
 .سوسيولوجي منظور  من دراسة واملعالجات الاسباب الانتحار ظاهرة

اهرة (. دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في تفسير ظ2212الضمور، عدنان . ) -

 الانتحار في ألاردن، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة. 

(. املحاوالت الانتحارية لدى الفتاة ) مقاربة نسقية ألربع حاالت(، 2211طباس، نسيمة . ) -

 .3مجلة التنمية البشرية، العدد

(. بعض العوامل ألاسرية والنفسية لالنتحار واملحاولة الانتحارية، 2228لعقاب، مليكة .) -

 ة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر. رسال

(. طرق الوقاية والعالج لظاهرة الانتحار في املجتمع الجزائري من 2229عريوة، عبد هللا . ) -

منظور الخدمة الاجتماعية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة 

 الجزائر.

(. انتحار الشباب في الوسط الجزائري: ألاسباب، أساليب الوقاية، مجلة 2218عزاق، رقية . ) -

 .6العلوم النفسية والتربوية، العدد 

(. ظاهرة الانتحار في املجتمع الجزائري، مجلة الباحث في العلوم 2218عمور، مصطفي. ) -

 .33الانسانية والاجتماعية، العدد

(. دوافع الانتحار من وجهة نظر كلية ألاميرة رحمة 2219الكركي، نسرين، والعضايلة، لبنى. ) -

 .1، العدد6الجامعية، مجلة العلوم الانسانية، املجلد

(. امليول الانتحارية وعالقتها بتقدير الذات عند الشباب، 2228معوشة، عبد الحفيظ .)  -

سكرة، رسالة ماجستير، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، ب

 الجزائر.

  

  

  



 في والتنشئة التوعية في واملجتمع ألاسرة دور  وتراجع الديني الوازع نقص بين الانتحار ظاهرة

 .الاجتماعية املتغيرات ظل
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 .1 الجزائر جامعة :الانتماء جامعة

  hmedfarfa01@gmail.comالبريد الالكتروني:

ــ البلد:  11/11/1991الاسم واللقب: أحمــــــــــــــد فرفا ــ مواليد: مختصرة عن الباحثة )ة(:  نبدة

كلية العلوم  1طالب دكتوراه ــ مؤسسة العمل: جامعة الجزائر  :الجزائر ــ الرتبة العلمية

ـــ  hmedfarfa01@gmail.com :البريد إلالكتروني 1848106060إلاسالمية ـــ خروبة ـــ الهاتف:

حاصل على شهادة الليسانس وشهادة املاستر في العلوم إلاسالمية، له العديد من املشاركات في 

 .ملتقيات وطنية ودولية وندوات ودورات علمية أكاديمية مختلفة

ظاهرة الانتحار بين نقص الوازع الديني وتراجع دور ألاسرة واملجتمع في : عنوان املداخلة

 ل املتغيرات الاجتماعية.التوعية والتنشئةفي ظ

 امللخص:

 في العالم، حيث ُيقدم   
ً
عتبر  ظاهرة الانتحار من أكثر الظواهر الاجتماعية التي تعرف توسعا

ُ
ت

الكثير من فئات املجتمع على اختالف أعمارهم على محاولة وضع حد لحياتهم، سيما فئة 

الشباب والفتيات، وتبقى ألارقام دائما في ارتفاع مستمر، رغم التطور التكنولوجي الذي يعرفه 

ملجتمع، والتوعية التي ُيقّدمها الكثير من النشطاء في عالم النفس ومحاربة الجريمة، إال أن ا

هذا ألامر لم ُيقلل من انتشار هذه الظاهرة التي استفحلت في املجتمعات العربية منها بكثرة، 

 جعلته يلجأ إلى الانتحار، ورغم ذ
ً
لك ودون شك أن الذي ُيقدم على هذا ألامر، أن له أسبابا

 لالعتداء على النفس التي حرم هللا التعدي 
ً
فمهما كانت تلك ألاسباب إال أن ذلك ال ُيعد مبررا

عليها أو أن تؤدي بها إلى الهالك، أو إلى ما يؤذيها، وفي نفس الوقت فإن تراجع دور ألاسرة في 

ى ضعف بث القيم النبيلة واملبادئ السامية في ألابناء وتوعيتهم وتوجيههم، ومن جهة أخر 

 
ً
الوازع الديني والتكوين على مستوى التعليم ومعرفة هللا، كل هذا جعل الكثير يعيش فراغا

 من ناحية الغشاوة على مستوى العقل، وإلاحباط النفس ي واليأس الذي يستلل إلى 
ً
رهيبا

 سهلة في الوقوع واللجوء إلى 
ً
التفكير فيتغلب عليه وُيضِعفه، مما يجعل هذا الفرد فرسية

mailto:hmedfarfa01@gmail.com
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 نفسه أنه ُيلخصها من مأزق ليس له مخرج، بناًء على تفكيره القاصر، ومعرفته الان
ً
تحار ، ظانا

 املنعدمة بما ينتظره بعد ذلك.

وهذا ما يقودنا إلى طرح إلاشكال آلاتي: كيف انتشرت ظاهرة الانتحار من خالل نقص الوازع    

 الديني ودور ألاسرة في التوجيه والتنشئة الحسنة لألبناء.

 ن خالل ذلك نجيب كذلك عن بعض ألاسئلة الفرعية:وم

 ــــــ ما هو الانتحار  من املنظور الديني والاجتماعي؟ 1

 ــــــ ما هو تأثير الانتحار على الفرد واملجتمع؟ 1

يتم التقليل مع ظاهرة الانتحار من خالل دور العلماء املسلمين واملختصين  ـــــ كيف 3

 الاجتماعيين، واملجتمع في ذلك؟

 أهداف الدراسة:

 مختلفة من    
ً
ال شك أن الانتحار ظاهرة خطيرة على مستوى الفرد واملجتمع، وهي تأخذ أبعادا

 مادية  ناحية التأثير في ظل العوامل التي تؤدي إلى انتشارها، ذلك
ً
أن الانتحار ُيسبب أضرارا

 ومعنوية ونفسية، ليس فقط للشخص املنتحر وإنما على املجتمع وألاسرة كذلك من خالل:

 ــــ صفة إلاقدام على هذا الفعل وألاسباب املؤدية إليه. 1

1  
ً
 واسعا

ً
ـــــ في ظل املؤثرات الخارجية واملتغيرات الاجتماعية، تعرف هذه الظاهرة انتشارا

 في ظل النسب وإلاحصاءات املرتفعة، مما يفتح الباب أما التساؤالت حول ذلك.و 
ً
 رهيبا

ـــــ دور ألاسرة في التربية والتوعية ونشر ثقافة القيم والخير، والتوجيه نحو الحياة إلايجابية  3

 هو الحلقة املفقودة، لذلك فهو محل انتقاد دائم. 
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    تعريف الانتحار:

الفقهية: وُيطلق الانتحار على قتل إلانسان نفسه بأي وسيلة كانت، ولهذا  جاء في املوسوعة

 1ذكروا أحكامه باسم" قتل الشخص نفسه".

 تعريف الانتحار في القانون:

فقد عّرفه بعضهم بقولهم" الانتحار هو املحصلة النهائية ملجموعة من ألافعال التي يقوم بها    

الفرد للتخلص من حياته، وهو مدرك لذلك، ودون أن يكون دافعه لذلك التضحية لقيمة 

 من آخر"
ً
 .2اجتماعية ما، أو تحريضا

  وبتعريف أدّق وجامع:" أن السلوك الانتحاري هو سلسلة ألافعال
ً
التي يقوم بها الفرد محاوال

 تحريض من آخر أو تضحية لقيمة اجتماعية"
ً
 3تدمير حياته بنفسه دوما

 املطلب ألاّول: موقف الدين إلاسالمي من الانتحار:

لقد كرم هللا إلانسان بتكريم لم يخص به غيره، وشرفه وأعلى من قدره في قوله تعالى:     

بر والحبر ورزقناهم من الطيبات وفّضلناهم على كثير ممن ولقد كّرمنا بني آدم وحملناه في ال

"
ً
 خلقنا تفضيال

كما أن هللا سبحانه وتعالى، خلق إلانسان في أحسن تقويم، بل وأفضل من ذلك أنه جعله   

 له في ألارض بقوله: وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في ألارض خليفة"
ً
 خليفة

 له في ألارض إلعمارها  
ً
والاستخالف فيها وفق منهجه سبحانه وتعالى، ذلك  وجعله خليفة

 للعبادة والسيادة في ألارض لقوله تعالى } 

 كما سخر له ما في ألارض ليعيش ويتحرك فيها "   

ثم إن هللا سبحانه وتعالى قد خص هذا إلانسان بالعقل وفضله به على سائر املخلوقات،    

الرشاد لتحقيق الصالح الديني  من خالل ما دعا ماله واستخدامه في سبل الخير و ‘ودعاه إلى إ

إليه ديننا إلاسالمي الحنيف، وجعل من تعطيل هذا العقل جريمة في حقه وضررا على 

                                                                 
1
 .6/182ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،   

2
 .193، مارلين د ماك شان، السلوك اإلجرامي، النظريات، ترجمة وتعليق عدلي السمري، ص 3وليامس  

3
 .74مكرم سمعان، مشكلة االنتحار، ص   
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 من قدره وأصبح شأنه كالحيوان كما في قوله تعالى" ولقد ذرأنا لجهنم 
َّ
إلانسان، بل وقد أحط

 من الِجّن وإلانس لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم
ً
أعين ال يبصرون بها ولهم آذان ال  كثيرا

 يسمعون بها أولئك كالـأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".

وبعد ذلك جعل إلاسالم من أهدافه ومقاصده الضرورية حماية النفس، التي هي من     

الضرورات الخمس) الدين ـــ العقل ـــ النفس ـــ املال ـــ العرض ـــ  (، وقد دعا إلى حفظ هذه 

الضرورات الخمس من ناحية الوجود والعدم، ومن ذلك حفظ النفس، وذلك بأكيد حق 

 الحياة وحق إلانسان في عدم الاعتداء على نفسه أو الاعتداء على نفس غيره.

  
ً
رت الشريعة إلاسالمية إلى اقتراف كل ما من شأنه إلاضرار بالنفس أو هالكها، سببا

ّ
وقد حذ

.
ً
 أو غير مباشرا

ً
 مباشرا

 لب الثاني: تأثير ظاهرة الانتحار على الفرد واملجتمع:املط

 من مختلف الفئات العمرية، ذلك أضحت من املشكالت 
ً
 كبيرا

ً
تعرف ظاهرة الانتحار إقباال

إلانسانية املنتشرة في العالم، وفي العالم العربي بشكٍل رهيٍب خاصة فئة الشباب من السن 

 تزيد عن ( سنة، وُيخلف الانتحار أرقام19ــــ  14)
ً
، وتعرف  611ا

ً
أفف شخص يلقى حتفه سنويا

ًً في الدول العربية وإلاسالمية،  ً
 انتشارا

 بــ  94وتحتل الجزائر املرتبة     
ً
 ألف نسمة111منتحر لكل  1.31عامليا

وهي بذلك ظاهرة اجتماعية سلبية ُتهدد أمن ألافراد والجماعات والدول، ولكون هذه   

الظاهرة ال تختص بالدول الفقيرة أة املتوسطة الدخل، وإنما تنتشر كذلك في الدول املتقدمة، 

حيث تعود أسبابها إلى جوانب مختلفة يعاني منها الذين ُيقدمون على هذا الفعل من حيث 

يلها، سواء من علماء النفس، أو علماء الاجتماع، أومن خالل موقف إلاسالم منها أسبابها وتحل

 وبالتفصيل:

ــــ  علماء النفس يرجعون ذلك إلى ألامراض النفسية: حيث أن بعض ألاشخاص تكون لديهم  1

اضطرابات نفسية مرضية أو صدمة نفسية، أو نتيجة التعرض لإلدمان أو للمتضررين من 

سبب لهم عاهات أو أمراض، بحيث ال يتقبلون مواصلة الحياة في ظل بعض الحوادث ا
ُ
لتي ت

 ذلك.
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ــــ وقد أرجع علماء النفس ظاهرة الانتحار إلى تنازع العوامل النفسية داخل الفرد تؤثر على  1

 
ً
 وثيقا

ً
الفرد، كما ذهب علماء الاجتماع إلى كون ذلك ظاهرة سلوكية شبه وبائية ترتبط ارتباطا

 .4جتماعية وظروف بيئية تؤثر على سلوك املنتحر وتقوده إليهبعوامل ا

3  
ً
، وعبر عنه بكونه سلوكا

ً
ــــ وفي إلاسالم فقد حّرم الانتحار وقتل النفس أو الاعتداء عليها مطلقا

 ال تفسير له إال الاعتراض على حكم هللا وقضائه، لذلك توعد فاعله بالنار، بل 
ً
إجراميا

 بالخلود فيه.

سالم ُيفسر هذا بأنه له عالقة وطيدة بالعقيدة والدين وال مجال للتفسيرات النفسية وإلا      

وال الاجتماعية، ذلك أن التكوين الجّيد للفرد والتنشئة السوية له من قبل املحيط والعائلة، 

 له حتى ال تتسلل الـأفكار السلبية إلى تعقله 
ً
 منيعا

ً
في ظل القيم واملبادئ السامية، تكون حصنا

وتفكيره، وعمل إلاسالم على حفظ أتباعه من الوقوع في براثن الجريمة النكراء من خالل 

ضروب متعددة من الوقاية واملنع، تحفظه من الزلل والزيغ عن الطريق القويم، والوقوع في 

 مخاطر الجريمة والتيه.

والتشريعات في الدول العربية وإلاسالمية واضحة من حيث موقفها مما جاء في القرآن    

 أن الانتحار جريمة ُتدينها بحكم أنها تمس الذات إلانسانية التي حّرم هللا 
ُّ
عذ

ُ
الكريم، التي ت

 قتلها إال بالحق.

ادية والاجتماعية/ ـــــ كما تعود من حيث أسبابها في املقام ألاول إلى : املشاكل الاقتص 0

كالبطالة والفقر وتراجع مستوى الدخل، والظروف املعيشية الصعبة واملشاكل ألاسرية 

والخالفات التي تؤثر على أفراد العائلة، كالتفكك ألاسري، وانتشار السلوكات إلانحرافية، 

خالق كاإلدمان و الضياع، والعزلة الاجتماعية، واتباع الطرق السلبية، وتراجع مستوى ألا 

والوعي والتربية، كما أن الفروقات يكون لها تأثير على مستوى ألافراد، وعدم التكيف مع 

املجتمع يؤدي بالفرد إلى العزلة، ناهيك عن ألاخالق السائدة في مجتمع معين كما قال 

دوركايم، فهي تعكس ظاهرة الانتحار طبيعة هذه ألاخالق، فيؤدي إلى غشاوة إلاحباط واليأس 

سيطر على التفكير في الخالصالتي تُ 
ُ
 حيط بالعقل وت

 ـــــ من مخاطر الانتحار على الفرد واملجتمع: 2
                                                                 

4
 .78، ينظر: الموت اختيار للدباغ، ص 192فرانك وليام، السلوك اإلجرامي، ص   
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زيادة عن إلاضرار الذي يلحق بالفرد بارتكابه لالنتحار فإن ألامر يتعدى إلى إلاضرار باملجتمع     

، من خالل املس بكيانه القائم وأمنه السائد، فيخسر املجتمع طاقة من طاقاته وفرد م
ً
هما

سيما وأن الكثير ممن ُيقدمون على الانتحار هم في أوجع أعمراهم ما بين العشرين وألاربعين 

سنة ال زالت الحياة تزهو بأعمارهم وعطاءاتهم، ، كما أن في إلاقدام على الانتحار ُتذهب قوامة 

 الشخص على من يعولهم وعائلته، 

 لنفسه، ــــــ  في الانتحار فيه تفويت للفرد وإفساده ل 
ً
دينه ودنياه وآخرته، وهو بذلك ُيعتبر قاتال

 
ً
لقوله صلى هللا عليه وسلم" من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا

"...
ً
، ومن تحس ى ُسما

ً
 فيها أبدا

ً
 5مخلدا

وله ـــــــ أن الانتحار ُيلحق باملنتحر العام وُيسيئ لشخصيته وأخالقه، والعار كذلك بمن ح 

وعائلته، من حيث تحريك قواعد املجتمع واستقراره، وألاسرة املهتزة جراء انتحار فرد من 

 يتأثر 
ً
أفرادها، ابن أو زوج أو أب، مما ُيحرك أركان البيت وألاهل، وتنهار جراء ذلك، وطبعا

، فينتشر في املجتمع الهلع والخوف والاضطراب ذلك
ً
 عديدة

ً
 املجتمع إذا عّمت الجريمة أسرا

در له مثله مثل جميع الناس.
ُ
 أن لم يصبر ولم يرض ى بما ق

يقول ألاستاذ محمد إبراهيم الفحيل في مقال جميل عن نتائج الانتحار" فإذا ساغ لكل        

مرزوٍء أو مكروٍب أن يتنكر لحياته، وأن ُيضعف عن احتمال أوصابها، وإذا جاز لكل من رسب 

 من هذه الحياة، فسد النظام، في امتحان أو أخفق في عمل ما أن ُيق
ً
دم على الانتحار فرارا

 .6واختلت ألاحوال، وخلت الدنيا من عظماء الرجال، ونضب معين الثروة واملال"

 الانتحار من قبيل ضعف إلايمان لدى أفارد املجتمع وقلة الوازع     
ً
فُيعدُّ كما قلنا سابقا

عواتقهم، وهو من املفروض أن يكون  الديني فيهم، وقلة الشعور باملسؤولية الواقعة على

 بقيمه ومبادئه، قال صلى هللا عليه وسلم" إن 
ً
 لبعضه العض، متماسكا

ً
املجتمع مساندا

ك أصابعه"  وشبَّ
َ
د بعضه بعضا

ُ
 .7املؤمن للمؤمن كالبنيان َيش

 :املطلب الثالث: ظاهرة الانتحار بين أزمة ألاخالق والتقليد  في ظل الـتأثير إلاعالمي الغربي

                                                                 
5
 .1131، ص 4666به، وبما يخاف منه، رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء   

6
 .116هـ، ص 1343، سنة 1محمد إبراهيم الفحيل، مجلة نور إلاسالم، ج  

7
 .113، ص 061الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب تشبيك ألاصابع في املسجد، ) رقم:   



 في والتنشئة التوعية في واملجتمع ألاسرة دور  وتراجع الديني الوازع نقص بين الانتحار ظاهرة

 .الاجتماعية املتغيرات ظل

إن انتشار ظاهرة الانتحار في املجتمعات العربية يعكس هشاشة النسيج الاجتماعي       

وضعف عالقات ألافراد ببعضهم البعض وغياب الشعور باالنتماء إلى املجتمع حسب 

 عن إلاطار الاجتماعي للمجتمع، إذا يفعل ما يشاء ويسعى فقط 
ً
دوركايم، فيعيش معزوال

نجد أن املجتمع العربية ينتشر فيه الانتحار بطريقة تختلف عن باقي لتلبية وإشباع حاجاته، ف

 إلى طرق التواصل بين هذه 
ً
الشعوب، بحكم بعض العادات والتقاليد السائدة، إضافة

 الشعوب والاعتماد على التقليد والاستيراد من الغرب.

لعربي وإلاسالمي سببها إن مختلف ألازمات واملشاكل التي يشهدها العالم وكذا العالم اـــــ   1 

إلاعالم، هذا ألاخير الذي ما فتئ يحرك بعض الحقائق بل وقد يهيمن على مختلف الجوانب 

الحساسة في املجتمع، كما أنه يؤثر بشكٍل مباشٍر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لألفراد 

رة عليها، وأكثر من واملجتمعات من خالل التعبئة إلاعالمية والسياسية التي يهدف إلى السيط

ذلك تحكم إلاعالم في التأثير على حياة الفرد وألاسرة واملجتمع بصفة عامة، ذلك أن إلاعالم 

 ،
ً
هو الخلية ألاولى التي تعمل على إيصال املعلومة بالشكل السريع للناس، وألامر ألاكثر انتشارا

جتماعي على مستوى تفكير هو ذلك الطابع املعرفي والثقافي الذي يؤدي إلى إحداث التغيير الا 

 إضافة إلى املحيط الاجتماعي، ليعيش الفرد مختلف الصراعات 
ً
ر سلبيا

ّ
ألاشخاص والتأث

، وضعف الحالة الاقتصادية بالذات حال دون أن تعيش الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

عتبر من أهم القيم التي تضمن إلانسان حب الحياة،
ُ
غير أن  هذه الحاالت بكرامة التي ت

 فقدانها قد تؤدي بالفرد إلى الالمباالة بفقدان الحياة نفسها.

كما أن الوضع الحالي يمثل تدهورا كبيرا في أزمة حقيقية سلبية على مستوى ألاخالق،    ــــــ 2 

وقد انتشر ذلك بشكٍل رهيٍب في العالم العربي وإلاسالمي، وتراجع دور التربية والسلوك مما 

 ال 
ً
 حول يخلق وضعا

ً
 كبيرا

ً
يمكننا التحكم فيه، بل يصعب توجيهه حتى، وهذا ما يطرح تساؤال

 .أيديولوجية

إذا ما حاول الوالدان زرع النبل والقيم في  كذلك الوالدان لهم التأثير الكبير على ألابناء،   ــــــ 3 

ألابناء فإنهم بذلك يتفادون عواقب سلبية شتى تعيق تربية ألابناء وتؤثر على سلوكياتهم 

وشخصيتهم خارج ألاسرة وحتى في املجتمع عندما يواجهون أنماطا مختلفة من الشخصيات 

العمرية التي يمر فيه الطفل يأخذ واتخاذ قرار في نفسيته وينّمي قدرته على كل ش يء، فاملراحل 



 في والتنشئة التوعية في واملجتمع ألاسرة دور  وتراجع الديني الوازع نقص بين الانتحار ظاهرة

 .الاجتماعية املتغيرات ظل

ة، فيصطدم هؤالء ألابناء فيه الطفل كل ما يتعلق باألبوين والشخصيات املختلف في العائل

بواقع املجتمع، وفي بعض ألاحيان يتلقفون بعض العادات السيئة من طرفه تكون نقطة 

 تحول في حياتهم.

 النتائـــــــــــــــج: 

عد ظاهر الانتحار  1
ُ
من أخطر الظاهر الاجتماعية املنتشرة، وذلك ملا لها من عواقب سلبية  ــــ ت

 ال تقتصر على الشخص املنتحر وإنما على ألاسرة واملجتمع بصفة عامة.

ــــــ في ظل نقص التوعية والقيم والتوجيه والوازع الديني، أصبح الانتحار املنفذ للكثير من  1

 صعبة ال مخرج منها.فئات املجتمع التي تنغلق في وجوههم ألا 
ً
 بواب وهم يعيشون ظروفا

 سهلة في قبضة الانتحار،  3
ً
ـــــ تراجع مستوى ألاسرة في املتابعة والتوجيه يجعل ألابناء فريسة

عند الوقوع في ألاخطاء أو إلادمان، بسبب العزلة الاجتماعية والتأثير الهائل والواسع للسلوكات 

 الانحرافية.

 التوصيات: 

ش يء يتم به محاربة هذه الظواهر الخطيرة  ومنها الانتحار على مستوى املجتمع، هو  ــــ أهم 1

 املتابعة والوقاية.

ــــ دور ألاسرة كبير في هذا الجانب، من خالل التوجيه واملتابعة لألبناء املراهقين خاصة، ألنهم  1

ت الخارجية واملتغيرات في فترة عمرية صعبة من ناحية التربية والتعليم و في ظل كثرة التأثيرا

 الاجتماعية.

ـــ البد من وجود ملؤسسات اجتماعية تنشط في مجال التوعية والتوجيه للشباب  3

واستقبالهم، والتكفل بمشاكلهم الاجتماعية والنفسية، وحل املشاكل التي تؤدي بهم إلى 

 الانتحار.

من حيث تقديم النصح ــــ جانب الدعاة وألائمة واملختصين في عالم الشريعة كبير،  3

 وإلارشاد، وتطمين النفوس، وتذكيرها بحجم وعظم إلاقدام على إزهاق النفس عند هللا. 

 



 في والتنشئة التوعية في واملجتمع ألاسرة دور  وتراجع الديني الوازع نقص بين الانتحار ظاهرة

 .الاجتماعية املتغيرات ظل

 أهم بعض املصادر واملراجع املتعلقة بالدراسة:

، 1996ــــــ ليون مينارد، الانتحار وألاخالق، ترجمة: عادل العوا، دار دمشق للنشر ــ سوريا،  

 .96ص

مشكلة الانتحار ــ دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري بالقاهرة، دار  ــــــ مكرم سمعان،

 .16، ص 1980املعارف مصر ـــ القاهرة، 

، مارلين د ماك شان، السلوك إلاجرامي، النظريات، ترجمة وتعليق عدلي السمري، 3وليامس ــــ

 .193ص 

 .01بي، بيروت، ص االفار  ،1أحمد عياش، الانتحار نماذج حية ملسائل لم تحسم بعد، طــ 

 

 



 والحلول  القضية العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة

 :معلومات حول الباحث )ة(

  .عبدهللا ابراهيم أحالم. د: الباحث )ة(

  ./ السودانوالتقانة العلوم جامعة: الانتماء جامعة

 والحلول  القضية العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة :عنوان املداخلة

 امللخص:

 أن إال به إلاهتمام قدم وبرغم البسيطة علي إلانسان وجود بقدم قديم إلانتحاري  السلوك  

 حساسية الي ذلك ويرجع إلانتحار موضوع بقدم قورن ما أذا قصير فيه العلمي البحث تاريخ

  املوضوع
 
  إجتماعيا

 
 أصبح إلاقتصادية الحاالت وضغوط التكنلوجيا بتقدم ولكن ودينيا

 . فقط العربية الشعوب  ليست العالم تشمل تكاد إلانتشار واسعة سلوكية ظاهرة إلانتحار

 يدفع مما مباشرة غير أو مباشرة كانت سواء ألافراد يقابلها التي إلاحباطات نتيجة وهو

 .إلانتحار في للتفكير

 في إرتفاع يوجد ألاخيرة ألاونه في ولكن ألاوان قبل العدد حيث من متوسطة مستويات سجلت

  . م9102 مصرعام تتصدرة املتحدة لألمم حديث تقرير وفق الظاهر تلك

 فكرة إلانتحارية الفكرة ، إلاكتئاب بسبب للمنتحر النفسية الوضعية لتدهور  ذلك ويرجع

 صغيرة أعمار في وتبدأ محيطة مع للتفاعل الشخص وقدرات مدارك علي وتسيطر تخطر

 معززاتها أخطر ومن املحيط، مع وتفاعلية سلوكية بتراكمات متقوية معززة متنامية وتمض ي

 السيكولوجي التراث الي رجعنا وأذا ضمني سلوكي طقس الي ويحولها املسئولية يجرد بما إقرانها

 من للمواجهة أساليب وجود الي م9102 عام رومر أجراها التي الدراسة في إلانتحار مجال في

 -:وهي املسارات وتحليل املتدرج الانحدار تحليل خالل

 .املشكالت حل *

 .إلانفعالي التنظيم *

 .املساندة عن البحث *

 

 



 والحلول  القضية العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة

 .إلاجتماعي القبول  *

 في والاناث الذكور  من كل لدى الانتحار فى التفكير معدل بانخفاض تنبؤات تظهر سوف

 طالب يستخدمها التى  الضغوط مواجهة أساليب دراسة أهمية جاءت هنا ومن الشباب

 . وعالجها ، ملنعها بها ملرتبطة والخصائص إنتشارها مدى ملعرفة حاجة فهنالك الجامعات

 -: الدراسة أهمية

 . الانتحاري  والتفكير الضغوط مواجهة أساليب بين العالقة فحص فى الدراسة أهمية تتمثل

 باألعباء املحمل العصر هذا في تواترها أزداد ظاهرة أنها حيث من إلانتحار ظاهرة بدراسة تهتم

 والطموحات وإلاقتصادية إلاجتماعية الظروف تعقد بسبب تحديدها يمكن ال التي والضغوط

 .الشباب لدي خاصة الشخصية

 مواجهة أساليب في وعالجية وتوجيهية إرشادية برامج لتقديم الواجهة أساليب دراسة

 .للشباب الحياتية الضغوط

 
 
  الوقائي الجانب في الدراسة أهمية تكمن أيضا

 
 عينات لدي إلانتحاري  التفكير دراسة في متمثال

 التخطيط يكون  حتي التفكير هذا وراء الكامنة العوامل ومعرفة الشباب من أكنيكية غير

 لتلك ضحايا أنفسهم يصبحوا أن من فاعلية أكثر إلانتحار من للشباب وقائية برامج وإعداد

 .العوامل

  إلانتحارية لألفكار البسيطة ألاولي مراحلها تناول  في املشكلة أهمية تبدأ
 
 في تناولها من بدال

 إلانتحارية لألفكار املسببة العوامل فدراسة( املكتمل إلانتحار) قوة ألاكثر ألاخيرة مرحلتها

 .قوة أكثر مرحلة في تعديلها من أكبر بسهولة تعديلها يمكن

 -: إلانتحاري  التفكير

 والتنفيذ التخطيط وكيفية عليها وألاقدام إلانتحار بعملية املرتبطة والتصورات ألافكار هو

 مرحلة هو إلانتحاري  والتفكير إلانتحار محاولة تنفيذ وبعد وأثناء قبل ألاحداث وتخيالت

 .بالكامل إلانتحاري  بالفعل تنتهي التي إلانتحار عملية مراحل من مبكرة

 -: املواجهة أساليب



 والحلول  القضية العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة

  عليه تؤثر التي واملواقف ألاحداث من العديد إلانسان يواجه
 
  نفسيا

 
 كانت هنا ومن وجسميا

 . الشخص يستخدمها التي املواجهه أساليب

 لتغيرها املحاولة أو املشكلة هيكلة أعادة أو هادفة بطريقة املشكة لحل ألاداء علي التركيز

 الحياة أحداث ملواجهة متعددة أساليب ألافراد ناجحة،ويستخدم تكون  ال دائما ولكن

 -: منها الضاغطة

 . الانفعالي التوجيه اسلوب

 . ألاداء نحو التوجيه أسلوب

 .السليمة إلاسالمية التربية أسلوب

 .الديني الوازع تقويم

 .املجتمع في الصحي املناخ وتوفير بالشباب الاهتمام

 .واملجتمع الفرد علي إلانتحار بأخطار إلاعالمية التوعية

 .إلانتحار من للوقاية متخصصة عالجية  مراكز إنشاء

 -:أهمها النتائج من مجموعة الي الباحث توصل البحث هذا ومن

 .إلانتحاري  والتفكير النفسية الضغوط مواجهة أساليب بين إرتباط وجود

 .إلانتحاري  التفكير وابعاد النفسية الضعوط مواجهة أساليب أبعاد بين عام عامل وجود

 الروابط غياب وهي إلانتحار ظاهرة الي املؤدية إلاجتماعية ألاسباب من مجموعة توجد

 فيه يشعر جديد آخر مجتمع الي الفردوإلانتقال فيه يعيش الذي املناج يروتغي إلاجتماعية

 سائل فى يظهر الذي والعنف انواعها بشتي واملسكرات املخدرات تعاطى وانتشار بالوحدة،

 .ألاعالم

 -:التوصيات بعض الى الباحث يصل هنا ومن

 .عنه عدلوا ثم الانتحار حاولو للذين عالجية مراكز انشاء



 والحلول  القضية العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة

 املفاهيم ارثاء علي فعال أثر من فيه ملا التربوية التعليمية باملؤسسات املناط الدور  ابراز

  ديني املطلوبة
 
 .الحياة في وجوده من إلانسان وظيفة دور  وما وتربويا

 .واملجتمع الفرد على إلانتحار ظاهرة بعواقب للتوعية ومحاضرات ومؤتمرات ندوات عقد

 الشباب من مجموعة لدى الانتحار علي إلاقدام لخفض وديني نفس ي إرشادى برامج فاعلية

 .والشيب واملراهقين

 :ملراجعا

 كلية العلمية املجلة. عالجية شخصية دراسة إلانتحاري  السلوك( 9101) سيد جمال تفاحة

 .أسيوط جامعة التربية

 . بيروت - املعرفة دار الكبائر، اقتراف عن الزواجر الهيثمي، محمد بن أحمد العباس أبي

 .9112 – املصرية الانجلو:  القاهرة – املعاصر النفس ي الطب - عكاشة أحمد

 وائل دار -والعالج الفحص املرض ي إلاكنيكى النفس علم في مرجع – الخالد محمد أديب

 .9112 – عمان -للنشروالتوزيع

 – بيروت – الفكر دار – الكريم القرآن تفسير – الدمشقي كثير بن عمر بن اسماعيل

 .هـ0010

 . هـ0232 ألاول  ربيع – 01 عدد إلاسالمية الهداية مجلة – وعالجه أسبابه إلانتحار

 عمان – والتوزيع للنشر الفرقان – الشخصية نفس علم – الشملي الحوشاني كاظم بشري 

9112.  

  م9110 – 302 العدد -العربي مجلة - وحلوله وأشكاله أسبابه إلانتحار – آزار عبداللطيف

 0221-لبنان – الكتب عالم – ألاولي الطبعة – القشيري  الحسن أبو الحجاج بن لممس

 



 فيروس كرونا المستجداالنتحار في ظل تفشي  ظاهرة

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .صراح بولدراس : الباحث )ة(

 .الدكتوراه طالبة الرتبة العلمية:

 .(الجزائر) 2 وهران جامعة جامعة الانتماء:

 .املستدامة والتنمية السكان إستراتيجيات مخبر مخبر الانتماء:

 في متخصصة 2 وهران أحمد بن محمد جامعة في استاذة عن الباحث )ة(: مختصرة نبذة

 مخبر يف عضوة أنني كما دولية ومؤتمرات وطنية ملتقيات عدة في شاركت السكان علم

 .املستدامة والتنمية السكان إستراتيجيات

 املستجد كرونا فيروس تفش ي ظل في الانتحار ظاهرة :عنوان املداخلة

 امللخص:

هي مأساة شخصية تنهي حياة الفرد قبل ألاوان ولها تأثير مضاعف ومستمر  كل عملية إنتحار 

 شخص 088888مما يؤثر بشكل كبير على حياة ألاسر واملجتمعات وكل عام يموت أكثر من 

ومقابل كل حالة إنتحار هناك الكثير ثانية  08أي ينتحر شخص كل  (2802)الصحة العاملية ، 

من الناس الذين يحاولون إلانتحار كل عام وتمثل محاولة إلانتحار السابقة أهم عامل خطر 

قضية من قضايا الصحة العمومية في جميع أنحاء  ومن هنا فإن ظاهرة إلانتحار لعموم الناس 

 01و 02 العالم ويعد إلانتحار ثالث سبب للوفاة عند ألاشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين

سنة وهو ال يحدث في البلدان مرتفعة الدخل فحسب بل هو ظاهرة عاملية في جميع أقاليم 

حدثت في كال من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة تقدر ب  %91العالم وأكثر من 

 من حاالت إلانتخار في العالم. 9.1%

ة الذين يعانون من وألاكثر تعرضا لخطر الانتحار هم ألاشخاص املضطربين نفسيا خاص

املرتفعة الدخل ولكن إلاكتئاب وإلاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول خاصة في البلدان 

هناك حاالت تحدث فجأة في لحظات ألازمة كإنهاير القدرة على التعامل مع ضغوطات الحياة 

فة إلى من مشاكل مادية وأمراض مزمنة وانهيار العالقات الفردية أو فراق شخص عزيز باإلضا
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النزاعات والكوارث والعنف وسوء املعاملة وترتفع معدالت إلانتحار بين الفئات الهشة أو 

املستضعفة ونقصد بها الفئات التي تعاني من التمييز وهم الالجئين واملهاجرين والسكان 

 ألاصليين والسجناء وغيرهم .

ارة أروبا هي ألاكثر فإن ق 2828لسنة  WHOحسب تقرير ملنظمة الصحة العاملية عامليا و 

ألف نسمة يليها منطقة شرق آسيا  088لكل  02.0 بمتوسط انتحار يقدر بإنتحارا  في العالم 

، أمريكا بمتوسط انتحار يقدر %08.2ثم غرب املحيط الهادي بمتوسط  2..0 بمتوسط إنتحار

 .%1..ويأتي الشرق ألاوسط في ذيل الترتيب بمتوسط قدره  9.0إفريقيا بمتوسط  ثم  1.0

(WOH, 2020) 

عربيا فقد احتلت مصر املركز ألاول بين الدول العربية من حيث معدالت الانتحار خالل سنة 

 911.يث شهدت وتفوقت مصر على دول عربية تشهد نزاعات طاحنة وحروب أهلية ح 2802

حالة واململكة  0020ثم العراق   0..2حالة واليمن  282.حالة انتحار تبعتها السودان 

 08.2العربية السعودية في املرتبة الخامسة رصيد 

حالة حيث سجلت الرابطة  0211محليا جاءت الجزائر في املركز الرابع بعدد حاالت إنتحار بلغ 

حالة  102أكثر من  2800و 2809في الفترة املمتدة مابين  الجزائرية للدفاع عن حقوق إلانسان

إنتحار وألاكثر انتحارا هم من فئة الشباب واملراهقين  في حين وصلت تقديرات منظمة الصحة 

 (2800)الرابطة الجزائرية،  ألف نسمة سنويا 088منتحرين لكل  0العاملية  إلى وجود 

 :إلاشكالية

إن املتتبع للتقارير الصادرة عن املنظمة الصحة العاملية و املنظمات الحقوقية دولية كانت أو 

الذي أثر  01محلية  يقف على تفاقم حاالت إلانتحار في الدول العربية تزامنا مع تفش ي كوفيد 

 سلبا على نفسية ألاشخاص والذي أدى في آخر املطاف إلى وقوع حاالت إلانتحار

هذه الورقة البحثية من أجل معرفة أسباب تفاقم حاالت ألانتحار في الدول وعليه تأتي 

  2828لسنة  01ش ي كوفيد العربية تزامنا مع تفا

 حاالت إلانتحار  في الدول العربية  ارتفاعالتي زادت من حدة  فما هي عوامل الخطر  -

 ؟01تزامنا مع كوفيد 
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 ألاكثر شيوعا حسب الحاالت والدول؟ ماهي وسائل إلانتحار  -

 ؟01وهل ستتسمر حاالت إلانتحار بعد ظهور موجات أخرى للكوفيد  -

 من ظاهرة إلانتحار؟ الخطوات املستقبلية للوقايةماهي  -

  :املنهج

منذ نشأته بدراسة الظواهر ومازال  تم إستخدام املنهج الوصفي في دراستنا ألنه منهج إنتهج

هذا ألاسلوب هو ألاكثر إستخداما في هذه الدراسات وذلك نتيجة لصعوبات وضوابط 

 استخدام ألاسلوب التجريبي في هذه املجاالت. يتناول البحث الوصفي الظاهر أو املفردات

 (.280)مطحنة وآخرون، 

إن املنهج الوصفي هو املنهج الذي يقوم بوصف الظاهرة وصفا دقيق من خالل التعبير عنها 

نوعيا، ودراسة العالقات والتأثير بينها وذلك من خالل التعبير عنها كميا وهو اليقف عند 

 (0112)الخضيري،  الوصف فقط بل يتعداه إلى تحليل البيانات وتفسيرها.

