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         : : : :الملـــخصالملـــخصالملـــخصالملـــخص

يعتبر موضوع االنتحار أحد أهم المواضيع التي استوقفت الباحثين والدارسين في       

 الذي مهد لهذه النوع من الدراسات من خالل أبحاث إميل  مجالي علم االجتماع

دوركايم، و علم النفس الذي اهتم بدراسة الخصائص السيكولوجية للشخصية  

 .    االنتحارية 

خالل % 60 بنسبة زيادة العالم أنحاء شتى في راالنتحا معدالت شهدت وقد    

  األسبابنوبات االنتحار م. النامية البلدان في وبخاصة الماضية، الخمسين السنوات

 جميع في عاماً 34 -15 العمرية الفئة من الشباب إلى وفاة المؤدية الثالثة الرئيسية

  . العالم أنحاء

يتضح أن هناك  لظاهرة االنتحار  ومن خالل  التراث السيكولوجي الدارس       

متغيرات نفسية أساسية تلعب دورا رئيسيا في بروز الشخصية االنتحارية من هذه 

  . المتغيرات تقدير الذات

     ولعل هذا ما جعلنا نطرق هذا الباب من أبواب البحث العلمي في ميدان علم 

 من خالل ربط النفس، من خالل محاولة الدخول في دائرة الدراسات التشخيصية،

موضوع الميول االنتحارية بمتغير سيكولوجي  أواله الدارسين في ميدان علم النفس 

اهتمام كبرا من خالل أبحثهم، لما له من تأثير في الحياة العامة للفرد هو تقدير الذات، 

  .لدى شريحة الشباب التي تعتبر عماد األمم 

 لذاته في حياته ككل أمكننا صياغة وبما أن الدراسات أكدت دور تقدير الفرد       

  : مشكلة الدراسة على النحو التالي 



 

 

 

 

 وما نوعها إن عند الشباب؟ الذات تقدير بين الميول االنتحارية و عالقة توجد هل      

 وجدت؟

  .       تساؤل انبثقت عنه عدة تساؤالت فرعية كانت منطلقا للدراسة التي بين أيدينا

  :ا يلي        فكانت نتائجها كم

                                                                            أبعاد و ومكوناته، ،تتقدير الذا بين السالب النوع من إرتباطية عالقة وجود  -           

  .، عند الجنسين لميول االنتحاريةا        ا

 شر األكثر إسهاما بالتنبؤ بالميل االنتحاري تقدير الذات العامة هي المؤ  -                 

.عند الذكور            

  أما عند اإلناث فتقدير الذات العائلية هو المؤشر األكبر من بين أنواع   -               

.   تقدير الذات، إسهاما بالتنبؤ بالميل االنتحاري           

رية ولصالح تقدير الذات وجود فروق دالة إحصائيا في الميول االنتحا -     
  .المنخفض

وجود عالقة إرتباطية من النوع السالب بين الميول االنتحارية عند الشباب  -     
  .ومتغير الجنس عند اإلناث، دون غيرهن من عينة الدراسة 

  

شارة إلى دور األسرة في حياة الشاب الجزائري وهذا ما الجدير بالذكر هو اإلو      

ل هذه الدراسة، وهذا رغم العولمة والغزو الحضاري الغربي الذي شفيناه من خالتاس

يشهده المجتمع، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى تماسك البناء االجتماعي في 

  .سرة على دورها كخلية أساسية في بناء المجتمع بلدنا وحفاظ األ



 

 

 

 

  

، وخاصة الدراسات في األخير ندعو إلى توسيع دائرة األبحاث في مجال االنتحار     

  . مسلم  والوقائية منها من أجل محاربة ظاهرة دخيلة على مجتمع جزائري محافظ

 .         ونتمنى أن تكون الدراسة الحالية منطلقا لدراسات مستقبلية في هذا المجال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  مقدمــــــة

      
لوسائل المعروفة للبشر التي تؤدي إلى الموت، فنحن نعلم أن               يعتبر االنتحار أحد ا   

الموت يأتي عن طريق التعرض لمرض خطير، أو نتيجة وقـوع حـوادث ، أو عـن                 
 أما االنتحار فهو الوسيلة الوحيدة للموت التي يقوم فيها القاتل بقتل            ،الخ...طريق القتل   

  .نفسه عمدا، أي أن القاتل والمقتول شخص واحد 
  

  .تفصح ظاهرة االنتحار على أن هناك مأساة تعيشها اإلنسانية كل يوم     و
   وعليه ظهرت في السنوات األخيرة زيادة ملحوظة في عدد الدراسات التي أوضحت            
أثر مختلف العوامل في تنامي هذه الظاهرة، التي أصبحت تتصدر العناوين الرئيـسية             

  .هذه الظاهرة في مختلف المجتمعات في مختلف وسائل اإلعالم نظرا للتواتر الكبير ل
   والجزائر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، فهي مثل بقية الدول تنتشر فيها الظـاهرة              
بصورة كبيرة خاصة في أوساط الشباب هذه الفئة العمرية التي تعتبر شريان حيـاة أي               

  .مجتمع 
  

ن نبحث عـن جـذور         ووفقا لهذا يستلزم علينا كدارسين لعلم النفس وعلم االجتماع أ         
  .هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا اإلسالمي المحافظ 

  
تضح أن هناك متغيـرات     ي  ومن خالل  التراث السيكولوجي الدارس لظاهرة االنتحار         

 من هـذه المتغيـرات      نفسية أساسية تلعب دورا رئيسيا في بروز الشخصية االنتحارية        
  .تقدير الذات 

  
 فانه وبالتالي للقياس، قابلة أنها يفترض سلوكية ظاهرة مثلي الذات تقدير فمفهوم      
 أي رفض أو قبول يمكن أنه ذلك على ويترتب. علمية بطريقة وتناولها معالجتها يمكن

 الـستينات  أواخـر  منذ– " الذات تقدير" مصطلح أصبح ولقد . صفاتها أو جوانبها من



 

 

 

 

 كبير عدد وذكر والباحثين، كّتابال بين انتشارا الذات جوانب أكثر - السبعينات وأوائل
 الذات فتقدير . األخرى النفسية بالمتغيرات عالقته منهم

 يرى عالمه مركز هو فاإلنسان لإلنسان؛ السيكولوجية الخبرات أهم من بها والشعور
 نموذجيـة  بـصورة  سلوكه أنماط من يغير واإلنسان اآلخرين، من مقيم كموضوع ذاته
 ذوات لـه  أن عـادة  يفكر ال فإنه - ذلك وبرغم- مختلف دور إلى دور من انتقل كلما

     هو يدركها كما شخصيته عن يتكلم ما عادة فانه ذاته عن يتكلم عندما فهو متعددة،
 .)113 ،1988 :األشول (
  

 يتضمن أنه نجد سيكولوجيا مفهوما باعتباره الذات تقدير مفهوم إلى نظرنا فإذا    
 على االعتماد : منها متباينة بمتغيرات ارتباطه عن فضال السلوك أساليب من العديد

 فاعلية الجديدة، الخبرات تقبل بكفاءته، المرء إحساس بالنفس، الثقة مشاعر الذات،
 .)88ص ،1992عبد الرحمان سيد،(.العدواني السلوك عن البعد االجتماعي، االتصال

  . النفسية لصحةل مؤشرا يعتبر الذات تقدير مفهوم فان المتغيرات لتلك وطبقا
  

     وانطالقا من كل ما سبق كانت الدراسة الحالية التي حاولت الربط بين متغيـرين              
فـصول    عند فئة الشباب، فكانت الدراسة مقسمة إلى الالذات تقديرالميول االنتحارية و 

  :التالية 
 

         يحتوي الفصل األول على أهمية البحـث وأهدافـه مـع تحديـد اإلشـكالية               
لفرضيات، مع عرض موجز لنتائج بعض الدراسات السابقة حول متغيرات البحـث،            وا

