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الحمد اهلل أواًل واخرًا والشكر والجزيل علي كرمه وعظيم منته والصالة والسالم 

علي خير خلقة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلي اله وصحبه ومن أهتدا 

 يهديه إلي يوم الدين .
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العمل إلي حيز الوجود فجزاه اهلل خيرا وسدد علي طريق النهضة العلمية خطاه كما 

" الذي كان السبب الرئيسي في أختيار  اتقدم بالشكر الي الدكتور "عوض األحيول

هذا الموضوع له جزيل الشكر والعرفان وأجزل بالشكر والثناء إلي اساتذتي 

األجالء بقسم علم األجتماع الذين أفنو زهرة العمر في العلم والتعليم وما فتئت 

طقاتهم تجزل العطاء كما اتقدم بالشكر إلي األخوة األفاضل واألخوات الفضالت 

لين في صمت في المكتبة المركزية ، ومكتبة كلية األداب ومكتبة القانون العام

محمد الظريف و أبوبكر  \ولكنهم في حاجة إلي لمسة وفاء وأخص بالذكر األساتذه 

الشريف وفرج السنوسي وعثمان الساحلي وبالقاسم محمد و الشكر من قبل وبعد 

 . إلي اهلل رب العالمين له المنه وهو الكريم الوهاب

 واهلل من وراء القصد وهو المسؤل على أن ينفع هذا الجهد
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 المـــــــقدمــــــة

 

ات أسباب ودوافع وعوامل ذ عاد ومتشعبة العناصر ،تعد ظاهرة اإلنتحار اليوم ظاهرة معقدة األب

ومجتمع  قع في نطاق بيئيية تفاإلنتحار إلي وقت قريب ينظر إليه علي أنه مشكلة محل متداخلة ،

ال أن ما يشهده العالم اليوم من إ ن تتأثر بعوامل خارج هذه البيئة ،دون أ معين ، وظروف معينة ،

وعليه تزايد اإلهتمام في  عل لهذه المشكلة بعدا عالميا ،ثورة في مجال اإلتصال والمعلومات ج

السنوات األخيرة بدراسة حاالت اإلنتحارالتي تتفشي في الحياة اإلجتماعية بشكل ملحوظ، ألن 

وبهذا اصحبت مشكلة  ي ،الحالاإلنتحار و الشروع فيه من أهم وأخطر المشكالت في عصرنا 

هادفة فيه الوصول إلي تفسير أسباب بل الباحثة ،نتحار موضع تأمل ودراسة من قمحاولة اإل

  ل دراسة أهم العوامل اإلجتماعية ،من خال خيص حاالت اإلنتحار تشخيصا علميًااإلنتحار وتش

 حثة أإللمام بها جميعا ،علي البا ومتشابكة مما يصعب المؤثرة ولما كانت العوامل من متعددة

ية والدينية ، المؤثرة في المبحوث اقتصرت الدراسة علي بعض العوامل اإلجتماعية واإلقتصاد

 والدافعة به إلي إرتكاب محاولة اإلنتحار .،

د تملتربط بين اإلطار النظري المع ت الباحثة في إعداد هذه الدراسة ،ومن هذا المنطلق شرع

التي  وبين الدراسة الميدانية الفعلية ، إلنتحار، والدراسات السابقة ،رة لعلي النظريات المفس

إْذ تحاول  عديد من الفرضيات القائمة عليها ، وهذا ما توضحه الفصول الحالية ،تحاول اختبار ال

المؤشر إلي ظاهرة اإلنتحار  ةاألساسي ناصرععل الدراسة وافيه متضمنة للالباحثة  قدر اإلمكان ج

 وعليه فقد اشتملت الدراسة علي ستة فصول وهي كالتالي : انتشارها يوما بعد يوم ،تي يزداد ال

 الفصل األول :

تماعية وعالقتها بظاهرة اإلنتحار، خصص لتحديد مشكلة الدراسة المتمثلة في بعض العوامل اإلج

يرات مفاهيم والمتغوأهم ال، واألهداف التي تسعى إلي تحقيقها  وأهمية الدراسة ومبرراتها ،

عدت وسا عليها ،والدراسات السابقة التي تم اشتقاق فروض الدراسة الحالية بناء  المتعلقة بها ،

 ومحلية ،، لسابقة الي دراسات عربية وقد صنفت الدراسات ا علي تفسير نتائجها وتأكيدها ،

 ودراسات اجنبية .

وتطور مشكلة  ،نتحارمفهومة وبعض المصطلحات المرتبطة باإل - الفصل الثانيبينما تناول 

وأهم العوامل الكامنة وراءه وحجم  تحار، وتصنيفاته ، وسمات مرتبكة ،اإلنتحار وأهم وسائل اإلن

 .نتحار المجتمع الليبي ونظرة االسالم لإلجريمة اإلنتحار في 

وأهتم  نظريات المفسرة للسلوك اإلنتحاري،التجاهات ،فقد ركز علي اإل -الفصل الثالثوأما 

وتحديد  ،والمنهج المتبع هجية ، فقد ركز علي نوع الدراسة ،باإلجراءات المن -لرابعالفصل ا
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أثناء جمع بيانات  ( محاول،04إلنتحار البالغ عددهم )مجتمع الدراسة الذى تمثل في محاولي ا

وعرض البيانات اإلجتماعية  المقابلة المباشرة كأداة أساسية ، الدراسة الفعلية بواسطة استمارة

 الدراسة ، علي الجداول البسيطة ، احثة في عرضها البياناتيلها،ـ حيث اعتمدت البوتحل

واستخدمت في تحليل البيانات وعرضها النسب المئوية ، وفي اختبار الفروض استخدمت الباحثة 

( وكان أقصى مستوى cولقياس العالقة تم استخدام معامل التوافق ) ،( x²اخيار كاي مربع )

متضمنا التحليل الوصفي ،  وتم عرض بيانات الدراسة ( ،4.40ليه الدراسة هو )استندت ع داللة

 لخصائص مجتمع الدراسة والعوامل اإلجتماعية واإلقتصادية والدينية الدافعة الي ارتكابها .

لي ايجاد عالقة ذات داللة احصائية بين ار فرضيات الدراسة ، التي انتهت إاختب وتتضمن أيضًا

والحالة اإلجتماعية والصحية  مي ،يكالنوع والعمر والمستوى التعلخلفية بعض متغيرات ال

 وارتكاب اإلنتحار .

 إلجتماعية واإلقتصادية والدينية ،بين بعض العوامل ا ت وجود عالقة ذات داللة احصائية ،بكما ث

 وارتكاب المبحوث لمحاولة اإلنتحار داخل المجتمع الليبي .

 فقد قسمت النتائجص األول النتائج العامة للدراسة ،إلي جزئين لخ - الخامسالفصل وأخيرًا قسم 

 بيانات التحليل الوصفي وتحليلها ،ونتائج متعلقة باختبار الفرضيات ،متعلقة بعرض  إلي نتائج ،

وبهذه  المجتمع الليبي واجهزتة األمنية، أما الجزء الثاني فقد تضمن التوصيات الموجهة إلي

 لدراسة .التوصيات ثم اختتام ا

مادة ال ة علي الحصول علىأما الصعوبات التي واجهت الدراسة، فقد واجهت الدراسة صعوب

من حيث تناولها الفرد في حد تعتبر األولى  العلمية المتعلقة باإلنتحار، علما بأن هذه الدراسة ،

ن للمبحوث ليكسب الثقة واإلطمئنا ميداني فقد استغرقت الدراسة وقتا؛أما علي الصعيد ال ذاته،

 ية .علومات ال تفيد إال األغراض العلموتأكيد له علي ان هذه الم
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 مشكلة الدراسة
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 ثالثا: مبررات الدراسة

 رابعا: أهداف الدراسة

 خامسا :أهم مفاهيم الدراسة

 التعريفات النظرية .1

 اإلجرائيةالتعريفات  .2

 سادسا : متغيرات الدراسة

 سابعا : الدراسات السابقة

 األجنبيةأوال: الدراسات 

 العربية ثانيا : الدراسات 

 المحلية ثالثا : الدراسات 

 رابعا : فرضيات الدراسة
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 مشكلة الدراسة 

 

 تمــــهيد:

 ولة تحديد المشكلة،رى للدراسة الحالية ، من محالي ما يحويه اإلطار النظا الفصل إيشير هذ    

لمفاهيم وأهمية الدراسة ومبرراتها وأهدافها وأهم ا هرة اإلنتحار في المجتمع الليبي ،وحجم ظا

سة الباحثة كأساسا نظري للدرا اتخذتهاوأهم الدراسات السابقة التي المتعلقة بها ومتغيراتها ، 

 ي: ـوللتمكن من استقراء بعض فروضها الميدانية وهى كالتالالحالية ، 

 أوال : تحديد المشكلة :

 اإلنتحار، التي لها عالقة بمشكلة تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على أهم العوامل اإلجتماعية 

 واألثار الناجمة عنها على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع بأكمله .

وتؤدى إلي جتماعية التي تهدد بقاء أى مجتمع، اإلنتحار هي من المشكالت اإل وذلك ألن مشكلة

ومؤشرا  ي التكيف مع المعايير اإلجتماعية ،وتمثل فشال فرديا وجماعيا ف تناقص في عدد أفراده ،

 على عدم تقبل األفراد النظام اإلجتماعي .

تشكل جانبا مهما في فهم الظواهر السلبية التي ترتبط بحياة  ،وعلية فظاهرة كظاهرة اإلنتحار

من بين المشكالت المتعددة  هي مشكلة ذات طبيعة خاصة ،تمع ، ففئات معينة من أفراد المج

من  الطبيعة الخاصة لمشكلة اإلنتحار، و تستجد تلكالتي تواجه اإلنسان في هذا العصر، والمعقدة 

جني علية شخصا واحدا في ان كونها تمثل لونا فريدا من الجرائم التي يكون فيها الجاني والم

فبعض العوامل اإلجتماعية قد تسهم في ظهور  لعملة واحدة ، حار والجريمة وجهانفاإلنت واحد ،

وانتشار بشكل كبير التي بطبيعتها تنعكس في بعض جوانبها على معدل الجريمة  جريمة اإلنتحار

 مما يدفع بها نحو الزيادة .

حينما الحظت الباحثة نتيجة لزيارة مراكز الشرطة هنا فقد ظهرت مشكلة البحث، من 

أن قة فى هذا المجال ،الدراسات السابب والقيام بمسح حكمتي الشمال والجنوب ،ستشفيات وموالم

ضئيال من الدراسات العربية والمحلية التي تهتم بموضوع عالقة العوامل اإلجتماعية  هناك عددًا

 بظاهرة اإلنتحار .

روز الظاهرة اى أن هذه الظاهرة لم تلقى في أوساطنا العلمية قدرا من الدراسة والتحليل ،يوازى ب

بهذه الصورة المقلقة التي أصبحت تهدد توازن المجتمع وتحد من استقراره ،ويمكن أن نثبت ذلك 

 من خالل ما أوضحته التقارير الرسمية بشأن الجريمة .
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خالل التسع سنوات من عام  ت محاولة اإلنتحار،( يوضح حاالت اإلنتحار، وحاال1والجدول رقم)

 .لمجتمع الليبي [  في ا 2442 – 1991] 

 

 2222 2222 2222 2222 2222 2221 2222 1999 1991 الســـنة

اإلنتحار  قضايا

 الشروع فيه

21 19 130 111 121 101 130 111 139 

حاالت محاولة 

 اإلنتحار

32 12 11 122 120 139 92 111 110 

 323 229 234 214 201 233 213 121 144 المجموع

  درة العامدة للبحدث الجندائي ، والتقريدر السدنوي عدن       الللعددل واألمدن العدام ، وا   العامة  الشعبيةالمصدر : اللجنة

 2442-1991حالة الجريمة 

 

ت فدي التندامي والتوسدع    نجدد أن ظداهرة اإلنتحدار أخدذ     اللة هذه األرقام للواقع الليبدي ، فإذا نظرنا إلى د

واضددح والددذي يحددرم ديندده فكددرة  الددذي عددرف بدداإللتزام ال ، الليبدديدد أمددن المجتمددع يهدد بشددكل خطيددر ،

المية التدي بينهدا القدران الكدريم ، وفسدرتها      اإلنتحار، واإلبتعداد عدن القديم واألخدالق والسدلوكيات اإلسد      

 أن نحافظ على أنفسنا وال نقتلهدا ، فالقرآن العظيم أمرنا  السنة النبوية، ووضحها المجتهدين في الدين ،

 .ومن هنا فاإلنتحار محرم في اإلسالم

".تعالي في سورة النساء )) وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيمًا ((قال 
1

" 

وقال عزوجدل فدي سدورة األنعدام ))وال تقتلدوا الدنفس التدي حدرم اهلل إال بدالحق ذلكدم وصداكم بده لعلكدم              

".تعقلون ((
2

علدى   " وعليه فالشروع في اإلنتحار من القضايا اإلجتماعية الهامة ذات المدردود السدلبي  

بل علدي الفدرد    عنها ال يكون علي الفرد فقط ، حيت إن الضرر الناجم ة الفرد النفسية والعضوية،صح

 واألسرة والمجتمع.

                                                 
 ".09( سورة النساء ،األيه "1)

 ".101( سورة اإلنعام ،األيه "2)
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رأت الباحثة أن هناك مبررا إلختيار هذه المشكلة وطرحها للبحث  لهذه العوامل واألسباب مجتمعه ،

 والدراسة ، كقضية حيوية وهامة في المجتمع الليبي.

 نيا : أهمية الدراسة :ثا         

مثل علم  واسع في مختلف العلوم اإلنسانية ،تعد دراسة اإلنتحار من الموضوعات ذات اإلهتمام ال .1

مختلف المهن  سياسة ثم تمحورت حول هذه الظاهرة،اإلجتماع وعلم النفس وعلم األجرام والقانون وال

حصلته علما مستقال لذاته أطلق علم والتربية وأفرز هذا االهتمام في م اإلنسانية، ومنها الطب ،

 اء حياته بنفسه،الفرد إلنه عحيث يقوم بدراسة العوامل واألسباب التي تدف ((Socicide))،اإلنتحار 

واثر العوامل اإلجتماعية في سلوك  منتحر ، ونظرة المجتمع لإلنتحار ،نتحار للفرد الوفهم مايعنيه اإل

لت اهتمام الباحثين في دراسة اإلنتحار"محاولي اإلنتحار من الموضوعات التي نا
3

." 

نظرا لقلة مثل عن ظاهرة اإلنتحار في ليبيا ، . كما تكمن أهميه هذه الدراسة في موضوعها المت2

راسة ، كما أن نتحار في مجتمع الدعض العوامل اإلجتماعية بظاهرة اإلالدراسات حول عالقة ب

 اإلجتماعي التطبيقي وفروعه ،علم ، اإلجتماعي و تمثل مجاال هاما في البحث المشكلة المطروحة ،

 وإثارة تساؤالت أخرى تبنى عليهامن التساؤالت العلمية من ناحية ،  وتسهم في إيضاح الكثير

 وذلك للتأكد تواصل البحث العلمي .دراسات مستقبلية من ناحية ثانيه، 

 فوائد هذه الدراسة النطرية والتطبيقية :.3 

 النظرية : فمن الناحية       

          ومعرفة تأثير هذه العوامل  ،يمكن لهذه الدراسة أن تلقى بالضوء على العوامل اإلجتماعية  -أ       

 ودورها في إبراز الظاهرة إلي حيز الوجود .

كما تكشف هذه الدراسة عن بعض ما جاءت به بعض النظريات والسيما اإلجتماعية منها  -ب     

االندماج  وصلتهم بالمجتمع من حيت يتعلق بخصائص األشخاص المنتحرين، فيما ]نطريه دور كايم[

وتأثر  ، كما تبين الصورة العامة لمحاولي اإلنتحار في المجتمع الدراسةوالتكامل اإلجتماعيين ، 

من حيث أنها تمثل دراسة متخصصة في نمط محدد من ئج هذه الدراسة في مجال الجريمة ، بنتا

 رائم محاولي اإلنتحار .وهي ج، الجرائم 

كالتصدع األسرى [كما تكشف هذه الدراسة عن أهميه العالقة بين بعض العوامل اإلجتماعية  -جـ 

وعالقتها  ]ضعف الوازع الديني ف واألوضاع اإلقتصادية والمهنية ،الظرو ,جماعة الرفاق ،

 بمحاولة اإلنتحار .

 

 

                                                 
(

1
)

 34م ص  2442عبد اهلل بن الرشود ، ظاهرة اإلنتحار تشخيص العالج  بجامعة نايف العربية للعلوم االفيية ، 
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 أما الناحية التطبيقية :

وذلك  جتمع الدراسة ،اولة اإلنتحار في مفي تحديد الفئات األكثر تعرضًا لمح )أ( تفيد هذه الدراسة

من خالل النتائج التي يمكن الوصول إليها ار في مجال السياسات اإلجتماعية ، لكي يتمكن صناع القر

وبيان أسبابها واتخاد العالج المناسب وفق  لبرامج التي تحد من هذه المشكلة ،من وضع الخطط وا

 اب المتوقعة لمحاولة اإلنتحار .األسب

يمكن أن تثير انتباه الباحثين في هذا  تطبيقية التي تمت اإلشارة إليها ،وعليه فإن الفوائد النظرية وال

 دراسات أخرى الحقة في المستقل . ألجراءالمجال ،

 ثالثا : مبررات الدراسة 

والمشكالت اإلجتماعية  الجريمة ،ع ميول واهتمامات الباحثة بالموضوعات المتعلقة بعلم اجتما.1

لظاهرة التي يعاني منها جعلتها متحفزة لتناول هذا الموضوع كمساهمة منها في دراسة هذه ا،

 المجتمع.

 عدم وجود دراسات متعمقة فى هذا التخصص علي صعيد مجتمع الدراسة ..2

 العلمية مستقبال . قد تكون محل اشتقاق فرضيات تخدم األغراض محاولة الوصول إلي نتائج ،.3

 وازدياد أعداد محاولي اإلنتحار في منطقة الدراسة. ،التنامي المستمر إلنتشار هذه الظاهرة .0

 رابعا : أهداف الدراسة    

 نتحار.اعية المرتبطة بظاهرة  محاولة اإلجتمدراسة إلي كشف عن أهم العوامل اإلتهدف ال.1

الوسيلة والدافع بمحاولة اإلنتحار ، والعودة إلي  للتعرف على المؤشرات اإلنتحارية من حيت. 2

والسوابق العائلية لمحاولة لإلنتحار ومدى خطورة اإلنتحار محاولة  مرات  وعددمحاولة اإلنتحار 

 محاولة اإلنتحار .

 اإلنتحار . محاولة تحديد العالقة بين متغيرات الخلفية الخاصة بالمبحوثين ومؤشرات.3 

بهدف التقليل من أثارها  دوافع التي تؤدي إلي هذه الظاهرة ،األسباب أو ال . محاولة الوصول إلي0

 السلبية داخل المجتمع الليبي.
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 خامسًا: أهم المفاهيم المتعلقة بالدراسة 

 ومفهوم الشروع في اإلنتحارهيم ، كمفهوم العوامل اإلجتماعية ،تتضمن الدراسة عددًا من المفا

لتحقيق التواصل بين  ي يتطلب تعريفها نظريا وإجرائيا ،األمر الذ بط بها ،وغيره من المفاهيم المرت

 للوصول الي التعميم كهدف نهائي للدراسة . التصور النظري والمستوي المشاهد ،مستوى 

 الشروع في اإلنتحار : .1

 يقصد به اتخاذ التدابير لتنفيذ الفعل )اإلنتحار(. هو مصطلح قانوني في المقام األول ،"

 ومن ثم فاإلتصال غير المنتهى بالموت هو )شروع ( والفاعل ) شارع  ن بلوغ الموت ،ودو

في الفعل ( أي خاض فيه شروعًا."
1

" 

كل محاوالت اإلنتحار في سنة معينة والتي  -: أما التعريف اإلجرائي للشروع في اإلنتحار يقصد به

 تشفى .لم تنجح نتيجة إلنقاد صحبها عن طريق اسعافة ونقله الي المس

 الوسائل اإلنتحارية : .2

" هي مجموعة الوسائل التي يلجأ إليها المنتحرون في تنفيذ انتحارهم ."
2

" 

التعرف علي مختلف الوسائل التي  -ويقصد بها : ريف الوسائل اإلنتحارية إجرائيا ،أما عن تع

 تنفيذ انتحارهم .محاولة يستخدمها المنتحرون في 

 جتماعية :.العوامل اإل2 

وهي قد تكون عامة جموعة العوامل التي تحيط بالفرد ، ويمكن أن تؤثر في سلوكه ، هي م "

ظلها أو وقد تكون خاصة كاألسرة التي يعيش في  السياسية واإلقتصادية والثقافية ،كاألوضاع 

أو تنشا نتيجة ظروف  ظواهر لها صفة اإلستقرار النسبي ،وقد تتعلق ب األصدقاء الذين يرافقهم ،

وتختلف تأثيراتها علي األفراد باختالف تكوينهم  بعض العقبات والصعوبات في طريقه ،ئة تضع طار

هات، لذلك فان من العقلي والنفسي وتنشئتهم األجتماعية التي تحكمها قيم وعادات متعددة االتجا

دى ومن األج مفرده في تكوين السلوك اإلنساني ،تحديد مدى فاعليه كل عامل ب الصعوبة بمكان ،

القول بتضافر هذه العوامل بدرجات متفاوتة في توجيهه نحو اإلنحراف " 
3

" 

 تعريف العوامل اإلجتماعية إجرائيا :

 لي محاولة ي يمكن أن تؤثر في الفرد وتدفعه إهي مجموعة العوامل والمتغيرات الت

 نتحار وهذه العوامل تمثل في :اإل

 

                                                 
1

 . 04، ص  1920ار المعارف ,مصر . مكرم سمعان ,مشكلة اإلنتحار ، د 
2

 .01", العدد الثالثون ,السنة الثامنة ص  المجلة العربية لعلوم الشرطة. حسين عثمان البيهاوي ,"سيكولوجيه اإلنتحار" , 
3

ضة العربية ,دار النه1علي محمد ، بعض اإلجرام وسياسة مكافحة عوامل الجريمة والسياسة والعقابية بين التشريع الليبي والمقارن، ط 

 . 2, ص 1993بيروت ,
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 -مفهوم تفكك ) تصدع ( األسرة :.1

انفصام عري  -ويقصد بالتفكك المادي : تفككا ماديا وتفككا معنويا ، لتفكك صورتين ،يتخذ هذا ا

أو بسبب  بالطالق أو المرض المزمن أو اإلعاقة المزمنة ب أو فقد أحد الوالدين أو كلهما ،األسرة بغيا

 تفكك األسرة وانهيارها . إلي أو ألي سبب أخر يؤدي ظروف العمل أو بالوفاة ،

شجار الدائم البطها المادي عالقات سيئة نتيجة ااألسرة في ترفيعني أن يسود  -: المعنويأما التفكك 

ويظهر  ، الحياة الزوجية الهدوء والبهجه فتفقد ان كل منهما لحب األخر واحترامه ،بين الوالدين وفقد

نحراف ."رب شخصياتهم وقد يؤدي بهم األمر إلي األخالفها أمام األبناء فتضط
1

" 

 لتصدع األسري إجرائيا:ويعرف ا

 نتحار.  سرة وتؤدي بالفرد الي محاولة اإلهو التعرف علي المشاكل التي تحدت داخل األ 

 -جماعة األصدقاء والرفاق :.2

 واروليس شرطا أن تكون من الج األسرة والتي ينتمي إليها الفرد ،" وهي تلك الجماعة المستقلة عن 

وهذه  متجانسة عمريا معه ، ا أن تكونا انه ليس شرطكم بحيث يرى من خاللها نفسه وذاته ،

الجماعة تتأثر به وتؤثر فيه الى حد كبير"
2

." 

 -. أما التعريف اإلجرائي لجماعة الرفاق : 2

 رهم بهم .ي اإلنتحار مع أصدقائهم ومدى تأثف على مدى قوة عالقة محاولهو تعر

 -.الظروف واألوضاع االقتصادية والمهنية :2

لي كاسه علي مستوى معيشة بشكل يؤدي إوانع مادي للفرد بمعنى دخل الفرد نظيرعملهئد ال" هو العا 

الرضا ,أو عدم الرضا عن عمله " 
3

" 

 -قتصادية والمهنية :ف األوضاع اإلأما التعريف اإلجرائي للظرو

يعة وطب نة بنغازي ونوع المهنة ومكانتهم ،"يقصد دخل محاولي اإلنتحار ومستوي ومعشيتهم في مدي

 ." العمل الذي يزاوله 

 -.غياب الوازع الديني:2

تزام بمفاهيم الدين وآمراه وعدم األ ،وأداء الشعائر التعبدية  ،يم الدينية " هو غياب التزام الفرد بالتعال

"" ونواهيها 
4

." 

 ويعرف غياب الوازع الديني إجرائيا : 

 م اإلسالمية .التزام محاولي اإلنتحار بأداء فرائضه هو التعرف علي مدى
                                                 

1
 .04ص ، 2441مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،  ، 1. زكريا بن يحي ، العنف في عالم متغير ،ط 
2

 . 202, ص  1990دار المعرفة الجماعية ،اإلسكندرية ، 1ط جتماع ،قاموس علم األ محمد عاطف غيث ، - 
3

 .10, ص  1914بيروت ,  ، دار ابن الخلدون والنشر ،1تصادية , طقالموسوعة اإل عبد المهدي وآخرون ،عادل   - 
4

لمركز القومي ا ، 1مي والتشريعات الجنائية الوضعية ،طفي الفقه الجنائي اإلسالعادل عبد القادر خراشي , في فعل اإلنتحار ،  - 

 . 24ص  ، 2441اإلصدار القانونية , 
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 سادسا : متغيرات الدراسة 

لي وتصنف المتغيرات إ لعالقة بينها ،عند إعداد البحث البد من تحديد المتغيرات الرئيسة وتحديد ا

 متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة ومتغيرات الخلفية .

 متغيرات الخلفية : -أ 

اإلنتحار (  \بحوث ) محاول تتعلق متغيرات الخلفية بالصفات الشخصية التي يتصف بها الم

وتمثل هذه ،عن غيره من المبحوثين، وتساعد في تفسير النتائج والوصول الي الحقائق 

 المتغيرات في:

(  1قياسه بإعطى الرمز ) وتم ا إذا كان المبحثون ذكرا أو أنثى،النوع : ويراد به معرفة م (1-1)

 ( لألنات .2والرمز ) للذكور ،

م قياسه لمعرفة ومن ث فيها المبحوث الذي حاول اإلنتحار،تي يقع الفئة العمرية الالعمر : هو (1-2)

وفي أي فئات العمرية ترتفع نسبة محاولي  في الفئات العمرية ، الفوارق بين المبحوثين

 اإلنتحار .

إذا ما  ،للمبحوث أثناء محاولته اإلنتحار جتماعياإلجتماعية : ويقصد بها الوضع اإلالحالة  (1-3)

و مطلقا أو أرمال وقدتم قياسه بسؤال المبحوث عن حالته اإلجتماعية، كان عزبا أو متزوجا أ

 واختياره ألحدى الحاالت األربعة سالفة الذكر. 

المستوى التعليمي : أي الدرجة العلمية المتحصلة عليها المبحوث إذا لم يكن أميا او يقرأ أو   (1-0)

لي خمس فئات ه إنيفخالل تص قياس هذا المتغير منوتم  ب فقط في أثناء محاولة اإلنتحار ،يكت

 هي :

 .فئة األميين : وتضم األشخاص القادرين علي القراءة أو الكتابة .1

ولكن غير  ص القادرين على القراءة والكتابة،فئة من يقرءا ويكتب : وتضم األشخا.2

 متحصلين على أي درجة علمية .

لعلمية للتعليم االبتدائي أو فئة التعليم األساسي : وتضم األشخاص الحاصلين على الدرجة ا.3

 اإلعدادي.

فئة التعليم المتوسط : تضم األشخاص الحاصلين على درجة العلمية للتعليم الثانوي أو من .0

 معاهد متوسطة .

فئة التعليم العالي : وتضم األشخاص الحاصلين على الدرجة العلمية للمعاهد العليا أو أحد . 0

 ليسانس  ( أم الدارسات العليا –سات الدنيا ) بكالوريوس الجامعات سواء من الدارسين بالدرا

 دكتوراه (. -) ماجستير 
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وثم قياس هذا للمبحوث إثناء محاولته اإلنتحار، الحالة الصحية : هو الوضع الصحي  (1-0)

 المتغير من خالل تصنيفه الي ثالث فئات هي :

 من بعض اإلمراض.د لكنهم  يعانون فئة جيد : وتضم األشخاص الذين وضعهم الصحي جي.1

 فئة متوسط  : وتضم األشخاص الذين وضعهم الصحي متوسط .      .2

 فئة ضعيف : وتضم الذين وضعهم الصحي غير جيد ..3

 

 المستقل  ب. المتغير

من العوامل اإلجتماعية ره أن عامل مادون غي ن عند تفسيرهم للسلوك اإلجرامي ،يرى بعض الباحثي

فقد أدرك  الوقوع في حتمية العامل الواحد ، إال أن ذلك اليعنيوك ، له أثره في إحداث هذا السل

ولم يعود يتحدثون عن السبب وإنما عن العوامل ,  عية ،العلماء الباحثون تعقد الظاهرة االجتما

ددة ومتفاعلة , ذاتية وأصبح الرأي السائد اليوم أن الجريمة كظاهرة اجتماعية هي محصلة عوامل متع

أولية وثانوية ذلك هو اإلتجاه التكاملي في واقتصادية ، مباشرة وغير مباشرة ،  نفسيةو واجتماعية ،

 تفسير الجريمة الذي اخدت به هذه الدراسة .

توقع الباحثة أن لها عالقة بمشكلة  والعوامل اإلجتماعية هو المتغير المستقل في هذه الدراسة والتي ت

 نتحار وتتمثل هذه العوامل في األتي:اإل

 غياب الوعي الديني .، جماعة األصدقاء والرفاق ، الوضع االقتصادي ، تفكك والتصدع األسري ال

وقد ، تعتبر متغيرات مستقلة ولها مؤشراتها التي تقاس من خاللها  شرنا إليها ،إن هذه العوامل التي ا

 تم تعريف هذه العوامل نظريا وإجرائيا عند تحديد مفاهيم الدراسة .

 التابع المتغير  -جـ 

وقد تم تعريفه نظريا وإجرائيا عند تناول ذه الدراسة هو محاولة اإلنتحار ،إن المتغير التابع في ه

 ويقاس هذا المتغير من خالل المؤشرات التالية : الدراسة ،مفاهيم 

لة التي تتم بها تنفيذ المحاولة الوسيلة التي تم بها محاولة اإلنتحار : ويراد بها معرفة الوسي .1

 لمحاولة إنهاء الحياة . جنسين في الوسيلة  التي استخدمترفة الفروق بين الومع،

الدافع إلي محاولة اإلنتحار : وهي معرفة أكثر الدوافع التي دفعت بالفرد إلي الشروع في  .2

 اإلنتحار .

 ر .العودة إلي اإلنتحار : ويراد بهذا المتغير معرفة رغبة المبحوث في معاودة الشروع في اإلنتحا  .3

 عدد مرات محاولة اإلنتحار : ويقصد بها معرفة عدد محاوالت الفاشلة في اإلنتحار .  .0

خطورة اإلنتحار : ويقصد به مدى إدراك المبحوث لخطورة اإلنتحار علي الفرد واألسرة   .0

 والمجتمع باكملة .
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 سابعا : الدراسات السابقة 

تائجها وتعارضها برغم تعددها واختالف ن دراسات والبحوث حول موضوع البحث ،ترجع أهمية ال

عالوة على أن هذه  ض ،إلي كونها أحد المصادر التي تستقي منها الفرو في بعض األحيان ،

الدراسات والبحوث تساعد الباحث في استكشاف المنهج العلمي المناسب ..األدوات الموضوعية 

 .المساهمة في تحقيق أهداف البحث 

اإلنتحار كغيرة من  يكن أوفر حظا في مجال دراسة مشكلة لمالليبي ، إال أن المجتمع العربي 

وعادات وتقاليد  جتمع الليبي تحكمه قوالب ثقافية ،فالم مة،عاالسيما المجتمع العربي المجتمعات ،

األمر يتعلق بموضوع  محاولي اإلنتحار،  وخصوصا فيما اف تحيط باإلفراد الذين ينتحرون ،وأعر

 ة الدراسات الجادة والمتعمقة في هذا المجال .الذي ساهم في ندر

مهمة  وحصرها هي اإلنتحار عامة، الدراسات فيما يتعلق بمشكلة إن مسألة اإلحاطة واإللمام بكل

عوامل اإلجتماعية وجريمة ناهيك عن اإللمام بجانب منها يخص العالقة بين ال ،ليست بالسهلة

, األجنبية والعربيةدد من الدراسات باحثة علي عوعلي الرغم من ذلك فقد استندت ال اإلنتحار،

ذات العالقة المباشرة , وغير مباشرة بموضوع هذه الدراسة والتي تم اإلعتماد عليها  ، لمحليةوا

 لتحقيق أهداف هذه الدراسة .

وسوف يتم عرض هذه الدراسات سواء تلك التي أجريت في مجتمعات أجنبية أو مجتمعات عربية أو 

 .الليبي وفي ما يلي عرض ألهم تلك الدراسات في المجتمع 

 أواًل: الدراسات األجنبية :

 الدراسة األولى : 

 (1920دراسة " انترلنجو , روث دبليو" )

بعنوان " انتحار لدى جماعات من الحاالت المرضية ،والتي أقدمت على محاولة اإلنتحار "  
1

 "

تهي بهم األمر إلي اإلنتحار، وبمن ينتهي بهم قامت روث أنترلنجر في السويد، ببحت لمقارنة من ين

 أمرهم إلي محاولة اإلنتحار .

(( ممن حاولوا اإلنتحار، أو أودعوا في المصحات النفسية 001فتتبعت نصف الحاالت البالغ عددها ))

 1920ظل فردا حيا منهم وحتى عام  211،  1900( توجد في عام 1901-1902في الفترة مابين )

ت انتحروا بالفعل ، وقارنت بين الحاالت التي انتحرت، والحاالت التي وقف نشاطها كانت منهم حاال

 عند مجرد المحاولة فوجدت اختالفات لها داللتها كان من أهمها :

                                                 
1

 دراسة المعرفة الجامعية اإلسكندرية،اهلل علم النفس المرضي هذه الدراسة موثقة في كتاب ,محمد احمد عبد  

Ettlinger: Rutnw .suicides in a group or- patients who had previousll attempted suicide A cta 

psychiatric seandin a vied 195 4.48(4).363-378  
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 أن نسبة تواتر اإلنتحار في العائالت تعادل ضعف التواتر في الحاالت األخرى . .1

 رها أثناء فترة المراهقة بين المنتحرين .يزداد تواتر اضطراب الحياة العائلية وعدم استقرا .2

 كان المنتحرون أقل في التدريب في النواحي المهنية ، عن المحاولين فقط . .3

 كانت نسبة الجرائم بين المنتحرين أعلى . .0

 كانت النزعة نحو اإلفراط في العمر والمخدرات بينهم أعلى . .0

أعلى وقد  –ذي يغشي شخصية البالغ كانت األعراض النهائية بما في ذلك اإلكتئاب الذهني وال .2

لوحظ أن عدد كبير منهم مودعين بالمستشفيات العملية ، وتنتهي الباحثة إلي الفئتين مختلفان وإن 

 كان يوجد بينهما تداخل . 

 الدراسة الثانية :

 ( 1920دراسة" جياسانلي ليف , ناليوم" )

حالة "  313بعنوان " محاولة انتحار : دراسة إحصائية مرتكزة على  
1

" 

 1901-1900( حالة محاولة انتحار وذلك في الفترة من  313قام "جياسانلي "بدراسة عينة قوامها )

 وتوصلت الدراسة الي النتائج اآلتية :

( محاولة كانت من النساء ، وبأنها غالبا ما تكون فاشلة ، وتنتج عن ردود أفعال شاذة  321أن) .1

 ولكنها ليست ذهانيه.

من الدراسة ان الوسائل المفضلة لإلنتحار لدى النساء، هي الحبوب المنومة والسوائل  .كما تبين2

والغاز , أما لدى الرجال فضعف حاالت اإلنتحار، كانت نتيجة لذهان ,أما الوسائل المفضلة لديهم 

 لإلنتحار، فهو اإلختناق واآلالت الحادة والقفز من أماكن عالية. 

 الدراسة الثالثة : 

 ( 1920جويراس ")دراسة "

بعنوان : " الجسارة األبوية ومحاوله االنتحار " 
2

" 

( حالة من حاالت اإلنتحار وعينه أخرى تكونت من)  11قدم جويراس في دراسة هذه المقارنة بين) 

 ( من المرضى غير اإلنتحاريين ، وتوصلت هذه الدراسة : 310

                                                 
1

  14 . نقالعن كتاب علم النفس المرضى نفس المصدر السابق ,ص 

"giacanellf .Manito .Attempt at suicide : statiea study Based on 383 cases Zetrschrif fur psycho 

therapie and mediznsche psychologie 1965 15 (6) .252.256  

 14.نقال عن كتاب علم النفس المرضى ، مصدر سبق ذكره، ص 2

Greer .s.sarental loss and attempted suicide.Afurther report British Journal of psychiatry .1996 

.112(466)465 470    
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الفقدان المبكر كما كانوا اصغر سنا عند اإليداع  .إلي أن العصابين من اإلنتحار يبين توتر بينهم اثر1

في المستشفى من أفراد المجموعة األخرى أما من ناحية الجنس والطبقة اإلجتماعية فلم تبين فروقا 

 لها داللتها بين أفراد المجموعتين .

 ( Levi& tonersحيت إن هذه الدراسة تتفق في بعض نتائجها مع الدراسة )

وا بمقارنة ثالث مجموعات من المرضى بأمراض عقلية ، إحداهما ممن حاولوا إذ أنهم قام  11966

 اإلنتحار ، بينما الثانية تضم من لديهم نزعات انتحارية ،والثالثة مجموعة ضابطة .

وتوصلت الدراسة إلي أن اإلنفصال في الطفولة عن األم وخاصة مند الميالد وحتى سن السابعة يزداد 

ين المحاولين أن ينتحروا دون المجموعتين األخرين وهذه النتيجة متوقعة, ألن بتواتر بنسبة عالية ب

 اإلكتئاب مرض أساس في معظم حاالت اإلنتحار. 

 الدراسة الرابعة :

 (1922دراسة "بوكرني الكس دى" )

بعنوان "الدراسة لمتابعة المرضى " "
1
 " 

ت اإلنتحار من بين المجندين ( حالة، حاول211( حالة من أصل )210تم في هذا البحت تتبع )

% من 30( حالة انتحروا ووصلت إلي نسبة 21السابقين بالجيش األمريكي، فوجدت الباحثة ان) 

سنة و أربعة أشهر 10الحاالت التي تم تتبعها قد انتحرت بالفعل ، وذلك في فترة طولها من شهر الي 

 وقد تبين من نتائج البحت ما يلي :

محاولة اإلنتحار، التهديد باإلنتحار ,األفكار اإلنتحارية( من أفضل أن السلوك اإلنتحاري )  .1

 العوامل التي تساعد على التنبؤ باإلنتحار في المستقبل .

(ضعف المعدل  30أن الذكور الذين لديهم هذا السلوك ،كان احتمال انتحارهم الفعلي يعادل ) .2

 المتوقع لإلنتحار. 

 الدراسة الخامسة : 

 (1922دراسة "بيرحبن " )

بعنوان " اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار خاصة لدى الصغار من الناس " 
2

" 

استهدفت هذه الدراسة تناول مشكلتي : )اإلنتحار ومحاولة اإلنتحار( كمشكلتان منفصلتان عن 

بعضهما في كثير من المتغيرات كالسن والجنس ,واإلستعدادات الشخصية وكذلك إمكانية استخدام 

                                                 
1

 10نقال عن كتاب , علم النفس المرضى مصدر سبق ذكره ص  

Pokornk alexd . afollw-up study patients American journal psychiatry .196.112 .(10) 

109-116  
2
.Bergsma.J.Suicideand suicide aHempts especially in young people Nederland Tijdscbrift voorde psy , 

chologie en haur Grensgebieden 1966,21,(4),245,275 

 مصدر سبق ذكره "نقل عن كتاب علم النفس المرضى "
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يق هذه الغاية وانتهى البحث إلي أن هناك نمطين من المنتحرين، نمط لديه رغبة طريق معينة لتحق

قويه في الموت ، ونمط أخر يحاول اإلنتحار كصرخة استغاثة لآلخرين إلعادة االتصال والتواصل 

 بالواقع المحيط به .

 الدراسة السادسة : 

 (1921وليند كيلزتي " )روبرت في , ولكنون , قاري ان –"روبرت كي رايت  –دارسة بولين 

بعنوان دراسة " علي من حاولوا اإلنتحار من مرضى المستشفى العقلي أثناء عطلتهم المنزلية "
1

" 

هدف هذه الدراسة هى مقارنة من حاولوا اإلنتحار من نزالء المستشفى األمراض العقلية أثناء منحهم 

 عطلة يقضونها في منازلها، والذين لم يحاولوا اإلنتحار.

 وصلت الدراسة الي النتائج التالية :ت 

اتضح أن المتغيرات ،السن ,الحالة المزاجية ،إدمان الخمور والمخدرات ، السلوك المعتاد  .1

للجميع لم تميز بين مجموعتين، من حاولوا اإلنتحار من نزالء المستشفى أثناء منحهم عطلة 

 ،والذين لم يحاولوا اإلنتحار .

ل شهور السته األخيرة ، الفقدان الحقيقي لغريز خالل الستة أما عوامل الحالة الصحية خال .2

شهور السابقة ،تاريخ التهديد واإلنتحار وتاريخ محاوالت اإلنتحار وطول الفترة التي تم ايداعه 

 بالمستشفى فقد ميزت بنجاح .

 الدراسة السابعة :

 (1921دراسة "بارترتي ,سويباك . دويت او , وتود ,دورتي" )

حاوالت انتحار المراهقين في المستشفى "بعنوان " م
2

" 

بعد اإليداع \( مراهقا ممن حاولوا اإلنتحار قبل  00قام بارتر وزمالئه بقياس مدى تكيف) 

بالمستشفى وقد وجد أن السلوك اإلنتحاري عند المراهقين هو نتاج ركام اضطرابات عائلية، 

 وعدم تكيف إجتماعي يستمر بعد اإليداع بالمستشفى. 

 ؤكد البحث :وي 

 أن المراهقين الذين حاولوا اإلنتحار, تسبق لهم المحاولة وإن كان قد تم تجاهل محاولتهم. .1

 يستمر كثير من المراهقين ممن حاولوا اإلنتحار في محاوالتهم بعد اإليداع بالمستشفى . .2

 هناك ارتباط بين الظروف المعيشة واستمرار محاوالت اإلنتحار.  .3

                                                 
1
.Bclin. Robertk . Wright , Roberte , Wilknsou Maryn . 8 Linder .Clarek Nome leave of suicide among 

patients Nome leave from amental hospital . psycntal . psychiatric Quarterly 1968 42 (1)81 – 49  

 .23مصدر سبق ذكره "نقل عن كتاب علم النفس المرضى " ص   
2
. Barter . Jrmes.t sweback pwighto . todd dorthy .adolesnt suicid attempts : afollow-up study of 

hospitalized patients . archives of General psychiatry .1968 . 19(5) 523     
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دى أولئك الذين يفتقرون إلي روابط عائلية, أو ممن عانوا من فقدان وترتفع النسبة عادة ل .0

 أحد الوالدين أو كليهما .

 الدراسة الثامنة :

 (1921دراسة " بريد , وراين ")

بعنوان "مقارنة انتحار الذكور بين مدينتي لوس انجلوس ونيواورلير"
1

" 

 وهدف هذه الدراسة 

 نتحار ، ومعروفة سبب اإلنتحار في كال المدينتين "" هو مقارنة المدنتين من حيت ارتفاع اإل

 -وقد بينت الدراسة النتائج اآلتية :

 .ان صعوبات العمل كانت السبب الرئيسي لإلنتحار لمعظم ممن انتحروا من الرجال.1

. وجد أن الحالة الزوجية والسن والجنس ومحل اإلقامة في المدينة ، متشابهه بين أفراد 2

اإلختالف بين المدينتين فهو أن عينة لوس انجلوس كانت مشاكلها األسرية  المدينتين ، أما 

أكبر، وكذاك مصاعب العمل ، وقد عزي هذا إلي الحراك اإلجتماعي للسكان في هذه 

 المنطقة وبالتالي صعوبة تكوين عالقات اجتماعية راضية بين أفراد المجتمع.

 -الدراسة التاسعة :

 (1922" )دراسة" بيجران جوليان جوتيد

بعنوان "محاوالت اإلنتحار لدي المراهقات"
2

" 

دراسة استطالعية في كندا ، أجريت علي عينة من الفتيات بغرض التعرف علي اتجاهين نحو 

مراهقة وتبين من البحث أن الحرمان  21محاوالت اإلنتحار ، وتكونت عينه الدراسة من 

األم ، عوامل أساسية تسهم بقدركبير في األمومي ، النقص في العالقة األبوية ، تحطم صورة 

 محاوالت اإلنتحار .

 : الدراسات العربية ثانيًا

 الدراسة األولى : 

 ( 1922" دراسة مكرم سمعان خليل " )

                                                 
1
. Bredd Warren male suicide :los Angeles and New Orleans compared  culletion et sucudology 1968 

December . 11. 14  

  24مصدر سبق ذكره وعلم النفسي المرضي، ص
2
. Bigras, Julian , Gauthier . yvon Bcuchard coltte tass yoanda . suicidal attempts in adolescent girls : 

April iminaey study Canadian psychiatric association Journal .1966,11(supple )275 ,282  

   20ص ،مصدر سبق ذكره , علم النفس المرضى  
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"  "بعنوان " السلوك اإلنتحاري في القاهرة دارسة نفسية اجتماعية 
1

"  والهدف األساسي للبحث هو 

باعاته األولية ويذهب تقرائه نتائج البحوث السابقة وانطق من فرض علمي صاغه من خالل استحق

 لي أن :هذا الفرض إ

تنمية الميول والسلوك  " ثمة شعور قهري بالعزلة واإلغتراب " وهو األرضية العامة في .1

وهذا شعور ينشأ ويتطور ضمن الجسم في عملية التقدم بالنمو الجسماني  اإلنتحاري،

ويكاد الشعور بالعزلة أن يكون القاسم المشترك  الوظيفية ،عي من خالل خبرة الحياة والمجتم

 في حاالت اإلنتحار والشروع فيه . 

إثبات أن المجموعة اإلنتحارية متجانسة أم فيها بعض اإلختالفات المميزة بين المنتحرين  .2

 ومحاولي اإلنتحار. 

شكل تلهذا البحث والعينة  اإلطار الثقافي للمجتمع المصري ، إلقاء الضوء علي المشكلة في .3

ل يناير الي جميع الحاالت التي ثم تسجيلها كعملية انتحارية من خالل فترة زمنية واحدة من أو

 عملية انتحار . 22محاولة انتحار و  01ولقد وجد ان هناك  ، 1909ديسمبر عام  31

 وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية :     

أن معاناة شعور قهري بالعزلة لعب دورا  لبحث الفرض الذي صدرنا به البحث ،رجح ا .1

وقد برهنا علي صدق هذا القرض من خالل اإلستدالل من ا للسلوك اإلنتحاري عامة ، دافع

نتائج البحث التي كشفت عن تورط األفراد في تناقضات بين التزاماتهم وحقوقهم كمضمون 

لقيم او ازدواجها ازدواجا لصراع األدوار التي تطلبها مكانتهم االجتماعية ودالة الضطراب ا

وكل هذه  مع مقتضيات الواقع الراهن للفرد ،متقابال وعدم تكامل عملية التنشئة االجتماعية 

قهري المتغيرات أن تؤدي الي عمليات انعزال او عزل اجتماعي ينشأ عنها هذا الشعور ال

عور المدمر ينمو شالذي يفقد الفرد كل سند نفسي ويظل هذا ال المستمر بالعزلة واإلغتراب ،

ة علي الموازنة حتى يصل اإلنسان الي حالة من الضعف تفقده القدر ويتطور في الشخص،

وما يزال هذا الشعور و متضمناته ، يواصل  بين مطالب الحياة، ومقتضيات الواقع الراهن ،

ة وقد حكم هذا االستدالل مناقش، حتى يصل الي قمته في سلوك انتحاري حركة الديناميكية ،

 االستنتاجات األخرى .

ارتفاع نسبة السلوك اإلنتحاري انتحارا وشروعا الي أقصى مداه بين الذكور في مرحلة  .2

تختلف مع  وان كانت هذه النتيجةعاما( وتضاؤلها كلما تقدم السن ، 04-24العمر المتوسط )

ية التنشئة إلن مضمون عمل اإلطار الثقافي لمجتمعنا يرجحها ،فإن  نتائج البحوث الغربية ،

                                                 
1

قاهرة دراسة نفسية اجتماعية ، المجلة الجنائية القومية ،العدد الثاني، المجلد الخامس ، مكرم سمعان خليل ، "السلوك اإلنتحاري في ال. 

 . 24 - 10م ، ص ص1922
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ر كما أن الشباب في هذه المرحلة من العم ورعايته ، غالبا ما يؤكد احترام الكبير للصغير

ألنهم يعيشون في مرحلة هامشية بين  أكثر تورطا في متناقضات القيم ، وصراع األدوار ،

ون دمواتية في مواجهة الواقع الجد وبين قيمة أصبحت غير الوالء للقديم المستقر في النفس ،

 أن يتوفر لها بعد التمثل المستقر في ذات الفرد. 

وبين  السلوك اإلنتحاري بين المسلمين ، في توزيع يوجد ثمة اختالف له داللة جوهرية ،لم  .3

 المسحيين عامة واألقباط خاصة .

كانوا أكثر حساسية  يم العالي وأصحاب المهن العلمية ،إن األشخاص من ذوي التعل .0

 اة للشعور القهري بالعزلة،وبالتالي كانوا أشد معان المجتمع الذي فيه ، ضات الحياة فيبمتناق

 ولذلك فان ارتفاع نسبة اإلنتحار بينهم له داللة جوهرية .

وبين الذين ال تتوفر لهم الطمأنينة في عمل  اإلنتحار مرتفعة بين المتعطلين ، اتضح أن نسبة .0

 غير منتظم. 

وكان ا ، والذين لم يتزوجو ،مرتفعة جدا بين المطلقين ،ن إن نسبة اإلنتحار والشروع فيه تبي .2

كما اتضح أن اإلنتحار يتناسب تناسبا ب الحالة الزوجية  داللة جوهرية ،لفروق التوزيع حس

 عكسيا مع عدد األطفال في األسرة .

شد دون في تجمعات لم تتعد مستوى الح ير من المنتحرون يقيمون بمفردهم ،كما أن الكث .1

في جماعات تقوم بين أفرادها العالقات الودية ذات الجذور  ممارسة الحياة، الوصول إلي

 العميقة في المستوى اإلنفعالي .

كانت المشاكل الموقفية التي  ،وأكثرها تكرارًا لظروف المباشرة الدافعة لإلنتحار،من أشد ا .1

مع اآلخرين، تعج بتوترات شديدة ، وهذه المشاكل تكون في األزمات االنفعالية ، والصراع 

والصعوبات اإلقتصادية، فإن ، أو المزمن  ي العضال ،والسلوك اإلجرامي أما المرض العضو

أثرهما غير مباشر إذا كان تأثيرهما لدافع لإلنتحار من خالل تدهور الدخل وما ينشأ عنه من 

ت ضطراباالحقوق وااللتزامات وبالتالي صار علي الشخص أن يؤديها كما كان لإلتناقض في 

 النفسية دور فعال أيضا .

اإلنتحارية علي  علي عكس الرمزية التي تؤكدها دعوى المشتغلين بالتحليل النفسي للوسيلة  .9

أن اختيار الوسيلة ارتبط الي حد له دالله يستخدمها ، اتضح من هذا البحث ، من شخصية

 ة هذا البحث ،ومع اعتبار حدود عين ر الوسيلة وسهولة الحصوله عليها ،جوهرية بمدى توفي

فقد تكشف البحوث التالية علي عينات كبيرة من فساد االستدالل الرمزية للوسيلة علي شخصية 

 المنتحر .
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بين ارتفاع نسب علي مكان تنفيذ اإلنتحار وربطت  ، اعتمدت دراسات التوزيع اإلنتحاري. 14

د يكون هو مكان لنشأة بصورة خاصة في التوزيع األيكولوجي بمكان اإلقامة الذي  ق التي تهتم 

أما التوزيع حسب عن تغاير له أهمية بين األقسام ،  ولم يكشف هذا التوزيع في القاهرة الفرد ،

قد فازتا بأكبر عدد  طقتي قصر النيل ، ومصر الجديدة ،مكان تنفيذ اإلنتحار فيشير إلي أن من

ولكن اتضح أن ، لنيل من الذين انتحروا بالقاهرة وأغلب هؤالء لم يكونوا من سكان قصر ا

أما الذين انتحروا في مصر الجديدة  فأغلبهم من العسكريين  يل ،هؤالء استخدموا الغرق في الن

 الذين استخدموا األسلحة النارية المتوفرة في أيديهم .

عن موافق مشحونة بالتناقضات  .فاضت الوثائق الشخصية ، بتعبيرات مباشرة وغير مباشرة،11

هن الذي وبين مقتضيات الواقع الرا الفرد عليها من جماعاته األولية ،تي تم تنشئة بين التوقعات ال

ي المعاناة وكلها اعتبارات لها داللتها التي تكاد أن تكون صريحة عل يعيش فيه بعد سن الحداثة،

كما فاضت كثير من اإلعترافات الشفوية أيضا عن الصراع بين  من شعور قهري بالعزلة،

 تماعية للفرد ،واألدوار التي تقتنيها .المكانات اإلج

ثمة تغايرا داخليا في محاولة علي أن التي أكدت ذا البحث ، نتائج البحوث السابقة ، . أيد ه12

وذلك من حيث طبيعة تنظيم الموقف اإلنتحاري  حارية بين اإلنتحار والشروع فيه ،المجموعة اإلنت

فان المتغيرات تغايرا حاسما ، هذا التغاير ليس ولكن يتضمنه من قوى وتدابير وإيماءات ،وما 

 األخرى التؤكد هذا  التغاير بشكل نهائي .

كونه مجرد إبداء ولكن النتائج لم تدعم فكرة أن السلوك اإلنتحاري متصل في أحد طرفية في 

ويتوسط بينهما درجات من السلوك  الرغبة في الموت، وفي طرفة األخر تنفيذ اإلنتحار،

من شرع  تضمن السلوك ،وكذلك ي للفظي والعلمي من تهديد باإلنتحار والشروع فيه ،اري ااإلنتح

في اإلنتحار واإلستغاثة بالجماعة يدعمها بوضع نفسه في هذه المحنة العلنية ولهذا التغاير داللة 

الذي يستقبل بطريقة مختلفة أثار  –علي تغاير البناء النفسي للمنتحر والشارع في اإلنتحار 

 والشروع فيه .–ف العامة المشتركة بين اإلنتحار الظرو

 الدراسة الثانية :

في سوريا عام واخرون دراسة " ليون فهدي " "محمد معال شيخو " "مصطفى صالحة " 

(1910) 

الت اإلنتحار باألدوية والمواد الكميائية ودوافعها في حلب"بعنوان " دراسة واقع حوادث محاو
1

" 

                                                 
1

اليون فهدي ، محمد معال شيخو ، مصطفى صالحة " واقع حوادث اإلنتحار باألدوية والمواد الكيماوية ودوافعها ، مجلة بحوث .  

 .  21-39م ص  1910جامعة حلب , العدد السابع 
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الت اإلنتحار التي يتم فيها تناول دواء او دراسة بعض الحاالت من محاولي تهدف هذه الدراسة ، إ

مهنة  ياوية لدى الشخص ذاته ، بقصد اإلنتحار، ويتضمن البحث دراسة العمر ، والجنس ،مادة كيم

تكرار محوالت اإلنتحار, الحالة العائلية ,الطبقة اإلجتماعية , مستوى الثقافة , المادة المريض ،

لدوافع , السوابق العائلية لإلنتحار , والوفيات أو اإلنتحار الناجح ، واعتمدت هذه المستعملة, ا

مريضا ذكر وأنثى , (  104)الدراسة علي الدراسات الوصفية التحليلية علي عينة يبلغ حجمها 

 تناولوا أدوية أو مواد سامة وكان المقصد من تناولها اإلنتحار .

 هذه الدراسة : ومن أبرز النتائج التي وصلت إليها

هي لدى من حدث فيها اإلنتحار بنسبة أكبر، هو أن مجموعة العمرية التي يبالنسبة إلي العمر، 

سنة ,وأصغر عمر (  24)تليها المجموعة التي أصحابهم أقل من  سنة ،(  29, 24)يتراوحون بين 

هى حالة واحدة بعمر سنة وكانت أنثى, واكبر عمر  13في محاوالت اإلنتحار، هذه حالة واحدة بعمر 

 سنة وكانت أنثى أيضا , وقد لوحظ في هذه الدراسة ندرة محاوالت اإلنتحار بتقدم العمر . 02

 تعادل تقريبا ضعف مالدى الذكور . نت محاوالت اإلنتحار لدى اإلناث ،أما بالنسبة الي الجنس : فكا

 (02 )حيت بلغتربات المنازل ، والت اإلنتحار لدىوبالنسبة الي المهنة : كانت اكبر نسبة في محا

% من حاالت محاوالت اإلنتحار، يتلوها بعد ذلك طالب 21حالة، في هذه الدراسة أي بنسبة 

حالة من (  33 )ثم الذين من دون عمل حيت بلغت لديهم حالة ،(  21 )حيث بلغت الحاالت مدارس،

 حالة . 10عدل وفي درجة الرابعة يأتي طالب الجامعة بم عدد الحاالت المدروسة ،

% من عدد 21بة نتحار يحدت بنسار : الحظنا إن تكرار محاوالت اإلوتكرار محاوالت اإلنتح

 % .12أما المحاوالت التي تحدث أول مرة فكانت نسبة  محاوالت اإلنتحار ،

لدى من كان عزبا أكثر مما كان من المزوجين   ة : ترتفع نسبة محاوالت اإلنتحار،الحالة العائلي

 طلقين .والم

ينة في أكثر من الغ ت المتوسطة ،ثم الفقيرة،جتماعية : ترتفع محاوالت اإلنتحار لدى الطبقاالطبقة اإل

 بالدنا .

 مستوى الثقافة : وجدنا في هذه الدراسة أن محاوالت اإلنتحار ترتفع لدى األميين 

 الجامعات .أكثر مما هي علية لدى المثقفين ولدى طالب المدارس أكثر مماهي لدى طالب 

نتحار في بالدنا كما وجدت في هذه الدراسة كانت لي األدوية المستعملة محاوالت اإلأما بالنسبة إ

 نتائجها كما يأتي : 

 % من الحاالت .34أغلب األدوية المستعملة ، هي المهدئات الصغرى بنسبة .1

 % من الحاالت 34التي تبلغ نسبها  ة تأتي األدوية المتنوعة األخرى ،وبنسبة متساوي.2

 % من الحاالت.14بنسبة تبلغ  اإلتحار،يميل معظم المرضى إلي استخدام دواء واحد في محاولة .3
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 استخدام البارينورات مادة لإلنتحار قليل في بالدنا. .0

 % من الحاالت .24استخدام المواد السامة من حيت هي وسيلة في محاولة اإلنتحار، تبلغ نسبها .0

 غير الدوائية المستعملة في هذه الدراسة هي :   والمواد السامة

وتستعمل في : وهي من أكثر السموم استعماال ، وتدعى الفوليدول ، مركبات الفوسفات العضوية -

 الزراعة كمبيدات حشرية .

 ومادة الصودا الكاوية وحمض الخل ومواد الغسيل والبنزين . -

 أما األدوية األخرى المتنوعة المستعملة فكانت : -

واألدوية  لسكر ،واألدوية الحافظة لانعات الحمل ، واالندرال ، واالندوسيد ومركبات السلفا ،م -

 الحافظة للضغط .

جتماعية ، والسيما نت العوامل اإلنتحار المدروسة كافع : أكثر الدوافع في محاوالت اإلالدوا -

إسهامات أساسيه والسيما  فقدان األلفة الزوجية واالضطرابات المنزلية وكانت األسباب النفسية لها

في هده الدراسة كانت نسبتها قليلة  ئلية لإلنتحار،الهمود منها الذي يعد من أكثرها شيوعا القصة العا

 % فقد بلغت حالتين فقط من أقرباء المريض حاول صاحباهما اإلنتحار .  1.3

ث من بينهن طالبة ذكر واحد، وثالث إنا حاالت، (  0 )ظهر فيالوفيات أو اإلنتحار الناجح ،  -

 جامعية .

 الدراسة الثالثة :  

 ( 1910دراسة "مكرم شاكر اسكندر" )

"بعنوان "دراسة في سيكولوجية اإلنتحار من خالل األعمال اإلبداعية لبعض األدباء المنتحرين "
1

 

ه يهدف هذا البحت إلي محاولة دراسة هذا السلوك التدميري الذي يدمر فيه الفرد،  والذي أقدم علي

األديبة اإلنجليزية "فيرجينيا وولف" واألديب  -أديبان من اكبر أدباء القرن العشرين ، وهما :

 األمريكي أرنست همنجواي. 

