كالخكؼ مف المستقبؿ كالياس، كفقداف الشعكر بالطمأنينة ممزكجا بمشاعر الحزف 

لثقة في ظؿ ظركؼ صعبة يعيشيا االمر الذم يساىـ في تغيير التفكير بكاقعيـ بشكؿ كااللـ ، كفقداف ا
 العقالني ييدد مصيرىـ ، كالتفكير في االنتحار اك المحاكلة االنتحارية يائسا مف كاقعو .

 الىظريات الهفسرة لمقمق 5.2.2

لقد تباينت كجيات النظر التي فسرت القمؽ  تبعا لكجيات نظر مفسرييا ، كيكجد العديد مف النظريات 
 التي تحدثت عنو كمنيا : 

 الخطر حاالت مف لحالة فعؿ كرد أصالن  يظير القمؽ نظرية التحميؿ النفسي ، اعتبر فركيد أف .1
 إذا كلكنيا القمؽ عراضأ تالشت أك انخفضت الحالة ىذه انتيت فإذا الشخص، تكاجو التي

 ( . 2000 :أخرل ) الشناكم  مرة القمؽ أعراض ظيرت الفرد عادت إلى

يرل فركيد اف القمؽ ىك المشكمة الرئيسية لمعصاب ، كعرفو بانو شيء ما يشعر بو االنساف اك حالة 
 :انفعالية نكعية غير سارة لدل الكائف العضكم كيتضمف مككنات ذاتية كفسيكلكجية ك سمككية )احمد 

 أساس القمؽ كأف بالطمأنينة الشعكر مف يستند السكم اإلنساني السمكؾ ( .اما ىكرنى ترل أف2003
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 كىذا ، مع كالديو عالقاتو إلى ترجع التي ، الطمأنينة حالة إلى الكصكؿ عمى الفرد قدرة عدـ إلى يرجع
 ( . 2009 :لو )المشيخي   ميددان  عدكان  باعتباره لعالـ عدائية نظرية تككيف إلى يؤدل

ي : االنا ، االنا االعمى كيشير سكليفاف اف الفرد حتى يتطبع اجتماعيا ال بد اف يمر بثالث مراحؿ كى
، نكراف الذات ، كركز عمى اف الخبرة اك التجربة االيجابية تجمب االمف كالطمانينة لمفرد ، كيمعب كؿ 
مف القمؽ كالتكتر دكرا ىاما في نظرية سكليفاف فالتكصؿ الى اشباع الحاجات الجسمانية يؤدم الى 

لراحة كاالسترخاء . كالقمؽ عند سكليفاف يعتبر قكة ليا ازالة تكتر العضالت الممساء الالرادية كالشعكر با
اثرىا في تككيف الذات كالنفس غير انيا قكة معكقة اذ تقمؿ مف قكة المالحظة ، كما تقمؿ مف القدرة 

 ( . 2000 :عمى التمييز كتعيؽ الفيـ كالحصكؿ عمى المعمكمات  ) ابك عطية 

 البيئة مف متعمـ سمكؾ أنو عمى القمؽ إلى النظرية السمككيةثانيا : النظرية السمككية ، يرل اصحاب 
متباينة  نظر كجية كىى السمبي، كالتدعيـ اإليجابي التدعيـ شركط تحت الفرد، كسطيا يعيش في التي

 القكل ،أك النفسية الديناميات يتصكركف كال ، الالشعكرية بالدكافع يؤمنكف ال فالسمككيكف  .لمتحميمية
 بؿ التحميميكف، كما فعؿ "العميا اليك، األنا، كاألنا" ثالث  منظمات صكره عمى الشخصية في الفاعمة
 كيصبح األصمي، بالمثير مثير جديد إرتباط كىك ، الكالسيكي االشتراؾ ضكء في القمؽ يفسركف أنيـ

 أف رأشار دكالردكميم كقد .بالمثير األصمي الخاصة االستجابة استدعاء عمى قادران  الجديد المثير
 تعيش التي في البيئة خاطئة سمككيات تعمـ يرجع إلى خاصة القمؽ كاضطراب عامة السمكؾ اضطراب

 استمرارىا عمى كالعمؿ السمككيات تمؾ تدعيـ إلى فييا التي ينشأ اإلجتماعية الظركؼ كتسيـ الفرد فييا
 ( . 1990 :كبقائيا  ) كفافي 

المدارس  عكس عمى النفسي، العالج ميداف في جديدة بنقمة المعرفيكف ثالثا : النظرية المعرفية ، جاء
 يمكف ببساطة بؿ بينيـ، فيما كثيران  يختمفكف ال المعرفي االتجاه أصحاب أف حيث األخرل العالجية
 أنو إال االكتئاب عمى أعمالو "بيؾ" ركز .اآلخريف لجيكد مكممة جاءت منيـ كؿ الجيكد أف استنتاج
 تفسير في المعرفية كالتخطيطات ، المعرفية التمقائية، كالتحريفات األفكار عف المعرفية مفاىيمو طبؽ

 أساسان  ناتجة تككف اإلنفعالية االضطرابات أف "بيؾ" كيرل .كمنيا القمؽ األخرل اإلنفعالية اإلضطرابات
 كميا حكلو مف األحداث يفسر ككيؼ يعتقده، ما ك الفرد تفكير فطريقة تفكير الفرد، في اضطراب عف

 .اإلنفعالي في االضطراب ىامة عكامؿ
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 تميز التي المككنات األساسية ىي الشركر ك لألخطار الفرد تكقع أف عمى أعمالو في "بيؾ" ك يؤكد
 في فالفرد ليا، تقديره ك لتمؾ المخاطر، إدراكو كيفية عمى أساسان  يتكقؼ لديو فالقمؽ ، القمؽ مرضى
 مف المأساكم التفكير أك األذل . كيعتبر لمخطر تعرضو باحتماؿ أكالن  ميمكمان  يككف القمؽ حالة

 القمؽ مريض تفكير أف ،إذ النتائج أسكأ كتعني تكقع ، القمؽ مرضى لدل الشائعة المعرفية األخطاء
 األخطار تقدير في فالمبالغة.المكاقؼ مف مكقؼ المحتممة ألم النتائج أسكأ تكقع عمى منصبان  يككف

 مما المقاكمة، ك المكاجية عمى قدرتو التشكؾ في دائـ تجعمو المستقبؿ، في لمفرد حدكثيا المحتمؿ
 ( . 2008 :) بمكيالني  مستمرا  قمقان  لو تسبب

 
 كما المستقبؿ مف الخكؼ ىك القمؽ أف اإلنساني المذىب أصحاب خامسا : النظرية االنسانية ، يرل

قد  لما اإلنساف تكقعات مف ينشأ فالقمؽ ، الشخصي كيانو ،أك اإلنساف كجكد تيدد أحداث بو مف يمر
 الذم الكحيد الحي الكائف ىك اإلنساف أف ىؤالء كيرل. الفرد ماضي عف ناتجان  ليس كالقمؽ يحدث،
 األساسي المثير ىك المكت تكقع كأف لحظة، أم في يحدث قد كأف المكت ، حتمية نيايتو أف يدرؾ
كقد تحدث كارؿ ركجرز عف القمؽ في مكاقع مختمفة  في بنياف نظريتو العالج . اإلنساف عند لمقمؽ

النفسي المتمركز حكؿ العميؿ ، فتحدث عنو اثناء شرحو لقابمية التعرض لمتيديد كالحساسية ، كاثناء 
حديثو عف كيفية تحريؼ اك انكار الخبرات المؤلمة كاثناء حديثو عف االضطراب النفسي كذلؾ في 

، كبداية ينظر الى القمؽ  1916ككيؼ تصبح شخصا  1956لعالج المتمركز حكؿ العميؿ مؤلفاتو ا
 ( . 2000 :كاحد االبعاد االساسية التي تشكؿ في مجمكعيا رؤيتو لمتكتر  ) الشناكم 

 

 االكتئاب  3.2.2

لقد عمؿ االنساف جاىدا بغية المكازنة بيف رغباتو كدكافعو كالظركؼ المحيطة بو ،كذلؾ عمى حساب 
كبح جماح بعض الرغبات كالعكاطؼ التي طالما ادت الى ظيكر اعراض بيكلكجية اك نفسية اك 
 اجتماعية كالتي قد تككف عمى االغمب حالة مف االكتئاب تسكد الفرد ، فاف كاف سكيا ستزكؿ ىذه
الحالة بتحسف االحكاؿ كالظركؼ المسببة ، كاف كاف غير ذلؾ سيؤدم الى استمرار المرض لفترة مف 

 الزمف بحيث تتحكؿ الى مرض يسمى " االكتئاب " . 
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كيعد االكتئاب اقدـ اضطراب نفسي طبي مسجؿ عبر التاريخ ، كيحدث في كؿ الثقافات منذ القدـ 
اف تقريبا لـ يعاني مف درجة اك اخرل مف درجات االكتئاب ، اذ كحتى االف ، كالحقيقة انو ال يكجد انس

يمر كؿ فرد تقريبا مف خالؿ مرحمة مف مراحؿ حياتو، بعرض اك اخر مف االعراض الدالة عمى 
 االكتئاب ، كبناء عمى ذلؾ يمكف القكؿ اف االكتئاب خبرة انسانية عامة . 

ف الضركرم اف تصؿ الى االضطراب الذم يحتاج كلكف االمر الميـ اف ىذه الخبرة االكتئابية ليس م
الى تدخؿ عالجي ، فاف النسبة الكبيرة ممف يعانكف مف ىذه االعراض يتحسنكف بشكؿ تمقائي اك تنجح 
خبرات معينة في الحياة تمكنيـ مف التغمب عمى ىذه المشاعر ، فتككف الخبرات السارة بمثابة كاؽ ضد 

 ( . : 2008المنخفضة ) عبيدمشاعر االكتئاب كبخاصة في درجاتيا 

 (Depression)تعريف االكتئاب  1.3.2

يشتؽ اسـ االكتئاب في المغة العربية مف الفعؿ الثالثي كأب كيشير ىذا الفعؿ ايضا الى اسـ لغة : 
الكابة كىي تعني سكء الحاؿ كاالنكسار مف الحزف ، ككبئ مف باب سمـ اما كابة دكف مد بكزف رىبة 

 ة كئيبة ككآباء بالمد كاكتئاب مثمو . فيك كئيب ، كامرأ

 – deكىك يتككف مف ثالثة مقاطع )  Depressionكفي المغة االنجميزية يحمؿ االكتئاب مصطمح 
presh - un( أما الفعؿ يكتئب )Depress ( فمقد اشتؽ مف )Depressus  الذم اشتؽ مف )

(Deprimere .) 

معاف فمثال يستخدـ في عمـ النفس بمعنى االنقباض ، كيستخدـ لفظ االكتئاب في عدة مجاالت بعدة 
كفي عمـ االقتصاد بمعنى الكساد ، كفي عمـ الجغرافيا بمعنى االنخفاض في الضغط الجكم . اما في 

 .   : 2001 )عمـ النفس تكجد الكثير مف التعريفات المتعمقة بيذا المفيـك ) ابك زيد

،فيستخدـ بكاسطة الكثير مف الناس لكصؼ انفعاالتيـ  اف مصطمح االكتئاب لو معاف كثيرةاصطالحا :
عند الشعكر بالحزف اك قمة النشاط . فاالستخداـ الميني لمصطمح اكتئاب لو مستكيات مرجعية عديدة 
منيا عرض ، كزممة اعراض كاضطراب تصنيفي. فاالكتئاب يمكف اف يككف عرضا مثؿ الحزف ككزممة 

عالمات اك اعراض تتجمع معا ) مثؿ الحزف كالمفيـك  أعراض حيث يككف االكتئاب مجمكعة مف
السمبي لمذات كاضطرابات النكـ كالشيية ( ، كزممة اعراض االكتئاب ىي نفسيا اختالؿ نفسي كلكنيا 
قد تكجد كذلؾ بشكؿ ثانكم في اضطرابات تشخيصية اخرل . كاالكتئاب كاضطراب تصنيفي يعني اف 
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نياية انيا متميزة مف ناحية االسباب المرضية كسير الحالة كحدة تصنيفية منفصمة سكؼ تثبت في ال
( . كقد ياخذ مصطمح االكتئاب 2003:كالتنبؤ بيا كاالستجابة لمعالج عف كحدات منفصمة )فايد 

انظمة ثنائية مثؿ التفاعمي مقابؿ االستقاللي ، كالعصابي مقابؿ الذىاف ،كأكلي مقابؿ ثانكم ، كخارجي 
لقطبية مقابؿ ثنائي القطبية ، كمبرر مقابؿ مدني ، كيتضح مما سبؽ أف مقابؿ داخي ، كآحادم ا

 لالكتئاب معاف كثيرة تجعؿ مف الصعب تحديده اك تعريفو .

في التصنيؼ الدكلي التاسع بانو اضطراب يتميز بحزف غير   WHOكعرفتو منظمة الصحة العالمية 
مناسب ،ينشأ عادة مف تجربة مضايقة ، كال يتضمف في مظاىره تكىما أك ىذيانا كلكف يغمب انشغاؿ 
المريض بصدمة نفسية سابقة عمى مرضو مكجكدة غالبا فيو ، كال يقـك التمييز العصابي كالذىاني 

جكد اك عدـ كجكد الخصائص العصابية اك الذىانية ، كعمى درجة عمى درجة االكتئاب كلكف عمى ك 
 ( . 2001االضطراب في سمكؾ المريض" )المحسيرم :

يعرؼ انجراـ االكتئاب بأنو " اضطراب مزاجي أك كجداني ،كيتسـ ذلؾ االضطراب بانحرافات مزاجية 
االكتئاب كعرض يتمؿ في  تفكؽ التقمبات المزاجية األخرل كيالحظ مف التعريؼ السابؽ انو ركز عمى

 االضطراب المزاجي , كىذا العرض خاص باكتئاب الذىاف الذم يتسـ بكجكد ىذاءات أك ىالكس . 

( عرؼ االكتئاب بأنو حالة مف االضطراب النفسي تبدك أكثر ما تككف كضكحا 1993أما )فرج طو ,
مف الحياة ، ككخز الضمير  في الجانب االنفعالي لشخصية المريض حيث يتميز بالحزف الشديد كاليأس

كتبكيتو القاسي عمى شركر لـ ترتكبيا الشخصية في الغالب بؿ تككف متكىمة الى  حد بعيد .... 
ككثير ما تصاحب حاالت االكتئاب ىذاءات كىالكس تسندىا كتدعميا . كحاالت االكتئاب ال تصيب 

ا أف نسبة الشفاء منيا أعمى الكظائؼ الذىنية باضطراب خطير ، كال يتخمؼ عنيا تدىكر عقمي ,كم
 مف غيرىا مف األمراض النفسية األخرل .  

فاالكتئاب كمزاج يشير الى حالة عابرة مف الشعكر بالحزف كالكآبة كاليأس كفقداف السعادة ،كالتعاسة / 
أك انقباض الصدر. اما االكتئاب كعرض . يشير الى شككل غالبا ما تصاحب مجمكعة مف 

النفسية االجتماعية . كاالكتئاب كزممة اعراض ، يشير الى طائفة اعراض مف  المشكالت البيكلكجية
 االختالالت البيكلكجية النفسية التي تختمؼ في تكرار ،كالشدة ،كالفترة الزمنية . 



 
 

37 

كيعرؼ جيمس دريفر االكتئاب بانو اتجاه انفعالي يظير بشكؿ مرضي مشتمؿ عمى مشاعر النقص 
انخفاض عاـ في النشاط السيككفيزيقي . كبذلؾ يتشابو ىذا التعريؼ مع  كاليأس كاحيانا اخرل يصاحبو

تعريؼ ىاكارد كاريف الذم يعرؼ االكتئاب بانو حالة انفعالية حادة خاصة بالنشاط النفسي الفيزيقي 
المنخفض كغير السار كانخفاض المزاج في الحالة السكية يسمى الكابة اما الحالة المرضية فيشير الى 

 ( .  2001:الياس كانخفاض قيمة تقدير الذات  )ابك زيد الشعكر ب

( االكتئاب ىك حالة مزجية تتسـ باحساس بعدـ القيمة بالكابة ، كالحزف ،  1998كيعرؼ رككمي)
كالتشاؤـ ، كنقص النشاط . كتتضمف االضطرابات الكتئابية طيفا مف االختالالت النفسية ، التي 

 ( . 2003:)فايد تختمؼ في التكرار كالمدة، كالشدة 

تعريؼ لكدنج ايدلبرج : عبارة عف عرض عصابي يتميز بنقص االىتماـ بالعالـ الخارجي كزيادة 
 العدكاف اتجاه الذات كالنقد الذاتي كمشاعر الذنب كالعقاب الذاتي كاتياـ الذات . 

ذات كيعبر عف اما اليزابيث زيتزيؿ تعرفو بانو درجة اك حالة اساسية لالنا تتميز بفقداف تقدير ال
استجابة االنا لالحداث الداخمية كالخارجية . كيعرفو دافيد ستات بانو كاحد مف المظاىر اك االشكاؿ 
العامة لالضطراب االنفعالي الذم قد تختمؼ كثافتو مف مجرد ازمات ىمكـ الحياة اليكمية الى الحالة 

 ( . 2001 :العاـ )ابك زيد  العقمية لمياس التاـ كىك يتصؼ بالكابة كالقمؽ كانخفاض النشاط

ك يعرؼ عبد الخالؽ االكتئاب بأنو حالة انفعالية عابرة أك دائمة تتصؼ بمشاعر االنقباض كالحزف 
كالضيؽ، كتشيع فييا مشاعر كاليـ كالغـ كالشؤـ كالقنكط كالجزع كاليأس كالعجز. كتترافؽ ىذه الحالة 

ككية كالجسمية تتمثؿ في نقص الدافعية ك عدـ مع أعراض تمس الجكانب االنفعالية كالمعرفية كالسم
القدرة عمى االستمتاع كفقداف الكزف ك ضعؼ التركيز كنقص الكفاءة كاألفكار االنتحارية )عبد الخالؽ 

:1999.) 

فاالكتئاب يتشكؿ مف حالة انفعالية يعبر عف عدـ االرتياح كالضيؽ مف الحياة كالرغبة في االنعزاؿ عف 
قضايا المجتمع كيعرفو ريغر : بانو حالة انفعالية مرضية يصاحبيا شعكر بالنقص الناس كاالبتعاد عف 

 ( . 2008:كىبكط عاـ في النشاط النفسي لالنساف  )عبيد
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 :أىواع االكتئاب   2.3.2

اف أنكاع االكتئاب كثيرة حسب ما يرل اكبرليدر بحيث أنيا تماثؿ عدد البشر كتشترؾ جميعيا في انيا 
 تجعؿ الشخص بعيدا عف العالـ حيث تكجد تصنيفات عديدة لالكتئاب . 

 تصىيف االكتئاب حسب السبب  : 

شعكرم االكتئاب الذىاني اك العقمي اك الداخمي كينتج عف سبب عقمي خالص كليس لو سبب  -1
 اك غير شعكرم كانما راجع الضطراب عصبي مركزم . 

االكتئاب العصابي اك النفسي اك الخارجي يرجع الى عكامؿ فردية ال شعكرية يحس فييا  -2
المريض بالحزف كاالسى دكف اف يدرم مصدر احساسو الحقيقي  يصيب الفرد كرد فعؿ 

 لظركؼ خارجية . 

كالثاني ىك فرؽ في الدرجة يصؿ في االكتئاب الذىاني  كيرل البعض اف الفرؽ بيف النكعيف االكؿ
الداخمي المنشأ الى حد اساءة المريض تفسير الكاقع ، كالتكىـ كاليذياف اما في حاالت االكتئاب 
العصابي فيككف مصحكبا باعراض عصابية كالقمؽ كتزداد حاالت االنتحار في االكتئاب الذىاني  

 (.   1978 :)زىراف

عمي يككف ناتجا عف ظركؼ كاحداث الحياة كيعد تفاعميا ، كيعتبر رد فعؿ االكتئاب التفا -3
لمظركؼ الخارجية مث مكت عزيز اك فقداف ثركة كىك نتيجة سيككلكجية طبيعية منطقية 

 ( . 1978 :لمظركؼ المسببة لو كىك قصير المدل  )زىراف 

 والبعض يقسم االكتئاب حسب الشدة الِ : 

الشخص المصاب عزكفا عف الحياة كيبدك في شكؿ شعكر في  االكتئاب البسيط كيظير بو -1
االجياد كثبكط في العزيمة كالشعكر بعدـ لذة الحياة قد ينجح اصدقاء المريض انتشالو مف 
كربو كقد ال ينجحكف ، كيعتبر البعض ىذا النكع مف االكتئاب نكعا مف الشعكر باالجياد 

 ( . 1970كالممؿ)جالؿ:
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مصاب ابطأ ذىنيا كحركيا كاكجاعو متكىمة يشعر بمكجة مف الحزف االكتئاب الحاد يظير ال -2
كاالنقباض كالرغبة في البكاء كيفقد السيطرة عمى نفسو كتعتريو فترات يفقد فييا ذاكرتو كيصبح 

 متبمد ذىنيا ، كيعبر المريض عف شعكره بالذنب  . 

ذا لـ يردعو احد مات االكتئاب الذىكلي ال يتجاكب المريض كال يبدم حراكا كقد ييمكس ، كا -3
 ( . 1970جكعا كىك يمثؿ اقصى درجات الحدة  )جالؿ : 

 

 اها تصىيف عمهاء الطب العقمي لالكتئاب فمً اىواع هىٍا : 

االكتئاب بسبب عمة جسمانية كيحدث ىذا النكع نتيجة مرض اك اصابة بالمخ اك ياتي  -1
مصاحبا لمرض عصبي معركؼ باسـ باركينسكف  كيعقب االصابة  بفيركس مثؿ االنفمكنزا اك 
فيركس الكبد الكبائي كيحدث مف التسمـ مف المعادف الثقيمة مثؿ الزئبؽ كالرصاص كبسبب 

يتاميف ب كقد تصاب بو المراة بعد الكالدة اك قد يحدث بسبب نقص عناصر الغذاء مثؿ ف
 ادماف المخدرات كالكحكؿ . 

االكتئاب العادم  االكتئاب بالنسبة لمغالبية العظمى مف الناس يعبر عف استجابة عادية تثيرىا  - 2 
زيز . خبرة   مؤلمة كالفشؿ في عالقة اك خيبة امؿ اك فقداف شيء ميـ كالعمؿ ، اك فقداف شخص ع

كما يميز ىذا النكع العادم مف االكتئاب انو يحدث لفترات قصيرة قد ال تزيد عمى اسبكعيف ،عادة ما 
 (. 1994يككف مرتبطا بالمكقؼ الذم اثاره  )ابراىيـ:

االكتئاب االستجابي يككف ظيكر االكتئاب بشكؿ كاضح مرتبط ببعض االحداث المأساكية كككارث 
ك الككارث المادية ، كيرتبط بكجكد مكاقؼ كاحداث خارجية كبيذه الحالة مكت االعزاء اك االنفصاؿ ا

تككف االستجابة مرتبطة بالمكقؼ كتنتيي بفترة قصيرة يككف بامكاف الشخص اف يمارس حياتو العادية 
 . 

االكتئاب الدكرم يككف عمى شكؿ دكرات تتمكىا اك تسبقيا دكرات مف االىتياج كاليكس كالنشاط  -3
ذا ما يسمى باضطراب اليكس كاالكتئاب كينظر الى ىذا النكع أشد خطرا النو ال يصيب الزائد كى

مشاعر المريض كعكاطفو فقط كانما يصيب كثيرا مف القدرات االخرل بما فييا قدرتو عمى التفكير 
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السميـ كعالقاتو االجتماعية كتشكيو ادراكو لنفسو كالعالـ المحيط فيو . كمف ثـ يصبح المريض خطرا 
عمى نفسو بسبب اىمالو الشديد لحاجاتو االنسانية كالحيكية قد يمجأ الى االنتحار نتيجة إحساسو باليأس  

 (. 1994)ابراىيـ: 

االكتئاب المكسمي تبيف انو يشيع عند بعض االشخاص في بعض شيكر السنة خاصة في اشير  -4
االكتئاب عمى شكؿ رغبة في  الشتاء حيف يككف النيار قصيرا  كالميؿ طكيال .عادة ما يجيء ىذا

االنعزاؿ كالميؿ لمحزف . مع الميؿ لالطعمة الغنية بالدىكف كالكربكىيدرات ، فاسبابو غير معركفة حتى 
االف كلك اف بعض العمماء يركف انو بسبب تزايد افرازات بعض اليرمكنات التي ترتبط  بالتعرض 

 ( . 1994لفترات طكيمة مف العتمة )ابراىيـ: 

 اسباب االكتئاب 3.3.2

إف اإلصابة باالكتئاب ألم إنساف ىي مسألة ليا جذكر كعكامؿ قد تككف بدايتيا منذ عيده بالحياة 
،كعادة ما يككف ىناؾ تراكـ لعدد مف االسباب كالعكامؿ تجمعت معا لتؤدم في النياية لالصابة 

 بالبيئة المحيطة بو .  باالكتئاب كقد تككف ىذه العكامؿ في الشخص نفسو اك تككف نتيجة لتأثره

تكجد العديد مف االسباب المؤدية لالكتئاب ، فتكجد اسباب اجتماعية كنفسية ، كجسمية ككراثية ، يمكف 
 تكضيحيا كاآلتي : 

، مف األسباب المؤدية إلى ظيكر االكتئاب ىي حالة الصراع داخؿ النفس ،  اسباب ىفسية:  أوال
إلنساف أك تعذر إشباع حاجتيف في نفس الكقت ،كفي داخؿ كىي تحدث نتيجة لتعارض  رغبتيف لدل ا

كؿ منا صراع بيف القيـ كالدكافع المختمفة ، كلدل اإلنساف دائما صراعات تنشأ ما بيف طمكحاتو 
كتطمعاتو مف جانب ،كبيف كاقعو كقدراتو مف جانب آخر ، إضافة إلى مجاالت اخرل لمصراع مثؿ 

مى ىذه النقطة ، حيث كاف يرل اف الحزف كالكآبة التي تنشا عف الدكافع الجنسية ، كقد ركز فركيد ع
الخسارة لفقد عزيز ، انما تنتج مف تحكؿ في الطاقة الجنسية الى طاقة عدكاف كيأس كتحطيـ لمذات  

 ( . 2001)الشربيني ،

ه كمف العكامؿ النفسية الميمة  ما يحدث في فترة الطفكلة المبكرة مف خبرات أليمة ، حيث تكلد ىذ
الصدمات قدرا مف الحساسية النفسية  تميد لظيكر االضطراب النفسي فيما بعد ، ككذلؾ اإلحباط 
الذم يعاني منو أم إنساف نتيجة إلدراكو كجكد عائؽ ما يحكؿ دكف تحقيقو لرغباتو كمصالحو ، كتككف 
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سائؿ كحيؿ الدفاع االستجابة ليذا االحباط  ىي الشعكر بخيبة االمؿ ، كبيذا المجاؿ يستخدـ االنساف ك 
النفسي ضد المؤثرات التي تسبب الصراع النفسي كاالحتفاظ بالثقة بالنفس كتحقيؽ التكافؽ كعيو فاف 
حالة المرض ليست سكل اخفاؽ ليذه االسمحة الدفاعية فينيار التكازف النفسي ، كيظير االضطراب 

 (.  2001نتيجة ىذا الخمؿ  )الشربيني،

اف اف االسباب النفسية المؤدية الى االكتئاب تشكؿ سببا رئيسيا في ككما كرد في كتاب حامد زىر 
حدكثو مثؿ التكتر االنفعالي كالظركؼ المحزنة كالخبرات االليمة كالككارث القاسية مثؿ مكت عزيز اك 
طالؽ اك سجف برمء اك ىزيمة كاالنيزاـ اماـ ىذه الشدات كالحرماف ) كيككف االكتئاب استجابة لذلؾ 

حب كالمساندة العاطفية كفقد حبيب اك فراقو اك فقد كظيفة اك فقد ثركة اك مكانة اجتماعية اك ( كفقد ال
فقد كرامة كالفقر الشديد . الصراعات الالشعكرية كاالحباط كخيبة االمؿ كالكبت كالقمؽ ، الخبرات 

كالشعكر الصادمة كالتفسير الخاطيء غير الكاقعي لمخبرات . كضعؼ االنا االعمى كاتياـ الذات 
بالذنب الذم ال يغتفر بالنسبة لسمكؾ سابؽ خاصة فيما يتعمؽ االمكر الجنسية كالرغبة في عقاب الذات  

 ( . 1978)زىراف، 

يرتبط اإلنساف بعالقات اجتماعية مع اسرتو ك االخريف مف حكلو كمف  ،أسباب اجتهاعية: ثاىيا 
ليـ فيؤثر فييـ كيؤثركف فييـ ، كترجع معظـ كىك يتفاعؿ معيـ بقدر احتياجو  ،المحيط الذم يعيش فيو

االضطرابات النفسية الى اختالؿ التكازف بيف الفرد كالمجتمع ، كبيف الفرد كاالخريف كمف اىـ االسباب 
االجتماعية الضاغطة  التي قد تتسبب في اصابة االنساف باالكتئاب مثؿ الحرماف كفقداف الحب 

رقة اك فقد كظيفة ، ككذلؾ عالقة الطفؿ بامو فاذا كانت كالمساندة العاطفية كفقد حبيب اك مفا
االنطباعات التي ككنيا عف ىذه العالقة فاف الحياة ستككف مبيجة ، كاف لـ تكف كذلؾ ستككف الحياة 
قاسية ك مؤلمة . كالخبرات المؤلمة التي يمر بيا االنساف في طفكلتو كتعرضو الساليب تنشئة خاطئة 

التسمط كاالىماؿ . ككذلؾ انتشار البطالة بيف الشباب كالكحدة كالعنكسة كحاالت كالتفرقة في المعاممة ك 
 ( . 1978التفكؾ االسرم كالطالؽ كالتقاعد كالفشؿ العاطفي كميا اسباب مؤدية الى االكتئاب  )زىراف، 

العكامؿ يرل االطباء اف معظـ االسباب المؤدية الى االكتئاب ترجع الى  تاثير أسباب وراثية ، :  ثالثا
النفسية كاالجتماعية  اكثر مف الكراثية ، كتقرر منظمة الصحة العالمية اف نسبة انتشاره بيف االقارب 

% اما الطريقة التي ينتقؿ بيا عبر الكراثة 17% ، كبيف غير االشقاء  23% ، كبيف االشقاء  11
 ( . 2001غير معركفة  )ياسيف : 
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االكتئاب عبر االجياؿ كىذا ما نالحظو عند دراسة االسر التي كلعؿ أكؿ ما يمفت االنتباه ىك انتقاؿ 
تتميز بكجكد حاالت متعددة لمرضى االكتئاب كمف خالؿ الدراسات النفسية التي تبيف زيادة نسبة 
االكتئاب في اقارب الدرجة االكلى لممرضى تؤكد الدراسات اف عدد االفراد الذيف يعانكف مف االكتئاب 