أوال دراسات متعلقة باالنتحار في الجزائر، ثم دراسات متعلقـة بـالميول االنتحاريـة              
  . والتوجه نحو االنتحار، وأخيرا دراسات متعلقة بتقدير الذات والسلوك العدواني 

  



 

 

 

 

النظرية لالنتحار، فتعرض فيه الباحث لمفهوم            والفصل الثاني خصص للمقاربات     
االنتحار، والمحاولة االنتحارية والسلوك االنتحاري، مع التعرض لوظـائف االنتحـار           

  .ومختلف التوجهات النظرية المفسرة لالنتحار 
  

     أما الفصل الثالث فقد خصص لظاهرة االنتحار في المجتمعات بـدأ بالمجتمعـات             
ور الوسطى وصوال إلى المجتمعات الحالية انطالقا مـن بعـض           البدائية مرورا بالعص  

  .اإلحصائيات، مع التطرق إلى كيفية معالجة اإلسالم لظاهرة االنتحار 
  

    و الفصل الرابع كان مخصصا لتقدير الذات من خالل تعريف الذات وتقدير الذات،             
ر الـذات،   وذكر مكونات الذات مع عرض مختصر لبعض النظريات التي تناولت تقدي          

  .مع التطرق إلى مستويات تقدير الذات والخصائص المميزة ألفراد كل مستوى 
    

   والفصل الخامس كان مخصصا لمرحلة الشباب من خالل التحديدالزمني لهذه الفترة           
 الصفات الغالبة على االنفعاالت الرئيسية للشباب      ومظاهر النمو خاللها مع التطرق إلى     

  .كل التي تعترض سبيلهم و حاجاتهم وأهم المشا
     

 الدراسـة،  منهج   أما الفصل السادس فقد خصص للجانب الميداني من خالل عرض 
 تقنـين  فـي  استخدمت التي الدراسة واإلجراءات وأدوات الدراسة ومجتمع وحدودها،

 المتبعـة  الخطـوات  وأهم ،)الدراسة وثباتها أدوات صدق من التحقق( الدراسة أدوات
  .الدراسة هذه في اإلحصائية المستخدمة واألساليب الميداني، قالتطبي إلجراء

 .    وتناول الفصل السابع عرض وتفسير النتائج 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  :  اإلشكالية -1

      حب البقاء غريزة لدى اإلنسان، والرغبة في الحياة هي القاعدة وبالتالي الرغبة 
تثناء، ومن الطبيعي أن ينشأ ميل لالنتحار عند بعض في الموت يجب أن تكون اس

، أما إذا أصبح )91، ص 1984سعيد حافظ يعقوب، ( الناس حتى يثبت استثناء القاعدة 
هذا االستثناء ظاهرة واسعة االنتشار فإن األمر يحتاج إلى دراسة علمية جدية للتعرف 

  .على أسباب هذا االنتشار 
ع اهتمام تشكيلة واسعة من الباحثين المختصين في       لقد أصبح االنتحار موضو

  .ميادين شتى كعلوم الطب، واالجتماع، والقانون وعلم النفس 
    ويرجع هذا االهتمام المتزايد لكون الظاهرة مشكلة اجتماعية وشخصية ذات عواقب 
وخيمة تشير من جانب الختالل في الشخصية واضطراب صحتها، كما تشير من 

  . إلى اختالل في البنية االجتماعية الجانب اآلخر
   وتتضح خطورة المشكلة في تضاعف معدالت االنتحار سواء على المستوى العالمي 

 أولئك قد بلغ عدد العالمية للصحة أنه أخصائيو المنظمةأو المستوى المحلي، إذ يرى 
 نسمة 3000 نحو المتوسط، في فهناك،. مستويات عالية داع، بدون أنفسهم يقتلون الذين
 حياة وتحطيم شخص انتحار وتشهد إالّ دقيقة ثالثون فال تمر. يوم كل ينتحرون ممن

 األشخاص من أكثر أو 20 ينتحر، شخص كل مقابل  وهناك،.وأصدقائه أسرته
                                          ., Saxena Shekar (2007(  .االنتحار يحاولون الذين اآلخرين

 يحاول أو ينتحر الذي الشخص أسرة بأفراد تحّل التي النفسية اآلثار تستغرق وقد  
 .عديدة سنوات أصدقائه و االنتحار

 أن مناقشته غير العمومية، الصحة مشكالت كإحدى باالنتحار متزايد وعي وهناك
 . المجتمعات من كثير في المحظورة األمور من تزال ال منفتح بشكل

  خالل% 60 بنسبة زيادة العالم أنحاء شتى في االنتحار معدالت شهدت         وقد

 االنتحار من أن الرغم وعلى. النامية البلدان في وبخاصة الماضية، الخمسين السنوات
 لعمريةا الفئة من الشباب إلى وفاة المؤدية الثالثة الرئيسية األسباب من بات عنه المبلّغ
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     ولعل هذه المرحلة العمرية من أهم مراحل الحياة أين يكون الفرد في أتم قدراته 
ه التي سطرها العقلية والجسدية ، ويبحث عن الفرص المناسبة لتحقيق ذاته وأهداف

  .لتسيير حياته 
 في مجال السلوك العدواني عامة والسلوك يبمراجعة الباحث للتراث السيكولوجو       

العدواني الموجه نحو الذات خاصة والذي يعتبر االنتحار أحد أشكاله، اتضح أن هناك 
  .متغيرات نفسية أساسية تلعب دورا رئيسيا في بروز الشخصية االنتحارية 

بما أن مفهوم الذات من بين المتغيرات الهامة في الشخصية الذي يساعد على فهم      و
 . السلوك اإلنساني وتفسيره والتنبؤ به وأن تقدير الذات من األبعاد الهامة لهذا المفهوم 

 العوامل من يعتبر الشخصية، كما نظريات في هاما مركزا  الذات تقدير موضوع يحتل     
 االجتماعية، الفرد حصيلة خبرات هو فالسلوك . السلوك على كبيرا تأثيرا تؤثر التي الهامة

 الفرد إحساس" أن ( Margeret Mead ) "ميد مارجريت"ذكرت فقد بذاته الفرد إحساس وهو
 ونتاج اجتماعية ظاهرة " ميد مارجريت" عند فالذات ،"اآلخرين نحوه لسلوك نتيجة هو بذاته

 أنه "ميد" وترى . اجتماعية اتصاالت توجد وحيث اجتماعية وففي ظر إال تنشأ ال اجتماعي
 بأخرى أو بدرجة مستقلة االستجابات من مجموعة منها كل تمثل عدة ذوات تنشأ أن يمكن

 تمثل ) عائلية ذات( مثال الشخص لدى تنمو فقد . االجتماعية الجماعات من مختلف ومكتسبة
  عن المعبرة االتجاهات وتمثل ) والزمالءلالعم اتوذ( العائلة، عن تعبر التي بناء االتجاهات

  . الشخص به يقوم الذي النشاط أوجه بحسب كثيرة أخرى وذوات الزمالء،
 " زيلر" يرى حيث الفرد، شخصية بتكامل أيضا مرتبط الذات  وتقدير    

 بذلك وهو .) يعيشه الذي االجتماعي والواقع الفرد ذات بين كوسط يقع الذات تقدير أن(
 )التي اإليجابية أو السلبية األحداث تلك خالل من الذات على المحافظة على يعمل

 الفرد بيئة في تغيرات تحدث عندما أنه يرى وبذلك .) Ziller ,1966, p85  (لها يتعرض
 في ستحدث التي التغيرات نوعية يحدد الذي العامل : هو الذات تقدير فإن االجتماعية