 :ألاهداف

رصد وبائيات إلانتحار ومحاوالت إلانتحار على الصعيد العالمي والعربي واملحلي   -

 من أجل التحسيس بخطورة الوضع للوقاية منه ألنه ضرورة عاملية

حاالت الانتحار في الدول العربية تزامنا  ارتفاعمعرفة العوامل التي زادت من حدة  -

 01مع كوفيد 

 شيوعا في الدول العربية ألاكثر إلانتحار تسليط الضوء على طرق  -

معرفة استراتيجيات الوقاية العاملية املصممة لتعزيز الصحة والتقليل من خطر  -

 إلانتحار

 :النتائج

 وبائيات الانتحار على الصعيد العالمي  -0 -
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 على نطاق واسع بين  الانتحاري وخصائص وأساليب السلوك  انتشار معدل  اختالف

 املجتمعات املختلفة

  الانتحاري صعوبة الحصول على بيانات ذات جودة عالية حول السلوك 

  املقيس حسب العمر أكبر ألى حد ما في البلدان املرتفعة الدخل الانتحار معدل 

  الانتحار الجنس والذكور هم ألاكثر تعرضا لخطر  باختالف الانتحارتختلف معدالت  

 اجتماعيافي ألاساليب املقبولة  والاختالفاتبسبب قضايا املساواة بين الجنسين، 

لالنتحار للتعامل مع التوتر والصراع بالنسبة للرجال والنساء وتوافر وسائل مختلفة 

 وتوافر الكحول وأنماط تعاطيه

 في معدالت طلب الرعاية لإلضطرابات النفسية بين الرجال والنساء اختالفات 

  01-02اوح أعمارهم مابين يعد إلانتحار ثالث سبب للوفاة عند ألاشخاص الذين تتر 

 سنة

   من حاالت إلانتحار بينما ألاسلحة النارية هي الوسيلة الثانية ألاكثر %28يمثل الشنق

من حاالت إلانتحار، القفز من املباني العالية ةإستخدام  %00شيوعا حيث مثلت 

 فحم الشواء إلنتاج غاز أول أكسيد الكربون كوسيلة في هونغ كونغ 

  الوسيلة التي أصبحت شائعة في آلاونة ألاخيرة هي خلط املواد الكيميائية إلنتاج غاز

 كبرتيد الهيدروجين وإستخدام غاز هيليوم

 

تزامنا مع تفش ي  حاالت إلانتحار في الدول العربية ارتفاععوامل الخطر التي زادت من حدة   -2

 01كوفيد 

 في الكثير من  01كوفيد  هناك ترابط وطيد مابين حاالت إلانتحار وتفش ي

 الاقتصاديالحاالت في ظل ألازمات التي خلفها هذا الوباء  من تأزم الوضع 

الذي أدى الى إغالق املصانع والشركات وتوقف املشاريع هذا ما انعكس سلبا 



 فيروس كرونا المستجداالنتحار في ظل تفشي  ظاهرة

على نفسية الفرد خاصة منهم الذين تعرضوا للتسريح ما زاد من عدد 

 الحاالت 

  بدون اعراض وتعقيدات إلاصابةوإحتمالية رعة تفش ي فيروس كرونا سإن 

التباعد الاجتماعي والحجر املنزلي للوقاية منه أثر سلبا على الصحة النفسية 

للمواطنين فقد تزايدت حاالت إلانتحار في فترات الحجر مثل املغرب التي 

شهدت خموال في معدالت إلانتحار قبل الجائحة ولكن بظهورها  زادت الحاالت 

الدراسة التي أجريت في املغرب  أظهرتاملشاكل الاجتماعية فقد  سريعا بسبب

بأن الغالبية الساحقة من املنتحرين يعملون  في مهن بسيطة، وبالتالي فهم 

بعانون من الفقر وجعلهم الحجر الصحي عاطلين عن العمل ما أدى إلى زيادة 

والتي   الضغوط النفسية  التي تؤدي في آخر املطاف إلى اضطرابات نفسية

وهناك من أوضح أن فترة إنتشار كرونا ترتبط تزيد من التفكير في الانتحار 

أساسا بالضغوط النفسية وحالة الهلع والفزع من الوباء ما أثر سلبا على من 

 (2828)هسبريس، يعانون أصال من مشاكل نفسية 

  ففي الجزائر أيضا شهدت تزايدا ملحوظا في عدد حاالت إلانتحار بسبب

الضغوطات النفسية التي يواجهها ألاشخاص الذين يعتقدون بأن إجراءات 

وحسب التقارير إلاحصائية  الحجر الصحي هي قيود لم يتقبلوا من تقبلها

 %00منهم عاطلون عن العمل و  %.2فأغلبهم من الشباب واملراهقين حيث 

طلبة  %2موظفون و %00يزاولون أعماال هشة و  %02يزاولون مهنا حرة، 

 (2828)الجزائري، 

  وفي تونس تفاقمت حاالت الانتحار خالل فترة الحجر الصحي منذ شهر أفريل

حالة وأغلب ضحاياها من الذكور والسبب يعود الى  8.فقد تم تسجيل 

 إلافالس إمكانيةبه أو  إلاصابة إمكانيةالذي يعيشه البعض من الخوف 

خاصة بعد اغالق املؤسسات وبهذا يلجأون الى الانتحار هروبا من الواقع الذي 

من حاالت املنتحرين كانت بإلقاء أنفسهم من العلو  %8.يعيشونه فاكثر من 

 (2820)عطية، 
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 حاالت إلانتحار في زمن كرونا والسبب إصابة بعض الحاالت  ارتفاع :مصر

ونا فأكثرهم لحقوا حتفهم في منازلهم شنقا بسبب معاناتهم من بفيروس كر 

أزمة نفسية بعد علمهم بإصابتهم بالفيروس وهناك بعض حاالت إلانتحار 

ناتجة عن املكوث في البيت بسبب الحجر الصحي ما أدى إلى إلقاء أنفسهم من 

باني واملشكلة تكمن في أن السمات النفسية لدى الناس حتى قبل ظهور امل

الفيروس ولكن مع إنتشار الوباء زادت وتيرة الخوف ما زاد من انكشاف 

الخبايا النفسية لدى ألاشخاص سواءا التي تملتك سمات ضعيفة أو ألاناني 

 (2820)نيوز،  الذي يأبي إال بنفسه .

  العراق  تزايدت حاالت إلانتحار بسبب الضغوطات النفسية وإلاقتصادية

فهناك وفاة واحدة  01وحتى إلاستخدام الس يء للتكنولجيا مع تفش ي كوفيد 

شخصا و  218وثالث محاوالت يوميا وحصيلة الانتحار املبلغ عنها تقدر ب 

ونا من محاولة إنتحار  والسبب هو املخاطر التي سببتها جائحة كر  0002

والقلق والخوف من العدوى والبطالة والتوتر  والصعوبات  الاجتماعيةالعزلة 

والتي تؤدي إلى تفاقم الاكتئاب والقلق وتعاطي املخدرات ثم  الاقتصادية

 (2828)العرب،  إلانتحار.

  لبنان سجلت حاالت انتحار تزامنا مع تفش ي فيروس كرونا املستجد وآخر

حالة كانت من طرف رجل الذي أقدم على إلانتحار في شارع الحمرا املزدحم 

وهذه  “أنا مش كافر....... الجوع كافر ”بالعاصمة بيروت  تاركا رسالة كتب فيها 

فسية وإنما بسبب العبارة تدل على أن سبب إنتحاره لم يكن بسبب مشاكل ن

 (2820)نيوز س.،  املتردي الاقتصاديالفقر والوضع 
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 رسم توضيحي لعوامل الخطر لظاهرة إلانتحار

 الخطوات املستقبلية للحد من ظاهرة إلانتحار  -.

خطة عمل شاملة للصحة النفسية من خاللها  2802أطلقت منظمة الصحة العاملية لسنة 

شجعت كل البلدان على العمل نحو تطبيق سياسات الصحة النفسية الخاصة بها مع التركيز 

 على أربعة اهداف رئيسية وهي 

 سياسات الصحة النفسية

 تعزيز القيادة الفعالة والحوكمة في الصحة النفسية -0

والصحية والنفسية الشاملة واملتكاملة  الاجتماعيةتوفير خدمات الرعاية  -2

 واملتستجيبة في ألاماكن املجتمعية

 تنفيذ إستراتيجيات التعزيز والوقاية في مجال الصحة النفسية -.

 تعزيز نظم املعلومات وألادلة والبحوث في مجال الصحة النفسية -0

  السياسات املعنية بالحد من استهالك الكحول على نحو ضار 

 :والتي تتضمن  التدابير للوقاية من الانتحار بفعالية وتتضمن مايلي

ظاهرة 
 اإلنتحار

القابلية 
تأزم الوضع  لإلنتحار

 اإلقتصادي
الفزع والقلق 
من تفشي 

فيروس كرونا 
 19المستجد 

التعرض 
للصدمات 

 المفاجئة

تعاطي 
المخدرات 
 ولعق القمار

 التشرد

 البطالة

 اإلكتئباب
األمراض 

 النفسية

 الجوع

األوضاع 
السياسية 

واإلجتماعية 
 المتردية

الحجر 
 الصحي

 الوحدة

العزل 
 اإلجتماعي

الصراعات 
 المسلحة

العمليات 
 اإلرهابية 
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 الوقاية والوعي وإلالتزام -1

 الحد من ألاثار السلبية لشرب الكحول والسكر -2

 املراقبة والتصدر -3

 تقييد الحصول على وسائل الانتحار 

 وذلك من خالل القوانين واللوائح على املستوى املحلي  

للوقاية من الانتحار عن طريق املبيدات الحشرية املسببة للمشاكل وتطبيق اللوائح على بيع 

 املبيدات الحشرية حزم الفحم والعناصر الدوائية

 

 توصيات 

ندعو السلطات الوطنية إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل إحتواء الوضع  -

لسائد وذلك من خالل املواجهات التي يعيشها العالم خاصة مع تفش ي فيروس ا

 01كرونا املستجد 

 ضرورة القضاء على شبح البطالة وأزمة السكن  -

ضرورة الرعاية واملتابعة النفسية خاصة لألشخاص الذين حاولوا  إلانتحار أو  -

 01كوفيد يعانون من مشاكل نفسية إزاء الوضع الراهن الذي زاد من حدته 

 .والتكفل باملدمنين على املخدرات والكحول  الاهتمامزيادة  -

 املراجع

1) GHO AND WOH ( .2828 .) World health Statistics data visualizations 

dashboard . WHO. 

الوسيط (. ظاهرة إلانتحار في الجزائر إلى أين ................ 2828الوسيط الجزائري. ) (2

 .0-.، الجزائري 
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(. تزايد حاالت إلانتحار بالعالم العربي .......... ألاسباب وسبل 2820سكاي نيوز. ) (.

 .0، سكاي نيوز املواجهة . 

ظاهرة إلانتحار في املجتمع (. 2800للدفاع عن حقوق إلانسان الرابطة الجزائرية. ) (0

 الجزائر: الرابطة الجزائرية لحقوق إلانسان. الجزائري.

ألاسس العلمية لكتابة (. 0112مد عبد الغني معوض ومحسن أحمد الخضيري. )مح (2

 القاهرة: املكتبة ألانجلو املصرية. رسائل املاجستير والدكتوراه .

إرتفاع مخيف لحاالت  -(. الصحة النفسية في زمن الكوفيد2820محمد عطية. ) (2

 .0، العربالانتحار . 

 العلوم التربوية والنفسية وإلاجتماعية .مناهج البحث في (. .280مطحنة وآخرون. ) (9

 الرياض: دار الشقيري.

جنيف: املكتب  الوقاية من الانتحار ضرورة عاملية.(. 2802منظمة الصحة العاملية . ) (0

 الاقليمي لشرق ألاوسط.

(. املوت الحرام .............. تصاعد مؤشر إلانتحار في زمن كرونا مصر. 2820نيوز. ) (1

 ..-2، ألاخبار نيوز 

 (. قلق أممي من تزايد حاالت إلانتحار في زمن كرونا العراق.2828نيوز العرب. ) (08
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 الانتحار ظاهرة من بالحد العصبية اللغوية البرمجة علم عالقة

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .الشهباني فريال:  الباحث )ة(

تونسية ناشطة في املجتمع املدني و مهتمة فريال الشهباني نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

متحصلة على ماجستار بحث في . ادارة الاعمالمتحصلة على الاجازة في ، بالشؤن العام

باحثة في التصرف . متكونة في البرمجة اللغوية العصبية. الاستثمار و التصرف الابداعي

 .الاستراتيجي ملؤسسات الدولة

 عالقة علم البرمجة اللغوية العصبية بالحد من ظاهرة الانتحار :عنوان املداخلة

 امللخص:

  أهداف املداخلة

 -أصل املسببات من ناحية البرمجة الغوية العصبية في ظاهرة الانتحار فهم 

 التوصل الى مقترحات حلول للحد من ظاهرة الانتحار

 محتوى املداخلة

 املحتوى العام

 I  تعريف البرمجة الاغوية العصبية

 II   تأثير العقل الباطني على السلوك الخارجي:    

 III     البرمجة اللغوية العصبية الا واعية في العقل الباطنيكيفية تكون فكرة الانتحار عبر 

 IV  الحلول املقترحة

  تفاصيل املحتوى 

  املقدمة

الانتحار هو الاقدام املتعمد على قتل النفس إثر بلوغ النقطة ألاخيرة من مقاومة الصراع 

 النفس ي لإلنسانالنفس ي الداخلي بعالقة مع مسببات خارجية قد انعكست سلبا على التوازن 
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هده القراءة منطقية وتحمل بعد خارجي واضح لهده الظاهرة في حين أن الحل يكمن في 

التعمق أكثر للتوصل الى نواة الفيروس و ليس تجسده الخارجي فقط و هدا ما تهدف له 

البرمجة اللغوية العصبية من جانب التعمق في أسباب ظاهرة الانتحار كمثال داخل العقل 

  عبر فهم أصل تكون علة التفكير فبي الانتحارالباطني 

 I   تعريف البرمجة اللغوية العصبية

من قبل ريتشارد باندلر  5791هي حركة سلوكية نشأـ في الواليات املتحدة ألامريكية حوالي عام 

 و جون غريندر عاملين في عالم الكمبيوتر و العالم اللغوي باألصل

ل عندنا في البداية مرتبط بالتجارب التي نعيشها و ببرامج تتمثل أطروحتهما في أن تطور العق

  التشغيل الاواعي وتحدد هده البرامج تعبيرنا الواعي و الاواعي و سلوكياتنا الخاريجية

هي عملية ننفد من خاللها وسائل لالستفادة بشكل أفضل من عقولنا عبر تفادي توظيفها 

 مثل الانتحارالالواعي في الانحدار الى الجوانب السلبية 

 و تتلخص في ثالث كلمات

يقصد بها مند والدتنا نحن نخلق و نطور اليات سلوكية دون وعي مثل برامج  البرمحة *

 الكمبيوتر و في سياق معين نقوم بإعادة انتاج السلوكيات املتكررة

نعبر عن شخصياتنا من خالل الكلمات و من خالل أفعالنا كما تتكون البرمجة اللغوية  *

  عصبية من خالل تقبل الرسائل اللغوية و عبر بعثها عبر الكلمات بواسطة الحواسال

يعتمد سلوكنا على الادراك العصبي و البرمجة املستندة على مجموعة من الرسائل  العصبية *

  املتراكمة زمانيا داخل العقل الباطن

 

الفرد هو داخل عقله .و  البرمجة اللغوية العصبية تجسيد الى أن العالم الحقيقي الدي يدركه

املشكل الحقيقي يتمثل عند عندما يفقد الفرد قدرة التحكم في هدا العالم املوجود داخل 

  العقل
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ولألمانة العالم الوحيد الدي يجب ان يحافظ على توازنه قدر املستطاع كي تتم مواصلت 

من مشكل الانتحار أين السير بنجاح في العالم املادي هو العالم املتواجد اخل العقل و هنا يك

يفقد الفرد مقود تحقيق التوازن داخل هدا العالم مما يخيل له أن طريق النجاة هو الخوج 

من العالم املادي و املوت هروبا من معتقدات بنية داخل العالم الداخلي للعقل ة هروبا من 

كمال املسيرة قراءة داخلية للعقل نسبة للعالم الخارجي اين وقع عطب في بوصلة الارشاد ال

 فيه

يوميا مقارنتا بالعقل  79و تحديدا هدا الخلل على مستوى العقل الباطني الدي نستعمله 

  ملدة ساعتين فقط 9الواعي الدي نستعمله 

لهدا في غاية ألاهمية ان نصل بين البرمجة اللغوية العصبية على مستوى العقل الباطني 

  بظاهرة الانتحار

 II   ى السلوك الخارجيتأثير العقل الباطني عل

في علم البرمجة اللغوية العصبية تبدأ البرمجة الاارادية بالتكون عبر ما ننطق به و ما نسمعه 

من كلمات كمتلقين أ كباعثين للرسائل بعد سن السبع سنوات و هو اثبات لحكمة قول 

خارجي هو  الرسول صلى هللا عليه و سلم علمهم في سبع حيث ابتداءا من هدا العمر كل فعل

انعكاس ملعجم لغوي متكون من مجموعة خاصة به في شكل دارة على شكل حلقة تبدأ 

التكون من رسالة تكون مثال كلمة أو حادثة ... كي تتصل برسالة مشابهة لها من نفس 

الفصيلة كي تتصل بها في شكل خاليا عصبية حاملة ملضمون عبر ألياف رابطة لتبسيط 

برمجة الاواعية بدارة الفرح نجد خلية عصبية تكونة من كلمة سعادة املشهد واقعيا مثال بال

ابتسامة حلوى مثال و هدا يختلف من شخص الى اخر هدا املشهد من منظور إيجابي و 

العكس صحيح مثال بدارة الانتحار يمكن ان نجد بداية تشكلها عبر مثال كلمة احباط خوف 

من مأثرات خاريجية كونة لديه هده الاوهام أو  انت ال ش يء يمكن ان يكون الضحية قد راودته

تعرض لها بصفة مباشرة في هدا الحين عندما تكون عدد الدارات الحاملة للمعاجم السلبية 

أكثر من إلايجابية يكون الانعكاس واضح على ردات الفعل الخارجي و من هنا ندرك خطورة 

  تأثير العقل الباطني على السلوك الخارجي

 III     فكرة الانتحار عبر البرمجة اللغوية العصبية الاواعية في العقل الباطنيكيفية تكون 
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  في أعماق العقل الباطني تركيبة البرنامج اللغوي العصبي تتكون من ثالث عناصر

LIMBIC , CORTEX ,REPTILIEN  

   *CORTEX هو الجانب املسؤول عن الابداع 

   * LIMBICهو الجانب املسؤول عن املشاعر  

  *REPTILIEN هو الجانب املسؤول عن التحركات   

   : LIMBIC هو الجانب ألاخطر الدي تنبثق عنه فكرة الانتحار في مرحلة أولى    

  حيث يظم خمس مكونات أربع سالبة و واحدة فقط إيجابية املتمثلة في

  الخوف الحزن الغضب القلق مقابل مؤشر واحد إيجابي هو الفرح

يكون الانسان في وضع متوازن يجب أن يكون هنالك اعتدال بين الخمس مضامين في  و حتى

  هده املشاعر

الن الانخفاض باملكونات السالبة يعد خلل حيث يمكن ان يؤدي الى حالة التصرفات الاارادية 

الغير مؤلوفة كالضحك كثيرا او ما يطلق عليه باملعتوه في املعجم العامي في الحقيقة هدا 

خص يعاني باختالل التوازن بين هده الخمس مكونات عبر ارتفاع في شعور السعادة مثل الش

  ارتفاع ضغط الدم الدي يأدي الى اظطرابات بالدورة الدموية كمثال

نفس الش يء في حالة الاكتئاب الحاد املؤدية الى الانتحار يكون الضحية في حالة اختالل توازن 

وب الفرح و طغيان ألاربع مشاعر املتبقية داخل هدا بين الخمس مشاعر بانخفاض في منس

العنصر املسؤول عن املشاعر و هنا يتمثل السيبب العميق في البرمجة اللغوية العصبية 

  للشخص املنتحر

 IV  الحلول املقترحة

  للشخص الدي يعاني من مراودة فكر الانتحار

ر و الكشف املبكر عنها ملعالجتها من ضرورة التفطن املبكر لحاالت الاكتئاب املؤدية لالنتحا  

  * املراحل ألاولى
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  التوصل الى معرفة املشاهد الوهمية املسببة لهدا الفكر لدى الشخص املتضرر  -

استدراج الشخص املتضرر العادة معايشة املسبب الرئيس ي للفكرة من ثم محوها  -

حار و الدافع بصورة معاكسة إيجابية لهدا الوهم السلبي كمثال شخص يفكر في الانت

ألاساس ي هو غياب ادراكه لهدف وجودي يقوم به في الحياة هنا يمكننا أوال العمل على 

تمكينه من معرفة نقاط القوة الكامنة لديه و السحب بيده لهدف يمكنه تحقيقه من 

خاللها يحفزه و يشجعه على الحياة الن انعدام هدف وجودي لكل مرحلة من مراحل 

  ات الانتحارالحياة من ابرز مسبب

العمل على تاطير املشكل املسبب في فكرة الانتحار و مساعدة املتظرر على الوعي بفكرة  -

انه هو الوحيد املسؤول عن هدا املشكل و تمكينه من اليقين بانه يملك كل الوسائل 

  للتخلص منه

  مساعدة املتضرر على تاطير الهدف الوجودي و رسم استراتيجية الوصول له -

للعوامل الفيزيولوجية الدافعة ملششاعر الفرح عند الشخص املتضرر و التركيز  التوص -

  عليها في الحوار معه

  املتابعة املستمرة للشخص املتضرر عبر ثالث مؤشرات تقييمية -

  درجة وعي الشخص املتضرر باملسببات الرئيسية لدافع الانتحار -

  الامردرجة وعيه بانه هو الشخص الوحي القادر على معالجة  -

درة ادراكه لنقاط القوة لدية و بداية تفاعله مع هدف وجودي واقعي قادر على  -

  الوصول اليه

  مقترحات للوقاية من الظاهرة

  نشر ثقافة قبول الاخر و مراعات مشاعر البعض في املعامالت

 العمل على اكتساب املناعة الواقية للعقل الباطن بتصفية الرسائل املستقبلة عبر الحواس

 .الخمس



 محرضا؟ إلاعالم يكون  أن يمكن هل: الانتحار بظاهرة إلاعالم وسائل عالقة عن

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .طــــــبـــــــي مــنــــيـــــر. د :(الباحث )ة

 الجزائر. - تبسة جامعة مؤسسة الانتماء:

يمكن أن يكون إلاعالم عن عالقة وسائل إلاعالم بظاهرة الانتحار: هل  :عنوان املداخلة

 محرضا؟

 امللخص:

لوسائل إلاعالم والاتصال جملة من الوظائف على مستوى ألافراد واملجتمعات، فهي تعمل 

على تكوين الاتجاهات واملواقف وآلاراء والسلوكيات نحو مختلف القضايا واملوضوعات داخل 

في تنشئة الفرد تنشئة  املجتمعات، فهي أحد أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تساهم

لعل وسليمة سوية، ليصبح فردا صالحا سويا يفيد نفسه ويرتقي بمجتمعه نحو ألافضل، 

املعالجة إلاعالمية لظاهرة الانتحار كأحد الظواهر الاجتماعية قد أسال الكثير من الحبر، 

ور فوسائل إلاعالم ومن خالل مختلف إنتاجاتها، تؤثر بشكل قوي في فهم وإدراك الجمه

للمفاهيم والسلوكيات واملواقف والاتجاهات حول تلك الظاهرة، فهو يتلقى ويبني فهمه 

وإدراكه على أساس ما تقدمه له وسائل إلاعالم، حتى أن هناك من النقاد واملتخصصين ما 

يؤكد على أن هذه الوسائل يجب أن تكون مرآة للواقع كما هو فيم يخص هذه الظاهرة، 

الوسائل أن تجمل ذلك الواقع، وبالتالي وجب تقديم صورة عاكسة  وليس املطلوب من هذه

للواقع وليس مجملة له، فيم ذهب البعض آلاخر اعتبار وظيفة وسائل إلاعالم في املجتمع هي 

الارتقاء بالذوق العام وليس النزول إليه، أي محاولة الارتقاء بطريقة املعالجة إلاعالمية لظاهرة 

ح وسائل إلاعالم هذه عامل دعم ال عامل هدم في معالجة آلافات الانتحار، وبالتالي تصب

الاجتماعية التي تفتك بكثير من املجتمعات، وبين هذا وذاك حاول الباحث التطرق لعالقة 

املعالجة إلاعالمية لظاهرة الانتحار في وسائل إلاعالم وأهم ضوابطها ومعاييرها، ومن هنا جاءت 

جابة عن السؤال الرئيي ي التالي: هل يمكن أن تكون وسائل إشكالية الورقة البحثية في إلا 

 إلاعالم محرضا على ظاهرة الانتحار عند دراسة العالقة بين هذه الوسائل وتلك الظاهرة؟ 
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 املنهج املستخدم

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تعتمد على املنهج الوصفي التحليلي، وفي 

خدم الدراسات الوصفية ألغراض الوصف املجرد واملقارن لألفراد الدراسات إلاعالمية تست

والجماعات، ووصف الاتجاهات والدوافع والحاجات، واستخدامات وسائل إلاعالم والتفضيل 

والاهتمام، وكذلك وصف النظم واملؤسسات إلاعالمية والوقائع وألاحداث، ثم وصف وتفسير 

ها في إطار عالقات فرضية يمكن اختبارها )عبد العالقات املتبادلة بين هذه العناصر وبعض

(، وفي هذه الورقة البحثية حاول الباحث وصف وتحليل املعالجة 31، ص4002الحميد، 

إلاعالمية لظاهرة الانتحار، من خالل طرح طبيعة العالقة وألادوار املنوط بها وسائل إلاعالم 

 نحو هذه الظاهرة.

 ألاهداف

 البحثية فيما يلي:تتضح أهداف هذه الورقة 

 التعرف على طبيعة العالقة بين إلاعالم وظاهرة الانتحار. -

 .نتحارظاهرة الا تغطية وسائل إلاعالم لالتي عالجت موضوع دراسات تقديم بعض ال -

 في مواجهة ظاهرة الانتحار من الناحية إلاعالمية.وسائل إلاعالم البحث في أدوار  -

 الانتحار: إشكالية العالقة إلاعالم وظاهرة

 بين العالم، مستوى  على للوفاة الثاني الرئيي ي السبب هو الانتحار اعتبار تم ،4034 سنة

 الصحة خبراء من كثير انتقد عليه وبناء   سنة، 42 – 31 بين ما أعمارهم تتراوح الذين ألافراد

 الذي به يفوز  صحفي سبق باعتبارها الانتحار، لقضايا إلاعالم وسائل تغطية طريقة العقلية

 على لهذه ألاخبار النفي ي ألاثر مناقشة إهمال مع التفاصيل، من ممكن قدر أكبر يغطي

 مع وبالذات ألاخيرة الفترة عقلي، وفي أو نفي ي مرض من الذين يعانون  وخصوصا الجمهور،

 استخدامها، نسب وارتفعت "انتحار" كلمة عن البحث معدل زاد ميديا"، "السوشيال وجود

 حادث يطرح ما غالبا (، فاإلعالم4032متكرر )طه،  بشكل يرددوها واملراهقين الشباب وبدأ

 ويضخمها مشاكله ويعرض ويأسه، ومعاناته املنتحر حالة على يركز عاطفي بأسلوب الانتحار

 اليأس ومشاركته املنتحر مع للتعاطف يدفع تناول  الحل، وهو على تستعص ى كمشكالت



 محرضا؟ إلاعالم يكون  أن يمكن هل: الانتحار بظاهرة إلاعالم وسائل عالقة عن

 اختالف على الناس يستقبلها مشاعر الانتحاري، وهي للسلوك مبررا-ندري  أن دون -ويخلق

 أو املشكالت نفس يواجهون  من بينهم يكون  وظروفهم، وقد وبيئاتهم وأعمارهم شخصياتهم

 (4032)زين الدين،  .آالمهم من للخالص وسيلة الانتحار أصعب، فيتصورون 

 مثل حساسة لقضايا تغطيات تقديم في الصحفيون  ايتبعه التي الطرق  من جهة أخرى تتعدد

 العام، للشأن مهمة غير معلومات ويقدم الخطأ، املمارسة في يقع من ومنهم الانتحار؛ حوادث

 طرقا التغطية تقدم حين وذلك املجتمع، على سلبا تنعكس أو وذويه، املنتحر بأسرة تضر وقد

 الصحافي الانتحار، حيث يقول  على تشجيعهم أو آخرين أشخاص دفع إلى تؤدي قد ووسائل

 إلى بالنسبة للغاية صعب ...أمر الانتحار حوادث تغطية إن: "غرون" "جوناثان البريطاني

 من يقدموه فيما الحذر مراسليها على يتوجب حيث وإلاعالمية، الصحفية املؤسسات

 "خرينلل  الخاصة بالحياة إلاضرار دون  من اطالع على املجتمع ُتبقي بحيث معلومات،

 الذي الطويي ي"، "باسم الدكتور  ألاردني إلاعالم معهد (، فيم يشير عميد4032)الخوالدة، 

 أخبار لنشر ومهنية أخالقية معايير وجود إلى ،«أكيد» إلاعالم مصداقية «مرصد» تحرير يرأس

 من يحد الذي كاالنتحار للذات العنف أو آلاخرين حيال العنف سواء والجرائم، العنف

 العاملية املواثيق في واملوجودة واملهنية ألاخالقية املعايير للذات، فهذه املوجهة الجرائم

 الصحفي العمل في لها يعود التي املسطرة تكون  أن يجب "الطويي ي" وفق واملعروفة،

 الحد ضمن نشرها وإنما ألاخبار، هذه بنشر وإلاثارة املبالغة عدم ككل، ويجب وإلاعالمي

 الخوض ودون  الجريمة أداة ذكر دون  املشاهد، أو للقارئ  املعلومة يوفر بما ألادنى

 وعدم املنتحر وأقارب ألافراد لكرامة إلاساءة أو الجريمة بأجواء الخوض ودون  بالتفاصيل،

 بما وأحفاده وأبنائه املنتحر أقارب حق على الضوء "الطويي ي" املنتحر، ويسلط هوية إبراز

مناقضته.  وليس الحق هذا مساندة إلاعالم وسائل على يجب حيث ،«النسيان في الحق» يسمى

 (4032)القبالوي، 

 دراسات في تغطية وسائل إلاعالم لالنتحار

 اتخاذ في يؤثر ربما الانتحار، لحاالت إلاعالم وسائل تغطية أسلوب بأن كندية دراسة أفادت

 من دولي فريق ألاصلية، وقارن  الانتحار واقعة من أيام خالل لحياتهم حد وضع قرار آخرين

 كان إذا ما ملعرفة أعوام، أربعة مدى على الانتحار وأنماط الصحف تقارير بين الباحثين

 بجامعة النفي ي الطب قسم في ألاستاذ مماثلة، وقال انتحار وقائع إلى مؤديا التغطية أسلوب
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 حاالت تغطية إن نقول  ال شافر": "آيال الدراسة، في املساهمين الباحثين كبار وأحد "تورنتو"

 جوانب أن نعلم تتناولها، لكننا أال إلاخبارية املؤسسات على ينبغي أنه أو خاطئ أمر الانتحار

 أن "التغطية الانتحار، وأضاف عدوى  على كبير أثر لها يكون  ربما التغطية من معينة

 ببطل نفسه املرء يربط ، عندما%4و% 3 بين يتراوح بما الانتحار معدالت تؤثر في إلاعالمية

 القصص تظهر أن نأمل ذاته، لذلك الطريق في يسير نفسه يرى  ربما فإنه( الانتحار) قصة

دمت لو ليموت كان ما املنتحر وأن ضائعة، فرص أنها على الوفيات تلك
ُ
املساعدة"،  يد له ق

 باألساس ركزت التي التقارير عدد وبلغ ،"الكندية الطبية الجمعية" دورية في الدراسة ونشرت

 عن فضال كبرى، كندية صحفية مؤسسة 34 عن صادرة قصة، 3132 الانتحار وقائع على

تايمز". )الجزيرة  "نيويورك صحيفة وهي "تورنتو" في الانتشار واسعة واحدة أميركية صحيفة

 (4032نت، 

 قتل حاالت الانتحار، وزيادة قصص بعض في معينة خصائص بين الربط على الباحثون  وعمل

 تتسبب قد أنها إلى الباحثون  توصل التي العوامل بين للنشر، ومن التالي ألاسبوع خالل سالنف

 عن والحديث الصحفية، القصة عنوان في الانتحار وسيلة ذكر الانتحار، حاالت عدد زيادة في

 ونشر الانتحار، وسيلة عن كثيرة تفاصيل وسرد النارية، باألسلحة الانتحار فتك شدة

 تساهم أن الباحثين من وزمالؤه "شافر" حتميا، ويأمل أمرا يبدو الانتحار تجعل تصريحات

الحرص  من بمزيد الانتحار قصص تناول  بضرورة أكبر بشكل الصحفيين إقناع في الدراسة

 أو املشاهير، انتحار تتناول  التي املوضوعات أن الباحثون  وجد (، وقد4032)الجزيرة نت، 

 الانتحار تجعل عبارات أو الانتحار، عمليات اتمام كيفية عن معلومات تتضمن التي العناوين

 ففي ،(Suicide Contagion) «الانتحار عدوى » بانتشار وثيقا ارتباطا ترتبط حتميا، يبدو

 "روبين الشهير ألامريكي املمثل موت ملوضوع النطاق واسع النشر تلت التي ألاربعة ألاشهر

 بنسبة ألامريكية املتحدة الواليات أنحاء جميع في الانتحار معدالت ارتفعت منتحرا، ويليامز"

 الكتابة بشأن بالفعل قائمة إعالمية إرشادات مع النتائج هذه من الكثير وتتماش ى ،30%

 (4032)بركات،  .الانتحار عن الصحفية

 الاجتماعي، التواصل وسائل وصفحات أردنية إلكترونية ومواقع إعالم وسائل عربيا، تداولت

ِشر ما منها ألاردن، في انتحار حالة 32 لـ تغطيتها في إعالمية مادة 30 على يزيد ما
ُ
 حول  ن

 على التعليق تحاول  ومواد ووسائله، الانتحار بكيفية ما تفيد ومنها الانتحار، أساليب
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 الزمنية الفترة في ،"أكيد"مرصد مصداقية إلاعالم ألاردني  رصده ملا ووفقا بسخرية،" الظاهرة"

 سطح على ، يطفو4032 العام من أيلول  مطلع وحتى املاض ي آب شهر من ألاول  منذ املمتدة

 الصور  تداول   الانتحار، حاالت تغطية خالل صحافيون  ارتكبها التي املهنية املخالفات

  دون   ذاته بحد بالخبر لالكتفاء باإلضافة وأساليبه، الانتحار بمواضيع املتعلقة والفيديوهات

  أكثر تغطية لتوفير املجال هذا في املختصين بآراء ألاخذ أو التفاصيل، ماهية معرفة
 
 لهذه اّتزانا

 إلكترونية مواقع ارتكبتها التي وألاخالقية املهنية املخالفات أبرز " أكيد"القضية، ورصد 

 :أبرزها من والتي الانتحار، لقضية تغطيتها في اجتماعي تواصل ومواقع محلية،

 Live الـ خاصية واستخدام الانتحار حوادث تغطية في والفيديوهات الصور  تضمين -

 كقصة يقدمها فيها إلابراز عناصر استخدام إن حيث مباشر، بشكل ألاحداثلنقل 

 التغطية وتقديم السلوكيات هذه مخاطر على الضوء تسليط من بدال للتداول، مهمة

 لها؛ السليمة

 وطريقته؛ الانتحار تفاصيل وإدراج مثيرة عناوين استخدام -

 من عددا يدفع قد ما وهو والفقر، كالبطالة الحياة لظروف الانتحار أسباب إيعاز -

 الانتحار؛ على باإلقدام للتفكير ذاتها الظروف   يواجهون  الذين

 من إلاثارة، يجذب بحثي بأسلوب الانتحار حوادث مع تتعامل إلاعالم وسائل من عدد -

 في وضعها أو ألاولى الصفحة على كنشرها الاهتمام، عناصر قائمة في وضعها خالل

 (4032)معابرة،  .ترويجية بطريقة العاجلة ألاخبار قائمة

 ماذا على وسائل إلاعالم أن تفعل؟

 إلاعالمي التركيز أن مزهر"، الرحمن "عبد الدكتور  النفي ي الطب استشاري  يعتقد املقابل، في