اضعاؼ عف االسر العادية كىذا يؤكد العامؿ الكراثي في مرض  3بمقدار  في اسرة المريض يزيد
االكتئاب ، كيالحظ ايضا كجكد ارتباط بيف االكتئاب كبعض االضطرابات الشخصية االخرل مثؿ 
الشخصية االكتئابية التي لدييا استعداد كراثي لالصابة باالكتئاب كما اف ىناؾ عالقة بيف االكتئاب 

رل مثؿ الفصاـ كالصرع كاالدماف كالتخمؼ العقمي كفي ىذا المجاؿ االطبار النفسييف كامراض نفسية اخ
حيف يقكمكف بفحص حاالت االكتئاب البد اف يجمعكا المعمكمات حكؿ الكالديف كاالجداد كاالخكة 

 ( . 2001كاالخكات كاالبناء ككؿ اقارب المريض  )الشربيني : 

مؿ الجسمية التي تقمؿ مف قدرة الناس عمى التكيؼ ، ىناؾ بعض العكا: اسباب جسهية ، رابعا 
فينياركف عند تعرضيـ لشدة بسيطة يستطيعكف مقاكمتيا في الحاالت العادية مثؿ االصابة بالحميات 
كالتسمـ ،اك ارتجاج المخ اك في حاالت ما بعد الكالدة كفي حالة االنفمكنزا الشديدة ،  اك االصابة 

كتكقع المكت كمشاكؿ القمب كمرض السرطاف اك التدرف الرئكم  بمرض خطير يؤدم الى القنكط 
 ( . 243.....الخ )ياسيف : ص

كترل الباحثة انو قد تجتمع ىذه العكامؿ اك بعضيا لتككف سببا ليمجأ الفرد الى انياء معاناتو ،كالتخمص 
المر الذم مف الضغكطات المختمفة التي تحيطو مف كؿ صكب مف خالؿ اعتقاده انو الحؿ االنسب  ا

يؤدم بو الى التفكير باالنتحار كقد يدفعو ذلؾ الى انياء حياتو بالسمكؾ الفعمي كىك المحاكلة الفعمية 
 كجكد عالقة إلى بكضكح تشير التي اإلكمينيكية كالمالحظات الدراسات مف الكثير لالنتحار،  كىناؾ

 قكم بدافع مرضى االكتئاب بعض يشعر حيث المتقدـ مستكاه في االكتئاب كاضطراب االنتحار بيف
 التاـ، اليأس مف كبحالة بالضيؽ الشديد المريض إحساس ذلؾ عالمات كمف االنتحار عمى لإلقداـ
 مف التخمص إلى المجكء أف باعتقاده ذلؾ االحتماؿ، كينتيي عمى القدرة لديو يعد كلـ نفد قد صبره كبأف
 أف إلى حديثة، إحصاءات في العالمية، الصحة منظمة كتشير .لو المتاح الكحيد الخيار ىك الحياة
 السبب ىك النفسي االكتئاب كأف سنكينا، حالة ألؼ ١٠٠ يبمغ العالـ في أنحاء االنتحار حاالت عدد

 ( . 2001الحاالت )الشربيني :  ىذه مف % ١٠في  الرئيسي
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 اعراض االكتئاب 4.3.2

مظير مف مظاىر االكتئاب ىك اف ادراؾ المرء يعد الطبيب النفسي الفرنسي الشيير ىنرم أم اف اىـ 
لمزمف يتغير ليس فقط اف يشعر المرء اف االربع كعشريف ساعة تمر ككانيا اسبكع كلكف ايضا االىمية 
المتعمقة بالماضي كالحاضر كلذلؾ فاف الماضي كليس المستقبؿ ىك ما يمفت انتباه المكتئب .كيقرر 

اس بنقص الطاقة بمعنى اف المكتئب يصبح مستكل طاقتو لكيف اف اىـ اعراض االكتئاب ىك االحس
منخفضا كلعؿ ىذا يرتبط بعمميتي اليدـ كالبناء ) االكسدة اك التمثيؿ الغذائي ( لدل الشخص المكتئب  

 (.2001)ابك زيد : 

، مف األعراض العامة لالكتئاب تمني الشخص اال يككف ىك ، مع  االعراض العاهة لالكتئاباكال : 
لدائـ نسبيا باالنيزاـ كالعذاب مع اإلحساس بأنو شخص غير مرغكب فيو مف اآلخريف كانو شعكره ا

شخص محطـ كحالتو سيئة ككانو شخص ميت كيككف غير راض عف حياتو الماضية ، كذكرياتو 
المؤلمة كنظرتو تشاؤمية لممستقبؿ . كاحيانا يشعر المكتئب بانو شخص مسكيف كاف العالـ قد يبدك 

كالشعكر بالحزف كالبكاء المتكاصؿ كيشعر بعدـ النفع كالرككد ، كباالضافة الى الصكرة بعيدا عنو 
الحزينة التي تتراقص دائما اماـ عينيو كالشعكر بالمرارة كانو شخص غير محظكظ كمنكسر القمب 
د كالكجداف كمكركب كعدـ القدرة عمى التكيؼ مع االخريف كضعؼ الثقة بالنفس ، كالدكنية كالندـ ، كق

يجد في تفكيره الشخص المكتئب التفكير في االنتحار كقد يجده حال سميما يرضي كافة االطراؼ  )ابك 
 ( . 2001زيد : 

يتكدر المزاج كييبط كيشعر المكتئب بالياس كالقنكط كعدـ القدرة عمى االستماع كيفقد : الهزاج ، ثانيا 
ؿ اك الدراسة كيفقد حماسو لميكايات الرغبة في ممارسة انشطة مختمفة في حياتو اليكمية كالعم

كالمطالعة ، كيجد اف كؿ ما يقكـ بو عبء ثقيؿ ، كعمى االغمب يككف مزاجو في اسكا حاالتو في 
الفترة الصباحية كقد يبدك المزاج كاضحا عمى تعابير الكجو ، فيميؿ الى العبكس كيقؿ الضحؾ 

في حاالت قميمة تككف حيمة االنكار النفسي كاالبتساـ الى اقؿ درجة ، كقد يصبح ذرؼ الدمكع سيال ك 
مسيطرة مما ال شؾ فيو اف ىبكط المزاج ىك المظير الرئيسي ليذا المرض كلكنو عمى االغمب ال ياتي 

 ( . 2001لكحده بؿ يترافؽ مع مجمكعة كبيرة مف االعراض االخرل )سرحاف : 
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الحزف الشعكر باف الشخص ىدؼ كمف االعراض المتعمقة بالشعكر باعراض هشاعر الحزن ، ثالثا : 
لمحياة كالقدر كاالياـ التي يعتقد انيا تبغي تحطيمو كتدميره ككثرة البكاء كتزايد رصيد االحزاف يكما بعد 
يـك كاالعتقاد باف الزمف يدبر لممرء ما يباعد بينو كبيف الشعكر بالفرح كذا االعتقاد بانو ال فائدة مف اف 

ة كالشعكر بانو في قمب الفرد مف احزاف لك كزعت عمى العالـ تكفيو تصبح لمشخص أم امنية في الحيا
 (. 2001كتفيض  )ابك زيد : 

قد ال يتغير مظير المريض بشكؿ كاضح في حاالت االكتئاب الهظٍر والحركة والىشاط ، رابعا : 
ره البسيطة كالمتكسطة احيانا ، كفي حاالت تكدر المزاج كلكف التدقيؽ في المريض كمقارنة مظي

الحالي مع مظيره السابؽ لمف يعرفو يجد فيو االىماؿ باالناقة كالمظير ، كاالختفاء عف المناسبات 
كاالفراح كيقضي كقتا طكيال منعزال صامتا ، كقد يككف ىذا االمر تدريجيا فال يالحظو كقد يككف 

 ( .  2001مفاجئا لمجميع كالشعكر بالخمكؿ كالكسؿ كعدـ الرغبة في عمؿ أم شيء )سرحاف : 

كيقؿ نشاط المكتئب عمكما ، كينقطع عف زيارة االىؿ ، كيميؿ الى لبس المالبس ذات االلكاف الداكنة 
كتعابير الكجو الى العبكس كالجمكد كقد يتحاشى المكتئب النظر المباشر في عيكف محدثو كغالبا ما 

ت اخرل قد يرافؽ يككف ىناؾ تباطؤ نفسي حركي فالكالـ بطيء كاالستجابة بطيئة ، كفي حاال
 ( . 2001االكتئاب تييج شديد في الحركة  )سرحاف : 

قد يصؿ مريض االكتئاب الى الطبيب العاـ اك اختصاصي االمراض : اعراض جسدية ، خامسا 
الباطنية اك القمب اك الجياز اليضمي اك االعصاب بشكاكل الصداع كالـ الصدر كالبطف ، كالـ 

ردد المريض عمى اكثر مف طبيب كيجرم الكثير مف الفحكصات ، الظير اك جميعيا معا . كقد يت
كتزداد االعراض الجسدية كمما ترافؽ االكتئاب مع القمؽ كقد يصؿ المريض لتكىـ االمراض العضكية 
كعدـ القناعة بكؿ االراء الطبية المطمئنة كالفحكصات السميمة ، كال بد مف التاكيد عمى اف المريض 

ككل مف االعراض الجسدية بدؿ الشككل النفسية المباشرة كالتي ما زاؿ ينظر العربي اكثر ميال لمش
 ( . 2001الييا بانيا  ضعؼ اك تقاعس اك كىـ  )سرحاف : 

كمف االعراض الجسدية الكىف الجسمي كخفقاف القمب كنحكؿ الرقبة كنحافتيا كبركز عظاـ الفكيف 
 (2001كشعكر الشخص بانو مسكيف . )ابك زيد : 
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مف المالكؼ اف تقؿ الرغبة الجنسية تدريجيا لدل الذككر كاالناث كقد يضعؼ الجىس ،  سادسا :
االداء الجنسي كاالثارة ايضا كقد يصبح ىذا العرض ىك المسيطر كالياجس خصكصا عند الرجؿ 
كالذم قد يبكي عمى رجكلتو المفقكدة كيتمحكر تفكيره عمى ىذا االمر كبصكرة مزعجة جدا  )سرحاف : 

2001 ) . 

يترافؽ االكتئاب مع ضعؼ التركيز كاالنتباه كذلؾ لعدـ االكتراث كاالستغراؽ : القدرات العقمية ، سابعا 
في اجترار االفكار مما يؤدم الى عدـ تخزيف المعمكمات كيبدا شعكره بالنسياف كالشعكر بفقداف القدرات 

 ( . 2001العقمية كىذا يؤثر عمى مشكمة التركيز  )سرحاف : 

اف االعراض الفيزيقة لبعد االنطكاء اعراض فيزيقية واىفعالية لبعد االىطواء االكتئابي ، : ثامنا 
االكتئابي فيمكف تمخيصيا في تغير لكف الكجو ، كاضطرابات في النكـ كتفضيؿ االنزكاء كالشعكر بعدـ 

برة الحزينة التكيؼ مع المحيط الخارجي كالشعكر بالغثياف كالعجز عف الحكـ كاتخاذ القرارات كالن
 ( . 2001لمصكت مع الشعكر بالزغممة كاضطرابات في النـك  )ابك زيد :

اما االعراض المتعمقة بالنرجسية االكتئابية فتتمخص في الميؿ اعراض الىرجسية االكتئابية ، تاسعا : 
الى التفكير في لحظات الفشؿ حتى بعد اف يقضي عمييا كقت طكيؿ كاف يككف الشخص غيكر 

نرجسي أم يميؿ الى التفكير في ذاتو اغمب الكقت حيف تككف ذاتو محكر تفكيره متامال ما كمتعصب ك 
 ( . 2001بيا مف احزاف كىمـك  )ابك زيد : 

يضطرب النـك في االغمب ، فيصحكا المريض مبكرا كفي اشد حاالت اضطراب الىوم ، عاشرا : 
تيجة الككابيس التي تدكر حكؿ المكت الضيؽ كاالنزعاج كال يستطيع العكدة الى النكـ كقد يصحك ن

كاالمكات كمف الممكف اف يككف النكـ متقطعا كغير مشبع كفي الحاالت التي يترافؽ فييا االكتئاب مع 
بعض القمؽ النفسي قد يجد المريض صعكبة في اف يبدأ النكـ ايضا ، كاف يصحكا مف النكـ بمزاج 

يا كفي نسبة قميمة مف المرضى قد يزيد النكـ كيسمى كئيب كفي الحاالت الشديدة قد ينقطع النكـ نيائ
 ( . 2001ىذا االكتئاب غير نمكذجي  )سرحاف : 

تقؿ شيية الشخص المكتئب لمطعاـ ، كقد ياكؿ بال شيية ثـ يصؿ الى فقدان الشٍية ، حادم عشر : 
قد المريض قدرتو درجة عدـ القدرة عمى رؤية الطعاـ اك شتـ رائحتو كيقؿ معدؿ تناكؿ ككميتيا ، كقد يف
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عمى تذكؽ االطعمة ، كيترافؽ ذلؾ ىبكط في الكزف  كاليزؿ الشديد كالشحكب كخصكصا في االكتئاب 
 ( . 2001المكسمي اك غير النمكذجي في االناث  )سرحاف : 

 الىظريات التي فسرت االكتئاب 4.3.2

التفسيرات كفقا الختالؼ حظي االكتئاب في تفسيره بكجيات نظر متباينة كمتغاربة فاختمفت الرؤل ك 
طبية الناظر ككجية المنظكر ، كفيمايمي استعراض لبعض كجيات المفسرة لالكتئاب عمى النحك االتي 

 : 

 الىظرية السيكوديىاهيةأكال : 

كارؿ ابراىاـ : يعرؼ ابراىاـ حالة االكتئاب التي يشعر بيا الراشد بانيا عممية ترجيع لخبرة  -
مشابية ) أم حزف اك اكتئاب سابقة ( قد خبرىا الشخص عندما يككف كاف طفال . كىك يرل 
اف اىـ اسباب االكتئاب ىك فقداف الحب كاالستجابة المؤلمة ليذا الفقداف اك الحرماف  )ابك زيد 

: 2001 . ) 

سيجمكند فركيد : يرل فركيد اف العصاب ينشأ نتيجة صدمة نفسية خالؿ السنكات االكلى مف  -
حياة االنساف ، كيرل اف الشخص المكتئب تصبح لديو مشاعر عدكانية تجاه ذاتو بدال مف 
تكجيييا نحك المكضكع الذم تسبب لو في حالة االكتئاب اك تسبب لو في خمؽ تمؾ المشاعر 

 ( . 2001ية كتحريؾ شحنتيا االنفعالية )ابك زيد : العدائ

كيقر فركيد اف الحزف يختمؼ عف االكتئاب الميالنككلي في اف االكؿ يتسـ بضياع اك فقداف 
المكضكع ما ينتج عنو احساس باف العالـ قد اصبح مسكينا كخاكيا كلكف ليس ىناؾ كقكع في 

 ( .   2001عمميات كيفية الذات اك اتياميا  )ابك زيد : 

الفرد ادلر : يرل اف القكة الدافعية في االنساف ىي الرغبة في القكة ، كىي نكعا مف التعكيض  -
عف مشاعر النقص التي تبدأ مف الطفكلة عندما يرل الطفؿ انو اضعؼ مف الكبار المحيطيف 
ال بو جسميا كعقميا كيدفع بو ىذا الشعكر الى الكفاح مف اجؿ التفكؽ ، كما العصاب ما ىك ا

تحرير النفس مف الشعكر بالنقص كاشار ادلر الى بعض المكاقؼ كتدليؿ اك اىماؿ الطفؿ 
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كاسمكب الحياة الذم يضعو الفرد ىدفا مبكرا كيعتقد انو مف الممكف اف يؤدم أسمكب الحياة 
 ( .    1998الى ظيكر السمكؾ االيجابي اك المكاىب المفيدة اجتماعيا ) عكاشة : 

  لسموكيةالىظرية اثانيا : 

بافمكؼ : يرل بافمكؼ اف العصاب اضطراب بيف استجابة الكؼ كاالستثارة كىي استجابات  -
تعتمد عمى تككيف الفرد ، ككفقا لقكانيف النشاط العصبي فاف االشارة تنتقؿ مف البؤرة االقكل 
الى البؤرة االضعؼ كيحدث ممر عصبي بينيما أم يحدث ارتباط مكتسب اك ما يسمى الفعؿ 

عكس الشرطي كأثبتت التجارب انو اذا لـ يعزز ىذا االنعكاس فانو ينطفأ تدريجيا الى اف المن
 يتكقؼ كتنتج ظاىرة االنطفاء عف عممية عقمية تسمى الكؼ . 

بركتكبكبكؼ : يعد بركتكبكبكؼ في ركسيا ممف ساركا عمى نيج بافمكؼ حيث يرل اف ىناؾ  -
اعراضا جسمانية كاضحة تكجد سكاء في حالة االكتئاب اك اليكس مما يجعؿ ىاتيف الحالتيف 
مظيريف لمرض كاحد كمف ىذه االعراض اتساع حدقة العيف كسرعة النبض كاالمساؾ كفقداف 

اية المرض ككثيرا ما يتكقؼ الحيض عند النساء اثناء نكبات المرض . المريض لكزنو منذ بد
كيعزك بركتكبكبكؼ ىذه االعراض لتاثير الجياز السمبثاكم كيصاحب المرض ارتفاع في 

 ( . 2001ضغط الدـ كيعد ذلؾ حالة كظيفية لمجياز السمبثاكم  )ابك زيد : 

 

  الىظرية الهعرفيةثالثا : 

ؾ اف االكتئاب يحدث نتيجة االعتقادات المعرفية السالبة فالشخص اركف ت .بيؾ : يعتقد بي -
المكتئب  لديو كجية نظر سالبة بالنسبة لذاتو كلمعالـ كلممستقبؿ كىذه المعرؼ السمبية ينتج 
عنيا االكتئاب . كيقرر بيؾ اف العامؿ االساسي اك االكلي لالكتئاب ىك االحساس بالضياع 

داؼ الكبيرة التي تتسـ بالالكلقعية فالشخص المكتئب يجد نفسو نتيجة التكقعات الكثيرة كاالى
ضائعا كدائـ المكـ لذاتو نظرا لكعيو كادراكو بنقائصو كالتي تعطي لو مفيكما سالبا عف ذاتو  

 (. 2001)ابك زيد : 
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بكلبي كميمجز : يشيرا الى اف الشعكر باليأس ىك المحكر االساسي في االصابة باالكتئاب  -
اس باالمؿ كاليأس الى تقدير الفرد لذاتو عمى انجاز اىداؼ معينة كبالرغـ مف كيعكد االحس

اعتقاد المكتئب عمى انو غير قادر عمى تحقيؽ اىدافو اال اف ىذه االىداؼ تبقى ميمة بالنسبة 
 ( . 2001لو لذا فانو يظؿ مستغرقا في مثؿ ىذه االىداؼ التي تـ انجازىا  )ابك زيد : 

  وراثيةالىظرية الرابعا :  -

يرل اصحابيا اف الكراثة تمعب دكرا كبيرا بالنسبة لذىاف االكتئاب كقد يصؿ مدل تاثيرىا الى 
% لدل المرضى اما في عصاب االكتئاب فيكاد يككف تاثيرىا ضعيفا لمغاية اذ اف  80حكالي 

 ( . 2001التاثير االكبر يككف لمعكامؿ البيئية االخرل )ابك زيد :

  يوكيهيائيةالىظرية البخامسا :  -

يركز اصحاب ىذه النظرية عمى فرض الكاتيككالميف ، ففي عممية االنتقاؿ كتحكؿ النبضات 
الحسية العصبية مف خمية عصبية الى اخرل فاف الناقالت العصبية تككف بمثابة عامؿ ضركرم 
ف حيث يتـ تركيز ىذه المكاد بقكة ككثافة في عنؽ المخ اثبتت الدراسات اف ىناؾ ارتباطا بي

انخفاض مستكل الكاتيككالميف كبيف حاالت االكتئاب كمف المكاد التي تؤثر كتصيب باالكتئاب 
 ( . 2001مثؿ نكرادريناليف كسيركتكنيف كدكباميف كادريناليف كالكاتيككالميف  )ابك زيد : 

 

 

  الىظرية الىفسية االجتهاعيةسادسا : 

قدير الذات كيمكف لتقدير الذات اف يتكلد ارنست بيكر : يرل االكتئاب بكصفو نتيجة لتيديدات ت
بكساطة مشاعر الضبط خالؿ االفعاؿ كالمكاقؼ الذاتية كعندما ينخفض مستكل تقدير الذات لدل 
شخص ما فانو يصبح سمبيا كيجد صعكبة في كؿ ما يسمؾ كعمى ذلؾ فاف االحساس بالقيمة الذاتية 

الثاني مف تجنب االكتئاب يتككف مف المدل  يعد عنصرا ميما قكيا كدفاعا عف االكتئاب . كالعنصر
العريض مف االفعاؿ الممكنة التي تتفاعؿ مع المكاقؼ الصعبة مثؿ فقداف مكضكع ما اك فقداف نشاط 
معتاد. كيفترض بيكر اف االفراد يجاىدكف مف اجؿ اكتساب تقدير الذات كمف اجؿ تجنب القمؽ كىذيف 
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قدر مف التناقض الف الشخص الذم يككف مياال الف  الدافعيف االساسييف لمطبيعة البشرية عمى
يستجيب لمشدائد باالكتئاب يككف معنيا كميتما بشكؿ عاـ بتجنب القمؽ كىذا مف شأنو اف يقمؿ مف 

 ( .  2001تقديره لذاتو )ابك زيد : 

  الىظرية االىساىيةسابعا : 

تكل االثارة لدل الفرد شاختر : يرل اف االكتئاب يمكف اف يرجع سببو الى كظيفة انخفاض مس -
 ( 2001باالضافة الى االحداث كالظركؼ غير السعيدة كغير السارة المحيطة بو . )ابك زيد : 

مدرسة الذات ركجرز : يركف أف المريض باالكتئاب يعاني مف كجكد فكرة عف نفسو تشعره  -
اـ بأكجو نشاط بالضياع كىذه الفكرة أكثر ما تحتممو ذاتو فيحاكؿ جاىدا اتخاذ عدة سبؿ كالقي

ليثبت لنفسو احسف مما يشعر ككثيرا ما ينجح في ذلؾ ، كيستمر ىركبو في مكاجية نفسو 
كمشكمتو ، كاذا شعر الفرد بانييار امكانياتو الجسمانية كالصحية كاحس بضعفو  كحقارة فكرتو 

 ( 1970عف نفسو يصاب باالكتئاب . )جالؿ : 
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 الدراسات السابقة  3.2

قامت الباحثة  باالطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة العربية منيا كاألجنبية ، ذات الصمة 
بمكضكع الدراسة ، كفيما يمي مجمكعة مف الدراسات التي تمكنت الباحثة مف الحصكؿ عمييا بعد 

كفقا لتسمسميا مراجعة الدكريات العممية كالرسائؿ العممية المنشكرة ، كشبكة المعمكمات االلكتركنية ، 
 الزمني مف األحدث إلى األقدـ . 

 الدراسات العربية التي تىاولت هفٍوم األفكار االىتحارية و القمق واالكتئاب :  1.3.2

( : قمق الهستقبل لدى طمبة كميات الهجتهع في هىطقة الجميل  2012دراسة الهوهىي و ىعيم )  
شػؼ عػف مسػتكل قمػؽ المسػتقبؿ لػدل طمبػة كميات ، ىدفت الدراسػة إلػى الك في ضوء بعض الهتغيرات

المجتمع فػي منطقػة الجميػؿ، كقػد تػـ إعػداد اسػتبانو لمكشػؼ عػف قمػؽ المستقبؿ لدل أفراد عينة الدراسة 
( طالبةن. أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل 232( طالب، ك)207( طالبػان كطالبػةن، مػنيـ )439البالغة )

لػدل أفػػراد العينػػة كػػاف مرتفعػػان، حيػػث جػػاء المجػػاؿ االقتصػػادم فػػي المرتبػػة األكلػػى قمؽ المسػتقبؿ 
كبدرجة مرتفعة، في حيف جػاء المجػاؿ األسػرم فػي المرتبػة األخيػرة كبدرجػة مرتفعػػة أيضان. كأشػارت 

الكمي تعزل إلى اختالؼ متغيرات  النتػػائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل قمؽ المستقبؿ
التخصص، أك المستكل الدراسي، ككجكد فركؽ دالػة إحصػائيان فػي مسػتكل قمػؽ المسػتقبؿ الكمي تعزل 
الختالؼ الجنس لصػػالح الذككر. كأكدت النتائج أيضان كجكد فػركؽ دالة إحصائيان في المجاليف 

في مجاؿ العمؿ تعزل لمتخصص، كعدـ كجكد االجتمػػاعي كاالقتصادم تعزل لمجنس، ككجكد فركؽ 
فركؽ دالة إحصائيان في جميع المجاالت تعزل لممستكل الدراسي. كما بينػت النتػائج عػدـ كجكد فركؽ 

 دالة إحصائيان في مستكل قمؽ المستقبؿ الكمي تعػزل لمتفػاعالت الثنائية كالثالثية بػيف المتغيػرات. 
ا فٍدفت إلِ الكشف عن قمق الهستقبل والٍوية الىفسية ( : في تركيAri, 2011دراسة أري )

( طالبان 1525، تككنت عينة الدراسة مف )وأىهاط التعاطف لدى طمبة الهدارس الثاىوية العميا والكميات
كطالبةن، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد اختالفات بيف بعدم االستكشاؼ كااللتزاـ في ضكء مستكل 

ؿ، فكمما تميزت الشخصية بالحميمية تدنت السمككات السمبية كازدادت الحميمية كالقمؽ مف المستقب
مستكيات استكشاؼ البيئة المحيطة كااللتزاـ، مع انخفاض المخاكؼ كالقمؽ مف المستقبؿ المتمثمة 
بضعؼ العالقة مع اآلخريف كعدـ القدرة عمى العيش في البيئة االجتماعية المحيطة. كما بينت نتائج 

ركؽ ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مجاؿ االلتزاـ، كلصالح الذككر في مجاؿ الدراسة كجكد ف
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االستكشاؼ، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تدني المخاكؼ كالقمؽ مف المستقبؿ لدل الذككر 
 مقارنة باإلناث خاصة في المجاليف االقتصادم، كالتعميمي كفرص التعميـ األفضؿ.

( : احداث الحياة الضاغطة واساليب هواجٍتٍا والقمق واالكتئاب  2011دراسة بسيوىي وجبريل )
، ىدفت الدراسة  دراسة هقارىة بين الهجتهع الهصري والهجتهع السعودي –لدى طالبات الجاهعة 

الى التعرؼ عمى احداث الحياة الضاعطة كاساليب مكاجيتيا ، كمدل التبايف في العينتيف المصرية 
الجامعة ، كالتعرؼ عمى العالقة بيف احداث الحياة الضاغطة كاقترانيا بالقمؽ كالسعكدية  مف طمبة 

مف  270مف الطمبة المصرييف ،  576شممت  846كاالكتئاب . طبقت الدراسة عمى عينة عددىا 
" سنة ، كاستخدـ مقياس احداث  23 – 20الطمبة السعكدييف ، ككاف متكسط العمر لدل العينتيف " 

استبياف اساليب مكاجية احداث الحياة ، مقياس حالة كسمة القمؽ لمكبار ، كمقياس الحياة الضاغطة ك 
االكتئاب . كاشارت نتائج الدراسة الى كجكد عالقة ارتباطية بيف احداث الحياة الضاغطة ككؿ مف 
القمؽ كاالكتئاب لدل العينتيف المصرية كالسعكدية ، كاف العينة المصرية اكثر تعرضا الحداث الحياة 
الضاغطة مقارنة بالعينة السعكدية ، كبالتالي ارتفاع مستكل القمؽ كاالكتئاب عند العينة المصرية اكثر 

 مف العينة السعكدية .

ان ) (: اىتشار االكتئاب والسموك االىتحاري بين العهال الهٍاجرين  2011دراسة الهسكري ، الشٌر
% مف سكاف االمارات العربية  80مكف حكالي ،  المياجريف العماؿ يشكفي االهارات العربية الهتحدة 

المتحدة ،  كشفت الدراسة الى الكشؼ عف انتشار اعراض االكتئاب بيف العماؿ في اماكف العمؿ ، 
" لقياس االكتئاب كالتفكير  DASS-42كاعتمدت الدراسة مقياس االكتئاب كالقمؽ كالضغط النفسي " 

% لدييـ اكتئاب كترتبط  25.1شارت نتائج الدراسة اف ، كا 319باالنتحار عند افراد العينة عددىا 
 % منيـ حاكلكا االنتحار . 2.5% لدييـ افكارا انتحارية ، ك  6.3باالمراض الجسدية ، كاف 

( : دراسة في الدىهارك ٌدفت إلِ الكشف عن هستوى التفاؤل والتشاؤم 2010دراسة اإلهاهي )
كىؿ يختمؼ مستكل  التفاؤل والتشاؤم وقمق الهستقبل والقمق ىحو الهستقبل وعن طبيعة العالقة بين

التفاؤؿ كالتشاـؤ كمستكل قمؽ المستقبؿ باختالؼ الجنس لدل شباب الجالية العربية في الدنمارؾ. 
( سنة. أظيرت 18 – 35( شباب كشابات، تراكحت أعمارىـ مف )110تككنت عينة الدراسة مف )

ان بيف سمة التفاؤؿ كسمة التشاؤـ لدل أفراد عينة الدراسة، نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائي
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كما أشارت النتائج إلى تمتع أفراد العينة مف كال الجنسيف بحالة مف االستقرار النسبي نحك المستقبؿ، 
 كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر،

، ككجكد عالقة ارتباطية د الة إحصائيان بيف كؿ مف سمة التفاؤؿ اإلناث بالنسبة لسمة التفاؤؿ كالتشاـؤ
 كالتشاؤـ لكال الجنسيف كقمؽ المستقبؿ.