  .لذلك تبعا لذاته الفرد تقييم

 الذات تقدير : التفاعل لهذا نتيجة الذات لتقدير نوعان ينشأ قد ذلك على وبناء        
 السلوكيات والميول واالتجاهات  لذلك تبعا وتختلف المنخفض، الذات وتقدير المرتفع،

 .عنهما  تنشأ قد التي



 

 

 

 

ننا صياغة       وبما أن الدراسات أكدت دور تقدير الفرد لذاته في حياته ككل أمك
  : مشكلة الدراسة على النحو التالي 

 وما نوعها إن عند الشباب؟ الذات تقدير بين الميول االنتحارية و عالقة توجد هل      
 وجدت؟

  

 : الدراسة تساؤالت -2       

 :التالية التساؤالت على اإلجابة في الحالية الدراسة مشكلة تحديد يمكن
 هذا وينقسم الشباب؟ الذات عند تقدير االنتحارية والميول بين  عالقة توجد هل -1

 :هي فرعية تساؤالت إلى التساؤل
الميول االنتحارية لدى  وأبعاد العامة الذات تقدير بين إرتباطية عالقة توجد هل -أ

 الشباب؟
الميول االنتحارية  وأبعاد االجتماعية الذات تقدير بين إرتباطية عالقة توجد هل -ب

 لدى  الشباب ؟
الميول  وأبعاد) المنزل والوالدين(الذات العائليةتقدير  بين إرتباطية عالقة توجد هل -ج

 االنتحارية لدى الشباب ؟
الميول  وأبعاد) المحيط(ذات العمل والرفاقتقدير بين إرتباطية عالقة توجد  هل- د 

  االنتحارية لدى الشباب ؟
  النتحارية لدى الشباب ؟بالميول ا تنبًؤا الذات تقدير أنواع أكثر هي ما -2
 تقدير مستويات أساس الميول االنتحارية لدى الشباب على في فروق توجد هل -3

  الذات؟
  ؟ بين الميول االنتحارية لدى الشباب وأعمارهم إرتباطية توجد عالقة هل -4
  
  
  
  



 

 

 

 

  :فرضيات الدراسة  - 3         

  .الشباب  الذات عند تقدير الميول االنتحارية وبين  عالقة إرتباطية سالبة  توجد-1
الميول االنتحارية لدى    وأبعاد العامة الذات تقدير بين إرتباطية سالبة  توجد عالقة-   أ

   .من الجنسين الشباب
الميول  وأبعاد االجتماعية الذات تقدير بين إرتباطية سالبة عالقة  توجد-   ب

  . من الجنسين  االنتحارية لدى  الشباب
 وأبعاد) المنزل والوالدين(الذات العائليةتقدير  بين إرتباطية سالبة قةعال توجد -   ج

   .من الجنسين الميول االنتحارية لدى الشباب
الميول  وأبعاد) المحيط(ذات العمل والرفاقتقدير بين عالقة إرتباطية سالبة  توجد-   د 

   .من الجنسين االنتحارية لدى الشباب
بالميول االنتحارية لدى  تنبًؤا الذات تقدير أنواع أكثر هي تقدير الذات االجتماعية -2

    .الشباب
الذات  تقدير مستويات أساس الميول االنتحارية لدى الشباب على في فروق توجد -3

  .منخفضلصالح تقدير الذات ال
توجد عالقة إرتباطية  بين الميول االنتحارية لدى الشباب وأعمارهم وباختالف  -4

  .جنسهم
  

 : الدراسة أهمية -  4    

 :يلي فيما الدراسة هذه أهمية تكمن

 : النظرية األهمية -4-1

 .و الميول االنتحارية لدى الشباب الذات تقدير بين العالقة الدراسة هذه توضح –
 وتقدير الذات العائلي، الذات تقدير عالقة عن أساسية معلومات تقديم الدراسة تحاول –

 .الميول االنتحارية الذات العامة و وتقدير محيط،ال الذات في وتقدير االجتماعي،
الذات والميول  تقدير بين بالعالقة يتعلق فيما العلمي للبعد إضافة الدراسة هذه ستقدم –

 .االنتحارية



 

 

 

 

 الذات ير تقد بين العالقة دراسة خالل من جديدة إضافة ستقدم الحالية الدراسة –
 .الشباب شريحة وهي هامة اجتماعية شريحة و الميول االنتحارية لدى

 

  :)التطبيقية(العملية األهمية–4-2

 :في إليها المتوصل النتائج به تسهم فيما للدراسة التطبيقية األهمية وتأتي

كونها تهتم بالجانب الوقائي ، متمثال في دراسة الميول االنتحارية ومعرفة العوامل    - 
وقائية للشباب من االنتحار أكثر الكامنة وراءها، حتى يكون التخطيط وإعداد برامج 

 . فعالية 
تقع هذه الدراسة في إطار الدراسات التي تهتم بدراسة ظاهرة االنتحار والتي زاد    - 

تواترها في هذا العصر المحمل باألعباء والضغوط التي ال يمكن تحييدها بسبب تعقد 
  .الظروف االجتماعية والطموحات الشخصية خاصة لدى الشباب 

 

 : الدراسة أهداف - 5       

 :يلي ما إلى الدراسة تهدف

 .و الميول االنتحارية لدى الشباب الذات تقدير بين العالقة تحديد – 1
 .الميول االنتحارية لدى الشباب وأبعاد العامة الذات تقدير بين العالقة مدى تحديد – 2
االنتحارية لدى  لالميو وأبعاد االجتماعية الذات تقدير بين العالقة مدى تحديد - 3

 .الشباب
الميول  وأبعاد )المنزل والوالدين( العائليةالذات تقدير بين العالقة مدى تحديد - 4

  .االنتحارية لدى الشباب
الميول االنتحارية  وأبعاد) المحيط(ذات العمل والرفاقتقدير بين العالقة مدى  تحديد- 5

 .لدى الشباب
الميول االنتحارية لدى  على أكثر مؤشرا لسابقةا الذات تقدير أنواع من أي معرفة – 6

 .الشباب
  . دراسة الفروق بين الجنسين في الميول االنتحارية -7



 

 

 

 

   : الدراسة فاهيمتحديد م– 6      

 :الميول االنتحارية  - أ

  ،)236، ص 2003مقدم عبد الحفيظ، ( يقصد بالميول نزعة الفرد نحو شيء معين     
  .رية هي نزعة الفرد نحو االنتحار ومنه فالميول االنتحا

االنتحارية يكفي أن نعرف مدى رغبته في االنتحار، ومدى  ولمعرفة مدى ميول الفرد 
استعداده للمرور للفعل االنتحاري إلى جانب معرفة مدى تمسك الفرد بالحياة وخوفه 

 .من االنتحار، مع معرفة مدى مقاومته للتفكير في االنتحار 

 

 :تالذا تقدير - ب

 لنفسه الفرد يضعه تقييم : أنه على "الذات تقدير " )1967(سميث  كوبر" عرف        
          اإليجابية الفرد اتجاهات : الذات تقدير ويتضمن ، عليه المحافظة على ويعمل

 أن أي وكفؤ، وناجح وقادر هام بأنه الفرد اعتقاد مدى يوضح ،كما ذاته نحو السلبية أو 
 اتجاهات عن يعبر كما ، الشخصية كفاءته درجة على الفرد حكم : هو الذات تقدير
 ينقلها ذاتية خبرة بمثابة الذات تقدير يكون وهكذا عنها، معتقداته أو نفسه نحو الفرد
  .اآلخرين إلى الفرد
  

  :مرحلة الشباب  -ج

      الشباب مرحلة من مراحل العمر تقع بين الطفولة والشيخوخة، تتميز من الناحية 
 باكتمال النمو ةالبيولوجية باالكتمال العضوي ونضوج القوة، ومن الناحية النفسي

النفسي، ومن الناحية االجتماعية بأنها المرحلة التي يتحدد فيها مستقبل اإلنسان 
  .االجتماعي 