 هذا فيها تناول  يتم التي الطريقة على كلية يعتمد ولكنه ...إيجابي "ش يء الانتحار حاالت على

 بشكل ولكن الانتحار موضوع على إلاعالم تركيز مع أنه "مزهر" إعالميا"، ويؤكد املوضوع

 فيه وقع مما ألاخرين وحماية ألاعداد لتقليل الاختصاص أهل رأي وبأخذ وعلمي، إيجابي

 املناسبة الاجراءات فيتخذ الانتحار، قبل ما وضع من ابنه يعيشه أما ملا أو أبا ينبه غيرهم، قد

 فإن الانتحار ملوضوع إلاعالم تطرق  عدم حال في أما الابن، ينقذ مما نفي ي إخصائي ويراجع



 محرضا؟ إلاعالم يكون  أن يمكن هل: الانتحار بظاهرة إلاعالم وسائل عالقة عن

 يتنبهون  فال املجتمع في انتحار حاالت يوجد ال أنه منهم ظنا مطمئنين، ألاهل يجعل قد ذلك

فيم  متخصصين آراء يتناول  أن يجب إلاعالمي (، فالطرح4032ابنهم )القبالوي،  فيضيع لذلك

 يواجه أن يجب كان الذي للسلوك بديلة حلوال املنتحر، ويعرض ارتكبه الذي الخطأ على يؤكد

 عليها، والهدف وتغلبوا وصمدوا وصبروا أكبر مشكالت واجهوا ألشخاص مشكالته، ونماذج به

 من للتخلص الانتحار فكرة تراودهم قد آخرين إنقاذ املنتحر، ولكن لوم ليس بالطبع

(، وعلى هذا ألاساس وجب 4032قدوة )زين الدين،  املنتحر هذا من يتخذون  مشكالتهم، وقد

 (4032وضع عدد من الاعتبارات إلاعالمية عند التعرض ألخبار أو حوادث الانتحار، منها: )طه، 

ألاخرى،  والتفاصيل والطريقة مثل املكان الانتحار، لحالة املفصل الوصف تجنب -

 على النفسية الناحية من ضعيف شخص أن يحفز يمكن للحالة التفصيلي فالوصف

 الفكرة؛ تقليد

 املحبة وإظهار الانتحار، فاإلشادة حاالت في العاطفية النشر والتعليقات تجنب -

املراهقين، الذين  من لكثير عمال محرضا أن يكون  يمكن وفاته بعد منتحر لشخص

 طمعا الانتحار فعل الذين يحيطون بهم، لتقليد من الحب أو الاهتمام بقلة يشعرون

 موته؛ بعد ولو حتى التقدير نفس على الحصول  في

تلقي الشخص ضعف حالة املشاهير، ففي انتحار أخبار نشر تجنب -
ُ
 تعلقه أو امل

 كان حفلة بعد لو وخصوصا انتحاره؛ أن يكون خبر يمكن معين، مشهور  أو بممثل

 الحياة؛ من والتخلص لتقليده دافعا ببطولته، قام ناجح فيلم بعد أو فيها، عظيما

 الانتحار مثل خطيرة كلمة ترديد في انتحار، فاملبالغة كلمة ترديد في املبالغة تجنب -

 يحس ما، عقلي مرض أو مشكلة بسبب ضعيف شخص أن يجعل أي يمكن وتبريرها،

 يعيشها؛ التي الظروف ظل في ومقبول  طبيعي أمر الانتحار أن

 التي تصف فالكلمات باالنتحار، وربطها والفشل النجاح كلمات استخدام تجنب -

 هو الحياة من التخلص عدم أن تعتبر املقابل وفي والنجاح، بالشجاعة املنتحر

 ألاشخاص، الذين ال يحسون  من لكثير جدا قوي  محفز يمكن أن يكون  "فشل"،

 الانتحار. طريق عن نيله ملحاولة بالنجاح
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منظمة الصحة العاملية إلى وضع عدد من التوصيات الصحفية وإلاعالمية، موجهة فيم تذهب 

باألساس للصحفيين وإلاعالميين الذين يقومون تغطية حوادث الانتحار، وهي منطلقة أساسا 

 (4032من املسؤولية ألاخالقية للصحافة وإلاعالم تجاه الجمهور، وهذه التوصيات هي: )زايد، 

 أو طبيعية مسألة منها تجعل أو الانتحار حوادث على إثارة تضفي لغة تستخدم ال -

 دوما الانتحار عن واكتب والرنانة، املثيرة الصحفية العناوين تستخدم ال اعتيادية:

 للخروج سحريا حال أو لأللم نهاية باعتباره وليس الشخص فعله سيئا فعال باعتباره

 مكانه؛ أو الانتحار طريقة إلى صريحة إشارة أي استخدام وتجنب املآزق، من

ن املؤسسات تقدمه الذي والنفس ي الطبي العون  أشكال كل أظِهر -
َ
 في يفكرون مل

 من قصة كل نهاية في الدعم موارد عن معلومات توفير إلاعالمي على ينبغي الانتحار:

 والخطوط الانتحار من الوقاية مراكز الدعم موارد تشمل أن وينبغي الانتحار، قصص

 ومجموعات والرعاية الصحة مجال في والعاملين ألازمات حل في للمساعدة الهاتفية،

 الذاتي؛ الدعم

 دون  ألاخبار هذه عن الحديث تكرر  وال الانتحار، قصص على الضوء تسلط ال -

 زيادة إلى داع دون  عنها الحديث وتكرار الانتحار قصص إبراز يؤدي أن يمكنداٍع: 

 في الانتحار عن الصحفية القصص وضع ويحبذ الحقا، الانتحارية السلوكيات انتهاج

 أو الراديو أخبار في أما الصفحة، من ألادنى الجزء وفي الداخلية الصفحات

ره من بدال النشرة نهاية في الخبر يأتي بأن فيوص ى التليفزيون،
 ألاخبار؛ نشرات تصدُّ

ف - ِ
 
 أية نشر دون  منه الوقاية وكيفية باالنتحار الخاصة الحقائق بشأن الجمهور  ثق

 بحادثة الخاصة الخرافات عن الحديث تكرر  التي إلاعالمية التقارير تؤديخرافات: 

 يميل ما غالبا الجمهور  أن كما الغير، تقليد بدافع انتحاري  سلوك انتهاج إلى الانتحار

 مقاطع أو الصور  استخدام ينبغي وال الحقائق، حساب على الخرافات تذكر إلى

 الانتحار؛ بمشهد الخاصة الاجتماعي التواصل مواقع روابط أو الفيديو

-  
 
 انتحار تمجيد املشاهير: انتحار حوادث عن تقارير إعداد عند الشديد الحذر توخ

 الذي ألامر الانتحاري، السلوك قيمة من ُيعلي املجتمع بأن البعض يوهم قد املشاهير

 السلوك؛ هذا تقليد إلى آلاخرين يدفع قد
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ح -
 
 ينبغي أصدقائه: أو املنتحر أسرة مع مقابالت إجراء عند املنهي باالحتراف تسل

 معه، مقابلة إجراء عند باستخفاف الانتحار بفاجعة مصاب شخص مع التعامل عدم

 أثناء في أنفسهم إيذاء أو لالنتحار عرضة أكثر يكونون  ألاشخاص هؤالء مثل إن إذ

 كتابة من كثيرا أهم الخصوصية مراعاة أن-كإعالمي– اعتبارك في وضع حدادهم،

 مؤثرة؛ قصة

رك احتمالية اعتبارك في ضع -
ُّ
 إن إعداد عنها: الكتابة أثناء في الانتحار بقصة تأث

 إلاعالميين ذاكرة إلى شخصية تجارب أصداء يعيد قد الانتحار عن إخبارية قصة

 لإلعالميين الالزم الدعم توفير تضمن أن إلاعالمية املؤسسات على ينبغي لذا أنفسهم،

 على ينبغي كما باالنتحار؛ الخاصة القصة إلعداد الالزمة باإلرشادات وتزويدهم

رهم حالة في املساعدة طلب في التردد عدم إلاعالميين
ُّ
 َجرَّاء من سلبي بشكل تأث

 .إلاعالمي للتقرير إعدادهم

 التوصيات

تنبيه وسائل إلاعالم بكل أشكالها؛ السمعية والسمعية البصرية واملكتوبة  ضرورة -

وحتى إلالكترونية، على أهمية رسالتها إلاعالمية وخطورتها في نفس الوقت في معالجتها 

 إلاعالمية لظاهرة الانتحار.

ضرورة التقيد من قبل الصحفيين وإلاعالميين باملعايير والضوابط املهنية في املعالجة  -

 إلاعالمية لظاهرة الانتحار.

ضرورة تعاون وسائل إلاعالم كمؤسسة تنشئة اجتماعية مع باقي مؤسسات التنشئة  -

الاجتماعية ألاخرى في املجتمع، في التصدي لظاهرة الانتحار والتقليل منها قدر 

 املستطاع.

 املراجع

نتحار؟ كيف يجب أن تغطي وسائل إلاعالم حوادث الا (. 02/34/4032. )أحمدبركات،  -

على الرابط  .02/01/4043استخرج في . موقع أصوات أونالين
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https://aswatonline.com/2019/12/08/إلاعالم-وسائل-تغطي-أن-يجب-كيف-

 /الا-حوادث

استخرج في . دراسة: تغطية الانتحار باإلعالم تزيد حاالته (.03/02/4032. )الجزيرة نت -

على الرابط  .02/01/4043

https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2018/8/1/تغطية-دراسة-

 تزيد-باإلعالم-رالانتحا

سهم وسائل إلاعالم في انتشار ظاهرة الانتحار؟ (. 04/04/4032. )آيةالخوالدة،  -
ُ
هل ت

مرصد مصداقية إلاعالم ألاردني  .ممارسات جيدة ونصائح في تغطية حوادث الانتحار

على الرابط  .02/01/4043استخرج في  ."أكيد"

https://akeed.jo/ar/post/1268/سهم_هل
ُ
الانت_ظاهرة_انتشار_في_إلاعالم_وسائل_ت

 _حار

موقع  .توصيات تضمن تغطية إعالمية ناجحة لحوادث 2 (.40/01/4032. )هانيزايد،  -

scientificamerican.  على الرابط  .02/01/4043استخرج في

-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/seven

-suicide-of-coverage-media-successful-ensure-to-recommendations

incidents/ 

جريدة أخبار اليوم  .إلاعالم...وحوادث الانتحار (.01/34/4032. )غادةزين الدين،  -

على الرابط  .02/01/4043استخرج في  .املصرية

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2958435/1/إلاعالموحوادث-

 الانتحار

ا؟! (. 32/34/4032. )مهاطه،  - عن الانتحار: هل يمكن اعتبار وسائل إلاعالم محرض 

على الرابط  .02/01/4043استخرج في  .موقع نيون 

suicide-on-media-the-of-https://neonsci.com/influences/ 

https://aswatonline.com/2019/12/08/كيف-يجب-أن-تغطي-وسائل-الإعلام-حوادث-الا/
https://aswatonline.com/2019/12/08/كيف-يجب-أن-تغطي-وسائل-الإعلام-حوادث-الا/
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2018/8/1/دراسة-تغطية-الانتحار-بالإعلام-تزيد
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2018/8/1/دراسة-تغطية-الانتحار-بالإعلام-تزيد
https://akeed.jo/ar/post/1268/هل_تُسهم_وسائل_الإعلام_في_انتشار_ظاهرة_الانتحار_
https://akeed.jo/ar/post/1268/هل_تُسهم_وسائل_الإعلام_في_انتشار_ظاهرة_الانتحار_
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/seven-recommendations-to-ensure-successful-media-coverage-of-suicide-incidents/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/seven-recommendations-to-ensure-successful-media-coverage-of-suicide-incidents/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/seven-recommendations-to-ensure-successful-media-coverage-of-suicide-incidents/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2958435/1/الإعلاموحوادث-الانتحار
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2958435/1/الإعلاموحوادث-الانتحار
https://neonsci.com/influences-of-the-media-on-suicide/


 محرضا؟ إلاعالم يكون  أن يمكن هل: الانتحار بظاهرة إلاعالم وسائل عالقة عن

 (. 01/02/4032. )منالالقبالوي،  -
 
 أم إيجابا

 
هل يؤثر نشر إلاعالم ألخبار الانتحار سلبا

على الرابط  .02/01/4043استخرج في . ي الكويتيةعلى املتلقي؟ جريدة الرأ

http://alrai.com/article/10396667 

 عالم إلاعالمية. الدراسات في العلمي (. البحث4002محمد. ) الحميد، عبد محمد -

 القاهرة. الطبعة الثانية. الكتب.

حالة  32مخالفات مهنية وأخالقية في تغطية إلاعالم لـ (. 02/01/4032. )تمارامعابرة،  -

على  .02/01/4043استخرج في  .مرصد مصداقية إلاعالم ألاردني "أكيد" .انتحار

الرابط 

://akeed.jo/ar/post/2154https/لـ_إلاعالم_تغطية_في_وأخالقّية_مهنّية_مخالفات_

 انتحار_حالة_32

 

http://alrai.com/article/10396667
http://alrai.com/article/10396667
https://akeed.jo/ar/post/2154/مخالفات_مهنيّة_وأخلاقيّة_في_تغطية_الإعلام_لـ_14_حالة_انتحار
https://akeed.jo/ar/post/2154/مخالفات_مهنيّة_وأخلاقيّة_في_تغطية_الإعلام_لـ_14_حالة_انتحار


 المنتحر للطفل جسمية_النفس االضطرابات انتشار سبل كأحد األسري العنف مخاطر

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .عادل لحميدي:  1الباحث )ة(

 .محاضر أستاذ/  دكتوراه: الرتبة

 . الجزائر/  البويرة_  حاجاول محند اكلي جامعة جامعة الانتماء:

 lahmidiadel3@gmail.com  البريد الالكتروني:

 من العديد في والدولية املحلية املشاركات من العديد لهنبذة مختصرة عن الباحث: 

 الدراسية الايام من العديد وكذلك دولية واخرى  وظنية ملتقيات منها العلمية املناسبات

 .دولية واخرى  محلي طابع ذات جماعية كتب تاليف في مساهمات لدي كما العلمية والندوات

 جسمية_النفس الاضطرابات انتشار سبل كأحد ألاسري  العنف مخاطر :عنوان املداخلة

  املنتحر للطفل

 امللخص:

هذه الظاهرة  انتشارشائعة في املجتمع، وما ساعد في ظاهرة اجتماعية يعد العنف ألاسري  

إلى مما حولها ، هي التنشئة الخاطئة داخل ألاسرة و كذلك الصمت املجتمعي تجاهها أيضا

وارتباط املجتمع الوثيق ، من جهةللتربية الصحيحة الفهم  سوءثقافة مجتمعية يكرسها 

هدفت إلى التعرف التي  ،هذه الدراسة إليهتسعى  ، وهو مابالعادات والتقاليد من جهة أخرى 

جسمية  التي تكون نتيجة تحصيل حاصل للعنف ألاسري -على  مختلف الاضطرابات النفس

خضم التحديات و املشكالت و الحياتية التي يواجهها، و ذلك من   الذي يتعرض له الطفل، في

 120استطالعية تتم إلاجابة عليها ب)نعم ،ال( على عينة تكونت من  خالل تطبيق إستبانة

طفل متمدرس وغير متمدرس من كال الجنسين، تم اختيارهم بطريقة عشوائية و باستخدام 

 املنهج الوصفي التحليلي و البيانات إلاحصائية املناسبة، توصلت الدراسة إلى تحقق فرضياتها.

 _ الاضطرابات النفس_جسمية _ الطفولة. ألاسري العنف الكلمات املفتاحية: 

Résumé 

La violence familiale est un phénomène courant dans la société,  
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Ce qui a contribué à propager ce phénomène, c'est la mauvaise formation au sein de 

la famille et le silence social qui l'a transformé en une culture sociétale vouée à 

l'incompréhension de la bonne éducation  d’une part , et à l'association étroite des 

coutumes et des traditions d’autre part , ce que cette étude cherche.et qui visait à 

identifier les différentes perturbations psychosomatiques qui résultent de la violence 

familiale à laquelle l'enfant est exposé  au milieu des défis, des problèmes et de la vie 

auxquels ils sont confrontés, en appliquant un questionnaire d'enquête avec réponse 

(oui, non) Un enfant éduqué et non éduqué des deux sexes a été sélectionné au 

hasard et, en utilisant la méthode analytique descriptive et les données statistiques 

appropriées, l'étude a atteint ses hypothèses. 

Les mot-clé : violence familiale,les troubles psychosomatiques,l’enfance. 

 مقدمة:_ 

تعتبر ظاهرة العنف ألاسري من الظواهر القديمة في املجتمعات إلانسانية, وهي كانت في   

اجتماعيا الرتباطها بالعادات والتقاليد السائدة. ففي العصر الجاهلي  غالبيتها منتشرة بكثرة 

 وحد منها والعنف هو استخدام القوة املادية إلاسالمكانت البنت توأد فور والدتها، الى ان جاء 

 غير مشروع  
ً
والتي  تسبب للطفل اضطرابات  أو املعنوية إللحاق ألاذى بآخر استخداما

 الحالي فالعصر خاصة الانتشار في وتيرتها سارعت التي ألامراض من أنواعها بشتى نفس_جسمية

 التي والضغوطات الصراعات من وعةممج خلقت والتي وحاجياته، متطلباته بكثرة يتميز الذي

و هنا تبرز  له. بالنسبة الجسدي الجانب على تؤثر بدورها والتي للفرد، النفس ي الجانبعلى  أثرت

أهمية الحفاظ على الصحة النفسية للفرد حتى يستطيع التكيف مع مختلف الضغوطات 

 الاضطرابات إلى وتؤدي مزمن صبحي قد ا التعنيفهذ فإذا استمرت التي تواجهه.

 .نفسية عوامل ذات فسيولوجية طبيعةب بأنها تتميز التي السيكوسوماتية

 :إشكالية الدراسة_ 

جميعنا يعرف بأن ألاسرة هي املؤسسة الاجتماعية ألاولى التي ينمو فيها الطفل ويكتسب من  

ولكن كيف إذا تحولت هذه املؤسسة الهامة إلى ساحة  خاللها معايير الخطأ والصواب.
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بالسالح الفّعال واملنشط لظهور ما يسمى  ملمارسة مختلف أنواع العنف فإنها أشبه ما تكون 

الاضطرابات السلوكية فكم من التصرفات والسلوكيات التي تمارس من قبل الوالدين على 

 وإن كانت ال تظهر في املدى القريب إال أنها ال تختفي ولكنها تبدأ برفع 
ً
ألابناء والتي تترك آثارا

مختلف حيث يؤدي التعرض الى  ا معرفة بنفسها بلغة رقمية رهيبةالغطاء عن وجهه

تبعا ملا ه ذات وتضطرب طفلتحول دون توازن ذاتي داخلي لل النفس_جسمية التي الاضطرابات

مركزا هاما في النفسية التي تعتبر الذات تختل حيث يمر به من حاالت نفسية مختلفة، 

. الطفل سلوكتأثيرا كبيرا على  عتبر من العوامل الهامة التي تؤثرتكما  نظريات الشخصية,

قد ذكرت "مارجريت ميد" ان احساس الفرد و  و حصيلة خبرات الفرد الاجتماعية.فالسلوك ه

بذاته هو نتيجة لسلوك آلاخرين نحوه. وقد توصل "هورتيز" الى أن الفرد الذي يدرك أنه غير 

وبناءا على ، را منخفضامتقبل من الجماعة الاجتماعية التي ينتمي اليها فانه يقدر نفسه تقدي

 سبل انتشار كأحد ألاسري مخاطر العنف  تأتي هذه  الدراسة للبحث حول موضوع  ذلك

 قمنا بطرح التساؤل التالي:  للطف وعليه جسمية-النفس الاضطرابات

من وجهة نظر  لدى الطفل جسمية-ضطرابات النفسالا  العنف ألاسري في انتشار ساهمي هل

التساؤل ارتأينا  و لإلجابة على هذاوغير متمدرسين األاطفال أنفسهم  سواء كانوا متمدرسين 

 التالية:  إلى وضع الفرضيات

  جسمية-الاضطرابات النفس العنف ألاسري إلى تعرض الطفل ملختلف دييؤ.  

  إلاناثمن ملختلف الاضطرابات النفس_جسمية أكثر عرضة  الذكور املعنفون اسريا. 

 تكمن أهمية الدراسة في:: أهمية الدراسة_ 

  ك إلانسان و طموحاته باعتباره عامال مهما في تحديد سلو العنف ألاسري أهمية

إضافة إلى قدرته على التكيف و التوافق مع البيئة و املجتمع الذي يعيش املستقبلية 

 فيه.

  ى الطفلجسمية لد-النفس الاضطراباتدراسة موضوع بالغ ألاهمية و هو. 

  الاضطراباتيمكن ان تتوصل الدراسة إلى نتائج تلقي مزيدا من الضوء على كل من 

 .العنف ألاسري  جسمية و-النفس
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 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ما يلي: :أهداف الدراسة_ 

  يتعرض لها الطفل املعنف اسرياجسمية التي -النفس الاضطراباتمعرفة أهم. 

 .معرفة مخاطر العنف الاسري الناجمة عن سوء التربية واملعاملة الوالدية الخاطئة 

  الاضطرابات أنواعبمختلف  إلاصابةتقديم حلول وقائية للتقليل من خطر 

 النفس_جسمية.

 :املفاهيم إلاجرائية_ 

كل عنف يقع في إطار العائلة ومن قبل أحد أفراد العائلة بما له من العنف الاسري: _ 1

 .سلطة أو والية أو عالقة باملجني عليه

ة تظهر تلك الاضطرابات التي تنشأ من عوامل نفسيهي  جسمية:-إلاضطرابات النفس_ 2

 .أعراضها على مستوى الجسم

مرحلة زمنّية من عمر إلانسان، تبدأ بوالدته وتظهر فيها خصائص ُمعّينة تمتّد الطفولة: _ 3

ى و  لفترة من الّزمن  البلوغ.حتَّ

 الجانب النظري 

 مفهوم العنف ألاسري:_ 

عالقة وثيقة مثل  يشير هذا املفهوم بوجه عام إلى سوء معاملة شخص لشخص آخر تربطه به

العالقة بين الزوج والزوجة وبين آلاباء وألابناء وبين ألاخوة وبين الفتاة وخطيبها أو صديقها في 

مرحلة ما قبل الخطبة وبين ألاقرباء بوجه عام. ويتداخل مفهوم العنف ألاسري مع مفاهيم 

أو سوء معاملة ألاطفال كثيرة قريبة منه مثل العنف املنزلي أو سوء معاملة أحد الزوجين لآلخر 

 
ً
وغير ذلك من املفهومات تشترك في املعنى الذي اشرنا إليه وتقع أعمال العنف ألاسري غالبا

من ألازواج ضد زوجاتهن وغن كان من غير املستبعد أن تمارس بعض الزوجات أعمال عنف 

أو ممن يقوم ضد أزواجهن أما ألاطفال فعادة ما تقع عليهم ممارسات العنف من ألاب أو ألام 

 بدورهما في حالة غيبة أحدهما أو كليهما.
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 فإن ألاطفال 
ً
 ضد كبار السن من ألاجداد والجدات وأخيرا

ً
ويمارس العنف داخل ألاسرة أيضا

، املطيري ) قد يوجهون العنف إلى ذويهم في شكل أعمال انتقامية ترمي إلى تخريب وإلايذاء.

  (66، ص2006

تقسيم الدوافع التي يندفع الفرد بمقتضاها نحو العنف يمكن دوافع العنف ألاسري: _ 

 ألاسري إلى ثالثة أقسام هي:

وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات إلانسان ونفسه والتي تقوده نحو  الدوافع الذاتية: _1

 العنف ألاسري وهذا النوع من الدوافع يمكن أن يقسم إلى قسمين:

إلانسان نتيجة ظروف خارجية من قبل إلاهمال وسوء  أ ـ الدوافع الذاتية التي تكونت في نفس

املعاملة والعنف الذي تعرض له إلانسان منذ طفولته إلى غيرها من الظروف التي ترافق 

إلانسان والتي أكدت إلى تراكم نوازع نفسية مختلف، وتمخضت بعقد نفسية قادت في النهاية 

 العنف داخل ألاسرة.إلى التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء إلى 

لقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن الطفل الذي يتعرض للعنف إبان فترة طفولته يكون أكثر 

 نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم يتعرض للعنف فترة طفولته.
ً
 ميال

ب ـ الدوافع التي يحملها إلانسان منذ تكوينه والتي نشأت نتيجة سلوكيات مخالفة للشرع كان 

باء قد اقترفوها مما انعكس أثر تكوينها على الطفل. ويمكن إدراج العامل الورا ي ضمن هذه آلا 

 الدوافع.

 الدوافع الاقتصادية:_ 2

هذه الدوافع تشترك معها ضروب العنف ألاخرى مع العنف ألاسري إال أن الاختالف بينهما   

ي محيط ألاسرة ال يروم ألاب يكون في ألاهداف التي ترمي من وراء العنف بدافع اقتصادي فف

للحصول على منافع اقتصادية من وراء استخدامه العنف إزاء أسرته، وإنما يكون ذلك 

 لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل ألاب نحو ألاسرة أما في غير 
ً
تعريفا

 املادي. العنف ألاسري فإن الهدف من وراء استخدام العنف إنما هو الحصول على النفع

 الدوافع الاجتماعية:_ 3
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يتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقاليد التي اعتادها هذا املجتمع والتي تتطلب من 

 من الرجولة بحيث ال يتوسل في قيادة أسرته  –الرجل 
ً
حسب مقتضيات هذه التقاليد قدرا

بغير العنف والقوة وذلك أنهما املقياس الذي يمكن من خالله معرفة املقدار الذي يتصف به 

 مع الثقافة  ن من الرجولة، وإال فهو ساقط من عند الرجال.إلانسا
ً
وهذا النوع يتناسب طرديا

التي يحملها املجتمع على درجة الثقافة ألاسرية ،فكلما كان املجتمع على درجة عالية من 

الثقافة والوعي، وكلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في املجتمعات الراقية، وعلى 

ي املجتمعات ذات الثقافة املتدنية، إذ تختلف درجة تأثير هذه الدوافع العكس من ذلك ف

 باختالف درجة انحطاط ثقافات املجتمعات.

 النفسية الخلفية إلى السيكوسوماتية مصطلح يشير جسمية:-مفهوم إلاضطرابات النفس_ 

 للمركب الاشتقاقية الجذور  وتعود . معاودته أو لظهوره املشجعة أو البدني الاعتالل وراء الكامنة

، النفس أو الروح وتعنيPsychosomatique (pskhe ) : اليونانية الجذور  إلى السيكوسوماتي

(soma)  الاضطرابات  لقد عرفت نور الهدى جاموسو  البدن أو الجسد أو الجسم ونعني

 عن في الجسم تغيرات إلى تؤدي نفسية عوامل من تنشأ شائعة على أنها أمراض جسمية-النفس

 الهدى .) نور الجسم وظائف في اختالال تسبب والتي والهيبوتالموس، املخ من أجزاء طريق

 (12  ، ص 2004 جاموس،

 جسمية :-تصنيف الامراض النفس_ 

 القرحة املعدية ، قرحة القولون ، السمنة املفرطة.امراض الجهاز الهضمي:  _ 1

عصاب القلب التوتر الزائد ، الصداع ، انسداد النسيج القلبي، الامراض الاوعية الدموية: _ 2

 الضغط الدموي. 

 الربو الشعيبي ، السل الرئوي ، اصابات البرد املعتادة .امراض الجهاز التنفس ي:  _3 

نزيف الانف،  التهاب املفاصل الروماتيزمي،، الاغزيما، السكرالاضطرابات الجلدية: _ 4

 الصداع النصفي .

 تشنج العضالت .،  اوجاع الظهرجسمية الهيكلية: -طرابات االنفسالاض_ 5
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اضطرابات  اضطرابات  الوظيفية الجنسية ،اضطرابات الغدد الصماء و التناسلية:  _ 6 

 ( 29،ص1991) نصر الدين الزيدي   اضطرابات في عملية التبول. الوظيفية التناسلية ،

 أوال اعتمدجسميي -النفس الاضطراب تشخيص إن :جسمية-تشخيص الاضطرابات النفس_ 

 ألاحشاء ، العصبي الجهاز فحص العادة في تشمل والتي الالزمة الفحوص الطبية إجراء على

 دراسة ، وبعدها والاضطراب ألالم موضع التأكد على مع ، التنفس ي الجهاز القلب ، الداخلية

 : التشخيصية للمعايير يلي عرض وفيما. الانفعالي العامل وجود يتبين لكي املريض حياة تاريخ

 : التالية الوسائل بإحدى الطبية الحالة سلبيا على تؤثر نفسية عوامل عامة و طبية حالة وجود

 العامة الطبية الحالة من العالج مع النفسية العوامل تتداخل . 

 للفرد إضافية صحية مخاطر النفسية العوامل تشكل . 

 تفاقم أو ترسم على النفسية بالضغوط املرتبطة الفسيولوجية الاستجابة تعمل 

 . (77،ص 2003 محمد، بنت )عبيرالعامة  الطبية بالحالة الخاصة ألاعراض

 .جسميي-النفس الاضطراب بها يتميز التي الخصائص بعض وهنالك

 لالضطرابات فسيولوجي أساس وجود . 

 تخضع ال بذلك وهي الذاتي العصبي بالجهاز تتأثر التي وألاحشاء ألاعضاء تشمل 

 . إلارادي للضبط

 الحياة تهدد قد بنائية تغيرات وجود . 

 الوراثة على يقوم تكويني ورا ي استعداد وجود . 

 بالعدوى  باإلصابة هو الحال كما ألاعضاء من عضو ضعف. 

 الانفعالية والثورة النفس ي إلاجهاد لحظة نشاط حالة في العنصر وجود 

(https://se77ah.com)  

  :جسمية-عالج الاضطرابات النفس_ 

https://se77ah.com/
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، أساليب  ممارسة بعض الرياضات الروحية ألادوية والعقاقير، بالترويح عن النفس،

 .، الرعاية والتدليل، العالج النفس ي الفردي أو العالج النفس ي الجماعي الاسترخاء املتنوعة

(https://se77ah.com) 

 :نفس يالنفسية و تحقيق الاستقرار ال_ الصحة 

: يمكن تعريف الصحة النفسية بأنها حالة من التوازن و التكامل مفهوم الصحة النفسية _1

يسلك بطريقة تجعله يتقبل ذاته و يقبله املجتمع ،  بين الوظائف النفسية للفرد تؤدي به ان

  (.62،ص2000)ربيع ،بحيث يشعر من جراء ذلك بدرجة من الرضا و الكفاية. 

اد و رألفاقع بنمط ما يدور في  والنفسية الصحة تتحدد معايير ا معايير الصحة النفسية:_ 2

دي و القتصااملادي و ا نباألم الشعور  رعناصب غيايواجههم من ضغوطات ، و تتحدد  بمدى 

 نمو   .قعهن و واإلنسايرتبط بوجود اجتماعي نمط إنساني النفسية افالصحة ، الجتماعي ا

  :لنفسية ما يليالصحة س اقيامعايير 

تتوزع حصائيا إقياسها عند نفسية أي ظاهرة    stasistical criterion :إلحصائير المعياأ/ ا

 تجادرعلى  تحصلإلحصائية العينة ا نالبية ملغللتوزيع إلاعتدالي ،بمعنى  أن افقا و

املتوسط( و  نعلى م)أتفعة رمت جادرعلى ن متناظرتان فئتامتوسطة في حين تحصل  

املتوسط الحسابي هي السوية تصبح في هذا املعنى  املتوسط . و نم لق)أمنخفضة ت جادر

الالسوي هو الذي للظاهرة في حين يشير إلانحراف طريق املنحى إلى الالسوية، فالشخص 

 نيصلح عقد نه هذا املعيار أعلى املأخذ  نمو  م للتوزيع إلاعتدالي.لعااملتوسط ا نعف رينح

بينما ال يصلح ت الجسمية مثل الطول و الوزن ، لصفاحيث ا نمس العاديين لناا نعالحديث 

يتم  ملإن معينة يقوم على أسس لنفسي س القيان اال،لنفسي س القيااحالة  يفا املعيار ذه

س قياهو لنفسي س القيان األ،له معنى ال و قما مضلال ربه الذي نخرج  الرقميصبح مراعاتها 

قعي وجود الذكاء و لكنه بشكل وا نفترض نفنحس الذكاء قياعند فمثال ،  رمباشنسبي غير 

 ( 61-81،ص2001د.)عبد الغفاررلفت اصفا نعليه منستبدل  نلكغير ملموس ، و

ل إدراك خال نهنا مالسوية تتحدد  supjective criterion:  ي ر الذاتي الظاهر لمعياب/ ا

 سحساإهنا ، فالسوية نفسه ل خال نها ماريد و رلفابه  رما يشع لفهي كد ملعناها ، رلفا

فقا يعد وفإنه الذات  نضا عرلو عدم ا قبالقل ريشعد رلفن اكاذا فإ، تية و خبرة ذاخلي دا

https://se77ah.com/
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اد ألاسوياء رألفن معظم اكليا ألهذا املعيار على د عتماالألاصعب ا نفملهذا املعيار غير سوي ،

 ( .131-137،ص1999.)غريب، قلقلو ا قلضيا نمت حاالتمر بخبرهم 

دات و التقاليد لعاتتحدد السوية في ضوء  ا :social criteronالجتماعي: ر المعياا-ج/

الحكم  ،و يعني ذلك أنجتماعيا ا بهك املعترف وللسلة رمسايحيث  تكون السوية الجتماعية ا

د ، و يخلوا هذا رلفاسة ثقافة إال بعد دراليه يمكن  التوصل إال على السوية أو الالسوية 

ص املسايريين  ألشخار اباعتبابمعايير املسايرة ، أي  ألاخذاملعيار من مخاطر املبالغة في 

ال ك خصائص فهنان السوية ، هم ألاسوياء في حين يعتبر غير املسايرين هم ألابعد عللجماعة 

، فاملسايرة الزائدة في حد الجتماعية اغبة رلا نمسوية كاالنتهازية تكتب مشروعيتها في إطار 

  (.90،ص2000ذاتها سلوك غير سوي.)ربيع،

تجاوز على  ليعمو لسابقة معظم املعايير ايا ازمر يجمع بين معياهو   :املعيار الباطني -د

هو تيا كما ليس ذانه أكما ، إلحصائية هو الحال في املعايير ا ا كماجيرخافالحكم  ليس مثاليها

أن  لقبتمكن الباحث  فاعلةأساليب على الحال في املعيار الذاتي ، إنما يعتمد هذا املعيار 

الانسان الكامنة وذلك من خالل خبراته حقيقة شخصية إلى  ليصأن  نميصدر حكمه 

  . (22،ص2001فوزي، .)إيمانيضا الشعورية و الالشعورية أ

  :عليها منهامؤشرات و مظاهر تدل لنفسية اللصحة إن مظاهر الصحة النفسية:  _3

على ود بالقدرة زمد رلف، حيث يكون النفسي ار ارالستقا نحالة م وهو  النفعالي:ان ازالتا -ا

  . سمة الحياةهي املثيرات املختلفة و هذه القدرة 

القوة املحركة و املوجهة هي ط معين ، و بنشام للقياد رلفالتي تدفع اهي و  ب_الدافعية:

  د نحو تحقيق أهدافه.رلفط النشا

  الحياة. نضا عربالاملتمثل في اعتدال املزاج ، و التعبير دة :بالسعاالشعور  -ت

لنفسية الصحة مظاهر ا نمن تعد مظهرا لعقلية لإلنساحيث أن الطاقة ا لعقلي:التفوق ا -ث

  (77-89،ص2009،.) أديب محمد الخالدي

 . د )الداخلي و الخارجي(لحاالنفسي اع ارلصب اغيا -ج
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التعبيرات  نعبعيدة نة زمتبصورة نفعاالته ا نعد رلفبحيث يعبر ا النفعالي:النضج ا -د

  .البدائية و الطفولية

د الحصول رلفحيث يستطيع البيئة امع املتجانسة لعالقة املتمثل في  ا لنفسي:التوافق ا -ه

، بيعمتغيرات.)ر نميوجد في البيئة املحيطة ما  ةعاارمع مزم لحياته لالع اإلشبااعلى 

 (99- 92،ص2000

تختلف شخصية كل طفل عن الاخر نتيجة اختالف طرق  _ تحقيق الصحة النفسية للطفل:

وتصعب  شغبة فالطفل الشقي وطباعه تميل للالتربية فكل طفل له تربية مختلفة وخاص

تربيته ألنه يكون طفل كثير الحركة ويسبب الخراب دون أن يحترم من حوله وال يستمع إلى 

كالم الوالدين أو أي شخص آخر مما يتسبب أيضا في زيادة عصبية والديه وتهورهما وعدم 

 .التفكير في الطريقة الصحيحه في طريقة تربيته

ويقلدهما في كثير من املواقف لذلك حاوال الطفل يراقب والديه  _ كونا قدوة حقيقية له:

التصرف أمام طفلكما بحذر وقوما ببعض العادات أمامه كترتيب أغراضكما والتصرف بلياقة 

 .حتى يتخذكما قدوة له ويقلدكما في تصرفاته

ال تستمري بإخبار طفلك بأنه عنيد وغير مهذب  الرجوع للعنف:عدم بإستمرار مع  اهإمدح

ريه دائما بأنه مطيع ومهذب وبذلك سيستمع إلى كالمك وسيستجيب لك وغير منضبط بل أخب

وعندما يعود الى الشقاوة أظهري غضبك بطريقة أنك تتوقعين منه أفضل من ذلك وتجنبيه 

 .يومين دون التحدث معه

ات التي يقوم بها ألنها تشجع في أسلوب التحفيز واملدح لإليجابي استمرا: بتحفيزه داال تترد

والعنف بجانب تحديد العصبية على الاستمرار في التصرف بأدب ولياقة بعيدا عن  طفلال

ألاماكن الخاصة باللعب وعدم الخروج منها فالبد أن يكون عقابك صارما كالحرمان من اللعب 

  للكالم إلاصغاءعند العناد وعدم 

له  هأثناء مدحئما الطفل يفتخر بنفسه دا بإستمرار: الطفلمع  اية وتحدثبإيجاب تعامال 

نطق يناسب عمره معه بإيجابية وم اجابية خاصه أمام الناس لذلك تحدثعنه بإي الحديثو 
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  .له املكافأة من غير تردد عند تصرفه بسلوك أفضل بأي موقف اكما يمكن أن تقدم

(https://www.4nono.com)/ 

 الجانب امليداني:

 إجراءات الدراسة املنهجية:

تم استخدام املنهج الوصفي املالئم لطبيعة املوضوع، وهو تحويل منهج الدراسة:  -1

الاستجابات الكيفية نعم/ال إلى بيانات كمية، وتحليلها والتعليق عليها واصدار القرارات 

 التقييمية.

