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  الشكر والتقدير

َّالذي من علي بالصحة والعافية وأعانني على السري يف هـذا الطريـق حـىت تعاىل أشكر اهللا  ّ َ

مشريف الدكتور إياد احلالق الـذي أعطنـي نهايته، كما أتقدم بوافر شكري وتقديري إىل 
حيـز جل اهتمامه ووقته، ومن إرشاده خري عطاء، من أجـل إخـراج هـذه الدراسـة إىل 

ًبهذه الـصورة العلميـة املالئمـة، كمـا أتقـدم بالـشكر أيـضا إىل مجيـع احملكمـني الوجود 

تقـدم ألدوات هذا البحث، وأتقدم بالشكر ألعضاء جلنـة املناقـشة، وال يفـوتني أن أ
الــدكتور تيــسري عبــد اهللا والــدكتور بعظــيم االمتنــان إىل أســاتذتي يف جامعــة القــدس، 

عفيف زيدان، والـدكتور حمـسن عـدس ،كمـا واتقـدم جبزبـل الـشكر واالمتنـان اىل 
الدكتورة ريتا جقمان من جامعة بريزيت ملساعدتها يل يف توفري دراسـة علميـة،كما اننـي 

مل كتلو ملا ابداه من تعاون ومساعدة يل مـن جامعـة اشكر استاذي الفاضل الدكتور كا
فردا فـردا ملـا ابـدوه مـن تعـاون واجيابيـة يف تطبيـق  اخلليل، كما واشكر جمتمع الدراسة

،ولن انـسى الـشكر اىل زميلـي االسـتاذ ابـراهيم االستبانة واالجابة على اسـئلة الباحثـة
  .الشدفان

   والتقديرق االحرتام   اليهم مجيعا فائ                         
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 الملخص 

 خصائص الناجين ودوافعهم من محاوالت االنتحار من         بعض    عن ف الكش إلىهدفت هذه الدراسة    
 ،ببناء اسـتبانه خاصـة     ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة     ،وجهة نظرهم في محافظة الخليل    

جين من محاولة االنتحار في محافظة الخليـل        مسحية شاملة لجميع األشخاص النا    وأجريت دراسة   
وتم تحليل استجابات أفراد الدراسـة      ،  انثى) 92( ذكراً و ) 35(منهم  ،  شخصا) 127(البالغ عددها   

 وأظهـرت   .يارية والتكرارات والنسب المئويـة    باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع    
للناجين من محاوالت االنتحـار     واألخالقية  الية   الدرجة الكلية للخصائص االنفع    أن:نتائج الدراسة 

 ،متوسطة"جاءت بدرجة   واالجتماعية واالقتصادية لهم    الصحية  وللخصائص   كبيرة"جاءت بدرجة   
األسباب التي  بعض الخصائص و   إلى التعرف   وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة      

 إلـى  األشـخاص     التي دفعت هـؤالء    باألسبا أكثر أن   إلى محاولة االنتحار والتعرف     إلىدفعت  
انحـراف الـسلوك،    (و) الخالفـات الزوجيـة   (و) مشاكل العائلية ال(بسببكانت  االنتحار  محاولة  

وأن أكثـر الوسـائل     ) عالقات مـشبوهة  / واضطرابات نفسية أو مرض نفسي، واستغالل جنسي      
) سم فئـران  / ادة سامة شرب م ) (تناول كميات من األدوية   ( المتبعة أثناء عملية االنتحار تمثلت في     

تدفع مرة  ،  )متنوع/ تناول مادة الكلور، وأكثر من أسلوب     ) (قطع شريان / شنق نفسه، وجرح يديه   (
زيادة دراية ووعي المرشـدين واألخـصائيين        ومن أهم توصيات الدراسة كانت     أخرى لالنتحار، 

ادة الوعي الـديني     زي ةاالنتحار وأهمي النفسيين بالخصائص والدوافع لألشخاص الذي أقدموا على        
 حول تحريم االنتحار، والعمل يدا بيد مع المهنيين وأصحاب القرار وعلمـاء الـنفس               اإلفرادلدى  

والمرشدين واألخصائيين النفسيين لعمل ورشات عمل لتوعية شبابنا وشـاباتنا وتثقـيفهم بـأمور              
وضـرورة تـوافر     ،حياتهم من خالل المساندة والدعم وزيادة الوعي حول أهمية العالج النفسي          

 وتوفير بيئة منزلية آمنـه، تـساعد علـى          التعليميةمراحل  ال في جميع     ونفسي أخصائي اجتماعي 
  .الشعور باألمان واالستقرار النفسي

  

  

  

  

  

  



ي  

Some of the characteristics of survivors and their motives of suicide 
attempts from the point of view in Hebron 
Prepared by: Hana’ Al-Janazrah. 
Supervisor: Dr. Eyad Elhallaq 
Abstract:       

                                
This thesis aimed to uncover some of the characteristics and motivations of survivors of 

suicide attempts from their point of view in the governorate of Hebron, and to achieve 

the objectives of the study the researcher made a special questionnaire, and conducted a 

comprehensive survey of all of the survivors from  suicide attempts in Hebron , they 

were (127) people, of whom (35) and male (92) female , the  responses of these people 

were analyzed by   extracting  the arithmetic averages , the  standard deviations, the 

repetitions   and percentages. 

The results of the study show that the total degree of the emotional and moral  

characteristics of the survivors  of suicide attempts was great and the economic, social 

and health characteristics were medium .In light of the results of the study the researcher 

recommended that there is a need to identify some of the characteristics and the reasons 

that led to suicide attempts and  to know that the most reasons that prompted these 

people to attempt suicide were because of the (family problems) and (marital disputes) 

and (deflection behavior, and mental disorders or disease myself, and sexual abuse / 

suspicious relationships) and that the most adopted  methods used during the process of 

committing suicide were  (eating large quantities of drugs) (drinking a toxic substance / 

rat poison) (hanged himself, and injured his hands / cut artery) (eating chlorine, more 

than one method / Various), these methods urge committing suicides again. 

The most important recommendation of the study was raising the knowledge and 

awareness of the counselors and psychologists regarding  the characteristics and 

motivations of people who have carried and the importance of  increasing religious 

awareness of individuals about the prohibition of suicide, and work hand in hand with 

professionals and decision makers, psychologists, counselors and psychologists and 

workshops to educate our youth and educate them things of life through support, aid and 

increase awareness about the importance of psychological treatment, and the need for a 

social worker and psychologist in all  educational stages and providing a safe home 

condition which provide  a feeling of security and psychological stability.  



ك  

  : مصطلحات الدراسة

  

  :االنتحار لغة

 هو مصدر الفعل انتحر وهو إصابة اإلنسان نفسه بقصد إفنائها، ويقال االنتحار هو اإلجهاز على 
  ).ابن منظور( طريقة كانت بأيالنفس ذاتها 

هو كل  )1972،وآخرونمصطفى (   قتل نفسه بوسيلة ماأيوفي المعجم الوسيط يقال انتحر الرجل 
ال يقوم بها اإلنسان محاوال قتل نفسه بنفسه وقد تم له ذلك وانتهت حياته نتيجة هذه أفع فعل أو
  ).2004، فايد( األعمال

  

  :االنتحار اصطالحا

 أو كل حاالت الموت التي تنتج بصورة مباشرة بأنهاالنتحار ) Dorkahaim،دوركهايم (وقد عرف 
 هذا الفعل أنفسه، وهو يعرف في داخله  سلبي يقوم به الفرد وبنأوغير مباشرة عن فعل إيجابي 

 )1964سمعان،( نتيجة الموت الحتمية إلىيؤدي 

  

  :إجرائيااالنتحار 

  .هو حالة يؤذي فيها الفرد نفسه بأشكال مختلفة ، وقمة ذلك التخلص من حياته 

  جسمية تغيير من السلوك وتواصله حتى ينتهيأو بالمعنى النفسي هي حالة داخلية نفسية الدوافع- 
  )1991جابر،.  ( هدف معين أو رغبة إلى

  .عدة اسباب أوهي محركات السلوك وكل دافع يكمن خلفه سبب- :والدافع من الناحية االجرائية 

 مقوم يدفع بالفرد لسلوك ما سواء أكان هذا أووتعريف الدافع من الناحية االجرائية هو كل سبب 
  .سلبياً أوالسلوك ايجابياً 
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  ل  والفصل األ

  شكلة الدراسة وأهميتهام

  

  المقدمة 1.1

  مشكلة الدراسة 2.1

  أسئلة الدراسة 3.1

  أهمية الدراسة 4.1

  أهداف الدراسة 5.1

  محددات الدراسة 6.1

  التعريفات والمصطلحات 7.1
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  ل والفصل األ

              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ة وأهميتهامشكلة الدراس

 :مقدمة 1.1

  

ن قضية االنتحار قضية عامة حظيت باالهتمام العام من قبل العديد من المؤسسات االجتماعية إ
واالكاديمية والنفسية ،وأصبحت هذه القضية هي االولى بالحديث من ضمن قضايا عديدة كانت قد 

يادتها وتعدد أشكالها هذه المشكلة وزولكن مع تفاقم .طرحت وما زالت تطرح في تلك المؤسسات
ن مثل ألى إتوصلت الباحثة  ،واختالف األساليب وتكرار الوسائل المستخدمة في محاوالت االنتحار

هذه القضية يجب أن تدرس ويبحث فيها ألنها مشكلة حقيقية تعاني منها المجتمعات بشكل عام 
  .والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص 

  ونفسية تزامن وجودها مع وجود االنسان على هذه االرض،وتعتبر قضية األنتحار قضية اجتماعية
ولعل أهم االسباب التي أدت الى ظهور مثل هذه القضية في المجتمعات بشكل عام وفي المجتمع 

، أو التعرض لضغوطات عديدة باختالف أنواعها ،أو الفلسطيني بشكل خاص هو الفشل في الحياة
ومع ازدياد وتنامي هذه  .جسميةأو اسباب مرضية نفسيةأو قد تكون التعرض للعنف بكافة أشكاله،

ومحلي كبيرمن قبل ) عربي وغربي(الظاهرة فقد حظيت في العصر الحديث باهتمام عالمي 
المؤسسات األكاديمية واالجتماعية والنفسية ،وأولوا مثل هذه الظواهر أهمية كبرى وأهتموا 

  .بالدراسات التي تبحث بهذه الظواهر

 أي بقاء تهدد أنهاو ،فيه ىتتفش مجتمع أي في المؤثرة االجتماعية المشاكل من النتحارا مشكلة دتعو
 مـع  التكيف في وجماعياً فردياً فشالً وتمثل،  المجتمع أفراد عدد في تناقص إلى تؤدي ألنها مجتمع
  .)1995 ،البدانية( .االجتماعي للنظام األفراد تقبل عدم على ومؤشراً،ةـاالجتماعي المعايير

 بـين  خاصـة  المعدالت هذه ارتفاع على ،عالمياً االنتحارب الخاصة والتقارير اإلحصاءات دلت وقد
 المنتحـرين  عـدد  بلـغ ،  م2001 عام إحصائية في األمريكية المتحدة الواليات ففي،  المتقدمة الدول
 انتحـر  فقـد  انالياب في أما،  أفراد ثالثة ينتحر قتيلتين كل مقابل أي 2:3 النسبة وكانت،  ألفاً ثالثين

 الوضـع  تشابه وقد ،م2000م  عا ألفاً ثالثين إلى العدد ارتفع بينما،  م1990عام ياباني ألف عشرون
  3600 وحدها هولندا في المنتحرين عدد بلغ فقد ،واليابان األمريكية المتحدة الواليات مع أوروبا في
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 نـسبة  ارتفاع يوضح وهذا،  م2000 عام منتحر آالف أربعة إلى العدد وارتفع ،م1995 عام منتحر
  ).1998،فايد (عام بعد عاماً وانتشارها المشكلة هذه تفشي وبالتالي، عالمياً المنتحرين

 أغلب في الماضية القليلة السنوات في مقلقة ظاهرة أصبح االنتحار أن )2006( الرحيم عبد بين وقد
 تنحـصر  االنتحار على دمونيق ممن %78 من أكثر أن إلى اإلحصائيات أشارتو ،العربية البلدان

 االجتمـاعي  التـدهور  فيهـا  يدخل الحياة من التخلص دوافع وأغلب،  عاماً 40-17 بين  أعمارهم
 ينتمـون  وفتـاة  شـاب  ألف 14و ألف 11 بين ما أن إلى األرقام أشارت كما ،والفشل واالقتصادي

  .عام كل حاراالنت يحاولون، والكويت واألردن اليمن منها عربية لبلدان

ففي ،  نظرا للواقع الفلسطيني بتشعباته المختلفة وظروفه المتأرجحة بين االستقرار وعدم االستقرار            و
 فلـم تعـد     ، وتميزت باالنفتاح على الثقافات األخرى     فلسطين ، العشر سنوات األخيرة تغيرت ثقافة      

نفتحت أسـواقها   ، وا العربية والعالمية   مدن  ال كما كانت فيما سبق بل تميزت باالنفتاح على          فلسطين
واالجنبية ثانيا فتغيرت وتطورت وسلكت طريق التغيير بأشكاله، رغم          التجارية على الدول العربية   

  .إننا في بعض األحيان نقرأ في طيات هذا التغيير الشيء األسوأ 

 األسوأ، وبشكل خاص برزت عدة أمور       إلىمجتمع العربي بشكل عام قادتنا      الوبرزت عدة أمور في     
ن خلقت أزمة بين الشباب والمجتمع وبين الشباب أنفسهم فكثـرت المتطلبـات وتغيـرت               في فلسطي 

الثقافات واختلفت وجهات النظر بين أفراد المجتمع فكثرت األمور والمسائل العالقة مما ولد العديـد               
 وها نحن اليوم بـصدد البحـث   ،من المشاكل االجتماعية والنفسية واألسرية واألزمات والصراعات     

يث في أهم المشاكل االجتماعية والنفسية التي دخلت مجتمعنا الفلسطيني وأصبحت كظـاهرة             والحد
 متجاهلين في سـلوكهم القـوانين       ، اإلقدام عليه  أوتهدد أفراد هذا المجتمع أال وهي ظاهرة االنتحار         

  . والركائز الثابتة في مجتمع ظل محافظا وقتا من الزمن

  

  مشكلة الدراسة 2.1

على قيمة بين باقي المخلوقات على األرض، والحفاظ عليه من وعلى سالمته هو من              اإلنسان هو األ  
 وللحفاظ عليه يجب علينا أن ندرس خصائصه وسماته، وما هي           أسمى واجبات اإلنسانية والمجتمع،   

من هذه األهميـة العظمـي للجـنس        متطلباته، وما هي الضغوط التي تؤدي به إلى إهالك نفسه، ف          
يتكون لدينا الفكرة والمضمون عن مشكلة الدراسـة، فالمـشكلة          ة الحفاظ عليها    ، ومن أهمي  البشري

دراسة خصائص وسمات الناجين من محاوالت اإلنتحار، ودراسة الدوافع التي أصولتهم           تتلخص في   
وذلك من وجهة نظرهم ومن وجهة نظـر العـاملين فـي هـذا              إلى هذه الحد من اليأس واإلحباط،       

 إلـى  تلك األزمـات     أو تتحول هذه المشاكل     أنية واالجتماعية عديدة، لكن     المشاكل النفس المجال، ف 
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التـي  لألوهـام   و ،واليأس االكتئاب   إلىحاالت من الضغط النفسي الذي ينتج أمراض نفسية توصل          
  .تظهر لنا أن فقدان الحياة أفضل من وجودها

هنا و ،قدام على االنتحار   ما يسمى باإل   أو حوادث العنف ضد النفس،      ترالفلسطيني تكر  مجتمعالفي  و
 لالنتحار وهذا كلـه بعـد معرفـة نـسبة التزايـد الـسريع               المؤديةانطلقت فكرة معرفة األسباب     

 فهنا ال بد لنا كباحثين من وقفة حيالهـا، نـسأل            ،واإلحصائيات العديدة المسجلة لمحاوالت االنتحار    
دوافع ، هل هي      ية االنتحار افع وراء عمل  والدأهم  عن   ونبحث ونلخص ونستنتج     ،ونستفسر، ونجيب 

 أثناء عملية االنتحار فـي محافظـة        شيوعا   أكثر الوسائل    ، وما هي  تعليميةأم  ،  اجتماعية أم   نفسية،
 الخليل؟

  

  ة الدراسأهمية 4.1

  -:ن هما يتظهر أهمية هذه الدراسة في نوع

 .لناجين من محاوالت  االنتحارتبرز أهمية الدراسة في معرفة خصائص ودوافع ا •

همية البارزة في هذه الدراسة هي قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وبالـذات فـي                واأل •
 ونحتاج أيضا لمثل هذا النوع من الدراسـات ألنهـا           ،الوطن العربي عامة وفي فلسطين خاصة     

  .ظاهرة جديدة ومتجددة سوف تثري األدب التربوي 

  .تماعية مهمة وهي ظاهرة االنتحاراجنفسية و لظاهرةوتكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها  •

  

  ة الدراسأهداف 5.1

  :االجابة عن تساؤالت الدراسة المتعلقة ب إلىتهدف هذه الدراسة 

 هـذه   فـي المرتبطة بهذه الظاهرة وكيفية تأثير كـل متغيـر          المستقلة   المتغيرات   التعرف الى  .1
  الدراسة

 نلألشخاص الذي  واالقتصادية   االخالقية واالنفعالية واالجتماعية والصحية    التعرف الخصائص  .2
 . أقدموا على االنتحار

  .التعرف الى الدوافع النفسية واالجتماعية لالشخاص الذين اقدموا على االنتحار .3

التعرف الى الوسائل المستخدمة والشائعة في تنفيذ عملية االنتحار لالشخاص الذين حـاولوا             . .4
  .االنتحار فيما سبق
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  حدود الدراسة 6.1

  :  بعدة مجاالت  الدراسةتتحدد

اقتصرت هذه الدراسة على الناجين من محاوالت االنتحار فـي محافظـة            : ة البشري لحدودا .1
   . العمريةالخليل بكل فئاتهم

 . تم إجراء هذه الدراسة في محافظة الخليل بمدنها وقراها ومخيماتها: ة الجغرافيحدودال .2

 2011 /2010تم إجراء هذه الدراسة في العام : ةمانيز الحدودال .3

تحددت نتائج هذه الدراسة بالمقياس الذي أعدته الباحثة لألشخاص الـذين           : ةاإلجرائيحدودال .4
 . نجوا من محاوالت االنتحار
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 الثاني الفصل

  السابقة والدراسات اإلطار النظري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 7

  الفصل الثاني 

______________________________________________________  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري1.2

للدراسة وهي االنتحار ونظرياتـه والـدوافع المرتبطـة         تقدم الباحثة هنا عرضا للمفاهيم االساسية       
   .بموضوع االنتحار ومن ثم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االنتحار

  

  :االنتحار 1.1.2

ة لالنتحار، وحاولوا جاهدين تعريف االنتحار والتمييـز بـين          كثيراء تفسيرات   تناول العديد من العلم   
ـ . أنواعه ومعرفة األسباب والدوافع والظروف وراء اإلقدام على عمليات االنتحار           ت الباحثـة  تناول

  .بعض التعريفات لالنتحار من وجهة نظر بعض العلماء 

  

 أن ويقـال    ،اإلنسان لنفسه بقـصد إفنائهـا      وهو إصابة    ، وجد معنى الفعل انتحر    لسان العرب في   -
ابـن  ( ويقال انتحر الرجل أي نحر نفسه وقتلها         ،ي طريقة كانت  أاالنتحار هو اإلجهاز على النفس ب     

  ) ت. د،منظور

  

 وقد تم لـه ذلـك       ،هو كل فعل يقوم به صاحبه لقتل نفسه بنفسه        االنتحار   ) 2004 ( فايدوقد عرف   
  .فعالوانتهت حياته بذلك نتيجة لهذه اال

  

 أوبأنه كل حاالت الموت التي تنتج بصورة مباشـرة  ) Aemail Dorcaim ( أميل دوركايموعرفه
  المـوت إلـى غير مباشرة عن فعل إيجابي يقوم الفرد بنفسه وهو يعرف بأن هذا الفعل قد يصل به                

  .  )1999خضور، (

  

ا من داللة فـي  ة لما له يهتم فيه بالنص على اختيار الوسيل )Carl Menger ( كارل منجر وعرفه
واالنتحار عنده هو فعل قتل اإلنسان نفسه بالطريقة التي يختارها سواء أكان الموت             . التحليل النفسي 
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 بين االنتحار وبين أنـواع أخـرى مـن          منتحرينفبهذا التعريف يخلط كارل     . الناتج عاجال أم آجال   
  .  )1964 ،سمعان( السلوك المقارب لالنتحار كالرهبنة والتنسك والتصوف والزهد

  

 حالة الموت الناتج عن فعل يأتيه الضحية بنفسه بقـصد قتـل        فهو  )Hlevax (لهليفاكسأما بالنسبة   
نفسه وليس التضحية بها لشيء آخر، أي هو موت إرادي يقدم عليه الفرد للخالص مـن مـشاكله                  

وسيلة التي تحقـق لـه       ويقوم بنفسه بال   ،غير محتملة التي نشأت من حياته في الجماعة       الوصعوباته  
   ).1985مكرم، (انتحارا تاما

  

 هو الفعل الذي يصدر عـن إنـسان    االنتحارفقد عرف ) Charles Wendell ( شارلز وندل اما 
  .  )1994 ،سمعان(يفضل الموت عن وعي ورغم قدرته على اختيار الحياة دونما ضرورة أخالقية 

 سلوك دينامي معتمد وهو عبارة عن عمليـة         بأنه  ) Bonner & Rich ( رتش وبونر   وقد عرفه 
مركبة من مراحل مختلفة تبدأ بتصور االنتحار الكامن ويتقدم خالل مراحل من تأمل االنتحار ومن               

  ). 2004 ،فايد( .  ثم االنتحار النشط 

  

 ر أما االنتحا  ، االنتحار الجسدي هو انتحار صريح حين يقتل الفرد نفسه         أن إلىيشير وليام الخولي      و
 ،النفسي فهو نوع من االنتحار غير الصريح حيث يزهد بعض األفراد في الحياة تماما وينغـصونها               

  ).1998 ،فايد(  تحطيم أنفسهم فيصابون بحاالت مرضية إلىوتدفعهم عوامل اليأس 

  

وهـو  ، المحور الذي ارتكز عليه العلماء       أن التعريفات التي طرحها العلماء تجد الباحثة        إلىوبالنظر  
 التفكير في إنهاء الحياة فكل منهم أعطى هذا المصطلح حقه في التفسير مـع وجـود                 أو ،النفسقتل  

ولقد ميز بعض الباحثين بين نوعين مـن االنتحـار همـا             .بعض التشعبات في بعض التفسيرات      
وهذا ما يؤكده تعريف كارل منجر حين قال         ،ي الموت الجسدي واالنتحار النفسي    االنتحار الحقيقي أ  

  .سواء أكان الموت عاجال أم آجال اإلنسان نفسه بالطريقة التي يختارها قتل 

  

يمثل االنتحار قمة الدراما اإلنسانية فاإلنسان في موقفه االنتحاري تتنازعه قوتان قوة القاتـل وقـوة                
القتل معا، قوة الجاني وقوة المجني عليه في وقت واحد، وذلك حين يدير اإلنسان قدرته على الفعل                 

 وهل يعني عجز اإلنسان عن حل مشاكله وعن إدارة أمـوره  ،ير ذاته وهدم كيانه وإعدام وجوده لتدب
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 يسلك طريقا يهرب فيها من حل مشاكله        أنوعن عدم المقدرة على التغلب على أزماته ومشاكله هو          
   . )2006العنزي،( . ما يسمى باالنتحارأوبإنهاء حياته 

  

 يحـالون  أو ن كثيرا ممن ينتحـرو أن ومعنى هذا   ،ر منها طبية  اجتماعية أكث نفسية  االنتحار ظاهرة   و
 فنحن نجد   ،عليهم أنفسهم وهانت عليهم حياتهم    االنتحار أناس أسوياء إال للحظات قصيرة جدا هانت         

األشخاص الذين يفكرون   أنه في جميع بالد العالم العربي جمعيات لكبح محاوالت االنتحار ومساعدة            
  . )1992 ،ثابت( .  في االنتحار

  

  :باالنتحارأسباب اإلقدام على إيذاء النفس  2.1.2

  

  الذنب الشعور ب

اعتقاد األطفال بأنهم سيئون يعاقبون أنفهسم على ذلك فاألطفال الذين يشعرون بالذنب يلومون أنفسهم              
 وقد يرجع هذا الـشعور نتيجـة        ، فشل ودائما يتحدثون مع أنفسهم بعبرات سالبة       أوعلى أية مشاكل    

 المبكر في الطفولة من الحب والرعية والحنان فهم لم يتلقوا العناية الكافية ليشعروا بالحب               للحرمان
 يكونوا محبوبين فيصبح االكتئاب بطريقة      أن لذلك فهم يشعرون بأنهم ال يستحقون        ،واألمان والسالم 

 ،اود وحمـدي  د( نهاء حياتهم   إطبيعية لهم في الحياة فيؤذون أنفسهم بأي طريقة متاحة لهم محاولين            
1996(.  

