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The suicide attempt: an expression of psychological reactance in adolescents  

Clinical psychological study 

 امللخص:

التمرد النفس ي لدى كتعبير عن  ريةالانتحا ةحاولف عن املتعر هدفت الدراسة الحالية إلى ال

عيادية، حيث اعتمد الباحثان على املنهج ،وذلك من خالل مقاربة نفسية الفتاة املراهقة

مقياس العيادي القائم على دراسة الحالة، وذلك باستخدام املقابلة العيادية ومقياس 

 Questionnaire of Measurement of psychological (Merz. 1983التمرد النفس ي: لـ ميرز )

reactance (QMPR). 

إلى محاولة الانتحار لدى  اؤديمدافعا  يعتبر التمرد النفس ي أّن إلى ت نتائج الدراسة توصلوقد  

  وبنوع من الاندفاعية. عاطفيالنضج العدم ب هذه ألاخيرة تتمّيزأّن ة، وبالفتاة املراهق

 : املحاولة الانتحارية، التمرد النفس ي، املراهقة.الكلمات املفتاحية
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Abstract : 

The present study aimed to identify suicide attempt as an expression of psychological 

reactance in adolescents, through a clinical psychological approach, using the clinical 

interview and the Questionnaire for the Measurement of Psychological Reactance 

(QMPR). 

   The results of the study concluded that psychological reactance is considered to be 

a motivation for the adolescent's suicide attempt, and that the latter is characterized 

by emotional immaturity and some impulsiveness. 

Key words : Suicide attempt, psychological reactance, adolescence 

 مقدمة:

ظاهرة الانتحار مشكلة اجتماعية و شخصية في آن واحد، فهي مشكلة اجتماعية عن كثرة تعد 

املنتحرين و خاصة الشباب و هذا ما يدل على  ألافرادعلى الانتحار و ارتفاع نسبة  إلاقبال

اختالل طارئ و عنيف في العالقات الاجتماعية و الجوانب الثقافية الناتج عن شدة وطأة 

التغيير الذي يتعرض له مجتمعنا بوجه خاص و هو مشكلة شخصية ألنها تدخل على اختالل 

لشخص من تناقضات بين تكامل الشخصية و اضطراب صحتها النفسية من جراء ما يعانيه ا

الشخصية و الاجتماعية و كذلك جراء ما يعانيه الفرد من  إمكاناتهحقوقه و التزاماته أو بين 

 .إمكاناتهمشاكل أسرية و حرمان و أثر كل هذا إضعاف ألانا و قدرته على تبصر الواقع بكل 

باره يمثل قمة فاالنتحار ظاهرة خطيرة تأخذ عدة أنواع و عدة أشكال و وسائل عديدة باعت

املأساة إلانسانية، فاإلنسان في ذلك املوقف يشكل ثنائية قوتان قوة القاتل و قوة القتيل معا. 

و يعتبر الانتحار بذلك السبب الثاني ملوت  عليه في وقت واحد. املجنيو قوة الجاني و قوة 

حار  أو املحاولة وباعتبار  أّن ظاهرة الانت سنة. 42و  51الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 

الانتحارية تتداخل فيها ألاسباب والظروف النفسية والاجتماعية، وحتى الاقتصادية 

تي عالجت هذه الظاهرة، وذلك من خالل مقاربات 
ّ
والثقافية.... فقد تعددت الدراسات ال

تي تقف وراء الفعل الانتحاري أو وإشكاليات مختلفة، محاولة منها 
ّ
 فهم ألاسباب وآلاليات ال
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تي تناولت ظاهرة النتحار واملحاولة الانتحارية
ّ
 نجد املحاولة الانتحارية، ومن أهم الدراسات ال

تي توصلت دراسة " روبنز "  " دوبات ويسلر " 
ّ
إلى أن الانتحاريين يميلون في الغالب إلى بلوغ ال

في املوت و قصدهم الانتحاري و تكراره بصورة أو بأخرى. و أكثر عباراتهم شيوعا هي : الرغبة 

تفضيله عن لحياة أو أنه من ألافضل لألسرة أنه يموت. و يذكر الانتحاريين هذه العبارات في 

 فترة زمنية ال تزيد عن سنة قبل تنفيذ املحاولة.

وجاءت دراسة " دافيدسون " للكشف على أّنه في زمن شروع الشخص في الانتحار قد فقد 

عامال مسيطرا بجد من مجال شعوره إلى مدى يجعله هدفه و يكون املوقف الانتحاري املباشر 

يفقد أثناءه الانتباه للحياة ذاتها و يحدث انهيار عضوي و تصبح املراكز العصبية العليا غير 

 قادرة على رفض أو تجنب ما يضر بحياته.

فيما عللت دراسات " لندمان " و " كروس " الشروع أو املحاولة الانتحارية بعدم كفاية 

 ملحاولة و ذلك ملا يتسم به صاحب املحاولة من تهيج زائد.تصميم ا

وأما دراسة " جايمس وايس"، فقد أشارت إلى أّن املنتحر الحقيقي الجاد في قصده يستخدم 

وسيلة فعالة تؤدي باملوت عاجال، أما املحاول لالنتحار الغير جاد انما يتظاهر بسلوكه لذلك 

 عاجال.يستخدم أداة غير فعالة ال تحقق موتا 

كم أوضحت دراسة " تايشر" أّن املحاولة الانتحارية إنما هي نماذج ألعمال عدائية تجاه 

ظروف تهدد الفرد بفقدان ألامن و الاستقرار و أن عدم إكمال الانتحار يدل على مدى 

 الاضطراب الذي يعيشه املنتحر.

فليب " أّن السلوك أو الفعل الانتحاري يبقى الوسيلة  فيما أكدت دراسة " دافيدسون " "

 الوحيدة للتعبير عن املشاكل أو التوترات النفسية.

زت على أن العملية الانتحارية ما هي إال  ت السابقة أّنهايتضح من خالل عرض الدراسا
ّ
قد رك

لسلوك و ما فعل سلبي يقوم به املنتحر تجاه نفسه دون أن يكون ذلك نتيجة تضحية، و بهذا ا

 ينتج عنه من عدوانية نحو الذات و شعوره بالكراهية و البغض تجاه ذاته و تجاه آلاخر. 

و بذلك يرى في العملية الانتحارية الوسيلة املثلى لتحريره و حل مشاكله و تحقيق توازنه 

 النفس ي.
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تقف وراء الكشف عن الاسباب النفسية و الاجتماعية التي كما أبرزت هذه الدراسات أهمّية 

 املحاولة الانتحارية.

 مشكلة الدراسة:

تي 
ّ
تتمّيز مرحلة املراهقة بأّنها مرحلة صراعات نفسية، وجدانية وعاطفية شديدة التوتر، وال

تعتبر أهم عامل من حيث أّنها البوابة لخوض العالقات الاجتماعية والجنسية وما يصاحبها من 

كثرة الانفعاالت، القلق أو  اومن أهم مظاهرهداخلية واجتماعية خارجية، اضطرابات نفسية 

 (.422. ص 5894الخوف والانعزال من الواقع والوقوع في الجنوح كأقص ى تقدير )حافز نوري. 

تي تبرز لدى املراهق في هذه املرحلة هي البحث عن الذات وعن اعتبار 
ّ
ومن أهم املشكالت ال

تي غالبا ما يحاول 
ّ
رضة آرائهم اخالل مواجهة آلاخرين ومعإبرازها من  املراهق الذات، وال

تي يعتبرها خرقا وتقييدا لحيرته، فيصبح غير مبال وغير معترف بسلطة الكبار ، ما 
ّ
وقراراتهم ال

منها الحفاظ على الحرية املطلقة في أخذ و لديه قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في فرض الذات 

أّن محاولة تقييد  ،(Brehm et Brehm. 1981قراراته، حيث من املفترض، كما أشار إلى ذلك )

حرية سلوك الشخص أو تقليصها، تؤدي إلى رد فعل عاطفي لديه.  يدفعه إلى الدفاع عن 

حريته.، ذلك أّن الخوف من فقدان الحريات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى ردة الفعل هذه،  

لتمرد السلوكي ويحفز الشخص على كسر الحظر من أجل استعادة حريته. فهذه الحالة من ا

 هي ما يطلق عليها اسم "رد الفعل النفس ي".

،  intersubjective إلى التمرد هي أيًضا ذات طبيعة مشتركةالدوافع التي تقود الشخص من و 

وبالتالي فهي ال تهدف فقط إلى استعادة أو الدفاع عن حريته في التفكير والتصرف، ولكن أيًضا 

لآلخرين على أنها شخص مستقل، وبالتالي يصعب التأثير إليصال صورة مفيدة عن الذات 

إدراك وجود هذه الظاهرة فالفرد، وخاصة املراهق، ال يدرك بالضرورة رد فعله هذا،ف عليها. .

  للتمرد.يعني تقليل حساسية الفرد 

وفي مقابل ذلك، يعتبر الكثير من املؤلفين والباحثين في ظاهرة الانتحار، وخاصة لدى فئة 

ذي يعاني منه، وهو الشبا
ّ
ب، أّنها بمثابة صوت أو رسالة يعّبر بها الفرد عن الظلم والاستبداد ال

، كما ورد فالتمرد النفس ي،ما يمكن اعتباره تمردا نفسيا الهدف منه استرجاع الحرية املسلوبة

حالة تؤدي إلى الجنوح مثل اللجوء إلى الكحول وتعاطي  (،525. ص 4002في )العيسوي. 
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ذي يؤدي بدوره إلى الاغتراب النفس ي، وهذا ما 
ّ
املخدرات، وأعمال التخريب، والقلق العاطفي ال

يؤدي إلى املزيد من التمرد، وقد يؤدي إلى الاكتئاب، وضعف الاستقرار وكثرة الشك والريبة، 

 Heillman et( 5881وقد أشار "هيلمان ومكميالن" ) . دمير والكراهية وامليل إلى التخريب والت

Mcmillan  تي تدفع الفرد للتمرد وإلحساسه بوجود ما يهدد حريته
ّ
إلى أّن من أهم ألاسباب ال

 .Heillman et Mcmillanوكيانه املستقل سواء كان التهديد من ألاسرة أو املدرسة أو املجتمع )

1997.) 

تي تقف وراء فانطالقا من أهمية الك  
ّ
شف عن ألاسباب النفسية والظروف الاجتماعية ال

املحاولة الانتحارية لدى الشباب بشكل عام والفتاة املراهقة بشكل خاص، ووقوفا على ما 

( حول صعوبة وضع خط فاصل بين ما هو عادي وما هو François Ladame. 1981أشار إلية )

 
ّ
ده آخرون بالقول أّن املحاولة الانتحارية ما هي مرض ي في مرحلة املراهقة، إلضافة إلى ما يؤك

 تعبير عن القلق العادي لدى املراهق، يمكن تحديد 
ّ
إشكالية الدراسة الحالية في إلاجابة عن إال

 التساؤل التالي:

 هل يؤدي التمرد النفس ي لدى املراهق إلى محاولة الانتحار؟

 الفرضية:

 يعتبر التمرد النفس ي دافعا جوهريا يؤدي إلى محاولة الانتحار لدى املراهق. 

 الهدف من الدراسة:

 .التعرف و محاولة تفسير املحاولة الانتحارية لدى الشاب املراهق 

 .إلقاء الضوء على أهم العوامل الدافعة للسلوك الانتحاري و الغرض منه 

 أهمية الدراسة:

فيما ستضيفه من نتائج إلى حقل الدراسات النفسية ذات  وتتلخص أهمية هذه الدراسة

 واملراهق. العالقة بالطفل

 الوصول إلى حقائق تسمح بوضع برامج وقائية لعالج هذه الظاهرة. محاولةو 
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 التعريفات الاجرائية :

 ظاهرة ش يء كل قبل هي ،(Chabrol. 1984. P 6كما عرفتها )تعريف محاولة الانتحار:  -أ 

 ..الفرد على يقتصر منظور  من فهمها يمكن وال اجتماعية

هو رد فعل عاطفي سلبي. يتم إنشاؤه عندما يواجه الفرد تهديًدا أو  التمرد النفس ي : –ب 

 فقداًنا للحرية.

 إلاطار النظري للدراسة:

 الانتحار -1

 تعريف الانتحار من منظور علم النفس :

في موضوع انتحار أحد أصدقائه " أن انتحاره كان نتيجة لعد قدرة نرجسية  يقول " فرويد "

 على تقبل أي اصابة "

يرى " فرويد " أيضا أن الانتحار هو شكل من أشكال العقاب الذاتي و هو رغبة في املوت 

موجهة نحو الغير تنقلب ضد الذات فهو يؤيد نظرة علم النفس املرض ي فيما يحض السلوك 

حيث أنه يعبر عن الرغبة في املوت، رغبة الفرد في قتل الذات لتجنب قتل آلاخر و الانتحاري 

أن الانتحار ليس نتيجة لعصاب أو الذهان بل هو نتيجة الضطراب نرجس ي خطير و ليس نتيجة 

 سلوك مختل بل هو عبارة عن تحقيق لنزوة عن طريق التفعيل.

 تعريف الانتحار حسب علم الاجتماع :

ايميل دوركايم " حول الانتحار أول نموذج متكامل للبحث الاجتماعي في هذا تعد دراسة " 

 املوضوع.

فاالنتحار هو مفهوم مطلق على كل حاالت املوت التي تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لفعل 

سلبي أو إيجابي قام به املنتحر نفسه و هو يعلم أنه سيؤدي إلى هذه النتيجة. يعد دوركايم أني 

wblaHbkca  تعريف آخر و هو كل الحاالت الناتجة عن فعل قام به املنتحر مع النية او الرغبة

 في قتل نفسه دون أن يكون ذلك تضحية.

 نظرية التحليل النفس ي املدرسة الفرويدية : - 1
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يرى فرويد أن كل انسان ولد بغريزتين أساسيتين ألاولى غريزة الحياة أو الحب و هي عبارة عن 

القوى الالزمة لحفظ الحياة و تعرف أيضا بغريزة اللذة و البناء و هو أساس كل مجموعة من 

سلوك إيجابي، و الثانية هي غريزة املوت و هي عبارة عن مجموعة من القوى التي تدفع 

بالعدوان و التدمير و املوت خاصة أو ما تعرف بغريزة املوت و التحطيم و هي أساس كل سلوك 

 سلبي عدواني.

غريزتين في نشاط دائم فهما متالزمتين و متصلتين بطبيعة الانسان الذي يجد نفسه فكلتا ال

 أمام صراع الحياة العامة التي تتضمن الحياة الاجتماعية.

و قيم ألاخالق و املرافق الجنسية الخاصة التي تكمن في تحقيق رغباته فان حدث عدم إشباع  

كون مضادة للحياة الاجتماعية فتشكل لهذه الرغبات أو التعبير عنها بشكل غير سوي ت

الصراعات السادومازوية التي تتضمن عناصر عدوانية تدميرية إلى درجة تتغلب فيها قوى 

التدمير بعد املوضوع، فالسادية بواسطة ايذاء الغير و املازوشية تكون الذات مصدر ألالم و 

 التلذذ به و حسب فرويد هناك أربع جوانب للغريزة هي : 

 ها.مصدر  -

 هدفها. -

 القوة الدافعة لها أو املنية. -

 (.544،  545، ص  5882موضوعها )دويداد ،  -

و ما يهمنا في هذا املقام هو موضوع الغريزة فمصطلح املوضوع في نظرية التحليل النفس ي 

يستخدم بمعنى أوسع ليعني كل النشاطات الوسطية الواقعة بين إثارة الغريزة و إشباعها و إن 

حدث العكس أي عدم إلاشباع قد يؤدي هذا إلى تغيير املوضوع و يكون هناك تحويل ال 

ميكانيزم التحويل و يتم استبدال املوضوع و تنقلب السادية إلى املازوشية و شعوري عن طريق 

تصبح امتداد لها و يستمد الفرد انفعاالته من أناه و هو محور النرجسية، فيمتص ألانا ألاخرى 

الذي كان هو املوضوع و يعرف بالتقمص و عندئذ يعامل ألانا ذاته على أنها آلاخر و أنها مصدر 

رمان و يتم تثبيت العدوانية على الذات و يكون الاستعداد لتقبل ألالم و الحرمان و ألالم و الح

يتم تثبيت العدوانية على الذات و يكون الاستعداد لتقبل ألالم وارد على أساس إيذاء آلاخر و 
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الاعتداء على ألانا عدوان على آلاخر تدعمه كما سبق ذكره في نزعة مازوشية تصل إلى حد 

ت و اقناعها لكي يتم القضاء على آلاخر و هكذا يتم الانتحار. )بونتاليس و البالش ، تحطيم الذا

 (.589، ص  5891

و من هذا املنطلق فإن الانتحار عدوانية موجهة نحو الذات بهدف إيذاء آلاخر و يرى فرويد أن 

السلوك العدواني يظهر عندما يفقد الفرد موضوع الحب حيث أنه يقوم باالعتداء على 

املصدر ألاصلي لإلحباط و الاعتداء على الذات من بين أنواع العدوان املباشر و الانتحار أعنف 

هذه ألانواع و هو أيضا نوع من العقاب يلجأ إليه الفرد إذا فشل في التعبير عن العدوانية. 

 (.442، ص 5898)الرفاعي ، 

 النظرية الاجتماعية :  -2

 5900يم " حيث نشر كتاب تحت عنوان " الانتحار " في صاحب هذه النظرية هو " ايميل دوركا

و قد حدد ظاهرة الانتحار كظاهرة فردية من جهة و اجتماعية من جهة أخرى و تحديد 

 دوركايم لظاهرة الانتحار كان بطرحه للسؤال التالي : 

 ماذا نقصد باالنتحار ؟ -

 ما املقصود بهذا املفهوم ؟ -

 تماعية ؟كيف يعتبر الانتحار ظاهرة اج -

حسب دوركايم يمكننا تحديد مفهوم الانتحار استنادا إلى كل حاالت املوت الناجمة بطريقة 

الذي يعرف تماما ما ينجم عن هذا  املنتحر مباشرة سواء بالفعل السلبي أو الايجابي للشخص 

 الفعل و ملا كان الانتحار ظاهرة فردية خالصة على اعتبار أنها تنجم عن سلوك فردي سببها

 عوامل و أسباب فردية تعلق ألامر بظاهرة سيكولوجية.

و لكننا إذا شاهدنا وجود تكرار حاالت انتحارية في مجتمع و في فترة زمنية معينة عندها يكون 

الانتحار ظاهرة اجتماعية بحتة و هي مرتبطة بالنظام الاجتماعي و الظروف التي تطرأ على 

زن الفرد وسط املجتمع كاألزمات السياسية و خلل في توا أحداثاملجتمع تلعب دورا في 

الاقتصادية، و عليه ال يمكن اختزال الانتحار إلى ظاهرة فردية أو نفسانية مرضية، فال نرى 
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عالقة إحصائية تربط بين معدل الانتحار و مؤشرات حدوث ألامراض العقلية و ال إلى التأثير 

 الفيزيولوجي للعوامل الجوية و املناخية. 

 و عليه يوسع دوركايم نظريته الشهيرة بتوضيح أربع أنماط لالنتحار :

 الانتحار ألاناني املتعلق بتفردية مفطرة انعزال الفرد و انقطاعه عن املجتمع. -5

الانتحار الغيري يكون نتيجة الفردية الفضة جدا و هذا النمط أكثر حدوثا و عليه يفترض  -4

أن تكون الضوابط الاجتماعية ال إكراهية جدا و ال قليلة  التوازن بين الفرد و املجتمع على

 .إلاكراه

الضوابط الاجتماعية و  إكراهالنمط القدري هذا النوع من ألانماط يكون نتيجة لشدة  -2

 أقرب مثال لهذا هو : الكيميكاز.

و أخيرا النمط الارتكابي الناتج عن الضوابط قليلة الاكراه فعدم توجيه الفرد برؤية  -2

واضحة باألغراض و الوسائل ذات القيمة الاجتماعية من شأنه أن يضلل الفرد )روبودون، 

 (.15 - 10، ص  5891

  التمرد النفس ي: -2

يعّرف التمرد النفس ي على أنه رد الفعل السلبي لألفراد تجاه أي محاولة لتقييد حريتهم في 

تم القضاء على أحد الاختيار أو الفعل: من املرجح أن يختبر الشخص التمرد عندما ي

السلوكيات التي يعتبر نفسه حًرا في تنفيذها أو التهديد بإزالتها من قبل آلاخرين. إن تصور 

محاولة تقييد حريته يقود الشخص إلى مقاومة إلاقناع ومحاولة استعادة الحرية املفقودة أو 

 (.Chabrol et Radu. 2008. P 94املهددة )

يتوقع الناس أن يفكروا ويؤمنوا ويتصرفوا بالطريقة التي ،  Brehmوفًقا لجاك بريهم و 

إلى معرفة كيف   Brehm( 5814،  5811تسعى نظرية التمرد النفس ي لبريم ) ، حيثيريدونها

يتفاعل الناس عندما تتعرض هذه الحرية للتهديد.  إّن التمرد هو حالة من التوتر أو الدافعية، 

"إما أن يكون الفرد حًرا في تنفيذ مجموعة من  نختبرها عندما تتعرض حريتنا للتهديد:

السلوكيات ، فإنه يختبر التفاعل في كل مرة يتم فيها القضاء على أحد هذه السلوكيات أو 

 .(Fabien Girondola. 2003. P 163التهديد بالقضاء عليه" )
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ير  ورفض ( التمرد النفس ي على أّنه إحساس الفرد بضرورة الثورة والتغي4005ويعّرف السهل )

 (. 11. ص 4005واقعه املألوف )السهل. 

 محددات التمرد النفس ي:

 :، هيلثالثة محددات النفس يشدة التمرد تستجيب 

  ستزداد شدة التمرد كلما زادت أهمية السلوك الذي يتم القضاء عليه أو التهديد به

 بالنسبة للشخص.

  مقارنة بمجموعة كلما زادت نسبة السلوكيات املستبعدة أو املهددة بالوجود ،

 السلوكيات الحرة للفرد ، كلما زادت شدة التمرد.

  بالنظر إلى أن السلوك الحر قد تم تهديده بالقضاء، فكلما زاد التهديد ، زاد التمرد: إذا

كان مصدر التهديد موجوًدا في آلاخرين ، فسيتم اعتبار التهديد أقوى، وبالتالي ، فإن 

 Marie-Christineاعتبار  أّن ألاخر لديه قوة عالية ) التمرد سيكون أكبر بقدر ما تمّ 

Piperini. 2016. P 121-124.) 

، كلما حاول الفرد إعادة تأسيس الحرية التي فقدها أو التمردكلما زاد حجم  وهذا ما يعني أّنه

سيجعل التمرد عندما تتعرض الحرية للتهديد من خالل الضغط الاجتماعي، فإن فتم حظرها. 

في حالة وجود قيود على الاستعادة املباشرة للحرية،  كما أّنهيقاوم هذا الضغط. الشخص 

 فقد تكون هناك محاوالت الستعادة الحرية الضمنية كلما أمكن ذلك.

 نظرية التمرد النفس ي:

( على أن لكل فرد حريات معينة وأنه Brehm  ،1966  ،1972  ،1993تنص نظرية التمرد )

 Brehmعندما يتعرض املرء للتهديد أو القمع ، تتكون لديه دافعية الستعادتها. ووفًقا لبريم 

دائما، يتوقع الناس أن يفكروا ويؤمنوا ويتصرفوا كما يريدون، و تسعى نظرية التمرد النفس ي 

يد. فالتمرد هي حالة من التوتر أو إلى معرفة رد فعل الناس عندما تتعرض هذه الحرية للتهد

 .(Marie-Christine Piperini. 2016. P 121) ، نشعر بها عندما تتعرض حريتنا للتهديديةالدافع
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كما تؤكد نظرية التمرد النفس ي أنه إذا اعتقد الناس أن حريتهم في اختيار نمط حياة معرضة 

للخطر أو يتم التالعب بها، فإنهم يشعرون برغبة قوية في الرد من أجل تخفيف الضغط الذي 

يشعرون به. ُيعتقد أن التمرد في ذروته خالل فترة املراهقة ألن املراهقين لديهم رغبة قوية في 

ًرا مع تلك التي أو  ى بها آباؤهم )الا   .Morin et Renvoiseستقالل واملواقف التي تتعارض كثي

2019. P 59.) 

 الطريقة وألادوات:

 منهج الدراسة:

وقد تم استخدام دراسة الحالة باعتبارها قطاعا طويال لحياة الفرد يختص بماضيه وبتتبع 

تلك املعلومات ووضع وزن عيادي لكل حياته، وذلك بهدف مراجعة ودراسة وتحليل وتلخيص 

منها. فبواسطة دراسة الحالة نستطيع فهم الدوافع والسلوك وأسبابها، وتحديد اتجاه تطورها 

 (.511: 5889)املعطي محمد حسن، 

  مكان الدراسة:

املستشفى الجامعي عبد القادر حساني مصلحة الجراحة أقيمت الدراسة التالية على مستوى 

   -بلعباس سيدي  –العامة 

 حالة الدراسة: 

 سنة، أقدمت على محاولة انتحارية.   59ة مراهقة، تبلغ من العمر حال أقيمت الدراسة على 

 أدوات الدراسة:

 من أجل تحقيق أهداف الدراسة الحالية تّم الاعتماد على ألادوات التالية:

 :املقابلة العيادية بهدف التعرف على املريض و تحديد معاناته و  استعملت  املقابلة

ية التي تساعد في دقة التشخيص ، معتمدا في ذلك على املقابلة جمع املعلومات الكاف

 الحرة التي تسمح للمفحوص و تشجعه على التعبير عن نفسه بحرية.
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 مقياس التمرد النفس ي: ( لـ ميرزMerz. 1983) Questionnaire of Measurement of 

psychological reactance (QMPR)(4050هدروس.   ن وتعريب )ياسرة أبو، تقني ،

ذي يعتبر أداة جوهرية في تفسير سلوك العدوان والاكتئاب وإلايثار لدى املراهقين، 
ّ
وال

بند، قامت ياسرة أبو  59إذ يعتبر وسيطا في التفاعل إلانساني. يتكون املقياس من 

بتعريب وتقنين املقياس للعربية، من قامت بتصنيف البنود إلى ثالثة أبعاد،  هدرس

هي: حرية الاختيار والسلوك، ومقاومة النصائح وإلارشادات، وردود ألافعال التكيفية، 

( 59و 51ختبار على عينة من املراهقين تراوحت أعمارهم بين )حيث تّم تطبيق الا 

    سنة.

 أوافق بشدة :هي لإلجابة مستويات أربع من املقياس فقرات من قرةف كل عن إلاجابة سلم يتكون 

]نقطة[، حيث تتراوج درجات  أعارض بشدة]نقطتين[، أعارض نقاط[، 2] أوافقنقاط[،  2]

 [ نقطة كأدنى درجة59[ نقطة كأقص ى درجة، و]14املقياس بين: ]

 عرض النتائج:  عرض الحالة:

  ألاولية:البيانات 

 الاسم : ل

 سنة  51 السن :

 الجنس : أنثى

 املستوى التعليمي : السنة الرابعة متوسط

 املستوى املعيش ي : متوسط

 الحالة املدنية : عزباء

 02عدد إلاخوة : 

 الرتبة بين إلاخوة : ألاخيرة

 مكان الدراسة : غرفة نوم في املستشفى
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 السمات العامة :

 ، شعرها طويل بيضاء البشرةالة مولودة في والية سيدي بلعباس، طويلة القامة، الح

 مالمح الوجه : تبدو على وجهها مالمح امللل –أ 

 لكنها على العموم نظيفة امللبساللباس : عدم تناسق في ألالوان و   -ب 

 : كان سهل منذ البدايةالاتصال –ت 

 النشاط العقلي:

 .اللغة : تتحدث الحالة بطالقة و تستعمل اللغة العامية في تعبيرها

 .تركز كالمها على موضوع واحد و تسرد ألاحداث بانتظام تفكير:المحتوى 

 .: تتميز بذاكرة قويةالقدرات العقلية

 :العالقات

ن لها الحرية التامة في الدخول يبدو من كالمهما أالوالدين جيدة و إلاخوة و  مععالقة الحالة 

 أنها مدللة بعض الش يءمن املنزل و  الخروجو 

 :سبب دخولها املستشفى

  Acide بعد تناولها حمض 4040مارس  52دخلت الحالة )ل( إلى املستشفى في 

 : املقابلة الاولى

ثم تكسب ثقتها أل بسيط  بأسلوب إليها تحدثتو الحالة  في بداية املقابلة قمت بالتعرف على

ألاولية حول نفسها كاسمها )ل( ومستواها  بعض املعلوماتعطتني أعرفتني على نفسها و 

حددنا موعد لها العافية و  اختتمنا املقابلة متمنياإخوتها و رتبتها بين و  إخوتهاعدد التعليمي و 

 املقابلة الثانية.

 الثانية:املقابلة 
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في زيارتي الثانية للحالة كان استقبالها لنا أفضل من املقابلة ألاولى حيث رحبت بي ثم سألتها 

بأنها كانت طفلة مدللة جدا خاصة من طرف والدها  على عالقتها بوالديها و اخوتها قالت )ل(

أنها عاشت طفولة جميلة جدا بحيث كان إخوتها ان ال يرفض لها أي طلب تطلبه ، و الذي ك

 .باعتبار أنها الصغيرة في البيت  يغارون منها من كثرة تدليل والديها لها

 حق .دعوتها إلى موعد ال هي تسرد لي أحداث طفولتها و حة و بدت )ل( جد فر 

 الثالثة:املقابلة 

، بدى عليها بعض بسؤالها عن سبب دخولها املستشفى رحبت )ل( بي في املقابلة الثالثة و قمت

القلق ثم بدأت تسرد ألاحداث قالت كنت أدرس الثالثة متوسط عندما تعرفت على )ع( عمره 

الذي جعلني لتقي به، ألامر أحببته حتى صرت أتغيب عن املدرسة حتى أبه و  سنة تعلقت 42

يام تشاجرت معه أعيد السنة لكن هذا ال يهمني فلم أكن اكترث للدراسة و في أحد ألا أرسب و 

من ذلك الوقت ذهبت عند خالتي التي تسكن في بلدية بعيدة عن مسكننا و وأنها عالقتنا و 

ي كان يريد صرت أتحدث معه معظم الوقت و الذوالية مستغانم و هناك تعرفت على )س( من 

 أفسد خطبتي .بتي لكن )ع( لم يتركني في حالي و قام بخططلب يدي فوافقت و أن ي

 :املقابلة الرابعة

برته أخي و يتركني أكمل خطبتي و زواجي و أن يتركني في حالي و ال يتصل بتوسلت )ع(   ":لتقول"

شرح له كل ش يء إال حاوالتي العديدة الاتصال ب )س( و بعد مبأني سأنتحر إن لم يصدقني و 

 لم يرد علياأنه 

بقيت مدة شهر املستشفى و  فنقلوني مباشرة إلى  ekicA أخذت جرعة من حمضفيئست و  

من املستشفى وأنا  سيرسل أهله لخطبتي بعد خروجيكامل وقد جاء )ع( وطلب مني السماح و 

 .أنتظر يوم خروجي من هنا بفارغ الصبرأعد ألايام و 

 :املقابلة الخامسة

 وبأّنها لن تعيد هذه التجربة. الانتحارية.( عن ندمها ملحاولتها عبرت )ل

 معطيات مقياس التمرد النفس ي:
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 املجموع أرقام الفقرات البعد

 40 51 -54 -50 -1 -1 حرية الاختيار والسلوك

 51 59 52 - 55 -9 -1 تقبل النصائح وإلارشادات

 -51 -52 -8 -2 -2 – 4-5 ردود ألافعال النفسية التكيفية

51 

42 

 96 59 املجموع الكلي

 جاءت نتائج مقياس التمرد النفس ي كما يلي:

[، وهي درجة كافية للداللة على وجود مستوى 18لقد حصلت الحالة على درجة كلية تساوي ]

ردود ألافعال النفسية  عال من التمرد النفس ي لديها. وقد قدرت درجة التمرد النفس ي في بعد "

تقبل النصائح  [ درجة وبعد "40" بـ ] حرية الاختيار والسلوك [، يليها بعد "42"  بـ ] التكيفية

 أّنه، ومقارنة بمتوسط 51" بـ ] وإلارشادات
ّ
[ درجة. ورغم وجود بعض التفاوت في الدرجات إال

يقع في كّل بعد من ألابعاد، فإّن الدرجات املتحصل عليها تشير إلى أّن مستوى التمرد النفس ي 

 [ درجة، وهذا ما يعني أّن الحالة لديها.14حدود الدرجة القصوى للمقياس، واملقدرة بـ ]

 استنتاج عام حول الحالة:

ذي يتمظهر من خالل عدم     
ّ
ما يمكن استنتاجه أّن الحالة لديها عدم نضج عاطفي، وال

من خالل عدم قدرتها  تقبلها للنقد وعدم تحملها لألزمات، وإلاحباط والفشل. كما يظهر أيضا

في التحكم في انفعاالتها وعواطفها، وهذا ما يوحي بوجود صراعات نفسية وعاطفية من شأنها 

ذي يؤدي بدوره إلى عدم 
ّ
أن تؤدي إلى وجود صعوبة في التكيف عن طريق السلوك السوي، وال

( ,Marie Anne, 2017الاتزان وصعوبة تحقيق التوافق مع البيئة الاجتماعية. إذ تشير )ماري أ 

تي 
ّ
إلى أّن ألافراد ذوي التبعية الوجدانية لديهم قناعة تامة بأّن السعادة والتخلص من آلاالم ال

 بفضل الشخص آلاخر يعانون منها ال يمكن
ّ
،حيث نجد أّن "ل" سريعة التعلق أن تتحقق إال

منها املعاملة وقد يعود ذلك إلى املعاملة الوالدية، وخاصة باآلخر، وخاصة الجنس "آلاخر" 

ألابوية، حيث أّن هذا ألاخير )أي ألاب( يدللها ويحقق لها جميع حاجاتها ورغباتها، مع منحها 
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د لديها إحساسا بتمّتعها بالحرية 
ّ
ذي ول

ّ
حرية واسعة في التصرف والتعبير عن أفكارها، ألامر ال

 املطلقة.

ذي يظهر لدى "ل" هو وجود نوع من 
ّ
ذي يجعلها إّن العرض ألاساس ي ال

ّ
الاندفاعية، ألامر ال

تستجيب لتصوراتها الذاتية دون التفكير في عواقب ألاحداث، ساعية من وراء ذلك إلى 

ذي  ،الحفاظ على مكتسباتها
ّ
وعلى رأسها حريتها املطلقة، وذلك من خالل تمردها النفس ي ال

ة لها( أمام وضعية أدى بها إلى التفكير في الفعل الانتحاري كحل أقص ى )ال بديل له بالنسب

ول فرض سيطرته عليها( مهددة لحريتها في تحقيق ا)تفاعلية، أي مع شخص اجتماعي ح

أّنه يجب تحليل   (Baer et al. 1980يرى بير وآخرون) أحالمها ورغباتها. ففي هذا السياق

تفاعالت التمرد فيما يتعلق بسياقهم الاجتماعي، إذ غالًبا ما يقوم الفرد الذي يرغب في 

استعادة حالة من الحرية املهددة ذلك ليس فقط ألنه "يرغب في الحرية في حد ذاتها" ولكن 

أيًضا "إليصال صورة معينة عن الذات على أنها مكتفية ذاتًيا". يتم استحضار البعد املوضوعي 

ألاساس ي للتمرد كمقاومة يتم التعبير عنها علًنا أمام جمهور ُينظر إليه على أنه في وضع طرف 

 (.Chabrol et Radu. 2008. P 95الث يراقب ويقيم استقاللية الذات )ث

 مناقشة النتائج:

يعتبر دافعا جوهريا يؤدي إلى محاولة لقد نصت فرضية البحث على أّن التمرد النفس ي 

 الانتحار لدى املراهق. 

رات وقد أوضحت نتائج الدراسة أّن تعرض الحالة إلى جملة من الانفعاالت الحادة والتوت 

ذي تعرفت عليه وأحبته، بأن 
ّ
العنيفة بسبب وجود تهديد من طرف الشخص ألاول )ع( ال

بالحيرة يفسد عليها مشروع حياتها، أي "خطبتها وزواجها" من )س(، قد دفع بها إلى إلاحساس 

ذيوالاستياء
ّ
تي  ، ألامر ال

ّ
أدى بها إلى التفكير في الانتحار والتهديد بوضع حد لحياتها، وهي ال

تعودت على أّن أفراد عائلتها يدللونها ويحققون لها جميع رغباتها مع شعورها بالحرية التامة في 

ذي 
ّ
التصرف والتفكير. فكّل ذلك أدى إلى وجود دافعية كبيرة لدى "ل" للتمرد النفس ي، وال

الة من العدوان تجاه الذات للتعبير عن رفضها واستيائها من إحساسها بدوره أدى إلى ح

(أّن Rubin. 1986( و)Pnal et Fitnes, 1999فقد أكدت دراسة كّل من ) بالفشل وعدم القدرة.

تعّرض أحد أهداف الفرد أو تهديد ذاته يمثل عامال هاما لالنفعال ومن تّم للتمرد النفس ي 

(Rains et Turners. 2007.) 
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تي توصلت إلى " دراسة " تايشروتلتقي نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
ّ
املحاولة الانتحارية  أّن ال

إنما هي نماذج ألعمال عدائية تجاه ظروف تهدد الفرد بفقدان ألامن و الاستقرار و أن عدم 

 إكمال الانتحار يدل على مدى الاضطراب الذي يعيشه املنتحر.

 ،املحاول لالنتحار الغير جاد ّن في أ "دراسة " جايمس وايسنتيجة كما تتفق هذه النتيجة مع 

، حيث سجلنا أن يتظاهر بسلوكه لذلك يستخدم أداة غير فعالة ال تحقق موتا عاجال ماإنّ و 

الحالة قد عمدت إلى تناول جرعة خفيفة من الحامض، ما جعل مدة استشفائها قصيرة 

 .الزمن

في أّن " لندمان " و " كروس " دراسات  تلتقي نتائج الدراسة أيضا مع ما توصلت إليه كما

لشروع أو املحاولة الانتحارية بعدم كفاية تصميم املحاولة و ذلك ملا يتسم به صاحب املحاولة 

 من تهيج زائد.

تي أشارت إلى  " دافيدسون " " فليب " وتتماش ى نتيجة الدراسة كذلك مع دراسة
ّ
السلوك  أّن ال

 .أو الفعل الانتحاري يبقى الوسيلة الوحيدة للتعبير عن املشاكل أو التوترات النفسية

( في 4055وقد تلتقي نتائج الدراسة، بطريقة غير مباشرة، مع ما توصلت إليه دراسة )العبادي. 

ته وجود عالقة ارتباطية بين الهوية والتمرد النفس ي، ذلك أّن املراهق يهدف من خالل سلوكا

 إلى تحقيق الذات وتكوين هويته.

 :الخاتمة

يعتبر الفعل الانتحاري أو الانتحار نتيجة مشروع غالبا ما يخضع لتخطيط مسبق، الهدف منه 

، في حين تعتبر املحاولة الانتحارية من قبل الكثيرين بأّنها تتم في بنجاح الانتحار عملية إتمام

جو من الاندفاعية، غالبا ما ال يدرك الشخص مدى خطورتها وعواقبها. لكن الجميع يتفق على 

الن انقالبا للعدوانية نحو الذات، وبأّنهما 
ّ
 من الفعل الانتحاري واملحاولة الانتحارية يمث

ّ
أّن كال

ل املحاولة مظهرين لسلوك 
ّ
واحد، هو وضع حد للحياة بسبب آلاالم واملعاناة. كما تمث

الانتحارية أيضا اعتداء على الجسم، وكّل ما يمثله هذا الجسم بالنسبة للشخص نفسه، وأّنها 

محاولة إلحداث ردود فعل لدى آلاخرين، وبالتالي فهي نتيجة لتمرد نفس ي يسعى من خاللها 

توصلت الدراسة حفاظ على التوازن املهدد بالضياع، حيث الشخص املحاول الانتحار ال



 عيادية نفسية دراسة املراهقة الفتاة لدى النفس ي التمرد عن تعبير: الانتحارية املحاولة

فادها أّن التمر النفس ي يعتبر دافعا هاما ملحاولة الانتحار لدى املراهق، الحالية إلى نتيجة م

أّن املعطيات املتوصل إليها ال يمكن تعميمها على جميع حاالت املحاولة  منرغم بال وذلك

   .املراهق لدى الشباب الانتحارية خاصة

 التوصيات:

تي خلصت إليها الدراسة الحالية، يمكن 
ّ
 تقديم التوصيات التالية:على ضوء النتائج ال

 الانتحار عملية كبع تتطلب  
ً

 فرد كل يلعب والقطاعات، أين التخصصات متعدد عمال

 .رائًدا من أفراد الفريق دوًرا

 وعائلته الانتحاري  بالشخص الرعاية النفسية والاجتماعية تتعلق أن يجب. 

 حاالت من للوقاية املدارس، وجميع املؤسسات التربوية مستوى  على للفحص الحاجة 
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 الانتحار من الناجين لألفراد املتكيفة غير املبكرة املعرفية املخططات :عنوان املداخلة

 امللخص:

فهم السلوك الانتحاري مهم جدا لكونه يوفر معلومات ذات قيمة كبيرة جدا قد تساعد في 

إنقاذ الكثير من ألارواح وتخفيف معاناة املرض ى وأقربائهم، ومن هذا املنطلق جاءت الدراسة 

الحالية للبحث في جزئية مهمة تتعلق بالجانب املعرفي من شخصية الحالة التي أقدمت على 

ولة انتحار حتى نفهم طريقة تفكيرها، وبالتالي تهدف دراستنا إلى تقييم املخططات املعرفية محا

املبكرة غير املتكيفة لألفراد الناجين من فعل الانتحار، اعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج 

مقياس املخططات الوصفي، حيث أجريت الدراسة امليدانية على حالتين من خالل تطبيق 

غير املتكيفة لجيفري يونغ، وقد توصلت الدراسة إلى أن الحالة ألاولى يبرز عندها كل  املبكرة

%(، 011%(، الفشل )48%(، عدم الاتقان )48من املخططات التالية: الانطواء الاجتماعي )

%(. أما الحالة الثانية: أظهر كل من املخططات التالية: الحرمان 48املثاليات املتطلبة املفرطة )

 

 



 الانتحار من الناجين لألفراد املتكيفة غير بكرةامل املعرفية املخططات

%(، 44%(، الفشل )011%(، الانطواء الاجتماعي )011%(، الحذر والتعدي )48في )العاط

%(، مراقبة انفعالية مفرطة 011%(، التضحية بالذات )48%(، الخضوع )44الهشاشة )

 %(.44%(، املثاليات املتطلبة املفرطة )44)

  اكشلالية:لا 

إلى أن هناك حالة انتحار كل إلاحصائيات ألاخيرة التي قدمتها منظمة الصحة العاملية تشير 

شخص حتفه كل عام بسبب  411111يلقى ما يقارب  (، حيث OMS,2019أربعين ثانية)

مع هذا الرقم املهول بات من الضروري التعمق في دراسة الظاهرة من كل أبعادها ، الانتحار

ن الانتحار يعد الاجتماعية والنفسية، كما أن التقرير ألاخير ملنظمة الصحة العاملية أشار إلى أ

. وهذا 9102سنة لعام  92و 01السبب الثاني للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

ما يجعل الانتحار ظاهرة تهدد الصحة العمومية شأنها شأن ألامراض وألاوبئة، كما أن الانتحار 

قوم بوضع يشكل هاجسا اجتماعيا ونفسيا ألسر ألافراد املنتحرين، ذلك أن الشخص الذي ي

حد لحياته يترك خلفه العديد من التساؤالت واملعاناة في أوساط املقربين، حيث يكافح أفراد 

أسرته ملعرفة سبب الانتحار، وهل لهم دخل في هذا الفعل؟ وكيف كان من املمكن منعه من 

قد الانتحار؟ هي أسئلة تتكرر كثيرا وال يجدون لها إجابات، ألن الوحيد الذي يملك إلاجابة 

رحل. وهذا يسبب العديد من املشاعر السلبية لدى أفراد أسرته كمشاعر العار والوصمة 

الاجتماعية والشعور بالذنب واللوم، والصدمة. وبالتالي أي دراسة تصب في فهم السلوك 

الانتحاري سوف تساهم الوقاية من حدوث فعل الانتحار أو في عالج الحاالت التي تعاني وتفكر 

 عاناتها عن طريق الانتحار، وبالتالي تخفيف معاناة أهالههم. في وضع حد مل

كثيرة هي الدراسات التي تناولت تحليل السلوك الانتحاري وبحثت في العوامل املرتبطة به، إال 

أنها كانت دراسات فردية ومنعزلة وكل واحدة أخذت جانبا دون آخر، وفي مجموعهاـ أي 

ل تفسير الظاهرة عن طريق بعض املتغيرات النفسية الدراسات ـ  شكلت نظرية نفسية تحاو 

والاجتماعية، الديمغرافية والاقتصادية، كالسن، وجنس املنتحر، الكحول، وإلادمان على 

املخدرات، الاكتئاب والذهان، كبر السن فتصبح هذه املتغيرات أولى الفرضيات التي تحض ى 

وذج الناتج عن هذه املتغيرات لم ينجح باالهتمام عند إقدام أحدهم على الانتحار. ولكن النم

في تصنيف الحاالت املنتحرة أو اكتشافها مسبقا على أساس أن هذه املتغيرات يمكن أن 

(. ويرى بيك Amy Wenzel, Aaron T. Beck, 2008تسجل أعراضا لالنتحار عند الحالة سلفا )
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نظرية من أجل وضع دمج الدراسات التجريبية مع ألاطر النظرية  أنه من ألافضل أن يتم

مفصلة لفهم السلوك الانتحاري. والتي يمكن أن تشرح آلالية الكامنة وراء إلادراك والعواطف 

والسلوكيات التي يتم مالحظتها في الوقت الذي ينخرط فيه الشخص في فعل انتحاري )أي 

نتمي نظرية وت محاولة الانتحار( أو التنبأ به، وأيضا من أجل معرفة السبيل للتدخل العالجي. 