( فرد، من كال الجنسين، حيث بلغ عدد الاناث 120شملت الدراسة على) عينة الدراسة: -2

 والجدول التالي يوضح العينة:  عشوائية ، ( بطريقة70( والذكور )80)

 : يوضح توزيع عينة الدراسة1جدول رقم 

 املجموع غير متمدرس املتمدرس الاناث  الذكور  

 100 60 10 80 70 العدد

 %100 30% %70 40% 60% النسبة

 .سيلةوالية امل 2017في شهر ديسمبر اجريت الدراسةحدود الدراسة:  -3

هي عبارة عن استبانة استطالعية تتضمن سؤال أساس ي هو: هل يؤدي أداة الدراسة:  -4

العنف الاسري في انتشار الاضظرابات النفس_جسمية لدى الطفل من وجهة نظر ألاطفال 

أنفسهم؟ يتم إلاجابة عنه بنعم/ال. ثم يتبع بسؤال مفتوح هو: بصفتك طفل ضمن كيان 

 جسمية التي تعرضت لها؟ أسري ما هي أنواع العنف وكذا الاضطرابات النفس_

 استبانة استطالعية

في اطار اجراء دراسة علمية حول مخاطر العنف ألاسري كأحد سبل انتشار : التعليمة

جسمية لدى الطفل  ، أرجو منك أخي الفاضل وأختي الفاضلة إلاجابة -إلاضطرابات النفس

 في الخانة املناسبة.)×( على هذين السؤالين، بوضع عالمة 
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 ال نعم الســــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

انتشار الاضظرابات النفس_جسمية لدى  الىهل يؤدي العنف الاسري  -

 الطفل من وجهة نظر الاطفال انفسهم؟

  

بصفتك طفل ضمن كيان أسري ما هي أنواع العنف وكذا الاضطرابات النفس_جسمية التي  -

 تعرضت لها؟ 

..............................................................................................................................................................

............................................................ 

 

 عرض النتائج: -5

جمع البيانات وتفريغها تم القيام بحساب النسب املئوية من خالل التكرارات وكانت  بعد  

 كالتالي:

معظم الاطفال  املعنفون أسريا تعرضوا لإلضطرابات  عرض نتائج الفرضية ألاولى: -1

طفل أجابوا بال أي بنسبة  30. و 78%طفل بنعم أي بنسبة  90جسمية ، حيث أجاب -النفس

 جسمية.-. ومنه نستنتج أن ألاطفال املعنفون تعرضوا ملختلف إلاضطرابات النفس%28

-الذكور املعنفون أسريا أكثر عرضة لإلضطرابات النفس عرض نتائج الفرضية الثانية: -2

أطفال أجابوا بال أي  10، و  80%طفل بنعم أي بنسبة  60جسمية من إلاناث ، حيث أجاب 

.  17%أجبن بال أي  بنسبة  20. و 28%طفلة بنعم أي بنسبة  30. في حين أجابت 01%بنسبة 

جسمية أكثر من إلاناث  اللواتي كن -و منه نستنتج بأن الذكور أكثر عرضة لإلضطرابات النفس

 أقل عرضة.

 _ تفسير النتائج:6

الاستبيان وبتطبيق ألاساليب إلاحصائية  بعد حساب وإحصاء التكرارات لكل بند من البنود

 بة لكل فرضية  وبإستقراء الجداول وتحليلها وترجمتها جاءت نتائج دراستنا كالتالي: املناس
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معظم الاطفال  املعنفون أسريا تعرضوا   أنفيما يخص الفرضية ألاولى التي مفادها   

طفل أجابوا  30. و 78%طفل بنعم أي بنسبة  90جسمية ، حيث أجاب -لإلضطرابات النفس

-. ومنه نستنتج أن ألاطفال املعنفون تعرضوا ملختلف إلاضطرابات النفس28%بال أي بنسبة 

بعنوان boerre (1999)وريبورج ها جرلتي نشالمقالة ك الذضيح على وتن حسجسمية. و أ

ن ما بيو أن عقليا را تأخون فال يعانطالن ا% م2أن فيها املشكالت النفسية في الطفولة و ورد 

على ص تشخو لنمافي ت باطراضون إفل يعانف طالآ 10كل ن فال مرة طثني عشإلى إ  رةعش

ها ركثم ألتعلت اباطراضون إيعانو.م.أ لالبة في طلن ا% م 8لي واح، و أن (Autism)دحوت نهاأ

ما و.م.أ و أن لالبة ن ط% م 6يعانيها ، و يسليكسيادلم افة بإسرو لمعراءة القت اباطراضإ رانتشاإ

ون فال يعانطألن ا% م1ور، و أن كذلن اليكسيا ميسدلون ايعانن % م 10لى إ % 60ن بي

ن % م 6ث، و أن إلنادى اضعافها لث أثالور كذلن اللجلجة بير انتشاإ نسبة، و أن للجلجةا

سنة(  9 -17ن )سن فال مطألن ا( م%4و%1ن )ما بي، و أن إلنفصالق اقلون فال يعانطالا

ن يدشن رابيوا برفال تطألء االؤهن %( م 28-80ن )بي ما، و أن كيةوسلت باطراضون إيعان

  دن.لما فيدة لمشكلة حاه ذهزداد ت، و للمجتمعن يدمضا

أن الذكور املعنفون أسريا أكثر عرضة لإلضطرابات  بالنسبة للفرضية الثانية والتي مفادها 

أطفال أجابوا  10، و  80%طفل بنعم أي بنسبة  60جسمية من إلاناث ، حيث أجاب -النفس

أجبن بال أي  بنسبة  20. و 28%طفلة بنعم أي بنسبة  30حين أجابت . في 01%بال أي بنسبة 

جسمية أكثر من إلاناث  -. و منه نستنتج بأن الذكور أكثر عرضة لإلضطرابات النفس %17

 العنفاللواتي كن أقل عرضة.و هو ما توصلت إليه دراسة عبد الناصر سويطي بعنوان 

 مدينة في التاسع الصف من طلبة عينة لدى باألمن بالشعور  وعالقته ألابناء نحو املوجه ألاسري 

ألاسري)الجسدي،  العنف ألشكال يتعرضون  الطلبة أن النتائج أظهرت (، وقد2012الخليل)

 املرتبة احتل النفس ي للعنف تعرضهم درجة إن مختلفة، حيث النفس ي، وإلاهمال( بدرجات

 إن أيضا، ثم متوسطة وبدرجة ثانيا لإلهمال تعرضهم ذلك تلى متوسطة،  ثم بدرجة وكانت ألاولى

 الشعور  بين عكسية عالقة هناك أن النتائج بينت بدرجة قليلة، كما جاء قد الجسدي العنف

 درجة بزيادة العينة أفراد لدى يتدنى باألمن إن الشعور  ألاسري، حيث العنف وأشكال باألمن

 لألشكال تعرضا أكثر الذكور  الاطفال أن توصلت إلى ألاسرى، كما العنف ألشكال تعرضهم

 إلاناث. من ألاسرى  العنف
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وكنتيجة ملا سبق ذكره يمكن  القول  ان ألاطفال املعنفون اسريا يعانون من  مختلف   

 عالقة إقامة على باإلضافة إلى عدم قدرتهم والنفسية و الجسمية، السلوكية إلاضطرابات

  لى انحرافات.، مع شعورهم  بالحرمان الذي يؤدي إ آلاخرين اجتماعية مع

مخاطر العنف في ظل النتائج التي أسفرت عليها الدراسة التي تناولت موضوع   توصيات:

، اتضح لنا تقديم  جسمية لدى الطفل-ألاسري كأحد سبل انتشار إلاضطرابات النفس

 مجموعة من الاقتراحات وهي كالتالي: 

 و النابذة الرافضة الاجتماعية الثقافة لتعزيز الحكومية وغير الحكومية املؤسسات دعوة 

 للعنف

 واملبادئ البناءة القيم نشر بهدف خاص بشكل ألابناء ضد ألاسري  والعنف ، عام بشكل ألاسري 

   .النفسية الصحة بخصائص متمتعين أطفال لتنشئة والنفسية التربوية

 العنف توعية للتعريف بأشكال حمالت لتنظيم عمل ورش و ندوات عقد 

 التي بحاجات ألابناء التعريف وكذلك ألابناء على إلاهمال( النفس ي، ألاسري)الجسدي،

 .آلاباء من يحتاجوها

  العمل على تشكيل لجان خاصة تسعى إلى إقامة دورات تكوينية خاصة باآلباء ، يتم

من خاللها التعريف بطرق التنشئة الاجتماعية الصحيحة، و كذا التنويه إلى مخاطر 

 بناء و انعكاساته عليهم في حياتهم املستقبلية.العنف املبالغ فيه ضد ألا 

  إجراء املزيد من البحوث و الدراسات ذات الصلة بمواضيع تتناول متغيرات العنف

ألاسري كذا إلاضطرابات السلوكية و سبل الوقاية منها وعالجها و تفعيل نتائجها و 

 الاستفادة منها قدر إلامكان.

 خاتمة:

العالقات ألاسرية لها دوٌر كبير في توثيق بناء ألاسرة وتقوية التماسك بين أعضائها ولها 

تأثيراتها على نمو الطفل وتربيته ، وإيصاله إلى مرحلة التكامل والاستقالل، وألاجواء الفكرية 

 والنفسية والعاطفية التي تخلقها ألاسرة للطفل تمنحه القدرة على التكّيف الجّدي مع نفسه

ومع أسرته ومع املجتمع ، ومن هذا املنطلق فان ألاسرة بحاجة إلى منهج تربوي ينمى الجوانب 
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إلايجابية لدى الطفل من أجل تنشئة صحيحة تحترم فيها العالقات ألاسرية واعتماد التحاور 

فالعنف بأنواعه والتفاهم في حل العقبات التي يمكن له أن يواجهها في حياته املستقبلية . 

ألاطفال الذين  وعاته املباشرة وغير املباشرة يعمل على هدم مواهب و قدرات عدد كبير منوتن

فكم ، هم عماد املستقبل و ينجم عنه كلفة صحية ونفسية و اجتماعية و اقتصادية باهظة

 وطفلة هم ضحايا ألعمال عنف متكررة في أسرهم،  وبالنتيجة العلمية إنتاج من طفل

، فعلى الرغم من التغيرات التي طالت يكرس نفسه ليبقى ويستمرواستمرار العنف يولد و 

هيكلية ألاسرة فإنها ال تزال محتفظة بدورها الوظيفي كنواة ملختلف الخاليا الاجتماعية. لذلك 

من الضروري طرح جانب التربية املنزلية عند معالجة ظاهرة العنف ألاسري  وتدارسها وجب 

إلى خطورة تنشئة ألافراد داخل ألاسر املعنفة، وشحذ الهمم  مع الخبراء واملتخصصين والتنبيه

للعمل من أجلها واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات وجهود للتصدي الحقيقي الجذري 

 والفعال حيالها.

 املراجع:

 بالضغوط وعالقتها الاجتماعية املساندة(: 2003الصبان) حسن محمد بنت عبير 

 املتزوجات السعوديات النساء من لدى السيكوسوماتية والاضطرابات النفسية

 مكة .  القرى  ام ، جامعة دكتوراه ، رسالة املكرمة مكة مدينة في العامالت

 جسمية )السيكوسوماتية(-النفس الاضطرابات: ( 2006الجاموس) الهدى نور  محمد  ،

 العربية. ، ألاردن ، الطبعة البازوري 

 (1991نصر الدين زيدي : )الجزء الاول ، منشرات جامعة  السيكوسوماتية الامراض ،

 الجزائر . 

 التعليم  أساتذة بين السيكوسوماتية ألامراض انتشار مدى:  س(-ربيعة جعفور )ب

، مجلة العلوم إلانسانية و الاجتماعية، امللتقى الدولي حول املعاناة في العمل. الثانوي 

 العدد خاص.الجزائر.
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 العنف ألاسري وعالقته بانحراف ألاحداث ،م(2006) يري، عبد املحسن بن عماراملط

، رسالة ماجستير منشورة، جامعة «لدى نزالء دار املالحظة الاجتماعية بمدينة الرياض

 نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض.

 2 ط ، للطباعة نبيل مؤسسة ،النفسية الصحة أصول  (:2000شحاتة) محمد ربيع ، 

  . مصر

 مطبعة الجمهورية، مصر. ،علم النفس الصناعي(:1999فتحي عكاشة) محمود  

 مصر. ، املصرية ألانجلو مكتبة ، النفسية الصحة علم (:1999 غريب) غريب  

 مصر  1 ط ، الشرق  زهراء مكتبة ، النفسية الصحة في دراسات (:2001إيمان), فوزي. 

 العربية،مصر النهضة دار النفسية، الصحة في مقدمة(: 2001السالم) عبد الغفار عبد  

 التوزيع و للنشر وائل دار ، النفسية الصحة في املرجع (:2009الخالدي) محمد أديب  

 .ألاردن ،1ط

 (تقدير الذات وعالقته بالتوافق النفس ي والاجتماعي لدى 2001ابو هين فتحي ،)

 . 8الشباب الفلسطيني املشارك في انتفاضة الاقص ى، مجلة جامعة الاقص ى، املجلد 

 (2010ثراء مرسل ديوب :) بعض إلاضطرابات السيكوسوماتية )قرحة املعدة و ضغط

، دراسة ماجيستر في إلارشاد النفس ي، عالقتها بالتوافق النفس ي و الاجتماعي الدم( و

 دمشق.

 http://www.feedo.net   /    https://se77ah.com    /

https://www.4nono.co/ 
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 من عينة لدى الانتحار أفكار و الاكتئابية امليول  سيطرة من وقائي كمؤشر ألانا مرونة

 ليبيا  في املحاربين

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .البشارى  غزالة: الباحث )ة(

وقائي من سيطرة امليول الاكتئابية و أفكار الانتحار مرونة ألانا كمؤشر  :عنوان املداخلة

  لدى عينة من املحاربين في  ليبيا

 امللخص:

مهما تعددت ألادوار التي يؤديها إلانسان في الحياة الشخصية واملهنية يبقي العامل النفس ي هو 

املحرك ألاساس ي لنجاحها أو فشلها، ألامر الذي يترك أثر على ألاهداف املتعلقة على هذه 

 ألادوار، وهذه هي النظرية التي تأخذ بها اليوم املؤسسات التي ترتكز في  تحقيق أهدافها على

 صحة ألافراد النفسية التابعين لها  أهمية بالغة.

وفى هذه الدراسة  سوف نسلط الضوء على الصحة النفسية  على الشباب املحاربين في  

الجبهات  إذ  إن  قديما قيمت خسائر الحروب من منظور الخسائر املادية وعدد القتلى 

 ي قد تطرأ على  املحاربين . والجرحى فقط ، من دون ألاخذ بالحسبان آلاثار النفسية الت

فالتأثير النفس ي الذي قد تتركه صدمات  الحرب في نفوس املحاربين ربما يكون أسوا بكثير من 

ألاضرار الجسدية ، إذ أن ضغوط الحرب تبدأ  وتتفاقم عندما يواجه املحارب ظرفا طارئا 

تطلبات الطارئة  ، ويعتبر يجبره على إحداث تغيير فوري في سلوكه وتفكيره لهدف التأقلم مع امل

هذا النوع من الضغوط طبيعيا ومتوقعا بالنسبة إلى املحاربين املدربين املفترض بهم تجاوزها 

بفعالية ونجاح ، إال إن بعض املعارك تضع املحارب بمواجهة صدمات قد يرزح تحت وطأتها، 

بيعي من املقدرة على ألامر الذي يفقده املقدرة على متابعة مهامه، أو الاحتفاظ بالحد الط

متابعة مهامه ، وهنا قد يصاب بالقلق والحزن والهلع، فيضطرب سلوكه وتفكيره ويصبح 

.
ً
 مكتئبا أو عدائيا ثائرا

ولعل من أهم السمات ألاساسية في شخصية إلانسان و التي تمكنه من التكيف الجيد هو 

لفرد على الاستجابة للمؤثرات مايسمى باملرونة النفسية  ) مرونة ألانا( التي تعنى  قدرة ا

الجديدة استجابة مالئمة ، إذ تعد مرونة ألانا عصب  الحياة النفسية ومحورها الفعال 

 



 من عينة لدى الانتحار أفكار و الاكتئابية امليول  سيطرة من وقائي كمؤشر ألانا مرونة

 ليبيا  في املحاربين

و تأكيد إلامكانات  وبزوغها من حيز الكمون إلى حيز التحقق في  ومستقر ايجابية إلانسان 

 الواقع .

كافية من  مرونة ألانا فانه اليملك  إال هامش  وباملقابل فان الشخص الذي اليتمتع بدرجة

تكيف صغير عندما يتعرض للضغط  النفس ي ، ويصبح قلقا عندما تقابله متطلبات  مهنته 

كجندي في الحرب ، وسيكون مشوشا  بين التغيرات  إما في البيئة النفسية الشخصية  أو في 

عواقب، كسيطرة أساليب مواجهة و العالم ألاكبر، هذا ألامر الذي قد يودى إلى جملة من ال

 تأقلم سلبية و غير مالئمة تتجلى في أموار  أخرى في عملية سيطرة ألافكار الانتحارية . 

فمرونة ألانا من املتغيرات الوقائية التي تعمل على تحفيز الفرد الستخالص املعاني الايجابية 

قي من سيطرة امليول وألافكار مما يمر به من ظروف و يحفز املوارد النفسية الايجابية و ي

الهدامة التي قد تقود إلى  التفكير باالنتحار ، ومن هذا املنطلق تتحدد مشكلة الدراسة الحالية 

 .... 

 مشكلة الدراسة:

 تتحدد مشكلة الدراسة  الحالية في محاولة لإلجابة على السؤال الرئيس ي التالي : 

يطرة على امليول الاكتئابية وألافكار الانتحارية لدى ما هو دور مرونة ألانا كمؤشر وقائي في الس 

و مقترحات    عينة من املحاربين بمدينة بنغازي ، وذالك  بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات

 قد يتم ألاخذ بيها بعين الاعتبار من قبل  أصحاب القرار بالخصوص .

 أهداف الدراسة :

 ولة للتعرف على :تهدف الدراسة الحالية في محا 

  التعرف على مستوى مرونة ألانا لدى عينة من املحاربين بمدينة بنغازي في ضوء بعض

 املتغيرات الديمغرافية . 

  التعرف  على مستوى ألافكار الانتحارية  وانتشارها لدى عينة من املحاربين بمدينة بنغازي

 في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية .
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 مرونة ألانا في التقليل من امليول الاكتئابية ومن تم ألافكار  الكشف على مدى إسهام

 الانتحارية  لدى عينة الدراسة  .

  هل هناك فروق  بين مرتفعي ومنخفض ي  مرونة ألانا في كل من امليول الاكتئابية وألافكار

 الانتحارية .

  الدراسة :أهمية 

 يمكن إيجاز أهمية  الدراسة في النقاط آلاتية : 

هذه الدراسة  هي ألاولى من نوعها محليا التي تناولت موضوع  مرونة ألانا  كمؤشر  تعد - 

وقائي في السيطرة على امليول الاكتئابية وألافكار الانتحارية لدى عينة من املحاربين في حـدود 

 علـم الباحـثة.

  تبدو أهمية الدراسة  في تناول املشكلة في مراحلها ألاولى البسيطة ) ألافكار  -
ً
الانتحارية ( بدال

من تناولها في مرحلتها ألاخيرة ألاكثر قوة ) الانتحار املكتمل ( فدراسة العوامل                               

و الضغوطات  املسببة لألفكار الانتحارية يمكن تعديلها بسهولة أكثر من تعديلها  في مرحلة 

 أكثر قوة وبالغة الذروة .

دراسة في الجانب الوقائي  متمثال في دراسة ألافكار الانتحارية  لدى تكمن أهمية هذه ال -

عينات غير إكلينيكية  )  شباب محاربين (  من اجل التخطيط  لوضع  وإعداد برامج وقائية 

 لهم  .

وضع تصوٍر لجوانب تطبيقية قد تزيد أو ترفـع مـن تبنـي املحاربين لألسـاليب والاستراتيجيات   -

مواجهة الـضغوط التـي تـواجههم، وبـذلك يتم مساعدتهم على مواجهتها أو التكيف  إلايجابية في

 .معها

 مصطلحات الدراسة :

 : مرونة ألانا :
ً
 أوال

 :التعريف الاصطالحي  -1
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 ليبيا  في املحاربين

(  هي الاستجابة  الانفعالية والعقلية التي تمكن  إلانسان  من  9002عرفها ) الاحمدى 

ة املختلفة،  سواء كان هذا التغير بالقابلية للتغير أو ألاخذ  التكيف الايجابي  مع مواقف الحيا

 بأيسر الحلول .

( بأنها عملية دينامكية تمكن إلافراد من إظهار  التكيف السلوكي  9002وعرفها ) ابوحالوة  

 عندما يواجهون مواقف عصبية أو صادمة أو مأساوية، أو تهديد أو حتى مواقف ضاغطة .

 ئي :التعريف إلاجرا - 2 

الدرجة  التي يحصل عليها  املفحوص  على مقياس مرونة ألانا  ، حيث تعد الدرجة املرتفعة 

على املقياس مؤشر  على تمتع املفحوص بمرونة ألانا بينما تشير انخفاضها  على إن املفحوص  

 يعانى  من مشكالت في تعامله مع املواقف الضاغطة .

 :  امليول الاكتئابية :
ً
 ثانيا

 :  الاصطالحي التعريف  -0

) هي مجموعة املؤشرات   9002عرفها  الدليل التشخيص ي و الاحصائى  لالضطرابات النفسية  

التي تظهر لدى الشخص حيث يغلب عليه الحزن والشعور بالذنب والانعزالية  وعدم الرغبة 

 ح املعنوية .في  الحياة ، والتشاؤم ، ويظهر عليه الضيق و الكرب  والقلق  وانخفاض الرو 

 : التعريف إلاجرائي  -2

يعرف بالدرجة التي يتحصل  عليها املفحوص على مقياس الاكتئاب ، حيث تعد الدرجة 

املرتفعة على هذا املقياس مؤشرا على وجود ميول اكتئابية، وانخفاض الدرجة مؤشر على 

 عدم وجود هذه امليول .

 : ألافكار الانتحارية :
ً
 ثالثا

 الحي :التعريف الاصط -1

) بأنها استعداد الفرد للتفكير باالنتحار أو التهديد به ،  9000عرفها  عبدا لخالق وآخرون 

 عن الرغبة و تمنى املوت .
ً
 ومحاولة الانتحار وتبنى أفكار قتل النفس فضال



 من عينة لدى الانتحار أفكار و الاكتئابية امليول  سيطرة من وقائي كمؤشر ألانا مرونة

 ليبيا  في املحاربين

     )  هي ألافكار والتصورات املرتبطة بعملية الانتحار وإلاقدام عليها              RUDD2009وعرفها  

و كيفية التخطيط  والتنفيذ  وتخيالت إلاحداث قبل وإثناء وبعد تنفيذ محاولة الانتحار، 

والتفكير الانتحاري هو مرحلة مبكرة من مراحل عملية الانتحار التي قد  تنتهي بالفعل باالنتحار 

 الكامل .

 التعريف الاجرائى :  -9

تعرف الباحثة ألافكار الانتحارية إجرائيا بأنها الدرجة التي يتحصل عليها املفحوص على مقياس 

 على وجود أفكار انتحارية ، 
ً
ألافكار الانتحارية حيث تعد الدرجة املرتفعة على املقياس مؤشرا

 وانخفاضها  نستدل منه على العكس .

 حدود الدراسة : 

 آلاتية:  تقتصر حدود الدراسة على املجاالت

 
ً
تقتصر نتائج هذه الدراسة من الناحية البشرية على عينة من املحاربين  املجال البشري : -أوال

 بالقوات املسلحة العربية الليبية بدولة ليبيا وال يجوز تعميمها على فئة أخرى .

 
ً
تقتصر نتائج هذا الدراسة من حيث املكان على معسكر الكتيبة  املجال املكاني : -ثانيا

 لعاشرة التابعة للواء طارق بن زياد بالقوات  املسلحة العربية الليبية.ا

 
ً
 ميالدى .  9090: تقتصر هذا الدراسة من الناحية الزمنية على العام    املجال الزمني -ثالثا

 باألدوات املستخدمة فيها لجمع البيانات من هذه العينة ،  -
ً
كما تتحدد نتائج الدراسة أيضا

ب إلاحصائية التي طبقت في تحليل البيانات، وال يجوز تعميم نتائج هذا  وكذالك ألاسالي

 الدراسة على أكثر من هذه الحدود .

 فرضيات الدراسة :

بين    O.5: التوجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة   الفرضية ألاولى 

 ر العمر .متوسطات  إجابات إفراد العينة على مقياس مرونة ألانا  وفقا ملتغي



 من عينة لدى الانتحار أفكار و الاكتئابية امليول  سيطرة من وقائي كمؤشر ألانا مرونة

 ليبيا  في املحاربين

بين    O.5: التوجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة    الفرضية الثانية

 متوسطات  إجابات إفراد العينة على مقياس مرونة ألانا  وفقا ملتغير الحالة الاجتماعية .

بين    O.5: التوجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة   الفرضية الثالثة

 إجابات إفراد العينة على مقياس مرونة ألانا  وفقا ملتغير  املستوى التعليمي .  متوسطات

بين    O.5:  التوجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة   الفرضية الرابعة

 متوسطات  إجابات إفراد العينة على مقياس  امليول  الاكتئابية وفقا ملتغير العمر. 

بين    O.5جد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  التو  الفرضية الخامسة :

 متوسطات  إجابات إفراد العينة على مقياس امليول الاكتئابية وفقا ملتغير الحالة الاجتماعية .

بين    O.5التوجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة   الفرضية  السادسة :

 قياس  امليول الاكتئابية وفقا ملتغير الحالة الاجتماعية .متوسطات  إجابات إفراد العينة على م

بين    O.5:  التوجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة   الفرضية السابعة

 متوسطات  إجابات إفراد العينة على مقياس ألافكار الانتحارية  وفقا ملتغير العمر .

بين    O.5صائية  عند مستوى داللة  : التوجد  فروق ذات داللة إح الفرضية الثامنة

 متوسطات  إجابات إفراد العينة على مقياس ألافكار الانتحارية وفقا ملتغير الحالة الاجتماعية.

بين    O.5: التوجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة   الفرضية  التاسعة

 رية وفقا ملتغير الحالة الاجتماعية.متوسطات  إجابات إفراد العينة على مقياس  ألافكار الانتحا

: التوجد مستويات  مرتفعة  في  إبعاد  مرونة  ألانا  لدى عينة  الدراسة  العاشرة  الفرضية

 من املحاربين بليبيا .

: التوجد مستويات  مرتفعة  في  ألافكار الانتحارية لدى عينة  الفرضية الحادية عشر

 الدراسة من املحاربين بليبيا .

: التوجد مستويات مرتفعة  في   امليول الاكتئابية لدى عينة الدراسة  ضية الثانية عشرالفر  

 من املحاربين بليبيا .



 من عينة لدى الانتحار أفكار و الاكتئابية امليول  سيطرة من وقائي كمؤشر ألانا مرونة

 ليبيا  في املحاربين

: تساهم مرونة ألانا وامليول الاكتئابية  عند إفراد العينة  باألفكار  الفرضية الثالثة عشر

 .  O.5الانتحارية  عند مستوى داللة 

 إلاجراءات امليدانية :

 
ً
للمنهجية التي اعتمدتها الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة ومجتمع الدراسة  يشمل عرضا

 لألدوات املستخدمة في الدراسة وكيفية جمع 
ً
ومبررات اختيار الدراسة ، كما يشمل وصفا

 البيانات وألاساليب املستخدمة في تحليل بيانات الدراسة الفعلية.

 منهج الدراسة : -

تخدم الباحثة املنهج الوصفي، والذي يعتبر هو املنهج لتحقيق أهداف الدراسة  سوف تس

 للوضع الراهن للظاهرة 
ً
املالئم لتحقيق ألاهداف الرئيسية  للدراسة الفعلية، ألنه يقدم وصفا

املدرسة من حيث تحديد مرات حدوثها واقتران ظهورها بمتغيرات أخرى، ويتضمن كذلك 

 تفسير للظاهرة واختبار لصفحة الفروض.

 ع الدراسة :مجتم -  

يتكون مجتمع الدراسة من املحاربين من الكتيبة العاشرة التابعة للواء طارق بن زياد بجميع 

 أعمارهم ومؤهلتهم العلمية وحاالتهم الاجتماعية.

 عينة الدراسة :

نظرا لخصوصية املجتمع ونظرا الن الباحثة التسطيع الوصول إلى جميع إفراد مجتمع 

 سوف يتم اختيار عينة غرضية مقصودة .الدراسة  

  أداة الدراسة -

سوف يتم تطبيق املقاييس التالية في الدراسة الفعلية للتحقق من أهداف الدراسة بعد 

  -مقياس مرونة ألانا  -التأكد من الخصائص السيكومترية لها  )  مقياس امليول الاكتئابية  

 مقياس بيك لألفكار الانتحارية (. 

 



 من عينة لدى الانتحار أفكار و الاكتئابية امليول  سيطرة من وقائي كمؤشر ألانا مرونة

 ليبيا  في املحاربين

 يب إلاحصائية :ألاسال -

للتحقق من أهداف  الدراسة الفعلية  سوف تستخدم الباحثة ألاساليب إلاحصائية التالية  

) النسب املئوية / معامل  spssملعالجة البيانات واختبار صحة الفروض باستخدام برنامج 

 ( . tاختبار تحليل التباين الاحادى ، الارتباط بيرسون / 

 التوصيات :  -

  تعزيز أساليب مواجهة الضغوط  النفسية املوجبة لدى املحاربين  حتى تكون بمثابة

 الحصن إمام  مايطرا عليهم من أفكار سلبية .

  تعزيز الوعي الديني لدى  الشباب املحاربين لقيمة الحياة ، و ما دور وظيفة إلانسان من

 وجوده في هذا الحياة .

 فض إلاقدام  على الانتحار لدى املحاربين   .بناء وتصميم  برامج إرشادية نفسية لخ 

  تصميم برامج إرشادية داعمة لتحسين مستوى املرونة النفسية  للمحاربين الذين

 يفتقرون  إليها في مواجهتهم  للضغوطات و الصدمات داخل جبهات الحرب .
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 :معلومات حول الباحث )ة(

 .ريم لونيسي: الباحث )ة(

 ./ الجزائر1جامعة باتنة  :الانتماء جامعة

 Rimbouti05@yahoo.comالبريد إلالكتروني: 

، حاصلة على شهادة ١جامعة باتنةالاستاذة: ريم لونيس ي نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

، مسجلة في السنة السادسة دكتوراه 2112سنة  2ماجستير في علم الاجتماع جامعة سطيف

املؤسسات العلمية والقانونية -مقترحات الحد من الانتحار : محور املداخلة١في جامعة باتنة

 .-والحد من ظاهرة الانتحار

 دراسة -الثانوية املرحلة طالب نظر وجهة من: املراهقين انتحار مسوغات :عنوان املداخلة

 -بباتنة ألايوبي الدين صالح بثانوية ميدانية

 امللخص:

بالرغم من أن الانتحار إجرام في حق النفس إال أن العديد من املراهقين يقدمون على ذلك،     

اعية ولهم مسوغات عدة تتعلق إما بالحالة النفسية للمنتحر، أو الحالة والظروف الاجتم

املعقدة التي قد يعيشها، وإما ترتبط بالناحية الاقتصادية واعتبار الفقر والحرمان املادي 

مسوغا لالنتحار وإنهاء الحياة، وعلى ضوء ما سبق ذكره جاءت هذه الورقة البحثية لتعرف 

بمسوغات انتحار املراهقين من وجهة نظر طالب الثانوية، من خالل دراسة ميدانية أجريت 

 ينة من الطالب بثانوية صالح الدين ألايوبي بباتنة.على ع

 الكلمات املفتاحية:

مراهق، انتحار، مسوغات الانتحار، الظروف النفسية، الظروف الاجتماعية، الظروف 

 الاقتصادية.
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Summary: 

Although suicide is a crime against the self, many adolescents do so, and they have 

several justifications related to either the psychological state of the suicide, or the 

complex social situation and conditions that hem ay live in or related to the 

economic aspect and considering poverty and material deprivation as a justification 

for suicide and ending life, in light of the aforementioned: this research paper came 

to identify the justifications for teenage suicide from the point of view of high school 

students, through a field study conducted on a sample of students at Salah Edine Al -

ayoubi high school in Batna.  

Key words: adolescent, suicide, psychological conditions, social conditions, 

economic conditions.  

 أوال الجانب النظري:

 إلاشكالية: -1

تعتبر مرحلة املراهقة مرحلة جد عصيبة ملا يواجه فيها الفرد من اضطرابات وتغيرات     

هرمونية وفيزيولوجية تتبعها اضطرابات سيكولوجية، تجعل من الفرد في هذه املرحلة العمرية 

يشعر بالقلق والحساسية تجاه مختلف املواقف التي يتعرض إليها في الحياة الاجتماعية، ما 

ى القيام بممارسات سلوكية شاذة ومنحرفة عن العادات والقيم املجتمعية فمنهم من يدفعه إل

يتوجه لإلدمان، املتاجرة في املمنوعات، السرقة... وغيرها من السلوكات السلبية، والانتحار 

واحد من هذه السلوكات الانحرافية التي يعمد إليها املراهقون عندما يشعرون بحالة من 

لعديد من ألاسباب التي تسعى هذه املداخلة إلى التعرف إليها من وجهة نظر اليأس تنتج عن ا

املراهقين أنفسهم، ومن هنا نطرح التساؤل التالي: ما هي مسوغات الانتحار لدى املراهقين؟ 

 ولإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية:  
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 الفرضيات: -2

العديد من املسوغات في الوصول ملرحلة اليأس وإلاقدام على : تتدخل الفرضية الرئيسية

 الانتحار لدى فئة املراهقين.

 :الفرضيات الفرعية

يقدم املراهق على الانتحار نتيجة عوامل اجتماعية: التفكك ألاسري، العزلة والتهميش  -

 الاجتماعي، العنف ألاسري......

واملستوى املعيش ي املتدني تدفع الظروف الاقتصادية الصعبة كالفقر، البطالة  -

 باملراهق إلى الانتحار. 

يقدم املراهق على الانتحار نتيجة املشاكل النفسية كاالكتئاب، ألاذى النفس ي لخسارة  -

 شخص عزيز، فشل عالقة عاطفية، القلق من املستقبل.

 تحديد املفاهيم: -3

وَّغ، ويعني : ورد لفظ مسوغ في قاموس املعاني بأنه اسم مفعول من الفعل ساملسوغات

ونعني باملسوغات في هذه الدراسة كل املبررات وألاسباب التي  ،1املسوغ: املبرر والسبب الوجيه

 يراها املراهقون أسبابا وجيهة وحقيقة تدفع بالفرد في هذه املرحلة العمرية لوضع حد لحياته.

مادة رهق: "ومنه  : لغة: ورد تعريف املراهقة في لسان العرب عند ابن منظور فيفترة املراهقة

قولهم: غالم مراهق. أي: مقارب للحلم، وراهق الحلم: قاربه. وفي حديث موس ى والخضر: فلو 

أنه أدرك أبويه ألرهقهما طغيانا وكفرا. أي: أغشاهما وأعجلهما. وفي التنزيل: أن يرهقهما طغيانا 

ربما لم يأخذه. ورهق وكفرا. ويقال: طلبت فالنا حتى رهقته. أي: حتى دنوت منه، فربما أخذه و 

شخوص فالن أي: دنا وأزف وأفد. والرهق: العظمة، والرهق: العيب، والرهق: الظلم. وفي 

التنزيل: فال يخاف بخسا وال رهقا أي: ظلما، وقال ألازهري: في هذه آلاية الرهق اسم من 

إلارهاق، وهو أن يحمل عليه ما ال يطيقه. ورجل مرهق إذا كان يظن به السوء."
ليه فإن وع 2

                                                                 
1
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معنى املراهقة في اللغة من فعل رهق أي دنا من مرحلة البلوغ بمعنى أنها مرتبطة بمرحلة 

 زمنية معينة في عمر إلانسان. 