وقد اعتمدت الدراسة علي تحليل وتفسير بعض اإلنتاج اإلبداعي القصصي لهما , كما اعتمدت علي 

معتمدًا فيها  ميعا علي األلف صفحة ،دد صفحتها جتزيد ع وتفسير أربع روايات طويلة لهما ، تحليل

 ]وهي لغة اللغة األصلية التي كتبت بها  [علي النص االنجليزي لهذه الروايات 

 لفرويد  الدراسة هو منهج التحليل النفسيوكان المنهج العملي الذي تم استخدامه في هذه 

 وتوصلت الدراسة الي نتائج األتي :

                                                 
1

. مكرم شاكر اسكندر ،"دراسة في سيكولوجية اإلنتحار خالل اإلعمال اإلبداعية لبعض األدباء المتحرين ،" رسالة دكتوراه منشورة  

 . 20-24، ص ص :  1910،لكلية اآلداب ،قسم علم النفس ، جامعة عين شمس، 
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يل النفسي، التي تفسر ديناميات اإلنتحار، وارتباطه باإلكتئاب من الي حد كبير فروض التحلأنها تؤيد  

ة السادسة من والمرحلة القيمة الثانية والمرحلة القيم ]اإلنتحار   [وربطُه بين هذه العملية  ناحية،

 مراحل تطوير البناء النفسي للفرد من ناحية اخرة .

 الدراسة الرابعة :

 نوان ( بع1919دراسة "سامي عبد القوى " )

"سيكولوجية محاولي اإلنتحار بمدينة القاهرة " 
1

" 

فردا  24مقسمة إلي عينتين األولى محاولي اإلنتحار وعددهم فرد،  04راسة من وتكونت عينة الد

 .فردا أيضًا 24والثانية من غير المحاولين لإلنتحار وعددهم 

 ومن أهداف هذه الدراسة الكشف عن العوامل اآلتية :

مثل العوامل المؤدية للمحاولة  اعية المرتبطة بمحاوالت اإلنتحار،جتمالنفسية اإل . المتغيرات1

 والمشاعر اإلنتحارية.

 من سمات انفعالية واجتماعية . ية المميزة للفرد محاول اإلنتحار،. معرفة خصائص الشخص2

 نتحار.ينا مياته الشخصية لدى محاولي اإل. تحديد البناء النفسي ود3

 اسة إلي مجموعة من النتائج أهمها :وتوصلت الدر 

وبين  ة من صور اضطراب الفرد فيما بينة،تمثل سلوكا يعكس صور . إن محاولة اإلنتحار،1

 المجتمع الذي يعيش فيه .

. أظهرت نتائج الدراسة ،إن المشكالت الشخصية والدراسة واألسرية والزوجية تمثل نسبة كبيرة 2

 من دوافع االنتحار .

روق بين المجموعتين دالة إحصائية،ولصالح أفراد مجموعة محاولي اإلنتحار بالنسبة . كانت الف3

لسمات العصابية والذهنية والميل إلي اإلجرام والمجاراة اإلجتماعية فيما كانت الفروق لصالح غير 

 المحاولين في سمة االنبساطية .

علي بعض  اولي اإلنتحار،ذكور واإلناث مع محكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين ال.0

فشملت هذه العوامل المشاكل الدراسية بالنسبة لإلناث بينما  ل المؤدية إلي المحاولة لإلنتحار،العوام

 كان الفرق دال علي متغير اإلدمان لصالح الذكور.

علي ذكور واإلناث من محاولي اإلنتحاربين مجموعتي التكن هناك فروق ذات داللة إحصائية، لم .0

 الشخصية وحجم العدوان . خصائص

 

                                                 
1

بية للدراسات األمنية والتدريب ، العدد الثالثون ،المجلد الخامس . سامي عبد القوي " سيكولوجية محاولي اإلنتحار " المجلة العر 

 . 19-12م ,  ص ص .2444,
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 الدراسة الخامسة :

 ( بعنوان 1990دراسة "سهير كامل احمد" )

"ظاهرة اإلنتحار الناتج عن الهوس اإلكتئابي"
1

"  

متمثل في الكية الناجمة لحاالت سوء التوافق ،ومن أهداف هذه الدراسة ،هو تفسير الظواهر السلو

علي أسبابها ،سواء  وتحديد أغراضها والوقوفبغرض التعرف عليها ذهان الهوسي اإلكتئابي ،

بغرض تقديم الوقاية المناسبة لتلك الحاالت فطرية كانت أم مكتسبة ، و معززة او معجلةأكانت ممهدة ا

وتفسير ما يتضمنها من جوانب جسمية ونفسية  حثة بدارسة كاملة لشخصية الحالة ،وقد قامت البا

شخصية الحالة وتفسير ما يتظمنها من جوانب جسمية أو واجتماعية في للوصول الي صورة كاملة ل

شخصية الحالة وقدم استخدام عقلية ونفسية واجتماعية حتى يمكن الوصول الي صورة كاملة عن 

اختبار وكلر لذكاء الراشدين  اختبار الشخصية المتعدد  –األدوات األحداث :تاريخ الحالة لذلك 

 األوجه والمقابلة االكيلينكية . 

 خلقت الدراسة النتائج التالية : وقد 

حياة وضغوطها وصعابها إن الحالة الماثلة للدراسة هي نموذج لردود الفعل الشخصية الزمات ال

كتئابي ومن ثم إلنهيار في اتجاه ذهان الهوس اإلإن العوامل الوراثية تلعب دورا مهيئا لوتغيراتها ،

باإلضافة الي العوامل  ، وتغيراتها المتالحقة،احبة ومعنى ذلك إن كال العوامل البيئية الص اإلنتحار،

إنما يتفاعالن معا وال  "نتحاراإل"المهيأ لهذا النمط من السلوك  الكونية )الوراثية( والتي تلعب الدور

ويتجه ناحية  أواخر من األشكال السلوك الوراثي يمكن إن ينفصال في دفع الفرد إلي الشكل او

 .الدراسة ه المرض واالنحراف كما في هذ

 : الدراسة السادسة 

 (1990دراسة" ذياب البداينة" عام )

جتماع "ألردني دراسة من وجهة نظر علم اإلبعنوان.."جريمة قتل النفس في مجتمع ا
2

" 

ووصفها من حيث التغيرات التي  الت اإلنتحار في المجتمع األردني،تهدف هذه الدراسة الي تحليل حا

كما تهدف  دمة فيه ،،والوسائل المستخلمناطق ، وبيان أسباب اإلنتحاررأت عليها وتوزيعها وفق اط

الجنس والعمر جتماعية للمنتحرين في المجتمع األردني، كلي بيان الخصائص اإلهذه الدراسة إ

كما تهدف أيضا الي بيان العالقة بين بعض المتغيرات اإلنسانية العامة جتماعية، والمهنة والحالة اإل

                                                 
1

،ص  1990. سهير كامل احمد "ظاهرة اإلنتحار الناتج عن الهوس االكتئابي " , مجلة علم نفس ،العدد األول، المجلد الثامن عشر ,  

02 . 
2

األردني :دراسة من وجهة نطر علم اإلجتماع ,محلة جامعة الملك سعود , العدد الثاني , . دياب اليداينة، جريمة قتل النفس في المجتمع  

 . 240, 021م، ص ص  1990المجلد السابع ,
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سجالت الرسمية الصادرة النتحار واعتمدت هذه الدراسة علي عالقتها باإلالطالق أو بطالة أومثل ال

  . 1991_1914عن مديرية األمن العام للفترة 

 وتوصلت نتائج هذه الدراسة الي األتي :

 (1914-1991سنة )12في الفترة التي تمت دراستها ومدتها ،نتحار في زيادة مطردة .إن جرائم اإل1

نتحار أكثر شيوعا لدى الشباب من هي إن اإل،تمع األردني كمجتمع نام نتحار في المجن صورة اإل.إ2

ولدى العمال ، واإلناث أكثر من الذكور ،والعزاب أكثر من المتجوزين ،شيوعه لدى كبار السن 

  .أكثر من باقي الفئات المهنية،والعاطلين عن العمل 

والي  لي الفشل الدراسي ،الت العائلية والشخصية وإلي المشكنتحار إ. ولقد وردت غالبية أسباب اإل3

 نتحار .طرق استخداما في ارتكاب جريمة اإلاستخدام الحبوب الطبية من أكثر ال

السن أكثر تعرضا  بأن كبار  "دوركايم"إليه  الدراسة إن الصورة تختلف عما ذهب. توصلت 0

يزداد مع التقدم في العمر وهذه الصورة جتماعي الضعيف والذي نتحار وذلك بسبب أثر التكامل اإللإل

 نتحار مع التقدم في العمر .ت الصناعية  والتي يزداد فيها اإلتختلف عن الصورة في المجتمعا

 ،والمجتمع الغربي ،.كشفت الدراسة عن وجود فروق ثقافية ودينية واجتماعية بين المجتمع األردني0

نتحار في المجتمع األردني نتحار متشابهة لصورة اإلفي اإل "دوركايم"ة التي توصل إليها وان الصور

حيت تبين وجود اختالف في الفئات المندمجة والمتكاملة في  يس بين الفئات االجتماعية نفسها ،ولكن ل

 المجتمع مقارنة مع المجتمع الغربي . 

 :  الدراسة السابعة

 (  2442)"جيهان اسكندر مهيم  "دراسة

ه المرضى النفسيين ذوى المحاوالت االنتحارية "بعنوان " دور الممرضات تجا
1

" 

نتحارية ، ذوي المحاوالت اإلتجاه المرضى النفسيين ايهدف هذا البحث الي تقييم دور الممرضات 

وذلك من خالل تقييم معارف واتجاهات ومهارات الممرضات الالتي يعملن بمركز الطب النفسي 

 ممرضات  0وعددهن

ممرضات الالتي يعملن بمركز الطب النفسي ،ولقد تم االعتماد علي وعينة البحت شملت لجمع ال

استمارة استبيان لجمع المعلومات من خالل المقابلة الشخصية ، وهي مجموعة من األسئلة تعطى 

 معلومات واتجاهات هؤالء الممرضات .

 وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي كالتالي :

                                                 
1

،مجلة عالم النفس،العدد الثاني ، المجلد  نتحارية"" دور الممرضات تجاه المرضى النفسيين دوى المحاوالت اإل. جيهان اسكندر مهيم، "  

  24 -11,  ص ص  م2442السابع 
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اإلنتحار، وأيضا  ات تجاه معدالت وأسباب وطرق حدوثالممرضات كن ضعيفات المعلوم .1

 طرق الوقاية من محاولة اإلنتحار .

 العديد من الممرضات أدائهن ضعيف أتجاه مرضى المحاوالت اإلنتحارية . .2

 تجاه مرضى المحاوالت اإلنتحارية .ن الممرضات كان اتجاههن غير محدد االقليل م .3

 لي مستوى معلومات واتجاهات وأداء الممرضات .من الممرضات لم يكن له تأثير ايجابي ع .0

بالنسبة للعالقة بين الممرضات واإلتجاهات ودرجة األداء , أظهرت الدراسة إن هذه العالقة  .0

 غير واضحة إحصائيا. 

 هناك تأثير ايجابي بين اتجاهات الممرضات، ودرجة ادئهن . .2

 الدراسة الثامنة :

 (2443دراسة "رشا عصام "عام )

الشروع في اإلنتحار بين المرضى الذين يتم عالجهم بمركز السموم االكلينكي بمتشفيات بعنوان " 

جامعة عين شمس "
1

" 

يهدف هذا البحت بصفة خاصة بمحاولة التعرف علي المعدالت الحالية لحاالت الشروع في اإلنتحار 

فة األمراض كما يهدف إلي معر لعقاقير في جمهورية مصر العربية ،عن طريق تعاطي السموم وا

مع تحديد األساليب المختلفة جتماعية المحلية بها ،النفسية المصاحبة لتلك الحاالت والظروف اإل

 للشروع في ارتكاب هذا العمل عن طريق تعاطي السموم .

مريضا من المترددين علي مركز السموم االلكينكي التابع لمستشفيات  041وتكونت عينة البحت من 

 لتهم اإلنتحار .جامعة عين شمس لمحاو

 من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

  2443إن معدل محاوالت اإلنتحار بواسطة تناول السموم والعقاقير خالل عام .1

معدل اإلزهاق الفعلي للروح , بارتكاب هدا الفعل بنفس  نسمة من السكان 144-444لكل  3242

نسمة علي اعتبار أن معدل إزهاق الروح  144-444في كل  32-2الطريقة لذات النسبة هو : 

 % من معدل محاولة ارتكاب هذا الفعل .14بارتكاب اإلنسان لفعل اإلنتحار هي 

%( من المرضى محل البحث، قد اقروا بأن محاولتهم لم تكن جادة 10.1. كما أظهرت الدراسة إن )2

 ولكنها كانت بدوافع لفت االنتباه والهروب من العقاب .

                                                 
1

بمستشفيات جامعة عين شمس ،مجلة . رشا عصام ، الشروع في اإلنتحار بين المرضى الذين يتم عالجهم بمركز السموم االلكلكيني، 

 .00-33م، ص ص  2443العربية للدراسات األمنية ، العدد الثالث ،
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هن اإلنتحار أكثر من رت الدراسة أن اإلناث، يفضلن تناول العقاقير والسموم عند محاولت.كما أظه3

وتؤدي في ذات  الذكور ، وأنهن يملن للطرق الغير عنيفة ، والتي ال تسبب في تشويه أجسامهن ،

 الوقت الي الوفاء بهدوء .

خاذ الشخص قرار االنتحار . كما أوضح البحث إن للزواج واالستقرار األسري دخل كبير في عدم ات0

% منهم كانوا  24من عدمه , حيث كان نصف من ارتكب هذا الفعل من غير المتزوجين حوالي 

كبوا هذا الفعل ليس لديهم % ممكن ارت 12متزوجين , ومثلهم كانوا من المخطوبين , كما كان نحو 

 وهذا ما يؤكد الترابط األسري . أطفال ،

شملهم الفحص من المرضى الذين تخطوا األربعين عاما لم تتعدى .  أوضح البحث إن نسبة من 0

ومن  شريك الحياة ، % بما فيهم كبار السن ،الذين يعانون من تدهور الحالة الصحية وفقدان23

 مشاعر الوحدة والعجز بعد بلوغ السن القانونية لإلحالة الي المعاش .

% تناولوا السموم أو 02.0همية وهي أن . ولقد استقر البحث عن مالحظة قدر غير قليل من األ2

% من المرضى محل 10.1وأن  م يكونوا يعانون من أي مرض نفسي ،العقاقير بغرض اإلنتحار، ول

هذا وإنما لجئوا الي ارتكاب مثل  هم النسبة الحقيقية لقتل أنفسهم ،البحث لم يكونوا كما أدلوا ،إن لدي

باه ،أو الهروب من موقف ما، عجزوا عن مواجهته ، ي تحقيق أغراض مثل جذب االنتلالفعل سعيا إ

 . فقد فعل ذلك إلثارة انتباهم لمثل هذه المواقف وذلك عن طريق ثمثيلهم لمحاولة ارتكاب هذا الفعل 

% من المرضى الذين تم فحصهم والذين حاولوا اإلنتحار، كانوا 03.3.توصل البحث الي أن 1

%  11ان نحو الثلث يعاني من اضطراب وجداني، كما كان يعانون من أحد األمراض النفسية ،فقد ك

% كانوا يعانون 0.3% كانوا يعانون من القلق ،و9.0يعانون من اضطراب في الشخصية ،الي جانب 

من أمراض عقلية ،ولقد كان مرض اإلكتئاب ) األحادي أو الثنائي القطب هو أكثر أمراض 

% وحيت وجد أن 12.9بلغت اإلصابة به نحو  اإلضطراب الوجداني انتشارًا بين مرضانا, حيت

% ,واضطراب 14% ، يليه حاالت عسر المزاج، بنسبة 32نسبة المرضى المصابين باإلكتئاب هي 

 % وهي من األمراض الشائعة علي الرغم من قلة وصعوبة تشخيصها.10عدم التكيف بنسبة 

ألسباب الغالبة على هؤالء المرضى . أظهرت الدراسة أن المشاكل اإلجتماعية والعائلية كانت هي ا1

 وأخيرا مشاكل العمل والدراسة .، ثم المشاكل والخالفات العاطفية ، ,تليها األسباب والمشاكل المادية

سنة ،وكان  24%، يليهم من هم أقل من 09.2سنة، بنسبة  04_24. تتراوح أعمار المرضى مابين 9

 . % 0.9نسبتهم  الذي بلغت سنة 04% ، ثم من هم فوق 03.9نسبتهم 

. كما اظهرت الدراسة  أن المرضى ، كانوا يعانون من اضطراب الشخصية ، فقد كانت نسبتهم 14

وبالعصبية باإلضطراب المزاجي،  ،% ومثل هؤالء المرضى يتصفون بصفات أساسية باندفاع11

 وبعدم اإلستقرار العاطفي .
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لتوتر العصبي يعانون اللفحص ،% من المرضى الذين خضعوا 00.1. وأظهرت الدراسة أن 11

 والوسواس القهري، والخوف الشديد، إلي حد يبلغ الهلع .مابين القلق العام ،

سم الفئران  قد استخدموا % من المرضي الذين خضعوا للفحص ،00.1. كما اظهرت الدراسة أن 12

ذا النوع من ن استخدموا ه% من المرضى الذي04بمختلف أنواعها وأن نحو ،والمبيدات الحشرية ،

سنة  04-24 سنة ، وكانت نسبة المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 24أعمارهم اقل من  السموم ،

 % والنسبة القليلة الباقية كانت نسبتهم فوق سن األربعين سنة .02.3هي  ،

 : الدراسات المحلية ثالثا

من خالل  ريمة اإلنتحار،التي تناولت ج ربيةالعاألجبية و بعد اإلنتهاء من استعراض الدراسات 

ار سواء باإلنتح حياته ،األبعاد اإلجتماعية والنفسية واإلقتصادية المحيطة بالفرد الذي يحاول إنهاء 

ع سوف نقوم باستعراض الدراسات المحلية التي أجريت في المجتم الفعلي او بشروع في اإلنتحار ،

جزء اليتجزأ من المجتمع العربي الكبير  بي ،إن المجتمع اللي وحيث الليبي وتناولت جريمة اإلنتحار،

الباحثة  تلذا بدأة وديموغرافية ،بما يتضمنه من خصائص اجتماعية وثقافية وحضارية واقتصادي

ثم استكملت سياق العرض بالدراسات المحلية التي أمكن  العربية ، األجنبية  و باستعراض الدراسات

 مايلي:  ومن بين الدراسات المحلية ،الوقوف عليها 

 الدراسة األولى :   

 "  2440 – 2443دراسة "خالد محمد سالم صكح"  " 

بعنوان "ظاهرة اإلنتحار دارسة بنائية بالمجتمع الليبي "
1

" 

 للحصول علي درجة "الماجستير" في قسم علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة السابع من أبريل .

تحار (الواقع ضمن النطاق الجغرافي للمجتمع وشملت الدراسة كل قضايا اإلنتحار )شروع +ان

البحث علي ظاهرة موضوع  العربي الليبي ، حرصا علي بيان أثر طبيعة التغيرات البنائية بمجتمع

  2442ف وحتى نهاية  1913اعتمدت الفترة الزمنية للدراسة في الفترة مابين بداية سنة الدراسة ، 

نات الوثائقية التاريخية التي استقاها من سجالت ووثائق في دراسته علي البيا حيت اعتمد الباحث ،

 صادرة عن جهات رسمية بالدولة. 

 من أهداف هذه الدراسة :

 تشخيص ظاهرة اإلنتحار في المجتمع الليبي ، من حيث كمها , ومعدالتها ,و اتجاهاتها  . .1

 ،والنوع وخاصة الفئات العمرية  التعرف علي التوزيع الديمغرافي لمعدالت اإلنتحار، .2

 .إناث ( –)ذكور 

                                                 
1

رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية اآلداب، جامعة الزاوية .خالد محمد صكح ,ظاهرة اإلنتحار دراسة بيانية بالمجتمع الليبي ،  

,2443-2440  
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 التعرف علي عالقة متغيرات التنمية بمعدالت اإلنتحار. .3

 وأشارت نتائج الدراسة الي ما يلي :            

ر مرتفعة في بداية فترة الدراسة ، ثم فقد كانت معدالت اإلنتحا بالنسبة التجاه الظاهرة ، .1

وهذا ما يمكن ارجاعة إلي  ثم مالبث أن عادت إلي اإلرتفاعانخفضت في التسعينات، 

الت الصرف علي ميزانيات التنمية مثل انخفاض معدف اإلقتصادية التي شهدتها البلد ،الظرو

 التجارة والذي قلل من فرص التجارة . وكذلك تأميم،

 اج التجاري واإلنتعاش االقتصادي ،وأصبح الروي بداية التسعينات حدث اإلنفتاح ، أما ف .2

أما نهاية الفترة المدروسة فقد تعرضت ضت الضغوط الحياتية ، ألحوال وانخففتبدلت ا

والذي ربما يكون له الدور األكبر في زيادة  ق إلي موجة الكساد العسر التجاري،األسوا

الضغوط علي حياه األفراد من خالل نسبة في خلخلة التوازن النظامي بين الحاجات ووسائل 

 إشباعها.

كل مائة ألف من الساكن  0.132ل فترة الدراسة حوالي نتحار خالكان المتوسط العام لإل .3

البالغين .. وأن أعلى تلك المعدالت قد سجلت في المدن الكبيرة وبخاصة مدينتي طرابلس 

تلك العالقات جتماعي للمدينة عن لف العالقات بين وحدات البناء اإلوبنغازي حيت تخت

 امال . جتماعي بالريف التي هي أكثر تكالسائدة بالبناء اإل

ويمكن ان يعزي ذلك  رتفاعا عن معدالت انتحار اإلناث،كما سجلت معدالت انتحار الذكور ا .0

رغم كل ضغوط يلقى علي عاتقها كافة األعباء ، إلي الثقافة الحياتية التي تجعل من الذكور فئة

ل عن وجود مسكن الحياة فالشباب مسؤول عن ضرورة إيجاد عمل يكفل حياة كريمة ومسؤو

ركيبة لي التته من أجل مواصلة مسيرة الحياة ،وربما يرجع ذلك إلي ارتفاع إهو وعائل به يليق

الوسائل األكثر عنفا من اإلناث،  حيث ان الرجال يختارون البيولوجية لتركيبة الرجال،

 وبالتالي فرص نجاتهم تكون اقل حضا من اإلناث .

 وربما يعود ذلك إلي الفاقد في نتحار أعلى من معدالت الشروع فيه،وأيضا معدالت اإل .0

 خصوصا تلك التي يتم إسعافها في المصحات الخاصة . تسجيل حاالت الشروع في اإلنتحار،

وربما يعود  ،كما أن الشباب من الجنسين هم الذين يشكلون الغالبية العظمى من هذه المعدالت .2

ولكن التتوفر لديهم  وحًا،ة العمرية األكثر حماسًا وطمذلك إلي أن الشباب من الجنسين هم الفئ

ويمكن  فرص أمامهم لتحقيق تلك الطموحات،الفرص لتحقيق تلك الطموحات أو ال تتكافأ ال

من  فمعدل العمر عند الزواج بالمجتمع الليبي بإرتفاع معدل العمر عند الزواج ، ربط ذلك

سنة 31ي ف حوال 1990حيث يبلغ عند الذكور حسب تعداد  أعلى معدالت الزواج بالعالم ،

سنة ،ان ذلك مرآة تعكس بوضوح ما تسببه  21،أما عند اإلناث في نفس التعداد فكان 
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األحداث الثقافية في حياة المجتمع من عناء لفئة الشباب، وهنا تحصل الكارثة، ويصبح 

اإلنتحار طريقًا أخيرا للخالص من تلك الضغوط والتحرر من شبح العزلة والهامشية 

 المفروضة عليهم .

ما عن معدالت اإلنتحار في المجتمع الليبي، مقارنة مع معدالت اإلنتحار في العالم، تالحظ أ .1

عن  معنا بوجه خاص ، ومجتمعاتنا اإلسالمية بشكل عام،انخفاض معدالت اإلنتحار بمجت

ويمكن إرجاع ذلك الي القيم التي يغرسها عامل الدين في  دالت اإلنتحار ببقية دول العالم ،مع

طف وتراحم وتالف واحترام الكبار ،إضافة إلي تحريم اإلنتحار، وهذا من تضامن وتعااألفراد 

والتي ،" حول دور العقيدة الدينية ، في تماسك الجماعة الدينية يؤيد ماذهب  إليه "دوركايم

توحد الناس من خالل تبادل الخدمات والمنافع المشتركة , كما أن تلك القيم تساهم في رفع 

ية ألفراد المجتمع ،علي عكس المجتمعات الغربية ، التي يصبح األفراد الذين الروح المعنو

 جدوى , باألخص كبار السن ،كما ذهب  يقدمون منفعة وكأن حياتهم غير ذاتال

 "هامرش وسوس" , في نظريتها اإلقتصادية عن اإلنتحار .

ومتغير  % بين معدالت اإلنتحار،4,40ط تحت كما اظهرت الدراسة، معنوية اإلرتبا .1

واضحة علي دور وسائل اإلعالم  ةل داللوفات على قطاع اإلعالم والثقافة ، وهذا يدالمصر

متى  ا مصدر تنفيس يلجأ إليها األفراد،لي كونهالمجتمع ،إضافة إ في نشر التوعية بين أفراد

وعند الراحة بينما مع بقية المتغيرات لم يكن معنويا عروا بالضيق وأحسوا بالحاجة إلي ،ما يش

متغير المصروفات علي سجل كال من لفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،إدخال متغير نصيب ا

ومتغير المصروفات علي قطاع العدل واألمن العام، ارتباطا معنويا تحت  قطاع الصحة ،

 % أما عن بقية المتغيرات فلم تكن معنوية .4.40مستوى داللة 

 الدراسة الثانية :

 ف(2440-2444شماطة " ) دراسة "عواطف محمد

بعنوان " دراسة نمط وفيات اإلنتحار في منطقة بنغازي القانونية"
1

" 

ومن أهداف درجة الماجستير في الطب الشرعي ، دراسة مرجعية لمدة ستة سنوات، للحصول علي

 الدراسة :

اعد طة تسهو تركيز علي إحصائيات الوفيات التي هي جزء مهم لتزويد المعلومات الكافية وإلعداد خ

قتصادية تحليل كافة العوامل التي تؤثر على الوفيات غير في تقديم الخدمات الصحية واإلجتماعية واإل

 الطبيعية يساعد في وضع لمنع وحل هذه المشكلة .

                                                 
1

االنتحار في منطقة بنغازي القانونية , رسالة الماجستير غير منشورة , كلية الطب  –نمط الوفيات  دراسة ،عواطف محمد شماطة  . 

 ف  2440-2444البشري , جامعة قار يونس 
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 –البريقة –قمينس –سلوق  –العقيلة  –العقورية  –األبيار  –وشملت منطقة الدراسة المدن : بنغازي 

 وقرى صغيرة وهي دراسة مرجعية لنمط الوفيات . –الكفرة  –اوجلة –الو ج -اجدابيا –المرج 

حالة، تم تحليلها إحصائيا من حيث  190وقد تمثل العدد الكلي لوفيات اإلنتحار في منطقة الدراسة 

 –مكان اإلنتحار –زمن الوفاة –جتماعي الوضع اإل –الوظيفة  –العنوان  – الجنسية –الجنس  -العمر

 –رسالة الوادع  –دوافع اإلنتحار  –نوع السالح  –مكان اإلصابة  –نوع اإلصابة  –حار طريقة اإلنت

 نتائج التشريح. –مدة الحياة  –المحاوالت السابقة 

 وقد أسفرت الدراسة عن أهم النتائج اآلتية :

%( مقارنة لباقي 3.4ف( منخفضا )2440-2444كان معدل اإلنتحار خالل الفترة من ) .1

 .مناطق العالم 

%( حيت أنها األكثر مناطق تحضرا في 12مدينة بنغازي أعلى نسبة في اإلنتحار، ) .2

%( وكما 0%( واجدابيا )12.3الدراسة وتشمل أكثر كثافة سكانية، ومن ثم مدينة المرج )

 %( .10باقي المدن ) في تمثلت معظم حاالت اإلنتحار

-21لليبية تتراوح أعمارهم )%( والجنسية ا10.9معظم حاالت اإلنتحار، كانت من الذكور ) .3

 %( وغير المتزوجين.30.0سنة( ومعظم حاالت اإلنتحار من الموظفين )34

 %( .34.1%( وخاصة منزل المنتحر )00.2أكثر حاالت اإلنتحار داخل المباني ) .0

ورية %(ومن ثم التسمم بالمركبات الفسف29.1كان الشنق أكثر طرق اإلنتحار استعمااًل) .0

%( كانت 4.0رق )%( والغ2بواسطة األسلحة النارية )نما اإلنتحار %( بي11.0العضوية )

 اقل الطرق استعمااًل .

 المشاكل النفسية مثلت أكثر دوافع اإلنتحار . .2

 –األحد  –%( وفي بداية أيام األسبوع )السبت 29فصل الربيع أكثر فصول اإلنتحار ،) .1

 االثنين ( .

 تعقيب علي الدراسة السابقة

والتى  التي أمكن الوقوف عليها ، األجنبية و العربية والمحليةالدراسات  بعد أن تم استعرض

ها وذلك الن معظم الدراسات ومن أبعادها في تناول جريمة اإلنتحار،انحصرت منطلقاتها و

عض ركزت على دراسة ظاهرة اإلنتحار من خالل دراسة بالدراسات األجنبية بصفة خاصة ،

كما أن في  وامل الكامنة وراء هذه المحاولة ،ومعرفة أهم الع الحاالت التي حاولت اإلنتحار ،

الحاالت التي شرعت في  بعض المجتمعات العربية استطاعت أن تحقق هدف دراسة بعض

مما فقط البحوث اإلجتماعية  علي اإلحصاءات الرسمية  لي اعتمادهذا باإلضافة ا اإلنتحار،

اتيكية صماء ذات طبيعة استخالل أرقام  يجعلها تتناول الظواهر والمشاكل اإلنسانية من
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وهذا النوع هو ماتم تطبيقه  السلوك اإلنسانى من  ديناميكية ، تسم بهعلي الكشف عما يتقتصر

 في مجتمعنا الليبي بصوره خاصة .

ي مجتمعنا الليبي وعلية فإن أغلب البحوث والدراسات التي اهتمت بدراسة جريمة اإلنتحار ف

ي السجالت يتناسبها وحجمها وأبعادها وعواملها ،حيث اعتمدت عل هتمامككل لم تسقط األ

ألساس فإن الدراسة الحالية تهدف إلي تحقيق هدف رئيسي وعلى هذا ا والوثائق الرسمية فقط ،

عانيها هذا الذي يحاول وهو دراسة هذه المشكلة من داخل صاحبها أي كما يدركها الفرد وي،

علي اعتبار أن أرائهم لى أراء ذوي الخبرة واإلختصاص ،ع باإلضافة إلي التعرف اإلنتحار،

هذه الظاهرة في مجتمعنا  ذات فائدة علمية في التعرف علي أهم العوامل الكامنة وراء تفشى

وذلك لمحاولة الحصول على النتائج التي تفيدها الجهات المختصة لإلستفادة منها في  الليبي ،

وبالتالي السعي في عالجها ومن  ذه الظاهرة مستقبال،من  تفاقم  ه اتخاذ تدابير وقائية تحد

وما  وقفت علية من حقائق كيفية وكمية ،خالل استعراض هذه الدراسات يمكن إبراز أهم ما 

 -توصلت إليه من نتائج وفق وجهات نظر واستنتاجات القائمين بها فيما يلي :

قة األبوية وتحطيم صورة عالوالنقص في ال عض الدراسات أن الحرمان اإلمومي ،أكدت ب -1

 عوامل أساسية تسهم بقدر كبير في محاوالت اإلنتحار . األم ، وسؤ معاملة األبناء،

على أن اإلنتحار حل ذو فاعلية بدرجة كبيرة لما يواجهونه من مشاكل وقفت بعض الدراسات ،-2

 نفسية واجتماعية ضاغطة السبيل إلي التخلص منها إال باإلنتحار .

 أكدت أي أن ،ن غياب الوازع الديني على أن هناك عالقة بي دى الدراسات األجنبية،أكدت إح -3

كما اظهرت أن كلما كان ، و البنيان اإلجتماعي قويانينما تكون الرابطة الدينية اإلنتحار يقل ح

 كتئاب ، كلما زاد اندفاعه إلي اإلنتحار.ل والشعور باإلاليأس وفقدان األم الفرد يعاني من

حبوب وهي ال ائل المفضلة لإلنتحار لدى اإلناث،إلي أن الوستوصلت بعض الدراسات ،  كما -0

فكانت الوسائل المفضلة لديهم لإلنتحار هى اإلختناق ،  الذكور أما المنومة , والسوائل والغاز،

 والقفز من أماكن عالية. آلالت الحادة ،وا

أكثر مما ، لدى من كان عزبا ، نتحارنسبة محاوالت اإلفي ع ارتفكما توصلت الدراسات إلي ا-0

 لو كان من المتزوجين والمطلقين .

 اهي عليهمأكثر م ،ترتفع لدى األميين ،توصلت بعض الدراسات إلي أن محاوالت اإلنتحار-2

 لدى المثقفين ، ولدى طالب المدارس ، أكثر مماهي علية لدى طالب الجامعات .

 ن العوامل اإلجتماعية، ومحاولة اإلنتحار .أكدت بعض الدراسات على وجود عالقة بي-1

 04-24) اإلنتحاري ,يزداد في المرحلة العمرية ما بين  توصلت أغلب الدراسات أن السلوك-1

 عاما ( ويتضاءل كلما تقدم السن .
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إلحصاءات الرسمية كما هي في اا علي مصادر أولية ،اعتمدت الدراسات السابقة في بياناته-9

, وثانوية مستقاة من مصادر أولية أو ثانوية أخرى منشورة في البحوث  والوثائق المختلفة

ومصادر ميدانية باستخدام استبيانات واستمارات لمية والكتب والدوريات المختلفة ،والرسائل الع

 مقابلة للحصول على البيانات من جمهور أوعينة الدراسة.

ولية منها، والثانوية والميدانية وتطبيق أما الدراسة الراهنة فسوف تعتمد على مختلف المصادر األ

أسلوب المسح الشامل ، للحصول على بيانات أوفر من عدد كبير من األفراد واخترت أسلوب 

 . المقابلة، باستخدام استمارة لهذا الغرض ،بغية الوصول الي أهدافها المرسومة

جتمعات التي وكذلك الم اواختلفت أزمنته إجراء الدراسات السابقة وتباينت ،تعددت أماكن -14

ومنها المحلية وبالطبع فإن لكل مجتمع طبقت فيها الدراسات ، فمنها األجنبة ومنها العربية ، 

خصوصيتة الثقافية والفكرية والدينية واإلجتماعية واإلقتصادية والديموجرافية التي  يختص بها 

ن تتشابه بعض هذه وا بي ،كثيرا أو قليال والمجتمع العر غيره من المجتمعات األخري ، عن

الثقافية والفكرية م من خالل األبعاد المشار إليها ،ة المجتمع العربي بشكل عاالمجتمعات وخاص

الدين اإلسالمى في اغلب أقطارة ، وغيرها إال أنه يحتفظ بخصوصيات معينة أبرزها وحدة 

العالقات بين مختلف  حكمتقيد وت ه من عادات وتقاليد وقيم وأعراف ،باإلضافة إلي مايختص ب

وما تود الباحثة  ال من عادات أفراده ،وأفراده وكذلك الطابع اإلجتماعي ، عشائره شرائحه و

أن  ليه من أهداف ،اإلشارة إليه في إطار الموضوع الذي هو محل الدراسة وما تسعى إ

ن حيث جمعتها قواسم وخواص مشتركة ،م قدلتي أجريت فيه الدراسات السابقة ،المجتمعات ا

إن هذه القواسم المشتركة نسان، والعمل على المحافظة علية ، البعد اإلنسانى واحترام أدمية اإل

جتماعية والثقافة تظهر بشكل أكثر وضوحا في المجتمع العربي الواسع عن وحدته اإل

 الي تنعكس بوضوح في وحدته الفكرية. رافية والتاريخية ،ادية والديموغواالقتص

ت ه المجتمعا هناك تباينات اجتماعية وثقافية وديموجرافية وتاريخية تباعد بين هذورغم ذلك فإن 

وان كانت هذه التباينات تضيق إلي حد في نظرتها إلي السلوك اإلنسانى، ومن ثم الحكم علية ،

أنها تتسع بشكل كبير بين المجتمع  إال ذكرها ، خل المجتمع العربي ،إلعتبارات سبقداكبير 

في النظر الي  خاصة المجتمعات الغربية وبشكل خاص ة من المجتمعات األخرى ،عربي وغيرال

فهذا ما يقودنا الى القول ،بـإن التباينات واإلختالفات تجعل من فعل اإلنتحار السلوك اإلنتحاري ،

فبعض األفعال التي ال تجرمها الضوابط  مجتمع دون ،غيره والعكس من ذلك . جريمة في

. وغير الرسمية كاألعراف والعادات والتقاليد والقيم التي ارتضتها هذه الرسمية كالقانون 

المجتمعات . فال يمكن النظر إلي السلوك اإلجتماعي كاإلنتحار فى المجتمعات العربية مثال 
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والسلوك اإلجرامى كاإلنتحار بشكل عام بنفس المعايير والمحددات ، فما بالك بالمجتمع الليبي في 

 من خصوصيات ترتبط به . ضؤ ما أشير إليه

ما سبق فإن اإلعتماد على الدراسات السابقة على اختالفها ، سيكون انتقائيا من الناحيتين م

أنها  النظرية والمنهجية ، وما توصلت إليه من نتائج وخاصة غير المحلية فيها ، على الرغم من

هيمتها كاإلعتماد عليها كقاعدة هذه المشكلة إال ان ذلك ال يقلل من أقليلة في اإلهتمام بدراسة، 

 ض وما اتبعته من نتائج وإجراءات ،نظرية وصعبة واإلسترشاد بصياغتها . وما بلورته من فرو

 منهجيه ومن ثم ما وقفت علية من حقائق وما توصلت إليه من نتائج. 

 فروض الدراسة صاغيةرابعا : 

 الفرضية االولي :

غير متزوجين وحالتهم الصيحة سيئة أكثر األقل تعليما و ، في سن الشباب ،" إن الذكور واإلناث 

 ارتكابا لمحاولة اإلنتحار "

 الفرضية الثانية :  

 هناك عالقة ذات دالة إحصائية بين بعض العوامل اإلجتماعية ومحاولة اإلنتحار (( ))

 وعلية فإن الدراسة تفترض :

روف اإلسرية الضاغطة " " الظاالسري  هناك عالقة ذات داللة إحصائية، بين التصدع .1

 ومحاولة اإلنتحار. 

  هناك عالقة ذات داللة إحصائية ،بين جماعة الرفاق ،وبين  محاولة اإلنتحار. .2

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية، بين غياب الوازع الديني، وبين محاولة االنتحار. .3

اولة هناك عالقة ذات داللة إحصائية ، بين الوضع اإلقتصادي والمهني و بين مح .0

 اإلنتحار.
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 الفصل الثاني

 اإلنتحار

 تمهيد :

 أواًل : مفهوم اإلنتحار.

 تعريف اإلنتحار. -1

 بعض المصطلحات المرتبطة باإلنتحار. -2

 تطور مشكلة اإلنتحار. -2

 وسائل اإلنتحار. -2

 اإلنتحار تصنيفاته ، وسمات مرتكبيه. -2

 .ثانيًا : أسباب محاولة اإلنتحار 

 " في المجتمع الليبي.اإلنتحارالثًا : حجم "جريمة ث

 . رابعُا : اإلنتحار من المنظور اإلسالمي
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 اإلنتحــــار

 
 

 تمهيد:

يتردد المرء في التطرق إليه لمشاعر اإلستهجان واإلستنكار أو تأنيب  اإلنتحار موضوع حساس ،

ومما الشك فيه أن اإلنتحار يأتي  ، رهأو حتى مجرد ذك مير ، التي يستثيرها الحديث عنه ،الض

سان في معترك الحياة كإستجابة إنسانية إزاء الظروف والصعاب والتحديات التي يواجها اإلن

ومثل هذا النوع من الظواهر التي تنشأ في الوضعيات اإلجتماعية التي يعاني فيها  اإلجتماعية ،

إلي دائرة اإلستالب  هتأخذوناه اإلنساني ، معالتي تفقده  ان درجة عالية من حالة اإلغتراب ،اإلنس

فتدفع اإلنسان إلي وضعية الفصل في مسألة وجوده  ث  تفقد الحياة معناها وداللتها ،حي المطلق ،

بدية كخالص وجودي يأخذه الي مدارات الراحة األ اني واضعا حدا لحياته اإلنسانية ،اإلنس

جهودهم للكشف عن  اء اإلجتماع و النفس ،مفقد كرس عدد من علونظرا لخطورة هذه الظاهرة ، 

طبيعة هذه الظاهرة وأبعادها اإلنسانية والنفسية واإلجتماعية "
1

." 

 

هم المصطلحات وأ الضوء علي مفهوم اإلنتحار، وعليه تحاول الباحثة في هذا الفصل تسليط

 ة .والتعرف علي كيفية تطور مشكل المرتبطة باإلنتحار،

هم ووسائله وأنواعه وأنماطه وسمات مرتكبه وأ ى وقتنا الحاضر ،اإلنتحار مند القدم وحت

وكذلك معرفة حجم هذه الظاهرة ومدى انتشارها عالميا ومحليا  األسباب المؤدية إلي اإلنتحار،

 والتعرف علي نظرة اإلسالم إلي اإلنتحار وفق األتي :

 : مفهوم اإلنتحار  أواُل 

 نتحار  تعريف اإل -1

مختلفة حول تحديد مصطلح اإلنتحار، وتعريفاته، نود رض وجهات النظر القبل ان نشرع في ع

والمتمثلة في بعض المصطلحات التي  من الصعوبات التي تواجه الباحث ، مجموعةاإلشارة إلي 

 ترادف أو تشابه أو تحد حدو مصطلح اإلنتحار وتشاركه في معناه ومن هذه المصطلحات:

        attempte suicide                                             محاولة اإلنتحار  .1

                                       completed suicide                                 اإلنتحار المكتمل  .2

                        threatened suicide                      التهديد باإلنتحار  .3

                                                 
1

م, 1999, الموسسة الحديثة للكتاب لبنان ,  1خضور ، اإلنتحار ماضيه وواقعة ووسائله , ط مارتن مونستيه ، ترجمة نور الدين - 

 . 03ص
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وقد ال تحمل تنفيذ السلوك  ا قد تحمل فكرة السلوك التدميري ،جميعه لحاتالمصط وهذه    

 اإلنتحاري .

ب توقيت تصنيف السلوك اإلنتحاري ، تتم بعد محاولة اإلنتحار، أو كما يوجد غموض في جوان

ومن هنا يرى البعض أن المشكلة األساسية في  ) وقوع اإلنتحار فعال( ،اإلنتهاء من اإلنتحار ،

 Potsnot "ه يحدد بعد إتمام الفعل ووقوعه هي أن ،إلنتحارتعريف ا
1

. " 

وقد   لتجنب عمليات الوصم اإلجتماعي ،اللشيء إالقد اليوصف الفعل علي أنه انتحار ، و

ائم الشرف وجرية علي الجرائم المرتبطة بالجنس ، يصنف الفعل علي أنه انتحار للتغط

 تقيم وزنا كبيرا لمثل تلك األمور .خاصة وأن ثقافتها  واإلغتصاب وهتك العرض ،

حيت إنها استعملت ألول مرة في عام  تعد كلمة حديثة اإلستخدام نسبيا ،إن كلمة ) انتحار ( 

م وإن كان اإلنتحار كفعل إنساني قديم قدم اإلنسانية ذاتها " ( 1201)
2

". 

 م مجازية واستعاراتوالجديد بالذكر اإلشارة إلي أن المصطلح )اإلنتحار( غالبا ما يأخذ مفاهي

 صالحه في سبيل غاية خطيرة ،مفسه وبمن ذلك مثال أن الذي يغامر بنلفظية مختلفة ومتعددة ، 

عينة كاإلنتحار السياسي مادع البعض إلي إطالق أوصاف م يقال عنه أنه أقدم علي اإلنتحار ،

 والتجاري والنفسي والرياضي ....الخ  والفكري ،

لنحاول من خالله الوصول إلي تحديد ما هو تحديد مفهوم اإلنتحار،  وبعدما وأضحنا مدى صعوبة

رض تعريف اإلنتحار لغة لنعيجسدها المصطلح في واقع الحياة ، المقصود بالعملية ذاتها التي

 وبيان اإلتجاهات المختلفة للتعريف اإلصطالحي لإلنتحار. واصطالحا ،

 اإلنتحار لغة : - أ

من أصل  قتل الذات بذاتها ، وهو مفهوم مشتق من كلمة مركبة ،ي عملية هيقصد باإلنتحار لغًة ، 

 ،( بمعنى النفس أو الذات في الفرنسيةsuiواالسم ) بمعني  "يقتل " ،  caedereالتيني من فعل

suicide  " وكذلك اإلنجليزية
3

" . 

ي يد دخلت اللغة الفرنسية عل كما هي معروفة األن ، suicide( أن كلمة Bayetويذكر "باتية" )

م(علي  1131سنة )  ل مرة في النصف األول من القرن الثامن عشر" ألو األب" دي فونتين

 وجه التحديد. 

                                                 
1

 . 30,ص  1920مكرم سمعان , مشكلة اإلنتحار دراسة نفسية اجتماعية للسلوك اإلنتحاري، القاهرة  ، دار المعارف  - 

 
2

,كلية  مجلة الملك سعود المجلد السابعسة من وجهة نظر علم االجتماع ", ذياب البداينة "جريمة قتل النفس في المجتمع األردني درا - 

 . 012, ص 1990االحاب ,رياض ,
3

 . 23م ،ص 1920ناجي الجيوش , اإلنتحار دراسة  نفسية اجتماعية  للسلوك اإلنتحاري ، القاهرة ، دار المعارف ، - 
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و وفي اللغة العربية تفيد كلمة "انتحار " معنى متماثال، فالكلمة مشتقة من الجدر )نحر( أي ذبح أ

نحره ،حيت يبدأ من أو قتل ونحر البعير نحرا أي طعنه في مقتل وانتحر الشخص أي ذبح نفسه ، 

الحلقوم من أعلى الصدر" 
1

." 

وقد استعملت كملة )باخع نفسك( في ويقال في اللغة تناحر القوم ،إذا تناحروا الحد الهالك ، 

القران الكريم واألحاديث ونصوص التاريخ اإلسالمي مرادفة لكلمة )انتحار ( ،وتعني أهلك نفسه 

،أو انتهت غما "
2

الكهف "سورة  باخع نفسك علي ءاثارهم .."قال تعالي " فلعلك  " ،
3

" 

 اإلنتحار اصطالحا : -ب 

والنفسية  السوسيولوجيهكما سبقت اإلشارة إليه فقد تعددت تعريفات اإلنتحار في الدراسات 

كما تعددت مداخل الباحثين واتجاهاتهم في تحديدهم لتعريف اإلنتحار ويمكن  لظاهرة اإلنتحار ، 

وهي ت بتحديد مفهوم مصطلح اإلنتحار، صدد خمس اتجاهات بارزة عنيلنا أن نميز في هذا ال

 -علي الحو التالي:

اتجه بعض الباحثين إلي وضع تعريف لإلنتحار من خالل تأكيدهم علي عنصر   اإلتجاه األول :

وهذا يعني أن أصحاب هذا اإلتجاه  الناشئة من فعل يؤدي إلي الموت ، المعرفة واإلدراك للنتيجة

ومن أمثلة   قوم به إنما ينتهي به إلي الموت،معرفة الشخص وإدراكه أن الفعل الذي ي اشترطوا

" " E.Durkheim" إميل دور كايم"  " التعريفات التي تنطوي تحت هذا اإلتجاه تعريف
4

" وهو 

بصورة مباشرة أو  أنه " هو كل حاالت الموت التي تنتجأول من تصدى لتحديد المفهوم ويعرفه ب

ة عن فعل ايجابي أو سلبي يقوم به الفرد بنفسه ،وهو يعرف أن هدا الفعل يصل به إلي غير مباشر

الموت " 
5

". 

ولعل تأكيد )دوركايم (  في تعريفه لإلنتحار ،علي عنصر المعرفة وإدراك النتيجة التي تحدد 

 السلوك في المستوى اإلنساني يشير إلي :

 يواني من ناحية. تميز اإلنتحار عن الموت اآللي في المستوى الح .1

 وينفى عن اإلنتحار سمة السلوك المرضى من ناحية . .2

" وبين صور أخرى من  نتحارهذا التعريف كما يشير)سمعان ( هو أنه يخلط بين "اإلإن علي 

د دون التميز بينها "داء والتضحية واإلمستشهاالموت ، كالغ
6

" 

                                                 
1

 م . 1991د. ث ،  . د. 0ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،ج  - 
2

صالح  بن سعد اللحيدان ، ظاهرة اإلنتحار عند الشباب , مركز التوثيق والمعلومات وزارة الشباب والطفولة ، العدد الخامس  - 

 . 04م , ص 1992
3

 . 1سورة الكهف، اآلية  - 
4

 .10مكرم سمعان , مشكلة اإلنتحار , مصدر سبق ذكره، ص  - 
5

 . 11مصدر سبق ذكره , ص  - 
6

 .00. مكرم سمعان ، مشكلة اإلنتحار ، مصدر سبق ذكره ،ص  - 
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وإن اختلفت في مظهرها مع ما يطلق  أنواعا أخرى من التدمير الذاتي ، إلن هذا في رأيه يخرج 

 علية ) اإلنتحار( فإنها تتحد معه تماما .

حيث لي المعرفة واإلدراك والقصد معا، وعلي النقيض من ذلك نجد من يعرف اإلنتحار مؤكد ع

يعرف البعض علي أنه "إجراء مقصود و إرادي بقتل الشخص لنفسه أو تدمير ذاته  " 
1

" 

تلتقي مع ما ذهب إليه            فات التي قدمت لمصطلح اإلنتحار،ريومن المالحظ أن معظم التع

 " دوركايم" من حيث تعين المعرفة وقتل النفس واختيار الطريق .

يف : " شارل بلونول " الإلنتحار، حيث عرفه بأنه الفعل الذي ومن نماذج هذا اإلتجاه أيضا تعر 

اختيار الحياة ودونما ضرورة أخالقية عن اإلنسان يفضل عن الموت عن وعي ورغم علي يصدر

"
2

المعرفة  لعنصر ه" ومن الواضح إن هذا التعريف يتأثر بتعريف "دوركايم " في تأكيد

وهوا أيضا يخرج اإلنتحار من فئة  ،ختيار الواعي بين الحياة والموتواإلدراك والقدرة علي اإل

 السلوك المرضي .

 :تعريف "هيلناكس"  .1

يه الضحية بنفسه  بقصد قتل نفسه ، وليس موت الناتج عن فعل يأتاإلنتحار هو " حالة ال 

أي هو موت إرادي يقدم علية الفرد للخالص من مشاكله وصعوباته  التضحية بيها لشي أخر،

ويقوم بنفسه باختيار الوسيلة التي تحقق له  التي نشأت من حياته في الجماعة ، غير المحتملة

انتحارا تاما " 
3

". 

و بين ، لي النقيض من تعريف دوركايم حيث يميزفيه بين السلوك اإلنتحاري وهذا تعريف ع

 أشكال الموت اإلجتماعي وأهمها الضحية .

وهو من التعريفات التي أكدت علي عزل السلوك  )اسيكرول( ، وفي ذات السياق يأتي تعريف

جهر اجتماعي باختيار فردي أو تحت مsacrifice actio "  "، اإلنتحاري عن أفعال التضحية 

 ،ألن التضحية ليست سلوكا مرضيا )كاإلنتحار( ولكنها موضوع إعجاب .

   shneid man. تعريف "شنايد مان" 2

ولكنه   diseaseمرض يا وقصديا يؤكد علي أن اإلنتحار هو فعل شخصي ينهي حياة الفرد ذات

ظاهرة معقدة من السلوك الذي يستهدف تدمير الذات "
4

"self – destructive behavior    

كما يشير هذا التعريف إلي أن اإلنتحار يشمل رغبة الفرد الواعية بالموت وفعله او فاعله لتنفيذ 

 الرغبة.  ويالحظ أن هذا التعريف يعني هذه 

                                                 
1

 .021, ص 2442احمد شفيق السكري ، قاموس الخدمة اإلجتماعية و الخدمات اإلجتماعية دار المعرفة الجامعية ، االسكندارية , - 
2

 12مكرم سمعان , مشكلة اإلنتحار , مصدر سبق ذكره , ص  - 
3

  20, مصدر سبق ذكره , صناجي الجيوش , االنتحار - 
4

 . 02سمعان , مشكلة اإلنتحار , مصدر سبق ذكره , ص مكرم - 
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 القصدية في الفعل ، عكس مايراه دوركايم . -

وبالتالي فلسلوك اإلنتحار ليس سلوكا مرضيا "أن اإلنتحار اليعد مرضا ،  -
1

." 

 ويشير )مينا ورد (  جة المترتبة علي الفعل ) الموت( ،عنصر الوعي واإلدراك للنتي -

واإلنتحار المرضي ، علي أن علماء النفس المرضى يرفضون التمييز بين اإلنتحار السوي 

ويرى أنها مجرد نوعين من الموت الطوعي يقول )دوشة ( : ليس بذي شأن أن يكون الحافز 

فدلك كله عبارة عن  يا أو فرضيا شعوريا أوال شعوريا ،اإلنتحار سوأو الدافع العامل علي 

لإلنتحار وهذا يعني من وجهة نظره أن اإلنتحار ليس ، أشكال خاصة تنسق في اإلطار العام 

مرضيا بالتعريف إال أن بعض أشكاله فقط تخضع للشروط المرضية التي لم تبعد السبب 

الوحيد علي الرغم من أهميتها "
2

". 

 تجاه الثاني : اإل-

حيث عرفة )سمعان ( بأنة كل  معني اللغوي في تعريفهم لإلنتحار،يتجه بعض الباحثين إلي تبين ال

وقد تم له ذلك وانتهت حياته نتيجة هذه  يقوم بها صاحبها لقتل نفسه بنفسه،فعل أو أفعال 

األفعال"
3

". 

وتحقيق النتيجة المقصودة   ده علي عنصر القصدية في اإلنتحار،يتضح من هذا التعريف تأكي

البد من توافرهما في الفعل أو األفعال من هنا يشترط هذا التعريف شرطين ،بالفعل )الموت ( ، و

وهما : القصد , وتحقيق الموت  الشخص ليصدق عليه مصطلح اإلنتحار،أو السلوك التي يقوم بها 

فعال "
4

". 

عريف ، إذا تنفى القصد ، أو لم يتحقق الموت أو بمفهوم المخالفة اليعد الفعل انتحار طبقا لهذا الت

 هما معا . 

في السياق نفسه يعرف السكري اإلنتحار "بأنة إجراء مقصود وإرادي يقتل الشخص نفسه 

وتدمير ذاته بنفسه  " 
5

". 

 اإلتجاه الثالث : -

 لي التمييز بين نوعين من اإلنتحار في التعريف هما : ويذهب أصحابه إ

 , واإلنتحار النفسي .) أي الموت الجسدي الفعلي (  اإلنتحار الحقيقي

بينما يعرف  ( "بأنه قتل اإلنسان لنفسه عمدا ،1912فاإلنتحار الجسدي عرفة " وليم الخوالي " )

بعض في الحياة تماما أو حيث يزهد ال أنه نوع من اإلنتحار غير الصريح ،اإلنتحار النفسي ب

                                                 
1

 .09مصدر سبق ذكره , ص  - 
2

 . 34 -21, ص ص  1911ميناردليون اإلنتحار واألخالق , ترجمة عادل العواد , ط  , دار دمشق , دمشق , - 
3

 .04. مكرم سمعان ، مشكلة اإلنتحار ، مصدر سبق ذكره ص  
4

 . 29, ص  2441. حسين علي قايد , دراسات في الصحة النفسية , المكتب الجامعي الحديث ، القاهرة ,  
5

 . 021. احمد شفيق السكري ، قاموس الخدمة اإلجتماعية، مصدر سبق ذكره ،ص  
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فيصابون بحاالت مرضية ، ولقد عاب  أنفسهم ،حطيم وتدفعهم عوامل اليأس إلي ت يبغضونها،

وأنه   ة وذلك بإضعاف الجسد والروح معا ،الباحثون علي الزهد حيث يرون أنه خطر يهدد الحيا

ويقدر )سينارد( أن الزهد يختلف اختالفا   خر األمر واجبات المرء نحو ذاته ،) أي الزهد( يضاد أ

وفي  ار هو أن يقتل المرء نفسه بوعيه ،لعميق فاإلنتحمن حيث مقصده ا ،كبيرًا عن اإلنتحار 

الزهد يرغب المرء بالسمو بنفسه روحيا حتى يولد لحياة جديدة يفقد فيها الجسد شيئا من سيطرته 

الطاغية الزهد هو أمر االستعاضة عن األنا العاطيفية المتعجرفة األمامية بأن الفضائل األخالقية 

ورقي روحي وليس غاية  إلي الزهد باعتباره وسيلة تنقية ،( ينظر والصوفية ومن ثم فإن )مينارد

 في ذاته .

 عني في نظره طمس )لشخصية اإلنسان (،والذي ي اللحيدان ( بين اإلنتحار المعنوي،ويميز)

معرضة لإلصابة باإلمراض النفسية  ال عن اإلنتاجية الفعالة الصحيحة،بحيث يصبح عاط

عن طريق الحقن السمية أو التردي من مكان مرتفع أو ضرب  أما قتل النفس ،واإلنتحار هو 

النفس بالرصاص أو تعليق النفس بحبل ثم قتلها فجأة )شنق النفس (" 
1

". 

ويميز أصحاب هذا اإلتجاه إلي التوسع في تعريف اإلنتحارحيث  يمكن أن  االتجاه الرابع : -

حاب هذا االتجاه يتميز تعريف "كارل و من أص خرة من السلوك المقاربة لإلنتحار،يشمل أنواعا آ

( م وهو يعرف اإلنتحار بأنه " قتل اإلنسان نفسه بالطريقة التي يختارها سواء  1931)  منجز"

كان الموت الناتج عاجال أو أجال  "
2

" 

إنه تعريف جامع ، ولكنة غير مانع ، يخلط بين اإلنتحار وأنواع آخري من السلوك المقاربة له 

كما أنه يمثل  وما فضال عن التضحية واإلستشهاد ،عم والرهبنة ،والتصوف  كالزهد والتنسك

واألمراض النفسية والعقلية وقد أطلق عليها ) منجز ( مصطلح  صورا من إدمان الخمر

"   cronic suicide"اإلنتحار المزمن  "  " 
3
 " 

مجموعة من األفعال  وال شك أن هذا التعميم يعد نقطة ضعف ، لما يتضمنه من الخلط الشديد بين

 المتغايرة في دوافعها وغاياتها ووظيفتها النفسية واإلجتماعية إلي حد بعيد. 

ويرفض أصحابه النظر إلي اإلنتحار علي أنه فعل أو حدث منفرد، وإنما  اإلتجاه الخامس :-

 يؤكد أنه عملية دينامية معقدة .

( حيث أشاروا إلي أن اإلنتحار  Beck et at بيك وآخرون ومن هذه  التعريفات يبرز تعريف )

وأن السلوك اإلنتحاري يمكن تصوره باعتباره واقعا  حدثا منعزال بل هو عملية معقدة ، ليس

 متصل لقوة كامنة تشمل : 

                                                 
.
1

 10ميناردليون , اإلنتحار واألخالق , مصر سبق ذكره ص . 
2

 . 20ق ذكره، ص. ناجي الجيوش , االنتحار , مصدر سب 
3

 . 02. مكرم سمعان , مشكلة اإلنتحار , مصدر سبق ذكره، ص  
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ثم التأمالت اإلنتحارية ,يليها محاولة اإلنتحار، وأخيرا إكمال هذه المحاولة "تصور اإلنتحار ، 

اإلنتحارية "  "
1

" . 

 التعريف السابق حيت عرف السلوك مع م Bonner. Rich  (1911 )" بوندريتش" ويتفق

ل ويتقدم خال ة ، تبدأ بتصور اإلنتحار الكامن ،:" عملية مركبة من مراحل مختلف بأنه اإلنتحاري

وفي النهاية  تتراكم محاوالت  مراحل من تأمل اإلنتحار النشط ، ثم التخطيط لإلنتحار النشط ،

دى الفرد ، وقد يتذبذب مركز الفرد في هذه العملية وفقا لتأثير العمليات البيولوجية انتحار نشطة ل

والنفسية واإلجتماعية "
2

". 

ومن الواضح أن هذا التوجه في التعريف للنظر إلي " اإلنتحار " إال أنه مجرد حدث أو فعل 

فسية وعقلية وفكرية منعزل ، بل يؤكد أن التعريف يتضمن ما يسبق الفعل ويمهد له من عمليات ن

تثقل في التصور الكامن لإلنتحار، الذي يشمل الطرف األول للمتصل مرورا بالتأمالت 

 ومحاوالت بناء القناعة , ثم التخطيط والمحاوالت ، إلي أن ينتهي األمر إلي الفعل ذاته .