املعرفية لعلم النفس املرض ي والذي يدمج التركيبات النفسية الرئيسية التي تم توضيحها بيك 

 في ألادبيات التجريبية لتكون فعالة في التمييز بين ألافراد الانتحاريين وغير الانتحاريين.

ة للسلوك، تهتم الدراسة الحالية بواحدة من املكونات املعرفية كمتغير من متغيرات املفسر 

وهي تتمثل في املخططات املعرفية املبكرة غير املتكيفة والتي وضعها جيفري يونغ 

(Jeffrey.E.Young, 1990)  للداللة على الاستراتيجيات غير املتكيفة التي يدرك ويتعامل بها

الفرد مع ذاته والعالم الخارجي، وقد استخلص أعماله من أعمال بيك وأليس ومن دراسات 

ي علم النفس في املجال املعرفي وبناء وتحليل وتخزين املعلومة.)دحماني وآخرون، سابقة ف

التعريف التالي "  Je réinvente ma vie(.  حيث قدم في كتابه "942، ص 9102

املخطط هو تنظيم الذي يأخذ منبعه في الطفولة و يؤثر على كل حياتنا وينتج عن »للمخطط:

أصدقائه من إهمال، انتقاد، إفراط في الحماية، يكون ظروف تحملها الفرد من عائلته و 

ضحية إلاساءة، الرفض من املحيط أو الحرمان و فقدان كل ش يء بإمكانه أن يؤدى إلى صدمة 

ومع الوقت يندمج املخطط بشدة مع الشخصية، فهو أساس التكيف مع ظروف الحياة. و 

تنا وفي عالقتنا مع آلاخرين، وتوقظ تمارس املخططات تأثيراتها على طريقة تفكيرنا وفي تصرفا

. من منطلق هذا (J. Young, 2003, p15)«. أحاسيس عنيفة مثل الغضب والحزن والقلق

التعريف نفترض أن الشخص الذي أقدم على محاولة انتحار قد تأثر بهذه املخططات التي 

عميق تكونت من ظروف خاصة جدا في حياته مما سبب له الشعور باليأس والحزن بشكل 

 جعله يفكر ثم يقدم على الانتحار.

حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية تحويل هذا إلاشكال املطروح أعاله إلى دراسة نعالج في 

طياتها متغير املخططات املعرفية غير التكيفية املبكرة لدى ألافراد الناجين من محاوالت 

 انتحار، وذلك من خالل طرح التساؤل الاستكشافي الاتي:

 ما هي املخططات املعرفية غير التكيفية املبكرة لدى الناجين من محاوالت الانتحار؟
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 اهداف الدراسة: -1

 نسعى من خالل الدراسة الحالية إلى التحقق من ألاهداف التالية: 

تحديد املخططات املعرفية غير التكيفية املبكرة التي تشكل مشكل بالنسبة لألفراد الناجين    - 

 .تحارمن محاوالت ان

تحديد املخططات املعرفية غير التكيفية املبكرة املهمة بالنسبة لألفراد الناجين من     - 

 .محاوالت انتحار

تحديد املخططات املعرفية غير التكيفية املبكرة ألاساسية في تنظيم الشخصية بالنسبة     -

 .للناجين من محاوالت انتحار

 نسبة انتشار الانتحار في الجزائر:

عروف أن ظاهرة الانتشار عرفت زيادة مع السنوات ألاخيرة، حيث تشير بعض املصادر من امل

 سنة.  01إلى  04حالة انتحار شهريا في الجزائر، وتمس الشباب بين  94أن هناك 

 1-8، 9109نحاول إعطاء بعض ألارقام املأخوذة من دراسات سابقة لظاهرة الانتحار )شيخي، 

 الجدول التالي:( نلخصها في 014؛ شيخي، ، 

فترة  السنة

 الاستعمار

0289-

0282 

0211-

0211 

0221-

0228 

السداس ي  9112 9114 9112 9112 9111

ألاول ل 

9101 

عدد 

 حاالت

 الانتحار 

0112 0822 220 008 022 022 092 010 041 

م ويقابل هذه ألارقام زيادة في عدد محاوالت الانتحار، والتي يمكن إعتبارها سلوك انتحاري ل

 ينجح صاحبه في وضع حد لحياته بشكل من ألاشكال.
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 املقاربة املعرفية لالنتحار:

( فإن النموذج املعرفي للسلوك 9114) Wenzel et Brown et alحسب النموذج املعرفي ل 

الانتحاري، نتحدث عن ثالث مركبات أساسية هي التي تكمن وراء السلوك الانتحاري، حيث 

رتبطة بالفعل الانتحاري)هي محتويات معرفية غير قابلة للتكيف نجد العمليات املعرفية امل

ومعلومات تتنشط عندما يعيش الفرد ازمة انتحارية( مع العمليات املعرفية املرتبطة 

باالضطراب)هي مجموع ما يفكر فيه ألافراد أي محتوى معرفي غير متكيف و كيف يفكر هؤالء 

ظهر أعراض نفسية( تتدخل بشكل مباشر في الفعل ألافراد أي معالجة املعلومة بشكل متحيز ي

الانتحاري وبشكل أقل تتدخل العوامل املرتبطة بالسلوك الهش أو غير الطبيعي. وتشير ألاسهم 

في الشكل املوالي إلى املدة والشدة  التي تزيد من وثيرة العمليات املعرفية املذكورة 

يط هذه العمليات غير املتكيفة.سلفا.وتساهم ضغوط الحياة والاجهاد والتوثر في تنش

 

 (Wenzel, Aaron T. Beck, 2008الشلل: النموذج املعرفي للسلوك الانتحاري)
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يمكن أن نستعمل هذا النموذج كنقطة انطالق لفهم السلوك الانتحاري ومع ذلك ال يمكن أن 

نجزم بأن الشخص سوف يقدم على الانتحار رغم توفر هذه العوامل مع ضغوط الحياة 

لتوثر ألننا ال نعلم متى يصل الشخص إلى العتبة التي لم يعد فهها قادرا على تحمل الضغط، وا

كما أن احتمال انخراط الشخص في السلوك الانتحاري يختف من شخص آلخر وفي الفرد 

 نفسه.

ويرى أرون بيك أن ألافراد الين يفكرون في الانتحار أو يقدمون عليه هم يعانون من الاكتئاب ، 

شعرون أنهم محرمين ومرفوضين من آلاخرين وأنهم ال يتلقون الدعم، وأنهم غير مرغوب هم ي

ن إلامكانيات لحل فههم، وهذا يجعلهم ينظرون إلى أن مستقبلهم ميؤوس منه، وأنهم ال يملكو 

مشاكلهم، فال يقومون حتى باملحاولة وال يتوقعون حتى أنه سوف يكون هناك حل تلقائي 

ملشاكلهم ألنهم يعتقدون أنهم بدون قيمة وال أحد يهتم بهم وهذا ما يجعلهم يستسلمون 

(، وينتج عن هذه Matthews, 2013,p 27خصوصا عندما ال يلقون الدعم من آلاخرين)

السلبية ) أنا عبء على عائلتي، ستكون حياتهم أفضل بدوني، ال يمكنني أن أكون  املعتقدات

 سعيدا...( الشعور باليأس وهو الذي يجعلهم يفكرون في الانتحار وإلاقدام عليه.

 املخططات املعرفية:

تتعلق املخططات املعرفية حسب جيفري يونغ أوال: ببنية الجهاز العصبي، ثانيا: تمثل 

عرفية مبدأ منظم للحياة النفسية واملتعلقة باملعتقدات الراخخة من خالل املخططات امل

 ( 942ص  9102الخبرات السابقة. )دحماني ماما وآخرون، 

حيث تحدث جيفري يونغ عالم النفس املعرفي ومؤسس العالج إلادماجي املركز على املخططات 

  oces d’inadaptationدschémas préc"املكيفةفي مؤلفاته عن املخططات املبكرة غير 

، التي (auto défaitistes)حيثعرفها على أنها: '' نماذج معرفية وانفعالية وتشاؤمية ذاتية  ،

، وهي غير شعورية (82-82، ص9108تظهر مبكرا في التطور وتتكرر على مدى الحياة. )زميتي، 

وتسيطر على حياة  ومتواجدة في الذاكرة طويلة املدى تأخذ منبعها من الطفولة واملراهقة،

الفرد في مرحلة الرشد وهي ذاتية ومؤملة، وبالتالي فهي تمثل عبء املاض ي على املستقبل الفرد، 

فسلوك الفرد ال ينتمي إلى املخطط نفسه بل تتطور السلوكيات غير املكيفة استجابة ملخطط 

 ( 21ح، صما، وبالتالي تبنى من قبل املخططات ولكنها ال تنتمي إلهها.) زبيدة الحطا
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حيث يرى يونغ أن املخططات املعرفية غير التكيفية تحدد نمط استجابة الفرد وشعوره 

وتصرفه وأنها تعيد إلى السطح تلك الخبرات التي سادت في نظام الفرد النفس ي السابق، 

ويضيف بأن الفرد يحاول بشكل ال واعي أن يثبت هذا إلادراك دون دراية منه، حيث أنه 

خبرات التي تؤكد على هذه املخططات املعرفية غير املتكيفة. )أحمد سعد ينجذب لتلك ال

 (108، ص 9101الشيخ على

 من خالل ما تقدم نستنتج أن املخططات املعرفية غير املتكيفة:

تتكون من ذكريات، انفعاالت، معارف وأحاسيس جسدية تتعلق بذات الفرد وعالقته   -

 مع آلاخرين.

، وهي غير شعورية ا ويتكرر ظهورها مدى الحياةهي نماذج معرفية تظهر مبكر  -

ومتواجدة في الذاكرة طويلة املدى تأخذ منبعها من الطفولة واملراهقة، وتسيطر على 

 حياة الفرد في مرحلة الرشد وهي ذاتية ومؤملة.

أن وجود مخطط غير متكيف يكون مرتبط بوجود ألم ناتج عن خبرات طفولية،  -

 ن آلاخرين.وإدراكات مشوهة عن الذات وع

هي التي تحدد نمط استجابة الفرد وشعوره وتصرفه حيال موقف جديد بناء على  -

 خبراته املاضية.

 لاجراءات املنهجية للدراسة:

 منهج الدراسة:  - -

اعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج الوصفي، حيث أن بحثها يتضمن وصف ألنواع  -

مستوى تأثيرها على حاالت حاولت  املخططات غير املتكيفة املبكرة على أساس درجة

 هي كماالانتحار، هذا ما يتناسب مع املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة 

 تعبيرا كميا. أو تعبيرا كيفيا عنها دقيقا ويعبر وصفا بوصفها ويهتم، الواقع في
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 تكونت عينة الدراسة من حالتين ذكور تم اختيارهم بطريقة قصديةعينة الدراسة: - -

سنة، وتم اختيارهم بعد اقدامهم على محاولة  02الى  01تراوحت اعمارهم بين 

الانتحار داخل املؤسسة العقابية التي يقضيان بها فترة خجنهم املحكوم علههم بها، 

ونظرا لخصوصية الحاالت فلم يسنى لنا استخدام معهما أي أدوات أخرى بخالف 

املتكيفة، والذي تم تطبيقه خالل مقياس جوفري يونغ للمخططات املعرفية غير 

 حصة واحدة فقط مع كل حالة.

وحسب ما تتطلب متغيرات دراستنا من أهداف، فقد اعتمدنا على : أداة الدراسة- -

 مقياس جيفري يونغ للمخططات املعرفية غير املتكيفة املبكرة.

 املعرفية ، للمخططات(Young,1990)يونغ مقياس بترجمة ( 2005 ) الدباغ قامت -

الصورة  بند، لكننا نستخدم في الدراسة الحالية  911املتكيفة الذي يضم  غير ملبكرةا

 أو بنود 1بواقع  مخطط أو بعدا 15 على موزعة بندا 21املختصرة منه، التي تضم 

 عليه إلاجابة يكون  مجاالت خمسة إلى عشر الخمس ألابعاد تنتمي كما بعد، لكل فقرات

بدائل )موافق بشدة، موافق، محايد، غير  خمس ذي ليكارت سلم متدرجة حسب

 الرحمن عبد من كل العربية البيئة على بتكييفه موافق، غير موافق بشدة( ، قام

تراوحت  إذ جيدة، وثبات صدق مؤشرات  على املقياس تحصل حيث (،( 2014وسعفان 

 . 1.21حوالي  بمتوسط 0.81 و 0.60 بين لألبعاد  كرونباخ ألفا معامالت

 تائج:ملخص الن -

تركز الدراسة الحالية على املخططات املعرفية غير املتكيفة ألاعلى تأثيرا لدى حالتين حاولتا 

الانتحار، وبعد تطبيق مقياس جيفري يونغ املختصر للمخططات املعرفية خلصت الدراسة الى 

 ما يلي:

 ،فقد خجلنا ما يلي: املخططات التي تمثل مشلل بالنسبة للفرد 

%(، ومخطط الحذر 21برز لديها كل من مخطط الحرمان العاطفي بنسبة )ي الحالة ألاولى:

 %( كذلك.19%(، ومخطط املراقبة الانفعالية املفرطة بنسبة )19والتعدي بنسبة )
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%(، ومخطط العالقات الاندماجية 19يبرز لديها مخطط عدم الاتقان بنسبة ) الحالة الثانية:

 %(.19%(، ومخطط نقص التحكم الذاتي )19بنسبة )

 ،فقد توصلنا الى ما يلي: املخططات التي تلعب دور مهم في حياة الفرد 

 %(.24يبرز لديها مخطط واحد فقط وهو مخطط التخلي وإلاهمال بنسبة ) الحالة ألاولى:

خجلنا عندها كذلك نفس املخطط، وهو مخطط التخلي وإلاهمال وبنسبة  الحالة الثانية:

(22 .)% 

 فقد خلصت دراستنا الى مايلي:نظيم الشخصية، املخططات ألاساسية في ت 

%(، عدم الاتقان 48الانطواء الاجتماعي ): يبرز عندها كل من املخططات التاليةالحالة ألاولى: 

 %(.48%(، املثاليات املتطلبة املفرطة )011%(، الفشل )48)

ذر والتعدي %(، الح48: أظهر كل من املخططات التالية: الحرمان العاطفي )الحالة الثانية

%(، 48%(، الخضوع )44%(، الهشاشة )44%(، الفشل )011%(، الانطواء الاجتماعي )011)

%(، املثاليات املتطلبة املفرطة 44%(، مراقبة انفعالية مفرطة )011التضحية بالذات )

(44.)% 

 ملواقف متكيفة غير بصورة يستجيبون  ألافراد محاولي الانتحار أن على ذلك تفسير ويمكن

 املعرفي الجانب تكون  التي وأفكارهم معتقداتهم بفعل الاستجابة هذه تأتي بحيث حياة اليومية،ال

 معتقدات وأصبحت طفولتهم، أثناء مبكرا تطورت والتي املتكيفة غير في املخططات املتمثل

 الشخصية حياتهم على ينعكس الذي للواقع إدراكهم على سلبا عقالنية تؤثر وغير أساسية

 .واملهنية يةوالاجتماع

 الذي الواقع إن للواقع، وتلقائية شخصية تفسيرات هي املخططات هذه فإن يونغ نظر وجهة فمن

 الوالدية التربية أن ويضيف هؤوالء ألافراد، فهها نشأ التي ألاسرية البيئة هو يونغ يشير إليه

 املعاملة، سوء املفرطة، الحماية الرفض، إلاهمال، :مثل صدمات تسبب وألاحداث التي املبكرة

 املبكرة املخططات نشوء في تساهم كلها العائلي املحيط طرف من والانتقادات املستمرة الحرمان

 املتكيفة.  غير
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 النفسانيين املعالجين طرف من النتائج وعليه وفي ضوء هذه الدراسة نوص ي باستغالل

 معرفة من تمكنهم يثمحاولي الانتحار بح النفسية لدى بالصعوبات للتكفل كأرضية واتخاذها

وبذلك يمكن تفادي كارثة الانتحار من خالل البدء في العالج  .توافقهم تعيق التي املخططات

 املعرفي من أجل تعديل هذه املخططات.

 املراجع:

:room/fact-//www.who.int/ar/newshttps-( 9102منظمة الصحة العاملية ) -

sheets/detail/suicide 

(، واقع ظاهرة الانتحار في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات 9109شيخي رشيد، ) -

  082 -092(، 9)2العلمية، 

 غير املتكيفة املبكرة املعرفية املخططات على التعلق نمط أثر ( 2014 ) هنان تين زميتى -

،  العيادي النفس علم في املاستر شهادة لنيل مقدمة مذكرة د،التوح أطفال أمهات لدى

  19الجزائر جامعة

 العاطفي الذكاء و التكيفية غير املبكرة املخططات عالقة ( 2011 ) زبيدة الحطاح -

 الجزائر. ، دكتوراه أطروحة بالفشل ألاكاديمي،

 تقدير ستوى بم وعالقتها املتكيفة غير املبكرة املخططات ،( 2016 ) شرقية مكتوب -

 التربية، علوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة الباكالوريا، شهادة في املعيدين الذات عند

 .مسيلة -محمد بوضياف جامعة

املعرفي  باالستبصار وعالقتها الالتكيفية املعرفية البنى ( 2015 ) سعد أحمد علي الشيخ -

 العدد ، 08 املجلد الاجتماعية، للعلوم ألاردنية املجلة ألاردن، في املعنفات النساء لدى

10. 

يونغ  جيفري  عند املبكرة الالتوافقية املعرفية املخططات ( 2016 ) وآخرون ماما دحماني -

 الجزائر. -أدرار جامعة إفريقيا في املخطوطات الجزائرية مخبر رفوف مجلة ،

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide


 الانتحار من الناجين لألفراد املتكيفة غير بكرةامل املعرفية املخططات

لدى  فةاملتكي غير املبكرة املخططات ( 2016 ) الزهراء فاطمة لوزاني صليحة، لغزالي -

 جامعة -التوحديون  ألاطفال أمهات انموذجا– الخاصة الاحتياجات ذوي  ألاطفال أولياء

 الجزائر. الجياللي بونعامة،

القهري،  الوسواس الضطراب املتكيفة فير املعرفية املخططات ،( 2017 ) كنزة زروق  -

 – مهيدي بن العربي جامعة العيادي، النفس علم تخصص املاستر شهادة لنيل مذكرة

 الجزائر.
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 الانتحاري  السلوك على وتداعياتها 11 - كوفيد زمن الاجتماعية املشكالت :عنوان املداخلة

 امللخص:

 اعلى السالمة الجسدية فقط، بل كانت له لم تقتصر 91إن تداعيات تفش ي فيروس كوفيد 

، وهذا نتيجة تداخل العديد من العوامل والنفسية على الصحة العقلية كبيرة تأثيرات

. داخل املجتمع لألفرادة يولوجية التي انعكست على املمارسة اليومكالسوسيولوجية والسي

التدابير الوقائية التي لجأت إليها الحكومات العاملية فالظروف التي أصبح يعيشها الفرد في ظل 

دفعت البعض فنجم عنها العديد من املشكالت الاجتماعية التي ضيقت العيش على املواطن 

 كير في الانتحار ووضع حد لحياتهم كما أعلنت عليه منظمة الصحة العاملية.التف إلى

ن إلاشكاالت، سواء على مستوى ونظرا لخصوصية هذه الظاهرة حيث أنها تطرح العديد م

ألاسباب الدافعة الرتكابها أو على مستوى طبيعة سلوكيات املنتحر، كان من الواجب البحث 

فيما  91 –التي عرفها العالم فترة انتشار فيروس كوفيد  في حيثيات املشكالت الاجتماعية

جتماعي والنفس ي يتعلق بالظروف املعيشية وصعوبة التكيف مع الوضع الجديد، والضغط الا 

الحجر الصحي واملنزلي وما تخلله من زيادة في حاالت العنف ألاسري. كل هذه تدابير الناجم عن 

حاالت  تضاعفو ممارسات السلوك الانتحاري، تعزيز ب وطيدة لها عالقة وغيرها الظروف

 ه املرحلة مقارنة بفترات سابقة في العالم الغربي والعربي.ذالانتحار في ه

 



 االنتحاري السلوك على وتداعياتها 91 - كوفيد زمن االجتماعية المشكالت

ظل جملة العوامل وبما أن ألامر ال يقتصر فقط على تشخيص هذه الظاهر ومعرفة أسبابها في 

، وتحليلها ومعرفة نسب وإحصائيات 91-الخاصة بفترة كوفيد  والسيكولوجية السوسيولوجية

من اجل الحد لول املقترحة عدد املنتحرين في دول العالم، بل ال بد من البحث أيضا في الح

ومعرفة كذلك اثر املنظومة ومعرفة استراتيجيات بعض الدول ومساعيها في هذا املجال، منها، 

خاصة في  ،املميز التي تصنعه بين املجتمعاتوالفارق  والقيمية في السلوك الانتحاري، الثقافية

 ظل العيش في العالم الافتراض ي الذي تعزز فترة الحجر الصحي واملنزلي بقوة.

كيف كال الذي سنعمل على إلاجابة عليه في هذه الورقة البحثية هو: وبناء على هذا فاإلش

في تعزيز السلوك الانتحاري لدى الفرد؟،  11 –ساهمت املشكالت الاجتماعية فترة كوفيد 

وما هي مساهمات  الانتحارية؟،هي الاستراتيجيات املقترحة للحد من هذه الظاهرة  وما

 البحث السوسيولوجي في هذا املجال؟.

 أما عن فرضيات هذا البحث يمكن تحديدها على النحو التالي:

 الضغط النفس ي أثناء الحجر الصحي دفع إلى التفكير في الانتحار .9

 ساهم في السلوك الانتحاري  91-الضغط املالي فترة كوفيد  .2

 ةفي اختالل املنظومة القيمية وتضاعف النظرة الال معياري تسبب 91 –كوفيد  .3

 منهج الدراسة

املنهج املتبع في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي من حيث قيامنا بتوصيف أسباب السلوك 

وتوصيف املمارسات اليومية للفرد داخل ، 91 –الانتحاري في فترة انتشار فيروس كوفيد 

مجتمعه أثناء هذه الفترة، كما سنستعين في املحور ألاخير باملنهج التحليلي من حيث تحليل 

، وتقديم الرؤية النقدية في تداعيات بعض إلاستراتيجية للحماية من الانتحارالرؤى بعض 

 الصحية على الفرد والحلول املقترحة.التدابير 

 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مساهمة العوامل السوسيولوجية في زيادة عدد حاالت 

كما تهدف إلى معرفة ها جائحة كورونا، الانتحار خالل ألازمة الصحية العاملية التي تسببت في
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القيمية للمجتمع، مع رصد التغيرات الاجتماعية خالل هذه الفترة وانعكاساتها على املنظومة 

عالقة الفرد بالعالم الافتراض ي ومحتوياته خالل فترة الحجر الصحي وتداعياتها على خلفياته 

 والدينية والثقافية. يةالفكر 

 محاور الدراسة

 لوجيةو كظاهرة سوسي نتحار الا  .1

 املمارسات اليومية زمن كوفيد ومخاطر إلاقبال على الانتحار .2

 11 -سبل الوقاية من الانتحار أثناء جائحة كوفيد  .3

 لوجيةو الانتحار كظاهرة سوسي

 إميلترتبط دراسة الانتحار في السوسيولوجيا الكالسيكية مع عالم الاجتماع الفرنس ي 

في نظره "كل حاالت املوت الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن فعل  والذيدوركهايم، 

، 2192)فياض، إيجابي أو سلبي قام به املنتحر وهو يعلم أنه سيؤدي إلى هذه النتيجة." 

أن هذه إلارادة وبالرغم أن هذا التعريف يربط فيه السلوك الانتحاري بالفرد، إال  (21صفحة 

لهذه  كامال  اكتابوفي هذا الخصوص نجد انه خصص ، الفردية ال تخرج عن سلطة املجتمع

محددا عواملها السوسيولوجية وألانواع ميدانيا، الظاهرة وحاول دراستها من جميع جوانبها 

 املتفرعة عنها.

 :الانتحارأسباب 

في دراسته لظاهرة الانتحار على معدل حاالت الانتحار واختالفها من مجموعة  مركهايو ركز د

رأى أن ألاسباب  رضيةألخرى، بدل تركيزه على الفرد املنتحر وأسباب انتحاره، ومن هذه الف

ين العوامل الاجتماعية تختلف في قى ثابتة في حأثناء بحثه امليداني تبالنفسية والبيولوجية 

الانتحار املتمثلة في العرق واملناخ وألامراض النفسية  أسبابعلية ابعد هذه املجموعات، و 

فرغم أن العرق يعبر عن رابطة اجتماعية قوية، إال أن . وأرجعها للتيارات الاجتماعيةوالوراثة، 

هذه  إنتختلف فيها معدالت الانتحار، كما  ألاصول العرقية الواحدةذات املجموعات 

 فغير كا امبررع آلخر، وعلى هذا ألاساس تصبح ألاصول العرقية املعدالت تتباين من مجتم

 لهذه الظاهرة ومن ثم ال بد من استبعادها.
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، التي ترجع الانتحار إلى تقليد الناس لسلوك للمنتحرين، يضا نظرية التقليد أو املحاكاةرفض أ

معدالت تتساوى  أنمن املنطقي فإنه را لالنتحار دكان التقليد مص إذاانه إذا  وبرر هذا بأنه

، لكن الواقع ينفي مثل هذا  الانتحار في بلدان مجاورة ألخرى ترتفع فيها حاالت الانتحار

عدل "امل، ومن هنا خلص إلى أن وليس له أهمية االطرح، وعليه يبقى هذا العامل ضعيف

للمجتمع هي سوسيولوجيا، ذلك أن البينة ألاخالقية تفسيره إال  يجبال  لالنتحاراتالاجتماعي 

 (2199)دور كايم،  ي للموتى إلاراديين"ظة القسط العددالتي تحدد في كل لح

ذا هو إلى تباين التيارات الاجتماعية ؤدي فالتباين في الضمير الجمعي من مجموعات ألخرى ي

الاستعداد الاستعداد الفردي مصدره ، فحسب تصوره ريودي إلى تغير في معدل حاالت الانتحا

معيارية والتي بدورها تدفع ألافراد  يتكون من تيارات ألانانية وإلايثار والال الذي الجماعي للفعل

 أنواع الانتحار. ميحدد دوركهاي  تإلى الانتحار، ومن هذه التيارا

 رأنواع الانتحا

ألاناني، من الانتحار: الانتحار  أنواع أسياسية خلص دوركهايم في دراسته إلى تمييز ثالثة

يمكن  معياري، كل منها يمتلك طبيعة خاصة والانتحار الفوضوي أو الال، والانتحار الغيري 

 ل فيها في هذا البحث.يالتفص

 الانتحار ألاناني:

السلوك الانتحاري نابع من ذاتية الفرد وإرادته الكاملة، لكن قد نجد في معنى كلمة ألانانية أن 

حسب دوركهايم يبقى هذا النوع من السلوك له محددات اجتماعية، ينتج عن انعزالية الفرد 

عن الجماعة، ونقص التفاعل واملشاركة مما يولد في نفسيته الكآبة والحزن. وهذا النوع من 

"فكلمات ضعفت سبب ضعف التيارات الاجتماعية الانتحار يحدث عندما تضعف الجماعة ب

الجماعات التي ينتمي إليها أكثر، كلما قل ارتباطه بها وتبعيته لها، ومن ثم لم يعد يتعلق إال 

مما يسهل للفرد تجاوز إرادة املجتمع والسير في طوع  (252، صفحة 2199)دور كايم،  بذاته."

يزرع داخلة مشاعر  محدود، وهذا ما ألانانية املفرطة التي تسعى دوما إلى تحقيق إلاشباع الال

 الضجر والاستياء وعدم الرض ي التي تدفع به إلى إلاقدام على الانتحار.
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ذلك أن درعا واقيا من الانتحار ألاناني،  تمثلتيارات اجتماعية قوية ب تمتازفاملجتمعات التي 

القيمة الدينية والقيمة ألاخالقية تمارس سلطتها على الفرد، وتحميه من الرغبة في وضع حد 

عامال قويا في الابتعاد عن ألافكار  تعتبر الدينية مع الجماعة  تلحياته، خاصة املمارسا

يكون أفرادها أكثر عرضة لخطر الانتحار الانتحارية. في حين املجتمعات التي تعاني من التفكك 

بسبب تيارات الكآبة والحزن. وعليه تبقى العوامل الاجتماعية هي التي تتحكم في الانتحار 

 يعبر عن إرادة الفرد. هألاناني مهما كان هذا السلوك في ظاهر 

 :الانتحار الغيري 

التفاعل داخل الجماعة، إذا كان الانتحار ألاناني يحدث عن تيارات الكآبة والخيبة، وضعف 

فان الانتحار الغيري ينتج عن ألامل والرؤية الوردية ملا بعد الحياة، فاملنتحر في هذا النوع يكون 

أكثر اندماجا في املجتمع. إلى الدرجة التي يتجرد فيها من ذاتيته ويمتزج فيها بالغير، فحسب 

"إذا كانت الفردانية املفرطة تقود إلى الانتحار، فان الفردانية الناقصة تحدث  مدوركهاي

النتائج نفسها. فعندما ينفصل الانسان عن املجتمع فانه ينتحر بسهولة، وهو ينتحر أيضا 

 (265، صفحة 2199)دور كايم،  عندما يكون مسرفا جدا في الاندماج فيه."

 الفوضوي الانتحار 

سواء كان هذا الاضطراب يرتبط هذا النوع من الانتحار باختالل معاير املجتمع واضطرابها، 

إيجابيا اوسلبيا، ففي كال الحالتين يكون هناك تباين في معدالت الانتحار، بسبب ضعف 

الضمير الجمعي عن القيام بواجبه السلطوي في املجتمع. مثال في حاالت ألازمات الاقتصادية 

ي يجد فيها نفسه وآلاثار الذي تترتب عليه وكذا حاالت الانتعاش التالتي قد تفقد الفرد عمله 

أن  وفي كلتا الحالتين ينفتح مجال واسع للتيارات الالمعيارية التي يمكنها، في عالم جديد

تكتسح هذا الفرد، ففي نطر دوركهايم "مهما كان تأثير زيادة البؤس على ارتفاع الانتحارات، 

ن ورخائه، فقلما وكذلك تأثيرات التبادالت السريعة التي تؤدي فجأة إلى ازدهار بلد من البلدا

 (315، صفحة 2199)دور كايم،  احدهما أو كالهما على الانتحار ككوارث اقتصادية." يؤثر

 السلوك الانتحاري طبيعة العوامل السوسيولوجية هي التي تحدد  فإنبناء على هذا الطرح و 

العديد من الانتقادات التي قدمت لهذه  هنجم عن ، وهذا مازيادتهوتتحكم في معدالت 

الدراسة، من حيث أن دوركهايم استبعد العوامل النفسية والبيولوجية وجعل أثرها محدود 
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مقارنة بأثر البيئة الاجتماعية. لكن إذا أسقطنا هذه الدراسة عن تباين معدالت الانتحار في 

لي أي مدى كانت إكورونا، ف ظل املشكالت الاجتماعية التي عرفها املجتمع في ظل جائحة

 تباين معدالت الانتحار؟ علىأثرها  ةللفردانية والال معياري

 املمارسات اليومية زمن كوفيد ومخاطر إلاقبال على الانتحار

، لجأت فيه حكومات الشعوب إلى إلاسراع في اكبير  اعاملي احدث 91-يعد انتشار فيروس كوفيد 

وكان لوسائل ، انتشارهالالزمة من اجل الحد من سرعة  ةجرءات التدابير الصحيا تخاذا

في التعريف بطبيعة املرض  اكبير  اإلاعالم ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق دور 

تجاوز  ألامر  أنالواضح  من وتوضيح سبل الوقاية منه، لكنوخطورته على الانسان املصاب، 

بلورتها أفكار انتحارية ساهمت في  الشعور بالخوف والهلع واكتساب إلىالتثقيف الصحي  حدود

 عية وتدابير الحجر الصحي الصارمة.سوء الظروف الاقتصادية والاجتما

  الحجر الصحي وتداعياته على السلوك الانتحاري 

كان للحجر الصحي الذي فرضته الحكومات تداعيات خطيرة خاصة على الفئات التي تعاني من 

العديد عنه  نتجاملتكرر الذي صنعه املكوث الطويل بالبيت،  اليومي  فالروتينأزمات نفسية، 

العادية  بالحياةمقارنة في زاوية محددة  القوي حتكاك حادة بسبب الا ال سريةألا شكالت املمن 

النشاطات بين الخروج للوظيفة والدراسة والزيارات وممارسة  فيها التي كانت تتنوع السابقة

والتي تولد عنها العنف املنزلي وانتهت في كثير من  .ألانشطة الترفيهية كالسياحة والرحالت

 ألاسرة، وتوترات شديدة بين أفرادها.تفكك ألاحيان بحاالت الطالق و 

أنتج  وتبعاته الجديد من املمارسات اليومية الذي فرضه الحجر الصحي واملنزليهذا النوع 

في  للتفكير  مما هيأ لهم البيئة املناسبة تيارات الكآبة والحزن واليأس في نفسية بعض ألافراد،

، باعتباره الحل النهائي الذي باستطاعته الانتحار ووضع حد لحياتهم بكامل إلارادة والوعي

 : تداعياتها الخطيرةهذه ألازمة الصحية و تخليصهم من 

فاحتمالها للضغوط اليومية للفئة التي تعاني من مشاكل نفسية وصدمات،  ونخص بالذكر 

املتولدة عن نوعية الحياة الجديدة في  الجائحة ليس باألمر الهين، وعليه كانت هي الفئة ألاكثر 

فاضطرابات الحياة اليومية التي مست حتى الوقت من حيث إلزامية إقباال على املوت إلارادي، 
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الخروج في وقت محدد وأحيانا يمنع الخروج تماما من املنزل كما حددته السلطات، وكذلك 

ألاشخاص فقط بل عالم إلزامية النظافة اليومية من خالل التعامل بحذر شديد ليس مع 

في  تالنفسية وساهم أنهكتط الحادة وغيرها و حتى مع عالم ألاشياء حولنا، كل هذه الشر 

كشفت حاالت من كبار السن قاموا  "خاصة على كبار السن فقد اضطرابها بشكل قوي 

. تزيد COVID-19باالنتحار عن وجود حالة طبية سابقة لديهم وخوفهم من إصابتهم بـ 

من الضعف  ألامراض املرتبطة بالعمر والحاالت املزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم

)إلاجهاد( ، تؤدي إلى الضيق والسلوك  COVID-19)أهبة( ، وعندما يصاحبها الخوف من 

 (Saurabh) ."الانتحاري 

إلى درجة  تولدت عنها مسافة اجتماعية واضحة الذيسة التباعد الجسدي اكما كانت لسي

أثرها في توليد ضغط ، وانخفاض في معدالت التفاعل اليومي العيش في عزلة عن املجتمع

الدراسة أن الانفصال الاجتماعي وغياب العالقات الهادفة كانا "ضحت أو نفس ي كبير، 

مسئولين عن الارتباط بين أوامر البقاء في املنزل وخطر الانتحار. وجدت ألابحاث التي أجريت 

فئة العمرية أكثر عرضة لالنتحار وقد يصابون على كبار السن أيًضا أن ألاشخاص من هذه ال

 ."بالقلق والاكتئاب بسبب هذا التباعد الجسدي والانفصال الاجتماعي والعزلة املتصورة

(Saurabh) 

 وتأثيرها على زيادة معدالت الانتحار املعيشيةالظروف 

انكماش اقتصادي كبير، وتراجع في معدالت التنمية املستدامة،  91 –صاحب انتشار كوفيد 

وأصبح وغلق للمصانع وشركات العمل، مما تسبب في انتشار رهيب للبطالة، ونقص السيولة، 

خاصة في الدول من الصعب على املواطن توفير لقمة العيش وتحسين ظروفه املعيشية، 

قد يكون " تحدةتقرير ألامم امل فحسب، لعاش ي املتطورة التي تعود أفرادها على مستوى معي

وقد  2112أسرع في البداية من ركود عام  COVID-19الانكماش الاقتصادي املرتبط بجائحة 

سيما في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ، إلى مليون شخص ، ال  511ما يقدر بنحو يدفع 

 (Thomas, 2020) ما دون خط الفقر

أن فيروس كورونا يهدد بإحداث مضاعفات حادة "، تقرير لصحيفة نيويورك تايمز كما أوضح

مريض ومثقل بالديون. ومع احتمال استمرار ضعف، أو توقف، التدفقات  عالمياقتصاد  في



 االنتحاري السلوك على وتداعياتها 91 - كوفيد زمن االجتماعية المشكالت

النقدية للشركات والدول، نتيجة لجائحة كورونا، ستصبح العديد من هذه الشركات والدول 

عاجزة عن سداد أقساط الفائدة، فضال عن التداعيات الخطيرة املصاحبة؛ كانخفاض 

 (2121)الاتحاد،  ".قتصاديالاإلانتاج وارتفاع معدالت البطالة والركود 

املديرة  فحسب  الانتحار في العالم، تكان لهذه املشكالت الاقتصادية خطرها على زيادة معدال 

"الانتحار على خلفية الوضع الاقتصادي، لم القطرية للمركز، الدكتورة شيري دانيالس فإن 

"اعتباًرا من أيار الفائت صارت الخلفية الاقتصادية هي لكن تكن شيًئا مهًما قبل كورونا" 

تلقى مركز تقديم إلاسعاف ألاولي النفس ي، وفي قطر" العامل ألاكثر وضوًحا الذي يقود لالنتحار 

توجًها ملحاوالت انتحار بسبب الضائقة الاقتصادية التي تتفاقم  01عيران، منذ أيار هذا العام، 

 (2121)الاتحاد،  ".ة جراء انتشار فيروس كورونافي خالل ألازمات املتعاقب

مقارنة بسنوات سابقة  وفي   91-في نسبة الانتحار زمن كوفيد  احاد اارتفاعا عرفت اليابان كم

أن الخبراء يعزون هذا الارتفاع " صحيفة جابان توداي إلالكترونيةذكرت هذا الخصوص 

، السيما في صفوف فيروس كورونا إلى التأثير الاقتصادي الناجم عن أزمة حاالت الانتحار في

فقد بلغ العدد إلاجمالي لحاالت الانتحار في شهر أكتوبر وبحسب املعطيات ألاولية "" .النساء

 وحالة عن الشهر السابق، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ ماي 311 حالة، بزيادة أكثر من 2953

عن الشهر  % 22.6امرأة، بزيادة  259ومن بين حاالت الانتحار في أكتوبر، كانت هناك  .2195

 ". %29.3، كما ارتفع عدد حاالت الانتحار في صفوف الرجال بنسبة 2191نفسه من عام 

 (2121ضبي، )ترجمات ابو 

 92؛ Covid-19املتعلقة بـ  محاوالت انتحار 2حالة انتحار و  92 وفي مراجعة لدولة باكستان "

مراجعة " وفي (Khan, 2020, p. 656) ."من الرجال الذين عانوا من صعوبات اقتصادية خطيرة

 منها رجال Covid-19  ،5حاالت انتحار مرتبطة بـ 1سجلت بنغالديش  أخرى خاصة بكل بلد في

 .(Khan, 2020, p. 656) ."الذين واجهوا قيوًدا مالية ناجمة عن الوباء

الصعب التنبؤ " وتبقى بيانات أولية، فمن مختلفةمعدالت الانتحار لكن الواضح في ألامر أن 

"من  من قبل السكان. على معدالت الانتحار وقد تختلف COVID-19بالتأثيرات قصيرة املدى لـ 

حيث ألاوضاع التي يعيشونها، ومن حيث الفئة العمرية، ومن حيث التعامل مع املرض وآالمه 

بدرجة  قد يركزون أوقات الخطر الخارجي وعندما ينشغل الناس بالبقاء على قيد الحياة،"في ف

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1&contentId=1391830
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1&contentId=1391830
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1391830
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1391830
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الضيق وألالم الداخلي. في املقابل، الناس الذين يعيشون بمفردهم، مثل العديد من  أقل على

الصحة بسبب عزلتهم الاجتماعية  كبار السن، قد يعانون من تدهور في رفاهيتهم وعقليتهم

 (Zalsman, 2020, p. 478) خدمات إلى املجتمع."نخفاض كبير في الوصول وا

وبناء على هذه البيانات واضح أن خطر الانتحار يتزايد في ظل انتشار الوباء مما يدعو إلى  

رة البحث في الحلول املمكنة التي يمكن أن تمتص الغضب والقلق املسيطر على ضرو 

استراتيجة الشخصية املنتحرة، وتعمل على احتوائها وفهم احتياجاتها املعنوية واملادية، وفق 

 .علمية متخصصة

 11 -جائحة كوفيد  أثناءلوقاية من الانتحار سبل ا

يواجه العالم، خاصة على تحديا كبيرا  تعدعلى املجال الصحي  91 –انعكاسات كوفيد 

، وعليه كان زيادة معدل حاالت الانتحارمستوى الصحة النفسية والعقلية، مما قد يتنبأ 

التي تعمل على التقليل من خطر انتشار هذه الظاهرة،  تالاستراتيجياالبحث في مجموعة من 

 للمصابين بالوباء في املؤسسات الاستشفائية ومنها ما تحسين الرعاية الصحيةبيتعلق  منها ما

 يتعلق بالدعم الاجتماعي من خالل تحقيق التضامن ومساعدة الفئات املتضررة ماديا.