أما اصطالحا تعني املراهقة: "تلك الفترة التي تلي الطفولة، وتقع بين البلوغ الجنس ي وسن     

ساسية واضطرابات شديدة في جميع جوانب الرشد. وفيها يعتري الفرد.. فتى أو فتاة.. تغيرات أ

كل هذه التغيرات والاضطرابات لدى املراهق  3نموه الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي."

 تؤدي به في الكثير من ألاحيان إلى القيام بسلوكات انحرافية مقلقة للوالدين.

ن سن البلوغ وسن الاعتماد أما املراهق فيعرف على أنه: "ذلك الفرد الذي تقع سنه بي املراهق:

على النفس اقتصاديا. ويشمل هذا التعريف الذكر فقط. أما ألانثى، فإن فترة املراهقة هي تلك 

 4الفترة التي تقع بين سن البلوغ وسن الزواج."

: يعرف الانتحار على أنه: "تعاطي ذاتي للموت وبشكل إرادي، للتحرر من وضع غير الانتحار

 5محتمل"

نتحار لدى املراهقين فيعني "إجابة الضطراب املراهق العاجز عن إيجاد مكانته أما الا      

الخاصة بين اعتباره كطفل أو راشد، وقد يكون نتيجة العالقة املتأزمة التي تسود الفرد في 

فترة املراهقة من حياته، وهذا التأزم ينتج عن العالقة السيئة بين ألاهل من جهة وألاوالد من 

يث أن التصادم اليومي يحصل بينهم، مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة جهة أخرى، ح

 6عند بعضهم، فيدفع بعضهم إلى الانتحار."

وعليه فاالنتحار لدى املراهق ال يعد حدثا منعزال فهو ينتج غالبا عن مواجهة مشكالت    

واضطرابات نفسية ناتجة عن اختالالت في العالقات ألاسرية والظروف وألاوضاع البيئية 

الاجتماعية والاقتصادية، وفي هذا الصدد يقول عبد هللا سعد بأن الانتحار هو "عملية 

                                                                 
 .11، ص 1891، دار المعارف، اإلسكندرية، المراهقة: خصائصها ومشاكلهاإبراهيم وجيه محمود:  - 3
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 بثانوية ميدانية دراسة -الثانوية املرحلة طالب نظر وجهة من: املراهقين انتحار مسوغات

 -بباتنة يألايوب الدين صالح

(processنفسية )-  انفعالية وجدانية، وإن مهدت لها وأعانت على حدوثها وبروزها الظروف

وألاوضاع البيئية والاجتماعية والثقافية، تلك العملية تنشأ وتختمر وتنمو في السلوك الباطني 

  7لإلنسان، حتى تبلغ العملية ذروتها ويكون السلوك نهايتها في فعل الانتحار ذاته."

  ر:النظريات املفسرة لالنتحا -4

النظرية املفسرة لالنتحار، فهناك من يركز  تهناك العديد من الطروحات حول املقاربا    

على التفسير السوسيولوجي للظاهرة، وهناك من يؤكد على التفسير السيكولوجي وهناك من 

 يراعي أيضا املقاربات الاقتصادية وتفسيرها لالنتحار، وفيما يلي طرح ملختلف هذه املقاربات:

: تعتبر دراسة "إيميل دوركايم" لالنتحار أبرز مساهمة سوسيولوجية النظريات السوسيولوجية

في دراسة وتفسير الظاهرة، وقد ربط دوركايم الانتحار بنمط املجتمع وقسمه إلى أربع أنواع 

 كالتالي:

غير  الانتحار ألاناني: ينتج عن ضعف الاندماج في بعض املجتمعات. وهي املجتمعات التي تكون 

  8قادرة على خلق الظروف التي تسمح ألفرادها بالتكيف مع معاييرها وقيمها واتجاهاتها.

الانتحار إلايثاري: يحدث هذا النوع من الانتحار كتضحية من أجل املصلحة العامة للمجتمع، 

الذي يتميز في هذه الحالة بقوة التماسك ومتانة الروابط الاجتماعية وتغليب قم املجمع 

 حه على قيم الفرد ومصالحه الشخصية.ومصال

الانتحار ألانومي: على عكس النوع السابق فإن املجتمع في هذا النوع يتميز بحالة من الفوض ى 

والضياع وفقدان القيم واملعايير الاجتماعية ما يؤدي إلى حدوث الخلل والاضطراب الذي يدفع 

 بالفرد إلى الانتحار.

                                                                 
، مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةوردة بلغازي: محاولة االنتحار في ظل استراتيجيات المواجهة،  - 7
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 بثانوية ميدانية دراسة -الثانوية املرحلة طالب نظر وجهة من: املراهقين انتحار مسوغات

 -بباتنة يألايوب الدين صالح

يم لم يلتمس عالقة وأهمية لهذا النوع بما كان عليه مجتمعه الانتحار القدري: ورغم أن دوركا

آنذاك. إال أنه اعتبره ناتجا لوضع يكون فيه املرء واقعا تحت وطأة التنظيم الاجتماعي القاهر 

 يقدم املنتحر على فعلته تلك.  9وفي مثل هذه الحالة من العجز الكامل أمام القدر واملجتمع"

 : النظريات السيكولوجية

من أبرز السيكولوجيين الذين تناولوا ظاهرة الانتحار بالدراسة والتحليل نجد "سغموند     

فرويد" الذي اعتبرها ظاهرة نفسية تتشكل داخل النفس البشرية التي تتضمن غريزتين 

متضادتين ألاولى هي غريزة الحياة، أما الثانية فهي غريزة املوت التي تتغلب على ألاولى حينما 

 بالسوداوية والكراهية والرغبة في تدمير ألانا. يشعر الفرد

بينما عبر أتو فرنغل عن الانتحار "بوصفه انقالبا للسادية ضد الشخص نفسه، وخاصة في    

انتحار مريض الاكتئاب وضد الرأي يكون من وجهة نظر ألانا ألاعلى، حيث يتحقق الانتحار 

ما لم يسبق له أن نوى قتل شخص آخر،  الاكتئابي بالرأي القائل بأن ما من أحد يقتل نفسه

أما من وجهة نظر ألانا فاالنتحار يعبر عن حقيقة مؤداها أن التوتر الشنيع الذي يولده ضغط 

ألانا ألاعلى أصبح ال يحتمل، كما أن ألانا ترى نفسها وقد تخلت ألانا ألاعلى عنها وحتى تم 

   10نفسها للموت." تسليم نفسها وقد تخلت ألانا ألاعلى عنها ومن ثم تسلم

 :ثانيا الجانب امليداني

 : منهج الدراسة -1

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الذي يعرف على أنه: "مجموع ألاساليب البحثية التي     

وصفا كميا و/أو كيفيا. وبدون التدخل في  -في راهنها–توفر إمكانية وصف الظاهرة 

الفرضيات تحديد مفاهيم الدراسة وحدودها، ، وذلك بطرح إلاشكالية صياغة 11سيرورتها"

إعداد أدوات جمع البيانات، وتحليل البيانات ومناقشتها للتحقق من صدق الفرضيات 

 والوصول إلى النتائج النهائية.
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 بثانوية ميدانية دراسة -الثانوية املرحلة طالب نظر وجهة من: املراهقين انتحار مسوغات

 -بباتنة يألايوب الدين صالح

 : حدود الدراسة -2

: أجريت الدراسة على مجموعة من الطالب من ثانوية صالح الدين الحد املكاني والبشري 

مفردة،  01تنة بالجزائر، من خالل عينة عشوائية بسيطة تكونت من ألايوبي في مدينة با

نسحب مباشرة من << ويتميز هذا النوع من العينات "بنوع من السهولة في استخراجه، حيث

قاعدة السبر العناصر التي تشكل العينة العشوائية البسيطة بإعطاء لكل فرد فرصة متساوية 

  12" >>للظهور في العينة

، وهذا 2121فيفري  22و 10: أجريت الدراسة امليدانية في الفترة املمتدة بين الزماني الحد

الوقت كافي لجمع البيانات ألن ألاداة املستخدمة في الدراسة هي الاستمارة والتي تعد من أكثر 

 أدوات جمع البيانات اختصارا للوقت والجهد على الباحث.  

 :أدوات جمع البيانات -3

ف الاستمارة على أنها: "تقنية اختبار يطرح من خاللها الباحث مجموعة من : تعر ستمارةالا 

ألاسئلة على أفراد العينة من أجل الحصول منهم على معلومات يتم معالجتها كميا فيما بعد 

وقد تم تصميم استمارة مكونة من أربع محاور: 13ونقارن بها مع ما تم اقتراحه في الفرضيات."

، محور العوامل الاجتماعية املؤدية لالنتحار، محور العوامل محور البيانات الشخصية

 الاقتصادية املؤدية لالنتحار، محور العوامل النفسية املؤدية لالنتحار.

 :مناقشة البيانات -4

 :محور البيانات الشخصية -

 21و 10من إلاناث، املتراوحة أعمارهم بين  %22من الذكور و %52تكونت عينة الدراسة من 

، %01سنة بنسبة  11متقاربة، وقد كانت النسبة ألاكبر ملن يبلغون من العمر  سنة بنسب

وتدرس مفردات العينة في املرحلة الثانوية من الصف ألاول إلى الصف الثالث )النهائي(، 

واملالحظ من خالل إجابات املبحوثين أن إلاناث يملن للجانب النفس ي والاجتماعي ويعتبرنه أكبر 

                                                                 
، دار القصبة للنشر، 3، طالدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماعسعيد سبعون:  - 12
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 بثانوية ميدانية دراسة -الثانوية املرحلة طالب نظر وجهة من: املراهقين انتحار مسوغات

 -بباتنة يألايوب الدين صالح

ينما أدرج الذكور الجانب املادي أيضا ضمن مسوغات الانتحار لدى مسوغ لالنتحار، ب

 املراهقين.  

 :محور العوامل الاجتماعية كمسوغ لالنتحار لدى املراهق -

من املبحوثين أن املشاكل والخالفات العائلية سبب حقيقي لالنتحار ووضع حد  %21اعتبر      

ذه املشاكل ال تعتبر سببا لالنتحار، وهو ما املتبقية بأن ه %21للحياة، بينما اعتبرت نسبة 

لوحظ أيضا بالنسبة للتهميش الاجتماعي حب العزلة بقاء املراهق وحيدا حيث انقسمت 

إجابات املبحوثين بالتساوي بين مؤيد ومعارض العتبار التهميش الاجتماعي مسوغا لالنتحار، 

من إجابات املبحوثين بالنفي  %52أما فيما يخص إلاحساس بالتفرقة بين ألابناء فقد جاءت 

أي أنهم ال يعتبرون التفرقة بين ألابناء وميل ألاهل إلى إخوتهم سببا ليضع املراهق حدا 

 منهم بأنه سبب لالنتحار.   %22لحياتهم، فيما اعتبره 

من املبحوثين  %02أما بالنسبة للعنف الذي يتعرض إليه املراهق داخل أسرته فقد اعتبره     

نتحار باعتبار أن هذا العنف يولد شعورا لدى املراهق بأنه منبوذ وتصرفاته غير مسوغا لال 

 مقبولة من طرف أفراد عائلته.

 محور العوامل الاقتصادية كمسوغ لالنتحار لدى املراهق: -

يعد الفقر واملستوى املعيش ي أمر صعب التحمل خاصة في مرحلة التمدرس وما تتطلبه من      

من املبحوثين  %01يم الجيد لألبناء، ورغم أهمية الجانب املادي إال أن مصاريف تكفل التعل

منهم  %41ال يعتبرون الفقر سببا يؤدي بالشخص للتفكير لوضع حد لحياته، بينما اعتبره 

سببا وجيها إلقدام املراهق على الانتحار والتخلص من تلك املعاناة، وقد أكدت نتائج السؤال 

من املبحوثين بأن البطالة ليست  %11ة على هذه النتيجة حيث أكد املوالي املتعلق بالبطال

مسوغا لالنتحار باعتبار أن املراهق يقع في مرحلة عمرية ال يتحمل فيها املسؤولية بعد، وحتى 

من املبحوثين ال يعتبرون القلق من املستقبل وكثرة التفكير فيه سببا لالنتحار ألنهم  %01أن 

 ويركزون على دراستهم أكثر. يفكرون حاليا في الحاضر 

 :محور العوامل النفسية كمسوغ لالنتحار لدى املراهق -



 بثانوية ميدانية دراسة -الثانوية املرحلة طالب نظر وجهة من: املراهقين انتحار مسوغات

 -بباتنة يألايوب الدين صالح

تعتبر فترة خسارة شخص عزيز )خاصة بسبب الوفاة( فترة عصيبة على أي إنسان مهما     

كانت املرحلة العمرية التي ينتمي إليها، وباعتبار املراهقة مرحلة حساسة فإن تأثير هذه الفترة 

من املبحوثين بأن خسارة شخص عزيز يؤدي باملراهق  %21يكون أعنف، وعليه فقد اعتبر 

املتبقية املبحوثين الذين ال يعتبرونه سببا  %21الانتحار، بينما مثلت نسبة للتفكير في 

 لالنتحار.

الاكتئاب الذي يعبر بوجه عام عن اضطراب نفس ي يسبب شعورا بالحزن الشديد الدائم.    

من املبحوثين مسوغا  %52والذي يؤدي إلى التأثير على املزاج والتفكير والسلوك، اعتبره 

إذا طالت مدته وزادت حدته، أما بالنسبة للتنمر وفشل العالقات العاطفية  لالنتحار خاصة

فقد جاءت أغلبية إجابات املبحوثين على أنها ال تعد أسبابا حقيقيا تجعل املراهق يفكر في 

من املبحوثين بأن  %22على التوالي، بينما اعتبر  %11و %52وضع حد لحياته وذلك بنسب 

بهم من إلاناث، وكذلك هو الحال النسبة لفشل العالقات العاطفية التنمر سبب لالنتحار وأغل

من إجابات املبحوثين باإليجاب وأغلبهم من إلاناث اللواتي  %21كمسوغ لالنتحار فقد جاءت 

 تتحكم فيهن العاطفة أكثر. 

 :النتائج النهائية -5

 تائج التالية:بعد الانتهاء من الدراسة في جانبها النظري وامليداني توصلت إلى الن     

التعرض للتهميش الاجتماعي وامليول إلى العزلة وبقاء املراهق منفردا ووحيدا مسوغ من  -

 مسوغات الانتحار لدى هذه الفئة.

 تعتبر الخالفات واملشاكل ألاسرية املتكررة سبب إلقدام املراهقين على الانتحار. -

املحيط ألاسري والشعور بعدم الاحتواء والتفهم هو  تعرض املراهق للعنف داخل -

 مسوغ لالنتحار لدى هذه الفئة.

يعد الفقر واملستوى املعيش ي واملادي املتدني سببا ضعيفا لالنتحار حسب رأي مفردات  -

 عينة الدراسة.



 بثانوية ميدانية دراسة -الثانوية املرحلة طالب نظر وجهة من: املراهقين انتحار مسوغات

 -بباتنة يألايوب الدين صالح

 تؤدي الفترة العصيبة التي يمر بها املراهق جراء خسارته لشخص عزيز مبررا لالنتحار. -

الكتئاب الشديد يؤثر على سلوكات املراهقين ما يدفع بهم إلى التفكير في التعرض ل -

 وضع حد لحياتهم. 

 :خاتمة

تعتبر القيم الدينية وألاخالقية للمجتمعات العربية أكبر مساهم في التماسك والاندماج     

فية دخيلة الاجتماعي، غير أن التحوالت التي حتمها العالم املعولم اليوم وما يحمله من قيم ثقا

عن املجتمعات العربية أدى إلى الخروج عن القيم واملعايير الاجتماعية ونتج عنه إضعاف 

الوازع الديني وألاخالقي لدى فئة املراهقين خاصة، ما زاد من حاالت الانتحار في الوطن العربي 

من  لذلك كان لزاما وضع مختلف التدابير الوقائية للحد من هذه الظاهرة وإيقاف تفشيها

 خالل:

تقديم الدعم النفس ي ورفع الثقة بالنفس لدى املراهق ليتمكن من مواجهة املواقف  -

 الصعبة التي قد تواجهه في حياته اليومية )كالتنمر مثال(.

محاولة تقوية العالقات والروابط ألاسرية واحتواء املراهق ومحاولة تفهم رغباته  -

أكثر من تقديم النصائح املستمرة  وسلوكاته، وضبطها وتوجيهها بالحوار والصداقة

 والتي ينفر منها املراهقون.

تقوية الوازع الديني الذي يعتبر أهم عامل لتقبل الواقع املعاش باإليمان بقضاء هللا  -

وقدره، والصبر على مشقات الحياة وألامل بحدوث تغير وتحسن للحصول لحياة 

 أفضل. 

فيات التعامل مع املراهقين وعن القيام بحمالت تحسيسية وتوعوية مستمرة عن كي -

 خطورة الضغط املؤدي لالنتحار.
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 -بباتنة يألايوب الدين صالح

تعزيز املساعدة النفسية من خالل تكثيف نشاطات املختصين النفسانيين  -

والاجتماعيين، سواء على مستوى املدارس أو من خالل فتح مراكز استقبال لكل من 

 يحتاج مساعدة وإرشاد.

 قائمة املراجع:

www.almaany.com 

، دار املعارف، إلاسكندرية، املراهقة: خصائصها ومشاكلهاإبراهيم وجيه محمود:  -

 .12، ص 1011

 .2110، مادة رهق، حرف الراء، دار صادر، بيروت، طبعة لسان العربابن منظور:  -

سيكولوجية ، مجلة دراسات في مقاربة نفسية ومرضية لالنتحاربوفولة بوخميس:  -

 .51، ص 2111، 11، العدد 10الانحراف، املجلد 

، منشورات شبكة ألالوكة: املراهقة خصائصها ومشاكلها وحلولهاجميل حمداوي:  -

www.alukah.net 

، عمان، دار البداية، 1، طثالثة مناهج لبحث علمي رائدسعد الحاج بن جخدل:  -
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 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .بلقاسم لخضارة:  1الباحث )ة(

 .دكتوراه طالب: الرتبة

 ./ الجزائر   قاملة 5491 ماي 80 جامعة جامعة الانتماء:

  .  سكيكدة جامعة، E1090800 الاجتماعية العلوم في البحث مخبر :الانتماء مخبر

 Lakhdarapsy@gmai.com  البريد الالكتروني:

Lakhdara.belkacem@univ-guelma.dz 

 .شعيب بوهيدل : 2الباحث )ة(

 .دكتوراه طالبالرتبة: 

 chouaibscience@gmail.comالبريد الالكتروني: 

 للوقاية اجتماعي -النفس النوع من بيداغوجي تربوي  لبرنامج أولي نموذج :عنوان املداخلة

 .الانتحار من

 امللخص:

خاصة مع ارتفاع نسبها ففي ,  تعد الوقاية من الانتحار أولوية في الخارطة الوقائية العاملية

 , يكون فرد ما قد مات بسببه في مكان ما من العالم الوقت الدي تقرا فيه هته الاسطر 

, و يهدف املحافظة على من خالل الوقاية من الانتحارالحالي أهميته من أهمية  ناويكتسب بحث

 : البحث الحالي الى

 .للوقاية من الانتحاراجتماعي -من النوع النفستربوي نموذج اولي لبرنامج بيداغوجي 

من عدة خلفيات  اانطالق هيم برنامج اولي لعرض الوقاية منوتحقيقا لهذا الهدف تم تصم

, هذا البرنامج في نموذجه بالتغييرو نموذج خاص  هي النمودح التكعيبي لشندمان نظرية 

محاور و عشرون حصة كل حصة لها هدف ومدة ووسائلها البيداغوجية في  اربعيحوي  الاولي 
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 اجتماعي للوقاية من االنتحار. -بيداغوجي من النوع النفسبرنامج تربوي نموذج أولي ل

 قسنطينة ةبوالي شخص حاول الانتحار  51حين سيتم تطبيقه على عينة قصدية مكونة من 

 .مدينة عين اعبيد

-برنامج بيداغوجي تربوي من النوع النفس -النموذج التكعيبي -الانتحار  :الكلمات املفتاحية

 اجتماعي

Résumé: 

La prévention du suicide est une priorité dans la carte de la prévention mondiale, sur 

tout avec ses taux élevés. Au moment où vous lisez ces lignes, quelqu'un en mourra 

quelque part dans le monde, notre recherches actuelles tirent leur importance de 

l'importance de la préservation par le suicide, et elle vise: 

Un pré-programme pédagogique de type psychosocial pour la prévention du suicide. 

Pour atteindre cet objectif, un programme préliminaire a été conçu pour en montrer 

la prévention sur la base de plusieurs arrière-plans théoriques, qui sont le modèle 

cubique de Shindman et un modèle de changement. Ce programme dans son modèle 

initial contient quatre axes et vingt classes, chaque classe a un but, une durée, et ses 

moyens pédagogiques, alors qu'il sera appliqué à un échantillon prévu formé de 12 

personnes ayant tenté de se suicider dans la wilaya de Constantine, la ville d'Ain 

Abid. 

Mots clés: suicide - le modèle cubique - un programme pédagogique de type 

psychosocial 

 الــمــقـدمــة والاشكالية

هو ما  و الانتحار قضية معروفة منذ القدم وفي جميع انحاء العالم حتى الجزر الصغيرة منه

 أكدته البحوث ألانثروبولوجية اذ تشير إلى وجوده منذ القدم في كثير من املجتمعات البدائية، 



 اجتماعي للوقاية من االنتحار. -بيداغوجي من النوع النفسبرنامج تربوي نموذج أولي ل

ثانية في العالم , في  98ينتحر كل عام يعني شخص واحدا ينتحر كل  تقريبا مليون شخص

دة في الجزائر على غرار باقي الدول تشهد زياو  مليون محاولة انتحار عبر العالم 18إلى  58مقابل 

الرابطة الجزائرية لحقوق إلانسان، في آخر تقرير لها ارتفاع عدد هاته الظاهرة، حيث وثقت 

آالف محاولة  4حالة مؤكدة سنويا، مع تسجيل  5588حاالت الانتحار إلى أكثر من 

 (saliha,2014)انتحار

نوع في وقد اقترحت عدة تعريفات أو مفاهيم وتصنيفات لالنتحار في املاض ي. حيث نواجه ت

الانتحاري حيث يستخدم  تسمية السلوكفريق من اقترح أول  واملصطلحات،التصنيفات 

ي هو املوت الناجم عن ذوال لوصف ثالثة عناصر: فكرة الانتحار، محاولة الانتحار والانتحار

مفهوم النية للموت هو بالتأكيد عنصر أساس ي ألنه يميز بين الانتحار  املوت،النية الدقيقة في 

نوع آخر من املوت. تعبير محاولة الانتحار الفعل متعمد قد يؤدي إلى إصابة لغرض أخذ  وأي

 الحياة املرء نفسه. أخيرا، نتحدث عن الفكرة الانتحارية عندما يكون الفرد فكر في قتل نفسه. 

على  نفسية عن السلوك الانتحاري تنبع من النظرية املطبقة  رؤيةالتحليل النفس ي طور أول 

كعداء موجه نحو كائن محبوب ولكن ه تصور  الذي،  Freud من طرف 5458 سنة ئاب الاكت

يرده إلى رغبة في القتل  Man Againstفي كتابه Meninger.k  5490نجد  في حينضد النفس. ، 

" عدوان " ورغبة في أن أقتل " عقاب " ورغبة في املوت والاستسالم 

, كذلك نجد البعض من املحللين يربط  بين غرائز الفرد و ) 172ص5409الزراذ.م.خ(له.

التنشئة الاجتماعية ، حيث اعتبروا الانتحار كعملية استحضار آلاخرين وتبيان خسارتهم على 

،  Kohut  ،Hendinكما نجد البعض الاخر مثل ,  Trouvé.B 1977 p127 (اثر هذا الفعل. 

Rader  ،Fenichel  نتحار على سبيل املثال ، الرغبة في أن تولد من صاغوا تفسيرات مختلفة لال

 جديد ، دعوة للمساعدة ، ودمج مع آلاخر ، غريزة املوت ، والانتقام ، لقاء مع أحب واحد

يجادل النموذج البيولوجي أن العوامل الوراثية أو العصبية الحيوية تلعب دور مركزي في 

إلى نموذج يشرح من خالله  Mann.Jان توصل برانت بالتعاون مع م في حين ،تفسير الانتحار

انتقال السلوكات الانتحارية بين أفراد العائلة على أساس عناصر ذات طبيعة وراثية وغير 

 (Renaud.J 1999 p 192) وراثية.



 اجتماعي للوقاية من االنتحار. -بيداغوجي من النوع النفسبرنامج تربوي نموذج أولي ل

Shneidman  5424من الرواد في دراسة الانتحار في كتابه طبيعة الانتحار التي نشرت في عام  ،

اقترح رؤية جديدة من  كما ، (Shneidman  ،5424في املنطق )خطأ وجود يشدد على أهمية 

خالل التركيز على الخصائص النفسية الشائعة ويقصد تلك الحالة العاطفية التي تسمى 

"psymal " (psychache)  وهذا يعني املعاناة النفسية أو العقلية حيث يتميز الوعي بمشاعر ،

نب ، والشعور بالوحدة والقلق املتغيرات ألاخرى مؤملة مثل العار ، والغضب ، والشعور بالذ

 (.Shneidman  ،5449املرتبطة )

وضع سلسلة من آلاليات لتخفيض خطر الانتحار من خالل أحسن العالجات الراهنة و التي 

توفق بين التقييم املبني على اخر النماذج النظرية ومن ثم تعليم املهارات والكفاءات  الجديدة 

التغييرات الفكرية و التعبيرات الانفعالية وذلك لتعطيل السيرورة الانتحارية و للحياة و تعزيز 

إعطاء  حياة اجتماعية متكيفة  وتشجيع على إجراء بعض التحوالت  التي تمكن من التأقلم ، 

من خالل  تشجيع التغيير في السلوكيات و املعارف و الانفعاالت و يتعلق ألامر هنا بمجموعة 

لتي تشمل على عدد من املكونات التعليمية والعالجية و التي تأخذ بعين الاعتبار من املواد و ا

نقاط أساسية  مرتبطة بالسلوكات بصفة عامة و السلوكات الانتحارية على وجه الخصوص 

 تراعي ايضا فهم وتقييم مستوى املعاناة النفسية وعتبة التسامح 

 ؟الانتحاراجتماعي للوقاية  -ع النفسفهل يمكن وضع برنامج تربوي بيداغوجي من النو  -

 البحث:همية أ .1

 أهميته، وما يزيد من بصفة عامة نتحاريتناول الا يكتسب البحث الحالي اهمية كونه 

ثر يؤ مج نام بر يتقدعبر ، الوقاية من الانتحارعلى  تساعد هته الدراسة البحثية هو ان -

  .تغذي الانتحارعلم كيفية الخروج من ألافكار واملعتقدات التي التوجهات ويفي 

 تعزيز  و في الرفع من جودة حياة و صحة  كما لها من أهمية كبيرة حيث تساهم -

، هممواقف و استهداف الا وهم محاولو الانتحار معينة  مع فئة مستهدفة  التدخل

حالة الحياد الكالسيكية من النفس ي املعالج فيه  جر خمن خالل برنامج ي همومهارات

قد يكون جزء من  بيداغوجي ، هذا البرنامجالى دور  في العالجات الكالسيكية املعروفة

 والوقاية على نطاق أوسع ربما إقليمي.ل خمشروع للتد
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 البحث دافأه .2

 إن الهدف التي نسعى إلى تحقيقه من خالل هذه الدراسة هي  

 .الانتحاراجتماعي للوقاية من  -برنامج تربوي بيداغوجي من النوع النفسوضع  -

 تحديد املصطلحات .3

 .يعرف كفعل شعوري متعمد على تقديم املوت أو هو املوت إلارادي: الانتحار -

لعمليات املنظمة اسلـسلة مـن  هو برنامج وقائي من النوع النفس اجتماعي: -

متعدد املواد و التي تشمل على عدد وهو  الانتحار من  الى الوقايةواملخططة يهدف 

ألاساسية نقاط الو التي تأخذ بعين الاعتبار  و التعليمية من املكونات العالجية

له هدف عام و هو الوقاية ومكافحة السلوكات ، و الانتحاريةبالسلوكات  املرتبطة

كذلك تحسين مهاراتهم و استعدادهم في الحياة و فيه،  ينشاركاملعند  الانتحارية

  .اجتماعية 

من عشرين حصة تكون تحت الوقائي املقترح  يتكون البرنـامج الاجرائي:التعريف  -

 الانتحار  االدين حاولو اشراف نفساني متدرب عليه تستهدف فئة مقصودة وهي 

   تتم بصفة جماعية

 الجانب النظري  .4

 :ن الانتحارعموميات ع 1.4

 :ونموذجه املكعب أو ثالثي ألابعاد SHNEIDMANنظرية : 1.1.4

SHNEIDMAN  ألاساسية هي  تهكانت مساهمو أن الانتحار هو في ألاساس ظاهرة نفسية. ، يرى

يصبح حيث حاالت الانتحار تحدث بسبب نفس الش يء: معاناة نفسية ال تطاق ، بان كلقول 

 .املتواصل لتجربة واعية ومؤملة طريق لقطع التدفق هو نتيجتها البحث عن املوت

(Shneidman,1999, p. 157) 



 اجتماعي للوقاية من االنتحار. -بيداغوجي من النوع النفسبرنامج تربوي نموذج أولي ل

أيضا بحاجة يوجد الانتحار. املؤدي الى ليست العنصر الوحيد  ،«PSYMAL»النفسية املعاناة 

بالنسبة  ,لمشاكلللحو  وفكرة الانتحار كحل املنفس ي الضطراب الا و السلبي،الضغط 

Shneidman، يمكن للمرء أن يفهم غالبية حاالت الانتحار. ,ربعة ألا ه العناصر تمن ه ابتداء

( هو تأليف نظري ملفهومه عن ظاهرة 5441،  5404،  5407النموذج املكعب أو ثالثي ألابعاد )

 الانتحار. 

الضغط السلبي و ،  PSYMAL يكون  ، يمكن مالحظة أن ، الانتحار يحدث عندما 5الشكل  في 

 شاكل الفرد.ملحل كالانتحار خيار متاح صبح هنالك ي( 1-1-1والاضطراب في الحد ألاقص ى )

 SHNEIDMAN لثالثي ألابعاد  التكعيبي او  نموذج املكعب: 1الشكل 

 

 (SHNEIDMAN,5449) املصدر



 اجتماعي للوقاية من االنتحار. -بيداغوجي من النوع النفسبرنامج تربوي نموذج أولي ل

 الجانب امليداني: .5

 البحث ومنهجية تصميم  1.5    

 الدراسة: مراحل 1.1.5    

املادة والاطالع على التراث ألادبي، سواء أكان من الناحية النظرية أو من  جمعتم  -

تبعا لألهداف  تعالج الظاهرة التي وما الحظناه نقص الدراساتالناحية التطبيقية، 

 .املسطرة

 مرحلة التصميم. -

وهو  نظري  على نموذجفكان برنامجنا بنى  التي يقوم عليها البرنامج نظريةأوال: ال -

يعني هو  Prochaska et Diclamanti النموذج التكعيبي باإلضافة الى نمودج التعيير ل

  عابر للنظريات

  .مجاالت التدخلثانيا: تحديد  -

  .ثالثا: اختيار الاولويات -

: تحديد اهداف البرنامج -
ً
  رابعا

  .البرنامج خامسا: اختيار الاساليب لتحقيـق اهـداف -

  .طات البرنامجسادسا: اختيار وتنفيذ نشا -

 .سابعا: تقويم تقدير مدى كفاءة البرنامج -

 الدراسة: مجاالت 3.1.5    

  ة مدين في الدراسة تمتاملكاني  إلاطار  -

 .1815في  دراسةتمت هذا ال الزمني: إلاطار  -

 شخص حاولوا الانتحار51لقد تم اختيار عينة من املجال البشري ومبررات اختياره:  -



 اجتماعي للوقاية من االنتحار. -بيداغوجي من النوع النفسبرنامج تربوي نموذج أولي ل

الدراسة التي نحن بصددها والتي ترمي إلى وضع  تماشيا مع طبيعة البحث: منهج 3.1.5     

دعانا إلى استخدام  الانتحار اجتماعي للوقاية من  -بيداغوجي من النوع النفس وقائيبرنامج 

 التصميم الشبه تجريبي.

 البرنامجالتحفيز والتغيير في هذا ي يقوم عليه ذال النموذج 2.5    

 (  Prochaska et Diclamantiنموذج نظرية التغيير ) 1.2.5

وهو مدى استعاد شخص ما  ألاشخاص الذين يريدون الانتحار هناك جانب جد مهم في عالج 

 (diclemente, 2014) في تغيير سلوكه ونمط حياته والتخلص من هته السلوكات. 

التحفيز للتغيير ليس دائما موجود في بداية البرنامج الوقائي ولهذا يجب تحفيز الاشخاص 

لتغيير سلوكاتهم، كدلك يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار أن الاشخاص ال يغيرون سلوكاتهم في 

اتجاه واحد اي التغيرات تتصف بمجموعة من التطويرات و بما في ذلك الرجوع الى الخلف، و 

ة في التقدم و الانتكاس الى الخلف التي تميز نموذج نظرية التغيير الدي اتى به كل هذه السيرور 

 . Diclamantiو  Prochaskaمن 

داخل هذا النمودج هنالك اوقات للتحفيز التي بواسطتها ينتقل املشارك من مرحلة الى أخرى 

 وهي محددة: 

 Prochaska et Diclamanti (2113 )خطوات التغيير: من خالل العمل العالجي 2.2.5

 يعرفان خمسة خطوات للتغير.

 ما قبل التأمل: يكون املشارك في هذا الوقت غير مدرك ملشكلته وال يريد التغير. -

 التأمل: الوقت الذي يكون الشخص واع بمشكلته ويبدأ في تصور كيفية تغيره. -

ويبدأ في بعض  التحضير واتخاد القرار: قرر الشخص في هذه املرحلة مواجهة مشكلته -

 محاوالت التغيير.