  

  ردة فعل على خسارة شيء 

 الدخول في حالـة     إلىيؤدي  وفقدانه   يساندنا في حياتنا ويدعمنا      ، مهم لنا   خسارته أوشيء   فقدان   ان
  .)2005عبد الهادي والعزة، ( قد تتطور فيما يعد إليذاء باالنتحارمن االكتئاب

  

 عوامل جينية 

تقوم على دراسات مخاطر االنتحار واالتفاق المرتفع بـين          يالمشاركة الجينية في السلوك االنتحار    
 انتحار كثيـرة بـين      تالتوائم أحادية الزيجوت مقارنة بالتوائم الثنائية فعلى الرغم من حدوث حاال          

المراهقين وخاصة أصحاب االضطرابات العقلية، فإن مخاطر االنتحار تعتبـر عاليـة جـدا لـدى              
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 ،عبـد المعطـي   ( اجية عنها بين أقارب المصابين بالفـصام        األقارب المصابين باالضطرابات المز   
2003 .(  

  

  ول على االنتباه والحب والتعاطفللحص

 فهم بذلك يحصلون على الحـب والعطـف مـن           ،يؤذي األطفال أنفسهم كي يعبروا عن مشاعرهم      
 يكونوا لهم قيمة عند أهلهم فيتخـذوا محـاوالت االنتحـار سـببا              أناآلخرين خاصة فهم يريدون     

 .)2005 ،عبد الهادي والعزة. (لحصول على انتباه وحب من حولهمل

  

   : عوامل فسيولوجية وبيولوجية

بعض األسباب الفسيولوجية الممكنة لالكتئاب يجب أخذها بعين االعتبار وعنـدما يكـون األطفـال               
بيـة   ردود فعل اكتئابية فيجب السيطرة على األسـباب الط أومتكيفين تماما وتحدث عندهم تفاعالت   

خاصة إذا لم تظهر أسباب أخرى لالكتئاب، فقد تكون األسباب هرمونية خاصة في البنات عند سن                
  ).2006العزة، (خلل وظيفي للغدد، اضطرابات سكر الدم ) األنيميا(البلوغ، نقص الحديد 

ـ            أنكما   دفاعي  االكتشافات العصبية الكيميائية تبين تداخال بين الناس أصحاب العدوانية والسلوك االن
ولقد وجدت مستويات منخفضة من السيروتونين في مخ أشخاص أكملـوا            ،والذين يكملون االنتحار  

االنتحار وتم تشريحهم حيث وجدت في السائل المخي لدى المكتئبين الذين حاوال االنتحار بـالطرق               
ن ومـا زال     الكحول والعقاقير النفسية قد تكون سبباً في تخفيض آثـار الـسيروتوني            أنالعنيفة، كما   

الميكانزم الذي يربط وظيفة السيروتونين المتناقضة والعدوان والتفكير االنتحاري مجهـوالً، ولـدى          
األطفال والمراهقين فإن االرتباط بين الدافعية لالنتحار وعدم الكبت ليس ضـرورية فـي سـياق                 

  ).2003عبد المعطي، (اضطراب المزاج الرئيسي 

  

   : االنتحاراالنتحار ومحاولة دوافع  3.1.2

النتحار دوافع مختلفة منها النفسى ومنها االجتماعى، منها ما هو متعلق بالفشل فـى مواكبـة                 ل أن 
الحياة العامة مثل الفشل فى العمل والدراسة واالنشطة التجارية والعالقات العاطفية ومنها االنتحـار              

 من مرض معـين     ء الشفا  التخلص من آالمه نتيجة يأسه من      إلىالسباب صحية حيث يلجأ المريض      
   .)1976 ،ميناردليون(وأسباب أخرى عديدة معظمها يتم دفنه مع المنتحر
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 ثم قـام    الذاتويحدث االنتحار لعدة عوامل منها النفسي حيث حلل فرويد االنتحار بانه عدوان تجاه              
 يتم  أني  بعاد لالنتحار هي رغبة في القتل ثم رغبة في الموت ثم رغبة ف            أ ة ثالث تخر بتعريف آعالم  
  .قتله

 نقص السيروتونين وهناك أسباب اجتماعية فسرها عـالم         أولالنتحار أسباب عضوية منها الوراثة      و
االجتماع الفرنسي إميل دوركايم بسبب تكسر الروابط االجتماعية واالنعزال، وقـد تـؤثر عوامـل               

اك أسـباب أخـرى     وقد تكون هن   .الضغوط النفسية وعدم القدرة على كبحها وخاصة الفقر والبطالة        
مثل ضعف الضمير وعدم القدرة على التكيف مع المجتمع وهنا تظهر فكرة إريـك فـروم حـول                  

 قـد   ،االنتحار حيث الصراع بين الداخل والخارج وعدم االلتفات للعوامل الحـضارية االجتماعيـة            
ق الزوجـة   تباينت الردود على االنتحار ففي الهند واليابان يكون االنتحار مصدر شرف عندما تحتر            

 االنتحاريين وبعض المجتمعات تجعـل االنتحـار        Kmikazi مثل طياري    أوبجانب زوجه الميت    
  )1999 ،بودلو( . كجريمة وخطيئة ال تغتفر، وعادة ما يشعر أقرباء المنتحر بالذنب والعار والهجر

  

 أنالدراسات   وقد بينت    ، ويفشلون فيه  ،ن ينجحون في االنتحار وهناك من يحاولون االنتحار       هناك م و
 ,1975 (وهذا ما وضـحته . ول ثانية في فترة قصيرة ومتتابعةمن يحاول االنتحار مرة سوف يحا

Ettlinger (  االنتحـار وبـين   إلى في دراستها في السويد ببحث مقارن بين من ينتهي بهم األمر 
ت بيـنهم كـان     ويعبر تتبع الحاالت التي حاولت االنتحار فيما سبق وجدت اختالفا         ،  مجرد المحاولة 

  : أهمها 

  

  . نسبة تواتر االنتحار في عائالت من انتحروا تعادل ضعف التواتر في الحاالت األخرى

 . يزداد تواتر اضطراب الحياة العائلية وعدم استقرارها أثناء فترة المراهقة بين المنتحرين

 .غ بيـنهم أعلـى    كانت أعراض االكتئاب في سـن البلـو       ،كانت نسبة الجرائم بين المنتحرين أعلى       
  ).1970 ،جالل(

                        

   االنتحاراشكال 4.1.2

  الكثيـر مـن     مع تقارير النـسب فـي      التاريخ مقارنة  عبر   تدريجيا ترتفع ارتفاعا  االنتحار   ة نسب أن
 التغيرات التي تحدث فـي العالقـات        إلى في نسب االنتحار     هذا االرتفاع تفسير  ويرجع  المجتمعات  
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 مـستوى التماسـك     تـدني مستويات في الشخـصية و     أعلى ال   وسطحيتها وعدم بلوغها     االجتماعية
    .  )1990 ،سمعان(.االجتماعي

  

  :نينوع إلىالنتحار ينقسم وا

  النـار  وإطـالق  من أعلـى سـطح       رمي الشخص نفسه  وباشر ينفذ بوسائل مثل الشنق      م انتحار) 1
  .ر الطبيةالسم والحرق والغرق وتناول العقاقيشرب وبسكين  والطعن

رات واالدمان عليهـا    دمثل تعاطى المخ  ) االنتحارءات  ال يدخل ضمن أحصا   (أنتحار غير مباشر    ) 2
أالرتماء أمام سـيارة    ،   ذلك إلىوالحوادث المفضية   ، السرعة القاتلة عند قيادة السيارت       حتى الموت 

الموت ولو بعد حين،    ينتج عنه   ممارسة الجنس دون ضوابط أخالقية       ،أثناء القيادة، الغرق فى البحر    
 آخـر   إلىالمالكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران والمسابقات بالسيارات والدراجات النارية          

أنواع أخرى من أالنتحار غير المباشر      وهناك   ،االسباب التى تصاحبها التفاعالت الجسمانية العنيفة     
دفاعـا   أنتحاراًقدم على الموت    وحين ي تخلصا من آالمه    حين يخضع أالنسان نفسه للتجارب الطبية       

به فضية  و يعلم بانها م   تيها االنسان وه  أوغيرها من االفعال التى ي     من أجل الدعاية لها      أوعن قضية   
 .)2000 ،حمد( .لموت اإلى

 

  . االنتحار لدى المراهقين 5.1.2

   . هناك عدد من العوامل التي ترتبط بتزايد خطر التعرض لالنتحار بين المراهقين

يلعب المرض النفسي دورا هاما في معظم حاالت االنتحار لدى المراهقين الذين             : رض النفسي  الم
 . يعانون من االضطرابات االنفعالية والعقلية

وهي تعتبر أهم عوامل الخطورة التي يتعرض لها الشخص بهذا الشأن فمن بين             :  المحاوالت السابقة 
 . محاوالت أخرى في البداية من محاوالت االنتحار التي تمت سبقتها 50-80

فاألشخاص الذين يحاولون االنتحار يمرون عادة بتوتر أعلى في حياتهم وخسائر            : الظروف النفسية  
 . أكبر وتغيرات أكثر في أسرهم مما يؤثر على حالتهم النفسية 

ويتـدخل   عالقة المرسالت العصبية بالسلوك االنتحاري       إلىتشير الدالالت   : عدم التوازن الكيميائي   
نوعان من المرسالت العصبية بهذه القضية هما السيروتونين والدوبامين فقد استنتج الباحثون وجود             

  )2007،شريم( . مستويات منخفضة من هذين المنتجين
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  الوسائل المستخدمة في االنتحار  6.1.2

الشنق ولدى  لة عن حوالي ربع حاالت االنتحار هي        ؤالشائعة لدى الذكور ومس   األولى   ومن الطرق   
 التسمم بأول أكسيد    ويعد ، منهم ينتتحرن عن طريق ابتالع مواد سامة       ت حوالي ربع الحاال   أنالبنات  

وطريقـة االنتحـار بالـشنق      % 10 لالنتحار ولكنه يحدث عند أقل من        ةالكربون هو طريقة شائع   
رة اإلضافية فـي    وعوامل المخاط % 10 بين البنات وتبلغ     اًوالتسمم بأول أكسيد الكربون شائعة تمام     

دافعيـة الـشخص     و ،األسرينف  االنتحار تشمل تاريخ األسرة في السلوك االنتحاري والتعرض للع        
  )2003 ،عبد المعطي(.  المتاحةطرق الموتو وإدمان العقاقير، ،لالنتحار

 أو شرب نوع من العقاقير الطبية       أو ، الوسائل والطرق المستخمدمة في عملية الشنق بحبل مثال        ومن
او الرمي من فـوق مكـان        الشفرة، ومنهم من يستخدم األسلحة النارية      أوخدام آلة حادة كالسكين     است

  .)1980كامل، (. شرب سموم ثقيلةأوالحرقأومرتفع

  

  :االحداث المرتبطة باالنتحار 7.1.2

  

  التفكير في االنتحار

الفرد لقتل نفسه، ويذكر  هو نماذج من التفكير التي تؤدي ب       أو ،نتحار اعتزام جاد على اال    أوهو تفكير   
المهنيون بعض األسباب والظروف واالشارات التي تساعد في التعرف على احتمال وجـود افكـار    

 .)2000،السكري( .لدى الشخص وبالتالي احتمال قيام الشخص بمحاولة االنتحار

  

  :نتحار التهديد باال

هم وعـزمهم علـى االقـدام علـى          التلويح لالخرين برغبت   إلىوهي العملية التي يميل فيها االفراد       
الكـالم  ( ويتميز هؤالء غالبا بان النزعة االنتحارية عندهم لم تتعدى المـستوى اللفظـي               ،االنتحار

  -: نوعين هماإلىوقد صنف هؤالء ) والتهديد والتلويح

  اصحاب تهديدات خطيرة  .1

  )1990،الجيوشي( .اصحاب تهديدات غير خطيرة  .2
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 تؤخذ بكامل الحذر والحرص من المحيطـين        أنت االنمتحار يجب     محاوال أن إلى   ويشير العفيفي   
من المنتحرين يحاولون االنتحار عدة مـرات       % 95 أن حيث تبين    ،بالشخصية التي تهدد باالنتحار   

  .)1992، العفيفي(.التنفيذ قبل االقدام على

   من أي شيء، الذين يهددون باالنتحار تسيطر عليهم السمات العدوانية والهياجأن نعرف أنويجب 

   ).1990،الجيوشي(. ويكون اتصالهم بالواقع على قدر كبير من الضحالة وسوء التوافق

  

  :الشروع في االنتحار 

 فاالتصال غيـر المنتهـي      ، يقصد به اتخاذ التدابير لتنفيذ فعل االنتحار دون بلوغ الموت          أو ويعني  
 .ربـة واقـدم عليهـا     أي خـاض فـي التج     ) شارع فـي المـوت    (والفاعل  ) شروع(بالموت هو   

  .)1992،كاره(

 ، اذى النفس ويقصد به المـوت      إلىويعرف بعض العلماء الشروع في االنتحار بانه كل عمل يؤدي           
 الذي يشرع في المحاولة غير      أن ويرى البعض    ، تمثيله أووال يشمل هذا التعريف التهديدات بالموت       

  .ق الموت فهو يستخدم  عادة  اداة غير فعالة  ال تحق،جاد في قصده

 لكن كثير مـن العلمـاء       ،وال يعني االنتحار الفعلي   ى عمليات السلوك االنتحاري     والشروع هو احد  
 الدراسات تؤكـد    أن على الرغم    ،اخذوا بعين االعتبار قضية الشروع في االنتحار واولوها اهميتهم        

 شـرعوا  أنوا سبق  وان قلة نادرة ممن انتحر، قلة قليلة ممن شرعوا في االنتحار ماتوا منتحرين   أن
  )1987،مينارد( .في االنتحار

  

  :محاولة االنتحار

 االنتحـار والـشروع     إلى وهي مفهوم نظري يستخدم عندما تكون االشارة عامة          ،هي تتمة للشروع  
  )1964،سمعان( مفهوم محاولة يختلف عن االنتحار الفعلي أن ويعني هذا ،فيه

  :السلوك االنتحاري

        وم بها الفرد محاوال تدمير حياته بنفسه دونمـا تحـريض مـن اخـر              وهو سلسلة االتصال التي يق    
 وهو مقدمة مكملة لما سبق من سـلوكيات         ،والسلوك االنتحاري هو الشق األول من االنتحار الفعلي       

  )1964 ،سمعان( .النجاز االنتحار
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  : حار والنظريات النفسيةاالنت 8.1.2

 :التحليل النفسي)  Freud( فرويد نظرية.1

 وغيـر  مـصقولة  غيـر  وميول غرائز من مجموعةب يولد اإلنسان أن ترى نظرية التحليل النفسي   
، ورفـاه  وحبور وآالم عقبات من فيه بما وواقعه بمحيطه الطفل وباحتكاك،  )ID( سماها اجتماعية
 هـي و الواقعية العاقلة شخصيته تتكون وحينذاك لغيره، بالنسبة نفسه ويعي ،فشيئاً شيئاً واقعه يدرك
 يتطلع مرموقة وشخصيات عليا بمثل اإلنسان وعواطف أفكار تتعلق سنين بضع وفي Ego) ( األنا
 القـسم  يتكـون  وبالتالي واأللم، المحبة ومصدر أبوية شخصيات وهي واحترام وإكبار بإجالل إليه

 .وآمالـه  شخوصه ويمتص ويتقمص ،الكمال إلى المتطلع الحاكم الضمير) (S Ego الكمالي المثالي
  .)2001 ،فايد(

  

 خفـق ي سادي عدائي وانفعال لغريزة فريسة يقع المنتحر بأن: االنتحار في نظريته فرويد لخص ولقد
 حـساس ال عنصرال هو االكتئابو). ليقتلها نفسها الذات( الداخل على نعكسيف ،نفسه عن التعبير في
 وأن داخليـة،  نفسية أسباب ىإل االنتحار يرجع فرويد أن ذلك ومعني العدائية، الميول هذه خلق في

 المـشاعر  هـذه  فتتحول،  داخلي موضوع نحو الموجهة األساسية االحباط مشاعر عن ناتج االنتحار
 توجـه  العدوانية المشاعر فإن ، داخلياً االحباط موضوع وألن لإلحباط، كنتيجة وعدوان غضب إلى
  ).1990،الجيوشي( .،فتؤدي الى االنتحارالذات نحو

                                          

    )K. Menninger ( مننجر كارل نظرية .2

 ديناميكيـاً،  تفـاعالً  الشخـصية  في معاً تتفاعل النزعات أو العوامل أنب مننجر كتابات من ويستفاد
 أو القتـل  فـي  فالرغبة. االنتحار تنفيذ إلى بصاحبه ويؤدي اأحده يسود معينة شروط وطأة وتحت
 مواقـف  فـي  شخص تورط إذا وذلك – األساسي مصدرها –" األنا "إلى تنتكس خراآل على العدوان
 األنـا  قدرة في تتمثل ذاتية، بآليات العدوان إحباط يكون وقد. اآلخر على العدوان دون قواها تحول
ـ  عناصر من خليط بسبب أو اإلثم، وجدان وبضغط مخاوف، من يثيره بما الكف على األعلى  قةبش

 إحبـاط  يكـون  وقـد  العدوان، موضوع تجاه متضادة انفعالية ثنائية في لتورطا بسبب أو عرضية،
 فجـأة  العـدوان  موضوع بإفالت أو ،الخارجية الظروف وضغط،  الواقع مقاومة شدة بفعل العدوان
 )1994 ،سمعان(.  االبتعاد أو العادي بالموت سواء
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، اإلبدال مع االمتصاص أو ،التوحد ليةعم خالل األنا إلى وترتد ،الذات إلى العدوانية النزعة وتنتكس
 ونزعـات  الكراهيـة  وجدان وإبدال والكراهية، العدوان موضوع بامتصاص األنا يقوم حين وذلك

 مـع  وتوحده امتصاصه تم أن بعد داخلياً عليه بإسقاطها خارجي، كموضوع ضده الموجهة العدوان
 الصورة هذه في االنتحاري فالفعل لآلخر، بديالً نفسه اإلنسان ويدمر ،األنا على العدوان فيقع ،األنا
 ثم الذات في تولد عدوان هو – ككل المجتمع أو معينين أشخاص – آخرين ضد عدواناً أصالً يمثل

ـ  تنفيـذ  يلةـوس من Menninger ويستخلص .ودمرها ضدها انعكس  علـى  داللـة  ارـاالنتح
 اة،ـالحي في رءـالم دور على ءاًضو تلقي عامة داللة اريةـاالنتح فلـألداة ر،ـالمنتح ةـشخصي
 على داللة والقتل، العدوان في استخدامها يمكن التي األداة انتحارهم في يستخدموا أن يغلب فالذكور
 علـى  تـدل  وأساليب وسائل يستخدمن أنهن فالغالب اإلناث أما. الحياة في يمارسونها التي السيطرة
 واالختنـاق  الـسموم  انتحـارهن  في يستخدمن أن يغلب ولذلك ،واالستكانة الخضوع دور اتخاذهن
  .)2001، فايد( .النارية المقذوفات باستخدام االنتحار الذكور بين يكثر حين في والغرق، بالغاز

  

 : االنتحار في دوركايم نظرية. 3

 يقـوم  الـذي  اعيـاالجتم البحث تمثل التي الدراسات أفضل من االنتحار عن كايمردو دراسة دتع 
 ضـوء  فـي  تفسيره يمكن فردي عمل وهلة ألول االنتحار يبدو وقد ،ةـواضح ةنظري أسس على

 ىير لذا .ألخرى جماعة من تختلف االنتحار نسبة أن الحظ دوركايم ولكن النفس، علم اصطالحات
 المنطقـة  ووفق،  فيه يحدث الذي للمجتمع وفقاً متباين نهأو ،اجتماعية ظاهرة االنتحار أن كايم دور
  .)1998 ،فايد(  الدين ووفق ،المختلفة الجماعات وداخل، لواحدا المجتمع داخل

  

ويرى دوركايم أنه كلما زاد التضامن االجتماعي وجد الفرد معنى لحياته، وبالتالي تقـل احتماليـة                
ووجد الفرد تلبية لحاجاته تقل احتماليـة االنتحـار ويـزداد           االنتحار وكلما زاد االتزان االجتماعي      

 .التضامن االسري والسياسي والدينياالنتحار بانخفاض 

 

 -:سباب االنتحار واجملها بما يليأشار دوركايم في كتابه أو

 .الرجال االنتحار خاصة بين صنف إلى الزواج المبكرغالبا ما يؤدي.1

الجنسين عنه من  من سن العشرين للمتزوجين من إبتداءا  االنتحارإلىيقل الميل  .2
 .المتزوجين المتزوجين من الجنسين منها بين غير  االنتحار بينتزداد نسبة .3 .المتزوجينغير

 .الرجال عنها بين النساء تقل نسبة االنتحار بين .4
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 وذلك ألنه في نظره الرجل  غير المتزوجات عنها بين الرجال النساء تقل نسبة االنتحار بين .5
 .المرأة يستفيد من الزواج أكثر من

 . المتزوجات عنها بين راملاأل تقل نسبة االنتحار بين .6

  المتزوجين الذين ليس لديهم الذين لديهم أطفال عنها بين المتزوجين تقل نسبة االنتحار بين .7
 أطفال

 .أطفال ال يوجد لديهم الذين لديهم أطفال عنها بين من األرامل تقل نسبة االنتحار بين.8

 المتزوجات اللواتي ليس لديهن  عنها بيناللواتي لديهم أطفال األرامل تقل نسبة االنتحار بين .9
 .أطفال

 .األسرة حجم تقل نسبة االنتحار كلما زاد .10

  )Dorkahaim,1889( . الحروب االضطراب السياسي و فترات تقل نسبة االنتحار في.11

  

  :وهناك أنواع االنتحار التي فسرها دوركايم كما يلي

  Egostic Suicide: )األناني( األثري االنتحار. أ

 هـذا  ويمتـاز ،  االجتماعية المؤسسات مع واالندماج التوحد في الفرد لفشل نتيجة االنتحار هذا ينتج
 التـضامن  ىمـستو  وبانخفـاض ،  عـوالمجتم ردـالف بين اعيةـاالجتم ةـالرابط عفـبض النوع

ـ  والتعدديـة  التنـافس  قيم المجتمعات هذه في تعزز حيث، ،   االجتماعي  الـسعادة  علـى  صولللح
 قـيم  ضـد  القويـة  االجتماعية الرابطة لألفراد توفر محددة اجتماعية مؤسسات وتوجد،  صيةالشخ

 دور السـيما  ،األعـضاء  بين المتبادلة االلتزامات أهمية تأكد حيث األسرة: وتشمل األناني المجتمع
 عضوية أهمية وعلى الشخصية المسئولية أهمية على فيؤكد الدين أما،  األم /والزوجة،  األب/الزوج
 . )2006،عبد الرحيم  (باالنتماء الشعور الفرد تعطي والتي الجماعة في الفرد

  

  Altruistic Suicide: )الغيري( اإليثاري االنتحار. ب

 من بنفسه الفرد تضحية عن الغيري االنتحار ينتج حيث،  األناني االنتحار عكس الغيري االنتحار يعد
 النـوع  هذا دوركايم وصف ولقد ،ردـكف ئهبقا من همأ الجماعة بقاء أن الفرد ىوير الجماعة أجل
 االنتحـار  معدالت انخفاض المجتمعات هذه في ويشيع ،الفردية بضعف تمتاز ألنها المجتمعات من

   )2006عبد الرحيم،. (االجتماعي بالبناء تتعلق ألسباب االنتحار يكثر حين في، فردية ألسباب
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   Anomic Suicide: األنومي " معياريالال " االنتحار. ج

 يـسوده  وما فيه النشاط نواحي اضطراب من المجتمع على يطرأ ما االنتحار من النوع هذا مصدر
 حـاالت  أو واالقتـصادية  القومية كاألزمات المفاجئة ادةحال التغيرات بسبب نظامه في اختالل من

 األفـراد  أن ركـايم دو ىويـر . اإلنتاج وسائل وانقالب األسري التكامل انهيار أو،  المفاجئ الرخاء
 سـريعة  اقتصادية تغيرات حدوث حالة ففي،  االجتماعية األعراف خالل من رغباتهم قياس يتعلمون
، االنتحـار  على األفراد بعض إقدام إلى تؤدي قد وبالتالي،  األفراد حاجات كل إشباع عدم إلى تؤدي
 مـستويات  مع التأقلم في صعوبة األفراد يجد قد السلبية االقتصادية التغيرات حالة وفي المقابل وفي

 بـسبب  االنتحـار  معـدالت  الظـروف  هذه مثل وتزيد. االنتحار إلى يؤدي وهذا المتدنية المعيشة
 عنـدما  االنتحـار  على الفرد إقدام ويحتمل. المجتمع أفراد سلوك على االجتماعي الضبط انخفاض
  )2001،فايد( .األصدقاء أو العمل فقدان مثل سيئة ظروف إلى مفاجئ بشكل يتعرض

  

 Fatalistic Suicide:  القدرياالنتحار. د

 الفـرد  فيضيع معين هدف وال لالنفعاالت حدود ثمة وليس قيد كل من تحررها العواطف بتهيج يتسم
 وفـي  ،المادي الرخاء ودول الحضرية المناطق في االنتحار كثرة يفسر وهذا متناهية ال رغبات في

  )1990 الجيوش،(. ماعيةواالجت االقتصادية األزمات أوقات

  

 ) Strain Theory (أوهلين و لـكالود الضغوط نظرية. 4

 األعـراف  بـين  التمييز على قادرين وغير مشوشين األفراد تجعل المجتمع في الالمعيارية حالة أن
 متـصارعة  أو واضحة غير االجتماعية األعراف تكون عندما الضغوط وتتوالد،  سلوكهم توجه التي
  الذي اإلحباط إلى يؤدي وهذا ،حاجاتهم لتحقيق لألفراد الفرصة تقديم في تفشل عندما أو،  ضعيفة أو

 إلـى  يـدفع  الـذي  )الفقر( الضاغطة االجتماعية األبنية أهم ومن،  واالنتحار االنحراف إلى يؤدي
  .)2001 ،فايد(  .االنحراف

  

  )Theory of Status Integration ( المكانات تكامل نظرية. 5

 بـين  عكسية عالقة بوجود القائلة دوركايم  نظرية من انطلقت التي في ومارتن جبس يةنظر ركزت
 اسـتقرار  مـع  عكـسياً  متباينـة  ما لمجتمع االنتحار معدالت إنو ،واالنتحار االجتماعي التضامن

 متباينـة  المجتمـع  داخـل  العالقات واستمرارية استقرار إنو .المجتمع داخل العالقات واستمرارية
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 التـي  والتوقعـات  ومتطلباتهـا  االجتماعية العقوبات ألنماط المجتمع أفراد تمثل مقدار عم مباشرة
 .)1995 ،البداينة(  .خرون عليهماآل يضعها

 

 االنتحار في الدين اإلسالمي  9.1.2

 فقتل النفس في الـشريعة اإلسـالمية        ،كثيرا ما يطلق مصطلح كافر على كل من يقدم على االنتحار          
ومن هنـا كانـت نـسبة    .  وال نتنهي هذه الحرمة في وقت معين       ،حرمة دائمة محرمة شرعا وهي    