 الالزمة والنفسية تحسين الرعاية الصحية

املتزايد بسبب انتشار الوباء بشكل مروع انعكس سلبا على الخدمات الصحية بسبب الضغط 

محدود للمصابين في اليوم الواحد، خاصة في الدول التي تعرف تخلفا في الرعاية  العدد الال

حاالت أخرى الرفض  الهروب من املستشفيات، وفي إلىالصحية، مما كان يدفع باملرض ى 

لساعات طويلة  العمل" من حيثتضررا يها، وحتى الطاقم الطبي واملمرضين عرفوا التوجه إل

من املرجح أن تتسبب خدمات وحدة وهذا الفيروس  مع ملالتعابأنفسهم نتيجة واملخاطرة 

الظروف السيئة هذه . كل (Devitt, 2020, p. 267) "العناية املركزة في إحداث خسائر نفسية

تطلب  تكون بيئة مناسبة التخاذ قرار املوت إلارادي، وازدياد معدل حاالت الانتحار،  وعليه

املؤسسات الحكومية العمل الدءوب لتوفير الجو املناسب لتداوي، من حيث النظافة ألامر من 

 .وحسن املعاملة، وتسهيل الخدمات الصحية
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أن هذا الوباء أنهك نفسية ألافراد بسبب الخوف  خاصة على مستوى الدعم النفس ي، فاملؤكد

 ضألامرا وأصحابالسن،  ر مثل كباباألخص بعض الفئات والهلع وإلاشاعات املبالغ فيها عنه، 

معرضة بشكل كبير لالضطرابات  ألانواعمنة مثل الضغط والسكري والقلب، هذه ز امل

يجب أن تكون استجابات الوقاية من الانتحار مستنيرة بأبحاث محددة بقدر ، وعليه "النفسية

، ألنها قد التي لها تأثير على الانتحارإلامكان للوضع الحالي وتأخذ في الاعتبار آلاليات العديدة 

 (Thomas, 2020) ."تختلف خالل املراحل املختلفة للوباء

ساليب الرقمية مثل الاستشارة عبر إلانترنت ، والعالج النفس ي عن بعد ، يمكن استخدام ألا "

 (Saurabh) "والاستشارات عن بعد كبدائل.

ن عن طريق تقديم استشارات نفسية عبر الانترنت من خالل مقاطع الفيديو من و وهذا ألامر يك

أوقات  "خاصة معطرف متخصصين، من اجل تعزيز الوعي، وتقوية ثقة ألافراد بأنفسهم، 

التباعد الجسدي، يمكن استخدامها ملعالجة القضايا املتعلقة باألزمات. يمكن ملتخصص ي 

الرعاية الصحية، وخاصة علماء النفس وألاخصائيين الاجتماعيين، تدريب مقدمي الرعاية 

واملمرضات واملوظفين، وكذلك أفراد ألاسرة، لتعلم وممارسة تقييم الانتحار والتدخالت 

 (Saurabh) ."إلانترنت املوجزة عبر 

 أشخاص أوباحثين  أو عن طريق تدريب ألاشخاص سواء كانوا مدرسين  ألامر ويتحقق هذا 

 أفكار  تمتلكفيات تحديد حاالت الفئات التي يعلى معرفة ك ألاصدقاء أو ألاسرةمن  قريبين

 الافتراضية هدف من هذه الدوراتوالة، ظفي أي لح إلاراديق بها خطر املوت دانتحارية، ويح

من الفئات، وإبعادها قدر املستطاع  النوع اهو تقديم املساعدات الكفيلة من اجل احتواء هذ

 . عن ألافكار الانتحارية، وإدماجها في الحياة ألاسرية

 .الدعم الاجتماعي واملادي

وما تنطوي عليه من  الصحية الاجتماعية التي فرضتها تدابير الحجر لتماشيا مع سياسة العز 

 لذي قد يكون سببا أساسياا املاديتداعيات خطيرة على الصحة العقلية لألفراد، ووضعهم 

الحاالت  سيكون للتضامن الاجتماعي دوره الجوهري في احتواء ضعف، إلاقدام على الانتحار

إلى إال دائما  ، والحل املقترح في ظل ظروف إلاغالق هو الاستنادالتي تعاني من أزمات نفسية
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للدعم الاجتماعي الافتراض ي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يعوض "يمكن فشبكة الانترنت 

 (Saurabh) ."مشاعر العزلة وتحديات الانتماء

التواصل الافتراض ي، ئل وفي هذا الخصوص قد نجد بعض الفئات ال تحسن التعامل مع وسا

مثل كبار السن، مما يستوجب تقديم لهم املساعدة الكفيلة في هذا امليدان من اجل فك 

عزلتهم، والاستفادة من نصائح املتخصصين الذين يساهمون في تقديم فيديوهات وتدريبات 

، تساهم في توضيح كيفيات التعامل مع هذه الفئة، وسبل الانترنتعل مستوى مواقع 

م في ألانشطة الحياتية اليومية، مما يساعدهم على تحسين نفسيتهم، ورفع إدماجه

 . معنوياتهم، بما يكفل لنا حمايتهم من خطر ألافكار الانتحارية

أما بالنسبة للفئات التي تعاني من سوء أحوالها املادية بسبب البطالة، فالحكومات كفيلة 

تماشيا من خالل عملها على توفير ألامن الغذائي لألسر، الدعم املادي الالزم،  ملزمة بتقديم

  مع احتمال "أن
ً
ل من خطر يتقلال من اجل تخفيف الضغوط املالية يمكن أن يكون تدخال

املساهمة في توزيع منح من اجل تحسين من خالل  (Ettman, 2020, p. 1576) "الانتحار

تخفيف ف، الرعاية الصحية للمصابين بالوباءوالتكفل بكل مصاريف  املعيشة.الوضعية 

 .الضغوط املالية يمكن أن تقلل من خطر الانتحار

 خاتمة

تحدي كبير يهدد العالم، يتسبب في اضطرابات نفسية وعقلية، من  91 –جائحة كوفيد 

 ااملحتمل أن تؤدي بالكثير من فئات املجتمع إلى اتخاذ قرار املوت إلارادي، مما يتطلب تعاون

بين املنظمات املختلفة التي تهتم بحقوق الانسان واملنظمة الصحية العاملية، للبحث في  ادولي

هم أظل هذه ألازمة الصحية العاملية. ومن إلاقبال على الانتحار في  سبل الوقاية من مخاطر 

 :ما يليفي هذا امللخص  إليهاالنتائج التي يمكن إلاشارة 

ال في إطار الدراسة من طرف ت الانتحار في ظل جائحة كورونا مز اال البحث في معدل ح -

 الخاصة باملنتحرين.يعكس نقص إلاحصائيات  املتخصصين في ميدان الانتحار، وهذا ما

مع حاالت الانتحار زمن كوفيد، يطرح صعوبة  تداخل حاالت الانتحار في ألايام العادية -

 في ظل الجائحة. نتائج دقيقة في معرفة معدل حاالت الانتحار إلىالوصول 
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من الواضح أن ألازمات الصحية والاقتصادية التي عرفتها املجتمعات إلانسانية فترة  -

معياري  ساهمت في زعزعت معايير املجتمع، بما يبرر الكالم عن الانتحار الال 91 –كوفيد 

 في هذه الفترة.

 وصيات التي يمكن طرحها في هذا املوضوع:تومن ال

املنظمات الدعم النفس ي والاجتماعي الكامل، مما يستوجب على  إلىيحتاج  ألازمةحل هذه  -

للدول من اجل  الكفيلةفي هذا امليدان، وتقديم املساعدات  يف الدولية ألاخذ بزمام ألامر 

 مساعدة شعوبها، خاصة الدول الفقيرة.

كما يستوجب على الحكومات متابعة حاالت الانتحار بكل شفافية، وعدم التغطية عنها  -

 وإخفائها، خوفا من انعكاساتها على مكانتها الدولية.

الانتحارية يستوجب عليها تطوير إمكاناتها في وبالنسبة للدول املتخلفة في مجال الدراسات  -

هذا املجال، وتوفير كل الدعم الالزم للباحثين واملخصيين من اجل تطوير مهاراتهم 

 البحثية.

 قائمة املراجع

I. :قائمة املراجع بالعربية 

 كتب:أوال: ال

)حسن عودة، املترجمون( دمشق: منشورات الهيئة  الانتحار.(. 2199اميل دور كايم. ) -

 العامة السورية للكتاب.

اميل دور كايم املنهج التفسيري في دراسة الظواهر (. 2192حسام الدين محمود فياض. ) -

 مكتبة نحو علم اجتماع تنويري. الاجتماعية كأشياء )دراسة في علم الاجتماع البنائي(.

 مواقع الكترونية:ثانيا:

(. تم الاسترداد من ألازمة الاقتصادية على اثر الكورونا تدفع 2121جويلية,  21الاتحاد. ) -

إلى محاوالت انتحار: 
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https://alittihad44.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86 -

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%

D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%

D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9 

(. عربية. تم الاسترداد من أرقام مخيفة.. ارتفاع "غير 2121نوفمبر,  99ترجمات ابو ضبي. ) -

: مسبوق" لحاالت الانتحار في اليابان

https://www.skynewsarabia.com/varieties/1391830-

%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-

%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-

%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8 

II.  باألجنبيةقائمة املراجع: 

 Articles:  -1  

- Devitt, P. (2020). Can we expect an increased suicide rate due to Covid-19? Irish 

Journal of Psychological Medicin , 37, 264–268. 

- Ettman, C. K. (2020). Invited Commentary: Reckoning With the Relationship 

Between Stressors and Suicide Attempts in a Time of COVID-19. American 

Journal of Epidemiology , 189 (11), 1275–1277. 

- Khan, A. R. (2020). Men, Suicide, and Covid-19: Critical Masculinity. Postdigital 

Science and Education , 651–656 

https://alittihad44.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9
https://alittihad44.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9
https://alittihad44.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9
https://alittihad44.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9
https://alittihad44.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9
https://alittihad44.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1391830-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1391830-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1391830-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1391830-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1391830-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1391830-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1391830-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8
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 :معلومات حول الباحث )ة(

 .محمد جلول زعادي: الباحث )ة(

  .قسم"أ" محاضر  أستاذ: الرتبة

 .-البويرة-آكلي محند أولحاج :الانتماء جامعة

 mohameddjelloul86@yahoo.frالبريد إلالكتروني: 

 .0772028644 الهاتف:رقم 

م في جامعة البويرة الجزائر متحصل على ئاستاذ محاضر دانبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

املؤتمرات ي شارك في العديد من امللتقيات و شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون الدول

 .خارجهاالوطنية و الدولية نشر عدد من املقاالت في مجاالت مختلفة في الجزائر و 

 املقاربة القانونية لإلنتحار في التشريعات املقارنة :عنوان املداخلة

 امللخص:

منذ القدم؛ فاألسباب املؤدية إليها مشتركة بين الدول، إال أن  عرف إلانسان ظاهرة إلانتحار 

هذه ألاخيرة اختلفت في مقاربتها للظاهرة بين املفضلة للسبل العالجية و بين املطبق للتدابير 

الردعية. يعد في هذا الصدد إلانتحار و مختلف ألاشكال التي يتجسد فيها هذا النوع من 

جرائم الواقعة على ألاشخاص، و التي تهدد أمن املجتمع و الظواهر، و التي تمثل إحدى ال

استقراره، حيث أن معظم املنتحرين هم ممن يكونوا في أوج سن إلانتاج، أي الذين تتراوح 

عاما، ألامر الذي يترتب عنه خسارة روح عاملة و تصدع في الدائرة  02و  02أعمارهم ما بين 

لى تفكك أعم في كفاءة املجتمع إلاقتصادية و إلاجتماعية التي تحيط باملنتحر، إضافة إ

النفسية و إلاجتماعية، مما دعى معظم التشريعات الجنائية إلى معالجة هذه الجريمة ضمن 

 نصوصها العقابية.

تتمحور الورقة البحثية حول مبحثين متباينيين، يخص ألاول إلاطار املفاهمي للظاهرة، و    

ر، و طبيعته القانونية، باإلضافة إلى ألاركان املستلزمة كيف عرفت مختلف التشريعات إلانتحا
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لتجريم الظاهرة، أما الثاني فيتعلق باآلثار القانونية املترتبة عن ورود مثل هذا التصرف، و 

 الذي تباينت املواقف بخصوصه بين دولة و أخرى.

 إلاشكالية:-ثانيا

له، و يعبر عن درجة املعاناة التي وصل باعتبار إلانتحار فعل خطير و مهدد لحياة الفرد و إنزا   

إليها، و كذلك درجة وعي مجتمع ما، فإنه من املهم التطرق لهذا املوضوع و كشف خفاياه و 

معرفة مختلف السيرورات التي تؤدي باألفراد إلى وضع حد لحياتهم، و قد بينت مختلف 

 الدراسات خطورة الظاهرة و تأثيرها السلبي على الفرد و املجتمع.

تتمحور بذلك الدراسة الراهنة حول املقاربة املتبناة في مختلف ألانظمة القانونية حول    

الظاهرة، و التي إختلفت بشكل جذري بين دولة و أخرى، لذلك رأيت من املنطقي طرح 

 إلاشكالية التالية:

وسيلة ما مدى إنسجام ألانظمة القانونية املقارنة في إلاحاطة بظاهرة إلانتحار كأنجع    

 للحد منها؟

 أهداف الدراسة:-ثالثا

 تتمحور الدراسة طور إلانجاز حول جملة من ألاهداف، لعل أهمها:   

الوقوف على ظاهرة إلانتحار و ألاشكال التي ترافقه في املجتمع الجزائري، باإلضافة إلى بعض -

 املجتمعات العربية و الغربية؛

رة إلانتحار، و محاكاة تفسير الباحثين الغربيين محاولة تجاوز بعض التفسيرات الجاهزة لظاه-

لهذه الظاهرة بالرجوع إلى البيئة السوسيوثقافية للمجتمعات املختلفة و إستخراج ألاسباب و 

 العوامل الحقيقية التي تجعل أشخاص معينين يقدمون على إنهاء حياتهم بإرادتهم؛

لخصائص القانونية للمجتمعات محاولة الوصول إلى مقاربة وقائية للظاهرة نابعة من ا-

 املختلفة؛

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على موقف املشرع الجزائري و التشريعات الجنائية املقارنة، -

 العربية منها و الغربية، ألامر الذي يكسب البحث أهميته؛
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 .تسليط الضوء على املقاربة املتبناة في التشريعات املختلفة في تكييف إلانتحار قانونا-

 املنهج املتبع:-رابعا

 تم إلاعتماد في إنجاز الدراسة على عدد من املناهج العلمية، لعل أهمها:   

  املنهج الوصفي:

الذي إستندنا إليه في املجال النظري، سيما فيما يخص تعريف ظاهرة إلانتحار، والوقوف    

الظاهرة و العقوبات املقررة لها، على املقاربة املتبناة في ألانظمة القانونية املقارنة حول تكييف 

 و مختلف ألاشكال التي تتجسد فيها؛

  املنهج التاريخي:

بالنسبة لظهور إلانتحار و تطوره في املجتمعات املختلفة، باإلضافة إلى تطور النظرة التي    

للمجتمع على الظاهرة و آثارها، و بالتبعية تطور املقاربة املتبناة من قبلهم للحد منها أو 

 مجابهتها بشكل مطلق؛

  املنهج التحليلي:

فيما يخص تحليل النصوص القانونية التي تبنتها مختلف ألانظمة القانونية للتصدي    

 لظاهرة إلانتحار، و ألاساليب املستعملة في هذا النص أو ذاك.

 طبيعة املحتوى:-خامسا

ي رسم إلاطار املفاهمي تم تقسيم الدراسة الراهنة إلى قسمين متباينين، يتمثل ألاول ف   

لإلنتحار كظاهرة قانونية، و ذلك من خالل إستقراء مختلف املواقف التي ثبت عليها هذا 

املشرع أو ذاك؛ فبداية تجب إلاشارة إلى التعريف العام لإلنتحار، و الذي على الصعيد اللغوي 

لهالك، و في اللغة هو مشتق من كلمة )نحر( أي ذبح و إنتحر و تناحر القوم إذا تشاجرو لحد ا

مصطلح يدل على إلانتحار، و قد أشتقت هذه الكلمة من مقطعين،  (Suicide)إلانجليزية كلمة 

و معناه القتل. و هذا التعبير مستخدم و متشابه في  (Cide)بمعنى النفس، و  (Sui)و هما 

لى عبارة غالبية اللغات ألاجنبية للداللة على إتيان إلانسان على إزهاق روحه و يختلف ع

(Homicide) و التي تعني إقدام شخص على قتل آخر، و بذلك فإن إلانتحار هو قتل الشخص ،
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لنفسه عمدا أو هو قيام الشخص باي فعل من شأنه إحداث املوت. أما على الصعيد 

القانوني، فما يمكن مالحظته أن إلانتحار في حد ذاته لم يحض ى بتعريف في إطار مختلف 

العربية منها أو الغربية، و إكتف في إطارها املشرع على إلاشارة إلى الشروع التشريعات، سواء 

في إلانتحار أو التحريض على إلانتحار؛ إذ يمكن أن نفسر هذا التوجه أن وفاة املنتحر ليست 

إال جزءا من املشكلة، إنما املشكلة الحقيقية فيمن ال يسعفه الحظ في أن يتم مشروعه الذي 

خلف النتيجة، و هي الوفاة ألمر ما، كما لو لم يتم إسعافه، أو أال تكون بدأ فيه، كأن تت

الوسائل التي إستعملها قادرة على إنهاء حياته. و تذهب معظم التشريعات الجنائية إلى نفي 

الصفة الجرمية عن فعل إلانتحار في حد ذاته، فمن باب مسايرة القواعد العامة ال يمكن 

نتحار بشكل التشريع الجنائي الفرنس ي و املصري اللذان ال يعاقبان تصور إلاشتراك في فعل إلا 

من يحرض الغير على إلانتحار أو يجهز أدوات املوت للمنتحر. و في التشريعات التي ال يعاقب 

على إلاشتراك في إلانتحار، يشترط أال يصل فعل إلاشتراك إلى درجة القيام بعمل تنفيذي 

القتل، ففي هذه الصورة ال يوجد إنتحار، و إنما جريمة قتل يدخل في الركن املادي لجريمة 

 عمد.

أما في الشطر الثاني من الدراسة، وبالنسبة للمشرع الجزائري، فقد سلك إتجاها مخالفا    

من قانون العقوبات الجزائري ما يلي: "كل من  072تماما لهذا التوجه؛ إذ جاء في نص املادة 

تي تساعده على إلانتحار أو تسهله له أو زوده باألسلحة أو ساعد عمدا شخصا في ألافعال ال

السم أو باآلالت املعدة لإلنتحار مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس 

من سنة إلى خمس سنوات إذا نفذ إلانتحار". و أعتبر املشرع الجزائري بذلك أن التحريض أو 

سلوك إلانتحاري، و هنا تتجلى عملية دنيئة من إستغالل املساعدة على إلانتحار أبشع ما في ال

عقول آلاخرين و دفعهم إلى إرتكاب فعل إلانتحارن و نرى بأن هذا التصرف بحد ذاته يعد 

 سببا كافيا لتجريم هذا السلوك.

ال ينفرد املشرع الجزائري بهذا املوقف، ومن التشريعات الجنائية التي سلكت هذا املسلك    

و  925يلة التحريض أو املساعدة في فعل إلانتحار التشريع السوري في املادة أي عقاب وس

و التشريع التونس ي في املادة  022، و كذا التشريع الليبي في املادة 992التشريع اللبناني في املادة 

من قانون العقوبات  982، أما فيما يخص التشريعات الغربية، فيمكن إلاشارة إلى املادة 027

 من قانون العقوبات السويسري. 119ي، و املادة إلاطال
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 نتائج الدراسة: -سادسا

 من أهم النتائج املتوصل إليها بخصوص هذه الدراسة:   

يمثل إلانتحار فرصة وهمية للكثير من ضعفاء النفس و إلايمان بهدف الهروب من متاعب -

 يخلصون أنفسهم مما يعانونه في حياتهم من مشاكل و مصاعب؛ الحياة ظنا منهم أنه باإلنتحار 

عدم إعتبار إلانتحار جريمة يعاقب عليها القانون رغم أن بعض التشريعات جرمت التحريض -

و املساعدة عليه، و بالتالي فهو تجريم املساعدة على فعل غير مجرم، والهدف من ذلك إتجاهها 

 إلى تصنيفها على أنها جرائم خاصة؛

تباين املواقف التي ثبت عليها املشرع في مختلف ألانظمة القانونية املقارنة حول ما يجب -

تجريمه بخصوص إلانتحار، بين من يعتبر إلانتحار في حد ذاته جريمة، في حين ينفي البعض 

آلاخر هذا الوصف عن إلانتحار، و يصبغ ألافعال املحيطة به بذلك كما هو الحال بالنسبة 

 ملساعدة؛للتحريض و ا

 التوصيات:-سابعا

على فراغ قانوني جوهري، و املتمثل في سكوت املشرع عن الطبيعة  072ينطوي نص املادة -

القانونية لإلقدام على إلانتحار، فلو قام بتجريم الفعل، أو رتب عنه آثار بالنسبة لألولياء 

ألامر بالشخص املعني  الشخص املعني مثال عندما يتعلق ألامر باملراهقين مثال حتى ال يتعلق

 باإلنتحار، بل يصبح مشكلة ألاسرة برمتها؛

من أفضل الوسائل املتاحة أمام السلطات العامة للحد من ظاهرة إلانتحار هو تبني حمالت -

توعوية يوضع في قلبها الوازع الديني، و ذلك من أجل حمل ألافراد على إلامتناع على هكذا 

 تصرفات.

 قائمة املراجع:-ثامنا

 باللغة العربية:

 املذكرات:
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أنس فريق مسكين، جريمة التحريض على إلانتحار، بحث تقدم به قاض ي محكمة تحقيق -

العراق كجزء من متطلبات الترقية من الصنف -سميل إلى مجلس القضاء إلقليم كوردستان

 .0212الرابع إلى الصنف الثالث من صنوف القضاة، 

مذكرة مكملة مكملة  -دراسة مقارنة–املرتبطة به  ميهوبي سليمة، إلانتحار و ألافعال-

ملقتضيات نيل شهادة املاستر في الحقوق، تخصص: قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم 

 .0212-0219السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

 املقاالت:

 سبهامجلة جامعة راسم مسير جاسم الشمري، جريمة بال عقوبة بين الشريعة و القانون، -

 .0228)العلوم إلانسانية(، املجلد السابع، العدد، 

مجلة العلوم القانونية و مروى محمد منصور املودي، إلانتحار بين إلاباحة و التجريم، -

 .0212، 8، العدد الشرعية

 النصوص القانونية:

نون ، املتضمن قا1522يونيو سنة  8املوافق  1282صفر عام  18املؤرخ في  192-22ألامر رقم -

 العقوبات املعدل و املتمم.

 باللغة ألاجنبية:

MEMOIR : 

-Aude Mullier, le droit face à la mort volontaire, mémoire pour le DEA de droit social 

de la santé, Université de Lille II- droit et santé, Faculté des sciences juridiques et 

politique, Année universitaire 2001-2002. 

Articles: 

-Martine Herzog-Evans, Droit français et prévention du suicide en prison, 

comportements suicidaires et délinquance, Vol.34, N°34, Automne 2001. 
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-Michele Malloy and H. tristram Engelhardt Jr, Suicide and assisting suicide:  A 

critique of legal sanctions, SMU Law review, Vol.36, issue4, 1982. 

 



   نموذجا(   السكري) المزمنة االمراض ذوي من عينة لدى االنتحارية الميول

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .دليلة جارش:  1الباحث )ة(

 . الجزائر/  البواقي أم مهيدي بن ربيالع جامعة جامعة الانتماء:

 djarechedalila@gmail.com:الالكتروني البريد 

  .ماريا سقطني:  2الباحث )ة(

 . الجزائر/ .-باتنة– العالي التعليم مؤسسات في الجودة نظم تطوير الانتماء: مخبر 

 sgatmaria63@gmail.com:الالكتروني البريد 

   نموذجا   (السكري ) املزمنة الامراض ذوي  من عينة لدى الانتحارية امليول  :عنوان املداخلة

 امللخص:

 تشخيص إلى حقيقتها،يقودنا في ،والتغلغل معينة وراء ظاهرة الكامنة البواعث على الوقوف إن

 إلى يهدف النتيجة،إذ حيث من التفسير أهمية تكمن خطورتها،كما عن الستار ورفع املعضلة

 من أشكال شكل هو الانتحار وأن السيما للمشكلة للتصدي الاستراتيجيات أنجع عن البحث

 (36،ص 2102،وازي  ).إلانساني الوجود ويهدد الاجتماعي البناء يزعزع الذي إلاجرام

 يومنا البشرية،وحتى هللا خلق أن منذ منها مجتمع أي اليخلو عامة إنسانية ظاهرة فاالنتحار

 يوم، بعد يوما تتزايد أخذت التي الظاهرة لهذه بالغا اهتماما يشهد واليزال العالم شهد هذا،ولقد

 مرضا ليس ،والانتحار  وقصديا ذاتيا الفرد حياة ينهي شخص ي فعل" بأنه الانتحار وُيعّرف

Disease الشخص ي ي ر دميالت السلوك من معقدة ظاهرة ولكنه Self-destructive   تعريف إّن 

 الرغبة هذه لتنفيذ أفعاله أو وفعله باملوت الواعية الفرد رغبة يشمل الانتحار

 قتلها أو نفسه قتل إلانسان ومحاولة للموت، العديدة ألاسباب بين من الانتحار يعد كما . 

 قديمة تكون  أن املحتمل من ربما فحسب،بل املعاصرة باألزمنة خاصة ظاهرة ليست فعال

 .( 868،ص2121نفسه.) لونيس، الطبيعي املوت قدم
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فقد ميز بعض الباحثين بين نوعين من إلانتحار هما الانتحار الحقيقي أي املوت الجسدي 

إلى أن الانتحار الجسدي هو انتحار صريح حين يقتل الفرد نفسه عمدا، أما النفس ي،  والانتحار 

في الحياة تماما إلانتحار النفس ي هو نوع من الانتحار غير الصريح، حيث يزهد بعض ألافراد 

 ويبغضونه، وتدفعهم عوامل اليأس إلى تحطيم أنفسهم فيصابون بحاالت مرضية.

ار ليس بعدا واحدا أو نمطا واحدا،  بل هو متعدد وحسب عدة وجهات النظر تؤكد أن إلانتح

 الاتجاهاملعاني وألانماط تمتد من تصور الانتحار إلى حاالت الانتحار الفعلية،  وفي إطار هذا 

واليأس  إلى أن  الاكتئابيشير الطبيب النفس ي ألامريكي صاحب الاتجاه املعرفي في دراسة 

ه واملتغيرات املرتبطة به، أو من حيث تعدد الانتحار عملية معقدة، سواء من حيث أسباب

أنماطه وأبعاده، فمن الناحية ألاخيرة ينظر إلى السلوك الانتحاري على أنه يمكن تصوره واقعا 

محاولة  -6التأمالت إلانتحارية. -2تصور الانتحار . -0على متصل لقوة كامنة تشمل مايلي:

 (028،ص2112ية،)معمر وإكمال املحاولة الانتحارية.   -4الانتحار.

أن من بين الفئات ألاكثر  معظمها أكدت التي تناولت موضوع الانتحار فقد  دراساتأما عن ال

وهذا راجع لعدة ظروف  ،ذوي ألامراض املزمنةإقداما على إلانتحار في الوقت الحالي هي فئة ا

املزمنة لدى دراسة عن أن ألامراض كما كشفت ومادية ونفسية وحتى إجتماعية،   اقتصادية

الشباب املصابين بالربو والسكري أكثر عرضة ، فالشباب تزيد من معدالت محاوالت الانتحار

 .ملحاولة الانتحار بمقدار ثالث مرات

ويقول خبراء إن هذا يرجع إلى نقص الحصول على الرعاية النفسية ملساعدة الشباب على 

امة على رؤية تلك النتائج كإشارة ويحث الباحثون مسؤولي الصحة الع.التعامل مع أمراضهم

حمراء إلعطاء ألاولوية ألعراض املرض الجسدي، كطريقة لتقليل معدالت الانتحار بين 

 .املراهقين والشباب

الدراسة على  -وهم من جامعة واترلو-وأجرى الباحثون  في الواليات املتحدة ألامريكية 

انون من أمراض مزمنة، مثل: الربو، عاما كانوا يع 61و 01أشخاص تراوحت أعمارهم ما بين 

آالف شخص ضمن هذه املجموعة ملدة عام، عملوا  1وفحص الباحثون أكثر من ،والسكري 

 .خالله على قياس عدد املرات التي فكروا فيها باالنتحار أو خططوا له أو حاولوا القيام به
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% 28بمعدل ووجدوا أن هذه ألامراض زادت من احتماالت تفكير الشباب في الانتحار 

وقال قائد الدراسة البروفيسور مارك فيرو، من كلية ،.%064والتخطيط للموت بمعدل 

العلوم الصحية التطبيقية بجامعة واترلو، إن "ألادلة تشير إلى أن خطورة محاوالت الانتحار 

ترتفع بعد تشخيص الشباب باإلصابة بمرض مزمن، لكن هناك فرصة حاسمة للمنع 

 ."واستمرار الرصد

https://al-ain.com/article/chronic-illness-increases-attempting-suicide/21.62/ 

12/16/2120  

...وقد تم الشاب. الانتحارية لدىامليول على  نسلط الضوءومن خالل هذه املداخلة نحاول أن 

 في: دراسةلل التساؤل العاما تحديد

 ؟املريض بالسكري  لدى ةما هو مستوى امليول إلانتحاري -

 :فرعيةالتساؤالت ال

 ؟لدى املريض بالسكري  الانتحاريةلفكرة ما هو مستوى تصور ا -

 .؟املريض بالسكري لدى  الانتحار ما هو مستوى الرغبة في  -

 ؟املريض بالسكري ما هو مستوى تنفيذ الانتحار لدى  -

 فرضيات الدراسة :

  العامة:الفرضية 

 مرتفعة.مستوى امليول الانتحارية لدى مرض ى السكري 

  الجزئية:الفرضيات 

 مرتفعة.مستوى تصور الفكرة الانتحارية لدى مريض السكري  -

 مستوى الرغبة في الانتحار لدى مريض السكري مرتفع . -

https://al-ain.com/article/chronic-illness-increases-attempting-suicide/20.39/
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 تنفيذ الانتحار مرتفع لدى مريض السكري.مستوى  -

 :أهداف الدراسة

 معرفة مستوى امليول إلانتحاري لدى املريض بالسكري   -

 بالسكري  املريض لدى الانتحارية الفكرة تصور  مستوى  تحديد -

 بالسكري  املريض لدى ألانتحار في الرغبة مستوى  تحديد -

 بالسكري  املريض لدى الانتحار تنفيذ مستوى  تحديد -

 تحديد املصطلحات:

املصاب بمرض السكري املزمن إلى وضع حد لحياته  الفردميل امليول الانتحارية: -

نتيجة معاناته و يظهر هذا امليل في شكل فكرة ، تصور أو محاولة حقيقية يعبر عن 

الدرجة التي يتحصل عليها الشاب املريض بمرض مزمن على مقياس احتمال امليل ب

 .2112لبشير معمرية  الانتحار 

 في وبالضبط الكلى في السكر نسبة بظهور  تتميز مزمنة إصابة هو : السكري مرض  -

 وانخفاض ارتفاع عن واملسؤول الدم في شديدة نسبة ارتفاع بسبب البولي الحمض

 يفرز من قبل البنكرياس. الذي ألانسولين هرمون  هو الدم في السكر نسبة

 السابقة:الدراسات  بعض

:" دوافع املحاولة الانتحارية لدى املراهق املتمدرس" من إنجاز الباحثة دراسة بعنوان  -

، الهدف من الدراسة هو تحديد أسباب املحاولة  2102:"قنيفة نورة" سنة : 

لدى املراهق املتمدرس و اعتمدت الباحثة على املنهج العيادي باستخدام الانتحارية 

دراسة الحالة حيث شملت العينة خمس حاالت من أدوات : املقابلة ، املالحظة و 

املراهقين الذين قاموا سابقا بمحاوالت انتحارية و توصلت الباحثة إلى مجموعة من 
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الدوافع الانتحارية اهمها: عدم الاستقرار الاسري و هشاشة البنية النفسية للمراهق 

 (.206، 2102مع ضعف الوازع الديني .) قنيفة:

تشريح النفس ي ملحاولي الانتحار بغزة " من إنجاز الباحثة : " إلهام دراسة بعنوان :" ال -

، كان الهدف من الدراسة هو الكشف عن  2103حمزة محمد خواجة " سنة : 

املشكالت النفسية ، ألاسرية ، الاجتماعية و الاقتصادية املؤدية ملحاولة الانتحار مع 

لباحثة املنهج العيادي الكشف عن مستوى التدين لدى ذات العينة، استخدمت ا

حاالت معتمدة على الادوات : املقابلة ، املالحظة ، دراسة الحالة ،  6على عينة قوامها 

إضطرابات  ، إختبار2101تقنين إبراهيم حماد   SCL( 21قائمة مراجعة الاعراض )

تقنين بشير  0223، إختبار بيك القائمة الثانية 2112الشخصية لغانم و آخرين 

، اختبار التدين لحجار  2118، اختبار التوافق الزواجي ألبي موس ى  2101معمرية 

، اختبار روتر لتكملة الجمل 0228ملرس ي  ، اختبار الاتجاه نحو تعاطي املخدرات2118

تذبذب التنشئة  -0تقنين صفاء ألاعسر ، توصلت الباحثة إلى نتائج أهمها : 

في ، القلق ، التقدير السلبي للذات ، الحرمان العاط -2الاجتماعية ملحاولي الانتحار ،

تدني املستوى التعليمي و  -6قلق املستقبل ، الشعور باالغتراب و الضغط النفس ي .

) انخفاض كبير في مستوى التدين . -4التعرض للعنف و التهديد مع الحاجة للمساندة.

 (.2103الخواجة: 

 امليدانيالجانب 

  : الدراسة منهج

 يهتم الذي املنهج وهو الدراسة ألهداف ملوائمته العيادي املنهج على الحالية الدراسة اعتمدت

 تم التي املعلومات خالل من فهمها على ويركز والجماعية والثنائية الفردية الظواهر بدراسة

 ومعالجات نتائج لىإ للظواهر،ويصل املسببة الحقائق على الحصول  في املصادر وتتبع جمعها

 (.0222،022: عقيل) لها املتكاملة دراسته  خالل من

 العلمية البيانات جمع لىإ يتجه  الذي املنهج إنه:"  حسن محمد الباسط عبد يقول  -

أو  مجتمعيا نطاقا أو مؤسسةأو  جماعة أو أسرة أو فردا كانت سواء وحدة بأية املتعلقة
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".)  معينة ظاهرةأو  معينة مرحلة دراسة في التعمق اساس على محليا،يقوم

 (.262 ،0221:عبدالباسط

 أدوات الدراسة :

  2112مقياس امليول الانتحارية لبشير معمرية -

 نتائج الدراسة 

 :عرض نموذج واحد من حاالت الدراسة 

 تقديم الحالة الاولى : -

عانى من مشاكل عائلية متعددة ) إضطراب  عازب ،سنة 22الحالة رجل يبلغ من العمر 

 ،الحالة عاطل عن العمل ،العالقة بين ألاب وألام ( وآخرها دخول أخوه املقرب السجن 

 ،تم تعرف على أنه يعاني من مرض السكري منذ وقت قصير ،ويعيش ظروف اقتصادية مزرية

ء  التشخيص أنه مصاب عانى الحالة كثيرا من جرا ، ونوع السكري لديه ) سكري نوع الثاني(

حاول الانتحار عدة مرات وهذا ما  ،و مع الظروف املادية والنفسية التي يمر بها ،باملرض اوال 

 تم تأكد من من خالل التشخيص الطبي .

 ( يبين نتائج الحالة املفصلة على مقياس امليول الانتحارية لبشير معمرية0جدول رقم) 

 الكليةالدرجة  الدرجة على املحور  محاور 

  11 تصور الفكرة الانتحارية

 11 مستوى الرغبة الانتحارية 48

 18 تنفيذ الخطة الانتحارية

 املصدر: ) من اعداد الباحثات(       

 التنفيذ مستوي  أن( 0) رقم الجدول  خالل من الدراسة نتائج أظهرتتعليق على الجدول:

 درجة( 01) قدرت والتي الرغبة مستوي  و تتساوى كل من( 08)قدرت والتي درجة أكبر يمثل
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 48 الحالةعلى  تطبيقه بعد ملقياس الكلية الدرجة بلغتو  (01) قدر والذي التنفيذ مستوي و 

  درجة.

 لبنتين ام متزوجة تبسة بوالية 0281 مواليد من امرأة  الحالة تقديم الحالة الثانية: -

 بعيادة نظافة عاملة ابتدائي تعليمي مستوي  توحد،ذات اضطراب من يعاني وذكر

 اجتماعية ظروف في مضطربة أسرة في تعيش)×(  الحالة كانت خاصة، طبية

 النفس ي التوافق سوءبها إلى  ادى صعبة نفسية آثار ترك ما قاسية واقتصادية

 شديدة اكتئاب حالة من عانت فهي للحالة املرض ي تاريخ والاجتماعي،وحسب

على  تقدم جعلها الذي السبب بمرض السكري وضغط الدم  بالإلضافة إلى الاصابة

 الطبي امللف خالل من والنفس ي الطبي التشيخيص أكده ما وهذا انتحار محاولة

 للحالة

 :للحالة الاولى    عرض نتائج مقياس امليول الانتحارية -

 الحالة الاولى :

 الانتحارية لبشير معمرية( يبين نتائج الحالة املفصلة على مقياس امليول 0جدول رقم)

 الدرجة الكلية الدرجة على املحور  محاور 

  14 تصور الفكرة الانتحارية

 11 مستوى الرغبة الانتحارية 44

 11 تنفيذ الخطة الانتحارية

 املصدر: ) من اعداد الباحثات(       

 التنفيذ مستوي  أن( 0) رقم الجدول  خالل من الدراسة نتائج أظهرتتعليق على الجدول:

 وأخير درجة( 01) قدرت والتي الرغبة مستوي  مباشرة لتليه( 02)قدرت والتي درجة أكبر يمثل

 الحالةعلى  تطبيقه بعد ملقياس الكلية الدرجة بلغت حيث (14) قدر والذي التنفيذ مستوي 

 درجة. 46
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 : الحاالت و مناقشة تحليل

على  التنفيذ علي القدرة ملرحلة وصلت تالحاال  أن علي أعاله ول االجد نتائج خالل من يتبين

 الظروف ضمن الحاالت تعيشها التي لصرعات نتيجة للمقياس درجة ىأعل مثل الذي الانتحار

حيث وضحت العديد من الدراسات حاالت الانتحار  الصحية الحالةباألخص و  الاجتماعية

الطبية التي تؤدي لظهور إضطرابات النفسية منها  ألارق وغيرها من الاسابا -بسبب ألالم املزمن

 فقدان حياتهمعلى  تسيطر  مما إلاصابة باالكتئاب من جراء الامراض -الضغوط النفسية 

 الاهتمام عدم من حالة في املصاب يدخل مما الوقت مع تحملها الصعب ،منالحزن  ملألا 

 مشحون  عائلي تاريخ وجود لظ في خاصة الانتحار محاولةعلى  يقدم يجعلهمما  بحياتهم

 للتعبير وسيلة تعد لم الانتحار ظاهرة أن إلاجتماع علم في باحثون  ويجزم مضطربة بعالقات

 ما بقدرأو  الدراسة في إخفاق أو عائلية مشاكل أو العاطفية ألازمات بسبب ألامل فقدان عن

 ما وهذا وغيرها والسياسية الاقتصادية أبعاده بكل إلاجتماعي الواقع لرفض أداة أصبحت

 الفرد يعيشه الذي للتناقض كنتيجة يعتبر الانتحار أن أكدت حيث خلفاظبن  دراسة أكدته

 املجتمع شهده الذي التطور إلى  راجع التناقض وهذا والاجتماعية الصحية العائلية حالته بين

 .الفرد حياة في خاصة والعائلة عامة املحيط دور  يثبت مما الجزائري 

بطبيعة الحال بعدة مراحل متسلسلة قبل أن تنمي الرغبة باالنتحار بشكل  مرت الحاالت

الظروف العائلية ومن ثم ألاصابة باألمراض املزمنة) السكري( و  كبير، حيث كانت في البداية

مما جعل فكرة الانتحار تتبادر باليأس العميق  من ثم الظروف الاقتصادية و التي أدت للشعور 

، ر قبل أن تصبح إحدى الحلول التي يراها الحاالت مناسبة لوضعهمر بشكل متك أذهنهمإلى 

 جة التفكير في طريقة الانتحار ، قبل ان اللجوءاكثر فكرة الانتحار لدر  الحاالت بعد مدة تتقبل

 إلى املحاولة الانتحارية . الفعلي

 :بعض مقترحات و توصيات الدراسة 

للتدخل السريع في حاالت الانتحار في الاهتمام بتكوين فرق من مختصين نفسانيين  -

 إطار الاسعاف النفس ي .
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الاهتمام بفئة املرض ى بأمراض مزمنة خاصة بالسكري عن طريق توفير الرعاية  -

 النفسية إلى جانب الرعاية الطبية.

 القيام بأيام دراسية توعوية وقائية بخطر ظاهرة الانتحار و كيفية الوقاية منها . -

 في مجال ظاهرة الانتحار للوقاية و التكفل . تشجيع البحوث العلمية -

 قائمة املراجع :

(: التشريح النفس ي ملحاولي الانتحار بغزة ، بحث 2103إلهام حمزة محمد الخواجة ) -

 مقدم لنيل درجة ماجستير صحة نفسية مجتمعية ، الجامعة الاسالمية .

الجزائر ، (: بحوث و دراسات متخصصة في علم النفس ، 2112بشير معمرية ) -

 منشورات الحبر.

(: أصول البحث الاجتماعي ، مكتبة انجلو املصرية 0221عبد الباسط محمد حسن ) -

 ،القاهرة.

،مكتبة مدبولي ،  0(: فلسفة مناهج البحث العلمي ،ط0222عقيل حسين عقيل ) -

 القاهرة .