نسان تتميز بالحيوية وترتبط بالقدرة على    أي أن الشباب مرحلة عمرية يمر بها اإل
 يئةلعالقات اإلنسانية، مما يمكن الفرد من احتالل مكانة في البالتعلم ومرونة ا

  . وممارسة أدوار اجتماعية معينة ةاالجتماعي
  



 

 

 

 

  :     الدراسات السابقة -7     
يعرض الباحث هنا الدراسات السابقة في مجال بحثه أو القريبة منه وقد تم ترتيب 

:الدراسات من األقدم إلى األحدث على النحو التالي   
.  دراسات متعلقة باالنتحار في الجزائر -    

.  دراسات متعلقة بالميول االنتحارية -     
  .تقدير الذات السلوك العدواني و   دراسات متعلقة ب-               

 

: دراسات متعلقة باالنتحار في الجزائر- 7-1  
 

لها في  محاولة انتحار سج300حول : بوهران ) 1969(  دراسة بن خلفاط فؤاد -أ
.المركز اإلستشفائي الجامعي بوهران ، دراسة قام بها لنيل شهادة الدكتورة في الطب   

. سنوات 6 شخص قاموا بمحاولة انتحار في مدة 300تتكون من :  عينة الدراسة -  
. استمارة بحث ، قام بتوزيعها على عينة دراسته -المالحظة : أدوات الدراسة -  
:باحث من المالحظة التالية انطلق ال: نتائج الدراسة -  

 بحيث تضاعف العدد مقارنة 1962 ارتفاع مستمر لعدد المحاوالت االنتحارية منذ -   
.بما كان عليه من قبل   

:وقد توصل في تحليله إلى النتائج التالية   

: ترتفع محاوالت االنتحار عند الفئات العمرية التالية : حسب السن -1    
، أما  سنة سجل 15فئات األخرى فنسب االنتحار فيها قليلة جدا، فعند أقل من سنة ، أما ال) 18 -16(

. سنة 50 سنة فهي ضعيفة ، وتختفي بعد 25فوق   % 1.68محاوالت أي بنسبةخمس    

  ارتفاع محاوالت االنتحار عند النساء أكثر من الرجال بنسبة: حسب الجنس -2  
% . على التوالي) 24.32 ( و)  %  ) 75.67  

ارتفاع نسب االنتحار في فصل الصيف، وانخفاض في فصل  : حسب فصول السنة -3  
الشتاء، وبصفة أدق تنخفض محاوالت االنتحار في شهر جانفي ثم تعود وترتفع في بداية 

شهر أفريل لتصل الذروة في شهر جوان ثم تعود لتنخفض من جديد ابتداء من شهر 
.سبتمبر   



 

 

 

 

الوسائل المستعملة في محاولة االنتحار نجد األدوية  من بين : الوسائل المستعملة -4  
. الطبية، ثم مواد التنظيف وأخيرا دواء الحشرات   

بالنسبة للباحث فإن األسباب تافهة وليس لها أي معنى مقارنة :  أسباب االنتحار -5  
ة األسباب العاطفية والخالفات األسري: بالحدث الذي هو االنتحار، ويذكر من بين األسباب 

.البسيطة،مثل الطالق، وفاة األهل كذلك ظهور سلطة الوالدين على األبناء   
: وفي ختام بحثه توصل الباحث إلى ما يلي   

تحمل محاوالت االنتحار عدة خصائص مشتركة بينها وهي الظروف االجتماعية  -
 .واألسرية التي ظهرت فيها 

فرار من البيت عند الذكور فهي إن محاوالت االنتحار عند اإلناث تشبه كثيرا محاوالت ال -
 .بمثابة استفزاز لألهل 

 كما يعتبر االنتحار كنتيجة للتناقض الذي يعيشه الفرد بين حياته العائلية واالجتماعية  -
وهذا التناقض في حد ذاته راجع إلى التطور الذي شهده المجتمع الجزائري عامة ومدينة 

 .وهران على الخصوص بعد االستقالل مباشرة 

على ظهور األفكار االنتحارية، خاصة ) الكتب والمجالت واإلذاعة(اعد الوسائل الثقافية تس -
 .إذا علمنا أن في تلك الفترة كانت وسائل اإلعالم بصفة عامة متأثرة بالثقافة الفرنسية 

أما فيما يتعلق بأسباب االنتحار في مدينة وهران فقد ذكر الباحث التطور والحركة  -
  .عرفتهما المدينة بعد االستقالل السكانية اللذان 

: التعليق على الدراسة -     

تبرز هذه الدراسة أهم العوامل واألسباب المؤدية لالنتحار، والتي ربطها البحث بالنمو 
الديموغرافي السريع لمدينة وهران، وكذا لتأثير الثقافة الغربية على مجتمع جزائري 

ر عرضة لالنتحار وخاصة الفتيات، كم الحظ محافظ، كما أشار إلى أن الشباب هم األكث
.أن شهر جوان هو الشهر الذي يشهد أكبر عدد من محاوالت االنتحار  

.إال أن ما يعاب على هذه الدراسة هو اقتصارها على مدينة وهران فقط   
 

 

 



 

 

 

 

  ) :1971(  دراسة البروفسور كاشا فريد-ب
"   االنتحار في الوسط الحضري الجزائري " بعنوان   

 شخص قاموا بالمحاولة االنتحارية بالتسمم اإلرادي 503احتوت على : عينة الدراسة -
.ودخلوا مستشفى القطار   

قام بجمع معلوماته الميدانية باستعمال استمارة بحث ، قام بتوزيعها :  أدوات الدراسة -
.على عينة دراسته   

:بدأ الباحث دراسته بطرح األشكال التالي :   نتائج الدراسة-  
     هل يعتبر االنتحار سلوكا خاصا بالمجتمعات الغنية ؟ وكان يعني بذلك المجتمعات 

.الغربية عامة   
 وبعد جمع المعطيات الميدانية حول الظاهرة، قام بتحليلها وتوصل بذالك إلى النتائج التالية 

% سنة    20و 15  بين  % 40.35 ا سنة منه25 من العينة ال يتعد أعمارهم    76  :السنحسب - 1

. سنة فهم قليلون 45 سنة، أما األشخاص الذين بلغو أكثر من 15و 13 بين       و%2.78

% منهن مراهقات وكان سبب 82 من مجموع العينة هن من النساء كما أن ¾ : حسب الجنس -2   

.محاولتهن االنتحار راجع لوضعيتهن االجتماعية الغامضة   
ك في مرحلة الطفولة،من العينة آباؤهم مطلقون وقد حدث ذل : الوضعية العائلية -3  %12.72  

. منهم آباؤهم متوفون   و%27.63
68% لهم مستوى ثانوي، علما أن في تلك الفترة أكثر من نصف السكان     :المستوى التعليمي -4

 من النساء أميات، وأخيرا فإن كل المستويات التعليمية كانت موجودة ضمن هذه 38 كما سجل أميين
  .ة العين

% من العينة فقط هم من أصل ريفي أي أنهم قدموا من الريف مؤخرا، أما   10 : األصل االجتماعي-5
.الباقون وهم األغلبية فهم من سكان المدينة   

 ظهرت حاالت االنتحار بنسبة كبيرة في شهري ماي وجوان : حسب شهور السنة -6
:وقد فسر الباحث هذا االرتفاع بـ   

 .سية وما تحمله من نتائج سلبية نهاية السنة الدرا -

ثم .كما تعتبر فترة األفراح واألعراس بما فيها الزواج المفروض على بعض الشباب  -
 .تنخفض النسبة في الشتاء بالضبط في شهر نوفمبر 



 

 

 

 

 شخص يعانون من االضطرابات العقلية  كما ظهرت حاالت تكرار 16: الوضعية الصحية -7
  .العينة  من %16المحاولة االنتحارية 