   ) .1990 ،خضور( االنتحار هي النسبة األقل في العالم اإلسالمي 

 فالشريعة اإلسالمية لم تترك المسلمين في حيرة من أمرهم حيال المشاكل والظواهر التي ظهـرت               
الدين اإلسالمي كيفية مقاومتنا للحـزن وكيفيـة          بل ووضح     ،وتنبأ بظهورها المشرعين اإلسالميين   

 ، اهللا سبحانه وتعـالى    إلى نواجهه بكل الطرق والسبل والوسائل وبأن نتوجه         أنالتغلب عليه، ويجب    
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قـالوا إنـا هللا وإنـا إليـه               :" حيث قال في كتابه العزيز      

 اهللا عز وجل قتل النفسي تحريما قاطعا وذلك كما ورد فـي             ولقد حرم  ) . 156 ،البقرة" ( راجعون
 تكون تجارة عن تـراض      أنيا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم  بالباطل إال            : " اآلية اآلتية   

  وعن أبي هريرة رضي اهللا عنـه         ، )29 ،النساء" (  اهللا كان بكم رحيما      أنمنكم وال تقتلوا أنفسكم     
من قبل نفسه بحديدة فحديدته في يد يتوجأ بها في بطنه في            : " ى اهللا عليه وسلم     قال رسول اهللا صل   

أبدا،  يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا       نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو          
 رقـم   ،البخـاري (. تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبـدا                 نوم
  )5778حديث ال
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  ةالدراسات السابق 2.2

  

 بموضـوع   الـصلة  ذات   واألجنبيـة  منها   العربية باالطالع على العديد من الدراسات       ة الباحث تقام
 من الحصول عليها بعـد مراجعـة        ةمكن للباحث أ من الدراسات التي     ة وفي ما يلي مجموع    ،الدراسة

بـة   مرت لكترونيةاإل وشبكة المعلومات    لجامعيةا والرسائل   ة والمجالت المحكم  ةالدوريات المتخصص 
  .قدم األإلىحدث ها الزمني من األ لتسلسلوفقاً

  

  : الدراسات العربية التي تناولت مفهوم االنتحار 2.2.1 

  

 معرفة االسباب المهيئة لالنتحار في البيئة الفلسطينية إلىهدفت )  2010( دراسة قوته وآخرون 
 وتكونت عينة ،ييس منها االكتئاب واستبانة حول المشكالت النفسيةوقد استخدم الباحثون عدة مقا

وقد اظهرت الدراسة ) ضابطة وتجريبية(مفحوصا تم توزيعهم على مجموعتين ) 60( الدراسة من 
لمن تتراوح %) 53(وكانت نسبة %). 58(ذكور اما االناث % ) 42(  نسبة المبحوثين كانت أن

 وبلغ نسبة ،عام ) 20( لمن تتراوح اعمارهم اقل من % ) 33( عام ونسبة ) 30- 21(اعمارهم 
% ) 32(  و ،عزبأ% ) 68(  و،واقلها سكان القرية% ) 28( اما المخيم % ) 67( سكان المدينة 

اما % ) 30(  و الجامعي ،ثانوي% ) 39(  اما بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي فكانت ،متزوج
% ) 26( وربة منزل % ) 40( ولمتغير العمل فكانت ال يعمل  ،االعدادي واالبتدائي فكانت االقل
% ) 70(  وبالنسبة لمتغير الحالة االقتصادية فكانت للوضع السيئ ،واقلها كانت للطالب وللموظفين

از ،ولقد تبين من هذه الدراسة  للوضع االقتصادي الجيد والممتواقلها% ) 22( و للوضع المتوسط 
نتحار في عينة الدراسة كان لديهم التفكير باالنتحار بدرجة سريعة وغير ان جميع الذين حاولوا اال

كما وبينت الدراسة أن درجة  سريع وبدون أي تفكير في النتائج،نه قرار أأي  مخطط لها من قبل،
االكتئاب النفسي مهمة في أرتفاع الميول االنتحارية ،وارتفعت الدرجة الكلية لالكتئاب في المجموعة 

  . مقارنة بالمجموعة الضابطةالتجريبية
  

 التعرف والعمل من اجل التخفيف من ظاهرة االنتحـار فـي        إلى )2009( هدفت دراسة الـسعدون   
 األولى كانت موجهة للدعاة والثانية      ، وكانت الدراسة وصفية تم تطبيق استبانتين فيها       ،مدينة الرياض 

 في دراسته لكـل مـن الـدعاة          واستخدم الباحث اسلوب المسح الشامل     ،كانت موجهة للمتخصصين  
 أن حيث كانت نتائج الدراسة التي اشار اليها المهنيون هـي            ،والمتخصصين الذين شملتهم الدراسة   
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 وإن التفكك   ،الدوافع التي تدفع الفرد لالنتحار في الرياض هي إما دوافع داخلية وإما دوافع خارجية             
 ممـا   ، االضطراب النفـسي   إلىه يؤدي   االسري كان من اهم األسباب التي نوقشت في الدراسة ألن         

 الجرائم الجنسية وما ينتج عنها من       إلى االقدام عليه، وأشارت الدراسة      أو االنتحار   إلىيدفع االفراد   
 كمـا   ، التخلص من الحياة   إلى امراض نفسية تدفع البعض منهم       أو ،امراض جسدية خطيرة كااليدز   

ت الكساد واألزمات المالية وما ينتج عنها من فقر         ودلت الدراسة على ارتفاع نسبة االنتحار في فترا       
 .وبطالة

  

دراسة مشكالت االسرة واقدام الشباب علـى االنتحـار فـي            إلىهدفت  )  2009( ح  دراسة الرمي 
 وقام الباحث بتصميم استبانة لتحقيق اهـداف        ،فردا   ) 178(  وتكونت عينة الدراسة من      ،السعودية
 كانوا من الذكور      )126 ( أن واظهرت نتائج الدراسة     ،لوصفي  امنهج  الواستخدم الباحث   الدراسة  

ما بالنـسبة لمتغيـر     أ ،نثى قد قامت بعملية محاولة االنتحار     أ ) 52( ن  أمما اقدموا على االنتحار و    
 ) 19-16(  الفئة العمرية االكثر محاولة لالنتحار تركزت في االعمار          أنظهرت النتائج   أالعمر فقد   

) 81(العامة اذ بلغ العدد     غير المؤهل العلمي فقد تركزت العينة حول حملة الثانوية          وبالنسبة لمت . عام
 واوضحت الدراسة ان اهم مشاكل االسرة هي غياب روح االلفـة والـصداقة بـين االهـل                 فردا،

والشباب، وان تفكير الشباب يختلف كثيرا عن تفكير االسر مما يخلق المشاكل التي بدورها تـؤدي                
   .لالنتحار

  

 التعرف على ظاهرة االنتحار من وجهة نظر محـاولي         إلى هدفت) 2008(دراسة الحربي واخرون    
  وأظهرت هـذه     ،االنتحار واألطباء واألخصائيين االجتماعيين وضباط الشرطة والتمريض النفسي       

 هذا السلوك يمثل ظاهرة في حين يرى        أنمن الفئات ذات العالقة باالنتحار ترى       % 30 أنالدراسة  
 أسباب االنتحار تعـود ألسـباب       أن معدل االنتحار يعد قليال ونادرا وكشفت الدراسة عن          أن% 69

من محاولي االنتحـار    % 84 أناجتماعية بالدرجة األولى ومن ثم ذاتية ونفسية وأوضحت الدراسة          
مـن  % 12 عامـا وأن     35-26أعمارهم مـا بـين      % 46 عاما حيث كانت نسبة      35لم يتجاوزوا   

% 10 و   ،من العـسكريين  % 12من الموظفين، و    % 16 و ، العاطلين  عن العمل    المنتحرين هم من  
 محـاولي   أومـن المنتحـرين     % 58من الطالب والطالبات و     % 12من النساء وربات البيوت و      

يحملـون  % 16 أميون ال يقـرأون وال يكتبـون و      % 6 و ،من اإلناث % 42االنتحار من الذكور و     
% 18 و   ،يحملـون الثانويـة العامـة     % 26 و   ،هادة المتوسطة يحملون الش % 16الشهادة االبتدائية   

  .يحملون الشهادة الجامعية 
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سـاليب  أالعوامل المؤديـة لمـشكلة االنتحـار و        علىالتعرف  الى  هدفت   )2008(دراسة الرميح   و
 من ثالث فئات رئيسية هي األفراد الـذين حـاولوا االنتحـار وتـم            عينة الدراسة  تكونتوالحماية،  

 منهم على التعاون مع الباحث، وأجريت لهم المقابالت فـي           76 فرداً وافق    90غ عددهم   إنقاذهم، وبل 
 أفراد منهم فقط    10وتكونت الفئة الثانية من أولياء أمور المنتحرين، حيث وافق           ،المستشفيات العامة 

وعددهم على االسترشاد بآرائهم، والفئة الثالثة تكونت من األفراد المودعين بدار المالحظة بالرياض             
 52 فرداً، والفتيات المودعات بدار رعاية الفتيات وعددهن         60 فرداً، وبدار التوجيه االجتماعي      66

 أن في المائة، ممـا يبـين        33 في المائة، واإلناث     67فتاة، حيث كانت نسبة المبحوثين من الذكور        
ي المائة من المبحـوثين      ف 32 نسبة   أنوكشفت نتائج الدراسة     .ر أكثر ميالً لالنتحار من اإلناث     الذكو

 24 في المائة منهم تبلغ أعمارهم ما بـين          22 سنة، و  24 أقل من    إلى 20ينتمون للفئة العمرية من     
وبينت الدراسة أيضاً الحالـة      ، أكثر من نصف عدد المبحوثين هم من الشباب        أن سنة، أي    29سنة و 

 فـي المائـة،     33بة المتزوجين    في المائة، ونس   55االجتماعية للمبحوثين، حيث بلغت نسبة العزاب       
 أكثر مـن نـصف      أنوكشفت الحالة التعليمية للمبحوثين      ، في المائة  7فيما سجلت نسبة المنفصلين     

من الحاصلين على مؤهالت متوسطة وثانوية والذين لم يمكنهم الوصول          )  في المائة  57(المبحوثين  
 ال يعلقون على أوضـاعهم التعليميـة        لمراكز مهنية عليا في المجتمع، وهم ليسوا من األميين الذين         

 في المائة مـنهم     24آماالً عريضة، لذلك فهم أكثر حساسية في مجتمع سريع التغير، وسجلت نسبة             
 في المائة منهم من المتعلمين تعليماً ابتـدائياً، ومبحـوث           18من الحاصلين على مؤهالت جامعية، و     

في المائة منهم من العاطلين عن العمل، وهم         79 أنواوضحت الحالة المهنية للمبحوثين      ،واحد أمي 
 في المائة ممن سـبق      28 في المائة منهم ممن لم يسبق لهم العمل على اإلطالق، و           51يتكونون من   

 في المائة من جملـة عـدد المبحـوثين          41 نسبة   أنبينت الدراسة   ولهم العمل وأصبحوا عاطلين،     
 يوفر لمن لديه أبناء نمطاً جيداً من المعيشة،          ريال، حيث ال   6000 إلى 2000يتراوح دخلهم ما بين     
 ريـال وهـذا     10000 إلـى  6000 في المائة ممن يتراوح دخلهم ما بين         26في حين شكلت نسبة     

 فـي   22المستوى المتوسط من الدخل ال يفي بمتطلبات الحياة المتزايدة في المجتمع الحديث، ونسبة              
 ريال وأكثر، وهذه الفئة     10000 في المائة دخلهم     11 ريال، ونسبة    2000المائة يبلغ دخلهم أقل من      

 63 نعدها من القادرين اقتصادياً وهي تمثل أقل نسبة من المبحوثين، وبلغت النسبة األكبـر                أنيمكن  
 فـي   93 نسبة من حاولوا االنتحار مرة واحدة        أنت النتائج   وأوضح ،في المائة من محدودي الدخل    

 االنتحار في المـرة الثالثـة       إلىحار مرتين، ويعد لجوء المبحوثين       في المائة حاولوا االنت    7المائة، و 
 تكرار محاولة االنتحار يقع     أن مطالب معينة، والراجح     إلىنوعاً من الضغط على األسرة لالستجابة       

  .من الفرد إذا كانت محاوالت إنقاذه عالية وباستخدام أدوات انتحار بطيئة المفعول
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 اثر العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية للمنتحرات ومـن         لبيان) 2008( وهدفت دراسة خضر  
حاولن االنتحار وتحديد الخصائص الشخصية واالجتماعية لمن أقدمن على االنتحـار فـي مدينـة               

وذلك من خالل الرجوع لملفـات      ،  )2008-2005(ولقد تمت الدراسة في األعوام ما بين        ،  الرياض
مستـشفى  ( هذه الحاالت وهي   شفيات الحكومية التي تعاملت مع    المنتحرات المدونة في سجالت المست    

كما وتمت مقابلـة    ،) األمل ،مستشفى األمير سليمان،مستشفى قوى األمن،مستشفى مدينة الملك الطبية        
بعض ممن حاولن االنتحار وذلك باستخدام اسلوب الحصر الـشامل لجميـع النـزيالت فـي تلـك                  

وكان عـدد حـاالت االنتحـار اإلجمـالي المـسجلة فـي            ،  المستشفيات خالل فترة اجراء الدراسة    
 كما واعتمدت الباحثة المقابلة كأحـد  ،حالة تم تطبيق االستبانة التي اعدتها الباحثة    )287(المستشفيات  

أساليب جمع البيانات وقد اعتمدت على الصدفة في اثناء تواجد الباحثة في المستـشفيات المـشمولة                
 : وكانت نتائج الدراسـة كمـا يلـي   ،حالة) 15( التي تمت مقابلتها  حيث بلغ عدد الحاالت   ،بالدراسة

، وبالنسبة للمـستوى    %62عام وهي   )25-15(بالنسبة للعمر كانت النسبة االعلى للفتيات من عمر         
، أما بالنـسبة للحالـة االجتماعيـة        %63،1التعليمي فكانت النسبة االعلى للثانوي والمتوسط وتبلغ        

  %.59,5ت هي األعلى وهي فكانت نسبة غير المتزوجا

  

 نسبة شيوع تصور االنتحار لدى طلبة الثانويـة          إلى تعرف ال هدفت إلى )م2008(ودراسة الحميري   
والمرحلـة  ) ذكور، وإنـاث (والجامعة في مدينة ذمار، وطبيعة الفروق بين أفراد العينة طبقا للجنس   

) Rudd(" رود"ار الـذي أعـده       ولتحقيق ذلك طبق مقياس تصور االنتح      ،)ثانوية،جامعة(الدراسية  
طالبا وطالبـة بواقـع     ) 2800(وبلغ حجم العينة     م،1998 العربية حسين على فايد عام       إلىوترجمه  

من جامعـة ذمـار     ) 1611(وبواقع  . إناث) 594(ذكور و ) 595(من التعليم الثانوي منهم     ) 1189(
من طلبة الثانوية   ) 5.3 ( %وبنسبة) 63 (أنوقد أوضحت النتائج    . إناث) 789(ذكور و ) 813(منهم  
يعانون من تصور االنتحـارالنوع     ) 5.4(%إناث، بنسبة   ) 32(و  ) 5.2(%ذكور، بنسبة   ) 31(منهم  

  .)جامعية، وثانوية(، والمرحلة الدراسية )ذكور، وإناث (

  

يكثرون مـن    األشخاص الذينأن )2011 ( أوضحت دراسة أعدتها جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي
المـزاج، والـذين ينزعجـون مـن         يقظة، والذين يجرح الناس إحساسهم بسهولة، ومتقلبي      أحالم ال 

الفشل والذين لديهم اكتئاب شـديد، واألشـخاص    التجارب السيئة، والذين يميلون للتفكير في لحظات
 وبينت الدراسة التـي ، الوقت هم أكثر الناس تفكيرا وميالً لالنتحار الذين يشعرون باإلرهاق اغلب

ا برنامج البحث العلمي والتدريب بالجمعية وبالتعاون مع جهاز الشرطة دراسة بحثية بعنـوان              أعده
 درجة االكتئاب النفسي تلعب دوراً كبيـراً  أن" المتغيرات العوامل المهيئة لالنتحار وعالقتها ببعض"
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مقارنـة   يبيةاالنتحارية؛ حيث ارتفعت الدرجة الكلية لالكتئاب في المجموعة التجر في زيادة الميول
 إلـى وهدفت الدراسة ، مساعداً بالمجموعة الضابطة، وأما العوامل األخرى فهي عوامل تلعب دوراً

البيئة الفلسطينية، وذلك لغرض البحث العلمي ودراسة الظاهرة  معرفة األسباب المهيئة لالنتحار في
 التـوازن واالسـتقرار   أرقى مستويات إلىوسعياً للوصول بالمجتمع الفلسطيني  من جميع جوانبها

التحليلي وقـد تكونـت    واعتمدت الدراسة على استخدام منهج البحث الوصفي، النفسي واالجتماعي
عينة ضابطة ممـن تتـراوح   ) 30(تجريبية و عينة) 30(مفحوصاً مقسمين  ) 60(عينة الدراسة من 

غزة، ولـم يـتم   توزعت العينة على جميع محافظات قطاع  عاما، وقد) 55 (إلى) 14(أعمارهم من 
االنتحـار، وتـم    حالة من الذين حاولوا) 60(بلغ عدد أفراد الدراسة ، والعينة استبعاد أحد من أفراد

 و ، %)43.3(حالة من الذكور بنسبة  (13(توزيع هذه العينة حسب نوع الجنس في العينة التجريبية 
حالة من الـذكور   ) 12 (الجنس في العينة الضابطة وحسب نوع %) 56.6(من اإلناث بنسبة ) 17(

 جميـع  أنوكشفت الدراسة النقاب عـن  .% )60.0( اإلناث بنسبة من) 18(أن و %) 40.0(بنسبة 
بدرجة سريعة وغير  حاولوا االنتحار في عينة الدراسة كان لديهم التفكير في تنفيذ هذه المحاولة الذين

عدم وجود دالالت على متغيرات يؤكد  مخططة من قبل وبدون تفكير في العواقب، وهذا األمر الذي
 األشخاص كثيري الصمت، ودائمي التفاخر بأنفسهم       أنالدراسة   وفي مجال االنطواء، دللت   ،  الدراسة
مجـال الـذهان،    وفي يتمنون لو كانوا ميتين هم أكثر الناس تفكيرا وميالً لالنتحار  الذينإلىإضافة 

ينزعجون كثيـراً مـن رؤيـة     يهم، والذين األشخاص القلقين من وجود ديون علأنأشارت الدراسة 
وفـي   الحياة هم أكثر الناس تفكير وميال لالنتحـار  أطفال يتألمون، والذين تتساوى في نظرهم أمور

 األشخاص الذين يقبلون المديح على أشـياء لـم يقومـوا بهـا،     أنالدراسة  مجال الكذب، أوضحت
النـاس    الذين يشعرون بالوحدة هم أكثـر الملل، األشخاص العصبيين والعنيفين مع الناس، وكثيري

 بعض البنود ذات داللة في مجاالت الدراسة منهـا  إلىالدراسة  كما توصلت ،تفكيرا وميالً لالنتحار
لـديهم   أن األشخاص متقلبي المزاج، الذين يشعرون بالتعاسة، ويتوقعون أنالعصاب،  أنه في مجال
والذين يتعرضون للكذب من   يخاف منهم الناسأن  الذين يحبونإلى يؤذوهم، إضافة أنأعداء ممكن 

   .قبل الناس هم أكثر الناس تفكيرا وميالً لالنتحار

  

واالكتئـاب واليـأس   ضغوط الحيـاة   مظاهر  قياس العالقة بين  إلى )2006( هدفت دراسة العكاشي  
 هـذه  مدي انتشار  والتعرف علي لدى طلبة الثانويات التخصصية بشعبية المرقب،وتصور االنتحار

 والتعرف علي نوعية الفروق بين مجموعات الدراسة في حالـة القيـاس   ،العينة  بين أفرادالمظاهر
كما ،  ( F) وفي حالة القياس الجمعي عن طريق حساب قيمة) ت ( طريق حساب قيمة  الثنائي عن

اسـتخدم    كمـا ،2 منفردة عن طريق تطبيق اختبار كاالتابعةالعالقة بين المتغيرات المستقلة و قيست
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 فـي  االنتحار تصور  إسهام المتغيرات المستقلة والوسيطة في حدوثىاالنحدار المتعدد لمعرفة مد

 ضـغوط   للمتغيرات المستقلة في هذه الدراسة وهيأن لقد أتضح . مجتمعةأوحالة وجودهما منفردة 

 فحـص   عالية في حالة2فلقد ظلت قيم كا ،االنتحار حدوث تصور دوراً في واالكتئاب واليأس الحياة
 مظاهر أنوتبين أيضاً  هكل على حد االنتحار المستقلة وتصور العالقة بين أي متغير من المتغيرات

  ،عتدالياً بـين الـذكور واإلنـاث   ا تتوزع توزيعاً حاراالنت وتصور الحياة وضغوط واليأس االكتئاب
 ، وأخيـراً  الحياة ضغوط  يليه، اليأس هو المتنبئ األول باالنتحارأننتائج هذه الدراسة عن  كشفتو

دور  لكن تالشي . االنتحار  عند فحص كل متغير من هذه المتغيرات علي حدة مع تصور،االكتئاب
ويعد التفاعل بين اليـأس   . الحياة اليأس وضغوط  تفاعله مععند االنتحار االكتئاب في حدوث تصور

تـسهم   الحياة ضغوط أنبين  االنتحار المتنبئ األول في حدوث تصور هو واالكتئاب الحياة وضغوط
 واليـأس  الحيـاة  ضـغوط  أن وتبـين  ،حدوث اليأس بشكل يفوق إسهامها في حدوث اإلكتئاب في

 ضغوط هو المسهم األول تليه  وأن اليأس، االنتحار  في حدوث تصورةتسهم كل علي حد واإلكتئاب

  .االكتئاب وأخيراً الحياة

  

 الدوافع واألسـباب    إلى التعرف على ظاهرة االنتحار والتعرف       إلى هدفت   )2005( دراسة العتيبي 
وراء اقدام بعض الحاالت على االنتحار في مدينة الرياض حيث تمت دراسة جميع الحاالت المدونة               

 حيث بحثت هذه الدراسة في      ، بحيث كانت الدراسة مسحية شاملة لجميع الحاالت       ،في ملفات الشرطة  
ت المدروسة كانـت دوافـع       الدوافع لجميع الحاال   أن حيث وجد    ،الدوافع وراء االقدام على االنتحار    

 والدوافع تشابهت ما بين نفـسية واجتماعيـة         ، فالبيئة الثقافية واحدة   ،متشابهة في الشكل والمضمون   
 وكانـت   ، ولم تتحدث الدراسة عن حاالت اقدمت على االنتحار كان لها خلفية صـحية             ،واقتصادية

ت االناث المنتحرات والناجيات    الوسيلة المستخدمة في هذه الدراسة هي منهج تحليل المضمون لملفا         
وبينت نتائج   كما واستخدم الباحث المقابلة المقننة لبعض الفتيات اللواتي حاولن االنتحار          ،من االنتحار 

الدراسة ان الدوافع االجتماعية والنفسية هي االكثر تشاركا بالتأثير في تلك الحاالت واجتمـاع هـذه                
  .اة واالقدام على االنتحارالدوافع مع بعضها ادى الى الهروب من الحي

  

 التعرف على ظاهرة العنف األسري ضد المرأة فـي مدينـة             إلى  هدفت )2005(ودراسة الخطيب   
 ، وعالقة هذه الظاهرة ببعض المتغيـرات االجتماعيـة        ، والكشف عن أسباب هذه الظاهرة     ،الرياض

ي طبقـت عليهـا أداة       وكانت العينة الت   ، حالة أقدمت على االنتحار    102حيث كان مجتمع الدراسة     
امرأة أما أداة الدراسة المستخدمة فكانت المقابلة لجميع أفراد العينـة فـي مستـشفى               ) 47(الدراسة  

 نتـائج  أظهـرت الرياض المركزي والمركز الخيري لالرشاد االجتماعي واالستشارات االسـرية و       
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ـ      إلى جميع الحاالت التي ادخلت       أن الدراسة ف األسـري الـشديد      المستشفى كانت ناتجة عنى العن
 هناك  أن إلى وتوصلت الباحثة    ، أيضا كانت نسبة بسيطة جدا ناتجة عن مرض نفسي         ،لهؤالء النساء 

  .أسبابا أخرى دفعت لإلقدام على االنتحار هي أسباب اقتصادية إال أنها كانت بنسبة بسيطة

  

تخدمة ومعرفة عالقـة   معرفة أسباب االنتحار المسإلىهدفت   )2003( وجاد اهللا     دراسة عبد اهللا   أما
 وغير ذلك وهي دراسة مسحية ميدانية اسـتطالعية         ،االنتحار ببعض المتغيرات مثل الجنس والعمل     

 ولتحقيق هذه األهداف تم اختيار عينة من األشخاص الذين          ،لبعض حاالت االنتحار في مدينة القدس     
 وتكونـت عينـة     ،ة للعـالج   مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمي    إلىحاولوا االنتحار والذين قدموا     

 وكان هنـاك    ، سنة 63-15 وبلغ مدى العمر     24,93 شخصا كان متوسط أعمارهم    61الدراسة من   
مـن أفـراد العينـة مـن        % 54.1من الذكور وأيضا كان هنـاك       % 17.9من اإلناث و    % 80.3

ة من   غالبية العين  أن من المطلقين، وأظهرت النتائج      4.9من غير المتزوجين و     % 41المتزوجين و   
مـن العـاملين، وأظهـرت    % 21.1في حين كان هناك % 78.9األشخاص الذين ال يعملون بنسبة    

مشاكل عاطفية و   % 21.3لألسباب االجتماعية والعائلية و     % 39.4 أسباب االنتحار كانت     أنالنتائج  
أسـباب   % 1.6تعاطي مخدرات و   % 3.3مشاكل اقتصادية و    % 13,1و    ،مشاكل زوجية % 16