منشور  (: دوافع املحاولة الانتحارية لدى املراهق املتمدرس ، مقال2102قنيفة نورة ) -

 .1في مجلة ميالف للبحوث و الدراسات ، العدد 

(: تصور الانتحار لدى الشباب الجامعي ، مجلة املعيار ، 2121لونيس سعيدة) -

 ، الجزائر. 12، عدد24املجلد

(: ظاهرة الانتحار بين التفسير الجماعي و التشخيص النفس ي ، 2102وازي الطاوس ) -

 .18ملمارسات النفسية و التربوية ، عدددراسات تربوية و نفسية ، مخبر تطوير ا
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- Angiyano and others(2012): a literature review of suicide in cancer patients; 
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 النظريات املفسرة لظاهرة الانتحار

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .صباح بوقروز  : الباحث )ة(

 .دكتورة :الرتبة

                                                   2جامعة البليدة  :الانتماء جامعة

 . sabahb744@gmail.com البريد الالكتروني:

صباح بوقروز دكتورة تخصص علم نفس العيادي استاذة نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

واخصائية ممارسة في عيادة خاصة 2102متخرجة من نفس الجامعة سنة  2بجامعة البليدة 

متزوجة ولدي خمسة أطفال مشاركة في عدة ملتقيات دولية ووطنية بمداخالت في  2102منذ 

 .الجزائر 2خصص و حاليا استاذة بجامعة البليدة الت

 .                                              النظريات املفسرة لظاهرة الانتحار :عنوان املداخلة

 امللخص:

ان الانتحار شانه شان الغالبية العظمى من املصطلحات العلوم الاجتماعية والنفسية 

والسلوكية تعددت تعريفاته، واختلفت مفاهيمه في الدراسات والبحوث والكتابات التي تناولت 

املشكلة حتى اليوم الى الدرجة التي يمكن معها القول انه ال يوجد تعريف شامل ومحدد 

ق عليه لالنتحار، وربما يرجع ذلك باإلضافة الى طبيعة مشكلة الانتحار وتعقدها وتعدد ومتف

ابعادها وجوانبها من ناحية وتعدد التخصصات العلمية التي تناولتها بالبحث والدراسة من 

ناحية ثانية، ومنه سوف نتطرق الى عدد من مداخل الباحثين واتجاهاتهم في تحديدهم 

 مكن لنا ان نميز في هذا الصدد بين عدة اتجاهات بارزة على النحو التالي:لتعريف الانتحار وي

 الاتجاه ألاول:-1

اتجه بعض الباحثين الى وضع تعريف لالنتحار من خالل تأكيدهم على عنصر املعرفة والادراك 

أصحاب هذا الاتجاه اشترطوا معرفة للنتيجة الناشئة من فعل يؤدي الى املوت وهذا يعني ان 

الشخص وادراكه ان الفعل الذي يقوم به انما ينتهي به الى املوت املحقق )ايميل دوركيم، 

( وهو اول من تصدى لتحديد املفهوم ويعرفه بانه هو كل حاالت املوت التي تنتج 0181-0202
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رد بنفسه وهو يعرف ان بصورة مباشرة او غير مباشرة عن فعل إيجابي او سلبي يقوم به الف

 (.0281هذا الفعل يصل به الى املوت )ايميل دوركيم، 

ومن نماذج هذا الاتجاه أيضا تعريف )شارل بلونول( لالنتحار بانه: الفعل الذي يصدر عن 

انسان يفضل املوت عن وعي ورغم قدرته على اختيار الحياة دونما ضرورة أخالقية )مكرم 

 (.19، ص: 0291سمعان،

 جاه الثاني:الات-2

يتجه بعض الباحثين الى تبني املعنى اللغوي وتعريفهم باالنتحار حيث عرفه سمعان بانه كل 

فعل او أفعال يقوم صاحبها بقتل نفسه بنفسه وقد تم له ذلك وانتهت حياته نتيجة هذه 

 (.92-81، ص:2110ألافعال )مكرم سمعان،

الانتحار وتحقيق النتيجة املقصودة  يتضح من هذا التعريف بتأكيده على عنصر القصدية في

بالفعل )املوت( ومن هنا يشترط هذا التعريف شرطين البد من توفرهما في الفعل او ألافعال او 

 السلوك التي يقوم بها الشخص ليصدق عليه مصطلح الانتحار.

 الاتجاه الثالث:-3

نتحار الحقيقي، ويذهب أصحابه الى التمييز بين نوعين من الانتحار في التعريف وهما الا 

( بانه 0229الانتحار النفس ي، )التوم الجسدي الفعلي(. فاالنتحار الجسدي عرفه )وليام الخولي 

 مقتل الانسان لنفسه عمدا.

بينما يعر الانتحار النفس ي بانه نوع من الانتحار غير الصريح حيث يزهد البعض الحياة تماما او 

 أنفسهم فيصابون بحاالت مرضية. يبغضونها وتدفعهم عوامل الياس الى تحطيم

 الاتجاه الرابع:-1

ويميل أصحاب هذا الاتجاه الى التوسع في تعريف الانتحار بحيث يمكن ان يشمل أنواع أخرى 

( وهو يعرف 0291من السلوك املقاربة لالنتحار. من أصحاب هذا الاتجاه يتميز )كارل منجز،

يختارها سواء كان املوت الناتج عاجال او اجال  الانتحار بانه قتل الانسان نفسه بالطريقة التي
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( ونالحظ ان هذا التعريف اهتم بالنص على اختيار الوسيلة التي يتم 21)ناجي الجيوش، ص:

 بها الانتحار ملا لها من داللة في التحليل النفس ي.

د انه تعريف جامع غير مانع يخلط بين الانتحار وأنواع أخرى من السلوك املقاربة له كالزه

 والتنسك والتصوف والرهبنة عموما فضال عن ان التضحية والاستشهاد.

 الاتجاه الخامس:-5

ويرفض أصحابه النظر الى الانتحار على انه فعل او حدث منفرد وانما يؤكدون انه عملية 

 دينامية معقدة.

ومن هذه التعريفات يبرز تعريف )بيك واخرون( حيث أشاروا الى ان الانتحار ليس حدثا 

نعزال بل هو عملية معقدة وان السلوك الانتحاري يمكن تصوره باعتباره واقعا على متصل م

لقوة كامنة تشمل :)تصور الانتحار، التأمالت الانتحارية، يليها محاولة الانتحار وأخيرا اكمال 

 (.92هذه املحاولة الانتحارية( )حسين علي قايد: ص:

حديد تعريف واضحا وجامعا ملصطلح الانتحار من خالل ما سبق نتوصل الى انه من الصعب ت

بحيث نجد ان الاتجاهات الخمس تناولت هذا املصطلح من حيث ابعاده املتمثلة في السلوك 

في حد ذاته كفعل وفي معناه الروحي والباطني املعنوي والجسدي املادي والجانب التحصيلي 

املعرفي الفكري املتضمن لألفكار وهو املوت الحقيقي كنتيجة للسلوك الانتحاري وحتى الجانب 

 الانتحارية حتى ولم تطبق فعليا.

 النظريات املفسرة لالنتحار:-6

تأتي أهمية تفسير أي ظاهرة او مشكلة من انه يقودنا الى تشخيص املشكلة والتعرف على 

العوامل املسببة لها، وطبيعة العالقة بين هذه العوامل من حيث تداخلها وتشابكها وما 

ينها من تفاعالت تؤدي في النهاية الى حدوث الظاهرة او وقوع املشكلة املعينة كما تنبع يحدث ب

أهمية التفسير أيضا من زاوية أخرى من انه يقود الى البحث عن انسب السبل وانجح 

الوسائل وألاساليب ملواجهة املشكل والتصدي لها وفيما يلي نعرض باختصار لبعض 

 لت تفسير ظاهرة الانتحار:الاتجاهات النظرية التي حاو 

 التفسير البيولوجي العضوي:-6-1
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ويستند الاتجاه البيولوجي في التفسير الى افتراض مفاده ان ميل)اتجاه( الفرد لالنتحار انما 

يرجع أساسا الى استعداد فطري بيولوجي هو موروث لدى الفرد، كما ان هناك عالقة بين 

 يزيقي للجسم.السلوك الانتحاري والتكوين العضوي الف

 تفسير املدرسة التحليل النفس ي:-6-2

ان علماء التحليل النفس ي يرون ان الانسان يولد ومعه غريزتان اساسيتان تعمل كل منهما 

 ضد ألاخرى )ويحملها الانسان في جهازه النفس ي( وهما:

 غريزة الحياة والحب والبناء.-0

 غريزة املوت والكراهية والفناء.-2

لغريزتين في تشكيل السلوك إلانساني، فكل عمل يقوم به الانسان ويكون وتتصارع هاتين ا

وراءه هدف إيجابي بناء يعد عمال من اعمال الغريزة ألاولى )الحياة(. وعلى العكس من ذلك 

فان أي عمل يقوم به البشر وراءه هدف سلبي هدام يعد عمال من اعمال الغريزة الثانية 

 .(099)املوت( )الحكيم عفيفي، ص:

وتبعا لذلك، فان غريزة املوت تؤدي الى العدوان على الذات الذي يؤدي الى الانتحار، فالكائن 

البشري حسب رؤية فرويد يتقمص الشخص الذي يحبه بطريقة متناقضة وجدانية )يحبه 

ويكرهه(. فعند أوقات إلاحباط يظهر الجانب العدواني من التناقض الوجداني ويوجه ضد 

تحار اذن هو تحول الطاقة العدوانية عن الشخص الذي تسبب في إلاحباط الذات، فكان الان

لتتحول وتتجه الى معاقبة الذات. ولهذا فان الانسان ربما يقوم بقتل نفسه لكي يقتل صورة 

 (.20الشخص الذي كان يكرهه والذي كان يحبه من قبل )عيد الحكيم عفيفي، ص:

انفعال عدائي )سادي( أخفق بالتعبير عن نفسه  وهذا يعني ان املنتحر يقع فريسة لغريزة او 

فانعكس على الداخل )الذات نفسها ليقتلها( ويعد الاكتئاب عنصرا أساسيا في خلق هذه 

 امليول العدائية.
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 املدرسة السلوكية وتفسير الانتحار:-6-3

ينظر السلوكيون )أصحاب املدرسة السلوكية في علم النفس( الى الانحراف عموما )السلوك 

الانحراف( على انه سلوك مكتسب من البيئة وانه ال صلة لإلنسان به، ومن ثما فهم ال 

ه،  0109يصنفون مسميات هذا السلوك على انه سوي او شاذ )محمد محروس الشناوي, 

 (. 211ص:

فكل سلوك انساني أيا كان السلوك هو في نهاية الامر سلوك مكتسب يتعلمه الانسان من 

 يه.املحيط الذي يعيش ف

وملا كان السلوك عموما هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات مختلفة إزاء موقف يواجهه 

او إزاء مشكلة يحلها او خطر يهدده او قرار يتخذه، فان السلوك الانتحاري ما هو الا استجابة 

 تصدر طبقا لالتجاه السلوكي الذي يتعلمه ويكتسبه الانسان من البيئة املحيطة.

 ملدرسة الانسانية: تفسير ا-6-4

وطبقا لهذا الاتجاه فان السلوك الانتحاري يكون نتيجة لعائق امام تحقيق الذات او انه ناتج 

عن شروط ألاهمية التي فرضها عليه افراد ذوو أهمية في حياته حتى يعطونه ما يحتاج من 

 تقدير واعتبار.

 تفسير النظرية املعرفية:-6-5

لعمليات العقلية للفرد او املنتحر، وينظر الى الانتحار من هذا تركز النظريات املعرفية على ا

املنحنى على انه قرار ضعيف في مواجهة وحل املشاكل التي تواجهه وإزالة الاالم النفسية غير 

املحتملة، ومن ثما فالسلوك الانتحاري طبقا لهذا الاتجاه انما يرجع لغياب التفكير املنطقي 

 والعقالني.

 ية الفراغ الوجودي: تفسير نظر -6-6

وتتحدث بعض النظريات عن فراغ وجودي وعن انعدام ملعنى الحياة كسبب لالنحراف عموما 

وبالتالي كسبب للسلوك الانتحاري، وخالصة نظرياته )فرانكل( في هذا الصدد ان بعض الافراد 

اص يصابون بما يسمى، أعصاب يوم الراحة ألاسبوعية وهو نوع من الاكتئاب يصيب ألاشخ
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الذين يصيرون واعين بما ينقص حياتهم من مضمون حينما ينتهي اندفاع ألاسبوع املزدحم 

 (.019، ص:0212باملشاغل ويصبح الفراغ داخل نفوسهم جليا )فكتور فرانكل، 

 تفسير النظريات الاجتماعية لالنتحار:-6-7

)او حاولوا تفسير( ظاهرة الانتحار يعد عالم الاجتماع اميل دوركيم من الرواد الذين فسروا 

من وجهة نظر الاجتماعيين، والحظ دور كيم في دراسته وجود عالقة بين تكرار الانتحار وبين 

شكل املجتمع. وذهب الى ان في كل مجتمع معدال سنويا لالنتحار وهذا املعدل يرتفع في أوقات 

قيين والكاثوليك وفي أوقات السلم، ولدى البروتستانت، ولدى سكان املدن، عنه لدى الري

الحرب وهذه املالحظات تقود الى اعتبار ان معدل حوادث الانتحار ينبع من سيطرة املجتمع 

على الفرد، وهذه السيطرة وظيفة معقدة يدعوها بوظيفة الاندماج الاجتماعي )ليون مينارد، 

 (.12ص:

 يرات أهمها:ويقرر دوركيم ان الانتحار ظاهرة اجتماعية تتباين وفق عدة متغ

 املجتمع الذي تحدث فيه )إلاطار املكاني(.-0

 وفق املنطقة التي تحدث فيها )داخل املجتمع(.-2

 مراحل املجتمع الواحد )إلاطار الزماني(.-9

 الجماعات املختلفة )متزوج، أعزب الخ...(.-1

 وفق الدين.-8

فقا للسبب الاجتماعي لالنتحار وتقوم نظرية في تفسير الانتحار على تحديد ثالث أنواع لالنتحار و 

 يمكن ايجازها فيما يلي:

 الانتحار الاناني الايثري(-0

 الانتحار الايثاري )الغيري(.-2

 الانتحار الالمعياري )الفوضوي، الشاذ(.-9

 الانتحار من املنظور إلاسالمي:-6-8
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نتحار كما الحظ الباحثون ان املجتمعات العربية وإلاسالمية لم تعرف في تاريخها ظاهرة الا 

عرفتها ألامم ألاخرى، وارجع العديد منهم ذلك الى ما يتميز به إلاسالم من تصور فريد متميز 

لإلنسان والحياة واملجتمع والكون، ذلك التصور الذي يجعل طبيعة من يؤمنون به ويتبنونه 

 طبيعة التوحيد على جميع مستويات الوجود والحياة، من توحيد الخالق ألاعظم سبحانه

 وتعالى الى التوحد مع الاهل والعشيرة الذين هم اصل العقيدة وعشيرة الوطن ألاكبر.

وبفضل التوحيد في وجه الثنائية وصراع الاضداد يشع في صميم الفرد املسلم والجماعة 

املسلمة حالة الطمأنينة الداخلية والانسجام مع النفس تخفف حتى التوتر النفس ي والعقلي 

رة انسجام وتوفيق ال حضارة صراعات، ومن ثما تضمحل ظاهرة وتغدو الحضارة حضا

 الاعتماد، وهذا بطبيعة الحال في ألاحوال الطبيعية لحضارتنا ال في الوضع الراهن.

منهجية البحث هي وصفية تصف وتستعرض عدة اتجاهات و مدارس في فهم وتعريف ظاهرة -

إلاسالمية لتفسير و توضيح اهم  الانتحار و عرض الهم النظريات النفسية والاجتماعية و 

 العوامل املتدخلة في نشوء هذه الظاهرة.

 قائمة املراجع:

(، قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، دار 2111احمد شفيق السكري، )1-

 املعرفة الجامعية إلاسكندرية.

حديث، (، دراسات في الصحة النفسية، املكتب الجامعي ال2110حسين علي قايد، )-2

 إلاسكندرية.

 ، القاهرة.2(، الجريمة واملجتمع، دار النهضة العربية، ط 0219سامية حسن السعاتي، )-9

(، ظاهرة الانتحار عند الشباب، مركز التوثيق واملعلومات، 0222صالح بن سعد اللحيدان، )-1

 .8وزارة الشباب والطفولة، عدد 

 جمة عادل العوا، دار دمشق، دمشق.(، الانتحار وألاخالق تر 0212ليون مينارد، )-8

(، مشكلة الانتحار، دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري، 0291مكرم سمعان )-9

 القاهرة دار املعارف مصر.
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(، دراسات في الصحة النفسية، مكتب الحديث 2110مكرم سمعان، حسين علي قايد، )-2

 القاهرة.

سية اجتماعية للسلوك الانتحاري، مؤسسة (، الانتحار دراسة نف0221ناجي الجيوش، )-1

 تبنية لإلعالم والنشر، دمشق.

9-Emil .Durkheim, (1950), Suicide (a study sociology) translated by: a’Spauling and 

George Simpson,(n’ ;MacMillan Publishing),40. 

10-Shneidman,(1980),Death: current Perspectives (Palo Alts  Calif :Mayfield 

Publishing Company).416. E.S. Shneidman (suicide) in Edwin’s.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 الجزائري  املجتمع في الانتحاري  الفعل على وانعكاساتها السرية الهجرة

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .ذراع شايب ميدني: 1الباحث )ة(

  ."ا"محاضر أستاذ: الرتبة

 .-الجزائر- بسكرة خيضر محمد جامعة :الانتماء جامعة

 biskra.dz-chaib.midni@univ البريد الالكتروني:

 .جهيدة خوان شاوش: 2الباحث )ة(

  ."ا"محاضر أستاذ: الرتبة

 .-الجزائر- بسكرة خيضر محمد جامعة :الانتماء جامعة

 djahida.chouchkhoune. @univ-biskra.dz البريد الالكتروني:

 الهجرة السرية وانعكاساتها على الفعل الانتحاري في املجتمع الجزائري  :عنوان املداخلة

 امللخص:

ل بازر ووسيلة مهمة في تتلخص فكرة املداخلة في إبراز الهجرة السرية كعام)الفكرة(:      

تنامي وانتشار الفعل الانتحار في املجتمع الجزائري، وخاصة بعد التغير الاجتماعي الذي مس 

املجتمع الجزائري في جميع امليادين، خاصة الاجتماعي، والذي الحق كثير من الشرخ والاختالل 

لحياة اليومية والتي في  نسقه الاجتماعي، وتعقد الحياة الاجتماعية. وتغير سوسيولوجية ا

أصبحت مرادفة لكل معاني الهروب، والاغتراب، واملجازفة واملغامرة بالحياة عبر وسائل الهجرة 

السرية لينتهي بهم املطاف جثث هامدة بحرا تارة عبر قوارب املوت،الغرق، الحوت.وبرا عبر 

مخاطرها الوجه  منظمات تجار البشر،حراس الحدود  ...الخ. لذلك شكلت الهجرة السرية بكل

 ألاخر لالنتحار.

 إلاشكالية:     

شكلت ظاهرة الانتحار منذ أزل بعيد صفة وظاهرة مالزمة للسيرورة الحياتية لإلنسان، ومع  

تقعد الحياة الاجتماعية ودينامكيتها لهذا ألاخير أي إلانسان، زادت الرغبة واحتدمت اللهفة إلى 
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والتعقيدات من خالل الولوج في عالم الانتحار، رغبة منه  التنفيس وكبح جماح هذه املشكالت

في التخلص من أمراضه املتزايدة وعامله املعقد. بيد انه جرت الرياح عكس ما يشتهيه هذا 

املقبل على الانتحار، ليجد نفسه في طريق مسدود ال مخرج منه، وفي نفس الوقت طريق 

 الصعوبة بمكان. مفتوح ال منتهى له ، وأمر الخالص منه أصبح من

هذا... والقارئ ليسرورة تطور ظاهرة الانتحار عبر مسارها السوسيوتاريخي يجدها قد الزمت    

املجتمع إلانساني منذ القدم )املجتمع البدائي، الوسيط ، الصناعي، الحديث(، وأيضا 

أن  املجتمعات الغربية والعربية إلاسالمية. ويكاد يجمع املختصون في الشأن الاجتماعي

الانتحار" هو تعاطي املوت بطريقة قصدية، إذ يعتبر كفعل فردي، رغم انه يأخذ الطابع 

الاجتماعي أكثر". ولهذا يعتبر الانتحار حسب الرؤية والتصور السوسيولوجي ظاهرة وفعال 

اجتماعيا مرتبط بظروف اجتماعية تمس كل املجتمعات، رغم خصوصيتها واختالف ألاسباب 

حسب تصنيفات وروايات منظمة الصحة  -ن مجتمع إلى أخر. ويعد الانتحاراملؤدية إليها م

من أهم الدوافع واملحركات املؤدية إلى املوت، والتي ساعدت العوامل البيئية  -العاملية

 والاقتصادية والاجتماعية والصحية النفسية في تفشيه وسرعة انتشاره.

بخبايا هذه الظاهرة واملشتغلين في هذا إذن ثمة إقرار من جميع املختصين والعارفين      

الحقل ، أن ظاهرة الانتحار أضحت مشكلة العصر من خالل الدالالت الرقمية وإلاحصاءات 

العاملية املتزايدة في فترة ، وصعوبة التحكم في دوافعها لكثرة تعددها وتفاوتها من مجتمع ألخر، 

عية معينة، وكذلك أثارها التي شملت كل إضافة إلى تطور أدواتها وأساليبها في كل مرحلة مجتم

املجاالت الحياتية لإلنسان. وما من ريب أن الطروحات والتصورات الدوركامية التي طرحها 

حول ظاهرة الانتحار باعتبارها فعال اجتماعيا، شكلت املنهل واملشرب املفضل وإلاطار املرجعي 

جي، والتي خص فيها جملة من لكثير من الدراسات وألابحاث خاصة في الحقل السوسيولو 

املتغيرات واملؤثرات الاجتماعية والاقتصادية ، الديموغرافية، والبيئية،)الدين، الطبقة 

الاجتماعية، الدخل، السن...(. وقد خلص دوركايم في أبحاثه حول الانتحار إلى انه " الانتحار 

بي أو سلبي قامت به هو كل حالة موت ناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن فعل ايجا

 الضحية نفسها وهي على يقين ماسينتج عنه".

وعديد الدراسات التي حاولت إبراز وفي مجتمعات مختلفة الدوافع والعوامل الكامنة    

والظاهرة التي تقف وراء انتشار وتمادي هذه الظاهرة. فمنهم من خصت بتحليل الظروف 
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ي والاجتماعي، والتفكك والتمزق ألاسري، الاقتصادية وصرامة القوانين، والكبت السياس 

ضعف وغياب الوازع والرادع الديني. إضافة إلى فشل العالقات العاطفية والاجتماعية، 

صدمة الشعور بفقدان شخص عزيز، ألازمة الاقتصادية واملالية، وتعقد وصعوبة الحياة 

حاالت الشعور بخيبة  الاجتماعية. وأيضا العوامل النفسية كالشعور بالذنب وتأنيب الضمير،

ألامل والضياع،اهتزاز عاطفة اعتبار الذات، الشعور بالنقص والعجز الحقيقي والتخيلي الذي 

يؤدي إلى الشعور بعدم ألاهمية والتبرم من الحياة. وقد تكون عميقة الجذور مرجعها إلى 

 أخطاء التنشئة الاجتماعية، والعقد النفسية التي تكونت في مرحلة الطفولة.

باتت ظاهرة الانتحار في املجتمع الجزائري حقيقة اجتماعية، ومظهرا من مظاهر التغير      

الاجتماعي الذي فرضته جملة من املتغيرات خاصة السوسيوثقلفية منها. والتي غذته بدورها 

مجموعة من الدوافع وألاسباب املتعددة الجوانب واملختلفة الاتجاهات وألابعاد. جعلت من 

عمقها وفك خيوطها وأبعادها املتشابكة واملتداخلة من الصعوبة بمكان. هذا من فهم وسبر 

جهة ومن جهة أخرى قلة وندرة الدراسات ذات املصداقية العلمية واملنهجية املهتمة بهكذا 

مواضيع، كانت منذ زمن قريب ليست من املواضيع )الانتحار( التي لها اهتمام واسع من لدن 

هذا الشأن. ورغم أن املجتمع الجزائري مجتمعا مسلما محافظا، ومسالة املختصين واملهتمين ب

الانتحار تشكل في قاموسه مفهوما غريبا ودخيال في نسقه السوسيوثقافي، ويعتبر من الكبائر 
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بيد أن التغيرات املجتمعية املتسارعة والتي مست كثير من القيم والضوابط الاجتماعية ،   

وغيرت كثير من معالم الهوية العربية إلاسالمية التي كان بمثابة الحصن الواقي من كل ألاخطار 

والتهديدات الخارجية. ليشهد هذا الوافد الدخيل، ويعرف تزايدا مستمرا ورهيبا في معدالته، 

 مس فقدمست كافة شرائح املجتمع بمختلف ألاعمار والجنس واملستوى التعليمي والثقافي. 

فتشير إلاحصائيات إلى إن ظاهرة الانتحار تزداد  الجزائري، املجتمع من كبيرة فئة الانتحار
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محاولة انتحارية أي  033م( سجلت حوالي 2292-2299ا، ففي الفترة املمتدة بين )ارتفاع

محاولة عام  939ألف نسمة ، وارتفعت عدد محاوالت الانتحار إلى  233لكل  0..3بمعدل 

-م2223محاولة ، وفي الفترة املمتدة بين 777م حيث بلغ ..22م، وارتفع عددها عام 22.0

 2محاولة انتحار في سنة ، وهي تمثل نسبة  977بمتوسط  محاولة أي 2302م سجلت  2220

ألف نسمة، كما يعتبر من خالل هذه إلاحصائيات أن أغلب املنتحرين هم عنصر  233لكل 

الشباب وفي كل واليات الوطن ، وهذا ما يجعل السلطات الوصية في تخويف كبير من أجل 

لعل املناطق الشمالية توجد فيها نسبة إيجاد حلول وميكانيزمات حقيقية ملحاربة هذه آلافة، و 

 .الانتحار اكبر من الجنوب ويرجع ذلك إلى وجود فراغ روحي ونقص في الوازع الديني

من  9733حالة انتحار  0019بينها  من قضية 1122من  أكثر املاضية سنوات الست وخالل

ند الرجال و ع 171محاولة انتحار منها  2392من جانب النساء وسجلت  19.جانب الرجال و

طفال،  29الرجال،  من منهم 992حالة،  997، 9337سنة  املنتحرين عدد عند النساء بلغ 927

 حالة انتحار، 03ب  وطنيا ألاولى املرتبة بجاية واحتلت .املدنية للحماية العامة املديرية حسب

 شخصا، 00(، انتحر .933)  سنة من ألاول  الثالثي وخالل .انتحار حالة 92ب  العاصمة تليها

حيث  .املدية تليها وطنيا ألاولى املرتبة بجاية واحتلت لحياتهم حد آخرون وضع .1حاول  فيما

 بلغ انتحارا 00مجموع  من أنه إلى الدرك، بقيادة الاتصال خلية طرف من املقدمة الحصيلة تشير

 إناث. 7مقابل  في شخصا 99الذكور  من الضحايا عدد

 محاولة، 01بلغ  حيث أكبر، إلاناث من الانتحار محاولي عدد كان من ذلك، النقيض وعلى  

تتراوح  املنتحرين من الغالبة النسبة أن الخلية بيان وأفاد  .ذكور  قبل من محاولة 21مقابل 

 من شخصا 97حاول  فيما شخصا، 27ب  عددهم قدر سنة، حيث 03و  .2بين  ما أعمارهم

 الذين الشباب أن املصادر نفس وتوضح . الطرق  بمختلف لحياتهم حد وضع العمرية الفئة نفس

 خالل لحياته حد وضع من واحد تمكن فيما منهم الانتحار، .حاول  سنة .2عن  أعمارهم تقل

محاوالت  1مقابل  ستة الانتحار عدد بلغ حيث وطنيا، ألاولى املرتبة بجاية واحتلت .الفترة نفس

 .أيضا انتحار محاوالت وثالث انتحار عمليات بثالث املدية تليها انتحار،

وقد أظهرت الدراسة امليدانية التي قام بها الباحث بوسنة عبد الوافي زهير في اطروحته     

املوسومة" التصور الاجتماعي لظاهرة الانتحار في املجتمع الجزائري" والتي أجراها على عينة من 

حصائيات املتعلقة بظاهرة الانتحار في الجزائر الطلبة الجامعيين.أوضح فيها أن املعطيات وإلا 
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أصبحت قضية جد مقلقة، بسبب الارتفاع املتزايد في ألاعداد املسجلة، والتي أخذت حدتها في 

نجد  1122الاتساع والانتشار.حيث بين أن اغلب املقدمين على الانتحار هم أميون، فمن بين 

في املئة تتراوح مستواهم بين  93في حين نجد في املائة.  3.أميون. أي ما يقارب  0790منهم 

الابتدائي واملتوسط والثانوي والجامعي، والذي يمثل بعض الطلبة، وبعض إلاطارات تمثل 

وقد صدم تقرير منظمة الصحة العاملية في شأن الانتحار  ألاطباء واملعلمين واملهندسين.

، حالة. لتحتل الجزائر  2922املجتمع الجزائري بعد تسجيله 
ً
بذلك املرتبة الرابعة عربيا

وتكشف إلاحصاءات التي تقدمها املنظمات ألاممية بخصوص الانتحار، عن تحّول هادئ 

أعداد  للمجتمع الجزائري نحو التفكك في شكل انفجار "صامت". وبينما يصنف ارتفاع

للدفاع  إطار العوملة والتحول الذي يشهده العالم، فإن الرابطة الجزائرية "املنتحرين" ضمن

الظروف  عن حقوق إلانسان، التي دقت ناقوس الخطر، تؤكد أن أبرز أسباب الانتحار هو

الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وكذلك النفسية مع فشل العالقات العاطفية وإلاحساس 

  بعدم ألامان داخل العائالت، إضافة إلى البطالة والتهميش.

في الجزائر من الغرق في البحر عبر قوارب الهجرة غير وأشارت إلى تعدد وتطور طرق الانتحار  

الشرعية، وسكب البنزين على ألاجساد، وبوساطة ألاقراص الطبية، وتمزيق ألاجساد وغيرها، 

في املئة من املنتحرين  77ولفتت إلى أن  بعدما كان يتم عبر السوائل الكيماوية والشنق بالحبل.

 حّرة أو هشة، وفي املئة منهم  09عاطلون من العمل، و
ً
في املئة موظفون،  23يزاولون أعماال

ولم تعد حوادث الانتحار في الجزائر وسيلة للهروب  في املئة. 9أما الطلبة والتالميذ فيشكلون 

 يلجأ إليه الشباب لالحتجاج، من الواقع، بل
ً
 أخرى، بعدما أصبحت سلوكا

ً
ولفت  أخذت أبعادا

  ية ومهنية.الانتباه من أجل تحقيق مطالب اجتماع

وتعد الهجرة السرية)غير الشرعية( أو الحرقة باملفهوم الشعبي الجزائري احد آليات املؤدية إلى 

تنامي ظاهرة الانتحار، باعتبار أن الطريق إليها محفوف بعظيم املخاطر، ووسائلها تؤدي في 

رؤية كثير من ألاحيان إلى التهلكة والانتحار وغالبا ما يكونو جماعي.وقد خلصت ال

السوسيولوجية في تحليلها ألبعاد الهجرة السرية أن هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بأبعاد 

كثيرة مثل ضغوط البيئة وما يصاحبها من تفكك في قواعد الضبط الاجتماعي والروابط 

الاجتماعية،حيث بينت املالحظات امليدانية أن املهاجرين السريين يعيشون في بيئات اجتماعية 

خفضة املستوين الاقتصادي والاجتماعي.  وأيضا اختالل التوازن بين ألاهداف والوسائل من
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املتاحة لتحقيق ألاهداف املنشودة بالطرق املشروعة يعرض املجتمع إلى حاالت من الاضطراب 

، فيضعف التماسك والتضامن الاجتماعيين ، مما يؤدي إلى بروز الانحرافات. وعليه يمكن 

لسرية وفقا لطروحات وتنظير الباحث الفرنس ي دوركايم في نظريته حول تصنيف الهجرة ا

الانتحار إلى ثالث تصنيفات وأقسام وهي: الهجرة السرية على اعتبارها انتحار أناني، أنومي ، 

إيثاري. وحسب الباحث ميرتون فان املهاجر السري يشعر بأنه غير قادر للوصول إلى الوسائل 

التي وضعها املجتمع لألفراد بسبب عدم توافر الفرص  املشروعة لتحقيق ألاهداف

الوظيفية،أو انه ال يستطيع الاندماج في الثقافة املجتمعية فيجبر على الانسحاب. وهذا 

املوقف يعتبر نمط من أنماط من أنماط عدم املعيارية. أيضا مخالفة املعايير والقيم التي 

تفسر الهجرة السرية على أساس أنها سلوك  يشترك فيها غالية أفراد املجتمع.في هذا الصدد

منحرف، ويقوم املجتمع بإضفاء هذه الوصمة على املهاجر السري، مما يؤدي إلى بلورة نقمة 

 الجمهور ضد الشخص املمارس لهذا السلوك. وأيضا تأكيد نقمة الفرد املوصوم على نفسه.

"تحول إلى وسيلة  ن الانتحارهذا ويرى كثير من املختصين في الشأن الاجتماعي والنفس ي أ  

لالحتجاج على البيروقراطية إلادارية والتهميش. ويالحظ أن السلوك الانتحاري أصبح ظاهرة 

 على تفكك املجتمعات بعد الفشل في 
ً
عاملية مع انتشار نطاقها بشكل سريع. ما ُيعد مؤشرا

ت وزارة الصحة وقد تحدث  التكيف مع الضوابط الاجتماعية وانفصال الفرد عن جماعته".

حالة انتحار. لذلك حاولت هذه إلاشكالية عن التساؤل املطروح:  933إلى  733الجزائرية عن 

ماهي انعكاسات الهجرة السرية على تنامي ظاهرة الانتحار في الجزائر، وماهي العوامل والدوافع  

 نحو الانتحار؟ التي أدت أفراد املجتمع الجزائري إلى اختيار الهجرة السرية كريق ا وسيلة 

 هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف نوجزها في التالي: أهداف الدراسة:

 إبراز خطورة الهجرة السرية على انتشار ظاهرة الانتحار. -

 محاولة الكشف عن الدوافع وألاسباب وراء انتشار هذه الظاهرة. -

 إبراز دور العلوم الاجتماعية في دراسة هذه الدراسة بشكل علمي ومنهجي. -

 محاولة تنبيه أصحاب السلطات والقرار إلى خطورة انتشار هذه الظاهرة. -
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محاولة إيجاد آلاليات وامليكانيزمات التي تساعد في التخفيف من حدة وانتشار هذه  -

 .الظاهرة

التحليلي وعلى بعض   في الاعتماد املنهج الوصفيوتتلخص منهجية الدراسة   الجانب املنهجي:

ألادوات التي تشكل دعما في هذا البحث النظري مثل املالحظة البسيطة واملقابلة الحرة، 

والوثائق والاحصاءات املسجلة في املؤسسات املختصة. والدراسات امليدانية ذات البعد 

 السوسيولوجي، التي تناولت هذه الظاهرة بالتحليل.

جسدت هذه الدراسة الرؤية واملقاربة السوسيولوجية في فهم ظاهرة ة املحتوى:  طبيع

حيث يتبين جليا أن مصطلحات الهجرة السرية  الانتحار وربطها بعامل الهجرة السرية،

والانتحار ليست جامدة، بل أنها تتطور مع الزمن، باعتبارها أبنية اجتماعية. لذلك أصبح 

يد في محتواه، وخاصة عندما يتم ربطه بمفهوم أخر املوت املتعمد. مفهوم الانتحار بالغ التعق

وهذا ما أدى ببعض الباحثين السوسيولوجيين إلى التكلم أن انفجار البناء والاختالل في 

النسيج الاجتماعين. تحول مفهوم سوسيولوجيا حب البقاء إلى سوسيولوجيا حب املوت ، 

 الوسائل املؤدية إليه. والتي تعتبر الهجرة السرية احد الطرق و 

وتظهر بشكل الفت دور العوامل السوسيولوجية )ضعف الوازع الاستتتاجات العامة :  

الديني، البطالة، تعقد الحياة ..الخ(،  كأحد العوامل املساعدة واملؤثرة في تفش ي ظاهرة 

الجزائري. ،هذه العوامل التي أصبحت دراستها والبحث في خصائصها الانتحار في املجتمع 

وتأثيراتها من الضرورة بمكان في معادلة الهجرة السرية والانتحار. لذا أصبح من الواجب إدراج 

وإشراك مجموعة التخصصات العلمية املهتمة بالشأن الاجتماعي وإلانساني في الدراسات 

أن البحث عن العالج في  -بما اليدع للشك –لبحثية كشفت العلمية الصحية، الن الدراسات ا

كبح انتشار هذه الظاهرة يتطلب تظافر وتنسيق كل الجهود العلمية بمختلف تخصصاتها 

وفروعها. اذ كشفت الدراسة الضرورة امللحة إلى الاستعانة بالدراسات الاجتماعية)علم 

لبحث والتقص ي الاجتماعي، حتى يمكن الاجتماع، النفس، الانتروبولوجيا...الخ( في عملية ا

إلاحاطة وإلاملام بكل مسببات انتشاره وتفشيه داخل املجتمع. والتي مست مختلف طبقات 

املجتمع من حيث ألاعمار ) مراهقين، شباب،رجال...الخ( والجنس)ذكور، إناث(، واملستوى 
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ف مؤسسات التنشئة التعليمي)أمي، متوسط، عالي( وعاملين وبطالين....الخ.  إضافة إلى ضع

  الاجتماعية، وغياب الوسائل إلاعالمية، وضعف القوانين الردعية في مواجهة هذه الظاهرة.

 التوصيات: وتتلخص في ألاتي:

تفعيل دور املؤسسات الرسمية لتكفل التام بانشغاالت ومطالب ألفراد املجتمع  -

ظاهرة الانتحار في وتفعيل التنسيق املتواصل بين جميع املؤسسات الحتواء تفش ي 

 املجتمع الجزائري. 

تفعيل دور املؤسسات الاجتماعية ) ألاسرة، املسجد، املدرسة...الخ(، التي ترسخ معالم  -

التربية الصحيحة ألفراد املجتمع، وإبراز دور املنظمات الاجتماعية ) الحركات 

 جتمع.الجمعوية...الخ(، في بث ثقافة املواطنة واملرافقة الدائمة ألفراد امل

تكثيف دور وسائل إلاعالم من خالل تشخيص الظاهرة ، والعمل على عالجها ، من  -

 خالل تخصيص البرامج والحصص ، وتقديم آليات وسبل معالجتها.

فتح مراكز خاصة تعنى باإلصغاء واملرافقة من طرف مختصين من اجل إعادة إدماج  -

 ذوي امليول لالنتحار.

 املراجع:

 يم./ القران الكر 2

 / الحديث النبوي الشريف.9

لدى الطالب  (،التصور الاجتماعي لظاهرة الانتحار.9337/933بوسنة عبد الوافي زهير ) /0

الجامعي، رسالة دكتوراه غير منشورة في علم النفس الاكنليكي، كلية العلوم إلانسانية 

 والاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة )الجزائر(.

(، طرق الوقاية والعالج لظاهرة الانتحار في املجتمع الجزائري 9332/.933)/ عبد هللا عريوة 1

من منظور الخدمة الاجتماعية إلاسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة في علم الاجتماع 

 الديني، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر )الجزائر(.
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مجلة الباحث في العلوم  املجتمع الجزائري، ظاهرة الانتحار في (،.932) / مصطفى عمور 7

 الجزائر. 00الاجتماعية وإلانسانية، العدد 

(، بعض العوامل ألاسرية والنفسية لالنتحار واملحاولة .9337/933لعقاب مليكة ) /9

الانتحارية، رسالة ماجستير غير منشورة في علم النفس الاجتماعي، كلية العلوم إلانسانية 

 معة الجزائر )الجزائر(.والاجتماعية، جا

بيروت،  الفرابي، دار، بعد تحسم لم ملسائل حية نماذج الانتحار(، 9330عياش ) / أحمد7

 )لبنان(

 ،.23، م.0العربية، العدد  النهضة املتخصصة، دار الثقافة مجلة :(.222بدوي ) / محمد.

للمجتمع يهدد بانفجار ارتفاع معدالت الانتحار في الجزائر... تفكك "هادئ" علي ياحي،   /2

https://www.independentarabia.com    :21.33الساعة  27/30/9392تاريخ الزيارة 

https://www.independentarabia.com/
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تخصص علم اجتماع العائلة )فرع علم  /الدكتورة. كزيز آمالنبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

 .اجتماع التربية( / جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ الجزائر

 .                                              دراسة تحليلية لظاهرة الانتحار من الناحية الاجتماعية :عنوان املداخلة

 امللخص:

، ونخص التناول العلمي لظاهرة الانتحار من الناحية الاجتماعيةهدفت هذه الدراسة إلى 

بالذكر ظاهرة الانتحار لدى املفكر السوسيولوجي "اميل دوركايم" كموضوع دراسة 

فظاهرة الانتحار في حقيقة ألامر تأخذ أبعادا متعددة متعلقة بمجاالت عديدة سوسيولجي، 

وبطيعة البناء الاجتماعي حسب كل مجال عمراني، ولهذا قمنا بعرض ألهم العناصر التي 

تسهم في التعريف بظاهرة الانتحار، من خاللها توصلنا إلى أن بروز هذه الظاهرة في املجتمع هي 

وامل سواء املتعلقة باملؤسسات التربوية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، نتيجة العديد من الع

 ولهذا تعتبر إلاحاطة بهذه النقاط كفيلة بفهم ظاهرة الانتحار من الناحية الاجتماعية للفرد .

 الكلمات املفتاحية: الانتحار، املجتمع، اميل دوركايم، املجاالت الاجتماعية

Abstract 

   This study aimed at introducing the phenomenon of suicide, especially the concept 

of suicide by the sociological thinker "Emile Durkheim" who surrounded this 

phenomenon in his studies. In fact, the phenomenon of suicide takes many 

dimensions related to many fields, and after we presented the most important 

elements, we concluded that the emergence of this phenomenon in society The 
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result of many factors, whether related to educational, social or economic 

institutions, and for this reason, taking note of these points is sufficient to understand 

the phenomenon of suicide from the social point of view of the individual. 

Key words: suicide, social gathering, Emile Durkheim, social polemics 

 تمهيد  

تعاني املجتمعات اليوم العديد من املشكالت الاجتماعية املختلفة، بحيث تعتبر ظاهرة          

الانتحار أحد تلك املشكالت املطروحة في الدراسات العلمية، كونها تحمل آثارا سلبية على 

مستوى الفرد واملجتمع والجماعة وغالبا ما تكون نتيجة خلل على مستوى البناء الاجتماع من 

قافة، ...( أو الجانب ) النفس ي، الديني، الاقتصادي، الاجتماعي ...(، التي بدأت تطال ) قيم، ث

شرائح عمرية مختلفة، ومن هنا تلخص هذه الورقة البحثية موضوعنا حول طرح مفهوم 

الانتحار من الناحية السوسيولوجية، وتأثيرات هذه الظاهرة على مستوى التفاعالت وألافعال 

 الاجتماعية .

 هذا ألاساس يمكن طرح التساؤل التالي: وعلى

 ما هي ظاهرة الانتحار من الجانب السوسيولوجي؟ وكيف تؤثر على املجال التفاعلي للفرد ؟ -

 أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في محاولة فهم ظاهرة الانتحار من الناحية السوسيولوجية، كونها       

ي تختلف أسبابها من مجتمع آلخر، كما نريد فهم ظاهرة تطال العديد من املجتمعات والت

 محددات تشكل فعل الانتحار لدى الفرد من خالل إلاحاطة بهذا املفهوم ومؤشراته .

 أهداف الدراسة 

 التعرف على املفهوم السوسيولوجي لالنتحار . -

 فهم محددات تشكل فعل الانتحار لدى الفرد . -

 تحديد أسباب ودوافع الانتحار . -
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 بحيث اتفقت عينة الدراسةي حسب الجنس السلوك الانتحار  ركزت هذه الدراسة على فهم

استشارتهم على أن املحاولة الانتحار هو عمل أكثر مالحظة عند املراهقين، بينما  الذين تمت

، كما يعتبر العنف والتنمر من يتم تمثيل ألاوالد بأغلبية ساحقة على مقياس الانتحار

هذه الاختالفات جزئًيا حسب  أحد العوامل التي قد تفسر كالتي يفضلها املراهقون  السلوكات

 أساليب عنفإلى اتخاذ هم الجنس وكذلك ارتفاع معدل تعاطي املخدرات بين ألاوالد وميل

باإلضافة إلى هذه الفروق حسب الجنس، ركز العديد من الباحثين على وصف امللف 

 ( Nicole.2001بأنه يهدد استقرار املجتمع . )الشخص ي النموذجي للمراهق الذي يكمل الانتحار 

Best Practice Evidence-based Guideline (2003)THE ASSESSMENT AND 

MANAGEMENT OF PEOPLE AT RISK OF SUICIDE For Emergency Departments 

and Mental Health Service Acute Assessment Settings . 