ف تقديم ويؤكد أصحاب هذا اإلتجاه ، أهميته بالنسبة للدراسات والبحوث والجهود التي تستهد

السياسات والخطط والبرامج الوقائية الفاعلة للحد من هذه المشكلة وتجنبها ، إال أن مايؤخد علي 

أصحاب هذا اإلتجاه ،هو عدم التمييز بين اإلنتحار والسلوك اإلنتحاري ، فالسلوك اإلنتحاري كما 

 تحار .أشمل وأعم من اإلن يرى )الجيوش ( هو سلسة أفعال ،سواء  ثم اإلنتحار كفعل

فإذا  ليست كل سلوك انتحاري هو انتحار ،و ئ ، فكل انتحار هو سلوك انتحاري ،وبتعبير متكاف

وإذا انتهت الحياة فعال كان انتحارا"  لم يخرج األمر عن إطار المحاولة ، كان سلوكا،
3

". 

 بعض المصطلحات المرتبطة باإلنتحار  -2

برزت عدة مصطلحات نرى أن من األهمية بمكان  حار،من خالل المناقشة السابقة لتعريفات اإلنت

 اإلشارة الي تحديدها علي النحو التالي :

 الشروع في اإلنتحار : -أ

ابير لتنفيذ الفعل ) اإلنتحار ( ، دون يقصد به اتخاذ التد و مصطلح قانوني في المقام األول ،ه

الفاعل ) شارع في الفعل( هو ) شروع ( و ثم اإلتصال غير المنتهي بالموت ، ومن بلوغ الموت ،

أي خاض فيه شروعا "
4

". 

"كل عمل يؤدي إلي أذى النفس ويقصد به الموت "    -ويعرف البعض الشروع في اإلنتحار بأنة :

"
1

 " وال يشمل هذا التعريف اعمل التهديد بالموت او تمثيله 

                                                 
1

 .29. حسين علي القايد ، دراسات والصحة النفيسة , مصدر سبق ذكره , ص 
2

 .  29. مرجع سبق ذكرة , ص  
3

 . 20. ناجي الجيوش , اإلنتحار , مصدر سبق ذكره ص 

'
-
 .93م , ص 1992راف اإلجتماعي , معهد اإلنماء العربي ,بيروت ،مصطفى عبد المجيد كاره  ، مقدمة في االنح 
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ال تحقق له  لة ،فعا ولذلك فإنه يستخدم أداة غير لبعض أن الشارع غير جاد في قصده ،ويرى ا

هو إحدى عمليات السلوك اإلنتحاري ،وليس  ، و الشروع بالمعنى المشار إليه ،موتا عاجال 

هو  نتحارا غير تام أو انتحارا فاشل ،انتحارا ، ويرى ) تابا شنبك ( أن اإلعتقاد بأن الشروع ا

وإن قلة  نتحرين ،وا ماعتقاد فاسد وتؤكد الدراسات ان قلة قليلة ممن شرعوا في اإلنتحار مات

نادرة ممن انتحروا سبق ان شرعوا في اإلنتحار "
2

". 

نادرا ما يقوم بمحاولته في معزل عن المجال اإلجتماعي  )سينارد ( أن الشارع باإلنتحار، ويرى

 وإنما يأتي محاولته في مجال يجعل تدخل اآلخرين ممكنا أو محتمال. 

 فهمة إال في ضوء عالقته بالبيئة اإلنسانية ، فهو  ) أي إلنقادة ( والشروع نمط سلوكي اليمكن  

 . لعونها ونداءاستغاثة بالبيئة اإلنسانية 

من تماثل  والشروع فيه ، ،اإلنتحار دوافع مابينوالشروع غاية أخرى هي معاناة العلنية ، وبرغم 

لشروع فيه اتشير بعض الدراسات إلي التغاير الداخلي في المجموعة اإلنتحارية ، بين اإلنتحار و

وداللتها أو الغاية التي يستهدفها كل منها "من حيث وظيفة كل سلوك ،
3

". 

 المحاولة اإلنتحارية ) محاولة اإلنتحار (  -ب

وإنما يردون الحياة مع دم رغبة األشخاص في الموت أصال ،هو عيقصد بمحاوالت اإلنتحار،

المحاولة  بهذه يخاطرونوليك الذين ويختلف أ حققه لهم محاولة الموت من مكاسب ،التمتع بما ي

ومنهم من هو واثق بأنه سوف يموت  فمنهم من هو متأكد أنه سوف ينجو ،كثيرا فيما بينهم ,

ويكون القصد من محاوالت اإلنتحار، غالبا نوعا من التهديد إلستجالب العطف والحب من 

يجازف هؤالء ، مغامرين  الوالدين أو الزوج أو العشيق , أو الزمة مالية , لبلوغ ذلك الهدف

بحياتهم , ويعتبر هذا العمل من جهتهم صرخة يائسة لطلب المساعدة "
4

" 

يعوقه  اإلنتحار ( أن التعداد الحقيقي لمحاوالت Eisenberg-م 1914حيث يوكد "ايزلنرج " ) 

رت وأن التبليغ عن هذه الحاالت يعتمد فقط علي الحاالت التي اخط نقص التسجيل المركزي ،

(   Managedouy of hospitalوال تشمل التي أسعفت خارج المستشفى ) خول المستشفيات،لد

على ذلك فإن ( وعالوة  psychiatric or pediatricأو العيادات النفسيه أو عيادات األطفال ) 

 الترى في وقت حدوث الحدث ،ولذلك فهي ال تصنف على أنها محاولة. بعض حاالت اإلنتحار، 

                                                                                                                                            
1

  .140ناجي الجيوش ، اإلنتحار ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 
2

 . 114. مبيناردلون , اإلنتحار واألخالق , مصدر سبق ذكره ص 
3

 .112مبيناردلون , اإلنتحار واألخالق , مصدر سبق ذكره، ص  - 
4

 02 -01م, ص 1920, العدد الثالثون ، السنة الثامنة  المجلة العربية لعلوم الشرطةكولوجية اإلنتحار،" حسن عثمان البنهاوي ، "سي - 

 . 



 03 

 بواسطة تعالج ربما ،اإلنتحار بقصد ،(self- injuryض حاالت اإليذاء الذاتي)ويالحظ أن بع

من ثم يصعب التفريق بينهما وبين الحوادث ذاته وال تسجل على إنها محاولة ، الشخص

العادية"
1

 ". 

وذلك حتى تكون دراستها ضمن إطار اإلفراد  قوم الباحثة بتفادي هذه المشكلة ،ولكن سوف ت

 إلنتحار بأي وسيلة كانت وليس الذين تعرضوا إلي حوادث عادية . الذين حاولوا ا

 التفكير في اإلنتحار :  -جـ

أو هو نماذج من التفكير التي تؤدي بالفرد إلي قتل  ، اإلنتحار علي جاد اعتزامهو تفكير أو 

نفسه"
2

". 

 التهديد باإلنتحار : -ء

وعزمهم علي التلويح لآلخرين برغبتهم  مصطلح يشير إلي " العملية التي يميل فيها األفراد إلي

 اللفظي المستوي تتعد وليتميز هؤالء غالبًا بأن النزعة اإلنتحارية عندهم لم اإلقدام علي اإلنتحار،

 ا:الكالم والتهديد والتلويح( وقد صنف هؤالء إلي نوعين هم)

 اصحاب تهديدات خطيرة. -1

تهديدات غير خطيرة "-2
3

." 

يجب أن تؤخذ بكامل الحذر والحرص من  أن محاوالت اإلنتحار ، إليويشير ) العفيفي ( 

% من المنتحرين يحاولون اإلنتحار عدة 90حيث تبين  ين بالشخصية التي تهدد باإلنتحار،المحيط

مرات قبل اإلقدام علي التنفيذ"
4

 ". 

والهياج العداوة  هذا و تجدر اإلشارة إلي أن المهددين باإلنتحار، غالبا ماتسيطر عليهم سمات

agitation   ( كبير من الضحالةويبدوا اتصالهم بالواقع علي قدر ")
5

". 

 السلوك اإلنتحاري :  -هـ 

حياته بنفسه دونما  تدمير محاوال سة اإلتصال التي يقوم بها الفرد ،يعرفه )سمعان ( بأنة سل

تحريض من أخر وبغية لقيمة اجتماعية ما "
6

". 

اإلنتحار والشروع في  ومحاوالت ، يدخل فيه اإلنتحار الفعلي ، والسلوك اإلنتحاري بهذا المعنى

 ومقدماته بمعنى أخر يدخل فيه الفعل ذاته ، واألفكار اإلنتحارية والتهديد باإلنتحاراإلنتحار ،

  . فيه والشروع ومحاوالته

                                                 
- 

1
 . 30محمد احمد عبد اهلل ، علم النفسي المرضى ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية , ص 

2
 011ذكره , ص احمد شفيق السكري , قاموس االجتماعية والخدمات اإلجتماعية , مصدر سبق  -

3
 20ناجي الجيوش , اإلنتحار , مصدر سبق ذكره , ص  - 
4
 93, ص  1994عبد الحكيم العفيفي , االكتئاب واالنتحار , دراسة اجتماعية تحليلية , دار المعرفة اللبنانية , القاهرة ,  - 

5
 . 140ناجي الجيوش ، مصدر سبق ذكره , ص  - 
6
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فالسلوك  وعلي ذلك فالسلوك اإلنتحاري هو سلسة أفعال سواء تم اإلنتحار أو لم يتم , وكما أسلفنا 

اإلنتحاري يمكن تصوره علي هيئة متصل لقوة كافة تشمل تصور اإلنتحار، ثم التأمالت 

 وأخيرا إكمال محاولة اإلنتحار، ووقوع اإلنتحار الفعلي.  نتحارية يليها محاولة اإلنتحار ،اإل

لكامن وفي هذا اإلطار يعرفه البعض بأنه عملية مركبة من مراحل مختلفة تبدأ بتصور اإلنتحار ا

وتتقدم خالل مراحل من تأمل اإلنتحار النشط , ثم التخطيط لإلنتحار وفي نهاية تتراكم محاوالت 

انتحار نشطة لدي الفرد وقد يتذبذب مركز الفرد في هذى العملية وفقا لتأثير العمليات البيولوجية 

والنفسية واالجتماعية" 
1

". 

 نتحار الفاشل :اإلنتحار الناجح واإل -و

ول ) ،واإلنتحار الفاشل ففي األنتحار الناجح ض من الدارسين علي التميز بين اإلبعيحرص ال

ث تحقق رغبة الموت عبر السلوك حي وت محققا والتدمر الذاتي نهائيا ،الناجح ( يكون الم

  .لي الموتاإلنتحاري غير محكم التنفيد ، لذلك ال ينتهي هؤالء إ

والفرق شاسع بين  ،نتحارضعف التدبير لعملية اإلل قاذهم وأماأما السرعة تدخل المحيط إلن 

 الحالتين : 

وال ،نتحار الناجح : القرار حاسم بإنهاء الحياة وهي أقرب أو توازي بالحدة والفعل اإلففي األولى

و نداء دف الموت بل توجيه رسالة ابتزاز أو تهديدا أتقل خطورة عنه وفي الثانية : ليست اله

استغاثة لآلخرين"
2

 ". 

 نتحار : تطور مشكلة اإل -2

 نتحار ظاهرة إنسانية عامة صاحبت الوجود البشري من البدايات األولى وحتى اليوم .يعد اإل

حضارات واختالف أزماتها وعصورها ، وأي كان موقعها الجغرافي ، وبالرغم من تغاير ال

ي معظم دول العالم فوتشير اإلحصاءات الحيوية  ،علي اإلنتحار بصورة ما ،فراد ويقدم بعض األ

وترتفع نسبته مع تقدم الزمن مرتبطا بانتشار التصنيع  ،نتحار أصبح يأخذ شكال متصاعداأن اإل

وتشابك المصالح والية في العالقات وتفكك في كثير  من تعقيد الحياة ،ومصاحبا ما هو ملحوظ 

من الجماعات في العصور الحديثة بوجه خاص "
3

". 

 البدائية : نتحار في الجماعاتاإل -أ

،في كثير من نتحاري نثروبولوجيه عن انتشار السلوك اإلالعديد من البحوث اال تلقد كشف

 الجماعات البدائية .

                                                 
1

  29مصدر سبق ذكره , ص  - 
2
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 في جماعات جزر نتحاراإل شيوع الي  B.Malinowsk( 1909" مالينوفسكي " ) حيث أوضح

في جماعات  نطاق واسعانتشاره علي  R.neclit ( 1903بندكت ) أكدت كماياند ,  التروبر

 في شمال غرب كندا kwakiutilبجنوب المحيط وفي الجماعات الكواكبوتيل ،  Dobu الدوبو

فراد في هذه الجماعات علي قتل انفسهم هروبا من موقف مشين غير وذلك ألسباب مختلفة فيقبل أ

د منازعات عائلية ، أو تضحية شخصية , أو عقابا عاطفيا خاصة ، أو ق و تخلصا منمحتمل ، أ

و مدني يكون بدافع انهيار السلطة أو المكانة اإلجتماعية بسبب فقدان ثروة ، وفي موقف جنائي أ

 األخير إلي اإلقدام علي مصير مماثل ، فيضطر، قد ينتحر المجني عليه انتقاما من الجاني 

نتحاري في بعض جماعات أفريقيا الغربية وفي ساحل من السلوك اإلويعرف هذا النوع األخير 

" جرر التروبرياند....إلخ ) غانا ( لذهبا
1

 وما أخر " رأس علي النفس قتل باسم " خاصة ،"

بأفريقيا في احوال  Bankufo بين قبائل بانكاوندو  يضًاوأ نتقامياإل نتحاراإل هذا ويعرف بعدها

 لجماعةا مامه فتوجهالة من المدين يقتل نفسه أالعالقات المدنية فعندما يعجز الدائن علي استراد م

كان المتعدي على   wayan الويرموت الدائن وفي جماعة  مسؤلية هوتحمل المدين علي اللوم

أما في شمال اسيا بين جماعات  ،نتحار تحث ضغط اجتماعي شديد ، يقهرعلي تنفيذ اإلالمحارم 

ي أوقات نقص الطعام ف،نتحار فيذ اإلفأن المسنين والمرضى يقبلون علي تن  Eskimoسكيمو األ

 ها نوعًا من تعرف قبائل التي  وفي أمريكا الشماليةوعدم تسير سبل الحياة وخاصة  يوجه لغيرهم ،

سيا , فعند هندوسية في شبة القارة الهندية بانتحار يماثل ماكان شائعا بين القبائل النوعا من اإل

د وفاة ن ينتحر األسرى والخدم عنلشمالي الغربي كان يعد من الشرف أهنود ساحل أمريكا ا

كا الوسطى كان موت الرئيس يقتضي أن وبين قبائل أمري، سيدهم ويدفنون معه في نفس المقبرة 

علي تنفيذ الموت اإلرادي"  تقبل زوجاته وأقاربة وجواريه وأصدقائه
2

". 

 اإلنتحار في المجتمعات التاريخية :-ب

 وفا في المجتمعاتكان معر نتحاري ،أن السلوك اإل قد أكدت جميع الوثائق التاريخية ،ل

 التاريخية. 

 بديال عليهم المحكوم علي يعرض كان إذ تأييدًا ففي "اليونان " القديمة، لم يكن اإلنتحار يلقى

للتخلص من وطأة الظروف الغير محتملة " في اليونان ذاتها وسيلة كان اإلنتحار كما ، لإلعدام
3

" 

 مة يلجأ إليها اإلنسان إلنقاد شرفه .وسيلة سلي نتحار،أما في "روما"  فكانوا يعتبرون اإل

 فردية وسيلة للتحرر من اإلنتحار أصبح ، الكون بوحدة القائلة وعندما انتشرت عقيدة الرواقيين

 تلقى ترحيبا أكثر . غير مرغوبة ،

                                                 
1

 . 22مصدر سبق ذكره ، ص  - 
2

  20مصدر سبق ذكره , ص  - 
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ومن ثم أصبح اإلنتحار أمرا ا في العقيدة البوذيه والهندوكية، فإنها عقيدة الفردية وهما ،أم

 رغوبا إلي حد ان أصبح نظاما له أصول موضوعة .مرغوبًا فيه م

أكدت  أما المسيحية فقد ويعتبر المسلمين ، اإلنتحار أسوأ من القتل ، بينما يعتبره اليهود خطيئة ،

بدأت الكنيسة تصنع أول القوانين  ومند عهد القديس أوغسطين  قديسة الحياة بكافة صورها ،

 اإلنتحارصنف  حيت الحادي عشرففي القرن  جلترا ،ي أصدرت ضد اإلنتحار في انالمدنية الت

ألن قاتل نفسه إنما يحث بشكل غير قانوني  نظرا ، اإلنجليزي العرفي القانون في خيانةعلي انه 

دفن ولم يكن مسموحا ب نت كل أمالكه تصادر لصالح الملك ،يمين الوالء اإلقطاعي ، ومن ثم كا

نوا يدفنون عادًة إما في الطرق العامة بعد غرس العود وإنما كا المنتحرين في األرض المقدسة ،

 في قلوبهم .

فكانت تشبع سياسات مماثلة اتجاه اإلنتحار الذي  بلدان األوربية األخرى كإنجلترا ،أما في ال

اليزال يعتبر جريمة "
1

". 

ولذلك  أصبح من غير المجدي اعتبار اإلنتحار، عمال جنائيان بعد إلغاء المفاهيم اإلقطاعية ،ولك

 لم يعد لجريمته وجود في الواليات المتحدة األمريكية وبعض دول أوربا .

ة وذلك لمعرف راجع التي تتناول موضوع اإلنتحارأما في الشرق الغربي , فالبرغم عدم توفير الم

بهذه الظاهرة والمجتمع اإلسالمي خاصة في العصور الوسطى مدى معرفة العالم العربي عامة ، 

ال إن باالستدالل بالقران الكريم واإلشارة إلي انتحار ،) قتل اإلنسان إ ر اإلسالم ،قبيل ظهوأي 

صة في الجاهلية وفي خاعام معات العربية ترجع في الجزيرة العربية بوجه انفسه ( أتضح أن الج

جاء في القران في سورة النساء  رف هذه الجماعات من اإلنتحار وكماكانت تع صدر اإلسالم ،

 م والتي تؤكد من خالله علي تحريم المجتمع اإلسالمي للسلوك االنتحاري .واإلنعا

وإنما يتوقف  قدمة وال النامية تحرم اإلنتحار ،والجدير بالذكر أنه التوجد قوانين الفي الدول المت

األمر ليس فيه أيه جريمة باالشتراك أو التحريض أو  من للتأكد التحقيقاألمر علي مواصلة 

المساعدة "
2

"  .      

 ولكن هذا النوع من الجرائم الخاصة  التي يكون فيها هو جريمة في حد ذاته، أن اإلنتحار رغم

 وهذا هو الذي نفى بعدم وجود قوانين تنص ، الجاني والمجني عليه شخصا واحد في أن واحد

 ولكن إنما توجد محاوالت وأبحاث عالمية تحاول التفهم والوصول إلي ، علي عقاب الجاني

وذلك حتى يتمكن المختصون من  وإلي ممارسة هذا السلوك المدمر، العوامل التي تدفع األفراد

 اتخاذ تدابير الوقاية والعالج من اإلقدام علي هذا المصير المدمر . 

                                                 
1
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2
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 وسائل اإلنتحار  -2

يستعمل المنتحرون وسائل مختلفة إلزهاق الروح، وتختلف هذه الوسائل عندنا بالنسبة لما 

ا المنتحرون في غير البالد العربية، بل في بقيه أنحاء الوطن العربي نسبيا , علمًا بأن يستعمله

ي في المنتحر يعمد أحيانا الي استعمال طرق ال تخلو من الغرابة، وتدل علي اضطراب نفس

مثل الكف عن التنفس أو قلب اللسان داخل الزور لوقف دخول اللحظة التي سبقت اإلنتحار ،

 باالختناق . الروح تزهقلحنجرة حتى الهواء إلي ا

كما تبين الدراسات المختلفة ، أن هناك تباينا في استخدام وسائل اإلنتحار لدى الجنسين , فبينما 

يستخدم الذكور الطرق العنيفة لإلنتحار ،كاستخدام األسلحة النارية ,والشنق و استخدام الغازات 

ناث يستخدمن وسائل أخرى , أقل هالكا , مثل قطع السامة , والقفز من أعلي الجسور، نجد أن اإل

امة الشرايين الرسغين , تناول جرعات متزايدة من الحبوب المسومة ، ويالحظ أن المواد الس

 غالبا ال تشكل تهديدا للحياة. المستخدمة في عملية اإلنتحار، والتي يسهل الحصول عليها،

نتحار بالسموم ، والتي أدخلت إلي حالة من حاالت محاولي اإل 0,211دراسة لعدد  فهي

 .Bokerأوضح  1912-1919"مابين األمريكية المستشفيات في واليه" ميرالند 

Trinkoff.1986  ( ومن  2-1ان حاالت الدخول كانت غالبا في المراحل العمرية اآلتية ) سنة

 -المهدئاتسنة( ولقد تبين من هذه الدراسة، أن أكثر أنواع السموم ،هي اإلسبرين)  10-11)

كتئاب( وعلي الرغم من أن محاولة اإلنتحار باستخدام المواد السامة ، ومضادات اإل –المسكنات 

التمثل تهديدا مباشرا للحياة , إال أن هذا ال يكون كذلك دائما ،ولقد اتبتت الدراسة 

(Rumack.1983( أن استعمال العقار )Hcetaminophenبجرعات )  متزايدة ، تمثل خطورة

( ومن سؤ الحظ فإن كثيرا من الناس ، ال t.ivertoxeityدي للوفاء من جراء تسمم كبدي )وتؤ

يعرفون خطورة تأثير تلك العقاقيرعلي الكبد، وعلي صحه الجسم ،وذلك علي مدى البعيد بعد 

محاول انتحارهم" 
1

" 

 اإلنتحار تصنيفاته وسمات مرتكبيه-2

 أنواع اإلنتحار وأنماطة  -أ

نتحار وأنماطة بين البشر تبعا للعديد من اإلعتبارات والمعايير، واألمر الذي دفع تتعدد أنواع اإل

و دارس قا للمعاير الذي اعتبره كل باحث أالباحثين والدارسين التي صنفوا تلك األنواع طب

  -إنما يدور حول: والواقع أن األساسي في هذه المعاير..

 م .عدد القائمين باإلنتحار ومدى االتفاق بينه-1

                                                 
1

اني ، ، العدد الث مجلة العلوم القانونيةوصفي علي محمد، " اإلنتحار وسيلة وعدد وقائعه ومدى المجال الطبي في كشف التحقيق" ،  - 
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 الواقع األساسي الإلنتحار. -2

 حالة المقدم علي اإلنتحار الصحية والنفسية. -3

 الهدف من اإلنتحار. -0

 فيما يلي نتناول بشي من اإليجاز األنواع المختلفة لإلنتحار طبقا لكل معيار وأهم مايتميز به 

 .اإلنتحار الفردي :1

دون أن يكون هناك اتفاق مع أخر،  بحتةوبدوافع فردية قد يقدم اإلنتحار بشكل فردي محض ، 

 أو آخرين وهذا النوع يمثل غالبية أنواع اإلنتحار .

 .اإلنتحار الثنائي ) اتفاق ثنائي علي اإلنتحار ( :2

ته بزمن وحيز ذلك النوع يرتكز علي الرغبة في الموت ) اإلنتحار( مع شخص أخر أو بعد مو

حلفه اجتماعية واحدة في الغالب ،  أورة ،واحدة ،ن أسويكون المنتحران م، وهو ثنائي غالبا ،

مر السنين "مثبتة علي وتربطها عواطف ووشائح 
1

". 

 . اإلنتحار الجماعي :2

مة يمثل اإلنتحار الجماعي ) انتحار مجموعة من األفراد في الوقت نفسة ( ظاهرة بشرية قدي

 .تنتقل من شخص إلي أخر وبدائية ويحدث كعدوى اجتماعية،

 حار المرضى : .اإلنت1

وأصحاب هذه الحاالت يقبلون علي اإلنتحار بتأثر اضطراب عقلي أو نفسي )ذهان أو عصاب   

( وبالتالي فالسلوك اإلنتحاري، ال يكون هنا مختار مقصودا وإنما تحت ضغط حاالت نفسية 

اول اإلنتحار , ويشعر بأنة مطارد ،ويح منه وتزيد عاليه اصواتاوعقلية , وكان يسمع الشخص 

 الهروب بانتحاره .

 .تحقيق اإلنتحار ووقوعه الفعلي من عدمه :3

 ينقسم إلي :

 اإلنتحار الناجح : حيث يكون الموت محققا، والتدمير الذاتي نهائيا.  -1

اإلنتحار الفاشل : حيث رغبة الموت ،والتخلص من الحياة موجودة ، إال أن السلوك  -2

"هؤالء إلي الموت"  ال ينتهياإلنتحاري غير محكم التنفنيد , لذلك 
2

. 

 

 

 

                                                 
1
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 . القصد والهدف : 0

 ( : األثرة انتحار. اإلنتحار األناني ) 1

خص المنتحر ،هنا يجد نفسه وهو يخضع كما يدل عليه اسمه ألسباب شخصية خاصة، فالش

ولذا فإن اإلخالق  غريبًا عن اإلهتمام اإلجتماعي ، ولذا فإنه غير سوي، ومن ثم الأخالقي ،

 . اإلنتحارتماعية تدين هذا النوع من اإلج

 ) التضحية ( :اإليثار. انتحار 2

 لدوافع يخضع وهو يتصورها كما مصلحتهويستهدف الشخص هنا خير الجماعة التي يكون فيها 

الجماعة، وإن أسمه عميق لواجبات المرء نحو دعم  ليس سوى بالمدح ،وهو جديرة متجردة

رون أنهم أصبحوا يشع( االسكيمو )النوع ان كبار المسنين في  الحقيقي هو التضحية من أمثلة هذا

 الثلج في نفسه المسن فيدفن ،قادرين علي العمل واالنتاج والكسب ولم يعودوا  عالة علي ذويهم،

أمراض النفس ) هستريا  النفس علماء سماهاولذلك  يموت بسرعة وبائية ، حتى هكذا ويظل

الجماعة ( "
1

 نة : "ويتميز هذا النوع بأ

 .مجموعة من األشخاص ، تقدم علي اإلنتحار ) أكثر من اثنين ( -1

 يحدث في ظرف واحد، وبدافع واحد غالبا.-2

 غالبا ما يكون رواسب عقائدية متطرفة.-3

وأصحاب هذه الحاالت يتصفون بأن لديهم شيئا داخليا مختلفا ،وهدفا واحد هو الموت ،ولديهم 

عات تشكل الرعب رات له , ويتم هذا خالل هيئات وجماطقوس بنفس الطريقة دينية وتحضي

 بنفس الطريقة نفسها بالوقت ميثاقا مع الموت ،

حيث يتواعد الشباب علي شبكة  نتحار الجماعي عن طريق اإلنترنت ،وهناك ما يعرف اآلن باإل

ي المقابلة ثم يلتقون فنهم، يتعاهدون فيه علي اإلنتحار،اإلنترنت علي أساس ميثاق يعقدونه فيما بي

 علي اإلنتحار الجماعي .

 حاالت المقدمين علي اإلنتحار : -2

 نتحار طبقا لذلك الي : حيث ينقسم اإل

 انتحار األسوياء)اإلنتحار السوي( -1

سويا هنا أولئك المنتحرين من غير المصابين بأمراض نفسية أو عقلية أو عضوية , ونعني باأل

 أسويا في التفكير أو االعتقاد أو السلوك .أنهم  –بطبيعة الحال  –وال نعي بهم 

                                                 
1
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الدافع  من المنتحرين ويكون ،%2ن هذه الفئة تشكل وطبقا لبعض الدراسات الميدانية فإ

ا نتحاري سلوكا مختارلإلنتحار في صورة أفكار أو معتقدات أو عادات ويكون الفعل اإل

 و عبئا علي أبنائه وذويه .ومقصودا  وهدفه أال يكون عالة أ

 الشعور واإلدراك :  .0

 . اإلنتحار الشعوري 1

 لي وقوع هذا الفعل وتحققه. ك فيه المنتحر حقيقة فعله فيؤدي إوهو الذي يدر

 اإلنتحار الالشعوري ) المقنع ( :-1

هو ال يعد انتحار فعليا في حقيقتة وإنما هو من أفعال الفعل الالشعوري، الذي استطاع أن يجد    

انتحار فعلي ، وذلك بما لديه من قدرة علي التفكير الرمزي من خالل حلوال لإلنتحار بدون 

 الترميز والتكثيف ,والتشويه واإلبدال واإلسقاط وغيرها من العمليات النفسية المعروفة .

وإن كان الفعل اإلنتحاري  من الوان اإلنتحار غير المقصود ، ويندرج تحت هذا النوع أيضا لون

قيادة يكون قرار اإلنتحار نابعا من تأثير الكحول ,) غياب العقل ( أو ،وذلك حيث  ويتحقققد يقع 

جرعة كبيرة من المخدرات ) جرعة زائدة (" السيارة بسرعة جنونية أو 
1

" 

 . اإلنتحار الفلسفي : 2

ويطلق عليه البعض) اإلنتحار الوجودي ( إلرتباطه الشديد بالفلسفة الوجودية في بعض مدارسها، 

سلوكا شريفا  شجاعةقون الفكر الوجودي المتطرف ، حيث يعد قرار اإلنتحار خاصة الذين يعش

 أنه غير قادر علي العطاء . فيها شعر التي اإلنسحابومتقبال من الشخص ، حيث قرر 

ومعروف أن الفكر الوجودي ، يعلى من قيمة اإلنسان واختياره ومسؤوليته بالدرجة التي تجعله 

ؤولية مطلقة ، وأن عليه أن يحقق ذاته ويطلق امكاناتة كما يريد مسئوال عن كل شي في حياته مس

 وإذا عجز عن ذلك فعلية ان يختار توقيت إنهاء حياته بالطريقة التي يريدها .  , 

 :  . انتحار األطفال1

سنة وهي حاالت نادرة وتكون  ،10تي تقع في الفئات العمرية دون وخاصة حاالت اإلنتحار ال

ها تخطيط أو تعميم لتأثير الطفل بالخيال حينما يري أفالما أو يقرأ قصصا عفوية وال يوجد في

علي ذلك ، أو يكون انتحار تقليديا حين يتوجد الطفل أو يتعاطف مع المنتحر في  تشجعهخيالية 

 الفيلم أو القصة .

بعض الباحثين بوصف فئات المنتحرين ) شخصيا تهم ( ومدى توافر القصد من  اعتنيولقد 

 Edwin" شندمان ادوين به "حار ) النية اإلنتحارية ( ومن أمثلة تلك الدراسات ما قام اإلنت

schneidman  " نورمان فاربوا"Norman.farborw          وهما من علماء النفس في مدينة
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" لوس انجلوس"  ترتكز ابحاثهما علي مالحظة أن شخصية المنتحرين ، يمكن تصنيفها إلي 

 -ثالثة فئات :

ذ إنهم قد يخطئون التقدير في ذا كانوا يريدون الحياة،أولئك الذين يرتكبون اإلنتحار حتى إ. 1

% من المنتحرين يدخلون في 04عنصر أو متغير عام ، وقد قدر عالما النفس المشار إليهما ان 

 هذه الفئة .

م ال ويشكلون نحو إذا كانوا يريدون أن ينجوا أ يرتكبون اإلنتحار بدون معرفة ما ،. أولئك الذين 2

 % من كل النتحرين طبقا للنتائج التي توصلو اليها .00

 يريدون أن يموتوا ) القصد والرغبة في الموت المحقق( وتشكل هذه الفئة. هؤالء بالفعل الذين 3

للدراسة"% فقط من إجمالي حاالت اإلنتحار في أمريكا، طبقا 2
1

" 

 اإلنتحار تصنيفاته وسمات مرتكبيه  -2

 مات التوجه اإلنتحاري . عال1

تتمثل أنه ليس من السهل أبدا معت عليها أدبيات اإلنتحار كافة ،هناك حقيقة واضحة أكدتها واجت

أي العالمات والدالئل والظواهر والسلوكية التي إذا  اف العالمات الدالة علي اإلنتحار،اكتش

ري أو يمكن ان يقدم علي ماتوافرت في شخص ما أمكن القول بأن هذا الشخص لديه ميول انتحا

اإلنتحار، وكان لهذه الحقيقة أثرها في أن جهود الوقاية ومنع وقوع اإلنتحار كثيرا ما تواجه 

 بالفشل والعجز عن تحقيق تلك الغاية. 

إال أن هذه الحقيقة لم تثن عزم العلماء والباحثين عن محاولة البحث والتنقيب عن تلك العالمات 

ها ، وتسليط األضواء عليها، ويشير ) بكري ( إلي أنه تبين أن في االنذارية ومحاولة رصد

يدرك مدى خطورتها أو لم إلنتحار كانت توجد عالمات إنذار، ولكن أحدا لم ينتبه إليها ، حاالت ا

 قد تبلغ ثالثة شهور أو أكثر .هناك فترة حضانة لفكرة اإلنتحار ، كما يؤكد أن  ،وماتشير اليه ،

 مرتبة حسب أهميتها علي النحو التالي :  عديدة تم وضع عالمات للخطر، راساتوبناء علي د

 سنة ، كان ذلك مصدر خطر.  00السن : كلما زاد السن عن  -1

 مرة عن عموم الناس . 04تعاطي الكحول : حيث تزيد حاالت اإلنتحار في تعاطي الكحول ،-2

 اإلستشارة والغضب والعنف. -3      

       ارية السابقة خاصة، اذا استخدمت فيها وسائل شديدة الخطورة، المحاوالت اإلنتح-0     

 كاإلسلحة النارية أو السقوط من أعلي أو الشنق .

 إلي أن الرجال أكثر اقداما علي اإلنتحار، من النساء.  الذكورة , حيث تشير الدراسات ،-0

 رفض المساعدة .-2
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 .                                                                              استمرار مدة  نوبة اإلكتئاب ،أكثر من المعتاد-1

 تاريخ سابق عن عزل، في مصحة نفسية .-1

 فقد شي عزيز غال , أو اإلفتراق عن شخص عزيز في الفترة اإلخيرة. -9

 اإلكتئاب خاصة نوبات اإلكتئاب الجسيم .-14    

 فقد الصحة الجسمانية . -11     

 عدم وجود عمل أو اإلحالة للمعاش . -12     

 شخص أعزب أو أرمل أو مطلق . -13      

 هوالء األشخاص البد ان ننتبه إليهم ، وتدريسهم وتتخد الخطوات الكفيلة بمساعدتهم 

 وتميز الدراسات إلي أن العوامل المرضية األشد خطورة هي : 

 . hopelessnessاإلحساس بفقدان األمل     -أ

 .hopelessnessاإلحساس لقلة الحيلة     -ب 

ويشير ) السكري ( إلي أن المهنيين يلفتون اإلنتباه إلي بعض األسباب، والظروف والعوامل التي 

تساعد علي التعرف علي احتمالية قيام شخص ما ،أو عميل ما ، بمحاولة اإلنتحار , ومن بين هذه 

"األسباب والعالمات ذات اإلحتماالت القوية 
1

" 

 .أو الحاضر اإلكتئاب خاصة ، إذا كان مصحوبا باليأس ،مع عدم اإلرتباط بأخرين في الماضي

 تغيرات أساسية في النماذج النوم . -1

 وجود عبارات واضحة بالتعبير عن الرغبة في الموت ،أو التصميم علي اإلنتحار . -2

 المعاناة الحديثة من فقدان شي يتعذر اإلستغناء عنه . -3

 لمساند .غياب النسق ا -0

 سهولة الحصول على وسائل الموت ) مثل األسلحة النارية , العقاقير القاتلة...الخ ( . -0

 محاوالت سابقة لقتل النفس . -2

 الشعور بالفشل من الرفض والنبذ. -1

( فإن بعض   Evans valensو ) ايفا نز فالنز Ernstg. Beier ) ارنست بيد   ( لرأى وطبقا

وسيلة اتصال مع الذات ومع اآلخرين ، وهم مهيؤن لإلنتحار، إذا مرتكبي اإلنتحار يستخدمونه ك

" -عدة شروط مجتمعة وهي  : ماظهرت
2

  "  

 غالبا , ولكن ليس دائما مايكون هناك محاوالت سابقة لإلنتحار. -1

                                                 
1
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يوجد موقف متأزم في الحياة ، مثل فقدان شخص محبوب أو االنفصال عنه، وهذا الموقف قد  -2

 إلنتحار بحوالي عام كامل .يسبق محاوالت ا

 استخدام المنتحر أسلوب إشعار اآلخرين بالذنب لمعاقبتهم . -3

 ان المنتحر لدية الميل للتقلبات المزاجية السريعة . -0

 ظهور أسلوب وطريقة مرضية وجاهزة لكي ينفذ اإلنتحار . -0

ة التعقيد، بحيث يصعب ورغم تأكيد أن الفعل اإلنتحاري ) السلوك اإلنتحاري ( هو سلوك في غاي

وقطع الطريق عن بلوغ غايته , إال أننا  سم ودقيق ( ومن ثم التدخل لمنعة ،التنبؤ به ) الشكل حا

من أن هناك العديد من العالمات التي إليه بعض الدراسات ،  نغفل عن ما توصلتال نستطيع أن 

ل لدى من تتوافر فيهم تشكل ناقوس خطر وإنذار , من حيث كونها تشير لتوجه انتحاري محتم

  -تلك العالمات , وتأسيسا علي ما سبق يمكن ان نوجز تلك العالمات فيما يلي:

 العالمات المباشرة في الكالم . -1

ونعني بذلك أولئك األشخاص الذي يعبرون في كالمهم عن هواجس سوداوية , أو معيشية أو 

لي اإلستمرار في الحياة من قبيل عبارات معدميه , أو سلفية , أو دينية غربية ، مفضلين الموت ع

 مثل : يجب أن انتهي , الحياة ال تساوي شيئا ..الخ .

 العالمات غير المباشرة في الكالم . -2

حيث يعبر األشخاص عن نياتهم بطريقة غير مباشرة ، مفضلين اإلنتحار عن الحديث عن الموت 

 عدت أصلح لشي ..الخ  كقولهم مثال : ستكونون في حال أفضل من دوني , أو ما

 العالمات الظاهرة في السلوك . -3

وثمة عالمات سلوكية أخرى  علي الذات والتهرب من الزائرين ، كالعزلة , واالنطواء الواضح

 لها أهميتها في هذا الصدد تتمثل في :

 عالمات الحزن الظاهرة علي الوجه . -أ

 قلة الكالم , والشرود المستمر .  -ب

 تناول الكحول ، والعقاقير والمخدرات . اإلسراف في -ج

 اإلستماع المفرط لألحاديث الدينية ،التي تدور حول الموت والقبر واآلخرة.  -د

العالمات التي تظهر اإلنتاج الفكري واألدبي والفني."  -0
1

" 

تشير إلي  ة أو المؤثرة في حاإلت اإلنتحار،وثمة من يرى ان هناك العديد من العوامل المصاحب

عض الخصائص والسمات التي تبين أنواعا تميز حاالت اإلنتحار أو الشروع فيه ،علي النحو ب

 التالي : 
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عامل السن : حيث تبين أن األصغر، أكثر تهديدا باإلنتحار، لكن األكثر سنا أكثر تنفيذ  -1

 لإلنتحار .

ا له كما أن الجنس ) النوع ( : فالنساء أكثر تهديدا باإلنتحار , بينما الرجال أكثر تنفيد -2

 المنتحرين من الرجال ضعف المنتحرات من النساء .

 الحالة اإلجتماعية : حيث إن المتزوجين أقل انتحارا من غير المتزوجين . -3

التدين : فإن اإلنتحار يكون دائما بين فئات المتدينين أقل ماهو بين غير المتدينين ،وأن  -0

 .مقارنة بمعدالته بين البروتستانت وليك ،في المسلمين واليهود والكاثمعدالت اإلنتحار أقل 

العرف ) الساللة ( : فالبيض أكثر انتحارا من السود , كما أن معدالت اإلنتحار تكون أقل  -0

 بين األقليات والمجوعات العرقية المترابطة، بينما تكون أكثر لدى المهاجرين. 

 ،وأطباء األنسان ، شريونالب األطباءتوجد بين المهنيين  الوظيفة : أعلي نسبة لإلنتحار، -2

والموسيقيون والضباط والعاملون في تنفيد األحكام ، والعمالت في شركات التأمين ،هذا 

 وتزيد معدالت اإلنتحار بين العاطلين عن العمل  .

المستوى اإلجتماعي ، تزداد معدالت اإلنتحار في المستويات اإلجتماعية األعلى ،وفي المدن )  -1

 رى .الحضر ( أكثر من الق

الحالة الصحية النفسية : المرضى النفسيين أقوى دافع نحو اإلنتحار , حيث تزيد خطورة  -1

مرة مقارنة بعموم الناس."  12-3اإلنتحار في المرضى النفسيين من 
1
  " 

% واخطر الحاالت النفسية من ناحية 9,11 -10نسبة اإلنتحار بين مرضى اإلكتئاب من  - أ

 كتئاب الجسيم .القابلية لإلنتحار هي نوبات اإل

% وتوجد أعراض اكتئابية في 14مرض اإلنفصام ) الشيزوفرينيا ( نسبة اإلنتحار بينهم  - ب

 ثلثي مرضى اإلنفصام المنتحرين .

% من كبار السن ،الذين ارتكبوا اإلنتحار  11إن األمراض النفسية ،توجد في أكثر من  -جـ    

% من اإلناث حاولوا 00ن الذكور و% م24ان  1990كما وجد في دراسة في السويد عام  

 اإلنتحار كانوا يعانون من اإلكتئاب. 

استخدام الكحول والمخدرات : نسبة اإلنتحار بين مدمني المخدرات والمواد األخرى،  -9

 % حيث ساهمت المخدرات والكحول في زيادة معدل اإلنتحار .00الي  20بلغت 

تتفاوت معدالت اإلنتحار حسب نوع شخصية: في حاالت اضطراب الشخصية ، اضطراب ال-14

أشارت الدراسات الحديثة اضطراب الشخصية ، ولكنها في مجملها أعلي من عموم الناس، حيث 

 في اإلقدام علي اإلنتحار.  رئيسرابات الشخصية عامل إلي أن اض
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والمصابون بأمراض مستعصية ،كاإليدز الصحية : المرضى المزمنون ،  الحالةاضرابات   -11

حيث وجد أن األمراض الجسمية من  ها أكثر عرضة لإلنتحار من غيرهم ،رطان وغيروالس

 أكثر األحداث التي تسبق اإلنتحار خاصة بين كبار السن. 

كما أثبتت الدراسات قوة العالقة بين األفراد العصبية ، وزيادة خطورة اإلنتحار، وكما توجد في 

 % . 04-21ار هذه الدراسات أن من بين الذين حاولوا اإلنتح

نعد أفضل مؤشر لمعرفة مدى خطورة الحالة، كما أن دراسة محاوالت اإلنتحار السابقة،  -12 

المحاوالت السابقة لإلنتحار تعطينا داللة علي "
1

" 

 نية الشخص في أن يموت، معرفته وإصراره علي الموت . - أ

الذين  المكلفينمن % 04جديه المحاوالت، وتشير بعض نتائج الدراسات العملية ، إلي أن   - ب

 انتحروا فعال في خالل السنوات العشر التالية للمحاولة. 

الت االنتحار ولوحظت زيادة بسيطة في معد  يوجد موسم معين خاص باإلنتحار،الطقس : ال -13

جتماعية من قبيل هذا ويتميز المنتحر في الغالب ببعض السمات النفسية واالفي الربيع والخريف ،

 -تي:األوالمثمثلة في 

لديه خلل علي صعيد األنا , فهو ال يستطيع أن يبلور طاقاته الدفاعية كي يتعامل مع الناس،  -أ

 ومع واقعه .

 أو خياليا.  , وهو شعور يمكن أن يكون واقعيًا الشعور بالبغض والخسارة -ب

 الطبيعة النرجسية . -جـ

،بأنها تنفس طاقات وضغوط حيث تتميز الصحة النفسية  لديه ضعف في الصور الخالية ، -د

معينة عن طريق الخيال ،والمنتحر في الغالب يكون لديه ضمور وعدم قدرة علي التنفس ، 

 وضعف الطاقة التخيلية . 

  ويكون نابعا من كتب ،كما ان لديه صعوبة في التعبير.العنف علي الذات،  -هـ

 ن وطمأنتهم له .ضعف الثقة بالنفس ، ويكون دائما بحاجة إلي امتداح اآلخري -و

ذو شخصية تتميز باالمسؤلية، ويبدو وكأنه مراهق أبدا، ال يمتلك اإلستقرار العاطفي و  -ز

 النفسي .

 يفقد القدرة علي التأقلم مع المحيط والظروف واألوضاع المختلفة . -ح

بأن يمكن اعتباره فاقدا المادة االستمرارية ،وعاجزا عن رؤية الحلول لمشكالته، مع العلم  -ء

الحل موجود دائما ،ولكنة وصل إلي درجة أنه ال يرى غير اإلنتحار حال مناسبًا. "
2

 " 

                                                 
1

 .01مكرم سمعان مشكلة االنتحار , ص  - 
2

   20 -24, ص ص  2442عبد اهلل سعد الرشد , ظاهرة االنتحار التشخيص والعالج، جامعة نايف للعلوم األمنية , الرياض ،  - 



 02 

 :  : أسباب محاولة اإلنتحار وأهم العواملثانيًا

علي وجود أسباب كثيرة ومتنوعة ،تختلف في تحليل أسباب انتحار األفراد ، تجمع الدراسات

لتي يعيش فيها الفرد،و يمكن إيجاز األسباب باختالف األفراد والبيئة اإلجتماعية ، والظروف ا

 والدوافع الكامنة وراء محاولة اإلنتحار في األتي : 

 التفكك العائلي :  -1

 –كالمشاحنات بين الزوجين دام األمن والعاطفة داخل األسرة ،ويشير التفكك العائلي إلي انع

 مرضى األهل طويل  –غياب الوالدين أو أحدهم 

ي البيئة التي ينتمي إليها الفرد , وما الشك فيه أن لألسرة دورا تربويا هامًا وذلك ألن األسرة ه

بالنسبة له , فهي إما تؤثر حسنا أو سيئا في الفرد ."
1

" 

( يعتبر أهم العوامل  broken enhmeoeويرى علماء اإلجتماع أن ما يسمى بالبيت المنحل)  

 التي تؤدي للسلوك اإلجرامي . 

تلعب دورا مهما في حماية أفرادها من االنحراف ،وهي بدورها تلعب الدور وعليه فإن األسرة 

 األول واألخير، في تربية األبناء تربية سليمة صالحة .

 جماعة الرفاق :-2

للصداقة دور مهم في حياة الفرد ،فمن صاحب أهل السوء البد وان يتأثر لهم ومن سار معهم 

 طرفة بن العبد. فسوف يسير في ركابهم ،وقديما قال الشاعر

 عن المرء ال تسأل وسل عن قرينه

 فكل قرين بالمقارن يقتدي

 إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم

وال تصحب األردى فتردى مع الردى" 
2

" 

سواء بالخير أو بالشر في دفع تأثير جماعة الرفاق علي األفراد ، مدى قوة و البيت يوضح فهذا

 منه خالل النتائج التي تتوصل إليها الدراسة الحالية . الفرد إلي اإلنتحار ،وهذا ما سوف نتحقق

 غياب الوازع الديني : -2

فعند ما يعلم اإلنسان بأن  دور أساسي في قبول فكرة اإلنتحار،المعتقد الديني حول اإلنتحار له 

اإلنتحار محرًم قد يستسهل هذه العملية، وقد يعتبر البعض اإلنتحار هو قرار نابع عن أخطاء أو 

                                                 
1

 . 101, ص 2440, دار الصفاء , عمان ,  1جبالي ، جرائم األطفال والمراهقين أسبابها ودوافعها وعالجها ، ط حمزة ال - 
2

وصفي محمد علي , االنتحار وسيلة وعدد وقائعه ومدى المجال الطبي في كشف التحقيق , العدد الثاني , المجلد االول  مجلة العلوم  - 

 121 -20, ص ص  1929القانونية , 



 01 

اجع إلي ضعف الوازع الديني ارات كبيرة ال يتحملها العقل ،والحقيقة أن هذا الشعور رخس

"لديهم
1

". 

 المستوى اإلقتصادي والمهني :-0

ة  التي لها تأثير على الفرد وذلك عند شروعه في عملي الدوافعإن المستوى اإلقتصادي هو من 

 ور اقتصاديا، كلها إذارد في المجتمع الميسلتي يعيشها الفقتصادية ااإلنتحار وذلك ألن الدوافع اإل

بقصد التخلص من ذلك الوضع , كما أن شعور الفرد علي الفرد تدفع به إلي اإلنتحار ، تراكمت 

يشعر   يجعلهوهذا  دم القدرة علي الحصول علي العمل ،إال عن طريق الوساطة ،بالبطالة وع

،وهذا ما يجعلة يقدم علي اإلنتحار نتيجة  باليأس والضياع لعدم قدرته علي الحصول علي وظيفة

"وتوماس  ogburnالفراغ الذي يعانيه والحالة التي يعيشها ،وهذا ما أكده "اوجبرن" 

"Thomas (1922 في الواليات المتحدة األمريكة وانجلترا وويلز ويلزم من ذلك , أن ثمة )

فوجدا أن نسب  وف العمل ،نتحار، وبين تقلبات ظرعالقة وثيقة نسبيا بين تقلبات تسبب اإل

  1932اإلنتحار تزداد في أزمات العمل , وتهبط في فترات الرخاء ،فوجد "هوليرت ") 

Hurlburt لت فرص العمل في الواليات نتحار اتجهت إلي اإلرتفاع كما ق( كذلك ان نسب اإل

إلنتحار كما أكد أكثر من باحث أيضا أن ارتفاع نسب ا 1900 -1929المتحدة األمريكيه بين 

اثناء األزمات اإلقتصادية يرجع إلي إضراب دورات العمل وهبوط مستوى العمالة وماتنطوي 

بها انتشار البطالة  عليه من انتشار البطالة ،والمالحظ عموما أن األزمات اإلقتصادية يقترن

 والتشرد بين الطبقة العاملة بوجه خاص , كما أن تجمد فرص العمل وكساد السوق يؤثران في

بعض الطبقات العليا، وتدهور دخول األفراد بوجه عام ،وما يصحبه من خوف شديد من 

المستقبل" 
2

". 

,وتأتي في الدرجة  االجتماعيةوعليه فأن دوافع اإلنتحار تكمن في مجموعة من العوامل     

 األولى ضعف اإليمان ،واالستسالم لليأس نتيجة التفكك الحادث داخل األسرة ،وعدم وجود فرص

عمل وأيضا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها األفراد الذين يجدون أنفسهم ضائعون جزاء 

األمرالذي فسية تجعلهم يفكرون في اإلنتحار، هذا الكم الهائل من المعاناة ،التي تتحول إلي حالة ن

وتحمل مسؤوليات الحياة  بشرى في التكيف مع ظروف المجتمع ،يدل علي إفالس العقل ال

تطلباتها , وعدم قدرته علي مواجهة مشاكل الحياة التي تؤدي به إلي اإلستسالم األمر الذي وم

 يؤدي بدوره إلي اإلنتحار، أو الشروع فيه .

                                                 
1

االنتحار في الفقة االسالمي ، المجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب , العدد الثالثون , عبد اهلل حمد العطميل , معالم نطرية  - 

  14-0, ص 2441, 10المجلد 
2

 . 04مكرم سمعان ، مشكلة األنتحار , مصدر سبق ذكره ، ص  - 
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وصفوة القول : إن هذا العوامل، ليست هي العوامل النهائية، بل إن هناك عوامل أخرى توثر في 

وبالرغم من ذلك فإن  ار أو الشروع فيه ،فعه إلي اإلنتحفكر اإلنسان وشخصيته وبالتالي تد

الدراسة قد ألفتت اإلنتباه إلي العوامل التي يتراء لها بأنها ذات تأثير أقوي علي الفرد ,بل قد تكون 

السبب في ارتكابه للسلوك اإلنتحاري ،علمًا بأن العوامل جميعها من الصعب حصرها في ظل 

 خر في عالم اليوم .الظروف المستحدثه والتي تطرأ بين الحين واأل

 ثالثًا : حجم جريمة اإلنتحار في المجتمع الليبي 

اليمكن أن تصل إلي نتائج مفيدة إال  سات اإلجتماعية في مجال الجريمة ،إن البحوث والدرا

 بتوفير إحصائيات دقيقة , وتعطي صورة واضحة عن حالة الجريمة من حيث ارتفاعها

تواجه  ال يخفى أن هناك بعض الصعوبات والمشاكل التيو وانخفاضها واتجاهاتها وخصائصها ،

ومنها ما يعرف بالمناطق المظلمة أو األرقام المطموسة المثقلة  اإلحصاء في مجال الجريمة ،

ال  الظلوان كل مايسجله في منطقة  ن اليمكنهم العلم بكل جريمة تقع ،،مما يجعل  اإلحصائي

ل من يها , مما يجعل عدد الجرائم الثابتة إحصائيا، أقتهتدي  اإلحصاءات إليها وال القائمون عل

فعدد كبير من الجرائم قد يرتكب وال يتم كشفة ,و كثير من الجرائم  عدد الجرائم المرتكبة فعال ،

 وعدد كبير أخر من الجرائم التي يبلغ عنها ال يعثر شف قد اليبلغ عنها ألسباب خاصة ،التي تكت

علي مرتكبيها "
1

." 

عادات وتقاليد وقيم وضوابط ،من بين الصعوبات التي من مل العرف وما يتضمنه كما أن عا

الذي يشكل اإلنتحار ظاهرة ،مجتمع الليبي لجريمة وخاصة في تقف حائال دون توثيق الكمية ل

مستحدثة لم تكن فيما مضى يعرف تلك الظاهرة فيما عدا بعض الحاالت الفردية النادرة الوقوع، 

لك المشكلة في المجتمع الليبي الذي يتميز بخصوصية ثقافية اجتماعية، تجعل وال شك أن بروز ت

التغيرات السريعة والمتالحقة التي  إنما مايرجع ضمن ما يرجع إليتلك المشكلة نادرة الوقوع ،

شهدها المجتمع الليبي نتيجة لعمليات التنمية التي ترتب عليها تغير اجتماعي وثقافي سريع 

ا يشكل بيئة مالئمة تظهر بطبيعة الحال مشكلة اإلنتحار حيث لوحظ تزايد وعميق وشامل ،مم

حاالت وشروع فيه حسب ماورد في التقرير السنوي عن حالة الجريمة الصادرة علي اللجنة 

التنامي الكمي لجرائم يتضح لنا  ( ،2واألمن العام من خالل جدول ) الشعبية العامة للعدل

 .(ف 2442-1990خالل عشر سنوات الماضية )اإلنتحار في المجتمع الليبي 

 

 

 
                                                 

1
 . 22ف , ص 1913وطنية ، بنغازي ,د. عوض محمد،  مبادئ علم اإلجرام ، المكتبة ال - 
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 ( للتنامي الكمي لنسبة اإلنتحار في المجتمع الليبي خالل اإلثنى عشر سنة الماضية2جدول)

 ف( 2444 -1990)

 نسبة جرائم اإلنتحار عدد الجرائم السنة الرقم

1 

2 

3 

0 

0 

2 

1 

1 

9 

14 

11 

12 

1990 

1992 

1991 

1991 

1999 

2444 

2441 

2442 

2443 

2440 

2440 

2442 

91 

99 

91 

142 

19 

130 

111 

121 

101 

130 

111 

139 

1.4% 

1.2% 

1.4% 

1.0% 

2.0% 

9.1% 

1.4% 

9.2% 

14.1% 

9.1% 

1.4 % 

14.4% 

 %99.9 1313 المجموع  

 1990) للعدل واألمن العامة خالل الفترة  هالمصدر : إعداد الباحثة بالرجوع إلي البيانات الواردة ،علي اللجنة الشعبية العام-

 ف(  2442

 

% 1.4ف كانت 1990من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن نسب جرائم اإلنتحار خالل عام 

%( 1.2ف الي ) 1992جريمة , ولقد أخذت هذه النسب في اإلرتفاع البسيط ،حيث وصلت عام 

ف  2443جريمة ولم تقف هذه الزيادة عند هذا الحد بل ازدادت حتى بلغت أقصاها ، في عام 

%( جريمة ،وذلك بسبب ازدياد مطالب 14.1الذي وصلت فيه نسبة جرائم اإلنتحار، إلي) و

الحياة، وعدم القدرة علي مواكبة التغيرات السريعة التي شهده المجتمع الليبي خالل السنوات  

اكتشاف النفط  فمع األخيرة من تحوالت جذرية ، سواء من الناحية اإلقتصادية أو اإلجتماعية ،

قتصاد البالد تحويال كبيرا من اعتماد علي الصيد والزراعة، ويقوم علي النفط و عوائده تحول ا

%( وفي 9.1ف حيث بلغت ) 2440األمر الذي أدى ازدياد الباطلة , وهذه النسبة قد تراجعت في 

ف  2442%( ومن ثم أخد في اإلرتفاع عام 1.4ازدادت في التراجع فبلغت حوالي)  2440عام 

%( جريمة انتحار مرتكبة داخل المجتمع الليبي ،هنا يالحظ 14.4يه نسبتها حوالي )الذي بلغت ف

%( 1.4الذي كانت فيه السنة تبلغ ) 1990أن حجم المشكلة يأخذ في اإلرتفاع ابتداء من عام 

أكثر %( جريمة أي انها تضاعفت حوالي ) 14.4الذي وصلت فيه النسبة ) 2442مقارنة بعام 

الليبي , ا يدل علي ارتفاع معدل جريمة اإلنتحار بشكل عام داخل  المجتمع ( وهذ من مرة واحدة

 خالل تلك الفترة .
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( يوضح نسبة جرائم شروع اإلنتحار، في المجتمع الليبي خالل اإلثنى عشر سنة 3جدول )

 ف 2442 -1990الماضية 

 النسبة الشروع في اإلنتحار  \جرائمعدد  السنة الرقم

1 

2 

3 

0  

0 

2 

1 

1  

9 

14 

11 

12 

1990 

1992 

1991 

1991 

1999 

2444 

2441  

2442   

2443  

2440 

2440  

2442 

09 

39 

01  

19 

12  

11 

112 

120 

139  

92 

111  

110  

0.1% 

3.0% 

0.1% 

2.1% 

2.2% 

2.1% 

14.0% 

14.1% 

12.4 % 

1.3% 

14.2% 

10.9% 

 144.4 1101 المجموع  

  1990الواردة علي اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام خالل الفترة ) المصدر : إعداد الباحثة ،بالرجوع إلي البيانات-  

 ف(  2442

 %( جريمة 0.1ف كانت ) 1990من خالل الجدول السابق يتضح أن نسب جرائم اإلنتحار عام 

%( إال أن هذا االنخفاض لم 3.0ف انخفضت حيث وصلت)  1992اإل أن هذه النسبة في عام 

م الذي وصلت فيه جرائم الشروع  2443الزيادة حتى بلغت أقصاها في عام  يستمر، بل أخد في

ف أن هناك زيادة  2443%( ويتضح من خالل هذه النسبة أنه في عام 12.4في اإلنتحار إلي) 

 %( مقارنة بالشروع الذي وصل 14,1() 1سواء في اإلنتحار الذي بلغت نسبتها في الجدول )

ربما هذا راجع إلي التطورات السريعة والمتالحقة التي تؤثر %( و12.4خالل هذا العام إلي) 

بشكل مباشرة علي البناء األسري ،وأفراده ووظائفهم ،األمر الذي أدى الي ظهور معايير جديدة 

أدت الي ضعف الروابط والعالقات االجتماعية , ومن هنا فإن هذا يؤدي إلي ازدياد جريمة 

ف  2440ف النسبة تراجعت وفي عام  2443ا، وبعد عام الشروع في اإلنتحار، واإلنخفاض فيه

% ( ومن ثم اخدت في 14.2م الذي ازدات وبلغت ) 2440%( وفي عام 1.3حيث بلغت )

%( جريمة شروع في 10.9ف الذي بلغت فيه نسبتها حوالي)  2442اإلرتفاع المطرد عام 

ة يأخد في اإلرتفاع ابتداء من اإلنتحار مرتكبة داخل المجتمع الليبي ،هنا يالحظ أن حجم المشكل

م والذي وصلت فيه النسبة  2442%( مقارنة بعام 0.1ف الذي كانت النسبة فيه)  1990عام 
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( وهذا يدل علي ارتفاع معدل حجم  مرات  3أكثر %( جريمة أي انها تضاعفت حوالي ) 10.9)

 الشروع في اإلنتحار بشكل عام، داخل المجتمع الليبي خالل تلك الفترة .
 

