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 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .آسيا أحمان:  الباحث )ة(

 .طالب  دكتوراه: الرتبة

 ./ الجزائرالحاج لخضر -1جالاع  باتن   :الانتماء جامعة

 .: لخبر سيكولوجي  لستاعمل طريقمخبر الانتماء

 .assia.ahmane@univ-batna.dzالبريد الالكتروني: 

أحمان آسيا طالب  دكترواه تخصص عةم النفس الانحراف نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

، لها الاعديد لن  ، الجزائر 1والجريم  ، لخبر سيكةوجي  لستاعمل الطريق جالاع  باتن  

 .تةقت عدة دورات تدريبي املشاركات في تظاهرات عةمي  و 

عاملة الوالدية وعقاتهاا ااحتمالية الانتاا  لد  الببا  املأساليب  :عنوان املداخلة

  .الجامعي، د اسة ميدانية امدينة ااتنة

 امللخص:

بين أساليب املاعالة  الوالدي   هدفت الدراس  الحالي  إلى البحث عن الاعالق  الارتباطي 

إذا كان هناك فروق في كل لن أساليب احتمالي  الانتحار لدى الشباب، إضاف  الى لاعرف  لا و 

املاعالة  الوالدي  واحتمالي  الانتحار لدى عين  الدراس ، وقد تمت الدراس  على عين  لن 

أنثى(، وباالعتماد على املنهج الوصفي بشقيه الارتباطي و الفارقي،  06ذكرا و 06الشباب )

توصةت الدراس   ي  الانتحار،والاستاعان  بمقياس أساليب املاعالة  الوالدي  ولقياس احتمال

الى النتائج التالي : عدم وجود عالق  ارتباطيه بين أباعاد أساليب املاعالة  الوالدي  و احتمالي  

والذكور في كل لن  إلاناثالانتحار لدى الشباب وفق لتغير الجنس، وعدم وجود فروق بين 

 أساليب املاعالة  الوالدي  واحتمالي  الانتحار.

The present study aimed to search for the correlation between the methods of 

parental treatment and the probability of suicide among young people, in addition to 

finding out whether there are differences in each of the methods of parental 
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treatment and the probability of suicide among the study sample. The study was 

conducted on a sample of young people (60 males and 60 females), and by relying 

on the descriptive approach in its two parts correlational and differential, and using 

the Parental Treatment Methods Scale for and the Suicide Probability Scale fo. Study 

to results: The absence of a correlation between the dimensions of parental 

treatment methods and the likelihood of suicide among young people according to 

the gender variable and There are no differences between females and males in the 

methods of parental treatment There were no differences between females and 

males in the possibility of suicide. 

 مقدمة:

تاعتبر ألاساليب املاعالة  التي يتباعها الوالدين في لاعالة  أبنائهم لها أثر كبير في بناء شخصي  

واحد لن الوالدين نظرة خاص  عن كيفي   والاجتماعي، ونجد أن لكلالابن ونموه النفس ي 

التاعالل لع أبنائه، فمنهم لن يتبع لين أساليب املاعالة  السةيم ، كالديمقراطي  و التوجيه 

نحو ألافضل والتاعاطف، ويراه دليال على الحب والرحم  وسبيال إلى التنشئ  أسري  السوي  

، ولنهم لن يرى ضرورة استاعمال لن ألاساليب الغير السةيم  والابتاعاد عن الحرلان والتدليل

في تنشئ  أبنائهم، فقد يسود التسةط والقسوة في أسةوب تربي  الوالدين لألبناء، وقد يسود 

إلاهمال أو التذبذب في املاعالة ، أو التفرق  بين الذكور وإلاناث في املاعالة  وغير ذلك لن 

يم  في التربي  لن شأنها أن تؤدي الى اضطرابات نفسي  لدى أساليب املاعالة  الوالدي  غير سة

ألابناء، فأساليب املاعالة  الوالدي  لهم  جدا ولها تأثير كبير في بناء شخصي  الفرد، وهذا 

الاختالف راجع إلى الخةفي  املاعرفي  لألولياء أو املستوى الثقافي والاقتصادي لألسرة، فاألسرة 

فس ي لألبناء بصف  عال ، لذلك كانت ألساليب املاعالة  الوالدي  التي هي التي تساهم في بناء الن

يتةقاها الفرد في لراحل نموه قيم  كبرى، فكثير لن لظاهر التوافق أو عدم التوافق يمكن 

 إرجاعها إلى املاعالة  الوالدي  والاعالقات إلانساني  السائدة بينهم.

الوالدي  السيئ  والتي أشارت إلى وجود  وقد تناولت الاعديد لن الدراسات أساليب املاعالة 

لجموع  لن الخصائص والسمات التي يتسم بها بناء النفس ي ألبناء لنها خصائص نفسي  
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وسةوكي  واجتماعي ، وتمثةت خصائص النفسي  في )حدوث اضطرابات نفسي ، والتصور 

والاعزلـ  عـن السـةبي عـن الاعالم املحيط، الشاعور بالظةم والاضـطهاد، الشـاعور بـالنقص 

آلاخرين، الخوف وعدم ألالن، عدم التوافق النفسـي لـع آلاخـرين، الغيرة والتشتت الاعاطفي، 

التحدي والشك واملخاطرة، الاندفاع والانفاعال الشـديد، الانبساط ، ضاعف الثق  بالنفس، 

الاعنـف،  الشاعور باالغتراب، عـدم الانتماء(. وخصائص السةوكي  تمثةت في )امليول الاعدواني ،

امليـل إلـى الهدم والتخريب، الاعناد املستمر وحب الشغب والتمرد، الهروب لـن الضـغوط 

وألاوالر لن آلاخرين، الكذب، التمثيـل، اسـتخدام السـيطرة،(. والسمات الاجتماعي  تمثةت في 

ر )ضاعف املبادئ والتخلي عن  الاعادات القيم، عـدم احترام لصادر السةط  الوالدي  ولصاد

السةط  الاجتماعي ، عدم لراعاة التقاليد، حب التمةـك والحصـول على دخل، الرغب  في 

املساواة باآلخرين، تدني املستوي التاعةيمي والثقافي، التفكك ألاسري، استخدام ألقاب 

خاص (، والتي قد تنتج عنها لجموع  لن انحرافات سةوكي  خطيرة، وهذا لا أكدته دراس  

( إلى أن لاعظم الدراسات التي أجريت على ألابناء أكدت على تنوع 1106 )ساعدي  بهدار،

( ولن بين هذه السةوكات نجد على سبيل املثال: كذب، 1: 4612لشكالتهم وكثرتها )سالم،

الغش، الشتم، سرق ، الاعدواني ، وإيذاء الذات، الاعنف، الغضب، الانسحاب، والاعزل ، و 

 الاكتئاب، الانتحار...الخ.

يب املاعالة  السةبي  والسيئ  يؤدي الى الضاعف النفس ي لألبناء وقد يدفع بهم الى وبسبب أسال

عند الباعض باعتبار الانتحار هو نتيج  تفاعل بين بأساليب املاعالة  الوالدي   تفكير باالنتحار

التي يتةقها وضغوط واحباطات التي ياعيشوها، وإدراكها لها لما يدفاعه لإلحباط والحزن 

وكذلك  تتدهور صحته النفسي  والجسدي  ويجد الانتحار هو املخرج الوحيد  واليأس والاعزل 

لكل ذلك، والانتحار الذي يبدأ بفكرة وتخطيط وقد ينتهي بفاعل انتحار ناجح أو يفشل ويكون 

بذلك لحاول  انتحاري ، كثيرا لا تبرز وبشكل لةفت لالنتباه في لرحة  الشباب، وقد يبدأ 

تحار بسةوكات بسيط  ال يتفطن إليها الوالدين وال القائمين على بالتفكير و التخطيط لالن

عمةي  التنشئ ، ولع تكرار هذه سةوكات البسيط  تؤدي به إلى تنفيذ سةوك الانتحاري، وهناك 

دراسات أكدت على أن افتقاد الرعاي  الوالديـ  وسـوء أسـاليب التنشئ  الاجتماعي  ولا تاعانيه 

ألاسري والصراعات ألاسري  تؤثر على سةوك ألابناء وتاعرضه  ألاسرة لن لشكالت كالتفكك

( توضح وجـود عالقـ  بـين السـةوك املنحرف Hideaki ،4662لالنحراف ولنها: دراس  )هيداكي 
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والاعالقات ألاسري ، حيث تم التوصل إلى أن ألاسرة تساهم في حـدوث الانتحار، ولوم أعضاء 

 كـذلك نقـص املهارات الاجتماعي  ألاساسي ألاسرة كمسئولين عن تدريب أبـنهم، و 

( والتركيز على كيفي  لاعالة  املمـارس لسةوك الانتحار وألانشط  اليولي  التي 1: 4612)سالم،

 يتباعه.

أساليب املعاملة الوالدية  الباث عن عقاتة : جاءت هذه الدراس  لن أجلمبكلة الد اسة

 التالي : إلاجاب  عن التساؤالت من خقال احتمالية الانتاا  لد  عينة من الببا  وذلك و

 لدى عين  الدراس  ؟ احتمالي  الانتحار بين أساليب املاعالة  الوالدي  و  هل توجد عالق   -1

 هل توجد فروق بين الذكور وإلاناث في نوع أسةوب املاعالة  الوالدي  ؟  -4

 هل توجد فروق بين الذكور و إلاناث في أباعاد احتمالي  الانتحار؟ -2

تتأكد أهمي  هذه الدراس  لن خالل تناولها أحد املوضوعات البحثي  املهم  د اسة: أهمية ال

في عةم النفس وهو أساليب املاعالة  الوالدي  وعالقتها باحتمالي  الانتحار لدى فئ  الشباب، 

وأهمي  املرحة  الاعمري  التي تناولتها الدراس ، وهي لرحة  الشباب، واعتبار ظاهرة الانتحار لن 

املشاكل التي تشكل خطرا وتهديدا لةنظام الاجتماعي الاعام سواءا على لستوى ألافراد أو  أخطر 

املجتماعات، إلاضاف  الاعةمي  التي يمكن أن تقدلها هذه الدراس  في هذا املجال في املجتماعات 

 ا.تالاعربي  عال  والجزائري  خاص

بين أساليب املاعالة   ق عاللا إذ كان هناك لاعرف   تهدف الدراس  الحالي  إلىألاهداف: 

فروق بين الذكور لا إذ كان هناك الوالدي  و احتمالي  الانتحار لدى عين  الدراس ، ولاعرف  

فروق بين الذكور وإلاناث في لا إذ كان هناك لاعرف  و  وإلاناث في نوع أسةوب املاعالة  الوالدي ،

 أباعاد احتمالي  الانتحار.  

 التعا يف إلاجرائية ملصطلحات الد اسة:  

 أساليب املعاملة الوالدية:

 كانت سواء ألابناء، لع الوالدين يتباعها التي ألاساليب بإحدى( 4616 الرشيدي،) ياعرفها 

 غير سالب  أو سةوكي ، لشكالت لن ووقايته السةيم الاتجاه في الابن نمو لتألين ايجابي 
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 حياته، جوانب لختةف في لشكالت إلى تؤدي بحيث الصحيح، الاتجاه في نموه تاعيق صحيح 

 (41: 4616 الرشيدي،) .والاجتماعي النفس ي التوافق على املقدرة لديه تكون  ال وبذلك

 تتحدد والتي الشباب لرحة  في الوالدان يتباعها التي باألساليب الدراس  هذه في إجرائيا وتاعرف

 ملقياس الفرعي  املقاييس على باإلجاب  الاعين  أفراد عةيها يتحصل التي الكةي  بالدرجات

 بخمس  املقياس لاعدة حددتها قد والتي ،(املقصود عبد ألاني) لـ الوالدي  املاعالة  أساليب

أسةوب التفرق ، و التحكم والسيطرة، والتذبذب، والحماي  الزائدة، واملاعالة   :كالتالي أساليب

 السوي .

  :الانتاا  احتمالية

 تصوره يمكن لةتفكير السةبي  ألانماط لن نمط بأنها الانتحار احتمالي (: وآخرون بيك) عرف

 إذ باالنتحار رغب  في اندلاجه أو تفكيره أو الفرد ني  تتضمن كافي  لقوة لتصل على واقاعا

 واساع  أفكارا الى الفرد ذهن في عابرة أفكار وجود لن الرغب  هذه شدة أو لدى يتفاوت

 لكتمة  غير لحاوالت تكون  قد أو بالاعمةي ، والقيام لالنتحار التفصيلي تخطيط الى وصوال

  (.21: 4611صادق،  غازي، حبيب. )ألاخيرة اللحظات في الفرد إنقاذ ويتم

 عين  أفراد عةيها يتحصل التي الكةي  الدرج  خالل لن الدراس  هذه في إجرائيا وياعرف

 .(4612 البحري، أحمد الرقيب عبد) لـ الانتحاري  ألافكار لقياس لن الدراس 

 :امليدانية إلاجراءات

 الفارقي. و الارتباطي بشقيه الوصفي املنهج على الاعتماد : تماملنهج

 (.إناث 06 و ذكور  06 لنهم 146) الشباب لن الدراس  عين  اختيار تم: العينة

لقياس  :التالي  باألدوات الاستاعان  تم الدراس  أسئة  عن لإلجاب  :ألادوات املستخدمة

أساليب املاعالة  أللاني عبد املقصود ولقياس احتمالي  الانتحار لاعبد الرقيب أحمد البحتري 

 وتم حساب خصائصهما السيكولتري  على بيئ  لحةي . 

 مناتبة نتائج الفرضيات: 

 ألاولى: الفرضية ومناتبة تفسير
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 أساليب أباعاد بين إحصائيا دال  ارتباطيه عالق  وجود عدم عن: ألاولى الفرضي  أسفرت لقد

 التي( 4662 دانییل، تيري ) دراس  تتفق النتيج  وهذه الانتحار احتمالي  و الوالدي  املاعالة 

 الشاذة والسةوكات النفسی  واملشاكل الوالدی  املاعالة  أسالیب بين عالق  وجود عدم بینت

 لع جزئيا الدراس  اتفقت كما ،(16: 4612 ليادة،(.) الانتحار ألاظافر، قضم التدخين،)

 أساليب بين إحصائيا دال  ارتباطي  عالق  وجود عدم الى توصةت التي( 4662علي،) دراس 

 :4612 ليادة،.)املراهقين لدى الانتحاري  ألافكار وأباعاد ألابناء يدركها كما الوالدي  املاعالة 

16.) 

 وتفهم تقبل لن السوي  املاعالة  أساليب الوالدين استخدم كةما أنه الى ذلك الباحث  وترجع

 على هذا أثر كةما لرحة  بكل خاص  احتياجات وتوفير ألابناء لراحل لن لرحة  كل في لكل

 أو نفسي  اضطرابات أي دون  ألابناء ينشئ  بحيث شخصيته على ايجابي  بصورة ألابناء

 باإليجاب. لستقبةه على أيضا ويؤثر اجتماعي 

  الثانية: الفرضية نتائج ومناتبة تفسير

 في وإلاناث الذكور  بين إحصائي  دالل  ذات فروق وجود عدم على الفرضي  أسفرت لقد

 .الفرضي  صح  عدم تاعكس النتيج  وهذه الوالدي ، املاعالة  أساليب

 أكانت سواء الظروف نفس تحت ياعيشون  وإلاناث الذكور  أن إلى النتيج  هذه إرجاع ويمكن

 السياسي  الاقتصادي  الظروف نفس وياعيشون  الجالاع ، بنفس ويدرسون  ، تاعةيمي 

 قد وهذا وإلاناث، الذكور  بين الوالدي  املاعالة  ألاساليب في تباين هنالك وليس والثقافي ،

 النتيج  هذه تتفق الوالدي ، حيث املاعالة  فاألساليب فروق وجود عدم في تقارب سبب يكون 

  دالل  ذات فروق توجد ال أنه على تنص التي( 4662 لحمد، لرتض ى) دراس  لع
 
 بين إحصائیا

 هدى) دراس  لع أيضا واتفقت. ألابناء نوع ملتغير تاعزى  الوالدی  املاعالة  أسالیب درجات

 البنين بين الوالدی  املاعالة  أسالیب في فروق وجود عدم إلى تشير التي( 4666عابدین، 

 لع أيضا تتفق الحالي  لةدراس  الجزئي  النتيج  هذه أن (، إال01: 4612ليادة،) والبنات

 الاجتماعي  التنشئ  دراس  بهدف( ه1226 املاعيش ي، لساوي  بن علي بن لحمد) دراس  نتيج 

 حيث جازان، بمنطق  الجانحين وغير الجانحين لن عين  لدى الشخصي  بتقدير وعالقتها

 في التفرق  أسةوب في الوالدين بين فروق وجود  عدم الى إليها املتوصل النتائج لن اتضح
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 (، وتتفق400: 4614 ابراعيم،) .(6.61) دالل  لستوى  عند وذلك الاجتماعي  التنشئ  عمةي 

 سةيمان بن الرحمن عبد) الدراس  نتائج لع الدراس  لهذه الجزئي  النتيج  هذه أيضا

 في الوالدين بين إحصائي  دالل  ذات فروق وجود عدم الى توصةت التي( 4660 البةهمي،

 لع الحالي  لةدراس  الجزئي  النتيج  وتتفق .(26: 4611 وغيث، البدارين. )الوالدي  ألاساليب

 وجود عدم إلى توصل حيث ،(4662 لصطفى، أشرف لحمد) دراس  إليها توصةت التي النتائج

 .ألابناء يدركها كما التفرق  أسةوب في وألالهات آلاباء بين إحصائي  دالل  ذات فروق

 بين املوجودة الاعالق ) باعنوان( 4611) سالي  ابرياعم بها قالت التي دراس  لع أيضا واختةفت 

 ذات فروق وجود على أسفرت والتي ،(باأللن وشاعورهم ألاب لاعالة  ألساليب ألابناء إدراك

 املاعالة  وأسةوب الزائدة الحماي  في ألاب لاعالة  ألسةوب ألابناء إدراك في إحصائي  دالل 

 في الذكور  ولصالح الذائدة، الحماي  في إلاناث لصالح وإلاناث الذكور  بين لألب السوي 

 لوس ى، نجيب لوس ى) دراس  لع أيضا الجزئي  النتيج  هذه اختةفت السوي ، كما املاعالة 

 النتائج بين ولن املوهوبين، لألبناء الوالدي  املاعالة  ألاساليب دراس  إلى هدفت والتي( 4662

 بالنسب  ألابناء يدركها كما الزائدة الحماي  أسةوب في جوهري  فروق وجود إليها توصل التي

 هذه اختةفت أيضا حين (، في421: 4614 ابراعيم،. )ألاب لصالح الفروق وهذه أبائهم ملاعالة 

 البةهمي، سةيمان بن لحمد بن الرحمن عبد) دراس  لع الحالي  لدراس  الجزئي  النتيج 

 أسةوب في وألالهات آلاباء بين إحصائي  دالل  ذات فروق وجود عن أسفرت التي( 4660

  .(421: 4614 ابراعيم،) ألالهات طرف لن استخدالا أكثر كانت حيث ، الزائدة الحماي 

 السوي  املاعالة  أساليب استخدام في وإلاناث الذكور  بين فروق وجود عدم الباحث  ترجع كما

 عالق  نتيج  وذلك والوالدين الابن بين جيدة عالق  وجود نتيج  ذلك أدركوا الشباب أن إلى

 القيم على ألاب لع لتفق  فاألم الوالدان، بين الزواجي  عالق  في الطيب واتصال الجيدة

 هال  بمنزل  ألابناء يحضا لذلك ألام، دروا الاعالق  هذه أساس على تتحدد التي الاعائةي 

 أساس على أبناءهم ياعالةون  هنا فالوالدان الصادق ، والاعواطف الحب لن جو في وينمون 

 هذه يدركون  ألابناء يجاعل لما الديمقراطي ، لن جو في ينشئونهم و والتوجيه وإلارشاد النصح

 وألاب.  ألام بين املاعالة  أساليب يقارنون  لا عند الطريق  بنفس املاعالة  في أساليب
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  الثالثة: الفرضية نتائج ومناتبة تفسير

 .الانتحار احتمالي  في وإلاناث الذكور  بين فروق وجود عدم على الفرضي  أسفرت لقد

 بين فروق وجود عدم تبين السابق  النتائج إليه خالل توصةت لن ذلك تفسير ويمكن

 التي( 4616 ليسكي،) دراس  لع تتفق لا وهو أباعاده وكذا الانتحار احتمالي  في الجنسين

 احتمالي  بين والاعالق  واحد شهر ملدة الانتحاري  ألافكار انتشار لاعدالت عرض إلى هدفت

 أن النتائج أظهرت ولقد والاكتئاب الذاتي  النفسي  والضغوط السكاني  التركيب  لع الانتحار

 لع أيضا واتفقت الدرج  بنفس وإلاناث الذكور  لن لكل أقوى  الانتحار احتمالي  لؤشر

 كذلك وتتفق وإلاناث الذكور  بين الفروق على التاعرف إلى هدفت التي( 4616 دارياك،) دراس 

 املاعتمد الذات إيذاء انتشار لدى باعنوان( 4611 وزانيتي، فورنس وفيرير كيرشنر) دراس  لع

 فيما الجنسين بين اختالفات توجد ال أنه إلى توصةت والتي الانتحاري  والتفكير الانتحار ونوايا

 لةصح  الوطني املاعهد دراس  لع اختةفت أنها إال الانتحار احتمالي  لتغير يخص

 الحصول  تم الانتحار لحاول  حال ( 121) بين لن أنه نتائجه أسفرت الذي( 1111)الاعمولي 

 البحيري )دراس   لع تختةف كذلك إلاناث، لن%( 24.2)و الذكور  لن%(  42.2) نسب  على

 إلاناث، عند عنها الذكور  عند الانتحاري  ألافكار لاعدل ارتفاع وجدت التي( 4660الفضل،  وأبو

 ذات فروق وجود عن نتائجها كشفت التي( 4661) وآخرون لحمد دراس  عن أيضا تختةف

. إلاناث لصالح الانتحاري  التفكير احتمالي  لتغير في وإلاناث الذكور  بين إحصائي  دالل 

  (.100: 4646 بايع، و كاعواش)

 هذه أن على السابق  الدراسات لن انطالقا إليها التوصل تم التي النتيج  تفسير ويمكن

 لنفس يتاعرضون  إناثا أو ذكورا كانوا سواء الشباب أن كون  لا حد إلى لنطقي  النتيج 

  لوحدة  لاعطيات فهي تاعتبر بهم، املحيط  والظروف الاعمري  املرحة  اعتبار على الضغوط

  املشكالت  بتشابه  أيضا  ذلك ويفسر  جنسهم  عن النظر  بغض الشباب  جميع  على

 واملتاعب. والصاعوبات واملطالب

 الخاتمة: 

جاءت هذه الدراس  امليداني  لتطرق ملوضوع أساليب لاعالة  ألاب و احتمالي  الانتحار لدى 

الشباب، وفي خضم نتائج الدراس  خةصت الى:عدم وجود عالق  أساليب املاعالة  الوالدي  
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وجود فروق ذات دالل  إحصائي  بين واحتمالي  الانتحار، كما خةصت الدراس  إلى عدم 

الذكور وإلاناث في أساليب املاعالة  الوالدي ، كما خةصت الدراس  إلى عدم وجود فروق بين 

وتبقى النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراس  . الذكور وإلاناث في احتمالي  الانتحار

باحثين: إجراء نفس الدراس  على على ال  رهين  البيئ  املحةي  لةدراس  لذلك تقترح الباحث

 عين  كبيرة، وتناول الدراس  لن خالل ربطها بمتغيرات أخرى.  

 التوصيات •

 والاعطف والرعاي  والحنان بالحب تتسم التي ألاسري  ألاجواء بتوفير الوالدين نصح -1

 .النبذ أو الاعتاب أو الجارح الكالم استخدام وعدم ألابناء وتقبل

 املؤسسات جميع باشتراك الوالدي  التنشئ  لاعمةي  السةيم التخطيط ضرورة -4

 ورفع املاعيش ، أسةوب رفع طريق عن ألاساسي  احتياجاتها وتوفير ألاسرة لن بدأ املجتماعي 

 . لألبناء الحسن  الوالدي  التربي  عمةي  بأهمي  الوعي لستوى 

 والدفء التقبل على تقوم سوي  تربي  أساليب إتباع على الوالدين حث ضرورة -2

 جميع على تأثير لن ألاساليب لن هذه ملا ألابناء، لع املاعالة  في واملساواة والديمقراطي 

 . ألابناء الشخصي  جوانب

 حاجياتهم وتشبع النمو تحقق التي السوي  املاعالة  أساليب إلى الوالدين وإرشاد توجيه -2

 عال . بصف  املختةف  الاعمري  لراحل في

 .املوضوعات باعض اتجاه أرائهم وإبداء أنفسهم عن لتاعبير لألبناء الفرص إتاح  -2

 الاعيش سبل لتحقق ونفسيا جسميا ألابناء احتياجات كل توفير الوالدين على يجب  -0

 لن لزيد توجيه عةيهم ينبغي كما والاتجاهات، والقيم عادات وتكوين قيم، وغرس لهم،

 رفع بهدف سةيم  تنشئ  ألابناء لتنشئ  املناسب ألاسري  الجو بتهيئ  والاهتمام الاعناي 

 .ثق  بالنفس وتقدير عالي لذات لستوى  لن
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 التواجد لنه املقصود ليس هنا والتواجد ألابناء، لع التواجد لن إلاكثار الوالدين نوص ي -2

 لا وتاعديل وأفكارهم واهتمالاتهم ألورهم ولشاركتهم الوجداني التفاعل وإنما الفيزيائي

 .  سةوكات لن تاعديةه يحتاج

 الباحث  تقترح الحالي  الدراس  إليها توصةت التي النتائج خالل لنااثية  مقترحات 

 : البحثي  الاعناوين باعض

 . الجنسين لن املراهقين على لماثة  بدراسات القيام -1

 بنتائج ولقارنتها نتائجها على والتاعرف أخرى  واليات في الدراس  هذه لثل تكرار -4

 .  الحالي  الدراس 

 لن بمجموع  وانتحار وربطها املاعالة  أساليب تتناول  التي الدراسات لن لزيد إجراء -2

 .بينهما الاعالق  طبياع  توضح قد التي املتغيرات

 الفاعالي  لستوى  لن لرفع واستراتيجيات طرق  على الوالدين لتدريب لقترح برنالج أثر -2

 . ألابناء لدى الذاتي 

 . الشباب لدى النفسي  حاجات عن دراس  إجراء -0

 تائمة املراجع : 

(: إدراك ألابناء ألساليب املاعالة  الوالدي  وعالقتها باأللن النفس ي 4614) إبرياعم، سالي  -1

)دراس  ليداني  لاعين  لن طالب املرحة  الثانوي (، أطروح  لقدل  لنيل شهادة الدكتوراه 

جالاع  لحمد في الاعةوم في عةم النفس، تخصص: عةم النفس املرض ي الاجتماعي، 

 خيضر، الجزائر: بسكرة .

(: الذكاء الوجداني كمتغير لاعدل 4610أسماء، لصطفى علي و لاعتز،السيد عبد هللا ) -4

لةاعالق  بين الاكتئاب والسةوك الانتحاري لدى عين  لن ألاحداث الجانحين، لجة  

 202-222املصري  لاعةم النفس الاكةينيكي وإلارشادي، ص: 
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ألاساليب الوالدي  وأساليب الهوي  (: 4611وغيث، ساعاد لنصور )غالب سةمان  ،البدارين -2

، والتكيف ألاكاديمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتي  ألاكاديمي  لدى طةب  الجالاع  الهاشمي 

 .02 –02(، ص: 1( ،عدد )1املجة  ألاردني  في الاعةوم التربوي ، لجةد )

  كما يدركها ألابناء ألاسوياء و (. أساليب املاعالة  الوالدي4616حمود، لحمد الشيخ. )  -2

 -12(، ص : 2(، الاعدد )40الجانحون )دراس  ليداني   لقارن (، جالاع  دلشق، املجةد: )

20. 

 الانفاعالي الذكاء بمهارات وعالقتها الوالدي  التنشئ  (: أساليب4616فباني ) يا الرشيدي، بن -2

 . 21-1حائل، ص:  جالاع  طةب  لدى النفسي  املتغيرات باعض ضوء في

(: عالق  فاعةي  الذات والفرع ألاكاديمي بدافع إلانجاز 4612سالم، رفق  خةيف. )  -0

الدراس ي لدى طالبات كةي  عجةون الجالاعي ، لجة  البحوث التربوي  والنفسي ، الاعدد 

 .101 – 122(، ص: 42)

(: اضطراب الهوي  4611صادق، كاظم جريو الشمريو حنين، حبيب غازي املحنه ) -2

وعالقته باألفكار الانتحاري  لدى طةب  املرحة  إلاعدادي ، لجة  بابل لةاعةوم الجنسي  

 . 21 -22(، ص: 1(، الاعدد)40الانساني ، واملجةد )

 املراهقون  يدركه كما ألاسري  الوظيفي (: ألاداء4612الاعلي، تغريد و عالء الدين، جهاد ) -0

(،عدد 16التربوي ، لجةد ) الاعةوم في ألاردني  والقةق.املجة  الاجتماعي  بالكفاءة وعالقته

 .00 -02(، ص: 1)

(: الذكاء الوجداني كمتغير 4610عةياء، كمال الرضا البستاوي و فاتن، طةاعت قنصوة ) -1

لاعدل لةاعالق  بين الاكتئاب والسةوك الانتحاري لدى عين  لن ألاحداث الجانحين، لجة  

 . 222-222(، ص: 2املصري  لاعةم النفس إلاكةينيكي وإلارشادي، عدد)

(: استراتجيات لواجه  الضغوط وعالقتها 4646كاعواش، زهرة و بايع، راسو ليلي ) -16

بالتفكير الانتحاري لدى املراهقين املتمدرسين في املرحة  النهائي  لن التاعةيم الثانوي ، 

 قامل ، الجزائر.  1122لاي  60دراس  ليداني  بثانويات والي  قامل ، جالاع  



 ليداني  دراس  الجالعي، الشباب لدى الانتحار باحتمالي  وعالقتها الوالدي  اعالة امل أساليب

 باتن  بمدين 

(: أساليب املاعالة  الوالدي  وعالقتها بالتوافق 4612د هللا )ليادة، لحمد أحمد عب -11

النفس ي لدى طالب املرحة  الثانوي  بمحةي  الخرطوم، كةي  الدراسات الاعةيا، قسم عةم 

 النفس ، جالاع  السودان لةاعةوم والتكنولوجيا.

(: لؤشرات الانتحار بين الشباب 4610ناهدة، سابا الاعرجاو تيسير، لحمد عبد هللا ) -14

(، ص: 1الفةسطيني بباعض املتغيرات، املجة  الاعربي  لةاعةوم التربوي  والنفسي ، الاعدد)

00- 140. 



 املقارنة بالقوانين معززة دراسة_ إلانتحار ظاهرة من الحد في الجنائية السياسة إستراتيجية

 القضائية وإلاجتهادات

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .رؤى بلغيث: 1الباحث )ة(

 .دكتوراه باحثة: الرتبة

 . الجزائر_ تبسة_ التبس ي العربي :الانتماء جامعة

 @tebessa.dz-belghit.roua@univ chaib.midni  البريد الالكتروني:

  .الجنائية والعلوم الجنائي القانون   فرع حقوق  العلمي التخصص ملخص السيرة الذاتية:

 فولة،الط حماية منظمة في وعضو وأنظمة، شبكات الي اعالم مهندسة :العلمي نتاج عن نبذة

 دكتوراه باحثة املستدامة، والتنمية البيئة بحث فرقة في عضو ألاحمر، الهالل جمعية رئيس

 املؤتمرات في املشاركات من العديدولها  املقاالت، من للعديد ،ناشرة موثقة الحقوق، في

 .وخارجها الجزائر داخل والندوات

 .مروة قرساس: 2الباحث )ة(

 .دكتوراه باحثة: الرتبة

 . الجزائر_ تبسة_ التبس ي العربي :الانتماء جامعة

 maroua.guerses@univ-tebessa.dz  :  البريد الالكتروني:

  .الجنائية والعلوم الجنائي القانون   فرع حقوق  العلمي التخصص ملخص السيرة الذاتية:

 في وخبيرة نفسية إخصائية ألادبية، املؤلفات من العديد ولي كاتبة :العلمي نتاج عن نبذة

 في واملشاركات واملؤلفات املقاالت من العديد لي دكتوراه باحثة إلاجتماعية، العالقات

 .العلمية املؤتمرات

 معززة دراسة_ إلانتحار ظاهرة من الحد في الجنائية السياسة إستراتيجية :عنوان املداخلة

 القضائية وإلاجتهادات املقارنة بالقوانين
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 املقارنة بالقوانين معززة دراسة_ إلانتحار ظاهرة من الحد في الجنائية السياسة إستراتيجية

 القضائية وإلاجتهادات

 امللخص:

 أساسا منه وجعلت ، الحياة في إلانسان حق إلزاميتها إختالف على الداخلية القوانين كفلت

 توقع عقوبة أية توجد ال لحياته حد بوضع تصرف إن الفرد أن غير ، الحقوق  لبقية ومنبعا

 للبعد منها تقديرا الحديثة الجنائية السياسات تمتنع بل هامدة، جثة يصبح ألنه ، عليه

 الشخص على العقوبة توقيع ألن الفاشلة الانتحار محاوالت معاقبة عن والنفس ي الاجتماعي

 في أخرى  مرة التفكير إلى  يدفعه ،مما وآالمه همومه من يزيد قد الانتحار في فشل الذي

 فإن الفاشلة الانتحار محاوالت يجرم  لم إذا أما غايته تحقيق في الفشل وعدم الانتحار

 ليكون  ، وإمكاناته طاقاته استغالل إلى يدفعه قد مما ، ويتوب تتحسن قد املنتحر ظروف

  الصالحين املواطنين صفوف إلى ويعود املجتمع في فاعال إنسانا

 Abstract : 

 The internal laws ensured different obligations, and made it a basis and a source of 

the rest of the rights, but if the individual acts to put an end to his life, there is no 

punishment for him, because he becomes a dead body, In recognition of the social  

and psychological dimension, modern criminal policies refrain from punishing failed 

suicide attempts because the punishment for a person who has failed to commit 

suicide may increase his worries and pains as If failed suicide attempts are not 

criminalized, the circumstances of the suicide may improve and repent, which may 

lead him to exploit his potential and potential to be an active human being in society 

and return to the ranks of righteous citizens. 

       املتبعة ملنهجيةوا وألاهداف وإلاشكالية والتساؤالت الفكرة ملخص عرض /

             الفكرة ملخص_1

      كافة وفي إلانسان لخدمة منجزاتها من الكثير املعاصرة وإلانسانية الحضارة قدمت    

 مما الرغم على الحضارة هذه لكن ، والاستقرار والطمأنينة بالراحة  إلانسان لينعم امليادين

 من تشكو بل ، الانتحار معدالت خفض عن عاجزة انها الا التطورواملعرفة من اليه توصلت



 املقارنة بالقوانين معززة دراسة_ إلانتحار ظاهرة من الحد في الجنائية السياسة إستراتيجية

 القضائية وإلاجتهادات

 الشباب عند السيما ، وانتشارا وقوة عنفا اكثر أصبحت حتى ، يوم بعد يوما وتعقدها تفاقمها

 تقارير سيما وال ، إلانتحار موضوع تتناول  التي وألابحاث والندوات املؤتمرات تؤكده ما وهذا ،

 في ناجح قانوني نموذج تقديم من البد لذا الشأن بهذا املختصة املتحدة ألامم منظمات

 التي والطمأنينة وألامن الاستقرار لألنسان لتيحقق ، الانتحار ظاهرة على والقضاء  الوقاية

                                             . .الحياة متطلبات تزايد بسبب تحققها الحضارةاملعاصرةأن عجزت

 إلانتحار ظاهرة من الحد في الجنائية السياسة بإستراتجية املوسوم البحث اهذ جاء لذا

 التجريم ملجال  القانوني البعد لتبيان القضائية إلاجتهادات و املقارنة بالقوانين معززة دراسة_

 يعاقب ال كان وإن الفرنس ي العقوبات قانون   أخذنا ،فلو الظاهرة هذه مجابهة في والعقاب

 تنص حيث الطعام عن املضربين إزاء صارما كان موقفه نجد  الفاشلة إلانتحار محاوالت على

  عن السجين إضراب طال إذا أنه على الفرنس ي الجزائية إلاجراءات قانون  من 093 املادة

 ،ووضعه بالقوة إطعامه وجب للخطر عرضة وصحته حياته يجعل مما طويلة مدة الطعام

 السجين حرية تحترم ال العام والنظام الحياة في الحق حماية باسم أي الطبية الرقابة تحت

  التحريض على يعاقب 1933/11/01 في املؤرخ 331100 رقم التشريع نجد الحالة،كما هذه في

 نصوص تتضمن ،لم سنة 11 من أقل قاصرا املنتحر كان إذا العقوبة تشدد و ، الانتحار على

 لعقوبة وتعرضت ، الانتحار في فشل الذي الشخص عقوبة الجزائري  العقوبات قانون 

 في شخصا عمال ساعد من كل: » على منه 130 املادة تنص حيث ، الانتحار على التحريض

 املعدة آلاالت أو ، السم أو باألسلحة زوده أو ، له أوتسهله الانتحار على تساعده التي ألافعال

 إلى( 1) سنة من بالحبس يعاقب الغرض هذا في تستعمل سوف بأنها علمه مع ، لالنتحار

 « الانتحار نفذ إذا سنوات(1) خمس

 قانون :  املثال سبيل على نذكر ، الانتحار على التحريض بدورها العربية التشريعات تناولت   

 يعاقب: » تنص منه 191 املادة في 19393 رقم السلطاني باملرسوم الصادر العماني الجزاء

 قتل على ساعده أو الانتحار على إنسان حرض من كل ألاكثر على سنوات عشر بالسجن

 أشهر ثالثة من العقوبة فتكون  جسيم أذى املحاولة عن ونجم الوفاة تحصل لم وإذا نفسه

 من عشر الخامسة دون  حدثا الانتحار على املساعد أو محرض الشخص كان وإذا سنتين إلى

 . « فيه التدخل أو القتل على التحريض عقوبات  طبقت معتوها أو عمره



 املقارنة بالقوانين معززة دراسة_ إلانتحار ظاهرة من الحد في الجنائية السياسة إستراتيجية

 القضائية وإلاجتهادات

 وسيلة إي إنسانا حمل من 1» أن على منه 190 املادة فتنص السوري العقوبات قانون  أما

 عوقب نفسه قتل على113 املادة في املذكورة الطرق  من بطريقة ساعده أو الانتحار على كانت

 سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس عوقب الانتحار تم إذا ألاكثر على سنوات عشر باالعتقال

 على املساعد او املحمول  الشخص كان إذا ، دائم عجز إيذاءأو عنه ونجم الشروع حالة في

 القتل على التحريض عقمت طبقت معتوها أو عمره، من عشر الخامسة دون  حدثا الانتحار

 . فيه التدخل أو

  التطرق  ألاحوال من حال بأي يمكن فال إلانتحار ظاهرة من الدولي القانون  موقف وبخصوص

 الزماني املجال حيث  فمن ملجاله، التطرق   قبل ، الحق هذا على نصت التي القانونية لترسانة

 تكون  بداية يوم من هل ، الحق بهذا التمتع بداية لحظة تحديد حول  كبير خالف يوجد: 

 في للحق الشخص ي املجال ميالده؟أما يوم أومن ، أمه عن انفصاله ا يوم من أو ، الجنين

 أو الدولة هي هل الحق هذا احترام عليها الواجب القانونية الوحدات مختلف به نعني:  الحياة

 . الفرد؟ أو املجتمع

 يجعلنا ما وهذا ، العام الدولي القانون  في الحياة في للحق ضامن أهم الدولة أن شك دون  من

 . للفرد؟ حق أو الدولة على واجب بصدد نحن هل:  الدولة مهام تعدد إطار في نتساءل

 الدولة واجب حدود ألاولى الفقرة في 0039 رقم الئحته في الدولي القانون  معهد حدد فقد

 : يلي كما الحق هذا حماية في ودورها

 . مشروع غير مساس كل من الحق هذا حماية .

 . ردعية إجراءات بواسطة الفرد حماية .

 . الحياة في الحق منتهك كل عقاب۔ 

 حق ألي انتهاك إي أن( 1)13303/أ:  الالئحة في املتحدة ألامم لهيئة العامة الجمعية واعتبرت

 بالسلم يخل وأنه ، املتحدة ألامم اختصاصات ضمن يدخل ألاساسية إلانسان حقوق  من

 انطالق نقطة وأنه ،«واسع مفهوم»  الحياة في الحق مفهوم أن اعتبرت كما ، الدوليين وألامن

 تعسف من والحماية ، املساواة في الحق:  بينها من والتي الضرورية والحريات الحقوق 

 . إلانسان كرامة من والحاطة واملهينة إنسانية الال واملعامالت التعذيب وتجريم السلطة،
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 القضائية وإلاجتهادات

 الحياة في الحق بحماية الدولة اهتمام إلانسان حقوق  مجال في الحاصلة التطورات وتؤكد

 ،حددت الحق لهذا منافية عقوبة باعتبارها إلاعدام عقوبة إلغاء بروتوكول  على التصديق عند

 الاتفاقية من 31املادة حماية في الدولة حدود بدورها إلانسان لحقوق  ألاوروبية اللجنة

 الحياة في الحق وأن مبدئية حدود» أنها على ألاساسية وحرياته إلانسان لحقوق  ألاوروبية

 . إنسان أي على يفرض أن يمكن ال واملوت القانون  يحميه

 مدى ما عن للبحث يدفعنا محوريا تساؤال البحثية الورقة هذه ؛تطرح الدراسة كاليةإش

 التجريم سياسة وفقت هل آخر إلانتحار؟بمعنى ظاهرة مجابهة في الجنائية السياسة نجاعة

 الظاهرة؟ هذه من الحد في والعقاب

 من تحمله ملا إلانتحار ظاهرة مجابهة أوجه اهم ألبراز املوضوع هذا الدراسة؛يهدف أهداف

 الحركات مختلف على للوقوف تهدف ،كما   الجنائية السياسة وهي آثارها،أال في ردع

 بقضايا الخاص والعقاب التجريم مجال في والغربية العربية الدول  مختلف في التشريعية

 املعضلة هذه مواجهة في صالبة وأكثر ردها أكثر قانونية حلول  عن ألانتحار،والبحث

 توضيحية صورة إلعطاء الوصفي املنهج أدوات هذه دراستنا في املتبعة؛إعتمدنا املنهجية

 النصوص ملختلف للتطرق  التحليلي، واملنهج بها املرتبطة املفاهيم مختلف وشرح للظاهرة

 ومعمق مفصال تحليال وتحليلها القضائية والاجتهادات التشريعات مختلف في الجزائية

 والخاتمة املرجوة والنتائج لعناصراملحتوى  ملخص: عرض 

 مختلف تجاه ومواقفه آرائه في فأثر ألاول، وجوده منذ املوت بموضوع إلانسان انشغل

 استجابة إال هو ما ، املعاناة من للتخلص نهائي حل أنه على املوت رؤية إن الحياتية القضايا

 على سلبا تؤثر واقتصادية اجتماعية نفسية،عقلية، لظروف ترجع ذاتية ملشاعر إنفعالية

 بالقلق فيصاب محدودة تكون  مقاومته املختلفة، مشاكله مواجهة أمام عاجزا فيقف الفرد،

 يؤذي قد الشخص أن أي الذات، نحو توجه قد العدوانية هذه عدوانيا، يصبح وقد وإلاحباط

 القانونية املنظومة جعل الانتحار،مما حد إلى إلايذاء هذا مستوى  يصل وقد بذاته ذاته

 مرتبطة إفعال عدة وتجريم الحياة في الحق حماية خالل من الظاهرة هذه لتجابه تتحرك

 .،ومساعدة،وتسهيل تحريض من إلانتحار بظاهرة
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 الباحث يعتقد   نتائج عدة لدينا تجلت البحث موضوع أغوار سبر خالل من الدراسة؛ نتائج

 افلت لطاملا ثغرة بسد ملساهمةا في وفقنا قد نكون  التشريع قلعة نحو طريقها لقيت لو أنها

 .الانتحار إلى بري  بدفع تسببوا من الكثير خاللها من

 إلانتحار على التحريض تجريم من اجنبية ام كانت عربية سواء ما دولة تشريع يخلو ال-1

 .العملية هذه وتسهيل ذلك في واملساعدة

 ،فهي غيرها عن الجرائم من النوع بهذا بالتحقيق املتبعة الجزائية إلاجراءات اختالف عدم _2

 من الجزائيةابتداءا املحاكمات اصول  قانون  سطور  في رسمت التي التقليدية إلاجراءات ذاتها

 الحكم وصدور  املحاكمة مرحلة إلى وصوال فيها الدعوى  تحريك الجريمة وقوع

 على القائمين   في توافرها يجب خاصة مهارات من الجرائم هاته  تتطلبه ما يخفى وال  فيها

 عالية وخبرة مهارة تتطلب عديدة مالبسات إلانتحار عمليات يصاحب ما فغالبا التحقيق

 . حدوثها وراء كانت التي الدوافع وبيان وتميزها ملعرفتها

  

     الغالب وإلاتجاه الجريمة لهذه املقررة العقوبة بشأن التشريعات اختالف كذلك الحظنا-3

 . وكيانه املجتمع على وآثاره فيها املتسبب جرم لعظم:  التشديد إلى فيها يسير

 الدراسة توصيات – 

 وتتعاضد جهودنا تتظافر أن علينا وشبابنا أبناءنا وملستقبل املستقبلنا والفالح الخير أردنا إذا

 من تقدم ملا أضافة لهذا ، العزيز بلدنا في الشباب بين الانتحار ظاهرة من الحد أو للقضاء

 يأتي ما نقترح الانتحار من الوقاية في  الجنائية السياسة منهج

 تحتوي  التي الطبية املواد أو العقلية املؤثرات بيع من تحد التي والتعليمات القوانين تفعيل -1

 احد ألنها تناولها في الشباب يستغلها ال حتى ، صحية ضوابط وفق الا املخدرة مواد على

 قانونيا يردع ذلك يخالف ومن ، الانتحار اسباب



 املقارنة بالقوانين معززة دراسة_ إلانتحار ظاهرة من الحد في الجنائية السياسة إستراتيجية

 القضائية وإلاجتهادات

 والدوافع ألاسباب ملعرفة إلانتحار قضايا في التحقيق تتولى خاصة تحقيق مكاتب فتح _2. 

 خاصة حقيقية ومهارات بخبرات فيها العاملين يتمتع إلانتحار عملية وراء كانت التي الحقيقية

 . املجال هذا في ودولية محلية بدورات إشراكهم خالل من

  الانتحار فعل على إلاقدام  وتسهيل ومساعدة تحريض ألفعال املقررة العقوبات تشديد_3

 .املحرض الجاني من حقهم إقتضاء في عليه املجني ذوي  تنازل  يمنع قانوني نص وضع_4

 عليه املجني لصالح إلانتحار فعل على ساعد أو حرض من كل فحق مادية تعويضات إيراد/5

 .تمت ان ذويه ولصالح العملية تتم لم اذا

 املستعملة؛ واملصادر املراجع أهم

  العربية باللغة واملراجع املصادر قائمة

 _الجزائري  العقوبات قانون 

 الفرنس ي العقوبات قانون 

 العماني العقوبات قانون 

 يسسة دمشق ، إلامنحاري  للسلوك وإجتماعية نفسية دراسة إلانتحار ناجي، الجيوش (1

 1993. وإلاعالم، للنشر الشبيبة

   1330الفرابي، ،دار بيروت-بعد تحسم لم حية نماذج - إلانتحار عياش، أحمد (2

 

 12. العدد 1333 نوفمبر الدركي، مجلة في نشر مقال"  إلانتحار" أحمد عيدات (3

 : الفرنسية باللغة املراجع قائمة

1) Annuaire statistique de l'Algérie, Nouvelle série, deuxième volume, 1942 -1949, 

Pub: Service de statistique général, Tableau (suicide). 



 املقارنة بالقوانين معززة دراسة_ إلانتحار ظاهرة من الحد في الجنائية السياسة إستراتيجية

 القضائية وإلاجتهادات

2) Farid KACHA, Contribution à l'étude du suicide en milieu urbain. Thèse de 

doctorat en médecine, faculté d'Alger, 1971. 

3) Jerome SOUTY, le suicide dans le monde, revue (Sciences humaines) n° 169,mars 

2006. 

4) Le suicide, article publié par B.Saint-Girons et al, in Encyclopédie 

Universalis, no 15, Paris, 1980. 

5) Le phénomène du suicide: des gardes fous, article publié par le quotidien El 

moudjahid du14avril 1992, p.p.4-5. 

6) Emil DURKHEIM, Le Suicide, Paris P. U. F, 1969.20 mars 

7) Pierre MORON, Le Suicide, Paris, Ed: PUF, 1975. 