اهقين والبالغين الذين املر  علىمخاطر الانتحار والاضطرابات النفسية  ركزت هذه الدراسة على

، وهو في بمجال تفاعلهماضطراب نفس ي مرتبط  نتيجة ةباملائ 09بنسبة يموتون باالنتحار 

الغالب اضطراب عاطفي، اضطراب تعاطي املخدرات أو الذهان أو بدرجة أقل اضطراب القلق  

أكثر من نصف هؤالء ألاشخاص يعانون من اضطراب نفس ي ملدة عامين على ألاقل قبل 

ألاشخاص الذين يستوفون معايير أكثر من اضطراب واحد في وقت واحد معرضون  .نتحارهما

لالنتحار ، فمن املهم إدراك أن غالبية  خطير على الرغم من أن املرض العقلي عامل  لخطر أكبر

الارتباط بين الاكتئاب والانتحار مهم بشكل خاص  لكناملصابين بمرض عقلي ال يحاولون 

أحد التشخيصات معايير حلقة الاكتئاب الكبرى هي  فاع معدل انتشار الاكتئاببالنظر إلى ارت

 ( Best Practice Evidence . 2003. )التفكير املستمر في الانتحار أو محاولة الانتحار

Le suicide, fait individuel et social L’analyse durkheimienne du suicide 

http://www.apses.org/IMG/pdf/TD_Le_suicide_Durkheim_LFP_corr.pdf 
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فعل فردي يؤثر فقط على الفرد،  كونهالانتحار تهدف هذه الدراسة إلى فهم ظاهرة        

فيبدو أنه يجب أن يعتمد عليه بشكل حصر العوامل الفردية، وبالتالي يترك لعلم النفس 

جميع وتوصلت الدراسة إلى أن ؟ الفرد أحداث تاريخ الانتحار من خالل حول  مجال الفهم

نتيجة تأثيرات سابقة حاالت الانتحار التي ارتكبت في مجتمع معين خالل وحدة زمنية معينة، 

 في حياة الفرد .

EMILE DURKHEIM – LE SUICIDE (1897) http://archives.utb-

chalon.fr/media/files/Groupes_de_travail/Ethique_et_societe/exposé%2014_0

4_2014%20Le%20suicide%20Durkheim%20SC.pdf 

ألاسباب الاجتماعية من خالل مراقبة أكبر عدد ممكن من حاالت ركزت هذه الدراسة على    

التصنيف من أجل تحديد ألانواع الاجتماعية من  وإجراءألاسباب،  فهم  الانتحار، والبدء من

دراسة الانتحار ألاناني من  -والانتحار شاذ  أإليثاري ني والانتحار حاالت الانتحار: الانتحار ألانا

 . متغيرات مختلفة منها الدين والحالة الاجتماعية )الزواج ، العزوبة ، عدد ألاوالد، الترمل

يالحظ أن الانتحار يختلف باختالف نوع الدين: قليل التطور في البالد الكاثوليكية، الش يء 

يهودي، ولكن أكثر أهمية في البلدان البروتستانتية. يحمي الدين من نفسه بالنسبة للدين ال

الرغبة في قتل النفس ألنه مجتمع املعتقدات واملمارسات التقليدية وامللزمة املشتركة. في حالة 

 ،الزواج يحمي من الانتحار أفضل من العزوبة بل أفضل عند إلانجاب  ، فيبين أن "دوركهايم"

ترمل يقلل من  ،يزداد عدد حاالت الانتحار مع تقدم العمر انتحار النساء أقل من الرجال 

عدد حاالت الانتحار في املدن أعلى منه في الريف يستنتج أن الانتحار يختلف  معدل الحفظ 

عكسًيا مع درجة اندماج الفئات الاجتماعية بما في ذلك هو جزء من الفرد. يميز الانتحار 

الة يفرض فيها الفرد نفسه بشكل مفرط في وجهه الجماعية الذاتية وعلى حساب ألاناني ح

  (EMILE .1897) .ألاخير

بعد أن قمنا بعرض أهم الدراسات السابقة اتضح لنا أنها دراسات تهتم بفهم ظاهرة    

الانتحار في مجتمعات عديدة، واعتبرت أنها نتاج للعديد من  املشكالت الاجتماعية، منها ما 

يرتبط باملجتمع ومنها ما يرتبط بطبيعة الفرد وتفاعالته، ومنها ما يرتبط بمجال املرحلة 

 العمرية خاصة فترة املراهقة .
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 أوال: التعريف بظاهرة الانتحار  -

 .التعريف باملفهوم1

علماء الالهوت وألاطباء وعلماء الاجتماع و الانتحار ظاهرة معقدة جذبت انتباه الفالسفة،       

في أسطورة سيزيف هو املشكلة  "ألبير كامو  " فنانين على مر القرون؛ بحسب الفيلسوفوال

كمشكلة صحية عامة خطيرة فإنه يتطلب اهتمامنا، ولكن  ؛الفلسفية الخطيرة الوحيدة

ليست مهمة سهلة. تشير أحدث ألابحاث إلى أن الوقاية الانتحار،  عليهالوقاية منه و السيطرة 

خاصة  ( Mental.2020.p04) ،التخطيط والفهم لهذه الظاهرةاملة من على سلسلة ك تنطوي 

 جانب التنشئة الاجتماعية التي يجب أن تراعي جوانب اجتماعية ونفسية

(REISCHL.2007.p35) أطلقت منظمة الصحة العاملية، مبادرتها العاملية ملنع الانتحار   بتصرف

كونها تمثل إلى املجموعات الاجتماعية واملهنية ذات الصلة بشكل خاص بمنع الانتحار  املوجهة

، بما في ذلك املهنيين رابطا اجتماعيا ومؤسسة لها دور بارز في التوعية من هذه الظاهرة

الصحيين واملعلمين والوكاالت الاجتماعية والحكومات واملشرعين والاجتماعية الاتصاالت 

 ( Mental.2020.p04)بتصرف .وألاسر واملجتمعات ومنفذي القانون 

كونه قضية معقدة. يعتبر سلوك بشري غير طبيعي وبالتالي  على أنهالانتحار كما يعرف     

كيفية التعامل مع هذا  ولهذا نجد اختالف في ، يرتبط بعوامل عديدة في مجاالت مختلفة

 لهذه الظاهرةالتصنيف املستخدم  إن، ولكن أيًضا للوصول إلى تفسيرات منطقيةالظاهرة 

يقسمون  منهناك ف يساعد على فهمها، أثار هذا ألاخير انتباه املفكرين والباحثين في دراسته

والغير مكتملة )بتصرف( وهي حاالت الانتحار املكتملة  ؛ظاهرة الانتحار إلى فئتين

(KNACK.2002.p46،)  .يعتبر السلوك  أي تجميع محاوالت الانتحار والتفكير الانتحاري

الانتحاري من منظور تطوري رؤية ألافكار الانتحارية ومحاوالت الانتحار وحاالت الانتحار 

   . بتصرف(Mental.2001. p05) .سلوك انتحاري  التي تؤدي لظهور املكتملة 

ومن هنا الانتحار هو سلوك أو فعل يرتكبه الفرد في حق نفسه يؤدي به إلى املوت نتيجة         

لعوامل وظروف متعددة، تختلف باختالف طبيعة الثقافة، الدين، املجاالت الاقتصادية 

 والاجتماعية، وهو سلوك سلبي يؤثر على استقرار املجتمع .
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 القتل الرحيم والانتحار  .2

بمعنى آخر، هل قرار وتنفيذ املوت املبكر  التفرقة بين مفهوم الانتحار والقتل الرحيميجب       

؟  بالنسبة لعلم الاجتماع توقع املوت الطبيعي هو مجرد قضية اجتماعية، هو عملية انتحار

وما يهتم به طرف ثالث دور أم ال. في آلية انتقال الرغبة للموت قبل وقته 

(KNACK.2002.p46 ) 

تل الرحيم متوقع النهاية الطبيعية للموت بفعل طرف ثالث والانتحار لقتل نفسك، وهو الق    

الانتحار أو الانتحار بمساعدة أو على أمر ال يقدم أي مساعدة خارجية. فإن مفاهيم املساعدة 

معار هو هراء: ملاذا تساعد شخًصا قادًرا على املوت بنفسه؟ الحاالت الوحيدة التي تكون فيها 

لتعاريف يمكن أن يكون لها معنى هم أولئك ألاشخاص الواعين الذين يرغبون في قتل هذه ا

أنفسهم ولكنهم غير قادرين وخاصة ألاشخاص املحرومين استخدام أطرافهم. لذلك ال يمكن 

ربط وسائل إنهاء حياة املرء إال باالنتحار عندما يتعلق ألامر بوضع املعوق تماًما الذين ال 

املادية المتصاصهم دون مساعدة؛ في جميع الحاالت ألاخرى ، فإن ألامر يملكون الوسائل 

 . ( P 17CHAPITRE IV La mort, un phénomène social .) يتعلق بالقتل الرحيم. 

ومن هنا يمكن القول أن الفرق بين القتل الرحيم والانتحار؛ هو أن ألاول يشارك فيه       

للمريض الذي يريد املوت، أما الانتحار في واقع ألامر هو طرف ثان من خالل إجراءات املوافقة 

 فعل فردي نابع من ظروف اجتماعية عديدة .

 ثانيا:  تفسير ظاهرة الانتحار من الناحية السوسيولوجية 

غالًبا ما ُينظر إلى الانتحار على أنه أ فعل منعزل مرتبط بمعاناة عميقة )اليأس الشديد أو      

..( يصعب فهمه من الخارج، حتى ال يمكن تفسيره. ومع ذلك  فإن امليل إلى التعب، التمرد .

قتل النفس طوعا يجد مصدره أيًضا في حالة املجتمع ويمكن تفسيره بعدة عوامل اجتماعية 

)الخلفية العائلية، التنشئة الاجتماعية، درجة الاندماج الاجتماعي، تأثير ألاعراف الاجتماعية 

 والدين ...(. 

إميل "، هدف علم الاجتماع هو شرح "الحقائق الاجتماعية". فرضية "دوركهايم"منظور  من   

( ، ألاب املؤسس لعلم الاجتماع الفرنس ي، أن الانتحار ليس أمًرا 8081-8181)"دوركهايم 
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شرت دراسته عام بحيث فرد للصارًما 
ُ
بعنوان "الانتحار"، وهي نموذج كالسيكي رائع  8101ن

طريقته في التحليل الشامل ويعتبر  "دوركهايم"يطبق   :ي، ونموذج لهذا النوعللتحليل الاجتماع

 طرحت سؤال حول:  الانتحار كحقيقة اجتماعية

على ما يبدو يتحول إلى ظاهرة جماعية،  ؟.كيف يمكننا أن نفسر أن هذا القرار الفردي -

جتماعية في حالة كيف يمكن البحث عن أسباب هذه الحقيقة الا و  ا، ، يمكن التنبؤ بهةمنتظم

 (71، ص2982)وازي،   ؟ "دوركهايم"إعطاء لحظة، كما يعتقد   املجتمع عند

" نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لعمل  على أنه : الانتحار  "دوركايم" ولفهم تلك ألاسئلة اعتبر

اعتبر  فهو  ."إيجابي أو سلبي، فقد عبر الضحية ذاتها والتي كانت تعلم مسبقا بحيثيات النتيجة

الانتحار ظاهرة اجتماعية، وهي دالة على ألاخالق السائدة في مجتمع ما. وقد أوضح عبر 

في نسبة الانتحار في الزمن واملكان، محاوال كشف العوامل املفسرة لتلك  التغيراتإلاحصاءات 

الظاهرة اجتماعيا، وهكذا اكتشف أن الانتحار يفضح سلطة املجتمع على الفرد، فاالنتحار 

ده يتأثر، يتغير بطريقة معاكسة لتكامل املجموعات الاجتماعية فيما بينها، والفرد جزء عن

  (90، ص2991)لعقاب، منتم إليها 

إن الانتحار جريمة، والجريمة هي شكل من أشكال الخروج عن قواعد السلوك التي يضعها   

لعادي والسلوك يحدد ماهية السلوك االذي املجتمع لتنظيم حياة أفراده، فاملجتمع هو 

 .املنحرف أو إلاجرامي، وفقا لقيمه ومعاييره التي ارتضاها لضبط سلوك أفراده وحمايتها 

 ثالثا: أنواع الانتحار 

 ألاناني الانتحار -

ينطوي هذا النوع من الانتحار عن مبالغة الفرد لنفسه فتغيب لديه صورة آلاخر )املجتمع(  

 .وتمركزه حول نفسه مما يؤدي إلى انعزال الفرد عن مجتمعه

 إلايثاري الانتحار - 

ويعرف أيضا باالنتحار الغيري، هذا النوع من الانتحار الذي يتنافى ويتناقض تماما مع النوع 

ألاول )الانتحار ألاناني( من حيث ألاسباب والطبيعة، حيث ينبثق من تكامل اجتماعي قوي 
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 النزعة الفردية في التكامل والتضامن وروابط اجتماعية صلبة صالبة الاسمنت إلى درجة ذوبان

 .جتماعيالا 

 الفوضوي الانتحار -

ويسمى أيضا هذا النوع من الانتحار "الانتحار الالقياس ي أو الالمعياري" الذي ينتج من الخلل   

الذي يعم النظم الاجتماعية السائدة نتيجة التغيرات الاجتماعية املفاجئة والسريعة التي تهتز 

 (71، ص2982)وازي،   (. القيم واملعايير الاجتماعية السائدةلها ألاعراف و 

من جهاز الفرد املغلق إلى مجال النظام الاجتماعي  البحث حول الانتحار نقل دوركايم وعليه    

بحيث يقول أن املجتمع هو املكون ألاساس ي لظاهرة الانتحار، و يوجد لدى كل مجتمع قوة، 

، 2991. )لعقاب، بينهم كلما قل الانتحار والعكس صحيح حيث أنه كلما اندمج ألافراد فيما

 (09ص

 خالصة 

يمكن تفسير الانتحار اجتماعيا على مستوى تفاعالت ألافراد من خالل إلاحاطة بالعناصر 

 التالية :

شبكة العالقات الاجتماعية: بما أن املجتمع كما ذكر "دوركايم" أنه مجال الانتحار فهذا  -

ملشكالت الاجتماعية التي تصادف الفرد، بحيث تنعكس سلبا على ينطلق من فهم مجمل ا

محددات تشكيل العالقات الاجتماعية التي إما تحافظ على تضامن الجماعة والتساند 

 الوظيفي، أو تشكل خلال على مستوى هذه التفاعالت ما تشكل فعل الانتحار .

السوسيولوجي والاجتماعي تعنى بفهم ومن هنا يمكن القول أن ظاهرة الانتحار في املجال     

فعل الانتحار الذي يكون غالبا ناتجا عن مؤشرات اجتماعية عديدة، سواء في املجاالت 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... ولهذا إن فهم هذه الظاهرة يحتاج إلى فهم تفاعالت 

ة من املعاني التي تشكل ألافراد في مجاالت تفاعل متعددة، قد يتأثر من خاللها الفرد بجمل

أفكارا انتحارية ) التفكير في الانتحار( التي تكون في الجماعة وكسلوك فردي كما أشارت 

  Le suicide, fait individuel et social L’analyse durkheimienne du suicide دراسة.
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ي مرحلة ، ومنتشرة فأكدت على أن السلوك الانتحاري هو سلوك فردي داخل الجماعةالتي 

  ( .Nicole.2001املراهقة )

وتؤثر بعض أنماط العالقات الاجتماعية على تشكل هذه الظاهرة أو الحد منها، ومن بين هذه 

 ألانماط نذكر:

: تنقسم ألاسرة إلى نمطين النمط املمتد والنواة بحيث تعتبر ألاولى عن مجال أنماط ألاسرة  -

راقبة وشدة تفاعل قوية تسهم في ابتعاد الفرد عن واسع في تفاعل الفرد وغالبا ما يحض ى بامل

التفكير غالبا في الانتحار، وقد تكون أيضا عائقا في كونها تمتاز بخصوصيات قد ال يتقبلها 

الفرد، في حين ألاسرة النواة قد تكون أيضا عامال في تشكيل الفكر الانتحاري إذ ما تميزت 

املبنية  جيدة مع أفراد ألاسرةالعالقات ال حينبخلل على مستوى التفاعالت الاجتماعية، في 

 على التفاهم والتفاعل الايجابي تساهم في الابتعاد عن تشكيل الفعل الانتحاري .

 وعلى هذا يمكن إعطاء شكل توضيحي من أجل فهم حدوث ظاهرة الانتحار لدى الفرد :

 )إعداد الباحثة( يوضح بعض من املؤشرات املشكلة لفعل الانتحار لدى الفرد 11شكل رقم 

 

  

يمكن القول أن املجال الاجتماعي هو املشكل للتفكير في الانتحار فإذا كان هذا املجال بيئة      

قيمية  بمعان وقيم مشتركة بين ألافراد فهذا يسهم في استقرار املجتمع، أما إذا وجد خلل على 

 مستوى هذا البناء سيؤدي حتما إلى ظهور مشكالت اجتماعية عديدة منها الانتحار .

 المجتمع

مجاالت 
 التفاعل

مشكالت 
اجتماعية  

الدين الفقر  
 البطالة 

خلل معياري األنانية  

التفكير في 
االنتحار ومحاولة 

اإلنتحار  
 االنتحار
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 ى هذا ألاساس يمكن تقديم بعض املقترحات منها : وعل

الدعم ألاسري ألفرادها خاصة الذين يعانون اضطرابات مختلفة للحد من ظهور التفكير  -

 . الانتحاري 

 تتكيف مع مفهوم حل املشكالت . مهارات اجتماعية جيدةإعداد الفرد لتشكيل  -

 ين نفسيين وإجتماعيين.من مختص، اجتماعية طلب املساعدة عند ظهور صعوبات -

 . التماس املشورة عند وجوب اتخاذ خيارات مهمة - 

 . ، من خالل وسائل وشبكات التواصل الاجتماعيالانفتاح على تجارب آلاخرين وحلولهم  -

التكامل الاجتماعي، على سبيل املثال من خالل املشاركة في الرياضة والجمعيات والنوادي  - 

 من النشاطات.وغيرها 
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 والاجتماعية النفسية العوامل بين الجزائر في الانتحار دوافع

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .سبخاوي  حنان: 1الباحث )ة(

  .استاذ محاضر أ : الرتبة

 ./ الجزائر املدية– فارس يحي جامعة :الانتماء جامعة

 h.sebkhaoui@gmail.com البريد الالكتروني:

 .بومدين إيمان:  2الباحث )ة(

 .ةأستاذ: الرتبة

 ./ الجزائر املدية– فارس يحي جامعة :الانتماء جامعة

 دوافع الانتحار في الجزائر بين العوامل النفسية والاجتماعية :عنوان املداخلة

 امللخص:

 مجاالت مختلف مست سريعة، و هامة تغيرات الاستقالل منذ الجزائري  املجتمع يشهد 

 منها متعددة مشاكل عنها تمخضت و الاجتماعية، املؤسسات  على نتائجها انعكست الحياة،

هذه  تعدالانتحار وخاصة لدى فئة الشباب حيث  ظاهرةبروز بعض آلافات الاجتماعية مثل 

 تزايد و تضاعف في خطورتها وقد تجلت املجتمع، و للفرد املهدمة الاجتماعية من آلافاتآلافة 

فهي  واحد، آن في شخصية و اجتماعية مشكلة الظاهرة هذه تعدكما  .سنويا املسجلة ألارقام

 على دال هو كذلك و الانتحار، على الشباب إقبال كثرة حيث من اجتماعية مشكلة تمثل

ونقص الوازع الديني من جهة  الثقافية الجوانب و الاجتماعية العالقات في اختاللوجود 

 .في جميع مجاالت الحياة املجتمع يحدث في  الذي التغير وسرعة  شدة منوهذا  ،أخرى 

نجد بعض ألاشخاص  لكن و نفس  من ألاذى  حمايةالحياة وإلى  إلى يميلنسان بطبع  إن إلا

 ألاشخاص بعضيميلون إلى إلحاق ألاذى بأنفسهم مّما يطرح الحيرة والتساؤل حيث يقوم 

 طواعية نفس  يقتل من هناكو  ،مبرر بارز أو سبب دونما قتلها حتى أو أنفسهم، بإيذاء

 أو بنفس  ألاذى بإيقاع يستمتع من وهناك ،تهلكةال طريق في بنفس  يلقي من هناكو 

 الحياة في الرغبة و ،كل هذا يتنافى مع غريزة البقاء لدى إلانسان  إلخ... لألذى بتعريضها)
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 ،منتشرة ظاهرة الاستثناء هذا أصبح إذا أما ، استثناءا تشكل املوت في الرغبة فإن لذلك

 من عليها يطرأ وما نفس ،ب و بالحياة إلانسان عالقةلتوضيح  تفسير إلى يحتاج فاألمر

 . في  التفكير أو الانتحار، إلى يدفع  قد اضطراب

يستدعي  ،واقع معاش الشباب أوساط في خاصة ،املجتمع في الانتحار ظاهرة استفحالإن      

 هو أو متعة مصدر الانتحار كان إذا ما عن ألاسباب وراء ذلك و الوقوف عنده والتساؤل 

أم هو خوف من مواجهة  محتملة غير حياة من الانسحاب في الرغبة عن تعبير مجرد

 الظاهرة هذه و يوم، كل البشر يعيشها مأساة هناك أن تفصح الانتحار ظاهرة إن ،الحياة،....

 فهي أسبابها و أبعادها تتضح أخذت و ،باحثين في علم النفس وعلم الاجتماع  قبل من درست

 و املجتمع، عن رغما تحدث هي و تواجدهم أماكن و البشر بعمر مرتبطة أي بشرية، ظاهرة

 عنف ،الوجود ملغادرة ذاتي قرار االنتحارف ، أنفسهم منفذيها عن رغما ربما و ألاسرة، عن

 حاول  من أو املنتحر بالشخص يحيطون  من نحو إنذار رسالة يكون  أحيانا ،الذات نحو موج 

 ،معها التكيف أو مواجهتها عن الفرد عجز معينة وضعية من هروبا أخرى  وأحيانا الانتحار

 عوامل وراءه من تكون  قد معقد سلوك فهو.املوت هي و واحدة فالنتيجة ذاك و هذا بين لكن

 . كلها العوامل تلك مجموع أو نفسية أو اجتماعية, بيولوجية إما عديدة

 يشتد عندما الضمير، تأنيب و بالذنب، الشعور نجد  فمن ناحية التفسير النفس ي للظاهرة

 الشعور  حاالت و الجرائم، و الذنوب ارتكاب و الدينية، و الخلقية القيم بين النفس ي الصراع

 بالنقص الشعور  و الذات، اعتبار عاطفة اهتزاز و بالضياع، الشعور  و ألامل، بخيبة

 من التبرم و ألاهمية بعدم الشعور  إلى يؤدي الذي التخيلي أو الحقيقي والعجز والقصور،

 التي النفسية العقد و التنشئة أخطاء إلى ترجع الجذور  عميقة دوافع  تكون  قد و الحياة،

 آلاخرين، نحو الشديد العداء و الغضب النفسية أسباب  ومن الطفولة، مرحلة في تكونت

 تنعكس و نفس  داخل إلى عداؤه و غضب  فيتحول  مواجهتهم، عن الشخص يعجز حيث

 النفسية النظرية حسبوهذا ما يفسر  النفس قتل إلى يؤدي مما الذات نحو العدوانية النزعة

 على يدل كما، فرويد سيغموندل النفس ي التحليل حسب نظرية   النفس ي التكوين طيات إلى

 من الشخص يعاني  ما جراء من النفسية، صحتها اضطراب و الشخصية تكامل اختالل

 توقعات بين و والاجتماعية، الشخصية إمكانات  بين أو التزامات ، و حقوق  بين تناقضات
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 حرمان، و أسرية مشاكل من الفرد يعاني  ما جراء من كذلك و نفس ، في تمثلها التي آلاخرين

 .إمكانيات  بكل الواقع مواجهة على ذلك أثر و

 تكاد الانتشار واسعة سلوكية ظاهرةأصبح  الانتحارأما من ناحية التفسير الاجتماعي نجد أن 

 مالحقة عن عجزهم و ألافراد يقابلها التي اتإلاحباط نتيجة وذلك بأسره العالم تشمل

 اليأس و باالكتئاب يشعرهم اممّ  مباشرة، غير أو مباشرة كانت سواء العصر، هذا خصائص

 .الانتحار في التفكير إلى يدفعهم و

منهم سبق لهم  % 57بالنسبة للجزائر تشير الدراسات أن أكثر املنتحرين من الرجال وأن 

التصريح بالرغبة في الانتحار فهات  الظاهرة أصبحت تسيطر على املشهد إلاعالمي في الجزائر مع 

ازدياد عدد الحاالت واملحاوالت وتشير دراسة قدمها املستشفى الجامعي مصطفى باشا إلى أن 

ما أن أكثر كعاما،  57و 57حاالت الانتحار تنتشر بين ألاشخاص الذين تتراوح أعماره بين 

املنتحرين من الرجال أكثر من النساء وأوضحت الدراسة أن الشخص املنتحر ال تبدوا علي  

 عالمات الضياع بالضرورة لكن يمكن لالنتحار التأثير على أفراد أسر املعنيين على مدى أجيال.

، وأبرزت الدراسة أن الطرق الشائعة في الانتحار هي استهالك كميات كبيرة من ألادوية

وتناول املواد السامة، إلى جانب استعمال ألاسلحة، والقفز من الجسور أو الطوابق العليا 

ها تتمحور حول أن''الدراسة أهم أسباب انتشار الظاهرة بينتللعمارات، والشنق. و 

الاضطرابات العقلية والسوابق الشخصية والعائلية، باإلضافة إلى خسارة الوالدين املبكرة 

 
ا
 ” عن العزلة الاجتماعية، والطالق، والبطالة، وككلع عوامل ماليةأو أحدهما، فضال

وأشار التقرير إلى أن الظاهرة انتشرت بين الشباب بشكل الفت؛ بسبب الظروف 

وفشل العالقات العاطفية، إضافة إلى البطالة  الاجتماعية والاقتصادية والنفسية

ومشكالت الظلم والتهميش وشعور الفرد بانعدام دوره في املجتمع، وككا تعاطي املخدرات، 

 إلى أن 
ا
 حّرة أو  %53من املنتحرين عاطلون عن العمل، و %35“الفتا

ا
منهم يزاولون أعماال

 كالقلق النفسية الاضطرابات، كما أن الظاهرة تعود إلى ”هم موظفون  % 11هشة، بينما 

 على تعمل التي العوامل بين من تعدالتي  الوساوس و الجسمي والقلق واملخاوف والاكتئاب

 ألانا من كل اختالل على آثار من الاضطرابات لهذه ملا وذلك الانتحارية وامليول  الدوافع تنمية

 .السلوك انحراف و النفسية والصحة
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الكريم عمراوي أن ظاهرة الانتحار لم تعد  ويعتبر أستاذ علم النفس بجامعة الجزائر عبد

وسيلة للتعبير عن فقدان ألامل بسبب أزمات عاطفية أو مشكالت عائلية أو إخفاق في 

الدراسة، بقدر ما أصبحت أداة لرفض الواقع الاجتماعي بكل أبعاده الاقتصادية 

 
ا
أن السلوك الانتحاري أصبح ظاهرة عاملية تنتشر في كثير من والسياسية.. وغيرها، مضيفا

 أن 
ا
انتشار الظاهرة في السنوات ألاخيرة يعد “املجتمعات بشكل واسع وسريع، موضحا

 في التكيف مع املعايير والضوابط 
ا
 وجماعيا

ا
 فرديا

ا
 على تفكع املجتمع، ويمثل فشال

ا
مؤشرا

 .”تقبله النظام الاجتماعي الاجتماعية، وانفصال الفرد عن جماعته، وعدم

 ومن خالل كل هات  املعطيات نطرح التساؤل التالي:

 :التساؤالت -2

 على محاوالت الانتحار؟  ألاشخاصلها دور في إقبال  النفسية و ألاسريةالظروف  هل -

 ويتفرع عن هذا التساؤل ألاسئلة التالية:

 الانتحار؟ محاولةب القيام إلىألاشخاص  تدفع والاقتصادية الظروف الاجتماعية  هل( 5

 الانتحار؟ على إقدام ألاشخاص في دور  النفسية لعواملل هل( 2

 ؟محاوالت الانتحار تنتشر بين الذكور أكثر أم إلاناث هل( 3

 :أهداف الدراسة -5

البعيدة عن تعاليم ديننا  الظاهرة هذه انتشار أسباب معرفة تهدف هذه الدراسة إلى -5

  املجتمع. فيوتقاليدنا 

 التوازن  انهيار وتأثيرها على الظاهرة بهذه يحيط الذي كشف الغموض محاولة -2

 .الاجتماعي

الخصوصية التي يتميز بها املوضوع باعتباره من املوضوعات التي تمثل طابوهات  -3

 ممنوع الكالم فيها. 

 .املراهقين و الشباب فئة عند الظاهرة هذه انتشارخطورة  -5
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  .ألافراد املحاولين لالنتحار محاولة الكشف عن خصائص -7

الكشف عن ألاسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الفرد  الرغبة في -6

 للتفكير في الانتحار

 :املستعمل املنهج -4

ظاهرة إنسانية تتصل مباشرة بحياة البشر وسلوكاتهم لذا فقد تّم  الانتحار تعتبر ظاهرة     

حيث أن ظاهرة كيفيا دقيقا استخدام املنهج الوصفي وذلك من خالل وصف الظاهرة وصفا 

لهذه  السبب الحقيقيتوضيح الانتحار ظاهرة واقعية موجودة في املجتمع لذا سنسعى ل

 تمع.على الفرد واملجالظاهرة والوقوف على آثارها 

 طبيعة املحتوى: -3

سوف نتطرق لهذه الظاهرة في املجتمع البشري في املجتمعات الحديثة واملجتمع الغربي 

والعربي وتوضيح الفرق وكذا في املجتمع الجزائري وكذا التطرق إلى أنواع الانتحار وتوضيح 

 جتماعية.سبب الانتحار في الجزائر والفئة التي تقوم بذلك وتوضيح ألاسباب النفسية والا 

 نتائج الدراسة: -7

في مجمل النتائج تبين أن محاوالت الانتحار تشترك في مجملها في ظروف اجتماعية ونفسية     

واقتصادية.ويذكر من أسبابها أسباب عاطفية فيما يخص فئة الشباب وخالفات أسرية إلى 

جانب  املشاكل التي تعاني منها بعض ألاسر مثل التفكك ألاسري، وجود حاالت طالق، وفاة 

إلى جانب الظروف الصعبة التي يمر بها ألافراد املعاملة الوالدية ، سلوب أحد الوالدين، وأ

 مثل الفقر والبطالة .

كما ال نهمل تأثير الوسائل التكنولوجية والثقافية مثل ألافالم والانترنيت على ظهور ألافكار 

.وسيتم التطرق  الانتحارية وما تحمل  من قيم وعادات تختلف عن قيمنا وتعاليم ديننا

 لذلك.بالتفصيل 

 التوصيات  -6
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ملثل هذه الظواهر ملعرفة ألاسباب الحقيقية وراء ارتكابها وخصوصا  البحوث العلميةتشجيع  -

 وعلم النفس.في مجال علم الاجتماع 

تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني في محاربة هذه الظواهر السلبية التي ال تمت بصل   -

 لقيمنا وديننا

والتزويد باإلحصائيات  التحسيس ي لوسائل إلاعالم في محاربة هات  الظاهرةتفعيل الدور  -

  واملعطيات حولها.

 .باألفراد املحاولين لالنتحار من خالل التكفل بهم صحيا ونفسيا واجتماعيا وروحيا الاعتناء -

للمساعدة للحد من توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسانييين في مجال الخدمة الاجتماعية  -

 ذه الظاهرة.ه

تفعيل دور املسجد في محاربة هذه آلافات من خالل التوعية وتوضيح موقف الدين من  -

 .مرتكبي هذه الجرائم

  املراجع:

مصر، ، دار املعرفة الجامعية، ألاسرة واملجتمعالسيد عبد العاطي السيد وآخرون،  -5

5991. 

، مؤسسة اجتماع ألاسرةألاسرة واملجتمع دراسة في علم حسن عبد الحميد رشوان،  -2

 .2003شباب الجامعة، إلاسكندرية، 

 .2003، بيروت، نماذج حية ملسائل لم تحسم، دار الفارابيأحمد عياش،  -3

، دار دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري سمعان مكرم، مشكلة الانتحار،  -5

 .5965املعارف، القاهرة، 

، دراسة من وجهة نظر علماء ردنيجريمة قتل النفس في املجتمع ألا ذياب البدانية،  -7

 ، الرياض.5997الاجتماع، مجلة جامعة امللك سعود، املجلد السابع، 



 والاجتماعية النفسية العوامل بين الجزائر في الانتحار دوافع

، الهيئة رواد علم الاجتماع، قراءة جديدة للذكر الاجتماعي العربيمحمد علي محمد،  -6

 .5956املصرية العامة للكتاب، إلاسكندرية، 

 

 

 

 

 



 دور إلاعالم الديني في مواجهة ظاهرة الانتحار في الوطن العربي

 :معلومات حول الباحث )ة(
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 دور إلاعالم الديني في مواجهة ظاهرة الانتحار في الوطن العربي :عنوان املداخلة

 امللخص:

العالم العربي سببه العديد من الظواهر الاجتماعية ألاخرى إن الانتشار الرهيب لظاهرة الانتحار في     

من فقر وجهل وبطالة وغيرها، إال أن املسؤولية الكبرى تقع على عاتق إلاعالم الديني باعتباره فاعل في 

وملا املجتمع املدني وذو إمكانيات وصالحيات تسمح له بالتصدي لهذه الظاهرة واملساهمة في مكافحتها، 

م من أهم الوسائل التي يستقي منها ألافراد معارفهم ومكتسباتهم الثقافية املختلفة، كان من كان إلاعال 

الالزم استثمار إلاعالم في تقويم السلوك، ونشر الوعي، وتصحيح املفاهيم، ونبذ ألافكار وألافعال 

عتبارها تقوم على الخاطئة التي تسبب ضررا للفرد واملجتمع، ويعتبر إلانتحار أهم وأخطر هذه ألافكار با

فكرة وضع حد لحياة إلانسان بإرادته نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، فظاهرة الانتحار عرفت تزايدا 

نسبيا خاصة في املجتمعات العربية، وطاملا وّجهت أصابع الاتهام إلى وسائل إلاعالم كونها محّرضا على 

ه من برامج وتقارير وأشرطة وأخبا
ّ
ر حول الظاهرة بما يضفي عليها الصبغة الانتحار من خالل ما تبث

الاعتيادية، فتصبح بتكرار الحديث عنها، وتبرير اللجوء إليها ظاهرة طبيعية كغيرها من الظواهر 

الاجتماعية وإلانسانية، ومن هنا دعت الضرورة امللّحة إلى أن يكون لإلعالم الديني في الوطن العربي رد 
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ي الحد من انتشار ظاهرة الانتحار، ومساعيه إلى الوقاية من فعل معاكس يثبت جهوده في املساهمة ف

 تبّني هذه الفكرة السلبية الهادمة. 

 إلانتحار، إلاعالم الديني، الوطن العربي، الظواهر الاجتماعية.الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

     The terrible spread of the phenomenon of suicide in the Arab world is caused by many 

other social phenomena such as poverty, ignorance, unemployment and others. However, 

the major responsibility rests with the religious media, as it is an actor in civil society and has 

the capabilities and powers that allow it to confront th is phenomenon and contribute to 

combating it. The most important means by which individuals derive their knowledge and 

various cultural acquisitions, it was necessary to invest in the media in evaluating behavior, 

spreading awareness, correcting concepts, and rejecting wrong ideas and actions that cause 

harm to the individual and society, and suicide is considered the most important and most 

dangerous of these ideas as it is based on the idea of putting an end to human life By his will, 

as a result of various causes and factors, the suicide phenomenon has witnessed a relatively 

increase, especially in Arab societies, and the media has always been accused of being the 

incitement to suicide through the programs, reports, tapes and news they broadcast about 

the phenomenon, which gives it a normal character, and it becomes by repeating talk about 

it, and justifying Resorting to it is a natural phenomenon like other social and human 

phenomena, hence the urgent necessity for it to be high The religious community in the Arab 

world is a counter reaction that proves its efforts to contribute to limiting the spread of the 

phenomenon of suicide, and its efforts to prevent the adoption of this negative and 

destructive idea. 

Key words : Suicide, religious media, the Arab world, social phenomena. 
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 مقدمة

 املختلفة، بمراحلها التعليمية املؤسسات عمل كيانا أساسيا في هيكل الدولة، يكّمل إلاعالم يعتبر 

 نسبة الوعي، وزيادة لدى الجمهور، الثقافة مستوى  لرفع رسائل وخطابات من ينشره بما ويتجاوزها بل

 ومن، الاجتماعية وألاخالقية السليمة واملبادئ القيم مع يتالءم بما وصغارا ألافراد كبارا سلوك وتهذيب

فئات املجتمع من أطفال وشباب وكهول  جميع أنها تكاد ال تفارق اهتمام إلاعالم وسائل يميز ما بين

وشيوخ، وبالرغم من التطور الهائل لتكنولوجيات إلاعالم والاتصال، ال يزال التلفزيون أهم وسيلة 

 .ت الراهنإعالمية في الوق

كان للقفزة الهائلة التي شهدتها تكنولوجيا ألاقمار الصناعية في مجال الاتصاالت آثارها في وقد  

تطور الشبكات التلفزيونية وسيطرة عنصر التخصص عليها، وملا كان إلاسالم دين دعوة وإعالم 

الديني الذي يستمد  بطبيعته باعتباره دين املنطقة العربية، كانت الحاجة ماسة إلى ظهور إلاعالم

 .1مبادئه من روح الشريعة إلاسالمية بالحكمة واملوعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن

وملا كان إلاعالم من أهم الوسائل التي يستقي منها ألافراد معارفهم ومكتسباتهم الثقافية  

املختلفة، كان من الالزم استثمار إلاعالم في تقويم السلوك، ونشر الوعي، وتصحيح املفاهيم، ونبذ 

ألافكار وألافعال الخاطئة التي تسبب ضررا على الفرد والجماعة، ولعل أهم وأخطر هذه ألافكار هي 

ر عرفت تزايدا فكرة وضع حد لحياة إلانسان بإرادته نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، فظاهرة الانتحا

نسبيا خاصة في املجتمعات العربية، وطاملا وّجهت أصابع الاتهام إلى وسائل إلاعالم كونها محّرضا على 

ه من برامج وتقارير وأشرطة وأخبار حول الظاهرة بما يضفي عليها الصبغة 
ّ
الانتحار من خالل ما تبث

ا ظاهرة طبيعية كغيرها من الظواهر الاعتيادية، فتصبح بتكرار الحديث عنها، وتبرير اللجوء إليه

 الاجتماعية وإلانسانية، 

ومن هنا، دعت الضرورة امللّحة إلى أن يكون لإلعالم الديني في الوطن العربي رد فعل معاكس  

يثبت جهوده في املساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الانتحار، ومساعيه إلى الوقاية من تبّني هذه 

  الفكرة السلبية الهادمة.
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تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم ألادوار التي يمارسها إلاعالم الديني ملواجهة  

 ظاهرة الانتحار في الوطن العربي، وتقييم مدى فعالية جهوده للحد منها أو على ألاقل تخفيف انتشارها.

ة الانتحار مدى تأثير إلاعالم الديني في نشر الوعي بخطورة ظاهر وتناقش الدراسة إشكالية  

   على الفرد في دنياه وآخرته؟ ومدى مساهمته في الوقاية من تفشيها في املجتمع العربي؟

ولإلجابة على هذه إلاشكالية اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي إلبراز واقع ظاهرة الانتحار  

عالم الديني في مواجهة وإلاعالم الديني في املنطقة العربية، واملنهج التحليلي ملناقشة فعالية دور إلا 

 ظاهرة الانتحار في ذات املنطقة.

 املبحث ألاول: واقع إلاعالم الديني وظاهرة الانتحار في الوطن العربي

إن املجتمع العربي بخصوصيته يختلف عن املجتمعات ألاخرى من حيث املعتقد والعادات  

والتقاليد وألاعراف السائدة في نطاقه الجغرافي، بما يؤثر على اهتمامات الشعوب العربية وميولها 

الثقافية، ومهما غزى الفكر الغربي وطغى على معظم البلدان العربية، إال أن املجتمع العربي يبقى 

ه، وتعالج مشاكله، محافظا على بعض الخصوصية التي تظهر من خالل املنابر إلاعالمية التي تنقل واقع

 وتشارك في وضع الحلول، وتساهم في تجاوز عراقيل النهضة والتنمية.

ولعل أهم املنابر إلاعالمية التي تعنى بهذه الوظائف هو ما يعرف باإلعالم الديني الذي يستمد  

 منهجه وأساليبه من الشريعة إلاسالمية السامية.

 ن العربياملطلب ألاول: واقع الاعالم الديني في الوط

إلاعالمية في الوطن العربي في السنوات ألاخيرة انفتاحا فيما يتعلق بإنشاء  شهدت الساحة 

القنوات التليفزيونية، وصارت في سباق دائم على جذب الجمهور خاصة فئة الشباب التي تمثل الفئة 

واها لنقل العلم ألاكبر في املجتمع، وفي ظل هذا السباق نشأت الفضائيات الدينية التي كّرست محت

املواطن العربي برّبه ونفسه وغيره وفق   الشرعي بكافة تخصصاته، وتوجيهه لضبط وتنظيم عالقة

، وفي هذا الجزء من الدراسة نتناول نشأة 1أساليب مختلفة تخضع لضوابط الشريعة إلاسالمية

 وظائف القنوات الدينية. الفضائيات الدينية وتطورها في الفرع ألاول، بينما يتضمن الفرع الثاني أهم 

  املطلب الثاني: واقع ظاهرة الانتحار في املجتمع العربي
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يعتبر الانتحار من ألافعال أو السلوكات التي مارسها إلانسان منذ عهد قديم، وتذكر الدراسات  

 أن الرغبة في اللجوء إلى الانتحار موجودة في ظل جميع الثقافات واملجتمعات البشرية، لكن من غير 

املؤكد حتى آلان مسألة ما إذا كانت فئات اجتماعية معينة أو في مجتمع معين هي التي ترغب في 

وأسباب الانتحار كثيرة ومتنوعة ومتشابكة ومتداخلة، وال يمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى ، 2الانتحار

ي، ومنها ما هو سبب واحد، وإن كانت تتفاوت في مقدار تأثيرها، فمنها ما هو ديني، ومنها ما هو نفس 

أسري، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو اقتصادي، وقد تجتمع هذه ألاسباب دفعة واحدة، وفي هذا 

ز على واقع ظاهرة الانتحار في املجتمع العربي من حيث العوامل وألاسباب 
ّ
الجزء من الدراسة سنرك

 الداخلية والخارجية.

 لحد من ظاهرة إلانتحاراملبحث الثاني: فعالية إلاعالم الديني في ا

لقد شهدت املجتمعات العربية في السنوات ألاخيرة تفش ي ظاهرة إلانتحار وبأشكال صادمة  

خاصة عند فئة الشباب، ولعل أنجع وسيلة ملكافحة أي ظاهرة اجتماعية هي الوقاية منها من خالل 

تق وسائل إلاعالم وخاصة ذات قيام كل الفاعلين في املجتمع املدني بدوره كما يجب، ولهذا تقع على عا

التوجه الديني مسؤولية كبرى في توعية الشباب واملراهقين باعتبارها السلطة الرابعة، وعليه وجب 

 تقييم فعالية إلاعالم الديني في مكافحة ظاهرة إلانتحار، واقتراح آليات لتفعيل هذا الدور أكثر.