 نتحار والشروع فيه وفقا للتوزيع القانوني ذكورا وإناثا(  جرائم اإل0جدول )
 

 السنوات
عدد 

 القضايا
 شروع فيه انتحار

 شروع فيه انتــــحار

 إناث ذكور إناث ذكور

1990 102 91 09 24 14 04 02 

1992 131 99 93 04 24 34 31 

1991 100 91 01 04 24 10 24 

1991 111 142 19 90 14 24 02 

1999 121 19 12 19 14 33 39 

2444 213 130 11 143 32 12 32 

2441 214 101 139 140 31 02 11 

2442 201 121 120 91 32 00 19 

2443 214 101 139 140 31 02 11 

2440 231 130 92 141 21 03 03 

2440 229 111 111 10 22 01 21 

2442 323 139 110 91 02 21 111 

 110 000 334 1413 1101 1313 2001 لمجموع ا

 09.0 31.13 21.0 10.01 92.0 110,20 211,10 المتوسطات 

 (2442 -1990من الفترة )ير السنوي عن الجريمة بالمجتمع الليبي المصدر إعداد الباحثة ،بالرجوع إلي البيانات الوارد بالتقر 

السنوي عن إلنتحار الواردة بالتقرير كما اتضح من خالل تشبع ومراجعة إحصائيات جرائم ا

ف( 2442 -1990،أن كمية جرائم اإلنتحار والشروع فيه خالل الفترة )الجريمة بالمجتمع الليبي 

 ( جريمة انتحار وشروع فيه .2001بلغت )

( سنة وهي الفترة الزمنية التي اعتمدتها الدراسة الحالية 12وبقسمة هذا المجموع علي )

اء جريمة اإلنتحار، يكون المعدل السنوي لجريمة اإلنتحار، والشروع فيه وتحصلت عليها إلحص

 ( جريمة انتحار وشروع فيه تقريبا. 211.10حوالي )
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 -1990( يوضح جريمة اإلنتحار،والشروع فيه خالل اإلثنى عشر سنة الماضية )0جدول )

 . يااألمن بشعبيات بكافة المناطق المختلفة باليب ف( بمدريات 2442

 السنوات

 
 المجموع 2442 2440 2440 2443 2442 2441 2444 1999 1991 1991 1992 1990

 302 31 01 34 31 09 29 04 34 1 1 0 2 طرابلس

 221 132 13 11 99 91 10 31 0 1 3 4 0 بنغازي

 24 1 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 سبها

 91 20 12 13 19 11 1 14 1 4 4 4 4 مصراتة

 13 0 0 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 سرت

 214 04 12 04 04 34 13 1 4 1 2 4 4 المرقب

 10 31 14 11 3 13 2 0 4 1 4 2 4 الجبل األخضر

 90 24 14 0 14 24 10 10 4 2 4 4 4 الواحات

 29 19 4 1 2 2 4 0 4 4 1 2 4 درنة

 11 11 10 4 0 0 4 11 4 11 10 3 4 نالوت

 91 04 2 0 19 3 4 12 1 4 2 0 4 المرج

 02 14 0 0 0 3 0 3 0 4 3 1 4 غريان

 11 1 4 0 4 2 4 2 4 1 4 4 4 الكفرة

 110 14 10 19 24 13 11 20 4 2 4 1 4 ترهونة

 14 24 1 13 10 11 3 14 4 1 0 2 4 بني وليد

 24 2 1 4 4 1 0 2 1 4 3 4 4 يفرن

 24 4 4 1 0 3 2 0 4 4 2 4 4 القبة

 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 وادي الحياة

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 الجفرة

 31 11 12 4 0 1 1 3 2 4 3 4 1 مرزق

 90 34 12 13 4 13 9 1 2 2 0 4 4 الزاوية

 11 10 10 11 11 12 3 2 4 1 4 1 4 النقاط الخمس

صبراتة 

 وصرمان

4 4 1 4 4 0 9 10 12 19 2 20 90 

 12 9 1 4 0 4 4 1 4 4 4 4 4 سهل جفارة

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 غات

 2 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 وادي الشاطي

الحزام 

 االخضر

4 4 4 4 4 4 4 4 10 3 2 9 29 

 4 4 4 4 - - - - - - - - - غدامس

 30 0 0 0 11 11 4 4 1 - - - - جالو

 112 04 11 10 34 4 4 4 3 2 0 4 4 اجدابيا

 344 2 14 11 0 2 4 4 4 4 4 4 4 مزدة

 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 يفرن

 2023 021 291 332 311 324 231 222 09 32 03 21 1 المجموع

 1990من الفترة ) ر السنوى عن الجريمة  بالمجتمع الليبي المصدر : إعداد الباحثة، بالرجوع إلي البيانات الواردة بالتقري – 

 ف(  2442

 المؤتمرات

  

 المؤتمرات
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خالل وع فيه في مختلف المجتمع الليبي والشر يوضح الجدول السابق أماكن ارتكاب اإلنتحار،

 – 1990( حيث سجلت مديرية أمن طرابلس خالل الفترة ما بين )  2442 -1990عام ) 

%( تليها مديرية أمن 21,13وفية انتحار ،والشروع فيه ،حيث وصلت نسبتها) 302ف( 2442

ه، حيث وصلت وفيه انتحار ،والشروع في 221ف(  2442 -1990شعبية بنغازي خالل الفترة ) 

 % (.21,13نسبتها )

حيث نالحظ ان مدينة طرابلس وبنغازي تصدرتا المرتبة اإلولى والثانية من إجمالي قضايا 

ي من المناطق الحضرية وذلك ألن طرابلس وبنغاز، بمديريات أمن ليبياوع فيه اإلنتحار، والشر

ية والصناعة والخدمات إلي جانب توافر الوظائف اإلدراية واألنشطة االقتصادبالمجتمع ، 

 التجارية بشكل مرتفع منها والخدمات الصحية .

األمر الذي يترتب عليه تمركز السكان بشكل واسع ،وماينتج عن هذا التمركز من ارتفاع معدل 

 ( قضية انتحار والشروع فيه خالل عام  2023الجرائم، وخاصة جرائم اإلنتحار، الذي وصلت) 

أما بقية  قضية انتحار والشروع فيه 214ية أمن المراقب ف ( أما مدير2442 – 1990) 

 110فقد سجلت ما بين الشي من قضايا اإلنتحار، والشروع فيه و مديريات األمن األخرى ،

 قضايا كحد أقصى .

نصل في نهاية سرد هذه الجداول الي التسليم بأن معدل جريمة اإلنتحار والشروع ، فيه في 

نوي ،عن حالة الجريمة ادر الرسمية , الواردة بالتقرير السارتفاع مستمر من خالل المص

 ف .  2442وإلي نهاية  1990خالل الفترة من بداية  بالمجتمع الليبي

بين  ومن هذا المنطلق ترى الباحثة، أن هناك مبررا علميًا ومنطقيا ،لطرح موضوع العالقة

ضرورة البحث والدراسة لمثل ،  اإلنتحار مما يستدعي األمر بعض العوامل اإلجتماعية ،ومشكلة

 هذه العالقات  .

 رابعًا: اإلنتحار من المنظور اإلسالمي 

أكدت العديد من أدبيات اإلنتحار ونظرياتة، أهمية الدين والتدين في الوقاية من اإلنتحار، ففي 

ية من دراسة لظاهرة اإلنتحار، اعتبر" دوركايم" أن ) الدين ( يعد عامال قويا و فعااًل في الوقا

اإلنتحار "
1

" ومن العلماء والباحثين من ذهب إلي أن التماسك اإلجتماعي والفكري في األديان 

عموما ،هو أنفذ مفعوال وأقوى ثأتير ضد اإلنتحار من التعاليم الدينية ذاتها، فالدين بوجه عام 

تي تعد توجهات يساعد علي تكامل شخصيات األفراد، ويزيدهم بإطار من القيم والمعايير الدينية ال

للسلوك وضوابط للتصرفات اإلنسانية , كما أن الدين يعوض عن الفشل الذي يتعرض له اإلنسان 

 في مسيرة حياته , وتحقيق أماله وأهدافه وطموحاته في الحياة .

                                                 
1

  130,ص 1910يوسف القرضاوي، الحل اإلسالمي في فريضة وضرورة ,بنك التقوى الدوحة , - 
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فروم" يشير في كتابة "المجتمع السليم ", وكتابه "الخوف من الحرية "إلي أن  أيربكمما يجعل" 

بات النفسية الدينية ، وحيث يزداد اإلحساس بالفردية والغربة والعزلة والضياع نسبة اإلضطرا

يزداد القلق والتوتر، " وحيث،
1

" وهذا ماتشهده المجتمعات الغربية المتقدمة اليوم , والتي بلغت 

في الجوانب المادية شأنا عظيما ،ولكنها في المقابل أخفقت في الجوانب اإلنسانية والروحية 

قية إخفاقا ملحوظا ،تسبب بالعديد من األمراض اإلجتماعية والنفسية ،التي أصبحت تعاني واألخال

 منها تلك المجتمعات .

الجسم  ان يوفر لإلنسان راحة تمكنفالعالم الغربي كما يقول "القرضاوي "عالم مادي ،حيث إنه 

, وهيأ له الوسائل  حقق له الرفاهية ولم يحقق له الكنية الرحميةولم ويوفر له راحة النفس ، 

واألدوات ولم يهيئ له المقاصد والغايات ، لذلك رأينا كيف أن إنسان الحضارة الغربية ،يشكو من 

, إن  فسية والشعور بضياع وتفاهة الحياهالقلق واإلكتئاب والخوف واألسى واليأس والغربة الن

وال طعم وال معني مما  اإلنسان في رحاب الحضارة الغربية يشعر أن هذه الحياة ،ال هدف لها

يؤدي في النهاية إلي يأس اإلنسان من داخلة ،"
2

" مما يجعل منة فريسة سهلة للوقوع في براكن 

 اإلنتحار .

ولذلك الحظ الباحثون أن المجتمعات العربية اإلسالمية ،لم تعرف تاريخها ظاهرة اإلنتحار، كما 

تميز به اإلسالم من تصور فريد متميز عرفتها األمم األخرى , وأرجع العديد منهم ،إلي ما ي

 نونه طبيعةذلك التصور الذي يجعل طبيعة من يؤمون به يتب إلنسان والحياة والمجتمع والكون ،ل

ي، إلي التوحد من توحيد الخالق األعظم سبحانه وتعال جميع التصور في الوجود والحياة ، علي

 الحضارة حضارة انسجام وتعدو ر،الذين هم اصل عقيدة الوطن األكب مع األهل والعشيرة،

وهذا بطبيعة الحال  , ومن ثم تضمحل حضارة ويأتي اخر،وتوفيق الحضارات وصراعات 

االحوال الطبيعية لحضارتنا الفي الوضع الراهن , نعم إن االسالم في العقيدة والسلوك الفردي 

اقض، ويطرح التوحيد والجماعي يرفض الثنائية أو التعديدية ، التي تأخد طابع الصراع والتن

بديال لصراع العناصر المتضادة في الوجود , فيتالف وينسجم الفرد مع الكون ومع األهل ومع 

ي العميق ، اإلستسالم الحكيم المجموع البشري ككل ، فاإلسالم يعني في جوهره الكوني الوجود

 ة االلهية في كل شي . دارلإل

ليه والنستطيع التعبيرعنه هو لب الحكمة الكونية ،ولما ة اإللهية فيما النقدر عدارواإلستسالم لإل

مهما في وظهور و انتشار معدالت ظاهرة اإلنتحار طار اإلجتماعي يلعب دورا مؤثرًا كان اإل

وتزايدها ،أو غياب تلك المعدالت وتناقضها، ولما كان االسالم يمثل جوهر الثقافة السائدة في 

                                                 
1

 .13مصدر سبق ذكره , ص  - 

  - 
2

ص  م, ص 2444ابراهيم عبد الرحمن رجب ، اإلسالم والخدمة اإلجتماعية ، الثقافة المصرية للطباعة والتشر والتوزيع القاهرة،  

.11- 22. 
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ريه صار أو كان من الضرورة بمكان أن نتناول ظاهرة المجتمعات العربية واإلسالمية بكل ح

 اإلنتحار وموقف اإلسالم من هذه المعضلة التي نفشت في كثير من المجتمعات والثقافات .

 ويدور حديثنا عن هذا الموضوع ،خالل العناصر التالية :

لظاهرة  مجموعة الحقائق التي ينبغي أخذها في الحسبان ،كأساس لبيان الرؤية اإلسالمية -1

 اإلنتحار .

 موقف اإلسالم من اإلنتحار . -2

 الوقاية من اإلنتحار بنظرة اسالمية . -3

 وفيما يلي معالجة لكل عنصر من تلك العناصر علي حده .

 نتحار .أسس الرؤية اإلسالمية لمشكلة اإل -1

ات مقارنة بغيرها من الحضار الدراس ألسس الحضارة اإلسالمية ،ومكونتها وقيمها ،إن 

أو الماضية ( سرعان ما يقف أمام مجموعة من الحقائق واإلعتبارات  اإلنسانية ) سواء الحاضرة

التي تجعل من الحضارة اإلسالمية متميز أو فريدة في تناولها ورؤيتها ومعالجتها بمختلف 

ة والوجود للحيا حار اعتباره موقفا انسانيا مناسبهالقضايا اإلنسانية واإلجتماعية ،عام ولقضية اإلنت

ذات أهمية وداللة  أنهاأن نفرض مجموعة من تلك الحقائق علي  –خاص ويمكن لنا باختصار 

 ترتكز عليها الرؤية اإلسالمية بالنسبة لظاهرة اإلنتحار، علي النحو التالي :

إن الحضارة الغربية الراهنة ،والتي تحاول في العقود األخيرة فرض هيمنتها وتصوراتها  -1

لي العالم بأسره , هذه النظرة وفقا للنظرة التحليلية ألسسها ومكوناتها ذات فرعين أو وفلسفتها ع

 نمطين علي المستوى الفكري والمستوي العلمي وهي كاالتي :

والترى أن اهلل خلق اإلنسان، بل هوالذي خلق كما زعم بعض  تنكر وجود اهلل انكار مباشرا ، -أ

اركس ( وأقام علي أساسة فلسفته المادية الجدلية ونظريته الفالسفة الماديين ، وتبني ) كارل م

اإلشتراكية العلمية ، التي فشلت في الواقع العلمي ،واإلختيار اإلمبيريقي ، وسقطت بسقوط ما 

 كان يسمى باإلنتحار السوفيتي .

وقطع، ولكنها ال تعرف له سلطان علي عباده بأمر والنهي والحكم  صراحةالتنكر اهلل في  -ب

 شرع وبهذا ال تدع في الحياة وال في المجتمع مجاال ألمر اهلل سبحانه وهذا ما عبر عنه ال

ما يس " أو "محمد أسد "بقولة : )ان المدينة الغربية ال تجحد ) اهلل( البتة ولكنها ال  ليوبولد"  

ترى مجاال له في نظامها الفكري الحالي "
1

". 

                                                 
1

هـ ،  10،  10السنة  09أحمد العبادي، اإلسالم وهموم الناس، وزارة االوقاف وشؤن اإلسالمية ، سلسة كتاب األمة ، قطر العدد  - 

 . 12ص 
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 لنشر قيمه وثقافته وسط نفوذه يسعونا , والذي إن المشروع الحضاري الغربي القائم حالي-2

هذا المشروع إنما يقوم في أساسه علي توجيهات مادية وهيمنته علي الجماعات المعاصرة ،

علمانية تقوم علي الفصل التام للدين، عن مختلف شؤون الحياة ومجاالتها ومبادئها، فيما يعرف 

ة ن المؤساسات والممارسات اإلجتماعيمما يعني أ ، secultarizationبالتوجه العلماني 

ينبغي أن تبني وفقا لهذا المشروع ،علي أساس يتصل فقط بهذه  واإلسالمية والثقافية  وغيرها ،

 واليوم األخر  الحياه، و بذلك أي صلة باهلل

ويضيف ) فرانسيس فوكاياما ( في مقاله الشهيرة عن نهاية التاريخ حيث يصف المشروع 

روحي ( كما أشار في هذا المقال إلي أن الذى يمثل  احتواءأنه يعاني من ) الحضاري الغربي ب

الفكر الوعي الوحيد الذي يقوم بديال سياسيا للمشروع الحضاري الغربي علي الساحة األيديولجية 

( علي التوجه العلماني هو فصل الدين ، عن شؤؤن  حسنة)  ويعلق(  141في العالم المعاصر ) 

عزل الدين عن الحياة وإبعاده عن  ويبين خطورته قائال : إن دعوات ومجاالت الحياة والمجتمع

ضمير االنسان ، بعيدا  مجاله فرديا وأمرا شخصياعن أحكامة وجعله شأنا  والعدولهموم الناس 

، وانشطار بين فكر اإلنسان وقناعاته  للشخصية اإلنسانية هو تدمير وممارساتهمسالكه  عن

لي هذه القناعات بصلة تجعل منه إنسانا مأزوما عدوانيا" وواقعه الذي ينتمي إ
1

" 

إن موضوع النبوة في جميع االديان والرساالت السماوية ،واإلسالم خاتمها ومحلها، سبب  -3

جهادها و تاريخها ، من لدن) ادم( "عليه السالم " إلي سيدنا) محمد (النبي الخاتم "صلي اهلل عليه 

اإلنسان  وقضايا اإلنسانية ومصير اإلنسان وتحرير  إلنسان ،هموم لكان هو اإلنسان وم ،وسلم" 

لحا من قال تعالى : " من عمل صا العبودية البشرية ، واإلرتقاء به إلي عبادة اهلل عز وجل من

طيبة " سورة النحل " حياه يينهذكر او أنثى وهو مؤمن فلنح
2

 ." 

وعمى سقوط إلنسانية اإلنسان ، ن فيه،ومن ثم كان اإلعراض عن الدين والهدى اإللهي المتضم

معيشة  أعرض عن ذكري فإن لهومن (قال تعالى دخول في الفنك والشقاء والمعناه ،البصيرة و

ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ( سورة طه" 
3

وأعمي  فهو مطموس البصيرة في الدنيا،" 

 .البصيرة في الحشر والمعاد 

ع اإلسالمي ،هي تحقيق عبودية الخلق هلل "عز وجل " ان الغاية الكبرى من مقصد التشري -0

وحفظ مقاصد الشريعة في الوجود اإلنساني ، والتي هي المحافظة علي ضروريات الوجود 

الشرائع  –التشريع اإلسالمي  يوليهااإلنساني , والتي حددها علماء األصول في خمسة أمور 

 وهي :    بقائهارار أهمية خاصة في المحافظة عليها واستم –كافة  والملل

                                                 
1

  10-13مصدر سبق ذكره ،ص ص  - 
2

 . 11سورة النحل األية - 
3

 .120سورة طه األية  - 



 21 

( هذا الوجود ,  حاجياتحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض ) النسل ( فضال عن حفظ )

" ن مكارم األخالق ومحاسن العادات ،وذلك بوضع أحكام العالقات اإلنسانية م
1

سالم كما " واإل

صلي اهلل سوله" وعلي لسان ر اهلل تعالى في كتابه، وحيمصدرها  هو معروف شريعة ربانية ،

ويقوم محورها ومبناها علي رعاية مصالح اإلنسان ،في معاشه وحصاده في الدنيا  عليه وسلم "،

والتحسينيه , وذلك عن طريق الحفاظ  والحاجيهواآلخرة والمحافظة علي مصالحه الضرورية 

هذا علي دينه وحياته وعقلة ونسله وعرضه  وماله ، فهي شريعة رب اإلنسان من أجل صالح 

 اإلنسان .

إن لإلسالم رؤية متميزة، وتصورا فريدا بين جميع الرؤى والتصورات المطروحة لإلنسان  -0

من حيث كونه ذلك المخلوق المكرم الذي خلقه اهلل بيديه ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته 

لته في الحياة وعملة مفاتيح العلوم واللغات ، وسخر له ما في السماوات عونا له علي أداء رسا

لتحقيق العبودية والنهوض بعمارة الكون ، لكي يحقق منهج االستخالف ،فاإلنسان سر دفين من 

 أسرار اهلل عز وجل .

فيما يتصل ا جوهريا بين الثقافة اإلسالمية ، وبين سائد الثقافات األخرى، إن هناك اختالف-2

والسلوك السوي والسلوك  طل ،والقيمبمعايير الصواب والخطأ , والنافع والضار , والحق والبا

ومن ثم فاإلسالم يؤكد علي جملة من المعايير والقيم والمبادئ الضابطة والمنظمة  المنحرف ،

 الذي بحيث يأتي هذا السلوك وفقا لمنهج اهلل في شتي مناحي الحياة اإلنسانية ، للسلوك اإلنساني

دنياه وأخرته ،كما أن النظرة اإلسالمية ويستقيم عليه ، ليسعد في وضعه ليلتزم به اإلنسان ،

للعقوبة ببعديها الدنيوي واألخروى ) الحدود والقصاص والتهزيز ( في الدنيا , والوعيد بعذاب 

اهلل في اآلخرة  ( يشكل رادعا قويا وحاجزا مانعا من استفعال الجريمة والسلوك واالنحراف في 

للنظرة الوضيعة للجريمة ليس كذلك بالنسبة أوساط المجتمعات اإلسالمية , في حين أن األمر 

علي الفرد من  يوقعحيث تقتصر العقوبة علي الجانب الدنيوي فقط ، وهو المتمثل فيما  والعقاب ،

 جزاءات مادية وغرامات وتقييد للحرية ونحو ذلك .

 من األمور المهمةإلي ارتكاب شخص ما سلوكا منحرفا ،  المؤديةتعد النسبية أو الظروف  -1

التي أولتها الشريعة اإلسالمية أهمية خاصة واعتبارا خاصا ، فالشخص وفقا للشريعة اإلسالمية 

بكل  المؤديةيعد مسؤوال عن تصرفه أو سلوكه إذا توافرت فيه شروط ) التكليف ( والظروف 

 فرد إلي ارتكاب سلوك معين غالبا ما تؤخذ بعين اإلعتبار .

                                                 
1

، 22القران وتصور العلوم ، سلسلة دعوة الحق، األمانة العامة لرابطة العالم اإلسالمي ، العدد ابو اليز العجمي ،حقيقة األنسان بين  - 

 . 1م، ص ص 1913مكة المكرمة 
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حماية إلنسان ( هبة إلهية عظمى , أحاطها اهلل بسياج من الوأخيرا .. فإن الحياة ) حياة ا -1

بحيث تكون في منأي عن أي محاولة للعبث فيها أو اإلضرار والرعاية والصيانة والحفظ ،

بسالمتها "
1

." 

لقد جعل اهلل الحياة هدفا شرعيا وإنسانيا يتصرف فيه وحدة سبحانه , بداية ونهاية صحة ومرضا , 

س ال يخضع لإلستخفاف والعبث والالمباالة لذلك كان طبيعيا أن يعد القران وهي بالتالي أمر مقد

، قاتل النفس اإلنسانية الواحدة كقاتل الناس جميعا قال تعالى " من أجل ذلك كتبنا على بني 

 .اسرائيل أنه من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس جميعًا"

 موقف اإلسالم من اإلنتحار: -2

وجوهر الطبيعة اإلنسانية، وية  تقدم لنا تصورا عن حقيقة اإلنسان ،نة النبإن القران الكريم والس

رات من الحضالمفاهيم الوضيعة لحقيقة اإلنسان ،بما يخالف سائر األقوال والتفسيرات وا

وكيف أن كل فرد من بني اإلنسان مخلوق بالنفخة اإللهية الكريمة والفلسفات واألدبيات األخرى، 

 إلنسان هلل في األرض ،وعلة سيادته علي الكائنات األرضية جميعًا. التي هي سر خالفة ا

تقوم علي اإلبتالء واإلختيار، وعلي تدافع المصالح  كما أن الحياة اإلنسانية ،حياه نمائية هادفة،

 والقوي اإلجتماعية والفردية في نسق تتكامل عناصره كما تتكامل عناصر الطبيعة المادية .

ور اإلسالمي ،له مكونات يشاركه فيها غيره من المخلوقات ،ومكونات إن اإلنسان في التص

فهو مكون من جسم وعقل وروح وعواطف ,  بها من بين سائر تلك المخلوقات ، خاصة به ينفرد

والعقل هو الفكرة التي الروح اإلتصال بالخالق عجز وجل ،  الجسم خادم للعقل والروح , ومهمة

الذي نمت مكوناته نموا  نسان الحيوان السوي هورك فيها اإلئز يشايفتقدها المجنون , أما الغرا

وهو ما يحرص عليه المنهج اإلسالمي ،فالجسم ينمو بالرياضة والغداء الحالل ,  متوازيا ،

كما أنها تدل علي الخير، وتمكن اإلنسان من فعل الخيرات وعبادة اهلل عز وجل، والروح تنشط ب

تعريف بين الحق والباطل ،والعواطف تسمو وتهبط حسب سلوك التمييز بينه وبين الشر، وال

اإلنسان وتوجهاته وهكذا ،وتأسيسا علي ذلك فأن كل اإلنسان كان مميزا بأبعاد وتشكيل جوهر 

 طبيعة الفريدة :

 بعد ذاتي ) البنية المادية الشخصية الفسيولوجية ( . -1

 في أبعادها العقلية والعاطفية . بعد نفسي عقلي وجداني تقوم عليه الشخصية اإلنسانية-2

 ، يحقق فيه كثيرا من فعالياته . ماعي ويجد اإلنسان فيه معني وجودهبعد اجت -3

وعاء بعد فوق روحي في احساس اإلنسان الباطن بوجود اله عظيم هو رب العالمين ،والجسم  -0

ل يمدنا بالنافع والضار والعقالروح تضبط عالقتها باهلل تعالى ، و والروح حارس , والعقل دليل ،

                                                 
1

 . 102-139ابو اسحاق الشاطبي ،المرفقات في اصول الشريعة ، دار المعرفة , بيروت ,  ص  - 
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وهنا يأتي دور  ار فيستعمله وإلي النافع فيهمله ،لكن اإلنسان قد يعمد إلي الضويدلنا عليه ، 

الروح  فهى الحارس األمين ، لكن الحارس قد يغفل ، والروح قد تضعف ، فيفقد اإلنسان الرقابة 

ومهمته في الحياة ووظيفتة في  ريق إلي تحقيق رسالته في الوجود ،الكليًا أو جزئيا ،ويضل الط

وقويت الروح، وتوقفت الحارس ، الكون بنفس الروح التي تفتقدها تلك الرقابة ، أما إذا تنبه

صلتها بخالقها وتفهم اإلنسان دوره ورسالته ومهمته ، ولماذا خلق بهذه الصورة ،وذلك التكوين، 

ا يستلزمه إلي ممارسة حقيقية وموكيف سخرت له كل الكائنات حوله، انطلق من هذا المفهوم 

،فيسعد اإلنسان ، ويسعد به من  الصحيح وظيفته في هذا الوجود ،وهنا تصبح األمورعلي وجهها

وتسعد به الحياة "حوله 
1

." 

 حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة : -أ

 لقد قسم علماء األصول مقاصد الشريعة إلي ثالثة أقسام هي :

حسينات , فالضروريات هي أصل المصالح , والحاجيات تنميه الضروريات ،والحاجيات ،والت

"  للحاجياتلها , والتحسينات تكملة 
2

". 

ا أن الضروريات في ما البد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث اذا فقدت لم تجر ويبدو

مصالح الدنيا علي استقامة ،بل علي فساد ومجموع الضروريات كما حددها علماء األصول، 

ولقد النفس ،وحفظ العقل ،وحفظ المال ، وحفظ العرض و النسب خمس هي حفظ الدين , وحفظ 

 اتفقت الملل والشرائع علي وجوب المحافظة عليها .

 وحفظ الضروريات انما يكون كما ذكر الشاطبي بأمرين :

 أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود .

 ثانيهما : مايدرأ عنها اإلختالل الواقع فيها ،وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم .

مادمنا بصدد الحديث عن موقف االسالم من اإلنتحار، ومادام اإلنتحار هو في حقيقية قتل النفس , 

تي فنحن اذا أمام واحد من تلك الضروريات التي التستقيم الحياة بدونها ، وهي حفظ النفس، ال

التتحقق كما وضح الشاطبي إال بأمرين "
3

  " 

 حفظ النفس من جانب الوجود : -ب

 وذلك عن طريق : 

: تحديد المسؤولية قبل وجود اإلنسان نطفة في الرحم , فلقد وضع اهلل تعالى من التشريعات  أواًل

الرعاية محاطة بظروف في ظل  ،التي تكفل لإلنسان وجودا سليما  واستمرار بعيدا عن األخطار

) مثل أحكام الزواج ، والنفقة والرضاعة والحضانة ( هذه  لعناية في جميع أطوارها وأحوالهاوا

                                                 
1

 . 9-1مصدر سبق ذكره , ص  - 
2

 . 22م , ص 1990،  1لمتطور اإلسالمي لممارسة الخدمة اإلجتماعية ، مكتب المؤيد، الرياض ، طعفاف ابراهيم الدباغ ، ا - 
3

 . 10 -14ابو اسحاق الشاطبي ، المرافقات في اصول الشريعة ، مصدر سبق ذكرة , ص ص   - 
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منذ بدء خلق اإلنسان إلي أن يبلغ أشده ويستطيع  التشريعات المقصود منها تحقيق حفظ النفس

 اإلعتماد علي نفسه في تحصيل مطالب الحياة .

دما يصل إلي مرحلة يصير فيها مكلفا مسؤال ،أمام اهلل تعالي الثانية : بيان الحالل والحرام ، فعن

سيجد ما قد وضع له من األحكام والقواعد والمبادئ التي تهديه سواء السبيل في تحصيل مصالح 

 األخرة ومطالب الدنيا ومنافعها

 

 حفظ النفس من جانب العدم : -جــ 

 وذلك من خالل : 

ء , حيث حرم اهلل اإلعتداء علي النفس بغير حق عدا تحريم اإلعتداء علي النفس واألعضا -1

ومن أكبر الكبائر وأنكر المنكرات ،بعد من أعظم المفاسد علي ظهر األرض ،  كون هذا الفعل

 الكفر باهلل تعالي .

العقوبة الدنيوية , حيث رتبت الشريعة العقوبات المناسبة لكل فعل، فجعلت من يقتل متعمدا  -2

اء وهو القتل ،ورتبت علي القتل الخطأ بعض العقوبات التي تجعل اإلنسان في أعلي درجات الجز

،حتى اليؤدي  الحيطةيراعي في تصرفاته وأفعاله الحكمة واليقظة ، وترفع عنه التساهل وعدم 

اهمالة إلي اتالف نفوس الناس وأعضائهم "
1

". 

لمحافظة علي النفس وهكذا وضع اإلسالم الحدود والقيود والضوابط والموانع ،التي تكفل ا

 فحرم قتل النفس بغير حق :  اجبا من ضرورات الوجود اإلنساني ،باعتبارها و

قال تعالى )) وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال 

يسرف في القتل إنه كان منصورا (( سورة االسراء "
2

". 

يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في  ((كما قال تعالى  ، والسلطان هنا هو القصاص

القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى ...(( "
3

 ." سورة البقرة 

هذا عند القتل العمد , أما القتل الخطأ فقد أوجب اإلسالم الدية والكفار علي قاتل النفس خطأ , قال 

رير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهلة إال أن يصدقوا ..( سورة تعالى:) ومن قتل مؤمنا خطأ فتح

النساء "
4

". 

من خيار اإلنتحار، وما  ها زجر تام ، ووعيد شديد وتخويف ،وهكذا فإن التعاليم اإلسالمية في

ة والخالص ، في خيال يؤول إليه مصير االنسان الذي يقدم عليه , فبدال من كونه نوعا من الراح

                                                 
1

 . 10مصدر سبق ذكره ,ص  - 
2

 . 33سورة اإلسراء ،األية - 
3

 .  111سورة البقرة ،األية - 
4

 .91ورة النساء ،األية س - 
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ور الديني يجعله مصيرا مخيفا ،يخلد المنتحر في جهنم ويعذب، نجد أن التص من يقوم به ،

 نتحار .لتي استعملها في انهاء حياته باإلبالوسيلة ا

باب الخيار اإلنتحاري تماما  ويوصدوهذا التصور وحدة يعكس المنظومة اإلنتحارية برمتها، 

 أمام اإلنسان .

" قال القرطبي , وقد احتج عمر بن العاص " رضى افال تقتلوا انفسكم  ((ففي الحديث الشريف 

في غزوة )) ذات  أجنب عندما البارد، بالماء اإلغتسالامتنع من  حيثاهلل عنه " بهذه األيه 

 السالسل (( خوفا علي نفسه من الهالك فأقر النبي احتجاجه ، وضحك عنده ولم يقل شيئا. 

 عنه " قال : قال رسول اهلل )صلى اهلل بن عبد اهلل "رضى اهلل جندبوفي صحيح البخاري ..عن 

بيده فمارق الدم  سكينا فجزهاكان فيمن كان قبلكم ،رجل به جرح فجزع ،فأخد عليه وسلم (: )) 

(( فهذا رجل جزع من الجرح وضجر وفر من األلم واألذى الذي لحق به فلم يصبر  حتى مات

حرم اهلل عليه الجنة ،علي اختالف بين  وقتل نفسه ليخلصها من ألم الدنيا ،فكان جزاؤه أن فتعجل

العلماء في تفسير هذا أهو أبدى أم ال "
1

." 

واألحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الشأن كثيرة )) كما ثبت أوجاء في الصحيحين (( الذى 

وتجدر اإلشارة إلي أن الشرع الحنيف نهى  لنار ، والذي يطعن نفسه في النار،يخنق نفسه في ا

حيث نرى كيف أن الشرع نهى عن مجرد تمنى الموت , مجرد أن  فس،من قتل النعما هو أقل 

يتمنى اإلنسان الموت  فكيف بمن يقدم علي اإلنتحار ويقتل نفسه بسبب ضرر نزل به , جاء في 

الصحيحين عن  أنس "رضي اهلل عنة " قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )) اليتمنين 

احيني إذا ما كانت الحياة خيرا لي  فإن كان والبد فاعال، فليقل اللهم أحدكم الموت لضر اصابة 

أنه النبي صلي اهلل عليه وسلم  ه عنوتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي (( أبو هريرة رضى اهلل عن

قال )) ال يتمنين أحدكم الموت ،إما محسنا فعله يزداد ،وإما مسيئا فلعة يستعب (( "
2

 " 

سالمي الحاسم الجازم في مسألة النفس ومنا يتعلق بهما والذى كان له أكبر هذا هوا الموقف اإل

األثر في انخفاض معدالت اإلنتحار في الدول اإلسالمية بوحه عام ،فاإلنتحار هو قتل اإلنسان 

وفوق هذا كان اإلنتحار ، نفسه بنفسه وإزهاق روحة بيده ،وهذا غاية في الشذوذ واإلنحراف 

 حياة ودليال علي اليأس من رحمة اهلل.فرارا من مواجهة ال

،ذهب إلي أن المنتحر ال يصلى عليه، ألنه التوبة له ،ولقد روى الترمذي أن بل إن بعض العلماء

النبي" صلى اهلل عليه وسلم "أتى برجل قتل نفسه لمشاقص ) جمع مشق وهو نصل السهم ،إذا 

لحديث حسن، وإن كان اإلمام مالك كان طويال غير عريض ( فلم يصل عليه ،قال الترمذي هذا ا

                                                 
1

  20-24م ,  ص 2442عبد اهلل سعد الرشود ,"طاهرة اإلنتحار الشخصين والعالج", الجامعة نايف للعلوم االمنية , الرياض ,  - 
2

 . 140 -143مصدر سبق ذكرة , ص م  - 
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وعندما سئل  نفسه ، كما يصنع بموتي المسلمين ،يقول : يصلي علي من قتل نفسه وإثمة علي 

 عن امرأة خنقت نفسها ، قال تصلى عليها وإثمها علي نفسها .

 

 :المنهج الوقائي اإلسالمي من اإلنتحار  -2

من أجل ذلك شدد اإلسالم  لم التشريع اإلسالمي ،ا من معاتعد الوقاية معلما أساسيا ومنهجا محوري

ا صيانة الضرورات الخمس ) الدين ، والنفس ، في وضع الضوابط التي من شأنه –كما أسلفنا 

والمال( ووقايتها من األضرار التي تلحق بها ،وفي مقدمة هذه الضوابط  والعقل ، والعرض ،

(( أو بعبارة أخرى درء   دم علي جلب المصالحة الفقيهة التي تقرر أن )) درك المسافد مقالقاعد

بل إن هذه القاعدة تلخص  ،وهي قاعدة وقائية صرفة وخالصة ، المفسدة مقدم علي جلب المنفعة

مفهوم الوقاية في اإلسالم , إذ ليست الوقاية في حقيقتها وجوهرها ،سوى وسيلة لدفع الضرر 

يا وآخرة "المتوقع من الفرد والمجتمع ،وجلب المنفعة لها دن
1

". 

دب التي تستهدف وقايه اإلنسان الكثير من األحكام والتعاليم واالولذلك جعل التشريع االسالمي 

)الفرد و المجتمع ( من جميع األمراض واألوبأة النفسية والعضوية واإلجتماعية ، ومن شتى 

وذلك من خالل صنوف الممارسات الضارة سواء الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال , 

ويقصد  ا يحمي ويحافظ علي تلك الضرورات ،منظومة متكامله من القيم الدينية التي تشكل سياج

بالقيم الدينية ،تلك القيم المنبثقة من العقيدة المتكاملة ،التي يتحرك بها المسلم في مجال الحياة عابدا 

قيدة نابعة من إيمان عميق وثيق وهذه الع ،وساعيا في الخيرات بإذنه ،لربه، ومجاهدا في سبيله 

وتصديق شامل بكتبة ورسله، ومعرفة  زعزع ،وثقة تامة في عدلة وقضائه ،الصلة باهلل ال يت

يقينية وتصديق جازم باليوم األخر. "
2

" 

ويؤكد السيد ) قطب ( علي حاجة اإلنسان الملحة الي تلك العقيدة قائال :  "إن اإلنسان هو اإلنسان 

تربط بينه وبينها برباط قوي دة تعمر قلبه، وتفسر له الحياة، جة ماسة إلي عقيمنذ نشأ ، في حا

 متين وتشغله بما هو أبعد من شخصه ، وأكبر من ذاته علي نحو تسير في اتجاه واحد .

إن العقيدة اإلسالمية الراسخة ،تكون زادا لإلنسان في رحلة الحياة , ووجاءًا له من الوقوع في 

وهي  في مواجهة مشكالت الحياة وضغوطها،هذا المحظور ( ، وعضدا له  المحظور ) أيا كان

اهلل  تحرير اإلنسان من الخوف  بغير اهلل، وتقيم سلوكه علي الحق والعدل ، وتشعره يقينا بعون

                                                 
1

للثقافة والفنون واألدب ، دولة الكويت ، مجلد احمد حمد كنعان ،" المنهج الوقائي في اإلسالم" ،  مجملة عالم الفكر المجلس الوطني  - 

 . 11 -، ص1999، العدد األول ، يوليو / سمتبر ،21
2

, ص  1913، القاهرة , يوليو , 20توفيق محمد سبع , قيم حضارية في اإلسالم , مجمع البحوث اإلسالمية , السنة الرابعة , العدد  - 

190 . 
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قنوط ، بل تكون نفسه راضية ومن ثم ال يشعر باليأس أو ال الدائم وريعايتة المستمرة ،

"مرضية
1

". 

إال بعد أن يصل إلي حالة من اليأس والقنوط ، وال  ،نسان ال يقدم علي اإلنتحاروإذا كان اإل -1

مجال معها للتراجع عن اإلقدام علي أن ينهى حياته بيده ،فأن القران الكريم ، يعلمنا أن اإلسالم 

ه في اهلل وأمال في عون ًءة اإلسالمية تمأل قلب المؤمن رجاعالج اليأس ) القنوط ( وأن العقيد

قال تعالى )) وال تيأسوا من روح اهلل إنه ال يايئس من روح اهلل إال القوم الكافرون (("  مته ،ورح

2
" سورة يوسف وقال تعالي : )) قال ومن يقنط من رحمة ربه إال الضالون (( سورة الحجر " 

3
" 

ال تقنطوا من رحمتة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب جميعا (( سورة الرمز "  ((وقال تعالى 
4

" 

وإذا اكانت الحياة في منظور اإلسالم هي دار ابتالء واختبار وامتحان وكد وتعب وشقاء ،فإن  -2

اإلسالم قد وضع المنهج ،ورسم الطريق الذي من خالله يمكن لإلنسان أن يواجه جميع الكروب 

 والصعوبات واإلبتالءات والمشاكل. 

يرة إال علي الخاشعين (( سورة البقرة " )) واستعينوا بالصبر والصالة وإنها لكب  :قال تعالى 
5

" 

وقال تعالى : )) يا أيها الذين ءامنوا استعينوا با لصبر والصالة إن اهلل مع الصابرين (( سورة 

البقرة"
6
 ". 

األنفس والثمرات عز من قائل )) ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال ووقال 

م مصيبة قالو إن هلل وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات الذين اذا أصابتهوبشر الصابرين 

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (( سورة البقرة"
7

. " 

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين   ((وقال تعالى 

(( سورة ال عمران "اشركوا أذًى كثيرا وإن تصبرو تتقوا فإن ذلك من عزم األمور 
8

" 

)) إنه من يتق ويصبر فإن اهلل ال يضيع أجر المحسنين (( سورة يوسف"  :وقوله تعالى 
9

 "

 واآليات في هذا الحديث كثيرة ويصعب حصرها .

ما من أحد تصبه مصيبة فيقول إنا هلل وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في    : ((وفي الحديث  -3

ه وأخلف له خيرا منها (( يقول ابن القيم في تها ،إال أجره في مصيبمصيبتي واخلفني خيرا من

كتابه القيم : )) زاد المعاد (( هذه الحكمة ) إنا هلل وإن إليه راجعون ،من أبلغ عالج المصاب، 

                                                 
1

 . 122, ص 1993الطبعة االولة , دار شروق , القاهرة , سيد قطب , نحو المجتمع اإلسالمي ,  - 
2

 . 11سورة يوسف ،األية: - 
3

 .02سورة الحجر ،األية: - 
4

 .03سورة الزمر، األية : - 
5

 .90سورة البقرة ،االيه  - 
6

 .102سورة البقرة ،األيه :  - 
7

 .101سورة البقرة ،األيه  - 
8

 .112سورة ال عمران، اآلية:  - 
9

 .94وسف ،اآلية: سورة ي - 
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وانفعه له، عاجته وأجلته ،فإنها تتضمن أصلين عظمين ،إذا تحقق العبد بمعرفتهما تنتهي عنه 

 مصيبته (. 

لعبد وأهله، وحالة ملك اهلل عجز وجل حقيقة ،وقد جعل اهلل ذلك عند العبد عادية ،فإذا أخذه ان ا -أ

المأمور منه كان كالمعير، يأخذ متاعه من المستعير، وهو متصرف فيه با ألمر، تصرف العبد 

 ولهذا اليباح من المتصرفات فيه ، إال ماوافق مالكه الحقيقي . المنهى ،ال تصرف المالك ،

والبد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ، ويجئ ربه ،إن مصير العبد ومرجعه إلي اهلل مواله الحق  -ب

ا كانت هذه فردا كما خلقه أول مرة ،بال أهل وال مال وال عشيرة ،ولكن بالحسنات والسيئات ،فإذ

فكيف يفرح بمولود، أو يأس علي مفقود " بداية العبد ونهايته ،
1

" 

أصابه هم أو غم أو كرب أو بالء في هذه الحياة، علم علم اليقين الذي ال أن يعلم اإلنسان إذا  -0

يتزعزع أن ما أصابه  لم يكن ليخطئه ،وما أخطأه لم يكن ليصيبه ،وتلك هي عقيدة القضاء والقدر 

التي إذا تمكنت من قلب المؤمن ،كان قادرا علي أن يواجه شدائد الدنيا بإيمان قوي وعزيمة ال 

قال تعالى :)) ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب  ل ،بر جميتلين وص

لكيال تأسوا علي ما فاتكم وال تفرحوا بماءاتاكم واهلل ال ن نبرأها إن ذلك علي اهلل يسير من قبل أ

(( سورة الحديد " فخوٍر يحب كل مختاٍل
2

" 

، متدبرا له، متأمال فيه ،فسيجد لربه أن ينظر اإلنسان المبتلى إلي ما أصيب به ،ويدقق النظر -0

وادخر له أن صبر ورضى علي ما هو  قى عليه ما أصيب به أو أفضل منه ،عز وجل الذى اب

 وإنه لو شاء تعالى لجعلها أعظم مما هي عليه. فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفه ،أعظم من 

فهل  يمينهولينظر  بنو سعد ، دواان يطفئ نار مصيبة يبرد بأهل المصايب وليعلم أنه في كل  -2

،إما بفقدان  مبتلىوإنه لو نظر إلي العالم اليرى فيه إال  يسارهيرى إال محنة ،وليعطف عن 

يال ابكت محبوب أو حصول مكروه، وإن شرور الدنيا كأحالم نوم أو كطفل زائل إن اضحكت قل

ت دهرا ،وان متعت قليال ،منعت طويال"كثيرا، وإن سرت يوما سار
3

" 

وكم في كتب الحديث ،من أحاديث يصعب حصرها ،ترسم لإلنسان الطريق السوي لمواجهة  -1

الكوارث واإلبتالءات والمصائب التي البد له من مواجهتها في هذه الحياة، وتعلم المؤمن الكثير 

من الوان الدعاء واإلبتهال عند مواجهة الكروب ،وذلك كقوله )صلى اهلل علية وسلم ( إذا أكربه 

له وال تكلني إلي نفسي طرفة أصلح لي شأني ك )) يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ،:  قال مرأ

مسلما وألحقني بالصالحين (( ) جامع الترمذي عن  توفنيانت ولي في الدنيا واآلخرة ،  عين ،

                                                 
1

،  3ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد هدى خير العباد ، تحقيق شعب االرنورط وعبد القادر االرنورط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط  - 

 . 131، ص 1912
2

 . 22سورة الحديد ،األيه - 
3

 . 133ابن قيم الجورية ، زاد المعاد الهدى خير العباد ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 
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أنس رضى اهلل عنة ( وقوله )صلى عليه وسلم( ألسماء بنت عميس )أال أعلمك كلمات تقوليهن 

( وفي رواية أنها به شيئا (( ) االنس أبي داوود  أشرككرب أو في الكرب : )) اهلل ربي ال عند ال

اإلسالم في وجه المؤمن أبواب اليأس والقنوط ، وتفتح أمامة  يوصدوهكذا  تقال سبع مرات ،

 علي كل شيء ،حينوالرجاء في الكربات مهما اشتدت ، وأن اهلل قادر أبواب األمل في رحمة اهلل،

ر والرضا فضيلتان جزاؤهما وأن الصب يا إنما هي دار ابتالء و اختبار،وأن الدن جز البشر ،يع

وأن الشيء يحدث عبثا في هذه الدنيا ، بل كل شي يدور في هذا الكون ويقع بمراد اهلل  الجنة ،

من و ،هوحكمته، وأن اهلل الذي منح اإلنسان هذه النفس ،هو وحده الذي يقرر متى يفتحها جل جالل

هنا رأينا أن العقيدة الراسخة ،واإليمان القوي باهلل عز وجل، يلعب دورا رادعا لمنع اإلنتحار 

فيه ،أو محاولة له ،أو  عن السلوك اإلنتحاري تفكيرا فيه ، أو تهديدا به ،أو شرعًةويرجع اإلنسان 

مؤمنين باهلل ولديهم أسهل مع ال مهمتناإلي أن يتحقق الموت , ويقول ) عباس ( إن ،تنفيذ لإلنتحار 

الدين، عند محاولتنا تشننتهم عن محاوالتهم اإلنتحارية ،وعند إقناعهم بضرورة الحياة 

"وحالوتها
1

 ." 

روحيا  يدة السليمة الراسخة ،تعطيه دعمًاوالعق حالة التدين الصحيح لدى اإلنسان،ذلك أن 

نحه من الرضا بقضاء اهلل وقدره بل تم ،سقط فريسة لمشاعر اليأس والقنوط،واجتماعيًا يجعله ال ي

وتعطيه أمال في يرا من غير المؤمنين المتدينين ، تجعله يتقبل احباطاتة ومعاناته بدرجة أفضل كث

 انفراج األزمة مهم اشتد حصارها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 . 120احمد عباس ،اإلنتحار نماذج حية لمسائل لم تحسم بعد ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 
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 النظريات المفسرة لإلنتحار.

 تمهيد :::

يا، بل كانت هناك جملة ملمية تفسر حالة اإلنتحار تفسيرا علفي البداية لم تكن هناك نظريات ع 

تفاسير دينية وخرافية تعج باألساطير عن الجن والعفاريت والشياطين، مستخدمة رؤيتها الحالية 

قول كانت نظريات مشحونة  اإلهتمام بحياته الخاصة ،الفرد ب والحوار المتركزة حول حق

بالتفاسير والرؤى الدينية ذات الشعائر الطقوسية ،بيد أن جميعها تلتقي برأي واحد وهو اعتبار 

 اإلنتحار أحد األفعال السلوكية المنحرفة المتعارضة مع الطقوس الدينية .

تم عقد مؤتمرخاص عن اإلنتحار في  م  1911لكن مع بداية القرن العشرين و تحديدا في عام 

فينا، ساهم فيه الكثير من المهتمين ، ومنهم علماء التحليل النفسي ،أمثال "نيلبورك" و"فرويد" 

( تطرح فيه اإلتجاهات 9-14) ذا اليوم بيوم العالمي لإلنتحار ومنذ ذلك الوقت ، أصبح يدعى ه

"     وع فيهواألوراق العملية المتعلقة بموضوع اإلنتحار ،أو الشر
1

" وبعد ذلك أصبحت تعج 

  ،مظهرين تيارين بشكل عام ،الساحة العلمية بإسهامات الكثير من العلماء في دراسة اإلنتحار 

 األول التحليل النفسي والثاني التحليل اإلجتماعي .

التعرف علي تقودنا إلي تشخيص المشكلة وتفسير أي ظاهرة أو مشكلة  وعليه تأتي أهمية 

وطبيعة العالقة بين هذه العوامل من حيث تداخلها وتشابكها وما يحدث  المسببة لها ، العوامل

بينها من تفاعالت تؤدي في النهاية إلي حدوث الظاهرة أو وقوع المشكلة المعينة ، كما تنبع أهمية 

التفسير أيضا من زاوية أخرى ، من أنه يقودنا إلي البحث عن أنسب السبل وأنجح الوسائل 

اليب لمواجهة المشكلة والتصدي لها والقضاء عليه إن تسني ذلك أو علي أقل تقدير التخفيف واألس

من هيمنتها، وكلما كان التفسير سليما وصحيحا، ومستندا إلي أسس عملية وواقعية ،ومؤيدا 

لحد من المشكلة ، بالشواهد جاءت جهود المواجهة ، وأساليب التصدي ، أكثر فاعليه في ا

ء من مكونات ظاهرة اإلجرام وال شك أن ظاهرة اإلنتحار هي جز يح ،والعكس الصح

"عموما
2

." 

منها المدرسة  السلوك اإلجرامي كثيرة ومتعددة ، والمدارس العلمية ، التي حاولت تفسير

اإلجتماعية ومداخلها  والمدرسة مدرسة النفسية بفروعها المختلفة ،البيولوجية أو التكوينية وال

 لمدرسة الجغرافية ، والمدرسة التكاملية وغيرها .و ا المتصارعة ،

                                                 
1

 .213م ، ص 2440، جامعة حلوان ،1حسين القايد ، دراسات في السلوك اإلنتحاري ،ط - 
2
 . 12ص، 1014اض الري ،الكتاب السابع ،وزراء الداخلية بالسعودية  ،السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات ،محمد فتحي عيد  - 
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واختلفت إلي حد التناقض  تجاهات المنبثقة من تلك المدارس ،ولقد تعددت االراء والمذاهب واإل

وتوضيح  عموما والسلوك اإلجرامي خصوصًا ، والتصارع أحيانا، حول تفسير ظاهرة الجريمة

 طريق الجريمة .العوامل واألسباب التي تدفع الفرد إلي سلوك 

حيث تعددت االراء  لتفسير ظاهرة اإلنتحار ،وفي السياق نفسه ، جاءت المحاوالت العلمية 

 تي تستهدف تفسير عملية اإلنتحار،والنظريات ، واختلفت اإلتجاهات والمداخل والنظريات ال

جاهات وأغلب هذه اإلت أن يفسر جزئيا السلوك اإلنتحاري ،حيث أن كل نظرية أو مدخل حاول 

ركزت علي جانب واحد أو عامل واحد لتفسير السلوك اإلنتحاري مع إغفال جوانب وعوامل 

 أخرى .

وفيما يلي نصوص مختصرة لبعض اإلتجاهات النظرية ،التي حاولت تفسير ظاهرة اإلنتحار، 

 وهي كالتالي: السوسولجية والتي اعتمدت عليها الدراسة في تحليالتها وتفسيراتها 

 سير البيولوجي الفيزيقي ) العضوي ( :أوال: التف

إلي افتراض مفاده ، أن ميل )اتجاه ( الفرد لألنتحار إنما ،ويستند اإلتجاه البيولوجي في التفسير 

يرجع أساسا إلي استعداد فطري بيولوجي موروث لدي الفرد, كما أن عالقة السلوك اإلنتحاري 

ة الشكل أو من ناحية الكفاءة الوظيفية سواء من ناحي والتكوين العضوي الفيزيقي للجسم ،

ألجهزته المختلفة ، كالمخ والجهاز العصبي للفرد"
1

 ." 

 ويتضمن اإلتجاه البيولوجي لتفسير الجريمة عموما نظريات لعل أهمها :  

 نظرية وراثة السلوك اإلجرامي.  -1

 نظرية التكوين الفيزيقي العضوي.  -2

ية. "نظرية األنماط الجسمية والفيزيق -3
2

 " 

م ( رائد هذا اإلتجاه، حيث ظهرت مدرسته في lomproso  1130- 1949  ويعتبر ) لمبروزو

وركزت اهتماماتها على  ليها المدرسة الوضعية االيطالية ،وأطلق ع ،منتصف القرن التاسع عشر

كما توصل )لمبروزو( إلي أن المجرم   من الناحيتين التشريحية والعضوية،دراسة المجرمين 

لحقيقي هو ) المجرم بالفطرة ( أي ذلك اإلنسان الذي يولد مجرما بطبيعته، بناء علي ما ورثه ا

عن أصله األول من خصائص أو عالمات بيولوجية معينة ،هي التي تدفعه عن طريق التفاعل مع 

 شخصيته إلي وقوع الجريمة.

دره العنف والعدوان مص و إن التفسير البيولوجي ، ينظر إلي اإلنتحار علي أنه صورة من صور 

 أو الخلل في خاليا الجهاز العصبي ، أو خلل في الغدد . الجينات التي يرثها اإلنسان ،

                                                 
1

 . 11م , ص 1910سعد المغربي ، علم النفس الجنائي ، مطبعة لكلية الشرطة ، القاهرة ، - 
2

 .11م ، ص 1912محمد العيد رمضان ، دروس في علم اإلجرام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، - 
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ولقد أجريت عليه العديد من األبحاث العلمية ، التي تهدف إلي كشف األشخاص الذين لديهم قابلية 

 مرتفعة للسلوك اإلنتحاري .

ادات كثيرة قللت من مصداقيته ورفضت ما يقوم عليه ورغم ذلك فقد تعرض هذا اإلتجاه الي انتق

من أجل ذلك قرر الكثير من لثبوت أمام الشواهد اإلمبريقية ، من افتراضات التقوى علي ا

الباحثين عدم إمكانية ربط اإلنتحار بالعوامل الوراثية ) الجينية (، وأكدوا على عدم وجود مورث 

"  suicide geneلإلنتحار 
1

." 

 لإلنتحار :تفسيرات النفسية ثانيا : ال

يقوم التفسير للسلوك اإلجرامي بوجه عام علي أساس أن الجريمة ) السلوك اإلجرامي ( تعود في 

األساس إلي الخلل واإلضطرابات في التكوين النفسي للشخصية التي تفصح عن نفسها في أشكال 

دم إغفال العوامل أخرى من السلوك المنحرف تبعا لظروف وعوامل تكوين كل شخصية مع ع

اإلجتماعية المؤثرة في عالقة الفرد باألخر" 
2

" 

وأن  فسية ،هو حصيلة أزمة حادة دومًا ،ويميل كثير من الباحثين إلي أن اإلنتحار من الزاوية الن

 صعابا ضخمة هي التي تحاصر المنتحر، فال يستطيع لها دفعا . 

لتفسير النفسي لظاهرة اإلنتحار، ونتعرض وهناك العديد من المداخل واإلتجاهات ،تنتمي إلي ا

 وهي كالتالي :ألهمها 

 التفسيرات النفسية ذات اإلتجاه التحليلي :

وباعتباره راجعًا إلي  ر ،باعتباره ظاهرة نفسية داخلية ،ينظر المحللون النفسيون لإلنتحا

علي نتحاررض التفسيرات التحليلية لإلاضطراب العالقة الشخصية المتبادلة ، وفيما يلي نع

 النحو التالي :

 :( Intrapsychicاإلنتحار باعتباره ظاهرة نفسية داخلية )  –أ 

حتمل ،ويكون هذا األلم شعوريًا وهنا يتم تفسير اإلنتحار علي أساس وجودا ألم نفسي الي

 أن يخرج منه فيلجأ إلي اإلنتحار فحينما يكون الموقف غير محتمل ، ويريد الشخص اليائس ،

( بأن اإلنتحار وظيفة ، الغرض منها إلغاء  1921عام ) murray  (ى ) موار الحظهوهذا ما 

 توتر مؤلم للفرد , وأنه يقدم شفاء من معاناة غير محتلمة .

كما يفسر اإلنتحار ،طبقا للتقلص المعرفي , وذلك الذي يشير إلي الجمود في التفكير , وصعوبة 

يكون مسمما أو  –من الناحية المجازية  -تحاري التركيز , والرؤية المعتمة , فالشخص اإلن

وال يعرض أثناء اللحظة التي تسبق موته سوى تشوشات خاصة مخذرا بالتقلص المعرفي ، 

                                                 
1

 .39، ص 1993ة منها ، دار النهضة العربية ، القاهرة عبد الرحمن العيسوي ، مبحث الجريمة ، دراسة في تفسير الجريمة والوقاي - 
2

 . 12اسعد المغربي ، علم النفس الجنائي ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 



 14 

رفض من األفراد القريبين منه (  –الصحة السيئة  –بصدمة أو حرج ) مثل الفشل في العمل 

ل أخطر أشكال العقل وفي مواجهة الصدمة يصبح الحل هو التقلص المعرفي الذي يمث

 اإلنتحاري .

اإلنتحاري يتسم بثنائية فالشخص  ر، طبقا للتعبيرات غير المباشرة ،كذلك يفسر اإلنتحا

بين البقاء واأللم  ولكن قد يكون هناك صراع يس فحسب بالنسبة للحب والكراهية ،لالوجدان ، 

اعة , أو ضربا بالسياط , والء وطويجبر الشخص اإلنتحاري إذالاًل وخضوعا  غير المحتمل ،

ة في بعض األحيان ، وعالوة علي ذلك اليكون الشخص اإلنتحاري شاعرا وحتى ما زوجت ،

،هي عمليات الشعورية إلي حد سوي بجزء من العقل اإلنتحاري وتكون الحافزة لإلنتحار 

 .كبير

جزء العقل  كما يفسر اإلنتحار باعتباره راجعا إلي ضعف األنا حيث تحدد" األنا" باعتبارها

 الذي يتفاعل مع الحقيقة ولها إحساس بالفردية .

ي نحو أما ضعف األنا فيرتبط عل ألنا هي عامل وقائي ضد اإلنتحار ،فقوة ا بناء علي ذلك ،

فاألشخاص اإلنتحاريون ، يعرضون علي نحو متكرر ضعفا  ايجابي مع خطورة اإلنتحار ،

ويرجع ضعف  تغلب علي صعوباتهم الشخصية ،ة والنسبيا في قدرتهم علي تنمية ميول تشيدي

" .الفشل ( –الرفض  –األنا إلي أحداث الحياة الجارحة ) مثل الخسارة 
1

" 

 راب في العالقة الشخصية المتبادلة :اإلنتحار كإظ - ب

Interpersonal relation disorder           

المتبادلة ) العالقة إن الشخص اإلنتحاري له مشاكل في تأسيس أو بقاء العالقة الشخصية 

تبادل غير متحمل ) نكبة سائدة ( بموضوع الحب ( ، فيوجد علي نحو متكرر موقف شخصي م

حل الوحيد لإلستمرار في الحياة, وربما كان النمو اإليجابي في تلك العالقة المضطربة هو ال ،

نسان , ويقوم ولكن مثل هذا النمو كان يري باعتباره لم يحدث , فتحبط الحاجات النفسية لإل

 الفرد باإلنتحار بسبب إحباط الحاجات النفسية علي نحو شخصي متبادل .

 أمرا أساسيا في اإلنتحار ،(  lossحيث يعتبر) الفقد  فسر اإلنتحار وفقا لفرض العدوان ،كما ي

وإيذاء يؤدي إلي  لبا ما يكون رفضا باعتباره هجرا ، إنه إيذاء نرجسي غير محتمل ،فالفقد غا

 ية موجهة نحو اآلخرين ولوم الذات .كراه

فقد يصبح  ري يتسم بثنائية وجدانية عميقة ،وفي نطاق تلك الثنائية ،باعتبار أن الشخص اإلنتحا

 وقد يكون اإلنتحار عدوانا محجوبا . ار نكوصا إلي دوافع قاتلة للذات ،اإلنتح

                                                 
1

حسين القايد ، اليأس وحل المشكالت والوحدة النفسية وفاعلية الذات كمنبئات يتصور اإلنتحاري لدى طالبات الجامعة ، رابطة - 

 .301 -302المجلد الثامن ، العدد األول ، م ص ص األخصائين النفسين المصرية ،
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شديد مع شخص مفقود أو ال الخروج ، فقد اقترح " فرويد " أن التوحد \ووفقا لفرض التوحد 

أن  أي فقد شخص مثالي ) في الحياة    Zilboorkأو كما وضح )زيلبورج( مرفوض ، 

العملية  ( يكون حاسما في فهم الشخص اإلنتحاري ، ويحدد التوحد ، بأنة ارتباط صفة  قائمة 

 علي رابطة إنفعالية هامة مع الشخص األخر ) موضوع ( وأي مثال , وإذا لم تتحقق هذه

ن ينبش الحاجة اإلنفعالية , فإن الشخص اإلنتحاري يتألم ألما عميقا ) عدم الراحة ( ويريد ا

 أو يغادر ليكون ميتا . بمعني أن يترك , أو يخرج ،

 تفسيرات نفسية ذات اتجاه غير تحليلي :  -2

وتتميز تلك التفسيرات عن التفسيرات التحليلية في كونها ال تفرض وجود مجموعة من 

ولكنها تؤكد علي مظاهر نفسية ومعينة تبدو  ،ناميات النفسية أو سيناريو ال شعور شامل الدي

 وتتمثل تلك المظاهر في األتي : ورية لوقوع حدث اإلنتحار المهلك ،ضر

 تشوش حاد أي زيادة في حالة اإلستياء العام لدى الفرد.  -1

واإلحساس بالعار ، عدائية مرتفعة ، وزيادة في انكسار الذات ، وكراهية الذات ،  -2

 ولوم الذات .والشعور بالذنب ، 

قريبا في انخفاض التركيز العقلي ، أو تقليل العمليات الفكرية ، زيادة حادة وفجائية ت -3

وضعف القدرة علي رؤية اختيارات حيوية التي يمكن أن  وتضييق للمحتوى العقلي ،

 تحدث علي نحو عادي للعقل .