 

 

     



 باألفكار التنبؤ في التكاملي الُسليماني النموذج وفق العصبية النفسية للمناعة النسبي إلاسهام

 ضوء في والانفعالية الاجتماعية التعلم صعوبات ذوي  الجامعية املرحلة طلبة لدى إلانتحارية

 الُسليمانية النظرية

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .يوُسف عبدالواحد ُسليمان:  الباحث )ة(

علم النفس دكتوراه ، ُسليمان عبدالواحد يوُسف/ الدكتور  نبدة مختصرة عن الباحث )ة(:

وأستاذ صعوبات  مصر. –جامعة قناة السويس  –كلية التربية  – التربوي وصعوبات التعلم

ونائب رئيس مجلس إدارة  السعودية "سابًقا. –جازان جامعة  – التربيةكلية  - التعلم املساعد

وعضو مجلس إدارة الجمعية املصرية للدراسات ، الجمعية املصرية لصعوبات التعلم

 .النفسية

 الُسليماني النموذج وفق العصبية النفسية للمناعة النسبي إلاسهام :عنوان املداخلة

 التعلم صعوبات ذوي  الجامعية املرحلة طلبة لدى إلانتحارية باألفكار التنبؤ في التكاملي

 الُسليمانية النظرية ضوء في والانفعالية الاجتماعية

 امللخص:

وفق النموذج  "املناعة النفسية التعرف على طبيعة العالقة بين هدفت الدراسة الحالية إلى 

املناعة ، وكذلك الكشف عن مدى إسهام وألافكار إلانتحارية، "(0202)الُسليماني التكاملي 

 صعوبات ذوي دى طلبة املرحلة الجامعية ل باألفكار إلانتحاريةفي التنبؤ  العصبية النفسية

النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم الاجتماعية  ضوءفي   التعلم الاجتماعية والانفعالية

 طالًبا وطالبة( 02)من عينة الدراسة ألاساسية  وتكونت. كنظرية عربية جديدةوالانفعالية 

، إناث( 80ذكور،  84مقسمين إلى )ت التعلم الاجتماعية والانفعالية، ممن يعانون من صعوبا

، وبتطبيق الكليات النظرية والعملية بجامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربيةببعض 

مقياس التقدير التشخيص ي لصعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية صورة )املرحلتين 

الثانوية والجامعية( وهو أحد املقاييس الفرعية للبطارية العربية ملقاييس التقدير التشخيصية 

ُسليمان عبدالواحد لوفق النظرية الُسليمانية  جتماعية والانفعاليةلصعوبات التعلم الا 

أبو حطب، فؤاد اختبار كاتل للذكاء "املقياس الثالث الصورة )ب(" إعداد/ و (، أ 0202)

 السريع لفرز ذوي  ملسح النيورولوجياختبار او  ،(0222العزيز ) عبدومصطفى صادق، وآ

العصبية وفق  ملناعة النفسيةا يمقياس كذا و ، (0222الوهاب كامل ) عبدلصعوبات التعلم 
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 إلىالنتائج  أشارت، وهما من إعداد/ الباحث ألافكار إلانتحاريةو، النموذج الُسليماني التكاملي

، وكذلك إسهام وألافكار إلانتحارية العصبية بين املناعة النفسية دالة إحصائًياوجود عالقة 

 ذوي  املرحلة الجامعيةلدى طلبة  فكار الغنتحاريةباأل في التنبؤ العصبية املناعة النفسية 

 .نفعاليةصعوبات التعلم الاجتماعية والا 

صعوبات التعلم  – ألافكار إلانتحارية – العصبية املناعة النفسية :الكلمات املفتاحية

كطرح صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية ل الُسليمانيةالنظرية  –الاجتماعية والانفعالية 

 .جديد عربي

 ة:ـممقد

ملا كانت حياة إلانسان ال تمض ى على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد؛ فإن عالم اليوم يشهد 

أثرت في  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العلمية العديد من التغيرات

والسلبية، مما أدى إلى زيادة ألاعباء التي  الايجابية جميع مجاالت الحياة وانعكست آثارها

جه الفرد وزيادة مشكالته الحياتية، وجعلت الفرد يعانى من كثير من املشكالت والضغوط توا

 (؛ ألامر الذي يجعل البعض يفكر في إلانتحار.232، د 0202الحياتية )ُسليمان عبد الواحد، 

حق إلانسان, ترتكب في  وتعد دراسة إلانتحار جزًءا من أجزاء علم إلاجرام، ألنه جريمة

ل ضد إلارادة إلالهية, ولقد نهى هللا سبحانه وتعالى عباده عن قتل النفس, فقال فاإلنتحار فع

 الحق تبارك وتقدس في محكم التنزيل: )
ً
ْم َرِحيما

ُ
 ِبك

َ
ان

َ
 ك

َ
ه

ّ
ْم ِإنَّ الل

ُ
نُفَسك

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
( )سورة َوال

جاهات يدخل الانتحار عبارة عن موضوع دراسة علمية متعددة الاتكما أن  (.00النساء، آلاية: 

فيها علم الاجتماع، والطب النفس ي، والقانون، باإلضافة إلى علماء النفس الذين قاموا 

 .بدراسات عديدة تناولوا فيها مشكلة الانتحار بالبحث والدراسة

ونتيجة لذلك ظهر علم النفس إلايجابي بعد أن زادت الانفعاالت السلبية والضغوط الحياتية 

حتى كادت تفقده معنى الحياة والشعور بالسعادة والرضا عنها فجاء  وألاعباء على كاهل الفرد

هذا العلم ليعيد للحياة بهجتها حيث يركز على الجوانب إلايجابية في حياة الفرد والتى من 

، 0202)ُسليمان عبد الواحد وهدى الفضلي،  Psycho immunologyاملناعة النفسية أهمها 

863.) 
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عد 
ُ
علم النفس إلايجابي بل أهمها.  إحدى أهداف Psycho immunologyاملناعة النفسية وت

عد 
ُ
ًرا فى ألاوساط العلمية، فهي ت  كبي

ً
، والقت قبوال

ً
من النظريات العلمية التى ظهرت حديثا

 وكشفت عن الكثير من أسباب القصور والضعف في النواحي الفكرية والنفسية والجسمية.   

عد ظاهرة صعوبات اوعلى جانب آخر؛ 
ُ
والتي احتلت لتعلم إحدى الظواهر التعليمية املقلقة ت

، نظًرا لتزايد أعداد ألافراد موقًعا هاًما وأصبحت مالوفة لدى جميع املشتغلين بالتربية الخاصة

الذين يعانون منها في جميع مراحل الحياة، كما تمثل منطقة قلق في الحيز النفس ي للمتعلم 

؛ وملا كانت الصعوبات النوعية للتعلم )النمائية الانفعاليةتتراكم حولها املشكالت الاجتماعية و

الاجتماعية والانفعالية التعلم فإن صعوبات  ؛تؤثر على الجانب ألاكاديمي للفردوألاكاديمية( 

تستمد أهميتها من تأثيرها الكبير على معظم املواقف الحياتية للفرد، ومن هذا املنطلق فإنه 

وعدم عزلها عن صعوبات التعلم النمائية تلك الصعوبات بقد حان الوقت آلان أن نهتم 

 إن من خصائص ألافراد ذوي صعوبات التعلم وجود قصور في جانب أو 
ُ

وألاكاديمية، حيث

 أكثر من الجوانب الاجتماعية أو الانفعالية املؤثرة بدورها في التحصيل.

  :مشكلة الدراسـة

  :التاليين السؤالينعن تتحدد مشكلتها في محاولة إلاجابة  

وألافكار ، العصبية ناعة النفسيةبين املارتباية دالة إحصائًيا  هل توجد عالقة .2

 ؟.باملرحلة الجامعية صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية لذوي  إلانتحارية

صعوبات  لذوي  باألفكار الغنتحاريةفي التنبؤ  العصبية فسيةما نسبة إسهام املناعة الن .0

 .؟باملدارس الثانوية الفنية الزراعية والانفعالية التعلم الاجتماعية

 

 

 ة:ـالدراس افهد
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النموذج الُسليماني "وفق  العصبية التعرف على طبيعة العالقة بين املناعة النفسية .2

 صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية لذوي  وألافكار إلانتحارية، ("0202) التكاملي

 .باملرحلة الجامعية

 لذوي  باألفكار إلانتحاريةفي التنبؤ العصبية  ام املناعة النفسيةالكشف عن مدى إسه .0

 .باملرحلة الجامعية صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية

  لمناعة النفسية العصبيةل التكامليالنموذج الُسليماني The Integrated 

Solimani Model of the Psycho-neuorological Immunology (ISMPNI): 

  (0202يمان عبد الواحد )ُسلأعد 
ً

، جهاز املناعة النفسية العصبيةملكونات نموذًجا متكامال

بعد قيامه بإجراء العديد من الدراسات والبحوث في مجال املناعة النفسية. توصل إليه 

ما وجده في العديد من أدبيات املخ وعلم النفس الفسيولوجي والنيوروسيكولوجي إضافة إلى 

 :ألاجنبية والعربية، وفيما يلي رسم توضيحي له فى الشكل التالي ي العصبيوعلم النفس املناع
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)ُسليمان عبد الواحد،  لمناعة النفسية العصبيةل النموذج الُسليماني التكاملي( 2شكل )

0202.) 

 ألافكار إلانتحارية Suicidal Thoughts: 

اء الذات الخطيرة على االنتحار وسلوكيات إيذباملتعلقة  التصورات العقليةسيطرة بعض 

عد احد أشكال التشويه املعرفي،  الفرد وتفكيره،
ُ
تشتمل على ألافكار املرتبطة  أنها كماوت

 ".بالتخطيط والضبط ونتائج السلوكيات الانتحارية، أي أنها بعيدة عن الانتحار الكامل

 وفق النظرية الُسليمانية صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية Social and 

emotional learning disabilities : 

يمكننا طرح سؤال هام؛ أال وهو: هل نحن بحاجة إلى نظرية جديدة في مجال صعوبات التعلم 

Learning Disabilities (LD)  على الصعيد العربي أم بوسعنا إلاكتفاء بما بين أيدينا من

وعيته هذه اكتسبها للبحث عن بديل لها؟. سؤال مشروع، ومشر  إذننظريات. فال ضرورة 

بسبب عجز كامن في ُصلب املنظومة املعرفية ملجال صعوبات التعلم بالعالم العربي وفق 

الاتجاهات املعاصرة، هذا العجز الذي تجلى أيما تحّل في عدم تمكنها من الخروج من حالة 

و دول العالم الركود املعرفي التي أوصلتها إليه وأوقعتها في مستنقعه اعتماد البلدان النامية أ

الثالث، بما فيها بلدان عاملنا العربي على إستيراد العلم من الغرب، فصار العلم يستورد كما 

تستورد السلع إلاستهالكية، مما يجعلنا نصف العالقة بين علم نفس/ صعوبات التعلم في 

ماًما مع عاملنا العربي، وبينه في الغرب، بأنها عالقة إلاستيراد والتصدير، وهو وصف يتفق ت

الوضع الحالي ملجتمعات عاملنا العربي، فدائًما الغرب هو الذي ُيصدر العلم ومجتمعاتنا 

 العربية هي التي تستورد. مما يشير إلى وضعية التبعّية للغرب علمًيا.

وبالرغم من هذه الصورة القاتمة لوضعية علم نفس/ صعوبات التعلم بالعالم العربي، جاءت 

ية التنظيرية والتفسيرية من أجل تكامل ابستيمولوجية صعوبات التعلم؛ هذه املحاولة العرب

حيث حيكت وتم بناؤها في ضوء العديد من املحكات والقيود الجوهرية التي يمكن أن تكمن 

 Social and Emotional Learning Disabilitiesخلف صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية

(SELD) عرفية، ونيوروسيكوفسيولوجية، وبيولوجية وجينية، بما فيها من محددات: م
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النظرية الُسليمانية  –واجتماعية، وانفعالية. ومن هنا يمكن النظر إلى نظريتنا الحالية 

 ؛في ضوء تقاطعات تخصصات بينية ومتكاملة –لصعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية 

ؤداها "أن صعوبات التعلم حيث توصلنا في هذه النظرية إلى حقيقة علمية جديدة م

الاجتماعية والانفعالية أصل قائم بذاتة وصعوبة نوعية أو خاصة في التعلم وليست َعَرض 

واملعرفي والچينومي".  للصعوبة أو مشكلة مصاحبة لصعوبات التعلم، لها أساسها العصبي

 .ورأينا أن هذه الحقيقة تستوجب طرح نظرية جديدة في مجال صعوبات التعلم عربًيا

ب،  0202؛ 282، 0220)ُسليمان عبدالواحد  يشير و    

"مصطلح يشير إلى مجموعة  إلى أن صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية هي (324 ،؛ ج28

على نحو مقبول أو موجب مع  ن ق املتوسط، وال يتفاعلو من ألافراد ذوي ذكاء متوسط أو فو 

 من ألاقران واملعلمين، وهم آخر من يختارهم أقرانهم في ألادوار 
ً

آلاخرين وهم أقل تقبال

واملواقف التفاعلية الجماعية, ويميلون إلى الوحدة وقضاء أوقات فراغهم بمفردهم, وتتجه 

عنهم تكون حادة أن التعبيرات التي تصدر  ربة، كماأنشطتهم وتفاعالتهم إلى أن تكون مضط

وتحمل في طياتها العدوان الكامن والقلق والقيام بأفعال ال مبرر لها، وربما ترجع صعوبات 

تعلمهم إلى وجود خلل وظيفي أو تأخر في نمو الجهاز العصبي املركزي، وال ترجع صعوبات 

البدنية، وال لظروف الحرمان أو  التعلم ألسباب خارجية، وال ترجع إلى إلاعاقات الحسية أو 

القصور البيئي سواء كان ذلك يتمثل في الحرمان أو القصور الثقافي، أو الاقتصادي، أو نقص 

الفرصة للتعلم، كما ال ترجع الصعوبة إلى املشكالت ألاسرية الحادة، أو لالضطرابات 

 الانفعالية الشديدة".

 الدراسـة: اضفر 

 وألافكار إلانتحارية، العصبية ناعة النفسيةائًيا بين املتوجد عالقة ارتباية دالة إحص .2

 .باملرحلة الجامعية صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية لذوي 

سهم املناعة الن .0
ُ
صعوبات التعلم  لذوي  باألفكار إلانتحاريةفي التنبؤ العصبية فسية ت

 .باملرحلة الجامعية الاجتماعية والانفعالية



 باألفكار التنبؤ في التكاملي الُسليماني النموذج وفق العصبية النفسية للمناعة النسبي إلاسهام

 ضوء في والانفعالية الاجتماعية التعلم صعوبات ذوي  الجامعية املرحلة طلبة لدى إلانتحارية

 الُسليمانية النظرية

 الدراسة لطبيعةة تحيث مالءم الارتباطيستخدام املنهج الوصفي تم ا: الدراسـةمنهج  .أ 

 .الحالية

طالًبا ( 222) قوامها من مجموعتين، ألاولي: عينة استطالعيةت نتكو  :الدراسـةعينة  .ب 

الكليات النظرية والعملية بجامعة قناة السويس بجمهورية مصر وطالبة ببعض 

والثانية  .الدراسة واتدأل  متريةالتحقق من الخصائص السيكو  بهدفوذلك ، العربية

( طالًبا وطالبة ممن يعانون من صعوبات التعلم 02) وقوامهاعينة أساسية 

ببعض الكليات النظرية إناث(،  80ذكور،  84الاجتماعية والانفعالية، مقسمين إلى )

 .والعملية بجامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية

 صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية ذوي ألاساسية خطوات فرز عينة الدراسة 

 :باملرحلة الجامعية

ببعض الكليات النظرية إناث(  033ذكور،  302) طالًبا وطالبة( 262تم اختيار ) -2

، ويمثلون العينة ألاولية والعملية بجامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية

 للدراسة. 

التعلم الاجتماعية والانفعالية مقياس التقدير التشخيص ي لصعوبات تم تطبيق   -0

على أفراد  أ( 0202صورة )املرحلتين الثانوية والجامعية( إعداد/ ُسليمان عبدالواحد )

التي تم الحصول عليها من تطبيق املقياس تم إلابقاء ؛ وفي ضوء النتائج العينة ألاولية

عالية على من يقعون في نطاق من يعانون من صعوبات التعلم الاجتماعية والانف

 .طالًبا وطالبة( 022) وقوامهم

أبو حطب، فؤاد اختبار كاتل للذكاء "املقياس الثالث الصورة )ب(" إعداد/ تم تطبيق  -3

توسط أو امل ذوي الذكاء الطلبةختيار وتم ا، (0222العزيز ) عبدومصطفى صادق، وآ

م صعوبات التعل يمثلون العينة املبدئية لذوي  أفراًدافوق املتوسط واعتبارهم 

 .طالًبا وطالبة( 260الاجتماعية والانفعالية وبلغ عددهم بعد هذا إلاجراء )



 باألفكار التنبؤ في التكاملي الُسليماني النموذج وفق العصبية النفسية للمناعة النسبي إلاسهام

 ضوء في والانفعالية الاجتماعية التعلم صعوبات ذوي  الجامعية املرحلة طلبة لدى إلانتحارية

 الُسليمانية النظرية

)العينة املبدئية لصعوبات التعلم الاجتماعية  املتعلمينقام الباحث بمقابلة  -8

على حده مع إجراء حوار معه للتأكد من أنه ال يعاني من أية  متعلموالانفعالية( كل 

"( أو إعاقة حسية أو جسدية واضحة )مثل ضع
ً
ف السمع والبصر "كالحول مثال

( حالة 02)استبعاد  تم، وفي ضوء هذا إلاجراء الإلاعاقات البدنية كحاالت شلل ألاطف

جمع بيانات عن املستوى الاجتماعي تم ، كما لديهم بعض املشكالت الصحية

( حالة لديهم 36وتم استبعاد ) لهممن خالل أسئلة مباشرة  للطلبةوالاقتصادي 

رية صعبة تتمثل في الفقر الشديد وانفصال بين ألاب وألام ووفاة أحد ظروف أس

( 223)ليصبح عدد أفراد عينة ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية الوالدين 

 .طالًبا وطالبة

 صعوبات التعلم إعداد/ عبد اختبار املسح النيورولوجي السريع لفرز ذوي تطبيق تم  -2

ضوء  دية على أفراد العينة السابقة وفيبطريقة فر ، وذلك (0222الوهاب كامل )

لحصولهم  حالة( 03من تطبيق الاختبار تم استبعاد ) النتائج التي تم الحصول عليها

 –على درجات كلية على الاختبار تقع في نطاق الدرجة العادية والتي تتراوح من )صفر 

ا، وتم إلابقاء يورولوجيً ( مما يشير إلى أن ليس لديهم صعوبات تعلم وأنهم أسوياء ن02

 الاشتباهعلى أفراد العينة الذين حصلوا على درجات كلية على الاختبار تقع في نطاق 

 ألافراد يعانون مما يشير إلى أن هؤالء  درجة (22 – 06)التي تكون من  وهي
ً

من  فعال

صعوبات التعلم الاجتماعية ذوي صعوبات تعلم. وبذلك أصبح عدد أفراد عينة 

 .طالًبا وطالبة( 02لية املشاركين في الدراسة الحالية وفق هذا إلاجراء )والانفعا

 :وتفسيرها ةـالدراس نتائج

توجد عالقة ارتباية دالة إحصائًيا بين املناعة النفسية  الفرض على أنه " هذا ينص

العصبية، وألافكار إلانتحارية لذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية باملرحلة 

 ".عيةالجام

أفراد العينة ، تم حساب معامل الارتباط بين درجات إحصائًيا وللتحقق من صحة هذا الفرض

وهو  (2.423)فكان  العصبية املناعة النفسيةودرجاتهم فى  ألافكار إلانتحارية في ألاساسية



 باألفكار التنبؤ في التكاملي الُسليماني النموذج وفق العصبية النفسية للمناعة النسبي إلاسهام

 ضوء في والانفعالية الاجتماعية التعلم صعوبات ذوي  الجامعية املرحلة طلبة لدى إلانتحارية

 الُسليمانية النظرية

لدى  بين املتغيرين السالبة عالقةال ويشير إلى( 2.22عند مستوى )دال و  ارتباط سالب لممعا

 . فراد عينة الدراسةأ

سهم املناعة النفسية العصبية في التنبؤ باألفكار إلانتحارية ينص هذا الفرض على أنه "و 
ُ
ت

 ". لذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية باملرحلة الجامعية

تحليل الانحدار البسيط بإجراء  ا قام الباحثق من صحة هذا الفرض إحصائيً وللتحق

(Simple Regression Analysis)  راد عينة الدراسة من خالل أفلدى  باألفكار إلانتحاريةللتنبؤ

أن هناك فروق بين الانحدار والبواقى  فاتضح ،العصبية ملناعة النفسيةا في درجاتهم

 املناعةمن خالل  باألفكار إلانتحاريةباعتبارهما مصدرين للتباين، ومن ثم يمكن التنبؤ 

ألفراد عينة  لألفكار إلانتحاريةمعادلة القيمة التنبؤية اغة ويمكن صي، العصبية النفسية

 كما يلي: العصبية بمعلومية املناعة النفسية الدراسة

 س 0.626 -)ثابت الانحدار(  6.656ص = 

 .العصبية ، س: تمثل درجة الفرد في املناعة النفسيةألافكار إلانتحاريةحيث ص: تمثل 

 لي:أي أن املعادلة يمكن أن تصاغ كالتا

 العصبية املناعة النفسية 0.626 -)ثابت الانحدار(  6.656=  ألافكار إلانتحارية

ألافكار  انخفضتوتشير املعادلة السابقة إلى أنه كلما ارتفعت درجة الفرد في املناعة النفسية 

 لديه والعكس صحيح. إلانتحارية

طلبة  -املراهقين  رة تنمية وعيضرو توص ي ببناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ فإنها و 

 باملناعة النفسية - صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعاليةذوى من خاصة  املرحلة الجامعية

تنويع طرق  وذلك من خاللمن حيث مكوناتها، وأبعادها، وأساليب تنشيطها،  العصبية

الية بين املتعلمين واستراتيجيات التدريس واختيار استراتيجيات تدريس تراعى الفروق الانفع

 .   والحد من أفكارهم إلانتحاريةمما يعزز إكساب وتنشيط مناعتهم النفسية 

 :                            املراجـــع



 باألفكار التنبؤ في التكاملي الُسليماني النموذج وفق العصبية النفسية للمناعة النسبي إلاسهام

 ضوء في والانفعالية الاجتماعية التعلم صعوبات ذوي  الجامعية املرحلة طلبة لدى إلانتحارية

 الُسليمانية النظرية

 القرآن الكريم.

. صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية بين ألاجداد (0220ف )يوُس  دعبد الواح ُسليمان

سنين( وألاحفاد: دور ال
ُ
نوم البشري في سبر أغوارها كصعوبة نوعية في إطار النظرية يچ)امل

سنين .. بين الواقع وآلافاق"ؤتمر املالُسليمانية. 
ُ
، والذي نظمته الدولي ألاول: "مشكالت امل

، الجزائر، خالل الفترة البويرة جامعة آكلي محند أولحاج،كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية، 

 .262 - 282نوفمبر،  24 – 22من 

البطارية العربية ملقاييس التقدير التشخيصية . (أ 0202ف )يوُس  دعبد الواح ُسليمان

 . القاهرة: دار الرشاد.وفق النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية

. النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم الاجتماعية (ب 0202ف )يوُس  دعبد الواح ُسليمان

الية كطرح عربي جديد: التحقق إلامبريقي ببعض املجتمعات العربية في إطار تناول والانفع

 6، 0-، جامعة الجزائراملجلة الجزائرية التربية والصحة النفسيةمعرفي.  –نيوروسيكولوجي 

(2 ،)4 – 32. 

(. دراسة إمبريقية للتحقق من النظرية الُسليمانية ج 0202)ف يوُس  دعبد الواح ُسليمان

ات التعلم الاجتماعية والانفعالية بالبيئة املصرية على عينة من تالميذ املرحلة لصعوب

 323، 32، تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات، مجلة بحوثإلابتدائية. 

– 326. 

(. دور املناعة النفسية في التنبؤ بجودة الحياة لذوي د 0202)ف يوُس  دعبد الواح ُسليمان

لم الاجتماعية والانفعالية باملدارس الثانوية الفنية الزراعية في ضوء نظرية صعوبات التع

، 2، 32، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، مجلة بحوث في التربية النوعيةعربية جديدة. 

232 – 262. 

في إطار النموذج  (PNI)(. املناعة النفسية العصبية 0202ُسليمان عبد الواحد يوُسف )

ماني التكاملي كأحد أهم الكفايات النيوروسيكولوجية الالزمة للمشرف التربوي في دور الُسلي

"واقع تكوين املربين  امللتقى الوطني التاسعالحضانة ورياض ألاطفال بالعالم العربي. 



 باألفكار التنبؤ في التكاملي الُسليماني النموذج وفق العصبية النفسية للمناعة النسبي إلاسهام

 ضوء في والانفعالية الاجتماعية التعلم صعوبات ذوي  الجامعية املرحلة طلبة لدى إلانتحارية

 الُسليمانية النظرية

تعليمية، املدرسة  -تكوين -، والذى نظمه مخبر تعليمواملربيات لرياض ألاطفال بالجزائر"

 .جانفي 02، بوزريعة، الجزائر يوم العليا لألساتذة

"وفق تصور عبد ملناعة النفسية (. ا0202ُسليمان عبد الواحد يوُسف، وهدى ملوح الفضلي )

 820، 200، دراسات عربية في التربية وعلم النفسالوهاب كامل": دراسة عاملية عبر ثقافية. 

– 802. 

. القاهرة: مكتبة النهضة ى السريعاختبار املسح النيورولوج(. 0222عبدالوهاب محمد كامل )

 املصرية.

اختبارات (. 0222)مصطفى عبد العزيز و ، آمال أحمد صادقو ، أبو حطب اللطيف فؤاد عبد

 .. القاهرة: مكتبة ألانجلو املصريةكاتـل للعامل العام "مقياس الذكاء املتحرر من أثر الثقافة"

 

 



 الانتحار ظاهرة لكبح كآلية ألامني الاعالم

 

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .إلهام بوعمرةد. : 1الباحث )ة(

  .استاذ محاضر أ : الرتبة

 ./ الجزائر3الجزائر جامعة :الانتماء جامعة

 bouamrailhem@gmx.fr البريد الالكتروني:

 .آسيا بوعمرة. د:  2الباحث )ة(

 .أ محاضر أستاذ: الرتبة

 ./ الجزائر1الجزائر جامعة :الانتماء جامعة

 assiabouamra@yahoo.fr البريد الالكتروني:

                                               الانتحار ظاهرة لكبح كآلية ألامني الاعالم :عنوان املداخلة

 امللخص:

 الاشكالية

تتعدد ألاسباب التي تجعل الفرد يفكر في وضع حد ونهاية لحياته، ومن بين اهم هذه ألاسباب 

الاجتماعية منها حيث يقف الفرد عاجزا امام: الفقر والبطالة وتدني املستوى املعيش ي وكذلك 

ها إلاحباط والفراغ العاطفي والوجداني وغياب الوازع امام املرض و آلافات باختالف أنواع

الديني، يبحث عن حلول للخروج من هذه الازمات التي تشده الى القعر وتحول حياته الى 

كابوس حقيقي، فال يجد منفذا سوى التخلص من حياته في لحظة ضعف وطيش يرتكب 

اجل ان نحافظ عليها ونصونها  جريمة في حق نفسه، هذه النفس التي وهبنا هللا أيها امانة من

بتحدي العقبات ومواجهة املشاكل بكل قوة وشجاعة الن الامر الذي ال يقض ي علينا يجعلنا 

 اكثر قوة.

أكثر الفئات تعرضا ملحاوالت الانتحار،   (9112)ابراهيم،  وتعتبر فئة الشباب حسب الدراسات

( ألف شخص 011يخلف الانتحار أرقاما مرتفعة من الضحايا؛ إذ يلقى ما يزيد على )حيث 

 

 



 الانتحار ظاهرة لكبح كآلية ألامني الاعالم

 

حتفه كل عام، جراء الانتحار الذي يحتل املرتبة الثانية بين أهم أسباب الوفاة بين الشباب، 

( سنة، على مستوى العالم. وهناك مؤشرات على أنه مقابل كل 92-11في الفئة العمرية بين )

 كان هناك ما يزيد على )شخص بالغ مات م
ً
 آخرين حاولوا الانتحار91نتحرا

ً
 .( شخصا

إلى أن هناك أكثر من  9113وأشارت تقارير منظمة الصحة العاملية الصادرة في عام 

( آالف 3111( شخصا يقدمون على الانتحار، على مستوى العالم سنويا، أي )1911111)

( محاولة فاشلة، أي أن هناك 91قابلها )شخص ينتحرون يوميا، وأن كل حالة انتحار تامة ت

 ( مليون محاولة انتحار على مستوى العالم سنويا.01( إلى )91ما يقارب من )

وتتباين ألارقام بين البلدان، إال أن البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل هي التي تتحمل 

%( من 51قدر بـ )معظم العبء الناجم عن عمليات الانتحار على الصعيد العالمي، ويقع ما ي

بين الفئات التي تعاني  -بشكل كبير  -جميع حاالت الانتحار في هذه البلدان، وينتشر الانتحار 

 
ً
من التهميش والتمييز في املجتمع. ويكون ألاثر الواقع على ألاسر وألاصدقاء واملجتمعات أثرا

، وبعيد املدى، حتى وإن مر وقت طويل على انتحار أشخاص أعزاء 
ً
)ابراهيم،  .عليهممدمرا

9112) 

تلعب وسائل الاعالم والاتصال املكتوبة والسمعية والسمعية البصرية والالكترونية دورا فعال 

املتعددة هو أكثر وسائل التأثير يؤكد علماء الاجتماع والنفس بان إلاعالم بوسائله في التوعية و 

على عقول وأفكار الناس، وبذلك فإنه الوسيلة ألاولى التي تشكل اتجاهات هؤالء نحو املواضيع 

واملواقف الحياتية اليومية التي تعيشها وتواجهها املجتمعات العاملية، وأصبح إلاعالم يستخدم 

الفرد واملجتمع ككل في شتى مجاالت في التنظيم والبناء الاجتماعي املتكامل من اجل مصلحة 

الحياة املعاصرة سواء في الجوانب الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، وبالتالي ألامنية 

 على كافة املستويات املتصلة بها.

 

ومع التطورات الهائلة التي شهدها العالم منذ أواخر القرن العشرين حتى آلان وخاصة في  

وجيا املعلومات أصبح العالم قرية كونية صغيرة ال يمكن فصلها مجال الاتصال وتكنول

، فقد غدونا نعيش عصر ألاقمار الصناعية وما تنقله من معلومات وأخبار، وما 
ً
إعالميا
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أحدثته من تقارب ثقافي ومعرفي أتاح اطالع الفرد على أحداث العالم حين حدوثها، مما زاد في 

 الهيمنة على ألافراد واملجتمعات.تأثير إلاعالم ووسائله وقدرته على 

وألامن ال يقل أهمية عن إلاعالم والاتصال فهو من الاحتياجات ألاساسية للفرد واملجتمع، وال  

يمكن تخيل حياة دونما تحقيق لألمن والاستقرار حيث تتوقف ألانشطة إلانسانية اليومية 

والطمأنينة التي نحتاجها ونبحث على هذين العنصرين اللذين يوفران الراحة النفسية والهدوء 

عنها، فالجميع يريد معرفة املزيد عن الوضع السياس ي و ألامني للبالد في أدق تفاصيله: حركة 

املرور و السير لتفادي الحوادث التي تزهق فيها أرواح آلاالف، الاعتداءات التي تمارس على 

لشغب و التخريب و النهب و ألاطفال وعمليات الاختطاف الدخيلة على مجتمعاتنا، اعمال ا

السرقة التي تتعرض لها أمالك الدولة و املواطن على حد سواء، ألازمات ألامنية الداخلية و 

 الخارجية التي يروح ضحيتها ألابرياء من ألافراد العزل،...الخ.

كل هذه القضايا الحساسة تؤرق الشخص وتجعله يعيش في قلق مستمر على حياته وحياة  

غيرة والكبيرة، يتصفح الجرائد ويتابع ألاخبار التي تبثها املحطات إلاذاعية والقنوات أسرته الص

التلفزيونية املحلية والدولية العربية وألاجنبية كما ال يتوقف عند هذا الحد بل تجده منكبا 

أمام شاشة الكمبيوتر يتنقل من موقع إلى آخر يقفز من صفحة إلى صفحة عبر شبكات 

 اعي التي تمده باملعلومات واملستجدات لحظة بلحظة.التواصل الاجتم

منه يتضح حجم املسؤولية التي تقع على عاتق إلاعالم بصفة عامة، التي تتمثل في التوعية  

من خالل تقديم معلومات نزيهة وذات مصداقية معلومات حقيقية عن الواقع السياس ي 

كون هذه املعلومات كفيلة بجعلنا  وألامني الذي نعيشه سواء كان واقعا داخليا أو خارجيا،

نأخذ القرارات الصائبة ونسلك املسارات الصحيحة التي بدورها تمكننا من تجنب حوادث 

 (9115)شطاح،  ذات أضرار وخيمة.

يؤديها الاعالم الامني القائم على توعية والتوعية بمخاطر الانتحار من ألادوار التي يجب ان 

الافراد بمدى خطورة هذه الظاهرة التي استفحلت في مجتمعاتنا مؤخرا، ويعرف الاعالم ألامني 

بانه نوع من إلاعالم يهدف إلى زيادة تأثير وفعالية ما يصدر عن أجهزة وسائل إلاعالم 

أمني تقدم من خالل إلاذاعة املتخصصة، وعن جهات ألامن من نشاطات إعالمية ذات طابع 

والتلفزيون والصحافة لتوعية أكبر قدر من الجمهور أمنية متوازنة بهدف إيجاد وتأسيس بوعي 
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أمني لدى املواطنين وتعميق التعاون والتجاوب مع الجهات الامنية مع الجهات ألامنية لتحقيق 

 ألامن والاستقرار.

ات التي يعتمد عليها الاعالم ألامني في الحد من : ماهي آلاليمنه نطرح السؤال املحوري التالي

 ظاهرة الانتحار داخل املجتمع؟

 تنقسم الورقة البحثية الى املحاور التالية:

I. ظاهرة الانتحار: املفهوم واملسببات 

 مفهوم الانتحار .1

 أسباب ودوافع الانتحار .9

 آليات الوقاية من الانتحار .3

II. الاعالم ألامني مدخل مفاهيمي 

 مفهوم الاعالم ألامني .1

 وسائل الاعالم ألامني .9

 الاعالم ألامني في مواجهة ظاهرة الانتحار .3

 منهج الدراسة

تندرج الدراسة ضمن البحوث الوصفية وهو طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي 

منظم من اجل الوصول الى أغراض محددة لوضعية اجتماعية او مشكلة اجتماعية او سكان 

 معينين.

ويتضمن الوصف الاجتماعي عدة عمليات كتحديد الغرض منه وتعريف مشكلة البحث 

وتحليلها وتحديد نطاق ومجال الوصف وفحص املراجع والوثائق املتعلقة باملشكلة وتفسير 

النتائج وأخيرا الوصول الى الاستنتاجات واستخدامها لألغراض املحلية والقومية وكما يعتبر 

لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات املنهج الوصفي طريقة 
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 مقننة عن املشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة في البحوث الامبريقية.

 (9115)الذنيبات، 

 اهداف الدراسة:

تي استقطبت اهتمامات املجتمعات خالل إن موضوع الانتحار هو إحدى املواضيع الهامة ال

فالجرائد  .آلاونة ألاخيرة، وذلك موازاة مع شيوع ظواهر أخرى مثل: العنف، املخدرات وإلارهاب

الصادرة في الجزائر ال تخلو من يوم آلخر من حوادث الانتحار، والتي مست كل فئات املجتمع 

 تى ألاطفال. يهدف البحث الى:انطالقا من الشباب إلى الشيوخ مرورا بأرباب ألاسر وح

التقرب أكثر من ظاهرة الانتحار والتعرف على اهم أسبابها بعد استفحالها في  .1

 مجتمعاتنا العربية.

ادراج احصائيات وأرقام توضح مدى خطورة الوضع الذي وصلت اليه البلدان جراء  .9

 ظاهرة الانتحار.

 وعالقته بالتوعية الامنية للحد من ظاهرة الانتحار.التعرف على مفهوم الاعالم ألامني  .3

تحديد الوسائل والاستراتيجيات التي يوظفها الاعالم ألامني في مواجهة ظاهرة  .4

 الانتحار.

الوصول الى حلول سريعة ملعالجة ظاهرة الانتحار بدءا من التفكير في الفعل ذاته  .1

 خاصة ان هذه آلافة أصبحت تمس ألاطفال كذلك.

ألاساسية للطفل هي إلاحساس بالحب والقبول من طرف آلاخرين، وإذا كان القبول  فالحاجة 

من طرف ألافراد املعايير )الاب والام خاصة( مشروطا، سيتدخل الطفل القيم الخارجية 

لذلك تعد املعاملة  .ويجعلها ذاتية وايجابية رغم أنها ال تتماش ى بالضرورة مع مساره الانبساطي

اس، فإذا عومل الطفل بعدم أحقيته في التقدير وال في القيمة بشرط أال الوالدية هي ألاس

 يكون، فانه ال يعتبر نفسه محبوب إال إذا كان غير موجود.

بالتالي لكي يصل إلى أن يكون محبوبا من طرف آلاخرين ومن طرف نفسه، ال بد له أن يتنازل  

 .كارل روجرسعن حياته. إنها الفكرة التي تصف الشخصية املنتحرة حسب 
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إن التنازل عن الحياة قد يأخذ أشكاال مختلفة انطالقا من التعلق بمرحلة تبعية طفلية 

لعل آلاباء ال يتمكنون  .ورفض التغيير، إلى ألافكار أو املحاوالت الانتحارية أو الانتحار املحقق

. هذا ألاخير من تحمل الحداد الناتج عن وفاة طفل لهم، مما يدفعهم إلى إهمال الطفل الثاني

ال يستطيع جلب الاهتمام العاطفي ألبويه، فيجد نفسه مقص ى من العالقة مع أخيه املفقود، 

  .(9115-9110)زهير،  كما يحس خالل بحثه عن الحب انه غير مؤهل كي يكون محبوبا

 نتائج الدراسة

 يمكن ادراج النتائج التالية:

يقوم الاعالم ألامني بدور هام في توعية الجماهير وتزويدهم باملعلومات التي تفيدهم في  .1

 التصدي ملحاوالت الانتحار التي يعيشونها يوميا.

يعتمد الاعالم ألامني على وسائل عديدة للتوعية ألامنية أهمها: املنشورات واملطويات  .9

الهيئات الحكومية او  التي توزع خاصة خالل ألايام التحسيسية التي تنظمها

الجمعيات للحد من انتشار ظاهرة الانتحار، ألايام الدراسية وامللتقيات والندوات التي 

تهدف إيجاد حلول لظاهرة الانتحار، الحصص والبرامج التوعوية، الحمالت إلاعالمية 

 والاعالنية.

الم املضاد يعتمد الاعالم ألامني على الوسائل إلاعالمية الحديثة، ويلعب دور الاع .3

ملواجهة املواقع الالكترونية التي تروج لألفكار الانتحارية وتعمل على تسهيل الوقوع في 

 فعل الانتحار.

تسعى الحكومات الى تسطير برامج ومشاريع جادة للتأطير والتكفل بالشباب وألاطفال  .4

 خاصة ذوي النزعة الانتحارية.

ومراكز التكوين املنهي بأخصائيين  أهمية تزويد املدارس بمختلف الاطوار والجامعات .1

نفسانيين واستشاريين للتكفل بكل الازمات العاطفية والنفسية التي يتعرض لها 

 التالميذ والطلبة ومتابعتهم خطوة بخطوة. 
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 توصيات الدراسة

 في ألاخير نوص ي بما يلي:

إطار حسن اختيار الوسيلة إلاعالمية الامثل للتوعية فيما يخص ظاهرة الانتحار، في  .1

 الاعالم ألامني.

 تضفي إثارة على حوادث الانتحار أو تجعل منها مسألة طبيعية أو  .9
ً
عدم استخدام لغة

 .اعتيادية

تزويد الجماهير بالحقائق عن حوادث الانتحار للحد من انتشار الشائعات وألاخبار  .3

الكاذبة حول الظاهرة والحقائق الواضحة تعمل على تنوير أفراد املجتمع، مما 

عدهم على تكوين راي عام صحيح عن طريق إلاقناع باملعلومات والحقائق القائمة يسا

 على الدقة والوضوح.

تعميم التوعية بمخاطر ظاهرة الانتحار على املستوى املجتمعي عن طريق امللتقيات  .4

والورشات والندوات والتعريف بأهمية الاعالم ألامني في التوعية ألامنية وفي تفادي 

 سية والعاطفية التي تكون سبب مباشر للوقوع في فعل الانتحار.الازمات النف

الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال مكافحة الانتحار عن طريق تطبيق  .1

بروتوكوالت صحية نفسية ملساعدة ألاشخاص الذين يعانون من اضطرابات ومشاكل 

 نفسية وكذلك اسرهم. 

 قائمة مراجع مبدئية

(. املسألة الثقافية، وقضايا اللسان والهوية. الجزائر: 9113ليفة. )محمد العربي ولد خ .1

 ديوان املطبوعات الجامعية.

لبنان: دار النهضة  -(. بيروت1(. أدب الطفل وثقافته )إلاصدار ط9111مريم سليم ) .9

 العربية.
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التصور الاجتماعي لظاهرة الانتحار لدى (. 9115-9110بوسنة عبد الوافي زهير. ) .3

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -دراسة ميدانية بجامعة بسكرة -الطالب الجامعي

 . جامعة قسنطينة.01،01دكتوراه علوم في علم النفس إلاكلينيكي. 

(. ظاهرة الانتحار بين الشباب :ملاذا تتزايد؟ مركز آدم 9112جميل عودة ابراهيم. ) .4

، من 9191فيفري,  15وق والحريات. تاريخ الاسترداد للدفاع عن الحق

https://annabaa.org/arabic/community 

مناهج البحث العلمي وطرق اعداد (. 9115عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات. ) .1

 (. الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية.4)إلاصدار طالبحوث 

 ات ألاخبار، املحتوى والجمهور إلاعالم التلفزيوني في نشر (. 9115محمد شطاح. ) .0

 )إلاصدار دط(. الجزائر: دار الكتاب الحديث.

 

 



 الحدية الشخصية لدى الانتحارية ألافكار

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 . حكيمة داود :(الباحث )ة

 .دكتوراه في علم النفس الرتبة:

 الجزائر. - تلمسان جامعة مؤسسة الانتماء:

 hikmada13@gmail.com البريد الالكتروني:

 لدى الشخصية الحدية ألافكار الانتحارية :املداخلة عنوان

 امللخص:

تسليط الضوء على موضوع ألافكار الانتحارية التي تعاني منها تهدف هذه الدراسة إلى 

سنة،  21سنة،  12الشخصية الحدية ، وذلك من خالل دراسة ثالث حاالت يبلغون من العمر 

سنة  ، استخدمنا املنهج العيادي باستعمال ادوات البحث املتمثلة في دراسة الحالة  21

قياس ألافكار الانتحارية . وقد خلصت الدراسة  إلى واملقابلة واملالحظة باإلضافة الى تطبيق م

 أن الشخصية الحدية لديها أفكار انتحارية وأن هذه ألافكار كافية لتجعلها تقدم عليه. 

 الشخصية الحدية  -ألافكار الانتحارية –الكلمات املتاحية: الانتحار 

Résumé : 

Cette étude vise à éclairer le sujet des pensées suicidaires vécues par la personnalité 

borderline, à travers une étude de 3 cas âge de 21 ans,  17 ans et 18 ans nous avons 

utilisé l'approche clinique en utilisant les outils de recherche d'étude de cas, 

d'entretien et d'observation en plus d'appliquer le teste les pensées suicidaires. 

L'étude a conclu que la personnalité borderline a des pensées suicidaires et que ces 

pensées sont suffisantes pour lui faire prendre le pas. 

Mots disponibles: suicide - pensées suicidaires - personnalité borderline 
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  :املقدمة

يعد الانتحار أحد املشكالت التي عرفها إلانسان منذ قدم الزمن وتختلف وجهات النظر حول 

املوضوع حسب الفترات الزمنية، ألاماكن، عالقاته بالحركات الثقافية واستمرارية املعارف 

العلمية. حاليا، يبقى موضوع الانتحار غير واضح رغم التطور العلمي املالحظ ، لهذا السبب، 

كل ألاخصائيين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع من أجل توحيد البحث بهدف التحكم  تجند

في مختلف العناصر املؤدية لالنتحار. وتعتبر الاضطرابات النفسية أحد أهم ألاسباب التي 

يمكن أن تؤثر على الانسان وتدفعه للجوء إليه كحل للتخلص من معاناتها ومن بينها  

والذي هو عبارة عن حالة تتصف بصعوبات في تنظيم العاطفة،  اضطراب الشخصية الحدية،

وتؤدي هذه الصعوبات إلى تقلبات مزاجية شديدة، والاندفاع وعدم الاستقرار، وضعف 

الصورة الذاتية والعالقات الشخصية املضطربة. ويتميز اضطراب الشخصية الحدية بشكل 

ر ا الذين يعانون اضطراب أساس ي باالضطراب العاطفي الذي يسببه، كما تكون مشاع

الشخصية الحدية أكثر حدة وتستمر لفترات طويلة من الزمن، ومن الصعب بالنسبة لهم 

العودة إلى مستوى الخط ألاساس ي لالستقرار بعد حدث عاطفي حاد. وتعتبر التهديدات 

ا لدى ألاشخاص الذين يعانون اضطراب الشخصية الحدية ، واملحاوالت الانتحارية شائعة جدًّ

 كما أن أفعال إلايذاء الذاتي، مثل الجرح والحرق، شائعة أيًضا. 

  إلشكاليةا

نعيش اليوم تغيرات مفاجئة و سريعة, في شتى ميادين الحياة مما يجعل الفرد عاجزا عن 

 التكيف 

 معها, وبالتالي يكون عرضة, لآلفات النفسية والاجتماعية الخطيرة منها" الانتحار، باإلضافة إلى 

لتقدم التكنولوجي السريع، والضغوط الاقتصادية الشديدة التي يتميز بها العصر الحالي، إن ا

أصبح الانتحار ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار تكاد تشمل العالم بأسره، وذلك نتيجة 

سواء كانت  -إلاحباطات التي يقابلها ألافراد وعجزهم عن مالحقة خصائص هذا العصر 

( و الانتحار سلوك 1002مما يدفعهم إلى التفكير في الانتحار. )فايد، -مباشرة أو غير مباشرة 

ذاتي يتميز بتدمير الذات و إزهاق الروح, أحيانا قد يعود إلى ثقل وقع العوامل الاجتماعية و 

قسوتها, وأحيانا أخرى يعود إلى هشاشة التكوين النفس ي و عجز الذات عن تحمل تلك 



 الحدية الشخصية لدى الانتحارية ألافكار

(. وتعتبر الشخصية الحدية ألاكثر عرضة 1021معها )وازي،  املتغيرات الخارجية أو التفاعل

للضعف وعدم القدرة على التكيف مع ضغوطات الحياة، حيث ترتفع درجة القلق لديه، 

وتكون قدرته على الاحتمال منخفضه وتتدنى مهاراته الاجتماعية، ويزداد لديه الخوف من 

فعالي، وهذا ما يدفعه في الكثير من املستقبل، واحتمال متدنى لتحمل ألالم البدني والان

 ( 1020ألاحيان في التفكير في الانتحار)الشريبني: 

حو 
َ
ة في ن يَّ ِّ

٪ من الشرائح البشرية. وهو يحدث 5إلى  1ويحدث اضطراب الشخصية الَحد 

 لإلصابة بهذا الاضطراب. 
ً
بالتساوي بين الرجال والنساء، على الرغم من أن النساء أكثر ميال

ون لد
ُ
ى مرض ى هذا الاضطراب تغيرات دراماتيكية في عالقاتهم مع آلاخرين، وتصور الذات، ويك

 في مرحلة 
ً
ة واضحا يَّ ِّ

وحاالتهم املزاجية والسلوكية. عادة ما ُيصبح اضطراب الشخصية الَحد 

املراهقة أو الشباب ويصبح أقل شيوًعا مع التقدم في السن. ولكن، على الرغم من أن 

عَراض تقل بشكل
َ
، إال أن العالقات بين ألاشخاص وألادوار الوظيفية ال تتحسن،  ألا

ً
كبير عادة

 على اعتبار أن  

ة ناتج عن كونهم تعرضوا إلى إلاهمال أو إساءة املعاملة في  يَّ ِّ
مرض ى اضطراب الشخصية الَحد 

الطفولة، وبالتالي، فإنهم يشعرون بالفراغ والغضب، ويحاولون التعويض عن الرعاية املفقودة 

في أثناء الطفولة من خالل السعي للحصول على الرعاية في العالقات. وبذلك، قد تكون 

استجاباتهم عاطفية بطريقة سلبية ومبالغ فيها وقد يعبرون عن غضب غير مناسب ومكثف. 

وفي بعض ألاحيان، يحولون هذا الغضب ضد أنفسهم وُيسببون أذى ألنفسهم عن عمد، مثل 

ى مندفعين بشكل جرح أو حرق النفس أو محا رض َ
َ
ولة لالنتحار كما يمكن أن يصبح هؤالء امل

يائس، مما يؤدي إلى سلوك جنس ي  متهور أو سوء استخدام املواد أو محاوالت الانتحار. وتشير 

ة نحبهم 20العديد من الدراسات أنه يقض ي حوالى  يَّ ِّ
٪ من مرض ى اضطراب الشخصية الَحد 

اسة الحالية تسليط الضوء على موضوع ألافكار عن طريق الانتحار. وعليه تحاول الدر 

الانتحارية التي تعاني منها الشخصية الحدية ، وذلك من خالل دراسة حالة وتطرح التساؤل 

 التالي: 

 هل تعاني الشخصية الحدية من ألافكار الانتحارية؟ 
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 أهمية الدراسة

 تنبع أهمية الدراسة من نقاط عدة أهمها :

إطار الدراسات التي تهتم بدراسة ظاهرة الانتحار والتي زاد تواترها تقع هذه الدراسة في  -

في هذا العصر املحمل باألعباء والضغوط التي ال يمكن تحييدها بسبب تعقد الظروف 

الاجتماعية والطموحات الشخصية خاصة لدى الشباب وفي كونها تهتم بالجانب 

يكون التخطيط وإعداد برامج  الوقائي ، متمثال في دراسة امليول الانتحارية ، حتى

 وقائية للشباب من الانتحار أكثر فعالية .

الحساسية التي يمتاز بها موضوع الانتحار، بحيث يعتبر من الطابوهات أو املمنوعات و  -

 ال يكثر عنه الكالم، بينما عددهم في ارتفاع متزايد 

ل لالنتحار يشجع السكوت الذي يحيط باالنتحار سواءا كان من طرف ألاسرة أو املحاو  -

 من انتشار هذه الظاهرة.

انتشار هذه الظاهرة عند فئة الشباب و املراهقين، هذه الفئة التي تعتبر مهمة للتوازن  -

الاجتماعي و الاقتصادي في كل مكان و زمان، كما تنتشر هذه الظاهرة عند الجنسين 

ث أكبر من خاصة عند الفتيات، بحيث نجد نسبة املحاولة الانتحارية عند إلانا

 الذكور، بينما نسبة الانتحار تكون عند الذكور أكبر من إلاناث.

أهمية املوضوع اضطراب الشخصية الحدية الذي يعتبر من بين اخطر املشاكل  -

النفسية التي يمكن أن يوجهها إلانسان في حياته لدرجة أن العديد من علماء النفس 

عن عملية التكيف النفس ي يرون أن اضطراب الشخصية الحدية يعيق إلانسان 

 السليم، مما يؤدي في الكثير من ألاحيان إلى الانتحار. 

لفت أنظار ألاخصائيين النفسانيين ملثل هذه الحاالت والتكفل بهم وتوعية أفراد  -

 أسرتهم 

 وأقاربهم بضرورة مساندتهم ودعمهم .
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 اكتساب املعارف حول موضوع الانتحار والشخصية الحدية. -

هذه الدراسة كمجال خصب للباحثين إلجراء دراسات حول الانتحار عند من  تعتبر  -

 يعاني من اضطراب الشخصية الحدية. 

 أهداف الدراسة: 

يعد الهدف الرئيس ي لهذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان أصحاب الشخصية الحدية  -

ة مكونات يعانون أفكار انتحارية. والتعرف على  امليل الانتحاري عند الشباب و معرف

 وأبعاد هذا املتغير.  

 التعرف على اضطراب الشخصية الحدية وعلى مميزاتها . -

 محاولة إزالة الستار الذي يحيط بهذه الظاهرة و التي تهدد بانهيار التوازن الاجتماعي.