 ي مكافحة ظاهرة إلانتحاراملطلب ألاول: تقييم فعالية إلاعالم الديني ف

يتمثل دور إلاعالم الديني بصفة في الوقاية لحماية املجتمع من أي ظواهر اجتماعية سلبية  

تهدد أمنه واستقراره قبل اللجوء إلى وسائل أخرى دورها عالجي، وذلك من خالل ترسيخ وتعزيز قيم 

2الدين إلاسالمي ونشر ثقافة املحبة والسالم والتفاؤل 

                                                                 
2
ندى عبود جارهللا العمار، دور إلاعالم في الحد من خطاب الكراهية ونشر ثقافة الاعتدال،   
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ويجد الباحث في موضوع دور إلاعالم الديني في الحد من ظاهرة إلانتحار أن هذا ألاخير قد لعب دورا 

سلبيا حيث أن طريقة معالجة املوضوع والخطاب املستعمل في البرامج الدينية ساهم في انتشار فكرة 

، وزاد من تقّبل املجتمع 18سنة 14و 51بين  إلانتحار وبالتحديد لدى ألاشخاص الذين تتراوح أعمارهم

 لها أكثر من قبل بعد أن كانت ظاهرة دخيلة على املجتمع العربي وال تحدث إال نادرا.

إن نشر أخبار محاوالت إلانتحار والتفصيل في الطرق املستعملة في ذلك ساهم في ترسيخ صورة  

في ذهن املراهق، كما أن تعرض إلاعالم الديني لها دون البحث الفعلي والعميق في أسبابها وطرق املنتحر 

مكافحتها يعتبر تقصير من القائمين على البرامج الدينية سواء معّدين أو مقّدمين أو حتى رجال الدين 

نسب املتزايدة لعدد الذين تمت استضافتهم ملعرفة رأي الدين إلاسالمي في إلانتحار، وهو ما أكدته ال

، تأتي بعض الدول املنتحرين يوميا 
ً
في العالم، ورغم أن معدالت الانتحار بشكل عام منخفضة عربيا

العربية في مراكز متقّدمة من الدول املسجلة ألعلى حاالت الانتحار في العالم، كالسودان التي تقارب 

 بسبب 
ً
ستقرار، والحرب، والفقر، والتشرد، إذ يعاني عدم الا نسبة الانتحار فيها نسبة قاّرة آسيا كاملة

 .19السوداني من شعور "عدم الجدوى من الحياة"  ويقرر وضع حّد لحياته بنفسه الكثير من الشباب

وبالرجوع إلى دور إلاعالم الديني في مكافحة ظاهرة إلانتحار نجده غير فعال على أرض الواقع،   

في ترسيخ مبادئ الدين إسالمي من تحريم قتل النفس البشرية بالرغم الجهود التي يبذلها رجال الدين 

خاصة أن السلوك الانتحاري يقترن كثيرا بانعدام الصحة النفسية والتي والتذكير بعقوبة إلانتحار، 

يسعى إلاسالم للحفاظ عليها وحمايتها، كما أن طريقة معالجة إلاعالم الديني لظاهرة إلانتحار ليست 

لقضية دون أن يكون الهدف ألاساس ي من هذا الطرح هو التوعية فقد أصبحت صحيحة ألنها تطرح ا

هذه الحوادث مادة إعالمية دسمة تتسابق البرامج على تقديمها، خاصة أن أغلب الحاالت تكون من 

فئات اجتماعية هشة تعاني الفقر والجهل والعزلة والبطالة وغيرها من املشاكل الاجتماعية، وبالتالي 

هتمام الكبير لوسائل إلاعالم بظاهرة إلانتحار من خالل تسليط الضوء عليه إلى استيعاب فقد أدى الا 

املجتمع  لفكرة الانتحار وعدم نبذها كما في السابق، كما أن املعالجة غالبا ما تكون الحقة للظاهرة 
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جب العمل على وليس سابقة لها أي بعد وقوع الحادث وهو ما ال يغير شيئا في الواقع وهو ألامر الذي ي

 تغييره.

 املطلب الثاني: إستراتيجية تفعيل دور إلاعالم الديني في مكافحة إلانتحار

إن مكافحة أي ظاهرة اجتماعية سلبية مرهون بالقضاء على أسبابها من جهة، وزيادة الوعي              

امج الدينية هو توجيه املجتمعي من جهة أخرى، وهو دور إلاعالم الديني حيث أن أهم ما تقوم به البر 

الشباب إلى كل ما هو مفيد ويخدم املجتمع إلاسالمي والعربي، باإلضافة إلى ترسيخ املبادئ ألاساسية 

التي يقوم عليها إلاسالم وأهمها حفظ النفس وتحريم املساس بها، فالنفس البشرية هبة من هللا 

، وتقوم املعاني الدينية 20تفويت منافعها ووديعة لها حرمتها،  فال يجوز الاعتداء عليها بإهالكها أو 

والتوجيهات الربانية في ظل إلاسالم على غرس في النفس البشرية روح ألامل وعين الرضا، لدرجة تؤهله 

ملسايرة الحياة والابتالءات واملحن التي تواجهه ملجابهتها ال الهروب منها، وعليه وجب على القائمين على 

أوال: الترهيب من  ي تقديم محتوى برامجهم على نقطتين أساسيتين هما:البرامج الدينية التركيز ف

 ثانيا: نشر الوعي في املجتمع. إلانتحار و 

 الخاتمة 

تقع على عاتق إلاعالم الديني مسؤولية كبيرة في التصدي لظاهرة إلانتحار باعتباره فاعل في املجتمع     

تسمح له بالدخول إلى كل البيوت، وبناء على دراستنا للموضوع توصلنا املدني وذو إمكانيات وصالحيات 

 إلى مجموعة من النتائج تتمثل في النقاط آلاتية:

 .يمثل إلانتحار ظاهرة اجتماعية سلبية يعاني منها املجتمع العربي خاصة في السنوات ألاخيرة 

  نتحار.سنة ومن أكثر الفئات تضررا بظاهرة إلا  14و 51يعتبر الشباب بين 

  عدم فعالية إلاعالم الديني في التصدي لظاهرة إلانتحار رغم الانفتاح الذي عرفته برامج

 الدينية في العقد ألاخير.

  تضمن إلاسالم منهجا كامال يهدف لحفظ النفس البشرية وتحريم الاعتداء عليها لم يتم العمل

 أو املسموعة.به والتطرق إليه من طرق وسائل إلاعالم الدينية سواء املرئية 
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  سوء معالجة إلاعالم الديني لحوادث إلانتحار ساهم في انتشارها وأثر سلبيا على املجتمع

 العربي.

  محاربة إلانتحار مسؤولية جماعية يجب على كل أفراد املجتمع كل حسب تخصصه املساهمة

 في الحد منها.

 ت كاآلتي:بناء على النتائج املتوصل إليها يمكننا اقتراح جملة من التوصيا 

  ضرورة إعادة النظر في محتوى البرامج الدينية وتكييفها مع احتياجات املجتمع العربي
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 ألابناء لدى الانتحار فكرة انتشار من بالحد الانترنيت شبكة محتوى  على ألابوية الرقابة دور 

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(
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الارشاد ألاسري ، و التعامل مع ألافراد ذوي الاحتياجات الخاصة ، منضمة ملخبر الاضرابات 

عة تلمسان شاركت في ملتقيات وطنية و لديها منشورات في مالنمائية و العصبية و التعلم بجا
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 ألابناء لدى الانتحار فكرة انتشار من بالحد الانترنيت شبكة محتوى  على ألابوية الرقابة دور 

 امللخص:

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور أساليب املراقبة ألابوية على محتوى شبكة ألانترنيث

في الحد من انتشار فكرة الانتحار  لدى ألابناء ، حيث اعتمدا الباحثان على املنهج الوصفي 

التحليلي ، الذي انطلق من الدراسات السابقة ، و ما أفرزه الواقع من قضايا الانتحار ، و لقد 

توصلت الدراسة إلى أنه من واجب آلاباء حماية أبنائهم من الخطر من خالل تفعيل أساليب 

لرقابة الوالدية على شبكة الانترنيت بمختلف أشكالها لضمان سالمة املحتوى و كذا املرحلة ا

  للطفل. العمرية

ABSTRACT: The purpose of this study is to identify the role of parental surveillance 

on the content of the Internet in reducing the prevalence of the notion of suicide 

among children. The researchers drew on the analytical descriptive approach, which 

was based on previous studies, and the actual cases of suicide. 

 عرض مشكلة الدراسة -2

يع أغلب في متناول الجميع حى  ألاطفال، وال تستط جهزة لإللكترونية بشى  أنواعهاأصبحت ألا 

ما تحتويه مواقع الانترنيت سواءا تعلق ألامر باستخدام مواقع من مشاهدة  لهممنع أطفا سر ألا 

التواصل الجتماعي املختلفة أو تحميل شى  التطبيقات لإللكترونية بما تحويه من ألعاب 

يفقد السيطرة على ألامر،  آلاباء حى  إن بعض ،إلكترونية قد تمس بالنمو السليم لألطفال 

التخلص من صراخ ألاطفال بشراء أجهزة خاصة تمكنهم من تصفح  يحاول آخرونبينما 

لإلنترنت طوال اليوم؛ يأتي ذلك متالزما مع جدل علمي مستمر حول أضرار التعرض للشاشات 

 فترات طويلة، لتبقى الحيرة هل تعرض ألاطفال لألجهزة لإللكترونية ضار أم مفيد؟

دراسة حديثة نسبيا نفذتها مجموعة البحث في مجلس اململكة املتحدة من أجل سالمة  في

سنة  61و 5ألاطفال على لإلنترنت، لوحظ أن نسبة تعامل ألاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

توصلت %، وأبرزت الدراسة املخاطر الىي واجهت ألاطفال، حيث 49مع لإلنترنت بلغت حوالي 

واجهوا مواد أثارت  قدكل عشرة أطفال إلى واحد من كل خمسة مراهقين  واحد من إلى أنه

 .مخاوفهم، أو مواقع إباحية، باإلضافة لتعرضهم للتنمر لإللكتروني والابتزاز الجنس ي



 ألابناء لدى الانتحار فكرة انتشار من بالحد الانترنيت شبكة محتوى  على ألابوية الرقابة دور 

ألاطفال الذين يستخدمون  كما بين استبيانان أجريا على نحو نصف مليون مراهق أميركي، أن

ر كانوا أكثر عرضة للشعور باليأس والتفكير في الانتحار هواتفهم ثالث ساعات يوميا أو أكث

بمقدار الثلث، بينما ارتفع معدل الانتحار للنصف عندما كانوا يستخدمونها أكثر من خمس 

ساعات، وبحسب دراسة لجامعة جالكسو يؤدي لإلفراط في استعمال الهاتف املحمول لزيادة 

 (9164)صفاء علي ،.معدالت أمراض القلب والسرطان

شخص حدا  011111في كل عام يضع مايقارب و لقد أوردت منظمة الصحة العاملية أنه 

لحياته، إضافة إلى العديد من محاوالت الانتحار الىي تبوء بالفشل . وتمثل كل حالة انتحار 

مأساة تؤثر على ألاسر واملجتمعات والبلدان بأكملها بما تحدثه من آثار طويلة ألامد على من 

اءهم ،يحدث الانتحار في مختلف مراحل العمر، وقد سجل ثاني أهم سبب للوفيات تركوهم ور 

 على الصعيد العالمي في عام  94و 65بين من تتراوح أعمارهم بين 
ً
)منظمة الصحة  .9161عاما

 ( ، 9164العاملية ، 

كشفت دراسة جديدة أن ألاطفال الذين ينشأون في منازل تعاني من الكثير من الصراع كما  

 .وقلة الرقابة ألابوية هم أكثر عرضة ملحاولة لإلنتحار

أن ما  ( الطبية JAMAفي دراسة نشرت نتائجها في عدد فبراير من مجلة ) -وتوصل الباحثون 

إلى  4من ألاطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  69111% من بين ما يقرب من 1,9يصل إلى 

أكبر إذا  حار، وكانت مخاطر التفكير فى الانتحارأعوام وشملهم الاستطالع فكروا فى الانت 61

 .كانوا يعيشون فى منزل يتجادل فيه آلاباء كثيرا وبشكل متكرر أو من حين إلى آخر

في الغالب يكونوا غير مدركين لألفكار الانتحارية الىي تراود  آلاباء إلى أن أخرى توصلت دراسة و 

 Danielle C and other ;2020))  أبنائهم

جريت الدراسة على 
ُ
% منهم 0عاًما، وتبين أن  61إلى  66طفل يبلغ من العمر بين  5111أ

فقط كانوا على علم بهذا ألامر، بحسب موقع  آلاباء فكروا في الانتحار، لكن نصف عدد

"Medical X Press." 

 نحاءالانتحار ال يحدث في البلدان املرتفعة الدخل فحسب، بل هو ظاهرة عاملية في جميع أ

حدثت في  9161% من حاالت الانتحار العاملية في عام 14العالم. وفي حقيقة ألامر، إن أكثر من 

 .ةو ذلك بحسب تقرير منظمة الصحة العاملي البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

https://www.elconsolto.com/parenting/Tag/7817/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://www.elconsolto.com/parenting/Tag/7817/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://medicalxpress.com/news/2019-01-parents-unaware-kids-suicidal-thoughts.html


 ألابناء لدى الانتحار فكرة انتشار من بالحد الانترنيت شبكة محتوى  على ألابوية الرقابة دور 

فيه  ويمثل الانتحار مشكلة خطيرة للصحة العمومية ، خاصة في عصرنا الحديث الذي أصبح

 تتكنولوجياو ما ترتب عليها من  هقرية واحدة بفضل تدفق ألانترنيت في كل أنحاء العالم

 .حديثة و الىي أثرت على دور ألاسرة في رعاية أطفالها 

شرت في صحيفةف
ُ
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking في دراسة أخرى ن

 حول تعاطي املخدرات، فإّن املراهقين  151وجمعت معلومات من دراسة أجريت على  ،
ً
طالبا

 لالكتئاب
ً
كما وجدت  ،الذين يستخدمون مواقع التواصل أكثر من ساعتين هم أكثر استعدادا

 .وألامراض العقلّية والتوّتر وأفكار الانتحار استخدام مواقع التواصل بين ارتباط الدراسة

  خطورة إدمان دراسة منالوحذرت 
ً
املراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تجنبا

.   )  and  Paul Dodemaideإلصابتهم بالضغوط النفسية الىي قد تقودهم إلى ألافكار الانتحارية

all 2019) 

اضافة إلى ذلك تم تداول حاالت انتحار ألطفال و مراهقين نتيجة إلدمانهم عل بعض ألالعاب 

 لإللكترونية ، كلعبة الحوت ألازرق و لعبة موموو كذا لعبة غاليندو .

عادة ما تبدأ تحديات غاليندو بأوامر عادية إلى حد ما، مثل "استيقظ في منتصف فمثال 

الليل" أو "شاهد فيلما مخيفا"، لكن املهام تتصاعد تدريجيا حيث يحث غاليندو الالعبين على 

والتحدي ألاخير  ،"إيذاء أنفسهم أو تعريض أنفسهم لخطر مميت، مثل "الوقوف على حافة برج

 .دم باالنتحارهو مطالبة املستخ

منذ  نترنتالىي انتشرت بشكل كبير على لإل  "الحوت ألازرق" وأعاد "غاليندو" إلى ألاذهان لعبة

يوما، أخطرها حث املستخدمين، وهم  51مهمة على مدار  51، ويتم خاللها تحديد 9165عام 

 .عادة من ألاطفال واملراهقين، على قتل أنفسهم

حالة انتحار بين صغار السن في مختلف  631ار إلى أنه تم ربط "الحوت ألازرق" بأكثر من يش

 (9165)قصقص، .أنحاء العالم، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني

و انطالقا من كل ما ذكر يطرح الباحثان التساؤالن التاليان هل للرقابة ألابوية على محتوى 

من انتشار ظاهرة الانتحار لدى ألابناء ، و ماهي سبل مساعدة شبكة الانترنيت دو في الحد 

 آلاباء في تفعيل رقابتهم الوالدية ؟

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/8/11/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/8/11/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/4/19/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/4/19/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/cyber.2018.0678
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82&contentId=1380526
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82&contentId=1380526
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&contentId=1380526
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 مفاهيم الدراسة و النتائج   -3

 احتوت الدراسة على املفاهيم التالية 

اليقظة الىي يتمتع بها آباء ألاطفال حى  ال  الشبكة علىالرقابة ألابوية  تمثلالرقابة ألابوية : 

 على لإلنترنت أو يزوروا مواقع الويب الىي تحتوي على محتوى 
ً

بالغين أو يقضوا وقًتا طويال

 .محتوى يشكل خطر على سالمتهم العقلية و النفسية و الجسمية 

ى صفحات نوع من البرامج مخصص ملنع ألاطفال من الولوج إل و يمكن الاعتماد في ذلك على

ن هذا النوع 
ّ
غير مرغوبة وكذا يمنع ظهور املحتويات غير املناسبة "من وجهة نظر آلاباء" ، ُيَمك 

مراقبة استخدام  على جهاز كمبيوتر شخص ي أو  لإلنترنت من البرامج من مراقبة استخدام

تقوم بإنشاء  البرمجية هذه التطبيقات،لإلنترنت من قبل مستخدم معين على جهاز الكمبيوتر

ملعني ليتم عرضه على تقارير عن السلوك الاستخدامي الذي قام به املستخدم أو الكمبيوتر ا

و هي .وهناك بعض البرامج الىي تتحكم في املحتوى املعروضعن الطفل كأولياء ألامور  املسؤول

عديدة ومتنوعة كتحكم ألابوي لألندرويد و تفعيل الرقابة ألابوية على اليوتيوب ، أو تفعيل 

 الرقابة ألابوية في جوجل و غيرها.

شبكة املعلومات، الشبكة العاملية، الشبكة ب أيضا وتلقبمحتوى شبكة ألانترنيت :  -2

تتصل من  شبكات أصغر هي نظام اتصاالت عالمي يسمح بتبادل املعلومات بين العنكبوتية

تعمل وفق أنظمة محددة ويعرف بالبروتوكول املوحد  ،العالم حول  الحواسيب خاللها

 إلى  "إنترنت"وتشير كلمة  .بروتوكول إنترنت وهو
ً
إلى جملة املعلومات املتداولة عبر الشبكة وأيضا

و في هذا البحث  .(9165)السنوس ي نصر،ل تلك املعلومات عبر القاراتالبنية التحتية الىي تنق

 يركز الباحثان على مواقع التواصل الاجتماعي بشى  أنواعها و كذا التطبيقات لإللكترونية .

وُك الانتحاري الانتحار  – 3
ُ
ل   ,Paula J. Claytonحسب  Suicidal behavior : يشمل السُّ

 املكتمل، ومحاولة الانتحار. وتسمَّ  ألافكار والخطط الرامية إلى الانتحار أفكاَر الانتحار الانتحارَ 

suicide ideation 

  و يقصد باالنتحار املكتملCompleted suicide  د إليذاء النفس الذي الفعل املتعمَّ

ي إلى املوت  . يؤّد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 محاولة الانتحار Attempted suicide:  النفس، وُيقَصد به أن يؤدي فعل هدفه إيذاء

 الانتحار إلى لإلصابة أو 
ُ
ه لم يؤّد  إلى ذلك. قد تؤدي أو ال تؤدي محاولة إلى املوت، ولكنَّ

 .ألاذى

  نتائج الدراسة 

توصلت الدراسة إلى أن مسؤولية وقاية ألاطفال من الوقوع في الادمان على موقع شبكة 

تماعي أو ما خص ألالعاب لإللكترونية على عاتق الانترنيت سواء ما تعلق بمواقع التواصل الاج

ألاسرة في املقام ألاول، من خالل اتخاذ الوالدين إجراءات تكفل وقاية الطفل، وذلك بواسطة 

جانبين: ألاول يتمثل في تأمين أجهزة حاسب آلي يستخدمها ألاطفال ملنع املخترقين من جهة، مع 

ة من خالل استخدام تقنيات متوافرة في عدم السماح للطفل بالدخول إلى مواقع مشبوه

، إذ إنه مزود بنظام أمان ومراقبة أبوية، أو من «يوتيوب»بعض املواقع، كما هو حال موقع 

و .خالل استخدام برامج تمنع الطفل من دخول بعض املواقع املحتوية على مواد غير مرغوبة

 إيذات الذات و التفكير باالنتحار الىي قد تدعو ألاطفال إلى تبني بعض ألافكار الىي تجرهم إلى

ولفتت الدراسة إلى أهمية تربية الطفل على استخدام لإلنترنت وغيره من وسائل التقنية 

بطريقة تتوافق مع دينه وعاداته وتقاليده، مع عدم إغفال دور الوسائل لإلعالمية واملدرسة 

الجانب وفي الجانب نفسه واملسجد في تكثيف الجهود التوعوية؛ لتعزيز دور ألاسرة في هذا 

نصح خبراء الكمبيوتر و لإلنترنت و بناءا على حاالت الانتحار الىي عرفها العالم في الفترة ألاخيرة 

نتيجة لبعض ألالعاب الالكترونية، آلاباء بإنشاء حساب مستخدم خاص ألطفالهم على أجهزة 

ى محتويات غير مناسبة ألعاب الفيديو أو أجهزة الكمبيوتر لضمان عدم وصول ألاطفال إل

 .ألعمارهم أثناء تصفح لإلنترنت

 توصيات الدراسة -4

القيام بالبرامج الارشادية ألاسرية لتوعية آلاباء بأهمية تفعيل سبل الرقابة ألابوية لحماية  -

أطفالهم من أخطار الانترنيت الىي ال تتناسب مع سنهم و تشكل خطر على صحتهم النفسية و 

 ة الىي قد تزودهم بأفكار انتحارية.العقلية و الجسدي



 ألابناء لدى الانتحار فكرة انتشار من بالحد الانترنيت شبكة محتوى  على ألابوية الرقابة دور 

دعم العمالء املشرفين على الاتصاالت من خالل نشر مبادئ توجيهية بشأن سالمة ألاسرة  -

 :على لإلنترنت تشجع آلاباء ومقدمي الرعاية على ما يلي

 التعرف على املنتجات والخدمات الىي يستعملها ألاطفال والشباب 

  ضمان استخدام ألاطفال والشباب لألجهزة لإللكترونية بشكل معتدل كجزء من نمط

 حياة صحي و متوازن 

توفير أدوات إبالغ واضحة وتطوير عملية متابعة لإلبالغ عن املحتوى والاتصال غير املناسبين  -

 .وسوء الاستخدام، وتقديم تعليقات مفصلة ملستعملي الخدمة بشأن عملية لإلبالغ

 ملراجع بعض ا

. 6ط –بيروت  –احمد عیاش .الانتحار ,نماذج حیة ملسائل لم تحسم بعد .دارالفرابي  - 

9113. 

 .9111, 6عبد هللا بن سعد الرشود ,ظاھرة الانتحار التشخیص والعالج ,الریاض ,ط -
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M.Hanus (2004),Le deuil après suicide, 1ére édition, Maloine, Paris .- 

-L.Morasz(2008) , comprendre et soigner la cris suicidaire, dunod ,paris  

https://medicalxpress.com -suicidal-kids-unaware-parents-01-/news/2019
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 العربية  باملجتمعات الانتحار ظاهرة كبح و الوعي نشر  في إلاعالم وسائل دور 

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .بن ورقلة نادية: 1 الباحث )ة(

 .أستاذ محاضر أ الرتبة:

 الجزائر. -جامعة زيان عاشور، الجلفة مؤسسة الانتماء:

 .بلقماري  هدى: 2الباحث )ة( 

 .محاضر أ أستاذ الرتبة:

 .الجزائر. -، جامعة زيان عاشور ،الجلفة مؤسسة الانتماء:

دور وسائل إلاعالم في  نشر الوعي و كبح ظاهرة الانتحار باملجتمعات   :عنوان املداخلة

 العربية 

 امللخص:

املجتمعات خالل  اهتماماتيعتبر من املواضيع الهامة التي استقطبت  الانتحار إن موضوع 

 إلاخباريةالجديدة  و التقارير  إلاعالمآلاونة ألاخيرة فالجرائد  ال تخلو من يوم آلخر  ووسائط 

من فئة الشباب إلى الشيوخ مرورا  انطالقاالتي مست كل فئات املجتمع   الانتحار من حوادث 

: "إن تغطية حوادث الصحافي البريطاني جوناثان غرون بأرباب ألاسر و حتى ألاطفال ،كما نشر 

الانتحار وما يتبعها من تحقيقات، أمر صعب للغاية بالنسبة إلى املؤسسات الصحفية 

وإلاعالمية، حيث يتوجب على مراسليها الحذر فيما يقدموه من معلومات، بحيث ُتبقي املجتمع 

 ."على اطالع من دون إلاضرار بالحياة الخاصة لآلخرين

و  مدى قوة الوسائل إلاعالمية  ما  هو سنعمد إلى طرح سؤال  و انطالقا من هذه الفكرة 

هذه الاستعدادات ؟ هل يمكن لبرنامج تلفزيوني يشهده ظل في إحداث التغيير في قدرتها 

يفرض تحوال أو يحدث تغييرا كبيرا في مثل هذه  أنالشخص من خالل الشاشة الصغيرة 

و بها الفرد ؟  مر التي ياملضطربة  والنفسية أو الظروف الاجتماعية  الانتحارية  الاستعدادات

إلى تقديم قراءة وصفية لهذه الظاهرة املجتمعية . التي يتوجب فيها عرض  من هنا سنأتي

 بحثية  من خالل الاستدالل بوقائع .أمثلة واقعية لفهم الظاهرة و معاينتها من زوايا 

 



 العربية  باملجتمعات الانتحار ظاهرة كبح و الوعي نشر  في إلاعالم وسائل دور 

، وهذا ما يحدث في حالة ألاصل أن تكون الاستعدادات التكوينية سابقة على الوسيلة 

ألاشخاص البالغين الذين تكاملت عناصر شخصيتهم الاجتماعية إلى حد كبير فما هو دور 

 مسؤولية ؟بتأن و   الانتحاروسائل إلاعالم  في نشر الوعي و الحد من ظاهرة 

لقد جاءت هذه الورقة من أجل الوقوف  على الدور الذي يلعبه إلاعالم للتخفيف من حدة 

ظاهرة الانتحار  مما يستلزم مراقبة هذه الوسيلة الهامة و توجيهها لخدمة الصالح العام تفش ي 

.  مع التأكيد على فكرة مفادها  أن عملية الانتحار ليست وليدة  ساعتها بل هي نتيجة 

اضطرابات نفسية و معاناة كبيرة للمنتحر. إذ أننا ال نعيش حاليا ضمن  تكاثر حاالت الانتحار 

ألاعداد غير مطردة  مقارنة  باألعوام املاضية بل ما  يراد الوصول إليه  هو إلقاء بما أن 

 الضوء عليها أكثر من خالل إلاعالم . 

التي  هذا و تشهد الساحة تسارع وسائل إلاعالم املختلفة إلى تغطية كل حالة انتحار جديدة،و 

تحتاج إلى تسليط الضوء على الحالة و نشر التفاصيل و التسابق إلى نشر هذه ألاخبار ، فيما 

يندر نشر التقارير التي تعرض هذه املشكلة ، التي تقترب من التحول إلى ظاهرة مع أهمية 

 إدراك خطورتها الاجتماعية  و أسبابها و سبل معالجتها .

فادة التي يمكن أن يتلقاها القارئ أو املشاهد بعد نشر مما يدعونا للبحث عن نسبة الاست

تفاصيل أخبار هذه الظاهرة مع قياس  نسبة فعالية الوسائل إلاعالمية بتنوعها  في الحد من 

النتائج السلبية التي تتمخض عن الانتحار . و هل تفيد هذه ألاخيرة في  تدارك  خطورة الوضع 

 قبل فوات ألاوان في بعض ألاحيان  ؟ 

و ألهمية هذا املوضوع وضعت منظمة الصحة العاملية الوقاية من ا النتحار  على سلم أولويات 

أعمالها و خصصت لهذا الغرض تاريخ العاشر من أيلول من كل عام ملقاومة  الظاهرة، كما 

أطلقت في ذات الصدد إستراتيجية للتقليل من حاالت الانتحار وقعت عليها ثمانية و عشرين 

 دولة . 
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الوسائل إلاعالمية الكالسيكية و  اعتمدتهاوقوف على ألاساليب التي و هذا ما سيدفع بنا  إلى ال

الظاهرة و كيف تمت  ، خاصة و أن مجتمعاتنا ال زالت تتكتم على هذه في معالجة  الجديدة 

 .التابوهات  يتم تداول هذه املواضيع بشكل  من الحذر . ألنها ال زالت تعد من  أين الظاهرة

إن تغطية حوادث الانتحار على أنها مأساة بشرية وخسارة كبيرة، يمكن لها أن تمنع حدوث 

املزيد منها، حيث يجب على الصحفي التركيز على الانهيار العاطفي الذي تمر به عائلة املنتحر 

وألاثر الذي تركه في نفوس أصدقائه وأقاربه، من أجل أن يدفع ذلك من يفكرون باالنتحار إلى 

 لب املساعدة أو إعادة النظر في ألامر.ط

بعض وسائل إلاعالم تتعامل مع حوادث الانتحار بأسلوب بحثي مكثف يجذب إلاثارة، من ف

 خالل إبرازها كقصة مهمة ونشرها على الصفحة ألاولى، بطريقة تؤثر على من يفكر باالنتحار.

كضرورة توفير مركز بحثي أو إعالمي يهتم  تقديم مجموعة من املقترحات : إلىو من هنا نخلص 

بشكل  الانتحار بدراسة هذه املشكلة و تحليلها بشكل جاد . مع إبراز تركيز إلاعالم على موضوع 

لتقليل من عدد الضحايا و حماية آلاخرين .و لايجابي و علمي مع إشراك أهل الاختصاص 

نبغي على إلاعالمي توفير كما  . ةمعالجات و حلول لهذه املشكل إلىبالتالي محاولة الوصول 

بإعداد التقارير   يقوممعلومات عن موارد الدعم في نهاية كل قصة من قصص الانتحار و أن 

ينبغي أن تشمل موارد الدعم مراكز الوقاية من الانتحار والخطوط كما بطريقة مسؤولة ، 

ية ومجموعات الدعم الهاتفية للمساعدة في حل ألازمات والعاملين في مجال الصحة والرعا

 الذاتي.

يمكن للصحافي أن يوفر معلومات عن كيفية الاتصال بمصادر محلية أو وطنية متخصصة  إذ

في تقديم الدعم املادي واملعنوي ملن يعانون من املشاكل النفسية أو العاطفية ولديهم ميول 

 . اة الكثير منهملالنتحار، من أجل أن يطلبوا املساعدة، وبذلك يكون قد ساهم في إنقاذ حي

لذا يتوجب على  الصحافي  أن يكون حريصا على التعبير عن حزن املجتمع جراء مثل هذه 

 الحوادث، من خالل التركيز على مشاعر الحداد، بدال من "تكريم" السلوك الانتحاري.

بدل التركيز على املشكلة إعالميا من خالل نشر عدد حاالت الانتحار، يفترض تنظيم حلقات -

قاشية معمقة تجمع الخبراء و املشكالت الاجتماعية و النفسية بهدف التوصل لتدخالت ن

 عالجية بعضها يتمثل في برامج إعالمية مبنية على املعلومات و املعارف .
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على أن ال يتم الاعتماد على الطريقة إلاعالمية املثلى التي يتم فيها تناول املوضوع إعالميا .مع 

لتقليص  الاختصاصو لكن بشكل إيجابي و علمي يأخذ رأي  الانتحار وضوع تركيز إلاعالم على م

 ألاعداد و حماية آلاخرين مما وقع فيه غيرهم .

 الانتحار من وضع ما قبل  ابنهفالنشر إلاعالمي الهادف حول املوضوع قد ينبه ألاهل ملا يعيشه 

عدم التطرق ملوضوع  أما في حال ،فيتخذ بذلك إلاجراءات املناسبة و يراجع أخصائي نفس ي

في املجتمع  انتحار الانتحار، فإن ذلك قد يجعل ألاهل مطمئنين ظنا منهم أنه ال يوجد حاالت 

 .  ابنهمفال ينتبهون فيضيع 

يتوجب مراعاة املعايير ألاخالقية و املهنية املوجودة في املواثيق العاملية و املعروفة التي يتوجب -

في عمله كل مرة مع مراعاة " عدم املبالغة و إلاثارة" بنشر هذه  إليهاعلى الصحافي العودة  

ألاخبار ، و نشرها ضمن " الحد ألادنى" بما يوفر املعلومة للقارئ أو املشاهد ، دون ذكر أداة 

أو إلاساءة لكرامة ألافراد و أقارب  ألاخيرةالجريمة و دون الخوض في التفاصيل و أجواء هذه 

ى وسائل إلاعالم الكالسيكية منها و الحديثة  ممارسة " الحق في املنتحر، حيث يشترط عل

 النسيان" و ليس مناقضته .

إلاشارة إلى القضايا ألاوسع التي تصاحب حوادث  -كلما كان ممكنا–يجب على الصحافي -

 الانتحار مثل إلادمان على الكحول واملشاكل الصحية العقلية والحرمان.

لالنتحار والذي يتركه على أهالي الضحايا، من أجل أن يشجع على  التركيز على التأثير الطويل-

فهم أفضل للمخاطرة التي يقوم بها هذا الشخص والعذاب الذي يمنحه لألشخاص املقربين 

 منه.

ويفضل أن تنتهي معظم التقارير حول هذه الحوادث بمصادر للدعم واملساعدة، مع إمكانية 

 ا من خالل التوعية والتثقيف.إلاشارة إلى حوادث انتحار تم تجنبه

إذ أعتبر الانتحار من القضايا املعقدة، وبالتالي تتطلب جهود الوقاية من الانتحار التنسيق 

والتعاون بين العديد من قطاعات املجتمع، بما في ذلك القطاع الصحي والقطاعات ألاخرى 

، وإلاعالم. وينبغي أن مثل التعليم والعمل والزراعة والعدل والقانون، والدفاع، والسياسة
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تكون هذه الجهود شاملة ومتكاملة حيث انه ال يمكن ألي نهج أن يؤثر بمفرده على قضية 

 . معقدة مثل قضية الانتحار

 املراجع و املصادر :-

 .3891فريد عزت: بحوث في إلاعالم إلاسالمي، دار الشروق، جدة، م محمد-

في ترشيد مسارات الشباب، مجلة ألامن، عبد الرحمن محمد رفيع: دور أجهزة إلاعالم  -

 .3891، نوفمبر 338اململكة العربية السعودية، العدد 

زكي الجابر: التلفزيون وإقبال املشاهدين، مسائل وحلول ، الدورية املغربية لبحوث الاتصال  -

 . م3891، أكتوبر نوفمبر ديسمبر 

فالح القضاة: دور برامج العنف في تحديد سلوك الشباب، دراسة ميدانية، مجلة  محمد -1

 م.6002، العدد ألاول، شباط 11دراسات، الجامعة ألاردنية، املجلد

محمد عرفة: التأثير السلوكي لوسائل إلاعالم، حولية كلية إلانسانيات والعلوم الاجتماعية،  -5

 م.3886، 35جامعة قطر، العدد 

حسن: مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصال، دار الفكر العربي، بيروت،  حمدي -2

 م.3891لبنان، 

محمد بن عبد الرحمن الحضيف: كيف تؤثر وسائل إلاعالم ، مكتبة العبيكان، الرياض،  -1

 م.3881اململكة العربية السعودية، 
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 :معلومات حول الباحث )ة(

 .بروك حدة م: الباحث )ة(

  .استاذ محاضر أ : الرتبة

 ./ الجزائر جامعة العربي التبس ي :الانتماء جامعة

 tebessa.dz-mebroukhadda@yahoo.com/hadda.mebrouk@univ البريد الالكتروني:

 نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

-اصتخصص قانون خ -تبسة-الدكتورة حدة مبروك استاذ محاضر أ جامعة العربي التبس ي

لها العديد من املشاركات في التظاهرات العلمية،  ،السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

 واملنشورات العلمية. 

 .حسيبة زغالمي: الباحث )ة(

 .أستاذ محاضر ب: الرتبة

 ./ الجزائر جامعة العربي التبس ي :الانتماء جامعة

 hassiba.zoghlami@gmail.com البريد الالكتروني:

 نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

 كمتصرف ، و قد عملت(خاص قانون ) املاجستير زغالمي حاصلة على شهادة حسيبة

 العمومية، ألاشغال بمديرية وألارشيف العمومية والصفقات املنازعات مكتب ورئيس إداري 

ملشاركات في التظاهرات العلمية ، لها العديد من ا. 9009 سنة حتى 9002 سنة من تبسة

  ألابحاث املنشورة.و

 .                                              ركوب قوارب املوت كأحد ابرز مظاهر الانتحار في البحر الابيض املتوسط :عنوان املداخلة
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 امللخص:

تعتبر ظاهرة الهجرة السرية عن طريق البحر) ركوب قوارب املوت كأحد ابرز مظاهر الانتحار( 

في وسط فئات الشباب خاصة نظرا للظروف املعيشية املزرية ، وكذا انتشار البطالة في 

أوساطهم مما ادى بهم الى التفكير فقط في ركوب قوارب املوت كحل للهروب من الضغوطات 

ير في وجود مستقبل احسن في الضفة املقابلة، لكن عادة ما يكون راكبي هته النفسية, والتفك

القوارب طعام لألسماك في عرض البحر، وهذا يعتبر كأحد ابرز مظاهر الانتحار الارادي الن 

 الاحتمال الاكبر لراكبي هته القوارب هو الغرق.

 غرق، غير الشرعية.: الهجرة السرية، قوارب املوت، الانتحار، الالكلمات املفتاحية

 مقدمة

ان ظاهرة ركوب قوارب املوت في الجزائر عن طريق البحر الابيض املتوسط منتشرة  

منذ سنوات عديدة، لكن في السنوات الاخيرة تفاقمت الظاهرة بشكل مخيف جدا، ونظرا 

لإلحصائيات التي تنشرها الصحافة الوطنية والدولية عن ركوب قوارب املوت نجدها منتشرة 

لفئات، وسبب ذلك العديد من العوامل الاقتصادية بكثرة اوساط الشباب من كل ا

والاجتماعية تأتي في مقدمتها البطالة والفقر...الخ ويختار هؤالء الشباب املوت غرقا عرض 

 البحر على البقاء في الجزائر.

وتصنف ظاهرة الهجرة السرية نظرا لخطورتها بعد املتاجرة باملخدرات وألاسلحة وتعد  

حار الارادي ، وفي الاونة الاخيرة ظهرت تنظيمات وشبكات اجرامية كأحد أهم مظاهر الانت

متخصصة تعرف بشبكات الهجرة السرية. وفي السنوات الاخيرة لم تفلح كل الاجراءات الامنية 

في الحد من الظاهرة وتقليص عدد املتوفين غرقا لذلك تعرف قوارب املوت في اللغة الاسبانية 

 "الباتيرا".

 :أهمية املوضوع 

تكمن أهمية املوضوع في معرفة أسباب والدوافع لركوب قوارب املوت وأثارها وكذا  

سبل واليات مكافحتها ، حيث يعتبر هذا املوضوع من املوضوعات تلقى اهتماما اكاديميا ، كما 
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انه عبارة عن موضوع متشعب من عدة جوانب سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية وثقافية ، وله 

 للتوجه السياس ي للدولة وعالقاتها الخارجية.ايضا تأثير كبير 

وأيضا له أهمية علمية تكمن في معرفة حقيقة اثر ركوب قوارب املوت واملتمثل في الانتحار 

الارادي بدل العيش في ظروف مزرية، وهذا مشكل كبير للجزائر سواء وطنيا او في عالقاتها مع 

 قابلة.الدول املغاربية وحتى الدول الغربية من الضفة امل

 يمكن حصرها في عدة نقاط كاألتي: أهداف املوضوع: 

اهمية املوقع الجغرافي في تنامي ظاهرة ركوب قوارب املوت )البحر الابيض  -

 املتوسط(

ايجاد السبيل الامثل في التعامل مع دواعي ركوب قوارب املوت ونتائجها الكارثية  -

 على جميع الاصعدة

ن خطر ظاهرة ركوب قوارب املوت تخصيص حصص وبرامج لتوعية الشباب م -

وكذا عواقب ظاهرة الانتحار غرقا في عرض البحر على الفرد واملجتمع على حدا 

 سواء.

تحسين ظروف الشباب والعمل اعطاءهم العناية التامة ألنهم هم محرك التنمية  -

 البشرية

ضايا التي من خالل ما تقدم تعتبر ظاهرة ركوب قوارب املوت واحدة من اهم القإلاشكالية: 

تحتل الصدارة الدولية والوطنية خاصة، وهذا املوضوع يبرز العديد من الاشكاالت ألنه 

موضوع يشمل جوانب عديدة منها السياسية ن الاقتصادية ،الاجتماعية والصحية ، لذلك 

الى اي مدى يمكن اعتبار ظاهرة ركوب قوارب املوت في منطقة يمكن طرح التساؤول التالي:  

 بيض املتوسط مظرر من مظاهر الانتحار ومايي أسباهاا وأاارها وسب  مكاححهاا البحر الا 

ملعالجة الاشكال املطروح تم اعتماد املنهج الوصفي والتحليلي و ذلك من خالل اعطاء وصف 

ومفهوم دقيق لظاهرة ركوب قوارب املوت وأيضا النظريات املفسرة للظاهرة وتحليل الاسباب 
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يمكن ربطها بظاهرة الانتحار غرقا في عرض البحر. وايضا البحث في سبل املؤدية لها وكيف 

 مكافحتها.

 حيث تم تقسيم الدراسة الى ثالث محاور أساسية تتمثل فيمايلي:

 املحور الاول: النظريات املفسرة للهجرة )ركوب قوارب املوت(

 ب املوتاملحور الثاني: الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لركوب قوار 

 املحور الثالث: سبل مكافحة ظاهرة ركوب قوارب املوت

 خاتمة 

من خالل ما تم التطرق له حول ظاهرة ركوب قوارب املوت ودوافعها وأسبابها فان الجزائر على 

غرار الدول املغاربية تعاني من تفش ي هذه الظاهرة بين مختلف فئات املجتمع ، وعلى الرغم 

ف السلطات املختصة إال أنها مازالت تشكل خطرا يحدق باملجتمع من الجهود املبذولة من طر 

نظرا لعدم التركيز الجدي على وضع حلول جديدة غير الحلول الامنية والاقتصادية 

 والسطحية.

حيث أن التشديد في الاجراءات الامنية وحده ال يكفي ملعالجة هذه الظاهرة وأثارها السلبية ، 

د مستقبال وربما تشهد ما هو اقص ى من ركوب سفن املوت، وإال فإنها سوف تتفاقم وتزدا

فالفقر وانخفاض املستوى املعيش ي من جهة وتردي مؤشرات ألامن من جهة تعد أكبر دافع 

 لركوب قوارب اي الانتحار غرقا في الجزائر.