 الفعل: يبدا الفرد في تغيير سلوكه والحصول على نتائج اولية. -



 اجتماعي للوقاية من االنتحار. -بيداغوجي من النوع النفسبرنامج تربوي نموذج أولي ل

الابقاء/ الاحتفا : مرحلة يكون فيها الشخص قد استطاع الابقاء / الاحتفا  على  -

 . نتحارالتغيرات التي حصل عليها و يستعمل تقنيات لتفادي ال

 لوك الذي تغير تكون مرحلة حل املشكلة قد انتهت.الخروج الدائم: عند استقرار الس -

 ((prochaska.diclamante, 2014 

 ألاولية النموذج الغير مصحح :النتائج .3.2

 الانتحار من  بنية البرنامج الوقائي من النوع النفس ي الاجتماعي للوقاية 1.1

 قابل للتعديل -اصدر تجريبي-ألاول  إلاصدار

 محاور التدخل 1.1.1

على إدراك  والعملومعالجة قنوات التواصل  إنشاء نقل إيجابي: 1 حور امل            

 والتحفيزاملشكلة 

 الانقباض الادراكيإزالة : 2 حور امل
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 .الانتكاس: الوقاية من 4الوحدة 

 صدق البرنامج 2.1
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مداخلة موسومة اإلجراءات االستراتيجية للحد 
من ظاهرة االنتحار مقاربة تحليلية

أنموذجا SWOTألشهر أدوات التخطيط

أفريل8-6تمعات العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني الموسوم ظاهرة االنتحار في المج
عبر تقنية زووم 2021

الجزائر2األستاذة بولدراس صراح  جامعة محمد بن أحمد وهران 



األهداف 
المداخلةهذهخاللمنسنحاول

ربيةالعالمجتمعاتفياإلنتحارظاهرةمنللحداإلستراتيجياتوضعيةتحليل

الرباعيالتحليلفيوالمتمثلةالتخطيطأدواتاشهربإستخداموذلكSWOT

صوالفروالضعفالقوةنقاطفيأساسابالنظرالتحليلهذاينطويبحيث
والتهديدات
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اإلجراءات االستراتيجية للحد من ظاهرة -1
ن االنتحار في المجتمعات العربية المستمدة م

اإلنتحارقبل الرابطة الدولية للوقاية من 
. 
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SWOTالتحليل الرباعي -2
SWOT ANALYSIS

. 
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نقاط الضعف التهديدات

الفرص نقاط القوة



-اإلجراءات االستراتيجية المقترحة 
للوقاية من االنتحار حسب مستويات

 Internationalالتنفيذ 
Association for Suicid

Prevention
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إشراك األطراف المعنية

وزارة الصحة بإعتبارها القائد الرسمي أو أي •
مؤسسات صحية أخرى

ت النظام القانوني والقضائي وواضعو السياسا•
والزراعة والنقل

غير مكتب اإلحصائيات للقطاع الصحة الرسمية و•
الرسمية لجميع البيانات

وزارة الصحة ووسائل اإلعالم•

قطاع الخدمات الصحية والتعليم •
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الحد من الحصول على وسائل 
االنتحار

تقييم الجهود المبذولة للحد من الحصول على•
جراء وسائل اإلنتحار وإستخدام نتائج التقييم إل

التعديالت

صول تنسيق وتوسيع الجهود القائمة للحد من الح•
القوانين والسياسات ) على وسائل اإلنتحار

(والممارسات على المستوى الوطني

بدء الجهود الرامية إلى الحد من الحصول إلى •
ةوسائل اإلنتحار من خالل التدخالت المجتمعي
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دة إجراء الترصد وتحسين جو
البيانات 
1. معالوفياتلبياناتاألولويةوإعطاءالترصدبدء

وطرقوالجنسالعمرعناألساسيةالمعلومات
اإلنتخار

2. ومحاوالتاإلنتحاربمراقبةترصدنظامإقامة
الحصولويضمنالوطنيالمستوىعلىاإلنتحار

وصحيحةموثوقةبياناتعلىعلى

3. ويمكنفعالةتكونعمليةبياناتنماذجإنشاء
تعزيزها

4. والتمثيلالجودةمثلالرئيسةالدالالتمراقبة
الزمنيوالجدول
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رفع مستوى الوعي

البيانات على إعداد حمالت إستراتيجية للتوعية العامة وتنفيذها بإستخدام المعلومات المسندة ب•
الصعيد الوطني

تهدفةإستخدام األساليب والوسائل المصممة خصيصا إلستهداف الفئات السكانية المس•

في المستقبلتقييم فعالية حملة أو حمالت التوعية العامة وإستخدام النتائج لتحسين الحمالت•
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إشراك وسائل اإلعالم 

بدء الحوار مع وسائل اإلعالم حول إعداد •
التقارير المسؤولة حول اإلنتحار

ى لفت اإلنتباه المؤسسات اإلعالمية الكبر•
ات داخل البالد لدعم وضع المعايير والممارس
لة الخاصة بها لضمان إعداد التقارير المسؤو

حول اإلنتحار

تحارتقييم التقارير اإلعالمية حول أحداث اإلن•

إشراك وتدريب جميع وسائل اإلعالم على •
,تقديم التقارير المسؤولة
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حشد النظام الصحي وتدريب 
العاملين الصحيين 

خاص بدء تخطيط وتنفيذ الرعاية لألش•
الذين يحاولون اإلنتحار وتدريب 

العاملين الصحيين

دة توفير الحصول على الرعاية المسن•
بالبنيات وقت االزمات والرعاية 

السريرية

قب توفير خدمات التدخل الذي يجري ع•
عين أو حادثة إنتحار لتقديم الدعم للمفجو

المتأثرين باإلنتحار
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تغيير المواقف 
والمعتقدات 

نب بدء تنفيذ األنشطة للحد من الوصمة المرتبطة بطلب المساعدة لتج•
اإلنتحار وزيادة سلوك إلتماس المساعدة

تغيير المواقف إتجاه إستخدام خدمات الصحة النفسية•

الحد من التمييز ضد مستخدمي هذه الخدمات•

ف إجراء عمليات التقييم على نحو منتظم لرصد التغيرات في المواق•
مة عن والمعتقدات العامة حول اإلنتحار واإلضطرابات النفسية وتلك الناج

إستهالك المخدرات وإلتماس المساعدة
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إجراء التقييم والبحث 

لى بدء التخطيط وتحديد األولويات في البحوث الرامية إ•
الوقاية من اإلنتحار

حارجمع البيانات الموجودة مثل الوفيات الناجمة عن اإلنت•

راء توسيع نطاق البحوث القائمة وتخصيص الموارد إلث•
ستوى وتقييم الجهود المبذولة للوقاية من اإلنتحار على الم

اإلقليمي أو الوطني

إجراء تقييم دوري لمجموعة من البحوث لرصد التقدم •
العلمي وتحديد الثغرات المعرفية
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SWOT ANALYSIS
التحليل الرباعي

.
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التحليل الرباعي
هو آداة تخطيط إستراتيجي حيوي يمكن إستخدامها في مجاالت عدة منها اإلدارة •

ريفه كما يلي والتسويق والتنمية البشرية وغيرها وذلك إلجراء التحليل بحيث يمكن تع
وذلك بتحديد 

وهي عناصر القوة لإلستراتيجيات المتبعة للحد من STRENGTHSنقاط القوة    •
ظاهرة اإلنتحار في دراستنا 

ها وهي العناصر التي يجب النظر إلى كيفية تطويرWEAKNESSESنقاط الضعف •

التي يجب إتباعها OPPORTINITIESالفرص •

التي ينبغي معالجتهاTHREATSوالتهديدات •
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1#المخطط التوضيحي رقم

نقاط القوة نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

 بعض البلدان لديها أنظمة

يق أساسية التي من شأنها تحق

األهداف البرنامجية للتدخالت

وتطوير المبادرات المتعلقة 

بالوقاية من ظاهرة اإلنتحار

 هناك برامج قائمة يمكن

امل توسيعها أو تكييفها للتع

هدفة مع الفئات السكانية المست

والنتائج المحددة في 

اإلستراتيجية الوطنية

نقاط الضعف
حتىوالتعرفترصدأنظمةلهايوجدالالبلدانمنالكثير

ينالذالمتحرينجميعونسبةالمستخدمةاإلنتحارالوسائل

سابقوقتفياإلنتحارحاولوا

قتطبيأنتوقعواليمكنالجميعيناسبواحدنهجيوجدال

وندآخرمكانفيبفعاليةالبلدانأحدفيالمجديةالتدخالت

الخاصةسياساتهفيالنظر

التهديدات

المعرفة المحدودة لدى األطراف المعنية حول كيفية

الطريقة التي يعملون بها لتتماشى مع البيئة

المعتقدات الشخصية والمواقف والتصرفات التي

بشأنها تزيد من مخاطر اإلنتحار

الفرص

تشيرالتيالبياناتجودةتحسين

وذلكالتحسينإلىتحتاجالتيللمجاالت

أوالمبذولةالجهودنجاحقياسأجلمن

ومحاوالتاإلنتحارحاالتمنللحدفشل

علىاإلنتحارالتأثيرأواإلنتحار
ككلالمجتمع
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2#المخطط التوضيحي  رقم 

نقاط القوة

نقاط الضعف
الفرص

ن

تحدي العقبات المحتملة والتصدي لها 

وبذلك بالنهج الشاركي واإلستشاري مع 

اآلخرين 

التدريب على المهرات والكفائات الجديدة 

جزءا أساسا من أي إستراتيجية وطنية

ينبغي مراعاة سياق كل بلد ونهجع 

للوقاية من اإلنتحار 

الوضع المالي في معظم الدول 

يكون عائقا كبيرا في تنفيذ 

اإلستراتيجيات مما يجعل الدول 

التي تقوم بتنفيذها على عدة 
مراحل

منالوقايةإستراتيجياتاشتملت

ائدةللفكمعيارالتكلفةعلىاإلنتحار

متالتياإلستراتيجياتثلثبحيث

واعدةأوفعالةأنهاعلىتقييمها

فضةمنخاإلستراتيجياتضمنصنفت

Date Your Footer Here 17



3#المخطط التوضيحي رقم 

التهديدات 

Lنفيذلتالالزمةوالمواردالتكاليفتقدير

اتوالثقافالمواقعمختلففيالتدخالت

النوعيةالمعلوماتوإدراجوالسياقات

التيوالعقباتالتنفيذنجاحمن
ا,ametتواجهه

L االعقبات المالية بما في ذلك

نقص الموارد والمعدات 
الوضعية والبنية لسياسية 

واإلجتماعية

نقاط القوة
العديد من اإلستراتيجيات تنجز في إطار 

سنوات 10سنوات إلى 5زمني محدد مالين 

وتشمل أهداف وإجراءات وغايات متعددة 

وفي غضون تلك السنوات قد ال يتم تنفيذ 

بعض التدخالت المقصودة أي عدم تحقيق 
اإلنخفاض  والتخفيف من عوامل الخطر

نقاط الضعف

نماإلنتحاروسائلعلىالحصولفرصمنالحد

تشريعيةتعديالتخالل

أستراليدوالر50000منأكثرقدرهابتكلفة

صحيةلحياةإضافيةسنةلكلمكتسب
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الفرص

L قضية المخدرات والمؤثرات

العقلية 

آثار جائحة كرونا على نفسية 

األشخاص
مشكلة التغطية لكيفية اإلنتحتر 



6#المخطط التوضيحي رقم

Lorem 
Ipsum
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#7المخطط التوضيحي التوصيات رقم
إدماج الوقاية من 

اإلنتحار في خدمات 
الرعاية الصحية

التحديد المبكر 

لألعراض اإلنتحارية 

وإدارتها على نحو 
فعال

تقديم الدعم 

االجتماعي لألفراد 

المعرضون لمخاطر 
اإلنتحار 

تقييد إمكانية الحصول

على وسائل اإلنتحار 

األكثر شيوعا
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Made with       by 



 في الوسط املدرس ي " ألاسباب و الحلول"الانتحار 

1 
 

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .الدكتورة لوني فريدة:)ة(  الباحث

 .أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق والعلوم السياسية الرتبة:

 -الجزائر-البويرةجامعة الانتماء: جامعة 

 في الوسط املدرس ي " ألاسباب و الحلول"الانتحار : الورشة عنوان

 امللخص:

 افطلال املتمدرس  وخاصة في فئة ألاأ-تمع الجزائري دفع تنامي ظاهرة الانتحار في أوساط املج      

املختص   إلى دق أجراس إلانذار ودعوة املؤسسات الرسمية واملختصة وفعاليات املجتمع  -واملراهق  

املدني، إلى التكلل بالظاهرة املتلاقمة وتطويق العوامل الاجتماعية والنلسية والاقتصادية، التي باتت 

أ.عصية على التحمل والتكيف وتدفع هؤالء إلى وضع حد لحياتهم

الاجتماعيو  والنلسيو  مدى خطورة ما ُيسّجل املتخصصو   يدرك     

،  انتحار من الجزائر في
ً
ومحاوالت انتحار ويسعو  إلى إيجاد حلول، غ ر أّ  ألامر ال يبدو سهال

 املدارس ل الناشئة فير محصورة بلئات معّينة وصارت تطافالحاالت غ 

 ،
ً
 لحياتهم، فيما ُسّجلت  055و 055يضع ما ب   حيث سنويا

ً
في أمحاولة انتحار 0055جزائري حّدا

املحاوالت التي ال أ  كما  البيانات الرسمية، مع نسب عالية في أوساط الشباب،بحسب  8502عام 

ن العمل من ضغوافطات اجتماعية، وعاافطلو  ع ، يلجأ إليهما شباب يتعّرضو  إلىتقّل جسامة عنه

أ.في التخلص من آالمهم في لحظة يأس مختلف اللئات العمرية، وآخرو  يرغبو أ

، الجزائر في منتصف ترتيب الظاهرة في العالم العربي، 8585لسنة  ووضع تقرير الرابطة الحقوقية   

باملئة منهم  02وللت إلى أ  أكثر من خمس   باملئة من حاالت الانتحار هي من العاافطل   عن العمل، و

باملئة يزاولو  مهنا هشة على غرار موظلي البلديات وتشغيل الشباب وعمال  08يزاولو  مهنا حرة، و

حتم عليهم ظروفهم الاجتماعية التلك ر في الانتحار بسبب تدهور املستوى املعيش ي، في النظافة، ممن ت

 .باملئة من املوظل   يقدمو  على الانتحار 00ح   

، رقما مخيلا وآخذا في الارتلاع، نتيجة باملئة املسجلة من قبل الطلبة والتالميذ 6نسبة وتبقى     

أو التسرب املدرس ي، وهو ما  لنتائج الدراسية السلبية املحصلةخوف هؤالء من ردود فعل أوليائهم على ا

يدفعهم إلى هذا املص ر بسبب عجزهم عن مواجهة أوضاعهم، وتقص ر ألاولياء وحتى إدارات التعليم في 

 .فهم ألاسباب الحقيقية إلخلاق أبنائهم والتكلل الالزم بلشلهم

 

https://www.alaraby.co.uk/society/2018/6/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-1
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/6/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-1
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/2/5/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/2/5/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 في الوسط املدرس ي " ألاسباب و الحلول"الانتحار 

2 
 

ة تلكك سوف تخلف كوارث عديدة في املستقبل املجتمع يعيش حاليا مرحل“وللت التقرير إلى أ      

، وحض على فتح ”القريب لو ظلت ألامور على حالها، ولم تتحرك الجهات الوصية بشكل فعال وناجع

باب الحوار ب   الشباب وأصحاب القرار وتوف ر بيئة تسود فيها الشلافية والعدالة الاجتماعية، وعدم 

أ       .اليأس املستشري لدى هؤالء تجاهل املشاكل والعوائق التي تغذي حالة

 إلى البيانات املقلقة في السياق، ُتبذل جهود في مختلف املؤسسات الجزائرية من أجل     
ً
واستنادا

 ب   التعّرف إلى الدوافع التي تؤّدي إلى إلاقدام على إنهاء الحياة أو محاولة الانتحا
ً
ر، خصوصا

أ .افطلالاملراهق   وألاأ

إّ   ،عكس حالة اليأس من الواقع املعاشالجزائريو  قلقهم إزاء ظاهرة الانتحار التي تويبدي      

"الانتحار وسيلة للهروب من الواقع وافطريقة عالج نهائي لألزمات الاجتماعية التي يعيشها 

الجزائريو ، من قبيل تراكم الديو  بالنسبة إلى أرباب ألاسر، والطرد من العمل، والتلكك ألاسري 

أ."القوالط

وزارة الصحة والسكا  وإصالح  وكذلك املحاوالت في الجزائر دفع ارتلاع معّدالت الانتحارأ      

املستشليات إلى عقد مؤتمر لـ"خاليا إلاصغاء والوقاية وصحة الشباب" بهدف النظر في كيلّية 

 فئة املراهق  
ً
الذين  وألاافطلال التكّلل بالرعاية الصحية الجسدية والعقلية للشباب، خصوصا

 إلى التغ رات الل زيولوجية ب فهؤالء ،ّرضو  إلى أخطار عّدة في املجتمعيتع
ً
حاجة إلى مرافقة نظرا

أوالنلسية التي يختبرونها. 

ار ُسّجلت منذ بداية محاولة انتح 0805، أّ  نحو الدراسات في الوزارة وقد كشف مدير قسم     

 إلى أّ  كّل املع8502 العام
ً
ة من قبل مختلف طيات تدفع في اتجاه معالجة ملّحة وجدي، الفتا

تجدر إلاشارة إلى أّ  الجزائر تضّم "خاليا إلاصغاء والوقاية وصحة الشباب" يصل  ،الجهات في البالد

، وذلك في إافطار  208خلّية موّزعة في مختلف الواليات مع  20عددها إلى 
ً
 إلاستراتيجيةمتخصصا

ار في تالميذ على محاولة الانتح عدة، خاصة بعدما أقدم الوافطنية من أجل مكافحة آلافات الاجتماعية

أ.موسم دراس ي كل نهاية  عقبخصوصا أيام فقط  خالل عدة والياتكل 

أافطلال يصارعو  املوت وألالم في غرفة إلانعاش بعدما أضرموا النار في أجسادهم في لحظة هناك     

املوت، وآخرو  غادروا الحياة دو  سابق إنذار بشنق أنلسهم أو الارتماء من مكا  يأس باحث   عن 

مكتل   بتبادل  ،هرةعال، هو واقع جديد أرعب املختص   الذين عجزوا عن تلس ر دقيق لهذه الظا

أصابع الاتهام واملطالبة بتسليط الضوء على الحياة الاجتماعية والنلسية لكث ر من ألاافطلال الذين عجز 
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حتى أولياؤهم في فهم تصرفاتهم الغريبة، فأ  يبحث الطلل عن املوت ويصر على افطلبه بالحرق والشنق 

أ.ال يتقبله عقل وال يرتاح له ضم روالارتماء من أماكن مخيلة فهو ألامر الذي 

تهدف هذه الدراسة إلى تبي   أسباب ودوافع انتحار ألاافطلال خصوصا املتمدرس   منهم في املجتمع     

لجزائري، وتسليط الضوء  على هذه الظاهرة الخط رة التي تلتك بهذه اللئة الهشة من املجتمع، وكذا ا

أمحاولة إعطاء الحلول الكليلة بالقضاء على هذه الظاهرة أو على ألاقل التقليل منها.

للت نظر املسؤول   واملختص   بخطورة هذه الظاهرة الغريبة عن تكمن أهمية الدراسة في     

نتحار ألاافطلال في ال زال مسلسل اف تمعنا، التي هي في ارتلاع متزايد مقارنة بالسنوات املاضية،مج

دق ناقوس  إلىوسط ذهول املختص   وح رة ألاولياء، مما دفع جمعيات أولياء التالميذ  الجزائر مستمرا

أ.د الرقابةالخطر واملطالبة بتلعيل املتابعة النلسية لألافطلال داخل املؤسسات التربوية وتشدي

أبناء على ما سبق يمكن افطرح إلاشكالية التالية:    

فيما تتمثل أسباب ودوافع انتحار ألاطفال املتمدرسين؟ وماهي الحلول الكفيلة بالوقاية من     

 ؟الظاهرة والقضاء عليها

ألإلجابة عن هذه إلاشكالية قسمنا البحث إلى محورين أساسي  :   

وتعاطي املخدرات وألالعاب  التخوف من الرسوب والنتائج املدرسيةاملحور ألاول:  -

  الالكترونية وراء انتحار أطفال املدارس.

وغياب ألاخصائيين النفسانيين وراء انتحار  91التنمر وجائحة كوفيد اني: املحور الث -

أألاطفال.

 سنتطرق بالتلصيل لهذه الخطة كما يلي:     

وتعاطي املخدرات وألالعاب  التخوف من الرسوب والنتائج املدرسيةاملحور ألاول: 

 الالكترونية وراء انتحار أطفال املدارس
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في الجزائر بأ  مؤشر حاالت الانتحار يتجه نحو ألاعلى  8585لسنة أفاد تقرير حقوقي صدر مؤخرا      

حالة، أغلبها من الشباب واملراهق  ، ومن الجنس الذكوري  0055بعد إحصاء معدل سنوي يلوق الـ

تحديدا، فضال عن لجوء أافطلال في سن الدراسة إلى معاقبة الذات بقتلها، بسبب العجز عن مواجهة 

 .اللشل في التحصيل التعليمي

، كا  قد صدر بمناسبة اليوم 8585لسنة وذكر بيا  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق إلانسا       

الانتحار أضحى مشكلة خط رة تهدد الصحة العمومية في الجزائر، إذ قدرت “العالمي ملنع الانتحار، أ  

حالة انتحار،  0055حاالته بما يلوق تسعة آالف محاولة انتحار فاشلة سنويا في الجزائر وأزيد من 

ؤشر حاالت الانتحار يتجه نحو ألاعلى، بعد إحصاء معدل م  "،أغلبها في صلوف الشباب واملراهق  

 .مقارنة باإلناث ور تحديداومن جنس الذك لة، أغلبها من الشباب واملراهق  حا 0055سنوي يلوق الـ

تطبيقات إلكترونية ما “وأرجع البعض عمليات الانتحار التي تتم باستخدام اللتيات للخمار إلى      

تعرف بعد افطريقة تأث رها، لكنها وصلت إلى البنات وغالبيتهن من العازبات، زالت مجهولة املصدر ولم 

لب منهن الانتحار شنقا من أجل العيش في دنيا أخرى تمنحهن ما يرد 
ُ
 .”ممن افط

ونقلت وسائل إعالم محلية، أ  التقارير ألامنية أحصت خالل ألاشهر ألاولى من العام املاض ي،       

ل الخمار، ألامر الذي يث ر الاستغراب ويطرح فرضيات توظيف مبطن لهذا عشر حاالت انتحار باستعما

، التي ”لعبة الحوت ألازرق”الزي من افطرف التطبيقات املحرضة على الانتحار، كما هو الشأ  ملا عرف بـ

التخوف من الرسوب ، وسوف نتطرق في هذا املحور إلى استعمل ضحاياها تقنية بتر ألاوردة الدموية

 وراء انتحار أافطلال املدارس )ثانيا( وتعاافطي املخدرات وألالعاب الالكترونية ) أوال(ملدرسيةوالنتائج ا

أباعتبارها من أهم أسباب انتشار ظاهرة الانتحار في الوسط املدرس ي:

التخوف من الرسوب والنتائج املدرسية و  التلميذ شخصية تكوين في كبيرة مسؤولية لألساتذة/ أوال

 الانتحار:وراء حاالت 

مطالبة والدي الطلل وليد الذي أضرم النار في نلسه بتيارت بتدخل وزير التربية ملعاقبة مديرة     

املدرسة وألاستاذة اللذين دفعا بابنهما إلى الانتحار، يطرح الكث ر من ألاسئلة حول الدور الحقيقي 

ال، إ  املسؤولية تقع أوال على ألاساتذة لألولياء وألاساتذة في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية لألافطل

أل  الطلل يقض ي في املدرسة أكثر مما يقضيه مع أوليائه، فاألستاذ التي يتلن  في توبيخ واستلزاز 

التلميذ قد يكو  سببا رئيسيا في دفع بعضهم للتسرب أو 

أ.املدارس من العديد في حدث مثلما الانتحار أو املدرس ي
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العائلة التي ال تلهم تصرفات ابنها وسلوكياته تعتبر عائلة قهرية لم توفر إ  ف ة أخرىأومن جه     

وية تدفع اقنوات الحوار والتواصل السليم مع أافطلالها، مما يتسبب في كث ر من ألاحيا  في حوادث مأس

 التربية أساليب في النظر إعادة يتطلب مما ،الانتحار وحتى ألاافطلال إلى الانحراف والتسرب املدرس ي

       .افطلالألاأ مع التواصل في املدرسة وحتى العائلة تعتمدها التي التنشئةوأ 

وأأالطرف  أب  أاملشاكلأمنأالعديدأويخلقأاللجوةأيعمقأالذيأألامرأوالتالميذ،أألاساتذةأب  أالحوارأوغياب

 فيأالانتحارأتلاقمأإلىأأدتأالتيأألاسبابأضمنأمنأوأالتالميذ.أومردودأتحصيلأعلىأسلباأيؤثرأماأهو

يأالتيأالتعليمأفيأالتحسيسيةأألايامأنقصأإلىأإضافةأوالتالميذ،أألاولياءأب  أالحوارأغيابأاملدرس يأالوسطأ

أ.املدرس يأالتوجيهأ فيأيقتصرأودورهمأالنلسانيو أأألاخصائيو أأبهاأيقومأأ أجب

وألاساتذة بغلق مديري املؤسسات  أأولياء التالميذ وفي هذا إلاافطار اتهم رئيس فدرالية جمعيات     

قنوات الحوار مع التالميذ، خاصة بعد كشف نقاط الامتحانات حيث يريد التلميذ الاحتجاج على 

تقييم عمله فيمنعه ألاستاذ من ذلك، وإضافة على هذا يوبخه ويطرده من القسم، فال يجد التلميذ 

أ.سبيال للتعب ر عن رفضه لهذا السلوك والانتقام منه غ ر الانتحار

هذا ما حدث في العديد من املدارس، وافطالب املتحدث بتكثيف العمل النلس ي والتوعوي في وأ     

 املؤسسات املدرسية بتعي   مكاتب خاصة باملختص   النلساني   الذين يذهبو  ويتقربو  من التالميذ

امل عن ودخيلة غريبة الظاهرة هذه إ  أحمد خالد السيد قال ألاخ ر املناسبات،وفي في وليس يومي  كلبش

 .الجزائريأ جتمع

مديري املؤسسات وألاساتذة بغلق  أأولياء التالميذ وفي هذا إلاافطار اتهم رئيس فدرالية جمعيات    

قنوات الحوار مع التالميذ، خاصة بعد كشف نقاط الامتحانات حيث يريد التلميذ الاحتجاج على 

خه ويطرده من القسم، فال يجد التلميذ تقييم عمله فيمنعه ألاستاذ من ذلك، وإضافة على هذا يوب

أ.سبيال للتعب ر عن رفضه لهذا السلوك والانتقام منه غ ر الانتحار

وهذا ما حدث في العديد من املدارس، وافطالب املتحدث بتكثيف العمل النلس ي والتوعوي في      

 قربو  من التالميذاملؤسسات املدرسية بتعي   مكاتب خاصة باملختص   النلساني   الذين يذهبو  ويت
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امل عن ودخيلة غريبة الظاهرة هذه إ  أحمد خالد السيد قال ألاخ ر املناسبات،وفي في وليس يومي  كلبش

أ.الجزائريأ جتمع

 ب   التالميذ، 8502من سنة وفي شهر يوليو/ تموز        
ً
، ُسّجلت في الجزائر حاالت انتحار شنقا

لي واحدة من الحاالت، ف التعليم الابتدائي أو املتوسطدة على خللّية رسوبهم في امتحانات شها

، في والية ميلة شمال شرقي الجزائر، على ربط حبل بأحد أعمدة  00أقدم فتى يبلغ من العمر 
ً
عاما

ى في الهواءشرفة منزل عائلته ثّم لّله حول عنقه وترأ
ّ
فهو لم يتحّمل صدمة الرسوب  ك جسمه يتدل

أبحسب ما خلصت التحقيقات.

، شنقت نلسها بواسطة حبل عقب  00كذلك ألامر بالنسبة إلى فتاة تبلغ من العمر       
ً
عاما

 قضيةأفي أتحقيقاأاملختصةأ ألامنأمصالح أفتحتوقد   ،رسوبها، في والية معسكر غربي الجزائر

عبارة  راس يالدأملوسماأامتحاناتأنتائجأعنأإلاعال أعقبأالوالياتأمنأالعديدأشهدتهاأالتيأألاافطلالأانتحارأ

أ.أكث را ما نسمعها عقب ظهور نتائج الامتحانات

فئألدىأوزوأت زيأأبواليةأجداأمرتلعأالانتحارأمحاوالتأنسبةأبأ أ،أأمنيةأمصادرأأكدتأصلةأذيأسياقأوفي

الانأحاوالأشخص  أإنقاذأتمأح  أفيأالنائية،أباملناافطقأانتحارأمحاولةأحاالتأ0أتسجيلأتمأحيثأألاافطلال،أة

 حاولواأأافطلالأ00أإحصاءأفتمأسنة،أ00وأ05أب  أماأأعمارهاأتتراوحأالتيأاللئةأأماأالحقيقي،أتحار

أأقّصر.أ2أسنةأ00أمنأوألكثرأالانتحارأ

يزحأبدأأالانتحارأأ أألامنيةأصادراملأعنهاأكشلتأالتيأالجديدةأألارقامأهذهأفيألالنتباهأاملللتأآلاخرأوالش يء

ضحأكا أانتحارأحاالتأ0أإ أإلاحصائياتأوتقولأأاملدارسأبعضأتالميذأب  أأيأدرس ي،املأالوسطأفيأحتىأف

الظاهرأأهذهأأ أيعنيأمماأالزمالء،أمعأوخالفاتأألسبابأوهذاأأسنةأ00أعنأأعمارهمأتقلأقّصرأاياهاأافطلال

      حتىأالقولأأويمكنأاملتوسطأوأأالابتدائيأفيأتالميذأإماأوهمأألاافطلالأإلىأتنتقلأأتبدأة

أمدرسي  .أمتسرب  أ

 انتحارأالتحاأتكرار مغبةأمنأمحذرةأالخطرأناقوسأدقأإلىأوالاجتماعيةأألامنيةأألاوساطأوعادت     أ

 السلطات إعال أفبعدأالنائية،أاملناافطقأمنأعددأفيأالجدلأحولهاأيحتدمأظاهرةأباتتأالتيأألاافطلالأ

 شنقأ سنةأ00أالعمرأمنأبالغ تلميذ انتحارأفاجعةأعنأيوم  أقبلأدنيةاملأالحمايةأمصالحأوكذاأاملحليةأ

 أمنية،أمصادرأوحسبأ فيهاأيدرسأالتيأاملدرسةأفيأ زميلهأمعأخالفأبسببأزيتو أأشجرةأعلىأنلسهأ

 الانتحارأمحاولةأفيأتمثلتأ حالةأالعشرينأقاربأميلة،أبواليةأاملسجلةأالانتحارأمحاوالتأعددأفإ أ
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 التالميذ،أهمأالغالبأفيأاملعنيةأاللئةأأ أالسيماأتختلف،أوالطرقأأآلالياتأأ أالحالأقضيةأفيأوالالفتأ

أملنزل.ا منأبالهروبأأوأشنقاأالانتحارألةمحاوأأأوأأدويةأتناولأأب  أ

أوالنواديأوالشبانيةأاملراكزأمستوىأأعلىأالعامل  أأوأالنلساني  أاملختص  أفئةأتزالأالأذلك،أمعأوباملوازاةأ

 فيهاأسجلتأالبلدياتأمنأالعديدأأ أخاصةأمعاناتهم،ألطرحأالالزمأإلاهتمامأاليوميةأانشغاالتهمأتوليأال

 فيأ املحاوالتأتلكأعقب أألامنية تالجهاأبهاأتقومأالتيأالتحرياتأينوتتباأالتالميذأمستأإلانتحارأمحاوالتأ

 والتهديداتأ آلاباءأيمارسهأ الذيأالرهيبأالنلس يأالضغطأنتيجةأالغالبأفيأالتيأودوافعهاأمبرراتهاأإيجاد

أمخيبة.أنتائجأتسجيلأحالأفيألألافطلالأيولونهاأالتي

بأرياضياتأثانيةأسنةأتدرسأسنةأ00أالعمرأمنأتبلغأ”مليدةأع”أتسمىأالتلميذةأأقبلتأصلة،أذيأسياقأوفي

 العمرأمنأيبلغأأتلميذأ أقدمأكماأ،جسرأأعلىأمنألقلزاأافطريقأعنألحياتهاأحدأبوضعأباتنةأبواليةأثانوية

أوهناك أمثلة حية عن هذه الحاالت: شنقاألحياتهأحدأوضعأعلىأ سنةأ08أ

أ:الدراسة في الفشل بسبب رانتحا حاالت -أ

 وافطلبةألتالميذأأغلبهاأكانتأالانتحارأحاالتأمنأالعديدأ8502أالعامأخاللأأهراسأسوقأأواليةأوشهدت

  وتراوحت ستة بلغأالانتحارأحاالتأعددأفإ أأهراس،أسوقأأبواليةأالوافطنيأللدركأحصيلةأوفيأجامعي  ،أ

وأأنلسهأبشنقأقامأمنأفمنهمأالانتحارأافطريقةأاختللتأكماأسنة،أ88أغايةأإلىأسنةأ00أمنأاملنتحرينأأعمارأ

 بسببأأوأاملدرسيةأنتائجهمأعنأرضاهمألعدمأإماأوذلكأالحشراتأمبيداتأأوأألادويةأتعاافطىأمنأمنهم

أأألاولياء.أمنأ خوفهمأ

 باملدعوأألامرأويتعلقأالنهائية،أالسنةأفيألتلميذأانتحارأحالةأوقعأعلىأأخرىأبلديةأاهتزتأوباملقابل،     

أفيأهرسوبأتكرارأمنأخوفاأوذلكأبهاأيدرسأالتيأبالثانويةأالقسمأنافذةأمنأنلسهأبإلقاءأقامأحيثأ،”مأش.”أ

نلسأإلقاءأعنأمنعهأمنأذهولأأحالةأفيأكانواأالذينأاملعلمأأوأالزمالءأمنأأحدأيستطعأولمأالبكالورياأشهادة

لأحيثأإسعافه،أمنأيتمكنواأولمأدمائهأفيأيسبحأوجدوهأأينأللمدرسة،أالخلليةأالساحةأىإلأبهأليلحقواأه،

أاملكا .أع  أفيأألاخ رةأأنلاسهأفظ

 :البكالوريا في الفشل بسبب بارد مياه صهريج في نفسها أغرقت-ب
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   العائليأبيتهاأفيأشنقاألالنتحارأمحاولت  أفيأفشلتأالتيأتارقالتأببلديةأالثانويةأافطالباتأإحدىأوتمكنت   

 الانتحارأوهيأأالأألاسرة،أإليهاأتنتبهألمأأخرىأأوسيلةأإلىأالاهتداءأمنأالدواء،أأقراصأبلعأافطريقأعنأثمأ

 سنوات بعد البكالورياأشهادة فيأتنجحألمأالتيأالطالبةأالباردأللماءأهريجصأداخلأنلسهاأإغراقأافطريقأعنأ

تعأفيماأجامعيات،أأصبحنأالعامأافطيلةأتساعدهنأكانتأمنأكو أأتهضمأولمأرسوبهاأتهضمألمأوالكد،أالجدأ

أالسنة.أهيأيد

 فيأأخرىأأمتاعبأتواجهأوتركتهاأألاسرة،أعنهاأتغاضتأحادةأنلسيةأصدمةأللطالبةأسببتأالواقعةأهذهأ    

إلأالبكالورياأفيأنجاحالفرحةأإدخالأالوسائلأبشتىأحاولتأالتيأالبنتأنلسيةأإلىأتنتبهأأ أدو أأاملواليأالعامأ

 محاولةأعلىأتيارتأفيأأببلديةأالقاافطنةأسنة،أ00أ،”ذأب.”أالتلميذةأأأقدمتأكماأككل.أأسرتهاأقلبأى

لأبلرندةأسيناأابنأمستشلىأإلىأعةالسرأأجناحأعلىأنقلهاأتمأحيثأالجافيل،أماءأمنألكميةأبشربهاأالانتحارأ

الأترفضأجعلهاأمماأأهلهاأافطرفأمنأدراستهاأمزاولةأمنأمنعهاأذلكأوراءأالسببأكا أح  أفيأحالتها،أتستقر

أالانتحار.أبمحاولةأعنهأوتعبرأقرار

أ:ضعيفة نتائج على لحصوله ينتحر وآخر نفسه يرمي تلميذ-ج

 محاولةأعلىأسنة،أ02أ،”يأز.”أاملدعوأغل زا أالواليةأبعاصمةأةبثانويأالثالثأبالصفألميذتأوأقدم    

 أالتيأ للعالماتأ رفضه علىأمنهأتعب راأباالنتحار،أالحضورأأمهدداأكهربائياأعموداأتسلقأبعدماأالانتحارأ

 أاملعنيو أأيعدألمأإ أالكهربائيأالعمودأأعلىأمنأنلسهأرميأحاولأأحيثأالجاري،أاللصلأخاللألهأمنحت

أأأوراقه.أتنقيطأافطريقةأبامللف

 

اأسورأأتسلقأبعدماألحياتهأحدأوضعأغل زا أالواليةأبعاصمةأأألاولأأالصفأفيأتلميذأحاولأأأخرى،أجهةأمن

 باضطرابأ مصاباأ كا أأينأمنه،أالاقترابأشخصأأيأحاولأأإذاأألاعلىأمنأنلسهأبرميأوهددأألقسام

وأأباستعمالأآخرأتلميذأشعرأقأحرأأحاولأأوبعدماأالتلميذأأ أأكدتأالتيأاملصادرأنلسأحسبأخط رأنلس يأ

أأالعقاب.أمنأخوفاأاملتقنأسورأأتسلقأالثانويةأداخلأكبريتأالعة

 أمن 00 الـأسنهأيتعدىأالأتلميذأانتحارأ،أمعسكرأبواليةأتيغنيفأمدينةأسجلتأصلة،أذيأسياقأوفي      

العماراأبإحدىأعائلتهأبيتأشرفةأبسقفأوربطهأعنقهأحولأأللهأحبلأافطريقأعنأنلسهأشنقأأ أبعدأعمره
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ألنه لم يتحصل على نتائج جيدة وهو  لحياتهأحدأوضعأعلىأأقدمأأنهأويعتقدأ،اجتماعياأسكناأ25أبحيأت

أالنجباء.أالميذالتأمن

 منأالدينيأالوازعأوغيابأ،للتالميذأالروحيأاللراغأإلىأاملدرس يأالوسطأفيأالانتحارأأسبابأوترجع      

 أوزارةأتوف رأعدمأوكذلكأالحسنة،أالتربيةأالتالميذأتلقيأاملدرس يأالوسطأفيأإلىاالنتحارأاملؤديةأباألاسبأ

أالدراس ي.أمشوارهأتعترضأالتيأوالصعوباتأانشغاالتهأعنأللتعب رأللتلميذأاملالئمأالجوأالوافطنيةأالتربية

 / تعاطي املخدرات وألالعاب الالكترونية:ثانيا

بتعاافطي املخّدرات في املدارس، وانتشار بعض ألالعاب إلالكترونية، تش ر معطيات إلى ارتباط   

 في داخل ألاسر
ً
وهو ألامر الذي يلرض  ،ونقص في التعاو  ب   مختلف فئات املجتمع، خصوصا

بحسب املتخصص   في ألامراض النلسية "مراقبة ألابناء املتمدرس   ومحيطهم اليومي، سواء زمالء 

أيطها أو ألاصدقاء من خارج نطاقها"املدرسة أو املعارف من مح

 :املخدراتتعاطي  أ/

فالوضع في الجزائر يستدعي دّق ناقوس الخطر، فلالنتحار أسباب كث رة، لعّل أحدها تعاافطي    

املخّدرات"، أّ  "املخّدرات بحّد ذاتها تنذر بخطورة كب رة في املؤسسات التربوية وتهّدد صّحة 

 .جرائم مختللةالشباب وقد تدفعهم إلى ارتكاب 

مللء اللراغ  افطلال املتمدرس  مالذ الكث ر من ألاأتحول استهالك املخدرات والحبوب املهلوسة إلى      

املحيط بهم، وتلاقم إلادما  وإلافراط في الاستهالك إلى درجة املوت البطيء، وهو وجه من أوجه 

تنامي الظاهرة في البالد، خاصة في  الانتحار، ألامر الذي يجسد تشابك ألاسباب والعوامل املؤدية إلى

ظل غياب تكلل حقيقي بحاالت الشبا  املسجلة، السيما أ  السلوك تكرر أكثر من مرة في نلس 

 .الحاالت

العطلة الطويلة جدا التي عرفها قطاع التربية والتعليم في الجزائر استثنائيا  ب/ ألالعاب الالكترونية:

والخوف من إلاصابة بل روس كورونا، جعلت ألاولياء يعيشو  هذا املوسم من الربيع إلى الخريف، 

رفقة أبنائهم ما ب   الخطر والخطر، فمن جهة ال يمكنهم السماح ألبنائهم بالخروج إلى الشارع حتى ال 

ينقلوا الل روس القاتل، ومن جهة أخرى ليس لهم خيار سوى الاستسالم لرغبات ألاافطلال مع ألالعاب 
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بالي ستيشن، وحتى ألالعاب الخط رة التي قد تجرهم إلى إلادما  وحتى املجازفة إلالكترونية وأهمها 

أ. .. PUBG واملخاافطرة، مثل لعبة

وإذا كانت بعض الشعوب قد انتبهت باكرا إلى هذه املخاافطر، فإ  البعض في الجزائر وجد نلسه في      

نحراف مع ألالعاب مواجهة خطر ال يختلف كث را عن ف روس كورونا، وهو خطر إلادما  والاأ

والتي تؤدي إلى الانتحار في حالة تنليذ أوامر بعض ألالعاب  إلالكترونية التي كا  ضحاياها أافطلال أبرياء

أمثل لعبة الحوت ألازرق.