ياب غير نسأن يصنع نهاية للمعاناة بتوقف اإليمكن فكرة التوقف واإلستبصار الذي  -0

ولكن  ليس كحركة نحو الموت ) التوقف ( ،ويفهم اإلنتحار في السياق،  المحتمل ،

 يفهم كنوع ما للهروب من انفعال ال يحتمل .

ويمكن أن توجز خالصة التفسيرات النفسية لإلنتحار والشروع فيه علي أنه عدوان مرتد 

لية عمليات التقمص أو اإلبدال تحت ضغط اعتبارات اجتماعية أو ذاتية إلي الذات ، بفاع

 تمنع وقوع  العدوان علي موضوعه الخارجي . 

النوع من الضغوط عوامل إحباط تعزل الفرد عزال قهريا علي نحو ما ، وتمنع نمو هذا ويعد 

التفاعل  شخصية وترتيبها  ونضوجها النفسي فيختل بناء الشخصية بصورة تشل قدرته علي

اإلجتماعي السوي ، فال يتصور في العالم سوى ذاته ،ثم يتوحد بهذا العالم القاسي في أعماق نفسه 

ويصر علي تدمير نفسه المتأزمة تمديدا للعالم المؤلم "
1

" 

 

 

                                                 
1

 .309 -301مصدر سبق ذكره ,  ص   - 
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 ثالثا : التفسير المعرفي لإلنتحار :

ظر إلي اإلنتحار من هذا تركز النظريات المعرفية علي العمليات العقلية للفرد أو المنتحر , وين

المنحنى علي أنه قرار ضعيف في مواجهة وحل المشاكل وإزالة اآلالم النفسية غير المحتملة، 

فمن  لسبب الرئيسي والمباشر لإلنتحار ، وأن هناك أدلة قوية علي ذلك ،حيث أن اليأس هو ا

بل  ليأس أفضل متنبئ ،اوالت وعمليات اإلنتحار الكاملة ، وجد أن اكل  المتنبئات النفسية بمح

بطريقة هدامة  شخاص المنتحرين إلي تفسير اإلحداثهذا ويميل األإنه أفضل من اإلكتئاب 

ففي رأيهم أنه لن يتحسن شي ، كما نظرون ألحداث الحياة نظرة سلبية ،فالمنتحرين يويائسة 

 ياة .وجد أن اإلنتحار شائع بين الذين يفشلون في حل المشكالت التي تجابههم في الح

وهو ما يعني أن  عندما يفقد معنى حياته ووجوده،نتحاروعلي هذا األساس يلجأ الفرد إلي اإل

 ه من بين العوامل التي قد تدفع به إلي اإلنتحار .تتدهور اعتزاز الفرد بذاته واقتناعه بإنساني

وطبقا لذلك فإن هذا اإلتجاه، يرجع لغياب التفكير المنطقي والعقالني "
1

" 

 التفسير السلوكي لإلنتحار : رابعا :

حيث يؤدي  ،يذهب هذا اإلتجاه إلي أن الفرد يدمر حياته عندما يفتقد الدعم أو التعزيز في حياته 

به هذا الشعور إلي اليأس وفقدان أي رابطة ذات معني بالحياة، مما يؤدي إلي إصابته 

للمعززات الثمينة مثل : الوظيفة  باإلكتئاب الذي ينشأ من الفقدان الحقيقي أو المتوقع أو المتوهم

 والصحة واإلصداقاء واألسرة ... إلخ .

وفي نفس الوقت الذي ال يتوقع فيه األشخاص اإلنتحاريون أيه تعزيزات أخري من حياتهم، 

 فإنهم يتوقعون بأن التفكير في الموت قد يجدون فيه معززا موجبا .

لحزن واألسى عليهم ، وسيعاقب إذ أنه سيجعل األشخاص الذي سيتركونهم ،يشعرون با

 األشخاص الذين أذوهم .

وبمعنى اخر فان هؤالء األشخاص ،قد ينظرون إلي الموت علي أنه يجلب لهم عددا من 

وقد لوحظ أن األفراد الذين حاولوا  ا ،مثل اإلهتمام والشفقة والثأر ،األشياء التي يحتاجونه

 وسيلة التعامل مع المشكالت . نهاواألنتحار يميلون إلي حياه العزلة ، ويعتبر

وأن  مكتسب من المحيط الذي يعيش فيه ، وعليه فإن أي سلوك يتعلمه اإلنسان، إنما هو سلوك

ستجابة ، تصدر طبقا لإلتجاه السلوكي الذي يتعلمه ويكتسبه إالسلوك اإلنتحاري ماهو اإل

 اإلنسان من البيئة المحيطة به .

 

 

                                                 
1

 . 212، ص ص  2440،  1عثمان علي اميمن ،علم النفس اإلجرامي ،جامعة المرقب ، ط - 
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 تحار :خامسا : التفسير اإلجتماعي لإلن

يجعل المشكلة أحادية البعد ، ويعزل الفرد  ه ،ية بحتإن تناول ظاهرة اإلنتحار باعتبارها نفس

كجهاز مغلق عن نفسية المتغيرات اإلجتماعية التي تحيط به ، والتي تؤثر بما قد يدفعه إلي 

إلجتماع كما يحدث لدى الكثير وعلي هذا األساس ،اهتم العديد من علماء ا السلوك اإلنتحاري ،

 اإلنتحار من الزاوية اإلجتماعية ،منذ القرن التاسع عشر الميالدي بمحاولة تفسير ظاهرة 

 وتؤكد البحوث اإلجتماعية علي وجه العموم فاعليه اإلختالل اإلجتماعي 

) التفكك اإلجتماعي ( "
1

المتكاملة بين " من أنه ناشئ  التغيرات اإلجتماعية السريعة وغير 

حضارة الجماعة وما يصحب تلك التغيرات من انحالل في تماسك  فة ،العناصر المختل

أو يرتبط فيها الفرد  الجماعات الصغيرة والكبيرة التي تقوم بعملية التنشئة اإلجتماعية لألفراد

ويبثها من حراك اجتماعي أفقي وراسي تظهرها الظروف التي قد تقهر األفراد  بعضوية ما ،

وما ينشأ عن ذلك اإلحساس بوطأة العزلة  زله علي نحوما ،ع ت إلي الحياة فيأو الجماعا

النفسية واإلجتماعية "
2

إذ تخلق بيئة مهيئة ومواتية للسلوك اإلنتحاري ويؤكد ) ليمرت ( )  " ،

lemart ( علي أن هناك اتصاال وثيقا وارتباطا قويا بين التفكك اإلجتماعي ) عدم تكامل

ويميل الكثير من علماء  ات المحلية ( والتفكك الشخصي ،تمعالعادات والنظم والجماعات والمج

 جتماعي يؤذى إلي التفكك الشخصي ،اإلجتماع إلي هذا الرأي حيث يشيرون إلي أن التفكك اإل

 إذ أن الشخص مخلوق اجتماعي ذو نتاج اجتماعي .

يؤكد) ليموت (علي أن العوامل المهمة أو المباشرة في السلوك اإلجتماعي هي عوامل 

راز عناصر مثل ولذلك فإن التفسير ينتهي إلي إب ية أو نفسية اجتماعية في طبيعتها،وسيولولجس

والجماعة والمركز , والدور، والتفاعل الهادف " البناء اإلجتماعي،
3

." 

او يعد عالم اإلجتماع الفرنسي )إميل دوركايم( من الرواد الذين فسروا ) أو حاولوا تفسير 

والحظ )دركايم( في دراسته وجود عالقة بين  ة نظر اإلجتماعيين (،نتحار من وجهظاهرة اإل

 تكرار اإلنتحار وبين شكل المجتمع . 

ذا المعدل يرتفع في أوقات السلم ، ولدى وذهب إلي أن في كل مجتمع معدال سنويا لإلنتحار، وه

لحرب ،وهذه والكالوثوليك ،وفي أوقات ا عنه لدى الريفيين البروتستانت ، ولدى سكان المدن ،

 نبع من سيطرة المجتمع علي الفرد ،المالحظات تقود إلي اعتبار أن معدل حوادث اإلنتحار ت

وهذه السيطرة وظيفة معقدة يدعوها بوظيفة اإلندماج اإلجتماعي ."
4

" 

                                                 
1

 . 11، ص 1919احمد طفا غيث ، المشاكل اإلجتماعية والسلوك اإلجرامي ، ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، - 
2

 .111م،  ص 1920سمعان ، مشكلة اإلنتحار ، دارسة نفسية للسلوك اإلنتحاري ، القاهرة ، دار المعارف  - 
3

 .  2م، ص 1911، 1ليون مينار ، اإلنتحار واألخالق ، ترجمة عادل العواد ، دار دمشق ، دمشق ، ط- 
4

 .123م، ص  2443، دار الفارابي ، بيروت ،  احمد محمود عباس ، اإلنتحار نماذج حيه لمسائل لم تحسم بعد- 
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 ويقرر) دوركايم (أن اإلنتحار ظاهرة اجتماعية تتباين وفق عدة متغيرات أهمها :

 إلطار المكاني (. المجتمع الذي يحدث فيه ) ا .1

 وفق المنطقة التي تحدث فيها ) داخل المجتمع ( . .2

 مراحل المجتمع الواحد ) اإلطار الزماني ( . .3

 إلخ ( . –أعزب  –الجماعات المختلفة ) متزوج  .0

 وفق الدين . .0

وتقوم نظرية )دوركايم( في تفسير اإلنتحار إلي تحديد ثالثة أنواع وأشكال لإلنتحار ،وفقا للسبب 

 ماعي لإلنتحار و يمكن إيجازها فيما يلي : اإلجت

  egoistic suicide اإلنتحار األناني ) األثري (  -أ

نتيجة  وال عن المجتمع الذي ينتمي إليه ،وفيه يقوم المنتحر باإلقدام علي اإلنتحار ،ألنه يعيش معز

 رد والمجتمع ،اإلجتماعية بين الف وضعف الروابط التوحد مع المؤسسات اإلجتماعية ، لفشله في

، وينطوي هذا النوع من اإلنتحار علي وانخفاض مستوى التضامن اإلجتماعي في المجتمع 

وهذا النوع  يفسر كثرة اإلنتحار بين األفراد الذين ينتمون إلي  مبالغة الفرد في تقدير نفسه ،

قدر كاف أو جماعات دينية أو سياسية يقتصر نظامها على تحقيق ،تكوينات سرية غير متكاملة 

 من تماسك الجماعة وتغذية أو تعزيز النزعات الفردية المقالية .

ويكثر هذا النوع من اإلنتحار في المجتمعات الصناعية ، حيث ينتشر التنافس والصراع من أجل 

 إشباع الحاجات الشخصية .

ات جموعوفي الم ادة اإلنتحار بين غير المتزوجين ، وفي المدن عن القرى ،كما أن ذلك يفسر زي

 ثر ترابطا كالمسلمين والكاثوليك ،مقارنة بالمجموعات العربية األك الدينية األقل ترابطا وتساند ،

وفي اإلنتحار األثري ال يعتقد الفرد غالبا بأن اإلنتحار سيترتب عليه أي نتائج علي الجماعة التي 

 ينتمي إليها .

   altruisticاإلنتحار اإليثاري ) الغيري (  -ب

حيث يكون المنتحر في هذا النمط شديد االإنتماء إلي  لي عكس من اإلنتحار األثري ،وهو ع

ومن هنا فإن  ، إذا كانت هذه التضحية ضرورية ، مجموعته ، وهو بذلك يضحي بنفسه من أجلها

اإلنتحار اإليثاري ينشق بدرجة عالية من التكامل اإلجتماعي إلي الحد الذي تنعدم فيه النزعة 

ويرى الفرد أن بقاء الجماعة أهم من بقائه كفرد، وهذا شكل من اإلنتحار الذي ترضاه الفردية ،

 الجماعة ويدعو إليه العقل والجمعي والمنطق .
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و علي ذلك يكثر حدوث هذا النوع من اإلنتحار في المجتمعات التي تمتاز بضعف الفردية وقوة 

ث يولد اإلنتحار ألسباب متعلقة بالتيار حي ي وضعف القيم الفردية واألنانية ،التضامن اإلجتماع

اإلجتماعي والثقافي"
1

. " 

  anomic suicideاري ) الفوضوي الشاذ ( ياإلنتحار الإلمع -جـ

إختالل النظام  وهو ذلك النوع من اإلنتحار الذي ينطوي علي التفكك اإلجتماعي الناتج من

العالقة فجأة بينة وبين المجتمع،  حيث يقوم الشخص باإلنتحار عندما تتحطم اإلجتماعي للفرد ،

فقد  منتحر في حياته وسعادته ، أو مثلمثل فقد الوظيفة أو موت شخص محبوب يعتمد عليه ال

 اإلنسان ثروته فجأة .

ومجمل القول أن اإلنتحار الالمعياري ) االنومي ( ينتج عموما من النقص والخلل في النظم 

إلجتماعية السريعة التي تضرب أو تخل باألعراف أو القيم اإلجتماعية السائدة ، نتيجة للتغيرات ا

 السائدة في المجتمع . 

 

 نموذج تصوري للعالقة بين الالمعيادية واالنتحار لدى "دوركايم"

 

األزمات اإلقتصادية          اإلضطراب االجتماعي         زيادة عدم القدرة علي التحكم في 

 الشهوات

 ة            ) الالمعيارية (         الطموح    والتغيرات اإلجتماعي

 المفاجئة       

 اإلنتحار             ضعف الرغبة            التسابق علي الهدف    

 في الحياة                  والتناقص والصراع                         

 

 ما في الشكل النموذجي السابق :تتلخص قضايا )دروكايم( في الالمعيارية وجريمة اإلنتحار ك

تؤدى األزمات اإلقتصادية الشديدة والتغيرات المفاجئة في المجتمع سواء كانت أزمات  -1

 إفالس أو أزمات ثراء إلي إضطراب المجتمع .

هذا اإلضطراب يعني إنهيار التصنيف في مكانات األفراد واختالف المعايير وفقدان  -2

 م في توزيع الناس ، المهم ) الالمعيارية ( النظام وانهيار القواعد التي تتحك

هذا اإلضطراب ) الالمعيارية ( يؤدي إلي رفع القيود عن طموحات الناس ويؤدي  -3

 بالتالي إلي زيادتها .

                                                 
1

 . 141مكرم سمعان , مشكلة اإلنتحار , مصدر سبق ذكره , ص  - 
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زيادة طموحات الناس تجعل من الصعب علي الوعي الجمعي التحكم بها، وحينئذ تسيطر  -0

 الشهوات ، وتصل الالمعيارية إلي أقصى مداها. 

ن يتجاوز الطموح إمكانية التحقيق ،ويستمر التهيج بدون إشباع ، يبدأ تسابق علي حي -0

الهدف وينمو الصراع بسبب ضعف الضوابط وزيادة التنافس ، وهنا تضعف الرغبة في 

الحياة . "
1

" 

 يؤدي ضعف الرغبة في الحياة إلي اإلنتحار  . -2

ظاهره اجتماعية ، بل هو داللة  ومما سبق تلخص إلي أن محور رؤية )دروكايم( لإلنتحار أنه

كما أنه رفض للتغيرات المطروحة في القرن التاسع عشر  ق السائدة في مجتمع ما ،علي األخال

لدور الوراثة والجنون والمناخ وتقليد األخر في إنتحاره ،وكشف )دوركايم( أن اإلنتحار يفضح 

لتكامل المجموعات ، يقة معاكسة رنتحار يتأثر وينفد بطن اإلة المجتمع علي الفرد ، كما أسلط

ن الفرد جزء فينتمي إليها"يما بينها إذ أجتماعية فاإل
2

 " 

 جتماعي وركايم (أن العامل األساس لمنع اإلنتحار هو اإلرتباط التضامن اإلد )وهكذا يؤكد

Social integration   ي المجتمع فكلما زاد ارتباط الفرد واندماجه ف، بين األفراد والجماعات

 ( ففصلت ما أجملهدوركايم )ولقد جاءت المحاوالت النظرية بعد لت احتمالية انتحاره ،ق

 و حاولت تحديد ما غمض من المفاهيم والقضايا التي أكدها. ( أدوركايم )

( بأنة يعني شدة نظام العالقات دروكايم  )جتماعي عند) هنري وشورت ( مفهوم التكامل اإلفحدد 

ضبط الكفاءة الخارجية ."األفراد وشدة عوامل وتوثقها بين جتماعية اإل
3

" 

تفسير  مينارد ( في كتابه ) األخالق واإلنتحار ( الدليل اإلجتماعي وحدهلقد رفض ) ليون 

ن الدليل السوسيولوجي ، فذكر أهتمام علي العامل النفسي الشخصي وسلط الضوء واإللإلنتحار ، 

 عتبار ما يؤلف، وال يأخذ في اإليقتل نفسه يفصل علي مايبدو الوضع النفسي لإلنسان الذي 

كما يقول الفتومنولوجيون ) الدارسون لعلم الظواهر ( وهذا ما ستعداده الداخلي ووعيه القصدي ،ا

ينبغي البدء بتحليله ."
4

" 

( في اإلنتحار والتي تشير دروكايم)ن ) جيمس مارثن ( قام بتطوير نظرية وتجدر اإلشارة إلي أ

 وتتلخص هذه النظرية فيما يلي:   تحار ،نعكسية بين التضامن اإلجتماعي واإلوجود عالقة لي إ

واستمرارها  تتباين عكسيا مع استقرار العالقات،نتحار في مجتمع ما ان معدالت اإل -1

 جتماعية داخل المجتمع .اإل

                                                 
1

 . 113ليون منارد  ، اإلنتحار واألخالق ,،مصدر سبق ذكره ، ص  - 
2

 . 240 -021ص ص  م، 1990،  1ذياب البدابنة ، " جريمة قتل النفس في المجتمع األردني " ، مجلة الملك سعود ، مجلد  - 
3

 .02 -01م، ص ص  2444، األردن ،  1مصلح صالح ، النظريات االجتماعية المعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان النامية ، ط - 
4

 .  02مصدر سبق ذكره ، ص  - 
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تباين مباشرة ، تجتماعية واستمرارها داخل المجتمع ان استقرار واستمرار العالقات اإل -2

جتماعية ومتطلباتها والتوقعات التي فراد المجتمع ألنماط العقوبات اإلمقدار تمثل أمع 

 يضعها اآلخرون عليهم .

جتماعية ومتطلباتها والتوقعات التي قوبات اإلان درجة تمثل أفراد المجتمع ألنماط الع -3

 لي صراعات األدوار ، مع مقدار تعرض هؤالء إوضعها  اآلخرون عليهم متباينة عكسيا 

متباينة عكسيا مع مقدار امتالك ، صراع األدوار إن درجة تعرض هؤالء األفراد إلي  -0

 األفراد مكانات غير متوافقة مع المجتمع .

، متباينة عكسيا مع درجة ن درجة امتالك األفراد إمكانات غير متوافقة مع المجتمع إ -0

"ذلك المجتمع ." تكامل
1

 

، سواء من الناحية نتحاراألساسية في تفسير ظاهرة اإل اهاتتجونكتفي بهذا القدر من التناول لإل

 غير أننا نود التأكد من ختام هذا العرض علي األتي : ،جتماعية البيولوجية أو التقنية أو اإل

 -تعقيب :

إال أنها سلطت ، نتحار والنظريات والتفسيرات لظاهرة اإل تجاهاترغم تباين هذه اإلب -1

متباينة وفي مستويات من  من زوايا متعددة وجوانبالعديد من األضواء علي المشكلة 

ي تحديد مسارات أية جهود سم بشكل فاعل فتكما أنها تشأنها أن تعالج تلك الظاهرة 

 تفويض تلك المشكلة والحد منها.  تستهدف

نتحاري إلقاء الضوء علي مشكلة السلوك اإلن بالرغم من إسهامات تلك النظريات في إ -2

ن هذه األضواء مازالت جزئية وقاصرة عن كشف الكل في واقعة أ ،إالمن زوايا مختلفة 

فهمها وتفسير شامل لنتائج حاسمة في تشخيص المشكلة ،  يل، ولم تتوصل إالطبيعي 

ولكن ثمة محاوالت علي طريق  م برامج الوقاية والعالج الفعال ،يسمح بالتنبؤ ورس

 لي هذا الهدف .الوصول إ

وتفسيرها في  ،نتحارريات التي حاولت قراءة ظاهرة اإلظتجاهات والنإن جميع هذه اإل -3

سان الغربي في لحظة تاريخية وتفسير اإلن، ول ، نظريات غربية في المقام األواقع األمر 

نها تنطلق ، أي أوهي حصيلة لنمو هذا اإلنسان وتشابك عوامل تحوله الحضاري  محدده

ن ما توصلت إليه من فإ  ومن ثم الغربي لإلنسان والحياة والكون ، من التصور

ما مجتمعاتنا العربية أ ا علي اإلنسان الغربي فقط ،مهاستخالصات رئيسة يمكن تعمي

كما أن  عرفي والوجداني واألخالقي ،مفلها خصوصية فريدة من الحقل ال اإلسالمية ،

تصورا  قدمإلسالم الذي يشكل جوهر الثقافة السائدة في المجتمعات العربية واإلسالمية ا

                                                 
1

 .029ذياب البداينة ، جريمة قتل النفس في المجتمع األردني ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 
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منه أية  نطلق، ينبغي أن تفريدا ومتميزا وخاصة لإلنسان والحياة والمجتمع والكون 

ي ما تقدم وبناء عل،لي الصواب والحقيقة محاولة لتفسير ظاهرة اإلنتحار تفسيرا أقرب إ

ها علي مجموعة من العوامل راسة اعتمدت في تحليالتها وتفسيراتن الدنشير إلي أ

الفرد نفسه وبالمجتمع أو نتحار والتي تكون خاصة ببمحاولة اإلماعية التي لها عالقة جتاإل

 عيش فيها .البيئة التي ي

 

 : نتحارجتماعية بمحاولة اإلول التالي يوضح عالقة العوامل اإلوالجد

 

 

 

 

 

 

 

لي إشرنا فيها أوالتي ، نتحاري تجاهات والنظريات المفسرة للسلوك اإلن تناولنا اإلأوبعد 

إطار شمولي  منوكل ذلك ض ، جتماعيتجاه اإلهتمام باإللبيولوجي مع اإلتجاه النفسي وااإل

تحاري وعلي وجه الخصوص محاولة نعين نظرا لما يتميز به السلوك اإلجانب مبدون اهتمام 

 .من ناحية أخرى ، نتحار من خصوصية اإل

 تكون قد وضعت الباحثة موضوع الدراسة ، في إطاره النظرى الصحيح .وعليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاولة 

 نتحاراإل

العوامل 

اإلجتماعية 

مجموعة 

الظروف 

اإلجتماعية 

قتصادية واإل

والدنية التي 

 يعاني منها الفرد 

 التفكك أو التصدع األسري     

 جماعة الرفاق           

قتصادية اإل الظروف واألوضاع      

 والمهنية 

 ضعف الوازع الديني           
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 الفصل الرابع

 وعرض البيانات وتحليلها  اإلجراءات المنهجية

 

  : تمهيدال

 .أوال : نوع الدراسة ومنهجها 

 .ثانيا : مجتمع الدراسة ووحدة التحليل 

  .ثالثا : أدوات جمع البيانات

 .رابعا: مجاالت الدراسة 

 .خامسا : األساليب اإلحصائية المستخدمة في عرض البيانات وتحليلها 

 سادسًا: عرض البيانات ) التحليل الوصفي ( .

 خصائص مجتمع الدراسة. -1

 العوامل األسرية. -2

 األحوال األقتصادية والمعيشية . -2

 جماعة الرفاق )األصدقاء ( . -2

 ضعف الوازع الديني . -2

 التاريخ اإلنتحاري قبل وبعد محاولة اإلنتحار . -2

 سابعُا: أختبار الفرضيات .
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 رض البيانات وتحليلها وع اإلجراءات المنهجية

 

 تمهيد

ابتداء من تحديد نوع ، يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية التي اتخذتها الدراسة نهجا لها   

نهج المتبع فيها ومجتمعها ووحدة تحليلها  ووسيلة جمع البيانات المعتمدة فيها مالدراسة وال

بياناتها وتحقق أهدافها وتختبر صحة منتهيا باألساليب اإلحصائية التي تحددها ، ومجاالتها 

وعرض البيانات وتحليلها بشكل مفصل من خالل تجزئة  هذه الجزيئه فرضياته المنطلقة منها 

إلي جزئين رئيسين ، بحيث يوصنف الجزء األول منها : خصائص مجتمع الدراسة وبالتركيز 

جتماعية الكامنه وراء علي بعض متغيرات الخلفية التي تسهم في تحديد معالمه والعوامل اإل

محاولة اإلنتحار داخل المجتمع الليبي ، أما الجزء الثاني المتعلق بأختبار الفرضيات فسيتم تناوله 

 .بالتفصيل الحقا 

 نوع الدراسة ومنهجها : أوال :

، وعلي أهدافها من ناحية ثانية ، يتوقف تحديد نوع الدراسة علي طبيعة  موضوعها من ناحية 

 معلومات من ناحية ثالثة .علي وفرة ال

 فمن حيت موضوع الدراسة :

ن كان علي إ، سواء  نتحار،وهو موضوع علي جانب كبير من الحساسيةفيتعلق بظاهرة اإل

مستوى الفرد أو علي مستوى المجتمع ، باإلضافة إلي تحديد معالم مجتمع الدراسة في مثل هذه 

كالعرف  ، جتماعيةعتبارات اإلببعض اإلرتباطها هر ، يعد من الصعوبات المنهجية إلالظوا

نتحار ، وبالتالي في إطار بشكل أو بأخر في تحديد مشكلة اإل والعادات والتقاليد ، والتي قد تؤثر

نتحار بسياج ظاهرة أو جريمة اإلبمجتمعها ، وبشكل خاص في المجتمع الليبي الذي يحيط 

 جتماعي المرتبطة بها .العار اإلا الحقيقي تحاشيا لوصمة اجتماعي ، يعمل علي طمس حجمه

 أما من حيث الهدف :

 نتحار وتفسير هذه العالقة .اإلجتماعية وبين محاولة عالقة بين بعض العوامل اإل لهالبحث  ذافه

 ومن حيث الجانب الثالث :

باحثة من الدراسات السابقة قد استعرضت الفالمتعلق بوفرة المعلومات التي تخدم أهداف الدراسة 

 ي بهذا الغرض .فما ي

 ووفقا لالعتبارات السابقة :
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ذلك ألنها تهدف إلي جمع المعلومات  ،الدراسة تعتبر من الدراسات الوصفية التفسيرية  هن هذإف

بين األشياء واختيار  وتسعى الدراسات الوصفية في تحديد العالقة ، والحقائق حول موقف معين

  .لمتغيراتجل إيجاد العالقات السببية بين اأالفروض من 

باره أكثر استخداما في أما من حيث المنهج ، فقد اعتمدت الباحثة علي المنهج الوصفي ، باعت

له تقوم جتماعية والجنائية علي وجه الخصوص ، فمن خالوالمشكالت اإل جتماعيةالبحوث اإل

الدراسة ذه له لمناسبةنه من المناهج اأجتماعية وصفا كيفيا وكميا كما الباحثة بوصف الظاهرة اإل

 تباع أسلوب المسح الشامل .إكدراسة وصفية تفسيريه  ب

  : سة ووحدة التحليلارثانيا : مجتمع الد

األحياء بمختلف ، فترة الدراسة نتحار أثناء ألفراد الليبيين الذين حاولوا اإلشمل مجتمع الدراسة ا

حيث قامت  ،االباحثة نفسه وقد جمعت البيانات بمعرفة ،عتماد عليها بمدينة بنغازي التي تم اإل

ستبيانات بع له بمدينة بنغازي ، وتعبئة اإلالتا طقةمنمقابلة مع كل فرد كال حسب الجراء إب

ن اإلناث والذكور الليبيين فقط ، ألالباحثة بمقابالتها  حظيتو ،تمارات ( المخصصة لذلك س)اإل

جتماعية بين بعض العوامل اإلالحاصلة عالقة الالدراسة قائمة بالمجتمع الليبي ، وتدور حول 

ن يبقى مع أو ،الفرد كوحدة لتحليل البيانات يمثلأما من حيث وحدة التحليل ف، نتحار ومحاولة اإل

ن وحدة إلذا ف، هذا المستوى من التحليل غاضا النظر عن الجماعة التي ينتمي إليها هذا الفرد 

أجريت معهم  ، ولهذاذكرا كان أم أنثى  نتحارالذي حاول اإل، التحليل في هذه الدراسة هي الفرد 

وقد استخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل نظرا ، ستبيان وطبقت عليهم صحيفة اإل ،المقابلة 

( 00منهم ) (131دراسة الميدانية الفعلية )جراء الإلدراسة الذي بلغ عدده في أثناء لصغر مجتمع ا

( 22( من ذكور و )10الفعلية حيث تم استجابة )( في الدراسة  04( إناث ثم مقابلة )11ذكور و )

( فقد امتنعوا عن اإلجابة ، حيث لم استطيع الحصول علي استجابة منهم 91من اإلناث أما الباقي )

 ، وذلك نتيجة  لرفضهم  وخوفهم الشديد، تساعدني في الحصول علي المعلومات والبيانات 

 بهم نتحار التي أدتاهلل نتيجة محاوالتهم لإللي رحمة وكذلك وجود بعض الحاالت التي انتقلت إ

 الموت .إلي 
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 مع البيانات ج ةثالثا : أدا

وما أوضحته ، الدراسة علي ما جاء به التراث النظري  هإلي جانب اعتماد الباحثة في هذ

اإلحصاءات الرسمية ، استعانت الباحثة للوصول إلي الحقيقة والمعلومات التي تحقق أهداف 

ستخدام في الدراسات التي تعتبر شائعة اإل، ، إلي نوع من أنواع األساليب المنهجية البحث 

 وهي استمارة، م اختيار هذه الطريقة بما يتالءم مع موضوع الدراسة وأهدافها تجتماعية ، واإل

ن م استخدامها ألنها ال تتطلب بأن يكون المقابلين مثقفين ومتعلميتنتحار قابلة مقننة لمحاولي اإلم

لموقف يتيح له وهذا ا ، أنها تجمع بين الباحث والمبحوث في موقف ومواجهةإلي باإلضافة 

ومالحظة سلوك المبحوث كما أنها األداة األكثر ، الظاهرة التي يدرسها  فهمفرصة التعمق في 

يحتاج إلي توضيح أكثر لبعض األسئلة، وتسمح للباحث ، إذ صرامة وتناسبا لمجتمع الدراسة 

 (1)تصور حول درجة صدق وجدية المبحوث  بتكوين

 تحصل عليها من المقابلة تتميز بدرجة عالية من الثبات نذا إلي جانب كون المعلومات التي ه

: تحتاج إلي  من في أنهانها ال تخلو من نقاط الضعف التي تكإف، المميزات للمقابلة  هبالرغم من هذ

وخاصة إن مجتمع الدراسة ،  (2)اسة الميدانية جراء الدرإلي متمرسين في إكبر ، وأوقت وجهد 

توضيح لهم الوز هذه الصعاب , وذلك بإقناعهم وانه قد تم تجأإال ، صعب التعامل معهم يكان من 

وإنما تخدم أهداف البحث  همهيربالمعلومات والبيانات التي سوف يدلونها ال تهدف إلي تش هبأن هذ

 صول على البيانات بصورة أكثر وضوحا ودقة .وذلك مما ساعد الباحثة في الح ،العلمي 

( من قسمي علم 2كما تم عرض استبيان علي عينة مختارة من المحكمين والبالغ عددهم )

 ستنارة من حيث :وذلك لتقيم اإل،  وعلم النفس والتخطيط اإلجتماعا

ة وقياس ومدى وضوح األسئل، مدى تناسب مفرداتها مع التعريفات اإلجرائية وفرضيات الدراسة 

ن العديد من ميابدي المحكموذلك ومن خالل ، جلها أستمارة للفرضيات التي وضعت من اإل

 ، والشكلية .والفنية  المالحظات المنهجية ،

 

 

 

 

 

 ،اهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، الدار الجم1ط ،جتماعي مقدمة في مبادئ واسمي البحث اإل ،مصطفى عمر التير   (1)

 .104ص: م ،1912 ،مصراتة 

 . 221ص: ،م2440األردن  ،ر دار وائل للنش ، 1د ، 1ط ،جتماعي مناهج البحث اإل ،سان محمد الحسن إح (2)
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عة بما فيها الوقت الذي يعطيه الباحث للمبحوث لكسب ثقته قبل إلقاء األسئلة عليه ، كما تم مراج

جتماعي ن تتم المسح اإلاستطاعت الباحثة أوبهذا  من قبل الباحثة قبل مغادرة الميدان،البيانات 

 علي مجتمع الدراسة .

لي للتأكد من قابلة علي عينة مماثلة لمجتمع الدراسة األصملم تستطيع الباحثة تطبيق استمارة ال

وذلك لصعوبة التواصل معهم أكثر من مرة  ،صدق المحتوى ومدى ثبات األداة المستخدمة 

ة بجمع البيانات مرة واحدة من العينة وقد تم ولهذا قامت الباحثة مباشر ،الشديد ورفضهم  لخوفهم

 . 2411\11\24وحتى  2414\2\1الل الفترة من ذلك خ

 :رابعا : مجاالت الدراسة 

 الدراسة ثالث مجاالت كاألتي : هتضمنت هذ

ن المجال البشري هو إد اعتمدت أسلوب الحصر الشامل ، فالمجال البشري : وبما أن الباحثة ق .1

المتمثلة في  ناطق( م1البالغ عددها )، بنغازي  بمدينة  األحياء في مختلفنتحار كل محاولي اإل

قاريونس  –بنغازي الجديدة  –ت الفويها –البركة  –العروبة  –رأس عبيدة  –الصابري  نطقةم

 بوعطني أ –

 التي شملتها الدراسة ناطق( يوضح الم2جدول رقم )

 النسبة نتحارعدد محاولي اإل نطقةاسم الم

 %22.2 30 بريالصا حي

 %11.4 23 رأس عبيدة حي

 %2.1 9 العروبة حي

 %10.0 19 البركة حي

 %1.3 11 الفويهات حي

 %22.1 29 بنغازي الجديدة حي

 %4.1 1 قاريونس حي

 %3.4 0 ابوعطني حي

 %144.4 131 المجموع

 

 المجال المكاني : -2

هن البالغ عدد المناطقبمختلف  كورا أو إناثا (نتحاري )ذشملت الدراسة جميع محاولي اإل

 األحياء بمدينة بنغازي.( 1وقت أجراء الدراسة )

 .المجال الزمني :2

خاللها  تم 2411\1\24وانتهت  2414\2\1في  التي بدأت، دراسة الميدانية الهو فترة 

 .جمع البيانات من مجتمع الدراسة 
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 الدراسة بيانات تحليل في  األساليب اإلحصائية المستخدمة  خامسا :

لي طبيعة البيانات إمستخدمة في عرض وتحليل البيانات تخضع األساليب اإلحصائية ال

وأهداف الدراسة ،لذلك اعتمدت الباحثة في عرضها لبيانات الدراسة الحالية علي الوسائل 

 التالية :

مثل في الجداول التكرارية لمتغير واحد وتؤكدها تاألحادية : وت [.الجداول البسيطة 1

 ]لنسب المئوية ا

فقد استخدمت الباحثة في اختبار  ، . األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات2

( وذلك لمعرفة العالمة بين المتغيرين المراد قياس العالقة x²الفرضيات كاي المربع )

عامل ومن بين المقاسيين التي استخدمت لقياس قوة العالقة في الدراسة الحالية : م، بينهما 

 .( فقط  cالتوافق )

 : عرض البيانات والتحليل الوصفي  " سادسًا

 خصائص مجتمع الدراسة  -1

 مجتمع الدارسة حسب متغير النوع : يبين (7جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد النوع

 % 30,4 10 ذكور

 %20,4 22 إناث

 %144,4 04 المجموع

 

ن أكثر نصف المبحوثين  هم من اإلناث ، حيث بلغت أ( 1انات الواردة في الجدول رقم )تشير البي

ن اإلناث أ إليوتشير هذه المعطيات ( % 30.4)في حين بلغت نسبة الذكور  (%20.4)نسبتهم 

 نتحار .من الذكور علي محاولة اإل اًلاقبإأكثر 

 مجتمع الدارسة حسب متغير العمر. يبين( 1جدول رقم )

 

 ةالنسبة المئوي العدد الفئات العمرية

11-22 21 02.0% 

23-21 11 21.0% 

29-30 1 24.4% 

 %144,4 04 المجموع
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-11)نتحار هم في الفئة العمرية ن أكثر محاولي اإلأ( 1نات الواردة في الجدول رقم  )تشير البيا

تليها الفئة العمرية الواقعة أعمارهم  ،% من إجمالي مجتمع الدراسة 02.0وكانت نسبتهم ( 22

 أما الفئة العمرية الواقعة أعمارهم مابين  (%21.0 )سنة التي بلغت نسبتها ( 21-23)مابين 

ولم تمثل هذه الفئة العمرية إال ، نتحاري لفئات العمرية ارتكابا للسلوك اإلقل اأفهي ( 29-30)

خالل هذه المعطيات بأن محاولة وبشكل عام يمكن القول ( من مجتمع الدراسة % 24,4)نسبة 

أي في مرحلة المراهقة ومرحلة الرشد  ،سنة (  30)في الفئات العمرية األقل من نتحار تقع اإل

 من مجتمع الدراسة . (%14,4)الذي بلغت نسبتهم 
 

 مجتمع الدراسة حسب المستوي التعليمي  : يبين (9جدول )
 

 النسبة المئوية العدد المستوي التعليمي

 %0.4 2 أمي

 %0.4 2 يقرأ ويكتب

 %10.0 29 أساسي

 %1.0 3 متوسط

 %14.4 0 جامعي فما فوق

 %144.4 04 المجموع

 

ن أكثر من نصف المبحوثين لم يتجاوز مرحلة التعليم أ( 9انات الواردة في الجدول رقم )تشير البي

من (% 1.0 ) تلي ذلك نسبة التعليم المتوسط الذي بلغت نسبته (%10.0 ) األساسي وبنسبة

جامعي فما فوق التي بلغت الثين المتحصلين علي مؤهل التعليم وتليها المبحو ،مجتمع الدراسة 

في حين بلغت  ،حيث لم يصل إلي مرحلة التعليم الجامعي إال أربعة أشخاص  (%14.4 ) نسبتهم

  وهم يمثلون القلة من مجتمع الدراسة . (%0.4 ) نسبة األمية ومن يقرأ ويكتب
 

 جتماعية :ة اإلتمع الدراسة حسب متغير الحالمج يبين( 12جدول)

 النسبة المئوية العدد جتماعية لة اإلالحا

 % 24.4 20 أعزب

 %20.4 14 متزوج

 % 12.0 0 مطلق

 %2.0 1 أرمل

 %144.4 04 المجموع
 

لذين لم يسبق لهم الزواج ن المبحوثين اأ (14)رقم  البيانات الواردة في الجدولخالل يتبين من 

أما المتزوجين فقد  (% 24.4)الدراسة إذ بلغت نسبتهم  علي نسبة من إجمالي مجتمعأيمثلون 

فنالحظ  ،أما بخصوص نسبة األرامل والمطلقين من مجتمع الدراسة  (%20.4)بلغت نسبتهم 
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أن تأخر سن الزواج من ( 31وهذا يؤكد ما جاء في جدول )( % 12.0 )نها قليلة جدا ال تتجاوزأ

 نتحار.لي محاولة اإلإي تدفع بالمبحوثين ل الرئيسة الت)العزوبية ( هي من بين العوام
 

 

 مجتمع الدراسة حسب الحالة الصحية يبين( 11جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الحالة الصحية  

 % 32.4 23 جيدة 

 %22.4 20 متوسطة 

 % 0.4 2 ضعيفة 

 %144.4 04 المجموع

 

ن أنتحار الصحية قبل محاولة اإلصوص الحالة بخ (11يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

أما  (%22.4 ) بلغت نسبتهم إذ، سبة من إجمالي مجتمع الدراسة  علي نأالمبحوثين يمثلون غلب أ

 % في حين32.4حيث بلغت نسبتهم ، حالتهم الصحية جيدة فهم يمثلون نصف نسبة المبحوثين 

ويتضح من  ، (% 0.4 ) بلغت نجدهم قليلة جدا إذ، نسبة الذين وضعهم الصحي ضعيف  بلغت

وهذا يدل  ،غلب المبحوثين ال يعانون من حالة صحية سيئة أن أول المعطيات الواردة في الجد

 نتحار . تكن سبب في اتخاذ قرار محاولة اإلن الحالة الصحية لم أعلي 

 بيانات متعلقة بالوضع األسري : -2

 :لآلباء المبحوثين مجتمع الدراسة حسب المستوي التعليمي يبين ( 12جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد المستوي التعليمي لآلباء 

 %34.4 19 أمي

 % 01.0 12 يقرأ ويكتب

 % 10.4 2 أساسي

 %2.0 2 متوسط

 % 0.4 1 جامعي فما فوق

 %144.4 04 المجموع

 

باء ن األمية ومن يقرأ ويكتب متفشية بين أأ( 12يانات الواردة بالجدول رقم )من الب يتبين

%(  في حين كانت نسبة من تحصلوا  01.0% ( ، ) 34.4وقد شكلت هذه الفئة  )، المبحوثين 

   من مجتمع الدراسة وتليها فئة التعليم المتوسط وبنسبة  (% 10.4 ) علي التعليم األساسي

 .  (%0.4 ) ولم تتعد نسبة من تحصلوا علي تعليم جامعي (2.0% )
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 م المبحوثين :راسة حسب المستوي التعليمي ألالد مجتمع يبين (12جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد م  مستوي التعليمي لألال

 %01.4 12 أمية

 % 04.4 19 تقرأ ويكتب

 % 0.4 2 أساسي

 % 0.4 1 متوسط

 % 2.0 2 جامعي فما فوق

 %144.4 04 المجموع

   

وقد ، فشية بين أمهات المبحوثين أيضا ن األمية متأ (13يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم ) 

في حين ( %  04.4 ) في حين بلغت نسبة من تقرأ وتكتب( % 01.4 ) شكلت هذه الفئة نسبة

ولم تتعد نسبة من تحصلن ( %  0.4 ) متوسطالكانت نسبة من تحصلوا علي التعليم األساسي و

 .فما فوق  (% 2.0 ) علي تعليم جامعي

ن األمية متفشية بين اآلباء ، أجدولين السابقين الطيات الواردة في وبشكل عام ومن خالل المع 

 ن نسبة عالية منهم لم يتعد تعليمهم مرحلة التعليم المتوسط .أاألمهات في مجتمع الدارسة ، وو

جتماعية ر في أساليب التربية والتنشئة اإلوهذا يؤكد لنا أن جهل الوالدين وعدم تعاليمهم له تأثي

، ويتبين أن النسبة عالية وطريقة تفكيرهم ونظرتهم للحياة  علي شخصية األبناءمما يعكس ذلك 

 من اإلميين .

 

 :سة حسب الوالدين علي قيد الحياة مجتمع الدرا يتبين (12جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد الوالدين علي قيد الحياة 

 %12.4 29 كالهما

 % 14.4 0 الوالد فقط علي قيد الحياة

 % 1.0 3 فقط علي قيد الحياة األم

 % 14.4 0 حد منهما علي قيد الحياةأال 

 %144.4 04 المجموع

 

من المبحوثين والديهم علي ( % 12.4 ) نسبة ( إن10يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )  

ئهم من المبحوثين آبا (%  14.4 ) نإلون أكثر من نصف مجتمع الدراسة وقيد الحياة ، وهم يمث

قل نسبة فيمثلها المبحوثين أأما ،حد منهما علي قيد الحياة أ ال (% 14.4 ) فقط علي قيد الحياة و

 .( %  1.0 ) الذين أمهاتهم فقط علي قيد الحياة وتبلغ نسبتهم

 عليولهم تأثير، ونستنج من معطيات هذا الجدول أن الوالد والوالدة كالهما علي قيد الحياة  

 .نتحار اإل في محاولة أبنائهم
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 : مجتمع الدراسة حسب وضع الوالدين مطلقات أو غير مطلقينيتبين ( 12جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد وضع الوالدين 

 %12.0 0 مطلقين

 %11,4 30 غير مطلقين 

 %144,4 04 المجموع

 

م الطالق بين من المبحوثين ت (%12.0 ) ن نسبةأ( 10يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب 

 (%11,4 ) طالق بين والديهم بنسبةالوالديهم ورغم صغر هذه النسبة في مقابل نسبة من لم يتم 

جتماعية ن مجتمع الدراسة ولآلثار اإلمن الظروف التي أحاطت بطالق الوالدين لهذا الجزء إإال 

حوثين ، قد تكون من كان لها انعكاسات سلبية علي المب، قتصادية التي ترتبت عليه والنفسية واإل

ن مجرد انتهاء العالقة الزوجية نتحار ، ألتي دفعت هذه الفئة إلي محاولة اإلبين العوامل ال

يؤدي إلي اضطرابات نفسية واجتماعية لها آثارها السيئة  األسرة ، هو في حد ذاته وانفصام عري

 كرة . والسيما في سن مب، علي جميع أفراد األسرة وبشكل خاص علي المبحوثين 
 

 : يبين المبحوثين حسب نوع العالقة مع الوالدين ( 12جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد نوع العالقة 

 %32.0 13 ممتازة 

 %21,4 11 جيدة 

 %04.4 12 سيئة 

 %144,4 04 المجموع

 

كانت سيئة  الديهم بين ن العالقة بين المبحوثين وأ( 12يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب  

% ( من مجتمع الدراسة ، أما 32.0% ( في حين كانت العالقة ممتازة وبنسبة )  04.4وبلغت ) 

عالقة بين الوالدين وأبنائهم هي وبشكل عام لعل ال (%21.0 ) العالقة الجيدة فكانت نسبتها

عوامل نه يرجع إلي مجموعة من الأن عدم تماسك العالقة وسؤها الشك إساس داخل األسرة واأل

ن هناك أثين أثناء مقابلتهم ، حيث أوضحت واألسباب ، وهذا ما اتضح من خالل إجابات المبحو

ي إلي  ولعل هذا المناخ بدون شك يؤد العديد من أسباب العالقة بين المبحوثين وآبائهم وأمهاتهم .

ا وراء ه العوامل وبعضهنحراف وارتكاب الجريمة ، وقد تكون هذدفع من يعيشون فيه إلي اإل

 نتحار . محاولة اإل
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 نوع العالقات  بين أسرة المبحوث : يبين( 17جدول رقم ) 

 

 النسبة المئوية العدد نوع الخالفات

 %30.4 10 تفاهم يحل وديا وءس

 %31.0 10 يستخدم فيه العنف

 %21.0 11 حدهما للمغادرةأيلجأ 

 %122 04 المجموع

 

 لحل% ( يستخدموا العنف كوسيلة 31.0ن نسبة ) أ( 11رقم )يانات الواردة بالجدول الب فييتبين 

تفاهم يمكن حله وديا ،  وءد سمجر ما ا% ( يعتبرها المحللون بأنه 30.4في حين نسبة )  المشاكل

إلي المغادرة ، وهذا النوع من الخالفات له تأثير علي فيه % ( يلجئون  21.0بينما يليها نسبة ) 

 اص علي المبحوثين . جميع أفراد األسرة وبشكل خ
 

 

 :كلة أسرية ممن كان يتدخل لحلها في حالة حدوث مشيبين ( 11جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد التدخل 

 %00.4 22 ال أحد 

 %22.0 9 من األقارب 

 % 0.4 2 من األصدقاء 

 %11.0 1 من الجيران 

 %144.4 04 المجموع

 

 بلغت نسبتهم احد يتدخل لحل مشاكلهم إذ ( بأن أل11) قمر انات الواردة بالجدوليتبين من البي

 (%11.0 ) قالوا بأن األقارب يسعون لحلها ، ثم الجيران بنسبة ( %22.0 ) بينما ( % 00.4 )

 وهي نسبة صغيرة جدا . ( %  0.4 ) ثم يأتي األصدقاء بنسبة

ي حل المشكالت من خالل الجدول المذكور نرى أن الجيران واألقارب الزال لديهم دور ف

 سرة .ألخرين ال عالقة لهم بأوهذا يعتبر ايجابيا بدل من تدخل  ،األسرية التي يستخدم فيه العنف 
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 : المبحوثين حسب عالقة أسرة المبحوث باألقارب  يبين (19جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد عالقة األسرة باألقارب

 %02.4 21 قوية متينة

 %30.0 10  متوسطة

 % 14.4 0 ضعيفة

 %2.0 1 منعدمة

 %144.4 04 المجموع

 

 حيث بلغت نسبتهم ، ن درجة عالقة األسرة باألقارب متينة أ( 19ن من البيانات الواردة رقم )تبي

منهم  (%14.4 )عالقتهم باألقارب متوسطة ثم يأتي%( منهم 30% ( قوية بينما )02.0) 

نهم يعيشون في أسرة أمنعدمة أي فهي % ( 2.0نسبتهم )  أما القسم األخير و، عالقتها ضعيفة 

 فيه . وندون امتدادات خارج أسوار البيت الذي يعيش ةمغلق

 اهتمام الوالدين بأداء الصالة والمحافظة عليها :حسب  المبحوثين يبين(  22جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد اهتمام الوالدين 

 %14.4 21  يهتم بها ويحافظ عليها باستمرار

 %22.0 9 يهتم بها بدون استمرار 

 % 1.0 3 ال يهتم بها وال يحافظ عليها 

 %144.4 04 المجموع

 

رة ذات غلب مجتمع الدراسة قد جاء من أسأن أ(  24ات الواردة بالجدول رقم ) يتبين من البيان

% وهذا 14.4ن حيث بلغت نسبة اهتمام الوالدي، ستمرار عليها التزام بفريضة الصالة واإل

 يوضح لنا مدي التزام األسرة بالصالة والمحافظة عليها . 
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 دخل األسرة كافية لتغطية المصروفات : يبين ( 21جدول ) 

 

 النسبة المئوية العدد دخل األسرة 

 % 22.0 9 كاف 

 %02.0 21 كاف إلي حد ما 

 % 20.4 14 غير كاف 

 %144.4 04 المجموع

 

إلي حد ما كاف  دخلهمكان ( %  02.0 ) ن نسبةأ( 21ات الواردة بالجدول رقم )يانيتضح من الب

يشعرون بعدم القناعة بالدخل األسري ( %  20.4 )ونسبتهم ربع األخر من المبحوثين ال، بينما 

، ويجدونه غير كاف لتغطية نفقاتهم أما بقية المبحوثين رأوا أن الدخل كاف لتغطية مصروفاتهم 

 . ( %22.0 ) تهمفقد بلغت نسب

ن يكفي متطلبات األسرة أيمكن  دخلأفادوا بأن ، ن عدد كبير من المبحوثين أونستنتج من ذلك 

المتطلبات الكمالية ، في حين  وليس، معيشية التي تسد لقمة العيش أي المتطلبات ال، إلي حد ما 

، عتماد عليه يمكن اإلقالوا بأن الدخل ال  ( % 20.4 )ونسبتهم نصف األخر من المبحوثين الأن 

 مأكل وملبس مثال .  ه غير كاف في توفير الضروريات مننأو

%( أي ثالث أرباع مجتمع الدراسة وضعهم غير كافي علي توفير 11.0)نسبة ن إوعليه ف

وأن عدم الحصول علي المتطلبات المعيشية والكمالية هي من بين األسباب ، المتطلبات المعيشية 

لي محاولة إحاجات األمر الذي قد يؤدي الاإلحساس بالتذمر وعدم إشباع لي إالفرد بالتي تؤدي 

 نتحار .اإل
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 هل لألسرة دخل غير الراتب : يبين( 22جدول رقم ) 

 

سرة ذات أو األ هادخلالتى سرة األ

 غير الراتب الدخل 

 النسبة المئوية العدد

 % 14.4 0 نعم 

 %94.4 32 ال

 %144.4 04 المجموع

 

ن من نسبته ، أمصادر أخري للدخل ( بخصوص وجود 22لواردة بالجدول )يتبين من البيانات ا

بأن  (% 14.4 ) بينما أفاد، أفادوا بعدم وجود مصادر أخري للدخل ، %( من المبحوثين 94.4)

 وهي نسبة ضئيلة جدا .، لديهم مصادر أخري للدخل عدا الراتب 

نسبة عالية من المبحوثين ال يستطيعون أو لم يتحصلوا هناك ( ان 21شرنا في الجدول )أوكما 

  ا .شباع حاجاتهإعلي  هيجعل هذه األسرة غير قادرالذى األمر ، علي دخل غير الراتب 

 قتصادي والمعيشي : البيانات المتعلقة بالوضع اإل ثانياً 

 

 ما إذا كان المبحوث يفضل يبين(  22جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد العمل

 %31.0 10 نعم

 %22.0 20 ال

 %144.4 04 المجموع

 

لديهم ، % ( من مجتمع الدراسة 22.0ن نسبة ) أ( 23انات الواردة بالجدول رقم ) يتبين من البي

ن عدد كبير من أفراد مجتمع أ% ( ونستنتج من ذلك 31.0يعادل ) عمل فقد بلغت نسبتهم ما 

 .( % 22.0 ) وهي، هم عالية حيث كانت نسبت، الدراسة عاطلين عن العمل 

مستقر أو قتصادي غير ن وضعهم اإلأي أتي تؤكد علي أهمية علي الجانب ، وهذه من األشياء ال

 . مشبع 

 

 

 



 143 

 نوع المهنة : يبين( 22جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد المهنة 

 %02.2 1 موظف 

 %2.1 1 مهني

 %13.3 2 عامل 

 %33.0 0 معلم 

 %144.4 10 المجموع

 

بلغت  علي نسبة اشتملت علي الموظفين إذأن أ( 20يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب

وعليه  . (%33.0 )بلغت نسبتهم مايعادل رتفاع نسبة المعلمين إذويليها في اإل (%02.2 ) نسبتها

لها  وهي وظائف حكومية، يمثلها الموظفين والمعلمين ، علي نسب للوظائف أن ألقول ايمكن 

سياقها الخاص وثقافتها الخاصة ، مثلما لها دخل محدد يساهم في رسم طريقة العيش لألسرة 

 فيها                نسبتهم كان العاملون والمهنيين أما باقي الوظائف فقد، عامة والمبحوث خاصة 

 وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع نسب الوظائف السابقة . ( 24.4% )

 

 :طبيعية العمل بين ي (22جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد طبيعة العمل 

 % 22.1 14 دائم 

 % 33.3 0 غير دائم 

 % 13.3 10 المجموع

 

من المبحوثين هم من ذوي ( %  22.1 ) ن نسبةأ(  20نات الواردة بالجدول رقم ) يتبين من البيا

 ير الدائمة . منهم من ذوي األعمال غ ( % 33.3 ) بينما هناك،  األعمال الدائمة

كالهما يساهم في تحديد ، نه بوجود دخل ثابت وعمل دائم أمعطيات هذا الجدول  ويتضح من

 .جتماعي  ستقرار النفسي واإلوتحقيق حاجات األسرة وتوفر اإل، طراز المعيشة 
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 : معدل دخل بالدينار الليبي بين( ي22جدول ) 

 

 النسبة المئوية العدد الدخل 

144- 239  14 20.4 % 

 % 14.4 2 فما فوق  204

 % 24.4 20 بيانات مفقودة 

 %144.4 04 المجموع 

 

 صرحوا بأن دخلهم دون ( %  20.4 ) ن نسبةأ(  22نات الواردة بالجدول رقم ) يتبين من البيا

 فما فوق .  (204 )أفادوا بأن دخلهم من ( % 14.4 )دينار بينما ( 204)

رئيسية مالزمة بالبيانات المفقودة ، وهي ربما تكون ناتجة عن ومن خالل هذا الجدول هناك عقبة 

هدف بقد يكون الجهل أو  ، لمبحوثين بتصريح عن معدل الدخل ا خوفمنها ، عدة أسباب 

يجعل تلك البيانات المفقودة تشكل نسبة كبيرة ربما ، الدراسة وطموح تلك األسر إلي المساعدة 

 .( %  24.4)  هي 

 

 :المتعلقة  بجماعة الرفاق  رابعا : البيانات

 

 ما إذا كان المبحوث لديه أصدقاء بين( ي27جدول رقم ) 

  

 النسبة المئوية العدد لدي المبحوث أصدقاء 

 % 11.0 30 نعم 

 % 12.0 0 ال

 %144.4 04 المجموع 

 

وثين يحتفظون من المبح (% 11.0 ) ن نسبةأ( 21يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب

من مجتمع  (% 12.0 ) كبر نسبة من مجتمع الدراسة ونسبةألون ، وهم يمثعالقة صداقة جيدة ب

ة بالنسبة اإلجماليإذ ما قورينت وهم يمثلون القلة ، الدراسة  ليس لديهم عالقات مع أصدقائهم 

 مجتمع الدراسة . ل



 140 

تعون بدرجة عالية بل يتم، ن المبحوثين ال يعانون من العزلة ، أونستنتج من معطيات الجدول 

 .(%  11.0 )من الصداقة والتي بلغت نسبتها 

 : ارتباطه باألصدقاء للذين أجابوا بنعمقوة  بين( ي21جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد درجة االرتباط 

 % 11.03 0 قوية 

 % 22.12 22 متوسطة 

 %20.11 9 ضعيفة 

 %144.4 30 المجموع 

 

، من مجتمع الدراسة  (% 22.12 ) ن نسبةأ( 21بالجدول رقم )يانات الواردة تبين من الب

 11.03 ) يحتفظون بعالقات صداقة متوسطة ، دون معرفة معيار الصداقة لديهم ، بينما هناك

ن عالقاتهم بأفهم يشعرون  (%20.11 ) ذوي عالقات صداقة قوية ، أما بقية المبحوثين وهم (%

إلي أسرته في حاجاته ومشكالته ، أو كل واحد منهم ن يلجأ وهؤالء بالتأكيد م، ضعيفة بأصدقائهم 

 إنهم يعانون من عزلة تقريبا.

 وجود خالفات مع األصدقاء :مدى  بين( ي29جدول رقم ) 

 

 النسبة المئوية العدد وجود خالفات مع األصدقاء 

 % 12.1  29 نعم 

 % 11.2 2 ال

 %144.4 30 المجموع 

 

يعانون من خالفات مع  (% 12.1 ) ن نسبةأ( 29بالجدول رقم ) يانات الواردةيتبين من الب

أصدقائهم . حيث إن هذا الجدول يوضح لنا عدم وضوح الصداقة لدي هؤالء الذين هم أنفسهم 

حدهما أجزر بين طرفي العالقة التي تشكل يحتفظون بعالقات متوسطة تأخذ طابع المد وال

مشكالت تذكر مع أصدقائهم ، وهم بالتأكيد الذين  ديهمليس ل (% 11.2 ) المبحوث ، بينما هناك

 سماهم الجدول السابق بالعالقات القوية . 