محاولة معرفة ألاسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة من خالل القيام بدراسة  -

 شخاص الذين يقومون بمحاولة الانتحار.تحليلية لطبيعة لأل

 مصطلحات الدراسة:  -

لغة الانتحار معنى مماثال, فالكلمة مشتقة من " نحر" أي ذبح وقتل، وانتحر  الانتحار:

: "نسمي كل حاالت املوت الناتجة مباشرة أو  الشخص أي ذبح نفسه و قتلها. ويعرفه دوركايم

 .Aغير مباشرة من فعل إيجابي أو سلبي تنفـذه الضحية بنفسها وهي على علم بهاته النتيجة.  )

Haim,1970, p 29  ) 

  ألافكار الانتحارية:

وكيفية التخطيط والتنفيذ  ألافكار والتصورات املرتبطة بعملية الانتحار وإلاقدام عليها يه

يالت ألاحداث قبل وأثناء وبعد تنفيذ محاولة الانتحار، والتفكير الانتحاري هو مرحلة وتخ

 الانتحاري الكامل تنتهي بالفعليمكن أن مبكرة من مراحل عملية الانتحار التي 
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هي شخصية مضطربة تقع على الحدود بين العصاب والذهان بحيث ال  الشخصية الحدية:

عدم الاستقرار الانفعالي واضطراب صورة الفرد لذاته يسهل وضعها في أحدهما وتتميز ب

واضطراب العالقات باآلخرين وعدم استقرارها ، ويتم تشخيص الفرد على أنه يعاني من 

اضطراب الشخصية الحدية إذ ما أظهر أعراضا موافقة ملا جاء في الدليل التشخيص ي الرابع 

 . dsm5لألمراض النفسية والعقلية )) 

 منهج الدراسة

تم الاعتماد في الدراسة الحالية على املنهج العيادي أو الاكلينيكي، وذلك ملالئمته لطبيعة 

 الدراسة 

 عينة الدراسة 

حيث تم اختيار  اضطراب الشخصية الحدية.تكونت عينة الدراسة من ثالثة حاالت تعاني من 

 عينة الدراسة بطريقة قصدية

 النتائج 

اضطراب  تطبيق اختبار إضافة إلى نتائج  ت موضع الدراسة املجرات للحاال  املقابالت خاللمن 

 : منون عانهم يالشخصية الحدية استطعنا أن نصل إلى أن

 صورة ، في املزاج والغضب والقلق وكذا إحساس الدائم بالفراغ ةتقلبات شديد

  مشوهة وغير مستقرة عن الذات أو إلاحساس بالذات.

 مثل فورات الشراء، الجنس غير آلامن، سلوكيات متهورة وخطيرة في أغلب ألاوقات ،

 تعاطي املخدرات، القيادة املتهورة، وإلاسراف في الطعام.

  سلوكيات انتحارية متكررة أو تهديدات باالنتحار، أو تصرفات مؤذية للنفس مثل

 جرح الجسم.

 .تقلبات مرتفعة حادة في املزاج، وتستمر النوبة من بضع ساعات إلى عدة أيام 

 منة من الشعور بالخواء.حالة مز     
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 .غضب شديد غير الئق أو مشاكل في السيطرة على الغضب 

 .وجود أفكار ارتيابية متعلقة بالتوتر 

  تواجد أعراض انفصامية شديدة، كالشعور باالنقطاع عن النفس

 ومراقبة النفس من خارج الجسم، أو فقدان الاتصال مع الواقع.

 من العالقات حادة العواطف غير املستقرة مع العائلة وألاصدقاء  نمط

وألاحبة، متأرجحة فيم بين التقارب الشديد والحب كإسباغ صفة 

 املثالية، وبين الكراهية الشديدة أو الغضب كتخفيض قيمة الشخص.

  يحس ،
ً

قد تؤدي ألاحداث العادية إلى ظهور بعض ألاعراض. فمثال

بسبب الفراق املؤقت في إلاجازات أو رحالت املصاب بالغضب والكرب 

 العمل أو التغيير املفاجئ في الخطط، من ألاشخاص املقربين

 :الخاتمة

 لقد استفحل انتشار الانتحار في وسط املجتمع الجزائري ولم يستثني شريحة من الشرائح،

 الانتحار ر إلى ينظفقد كان  وباتت الجرائد اليومية ال تخلو من حوادث الانتحار يوم بعد آخر.

في نطاق بيئة معينة ومجتمع معين وظروف معينة  إلى وقت قريب على أنه مشكلة تنحصر

أن ما يشهده العالم اليوم الذي أصبح بمثابة  إال دون أن تتأثر بعوامل خارج هذه البيئة، 

 والتكنولوجيا، مما  الاتصالالقرية الصغيرة بفضل تطور وسائل 

  الانتحار جعل لظاهرة 
ً
. بعدا

ً
 و من هنا فإن الطريقة املثلى ملواجهة  عامليا

أو  ألاسرةاملترتبة عليها سواء على الفرد أو  آلاثار والتصدي لها والحد من  الانتحار ظاهرة 

وفي النهاية   املجتمع ، تتمثل في املواجهة الشاملة واملتكاملة من طرف جميع أفراد املجتمع.

 : توص ي دراستنا هذه ب

 الانتحار وأسبابها و ألاطباء و املعلمين خاصة عن ظاهرة  ملجتمعإعالم ا

 بواسطة أيام إعالمية.
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   طرف أطباء ظاهرة الانتحار من الوقاية الطبية النفسية و الاجتماعية من

 كز الوقاية.ااجتماعيين في مر  مختصين نفسانيين و مساعدينو 

  حماالتبالاهتمام باملختصين النفسانيين عن طريق مساعدتهم في القيام 

عن طريق اتفاقيات مع مختلف املراكز ودور الشباب لتوعية مختلف إعالمية 

النفسية  الاضطرابات أنواععن طريقها على  ااملجتمع وحتى يتعرفو  فئات

م لكي تكون في ال عالا والعقلية ، وقد توزع هذه البرامج في مختلف وسائل 

 متناول الجميع.

  رشدين النفسيين بمعلومات عن أو امل ألاخصائيينمن قبل  ألاسر تزويد

 أساليب 

  برامج  خاللالشخصية الشخصية الحدية من  اضطراباتالتعامل الفعال مع

على  ملساعدتهم وعالجيةوندوات إرشادية وتثقيفية ووقائية  محاضراتأو 

 الشخصية الحدية. اضطراباتمع أبنائهم ممن يعانون من  ألامثلالتعامل 

 قائمة املراجع:

 حمد عياش: الانتحار نماذج حية ملسائل لم تحسم بعد، دار الفرابي، بيروت، -1

.3002 

 أبراهم و فرويد، ترجمة محمد الحجازي: الطب السلوكي املعاصر، دار النهضة -3

 .1993العربية للطباعة و النشر، بيروت، 

 فايد حسين: دراسات في السلوك و الشخصية، مؤسسة طيبة للنشر، الطبعة -2

 .3000ألاولى، 

 فايد حسين: الاضطرابات السلوكية تشخيصها، أسبابها، عالجها، مؤسسة طيبة، -0

 .3001القاهرة، 
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1-  Marguerite CHARAZ Brunel : prévenir le suicide clinique et prise en 

charge, Dunal, paris ,2000. 88)  

2- MARCELLI(D), BRACONNIER(A) : psychologie de l’adolescent, Masson, 

paris 1984. 

 



 .اسقاطية عيادية دراسة" الانتحارية واملحاولة الاكتئاب

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .أمال غزال: الباحث )ة(

 أ. محاضر أستاذ: الرتبة

 . الجزائر_محمد بن أحمد 20 وهران جامعة :الانتماء جامعة

 .اسقاطية عيادية دراسة" الانتحارية واملحاولة الاكتئاب :عنوان املداخلة

 امللخص:

مختلف أنحاء العالم وهو وسيلة يلجأ إليها  يبقى الانتحار واملحاولة الانتحارية سلوك شائع في

الفرد للهروب من املعاش ألاليم واملعاناة النفسية، ورغم ما يسببه هذا الفعل من أثار وخيمة 

تنعكس سلبا على الفرد املحاول لالنتحار سواء كانت جسدية أو نفسية إال أنه يبقى امللجأ 

لنا عن وجود صعوبات في تقبل الواقع  الوحيد للتنفيس والتخفيف عن الذات وهذا ما يعكس

 والتكيف وأيضا صعوبات داخلية مع نفسه.    

معظم الدراسات النفسية التي تناولت موضوع الانتحار واملحاولة الانتحارية ركزت على 

إشكالية التوظيف النفس ي للفرد، وتبقى الحالة النفسية هي التي تسير وتقود إلى هذا النوع من 

هناك مشكل في العالقات مع املواضيع ألاولية التي لم تستثمر بالشكل  السلوك، كما أن

الصحيح وبالتالي هناك نقائص وثغرات، وهذا الحرمان أو الفقدان يجعل الفرد عرضة 

لالضطرابات النفسية خاصة الاكتئاب. والدراسة الاسقاطية جاءت لتبين لنا التوظيف 

 النفس ي املسجل عند هذه الحالة. 

 التساؤالت التالية :يمكن وضع ومن هناك 

هل الاكتئاب هو الذي يؤدي إلى املحاولة الانتحارية؟ وهل املحاولة الانتحارية هي تعبيرعن 

الحاجة إلى مكانة ودور ألاب ؟ وهل التوظيف النفس ي املسجل عند الحالة هو الذي ساهم في 

 ظهور املحاولة الانتحارية  ؟ 

 

 

 



 .اسقاطية عيادية دراسة" الانتحارية واملحاولة الاكتئاب

 منهجية البحث:

وإلنجاز هذا البحث تبنينا املقاربة النفسية التحليلية القائمة على دراسة الحالة من أجل      

البحث عن السيرورة النفسية والتوظيف النفس ي لدى الحالة والبحث عن سبب دخولها في 

 وضعية اكتئابية جعلتها غير قادرة على مسايرة الواقع املعاش واللجوء إلى املحاولة الانتحارية.

دنا في دراسة الحالة على املقابلة العيادية النصف موجهة لجمع معطيات عن ماض ي واعتم

وحاضر الحالة بهدف التقييم وأيضا معرفة مدى تماسك ومرونة الشخصية واملالحظة 

العيادية املباشرة ، كما اعتمدنا على التقنية الاسقاطية الرورشاخ ونظرا ما يملكه الاختبار من 

للعالم الداخلي بهدف الكشف عن أهم الاستثمارات   عملية إلاسقاط مادة غير واضحة تسهل

النفسية والتوظيف مع مواضيع الحب ألاولية دون أن يفطن إلى ما يقوم به من عملية وهو 

مدى  ميول الفرد  اختبار يقيس الشخصية ويسهل عملية التفريغ الانفعالي والوجداني وإظهار

 إلى العدوانية والجنسية . 

 البحث:أهداف 

 يهدف هذا البحث إلى الوقوف على النقاط التالية:

 فهم املحاولة الانتحارية في حالة التفكك ألاسري. -

 إبراز أهمية العالقات في حياة ألابناء داخل الوسط ألاسري.  -

 البحث عن أسباب التي ساهمت في ظهور الاكتئاب عند الحالة. -

معرفة السيرورة النفسية و التوظيف النفس ي التي سجلت فيه هذه املحاولة الانتحارية من  - 

 . الرورشاخ خالل املقابالت العيادية املكثفة و التقنية الاسقاطية

 تقديم الحالة:

سنة طويلة القامة، متوسطة البنية الجسمية، تدرس السنة  81" أحالم" تبلغ من العمر      

، تأتي في املرتبة الثانية بعد أخيها، تعيش في بيت جدتها مع أمها وأخيها رغم أنها الثانية ثانوي 

ترفض الوضعية التي تعيش فيها، لديها رغبات وطموحات كبيرة إال أنها تحس باليأس وامللل 

وتفكيرها كله منصب حول وضع حد ملشكلتها من خالل اللجوء إلى الانتحار. لم تكن طفولتها 
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ما فتحت عيناها وجدت نفسها في بيت جدتها تعيش مع أمها وأخيها، لم تحس كاآلخرين، عند

يوما بالسعادة عندما بدأت تكبر وجدت أمها تتخبط في املشاكل من حيث أنها امرأة مطلقة 

ولدَيها طفلين، تعود من جديد إلى املنزل بعدما تزوجت واستقرت، نجد أن في ألامر كان هناك 

وكأنه ش يء فرض نفسه على ألاسرة، لهذا الخالفات كانت تقبل ورفض في نفس الوقت 

 مستمرة يوميا خاصة مع أن أمها خرجت للعمل من أجل تلبية حاجتهم.

ال تعرف أباها، عندما انفصلت أمها عن أبيها لم تكن موجودة ألنها ولدت بعد الطالق       

ما أنها ال تحس به، فالوحيدة بأيام، واستقبلتها أمها بمفردها، فاألب بالنسبة لها رجل غريب، ك

التي كانت دائما معها هي أمها، رغم أنها تظل طيلة الوقت غائبة بسبب العمل، وجود ألاب 

ليس له معنى في حياتها ألنها ال تعرفه وال تحمل له مشاعر ألابوة، كل ما لدَيها اتجاهه هو 

عدم وجود لدَيها أب كباقي صورة سيئة ألب ترك زوجته وأوالده، لكنها مرات تبكي كثيرا بسبب 

 الناس.

تبقى عالقتها فقط بأمها وهي تعني لها كل ش يء، حيث من أجلها أرادت قتل نفسها وهذا       

حتى ال تحس بما كانت تعانيه، فهي تعرف الوضع وتدرك جيدا أن ال أحد يتحمل من أجلهم 

زعات والخالفات ال يوجد ما عدا أمها وكانت تعيش في ظروف صعبة مليئة باملشاكل فيوميا الن

هدوء وال تحس باألمان، فهي كانت ترى أن الجميع في ألاسرة ضدهم وال أحد يحبهم هذا ما 

 كانت تحسه باستمرار.

كان لديها عالقة مع شخص تعرفت عليه واتفق على البقاء مع بعض، فكانت املرة ألاولى       

ني لها الكثير وكل ش يء في حياتها، التي أحست أن هناك من يحبها ويهتم ألمرها فأصبح يع

تطورت العالقة إلى درجة أنها لم تستطيع الابتعاد عنه وكان يعيدها بالزواج وفجأة رفض 

 الاتصال بها كليا هذا ما زاد من أالمها ومعاناتها، وفقد معنى الحياة ولم تعد تفكر في أي ش يء.  

أنها كانت في كل مرة تتراجع ولم تستطيع حاولت عدة مرات القيام بمحاوالت انتحارية إال       

فعل ذلك ألنها كانت تفكر في أمها ، لكن لم تعد تتحمل بعد فقدنها للشخص الذي كانت على 

عالقة معه ،إضافة إلى الظروف املعيشية الصعبة ، وهكذا قررت وضع حد لحياتها على 

في املنزل عن أي ش يء، أساس النسيان والتخلي عن آلاالم بشكل نهائي ، فلجأت إلى البحث 

فشربتها ونظرا لقوة  insecticideفوجدت مادة خاصة تستعمل في التخلص من الحشرات 
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املادة فقدت السيطرة ولم تعد قادرة على متابعة الوضع فدخلت مباشرة في غيبوبة مما أدى 

 إلى نقلها إلى مصلحة الاستعجاالت الطبية أين تلقت العالج.

 تفسير ومناقشة النتائج:

 غياب ألامن والتضامن ألاسري       

عاشت الحالة "أحالم" ظروف صعبة تعلقت خاصة بالجو ألاسري الذي كان يعرف       

اضطرابا ولم يكن يتوفر على أدنى الشروط ألاساسية التي تتميز بها ألاسرة واملتمثلة في منح 

هم حقيقة بحاجة إليها.  أفرادها الحاجات الضرورية املساهمة في إلاشباع لكل رغباتهم التي

فالحالة لم تحظى بأسرة مستقلة تشمل فقط على ألاب وألام وأخاها،بل وجدت نفسها في 

أسرة موسعة تشمل على الجدة وجميع أفراد أسرتها ،فاالضطراب هنا بدأ بعد طالق ألام 

ير وضع وعودتها إلى املنزل هي وابنها وكانت ال تزال حامل بالحالة "أحالم" ،ما نجده هو تغ

ومكانة ألام التي لم يرغب أحد في عودتها ولم تجد استقبال جيد، لكن ألامر فرض نفسه على 

أسرتها وفرض عليها في نفس الوقت تحمل كل ما كان يعترضها حيث كانت تتلقى معاملة 

 قاسية وسيئة هي وأبنائها .

أفراد أسرتها ، لم تجد عندما بدأت الحالة تكبر وجدت ألام تتخبط في املشاكل مع جميع       

هي ألاخرى اطمئنان وجو أسري هادئ يحمل لكل معاني الحياة ويتوفر على الضروريات املهمة 

في عملية التربية الاجتماعية وما تحمله من قيم ومبادئ وقبول وأيضا من الناحية النفسية 

العالقات لم  وما تعرفه من الاهتمام، الحب،ألامان ، وهذا ما كان ينقصها حتى على مستوى 

تكن هناك عالقات متينة مع جميع أفراد أسرتها، كانت ترى الجميع خطر عليها وعلى أمها 

وأخاها ألنها مع الوقت أصبحت هي ألاخرى غير مرغوب فيها وغير محبوبة تقول " أحس أنني 

محقورة وال أستطيع الدفاع عن نفس ي وال أعرف ماذا أفعل حتى أمي لم تستطيع هي ألاخرى 

ل أي ش يء " ،هذا ما جعلها تفقد الثقة باآلخرين ،حيث كانت تعيش قلق وخوف مستمر فع

وهذا يرجع إلى  الاضطهاد ألاسري الذي كان يحيط بها حيث تقول " فالجميع في ألاسرة ضدنا 

وال أحد يحبنا هذا ما كنت أحسه باستمرار،وهذا ألامر كان يوثرن كثيرا ويجعلني قلقة جدا " 

بار الرورشاخ  سيرورة التفكير لهذه الحالة أظهرت لنا عدم القدرة على مسايرة .بالنسبة الخت

الواقع وعدم تمكنها من مجابهة القلق الذي أدى إلى كف التفكير وجعله يسير في الاتجاه 
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املعاكس مع سرعة في إدراك الش يء وإعطاء إجابات كلها تشير إلى وجود اضطرابات حيث 

 D.Anzieu et,(67 : 2004)، ترى  G simpleمع غياب لـ   G =81%قليلة جدا  Gظهرت نسبة 

C. Chabert " أن قلة G %  " أي عدم القدرة على  ترجع لتصدع هام في فهم صورة الذات ،

  فهم الوحدات في مجملها .

أشارت هذه اللوحة أكثر إلى القلق، إلاجابة الجزئية عكست لنا  VIاللوحة  كما نجد في  

 الانشطار تم إضافة إجابة أخرى أكدت لنا قلق وهشاشة الحالة.

 غياب مكانة ودور ألاب      

عرفت طفولتها اضطراب وعدم استقرار الذي استمر وساهم في تكوين لها شخصية       

مضطربة، حيث أنها لم تعرف أباها ولم تحمل له أي صورة في مخيلتها، كل ما تراه في الواقع 

ويفرض نفسه وهو إهمال أب ألسرته رغم أنها لم تعرفه يوما ولم تكن له أي املعاش موجود 

عالقة معه كما أنها ال تحمل له أي مشاعر تقول " أبي ليس له معنى في حياتي ألنني ال أعرفه 

وال أحمل له مشاعر ألابوة "، فاألب له مكانة هامة في حياة البنت وهو يعتبر املؤسس املهم 

ألام وجوده له معنى وأهمية ألن املعالم ألاساسية للشخصية تتكون من  لشخصيتها إلى جانب

وعليها تستطيع أخد منها ما هو مغذي  خالل العالقة ألاولية التي تكون موجودة بين ألاب وألام

و ضروري لشخصيتها والتي على أساسها تستطيع تكوين عالقات فيما بعد ،حسب التحليل 

 .Sؤسس للتكوين الذاتي ، حيث تأخذ "مكانة ألاب " في دراسات النفس ي الوظيفة ألابوية هي امل

Freud   أهمية كبيرة خاصة ما جاء في كتابه « Totem et tabou » وبالنسبة إليه  8180 سنة

هذه املكانة املوكلة لألب هي قانون أساس ي يمنع املحارم وهو مستمر ومتوارث  عبر ألاجيال 

أو  البنت( مرتبطة بعالقة ألاب باألم والتي على أساسها  ،وتبقى العالقة بين ألاب و)الولد

ألاب موجود عند الطفل من خالل خطاب   J. Lacanيتعرف الطفل على ألاب ، ألن كما يضيف 

ألام بحيث هي التي ترسم له ألاب ، وعند غياب ألاب في الحياة اليومية للطفل أي في حالة 

طفل بعيدة عن الثالثية ألاوديبية  -قى العالقة أم التفريق تبقى الروابط ألابوية منفصلة وتب

وتبقى هذه ألاخيرة كصورة ، ألن الرابط ألابوي ال يترجم من خالل عالقة ألاب بالطفل وإنما 

 من خالل العالقة الثالثية ، وهكذا يبقى غياب ألاب مرتبط باألم . 
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رجوع  إلى  القوة والسلطة نجد وهي لوحة ألاب  وهي تشير   IVفي اختبار الرورشاخ  في  اللوحة   

، مشاكل في التقمص مع F clobالحالة إلى القلق والخوف من خالل إلاجابة التي احتوت على 

، هذا ما جعلها غير قادرة على التموقع بشكل كلي  DOكف واضح أدى إلى ظهور إجابة جزئية 

ع وعدم قدرتها على وإعطاء إجابة كلية ، يؤكد لنا ذلك أن الحالة بقيت تحت سيطرة الصرا

 تجاوز إلاشكالية ألاساسية التي تؤكد استمرارية الاضطراب.  

 هشاشة في صورة الذات والكآبة النفسية        

أول ش يء عانت منه الحالة هو عدم الاستقرار النفس ي والذي يرجع إلى سوء التكيف       

املقربين إليهــا فهي تعيش ضمن الوسط ألاسري أيضا إحساسها باإلهمال والنبذ العاطفي من 

فراغ كبير وجرح عميق ،ألنها لم تحظى برعاية أبوية كافية ،كل ما عرفته هو الرفض وتفكك 

أسرتها ،إحساس بأنها غير مرغوب فيها هذا ما ساهم في جعلهــا قلقـــة ومتوترة وحتى في عالقتها 

بنفس الطريقة املعاشة  مع آلاخرين هناك نوع من الحذر والتجنب تخوفا من الرفض والعيش

،ألنها ترتكز على معالم حياة هشة ال تمكنها من اكتساب عالقات متينة وجدَية ألنها تفتقد 

 كليا لعالقة أبوية قبل أن يكون لها عالقات مع آلاخرين  . 

غياب إلاجابات اللونية ما يشير إلى عن   X  IX VIIIفي اختبار الرورشاخ عبرت لنا اللوحات    

 رة الحالة على التعبير العاطفي . عدم قد

إحساسها باال قيمة والاحتقار وأيضا تخوفها من املحيط الخارجي والذي يرجع لالحباطات       

الحاالت تكون املتكررة منذ صغرها ،فهذه الاحباطات لم تكن مقوية كما هو الحال في بعض 

محفزة ومشجعة ،لكن عند هذه الحالة ألامر يختلف ألن شخصيتها هشة هذا ما جعلها تنهار 

فهي ال تعرف قيمة وجودها ، إحساسها الدائم بعدم ألامن العاطفي ،الحزن واليأس ، عدم 

حار الرغبة في الحياة، الانعزال والحساسية املفرطة ،حيث فكرت في العديد من املرات في الانت

وهذا راجع لألعراض  ¹لكنها في كل مرة تتراجع أي أن الحالة تعاني من الاكتئاب الارتكاس ي

السابقة الذكر ونضيف أيضا أن املكتئب يعيش حزن دائم مع شعور بفراغ عالئقي وفشل 

  ،إحساســه بتوقف الزمـــن وبالتـــالي حياتــه تتوقف مع هذا الشعور.

دير الذات الذي يرجع إلى سوء التكيف الاجتماعي والعاطفي يتشكل لديه نقص في تق      

وأيضا فقدان أشخاص لديهم مكانة وأهمية و هذا ما عرفته هذه الحالة فقدان ألاب تم 
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فقدان موضوع الحب الذي يعتبر الطرف ألاخر ولهذا فهي بقيت مرتبطة بهذا الفقدان مما 

اض ألاساسية والتي تتواجد أيضا عند هذه جعل الاستمرار في الحياة مستحيال، ومن بين ألاعر 

الحالة إلاحساس السلبي بالوجود، الحزن وعدم الاهتمام بالذات، الكف الفكري ألافكار 

 . M. Berger( ,0221)  الانتحارية والانتقال إلى املحاولة الانتحارية

وهكذا  الذي ينجم عن ألاحداث واملواقف املؤملة التي يعيشها الفرد،الاكتئاب الارتكاس ي هو  ¹

يكون الاكتئاب كرد فعل اتجاه ذلك، أي يكون هذا الاكتئاب كاستجابة للمثيرات 

 الضاغطة،وال يرتبط بأعراض ذهانية أو عصابية . 

 A.Meyer ,(8190ركز على أهمية املعاش النفس ي وألاحداث التي عاشها الفرد في حيا ) ته

 واعتبرها من بين العوامل ألاساسية لظهور الاكتئاب الارتكاس ي. 

التي تمثل لوحة الهوية وتصور الذات ، وهي   Vبالنسبة الختبار الرورشاخ وخاصة في اللوحة 

إشكالية الهوية في معناها النفس ي تبقى هذه اللوحة تظهر رسوخ بنية شائعة ، وهذا ما ظهر 

جابة الشائعة  "حيوان طائر" مكونة بذلك واقع أساس ي في عند هذه الحالة من خالل إلا 

تقارب العالم الخارجي ، وما يظهر هو غموض في هوَية الحالة سجل ذلك في التصدع النرجس ي 

الناجم عن تصور الذات املجزئ " أجنحة ، وجه " أي عدم قدرتها على الاستمرار في بقائها 

من خالل إلاجابتين " ميتة ، مذبلة " وهذه  كوحدة كلية إضافة إلى الكآبة النفسية سجلت

الكآبة ناجمة عن هذا التصدع وبالتالي تحاول الحالة أن تضع حد لذلك بواسطة التهديم ، 

 الفناء ، أي أنها تتصور الذات بشكل مجزئ ، مميت .      

العائلة( عيشها الدائم في قلق وتوثر، لم تجد الجو ألاسري املناسب وحتى البديل ألاسري )      

لم يكن هو ألاخر كافي ملنحها ما كان ينقصها و إنما ساهم هو ألاخر في جعلها تكون فكرة سيئة 

عن ذاتها ، تفكك ألاسرة وغياب كلي لألب ، رفض وعدم تقبل من طرف أسرة ألام ، فالحالة 

بر لم تستطيع فهم هذا الرفض من كال ألاسرتين ، ألن ألاسرة املوسعة بعد زواج البنت يعت

ذلك له أهمية ومكانة في املجتمع ،لكن الطالق يعتبر عائق ومشكل في حد ذاته ويعتبر مفهوم 

غير مقبول في وسط املجتمع وكأنه يخفي من وراءه معاني عديدة ،فاألم كانت ضحية هذا 

الطالق الذي أخذ منها مكانتها كامرأة متزوجة لها زوج من جهة، وأم لديها أبنائها  من جهة 

 ي لديها أسرة مستقلة .أخرى أ
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حياتها لم تعرف الهدوء النفس ي والاطمئنان ، فالقلق أصبح يهدد كيانها وجعلها غير       

على أن القلق هو من العناصر الشخصية الهامة التي E. Deutsh (8191 ),مستقرة حيث تؤكد 

ألافكار الانتحارية  تدفع إلى املحاولة الانتحارية. وهذا ما كانت تعرفه الحالة "أحالم" حيث أن

لم تفارق تفكيرها وكانت تأتيها من وقت ألخر إلى أن لجأت فعال إلى الانتقال إلى الفعل وهنا 

ألامر اختلف كليا عن ما كانت عليه في السابق حيث أنها لم تؤذي ذاتها وبقيت تلك التهديدات 

ء الوحيد الذي جعلها املوجهة للذات على مستوى التفكير ولم تصل إلى حد الفعل ، لكن الش ي

تلجأ إلى ذلك و هو مغادرة الطرف ألاخر لها . ترجم لنا ذلك من خالل التقنية الاسقاطية 

أشار إلى القلق والخوف  X,IX,VIأشار إلى الانقطاع وفي اللوحات  IIالرورشاخ خاصة في اللوحة 

عاطفي وإلى التصدع أشارت أكثر إلى الفراغ ال Hdاحتوت على إجابتين لـ   VIIأما في اللوحة 

يشير إلى اضطراب في التفكير املرتبط بال C. Chabert( ,8111 )وهذا الالتوافق حسب  والفناء،

 فعالية سيرورات التمايز أنا /أخر ، مما يؤدي إلى فقدان الاتصال مع املواضيع العالم الخارجي.

 الحاجة إلى الحب وإلى تحقيق الذات       

عند هذه الحالة كانت كبديل عن الحب الذي افتقدته في أسرتها  فالعالقة العاطفية      

حيث وجدت في الطرف ألاخر ما كانت ترغب فيه، أعاد لها إلاحساس بالوجود واللذة في الحياة 

وجدت الطريق إلى املستقبل، ألن أي فرد مهما كان بحاجة إلى التمسك بأي ش يء في هذه 

وسط الذي يعيش فيه ما يشجع لديه من تقدير لذاته، الحياة أي بحاجة إلى دور ومكانة في ال

 ألن وجوده مرتبط بوجود ألاخر وهذا ما يحفز عالقاته باآلخرين.

فالعالقة العاطفية أرجعت لها الثقة بذاتها وباآلخرين بعدما كانت تخاف من العالقات       

وفشل هذه  مرغوبة، كانت تحس بالنقص وحاجاتها إلى الحب وإلى إحساسها بأنها مقبولة وأنها

العالقة العاطفية كان كتأكيد للرفض من جديد وهذا ما جعلها تفقد كل معاني الحياة وتفقد 

املكانة التي طاملا كانت تبحث عنها ووجدتها في هذه العالقـــــة التي كانت ترى فيها تأسيس بيت 

ا وتثبت ذاتها ، مستقل والزواج وتكوين أسرة خالية من املشاكل ، أرادت أن تفرض وجوده

وهذه العالقة كانت لها بمثابة حل لكل املعاناة إال أن ألامر لم يكن كما كانت تريد ولهذا لجأت 

 إلى املحاولة الانتحارية  .
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نستنتج أن الاعتداء على الذات عند هذه الحالة كان كوسيلة هروبية لتجنب الواقع       

عاقبها جراء ما حدث لها وبما أنها غير قادرة على املعاش جعلها ترفض هي ألاخرى ذاتها وكأنها ت

معاقبة آلاخرين لجأت إلى ذاتها التي لديها كل الحق فيها ،تجمع النزوات العدوانية في الداخل 

ألنها لم تجد منفذ إلى الخارج وبالتالي تتجمع وترجع إلى الذات وهذا الرتباطها بظروف دفعتها 

ها أي ش يء تلجأ إليه فهي على دراية تامة أن جميع أفراد ألنها لم يبقى ل،S. Freud إلى ذلك 

أسرتها ال يمدنا  لها يد املساعدة وأكبر ش يء من ذلك وهو غياب مشروع الحياة ، ليس ليها 

أسرة متكاملة تحمل كل معاني الحب والاطمئنان ، غياب العمل ، ليس لديها أي دور في 

عة ،فقدان العالقة العاطفية التي كانت هي الوسط العائلي خاصة وهنا نقصد بأسرتها املوس

ألاخرى بمثابة مشروع حياة ،ومن خالل هذا املشروع سوف تحقق رغباتها وهذا بالتوافق مع 

 متطلبات الواقع . 

نقص في تقدير الذات مع هشاشة في الهوية والذي ظهر عند هذه الحالة في اختبار       

أشارت إلى القلق  وإلى اضطراب أكد لنا V وحة في الل Ddالرورشاخ من خالل إجابتين لـ  

هشاشة في الهوية، برهنت لنا أيضا عن وجود تصدعات عميقة في شخصية الحالة من خالل 

   نزع الحياة .  

 غياب مشروع الحياة   

مشروع الحياة يتوقف عليه تقدير الذات والتي هي ألاخرى يكتسبها الفرد من خالل       

اخلية مع العوامل الخارجية ، أي التساوي بين الواقع والرغبة  حيث نجد تماش ي العوامل الد

الواقع يتضمن تكيف ،وفي أكثر ألاحيان إجبارية الاندماج ،أما الرغبة تتضمن إرادة تأكيد 

الذات والحاجة امللحة إلى التنفيذ، لكن عدم ضرورة تماش ي الواقع مع الرغبة وهذا ما أكده 

M.Huteau ,(8111) وضح فكرة ،أن الرغبة يمكن أن تصبح مستقلة وتتطور في الخيال  وأيضا

،أي استقاللية من كل الواجبات الاجتماعية وهنا الفرد يأخذ ويتبنى هذه الرغبات من أجل 

الواقع وكما يمكن أن تكون منعدمة وهذا لتعرضها للضغوطات الاجتماعية وهنا الفرد يأخذ 

 ويتبنى الواقع من أجل رغباته . 

وفي هذه الوضعية  نجد أن الحالة  بقيت تحت إرغام وتأثير الواقع املعاش الذي جعلها       

غير قادرة على تحقيق رغباتها وبالتالي بقيت ضحية تفكك أسري ، غياب ألاب  فقدان املكانة،  
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نقص قيمة الذات والتي ترجع إلى اللقيمة الاجتماعية والتي ارتبطت أساسا بأنها ابنة املطلقة ، 

مستقبل غير محدد ، فقدان الحب وألامان ، أي نقول في املجمل فقدان لكل الحاجات 

 A.Maslowالنفسية الضرورية ، والتي اعتبرت أساسية وضرورية  في هرم الحاجات النفسية لــ 

وأن إشباعها على النحو الذي وضعه بطريقة متسلسلة له أهمية كبيرة في حياة  ( 8191),

في حد ذاته يبين أهمية كل حاجة عن ألاخرى بعد إلاحساس باألمان ثم  الفرد وحتى الترتيب

الانتماء والحب أي الفرد موجود من خالل انتماءه إلى أسرة تحمل كل معاني الحب 

والاطمئنان وأيضا ما هو أساس ي أنها تحمله اسمها ،وعلى هذا ألاساس تزداد ثقته بنفسه و 

الذات ونجده في استمرار وتواصل للبحث عن تحقيق  باآلخرين ما يكون لديه إلاحساس بتقدير 

ذلك أي تحقيق الذات وهذا بطبيعة الحال  بالتساوي بين رغباته وأيضا ما يفرضه املجتمع 

 من شروط و واجبات  .  

 خالصة:

باثولوجية حيث اعتمد على غنى الحياة ظهر بروتوكول الرورشاخ لهذه الحالة في صيغة       

الاستهامية، مع وجود قلق حاد جعل من إلاجابات تظهر في شكل غير مناسب ملا هو مساير 

للواقع وهذا السير املعاكس عرقل مهام السيرورة التفكيرية، عدم التحكم والسيطرة على 

 +Fن الواقع خاصة الوضع، مع ظهور أهمية واضحة في انشطار بين أهم أشكال الاندماج ضم

عدد إلاجابات الشائعة معادلة للنسب العادية مع إعطاء أكثر من إجابة في نفس  ،قليلة جدا

 الشكل وإجابات أخرى تعكس لنا وجود اضطرابات.

TRI extratensif mixte       التجــــاوب الحميمي نجد هنــاك عجــزا واضحا من خالل تحليــــل نمـط

لم يمكن الحالة من التكيف مع الواقع وبالتالي توجهها نحو املواضيع الخارجية بهدف ضبط 

الحدود ما يجعل اتصاالت الحالة تظهر وكأنها موجهة نحو الخارج أكثر منها نحو الداخل ، لكن 

ة في التفكير أدت إلى ظهور غياب في الحياة نجد حساسية في العاطفة وقابلية للتأثر مع نمطي

 الداخلية.

كثرة إلاجابات الجزئية وقلة إلاجابات الكلية التي عكست لنا الكآبة النفسية والانهيار       

الذي كانت تعيشه الحالة، ومجمل العناصر كشفت لنا من خالل التحليل عن توظيف نفس ي 

لصراعات الداخلية التي بقيت تحت سيطرة هش وتمسكها بالعالم الخارجي لتفادي بروز ا
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الدفاعات. بالنسبة لإلشكالية التقمصية ارتبطت بأهمية الصدع النرجس ي وأيضا هناك 

مشاكل في الهوَية، عجز واضح في استمرار السيرورة التفكيرية في السياق العادي، أيضا عدم 

والتهديم وعدم القدرة قدرتها على إدراك الذات كوحدة كلية بل مجزئة تحت وقع التحطيم 

على الخروج من قوقعتها وبقيت خاضعة لرغباتها وإستهاماتها التي تشير كلها إلى وجود قلق 

 ارتبط بعدم القدرة على التفريق بين الذات وبين املوضوع الذي أصبح جزء من الذات. 

ى الكآبة أن كل وضعية فقدان في الواقع والتي تؤدي إلC. de Tychey(0280 ) كما يضيف،    

تكون أكثر تقربا من خسارة للنرجسية. فتبقى الوسيلة الوحيدة هي اللجوء إلى الذات للتفريغ 

وبالتالي بقيت في حاجة ماسة إلى السند وهكذا  والتنفيس أي اللجوء إلى املحاولة الانتحارية.

 بروتوكول الرورشاخ بين لنا أن الحالة تتواجد في التوظيف البيني.

هذه الدراسة وجدنا أن الاكتئاب كان له دور في املرور إلى املحاولة الانتحارية  ومن خالل     

الن فقدان الرغبة وفقدان العالقة جعلها غير قادرة على املسايرة والتكيف مع الواقع، مع 

عدم وجود إشباع ملواضيع الحب ألاولية. وعدم الاستقرار النرجس ي الذي يظهر كنتيجة لعدم 

ين الحاجات وبين استجابات املحيط وهذا ما تعانيه الحالة وجعلها تعيش في وجود الانسجام ب

 P.Jeammet et E.Birot , (8111. )دوامة مفرغة 

وتبقى مكانة ودور ألاب ضرورية في التكوين النفس ي لألبناء "يستطيع الحب أن يلعب دور  

أي أن العالقات  M.Porot (1979),املـطمئن إال إذا كان الطفـــل مقبـــوال من طرف أسرتـــه" 

داخل الوسط ألاسري لها تأثير على نفسية ألابناء وبالتالي يبقى الحفاظ على أمن واستقرار 

 ألاسرة أمرا ضروريا . 
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 املجتمع في واملراهقين ألاطفال لدى الانتحار ظاهرة بانتشار وعالقتها إلالكترونية ألالعاب

 -أنموذجا ألازرق الحوت تحدي لعبة-الجزائري 

 :معلومات حول الباحث )ة(

  .قادم جميلة: الباحث )ة(

 ."أ"  محاضرة أستاذة الرتبة العلمية:

 .الجزائر -30 الجزائر جامعة: الانتماء جامعة

 dkadem72@gmail.com: البريد االكتروني

  .طالة المية: الباحث )ة(

 ."أ"  محاضرة أستاذة الرتبة العلمية:

 .اجلزائر -30 اجلزائر جامعة :الانتماء جامعة

  gmail.comlamia.tll@البريد االكتروني:

 كلية من محاضرتان استاذتان.  قادم جميلة. د.  طالة المية. د لباحثتين:نبذة مختصرة عن ا

 والبحوث بالدراسات يتعلق ما بكل مهتمتان. 0 الجزائر جامعة.  والاتصال الاعالم علوم

 إلاعالم علوم بميدان وعالقتها الانسانية و إلاجتماعية العلوم بمجال الخاصة العلمية

 الى باالضافة.  ودولية وطنية ملتقيات في علمية مشاركات عدة لالستاذتين ان كم.  والاتصال

 .التخصص متنوعة جماعية كتب في مداخالت وكذا اكاديمية مجالت في مقاالت

 ألاطفال لدى الانتحار ظاهرة بانتشار وعالقتها إلالكترونية ألالعاب :عنوان املداخلة

  -أنموذجا ألازرق الحوت تحدي لعبة-الجزائري  املجتمع في واملراهقين

 امللخص:

خاصة بين أوساط ألاطفال  ألالعاب إلالكترونية انتشارا واسعا في آلاونة ألاخيرة عرفت

، حيث بينت العديد من الدراسات  وألابحاث بأن ألاطفال واملراهقون يمضون في واملراهقين

ممارسة ألالعاب إلالكترونية أوقاتا طويلة تتساوى مع ألاوقات التي يمضونها في التعلم 

بين فئة ألاطفال  املدرس ي. وقد أصبحت ظاهرة إدمان ألالعاب الالكترونية ظاهرة عاملية تنتشر 

واملراهقين بشكل مستمر سواء في املنازل أو في مقاهي ألانترنت . وقد الحظنا في آلاونة ألاخيرة 
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لجوء الاولياء إلى اقتناء الوسائل  الالكترونية وألالعاب ألطفالهم ظننا منهم أنهم يقومون 

ل وراء ذلك  هو توفير بحمايتهم من مخاطر وآفات املجتمع املنتشرة في الجزائر والهدف ألاو 

أشكال متعددة  للتسلية والترفيه لكن لألسف أن دخول عالم إلالكترونيات إلى عالم ألاسر  

الجزائرية بات يدق ناقوس الخطر ملا يسببه من أضرار نفسية وجسدية  وخيمة تصل إلى حد 

رغم ارتفاع عدد   املوت. إن اقبال ألاطفال على الانتحار في املجتمع الجزائري  يظل أمرا نادرا

 الحاالت مؤخرا، مقارنة مع الشباب والكبار .

التي بدأت تعرف انتشارا نسلط الضوء على ظاهرة الانتحار لهذا ارتأينا  في هذه الدراسة أن 

، حيث أفادت  بين أوساط ألاطفال واملراهقين  بسبب إلادمان  على ألالعاب إلالكترونية

البحوث والدراسات النفسية التي أجريت في هذا إلاطار أن ألالعاب إلالكترونية تحمل الكثير 

من املضار على الطفل، وخاصة على صحته الجسدية و النفسية و العقلية والسلوكية، وعلى 

يات مجمل أنماط ثقافته بشكل عام، وذلك ملا تفرزه الكثير من ألالعاب الالكترونية من معط

سلبية ونتائج خطيرة، إذ أن نسبة كبيرة من ألالعاب إلالكترونية تعتمد على التسلية 

والاستمتاع بقتل آلاخرين وتدمير أمالكهم والاعتداء عليهم بدون وجه حق، وتعلم هذه ألالعاب 

ألاطفال واملراهقين أساليب ارتكاب الجريمة وفنونها وحيلها وتنمي في عقولهم قدرات التنمر 

عدوان ونتيجتها الجريمة، وهذه القدرات مكتسبة من خالل الاعتياد على ممارسة تلك وال

ألالعاب، إذ أن هذه ألالعاب قد تكون أكثر ضررا من أفالم العنف التلفزيونية ألنها تتصف 

بصفة التفاعلية بينها وبين الطفل وتتطلب منه أن يتقمص الشخصية العدوانية ليلعبها 

ر من علماء علم النفس يلقون اللوم على ألالعاب إلالكترونية على أنها من ويمارسها، لذا الكثي

 1بين أحد ألاسباب التي تؤدي إلى ظهور بعض الاضطرابات السلوكية واملشاكل عند ألاطفال

 أخطرها على املجتمع  ظاهرة الانتحار. و أهمها

ألازرق، ولعبة مريم لعبة تحدي الحوت ومن أهم هذه ألالعاب على سبيل املثال ال الحصر، 

، وغيرها من ألالعاب القاتلة، التي أخذت حيزا واسعا من الشهرة في العالم، لكثرة املخيفة

ضحايا هذه ألالعاب. وأصبح ألامر في قمة الخطورة عندما أصبح الطفل يغلق باب غرفته، 

                                                                 
العدد ا أ  –مجلة التمكين االجتماعي  األثار السلبية إلدمان األلعاب اإللكترونية لدى األطفال،جعفورة مصعب ، ، . تهامي محمد  1

 .88،ص  9102مارس  -لول 
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، وتتاح له كل الوسائل الرقمية من الكمبيوتر، لوحة رقمية خاصة به، وهاتفه الذكي

 الستخدامه في الحديث والدردشة مع أشخاص افتراضيين غرباء، مع غياب تام لرقابة ألاهل. 

نظرا   ،تحدي الحوت ألازرق في هذه  الدراسة التحليلية  أن نتعرض بالتفصيل للعبة وارتأينا 

 فانتشر  ،وأيضا لخطورتها سنة  21و 21بين  لشيوعها وانتشارها بين ألاطفال واملراهقين

ألاطفال   لدى فئة الانتحار الحديث عن لعبة تحدي الحوت ألازرق ونسبت  العديد  من حاالت 

 22هتز املجتمع الجزائري بوقائع أول ضحية "عبد الرحمان" البالغ من العمرا حيثواملراهقين 

حيث أقدم على الانتحار في غرفته شنقا، كما شهدنا عقب ذلك وقائع  1322سنة في نوفمبر 

انتحار مراهقين بسبب هذه اللعبة اللعينة التي بدأت تقلق العائالت جراء املوت  حالة 20

 الذي أضحى يترصد أبناءهم، ناهيك عن حاالت الانتحار التي باءت بالفشل. 

كيف تساهم ألالعاب إلالكترونية ، جاءت اشكاليتنا على النحو التالي:"  وبناءا على ما سبق  

، في انتشار ظاهرة الانتحار  لدى ألاطفال بصفة خاصة  ألازرقعموما  ولعبة تحدي الحوت 

ولإلجابة على إلاشكالية املطروحة اعتمدنا على التساؤالت  "؟في املجتمع الجزائري واملراهقين 

 التالية:

 ما هو مفهوم الانتحار والسلوك الانتحاري؟ 

 ؟سلبياتها وماهي أهم  ما هو مفهوم ألالعاب إلالكترونية 

  تحدي الحوت ألازرق؟ماهي لعبة 

 للعبة تحدي الحوت ألازرق في املجتمع  ألاطفال واملراهقين  اقبال ماهي أسباب

 الجزائري؟

 هل حقا لعبة تحدي الحوت ألازرق هو سبب انتحار ألاطفال في الجزائر؟ 

 سنعالج هذا املوضوع من خالل املحاور التالية:تها ولإلجابة على إلاشكالية الدراسة وتساؤال

 ظاهرة الانتحار والسلوك الانتحاري.ب تعلقاملنظري ال إلاطار: املحور ألاول 

 .ألالعاب إلالكترونية مدخل مفاهيمي حول  : املحور الثاني
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متعلق بالدراسة التحليلية للعبة تحدي الحوت ألازرق وعالقتها بظاهرة : املحور الثالث

 الجزائري.لدى ألاطفال واملراهقين في املجتمع  الانتحار

ألالعاب  ـن اســتخداميبـ القائمة قــةالالع إلى ابراز ،تسعى الدراســة الراهنــة: أهداف الدراسة 

إلالكترونية وإلادمان عليها  وانتشار ظاهرة الانتحار في املجتمع الجزائري بين فئات ألاطفال 

ومحاولة حماية  ،ونيكما تسعى إلى توضيح خطورة إلادمان على ألالعاب إلالكترواملراهقين، 

ألاطفال من إلادمان على هذا النوع من ألالعاب إلالكترونية، وتوعية ألاولياء ومؤسسات 

 .املجتمع املدني بضرورة مراقبة استخدام ألاطفال لألجهزة إلالكترونية

تتجلى أهمية الدراسة في املوضوع بحد ذاته حيث تحتوي على شقين  : أهمية الدراسة

 أساسين ومن خاللهما تتحدد أهمية الدراسة :

 :مكانة متميزة في قائمة  ، حيث يحتلرخطورة موضوع الانتحا  الشق ألاول

 املوضوعات البحثية،

 ويلقى اهتماًما كبير 
ً
ا  ،على املستويين املحلي والعالمي ا نظًرا لتداعياته الخطيرة، اجتماعيًّ

ا على ألافراد واملجتمعات.  واقتصاديًّ

 هو خطورة إلادمان على ألالعاب إلالكترونية، وتأثيراتها النفسية الشق الثاني :

 ألاطفال  واملراهقين.جتماعية  وإلاقتصادية على ألافراد واملجتمعات وخاصة وإلا 

وهنا تكمن  ،أيضا أن نضيف العالقة املوجودة بينهماومن خالل املتغيرين السابقين يمكن 

اهمية البحث في ابراز العالقة املوجودة بين إلادمان على ألالعاب إلالكترونية وظاهرة الانتحار 

في ظل قلة في هذا املجال  إثراء التراث البحثيباإلضافة إلى  في فئة ألاطفال واملراهقين.

 الجزائر.في  لكترونية العنيفة والانتحار ألالعاب إلاالدراسات، التي ربطت بين 

عد: منهج الدراسة
ُ
هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير ظاهرة معينة أو  ت

موقف معين وتحليلها ووصفها وتصوير خصائصها، بهدف الحصول على معلومات كافية 

املوجودة من خالل فهم العالقة  لتفسير  وذلك ودقيقة عنها وال تقف عند حد جمع البيانات،

سنحاول  في هذا الجزء من الدراسة توضيح  العالقة  املوجودة بين  بين متغيرات الدراسة.

استخدام ألالعاب إلالكترونية وانتشارها بين املراهقين والشباب، وظاهرة الانتحار في املجتمع 



 املجتمع في واملراهقين ألاطفال لدى الانتحار ظاهرة بانتشار وعالقتها إلالكترونية ألالعاب
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سة من حيث تعريفها ونشأتها وسنركز على لعبة تحدي الحوت ألازرق كنموذج للدرا ،الجزائري 

 ألاطفال واملراهقين. عقول ل وتخديرها  وخصائصها وتطبيقاتها وطريقة تأثيرها

إذن، ضمن البحوث الوصفية التحليلية التي تستهدف جمع اكبر عدد  تندرج هده  الدراسة

ممكن من املعلومات عن الواقع و الظاهرة الاجتماعية من خالل توجهنا امليداني في دراسة 

الالعاب الالكترونية العنيفة وعالقتها بانتشار ظاهرة الانتحار بين الطفال واملراهقين في املجتمع 

 الجزائري. 