ر أخصائيو  نلسانيو  من مخاافطر ألالعاب إلالكترونية وتأث رها على ألاافطلال، خاصة في وقد     
ّ
حذ

أشهر متتالية في املنازل بسبب الحجر الصحي، وفي ظل انعدام  8افطلال هذه اللترة التي قض ى فيها ألاأ

مرافق الترفيه، وخوفا من خروجهم من املنازل، فضل ألاولياء أ  يقض ي أبناؤهم فترة الحجر في 

ألالعاب إلالكترونية، دو  وعي منهم بأ  هذه ألالعاب تسبب أمراضا خط رة قد تؤدي إلى املوت 

أالتوحد وإلاعاقة الذهنية ومشاكل نلسية أخرى. والانتحار، ناهيك عن

من ألالعاب إلالكترونية التي تحوي موضوعات عنيلة أو مشاهد تعتمد على  أخصائيو أ حذرت       

القتال، وأكدت أنها تؤثر على الطلل بشكل كب ر وتجعله عدوانيا حتى لو لم يكن في ألاصل شخصية 

عنيلة أو عدوانية، كما أّنها تؤثر على العديد من املراكز العصبية في الدماغ وتجعل الطلل في حالة 

مة للعنف حتى أثناء النوم، ناهيك عن كونها كما ذكرت، تؤدي إلى إصابة الطلل بمجموعة تحلز دائ

التي أدمن عليها ألاافطلال وحتى الكبار،  PUBG من املشاكل النلسية وأهمها الاكتئاب والقلق، مثل لعبة

 .وتؤدي بدورها إلى مشاكل كب رة

إلى الحرص على مراقبة أوالدهم بصلة ودعت املختصة في سياق ذي صلة، ألاولياء وخاصة ألامهات 

دائمة، وكيلية التعامل معهم ومحاولة معرفة محتوى هذه ألالعاب بأي شكل من ألاشكال، والتحدث 

مع ألاافطلال ومحاورتهم بطريقة سليمة، تجعلهم يؤمنو  ألوليائهم ويتحدثو  معهم عن كل ما يدور 

ضرورة تلطن ألاولياء  لذلك نؤكد على، لحوظتتغ ر بشكل م شخصيات ألاافطلال بداخلهم، خاصة أ 

أ.أ  يكونوا أكثر وعيادو  غللة إلى أافطلالهم، وأبصلة دائمة ومن 
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من جهتها، املنظمة الجزائرية لحماية املستهلك وإرشاده عبرت في بيا  لها أصدرته مؤخرا، عبر       

إلالكترونية التي تجعل  صلحتها في اللايسبوك، عن مدى استيائها من هذه اللعبة وغ رها من ألالعاب

ألاافطلال مهووس   بها ومدمن   عليها، حيث ذكرت في سياق ذي صلة حادثة مرعبة تعرض لها افطلل من 

عائلة أحد أعضاء املنظمة، إذ كا  منغمسا ومندمجا تماما مع اللعبة التي أحدثت ضجة إذ يلعبها 

أ .ألاافطلال، من دو  رقابة أوليائهم العديد من

عه أمر غريب أثار الرعب واللزع في نلوس أفراد عائلته، إذ قام فجأة يصرخ بأعلى وفجأة وقع م    

، قبل أ  يدخل بعدها مباشرة في حالة هست رية ”ميت أنا سأموت“و يردد هذه العبارة: صوته، وه

وانهيار عصبي حاد، مازال يعاني من آثارها إلى غاية يومنا هذا، إذ تم عرضه على افطبيب نلساني، 

أخبرهم بأنه دخل في حالة جنو ، على الرغم من كونه لم يعا  مسبقا من أي مرض نلس ي أو عصبي.. 

بيا  سالف الذكر، حيث كا  الطلل يقض ي معظم وقته منعزال وهو ما أكدته حماية املستهلك في ال

أ.ومنغمسا في ألالعاب إلالكترونية، وهو ما دفعه إلى إلاصابة بانهيار عصبي

 وغياب ألاخصائيين النفسانيين وراء انتحار ألاطفال 91 جائحة كوفيدالتنمر و املحور الثاني: 

 املتمدرسين

مجموعة كب رة من العواقب إحداها تزايد احتمال ظهور مشاكل التنمر ظاهرة ُمريعة تترتب عليها     

 ،تعرض للتنمر والشخص الذي يقوم بهالصحة النلسية وحتى الانتحار؛ بالنسبة للشخص الذي ي

ا؟ هل يعني ذلك أ  التنمر، ُيسبب الانتحارأ ولكن وهو ما سنتطرق إليه في البداية، ثم سنتطرق  فعليًّ

سبة الانتحار وسط ألاافطلال ثانيا، وأخ را غياب ألاخصائي   النلساني   إلى تأث ر الجائحة في رفع ن

 كسبب النتحار ألاافطلال املتمدرس  : 

  / التنمر يدفع ألاطفال إلى الانتحار:أوال

التنمر ظاهرة ُمريعة تترتب عليها مجموعة كب رة من العواقب إحداها تزايد احتمال ظهور مشاكل     

 ،تعرض للتنمر والشخص الذي يقوم بهالانتحار؛ بالنسبة للشخص الذي يالصحة النلسية وحتى 

ا؟ هذا سؤال ُمعقد للغاية هل يعني ذلك أ  التنمر، ُيسبب الانتحارأ ولكن يبدو أنه ثّمة الكث ر من  ،فعليًّ

الانتحار ، غالًبا ما ُيش ر ترك ز التقارير إلاخبارية على ول العالقة ب   التنمر والانتحارالالتباس ح

أ .املأساوي لليافع   واملراهق   إلى حوادث التنمر خصوًصا في املدارس
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قة يمكن أ  يقودنا الترك ز على هذه الحاالت اللردية بسهولة إلى الاعتقاد أنه ال بد من وجود عال    

ه وبعد ذلك، سنستمر في قراءة القصص التي يحدث فيها تنمر ويتبع ،سببّية ب   التنمر والانتحار

هذه الوفيات مأساة رهيبة، والتنمر الذي تعّرض له هؤالء ألاوالد غ ر مقبول، لكن يجب علينا  الانتحار

غ التقارير إلاخبارية عن 
ّ
أ  نكو  حذرين حيال كيلية ذكر العالقة ب   هات   الظاهرت  . عندما ُتبل 

 الانتحار املسبوق بحاالت تنمر، تصبح اللكرتا  ُمرتبطتا  على نحو وثي
ّ

ق في عقول القّراء ويمكن أال

ا بشكل كامل  .تكو  النتيجة التي تتبعها )يقود التنمر إلى الانتحار( دقيقة علميًّ

ا، فإذا افترضنا أ  التنمر سبب كاٍف      ُيعّد اللهم الصحيح للعالقة ب   التنمر والانتحار أمًرا ضروريًّ

والجهد على وسائل منع التنمر، باعتبارها تمنع  لالنتحار؛ فإننا في هذه الحالة نقض ي الكث ر من الوقت

الانتحار، لنكتشف بعد ذلك أ  التنمر واحٌد من عوامل كث رة تزيد خطر الانتحار وأ  الترك ز على 

 .التنمر وحده ليس كافًيا لتجّنب املزيد من حاالت الانتحار

   ألسباب ُمهّمة أخرى تجب بمعنى آخر؛ قد ُيصبح ترك زنا في غ ر مكانه ويمكن أ  نكو  متجاهل    

 من خطر الانتحار. الترك ز على التنمر لوحده كسبٍب لالنتحار يعني أيًضا أ  
ً

معالجتها لكي نخلض فعال

انتحار ألاشخاص اليافع   هو بكامله بسبب زمالئهم أو زميالتهم في املدرسة. غرس الذنب عند ألاوالد 

عات الانتحار أو منع حاالت انتحار ُمستقبلية. بعد انتحار أحد زمالئهم منهج غ ر مقبول في ا ب 
َ
لتعامل مع ت

أ.وقف التنمر أساس ي، لكن لوم ألاوالد على موت أحد معارفهم ليس املنهج الصحيح

كر سابًقا، نعرف أ  الاشتراك في التنمر، سواء الضحي     
ُ
عتدي يزيد خطر الانتحاركما ذ

ُ
 ،ة أو امل

 عن ذلك، يمكن أ  تؤدي رؤية حوادث التنمر إلى مشاعر من الضعف، وإلى ضعف الترابط 
ً

فضال

والتواصل ب   الطالب في املدرسة، ويمكن أ  يكو  ذلك عامل خطٍر لظهور مشاكل الصحة النلسية 

أ.)على الرغم من أنه ليس العامل الوحيد

ا انتحارًيا، بالرغم من أنه من ناحية أخرى، ال ُيبد  معظم اليافع   املتورافط     
ً
  في حاالت التنمر سلوك

يمكن للتنمر أ  يكو  واحًدا من عوامل عديدة للسلوك الانتحاري. من املهم دائًما أ  نضع في أذهاننا 

عدة عوامل خطورة عندما نتحدث عن الانتحار، فالقول إ َّ التنمر سبب وحيد لالنتحار ليس فقط 

مؤذًيا؛ هذا أل  عقلية السبب الوحيد ُتكّرس فكرة أنه يمكن لالنتحار  غ ر صحيح بل ويمكنه أ  يكو أ

 .أ  يكو  ردة فعل ملهومة ومقبولة على التنمر

يمكن أ  تؤدي هذه الطريقة من التلك ر أيًضا إلى إعداد تقارير إخبارية ُمحّركة للمشاعر رأيناها في     

ة الانتباه بعيًدا عن عوامل خطر ُمهّمة أقل إثارة تأخذ هذه الطريق ،لعديد من الحاالت املذكورة أعالها
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للمشاعر، وإعداد التقارير عنها أقل سهولة؛ مثل املرض النلس ي، وتعاافطي املخدرات )إلادما (، ومهارات 

لككة
ُ
 .التكّيف الضعيلة، والعائلة امل

و  محوًرا مع ذلك، تستحق أ  تؤخذ عوامل الخطر هذه بع   الاعتبار كما التنمر، ويجب أ  تك    

  بة مناسبة الحتمال حدوث الانتحارأأساسًيا في أي استجا
ّ

لكل هذه ألاسباب، من الضروري للغاية أال

هناك بالطبع عالقة، لكنها ليست كما جعلتنا ُمعظم التقارير  ،غ في الربط ب   التنمر والانتحارنبال

 .إلاعالمية نعتقد حول املوضوع

ت هناك بالطبع حقيقة حدوث التنمر، وهو عامل خطٍر لظهور وعلى الرغم من كل ذلك، ما زال     

من الضروري أ  تلعل املدارس كل ما  على ضوء كل ذلك ،اكل الصحة النلسية وحتى الانتحارمش

دّمر
ُ
 .تستطيعه لتقليل انتشار هذا السلوك امل

ب التنمر في % من ألاافطلال يلكرو  في الانتحار بسب08حذرت دراسة بريطانية من أ  ما نسبته      

ونقلت صحيلة "إلاندبندنت" البريطانية عن جمعية  ،أافطلال 0املدرسة، بواقع افطلل واحد من ب   كل 

"جائزة ديانا" الخ رية ملكافحة التنمر أ  أكثر من نصف ألاافطلال تعرضوا للتخويف في مرحلة ما من 

 .حياتهم داخل املدرسة مما دفع الكث ر منهم للتلك ر بجدية في الانتحار

عاًما، ووجدت الدراسة أ  أكثر من  00و 00تالميذ، تتراوح أعمارهم ب    0550وشملت الدراسة      

%( قالوا إنهم تعرضوا للتخويف في مرحلة ما من حياتهم املدرسية، وواحد من كل 08نصف ألاافطلال )

 .%( قالوا إ  ذلك جعلهم يشعرو  بامليل لالنتحار08خمسة أافطلال )

%( ممن تعرضوا للمضايقات في املدرسة إنهم ذلك جعلهم 82ثالثة أرباع التالميذ )وقال أكثر من     

%( إنهم لم يتمكنوا من النوم ليال نتيجة للمضايقة، 00يشعرو  بالقلق، بينما قال أكثر من النصف )

% من ألاافطلال الذين شملتهم الدراسة أنهم شهدوا تعرض شخص آخر للتخويف، 80اعترف أكما

وأبرزت الدراسة أيًضا مدى تأث ر التنمر سلًبا على ،   مدرستهم تلشل في معالجة املشكلة% أ80ويعتقد 

% منهم الذين غ روا مدرستهم 85% من الطلبة الذين تغيبوا كث را عن الدراسة و00تعليم الطلل مع 

  .أو فضلوا استكمال التعليم في املنزلأ

ج مايندز" الخ رية للصحة العقلية لألافطلال أبرزت دراسة جديدة كبرى أجرتها مؤسسة "يان كما    

واملراهق  ، اللجوات الضخمة املوجودة في الدعم املبكر للشباب الذين يعانو  من مشاكل الصحة 

آالف شخص في جميع  8العقلية. فلي أغسطس املاض ي، استطلعت املؤسسة الخ رية رأي أكثر من 

لسابق البحث عن دعم عاًما وحاولوا في ا 80أنحاء اململكة املتحدة، وجميعهم تقل أعمارهم عن 
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ووفًقا للنتائج التي توصل إليها الباحثو ، قال أكثر من ثلثي املجيب   إنهم لم يتمكنوا  ،للصحة العقلي

أ
ً
أ.من العثور على دعم للصحة العقلية عندما كانوا في حاجة إليها أوال

 في م 00، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 8502 سبتمبر 80لي ف    
ً
 على الانتحار شنقا

ً
نزل عائلتها عاما

تابعة لوالية الوادي الحدودية مع تونس، جنوبي الجزائر وقد ُربط انتحار اللتاة املراهقة في بلدة 

نها من توف ر مستلزمات املدرسة البنتها، وقد 
ّ
باألحوال املعيشية املزرية التي تعانيها عائلتها وعدم تمك

 يخّص املالبس وألادوات املدرسية ة شعرت باملهانة أمام زميالتها في ماكشلت التحقيقات أّ  اللتا

 الخامس بسبب تنمر زميالتها
ّ

لحقت في سّن متأخرة باملدرسة، وهي كانت في الصف
ُ
، ال سّيما أّنها أ

أ.الابتدائي

 ماذا يجب أن تفعل املدارس حتى تمنع وتتصدى للتنمر؟

تنمر، وتعزيز صحة رس أ  تستخدمها تساعد في وقف الهناك العديد من الُسبل تستطيع املدا    

عد البرامج الشاملة التي تزيد من الترابط والتواصل فّعالة ملنع ا  الطالب النلسية
ُ
على سبيل املثال؛ ت

لتنمر وتدعيم الصحة النلسية في املدارس وتعليم التكيُّف ومهارات الحياة، من ضمنها مواجهة 

 .الصدمات والتسامح مع آلاخرين

التمي ز في موضع التنليذ، وتشكيل  يجب على املدارس أ  تضع سياسات متكاملة وقوان   ملكافحة     

لجنة ملراجعة وتحديث هذه القوان   باستمرار، وضما  تطبيق هذه القوان   بطريقة واضحة للطالب 

وعائالتهم. من املرجح أكثر أ  يتعرض الطالب ذوو امليول الجنسية املختللة والطالب ذوو الخلليات 

أ
ً

ختللة للتنمر وأ  يملكوا احتماال
ُ
 أعلى ملحاولة الانتحار؛ لذلك يجب تدريب افطاقم املدرسة الثقافية امل

ستضَعلة
ُ
 .على كيلية حماية الجماعات امل

رسة( وربما ألاهم من ذلك، أ  تأخذ املدارس كل حادثة )من ضمنها التنمر عبر إلانترنت خارج املد    

إذا كانت الاستجابة غ ر ظاهرة وغ ر مستمرة، يلقد الطالب الثقة  بجدية كب رة وبتلاعل ُمستمرأ

باملدرسة ويمكن أ  َيضُعف حس الترابط والتواصل عند هؤالء الطالب. العمل على مناخ املدرسة 

ًرا للطالب ُيساعد في  بأكمله أمر أساس ي؛ إذ يمكن أ  ُيشكل املناخ إلايجابي في املدرسة عامل حمايٍة كب 

 .ر والتنمر على حّدٍ سواءمنع الانتحا

ًرا؛ ألنه في حاالت مثل الصلة «أالترابط ال يعني السببّية»ال يمكن ترديد العبارة الشه رة التي تقول     كث 

ستمرب   التنمر والانتحار ُتقابَأ
ُ
يجب على الصحلي   الاهتمام أكثر بكيلية  ،ل هذه العبارة بالتجاهل امل

 .حتى ال يستنتج قّراؤهم أ  إحداهما هي سبب ُمباشر ووحيد لألخرىأ نقل الترابط ب   هات   الظاهرت  
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 ُتركز    
ّ

في ح   تبقى العالقة ب   التنمر والانتحار معقدة وفي بعض الحاالت مجهولة، من الضروري أال

وإنما يجب عليها أ  ُتركز بصورة  ،املدارس بصورة دقيقة على منع التنمر، كوسيلة وحيدة ملنع الانتحار

بادرات وعًدا  ،على مساعدة الطالب في بناء وغرس عوامل تحميهم من الانتحار أعمّأ
ُ
تحمل مثل هذه امل

أ.عظيًما في بناء أساس مت   عند اليافع   في كل مكا 

 ترفع نسبة انتحار ألاطفال: 91جائحة كوفيد/ ثانيا

كشلت بيانات ، في الجزائر 02في غياب إحصائيات عن نسبة انتحار ألاافطلال بسبب جائحة كوفيد     

 ،عن ارتلاع قياس ي في عدد حاالت الانتحار ب   أافطلال املدارس خالل العام املاض ي حكومية في اليابا 

أ  "نسبة الانتحار ب   ألاافطلال وصلت إلى  بانية بحسب وكالة أنباء "كيودو"وزارة الصحة اليا أوأوضحت

ة عن العام الذي سبقه وهو أعلى معدل على حال 055، بزيادة قدرها 8585حالة خالل عام  022

أ.إلاافطالق

  وأوضحت الوزارة أ  "السبب وراء زيادة معدل الانتحار يرجع إلى مخاوف ب   الشباب بشأ      

 عن ارتلاع معدالت الخالفات ألاسرية حيث يقضو  مزيدا من ، دراستهم ومساراتهم املهنية
ً
فضال

أ.ووفقا للشرافطة اليابانية ف روس كورونا الوقت في املنزل في إافطار مكافحة وباء

ألاعلى على إلاافطالق في اليابا  منذ أ  باتت البيانات  8585أصبحت معدالت الانتحار خالل عام      

وهو منظمة مقرها افطوكيو  -وأكد مركز دعم ألاافطلال في اليابا  0225القابلة للمقارنة متاحة في عام 

ضرورة أ  "يزيد آلاباء واملعلمو   -عاًما  02تى سن تدير شبكة من خطوط املساعدة للشباب ح

ا أثناء جهودهم لرعاية ألاافطلال الذين أصبحوا معرض   للخطر وسط البيئات املنزلية ألاكثر 
ً
إرهاق

أ                                            .                                              "اجائحة ف روس كورون

ي لالنخراط مع الطالب آلاخرين الذين يشعرو  بالراحة معهم ف ألافطلالقد سلب الل روس فرًصا لل     

نود من آلاباء واملعلم   لذلك  ،مما تركهم معذب   معظم اليوم أنشطة املدرسة وما بعد املدرسة

حيث الحظ ، خاصة في الجزائر القلق   واملتوترينوغ رهم من البالغ   تكثيف الجهود لرعاية ألاافطلال 

املختصو  بعد فترة من انتشار الجائحة ظاهرة هروب اللتيات الصغ رات من منازلهن واختلاء 

أ هؤالء مما سيدفعهم إلى الانتحار. النلسية لدىالكث رات منهن، كما ساهمت الجائحة في املعاناة 

لذلك وجب على الوالدين مراقبة أبنائهم ونوع ألالعاب الالكترونية التي يلعبونها لساعات افطويلة،     

إضافة إلى تحديد وقت محدد تحت رقابة الوالدين، ومحاولة فسح املجال لهم ملمارسة ألالعاب 

أالرياضية أو اللعب بالخارج أو املطالعة. 

أ:التالميذ وسط الانتحار ظاهرة انتشار اءور  املدارس في نفسيين أطباء غياب/ثالثا 
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 أظاهرةأانتشارأوراءأالوالدينأقبلأمنأاملتابعةأوجودأوعدمأللتالميذأوالنلسيةأالاجتماعيةأالظروفأ إأ   

 العيادي النلسأ علمأفيأ أافطباءأ تخصيصأعدمأإلىأإضافةأ، املتمدرس  أالتالميذوسط  الانتحارأ

 على تأث رأ لهاأ يكو أأ ماأعادةأ الدينيأالوازعأونقص أوالنلسيةأالاجتماعيةأالظروفأ إ، والتربويأأ

أ.املراهق  أ

هناأأ أوأضافأسريع.أفعلأردألديهمأأنهمأكماأسيئةأأوأحسنةأكانتأسواءأفكرةأأيألتقبلأقابل  أفتجدهمأ

 سلوكاتأ الشخصأ تكسبأاملراهقةأمرحلةأأ أأيضاأمؤكدةأكالطالق،أعليها،أاملتعارفأاملشاكلأأيضاأك

 أببعض أالقيامأمنأ مملنعهأ لهمأكحصانةأليكونواأألاوالدأجانبأإلىأالوالدينألوقوفأتحتاجأمتكونةأغ رأ

أأالسّوية.أغ رأالتصرفات

 الطرف   ب  أهوةأووجودأاملعلمأانعزالألعلبأكب را،أنقصاأيعرفأالنلسيةأالتربيةأفيأاملدرسةأدورأأ إأ    

 أفيأهرموناتأإفرازأبسببأارتلاعاأالصيفأفيأتعرفأالتيأالطقسأبحالةأالانتحارأظاهرةأربطتأكماأ

اختالأأإلىأيؤديألإلنسا أالداخليأالتكوينأفيأاملوجودأاالختالففأأنلسية،أاضطراباتأإلىأعادةأتؤّديالجسم

 سلوكاأ يكو أأأ أإماأوالسلوكأالسلوك،أفيأاختالفأإلىأيؤديأوبالتاليأالخارجيةأبالعواملأالتأثرأفيأف

أفيأالتصرفاتأهذهأبمثلأمالقياأيعتادأإذأاملعتاد،أالسلوكأوأنماطأيتماش ىأالذيأالسلوكأبهأويقصدأسّوياأ

أأوإلانحراف.أالسرقةأالانتحار،أمثلأسويأأغ رأسلوكاأيكو أأأ أوإماأمجتمع،أفيأأوأمعينةأجماعة

ويتجه البعض آلاخر إلى اعتبار وضع حد للحياة هو الحل املثالي بعد أ  سيطر عليهم اليأس من     

لوضع حد للمعاناة في حياتهم تبدو مستقبل أفضل، ولكن هذه اللئة ألاخ رة من متخذي الانتحار حال 

في زيادة عددية، وهو ما يث ر تساؤالت املختص   حول الدوافع العميقة من أجل البحث عن حلول 

أ.إلنقاذ رجال ونساء املستقبل

 

 

 خاتمة:

لال نحو حبل املشنقة وحرق   ظاهرة الانتحار في الجزائر بدأت تأخذ أبعادا خط رة بتوجه ألاافطإ      

وهذا ما لم تعرفه الجزائر في تاريخها، مما يعبر عن تغ رات جذرية في بنية وتنشئة املجتمع  ذواتهم
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إنها تعب ر عن رفض الطلل للواقع وتجريمه للمجتمع فوعن دوافع ألاافطلال إلى الانتحار  ،الجزائريأ

من  واليأس من املستقبل، وقد تكو  نتيجة قهر اجتماعي ونلس ي حاد تعرض له الطلل دو  أ  يجد

أ.يساعده ويخلف عنه مما يدفعه إلى الانتقام من ذاته ومن محيطه

أمن أهم النتائج املتوصل لها من خالل هذه الدراسة ما يلي:   

 انتشار ظاهرة انتحار ألاافطلال في املجتمع الجزائري مقارنة بالسنوات املاضية. -

الوسط املدرس ي، من أهمها تعدد أسباب ودوافع انتحار ألاافطلال املتمدرس   في الجزائر، والتي  -

 أافطباءأ غيابأ، الدينيأالوازعأوغيابأ الروحيأاللراغ، 02املخدرات، التنمر، جائحة كوفيد

ألالعاب على  إلادما على املخدرات وسط التالميذ،  إلادما ، انتشار ظاهرة املدارسأفيأنلسي  أ

 لكترونية...إل..الا

إ  املنظومة التربوية تتحمل جزءا كب رة بابتعادها عن القيام بدور التنشئة الاجتماعية    -

السليمة للتالميذ الذين يعانو  أيضا من ضعف الرعاية ألابوية التي تحولت إلى رمز، مما خلق 

فجوة عميقة ب   الطلل ووالديه، لدرجة أ  بعض العائالت التي تعرض أبناؤها لالنتحار 

 الظاهرة هذه تلاقم عن  املسؤولية يجعل ،مما تلس ر هذا اللعلعن  عجزت

 .جماعية مسؤولية 

 أهم التوصيات املمكن اقتراحها للوقاية من هذه الظاهرة والحد منها ما يلي:

ظاهرة الانتحار في على للقضاء  ألافطلالنا والنلس ي التربويأ عقالوا في النظر  إعادة ضرورة   -

 .أوساط التالميذ

على "أهمّية تعزيز العمل  شّددنوأ ،ال بّد لألسرة من أ  تؤّدي دورها في حماية أافطلالها  -

املحلي في السياق، من خالل دعم نشاافطات التوعية على مستوى ألاحياء والبلديات، وكذلك 

قضايا الانتحار صارت "أّ  ب، الابتدائية واملتوسطة والثانوية توعية التالميذ في املدارس

ل 
ّ
 حقيقتمث

ً
 مجتمعيا

ً
، وسط الظروف املعيشية الصعبةتهديدا

ً
 "وتغّ رات نمط العيش يا
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يجب على املدارس أ  تضع سياسات متكاملة وقوان   ملكافحة التمي ز في موضع التنليذ،  -

  بطريقة وتشكيل لجنة ملراجعة وتحديث هذه القوان   باستمرار، وضما  تطبيق هذه القوان 

خلليات ذوو ال تالميذالللتنمر هو ن يتعرض مأكثر أ  من املرجح  ،واضحة للطالب وعائالتهم

ختللة
ُ
 أعلى  أو ذوو البشرة املختللة أو ذوو الشكل املختلف الثقافية امل

ً
وأ  يملكوا احتماال

ستضَعلة
ُ
 .ملحاولة الانتحار؛ لذلك يجب تدريب افطاقم املدرسة على كيلية حماية الجماعات امل

على مستوى املدارس في مختلف ألاافطوار التعليمية ملتابعة  نلسي   أخصائي  ضرورة تعي    -

 التالميذ والتواصل معهم للوقاية من هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

لتنمر وتدعيم الصحة ا ملنع لّعالالن الترابط والتواصل البرامج الشاملة التي تزيد م إعداد -

الحياة، من ضمنها مواجهة الصدمات والتسامح النلسية في املدارس وتعليم التكيُّف ومهارات 

 .مع آلاخرين

  الجوأالوافطنيةأالتربيةأوزارةأتوف رأوكذلكأالحسنة،أالتربيةأتالميذالأتلقيأوأالدينيأالوازعأتقويةأ -

أالدراس ي.أمشوارهأتعترضأالتيأوالصعوباتأانشغاالتهأعنأللتعب رأللتلميذأاملالئمأ

 التعامل مع التالميذ والعمل على التقارب فيما بينهم.تكوين ألاساتذة واملعلم   على كيلية  -

بخطورة تلش ي املخدرات في الوسط املدرس ي والتنبيه من  توعية القيام بأيام تحسيسية -

 خطورتها وآلاثار السلبية الناتجة عنها مثل الانتحار.

مع استغالل مختلف وسائل إلاعالم لتوعية ألاولياء بخطورة هذه الظاهرة وافطرق التعامل  -

 أبنائهم.

أ
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 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 د/ كتفي عزوز :1)ة(  الباحث

 أستاذ محاضر )أ(. الرتبة:

    املسيلة)الجزائر(محمد بوضياف بجامعة   جامعة الانتماء:

  msila.dz-Azzouz.ketfi@univالبريد الالكتروني:

 .ط.د/ فيجل زهرة: 2الباحث )ة(   

 تخصص: توجيه وإرشاد. البة دكتوراه ،ط الرتبة:

 املسيلة)الجزائر(.محمد بوضياف بجامعة  جامعة الانتماء:

  msila.dz-zahra.feidjel@univتروني:كالبريد الال

 :الرقمي لالنتحار املفسرة الاتجاهات :الورشةعنوان 

 امللخص:

يواكب تطورات  آخر ال شك أخذتطرق تقليدية بل الانتحار لم تعد ظاهرة تقليدية وتحدث بظاهرة  إن

، ألافرادالعصر، فمع انتشار التكنولوجيا الحديثة واعتماد مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل بين 

  وانتشار الاكتئاب، حيث إلانسانتعاسة زاد من ولساعات طويلة وخاصة استخدامها الالعقالني 

ستخدام منصات التواصل ألابحاث العلمية إلى أن ترك أو حتى تقليص عدد ساعات ا أشارت

حيث تذكر بروفيسورة في علم ، الاجتماعي والبعد عن العالم الافتراض ي قد يجلب كثيرا من السعادة

في  (San Diego StateUniversity)من جامعة والية سان دييجو  (Jean Twenge)النفس "جين توينج" 

بحث لها أخيرا أنها وجدت أن ظواهر السعادة والشعور بالرضا لدى مستخدمي التقنية والشبكات 

الاجتماعية تختلف كلما اختلفت كمية استخدامهم للتقنية، حيث وجدت أن املقلين في استخدام 

 ألاخيرة ونةلا انه وفي  إال  (،0202التقنية هم أكثر سعادة من املكثرين في الاستخدام.)انس الغامدي، 

حديثة الدراسة ال أكدتهوهذا ما الاستخدام السيئ ملواقع التواصل الاجتماعي منتشرا بكثرة،  أصبح

السلوك السيئ على  أنالطبية،  لألبحاثفي معهد كاروالينا الشمالية  للبروفيسور "مارك ج. وويشفيل"

وذلك ما ، (https:||www.hafryat .com). قيود ديموغرافية أيوسائل التواصل الاجتماعي ال يعرف 

وهذا ما يدعو إلى ، الانتحار إلىتؤدي بهؤالء املصابين ينجر عنه العديد من الاضطرابات النفسية التي 

 الاتجاهات املفسرة له؟ هي ضرورة تفسير ظاهرة الانتحار الرقمي، فما
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دراسات  إجراءالتشجيع على  ضرورةالعمل على  إلىالدراسة الحالية  أهميةتكمن  الدراسة: أهمية. 1

الانتحار املنتشرة  وأنواع وأساليبطرق عميقة ودقيقة فيما يتعلق بظاهرة الانتحار الرقمي، لكي تواكب 

التي تسببها مواقع التواصل  وذلك ما يكشف لنا املشكالت الاجتماعية والنفسيةفي العصر الحالي، 

توعية ألافراد واملجتمعات بخطورة رة تسليط الضوء على املساهمة في الانتحار، وضرو و  الاجتماعي 

 الانتحار الرقمي. 

الاتجاهات املفسرة لالنتحار الرقمي، وذلك  تهدف الدراسة الحالية للتعرف علىالدراسة:  أهداف. 2

ومحاولة إيجاد حلول لكيفية الحد من ظاهرة الانتحار، خاصة الناتج الانتحار،  ودوافع أسبابلفهم 

كما تهدف هذه الدراسة للتعرف على ظاهرة الانتحار الرقمي وأسبابها  التطور التكنولوجي.عن عصر 

 والاتجاهات الحديثة املفسرة لها.

–الدراسات املرتبطة باالنتحار الرقمي قليلة جدا ان لم نقل نادرة  إنوباعتبار  الدراسات السابقة:. 3

مطابقة للدراسة  الدراسة التالية والتي تعتبر دراسة غير إدراجانه يمكن  إال -في حدود علم الباحثين

( بعنوان: 0202"إيمان صابر صادق شاهين" ) ذه الدراسة لتتناول جانبا منها وه إنهاالحالية الا 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وامليل لالنتحار لدى املراهقين والشباب باملجتمع املصري، مجلة 

ف عن العالقة بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سعت الدراسة للكش ، حيثالبحوث إلاعالمية

والكيفي( وجود عالقة بين استخدام مواقع  إلاحصائيالدراسة بشقيها ) وأوضحتوامليل لالنتحار، 

 (888، ص 0202.)إيمان صابر صادق شاهين، التواصل الاجتماعي وامليل لالنتحار

تتناول كل من  (0202"إيمان صابر صادق شاهين" )الدراسة  أنرغم  التعقيب على الدراسة السابقة:

تختلف عن الدراسة الحالية  أنها لانمتغير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومتغير امليل لالنتحار، 

والكيفي، فيما  إلاحصائيفي ظاهرها، هذا وتختلف عن الدراسة الحالية في اعتمادها على شقها 

وجود عالقة بين استخدام  إلى، فيما توصلت نتائجها اقتصرت الدراسة الحالية على الجانب النظري 

وجود اتجاهين مفسرين  إلىمواقع التواصل الاجتماعي وامليل لالنتحار، بينما توصلت هذه الدراسة 

 .لالنتحار الرقمي )باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي(

، وذلك لقلة استخدام هذا يوجد تعريف واضح الانتحار الرقمي النتحار الرقمي: الا تعريف . 4

 البعض قد عرفه كما يلي: أن إالاملصطلح 

الانتحار الرقمي أن تقرر شخصية ما الاختفاء من املنصات الرقمية، هذا الانتحار الرقمي ليس  -

 (0202.)انس الغامدي، السلبي بالضرورة باألمر 

وسيلة من وسائل التواصل والتعبير  أصبحتانتشار مواقع التواصل الاجتماعي إن وهناك من يرى  -

 ألافرادمكان للتساؤل عما يحتاجه  أيضا وأصبحت، ألاشخاصواملشاكل التي يعاني منها عن الذات 
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على  أصحابهاوهي رسائل انتحار يتركها  أخرى مرحلة تعبير  بدأتلكنها مؤخرا اليومية،  ألامور وغيرها من 

  (01، ص 0202مركز هوردو لدعم التعبير الرقمي، حسابهم/ن الشخص ي قبل الشروع في الانتحار.)

مؤخرا نتائج دراسة حديثة في الواليات  نشرت صحيفة نيويورك بوست :الرقمي الانتحار  أسباب. 4

املتحدة كشفت عن ارتفاع في حاالت الانتحار للمراهقين بفعل الشعبية على وسائل التواصل 

ساعات على مواقع التواصل  8من  أكثر املراهقين الذين يقضون  أنوتقول الدراسة الاجتماعي. 

 ن املحتوى الذي يتابعونه.بغض النظر ع %20عرضة لالنتحار بنسبة  أكثر الاجتماعي هم 

(https:||www.hafryat.com) 

ومما سبق فانه يمكن القول أن السبب الرئيس ي لالنتحار الرقمي هو الاستخدام غير السليم 

 .الاستخدام طول مدة أوبسوء استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي إما 

 اتجاهين هما:يفسر الانتحار الرقمي من خالل  اتجاهات الانتحار الرقمي:. 6

اسة ( در 198بعد مراجعة )-، والذي خلص(Intachomphoo,2018)ومنهم  أصحابه أشار :ألاول الاتجاه 

وجود عالقة ايجابية بين مواقع  إلى -العالقة بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانتحار بحث

التواصل الاجتماعي ومنع الانتحار، حيث تسهم مواقع التواصل الاجتماعي في توعية الشباب بمنع 

الذين يعانون  ألولئكاملبادرات الاجتماعية، وبرامج التوعية، وتقديم الاستشارات الانتحار من خالل: 

ذوي التجارب املماثلة، وزيادة  ألاقرانالروابط بين  جانب تسهيل وتوطيد إلىمن التفكير في الانتحار، 

وغيرها من مصادر الدعم والتعلم، فضال عن املساعدة  وأرقامالوعي ببرامج الوقاية ووسائل التواصل 

قابلة للكشف عن  كإستراتيجيةمراقبة رسائل املستخدمين ومشاركتهم بواسطة التصنيف النص ي 

، ومواقع الانترنت التي (890، ص 0202صابر صادق شاهين،  نإيما)الرسائل ذات الصلة باالنتحار.