 
، ىدفت الدراسة الى  (: قمق الهستقبل عىد الشباب وعالقتً ببعض الهتغيرات 2010دراسة ٌبة ) 

التعرؼ عمى مستكل القمؽ عند الشباب كعالقتيا ببعض المتغيرات الحالة االجتماعية ، المينة ، 
، كاعتمدت  151سنة  كعددىا  30 – 18كالعمر ، كتحددت عينة البحث الذيف تتراكح اعمارىـ مف 

لمعينات المستقمة ،  Tر الدراسة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ ، باستخداـ التحميؿ االحصائي اختبا
كاشارت نتائج الدراسة اف افراد العينة لدييـ قمؽ المستقبؿ ، كاف ىناؾ فركقا دالة احصائيا كفقا لمتغير 
الحالة االجتماعية ككانت لصالح غير المتزكجيف ، كال تكجد فركقا بيف افراد العينة كفقا لمتغير المينة 

 . 
، كىدفت الدراسة  الهٍيئة لالىتحار في البيئة الفمسطيىية(: االسباب  2010قوتة واخرون) دراسة 

الى معرفة االسباب المؤدية لالنتحار معتمدة عمى عدة مقاييس منيا االكتئاب ، كاستبانة حكؿ 
مفحكصا تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف ) ضابطة  60المشكالت النفسية ، كتككنت عينة الدراسة 

% اناثا . ككانت  58% ذككر ك  42تائج المبحكثيف كانت كتجريبية ( ، كقد اظيرت الدراسة اف ن
% لمف تتراكح اعمارىـ اقؿ مف  33عاما ( ، نسبة  30 – 21% لمف تتراكح اعمارىـ )  53نسبة 
% اعزب ك  68% كاقميا سكاف القرية .  28% اما المخيـ  67% ، كبمغ نسبة سكاف المدينة  20
% جامعي ، اما  30% ثانكم ،  39التعميمي فكانت  متزكج ، اما بالنسبة لمتغير المستكل 32

% ربة منزؿ ، كاقميا كانت المكظفيف  26% ال يعمؿ ،  40االعدادم فكانت االقؿ ، متغير العمؿ 
كالطالب ، كبينت الدراسة اف جميع الذيف حاكلكا االنتحار في عينة الدراسة كاف لدييـ التفكير 

مف قبؿ ، أم انو قرار سريع كبدكف أم تفكير في النتائج ،  باالنتحار بدرجة سريعة كغير مخطط ليا
كما بينت الدراسة اف درجة االكتئاب ميمة في ارتفاع الميكؿ االنتحارية ، كارتفعت الدرجة الكمية 

 لالكتئاب في المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة . 
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ىسبة شيوع تصور االىتحار لدى طمبة ( : ٌدفت الدراسة الِ التعرف الِ 2008دراسة الحهيري )
، كطبيعة الفركؽ بيف افراد العينة تبعا لمجنس ) ذككر / اناث(  الثاىوية والجاهعة في هديىة ذهار

كالمرحمة الدراسية ) ثانكية / جامعة ( ، كلتحقيؽ ذلؾ طبؽ مقياس تصكر االنتحار الذم اعده " ركد " 
(Ruddكتـ ترجمتو الى العربية مف قبؿ حس ) ( 2800ـ ، كبمغ حجـ العينة ) 1998يف فايد عاـ

(  1611( اناث . ك )  594( ذككر ، ك )  595( مف التعميـ منيـ )1189طالب كطالبة بكاقع ) 
%  5.3كبنسبة  63( اناث . كاكضحت النتائج اف 789( ذككر ، ك )  813مف جامعة ذمار منيـ ) 
%  5.4اناث بنسبة  32% ك 5.2الناث بنسبة مف ا 32ذككر كبنسبة  31مف طمبة الثانكية منيـ 

 يعانكف مف تصكر االنتحار النكع ) ذككر / اناث ( كالمرحمة الدراسية ) جامعية / ثانكية (.

( : دراسة لمتعرف عمِ هدى فاعمية برىاهج عالجي في خفض  2008دراسة عبد الخالق بمحيل ) 
حالة )  34ء " كتككنت عينة الدراسة مف " دراسة اكمينيكية عمى طالب جامعة صنعاحدة االكتئاب 

مف االسكياء يمثمكف المجمكعة الضابطة  10( ذككر ، ممف يعانكف مف االكتئاب  12( اناث ك )  22
حالة مف المتردديف عمى مركز االرشاد النفسي  80مف طالب الجامعة كقد تـ اختيارىـ مف اصؿ 

استخدمت الدراسة مقياس االكتئاب مف اعداد سنة ، ك  30 – 19كالتربكم كتتراكح اعمارىـ ما بيف 
غريب عبد الفتاح كمقياس ىاممتكف لتقدير شدة االكتئاب ، كمقياس التشكيو المعرفي كاظيرت نتائج 

 الدراسة انخفاض حدة االكتئاب بعد تطبيؽ البرنامج العالجي عمى المجمكعة التجريبية . 
 

جاهعتي  وطالبات طالب بين واالكتئاب القمق في الفروق ( : 2007دراسة االىصاري وكاظم ) 
 الطالب بيف كاالكتئاب القمؽ انتشار نسبة الدراسة لمعرفة ، ىدفت قابوس السمطان وجاهعة الكويت

 الجنسيف بيف الفركؽ عف الكشؼ إلى باإلضافة قابكس، السمطاف كجامعة جامعة الككيت في كالطالبات
جامعة  مف ( 952 ) كطالبة طالبان  ( 1870 ) مف الدراسة عينة كاالكتئاب ، تككنت القمؽ مف في كؿ  
 كالعينة (سنة، 20 الككيتية ) العينة أعمار تراكحت قابكس، السمطاف جامعة مف ( 918 )ك الككيت
 عبد الخالؽ محمد أحمد إعداد مف لمقمؽ الككيت مقياس الدراسة سنة، استخدمت (23 ) العمانية
 إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عف الدراسة نتائج ، أسفرت1996 لالكتئاب  الثانية بيؾ كقائمة ، 2000

 اإلناث .  لصالح كذلؾ كاالكتئاب، القمؽ في الطالب كالطالبات بيف
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( : ٌدفت الِ قياس العالقة بين هظاٌر ضغوط الحياة واالكتئاب واليأس 2006دراسة العكاشي ) 
، كالتعرؼ الى مدل انتشار ىذه  بية الهرقبوتصور االىتحار لدى طمبة الثاىويات التخصصية بشع

المظاىر بيف افراد العينة ، كالتعرؼ عمى نكعية الفركؽ بيف مجمكعات الدراسة في حالة القياس الثنائي 
( كما قاست Fعف طريؽ حساب قيمة ) ت( كفي حالة القياس الجمعي عف طريؽ حساب قيمة ) 

(كما استخدـ  2ردة عف طريؽ تطبيؽ اختبار مربع كام )كاالعالقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة منف
االنحدار المتعدد لمعرفة مدل اسياـ المتغيرات المستقمة كالكسيطة في حدكث تصكر االنتحار في حالة 
كجكدىا منفردة اك مجتمعة ، اتضح اف لممتغيرات المستقمة كىي ضغكط الحياة ك الياس كاالكتئاب دكرا 

(عالية في حالة فحص العالقة بيف أم متغير مف  2، فقد ظمت )كا في حدكث تصكر االنتحار
المتغيرات المستقمة كتصكر االنتحار كؿ عمى حدة كتبيف ايضا اف المتغيرات المستقمة تتكزع بشكؿ 

 معتدؿ بيف الذككر كاالناث . 

 لدى واالكتئاب القمق هن بكل وعالقتٍا الهزهن التعب زهمة :  2006 الخالق عبد  و الذيب  دراسة
 المزمف، التعب زممة انتشار معدالت تحديد الدراسة الى ىدفتالكويت ،  جاهعة طالب هن عيىة
 التعب زممة مف كؿ   في الجنسيف بيف الفركؽ كفحص كاالكتئاب التعب كالقمؽ بيف العالقة كبحث
الذككر  مف ( 686 ) كطالبة ( طالبا (1364   مف الدراسة عينة تككنت و .كالقمؽ كاالكتئاب المزمف

سنة   37 – 18 بيف أعمارىـ تراكحت الككيت، جامعة كميات مختمؼ مف اإلناث مف ( 678 )ك
 كمقياس ، 2004 الباحثيف تأليؼ، مف المزمف التعب لزممة العربي المقياس الدراسة ،استخدمت

 مركز عف الصادر االكتئاب كمقياس 2000 الخالؽ  عبد محمد أحمد إعداد مف لمقمؽ الككيت
 زممة معدالت انتشار في إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عف الدراسة نتائج الكبائية ، ك أسفرت الدراسات
 زممة مف كؿ   بيف كمرتفعة ارتباطات مكجبة كجكد عف الدراسة كشفت كما الجنسيف بيف المزمف التعب
 كاالكتئاب القمؽ في إحصائية داللة ذات فركؽ إلى كجكد باإلضافة كاالكتئاب، كالقمؽ المزمف التعب
 .لصالح اإلناث الجنس لمتغير تعزل

، ىدفت  ( : اىتشار التفكير باالىتحار بين الهراٌقين المبىاىيين2005دراسة هحفوظ واخرون) 
 5038الدراسة لمكشؼ عف انتشار االفكار االنتحارية كعكامؿ الخطر بيف المراىقيف المبنانييف عددىـ 

% مف  16ة البيانات عف الطمبة مف خالؿ المدارس ، كاظيرت النتائج اف نسبة ، كتـ االستعانة بشبك
افراد العينة فكركا باالنتحار ، ككما اظيرت النتائج كجكد عالقة بيف التفكير باالنتحار كعكامؿ الخطر 
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التي تتضمف " الشعكر بالكحدة ، القمؽ ، الياس ، تعاطي المخدرات ، التحرش الجنسي ، المعاممة 
 كالدية . ال

" : االسباب الهؤدية الِ االىتحار وعالقتٍا ببعض الهتغيرات  2003دراسة جاد اهلل و عبد اهلل " 
، كغير ذلؾ كىي دراسة مسحية ميدانية لستطالعية لبعض حاالت االنتحار في هثل الجىس والعهل 

مكا الى مستشفى مدينة القدس ، تـ اختيار عينة مف االشخاص الذيف جاكلكا االنتحار كالذيف قد
" ،  63 -15متكسط اعمارىـ "  61المقاصد الخيرية االسالمية لمعالج ، كتككنت عينة الدراسة مف 

% مطمقيف .  4.9% متزكجيف ،  41% متزكجيف ك  54.1% ذككر ،  17.9% اناث ،  80.3
كاف  % في حيف 78.9كاظيرت النتائج اف غالبية العينة مف االشخاص الذيف ال يعممكف بنسبة 

% مف اسباب االنتحار مشاكؿ اجتماعية  39.4% مف العامميف . ككما اشارت النتائج اف  21.1
 3.3% مشاكؿ اقتصادية ،  13.1% مشاكؿ زكجية ،  16% مشاكؿ عاطفية ، ك  21.3كعائمية ، 

ت % اسباب اكاديمية ، ككما بينت نتائج الدراسة باف ىناؾ العديد مف ادكا 1.6% تعاطي مخدرات ، 
 82االنتحار التي يستخدميا االشخاص الذيف يحاكلكف االنتحار في مدينة القدس منيا تناكؿ االدكية ، 

 % اسباب اخرل .  1.6% السقكط مف مكاف عاؿ ،  9.8% مكاد سامة ، 

 الدراسات األجىبية التي تىاولت هفٍوم األفكار االىتحارية و القمق واالكتئاب :  2.3.2

(:عواهل الخطر وعالقتٍا باالفكار االىتحارية الهحتهمة في هرحمة  2014 دراسة ارف واخرون )
، كىدفت الدراسة الى الكشؼ عف كجكد عالقة ترابطية بيف  الهراٌقة  عىد طمبة تروىدالج الىرويجية

( 2399عكامؿ الخطر القمؽ كاالكتئاب كتطكر االفكار االنتحارية ، طبقت الدراسة عمى عينة عددىا )
(سنة ،  كاستخدـ مقياس  19 – 16طالب المرحمة الثانكية العميا ضمف الفئة العمرية)  طالبا مف 

% ذككر ،  14.2% لدييـ افكار انتحارية  17االفكار االنتحارية ، كاشارت نتائج الدراسة الى اف 
 23.2 – 21% اناث . كاظيرت النتائج اف اعراض االكتئاب كالقمؽ تتراكح نسبتيا ما بيف "  19.5

 % " 13.4 – 11.5" عند االناث كىي اعمى مف الذككر "  %

،  (: االكتئاب والتفكير باالىتحار عىد طمبة كمية الطب في الصين 2014دراسة سوبول واخرون )
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف العالقة بيف االكتئاب كاالفكار االنتحارية عند طالب السنة الثانية 

، كاستخدـ مقياس الصحة النفسية ، كاشارت النتائج اف  348عددىا كالسنة الثالثة في كمية الطب ك 
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% لدييـ افكار انتحارية ، كال يكجد اختالؼ بيف طالب السنة الثانية  7.5% لدييـ اكتئاب ، 13.5
كالثالثة ، ككما اشارت الدراسة الى كجكد عالقة ارتباطية قكية بيف االكتئاب كاالفكار االنتحارية بنسبة 

30  . % 

(: العواهل التي تهيز طالب الجاهعات الهصابين باالكتئاب وعالقتٍا  2013راسة هارين واخرون )د
ىدفت الدراسة الى تحديد العكامؿ  المحتممة التي قد تميز طالب الجامعات باالفكار االىتحارية " 

 287جميا المصابيف باالكتئاب بكجكد اك عدـ كجكد افكارية انتحارية ، طبقت الدراسة عمى عينة ح
مف طالب الجامعة قبؿ التخرج كاستخدـ مقياس بيؾ لالكتئاب كمقياس االفكار االنتحارية ، كاستخداـ 
التحميؿ االحصائي اختبار ت لمعينات المستقمة ، كاشارت النتائج الى اف كجكد االفكالر االنتحارية 

 ترتبط بنسب عالية مع كجكد االعراض االكتئابية كالقمؽ كالياس . 

االكتئاب والقمق والتفكير باالىتحار عىد طالب الهرحمة الثاىوية (:  2013سة ىجوين واخرون) درا
، ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد العالقة بيف القمؽ كاالكتئاب باعتبارىا عكامؿ خطر كالتفكير  في فيتىام

ة ، كاستخدـ طالب ثانكم في مدينة كاف تاك الفيتنامي 1161باالنتحار ، طبقت عمى عينة عددىا 
% لدييـ   22.8ثالثة مقاييس لقياس القمؽ كاالكتئاب كالتفكير باالنتحار ، كأكضحت النتائج اف 

% فكركا باالنتحار في حيف 26.3% لدييـ اعراض اكتئابية ، بينما  41.1اعراض القمؽ ، ك 
 % منيـ حاكلكا االنتحار .  3.8% كاف لدييـ خطة لالنتحار ، 12.9

(: االكتئاب والتفكير باالىتحار عىد طالب الرعاية االولية  في  2012اخرون ) هاكىزي و  دراسة
، ىدفت الدراسة لمكشؼ عف العالقة بيف االكتئاب كالتفكير باالنتحار عند الطالب ، كطبقت كىدا

طالب  مكزعكف عمى اربع عيادات في الغرب ، الكسط ، شماؿ  1622الدراسة عمى عينة عددىا 
كاستخدـ مقياس بيؾ لالكتئاب كمقياس انماط تعاطي المخدرات ك مقياس العنؼ ، غرب ، كندا . 

% " ، اما نسبة  26% ، كاالناث "  25كاشارت النتائج اف نسبة انتشار االكتئاب عند الذككر " 
% " ... ككما اشارت  10% " ، مف النساء "  13التفكير االنتحارم ىي اعمى عند الذككر بنسبة " 

 طالب . 4طالب ، كاالفكار االنتحارية بيف كؿ  10اعراض االكتئاب تكجد بيف كؿ  النتائج اف

(: ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى الفركقات بيف الذككر كاالناث في  2010دراسة دارياك )
اتجاىاتيـ بالتفكير نحك االنتحار ، كالتخطيط كالمحاكالت لالنتحار في خالؿ مرحمة المراىقة طبقت 
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 22 – 11دراسة في الريؼ االمريكي عمى المراىقيف كالمراىقات الذيف تتراكح اعمارىـ ما بيف ) ىذه ال
، تكصمت الدراسة الى التشابو بيف الذككر كاالناث في نكع االداة المستخدمة في  1248( سنة عددىـ 

راىقة كيعني عممية االنتحار ، كأكضحت نتائج الدراسة اف االناث يفكرف في االنتحار في منتصؼ الم
اف العمر يككف اقؿ مف عشريف عاما ، اما الذككر يفكركف باالنتحار في الثمث االخير مف مرحمة 
المراىقة أم بعد سف العشريف ، كأكضحت الدراسة اف عدد محاكالت االنتحار متكررة بالنسبة لالناث 

 اكثر مف الذككر . 

ة الِ التعرف عمِ االختالفات في السموك (: ٌدفت الدراس 2010دراسة ساىكاران اريان واخرون ) 
،  2007 – 2003، في مراكز الصحة النفسية في االعكاـ ما بيف االىتحاري بين الريف والحضر 

% في المناطؽ الريفية  62% مف حاالت االنتحار في المدف ، كحكالي  44حيث اظيرت الدراسة اف 
نتحار في المناطؽ الريفية كالحضرية متقاربة ، ، كاظيرت نتائج الدراسة اف الكسيمة المستخدمة  لال

كىي القفز عف المرتفعات العالية زكانت نسبة الذيف يمكتكف بفعؿ ىذه الكسيمة في المناطؽ الحضرية 
% ، كاظيرت الدراسة اف المجتمع الريفي  2.7% ، اما النسبة كانت متزايدة في المناطؽ الريفية  2

النتحار اكثر مف المجتمع الحضرم ، كتعزم الدراسة ذلؾ الى كاف يعاني بشكؿ متكرر مف حاالت ا
الحرماف االجتماعي كاالقتصادم كاف لو دكرا اساسيا في االضطرابات النفسية كالتفكير باالنتحار 

 كاالقداـ عميو .

(: ىدفت الى عرض معدالت انتشار االفكار االنتحارية لمدة شير كاحد ،  2010دراسة هيرسكي )
افكار االنتحار مع التركيبة السكانية كالضغكط  النفسية الذاتية كاالكتئاب ، كلقد اظيرت  كالعالقة بيف

 16.9نتائج الدراسة االستقصائية اف معدؿ انتشار االفكار االنتحارية في شير كاحد في عدد السكاف 
فيا مع نسبة % ككانت االفكار االنتتحارية اكثر شيكعا في اكساط المياجريف المعزكلة اجتماعيا كعاط

متدنية لمناحية االجتماعية ، ككاف مؤشر االفكار االنتحارية اقكل  لكؿ مف الذككر كاالناث بنفس 
الدرجة كالتعرض لمضغكط النفسية بمستكل عالي ، كما كعمؿ القائميف عمى نتائج الدراسة كجعميا 

 .  نقطة انطالؽ لتطكير برامج الكقاية مف االنتحار كمف االفكار االنتحارية

: دراسة استٍدفت التعرف عمِ هدى اىتشار االعراض االكتئابية  2008دراسة هيكواليزيك واخرون 
طالبا ،  2651كتككنت عينة الدراسة مف  لدى طالب الجاهعة في الهاىيا والدىهارك و بولىدا وبمغاريا

المعدلة ، سنة ، كاستخدمت الدراسة مقياس بيؾ لالكتئاب النسخة  23حيث بمغ متكسط اعمارىـ 
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كاظيرت نتائج الدراسة اف اعراض االكتئاب كانت منتشرة لدل طالب المانيا كالدنمارؾ اكثر مف 
طالب بكلندا كىنغاريا ، كما كجدت عالقة بيف مستكل الدخؿ كاالعراض االكتئابية المرتفعة ، كاظيرت 

ة الذكر ترجع الى التغيرات نتائج الدراسة اف الفركؽ في االكتئاب بيف ىؤالء الطالب في الدكؿ السابق
 سنة كليس الى مستكل الدخؿ .   15السياسية التي حدثت عمى مدل 

 الهرضِ هع الجهاعي السموكي الهعرفي العالج تقييم":( : عىواىٍا 2006وآخرون) ٌويل دراسة
 السمككي المعرفي العالج فاعمية مف التحقؽ إلى الدراسة ىذه كىدفت."االكتئاب هستوى لخفض

 51 ) مف الكمية العينة كتككنت .المكتئبيف بعض لدل االكتئابية خفض األعراض في كجدكاه الجماعي
 كالمجمكعة فرد، ( 26 ) كقكاميا التجريبية المجمكعة مجمكعتيف، إلى جرل تقسيميـ ، مريضا (

 12 ) دتوكم السمككي المعرفي العالج برنامج عمى الدراسة أدكات كاشتممت .فرد 25 كقكاميا الضابطة
لالكتئاب  بيؾ كمقياس (BDI)، السمككي المعرفي العالج فاعمية عف الدراسة نتائج كأسفرت ( أسبكع، (

 بأفراد المجمكعة بالمقارنة التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئابية األعراض خفض في الجماعي
 النتائج كما أكضحت كالمتابعة، البعدم القياس مف كؿ في كذلؾ عالج أم تتمقى لـ التي الضابطة

 بمستكل كلكف بعد المتابعة التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئابية األعراض بعض استمرار أيضا
 .البرنامج في اشتراكيا قبؿ المجمكعة لنفس بالنسبة متدني

تعديل ( : ٌدفت الدراسة الِ هعرفة هدى قدرة العالج الهعرفي في  2005دراسة بيفرز وهيمر ) 
، كتككنت عينة الدراسة مف افراد تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية  االفكار الخاطئة واالعراض االكتئابية

لدييـ حاالت اكتئابية اخضعكا لبرنامج عالجي استمر لمدة ستة اشير كتككف البرنامج مف عالج 
صائية بيف االفكار معرفي باالضافة الى االدكية . كاشارت النتائج الى كجكد عالقة ذات داللة اح

الخاطئة كبيف االعراض االكتئابية ، كاستمرت المتابعة لالفكار الخاطئة كاالعراض االكتئابية كؿ شير 
مدة عاـ كاحد ، ككذلؾ اشارت نتائج الدراسة الى اف العالقة بيف االفكار الخاطئة كاالكتئاب قد 

نة باالفراد الذيف لـ يتمقكا العالج انخفضت لدل عينة االفراد الذيف خضعكا لمعالج المعرفي مقار 
 المعرفي . 
: فقد أجريت بيدؼ التعرؼ عمى االتجاىات اإليجابية كالسمبية التي تكمف  (  (2005دراسة ديك 

 80ذكرا ك48( مف طالب الجامعة ) 128كراء تصكر االنتحار كأجريت الدراسة عمى عينة قكاميا) 
( عاما كطبؽ الباحث  5.19، بانحراؼ معيارم )( عاما  18-20أنثى ( بمغ متكسط أعمارىـ )

كقد  ،(RFL)مقياس بيؾ لالكتئاب ، كمقياس تصكر االنتحار ، كمقياس اليأس ، كقائمة أسباب الحياة 
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أسفرت النتائج عف كجكد ارتباط مكجب جكىرم بيف اليأس ككؿ مف االكتئاب كتصكر االنتحار ، بينما 
 جكىريا مع كؿ مف اليأس كاالكتئاب كتصكر االنتحار . ارتبطت أسباب الحياة ارتباطا سالبا ك 

(:اضطرابات القمق وخطورة التفكير باالىتحار والهحاولة االىتحارية  2005دراسة سارين واخرون )
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف اضطرابات القمؽ كعالقتيا بالتفكير باالنتحار دراسة طولية لمشباب " 

لدراسة في ىكلندا دراسة طكلية مسحية لمدة ثالث سنكات ، كاستخدـ دليؿ كالمحاكلة االنتحارية اجريت ا
كاستخدـ ارتباط بيرسكف لمكشؼ عف عالقة  ،DSM111التشخيص االمراض النفسية الثالث 

اضطرابات القمؽ بالتفكير باالنتحار كعالقتيا ببعض المتغيرات االجتماعية كالديمكجرافية كاعتمدت 
. كاشارات  7076ية كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية عمى عينة حجميا الدراسة عمى النسب المئك 

نتائج الدراسة  تكجد عالقة ارتباطية بيف اضطرابات القمؽ كالتفكير باالنتحار كالمحاكلة االنتحارية 
% ، كاظيرت النتائج اف كجكد االضطرابات النفسية تساىـ في ازدياد محاكالت االنتحار عند  48.2

 الشباب . 

دراسة عمى عينة قكاميا اىتشار تصور االىتحار لدى طالب الثاىوية العاهة ، ( :  2004دراسة رود )
( سنة  30 -16أنثى ( ممف تراكحت أعمارىـ بيف ) 450ذكرا ،  287( مف طالب الجامعة ) 737)

% ( 43كقد تـ تطبيؽ مقياس تصكر االنتحار ) مف إعداده ( . كقد أسفرت النتائج عف أف أكثر مف )
مف ىؤالء المشاركيف قد شعركا بمستكل معيف مف تصكر االنتحار خالؿ العاـ السابؽ لمدراسة كأف 

% ( منيـ تصرفكا بشكؿ ما كفقا لتصكر االنتحار دكف القياـ بمحاكالت انتحارية ، كأف 14.9)
ركؽ جكىرية % ( قامكا بمحاكالت انتحارية فعمية ، كما أسفرت النتائج ػ أيضا ػ عف عدـ كجكد ف5.5)

 بيف الذككر كاإلناث في تصكر االنتحار ، بينما كاف الذككر أكثر محاكلة لالنتحار مف اإلناث . 

 

 تعقيب عمِ الدراسات السابقة  3.3.2

مف خالؿ تتبع الدراسات السابقة يتضح كجكد اختالؼ كتكافؽ في نتائج الدراسات التي تـ االطالع 
 عمييا كعرضيا تبعا لبعض متغيرات الدراسة كمايمي : 

(  2011( ، دراسة المسكرم )  2008( ، كدراسة الحميرم )  2010اظيرت دراسة قكتة )  -
( ، دراسة  2014( ، دراسة سكبكؿ )  2014( ، دراسة ارؼ ) 2006، دراسة العكاشي ) 
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( ، دراسة مييمت 2012( ، دراسة ماكنزم )  2013( ، دراسة نجكيف ) 2013ماريف )
( ، تكافقا في كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف االفكار  2005( ، ك دراسة ساريت ) 02008

 االنتحارية كبيف القمؽ كاالكتئاب كىذا ما يتفؽ مع ىذه الدراسة . 

( اف االفكار االنتحارية اعمى  2004( ، كدراسة  ركد )  2012اظيرت دراسة ماكنزم )  -
عند الذككر مف االناث ، كىذا ما يختمؼ مع ىو الدراسة مف عدـ كجكد فركؽ في االفكار 

 االنتحارية كفقا لمتغير الجنس . 

امي ) ( ، دراسة االم 2011( ، دراسة ارم ) 2012اظيرت دراسة كؿ مف المكمني )  -
( ، تكافقا في ارتفاع  2006( ، دراسة الذيب كعبد الخالؽ )  2010( ، دراسة ىبة ) 2010

 نسبة القمؽ عند افراد العينة كىذا ما اتفؽ مع ىذه الدراسة . 

( 2006( ، دراسة االنصارم ككاظـ )  2011اظيرت نتائج دراسة كؿ مف بسيكني كجبريؿ )  -
( ، دراسة ىكيؿ )  2008( ، دراسة ميككاليزنؾ )  2006، دراسة الذيب كعبد الخالؽ ) 

(  2010( ، دراسة قكتة )  2008( ، دراسة عبد الخالؽ ) 2005( ، دراسة ميمر )  2006
( ، دراسة  2014( ، دراسة ارؼ )  2013( ، دراسة نجكيف )  2006، دراسة العكاشي ) 

( تكافقا اف االكتئاب  2014( ، دراسة سكبكؿ )  2012( ، دراسة ماكنزم )  2013ماريف ) 
 كالقمؽ احد عكامؿ الخطر المنبئة باالنتحار كىذا ما اتفقت معو ىذه الدراسة . 

( تكافقا كبيرا مع ىذه الدراسة اف القرل في فمسطيف لدييـ  2010اظيرت نتائج دراسة قكتة )  -
 . افكارا انتحارية اكثر مف المدينة كالمخيـ كىذا ما اشارت اليو ىذه الدراسة 

( ،  2005( ، دراسة ديؾ )  2012( ، دراسة ماكنزم )  2014اظيرت دراسة محفكظ )  -
( تكافقا في اف االفكار االنتحارية اكثر انتشارا  2013( ، دراسة ماريف )  2004دراسة ركد ) 

 عند طمبة الثانكية كىذا ما يتفؽ مع ىذه الدراسة . 

( ،ك   2003ك دراسة جاد اهلل ك عبد اهلل )  ( ، 2013اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة نجكيف )  -
( ، ك  2010( ، كدراسة ميرسكي )  2011( ، دراسة المسكرم )  2010دراسة قكتة ) 

( عمى كجكد اختالؼ في مستكل االفكار االنتحارية باختالؼ الحالة  2006دراسة العكاشي ) 
 االجتماعية ككانت اعمى عند " االعزب " . 
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( ،  2014( ، كدراسة سكبكؿ )  2013( ، كدراسة ماكنزم )  2010 اظيرت دراسة قكتة ) -
( ، دراسة دارياؾ )  2008( ، كدراسة الحميرم )  2013كدراسة جاد اهلل ك عبد اهلل ) 

( تكافقا اف االفكار  2013( ، كدراسة ) نجكيف )  2013( ، ك دراسة ماريف )  2010
 تعميمي الثانكم كىذا ما يتفؽ  مع ىذه الدراسة . االنتحارية اكثر انتشارا عند ذكم المستكل ال

( ،  2007( ، كدراسة االنصارم ككاظـ )  2006اظيرت دراسة الذيب كعبد الخالؽ )  -
( اف االكتئاب كالقمؽ اكثر عند االناث مف  2011( ، كدراسة ارم )  2014كدراسة ارؼ ) 

ركؽ في القمؽ كاالكتئاب كفقا الذككر كىذا ما يختمؼ مع نتائج ىذه الدراسة مف عدـ كجكد ف
 لمتغير الجنس . 

( اف االضطرابات النفسية تسيـ  2010( ، كدراسة قكتة )  2010اظيرت دراسة ميرسكي )  -
 في ازدياد محاكالت االنتحار عند الشباب كىذا ما اشارت اليو الباحثة في الدراسة . 

اف المتغيرات متشابية ك اكضحت ك بالنظر الى الدراسات العربية كاالجنبية السابقة ، كجدت 
الدراسات عالقة االفكار االنتحارية بالقمؽ كاالكتئاب ، بحثت كدرست في المتغيرات التي تتفؽ 
مع متغيرات ىذه الدراسة ، اال اف حددت كاختمفت مف دراسة الى اخرل ،  كاختمفت ىذه 

الييا مثؿ متغير  الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في متغيرات اخرل لـ يسبؽ كاشارت
 المحافظة .
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات 

قامت الباحثة في ىذا الفصؿ مف الدراسة بتناكؿ لمخطكات كالمراحؿ كفقا لممنيج العممي، مف خالؿ 
جراءات التحقؽ مف  تحديد مجتمع الدراسة كعينتو، كاألدكات المستخدمة كمتغيرات الدراسة المستقمة، كا 

قة باستجابة أفراد صدؽ األداة كثباتيا، كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعم
 العينة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.  