 ثم مواد التنظيف المنزلية %50 تظهر في المقدمة ، األدوية الطبية بنسبة : الوسائل المستعملة -8
  .)%2.18(وأخيرا أدوية الحشرات) 14.71%(

وفي ختام البحث يذكر الباحث أن هذه الظاهرة تعتبر دخيلة على مجتمعنا وتعبر عن 
  :معطيات أساسية هي 

  .النمو الديموغرافي السريع -
  .لسريع ونتائجه االجتماعية والعائلية االتحضر  -

  . بذالك فإن الوقاية أو العالج يجب أن يكون له بعد اجتماعي 
:التعليق على الدراسة   

 خلصت الدراسة إلى أن ظاهرة االنتحار تتزايد بشكل ملحوظ في المجتمع الجزائري 
.وخاصة في أوساط الشباب، وأن النساء هن األكثر عرضة لها  

 
. دكتوراه في الطب في صدد تحضيره لرسالة ) : 1975(في قسنطينة  A.SEGHIR    دراسة -ج

الجامعي بقسنطينة بين سنتي   حالة محاولة انتحار في المستشفى 421:  عينة الدراسة -
  .1974 و 1972

.استمارة بحث ، قام بتوزيعها على عينة دراسته :  أدوات الدراسة -  
:ت الدراسة على النتائج التالية أسفر: نتائج الدراسة -  

 تقريبا ن بعد فحص المجتمع المحاول لالنتحار وجد أن اإلناث يشكل: حسب الجنس -1

  ) .132 مقابل 282(ضعف عدد الرجال 
 25 و15 حالة سنها يتراوح بين 321 حالة محاولة لالنتحار وجد أن 421من بين : حسب السن -2

  . سنة50 و25 أعمارهم تتراوح بين % 22.9ن  ، كما وجد أ% 75سنة أي ما يعادل 

ارتفعت نسبة االنتحار خالل شهري ماي وجوان حيث بلغ عدد :  حسب األشهر -3

  . حالة 48المحاولين لالنتحار خالل هذين الشهرين أكثر من 



 

 

 

 

 225 استعمال األدوية الصيدالنية أكثر الطرق المستعملة إذ أن : األدوات المستعملة -4

 حالة مواد 47فيما استعملت )  حالة73(تها  ثم تليها مواد التنظيف المنزلية حالة استعمل

الخ .. حالة استعملت طرق متنوعة كقطع الشرايين، الشنق 33مختلفة كسموم الفئران، و

  . حالة33فيما لم تتمكن الفرق الطبية من اكتشاف المواد المستعملة لدى 

: التعليق على الدراسة -  

إلى أن ظاهرة االنتحار في الجزائر تنتشر بين فئة الشباب وان اإلناث توصلت الدراسة   
يمثلن ضعف الحاالت المحاولة لالنتحار، وأن استعمال المواد الصيدالنية هي الطريقة 

.المضلة لالنتحار في المجتمع الجزائري   
 
 في صدد تحضيره لرسالة  :1987  دراسة بن إسماعيل وجماعته بقسنطينة سنة -د

.راه في الطب دكتو  

 وحاول فيها الباحث مقارنة النتائج 1987أنجزت هذه الدراسة سنة :  أهداف الدراسة -

.  في نفس المدينة 1975التي يوصل إليها مع نتائج دراسة   

 حالة محاولة انتحار في المستشفى الجامعي بقسنطينة بين سنتي  421:  عينة الدراسة -
  .1974 و 1972

. استمارة بحث ، قام بتوزيعها على عينة دراسته : أدوات الدراسة -  
بعد عشر سنوات وهو بالتقريب الفارق الزمني الفصل بين الدراستين  : نتائج الدراسة -

:تم استنتاج ما يلي   

  . المحاوالت االنتحارية في تفاقم مستمر -   

  : أما عن توزيع الحاالت فكانت كما يلي 

تج القسمة بين الدراستين والذي يقدر بامرأتين لكل  نالحظ تقارب نوا: حسب الجنس -1

  .رجل 



 

 

 

 

 عاما في تزايد مستمر، ويأخذ في 25الشباب المحاول لالنتحار والذي سنه ما دون : حسب السن -2

، 1975 سنة %1.1( عاما 50االنخفاض إلى أن يصبح دون داللة عند األفراد الذين يبلغ سنهم 

  ) .1987 سنة 4.5%

منحنيات التوزيع الشهري للحاالت المحاولة لالنتحار ذات داللة إذ أكدت ثانية  : حسب األشهر -3

  .، مع مالحظة انعدامها خالل شهر رمضان )أفريل،ماي وجوان( ارتفاعها خالل نفس األشهر 

 ثم تليها % 60بقي استعمال األدوية الصيدالنية أكثر الطرق المستعملة بنسبة:  األدوات المستعملة -4

  .تنظيف المنزلية مواد ال

: التعليق على الدراسة -  

.خرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن المحاوالت االنتحارية في المجتمع الجزائري في تفاقم مستمر    
 

) :1991(  دراسة المعهد الوطني للصحة العمومية  -هـ  

قامت مجموعة متعددة االختصاصات " الشباب والصحة " في إطار البرنامج المسطر 
عة للمعهد الوطني للصحة العمومية على دراسة ظاهرة االنتحار والمحاوالت تاب

   .االنتحارية
:هدفت الدراسة إلى :  أهداف الدراسة -  

. إبراز مشكل االنتحار والمحاولة االنتحارية -        

.  محاولة وضع بروفيل إلبديمولوجيا االنتحار في الجزائر -        

.مكنة للكفالة النفسية لمحاولي االنتحار  اختبار الطرق الم-        

قامت فرقة البحث بإحصاء كل حاالت االنتحار والمحاوالت االنتحارية  : عينة الدراسة -
. حالة 139على مستوى العاصمة والذي بلغ عددها   

      تم بناء استبيان يحتوي على أسئلة تبحث عن األوضاع:  أدوات الدراسة -
لحاالت والظروف التي حدثت فيها المحاولة االنتحارية وكذا ديموغرافية ل-السوسيو

.الطرق المستعملة   
 
 



 

 

 

 

:خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية :  نتائج الدراسة -  
% من  27.3 حالة محاولة انتحار، تم الحصول على نسبة139من بين :  حسب السن والجنس -1     

. من اإلناث  % 72.7الذكور، و  
. سنة30ن لالنتحار سنهم أقل من من األفراد المحاولي % 89.8  كما وجد أن نسبة     

: حسب التوزيع الزمني -2    

في    )  %   85.6(  وجد أن المرور إلى السلوك االنتحاري يتم في معظم الحاالت:حسب الساعة – أ 
.الفترة مابين السادسة صباحا والسادسة مساء   

.السادسة صباحا  المتبقية فكانت مابين الساعة التاسعة مساء و % 14.4 أما  
      غير أن الفترة الزمنية األكثر عرضة للمرور للفعل االنتحاري تتمثل فيما بين التاسعة صباحا ،  

. %   92.5 والثانية عشر زواال وهذا بنسبة تقدر بـ

 يوم الثالثاء هو أكثر األيام الذي ترتفع فيه المحاوالت :حسب أيام األسبوع –ب  
.ينما تنخفض المحاوالت االنتحارية يومي الخميس والجمعة ب. االنتحارية  

   التسمم عن طريق المواد الصيدالنية هي الوسيلة الرئيسية للمرور إلى   : الطرق المستعملة -3
.الحاالت  %   90النتحار بنسبة ا

   : العوامل العائلية واالجتماعية للحاالت المحاولة لالنتحار–و  
   أغلب المحاولين لالنتحار هم من العزاب  ولقد قدرت النسبة بـ :ة  حسب الحالة المدني– أ 

72.7%.    