 وبنت نتائج الدراسة بأن هناك العديد من أدوات االنتحار التي يستخدمها األشخاص الـذين               أكاديمية،
الـسقوط مـن    % 9.8أخذ مواد سامة    % 82،  يحاولون االنتحار في مدينة القدس منها أخذ األدوية         

   %.1.6وأسباب أخرى % 3.3مكان عال 

  

 في المجتمع االردني خالل الفترة      الى التعرف على ظاهرة االنتحار     )2001 العقيلي،(هدفت دراسة   
والسبب في االقدام على االنتحار والتعرف الى الخـصائص االجتماعيـة           ) 1999-1982(ما بين   

واالقتصادية والتعرف الى الوسيلة المستخدمة في االنتحار ، ولقد تم جمع البيانـات عـن طريـق                 
ترة ،واسـتخدم الباحـث المـنهج       السجالت الرسمية الصادرة من مديرية االمن العام خالل تلك الف         

الوصفي لتحلياللبيانات بالنسب المئوية والتكرارات واستخدام االختبارات االحـصائية ،وتوصـلت           
الدراسة الى ان نسب حاالت االنتحار في الريف اعلى منها في المدن ،وعدد حاالت االنتحار بـين                 

لدى االناث اعلىمنها لـدى الـذكور    الذكور اعلى منها لدى االناث ،في حين ان محاوالت االنتحار           
وان اعلى نسبة لحاالت االنتحار كانت بين المتعلمين جامعيا ،والفئة العمريـة لحـاالت االنتحـار                

سنه حيث لوحظ انخفاض حاالت االنتحار مع تقدم العمر ،وان االغلبية ممن            )37-18(تراوحت بين   
  .أقدموا على االنتحار كانوا ال يعملون وليس لديهم مهنة 
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 التعرف على الفروق في االكتئاب واليأس وتصور االنتحـار لـدى            إلى هدفت   )1998(دراسة فايد 
 والوقوف على ما هو العنصر المشترك بين االكتئاب واليأس من أثر فـي              طلبة الجامعة وطالباتها،    

ازدياد درجة تصور االنتحار لدى طالب الجامعة من الجنـسين ، وفحـص لـدور اليـأس كأحـد                   
 طالبا وطالبة مقسمين بالتساوي مـا بـين ذكـور           324فكانت عينة الدراسة     النفسية ،     الخصائص

من السنة االولى والثانية من أقسام علم النفس والفلسفة والجغرافيا بكلية اآلداب بجامعة حلوان              ،واناث
 .20.3سنة وانحراف معيـاري     20.92 سنة بمتوسط حسابي     24-20وقد تراوحت اعمارهم ما بين      

ستخدم الباحث عدة مقاييس في الدراسة مثل مقياس بيك لالكتئاب ومقياس اليأس وهو جزء من               وقد ا 
 انه ال يوجد فروق في درجة اليأس واالكتئـاب          إلى حيث توصلت الدراسة     ،مقياس تصور االنتحار  

وانـه    وتصور االنتحار لدى طلبة الجامعة في جميع التخصصات المذكورة بغض النظر عن الجنس
  .رجة االنتحار بفعل التأثير المشترك لكل من االكتئاب واليأس لدى الذكور واالناثتزداد د

  

 ،ردنـي كـالجنس    على توضيح خصائص المنتحرين في المجتمع األ       )1994(قامت دراسة البدانية  و
 وقد اعتمدت الدراسة فـي      ، والحالة االجتماعية والعالقة التي تربط هذه المتغيرات       ،والعمر، والمهنة 

من العام في الفتـرة مـا بـين         السجالت الرسمية الصادرة عن مديرية األ     من   على بياناتها    الحصول
 تمت دراسة ملفاتهم بـشكل      ، حالة انتحار  583 وكان عدد الحاالت في هذه الفترة هو         1980-1991
  أكثـر   وفي الشباب  ،كثر من الذكور  أناث   حاالت االنتحار بين اإل    أنوأظهرت نتائج الدراسة     ،كامل
 ،كثر من الذين يعملون   أكثر من المتزوجين والعاطلين عن العمل       أمتزوجين  ال وغير   ،بار السن من ك 

كثـر   والسموم هـي األ    ،دويةما بالنسبة للوسيلة التي استخدمت في عملية االنتحار فكانت شرب األ          أ
  .شيوعا

  

  : الدراسات االجنبية التي تناولت مفهوم االنتحار2.2.2

 التعرف على الفروقـات  إلى هدفت هذه الدراسة )Dariak .et.al,2010(ن يخرآدراسة دارياك و
 والتخطيط والمحاوالت لالنتحار في خالل      ،بين الذكور واالناث في اتجاهاتهم بالتفكير نحو االنتحار       

والمراهقات الذين تتـراوح    مريكي على المراهقين    مرحلة المراهقة طبقت هذه الدراسة في الريف األ       
شخص، حيث وضحت الدراسـة      1248  حيث كان مجتمع الدراسة يقدر     ،عام 22-11عمارهم بين   أ

 الـنمط متـشابه     أن إلى وتوصلت الدراسة    ،النمط الذي يقدم فيه المراهق على االنتحار حسب جنسه        
 االنـاث   أنضحت الدراسـة    وو،  داة المستخدمة في عملية االنتحار    ناث في نوع األ   بين الذكور واإل  

ـ     أ العمر يكون    أنف المراهقة وهذا يعني     يفكرن في االنتحار في منتص     مـا  أ ،اقل من عـشرين عام
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 وهذا يعني العمر الذي     ،خير من مرحلة المراهقة   نهم يحاولون االنتحار في الثلث األ     إبالنسبة للذكور ف  
 ، عدد محاوالت االنتحار متكررة بالنسبة لالنـاث أنيضا أوذكرت الدراسة ، يزيد عن عشرين عاما   

 المراهقين الـذكور    أن الدراسة على    اظهرتر فكان العدد المتكرر قليل ال يذكر، و       ما بالنسبة للذكو  أ
  .ناث يستجيبون للجهود المبذولة والوقائية في عدم تكرار محاوالت االنتحارواإل

  

 إلـى  هذه الدراسـة  هدفت )Sankaran Aryan.et.al,2010(دراسة سانكاران اريان واخرون 
ك االنتحاري بين الريف والحضر في مراكز الصحة النفسية فـي           في السلو التعرف على االختالفات    

من حاالت االنتحار كان في المـدن       %44 أن حيث اظهرت الدراسة     ،2007-2003االعوام ما بين    
 االنتحـار    الوسيلة المستخدمة في   أن الدراسة   أظهرتو،  كان في المناطق الريفية     % 62ما نسبته   و
بة وهي القفز عن المرتفعات العالية وكانت نسبة الذين يموتون           المناطق الحضرية والريفية متقار    في

ما في المناطق الريفية  فكانت النسبة متزايـدة         أ ،%0و02حضرية  بفعل هذه الوسيلة في المناطق ال     
 المجتمع الريفي كان يعاني بشكل متكرر مـن         أنظهرت الدراسة   أ و ،بفعل هذه الوسيلة  % 2و7وهي  

 الحرمـان االجتمـاعي     الـى ان  الدراسـة   ،وتوصلت  جتمع الحضري   كثر من الم  أحاالت االنتحار   
  .قدام عليهساسي في االضطرابات النفسية ومن ثم التفكير في االنتحار واإلواالقتصادي له الدور األ

  

لمـدة    عرض معدالت انتشار االفكار االنتحاريـة      إلى ),Mersky 2010(هدفت دراسة ميرسكي    
نتحار مع التركيبة السكانية والضغوط النفسية الذاتيـة واالكتئـاب          شهر واحد، والعالقة بين افكار اال     
 معدل انتشار االفكار    أن ولقد اظهرت نتائج الدراسة االستقصائية       ،والعزلة النفسية والدعم االجتماعي   

، كما وكانت االفكار االنتحارية االكثر شيوعا في        %16.9االنتحارية في شهر واحد في عدد السكان        
 كمـا وكـان     ،جرين المعزولة اجتماعيا وعاطفيا مع نسبة متدنية جدا للناحية االجتماعية         اوساط المها 

 بنفس الدرجة والتعرض للضغوط     ،اقوى مؤشر لالفكار االنتحارية لكل من الجنسيين الذكور واالناث        
مج نتائج وجعلها نقطة انطالق لتطوير برا     ال كما وعمل القائميين على الدراسة       ،النفسية بمستوى عالي  

كما واخذ القائمين علـى الدراسـة بعـين االعتبـار           ،  الوقاية من االنتحار ومن االفكار االنتحارية     
 كمـا   ،محاوالت االنتحار المتكررة والعمل على دراسة االسباب والدوافع وراء تكـرار المحاولـة            

  .وحاولو معرفة اذا ما كان الدافع نفسه في كل محاولة متكررة

  

 للطالب العرب واليهود في اسـرائيل       )Katz,Sheiban,2008(وشيبانكما واشارت دراسة كاتز     
 الجـنس   أو ،وهي عن حقائق حول االنتحار في اسرائيل لتفحص ما اذا كان تأثرها باالصل العرقي             



 29

 كل مـن الفـريقين   أن من الطالب وعلى الرغم من 450 حيث كانت العينة عشوائية من     ، التدين أو
 االعتقاد بان معدالت االنتحار اعلى      إلىطالب العرب يميلون اكثر      ال أن إلىالعرب واليهود توصال    

 كما وتوصلت الدراسـة     ،في اسرائيل وحتى اكثر من ذلك بين الناس من اصل افريقي اسيوي ايضا            
 كمـا ويميـل     ، الوسيلة المستخدمة في حاالت االقدام على االنتحار هي استخدام اطالق النار           أن إلى

، استهم للربط بين االنتحار وخفض االنتماء الديني والمـرض العقلـي          الطالب العرب من خالل در    
 اقارب االشخاص المقدمين على االنتحـار ال يعرفـون شـيئا عـن              أن إلىايضا توصل الباحثون    

 ايضا توصلوا انه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية على اساس التـدين              محاوالت انتحارية قادمة،  
الثقافية المختلفة فـي الحيـاة وتنظـيم الرقابـة           على الخصائص  كما وركزت الدراسة     ، الجنس أو

 ولتغيير نظرتهم   ،االجتماعية بين اليهود والعرب في اسرائيل لهؤالء االفراد المقدمين على االنتحار          
 .وتصوراتهم وافكارهم االنتحارية بين المهاجرين الجدد

  

 انه يوجد سـمات  إلىالدراسة  تشير )Jelena brezo.et.al,2006(دراسة جيلينا بريزو واخرون
 ، يقدمون عليه فـي مدينـة كيبيـك        أوومعينة لدى االشخاص الذين يفكرون في االنتحار         شخصية

 والتعـرف علـى     ، االنتحـار  نجوا من محاوالت   الذين   24-21وشملت الدراسة الشباب من عمر      
من هذا المجتمع     أخذت عينة   االنتحار حاولتحالة  ) 1140(سماتهم الشخصية وكان مجتمع الدراسة      

 تم الكشف عن هذه السمات عن طريق عدة استبيانات وزعت على هذه العينة              ومن خالل هذه العينة   
كشفت من خاللها انه يوجد سمات وصفات وعوامل معينة مماثلة لدى االشخاص الذين يفكرون في               

نفسهم كاعتـداء    خبرات سيئة يحملونها في ا     ن تختلف بدرجات م   ، يقدمون على االنتحار   أواالنتحار  
 اما بالنسبة للـذين يعـانون مـن         ،%78 عنف جسدي وكانت هي النسبة االعلى        أوجنسيا  ،عليهم  

، ووضـحت   %1.07في حين ساهمت المشاكل الـسلوكية         % 1.03اضطرابات نفسية كانت تمثل     
 كمـا واظهـرت     ، الذكور هم االكثر اقداما على االنتحار من االناث في هذه الدراسـة            أنالدراسة  

  . بشكل الفت وخاصة لالناثاالنتحار تكرارا لمحاوالتلدراسة ا

  

هـدفت هـذه   .)Kay Liu &Ericy chen.et,al,2006( دراسة كاي ليو واريسي شين واخرون
 ،التعرف على الخصائص النفسية واالجتماعية واالقتصادية للذين اقدموا على االنتحار         الى  الدراسة  

، من حاالت االنتحار في العالم تجري فـي اسـيا         % 61بته  واشارت الدراسة في بدايتها وان ما نس      
في صفوف الفئات العمرية الشابة هي       ما زاد هذه النسبة في البلدان االسيوية         أنواوضحت الدراسة   
 2015 ولقد استخدمت بيانات المسح السكاني القائم على المشاركين وعـددهم            ،الظروف االقتصادية 

حارية لديهم ومدى ارتباطهم ايضا فـي الخـصائص االجتماعيـة           لمعرفة مدى انتشار االفكار االنت    
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 ، كما وركزت الدراسة بشكل كبير على العوامل النفسية المؤدية للتفكير في االنتحـار             ،واالقتصادية
من الذين اقدموا على االنتحار كانت اعمارهم تتراوح بـين  % 6 أن :وكانت نتائج الدراسة كما يلي   

من قائمة الذين حاولو    % 1.4أس واالسباب االقتصادية تشكل ما نسبته        كما وكان الي   ، عاما 20-59
 االنتحار كانوا في سن العمل      ا هؤالء االشخاص الذين حاولو    أنومما ركزت عليه الدراسة     ،  االنتحار

 الخروج بتوصيات توعوية تخص الشباب عامة والـذين حـاولو االنتحـار             إلىمما دعى بالدراسة    
  .خاصة

  

 ،من الشباب االسرائيلي فكروا فـي االنتحـار       % 13 أن ),2005Eylan( ة ايالن كما وافادت دراس  
فـي   % 4.1 حيث ارتفعت النسبة     2003،2004وان عدد الذين انتحروا يفوق عددهم في العاميين         

 وبلغ عدد محاوالت االنتحار بـين       2003 حالة عام    216حيث بلغ عدد الذين انتحروا      ،  2005عام  
 ، 3654 إلى كما ارتفع عدد المحاوالت      231 لتصل   2004ا ارتفعت عام     لكنه ،3487جميع الفئات   

 فاقت العاميين السابقيين حيث اكدت منظمـة زاكـا الرسـمية المعنيـة              2005لكن النسبة في عام     
 وان ارتفاعا مفاجئا شهده المجتمع االسرائيلي في عدد حاالت االنتحار لهذا            ،بتشخيص حاالت الوفاة  

واما بالنـسبة لالسـباب والـدوافع وراء      ،   2005- لغاية حزيران    145تحرين   فبلغ عدد المن   ،العام
 ما صرحت به رئيسة نقابة االطباء النفسيين        أن اال   ،تنامي ظاهرة االنتحار في اسرائيل فهي متعددة        

هـي التـي     هم االسباب أ من   وأن) استي غاليلي (السابقة في اسرائيل والمتخصصة بالطب النفسي       
كمـا وان ادمـان     ،   قلة متابعة محاوالت االنتحار الـسابقة والمتكـررة          يهوكدة  بحاجة لعناية مؤ  

المخدرات واالزمات االجتماعية العاطفية وكذلك االزمات المادية  لها ايضا دور فعال في االقـدام               
  .عملية مكتملةأومحاولةأي كانت على محاوالت انتحار 

  

 معرفـة   إلـى  هـدفت    ) Nachman,Bark.et.al,2002(خـرون     آبـاراك و  و  ناخمان دراسة
 لوحظ زيـادة سـنوية فـي        ، عاما 13االتجاهات في معدالت االنتحار في إسرائيل على مدى فترة          

 مرات أعلى من معدالت االنتحار لدى النـساء         3إجمالي معدالت االنتحار بارتفاع معدالت الرجال       
لة المستخدمة للرجـال فـي      وتكون المعدالت مرتفعة في العشرينات والثالثينات من العمر  والوسي         

إسرائيل هي الموت شنقا وهذا هو األسلوب األكثر شيوعا بين الرجال في إسرائيل على عكس الدول                
الغربية التي يستخدم منها الرجال األسلحة النارية والنساء التسمم و تترافق زيادة معدالت االنتحـار               

 .تئاب والمناخ الـسياسي واالجتمـاعي      وتعاطي المخدرات مع االك    ، إسرائيل إلىمع موجات الهجرة    
وتؤكد الدراسة أنه من القائمة التابعة      .شهراأل الحالة االجتماعية،  ،العمر/ متغيرات الدراسة هي الجنس   

 ، عاما وكانت نسبة الذكور أعلـى      29-20للجنس ظهرت النتائج بأن أعلى نسبة لالنتحار في عمر          
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 وبالنسبة لمتغير   6فيها نسبة المنتحرين أعلى هو شهر       وفي القائمة التابعة لمتغير األشهر التي تكون        
  .1997 -1985 المتزوجين هم أعلى في االنتحار في الفترة ما بين أنالحالة االجتماعية تبين 

  

الى وصف العناصر الديمغرافية االجتماعية وسـمات       ) Beautrais,2002(هدفت دراسة بترويس    
والتي تسبب لجوئهم لمحاولة االنتحار، وقـد تكونـت         الصحة النفسية وظروف الحياة لدى البالغين       

 حالة محاولة انتحار وقد اعتمد جمع المعلومات علـى          302 حالة انتحار ،و   202عينة الدراسة من    
اللقاءات والمحادثات حيث استخدمت الدراسة المقاييس التالية مقياس للبحث في اعداد الحاالت التي             

جتماعيـة  االة في سجالت المستشفيات الرسـمية ،المقـاييس         اقدمت على االنتحار والمدون   أوانتحرت

الديمغرافية وتشمل الحياة المنفردة والتعليم ،وأظهرت الدراسة عدة نتائج كان اهمها أن الـذكور              

 علـى المحاولـة ،بخـدش       يقدموا على االنتحار بدون تردد ،أمـا النـساء فانهـا تقـدم اكثـر              
  .ر االصابة باالنتحار الفعلي اال في حاالت قليلةادوية لكنها لم تقرأوشرب سمومأوجرحأوبسيط

  

هـدفت الدراسـة     )M.Weissman&R.Bland.et.al1990(دراسة وييسمان وبالند واخرون     
 وهذه الدول   ،للمقارنة بين معدالت االنتحار ومحاوالت التفكير في االنتحار ضمن تسع دول مختلفة           

 ، كوريـا  ، تايوان ، لبنان ، المانيا الغربية  ،، فرنسا  كندا، بورتوريكو  ،الواليات المتحدة االمريكية  (هي  
 2.09بالنسبة النتشار محاوالت االنتحار تتركز في بيروت بنسبة         وكانت النسب المذكورة    ) نيوزيلندا

 وجدير بالذكر انه في نيوزلندا سـجلت        ،%5.93وفي بورتوريكو    ،%18و51 اما في نيوزلندا     ،%
 وفي جميع الدول كانـت تكـرار المحـاوالت          ،عظم البلدان اعلى معدالت انتحار للذكور مقارنة بم     

  . اما في تايوان فكانت الزيادة ثالثة اضعاف الزيادة في معظم البلدان،ناث هي االعلىبالنسبة لال

 النساء المطلقات   أنوجدت الدراسة   وفي مقارنة بالنسبة للنساء المطلقات والمتزوجات في هذه الدول          
ن محاوالت متكررة في االقدام على االنتحار في جميع تلك الدول ولـم             بالمقارنة مع المتزوجات له   

  .تذكر الدراسة النسب المقارنة بينها 

  

الى فحص العالقة بين االنتحاروكل من اليأس واالكتئـاب لـدى           ) Cole,1989(هدفت دراسة كول  
كـر بلـغ    ذ)114( من طالب المدارس العاليـة       281المراهقين وأجريت الدراسة على عينه قوامها       

سنة 17,0انثى بلغ متوسط اعمارهن     167 سنه و  0,9سنة بانحراف معياري    2و17متوسط أعمارهم   
 وبعد تطبيق الباحث لمقاييس االكتئاب واليأس والسلوك االنتحاري اسـفرت           0.9بانحراف معياري   

  .النتائج عن انه يوجد عالقة بين اليأس واالكتئاب والسلوك االنتحاري لدى االناث
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الى تحديد االفكار االنتحارية لدى طلبـة       .)Okasha.et.,al,1981(وآخرون اسة عكاشة هدفت در 
طالبا واسفرت النتـائج  516السنوات النهائية في الجامعة،وقد تم تطبيق مقياس تصور االنتحار على   

عن %5,6 ومن بين هؤالء أعرب      1980شاعر انتحارية في العام      م منهم كان لديهم  %12,6عن ان   
فكروا فـي   % 1,7تمنوا الموت بأي وسيلة كانت و     %0,4 يوجد فيها ما يستحق الحياة و      أن الحياة ال  
  .منهم بالمحاولة بالفعل%0,4خططوا للمحاولة ،بينما قام % 0,9قتل انفسهم ،

الى التعرف على االسباب التي تؤدي لبعض المرضـى          )Britchne,1981(هدفت دراسة برتشنيل  
 مريضة نفسية ممن حـاولن      72ذي يفعله غيرهم ، وشملت العينة       لنفس في الوقت ال    النفسيين لقتل ا  

 مريضة نفسية، ال يوجد لدى احداهن أي سلوك         122قتل النفس وتمت مقارنتهن بعينة اخرى بلغت        
قتل النفس رغم مرضهن ،وأظهرت النتائج انه يوجد عالقة بين محاوالت قتل النفس والفقدان المبكر               

بينما كانت النـسبة    %46رة وبلغت النسبة بين من عايش هذه الخبرة         وفاة االب قبل سن العاش    أولالم
ولم يتبين مـدى دور زواج االب       % 31لدى المريضات الالتي فقدن االم بعد سن العشرين حوالي          

 بالمقارنة%57حيث بلغت نسبة من حاولت قتل نفسها ممن تزوجن قبل سن العشرين             بعد وفاة االم ،   
  .لمن تزوجن بعد هذا السن  %33بنسبة 

   

 ةالدراسات السابقالتعقيب على  3.2

  

من خالل تتبع الدراسات السابقة يتضح وجود اختالف وتوافق في نتائج الدراسات التي تم االطالع               
هل عرضها تبعا لمتغيرات الدراسة     بصورة نقاط يس   عليها ، وترى الباحثة هنا تتبع نتائج الدراسات       

  : )الجنس والعمر وعدد محاوالت االنتحار ومكان السكان (

ودراسة ) 2008(ربيودراسة الح ) 2009(،ودراسة الرميح   )2011(اظهرت نتائج دراسة قوتة    - 
، ان االناث هن اكثر     )2001(، ودراسة العقيلي  )2011(، ودراسة جمعية الوداد     )2008(خضر

 .ت االنتحار وهذا يتفق مع دراسة الباحثةاقداما على محاوال

،ودراسة )2005(ودراسة الخطيب ) 2003(،ودراسة عبداهللا وجاداهللا  )2011(اظهرت نتائج قوته   - 
ان الوضع االقتصادي المتردي هو احـد االسـباب         ) 2001(العقيلي  ، ودراسة   )1994(البداينة

 .ت له الباحثة في دراستهاوهذا يتفق مع ما اشارالمهمة في اقدام الشباب على االنتحار 

توافقا مع دراسـة الباحثـة      ) 2011(ودراسة ودراسة جمعية الوداد   )2011(اظهرت نتائج قوتة     - 
 .بان القرى في فلسطين تكثر فيها حاالت االنتحار
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ودراســة ودراســة ) 2008(ودراســة الحربــي ) 2011(اظهــرت نتــائج دراســة قوتــة - 
 االشخاص الذين حاولوا االنتحار هم لـم        ان) 2008(، ودراسةودراسة خضر    )2008((الرميح

 .ينهوا المرحلة الثانوية 

ودراسة ودراسة الحربي   ) 2009(ودراسة الرميح   ) 2011(اظهرت نتائج دراسة كل من قوتة        - 
ودراسة جمعيـة   )2005(ودراسة الخطيب ) 2005(العتيبيودراسة)1998(ودراسة فايد )2008(

اجماعا بان االكتئاب هو عنصر اساسـي فـي         توافقا و )  2006(ودراسةالعكاشي)2011(الوداد
 .اقدام االفراد على محاوالت االنتحار 

) 2008(ودراسـة الحربـي   )2009(ودراسة الـرميح    ) 2008(كل من دراسة الرميح   اظهرت   - 
ودراسـة  ) 2005(ودراسة الخطيب ) 2005(ودراسة ودراسة عبداهللا وجاداللهودراسة العتيبي      

افع النفسية واالجتماعية لها اهمية كبرى في االقـدام         ان الدو ) 2006(والعكاشي) 2008(خضر
 .على االنتحار وهذا ما اتوافقت به مع دراسة الباحثة

اجمعت اغلب الدراسات على ان الوسيلة المستخدمة في االقدام على االنتحـار هـي االدويـة                 - 
 .والشنق واستعمال السالح االبيض بقطع شريان 

ودراسـة  ) 2006(ودراسة كايليوواريسيـشين  ودراسة  ) 2002(اظهرت دراسة ناخمان وباراك    - 
 . هي االكثر تكرارا لمحاوالت االنتحار32- 20ان العمر وهو ما بين ) 1981(برتشنيل

ودراسـة بيـسلمان    ) 2006(ودراسة ودراسة جيلينـا بريـزو     ) 2010(اظهرت دراسةدارياك  - 
ان االناث اكثـر تكـرارا      ) 2002(ودراسة بترويس )1981 (اودراسة برتشييل )1990(وبالند

 .لمحاوالت االنتحار

ودراسة ) 2010(ودراسةميرسكي  ) 2002(اظهرت بعض الدراسات كدراسة ناخمان وباراك        - 
 .ان المتزوجين يكرروا محاوالت االنتحار ويقدموا عليها ) 1981 (برتشنييل 

) 1990(ودراسة وبيـسمان بالنـد    ) 2006(ودراسة كاي ليو  ) 2002(اظهرت دراسة ناخمان     - 
ودراسـة  ) 2008(ودراسة كـانز وشـيبان    ) 2010(ودراسة ميرسكي ) 2005(ودراسة ايالن   

) 2002(ودراسة بترويس   ) 1989(ودراسة كول   ) 1981(ودراسة برتشنييل   ) 1981(عكاشة  
 ان الدوافع النفسية واالجتماعية وتسلل االكتئاب الى نفوس هؤالء االشخاص كـان مـن اهـم               