 

 

 



 142 

 :طبيعة الخالفات المبحوثين مع األصدقاء بين ( ي 22جدول رقم ) 

 

 النسبة المئوية العدد طبيعة الخالفات 

 % 01.2 11 المادية خالفات  

 % 30.0 14 معنوية خالفات 

 %1.4 2 االثنين معا 

 %144.4 29 المجموع 

  

ون من يعان ،من المبحوثين ( %  01.2  ) ن نسبةأ( 34انات الواردة بالجدول رقم ) يتبين من البي

م يعانون من منه( %  30.0 ) مشاكلهم مادية بينما نسبة حيث تعتبرمع أصدقائهم  مادية مشكالت

 السابقةيعانون من جميع الخالفات  ( %1.(0 خالفات معنوية وكذلك

 :لمن كان يلجأ المبحوث عند حدوث مشكلة شخصية  يبين( 21جدول )

 

 النسبة المئوية العدد اللجوء عند حدوث مشكلة شخصية 

 %2.0 1 إلي األب 

 %04.4 12 إلي األم 

 %0.4 2 إلي األب وإالم معًا

 %14.4 0 إلي األخوة 

 %0.4 2 إلي األقارب 

 %31.0 10 إلي األصدقاء 

 %144.4 04 وع المجم

 

بينما ، يلجئون إلي األبوين معًا  (%0.4 ) ن نسبةأ( 31يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب

ثم ، ( % 31.0)يليها األصدقاء بنسبة ،  (%04.4 ) بلغت نسبتها علي نسبة إذأتشكل األم 

تها وخصوصا ن األم كعادأ( 20ونستخلص من جدول )،  (%2.0)ثم األب ، ( % 0.4)األقارب 

 ) علي نسبةألملجأ من كل تهديد فهي تحوز علي وا، في مجتمعنا هي المحور الرئيسي لألسرة 

قل من األقارب أوهي نسبة ، ( % 2.0 ) بينما جاء دور األب في نهاية القائمة بنسبة،  (04.4%

 فكيف يكون لألب مثل هذا الدور .  ،(  % 0.4) الذين يشكلون
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 :وقات الفراغ أنتحار كيف كان المبحوثين يقضوا حاولة اإلقبل م يبين( 22جدول )

 النسبة المئوية العدد أوقات الفراغ      قضاء 

 %00.4 22 مشاهدة اإلذاعة المرئية 

 %2.0 1 الذهاب إلي المقهي 

 %1.0 3 المكوث في البيت 

 %30.4 10 التواجد في شارع الحي 

 %144.4 04 المجموع 

 

غلب أفراد مجتمع الدراسة يقضون أوقات الفراغ أن أ( 32الواردة في الجدول ) لبياناتيتبين من ا

ثم ، ( % 30.4 ) وتليها التواجد في الشارع بنسبة، ( % 00.4 ) في مشاهدة التلفاز بنسبة

 .على التوالي  (%2.0 ) ، (%1.0 ) المكوث في البيت والذهاب إلي المقهى حيث بلغت

 سٍرأما يعانون من البطالة أو من إغلب هؤالء المبحوثين هم أن أويتضح من معطيات الجدول 

وهذا بدوره يحدد ، دينار (  204 ) وهي، يكاد أن يكون دخلها الشهري اليكفي لسد لقمة العيش 

 الوسيلة التي يعتمد عليها المبحوث في قضاء أوقات الفراغ .

 

 هل لدي المبحوثين فراغ طويل : ( يبين22جدول )

 

 النسبة المئوية العدد غ طويل وجود وقت فرا

 %10.4 30 نعم 

 %10.4 2 ال 

 %144.4 04 المجموع 

 

لديهم وقت فراغ طويل وهناك  ( %10.4 ) ن نسبةأ( 33البيانات الواردة بالجدول ) يتبين من

 غلب المبحوثين همأن أديهم وقت فراغ طويل ، ويتضح هنا أجابوا بال أي ليس ل (%10.4 ) نسبة

 سر ذات دخل متدني .أالبطالة وينحدرون من  يعانون من
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 :مدي اهتمام المبحوثين بالفرائض الدينية كأداء الصالة والقيام بها يبين( 22جدول )

 النسبة المئوية العدد هتمام بالفرائض الدينية ا

 %34.4 12 هتم بها باستمرار أ

 %21.4 21 هتم بها وأحافظ عليها بدون استمرار أ

 %2.0 1 وال أحافظ عليها  هتم بهاأال 

 %144.4 04 المجموع 

 

من المبحوثين يهتمون  (%21.4 ) ن نسبةأ( 30نات الواردة في الجدول رقم )يتبين من البيا

يهتمون بأداء الفرائض الدينية بشكل  (%34.4 ) بينما نسبة، بالفرائض الدينية بدون استمرار 

وعدم محافظة هذه النسبة ، النشء منذ الطفولة ن الصالة كعبادة ترتبط بتربية أحيث  ،مستمر

العالية من المبحوثين بالصالة يعكس عدم اهتمام أسرهم بالتربية الدينية ، فالصالة ركن هام من 

ا الركن جتماعي علي هذلذي يعد أهم وأول وسائل الضبط اإلوهي عمود الدين ا، أركان اإلسالم 

( %  14.4)ن فيه أتبين من خالل بيانات الدراسة قد ( 10ن جدول )أمن أركان اإلسالم ، رغم 

ن الوالدين ال يلزمون أالصالة بشكل مستمر وهذا يدل علي واألمهات يهتمون بأداء  من اآلباء

سر أالتربية الدينية في عدد كبير من ومما سبق يتضح غياب ، ألبناء بأداء هذه الفريضة ا

لدي المبحوثين وفقدان الضابط  فراغ روحي وقد يكون لذلك  دور أساسي في وجود، المبحوثين 

 نتحار .في دفعهم إلي محاولة اإل روبالتالي قد يكون لذلك دو، جتماعي األهم ) الدين ( اإل

  

 :نتحار معرفة المبحوثين للحكم الشرعي لإل يبين( 22جدول )

 النسبة المئوية العدد نتحار الحكم الشرعي لإل

 %90.4 31 عرفه أنعم 

 %0.4 2 عرفه أال 

 %144.4 04 المجموع 

 

نتحار يعانون من جهل بحقيقة اإليمان ، أو بأن الذين يقدمون علي محاولة اإل فيما سبق عرفنا

 ( بأن 30ويتبين من البيانات الواردة بالجدول )، نتحار وتعارضه مع اإليمان ة اإلربما حقيق

ن هناك أباره إزهاق للروح ، أي ريمه باعتمن المبحوثين يعرفون الحكم الشرعي بتح( % 90.4)

ن إيمان أ ليإمما يرجح الجهل بحقيقة اإليمان إصرار مسبق عليه متجاهلين الحكم الشرعي ، 

وبكشف جدول ، هؤالء األفراد لم يكن عميقا لدرجة تطبيق التعاليم الدينية وممارستها في الواقع 
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اع مؤشرا أخر علي ضعف إيمان نقطهذا اإل، اهتمام هؤالء بالفرائض بدون استمرار ، ( 30)

 هؤالء األفراد. 

 نتحار:المبحوثين بعد محاولة اإلشعور  بين( ي 22جدول )

 النسبة المئوية العدد شعور المبحوثين بعد محاولة اإلنتحار

 % 01.2 23 يخالف القيم والعادات والتقاليد 

 %34.4 12 عيبا أخالقيا 

 %12.0 0 محرمًا

 %144.4 04 المجموع 

 

من أفراد مجتمع الدراسة  (% 01.2 ) ن نسبةأ(  32انات الواردة بالجدول رقم )تبين من البي

 (%12.0) ونسبة أخالقيًا ًأيرونه عيب (%34.4) بينما نسبة،مخالف للعادات والتقاليد يعتبرونه

 يرون ما أقدموا عليه محرما . 

  دم معرفتهم بالحكم الشرعيوهذا يؤكد تحليلنا السابق في ضعف إيمان هؤالء األفراد ، وع

بالجانب  همولم نري اهتمام، التحريم ( حقيقة ينظرون إليه من زاوية اجتماعية وليس دينية )

 . (%12.0 )ما ذكرناه هو ىالديني سو
 

 :نتحار محاولة اإل فيالرئيسية العوامل  يبين(  27جدول )

 

 النسبة المئوية العدد العوامل

 %34.4 12 سبب مالي

 %0.4 2 والملل الفراغ

 %1.0 3 البطالة

 %0.4 2 سرةمن األالمعاملة القاسية 

 %2.0 1 الفشل الدراسي

 %0.4 2 نتقام من الذاتاإل

 %2.0 1 نتقام من الغيراإل

 %0.4 2 تأثير األصدقاء

 %2.0 1 اليأس

 %0.4 2 غتراباإل

 %34.4 12 تأخر سن الزواج

 %144.4 04 المجموع
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عوامل التي دفعتهم هذا الجدول هي نتيجة إجابة المبحوثين حول آرائهم في ال معطيات*مالحظة : 

يتبين من البيانات وهذه العوامل حسب قوتها في رأي المبحوثين .  تنتحار وقد ثبتإلي محاولة اإل

نتحار من لي محاولة اإلإوي العوامل التي دفعت المبحوثين قأن أهم وأ( 31اردة بالجدول رقم )الو

حيث بلغت نسبتهم ، وتأخر سن الزواج ، رهم هو الحاجة إلي المال ) السبب المالي ( وجهة نظ

ثم تأتي المعاملة  القاسية حيث تشكل نسبة ، % 1.0بينما تشكل البطالة نسبة ،  (34.4%)

، نتقام من الذات ية وتقريبا في الفراغ والملل واإلخري بنسب متساوالعوامل األوتأتي ، ( 0.4%)

 رتبةمبينما يأتي في ال ،( %0.4 )حيث كان لكل منهم نسبة، غتراب صدقاء واإلوتأثير األ

حيث  (%2.0 ) والفشل الدراسي واليأس بنسبة، نتقام من الغير األخيرة العوامل المتمثلة في اإل

المؤشرين اللذان يجب هما  انوتأخر سن الزواج تبقين العاملين المالي أتضح من البيانات أ

عدم ذلك اليعني  خفضت بنسبها عن سابقاتها ،ن انإن بقية العوامل وأذلك اليعني  نأبحثهما إال 

، ذات مساس باألسرة نها تتعلق بقضايا عتبار ، ألهتمام بها وأخذها في اإلأهميتها بل يجب اإل

وبالتالي بالمجتمع ، وبشكل خاص العوامل المتعلقة بالفشل الدراسي ، المعاملة القاسية لألسرة ، 

فإقرار المبحوثين بوجود هذه العوامل يستدعي أخذها ، غتراب وتأثير األصدقاء طالة واإلوالب

 . بعين االعتبار

 .نتحاري قبل وبعد المعادلةسًا : بيانات متعلقة بالتاريخ اإلساد

 

 :نتحاري قبل المحاولة اإل بيانات المتعلقة بالتاريخال - أ

 ر نتحااألولي لإلمحاولة هذه الهل  يبين( 21جدول )

 النسبة المئوية العدد هل هذه المحاولة األولي 

 %10.4 30 نعم 

 %10.4 2 ال 

 %144.4 04 المجموع 

 

من المبحوثين أقدموا علي  (%10.4) ن نسبةأ( 31يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب

 ر من مرة .نتحار ألكثإلمن المبحوثين ممن حاول ا (%10.4 ) بينما نسبة، نتحار ألول مرة اإل

مع نسبة المنتحرين الجدد نسبة الذين أقدمو على اإلنتحار ألول مرة قد ازادادوبالتالي يتضح من  

م به ومعالجة هتماته واإلمؤشر يجب مراعاإضافة إلي اقرانهم المحاولين ألكثر من مرة وهذا 

 أما نسبة، ع تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمللين ، ولوضع حد ؤأسبابه من قبل المس

، نتحار ألكثر من مرة ، وهو أمر اليقل أهمية عن المجموعة األولي ممن حاول اإل (10.4%)
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وربما أصبح مرضًا نفسيًا مالزمًا  ، وطريقة تفكير هؤالء، عقلية  اتتجاهإحيث تسير األمور ب

 كل ما يالقيه من أزمات . لوطريقًا مختصرًا ، لصاحبه 

 نتحار :ول اإلكم مرة حا بين( ي29جدول )

 النسبة المئوية العدد نتحار عدد مرات محاولة اإل

 %0.4 2 مرة واحدة 

 % 14.4 0 أكثر من مرة 

 %10.4 30 بيانات مفقودة 

 %144.4 04 المجموع 

 

، أكثر من مرة اإلنتحار حاولوا  (%144.4 ) نأ( 39يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب

حظة حسب الدراسة والمالف ات مفقودة ، وهل هي فعال مفقودة بيان (%10.4)بينما هناك نسبة 

التي تخترق المجتمع  رًا كبيرًا في مثل هذه الدراساتجتماعي يلعب دوالميدانية ، مازال العامل اإل

هذه ن أطابعا مخال ، فنحن علي يقين من  مثل هذه العمليات هاكسبتاغم تقاليده وأعرافه التي ر

لم تكن حقيقة األمر مفقودة ، وإنما غيبت ألسباب تراعي المجتمع في البيانات  النسبة الكبيرة

أي حاولوا أكثر ، وتقاليده ،واخفت حقيقة األمر ، رغم قناعتنا بأن جميع هؤالء هم في الفئة ذاتها 

 . (% 0.4)من مرة في حين تشكل الفئة ذات المرة الواحدة نسبة 

 محاولة األولي فهل تم وضع خطة مسبقة لها :إذا كانت هذه هي ال بين( ي22جدول )

 

 النسبة المئوية العدد تم وضع خطة 

 % 32.0 13 نعم 

 % 02.0 21 ال 

 %10.4 2 ال ينطبق

 %144.4 04 المجموع 

 

 واقد قام، من المبحوثين  (% 31.0 ) ن هناك نسبةأ( 04جدول )تبين من البيانات الواردة بال

ن هؤالء كانوا يعيشون تحت وطأة ظروف أوربما يدل علي ، وت إلي الم مبوضع خطة تقضي به

ن أمحور تفكيرهم للتخلص من األزمة أي نتحار طويلة األمد ، بحيث شكلت فكرة اإلقاهرة 

نتحار لم يكن لحظيًا انفعاليا غير مدروسا ، وهو لحد ما مرتبط بالجداول التي أشارت قرارهم باإل
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 ىالعامالن فعال ببعد زمني ممتد علن الزواج ، حيث يحظي إلي تأثير العامل المالي وتأخر س

وليست لحظة وهم أنفسهم جربوا تلك العملية المحرمة ألكثر من مرة ، وهم ، طول فترة طويلة 

 أنفسهم ربما الذين حاولوا طمس الحقيقة بفقدان البيانات . 

ن أر إلي يشومما ين ة من المبحوثين لم يضعوا خطة مسبق (% 22.0 ) هناك نسبةأن بينما نري 

الذين اعتبرناهم سابقا باإلضافة الجديدة لعدد وهم  زمة حادة ومؤقتة ،الء تعرضوا ألهؤ

 المحاولين ولفتنا النظر إليهم باعتبارهم محاولين جدد . 

 من أين تم معرفة هذه الخطة :بين ( ي21جدول ) 
 

 النسبة المئوية العدد معرفة الخطة 

 % 34.4 12 من اإلعالم المرئي 

 % 10.4 2 قرأت عنها  

 %04.4 12 سمعت بها 

 %10.4 2 الينطبق

 %144.4 04 المجموع 

 

عن عندهم تم معرفة االنتحار ( %  30.4 ) ن نسبةأ(  01لبيانات الواردة بالجدول ) يتبين من ا

من ، ة وأكدوا علي دور اإلعالم المرئي وما حظيت به القنوات الفضائي، طريق اإلعالم المرئي 

بينما كانت  رض الواقع أومحاولة نقل ما يبث من سموم إلي ، تأثير كبير في برمجة عقول الناس 

 من قرأ عنها .  ( % 11.0 ) منهم قد سمعوا بتلك الخطة ونسبة( % 01.0)نسبة 
 

 : نتحارسبق ألحد أفراد األسرة محاولة اإل بين مدى( ي22جدول )
 

 النسبة المئوية العدد نتحار حد من أفراد األسرة حاول اإلأهل 

 %. 30.4 10 نعم 

 % 20.4 22 ال 

 %144.4 04 المجموع 

 

لم يكن يوجد لديهم أي  (% 20.4)ن نسبة أ(  02ات الواردة في الجدول رقم )يتبين من البيان

 نتحار . فراد من األسرة حالوا اإلكان لديهم أ% ( 30.4)ا نسبة نمبي، محاولة انتحار في األسرة 

الذين كانوا ، نتحار وهي نسبة غير قليلة من محاولي اإل( % 30.4 ) ن نسبةأوهذا يدل علي 

نتحار ، وهو غالبًا ما لظروف خضعت هؤالء إلي محاولة اإل يعانون من خضوع األسرة بالكامل
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نتحار إلامنهم إلي واحد يكون الظرف المالي الذي يقهر األسرة بالكامل ، ويقرب محاولة كل 

 تأثير األسرة في طريقة تفكير الفرد ونظرته إلي الحياة .  عي ، أضف إلي ذلكالجما
 

 كيف تم اكتشاف المحاولة وإنقاذك : بين( ي 22جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد كيف تم اكتشاف المحاولة 

 %. 01.0 23 عن طريق مبلغ

 % 02.0 11 مصادفة 

 %144.4 04 المجموع 

 

ق قد اكتشف عن طري، من الحاالت  (%01.0) ن نسبةأ( 03الواردة بالجدول )البيانات  يتبين من

يست قد كانت تتم في أماكن مأهولة ل، ن هذه النسبة من المحاوالت أالتبليغ عنها ، وهذا يؤشر إلي 

ن النوع مأو أماكن عملهم وتواجدهم ، فهذا مساكنهم  تكونببعيدة عن المحاولين ، ربما 

والهدف منها ليست قتل النفس فعال وإنما استثارة ، ها دون تخطيط مسبق غلبأالمحاوالت يتم 

ن أكثر إلتي تصاحب االنفعاالت اآلتية ، وع اانووهي نوع من األ، اآلخرين  وتوجيه أنظارهم 

من المحاولين قد تم اكتشاف  (%02.0 ) بينما هناك نسبة، هؤالء من المحاولين للمرة األولي 

، وهذه المجمعة هي األكثر خطرًا فهم يحاولون بجدية أكثر من  صدفةالمحاوالتهم عن طريق 

وربما يختلفوا حتى بطريقة التفكير ، فهوالء ينوون التخلص من ، أقرانهم في المجموعة األولي 

، ومحاوالتهم مخطط لها مسبقا ، وقد  ًاآلخرين ، ومعاناة هؤالء أطول زمنالحياة دون استشارة ا

 .النظر إليها  مما يجب التفاته النسبة كبيرة كثر من مرة ، وان هذيكون منهم من حاول أ

 

 يوضح عالقة الشخص بالمبلغ :يبين ( 22جدول رقم )

 

 النسبة المئوية  العدد نوع العالقة

 %13.9 11 األسرة

 %0.3 1 األقارب

 %1.3 3 األصدقاء

 %0.3 1 الجيران

 %0.3 1 عرفأال 

 %144.4 23 المجموع
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نتحار تجري في المساكن غلب محاوالت اإلأن أ( 00يانات الواردة بالجدول رقم )البتبين من 

أما إذا أضفنا الجيران ، %( بإضافة األقارب إلي األسرة 11.0حيث بلغت نسبتها )، نفسها 

حيث تصبح ، بأن المحاوالت األكثر هي التي تتم داخل األسرة نفسها  ًاكيدأفيصبح األمر أكثر ت

 % ( .94.4النسبة )
 

 شعور ورغبة بأنتحار فكيف تتم كان المبحوثين لديهم إذا  بين( ي 22جدول ) 

 النسبة المئوية  العدد لديه شعور باإلنقاذ 

 %10.0 30 نعم

 %10.4 2 ال

 %144.4 04 المجموع

 

 )يتمني إنقاذه أما بنسبة (%10.0 ) ن نسبةأ(  00 انات الواردة بالجدول رقم )يتبين من البي

نتحار تتم ن نسبة كبيرة من محاوالت اإلأوهذا يدل علي ، فهم األكثر جدية بالمحاولة ( 10.4%

 وليست في أماكن معزولة ، يتم إنقاذهم بشكل سريع من الموت . ، ضمن نطاق األسرة 

 

 نتحار :السبب الذي دفعه إلي محاولة اإل بين( ي 22جدول ) 

 النسبة المئوية  العدد األسباب

 %31.0 10 األسرةجذب انتباه 

 %22.0 20 الحصول علي رغبة ما

 %144.4 04 المجموع

 

نتحار لحصول حالوا اإل( % 22.0 ) ن نسبةأ(  02نات الواردة بالجدول رقم ) يتبين من البيا

ن كالهما ألجذب انتباه األسرة ، وهذا يدل  نتحارا اإللووحا (%31.0 ) علي رغبة وبينما نسبة

ن أفضل أهؤالء وليس الموت ، وربما يرون  قيمة الحياة لديقيق كسب ا الطريق لتحسلكوا هذ

 هو التهديد بالموت .، لغة للحوار مع أهلهم للحصول علي رغباتهم 
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 :نتحار استخدامها المبحوث في محاولة اإل الوسيلة  التي بين( ي27جدول رقم )

 

 النسبة المئوية  العدد الوسيلة

 %22.0 9 الشنق

 % 04.4 12 السموم

 %2.0 1 القفز من مكان مرتفع

 %0.4 2 آلة حادة

 %2.0 1 الكهرباء

 %21.0 11 تناول أقراص طبية

 %144.4 04 المجموع

 

في المحاولة  ان أكثر الوسائل التي تم استخدامهأ(  01نات الواردة بالجدول رقم ) يتبين من البيا

ويليها الشنق وكانت  (% 21.0 ) وهي علي نسبةأالتي شكلت ، هي السموم واألقراص الطبية 

والتي كانت ، كالكهرباء والقفز من مكان مرتفع ، ويليها الوسائل الخطرة ( % 22.4) نسبتها

هي ، ن الوسيلة أوهذا يدل علي  (%0.4 )الحادة وكانت نسبتها اآللةويليها  (%2.0)نسبتهم 

 ربما الظروف المحيطة بالمحاولة وألمور كثيرة منها جدية المحاولة ، وطريق التفكير ،  مؤشر

 لماذا فضلت تلك الوسيلة : بين( ي21جدول )

 النسبة المئوية  العدد الوسيلة المفاضلة

 % 04.4 24 هي األسهل

 % 14.4 0 التخفيف من اآلالم

 %04.4 1 متاحة وفي متناول اليد

 %144.4 2 المجموع

 

% يعتبرون تلك الوسيلة هي األسهل  04.4نسبة ن أ( 01يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب

لتخفيف اآلالم ، وهذا  (% 14.4)اليد ويليها نسبة نها في متناول أيرون  (%04.4 ) ، بينما نسبة

 نهم يبحثون عن األسهل وبدون مشقة .أيوضح علي 
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  :مكان محاولة االنتحار بين ( ي29 جدول رقم )

 المئوية النسبة  العدد نتحارمكان محاولة اإل

 % 11.0 31 في المنزل

 %11.0 1 في العمل

 %0.4 2 مكان معزول

 %144.4 04 المجموع

 

داخل قد أجروا محاوالتهم  (% 11.0 ) ن نسبةأ( 09يانات الواردة بالجدول رقم )يتبين من الب

، (% 0.4 )فقد بلغت نسبتهم، نتحار في مكان معزول نزل ويليها نسبة الذين حاولوا اإللما

أي ضمن أسرهم ، وهذا ، نتحار تتم في المنازل غلب محاوالت اإلأن أنستنتج من هذه البيانات و

 أيضا بعدم جدية المحاولة وضمان التبليغ عنهم .مؤشر 

 

 : يبين المبحوثين حسب التفكير في نتيجة المحاولة( 22جدول) 

 النسبة المئوية  العدد التفكير في نتيجة محاولة

 % 02.0 11 اليهمني ولم أفكر

 % 00.4 11 لم يكن لدي خيار آخر

 % 12.0 0 الموت أفضل

 %144.4 04 المجموع

 

ن أ وجدوامن المحاولين قد  (% 02.0 ) ن نسبةأ( 04انات الواردة بالجدول رقم ) يتبين من البي

فقد ،  ويليهم الذين لم يفكروا في نتيجة المحاولة، نتحار هو الطريق الوحيد أو الخيار الوحيد اإل

هتمام بنتيجة وهي عدم اإل ، كانت لها وجهة نظروهذه المجموعة  (%  31.0 ) كانت نسبتهم

وهؤالء هم ، من المحاولين يرون أفضلية الموت  (% 14.4 ) نتحار وهناك نسبةمحاوالتهم لإل

 .نتحار الجادون بمحاوالتهم اإل
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 نتحار .بيانات متعلقة بعد محاولة اإل - ب

 

 :اإلنتحار محاولة إحساس المبحوثين بعد  يبين( 21جدول رقم )

 

 النسبة المئوية  العدد اإلحساس 

 % 01.0 19 بالخجل من األسرة 

 % 24.4 1 بالخجل من األقارب 

 % 32.0 13 بالذنب والخوف من اهلل

 %144.4 04 المجموع 

 

اتضح ، المحاولة ين بعد ثلمبحواس ( بخصوص إحسا01تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

الذين ويليهم  هماتجاه أسر (% 01.0 ) وكانت نسبتهم، ن أكثر المبحوثين يشعرون بالخجل أ

قل نسبة فهي الخجل من أأما  (% 32.0 ) وكانت نسبتهم، يشعرون بالذنب والخوف من اهلل 

لمجتمع نتحار عملية تعد خرقا بقيم ان اإلأجدول هذا الويتضح من ( %   24.4)األقارب فكانت 

وشعورهم بالذنب والخوف من اهلل ، باإلضافة إلي الوازع الديني ، الذي ينتمون إليه ، اإلسالمي 

جل أم يجد من يساعده ويقف بجانبه من مال، ، وهي عقدة خطيرة تترك آثارها علي الشخص 

 إصالحه.
 

 :بين المبحوثين حسب األثار التي تركتها المحاولة ( ي22جدول )

 النسبة المئوية  العدد لة اآلثار المحاو

 %20.4 14 آثار جسيمة 

 %20.4 22 آثار نفسية 

 %0.4 2 آثار اجتماعية 

 %0.4 2 ثر ألم تترك 

 %144.4 04 المجموع 

 

التي تركتها المحاولة علي ( بخصوص اآلثار 02يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

% ( 20.4سبة )نفسي لتلك المحاوالت ، فهناك نحيث اتضح بشكل كبير مدي التأثر ال الشخص 

خري ، ومهما كان نوع ة كبيرة إذا ما قورنت باآلثار األثار نفسية ، وهي نسبمنهم تعرضوا آل
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تطيع تجاوز المحاولة دون التعرض تلك اآلثار  فإن هناك نسبة صغيرة جدا من المحاولين من يس

 % ( منهم لم يتأثروا بتداعيات تلك المحاولة.0.4ن هناك فقط ) ألي آثار ، كما يوضح الجدول إ

 :بب عدم القدرة علي الفكاك عنها نتحار تسمحاولة اإلأن  يبين( 22جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد  القدرة علي الفكاك عنها والرغبة في إعادتها 

 %11.0 1 نعم 

 %12.0 33 ال

 %144.4 04 المجموع 

 

الفكاك علي محاولة  عنرة القد ن( بخصوص ع03الجدول رقم )واردة بتبين من البيانات ال

من المحاولين غير قادرين علي الفكاك من الرغبة في إعادتها  (%12.0 ) نتحار ما نسبتهاإل

ها ، حيث يتضح من معطيات أجابوا بأنهم قادرين علي الفكاك عنها وعدم إعادت (%11.0 )ونسبة

وتعتبر بأن ، مازالت تفكر بإعادة المحاولة في المستقبل  ،غلب أفراد مجتمع الدراسة أن أالجدول 

 .نتحار قد أصبح جزءا من تفكيرها  اإل

 : بعد المحاولة خلقت له عدم القدرة علي مواجهة المواقف الصعبةيبين ( 22جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد مواجهة المواقف الصعبة 

 %21.0 11 نعم 

 %12.0 29 ال

 %144.4 04 المجموع 

 

هة المواقف الصعبة بعد محاولة صوص مواج( بخ00يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

من المحاولين وهم غالبًا من الذين تركت المحاوالت آثارا  (%12.0 ) ن نسبةأنتحار يوضح اإل

 درين علي مواجهة المواقف الصعبة.من المحاولين غير قا (% 21.0 ) نفسية عليهم ونسبة
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ومراعاة العادات ، نية لتزام بالقيم الديخلقت له عدم اإل، بعد المحاولة  يبين( 22جدول رقم )

 :والتقاليد 

 

 النسبة المئوية  العدد تزام بالعادات والتقاليدخلقت عدم القدرة علي اإل

 %11.0 1 نعم

 %12.0 33 ال

 %144.4 04 المجموع

 

تزام بالعادات ل( بخصوص عدم القدرة علي اإل00قم )يتبين من البيانات الواردة بالجدول ر

يصبحون غير قادرين علي  (%12.0 ) فالجدول يوضح بأن هناك نسبة، والتقاليد بعد المحاولة 

، ن اآلثار النفسية أوهذا يؤكد ،لتزامقادرين علي اإل (%11.0 ) بالتقاليد ونسبة، لتزام اإل

تشكل منظومة متكاملة ، من الرغبة بإعادة المحاولة نفكاك لشعور بالذنب وعدم القدرة علي اإلوا

 ،نتحارفكرة اإللومصاحبة ، بهدم شخصية اإلنسان وخوار قواه الجسمية والعقلية والنفسية 

والخروج من ،من الحياة والمجتمع  وكل هذا يدفع به نحو، وتشكيلها جزءًا من التفكير والسلوك 

 وتقاليده . همتنكرًا لقيم،خضمه 

 :جتماعية ب من ممارسة األنشطة اإلالمحاولة جعلته يهر هل يبين(  22) جدول رقم

 النسبة المئوية  العدد جتماعيةممارسة األنشطة اإل

 %11.0 21 نعم

 %12.0 19 ال

 %144.4 04 المجموع

 

جتماعية بعد المحاولة ( بخصوص ممارسة األنشطة اإل02ول )يتبين من البيانات الواردة بالجد

وهذا يؤكد  ،جتماعيةلتزام بممارسة األنشطة اإلغير قادرين علي اإل (%12.0 ) هن ما نسبتأ

 .  فيه  نسجام مع المجتمع الذي ترعرعواوعدم قدرتهم علي اإل، انهيار قوي هذه الشريحة 
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 :بعد المحاولة أصبح سيء الخلق هل  يبين( 27جدول رقم )
 

 ئوية النسبة الم العدد أصبح سيء الخقبعد المحاولة 

 %02.0 21 نعم 

 %01.0 19 ال

 %144.4 04 المجموع 

 

وهذا ، ( بخصوص سوء األخالق بعد المحاولة 01يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم ) 

لم يتأثروا  (%01.0 ) ونسبة، منهم تأثروا بتلك المحاوالت  (%02.0 ) ن نسبةأالجدول يوضح 

 نتحار .ا يؤكد أن البعد األخالقي يكاد يالزم عملية اإلوهذن النسبة اليوجد بينها فرق ، أبها و

 جتماعية :بعد المحاولة سوء العالقات اإل يبين( 21جدول رقم ) 

 النسبة المئوية العدد جتماعيةبعد المحاولة سيء العالقات اإل

 % 01.0 23 نعم

 %02.0 11 ال

 %144.4 04 المجموع

 

جتماعية بعد المحاولة ( بخصوص سوء العالقات اإل01)جدول يتبين من البيانات الواردة بال

لم ( %02.0 ) ونسبة،جتماعية قد ساءت عالقاتهم اإل، من المحاولين  (% 01.0 ) فهناك نسبة

 جتماعية . تتأثر عالقاتهم اإل

 بعد المحاولة حلقت لديه عدم القدرة علي العمل واإلنتاج : يبين( 29جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد نتاج بعد المحاولة غير قادر علي العمل واإل

 % 02.0 21 نعم 

 %01.0 19 ال

 %144.4 04 المجموع 

 

مل بعد المحاولة ( بخصوص عدم القدرة علي الع09يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

  أصبحوا غير قادرين علي العمل واإلنتاج ونسبة (% 02.0)ن هناك نسبة أاتضح من الجدول 
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هي أنشطة ،ن العمل واإلنتاج أؤكد يرين علي العمل واإلنتاج ، مما أصبحوا قاد (01.0% )

لنفسي الحاصل من اجتماعية ال تختلف عن سواها من أنشطة اجتماعية أو عقلية تتأثر باالنكسار ا

 وتتراجع لدي هؤالء المحاولين .  ،نتحار ، وهي تتأثر سلبا بالتأكيدجراء محاوالت اإل

 ل الدراسة والتحصيل :مبعد المحاولة أه يبين( 22جدول )

 النسبة المئوية  العدد بعد المحاولة إهمال الدراسة والتحصيل 

 % 01.0 23 نعم 

 %02.0 11 ال

 %144.4 04 المجموع 

 

اسة والتحصيل بعد المحاولة ل الدراهمإ( بخصوص 24الواردة بالجدول رقم )تبين من البيانات 

لم يهملوا الدراسة  (%02.0 )ونسبة ،أهملوا الدراسة والتحصيل( %  01.0 )ن نسبةأيتضح 

الفرد بنفسه بعيدا عن والتحصيل ، ومن الواضح إن التأثر النفسي لتلك المحاوالت ، وهروب 

رد وقدرته علي ؤثر تأثيرا مباشرًا علي قابلية الفت ،حالة انكسار نفسي يجتماعية وهاألنشطة اإل

انيات الفرد واستيعابه مما يؤدي اعية والعقلية ، وهذا بدوره يضعف إمكجتمممارسة األنشطة اإل

 ولكن دون جدوى . ، لي نفوره من الدراسة ومواصلتها إ

 :نتحاردم علي محاولة اإلبعد المحاولة هل أنت نا يبين( 21جدول رقم ) 

 النسبة المئوية العدد بعد المحاولة نادم علي المحاولة

 % 21.0 21 نعم

 %32.0 13 ال

 %144.4 04 المجموع

 

ن نسبة أصوص الندم بعد المحاولة حيث نري ( بخ21يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

اليشعرون بالندم ، وهذا الندم هو ( %  32.0)من المحاولين يشعرون بالندم ونسبة ( %  21.0)

ج من أزمته والمساهمة في خذ بيديه للخروأنفسية المحاول يهدد كيانه ،فإذا عامل ضاغط علي 

 واستبدل ذلك بالتوبة والهداية ، واإلقالع عن التفكير بالمعاودة .  ،تحقيق هذا الشعور لديه
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 .نتحارع عن التفكير في اإلبعد المحاولة هل فكر باإلقال يبين( 22جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد نتحارفكر باإلقالع عن التفكير في اإل

 %32.2 13 نعم

 %1.0 3 بكل تأكيد

 %1.0 3 مازالت الفكرة قائمة

 %02.0 21 أتمني ذلك

 %144.4 04 المجموع

 

ن أالخروج من دوامة الندم حيث نري  ( بخصوص22تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

هؤالء يجب األخذ بيدهم وتوجيهم و يتمنون اإلقالع عن التفكير في المحاولة ، (%02.0 )نسبة

نتحار ولم يقفوا ، ولديهم جدية باإلقالع عن اإل( % 32.2 )ع وجود تلك الرغبات ويليهم نسبةم

فهم اليزالون تحت  (%1.0 )بينما بقي نسبة (%1.0 )وهناك مجموعة أكثر إصرار شكلت نسبة

 نتحار والدوران حولها.ضغط فكرة اإل

  :نتحاراولة اإلالمبحوثين حاًل  يمنع مح ما إذا كان لدي يبين( 23جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد تلك الظاهرةمن لديك حاًل يقلل 

 % 01.0 23 نعم

 %02.0 11 ال

 %144.4 04 المجموع

 

من  (% 01.0 )( بخصوص الحلول فإن هناك نسبة23) ميتبين من البيانات الواردة بالجدول رق

يد بأن وهم يرون بالتأك ،نهاوالحد م حارنتاإلمشكلة ول لمنع يهم مقترحات وحلالمحاولين لد

ن باإلمكان اآلخرين مد يد العون إليهم لعدم معاودة تلك المحاوالت إمشكلتهم ليست مستعصية ، و

وربما كان ،ليست لديهم حلواًل أو اقتراحات لذلك  (%02.0 )، أما البقية وهم نسبة كبيرة أيضا

 الحل.  ي امكانيهبسًا يأهؤالء أكثر 
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 الحل :برأيك إذا كان جوابه بنعم فما هو  يبين( 22جدول ) 
 

 النسبة المئوية  العدد الحلول

 %22.1 2 النوعية الدينية

 %0.3 1 لملء أوقات الفراغ

 %29.2 12 توفير فرص العمل

 %144.4 23 المجموع

 

( بخصوص وجود دخل يقلل من تلك الظاهرة ، حيث 20يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

كان لديهم مقترحات وحلول ،من المحاولين  (%01.0 )ن هناك نسبةأجدول المن بيانات  اتضح

كما في الجدول السابق ، فهوالء تنحصر مقترحاتهم وحلولهم بين توفير فرص العمل ، بينما نسبة 

ا قد تكون من المحاولين بسبب فرص العمل باعتبار وهذا يؤشر بأن هذه النسبة نفسه (29.2%)

من البطالة وربما  نهم كانوا يعانونأجة ، فهؤالء لم يقترحوا ذلك إال اح ينطلق من الحاقترن اإلأ

 نتحار بسبب ذلك . أقدموا علي اإل

ابعة عن ضعف في الجانب نية الدينية ، باعتبار محاوالتهم بالقيام بالنوع (%22.1 )بينما يقترح

 تعيد لهم توازنهم من جديد.وربما كانت هذه النوعية الدينية ، اإليماني لدي اإلنسان 
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 ثانيا : اختبار الفرضيات "التحليل التطبيقي "

ختبارات علي فروض الدراسة التي تفترض وجود عالقة دالة داللة إلجراء اإل" لل²تم اختيار "كا

الحالة  –المستوى التعليمي  – العمر –إحصائية بين متغيرات الخلفية المتمثلة في ) النوع 

وبعض العوامل  ،ات محاولة االنتحار كمتغير تابع الحالة الصحية ( ومؤشر –جتماعية اإل

جتماعية كمتغيرات مستقلة ، وسوف يتم التعليق علي النتائج من حيث قبول الفرضية أو عدم اإل

( وفيما يلي نستعرض معطيات 4.40) ووه بارهختلك حسب مستوى الداللة الذي تم اوذ، قبولها 

 يار وتحليل فرضيات الدراسة .ونتائج اخت

 الفرضية األولى :

ية سيئة تنص علي : )أن الذكور في سن الشباب ، األقل تعليما والغير متزوجين وحالتهم الصح

 نتحار ( أكثر ارتكابا لمحاولة اإل

 نتحارمحاولة اإل( العالقة بين متغيرات الخلفية ومؤشرات 65جدول )

 متغيرات الخلفية نتحارمؤشرات اإل

 

 

 

 x² نتحار الوسيلة التي تمت بها محاولة اإل

 

 c                          معامل التوافق     

المستوى  العمر النوع

 التعليمي

الحالة 

 جتماعيةاإل

 الحالة الصحية

 

11.90 

 دالة

C=0.48 

 

1.94 

 غير دالة

- 

 

13.3 

 دالة

C=0.69 

 

10.20 

 غير دالة

- 

 

21.03 

 دالة

C=0.63 

 x²              نتحاري محاولة اإلالدافع إل

 

 c                         معامل التوافق     

11.00 

 دالة

C=0.56 

11.19 

 غير دالة

- 

66.86 

 دالة

C=0.79 

23.30 

 دالة

C=0.91 

12.30 

 غير دالة

- 

 x²                      نتحار العودة إلي اإل

 

 c                          التوافق     معامل

0.33 

 دالة

C=0.34 

2.24 

 دالة

4.31 

4.10 

 غير دالة

- 

12.11 

 دالة

C=0.48 

4.20 

 غير دالة

- 

 x²                      نتحارعدد مرات اإل

                          

  c                        معامل التوافق      

4 

 غير دالة

- 

0.41 

 غير دالة

-  

1.23 

 غير دالة

- 

11.21 

 دالة

C=0.55 

0.19 

 غير دالة

- 

 x²                          نتحار  خطورة اإل

 

  c                            التوافق   معامل 

2.10 

 غير دالة

- 

1.91 

 غير دالة

- 

11.01 

 دالة

4.00 

13.11 

 دالة

4.09 

19.12 

 دالة

4.01 

 

جتماعية والوسيلة الحالة اإل بين ةدم وجود عالقة دالة احصائي( يتبين ع65من خالل الجدول )

 ختبار الدالة اإلحصائية , فوجد أن خضاع تلك العالقة إلإحيث تم ، التي تمت بها المحاولة 

     (10.20 =x²  ( = وبدرجة حرية  )4.40( غير دالة عند مستوى )10. ) 
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المحاولة  والوسيلة التي تمت بها عمركما بينت الدراسة عدم وجود عالقة دالة احصائيا بين ال

 (.4.40( وهي غير الدالة عند مستوى )12( وبدرجة حرية = )x² 8.90=حيث بلغت قيمة )

لوسيلة ( وجود عالقة دالة إحصائية بين النوع وا65ما فيما يتعلق بمتغير النوع فقد بين الجدول )أ

 ( .4.40( عند مستوى داللة )2( بدرجة =)x² 17.95=بلغت قيمة ) التي تمت بها المحاولة إذ

علي أن أئوية المتعلقة بهذه العالقة إلي ( , وتشير النسب المc= 0.48وبلغت قوة العالقة لعامل )

قل أفي مقابل نسبة الشنق عند اإلناث %( 03.4بلغت نسبتهم ) نسبة هي الشنق عند الذكور اذ

 %( من إجمالي مجتمع الدراسة .12.4بلغت ) إذ نسبة

حصائية بين المستوى التعليمي إانية وجود عالقة ذات داللة الميدوضحت بيانات الدراسة أك كذل

( عند مستوى 20( وبدرجة حرية )x² 73.3=بلغت قيمة ) سيلة التي تمت بها المحاولة , اذوالو

 ( .c=0.96( ووصلت قوة العالقة وفقا لمعامل )4.40داللة )

حوثين جاءت في تناول مبللعلي نسبة أن أالعالقة إلي وتوضح النسب المئوية المتعلقة بهذه 

جمالي مجتمع إ% ( من 21.2حملة المؤهل التعليم األساسي اذ بلغت نسبتهم ) السموم , وهم

 الدراسة .

بلغت  لوسيلة التي تمت بها المحاولة اذكما ثبت وجود عالقة دالة احصائيا بين الحالة الصحية وا

ووصلت قوة العالقة وفقا  (4.40( عند مستوى داللة )12( وبدرجة حرية )x² 27.43=قيمة )

مبحوثين جاءت للعلي نسبة أئوية المتعلقة بهذه العالقة إلي ( وتوضح النسب المc=0.63لعامل )

بلغت نسبة كال من السموم والشنق  وكانت حالتهم الصحية متوسطة اذ ،في تناول السموم والشنق

(04.4( ,)%04.4. )% 

بلغت قيمة  ن النوع والدافع إلي المحاولة اذبي كذلك أظهرت الدراسة وجود عالقة دالة احصائيا

(=18.54 x²( بدرجة حرية )وبلغت قوة العالقة حسب معامل 4.40( عندي مستوى داللة )14 )

(c=0.56( وأظهرت النسب المئوية )من الذكور كان الدافع هو السبب المالي أما 20.2 )%

نوع عالقة دالة احصائيا تبين ان للوعليه ، %( كان الدافع هو تأخر سن الزواج 23.4األنات )

 نتحار .لي محاولة اإلإبالدافع 

التعليمي والدوافع إلي المحاولة وجود عالقة دالة احصائيا بين المستوى ،كذلك أظهرت الدراسة 

( وبلغت قوة العالقة حسب المعامل 04( بدرجة حرية =)x² 66.86=قيمة )البلغت  ذإ

(c=0.79وأظهرت النسب الم )علي نسبة مبحوثين دافعهم إلي أن أمتعلقة بهذه العالقة إلي ئوية ال

من إجمالي ( %144.4 )بلغت نسبتهم ذإ ونويكتب أونوهم من يقر،هو الحاجة للمال  ،نتحاراإل

 مجتمع الدراسة .
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جتماعية والدافع إلي القة دالة احصائية بين الحالة اإلوأوضحت الدراسة الميدانية أيضا وجود ع

( 4.40( عند مستوى داللة )21( بدرجة حرية =)x² 63.34=بلغت قيمة ) فقد،المحاولة 

ن أئوية المتعلقة بهذه العالقة إلي ( وتشير النسب المc=0.91ووصلت قوة العالقة بمعامل )

بلغت نسبهم  ذإوهو السبب المالي  ،نتحارتزوجين كان دافعهم إلي محاولة اإلالعزاب والم

( عدم وجود 65راسة , وفي المقابل يالحظ من خالل جدول )من إجمالي مجتمع الد ( 11.20%)

لكل منهما  x²بلغت قيمة  ذ، إعالقة دالة احصائيا بين الدافع للمحاولة والعمر والحالة الصحية 

حصائية بين النوع والعودة ( ومن ناحية أخرى أكدت الدارسة وجود عالقة دالة ا12.30,11.19)

( ووصلت 4.40( عند مستوى داللة )1( بدرجة حرية = )x² 5.33=بلغت قيمة ) ذإتحار نإلي اإل

في من الذكور ال يرغبون  (%10.4 )( وتؤكد النسب المئويةc=0.34قوة العالقة بمعامل )

%( يرغبن في إعادة المحاولة أما فيما يتعلق بمتغير 20.4تمثل ) ذإالعودة في مقابل نسبة اإلناث 

بلغت  ذإنتحار حصائيا بين العمر والعودة إلي اإلدالة ا (وجود عالقة65العمر فقد بين الجدول )

 .قيمة 

( =6.60 x²(= بدرجة حرية )وبلغت قوة العالقة حسب معامل 4.40(عند مستوى داللة )2 )

ن المبحوثين األكبر سنا الواقعة أعمارهم في الفئة أ( وأظهرت النسب المئوية c=0.37التوافق )

بلغت نسبتهم  ذ،إنتحار ر فئة ال ترغب في العودة إلي اإلثفما فوق هم أك30العمرية ما بين 

نتحار من فهم أكثر رغبة في العودة إلي اإل11-21%( أما المبحوثين الذين أعمارهم مابين 94.4)

 إجمالي مجتمع الدراسة .

لحالة (وجود عالقة دالة احصائيا بين ا20جتماعية فقد بين الجدول )متغير الحالة اإلأما بالنسبة ل

( عند مستوى داللة 3( بدرجة حرية )x² 0.48=بلغت قيمة )  ذإنتحار جتماعية والعودة إلي اإلاال

ثر ن العزاب أكإ( وأظهرت النسب C=0.48( وبلغت قوة العالقة حسب معامل التوافق )4.40)

في مقابل نسبة المتزوجين الذين ال ( % 21.2)بلغت نسبتهم  ذإنتحار رغبة في العودة إلي اإل

وفي  ،%( من إجمالي مجتمع الدراسة 13.3بلغت نسبتهم ) ذإنتحار ن في العودة إلي اإلرغبوي

من المستوى التعليمي والحالة  اًلنتحار وكوجود دالة احصائيا بين العودة لإلالمقابل يالحظ عدم 

 ( .4.20,4.10لكل منهما )   x² الصحية كانت 

جتماعية داللة احصائيا بين الحالة اإل ذات( وجود عالقة 20كذلك أظهرت الدراسة في جدول )

( عند مستوى داللة 2= ) ( بدرجة حريةx² 18.27=بلغت قيمة )  ذإوعدد مرات المحاولة , 

ن العزاب أ( وأظهرت النسبة المئوية c=0.55( وبلغت قوة العالقة حسب معامل التوافق )4.40)

فقد ،أما أكثر من مرة  (%21.0 ) هي مرة واحدة وبلغت نسبتهملديهم نتحار كانت عدد مرات اإل

من الملفت للنظر بأن من إجمالي مجتمع الدراسة ، وفي المقابل و( % 11.1 ) وصلت نسبتهم
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نتحار لم تكن دالة احصائيا مع كل من النوع والعمر والمستوى التعليمي والحالة عدد مرات اإل

 .جتماعية حالة اإلحيث كان العامل المؤثر الوحيد هو ال، الصحية 

 ذإنتحار بين المستوى التعليمي وخطورة اإل وكذلك أظهرت الدراسة وجود عالقة دالة احصائيا

( وبلغت قوة هذه 4.40( عند مستوى داللة )1بدرجة حرية =)  ) x²  (17.57=بلغت قيمة

ن الذين لم أإلي  ( وتشير النسب المئوية المتعلقة بهذه العالقة0c=0.05العالقة بمعامل التوافق )

 بلغت نسبتهم  ذ، إمن حملة المؤهل التعليمي المتوسط هم  ،نتحاركرو في خطورة اإليف

وهم من التعليم   (%014.)ن ليس لديهم خيار أخر فقد بلغت نسبتهم أو أأما الذين ر( % 01.1)

 وهم من األميين. (%33.3 )فقد كانت نسبتهم، ن الموت أفضل أو أالجامعي أما من ر

بين ( وجود عالقة دالة احصائيا 65فقد بين الجدول )، جتماعية ر الحالة اإلأما فيما يتعلق بمتغي

( عند مستوى 2( بدرجة = )x² 13.18=  بلغت قيمة ) نتحار اذجتماعية وخطورة اإلالحالة اإل

ن أ( وأظهرت النسب المئوية c=0.49التوافق )  ( وبلغت قوة العالقة حسب معامل4.40داللة  )

من ( % 004. )ونسبة، نتحار ونتائجه لم يفكروا في خطورة اإل ،من العزاب( % 00.4)

من المطلقين  (%014. )و ن ليس لديهم خيار أخر برغم من خطورة هذا الفعلأالمتزوجين قالو 

 ن الموت هو الخيار األفضل ولم يفكروا في سواه .أ اوأر

ئيا بين الحالة لة احصا( بوجود عالقة دا65أما بالنسبة لمتغير الحالة الصحية يبين الجدول )

( عند مستوى داللة 0( بدرجة حرية=)x² 19.86=  بلغت قيمة ) ذإنتحار الصحية وخطورة اإل

غلب أ( وأظهرت النسب المئوية أن c=0.57( وبلغت قوة العالقة حسب معامل التوافق )4.40)

بلغت نسبتهم  ذإتهم الصحية متوسطة كانت حال ،نتحارثين الذين لم يفكروا في خطورة اإلالمبحو

ن ليس لديهم خيار أخر ولم يفكروا كانت حالتهم الصحية ضعيفة بنسبة او أ%( أما الذين ر01.1)

ن الموت أفضل وكانت صحتهم جيدة أو أة للذين لم يفكروا في الخطورة ورأما بالنسب (04%(0.

هي نتحارن خطورة اإلإلمقابل فوفي ا ،من إجمالي مجتمع الدراسة (%13.3 )بلغت نسبتهم ذإ

( للنوع و 0.10%تساوي ) x²األخرى لم تكن تمثل دالة احصائيا مع النوع والعمر وكانت 

 ( .02( وبدرجة حرية )4.40( للعمر  وعند مستوى )%1.91)

 

 الفرضية الثانية :

 نتحار لإلومحاولتهم ،ة للمبحوثين هناك عالقة ذات داللة احصائية بين الظروف األسرية الضاغط

والعودة إلي  ،ات داللة احصائية بين غياب والدي المبحوثين عن بعضهماعالقة ذتوجد . أ

 نتحار .اإل
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 نتحاربحوثين عن بعضهما والعودة إلي اإل( العالقة بين غياب والدي الم22جدول )

العودة إلي 

 نتحاراإل

 حياة الوالدين من عدمها

نعم علي قيد  المجموع

 الحياة
 األم فقط األب فقط

ال احد منهما 

 ي قيد الحياهعل

 العدد       

 نعم 

 النسبة      

10 

 

01.1% 

2 

 

04.4% 

2 

 

22.2% 

2 

 

04.4% 

21 

 

02.0% 

 العدد     

 ال 

 النسبة     

10 

 

01.2% 

2 

 

04.4% 

1 

 

33.3% 

2 

 

04.4% 

19 

 

01.0% 

 العدد       

 المجموع

 النسبة      

29 

 

144.4% 

0 

 

144.4% 

3 

 

144.4% 

0 

 

144.4% 

04 

 

144.4% 

 

x²  =   24.00  = 0.61  4.40عند مستوى داللة =     3درجة الحرية =c    
 

( وجود عالقة داللة احصائية بين غياب والدي المبحوثين عن بعضهما 66بين جدول )

( عند مستوى  3بدرجة حرية =) (x²=20.44بلغت قيمة ) ذإنتحار والعودة إلي محاولة اإل،

 ( .c=0.61حسب معامل )( وقد وصلت العالقة %4.40داللة )

قد كان عامال ضاغطا قويا  و كالهماأحد األبوين أمن خالل النسب المئوية بأن غياب ويتضح 

حيث  ،نتحارما تجاوزه إلي العودة لمحاولة اإلوإن، ولم يتوقف هذا العامل عند المحاولة فقط  ،

ن غياب األب أجد ن ،التدقيق في تفاصيل الجدول وب (%02.0 )جابو بنعمأكان نسبة الذين 

بينما كان غياب األم ووجود األب  (%22.2 )ووجود األم فقط قد ارتفع بالمبحوثين إلي نسبة

ثر كبير في محاولة أالوالدين  حدأفي الحالتين كان لغياب  ، (%04.4 ) قد شكل نسبة،فقط 

 نتحار والعودة إليها .اإل

لي إوالعودة ، تحدث داخل األسرة هناك عالقة ذات داللة احصائية بين الخالفات التي  -ب

 نتحار .محاولة اإل
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 نتحار.لي محاولة اإلإالتي تحدث داخل األسرة والعودة  ( العالقة بين الخالفات27جدول )

 

لي إالعودة 

 نتحاراإل

 الخالفات التي تحدث األسرة

سوء تفاهم يحل  المجموع

 وديا
 العنف

المغادرة من 

 المنزل

 العدد          

 نعم 

 النسبة         

1 

 

04.4% 

1 

 

02.2% 

2 

 

00.0% 

24 

 

04.4% 

 العدد          

 ال 

 النسبة         

1 

 

04.4% 

1 

 

03.3% 

0 

 

00.0% 

24 

 

04.4% 

 العدد         

 المجموع 

 النسبة         

10 

 

144.4% 

10 

 

144.4% 

11 

 

144.4% 

04 

 

144.4% 

 

x² =0.156          = 4.40عند مستوى داللة =          3درجة الحرية 

 

لي محاولة إومدى العودة ،( عدم وجود عالقة دالة احصائيا بين الخالفات األسرية 21بين جدول )

 .( وهي عالقة غير دالة احصائيا3)( بدرجة حرية =x² 0.156=بلغت قيمة ) ذإنتحار اإل

كان لها اثر بالغ في المحاولة لي المغادرة من المنزل إ ن الخالفات التي تؤديأفقد بين الجدول ب

وهي تفسير أخر لغياب الوالدين في ( % 00.0 )جابو بنعمأدة إليها , حيث كانت نسبة الذين والعو

 الجدول السابق .

 

 الفرضية الثالثة :

وثين قتصادية والمعيشية للمبحاحصائية بين الظروف واألوضاع اإل هناك عالقة ذات داللة

 نتحار .ومحاولتهم لإل

لي إوالعودة ،احصائية بين الوظيفة التي كان يقوم بها المبحوثين دالة ك عالقة ذات هنا - أ

 نتحار .محاولة اإل
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 نتحار .لي محاولة اإلإضح العالقة بين الوظيفة والعودة ( يو21جدول )

لي إالعودة 

 نتحارمحاولة اإل

 الوظيفة
 المجموع

 معلم عامل مهني موظف

 العدد        

 نعم 

 النسبة       

0 

 

01.1% 

- 

 

- 

1 

 

04.4% 

3 

 

24.4% 

1 

 

04.4% 

 العدد       

 ال 

 النسبة      

3 

 

02.1% 

1 

 

144.4% 

1 

 

04.4% 

2 

 

04.4% 

1 

 

24.4% 

 العدد        

 المجموع

 النسبة      

1 

 

144.4% 

1 

 

144.4% 

2 

 

144.4% 

0 

 

144.4% 

10 

 

144.4% 

 x² =4.00      = 4.40عند مستوى داللة =           3درجة الحرية 

 

لي إيا بين وظيفة المبحوثين والعودة حصائإ( عدم وجود عالقة دالة 21جدول ) يبين

( وهي عالقة غير دالة 3ة حرية =)(بدرج  x²= 4.00بلغت قيمة   )  ذإنتحار اإل

 حصائيا.إ

ات شير وفقا لمعطيحصائيا بين المتغير فأن النسب تإوبالرغم من عدم وجود عالقة دالة 

نتحار هم لي اإلإتتوافر لديهم الرغبة في العودة  علي نسبة مبحوثينأن أالجدول السابق 

 ،%(01.1يليها نسبة الموظفين التي بلغت نسبتهم )،%( 24.4بلغت نسبتهم ) ذإالمعلمين 

رتفاع , من حيث اإل وهم يأتون في المرتبة الثالثة ،%(04.4بينما العمال قد بلغت نسبتهم )

 ذإ،نتحار لي اإلإوثين ليس لديهم النية في العودة علي نسب مبحأن أمقابل نجد كما في ال

ويليها نسبة العمال التي بلغت نسبتهم، (%144.4 )بلغت نسبتهم  

  بينما المعلمين نسبتهم، (% 02.4 )بينما الموظفين قد بلغت نسبتهم، (04.4% )

اع .رتفالثالثة من حيت اإلوهم يأتون في المرتبة ، (04.4% )  

 ينعمومي نمختلفة من معلمين ومهنيين وعمال وموظفيأصناف أو فئات وعليه تناول البحث 

 وربما كان الدخل هو العامل األكثر ضغطا في هذه الظاهرة .
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 :نتحار الدخل وخطورة محاولة اإل ءةهناك عالقة بين عدم كفا –ب 

 نتحارإلخطورة محاولة ا( العالقة بين عدم كفاية الدخل و29جدول )

 الخطورة
 كافيه الدخل

 المجموع
 غير كاف لي حد ماإكاف  كاف

 العدد         

 لم يهمني ولم أفكر 

 النسبة         

3 

 

33.3% 

1 

 

33.3% 

0 

 

04.4% 

10 

 

30.4% 

 العدد          

 ليس لدي خيار أخر 

 النسبة         

3 

 

33.3% 

1 

 

33.3% 

0 

 

04.4% 

10 

 

30.4% 

 العدد         

 الموت أفضل

 النسبة        

3 

 

33.3% 

1 

 

33.3% 

2 

 

24.4% 

12 

 

34.4% 

 العدد        

 المجموع

 النسبة        

9 

 

144.4% 

21 

 

144.4% 

14 

 

144.4% 

04 

 

144.4% 

x² =     14.84  = 0.52 4.40عند مستوى داللة =   0درجة الحرية=c   

 

دراك الخطورة إبين عدم كفاية الدخل وحصائية إت داللة ( وجود عالقة ذا29يبين جدول )

( عند مستوى داللة 0( بدرجة حرية =)x²  14.84=  بلغت ) ذإنتحار في محاولة اإل

 (.c=0.52( وقد وصلت قوة العالقة حسب معامل )4.40)

%( من المبحوثين ذوي دخول غير كافية ال يدركون 14.4ولقد أوضح الجدول بأن هناك) 

منهم يذكرون ( %24.4 )يه بينمافيهمهم ذلك ولم يفكروا بل ال ، خطورة المحاولة 

دخول الكافية البينما تساوت النسب عند  ذوي  ،كنهم يفضلون الموت ل، الخطورة تماما 

 لكل حيث بلغت النسبة  ،ك خطورة المحاولة ومن ال يدركها بين من يدر

 (.%33. 3) منهم

كافية هم عرضة الن ذوي الدخول غير ألي إيشير  ًاتمام ًان هناك مؤشرا واضحإوبالتالي ف

 دركو خطورته أم لم يدركوا.أسواء  ،لتلك المحاوالت
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 الفرضية الرابعة :

 نتحار .لي اإلإاعة الرفاق )األصدقاء ( والعودة حصائية بين جمإهناك عالقة ذات داللة 

 نتحار .إلبين جماعة الرفاق والعودة الي ا( عالقة 72جدول )

لي إالعودة 

 تحارناإل

 قوة العالقة
 المجموع

 ضعيفة متوسطة قوية

 العدد          

 نعم

 النسبة         

0 

 

11.1% 

2 

 

21.2% 

0 

 

00.0% 

12 

 

02.1% 

 العدد        

 ال

 النسبة        

2 

 

21.1% 

12 

 

12.1% 

0 

 

00.0% 

22 

 

01.1% 

 العدد         

 المجموع

 النسبة        

1 

 

144.4% 

22 

 

144.4% 

9 

 

144.4% 

31  

 

144.4% 

 

 x² =13.16   = 0.49 4.40عند مستوى داللة =   2درجة الحرية= c    

 

صدقاء حصائية بين درجة عالقة األإن هناك عالقة ذات داللة أ( 14يتضح من الجدول )

( عند مستوى  2(عند درجة الحرية =)x²  (13.16= بلغلت  ذإنتحار لي اإلإبالمبحوثين والعودة 

وتشير النسب المئوية  ،(  c=0.49وبلغت قوة العالقة بمقياس التوافق )، ( 4.40داللة = )

قد كانت نسبة الذين نتحار إلالي إن قوة عالقة األصدقاء بالعودة ألي إالواردة بالجدول السابق 

 علي نسبة اذا بلغتأنتحار لي اإلإوتتوافر لديهم النية في العودة  ،كانت عالقتهم باألصدقاء قوية

( %00.0 )بلغتلإلنتحار ويرغبون في العودة ،وتليها نسبة الذين عالقتهم ضعيفة  ، (11.1% )

رتفاع والرغبة في العودة من حيث اإل،  (%21.2 )بلغت ين عالقتهم بالمبحوثين ضعيفةبينما الذ

 نتحار .لي اإلإ

لي إالعودة ن الذين ال تتوافر لديهم النية في أل ومن خالل الجدول السابق نالحظ وفي المقاب

 حيث ضعيفةالتليها العالقات  (% 12.1 ) بلغت ذإمتوسطة نتحار كانت عالقتهم باألصدقاء اإل

اء وليس لديهم رغبة في العودة أما بالنسبة للذين عالقتهم قوية باألصدق،  (%00.0)بلغت 

 .(% 21.1 )نتحار بلغتلإل

تأثير علي قرارات بعضهم ونستنتج من معطيات هذا الجدول أن لألصدقاء دور فعال في ال

ألنه من الطبيعي أن يكون لألصدقاء أكثر ترابطا  ،الخير والشر  نحو وتوجيه البعض ،البعض

ر يتوقف علي مدى الشجاعة يجابي وسلبي وهذا التأثيإفاألصدقاء لهم تأثير  ، لآلراء أكثر تبادالو
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قتصادية اإللظروف دفته اما صا ذإيزداد  ،نتحارفدفع األصدقاء وتشجيعهم علي اإل ،الفردية

 مواتية .الجتماعية إلوا

 الفرضية الخامسة :

 :نتحارين ضعف الوازع الديني ومحاولة اإلحصائية بإهناك عالقة ذات داللة 

الصالة والمحافظة عليها هتمام المبحوثين بأداء إحصائية بين إتوجد عالقة ذات داللة  - أ

 .نتحار لي محاولة اإلإوالعودة 

 نتحار لي محاولة اإلإمدى العودة عالقة بين اهتمام المبحوثين بالصالة و( ال71جدول )  

 نتحارلي اإلإالعودة 

اهتمام المبحوثين بالصالة والمحافظة عليها من 

 عدمها
 المجموع

هتم بها أ

 باستمرار
 بدون استمرار

هتم بها وال أنا أ

 أحافظ عليها

 العدد

 نعم

 النسبة

2 

 

04.4% 

10 

 

01.1% 

- 

 

- 

24 

 

04.4% 

 العدد

 ال

 النسبة

2 

 

04.4% 

13 

 

01.1% 

1 

 

144.4% 

24 

 

04.4% 

 العدد

 المجموع

 النسبة

12 

 

144.4% 

21 

 

144.4% 

1 

 

144.4% 

04 

 

144.4% 

 

x²    0.03   =    = 4.40عند مستوى داللة =          2درجة الحرية 

 

أداء الصالة والعودة االهتمام ب ( عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين11يبين جدول )

( عند مستوى داللة 3بدرجة حرية =) (x²=4.43) النسبة فقد بلغتاإلنتحار لي المحاولة إ

(4.40 ). 