 وجد أن ثلث المحاولين لالنتحار هم من مستوى تعليمي : حسب المستوى الدراسي - ب
  .ثانوي 

  . وجد أن أكثر من نصف العينة هم بدون عمل :  حسب المستوى االقتصادي - ج 
    : التعليق على الدراسة - 

  .هذه الدراسة ما ذهبت إليه الدراسات السابقة أكدت 
  
  
  
  

                



 

 

 

 

) :1996 (حسينة  يحياوي  دراسة -ز  

بالمستشفى الجامعي لباب الواد ومستشفى "  المحاولة االنتحارية دراسة نفسية " بعنوان 

. دريد حسين للطب العقلي بالجزائر العاصمة   

:  أهداف الدراسة -  

. حاالت مصابة باالكتئاب10 حاالت محاولة لالنتحار ألول مرة، و10:  عينة الدراسة -  
للتشاؤم " BECK" مقياس بيك - لالكتئاب " BECK"مقياس بيك :  أدوات الدراسة -

  . "DSM -III- R" سلم الضغط النفسي االجتماعي للراشدين -واليأس
: نتائج الدراسة -  
والمكتئبين  من حيث التعرض لعوامل  التوجد فروق بين األفراد المحاولين لالنتحار - 

.الضغط   النفسي   
 بفارق دال – المحاولون لالنتحار أكثر اكتئابا من المصابين باالكتئاب في العينة - 

  .-إحصائيا 
 األفراد الذين حاولوا االنتحار يعانون من يأس شديد مقارنة باألفراد المصابين - 

.باالكتئاب   
.واالكتئاب عوامل ذات تأثير في تفجير السلوك االنتحاري  أثبتت الدراسة أن اليأس -   
: التعليق على الدراسة -  

أبرزت هذه الدراسة بعض العوامل ذات التأثير في تفجير السلوك االنتحاري، وهي 
.االكتئاب واليأس، إال أن العينة كانت صغيرة   

 
:           تعليق عام عن الدراسات -ي   

:خلصت الدراسات إلى أن   
.مستمرينزايد ت الواقع االنتحاري في الجزائر حديث الظهور إال أنه في تضخم و-    
 السلوك االنتحاري هو خاصية يستثنى بها الشباب، إذ تثبت الدراسات السابقة أن -  

.العمرالشريحة األكثر عرضة لالنتحار في المجتمع الجزائري هي ما دون الثالثين من   



 

 

 

 

في )  سنة45أكثر من (لة المحاوالت االنتحارية عند كبار السن    كما يجب اإلشارة إلى ق
المجتمع الجزائري عكس ما نشهده في المجتمعات الغربية ويرجع هذا إلى المكانة الخاصة 

 التي تحضى بها هذه الشريحة في أحضان األسرة 
 تبقى المحاوالت االنتحارية خاصية تمتاز بها النساء وخاصة الشابات ، حيث يقيمها -

 .الباحثون بأكثر من امرأتين مقابل رجل واحد 

تقل المحاوالت االنتحارية خالل شهر رمضان ويعزو الباحثون ذلك إلى ما يمثله هذا  -
 .الشهر عند األفراد حيث تشدد الروابط العائلية 

ي ماي وجوان ويرجع ذلك حسب رتتواتر وتكثر المحاوالت االنتحارية خالل شه -
SEGHIRهرين يمثالن نهاية الموسم الدراسي وما يصاحبه من فشل  إلى أن هذين الش
 .وإخفاق 

فيما يخص العوامل المحفزة النفجار السلوك االنتحاري تبقى الصراعات العائلية هي  -
 .السبب الرئيسي، وفي المرتبة الثانية صراعات العمل وعدم التكيف المهني 

تصدره المواد الصيدالنية، ثم المواد بالنسبة للوسائل المستعملة للمرور للفعل االنتحاري فت -
 . الكيماوية السامة 

 

        هكذا نالحظ ورغم الجهود المبذولة إلقامة بحوث ابديمولوجية إللقاء الضوء 
على مشكلة السلوك االنتحاري في بالدنا، إال أن هذه الجهود مازالت جزئية ألن  ثمة 

هذه الظاهرة على عاتقهم ودراستها اعتبارات مادية ومنهجية لم تسمح للباحثين بأخذ 
 اعتماد هذه البحوث على اإلحصاءات لكبكل موضوعية عبر التراب الوطني، كذ

  .الرسمية، تجعل تناولها للظاهرة يتسم بالنقص 
             وبرغم كل هذه االعتبارات المنهجية فإننا ال يجب أن ننكر مساهمة هذه 

  .اوالت االنتحارية في بلدنا والتحسيس بها البحوث بإظهار مشكلة االنتحار والمح
  
  
  



 

 

 

 

   : دراسات متعلقة بالميول االنتحارية- 7-2
   حسين فايد.  دراسة د–   أ 

  .بعنوان الفروق في االكتئاب واليأس وتصور االنتحار بين طلبة الجامعة وطالباتها 
   :أهداف الدراسة

 .سيكومترية تعريب أداة لقياس تصور االنتحار وتحديد أهم معالمها ال -

 . دراسة الفروق بين الذكور واإلناث في كل من االكتئاب، اليأس وتصور االنتحار -

الوقوف على مدى التفاعل المشترك بين االكتئاب واليأس من أثر في ازدياد درجة تصور  -
  .االنتحار لدى شباب الجامعة من الجنسين 

  . طالب وطالبة بالتساوي بين الجنسين324تكونت من  :العينة
  :أدوات الدراسة 

  ، ومقياس تصور االنتحار )HS(مقياس بيك لالكتئاب ، مقياس اليأس 
  :النتائج 

ال توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في كل من االكتئاب واليأس وتصور  -
 .االنتحار

التفاعل المشترك بين االكتئاب واليأس من شأنه أن يزيد من درجة تصور االنتحار لدى  -
  .الجنسين 

 :الدراسة على التعليق -

  .في كل من االكتئاب، اليأس وتصور االنتحارأكدت الدراسة عدم تأثير عامل الجنس 
  
والتي هدفت إلى تحديد المشاعر  : )1981(دراسة أحمد عكاشة وآخرون  -ب

  .االنتحارية لدى طلبة السنوات النهائية في الجامعة
   طالب516تكونت من  :العينة 

  .قياس مشاعر االنتحارم :أدوات الدراسة 
  
  



 

 

 

 

  :النتائج 

 منهم كان لديهم مشاعر انتحارية في العام السابق إلجراء الدراسة، ومن بين  12.6%
 فكروا في قتل أنفسهم،  %1.7 على أن الحياة ال تستحق العيش، و %5.6هؤالء أعرب 

  .منهم بالمحاولة فعال  % 0.4 خططوا للمحاولة بينما قام  %0.9و 
 :الدراسة ىعل التعليق -

أكدت الدراسة مدى انتشار الفكر االنتحاري بين أوساط الشباب المصري إال أنها 
  .تغاضت عن الفروق بين الجنسين 

 

  Rich et al(1992)دراسة ريتش وآخرون  -ج

والتي هدفت إلى دراسة الفروق بين الجنسين في المتغيرات النفسية واالجتماعية 
   .المرتبطة بتصور االنتحار

ممن )  أنثى328ذكرا، و285( من طالب المدارس العليا 613تكونت من :نةالعي
  . سنة19 و 14تراوحت أعمارهم بين 

 طبق الباحثون عدة مقاييس نفسية منها مقياس تصور االنتحار، :أدوات الدراسة 
  .ومقياس اليأس ، ومقياس االكتئاب

  :النتائج 

 تصور االنتحار واالكتئاب لصالح أسفرت النتائج على أنه توجد فروق بين الجنسين في
  . اإلناث بينما التوجد في اليأس 

 :الدراسة على التعليق -

 .فروق ذات داللة في تتصور االنتحار واالكتئاب لصالح اإلناث  أوضحت الدراسة وجود

  