 .االسباب التي دفعت هؤالء االشخاص لالنتحار

اظهرت الدراسات االجنبية ان الوسيلة المستخدمة في االنتحار تختلف عن الوسيلة المـستخدمة              - 
في الدراسات العربية ، حيث كانت الوسيلة المستخدمة هي القفز من اماكن مرتفعـة واطـالق           

) 2010(ودراسة دراسـة داريـاك    ) 2002(النار  وهذا ما اظهلرته الدراسات كدراسة ناخمان       



 34

) 2008(ودراسة كانز وشـيبان   ) 2010(ودراسة ميرسكي   ) 2010(ودراسة سانكاران اربان    
 ).2002(ودراسة بترويس

  

وعليه  فان الباحثة بالنظر الى الدراسات العربية والدراسات االجنبيـة وجـدت ان المتغيـرات                
كلها بحثت ودرست كل      والوسيلة المستخدمة     متشابهة والخصائص والدوافع النفسية واالجتماعية    

  .هذه المتغيرات اال ان الدراسة حددت واختلفت من دراسة الخرى
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  لفصل الثالثا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الطريقة واإلجراءات

 خصائص الناجين من محاوالت اإلنتحار من وجهة        إلىمن أجل تحقيق هدف الدراسة وهو التعرف        
 كما يعطي وصفاً مفـصالً . نظرهم، فقد تضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها        

َألداة الدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك ِإجراءات الدراسة والمعالجة اإلحـصائية التـي اسـتخدمتها              
  . الباحثة في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

  

  منهج الدراسة 1.3

حيث تـم استقـصاء آراء      . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة        
اعيـة،  اوالت اإلنتحار حول خصائصهم االنفعالية واألخالقيـة، والـصحية، واالجتم         الناجين من مح  

  .واالقتصادية من وجهة نظرهم ووجهة نظر بعض من المهنيين الذين أدلوا بآرائهم لهذه الدراسة 

  

   مجتمع الدراسة2.3

غ عـددهم    في محافظة الخليل والبـال     الناجين من محاوالت اإلنتحار      تكون مجتمع الدراسة من جميع      
مبحوثا، وذلك حسب إحصائيات رسمية صادرة عن المركز الفلسطيني للديمقراطيـة وحـل             ) 134(

مـا بـين العـامين    النزاعات، ودائرة حماية األسرة التابعة للشرطة الفلسطينية في محافظة الخليـل        
  . توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا للجنس) 1.3(، ويوضح الجدول )2011 - 2010(

  . حسب الجنسمجتمع الدراسةتوزيع أفراد )  1.3(جدول 

 الجنس

 إناث ذكور
 المجموع

37 97 134 

مبحوثا استبعد منها استبانتين بسبب     ) 129(وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع         
عدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي لكي تصبح عينة الدراسة التي تم إجراء التحليـل اإلحـصائي               
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مبحوثا من األشخاص الناجين من محاولة االنتحار في محافظة الخليـل والجـداول             ) 127(عليها  
  .تبين وصف عينة الدراسة ) 5.3) (4.3(و) 3.3(و) 2.3(

 -:البيانات األولية 

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا  لمتغير الجنس) 2.3(جدول 

 النسبة المئوية العدد الجنس م

 27.6 35 ذكر 1

 72.4 92 أنثى 2

 100.0 127 المجموع

  127=         ن

  

  : جاء كالتاليجنس تبعا للالناجين من محاوالت االنتحار توزيع أنيتضح من الجدول السابق 

 احتلـت الترتيـب األول حيـث بلغـت          النـاجين مـن محـاوالت االنتحـار        نسبة اإلناث من     أن
الناجين من محاوالت    جاءت نسبة    مفردة من مجتمع الدراسة، في حين     ) 92(بواقع  %) 72.4(ننسبته

مفردة من مجتمـع    ) 35(بواقع%) 27.6( من الذكور في الترتيب الثاني حيث بلغت نسبتهم          االنتحار
  .الجنسيبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير ) 1(والشكل رقم  .الدراسة

  
  ر الجنسالمبحوثين تبعا لمتغيتوزيع ) 1(شكل رقم 

  

ذآر أنثى
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، في  الناجين من محاوالت االنتحار احتلت الترتيب األول      اإلناث من     نسبة أن) 1(قم  ريظهر الشكل   
  . من الذكور في الترتيب الثانيالناجين من محاوالت االنتحارحين جاءت نسبة 

   العمرأفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير يوضح) 3.3(جدول رقم 

 ويةالنسبة المئ العدد فئات العمر م

 28.3 36  سنة20اقل من  1

 29.9 38  سنة30 اقل من – 21من  2

 39  سنة40 اقل من – 30من   3
8 

30.7 

 7.9 10  سنة50 اقل من – 40من   4

 3.1 4   سنة فأكثر50  6

 100.0 127  المجموع

ت وفـق    تبعا لفئات العمر جـاء     الناجين من محاوالت االنتحار    توزيع   أنيتضح من الجدول السابق     
  -:اآلتي  الترتيب

) 39(بواقـع   %) 30.7(احتلت الترتيب األول بنسبة     )  سنة 40 اقل من    – 30من  ( الفئة العمرية  أن
بواقع  %) 29.9(بنسبة  )  سنة 30 اقل من    – 21من  (مفردة من مجتمع الدراسة، يليها الفئة العمرية        

بنـسبة  )  سـنة  20اقل من   (مفردة من مجتمع الدراسة، وجاء في الترتيب الثالث الفئة العمرية         ) 38(
)  سنة 50 اقل من    – 40من  (مفردة، ثم جاء في الترتيب الرابع الفئة العمرية       ) 36(بواقع  %) 28.3(

)  سـنة فـأكثر    50(مفردات، وجاء في الترتيب األخير الفئة العمرية        ) 10(بواقع    %) 7.9(بنسبة  
يبين توزيع أفـراد عينـة      ) 2(والشكل رقم   . مفردات من مجتمع الدراسة   ) 4(بواقع     % 3.1بنسبة  

  .الدراسة تبعا لمتغير الفئة العمرية
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  المبحوثين تبعا لمتغير الفئة العمريةتوزيع ) 2(شكل رقم 

، يليهـا   احتلت الترتيـب األول   )  سنة 40 اقل من    – 30من  (الفئة العمرية  أن )2(قم  ريظهر الشكل   
 20اقـل مـن     (، وجاء في الترتيب الثالث الفئة العمرية      ) سنة 30ن   اقل م  – 21من  (الفئة العمرية   

، وجـاء فـي الترتيـب       ) سنة 50 اقل من    – 40من  (، ثم جاء في الترتيب الرابع الفئة العمرية       )سنة
  .) سنة فأكثر50(األخير الفئة العمرية 

  . وفقا لمتغير الحالة االجتماعيةأفراد مجتمع الدراسةتوزيع  ) 4.3( جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد الحالة االجتماعية م

 49.6 63 عزباء/أعزب 1

 40.2 51 ة/متزوج 2

 3.1 4  ة/أرمل  3

 7.1 9  ة/مطلق  4

 %127100 المجموع

  :  الحالة االجتماعية للناجين من محاوالت االنتحار جاءت كالتاليأنيتضح من الجدول السابق 

) عزبـاء / أعـزب ( االنتحار الذين حالتهم االجتماعية      جاء في الترتيب األول الناجين من محاوالت      
من مجتمع الدراسة، وجاء بالترتيب الثاني الناجين من محـاوالت          )  فرد 63( بواقع%) 49.6( بنسبة

 
فأآثر سنة 50

 سنة50اقل من 
 سنة40اقل من 

 سنة20اقل من  سنة30اقل من 
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مفـردة مـن مجتمـع      ) 51(بواقـع %) 40.2(بنسبة  )  ة/متزوج( االنتحار الذين حالتهم االجتماعية   
)  ة/مطلـق (من محاوالت االنتحار الذين حالتهم االجتماعيـة      الدراسة، وجاء بالترتيب الثالث الناجين      

مفردات من مجتمع الدراسة، بينما جاء بالترتيب الرابع واألخير النـاجين           ) 9(بواقع%) 7.1(بنسبة  
مفـردات مـن    ) 4(بواقع%) 3.1(بنسبة  )  ة/أرمل(من محاوالت االنتحار الذين حالتهم االجتماعية     

  . يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية)3(مجتمع الدراسة، والشكل رقم 

 

  المبحوثين تبعا لمتغير الحالة االجتماعيةتوزيع ) 3(شكل رقم 

) عزبـاء / أعزب(الذين حالتهم االجتماعية     الناجين من محاوالت االنتحار      أن )3(قم  ريظهر الشكل   
 الـذين حـالتهم     الناجين من محاوالت االنتحار   الترتيب الثاني   في  ، وجاء   ولجاءوا في الترتيب األ   

، بينما جاء   )ة/ مطلق(، وفي الترتيب الثالث المبحوثين الذين حالتهم االجتماعية         )متزوج(االجتماعية  
  .)ة/ أرمل(في الترتيب األخير المبحوثين الذين حالتهم االجتماعية 

  .لمكان السكن لدراسة وفقاأفراد مجتمع اتوزيع  )5.3(جدول 

 النسبة المئوية العدد مكان السكن م

 32.3 41 مدينة 1

 48.8 62 قرية 2

 18.9 24 مخيم 3

 100.0 127  المجموع

ة/مطلق

 ة/أرمل

ة/متزوج

عزباء/أعزب
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  : توزيع الناجين من محاوالت االنتحار طبقا لمكان السكن جاء كالتاليأنيتضح من الجدول السابق 

 مـن    فـردا  )62(بواقع %) 48.8(الترتيب األول بنسبة   تاحتلنسبة المبحوثين من سكان القرية       أن
) 41(بواقـع   %) 32.3(بنسبة المبحوثين من سكان المدينة  مجتمع الدراسة، يليه في الترتيب الثاني   

 بنـسبة   )المخـيم (المبحوثين من سكان     واألخير الثالث من مجتمع الدراسة، وجاء في الترتيب        فردا
 مجتمـع يبين توزيـع أفـراد      ) 4(والشكل رقم    . الدراسة  من مجتمع  فردا) 24(بواقع   %) 18.9(

  .مكان السكنالدراسة تبعا لمتغير 
  

 
 

 .لمكان السكن تبعا الناجين من محاوالت االنتحارتوزيع ) 4(شكل رقم 

الترتيـب   الترتيب األول، يليه في      تاحتلنسبة المبحوثين من سكان القرية       أن )4(قم  ريظهر الشكل   
  ).المخيم(المبحوثين من سكان  واألخير الثالث، وجاء في الترتيب المبحوثين من سكان المدينة الثاني

  . للحالة االقتصاديةأفراد مجتمع الدراسة وفقا يوضح) 6.3(جدول 

 النسبة المئوية العدد الحالة االقتصادية م

 44.9 57 مرتفعة أ

 51.2 65 متوسطةب

 3.9 5  متدنية ج

 %100 127 لمجموعا

  

  

مخيم

قرية

مدينة
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 جاء طبقا للحالة االقتصادية الناجين من محاوالت االنتحار توزيع أنيتضح من الجدول السابق 
  : كالتالي

بنـسبة  ) متوسـطة  (حالتهم االقتصادية  الذين   الناجين من محاوالت االنتحار   جاء في الترتيب األول     
الناجين مـن محـاوالت     ترتيب الثاني    من مجتمع الدراسة، يليها في ال      فردا) 65(بواقع  %) 51.2(

 من مجتمع الدراسـة،  فردا) 57(بواقع %) 44.9(بنسبة ) مرتفعة (حالتهم االقتصادية الذين   االنتحار
 )متدنيـة (حالتهم االقتصادية    الذين   الناجين من محاوالت االنتحار   األخير  ويليها في الترتيب الثالث     

يبين توزيـع أفـراد عينـة       ) 5(والشكل رقم    ،راسةمن مجتمع الد  ) أفراد 5(بواقع  %) 3.9(بنسبة  
  .الحالة االقتصاديةالدراسة تبعا لمتغير 

 
 

 .لحالتهم االقتصادية تبعا الناجين من محاوالت االنتحارتوزيع ) 5(شكل 

-هي  ) توسطةم(حالتهم االقتصادية    الذين   الناجين من محاوالت االنتحار     نسبة أن )5(يظهر الشكل   

، )مرتفعة(حالتهم االقتصادية    الذين   الناجين من محاوالت االنتحار   ، يليها في الترتيب الثاني      األعلى+
  ).متدنية(حالتهم االقتصادية  الذين الناجين من محاوالت االنتحار يليها في الترتيب الثالث

  .تحار لعدد محاوالت االنوفقا أفراد مجتمع الدراسةتوزيع  يوضح) 7.3(جدول 

 النسبة المئوية العدد عدد محاوالت االنتحار م

 64.6 82 مرة أ

 32.3 41 مرتين ب

 3.1 4  ثالث مرات فأكثر ج

 %127 100 المجموع

 

مرتفعةمتوسطةمتدنية

70

60

50

40

30

20

10

0



 43

جـاء   لعدد محاوالت االنتحار   طبقا   الناجين من محاوالت االنتحار    توزيع   أنيتضح من الجدول السابق     
  : كالتالي

بنـسبة  ) مرة واحـدة  (حاولوا االنتحار  الذين   ن محاوالت االنتحار  الناجين م جاء في الترتيب األول     
الناجين مـن محـاوالت      من مجتمع الدراسة، يليها في الترتيب الثاني         مفردة) 82(بواقع  %) 64.6(

 من مجتمع الدراسـة،     ةمفرد) 41(بواقع  %) 32.3(بنسبة  ) مرتين (حاولوا االنتحار  الذين   االنتحار
) ثالث مرات فـأكثر    (حاولوا االنتحار  الذين   الناجين من محاوالت االنتحار   يليها في الترتيب الثالث     

يبين توزيع أفراد عينـة  ) 3(والشكل رقم  .جتمع الدراسة من م)  مفردات4(بواقع %) 3.1(بنسبة 
  .الحالة االقتصاديةالدراسة تبعا لمتغير 

 

 لعدد مرات محاولة االنتحار تبعا النتحارالناجين من محاوالت اتوزيع ) 6(شكل 

 جـاءوا  )مرة واحدة(حاولوا االنتحار الذين   الناجين من محاوالت االنتحار     نسبة أن )6(يظهر الشكل   
 حـاولوا االنتحـار   الذين الناجين من محاوالت االنتحار في الترتيب الثاني     م، يليه في الترتيب األول  

ثـالث   (حـاولوا االنتحـار    الذين   ناجين من محاوالت االنتحار   ال في الترتيب الثالث     م، يليه )مرتين(
  ).مرات فأكثر

  

  

  

  

  

ثالث مرات فأكثر

 مرتين

مرة
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  . لترتيب المبحوث بين أفراد العائلةأفراد مجتمع الدراسة وفقا يوضح) 8.3(جدول 

 النسبة المئوية العدد ترتيب المبحوث بين أفراد العائلة م

L 

 أ
 28.3 36 األول

 56.7 72 في الوسط ب

 15.0 19  األخير ج

 %127 100 المجموع

لترتيب المبحوث بين أفراد     طبقا   الناجين من محاوالت االنتحار    توزيع   أنيتضح من الجدول السابق     
  :كاآلتي جاء العائلة

) في الوسـط  (ترتيبهم بين أفراد العائلة      الذين   الناجين من محاوالت االنتحار   جاء في الترتيب األول     
النـاجين مـن    مجتمع الدراسة، يليها في الترتيـب الثـاني         من  فردا  ) 72(بواقع  %) 56.7(بنسبة  

 مـن  فـردا  36بواقـع  %) 28.3(بنسبة ) األول(ترتيبهم بين أفراد العائلة  الذين  محاوالت االنتحار 
بنـسبة  ) األخير(ترتيبهم بين أفراد العائلة      الذين    المبحوثين مجتمع الدراسة، يليها في الترتيب الثالث     

الدراسة مجتمع  يبين توزيع أفراد    ) 7(والشكل رقم     من مجتمع الدراسة،   افرد) 19(بواقع  %) 15.0(
  .لترتيب المبحوث بين أفراد العائلة وفقا

  
 .لترتيب المبحوث بين أفراد العائلة تبعا الناجين من محاوالت االنتحارتوزيع ) 7(شكل 

3.002.001.00
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فـي  (ترتيبهم بين أفـراد العائلـة        الذين    االنتحار الناجين من محاوالت    نسبة أن )7(يظهر الشكل   
 الـذين   الناجين من محاوالت االنتحـار     في الترتيب الثاني     م، يليه جاءت في الترتيب األول   ) الوسط

ترتيبهم بين أفراد العائلة     الذين    المبحوثين  في الترتيب الثالث   م، يليه )األول(ترتيبهم بين أفراد العائلة     
  )األخير(

  

  . تبعا للمؤهل العلميأفراد مجتمع الدراسة يوضح) 9.3(جدول 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي م
 0.8 1 أمي 1

 10.2 13 أساسي 2

 47.2 60 ثانوي  3

 21.3 27 دبلوم  4

 20.5 26  بكالوريوس  5

 100.0 127  المجموع

  

ت  جـاء  هـل العلمـي   للمؤ تبعا   الناجين من محاوالت االنتحار    توزيع   أنيتضح من الجدول السابق     
  : كاآلتي

 فردا) 60(بواقع  %) 47.2( الترتيب األول بنسبة     وااحتل) ثانوي(المبحوثين الذين مؤهلهم العلمي    أن
) 27(بواقـع   و %) 21.3(بنسبة  ) دبلوم (المبحوثين الذين مؤهلهم العلمي    ممن مجتمع الدراسة، يليه   

) بكـالوريوس ( ثين الذين مؤهلهم العلمي   المبحو من مجتمع الدراسة، وجاء في الترتيب الثالث         فردا
 المبحوثين الـذين مـؤهلهم العلمـي      ، ثم جاء في الترتيب الرابع       فردا) 26(بواقع  %) 20.5(بنسبة  

المبحـوثين الـذين مـؤهلهم      ، وجاء في الترتيب األخير      فردا) 13(بواقع%) 10.2(بنسبة  ) أساسي(
يبين توزيع  ) 8(والشكل  .  مجتمع الدراسة   واحدة فقط من   فردا بواقع     %)0.8(بنسبة  ) أمي (العلمي

  .المؤهل العلميأفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير 
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 .للمؤهل العلمي تبعا الناجين من محاوالت االنتحارتوزيع ) 8(شكل رقم 

 م، يلـيه األولوا الترتيـب   احتل) ثانوي(المبحوثين الذين مؤهلهم العلمي    أن أن )8(قم  ريظهر الشكل   
 المبحوثين الذين مؤهلهم العلمـي    ، وجاء في الترتيب الثالث      )دبلوم (المبحوثين الذين مؤهلهم العلمي   

، وجـاء فـي     )أساسـي ( المبحوثين الذين مؤهلهم العلمي   ، ثم جاء في الترتيب الرابع       )بكالوريوس(
  ).أمي (المبحوثين الذين مؤهلهم العلميالترتيب األخير 

  

   لمتغير العملأفراد مجتمع الدراسة وفقاوزيع ت) 10.3(جدول 

 النسبة المئوية العدد هل تعمل م
 34.6 44 يعمل 1

 43.3 55 يعمل مؤقتا ال 2

 22.0 28 عمل بشكل دائميال   3

 100.0 127  المجموع

  127=                                                                    ن

  :كاآلتيجاء متغير العمل ا لأفراد مجتمع الدراسة وفقا توزيع أنابق يتضح من الجدول الس

 من فردا) 55(بواقع %) 43.3( الترتيب األول بنسبة وااحتل) ال يعملون مؤقتا (المبحوثين  أن
 من مجتمع فردا) 44(بواقع و %) 34.6(بنسبة ) يعملوا( المبحوثين الذين ممجتمع الدراسة، يليه
بواقع %) 22.0(بنسبة ) ال يعملوا بشكل دائم(المبحوثين الذين ترتيب الثالث الدراسة، وجاء في ال

  . لمتغير العملوفقا الدراسة مجتمع يبين توزيع أفراد) 9(والشكل .  من مجتمع الدراسة فردا)28(

بكالوريوس

دبلوم
ثانوي

أساسي

أمي
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  .للعمل تبعا الناجين من محاوالت االنتحارتوزيع ) 9(شكل 

المبحـوثين   م، يلـيه  وا الترتيـب األول   احتل) ال يعملون مؤقتا  (المبحوثين   أن )9(م  قريظهر الشكل   
  ).ال يعملوا بشكل دائم(المبحوثين الذين ، وجاء في الترتيب الثالث )يعملوا(الذين

  

   الدراسة أداة3.3

 فـي دراسـات سـابقة        على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة       ةبعد إطالع الباحث  
 وعلى األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة وأهـدافها         ........ة بسام بنات ،ودراسة     كدراس
خصائص الناجين مـن محاولـة       إلى استبانه خاصة من أجل التعرف       ببناء  الباحثة ت قام وأسئلتها

  .االنتحار في محافظة الخليل من وجهة نظرهم

  :  قسمينوقد تكونت األداة في صورتها النهائية من

  . تضمن بيانات شخصية أولية عن المفحوصين:م األولالقس

يبين ) 10(فقرة موزعة على خمسة أبعاد والجدول       ) 59(فقرات اإلستبانة وتتكون من     : القسم الثاني 
  .توزيع األبعاد

  .توزيع األبعاد حسب خصائص المبحوثين) 11.3(جدول 

  عدد الفقرات  الفقرات  البعد  الرقم
  14  14 - 1  الخصائص االنفعالية  1
  10  24 -  14 الخصائص األخالقية  2

 ال اعمل بشكل دائم

عاطل عن العمل

اعمل
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  13  37 -  25 الخصائص الصحية  3
  12  49 -  38 الخصائص االجتماعية  4
  10  59 -  50  الخصائص االقتصادية  5

  59  59 - 1  المجموع

خماسي األبعاد وقد بنيت الفقرات ) Likert Scale( على أساس مقياس ليكرت األداةوقد تم تصميم 
  :وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آتباالتجاه السلبي 

 . خمس درجات/: موافق جدا

 . أربع درجات/: موافق

 . ثالث درجات/: محايد

 . درجتين/: معارض 

 . درجة واحدة/: معارض جدا

وقد استندت الباحثة في تفسيره لنتائج األداة ألسلوب ليكرت الذي يحدد درجة المبحوث على 
 عدم موافقته على بنود المقياس، وتتحدد الدرجة بإعطاء أوزان أوالمقياس في ضوء درجة موافقته 

 متصل رتبي متدرج يشتمل على خمس أومختلفة لالستجابة، بحيث يستجيب المبحوث على ميزان 
 ،)4 =1- 5( تم حساب المدى ،) الحدود الدنيا والعليا(ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسي . نقاط

 وبعد ذلك تم إضافة هذه ،)0.80 = 4/5(على طول الخلية الصحيح للحصول ) 5(ثم تم تقسيمه من 
وذلك لتحديد الحد األعلى )  بداية المقياس وهى الواحد الصحيحأو( أقل قيمة في المقياس إلىالقيمة 

  :يأتيوهكذا أصبح طول الخاليا كما ، لهذه الخلية

  

  .أطوال الخاليا) 12.3(جدول 

 الدرجة المستوىالرقم
 منخفض جدا 1.80 - 1حت قيمة المتوسط للعبارة بين إذا تراو 1
 منخفض  2.60  - 1.80إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة بين أكثر من  2
 متوسط 3.40  - 2.60إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة بين أكثر من  3
  كبيرة 4.20  - 3.40إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة بين أكثر من  4
  كبيرة جدا 5  - 4.20حت قيمة المتوسط للعبارة بين أكثر من إذا تراو 5
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   أداة الدراسةصالحية 4.3

  : صدق األداة 1.4.3

) 14( علـى    االداة وذلك بعرض ا   الظاهري ما يعرف بالصدق     أواستخدمت الباحثة صدق المحكمين     
 لمـا   االداة بهدف التأكد مـن مناسـبة     ) مرفق قائمة بأسماء المحكمين   ( من ذوى االختصاص   محكماً

أعدت من أجلها وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقد بلغت نسبة                
 تتمتع بصدق مقبول،    االداة أن إلىوهو ما يشير    % 87االتفاق بين المحكمين على عبارات اإلستبانة       

) 61( المحكمين قد بلغ     وتشير الباحثة بأن عدد فقرات اإلستبانة بصورتها األولية قبل عرضها على          
 الباحثة أخذت بآراء المحكمين الذين اجمعوا بضرورة تقليل عدد الفقرات فـي بعـض               أنفقرة، إال   

المجاالت وحذف الفقرات المكررة التي تحمل نفس المعنى في حاالت أخرى كما تم خفـض عـدد                 
 خمـسة   إلـى ين وخفضتها    كانت سبعة أبعاد، فقد أخذت الباحثة بآراء المحك        أنأبعاد الدراسة، فبعد    

أبعاد فقط، كذلك حذفت تلك الفقرات التي ال تنسجم مع أهداف الدراسة ليصل عدد فقرات اإلستبانة                
  .فقرة) 59(في صورتها النهائية 

  

  : ثبات األداة 2.4.3

وهذا  ):Consistency( باحتساب ثبات األداة عن طريق قياس ثبات التجانس الداخلي           ة الباحث تقام
 قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجـل تقـدير معامـل               إلىالثبات يشير   النوع من   

نتائج بين ي) 11(والجدول  ).Cronbach Alpha( )كرونباخ ألفا( طريقة ة الباحثتالتجانس استخدم
  :  اإلستبانة المختلفةأبعادرونباخ ألفا على اختبار معامل الثبات بطريقة ك

  .امل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد الدراسة المختلفةنتائج مع) 13.3(جدول 

 كروبناخ ألفا البعدالرقم

 0.67  الخصائص االنفعالية 1

 0.73 الخصائص األخالقية 2

 0.88 الخصائص الصحية 3

 0.60 الخصائص االجتماعية 4

  0.80  الخصائص االقتصادية 5

 بطريقة كرونباخ ألفـا لمحـاور المقيـاس        قيمة معامل الثبات     أن )11( يتضح من الجدول  
  . من الثباتمناسبة األداة تمتع بدرجة أن إلىوهذا يشير ) 0.88-0.60(المختلفة تراوحت بين 
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   إجراءات تطبيق الدراسة5.3