 السلوك الانتحاري و  الانتحار  مفهوم أوال:

 -نفسية عملية كونها حيث من الانتحار، مشكلة تناولت التي النفسية البحوث ركزت وقد     

 البيئية وألاوضاع الظروف وبروزها حدوثها على وأعانت لها مهدت وإن وجدانية، انفعالية

 لإلنسان، الباطني السلوك في وتنمو وتختمر تنشأ التي العملية تلك والثقافية، والاجتماعية

 واعي فعل هو الانتحار. 2ذاته الانتحار فعل في نهايتها السلوك ويكون  ذروتها العملية تبلغ حتى

 الضغوطات من نفسه لتحریر إراديا یكون  الشخص نفس من یصدر و النفس لقتل ومحرر 

 للهروب وذلك وأخالقية دینیة اعتبارات من تحدث الانتحار حاالت بعض فنجد التي یواجهها،

 یتمكن لم صراعات علیه تسیطر أخرى  جهة ومن آلاخرين على یكون عبأ ال لكي العار من

 لها. معنى إيجاد و حیاتهم الانسجام مع على قادرین غير فتجدهم فيها، التحكم

 ویكون  معتمد وتصرف مقصودة نیة مع بنفسه نفسه لقتل صاحبه به یقوم فعل كل هو   

 . 3لحیاته نهایة أو حد لوضع ومحرر  واعي الفعل هذا

 التي الانتحار لتعریفات السابقة املناقشة خالل من : باالنتحار املرتبطة املصطلحات بعض

 :التالي النحو على إلى تحدیدها إلاشارة بمكان ألاهمية من أن نرى  مصطلحات عدة برزت
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 التدابير اتخاذ به یقصد ألاول  املقام في قانوني مصطلح هو :الانتحار في الشروع 

 هو باملوت املنتهي غير ثم فاالتصال ومن املوت، بلوغ دون ( الانتحار) الفعل لتنفیذ

 .شروعا فیه خاض أي( الفعل في شارع) والفاعل( شروع)

 الانتحار إلى عامة إلاشارة تكون  عندما یستخدم عام نظري  مفهوم :الانتحاریة املحاولة 

 وعلى الفعلي الانتحار على نظریا املحاولة ینسحب مفهوم أن یعني وهذا فیه، والشروع

 .سواء على فقط الشروع مجرد

 التي التفكير من نماذج أو الانتحار، على جاد اعتزام أو تفكير هو :الانتحار في التفكير 

 .نفسه قتل إلى بالفرد تؤدي

 تدمير محاوال الفرد بها یقوم التي الاتصال سلسلة یعرف بأنه :الانتحاري  السلوك 

 . 4ما اجتماعیة لقیمة أو بغیة آخر من تحریض دونما بنفسه حیاته

 :مفهوم ألالعاب الالكترونية ثانيا

هي نوع من ألالعاب الحديثة ألاكثر شعبية في العالم والتي تعرض عمى شاشة التلفاز " ألعاب  

الفيديو " أو على شاشة الحاسوب " ألعاب الحاسوب "، والتي تلعب أيضا على حوامل التحكم 

الخاصة بها أو في قاعات ألالعاب إلالكترونية املخصصة لها، بحيث تزود هذه ألالعاب الفرد 

تعة من خالل تحد استخدام اليد مع العين " التآزر البصري الحركي " أو تحد لإلمكانات بامل

تعريف ألالعاب الالكترونية  العقلية، وهذا يكون من خالل تطوير البرامج إلالكترونية. ويمكن

بأنها نشاط ينخرط فيها الالعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد معينة، بشكل يؤدي إلى 

بأنها إلكترونية في  Salen &Zimmermanة للقياس الكمي، ويعرفها سالين وزيمرماننتائج قابل

(، ويتم تشغيلها عادة على أجهزة الحاسوب والتلفاز digitalحال توفرها على هيئة رقمية )

 .5والفيديو والهواتف النقالة الحديثة " الهواتف الذكية"، وألاجهزة الكفية )املحمولة بالكف(

 :ألالعاب إلالكترونية سلبيات
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على الرغم من الفوائد التي تتضمنها بعض ألالعاب إلالكترونية إال أن سلبياتها في نظر      

البعض أكثر من إيجابياتها ألن معظم ألالعاب املستخدمة من قبل ألاطفال واملراهقين ذات 

نسبة كبيرة من  مضامين سلبية تؤثر عليهم في جميع مراحل النمو لديهم، باإلضافة إلى أن

ألالعاب إلالكترونية تعتمد على التسلية والاستمتاع بقتل آلاخرين وتدمير أمالكهم والاعتداء 

عليهم بدون وجه حق، كما تعلم ألاطفال أساليب ارتكاب الجريمة وفنونها وحيلها وتنمي في 

من خالل عقولهم قدرات ومهارات العنف والعدوان ونتيجتها الجريمة وهذه القدرات تكتسب 

الاعتياد على ممارسة تلك ألالعاب، هذا باإلضافة إلى مختلف ألاضرار الدينية، السلوكية 

 وألامنية، الصحية، الاجتماعية، وألاكاديمية التي قد تتسبب فيها.

 (Blue Whale challengeلعبة تحدي الحوت ألازرق ): ثالثا 

 وخيم كان لها أثروفقا للعديد من الدراسات وألابحاث فإن ممارسة ألالعاب إلالكترونية      

 والقتل، العنف على تحتوي  التي خاصة تلك تفكيرهم، وطرق  ألاطفال شخصيات على

 الحوت تحدي لعبة املثال، سبيل على ألالعاب هذه أهم ومن الانتحار، على ألاطفال تحريضو 

 . ألالعاب هذه ضحايا لكثرة العالم، في الشهرة من واسعا حيزا أخذت التي ، ألازرق

سنة في  22اهتز املجتمع الجزائري بوقائع أول ضحية "عبد الرحمان" البالغ من العمر     

حالة  20حيث أقدم على الانتحار في غرفته شنقا، كما شهدنا عقب ذلك وقائع  1322نوفمبر 

اللعينة التي بدأت تقلق العائالت جراء املوت الذي أضحى  انتحار مراهقين بسبب هذه اللعبة

يترصد أبناءهم، ناهيك عن حاالت الانتحار التي باءت بالفشل. لعبة الحوت ألازرق ، تستهدف 

سنة، وتعتمد في طريقة لعبها على غسل أدمغة 21و 21هذه اللعبة ألاطفال واملراهقين ما بين 

حيث يقوم القیم بإعطاء مجموعة من ألاوامر ألاطفال واملراهقين ضعفاء النفوس، ب

يوما، في بدايتها تبدوا بسيطة وغير مضرة، لكن مع زيادة التحديات  03والتحديات على مدار 

والوقت، تبدأ اللعبة بإعطاء طلبات وأوامر غريبة، وعقب استنفاذ قواهم في نهاية اللعبة 

 يطلب منهم الانتحار بشكل غير مباشر.

رسم حوت بأداة حادة على الذراع وتصويره  -مرحلة أبرزها:  03عبة من تتكون الل      

وإرساله ملشرف اللعبة، لتأكد القائمين على اللعبة أن الشخص قرر الدخول فعال في سلسلة 

مشاهدة أفالم الرعب في  -صباحا 0:13الاستيقاظ في كل تحدي على الساعة  -التحديات. 
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سماع موسيقى غريبة  -الذهاب إلى ألاماكن املرتفعة، والانعزال.  - ساعات متأخرة من الليل.

أخذ صور ألحد أفرد العائلة وهو في حالة نوم أو  -تجعل الشخص في حالة نفسية كئيبة. 

وفي التحدي النهائي يمتثل القلب ألوامر إلاقدام على الانتحار، وعند التقدم في  -متعري. 

ن الالعب يكون تحت الابتزاز والتهديد من قبل القيمين مراحل اللعبة ال يمكن الانسحاب أل 

على هذه اللعبة. وسمي بالحوت ألازرق استنادا لظاهرة الحيتان الشاطئية، والتي تقدم على 

أثارت تصريحات صاحب تطبيق "الحوت ألازرق" ويدعي فيليب   6 .!!! الانتحار الجماعي

الكثير من الجدل، خاصة بعد وصفه في سنة( وهو طالب بعلم النفس، أثار  12بوديكين" )

بالنفايات البشرية، وباألغبياء اعترافاته وصف ضحاياه من مستخدمي لعبة الحوت ألازرق، 

 .الذين يجب تخليص العالم منهم

سنة، بعد أن  22في الجزائر سجلت عشرة حاالت انتحار آخرها هيثم موسلي ويبلغ من العمر  

ل منزل العائلة وعلى إحدى يديه رسمت لعبة "الحوت تم العثور عليه منتحرا بحبل داخ

 21سنة، فيروز  20سنوات، بالل  9سنة، محمد أمين  22ألازرق"، والضحايا عبد الرحمان 

 20سنة، وأيمن  22سنوات، هيثم  9سنوات، عبد املؤمن  9سنة، خولة  20سنة، العمري 

ولألسباب نفسها، استجابة  سنة، وغيرهم ماتوا كلهم بنفس الطريقة وهي الانتحار شنقا،

اللعبة  .ألوامر الحوت ألازرق، في حوادث متفرقة هزت مشاعر الجزائريين واستنفرت السلطات

التي أثارت رعب وصدمة العائالت الجزائرية، يؤكد "أهل ضحاياها" بأنه لم يظهر أي ش يء على 

ا، ما يؤكد بحسب أبنائهم قبل الانتحار، مؤكدين أن تصرفاتهم وسلوكياتهم كان عادية جد

املختصين النفسانيين أن اللعبة تمكنت من تخدير ضحاياها مغناطيسيا من خالل إعطائهم 

أوامر بمهمات خطرة، وتشحنهم بأفكار سلبية أبرزها الضياع والكراهية وإيذاء النفس وبث 

تحار روح اليأس بداخلهم، إلى أن يصل الضحايا إلى املرحلة الخمسين التي "تتحداهم على الان

 شنقا".

 :اتمةخ
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تعتمد تكنولوجيا ألالعاب إلالكترونية باإلضافة إلى إمكانيات الخيال ومؤثرات الصوت    

والصورة وسيناريوهات اللعب املقترح اعتمادا كبيرا على عنصر الفاعلية في إدارة اللعبة، التي 

تجمع خليطا من الفئات الاجتماعية وألاجناس البشرية من جميع أنحاء العالم، مما يمكن 

العبين من فرص اللقاء والتقارب في الفضاءات الرمزية للعبة، ولكن هذا الانجذاب مجموع ال

، يمكن إيجازها ونقاط الاستفهام الاجتماعي املتزايد لهذه ألالعاب، يطرح العديد من التساؤالت

 في قسمين متالزمين:

ما يمكن أن  ، في ظلبعالقة اللعبة إلالكترونية بالواقع الاجتماعييتعلق القسم ألاول:      

تخلفه املمارسة املكثفة لهذه ألالعاب من حاالت عزلة وانزواء، وهروب اجتماعي لدى الكثير 

بتمثالت الشباب للمخاطر املحتملة للعنف من الالعبين، أما القسم الثاني: فيعني 

، انطالقا من اعتماد غالبية ألعاب الحاسوب على موضوع العنف واجهة لالنتشار إلالكتروني

هجا لالستخدام، وذلك انطالقا من إلايحاءات العنيفة التي تحملها أسماء هذه ألالعاب ومن

وخصائص البنية الجسدية املميزة ألبطال والشخصيات الافتراضية الخارقة التي يتفاعل معها 

 .املستخدمون على الخط

 يدخل بكونه عليها املقبل الشاب أو الطفل وإحساس التحدي على بداية ألالعاب هذه ترتكز 

  ُيصبح باألمان إحساسه بمجرد لكن قوية، شخصية منها يكتسب مغامرة
ً
 إلى لينتقل لها مدمنا

  أكثر مرحلة
ً
 مدمن ُيصبح ألاخيرة املرحلة في" ثم ألاسري  املحيط مع القطيعة فيها تسود تقدما

  ألالعاب هذه
ً
، مريضا

ً
 الاكتئاب إلى الشخصية معطياته باستعمال تهديده يدفع وقد نفسيا

 ".باالنتحار حياته مسار ليختتم نفسه، إيذاء سبل عن والبحث الحاد

 : التوصيات

ا مدروسة بطريقة ومصممة عميقة فكرة إلالكترونية تحمل ألالعاب    في خبراء قبل من نفسيًّ

 ف لها، املستخدم عقلية على واعي ال بشكل للسيطرة إلانسان، وسلوك النفس علم
ً

 أن من بدال

 بعض تحولت الوقت، وتمضية واملتعة والتسلية للترفيه كوسائل الطبيعي، إطارها في تبقى

 وألاطفال، املراهقين أدمغة غسل على يعتمد فبعضها قاتلة، أدوات إلى إلالكترونية ألالعاب

 الضياع مثل السلبية، باألفكار وشحنهم املغناطيس ي، بالتنويم أشبه حالة في وإدخالهم



 املجتمع في واملراهقين ألاطفال لدى الانتحار ظاهرة بانتشار وعالقتها إلالكترونية ألالعاب

 -أنموذجا ألازرق الحوت تحدي لعبة-الجزائري 

 من حالة في يدخلهم مما جدواهم، بعدم وإلاحساس الانعزالية بداخلهم وتبث والكراهية،

 .النهاية في لالنتحار دفعهم إلى يؤدي قد الذي الاكتئاب،

 جوانب جميع من لأللعاب املستخدمة لألجيال حماية جدار تكوين الضروري  فمن ولذلك 

 ومنافسة، موازية بأنشطة لها مواكبين نكون  أن والبد مستمر، تقدم في التقنية ألن   الحياة؛

 ، وذلك من خالل: منها والتحذير مراقبتها بمجرد وليس

 من واملراهقين ألاطفال ملنع حالًيا وألاهم ألامثل الحل هي :ألاهل من واملراقبة لتوعيةا 

 .للغير أو للنفس ألاذى في تسبب التي ألالعاب هذه عالم في الدخول 

 الوقت من املزيد ومنحهم ،والاهتمام بالرعاية أوالدهم يحيطوا أن ألاهل على 

 وأال حياتهم، على طارئة متغيرات وأي النفسية، حالتهم ومراقبة معهم، ليكونوا

 التفكير، وطريقة السلوك في تغيرات أو النفسية، أطفالهم لحالة تراجع بأي يستهينوا

 بتحميلها يقومون  التي التطبيقات ليراقبوا دائم بشكل أجهزتهم يراجعوا وأن

 .واستخدامها

 وغير املدرسية كاالشتراك في النوادي الرياضية ،املدرسية باألنشطة ألاطفال إشغال 

 .الجسم وتهذب الوجدان التي تغذي أو الثقافية أو الفنية

 به والالتزام إلالكترونية ألالعاب ملمارسة يومي وقت تحديد. 

 نوعية على للرقابة فرصة تعد أوالدهم مع إلالكترونية لأللعاب ألاهل ممارسة 

 املتصفة ألالعاب ممارسة عن أطفالهم منع على يساعدهم ما ألالعاب، وصفات

 .بالعنف

 إلالكتروني إلادمان مخاطر حول  تتركز في املدارس توعية محاضرات تنظيم  
ً
 إلى مشيرا

 .الظواهر من النوع هذا مع يتعاملوا أن يجب النفسيين الاختصاصيين أن

 وتصميم هذا النوع من ألالعاب الالكترونية بث تمنع وقوانين تشريعات سن ضرورة. 

 برزت التي إلالكترونية ألالعاب بخاصة نشاطها، ووقف الخطيرة ألالعاب حظر 

مع  الانتحار، إلى املدمنين بعض تدفع ألعاب منها واملجتمع، الناشئة على خطورتها



 املجتمع في واملراهقين ألاطفال لدى الانتحار ظاهرة بانتشار وعالقتها إلالكترونية ألالعاب

 -أنموذجا ألازرق الحوت تحدي لعبة-الجزائري 

ل الجماعية باليقظة التحلي ضرورة" علىالتأكيد   مسؤولياتهم ألامور  أولياء وتحمُّ

 ".ومواكبة مراقبة بال ألاطفال أيادي في والحواسيب الهواتف ترك وعدم

 بعين يؤخذ حيث لهم، والاطمئنان الصيانة توفير على والسهر بناههمأل  مراقبة آلاباء 

 العمري  الترتيب فن فهم أي واملتأخرة، واملتوسطة املبكرة الطفولة مراحل الاعتبار

 على وإلاشراف السيبر فضاءات إلى يرافقهم من إلى ماسة حاجة في فهم لألطفال،

 التي يمارسونها. إلالكترونية ألالعاب

 املصادر واملراجع

  :مؤسسة ،الانتحاري  للسلوك اجتماعية نفسية دراسةالجيوش ناجي: الانتحار 

 .2993دمشق،  والنشر، لإلعالم الشبيبة

 إلالكترونية في عصر العوملة مالها وما عليهاألالعاب ) ،الشحروري، مها حسني ،

 .1331عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة ألاولى

 الطبعة ألاولى، التشخیص والعالج :رة الانتحاراهظ: الرشود عبد هللا بن سعد ،

 .1331، الریاض

  الطبعة ألاولى،  ،تفسيرية الاجتماعية: رؤية النفسية املشكالت علي: حسين فايد

 .1330القاهرة،  والتوزيع، صلبة للنشر مؤسسة

  تأثير ألالعاب الالكترونية على ألاطفال: دراسة وصفية تحليلية  ،نايف وسام سالم

،  بابل: مركز النماء لحقوق سنة 51إلى  7لألطفال للفئات العمرية من 

 .1320،إلانسان

  إلدمان ألالعاب إلالكترونية لدى ألاثار السلبية جعفورة مصعب ، ، تهامي محمد

 .1329مارس  - ألاول العدد  –مجلة التمكين الاجتماعي  ألاطفال،



 املجتمع في واملراهقين ألاطفال لدى الانتحار ظاهرة بانتشار وعالقتها إلالكترونية ألالعاب

 -أنموذجا ألازرق الحوت تحدي لعبة-الجزائري 

 التعامل وإشكالية الحديثة الالكترونية الجرائمالزهراء:  فاطمة حياة، مرياح غيات 

 دراسات ،  مجلةالجزائر في ألاطفال انتحار وظاهرة ألازرق الحوت معها تحدي

 .1329 ، جوان23، العدد 1واجتماعية، جامعة وهران إنسانية

 من والتصرفات السلوكيات حيث من املدرس ي العنف تغذى هل رقية: محمودي 

 ،-تحليلية قراءة -العنيفة؟ الالكترونية ألالعاب املتضمن الافتراض ي العنف رموز 

 1320 ،1 العدد ،2 املجلد والنفسية، التربوية للدراسات الحكمة مجلة

  مجلةالنفس ي والتشخيص الاجتماعي التفسير بين الانتحار ظاهرة: طاوسوازي ، 

، 1والتربوية، العدد  النفسية املمارسات تطوير مخبر وتربوية، نفسية دراسات

 1321الجزائر، 
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 العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة من الحد في القانونية آلاليات

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 . معروف كريم:  1الباحث )ة(

 .جنائية وعلوم جنائي قانون  تخصص دكتوراه طالب: الرتبة

 ./ الجزائرغليزان  زبانة أحمد :الانتماء جامعة

 Karimmaarouf001@gmail.com  البريد الالكتروني:

 العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة من الحد في القانونية آلاليات :عنوان املداخلة

 امللخص:

التي تطرقت السلوك إلانتحاري سلوك قديم قدم املجتمعات إلانسانية ورغم تعدد الدراسات 

نها مرتبطة فقط باإلضطرابات العقلية أ الظاهرة علىغلبها كانت تفسر ملوضوع إلانتحار إال أن أ

مثل القلق وإلاكتئاب والصراعات النفسية الكثيرة والتغيرات إلاجتماعية التي تميز عصرنا 

 الحديث والضغوطات إلاقتصادية ومشاكل إجتماعية.

 تناولت التشريعات الجزائية العربية موضوع إلانتحار بشكل متقارب فأغلبها لم تجرم إلانتحار 

وال الشروع فيه ولكنها جرمت التحريض عليه واملساعدة فيه ،يعتبر إلانتحار جريمة في نفسه 

 بعض التشريعات يعاقب عليه القانون وبعض القوانين ال تعتبره جريمة .

كانت عقوبة إلانتحار في بريطانيا هي إلاعدام وعلى الرغم من الغرابة والطرافة  5481في عام 

نه يفتح باب النقاش واسعا حول نظرة التشريعات القانونية للمنتحر التي تظهر في القانون إال أ

 وحدود تجريم الفعل نفسه.

واملوقف القانوني من ظاهرة إلانتحار يتمثل في تحقيق الردع وفرض العقاب على املحرض أو 

املساعد على القيام بفعل إلانتحار ،وقد وضع النص العقابي بما يتالءم وخطورة التحريض 

 دة كسلوك مجرم أدى إلى قيام الشخص بإزهاق روحه عمدا.واملساع

أغلب التشريعات الجزائية الحديثة ال تعاقب على إلانتحار وال على الشروع فيه ،فتخرج ظاهرة 

 إلانتحار من دائرة القانون إلى دائرة الدين وألاخالق مثل مصر وليبيا وسلطنة عمان.

 



 العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة من الحد في القانونية آلاليات

السياسة الجنائية الحديثة لم تجرم فعل إلانتحار تقديرا منها للبعد إلاجتماعي والنفس ي ملن 

وذلك من خالل تجريم شرع في إلانتحار ،وتولي التشريعات الوضعية أهمية بالغة لحياة ألافراد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        كل فعل يؤدي إلى إلحاق الضرر بحياة الفرد.

           أهمية املوضوع :

تكمن أهمية موضوع إلانتحار في كونه يستهدف شريحة أساسية وهامة وركيزة حساسة ألي 

 أال وهي فئة الشباب.مجتمع 

 موضوع إلانتحار من املواضيع الهامة التي تهتم بها جميع املجتمعات بدون إستثناء .

ألابحاث والدراسات القانونية املتطرقة لظاهرة إلانتحار تبقى نادرة مقارنة مع الدراسات 

 نتحار.اهر أخرى أقل خطورة وجسامة من إلا إلاجتماعية والنفسية ،ومقارنة مع ظو 

 باب إختيار املوضوع :أس

أول سبب دفعنا إلختيار املوضوع محل الدراسة فيعتبر الجانب الجزائي والعقابي والحلول 

القانونية لظاهرة إلانتحار من أهم الجوانب التي يمكنها تحقيق الردع والتقليل من الظاهرة 

ل إلاجتماعية بإعتبارها حلوال ملزمة ومجبرة لألفراد ومن يخالفه يعاقب ،على خالف الحلو 

والنفسية والتوصيات إلاعالمية التي تبقى مجرد حلول لألفراد فيها حرية إلاختيار في تنفيذها أو 

 تركها وفقا لرغباتهم وميوالتهم.

 .منها أي مجتمع ة املجتمعات فال يكاد يخلو غلبيإلانتحار ظاهرة تعاني منها أ

 أهداف املوضوع :

 يمكن من خاللها الحد من ظاهرة إلانتحار .الوصول إلى آلاليات القانونية التي 

 معرفة الدوافع وألاسباب التي تدفع املنتحرين إلى إرتكاب أفعالهم ملعالجتها.

 توسيع الابحاث والدراسات في املجاالت القانونية لظاهرة إلانتحار.

 و يساعد على إلانتحار.م من يحرض أإظهار حك

 املنهج املستخدم :



 العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة من الحد في القانونية آلاليات

بإعتبار ظاهرة إلانتحار ظاهرة واقعية عاشتها وتعيشها أغلب املجتمعات سنحاول إعطاء وصف 

ملموس للظاهرة يمكن معاينته وفحصه من الناحية الفقهية والتشريعية له،وكذلك إعطاء 

تحليل عن الاسباب التي تؤدي إلى إرتكاب هذا الفعل ،والذي يعتبر جريمة في بعض التشريعات 

ال يعتبر كذلك في تشريعات وقوانين اخرى ،ولهذا إعتمدنا على املنهج الوصفي والقوانين و 

آلاليات القانونية في " ذي إخترنا ان يكون تحت عنوان والتحليلي في دراستنا لهذا املوضوع ،وال

 الحد من ظاهرة إلانتحار في املجتمعات العربية".

 إلاشكالة :

طرق التي يمكن من خاللها الحد من إنتشار الظاهرة والإلاشكالية التي يثيرها موضوع إلانتحار 

 ملعالجتها هي :

 املرتبطة بها؟ فعالملشرع العربي ظاهرة إلانتحار وألا كيف عالج ا

 تتفرع عن هذه إلاشكالية الاسئلة الفرعية التالية :

 ماهي السياسة الجنائية التي إعتمدتها التشريعات العربية في مكافحة ظاهرة إلانتحار؟

 أفعالهم؟ ارتكابالتي تدفع املنتحرين إلى  وألاسبابماهي الدوافع 

 هل يوجد فراغ قانوني ساهم في إستفحال الظاهرة؟

ولإلجابة على هذه إلاشكالية وألاسئلة الفرعية إخترنا في دراستنا ملوضوع دور آلاليات القانونية 

 نهجة على النحو التالي :في مكافحة ظاهرة إلانتحار في املجتمعات العربية خطة دراسة مم

 املبحث ألاول : مفهوم إلانتحار في التشريعات العربية.

 ظاهرة إلانتحار ور القوانين في مكافحةث الثاني : داملبح

 : لتوصياتلنتائج واا

في عرضنا ملوضوع آلاليات القانونية في مكافحة ظاهرة إلانتحار ومحاولة الوصول إلى حلول 

 من بين النتائج املستخلصة:يمكن من خاللها الحد من إنتشار الظاهرة أو التقليل منها 



 العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة من الحد في القانونية آلاليات

فبعض الدول واملجتمعات تخرجه من أغلبية القوانين والتشريعات لم تجرم فعل إلانتحار 

 إلى دائرة الدين وألاخالق .دائرة التجريم 

أما فعل الشروع في إلانتحار فالتشريعات الجنائية جرمته بنصوص قانونية صريحة وجعلت 

 له تدابير وقائية يتم من خاللها السيطرة على خطورة الظاهرة .

وفيما يتعلق بالتحريض واملساعدة على إلانتحار فتصدت له جميع التشريعات بالتجريم 

 والعقاب .

حتى وإن لم يجرمه القانون فهو يؤدي لهالك النفس فعل إلانتحار من ألافعال املستهجنة  يبقى

فاألعمار ملك هلل وحده هو من خلقها وال يجوز ألي مخلوق أن يتصرف فيها حسب ماجاء في 

 القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

                                 بها : نوص ي هم التوصيات التيما فيما يتعلق بالتوصيات من بين أأ

تجريم فعل إلانتحار وإعتباره جريمة يعاقب عليها القانون وهذا بهدف الردع والتقليل  أوال :

 من ظاهرة إلانتحار .

 تشديد العقوبات الجزائية على كل من يحرض أو يساعد على إلانتحار. : ثانيا

 حول موضوع ظاهرة إلانتحار.تكثيف ألابحاث والدراسات القانونية  : ثالثا

تتالءم وجسامة  وتشددا سن وتشريع قوانين عقابية وإجراءات جزائية أكثر حزما : رابعا

 وخطورة ظاهرة إلانتحار.

تردع املنتحر وتعدله تكثيف الدراسات حول مسألة الشروع في إلانتحار وإيجاد حلول  : خامسا

 عن البدء في تنفيذ فعل إلانتحار.

عقد مؤتمرات وندوات مكثفة حول ظاهرة إلانتحار في مختلف العلوم  والتخصصات  : سادسا

 للوصول إلى حلول متكاملة.

إلاستفادة من تجارب الدول واملجتمعات التي إستطاعت التقليل من الظاهرة مثل  : سابعا

من السيطرة  تمكنت أنهااليابان بإعتبارها من بين اكثر الدول معاناة منها في آلاونة ألاخيرة غير 

 على الظاهرة والتقليل منها



 العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة من الحد في القانونية آلاليات

 بإقامة برامج وحصص توعوية حول خطورة الظاهرة  تكثيف دور وسائل إلاعالم  ثامنا:

إيجاد حلول لألزمات واملشاكل إلاقتصادية التي تدفع ألاشخاص لإلنتحار مثل مشكل  تاسعا :

 البطالة وإلادمان وغيرها.

 امللخص :

يهدف هذا البحث املتواضع محل الدراسة والذي إخترنا له أن يكون تحت عنوان "آلاليات 

القانونية في مكافحة ظاهرة إلانتحار في املجتمعات العربية " إلى إبراز دور القوانين والتشريعات 

 في الحد من ظاهرة إلانتحار بإعتبار الحلول القانونية حلول ملزمة ومجبرة لألفراد يعاقب كل

التي تبقى من يخالفها ،على عكس الحلول إلاجتماعية أو النفسية أو التوصيات إلاعالمية 

 حلول أدبية لألفراد حرية إلاختيار في تنفيذها أو تركها وفقا لرغباتهم.

التشريعات الجزائية تناولت موضوع إلانتحار بشكل متقارب منها من إعتبرته جريمة يعاقب 

 اقب عليه.عليه ،وبعض القوانين ال تع

ويبقى املوقف القانوني من ظاهرة إلانتحار هدفه تحقيق الردع وفرض العقاب على من يحرض 

 أو يساعد على القيام بفعل إلانتحار.

وتطرقنا في هذا البحث املتواضع إلى مفهوم إلانتحار في القوانين العربية ،ثم إلى دور 

 ريعات في الحد من ظاهرة إلانتحار.التش

 

Summary : 

This modest study under study .which we have chosen to be titled « legal 

mechanismes in combating the phenomenon of suicide in arab societies " aims to 

highlight the role of legislation and laws in reducing.the phenomenon of suicide 

considering legal solution are binding and compulsory solution for individuals.and 

anyone who violates then is punhshed. 



 العربية املجتمعات في إلانتحار ظاهرة من الحد في القانونية آلاليات

In contrast to social,psychological or media solution that remain merely literary 

solution for individual ,the freedom to implement or leave them according to their 

preferences and wills . 

Penial legislation has closely dealet with the issue of suicide.some of which consider 

it a crime to be punis hit,deterrence and the imposition of punishment on those who 

incite or assist in carrying out the act of suicide and we have touched in this humble 

research the conceptual framework for suicide,its lawfulness incitement and 

assistance,and then the prescribed penalties and legal mechanisms to limit the 

exacerbation of the phenemenon of suicide. 

 قائمة املراجع :

: بالنسبة لقائمة املراجع سنكتفي بذكر بعض املراجع املعتمدة وهذا لضرورة إلالتزام مالحظة 

ات وفقا صفح ن ال تتعدى الثمانيالتي يجب أبعدد الصفحات املخصصة للملخص و 

 لشروطكم

 ـ القرآن الكريم ، وصحيح البخاري ومسلم5

قاموس املنجد الهادي : حسين سعيد الكرمي ،أحمد إبراهيم العالونة ،دار لبنان للنشر ـ 2

 52/84/2858والتوزيع ، الطبعة الاولى ،تاريخ النشر 

 2882ة الثالثة ،ـ أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العام ،دار هومة ،الطبع3

ـ عبد أوهابية : شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام ،موفم للنشر والتوزيع ، ب ط 8

 2855، الجزائر 

ـ عصام كامل أيوب : جريمة التحريض على إلانتحار ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر 1

 2852والتوزيع ،الاردن ،الطبعة ألاولى ،

فارس : جريمة إلانتحار والشروع فيه بين الشريعة  إلاسالمية والقانون العبد امللك بن حمد  ـ6

لبات الحصول على درجة املاجستير في الرياض ،بحث مقدم إستكماال ملتط وتطبيقاتها في مدينة
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العدالة الجنائية ،تخصص التشريع الجنائي إلاسالمي ،قسم العدالة الجنائية ،كلية الدراسات 

 2888عربية للعلوم الامنية ،العليا ،جامعة نايف ال

ـ عمور مصطفى :ظاهرة إلانتحار في املجتمع الجزائري ،دراسة ميدانية على مستوى والية 7

 2854/مارس 33بجاية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،العدد 

كلية القانون ،مجلة العلوم ـ مروى محمد منصور املودى : إلانتحار بين إلاباحة والتجريم ،4

 ية والشرعية ،العدد الثامن ،جامعة الزاوية.القانون

ـ طاووس وازي : ظاهرة بين إلانتحار بين التفسير إلاجتماعي والتشخيص النفس ي ،جامعة 2

 2852جوان  84قاصدي مرباح ،ورقلة ،العدد 

أمال غزال :دراسة سيكوباثولوجية للفتيات املحاوالت لإلنتحار في حالة الفشل العاطفي  ـ58

،أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس العيادي املرض ي ،قسم علم النفس وعلوم 

 2851/2856التربية وألارطوفونيا ،كلية العلوم إلاجتماعية ،جامعة وهران ،املوسم الجامعي :

بين الشريعة إلاسالمية والقوانين الوضعية ،الجزائر ـ بيد : إلانتحار دراسة مقارنة ـ إسالم ع55

فرنسا ،قسم الشريعة ،معهد العلوم إلاسالمية ،جامعة الشهيد حمة لخضر ،املسيلة ،املوسم 

 2858/2851الجامعي :
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 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 بن يحي فرح.:  1الباحث )ة(

 .ةمحاضر  ةأستاذ: الرتبة

 ./ الجزائر تلمسان جامعة :الانتماء جامعة

 Benyahia.fa@gmail.com  البريد الالكتروني:

د. فرح بن يحي، أستاذة محاضرة بجامعة أبي بكر بلقايد نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

مخبر الاضطرابات النمائية العصبية والتعلم، متحصلة -benyahia.fa@gmail.com-تلمسان

النفس:تقنيات وتطبيقات العالج النفس ي ومهتمة بمجال البحث على شهادة الدكتوراه في علم 

فيموضوع اضطرابات التعلم واملوهبة شاركت في مجموعة من امللتقيات الدولية والوطنية ولها 

-orcid id:0000-0002 بعض املنشورات في مجالت وطنية واخرى دولية رقم التعريفي للباحثة

0856-1940/ . 

 .يمبوسعادة مر :  2الباحث )ة(

 .: طالبة دكتوراهالرتبة

 ./ الجزائر الجياللي اليابس سيدي بلعباسجامعة  :الانتماء جامعة

 miral.maraval2016@gmail.comالبريد الالكتروني: 

بجامعة الاستاذة بوسعادة مريم طالبة دكتوراه مسجلة نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

 .سيدي بلعباس الجزائر في تخصص علم النفس التربوي -الجياللي اليابس 

 للدراسات تحليلية دراسة- "الانتحاري  السلوك" عن الفكري  إلانتاج :عنوان املداخلة

 -2121-2112 بين املنشورة السابقة
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 امللخص:

 السلوك الانتحاري هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل وتقييم الدراسات السابقة في موضوع 

املنهج ( باللغة العربية والفرنسية والانجليزية ، اعتمادا على 5151-5102بين )  املنشورة

في نهاية الدراسة توصلنا إلى تقديم ؛ وللدراسات (أسلوب التحليل الالحق)البعديالوصفي ب

معظم تصورا متكامال عن السلوك الانتحاري مستمدا من الدراسات السابقة، ووجدنا أن 

الدراسات في مجال السلوك الانتحاري عبارة عن مقاالت بحثية منشورة في مجالت علمية، 

اعتمدت على املنهج الوصفي، واستهدفت فئة املراهقين، وهي نتاج علمي مشترك أما من ناحية 

التوجه فوجدنا أن الدراسات ألاجنبية الحديثة تركز على أهمية الوقاية في حين أن الدراسات 

 بية اهتمت بتحديد العوامل املرتبطة بالسلوك الانتحاري.العر 

 الدراسات السابقة -التحليل الالحق -التحليل البعدي -الكلمات املفتاحية: السلوك الانتحاري 

Abstract : 

The present study aimed at  analyze and evaluate the previous studies on suicidal 

behavior published between (2015-2020) in Arabic, French and English. Depending 

on the descriptive method (Meta-analysis), We came to present an integrated 

perception of suicidal behavior based on previous studies ; And also, We found that 

most of the studies on the topic of suicidal behavior are research articles published in 

scientific journals, based on the descriptive method, and targeting the adolescent 

category, Also, most of the previous studies on the subject of suicidal behavior are a 

joint work of two or more researchers. As for the trend of research on the topic of 

suicidal behavior, we found that recent foreign studies focus on the importance of 

prevention, while Arab studies focused on identifying Factors Associated with 

Suicidal Behavior 

Key words: suicidal behavior _Meta- analysis _ previous studies 



 بين املنشورة السابقة للدراسات تحليلية دراسة- "الانتحاري  السلوك" عن الفكري  جإلانتا

5102-5151- 

الفكرة القائمة وراء اختيار املوضوع، الاشكالية، التساؤالت، ألاهداف واملنهجية  -ثانيا

 املتبعة:

من خالل بعض القراءات في الدراسات ألاجنبية حول موضوع السلوك الانتحاري، الحظنا 

وتجسيدها في ألاوساط  الوقايةظهور توجه جديد يؤكد فيه الباحثين ألاجانب على أهمية 

املدرسية من خالل تحديد ألافراد الذين يحملون أفكارا جادة في الانتحار والتكفل بهم، وهي 

النتيجة التي جعلتنا نتساءل عن موقع الدراسات العربية من البحث في السلوك الانتحاري، ما 

املنهجية املعتمدة في هي املواضيع التي تمت معالجتها في موضوع السلوك الانتحاري، و 

الدراسات السابقة ....زيادة على ذلك نجد اليوم أنفسنا أمام مفارقة عجيبة يتقابل فيها عدد 

الدراسات في السلوك الانتحاري وزيادة معدالت الانتحار، فالبحث في هذا املوضوع ليس 

يه ال بد لنا بالجديد أو الضعيف ولكن ذلك لم يساهم إطالقا في خفض معدالت الانتحار، وعل

من مراجعة الدراسات السابقة في موضوع السلوك الانتحاري، نحدد جوانب القوة فيها 

 ونستفيد منها ونقف على جوانب النقص لتداركها في الدراسات املوالية.

 إشكالية البحث:

إن املراجعة املنهجية لألدبيات السابقة املوّجهة للبحث عن السلوك الانتحاري تعتبر مطلبا 

وريا يسعى من خالله الباحث إلى تقييم التصاميم املنهجية للدراسات السابقة، والوقوف ضر 

على ايجابياتها مع دمج نتائج الدراسات السابقة والتوليف بينها لتوضيح أهم املؤشرات 

واملعطيات املرتبطة بالسلوك الانتحاري وتحقيق فهم أوسع لهذه الظاهرة، عالوة على تقديم 

جه مسار الدراسات املوالية ويّحدد الاحتياجات البحثية لدراسة السلوك إطار مرجعي يو 

الانتحاري، حيث وبالرغم من زخم املعلومات التي طرحت من قبل الباحثين املهتمين بظاهرة 

 أننا ال نزال نشهد تزايدا مخيفا في معدالت الانتحار، وصل حسب تقرير منظمة 
ّ
الانتحار، إال

( ألف حالة انتحار سنويا بمعدل تسجيل حالة انتحار واحدة 011إلى)( 5102الصحة العاملية )

( ثانية، وهذه النسب مرجحة للزيادة والارتفاع، إذ تتوقع ذات الهيئة السابقة في 21كل )

( أن معدل النتحار سيقارب املليون والنصف مليون منتحر سنويا سنة 393،ص.5100)حسن،

ت التي تأخذ من الانتحار حال ملشاكلها تقع في الفئة (، مع إلاشارة إلى أن أغلب الحاال 5151)
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( سنة وهي الفترة التي يصل فيها الفرد إلى قمة العطاء ونكون بذلك 21-51العمرية بين )

 ( قمنا بخسارة روح عاملة وأحدثنا تصّدعا في البنية الاجتماعية.5،ص.5100حسب )خماس،

ن النسب الدالة على عدد حاالت الانتحار إلى أ & Tousignant,2004) (Misharaويشير كل من 

ل نسبة صغيرة فقط من مجمل السلوك الانتحاري الذي يشمل عالوة  على حاالت 
ّ
تمث

الانتحار، محاوالت الانتحار، سلوك إيذاء الذات وألافكار الانتحارية باستثناء حاالت املوت 

 الرحيم أو املوت باملساعدة_ إذ لم نعتبره سلوكا انتحاريا_.

ملتتبع لحركة البحث في السلوك الانتحاري سيالحظ بعض املفارقات البارزة في حاالت وا

الانتحار التي تحدث في عدة مجتمعات وبخلفيات ثقافية متنّوعة وفي أوضاع اجتماعية 

( 011، ص5100واقتصادية متباينة، حيث تم تسجيل حاالت انتحار في )حياصات وقزان،

لين نفسانيين وعل
ّ
يه  فإن انخفاض املستوى املعيش ي والاقتصادي ال يمكن أن ألطباء ومحل

ل وحده عامل خطر ويضاعف من احتمال حدوث الانتحار لدى ألافراد بدون دخل مادي 
ّ
يشك

( 395، ص.5100نقال عن )حسن، Portaثابت أو العاطلين عن العمل. وفي نفس السياق يقول 

لعنف املوّجه نحو الخارج في مقابل ارتفاع أن ارتفاع املستوى املعيش ي يترافق مع انخفاض في ا

 مستوى التفكير بتهديم الذات الذي يظهر على شكل سلوك انتحاري.

ويطرح الانتحار لونا مختلفا من قتل النفس يكون فيها القاتل واملقتول الشخص نفسه، وهو 

معدل يعكس فشال فرديا واجتماعيا باعتباره مؤشرا للصحة النفسية في املجتمع، فارتفاع 

السلوك الانتحاري داخل مجتمع معّين، يعّد دليال واضحا على فشل هذا املجتمع في رعاية 

أفراده ووضع حّد للسلوك الانتحاري، وفي هذا الحديث نؤكد على أهمية التدخل املبكر أو 

الوقاية قبل حدوث الكارثة وهذا إلاجراء ليس باألمر الصعب ولكنه يتطلب تعديل في البرامج 

هة للحد من السلوك الانتحاري وأن تعطى فيها ألاهمية للمدرسة باعتبارها بيئة فريدة املوج

وممّيزة يتم على مستواها الانتباه ومالحظة سلوك التالميذ وتحديد املخاطر والاستجابة لها 

أن واحدا من بين سّتة  (Erbacher ;Terri& Jonathan,2018حيث تشير الاحصائيات في )

 Brock,Sوعليه توّضح مجموعة من الدراسات الحديثة) كارا جاّدة باالنتحار؛مراهقين يحمل أف

&Reeves,M(2018) ;Monica,L.(2018) ;Shiro,T.(2018) ;Singer,J&Erbacher,T.(2018) ;Aro

ra,P&Persand,S.(2019) ;Carl,M &Kriststen,E & Sarah,O.(2020) ;Holly,W &Kenneth,M 
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&all.(2020))  ير الانتحاري يزيد لدى طالب املدارس وتؤ:د على تفعيل دور مهنيي على أن التفك

الصحة العقلية والنفسية داخل املدارس، املدربين واملربين من أجل الانتباه ملؤشرات الخطر 

ومالحظة التغيرات التي تظهر على سلوك الطلبة من أجل تحديد الطلبة الذين يحملون أفكارا 

 تجنبا التجاههم ناحية الانتحار. جاّدة باالنتحار والتكفل بهم

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

عرفت موضوعات البحث في مجال السلوك الانتحاري تنوعا من حيث طريقة تناول وطرح 

املوضوع، تعكس ظاهر ذات أبعاد نفسية، اجتماعية، اقتصادية ودينية، حيث قدمت لنا 

ول السلوك الانتحاري دوافعه والعوامل الدراسات السابقة كما ال يستهان به من املعلومات ح

املرتبطة به، لكن ذلك لم يساهم إطالقا في خفض معّدالت الانتحار متسائلين عن سبب هذه 

املفارقة وعليه نجد أنفسنا ملزمين بالبحث في تحليل وتقييم الدراسات السابقة في موضوع 

اتها وسلبياتها وتحديد السلوك الانتحاري بطريقة منهجية وموضوعية للوقوف على ايجابي

الاحتياجات البحثية إلشباعها في الدراسات املوالية، ولتوضيح مشكلة الدراسة أكثر تثير 

 الباحثتين التساؤالت التالية:

  ما هي الدالالت العامة التي توّصلت إليها الدراسات السابقة في موضوع السلوك

 الانتحاري؟

 ي موضوع السلوك الانتحاري؟ما هي أبرز املواضيع التي تمت معالجتها ف 

  هل تختلف اتجاهات الباحثين العرب في معالجة السلوك الانتحاري عن اتجاهات

 الباحثين ألاجانب؟

  ما هي الطرق والتصاميم املنهجية التي تم اعتمادها في معالجة موضوع السلوك

 الانتحاري؟

 ما هي أهم الاحتياجات البحثية ملعالجة موضوع السلوك الانتحاري؟ 

 أهداف الدراسة:

 .جمع وتلخيص نتائج الدراسات السابقة في موضوع السلوك الانتحاري 
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 .تقديم صورة واضحة ومتكاملة عن موضوع السلوك الانتحاري 

 .تحديد جوانب النقص في الدراسات السابقة حول موضوع السلوك الانتحاري 

 اتجاهات البحث العربية وألاجنبية في موضوع السلوك الانتحاري  املقارنة بين 

 .تحديد الاحتياجات البحثية في مجال السلوك الانتحاري 

ال بأسلوب التحليل  منهج الدراسة:
ّ
تعتمد الدراسة الحالية على املنهج الوصفي التحليلي ممث

هذا النوع من الدراسات ، حيث تعود البدايات ألاولى لظهور Meta-analysisالالحق)البعدي( 

لبداية السبعينيات من القرن املاض ي وهي تقوم على أساس جمع دراسات سابقة في موضوع 

 (0991معين وتقييمها وبهذا الشكل فإن الدراسات وفقا ألسلوب التحليل البعدي حسب  )

Olken(فيSchulze &Ralf,2004,p.4)   الاطالع ال تقوم بطرح مشكلة جديدة ولكنها تتيح إمكانية

على التصاميم املنهجية في الدراسات السابقة وتقييمها؛ ويهدف أسلوب التحليل البعدي 

( إلى حسم التضارب والاختالف الكائن بين نتائج الدراسات 00،ص.5101بالنسبة ل)فراج،

السابقة، حيث يقّدم الباحث من خالله استنتاجات موضوعية قائمة على أساس التوليف 

 اسات السابقة.بين معطيات الدر 

( أن التحليل البعدي (Brum ;Makouski &Piraux,2017,p.110في   Jonnids(2005)كما يرى 

للدراسات السابقة هو أسلوب منهجي علمي يساعد الباحثين على تدارك ألاخطاء الواردة في 

الدراسات السابقة، وهو بقوم على مجموعة من الخطوات التي سنشير إليها بالتفصيل في 

 صميم املنهجي للدراسة الحاليةالت

 / عرض فكرة عامة لعناصر املحتوى:ثالثا

 املحتوى  عناصر املداخلة

  امللخص

وهي بمثابة الخلفية النظرية للموضوع، نوظف فيها  الاشكالية

 الدراسات السابقة املرتبطة بالبحث
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على نتائج الدراسات  نحدد فيها تصور الباحثتين بناءا مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 السابقة ونوضحها في طرح مجموعة من التساؤالت

وفي هذا إلاطار سنتحّدث عن الفائدة التي ستقدمها  أهمية وأهداف الدراسة

نتائج الدراسة الحالية واملساعي التي نطمح إلى 

 تحقيقها

حدود الدراسة ومصطلحات البحث 

 إلاجرائية

نية التي تم فيها سنوضح أبعاد الدراسة والفترة الزم

إجراء البحث ونقف على ضبط الاجرائي ملصطلحات 

الدراسة، علما أننا قمنا باجراء دراسة تحليلة 

للدراسات السابقة في موضوع السلوك الانتحاري 

 بتحديد عامل الفترة الزمنية للنشر واللغة

املصطلح في هذا العنصر اخترنا الوقوف على اشكالية  ضبط املفاهيم الاصطالحية

ووضع مفارقة بين املفاهيم املتداخلة مثل السلوك 

-محاولة الانتحار-الشروع في الانتحار-الانتحاري 

 التفكير باالنتحار والانتحار التام

يتحدد منهج الدراسة في املنهج الوصفي التحليلي  منهج الدراسة

 Meta- analyseممثال بأسلوب التحليل الالحق 

ن الشروط التي قمنا وهو يرتكز على مجموعة م

 بمراعاتها أثناء تصميم الدراسة الحالية

تحديد استراتيجية البحث عن  -مثل تحديد املوضوع

اختيار الدراسات السابقة حسب  -الدراسات السابقة

عرض -الشروط أو الخصائص التي يحّددها الباحث

مناقشة نتائج  -وتحليل نتائج الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة
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تقديم توصيات واقتراحات عامة 

 واضافة خالصة عامة للبحث

 

قمنا بصميم وكتابة محتوى الدراسة الحالية بما  مالحظة عامة

 في التوثيق APA7يتناسب وأسلوب 

 نتائج الدراسة:

 :من الناحية التصميم املنهجي وطبيعة املواضيع 

 الوصفي. معظم الدراسات في مجال السلوك الانتحاري اعتمدت على املنهج -

الدراسات املنشورة في مجال السلوك الانتحاري هي صادرة عن دوريات ومجالت  -

 علمية

 معظم الدراسات املنشورة في مجال السلوك الانتحاري هي نتاج عمل بحثي مشترك -

 استهدفت الدراسات السابقة في موضوع السلوك الانتحاري فئة املراهقين -

الدراسات العربية عن السلوك الانتحاري ترتبط املواضيع التي تمت معالجتها في  -

 باملتغيرات التي ترتبط وتؤدي إلى الانتحار

املواضيع التي تمت معالجتها في الدراسات ألاجنبية تتجه نحو التأكيد على أهمية  -

 الوقاية وتفعيل دور مهندس ي الصحة العقلية في ألاوساط املدرسية.

 اري واملستخلصة من نتائج دراسات أبرز الداللت املرتبطة بالسلوك الانتح

 السابقة:

 يرتبط السلوك الانتحاري بالتفكك ألاسري سواء بطالق الوالدين أو وفاة أحدهما  -

ل وحدها عامل خطر يزيد من احتمالية  -
ّ
العوامل الاقتصادية والاجتماعية ال تشك

 ظهور السلوك الانتحاري 
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 وسائل الانتحار تختلف بين الذكور وإلاناث -

 الانتحار يرتبط ببعض العوامل املعرفية مثل الذكاء الوجداني -

 تشير إلاحصائيات إلى أن معدالت الانتحار تزيد لدى املراهقين -

 :الاحتياجات البحثية في موضوع السلوك الانتحاري 

اجراء دراسات وفقا للمنهج الشبه التجريبي تخدم الحاالت التي تفكر باالنتحار أو  -

 ريةقامت بمحاوالت انتحا

الكشف عن معدالت السلوك الانتحاري التي تشمل كل من حاالت الانتحار، محاوالت  -

 الانتحار، وألافراد الذين يحملون أفكارا انتحارية

الكشف عن معدالت الانتحار التي تحدث بين ألافراد الذين يعانون من بعض ألامراض  -

 املزمنة كالسكري أو الفشل الكلوي ...الخ

 راسة:توصيات الد -رابعا

تغيير اتجاه الدراسات نحو البحث عن استراتيجيات الوقاية بدال من البحث في أسباب  -

الانتحار، فقد كشفت نتائج الدراسات السابقة أن كل مراهق من بين ستة مراهقين 

يحمل أفكارا انتحارية وهذه النتيجة تؤكد على تفعيل دور مهندس ي الصحة العقلية 

 في ألاوساط املدرسية.