 

 هىٍج الدراسة 1.  3

لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كىك المنيج الذم 
ييدؼ إلى كصؼ خصائص الظاىرة كجمع معمكمات عنيا، فقد تـ استخداـ ىذا المنيج في صكرتو 

ات، ليفي ألنو يالءـ طبيعة كأىداؼ الدراسة معتمدان عمى أسمكب الدراسة الميدانية في جمع المعمكم
بأغراضيا كيحقؽ أىدافيا كاختبار صحة فرضياتيا كتفسير نتائجيا. عمى اعتبار أف الدراسة الحالية 
تيدؼ إلى دراسة  األفكار االنتحارية عند الشباب كعالقتيا بعكامؿ الخطر في كؿ  مف القمؽ كاالكتئاب 

اسبتو ألىداؼ الدراسة، حيث ،  فإف الباحثة اعتمدت عمى المنيج الكصفي االرتباطي التحميػمي لمن
ييدؼ المنيج إلى تحديد العالقة ك الفركؽ بيف العينات كمؤشر لمعالقة االرتباطية بيف األفكار 

 االنتحارية  ك متغيرات القمؽ ك االكتئاب المشار إلييا أعاله . 

 هجتهع الدراسة  2.  3

اكؿ الدراسة الحالية الفترة العمرية تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع الشباب في المجتمع الفمسطيني ، تتن
( سنة في مختمؼ محافظات الضفة الغربية كىي )الخميؿ ، بيت لحـ، القدس، راـ اهلل ،  30 – 16) 

بناء عمى احصائيات المركز االحصائي أريحا ، نابمس ، جنيف ، قمقيمية ، طكلكـر ، سمفيت (، 
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%  30( سنة في فمسطيف  29 – 15بمغت ) تبيف اف نسبة الشباب  2014الفمسطيني المركزم لعاـ 
%  61.9( سنة ، ك  19 – 15% في الفئة العمرية ) 38.1مف اجمالي السكاف ، يتكزعكف بكاقع 

 100ذككر لكؿ  104.2( سنة ، كبمغت نسبة الجنس بيف الشباب  29 – 20في الفئة العمرية     ) 
تشير الى اف اجمالي عدد  2014العاـ انثى ، عمما باف تقديرات عدد السكاف في فمسطيف منتصؼ 

مميكف . كبناء عمى ذلؾ يتبيف اف المجتمع الفمسطيني ىك مجتمع فتي كبذلؾ  4.55السكاف بمغ نحك 
 تشير الى انو سيبقى كذلؾ خالؿ السنكات القادمة . 

 عيىة الدراسة  3.  3

( ، حيث 1210ا )، كاسترد مني1400قامت الباحثة باستخداـ عينة مف مجتمع الدراسة عددىا 
اعتمدت الباحثة في تكزيع العينات باستخداـ العينة العنقكدية كالعينة الطبقية كالعينة المتاحة ، لمكصكؿ 

الى افراد عينة الدراسة مكزعيف حسب متغيرات الدراسة ، كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد عينة 
 الدراسة: 

 غير الجىس(: توزيع أفراد عيىة الدراسة حسب هت1.3جدول )

 الهئوية الىسبة العدد الهستوى الهتغير

% 

 55.8 675 ذكر الجىس

 44.2 535 أنثى

 % 100 1210 المجمكع

  1210ف =        

( اف عدد المستجيبيف عمى االداة المستخدمة في الدراسة الحالية بعد جمع  1.3ككما يشير الجدكؿ ) 
كىي في الترتيب االكؿ ،  675، ككاف عدد المستجيبيف مف الذككر )  1210البيانات كصمت الى 

 ( .  535كيميو االناث ككاف عددىف ) 
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 ( توزيع افراد عيىة الدراسة وفقا لهتغير العهر 2.3جدول ) 

 الىسبة الهئوية العدد ريةالعه الفئة

 51.2 620 سنة 68-66 مف

 24.2 293 سنة 22-69 مف

 13.6 164 سنة 26-22 مف

 11.0 133 سنة 23-27 مف

 % 100 1210 المجمكع

( كىي االكثر كفي  18 – 16كفي الجدكؿ السابؽ يتبيف اف عدد طمبة المرحمة الثانكية الفئة العمرية ) 
  293( عددىـ  22 – 19% ، اما طمبة الجامعة في الفئة العمرية )  51.2الترتيب االكؿ كبنسبة 

 – 27ية ) % ، ك الفئة العمر  13.6( كبنسبة  26 – 23% ، في حيف عدد الفئة العمرية )  24.2
 % .  11( كبنسبة  30

 ( توزيع افراد عيىة الدراسة وفقا لهتغير الحالة االجتهاعية 3.3جدول ) 

 الىسبة الهئوية العدد االجتهاعية الحالة

 82.2 995 أعزب

 17.8 215 متزكج

 % 100 1210 المجمكع

مكزعيف بيف طمبة   995يتضح مف الجدكؿ السابؽ اف عدد الذيف حالتيـ االجتماعية ) اعزب ( 
% ، ككاف عدد الذيف حالتيـ  82.2ثانكية عامة كطمبة الجامعة ، كالفئات العمرية االخرل كبنسبة 

 % .  17.8حالة كبنسبة  215االجتماعية ) متزكج ( 
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 ( توزيع افراد عيىة الدراسة وفقا لهتغير الهحافظة 4.3جدول ) 

 الىسبة الهئوية العدد الهحافظة

 18.6 225 الخميؿ

 22.2 269 لحـ بيت

 14.6 177 اهلل راـ

 5.9 71 القدس

 10.3 125 نابمس

 13.5 263 كطكلكـر قمقيمية

 7.1 86 أريحا

 7.8 94 سمفيت

 % 100 1210 المجمكع

 

محافظات ، ككاف  9يكضح تكزيع افراد عينة الدراسة حسب المحافظة كمكزعيف عمى الجدكؿ السابؽ 
% كجاءت في الترتيب االكؿ ، كيمييا 22.2كبنسبة  269عدد افراد العينة في محافظة بيت لحـ 

 14.6كبنسبة  177% ، كمف ثـ محافظة راـ اهلل  18.6كبنسبة  225محافظة الخميؿ ككاف عددىـ 
كبنسبة  125% ، كمف ثـ محافظة نابمس  13.5كبنسبة  263يمية ك طكلكـر % ، كمحافظتي قمق

كبنسبة  86% ، كمف ثـ محافظة اريحا كاالغكار  7.8كبنسبة  94% ، كمحافظة سمفيت  10.3
 % .2كبنسبة  24% ، كاخيرا محافظة قمقيمية  5.9كبنسبة  71% ، كمحافظة القدس  7.1
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 ( توزيع افراد عيىة الدراسة وفقا لهتغير هكان السكن 5.3جدول ) 

 الىسبة الهئوية العدد السكن هكان

 50.9 616 مدينة

 36.2 438 قرية

 12.9 156 مخيـ

 % 100 1210 المجمكع

( يكضح تكزيع افراد عينة الدراسة كفقا لمتغير السكف ، ك حيث كاف عدد  5.3في الجدكؿ السابؽ ) 
كبنسبة  438% ، كعدد افراد العينة في القرية  50.9كبنسبة  616افراد عينة الدراسة في المدينة 

 % . 12.9كبنسبة  156% ، اما المخيـ كىي االقؿ عدد  36.2

 ( توزيع افراد عيىة الدراسة وفقا لهتغير الهستوى التعميهي 6.3جدول ) 

 الىسبة الهئوية العدد التعميهي الهستوى

 4.6 56 ابتدائي

 55.5 671 ثانكم

 39.9 483 جامعي

 % 100 1210 المجمكع

( يبيف تكزيع افراد عينة الدراسة كفقا لمتغير المستكل التعميمي ،  6.3مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ) 
% كىي االقؿ ، ككاف   4.6ك بنسبة  56ككاف عدد االفراد الذيف كاف مستكاىـ التعميمي ) ابتدائي ( 

% ، كعدد الذيف كاف مستكاىـ  55.5كبنسبة  671عدد الذيف كاف مستكاىـ التعميمي ) ثانكم ( 
 % .  39.9ك بنسبة  483( التعميمي ) جامعي 
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 ( توزيع افراد عيىة الدراسة وفقا لهتغير الهٍىة 7.3جدول ) 

 الىسبة الهئوية العدد الهٍىة

 48.8 591 ثانكم طالب

 25.0 303 جامعي طالب

 5.5 66 عامؿ

 15.4 186 مكظؼ

 5.3 64 حرة أعماؿ

 % 100 1210 المجمكع

( يبيف تكزيع افراد عينة الدراسة كفقا لمتغير المينة ، ككاف عدد الذيف  7.3في الجدكؿ السابؽ ) 
% ، ك عدد افراد العينة الذيف ضمف المينة ) طالب  48.8كبنسبة  591كانت مينتيـ طالب ثانكم 

% ، كعدد  15.4كبنسبة  186% ، كعدد مف كانت مينتو ) مكظؼ (  25كبنسبة  303جامعي ( 
 64% ، كاخيرا عدد الذيف كانت مينتو ) اعماؿ حرة (  5.5كبنسبة  66(  كمف كانت مينتو  ) عامؿ

 .  5.3كبنسبة 

 أداة الدراسة   4.3

كلقياس مكضكع الدراسة " االفكار االنتحارية  كعالقتيا بعكامؿ الخطر المرتبطة بالقمؽ كاالكتئاب عند 
الشباب في المجتمع الفمسطيني " ، استعانت الباحثة باستبانة  كؿ مف الباحثيف  د.سامي حمداف ك 

حيث تتضمف االستبانة د.اياد الحالؽ كالتي تـ تطبيقيا عمى البيئة الفمسطينية داخؿ الخط األخضر ، 
قياس ثالثة مجاالت كالعالقة بينيا " االفكار االنتحارية ، القمؽ ، كاالكتئاب " ، كيتككف المقياس مف 

 بندا مكزعيف في اربعة اقساـ  .  41

 القسـ االكؿ : يتضمف البيانات الشخصية كفؽ متغيرات الدراسة المستقمة . 

بندا لقياس القمؽ كاالكتئاب كاألفكار االنتحارية مكزعيف كما  42القسـ الثاني كالثالث كالرابع : يتضمف 
 في الجدكؿ التالي : 
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 ( توزيع الفقرات حسب هجاالت الدراسة 8.3جدول ) 

 عدد الفقرات الفقرات الهجال القسم
 

 فقرات 7 7-1 القمؽ القسـ الثاني
 فقرات 10 17 -8 االكتئاب

 فقرات 10 10 -1 مكاجية مشكمة عاطفيةطمب المساعدة عند  القسـ الثالث
 

 القسـ الرابع
 فقرات4 4 االفكار االنتحارية

 فقرات 10 10-1 طمب المساعدة في خطر ببالؾ افكارا انتحارية
 فقرة 41 المجمكع

 

 صدق األداة  5.3 
لفقرات استعانت الباحثة مف التحقؽ مف صدؽ االداة المستخدمة ،  بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 

كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمى االستبانة مع الدرجة الكمية لألداة، 
 أف ىناؾ اتساؽ داخمي بيف الفقرات. كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ:

( لهصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationىتائج هعاهل ارتباط بيرسون )(: 9.3جدول )
 الهساعدة عىد وجود أفكار اىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي هدى التوجً لطمب

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ 

1 .447 0.000 5 .734 0.000 9 0.510** 0.000 

2 .590 0.000 6 .681 0.000 10 0.667** 0.000 

3 .596 0.000 7 .739 0.000    

4 .687 0.000 8 .684 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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فقرات ( لهصفوفة ارتباط Pearson Correlationىتائج هعاهل ارتباط بيرسون )(: 10.3جدول )
 هستوى القمق لدى الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة   الرقـ
 اإلحصائية

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ

1 .715 0.000 4 0.701** 0.000 7 0.682** 0.000 

2 .742 0.000 5 0.708** 0.000    

3 .758 0.000 6 0.708** 0.000    

 

( لهصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationىتائج هعاهل ارتباط بيرسون )(: 11.3جدول )
 هستوى االكتئاب لدى الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 .646 0.000 5 .656 0.000 9 0.653** 0.000 

2 .709 0.000 6 .688 0.000 10 0.567** 0.000 

3 .682 0.000 7 .606 0.000    

4 .686 0.000 8 .617 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( لهصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationهعاهل ارتباط بيرسون )ىتائج (: 12.3جدول )
هدى التوجً لطمب الهساعدة عىد وجود هشكمة شخصية أو عاطفية عىد الشباب في الهجتهع 

 الفمسطيىي

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ 

1 0.603** 0.000 5 0.784** 0.000 9 0.615** 0.000 

2 0.721** 0.000 6 0.721** 0.000 10 0.719** 0.000 

3 0.719** 0.000 7 0.786** 0.000    

4 0.762** 0.000 8 0.704** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 ثبات الدراسة  6.  3

 قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،
لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية لمنتيجة تشير الى تمتع ىذه 

 الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية.االداة بثبات يفي بأغراض 

 ىتائج هعاهل الثبات لمهجاالت(: 13.3جدول )

 هعاهل الثبات الهجاالت

 0.841 هستوى القمق

 0.849 هستوى االكتئاب

 0.836 طمب الهساعدة في حال وجود افكار اىتحارية

 0.892 أو عاطفيةطمب الهساعدة في حال وجود هشكمً شخصية 
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 إجراءات الدراسة  7.  3

 مف أجؿ تنفيذ الدراسة اتبعت الباحثة االجراءات التالية : 

  مخاطبة المؤسسات التعميمية مثؿ كزارة التربية كالتعميـ لمسماح بتطبيؽ االداة عمى طمبة
الثانكية العامة  كمكظفي التربية ، كمف ثـ تكزيع كتاب تسييؿ الميمة عمى باقي مديريات 
التربية كالتعميـ في المحافظات الضفة الغربية ) الخميؿ ، راـ اهلل ، القدس ، نابمس ، بيت لحـ 

 طكلكـر ، سمفيت ، أريحا ( .  ،

  مخاطبة الجامعات لتسييؿ تطبيؽ االداة عمى طمبة الجامعة مثؿ ) جامعة الخميؿ ، جامعة
 بيت لحـ ، جامعة بير زيت ، جامعة النجاح ، جامعة القدس المفتكحة ( . 

 ألداة بعد التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، قامت الباحثة بتطبيؽ ا
كتكزيع االستبانات في المحافظات البعيدة بمساعدة زمالء مف عينة الدراسة. 1400مى أفراد ع

 ك أصدقاء الدراسة ) خاصة في محافظة سمفيت ك محافظة طكلكـر كمحافظة القدس ( . 

  كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانات مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة
لمباحثة أف عدد االستبيانات المستردة الصالحة كالتي خضعت لمتحميؿ  صحيحة، تبيف
 ( استبانو.1210اإلحصائي: )

  : اما اىـ الصعكبات التي كاجيت الباحثة في تطبيؽ الدراسة 

صعكبة التنقؿ كالكصكؿ الى المحافظات البعيدة مثؿ المحافظات الشمالية : " نابمس كطكلكـر  -
 عد المسافات بيف المحافظات مختمفة كمتباعدة . ، سمفيت كقمقيمية ، كذلؾ لب

كاف مف بيف المحافظات التي تنكم الباحثة اف تشمميا دراستيا ىي محافظة غزة ، لـ نتمكف  -
 مف الكصكؿ الييا . 

عدـ رغبة بعض المدارس الحككمية في تطبيؽ االداة في مدارسيا ، بالرغـ مف تكفر كتاب  -
رس . كىذا كمؼ الباحثة عناءا كمجيكدا مضاعفا في اقرار كزارم تسييؿ ميمة في المدا

 االقناع . 
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 الهعالجة اإلحصائية   8.  3

بعد جمع االستبيانات كالتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقاما معينة(، كذلؾ تمييدا 
تحميؿ البيانات إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، ك 

كفقا ألسئمة الدراسة ، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية 
(، كاختبار التبايف األحادم t- testكاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كاختبار )ت( )

(One Way ANOVA كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كرك ،)( نباخ ألفاCronbach 
Alpha( كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For Social 

Sciences.) 
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 الفصل الرابع

  ىتائج الدراسة

 

 تهٍيد  1.  4

 تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "
األفكار االىتحارية وعالقتٍا بعواهل الخطر الهرتبطة بالقمق واالكتئاب عىد الشباب في الهجتهع 

" كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ  الفمسطيىي
 البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. 

 ىتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

 ها درجة اىتشار األفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي؟ 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات 
درجػػة األفكػػار االنتحاريػػة عنػػد الشػػباب فػػي  أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاالت االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف

 ككانت النتائج حسب االتي :  ،المجتمع الفمسطيني
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(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة لهجاالت 1.4جدول )
 درجة األفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

 الرقم
الهتوسط  الهجاالت

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

الىسبة 
 الهؤية

 سبؽ لؾ أف فكرت أك حاكلت أف تقتؿ نفسؾ 1
0.529 

1.1328
2 %10.6 

كـ مرة خطرت في ذىنؾ فكرة قتؿ نفسؾ في السنكات  2
 0.696 السابقة

1.0347
8 %13.9 

 ىؿ قمت ألحد أنؾ ستنتحر أك أنؾ ستحاكؿ االنتحار 3
0.392 

0.7877
7 %7.8 

 مرجح أف تحاكؿ االنتحار يكما ماكـ ىك  4
0.510 

1.3083
2 %10.2 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
أف المتكسػط الحسػابي  درجة األفكار االنتحارية عند الشباب فػي المجتمػع الفمسػطينيعينة الدراسة عمى 
% 7.8% لمتفكيػر فػي االنتحػار، كنسػبة 13.9%، كنسػبة 10.6لة االنتحار كانت لمدرجة الكمية لمحاك 

 % لمتفكير في االنتحار في المستقبؿ.10.2التحدث مع أحد االشخاص حكؿ محاكلة االنتحار، كنسبة 

كقامػػت الباحثػػة بحسػػاب األعػػداد كالنسػػب المئكيػػة لمسػػتكل اجابػػات أفػػراد العينػػة حػػكؿ الفقػػرات التػػي تعبػػر 
 ار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني.عف االفك
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(: األعداد والىسب الهؤية الستجابات أفراد عيىة الدراسة لفقرات األفكار االىتحارية عىد 2.4جدول )
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

 الىسبة العدد الهستوى الهتغير
 الهئوية

سبؽ لؾ أف فكرت 
أك حاكلت أف تقتؿ 

 نفسؾ

 72.3 875 أبدا

 17.4 211 لقد كانت فكرة عابرة

 3.3 40 لقد كاف لدم خطة كاحدة عمى األقؿ القتؿ نفسي ك لكني لـ أحاكؿ فعميا

 2.4 29 لقد كاف لدم خطة كاحدة عمى االقؿ ألقتؿ نفسي ك كنت أريد المكت حقا

 1.1 13 لقد حاكلت قتؿ نفسي ك لكني لـ أرد أف أمكت

 3.5 42 كنت أتمنى المكت حقالقد حاكلت قتؿ نفسي ك 

كـ مرة خطرت في 
ذىنؾ فكرة قتؿ 

نفسؾ في السنكات 
 السابقة

 70.4 852 أبدا

 14.8 179 نادرا )مرة كاحدة(.

 7.2 87 أحيانا )مرتيف(

 3.9 47 مرات( 4-3عادة )

 3.7 45 فما فكؽ( 5كثيرا )

ىؿ قمت ألحد أنؾ 
ستنتحر أك أنؾ 
 ستحاكؿ االنتحار

 81.6 987 ال

 11.0 133 نعـ، مرة كاحدة ك لكني لـ أرد المكت حقا

 3.9 47 نعـ، مرة كاحدة ك كنت أريد المكت حقا

 1.7 20 نعـ، أكثر مف مرة ك لكني لـ أرد فعؿ ذلؾ حقا

 1.9 23 نعـ، أكثر مف مرة ك كنت أريد فعؿ ذلؾ حقا

كـ ىك مرجح أف 
تحاكؿ االنتحار 

 يكما ما

 76.0 919 ابدا

 6.8 82 ال أم فرصة ك

 7.8 94 في األغمب ال



 
 

76 

 3.7 45 عمى األرجح ال

 3.1 37 عمى األرجح نعـ

 0.9 11 في األغمب نعـ

 1.8 22 كبشدة نعـ

كقامػػت الباحثػػػة بحسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية لمػػػدل التكجػػو بطمػػػب المسػػػاعدة أك االستشػػػارة فػػػي حػػػاؿ 
 الفمسطيني. التفكير في االنتحار عف الشباب في المجتمع

(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة لهدى 3.4جدول )
التوجً بطمب الهساعدي أو االستشارة في حال التفكير في االىتحار عن الشباب في الهجتهع 

 الفمسطيىي

 الرقم
الهتوسط  الهجاالت

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

الىسبة 
 الهؤية

 75.5% 1.219 3.02 صديؽ مقرب  1

 63.0% 1.242 2.52 الكالديف  3

 58.5% 1.193 2.34 رجؿ ديف  8

 55.8% 1.147 2.23 افراد اخريف مف العائمة  4

شخص ميني )معمـ / عامؿ اجتماعي / اخصائي نفسي /  5
 مستشار(

2.10 1.137 
%52.5 

 50.5% 1.125 2.02 ال اطمب المساعدة مف ام شخص  9

 50.3% 1.105 2.01 صديؽ غير مقرب ) بعيد ( 2

 49.8% 1.112 1.99 مساعدة عبر الياتؼ اك االنترنت  6

 49.3% 1.113 1.97 ساطمب المساعدة مف شخص اخر  10

 49.0% 1.111 1.96 طبيب العائمة  7

التفكيػػر فػػي يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ الػػذم يعبػػر عػػف النسػػبة المؤيػػة لمتكجػػو عنػػد صػػديؽ قريػػب عنػػد 
% 63%، كنسػػػبة 75.5االنتحػػػار لمشػػػباب فػػػي المجتمػػػع الفمسػػػطيني حصػػػمت عمػػػى أعمػػػى نسػػػبة مؤيػػػة 
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% 52.5% ألفػػػراد اخػػػريف مػػػف العائمػػػة، كنسػػػبة 55.8% لرجػػػؿ ديػػػف، كنسػػػبة 58.5لمكالػػػديف، كنسػػػبة 
% مػػف صػػديؽ 50.3% ال يطمبػػكف المسػػاعدة مػػف أم شػػخص، كنسػػبة 50.5لشػػخص مينػػي، كنسػػبة 

% لممسػػػػاعدة مػػػػف 49.3% لمسػػػػاعدة عبػػػػر اليػػػػاتؼ أك االنترنػػػػت، كنسػػػػبة 49.8بة غيػػػػر مقػػػػرب، كنسػػػػ
 % مف طبيب العائمة.49شخص أخر، كنسبة 

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىي:   2.2.4

 ها درجة القمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي؟

بات أفراد عينة الدراسة عمػى كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجا
، ككانػػت النتػػائج مسػػتكل القمػػؽ عنػػد الشػػباب فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني فقػػرات االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف

 حسب االتي :

هستوى (: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة 4.4جدول )
 القمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

 الرقم
الهتوسط  الفقرات

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 هتوسطة 0.904 2.17 الشعكر بالقمؽ اك الغضب اك االنفعاؿ الشديد  1

 هتوسطة 0.992 2.15 السرعة في االنفعاؿ اك االنزعاج  6

 هىخفضة 0.900 1.95 القمؽ المفرط عمى اشياء مختمفة  3

 هىخفضة 0.891 1.95 الصعكبة في االسترخاء  4

 هىخفضة 0.850 1.89 عدـ القدرة عمى انياء القمؽ اك التحكـ فيو  2

 هىخفضة 0.896 1.81 الشعكر بالخكؼ كما لك اف شيئا فظيعا قد يحدث  7

 هىخفضة 0.855 1.78 شدة االضطراب لدرجة صعكبة البقاء في ىدكء  5

 هىخفضة 0.64325 1.9577 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
أف المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة  درجػػػة القمػػػؽ عنػػػد الشػػػباب فػػػي المجتمػػػع الفمسػػػطينيعينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 
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المجتمػػع القمػػؽ عنػػد الشػػباب فػػي  ( كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف درجػػة0.643( كانحػػراؼ معيػػارم )1.95الكميػػة)
كمػا كتشػير النتػائج فػي  % تقريبػا(.49ة القمؽ لدييـ كانت جاء بدرجة منخفضة، أم أف نسبالفمسطيني 

( فقػرات جػاءت بدرجػة منخفضػة. كحصػمت 5( أف فقػرتيف جاءتػا بدرجػة متكسػطة، ك)4.4الجدكؿ رقػـ )
(، كيمييػػا 2.17" عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )الشػػعكر بػػالقمؽ اك الغضػػب اك االنفعػػاؿ الشػػديد الفقػػرة " 
طراب شػدة االضػ (. كحصػمت الفقػرة "2.15" بمتكسط حسػابي )السرعة في االنفعاؿ اك االنزعاج فقرة " 

الشػعكر بػالخكؼ كمػا (، يمييػا الفقػرة " 1.78عمػى أقػؿ متكسػط حسػابي )"لدرجة صعكبة البقاء فػي ىػدكء
 (.1.81" بمتكسط حسابي )لك اف شيئا فظيعا قد يحدث 

 الهتعمقة بالسؤال الثالث: الىتائج   3.2.4

 ها درجة االكتئاب عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي؟

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 . مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني فقرات االستبانة التي تعبر عف

هستوى (: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة 5.4جدول )
 االكتئاب عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

الر
 قم

الهتوسط  الفقرات
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 هتوسطة 0.885 2.05 الشعكر بالتعب اك قمة الحيكية  4

 هىخفضة 0.892 2.00 الشعكر بالحزف اك ضيؽ الصدر اك اليأس  2

 هىخفضة 0.946 1.93 قمة الشيية اك كثرة االكؿ  5

 هىخفضة 0.973 1.92 الصعكبة في الرككف الى النـك اك النـك بانتظاـ اك النـك اكثر مف العادة  3

 هىخفضة 0.876 1.87 قمة االستمتاع اك االىتماـ بممارسة االشياء  1

 هىخفضة 0.864 1.80 الشعكر بعدـ الرضا عف النفس اك االحباط مف ذكيؾ  6

 هىخفضة 0.853 1.71 الصعكبة في التركيز عمى االشياء مثؿ قراءة الصحؼ اك مشاىدة التمفزيكف  7

 هىخفضة 0.801 1.63 صعكبة التعامؿ مع الناس  10
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 هىخفضة 0.837 1.53 الشعكر بتفضيؿ المكت اك ايذاء النفس بطريقة ما  9

 هىخفضة 0.746 1.49 بطء في الحركة اك الكالـ بدرجة ممحكظة مف االخريف  8

 هىخفضة 0.56606 1.7917 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
أف المتكسػط الحسػابي لمدرجػػة  الشػباب فػي المجتمػػع الفمسػطينيدرجػة االكتئػػاب عنػد عينػة الدراسػة عمػى 

مسػػػػتكل االكتئػػػػاب عنػػػػد الشػػػػباب فػػػػي ( كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف 0.566( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم )1.79الكميػػػػة)
 %(.44.8جاء بدرجة منخفضة، أم كانت نسبة االكتئاب عند الشباب )المجتمع الفمسطيني 

( فقػرات جػاءت 9رة كاحػدة جػاءت بدرجػة متكسػطة، ك)( أف فقػ5.4كما كتشير النتائج فػي الجػدكؿ رقػـ )
" عمػػػػى أعمػػػػى متكسػػػػط حسػػػػابي الشػػػػعكر بالتعػػػػب اك قمػػػػة الحيكيػػػػة بدرجػػػػة منخفضػػػػة. كحصػػػػمت الفقػػػػرة " 

(. 2.00" بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي ) الشػػػػػعكر بػػػػالحزف اك ضػػػػػيؽ الصػػػػػدر اك اليػػػػأس (، كيمييػػػػا فقػػػػػرة "2.05)
" عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي  ة مػػف االخػػريفبػػطء فػػي الحركػػة اك الكػػالـ بدرجػػة ممحكظػػكحصػػمت الفقػػرة " 

 (.1.53" بمتكسط حسابي )الشعكر بتفضيؿ المكت اك ايذاء النفس بطريقة ما (، يمييا الفقرة " 1.49)

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية لمػدل التكجػو بطمػب المسػاعده أك االستشػارة عنػد مكاجيػة 
 المجتمع الفمسطيني.مشكؿ شخصية أك عاطفية عند الشباب في 
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(: الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة الدراسة لهدى 6.4جدول )
التوجً بطمب الهساعدي أو االستشارة عىد هواجٍة هشكمة شخصية أو عاطفية عىد الشباب في 

 الهجتهع الفمسطيىي

 الرقم
الهتوسط  الهجاالت

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

الىسبة 
 الهؤية

 78.8% 1.028 3.15 صديؽ مقرب  1

 69.8% 1.129 2.79 الكالديف  3

 63.0% 1.094 2.52 افراد اخريف مف العائمة  4

 58.0% 1.156 2.32 رجؿ ديف  8

 53.0% 1.093 2.12 شخص ميني )معمـ / عامؿ اجتماعي / اخصائي نفسي / مستشار( 5

 52.3% 1.119 2.09 ال اطمب المساعدة مف ام شخص  9

 52.0% 1.092 2.08 مساعدة عبر الياتؼ اك االنترنت  6

 50.5% 1.117 2.02 ساطمب المساعدة مف شخص اخر  10

 50.0% 1.107 2.00 طبيب العائمة  7

 48.5% 1.088 1.94 صديؽ غير مقرب ) بعيد ( 2

صديؽ مقرب عنػد مكاجيػة مشػكمة يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف النسبة المؤية لمتكجو عند 
%، كنسػبة 78.8شخصية أك عاطفية لمشباب في المجتمػع الفمسػطيني حصػمت عمػى أعمػى نسػبة مؤيػة 

% 53% لرجػػػؿ ديػػػف، كنسػػػبة 58% ألفػػػراد اخػػػريف مػػػف العائمػػػة، كنسػػػبة 63% لمكالػػػديف، كنسػػػبة 69.8
عدة عبػػر % لمسػػا52% ال يطمبػػكف المسػػاعدة مػػف أم شػػخص، كنسػػبة 52.3لشػػخص مينػػي، كنسػػبة 

% مػػف طبيػػب العائمػػة، 50% لممسػػاعدة مػػف شػػخص أخػػر، كنسػػبة 50.5اليػػاتؼ أك االنترنػػت، كنسػػبة 
 % مف صديؽ غير مقرب.48.5كنسبة 
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 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الرابع:   4.2.4

 ؟األفكار االىتحارية والقمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىيٌل توجد عالقة ارتباطية بين 

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحكيمو إلى الفرضية التالية: 

األفكـار االىتحاريـة والقمـق ( بـين a≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عىد هسـتوى الداللـة )
 .عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

بات أفػراد عينػة الدراسػة كبذلؾ تـ حسػاب قيمػة معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف)ر( كالداللػة اإلحصػائية السػتجا
 ، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:األفكار االنتحارية كالقمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطينيبيف 

األفكار االىتحارية والقمق عىد بين  هعاهل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية(: 7.4جدول رقم )
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي
 الداللة اإلحصائية االرتباط )ر(قيهة هعاهل  الهتغيرات

 *0.000 0.338 هستوى القمق األفكار االىتحارية

 

مستكل الداللة ، كبمغ (0.338)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ( أف 7.4يالحظ مف الجدكؿ )
( كىي قيمة دالة إحصائيان، لذا يتـ رفض الفرضية القائمة بعدـ ككجكد عالقة 0.000اإلحصائية )

األفكار االنتحارية كالقمؽ عند الشباب في ( بيف a≤0.05معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
األفكار االنتحارية زاد ، حيث تبيف كجكد عالقة طردية بينيما، أم أنو كمما زادت المجتمع الفمسطيني

 ، كالعكس صحيح.مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

 الهتعمقة بالسؤال الخاهس: الىتائج   5.2.4

 ؟األفكار االىتحارية واالكتئاب عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىيٌل توجد عالقة ارتباطية بين 

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحكيمو إلى الفرضية التالية: 

ـــة ) ـــد هســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية عى ـــة ذات دالل ـــين a≤0.05ال توجـــد عالق ـــار ( ب ـــة األفك االىتحاري
 .واالكتئاب عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي
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كبذلؾ تـ حسػاب قيمػة معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف)ر( كالداللػة اإلحصػائية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة 
 ، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:األفكار االنتحارية كاالكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطينيبيف 

األفكار االىتحارية واالكتئاب عىد بين  هل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائيةهعا(: 8.4جدول رقم )
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

قيهة هعاهـل االرتبـاط  الهتغيرات
 )ر(

 الداللة اإلحصائية

 *0.000 0.410 هستوى االكتئاب األفكار االىتحارية

 

مستكل الداللة ، كبمغ (0.410)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ( أف 8.4يالحظ مف الجدكؿ )
( كىي قيمة دالة إحصائيان، لذا يتـ رفض الفرضية القائمة بعدـ ككجكد عالقة 0.000اإلحصائية )

األفكار االنتحارية كاالكتئاب عند الشباب في ( بيف a≤0.05معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
األفكار االنتحارية زاد ، حيث تبيف كجكد عالقة طردية بينيما، أم أنو كمما زادت الفمسطينيالمجتمع 

 ، كالعكس صحيح.مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال السادس:   6.2.4

هتغيرات ىي تبعا لاألفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيٌل توجد فروق في درجة 
ي: الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، الهحافظة، هكان السكن، الهستوى التعميهي،  الدراسة ٌو

 الهٍىة؟

  ولإلجابة عن ٌذا السؤال تم تحويمً إلِ الفرضيات التالية:

 ىتائج الفرضية األولِ: 

في درجة األفكار االىتحارية ( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الجىس "

تػػـ فحػػص الفرضػػية الصػػفرية األكلػػى بحسػػاب نتػػائج اختبػػار "ت" كالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد 
  عينة الدراسة في درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب لمتغير الجنس.
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(: ىتائج اختبار "ت" لمعيىات الهستقمة الستجابة أفراد العيىة في درجة األفكار االىتحارية 4.9جدول )
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير الجىس

الهتوسط  العدد الجىس
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 هستوى الداللة "tقيهة"

 0.201 1.279 1.09538 0.4919 675 ذكر

 1.17773 0.5757 535 أنثى

 

(، أم 0.201(، كمستكل الداللة )1.279يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
أنو ال تكجد فركؽ في درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير 

 الجنس. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. 