  :من أجل تنفيذ الدراسةاآلتية تم إتباع اإلجراءات 

  .دق وثبات أداة الدراسةالتأكد من صبناء أداه الدراسة و. 1

طبة المؤسسات التي تعنى بموضوع الدراسة من اجل الحصول علـى أعـداد األشـخاص               مخا. 2
  .الناجين من محاولة االنتحار في محافظة الخليل

 االشـخاص النـاجين مـن محـاوالت         علـى دائرة حماية االسرة لتطبيق االستبانة      التنسيق مع   . 3
  .واالنتحار

  .جتمع الدراسة وما يتبعها من حيثياتاالستماع الى بعض المهنيين وتدوين آرائهم بخصوص م.4

  . استبانه) 129(بلغت حصيلة االستبيانات المسترجعة . 5

اسـتبانه وتـم اسـتبعاد      ) 127(تم فرز االستبيانات المستوفية لشروط االستجابة والبالغ عددها         . 6
  .استبانتين فقط لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي

  .لها في الحاسوبتم تبويب البيانات وترميزها وإدخا. 7

  .عولجت البيانات إحصائيا.8

  الصعوبات التي واجهت الباحثة في تطبيق الدراسة 

كان صعبا على الباحثة الوصول الى افراد مجتمع الدراسة ، وبعد ان تم التعرف علـى افـراد                   -1
مجتمع الدراسة واخذ كشوفات باسماؤهم واعمارهم ونوع الجنس ومكان الـسكن تـم سـحب               

شوفات ، اال ان الباحثة كانت قد استعملت النسخ المصورة المبدئية في الحـصول              االوراق والك 
 .على افراد مجتمع الدراسة 

 .بعد مكان افراد مجتمع الدراسة وخاصة ان االماكن مختلفة ومتباعدة  -2

 .الضغط الذي تحمله بعض المهنيين في مساعدتي لتطبيق اداة الدراسة  -3

 .حوثين مما عل الباحثة تكرر الزيارة لتلك المواقعانكار بعض المعلومات من قبل المب -4

  لمعالجة اإلحصائية ا6.3

وذلـك  ) SPSS(من أجل معالجة البيانات استخدمت برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة            
المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة والتكـرارات        :االساليب االحصائية اآلتية  باستخدام  

  ).Cronbach Alpha ( ،ولحساب الثبات استخدمت الباحثة معادلة كرونباخ الفاوالنسب المئوية
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  الفصل الرابع

______________________________________________________________  

  ئج الدراسةنتا

أفـراد  ، بعد تصحيح اسـتجابات      ة إليها الباحث  تيتناول هذا الفصل وصفاً لنتائج الدراسة التي توصل       
الخـصائص   الدراسة، مصنفة حسب تسلسل أسئلتها، وللتعـرف علـى           مقياسعلى  مجتمع الدراسة 

  االقتصادية واالجتماعيةو االنفعالية واالخالقية والصحية
  

  سؤال األولالنتائج المتعلقة بال 1.4

الخصائص االنفعالية للناجين من محـاوالت االنتحـار فـي محافظـة            أهم  ما  : نص السؤال األول  

  الخليل؟

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة   ولإلجابة عن هذا السؤال
حرافات المعيارية المئوية والتكرارات لكل فقرة في حين استخرجت المتوسطات الحسابية واالن

  :للدرجة الكلية والجدول اآلتي يوضح ذلك

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة الدراسة حول مدى) 1.4(جدول رقم ال

 مرتبة ترتيبا تنازليا  الخصائص االنفعالية للناجين من محاوالت االنتحار في محافظة الخليلانتشار

  )127= ن (    
  االستجابات

معارض 
ص الخصائ  م  موافق جدا  موافق  محايد  معارض   جدا

  االنفعالية
 % ك % ك % ك % ك % ك

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

نسبة 
  درجة  ترتيب  مئوية

1 

ال أستطيع 
السيطرة على 

نفسي أثناء 
  .الغضب

  آبيرة  7  73.85 0.90 3.69 14.2 18 55.1 70 18.1 23 11.0 14 1.6 2

2 
تفاعل مع آل أ

األمور بصورة 
  .ايجابية

  متوسطة  12  58.89 0.93 2.94 3.9 5 26.8 34 31.5 40 35.4 45 2.4 3

أنا قلق بالنسبة  3
  آبيرة  4  75.43 0.79 3.77 12.6 16 61.4 78 17.3 22 7.9 10 0.8 1  .للمستقبل

4 
أنا خائف من 

المجهول، وأفكر 
  .به في استمرار

  آبيرة  3  76.85 0.95 3.84 21.3 27 57.5 73 7.1 9 12.6 16 1.6 2

يوجد في الحياة  5
  متوسطة  13  58.26 1.03 2.91 1.6 2 36.2 46 22.8 29 30.7 39 8.7 11  .ما يشدني إليها

  آبيرة  5  75.11 0.86 3.75 11.8 15 65.4 83 11.8 15 8.7 11 2.4 3أعاني من شرود  6
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  .الذهن والسرحان

عندما أفقد أحد  7
آبيرة   1  84.72 0.79 4.23 42.5 54 41.7 53 12.6 16 3.1 4    .يراأحزن عليه آث

  جدا

8 
أشعر باالنزعاج 
من الحديث عن 

  .الموت
  آبيرة  6  74.96 1.11 3.74 31.5 40 32.3 41 16.5 21 18.9 24 0.8 1

9 

أتقبل االنتقاد 
وأشعر بالحرج 
واالرتباك من 

  .أفعالي

  متوسطة  11  64.41 0.99 3.22 8.7 11 33.1 42 33.9 43 20.5 26 3.9 5

أنا متردد وغير  10
  متوسطة  10  67.29 1.01 3.34 7.1 9 48.0 61 22.0 28 18.1 23 4.7 6  .واثق من نفسي

11 
أنا آتوم وال أحب 
التصريح عما في 

  .داخلي
  آبيرة  8  73.38 0.88 3.66 12.6 16 56.7 72 15.7 20 15.0 19  

أبكي إذا لم أستطع  12
  آبيرة  2  79.37 1.24 3.96 46.5 59 25.2 32 14.2 18 7.1 9 7.1 9  .الدفاع عن نفسي

سرعان ما أثور  3
  آبيرة  مكرر4  75.43 0.93 3.77 19.7 25 50.4 64 19.7 25 7.9 10 2.4 3  .ألتفه األسباب

14 
أتردد في اتخاذ 

القرارات المهمة 
  .في حياتي

  آبيرة  9  72.91 0.93 3.64 15.0 19 51.2 65 17.3 22 16.5 21  

  آبيرة  72.18 0.42 3.60  .الدرجة الكلية للخصائص االنفعالية للناجين من محاوالت االنتحار

  .درجات) 5( أقصى درجة لالستجابة                                               الوزن النسبي% =                 .   التكرار= ك 

 الكلية للخصائص االنفعالية للنـاجين مـن محـاوالت           الدرجة أن  )4.1(يتضح من بيانات الجدول     
 وعن أهم الخصائص    ،)2.60( متوسط الوزن المرجح بلغ      نإ حيث   ،"كبيرة"االنتحار جاءت بدرجة    

بمتوسـط  ) .عندما أفقد أحد أحزن عليه كثيـرا : (االنفعالية للناجين من محاوالت االنتحار تمثلت في      
أبكي إذا لم أستطع الـدفاع      (ثم جاء في المرتبة الثانية      معبرا عن درجة كبيرة،     ) 4.23(وزن مرجح   

أنا (معبرا عن درجة كبيرة كذلك، وجاء في المرتبة الثالثة          ) 3.96(بمتوسط وزن مرجح    ) عن نفسي 
معبرا عن درجة كبيـرة     ) 3.84(بمتوسط وزن مرجح    ) خائف من المجهول، وأفكر به في استمرار      

بمتوسـط  ) .سرعان ما أثور ألتفه األسـباب      و .لنسبة للمستقبل أنا قلق با  ( أيضا، وفي الترتيب الرابع   
  .لكل منهما معبرا عن درجة كبيرة) 3.77(وزن مرجح 

معبرا ) 3.75(بمتوسط وزن مرجح    ) د الذهن والسرحان  أعاني من شرو  (وجاء في المرتبة الخامسة     
ـ      (وجاء في المرتبة السادسة     . عن درجة كبيرة أيضا    ) .ن المـوت  أشعر باالنزعاج من الحـديث ع
ال أسـتطيع   (وجاء في المرتبة السابعة     . معبرا عن درجة كبيرة أيضا    ) 3.74(بمتوسط وزن مرجح    

. معبرا عن درجة كبيـرة أيـضا      ) 3.69(بمتوسط وزن مرجح    ) السيطرة على نفسي أثناء الغضب    
) 3.66(بمتوسط وزن مرجح    ) أنا كتوم وال أحب التصريح عما في داخلي       (وجاء في المرتبة الثامنة     

 اتخاذ القـرارات المهمـة فـي        أتردد في (وجاء في المرتبة التاسعة     . معبرا عن درجة كبيرة أيضا    
  . معبرا عن درجة كبيرة أيضا) 3.64(بمتوسط وزن مرجح ) حياتي
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معبـرا  ) 3.34(بمتوسط وزن مرجح    ) التردد وعدم الثقة بالنفس    (في حين جاء في المرتبة العاشرة       
أشعر بالحرج واالرتبـاك مـن     أتقبل االنتقاد و  ( المرتبة الحادية عشر     وجاء في . عن درجة متوسطة  

أيضا في المرتبـة الثانيـة      . معبرا عن درجة متوسطة أيضا    ) 3.22(بمتوسط وزن مرجح    ) أفعالي
معبـرا عـن درجـة      ) 2.94(بمتوسط وزن مرجح    ) يجابيةأتفاعل مع كل األمور بصورة ا     (عشر  

) يوجد في الحياة مـا يـشدني إليهـا        (الثالثة عشر واألخيرة    بينما جاء في المرتبة     . متوسطة أيضا 
  .معبرا عن درجة متوسطة أيضا) 2.91(بمتوسط وزن مرجح 

  

  الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال 2.4

الخصائص األخالقية للناجين من محاوالت االنتحـار فـي محافظـة           أهم  ما   :الثانينص السؤال   

  الخليل؟

 واالنحرافات المعيارية والنـسب   المتوسطات الحسابيةة الباحثتستخرج الثاني ا لإلجابة عن التساؤل  
 واالنحرافـات المعياريـة     استخرجت المتوسطات الحسابية    في حين  ، والتكرارات لكل فقرة   ةالمئوي

  ).4.2(في الجدول  وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية

  

  .ت االنتحار في محافظة الخليلالخصائص األخالقية للناجين من محاوال) 2.4(جدول ال

  االستجابات

معارض 
  جدا

  موافق جدا  موافق  محايد  معارض 

الخصائص   م
  األخالقية

 % ك % ك % ك % ك % ك

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

نسبة 
  مئوية

  درجة  ترتيب

ابر    1 ا مث أن
وطموح في  

  .حياتي

  متوسطة  9  62.04 0.9664 3.1024 6.3 8 30.7 39 32.3 41 28.3 36 2.4 3

أتمتع بحب     2
رام  واحت

  .اآلخرين

  آبيرة  5  73.07 0.8393 3.6535 9.4 12 59.1 75 20.5 26 9.4 12 1.6 2

ى     3 أحافظ عل
اتي  عالق
ع  م

  .الجيران

  آبيرة  3  76.37 0.7707 3.8189 13.4 17 62.2 79 18.9 24 3.9 5 1.6 2

ا حريص   4 أن
ى  عل
إرضاء من   
ن  ولي م ح
ي  أهل

  آبيرة  1  77.63 0.7623 3.8819 15.0 19 66.1 84 11.8 15 6.3 8 8. 1
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  .بيوأقار

ستمع    5 ا م أن
د  جي

  لآلخرين

  آبيرة  6  70.86 0.9237 3.5433 8.7 11 56.7 72 16.5 21 16.5 21 1.6 2

زن    6 ا مت أن
ي  ف
  تصرفاتي

  آبيرة  7  69.92 0.8249 3.4961 7.1 9 49.6 63 29.1 37 14.2 18  

ادق    7 ا ص أن
ا ول فيم  أق

  وأفعل 

  آبيرة  2  77.32 0.7167 3.8661 15.7 20 59.1 75 21.3 27 3.9 5  

أنا أمين في     8
ول  الق
ل  والفع
  والتصرفات

  آبيرة  مكرر3  76.37 0.7391 3.8189 15.7 20 54.3 69 26.0 33 3.9 5  

اون   9 ا متع أن
ع  م

  اآلخرين 

  آبيرة  4  73.54 0.8346 3.6772 11.8 15 55.9 71 20.5 26 11.8 15  

ل    10 ا أتحم أن
سؤولية  م

  أخطائي

  آبيرة  8  69.29 0.9495 3.4646 7.1 9 54.3 69 19.7 25 15.7 20 3.1 4

  آبيرة  72.64 0.4532 3.6323  الدرجة الكلية للخصائص األخالقية للناجين من محاوالت االنتحار

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة                                                الوزن النسبي.   % = التكرار= ك 

 الدرجة الكلية للخصائص األخالقية للنـاجين مـن محـاوالت           أنيتضح من بيانات الجدول السابق      
 وعن أهم الخصائص    ،)3.63( متوسط الوزن المرجح بلغ      أن حيث   ،"كبيرة"االنتحار جاءت بدرجة    

 أهلـي أنا حريص على إرضاء من حولي من        : (ة للناجين من محاوالت االنتحار تمثلت في      خالقياال
أنـا  (معبرا عن درجة كبيرة، ثم جاء في المرتبـة الثانيـة            ) 3.88(بمتوسط وزن مرجح    ) وأقاربي

معبرا عن درجة كبيرة كذلك، وجـاء فـي         ) 3.86(بمتوسط وزن مرجح    ) صادق فيما أقول وأفعل   
بمتوسـط  )  القول والفعل والتصرفات   أنا أمين في  . أحافظ على عالقاتي مع الجيران    (المرتبة الثالثة   
أنا متعاون مـع  ( لكل منهما معبرا عن درجة كبيرة أيضا، وفي الترتيب الرابع      ) 3.81(وزن مرجح   

  .معبرا عن درجة كبيرة) 3.67(بمتوسط وزن مرجح ) اآلخرين

معبرا عـن  ) 3.65(بمتوسط وزن مرجح ) أتمتع بحب واحترام اآلخرين(وجاء في المرتبة الخامسة  
بمتوسـط وزن مـرجح     ) أنا مستمع جيد لآلخـرين    (وجاء في المرتبة السادسة     . رجة كبيرة أيضا  د
بمتوسـط  ) أنا متزن في تصرفاتي(وجاء في المرتبة السابعة  . معبرا عن درجة كبيرة أيضا    ) 3.54(

أنا أتحمل مـسؤولية    (وجاء في المرتبة الثامنة     . معبرا عن درجة كبيرة أيضا    ) 3.49(وزن مرجح   
بينما جاء في المرتبة التاسعة     . معبرا عن درجة كبيرة أيضا    ) 3.46(بمتوسط وزن مرجح    ) يأخطائ
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معبرا عن درجة متوسـطة     ) 3.10(بمتوسط وزن مرجح    ) .أنا مثابر وطموح في حياتي    (واألخيرة  
  . أيضا

  

   الثالث النتائج المتعلقة بالسؤال3.4

   محاوالت االنتحار في محافظة الخليل؟ الخصائص الصحية للناجين منأهمما:  نص السؤال الثالث

 واالنحرافات المعيارية والنـسب   المتوسطات الحسابيةة الباحثت الثاني استخرج لإلجابة عن التساؤل  
 واالنحرافـات المعياريـة     استخرجت المتوسطات الحسابية    في حين  ، والتكرارات لكل فقرة   ةالمئوي

  ).3.4( الجدول في وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية

  .يوضح الخصائص الصحية للناجين من محاوالت االنتحار في محافظة الخليل) 3.4(جدول 

  االستجابات

معارض 
  جدا

  موافق جدا  موافق  محايد  معارض 

الخصائص   م
  الصحية

 % ك % ك % ك % ك % ك

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

نسبة 
  مئوية

  درجة  ترتيب

    

ل   1 أهم
س ن نف ي م

ة  الناحي
صحية  ال
ة  والنظاف
  الشخصية

  منخفضة   13  44.25 1.0588 2.2126 1.6 2 12.6 16 21.3 27 34.6 44 29.9 38

اول   2 أتن
اقير  العق
سكنة  الم
آلالم  ل
ة  والمهدئ
  لألعصاب

  متوسطة  9  63.78 1.1934 3.1890 7.9 10 47.2 60 11.8 15 22.0 28 11.0 14

ن   3 اني م أع
رة  آث
سيان  الن

  توالتشت

  آبيرة  5  70.39 1.1468 3.5197 16.5 21 48.0 61 13.4 17 15.0 19 7.1 9

ين   4 ن ح م
ر  آلخ
ابني  ينت
ي  آالم ف

  المعدة

  آبيرة  8  69.13 1.1038 3.4567 14.2 18 47.2 60 12.6 16 22.0 28 3.9 5

ا    5 را م آثي
عر  أش
ر    بأنني غي
ى   ادر عل ق
رك  التح
ام  والقي

  آبيرة  7  69.44 0.9497 3.4724 8.7 11 50.4 64 23.6 30 14.2 18 3.1 4
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اتي  بمهم
  اليومية 

ي    6 ر ف أفك
ور  أم
اتي  حي
صوت  ب
ع  مرتف
رج  وأخ
وات  أص

  عالية

  متوسطة  10  57.16 1.0057 2.8583 1.6 2 29.1 37 33.1 42 26.0 33 10.2 13

سيطر   7 ت
علي أوهام  
ات  وهلوس
ام  للقي
ال  بأفع

  مخجلة

  متوسطة  11  57.32 1.1572 2.8661 3.9 5 33.9 43 22.0 28 25.2 32 15.0 19

ن   8 اني م أع
اضطرابات 

  النوم

  آبيرة  6  70.07 1.1330 3.5039 14.2 18 52.0 66 11.0 14 15.7 20 7.1 9

ن   9 اني م أع
عوبة  ص
  في الترآيز

  آبيرة  4  72.12 0.8833 3.6063 10.2 13 56.7 72 16.5 21 16.5 21  

ن   10 اني م أع
رض  م

  مزمن

  منخفضة  12  51.02 1.1388 2.5512 2.4 3 24.4 31 19.7 25 33.1 42 20.5 26

عر   11 أش
ة  بالكآب
واحزن في  
م  معظ

  األوقات

  آبيرة  3  74.64 0.8769 3.7323 14.2 18 57.5 73 17.3 22 9.4 12 1.6 2

ن   12 كو م أش
ب  التع
ام  الع
  واإلرهاق

  آبيرة  2  78.74 0.8042 3.9370 22.0 28 56.7 72 14.2 18 7.1 9  

ي   13 تراودن
ار أف ك

التخلص  ب
  من حياتي

  آبيرة    1  80.78 1.2561 4.0394 51.2 65 23.6 30 10.2 13 7.9 10 7.1 9

  متوسطة  66.07 0.6844 3.3035  الدرجة الكلية للخصائص الصحية للناجين من محاوالت االنتحار

  .درجات) 5(درجة لالستجابة أقصى                                                الوزن النسبي.   % = التكرار= ك 

 الدرجة الكلية للخصائص الصحية للنـاجين مـن محـاوالت           أنيتضح من بيانات الجدول السابق      
 وعن أهم الخصائص    ،)3.30(متوسط الوزن المرجح بلغ     ب حيث   ،"متوسطة"االنتحار جاءت بدرجة    

بمتوسـط  ) من حياتي تراودني أفكار بالتخلص    : (الصحية للناجين من محاوالت االنتحار تمثلت في      
أشكو مـن التعـب العـام       (معبرا عن درجة كبيرة، ثم جاء في المرتبة الثانية          ) 4.03(وزن مرجح   
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معبرا عن درجة كبيرة كذلك، وجاء في المرتبـة الثالثـة           ) 3.93(بمتوسط وزن مرجح    ) واإلرهاق
ـ   ) 3.73(بمتوسط وزن مرجح    ) أشعر بالكآبة واحزن في معظم األوقات     ( ة كبيـرة   معبرا عن درج

لكـل  ) 3.60(بمتوسـط وزن مـرجح      ) أعاني من صعوبة في التركيز    ( أيضا، وفي الترتيب الرابع   
  .منهما معبرا عن درجة كبيرة

معبـرا  ) 3.51(بمتوسط وزن مرجح    ) أعاني من كثرة النسيان والتشتت    (وجاء في المرتبة الخامسة     
بمتوسـط وزن   ) طرابات النـوم  أعاني من اض  (وجاء في المرتبة السادسة     . عن درجة كبيرة أيضا   

 غير  بأننيكثيرا ما أشعر    (وجاء في المرتبة السابعة     . معبرا عن درجة كبيرة أيضا    ) 3.50(مرجح  
معبرا عن درجة كبيـرة     ) 3.47(بمتوسط وزن مرجح    ) قادر على التحرك والقيام بمهماتي اليومية     

بمتوسـط وزن مـرجح   ) لمعـدة من حين آلخر ينتابني آالم فـي ا       (وجاء في المرتبة الثامنة     . أيضا
  .معبرا عن درجة كبيرة أيضا) 3.45(

بمتوسـط  ) أتناول العقاقير المسكنة لآلالم والمهدئة لألعـصاب      ( في حين جاء في المرتبة التاسعة       
أفكر فـي أمـور حيـاتي       (وفي المرتبة العاشرة    . معبرا عن درجة متوسطة   ) 3.18(وزن مرجح   

معبرا عن درجـة متوسـطة      ) 2.85(سط وزن مرجح    بمتو) بصوت مرتفع وأخرج أصوات عالية    
بمتوسـط  ) تسيطر علي أوهام وهلوسات للقيام بأفعال مخجلة      (وجاء في المرتبة الحادية عشر      . أيضا

أعاني من مـرض    (أيضا في المرتبة الثانية عشر      . معبرا عن درجة متوسطة   ) 2.86(وزن مرجح   
بينما جاء في المرتبة الثالثة     .  أيضا معبرا عن درجة متوسطة   ) 2.55(بمتوسط وزن مرجح    ) مزمن

) 2.21(بمتوسط وزن مرجح    ) أهمل نفسي من الناحية الصحية والنظافة الشخصية      (عشر واألخيرة   
  .معبرا عن درجة متوسطة أيضا

  

  السؤال الرابعالنتائج المتعلقة ب 4.4

 محافظـة    الخصائص االجتماعية للناجين من محاوالت االنتحـار فـي         أهمما: نص السؤال الرابع  

  الخليل؟

 واالنحرافات المعيارية والنسب     المتوسطات الحسابية  ة الباحث ت استخرج الرابع لإلجابة عن التساؤل  
 واالنحرافـات المعياريـة     استخرجت المتوسطات الحسابية    في حين  ، والتكرارات لكل فقرة   ةالمئوي

  ).4.4(في الجدول  وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية
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  .يوضح الخصائص االجتماعية للناجين من محاوالت االنتحار) 4.4(ل جدو

  االستجابات

معارض 
  جدا

  موافق جدا  موافق  محايد  معارض 

الخصائص   م
  االجتماعية

 % ك % ك % ك % ك % ك

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

نسبة 
  مئوية

  درجة  ترتيب

ى    1 ادر عل ق
اء  بن
ات  عالق
دة  جدي
  وبسهولة

  متوسطة  8  58.89 1.0564 2.9449 5.5 7 29.1 37 26.8 34 31.5 40 7.1 9

ى   2 م عل دائ
شكوى  ال
ذمر  والت
ن  م

  اآلخرين 

  آبيرة  1  72.91 0.8501 3.6457 11.0 14 55.9 71 19.7 25 13.4 17  

أجد نفسي    3
ي   دا ف وحي
ل  آ
ف  المواق
  االجتماعية

  آبيرة  مكرر1  72.91 0.9044 3.6457 10.2 13 59.8 76 17.3 22 9.4 12 3.1 4

عر   4 أش
ة  بالعزل
واء  واالنط
ن  ن م ع

  حولى

  آبيرة  2  70.55 1.0065 3.5276 11.8 15 49.6 63 23.6 30 9.4 12 5.5 7

أجد نفسي    5
مقبوال من   
رين  اآلخ

  بسهولة

  متوسطة  6  62.67 1.0864 3.1339 7.9 10 37.8 48 18.9 24 30.7 39 4.7 6

ر   6 ي الكثي ل
ن  م
صداقات  ال
ع  م

خ اص أش
ي  يكبرون

  عمرا 

  متوسطة  7  60.78 1.1226 3.0394 10.2 13 29.1 37 19.7 25 36.2 46 4.7 6

ادر   7 أب
ة  إلقام
ات  العالق
االجتماعية 
ع  م
  اآلخرين

  متوسطة  5 63.15 1.0648 3.1575 6.3 8 37.8 48 29.9 38 17.3 22 8.7 11

ن    8 ع م أتوق
رين  اآلخ

 أن
يساعدوني 
ل  ي ح ف

  متوسطة  4 65.51 1.0132 3.2756 6.3 8 46.5 59 18.9 24 25.2 32 3.1 4
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  مشاآلي 

دث   9 أتح
ن   را ع آثي
ومي  هم
شاآلي  وم
ام  أم
  اآلخرين

  متوسطة  3 65.82 1.0773 3.2913 7.9 10 47.2 60 16.5 21 22.8 29 5.5 7

ردد   10 ال أت
ي  ف
ضحية  الت
ل   ن أج م
  اآلخرين

  متوسطة  10 57.16 1.1733 2.8583 6.3 8 28.3 36 25.2 32 25.2 32 15.0 19

ادر   11 أب
ام  للقي
ال  بأعم
  تطوعية

  متوسطة  9 57.79 0.9447 2.8898     31.5 40 33.9 43 26.8 34 7.9 10

ق   12 أث
اآلخرين  ب
رص  وأح
ى  عل
  عالقاتهم

  متوسطة  مكرر6  62.67 1.0643 3.1339 5.5 7 39.4 50 26.0 33 21.3 27 7.9 10

  متوسطة  64.23 0.4476 3.2119  ن محاوالت االنتحارالدرجة الكلية للخصائص االجتماعية للناجين م

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة                                                الوزن النسبي.   % = التكرار= ك 