 لذلك يمكن استخالص جملة من النتائج والتوصيات:

وبلورة قناعة ملحاربة الظاهرة  اعادة دراسة ظاهرة ركوب قوارب املوت برمتها -

تتطلب مواجهة ألاسباب املؤدية لها كالفقر والبطالة، انسداد ألافق، وهذا عن 

طريق خلق سياسة تنموية وطنية تستفيد من طاقات البشر وإلامكانيات واملوارد 

 ألاولية في الجزائر.
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ازدياد الفوارق أدى الى تنامي ظاهرة ركوب قوارب املوت خاصة منها البطالة  -

والفقر حيث يحتم على الدولة تبني سياسة انمائية وإستراتيجية اقتصادية 

 واجتماعية تؤدي الى خلق فرص العمل لدى فئة الشباب خاصة

ملتوسط تنسيق التعاون بين الجزائر ودول الجوار خاصة في منطقة البحر الابيض ا -

للقضاء على املنظمات والشبكات السرية التي تساعد الشباب على ركوب قوارب 

 املوت

تشجيع الاستثمارات املتوسطة وطويلة املدى  وبالتالي القضاء على الرغبة في  -

 الهجرة 

تطوير وتفعيل مهمة عمل مؤسسات املجتمع املدني ودورها في دعم برامج    -

ة من خالل توعية الشباب على خطورة ركوب التنمية البشرية وتعزيزها وخاص

 قوارب املوت والعمل على دمجهم في املجتمع

فضح كل املمارسات والادعاءات التي تشجع على ركوب قوارب املوت ومن يعمل  -

 بها ويتاجر بها أو يشجعها

التركيز على الجوانب التربوية وعلى املواطنة في البرامج املدرسية لتحفيز الشباب  -

 لوطن وكذلك على مخاطر ركوب قوارب املوتعلى حب ا

 توفير فرص العمل مع ضمان العدالة في الاجور  -

تفعيل النقابات والجمعيات والاتحادات املختصة وفتح جبهة عريضة ثقافيا  -

 وفكريا للحد من ركوب قوارب املوت وظاهرة الانتحار على حدا سواء

ب جريمة انتحار ووضع تجريم ظاهرة ركوب قوارب املوت واعتبار فاعلها ارتك -

 قوانين لردع املساعدين عليها

 انشاء مخابر للبحث العلمي تدرس ظاهرة ركوب قوارب املوت و اليات الحد منها -
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 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر 

املنشور في الجريدة الرسمية  00-20املعدل بالقانون رقم  00-67الامر رقم  .0

 0220-07-96املؤرخة  76العدد 

 9000ديسمبر  09الصادرة في  69الرسمية العدد الجريدة  .9

 9002-09-97الصادرة في  03الجريدة الرسمية العدد  .3

 املراجع 

 الكتب 

امحمدي بوزينة امينة، الجهود الامنية وإلاقليمية ملكافحة الهجرة  .0

غير الشرعيةن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن 

 بوعلي.

رب العربية في مكافحة الهجرة غير الاخضر عمر الدهيمي، التجا .9

الشرعية "دراسة حلول الهجرة السرية في الجزائر"، اململكة العربية 

 .9000السعودية، جامعة نايف العربية  للعلوم الامنية،

الحوات علي، ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر بلدان املغرب العربي،  .3

 .9006طرابلس، منشورات الجامعة املغاربية،

طارق عبد الحميد، الهجرة غير الشرعية: رؤية مستقبلية، الشهاوي  .7

 .9002دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

عبد القادر زريق املخادمي، الهجرة السرية واللجوء السياس ي،  .0

 .9009، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 9الطبعة 
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كال الاصفر احمد عبد العزيز،" الهجرة غير الشرعية :الانتشار وألاش .7

وألاسباب املتعبة"، مكافحة الهجرة غير الشرعية، جامعة نايف 

 .9000للعلوم الامنية، الرياض،

"حالة الجزائر" 9000فيليب فارج، الهجرة املتوسطية تقرير عام  .6

ترجمة "انور مغيث وشريف يونس، املفوضية  الاوربية برنامج ميدا، 

 .9006معهد الجامعة الاوربية، 

 الجامعية الاطروحات والرسائل 

سعد رشيد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الامن  .0

الانساني، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة محمد خيضر، 

 .9009بسكرة، 

  الجرائد واملجالت 

بوحادة سارة، تداعيات الهجرة غير الشرعية على الامن  .9

، جامعة 00الجزائري،مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية،العدد 

 .9090عبد الحميد بن باديس، مستغانم،

حروري سهام، الهجرة وسياسة الجوار الاوربي، مجلة الفكر،العدد  .3

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة.00

مصباح عامر،الهجرة غير الشرعية، اطار نظري للتحليل، مجلة فكر  .7

، طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، 00ومجتمع، العدد 

 .9002الجزائر، 

 املواقع الالكترونية 

-90الصادعي محمد، "سوسولوجيا الهجرة والهجرات" تاريخ الاطالع  .0

 90:00على الساعة  03-9090
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 املراجع باللغة الفرنسية 

2. Genounni naima, les migrants et leur droits au maghreb 

(tunisie,l’algerie et maroc), cahier de l’unesco ; migration et 

droit humains, universite hassan 2, casablanca, 2004. 

3. Guillant michelle, la mosaique des migrations africanes, revue 

esprit no 160, aout september 2005, paris.  

  

 

 

 



 سلطات قاض ي ألاحداث كقاض ي متدخل في الوقاية من جرائم الانتحار في القانون الجزائري.
 

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .عائشة عبد الحميد  :الباحث )ة(

 .- أ -أستاذة محاضرة  الرتبة:

 .الجزائر –جامعة الشادلي بن جديد الطارف  :الانتماء جامعة

  malekcaroma23@gmail.comالبريد الالكتروني:

الدكتورة عائشة عبد الحميد جامعة الطارف الجزائر ، نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

استاذة محاضرة بكلية الحقوق و العلوم السياسية، و باحثة في كل فروع القانون ، شاركت 

ة و الدولية، و الكتب الجماعية، و نشرت العديد من املقاالت في العديد من امللتقيات الوطني

  .في املجالت الوطنية و الدولية

ئم الانتحار في سلطات قاض ي ألاحداث كقاض ي متدخل في الوقاية من جرا: عنوان املداخلة

 .القانون الجزائري 

 امللخص:

هو إلاقدام على قتل النفس إراديا، أي فعل تدمير ذاتي، وذلك بالتعرض إلى خطر  الانتحار 

 قاتل أو فشل خطير وهو تدمير للسلطة الذاتية باإلقدام على وضع حد للحياة.

إقدام الطفل أو الشاب الجزائري على محاولة قتل نفسه بنفسه، من أجل الهروب من  وهو 

املشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها. حيث تتشكل أنواع الانتحار وأسبابه، وتكون 

عادة بواسطة الشنق، والتسمم باملبيدات، وألاسلحة النارية، والسقوط من قمم عالية، ويعد 

لشريعة إلاسالمية فعال غير شرعي، وأن من يقوم بمثل هذا الفعل قد خرج من الانتحار في ا

 ملة إلاسالم، وال يجوز الصالة عليه أصال. 

والزال موضوع انتحار ألاطفال موضوعا محظورا اجتماعيا، ونالحظ ذلك، من خالل تكتم 

التلميح له، من  عائلة املنتحر، حيث تحاول تغطيته والتهرب حتى من التلفظ بكلمة انتحار أو 

 أجل أن تجعله حادثا عارضا.

mailto:malekcaroma23@gmail.com
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نتساءل هنا عن طفل في السادسة أو العاشرة من عمره، يعاني ضغطا معينا يدفعه إلى درجة 

قتل نفسه، وحقيقة ألامر أن ألاطفال يتعرضون إلى ضغوط نفسية، قد تنجم عن سلوك 

 منزلي معين أو تنمر مدرس ي، أو ضغط الشارع. 

ية أثر وخيم ودور مباشر في تفاقم حاالت الانتحار عند ألاطفال، مثل: طالق وللمشاكل الاجتماع

الوالدين، وكثرة املشاكل ألاسرية، باإلضافة إلى التحرش الجنس ي واللفظي لألطفال، حيث يعد 

 أحد ألاساليب الرئيسية لواقعة الانتحار. 

ظاهرة جديدة شاعت في املجتمعات العربية، واملجتمع الجزائري خصوصا، في الشارع،  وهي

 املدارس، وحتى داخل البيت.

 2015تدور مداخلتنا حول: مدى حماية قانون الطفل في الجزائر ودخوله حيز التنفيذ عام 

 واثره على واقعة الانتحار؟ 

 ي يحتمل املقارنة أحيانا والتحليل.نتناول الدراسة بواجهة قانونية بحتة وبأسلوب منهج

 إن مداخلتنا تدور حول:

 سلطات قاض ي ألاحداث حول الطابع الوقائي في جريمة الانتحار.  أوال: -

 القضاء املتخصص لألطفال في القانون الجزائري. ثانيا: -

 سلطات قاض ي ألاحداث حول الطابع الوقائي في جريمة الانتحار: -أوال

 :15-12ي ظل القانون ظاهرة انتحار ألاطفال ف -1

، املؤرخ في 15-12أطر املشرع الجزائري ظاهرة انتحار ألاطفال ضمن قانون حماية الطفل، رقم 

، استنادا ملا تمليه اتفاقية حقوق الطفل، التي وافقت عليها جمعية ألامم 2015جويلية  15

على امليثاق ألافريقي لحقوق الطفل، ورفاهيته  ، وكذا بناءا1989نوفمبر  20املتحدة بتاريخ 

 . 1990املعتمد في أديس أبابا في جويلية 

حيث يوجه املشرع الجزائري في آلاونة ألاخيرة انتباها خاصا لفئة ألاطفال، نتيجة التطور 

الخطير ألشكال الاعتداء عليهم فباإلضافة إلى بعض التعديالت الجوهرية التي أضافها إلى 



 سلطات قاض ي ألاحداث كقاض ي متدخل في الوقاية من جرائم الانتحار في القانون الجزائري.
 

، قانونا خاصا بحماية الطفل يتضمن أحكام حمايته 2015عقوبات أصدر سنة قانون ال

 خاصة من الناحية الاجتماعية أو القانونية.

وقد انقسمت سياسة املشرع الجزائري ملحاربة الجرائم الواقعة على هذه الفئة الحساسة إلى 

 صورتين:

 خاص.اعتبار صفة الطفل كظرف مشدد في معظم الجرائم ضد ألاش ألاولى: -

 اعتبار صفة الطفل عنصر أساس ي أو شرط مسبق لقيام أركانها. الثانية: -

 قاض ي ألاحداث قاض ي متدخل: -2

املتعلق بحماية الطفل، فإن قاض ي ألاحداث هم  15-12من القانون  32عمال بنص املادة 

املختص بالنظر في القضايا املتعلقة باألطفال في خطر، والذي يستوجب منه أن يكون على 

 ة واسعة بشؤون ألاسرة، تسمح له بالتعرف على شخصية الطفل.دراي

ويتحدد اختصاصه بمكان إقامة أو مسكن الطفل املعرض للخطر، أو مسكن ممثله الشرعي 

كالوالدين أو الوص ي أو القيم وهذا كأصل عام، أما بالنسبة لالستثناء فيكون في حالة عدم 

 لذي تم العثور فيه على الطفل. التمكن من تحديد الاختصاص يرجع إلى املكان ا

إن النظام القضائي الجزائري قد وسع من دائرة تدخل قاض ي ألاحداث وتكون له عدة 

، حول دراسة شخصية 15-12من قانون حماية الطفل رقم  34صالحيات نصت عليها املادة 

سية الطفل الجنح لالنتحار، من خالل البحث الاجتماعي، والفحوص الطبية والعقلية والنف

 ومراقبة السلوك.

يتخذ قاض ي ألاحداث لحماية الطفل املوجود في حالة خطر، ليس غايته الفصل في نزاع ما، أو 

تحديد مسئولية شخص، أو جهة ما، وإنما التصدي لحالة الخطر التي تهدد الطفل والعمل 

 على إصالح أوضاعه قدر املستطاع.

 زائري:القضاء املتخصص لألطفال في القانون الج -ثانيا

 املحاكم املختصة باألحداث: -1
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كان الاختصاص بمحاكمة ألاحداث قديما ينعقد ملحكمة الجنح، وكان هذا الاختصاص يتعلق 

بجميع الجرائم التي تقع من ألاحداث دون الخامسة عشرة، سواء كانت هذه الجرائم من قبيل 

 الجنح أو دخلت في عداد الجنايات. 

ة ألاحداث خبيرين اجتماعيين، تمتاز محكمة ألاحداث وقد عدل التشكيل ليكون في محكم

بالوظيفة الاجتماعية ملحكمة ألاحداث بالنص ألول مرة على وجوب أن يكون ضمن تشكيل 

هده املحكمة خبيرين من ألاخصائيين الاجتماعيين، باإلضافة إلى التشكيل ألاساس ي ملحكمة 

 الجنح وتمثيل عضو النيابة العامة في املحكمة.

ويعد حضور الخبيرين املذكورين إجراءات املحاكمة أمرا ملزما، يترتب على إغفاله البطالن، 

كما يترتب ذات ألاثر أيضا على خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من أسماء الخبيرين 

 وما يفيد حضورهما وتقديمهما تقريرا عن حالة الحدث. 

 الجهات الجزائية املتخصصة باألطفال الجائحين: -2

ينظم قانون حماية الطفل الهيئات القضائية املتخصصة بالفصل في القضايا الجزائية التي 

يمكن استنادها لألطفال الجائحين على مستوى كل الجهات القضائية الجزائية، فتوجد على 

 مستوى كل محكمة قسم لألحداث.

وضع قسم آخر على مستوى كل  15-12من قانون حماية الطفل، رقم  01فقرة  59أما املادة 

 مجلس قضائي يختص بنظر الجنايات التي يرتكبونها.

، لم يوضع فقط ملعالجة ظاهرة إجرام ألاحداث الجائحين 15-12إن قانون حماية الطفل رقم 

 أي جنوح ألاطفال، بل وضع أيضا لحماية الطفولة مثل ألاطفال في حالة خطر. 

حداث، يعين رئيسه من بين قضاة ألاحداث بموجب حيث تتضمن كل محكمة قسما خاصا باأل 

من قانون حماية  02فقرة  61سنوات طبقا للمادة  3أمر من رئيس املجلس القضائي ملدة 

 180الطفل/ وهو يتشكل باإلضافة إلى قاض ي ألاحداث رئيسا من محلفين اثنين طبقا للمادة 

 من قانون حماية الطفل. 

 اة محترفين وقضاة شعبيون.أي أن محكمة ألاطفال تتشكل من قض
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 خاتمة:

من خالل دراستنا نحاول إلقاء الضوء على الجانب القانوني لظاهرة انتحار ألاطفال في املجتمع 

 الجزائري وهذا من خالل النتائج التالية:

أولى املشرع الجزائري غاية خاصة بفئة ألاطفال، وتماشيا مع النصوص القانونية  -1

 خاص يكفل حمايتهم.الدولية، فقد خصهم بقانون 

 إن قانون حماية ألاطفال يضم جوانب إجرائية وجوانب قضائية. -2

 ونتوصل إلى ما يلي:

إن قضاء ألاطفال هو قضاء متخصص يتناول جانب القضاء املحترف رئيس محكمة  -1

ألاطفال، وجانب القضاء العشبي، من حيث أن تشكيلة املحكمة املختصة في قضاء 

 ألاطفال هي محكمة شعبية.

 إن حماية الطفل من ظاهرة الانتحار يجب أن يكون فيها طابع وقائي.  -2

 قائمة املصادر واملراجع:

 .2019أحسن بوسقيعة، شرح القانون الجزائي الخاص، دار هومة،  .1

، يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية 1966يونيو  8، املؤرخ في 66-155ألامر رقم  .2

 املعدل واملتمم.

 ، يتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم.1966يونيو  8في  ،املؤرخ66-156ألامر رقم  .3

رقية غراق، انتحار الشباب في الوسط الجزائري، ألاسباب وأساليب الوقاية، مجلة  .4

 .2018العلوم النفسية والتربوية، مارس 

عبد هللا أوهايبية، شارح قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري، الجزء ألاول، دار هومة،  .5

2018 . 

عبد هللا أوهايبية، شرح قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، دار هومة،  .6

2018. 
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، 2018عز الدين طباش، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات، دار بلقيس،  .7

 الجزائر.

غياث حياة، مرباح فاطمة الزهراء، الجرائم إلالكترونية الحديثة وإشكالية التعامل  .8

ت ألازرق وظاهرة انتحار ألاطفال في الجزائر، مجلة دراسات إنسانية معها، تحدي الحو 

 .2019واجتماعية، جوان 

-12دراسة في ضوء القانون -فيصل بوخالفة، الحماية القضائية لألطفال في خطر،  .9

، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، جوان -املتضمن حماية الطفل 15

2018. 

 ، يتعلق بحماية الطفل.2015يوليو  25املؤرخ في ، 15-12القانون رقم  .11

 .2019محمد خريط، أصول إلاجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومة،  .11

 . 2005منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم،  .12

 .008نبيل صقر، صابر جميلة، ألاحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى،  .13

كيم، شعيب محمد توفيق، انتحار ألاطفال في إطار قانون حماية الطفل وعيل ح .14
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 امللخص:

يعّرف علماء الاجتماع الانتحار بأّنه قتل إلانسان لنفسه وإزهاق روحه باستخدام وسائل     

 ملاّدة ساّمة تؤّدي إلى عّدة، فمن الّناس من ينتحر 
ً

ملقًيا نفسه من ارتفاٍع شاهق، أو متناوًل

ين أو الخنجر
ّ
  .املوت، أو مستخدًما ألداة حاّدة قاتلة مثل السك

د إلاسالم على تحريمه تحريًما قاطًعا ًل و
ّ
رائع الّسماوّية، وقد أك

ّ
الانتحار محّرم في كافة الش

ريف عن الّرسول ع
ّ

ْفَسُه لبس فيه، وفي الحديث الش
َ
َل ن

َ
ت
َ
ليه الّصالة والّسالم قوله )َمْن ق

ِرَب 
َ

َبًدا، َوَمْن ش
َ
اِلًدا ِفيَها أ

َ
َم خ اِر َجَهنَّ

َ
ِنِه ِفي ن

ْ
 ِبَها ِفي َبط

ُ
أ َوجَّ

َ
ُتُه ِفي َيِدِه َيت

َ
َحِديد

َ
ٍة ف

َ
ا ِبَحِديد  َسما

 
َّ
ل
َ
اِلًدا ُمخ

َ
َم خ اِر َجَهنَّ

َ
اُه ِفي ن َحسَّ

َ
ُهَو َيت

َ
ْفَسُه ف

َ
َل ن

َ
ت

َ
ق

َ
ْفَسُه ف

َ
َل ن

َ
ت

َ
ق

َ
ى ِمْن َجَبٍل ف َردَّ

َ
َبًدا، َوَمْن ت

َ
ًدا ِفيَها أ

ة تحريم الانتحار شرًعا أّن هللا سبحانه 
ّ
َبًدا (، وإّن عل

َ
ًدا ِفيَها أ

َّ
ل
َ
اِلًدا ُمخ

َ
َم خ اِر َجَهنَّ

َ
ى ِفي ن َردَّ

َ
ُهَو َيت

َ
ف

ن تلقاء نفسه وتعالى هو صاحب الّروح التي استودعها جسد بني آدم، فال يملك إلانسان م

الّتخلص منها ألّنها أمانة عنده، وألّن هللا تعالى هو وحده من يحيي، وهو وحده جّل وعال من 

 يميت. 

هناك بعض الناس يقدم على الانتحار الجزئي، أي ًل يكون في تفكيره وتصميمه وضع حد و 

شحنات ألالم، لحياته حتى املوت، وإنما يسعى من وراء ذلك إلى تفريغ ما في نفسه وروحه من 

حتى يستعطف من حوله، ليشعروا به وبمعاناته، وبالتالي ليحوز اهتمامهم ومشاركته أحزانه، 

والتخفيف عنه، ومساعدته للخروج من هذه ألازمة التي أملت به، ولم يستطع التغلب عليها 

 لوحده.        
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ارات وجسور عالية، وهناك أيضا من يهددون باًلنتحار للفت الانتباه، فيصعدون إلى سطح عم

ويهددون برمي أنفسهم، فتأتي جهات من سلطة الدولة، تحاول إقناعهم بالعدول عن 

خطوتهم، أو تتسلل في الصعود إليهم، وتقوم بالقبض عليهم. بالطبع، ًل يوجد تفسير واحد 

 للسبب وراء وفاة الناس عن طريق الانتحار، ألن السلوك الانتحاري ظاهرة معقدة، تتأثر بعدة

عوامل تتفاعل مع بعضها بعضا، وهي عوامل شخصية، واجتماعية ونفسية، وأيضا ثقافية، 

ل وعي إلانسان وطبيعة سلوكه، والحكم على صحة 
ّ
وبيولوجية، وبيئية، وهي في النهاية تشك

 سلوك الانتحار من عدمه في اللحظة التي ُيمارُس فيها. 

الانتحار ظاهرة مجتمعية سلبية، يتوجب على الدول وضع استراتيجيات  على كل حال يعتبر     

ملقاومتها، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطن وتوفير الشروط الحياتية الكريمة له، 

 .ته وكرامته ليشعر بقيمته كإنسانوالحرص على حري

ل تبيان تعريفه الانتحار سوسيولوجيا من خالوفي هذه الورقة البحثية سنقوم بمقاربة      

واملقاربات املفسرة لظاهرة الانتحار لنختم ببعض التوصيات لهذه الظاهرة  وأسباب وقوعه

   الخطيرة.

 تعريف الانتحار : -1

 فعل شعوري متعمد على تقديم املوت أو هو املوت إلارادي. الانتحار هو    

 كلمة مشتقة من كلمة نحر أي ذبح أو قتل، وانتحر أي قتل نفسه أو ذبحها. هو : لغويا   

هو اعتداء إرادي ضد الذات يؤدي إلى املوت، فاًلنتحار إّما أن يكون فعال راجعا  :اصطالحا   

ألسباب سيكولوجية اجتماعية، دينية، فلسفية أو أن يكون العكس من ذلك فعال مرضيا ناتج 

عن تطور أمراض عقلية كاإلكتئاب والهذيان املزمن والخبل والخلط، أو أزمة وجود حادة على 

جه عدوانية نحو الذات، وهذه العدوانية تختلف عن الانتحار املتعمد كما شكل نزوة قلق توّ 

   هو الحال في السويداء أو الهذيان".

 :نتحارلا املؤدية إلى  سبا لا  -2

بعض الدراسات أن تضع بعض الخطوط العريضة لألسباب العامة الدافعة الى حاولت      

 :وهي كالتالي الانتحار،



 -سوسيولوجية مقاربة - الانتحار ظاهرة

لعل من أهم ألاسباب الدينية الدافعة الى الانتحار ضعف الوازع الديني،  الدينية: سبا / لا 1

ان كل الدراسات الغربية املادية والعربية أشارت إلى أن ضعف الوازع الديني ُيعد من أهم 

ألاسباب العامة أو الدينية التي تسبب وتنش ئ ظاهرة الانتحار وتجعلها راسخة في النفس، 

ضعفه، يترتب عليه انعدام إلاحساس بوجود الرقيب على تصرفات  فانعدام الوازع الديني أو 

الفرد وسلوكه، من قول أو عمل، ومن ثم يستهين الفرد بكل ألافعال وألاقوال، فيعيش بال 

مباًلة، وهذا يؤدي إلى فراغ داخلي، فراغ روحي وفراغ أخالقي وفراغ عاطفي وفراغ في املشاعر 

ا إلى تغلب القيم املادية على القيم الروحية عند وألاحاسيس، وهذا الخواء سيؤدي حتمً 

إلانسان، فيعيش إلانسان من غير هدف ومن غير قوة إرادة وهذا كله وأمور كثيرة أخرى 

 مرافقة يمكن ان تؤدي ببساطة إلى الانتحار.

 تتمثل في ما يلي: الاجتماعية: سبا / لا 2

 البيت املتصدع:-

إّن مفهوم البيت املتصدع من املفاهيم العلمية التي استخدمت على نطاق واسع، رغم     

 أن
ّ
يعني ألاسرة التي تضم ه عدم وجود اتفاق بين العلماء حول ماهية البيت املتصدع، إًل

 أّن النزاع هو ظاهرة مستمرة داخل ألاسرة، حيث يصبح ألاطفال الوالدين 
ّ
وألاطفال معا إًل

ضغط مستمر، وهذا الاضطراب يؤثر سلبا على شخصية ألابناء ذلك أن ألاسرة  يعيشون تحت

املتصدعة تكون عاجزة عن القيام بمسؤولياتها اتجاه أبنائها وبالتالي أظهرت لديهم مشاكل 

نفسية مختلفة، قد تصبح هذه املشاكل تصاحبهم مدى الحياة. كما يفسر بعضهم مفهوم 

محددة كتواجد حالة كحولية لدى ألابوين إحداهما، أو  البيت املتصدع، بمفاهيم إجرائية

حالة الانحالل الخلقي أو إلاجرام أو القيم غير املقبولة اجتماعيا، وتؤكد غالبية الدراسات 

النفسية والاجتماعية على وجود عالقة سبيية بين حالة البيت املتصدع في معناه الاجتماعي 

 .على ألاقل وبين نشوء الانتحار

 :التوتر العائلي -

به الخلل أو الاضطراب الذي يسود عالقات أفراد ألاسرة وسوء التفاهم بين  ونعني     

الوالدين وانعكاساته السيئة على شخصية ألابناء وتعتبر معظم الدراسات الاجتماعية 
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والنفسية في هذا املجال على أن مثل هذا التوتر العائلي املتمثل في العالقة السيئة بين 

 لوالدين والتي تكثر فيها الشجارات، قد تساهم في إقدام ألابناء على محاوًلت الانتحار.ا

 :طبيعة العالقة بين الوالدين والطفل -

عالقة الطفل مع أحد الوالدين أو كليهما معالم الطريق الذي تسلكه عملية  تشكل     

ن رواسب سلبية أو إيجابية التنشئة الاجتماعية املطلوبة، وذلك من حيث ما تخلقه العملية م

 ذات تركيز في بناء شخصية الطفل، وتقدير مستقبله السوي أو املنحرف.

 :املعاملة الوالدية -

أّن مثلما يكون الوالدين مصدر أمان وثقة  "( 5891د.السيد و ف.أ محمد، )يرى كل من "     

ل أسلوب املعاملة وحب بالنسبة لألبناء فإنه يمكن أن يكون سبب خيبة أمل، وذلك من خال

التربوية التي يتلقاها الطفل تلعب دورا كبيرا في التأثير على تكوينه النفس ي والاجتماعي وباألحرى 

 تكوين شخصيته.

فإذا كان أسلوب املعاملة الوالدية يقوم على إثارة مشاعر الخوف، وانعدام ألامن، فإنهم     

و املختلفة، ويؤثر أيضا في صحتهم يعرضهم لالضطراب النفس ي، والتأخر في نواحي النم

ام ألابناء على النفسية، ألامر الذي يجعل املعاملة الوالدية القاسية تساهم إلى حد كبير في إقد

 محاولة الانتحار.

 :سوء التوافق الاجتماعي -

إّن الفرد املحبط ًل يتوجه بشكل نهائي نحو مشكالت سلوكية فهو يظل في صراع قائم بين     

 أن 
ّ
التكّيف الذي يساعده على التأهيل واستعادة الثقة بنفسه والعودة إلى الحياة السوية، إًل

ألامر ًل يستمر كذلك، فأزمات التشاؤم والخور تظهر بشكل دوري، مما يجعله يفقد الثقة 

ينغلق على ذاته، ويزداد توتره الداخلي وقد تتحول عالقته معهم إلى اضطهاد، وعند بنفسه، و 

 في الانتحار أو محاولة الانتحار.هذا الحد ينهار كل ش يء وبالتالي التفكير 

 :تغّير لادوار -
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ّن كل فرد يملك مكانة في املجتمع بصفة عامة وفي عائلته بصفة خاصة، تتعلق إ     

 .J. P Gibbs et W,كما تؤكد ذلك الدراسة التي قام بها كل من  .القوانين، الواجباتبالحاجات، 

T Martin   (1964) على عّدة دول دلت على أّن خطر الانتحار يكون أقل ارتفاعا عندما تكون

قوة الفرد منظمة بشكل أحسن. الصراع بين ألادوار يظهر مع صعوبة في التوفيق على سبيل 

أحد ألافراد مرة واحدة لرغبات وحاجات العائلية، مسؤوليته في العمل، القيام املثال استجابة 

بكل متطلبات املنصب السياس ي، هذا ما يجعله عرضة ًلضطرابات داخلية واجهاد نفس ي 

تأهله إلى وضعية الضغط. فالفرد يحاول أن يستعمل كل قواه تجاوز ذلك، وعدم قدرته 

د ألادوار أو فقدان ألادوار الخارجية يمكن أن يؤدي إلى ظهور تقوده إلى الانتحار وهكذا فإّن تعد

 نتائج سلبية عند الفرد.

 :نقص الاتصال -

هناك عالقة بين الانتحار ونقص الاتصال، ألّن الانتحار أو املحاولة الانتحارية في معظم      

قدرته على الحاًلت تعّبر عن نداء أو بطريقة أخرى هو البحث عن الحاجة واملساعدة، وعدم 

إيجاد القوى لتحمل الحياة مع عجز كل الوسائل ألاخرى التي تأخذ شكل آخر لالتصال، يبقى 

لديه وسيلة وحيدة وهي التعبير بالجسد وبالتالي يبقى أكبر جزء لالنتحار املرغم يالحقه 

        الاتصال مع ألاصدقاء أو املحيط.

 فيما يلي: يمكننا تحديديها النفسية: سبا لا  /3

 الاكتئا : -

يعد الاكتئاب من بين ألامراض العصبية وهو عبارة عن رد فعل من النفس إزاء حالة      

شديدة أو حرمان ناتجين عن حدث مفاجئ أو مصيبة أو خيبة أمل، فاملكتئب يشعر بالضياع 

والعجز، انعدام الثقة والتأنيب املستمر للذات مع فقدان الشهية وعند نشأة الاكتئاب الذي 

وى وأطول مما هو معتاد، فإّن نشاط الشخص املصاب بضعف من عالقته يكون بصورة أق

الاجتماعية بحيث تتقلص وتنعكس على ذاته في خيبة أمل، وعجز ويتجنب املكتئب التعبير عن 

العدوانية والكراهية، إما بسبب شعوره الشديد بالذنب في التعامل مع الناس وخوفا من 

حالة تسيطر على املكتئب أفكار مضمونها أّن حياته الرفض والنفور الاجتماعي، في هذه ال

عديمة الجدوى وغالبا ما تنتهي في الحاًلت الشديدة باًلنتحار، ومن ثم فإن فقدان احترام 
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الذات يبدأ في العدوان املباشر نحو الذات، وهكذا فإن الاكتئاب ما هو إًل فشل في احترام 

الحياة خاليــة من أي معنى وًل تستحق بأن تكون الذات الذي بدوره يصبح الاعتقاد القائم بأن 

 حياة والانتحار احتمال وارد مــع الاكتئــاب .

 القلق : -

القلق والتوتر ًل يؤثر فقط من الناحية الفيزيولوجية فحسب، بل له تأثيرا مباشرا وحاد      

 على درجة الاتزان النفس ي والعقلي لإلنسان وكذلك على ردود أفعاله.

من جهته على أّن القلق هو عالمة املوت، وفي التعديل الذي   (سغموند فرويدأكده ) وهذا ما

أجراه على النظرية التحليلية بّين نوعين من القلق، القلق املوضوعي وهو الخوف من ألاخطار 

الخارجية أي هناك إدراك ملصدر الخطر، أما القلق العصابي فهو خوف غامض وغير مفهوم 

 أن في كال الحالتين هناك رد فعل الحالة الذي يشعر به  وًل يستطيع الفرد
ّ
أن يعرف سببه، إًل

للخطر، والقلق يؤدي إلى الكبت وله وظيفة هامة في إنذار بحالة مقبلة حتى يستطيع ألانا 

 الاستعداد ملواجهة الخطر.

إلى  ولقد أكدت العديد من الدراسات النفسية أن بعض العوامل النفسية كالقلق تساهم     

 حد كبير إلى دفع الشخص إلى املوت أو بصفة أخرى إلى الانتحار أو محاولة الانتحار.

 الصراع ولاحباط: -

 أن مجرد وجوده يعني أن على الفرد أن يتخطاه      
ّ
إن وجود الصراع ًل يعني أنه شديد، إًل

 بطريقة أو بأخرى، والصراع نوعان صراع شعوري و صراع ًلشعوري .

حباط هو أنه نجد أن تواصل شيئا ما، ثم تجد ما يعرقله فجأة بحيث ًل تستطيع أما إلا      

التقدم أو الانتهاء، يتخذ الفرد أسلوبا جديدا لسلوكه عندما يقع في موقف محبط، فهو إما 

يضاعف مجهوده للتغلب على مشكلته، أو يحاول إشباع حاجاته بطرق أخرى، بحيث يتفادى 

 مصدر إلاحباط. 

 

 : املقاربات املفسرة للسلوك الانتحاري  -3
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من بين املقاربات املفسرة لظاهرة الانتحار سنقوم بعرض كل من " املقاربة الدينية واملقاربة  

 الاجتماعية"

 :.املقاربة الدينية  1

يعتبر الدين كمظهر اجتماعي لحياة إلانسان، ويعد قوة الضبط ذات تأثير متوارث       

ومشترك بين أفراد املجتمع الواحد، فالعامل به واملتمسك بقواعده يكون أكثر قوة وصبرا، فهو 

من حث على تجنب قتل النفس الانتحار والتمسك بعظمة الخالق عّز وجل، ورغم هذا يبقى 

ين بين دين وآخر، فيما يتعلق بالنظرة إلى املوت والحياة وعن قتل إلانسان الاختالف متبا

 لنفسه.

الذي يعتبر أّن الدين عامال وقائيا ضد الانتحار، حيث أّن التماسك   E. Durkheimنجد 

 الاجتماعي الفكري في الديانات هو أنفد مفعوًل ضد الانتحار من التعاليم الدينية ذاتها.

الديانات كان لها تأثير فكريا في الحضارات البشرية، فاليهودية، ًل تمنع الانتحار شرعا،  فجميع

  E. Durkheimولكن الانتحار بين اليهود أقل من املسيحيين، وهذا ما ظهر الانتحار في نظرية 

يعود ألهمية التماسك الاجتماعي، فالدين اليهودي صارم التقاليد، واليهود أشد تماسكا من 

سيحيين وأكثر التزاما بدينهم على أّن ذلك لم يكن واقيا في الظروف القاسية التي قد مرّوا امل

 بها.

أما املسيحية في إلانجيل لم يأتي ذكر تحريم قتل النفس صراحة، ولكن كثرة الحوادث الانتحار 

حفزت رجال الدين املسيحيين موقف حازم وصريح منه وكان ذلك على يد القديس أوغسطين 

وهكذا أصبح للكنيسة الكاتوليكية  أوائل القرن الخامس للميالد وبعده توماس ألاكوني في

موقفا صريحا من الانتحار والتحريم جاء باًلستناد إلى ما يلي ًل تقتل، ًل يجوز قتل إلانسان 

عظمة الروح في الحياة وليس في املمات،  املذنب، فكيف باإلنسان البريء، ذنبه إذن أعظم،

 نتحار من أجل تجنب الخطيئة هو أعظم خطيئة ألنه ًل يمكن التفكير عنها أو إلزالتها.ارتكاب الا 

وجاء إلاسالم أيضا ليعلن صريحة واضحة باّن قتل النفس خطيئة وحرام، وقد نهي عن      

الانتحار بالكتاب والسنة النبوية الشريفة وحتى بالدعاء باملوت، أو تحريض الغير على قتل 

ياة هبة ونعمة من هللا وًل يملك أحدا انتزاعها بغير إرادته يقول تعالى بعد بسم النفس، فالح
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هللا الرحمن الرحيم: "وًل تقتلوا أنفسكم، إّن هللا كان بكم رحيما" صدق هللا العظيم )سورة 

(، وقوله تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 98النساء آلاية 

ساد في ألارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نفس أو ف

ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إّن كثيرا منهم بعد ذلك في ألارض ملسرفون" )سورة املائدة 

(، وقوله تعالى: "وًل تقتلوا النفس التي حّرم هللا إًل بالحق، ومن قتل مظلوما فقد 29آلاية 

 (.22سورة إلاسراء آلاية )سلطانا فال يسرف في القتل وإنه كان منصورا" جعلنا لولّيه 

ى هللا عليه وسلم: "كان فيمن قبلكم رجل به حرج فجزع فأخذ سكينا، فخر 
ّ
قال رسول هللا صل

 بها يده فمارقا الدم حتى مات" فقال هللا: "بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجّنة".

ال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ًل يتمنين أحدكم وعن أنس رض ي هللا عنه ق     

املوت عن ضر أصابه، فإن كان ًلبد فاعال فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني 

 إن كانت الوفاة خير لي". 

إّن إلاسالم إذن ينظم حياة الجماعة ويحترم الحياة، إنه يريد من املسلم أن يكون صلب      

العود قوي العزيمة في مواجهة الشدائد، وحياة إلانسان ليست ملكا له، فهو لم يخلق نفسه 

أو خلية من خالياه، وإنما نفسه وديعة عنده من هللا عز وجل، فال يجوز له التفريط فيها 

 فكيف باًلعتداء عليها.

 الاجتماعية:.املقاربة  2

مل الاجتماعي قوة الروابط الاجتماعية التي تفسير الانتحار على أّن التكاب قام دوركايم     

توجد بين أعضاء املجتمع يؤثر في احتماًلت حدوث الانتحار، وقد بّين أن تعميمه النظري هذه 

يمكن أن يفسر الحقائق الكثيرة املعروفة عن نسب الانتحار، حيث يرى أّن الكاثوليكية تؤدي 

نية التي تتميز بالطابع الفردي، كما أّن وحدة إلى تكامل اجتماعي أكثر مما تؤدي إليه البروتستا

املجتمع تكون أعظم في أوقات الشدة والحروب بعكس الحال في أيام السلم، ويتخلص 

في الانتحار في أنه إذا ازداد التماسك والتداخل الديني   E. Durkheim القانون الذي وصل إليه

ر أي أنه إذا كان الدين أكثر ضبط لروابط والعائلي والسياس ي قل الانتحار وإذا وهن كثر الانتحا

ألافراد وسلوكهم قلت نسبة الانتحار وإذا كانت قبضة ضعيفة زادت هذه، وإذا كانت العائلة 

متماسكة مترابطة قلت نسبة الانتحار وإذا انحلت أو ضعفت روابطها زادت هذه النسبة، وإذا 
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رة ألاساس قلت نسبة الانتحار... كانت هذه الدولة من وجهة السياسية متينة البنيان مستق

 ثالثة أنماط: تقسيم الانتحار إلىحاول  E. Durkheimوعلى هذا ألاساس 

 :. الانتحار لاناني1

عندما يكون ارتباط الفرد بالجماعة ارتباطا ضعيفا يبدو الفرد فاقدا لتأثير الجماعة عليه، 

وبالتالي ًل يعير أي اهتمام جماعته إذا ما ساوره أي ميل لالنتحار بسبب بعض املشاكل 

الطارئة، كما أنه في هذه الحالة ًل يعتقد بأن انتحاره سيرتب أي نتائج على الجماعة ولقد 

هذا نوع من الانتحار باًلنتحار ألاناني بسبب انفصام ارتباط الفرد  E. Durkheimسمى 

بالجماعة أو ضعف عالقته بها، وعلى هذا ألاساس يمكن تفسير ارتفاع معدل الانتحار 

البروتستانت، إذا ما قورن بمعدل انتحار الكاثوليك، بالرغم من كون الانتحار محرم من قبل 

ريم الانتحار عند الكاثوليك يقترن بربط الفرد بالكنسية كمؤسسة هذين املذهبين، إذ أّن تح

اجتماعية، تمتلك سلطة دينية على الفرد، في حين أنه بالنسبة للمذهب البروتستاني ًل يرتبط 

الفرد بالكنسية، بل يترك للفرد حرية مسؤولية تمسكه باملعتقدات الدينية. وعلى ذلك يكون 

البروتستانت عامال مؤديا إلى ارتفاع معدل الانتحار بينهم،  نقصان الروابط الاجتماعية بين

بين الدين والتعليم على اعتبار أن البالد البروتستانتية تزداد فيها نسبة  E. Durkheim ويربط 

 املتعلمين وبالتالي ترتفع فيها معدًلت الانتحار.

ى تفسير استعدادهن ويؤيد ذلك أّن املستوى التعليمي املنخفض لدى النساء يساعد عل     

الضعيف لالنتحار. ويمكن اعتبار املعدل املرتفع لحوادث الانتحار بين العزاب إذا ما قورن 

باملتزوجين، كمثال آخر لهذا النوع من الانتحار، فاألعزب يكون عادة في عزلة اجتماعية 

من املتزوج، وعاطفية عن آلاخرين، إذ أّن مسؤوليته قليلة كما ألن ارتباطاته العاطفية أقل 

وهذا ألاخير يكون أكثر ترددا في إلاقدام على الانتحار من ألاعزب، كما أن سبب انخفاض معدل 

الانتحار في وقت الحروب والثورات عنه في وقت السلم يعود إلى ميل ألافراد لنسيان متاعبهم 

يزيد من الخاصة في هذه ألازمات أي أّن الحرب أو النزاع مع جماعات خارجية من شأنه أن 

 تماسك ألافراد ألامر الذي يساعد على التقليل من حوادث الانتحار.

 :.الانتحار الغيري 2
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الانتحار الذي يرجع إلى شدة اندماج الفرد في الجماعة حتى أنه يفقد فرديته، ويفسر  هو      

هذا الاندماج نفسيا بشدة شعور الفرد بالواجب إزاء جماعته حتى أنه يصبح مستعدا أن 

أّن  E. Durkheimيضحي بحياته من أجل الجماعة إذا كانت هذه التضحيــة ضروريــة يقـــول 

نتحار يوجد غالبا في املجتمعات التي تتميز بالتضامن آلالي، أي أن املجتمع هو هذا النوع من الا 

الذي يدفع الفرد لالنتحار. فبالنسبة للجماعات التي يكون تماسكها وثيقا جدا والتي يكون 

ارتباط أفراد الجماعة ببعضهم البعض ارتباطا قويا جدا تصبح قضية املوت والحياة ذات 

بها، وبالنسبة ملثل هذه الجماعات فقد يصبح زهق النفس وتضحيتها معنى وذات قيمة خاصة 

من ألامور املستحسنة التي قد تضفي أحيانا تأكيدا لشخصية الفرد وتحقيقا منه ألمانيه. ومن 

جهة أخرى قد ينتحر الفرد أيضا إذا فشل في الامتثال لقواعد الجماعة وتوقعاتها، ففي هذه 

لى الحياة، بحيث يشعر أنه ًل قيمة للحياة إذا سحبت الحالة قد يفضل الفرد املوت ع

الجماعة رضاها عنه أو اعتبرته مذنبا بحقها، فتحريم الجماعة للفرد قد يجعله يفضل املوت 

على الحياة. و لقد استعمل نظريته هذه لتفسير سبب كون معدل الانتحار أعلى بين الجنود 

 منه بين املدنيين.