 ىتائج الفرضية الثاىية: 

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير العهر "

كلفحػص الفرضػػية الصػفرية الثانيػػة تػـ حسػػاب المتكسػطات الحسػػابية السػتجابة أفػػراد عينػة الدراسػػة عمػػى 
 درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير العمر.

درجة الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة  (:10.4)جدول 
 األفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير العهر

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد العهر

 1.27201 0.6097 620 سنة 68-66 مف

 0.97236 0.4369 293 سنة 22-69 مف

 0.96249 0.5000 164 سنة 26-22 مف

 0.92797 0.3910 133 سنة 23-27 مف
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( كجػػكد فػػركؽ ظاىريػػة فػػي درجػػة األفكػػار االنتحاريػػة عنػػد الشػػباب فػػي 10.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
تعػػزل لمتغيػػر العمػػر، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم المجتمػػع الفمسػػطيني 

(one way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )11.4:) 

: ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في درجة األفكار (11.4)جدول
 غير العهراالىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهت

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 2.397 3.065 3 9.195 بيف المجمكعات

 

0.067 

 1.279 1206 1542.293 داخؿ المجمكعات 

 1209 1551.488 المجمكع 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.067( كمستكل الداللة )2.397يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في )

 المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير العمر، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

 ىتائج الفرضية الثالثة: 

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الحالة االجتهاعية "

دراسػػة عمػػى كلفحػص الفرضػػية الصػػفرية الثالثػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة ال
 درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير الحالة االجتماعية.
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درجة الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة  (:12.4)جدول 
 االجتهاعيةاألفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير الحالة 

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الحالة االجتهاعية

 1.18931 0.5528 995 أعزب

 0.77574 0.4082 196 متزكج

 1.17229 0.5263 19 أرمؿ أك مطمؽ

( كجػػكد فػػركؽ ظاىريػػة فػػي درجػػة األفكػػار االنتحاريػػة عنػػد الشػػباب فػػي 12.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
تعزل لمتغير الحالػة االجتماعيػة، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف المجتمع الفمسطيني 

 (:13.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )

: ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في درجة األفكار (13.4)جدول
 يىي تعزى لهتغير الحالة االجتهاعيةاالىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسط

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 1.335 1.712 2 3.424 بيف المجمكعات

 

0.264 

 1.283 1207 1548.064 داخؿ المجمكعات 

 1209 1551.488 المجمكع 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.264( كمستكل الداللة )1.335يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في )

 المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة . 

 تائج الفرضية الرابعة: ى

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهحافظة "



 
 

86 

كلفحص الفرضػية الصػفرية الرابعػة تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المحافظة. 

درجة الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة  (:14.4)جدول 
 فكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير الهحافظةاأل

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهحافظة

 1.39194 0.7333 225 الخميؿ

 0.99047 0.5353 269 لحـ بيت

 1.08021 0.4294 177 اهلل راـ

 0.88584 0.2394 71 القدس

 1.15188 0.5760 125 نابمس

 1.05552 0.3750 24 قمقيمية

 1.36549 0.6978 139 طكلكـر

 0.27505 0.0814 86 أريحا

 1.04273 0.5638 94 سمفيت

 

( كجػػكد فػػركؽ ظاىريػػة فػػي درجػػة األفكػػار االنتحاريػػة عنػػد الشػػباب فػػي 14.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير المحافظة، كلمعرفة داللة الفػركؽ تػـ 

(one way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )15.4:) 
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: ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في درجة األفكار (15.4)جدول
 االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهحافظة

درجات  هجهوع الهربعات هصدر التباين
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 3.898 4.908 8 39.267 بيف المجمكعات

 

0.000 

 1.259 1201 1512.221 داخؿ المجمكعات 

 1209 1551.488 المجمكع 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )3.898يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع )

اهلل، القدس، الفمسطيني تعزل لمتغير المحافظة، ككانت الفركؽ بيف محافظة الخميؿ كمحافظات راـ 
أريحا لصالح محافظة الخميؿ، كبيف محافظة بيت لحـ كمحافظتي القدس كأريحا لصالح محافظة بيت 
، كبذلؾ تـ  لحـ، كبيف محافظة راـ اهلل كأريحا لصالح راـ اهلل، كبيف طكلكـر كراـ اهلل لصالح طكلكـر

 رفض الفرضية الرابعة. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.

( لمهقارىات البعدية بين الهتوسطات الحسابية الستجابات LSDائج اختبار )(: ىت16.4الجدول )
 أفراد عيىة الدراسة حسب الهحافظة
الفروق في  الهتغيرات

 الهتوسطات
 هستوى الداللة

 051. 19802. لحـ بيت الخميؿ

 007. *30395. اهلل راـ

 001. *49390. القدس

 209. 15733. نابمس

 137. 35833. قمقيمية

 769. 03549. طكلكـر



 
 

88 

 000. *65194. أريحا

 219. 16950. سمفيت

 051. -19802.- الخميؿ لحـ بيت

 330. 10594. اهلل راـ

 048. *29588. القدس

 738. -04068.- نابمس

 503. 16032. قمقيمية

 166. -16253.- طكلكـر

 001. *45392. أريحا

 832. -02851.- سمفيت

 007. *-30395.- الخميؿ اهلل راـ

 330. -10594.- لحـ بيت

 228. 18994. القدس

 264. -14662.- نابمس

 824. 05438. قمقيمية

 035. *-26846.- طكلكـر

 018. *34798. أريحا

 348. -13445.- سمفيت

 001. *-49390.- الخميؿ القدس

 048. *-29588.- لحـ بيت

 228. -18994.- اهلل راـ

 044. *-33656.- نابمس

 609. -13556.- قمقيمية
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 005. *-45841.- طكلكـر

 380. 15804. أريحا

 066. -32439.- سمفيت

 209. -15733.- الخميؿ نابمس

 738. 04068. لحـ بيت

 264. 14662. اهلل راـ

 044. *33656. القدس

 422. 20100. قمقيمية

 379. -12184.- طكلكـر

 002. *49460. أريحا

 937. 01217. سمفيت

 137. -35833.- الخميؿ قمقيمية

 503. -16032.- لحـ بيت

 824. -05438.- اهلل راـ

 609. 13556. القدس

 422. -20100.- نابمس

 193. -32284.- طكلكـر

 257. 29360. أريحا

 462. -18883.- سمفيت

 769. -03549.- الخميؿ طكلكـر

 166. 16253. لحـ بيت

 035. *26846. اهلل راـ

 005. *45841. القدس
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 379. 12184. نابمس

 193. 32284. قمقيمية

 000. *61645. أريحا

 371. 13401. سمفيت

 000. *-65194.- الخميؿ أريحا

 001. *-45392.- لحـ بيت

 018. *-34798.- اهلل راـ

 380. -15804.- القدس

 002. *-49460.- نابمس

 257. -29360.- قمقيمية

 000. *-61645.- طكلكـر

 004. *-48243.- سمفيت

 219. -16950.- الخميؿ سمفيت

 832. 02851. لحـ بيت

 348. 13445. اهلل راـ

 066. 32439. القدس

 937. -01217.- نابمس

 462. 18883. قمقيمية

 371. -13401.- طكلكـر

 004. *48243. أريحا

 ىتائج الفرضية الخاهسة: 

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير هكان السكن "
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كلفحص الفرضية الصفرية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينػة الدراسػة عمػى 
 درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير مكاف السكف. 

درجة الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة  (:17.4)جدول 
 ألفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير هكان السكنا

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد هكان السكن

 1.13726 0.5308 616 مدينة

 1.15573 0.5639 438 قرية

 1.04751 0.4231 156 مخيـ

األفكػػار االنتحاريػػة عنػػد الشػػباب فػػي ( كجػػكد فػػركؽ ظاىريػػة فػػي درجػػة 17.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
المجتمػػػع الفمسػػػطيني تعػػػزل لمتغيػػػر مكػػػاف السػػػكف، كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽ تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف 

 (:18.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )

األفكار : ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في درجة (18.4)جدول
 االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير هكان السكن

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 0.891 1.143 2 2.287 بيف المجمكعات

 

0.411 

 1.284 1207 1549.201 داخؿ المجمكعات 

 1209 1551.488 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.411( كمستكل الداللة )0.891يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في )

 المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير مكاف السكف، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الخامسة. 
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 ىتائج الفرضية السادسة: 

ىتحارية ( في درجة األفكار اال α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهستوى التعميهي "

كلفحص الفرضية الصفرية السادسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المستكل التعميمي. 

درجة الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة  :(19.4)جدول 
 األفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير الهستوى التعميهي

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهستوى التعميهي

 1.16872 0.3750 56 ابتدائي

 1.22869 0.5797 671 ثانكم

 0.97742 0.4762 483 جامعي

( كجػػكد فػػركؽ ظاىريػػة فػػي درجػػة األفكػػار االنتحاريػػة عنػػد الشػػباب فػػي 19.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
المجتمع الفمسطيني تعػزل لمتغيػر المسػتكل التعميمػي، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف 

 (:20.4رقـ ) ( كما يظير في الجدكؿone way ANOVAاألحادم )

: ىتـــائج اختبـــار تحميـــل التبـــاين األحـــادي الســـتجابة أفـــراد العيىـــة فـــي درجـــة األفكـــار (20.4)جـــدول
 االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهستوى التعميهي

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 1.717 2.201 2 4.402 بيف المجمكعات

 

0.180 

 1.282 1207 1547.086 داخؿ المجمكعات 

 1209 1551.488 المجمكع 
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( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.180( كمستكل الداللة )1.717يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في )

 المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير المستكل التعميمي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السادسة. 
 ىتائج الفرضية السابعة: 

األفكار االىتحارية ( في درجة α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهٍىة "

كلفحص الفرضية الصفرية السابعة تـ حساب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المينة. 

درجة ات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة الهتوسط (:21.4)جدول 
 األفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير الهٍىة

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهٍىة

 1.25761 0.6058 591 ثانكم طالب

 1.00947 0.5017 303 جامعي طالب

 1.19136 0.4394 66 عامؿ

 0.82415 0.3763 186 مكظؼ

 1.15459 0.4844 64 حرة أعماؿ

( كجػػكد فػػركؽ ظاىريػػة فػػي درجػػة األفكػػار االنتحاريػػة عنػػد الشػػباب فػػي 21.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
المجتمػػع الفمسػػطيني تعػػزل لمتغيػػر المينػػة، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم 

(one way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )22.4:) 



 
 

94 

: ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في درجة األفكار (22.4)جدول
 االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهٍىة

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 1.699 2.175 4 8.700 بيف المجمكعات

 

0.148 

 1.280 1205 1542.787 داخؿ المجمكعات 

 1209 1551.488 المجمكع 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.148( كمستكل الداللة )1.699يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة األفكار االنتحارية عند الشباب في )

 المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير المينة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السابعة. 

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال السابع:   7.2.4

ي: تبعا لهتغدرجة القمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي ٌل توجد فروق في  يرات الدراسة ٌو
 الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، الهحافظة، هكان السكن، الهستوى التعميهي، الهٍىة؟

  ولإلجابة عن ٌذا السؤال تم تحويمً إلِ الفرضيات التالية:

 ىتائج الفرضية األولِ: 

عىد الشباب ( في درجة القمق α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الجىس "

تػػـ فحػػص الفرضػػية الصػػفرية األكلػػى بحسػػاب نتػػائج اختبػػار "ت" كالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد 
 عينة الدراسة في درجة القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب لمتغير الجنس. 
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الهستقمة الستجابة أفراد العيىة في درجة القمق عىد (: ىتائج اختبار "ت" لمعيىات 4.23جدول )
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير الجىس

الهتوسط  العدد الجىس
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 هستوى الداللة "tقيهة"

 0.515 0.652 0.67533 1.9685 675 ذكر

 0.60069 1.9442 535 أنثى

(، أم 0.515(، كمستكل الداللة )0.652يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
أنو ال تكجد فركؽ في مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير الجنس. كبذلؾ 

 تـ قبكؿ الفرضية األكلى. 

 ىتائج الفرضية الثاىية: 

( في درجة القمق عىد الشباب α ≥ 0.05) إحصائية عىد هستوى الداللةال توجد فروق ذات داللً  "
 في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير العهر "

كلفحػص الفرضػػية الصػفرية الثانيػػة تػـ حسػػاب المتكسػطات الحسػػابية السػتجابة أفػػراد عينػة الدراسػػة عمػػى 
 مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير العمر.

لدرجة الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة  (:24.4)ل جدو
 القمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير العهر

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد العهر

 0.64748 1.9606 620 سنة 68-66 مف

 0.62253 2.0005 293 سنة 22-69 مف

 0.66936 1.9051 164 سنة 26-22 مف

 0.63549 1.9151 133 سنة 23-27 مف
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( كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي مسػػػتكل القمػػػؽ عنػػػد الشػػػباب فػػػي المجتمػػػع 24.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 one wayالفمسطيني تعزل لمتغير العمر، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

ANOVA (:25.4الجدكؿ رقـ )( كما يظير في 

: ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في درجة القمق عىد (25.4)جدول
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير العهر

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

قيهة "ف"  هتوسط الهربعات
 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 0.997 0.412 3 1.237 بيف المجمكعات

 

0.394 

 0.414 1206 499.009 داخؿ المجمكعات 

 1209 500.247 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.394( كمستكل الداللة )0.997يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع )

 الفمسطيني تعزل لمتغير العمر، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

 ىتائج الفرضية الثالثة: 

( فــي درجــة القمــق عىـــد α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 الفمسطيىي تعزى لهتغير الحالة االجتهاعية "الشباب في الهجتهع 

كلفحػص الفرضػػية الصػػفرية الثالثػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 
 مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير الحالة االجتماعية. 
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درجة الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة  (:26.4)جدول 
 القمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير الحالة االجتهاعية

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الحالة االجتهاعية

 0.64226 1.9668 995 أعزب

 0.65671 1.9133 196 متزكج

 0.56004 1.9398 19 أرمؿ أك مطمؽ

 

( كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي مسػػػتكل القمػػػؽ عنػػػد الشػػػباب فػػػي المجتمػػػع 26.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
الفمسطيني تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم 

(one way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )27.4:) 

: ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في هستوى القمق عىد (27.4)جدول
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الحالة االجتهاعية

 قيهة "ف" هتوسط الهربعات درجات الحرية هجهوع الهربعات هصدر التباين

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 0.575 0.238 2 0.476 بيف المجمكعات

 

0.563 

 0.414 1207 499.770 داخؿ المجمكعات 

 1209 500.247 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.563( كمستكل الداللة )0.575يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع )

 الفمسطيني تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة. 
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 ىتائج الفرضية الرابعة: 

( فــي درجــة القمــق عىـــد α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهحافظة " الشباب

كلفحص الفرضػية الصػفرية الرابعػة تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المحافظة. 

هستوى الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة الدراسة  (:28.4)جدول 
 القمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي حسب هتغير الهحافظة

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهحافظة

 0.56769 2.0806 225 الخميؿ

 0.64398 2.0011 269 لحـ بيت

 0.58311 1.9548 177 اهلل راـ

 0.69651 1.6901 71 القدس

 0.65944 2.2274 125 نابمس

 0.64978 1.9881 24 قمقيمية

 0.65012 2.0021 139 طكلكـر

 0.32422 1.3372 86 أريحا

 0.65748 1.8830 94 سمفيت

( كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي مسػػػتكل القمػػػؽ عنػػػد الشػػػباب فػػػي المجتمػػػع 28.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 oneالفمسطيني تعزل لمتغيػر المحافظػة، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم )

way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )29.4:) 
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: ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في هستوى القمق عىد (29.4)جدول
 لهتغير الهحافظةالشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى 



هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 17.422 6.502 8 52.016 بيف المجمكعات

 

0.000 

 0.373 1201 448.231 داخؿ المجمكعات 

 1209 500.247 المجمكع 

 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )17.422يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني )

نابمس، سمفيت، تعزل لمتغير المحافظة، ككانت الفركؽ بيف محافظة الخميؿ كمحافظة راـ اهلل، القدس، 
 كأريحا لصالح محافظة الخميؿ، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الرابعة. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.

( لمهقارىات البعدية بين الهتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: ىتائج اختبار )30.4الجدول )
 أفراد عيىة الدراسة حسب الهحافظة
الفروق في  الهتغيرات

 الهتوسطات
 الداللةهستوى 

 150. 07957. لحـ بيت الخميؿ

 041. *12583. اهلل راـ

 000. *39049. القدس

 031. *-14679.- نابمس

 481. 09254. قمقيمية

 233. 07858. طكلكـر
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 000. *74343. أريحا

 009. *19766. سمفيت

 150. -07957.- الخميؿ لحـ بيت

 434. 04626. اهلل راـ

 000. *31092. القدس

 001. *-22637.- نابمس

 921. 01297. قمقيمية

 988. -00099.- طكلكـر

 000. *66385. أريحا

 107. 11808. سمفيت

 041. *-12583.- الخميؿ اهلل راـ

 434. -04626.- لحـ بيت

 002. *26466. القدس

 000. *-27263.- نابمس

 802. -03329.- قمقيمية

 495. -04725.- طكلكـر

 000. *61759. أريحا

 357. 07182. سمفيت

 000. *-39049.- الخميؿ القدس

 000. *-31092.- لحـ بيت

 002. *-26466.- اهلل راـ

 000. *-53729.- نابمس

 039. *-29795.- قمقيمية
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 000. *-31191.- طكلكـر

 000. *35293. أريحا

 045. *-19284.- سمفيت

 031. *14679. الخميؿ نابمس

 001. *22637. لحـ بيت

 000. *27263. اهلل راـ

 000. *53729. القدس

 079. 23933. قمقيمية

 003. *22537. طكلكـر

 000. *89022. أريحا

 000. *34445. سمفيت

 481. -09254.- الخميؿ قمقيمية

 921. -01297.- لحـ بيت

 802. 03329. اهلل راـ

 039. *29795. القدس

 079. -23933.- نابمس

 918. -01396.- طكلكـر

 000. *65089. أريحا

 452. 10512. سمفيت

 233. -07858.- الخميؿ طكلكـر

 988. 00099. لحـ بيت

 495. 04725. اهلل راـ

 000. *31191. القدس
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 003. *-22537.- نابمس

 918. 01396. قمقيمية

 000. *66485. أريحا

 145. 11908. سمفيت

 000. *-74343.- الخميؿ أريحا

 000. *-66385.- لحـ بيت

 000. *-61759.- اهلل راـ

 000. *-35293.- القدس

 000. *-89022.- نابمس

 000. *-65089.- قمقيمية

 000. *-66485.- طكلكـر

 000. *-54577.- سمفيت

 009. *-19766.- الخميؿ سمفيت

 107. -11808.- لحـ بيت

 357. -07182.- اهلل راـ

 045. *19284. القدس

 000. *-34445.- نابمس

 452. -10512.- قمقيمية

 145. -11908.- طكلكـر

 000. *54577. أريحا
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 ىتائج الفرضية الخاهسة: 

فــي هســتوى القمــق عىــد ( α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير هكان السكن "

كلفحص الفرضية الصفرية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينػة الدراسػة عمػى 
 مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير مكاف السكف. 

مستكل القمؽ بية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحسا (:31.4)جدكؿ 
 عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير مكاف السكف

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد هكان السكن

 0.65345 1.9198 616 مدينة

 0.63037 2.0336 438 قرية

 0.62198 1.8947 156 مخيـ

( كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي مسػػػتكل القمػػػؽ عنػػػد الشػػػباب فػػػي المجتمػػػع 31.4الجػػػدكؿ رقػػػـ )يالحػػػظ مػػػف 
 oneالفمسطيني تعزل لمتغير مكاف السكف، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )32.4:) 

ستجابة أفراد العينة في مستكل القمؽ عند : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ال(32.4)جدكؿ
 الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير مكاف السكف

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 4.900 2.014 2 4.029 بيف المجمكعات

 

0.008 

 0.411 1207 496.218 داخؿ المجمكعات 

 1209 500.247 المجمكع 
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 α( كىي أقؿ مف مستكل الداللة )0.008( كمستكل الداللة )4.900يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني 0.05 ≤

كسكاف المدينة كالمخيـ لصالح سكاف  تعزل لمتغير مكاف السكف، ككانت الفركؽ بيف سكاف القرل
 القرل، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الخامسة. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )33.4الجدكؿ )
 عينة الدراسة حسب مكاف السكف
 لةهستوى الدال  الفروق في الهتوسطات الهتغيرات

 005. *-11384.- قرية مدينة

 663. 02507. مخيـ

 005. *11384. مدينة قرية

 020. *13891. مخيـ

 663. -02507.- مدينة مخيـ

 020. *-13891.- قرية

 ىتائج الفرضية السادسة: 

( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهستوى التعميهي "الشباب 

كلفحص الفرضية الصفرية السادسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المستكل التعميمي. 



 
 

105 

مستكل القمؽ ات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحراف (:34.4)جدكؿ 
 عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المستكل التعميمي

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهستوى التعميهي

 0.73801 1.6148 56 ابتدائي

 0.64375 1.9700 671 ثانكم

 0.62069 1.9805 483 جامعي

 

( كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي مسػػػتكل القمػػػؽ عنػػػد الشػػػباب فػػػي المجتمػػػع 34.4مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )يالحػػػظ 
الفمسطيني تعزل لمتغير المسػتكل التعميمػي، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم 

(one way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )35.4:) 

ألحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل القمؽ عند : نتائج اختبار تحميؿ التبايف ا(35.4)جدكؿ
 الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير المستكل التعميمي

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 8.486 3.468 2 6.936 بيف المجمكعات

 

0.000 

 0.409 1207 493.310 داخؿ المجمكعات 

 1209 500.247 المجمكع 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )8.486يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني )

ككانت الفركؽ الثانكم كاالبتدائي لصالح الثانكم، كبيف الجامعي تعزل لمتغير المستكل التعميمي، 
 كاالبتدائي لصالح الجامعي. كبذلؾ تـ رفض الفرضية السادسة. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
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( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )36.4الجدكؿ )
 التعميمي عينة الدراسة حسب المستكل
 هستوى الداللة الفروق في الهتوسطات الهتغيرات

 000. *-35518.- ثانكم ابتدائي

 000. *-36568.- جامعي

 000. *35518. ابتدائي ثانكم

 783. -01050.- جامعي

 000. *36568. ابتدائي جامعي

 783. 01050. ثانكم

 ىتائج الفرضية السابعة: 

( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) إحصــائية عىــد هســتوى الداللــةال توجــد فــروق ذات داللــً  "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهٍىة "

كلفحص الفرضية الصفرية السابعة تـ حساب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المينة. 

مستكل القمؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:37.4)جدكؿ 
 عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المينة

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهٍىة

 0.63982 1.9633 591 ثانكم طالب

 0.60220 2.0174 303 جامعي طالب

 0.70917 1.8831 66 عامؿ

 0.65500 1.8825 186 مكظؼ

 0.74029 1.9196 64 حرة أعماؿ
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( كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي مسػػػتكل القمػػػؽ عنػػػد الشػػػباب فػػػي المجتمػػػع 37.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 one wayالفمسطيني تعزل لمتغير المينة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )38.4:) 

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل القمؽ عند (38.4)جدكؿ
 الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير المينة



هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 1.581 0.653 4 2.612 بيف المجمكعات

 

0.177 

 0.413 1205 497.635 داخؿ المجمكعات 

 1209 500.247 المجمكع 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.177( كمستكل الداللة )1.581يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل القمؽ عند الشباب في المجتمع )

 الفمسطيني تعزل لمتغير المينة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السابعة. 

 الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاهن:   8.2.4

باختالف هستوى االكتئاب عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي ٌل تختمف هتوسطات تقديرات 
ي: الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، الهحافظة، هكان السكن، الهستوى  هتغيرات الدراسة ٌو

 التعميهي، الهٍىة؟

  ولإلجابة عن ٌذا السؤال تم تحويمً إلِ الفرضيات التالية:
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 ىتائج الفرضية األولِ: 

االكتئـاب عىـد ( فـي هسـتوى α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الجىس "

تػػـ فحػػص الفرضػػية الصػػفرية األكلػػى بحسػػاب نتػػائج اختبػػار "ت" كالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد 
 عينة الدراسة في مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب لمتغير الجنس. 

"ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل االكتئاب عند  (: نتائج اختبار4.39جدكؿ )
 الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير الجنس



الهتوسط  العدد الجىس
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 هستوى الداللة "tقيهة"

 0.105 1.620 0.60159 1.8151 675 ذكر

 0.51680 1.7621 535 أنثى

(، أم 0.105(، كمستكل الداللة )1.620يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
أنو ال تكجد فركؽ في مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير الجنس. 

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. 

 ىتائج الفرضية الثاىية: 

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) إحصائية عىـد هسـتوى الداللـةال توجد فروق ذات داللً  "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير العهر "

كلفحػص الفرضػػية الصػفرية الثانيػػة تػـ حسػػاب المتكسػطات الحسػػابية السػتجابة أفػػراد عينػة الدراسػػة عمػػى 
 مر. مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير الع
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مستكل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:40.4)جدكؿ 
 االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير العمر



 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد العهر

 0.56939 1.7898 620 سنة 68-66 مف

 0.55177 1.8433 293 سنة 22-69 مف

 0.57416 1.7354 164 سنة 26-22 مف

 0.56801 1.7556 133 سنة 23-27 مف

( كجػكد فػػركؽ ظاىريػة فػي مسػػتكل االكتئػاب عنػد الشػػباب فػي المجتمػػع 40.4يالحػظ مػف الجػػدكؿ رقػـ )
 one wayالفمسطيني تعزل لمتغير العمر، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )41.4:) 

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل االكتئاب عند (41.4)جدكؿ
 الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير العمر

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 1.539 0.492 3 1.477 بيف المجمكعات

 

0.203 

 0.320 1206 385.909 داخؿ المجمكعات 

 1209 387.386 المجمكع 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.203( كمستكل الداللة )1.539يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع )

 الفمسطيني تعزل لمتغير العمر، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 
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 ىتائج الفرضية الثالثة: 

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الحالة االجتهاعية "الشباب في 

كلفحػص الفرضػػية الصػػفرية الثالثػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 
 مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير الحالة االجتماعية. 

مستكل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:42.4)جدكؿ 
 االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير الحالة االجتماعية

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الحالة االجتهاعية

 0.56343 1.7970 995 أعزب

 0.58281 1.7633 196 متزكج

 0.54820 1.8053 19 أرمؿ أك مطمؽ

( كجػكد فػػركؽ ظاىريػة فػي مسػػتكل االكتئػاب عنػد الشػػباب فػي المجتمػػع 42.4يالحػظ مػف الجػػدكؿ رقػـ )
الفمسطيني تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم 

(one way ANOVA كما يظير في الجدكؿ رقـ )(43.4:) 

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل االكتئاب عند (43.4)جدكؿ
 الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير الحالة االجتماعية

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 0.296 0.095 2 0.190 المجمكعاتبيف 

 

0.744 

 0.321 1207 387.196 داخؿ المجمكعات 

 1209 387.386 المجمكع 
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( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.744( كمستكل الداللة )0.296يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع )

 الفمسطيني تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة. 

 ىتائج الفرضية الرابعة: 

 ( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـدα ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهحافظة "

كلفحص الفرضػية الصػفرية الرابعػة تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المحافظة. 