 الدرجة الكلية للخصائص االجتماعية للناجين مـن محـاوالت          أنيتضح من بيانات الجدول السابق       
 وعن أهم الخـصائص     ،)2.21(بلغ  الحسابي  متوسط  ال أن حيث   ،"متوسطة"درجة  االنتحار جاءت ب  

أجـد  و ،دائم على الشكوى والتذمر من اآلخرين     : (الصحية للناجين من محاوالت االنتحار تمثلت في      
لكل منهما معبرا عن درجة     ) 3.64(بمتوسط وزن مرجح    ) نفسي وحيدا في كل المواقف االجتماعية     

بمتوسـط وزن مـرجح     ) حوليأشعر بالعزلة واالنطواء عن من      (مرتبة الثانية   كبيرة، ثم جاء في ال    
أتحدث كثيرا عن همومي ومشاكلي     (معبرا عن درجة كبيرة كذلك، وجاء في المرتبة الثالثة          ) 3.52(

أتوقع ( معبرا عن درجة متوسطة، وفي الترتيب الرابع      ) 3.29(بمتوسط وزن مرجح    ) أمام اآلخرين 
معبـرا عـن درجـة      ) 3.27(بمتوسط وزن مـرجح     ) دوني في حل مشاكلي    يساع أنمن اآلخرين   
  .متوسطة أيضا

بمتوسـط وزن مـرجح     )  العالقات االجتماعية مع اآلخرين    إلقامةأبادر  (وجاء في المرتبة الخامسة     
 اآلخرينأجد نفسي مقبوال من     (وجاء في المرتبة السادسة     . معبرا عن درجة متوسطة أيضا    ) 3.15(

لكل منهما معبـرا    ) 3.13(بمتوسط وزن مرجح    ) آلخرين وأحرص على عالقاتهم   أثق با ، و بسهولة
لي الكثير من الصداقات مع أشخاص يكبروني       (وجاء في المرتبة السابعة     . عن درجة متوسطة أيضا   

وجاء في المرتبـة الثامنـة      . معبرا عن درجة متوسطة أيضا    ) 3.03(بمتوسط وزن مرجح    ) عمرا
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معبرا عن درجة متوسـطة     ) 2.94(بمتوسط وزن مرجح    ) دة وبسهولة ادر على بناء عالقات جدي    ق(
  .أيضا

معبرا ) 2.88(بمتوسط وزن مرجح    ) أبادر للقيام بأعمال تطوعية   ( في حين جاء في المرتبة التاسعة       
) ال أتردد في التضحية مـن أجـل اآلخـرين         (وفي المرتبة العاشرة واألخيرة     . عن درجة متوسطة  

  .معبرا عن درجة متوسطة أيضا) 2.85(بمتوسط وزن مرجح 

  

  ؤال الخامس الس النتائج المتعلقة5.4

الخصائص االقتصادية للناجين من محاوالت االنتحار في محافظـة         أهم  ما  : نص السؤال الخامس  

  ؟الخليل

 واالنحرافات المعياريـة والنـسب       المتوسطات الحسابية  ة الباحث تاستخرجهذا السؤال   لإلجابة عن   
 واالنحرافـات المعياريـة     استخرجت المتوسطات الحسابية    في حين  ،ت لكل فقرة   والتكرارا ةالمئوي

  ).5.4(في الجدول  وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية

  

  .الخصائص االقتصادية للناجين من محاوالت االنتحارأهم يوضح ) 5.4(جدول 

  االستجابات

معارض 
  جدا

  موافق جدا  موافق  محايد  معارض 

الخصائص   م
  االقتصادية

 % ك % ك % ك % ك % ك

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

سبة ن
  مئوية

  درجة  ترتيب

اني من   1 أع
ائقة  ض

  مالية

  آبيرة  1  78.11 1.0498 3.9055 33.1 42 40.2 51 12.6 16 12.6 16 1.6 2

ي   2 دخل
الشهري ال  
ي  يكف
اتي  متطلب

  اليومية 

  آبيرة  2  76.69 1.0966 3.8346 32.3 41 36.2 46 17.3 22 11.0 14 3.1 4

ي    3 ر ف أفك
صول  الح
ال    على الم
ل  بك

  الطرق

  آبيرة  3  74.17 1.1893 3.7087 29.9 38 34.6 44 18.1 23 11.0 14 6.3 8

ن   4 أبحث ع
ل  عم
  يناسبني

  آبيرة  4 69.60 1.0454 3.4803 15.0 19 40.2 51 27.6 35 12.6 16 4.7 6
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ب   5 يتناس
ع   ي م عمل
ه  ا أبذل  م
  من جهد

  متوسطة  10 56.22 1.1529 2.8110 7.9 10 22.8 29 23.6 30 33.9 43 11.8 15

ي   6 ل ف أعم
ن  ر م أآث
مكان ألسد  
اتي  حاجي
  ومتطلباتي

  متوسطة  7 62.67 1.2559 3.1339 15.0 19 27.6 35 26.8 34 17.3 22 13.4 17

ي   7 ظروف
ي   أجبرتن
رك  ى ت عل
ة  الدراس
ذهاب  وال

  للعمل

  متوسطة  9 56.69 1.3672 2.8346 11.0 14 28.3 36 18.1 23 18.1 23 24.4 31

غوط   8 ض
اة   الحي
ي  جعلتن
  أعمل آآلة

  متوسطة  5 67.24 1.1593 3.3622 18.1 23 31.5 40 24.4 31 20.5 26 5.5 7

ا   9 آلم
دمت  تق
ل  لعم
صل  ح
ه  علي
ري  غي

  )الواسطة(

  متوسطة  8  58.58 1.1696 2.9291 9.4 12 22.0 28 34.6 44 19.7 25 14.2 18

دي    10 يس ل ل
ة  فرص

  عمل 

  متوسطة  6  64.56 1.2356 3.2283 13.4 17 37.0 47 21.3 27 15.7 20 12.6 16

  متوسطة  66.45 0.7139 3.3228  الدرجة الكلية للخصائص االقتصادية للناجين من محاوالت االنتحار

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة                                                الوزن النسبي.   % = التكرار= ك 

 الدرجة الكلية للخصائص االقتصادية للناجين مـن محـاوالت          أنيتضح من بيانات الجدول السابق      
 وعـن أهـم     ،)3.32( متوسط الـوزن المـرجح بلـغ         أن حيث   ،"متوسطة"االنتحار جاءت بدرجة    

بمتوسط ) أعاني من ضائقة مالية   : (الخصائص االقتصادية للناجين من محاوالت االنتحار تمثلت في       
دخلي الـشهري ال يكفـي      (معبرا عن درجة كبيرة، ثم جاء في المرتبة الثانية          ) 3.90(وزن مرجح   

معبرا عن درجة كبيرة كذلك، وجاء فـي المرتبـة          ) 3.83(بمتوسط وزن مرجح    ) متطلباتي اليومية 
معبرا عن درجـة    ) 3.70(رجح  بمتوسط وزن م  ) أفكر في الحصول على المال بكل الطرق      (الثالثة  

معبـرا  ) 3.48(بمتوسط وزن مـرجح     ) أبحث عن عمل يناسبني   ( كبيرة أيضا، وفي الترتيب الرابع    
بمتوسـط وزن   ) ضغوط الحياة جعلتني أعمل كآلة    (وجاء في المرتبة الخامسة      ، عن درجة متوسطة  

)  لدي فرصة عمل   ليس(وجاء في المرتبة السادسة     . معبرا عن درجة متوسطة أيضا    ) 3.36(مرجح  
وجاء في المرتبة السابعة    . لكل منهما معبرا عن درجة متوسطة أيضا      ) 3.22(بمتوسط وزن مرجح    
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معبرا عن درجة   ) 3.13(بمتوسط وزن مرجح    ) أعمل في أكثر من مكان ألسد حاجياتي ومتطلباتي       (
 بمتوسـط   )طةالواس(كلما تقدمت لعمل حصل عليه غيري       (وجاء في المرتبة الثامنة     . متوسطة أيضا 
  . عن درجة متوسطة أيضامعبراً) 2.92(وزن مرجح 

بمتوسـط  ) ظروفي أجبرتني على ترك الدراسة والذهاب للعمل      ( في حين جاء في المرتبة التاسعة       
يتناسب عملي مع   (وفي المرتبة العاشرة واألخيرة     . معبرا عن درجة متوسطة   ) 2.83(وزن مرجح   

  .معبرا عن درجة متوسطة أيضا) 2.81(بمتوسط وزن مرجح ) ما أبذله من جهد

  

  السؤال السادسالنتائج المتعلقة ب 6.4

  ما خصائص األشخاص الناجين من محاوالت االنتحار في محافظة الخليل؟ :نص السؤال السادس

لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهـم             
اجين من محاوالت االنتحار في محافظة الخليل من وجهة نظر الناجين مـن   خصائص األشخاص الن  

  ).6.4(محاوالت االنتحار أنفسهم، وذلك كما هو واضح في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم خصائص األشخاص الناجين من ): 6.4(جدول 

  .محاوالت االنتحار في محافظة الخليل

المتوسط  البعد
 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 الترتيب الدرجة

  2  كبيرة 0.4221 3.6091 الخصائص االنفعالية

  1  كبيرة 0.4532 3.6323 الخصائص األخالقية

  4 متوسطة 0.6844 3.3035 الخصائص الصحية

  5 متوسطة 0.4476 3.2119 الخصائص االجتماعية

  3 متوسطة 0.7139 3.3228 الخصائص االقتصادية

خصائص األشخاص الناجين من محاوالت االنتحار في محافظة  أهم أن) 6.4(من الجدول يتضح 
معبرة عن درجة كبيرة، وجاء ) 3.63( بمتوسط حسابي )الخصائص األخالقية( تمثلت في الخليل

 معبرة عن درجة كبيرة) 3.60(بمتوسط حسابي قدره ) الخصائص االنفعالية(في المرتبة الثانية 
معبرة عن ) 3.32(بمتوسط حسابي قدره ) الخصائص االقتصادية(المرتبة الثالثة ءت بينما جا، أيضا

) 3.30(بمتوسط حسابي قدره ) الخصائص الصحية(وفي المرتبة الرابعة جاءت . درجة متوسطة
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) الخصائص االجتماعية(بينما جاء في المرتبة الخامسة واألخيرة .  أيضامعبرة عن درجة متوسطة
  . أيضامعبرة عن درجة متوسطة) 3.21(ه بمتوسط حسابي قدر

  

  السابع السؤال  النتائج المتعلقة7.4

   وراء عملية االنتحار؟االسباب الكامنةما  :  السابعنص السؤال

 حـساب التكـرارات     استخدمت الباحثـة   وراء عملية االنتحار في هذه الدراسة        االسبابللبحث في   
  .يبين ذلك) 8.4(والنسب المئوية، والجدول 

  

  .وراء عملية االنتحارلالسباب التكرارات والنسب المئوية ) 7.4(جدول لا

  النسبة المئوية  تالتكرارا  الدافع  الرقم

 1.5 2  التشرد  1

 9.0 12  خالفات زوجية  2

 26.1 35  مشاكل عائلية  3

 0.7 1  الخوف من نتائج التوجيهي  4

 7.5 10  انحراف بالسلوك  5

 5.2 7  رفض والده تزويجه  6

 4.5 6  بب األوضاع المادية الصعبةبس  7

 0.7 1  عدم اإلنجاب  8

 3.0 4   بالخطأ دواءتناوله  9

 2.2 3  مرض عصبي  10

 1.5 2  إعاقة جسدية وعقلية  11

 6.7 9  عنف اسري  12

 7.5 10  اضطرابات نفسية ومرض الصرع  13

 6.0 8  مشاكل دراسية  14
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 0.7 1  حب ووفاء لخطيبها  15

 5.2 7  إجبار/ لزواجبسبب الخالف على ا  16

 7.5 10  عالقات مشبوهة/ استغالل جنسي  17

 1.5 2  حمل غير شرعي  18

 0.7 1  فقدان العذرية  19

 2.2 3  سوء معاملة أهل الزوج  20

 100 134  المجموع

  

حيـث بلغـت    ) مشاكل العائلية ( أكثر األشخاص حاولوا االنتحار بسبب     أن) 8.4(يتضح من الجدول    
الخالفات (من المجتمع األصلي، وجاء في المرتبة الثانية        ) فردا 35(بواقع  %) 26.1(النسبة المئوية 

. من المجتمـع األصـلي    %) 9.0( أي ما يعادل     فردا) 12(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      ) الزوجية
/  مرض نفسي، واستغالل جنـسي     أوانحراف السلوك، واضطرابات نفسية     (وجاء في المرتبة الثالثة     

مـن  %) 7.5( أي ما يعادل      لكل منهما  فردا) 10(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      ) عالقات مشبوهة 
حيث بلغ عـدد التكـرارات فيهـا        ) الخالفات الزوجية (وجاء في المرتبة الرابعة     . المجتمع األصلي 

) عنف اسـري   (الخامسةوجاء في المرتبة    . من المجتمع األصلي  %) 9.0( أي ما يعادل     فردا) 12(
وجـاء فـي    . من المجتمع األصلي  %) 6.7( أي ما يعادل     أفراد) 9(رات فيها   حيث بلغ عدد التكرا   

%) 6.0( أي ما يعـادل      أفراد) 8(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      ) مشاكل دراسية  (السادسةالمرتبة  
رفض والده تزويجـه، وبـسبب الخـالف علـى          (وجاء في المرتبة السابعة     . من المجتمع األصلي  

مـن  %) 5.2( لكل منهما أي مـا يعـادل         أفراد) 7(د التكرارات فيها    حيث بلغ عد  ) إجبار/ الزواج
) 6(حيث بلغ عدد التكرارات فيهـا       ) الخالفات الزوجية (وجاء في المرتبة الثامنة     . المجتمع األصلي 

  . من المجتمع األصلي%) 4.5( أي ما يعادل أفراد

 أي مـا يعـادل   أفـراد ) 4(فيهـا  حيث بلغ عدد التكرارات ) تناوله بالخطأ(وجاء في المرتبة التاسعة    
) ، وسوء معاملة أهل الزوج    مرض عصبي (وجاء في المرتبة العاشرة     . من المجتمع األصلي  %) 3.0(

وجاء . من المجتمع األصلي  %) 2.2( لكل منهما أي ما يعادل       أفراد) 3(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      
حيث بلغ عدد التكـرارات     ) ير شرعي التشرد إعاقة جسدية وعقلية حمل غ     (في المرتبة الحادية عشر     

 األصلي، بينما جاء في الترتيـب األخيـر         عمن المجتم %) 1.5(لكل منهما أي ما يعادل      ) فردين(فيها  
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حيث بلغ عـدد    )  وحب ووفاء لخطيبها، وفقدان العذرية     ، وعدم اإلنجاب،  الخوف من نتائج التوجيهي   (
  . األصليعمن المجتم%) 0.7(لكل منهما أي ما يعادل )  واحدفرد(التكرارات فيها 

  

  الثامنالسؤال  النتائج المتعلقة ب8.4

  ما أكثر الوسائل المتبعة أثناء عملية االنتحار في محافظة الخليل؟: الثامننص السؤال 

استخدمت للبحث في أكثر الوسائل المتبعة أثناء عملية االنتحار في محافظة الخليل في هذه الدراسة               
  .يبين ذلك) 8.4( والنسب المئوية، والجدول تكرارات حساب الالباحثة

  

  .التكرارات والنسب المئوية ألكثر الوسائل المتبعة أثناء عملية االنتحار في محافظة الخليل) 8.4(جدول 

  النسبة المئوية  تالتكرارا  الوسيلة  الرقم

 15.7 21  سم فئران/ شرب مادة سامة 1

 56.7 76  تناول كميات من األدوية 2

 6.0 8  سهشنق نف 3

 0.7 1  شرب زيت كهرباء 4

 6.0 8  قطع شريان/ شنق نفسه جرح يديه 5

 0.7 1  شرب زيت بور كهرباء ضرب الجسد بحائط 6

 4.5 6  تناول مادة الكلور 7

 2.2 3  شرب الكاز 8

 4.5 6  متنوع/ أكثر من أسلوب 9

 3.0 4  محاولة السقوط من مكان مرتفع 10

 100 134  المجموع

 أكثر الوسائل المتبعة أثناء عملية االنتحار في محافظة الخليل تمثلـت    أن) 35.4(لجدول  يتضح من ا  
مـن المجتمـع    ) فردا 76(بواقع  %) 56.7(حيث بلغت النسبة المئوية   ) تناول كميات من األدوية   (في



 67

حيث بلغ عـدد التكـرارات فيهـا        ) سم فئران / شرب مادة سامة  (األصلي، وجاء في المرتبة الثانية      
شـنق نفـسه،   (وجاء في المرتبة الثالثـة  . من المجتمع األصلي%) 15.7( أي ما يعادل   فردا) 21(

 لكـل منهمـا أي مـا يعـادل          افراد) 8(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      ) قطع شريان / وجرح يديه 
/ تناول مادة الكلور،  وأكثر من أسـلوب       (وجاء في المرتبة الرابعة     . من المجتمع األصلي  %) 6.0(

وجاء . من المجتمع األصلي  %) 4.5( أي ما يعادل     أفراد) 6(ث بلغ عدد التكرارات فيها      حي) متنوع
 أي  أفراد) 4(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      ) محاولة السقوط من مكان مرتفع    (في المرتبة الخامسة    

حيث بلـغ عـدد     ) شرب الكاز (وجاء في المرتبة السادسة     . من المجتمع األصلي  %) 3.0(ما يعادل   
بينما جاء في الترتيب األخير     . من المجتمع األصلي  %) 2.2( أي ما يعادل     أفراد) 3(رات فيها   التكرا

لكـل  )  واحد فرد(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      ) شرب زيت بور كهرباء، وضرب الجسد بحائط      (
  . األصليعمن المجتم%) 0.7(منهما أي ما يعادل 

  

  النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع 9.4
  ع عملية االنتحار؟ما دواف  

وراء عملية االنتحار في هذه الدراسة تم حساب التكـرارات والنـسب            التي تقف    الدوافع للبحث في 
  .يبين ذلك) 8.4(المئوية، والجدول رقم 

  

  .التي تقف وراء عملية االنتحار للدوافع التكرارات والنسب المئوية) 9.4(جدول رقم 
  النسبة المئوية  تالتكرارا  نتحار التي تقف وراء عملية االالدوافع  الرقم

 25.4 34  دوافع نفسية  1

 67.9 91  دوافع اجتماعية  2

 6.7 9  دوافع تربوية  3

 100 134  المجموع

حيث بلغت النسبة   ) اجتماعية( لدوافعأن أكثر األشخاص حاولوا االنتحار      ) 9.4(يتضح من الجدول    
)  النفسية الدوافع(ي، وجاء في المرتبة الثانية      من المجتمع األصل  )  مفردة 91(بواقع  %) 67.9(المئوية

وجاء في  . من المجتمع األصلي  %) 25.4(مفردة أي ما يعادل     ) 34(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      
أي ما يعـادل     مفردات) 9(حيث بلغ عدد التكرارات فيها      )  التربوية الدوافع(واألخيرةالمرتبة الثالثة   

  . من المجتمع األصلي%) 6.7(
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  الفصل الخامس
______________________________________________________________ 

  مناقشة نتائج الدراسة

استجابات الناجين من محاوالت االنتحار على  يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي أظهرها تحليل
اسات السابقة التي أمكن  وتفسيرها في حدود اإلطار النظري للدراسة، ونتائج الدراالستبانة،

 بها ت التي خرج والمقترحاتالحصول عليها، كما يستعرض هذا الفصل مجموعة التوصيات
  .  في ضوء ذلكةالباحث

  

   النتائج1.5

  :  مناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال األول1.1.5

  في محافظة الخليل؟الخصائص االنفعالية للناجين من محاوالت االنتحار أهم ما  :نص السؤال األول

 العديد من انلضغوط النفسية واالجتماعيـة       إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني قد تعرض       أنترى الباحثة   
 فقـدان   أنواالاقتصادية مما جعل أشخاصه أكثر عرضة لليأس واالكتئاب مما يدعو الباحثة للقـول              

ق االنتحار إذا كان ال      نوع من اليأس ومن ثم سلك طري       إلىشخص عزيز على اإلنسان قد يؤدي به        
  . يستطيع التأقلم مع الحياة ومتطلباتها العادية 

 األغلبية من المـستجيبين علـى       أنفي الفقرات الثانية والثالثة من الخصائص االنفعالية تجد الباحثة          
 لغة الحوار   أن منالخصائص ركزوا على أنهم يبكون إذا لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم وهذا يقلل              

 نوع من المشكلة التي تؤرق هؤالء األشخاص        إلىش تفتقد إليها عائالت المستجيبين مما يؤدي        والنقا
   . االنتحارإلى اليأس ومن ثم إلىمما يفاقم المشكلة فتؤدي 

واشارت الباحثة الى الكتمان وكبت المشاعر والتردد في اتخاذ القرارات يكون السبب فيه عدم الثقة               
ت االشخاص الذين حاولوا االنتحار ، فانفعاالتهم تكون غيـر متوازنـة            بالنفس مما يؤثر في انفعاال    

ومتارجحة ما بين الثبات وعدم الثبات مما يؤثر عليهم في اتخاذ القرارات ويجعلهم اكثـر محاولـة                 
  .لالنتحار
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والتردد وتردي الحالة النفسية يؤثر     ومن هنا ترى الباحثة ان االنفعاالت المتجسدة في القلق والخوف           
 وهـذا   تاثيرا سلبيا على نفسية هؤالء االفراد وخصوصا في الفترة التي تم فيها التفكير باالنتحـار              

يجة بدرجة كبيرة في اغلـب      مالحظ من خال ل الدرجة التي ظهرت لنا في التحليل بحيث كانت الت            
 عكاشةودراسة  ) 1994(ودراسةالبداينة) 2005(الخطيب الفقرات وهذا ما تبين في الدراسات التالية      

  .).2010( ودراسةميرسكي)2006(ودراسةكاي ليو) 2008(ودراسة كانز وشيبان) 1981(

  

  :مناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال الثاني  2.1.5

  الخصائص األخالقية للناجين من محاوالت االنتحار في محافظة الخليل؟أهم ما :  نص السؤال الثاني

ة جاءت مرتفعة وهـذا ألن المـستجيبين علـى االسـتبانة             الخصائص األخالقي  أنالحظت الباحثة   
أوضحوا من خالل استجاباتهم ومن خالل مقابالتهم أنهم يحاولون إرضاء مـن حـولهم متناسـين                

كانت االستجابات تدلل على اتزانهم مبدئيا مع مجتمعهم وأسرهم، وتناسوا ما يخصهم وما             وأنفسهم،  
 السبب في اإلقدام على االنتحـار       أن جدا، وترى الباحثة     يؤلمهم مما جعل الحديث عما بداخلهم قليل      

سهم، وبـين    عن همومهم ومشاكلهم مما خلق تناقضا داخليا بينهم وبين أنف          ثقد يكون من قلة الحدي    
ومما يعطي الحديث اهمية عن النواحي االخالقيةان انتشار ظاهرة االنتحار فـي            .أنفسهم ومجتمعهم 

ين لضعف الوازع الديني ، واالبتعـاد عـن القـيم االخالقيـة             الوطن العربي يرجعه بعض الباحثي    
والسلوكيات التي حثنا االسالم عليها ، وهذا ما اشـار اليـه بعـض علمـاء االجتمـاع وبعـض                    
االخصائيين والمهنيين اثناء سؤالنا اياهم عن االسباب وراء االقدام على عملية االنتحـار ، فاشـار                

 ي منه الشباب في وقتنا الحاضر ، وتسلل االكتئـاب واليـاس           االغتراب الذي يعان   إلى   البعض منهم 
، وقلـة الـوعي     نفوس هؤالء الشباب ، وسيطرة ما يسمى بالعجز الفكري لدى هؤالء الفئـة              إلى  

الثقافي لدى العائالت بمشاكل ابنائهم ومتطلباتهم وعدم التواصل الفكري واالخالقي بين االهل وبين             
انهاء  إلى   السيطرة عليهم واللجوء لمثل هذا التصرف الذي قد يؤدي        الشباب سمح لمثل هذه االفكار ب     

، كما ناقشت الباحثة في دراستهاالى انه يجب ان يكون لهؤالء االشخاص مرجعيـة دينيـة                الحياة  
واخالقية تضبط سلوك الشخص ، وتظهر النواحي االيجابية في الحياة والتمسك بـاالخالق والقـيم               

لم تنـاقش الدراسـات     تمسكين بالحياة ومبتعدين عن االفكار االنتحارية       الدينية والروحية يجعلهم م   
الخصائص االخالقية بحد ذاتها وانما تطرقت لها من خالل خصائص اخرى صـحية واجتماعيـة               

) 2005(ودراسـة الخطيـب   ) 1998(ودراسة فايـد  ) 2008(ونفسيو وهذا تبين في دراسة الحربي     
ودراسـةكاي  ) 2008(ودراسـة كـانز وشـيبان     ) 1981(ودراسة عكاشة ) 1994(ودراسةالبداينة

  ).2006(ليو
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  :مناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال الثالث 3.1.5

  الخصائص الصحية للناجين من محاوالت االنتحار في محافظة الخليل؟أهم ما :  الثالثنص السؤال 

 فقرات من ثالث     ثماني أنائص الصحية درجة متوسطة على الرغم من        صجاءت الدرجة الكلية للخ   
تراودني " عشرة فقرة حصلت على درجة كبيرة ، وأهم فقرة والتي حصلت على أعلى درجة هي                

أشعر بالكآبة والحـزن    " وبعدها  " أشكو من التعب واإلرهاق     " ومن ثم   " أفكار للتخلص من حياتي     
علـى هـؤالء    األفكار االنتحارية تسيطر أن دل على شيء يدلل على     أنوهذا  " في معظم األوقات    

 استجابات هؤالء الناجين كانت قوية وبدرجة كبيرة علـى العديـد مـن              أنوترى الباحثة   . الناجين
الفقرات التي تدلل على فعل السلوك االنتحاري وتكرار لمحاوالت االنتحار مما يجعل الباحثة ترى              