 :. الانتحار لانومي3

وهو انتحار الذين ًل يسيرون على القواعد التي رسمها املجتمع، فيصبحون بال معيار يحدد      

نمط سلوكهم أو طريقة انتمائهم للجماعة، ومن هنا تزداد حاًلت الانتحار حين تنكسر املعايير 

الجمعية وتتحطم عناصر الضبط الاجتماعي، أي أّن الحياة الاجتماعية الجديدة بما فيها من 

وعادات وأخالق، واعتقادات أضحت ًل تالءم ألاشخاص الذين عاشوا في ظروف وقيم قيم 

مختلفة عن ما هو في الحاضر، فإقدام الفرد على الانتحار يعود للتضارب بين أماله وأهدافه 

وبين الظروف التي تحيط به بما فيها من عادات وأخالق وقيم ومعايير مختلفة. فاملجتمع 

ايير والقيم الواضحة التي تنظم سلوك ألافراد وأمانيهم مجتمع يتصف الفاقد للقواعد واملع

بحالة ألانومي أو الوهن، والانتحار ألانومي هو الانتحار الناتج عن فقدان القيم أو غيابها مّما 

يشير إلى اختالل في التوازن الاجتماعي للمجتمع، فترتفع معدًلت الانتحار في أوقات ألازمات 

يرجع ذلك إلى أزمة الاقتصادية أو إلى انتشار الفقر، وإنما يتيح ذلك بسبب الاقتصادية، وًل 

تحطيم التوازن الاجتماعي، ويؤكد ذلك ما نالحظه من ارتفاع معدًلت الانتحار في فترات 

 الانتعاش الاقتصادي أيضا.
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يرى  الاجتماعي في دراسته ألشكال الانتحار وأسبابه، فهو  E. Durkheimوهكذا يبرز اتجاه     

أّن لكل مجتمع قواه الجمعية التي تدفع ألافراد إلى قتل أنفسهم نتيجة لدوافع خارجية ولكنها 

مالزمة للنظام الاجتماعي. لكن الفرد لديه حرية التفكير والقيم تجعله يتحرر من كل القيود 

ويعبر عن أفكاره وأهدافه ويمتاز بخصوصيات تجعله ينفرد عن غيره، كما أنه يمكن لهذه 

العوامل الاجتماعية أن تسبب له الانزعاج والقلق وتؤثر على توازنه العام، وتؤدي في آخر 

املطاف إلى الانتحار، لكن هذا غير معمم على كل الحاًلت ألننا قد نجد من عانوا من الكثيرين 

حقيق من املشاكل إًل أنهم لم يلجئوا نهائيا إلى الانتحار وًلزالوا يكافحون من أجل الوصول إلى ت

 أهدافهم، وهذا يتوقف على شخصية الفرد في حد ذاته وهذا ما استبعدته هذه النظرية.

 طرق للحد من ظاهرة الانتحار: -4

 من بين الطرق التي تمكننا من تقليص حجم ظاهرة الانتحار نوجزها في النقاط التالية:

 نفسية.العالج النفس ي ألن الانتحار غالبا ما يكون بسبب دوافع  وفيرت -

توعية الناس حول مخاطر املخدرات وآثارها، كونها إحدى طرق الانتحار، عن طريق تناول  - 

  الشخص لجرعاٍت زائدة، أو سوء استخدام ألادوات املخّصصة لها.

توفير فرص العمل وتنمية قطاع الاقتصاد، ًلستيعاب الجهود واملواهب في املجتمع التي  - 

  ص التقدم وإلابداع.يكون في إهداراها ضياٌع لفر 

الاطالع على قصٍص سابقٍة تعرضت لنفس املواقف، لرواية تجربتها الخاّصة، وقامت  - 

  باإلقدام على فعل الانتحار، ولم تمت ونجحت بعدها في حياتها من جديد.

التأكيد على ضرورة وجود أهداٍف واضحٍة وإيجابيٍة للحياة، والتي من شأنها أن تمنح الحياة  - 

 
ً
                 ومعنًى عميقا. طعما

 توصيات:

ضرورة الاهتمام والعناية بفئة الشباب واملراهقين، للمساهمة في الحد من انتشار هذه  -

 الظاهرة وسطهم.

العمل على تدعيم الجانب الروحي والايماني لدى الشباب، فهذا ما يجعله يتشرب القيم  -

 منها الانتحار. الصحيحة التي تقي من الكثير من الانحرافات
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زيادة جرعات التوعية الالزمة لألفراد عن طريق وسائل مختلفة كوسائل إلاعالم والتعليم،  -

وذلك إلماطة الغموض وبيان حرمة وخطر ظاهرة الانتحار وما ينجر عنها من نتائج سلبية 

 وعواقب وخيمة ترجع على الفرد واملجتمع.

لهذا الجرم والعمل على مد يد العون واملساعدة محاولة معرفة الظروف وألاسباب املؤدية  -

 للقضاء على أسباب هذه الظاهرة.

مراقبة كل ما يعرض في وسائل إلاعالم، وكذلك ضرورة مراقبة ألاولياء ملا يتصفحه أبناءهم  -

التربوي على أحسن وجه، مع ضرورة  نا يجب على ألاسرة القيام بدورهاعبر الانترنت، فه

 التوعية دائما.

حاربة ظاهرة الانتحار على املجتمع والّدولة أن تحرص على تأمين الحياة الكريمة للّناس، م -

 على معاني الّصبر 
ّ

 املواد إلاعالمّية التي تحمل رسائل تربوّية وأخالقّية تحث
ّ

وكذلك أن تبث

بات الّزم
ّ
 الخوف في صفوف الّناس من املستقبل وتقل

ّ
 .انوإلايمان بعيًدا عن الّرسائل التي تبث
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 على حاصل بغداد جامعة من الاجتماع بعلم البكلوريوس شهادة على حاصل الانثروبولوجيا

 شهادة على حاصل بغداد جامعة آلانثروبولوجيا بأختصاص الاجتماع بعلم املاجستير شهادة

 السودان دولة من النيلين جامعة من الانثروبولوجيا ختصاصا الاجتماع بعلم الدكتوراة

 التعليم تكنولوجيا البريطانية الاكاديمية من الفخرية الدكتوراه شهادة على حاصل الشقيق

 ومحلية ودولية عاملية بمجالت منشور  بحث 63 لدي العربية مصر جمهورية من الاتصال وسائل

 وورش بندوات شهادة 2644 على حاصل دولية ةمجل 36 عضو دولي مؤتمر 24 ومشارك محكمة

 . ودولي محلي بحث 34 مقيم مختلفة تدريبية ودورات عمل

 .سوسيولوجي منظور  من دراسة واملعالجات الاسباب الانتحار ظاهرة :املداخلة عنوان

 امللخص:

يعد الانتحار من الظواهر التي انتشرت حديثا بين الشباب وهذا راجع لعدة عوامل ساهمت في 

انتشار هذه الظاهرة وارتفاع معدالت الانتحار، وأمام خطورة الوضع البد من سعي السلطات 

املختصة لدراسة معمقة لظاهرة ومحاولة وضع خطط واستراتيجيات ملواجهة الظاهرة ووقاية 

ملخاطر التي تؤدي به إلى وضع حد لحياته، فال بد من التوعية ملخلفات الانتحار الشباب من ا

على ألاسرة واملجتمع ومحاولة غرس القيم إلاسالمية في نفوس ألابناء إلنشاء جيل قادر على 

 تحمل أعباء املسؤولية.

سائل يعرف علماء الاجتماع الانتحار بأنه قتل الانسان لنفسه وإزهاق روحه باستخدام و   

عدة,فمن الناس من ينتحر ملقيآ نفسه من مكان مرتفع,او يتناول ملادة سامة تؤدي للموت,او 
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اهم النقاط التي سيتطرق البحث لدراستها  مستخدما ألداة حادة قاتلة مثل السكين وغيرها.

 والكشف عنها هي كاألتي:ماذا نقصد باالنتحار؟ما هي العوامل التي تؤدي لالنتحار؟ما هي انواع

ماهي اهم الاستراتيجيات للوقاية من  الانتحار؟ما هي النظريات املفسرة لظاهرة الانتحار؟

 الانتحار؟

 كلمات مفتاحية : الانتحار,التفكك الاجتماعي,املشاكل الاسرية .

Abstract:Suicide is one of the phenomena that have recently spread among young 

people, and this is due to several factors that have contributed to the spread of this 

phenomenon and the high rates of suicide. Therefore, it is necessary to raise 

awareness of the remnants of suicide on the family and society and try to instill 

Islamic values in the hearts of children to create a generation capable of bearing the 

burdens of responsibility.                                                                                                                                                  

Sociologists define suicide as killing a person himself and killing his soul by using 

several means. Some people commit suicide by dumping themselves from a high 

place, or taking a toxic substance that leads to death, or using a sharp, lethal tool such 

as a knife and others. The most important points that the research will address for 

study and detection are as follows: What do we mean by suicide? What are the 

factors that lead to suicide? What are the types of suicide? What are the theories 

explaining the phenomenon of suicide? What are the most important strategies for 

suicide prevention?                                              

Key words: suicide, social disintegration, family problems. 

 مقدمة :

إن ظاهرة الانتحار عنف موجه نحو الذات ناتج عن اضطراب عميق وفقدان رغبة ألاشخاص 

في الحياة هروبا من واقع مؤلم يعيشون في ظله أقس ى أنواع املعاناة، فيعجزون عن مواجهة 



 .سوسيولوجي منظور  من دراسة واملعالجات الاسباب الانتحار ظاهرة

تلك املشكالت التي تعترضهم أو إيجاد حلول لها فيقودهم التفكير إلى إنهاء حياة رغبة في 

 الخالص.

يتألف البحث من خمسة مباحث يتناول املبحث الاول املحور الاول الاطار العام للدراسة    

عناصر البحث,اما املحور الثاني يتناول اهم مفاهيم ومصطلحات البحث,اما املبحث الثاني 

يتضمن العوامل التي تؤدي لالنتحار،اما املبحث الثالث يتضمن انواع الانتحار,اما املبحث 

الرابع يتناول امم النظريات املفسرة لظاهرة الانتحار,اما املبحث الخامس يتناول اهم 

ت للوقاية من ظاهرة الانتحار،وأخيرا وليس اخرآ بينا النتائج والتوصيات ثم الاستراتيجيا

   املصادر واملراجع .

 املبحث الاول 

 املحور الاول الاطار العام للدراسة/عناصر البحث

ويعد الانتحار من املشكالت الخطيرة التي تواجه املجتمعات، فهو انعكاس  اوال:مشكلة البحث:

بطريقة ما لتلك الظروف التي يعيشها الفرد وعجز السلطات أو الحكومات في حل مشكالت 

املواطنين والبحث عن استراتيجيات فعالة ملواجهة خطر الانتحار، وفي ظل العوامل 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية املتردية وفشل ألانظمة في توفير متطلبات ألافراد وتحقيق 

لهم ، يلجأ ضعاف النفوس وذوي الشخصيات الهشة البعيدة عن الدين  ألامن والاستقرار 

إلاسالمي الذي يجرم هذا الفعل والذي يدعوا إلى الحفاظ على النفس إلى الانتحار كحل نهائي 

اهم النقاط التي سيتطرق البحث لتلك املشكالت والعقبات التي واجهتهم في هذه الحياة,ومن 

 تي:لدراستها والكشف عنها هي كاأل

 ماذا نقصد باالنتحار؟ -1

 ما هي العوامل التي تؤدي لالنتحار؟ -2

 ما هي انواع الانتحار؟ -3

  ما هي النظريات املفسرة لظاهرة الانتحار؟ -4

 ما هي اهم الاستراتيجيات للوقاية من الانتحار؟ -5
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تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على ظاهرة الانتحار والكشف عن  ثانيا:اهمية البحث:

وتحديد املعالجات املناسبة،ويعد الانتحار  من أكثر املواضيع أهمية في علم الاجتماع الاسباب 

 ، فعلم النفس يهتم بدراسة الدوافع النفسية التي دفعت الانسان على 
ً
وعلم النفس أيضا

الانتحار,ودراسة آلاثار النفسية التي دفعت الانسان على الانتحار،كما يهتم علم الاجتماع 

                                            الانتحار ودوافعها وإثرها على الاسرة واملجتمع.                                                                                 بدراسة مشكلة

 -على اهم النقاط التالية: التعرف الى البحث يهدفثالثا:اهداف البحث:

 مفهوم الانتحار.الكشف عن   -

 معرفة اهم العوامل التي تؤدي لالنتحار. -

 معرفة انواع الانتحار. -6

  الكشف عن اهم النظريات املفسرة لظاهرة الانتحار. -7

 تحديد اهم الاستراتيجيات للوقاية من الانتحار. -8

استخدم البحث املنهج الوصفي لدراسة ظاهرة تنمر الاطفال ان هذه رابعا:منهجية البحث:

يمكن ان تدخل ضمن اطار الدراسات الوصفية فهي تعتمد على جمع الحقائق الدراسة 

الاسباب واملعالجات  الانتحاروتحليلها وتفسيرها الستخالص داللتها، والتعرف على ظاهرة 

 دراسة من منظور سوسيولوجي.

 املحور الثاني: مفاهيم ومصطلحات البحث

 مفهوم الانتحار:  

نه "  كل حاالت املوت التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانتحار بأ دور كايميعرف    

 عن فعل ايجابي أو سلبي يقوم به الفرد بنفسه، وهو يعرف أن هذا الفعل يصل به إلى املوت.

بأنه " كل فعل أو أفعال يقوم بها صاحبها لقتل نفسه وقد تم ( 4691)سمعان، في حين يعرفه 

 فعال".له ذلك وانتهت حياته نتيجة هذه ألا 
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هو كل سلوك يحاول الفرد من خالله البحث وإيجاد الحل "  (J.Baechler,1981)ويعرفه 

 (.69، ص 1144)طباس، للمشكل املوجود بإنهاء حياته" 

عملية اختيار املوت الانتحار بأنه "  (1116) الغرير و أبو أسعد ، وفي ذات السياق يعرف 

عندما يستطيع الشخص اختيار الحياة ، وهو ناتج عن رفض معين للواقع  أو حالة توتر 

 (.9، ص 1141)الضمور، شديدة 

في كون السلوك  (4696) بيك وآخرون،  مع ما أشار إليه (Bonner, Rich, 1987) ويتفق

ثابتا، فقد عرف السلوك الانتحاري عملية  دينامكية معقدة بدال من كونه حدثا منعزل 

عملية مركبة من مراحل مختلفة تبدأ بتصور الانتحار الكامن وتتقدم من  الانتحاري بأنه "

، ثم التخطيط لالنتحار النشط وفي النهاية تتراكم  خالل مراحل من تأمل الانتحار النشط

رات العمليات محاوالت نشطة لدى الفرد، وقد يتذبذب مركز الفرد في هذه العملية وفقا لتأثي

 (.21، ص 1119)لعقاب، البيولوجية والنفسية والاجتماعية 

لعلم النفس محاولة الانتحار على أنها " إيذاء للنفس عمدا إما  أكسفوردويعرف قاموس 

 بالجرح أو التسميم، دون وجود نية حقيقية إلنجاح املحاولة".

أنها " سلسلة من السلوكيات وبحسب الدليل التشخيص ي الخامس تعرف محاولة الانتحار على 

يبادر بها الشخص من تلقاء نفسه وهو يتوقع أنها تؤدي إلى وفاته، ووقت املبادرة هو الوقت 

 (.41، 44، ص 1149)الخواجة، الذي يقوم فيه الفرد بسلوك يشمل تطبيق الطريقة" 

ية باعتبار أن الانتحار "هو فعل قتل الذات بطريقة غالبا ما تكون شعور   (Grofryd.M) ويرى 

 املوت وسيلة أو نهاية.

 أن الانتحار عدوان ضد النفس شعوري أو إرادي يؤدي إلى املوت (Sillamy.M)ويذكر 

 (.12، ص 1119)بوسنة، 

 املبحث الثاني العوامل املؤدية لالنتحار

هناك العديد من العوامل وألاسباب ساهمت في انتشار ظاهرة / العوامل املؤدية لالنتحار: 1

 حار في السنوات ألاخيرة، نذكر منها :الانت
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 * العوامل الدينية:

هذه العوامل إلى عدة أسباب كالجهل بأحكام الشريعة إلاسالمية،  (1119) محمود، ويعزو 

، 1149)الخواجة، فقد ال يدرك الشخص عظم جريمة قتل النفس والبعد عن املنهج إلالهي 

 .(46ص، 

فضعف إلايمان وقلة الوازع الديني يعتبران من أكبر أسباب الانتحار نظرا ألننا مجتمع مسلم 

نؤمن بقضاء هللا وقدره ونحن مبتلون في هذه الدنيا ومطالبون بالصبر على ما أصابنا من 

 مصائب سواء كانت اجتماعية أم صحية أم اقتصادية.

على مواجهة الشدائد واملصائب، ما إن تهب فاملنتحر إنسان ضعيف الصلة بربه لهذا ال يقدر 

رياح الشدة والبالء ينهار أمامها وييأس من روح هللا ويقنط ، حيث يقول هللا عز وجل في كتابه 

سورة هود، آلاية [) ولئن أذقنا إلانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط(  الكريم

 (.442، ص1141)شيخي، ] 9

  * العوامل الاقتصادية:

املستوي الاقتصادي من الدوافع التي لها تأثير على الفرد عند شروعه في الانتحار، فشعور 

الفرد بالبطالة وعدم قدرته على الحصول على عمل هذا يجعله يشعر باليأس والضياع وقد 

يجعله يقدم على الانتحار نتيجة الفراغ الذي يعانيه والحالة التي يعيشها، فقد أكد 

(Ogburn,Thomas,1922)  في الواليات املتحدة ألامريكية وانجلترا أن ثمة عالقة وثيقة نسبيا

بين تقلبات ظروف العمل والانتحار، فوجدا أن نسب الانتحار تزداد في أزمات العمل 

 (.79)ألاطيوش، دس،صوتنخفض في فترات الرخاء 

ي املجتمع وعجز وعليه يمكن القول أن سوء ألاوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة والفقر ف

ألافراد عن تلبية احتياجاتهم وكذا عجزهم عن إلايفاء باملسؤولية امللقاة على عاتقهم وتوفير ما 

تحتاج إليه ألاسرة من متطلبات الحياة يؤدي بالبعض من ضعاف النفوس إلى الهروب من 

تلك  مواجهة تلك املشكالت ووضع حد لها عن طريق إنهاء حياتهم في ظل عجزهم عن مواجهة

 الظروف القاسية وعدم قدرتهم على إيجاد الحلول املناسبة.

 * العوامل الاجتماعية:
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 هناك مجموعة من العوامل التي تقود الفرد إلى التفكير باالنتحار ووضع حد لحياته وهي:

هو حالة معاكسة للتنظيم الاجتماعي القائم على الروابط القوية التفكك الاجتماعي:  -

راد املجتمع، فالجماعات الغير متماسكة في عالقاتها الداخلية ولم شعر الفرد والتفاعل بين أف

فيها بأن له قيمة يصاب بالقلق والاضطراب، فوصول الفرد إلى الشعور بحالة العزلة والتفكك 

الاجتماعي وأنه منبوذ ويرفضه مجتمعه فهذا الشعور له دور فعال في تشجيع امليول الانتحارية 

، 2212ما بفقد الشخص مكانته الاجتماعية التي كان يمتاز بها)الضمور، لديه، خاصة عند

إلى أن العزلة الاجتماعية وألاسرية من  Stengle))وفي هذا الصدد توصل الباحث  (،28ص

بعد  )سيزن بري(التي قادت أفراد عينته إلى املحاولة الانتحارية، وقد وجد  العوامل الهامة

قة لندن الكبرى بأن للعزلة معنى أعمق مما يتوقعه الفرد لذلك دراسة الواقع الانتحاري ملنط

نجد عامل العزلة يؤدي إلى الانتحار لدى العاطلين أو اللذين يعيشون في غرفة واحدة أو في 

 (.76، 79، ص 1119) لعقاب، شقق لإليجار ولدى املتقاعدين ممن فقدوا الصحبة والزمالة 

املجتمع فكلما صلحت صلح املجتمع  كله، وكلما فسدت  ألاسرة هي خلية املشاكل ألاسرية:  -

فسد املجتمع وألاسرة التي ال تبنى على التقوى مآلها الفشل ، فكثرة املشكالت ألاسري تؤدي 

إلى التفكك فالزوج املتذمر من زوجته وأوالده قد يقدم على الانتحار وكذلك بالنسبة للزوجة 

 (.447، ص1141)شيخي ، طفالالتي تعاني القهر والظلم وبدرجة أكبر ألا 

وينبغي التنويه  إلى أن حياة الترف والدالل التي تنعم بها بعض العائالت دورا مهما في اللجوء 

إلى السلوك الانتحاري، وقد تدفع ببعض ألافراد وخصوصا ألاطفال منهم إلى إلاقدام على 

فة متطلباتهم والاهتمام بهم الانتحار أو التهديد به لوضع ألاهل تحت ألامر الواقع وتلبية كا

)الضمور، بشكل مبالغ فيه فيلجئون إلى التهديد باالنتحار إذا لم تتحقق لهم تلك الطلبات 

 .(19، ص1141

املخدرات وتناول الكحوليات لهم عالقة وثيقة  إلادمان على تعاطي الكحول واملخدرات: -

اء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير بانتشار الجرائم والانحراف وكذا إلاقدام على الانتحار سو 

 مباشرة.
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كالشعور القهري بالعزلة والاغتراب عن مجتمعه فينجم عن ذلك  العوامل النفسية: -

الالتكيف املؤدي للضيق والقلق ومن ثم اللجوء لالنتحار، كذلك املوقف من الحياة وعدم 

 تحمل الفشل وإلاحباط والصراع 

) الخواجة، وكراهية آلاخرين له وعدم الرغبة  فقدان شخص عزيز، الشعور باالضطهاد

  (.14، ص1149

وال نغفل دور بعض ألامراض النفسية املؤدية لالنتحار كاالكتئاب ، الوسواس القهري،   

اضطراب الشخصية، الشذوذ الجنس ي، وبعض ألامراض العقلية كالشيزوفرينيا حيث نجد 

ة مقارنة باألمراض العقلية ألاخرى أكثر من تسع مرات انتحار عند مرض ى انفصام الشخصي

 (.99، 99، ص 1119)لعقاب، 

كما أن إلانسان يمر بالكثير من ألازمات في حياته، حيث أنه إذا سدت أمامه الطرق وكثرة نقده 

الذاتي للمرحلة السابقة ولدوره فيها، إضافة لعدم رضاه عن نفسه بالفشل فاالنتحار هنا 

ن يقاومها باإليمان وتقبل الواقع، وإما أن يتحول لحاقد على فكرة حاضرة تمر على البال إما أ

نفسه وعلى من حوله متهما آلاخرين بالتآمر وإفشاله دائما، وإما أن ينتحر باالستسالم ملرض ما 

 (.91، ص 1119لعقاب، )أو لقدر ما فينفذ الانتحار طوعا 

ت في انتشار ظاهرة ومن خالل ما تم عرضه نرى أن هناك الكثير من العوامل التي ساهم

الانتحار في املجتمع ومنها ما يعود ألسباب اقتصادية حيث يجد الفرد نفسه عاجزا عن تلبية 

حاجاته وحاجات أفراد أسرته فينهي كل املشكالت بوضع حد لحياته، ومنها ما يعود لعوامل 

الكحوليات، نفسية كاالضطرابات النفسية والعقلية ، ومنها ما يعود لإلدمان على املخدرات و 

وال ننس ى ألاوضاع السياسية وفشل الحكومات في وضع إستراتيجية وتخطيط محكم يكفل 

للمواطن البسيط الحرية والعيش في ظل دولة قادرة على تلبية حاجاته وتوفير ما يحتاجه من 

 الناحية النفسية والجسدية. 

 املبحث الثالث انواع الانتحار

 أنواع الانتحار:

 الانتحار إلى أربعة أقسام حسب الدوافع التي أدت إليه:كايم دور  قسم العالم
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  الانتحار ألاناني ألانوميEgoistic Suicide   : وهو أن يكون الفرد غير ممتثل لقواعد

املجتمع وغير مندمج بقيم املجتمع ومبادئه، فكلما قل التزام الفرد باملؤسسات 

نتحاره، كما أن انتشار ظاهرة الاجتماعية كلما زاد احتمال محاولة انتحاره أو ا

الانتحار في املجتمعات الصناعية يعكس هشاشة النسيج الاجتماعي وضعف عالقات 

ألافراد بعضهم البعض، وغياب الشعور باالنتماء إلى املجتمع ، فيعيش الفرد معزوال 

عن إلاطار الاجتماعي للمجتمع إذ يفعل ما يشاء ويسعى فقط إلى لتلبية وإشباع 

تحقيق مصالحه الذاتية، وفي ظل هذا الوضع فعندما يصاب الفرد بصدمة حاجاته و 

عاطفية أو مالية أو اجتماعية فإنه يفكر مباشرة في الانسحاب من الوجود ألن 

عالقته باملجتمع كانت مبنية على املصلحة الخاصة والنزعة الفردية وألانانية املطلقة 

  (.211، ص 1146العضايلة، و)الكركي 

  إلايثاري  الانتحارAltruistic Suicide : هذا النوع من الانتحار يرجع إلى التضامن

الاجتماعي واندماج الفرد وذوبانه في الجماعة التي ينتمي إليها، وعليه تصبح املصالح 

الفردية، فالفرد هنا يعبر عن اندماجه الاجتماعي العامة والجماعية أغلى من الحياة 

وإيمانه باملصلحة العامة بأغلى ما لديه وهي حياته ، أي يضحي بنفسه من أجل 

 (.419، ص1141)شيخي، جماعته 

هو النمط السائد في املجتمعات البدائية الذين يرون  إلى أن الانتحار الغيري دور كايم  ويذهب

يقدمن على الانتحار عقب  مثل النساء الالئي طقوس ي والاجتماعيأن املوت يتطلبه الواجب ال

 وفاة أزواجهن أو انتحار العبيد نتيجة ملوت أسيادهم.

فالجماعة التي يكون تماسكها وثيقا جدا والتي يكون ارتباط الجماعة ببعضهم البعض ارتباطا 

بها، بالنسبة لهذه الجماعات فقد قويا تصبح قضية املوت والحياة ذات معنى وقيمة خاصة 

تصبح زهق النفس وتضحيتها من ألامور املستحسنة التي قد تضفي أحيانا تأكيدا لشخصية 

  (.14، ص1119)لعقاب، الفرد وتحقيقها ألمانيه 

  :لم يلتمس عالقة وأهمية لهذا النوع بما كان   دور كايمورغم أن الانتحار القدري

اعتبره ناتجا لوضع يكون فيه املرء واقعا تحت وطأة عليه مجتمعه آنذاك، إال أنه 
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التنظيم الاجتماعي القاهر وفي مثل هذه الحالة من العجز الكامل أمام املجتمع 

 (.4141ص 1146)عمور،  والقدر

  "الذي الانتحار الفوضوي: ويسمى هذا النوع من الانتحار " الانتحار الالمعياري

ماعية السائدة نتيجة التغيرات الاجتماعية ينتج من الخلل الذي يعم النظم الاجت

التي تهتز لها ألاعراف والقيم واملعايير الاجتماعية السائدة في  املفاجئة والسريعة

املجتمع، وهو يعكس التفكك الاجتماعي الذي يحدث على مستوى الروابط 

 الاجتماعية، إذ يفكر املرء في الانتحار عندما تتزعزع أو تتحطم عالقاته كفقدان

حبيب أو زوج أو وظيفة ....الخ ، فعندما يضعف تأثير القيم واملعايير والنظم 

الاجتماعية على الفرد فال يدرك الخطأ من الصواب وال الخير من الشر وال املمنوع من 

)الكركي والعضايلة، املسموح يصبح الفرد تحت سيطرة وهيمنة قوة الجماعة 

1146 ،214.) 

اع الفرد في رغبات ال متناهية ترافقه ضعف إلامكانات لتحقيق كل ذلك بضي دور كايمويشرح 

ألاهداف بسبب النظم املضطربة مما يفقد الفرد ذاتيته فتجعله يعاني من الفراغ والجمود، 

فتحوله لكائن بيولوجي دون التمتع بالجانب إلانساني، وهذا يؤدي إلى قطع أواصل الروابط 

كل الاجتماعي، فتضيع معه معاني الحياة ويقع الفرد في الاجتماعية، فانهيار البنيان أو الهي

العبثية أو العدم ويعاني أحاسيس العزلة املفرغة والفردية الضائعة، ويفقد تلقائيته تدريجيا 

حتى أقص ى مداها في إحساس داخلي باملوت، يسبق إلاقدام على املوت الفيزيقي وتنفيذ 

 (.11، ص  1119)لعقاب،الانتحار 

 سم الانتحار إلى نوعين :وهناك من يق

ورمي الشخص نفسه من أعلى السطح وإطالق  ينفذ بوسائل مثل الشنقانتحار مباشر: * 

 النار والطعن بسكين وشرب السم والحرق والغرق وتناول العقاقير الطبية.

مثل تعاطي املخدرات وإلادمان عليها حتى املوت، السرعة القاتلة عند * انتحار غير مباشر: 

املصارعة الحرة ومصارعة الثيران واملسابقات ، السيارات والحوادث املفضية إلى ذلكقيادة 

بالدراجات النارية والسيارات إلى آخر ألاسباب التي تصاحبها التفاعالت الجسمانية العنيفة، 

وهناك أنواع أخرى من الانتحار الغير مباشر حين يخضع إلانسان نفسه للتجارب الطبية 
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وحين يقدم على املوت انتحارا دفاعا عن قضية أو الدعاية لها وغيرها من تخلصا من آالمه 

 (.41، ص 1144) الجنازرة، ألافعال التي يأتيها إلانسان وهو يعلم أنها مفضية للموت 

 ويقسم الانتحار على أساس عدد القائمين به إلى ثالثة أنواع: 

 اتفاق مع آلاخرين.وبدوافع فردية بحتة دون  يتم بشكل فرديانتحار فردي:  -

يكون بينهما  ينتحر شخص بعد موت ألاول بزمن وجيز، أو ينتحر شخصان معاانتحار ثنائي:  -

 (.197، ص 1149) عزاق، عالقات متينة 

حيث يمكن ، أكثر من فرد واحد، ويكون على عدة أنماط يشارك في العمليةانتحار جماعي:  -

حدا، ويمكن أن يحدث كذلك بقبول الجماعة كأن يقتل أن ينتحر الفرد من الجماعة على 

وهذا النوع شاع في القبائل  (،94، ص 1119)معوشة، ألاب عائلته لكي ينتحر بعد ذلك 

ينشأ عن رواسب عقدية متطرفة  البدائية يحدث في ظرف واحد وبدافع واحد غالبا، وربما

أشهر عمليات الانتحار الجماعي في  ومن أنواعه الحديثة الانتحار الجماعي عبر الانترنت، ومن

" معبد  مؤسس وزعيم Jim Jonesالتي قادها  Jonestownالتاريخ الحديث هي مذبحة 

عضوا من جماعته املسماة " معبد  642حيث وقع انتحار جماعي راح ضحيته الشعب" ، 

 (.197، ص 1149) عزاق، طفل قتلوا جماعيا جراء التسمم  111الشعب" من بينهم أكثر من 

 وهناك من قسم الانتحار إلى :

 حيث يمكن التمييز فيه بين نموذجين فرعيين:  الانتحار املنذور:* 

 وهي الاعتداء على حياته لحماية أو بلوغ قيمة تعتبر سامية للحياة الشخصية. التضحية: -

لذة : وهو الاعتداء على حياته للتوصل إلى حالة تعتبر من قبل الشخص املنتحر أكثر العبور  -

 .(211، ص 1119)ساس ي، للغاية 

: يكون خاص بالحالة النفسية للفرد، إذ يبحث من خالله عن الانتقام من * الانتحار العدواني

)معوشة، محيطه بمروره للفعل ، حيث يأمل أن يترك في نفسيتهم الندم والتحصر عليه 

 (.94، ص 1119
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 املعنى العام للسلوك إلى حركة هروبيضم كافة الحاالت التي يرمز فيها * انتحار التهرب : 

 ويمكن أن نميز بين ثالثة أنواع فرعية منه:

من موقف يحس الشخص وكأنه لم يعد  –بواسطة الاعتداء على حياة الفرد -التهرب:  -

 يحتمل من قبله.

الحداد: وهو من عمل شخص يعتدي على حياته إثر فقدانه عنصرا مركزيا من شخصيته أو  -

 مخطط حياته.

)ساس ي، العقاب: هو عمل الاعتداء على حياته للتكفير عن ذنب سواء كان واقعيا أو خياليا -

 (.211، ص 1149

 املبحث الرابع النظريات املفسرة لالنتحار

 النظريات املفسرة للظاهرة الانتحار: 

 النظرية النفسية: -4

مشكلة الانتحار من خالل تفسير واجهوا  فرويدإن أصحاب الاتجاه النفس ي وعلى رأسهم 

للنزعات السادية واملازوشية في الشخصية السوداوية، كذلك الصراع بين غريزتي الحياة 

أن تندمج وتوجه نحو  يمكن لنزوة املوت املوجهة نحو الخارجفرويد " واملوت حيث قال 

 . (19، ص 1119)بوسنة، الداخل، ويكون النكوص إلى املرحلة ألاولى وذلك في ظروف معينة" 

ويلخص فرويد نظريته في الانتحار: بأن املنتحر يقع فريسة لغريزة وانفعال عدائي سادي 

يخفق في التعبير عن نفسه فينعكس على الداخل ) الذات نفسها ليقتلها(، ومعنى ذلك أن 

فرويد يرجع الانتحار إلى أسباب نفسية داخلية وأن  الانتحار ناتج عن مشاعر إلاحباط 

ألاساسية املوجهة نحو موضوع داخلي، فتتحول هذه املشاعر إلى غضب وعدوان وألن موضوع 

)الجنازرة، إلاحباط داخليا فإن املشاعر  العدوانية توجه نحو الذات فتؤدي إلى الانتحار 

 (.47، ص 1144
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اره ويركز أصحاب الاتجاه النفس ي على كون الاكتئاب من أهم ألاسباب املؤدية لالنتحار باعتب

يشكل اضطرابا مؤملا ممزوجا بمشاعر ألالم والحزن ، فالفرد املكتئب أكثر احتمالية لالنتحار 

 .(17، ص 1116)عريوة، مرة مقارنة مع الفرد املكتئب  17بمقدار 

اضطراب املزاج وصعوبة التكيف الجنس ي التي غالبا ما  فكرةفرويد ل (Pollack)وقد أضاف 

 ة املثلية.أو العالقأوديب  تقترن بعقدة

تتدخل وتعرقله على نمط العيش، فيرى  فيرى أن هناك قوى خارجية( (Zilburkأما  زيلبورك 

الحياة مستحيلة إضافة إلى عدم قدرته على حب الناس، وفي الوقت نفسه يرغب بأن يكون 

 مشهورا بينهم فالتالي يكون النتحاره هدفان أولهما التخلص من الحياة وثانيهما الشهرة.

من املحيط الخانق، كما أن للوراثة دور في  فيرى أن الانتحار هو حل للخالص (Gama)أما 

 (.19، 19، ص1149)الخواجة،  ذلك

كما أكد املنشغلون بالطب العقلي الارتباط الوثيق بين الصحة العقلية والسلوك الانتحاري 

)بوسنة،  بوجه عامحيث تبين لهم ارتفاع نسبة الانتحار لدى نزالء مصحات ألامراض العقلية 

 (. 17، ص 1119

دور كايم   هناك أسباب اجتماعية لالنتحار فسرها عالم الاجتماعالنظرية الاجتماعية:  -1

حيث عزا هذا الفعل إلى تكسير الروابط الاجتماعية والانعزال، وقد تؤثر عوامل الضغوط 

 النفسية وعدم القدرة على كبحها وخاصة الفقر والبطالة.

الانتحار ظاهرة اجتماعية بل داللة عن طبيعة ألاخالق السائدة في مجتمع  ور كايمدوقد اعتبر 

واملتمثلة في دور الوراثة والجنون  19معين، وبالتالي عارض التفسيرات السائدة في القرن 

 .(4142، ص 1149عمور، )وتقليد ألاخر في انتحاره 

وقد وضح أن متغيرات الدين  أن السلوك الانتحاري سلوك اجتماعي بحت ، دور كايمويرى 

والحالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية من أهم املتغيرات املؤثرة في الانتحار وأن التقدم في 

 (.211، ص 1146)الكركي والعضايلة، السن يزيد التفكير في الانتحار
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الية كما يرى انه كلما زاد التضامن الاجتماعي وجد الفرد معنى لحياته وبالتالي تقل احتم 

الانتحار، ويزداد الانتحار بانخفاض التضامن ألاسري والسياس ي والديني، وأشار دور كايم في 

 كتابه أسباب الانتحار تتمثل في:

 * الزواج املبكر غالبا ما يؤدي إلى الانتحار خاصة بين صنف الرجال.

 * تزداد نسبة الانتحار بين غير املتزوجين من الجنسين منها بين املتزوجين.

 * تقل نسبة الانتحار كلما زاد حجم ألاسرة.

)الجنازرة، * تقل نسبة الانتحار بين ألارامل الذين لديهم أطفال بين من ال يوجد لديهم أطفال

 (.49، 49، ص 1144

ويرجع دور كايم نسبة تواتر معدالت الانتحار في مجتمع ما إلى التغيرات البنائية العميقة التي 

نظرا لعدم التكيف الناجم عن شدة التغيير الاجتماعي على اعتبار أن تطرأ على حياة املجتمع 

أية ثغرة فجائية تطرأ على حالة التوازن الاجتماعي إنما يكون لها صداها في تغيير املعدالت 

 (.96، ص 1119)معوشة، الاحصائية الخاصة بظاهرة الانتحار

 التفسير املعرفي: -2   

إلى أن ما نفعله يتوقف على طبيعة   Alice,Greenberg, Beck يشير أصحاب الاتجاه املعرفي

)الخواجة، معرفتنا وأن كل سلوك يكون مسبوقا ببناء معرفي ومعتقدات سابقة لظهوره 

عندما يشوب البناء  وتعزو النظرية املعرفية حدوث السلوك الانتحاري (، 74، ص1149

يه املعرفي الحاد، ويأتي نتيجة املعرفي بعض الاختالالت والاضطرابات التي تؤدي إلى التشو 

لخلل أو تشوهات في طريقة تفسير الفرد لوقائع الحياة، وكذلك نتيجة ملعتقدات فكرية خاطئة 

ويركز الفرد انتقائيا على املعلومات والخبرات التي تتطابق وما لديه من صيغ معرفية سلبية 

 عن نفسه والعالم واملستقبل 

 ة إلى ارتباط الانتحار بأسلوب تفكير الفرد املؤدي إلى الاكتئابوبشكل عام تشير املدرسة املعرفي

 (.211، 214، ص 1146)الكركي والعضايلة، 

 النظرية البيولوجية:  -1
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ومعاونوه أول من قال بالفرضية البيولوجية لالنتحار عام  (Garelis,E)لقد كان غارليس 

حيث يرجعه إلى هدم السيروتونين، والسبب في ذلك هو نقص في نسبة حمض  4691

في السائل   -Aside Hydroxyl Indol Acetique(5-HIAA)-5هيدروكسيل اندول أسيتيك 

الدماغي الشوكي وهو ما يجعل الفرد يقوم بمحاولة الانتحار خالفا للذين لديهم نسبة كافية 

  (.16، ص1119)بوسنة، من هذا الحمض 

تبين أن  (Kess Van)وكيس فان  (Keth Hawton)وفي دراسة قام بها كل من كيت هاوتن 

ألادوية  التي تعالج والتي لها تأثير في مناطق التشابك العصبي بإمكانها أن تزيد وأن تخفف من 

يخفف من ألافكار الانتحارية كذلك مادة   (Clozapine)ألافكار الانتحارية مثال نجد الكلوزابين

 (Lithium).ليثيوم ال

في حالة استعملت وحدها كعالج فبإمكانها زيادة  (Benzodiazepine)أما مجموعة ألادوية  

 (.71، ص 1119)لعقاب،ألافكار الانتحارية 

 نظرية تكامل املكانات: -7

بوجود عالقة القائلة "  دور كايم" والتي انطلقت من نظرية مارتنو جبسركزت نظرية " 

، ويمكن تلخيص (49، ص 1144)الجنازرة،عكسية بين التضامن الاجتماعي والانتحار 

 مضمون هذه النظرية في النقاط التالية:

أن معدالت الانتحار ملجتمع ما متباينة عكسيا مع استقرار واستمرارية العالقات   - 

 الاجتماعية.

باينة مباشرة مع مقدار تمثل أفراد املجتمع أن استمرار واستقرار العالقات الاجتماعية مت -

 ألنماط العقوبات الاجتماعية ومتطلباتها، والتوقعات التي يضعها آلاخرون.

إن درجة تعريض هؤالء ألافراد إلى صراعات ألادوار متباينة مع مقدار امتالك ألافراد ملكانات  -

 غير متوافقة في املجتمع.

متوافقة في املجتمع متباينة عكسيا مع درجة تكامل  درجة امتالك ألافراد ملكانات غير  -

املكانات في املجتمع، وباختصار فإن معدالت الانتحار متباينة عكسيا مع درجة تكامل املكانات 

 (.19، ص 1116)عريوة، داخل املجتمع 
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 املبحث الخامس/اهم الاستراتيجيات للوقاية من الانتحار: 

الانتحار بشكل مخيف خاصة بين فئة املراهقين، ألامر  شهدت السنوات ألاخيرة انتشار ظاهرة

الذي يستدعي الوقاية والبحث عن حلول للقضاء على تفش ي هذه الظاهرة الخطيرة في 

 املجتمعات إلاسالمية  وذلك من خالل:

 تحسين املستوى الاقتصادي ألفراد املجتمع وتلبية احتياجاهم وضمان حريتهم وكرامتهم. -

ألامراض العصابية والذهانية من خالل التكفل بعالج املرض ى وتوفير بيئة  الحد من انتشار  -

 مناسبة لهم.

التربية الدينية منذ الصغر وتعليم ألاطفال أهمية الاعتزاز بحياة الفرد والحفاظ عليها،  -

فالشريعة إلاسالمية تجرم هذه الظاهرة، فغياب الوازع الديني وضعف إلايمان بالقضاء خيره 

بالفرد إلى الاستهانة بحياته  والاعتقاد أن الخالص يكمن في وضع نهاية لحياته،  وشره أدى

فالصبر على البالء من شيم املؤمن الذي يدرك أنه ال خير إال فيما اختاره هللا ، فتقوى عزيمته 

 ويتحلى باإلرادة ملواجهة املشكالت التي تعترضه.

من والطمأنينة في املجتمع، ليعيش تحسين ألاوضاع السياسية ومحاولة نشر السلم وألا  -

 ألافراد في ظل دولة تكفل لهم حقوقهم وحرياتهم وتسهر على سالمتهم.

الاهتمام باألطفال ومحاولة الاستماع لهم، فمرحلة املراهقة من أهم مراحل حياة الفرد حيث  -

طفال تظهر مالمح شخصيته ويبدأ في النضوج وهي مرحلة حساسة لهذا البد من مراعاة ألا 

 ومالحظتهم والحرص على توجيهم والعناية بهم.

حل املشكالت ألاسرية بأسلوب حضاري ومحاولة التفاعل بين أفراد ألاسرة لخلق جو من  -

ألالفة واملودة بين أفرادها والابتعاد عن العنف بكل مظاهره، فعيش الطفل في بيئة من التوتر 

الوالدين يؤدي ببعض ألاطفال إلى التفكير في والقلق أو انفصال العائلة وتشرد ألاطفال بين 

 الانتحار لتخلص من املعاناة التي يعيشها.

قيام الدولة بإنشاء مؤسسات تعنى بالشباب إلكسابهم املهارات املناسبة واملعارف وإشغال  -

وقت فراغهم حتى يبتعدون عن املشكالت والجرائم كاألندية الرياضية والثقافية واملكتبات 

 ات وغيرهم.واملنتزه
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دور وسائل إلاعالم في التوعية من مخاطر إلاقدام على الانتحار ومحاولة زرع القيم الدينية  -

 السليمة وتبني أفكار ايجابية نحو الحياة والابتعاد عن ألافكار السلبية والسوداوية.  

  الخاتمة:

وقد شهدت انتشارا في تعتبر ظاهرة الانتحار من املشكالت املهددة لسالمة واستقرار املجتمع، 

السنوات ألاخيرة وهذا راجع لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية ساهمت في ارتفاع 

معدالت الانتحار في املجتمعات، ألامر الذي يستوجب تدخل السلطات املختصة للبحث عن 

اء حلول وعالج للمشكلة ووقاية املجتمعات من خطر تنامي الظاهرة وهذا ال يكون إال بالقض

على مسببات الانتحار وغرس مبادئ الدين والعقيدة من الصغر حتى ينشأ جيل قادر على 

تحمل املسؤولية ومواجهة أعباء الحياة دون اللجوء للهروب ومواجهة مشكالته باالنتحار الذي 

 يجرمه الشرع والقانون.  
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