مستكل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:44.4)جدكؿ 
 االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المحافظة

 االىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهحافظة

 0.46997 1.8391 225 الخميؿ

 0.56199 1.8394 269 لحـ بيت

 0.57975 1.8254 177 اهلل راـ

 0.62701 1.5831 71 القدس

 0.51812 2.0160 125 نابمس

 0.53769 1.8042 24 قمقيمية

 0.63381 1.8590 139 طكلكـر

 0.33023 1.2419 86 أريحا

 0.51158 1.7372 94 سمفيت
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( كجػكد فػػركؽ ظاىريػة فػي مسػػتكل االكتئػاب عنػد الشػػباب فػي المجتمػػع 44.4يالحػظ مػف الجػػدكؿ رقػـ )
 oneالفمسطيني تعزل لمتغيػر المحافظػة، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم )

way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )45.4:) 

: ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العيىة في هستوى االكتئاب عىد (45.4)جدول
 لهتغير الهحافظة الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 16.142 4.701 8 37.609 بيف المجمكعات

 

0.000 

 0.291 1201 349.776 داخؿ المجمكعات 

 1209 387.386 المجمكع 

 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )16.142يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع )

الفمسطيني تعزل لمتغير المحافظة، ككانت الفركؽ لصالح محافظة نابمس، كبذلؾ تـ رفض الفرضية 
 الرابعة. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )46.4الجدكؿ )
 عينة الدراسة حسب المحافظة

الفروق في  الهتغيرات
 الهتوسطات

 هستوى الداللة

 995. -00029.- لحـ بيت الخميؿ

 801. 01369. اهلل راـ

 001. *25601. القدس

 003. *-17689.- نابمس
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 763. 03494. قمقيمية

 733. -01988.- طكلكـر

 000. *59725. أريحا

 125. 10188. سمفيت

 995. 00029. الخميؿ لحـ بيت

 789. 01398. اهلل راـ

 000. *25631. القدس

 003. *-17659.- نابمس

 759. 03524. قمقيمية

 728. -01959.- طكلكـر

 000. *59754. أريحا

 114. 10217. سمفيت

 801. -01369.- الخميؿ اهلل راـ

 789. -01398.- لحـ بيت

 001. *24233. القدس

 003. *-19058.- نابمس

 856. 02126. قمقيمية

 583. -03357.- طكلكـر

 000. *58356. أريحا

 201. 08819. سمفيت

 001. *-25601.- الخميؿ القدس

 000. *-25631.- لحـ بيت

 001. *-24233.- اهلل راـ
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 000. *-43290.- نابمس

 083. -22107.- قمقيمية

 000. *-27589.- طكلكـر

 000. *34124. أريحا

 070. -15414.- سمفيت

 003. *17689. الخميؿ نابمس

 003. *17659. لحـ بيت

 003. *19058. اهلل راـ

 000. *43290. القدس

 078. 21183. قمقيمية

 018. *15701. طكلكـر

 000. *77414. أريحا

 000. *27877. سمفيت

 763. -03494.- الخميؿ قمقيمية

 759. -03524.- لحـ بيت

 856. -02126.- اهلل راـ

 083. 22107. القدس

 078. -21183.- نابمس

 646. -05483.- طكلكـر

 000. *56231. أريحا

 588. 06693. سمفيت

 733. 01988. الخميؿ طكلكـر

 728. 01959. لحـ بيت
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 583. 03357. اهلل راـ

 000. *27589. القدس

 018. *-15701.- نابمس

 646. 05483. قمقيمية

 000. *61713. أريحا

 091. 12176. سمفيت

 000. *-59725.- الخميؿ أريحا

 000. *-59754.- لحـ بيت

 000. *-58356.- اهلل راـ

 000. *-34124.- القدس

 000. *-77414.- نابمس

 000. *-56231.- قمقيمية

 000. *-61713.- طكلكـر

 000. *-49537.- سمفيت

 125. -10188.- الخميؿ سمفيت

 114. -10217.- لحـ بيت

 201. -08819.- اهلل راـ

 070. 15414. القدس

 000. *-27877.- نابمس

 588. -06693.- قمقيمية

 091. -12176.- طكلكـر

 000. *49537. أريحا
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 ىتائج الفرضية الخاهسة: 

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير هكان السكن "

كلفحص الفرضية الصفرية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينػة الدراسػة عمػى 
 مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير مكاف السكف. 

مستكل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:47.4)جدكؿ 
 عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير مكاف السكفاالكتئاب 

الهتوسط  العدد هكان السكن
 الحسابي

 االىحراف الهعياري

 0.56260 1.7729 616 مدينة

 0.55846 1.8377 438 قرية

 0.59472 1.7365 156 مخيـ

المجتمػػع  ( كجػكد فػػركؽ ظاىريػة فػي مسػػتكل االكتئػاب عنػد الشػػباب فػي47.4يالحػظ مػف الجػػدكؿ رقػـ )
 oneالفمسطيني تعزل لمتغير مكاف السكف، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )48.4:) 

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل االكتئاب عند (48.4)جدكؿ
 مسطيني تعزل لمتغير مكاف السكفالشباب في المجتمع الف

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 2.532 0.809 2 1.618 بيف المجمكعات

 

0.080 

 0.320 1207 385.767 داخؿ المجمكعات 

 1209 387.386 المجمكع 
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( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.080( كمستكل الداللة )2.532يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع )

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الخامسة. الفمسطيني تعزل لمتغير مكاف السكف، 

 ىتائج الفرضية السادسة: 

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهستوى التعميهي "

كلفحص الفرضية الصفرية السادسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المستكل التعميمي. 

مستكل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:49.4)جدكؿ 
 االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المستكل التعميمي

الهتوسط  العدد الهستوى التعميهي
 الحسابي

 االىحراف الهعياري

 0.64542 1.5375 56 ابتدائي

 0.56803 1.8018 671 ثانكم

 0.54753 1.8070 483 جامعي

( كجػكد فػػركؽ ظاىريػة فػي مسػػتكل االكتئػاب عنػد الشػػباب فػي المجتمػػع (49.4يالحػظ مػف الجػػدكؿ رقػـ 
الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم الفمسطيني تعزل لمتغير المسػتكل التعميمػي، كلمعرفػة داللػة 

(one way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )50.4:) 
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: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل االكتئاب عند (50.4)جدكؿ
 الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير المستكل التعميمي

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

 هستوى الداللة

 5.979 1.900 2 3.801 بيف المجمكعات

 

0.003 

 0.318 1207 383.585 داخؿ المجمكعات 

 1209 387.386 المجمكع 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.030( كمستكل الداللة )5.979يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع )

الثانكم، كبيف الفمسطيني تعزل لمتغير المستكل التعميمي، ككانت الفركؽ بيف الثانكم كاالبتدائي لصالح 
 الجامعي كالثانكم لصالح الجامعي كبذلؾ تـ رفض الفرضية السادسة. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )51.4الجدكؿ )
 عينة الدراسة حسب المستكل التعميمي

 ستوى الداللةه الفروق في الهتوسطات الهتغيرات

 001. *-26429.- ثانكم ابتدائي

 001. *-26954.- جامعي

 001. *26429. ابتدائي ثانكم

 876. -00525.- جامعي

 001. *26954. ابتدائي جامعي

 876. 00525. ثانكم

 ىتائج الفرضية السابعة: 
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هسـتوى االكتئـاب عىـد ( فـي α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهٍىة "

كلفحص الفرضية الصفرية السابعة تـ حساب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
 مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المينة. 

 

مستكل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:52.4)جدكؿ 
 االكتئاب عند الشباب في المجتمع الفمسطيني حسب متغير المينة

الهتوسط  العدد الهٍىة
 الحسابي

 االىحراف الهعياري

 0.56384 1.7959 591 ثانكم طالب

 0.51717 1.8356 303 جامعي طالب

 0.68359 1.8091 66 عامؿ

 0.55087 1.6978 186 مكظؼ

 0.69316 1.7984 64 حرة أعماؿ

 

( كجػكد فػػركؽ ظاىريػة فػي مسػػتكل االكتئػاب عنػد الشػػباب فػي المجتمػػع 52.4يالحػظ مػف الجػػدكؿ رقػـ )
 one wayالفمسطيني تعزل لمتغير المينة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

ANOVA) ( 53.4كما يظير في الجدكؿ رقـ:) 
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: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل االكتئاب عند (53.4)جدكؿ
 الشباب في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير المينة

هجهوع  هصدر التباين
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 قيهة "ف"

 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 1.765 0.564 4 2.257 بيف المجمكعات

 

0.133 

 0.320 1205 385.129 داخؿ المجمكعات 

 1209 387.386 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.133( كمستكل الداللة )1.765يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االكتئاب عند الشباب في المجتمع )

 الفمسطيني تعزل لمتغير المينة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السابعة. 

 همخص ىتائج الدراسة :  9.2.4 

يف % ، كالػػذ 13.9اشػػارت النتػػائج الػػى نسػػبة انتشػػار االفكػػار االنتحاريػػة عنػػد افػػراد عينػػة الدراسػػة    -
% ، كالػػػذيف اخبػػػركا احػػػدا باالنتحػػػار  10.2% ، كالتخطػػػيط لالنتحػػػار مسػػػتقبال  10.6حػػػاكال االنتحػػػار 

7.8  . % 

 % مف افراد عينة الدراسة لدييـ القمؽ .  49اشارت النتائج الى نسبة  -

 % مف افراد عينة الدراسة لدييـ اكتئاب .  44.8اشارت النتائج الى نسبة  -

كجػكد عالقػة طرديػة مكجبػة بػيف مسػتكل االفكػار االنتحاريػة كالقمػؽ ، حيػث تػزداد  اشارت النتػائج الػى -
 االفكار االنتحارية بازدياد مستكل القمؽ كالعكس صحيح ، كبالتالي تحقؽ اليدؼ مف الدراسة .  

اشػػارت النتػػائج الػػى كجػػكد عالقػػة طرديػػة مكجبػػة بػػيف مسػػتكل االفكػػار االنتحاريػػة كاالكتئػػاب ، حيػػث  -
فكار االنتحارية بازدياد مستكل االكتئاب كالعكس صػحيح ، كبالتػالي تحقػؽ اليػدؼ مػف الدراسػة تزداد اال
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اشارت نتائج الدراسة اف االفكار االنتحارية ىي اكثر انتشارا في محافظة الخميؿ ، كيمييا بيت لحـ ،  -
 كراـ اهلل ، كطكلكـر . 

 اشارت نتائج الدراسة اف القمؽ اكثر انتشارا في محافظة الخميؿ  مقارنة بالمحافظات االخرل.  -

بمس مقارنػػة بالمحافظػػات ككمػػا اشػػارت نتػػائج الدراسػػة الػػى اف االكتئػػاب اكثػػر انتشػػارا فػػي محافظػػة نػػا -
 االخرل . 
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 الفصل الخاهس 

 هىاقشة ىتائج الدراسة 
يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي اظيرىا تحميؿ استجابات افراد العينة عمى فقرات االستبانة ، 
كتفسيرىا في حدكد االطار النظرم لمدراسة ، كنتائج الدراسات السابقة التي امكف الحصكؿ عمييا ، كما 

 ضكء ذلؾ  يستعرض ىذا الفصؿ مجمكعة التكصيات كالمقترحات التي خرجت بيا الباحثة في

 الىتائج  1.5

 هىاقشة ىتائج االجابة الهتعمقة بالسؤال االول :  1.1.5

 ها درجة اىتشار األفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي؟:  السؤال االول

ترل الباحثة اف طبيعة المجتمع الفمسطيني يتعرض لمعديد مف الضغكط النفسية كاالجتماعية 
ا السياسية ، كىذا ما يجعؿ افراد الشعب الفمسطيني يككنكف عرضة اكثر لمعديد مف كاالجتماعية كايض

االضطرابات النفسية المتعددة ، كالتي تعد مؤشرا ىاما كمنبئا في حدكث االنتحار ، كال سيما االسباب 
السياسية ىي احد العكامؿ الرئيسية التي تساىـ في حدكث االضطرابات عند الشباب االمر الذم 

اىـ بشكؿ اك باخر في خمؽ افكارا تيدد مصير الفرد كانياء حياتو المتمثؿ في االنتحار . فالشباب يس
الفمسطيني في حالة تحدم كصراع مع االحتالؿ االسرائيمي الذم يضع العديد مف العراقيؿ كالصعكبات 

 ، مداىمة كاعتقاؿ كمطاردة ، كصعكبة في مكاجية متطمبات الحياة مف جية اخرل . 

ف الدكافع الحقيقية لمتفكير في االنتحار تعكد لدكافع عاطفية كنفسية ، كلقد شيدت فمسطيف مؤخرا كا
ارتفاعا ممحكظا في حاالت االنتحار مقارنة باعكاـ سابقة ، كالشباب ىـ الفئة االكبر مف بيف الذيف 

ات العائمية ، يقدمكف عمى االنتحار ، كتشير الباحثة ايضا الى اف االضطرابات النفسية كالخالف
كاالكضاع المادية الصعبة ىي مف المسببات الرئيسية لشيكع تمؾ االفكار لمتخمص مف الحياة ، اضافة 
الى التغييرات االقتصادية التي تتمثؿ في غالء االسعار ، كانتشار البطالة كتدني االجكر ، االمر الذم 
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ة الى عدـ االستقرار الكضع النفسي يجعؿ صعكبة في تمبية االحتياجات االساسية لمعيش ، باالضاف
لمشباب ، يككف محفزا لمتفكير في انياء حياتو كالتخمص منيا كبالتالي يعتبره المالذ الكحيد لمتخمص 

 مف الضغكط الصعبة كعدـ القدرة عمى مكاجيتيا . 

لييا كالحظت الباحثة انو تكجد عدة مؤشرات ىامة منبئة في تككيف التفكير االنتحارم  كما اشارت ا
% ، اك كجكد  13.9نتائج الدراسة ، اما مف خالؿ افكار عابرة  كفكركا باالنتحار ككانت نسبتيـ 

% ، اك التحدث مع احد  10.6خطة كاحدة عمى االقؿ لالنتحار متمثمة في المحاكلة االنتحارية بنسبة 
% .  10.2بنسبة  % ، اك التفكير في االنتحار مستقبال 7.8االشخاص حكؿ محاكلة االنتحار بنسبة 

اف كجكد خطة كاحدة عمى االقؿ لالنتحار ، كمحاكلة سابقة اك اكثر يعد مؤشرا خطيرا ، اذ تشير 
% مف الذيف نجكا باالنتحار ، قامكا بمحاكالت انتحار سابقة  80بعض الدراسات الى اف ما يقرب 

بدت عميو اعراض عدـ كىذا ما يسمى باالنذار باحتماؿ االنتحار اذا ما اصيب بصدمة شديدة اك 
% مف  42.5( .  كىذا يعني اف نسبة ما يقارب  54:  2015االرتياح كالضجر كالياس ) المغربي ، 

الشباب الفمسطيني لدييـ افكارا انتحارية ، كىذا يستدعي االىتماـ كتكثيؼ برامج كالتدخؿ لحماية 
 يار النياية المحتكمة االنتحار . الشباب مف الصراع الفكرم المتمثؿ في االبقاء عمى الحياة اك اخت

ككما حاكلت الدراسة التعرؼ عمى مدل تكجو االفراد لطمب المساعدة في حاؿ كانت لدييـ افكار 
 75 – 50انتحارية جدية مف اصدقاء مقربيف اك الكالديف اك مينييف ، كاشارت النتائج الى اف نسبة 

كعي الشباب لممشكالت التي يعاني منيا ، % سيتكجيكف لطمب المساعدة ، كىذا دليؿ عمى ادراؾ ك 
% لف يتكجيكف لطمب المساعدة يرجع لعدـ ثقة الفرد باالخريف اك عدـ  50في حيف نسبة  اقؿ مف 

ادراؾ حقيقي لممشكمة ، كخكفا مف نظرة االخريف تجاىيـ ، كىذا ما ناقشتو الباحثة كلـ  تناقشو 
دثت عنيا االبحثة تتفؽ مع دراسات كؿ مف : دراسة الدراسات السابقة . في حيف اف االسباب التي تح

( ، دراسة العكاشي )  2011دراسة المسكرم )  ،( 2010( ، دراسة قكتة )  2008الحميرم ) 
( ،  2010( ، دراسة سانكاراف ) 2013( ، دراسة نجكيف   )  2010( ، دراسة ميرسكي )  2006

 ( .   2004راسة ركد ) ( ، كد 2005( ،كدراسة ديؾ ) 2010دراسة دارياؾ ) 

 مناقشة  نتائج االجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:  2.1.5

 ها درجة القمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي ؟ 
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بناءا عمى نتائج الدراسة الحظت الباحثة اف استجابات افراد العينة بدرجة متكسطة ، كاف الفقرة االكلى 
كالثانية " الشعكر بالقمؽ اك الغضب الشديد " كىي االعمى مف بيف الفقرات االكلى ، كيمييا " السرعة 

بالخكؼ كما لك اف شيئا فظيعا في االنفعاؿ " ، كمف ثـ " صعكبة البقاء في ىدكء " ، كاخيرا " الشعكر 
قد يحدث " . كتشير الباحثة اف القمؽ يعتبر مف العكامؿ الرئيسية المؤثرة في الشخصية االنسانية ، 
كيؤثر عمى مجاالت مختمفة مف نشاط االنساف ، كتكمف خطكرة القمؽ اذا ما سيطر عميو يمتد لممرض 

 الشديد ...  النفسي ، فالقمؽ يتفاكت بيف حالة التكتر كاالضطراب

% مف الشباب يعانكف مف القمؽ ، كيعكد ذلؾ السباب مختمفة  49كاشارت نتائج الدراسة اف نسبة 
تؤدم الى زيادة حدة القمؽ عند الشباب في المجتمع الفمسطيني ، كخاصة ما يعانيو مف سياسات 

نازؿ في منتصؼ الميؿ االحتالؿ االسرائيمي  كممارسات قمعية كسيطرة ، كاعتقاؿ كمداىمة كاقتحاـ الم
، اضافة الى عكامؿ اخرل اشارت الييا الباحثة في دراستيا تتاثر بالعكامؿ البيئية كاالجتماعية 
كاالقتصادية، الكراثية ، كايضا النفسية االمر الذم يؤدم الى ارتفاع مستكيات القمؽ عند الشباب. اف 

 المينية كاالجتماعية ككذلؾ العقمية. الصراع الفمسطيني االسرائيمي ييدد حياة الفرد النفسية ك 

كباالضافة الى احداث الحياة الضاغطة ككثرة اليمكـ ، كعدـ قدرة الفرد عمى الشعكر بالطمأنينة، كعدـ 
القدرة عمى اشباع الحاجات االساسية ، كتسيـ الظركؼ االجتماعية التي ينشأ فييا الفرد، في تعمـ 

السمككية ، كترل الباحثة اف القمؽ ناتج عف اضطراب في السمككيات الخاطئة كما اشارت النظرية 
تفكير الفرد ، فطريقة تفكيره كتعقيده لالمكر تساىـ بشكؿ اك باخر في زيادة حدة القمؽ كىذا ما اكدتو 

 النظرية المعرفية . 

اضافة الى شعكر الفرد بالخكؼ مف المستقبؿ كعدـ االستقرار العاطفي كالفكرم كالمادم  كصراع 
كىذا ما اشارت اليو نتائج دراسة كؿ مف " دراسة  ،اليكية النفسية  يؤدم الى ارتفاع نسبة القمؽ

( ،  2010( ، دراسة ىبة) 2010( ، دراسة االمامي) 2011( ، دراسة ارم )  2012المكمني) 
 ( .  2006دراسة الذيب كعبد الخالؽ     ) 
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 لثالث : مناقشة  نتائج االجابة المتعمقة بالسؤاؿ ا 3.1.5

 ها درجة االكتئاب عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي ؟ 

اف الفقرات المتعمقة باالكتئاب جاءت بدرجة متكسطة مف خالؿ االجابة عمى فقرات االستبياف ، 
كاشارت فقرة "الشعكر بالتعب كقمة الحيكية " ىي االعمى مقارنة بالفقرات االخرل ، كيمييا " الشعكر 

" ، كمف ثـ " قمة االستمتاع " ، كيمييا "  بالحزف" ، ك" قمة الشيية" ، " الصعكبة في الرككف الى النـك
الشعكر بعدـ الرضا عف النفس " ، كيمييا " الصعكبة في التركيز عمى االشياء " ، كمف ثـ " صعكبة 

 التعامؿ مع الناس " ، " الشعكر بتفضيؿ المكت " ، كاخيرا " بطء الحركة كالكالـ " . 

لباحثة اف االكتئاب يعتبر مف االضطرابات النفسية الميمة ، ككما شارت نتائج الدراسة اف نسبة تشير ا
%  مف الشباب لدييـ اعراض اكتئابية المتمثمة في الشعكر العاـ بالتعب كقمة  44.6ال تقؿ عف 

ضا النفسي الحيكية ، كالشعكر بالحزف كالياس ، كالصعكبة في النكـ ، كقمة الشيية كالشعكر بعدـ الر 
كاالحباط  مف المحيطيف ، كالشعكر بتفضيؿ المكت ، كبالتالي يمجا الفرد لمتخمص مف ىذه االالـ 
 كانياء المعاناة يفضؿ المكت ظنا منو الخالص ، كىذه االعراض اشارت الييا الباحثة في دراستيا . 

ير منظمة الصحة العالمية        كيعتبر االكتئاب مف اكثر االضطرابات النفسية انتشارا ، كيعتبر حسب تقر 
%  بيف الشباب يعكد مف كجية نظر  44.8( مف عكامؿ الخطر ، ك نسبة ال تقؿ عف  2014) 

الباحثة الى كثرة الضغكط الحياتية كالمعاناة كعدـ قدرة الفرد لمكاجية متطمبات الحياة ، كبالتالي انييار 
يؤدم الى الشعكر بالياس كفقداف الرغبة في الحياة القدرة عمى التعامؿ مع ىذه الضغكط ، االمر الذم 

، كبالتالي تسمؿ االكتئاب الى نفكس العديد مف الشباب ، كالتعرض لمكثير مف الخيبات كاالحباط ، 
كانتشار البطالة اضافة الى قمة الكعي بيف الشباب في مكاجية المشكالت كالتحكـ الذاتي ،كفقداف 

الضاغطة ، مما يؤدم الى انييار التكازف النفسي ، تسبب بشكؿ اك المساندة االجتماعية كالعاطفية 
باخر في اصابة الفرد باالكتئاب كىذا ما اشارت اليو الباحثة في دراستيا ، كذلؾ يتفؽ مع دراسة كؿ 

( ، دراسة الذيب كعبد 2006( ، دراسة االنصارم ك كاظـ ) 2011مف : دراسة بسيكني كجبريؿ ) 
( ، دراسة ميمر )  2006( ، دراسة ىكيؿ    )  2008اسة ميككاليزيؾ ) ( ، در  2006الخالؽ ) 
 ( .  2008( ، دراسة عبد الخالؽ )  2005
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كتشير الدراسة ايضا الى ضركرة تشكيؿ الكعي عند الشباب بالمشاكؿ كاالضطرابات الشخصية ك 
ارت نتائج الدراسة  اف العاطفية ، كادراؾ ليذه المشاكؿ ككيفية مكاجيتيا كالتغمب عمييا ، كلذلؾ اش

% " لدييا استعداد لمتكجو لطمب المساعدة في حاؿ مكاجية مشكمة شخصية  78 – 50نسبة ما بيف " 
كىا دليؿ عمى ادراؾ ككعي الشباب بمشكالتيـ كقكة العالقات االجتماعية  كابدل التكجو  ،اك عاطفية

% التكجو لمكالديف  69.8كنسبة  % كىي االعمى مقارنة باالخريف ، 78الى الصديؽ المقرب نسبة 
% ، دليؿ الى الكازع الديني  58كىنا عالقة ايجابية ، اضافة الذيف فكركا بالتكجو الى رجؿ ديف بنسبة 

%  ال  52.3عند افراد العينة كذلؾ مف منظكر اف االنتحار مخالؼ لمشريعة االليية ، في حيف نسبة  
 .  يبدكف أم استعداد لطمب المساعدة مف أم شخص

 مناقشة  نتائج االجابة المتعمقة بالسؤاؿ الرابع :  4.1.5

 ٌل توجد عالقة ارتباطية بين االفكار االىتحارية والقمق عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي ؟ 

 اعتمدت الباحثة لالجابة عمى ىذا السؤاؿ بتحكيمو الى الفرضية الصفرية التالية : 

األفكـار االىتحاريـة والقمـق ( بـين a≤0.05عىد هسـتوى الداللـة )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 .عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

باسػػتخداـ معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف ، تبػػيف مػػف خػػالؿ النتػػائج كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة مكجبػػة بػػيف 
االفكار االنتحارية كالقمؽ ، أم انو كمما زادت االفكار االنتحارية زاد مستكل القمؽ عند الشباب كالعكػس 

فكػار االنتحاريػة بػالقمؽ ، صحيح . كبينت الباحثة ذلؾ مف خالؿ الدراسػة اف الدراسػات اثبتػت عالقػة اال
كعػػػادة مػػػا يترافػػػؽ القمػػػؽ مػػػع اضػػػطرابات اخػػػرل ، اف عػػػدـ قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى مكاجيػػػة الظػػػركؼ الحياتيػػػة 
الضاغطة ، كالخبرات المؤلمة كتمبية االحتياجات االساسية ، كفشؿ المحاكلة في تخطي االزمات يؤدم 

القمػػؽ كعػػد الشػػعكر بالطمأنينػػة ، كمطالػػب الػػى الشػػعكر بالخيبػػة كاالحبػػاط كاليػػاس ، كالشػػعكر بػػالتكتر ك 
الحياة كالتعرض لمتيديػد ، كفقػداف الثقػة فػي ظػؿ ظػركؼ صػعبة يعيشػيا الفػرد ، االمػر الػذم يسػاىـ فػي 
تغييػػر التفكيػػر بشػػكؿ العقالنػػي ييػػدد مصػػيرىـ كػػالتفكير باالنتحػػار . ككمػػا اشػػار تقريػػر منظمػػة الصػػحة 

طر المنبئػة باالنتحػار ، كىػذا مػا كضػحتو الباحثػة خػالؿ اف القمؽ يعتبر مف عكامؿ الخ 2014العالمية 
( ، دراسػػة االنصػػارم ككػػاظـ ) 2011الدراسػػة ، كاشػػارت اليػػو العديػػد مػػف الدراسػػات : دراسػػة المسػػكرم )
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( ، دراسة  2014( ، دراسة ارؼ )  2011( ، دراسة بسيكني )  2010( ، دراسة االمامي )  2007
 ( .  2013( ، دراسة نجكيف )  2005( ، دراسة ساريف )  2004ركد ) 

 مناقشة  نتائج االجابة المتعمقة بالسؤاؿ الخامس  :  5.1.5

 ؟ األفكار االىتحارية واالكتئاب عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىيٌل توجد عالقة ارتباطية بين 

 اعتمدت الباحثة لالجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ الفرضية الصفرية التالية : 

ـــة ) ال توجـــد ـــد هســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية عى ـــة ذات دالل ـــين a≤0.05عالق ـــة ( ب ـــار االىتحاري األفك
 .واالكتئاب عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي

باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف ، اذ تبػيف مػف خػالؿ نتػائج الدراسػة انػو تكجػد عالقػة ارتباطيػة طرديػة 
اف االفكار االنتحارية تزداد بازديػاد مسػتكيات االكتئػاب مكجبة بيف االفكار االنتحارية ك االكتئاب ، أم 

كالعكػػس صػػحيح ، كذلػػؾ يعػػكد السػػباب نفسػػية كاجتماعيػػة كاقتصػػادية كسياسػػية كمينيػػة مػػف كجيػػة نظػػر 
 الباجثة . 