  : تعليق عام عن الدراسات -د

 تصور      تضاربت النتائج فيما يخص وجود فروق أو عدم وجودها بين الجنسين في
االنتحار، ففيما أكدت دراسة ريتش على وجود فروق نفت دراسة حسين فايد وجود هذه 

  .الفروق 
  .  فيما أكدت دراسة عكاشة وجماعته على انتشار الفكر االنتحاري في أوساط الشباب 



 

 

 

 

 

  :تقدير الذات السلوك العدواني و  دراسات متعلقة ب7-3

 Maccoby. E.E. and Jacklin, C.N 1980 )(وجاكلين ماكوبي :دراسة -أ

 .العدواني السلوك في واإلناث الذكور بين االختالفات :بعنوان
 :الدراسة أهداف
 السلوك العدواني تجاه المالحظة على مبنية الدراسات من لمجموعة افتراضية تحاليل

 .األطفال عند
 .فأقل سنوات 06 العمر وإناث، ذكور الجنسين من أطفال :العينة

 .المالحظة سلوبأ :األدوات
 :النتائج

الذكور،  لصالح العدواني بالسلوك يختص فيما والذكور اإلناث بين دالة فروق توجد  -
 08في  الجنسان وتساوى منها 24 في عدوانية أكثر الذكور كان حالة 32 أصل من

 اإلناث عن لدى العدواني السلوك مستوى ارتفاع دراسة أي تثبت لم حين في منها،
 .الذكور

أو  أقران وجود حالة في وضوحا أكثر بصورة يظهر األوالد عند العدواني السلوك  -
 .ذكور زمالء

 في ظاهرا يكون الجنسين بين االختالف وهذا عدوانية األكثر هو الذكور جنس      إن
 أنه رغم النمو مراحل خالل ويستمر . المدرسة قبل ما فترة في األقل على وقت مبكر

 .تثيره التي الظروف وفي شكله في قد يتغير
 :الدراسة على التعليق

 لدى السلوك العدواني أن على التأكيد في السابقة الدراسة مع الدراسة تلك نتائج تتشابه
 حالة في أكثر وضوحا بصورة ويظهر . اإلناث لدى العدواني السلوك من أكثر الذكور
 السلوك على صدقاءجماعة األ تأثير على يدل وهذا ذكور، زمالء أو أقران وجود

 .األبناء لدى العدواني
  



 

 

 

 

 1986 وآخرون باندورا :دراسة -ب

  .المراهقين لدى العدوان :بعنوان
 :الدراسة أهداف
 وبين والفرق بينها العدوانيين، المراهقين واألبناء الوالدين، بين العاطفية العالقة معرفة

 .العدوانيين غير
 :العينة

 26  ضابطة من عينة المجتمع، ضد سوابق لهم لسج  26  الذكور، من مراهقًا  52
 .مراهقًا 

 :األدوات
 .حده على كل األطفال األم، األب، مع المقابلة -

 .الذكاء تثبيت اختبار. -
  .والسن الثقافية االجتماعية الحالة بيانات -

 :النتائج
 .والديهم مع العاطفية عالقاتهم في لألمان يفتقرون العدوانيين الصبية إن  -
والسخرية،  التهكم، : مثل أخرى لطرق أكثر يلجؤون العدوانيون الصبية والدا  -

 .الحقوق من والحرمان الجسدي، والعقاب
مراحل  في أبنائهم مع العاطفي للتعامل نسبيا وقت أي يعطوا لم العدوانيون الصبية أباء

 .األولى الطفولة

 :الدراسة على التعليق

 مراحل الطفولة في وخاصة األبناء مع العاطفي تعاملال أهمية إلى الدراسة هذه تشير
  .األولى

  
  
  
  



 

 

 

 

 ) 1989 ( كفافي الدين عالء :  دراسة-ج

 عملية تقدير في دراسة النفسي، واألمن الوالدية، بالتنشئة عالقته في الذات تقدير : بعنوان
 . الذات

 : بيان إلى الدراسة هدفت : الدراسة هدف -
 به أن ترتبط يمكن التي واالجتماعية النفسية المتغيرات وبعض الذات، تقدير بين العالقة
 . باألمن النفسي والشعور األبناء، يدركها كما الوالدية التنشئة وهي عاليا، ارتباطًا

 : الدراسة عينة -

  الثانوية، المرحلة طالبات من ) 153 ( من الدراسة عينة تكونت
 إعداد من األبناء يدركها كما الوالدية شئةالتن على مقاييس دائها أ في الدراسة اعتمدت
 وضع من الذات تقدير ومقياس ، "ماسلو إبراهام"وضع  من األمن ومقياس ، الباحث

 . "سميث كوبر"
 : الدراسة نتائج -

 : التالية النتائج إلى الدراسة توصلت
 .يالنفس باألمن االبن وشعور والتربوية، النفسية النظر وجهة من صحيحة أساليب – 1
 . الذات وتقدير باألمن، الشعور بين موجبة عالقة هناك – 2
 :الدراسة على التعليق -

 على ذلك ينعكس ألن األبناء، تنشئة في الصحية األساليب اتباع أهمية إلى الدراسة أشارت
 ارتباطًا الذات يرتبط تقدير أن ذلك معنى . الذات بتقدير يرتبط الذي باألمن االبن شعور
  .األبناء يدركها كما الوالدية التنشئة اليببأس عاليا

  
  :) 1990 ( عكاشة فتحي محمد :  دراسة-د

 من أطفال لمجموعة والشخصية البيئية المتغيرات ببعض وعالقته الذات تقدير : بعنوان
  . صنعاء مدينة

  
  



 

 

 

 

 : الدراسة هدف -

 على تكيفه، الطفل كنفها في يعيش التي الرعاية أشكال أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 تقدير الذات أن باعتبار لذاته تقديره على وبالتحديد ، ذاته عن إيجابي لمفهوم وتكوينه

 أثر نوع معرفة إلى الدراسة تهدف كما . ( الذات لمفهوم الهامة المكونات أحد) هو
 حرمان الطفل يتركه الذي األثر ومعرفة لذاته، تقديره على للطفل االجتماعية الرعاية

 دور إلى معرفة الدراسة هدفت كما . لذاته الطفل تقدير على كليهما أو لوالدينا أحد من
 .لذاته تقديره في للطفل الزمني والعمر الجنس من كل
 : الدراسة عينة -

 أطفال من عاما ) 12 ، 9 ( بين أعمارهم تتراوح طفل ) 197 ( على الدراسة أجريت
 .باليمن  "صنعاء" مدينة

 تقدير " قياس بهدف Lawswq "لويزك" مقياس على الدراسة تمدتاع : الدراسة أداة -
 تغطي بحيث المقياس أسئلة اختيرت وقد . االبتدائية المدرسة أطفال لدى" الذات

 اإلرشادية الدراسات خالل من للطفل بالنسبة أهميتها ثبت التي المجاالت الرئيسة
 . المبكرة

 :الدارسة نتائج -

في  هاما دورا الطفل كنفها في يعيش التي الرعاية لنوع أن الدراسة أظهرت – 1
 الرعاية األسرية في متمثلة للرعاية أشكال ثالثة بين المقارنة تمت حيث . لذاته تقديره

 . األحداث مؤسسات في الرعاية وأخيرا األيتام، رعاية ودور ،
 لعادييناألطفال ا مجموعة هي الذات تقدير في المجموعات أعلى أن النتائج وأوضحت

 األطفال المؤخرة مجموعة في وتأتي ، األيتام األطفال مجموعة الترتيب في يليهم ،
 . األحداث بمؤسسات المودعين

 علىتقديره والديه أحد من الطفل لحرمان واضح تأثير وجود عن الدراسة كشفت – 2
 . الوالدين كال بفقد التأثير هذا ويزداد ، لذاته