ألاولياء واملدرسين بمظاهر التالميذ الذين يحملون أفكارا انتحارية من أجل  تبصير  -

 تحديدهم ومساعدتهم على تعديل تصوراتهم اتجاه الانتحار

 تثمين الدراسات املشتركة بين عدة باحثين ومن مختلف التخّصصات  -

ى ضرورة إجراء دراسات حول السلوك الانتحاري في إطار املنهج الشبه التجريبي عل -

 الحاالت التي تحمل أفكارا انتحارية أو قامت بمحاوالت انتحارية.
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 خاتمة: 

الدراسات السابقة في موضوع السلوك الانتحاري واملنشورة خالل الفترة الزمنية املمتدة 

( اعتمد على املقاربات الوصفية في معالجة هذا املوضوع وركزت على فئة 5151-5102بين)

ائيات انه كل مراهق بين ستة مراهقين يحمل تفكيرا انتحاريا، املراهقين، حيث تشير إلاحص

ووفقا لهذه النتائج نجد أن اتجاه البحث في الدراسات ألاجنبية ركز مؤخرا على ضرورة تحقيق 

الوقاية في ألاوساط املدرسية بتعزيز دور مهندس ي الصحة العقلية وحتى املدرسين ليتمكنوا من 

أفكارا انتحارية والتكفل بهم قبل حدوث الكارثة، في املقابل تحديد التالميذ الذين يحملون 

نجد أن الدراسات العربية تهتم بإبراز العوامل املرتبطة بالتفكير الانتحاري، وعليه نرى أن 

الدراسات املوالية في موضوع السلوك الانتحاري يجب أن تتبنى املقاربات الشبه التجريبية 

لوكات املرتبطة بتهديم الذات عالوة على اكتشاف معدالت لتعديل ألافكار الانتحارية والس

حاالت السلوك الانتحاري التي تشمل كل من حاالت الانتحار، التفكير باالنتحار ومحاوالت 

الانتحار معا والبحث أيضا عن معدالت السلوك الانتحاري بين الحاالت التي تعاني من أمراض 

 مزمنة كالسكري أو الفشل الكلوي.
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 :معلومات حول الباحث )ة(

 .بوخليف مريم: الباحث )ة(

 .جامعة تلمسان :الانتماء جامعة

 ". والتعلم العصبية النمائية الاضطرابات مخبر" مخبر الانتماء:

 .meryemboukhelif@yahoo.fr البريد الالكتروني:

السيدة بوخليف مريم متحصلة على شهادة دكتورة في علم نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

النفس املرض ي للنمو من جامعة ابى بكر بلقايد تلمسان الجزائر و دكتورة من جامعة بول 

العلوم اب و في نفس الاختصاص ، استاذة مؤقتة في قسم علم النفس كلية الاد -فرنسا -فاليري 

الانسانية و الاجتماعية جامعة تلمسان. اخصائية نفسانية في عيادة خاصة على مستوى 

  . مدينة تلمسان

 الانتحار وعالقته باإلدمان في فترة املراهقة )دراسة حالة(     :عنوان املداخلة

 امللخص:

من الظواهر التي أصبحت تهدد كل املجتمعات بصفة عامة و  هإن ظاهرة الانتحار و محاوالت

املجتمع الجزائري بصفة خاصة حيث تعددت ألاسباب و العوامل الدافعة للقيام بهذا 

و في هذا إلاطار تهتم دراسة الحالة التي قمنا بها بتسليط الضوء على مدى تأثير  ;كما الفعل  

ثقافية معينة بل مس كل -انه لم يعد مقتصر على فئة سوسيو دمان بماالا  الضغط النفس ي و 

م   ) الفئات الاجتماعية على اختالف اعمارها و توجهاتها و انتماءاتها و من بينها فئة املراهقين

 .(8102مارس  ,عمور 

سنة بدأت تتعاطى  01لذلك ارتأينا ان نقدم دراسة حالة تخص مراهقة تبلغ من العمر 

 أينسنة فكان هدفنا معرفة  01و  02سنة وحاولت الانتحار في سن  01املخدرات في سن 

وتغذية ألافكار الانتحارية لدى هذه  العالقة بين تعاطي املخدرات وشرب الكحول تكمن 

هذه العالقة من بينها الدراسة التي  وجوداملراهقة خصوصا انه يوجد عدة دراسات اكدت 

 American Journal) ونشروا نتائجها في دورية يكية،أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا ألامر 



 الانتحار وعالقته باإلدمان في فترة املراهقة )دراسة حالة(    

of Preventive Medicine. 2012)   أن شرب الكحول، وتعاطي املخدرات، التي أظهرت العلمية

ومن هنا   .والتدخين، يرفع معدالت ألافكار والسلوكيات املرتبطة باالنتحار لدى الشباب

اقع املعاش الذي خص املراهقة وهل كيف تمثل الو  :قمنا بطرح التساؤل الاتياملنطلق 

 يتماش ى مع هذه العالقة التي طاملا اثارت أزمات اجتماعية خصوصا في املجتمعات العربية

والادمان باالنتحار في مرحلة تحدثنا عن عالقة الضغوطات النفسية الاسرية  وهذا ما إذا

 مليئة بالتغيرات النفسية والجسدية أال وهي فترة املراهقة.  

 اهيم إلاجرائية املف

 أوال: إلادمان على املخدرات

لقد تعددت التعريفات التي خصت موضوع إلادمان و لكن يبقى مضمونه  : تعريف إلادمان 1. 

واحد و هو حالة تسمم دورية أو مزمنة تلحق بالفرد واملجتمع و تنتج عن تكرار تعاطي عقار 

املنظمة العاملية ت به التي جاءالتعريف نقدم معمليا. اخترنا ان طبيعي أو مركب تركيبا 

إلادمان هو في بعض ألاحيان حالة نفسية أو عضوية ناتجة  :"في صدد هذا املضمون  للصحة

تتضمن دائما  وبردود أفعالفي السلوك  ويتميز بتغيير عن تفاعل بين الجسم الحي والعقار، 

ألاحيان  وفي بعضثار العضوية هذا ألجل آلا دورية،الرغبة ألخذ هذا املخدر بصفة مستمرة أو 

 " الجتناب الانزعاج

 : شخصيــة املدمــن و تفسيـراتهـا 2.

إن الشخصية تمثل العنصر ألاساس ي في تحديد سلوكات ألافراد، و أن كل فرد له صفات  

عقلية عاطفية و قدرات إدراكية معرفية تميزه عن باقي ألافراد آلاخرين، كما أنه في نفس 

راد جماعته بسمات أخرى و املتعلقة بمعاشه النفس ي . و هاته الشخصية الوقت يشابه أف

تحددها البنية النفسية و الجسمية و الوراثية كما يحددها املجتمع وثقافته. هناك بعض 

البحوث التي أجريت على املدمنين و التي اختلفت حول طريقة تفسير عوامل إلادمان و عالقتها 

برت إلادمان كحالة مرضية أفرزت لنا شخصية إدمانية و هاته بشخصية املدمن, حتى أنها اعت

هم أفراد ال يشعرون بتأنيب impulsifs)   (Les الاندفاعيين   :ألاخيرة تشكل كالسيكيا مظهرين

هم في صراع دائم  (Psychopathe) البسيكوباتييناما  الضمير اتجاه نزواتهم إلادمانية املختلفة 

 (. 8100خليفى.  محمد,) بالذنب املتكرر وهم العصابيينملراقبة نزواتهم و يشعرون 
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 العالقة بين املراهقة و املخدرات .3 

ولكن  أمام تعاقب الالتحامية أو الانفصال ،السلوكات الادمانية تعبر عن مطلب استقاللي،   

 املدمن يربط  مع املخدر عالقة قوية، في نفس الوقت يحدد الانفصال و يدعم التبعية،

أين يتحول  الانحطاط، تدرج عالقة حميمة، وبعد هذه الفترة تأتي املرحلة الثانية، حيوية،

مع  موضوع الرغبة إلى موضوع حاجة ننتقل من التعاطي من اجل ا للذة إلى تعاطي كلعبة

 املوت.

أن في الثقافة املغاربية “ la psychiatrie aujourd’hui”في كتابه  يؤكد بن إسماعيل   

ولكن نقطة عبور و تغير في املكانة الاجتماعية. زواج  املراهقة حالة ال تدوم طويال،  ،التقليدية

تعطيه مكانة راشد، ولكن منذ أن أدى التقدم  تحمل مسؤوليات و أعمال مبكر للمراهق،

اقتصادي،التمدرس -الصناعي و التطور إلى  إحداث هجرة ريفية كبيرة .التطور السسيو

وهذا بدوره جعل الشباب تابعين ماديا  ،31-82غ واملراهقة إلى سن املكثف  أطال فترة البلو 

هذه العوامل  أزمة السكن، الفشل املدرس ي، البطالة ، لآلباء، النمو الديمغرافي الغير منظم ،

إضافة لعوامل أخرى ،هذه الوضعية غير مريحة أدت إلى تمديد أزمة  أثقلت كاهل الشباب

 املراهقة.

-الن املراهق ينمو في ميدان سيكو فأزمة املراهقة أكثر صعوبة،أما في الوسط الحضري 

تعارض بين  في مرحلة تثاقف ،الصراع بين ألاجيال، “في تحول “ اجتماعي هو في ذاته في أزمة  

نهم لم أيترك الشباب يعتقدون  الدراسة، العمل ، غياب سلم للقيم، التحضر و التقاليد،

الجامعة  الثانوية، بهم أو هم غير مرغوب فيهم، الفشل املدرس ي الكبير في املدرسة، ىيعتن

،التكوين غير مكيف   و عقيم إلى حد ما، العديد من الشباب  يحسون بالضياع، مشدودين 

التماهي باملصادر التقليدية  وبين التماهي البسيط بالقيم الغربية، وهذا  بين الرجوع للتقاليد ،

إلى تمزق في نمو شخصيتهم والتي ال ترتكز على تواثب )هذه الصورة عبر عنها بشكل ما يقود 

اجتماعي يقود أو -جيد الطيب صالح في كتابه موسم الهجرة نحو الشمال(.الجو السيكو

 تعاطي الخمر  و املخدرات. سيسمح بسلوكات مرضية  و سلوكات انحرافية من نوع الجنوح،

 فيما يخص الانتحار ثانيا:
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 الا 
ف
 في قتل نفسه. يرتكب الانتحار غالبا

ف
نتحار هو الفعل الذي يتضمن تسبب الشخص عمدا

 ما ُيعزى إلى اضطراب نفس ي مثل الاكتئاب أو الهوس الاكتئابي أو  بسبب اليأس،
ف
والذي كثيرا

ا ماالفصام أو إدمان الكحول أو تعاطي املخدرات.  تلعب عوامل إلاجهاد مثل الصعوبات  وغالبف

 في ذلكاملالي
ف
 .(8118)محمد عبد الخالق.  ة أو املشكالت في العالقات الشخصية دورا

وقد عرف "دوركايم" الانتحار بأنه: "كل حاالت موت التي تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من 

فعل سلبي أو إيجابي ينفده الضحية نفسه و هو يعرف أن هذا الفعل يصل به إلى هذه 

املجتمع الجزائري من بين املجتمعات العربية التي تعرف تزايد لهذه و ) النتيجة أي املوت

الظاهرة، فيكفي أن نطلع على الجرائد الوطنية اليومية و ما تكشفه من إحصائيات متزايدة 

باستمرار لحاالت الانتحار و محاولته و هذا راجع للمتغيرات السريعة و املتالحقة التي شاهدتها 

التي ترتب عليها تغيرات اجتماعية و ثقافية سريعة و عميقة، مما يشكل الجزائر نتيجة التنمية 

حوالي  8112لقد بلغ عدد املنتحرين في الجزائر عام  .بيئة مالئمة ملظاهر التفكك الاجتماعي

حالة، حسب إحصائيات املديرية العامة للحماية املدنية واحتلت بجاية املرتبة ألاولى  812

 (.12ص  8112تليها الجزائر العاصمة )عبد الحفيظ معوشة حالة انتحار  31وطنيا ب 

وجد أن أسباب الانتحار ليست مدعومة بالعديد من الدالئل والدراسات، إال أن بعض 

املراهقين يحاولون الانتحار نتيجة ملجموعة مختلطة من ألاسباب، واخرين يكون سبب قيامهم 

ام فإن أبرز أسباب الانتحار ندكر هنا بذلك إصابتهم ببعض املشاكل النفسية، ولكن بشكل ع

ة طويلة من الزمن، فاملدنين عادة يدخلون في على الكحول أو املخدرات لفتر  إلادمان نقصد

مرحلة من الاكتئاب ويفكرون باالنتحار وباألخص إن لم يجدوا املال الكافي لشراء هذه املواد 

  (. 8101 .,عبد الرحيم  )خديجة وهدا ما ينطبق علي الحالة التي قمنا بدراستها

 إلاجراءات املنهجية

 املنهج وألاداة املتبعة في البحث:

 التي الفردية الحالة دراسة على يقوم الذي اإالكلينيكي املنهج على هذه دراستنا في تمدنااع

 التالية ألادوات من خالل وذلك فيها، املؤثرة والعوامل دراستها املراد السمة أو الظاهرة تمثل

https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86
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إلى الحوار من خالل توجيه مجموعة من والتي تهدف : املقابلة العيادية النصف موجهة-

 .الاسئلة التي تخدم موضوع الدراسة مع املحافظة على حرية التعبير

 التطلع على الجانب العالئقي في ظل ما لها من ارتباطات أسرية واجتماعية-

 موقف الحالة من تبعيتها للمادة املخدرة - 

 تتبع مستوى نموها العاطفي و إسقاطاتها املستقبلية  - 

 التطلع إلى صراعاتها وإسهاماتها وتطلعاتها املستقبلية   

حتى نتمكن من تسجيل  : تهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من املعلوماتاملالحظة العيادية

مع  حالة،خصائص كل  والكشف عنسلوكيات املفحوص أثناء املقابلة في آنها أو لحظتها 

  .بكيفية دقيقة تسجيل كذلك كل التغيرات التي تنتج في هذه الوضعية

: استعملنا اختبار الروشاخ كاختبار إسقاطي ألنه يقوم بقياس وجود الاختبارات النفسية-

صورة جسمية متكاملة كانت أم ال, كما أنه يزودنا باملفاهيم العلمية و تصور الذات و الهوية 

بر و كذلك كمبدأ موحد, التي تقابلها الدراسة لتحديد الوظائف النفسية للشخص       املخت

بالنسبة ملعاشه مع نفسه معو آلاخرين في إطار العالقات التي تربطه بالعالم الخارجي, كما 

يساعدنا في   تحديد هوية الفرد الانتمائية, ميوالته الجنسية, و سلوكاته العدوانية و إلادمانية 

ي شخصية . لقد تم اختيارنا لهذا الاختبار النه يمدنا بمعلومات كافية حول ما يجول ف

كما أنه من خالل عملية إلاسقاط يتم   املفحوص من صراعات وجدانية و اضطرابات عالئقية

التعرف على ألابعاد الثالثة للشخصية: البعد العاطفي, العقلي و الاجتماعي                                 

. 

 مكان املقابلة

 ان )الجزائر( . عيادة طبية جراحية )جناح التخصص النفس ي( بوالية تلمس

 معلومات شخصية

 ثانوي  3: السنة املستوى الدراس ي: انثى     الجنس   سنة 01 السن

  لثالث: اترتيب الحالة بين أخوتها
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  عدد ألاخوة  :ثالث بنات بما فيهم الحالة            

 معلومات أخرى 

                                                         نظرة احتقار لالم وعدـم احتراـمها لتحملها للظروف السيئة  عالقتها مع الام:

 عالقتها مع الاب: مشاعر كره اتجاهه وعدم مسامحته، لكونه سبب معاناتها.

 :معلومات عن الاسرة

 :الاب

 لتعليم الابتدائياملستوى التعليمي: ا                    سنة :54 السن

 بناء :املهنة

 الام:

 20: السن

 املستوى التعليمي: التعليم الابتدائينظافة           عاملة :املهنة

 :ملخص املقابلة

والديها  تعيش مع تدرس في مستوى السنة الثالثة ثانوي، سنة، 01الحالة "ا" تبلغ من العمر 

العاطفي خصوصا في مرحلة الطفولة حيث لوحدها بعدما تزوجت اختيها، عانت من الحرمان 

كان الا ب مدمنا على الخمر ويتجاهل كل مسؤولياته كاب او كزوج، عانت الاسرة عموما من 

العنف الزوجي وإلاهمال اين أصبحت العالقات مضطربة الى اقص ى حد. قام الاب يوما ما 

 ا اقتناه منه من خمور،بإعطاء رقم هاتف الحالة الى أحد املدمنين للتقرب من ابنته كثمن مل

سنة،  01سنة وكانت الحالة تبلغ من العمر  80حيث تعلق الامر بشاب يبلغ من العمر انداك 

قام الشاب من يومها بمالحقتها الى ان تمكن من اعطاءها ألاقراص املهلوسة في الطعام في 

عرضت الحالة الى بداية الامر الى ان اصبحت هي من تقوم بمالحقته ليناولها املخدرات. كما ت

الاغتصاب من طرف هذا الشاب في نفس السنة، الزم السجن ملدة سنة بعد ان قامت ام 

يديها  بقطع عروقالشابة الانتحار مرتين متتاليتين  ضده، حاولتبرفع دعوى قضائية  الحالة
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بع من شهرين. الزلت الحالة تواعد الشاب الى يومنا هدا وهي تتا أكثر في املستشفى  مكثتحيث 

  حصص الدعم النفس ي لتجاوز اضطراب ما بعد الصدمة واتباع العالج النفس ي املالئم.

 تطبيـق اختبار الرورشـاخ

 :الكمـيلحسـاب ا

 املضاميـن املقـررات ملكـانا

6 = G 20 = F+ 0 = C 10 = A 

24 = D 6 = F- 0 = K 7 = Ad 

2 = Dd 7 = F± 0 = Kan 1 = H 

1= Do 0 = FC 0 = Kob 3 = Hd 

1 = DbL 0 = CF 0 = Kp 4 = Géo 

 1 = EF 0 = 

Fclob 

3 = Bot 

 0 = FE 1 = Nat 

 0 = E 4 = Obj 

 0 = 

Arch 

 1 = 

Anat 

R = 34 R = 34 R = 34 

 تحليـل معطيـات اختبار الروشـاخ
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عن  حيث نجد هذه النسبة مرتفعة تدل على مردودية كبيرة، R = 34 ان النسبة املئوية لـ

هذا الارتفاع يشير إلى قوة حوارية للحالة والاحتجاج  و الرغبة في التعاون و  R النسبة العادية لـ

الاستجابات حسب اللوحات، حيث نجد أقص ى عدد ممكن  لقد وجدنا عدم التوازن في إعطاء

 الاستجابات في(  و أدنى عدد من  II)  ،III  ،IV  ،VI  ،VII  ،VIII اللوحة من الاستجابات في

و أعطت عدد . حيث أعطت استجابة واحدة، و هذا يدل على مردودية غير منظمة   (V) اللوحة

مما يدل على ضعف  (04)متواضع في الاستجابات الشائعة بشكل واضح حيث كان عددها

وهذا يشير إلى وجود اضطراب في  F مصحوبة بـ (VII) و قد ظهرت في اللوحة .املشاركة و التعاون 

عن الاتجاهات الذهنية   Gصور الشخص للعالم الخارجي مصحوب بقلق, كذلك تعبر ت

وجودها يشير إلى  DbL = 1 كما أن والعقلية للحالة و امليل ألخذ ألاشياء بكليتها ال بجزئيتها

دلت على رد فعل  (II)  اتجاهات معارضة اتجاه العالم الخارجي أو ذاته ظ, هرت في اللوحة رقم

 . ألاحمر و التحكم في هذه النزوة لتخفيض الضغط الناتج عنها أمام اللون 

k   إن غياب هذا النوع من الاستجابات يؤكد على عدم الاستقرار في العالقة ألاسرية و ردود

القلق املتعلق بوحدة الشخص و التخطيط الجسمي. كما تدل  الفعل العاطفية, مع تحويل

وتدل كذلك على الصراعات ما بين الاستثمار و على إسقاط التماهي بالصورة الوالدية 

 تشير إلى كف في  C التناقض الوجداني في العالقات. كذلك غياب استجابات من نوع

               .                                                                                             الاستجابات الانفعالية و عدم القدرة على التعبير

  Fc تعاكس TRI و ما يحققه في  مما يدل على أن املفحوص له صراع ما بين ميولتها الداخلية

لوحة ألابوة، لوحة آلانا ألاعلى كما جاء  (IV) وقد ظهر ذلك في اللوحة .الواقع أو ما يصل إليه

صور شكل في التحليل النفس ي ولوحة السلطة ألابوية، فاملفحوص ظهر عليه صعوبة في ت

 .إلانسان فأعطى صورة مجزئة مما يدل على هشاشة تماهي املفحوص بنموذج أبوي 

 توصيات الدراسة

 نتائج الدراسة ومناقشتها يمكننا طرح التوصيات التالية من خالل عرض

لتقييم مصادر الضغوط املختلفة التي يمكن ان تثير مشاعر اليأس  إجراء بحوث مستقبلية-

 عامة واملدمنين على املخدرات خاصة. الانتحار لدى الشبابوالتفكير في 
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توفير املزيد من الخدمات النفسية، والبرامج إلارشادية ملساعدة الشباب املدمن على مواجهة  -

 .ضغوط الحياة والتعامل معها بشكل فعال

إكساب املدمن املهارة في تكوين عالقات اجتماعية من خالل تشجيع أنظمة الدعم  -

 .تماعي، ودعم الاتصال بين املراهقين، والشباب وألاولياءالاج

تخفيف من مشاعر اليأس لدى املدمنين على املخدرات، حتى تكون مجهودات الوقاية من  -

 .الانتحار أكثر فعالية

 الخـاتمة

من خالل كل املقابالت التي أجريناها مع الحالة نستنتج أن الحالة تعاني من مشاكل عالئقية 

وجودها داخل إطار صراعات داخلية مع نفسها ومع أفراد أسرتها، وخاصة مع أبيها و مرتبطة ب

الشارع و رفقاء السوء ت الذي تجد صعوبة كبيرة في تقبله في حياتها و التمثل به لدى أختار 

كملجأ لها واملخدر كطريقة للتنفيس عن القلق الذي الزال ينتابها ضف إلى ذلك غياب ألام 

ئم خارج املنزل، أدى بالحالة إلى فقدانها ملرجعية تربوية أساسية في بسبب العمل الدا

وفي النهاية نستخلص النتائج التي جاءت من خالل استجابات الحالة الختبار  .السنوات ألاولى

   :الروشاخ وهي كالتالي

أظهر كما  إن الحالة تعاني في إفراط في استعمال التفكير امللموس و ارتفاع في قولبية التفكير

الاختبار وجود اضطرابات عالئقية للشخص مع محيطه و خاصة مع أعضاء أسرته و نشير في 

ذلك إلى عالقتها مع والدها كدلك أظهر نفس الاختبار حالة من الانزعاج و عدم النضج 

  .الاجتماعي

من هذه النتائج قد نستنتج ان ما أكدته الدراسات السابقة حول عالقة الانتحار باال دمان  

والضغوطات الاسرية التي تولد بدورها ضغوطات نفسية هي دراسات تتماش ى مع ما عاشته 

الحالة وما الت اليه فهي تجعل من املراهق عرضة للالزمات التي بدورها يمكن ان تصل الى 

 الانتحار.

 مة املراجع قائ
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أسس علم النفس .دار املعرفة الجامعية. إلاسكندرية.ص    (.8118، محمد عبد الخالق. )مدحا
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خدرات ملدمن على املات الشخصية لدى الشباب ا(. سم8101ديسمبر . ),عبد الرحيم  خديجة

 .821ص  . 3العدد . دراسة ميدانية-زائري باملجتمع الج

دراسة إكلينيكية ) زمة الهوية عند املراهق املدمن على املخدرات(. ا 8100خليفى. ) محمد,

 .001. ص 13. العدد مجلة التنمية البشرية لحالتين(.

(. الانتحار في املجتمع الجزائري دراسة ميدانية في والية بجاية. مجلة 8102عمور. )مارس  ,م 

 . 0111. ص 33ية. العدد الباحث في العلوم إلانسانية و الاجتماع

 املواجهة أساليب باستخدام القلق سمة (. عالقة8103) . حمودة ايت حكيمة,  ميرود محمد

 العلوم في املخدرات. دراسات على املدمن الشباب من فئة لدى النفس ي الضغط وإدراك

 ..10. ص 0والاجتماعية. العدد  إلانسانية

. الانتحارية وعالقتها بتقدير الذات لدى الشبابمليول ا. (8112معوشة. ), عبد الحفيظ

Recherches psychologiques et educatives .12.ص 0 العدد. 
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      Chabert. C, Le Rorschach en Clinique Adulte, 2ième Ed. Dunod, Paris, 1983.  

 



 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

 :معلومات حول الباحث )ة(

  .خنفر محمودط د : 1الباحث )ة(

                                                     املسيلة جامعة العمومية الخدمة جودة سوسيولوجيا مخبر: الانتماء مخبر

 الجزائر  -

 msila.dz-mahmoud.khenfer@univ البريد الالكتروني:

  . قنوعه اللطيف عبد. د: 2الباحث )ة(

 الجزائر  -   الوادي جامعة    املجتمع وخدمة التنمية مخبر: الانتماء مخبر

 tifaguenoua@gmail.com البريد الالكتروني:

 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار، :عنوان املداخلة

 امللخص:

إلى  وهو في صراع مع الحياة من اجل البقاء ومن اجل تطوير ذاته البشري يشهد املجتمع   

بعض تعمل على تقوية أن  نهامن شأ نفسية واقتصادية  ،جتماعيةا، ومشكالت جملة مكبات

، إلاحباطفتولد  ،مع آخرين ذالك قد تعمل عكس أخرى كما انه من جهة  ،اهفي مواجهت ألافراد

 باالنتحار. فيه  التخلص من بؤس ما إلى  ؤدي بالفردي الاكتئاب  مما و الانطواءالقلق، 

معات  في هذا الانتحار الذي يعد ظاهرة اتسعت رقعتها  وامتدت خيوطها عبر جميع املجت 

 044حالة انتحار لكل  04الذي سجلت فيه منظمة الصحة العاملية  ألاخير وفي العقد  ،العالم

حالة انتحار عام  509سجلت الجزائر  إلانسانوفي تقرير الرابطة الوطنية لحقوق  ،نسمة ألف

ما ينذر بتحول هادئ باملجتمع نحو التفكك، ، 8405حالة سنة  0855إلى  د العددليتزاي 8402

 .نسيج والبناء الاجتماعي بل الوجود البشري للكل جلي هدد وبشيصبح الانتحار املو 

الباحثين  تناولته دراساتألاسباب و متعددة الدوافع، متداخلة  ،ظاهرة معقدة  الفهم كما انه

" كل حالة موت  على انه : عرفه 0251عام  ايم في دراسته لالنتحارهفدورك ،وألاكاديميين

والتي كانت تعلم  ،تنجم بنحو مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي تنفذه الضحية

لكل أن  على الاجتماعية  أسبابهمن خالل  وفسره ،بالنتيجة املرتبة على فعلها بالضرورة "
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 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

بعيدا  ،تتفرع عنه امليول الفردية ،جماعة اجتماعية تجاه هذا الفعل ميل جمعي خاص بها

أو الغيرية أو الفوضوية التي   ألانانيةوما يشكل امليل هو تلك التيارات  ،ينشأ هو منهاأن  عن

 (420، صفحة 8400)دوركهايم، . تستحوذ على املجتمع املعني

عد الفعل الانتحاري مشكلة اجتماعية وسلوكا  منحرفا عن القواعد التي يحددها املجتمع وي

للسلوك الصحيح، تكشف عن خلل في البناء الاجتماعي كما هو موقف يتطلب معالجة 

 .واحدآن  مشكلة  اجتماعية وشخصية في اصالحية تحد من انتشاره، فهو 

ينم قد من ارتفاع نسبته الهائلة في املجتمعات على اختالف مشاربها، كما اجتماعية املشكلة  

ميدان ويكاد يكون والاجتماعي،  ألاسري عن اضطراب في العالقات الاجتماعية ومبعث للتفكك 

 اختلفت البشرية على مر التاريخ في قيمته بين التجريم ،جميعا إلانسانياتبحث مشترك بين 

 .اعيةموالاحتفاء به، وتناوله علماء الاجتماع كظاهرة اجت

واضطراب صحتها  تكامل الشخصية في مشكلة شخصية على اعتبار انه اختالل ونها ك أما

النفس ي بوصفه عرضا مرضيا او نتيجة عاينه علماء الطب العقلي و النفسية، وقد 

 (0590)سمعان، . لالضطرابات النفسية والعقلية

  ألاسريةعلى التأثير لألمراض النفسية والعقلية والخالفات  (0590خلصت دراسة سمعان)

 الفعل الانتحاري.إلى  ألاشخاصواملشاكل العاطفية في املجتمع املصري في حذو بعض 

لعوامل السوسيو اقتصادية كالفقر والبطالة وغياب : "لأن (8402)عمور دراسة  كما دللت 

ذهب ما وهو  ، (8402)عمور،  .تساهم في مرور الفرد للفعل الانتحاري " ألاسرةالاتصال داخل 

الاقتصادية هي من  ألازماتالضياع الاجتماعي وتسريح العمال و  " :أن على (8400إليه معتوق)

 (8400)معتوق،  ".دوافع الانتحار

من  الباحث حاول يالتي تأتي هذه الدراسة بحث، ومع اختالف حدود الزمان واملكان وعينة ال

بالجزائر وتحديدا والية  الصحراويةباملنطقة  (وألاسبابالدوافع ) لها الوقوف على الظاهرةخال

 .قرتت

 إلاسهامنها أالتي من ش وألاسبابث حول الكشف عن الدوافع البح إشكالية تمحورتوعليه 

 .عة في شتى املجاالتمن تطورات وتغيرات متسار  نطقةامل في ظهور الانتحار في ظل ما تشهده



 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

مشاربها وحضارتها، وتباينت  اختالفعلى  الجماعات إلانسانيةفي جل عرف الانتحار  :تاريخيا 

اعتبرته الشرائع السماوية  و  .ن واملعنى الذي يعطى للحياةالرؤية اتجاهه حسب الثقافة والدي

كوسيلة  التخاذهانه وجد من الشعوب من يبجل ويحترم هذا الفعل  إال عمال شنيعا ومحرما، 

سيبوكو وهو شكل من أشكال للتكفير عن الخطايا أو الفشل، كما عند اليابانيين في ابتكارهم ال

 ألارملةطريقة الساتي وهي ممارسة هندية ترمي  أيضاالاحتجاج خالل فترة الساموراي. وهناك 

 دراسة الوكشفت  .ألاسرةأو بضغط  بإرادتهاسواء  املتوقيالهندية نفسها في محرقة زوجها 

 (0594)ند وأكدت بندكتشيوع الانتحار في جزر التروبرياإلى  (0505)الينوفسكيالانثربولوجية مل

قد شكل و  ،(0590)سمعان،  .على انتشاره في جماعات الدوبو بجنوب املحيط الباسيفيسكي

احرق  0594ففي  ،عن الاحتجاج واملعارضة دافع لالنتحار في كثير من شعوب العالم إلاعراب

 إدارةاحتجاجا على   آخرونوتبعه خمس رهبان  ،الراهب تشيك كوانج دوك في فيتنام نفسه

( احتجاجا 0594-0544سجل انتحار نورمان توماس ) أمريكاوفي  ،الرئيس الفيتنامي للبوذيين

 زي وغير بعيد  انتحار البوعزي ،(8400)الركابي،  .عل تورط الواليات املتحدة في حرب فيتنام

 .ألاخيرخالل العقد موجة الاحتجاجات في العالم العربي  أعقبتهبتونس الذي 

 ،لتنوع الاتجاهات املفسرة لهثقافية لالنتحار  –والرؤى السوسيو ألاشكال وقد يعزى اختالف

  .ما جاء في الاتجاهين السوسيولوجي والسيكولوجي أهمونتناول في هذه الدراسة 

 :الاتجاه السوسيولوجي

، من علمي وهي دراسة دوركهايم لالنتحار أساسونشير في هذا الصدد ألولى الدراسات على  

 نتحرين بأوربا.ونسب امل خالل قراءته ومالحظاته ألعداد

كظاهرة اجتماعية تتمتع بحقيقتها املوضوعية ومستقلة بذاتها، مركزا  تناول دوركهايم الانتحار

الانتحار واملرض  منها دراسة  ،مناقشته لدراسات عدة على دراستها من زاوية علم الاجتماع بعد

حيث ربط الظاهرة بعوامل وظروف زمانية  ،دراسة )تارد( التقليد واملحاكاةو النفس ي )بوردين(، 

وان  ،ألافرادوفعال من حيث التأثير على  أساس يدور البيئة الاجتماعية أن  ومكانية، والحظ

ة الذي يمارس بدوره سلط غة من العقل الجمعيامليول والتوجهات الفردية متلقية ومصا

من خالل جوابه على  اجتماعية لالنتحار جبرية على الافراد، وعليه يقدم دوركايم أسباب 

 :عرفه على أنهأن  التساؤل ما أنواع الانتحار ؟ بعد



 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

ي أو إلايجابي للشخص املنتحر، الذي سواء بالفعل السلب ،بطريقة مباشرة" املوت الناجمة 

 (Durkheime, 1967, p. 42) .لفعل "تماما ما ينجم عن اتخاذ هذا ا يعرف

 .الثالث لالنتحار ألاشكال أو ألانواعصاغ 

داخل املجموعات  وهو ذالك الذي يتغير عكسيا مع درجة الاندماج :ألانانيالانتحار .0

 .الدين أو  باألسرة ألامرتعلق  الاجتماعية سواء

ص ليخ ،في مقارنة بين معدالت الانتحار بين الديانات البروتستانتية والكاثوليكية واليهودف

 ،ألاخرى ه البروتستانت من انتحارات أكثر بكثير مما قدمته الطوائف ما قدمإلى أن  دوركهايم

وكذا منظومة تحرر الفرد من القيود  رية الفردانية العالية في التفكير،الحإلى  ويرجع ذالك

إلى  ، فهو يعزو الظاهرةفي املذهب البروتستانت عن غيره ألافراداملجتمعية التي يتمتع بها 

ألارامل وغير أن  كما الحظ ،العوامل الاجتماعية املرتبطة بأسلوب الحياة والنمط القيمي

  (844-014، الصفحات 8400)دوركهايم،  تعرضا. املتزوجين هم ألاكثر

عن مجتمعه ينتحر بسهولة، وهو ينتحر  إلانسانانفصل  إذا :) الايثاري(. الانتحار الغيري 2

 (899، صفحة 8400)دوركهايم،  أيضا حينما يكون مسرفا جدا في الاندماج فيه.

بأنفسهم بقدر ما يوجدون  ألافرادال يوجد فيها  ضمن مجموعات وهو ذالك الذي يتم 

فهو باملجتمعات التي تتمتع بدرجة عالية من التضامن. فحين  ،إليهاللجماعة التي ينتمون 

يرتفع الشعور بالتضحية من اجل آلاخرين، وعليه فو  وأهدافهايرتبط الفرد عضويا بالجماعة 

 .قوع  في املجتمع العسكري يتحدد بنوع املجتمع  فنجده كثير الو 

خصوصا في فترات التغيرات  لألفراد ألاخالقياملرجعي  إلاطار وهو انعدام  . الانتحار الانومي:4

الاجتماعية حيث يفتقد التوازن  ألانظمةالاجتماعية والاقتصادية، فهو يتزايد طردا مع اختالل 

فنجده على املستوى العائلي حين يضعف الطالق النظام  باملجتمع وألاخالقملنظومة القيم 

 الزوجي.

ايم فان املجتمع الصناعي يفكك الحياة الاجتماعية والبنية الاجتماعية هوحسب دورك 

يزيد  ما هو  بالتالي يقل التضامن الاجتماعي و والعالقات في حياة السكان وأسلوب معيشتهم، و

 (0590)سمعان،  .من حاالت الانتحار



 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

 :الاتجاه السيكولوجي

يقوم هذا الاتجاه على محاولة دمج بين ماجاء في علم النفس السلوكي وعلم النفس املعرفي في 

، حيث يأكد بندورا على  العوامل (Bandura(A), 1980, p. 8)ما يسمى باملعرفية السلوكية 

التعلم عن طريق  ،ق النمذجةالتعلم عن طري :املعرفية كمحددات للسلوك الذي مصدراه

 .ج الاستجاباتنتائ

وتعد النمذجة بالنسبة لبندورا من السبل الرئيسية التي بواسطتها قد يتعلم السلوك 

وهو حالة ما يشاهد الشخص نموذجا معينا يقوم بسلوك انتحاري ويحصل على  ،الانتحاري 

 (11، صفحة 8442)معوشة،  .مكانة من جراء ذالك

شيوعا  وألكثرهاكشفت الدراسات عن وجود اضطرابات نفسية لدى ضحايا الانتحار 

وقد يرتكب الشخص الذي يعاني الفصام ) الشيزوفرينا (  وإلادمانالاضطرابات املزاجية 

 (05، صفحة 8400)الركابي،  .الانتحار بسبب الكآبة الشديدة أو اضطراب املزاج الثنائي

لفهم محاولة  كتابها ظلمة تتهاوى )في سون يالدكتورة كي ريدفيلد جام إليهوهو ما ذهبت 

وطرق البيولوجية والنفسية الكامنة، وألاسباب إليهاملؤدية  ألامراضتناول إلى  الانتحار(

سبق لها محاولة انتحار فاشلة نتيجة نفسها وهي  (8405)جاميسون،  .الوقاية والعالج

 الاكتئاب الهوس ي. اضطراب 

 :وألادواتالطريقة  -1

الدراسة قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي  إليهعلى ضوء ما تهدف  :منهج الدراسة

 .استكشاف الظاهرة املدروسة تفسير و  يحاول الاستكشافي الذي 

 ،تمت مع ولي عن كل ضحيةاعتمدنا على تقنية املقابلة لجمع املعطيات الالزمة  :الدراسةأداة 

الدوافع التي تتحكم و  ألاسبابهو صغر حجم العينة، حاولنا من خاللها تحديد  إليهاوما دفعنا 

  .في ظاهرة الانتحار

 .ريفية  بوالية تقرتالنطقة املاشتمل مجتمع الدراسة على املنتحرين من  :مجتمع الدراسة



 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

والتي بوالية تقرت، باملنطقة الريفية   هي عينة قصدية من مجتمع الدراسة :عينة الدراسة

 )ل/خ، س/ح(  ذكور 8و ) م/ل، خ/خ، ص/خ (  اناث4، شملت ألاخيرفي العقد حاالت  9بلغت 

  .سنة 99الى 88من  أعمارهمتراوحت 

 املجال املكاني: منطقة ريفية جنوب مقر الوالية تقرت 

 8480املجال الزماني : الدراسة تمت خالل شهري فيفري/مارس 

 :النتائج ومناقشتها -2

 وألاسباب حول   تتمحور  أنهاالضحايا وتحليلها تبين  أولياءمن خالل جملة املقابالت مع 

 .الدوافع النفسية الاجتماعية والاقتصادية و 

 الالتي  سر ألا ذوي   من املنتحرين إن  تبين من خالل تحليل املقابالت: الاجتماعية ألاسبابأ.

فالشعور بالعزلة الاجتماعية وإخفاق  ،الطمأنينةإلى  تعيش الاستقرار الداخلي الذي يدعو 

 اختيار مرحلة الضعف والهشاشة جعل من إلى  املحيط العائلي في احتواء أفراده أوصلهم

وحسب دوركايم  ،وهو ما ينطبق على الضحية )ل/خ( لديهم الفعل الانتحاري أقرب الخيارات

 عالقات الاجتماعيةوال تفكك في الروابط الاجتماعية من  ألاسباب يعزى الفعل الانتحاري 

في دراسته للمجتمع  (0590)سمعان، مكرم سمعان  إليهذهب  والانعزال، وهو ما يتفق مع  ما

ويعيش العزلة  املصري بان الانتحار تعلو معدالته عند من  فقد الطمأنينة والاستقرار

 .الاجتماعية

العزلة والتهميش الاجتماعي عوامل أن  (8402)عمور،  وهو ما تأكده دراسة عمور مصطفى

 .ساهمت في الفعل الانتحاري 

دريجي في حاالت الانغالق، تقلص ت أن إلى مصطفى،كما تتوافق الدراسة مع دراسة ساس ي  

متانة شبكة العالقات الاجتماعية املتبادلة، انقطاع املساعدات العائلية )ألاسرة املوسعة، 

 .يساهم باملرور الى الفعل الانتحاري عزلة وبؤس  ، يعيشون في انطواء ألافرادالجيرة ( تجعل 

   (409، صفحة 8402)ساس ي، 

اسر املنتحرين من ذوي  الدخل أن  تبين من خالل تحليل املقابالت :الاقتصاديةب.الاسباب 

واملستوى املعيش ي املنخفض، بل فيهم من انهكته الديون كما في حالة الضحية الضعيف 



 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

اختيار الفعل  فيشكل كبير ب دخلللواملعاناة في ايجاد مصدر  كما ساهمت البطالة ،)س/ح(

عامل عدم  الاستقرار في أن  في (0590)دراسة مكرم سمعان إليهوهذا ما ذهبت  ،الانتحاري 

وهو ما تأكده  نحو هذا السلوك. ألافرادالعمل من العوامل الاقتصادية التي تعمل على دفع 

 إلاعاقاتتراكم إلى  الحرمان في املشاركة الاقتصادية ) البطالة ( تؤديأن  عجال سالميدراسة 

) ضعف املدخول، ظروف سكن مزرية، حالة صحية سيئة، ضعف في ألالفة العائلية وفي 

يجعل الفرد يحس بفقدان معنى الوجود أو عدم النفع شبكات التضامن (وهذا بدوره 

 (8442)عجال،  .الفعل الانتحاري إلى  الاجتماعي وبالتالي زيادة إمكانية املرور 

 :الدوافع النفسية

من املنتحرين من يعاني من اضطرابات واختالل عقلي، أن  تبين من خالل تحليل املقابالت

 ،والاكتئاب وهو ما أستشف في حالتي )م/ل و خ/خ ( واملعاناة الشديدة مع الحزن والقلق

عي في ويؤكد صادق عبد على الركابي في كتابه الانتحار الجماعي أكبر عمليات الانتحار الجما

الذين بعانون من  وألاشخاصالاضطرابات املزاجية أن  الدراسات كشفت علىأن  التاريخ

هي دوافع للفعل   (8400)الركابي،  الاكتئاب الذهاني، أو وذوي املزاج الحاد الفصام 

النفسية التي تؤدي دورا وهو ما تأكده دراسة دنيز ميشال الغول ان من العوامل .الانتحاري 

مهما جدا في التأثير على عملية الانتحار نجد القلق املرض ي، آلابة املرضية، الفصام، القصور 

 (8402)دنيز ميشال،  الذهني.

بالقلق والعزلة والاكتئاب عوامل لها التأثير  إلاحساسأن  دراسة نجاة خليفي  تتوافق و كما 

  (8401)خليفي،  املباشر في محاولة الانتحار.

الصدمة الكبيرة مع سوء إلى أن  (8404)كوروغلي،  كما تشير دراسة كوروغلي محمد ملين

القلق والاكتئاب مع ضعف الشخصية وانعدام القدرة على تحمل  إلى  املعاملة الوالدية يؤدي

 النفسية املضطربة الحل الوحيد املمكن للوضعية  أنهاالصدمة يقسر املحاولة الانتحارية على 

 ضحية )ل/خ ( في وضعه الانتحاري. شاهدت أخاها ال بعد ما ،ضحية )ص/خ(كما حدث مع ال
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 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

تبقى قليلة الجدوى  أنها إال ،الانتحار محل اهتمام الباحثين والاكاديمينكانت و الزالت ظاهرة 

 وأمرناقياسا بخطورة الظاهرة وحدتها، فهي تمس زهق الروح التي وهبها املولى عز وجل  

 بحفظها.

بآخر في مرور  أو تساهم بشكل    وأسبابفإنه توجد دوافع  إليهاوبناءا على النتائج التي توصلنا 

الاجتماعية  واقتصادية ودوافع نفسية منها املشكالت  ألاسبابالفعل الانتحاري منها  إلى  الفرد

جانب إلى  والتهميش ،الانعزالية ،تفكك في العالقات والروابط العائلية ،لزوجيةوا ألاسرية

النفسية من الاكتئاب والفصام  إلامراضالوضع املعيش ي الس يء والفقر والبطالة، كما لعبت 

الدراسات منذ  توافقو على الرغم من ،اد دورا في الحذو نحو الفعل الانتحاري واملزاج الح

معقدا في شكله  انه يبقى  إال هذا الفعل املشين  إلى  املؤدية والدوافع  ألاسبابعقود حول 

السبل الكفيلة  إليجادالجهود أسريا ومجتمعيا  تضافر وظروفه،  يستدعي  أسبابهمتعددا في 

 .الانحرافية هذا السلوك للوقاية والتخفيف من حد

 :على ضوء النتائج السابقة وهيمجموعة اقتراحات إلى  نخلصو 

قة لالنتحار للوقوف على السبل الحقيقية ملعالجة مكثفة ومعمجدية دراسات  إجراء -

 الظاهرة.

لضوء على العوامل وتسليط ا ،وخاصة الوالدين بخطورة الظاهرة ألاسر وجوب توعية  -

 .إليهااملؤدية 

اجتماعيين ونفسانيين للتكفل بمحاولي  أخصائيينمراكز استقبال واستماع من  إنشاء -

 الانتحار.

 وإسهامن تقوية ودعم كل املبادرات الرامية للتخفيف من وتيرة الفعل الانتحار  -

 املؤسسات التربوية والدينية في التوعية بخطورة الظاهرة والعمل على حلحلتها.

 املراجع 

 .849 ، الجداثة(. الانتحار )في العوامل والاشارات والخلول(. 8402الغول دنيز ميشال. ) (0



 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

ت الهيئة دمشق: سوريا: منشورا الانتحار.(. الانتحار. تأليف 8400اميل دوركهايم. ) (8

 العامة السورية للكتاب.

بيروت: لبنان:  دوركابم والانتحار.(. 0555بودلو كريستيان، و استابليه وروجيه. ) (4

 املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

املجلة (. قراءة سوسيولوجية لظاهرة الانتحار بالجزائر. 8400جمال معتوق. ) (0

 . الجزائرية للدراسات السوسيولوجية

 .409 ، مجلة العلوم النفسية والتربوية(. الانتحار في الجزائر. 8402فيان ساس ي. )س (9

(. عالقة العوامل الاقتصادية بالسلوك الانتحاري في املجتمع 8442سالمي عجال. ) (9

 .055 ، مجلة دفاتر اقتصاديةالجزائري البطالة نموذجا. 

عمليات الانتحار الجماعي في الانتحار الجماعي اكبر (. 8400صادق عبد على الركابي. ) (1

 القاهرة: مصر: مكتبة مدبولي. التاريخ .

سالة ماجستير )امليول الانتحارية وعالقتها بتقدير الذات (.ر8442عبد الفيظ معوشة. ) (2

 بسكرة : جامعة محمد خيضر . عند الشباب(.

ن: بيروت: لبنا ظلمة تتهاوى محاولة لفهم الانتحار.(. 8405كي ريدفيلد جاميسون. ) (5

 جداول للطباعة والنشر والتوزيع.

رسالة ماجستير:مساهمة في دراسة محاولة الانتحار عند (. 8404محمد ملين كوروغلي. ) (04

قسنطينة :  الاسباب واستراتيجيات التكفل النفس ي.-املراهق بعد تعرضه لصدمة فشل

 جامعة منتوري .

راسة ميدانية على (. ظاهرة الانتحار في املجتمع الجزائري د8402مصطفى عمور. ) (00

 .009 ، مجلة الباحث للعوم الانسانية والاجتماعيةمستوى والية بجاية. 

(. 00)صفحة  مشكلة الانتحار(. مشكلة الانتحار. تأليف 0590مكرم سمعان. ) (08

 القاهرة: مصر: دار املعارف مصر.



 – الجزائر -  تقرت بوالية ميدانية دراسة  وألاسباب الدوافع الانتحار،

(. دراسة ايبدميولوجية ملحاوالت الانتحار بمدينة عنابة : دراسة 8401نجاة خليفي. ) (04

التواصل في العلوم الانسانية ميدانية بمركز الوقاية من الصدمة والانتحار. 

 . والاجتماعية

00) Bandura(A( .)0524 .)Lapprentissage social. Bruxelles :édition pierre mardage. 

09) Emil Durkheime. (0591 .)le suicide. PARIS: Edition P.U.F. 

 

 

 

 



 الحياة بجودة وعالقته باإلسالم التدين

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .دحماني مريم: (الباحث )ة

 .طالبة دكتوراه الرتبة:

 الجزائر. -تلمسانجامعة  مؤسسة الانتماء:

 meriem43@live.fr البريد الالكتروني:

 باإلسالم وعالقته بجودة الحياةالتدين  :عنوان املداخلة

 امللخص:

إن إلايمان بمعنى الحياة يمد إلانسان بالقدرة على العطاء والتسامي على الذات، فيمتد بذلك 

ليعم إلانسانية كلها.وإن كنا نستطيع على نحو مباشر إدراك القيمة التي تنطوي عليها الحياة 

ها أغلى من حياته ذاتها.فاإلنسان ليس عندما يسعى إلانسان فيها ليحقق معنى وقيمة يعتبر 

مجرد ش يء يوجد كاملقاعد والطاوالت، ولكنه كائن يعيش.وإذا وجد أن حياته قد تذنت إلى 

مستوى مجرد الوجود كاملقاعد والطاوالت، فإنه ينتحر. )عبد الرحمن سيد سليمان،إيمان 

  (.5991:5111فوزي،

فالتدين يمنح لإلنسان ألامان وإلاطمئنان  عرف إلانسان الدين منذ وجوده ومارس طقوسه،   

من خالل ايمانه بوجود قوة عظمى يتعلق بها وتحميه في هذا الكون الواسع.لقد تم انجاز 

الكثير من البحوث عن سيكولوجية الدين والتدين في كل املجتمعات، وبينت هذه النتائج 

ة،وارتباطات سالبة بين وجود ارتباطات موجبة بين التدين واملشاعر السالبة في الشخصي

التدين واملشاعر السلبية في الشخصية، فالتدين من أهم الحاجات املشبعة لدى إلانسان التي 

تبعث على الرضا والسعادة،ويوفر الدين الشعور باإلنتماء والدعم الاجتماعي، والشعور بمعنى 

 (.5951الحياة اليومية،حتى أثناء ألازمات)معمرية،

دراسة لبحث العالقة بين  5111S.French &S.Josephجوزيف  نيفاأجرت ساره فرنش، ست

كل من التدين والرضا عن الحياة والشعور بالسعادة وتحقيق الذات، فأظهرت النتائج وجود 
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أحمد محمد عبد الخالق، صالح أحمد )ارتباط موجب بين التدين وكل املتغيرات في الدراسة 

 (.945-945ص، 5995مراد 

جودة الحياة من املفاهيم املهمة في علم النفس إلايجابي التيار الجديد في علم النفس.  وتعتبر   

وتعبر جودة الحياة عن مستوى إدراك الفرد لظروف حياته ورضاه عنها وسعادته بها ، تتطرق 

 الباحثة في هذه الدراسة عن العالقة بين التدين إلاسالم وجودة الحياة.

 إشكالية الدراسة:

ياة بمفهومها الواسع هدف لألمم املتقدمة لذى أضحت موضوع بحث لشتى العلوم جودة الح

 منها علم النفس إلايجابي الذي يعنى بدراسة جودة الحياة لدى الفرد يعرفهاغبد الفتاح أنها

"الاستمتاع بالظروف املادية في البيئة الخارجية والشعور بحسن الحال، وإشباع الحاجات، 

إدراك الفرد ملضامين وقوى حياته وشعورة بمعنى الحياة إلى جانب والرضا عن الحياة، و 

الصحة الجسمية إلايجابية، والشعور بالسعادة وصوال إلى عيش حياة متناغمة متوافقة بين 

 (.594،ص5992.)عبد الفتاح،جوهر إلانسان والقيم السائدة في مجتمعه"

والرضا،وأوضحت دراسة عن "نوعية إن التدين واحد من أهم مصادر الشعور بالسعادة 

من ألافراد، يرون أهمية شديدة لإلعتقاد الديني القوي، بينما راى   %93الحياة ألامريكية" أن 

منهم أن الدين هام جدا.ولكن العالقة بين الشعور بالرضا النابع من الدين والرضا  55%

عتبار.)مايكل العام عن الحياة، كانت ضعيفة عندما أخذت العوامل ألاخرى في إلا 

( أن التدين هو الاتجاه الذي يتبناه 5955(.ولقد جاء في يحيى شقورة )529،ص5131أرجايل،

الفرد ويسيلكه، ويشكل من خالله مفاهيمه ومبادئه في الحياة، وهو عامل هام من عواما 

شعور الفرد بالرضا والسعادة والتوافق مع نفسه ومع آلاخرين، ويعد التدين من أهم 

ات املشبعة لدى إلانسان التي تبعث على الشعور بالرضا عن الحياة وإلاحساس الحاج

 بالسعادة،حيث يعتبره البعض حاجة نفسية موروثة.