،  األخرى  للخصائص الصحية أهميتها من بين الخصائص إال أنها ليست بنفس درجة الخصائص            أن
ولقد اظهرت النتائج للخصائص الصحية ان االستجابة لفقرات تلك الخصائص كانت متنوعة ما بين              
كبيرة ومتوسطة ومنخفضة ، وقد ظهر للباحثة بعض من الحاالت التي كانت تعاني مـن امـراض            

لـث  فلقد اظهرت النتائج الخاصة بالسؤال الثا      .نفسية وفكرت واقدمت على تلك المحاولة     أوعضوية
  -:عدة امور اهمها 

  .سيطرة التفكبر االنتحاري على تلك الحاالت-1

  . والتذمر من نواحي صحية بعضهم دائم الشكوى-2

  .انه يعاني من االكتئاب والسبب غير معروف ،شعور دائم بالحزن إلى  بعضهم توصل-3

فكارهم ما بـين    كما واظهرت بعضاالستجابات انها ال تستطيع التركيز في امر معين بل تتشتت ا            -4
  .حين وآخر ويصدر عنهم اصوات خارجة عن ارادتهم اثناء سرحانهم وشرودهم الذهني 

، بعض الحاالت كانت تعاني من اضطرابات عامة في الجسم ، اهمها اضطرابات النوم العديـدة           -5
  .م المعدة ، مما يجعلهم يتناولون العديد من المهدئات واالدوية المسكنة الآو

  ام بحيث ال يستطيع هؤالء القيام بمهماتهم اليومية الضعف الع-6

  .ينتاب البعض منهم هلوسات وأةهام قد يخجل من التصريح بها امام االخرين-7

) 2005( دراسة العتيبـي   ودراسة) 2011( قوتة وهذا ما كان ظاهرا في عدة دراسات وهي دراسة        
 ودراسـة برتـشنيل    )1998( كول ودراسة) 2002( ودراسة بترويس ) 2005( ودراسة الخطيب 

  ).2010( ودراسة ميرسكي) 1981(
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  :لرابعمناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال ا 4.1.5

الخصائص االجتماعية للناجين من محاوالت االنتحـار فـي محافظـة           أهم   ما   : الرابع نص السؤال 
  الخليل؟

 وحيـدا فـي المواقـف       دائم الشكوى والتذمر من اآلخرين، وأجـد نفـسي        "  فقرة   أنترى الباحثة   
حصلت على درجات كبيرة على الرغم من حصول الخصائص على درجة متوسطة،            " االجتماعية  

 فقرات الخصائص االجتماعية أتت موضحة وبشكل مهم لكل المستجيبين من           أن الباحثة ترى    أنإال  
ية مـع   األشخاص الذين نجو من محاوالت االنتحار فمنهم من ركز على عدم وجود عالقات إيجاب             

اآلخرين ومع المجتمع ، ومنهم من وضح بعض األمور المتعلقة بمشاكله وهي القدرة على التعبيـر          
 األشـخاص الـذين     أنعن الهموم والمشاكل مما يخفف من حدوث األزمات، فلقد الحظت الباحثة            

ت لديهم عالقات اجتماعية جيدة مع اآلخرين ومع عائالتهم كانوا أقل بنسبتهم في تكـرار محـاوال               
، وهذا ما لوحظ من خالل تطبيق االستبانة ومقابلـة          من األشخاص المنطويين على أنفسهم    االنتحار  

  ومن االمور التي اظهرتها دراسة الخصائص االجتماعيةما يلي بعض األفراد 

التباين في العالقات مع اآلخرين ،وعدم المشاركة في المناسبات االجتماعية، وانتقاد تـصرفات              -1
  .الشعور الدائم بالوحدة حصلت جميعها على درجة كبيرةاالخرين و

درجات متوسطة النها اظهرت ان هـؤالء االشـخاص غيـر           )9،8،7،5،12،1(نالت الفقرات    -2
وليس من السهل انخراطهم في المجموعات االجتماعية       قادرين على التواصل بسهولة مع اآلخرين ،      

عالقات جديدة وبسهولة ، فهـم ال يرتـاحون         النهم منطويين على انفسهم وغير قادرين على عمل         
  .بسهولة لمن حولهم وال يثقون بهم

) 2008(ودراسـة الحربـي   ) 2009(وهذا مـا وضـحته دراسـة كـل مـن دراسـة الـرميح                
  ) .1990(دراسة وبيسمان)2001(ودراسة العقيلي)2005(ودراسة الخطيب)1998(ودراسةفايد

  

  :ل الخامسمناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤا 5.1.5

 الخصائص االقتصادية للناجين من محاوالت االنتحار فـي محافظـة           أهمما:  الخامس نص السؤال 
  الخليل؟

جاءت الخصائص االقتصادية لألشخاص الذين نجو من محـاوالت االنتحـار بدرجـة متوسـطة،               
 االنتحـار   لناحية االقتصادية لها دور مهم في زيادة الدافعية باتجاه محاوالت         ا أن والحظت الباحثة 

" وهذا ما بينته بعض الفقرات في الخصائص االقتصادية التي حصلت على درجات كبيـرة مثـل                 
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التفكير في الحصول علـى  " دخلي الشهري ال يكفي متطلباتي اليومية       " و  " أعاني من ضائقة مالية     
 إلـى دي  كل تلك الفقرات حصلت على درجة عالية مما  مثل هذا السلوك  المؤ             " المال بكل الطرق    

 المستجيبين من الذكور على فقرات الخصائص االقتـصادية أكثـر           أناالنتحار، والحظت الباحثة    
تذمرا من اإلناث وأنهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية وقد يكفروا من شدة الضغط باتخـاذ قـرار                  

 فكانت اغلب االستجابات على الخصائص االقتصادية هـي بدرجـة         . مفاجئ بالتخلي عن حياتهم     
درجة كبيرة ، فكانـت أهـم       ) 1،2،3،4(متوسطة ، اال انه اظهرت بعض االجابات على الفقرات          

  :صائص ما يلي االمور في هذه الخ

  

البحث المستمر عن العمل مهما كان االجر ، والمعاناة اليومية من قلة المال ،وعدم المقدرة على                 -1
ض منهم بالحصول على المال باي طريقة وهذا        سد اقل المتطلبات اليومية لقلة المال ،كما يفكر البع        

  .ما جعل هؤالء االشخاص يفكروا بانهاء حياتهم ،او تسلل لهم الياس فاقدموا على االنتحار

كما اظهرت بقية الفقرات ان ضغط العمل وزيادة المصاريف والبطالة الموجودة وبخاصة بعـد               -2
 من الجامعات والكليات بدون الحصول على       اغالق المناطق االسرائيلية ، كما وان كثرة الخريجين       

و كثرة االطفال في العائلة وغالء المعيشة المستمر وقلة المال أثر بشكل جدي في الحيـاة                أوظيفة،  
فتـسلل لهـم اليـأس والتفكيـر     على هؤالء االشخاص مما جعلهم غير قادرين على سد احتياجتهم       

دراسـة  )2008(ودراسـة الحربـي  )2003(وهذا كان واضحا في دراسة عبداهللابالتخلص من الحياة  
 ودراسة) 2006(دراسة كاي ليو   )1994( دراسة البداينة  )2005( دراسة الخطيب  )2008( الرميح
  .)2005( ايالن

  

 :اإلجابة المتعلقة بالسؤال السادسمناقشة نتائج  6.1.5

ظـة  خصائص األشخاص الناجين من محاوالت االنتحـار فـي محاف         أهم  ما   :السادس نص السؤال 
  الخليل؟

ترى الباحثة أن الخصائص االخالقية حصلت على درجة كبيرة وهذا الن االنا االعلى لدى هـؤالء                
االفراد هي التي يكمن فيها السر ، بحيث اذا كان الشخص سليم وقادر على مواصلة حياته فهو اذن                  

عاليـة واالجتماعيـة ،     قادر على ضبط االنا االعلى والتحكم الجاد بحالته النفسية واالخالقية واالنف          
وبهذا يكون قادر على التواصل والتكيف وترتيب أموره وضبط حياته ضمن نظام كوني شرعه اهللا               

  له سبحانه وتعالى 

  :واظهرت دراسة هذه الخاصية عدة جوانب لهؤالء االشخاص المقدمين على االنتحاروتمثلت بالتالي
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  .م على االنتحاران الفتيات اعلى بثالثة اضعاف الشباب في االقدا-1

 كانت عالية وهذا ملفت للنظر بحيث يجـب ان ناخـذ             40-20اقل من   ما بين    ان الفئة العمرية  -2
بعين االعتبار ان هذه الفئة هي في ريعان الشباب وفي اوج االنتاج ،لذلك ترى الباحثة انه يجب ان                  

  .مجتمع الدراسةراد ائص لجميع  افوالخص نقف حيال كل تلك االمور ومعرفة االسباب والدوافع

  .ترتفع نسبة الفتيات اللواتي لم يتزوجن في االقبال على االنتحار-3

 كما ان زيادة عدد افراد االسرة وضيق المعيشة وعدم ضبط انفعاالت االهل، والعنف االسـري                -4
  .وقد يكون يدفع لالنتحار ت يؤدي لضعف التماسك االجتماعي،الممارس ضد الفتيا

قدمين على االنتحار في القرى اكثر بكثير من المدن والمخيمات ، وترى الباحثة             زادت اعداد الم  -5
في المخيم فهي تتعرض للعنف بكافـة اشـكاله         أوانه في القرى يختلف وضع الفتاة عنه في المدينة        

  .وترى الباحثةانه ايضا قد يكون هناك اسباب اخرى عديدة تختلف باختالف كل حالة

 إلى  اخرى وطريقة االستجابة تختلف من فرد      إلى   صائص متباينة من حالة   وبهذا ترى الباحثة ان الخ    
  .اخر اال ان الخصائص االخالقية واالنفعالية كانت لها الحصة االكبر في االستجابات 

المؤثرة أكثـر مـن      قد تكون     الخصائص الخاصة بالشخص نفسه داخليا هي      أن كما وترى الباحثة    
االنتحار، حيث يوجد للخصائص األخرى تأثير على هـؤالء         غيرها على االشخاص الذين حاولوا      

د  الخصائص ذات األهمية الكبرى هي الخصائص النابعة مـن خاصـية الفـر             أناألشخاص ، إال    
 .النفسية االنفعالية األخالقية

 دراسـة جمعيـة الـوداد     ) 2008(ودراسة خضر ) 1994( وبينت ذلك دراسة كل مندراسة البداينة     
 ودراسة كاي ليو واريسي   ) 2006( دراسة جيلينا بريزو   )2006( سة العكاشي درا )2011( والتأهيل

)2006.(  
 

  :الثامنمناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال  7.1.5

   وراء عملية االنتحار؟االسباب الكامنةما :  الثامننص السؤال

 الباحثة تجد   أنيرا إال    الدوافع وراء اإلقدام على عملية االنتحار تعددت وتكررت كث         أن ترى الباحثة   
 ما  أن األهم في موضوع الدوافع هو المشاكل العائلية والخالفات الزوجية، وتعدد أمور كثيرة إال               أن

 أكثر الدوافع كانت هي من مشاكل عائلية وخلالفات         أنظهر لدى الباحثة من خالل مقابالت اإلناث        
من رفض االعتراف بعمليـة اإلقـدام        كما تكرر العديد     ،زوجية وقضايا لها محاذير الخوض فيها       

  .  أنها خطأ في تناول بعض العقاقير الطبية إلىعلى عملية االنتحار ، وأرجعوها 
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منها ما  ومنها الصحي و  النتحار دوافع مختلفة منها النفسى ومنها االجتماعى،       أن ل  كما وترى الباحثة    
 والدراسـة واالنـشطة التجاريـة       هو متعلق بالفشل فى مواكبة الحياة العامة مثل الفشل فى العمل          

العديد من الدوافع فيما سبق من هذه        إلى   والعالقات االسرية ،وقد تمت االشارة    والعالقات العاطفية   
وهذا ما تبين   الدراسة مفصال بذلك جميع الدوافع وراء اقدام افراد مجتمع هذه الدراسة على االنتحار            

ــرون   ــةقوتة وآخ ــي دراس ــات وه ــدة دراس ــي ع ــرميحودر) 2011(ف ــة ال ) 2009(اس
ودراسـة  )2005(ودراسـةالخطيب ) 2003(ودراسـة عبـداهللا وجـاداهللا     ) 2008(ودراسةالحربي

ودراسة ) 2005(ودراسة ايالن ) 2006(ودراسة كاي ليو  ) 2002(ودراسة ناخمان )2006(العكاشي
  .)1998(كول

  

  :التاسعمناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال  8.1.5

  وسائل المتبعة أثناء عملية االنتحار في محافظة الخليل؟ ما أكثر ال:نص السؤال

 الوسائل المستخدمة في اإلقدام على عملية االنتحار هي شرب كميات من األدويـة              أنترى الباحثة   
باختالف أنواعها، وحصلت على أكثر من النصف من بين األنـواع والوسـائل التـي اسـتخدمها                 

 شدة االضطراب الذي يعانيه     أنتهم، بحيث تعتقد الباحثة     الناجون من محاوالت االنتحار في محاوال     
هؤالء األشخاص يجعلهم يتناولون أي شيء قد توفر بين يديهم، فكثرة وجود األدوية فـي البيـوت                 

سهلت المهمة على هـؤالء      أنواع المرض الموجودة في المجتمع الفلسطيني،      التي زرناها باختالف  
  .األشخاص باستخدام مثل هذه العقاقير

انواع عديدة من السموم مثل سم الفئران وتناول بعض السوائل المحرقة مثل             إلى   ايضا تمت االشارة  
الكلور وزيوت الكهرباء ، وشرب الكاز ، كما وتعددت محاوالت السقوط من اماكن مرتفعة وشنق               
النفس وقطع شريان وامور عديدة ومتكررة ،كما ووضحت الباحثة ان بعض مـن افـراد مجتمـع                 

ودراسة ) 2003(وهذا ما اظهرته دراسة كل من عبداهللا      اسة اقدم على االنتحار باكثر من وسيلة        الدر
ودراسـة  )2010(ودراسة سانكاران )2010(ودراسة دارياك )2006(ودراسة العكاشي )1994(البداينة

  .).2002(ودراسة بترويس)2008(كانز وشيبان 
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  :عاشر مناقشة نتائج االجابة المتعلقة بالسؤال ال9.1.5

   ما الدوافع وراء عملية االقدام على االنتحار؟-

بعد االطالع على نتائج السؤال العاشر والمتعلقة بالتصنيف بين دوافع اجتماعية ونفـسية وتربويـة               
،تبين ان الدوافع االجتماعية لها النصيب االكبر في الدوافع الن الفرد عضو في المجتمعوال يمكـن                

اظهرت النتائج ان العنف االسري والضغوطات االجتماعية كثيرة جدا         ان ينسلخ عن مجتمعه ولذلك      
التوجه نحو العنف ضد النفس      إلى   اال ان تلك الحاالت تكون غير قادرة على التحمل مما يؤدي بها           

ودراسـة  ) 2011(قوتةوسلك طريق االنتحار وهذا مـا اظهرتـه عـدة دراسـات مثـل دراسـة               
ودراسة ) 2005(ودراسة العتيبي ) 2003(راسة عبداهللا ود) 2008(ودراسة الحربي ) 2009(الرميح

ودراسة كاي ليو   ) 2002(ودراسة باراك )2011(ودراسة ودراسة جمعية الوداد     ) 2005(الخطيب  
  ).2005(ودراسة ايالن) 2006(وارسي شين

  

  :المهنيين في الناجيين من محاوالت االنتحاربعض ي أر 10.1.5

قاموا بارشادنا عن افراد مجتمع الدراسة واوضحوا لنـا بعـض           لقد تم اللقاء ببعض المهنيين الذين       
االسباب والوسائل التي استخدمها هؤالء االفراد وذكروا لنا اسباب كثيرة ومتعددة تختلف باختالف             
افراد مجتمع الدراسة وباختالف البيئة االجتماعية والنفسية لهم ، فاوضح لنا بعـض المهنيـين ان                

وعدم مقدرتهم على تحمل مثل هذه االحداث       ،ء االفراد باختالف انواعها     االحداث التي يعيشها هؤال   
  قد يكون سبب من ضمن اسباب عديد لمحاولة االنتحار 

ايضا اشاروا لنا باهمية الظروف االسرية واالجتماعية التي يعيشها هؤالء االفراد، وكيفية التعامـل              
ديد من الفتيات في ريعان الـشباب علـى         مع مثل هذه الظروف واكد هؤالء المهنيين على اقدام الع         

اخرى اال ان االغلب كانوا يعيشون نفس        إلى   االنتحار وكانت ظروف تلك الفتيات تختلف من حالة       
  ، كما واجمعوا بتشابه الوسائل المستخدمة في عملية االنتحارالظروف واالسباب 

العـائلي واالسـري وانعـدام      ولقد بين التقيب عطا جوابرة مسؤول دائرة حماية االسرة ان التفكك            
الشعور باالمن واالستقرار ، والعنف االسري واالرغام على الزواج والخوف من الفشل هـي اهـم       

مثل هذه الظاهرة ،وهذا ما لوحظ في مركز المراة لالرشاد القانوني ومركـز              إلى   االمور التي ادت  
فقط تخص النساء ولم يدون لديهم      الديمقراطية وحل النزاعات ان  الحاالت المدونة لديهم هي حاالت           

  .أي حاالت تخص الذكور 
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انه يوجد اكثر من تلك االرقام المدونة في السجالت بكثير ولكـن يـرفض االهـل                 إلى   كما واشار 
تسجيلها على انها حاالت انتحار وانما تدون في السجالت الرسمية على انه خطأ في تناول العقاقير                

   الحادة استخدام خاطىء لالالتأوالطبية ،

  

  التوصيات 2.5

التركيز على االهتمام بالدراسات التي تبحث في هذا الموضوع بالذات ، ألن الدراسات العربيـة               -1
  . قليلة جدا

فتح مراكز ارشاد أسري ودعم نفسي في القرى واالهتمام بكم البرامج التي تقـدمها والخـدمات                -2
  .ر المتوالية لالسر التي تكررت لديها محاوالت االنتحا

 االهتمام بنوعية البرامج التي التي تقدم في مراكز الخدمات االرشادية الموجودة في المـدارس               -3
  .والجامعات والمراكز التوعوية في القرى والمخيمات والمدن

االهتمام اكثر بنوع الدراسات التي تبحث في خصائص وسـمات المقـدمين علـى االنتحـار ،                 -4
  .فية لكل حالهواالهتمام بالمتغيرات الديمغرا

والتعليم لتخصيص حصص ارشادية في المدارس االعدادية والثانويـة         التعاون مع وزارة التربية     -5
  .تبحث في أهم متطلبات الشباب ،وكيفية بناء عالقات اجتماعية سليمة مع االهل والبيئة

انهـا    ضرورة التعاون مع الجهات المسؤولة عن حاالت االنتحار في الشرطة والصحة علـى                -6
 ائمةالرعاية الد إلى حاالت خاصة لها ظروفها ووضعها وبحاجة

العمل يدا بيد مع المهنيين وأصحاب القرار وعلماء النفس والمرشدين واألخـصائيين النفـسيين              -7
لعمل ورشات عمل خاصة لتوعية شبابنا وشاباتنا وتثقيفهم بأمور حياتهم من خالل المساندة والـدعم               

 .غوطاتهم النفسيةللتخلص من أزماتهم وض
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  1ملحق رقم 
  

 استبانة للبحث في خصائص الناجين من محاوالت اإلنتحار من وجهة نظرهم

 

تنوي الباحثة عمل دراسة تهدف إلى التعرف على خصائص ودوافع الناجين من محاوالت اإلنتحار 
من وجهة نظرهم ووجهة نظر المهنيين في محافظة الخليل ، وذلك للحصول على درجة الماجستير 

 في اإلرشاد النفسي والتربوي. 

 إعداد: هناء جنازرة                                                                    إشراف: د. إياد الحالق
 

 
 القسم األول:

 ) في المكان المناسب.Xيرجي منك وضع إشارة (

 

 أنثى.  ذآر     الجنس   
 

 سنة. 20 أقل من العمر   
 سنة. 30 –  21 
 سنة. 40 –  31 
 سنة. 50 –  41 
 سنة فأآثر. 50 

 
 مطلق.  أرمل      متزوج      أعزب     الحالة االجتماعية  

 
 مخيم.  قرية         مدينة      مكان السكن  

           
 فما فوق) 2500 مرتفعة (الحالة االقتصادية  

) 2500 –  1800 متوسطة (
 )1700 –  1000 متدنية (

االنتحار  عدد محاوالت 
 

 ثالث مرات فأآثر  مرتين      مرة     
 

 األخير  في الوسط      األول     ترتيبك بين أفراد العائلة  
    

 بكالوريوس دبلوم      ثانوي      أساسي      أمي     المؤهل العلمي   
  ال أعمل بشكل دائم عاطل عن العمل      أعمل     هل تعمل  
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  : القسم الثاني 
بجانب اإلجابة التي تراها )   x  (أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية واإلجابة عليها بوضع إشارة 

  . ترينها مناسبة مع الشكر الجزيل لتعاونكم/
  

  الفقرة
معارض 

  جدا 
موافق   موافق  محايد  معارض

  جدا
            .ال أستطيع السيطرة على نفسي أثناء الغضب.1
            .أتفاعل مع آل األمور بصورة اإليجابية.2
            .أنا قلق بالنسبة للمستقبل.3
            .أنا خائف من المجهول، وأفكر به في استمرار.4
            .يوجد في الحياة ما يشدني إليها.5
            .والسرحانأعاني من شرود الذهن .6
            .عندما أفقد أحد أحزن عليه آثيرا.7
            .أشعر باالنزعاج من الحديث عن الموت.8
            .أتقبل االنتقاد وأشعر بالحرج واالرتباك من أفعالي.9

            .أنا متردد وغير واثق من نفسي.10
            .أنا آتوم وال أحب التصريح عما في داخلي.11
            .دفاع عن نفسيأبكي إذا لم أستطع ال.12
            .سرعان ما أثور ألتفه األسباب.13
            .أتردد في اتخاذ القرارات المهمة في حياتي.14
            .أنا مثابر وطموح في حياتي.15
            .أتمتع بحب واحترام اآلخرين.16
            .أحافظ على عالقاتي مع الجيران.17
            .أنا حريص على إرضاء من حولي من أهلى وأقاربي.18
            أنا مستمع جيد لآلخرين.19
            أنا متزن في تصرفاتي.20
            أنا صادق فيما أقول وأفعل .21
            أنا أمين في القول والفعل والتصرفات.22
            أنا متعاون مع اآلخرين .23
            أنا أتحمل مسؤولية أخطائي.24
            أهمل نفسي من الناحية الصحية والنظافة الشخصية.25
            العقاقير المسكنة لآلالم والمهدئة لألعصابأتناول .26
            أعاني من آثرة النسيان والتشتت.27
            من حين آلخر ينتابني آالم في المعدة.28
آثيرا ما أشعر بانني غير قادر على التحرك والقيام .29

  بمهماتي اليومية 
          

            أفكر في أمور حياتي بصوت مرتفع وأخرج أصوات عالية.30
            يطر علي أوهام وهلوسات للقيام بأفعال مخجلةتس.31
            أعاني من اضطرابات النوم.32
            أعاني من صعوبة في الترآيز.33
            أعاني من مرض مزمن.34
            أشعر بالكآبة واحزن في معظم األوقات.35
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            أشكو من التعب العام واإلرهاق.36
            تراودني أفكار بالتخلص من حياتي.37
            در على بناء عالقات جديدة وبسهولةاق.38
            دائم على الشكوى والتذمر من اآلخرين .39
            أجد نفسي وحيدا في آل المواقف االجتماعية.40
            أشعر بالعزلة واالنطواء عن من حولى.41
            أجد نفسي مقبوال من االخرين بسهولة.42
            لي الكثير من الصداقات مع أشخاص يكبروني عمرا .43
            أبادر إلفامة العالقات االجتماعية مع اآلخرين.44
            أتوقع من اآلخرين أن يساعدوني في حل مشاآلي .45
            أتحدث آثيرا عن همومي ومشاآلي أمام اآلخرين.46
            ال أتردد في التضحية من أجل اآلخرين.47
            أبادر للقيام بأعمال تطوعية.48
             عالقاتهمأثق باآلخرين وأحرص على.49
            أعاني من ضائقة مالية.50
            دخلي الشهري ال يكفي متطلباتي اليومية .51
            أفكر في الحصول على المال بكل الطرق.52
            أبحث عن عمل يناسبني.53
            يتناسب عملي مع ما أبذله من جهد.54
            أعمل في أآثر من مكان ألسد حاجياتي ومتطلباتي.55
            برتني على ترك الدراسة والذهاب للعملظروفي أج.56
            ضغوط الحياة جعلتني أعمل آآلة.57
            )الواسطة(آلما تقدمت لعمل حصل عليه غيري .58
            ليس لدي فرصة عمل .59
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  2ملحق رقم 
  

  -:اسماء المحكمين
    جامعة القدس      الدآتور تيسير عبداهللا       -1
   جامعة القدس        لصباح    الدآتورة سهير ا-2
   جامعة القدس         ةالدآتور بسام بنات        -3
  اليمن/ الدآتور عبده فرحان الحميري     جامعة ذمار-4
  مصر/ جامعة حلوان         الدآتور احمد صالح         -5
   مستشفى االمراض العقلية           الدآتور عصام  بنورة     -6
    جامعة الخليل            آامل آتلو       الدآتور -7
    جامعة الخليل           الدآتور سامي باشا       -8
    جامعة الخليل   الدآتور عبد الناصر السويطي -9

      جامعة الخليل     الدآتور آمال المخامرة    -10
     جامعة الخليل    الدآتور نبيل الجندي         -11
  يد الحموز              جامعة القدس المفتوحة    االستاذ عا-12
   االستاذ خضر رصرص           ضحايا التعذيب-13
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  إحصائية بحاالت االنتحار الفعلية والمحاوالت ): 3(ملحق رقم 
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  قائمة مفصلة بأعداد محاوالت االنتحار مع بيان السبب والوسيلة) 4(ملحق 
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 90
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   محافظة الخليل – المديرية العامة للشرطة –قضايا محاوالت االنتحار ) 5(قم ملحق ر
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