يعد االكتئاب مف اكثر االضطرابات النفسية انتشارا ، يتضمف اعراض الشعكر بػالحزف ينشػأ مػف تجربػة 
دمة نفسػػػية ، كفقػػػداف الشػػػعكر بالسػػػعادة كعػػػدـ الرغبػػػة فػػػي العػػػيش كفقػػػداف االمػػػؿ فاشػػػمة ، اك نتيجػػػة صػػػ

كالشػػعكر بالتعػػب ، كقمػػة النشػػاط كىػػذا مػػا يعانيػػو الشػػباب الفمسػػطيني فػػي ظػػؿ ظػػركؼ حياتيػػة اجتماعيػػة 
كسياسػػية صػػعبة كقمػػة فػػص العمػػؿ ،  كمػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ الحظػػت الباحثػػة سػػيطرة االفكػػار االنتحاريػػة 

مكتئبػػيف كبػػذلؾ يعتبػػر االكتئػػاب مػػف عكامػػؿ الخطػػر المنبئػػة بتشػػكيؿ الفكػػر كالسػػمكؾ عمػػى االشػػخاص ال
االنتحػػػارم ، كىػػػذا مػػػا اكدتػػػو الدراسػػػات كجػػػكد عالقػػػة ارتباطيػػػة طرديػػػة مكجبػػػة بػػػيف االفكػػػار االنتحاريػػػة 

( ،  2013( ، دراسػػػة نجػػػكيف )  2013كاالكتئػػػاب ، كتبػػػيف فػػػي دراسػػػة كػػػؿ مػػػف : دراسػػػة مػػػاريف    ) 
( ، دراسػػػػػة قكتػػػػػة )  2014( ، دراسػػػػػة سػػػػػكبكؿ )  2012( ، دراسػػػػػة مػػػػػاكنزم )  2014)  دراسػػػػة ارؼ

 ( .  2011( ، دراسة المسكرم )  2008( ، دراسة العكاشي )  2008( ، دراسة مييمت )  2010
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 مناقشة  نتائج االجابة المتعمقة بالسؤاؿ السادس   :  6.1.5

باختالف هتغيرات األفكار االىتحارية عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي ٌل توجد فروق في ىسبة 
ي: الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، الهحافظة، هكان السكن، الهستوى التعميهي،  الدراسة ٌو

 الهٍىة؟
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 يحكيمو الى الفرضيات التالية :  كلالجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ

 هىاقشة  ىتائج الفرضية االولِ :  1. 6.1.5

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الجىس "

( مف عدـ كجكد فركؽ جكىرية دالة احصائيا بيف كال 4.9أشارت نتائج الدراسة المكضحة في جدكؿ  )
الجنسيف ذككرا كاناثا في درجة االفكار االنتحارية ، كىذا يعني التفكير باالنتحار مكجكد عند الجنسيف 
كاف اختمفت االسباب الدافعة عند الذككر كاالناث ، كتشير الباحثة كجكد ىذه االفكار عند االناث يرجع 

الضغكط االجتماعية كالنفسية كالقيكد التي تتعرض ليا ، كعدـ قدرتيا عمى اتخاذ قرار الى طبيعة ككثرة 
بتحديد اىدافيا المستقبمية سكاء المينية اك الزكاج اك التعميـ ، اما الذككر خيبة االمؿ بيف الكاقع 

ا في االفكار كالمامكؿ كالفجكة بيف اليدؼ كتحقيقو لعكامؿ كثيرة ، كىذا يعني انو ال يكجد فركؽ بينيم
االنتحارية يمكف ارجاعيا لمتغير الجنس ، كاف كال الجنسيف يتعرض لمعديد مف الضغكط الحياتية 
المختمفة كالتكتر ، كاالحباطات المتكررة ، عدـ القدرة عمى مكاجية الكاقع مما يؤدم الى اختالؿ التكازف 

كار االنتحارية . كىذا ما يتفؽ مع دراسة النفسي كتكلد االزمة االنتحارية مركرا باكؿ مراحميا كىي االف
( ، دراسة  2012( ، دراسة ماكنز )  2004( ، دراسة ركد    )  2010كؿ مف : دراسة دارياؾ ) 

( ، دراسة الحميرم  2003( ، دراسة جاد اهلل كعبد اهلل )  2010( ، دراسة قكتو )  2014سكبكؿ ) 
 (2008  . ) 

 الثاىية : هىاقشة  ىتائج الفرضية  2. 6.1.5

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير العهر "

( انػػو تكجػػد فػػركؽ جكىريػػة فػػي درجػػة االفكػػار االنتحاريػػة عنػػد 10.4حسػػب نتػػائج الدراسػػة فػػي جػػدكؿ )
 – 16عمػػػر ، كىػػػي اكثػػػر انتشػػػارا بػػػيف طمبػػػة المرحمػػػة الثانكيػػػة الفئػػػة العمريػػػة ) الشػػػباب حسػػػب متغيػػػر ال

(، كترل الباحثة الى طبيعة المرحمة االنتقالية التي يعيشيا مراىقكف الثانكية كاضػطراب ازمػة اليكيػة 18
اعيػة النفسية ، كالصراع الداخمي في اثبػات الػذات كالسػعي لتحقيػؽ النجػاح ، كالتغييػرات النفسػية كاالجتم

كالعقميػػة كىػػي مرحمػػة اتخػػاذ القػػرار فػػي اثبػػات اك عػػدـ اثبػػات الكجػػكد ، كجػػاء فػػي الترتيػػب الثػػاني طػػالب 
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( ، كيرجػػع ذلػػؾ الػػى ضػػغكط الدراسػػة كمجمكعػػة العكامػػؿ  22 – 19المرحمػػة الجامعيػػة الفئػػة العمريػػة ) 
كعدـ كجكد رؤيػة  العاطفية ، كىي مرحمة اتخاذ قرار في تقرير المصير في اختيار تخصصات معينة ،

كاىػػداؼ كاضػػحة لممسػػتقبؿ ، كالخػػكؼ مػػف الفشػػؿ الدراسػػي ، كاالنخػػراط االجتمػػاعي االكسػػع بػػيف طمبػػة 
الجامعة االمر الذم يؤدم الى انتشار االفكار االنتحارية لدييـ . كياتي في المرتبة الثالثة الفئة العمرية 

كظيفػػػة ك الفجػػػكة بػػػيف مػػػا السػػػعي  ( كىػػػي مرحمػػػة مػػػا بعػػػد التخػػػرج مػػػف الجامعػػػة كالبحػػػث عػػػف 23-26)
( 30-27لتحقيؽ االىداؼ كبيف الكاقػع كعػدـ تػكفر فػرص العمػؿ، كفػي المرتبػة االخيػرة الفئػة العمريػة ) 

كىػػي االقػػؿ مػػف الفئػػات العمريػػة االخػػرل. ككمػػا اشػػارت النتػػائج اف درجػػة االفكػػار االنتحاريػػة تكجػػد عنػػد 
خػػالؿ فتػػرة الرشػػد كاف اختمفػػت اىتمامػػات كدكافػػع الشػػباب  حسػػب العمػػر سػػكاء فػػي مرحمػػة المراىقػػة، اك 

 2014كاىداؼ الحياة عند كؿ مف الفئات االربع . كىػذا مػا اشػارت اليػو دراسػة كػؿ مػف: دراسػة ارؼ ) 
 2013( ، دراسة مػاريف )  2004(، دراسة ركد ) 2005(، دراسة ديؾ ) 2012( ، دراسة ماكنزم ) 
 ( .  2003( ، دراسة جاد اهلل كعبد اهلل   )  2012 ( ، دراسة قكتة ) 2005( ، دراسة محفكظ ) 

 هىاقشة  ىتائج الفرضية الثالثة :  3. 6.1.5

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الحالة االجتهاعية " 

% " كالمتزكجػكف "  82.2حسػب بيانػات عينػة الدراسػة حسػب الحالػة االجتماعيػة كانػت نسػبة العػزاب " 
( ، الحظػػت الباحثػػة 12.4( ، ككمػػا تبػػيف فػػي نتػػائج الجػػدكؿ ) 1.6% ، كاالرامػػؿ كالمطمقػػكف "  16.2

اب المػؤثرة كجكد االفكار االنتحارية عنػد الشػباب عمػى اخػتالؼ الحالػة االجتماعيػة ، كاف اختمفػت االسػب
فػػي حيػػاة كػػؿ حالػػة ، ككانػػت درجػػة االفكػػار االنتحاريػػة اكثػػر انتشػػارا عنػػد العػػزاب كالػػذم ضػػـ عػػدد مػػف 
الطمبة الثانكييف كالجامعييف مما جعؿ نسبة " االعزب " االعمى، كيرجع ذلؾ لعدـ تػكفر فػرص العمػؿ ، 

التطػػكر السػػريع الػػذم عمػػؿ  كانتشػػار البطالػػة ، تػػدني االجػػكر ، الصػػراع فػػي تحقيػػؽ االىػػداؼ ، كمكاكبػػة
عمػػػػى خمػػػػؽ االزمػػػػة النفسػػػػية ، امػػػػا فػػػػي الترتيػػػػب الثػػػػاني كػػػػاف االرامػػػػؿ كالمطمقػػػػيف بػػػػانحراؼ معيػػػػارم ) 

( ، تنتشػػر ىػػذه االفكػػار بيػػنيـ كمػػا تػػرل الباحثػػة نتيجػػة التعػػرض لصػػدمة الفقػػداف كالطػػالؽ  1.17229
لػى الشػعكر بالخسػارة النفسػية كاالنفصاؿ الركحػي كالعػاطفي كالجسػدم ، كخسػارة شػخص عزيػز اضػافة ا

كالػػػػدعـ االجتمػػػػاعي كالعػػػػاطفي ، باالضػػػػافة الػػػػى النظػػػػرة المجتمعيػػػػة كالقيػػػػكد المفركضػػػػة تجػػػػاه االرامػػػػؿ 
كالمطمقػػيف . امػػا فػػي الترتيػػب االخيػػر كػػاف المتزكجػػكف كىػػي االقػػؿ مػػف بػػيف الفئػػات االجتماعيػػة االخػػرل 
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كالنفسي ، كىذا ما تبيف في دراسة كػؿ مػف :  كذلؾ يعكد مف كجية نظر الباحثة الى االستقرار العاطفي
( ، دراسػػػة  2010( ، داسػػػة قكتػػػة )  2003( ، دراسػػػة جػػػاد اهلل كعبػػػد اهلل )  2013دراسػػػة نجػػػكيف ) 

 ( .  2006( ، دراسة العكاشي )  2010( ، دراسة ميرسكي )  2011المسكرم ) 

 

 هىاقشة  ىتائج الفرضية الرابعة  :  4. 6.1.5

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ات داللً إحصائية عىد هستوى الداللةال توجد فروق ذ "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهحافظة " 

يشػػير الػػى كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة دالػػة احصػػائيا فػػي درجػػة االفكػػار االنتحاريػػة عنػػد  .14)4اف الجػػدكؿ ) 
المحافظة ، حيث كانت الفركؽ لصالح محافظة الخميؿ ،  الشباب في المجتمع الفمسطيني يعزل لمتغير

كذلػػػػؾ لمطبيعػػػػة الديمغرافيػػػػة ككػػػػكف المجتمػػػػع محػػػػافظ كفػػػػرض القيػػػػكد المجتمعيػػػػة الصػػػػارمة كالتشػػػػدد فػػػػي 
العادرات كالتقاليد ، اضافة الػى االحتكػاؾ كالصػراع المباشػر مػع المسػتكطنيف يػؤدم الػى ارتفػاع درجػات 

الخميػػؿ اذا مػػا قكرنػػت بالمحافظػػات االخػػرل ، كجػػاء فػػي المرتبػػة الثانيػػة االفكػػار االنتحاريػػة فػػي محافظػػة 
محافظة بيت لحـ ، ترل الباحثة انو يرجع الى طبيعة الحياة المختمفة كاالنفتاح االعـ في مدينػة السػالـ 
كاالخػػػتالؼ الػػػديني ، امػػػا فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة محافظػػػة راـ اهلل التػػػي تعتبػػػر العاصػػػمة االقتصػػػادية حيػػػث 

يا جنسيات مختمفة كمػف محافظػات مختمفػة كىػي االكثػر تػكفرا لفػرص العمػؿ كاالكثػر انفتاحػا عمػى يسكن
 مدف كمحافظات كدكؿ اخرل ، كاخيرا لصالح طكلكـر كىي االقؿ مف بينيـ . 

ككما ترل الباحثة اننا نعيش في مجتمع لو تقاليده كعاداتو المجتمعية المختمفة ، كمع ذلؾ لكؿ محافظة 
اسػػاليبا المختمفػػة فػػي تطبيػػؽ العػػادات كالتقاليػػد اذ تختمػػؼ درجػػة االفكػػار االنتحاريػػة حسػػب خصكصػػيتيا ك 

الطبيعة السكانية كالخصائص الديمغرافية في كػؿ محافظػة . كىػذا مػا يتفػؽ مػع دراسػة كػؿ مػف : دراسػة 
(  2010( ، دراسة سانكاراف )  2012( ، دراسة ماكنزم )  2013( ، دراسة ماريف )  2005ساريف)

( ، دراسة  2003( ، دراسة جاد اهلل كعبد اهلل )  2010( ، دراسة قكتة )  2011، دراسة المسكرم ) 
 ( .  2010( ، دراسة ميرسكي )  2011بسيكني ) 

 هىاقشة  ىتائج الفرضية الخاهسة :  5. 6.1.5
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االىتحارية ( في درجة األفكار α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير هكان السكن "

( الػػػى كجػػػكد فػػػركؽ جكىريػػػة دالػػػة احصػػػائيا فػػػي درجػػػة االفكػػػار االنتحاريػػػة تعػػػزل 17.4يشػػػير الجػػػدكؿ )
لمكاف السكف ) مدينة ، قرية ، مخيـ ( ، كالحظت الباحثػة بػاف نتػائج الدراسػة اشػارت الػى ارتفػاع درجػة 

نتحاريػػة عنػػد القػػرل اكثػػر مػػف المدينػػة كالمخػػيـ ، كتػػرل الباحثػػة اف ذلػػؾ يرجػػع لطبيعػػة الحيػػاة االفكػػار اال
المختمفػػػػة كصػػػػعكبة الظػػػػركؼ فػػػػي القػػػػرل كالحرمػػػػاف االقتصػػػػادم كانتشػػػػار الفقػػػػر ، كزعزعػػػػة العالقػػػػات 

رت الػى االجتماعية ، كيمييا المدينة كاقميا المخػيـ محػاكليف المحافظػة عمػى االيقكنػة االجتماعيػة . كاشػا
 ( .  2010( ، كدراسة سانكاراف )  2010ذلؾ دراسة كؿ مف دراسة قكتة ) 

 هىاقشة  ىتائج الفرضية السادسة :  6. 6.1.5

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 التعميهي " عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهستوى 

( كجػكد فػركؽ جزىريػة دالػة احصػائيا فػي  19.4تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة المكضحة في الجػدكؿ ) 
درجػػة االفكػػار االنتحاريػػة عنػػد الشػػباب تعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل التعميمػػي ، كانيػػا تكجػػد بكافػػة المسػػتكيات 

انػػو فػػي المرتبػة االكلػػى المسػػتكل  التعميميػة كاف اختمفػػت االسػباب المؤديػػة لػػذلؾ ، كاشػارت نتػػائج الدراسػة
الثانكم نظرا لمظركؼ كالضغكط الصعبة ااتػي يعػاني منيػا الحاصػميف عمػى الثانكيػة كالشػعكر بالحرمػاف 
مف اكماؿ حؽ مقدس كىك التعميـ كااللتحاؽ بالتخصصات الجامعية ، بسبب ظركؼ الحياة االقتصادية 

يف عمى مستكل االبتدائي كيعكد ذلػؾ الػى قمػة فػرص كاالجتماعية الصعبة ، كفي المرتبة الثانية الحاصم
اكماؿ التعميـ كضعؼ االمكانيات الماديػة كاالجتماعيػة كبالتػالي تتكلػد مشػاعر الػنقص  كالجيػؿ ، كعػدـ 
القدرة عمى تحقيؽ ما يريدكنو  مف التعميـ كقمة الدخؿ كالبطالة ، كاخيػرا عنػد الجػامعييف كىػي االقػؿ مػف 

 بيف المستكيات االخرل . 

( ،  2003( ، دراسػػة جػػاد اهلل كعبػػد اهلل )  2010كىػػذا مػػا اتفػػؽ مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف : دراسػػة قكتػػة ) 
( ، دراسػػة ركد )  2013( ، دراسػػة مػػاكنزم )  2014( ، دراسػػة سػػكبكؿ )  2011دراسػػة المسػػكرم ) 

( ،  2008( ، دراسػػػة الحميػػػرم )  2006( ، دراسػػػة العكاشػػػي )  2005( ، دراسػػػة سػػػاريف )  2004
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( ، دراسػػػػػة  2013( ، دراسػػػػػة مػػػػػاريف )  2010( ، دراسػػػػػة داريػػػػػاؾ )  2008راسػػػػػة مييمػػػػػت       ) د
 ( .  2013نجكيف ) 

 هىاقشة  ىتائج الفرضية السابعة :  7. 6.1.5

( في درجة األفكار االىتحارية α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىد هستوى الداللة "
 عىد الشباب في الهجتهع الفمسطيىي تعزى لهتغير الهٍىة " 

( الى كجػكد فػركؽ جكىريػة دالػة احصػائيا فػي درجػة االفكػار  21.4اشارت نتائج الدراسة في الجدكؿ ) 
االنتحاريػػة حسػػب متغيػػر المينػػة ) طالػػب ثػػانكم ، طالػػب جػػامعي ، عامػػؿ ، مكظػػؼ ، اعمػػاؿ حػػرة ( ، 
كاف اختمفت االسباب المؤثرة في طبيعة كؿ مينة كباختالؼ كؿ حالة كالمشػاكؿ كالتحػديات التػي يعػاني 
منيا كؿ مينة ، فالطالب الثانكم الذم جاء ترتيبو االكؿ ، يعيش صراع اليكية النفسػية فػي اثبػات ذاتػو 

ات المكجكة كالحصكؿ ، كالشعكر بالخكؼ كالقمؽ المستمر مف الفشؿ الدراسي اك فشؿ في تحقيؽ التكقع
عمػػى معػػدؿ عػػالي ، باالضػػافة الػػى التػػكترات النفسػػية كالعقميػػة كاالجتماعيػػة، فيػػـ يػػدرككف كاقعيػػـ بشػػكؿ 
سمبي كبالتالي تتكلد لدييـ الشعكر بخيبة االمؿ كالصراع كاالكتئاب كخمؽ افكػارا انتحاريػة ، امػا الطالػب 

لمرحمػػة االنتقاليػػة مػػف المدرسػػة الػػى مرحمػػة الجػػامعي يتعػػرض لخيبػػات االمػػؿ كالشػػعكر باليػػاس ، حيػػث ا
جديػػػػدة اكثػػػػر مسػػػػؤكلية كاكثػػػػر كعيػػػػا ، اضػػػػافة الػػػػى الفشػػػػؿ فػػػػي العالقػػػػات العاطفيػػػػة ، كسياسػػػػات القمػػػػع 
االحتالليػػة التػػي لعبػػت دكرا فػػي ذلػػؾ ، كتنتشػػر ايضػػا درجػػة االفكػػار االنتحاريػػة بػػيف العمػػاؿ نظػػرا لقمػػة 

الرضى عػف العمػؿ كعػدـ القػدرة عمػى تمبيػة االحتياجػات ، الدخؿ كقمة تكفر فرص العمؿ المالئمة كعدـ 
كعدـ االماف في العمؿ اضافة الى الضغكط كقيكد االحتالؿ االسرائيمي في كضػع العقبػات امػاـ العامػؿ 

كاخيػػرا  ،الفمسػػطيني ، كيػػـك عمػػؿ كايامػػا اخػػرل ال يعمػػؿ فييػػا ، اضػػافة الػػى االجػػر مقابػػؿ العمػػؿ متػػدني
االعماؿ الحرة . نتائج الدراسة تشير الى كجػكد درجػات االفكػار االنتحاريػة فػي كافػة المسػتكيات كالميػف 

 المختمفة . 

( ، دراسػػػة  2013( ، دراسػػة مػػػاريف )  2013كىػػذا مػػػا اشػػػارت اليػػو دراسػػػة كػػػؿ مػػف : دراسػػػة نجػػػكيف )
( ، دراسػة المسػكرم  2006شػي ) ( ، دراسة العكا 2008( ، دراسة الحميرم )  2005ساريف      ) 

 ( .  2003( ، دراسة جاد اهلل ك عبد اهلل )  2010( ، دراسة قكتة )  2011) 
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 هىاقشة  ىتائج االجابة الهتعمقة بالسؤال السابع :     7.1.5

 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات التالية: 

 هىاقشة ىتائج الفرضية األولِ:  1.7.1.5

( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة ال "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الجىس "

عدـ كجكد فركؽ جكىريػة بػيف الجنسػيف فػي مسػتكل القمػؽ  ) 23.4تبيف النتائج المكضحة في الجدكؿ )
كؿ مف االناث كالذككر ، كاف اختمفت االسباب المييئة  ، كىذا يعني اف القمؽ بكافة مستكياتو يكجد عند

كالدافعة لنشكء القمؽ ، كالشعكر بػالخكؼ كالتػكتر كزيػادة العصػبية ، كتػزداد ىػذه الحالػة االنفعاليػة بزيػادة 
الضغكط كالمركر بمكاقؼ معينة تؤدم الى اثارة القمؽ ، ك ما يؤثر عمى عمى الذككر يؤثر عمى االناث 

كاقؼ القمؽ كيتاثر بيا كؿ مف الجنسيف كؿ حسب قدرتو عمى التكافؽ النفسي كالتكيؼ ، في التعرض لم
( ، دراسػػػة ارم )  2012مػػػع ىػػػذه الضػػػغكط . كىػػػذا مػػػا كضػػػحتو دراسػػػة كػػػؿ مػػػف : دراسػػػة المػػػكمني ) 

( ، دراسػػػة االنصػػػارم ككػػػاظـ )  2010( ، دراسػػػة ىبػػػة )  2010( ، دراسػػػة االمػػػامي      )  2011
 ( .  2006( ، دراسة العكاشي )  2005) ، دراسة ساريف )  2013جكيف ) ( ، دراسة ن 2007

كتػػػػرل الباحثػػػػة اف اكثػػػػر مػػػػا يميػػػػز ىػػػػذه النتػػػػائج عػػػػف نتػػػػائج الدراسػػػػات السػػػػابقة تميػػػػز طبيعػػػػة المجتمػػػػع  
الفمسػػطيني عػػف بػػاقي المجتمعػػات ، كمػػا يعانيػػو مػػف ضػػغكط حياتيػػة كصػػراعات سياسػػية ممػػا اثػػر بشػػكؿ 

بػػة النفسػػػية عنػػد الشػػباب الفمسػػطيني كاف اختمفػػت درجػػػة تػػاثر كػػؿ مػػف الجنسػػػيف سػػمبي فػػي تغييػػر التركي
 الذككر كاالناث فالكاقع االليـ السياسي اثر يمتد لكال الجنسيف . 

 هىاقشة ىتائج الفرضية الثاىية:  2.7.1.5

( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير العهر " الشباب

( كالتػػي اشػػارت الػػى  عػػدـ كجػػكد  24.4كالحظػػت الباحثػػة مػػف خػػالؿ النتػػائج المكضػػحة فػػي الجػػدكؿ ) 
فركؽ ظاىرية في مستكل القمؽ عند الشباب حسػب متغيػر العمػر ، ككانػت الفػركؽ بػيف الفئػات العمريػة 

،  2.0005( بمتكسػط حسػابي "  22 – 19نػد الفئػة ) االربع متقاربة ، حيث بمغ المتكسط الحسابي ع
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( . ترل  26 – 23( ، كاخيرا الفئة )  30 – 27( ، كالترتيب الثالث الفئة )  18 – 16كيمييا الفئة ) 
الباحثػػػة بػػػاف السػػػبب فػػػي التفػػػاكت البسػػػيط  بػػػيف الفئػػػات العمريػػػة االربػػػع ، الجميػػػع يتعػػػرض لكثيػػػر مػػػف 

ك الجامعة ، كاف اختمفػت االسػباب المػؤثرة كالدافعػة فػي نشػكء القمػؽ ، الضغكط سكاء الدراسة اك العمؿ ا
كالشعكر بعدـ االرتياح كالخكؼ كاالحساس بالتكتر كاالنفعاؿ الشديد ، اضافة الى الضغكط االجتماعيػة 
كالمينية كاالقتصادية التي يمر بيا كؿ حسب مكقعو . كىذا ما اشارت اليو دراسة كؿ مف : دراسػة ركد 

 2014( ، دراسة ارؼ )  2003( ، دراسة جاد اهلل كعبد اهلل )  2011( ، دراسة بسيكني )  2004) 
 ( .  2005( ، دراسة ساريف ) 2005( ، دراسة ديؾ ) 

 هىاقشة ىتائج الفرضية الثالثة :  3.7.1.5

( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الحالة االجتهاعية " الشباب

( عدـ كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل القمؽ عنػد  25.4اشارت نتائج الدراسة المكضحة في الجدكؿ ) 
الشباب لمتغير الحالػة االجتماعيػة ،  كاف اختمفػت االسػباب المؤديػة لمقمػؽ عنػد كػؿ حالػة ، حيػث كانػت 

" كيعػػػػكد لطبيعػػػػة  1.9668بمػػػػغ المتكسػػػػط الحسػػػػابي عنػػػػد االعػػػػزب "  الفػػػػركؽ بػػػػدرجات بسػػػػيطة حيػػػػث 
الضغكط كاالزمػات التػي يتعرضػكف ليػا ، كعػدـ تػكفر فػرص العمػؿ كالتفكيػر بشػكؿ سػمبي فػي مسػتقبميـ 
المتشائـ كخيبة االمؿ المتكررة فيما حصمكا عميو مف تاىيؿ جامعي كبيف كاقعيػـ بعػد التخػرج ، كانتشػار 

" تحمػؿ المسػؤكلية لػدييـ ،  1.9133المتػزكجيف "  ،ار النفسػي كالعػاطفي كالمػادمالبطالة كعػدـ االسػتقر 
"  كيعػػػكد نشػػػكء القمػػػؽ  1.9398امػػػا بالنسػػػبة لالرامػػػؿ كالمطمقػػػيف "   ،السػػػعي لتحقيػػػؽ متطمبػػػات االسػػػرة

عنػدىـ كالشػعكر بالعصػػبية كالتػكتر كالخػػكؼ نتيجػة صػدمة الفقػػداف سػكاء االنفصػػاؿ اك المػكت ، كغيػػاب 
الدعـ العاطفي كاالجتماعي . ككما اشارت نتائج الدراسة اف كؿ حالة منفردة بذاتيا كاف مستكيات القمؽ 

الباحثػة اف عػدـ كجػكد فػركؽ ظاىريػة حسػب مكجكدة عند الجميع كاف اختمفت الكامؿ كاالسباب . كتػرل 
الحالػػػة االجتماعيػػػة ، اف الجميػػػع بػػػدكف اسػػػتثناء يعيشػػػكف تحػػػت سػػػقؼ االحػػػتالؿ ، ك بػػػنفس المنظكمػػػة 
االجتماعيػػة كالتقاليػػد ، كالصػػراعات النفسػػية المتكػػررة ، ممػػا يػػؤدم الػػى عػػدـ االسػػتقرار كاخػػتالؿ التػػكازف 

( ،  2010ىػذه النتيجػة مػع دراسػة كػؿ مػف : دراسػة قكتػة ) النفسي كبالتالي يؤدم الػى القمػؽ . كاتفقػت 
( ، دراسػػة الػػذيب  2010( ، كدراسػػة االمػػامي    )  2010( ، دراسػػة ىبػػة )  2005دراسػػة سػػاريف ) 
 ( .  2006كعبد الخالؽ ) 
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 هىاقشة ىتائج الفرضية الرابعة :  4.7.1.5

( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الحالة الهحافظة "

( التػي اشػارت الػى كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي مسػتكل  28.4مف خالؿ النتائج المكضػحة فػي الجػدكؿ ) 
( يبػػػيف المقارنػػػػات البعديػػػة بػػػيف المتكسػػػػطات 30.4القمػػػؽ عنػػػد الشػػػباب يعػػػػزل لممحافظػػػة ، كالجػػػدكؿ ) 

سابية الستجابة افراد عينة الدراسة حسب المحافظة ، ككانػت الفػركؽ بػيف محافظػة الخميػؿ ك راـ اهلل الح
 كالقدس ك نابمس ، سمفيت كاريحا لصالح محافظة الخميؿ . 

كىذا يعنػي ارتفػاع مسػتكيات القمػؽ فػي محافظػة الخميػؿ اكثػر مػف غيرىػا يعػكد الػى طبيعػة المنطقػة ذات 
ر مع االحتالؿ االسرائيمي ككالمستكطنيف ، اضافة الى القيكد كالتشدد كالنظػاـ االحتكاؾ كالصراع المباش

االجتمػاعي المنصػػـر ، اذ تعتيػػر مدينػػة محافظػػة كاكثػػر انغالقػا مقارنػػة بالمحافظػػات االخػػرل ، فػػي حػػيف 
اف نتائج تتميز بيا عف الدراسػات السػابقة التػي عرضػتيا الباحثػة فػي دراسػتيا ، كلكنيػا تتفػؽ مػع دراسػة 

 ( .  2010قكتة ) 

 هىاقشة ىتائج الفرضية الخاهسة :  5.7.1.5

( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير هكان السكن  "

( الػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي مسػػػتكل القمػػػؽ عنػػػد  31.4اشػػػارت النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي الجػػػدكؿ ) 
(  LSDالشػػباب يعػػزل لمتغيػػر مكػػاف السػػكف ) مدينػػة ، قريػػة ، مخػػيـ ( ، كمػػف خػػالؿ نتػػائج اختبػػار ) 

كاف لممقارنات البعديػة بػيف المتكسػطات الحسػابية السػتجابة افػراد عينػة الدراسػة ، ككانػت الفػركؽ بػيف سػ
المدينة كسكاف القرية كسكاف المخيـ لصالح القريػة ، كتػرل الباحثػة اف زيػادة القمػؽ فػي القريػة يعػكد الػى 
تعػرض سػكاف القػػرل لكثيػر مػف المػػداىمات كاالعتقػاالت ممػا يػػؤدم الػى عػدـ االسػػتقرار كفقػداف الشػػعكر 

العمػػؿ كقمػػة االمكانيػػات بػػاالمف ، اضػػافة الػػى صػػعكبة التنقػػؿ فػػي القػػرل كصػػكال الػػى الجامعػػة اك امػػاكف 
الترفييية في القرية ، فترل ابناء القرية يجاىدكف مف اجؿ الحصكؿ عمى الشيادات الجامعية كالكظائؼ 
كيعتمػػدكف عمييػػا كمصػػدر دخػػؿ لقمػػة االمكانيػػات الماديػػة مقارنػػة بالمدينػػة ، ممػػا يػػؤدم الػػى عػػدـ تقبػػؿ 

الشػػػعكر بػػػالخكؼ كالقمػػػؽ مػػػف المسػػػتقبؿ ، الكاقػػػع كصػػػعكبة التكيػػػؼ مػػػع االمكانيػػػات المتاحػػػة ممػػػا يكلػػػد 
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( ، دراسػػة  2010كالتػػارجح بػػيف الكاقػػع كالمػػامكؿ . كتبػػيف ذلػػؾ فػػي دراسػػة كػػؿ مػػف : دراسػػة قكتػػة    ) 
 ( .  2010( ، دراسة االمامي )  2010( ، دراسة ىبة )  2006العكاشي ) 

 هىاقشة ىتائج الفرضية السادسة :  6.7.1.5

( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) حصــائية عىــد هســتوى الداللــةال توجــد فــروق ذات داللــً إ "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الهستوى التعميهي  "

( ، التي اشارت الى كجكد فركؽ جكىرية ظاىرة  34.4تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ ) 
ي ، ككانػت الفػركؽ بػيف الثػانكم كاالبتػدائي في مستكل القمؽ عند الشباب يعزل لمتغير المسػتكل التعميمػ

 –جامعي  –لصالح الثانكم ، كبيف الجامعي كاالبتدائي لصالح الجامعي . ككاف الترتيب كالتالي ثانكم 
 ابتدائي . 

تػػرل الباحثػػة السػػبب فػػػي ذلػػؾ يعػػكد الػػى طبيعػػػة االزمػػة النفسػػية كاضػػطراب اليكيػػػة عنػػد طمبػػة المرحمػػػة 
الثانكيػػة ، كالصػػراع النفسػػي االجتمػػاعي لتمبيػػة االحتياجػػات الجسػػمية مػػف جيػػة كاثبػػات الػػذات مػػف جيػػة 

ت نفسية اخرل ، مما يؤدم الى تشتت التفكير في كافة المجاالت كشركد الذىف نتيجة التعرض لمشكال
كضغكط عصبية كحدة المشاعر االنفعالية كالسعي لالستقاللية ، كىذا ما ينطبؽ عمى المرحمة الجامعية 
كالشعكر بالخيبة كاالحباط كالقير كالتعارض بػيف الرغبػة كالطمػكح ، كيعػكد ايضػا الػى الظػركؼ المتاحػة 

مػػػع طمكحػػػاتيـ كانعػػػداـ  بػػػيف ذكم المسػػػتكل الجػػػامعي كالتفكيػػػر فػػػي فػػػرص العمػػػؿ التػػػي قػػػد ال تتناسػػػب
الطمأنينة كانتشار البطالة كالتشاؤـ مف المستقبؿ . ىػذا مػا ادل الػى ارتفػاع مسػتكل القمػؽ بػيف الثػانكييف 

 كالجامعييف . 