من الذين يهتمون  (%01.1 ) ليإ(% 04.4 ) نأيتضح من معطيات الجدول السابق 

 ،حاولةملي الإقد أجابوا بأنهم سيعودون ف ،أو بشكل متقطع علي الترتيب ،بأدائها باستمرار

لمن يؤديها  (%01.1 )و ،لمن يحافظ عليها(% 04.4 )جابوا بالأبينما كانت نسبة الذين 

 بدون استمرار.

في عقيدة اإلنسان  دور الوازع الديني خصوصا الصالة وتأثيرها إلي يشير وهو أمر

 لي اهللإعبادة يتقرب بها أنها  تربي عليها أكثر من الصالة عادَةذا كانت إإال  ،المؤمن 

وهذا يؤكد لنا غياب دور  ،قتل النفس ال بل حتى الضرر بها  الذي حرم، سبحانه وتعالى 

س دينية من خالل التنشئة والتربية الدينية وعدم اهتمام الوالدين بتربية أبنائهم علي أس
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وغير  ،يجعلهم قادرين منذ البداية علي التمييز بين ما هو مناسب وهذا، الحالل والحرام 

 ،وإقبالهم علي فعل الحالل ويعتبر ضابطا لسلوكهم ،تناعهم عن فعل الحراممناسب وام

إن دور الدين كان  ،في دراسة عن أسباب الجريمة " حسين عبد الحميد رشوان "كد أحيث 

علما بأن ،%( منهم ال يؤدون الصالة 03.4ن )أفي اسر المبحوثين , فقد تبين له غائبا 

نهي عما ارتكبوه من أفعال إجرامية , مما يعكس % ( منهم يقرون بأن الدين ي11.4)

حصائية بين إلي عدم وجود عالقة ذات داللة إوهكذا انتهى  ،ضعف الوازع الديني لديهم

 نتحار.لي اإلإالمحافظة عليها من عدمه والعودة عدم اهتمام المبحوثين بأداء الصالة و

نتحار ومدى اه محاوالتهم لإلجهناك عالقة ذات داللة احصائية بين أحاسيس المبحوثين وات - ب

 العودة إليها من عدمها .

حاوالتهم ومدى رغبتهم في ( يوضح العالقة بين أحاسيس المبحوثين من م72جدول )

 . نتحارإللي اإالعودة 

لي إالعودة 

 نتحاراإل

 المجموع األحاسيس

يخالف القيم 

 والعادات

 محرما عيبا أخالقيا

 العدد          

 نعم 

 لنسبة ا        

12 

 

02.1% 

2 

 

04.4% 

3 

 

24.4% 

21 

 

02.2% 

 العدد          

 ال

 النسبة         

11 

 

01.1% 

2 

 

04.4% 

2 

 

04.4% 

19 

 

01.0% 

 العدد          

 المجموع

 النسبة         

23 

 

144.4% 

12 

 

144.4% 

0 

 

144.4% 

04 

 

144.4% 

 

x² =0.08   = 4.40عند مستوى داللة =   2درجة الحرية 

 

اتجاه  حصائية بين شعور المبحوثينإ( عدم وجود عالقة ذات داللة 12) يبين الجدول

( عند مستوى 2( بدرجة حرية =)x²  0.08=  فقد بلغت قيمة ) ،محاوالتهم والعودة إليها 

 . ( 4.40داللة )

%( يشعرون بأنها مخالفة للقيم 02.1نه رغم وجود )أيتضح من معطيات الجدول ف

 ،وقدلمن اعتبرها عيبا أخالقيا ،%( منهم أجابوا بال01.1بينما ) ،وا بنعم بوالعادات وأجا

تساوت النسبة بين من يفكرون بالعودة ومن اقلعوا عنها حيث بلغت نسبة كل منهم 

(04.4. )% 
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%( من المبحوثين 24.4ن )أ( هو بوالغريب في األمر الذي يؤكد ما سبق في الجدول )

%( فقط أجابوا 04.4بينما ) ،ما أجابوا بنعم سيعودون إليها روالذين يعتبرون هذا األمر مح

قة يوضح عدم وجود عال أو العبادة ,للدين  دعاء السابق بعدم فهم عقائدد اإليؤك ، وهذابال

نتحار وليس هناك داللة لي محاولة اإلإجتماعية بالعودة بين تلك األحاسيس الدينية واإل

 حصائية .إ

 -وختاما يمكننا القول :

تغيرات ثبتت صحة بعض الفرضيات القائلة بوجود عالقة بين مأالدراسة الحالية قد  نأ

لي عدم وجود الدراسة إ ه توصلتوفي الوقت نفس ،نتحار الخلفية ومؤشرات ظاهرة اإل

حيث ،عالقة بين البعض األخر من فرضياته وهذه حقيقة يصل إليها أي باحث علمي 

ي وجود لإلها أو رفضها كما توصلت الدراسة م قبوسواء ت، يسجل نتائج فرضياته كما هي 

 :جتماعية عالقة بين بعض العوامل اإل

قتصادية والمعيشية و ل اإل) الظروف األسرية وعالقات األصدقاء ببعضها و سوء األحوا

 نتحار ..( وارتكاب المبحوثين لمحاولة اإل ضعف الوازع الديني

 .ت إليها الدراسةوغير المقبولة التي توصل ص للفرضيات الفرعية المقبولةفيما يلي تلخي

 

 -أوال الفرضيات المقبولة :

 نتحار .والوسيلة التي تمت بها محاولة اإلالعالقة بين النوع  .1

 نتحار .والوسيلة التي تمت بها محاولة اإلالعالقة  بين المستوى التعليمي  .2

 حار .نتوالوسيلة التي تمت بها محاولة اإلالعالقة بين الحالة الصحية  .3

 نتحار .لي محاولة اإلإالعالقة بين نوع الدافع  .0

 نتحار .لي اإلإوالعودة الدافع نوع لعالقة بين ا .0

 نتحار .إللي اإالعالقة بين العمر والعودة  .2

 نتحار .لي اإلإجتماعية والعودة بين الحالة اإل العالقة .1

 نتحار .جتماعية وعدد مرات اإلالعالقة بين الحالة اإل .1

 نتحار .مستوى التعليمي والعودة لإلبين العالقة ال .9

 

 نتحار .الحالة الصحية والعودة لإل بين عالقةال .14

 نتحار .غياب الوالدين والعودة لإلعالقة بين ال .11

 نتحار .ة بين عدم كفاية الدخل وخطورة اإلالعالق .12
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 نتحار .لي اإلإين درجة عالقة األصدقاء والعودة العالقة ب .13

  -مقبولة : الفرضيات الغير:ثانيا          

 نتحار .لة التي تمت بها محاولة اإلالعالقة بين العمر والوسي .1

 نتحار .والوسيلة التي تمت بها محاولة اإلجتماعية العالقة بين الحالة اإل .2

 نتحار .العالقة بين العمر والدافع لإل .3

 نتحار .لي اإلإالقة بين الحالة الصحية والدافع الع .0

 نتحار .العودة لإلبين المستوى التعليمي والعالقة  .0

 نتحار .لي اإلإين الحالة الصحية والعودة العالقة ب .2

 نتحار .ت اإلالعالقة بين النوع وعدد مرا .1

 نتحار .بين المستوى التعليمي والعودة لإلالعالقة  .1

 نتحار .العالقة بين العمر وعدد مرات اإل .9

 نتحار .بين الحالة الصحية وعدد مرات اإل العالقة .14

 نتحار .ع وخطورة اإلالعالقة بين النو .11

 نتحار .العالقة بين العمر وخطورة اإل .12

 نتحار .لي اإلإألسرة والعودة العالقة بين الخالفات التي تحدث داخل ا .13

 نتحار .لي اإلإالقة بين الوظيفة والعودة الع .10

 نتحار .مبحوثين بأداء الصالة والعودة لإلالعالقة بين اهتمام ال .10

  .نتحار ومدى العودة إليها من عدمهاتجاه محاولتهم لإلسيس المبحوثين االعالقة بين أحا .12
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 الخامسالفصل 

 النتائج العامة والتوصيات

 النتائج العامة للدراسة

 .وال : النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفىأ

 .ار الفروضبثانيا : النتائج المتعلقة باخت

 .ثالثا : توصيات الدراسة

 .المراجع

 .المالحق
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 النتائج العامة للدراسة

 -النتائج العامة للدراسة:

لى مستوى النظري سواء ع،نتحار في المجتمع الليبي تناولت الدراسة الحالية مشكلة اإلبعد أن 

عتماد على ما تنطوى علية الكتب والدراسات من أطار مرجعي يزخر بالمعلومات الذي تم فيه اإل

سردها في نم استخالص عدد من النتائج تلدراسة وتحليلها ل عرض بيانات اومن خال،أوالحقائق

 -االتى :

 النتائج المتعلقة بعرض البيانات ) التحليل الوصفي (  -أوال :

  خصائص مجتمع الدارسة –أ   

 بلغت نسبتهم ما يعادل إذ ،غلب الدراسة كان من اإلناثأبينت الدراسة الميدانية أن  -1

  حواليتهم بحيث بلغت نس اإلناث نصف نسبةتقريبًا  يمثلون %( ، بينما الذكور20.4)  

 (30.4  . )% 

فئات )أي ( سنة 21_  11)  ابينأن المبحوثين الذين أعمارهم م،أظهرت الدراسة الميدانية  -2

%( يليهم المبحوثين 02.0)   حواليبلغت نسبتهم  أذ ،نتحارالشباب ( هم أكثر ارتكابا محاولة اإل

هم من %(بينما الذين أعمار02.0بلغت نسبتهم)  ( سنة أذ21 -33ما بين ) أعمارهم الذين تتراوح 

 نتحار.إللقل فئة المبحوثين المرتكبين اأ( وهم  %24.4) فما فوق تمثل نسبتهم  30

 األساسيلتعليمي ا الدراسة كانوا من حملة المؤهل أوضحت الدراسة أن أكثر من نصف مجتمع-3

لمبحوثين ذوى التعليم المتوسط يليها نسبة ا، لون أعلى نسبة %( وهم يمث10.0بلعت نسبتهم )  إذ

وق جامعي فما فالالمتحصلين على مؤهل التعليم  %( ويليها المبحوثين 1.0نسبتهم )بلغت  إذ

%( 0.4أما األميين والذين يقرأون ويكتبون فبلغت نسبتهم ) ،%( 14.4التي بلغت نسبتهم ) و

 ة .وهم يمثلون القلة  من مجتمع الدراس

يليها المتزوجين  %(24.4بلغت نسبتهم ) نتحار إَذإللدراسة أن العزاب أكثر محاولة الأكدت ا -0

 أما المطلقون واألرامل فهم يمثلوا القلة وكانت نسبتهم  %(12.0) وصلت نسبتهم حيث 

 %( فقط  .2.0) 

بلغت  إذ، ة يمثلون أعلي نسبحالتهم الصحية متوسطة ب المبحوثين لغأوضحت الدراسة أن أ -0

بلغت إذ حالتهم الصحية جيدة فهم يمثلون نصف نسبة المبحوثين  الذين %( أما22.4نسبتهم )

بلغت  م الصحي ضعيف نجدها قليلة جدا إذ%( في حين نسبة الذين وضعه32.4نسبتهم )

 %( وعليه أغلب المبحوثين اليعانون من حالة صحية سيئة .0.4)
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 :ألسرىبيانات المتعلقة بالوضع اال -ب

بلغت نسبتهم  إذ،متفشية بين أباء المبحوثين ، أكدت الدراسة أن االميية والقراءة والكتابة  -2

ويليها  %(10.4بلغت )  إذ، لمبحوثين ذوى التعليم االساسى %( ويليها نسبة ا01.0%( و)34.4)

جامعي تحصلوا علي تعليم من %( ولم تتعد نسبة 2.0بلغت نسبتهم) فئة التعليم المتوسط إذ

(0.4. )% 

( 01.40)  نبلغت نسبته إذ اتاألمين من اسة أن أكثر من نصف األمهات ككما أكدت الدر -1

على ن من تحصل%( في حين نسبة 04.4)  نإذا بلغت نسته كن يقرأن ويكتبنويليها نسبة من 

 على تعليم جامعي%( ولم تتعد نسبة من تحصلن 0.4) متوسط الالتعليم األساسي و

نسبة  نإء واألمهات  في مجتمع الدراسة ،وإن األمية متفشية بين اآلبافوبشكل عام  %(2.0)  

  .مرحلة التعليم المتوسط نعالية منهم لم يتعد تعليمه

ت بلغ إذ،ن أكثر من نصف مجتمع الدراسة كان والديهم على قيد الحياة أأكدت الدراسة  -1

ا فئة %( أم14.4بلغت نسبتهم ) إذ،ياة بائهم علي قيد الحأ%(  ويليهم الذين 12.4نسبتهم )

فئه المبحوثين الذين كانوا أما  %(14.4بلغت نسبتهم ) المبحوثين الذين كانوا أباءهم متوفين فقد

%( أما أقل نسبة فيمثلها المبحوثين الذين أمهاتهم فقط على 14.4نسبتهم ) أبائهم متوفين فقد بلغت

 %( .1.0تبلغ نسبتهم ) فقيد الحياة و

ورغم صغر  ،تم الطالق بين والديهم ،%( من المبحوثين12.0ظهرت الدراسة أن نسبة ) أ -9

الظروف التي  لعلو%( 11.4) فكانتطالق بين والديهم الفي مقابل نسبة من لم يتم ،هذه النسبة 

 السلبية على المبحوثين  .  هالها انعكاسات، طالق الوالدين لهذا الجزء من مجتمع الدراسة إلي أدت 

%( 04.4كانت سيئة وبلغت )  ،توصلت الـدراسة إلى أن العالقة بين المبحوثين ووالديهـــم -14

%( من مجتمع الدراسة ، أما العالقة الجيدة فكانت 32.0في حين كانت العالقة ممتازة وبنسبة )

 %( .21.4نسبتها )

     ،مرت بهم  المشاكل التيالعنف كوسيلة لحل  ن( يستخدمو%31.0 بتت الدراسة أن )أث -11

( يلجئون إلى %21.0اهم يحل وديا بينما يليها نسبة )( بأنه  مجرد سؤ تف% 30.4في حين ) 

األسرة وبشكل خاص علي المغادرة وهذا النوع من الخالفات له تأثير على جميع أفراد 

 .المبحوثين

قالوا بان %( 22.0%( ال يتدخل احد في لحل مشاكلهم بينما )00.4أكدت الدراسة إن )  -12

 %( .0.4%( ثم األصدقاء بنسبة )11.0األقارب يسعون لحلها ، ثم الجيران بنسبة )

%( تليها العالقة 02.4أكدت الدراسة عالقة األسرة باألقارب قوية ومتماسكة بدرجة عالية  ) -13

%( منهم عالقتها ضعيفة ، أما القسم األخير وهم 14.4%( ثم ياتى ) 30.0المتوسطة بنسبة ) 
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%( متعدمه أي أنهم يعيشون في أسرة مغلق دون امتدادات خارج أسوار البيت الذي 2.0سبة )ن

 يعيش فيه .

أن أغلب مجتمع الدراسة جاء من أسرة ذات التزام بفريضة الصالة  بينت الدراسة  -10

وهذا يوضح لنا مدي التزام ، %( 14.4حيث بلغت نسبة اهتمام الوالدين )،واالستمرار عليها 

 رة بالصالة والمحافظة عليها .األس

ربع األخر من البينما  ،%( من األسرة كان دخلهم كاف إلي حد ما02.0ن )أأكدت الدراسة  -10

هم المعيشة التي تسد لقمة %( كان دخلهم غير كاف في تلبية متطلبات20.4أي )،المبحوثين 

 .العيش

كثر نتحار أن أه اإلمحاولت وجدت الدراسة بخصوص المهنة التي يعمل بها المبحوث قبل -12

رتفاع نسبة المعلمين ويليها في اإل ،%( 02.2بلغت نسبتها ) إذ،المبحوثين هم من الموظفين 

وهي وظائف  ،علي نسب الوظائف يمثلها الموظفين والمعلمينأن أوعليه يمكن القول ،%( 33.0)

ف كما أدلى من هذه الوظائن العائد المادي أها الخاص وثقافتها الخاصة ، كما حكومية لها سياق

نه غير كاف وال يحقق الغاية األساسية المتمثلة في توفير متطلبات الحياة األساسية أالمبحوثين 

نسبة  ي%( وه24.4والمهنيين إذ بلغت نسبتهم ) ينعامللل تكان دما باقي الوظائف فقأ ،والكمالية

 ضئيلة مقارنة مع نسب الوظائف السابقة. 

    :تعلقة بجماعة الرفاق البيانات الم -جـ 

بعالقة صداقة جيدة ،وهم يمثلون  %( من المبحوثين يحتفظون11.0أكدت الدراسة إن )  -11

%(  من مجتمع الدراسة ليست لديهم عالقات مع 12.0وبنسبة )،كبر نسبة من مجتمع الدراسة أ

 أصدقائهم وهم يمثلون القلة بالنسبة اإلجمالي مجتمع الدراسة .

%( من مجتمع الدراسة يحتفظون بعالقات صداقة 22.1بت الدراسة أن نسبة )ثأكما  -11

%( 20.1%( ذوي عالقات صداقة قوية ، أما بقية المبحوثين وهم )11.0متوسطة ، بينما هناك )

 ن عالقاتهم ضعيفة بأصدقائهم .أيشعرون 

%( 11.2ناك )بينما ه ،%( يعانون من خالفات مع أصدقائهم12.1ن نسبة )أأكدت الدراسة  -19

 وهؤالء هم بالتأكيد الذين عالقاتهم قوية .،ليس لهم مشكالت تذكر مع أصدقائهم 

%( من المبحوثين يعانون من مشكالت مع أصدقائهم 01.2ن نسبة )أكما اكتشفت الدراسة  -24

وكذلك  ،%( منهم يعانون من خالفات معنوية30.4بينما نسبة )، يعتبرون مشاكلهم مادية و

 انون من جميع الخالفات السابقة. %( يع1.4)
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 ،يلجئون إلي األبوين معا عند حدوث مشكلة شخصيه،%( 0.4كما أوضحت الدراسة أن ) -21

%( ثم األقارب 31.0%( يليها األصدقاء بنسبة )04.4بلغت ) بينما تشكل األم أعلى نسبة إذ

 . %( 2.0ثم األب )،%( 0.4)

لدراسة يقضون أوقات الفراغ في مشاهدة التلفاز غلب أفراد مجتمع اأأكدت الدراسة أن  -22

ثم المكوث في البيت  والذهاب ، %( 30.4وتليها التواجد في الشارع بنسبة )، %( 00.4بنسبة )

 .على التوالي %( 2.0%(و)1.0لي المقهى حيث بلغت )إ

ا %( أجابو10.4وهناك نسبة ) ،%( لديهم وقت فراغ طويل 10.4ن نسبة )أ أكدت الدراسة -23

أن أغلب المبحوثين  يعانون من البطالة  ت الدراسةأدلوقد ، فراغ طويل  قتبال أي ليس لديهم و

 سر ذات دخل متدني.أوينحدرون من 

%( من المبحوثين يهتمون بالفرائض الدينية بدون 21.4كما كشفت الدراسة أن نسبة )   -20

بالرغم أن  ،ة بشكل مستمر%( يهتمون بأداء الفرائض الديني34.4بينما نسبة ) ،استمرار

الوالدين اليلزمون  فإن ،باء واألمهات يهتمون بأداء الصالة بشكل مستمرأل%( من ا14.4)

وعليه يتضح غياب التربية الدينية في عدد كبير من اسر المبحوثين ، األبناء بأداء هذه الفريضة 

جتماعي ن الضابط اإلاوفقد، في وجود فراغ روحي لدي المبحوثين  وقد يكون لذلك دور أساس

 نتحار .لذلك دور في دفعهم إلي محاولة اإلوبالتالي قد يكون ،  األهم )الدين (

وبتحريمه باعتباره  ،نتحار%( يعرفون الحكم الشرعي لإل90.4) كما أكدت الدراسة أن  -20

ا لدرجة إزهاق للروح ، ويرجع هذا للجهل بحقيقة اإليمان أي أن إيمان هؤالء األفراد لم يكن عميق

 تطبيق التعاليم الدينية وممارستها في الواقع .

بينما نسبة  ،نتحار مخالف للعادات والتقاليد%( يرون أن اإل01.2ن نسبة ) أوجدت الدراسة  -22

%( يرون ما أقدموا عليه محرما ،وهذا يؤكد تحليلنا 12.0) ،%( يرونه عيبا أخالقيا 34.4)

  السابق في ضعف إيمان هؤالء األفراد.

هو نتحاراإل اولةدفعت المبحوثين إلي مح التيالدراسة أن أهم وأقوي العوامل كما أكدت  -21

بينما ،%( 24.4حيث بلغت نسبتهم )، وتأخر سن الزواج ، الحاجة إلي المال ) السبب المالي ( 

رى وتأتي العوامل األخ، %( 0.4نسبة )بثم تأتي المعاملة القاسية ، %( 1.0تشكل البطالة نسبة )

حيث  ،غترابصدقاء واإلوتأثير اإل، بنسب متساوية تقريبا في الفراغ والملل واالنتقام من الذات 

رتبة األخيرة العوامل المتمثلة من الغير والفشل مبينما يأتي في ال، %( 0.4كان منهم نسبة )

هما  انقيوعليه اتضح أن العاملين المالي وتأخر سن الزواج تب، %( 2.0الدراسي واليأس بنسبة )

ن انخفضت نسبتها عن إل وأن بقية العوام يال أن ذلك اليعن، إالمؤشرين اللذان يجب بحثهما 

بها وأخذها في االعتبار ، ألنها تتعلق  الهتمام إاليعني عدم أهميتها بل يجب ذلك ن أال إسابقاتها ، 
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لمتعلقة بالفشل وبشكل خاص العوامل ا، وبالتالي بالمجتمع  ،وذات مساس باألسرة ،بقضاياهم

غتراب ، وتأثير األصدقاء فإقرار المبحوثين  سرة والبطالة واإلألمن ا ، المعاملة القاسية يالدارس

 بوجود هذه  العوامل يستدعى أخذها بعين االعتبار .

 :نتحاري قبل وبعد المحاولة دسا : بيانات متعلقة بالتاريخ اإلسا

 :قبل وبعد المحاولة  نتحاريبيانات متعلقة بالتاريخ اإل أواًل: 

بينما بنسبة  ،نتحار ألول مرةلي اإل%( من المبحوثين أقدموا ع10.4ن )أكشفت الدراسة  -1  

 نتحار ألكثر من مرة .اإل واحاول نمم، %( من المبحوثين 10.4)

ونسبة ، عن طريق التبليغ عنها  ت%( من الحاالت قد اكتشف01.0أكدت الدراسة أن نسبة ) -2

 صدفة. الالمحاولين قد تم اكتشاف محاوالتهم عن طريق %( من 02.0)

لي إر يشعن طريق التبليغ عنها ، وهذا ي ت%( من الحاالت قد اكتشف01.0أكدت الدراسة أن ) -3

ماكن أو أمساكن ال يست ببعيدة منماكن مأهولة لأبة من المحاوالت قد كانت تتم في ن هذه النسأ

نظارهم ، كما أخرين وتوجيه وإنما استشارة األ، النفس  قتل وهذا ليس بهدف  ،عملهم وتواجدهم

ومثل ،محاوالتهم عن طريقة الصدفة  %( من المحاولين قد تم اكتشاف02.0ن هناك نسبة )أ

 ولى .قرانهم في المجموعة األأكثر من أهؤالء يحاولون بجدية 

 سرة .%( من المحاوالت تتم داخل األ11.0ن )أكما كتشفت الدراسة -3

جدية بالمحاولة ،  كثر%( فهم األ10.4ما نسبة )أ%( يتم انقاذه 10.0ن نسبة )أالدارسة  كدتأ-0

ماكن أسرة وليست في تتم ضمن نطاق األ ،نتحارن نسبة كبيرة من محاوالت اإلأوهذا يدل علي 

 يتم انقاذهم بشكل سريع من الموت .كما معزولة 

بة بينما نس ،كحصول علي رغبة ما ، نتحار %( حاولوا اإل22.0ن نسبة )أكدت الدراسة أ -0

ن كالهما يسعون لتحقيق ما هو يعزز قيمة أوهذا يدل سرة %( حاولوا جذب انتباه األ22.0)

 الحياة لدى هؤالء وليست الموت .

التي ،نتحار هي السموم واألقراص الطبية كثر الوسائل المستخدمة في اإلأن أأكدت الدراسة  -2

ما الكهرباء والقفز من أ%( 22.4وكانت نسبتها )،ليها الشنق %( وي21.0علي نسبة )أشكلت 

ن أ%( وهذا يدل علي 0.4انت نسبتها )حادة ك له%( واال20.0كانت نسبتها )مكان مرتفع ف

الوسيلة هي مؤشر ألمور كثيرة منها جدية المحاولة ، وطريقة التفكير ، وربما الظروف المحيطة 

 بالمحاولة .
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%( يرون 04.4بينما ) ،سهلهي األ الوسيلة %( يعتبرون تلك04.4ة )ن نسبأكدت الدراسة أ -1

سهل نهم يبحثون علي األأوهذا يوضح علي ،%( لتخفيف االالم 14.4نها في متناول اليد ويليها)أ

 وبدون مشقة .،

معزول , %( في مكان 0.4جروا محاوالتهم بالمنزل )أ%( قد 11.0ن نسبة )أكدت الدراسة أ -1

سرهم وهذا أتتم في المنازل أي ضمن  ،نتحارغلب محاوالت اإلأن أالبيانات ونستنج من هذه 

 يضا مرتبط بعدم جدية المحاولة وضمان التبليغ عنهم .أ

ويليهم  نتحاراإل ىخر سوأ%( من المحاولين  ليس لديهم خيار 02.0ن نسبة )أبينت الدراسة  -9

%( من المحاولين 14.4ن )أو ،حارنتنتيجة محاوالتهم لإلبهتمام %( وهي عدم اإل31.0نسبة )

 نتحار إللوهؤالء هم الجادون بمحاوالتهم ، فضلية الموت أيرون 

 نتحار بيانات متعلقة بعد محاولة اإل -: ثانيا

نسبة ونتحار اإلسرهم بعد محاولتهم أكثر المبحوثين يشعرون بالخجل من أن أبينت الدراسة  -1

قل أما أ%( 32.0وكانت نسبتهم ) ،خوف من اهلل %( ويليها الذين يشعرون بالذنب وال01.0)

 .%( 24.4فكانت نسبتهم )، قارب نسبة فهي الخجل من األ

ثار أ%(تركت 20.4ثار نفسية و )أ%( تركت المحاولة عليهم 20.4) ن نسبةأكشفت الدراسة -2

 وعليه، بتداعيات تلك المحاولة  ن%( فهم لم يتأثرو0.4)وثار اجتماعية أ%( 04.4)وجسمية 

ة كبيرة اذا ما قورنت باآلثار وهي نسبيتلك المحاوالت اتضح بشكل كبير مدى التأثير النفسي ل

 . ىخراأل

غير قادرين علي الفكاك من الرغبة في ،%( من المحاولين 12.0ن نسبة )أبينت الدراسة -3

ي ة المحاولة فعادإوعدم ،كدوا بأنهم قادرين علي الفكاك عنها أ%( 11.0ونسبة )،اعادتها 

 صبح جزءا من تفكيرها .أنتحار قد ن اإلأالمستقبل وتعتبر 

ثار أغالبا من الذين تركت المحاوالت  وهم، %( من المحاولين 12.0ن نسبة )أكدت الدراسة أ-0

 المواقف الصعبة . %( غير قادرين علي مواجهة21.0) ونسبة، نفسية عليهم 

%( 11.0ونسبة ) ،لتزام بالتقاليد%( غير قادرين علي اإل11.0نسبة ) نأكدت الدراسة أ-0

 لتزام بالقيم الدينية ومراعاة العادات .قادرين علي اإل

جتماعية نشطة اإللتزام بممارسة األ%( غير قادرين علي اإل12.0نسبة ) نأكدت الدراسة أ-2

جتماعية ، وهذا يؤكد انهيار قوي هذه نشطة اإل%( قادرين علي ممارسة األ11.0بة )ونس

 نسجام مع المجتمع الذى ترعرعوا فيه .علي اإل ادم قدرتهوع،الشريحة 

%( لم يتأثروا بها وان 01.0%( تأثروا بتلك المحاوالت ونسبة )02.0ن نسبة )أثبتت دراسة أ-1

 ية االنتحار .لمن يالزم عأخالقي يكاد البعد األالنسبة ال يوجد بينها فرق ،وهذا يؤكد أن 
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جتماعية ونسبة ت عالقاتهم اإلتحسنالمحاولين قد  %( من01.0ن نسبة )أبينت الدراسة -1

 جتماعية .%( من لم تتأثر عالقاتهم اإل02.0)

%( 01.0ونسبة)،ا غير قادرين علي العمل واإلنتاجصبحوأ%( 02.0ن نسبة )أبينت الدراسة -9

 نتاج .صبحوا قادرين علي العمل واإلأ

%( لم يهملوا 02.0ونسبة )،صيل هملوا الدراسة والتحأ%( 01.0نسبة ) نأبينت الدراسة -14

وهروب الفرد بنفسه بعيدا ،ن التأثير النفسي لتلك المحاوالت أومن الواضح ،الدراسة والتحصيل 

رد وقدرته جتماعية وهو حالة انكسار نفسي يؤثر تأثيرا مباشرا علي قابلية الفشطة اإلنعن األ

انيات الفرد واستيعابه مما عف امكجتماعية والعقلية ، وهذا بدوره يضنشطة اإلعلي ممارسة األ

 ولكن دون جدوى .، لي نفوره من الدراسة ومواصلتها إيؤدي 

ونسبة ،نتحار لين يشعرون بالندم علي محاولة اإل%( من المحاو21.0ن )أبينت الدارسة -11

 %( ال يشعرون بالندم .32.0)

ويليهم نسبة ، اولة قالع عن التفكير في المحن اإل%( يتمنو02.0بينت الدراسة نسبة )-12

كثر أقفوا عند التمني ، وهناك مجموعة ولن ي،نتحار لديهم جدية باإلقالع عن اإلالذين  %( 32.2)

نتحار ( فهم ال يزالون تحت ضغط فكرة اإل%1.0نسبة ) ي%( بينما بق1.0اصرار شكلت نسبة )

 والدواران حولها .

م مقترحات وحلول كحد من مشكلة لديهكان  ،%(من المحاولين01.0)أن نسبة بينت الدراسة -13

%( وهذا يؤشر بأن 22.2نتحار وتنحصر مقترحاتهم وحلولهم بين توفير فرص العمل بنسبة )اإل

 ،قتراح ينطلق من الحاجةن اإلأباعتبار ،النسبة نفسها قد تكون من المحاولين بسبب فرص العمل 

 ،نتحار بسبب ذلكقدموا علي اإلأوربما  ،نهم كانوا يعانون من البطالةأفهؤالء لم يقترحوا ذلك إال 

التهم نابعة عن ضعف في الجانب %( بالقيام بالتوعية الدينية باعتبار محاو22.1بينما يقترح )

 هم توازنهم من جديد .لالتوعية الدينية تعيد هنسان وربما كانت هذيماني لدى اإلاإل
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 ثانيا : النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات:

والغير  ،قل تعليمااألون الذكور في سن الشباب أالحالية من الفرضية القائلة : ) لقت الدراسةانط

ضت الدراسة وجود نتحار ( كما افتركثر ارتكابا لمحاولة اإل،أوحالتهم الصحية سيئة  ،متزوجين

  -حصائيا بين :إعالقة ذات دالة 

 تحار .نومحاولتهم لإل، سرية الضاغطة للمبحوثين الظروف األ -1

 شية للمبحوثين .يقتصادية والمعلظروف واألوضاع اإلا-2

 نتحار .لي محاولة اإلإجماعة الرفاق والعودة -3

 نتحار .ضعف الوازع الديني ومحاولة اإل-0

 -لي النتائج التالية :إهذه الفرضيات قد توصلت الدراسة  وباختبار

 نتحار :بمحاولة اإل هتوعالق, النوع -1

والوسيلة التي تمت بها المحاولة ، بين نوع المبحوث احصائيًا جود عالقة دالة كشفت الدراسة بو

ماكن أالموت الفعلي كالشنق والقفز من  ليإاستخداما للوسائل التي تؤدي بهم كثر أن الذكور أذ إ

قراص انقاذهن كتناول األفي كثر استخداما للوسائل التي تساعد أناث فاإلمقابل الفي ومرتفعة 

لي إدالة احصائية بين النوع والدافع ذات وكما كشفت الدراسة بوجود عالقة  ،ثال الطبية م

اللواتي يرغبن في  ناثفي مقابل اإل ،حارنتلي محاولة اإلإن الذكور كان دافعهم أثبت أ ذإمحاولة ال

 إعادة المحاولة .

اإلنتحار  ما وجدت الدراسة أنه ال توجد عالقة ذات دالة احصائيا بين النوع وعدد مراتك 

 وخطورته .

 :نتحار عالقته بمحاولة اإلو العمر -2

والدافع ، والوسيلة المستخدمة ، بين العمر  هدالة احصائيذات كشفت الدراسة عدم وجود عالقة 

 نتحار وخطورتها .وعدد مرات اإل

 أنقد تبين فنتحار لي اإلإبالعودة  هدالة احصائيذات ن لعمر المبحوث عالقة أوجدت الدراسة 

كثر فئة ال ترغب في أفما فوق هم  (  30)عمارهم في الفئة العمرية بين أالواقع وكبر سنا األ

لي إفهم اكثر رغبة في العودة  (11-21 )عمارهم مابينأذين ما المبحوثين الأنتحار لي اإلإالعودة 

 نتحار.محاولة اإل

 -نتحار :بمحاولة اإل تهستوى التعليمي وعالقالم-2

بين المستوى  حصائيًاإالدراسة وجود عالقة دالة  تظهرأبالمستوى التعليمي فقد ما يتعلق ما فيأ

ن حملة المؤهل التعليمي أسة كدت الدراأحيث  ،نتحارتعليمي والوسيلة المستخدمة في اإلال

 لي الموت .إوالتي تؤدي بهم  ،ًاركثر ضركثر استخداما للوسائل األأساسي هم األ
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لي إة بين المستوى التعليمي والدافع حصائيإالقة ذات دالة لدراسة علي وجود عكما كشفت ا

هم من و، لي المال إنسبة مبحوثين دافعهم هو الحاجة  عليأن أكدت الدراسة أحيث ،المحاولة 

 ويكتب . أيقر

نتحار ن المستوى التعليمي وعدد مرات اإلحصائيا بيإت الدراسة بعدم وجود عالقة دالة كدوأ

 ليه .إوالعودة 

بين المستوى التعليمي وخطورة  حصائياإنه هناك عالقة دالة أكدت الدراسة علي أ في حين

هل التعليمي المتوسط بقصد وتعمد من حملة المؤ تهلم يفكروا في خطورالذين نتحار ، وهم من اإل

فضل هم األهو ن الموت أو أرما الذين ،أنه الخيار الوحيد هم من التعليم الجامعي أو أما الذين رأ، 

 .مييناأل

 -نتحار :جتماعية وعالقتها بمحاولة اإلالحالة اإل-2

جتماعية والوسيلة المستخدمة دالة احصائيا بين الحالة اإل رغيعالقة لي وجود إتوصلت الدراسة 

 نتحار .ي محاولة اإلف

ذ اثبتت إ ،نتحارلي محاولة اإلإالة احصائيا بين الحالة والدافع كما اكدت الدراسة بوجود عالقة د

 نتحار هو السبب المالي .لي اإلإن العزاب والمتزوجين كان دافعهم ألدراسة ا

 ،نتحاراإللي إجتماعية والعودة القة دالة احصائيا بين الحالة اإللي وجود عإتوصلت الدراسة 

الذين في مقابل المتزوجين  ،نتحارلي اإلإكثر رغبة في العودة أن العزاب أظهرت الدراسة أحيث 

 نتحار .لي محاولة اإلإالعودة ال يرغبون في 

ن العزاب كانت أثبتت الدراسة أذ إنتحار عدد مرات اإلبدراسة بوجود عالقة دالة احصائيا كدت الأ

 هي مرة واحدة . لديهمنتحارعدد محاولة اإل

ثبت  اذ،إنتحار جتماعية وخطورة اإلالقة دالة احصائيا بين الحالة اإلظهرت الدراسة بوجود عأ

 أوليس لديهم خيار اخر والمطلقين روالمتزوجين قالو  ،نتحاريفكروا في خطورة اإل ن العزاب لمأ

 فضل ولم يفكروا في سواه .األهون الموت أ

 -نتحار :بمحاولة اإل االحالة الصحية وعالقته-2

ذ إوالوسيلة التي تمت بها المحاولة حصائيا بين الحالة الصحية إكدت الدراسة بوجود عالقة دالة أ

 علي نسبة مبحوثين جاءت في تناول السموم والشنق وكانت حالتهم الصحية متوسطة .أن أت تبأت

وعدد مرات ، حصائيا بين الحالة الصحية والدافع إت الدراسة بعدم وجود عالقة دالة كشف

 ليها .إحار والعودة نتاإل

ن أالدراسة  تتثبأذ ،إنتحارحصائيا بخطورة اإلإن للحالة الصحية عالقة دالة أوجدت الدراسة 

ما الذين ،أكانت حالتهم الصحية متوسطة  ،نتحارثين الذين لم يفكروا في خطورة اإلغلب المبحوأ
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ن الموت أ اوأين رما الذ، أولم يفكروا كانت حالتهم الصحية ضعيفة  ،ن ليس لديهم خيارأرأوا 

 فضل فقد كانت حالتهم الصحية جيدة .أ

نتحار وعالقتها بمحاولة اإل،قتصادية والدينية اإلجتماعية وفيما يتعلق بالعوامل اإل –ت 

 تية :لي النتائج األإتوصلت الدراسة ،

ما إفصال والدي المبحوثين عن بعضهما حصائيا بين انإتبين الدراسة وجود عالقة دالة -1

حد أن غياب الدراسة أت تثبأنتحار ، حيث وعودة المبحوثين لإل ،و بالوفاةأو بالهجر أالق بالط

 ليها .إنتحار والعودة ثر كبير في محاولة اإلأوله  ،و كالهما قد كان عامال ضاغطا قوياأن بوياأل

لي إسرية والعودة قة دالة احصائيا بين الخالفات األكما كشفت الدراسة بعدم وجود عال-2

ثر أسرة لم يكن له داخل األ،تفاهم والعنف الن المغادرة من المنزل وسوء أت تثباذ إنتحار ، اإل

 ليها .إالغ في المحاولة والعودة ب

لي إوالعودة ،حصائية بين وظيفة المبحوثين إنه ال يوجد عالقة ذات داللة أوضحت الدراسة أ-3

 نتحار .اإل

دخل وإدراك بين عدم كفاية ال ،وضحت الدراسة بأن هناك عالقة ذات داللة احصائيةأ-0

 أكثر  هم،ن ذوي الدخول غير الكافية أ ليإنتحار ، وعليه فان هذا يشير الخطورة في محاولة اإل

تم ،ساس م لم يدركوا وعلي هذا األاإلنتحار أ خطورةذلك  ادركوأسواء ، عرضة لتلك المحاوالت 

قتصادية والمهنية لق بالظروف المعيشية واألوضاع اإلقبول صحة فرض واحدة فيما يتع

 نتحار .بمحاولة اإل اوعالقته

صدقاء بالمبحوثين بين درجة عالقة األ،حصائية إت داللة الدراسة بوجود عالقة ذا كشفت-0

 نتحار .لي اإلإوالعودة 

والعودة  ،هتمام بأداء الصالةعالقة ذات داللة اجتماعية بين اإلاوضحت الدراسة بعدم وجود -2

 نتحار.ني لم يكن له تأثير في محاولة اإلن ضعف الوازع الديأأي ،نتحار لي اإلإ

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين شعور المبحوثين اتجاه نه ال أثبتت الدراسة أ -2

جتماعية واألخالقية سباب اإلن اإلأنتحار ,حيث اكدت الدراسة ودة لإلمحاوالتهم والع

 نتحار .لي محاولة اإلإلها عالقة بالعودة والدينية ليس 
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 تها بمجموعة منهي الباحثة دراستن ،ليها الدراسةإثا : في ضوء النتائج التي توصلت ثال

 -وهي كاألتي : ،نتحار في المجتمع الليبيألخذ بها للحد من ظاهرة اإلاالتوصيات نأمل 

اإلهتمام بمشكلة اإلنتحار علي أنه ظاهرة عصرية ، األمر الذي يستوجب معه انشاء مراكز -1

 .دراسات وأبحاث متخصصة لمثل هذه الظواهر لمعرفة مسبباتها وطرق عالجها أو الحد منها

بالنظر إلي ما كشفته نتائج الدراسة أن من أهم أسباب مشكلة اإلنتحار دافع تحسين الدخل ورفع -2

 نتحار .ة الدخل تخلق منهم اشخاص مهددين باألمستوى المعيشة لذى األفراد ألن عدم كفاي

ضرورة اإلهتمام بالتوعية الدينية ، باعتبارها عنصر حماية من اإلضطرابات واإلنفعاالت -3

لنفسية واألزمات اإلقتصادية واإلجتماعية ، التي قد يتعرض لها الفرد ، حتى يشعر الفرد بأن ا

 اإلقدام علي اإلنتحار يخسر الفرد دنياه وأخرته .

أظهرت نتائج الدراسة أن التفكك األسري يمثل أحد العوامل التي تدفع بالمبحوثين إلي محاولة -0

و كليهما ، أو ابه ، تتمثل بالطالق ، ووفاة أحد الوالدين أاإلنتحار ، حيث إن عوامل التفكك وأسب

المشاكل داخل األسرة ، توصي الدراسة بإحياء مراكز توعيه  إصابتهم بمرض أو إعاقة وبكثرة

تحقيق أهدافها المتمثلة في توعية األسرة اجتماعيا  اإلجتماعية ودعمها وتفعيلها لكي تتمكن من

 . وصحيًا وثقافيًا

الدراسة بتكثيف برامج التوعيه المختلفة في وسائل األعالم المتعددة بالتركيز علي توصي هذه -0

تهم اجاأساليب التربية والتنشئة األجتماعية السليمة ، للنشئ وكيفية التعامل معهم ، وفقًا لح

ه ثار السلبيمراحل العمرية ، والنشر الوعي باأل ومتطلبات نموهم النفسي واألجتماعي في كل

ر السليمة علي نمو الطفل عقليًا واجتماعيًا ونفسيًا ، في جميع والتنشئة اإلجتماعية غي للتربيه

 مراحل نموها وعالقة ذلك باحتمال انتحاره .

توصي الدراسة بجدية التعامل مع المجال األجتماعي وتوثيق المعلومات والبيانات والمتابعة -2

ة األنتحار بصفة خاصة ، ألن االستهانة بهذا العلمية الدقيقة لمشكلة الجريمة بصفة عامة ومشكل

وق ادية واجتماعة وأخالقية تعالمجال والتقليل من شأنه ، بترتب عليه مشاكل عدة أمنية  و أقتص

 تحقيق أهداف التنمية اإلجتماعية واألقتصادية وتقدم المجتمع .

أنها قليلة في المجتمع  بالرغم من أهمية البحوث والدراسات التي تتناول موضوع اإلنتحار، إال -1

الليبي ، لذلك توصي الباحثة بإجراء دراسة اجتماعية تتم علي مستوى المجتمع الليبي ، بغرض 

 التعرف علي أوضاع ومشكالت محاولي اإلنتحار في ليبيا.
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 داب كليه األ                                                                                بنغازيجامعة 

 تماعجقسم علم اإل

 استمارة مقابلة

 بعد التحية ،،،

لقد تم اختيارك من ضمن المبحوثين الذين ستجري عليهم الدراسة استكماال لمتطلبات التخصص 

 دراسة ،نتحارجتماعية وعالقتها بظاهرة اإلبعنوان )بعض العوامل اإل،العالي الماجستير 

جابة عن ل منكم مساعدتي في اإلمأنتحار في مدينة بنغازي ( اجتماعية ميدانية علي محاولي اإل

توقف عليها الدراسة ألجل لكون درجة صدقك ت ًانظر، ستمارة بمصداقية ووضوح سئلة هذه اإلأ

 ،ياها ستكون في غاية السرية المطلقةإلما بأن المعلومات التي ستمنحني ع،هداف المبتغاة بلوغ األ

و أي أنك غير مطالب بذكر اسمك إوتأكيدا علي ذلك ف، غراض العلمية ولن تستخدم إال في األ

 معلومات تدل علي هويتك .

 حترامولك جزيل الشكر وفائق اإل

           الباحثة                                                                                       

 .....................المقابلة بدأت :...................             انتهت :.............

 لتاريخ:................................أات:.....................       سم جامع البيانإ

 لتاريخ :...............................أ.......................        سم المراجع:...إ
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 : خرىتمامهم ببقية الفرائض الدينية األما مدى اه-12

 الوالد )......................................................(

 ....................................(الوالدة ).................
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 فراد العائلة أحد يحبك من أحيانا بأن ال أهل يراودك -17 سرة الميالدأ سرة الزواجأ

 نعم   

 ال  

 

  :لي هذا التفكيرإسباب التي تدعوك فما هي األ،جابة بنعم اإل توإذا كان -11

.................................................()........................................ 

 

 

  هل لألسرة دخل غير الراتب -22 سرة الميالدأ سرة الزواجأ

 نعم  

 ال  

 

 :فما هو المصدر ،ا كان الجواب بنعم ذإ-21

)...........................................................................( 

 :قتصادي والمعيشي بيانات متعلقة بالوضع اإل ثالثا :

 : هل تعمل  -22

 .ال2.نعم                  1

 

 

 

 سرة كافيا لتغطية مصروفاتهاهل دخل األ-19 سرة الزواج أ سرة الميالدأ

 كـــــــــــــــــــــاف   

 لي حد ماإكاف   

 غير كـــــــــــافا   
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  جابة بنعم فما نوع المهنة :في حالة اإل-22

 .مهني ).....................(2موظف )...............(        .1

 .عسكري).................(0.عامل فني )..............(       3

 . راعي )...................(2.عامل )...................(      0

 ......خرى تذكر ....................أجابة إ.1امل حر)................(     .ع1

  و المهنة :أطبيعة العمل  -22

 . غير دائم 2         .دائم1

 

 : هل تتقاضى دخال ثابتا-22

 . ال2.نعم          1

 

 :جابة بنعم في حالة اإل -22

 كم معدل دخلك بالدينار الليبي تقريبا ............................................

 :فما هي وسيلتك لتوفير احتياجاتك الضرورية، ( بنعم 22جابة علي السؤال )في حالة اإل-27

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

 :رابعا : البيانات المتعلقة بجماعة الرفاق والوضع الديني 

   :صدقاء أهل لديك  -21 

 .ال2.نعم        1

 :جابة بنعم فما درجة ارتباطك بهم انت اإلذا كإ -29

 .ضعيفة3.متوسطة        2ة       ه.قوي1

 :هل تعرضت ألي نوع من الخالفات معهم -22

 . ال2        .نعم 1

  :ما هي طبيعة تلك الخالفات ، ذا كان الجواب بنعم إ -31

 ..................خرى تذكر .........أجابة إ.3.معنوية         2         .مادية 1

 : هل يمكنك تحديد المراحل العمرية لألصدقاء-22

 كبر منك أ.3        صغر منك  أ .2        .من جيلك1
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 : ند حدوث مشكلة شخصية لكلمن كنت تلجأ ع -22

 ب واألم معا    لي األإ. 3م            لي األإ. 2ب        لي األإ.1

 صدقاءلي األإ. 2قارب        لي األإ.0      خوة    لي األإ.0

 خرى تذكر.................................أجابة إ. 2

  هل تجد دعم من الذين تلجأ اليهم :  -22

 .ال  2.نعم           1

 :لي القانون في حل بعض مشكالتك إن لجأت أهل سبق لك -22

 حياناأ.3. ال         2.نعم        1

  :وقات الفراغ أكيف كنت تقضى  ،نتحاراولة اإلقبل مح-22

 ذاعة المرئية والقراءة .مشاهدة اإل2ياضة                .ممارسة الر1

 هل واألقارب .زيارة األ0        نترنت                 .اإل3

 .ممارسة النشاطات الفنية 2.سماع الراديو                    0

 ندية لي األإ.الذهاب 1              ي المقهىلإ.الذهاب 1

 .التواجد في شارع الحي 14.المكوث في البيت              9

 خرى تذكر .............................................أجابة إ.11

 :هل لديك وقت فراغ طويل  -27

 .ال 2.نعم        1

 : الفراغوقات أقتنع بالنشاطات التي تمارسها في نت مأهل -21

 عرف  أ. ال 3. غير مقتنع        2     .مقتنع   1

وقات فراغك بطريقة أالمعوقات التي تمنعك من استغالل فما هي ، ذا كنت غير مقتنع إ-29

 :جيدة

 نشطة الفراغ المطلوبة )    (أ.عدم تيسير 1

 مكانيات المادية )    (.عدم توفير اإل2

 تحقيق ما أريد)   ( هل واألصدقاء في. عدم تعاون األ3

 خرى تذكر ..........................................أي معلومات أ.0
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فهل كنت تهتم ، ذاعة المرئية و مشاهدة اإلأكنت تقضى وقت الفراغ في القراءة ذا إ-22

 :بالجانب الديني 

 الكثير عنها  أشاهد البرامج الدينية وأقرأ.نعم كنت 1

 يرا  هتم بذلك كثأ.ال 2

 :والصيام وغيرها الصالة ئض الدينية كأداءما مدى اهتمامك بالفرا -21

 هتم بها باستمرار أ.1

 حافظ عليها بدون استمرار أو أهتم بها أ.2

 حافظ عليها أهتم بها وال أ.ال 3

 نتحار:لإل فهل تعرف الحكم الشرعي، و ال تهتم بالجانب الديني أذا كنت تهتم إ-22

 عرفه أ.ال 2        عرفه أ.نعم 1

 :حاسيس بأنأهل راودتك ، تحار نعند ارتكابك لمحاولة اإل-22

 حاسيساأل نعم ال

 يخالف القيم والعادات والتقاليد  

 خالقيا أعيبا   

 محرما  

 خرى تذكر............................................................أجابة إ

 

  :نتحارلي محاولة اإلإة التي دفعتك يلرئيسما هي برأيك العوامل ا -22

 . الفراغ والملل 2       .سبب مالي         1

 ألسرة ا من . المعاملة القاسية0      .البطالة              3

 نتقام من الذات .اإل2   .الفشل الدارسي       0

 صدقاء .تأثير األ1     نتقام من الغير    .اإل1

 غتراب .اإل14                    .اليأس  9

 خرى تذكر .....................................أجابة إ. 11
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 :نتحاري قبل وبعد المحاولة سادسا:بيانات عن التاريخ اإل

 نتحار :أوال : بيانات متعلقة قبل محاولة اإل

 :نتحار الولى لإلأهل هذه هي المحاولة -22

 ال  .2.نعم        1

  :نتحارذا كان الجواب " ال " فكم مرة حاولت اإلإ-22

 كثر من مرة أ.2.مرة واحدة               1

 الولى فهل تم وضع خطة مسبقة لها :أذا كانت محاولتك هي المرة إ-27

 . ال  2.نعم         1

   :الخطة  هين عرفت هذأفمن ،عددت خطة أذا كنت قد إ -21

 .سمعت بها 3.قرأت عنها         2     عالم المرئي  .من اإل1

 خرى تذكر ...................................................أجابات إ.0

 :نتحارسرة محاولة األفراد األأهل سبق ألحد من -29

 .ال  2  .نعم      1

  :" نعم " فما عالقتك بالشخص  بذا كان الجواإ-22

 قارب حد األأ.3الخوة       حد اأ.2حد الوالدين       أ.1

 خرى تذكر.....................................أجابات إ.0

  :كيف تم اكتشاف المحاولة وإنقاذك -21

 خرى تذكرأجابة إ.3. مصادفة          2.عن طريق مبلغ             1

 : فما هي عالقة المبلغ بك ،ذا كان اكتشافها عن طريق التبليغإ -22

 .من الجيران0صدقاء        .من األ3    قارب       .من األ2سرة        من األ.1

 عرفأ. ال 0

 :نقاذك إهل لديك شعور داخلي تتمنى فيه -22

 .ال 2                .نعم1
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  :لي المحاولة هل هو إفما الذي دفعك ،نقادك إذا كنت تتمنى إ -22

 الحصول علي رغبة ما  .2           سرة.جذب انتباه األ1

 تذكر ................... ىخرأجابة إ. 0          ار االخرين بضرورة التدخلبخأ.3

 :ما هي الوسيلة التي استخدمتها في المحاولة  -22

 له حادة أ.0      .القفز من مكان مرتفع 0        .الغرق3   .السموم    2    .الشنق     1

 خرى تذكر....................أجابة إ1         .الكهرباء   2

 : ولماذا فضلت تلك الوسيلة -22

 .متاحة وفي متناول اليد 3الالم        أ.التخفيف من 2        سهل .هي األ1

 خرى تذكر .................. أجابة إ.0     مل االنتقاد    أو أ.ألنني كنت مترددا 0

  :نتحار ي اإلين اخترت مكان الشروع فأ -27

 . في محل عام 3.في العمل         2. في المنزل         1

 خرى تذكر ..............................أجابة إ.مكان معزول        0

 نتحار نتحار كنتيجة حتمية لإلهل فكرت في اإل-21

 ل فضأ.الموت 3خر        أ. لم يكن لدي خيار 2فكر       أ .ال يهمني ولم1

 خرى تذكر ................................أجابة إ.0

 نتحار:بيانات متعلقة بعد محاولة اإل

  نتحار هل شعرت :بعد ارتكابك لمحاولة اإل-29

 حساساإل نعم ال

 سرة بالخجل من األ  

 قارب الخجل من األ  

 بالذنب والخوف من اهلل   

 .........................................خرى تذكر :.......................أجابة إ

 

  هل تركت عليك المحاولة :-22

 ثر       أ.لم تترك 0ثار اجتماعية       أ.3ثار نفسية        أ.2ثار جسيمة       أ.1
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نك ترغب في أو،نتحار سبب لك عدم القدرة علي الفكاك عنها ن محاولتك لإلأهل ترى -21

 تكرارها :

    .ال2          .نعم   1

  لديك عدم القدرة علي مواجهة المواقف الصعبة :جعلت هل محاولتك  -22

    .ال 2.نعم             1

  ومراعاة العادات والتقاليد:،لتزام بالقيم الدينية هل محاولتك خلقت لك عدم اإل  -22

    .ال 2.نعم             1

  جتماعية :نشطة اإلسة األجعلتك تهرب من ممارهل محاولتك  -22

    .ال 2.نعم             1

  الخلق :  يءنك بعد المحاولة سأهل تشعر -22

 .ال 2.نعم             1

  جتماعية : العالقات اإل يءهل تشعر بأنك بعد المحاولة س-22

    .ال2.نعم             1

  النتحار :إة والتحصيل العلمي بسبب محاولتك هملت الدراسأهل -27

    .ال 2.نعم             1

 نتحار خلقت لديك عدم القدرة علي العمل واإلنتاج بكفاءة :هل محاولة اإل -21

    .ال 2.نعم             1

 نت نادم علي محاولتك :أهل -29

    .ال 2.نعم             1

 نتحار :هل فكرت باإلقالع عن التفكير باإل-72

 تمنى ذلكأ.0       لت الفكرة قائمة ا.ماز3.بكل تأكيد        2         .نعم1

 و يمنع تلك الظاهرة :أهل لديك حال يقلل -11

 .ال            2. نعم            1

 الحل  ذا كان جوابك بنعم فما هوإ -12

...........................................................................( )............ 
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 راء الخبراء المحكمينأ. استمارة 2
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 كلية االداب – بنغازيجامعة 

 جتماعقسم علم اإل

 ستاد الدكتور الفاضل :األ

أقوم بدراسة عملية  ،طالبة بمرحلة الدراسات العليا –طيوش سماء علي محمد األأنا الطالبة : أ

 عالي )الماجستير في عليم االجتماع ( بعنوان :لنيل درجة التخصص ال

نتحار " دراسة اجتماعية ميدانية لظاهرة جتماعية وعالقتها بظاهرة اإل"بعض العوامل اإل

 نتحار بمدينة بنغازي .اإل

وعالقتها بالشروع في ، جتماعية هم العوامل اإلألي الكشف عن إعلما بأن الدراسة تهدف 

 نتحار.اإل

لي معرفة طبيعة العالقة بين مجموعة ،إف تسعى الدراسة في جانبها الميداني ولتحقيق هذا الهد

 ةنواع من المتغيرات هي متغيرات المستقلة ، والمتغيرات التابعأمن المتغيرات التي حددت 

 وفيما يلي ايضاح لهذه المتغيرات .، والمتغيرات الخلفية 
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 جتماعية والتي تتمثل في:المستقل في بعض العوامل اإلمتغير ويمثل ال.المتغير المستقل :1

 . األسري.التصدع 1

 .جماعة الرفاق .2

 قتصادية والمهنية .وضاع اإل.الظروف و األ3

 .ضعف الوازع الديني .0

وسوف يتم قياس  ،نتحارابع في هذه الدراسة في محاولة اإل: ويمثل المتغير الت. المتغير التابع 2

 ل المؤشرات التالية :هذا المتغير من خال

 نتحار ..الوسيلة التي تمت بها محاولة اإل1

 نتحار .لي محاولة اإلإ.الدافع 2

 نتحار .لي اإلإ.العودة 3

 نتحار .محاولة اإل.عدد مرات 0

 نتحار .ة محاولة اإل.السوابق العائلي0

 نتحار ..خطورة اإل2

 .متغيرات الخلفية وتتمثل في : 3

 .النوع .1

 .العمر .2

 جتماعية .لحالة اإل.ا3

 .المستوى التعليمي .0

  ..الحالة الصحية0

داة الدراسة التي ستجمع البيانات من خاللها حول الموضوع أيديكم أوتمثل استمارة المقابلة بين 

وتوجيهاتكم فيما يتعلق بتصميم بداء ارشاداتكم إنأمل ، ونظرا لثقتنا الكبيرة بكم وبخبرتكم 

 هداف المرجوة.حتواها لتحقيق األة ومدى مالئمة مستماراإل

 شكر والتقديرالولكم خالص 

 

 

 

 الباحثة
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 ستمارة )............................(رقم اإل

 :وال : البيانات المتعلقة بالمتغيرات الخلفية أ

 :.النوع 1

 انثى  .2 .ذكر            1

 .العمر...........  سنة2

 :.المستوى التعليمي 2

 .جامعي فما فوق0.متوسط        0      ساسي   أ. 3        .يقرأ ويكتب2    .أمي  1

 :جتماعية .الحالة اإل2

 رمل أ -0مطلق          -3وج          متز -2أعزب             -1 

 :.الحالة الصحية 2

 .غير جيد    3جيد          .2. جيدة جددا          1  

 سري :علقة بالوضع األا : البيانات المتثاني

 ب هو :توى التعليمي للوالدين :مستوى األ.المس2

 .جامعي فما فوق0.متوسط        0       ساسي أ. 3   .يقرأ ويكتب      2      .أمي 1

 م هو :مستوى األ   

 .جامعي فما فوق0     .متوسط   0ي       ساسأ. 3.يقرأ ويكتب      2       .أمي 1

 .هل الوالدين علي قيد الحياة :7   

 . ال2.نعم        1

 ذا كان الوالدين علي قيد الحياة فهل هما :إ.1

 . غير مطلقان 2.مطلقان              1

 نت تقيم مع :أذا كان الوالدين مطلقان فهل إ.9

 ....(خرى تذكر ).......................أجابة إ.3.الوالدة        2الد         .الو1

  :خرنوع العالقة مع الطرف األ ماحد الوالدين ( فأحدهما )مع أ.اذا كنت تقيم مع 12

 .غير جيدة  3.جيدة         2.ممتازة        1

 سرية :أت فهل كانت هناك خالفا،ذا كان الوالدين غير مطلقين إ.11

 حيانا أ.3.ال                2         .نعم1
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 اب )بنعم( فما نوع الخالفات :ذا كان الجوإ.12

 . يستخدم فيه العنف 2               .سوء تفاهم يحل وديًا1

 خرى تذكر ...........................أجابة إ.0لي المغادرة          إحدهما أ.يلجأ 3

 فمن كان يتدخل لحلها :،سرية يستخدم فيها العنف أو المغادرة أحدوث مشكلة  . في حالة12

 قارب .من األ2أحـــــد                .ال 1

 خرى تذكر......................أجابة إ.0صدقاء            من األ.3

 

 سرة باألقاربما درجة عالقة األ-12 سرة الميالد أ سرة الزواجأ

 قوية ومـــــــــــــــــــــــتينة   

 متوســـــــــــــــــــــــــــــطة  

 ــــــــــــــــــــــــفةضعيــــ  

 منعدمـــــــــــــــــــــــــــــة   

 

  :والديك بأداء الصالة والمحافظة عليها  اتما هي اهتمام -12

 الوالد:

 .يهتم بها ويحافظ عليها باستمرار )    (1

 ال يهتم بها وال يحافظ عليـــــــــــــها )    ( 2

 ستمرار  )     (. يهتم بها ويحافظ عليها بدون ا3

 

 الوالدة :

 .تهتم بها وتحافظ عليها باستمرار )     (1

 . ال تهتم بها وال تحافظ عليـــــــــــــها )    (2

 .تهتم بها وتحافظ عليها بدون استمرار  )     (3

 : خرى بقية الفرائض الدينية األوما مدى اهتمامهم ب-12

 .......................(الوالد )...............................