العالقة بين الشعور بالرضا عن   5114Sung – Mook &Effyموكي، إيفي -درس كل من سونج 

ب والاكتئاب الحياة وكل من التدين والعمر وتقييم الذات ومصدر الضبط وسمة الغض

سنة. فتبين ودود  49-51والفاعلية النفسية، على عينة من الاستراليين تراوحت أعمارهم بين 

ارتباطات موجبة ودالة بين الشعور بالرضا عن الحياة والتدين وتقييم الذات ومصدر الضبط 
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 والعمر. ووجد ارتباطات سلبية ودالة بين كل من سمة الغضب والاكتئاب)عزة عبد الكريم

 (.5991،915مبروك،

(.تكونت من طالبات الجامعة وموظفات 124وفي دراسة على عينات سعودية من إلاناث)ن= 

إداريات وعضوات هيئة التدريس من جامعة الرياض للبنات. واستملت أدوات قياس 

السعادة)قائمة أكسفورد( والدعم الاجتماعي )املساندة الاجتماعية(والتوافق الزواجي والحالة 

ية والتدين واملستوى الاقتصادي .فجاءت النتائج لتبين وجود ارتباطات موجبة ودالة الصح

إحصائيا بين السعادة وكل املتغيرات ألاخرى. وكانت أعلى معامالت ارتباط بين السعادة وكل 

 (.295-252،ص5993من الدعم الاجتماعي والتدين )نادية سراج جان،

 تإناث وكلهم من املسلمين، تراوح 591ذكراو521م فردا منه531وفي دراسة أجريت بمصر على 

سنة. تبين منها وجود ارتباطات موجبة ودالة إحصائيا بين التدين وكل  21-51أعمارهم بين 

من الشعور بالسعادةومعنى الحيا والرضا عن الحياة والوجود ألافضل والوجدان إلايجابي. 

 (.22ص، 5995شوقي فرج، فعادل محمد هريدي، طري)

 ضوء ماسبق تطرح الباحثة تساؤل عن عالقة بين التدين باإلسالم وجودة الحياة؟وفي 

 ومن خالل هذا الطرح تضع الباحثة التساؤالت التالية:

  هل توجد عالقة بين التدين باإلسالم وجودة الحياة لدى عينة من الطاقم الطبي

 وإلاداريين؟

 نة من الطاقم الطبي هل توجد فروق بين الجنسين في التدين باإلسالم لدى عي

 وإلاداريين؟

  هل توجد فروق في جودة الحياة تعزى ملتغير الجنس لدى عينة من الطاقم الطبي

 وإلاداريين؟

 .فرضيات الدراسة:5

 ولإلجابة على التساؤالت السابقة طرحت الباحثة الفرضيات التالية:
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  من الطاقم توجد عالقة إرتباطية بين التدين باإلسالم وجودة الحياة لدى عينة

 الطبي وإلاداريين.

 توجد فروق بين الجنسين في التدين باإلسالم لدى عينة من الطاقم الطبي وإلاداريين 

  توجد فروق في جودة الحياة تعزى ملتغير الجنس لدى عينة من الطاقم الطبي

 وإلاداريين.

 . أهداف الدراسة:9

 .التعرف على العالقة بين التدين باإلسالم وجودة الحياة 

  الكشف عن الفروق بين الجنسين في التدين باإلسالم لدى عينة من الطاقم الطبي

 وإلاداريين

  الكشف عن الفروق في جودة الحياة تعزى ملتغير الجنس لدى عينة من الطاقم الطبي

 وإلاداريين.

 .أهمية الدراسة:4

أهمية الدراسة في الكشف عن العالقة بين التدين باإلسالم وجودة الحياة لدى عينة  تكمن

البحث، والدور إلايجابي للتدين باإلسالم في تحقيق جودة الحياة لدى ألافراد والشعور بمعنى 

 .الحياة وحد من التوجه نحو الانتحار

 . مصطلحات الدراسة:5

 . التدين:5.5

 :ن، التدين بأنه:"إتباع الفرد ملا أمره هللا به ورسوله". ويتضمتعرف سعيدة محمد أبو سوسو

البعد إيديولوجي، ويتضمن إلايمان باهلل وبمالئكته وكتبه ورسله واليوم  و وه.إلايمان الديني: 5

 آلاخر وبالقضاء والقدر خيره وشره".

 (.وهو أن يمارس الفرد تعاليم دينه عمليا)العبادات. التدين العملي، 2
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وهوأن يسلك الفرد سلوكا يتفق مع تعاليم دينه، أي تكون عالقته ومعامالته ثر بالدين، .التأ3

 (.3، ص5995رجاء عبد الرحمن الخطيب،)مطابقة ملا أمربه هللا ورسوله 

إيمان وتصديق الشخص املكلف بما جاء به محمد صلى  ويعرف التدين باإلسالم بأنه:"درجة

هللا عليه وسلم والعمل به في مجال العقائد والعبادات وألاخالق واملعامالت واملنجيات 

 (.5951واملهلكات")معمرية:

كمفهوم إجرائي لتدين باإلسالم هو السلوك الديني في إلاسالم ونقيسه بالدرجة الكلية التي 

ينة الدراسة من مقياس السلوك الديني في إلاسالم ملعمرية يتحصل عليها أفراد ع

السلوك  ع( ارتفا539)انخفاض السلوك الديني في إلاسالم( و ) 29( وهي تتراوح :5959البشير)

 الديني في إلاسالم.

 .جودة الحياة:5

 الرديء،نقيض  (طبقا البن املنظور )أصلها الفعل الثالثي جود والجيد  QUALITYالجودة 

 ج ود(()لسان العرب البن املنظور املادة )جيدا. بالش يء جوده وجوده أي صار وجاد 

 ( 5959ص5991شاهر خالد سليمان،)ملواصفات او متطلبات معينة"  ة"املطابق

اليونيسكو جودة الحياة على أنها مفهوم شامل يضم كل جوانب الحياة، كما  ةتعتبر منظم

باع املادي للحاجيات الاساسية، والاشباع املعنوي يدركها الفرد، وهو مفهوم يتسع ليشمل الاش

لذاته، وعلى ذلك فإن جودة الحياة لها ظروف  هالذي يحقق التوافق النفس ي للفرد عبر تحقيق

 (5494ص 5111ذاتية. )اليونيسكو. تموضوعية ومكونا

ة إدراك واستمتاع الفرد بكل جوانب حياته ورضاه عنها و السعي لتحقيق أهدافه. أي أن جود

الحياة تعبر عن مستوى إدراك الفرد لظروف معيشته الخارجية سواء الاقتصادية او 

الاجتماعية , املهنية )املدرسية(, عالقاته بمختلف أبعادها )الشخصية , الاجتماعية, املهنية( و 

حتى صحته الجسمية و النفسية و حياته الروحية ثم الاستمتاع و الرضا عنها أي الشعور 

حسن الحال و الرضا عن الحياة ثم السعي لتحقيق أهداف معينة أي تحقيق بالسعادة و 

 معنى للحياة

 الجانب امليداني:
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الباحثة في الدراسة الحالية املنهج الوصفي من خالل الوصف  تإعتم .منهج الدراسة:5

جودة )التدين باإلسالم( واملتغير التابع )إلاحصائي لعينةالدراسة، وعالقة بين املتغير املستقل 

 الحياة(.

تكونت الدراسة الحالية من أطباء وممرضين باملستشفى الجامعي بتلمسان . عينة الدراسة: 2

 وإداريين

 توصيات:

  توعية جميع فئات املجتمع باتباع تعاليم الدين إلاسالمي في كل جوانب الحياة ملا له

 من أثر إيجابي على جودة حياتهم مما يحد من نسب الانتحار.
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 الانتحار ظاهرة من الحد و الدينية و ألاسرية التنشئة و الثقافة

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .تالية لوط: الباحث )ة(

  طالب دكتورالي.: الرتبة

 .-الجزائر-معسكر. اسطمبولي مصطفى جامعة :الانتماء جامعة

 .الجزائر. سعيدة موالي طاهر الدكتور  جامعة تطوير مخبر مخبر الانتماء:

 lottalia20@gmail.com البريد الالكتروني:

 الثقافة و التنشئة ألاسرية و الدينية و الحد من ظاهرة الانتحار :عنوان املداخلة

 امللخص:

يعيش العالم جملة من التغيرات الهامة و السريعة التي مست كل املجاالت الاقتصادية و      

الاجتماعية و الثقافية و السياسية ، و التي انعكست نتائجها على الهياكل و املؤسسات 

الاجتماعية  خاصة أمام التطور التكنولوجي السريع و الضغوطات  التي باتت تهدد كيان الفرد 

وقد تمخض عن ذلك عدة مع ، إذ أضحى من الصعب مواجهتها بسهولة ، داخل املجت

مشكالت خطيرة استهدف ضعف الانسان و عجزه للتكيف مع املواقف و كان ذلك عن طريق 

 الانتحار . 

التي استفحلت في  الاجتماعي،و يعد الانتحار من أخطر الظواهر التي أفرزها الوضع      

وفتحت املجال لعلم  املعقدة،ثين و الدارسين لهذه الظاهرة واستوقفت جل الباح املجتمعات،

 حدوثها. ا ورفع الستار عن أسباب هالاجتماع و علم النفس للبحث فيها و الكشف عن بواعث

خاصة في الدول  ألاخيرة،إن تزايد وتيرة معدل الانتحار التي شهدها العالم خالل السنوات     

و محاولة الحد من هذه  سريع،ؤدية لالنتحار بشكل النامية، دفع للبحث في ألاسباب امل

إذ أصبح  الدينية.الظاهرة في شتى امليادين سواء الثقافية أو ألاسرية أو النفسية و حتى 

الانتحار ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار تكاد تشمل العالم بأسره و ذلك نتيجة سوء الظروف 

و التأزم  الديني،و ضعف الوازع  ألاسري،   الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، و التفكك
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و العجز في مواجهة املشاكل، ومنه يتحول غضبه  و عداؤه إلى داخل نفسه و ينعكس النفس ي 

 ذلك على ذاته مما يولد له الرغبة في قتل ذاته .

بغية فقد أصبح موضوع الانتحار من املواضيع التي نالت حظ وافر من الدراسة العلمية    

الى حلول و مخارج لهذه الظاهرة الخطيرة التي هزت الكيان الاجتماعي ، ألنها مشكلة الوصول 

اجتماعية و فردية     في الوقت ذاته ، فهي ال تخص الفرد وحده بل تنعكس على املجتمع 

ككل ، فلوال الظروف التي دفعته ما كان الانتحار ليحدث ، نظرا لالختالل الطارئ و العنيف 

ويعتبر العالم الاجتماعي الفرنس ي " اميل دوركايم " أول جتماعية و الثقافية ،في العالقات الا 

و توصل إلى أن  من تعرض لتحديد مفهوم الانتحار و أعراض السلوك التي تندرج تحته .

الدوافع الاجتماعية هي التي تؤدي بالفرد إلى انهاء حياته ، أما سيغموند فرويد فقد أسس 

دا على طيات الحياة النفسية ، إذ يعتبر أن الانتحار هو نتيجة السلوك الانتحاري استنا

 لبواعث باطنية فشلت عن التعبير لذا وجهت للذات و قضت عليها .

، وتمحورت الانتحار و عليه نتساءل حول العوامل املساعدة ولو بشكل نسبي للحد من     

 اشكالية الدراسة حول التساؤل التالي: 

  النفسية و الاجتماعية  هي التي تؤدي بالشباب إلى إلاقدام على هل العوامل ألاسرية و

 وضع إلانسان حد لحياته ؟.

  ألاسباب التي تدفع الفرد إلى الاقدام على الانتحار؟.ماهي 

  يؤدي إلى حدوث ظاهرة الانتحار؟. هل نقص الوعي الفكري و ضعف الوازع الديني 

 .هل للرقابة ألاسرية و الاجتماعية دور في التخفيف من الانتحار أو القضاء عليها ؟ 

  هل هناك حلول بديلة و فعالة لتقيل من نسبة الانتحار املنتشرة بشكل سريع أو

 التخفيف من وقوعها ؟.

 .هل هناك تفاوت في نسبة الانتحار بين الجنسين ؟ 

 



 الانتحار ظاهرة من الحد و الدينية و ألاسرية التنشئة و الثقافة

 : املعتمد لهذه الدراسة املنهج

ظاهرة الانتحار   إذ تعد دراسة، املتبعطبيعة الدراسة تفرض علينا طبيعة املنهج  إن       

دراسة معقدة نظرا لتشابك العوامل املؤدية لذلك ، هذا ما يستوجب من الباحث اعتماد 

منهج وصفي يتوافق مع طبيعة الدراسة ، فباعتبار الانتحار ظاهرة واقعية يمكن مشاهدتها 

 و دراستها دراسة كما هي في الواقع .فإننا نتمكن من وصفها 

ويعد املنهج الوصفي هو املنهج ألاكثر مالءمة ملثل هذه الدراسة سواء من الناحية النظرية       

، فكل من علم الاجتماع وعلم النفس يحتاج بالدرجة ألاولى للمنهج الوصفي في  أو امليدانية 

 أغلب الدراسات. 

  راسة ومن أهمها نجد:تتعدد أهداف الد الدراسة:أهداف 

  البحث عن العوامل النفسية و ألاسرية و الدينية و الاجتماعية التي يمكن أن تكون

 الدافع الوحيد إلقدام الشباب على الانتحار.

  محاولة الكشف عن ألاسباب التي تؤدي إلى الانتحار ، ومعرفة الخصائص الشخصية

 املنتحر .و الاجتماعية و الاقتصادية التي تتعلق بعائلة 

  الوقوف على دور التنشئة ألاسرية في التخفيف من حدة انتشار الانتحار بشكل رهيب

 هز الكيان الاجتماعي و أربكه.

  الوصول إلى بعض العوامل املساعدة على الانتحار في املجتمع، و محاولة إزالة الستار

 الذي يحيط بهذه الظاهرة التي تهدد بانهيار التوازن الاجتماعي.

  .دراسة الفروق بين الذكور و الاناث و الوقوف على التفاوت في نسبة الانتحار بينهما 

  الدراسة:أهمية 

تكمن أهمية هذه الدراسة في مدى وقوفها على عدة محطات حول ظاهرة الانتحار      

 تجسدت في: 
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 يه إن ارتفاع معدل الانتحار بنسبة كبيرة في السنوات ألاخيرة ، أدى بالباحثين لتوج

إلى هذه الظاهرة و البحث عن ألاسباب التي أدت لحدوث هذه الظاهرة       أنظارهم 

 و الاجتماعي و الثقافي و الديني و الاقتصادي.    سواء على مستوى النفس ي 

  إذ تعتبر هذه الفئة  غيرهم،مست ظاهرة الانتحار فئة الشباب و املراهقين أكثر من

 على مر العصور و في كل مكان.العنصر الرئيس ي للتوازن الاجتماعي و الاقتصادي 

  فضول الباحث و رغبته في معرفة ألاسباب املساهمة في توسيع انتشار هذه ألافة

 الاجتماعية داخل املجتمع.

 ستر عنه، يمتاز موضوع الانتحار بنوع من الحساسية نظرا ملا يحمله من مكبوتات وت

 رغم ما يشهده الواقع من تزايد رهيب لهذه الظاهرة.

 .قلة البحث في موضوع الانتحار سواء بالنسبة لعلم الاجتماع أو لعلم النفس 

 طبيعة املحتوى: 

تتوقف النظرة إلى الانتحار في كافة املجتمعات على مدى التأكيد الذي يفرضه كل منها          

نافسة و الرغبة في التوصيل إلى الاعتراف بالذات يندر الانتحار ، فحيث تقل امل، على الفردية 

وهو  1 وحيث يشتد التنافس بين ألافراد و يسود الطموح الشخص ي يغدو الانتحار أكثر انتشارا.

 يعتبر الحل ألافضل بالنسبة للفاعل خاصة في ظل الظروف التي يفشل في التصدي لها.

عملية تسبب الوفاة لذاته  "كما ورد في تعريف الالند وهو فاالنتحار هو املوت اختيارا      

ومنه الانتحار هو  2 ."بذاته ، بكيفية إرادية للتخلص من ظرف حياتي يراه الفاعل غير مقبول 
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الوسيلة الوحيدة للموت التي يقوم فيها القاتل بقتل نفسه عمدا، أي أن القاتل و املقتول 

 .3نفسه بوعي أو بدون وعي "  شخص واحد. أي "هو قيام الانسان بقتل

في العصر الحديث بشكل غير متوقع و بصورة جلية نظرا للتطورات وقد انتشر الانتحار      

التي شهدها العالم في شتى املجاالت ، فاالنتحار قد يؤدي إلى كارثة مفاجئة و لكن حدوثه 

القلق أو الاحساس يستوجب وجود حالة سابقة من الصراع العاطفي مع مشاعر الخوف أو 

بالذنب و بذلك يمكن وصف الانتحار بأنه رد فعل صادر عن عقلية مختلة ، و بعض مدارس 

العالج النفس ي تعتبر الانتحار تحويال للحوافز التدميرية إلى الذات ، أو قتال للذات للتفكير عن 

بالذنب ، وتأنيب  فاألسباب هي التي تقود املرء لالنتحار منها شدة الشعور  4 الاحساس بالذنب.

الضمير، فعندما يشتد الصراع بين القيم الخلقية و الدينية ، يلجأ الفرد للبحث عن مخرج له 

 ، ولكن عندما يعجر لفك الصراع و التصدي ملشاكله يكون الانتحار هو املنفذ الوحيد له.

                  تحار و إلاقدام عليهاو منه فإن التفكير الانتحاري هو ألافكار و التصورات املرتبطة بعملية الان   

و  الانتحار،طيط و التنفيذ و تخيالت ألاحداث قبل و أثناء و بعد تنفيذ محاولة خو كيفية الت

مبكرة من مراحل عملية الانتحار التي تنتهي بالفعل الانتحاري التفكير الانتحاري هو مرحلة 

الانتحاري هو املحصلة النهائية ملجموعة من ألافعال التي يقوم بها  فالسلوك 5الكامل. 

 الشخص من حياته و هو مدرك لذلك.

 من الانتحار ، إذ أعطى وصفا لهذه الظاهرة: و قد ميز دوركايم بين ثالث أنواع  

 suicide egoisticـــ الانتحار ألاناني:  1

لجماعة و احساس بالغ باملسؤوليته هو انتحار يرجع إلى نسق قيم قوي و تكامل ضعيف ل    

إن انتشار ظاهرة الانتحار في املجتمعات الصناعية يعكس هشاشة النسيج   6الشخصية،

الاجتماعي و ضعف عالقات ألافراد بعضهم البعض و غياب الشعور باالنتماء إلى املجتمع ، 
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ر الاجتماعي  للمجتمع، إذ يفعل ما يشاء و يسعى فقط لتلبية و إشباع فيعيش معزوال عن الاطا

 7 .حاجياته الخاصة و تحقيق مصالحه الذاتية

 suicide Altruismeالايثاري:ــ الانتحار  2

 ) و يعرف أيضا باالنتحار الغيري ويقصد به الخير للجماعة، إن الجمع بين هاتين الصفتين   

لتحديده، ألن كل انتحار غيري ليس إلزاميا بالضرورة ، فهناك ضروري ( غيري و إلزامي 

انتحارات من هذا النوع ليست مفروضة بصراحة من قبل املجتمع ، و لكنها ال تملك سمة أكثر 

بحيث تعتبر فكرة الغيرية مجرد صدى يعكس بشدة قوة التكامل بين الارتباطات  8 اختيارية.

 الجمعية وبين الضغوط الاجتماعية.

 suicide Anomiqueــــ الانتحار الفوضوي:  3

يعرف كذلك باالنتحار الالقياس ي أو الانتحار الال معياري الذي ينتج من الخلل الذي يعم  

النظم الاجتماعية السائدة نتيجة التغيرات الاجتماعية املفاجئة و السريعة التي تهز لها ألاعراف 

هذا النوع من الانتحار في البيئة التي يغلب عليها ، و ينتشر 9و القيم و املعايير الاجتماعية 

 التقلب السريع.

هو موجود في الواقع نالحظ أن الانتحار كان وليد عوامل  و على إثر ما تناوله دوركايم و ما

 ألاسرة للفرد . نفسية و اجتماعية و دينية هذا إلى جانب ما تقدمه

 النتائج:

 الدراسة بالنتائج التالية: انتهت 

  عالقة بين ألاسباب النفسية والتنشئة ألاسرية و الثقافية و بين الاقدام على وجود

 الانتحار.
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 الانتحار ظاهرة من الحد و الدينية و ألاسرية التنشئة و الثقافة

  فضحت ظاهرة الانتحار سلطة املجتمع على الفرد حتى يتخذ مثل هذا القرار التعسفي

 ضد نفسه.

  هشاشة العالقات ألاسرية وتفكيكها وتمزيق الرابطة بين أفرادها دفع الفرد الى

 الانتحار .

  اخفاق دوافع الفرد العدائية نحو الكشف عن نفسها جعلها توجه نحو ذاته.نتيجة 

  غياب التربية الروحية والدينية و ضعف الوازع الديني و نقص الايمان يجعل املرء

 يجهل ألامور ويتوجه إلى ما هو سلبي.

 .قد يكون الانتحار قرار شخص ي و عنيف ضد نفسه، و رسالة إنذار وانتقام لآلخر 

 التوصيات:

 للحد و التخفيف من انتشار ظاهرة الانتحار يجب الوقوف عند بعض التوصيات:

  الاعتماد على القيم و املعايير التي من شأنها تحصين الفرد من الانتحار بشتى أشكاله و

 .أنواعه 

  يتطلب جهودا توعوية مجتمعية من كافة املؤسسات ، ولن يأتي ذلك إال بتسليط

 داخل املجتمع و مجابهتها والوقوف في وجهها. الضوء على آلافات

  أولت الشريعة ألاسرة عناية فائقة في سائر مراحل تنشئتها و تكوينها ، ومختلف جوانبها

 كي تتأسس ألاسرة على قواعد و قيم راسخة تكون محضنا دافئا ، و مرتعا خصبا

  للفرد.

 وما دور وظيفة الانسان  تعزيز الوعي الديني لدى املراهقين و الشباب لقيمة الحياة ،

 اتجاه الحياة.

  الوقوف على أهم ألاساليب ملواجهات كل ألازمات النفسية لدى املراهقين حتى تكون

 حصنا أمام ما يطرأ عليهم من أفكار سلبية.



 الانتحار ظاهرة من الحد و الدينية و ألاسرية التنشئة و الثقافة

  تقوية فاعلية الارشاد الديني لخفض الاقدام على الانتحار لدى مجموعة من

 املراهقين.

  الاستعمال الجيد لوسائل الاعالم حتى يكون ذلك لخدمة سهر أصحاب الاعالم على

 الصالح العام.

 .توعية رجال الدين ألفراد املجتمع حسب ما تقتضيه الظروف الراهنة 

 .تكاتف الجهود للتصدي للظاهرة و اتخاذ جميع آلاليات املمكنة 

 .العمل على توسيع املشاريع توفير املناصـب للقضـاء علـى البطالـة والفقـر 

 قائمة املراجع: 

دوركايم اميل، الانتحار، تر: حسين عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ـــ  1

 .1111دمشق، 
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 .1111، 1باريس، ط 

العربية امليسرة، املجلد ألاول، شركة أبناء الشريف ألانصاري، بيروت، ــ علي موال، املوسوعة  3

 .1111، 1ط 

ــ صالح مصلح، الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية، دار عالم الكتب، الرياض،  4

 .1111، 1ط 
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 الحماية القانونية من ظاهرة الانتحار في التشريع الجزائري 

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .: لوني فريدةالباحث )ة(

  .تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية أستاذة محاضرة قسم"أ": الرتبة

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية -البويرة-آكلي محند أولحاج :الانتماء جامعة

"مخبر الدولة وإلاجرام املنظم: مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية  مخبر الانتماء:

 واجتماعية، جريمة تبييض ألاموال نموذجا".

  bouira.dz-f.louni@univ البريد الالكتروني:

 .2332570770 رقم الهاتف:

بكلية  "أ"الدكتورة لوني فريدة أستاذة محاضرة قسم الباحثة )ة(: نبدة مختصرة عن 

الحقوق والعلوم السياسية جامعة أكلي محند أولحاج البويرة التخصص قانون الجنائي 

والعلوم الجنائية متحصلة على شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة وعضو في مخبر الدولة 

عدة منشورات في مجالت وطنية ودولية وعدة والاجرام عضو تحكيم في مجلة علم إلاجرام و 

 .مشاركات في ملتقيات وطنية ودولية

 الحماية القانونية من ظاهرة الانتحار في التشريع الجزائري  :عنوان املداخلة

 امللخص:

ألامراض والاضطرابات النفسية باالكتئاب والقلق واليأس من الحياة، بسبب  لقد تسببت

ابتعاد الناس عن دين هللا والغوص في ملذات الدنيا، فأصبحت معيشتهم بائسة، غير أن هللا 

َدمَ سبحانه وتعالى كرم إلانسان العقل لقوله تعالى: "
َ
ا َبِني آ

َ
ْمن رَّ

َ
ْد ك

َ
ق

َ
سورة إلاسراء، آلاية  "َول

 كما أعطاه الروح التي يظل أمرها خالصا له سبحانه وتعالى حتى يقوم بعبادته.، 32

وتعتبر روح إلانسان من بين مقدسات هللا، التي وهبها لإلنسان وهو الذي سببها في أجلها 

املحدد، كما أن لإليمان باهلل له تأثير كبير في مواجهة املصائب والصعاب، فاإلنسان إذا 

سواء كانت مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو أمراضا أملت به، فيحل أصابته مصيبة وصعاب 

القنوط واليأس من رحمة ربه، مما يوصله إلى التفكير في وضع حد لحياته عن طريق الانتحار، 

mailto:f.louni@univ-bouira.dz


 الحماية القانونية من ظاهرة الانتحار في التشريع الجزائري 

ضنا منه بأنه سيخلصه من مشاكله وهمومه، رغم أن هللا يختبر عباده في الدنيا ويبتليهم ليميز 

 الصابرين منهم والقانطين.

وقد تزايدت ظاهرة الانتحار كثيرا في آلاونة ألاخيرة وتنوعت، بين مختلف طبقات املجتمع الكبار 

منهم والصغار املثقفين منهم وألاميين ألاغنياء منهم والفقراء، بالرغم من أنه كان من املفروض 

خالقي أن يصبح فعل الانتحار غير مقبول اجتماعيا ويأخذ في الزوال، وذلك بسبب الفساد ألا 

 الذي ساد في املجتمعات والابتعاد عن تعاليم دين هللا السمحاء.

فقد انتشر في املجتمع هذا النوع من القتل أال وهو القتل الذي يقوم به إلانسان بنفسه 

)الانتحار(، واضعا بذلك حدا لحياته أو كما يسمى بالقتل الرحيم والتصرف في الحياة وكأن 

صاحب الشأن ليقوم بفعله، وبذلك يريد أن يرفع عنه إلانسان أرحم بأنه أخذ رضا 

 املسؤولية.

كما استغل بعض ألاشخاص خبيثي النفوس وجود مثل هذا النوع من القتل املبرر في بعض 

الدول غير إلاسالمية، ليتخلصوا من ألاشخاص الذين لهم مصلحة في موتهم، وهو ما يسمى 

كان للحضارة الغربية القدر الكبير في توسعها  وهي ظاهرة بالتحريض واملساعدة على الانتحار،

 وتفاقمها، باعتبارهم أصل الدعوة إلى القتل الرحيم وعدم تجريم الانتحار.

ويرجع السبب في قلة هذه الظاهرة في الدول العربية مقارنة بالدول الغربية إلى احترام النفس 

رة الحفاظ على النفس والعرض إلانسانية نظرا لتعاليم الدين إلاسالمي، والذي أكد على ضرو 

واملال والدين والنسل، فاملسلم ال يمكنه أن يقبل على هذا الفعل املجرم، ألنه عليه أن يتقبل 

 املصيبة على أنها ابتالء واختبار إليمانه ليظهر صبره ورضاه بالقدر خيره وشره.

 أهمية الدراسة:

لحماية القانونية املقررة لها في تبيين تكمن أهمية دراسة ظاهرة الانتحار في الدول العربية وا

حقيقة وخطورة هذه الظاهرة على املجتمع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وكذا أهمية 

الحق في الحياة وتقديسها، وكذا تبيين الحماية القانونية املقررة لها إن كانت ناجعة وفعالة أم 

باينت نظرتها حول هذه الظاهرة الغريبة ال، وكذا إلاشارة ملوقف التشريعات الوضعية التي ت

 عن ديننا الحنيف.



 الحماية القانونية من ظاهرة الانتحار في التشريع الجزائري 

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تبيين حقيقة وخطورة هذه الجريمة على حياة إلانسان وأهمية الحق 

في الحياة وتقديسه، وكذا توضيح الحماية القانونية املقررة لهذا الحق، وتبيين ما إذا كانت 

 ف القوانين الوضعية التي تباينت نظرتها إلى هذه الجريمة.ناقصة أو كاملة، وموق

كما تهدف الدراسة إلى التعريف بهذه الظاهرة وبيان ألاحكام والنصوص التي تحكمها، وكذلك 

استهجان ما يدعو إليه غير املسلمين، ألن إباحة إزهاق روح إلانسان والتغاض ي عن مسؤولية 

ين في أية ملة، وهو ما من شأنه أن ينقص من قدر الجاني، ألنه أمر يستنكره العقل والد

إلانسان وتكريمه، مما يؤدي إلى انتشار القتل في املجتمع، مما ينجر عنه اختالل التوازن 

 الطبيعي للحياة على وجع ألارض، ويحكمها قانون الغاب الذي يأكل فيه القوي الضعيف.

ض والقضاء على هذه الظاهرة، كما تؤكد على ضرورة أن نساهم باعتبارنا مسلمين في دح

وغرس روح ألامل في النفوس، وتبيين مدى تجريم هذا الفعل وكل ما اتصل به، عن طريق فهم 

 مغزى التجريم من عدم إلاباحة ومعرفة عقوبة ما اتصل بهذه الجريمة.

 منهجية الدراسة:

نستخدمه في  لدراسة هذا املوضوع سنتبع كل من املنهج الوصفي والتحليلي، املنهج الوصفي

وصف هذه الظاهرة وتأثيرها ومخاطرها على املجتمع، واملنهج التحليلي لتحليل النصوص 

 القانونية املرتبطة بهذه الجريمة، مثل التحريض واملساعدة على الانتحار.

 إشكالية الدراسة:

 بناًء على ما سبق يمكن طرح إلاشكالية التالية: 

نونا على غرار التحريض واملساعدة؟ وما العلة من ما مدى تجريم فعل الانتحار شرعا وقا

 تجريمه أو إباحته؟

 ما مدى نجاعة الحماية القانونية في القضاء على ظاهرة الانتحار في املجتمعات العربية؟ 

 لذلك سنقسم دراستنا إلى محورين أساسين نتناول في:

 قانونية التي يثيرها.فعل الانتحار وألافعال املرتبطة به واملشاكل ال املحور ألاول: -
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 الحماية الجنائية لفعل الانتحار وما يرتبط بها من أفعال. املحور الثاني: -

  خاتمة:

من خالل هذه الدراسة نستنتج أنه هناك عدة أفعال مجرمة مرتبطة بظاهرة الانتحار وهي  

رض الشروع أي القيام باألفعال التي من شأنها إزهاق الروح، كما يوجد ما يسمى باملح

واملشترك في جرائم القتل، حيث يحرض أو يساعد الشخص على قتل نفسه، وذلك بأن يخلق 

لدى املنتحر فكرة الانتحار، ويحثه عليها أو أن يساعده ويقدم له إلارشادات والوسائل وكل ما 

 يسهل له عملية الانتحار.

قوانين الوضعية والذي كما أنه هناك نوع آخر من الانتحار وهو القتل الرجيم، كما يسمى قي ال

 يكون بفعل شخص آخر غير املجني عليه بدافع من الشفقة، والذي يبرر برضا املجني عليه.

لقد عرفت القوانين الوضعية الانتحار بأنه قضاء املرء على نفسه متعمدا، أما الشروع فهو 

و حمل إنسان إتيان ألافعال التي تؤدي إلى املوت دون حصول النتيجة، والتحريض كما قلنا فه

على التفكير في إنهاء حياته ووضع حد لها، بخالف املساعدة التي تكون بتقديم املساعدة التي 

 تكون بتقديم الوسائل وتدعيم فكرة الانتحار املوجودة أصال لدى الشخص. 

أما قتل الشفقة فهو يعني املوت بال معاناة أو املوت بقصد إنهاء معاناة املريض الذي يستحيل 

ُه، وذلك إما بطلب صريح وبإلحاح منه أو ضمنها يفهم من موقفه وبتوكيله للغير، وقد شفاؤ 

اختلفت القوانين في موقفها من الانتحار وكل ما يدور في فلكه بين التجريم وإلاباحة، فأغلب 

التشريعات العربية أو الغربية ال تنص على تجريم الانتحار، غير أن البعض يجرم التحريض 

رغم عدم تجريم الفعل ألاصلي وهو الانتحار بحد ذاته،  مثل املشرع الجزائري واملساعدة 

 إضافة إلى السوري، القطري إلايطالي وإلانجليزي.

كما أنه هناك تشريعات غربية أباحت صراحة قتل الشفقة مثل التشريع الهولندي الذي أباح 

لتي أباحت القتل السلبي فقط قتل الشفقة الايجابي والسلبي،  الواليات املتحدة ألامريكية ا

 وهو دليل على ضعف املبادئ الوضعية مقارنة بشريعة هللا.

 من أبرز النتائج املتوصل لها هي:نتائج الدراسة: 
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 اتفاق الشريعة إلاسالمية والقوانين الوضعية في تعريف الانتحار. -

 الانتحار صورة من صور القتل، حتى وإن كان الجاني واملجني عليه واحدا. -

 اتفاق جميع فقهاء املسلمين على تحريم الانتحار بما في ذلك التحريض واملساعدة. -

عدم اعتبار الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون، رغم أن تجريم بعض التشريعات  -

للتحريض. واملساعدة عليه، وبالتالي فهو تجريم املساعدة على فعل غير مجرم، 

 ى أنها جرائم خاصة.والهدف من ذلك اتجاهها إلى تصنيفها عل

 قتل الشفقة مصطلح غير معتمد في الشريعة إلاسالمية والتشريع الجزائري. -

إن قتل الشفقة هو سالح تستعمله بعض الدول للتخلص من املرض ى وألاشخاص  -

 عديمي الفائدة.

إن إذن الشخص املقتول للقاتل بتله ورضاؤه بذلك، ال يؤثران على املسؤولية لهما  -

 بة وصدها.تأثير في العقو 

 إن إباحة الانتحار وألافعال املرتبطة به من شأنه نشر الفساد في ألارض. -

 أما أهم التوصيات املمكن اقتراحها فهي:التوصيات: 

أن يقوم املشرع بوضع نصوصا تجريم الانتحار، اقتداء بما جاءت به الشريعة  -

 إلاسالمية.

نتحار وعدم حصر أن يقوم املشرع بوضع الجزائري بإضافة نصوصا تجرم الا  -

 التجريم في املساعدة فقط.

ال شك أن فعل الانتحار فعل مستهجن، حتى وإن كان ال يجرمه القانون وال يقرر  -

جزاء جنائًيا، ألنه يؤدي بالنفس لألذى والهالك، وذلك  باعتبار أن من يقدم على 



 الحماية القانونية من ظاهرة الانتحار في التشريع الجزائري 

هذا الفعل أو يفكر فيه هو شخص طبيعي أو غير سوي، بسبب ما يعانيه من 

 ل نفسية أو مرضية، أو ألنه قد تعرض لظلم كبير عاق قدرته على التمييز.مشاك

كما أنه من وجهة نظرنا نؤكد على عدم تجريم فعل الانتحار التام والعقاب عليه  -

 بالنظر لعدم إمكانية رفع الدعوى بسبب الوفاة.

أما فعل الشروع الانتحار فمن الضروري تجريمه بنص خاص وصريح، وإحاطته  -

ر وقائية مناسبة، يتم من خاللها السيطرة على الخطورة إلاجرامية الكامنة في بتدابي

نفس الجاني، متى توافرت هذه الخطورة لدى الشارع في الانتحار، أما من أقدم على 

التخلص من حمايته بسبب ما يعانيه من أمراض عقلية أو نفسية، فاألولى فرض 

،
ً
وإصالحه وتأهيله وتهيئة سبل العالج  تدابير وقائية بغرض حمايته من نفسه أوال

املالئمة لحالته، لعله يستفيد من هذه الفرصة ويصبح إنسانا سويا وسليما، بعيًدا 

 عن التفكير في الانتحار مجددا.

نؤكد أنه مقابل املعالجة القانونية لهذه الظاهرة، فإن كافة ألاديان السماوية تجمع  -

بة دنيوية، باعتبار أن املنتحر جزاؤه عند على تحريمه ولكن دون العقاب عليه بعقو 

هللا سبحانه وتعالى القادر على معاقبته، حسبما هو ثابت في آلايات القرآنية 

 وألاحاديث النبوية.

 قائمة املصادر املراجع:
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حاالت دراسة... الذات تقدير و باالكتئاب وعالقته املتمدرس املراهق لدى الانتحاري  السلوك  

 :معلومات حول الباحث )ة(

 .روفية سعدي: الباحث )ة(

 .-ب– صنف محاضر أستاذ: الرتبة

 منجلي علي يةالجامع املدينة ، بقسنطينة جبار أسيا لألساتذة العليا املدرسة :الانتماء جامعة

 . الجزائر_

 saadirofia2013@gmail.com البريد الالكتروني:

 موضوع في وباحثة التربوي، النفس علم تخصص في علوم دكتوراه ة عن الباحثة:نبذ

 في تربوية و نفسية مرشدة الجزائري، املجتمع في ومشكالتها املرأة مختبر في عضو الانتحار،

 .لألساتذة العليا املدرسة في باحثة أستاذة ،0202-0202 بين التربية قطاع

 تقدير و باالكتئاب وعالقته املتمدرس املراهق لدى الانتحاري  السلوك :عنوان املداخلة

 .حاالت دراسة... الذات

 امللخص:

 بمتغيري  وعالقته املتمدرس املراهق لدى الانتحاري  السلوك العلمية الورقة هذه في تناولنا    

  إبراز أخرى  جهة ومن جهة من العالقة معرفة ذلك من مستهدفين الذات، تقدير و الاكتئاب

 ألاسرة لدور  الكلي شبه الغياب و لهم النفسية البنية هشاشة ظل في له املحركة العوامل أهم

 العالم أيضا و ألاصدقاء و للشارع سهلة فريسة جعلهم و أبنائها وبين بينها والقطيعة

 وهم املراهقين هؤالء من عينة بدراسة قمنا وقد كثيرة، تداعيات من يطرحه وما الافتراض ي

 تم والتي ميدانية حاالت عدة بين من حالتي نتائج نعرض حيث الثانوي، الطور  في تالميذ

 تقدير لقياس سميث كوبر مقياس و موجهة النصف املقابلة و العيادي املنهج استخدام

 بين طردية عالقة وجود إلى النتائج وخلصت تحليلها، و لدراستها لالكتئاب بيك و الذات

 وجود و الانتحار، احتمال زاد الذات تقدير قل كلما الانتحار على إلاقدام و الذات تقدير

 .والانتحار الاكتئاب بين إحصائيا دالة عالقة

 



حاالت دراسة... الذات تقدير و باالكتئاب وعالقته املتمدرس املراهق لدى الانتحاري  السلوك  

 املشكالت حاليا العالم يشهدها التي الاجتماعية املظاهر أهم بين من :إلاشكالية طرح. 0

 الفئة لدى خاصة الوفاة أسباب أهم تمثل التي انتحارية ومحاوالت انتحار من السلوكية

 على تدميرية أثار من تخلفه بما وذلك لألفراد العامة الصحة تهدد باتت والتي الشبانية،

 العنف أشكال أقص ى يعد هو الذي السلوك هذا امتد وقد.  به املحيطين وكافة املنتحر

 أرواحهم ويزهق املتمدرسين واملراهقين ألاطفال ليهدد املدرس ي، الوسط إلى الذات نحو املتجه

 اجتماعية، نفسية ظاهرة الانتحاري  السلوك كون  ومعقدة متشعبة أسبابه تبقى والذي البريئة

 مواقف على آنية فعل كردة أو النفسية املعاناة تحمل على املراهق قدرة عدم مدى تعكس

 .    ألانظار وجذب لفت أجل من وسيلة أو ينةمع

 هذه في له تحدث التي التغّيرات بكل يتأثر قد لذاته املراهق تقدير مستوى  أن نجد كما   

 بدأ التي الجديدة الهوية عن رضاه مدى عن يعّبر لذاته تقديره أن اعتبار على العمرية املرحلة

 بطريقة سلوكاته تقويم من يتمكن فلكي تأثيراتها، حتى و النفسية و الجسدية أبعادها يلمس

ي أما الذات، تقدير من مقبوال مستوى  لديه يوجد أن بد ال سليمة تكّيفية و موضوعية
ّ
 تدن

 حد تصل عدوانية حتى أو منحرفة و شاذة بسلوكات القيام إلى به يؤدي فقد املستوى  هذا

 كنتيجة ألاسرية و النفسية العوامل من مجموعة تعكس ذاتية محاولة نعتبره الذي الانتحار

 . العوامل هذه كل بين تفاعلي لخلل منطقية

 قيم من عليه تفرضه وما ألاسرة عن بعيدا به خاصة هوية تشكيل محاولة يمثل كما    

 من خرج وأنه املراهقين، رجولة واثبات والاستقالل لالستقرار منه طلبا وسلوكيات، ومبادئ

 املسؤولية تحمل يمكنه بحيث الراشدين خانة ضمن آلان تصنيفه ويجب الطفولة مرحلة

 .عديدة أمور  في عليه يعول  أن ويمكن

 ألامن إلى الحاجة منها ومختلفة متعددة احتياجات وفترة صراعات فترة املراهقة وألن    

 هذه وتلبية إشباع عدم أو نقص أن حيث النفس ي، ألامن إلى والحاجة وتحقيقها الذات وتأكيد

 وتقييمه نظرته وعلى للمراهق النفس ي املعاش على ينعكس قد اجتماعية النفس الحاجات

 له يتسبب قد وألازمات املشكالت مع التكيف على قدرته عدم ثانية جهة ومن جهة، من لذاته

 هذا والاكتئاب، القلق الحالي عصرنا في انتشاراها أوسعها ولعل النفسية الاضطرابات ببعض

 ومراودة والحزن  وتقلبه املزاج في وتغير سلوكي انفعالي اضطراب بشكل يظهر الذي ألاخير

 الانتحارية واملحاولة الانتحاري  السلوك إلى يجره قد مما املراهق بال السوداوية ألافكار بعض
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 الجاني هو فيكون  ذاته نحو الفرد يوجهها أو يمارسها التي العنف أشكال أقص ى يمثل والذي

 . نفسه آلان في والضحية

 املراهق لدى الانتحاري  السلوك إلى التطرق  سنحاول  املعرفي إلاطار هذا في :التساؤالت. 0

 تقدير مستوى  وهي املتغيرات بعض و السلوك هذا بين العالقة دراسة خالل من املتمدرس

 بين ارتباطية عالقة توجد هل: التالي الرئيس التساؤل  عن إلاجابة خالل من إلاكتئاب و الذات

 عنه تنبثق والذي املتمدرس؟ املراهق لدى الذات وتقدير الاكتئاب ومتغيري  الانتحاري  السلوك

 :  التالية الفرعية التساؤالت

 املراهق لدى الذات تقدير ومستوى  الانتحاري  السلوك بين ارتباطيه عالقة توجد هل 

 املتمدرس؟

 املتمدرس؟ املراهق لدى والاكتئاب الانتحاري  السلوك بين ارتباطيه عالقة توجد هل 

 سلوكية كظاهرة الجزائري  املجتمع في الانتحاري  السلوك  واقع على الوقوف   :ألهدافا. 3

 .ألابعاد متعددة

 .لالنتحار املتمدرس املراهق محاولة وراء الكامنة والدوافع العوامل عن الكشف 

 لدى الذات تقدير ومستوى  الاكتئاب ومتغيري  الانتحار محاولة بين العالقة تحديد 

 .املتمدرس املراهق

 .واقعية معطيات على بناءا التوصيات و الاقتراحات ببعض  الخروج 

 ألاقرب و ألانسب يعد الذي العيادي املنهج على الدراسة هذه في اعتمدنا: املتبعة املنهجية. 4

 عدة على خالله من معتمدين النفس ي، الطابع و البعد عليها يغلب التي املواضيع لدراسة

 : وهي أدوات

 .الدراسة حاالت مع موجهة نصف مقابلة عن عبارة كانت: املقابلة

 .الذات تقدير لقياس سميث كوبر مقياس و لالكتئاب، بيك مقياس: املقاييس

 إلى يشير Suicidal Behavior الانتحاري  السلوك:   الانتحاري  للسلوك مفاهيمية مقاربة.   0

 يتضمن بذلك وهو النفس، قتل أجل من الفرد بها يقوم التي وألافكار ألافعال بعض أو كل
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 باالنتحار والتهديد الانتحارية، والتأمالت Suicidal Ideation الانتحار وتصور  الانتحارية ألافكار

Suicide threat، الانتحار ومحاولة لالنتحار والتخطيط Suicide Attempt فيه، والشروع 

 الفعل"  اصطالح الانتحاري  السلوك ويقابل Complete Suicide تملاملك الانتحار عن فضال

 لالنتحار محاولة مجرد يكون  قد والذي Deliberate self Harm (DSH) النفس إليذاء املدروس

 (32 ،0202 املغربي،. )النفس قتل أو

 وفقدان الشديد الغضب بسبب ينشأ الذي الحل كأنه يعمل فإنه الانتحار حول  قلنا مهما

 أول  استعمل فقد الاجتماع، علماء عند الانتحار أما ،(032, 0224ةRosine berlberg. )ألامل

 مصطلح بوصفه سسيولوجية دراسة الانتحار كتابه في دوركايم ايميل قبل من الانتحار مرة

 دوركايم كتاب القى وقد العوامل، من مجموعة فيه وتتفاعل واملعاني ألابعاد من العديد يحمل

 خاصة ركز حيث لالنتحار، اجتماعية نفس ودراسة جديد إسهام يعد فهو كبير وتألق نجاح

 (jean marie Tremblay:2002,p53.)السلوكية الظاهرة لهذه الاجتماعية الناحية على

 : الدراسة حاالت تقديم

 ، ثانوي  ألاولى السنة في تدرس ، سنة 02 العمر من تبلغ فتاة(  أ.ج) التلميذة: ألاولى الحالة

 الكبرى  أختها إخوتها، بين الثالثة املرتبة تحتل الحالة و أفراد، ثالثة من تتكون  عائلة في تعيش

 فكانت الدراسة، مجال في والده مع يعمل سنا منها ألاكبر أخوها دراستها، تكمل ولم متزوجة

 عائلة من تنحدر. الطب مدرسة ودخول  دراستها إتمام أجل من الحالة على منصبة ألاعين

 أي من سابقا الحالة تعان لم.  الاجتماعية و الاقتصادية الناحية من مكانة ولها جيدة

  ، نفسية اضطرابات أو صحية مشكالت
ّ
 اكتئاب عنها نجم دراستها في مشكالت واجهت أنها إال

 .الانتحار محاولة على إقدامها في تسبب

  :املقابالت ملخص. 0.0

 كبيرة أهمية ذات فرويد سيجموند اعتبرها فيما كبيرة أهمية ذات ألاولى املقابلة تعتبر

 لهذا( 022ص ،0202: قويدر".)للمفحوص ألاولى الاتصاالت بكل ربطها يجب التي والخاصية

 صورة وأخذ الحالة ثقة كسب أجل من حوار وأهم مرحلة أهم الحالة مع ألاولى املقابلة كانت

 .الحالة تعانيه ما عن عامة
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 لها توفر مستقرة أسرة في تعيش فهي قبل، من نفس ي اضطراب أي تعيش الحالة تكن لم    

 من رائعان والدي"  الحالة تقول  كما يفهمانها، فهما جيدة بوالديها عالقتها تحتاجه، ما كل

 ".عالي معدل تحصيل أجل من الشديد على ضغطهما عدا إخوتي، مع أو معي تعاملهما ناحية

 ما لتعويض وذلك الدراس ي، الجانب هو والديها طرف من الضغط مصدر كان للحالة بالنسبة

 دائم وتوتر قلق مصدر للحالة بالنسبة شكل املوضوع وهذا سنا، منها ألاكبر أخوتها يحققه لم

   والديها، يرضيه الذي املطلوب املعدل تحصيل على القدرة عدم من وخوف

 اليمنى يدها شرايين قطع في حياتها في ألاولى هي و( ج.أ) للحالة الانتحارية املحاولة تجّسدت

 فعل ردة من خوفا السلوك بهذا قامت قد و ، بها تدرس التي الثانوية داخل املياه دورة داخل

 أنها و السيما ابنتهما بنتائج كثيرا يهتمان ألنهما دراستها في حققتها التي النتائج تجاه والديها

 بشكل ثانوي  ألاولى السنة خالل نتائجها لتتراجع املتوسطة مستوى  على ألاوائل من كانت

 . لإلنتباه ملفت

 مستواها تدنى نتيجة شديد إلحباط  الحالة تعرضت بالنفس الثقة فقدان إلى فباإلضافة

 السنة من ألاول  الفصل في الش يء تقدير إلى املتوسط الطور  في امتياز تقدير من التعليمي

 خالل حققته الذي املعدل حيال والدها فعل ردة من تتخوف جعلها مّما ، ثانوي  ألاولى

 تقبل و تفهم عدم و ألاسري  الصمت حالة و بالخوف الشعور  إن(.  00.23/02) ألاول  الفصل

 شرايين قطع إلى بالحالة أّدت التي النفسية الدوافع أهم من حققتها التي املدرسية النتائج

   زجاج قطعة بواسطة اليمنى يدها

  : املقابالت أثناء الحالة سلوك •

 طول  التوتر و العصبية:  التالية ألاعراض الحالة مع أجريت التي املقابالت خالل الحظنا قد و

 في الرغبة عدم و ، القسم و املؤسسة في التالميذ باقي عن التام إلانعزال و الانطواء الوقت،

 الرغبة إلى باإلضافة ، للحالة املقربة الصديقة هي فقط واحدة تلميذة عدا معهم التواصل

 خالل من واضح بشكل برزت التي حياتها من النهائي التخلص و النفس إيذاء في الدائمة

 .أخرى  مرة بالنفس مضر و معادي سلوكي فعل بتبني توحي عبارات و بألفاظ التفوه

  :الحالة على الاكتئابية ألاعراض •
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 اكتئابية مظاهر بوجود توحي التي ألاعراض بعض للحالة العام السلوك خالل من حظناال 