( ، دراسػػػػة  2006( ، دراسػػػػة العكاشػػػػي )  2010حيػػػػث تتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف : دراسػػػػة قكتػػػػة ) 
 2011( ، دراسة بسيكني )  2010االمامي )  ( ، دراسة 2005( ، دراسة ساريف)  2008الحميرم) 

 ( .  2011( ، دراسة ارم ) 

 

 هىاقشة ىتائج الفرضية السابعة :  7.7.1.5
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( فــي هســتوى القمــق عىــد α ≥ 0.05) ال توجــد فــروق ذات داللــً إحصــائية عىــد هســتوى الداللــة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الهٍىة  "

اشػػارت النتػػائج الػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ظاىريػػة فػػي مسػػتكل القمػػؽ يعػػزل لمتغيػػر  ( 37.4فػػي الجػػدكؿ ) 
المينػػة    ) طالػػب جػػامعي ، طالػػب ثػػانكم ، عامػػؿ ، اعمػػاؿ حػػرة ( ، كىػػذا يعنػػي انتشػػار القمػػؽ بكافػػة 
مسػػتكياتو بػػيف جميػػع الفئػػات كاف اختمفػػت االسػػباب المؤديػػة كالمثيػػرة لمقمػػؽ كػػؿ حسػػب مكقعػػو ، فالطالػػب 

جػػامعي يعيشػػكف صػػراع النجػػاح كتحقيػػؽ االىػػداؼ كاالسػػتقاللية كاثبػػات الػػذات ، امػػا بالنسػػبة الثػػانكم كال
لممكظؼ كالعامؿ يعيشكف في الصػراع االقتصػادم االجتمػاعي ، كالسػعي لتمبيػة االحتياجػات كمتطمبػات 

 الحياة كعدـ تكفر الركاتب كتدني االجكر ، اضافة الى عدـ االماف الكظيفي .

القمػؽ ينتشػر عنػد جميػع الفئػات كػؿ فػي مكقعػو ، كىػذا مػا يتفػؽ مػع دراسػة كػؿ مػف : كترل الباحثة اف  
(  2010( ، دراسة ىبة )  2006( ، دراسة الذيب كعبد الخالؽ )  2003دراسة جاد اهلل ك عبد اهلل ) 

 . 

 هىاقشة  ىتائج اإلجابة الهتعمقة بالسؤال الثاهن :     8.1.5

 إلى الفرضيات التالية:  كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو

 هىاقشة ىتائج الفرضية األولِ:  1.8.1.5

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الجىس "

ريػػة فػػي مسػػتكل االكتئػػاب ( التػػي أشػػارت الػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ظاى39.4مػػف خػػالؿ نتػػائج الجػػدكؿ )  
عنػػػد الشػػػباب يعػػػزل لمتغيػػػر الجػػػنس ، كذلػػػؾ يشػػػير الػػػى كجػػػكد اعػػػراض االكتئػػػاب عنػػػد الجنسػػػيف ، كاف 
اختمفت االسباب المتعددة ، كىذا ال يعني اف تككف االسباب كاحدة ، اال انو ال تكجػد فػركؽ فػي الدرجػة 

بيعػػة الظػػركؼ االجتماعيػػة فػػي كاقػػع الكميػػة لالكتئػػاب . كتػػرل الباحثػػة اف السػػبب فػػي ذلػػؾ يرجػػع الػػى ط
الجنسػػيف ، كالفجػػكة بػػيف الكاقػػع كالمػػأمكؿ الػػذم يػػؤدم الػػى الشػػعكر بالعزلػػة ، كفقػػداف االمػػؿ كالتشػػاـؤ ، 
كالفجػػكة بػػيف الطمػػكح كالكاقػػع الممػػيء بالتناقضػػات المخيبػػة لالمػػاؿ كعػػدـ االسػػتقرار النفسػػي ، كاالكضػػاع 

 اناثا اكثر عرضة لالكتئاب . الصعبة تجعؿ مف الشباب الفمسطيني ذككرا ك 
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( ، دراسػػة  2010( ، دراسػػة االمػػامي )  2011كىػػذا مػػا يتفػػؽ فػػي دراسػػة كػػؿ مػػف : دراسػػة بسػػيكني ) 
( ، فػي حػيف تختمػؼ  2010( ، دراسة داريػاؾ )  2006( ، كدراسة العكاشي )  2008عبد الخالؽ ) 

 ( .  2007( ، كدراسة االنصارم ككاظـ )  2006مع دراسة كؿ مف دراسة الذيب كعبد الخالؽ ) 

 هىاقشة ىتائج الفرضية الثاىية :  2.8.1.5

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير العهر "

( ، اشػػػارت الػػػى عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ جكىريػػػة فػػػي مسػػػتكل االكتئػػػاب عنػػػد  41.4النتػػػائج  فػػػي الجػػػدكؿ ) 
باب يعػػزل لمتغيػر العمػػر ، كىػػذا يعنػي كجػػكد االعػراض االكتئابيػػة عنػػد جميػع الفئػػات العمريػػة ، كاف الشػ

اختمفت االسباب كالمصادر المؤدية الى االكتئاب ، كبذلؾ يشعركف باف كؿ مػا حػكليـ يتغيػر بػال سػبب 
تجاه ىذا الكاقػع مفيكـ ، كانيـ عاجزكف عف السيطرة كالتحكـ في االنفعاالت ، كالشعكر بالياس كالعجز 

، باالضافة الى سياسات القمع االسرائيمية التي تيدد حياة الفرد الفمسطيني النفسية ، كحممة االعتقاالت 
كاالنذارات كمداىمة البيكت التي زادت في االكنة االخيرة ، يؤثر بشكؿ اك باخر عمى كؿ افراد المجتمع 

لباحثػة ىػذا ىػك سػبب الفػركؽ المتقاربػة البسػيطة فػي الفمسطيني ذككرا كاناثا كبػاختالؼ االعمػار ، تػرل ا
الدرجػػة الكميػػة لالكتئػػاب حسػػب العمػػر ، كتػػرل الباحثػػة الػػى ضػػركرة نشػػر الػػكعي كالتػػدخؿ لحػػؿ االزمػػات 
كتعمػػيـ االفػػراد كيفيػػة مكاجيػػة كحػػؿ المشػػكالت بطػػػرؽ عقالنيػػة كىػػي حاجػػة ماسػػة لحمايػػة الشػػباب مػػػف 

الدراسػة عالقتػو طرديػا فػي زيػادة التفكيػر باالنتحػار . كىػذا مػا  التيكر كارتفاع حدة االكتئػاب الػذم بينػت
( ، دراسة الذيب كعبد  2010( ، دراسة قكتة )  2006اشارت اليو دراسة كؿ مف : دراسة العكاشي ) 

( ، دراسػة مػاريف  2008( ، دراسػة ميييمػت ) 2007( ، دراسة االنصارم ككػاظـ )  2006الخالؽ ) 
 ( .   2008يزيؾ  ) ( ، دراسة ميككال 2013) 
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 هىاقشة ىتائج الفرضية الثالثة :  3.8.1.5

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الحالة االجتهاعية  "

 α( كىػي أكبػر مػف مسػتكل الداللػة )0.744) ( اشارت الى مستكل الداللػة 43.4النتائج في الجدكؿ ) 
( أم أنػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائيان فػػػػي مسػػػػتكل االكتئػػػػاب عنػػػػد الشػػػػباب فػػػػي المجتمػػػػع 0.05 ≤

الفمسطيني تعزل لمتغير الحالة االجتماعية ، كىذا دليؿ عمى انتشار اعػراض االكتئػاب عنػد االعػزب ك 
كاالسػػباب المؤديػػة الػػى االكتئػػاب عنػػد كػػؿ حالػػة . المتػػزكج كاالرمػػؿ كالمطمػػؽ ، كاف اختمفػػت المصػػادر 

كلشعكر بالياس كالحزف كالتعب كقمة النشاط كقمة الشيية كصعكبة المػزاج كفقػداف االمػؿ ، كالمسػؤكليات 
المتعػػددة عنػػد كػػؿ مػػنيـ بػػدكف اسػػتثناء . كحالػػة االغتػػراب كاضػػطراب اليكيػػة كقمػػة فػػرص العمػػؿ كخيبػػة 

لحياتيػة كالنفسػية كفػيال فػي تسػمؿ االعػراض االكتئابيػة عنػد الشػباب االمؿ كالفشؿ المتكرر ، كالضػغكط ا
الفمسػػػػطيني ، كخاصػػػػة المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني يتميػػػػز بطبيعػػػػة مختمفػػػػة عػػػػف بػػػػاقي المجتمعػػػػات فػػػػالظركؼ 
السياسية كالحصار كالبطالة جعمت مف الشباب اكثر عرضة لالكتئاب كخاصة ىذه المرحمة ىػي مرحمػة 

، كالتفكيػػر فػػي االسػػتقرار كاالرتبػػاط كالػػزكاج ، كالسػػعي لتحقيػػؽ مطالػػب ميمػػة فػػي اثبػػات كبنػػاء الػػذات 
الحيػػػاة كمكاكبػػػة التكنكلػػػكجي السػػػريع مػػػف جيػػػة اخػػػرل . كىػػػذا مػػػا اشػػػارت اليػػػو دراسػػػة كػػػؿ مػػػف دراسػػػة 

( ، دراسة بيفرز  2010( ، دراسة قكتة )  2006( ، دراسة الذيب كعبد الخالؽ ) 2008ميككاليزينؾ )
 ( .  2008راسة عبد الخالؽ ) ( ، د 2005كميمر ) 

 

 هىاقشة ىتائج الفرضية الرابعة :  4.8.1.5

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الهحافظة "

( تبػػػيف اف مسػػػتكل الداللػػػة )  47.4( كالجػػػدكؿ )  46.4مػػف خػػػالؿ النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي الجػػدكؿ )  
كىػػذا يعنػي كجػػكد فػػركؽ ظاىريػػة دالػػة احصػػائيا ( ، α ≥ 0.05( ىػي اقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة )0.000

في مستكل االكتئاب حسب متغير المحافظة ، ككانػت الفػركؽ لصػالح محافظػة نػابمس ، كىػذا يعنػي اف 
العراض االكتئابية اكثر انتشارا فػي محافظػة نػابمس ، كتػرل الباحثػة السػبب فػي ذلػؾ يعػكد الػى طبيعػة ا
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االحػػػداث االخيػػػرة فػػػي نػػػابمس ، كالمػػػداىمات االسػػػرائيمية كاالعتقػػػاالت كاعتػػػداء المسػػػتكطنيف مػػػف جيػػػة ، 
داث خمػؿ فػي كالخالفات الداخمية مع االمف مف جية اخرل ، مما كلػد ازمػة كصػراع نفسػي ادل الػى احػ

التػػكازف النفسػػي ، كالشػػعكر بالخيبػػة ك الحػػزف كفقػػداف الشػػعكر بػػاالمف ، اضػػافة الػػى قمػػة فػػرص العمػػؿ ، 
( ، دراسػة  2010كالضغكط االجتماعية كاالقتصادية . كىذا ما كرد في دراسة كؿ مف : دراسػة قكتػة ) 

 ( .  2008( ، دراسة ميككاليزيؾ )  2005بيفرز كميمر ) 

 ة ىتائج الفرضية الخاهسة : هىاقش 5.8.1.5

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الداللـة "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير هكان السكن "

( الػى عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة دالػة احصػائيا فػي  49.4( كالجػدكؿ )  49.4اشارت نتائج الجدكؿ ) 
مسػػػتكل االكتئػػػاب يعػػػزل لمتغيػػػر مكػػػاف السػػػكف ، كىػػػذا يعنػػػي اف مسػػػتكل انتشػػػار االكتئػػػاب ال يختمػػػؼ 
بػػػػاختالؼ مكػػػػاف السػػػػكف ، سػػػػكاء مدينػػػػة اك قريػػػػة اك مخػػػػيـ . كذلػػػػؾ اف الجميػػػػع يتعرضػػػػكف لكثيػػػػر مػػػػف 

كالت كالضػػػػغكط المختمفػػػة كاسػػػػباب اخػػػػرل نفسػػػية كاجتماعيػػػػة كاقتصػػػػادية ، فالمدينػػػة ىػػػػي االكثػػػػر المشػػػ
ازدحامػػػا بالسػػػكاف ، كالقريػػػة قمػػػة المػػػكارد المتاحػػػػة كالتقيػػػد كالتشػػػدد ، كالمخػػػيـ ضػػػيؽ المكػػػاف كالحصػػػػار 

كر المفػػركض كالسياسػػات القمعيػػة االسػػرائيمية جعمػػت الشػػباب الفمسػػطيني اكثػػر عرضػػة لالكتئػػاب كالشػػع
بالخيبػة كاليػاس كعػدـ االمػػاف كالحػزف ميمػا اختمػػؼ مكػاف السػكف . فػػالمجتمع الفمسػطيني لػو خصكصػػية 

 ( .  2010مختمفة عف باقي المجتمعات كىذا ما تفقت معو ىذه الداسة مع دراسة قكتة ) 

 هىاقشة ىتائج الفرضية السادسة  :  6.8.1.5

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) اللـةال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الد "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الهستوى التعميهي " 

( ، الحظت الباحثة انيا اشارت الى كجكد فركؽ  52.4( كالجدكؿ )  51.4مف خالؿ نتائج الجدكؿ ) 
لتعميمػػي ، ككانػػػت جكىريػػة دالػػة احصػػػائيا فػػي مسػػتكل االكتئػػػاب عنػػد الشػػػباب يعػػزل لمتغيػػر المسػػػتكل ا

الفػػػركؽ بػػػيف الثػػػانكم كاالبتػػػدائي لصػػػالح الثػػػانكم ، كبػػػيف الجػػػامعي كالثػػػانكم لصػػػالح الجػػػامعي ، كتػػػرل 
الباحثة السبب في ذلؾ يعكد الى مظاىر االكتئاب لدل الثانكييف في الفجكة بيف الطمكح كالرغبة ، كبيف 

يكية النفسية ، كالصراع النفسي فػي السػعي الكاقع كالمأمكؿ ، كالحرماف العاطفي كاالجتماعي ، كازمة ال
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لالسػػػتقاللية كالتغيػػػرات النفسػػػية كاالجتماعيػػػة كالعقميػػػة ادل الػػػى احسػػػاس الفػػػرد بػػػالعجز كالخيبػػػة كاليػػػاس 
كاالحباط كخاصة اف الحاصميف عمى الثانكية لـ تتكفر لدييـ فرص االلتحاؽ في الجامعة ، اما بالنسػبة 

بؿ كالخػػػكؼ مػػػف عػػػدـ تػػػكفر فػػػرص عمػػػؿ مناسػػػبة بعػػػد التخػػػرج ، لمجػػػامعي تفكيػػػره مسػػػيطر حػػػكؿ المسػػػتق
كالبطالػػة فيشػػعركف باالحبػػاط ، كاليػػاس مػػف تحقيػػؽ اىػػدافيـ كالشػػعكر بالتنػػاقض بػػيف الرغبػػة كاالمكانيػػات 
المتاحػػة ، كبالتػػالي يػػدرككف مسػػتقبمو بشػػكؿ سػػمبي كال عقالنػػي ، ىكػػذا يفكػػر الشػػاب الفمسػػطيني عنػػدما 

ا يجعمػػو اكثػػر عرضػػة لالكتئػػاب . كىػػذا يتفػػؽ مػػع دراسػػة قكتػػة ) يتعػػرض لظػػركؼ كضػػغكط صػػعبة ممػػ
( ،  2013( ، دراسػػػػػة نجػػػػػكيف )  2013( ، دراسػػػػػة مػػػػػاريف )  2006( ، دراسػػػػػة العكاشػػػػػي )  2010

 ( .  2007دراسة االنصارم ككاظـ ) 

 هىاقشة ىتائج الفرضية السابعة  :  7.8.1.5

( فـي هسـتوى االكتئـاب عىـد α ≥ 0.05) لـةال توجد فروق ذات داللً إحصائية عىـد هسـتوى الدال  "
 الشباب في الهجتهع الفمسطيىي يعزى لهتغير الهٍىة "

( اشارت النتائج الى عدـ كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل االكتئاب يعػزل لمتغيػر  37.4في الجدكؿ ) 
بكافػػة المينػػة ) طالػػب جػػامعي ، طالػػب ثػػانكم ، عامػػؿ ، اعمػػاؿ حػػرة ( ، كىػػذا يعنػػي انتشػػار االكتئػػاب 

مستكياتو بيف جميع الفئات كاف اختمفت االسباب المؤدية كالمثيرة لالكتئاب كؿ حسب مكقعو ، فالطالب 
الثػػانكم كالجػػامعي يعيشػػكف صػػراع النجػػاح كتحقيػػؽ االىػػداؼ كاالسػػتقاللية كاثبػػات الػػذات ، امػػا بالنسػػبة 

ة االحتياجػات كمتكمبػات لممكظؼ كالعامػؿ يعيشػكف فػي الصػراع االقتصػادم االجتمػاعي ، كالسػعي لتمبيػ
الحياة كعدـ تكفر الركاتب كتدني االجكر ، اضافة الى عدـ االماف الػكظيفي ، كالشػعكر بالخيبػة كالقيػر 
كاليػػاس ، كالتعػػرض لالرىػػاب الػػكظيفي اك الدراسػػي يجعػػؿ الشػػاب الفمسػػطيني اكثػػر عرضػػة لالكتئػػاب .  

مكقعو ، كىذا ما يتفؽ مع دراسة كؿ مػف :  كتبيف الدراسة اف االكتئاب ينتشر عند جميع الفئات كؿ في
 2010( ، دراسػة قكتػة )  2006( ، دراسػة الػذيب كعبػد الخػالؽ )  2003دراسة جاد اهلل ك عبد اهلل ) 

. ) 
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 التوصيات  3.5

 بناءا عمى ما تقدـ مف نتائج في الدراسة فاف الباحثة تكصي بمايمي : 

ضركرة نشػر الػكعي بخطػكرة السمسػمة االنتحاريػة ابتػداءا مػف النػذر كاألفكػار االنتحاريػة كانتيػاءا  -
 بالسمكؾ االنتحارم . 

تكثيؼ الجيكد في المؤسسات الرسمية كغير الرسمية في تكفير شبكة دعـ كحماية لمشػباب مػف  -
 االضطرابات النفسية . 

عيػة الشػباب فػي كيفيػة مكاجيػة المشػكالت كحميػا تكفير الخدمات النفسية كالبرامج اإلرشادية لتك  -
 بطرؽ عقالنية . 

المزيد مف إجػراء البحػكث الكقائيػة فػي مجػاؿ الفكػر كالسػمكؾ االنتحػارم كاالضػطرابات المختمفػة  -
 المنبئة بمخاطر االنتحار . 
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 الهالحق

 

 عكامؿ ببعض كعالقتيا االنتحارية األفكار عمى التعرؼ إلى تيدؼ دراسة عمؿ الباحثة تنكم...  القارمء م/  عزيزتي
 عمى لمحصكؿ كذلؾ ، الفمسطيني المجتمع في  الشباب مف عينة لدل النفسية االضطرابات ببعض المرتبطة الخطر
 الفقرات بقراءة التكـر حضرتكـ مف يرجى ، ديس ابك/ القدس جامعة مف  كالتربكم النفسي اإلرشاد في الماجستير درجة

 محاطة الفقرات عمى اإلجابة باف عمما كمكضكعية صدؽ بكؿ  عميكـ ينطبؽ كما مناسبا تركنو بما  عمييا كاإلجابة
  تعاكنكـ حسف شاكريف... ......   العممي البحث ألغراض إال تستخدـ كال بالسرية

 الدكتور بإشراف.                                                                          جرادات ىسرين:  الباحثة
  الحالق اياد: 

------------------------------------- 

 القسم االول : 

  المناسب المكاف في(  x)  اشارة كضع منؾ يرجى

 

  أنثى                    ذكر                      الجنس                            

 

  سنة 68 – 66                       العمر                             

  سنة 22 – 69                                                          

  سنة 26 – 22                                                          

  سنة 23 – 27                                                           

                     متزكج                       أعزب               االجتماعية الحالة                       
  أرمؿ                     مطمؽ

 

 راـ                    لحـ بيت                       الخميؿ                       المحافظة                       
 القدس                    اهلل

                        جنيف                       نابمس                                                        
   طكلكـر                    قمقيمية
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                        غزة                       أريحا                                                         
  سمفيت

   مخيـ                      قرية                        مدينة                     السكف مكاف                      

 

   جامعي                      ثانكم                     ابتدائي                   التعميمي المستكل                  

 

               جامعي طالب                ثانكم طالب                               المينة                  
  مكظؼ                   عامؿ

  حرة أعماؿ                                                        
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 تروىٍا التي االجابة بجاىب(  x)  اشارة بوضع عميٍا واالجابة بعىاية التالية الفقرات قراءة هىك أرجو:  الثاىي القسم
 ... هىاسبة

نكد أف نسألؾ بعض األسئمة المتعمقة بحياتؾ العاطفية خاصة كيؼ تسيطر ك تدير ك تكازف عكاطفؾ. ك األسئمة التي 
تمي تركز عمى جانبيف مف حياتؾ العاطفية ، أحدىما تجربتؾ العاطفية أك ما تشعر بو في الداخؿ ك االخر ىك تعبيرؾ 

 ريقة كالمؾ، ايماءؾ اك تصرفاتؾ. فؾ بطالعاطفي أك كيؼ تظير عكاط

 مكافؽ الفقرة
 بشدة

 معارض معارض محايد مكافؽ
 بشدة

عندما أريد أف أشعر بمشاعر ايجابية كالفرح  أغير  6
 ما أفكر فيو.

     

      أحتفظ بمشاعرم لنفسي .  2

عندما أريد أف أخفؼ شعكرم السمبي بالحزف أغير  2
 ما أفكر فيو.

     

أحس بمشاعر ايجابية أككف حريص في  عندما 4
 عدـ التعبير عنيا.

     

عندما أكاجو مكقؼ مجيد أفكر فيو بطريقة  5
 تساعدني ألىدأ.

     

أسيطر عمى مشاعرم عف طريؽ عدـ التعبير  6
 عنيا.

     

عندما أريد أف أحس بمشاعر أكثر ايجابية ، أغير  7
 طريقة تفكيرم بالمكقؼ الذم أنا فيو.

     

أسيطر عمى مشاعرم عف طريؽ تغيير طريقة  8
 تفكيرم بالمكقؼ الذم أنا فيو.

     

عندما أحس بمشاعر سمبية أؤكد عمى عدـ التعبير  9
 عنيا .

     

عندما أريد أف أحس بمشاعر أقؿ سمبية  أغير  63
 طريقة تفكيرم بالمكقؼ الذم أنا فيو.
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 :  جوابك الِ لالشارة(  x)  اشارة ضع ، الهاضيين االسبوعين خالل التالية الهشاكل هن عاىيت ٌل:  الثالث القسم

 مف اكثر االياـ بعض ابدا الفقرة
 االياـ نصؼ

 يـك كؿ
 تقريبا

      الشديد االنفعاؿ اك الغضب اك بالقمؽ الشعكر 6

      فيو التحكـ اك القمؽ انياء عمى القدرة عدـ 2

      مختمفة اشياء عمى المفرط القمؽ 2

      االسترخاء في الصعكبة 4

      ىدكء في البقاء صعكبة لدرجة االضطراب شدة 5

      االنزعاج اك االنفعاؿ في السرعة 6

      يحدث قد فظيعا شيئا اف لك كما بالخكؼ الشعكر 7

      االشياء بممارسة االىتماـ اك االستمتاع قمة 8

      اليأس اك الصدر ضيؽ اك بالحزف الشعكر 9

 اك بانتظاـ النـك اك النـك الى الرككف في الصعكبة 63
  العادة مف اكثر النـك

    

      الحيكية قمة اك بالتعب الشعكر 66

      االكؿ كثرة اك الشيية قمة 62

 مف االحباط اك النفس عف الرضا بعدـ الشعكر 62
  ذكيؾ

    

 قراءة مثؿ االشياء عمى التركيز في الصعكبة 64
  التمفزيكف مشاىدة اك الصحؼ

    

 مف ممحكظة بدرجة الكالـ اك الحركة في بطء 65
  االخريف

    

      ما بطريقة النفس ايذاء اك المكت بتفضيؿ الشعكر 66

      الناس مع التعامؿ صعكبة 67

 

 او الهساعدة بطمب ستتوجً هدى اي الِ ، عاطفية او شخصية هشكمة واجٍت اىك لىفترض:  الرابع القسم
  واحد كل هن االستشارة

 .  هىاسبة تروىٍا التي االجابة اهام( x) اشارة ضع:  ههايمي

 بالتاكيد 
 ساتكجو

 انني اعتقد
 ساتكجو

 انني اعتقد
 اتكجو لف

 لف بالتاكيد
 اتكجو

      مقرب صديؽ 6

     ( بعيد)  مقرب غير صديؽ 2
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      الكالديف 2

      العائمة مف اخريف افراد 4

/  اجتماعي عامؿ/  معمـ) ميني شخص 5
 (مستشار/  نفسي اخصائي

    

      االنترنت اك الياتؼ عبر مساعدة 6

      العائمة طبيب 7

      ديف رجؿ 8

      شخص ام مف المساعدة اطمب ال 9

      اخر شخص مف المساعدة ساطمب  63

 

 

 او الهساعدة بطمب ستتوجً هدى اي الِ ، ، جدية اىتحارية افكارا ببالك خطر اىك  لىفترض:  الخاهس القسم
 .  هىاسبة تروىٍا التي االجابة اهام( x) اشارة ضع ، ههايمي واحد كل هن االستشارة

 بالتاكيد 
 ساتكجو

 انني اعتقد
 ساتكجو

 انني اعتقد
 اتكجو لف

 لف بالتاكيد
 اتكجو

      مقرب صديؽ 6

     ( بعيد)  مقرب غير صديؽ 2

      الكالديف 2

      العائمة مف اخريف افراد 4

/  اجتماعي عامؿ/  معمـ) ميني شخص 5
 (مستشار/  نفسي اخصائي

    

      االنترنت اك الياتؼ عبر مساعدة 6

      العائمة طبيب 7

      ديف رجؿ 8

      شخص ام مف المساعدة اطمب ال 9

      اخر شخص مف المساعدة ساطمب  63

 

 نفسؾ؟ تقتؿ أف حاكلت أك فكرت أف لؾ سبؽ ىؿ -

o أبدا . 

o عابرة فكرة كانت لقد . 

o فعميا أحاكؿ لـ لكني ك نفسي القتؿ األقؿ عمى كاحدة خطة لدم كاف لقد. 
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o حقا المكت أريد كنت ك نفسي ألقتؿ االقؿ عمى كاحدة خطة لدم كاف لقد. 

o أمكت أف أرد لـ لكني ك نفسي قتؿ حاكلت لقد. 

o حقا المكت أتمنى كنت ك نفسي قتؿ حاكلت لقد. 

 السابقة؟ السنكات في نفسؾ قتؿ فكرة ذىنؾ في خطرت مرة كـ -

o أبدا. 

o (.كاحدة مرة) نادرا 

o (.مرتيف) أحيانا 

o (.مرات 4-2) عادة 

o (.فكؽ فما 5) كثيرا 

 االنتحار؟ ستحاكؿ أنؾ أك ستنتحر أنؾ ألحد قمت ىؿ -

o ال 

o ،حقا المكت أرد لـ لكني ك كاحدة مرة نعـ. 

o ،حقا المكت أريد كنت ك كاحدة مرة نعـ. 

o ،حقا ذلؾ فعؿ أرد لـ لكني ك مرة مف أكثر نعـ. 

o ،حقا ذلؾ فعؿ أريد كنت ك مرة مف أكثر نعـ. 

 ؟ ما يكما االنتحار تحاكؿ أف مرجح ىك كـ -

o ابدا . 

o فرصة أم ال ك . 

o ال األغمب في. 

o ال األرجح عمى . 

o نعـ األرجح عمى. 

o نعـ األغمب في. 

o بشدة ك نعـ . 
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 634 ............................................................................. التعميمي المستكل متغير حسب الفمسطيني المجتمع

 المجتمع في الشباب عند القمؽ مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (35.4)جدكؿ
 635 ........................................................................................ التعميمي المستكل لمتغير تعزل الفمسطيني

 الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 36.4) الجدكؿ
 636 .............................................................................................................. التعميمي المستكل حسب

 في الشباب عند القمؽ مستكل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:37.4) جدكؿ
 636 ........................................................................................... المينة متغير حسب الفمسطيني المجتمع

 المجتمع في الشباب عند القمؽ مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (38.4)جدكؿ
 637 ...................................................................................................... المينة لمتغير تعزل الفمسطيني

 المجتمع في الشباب عند االكتئاب مستكل في العينة أفراد الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج(: 4.39) جدكؿ
 638 ..................................................................................................... الجنس متغير حسب الفمسطيني

 الشباب عند االكتئاب مستكل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:40.4) جدكؿ
 639 ....................................................................................... العمر متغير حسب الفمسطيني المجتمع في

 المجتمع في الشباب عند االكتئاب مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (41.4)جدكؿ
 639 ....................................................................................................... العمر لمتغير تعزل الفمسطيني

 الشباب عند االكتئاب مستكل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:42.4) جدكؿ
 663 ........................................................................ االجتماعية الحالة متغير حسب الفمسطيني المجتمع في

 المجتمع في الشباب عند االكتئاب مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (43.4)جدكؿ
 663 ........................................................................................ االجتماعية الحالة لمتغير تعزل الفمسطيني

 الشباب عند االكتئاب مستكل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:44.4) جدكؿ
 666 .................................................................................. المحافظة متغير حسب الفمسطيني المجتمع في
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 المجتمع في الشباب عند االكتئاب مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (45.4)جدكؿ
 662 .................................................................................................. المحافظة لمتغير تعزل الفمسطيني

 الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 46.4) الجدكؿ
 662 ........................................................................................................................ المحافظة حسب

 الشباب عند االكتئاب مستكل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:47.4) جدكؿ
 666 ............................................................................... السكف مكاف متغير حسب الفمسطيني المجتمع في

 المجتمع في الشباب عند االكتئاب مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (48.4)جدكؿ
 666 ............................................................................................... السكف مكاف لمتغير تعزل الفمسطيني

 الشباب عند االكتئاب مستكل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:49.4) جدكؿ
 667 ......................................................................... التعميمي المستكل متغير حسب الفمسطيني المجتمع في

 المجتمع في الشباب عند االكتئاب مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (50.4)جدكؿ
 668 ........................................................................................ التعميمي المستكل لمتغير تعزل الفمسطيني

 الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 51.4) الجدكؿ
 668 .............................................................................................................. التعميمي المستكل حسب

 الشباب عند االكتئاب مستكل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:52.4) جدكؿ
 669 ...................................................................................... المينة متغير حسب الفمسطيني المجتمع في

 المجتمع في الشباب عند االكتئاب مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (53.4)جدكؿ
 623 ...................................................................................................... المينة لمتغير تعزل الفمسطيني
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