 الوالدة ).....................................................(
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 فراد العائلة أحد يحبك من أحيانا بأن ال أ.هل يراودك 17 سرة الميالدأ سرة الزواجأ

 نعم   

 ال  

  :لي هذا التفكيرإسباب التي تدعوك جابة بنعم فما هي اإل. وإذا كان اإل11 

()......................................................................................... 

سرة عندما علمت .ما موقف األ19 سرة الزواجأ سرة الميالدأ

 :نتحار بمحاولتك لإل
 نعم  ال التنطبق نعم  ال التنطبق

 استنكرت ذلــــــــــــــــــــك      

 اندتك في حل المشكلة وقفت معك وس      

 قامت بتأنيبــــــــــــــــــــك      

 اكتفت بإسعافـــــــــــــــــك      

 خرى تذكــــــــــــر أجابة إ 

 

 سرة كافيا لتغطية مصروفاتها.هل دخل األ22 سرة الزواج أ سرة الميالدأ

 كـــــــــــــــــــــاف   

 لي حد ماإكاف   

 ــــــــــبقال ينطـــ  
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 .هل لألسرة دخل غير الراتب21 سرة الميالدأ سرة الزواجأ

 نعم  

 ال  

 

 ذا كان الجواب بنعم فما هو المصدر :إ.22

).......................................................................( 

 :قتصادي والمعيشي ثالثا : بيانات متعلقة بالوضع اإل

 و مهنة ألديك عمل .هل 22

 .ال 2. نعم          1

 جابة بنعم فما نوع المهنة :. في حالة اإل22

 .مهني ).....................(2.موظف )...............(        1

 .عسكري).................(0.عامل فني )..............(       3

 ..............(. راعي ).....2.عامل )...................(      0

 خرى تذكر ..........................أجابة إ.1)................(     .عامل حر1

 و المهنة :أ. طبيعة العمل 22

 . ال  2.دائم             1

 :هل تتقاضى دخال مستمرا  -22

 . ال2.نعم        1

 : جابة بنعم. في حالة اإل27

 قريبا )...............................(كم معدل دخلك بالدينار الليبي ت

 :فما هي وسيلتك لتوفير احتياجاتك الضرورية ، ( بنعم22جابة علي السؤال )في حالة اإل-21

()..................................................................................... 

 :ع الديني رابعا : البيانات المتعلقة بجماعة الرفاق والوض

   صدقاء :أ.هل لديك 29

 .ال 2.نعم        1

 :.اذا كانت االجابة بنعم فما درجة ارتباطك بهم 22

 .ضعيفة 3.متوسطة       2.قوية      1
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 :ي نوع من الخالفات معهم .هل تعرضت أل21

 . ال2.نعم        1

   :ذا كان الجواب بنعم ما هي طبيعة تلك الخالفات إ-22

 خرى تذكر ...........................أجابة إ.3.معنوية         2       .مادي1

 :. هل يمكنك تحديد المراحل العمرية لألصدقاء 22

 كبر منك أ.3          صغر منكأ. 2    .من جيلك   1

 :عند حدوث مشكلة شخصية لك،نت تلجأ لمن ك-22

 خوة     أللي اإ. 3   م         لي األإ. 2ب        لي األإ.1

 صدقاءلي األإ.2قارب        لي األإ.0قارب        لي األإ.0

 خرى تذكر).................................(أجابة إ. 1

 .هل تجد دعم من الذين تلجأ اليهم :22

 .ال  2.نعم           1

 :في حل بعض مشكالتك ،لي القانون إأت ن لجأ.هل سبق لك 22

 حيانا أ.3. ال         2نعم        .1

 : وقات الفراغ أكيف كنت تقضى  ،نتحارقبل محاولة اإل-27

 ذاعة المرئية والقراءة .مشاهدة اإل2ياضة                .ممارسة الر1

 قارب هل واأل.زيارة األ0                     نترنت    .اإل3

 ممارسة النشاطات الفنية .2.سماع الراديو                    0

 ندية لي األإ.الذهاب 1ي المقهى              لإ.الذهاب 1

 .التواجد في شارع الحي 14.المكوث في البيت              9

 خرى تذكر ).............................................(أجابة إ.11

 :.هل لديك وقت فراغ طويل 21

 .ليس لدي وقت فراغ طويل2       .لدي وقت فراغ طويل  1

 : هل انت مقتنع بالنشاطات التي تمارسها -29

 عرف  أ. ال 3مقتنع        . غير 2        نع.مقت1
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وقات فراغك بطريقة أالمعوقات التي تمنعك من استغالل فما هي ، ذا كنت غير مقتنع إ. 22

 : جيدة

 نشطة الفراغ المطلوبة )    (أ.عدم تيسير 1

 مكانيات المادية )    (.عدم توفير اإل2

 هل واألصدقاء في تحقيق ما أريد)   (. عدم تعاون األ3

 خرى تذكر) ..........................................(أ ي معلوماتأ.0

فهل كنت تهتم ،ذاعة المرئية و مشاهدة اإلأكنت تقضى وقت الفراغ في القراءة ذا إ. 21

 :بالجانب الديني 

 شاهد البرامج الدينية وأقراء الكثير عنها أ.نعم كنت 1

 هتم بذلك كثيرا  أ.ال 2

 

   كأداء الصالة والصيام وغيرها:  ، ما مدى اهتمامك بالفرائض الدينية -22

 هتم بها باستمرار أ.1

 حافظ عليها بدون استمرار أو هتم بها أ.2

 حافظ عليها أهتم بها وال أ.ال 3

   :نتحارلإلفهل تعرف الحكم الشرعي ،و ال تهتم بالجانب الديني أم ذا كنت تهتإ. 22

 عرفه أ.ال 2عرفه         أ.نعم 1

 حاسيس بأن ما تقوم به :أهل راودتك ،نتحار ك لمحاولة اإل.عند ارتكاب22

 حاسيس األ نعم ال

 يخالف القيم والعادات والتقاليد  

 خالقيا أعيبا   

 محرما  

 ............................................................خرى تذكرأجابة إ
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  نتحار :لي محاولة اإلإما هو برأيك العوامل الرئيسية التي دفعتك  -22

 . الفراغ والملل 2.سبب مالي            1

 . المعاملة القاسية لألسرة 0.البطالة                3

 نتقام من الذات .اإل2.الفشل الدراسي         0

 صدقاء .تأثير األ1      نتقام من الغير   .اإل1

 غتراب .اإل14.اليأس                 9

 خرى تذكر) .....................................(أجابة إ. 11

 خرى غير حياتك العادية :أ.وهل تفكر بأن لك حياة 22

 . ال 2    .نعم       1

 

 الجابة "نعم " فما هي الحياة التي ترغب فيها :ذا كانت اإ.27

)................................................................( 

 سادسا:بيانات عن التاريخ االنتحاري قبل وبعد المحاولة :

 نتحار : : بيانات متعلقة قبل محاولة اإلأوال

 : نتحارلإلولى هل هذه هي المحاولة اإل -21

 .ال 2م        .نع1

 :نتحاركم مرة حاولت اإلذا كان الجواب " ال " فإ-29 

 كثر من مرة أ.2.مرة واحدة               1

 فهل تم وضع خطة مسبقة لها :،ولى ذا كانت محاولتك هي المرة األإ. 22

 . ال  2.نعم         1

 الخطة : هين عرفت هذأفمن  ،ذا كنت قد اعددت خطةإ.21

 .سمعت بها 3.قرأت عنها         2         عالم المرئيأل.من ا1

 خرى تذكر )...................................................(أ.اجابات 0

 : نتحارألحد من افراد االسرة محاولة اإل .هل سبق22

 .ال  2        .نعم 1

 : ب " نعم " فما هي عالقتك بالشخصذا كان الجواإ-22

 قارب .من األ3خوان          خوات و اإل.من األ2من الوالدين        حدأ.1

 خرى تذكر).....................................(أجابات أ.0
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  كيف تم اكتشاف المحاولة وإنقاذك:  -22

 (..........خرى تذكر)..............أ.اجابة 3. مصادفة       2       .عن طريق مبلغ1 

 فما هي عالقة المبلغ بك :،ن اكتشافها عن طريق التبليغ ذا كاإ. 22

 .من الجيران0صدقاء        .من األ3قارب       .من األ2سرة        .من األ1

 عرفأ. ال 0

 .هل لديك شعور داخلي تتمنى فيه انقاذك :22

 . ال 2.نعم          1

 :ولة هل هو لي المحاإفما الذي دفعك ، ذا كنت تتمنى انقادك إ. 27

 . الحصول علي رغبة ما 2سرة        .جذب انتباه األ1

 تذكر ).................( ىخرأ. اجابة 0          خرين بضرورة التدخلار األبخإ.3

 : . ما هي الوسيلة التي استخدمتها في المحاولة21

 له حادة أ.0    ان مرتفع  .القفز من مك0     .الغرق  3          .السموم2          .الشنق1

 خرى تذكر....................أجابة إ.1        .الكهرباء 2

 : ولماذا فضلت تلك الوسيلة  -29

 .متاحة وفي متناول اليد 3الالم        أ.التخفيف من 2 .هي االسهل      1

 نتقاد      اإلو امل أ.ألنني كنت مترددا 0

  :نتحارفي اإلين اخترت مكان الشروع أ. 22

 . في محل عام 3.في العمل         2. في المنزل         1

 خرى تذكر) ..............................(أجابة إ -0            .مكان معزول0

 نتحار نتحار كنتيجة حتمية لإلهل فكرت في اإل -21

 فضل أ.الموت 3   خر     أ. لم يكن لدي خيار 2          فكر أ.ال يهمني ولم 1

 خرى تذكر) ................................(أجابة إ.0
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  :نتحاراإل ثانيا : بيانات متعلقة بعد محاولة

 نتحار هل شعرت :. بعد ارتكابك لمحاولة اإل22

 حساساإل نعم ال

 سرة بالخجل من األ  

 قارب الخجل من األ  

 بالذنب والخوف من اهلل   

 ى تذكر :................................................................خرأجابة إ

 

 هل تركت عليك المحاولة :  -22

  ثر     أ.لم تترك 0ثار اجتماعية       أ.3ثار نفسية        أ.2ثار جسيمة       أ.1

نك ترغب في أوفكاك عنها سبب لك عدم القدرة علي اإل ،نتحارن محاولتك لإلأهل ترى  -22

 الزيادة منها :

    .ال2.نعم             1

  هل محاولتك خلقت لديك عدم القدرة علي مواجهة المواقف الصعبة :-22

    .ال2.نعم             1

 : ومراعاة العادات والتقاليد، لتزام بالقيم الدينية خلقت لك عدم اإل ،هل محاولتك -22

    .ال 2.نعم             1

  جتماعية :نشطة اإلجعلتك تهرب من ممارسة األهل محاولتك -27

    .ال 2.نعم             1

  نك بعد المحاولة سئ الخلق :  أهل تشعر -21

    .ال2.نعم             1

 جتماعية :أنك بعد المحاولة سئ العالقات اإل. هل تشعر ب29

    .ال2.نعم             1

  نتحار :لإلوالتحصيل العلمي بسبب محاولتك دراسة هل اهملت ال-72

    .ال 2.نعم             1

  نتحار خلقت لديك عدم القدرة علي العمل واإلنتاج بكفاءة :هل محاولة اإل-71

    .ال2.نعم             1
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 نت نادم علي محاولتك :أ. هل 72

    .ال2.نعم             1

 نتحار :عن التفكير باإل هل فكرت باإلقالع. 72

 .اتمنى ذلك0         .مازلت الفكرة قائمة 3.بكل تأكيد        2.نعم      1

 و يمنع تلك الظاهرة : أقلل . هل لديك حال ي72

 .ال            2. نعم            1

 : الحل  ذا كان جوابك بنعم فما هوإ -72

......................................( )................................................. 
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قائمة بأسماء المحكمين لتقيم صالحية -2

 األستمارة
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 قائمة بأسماء المحكمين لتقيم صالحية األستمارة

 عضو هيئة تدريس بقسم علم األجتماع . -الدكتور محمد عبد الحميد الطبولي : -1

 عضو هيئة تدريس بقسم علم األجتماع . -تور سالم البيوضي :الدك -1

 ة تدريس بقسم علم األجتماع .عضو هيئ -الدكتور عبد اهلل الهمالي : -9

 عضو هيئة تدريس بقسم علم األجتماع .  -الدكتور عوض اإلحيول : -14

عضو هيئة تدريس بقسم التخطيط التربوي  -الدكتور مكائيل أدريس الرفادي : -11

 تعليمية .واإلدارة ال

 عضو هيئة تدريس بقسم علم النفس. -الدكتور عبد اهلل عريف : -12
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 الجــــــــــــــداول -2
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 نتحار الوسيلة المستخدمة في محاولة اإلالعالقة بين نوع المبحوث و يبين (1جدول )

 الوسيلة النوع لمجموعا

 ذكر انثى

9 

22.5% 

3 

12.0% 

2 

03.4% 

 العدد                الشنق             

 النسبة                                   

18 

45.0% 

14 

53.8% 

4 

28.5% 

 العدد                السموم           

 النسبة                                  

1 

2.5% 

- 

- 

7 

1.0% 

 العدد                    القفز من     

 النسبة                 رتفع   مكان م

1 

2.5% 

1 

3.8% 

- 

- 

 العدد                   له حادة       أ

 النسبة                                   

1 

2.5% 

1 

3.8% 

- 

- 

 العدد                      كهرباء    أل

 النسبة                                   

9 

22.5% 

6 

23.0% 

3 

21.4% 

 العدد             طبيه اقراص  تناول

 النسبة

1 

2.5 

1 

3.8% 

- 

- 

 العدداليد               قطع شرايين 

 النسبة

40 

100.0% 

26 

100.0% 

14 

100.0% 

 العدد                   لمجموع      ا

 النسبة

x²= 11.90   = 4.40= عند مستوى الداللة   2درجة الحرية   c =0.48 
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 نتحار لي محاولة اإلإلعالقة بين نوع المبحوث والدافع ا يبين (2) جدول

 الوسيلة النوع المجموع

 ذكر نثىأ

11 

27.5% 

2 

7.6% 

29 

64.0% 

 العدد             سبب مالي        

    النسبة     

3 

7.5% 

1 

3.8% 

2 

14.3% 

 العدد                  الفراغ والملل

 سبةالن                    

2 

5.0% 

- 

- 

2 

14.2% 

 البطالة              العدد

 النسبة                    

5 

12.5% 

5 

19.2% 

- 

- 

 العدد      المعاملة القاسية

 لألسرة             النسبة

3 

7.5% 

3 

12.0% 

- 

- 

 عددالفشل الدراسي   ال

 النسبة                         

2 

5.0% 

2 

7.6% 

- 

- 

 م من        العددنتقااإل   

 الوالدين           النسبة  

1 

2.5 % 

1 

3.8% 

- 

- 

 نتقام من        العدداإل

 الغير             النسبة  

1 

2.5 % 

1 

3.8% 

- 

- 

 صدقاء   العددتأثير األ

 النسبة                    

2 

 

10.4% 

0 

 

19.2% 

1 

 

1.1% 

 العدد

 اليأس

 النسبة   

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 دد الع

 غترب األ

 النسبة 

2 

 

10.4% 

2 

 

23.4% 

- 

 

- 

 العدد

 تأخر سن الزواج

 النسبة 

04 

 

144.4% 

22 

 

144.4% 

10 

 

144.4% 

 العدد

 المجموع

 النسبة 

  18.54  =   x²   = 4.40عند مستوى الداللة =    14درجة حرية c =4.02 
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 نتحار محاولة اإللي إلعالقة بين نوع المبحوث والعودة ا يبين( 2جدول )

 

 المجموع

   النوع

 ذكر نثىأ نتحارلي اإلإالعودة  

10 

 

25.0% 

7 

 

25.0% 

3 

 

25.0% 

 العدد         

 نعم

     النسبة          

30 

 

75.0% 

21 

 

 

75.0% 

9 

 

75.0% 

 العدد                

 ال

                                                النسبة 

40 

 

100.0% 

28 

 

100.0% 

12 

 

100.0% 

 العدد                   

 المجموع 

 النسبة                  

5.33= x²      = 0.34      4.40عند مستوى الداللة=   1درجة الحرية=c        
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 نتحار اإل محاوالتن نوع المبحوث وعدد مرات العالقة بي يبين( 2جدول )  

 

 المجموع

  النوع

 ذكر  نثى أ د مرات المحاولةعد

2 

 

5.0% 

1 

 

5.0% 

1 

 

5.0% 

 العدد         

 مرة واحدة          

     النسبة 

4 

 

10.0% 

2 

 

 

10.0% 

2 

 

10.0% 

 العدد                   

 كثر من مرة    أ    

                       النسبة

34 

 

85.0% 

17 

 

85.0% 

17 

 

85.0% 

 لعددا                   

 بيانات مفقودة

 النسبة                  

40 

 

100.0% 

20 

 

100.0% 

20 

 

100.0% 

 العدد                   

 المجموع 

 النسبة                  

          4= x²               حصائيا   إغير دالة      2= درجة الحرية 
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 ارنتح( يبين نوع المبحوث وخطورة اإل2) جدول

  

 

 المجموع

  النوع

 ذكر نثىأ نتحارخطورة اإل

15 

 

37.5% 

10 

 

38.4% 

 

0 

 

35.7% 

 العدد         

 فكر    أاليهمني ولم  

 النسبة

24 

 

60.0% 

15 

 

 

57.2% 

9 

 

64.2% 

 العدد                   

 خرأار لم يكن لدي خي 

                        النسبة 

             

1 

 

 

2.5% 

1 

 

3.0% 

- 

 

- 

 العدد                   

 فضل أالموت 

 النسبة                  

40 

 

100.0% 

26 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

 العدد                   

 المجموع 

 النسبة                  

             X² =5.74       = حصائيا        إغير دالة      2درجة الحرية 
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 العالقة بين العمر والوسيلة التي تمت بها المحاولة بيني (2جدول )

 الوسيلة الفئات العمرية المجموع

 17-27 28-33 34فما فوق

19 

 

47.5% 

5 

 

62.5% 

5 

 

50.0% 

9 

 

41.0% 

 العدد            

 السموم

 النسبة          

8 

 

20.0% 

1 

 

12.5% 

4 

 

40.0% 

3 

 

13.6% 

 العدد

 الشنق                 

 لنسبةا

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

القفز من مكان مرتفع 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

4.5% 

 العدد

 له حادة أ

 النسبة 

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

4.5% 

 العدد

 الكهرباء

 النسبة

1 

 

2.5% 

1 

 

10.0% 

- 

 

- 

7 

 

31.8% 

 العدد

 قراص طبية أتناول 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

4.5% 

 العدد

 قطع شرايين اليد

 النسبة 

40 

 

100.0% 

8 

 

100.0% 

10 

 

100.0% 

22 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

 

  x² =8.9                = حصائياإغير دالة      12درجة الحرية 
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 نتحارلي محاولة اإلإالعمر والدافع  نالعالقة بي يبين( 7جدول )

 الدافع الفئات العمرية المجموع

 17-27 28-33 34فما فوق  

10 

 

25.0% 

2 

 

22.2% 

4 

 

33.3% 

4 

 

21.0% 

 العدد

 سبب مالي

 النسبة

2 

 

5.0% 

- 

 

- 

2 

 

16.6% 

- 

 

- 

 العدد

 الفراغ والملل

 النسبة

2 

 

5.0% 

- 

 

- 

1 

 

8.3% 

1 

 

5.2% 

 العدد

 البطالة

 النسبة

6 

 

15.0% 

- 

 

- 

1 

 

8.3% 

5 

 

26.3% 

 العدد

 المعاملة القاسية لألسرة

 النسبة

1 

 

5.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

10.5% 

 العدد

 الفشل الدراسي

 النسبة

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 نتقام من الذاتاإل

 النسبة

2 

 

5.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

10.5% 

 العدد

 نتقام من الغيراإل

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

5.2% 

 العدد

 صدقاءتأثير األ

 النسبة

8 

 

 

20.0% 

5 

 

55.5% 

- 

 

- 

3 

 

16.0% 

 العدد

 اليأس

 النسبة

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 غتراباإل

 النسبة

7 

 

17.5% 

2 

 

22.2% 

4 

 

33.3% 

1 

 

5.2% 

 العدد

 تأخر سن الزواج

 النسبة

40 

 

100.0% 

9 

 

100.0% 

12 

 

100.0% 

19 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع

 النسبة

 

 x² =18.7        = حصائياإغير دالة      24درجة الحرية 
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 نتحارلة اإللي محاوإالعالقة بين العمر والعودة  يبين( 1ول )جد

العودة الي محاولة  الفئات العمرية المجموع

 17-27 28-33 34فما فوق   االنتحار

8 

 

20.0% 

1 

 

9.0% 

2 

 

22.2% 

5 

 

25.0% 

   العدد            

 نعم 

 النسبة          

52 

 

80.0% 

10 

 

90.9% 

7 

 

77.7% 

15 

 

75.0% 

 ددالع

 ال                 

 النسبة

40 

 

100.0% 

11 

 

100.0% 

9 

 

100.0% 

20 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

X²  =6.60          = 4.40عند مستوى الداللة=    2درجة الحرية  c     =0.37 

 

 

 نتحارإلامحاولة بين العمر وعدد مرات العالقة  يبين( 9جدول )

 د مرات المحاولةعد الفئات العمرية المجموع

 17-27 28-33 34فما فوق

7 

 

17.5% 

1 

 

8.3% 

3 

 

21.4% 

3 

 

21.4% 

   العدد            

 مرة واحدة

 النسبة          

3 

 

7.5% 

1 

 

8.3% 

1 

 

7.1% 

1 

 

71.1% 

 العدد

 كثر من مرة         أ

 النسبة

30 

 

75.0% 

10 

 

83.3% 

10 

 

71.4% 

10 

 

71.4% 

 العدد

 بيانات مفقودة

 سبةالن

40 

 

100.0% 

12 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

 

x² = 5.0                    0درجة الحرية =                        حصائيا إغير دالة 
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 نتحارعالقة بين عمر المبحوث وخطورة اإلال يبين( 12جدول )

 اولةعدد مرات المح الفئات العمرية المجموع

 17-27 28-33 34فما فوق

15 

 

37.5% 

4 

 

40.0% 

2 

 

18.1% 

9 

 

47.3% 

   العدد            

 فكر أال يهمني ولم 

 النسبة          

23 

 

57.5% 

4 

 

40.0% 

9 

 

81.8% 

10 

 

52.6% 

 العدد

 خر        ألم يكن لدي خيار 

 النسبة

2 

 

5.0% 

2 

 

20.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 فضل أالموت 

 النسبة

40 

 

100.0% 

10 

 

100.0% 

11 

 

100.0% 

19 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

 

X²=7.91          = حصائيا إغير دالة         0درجة الحرية         
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 العالقة بين المستوى التعلمي والوسيلة التي تمت بها المحاولة يبين( 11جدول )

 

 الوسيلة ميالمستوى التعل المجموع

 ميأ يقرأ ويكتب ساسيأ متوسط جامعي فما فوق

6 

 

15.0% 

2 

 

50.0% 

2 

 

15.3% 

1 

 

5.5% 

- 

 

- 

1 

 

50.0% 

 العدد

 الشنق

 النسبة

19 

 

47.5% 

1 

 

25.0% 

5 

 

38.4% 

11 

 

61.1% 

1 

 

33.3% 

1 

 

50.0% 

 العدد

 السموم 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

5.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 ان مرتفع القفز من مك

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

5.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 له حادةأ

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

5.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 كهرباء

 النسبة

11 

 

27.5% 

1 

 

25.0% 

5 

 

38.4% 

3 

 

16.7% 

2 

 

66.6% 

- 

 

- 

 العدد

 قراص طبية أتناول 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

7.8% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 ددالع

 قطع شرايين اليد

 النسبة

40 

 

100.0% 

4 

 

100.0% 

13 

 

100.0% 

18 

 

100.0% 

3 

 

100.0% 

2 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع

 النسبة

x²=37.3             = 4.40= عند مستوى الداللة      20درجة الحرية   c =0.69 
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 نتحارمحاولة اإل ليإة بين المستوى التعليمي والدافع العالق يبين( 12جدول )

 الدافع المستوى التعلمي المجموع

 ميأ يقرأ ويكتب ساسيأ متوسط جامعي فما فوق

12 

 

30.0% 

1 

 

20.0% 

6 

 

28.7% 

3 

 

27.2% 

1 

 

100.0% 

1 

 

50.0% 

 العدد

 سبب مالي

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

4.7% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 الفراغ والملل  

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

4.7% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 البطالة 

 النسبة

5 

 

12.5% 

1 

 

20.0% 

2 

 

9.5% 

2 

 

18.2% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 المعاملة القاسية

 النسبة

2 

 

5.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

18.2% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 الفشل الدراسي 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

4.7% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 نتقام من الذات اإل

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

4.7% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 نتقام من الغير اإل

 النسبة

2 

 

5.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

18.2% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 صدقاءتأثير األ

 النسبة

7 

 

17.5% 

1 

 

20.0% 

3 

 

14.2% 

2 

 

18.2 

- 

 

- 

1 

 

50.0% 

 

 العدد 

 اليأس 

 النسبة

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 غتراب اإل

 النسبة 

8 

 

20.0% 

2 

 

40.0% 

6 

 

28.7% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 تأخر سن الزواج

 النسبة

40 

 

100.0% 

5 

 

100.0% 

21 

 

100.0% 

11 

 

100.0% 

1 

 

100.0% 

2 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع

 النسبة

x²=66.8        = 4.40عند مستوى الداللة=     04درجة الحرية    c =0.79 
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 نتحارلي محاولة اإلإالمستوى التعلمي والعودة قة بين العال يبين (12جدول )

 العودة المستوى التعليمي المجموع

 ميأ يقرأ ويكتب ساسيأ متوسط جامعي

6 

 

15.0% 

1 

 

25.0% 

2 

 

12.5% 

3 

 

17.6% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 نعم 

 النسبة

34 

 

85.0% 

3 

 

75.0% 

14 

 

87.5% 

14 

 

82.3% 

1 

 

100.0% 

2 

 

100.0% 

 العدد

 ال

 النسبة

40 

 

100.0% 

4 

 

100.0% 

16 

 

100.0% 

17 

 

100.0% 

1 

 

100.0% 

2 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع

 النسبة

x²  =0.84       = حصائية غير دالة إ     1درجة الحرية 

                                                          

 

 

 نتحاراإل توى التعلمي وعدد مرات محاولةالعالقة بين المس يبين( 12جدول )

 عدد مرات المحاولة المستوى التعليمي المجموع

 ميأ يقرأ ويكتب ساسيأ متوسط جامعي

3 

 

7.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

25.0% 

- 

 

- 

1 

 

8.3% 

 العدد

 مرة واحدة 

 النسبة

3 

 

7.5% 

1 

 

9.0% 

- 

 

- 

1 

 

12.5% 

- 

 

- 

1 

 

8.3% 

 العدد

 كثر من مرة أ

 النسبة

34 

 

85.0% 

10 

 

90.0% 

9 

 

100.0% 

5 

 

62.5% 

- 

 

- 

10 

 

83.0% 

 العدد

 بيانات مفقودة

 النسبة

40 

 

100.0% 

11 

 

100.0% 

9 

 

100.0% 

8 

 

100.0% 

- 

 

- 

12 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع

 النسبة

         8.23  =  x²                   = حصائية غير دالة إ                    1درجة الحرية 
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 نتحاربين المستوى التعليمي وخطورة اإل العالقة يبين( 12جدول )

 نتحارخطورة اإل المستوى التعليمي المجموع

 ميأ يقرأ ويكتب ساسيأ متوسط جامعي

15 

 

37.5% 

1 

 

20.0% 

5 

 

35.7% 

7 

 

41.1% 

1 

 

100.0% 

1 

 

33.3% 

 العدد

 فكر أال يهمني ولم 

 النسبة

24 

 

60.0% 

4 

 

80.0% 

9 

 

64.2% 

10 

 

58.5% 

- 

 

- 

1 

 

33.3% 

 لعددا

 خرألم يكن لدي خيار 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

33.3% 

 العدد

 فضل أوت الم

 النسبة

40 

 

100.0% 

5 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

17 

 

100.0% 

1 

 

100.0% 

3 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع

 النسبة

x²=17.57      = 4.40عند مستوى الداللة=     1درجة الحرية   c  =0.55     
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 بين الوسيلة التي تمت بها المحاولةو جتماعية العالقة بين الحالة اإل يبين( 12جدول )

 الوسيلة جتماعيةالحالة اإل المجموع

 عزبأ متزوج مطلق رملأ

6 

 

15.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

16.6% 

4 

 

18.1% 

 العدد

 الشنق 

 النسبة

20 

 

50.0% 

1 

 

100.0% 

3 

 

20.0% 

7 

 

58.3% 

- 

 

- 

 العدد 

 السموم 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

20.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 لقفز من مكان مرتفعأ

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

7 

 

20.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 له حادة أ

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

4.5% 

 العدد

 لكهرباءأ

 النسبة

10 

 

25.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

3 

 

25.0% 

7 

 

31.9 

 العدد

 اص طبية قرأتناول 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

4.5% 

 العدد

 قطع شرايين اليد

 النسبة

40 

 

100.0% 

1 

 

100.0% 

5 

 

100.0% 

12 

 

100.0% 

22 

 

100.0% 

 العدد 

 المجموع

 النسبة

x² =14.65      = حصائيا       إغير دالة        10درجة الحرية 
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 نتحارالجتماعية والدافع إلي محاولة اإللة االعالقة بين الحا يبين( 17جدول )
 لي المحاولةالدافع إ جتماعيةالحالة اإل المجموع

 عزب أ متزوج مطلق  رمل أ

13 

 

32.5% 

1 

 

100.0% 

- 

 

- 

6 

 

50.0% 

6 

 

27.2% 

 العدد

 سبب مالي 

 النسبة

2 

 

5.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

16.6% 

- 

 

- 

 العدد 

 الفراغ والملل 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

4.5% 

 العدد

 البطالة 

 النسبة

4 

 

10.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

4 

 

18.1% 

 العدد

 المعاملة القاسية لألسرة

 النسبة

2 

 

5.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

9.2% 

 العدد

 الفشل الدراسي 

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

4.5% 

 العدد

 نتقام من الغير اإل

 النسبة

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 صدقاء تأثير األ

 النسبة

10 

 

25.0% 

- 

 

- 

5 

 

100.0% 

4 

 

33.3% 

1 

 

4.5% 

 العدد

 اليأس

 النسبة

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 غتراب اإل

 النسبة

7 

 

17.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

7 

 

31.9% 

 العدد 

 تأخر سن الزواج

 النسبة 

40 

 

100.0% 

1 

 

100.0% 

5 

 

100.0% 

12 

 

100.0% 

22 

 

100.0% 

 العدد 

 المجموع

 النسبة

x²     =63.34              = 0.91      4.40عند مستوى الداللة=    21درجة الحرية=c       
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 نتحاريبين العالقة بين الحالة اإلجتماعية والعودة إلي اإل (11جدول )

 العودة جتماعيةالحالة اإل المجموع

 عزبأ متزوج مطلق رملأ

9 

 

22.5% 

- 

 

- 

1 

 

20.0% 

2 

 

16.6% 

6 

 

27.2% 

 العدد

 نعم 

 النسبة

31 

 

77.5% 

1 

 

100.0% 

4 

 

80.0% 

10 

 

83.3% 

16 

 

72.7% 

 العدد 

 ال 

 النسبة

40 

 

100.0% 

1 

 

100.0% 

5 

 

100.0% 

12 

 

100.0% 

22 

 

100.0% 

 العدد 

 المجموع

 النسبة

x² =12.11     = 4.40عند مستوى الداللة=  3درجة الحرية c =0.48 

 
 نتحاريبين العالقة بين الحالة اإلجتماعية وعدد مرات اإل (19دول )ج

 نتحارت اإلعدد مرا جتماعيةالحالة اإل المجموع

 عزبأ متزوج مطلق رملأ

7 

 

17.5% 

1 

 

16.6% 

1 

 

14.2% 

2 

 

15.3% 

3 

 

21.4% 

 العدد

 مرة واحدة 

 النسبة

3 

 

7.5% 

- 

 

- 

1 

 

14.2% 

1 

 

7.6% 

1 

 

7.1% 

 العدد 

 رةكثر من مأ

 النسبة

30 

 

75.0% 

5 

 

83.3% 

5 

 

71.4% 

10 

 

76.9% 

10 

 

71.1% 

 العدد

 بيانات مفقودة

 النسبة

40 

 

100.0% 

6 

 

100.0% 

7 

 

100.0% 

13 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

 العدد 

 المجموع

 النسبة

x²=18.27       = 0.55  4.40عند مستوى الداللة=  2درجة الحرية=c 
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 نتحاربين الحالة اإلجتماعية وخطورة اإل العالقةيبين ( 22جدول )

 نتحارخطورة اإل جتماعيةالحالة اإل المجموع

 عزبأ متزوج مطلق رملأ

16 

 

40.0% 

- 

 

- 

1 

 

20.0% 

5 

 

41.6% 

10 

 

45.4% 

 العدد

 فكر  ال يهمني ولم أ

 النسبة

23 

 

57.5% 

1 

 

100.0% 

4 

 

80.0% 

6 

 

50.0% 

12 

 

54.5% 

 العدد 

 خرليس لدي خيار أ

 نسبةال

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

8.3% 

- 

 

- 

 العدد

 فضل الموت أ

 النسبة

40 

 

100.0% 

1 

 

100.0% 

5 

 

100.0% 

12 

 

100.0% 

22 

 

100.0% 

 العدد 

 المجموع

 النسبة

x² =13.18      = 0.49     4.40 عند مستوى الداللة=  2درجة الحرية=c 
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 نتحارستخدمة في اإلالحالة الصحية والوسيلة المالعالقة بين  يبين (21جدول )

 الوسيلة الحالة الصحية المجموع

 جيدة متوسطة ضعيفة

7 

 

17.5% 

1 

 

50.0% 

3 

 

12.5% 

3 

 

21.4% 

 العدد            

 الشنق 

 النسبة          

18 

 

40.0% 

- 

 

- 

12 

 

50.0% 

6 

 

42.8% 

 العدد

 السموم                

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

14.1% 

- 

 

- 

 العدد

 لقفز من مكان مرتفع أ 

 النسبة

1 

 

2.5% 

1 

 

50.0% 

- 

 

- 

 

 

- 

 العدد

 له حادة أ

 النسبة 

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

7.1% 

 العدد

 لكهرباءأ

 النسبة

 

11 

 

27.5% 

- 

 

- 

7 

 

29.7% 

4 

 

28.6% 

 العدد

 قراص طبية تناول أ

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

4.1% 

- 

 

- 

 العدد

 شراين اليدقطع 

 النسبة 

40 

 

100.0% 

2 

 

100.0% 

24 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

x² =27.43     = 0.63   4.40عند مستوى الداللة=   12درجة الحرية=c 
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 نتحارلي محاولة اإللة الصحية والدافع إ( العالقة بين الحا22جدول )

 الدافع يةالحالة الصح المجموع

 جيدة متوسطة ضعيفة

15 

 

37.5% 

1 

 

50.0% 

11 

 

45.8% 

3 

 

21.4% 

 العدد               

 سبب مالي 

 النسبة          

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

7.1% 

 العدد

 الفراغ والملل         

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

7.1% 

 العدد

 البطالة       

 النسبة 

4 

 

10.0% 

- 

 

- 

2 

 

8.3% 

2 

 

14.2% 

 العدد

 المعاملة القاسية لألسرة

  النسبة 

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

4.1% 

- 

 

- 

 العدد

 الفشل الدراسي

 النسبة

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

1 

 

4.1% 

- 

 

- 

 العدد

 نتقام من الغيراإل

 النسبة 

1 

 

2.5% 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

7.1% 

 العدد

 صدقاءتأثير اإل

 

 النسبة

12 

 

30.0% 

1 

 

5.50% 

9 

 

37.6% 

2 

 

14.2% 

 العدد

 اليأس

 النسبة

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 غتراب اإل

 النسبة

4 

 

10.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

4 

 

28.8% 

 العدد

 تأخر سن الزواج

 النسبة

40 

 

100.0% 

2 

 

100.0% 

24 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

 

x²=12.35   = حصائياإغير دالة      11درجة الحرية 
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 نتحاري محاولة اإللالقة بين الحالة الصحية والعودة إلعايبين ( 22جدول )
العودة إلي محاولة  الفئات العمرية المجموع

 جيدة متوسطة ضعيفة نتحاراإل

10 

 

25.0% 

- 

 

- 

6 

 

25.0% 

4 

 

28.5% 

   العدد            

 نعم 

 النسبة          

30 

 

75.0% 

2 

 

100.0% 

18 

 

75.0% 

10 

 

71.4% 

 العدد

           ال       

 النسبة

40 

 

100.0% 

2 

 

100.0% 

24 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

 

=x² 0.25    = حصائياإغير دالة     2درجة الحرية 
 

 نتحارحالة الصحية وعدد مرات محاولة اإلالعالقة بين اليبين ( 22جدول )

 عدد مرات المحاولة الحالة الصحية المجموع

 17-27 28-33 34فما فوق

7 

 

17.5% 

1 

 

100.0% 

3 

 

21.4% 

3 

 

20.0% 

 العدد

 مرة واحدة  

 النسبة          

3 

 

7.5% 

- 

 

- 

1 

 

7.1% 

2 

 

13.3% 

 العدد

 كثر من مرة         أ

 النسبة

30 

 

75.0% 

10 

 

9.0% 

10 

 

71.4% 

10 

 

66.6% 

 العدد

 بيانات مفقودة

 النسبة

40 

 

100.0% 

11 

 

100.0% 

14 

 

100.0% 

15 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

4.19=x²     = حصائيا             إر دالة غي    0درجة الحرية 
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 نتحارقة بين الحالة الصحية وخطورة اإلالعال يبين (22جدول )

 عدد مرات المحاولة الفئات العمرية المجموع

 17-27 28-33 34فما فوق

15 

 

37.5% 

- 

 

- 

11 

 

47.8% 

4 

 

26.6% 

   العدد            

 فكر ال يهمني ولم أ

 النسبة          

24 

 

60.0% 

1 

 

50.0% 

12 

 

52.1% 

11 

 

73.3% 

 العدد

 خر        ليس لدي خيار أ

 النسبة

1 

 

2.5% 

1 

 

50.0% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 العدد

 فضل الموت أ

 النسبة

40 

 

100.0% 

2 

 

100.0% 

23 

 

100.0% 

15 

 

100.0% 

 العدد

 المجموع 

 النسبة

x²=18.86    = 0.57 4.40عند مستوى الداللة= 0درجة الحرية=c    
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 ملــــــخص الدراســـــــة 

 بســـم اهلل الرحــــمن الرحــــــــيم     

 الصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه أجمعين .

 -وبعد :

 األجتماعية وعالقتها بظاهرة اإلنتحار عنوان الرسالة : بعض العوامل 

 دراسة ميدانية علي عينة من محاولي لإلنتحار بمدينة بنغازي 

استهدفت الدراسة البحث في مشكلة محاولة اإلنتحار في مدينة بنغازي ، من حيث الكشف عن 

 أهم مؤشراتها وعواملها اإلجتماعية، وذلك بتطبيق المسح الشامل علي محاولي اإلنتحار في

( فرد من ذكور 10( فرد حيث تم استجابة )131مختلف المناظق بمدينة بنغازي، والبالغ عددهم )

( فقد امتنعوا عن اإلجابة خالل فترة جمع البيانات 91( من اإلناث ، أما الباقي وعددهم )22و )

 ( . 2411-2414لعام  )

لمقابلة المباشرة أداة اساسية وقد اعتمدت الدراسة  في جمع البيانات الميدانية ، علي استمارة ا

 وللحصول علي المعلومة الدقيقة والمكملة لبعضها في تدعيم النتائج .

وكانت أهم المتغيرات التي انطلقت منها الدراسة هي متغيرات الخلفية المتمثلة في النوع ، 

 والحالة األجتماعية ، والمستوى التعليمي ، والحالة الصحية .

يتمثل في مجموعة من العوامل كالتفكك األسري واالوضاع األقتصادية  والمتغير المستقل الذي

 والمعيشية ، وجماعة الرفاق ، وغياب الوعي الديني .

أما المتغير التابع في هذه الدراسة هو محاولة االنتحار وتم قياس هذا المتغير من خالل المؤشرات 

 التالية :

ع إلي محاولة اإلنتحار ، العودة إلي اإلنتحار ، عدد الوسيلة التي تم بها محاولة االنتحار ، الداف

 مرات اإلنتحار ، خطورة اإلنتحار .

وقد جاء تقسيم هذه الدراسة في ستة فصول ، اشتمل الفصل األول مشكلة الدراسة ، والفصل 

الثاني مفهوم اإلنتحار، وتفسيراته بينما تناول الفصل الثالث األتجاهات والنظريات المفسرة 

األنتحاري ،والفصل الرابع احتوى علي األجراءات المنهجية ، في حين تضمن الفصل  للسلوك

الخامس عرض البيانات وتحليلها واختبار الفروض )التحليل الوصفي واختبار الفروض (، 

 وأخيرا الفصل السادس اشتمل علي النتائج العامة والتوصيات .

 وانطلقت الدراسة من الفرضيات التالية :

ذكور في سن الشباب ، واألقل تعليما ، والغير متزوجين ، وحالتهم الصحية سيئة ، أكثر أن ال -1

 ارتكابا لمحاولة اإلنتحار .
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 هناك عالقة ذات داللة احصائية ، بين الظروف االسرية الضاغطة ، ومحاولة اإلنتحار . -2

 اولة اإلنتحار .هناك عالقة ذات داللة احصائية ، بين الوضع االقتصادي والمعيشي ، ومح-3

 هناك عالقة ذات داللة احصائية ، بين جماعة الرفاق )األصدقاء ( ،ومحاولة اإلنتحار .-0

 هناك عالقة ذات داللة احصائية ، بين غياب الوازع الديني ، ومحاولة اإلنتحار .-0

ئج ( ، توصلت الدراسة الي النتاspssوباختبار هذه الفرضيات باستخدام البرنامج اإلحصائي )

 األتية :

بينت الدراسة عدم وجود عالقة بين النوع ، ومؤشرات عدد مرات اإلنتحار وخطورة اإلنتحار ،  -1

وفي المقابل اظهرت وجود عالقة بين النوع ، ومؤشرات اإلنتحار الممثلة في )الوسيلة التي تمت 

 بها المحاولة والدافع إلي محاولة اإلنتحار والعودة إلي اإلنتحار (

راسة وجود عالقة بين العمر، والعودة إلي اإلنتحار ، وفي المقابل وجدت الدراسة اوضحت الد -2

عدم وجود عالقة بين العمر ، والوسيلة التي تمت بها المحاولة والدوافع إلي محاولة اإلنتحار، 

 وعدد مرات اإلنتحار ، وخطورة اإلنتحار .

سيلة التي تمت بها المحاولة توصلت الدراسة إلي وجود عالقة بين المستوى التعليمي والو -3

والدوافع إلي محاولة اإلنتحار وخطورة اإلنتحار ، وفي المقابل وجدت الدراسة عدم وجود عالقة 

 بين المستوى التعلمي ، والعودة إلي محاولة اإلنتحار، وعدد مرات اإلنتحار .

مثلة في "الدافع إلي كشفت الدراسة بوجود عالقة بين الحالة اإلجتماعية ، ومؤشرات اإلنتحار المث -0

محاولة اإلنتحار ،والعودة لإلنتحار ،وعدد مرآت اإلنتحار ، وخطورة اإلنتحار ", وفي المقابل 

 عدم وجود عالقة بين الحالة اإلجتماعية ، والوسيلة التي تمت بها المحاولة .

إلي  توصلت الدراسة إلي عدم وجود عالقة بين الحالة الصحية ، ومؤشرات اإلنتحار )الدافع -0

محاولة اإلنتحار ، العودة إلي محاولة اإلنتحار وعدد مرات اإلنتحار " وفي المقابل اظهرت 

 الدراسة وجود عالقة بين الحالة الصحية ، والوسيلة التي تمت بها المحاولة وخطورة اإلنتحار (.

نتحار تبين أن للظروف األسرية الضاغطة ، وغياب الوالدين ،عالقة بالعودة ،إلي محاولة اإل -2

بينما أظهرت الدراسة في المقابل ، وعدم وجود عالقة بين الخالفات التي تحدث داخل األسرة 

 ،والعودة إلي محاولة اإلنتحار.

 أوضحت الدراسة عدم وجود عالقة بين وظيفة المبحوث، والعودة إلي محاولة اإلنتحار.  -1

 محاولة اإلنتحار .أظهرت الدراسة أن هناك عالقة بين عدم كفاية الدخل ، وخطورة   -1



 244 

 كشفت الدراسة أن هناك عالقة بين درجة عالقة األصدقاء ،والعودة إلي محاولة اإلنتحار  -9

أوضحت الدراسة عدم وجود عالقة بين اهتمام المبحوثين بأداء الصالة والمحافظة عليها، والعودة -14

 إلي محاولة اإلنتحار.

احاسيس المبحوثين من محاولتهم ومدى رغبتهم توصلت الدراسة عدم وجود عالقة بين اتجاه -11   

 في العودة إلي اإلنتحار .

 ولقد تم اختتام الدراسة بمجموعة من التوصيات :

اإلهتمام بمشكلة اإلنتحار علي أنه ظاهرة عصرية ، األمر الذي يستوجب معه انشاء مراكز دراسات  -1

 ا أو الحد منها.وأبحاث متخصصة لمثل هذه الظواهر لمعرفة مسبباتها وطرق عالجه

بالنظر إلي ما كشفته نتائج الدراسة أن من أهم أسباب مشكلة اإلنتحار دافع تحسين الدخل ورفع  -2

 مستوى المعيشة لدى األفراد ألن عدم كفاية الدخل تخلق منهم اشخاص مهددين باإلنتحار .

نفعاالت ضرورة اإلهتمام بالتوعية الدينية ، باعتبارها عنصر حماية من اإلضطرابات واإل -3

النفسية واألزمات اإلقتصادية واإلجتماعية ، التي قد يتعرض لها الفرد ، حتى يشعر الفرد بأن 

 اإلقدام علي اإلنتحار يخسر الفرد دنياه وأخرته .

أظهرت نتائج الدراسة أن التفكك األسري يمثل أحد العوامل التي تدفع بالمبحوثين إلي محاولة  -0

فكك وأسبابه ، تتمثل بالطالق ، ووفاة أحد الوالدين أو كليهما ، أو اإلنتحار ، حيث إن عوامل الت

إصابتهم بمرض أو إعاقة وبكثرة المشاكل داخل األسرة ، توصي الدراسة بإحياء مراكز توعيه 

اإلجتماعية ودعمها وتفعيلها لكي تتمكن من تحقيق أهدافها المتمثلة في توعية األسرة اإلجتماعيًا 

 وصحيًا وثقافيًا.

توصي هذه الدراسة بتكثيف برامج التوعيه المختلفة في وسائل األعالم المتعددة بالتركيز علي -0

أساليب التربية والتنشئة األجتماعية السليمة ، للنشئ وكيفية التعامل معهم ، وفقًا لحاجاتهم 

يه ومتطلبات نموهم النفسي واألجتماعي في كل مراحل العمرية ، والنشر الوعي باألثار السلب

للتربيه والتنشئة اإلجتماعية غير السليمة علي نمو الطفل عقليًا واجتماعيًا ونفسيًا ، في جميع 

 مراحل نموها وعالقة ذلك باحتمال انتحاره .

توصي الدراسة بجدية التعامل مع المجال األجتماعي وتوثيق المعلومات والبيانات والمتابعة -2

عامة ومشكلة األنتحار بصفة خاصة ، ألن االستهانة بهذا العلمية الدقيقة لمشكلة الجريمة بصفة 
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المجال والتقليل من شأنه ، بترتب عليه مشاكل عدة أمنية  و أقتصادية واجتماعة وأخالقية يعوق 

 تحقيق أهداف التنمية اإلجتماعية واألقتصادية وتقدم المجتمع .

نتحار، إال أنها قليلة في المجتمع بالرغم من أهمية البحوث والدراسات التي تتناول موضوع اإل -1

الليبي ، لذلك توصي الباحثة بإجراء دراسة اجتماعية تتم علي مستوى المجتمع الليبي ، بغرض 

 التعرف علي أوضاع ومشكالت محاولي اإلنتحار في ليبيا.

ن أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير إلي استاذي الجليل الدكتور حسين ونيس الذي كا -وفي نهاية :

 بتوجيه العلمي وعطائه غير المحدود بالغ األثر في إخراج هذا العمل إلي حيز الوجود.

كما يسرني أن أشكر للدكتور االوجلي صالح الزوي ونوري شقالبو لتكرمهم بالموافقة علي 

 مناقشة هذا العمل .

نهم في تقديم كما اتقدم بالشكر إلي أسرتي الكريمة ، وجزيل الشكر للمبحوثين علي تجاوبهم وتعاو

 المعلومات لالزمة للدراسة .
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 راجعــــة المــــقائم

 ان الكريمء: القر والأ   

 .(09ية )األ ،سورة النساء -1

 .(92) يةاأل ،سورة النساء -2

 .(1) يةاأل ،سورة الكهف -3

 .(02) يةاأل ,سورة الحجر -0

 .(03)ية األ ،سورة الزمر-0

 .(00) يةاأل ،سورة البقرة-2

 .(103) يةاأل ،سورة البقرة -1

 .(101)ية األ ،سورة البقرة -1

 .(23)ية األ ،سورة الحديد -9

 .(21)ية األ ،سورة النحل -14

 .(120) يةاأل ،سورة طه -11

 .(33)ية األ ،سراء سورة اإل-12

 .(10)ية األ ،نعامسورة األ-13

 .(112) يةاأل ،عمرانءال سورة -10

 .(11) يةاأل ،ف سورة يوس-10

 .(94)ية األ ،سورة يوسف-12

  العربيةثانيا : الكتب 

النشر جتماعية ، الثقافة المصرية للطباعة  وسالم والخدمة اإلرجب ،اإلبراهيم عبد الرحمن إ-1

 م.2444والتوزيع ، القاهرة ، 

 م.2440ردن ، دار وائل للنشر ، األ 1تماعي، طحسان محمد الحسن ، مناهج البحث االجإ-2

بيروت ،  نتحار نماذج حية لمسائل لم تحسم بعد ، دار الفارابيحمد محمود عباس ، اإلأ-3

 م.2443

سالمية ، سلسلة كتاب االمة وقاف والشؤن اإلسالم وهموم الناس ، وزارة األحمد العبادي ، اإلأ-0

 .هـ10،1012، السنة 09، قطر ، العدد 

 .الشريعة ، دار المعرفة ، بيروت  صولأو اسحاق الشاطبي ، المرافقات في بأ -0
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مانة سلسلة دعوة الحق ، األ نسان بيت القرآن وتصور والعلومبو اليزيد العجمي ، حقيقة اإلأ -2

 م.1913،مكة المكرمة ،  22، العدد  سالميالعامة لرابطة العالم اإل

 ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، ج.ء.ء.ن .-1

 م.1993،  1ار الشروق ، القاهرة ، طاسالمي ، دالسيد قطب ، نحو مجتمع -1

 20العددسالمية السنه الرابعة ، ث اإلسالم ، مجمع البحووفيق حمد سبع ، قيم حضارية في اإلت-9

 م.1913، القاهرة ، يوليو، 

 م.2441ب الجامعي الحديث ، القاهرة حسن علي قايد ، دراسات في الصحة النفسية ، المكت-14

 م.2440،جامعة حلون ،1دراسات في السلوك والشخصية ،طحسين قايد ، -11

سبابها ودوافعها وعالجها ، دار الصفاء عمان أطفال والمراهقين حمزة الجبالي ، جرائم األ-12

 م .2440،

ملك فهد الوظيفة ، الرياض ، ، مكتبة ال1زكريا بين يحي الل ،العنف في عالم المتغير ،ط-13

 م. 2441

، 1حسن وصالح بن علي الغامدي ، االنتحار اسبابة والوقاية منة , طسليمان بن محمد ال-10

 .م2440شركة مطابع نجد التجارية ، الرياض ،

 نتحار عند الشباب ، مركز التوثيق والمعلومات ، وزارةالح بن سعيد اللحيدان ، ظاهرة اإلص-10

 م.1992،  0الشباب والطفولة ، عدد 

نتحار في الفقه الجنائي االسالمي والتشريعات ل اإلدل عبد القادر خراشي ، في فععا -12

 م.2441مصدر ، للمركز القومي االصدار القانونية ، 1الجنائية الوضعية ، ط

علي محمد جعفر ، سياسة مكافحة الجريمة عوامل الجريمة والسياسة الوقائية بين التشريع -11

 م.1993، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1الليبي والمقارن ، ط

 م.1912درا النهضة العربية ، بيروت جرام ، ان اميمن رمضان ، دروس في علم اإلعثم-11

عبد الرحمن العيسوى ، مبحث الجريمة ، دارسة في تفسير الجريمة الوقائية منها ، دار -19

 م.1993النهضة العربية ، القاهرة ، 

تحليلية ، دار المعرفة اللبنانية ،  نتحار دراسة اجتماعيةكتئاب واإلد الحكيم العفيفي ، اإل. عب24

 م.1994القاهرة ،

مكتب المؤيد ، جتماعية ، سالمي لممارسة الخدمة اإلفاف ابراهيم الدباغ ، المنظور اإلع-21

 م.1990، 1الرياض ، ط

  .منشورات المكتبة الوطنية بنغازي جرام ،عوض محمد، مبادئ علم اإل-22
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،جـ،دار 1وسائلة ،طنتحار ماضية وواقعة وخضور ، اإلتبة ، ترجمة نور الدين مارتن مونس-23

 م.1999المعارف ،

محمد فتحي عيد ، السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات ، وزارة الداخلية بالسعودية ، -20

 .1014لكاتب السابع ، الرياض ، ا

،دار الجماهيرية  1جتماعي ، ط، مقدمة في مبادئ وأسس البحث اإل مصطفى عمر التير-20

 م.1912لتوزيع واإلعالن ، مصراتة ، نشر والل

 1جتماعية المعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان النامية ، طمصلح الصالح ، النظريات اإل-22

 م.2444، االردن، 

دار المعارف نتحاري دراسة نفسية اجتماعية للسلوك اإل نتحار ،مكرم سمعان ، مشكلة اإل-21

 سكندرية .الجامعية ، اإل

 م.1911، دار دمشق ،1نتحار واألخالق ، ترجمة عادل العواد ، طدليون ، اإلمينا-21

  .1910سالمي فريضة وضرورة ، بنك التقوى ، الدوحة يوسف القرضاوي ، الحل اإل-34

 ثالثا : الدوريات 

مجلة االمن  ،نتحارامل الثقافي في الحد من ظاهرة اإلحمد عبد الرحمن ابراهيم ، " اثر العأ-1

 م.2440، اغطس 201منية ، عدد وم األاكاديمية نايف العربية للعل ، والحياة

المجلس الوطني للثقافة  مجلة عالم الفكر ، سالم " ,مد كنعان ،"المنهج الوقائي في اإلحمد محأ-2

 م. 999( ، العدد االول ، يوليو سبتمبر ،21والفنون واألدب ، دولة الكويت ، مجلد )

نتحارية " المرضى النفسين ذوي المحاوالت اإلور الممرضات تجاه جيهان اسكندر مهيم ،" د -3

 م.2442( ،1العدد الثاني ، المجلد ) مجلة علم النفس ،،

نتحار ة فاعليه الذات كمنبهات بتصور اإلحسن القايد ،" اليأس وحل المشكالت والوحدة النفسي -0

 ول .( العدد األ1المجلد ) خصائيين النفسين المصرية,رابطة اإللدى طالبات الجامعة " , 

( 34العدد )المجلة العربية لعلوم الشرطة نتحار "، ن عثمان البنهاوي ،"سيكولوجية اإلحس-0

 السنة الثامنة .

مجلة جتماع ، ردني من وجهة نظر علم اإل" جريمة قتل النفس في المجتمع األذياب البداينة ، -2

 م .1990العدد الثاني ، المجلد السابع ، ك سعود ،ضالمل

كليني لذين يتم عالجهم بمركز السموم اإلنتحار بين المرضى اشروع في اإلرشا عصام ،" ال -1

 م .2443( ، 3العدد ) ،مجلة العربية للدراسات االمنية  بمستشفيات جامعة عين شمس ،

منية المجلة العربية للدراسات األنتحار " ،بد القوى ،" سيكولوجية محاولة اإلسامي ع -1

 م . 2444، خامس( المجلد ال34العدد ) دريب ،والت
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العدد  مجلة علم النفس ،كتئابي " نتحار الناتج عن الهوس اإلحمد ،" ظاهرة اإلأسهير كامل  -9

 م.1990( المجلد الثامن عشر ،1)

نتحار باألدوية والمواد ، مصطفى صالحة ،" واقع حوادث اإل ليون فهدي ، محمد معال شجو -14

 . م  1910( ، 1العدد ) مجلة بحوث جامعة حلب افعها " ، الكيماوية ودو

نتحاري في القاهرة دارسة نفسية اجتماعية " ، المجلة مكرم سمعان خليل ، " السلوك اإل -11

 . م1922( المجلد الخامس ، 2الجنائية القومية ، العدد )

ي في كشف التحقيق تحار وسائلة وعدد وقائعه ومدى المجال الطبن. وصفى محمد علي ، " اإل12

 .1929ول ( المجلد األ2، العدد ) مجلة العلوم القانونية،" 

 رابعا : الموساعات والقواميس العلمية 

جتماعية ، دار المعرفة جتماعية والخدمات اإلحمد شقيق السكري ، قاموس الخدمة اإلأ-1

 م. 2444الجامعية ، االسكندرية ،

 .ة الميسرة للطباعة ، )غير مؤرخ(حمد شفيق غربال ، الموسوعة العربيأ -2

نورط ، مؤسسة الرسالة نورط وعبد القادر األية ، زاد المعاد ، تحقيق شعيب األابن القيم الجور-3

 م. 1912, 3، بيروت ، ط

 ،دار ابن خلدون والنشر ، بيروت ، 1قتصادية ، طعبد المهدي وآخرون ، الموسوعة اإلعادل -0

 م.1914

سكندرية ية ، اإل، دار المعرفة الجامع 1جتماع ، طموس علم اإلمحمد عاطف غيث ، قا -0

 .م 1990

 محمد شفيق غربال ، الموسوعة العربية الميسر للطباعة ، دار العلم للطباعة . -2

 خامسا : رسائل الماجستير 

نتحار دراسة بنائية بالمجتمع الليبي " رسالة ماجستير غير خالد محمد سلم صكح ،"ظاهرة اإل-1

 .2440-2443داب ، جامعة السابع من ابريل ، رة ، كلية األمنشو

نتحار في منطقة بنغازي القانونية ، رسالة ماجستير واطف شماطة ، دراسة نمط وفيات اإلع-2

 ف. 2440-2444غير منشورة ، كلية الطب الشرعي ، جامعة قاريونس 

بداعية لبعض اإل عمالنتحار خالل األاسكندر ،" دراسة في سيكولوجية اإلمكرم شاكر  -2

داب ، قسم علم النفس ، جامعة ة دكتوراه منشورة ،كلية األدباء والمنتحرين ، رسالاأل

 .م 1910عين شمس ، 
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 سادسا : التقارير والمنشورات الرسمية 

 (.2442-1990عن الفترة )مجتمع الليبي بال، التقرير السنوي عن الجريمة -1

 (.2442-1990خالل الفترة ) ،ن العاماللجنة الشعبية العامة للعدل واألم-2
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