 منتظم، بشكل النوم على القدرة وعدم وألارق  لألكل الشهية فقدان في خصوصا وتمثلت لديها

 الذي املعدل حيال والديها فعل ردة وكذلك الدراسية النتائج في مطولة بصورة والتفكير

 املحاولة على قدامإلا قبل ألاخير ألاسبوع في الحالة أن كما ألاول، الفصل خالل ستحققه

 وألاساتذة التربوي  الطاقم حتى الحظه ما وهذا التام، والانعزال بالصمت اتسمت الانتحارية،

 وكأنها.... بالدروس والاهتمام املشاركة وتحاول  نشطة كانت العادة غير على فهي القسم، في

 الانتحار في والتفكير الحالة تراود التي السوداوية ألافكار تلك هو يبرره وما ما، أمر في تفكر

 ..الدراسية النتائج صدور  عند

 على تدل أعراض أية لديها تكن ولم عضوي  مرض أي من قبل من تعاني تكن لم الحالة

 إقدامها بعد و ، جيدة الجسدية و النفسية صحتها كانت فقد ، النفس ي املرض و الاضطراب

 مستشارة قبل من التربوية املؤسسة في تربويا و نفسيا بها التكفل تمّ  الانتحار محاولة على

 كما املدرس ي، للطب النفسية ألاخصائية خالل من ونفسيا املنهي، و املدرس ي إلارشاد و التوجيه

 العوامل و ألاسباب اكتشاف محاولة و بها الخاصة البيانات الستكمال والديها استدعاء تمّ 

 .الانتحار محاولة إلى بها أدت التي الفعلية

 للتعرف البداية في فردية إرشادية مقابالت خالل من بالحالة التكفل تم دقة أكثر لوصف و

 مردودها رفع على العمل و ذاتها في التلميذة ثقة إعادة محاولة و الحقيقية ألاسباب على

را الحالة تبد لم الثانية و ألاولى الجلستين خالل و.  الدراس ي  ترفض كانت حيث كبيرا، تغّي

 نظرة من تخّوفا كذلك و ، فعله على أقدمت ما بسبب كبيرين خجال و ندما أبدت و الكالم

 الحظنا و ، طرفها من كبيرة استجابة نلمس كّنا إرشادية جلسة كل في لكن و إليها، زمالئها

 تحّسن تربويا، و نفسيا بمتابعتها القيام بعد و ، الثانوية في زمالئها مع جديد من اندماجها

 و أكثر حّفزها مما جدا، جيد تقدير على الثاني الفصل خالل تحصلت و لها التربوي  املردود

 .  ألافضل تحقيق إلى تطمح جعلها

 تقدير وهي البحث متغيرات من التحقق أجل ومن:  للحالة الذات وتقدير بيك املقاييس درجة

 سميث كوبر مقياس بتطبيق قمنا للحالة، الانتحاري  بالسلوك عالقتها ومدى والاكتئاب الذات

 الدرجة وكانت الحالة لدى منخفض ذات تقدير أي متدنية نتيجة كانت والذي الحالة، على

 للمقياس القصوى  ألادنى الدرجة أن حيث ،022 من 02 هي املقياس هذا في عليها املتحصل
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 ومدى وبقدراتها بنفسها ثقتها عدم مدى تبين الحالة عليها حصلت التي فالدرجة درجة، 22 هي

 هذا ويرتفع املدرس ي، وكذلك ألاسري  الذات تقدير أو التقييم وخاصة لذاته، تقييمها سوء

 .الاجتماعي التقدير أو للذات العام بالتقدير تعلق فيما ألابعاد لباقي بالنسبة التقدير

 فترة تعاني لم أنها فنجد الحالة لدى الاكتئاب درجة لتقدير بيك بمقياس يتعلق فيما أما    

 اكتئاب من تعاني أنها أي ،03/ 30 متوسطة، املقياس درجة وكانت الاكتئاب من طويلة

 إضافة املقياس، على الحالة إجابات من رصدناه ما حسب وذلك شديد، وليس فقط خفيف

 كما الاكتئابية وألاعراض املالحظة أداة على اعتمادا الحظناها التي الاكتئابية ألاعراض إلى

 .العقلية لالضطرابات الخامس إلاحصائي التصنيف في وردت

  :للحالة عام تحليل. 3.0

 بها، قمنا التي املالحظات خالل ومن الحالة، مع املوجهة نصف املقابلة إجراء خالل من    

 ولكن البحث أجل من فقط ليست والتعاون  بالوضوح تتسم الحالة إجابات أن لنا تبين

 تراود التي السوداوية ألافكار من التخلص ومحاولة السالبة للشحنات الانفعالي التفريغ بغرض

 إجابات حسب متدني كان شاهدنا كما والذي الذات وتقدير بالنفس الثقة وإعادة الحالة،

 أساسا يرجعان واللذان ما، نوعا حاد اكتئاب من ومعاناتها سميث، كوبر مقياس على الحالة

 مع التكيف على الحالة قدرة عدم ثانية جهة ومن جهة من الحالة على ألاسري  الضغط إلى

 أخرى  إلى دراسية مرحلة من املراهق التلميذ انتقال الن وذلك الجديد املدرس ي الوسط

 بها، املحيطة البيئة وتغير الثانوي، التعليم إلى املتوسط التعليم مرحلة من الحالة وانتقال

 التكيف على الحالة قدرة وعدم الصعوبة في وتدرجها الدراسية املواد محتوى  في أيضا وتغير

 وكانت كبيرة، معرفية قدرات تمتلك الحالة أن رغم كبيرا ضغطا لها خلق واملدرس ي الاجتماعي

 من الخوف طغيان إلى بالحالة أدى ذلك كل أن الى املتوسط، التعليم في ألاوائل التالميذ من

 من الكبير والخوف وإمكانياتها، لقدراتها الايجابي التقدير وعدم النفس في الثقة وعدم الفشل

 تراجع إلى بها أدى ألاولى بالدرجة الوالدين إلرضاء منها املطلوب واملستوى  النتائج تحقيق عدم

 الذي النفس ي الاضطراب في الدخول  ثانية جهة ومن جهة من الدراس ي املستوى  في ملحوظ

 نفس ي اقتل"  قولها حد على النفسية، ملعاناتها كحل الحالة رأته الذي وأمنها حياتها هدد

 حتما فهو عليه تحصلت الذي املعدل هذا على لي والدي معاتبة أتحمل لن فأنا لي أحسن

 ".نهائيا الدراسة من يفصلني وقد سيحتقرني
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 الشعبة في والتسجيل كبير معدل بتحقيق ومطالبتها الدراسة عن بفصلها لحالة ألاب تهديد

 تقدير تدني أوال لديها ولد الذي الحالة، انتحار ملحاولة الرئيس ي السبب كان هو، يرغبها التي

 فيها لها تسبب التي الاكتئاب حالة وكذلك بإمكانياتها، الثقة وعدم نفسها واحتقار لذاتها

 .ألاب ورغبات طموح ألاشكال من بشكل ترض ي لن التي الدراسية النتائج بسبب

 الحساسة العمرية املرحلة هذه في وخاصة ألابناء لرغبات الوالدين تفهم وعدم تقبل عدم

 عند وعقابه رغباته قمع وليس الابن ورغبات لقدرات وتنمية خاصة رعاية تستلزم والتي جدا،

 خاص وجه وعلى الوالدين هنا ونخص الحالة أسرة على ينطبق ما أساسا وهذا سقوط، أول 

 .الحالة قول  حد على نقاش دون  تنفذ وقراراته أسرية، سلطة يمثل الذي ألاب،

 التخلص اجل من هي( ج.أ) بها قامت التي الانتحارية املحاولة أو الانتحاري  السلوك كان وعليه

 التربية سوء افرازات من أنها كما ألاسري، التهديد بسبب معاناتها ومن حياتها من حقيقة

 نقاش فتح دون  هو يرغبها كما أبنائه حياة يقولب أو يريد الذي ألاسري، والتفهم الحوار وعدم

 والوقوف ومساعدتهم واملنهي، الدراس ي الاختيار في الخاصة حرياتهم احترام اجل من ناءب

 . ألاسباب هذه أهم أحد أنهم اذ الدراسية نتائجهم تراجع أسباب وتدارك ملعرفة بجانبهم

  :الثانية الحالة. 0

 : الثانية الحالة تقديم. 0.0

 معيدة هي و ثانوي  الثالثة السنة في رستد ، سنة 01 العمر من تبلغ فتاة( س. ع) الحالة   

 البنت هي و أفراد خمسة من متكّونة الحالة أسرة متوسطة، اجتماعية بيئة من ، السنة لهذه

 املحيط مستوى  على مضايقات لهم سّبب ما كثيرا إذ جدا متسلط و مزاجي ألاب ، الصغرى 

 انعكست عاطفية عالقة إقامة إلى بالحالة أّدى الوضع هذا.  ألاسرية والعالقات الاجتماعي

 .الانتحار على إقدامها في رئيسيا سببا كانت و نفسيتها على سلبيا تأثيراتها

 :املقابالت ملخص. 0.0

 والعصبية الشديد بالبكاء املقابلة أثناء الحالة سلوك تميز :املقابالت أثناء الحالة سلوك

 كانت التي ألالفاظ جل أن كما. الذهني والشرود التفكير وكثرة الوجه احمرار املفرط، والقلق

 كما السلوك، ذلك على إقدامها على ندما تبد لم فهي الانتحار، في رغبتها ببقاء توحي ترددها
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 يستمع ومن يفهمني من أجد لم"  قولها حد وعلى املقابلة إجراء في كبيرة رغبة أبدت الحالة أن

 "فعتله ما على ويلومني بكالم يجرحني أو ينقدني أن دون  لي

 الحالة أن وجدنا الحالة، عن املجمعة واملعطيات املعلومات خالل من: الاكتئابية ألاعراض     

 وقلة الحاد القلق في الاكتئابية واملظاهر ألاعراض وتمثلت وجسيم، حاد اكتئاب من تعاني

 شأنها من والتحقير الذات لوم ،"الوقت طول  أفكر ألنني وذلك تقريبا أنام ال أنا"  وألارق  النوم

 جسدية نفس بأمراض وإصابتها للوزن، امللحوظ فقدانها إلى أدى مما العصبي الشهية وفقدان

 فحتى. الشهية وفقدان ألاكل سوء بسبب املعدة مستوى  على حادة واضطرابات الدم فقر وهي

 " بها احتفظ وال استرجعها أكلها التي القليلة اللقمات

 في والرغبة العالم عن والانعزال الشديد، والتوتر القلق في الحالة عند الاكتئاب تمظهر كما

 واملردود النتائج في ملحوظ وتراجع تدني املفرطة، العصبية الوقت، طول  وحيدة الجلوس

 .الدراس ي

 : للحالة الذات وتقدير بيك املقاييس درجة    

 ها ونخص الدراسة أدوات بتطبيق فيها قمنا والتي الحالة مع أجريناها التي املقابالت خالل

 الحالة إجابات وجاءت الذات، لتقدير سميث وكوبر لالكتئاب بيك وهي، النفسية املقاييس

 نظرة لها وتنظر لذاتها، تقدير سوء من تعاني فهي جدا، متدنية الذات تقدير مقياس على

 أيضا، املقياس في ترجم وما املقابالت في بأقوالها عنه عبرت ما خالل من وذلك جدا، سلبية

  متدنية، باملقياس الخاصة ألابعاد كل في للحالة الذات تقدير وكان

 من حاولنا والذي لالكتئاب بيك بمقياس تعلق فيما عليها املحصل النتائج بخصوص أما

 معاناتها مدى وبينت مرتفعة كانت الذي الحالة، لدى الاكتئاب ودرجة مستوى  كشف خالله

 درجة وهي الكتئاب، بيك مقياس في 22/03 على الحالة وتحصلت اكتئابية، حالة من الشديدة

 تفاقم قبل مكثف، وعالج تكفل إلى يحتاج جسيم نفس ي اضطراب بوجود وتنبئ مرتفعة، جد

 .الحالة

 

 



حاالت دراسة... الذات تقدير و باالكتئاب وعالقته املتمدرس املراهق لدى الانتحاري  السلوك  

  :للحالة عام تحليل. 3.0

 من معاناتها بسبب ألادوية من علبتين تناول  طريق عن الانتحار حاولت( س.ع) التلميذة    

ر مما الاكتئاب و العصبية الشهية فقدان إلى أدى الذي الحاد القلق
ّ
 و النفسية صحتها على أث

 الغالب في أسبابها نفسية ضغوط من تعاني كانت فقد. الانتحار تحاول  جعلها و الجسدية

 و اللفظي السيما  أسرتها كافة على و عليها املمارس ألابوي  العنف في بالخصوص تمثلت أسرية

 ألامر مستمر بشكل البيت من الخروج من منعها إلى باإلضافة ، واضح سبب دون  و  الجسدي

 .طرفه من والدتها على ُتمارس عنيفة ملشاهد تتعرض جعلها الذي

 عن بإيقافها الدائم تهديده و ، املفرطة العصبية من معاناته و املزاجية ألاب حالة إن    

رت البكالوريا في نجاحا تحقق لم إذا الدراسة
ّ
 جعلها و للتلميذة النفسية الحالة على كثيرا أث

 .سنوات 0  من أكثر دامت عاطفية لعالقة إقامتها في تجسدت أخرى  بدائل عن تبحث

 على واضح بشكل انعكست املستمرة ألاسرية معاناتها و الكاذبة الزواج وعود لعل و    

 مّما الدراسية النتائج ضعف بسبب ألاسرية العالقة تأزم و الشاب زواج بعد السيما تمدرسها

 مدرسية نتائج تحقيق على القدرة عدم بالتالي و ، اجتماعيا و نفسيا تكّيفها صعوبة إلى أدى

 سوى  الواقع هذا من للخروج سبيال تجد فلم ،  العاطفية العالقة فشل بعد السيما إيجابية

 .شخصيتها اضطراب ذلك في ساهم قد و ، نهائيا لحياتها حد وضع و الانتحار على إلاقدام

 منها اضطرابات و أعراض عدة مالحظة الحالة مع أجريت التي املقابالت خالل من نسّجل    

 نقص و العصبية الشهية فقدان ، ألاب سلوكيات من الدائم الخوف و ، القلق و العصبية

 و الدم بفقر إصابتها إلى بها أدى مما الشديدة النحافة من تعاني التلميذة أصبحت إذ الوزن

 املستوى  تراجع و الدراسة إهمال فنسجل التحصيلية الناحية من أما.  معدية بقرحة

 . التحصيلي

 قبل من العالجية الجهود اقتصرت و ، نفساني مختص طرف من الحالة متابعة يتم لم

 املبذولة العالجية الجهود أما ،(  العائلة طبيب)  عام طبيب لدى الحالة معالجة على العائلة

 .بها للتكّفل التوجيه مستشار على الحالة عرض فهي املدرس ي الوسط داخل
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 و ، العامة الصحة في ملحوظ تراجع منها الحالة على تغيرات الحظنا مقابالت عدة بعد و

 في هذا ، املحددة بالجرعات الالتزام عدم و الطبيب لها وصفها التي املهدئة لألدوية استسالمها

 بداية و ، سلوكها في تحّسنا الحظنا إرشادية و عالجية جلسات عدة بعد لكن و ألامر، بداية

يها
ّ
 التي الاكتئاب حالة من خروجها إلى باإلضافة تتناولها، كانت التي املهدئة ألادوية عن تخل

 .طموحاتها تحقيق و الدراسة في الجدي التفكير و ، الخارجي باملجتمع احتكاكها و أصابتها

 منهم نرتاح روحي نقتل خلي عليا تخلى هو حتى وزيد دارنا في اللي الجحيم نعيش، منحبش" 

 "كامل

 إلى بها أدت وأسباب عوامل عدة تجمع لنا تجسد( س.ع) التلميذة حالة أن عام وبشكل

 رموز  احد استرجاع في والرغبة للحب التبعية نتيجة وذلك وألاوهام للوعود فريسة الوقوع

 جعلها أسرتها، في تجده لم الذي والحنان العاطفي الحرمان وتعويض ألاب صورة وهو السلطة

 على والتحصل الدراسة إتمام في الدراسية طموحاتها عن بذلك والتخلي عواطفها وراء تنجرف

 وألاهمية والقيمة الجدوى  بعدم وشعورها لذاتها الحالة تقدير تدني أن كما البكالوريا، شهادة

 في أكثر تجسدت وسلوكات مضاعفات من النفسية ألاحاسيس هذه تبع وما الحياة، ههذ في

 .الحالة به قامت الذي الانتحاري  السلوك وبعد قبل الاكتئابية املظاهر

 هي الرغبة هذه في وتلبيتها تحقيقها املراهقة أو املراهق يسعى التي الحاجات أهم بين من ولعله

 اغلب في تفكيرهم على أيضا وتسيطر املراهقين أحاديث على تغلب والتي الجنسية الحاجات

 صعب أمر الحبيب وفقدان الفراق صدمة من يجعل الحب ملوضوع أهمية فإعطاء ألاحيان،

 هذا بتحويل الحالة قامت ولومه ومعاتبته ألاخر عقاب فعوض الحالة، قبل من تجاوزه جدا

 ألاسري  التدخل لوال حياتها إنهاء في منها وصريحة شديدة برغبة الذات نحو العقابي السلوك

 حالة من الخروج اجل من مكثفا نفسيا وتكفال عالجا تستدعي آلان وهي إلنقاذها، والطبي

 .بنفسها ثقتها وتنمية واستعادة الاكتئاب

     :الدراسة نتائج. 0

 وهذا العاملية، للصحة جدا وخطير هام كمشكل الانتحاري  السلوك بروز -واقعيا– نالحظ   

 املستقبل في ألامة عماد تعد والتي هامة لفئة وامتداده ألافراد وحياة ألمن الكبير تهديده بسبب

 امتداد أن حيث خاصة، بصفة منهم واملتمدرسين عام وجه على املراهقين فئة وهم القريب
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 السلوكية املشكالت ظل في املدرس ي الوسط إلى الانتحارية واملحاوالت الانتحاري  السلوك

 عوامل لعدة ضرورية نتيجة أساسا هي والتي التربوية مؤسساتنا فيها تتخبط التي العديدة

 من عليه تنطوي  وما ألاسرية ألاسباب مقدمتها في تأتي ومعقدة، متشعبة وأسباب ودوافع

 يعيشها التي الجديدة الحياة وتقبل فهم وعدم الالحوار أسري، وتفكك عالئقية مشكالت

 ورغبات احتياجات من املرحلة هذه تستدعيه وما بها، يمر التي العمرية املرحلة ظل في املراهق

 . الطفولة مرحلة عن مختلفة

 العواطف مع والانجراف للحب التبعية خاصة والاجتماعية والعالئقية النفسية ألاسباب    

 ةقل بسبب وذلك السلوك، هذا لتبعات وعي ودون  العواقب إدراك دون  النفسية وألاهواء

 .املراهقين لدى الجنسية والثقافة الوعي

 للتلميذ املعرفية بالقدرات يتصل ما وهو التربوي  واملردود املستوى  وتدني املدرسية النتائج    

 أعمال من عليه يفرض وما وامليول  الرغبات بين التناقض ثانية جهة ومن جهة، من املراهق

 مشروع مطلب والتميز النجاح فطلب ألاولياء، قبل من أو املدرسين قبل من سواء وأنشطة

 قدرات وتفهم مراعاة دون  عليه الحصول  في الرغبة وكيفية الطلب أسلوب ولكن وعي لكل

 والتي عكسية، نتيجة إلى يؤدي قد ألاساسية حاجاته تلبية وعدم واهتماماته جهة من التلميذ

 حول  إلاعالمية القراءات خالل من) الوطن املستوى  على الحاالت بعض لدى مؤخرا شاهدناها

 بسبب املنزل  من والهروب النفس قتل ومحاولة الانتحاري  السلوك إلى اللجوء هو( املوضوع

 .ألاولياء فعل ردة من والخوف املدرسية النتائج

 يرتبط له ما أكثر ولعل والسلوكية النفسية والاضطرابات النفسية وألاعباء الضغوط

 حالة من املتمدرس املراهق معاناة هو والشخص ي، النفس ي الجانب من الانتحاري  بالسلوك

 فكل الذات قيمة من والتقليل وتحقيرها الذات ازدراء من. نفسه في تخلفه وما الاكتئاب

 لها حتمية كنتيجة النفس ي الاضطراب في التخبط في المحالة باملراهق تؤدي السابقة العوامل

 الناحية من ألاسرة مستوى  على أو املدرسة مستوى  على سواء خاصا تكفال تستدعي والتي

 متغيري  بين عالقة هناك أن نجد وعليه.  العاطفية والعالئقية الاجتماعية النفسية، الطبية،

 بالنسبة والعكس الانتحار احتمال زاد الذات تقدير انخفض فكلما الذات تقدير و الاكتئاب

 .عوامله أهم يعد والذي الانتحار مع جدا وثيق بشكل ارتبط الذي الاكتئاب ملتغير
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 مجموعة من جدا بسيطة عينة تعد والتي الحاالت لبعض دراستنا خالل من     :خاتمة. 3

 مرحلة خطورة إذا تبّين عديدة مشكالت من يعانون  الذين املتمدرسين املراهقين من  كبيرة

 . بمشاكلهم الحقيقي التكفل وانعدام املراهقة

 فوصول  واحدة، تبقى النتيجة لكن و تختلف املستخدمة ساليبألا  و تتعدد فاألسباب    

 فيها ألامل فقدان و الحياة من اليأس من متقدمة درجات أقص ى إلى اليوم املتمدرس املراهق

 وزارة على لزاما أصبح مما الاجتماعية و منها الفردية ألاصعدة كل على حقيقيا فشال يعكس

 وقائية استراتيجيات وضع بهدف املدرس ي الوسط في باالنتحار خاص ملف فتح التربية

 الصلة ذات ألاطراف كل توعية على العمل و ، انشغاالتهم و التالميذ بقضايا للتكفل وعالجية

 بعضهم بسلوكيات يتأثرون و يؤثرون التالميذ أن خاصة أكثر املشكلة تنامي لتفادي بالتلميذ

 بالنسبة مختلفة تربوية مواقف في معد وسلوكا أمرا إلانتحارية املحاوالت يجعل ما البعض

 . التالميذ لهؤالء

 من تعاني باتت التي العمرية، الفئة هذه لدى حقيقية مشكلة بوجود ينبئ ما وهذا    

 الوضع. النفسية والطمأنينة إلانساني ألامن عوامل أدنى إلى افتقادها نتيجة خطيرة مشكالت

 على دخيلة ظاهرة أنها و خاصة الجهات كافة من سريع تدخل و تكفل يحتاج و خطيرا بات

 .الذات إيذاء  ألاشكال بشتى حرم الذي إلاسالمي الدين قيم تنافي و العربية مجتمعاتنا

  :الدراسة توصيات: رابعا

 ألاولياء و ألابناء وتوعية لتنمية إلاعالم و التربية وزارة بين التنسيقية الجهود تكثيف: أوال

 و. السلوك هذا مؤشرات خالل من إلانتحارية املحاوالت خطورة و النفسية الصحة حول 

 الظواهر مختلف حول  التربوية املؤسسات في دوري بشكل التحسيسية الحمالت تكثيف

 . املناسباتي إلاعالم عن إلامكان قدر إلابتعاد و التربوية و إلاجتماعية و النفسية

 هذه تستهدف بحيث التالميذ واهتمامات ميوالت مع يتناسب بما املناهج تكييف و تغيير:  ثانيا

 يجعل مما ومعلومات معارف مجرد وليس الشخصية نواحي كل في املتمدرس تنمية املناهج

 .السالبة وشحناته طاقاته ويفرغ مواهبه ويبرز نفسه عن يرفه التلميذ



حاالت دراسة... الذات تقدير و باالكتئاب وعالقته املتمدرس املراهق لدى الانتحاري  السلوك  

 ملتغيراتا حسب أبنائهم مع التعامل بكيفية ألاولياء تحسيس  في املدرسة مساهمة:  ثالثا

 .آلاباء عليه تربى ما حسب ال املعاش والواقع الحديثة

 إلكساب ألاطوار مختلف في التربوية املؤسسات في نفسانيين أخصائيين توظيف تعميم: رابعا

 أن يمكن التي املستقبلية املشكالت و ألازمات ضد مناعة و جيدة نفسية صحة التالميذ

 التي املدرسية املشكالت املدرسة تجنيب يعني مما السليم تكّيفهم لتحقيق و تواجههم،

 الحالية املرحلة في تواجهها

 و قضاياهم بكافة للتكفل للتالميذ النفسية املتابعة و إلاصغاء خاليا دور  تفعيل:  خامسا

 . التربوي  البيداغوجي الصعيد على فقط ليس مشاكلهم

 نفسيا، تربيتهم و التالميذ بتوعية تهتم للتالميذ ألاسبوعي البرنامج ضمن حصة إدراج: سادسا

 .واملراهق للطفل النفسية التربية ضمن

 الدراسات تفعيل و املدرس ي، الوسط في الانتحار ظاهرة حول  ميدانية دراسات إجراء: سابعا

 سياسة ظل في إشباعها وسبل للتالميذ النفسية إلاحتياجات برصد الخاصة املعمقة امليدانية

 حقا تنذر و جدا مخيفة ألارقام أن خاصة املعنية ألاطراف كافة مع بالتنسيق متكاملة، تربوية

 .العالمي  وحتى املحلي الصعيد على العامة للصحة وتهديدها الظاهرة بخطورة
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 :معلومات حول الباحث )ة(

 .أحمد أمين بوعالم هللا: الباحث )ة(

  طالب دكتورالي.: الرتبة

 .-الجزائر-معسكر. اسطمبولي مصطفى جامعة :الانتماء جامعة

  ahmed.boualamallah@univ-mascara.dz البريد الالكتروني:

أحمد أمين بوعالم هللا طالب دكتوراه من مواليد نبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

بوالية سعيدة.*الجزائر*،السنة الثالثة لسانيات تطبيقية ،بجامعة مصطفى  03/03/0990

له  دب العربي.اسطمبولي معسكر *الجزائر*،خريج املدرسة العليا لألساتذة تخصص اللغة ولا 

 .عدة ملتقيات ومقاالت علمية وطنية ودولية

 السلوكات الانتحارية في ظالل املدارس العلمية.                                               :عنوان املداخلة

 امللخص:

متشعبة العناصر ، ذات أسباب ودوافع ، بعاد تحار اليوم ظاهرة معقدة لاالانظاهرة  تعد  

ة تقع في ه مشكلة محلي  أن   ىنظر إليه علي   كان وقت قريب ىإل فاالنتحار وعوامل متداخلة ، 

ما  أن   ال نة ، دون أن تتأثر بعوامل خارج هذه البيئة ، إنطاق بيئي ومجتمع معين ، وظروف معي  

هتمام الا جعل لهذه املشكلة بعدا عامليا ، وعليه تزايد  معلوماتيةيشهده العالم اليوم من ثورة 

في عصرنا  وبخاصةبشكل ملحوظ،  الذي تفش ى هذا املوضوعيرة بدراسة لاخفي السنوات 

 موضع تأملوجب وضع الانتحار  ومن منطلق الشعور إلانساني والقومي وعليه الحالي ، 

الي:                                                رية في ظالل املدارس العلمية.السلوكات الانتحا ودراسة من خالل عنوان هو كالت 

رها..   ت الفكرة للباحث فصو   وقد عن 

 الفكرة. 1

نتحار تفسيرا علميا، بل كانت ظاهرة الا سر حالة في البداية لم تكن هناك نظريات علمية تف  

عن الجن والعفاريت والشياطين، مستخدمة  باألساطير  هناك جملة تفاسير دينية وخرافية تعج  

 إذا كان لامر كذلك فقدهتمام بحياته الخاصة ، ال رؤيتها الحالية املتركزة حول حق الفرد با
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جميعها  كانت نظريات مشحونة بالتفاسير والرؤى الدينية ذات الشعائر الطقوسية ،بيد أن  

لوكية املنحرفة املتعارضة مع الطقوس فعال السنتحار أحد لا تلتقي برأي واحد وهو اعتبار الا 

خاص  عقد مؤتمر تم   ،م 0900مع بداية القرن العشرين و تحديدا في عام  لكن   . الدينية

نا، ساهم فيه الكثير من املهتمين ، ومنهم علماء التحليل النفس ي ،أمثال ينتحار في فيباال 

طرح ت  ،ر لالنتحايوم العالمي البدعى هذا اليوم ومنذ ذلك الوقت ، أصبح ي   ""نيلبورك" و"فرويد

وبعد  .نتحار ،أو الشروع فيهاملتعلقة بموضوع الا  والعلمية وراق العمليةلا و تجاهات الافيه 

ولقد نتحار ،الا الساحة العلمية بإسهامات الكثير من العلماء في دراسة  ذلك أصبحت تعج  

 . جتماعيالتحليل الا  ثانيهما:التحليل النفس ي و  أولهما:بشكل عام ،أو تيارين مظهرين سطع نجم 

 ىظاهرة أو مشكلة تقودنا إلي تشخيص املشكلة والتعرف عل تفسير أي   تهما منوعليه تأتي أهمي

  لوشائج التي تربطالعوامل املسببة لها ، وطبيعة ا
 
ها بين هذه العوامل من حيث تداخل

حدوث الظاهرة أو وقوع املشكلة  ىنهاية إلت تؤدي في الكها وما يحدث بينها من تفاعال وتشاب  

البحث عن أنسب  ىه يقودنا إلاملعينة ، كما تنبع أهمية التفسير أيضا من زاوية أخرى ، من أن  

سنحت إن  اي لها والقضاء عليهساليب ملواجهة املشكلة والتصد  لا و، السبل وأنجح الوسائل

  أقل تقدير التخفيف من هيمنتها، ىأو عل الفرصة لذلك
 
ما كان التفسير سليما وصحيحا، وكل

دا بالشواهد جاءت جهود املواجهة ، وأساليب أسس عملية وواقعية ،ومؤي   ىومستندا إل

ردمن املشكلة ، والعكس  في الحد   ةي ، أكثر فاعليالتصد  
 
نتحار هي ظاهرة الا  أن   والغرو ،  يط

 .عموما جرام إلا جزء من مكونات ظاهرة 

جرامي كثيرة ومتعددة ، منها املدرسة إلا ي حاولت تفسير السلوك ة ، الت  العلمي  املدارس  ثم إن   

جتماعية ومداخلها الا البيولوجية أو التكوينية واملدرسة النفسية بفروعها املختلفة ، واملدرسة 

 . هلم  جر ااملتصارعة ، و املدرسة الجغرافية ، واملدرسة التكاملية و 

تجاهات املنبثقة من تلك املدارس، واختلفت والا ،راء واملذاهبولا امللل والنحل، دت ولقد تعد  

جرامي إلا التناقض والتصارع أحيانا، حول تفسير ظاهرة الجريمة عموما والسلوك حد   ىإل

 ، وتوضيح العوامل و
ً
اق وفي السي   . ي تدفع الفرد إلي سلوك طريق الجريمةسباب الت  لا خصوصا

راء والنظريات ، ، حيث تعددت لا  الانتحار  ة لتفسير ظاهرةت العلميال نفسه ، جاءت املحاو 

كل  ذلك أن  ر، الانتحاواملداخل والنظريات التي تستهدف تفسير عملية  الاتجاهات واختلفت

 الا، وأغلب هذه  الانتحاري نظرية أو مدخل حاول أن يفسر جزئيا السلوك 
 
 ىزت علتجاهات رك
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.لنصل مع إغفال جوانب وعوامل أخرى  الانتحاري جانب واحد أو عامل واحد لتفسير السلوك 

 إلى:

 إلاشكالية .2

 الا ظاهرة والتي تنطلق من كون  
 
ي ترتبط لبية الت  ل جانبا مهما في فهم الظواهر الس  نتحار، تشك

 املشكالتبحياة فئات معينة من أفراد املجتمع ، فهي مشكلة ذات طبيعة خاصة ، من بين 

تلك الطبيعة الخاصة  نسان في هذا العصر، و تستجد  إلاي تواجه ة الت  دة واملعقد  املتعد  

 هي يكون فيها الجاني واملجني علينتحار، من كونها تمثل لونا فريدا من الجرائم الت  الا مشكلة ب

 حيث إن  بعضوالجريمة وجهان لعملة واحدة ،  فاالنتحار واحد ،  آنشخصا واحدا في 

 الا العوامل 
 
التي بطبيعتها و بشكل كبير  هاتحار وانتشار الانر جريمة سهم في ظهو جتماعية قد ت

من هنا ظهرت مشكلة  . ا يدفع بها نحو الزيادةتنعكس في بعض جوانبها على معدل الجريمة مم  

الي:هل البحث غنا كنه السلوك الانتحاري وسبر أغواره بهدف الحد  منه  كالت 
 
من سبيل علمي يبل

دعى  ة ما ي 
 
أو القضاء عليه في ظل  الانفجار املعرفي بعامة والسوسيولوجي بخاصة تحت ظل

 باملدراس العلمية؟؟؟.والذي اقتض ى السير  على ..

 املنهج .3

عور بها، 
 

د من خطورتها،وتحديد من منطلق أن  ظاهرة الانتحار مشكلة يجب الش
 
والتأك

اعي إليها وسبل عالجها، وإسقاط مالحظات  ف على كنهها وخصائصها، والد  مالمحها والتعر 

 بطريقة منظمة ومميزة بشكل دقيق، بهدف جمع 
ً
موضوعية وعلمية عليها تكون منتقاة

ره، فهًما تصوارت ومفاهيم للحكم على الظاهرة من منطلق؛ أن  الحكم على ش يء فرع عن تصو 

تي تعتريه ولاحداث التي تمتريه، وهذه لامور 
 
غية توجيه املستقبل للتنبؤ بالظواهر ال للحاضر ب 

كشيف بما يسمح لإلنسان  ال يمكن أن تنضوي إال تحت املنهج الذي يقوم على التوصيف والت 

من التخطيط العام لبعض جوانب املستقبل، وعليه فقد اعتمد الباحث خالل هذه الورقات 

ة واسعة ومرنة تتضمن عددا من املناهج ولاساليب التي 
 
على املنهج الوصفي الذي يعتبر مظل

د الباحث حتى يبلغ أربه ويصل إلى.  ال تقي 

 ألاهداف .4
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ة: كر ال الحصر في النقاط التالي 
 
ها على سبيل الذ  والتي نمر 

ره للحكم عليه. -  ضبط مفهوم الانتحار بعد تصو 

فسية لهذه الظاهرة ووضعها في ميزان التحليل بغرض التفسيرات العضوية و الن   -

عليل.  التوصيل والت 

محاولة وضع الشخصية املضطربة في امليزان املعرفي والسلوكي وِتبيان الوشيجة التي  -

 تربط بينهما.

ائدة في املجتمع.  - ف على العوامل الاجتماعية وربط الظاهرة باألخالق الس  محاولة التعر 

 في ضوء..

 توى طبيعة املح .5

ا جامعا مانعا، تم ها حد  ِ
جاهات الاتتناول  بعد التهميد للموضع والتعريف بالظاهرة وحد 

تجاه النفس ي والبيولوجي مع إلي الا ت فيهاي أشر ، والت   الانتحاري والنظريات املفسرة للسلوك 

ا ذلك ضمن إطار شمولي دون اهتمام بجانب معين نظرا مل جتماعي ، وكل  الا التجاه هتمام باالا 

في إطارها الخاص الذي  الانتحاروجه الخصوص محاولة  ىوعل الانتحاري  يتميز به السلوك

ها  محتوى هذه الورقة البحثية املتواضعة في قد وضعالباحث ون يكوعليه  ، يضبطها ويحد 

ي كانت طريقا لي لم الذي يوائمها الصحيح ي النظر  اإطاره ت  على العناصر لاتية الت  ج  ر 
، وقد د 

 أحد عنها حتى تبلغني املرتجى لنيل املجتنى:

ي أهلك الحرث والنسل ووضعه  فبدأت بتمهيد
 
تناولت فيه ملحة عن هذا السلوك املشين الذ

يات بإيراد تفسيرات في ضوء نظر  ،وثنيت   في إطاره وضبطه بمقدمات منطقية توحي بنتائجها

 واتجاهات معرفية وسوسيولوجية وحتى اجتماعية، ك
 
 .تفسير البيولوجي الفيزيقي  العضوال

ر الانتحار فأوردت النفسية  وغيره، وثلثت بالنظريات تفسيرات نفسية ذات اتجاه  التي تفس 

 التفسير  لالنتحار و فسير املعرفي لت  با:  ، وربعت  فسيرات نفسية ذات اتجاه غير تحليلي، وتتحليل

الاجتماعي لالنتحار فكانت خمسة كاملة. ليبلغ الباحث التفسير  له وأخيرا عر جت علىالسلوكي 

 بعدها إلى من كونها جسرا إلى معبر..
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ا عرض آنفا فقد انتهى الباحث إلى مجموعة من النتائج  النتائج والتوصيات .6 مم 

دها في لاتي:  والتوصيات نقي 

 النتائج1.1

صورة من صور العنف والعدوان مصدره  هو  ،التفسير البيولوجي من منظور  نتحار الا  -

 .ا الجهاز العصبي ، أو الغددالي، أو الخلل في خ إلانسانالجينات التي يرثها 

تعود  (جراميإلا السلوك )الجريمة   أساس أن   ىجرامي بوجه عام علإلا التفسير للسلوك  -

ي تفصح عن س ي للشخصية الت  فكوين الن  ضطرابات في الت  الخلل والا  ىساس إلفي لا 

 
 
ل شخصية نفسها في أشكال أخرى من السلوك املنحرف تبعا لظروف وعوامل تكوين ك

  الاجتماعيةمع عدم إغفال العوامل 
 
 ه.ر غية الفرد بالقرة في عاملؤث

 ، وأن  ؛ من الزاوية النفسية  الانتحار  -
ً
عابا ضخمة هي ِص  هو حصيلة أزمة حادة دوما

 .يستطيع لها دفعا ال ف التي تحاصر املنتحر،

  نا" باعتبارها جزءلا د" نا حيث تحد  ر باعتباره راجعا إلي ضعف لا الانتحا -
 
ي العقل الذ

نا هي عامل وقائي لا علي ذلك ، فقوة  بناءً  . يتفاعل مع الحقيقة ولها إحساس بالفردية

 .حارالانتفيرتبط علي نحو ايجابي مع خطورة  لاناا ضعف حار ، أم  الانت ضد  

للمشاكل الروحية ولازمات الاجتماعية  حل  ه أن   ىمن هذا املنحنى عل النظر إلى الانتحار  -

، حيث وهذا الجهل بعينه والغلط برسمه والجهل بوسمه م النفسية غير املحتملةلاال و

 لالنتحار.اليأس هو السبب الرئيس واملباشر  ن  إ

  لافراد لوحظ أن   -
 
حياه العزلة ، ويعتبرونها وسيلة حار يميلون إلي الانتين حاولوا الذ

 الت.التعامل مع املشك

ه عامل من عوامل الانتحار عند رهط قة بين العمر،الوجود عتوصل الباحث إلى  - على أن 

ح، وفي املقابل من الخلق قة بين العمر ، والوسيلة التي تمت بها العدم وجود ع اتض 

 .املحاولة
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التي تمت بها املحاولة والدوافع إلي  ة بين املستوى التعليمي والوسيلةالقوجود ع -

 . الانتحار  وخطورةالانتحار  محاولة

 الانتحارية.  ة بين الحالة الصحية ، والوسيلة التي تمت بها املحاولةالقوجود ع -

  التوصيات2.1

 إنشاءالذي يستوجب معه  لامر ه ظاهرة عصرية ، أن   ىنتحار علالا هتمام بمشكلة الا  -

جها أو عال تخصصة ملثل هذه الظواهر ملعرفة مسبباتها وطرق مراكز دراسات وأبحاث م

  .منها الحد  

نتحار دافع الا من أهم أسباب مشكلة  أن   هذه الورقة املتواضعةما كشفته  ىبالنظر إل -

عدم كفاية الدخل تخلق منهم  ألن  راد لافتحسين الدخل ورفع مستوى املعيشة لدى 

 . باالنتحاردين مهد   أشخاصا

والسير على نهج القرآن مصداقا لقول الحق جل   م بالتوعية الدينيةالاهتماضرورة  -

، باعتباره عنصر حماية من  جالله:"وال تقتلوا أنفسكم إن  هللا كان بكم رحيما..."

ض  ، التي قد تعرِ  لازمات الاقتصادية والاجتماعيةالنفسية و الانفعاالتو الاضطرابات

نيا ولاخرة ذلك ر ى الانتحاقدام علإلا لفرد ، حتى يشعر الفرد بأن  ل يجعله يخسر الد 

 هو الخسران املبين.

  أن  هذه الورقة البحثية أظهرت  -
 
ي تدفع سري يمثل أحد العوامل الت  لا ك التفك

  نتحار ، حيث إن  الا  محاولة ىباملبحوثين إل
 
في أبغض  ابه ، تتمثلك وأسب  عوامل التفك

أو ، صم وينفصل بعد اتصاله أال وهو الطالقالحالل عند هللا الذي يجعل العقد ينف

بكثرة املشاكل داخل  و، أوفاة أحد الوالدين أو كليهما ، أو إصابتهم بمرض أو إعاقة

ه يكون متحقق الوقوع مستقبال ،  لاسرة
 
عبير بلفظ املض ي عل ى الباحث بالت  وعليه وص  

فاء عليها جتماعية ودعمها وتفعيلهاالا  التوعيةبإحياء مراكز 
 
لكي  وإقامة أناس أمناء وأك

  لاسرة اجتماعياتتمكن من تحقيق أهدافها املتمثلة في توعية 
ً
 وثقافيا

ً
 .وصحيا
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 ىاملتعددة بالتركيز عل إلاعالمتكثيف برامج التوعيه املختلفة في وسائل العمل على  -

 م ، و  وكيفية التعامل معه للنشءالسليمة  الاجتماعيةأساليب التربية والتنشئة 
ً
فقا

 لحاجاتهم ومتطلبات نمو  
 
رويج العمرية ،  هممراحل في كل   الاجتماعينفس ي وهم ال

 
والت

للصحة النفسية للطفل منذ نعومة أظفاره ووصلها بالقرآن الكريم فهو سفينة النجاة 

ك به ناج بإذن هللا.  واملتمس 

ة  - واملتابعة العلمية وتوثيق املعلومات والبيانات  الاجتماعيعامل مع املجال الت  جدي 

 .بصفة خاصةالانتحار  الدقيقة ملشكلة الجريمة بصفة عامة ومشكلة

ات العربية بخاصة والتي مستوى املجتمع ىعل اجتماعية تتم   اتدراسضرورة إجراء  -

ار في الهشيم في آونتها لاخيرة  ، بغرض استفحلت فيها هذه الظاهرة وانتشرت انتشار الن 

 منها. التوصيف والتكشيف والبرء

 املراجع .7

 ، 0ط ،نتحار ماضيه وواقعة ووسائله الا مارتن مونستيه ، ترجمة نور الدين خضور،  -

 .م0999 ،سسة الحديثة للكتاب لبنان ؤ امل

نتحاري، القاهرة ، الا نتحار دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الا مشكلة  ،مكرم سمعان  -

 م.0993دار املعارف 

مركز التوثيق واملعلومات  ،نتحار عند الشباب الا صالح بن سعد اللحيدان ، ظاهرة  -

 م1992وزارة الشباب والطفولة ، العدد الخامس 

دار  ،جتماعيةالا جتماعية و الخدمات الا حمد شفيق السكري ، قاموس الخدمة أ -

 م.9333سكندرية إلا املعرفة الجامعية ، 

 .0 طدمشق  ،دار دمشق  ،ط  ،, ترجمة عادل العواد الانتحاردليون  مينار -

تحاري ، القاهرة ، دار الاندراسة نفسية اجتماعية للسلوك  ،الانتحار ناجي الجيوش  -

 م0993املعارف ، 
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 م.9333،جامعة حلوان ، 0نتحاري ،طالا حسين القايد ، دراسات في السلوك  -

السنوات الحرجة في تاريخ املخدرات، وزراء الداخلية بالسعودية  محمد فتحي عيد ، -

 ه.0304،الكتاب السابع ، الرياض 

 م0903سعد املغربي ، علم النفس الجنائي ، مطبعة لكلية الشرطة ، القاهرة ، -

 م ،0909جرام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، إلا محمد العيد رمضان ، دروس في علم  -

العيسوي ، مبحث الجريمة ، دراسة في تفسير الجريمة والوقاية منها ، دار عبد الرحمن  -

 ، 0990النهضة العربية ، القاهرة 

ت والوحدة النفسية وفاعلية الذات كمنبئات ال حسين القايد ، اليأس وحل املشك -

ين النفسين املصرية ،املجلد يخصائلا نتحار لدى طالبات الجامعة ، رابطة تصور الا ي

 لاول.العدد  الثامن ،

 م.9332،  0جرامي ،جامعة املرقب ، طإلا مين ،علم النفس أعثمان علي  -

سكندرية ، دار املعرفة إلا  جرامي ،جتماعية والسلوك إلا الا حمد طفا غيث ، املشاكل أ -

 . م0909الجامعية ، 

تحاري ، القاهرة ، دار املعارف الان، دارسة نفسية للسلوك  نتحار سمعان ، مشكلة الا  -

 .م0993

 0، ترجمة عادل العواد ، دار دمشق ، دمشق ، ط الانتحار ولاخالقليون مينار ،  -

 .م0900،

نتحار نماذج حيه ملسائل لم تحسم بعد ، دار الفارابي ، الا حمد محمود عباس ، أ -

 .9330بيروت ، 
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ردني " ، مجلة امللك سعود ، مجلد لا ذياب البدابنة ، " جريمة قتل النفس في املجتمع  -

 .م0993،  0

جتماعية املعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان النامية ، الا مصلح صالح ، النظريات  -

 .م 9333،  لاردن، 0ط

 



 إلى املؤدية والعقلية النفسية لألمراض املتاحة والعالجات املبكر للتشخيص املتاحة الطرق 

 .الانتحار

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 . بومدين عاجب. د:  1(الباحث )ة

 (. العيادي النفس علم) أ محاضر أستاذ الرتبة:

 الجزائر. -ألاغواط  ،"عمار ثليجي" جامعة مؤسسة الانتماء:

 univ.dz-b.adjeb@lagh الالكتروني: البريد

 .نبيل عمراوي / د. ط : 2(الباحث )ة

 بتامنغست أخاموك آق موس ى الحاج العقال أمين بجامعة استاذمتعاقد ، الرتبة:

 الجزائر. -ألاغواط  ،"عمار ثليجي" جامعة مؤسسة الانتماء:

 na.amraoui@lagh-univ.dz  البريد الالكتروني:

 النفسية لألمراض املتاحة والعالجات املبكر للتشخيص املتاحة الطرق  :عنوان املداخلة

 .الانتحار إلى املؤدية والعقلية

 امللخص:

 العنوان:

في التكفل النفس ي  خفض الحساسية بحركات العين وإعادة املعالجةفعالية العالج النفس ي ب

 وسلوك محاولة الانتحار.باألفكار الانتحارية 

 الفكرة:

نظرا لتعقد وتركب وعمق الاضطرابات النفسية، يجعل التفكير في أن يكون الفحص 

والتشخيص والتكفل النفس ي أكثر عمقا وشموال ودينامية، كما تعتبر بعض السلوكات املنحرفة 

بات مركبة كاالنتحار، عرضا ألحد الاضطرابات النفسية كاالكتئاب الشديد، أو عدة اضطرا

كما في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وعلى مستوى التكفل العالجي النفس ي وبظهور 

عالج نفس ي ، وهو خفض الحساسية بحركات العين وإعادة املعالجةالعالج النفس ي املعروف ب
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 .الانتحار

، اعتمدته منظمة 7891منذ عام   Francine Shapiroحديث، طورته املعالجة النفسية

، وحسب شابيرو، هو طريقة عالج ناشئة، متطورة، 3172عام  OMSالصحة العاملية 

وهو عالج ، متجددة، ثابتة... تكامل العالجات الرئيسية ألاخرى بأكثر شمولية وبطريقة متينة

تكاملي تفاعلي شامل لجميع ألاطر النفسية )التحليلية، السلوكية، املعرفية، إلانسانية،...( 

رفة به منظمة الصحة العاملية، ليشمل العديد من املستخدم أوال في عالج الصدمة معت

الاضطرابات النفسية املعقدة حسب الدراسات ذات الشواهد، كان من الضروري الكشف 

 عن فعاليته في التكفل النفس ي بموضوع التظاهرة العلمية الحالية املتمثل في الانتحار.

 إلاشكالية:

 :تقترح الورقة البحثية الحالية إلاشكالية آلاتية

على ألافكار  خفض الحساسية بحركات العين وإعادة املعالجةمامدى تأثير العالج النفس ي ب

 الانتحارية وسلوك محاولة الانتحار؟

 املنهج:

في البحوث الخاصة بأسباب املرض النفس ي، تستخدم التصميمات التجريبية بشكل واسع 

(، كما تستخدم في Experimental psychopathalogyوتسمى بـ"علم النفس املرض التجريبي" )

علم ألامراض النفسية الختبار تأثير أو فعالية أنواع مختلفة من العالجات النفسية، وتعرف 

(، لكن ما يوافق هذه الدراسة هو تجارب الحالة Clinical trialsباسم "املحاوالت إلاكلينيكية" )

احدة لها قيمتها في بحوث ألامراض ( فتجربة الحالة الو Single case experimentsالفردية )

والاضطرابات النفسية ومستخدمة بكثرة، فلتجنب املسألة ألاخالقية بإنكار تلقي املجموعة 

الضابطة للعالج، في البحوث التي تتناول فعالية أو مدى كفاءة عالج معين، وصعوبة جمع 

احث التصميم مشاركين بدرجة وافية في مجموعات تجريبية وأخرى ضابطة، يستخدم الب

(ABA design( تبدأ بمرحلة مالحظة وقياس الخط القاعدي للسلوك دون أي تدخل )A ثم )

( ثم عودة نهائية إلى الخط Bمرحلة العالج التجربة ومالحظة وقياس تأثيره على السلوك )

، ص ص 3172( وهي مرحلة مالحظة السلوك من جديد في غياب العالج. ) دافيي، Aالقاعدي )

( أحد quasi expérimentalالتقريب التجريبي ) A-B( أو تعرف ببروتوكول 792-781

، Aمراحل:  12( protocoles à ligne de base uniqueبروتوكوالت الخط ذي القاعدة الوحيد )
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 .الانتحار

، مرحلة العالج أو تنفيذ إلاجراء العالجي، مرحلة املتابعة Bالسلوك قبل العالج، املرحلة 

(follow-up تقييم السلو ) .ك(Bouvard et Cottraux, 2010, p p. 18,19). 

 ألاهداف:

 تهدف الورقة البحثية الحالية:

الكشف عن ارتباط سلوك منحرف )الانتحار(  أو ألافكار املتعلقة به )ألافكار  -7

الانتحارية( باضطراب نفس ي )الاكتئاب الشديد( أو اضطراب ما بعد الصدمة 

(PTSD،) 

(  خفض الحساسية بحركات العين وإعادة املعالجةالنفس ي )التحقق من فعالية العالج  -3

 في التكفل بالحاالت التي لديها أفكار انتحارية أو لديها سوابق محاوالت الانتحار.