، ويؤدي (0208آمال حجازي، تروج لسلوكيات غير صحيحة أو خطيرة مثل إيذاء النفس والانتحار.)

درجة  إلىيصل  أنوحيد منبوذ، ويمكن  بأنهاكتئاب نفس ي يشعر الطفل  إلىهذا النوع من الهجوم 

 (01عويجان، ب س، ص ندى .)ألاحيانالانتحار في بعض 

انتشار ميول  مواقع التواصل الاجتماعي قد يسهم في استخدام أن أصحابهيرى الاتجاه الثاني: 

في الفترة من عام  أجريتكما جاء في املراجعات املنهجية للدراسات التي الانتحارية بين املستخدمين، 

الجاني املحتمل،  أنها، حيث وصفها البعض (Marchant)وزمالئه  ، "ملاشانت"(0208حتى عام  0200)

ساعات ( 8) إلىوالذي قد يصل لقضاء املزيد من الوقت عبرها، تقود املستخدم  أنهاعبر عدة طرق منها: 

بدال من والتجول عبر املواقع والتطبيقات املختلفة الالكترونية،  باأللعابيوميا في نشاطات متعلقة 

الذي يضعف نسيج العالقات  ألامر العمل،  أو زمالء الدراسة  أو  ألاصدقاء أو لاباءالتواصل مع 

، ونقص )خلل كمي في العالقات( ألاصدقاءبالوحدة والعزلة نتيجة نقص الاجتماعية ويشعر املستخدم 

الذي يدفع الشخص  ألامر )خلل كيفي في العالقات(، والدعم من املحيطين به، وألالفةاملحبة 

 ، (898، ص 0202شاهين، إيمان صابر صادق لالنتحار.)
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ظهرا حديثا لذلك  أنهما أيهاذين الاتجاهين غير معروفين بالدرجة الكافية،  أنومجمل القول 

، و"ملاشانت" وزمالئه (Intachomphoo,2018)تقل الدراسات التي تتناولهما، لكن مع ذلك فان كال من

(Marchant) ، مواقع التواصل الاجتماعي العامل الرئيس ي في ظاهرة الانتحار  أنرغم اشتراكهما في

حسب يفسره ، (Intachomphoo,2018) فاألول كل اتجاه يفسره من جانب معين،  أن إالالالكتروني 

سلبية  أو تكون ايجابية ومساهمة في التوعية ضد الانتحار  أن فإماللفرد  نوعية املعلومات الواردة

يفسره حسب مدة الاستخدام ملواقع التواصل  ،(Marchant)ملاشانت" وزمالئه ، والثاني إليهمؤدية 

 وألاقارب ألاهل بصورة طبيعية مع يستخدم بعقالنية ويترك املجال للتواصل أن فإما، الاجتماعي

 أوالانتحار الرقمي،  إلىالحد من الاضطرابات واملشكالت التي قد بالفرد  إلىفيساهم ذلك  وألاصدقاء

 .الانتحار إلى ألاحيانتجعل الفرد منعزال يعاني اضطرابات قد تؤدي في بعض  أنها

 خاتمة:

التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الانتحار الرقمي رغم وجود  أنومما سبق يمكن القول 

وذلك نتيجة الاعتقاد بان هذا املصطلح غير معروف  أن إالالاجتماعي واستخدامها بشكل مكثف، 

خاصة في وقتنا الحالي الستعمالها في كل املجاالت  التواصل الاجتماعي ايجابيات كثيرةلوسائل 

على  آثار وما تتركه من  يجعلنا نتقاض ى عن سلبياتهايجعلنا ، مما التعليمية والاجتماعية والاقتصادية

ء الى أدى ببعض العلماحد الانتحار، وهذا ما  إلى، وما تسببه من اضطرابات خطيرة تؤدي ألافراد

"ملاشانت" وزمالئه  جاء به والثاني ،(Intachomphoo,2018)يمثله  ألاول  اتجاهين حسبتفسير الانتحار 

(Marchant)حول املوضوع. وألابحاثنتيجة مجموعة من الدراسات  ، وهما اتجاهين حديثين 

 قائمة املراجع:

من املخاطر في العالم الرقمي، منظمة  ألاطفالحماية  آلياتآمال حجازي، احتواء التهديدات:  -

 .futureuae.com، 0208يناير،  28اليونيسيف، الاثنين 

 .www.alwatan.com.sa ،0202 /02/29الوطن، الانتحار الرقمي، انس الغامدي،  -

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وامليل لالنتحار لدى  (،0202صابر صادق شاهين ) إيمان-

، الجزء العدد الرابع والخمسون ، إلاعالميةاملراهقين والشباب باملجتمع املصري، مجلة البحوث 

 .890،098 ص ، صالثاني

الانتحار والوسائط الرقمية انتظر دقيقة وغير حياة، (،0202مركز هوردو لدعم التعبير الرقمي ) -

 القاهرة.

على الانترنت في  تأثير على الانترنت دراسة وطنية حول  ألاطفالسالمة  ندى عويجان )ب س(، -

 .وإلانماءاملركز التربوي للبحوث ، لبنان



 :الرقمي لالنتحار املفسرة الاتجاهات

-https||www.hafryat.com ،  حفريات، الانتحار إلىوسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي ،
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 -دراسة نظرية تحليلية-  عند الشباب  الانتحار واملواد املخدرة

 

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 . عثماني نعيمةد.:  1الباحث )ة(

 / الجزائر.جامعة د موالي طاهر سعيدة عة الانتماء:مجا

 .مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية، كلية العلوم الاجتماعية والانسانيةمخبر الانتماء: 

   saida.dz-naima.otmani@univالبريد الالكتروني:

  .بزراوي نور الهدى : 2الباحث )ة(

 .جامعة ابي بكر بلقائد تلمسان جامعة الانتماء:

 .مخبر البحث في الاضطرابات النمائية العصبية والتعلم، قسم علم النفس مخبر الانتماء:

  tlemcen.dz-@univnourelhouda.bezraouiالبريد الالكتروني:

 -تحليلية نظرية دراسة-  الشباب عند  املخدرة واملواد الانتحار عنوان الورشة:

 :امللخص

إن الاهتمام بدراسة الشباب وقضاياهم واتجاهاتهم وقيمهم ودورهم في املجتمع أصبح من الاهتمامات 

الرئيسية في مختلف الدراسات إلانسانية والعلوم الاجتماعية، و ذلك راجع أساسا إلى ما يمثله الشباب 

 .من أهمية للمجتمع ككل

يز هذه املرحلة العمرية أنه تتجلى فيها معالم إلاعداد والعطاء وعالمات النضج العقلي والنفس ي وما يم  

والاجتماعي بصورة واضحة وهي غالبا ما تكون قادرة على تحديد املواقف الحياتية املختلفة الاجتماعية، 

  .والثقافية الفكرية، والاقتصادية، والسياسية

mailto:naima.otmani@univ-saida.dz
http://tlemcen.dz/


 -دراسة نظرية تحليلية-  عند الشباب  الانتحار واملواد املخدرة

 

والقوة البدنية وحب الاستطالع والاكتشاف،   فرد، تمتاز بالنمو الحركيفي حياة ال  هي مرحلة جد مهمة

مجارات الكبار، حب الانتماء ومختلف الخصائص التي تميز هذه املرحلة العمرية والتي نجدها في بعض 

 سلوكية  ألاحيان تنحوا منحى سلبي يأخذ شكل اضطرابات

 .وءا العربية منها أو العامليةوظواهر نفسية اجتماعية أصبحت تثقل كاهل املجتمعات س

وتنزف قدرات   فنجد الادمان على املواد املخدرة وهي ظاهرة خطيرة تفتك باملجتمعات وتهدد كياناتها،

الشباب، بعدما انتشرت بينهم بشكل كبير، حتى أن منظمة الصحة العاملية تحذر من إلادمان على 

تي سوف تواجه البشرية في القرن الواحد والعشرين، املخدرات والتي تعتبر من أكثر املشكالت الصحية ال

وهي واحدة من أبشع ألامراض النفسية التي تقود إلى الانحراف والجريمة بشكل سريع، والتي أكدتها ألارقام 

% من املدمنين مدانون في جرائم من أعنف ما شاهدته املجتمعات العربية والغربية 77التي أشارت إلى أن 

  .على السواء

 حين نجد ظاهرة ال تقل خطورة عن سابقتها وهي الانتحار، فهي متفشية بين جميع شرائح املجتمع في 

فيجد الشاب نفسه بين خطر تعاطي املواد املخدرة، وخطر الاقبال على الانتحار ، وقد يكون املخدر اسلوب 

  انتهجه الشاب لالنتحار البطيء

ة الشباب تداخل كبير نحاول من خالل ورقتنا البحثية وبين ظاهرتي الانتحار وتعاطي املخدرات عند فئ

 ...كشف شفرته
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 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .د.حدة مبروك: الباحث )ة(

 .استاذ محاضر أالرتبة: 

 .-الجزائر-تبسة-جامعة العربي التبس ي: جامعة الانتماء

 دور املجتمع املدني في الحد من ظاهرة الانتحار: الورشة عنوان

 امللخص:

 تعتبر ظاهرة الانتحار في تزايد مستمر بين فئات الشباب خاصة في الاونة الاخيرة ، 

ملاذا ينهي الشباب في اسباب الانتحار،  لذلك وجب البحث جليا و بطرق مبتكرة وإستراتيجية

حياتهم كل عام؟ هل هو بسبب الفقر؟ البطالة؟ انهيار العالقات؟ أم هو بسبب الاكتئاب أو 

الاضطرابات النفسية الخطيرة ألاخرى؟ هل الانتحار نتيجة لفعل متهور، أم أنه نتيجة التأثريات 

؛ والديني؛ والقانوني من فعل و املجتمع املدني كحول واملخدرات ؟ وما هو املوقف إلانسانيال

 الانتحار؟ وما هي الاستراتيجيات الالزمة للحد منه؟

 أسباب الاقدام على الانتحار 

، ألن السلوك الانتحاري هو ظاهرة معقدة، تتأثر بعدة لالنتحاروال يوجد تفسير واحد 

تتفاعل مع بعضها البعض، وهي عوامل شخصية؛ واجتماعية؛ ونفسية؛ وثقافية؛  عوامل،

 .وبيولوجية؛ وبيئية

مات رسمية عن معظم ألاسباب التي دفعت باألشخاص إلى الّتفكير 
ّ
وقد كشفت منظ

 للخالص من الحياة التي يعيشونها، ومن هذه ألاسباب: الاضطرابات الّنفسّية: 
ً
باالنتحار سعيا

بعض الناس من أمراض نفسّية تؤّدي به إلى الانتحار؛ كالهوس، والانفصام، حيث يعاني 

والاكتئاب الحاّد، كما أّن الّصدمات قد تؤّدي باألشخاص إلى مثل هذا العمل املشين. ومن 

ألاسباب هي إدمان املخّدرات: حيث تعد املخّدرات من مذهبات العقل التي تؤّدي باإلنسان إلى 

له العقل البشرّي الّسليم، فمن املمكن ملدمن املخّدرات أن يمارس فعل كّل ما ال يتقبّ 
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سلوكيات، ويقدم على أفعال، وهو غير مدرك لها تحت تأثير املخّدر، كالقتل والاغتصاب 

 .والانتحار

ومن ألاسباب أيضا املشكالت الصحية التي تمنع إلانسان من ممارسة حياته طبيعيا، 

د أطّباء على وجود ارتب
ّ
اط وثيق بين املشاكل الصحّية والانتحار، ومن بينها إصابات حيث أك

الّدماغ املرضّية، والّسرطان، والفشل الكلوّي، وإلايدز، وغيرها من ألامراض، كما أّن الانتحار 

 
ً
 نفسّية

ً
ل حالة

ّ
 لآلثار الجانبّية لبعض ألادوية، ومن أبرز ألاسباب التي تشك

ً
قد يكون نتيجة

خص الاعتداء الجنس يّ 
ّ

ك ألاسرّي، والبطالةللش
ّ
 .، والّتحّرش الجنس ّي، والّتفك

ومن بين ألاسباب املشجعة على الانتحار هو ما تقوم به بعض وسائل إلاعالم والتواصل 

الاجتماعي التي تظهر حالة الانتحار على أنه عمل مبرر، وصاحبه بطل يستحق الاحترام 

مما يشجع الشباب ممن يتأثرون بمثل هذه الدعايات على الانتحار بهدف لفت  والتقدير،

انتباه املجتمع لحالته. ألامر الذي يزيد من خطر )تقليد( عمليات الانتحار. كما تعد سهولة 

 .الحصول على وسائل الانتحار أحد ألاسباب على تزايد الانتحار

مة فيه في القوانين الجنائية كافة وال خالف حول تجريم فعل القتل والشروع واملساه

دون استثناء، أما الانتحار فعلى الرغم من أنه يمثل اعتداء على حق إلانسان في الحياة، إال أن 

القوانين قد اختلفت حول مدى اعتباره جريمة في حد ذاته من عدمه، كما طال هذا الخالف 

فعال، وبالتالي فال عقاب، الشروع في الانتحار واملساهمة فيه، فبعضها تبيح كل هذه ألا 

وبعضها تجرم هذه ألافعال وتفرض لها عقوبة جنائية. فقد ذهب الفقهاء املؤيدون لتجريم 

أفعال الشروع إلى إمكانية معاقبة الشارع على الانتحار إما بالحبس، أو بالغرامة، أو بحرمانه 

وذلك بهدف تحقيق من بعض حقوقه املدنية والعائلية، أو حرمانه من حقوقه السياسية، 

 .الردع العام

أما من وجهة نظر إلاسالم فانه ليس لإلنسان حق التصرف في حياته أو إنهائها بإرادته 

متى شاء؛ ألنه ال يملك الحياة أساسا حتى يملك املوت، فهذا الحق هو هبة من هللا، وهو من 

ملكا لإلنسان، وإنما بيده التصرف فيه. والشرائع السماوية مجتمعة اعتبرت أن الحياة ليست 

هي ملكا خالصا للخالق وحده. وعليه فان الانتحار فعل محرم، وهو من الكبائر في إلاسالم؛ ألنه 

 بالحق( وقال 
َّ

َم هللا ِإال ِتي َحرَّ
َّ
ْفَس ال وا النَّ

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
قتل للنفس املحترمة، حيث قال هللا تعالى )َوال
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ْم ِإنَّ 
ُ
ْنُفَسك

َ
وا أ

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
  تعالى: )َوال

َ
َسْوف

َ
 ف

ً
ما

ْ
ل
ُ
 َوظ

ً
، َوَمن َيْفَعْل ذِلَك ُعْدَوانا

ً
ْم َرِحيما

ُ
 ِبك

َ
ان

َ
 ك

َ
ه

ّ
الل

ِه َيِسيرا
ّ
ى الل

َ
 ذِلَك َعل

َ
ان

َ
 َوك

ً
ارا

َ
 .(ُنْصِليِه ن

فال شك أن الانتحار ظاهرة اجتماعية سلبية تهدد أمن ألافراد  كل الحاالتوفي 

ن السيما البلدان إلاسالمية، وهي مرض والجماعات والدول، وهي تستفحل في كثير من البلدا

خطير البد من السيطرة عليه، حيث إن الانتحار هو أمر يمكن التصدي له، والحد منه، وأول 

وسائل التصدي له هو الاعتراف بوجوده، ووضع بيانات ومعلومات عن أسباب انتشاره، بين 

ليست واحدة في كل دولة،  ، ال سيما الشباب على وجه التحديد، وأسباب الانتحار الناسعموم 

وليست واحدة في حدود الدولة الواحدة، بل هي مختلفة ومتعددة، ومعرفة ما هي أسباب أكثر 

 .حاالت الانتحار يمكن أن يكون الخطوة ألاولى لتشخيص هذا املرض الخطير

هناك حاجة إلى وضع  و املجتمع املدني في التصدي لالنتحار  الدول ولكي تفلح 

ملة متعددة القطاعات، بشأن الوقاية من الانتحار. ويمكن أن تنقسم إستراتيجية شا

 :استراتيجيات التصدي لعوامل خطر الانتحار إلى نوعين من الاستراتيجيات، هي

  استراتيجيات الوقاية العامة: وهي إستراتيجية مصممة للوصول إلى جميع الفئات

تهدف إلى زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة  السكانية. وهي

النفسية، والحد من تعاطي الكحول على نحو ضار، وإلادمان على املخدرات، والحد 

 .من فرص الحصول على وسائل الانتحار وغيرها

  إستراتيجية الوقاية الانتقائية: وهي إستراتيجية تستهدف تحديدا الفئات ألاكثر قابلية

لتأثر، مثل ألاشخاص الذين سبق لهم أن عانوا من الصدمات النفسية أو ل

الانتهاكات، وأولئك املتضررين من الصراعات أو الكوارث، والالجئين واملهاجرين، من 

 قابلين للتأثر، ويقدمون خدمات  خالل تدريب
ً
)الحراس( الذين يساعدون أشخاصا

 .املساندة لهم

 أهمها الوسائل التي تحد من الانتحار: 

ينبغي التنسيق والتعاون بين قطاعات متعددة في املجتمع، القطاعين العام والخاص  .1

على حد سواء، بما في ذلك القطاعات الصحية وغير الصحية مثل التعليم، والعمل، 
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والزراعة، وألاعمال التجارية، والعدل، والقانون، والدفاع، والسياسة وإلاعالم. ويجب 

 ألنه ال يوجد نهج واحد يمكن أن أن تكون هذه الجهود شا
ً
ملة ومتكاملة ومتآزرة، نظرا

 يؤثر وحده على مشكلة معقدة مثل الانتحار

2.  .
ً
 أساسيا

ً
ينبغي إدماج الوقاية من الانتحار في خدمات الرعاية الصحية، بوصفها مكونا

فاالضطرابات النفسية، وتعاطي الكحول على نحو ضار يسهم في كثير من حاالت 

ول العالم. فالتحديد املبكر لألعراض الانتحارية وإدارتها على نحو فعال الانتحار ح

 .عنصران مهمان في ضامن حصول ألافراد على الرعاية التي يحتاجونها

يقع على ألاسرة مهمة مراقبة تصرفات ألابناء والبنات، ومدى نفورهم واستجابتهم  .3

راقبة ألابناء ومشاركتهم للمتغيرات في حياة ألاسرة، وما يوجههم خارج املنزل، فم

 .حياتهم من شأنه أن يدفع عنهم خطر الانتحار أو التفكير به

 في الوقاية من الانتحار، إذ أن باستطاعتها تقديم الدعم  .4
ً
 حيويا

ً
تلعب املجتمعات دورا

الاجتماعي لألفراد املعرضين ملخاطر الانتحار، واملشاركة في رعاية املتابعة، ودعم 

 .ار املقربين إليهماملفجوعين من انتح

وضع قيود على إتاحة الوسائل املستخدمة في الانتحار. مثل الحد من إمكانية  .5

 .الحصول على املبيدات الحشرية، وألاسلحة النارية، أو وضع الحواجز على الجسور 

إعداد التقارير إلاعالمية املسؤولة، بشأن عمليات الانتحار في وسائل إلاعالم، ووسائل  .6

تماعي، وذلك من خالل تجنب الوصف التفصيلي لألعمال الانتحارية، التواصل الاج

وتجنب إثارة التمجيد، واستخدام لغة مسؤولة، وتوعية الجمهور العام بموضوع 

 .الانتحار، والعالجات املتاحة له، وتوفير املعلومات عن مكان طلب املساعدة

، خاصة عندما يستعرض أن تقوم ألاجهزة املختصة في محاولة احتواء حاالت الانتحار .7

املنتحر نفسه، ويبدأ بالتهديد، ويخاطب الجمهور بكلمات مقتضبة غير مفهومة تدل 

على الخوف، وعدم السيطرة على نفسه في هذه اللحظة، وهنا يأتي دور املختصين في 

إجراء الحوارات الالزمة من أجل التأثير على املنتحر لثنية عن إلقاء نفسه مثال عن 

باإلضافة إلى ضرورة إيجاد كادر مدرب وله خبرته وأخذ الاحتياطات  سطح بناية،

 .الالزمة من أجل توفير سقوط آمن ومحاولة إنقاذ حياة املنتحر

يقع على الدولة القدر ألاكبر من املسؤولية بالقيام بواجباتها تجاه مجتمعها وأبناءها،  .8

جات الضرورية التي تكفل وإيجاد الحلول املناسبة لتخفيف معاناتهم، وتوفير الاحتيا
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للفرد وألاسرة حياة كريمة تغنيه عن العوز ومد اليد الستجداء حاجته، وذلك بتوفير 

فرص العمل للجميع، ومد يد العون للمحتاجين، ودعم املواد ألاساسية في حياة الفرد 

من مأكل وملبس ومرافق حيوية ورعاية صحية حتى يسهم الجميع على املحافظة على 

رد الذي يشكل جزءا من املجموع الذي يشكل بالتالي املجتمع كامال شعبا هذا الف

 .وحكومة ودولة

كل هته الوسائل للحد و الحث و التوعية من مخاطر الانتحار يكون نخلص ان وفي الاخير 

بتضافر كل الجهود من الدولة واملجتمع املدني ودور العبادة من مساجد وغيرها عن طريق 

و عرض حاالت من الواقع العملي عن طريق وسائل الاعالم ووسائل التواصل  خطب توعية،

 الاجتماعي التي سبق الذكر انها تعبر احد الوسائل املحرضة على الانتحار.

 

 



 نموذجا الالمعيارية: سوسيولوجي منظور  من الانتحار ملشكلة تحليلية رؤية

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 بوحنيكة نذير. د:  1الباحث )ة(

  .(الجنائي الاجتماع علم) – أ – محاضر أستاذالرتبة: 

 .الطارف جامعة :ءاجامعة الانتم

 . nadir_bouhnika@yahoo.frالبريد الالكتروني:

 .خذيجة سبخاوي د. : 2الباحث )ة( 
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حظي موضوع الانتحار باهتمام كبير من قبل الباحثين واملختصين من حقول علمية       

مختلفة كعلم الاجتماع، علم النفس، علم الاجرام، الانثربولوجيا، القانون، الدين، وهو ما 

 ا.يعكس أهمية املوضوع وتعدد الزوايا التي يمكن أن يدرس منه

سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية أن نفتك موضوع الانتحار من الجدلية  لذلكو       

باعتباره من  ،"دوركايم"وندرسه بطريقة سوسولوجية معمقة بتبني نظرية الالمعيارية عند 

أبرز علماء الاجتماع الذين حاولوا تفسير الانتحار من منظور سوسيولوجي ووصفه بأنه أحد 

 معيارية.مظاهر الال 

  املشكلة، الانتحار، الالمعيارية، دوركايم. الكلمات املفتاحية:

Summary:  

The topic of suicide has received great attention by researchers and specialists from 

various scientific fields like sociology, psychology, criminology, anthropology, law, 

 

mailto:nadir_bouhnika@yahoo.fr


 نموذجا الالمعيارية: سوسيولوجي منظور  من الانتحار ملشكلة تحليلية رؤية

and religion, which reflects the importance of the topic and the multiplicity of angles 

from which it can be studied. Therefore, through this research paper, we will try to 

banish the topic of suicide from the dialectic and study it in an in-depth sociological 

way by adopting the theory of non-normality in "Durkheim", since he is one of the 

most prominent sociologists who tried to explain suicide from a sociological 

perspective and describe it as a sign of non-standardization. 

 Key words: problem, suicide, non-standardization, Durkheim. 

 تمهيد:

هناك العديد من املنظزرين واملفسرين الذين قاموا بتفسير مشكلة الانتحار وارجعاها       

 "دوركايم"سواء إلى اعتبارات نفسية، أو دينية، أو اقتصادية، أو اضطرابات عقلية، إال أن 

حالة من الالمعيارية تتميز بفقدان قام بتفسير الانتحار تفسيرا سوسيولوجيا ووصفه بأنه 

املعايير الاجتماعية التقليدية في املجتمعات الحديثة مما يؤدي بالفرد إلى عدم التكيف 

الاجتماعي مع هذه املتغيرات والشعور بالقنوط وانعدام الهدف والذي يكون الانحراف والعنف 

 والانتحار أحد مظاهرها. 

ملشكلة الانتحار وارجاعها إلى  "دوركايم"لوجي الذي قام به وانطالقا من التفسير السوسيو       

حقائق اجتماعية أردنا أن نسلط الضوء من خالل هذه الورقة البحثية ما مدى صحة 

التفسيرات التي قدمها وأسالت الكثير من الحبر حول هذا املوضوع،وذلك بالتطرق إلى تحديد 

الداللة، ثم الوقوف على أهم مقومات نظرية  مفهوم الانتحار وعالقته ببعض املفاهيم القريبة

لننتقل بعدها إلى تفسير مشكلة الانتحار في ضوء الالمعيارية  "اميل دوركايم"الالمعيارية عند 

 وصوال في ألاخير إلى ابراز الانتقادات التي وجهت إليه حول الانتحار. "اميل دوركايم"،عند 

 يبة الداللةالانتحار وعالقته ببعض املفاهيم القر أوال: 

 الانتحار: -1
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الانتحار في قوله:" نسمي انتحارا كل حالة موت ناتجة بطريقة  "اميل دوركايم"يعرف       

مباشرة أو غير مباشرة عن فعل ايجابي أو سلبي، قامت به الضحية نفسها وهي على يقين بما 

 (1)سينتج عنه".

ذات بفعالية عمليات التقمص أو بأنه " عبارة عن عدوان مرتد على ال "فرويد"ويعرفه       

الابدال تحت ضغوط اجتماعية أو ذاتية تمنع وقوع العدوان على موضوعه الخارجي، وهذه 

الضغوط هي عوامل تولد احباطا يعزل الفرد من خالله عزال قهريا، مما يتسبب دون نضجه 

عل النفس ي، والذي يؤدي إل اختالل في بناء الضخصية بصورة تشل قدرته على التفا

القاس ي في أعماق  الاجتماعي السوي، فال يرى في العالم سوى ذاته، ثم يتوجه بهذا العالم

 (2)نفسه ويصر على تدمير نفسه املتأزمة تدميرا للعالم املؤلم". 

بأنه "الفعل الذي يصدر عن إنسان يفضل  "شارل بلوندل" و"دملا"ويعرفه أيضا كل من       

   (3)ى اختيار الحياة، دونما ضرورة أخالقية".املوت عن وعي، وبرغم قدرته عل

 محاولة الانتحار: -2

على أنها كل انتحار اتحار باد بالفشل، ألن الفرد ال يزال على  (Schneider"شنايدر" )يعرفها 

 قيد الحياة، وهذا مهما كان...سببا للفشل.

أنها  وبحسب تعريف الدليل إلاحصائي التشخيص ي الخامس تعرف محاولة الانتحار على

سلسلة من السلوكيات يبادر بها الشخص من تلقاء نفسه وهو يتوقع أنها قد تؤدي إلى وفاته، 

 (4)ووقت املبادرة هو الوقت الذي يقوم فيه الفرد بسلوك يشمل تطبيق الطريقة".

 الشروع في الانتحار: -3

تيان هي ألافعال التي يقوم بها الشخص بقصد التخلص من حياته، لكنها لم تؤدي إلى الا

بالنتيجة املطلوبة، وهي املوت، نتيجة تدخل عوامل داخلية أو خارجية حالت دون الوصول إلى 

تلك النتيجة مثل: عدم فعالية ألاداة املستخدمة، أو تدخل أشخاص حال دون املوت كالجهات 

 (5)ألامنية أو ألاهل أو املجتمع بشكل عام". 

 السلوك الانتحاري: -4
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نتحار أو لم يتم، تشمل الانتحار والشروع فيه، والدهديد هو سلسلة أفعال سواء تم الا 

باالنتحار، ومحاولة الانتحار، ويمكن تصوره على هيئة متصل لقوة كامنة تشتمل على صورة 

 (6)الانتحار، ثم التأمالت الانتحارية، تليها محاولة الانتحار، واخيرا وقوع الانتحار الفعلي".

 (:Emile Durkheim"اميل دور كايم" )ة عند مقومات نظرية الالمعياريثانيا: 

مفهوم الالمعيارية/ الضياع الشعور بالقنوط وانعدام  (Durkheim"دور كايم " )" يصف 

الهدف الذي يتولد لدى املرء بفعل عمليات التغير في العالم الحديث، مما يؤدي إلى فقدان 

شار إلى أن املعايير التقليدية في املعايير الاجتماعية قدرتها على ضبط السلوك الفردي، كما أ

املجتمعات الحديثة قد تتقوض وتتآكل من دون أن تترسخ بدال منها مقاييس جديدة، ومن هذا 

أن هذا الوضع الذي تتساقط فيه املؤثرات إلارشادية  (Durkheim" دور كايم " )املنطلق رأى 

 .(7)في املجتمع سيؤدي إلى عدد من الظواهر من بينها الانتحار"

تتجسد في فقدان املعايير الاجتماعية  (Durkheim"دور كايم" )فالالمعيارية حسب       

التقليدية في املجتمعات الحديثة، مما يؤدي بالفرد إلى عدم التكيف الاجتماعي مع هذه 

املتغيرات والشعور بالقنوط وانعدام الهدف والذي يكون الانحراف والعنف املتجسدة في 

 اهرها.الانتحار أحد مظ

وقد فسرت " الالمعيارية في هذه النظرية باعتبارها حالة مجتمعية تتميز باضطراب في       

النظام الاجتماعي، وخلل في التوازن وانهيار للضوابط التي كانت تمارس نحو رغبات إلانسان، 

معدل  وللمعايير ورغبات السلوك املدعمة اجتماعيا، وأما آثار هذا الاضطراب تمثلت في ارتفاع

الانتحار في املجتمع، وتفاقم ألازمات الصناعية والتجارية، وإذن فالالمعيارية تمثل من هذا 

 .(8)املنظور متغيرا مستقال أو ثابتا في عالقدها " باالنحراف" كمتغير معتمد أو تابع"

رها "أشار إلى حالة من الالمعيارية ألاخالقية باعتبا (Durkheim" دور كايم " )كما أن       

أنومية فعندما يفتقر املجتمع إلى مجموعة من املعايير التي تحدد له ألانماط السلوكية 

يصبح يعيش حالة من الالمعيارية ألاخالقية أي فقدان املعايير  إتباعهاالطبيعية والواجب 

 .(9)ألاخالقية"

 (Emile Durkheim"اميل دور كايم" )تفسير الانتحار في ضوء نظرية الالمعيارية عندثالثا: 
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عل تحديد ثالثة  في تفسير الانتحار  (Durkheim" دور كايم " )تقوم نظرية الالمعيارية عند 

 أشكال لالنتحار وفقا للسبب الاجتماعي لالنتحار، ويمكن ايجازها فيما يلي: 

 egoistic suicide الانتحار ألاناني ) إلاثري(  -1

ة الفرد لنفسه فتغيب لديه صورة آلاخر هذا النوع من الانتحار عن مبالغ "ينطوي       

)املجتمع(، مما يؤدي إلى انعزال الفرد عن مجتمعه وتمركزه حول نفسه، مع غياب القدرة عل 

 (10)لوجوده واستمراره في الوجود"  ايجاد مبررات مقنعة وأسباب قوية

عن  حول نفسه وانعزاله التقوقعلغة الفرد في ملبايتضح هنا أن الانتحار ألاناني هو نتيجة       

املجتمع، وعدم قدرته على الاندماج فيه وتكوين شكبة من العالقات الاجتماعية، باإلضافة إلى 

 ايجاد مبررات مقنعة وأسباب قوية لوجوده مما يؤدي به إلى الانتحار ألاناني. ىعدم قدرته عل

الذين ينتمون إلى تكوينات أسرية " وهذا النوع من الانتحار يفسر كثرة الانتحار بين ألافراد       

غير متكاملة أو جماعات دينية أو سياسية تقصر نظمها عن تحقيق قدر كاف من تماسك 

الجماعة وتغذي النزعات الفردية املغالية، ويكثر هذا النوع من الانتحار في املجتمعات 

 الصناعية حيث ينتشر التنافس والصراع من أجل اشباع الحاجات الشخصية.

كما أن ذلك يفسر زيادة الانتحار بين غير املتزوجي، وفي املدن عن القرى، وفي املجموعات       

الدينية ألاقل ترابطا كالبروتستانت، مقارنة باملجموعات العربية ألاكثر ترابطا كاملسلمين 

على والكاثوليك، وفي الانتحار إلاثري ال يعتقد الفرد غالبا بأن انتحاره سيترتب عليه أي نتائج 

 (11)الجماعة التي ينتمي إليها".

إذا يقوم هذا النوع من الانتحار على عامل الفردية وضعف التكامل والتضامن الاجتماعي،       

وتزيد حاالت الانتحار في املجتمعات الصناعية التي تتميز بالفردية والبرغماتية، والتي تضعف 

 فيها العالقات الاجتماعية بين ألافراد.

أن زيادة حاالت الانتحار قائم على البعد ألاسري والسياس ي والديني، فاالنتحار يزيد  كما      

عند غير املتزوجين، وفي املدن عن القرى، وألاولياء الذين ليس لديهم أبناء أكثر اقباال من 

الذين لديهم أبناء، وفي املجال الديني يزيد الانتحار بين املجموعات الدينية ألاقل ترابطا 

 روتستانت مقارنة باملسلمين والكاثوليك.كالب
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 altruisticالانتحار إلايثاري )الغيري(  -2

من الانتحار يتنافى ويتناقض مع النوع ألاول )الانتحار ألاناني( من حيث "هذا النوع       

ألاسباب والطبيعة، حيث ينبثق من تكامل اجتماعي وروابط اجتماعية صلبة صالبة الاسمنت 

 (12)ان النزعة الفردية في التكامل والتضامن الاجتماعي".إلى درجة ذوب

إذا فاالنتحار الايثاري أو كما يسمى أيضا باالنتحار الغيري ينبثق من درجة عالية من       

أن الفرد ينتحر ويضحي التكامل والتضامن الاجتماعي، حيث تذوب وتنصهر الفردية لدرجة 

نتحار يتناقض مع الانتحار الاثري القائم على بنفسه من أجل جماعته، وهذا النوع من الا 

 الفردية والبرغماتية.

"وينتشر هذا النوع من الانتحار في املجتمعات التي ال تعترف بوجود الفرد ومكانته، وتراجع       

القيم واملعايير الفردية، وبالتالي يكون الانتحار نتيجة التغيرات الاجتماعية املفاجئة والسريعة 

 (13). السائدة" الاجتماعيةز لها ألاعراف والقيم واملعايير التي تهت

 anomic suicide  الانتحار الالمعياري  -3

" وهو ذلك النوع من الانتحار الذي ينطوي عل التفكك الاجتماعي الناتج من اختالل       

وبين  النظام الاجتماعي للفرد، حيث يقوم الشخص باالنتحار عندما تتحطم العالقة فجأة بينه

املجتمع مثل فقد الوظيفة أو موت شخص محبوب يعتمد عليه املنتحر في حياته وسعادته أو 

 مثل أن يفقد إلانسان ثروته فجأة.

ومجمل القول أن الانتحار الالمعياري ينتج عموما من النقص والخلل في النظم       

ب أو تخل باألعراف أو الاجتماعية السائدة نتيجة للتغيرات الاجتماعية السريعة التي تضر 

  (14)القيم السائدة في املجتمع".

 حول الانتحار (Emile Durkheimميل دور كايم" )الانتقادات التي وجهت ال رابعا: 

من خالل تفسيره  (Durkheim" دور كايم " )هناك مجموعة من الانتقادات وجهت لــ       

 (15)يما يلي:لظاهرة الانتحار، ومن أبرز هذه الانتقادات نوجزها ف
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  أن الاحصائيات الرسمية التي استند إليها( " دور كايم "Durkheim) ، تعتمد على ألاحكام

الذاتية والتخمين للموظفين، الذين يعملون في التحقيق بالوفيات، من خالل التكييف 

 للحاالت املتوفية على أنها انتحار أو حوادث عادية، ال عالقة لها باالنتحار.

 له عل جريمة الانتحار وعالقدها بالالمعيارية، دون أن يبحث ألانواع ألاخرى من اقتصار تحلي

 الجريمة التي تختلف في أبعادها وأسبابها وتصنيفها.

  الافراط في التركيز عل العوامل الاجتماعية في تفسيره ظاهرة الانتحار، واهماله العوامل

به أن يتناول الجوانب الاجتماعية ألاخرى من: نفسية، بيولوجية، اقتصادية، وكان ألاحرى 

 كجزء من تفسير شامل لالنتحار ومعدالته.

  على الرغم من أن( " دور كايم "Durkheim)  ميز بين أنواع الانتحار، من خالل التمييز

   بين عوامل السببية، إال أن هذا التمييز بقي غير واضح.

 خالصة:

"دوركايم" في تفسير مشكلة الانتحار من  يتضح مما سبق عرضه أهمية الالمعيارية عند      

وأول  منظور سوسيولوجي، وذلك من خالل تحديده ألشكال الانتحار وفقا للسبب الاجتماعي

شكل هو الانتحار إلاثري الذي يقبل فيه الفرد على الانتحار نظرا لعدم قدرته على الاندماج في 

الانتحار قائم بالدرجة ألاولى على  املجتمع، وتكوين شبكة عالقات اجتماعية، فهذا النوع من

عامل الفردية وضعف التكامل والتضمامن الاجتماعي، أما الشكل الثاني فهو الانتحار الايثاري 

)الغيري( الذي يختلف عن ألاول إذ ينبثق من درجة عالية من التكامل والتضمامن الاجتماعي 

وتضحية الفرد من أجل تذوب وتنصهر فيه الفردية وتحل محلها املصلحة الجماعية، 

الجماعة، أما الانتحار الالمعياري أو ألانومي فهو ناتج عن الخلل في النظم الاجتماعية نتيجة 

 للتغيرات الاجتماعية السريعة التي ال يستطيع الفرد مواكبدها.  
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