 طبيعة املحتوى:

 تحتوي الورقة البحثية الحالية ما يلي:

(، EMDR) خفض الحساسية بحركات العين وإعادة املعالجةتعريف العالج النفس ي:  -7

 إجراءاته، ومجاالت استخدامه.

التناول السيكاتري وألاطر النظرية لالضطراب النفس ي اضطراب ضغوط مابعد  -3

 وإلاحصائي الخامسالدليل التشخيص ي الصدمة والاكتئاب الشديد، والتأكيد على 

 (Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders)  لالضطرابات العقلية

DSM5 ، مريكية للطب العقلي لجمعية ألا ا إصدار منAPA،  وICD-10  التصنيف

 ، OMSالعاشر لالضطرابات النفسية والسلوكية الصادر عن منضمة الصحة العاملية 

 استبيان قياس احتمال الانتحار الراشدين، املقنن على البيئة الجزائرية. -2

بأوالد  إجراءات العمل امليداني على حالة باملؤسسة املتخصصة في الطب العقلي -4

 منصور، والية املسيلة )الجزائر( مشفوعة بالدراسات السابقة.
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 .الانتحار

 النتائج:

 كشفت الدراسة الحالية على ما لي:

تداخل عرض ألافكار الانتحارية وسلوك محاولة الانتحار في اضطرابات نفسية  -7

 كاالكتئاب الشديد واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة،

( في EMDR) بحركات العين وإعادة املعالجةخفض الحساسية فعالية العالج النفس ي،  -3

 التكفل النفس ي باألفكار الانتحارية والحد من سلوك محاولة الانتحار.

 التوصيات:

ضرورة استخدام استبيان احتمال الانتحار من طرف املهنيين في الصحة النفسية  -7

بات مهما كانت الحالة املعروضة ومهما كان الاضطراب لتداخل وتعقد وتركب الاضطرا

 النفسية،

خفض الحساسية بحركات العين وإعادة تعميم استخدام بروتوكول العالج النفس ي،  -3

لتحقق فعاليته في التكفل نفسيا باألفراد الذين لديهم أفكار  (EMDR) املعالجة

انتحارية أو من ذوي السوابق في محاوالت الانتحار، وثبات فعاليته في عالج أهم 

ما بعد الصدمة، الاكتئاب، القلق... واعتراف منظمة  الاضطرابات النفسية : ضغوط

العالجات السلوكية  TCCمنافسا ـ   PTSDفي عالج  3172عام  OMSالصحة العاملية 

 املعرفية.

إجراء بحوث ودراسات في هذا املجال بتوسيع العينة لتأكيد النتائج وتقليص فاتورة  -2

 .العالج والتكفل الدوائي

 املراجع:

 حركات طريق عن املعالجة وإعادة الحساسية سلب عالج(. 3171قني سعيد، نعيمة. ) آيت

. مجلة دراسات نفسية وتربوية. النفسية لالضطرابات الجديد إلادماج العينين،  العالج

 الجزائر: جامعة البليدة.
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 املعالجة وإعادة الحساسية سلب تقنية فعالية مدى(. 2013بوخاري، سهام، قايد، عادل. )

. 2. مجلد املرشد. العدد ألاطفال لدى العدواني السلوك خفض في ألاعين حركات طريق عن

 .724-734. الجزائر. 2املجلد 

(. مطبوعة الدعم البيداغوجي في مقياس علم النفس 3172/3172حافري، زهية غنية. )

 املرض ي. جامعة سطيف.

م، والعالج في علم النفس علم النفس املرض ي، البحث، التقيي(. 3172دافيي، غراهام. )

 (. ترجمة: فيصل محمد خير الزراد ومحمد صبري سليط. ألاردن: دار الفكر.7. )ط.إلاكلينيكي

مقاربات... الرؤية من منظور مختلف، حركة العينين (. 3171شعبان حسن، مرسيلينا. )

سات نفسية: . مجلة دراالسريعة واملتتابعة وإعادة املعالجة في الاضطرابات التالية للصدمة

 .78-7. 22-23 العــدد -77  املجلـد

( EMDRإبطال التحسس وإعادة العالج بحركات العينين )(. 3177عبد الحميد، وليد خالد )

(. 27. )املجلة العربية للعلوم النفسية. عالج جديد الضطرابات الكوارث القديمة واملعاصرة

29- 12. 

 (. ألاردن: درا الثقافة.7. )ط.القياس النفس ي والاختبارات(. 3117العبيدي، محمد جاسم. )

( بتقنية "إزالة PTSDواقع عالج ضغوط ما بعد الصدمة )(. 3173/3172عتيق، نبيلة )

. رسالة ماجستير غير ( في الجزائرEMDRالحساسية وإعادة املعالجة بحركات العينين )

 منشورة. جامعة فرحات عباس سطيف: الجزائر. 

اختبار فعالية منهج إبطال التحسس (. 3172الكبيس ي، ناطق فحل، التميس ي، علي ناصر. )

-742: 49. مجلة البحوث البحوث التربوية والنفسية. العدد وإعادة املعالجة بحركات العين

713. 

 وإعادة التحسس إلبطال بروتوكول  تكييف. (2018مجاهدي، أسامة، ميموني، معتصم بدرة )

 .334-312(. 12والنفسية. ) التربوية للدراسات الدولية . املجلةالعين بحركة املعالجة
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 الانتحاري  للتفكير عالجية كتقنية السلوكي املعرفي العالج :عنوان املداخلة

 امللخص:

أهم  أحدستهدف الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على العالج السلوكي املعرفي باعتباره     

لكونه ذو منظور ثالثي ألابعاد  التفكير الانتحاري  للتخفيف من حدةالبرامج العالجية املقترحة 

،حيث تم استعراض عدد من التعاريف الخاصة به يجمع بين السلوك وألافكار و الانفعاالت 

،لعب ألادوار،التعزيز الاسترخاءتأكيد الذات،حل املشكلة ،مثل مع إبراز أهم التقنيات الحديثة 

  .و التحكم الذاتي..

عالجية تقوم على بعض تقنيات السلوكية ة خطعلى وضع هذه الدراسة وسنقوم في       

اليأس من الحياة وعدم القدرة  على حالتين حاولتا الانتحار  مرتين متتاليتين بدافعاملعرفية  

 .على مجابهة الواقع

 إلىوتكمن أهمية هذه الدراسة في احتوائها على رصيد من املعلومات املوجهة كمادة علمية     

كل باحث وكل مختص في مجال العالج النفس ي املعرفي السلوكي، فبمجرد فهم مختلف 

 يسهل تطبيقها بما يتوافق مع الحالة. الانتحاري للتفكير التقنيات العالجية 

 

 



 الانتحاري  للتفكير عالجية كتقنية السلوكي املعرفي العالج

  :الكلمات املفتاحية

  .التقنيات العالجية، الانتحاري التفكير العالج املعرفي السلوكي،  

Abstract: 

     The current study will aim to shed light on cognitive behavioral therapy as one of 

the most important treatment programs proposed to alleviate suicidal thinking 

because it has a three-dimensional perspective that combines behavior, thoughts 

and emotions, as a number of its definitions have been reviewed while highlighting 

the most important modern techniques such as self-affirmation, Problem solving, 

relaxation, role-playing, reinforcement and self-control ... 

    The importance of this study is that it contains a stoc k of information directed as a 

scientific material to every researcher and every specialist in the field of cognitive-

behavioral psychotherapy. Once the various therapeutic techniques for suicidal 

thinking are understood, they can be applied in accordance with the situation. 

key words:  

 Cognitive-behavioral therapy.  suicidal thinking .  Therapeutic techniques. 

 مقدمة

( ظاهرة قديمة موجودة في جميع املجتمعات  pensée suicidaire) الانتحاري التفكير يعد       

منذ زمن بعيد لدى أفراد الجنس البشري بأشكال مختلفة و بدرجات متفاوتة وتظهر عندما 

 الانتحاري السلوك  ويبدأ نسبيا  قديمالبحث في هذا املوضوع  ويعدتتوافر الظروف املناسبة ، 

إنهاء حياته مهدرا بذلك حقه في الحياة و الذي  إلىيفكر الشخص في أفعال  تؤدي عندما 

 الاضطراباتيعتبر أقدس حقوق إلانسان على إلاطالق،ويعتبر جريمة دافعها ألاساس ي اليأس و 

وتتركز هذه الظاهرة في املجتمعات و الدول الفقيرة و التي تعاني التخلف و ألامراض النفسية،

 مليون شخص . ىإلألف  088حيث تقدر إلاحصائيات بوفاة مابين 



 الانتحاري  للتفكير عالجية كتقنية السلوكي املعرفي العالج

أولوية في عدة دول قد اقترحت الكثير من  الانتحار ولقد أصبحت مسايرة مشكالت        

رغم الوضع الصعب و إلارادة إلنهاء الحياة هناك إمكانية  الطرائق ملعالجة مثل هذه املشكالت

م في الذين لديهم مشاعر متضاربة تجاه املوت يريدون املوت ولكنه ألاشخاصملساعدة هؤالء 

النفس ي الضاغط  ألالميسعون للهروب من  بانتحارهمالوقت ذاته يرغبون بالعيش ،حيث انه 

يعتبر العالج املعرفي  من بين العالجات النفسية  املستعملة في التكفل بهؤالء ألاشخاص  و

السلوكي من بين البرامج املقترحة للتعامل مع هذه املشكالت باعتباره اتجاها عالجيا حديث 

يا يعمل على الدمج بين العالج املعرفي و فنياته املتعددة و العالج السلوكي بما يتضمنه من نسب

ويعمد إلى التعامل مع مختلف الاضطرابات من منظور ثالثي ألابعاد ،إذ يتعامل معها  فنيات،

يل معرفيا، سلوكيا و انفعاليا ،كما يعتمد على إقامة عالقة عالجية تعاونية بين املعالج و العم

تتحدد في ضوءها املسؤولية الشخصية للعميل عند كل ما يعتقد فيه من أفكار مشوهة و 

اعتقادات ال عقالنية تعد هي املسئولة عن تلك الاضطرابات التي يعاني منها املضطرب وما 

من بين أهم  الانتحاري ، ويعد السلوك وكرب و اكتئاب يترتب عنها من ضيق ومعاناة

جميع أفراد املجتمع مهما كان مستواهم الاجتماعي و الاضطرابات النفسية ألاكثر شيوعا عند 

والتي تظهر بصورة واضحة من خالل تأثيره النفس ي، والاجتماعي، و التربوي ،و  الاقتصادي 

 الاقتصادي  على الفرد واملجتمع .

و حد كبير  إلىفي العقود ألاخيرة  تحاري الان السلوكلقد زادت املعرفة ب: مشكلة الدراسة/1

و  الاجتماعيةوأكدت جميع البحوث على أهمية التفاعل بين العوامل البيولوجية و النفسية و 

 الخطر و الانتحارية ،وفي الوقت نفسه تحديد عوامل  السلوكياتالبيئية والثقافية في تحديد 

املجتمع على السواء و أصبح تبني  أفرادالحماية التي تؤثر على ظاهرة الانتحار بين جميع 

 التباين الثقافي في خطورة الانتحار 

من  هاوما يتعلق ب الوسط املدرس يفي  على هذه الظاهرة وتتناول هذه الورقة بتركيز شديد   

أبعاد مهمة، معتمدة على بعض الدراسات العلمية الحديثة لوصف واقعه في البيئة املدرسية، 

ومستعينة باألشكال والرسوم التوضيحية، لتنتهي بعرض أحدث البرامج العاملية للتدخل ومنع 

 .في املدارس، وكذلك املمارسات في املجال على الصعيد املحلي هذه الظاهرة

 حول التساؤل الرئيس ي التالي:  شكاليةإلا بالتالي، تتمحور 
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من حدة السلوك قد تخفف ما هي أهم التقنيات العالجية املعرفية السلوكية التي  -

 ؟ املتمدرسينلدى  الانتحاري 

 ةالسلوكي يةفنيات العالجال أهم معرفة إلىتهدف الدراسة الحالية :أهداف الدراسة/3

 لدى املتمدرسين. الانتحاري من حدة السلوك التي قد تخفف  ةاملعرفي

 شيوعا لدى فئة من املتمدرسين. الانتحاري التعرف على أكثر مظاهر السلوك  -

 برامجتوظيف مبادئ و فنيات العالج السلوكي املعرفي في وضع املساهمة في السعي إلى  -

 لهؤالء املتمدرسين. الانتحاري من شأنه التخفيف من حدة السلوك  ةعالجي

خالل لفت نظر القائمين من تكتس ي هذه الدراسة أهمية خاصة من   :أهمية الدراسة/4

جميع املختصين والفاعلين إلى قيمة العالج السلوكي املعرفي و التعريف بأهم مبادئه وفنياته ،و 

الهتمام بفئة خاصة من املجتمع املتمثلة في فئة املتمدرسين التي تعد أحد أقطاب العملية 

و الفهم الدقيق ألهم التقنيات العالجية املعرفية ، الانتحار ظاهرةومحاولة فهم  التعليمية

 .السلوكية التي يمكن الاعتماد عليها في وضع برامج عالجية 

 :/تحديد مفاهيم الدراسة5

 سلوكية و  برنامج يعمل على دمج فنيات معرفيةالعالجي السلوكي املعرفي: 

ألافكار غير الطبيعي املسببة لالنتحار من محاوالت غير  هو الانهماك  في: الانتحاري السلوك 

 مكتملة يمكن اكتشافها أو قد تكون معدة بشكل كامل لينتج عنها وضع حد للحياة.  

 فنيات توضع وفق برامج عالجية قصد اختبار فعاليتها مع العمالء: التقنيات العالجية

لإلجابة عن تساؤل الدراسة قمنا بمراجعة أدب املوضوع من مؤلفات، مقاالت،         

(  تقنيات أساسية أثبتت فاعليتها في التخفيف من 6ودراسات سابقة، والحظنا تردد ست )

، سنتطرق إليها فيما يلي بالشرح والتوضيح، ولكي نفهم جيدا هذه الانتحاري حدة السلوك 

 التطرق إليه هو التعرف على العالج املعرفي السلوكي.التقنيات، أول ما ينبغي 

 . تعريف العالج املعرفي السلوكي1
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تدمج  إن العالجات املعرفية السلوكية هي عبارة عن مقاربات عالجية مدمجة، اي انها -

عالجات متنوعة في إطار نموذج نظري مشترك يجمع نظريات التعلم والنظريات املعرفية 

 (.34، ص 9802والنظريات الانفعالية، وكل هذا يخضع للتمحيص العلمي )بوفية، 

" ، أن العالج املعرفي السلوكي يعمل على تغيير السلوك غير palazzolo 9882ويرى "بالزولو،  -

اة اليومية للشخص كما يعمل على ألافكار أي املعارف املرتبطة بالسلوك غير املتكيف في الحي

 (.10، ص9800املتكيف )بولكويرات، 

والعالجات املعرفية السلوكية تيار في ميدان العالج النفس ي، وهي حاليا مهيمنة في عدة بلدان  -

جات املعرفية سكسونية، وتظهر هذه العالجات بالتسميات التالية: العال -خاصة ألانجلو

 (.08، ص 9802، فرحاتباالنجليزية ) CBTبالفرنسية،  TCCالسلوكية، 

 . مبادئ العالج املعرفي السلوكي2

بالتوتر  -على نحو سببي-يقوم العالج املعرفي السلوكي على مبدأ مؤداه أن املعارف ترتبط         

الانفعالي واملشكالت السلوكية كما أن العالج املعرفي السلوكي يستهدف أيضا الخبرات 

(، والجدير بالذكر ان 44، ص 9809الانفعالية، ألاعراض الجسدية، والسلوكيات )هوفمان، 

جموعة من املبادئ تمثل أساس الاتجاه املعرفي السلوكي تتضمن املعالج والعميل هناك م

 والخبرة العالجية وما يرتبط بكل منها من جوانب، وهذه املبادئ هي:                                                      

 العميل واملعالج يعمالن معا في تقييم املشكالت والتوصل إلى الحلول  - أ

 . ملعرفة لها دور أساس ي في معظم التعلم إلانسانيا  - ب

 املعرفة والوجدان والسلوك تربطهم عالقة متبادلة على نحو سببي. - ت

الاتجاهات والتوقعات والعزو وألانشطة املعرفية ألاخرى لها دور أساس ي في إنتاج   - ث

 وفهم كل من السلوك وتأثيرات العالج والتنبؤ يهما.

 (94)الزراد، ب.س، ص      عا في نماذج سلوكية.العمليات املعرفية تندمج م - ج

 دراسة الحاالت:

 الحالة ألاولى:



 الانتحاري  للتفكير عالجية كتقنية السلوكي املعرفي العالج

 بيانات أولية:

 خ .بالاسم واللقب:

 سنة 06العمر:

بالسنة الثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية ، تم إحالتها على ألاخصائية  خ .ب تلميذة متمدرسة

النفسية في وحدة الكشف واملتابعة بعد تعافيها من آلاثار الجسدية ملحاولة الانتحار بقطع 

 شريين اليد اليسرى.

 : املظهر العام والسلوك

قلق و الحزن وفقدان خ .ب فتاة متوسطة القامة هزيلة هندامها مرتب ونظيف، يبدو عليها ال

قيمة الحياة ليس لديها صديقات وعالقة محدودة مع باقي أفراد ألاسرة ، نتائج دراسية 

 متدهورة ، تبكي باستمرار وتكرر كلمة "كرهت الحياة" بالعامية.

 تاريخ املشكلة:

ي  أقدمت الحالة خ .ب على محاولة الانتحار بعد تعرضها ملشاكل عائلية )انفصال ألابوين( والت

النفس ي  إلارهاقلم تستطع حسب تصريحاتها تحملها خصوصا بعد عيشها فترة طويلة من 

والصراعات املتكررة ،ما أدى بالحالة خ .ب إلى التفكير في وضع حد لحياتها بقطع شرايين اليد 

اليسرى إال أن ألاخت الصغرى اكتشفت ذلك وأخبرت ألام التي بدورها أسرعت بها إلى مصلحة 

 . إسعافهاالطبية أين تم  تالاستعجاال 

 التاريخ الاجتماعي:

الحالة خ .ب ابنة ألسرة فقيرة مكونة من أربعة أخوات ، ألاب مدمن مخدرات وعاطل عن 

العمل وألام تشتغل في تنظيف البيوت إلعالة عائلتها والتي تقدمت إلى املحكمة بطلب الخلع 

ألاخير ناهيك عن مختلف ملشاكل من زوجها إثر تعرضها إلى الضرب املبرح من طرف هذا 

 العائلية املتكررة .

 تحليل الجوانب النفسية والاجتماعية:
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يتضح مما سبق أن الحالة خ .ب تعاني من اكتئاب شديد أدى بها إلى محاولة الانتحار وهذه 

 املشكلة نتجت عن عدة عوامل منها:

 الظروف الاقتصادية السيئة. -

 الظروف الاجتماعية الضاغطة. -

 التقوقع على الذات وقلة الصداقات الايجابية . -

 غياب الصورة ألابوية من حياة الحالة . -

 مشاعر الخوف والقلق و الحزن الاكتئاب. -

 التقوقع على الذات ومحدودية العالقة مع أفراد ألاسرة. -

 سوء النتائج الدراسية وتعرضها للرسوب املدرس ي. -

دة نفسية وبرنامج عالجي مدروس للحد من هذه وبشكل عام الحالة خ .ب تحتاج مساع

 املشاعر السلبية وللقضاء على ألافكار الانتحارية وكذا تحقيق التكيف والنجاح الدراس ي.

 الحالة الثانية:

 الاسم واللقب: ه .ز

 سنة 02العمر:

على ألاخصائية النفسية  ه .ز تلميذة متمدرسة بالسنة ألاولى جذع مشترك آداب ، تم احالتها

في  وحدة الكشف واملتابعة بعد تعافيها من آلاثار الجسدية  ملحاولة الانتحار بتناول أقراص 

 منومة.

 املظهر العام والسلوك: 

والعصبية طويلة  القامة هزيلة هندامها مرتب ونظيف، يبدو عليها الارتباك و القلق  ه .ز

اد ألاسرة ، نتائج دراسية متدنية  ، نظراتها موجهة مع أفر  ةوعالقتها سيئقليلة  اصداقاته

 لألسفل أثناء الحديث معها وصوتها خافت ال يكاد يسمع.
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 تاريخ املشكلة:

أقدمت الحالة ه .ز على محاولة الانتحار بعد تعرضها لتحرش جنس ي من قبل أحد أفراد 

بعدم البوح ألي شخص العائلة  )العم( وأمام التحرشات املتكررة لهذا ألاخير وتهديده لها 

بها إلى محاولة الانتحار بتناول كمية كبيرة من ألاقراص  ىعصبي أوددخلت الفتاة في انهيار 

الطبية ملانت في  الاستعجاالتبها  إلى مصلحة  وإسراعهااملنومة والتي لوال تفطن ألام لذلك 

 عداد املوتى .

 التاريخ الاجتماعي:

( اناثيتيمة ألاب . 89(ذكور و)84ز ابنة ألسرة فقيرة مكونة من ست إخوة وأخوات )الحالة ه .

والصدقة ناهيك عن مختلف ملشاكل العائلية  إلاحسانتعيش ألاسرى على  ألام ال تشتغل

 املتكررة . 

 تحليل الجوانب النفسية والاجتماعية:

إلى محاولة الانتحار وهذه يتضح مما سبق أن الحالة ه .ز تعاني من اكتئاب شديد أدى بها 

 املشكلة نتجت عن عدة عوامل منها:

 فقدان الثقة الذات وآلاخر. -

 الظروف الاجتماعية الضاغطة. -

 الظروف الاقتصادية السيئة. -

 غياب ألاب )عنصر الحماية( من حياة الحالة . -

 الخوف و الاكتئاب. ن مشاعر الحز  -

 التحرش الجنس ي  املتكرر من طرف العم. -

 سوء النتائج الدراسية وتعرضها للرسوب املدرس ي. -
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عامة الحالة ه .ز تحتاج مساندة نفسية وبرنامج عالجي للحد من هذه املشاعر السلبية 

وللقضاء على ألافكار الانتحارية واسترجاع الثقة بالذات وآلاخرين وكذا تحقيق التكيف 

 والنجاح الدراس ي.  

 الخطة العالجية: 

لعالجات السلوكية املعرفية مجموعة كبيرة من التقنيات العالجية )سلوكية، تتضمن ا        

معرفية، وانفعالية( وهي تمثل نوعا ما أدوات التدخل في العالج املعرفي السلوكي واملعالج يجب 

ان يتحكم فيها ليكون قادرا على استعمالها وفق كل اضطراب ومع كل مريض،  ولها هدف 

ريض وجعل املريض يطور القدرة على التحكم الذاتي،  وسنقوم مزدوج: تحسين وضعية امل

بعرض  وشرح أهم التقنيات العالجية املستخدمة في ضوء اطالعنا على الدراسات السابقة 

  .والتراث ألادبي للموضوع

إن الهدف من العالج املعرفي السلوكي هو مساعدة الشخص الذي يفكر في الانتحار على        

أن يصبح معالجا لذاته،ويمتلك حصانة نفسية تساعده على مواجهة املشاكل التي يمكن أن 

لها مستقبال دون الحاجة الى املساعدة ،وهذا النوع من العالج قصير املدى ال يسبب  يتعرض

أسبوعا كأقص ى حد ،ويحتاج هذا  98جلسة في حدود  03ته ال تتجاوز قلقا للمريض فجلسا

العالج تحالفا عالجيا بين الفاحص و املفحوص،وألن العالج وقته محدود فإن وقت كل جلسة 

 . مهم جدا

 خاتمة

التفكير لظاهرة على ضوء ما تم عرضه حول العالج املعرفي السلوكي وكيفية تناوله          

العالج املعرفي السلوكي اتجاها عالجيا حديثا نسبيا يعمل على الدمج  أناستنتجنا  الانتحاري 

التعامل  إلىبين العالج املعرفي بفنياته املتعددة والعالج السلوكي بما يضمنه من فنيات، ويعمد 

لوكيا، أي يتعامل معها معرفيا وانفعاليا وس ألابعادمع الاضطرابات املختلفة من منظور ثالثي 

عالقة عالجية تعاونية بين املعالج واملريض قائمة على التفهم الكامل،  إقامةكما يعتمد على 

 ، و القدرة على استيعاب دوافعه.املضطربواملوقف الالحكمي، و تبني منظور 
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التقنيات املعرفية السلوكية ذات الفعالية في  أهماكتشاف  إلىتوصلنا كذلك  كما         

الاسترخاء، تأكيد  من كل والتي تمثلت في املتمدرسينلدى  الانتحاري السلوك  من حدةخفض 

تعزيز الايجابي، التنشيط السلوكي البناء املعرفي، تصحيح املعتقدات الخاطئة، ال إعادةالذات، 

لدى طلبة  الانتحار الحد من مشكلة  كما أن العالج املعرفي السلوكي يساهم في   و النمذجة

توجيه الطالب وإرشادهم جهود جميع الفاعلين من أجل من خالل  تافر تض املدارس إذا 

وأشكاله ومظاهره وأسبابه لتجنيبهم السلوكيات التي  الانتحاري وتوعيتهم ملفهوم السلوك 

عدم إلاسراف في  تنمية التفكير إلابداعي لديه،و على وتدريبهم  بأنفسهمتسبب إلحاق ألاذى 

 إيذاء النفس .سلوك 

 :توصيات

 التأكيد على نجاعة العالج املعرفي السلوكي كأهم التقنيات للحد من ظاهرة الانتحار. -

 صياغة إستراتيجية وطنية للوقاية من الانتحار خاصة بالوسط املدرس ي . -

 الانتحار.شاملة للوقاية من  استجابةالعمل نحو تحقيق  -

 وضع برامج عالجية  شاملة موجهة للحد من ظاهرة الانتحار  -

 

 



 دراسة تحليلية -حار في املجتمع الليبي العوامل الاجتماعية املؤثرة في الانت
 

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .رحمة الحوسين الشيبانيد. :  1الباحث )ة(

 . - الاجتماع قسم – آلاداب كلية/  تدريس هيئة عضؤ: الرتبة

 .- ليبيا – سرت جامعة :الانتماء جامعة

 .الشيباني غيث محمد محظية أ.: 2الباحث )ة( 

 .- الاجتماعية الخدمة قسم – التربية كلية/  تدريس هيئة عضؤ: الرتبة

 .- ليبيا – سرت جامعة :الانتماء جامعة

دكتوراه في الاداب من جامعة ، رحمة الحوسين الشيبانينبدة مختصرة عن الباحثة )ة(: 

، م علم الاجتماعقس، كليه الاداب، عضو هئية تدريس، عين شمش جمهورية مصر العربية

 .ليبيا-جامعة سرت 

  -دراسة تحليلية -العوامل الاجتماعية املؤثرة في الانتحار في املجتمع الليبي  :عنوان املداخلة

 امللخص:

ة العناصر ذات اسباب ودوافع بتعتبر ظاهرة الانتحار اليوم ظاهرة متعددة الاشياء ومتشع

بعضها البعض إلى وقت قريب ينظر إليه على انه مشكلة وعوامل متداخلة ومتشابكة مع 

وظروف معينة دون أن تتأثر بعوامل خارج عن هذه  معين محلية تقع في نظاف بيئي ومجتم

البيئة الا ان ما يشهده العالم اليوم من ثورة في مجاالت الاتصال واملعلومات جعل لهذه 

 وعليه تزايدا الاهتمام في 
ً
 عامليا

ً
السنوات ألاخيرة بدراسة حاال الانتحار التي تنتشر املشكلة بعدا

في الحياة الاجتماعية بشكل ملحوظ الن الانتحار والشروع فيه من اهم واخطر املشكالت في 

 عصرنا الحالي.

ويشير الانتحار من أبرز الطرق التي يلجأ إليها الافراد للتخلص من الحياة في املقابل كانت هذه 

لم العربي من وقت قريب نادرة للغاية الامر الذي أثار الكثير من الظاهرة على مستوى العا

الاستغراب والتساؤل بشأن ألارقام التي ذكرتها تقارير منظمة الصحة العاملية واملنظمات 

 املختصة بشأن الارتفاع الخطير في معدالت الانتحار املسجلة في الدول العربية
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جديد يزيد من تدهور الوضع في ائق اجتماعي وحذر خبراء من خطر تحول هذه الظاهرة إلى ع

سجلة في صفوف الشباب والاناث وهو ما ماعلى النسب بعض املجتمعات العربية خاصة وأن 

في الشباب الذين يقع على عاتقهم  ةاملتمثل املجتمعاتيعني توجه ضربة قاضية لعصب هذه 

 النهضة والتقدم. عبء

 كالتالي( كانت 01_01ر فئات السنة م)وفي ليبيا تشير إلاحصائية ان نسبة انتحا

 السنة
اجمالي 

 القضايا

عدد قضايا 

 الاطفال
 انتحار

الشرو 

 ع فيه

 الانتحار الانتحار
الشروع 

 فيه

 اناث ذكور  اناث ذكور 

0112 022 10 01 02 01 1 2 01 

0112 303 13 02 31 01 02 2 01 

0112 233 12 02 11 01 2 00 02 

0101 312 21 33 10 00 00 01 02 

لسنوات  جريمةاملصدر: اللجنة الشعبية العامة لآلمن العام التقرير املستوى عن 

0112_0101 

وفي احدث تقارير منظمة الصحة العاملية جاءت الدول العربية على قائمة البلدان الاكثر 

 ملعدالت الانتحار وذلك ب
ً
 يلي:الف نسمة وجاء ترتيبها كما  011منتحرين في كل  1تسجيال

 02.0السودان كانت النسبة 

، الجزائر 0، الاردن 0.1، تونس 0.2، موريتانيا 3.0، الامارات 3،2، اليمن 1.1، قطر 3.2املغرب 

 .1.1، السعودية 1.2 لبنان،  -0، سلطنة عمان 0.2، مصر والعراق 0.2، ليبيا 0.2

ية إلى الانتحار واملستجدات إن الخطر الكامن ليس في الارقام بقدر ما هو كامن في الاسباب املؤد

التي تعيشها املنطقة العربية على ضوء املتغيرات الامنية والسياسية والاجتماعية والتي ادت إلى 
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  يعترضهمهريا لكل من  باتا استسهال الانتحار لدرجة أنه 
ً
أي عائق في حياته مهما كان بسيطا

.
ً
 ومعقدا

من قبل الباحثة هادفة فيه الوصول إلى ولهذا اصبحت مشكلة الانتحار موضع تأمل ودراسة 

 من خالل دراسة 
ً
 علميا

ً
تفسير اسباب دوافع الانتحار وتشخيص ظاهرة الانتحار تشخيصا

 العوامل الاجتماعية املؤشرة في الظاهرة موضوع الدراسة.

 الاتية:لمت الدراسة الحالية على بعض الفصول واملحاور شوعليه فقد ا

ة واهميتها والاهداف التي تسعى إلى تحقيقيها واهم املتغيرات الفصل ألاول: مشكلة الدراس

 املتعلقة بها.

 الفصل الثاني: الدراسات السابقة ومفاهيم ومصطلحات الدراسة.

 الفصل الثالث: النظريات املفسرة لظاهرة الانتحار.

 الفصل الرابع: التصور الاجتماعي لظاهرة الانتحار.

 الفصل الخامس: منهجية الدراسة.

 املراجع قايمةثم الخاتمة والتي تشمل عرض النتائج والتوصيات وا 

 -مشكلة الدراسة:

الانتحار في ليبيا، رغم ارتفاع نسبة اهتماما من الجهات الرسمية نتيجة الستمرار  قال يل

الاوضاع التي تمر بها البالد، باإلضافة إلى عوامل اخرى وفي نهاية يناير/ املاض ي تناقلت وسائل 

اعالمية ليبية بانتحار شخصين، أحدهما عمدت إلى شنق نفسها، وألاخر شاب أطلق الرصاص 

ي مدينة البيضاء شرق البالد، وبحسب التقارير إلاعالمية فإن الحادث أعاد إلى على رأسه ف

والتي  0102ألاذهان حوادث الانتحار الكثيرة التي شهدتها املدينة خالل الربع ألاول من عام 

وصلت إلى ستين حالة انتحار، من دون أن تكشف الجهات املعنية الاسباب التي تقف وراها 

حكومية بنشر دراسة ترصد الظاهرة في العاصمة طرابلس فقط وبمناسبة السلطات الوأكتفت 

اليوم العالمي ملنع الانتحار في العاشر من سبتمبر املاض ي اكتفت وحدة البحوث الاجتماعية 

التابعة ملديرية أمن طرابلس بنشر دراسة عن الظاهرة في طرابلس فقط خلصت فيها إلى أن 



 دراسة تحليلية -حار في املجتمع الليبي العوامل الاجتماعية املؤثرة في الانت
 

في املائة وتتركز لدى الفئة  22.2س هم من فئة الذكور بنسبة غالبية ضحايا الانتحار في طرابل

. 31_ 00العمرية ما بين 
ً
 عاما

ومن هنا ظهرت اهمية البحث عندما الحظت الباحثة تزايد حاالت الانتحار في ظل تكتم من 

 الحكومة وكذلك في ظل قلة الدراسات الليبية التي تدور حول انتشار هذه الظاهرة.

 راسة الحالية في:وتحدد مشكلة الد

التعرف على العوامل الاجتماعية املؤثرة في ظاهرة الانتحار في املجتمع الليبي، حيث أصبحت 

توازن املجتمع وتحد من استقراره والتقارير الرسمية بشأن الجريمة  تهددهذه الظاهرة املقلقة 

 توضح ذلك.

 0111 0112 0111 0113 0110 0110 0111 0222 0222 السنة

 قضايا

الانتحار 

والشروع 

 فيه

12 22 032 000 002 010 032 000 032 

حاالت 

محاولة 

 الانتحار

30 20 22 000 001 032 21 002 021 

 303 002 031 021 020 033 003 010 011 املجموع

املصدر: اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام، والادارة العامة للبحث الجنائي التقرير 

 .0111_ 0222حالة الجريمة املستوى عن 

 اهمية الدراسة:"

 تعد دراسة الانتحار من املوضوعات ذات الاهتمام الواسع في مختلف العلوم. .0
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 لقلة الدراسات  .0
ً
تكمن اهميتها في موضوعها املمثل عن ظاهرة الانتحار في ليبيا نظرا

 حول عالقة العوامل الاجتماعية بظاهرة الانتحار.

لقي الضوء على العوامل الاجتماعية ومعرفة تأثير هذه يمكن لهذه الدراسة ان ت .3

 العوامل ودورها في ابراز الظاهرة إلى حيز الوجود.

تكشف هذه الدراسة عن اهمية العالقة بين بعض العوامل الاجتماعية )العنف  .1

 الحرمان العاطفي، الوضع الاقتصادي لألسرة(التفكك الاسري ،الاسري، 

السياسات الاجتماعية من خالل النتائج التي يمكن تمكن صناع القرار في مجال  .2

الوصول إليها من وضع الخطط والبرامج التي تحذ من هذه املشكلة وبيان اسبابها 

 واتحاد العالج املناسب وفق الاسباب املتوقعة ملحاولة الانتحار.

 -اهداف الدراسة:

 ور هذه العوامل فيالتعرف على القوى والعوامل الاجتماعية املؤدية إلى الانتحار ود .0

 دفع الفرد إلى محاولة الانتحار.

 تشخيص ظاهرة الانتحار في املجتمع الليبي من حيث كمها ومعدالتها واتجاهاتها. .0

التعرف على التوزيع الديمغرافي ملعدالت الانتحار وخاصة الفئات العمرية والنوع  .3

 )ذكور، واناث(.

املرتفعة  هالانتحار وخفض معدالت الخروج بتوصيات واقتراحات تساهم في الوقاية من .1

 في املجتمع الليبي.

 -املنهجية:

للظاهرة وشرح مختلف  ةاعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي إلعطاء صوره توضيحي

املفاهيم املرتبطة بها واملنهج التحليلي للتطرق للعوامل الاجتماعية املسببة لالنتحار وتحليلها 

 تحليال مفصال ومعمق .

 -ج:النتائ
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ان  تبينهرت النتائج أن املشاكل الاسرية تمثل نسبة كبيرة من دوافع الانتحار و ظا .0

 للزواج والاستقرار الاسري دخل كبير في اتحاد الشخص قرار الانتحار من عدمه.

 من الشباب من شيوعه ثر ان صور الانتحار في املجتمع الليبي هي ان انتحار اك .0
ً
شيوعا

 عزاب اكثر من املتزوجين وعند الذكور اكثر من الاناث.لدى كبار السن وكذلك عند ال

معدالت الانتحار أعلى من معدالت الشروع فيه وربما يعود ذلك إلى الفاقد في تسجيل  .3

 تلك التي يتم اسعافها في املصحات الخاصة.
ً
 حاالت الشروع في الانتحار خصوصا

دور  مالهري والعنف والتفكك الاسمن الدراسة ان املستوى الاقتصادي لألسرة  تبين .1

 املساهمة في انتشار ظاهرة الانتحار.

 -التوصيات:

الاهتمام بمشكلة الانتحار الامر الذي يستوجب معه انشاء مراكز دراسات وابحاث  .0

 متخصصة ملثل هذه الظواهر ملعرفة مسبباتها وطرق عالجها او الحد منها.

الانتحار لذا الي ي تدفع اظهرت الدراسة بان التفكك الاسري يمثل احد العوامل الت .0

توص ى الدراسة بإحياء مراكز توعية اجتماعية ودعمها وتفعيلها لكي تتمكن من تحقيق 

 وثقافيا.
ً
 وصحيا

ً
 اهدافها املتمثلة في توعية الاسرة اجتماعيا

في وسائل الاعالم املتعددة بالتركيز املختلفة توص ى الدراسة بتكثيف برامج التوعية  .3

  يالاجتماعية السليمة للنش  التنشئةعلى اساليب 
ً
وكيفية التعامل معهم وفقا

والاجتماعي في كل املراحل العمرية ونشر الوعي النفس ي لحاجاتهم ومتطلبات النمو 

 في  عقلياالطفل  نمو غير السلمية على  التنشئة السلبيةباألثار 
ً
 ونفسيا

ً
واجتماعيا

 جميع مراحل نمو وعالقة ذلك باحتمال انتحاره.

نها قليلة في ا ألا ن اهمية البحوث والدراسات التي تتناول موضوع الانتحار بالرغم م .1

املجتمع الليبي، لذلك توص ى الباحثة بإجراء دراسات اجتماعية على مستوى املجتمع 

 التعرف على اوضاع ومشكالت محاول الانتحار في ليبيا. هدفالليبي ي
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وثيق املعلومات والبيانات توص ى الدراسة بجدية التعامل مع املجال الاجتماعي وت .2

صيفة بعامة ومشكلة الانتحار ، بصفة واملتابعة العلمية الدقيقة ملشكلة الجريمة 

خاصة الن الاستهانة بهذا املجال والتقليل من شأنه يترتب علية مشاكل عدة امنية 

 .تحقيق اهداف التنمية الشاملة تعوق واجتماعية واقتصادية واخالقية 

 قائمة املراجع

شركة مطابع نجد  0سليمان بن محمد الحسن ، الانتحار اسبابه والوقاية منه ، ط – 0

 م .0111التجارية ، الرياض ،

صالح بن سعيد اللحيدان ، ظاهرة الانتحار عند الشباب ، مركز التوثيق واملعلومات ،  – 0

  0220، 2وزارة الشباب والطفولة ،عدد

عادل عبدالقادر خراش ي ، في الانتحار في الفقه الجنائي الاسالمي والتشريعات الجنائية  – 3

 . 0112،للمركز القومي الاصدار القانونية ،  0الوضعية ، ط

عبدالحكيم العفيفي ، الاكتئاب والانتحار دراسة اجتماعية تحليلية ، دار املعرفة البنائية  – 1

 . 0221، القاهرة  ،

عان ، مشكلة الانتحار ، دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحار ،دار املعارف مكرم سم – 2

 الجامعية ، الاسكندرية.

احمد عبدالرحمن ابراهيم ،"اثر العامل الثقافي في الحد من ظاهرة الانتحار ، مجلة الامن  – 1

 .0111،اغسطس 010والحياة ،اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ،عدد 

"سيكولوجية الانتحار "، املجلة العربية لعلوم الشرطة العدد  ي ن عثمان البنها و حس – 2

 (السنة الثامنة، 31)

، سيكولوجية محاولة الانتحار " ، املجلة العربية للدراسات الامنية  ى ساس ي عبد القو  – 2

 ، 0111(املجلد الخامس ،31والتدريب ، العدد )



 منها الوقاية وسبل لالنتحار املؤدية العوامل

 :/ الباحثينمعلومات حول الباحث )ة(

 .لحبيب عربية بن : الباحث )ة(

 العوامل املؤدية لالنتحار وسبل الوقاية منها :عنوان املداخلة

 امللخص:

 مهما ألافراد تمس ظاهرة وهي إلانسان حیاة فجر إلى تاریخها یعود دائمة مشكلة الانتحار یعتبر

 سلوك فاالنتحار . الثقافي و والاقتصادي الاجتماعي ومستواهم عرقهم ، جنسهم ، كان عمرهم

 تغییر من عنها ترتب ما و للتكنولوجیا السریع التطور  مع تغیر و البشري  واكب الوجود إنساني

 ذلك كل ، الحدیث العصر بها تمیز نفسیة صراعات و شدیدة ضغوطات اقتصادیة ، اجتماعي

 بنسب ولكن املجتمعات من مجتمع منها یخلو یكاد الظاهرة فال لهذه الانتشار الواسع إلى أدى

 شأنه الانتحار أن في شك وال ، حیاتهم في لها ألافراد یتعرض التي إلاحاطات نتیجة ذلك متفاوتة،

 . التعقید شدید واقع ألاخرى  الاجتماعية الظواهر شأن

 ظاهرة هذه أن الانتحار من للوقایة العالمي الیوم إطار في العاملیة إلاحصائیات أشارت لقد

 600 و ذكر 100.000 لكل انتحاریة محاولة 300 من أكثر ألاخیرة آلاونة في كبیرة تزایدت وبنسبة

 كبیرة تغیرات فیها تحدث التي املراهقة مرحلة في خاصة أنثى 01.111 لكل محاولة انتحارية

 و ألاودیبي الصراع إحیاء یعاد التحوالت هذه خضم وفي ، النفس و مستوى الجسد على وعمیقة

 الذي هو الصراع هذا تخطى أن حین في صعبة عملیة من الوالدین الاقتراب یجعل بدوره الذي

 . مستقرة ذات صورة تكوین تمكنه من ثانویة تقمص سیرورة للمراهق یضمن

 إلاقبال أن إلى تشیر العالم دول  معظم في الحیویة أو الجنائیة إلاحصائيات فإن ذلك على فضال و

 ما مصاحبا التكنولوجیا بانتشار مرتبطا الزمن تقدم مع نسبته ترتفع و تكراره، الانتحار یكثر على

 من كثیر في تفكك و العالقات في آلية و املصالح في و تشابك الحیاة، في تعقد من ملحوظ هو

 الانتحار، تعریف إلى سنتطرق  الفصل في هذا و خاص، بوجه الحدیثة العصور  في الجماعات

 ارتكاب إلى تؤدي العوامل التي و ألاسباب أهم إلى و بها تمر التي املراحل و الانتحار أزمة وكذلك

 .1لالنتحار. الفرد

                                                                 
 .89ص6891حممد عبد احلميد أبو زيد،القصاص واحلياة، 1
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ينتحرون  العالم في شخص مليون  نحو أن العاملية الصحة ملنظمة (0101عام) إحصائيات وتشیر

  %01بنسبة  الانتحار معدالت يرفع ما !دقيقة (01 (كل واحدة انتحار حالة يعادل بما أي سنوًيا،

 انتحار محاولة (01) انتحار حالة لكل وأن املاضية، سنة الخمسین عن العالم جميع أنحاء في

 الرئيسّية الثالثة ألاسباب بین من هو الانتحار أن العاملية الصحة وبّينت منظمة !تسبقها فاشلة

)من  العمرية الفئة لدى للوفاة الثاني والسبب ، سنة( 00إلى  01العمرية)من  الفئة لدى للوفاة

 الذكور  من السن كبار بین كانت أعلى الانتحار معدالت أن من الرغم وعلى عاًما، سنة( 00إلى  01

  عاما، 65 فوق  هم مّمن
ّ

 وتحتل مستمر، في تزايد واملراهقة فئتي الشباب في الانتحار نسبة أّن  إال

 33 بحد أدنى العام خالل كوري ألف 13 بمعدل العالم، في انتحار نسبة أعلى الجنوبية كوريا

 . 2العالم في الثالث املركز اليابان وتحتل اليوم، في حالة

 أو ألادوية من زائدة جرعات تعاطي مثل العنيفة غیر ألاساليب من الانتحار أساليب وتتفاوت

 يرمي أن أو ألاوردة، وقطع ألاسلحة استخدام مثل العنيفة ألاساليب إلى املواد الكيميائية،

 ألاسلوب ويختلف . بالنار نفسه إحراق إلى تصل مرتفع، مبنى أو أعلى جسر من نفسه املنتحر

  املنتحر في رغبة أو ألاداة توفر ألسباب
ا
 مثل قاتلة لوسائل فيلجأ بالفشل محاولته تبوء أال

 بهدف تكون  الجازمة غیر املحاوالت الرجال، وبعض من املنتحرين أكثر إليه يميل ما وهذا ألاسلحة

 الكيميائية، املنظفات وشرب مثل ألادوية ألاساليب فتكون  للموت الوصول  من أكثر ألانظار لفت

 . 3الانتحار محاوالت على املقبالت النساء أكثر إليه تميل ما وهذا

 وحق الحياة حق بتأكيد النفس حماية الضرورية ومقاصده العظام أهدافه من إلاسالم جعل وقد

 اعتداء كان سواء ، حق وجه دون  طريق بأي نفسه أو جسمه على الاعتداء عدم إلانسان في

 ومنتهى التحذير غاية إلى إلاسالمية الشريعة ذهبت بل غیره أو نفس هو نفسه على إلانسان

 إلى أرشد بل بذلك يكتف ولم املوت تمني إلاسالم عن نهى حيث الجريمة لهذه واملنع الوقاية

 : فيقول  معها التعامل يكون  وكيف الحالة لهذه الناجح العالج

 اللهم : يقل فل فاعال البد كان فإن أصابه ضر من املوت أحدكم "ال يتمّنین :وسلم عليه هللا صلى

  الحياة كانت ما أحيِني
ً
  الوفاة كانت إذا وتوفِني لي خیرا

ً
 . 4لي" خیرا

                                                                 
 .0262تقرير منظمة الصحة العاملية حول االنتحار سنة  2
 .0228دار املسرية،األردن،6رغدة شرمي،سيكولوجية املراهقة،ط 3
 (.0/88أيب العباس أمحد،الزواجر عن اقرتاف الكبائر،دار املعرفة،بريوت) 4
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 الواحدة النفس قتل هللا جعل ،فقد النفس على لالعتداء العقوبات أقص ى الشريعة جعلت وقد

 في بما آخر ش يء أي حرمة تعادلها ال هللا عند إلانسان حرمة ألن ؛ جميًعا لقتل الناس مساويا

ِل  أ ِمن   { : وجل عز قوله في ملا جاء ؛ املشرفة الكعبة حرمة ذلك نا ذِلك ج  رائيل بِني على    كتب  ه ِإس 
 
 أن

ًسا قتل من   رِ  نف  س ِبغی  ِض  فساد أو   نف  ر 
 

ما ِفي ألا
 
اس قتل فكأن ياها من   و جِميًعا النا ما أح 

 
يا فكأن  أح 

اس هم   لقد   و جِميًعا النا ناِت  رسلنا جاءت  بِيّ
 
  ثما  ِبال

ً
هم   ِإنا كِثیرا د ِمن  ِض  ِفي ذلك بع  ر 

 
رفون  ألا  ﴾ 20 ﴿ ملس 

 في النصوص جاءت وقد ، رفيعة إلاسالم مكانة في إلانسان منزلة أن القرآنية آلاية وتوضح 5 }

 إلانسان اعتداء تحريم:وجالء  ، بوضوح لتبین ومتعددة متضافرة املطهرة والسنة الكريم الكتاب

 وقد الذنوب كبائر من العلماء عدها وكما ، ألاشكال من شكل وبأي ظرف أي تحت نفسه على

 إلى الحالية الدراسة تسعى سبق ما ضوء وفى . مآله وسوء فعله وقبح تحريمه على أجمعوا

 .منها الوقاية وطرق  لالنتحار الدافعة على ألاسباب التعرف

 :الدراسة .مشكلة1

 الدافعة ألاسباب هي ما :آلاتي الرئيس ي التساؤل  في الحالية الدراسة مشكلة صياغة يمكن

 وطرق  لالنتحار

 :آلاتية الفرعية التساؤالت طرح تم الرئيس ي، التساؤل  عن ولإلجابة ؟ منها الوقاية

 الانتحار؟ مفهوم هو .ما0

 لالنتحار؟ الدافعة ألاسباب هي .ما0

 لالنتحار؟ الدافعة ألاسباب من الوقاية الطرق  هي .ما2

 الدراسة: .أهداف2

 : يلي ما تحقيق إلى الحالية الدراسة تهدف

 منها الوقاية وطرق  لالنتحار الدافعة ألاسباب إبراز. 

 الانتحار ملوضوع النظري  التأصيل. 

                                                                 
 .20سورة املائدة،اآلية  5
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 الدراسة: .أهمية3

 : النقاط في الحالية الدراسة أهمية تتمثل

 .منها الوقاية وطرق  الانتحار، ظاهرة انتشار إلى أدت التي ألاسباب أهم الدراسة هذه تِبرز

 انتشارها ازداد التي الظاهرة هذه بخطر املجتمع أفراد تبصیر في الحالية الدراسة نتائج تسهم قد

 .معالجتها على يساعد مما الحاضر وقتنا في  بشكل ملحوظ

 :الدراسة .منهج4

 الظاهرة وصف على يقوم الذي التحليلي الوصفي املنهج الحالية الدراسة في الباحث استخدم

 
ً
 دقيقا

ً
  عنها والتعبیر تصنيفها على والعمل املعلومات جمع خالل من وصفا

ً
  كما

ً
 وذلك ، وكيفا

 الانتحار، ظاهرة انتشار إلى أدت التي ألاسباب أهم على التعرف في تسهم إلى استنتاجات للوصول 

 .منها الوقاية وطرق 

 :الانتحار .مفهوم5

 :لغة .الانتحار1.5

 للفعل مصدر يعد الانتحار أن فارس ابن يرى  6. نفسه نحر أي الرجل انتحر : منظور  ابن قال

فسه إلانسان إصابة انتحر ،وهو  خاص والانتحار ، عام النحر لفظ بأن يرى  كما إفنائها، لقصِد  ن 

 نفسه إلانسان وقتل ، غیره إلانسان قتل : ذلك في فيدخل ، 7 وغیره يكون لإلنسان فالنحر ؛

 الانتحار حین في . ونحر وقتل ذبح فكله حيواًنا، أم آدميا سواء كان ، مطلًقا لغیره إلانسان ،وقتل

 وبذلك ، فقط نفسه إلانسان بنحر مخصوص يكون 

 . املعنى هذا من نفسه الحيوان نحر وكذلك ، الغیر قتل من كل خرج قد يكون 

 :.الانتحار اصطالحا2.5
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