خاصة  الدراسي وتحصيله لذاته، الطفل تقدير بين قةعال وجود الدراسة أكدت – 3
 . والرياضيات العربية اللغة لمقرري بالنسبة



 

 

 

 

 :الدراسة على التعليق -

 على والتي تؤثر الطفل، كنفها في يعيش التي الرعاية ونوع أهمية إلى الدراسة أشارت
 سلبيا  تأثيرايؤثر كليهما أو الوالدين أحد من الطفل فحرمان الطفل، لدى الذات تقدير
 .لذاته الطفل تقدير على

 

 Roberts & Bengtson  (1996 (وبنجستون روبرتز : دراسة-هـ 

الذات عبر  وتقدير المبكرة، الشباب مرحلة في الوالدين مع المؤثرة  العالقات:بعنوان
 . سنة 20
 :الدراسة أهداف -

 مرحلة إلى المراهقة لةمرح من التحول أثناء الوالدين مع العالقات تأثير مدى معرفة
 .سنة )20 (طوال األبناء ذات تقدير على الشباب

     بين أعمارهم تراوحت الشباب من فرد ) 273 ( من البحث عينة تكونت :العينة -
   . 1981 العام في التطبيق بداية قياسات أثناء ) سنة 16-26 (
 :األدوات -
 ) .1965(لروزنبورغ الذات تقدير مقياس -1
تعبر  عناصر ألربعة استجابات عن عبارة وهو واالبن، الوالد بين العاطفة سمقيا -2

 .الوالدين كال مع للتقارب الشباب إدراك عن
 :النتائج -
من  كل خالل الذات وتقدير واالبن، الوالد عاطفة بين إيجابية ارتباطات  وجدت – 

خالل  الفرد آباء من العاطفي بالقرب الشعور أن على دليل وهذا . الثالثة الموجات
 الذات يمتد تقدير على جوهرية تأثيرات له بدايتها في الشباب ومرحلة المتأخرة المراهقة

 .سنة ) 20 ( إلى
مع  فاعلية أكثر عالقات سجلوا الذين)  وإناثً ذكورا( الشباب أن الدراسة  أوضحت –

سنة  ) 20 إلى 17 ( فترة وأثناء البداية خط حسب للذات أعلى تقدير سجلوا قد الوالدين
 .متتابعة



 

 

 

 

 .الشباب مرحلة إلى التحول خالل معقول بشكل مستقرا كان الذات تقدير إن –
 :الدراسة على التعليق -

 مرحلة في بداية وخاصة طويلة لفترة واضح بشكل يستقر الذات تقدير أن الدراسة أظهرت
 .الشباب

 

 Ann Roberts( 1999 (وآخرون روبرتز أنن :دراسة -و

 .الصغار المراهقين عند الذات وتقدير األصدقاء، ومرافقة العائلة، تفاهم :انبعنو
 :الدراسة هدف -

 الذات تقدير على األصدقاء ومرافقة العائلة، تفاهم أثر بحث إلى الدراسة هدفت
 .الصغار المراهقين عند
 :الدراسة عينة -

 ذات مستوى ابتدائية مدارس من اختيارهم تم التالميذ من مجموعة على الدراسة طبقت 
 على المدارس بناء هذه اختيار تم ."ونيويورك" ،" سي دي وواشنطن" ،"بالتيمور" في رفيع
 . العرقي للمجتمع نسب أعلى

 وضع العائلة، : حيث من البحث شروط جميع تتوفر فيهم الذين اختيار الطالب تم وقد
 عاما)   15  إلى  10 ( ينب ما الصغار هؤالء أعمار ويتراوح الذات، وتقدير والرفاق،
 اللون من % 11  أفريقي، أمريكي أصل من % 37   سنة، ) 11.43 ( بمتوسط
  .أسود التيني أصل من %02أمريكي،  أسيوي أصل من %05 األبيض،

 :الدراسة أداة -

 :االعتبار تأثير في أخذ الذات وتقدير والرفاق، العائلة دور بين العالقة فحص يتم كي
 مع وتم مقارنتها للعرق، بالنسبة متغيرات ثالث اختيار تم فقد . واألصل رق،والع النوع،

   : اآلخرين
 . الطالب باقي مع األبيض اللون ذوي الطالب مقارنة  األولى-      
 األصل ذوي الطالب مع األفريقي األمريكي األصل ذوي الطالب  والثانية-      

 . الالتيني



 

 

 

 

 تأثير تحليل وتم الطالب بقية مع األسيوي األمريكي األصل ذوي الطالب  والثالثة-      
الرفاق  مجموعة تأثير تحليل وتم . الترابط المعاونة، : منها عوامل عدة خالل من العائلة

قيم  االجتماعي، القبول الشجار، الترابط، األصدقاء، معاونة منها عوامل عدة خالل من
 .الرفاق

 :الدراسة نتائج -

سن  في الذات تقدير في تؤثر الرفاق أم العائلة من أكانت سواء تالخبرا تأثير -1
 .ومستقرة متفاهمة العائلة كانت إذا وخصوصا المبكرة، المراهقة

 بالمقارنة بتقدير العائلة مجموعة مع الرفاق مجموعة بين فروق وجود الدراسة أثبتت -2
 .الذات

 في االختالفات مع وتفاعلها ،العائلة مجموعة في االختالفات مدى الدراسة أثبتت -3
 .الذات تقدير مستوى توقع في الرفاق مجموعة

  .تقديرالذات على السلبي تأثيره له والرفاق العائلة، مع والشجار والرفض، اإلهمال، -4
 :الدراسة على التعليق -

 تقدير والرفاق في األسرة من التلميذ يكتسبها التي الخبرات تأثير إلى الدراسة هذه تشير
 أناإلهمال، كما .ة ومستقر متفاهمة العائلة كانت إذا إيجابيا الذات تقدير ويكون الذات،

 .الذات تقدير على السلبي تأثيره له والرفاق العائلة، مع والشجار والرفض،
 

 & Solomon, C. Ruth( فرانسكيز وسيرز، روز، سي سولومون، :دراسة  -ز

Serres  Francoise( 1999 

 .والتحصيل الدراسي األبناء ذات تقدير على اللفظي العدواني اآلباء سلوك تأثير :بعنوان
البدني  العدوان من اللفظي العدوان تأثيرات تمييز إلى الدراسة هدفت : الدراسة هدف -

  وبحث
 ذات األطفال تقدير على السلبي تأثيره له اللفظي اآلباء عدوان كان إذا ما دراسة أو 

 .دراسيةوال العلمية وإنجازاتهم



 

 

 

 

) 144 ( إلى عددهم وصل الطالب من عينة على الدراسة تطبيق تم :الدراسة عينة -
أربع  من اختيارهم وتم . والكندية الفرنسية، الجنسية بين جنسيتهم وتراوحت طالب

متوسط  بلغ وقد . Monteral مونتريال في منطقة المتوسطة الطبقة من عامة مدارس
صف  من الطالب اختيار تم وقد )عاما 11 -09(من رشهو 3 و سنين عشر الطالب عمر

 .وفهم االستبيان قراءة على القدرة لديهم السن هذا في أنهم :األول : لسببين ابتدائي خامس
 آبائهم في تصوير ويرغبون الفهم، على كافية قدرة لديهم ليس العمر هذا في أنهم :والثاني

 . المراهقةسن في يلبسونها قد والتي سلبية عدسات خالل من
 ,Harter ( "لهارتر" األطفال عند الذات فهم منظور استخدام تم : الدراسة أداة -

 ولتقييم األطفال عند الذات تقدير لتقييم واستخدامه الفرنسية إلى وتم ترجمته ،)1989
 استخدام تم وقد والرياضيات الفرنسية اللغة مادتي درجات حساب تم اإلنجازات الدراسية

 االثنين أو بدنية، معاقبة أو آبائهم، :من لفظي لعدوان األطفال وتعرض الذات، استبيان عن
  .معا
 :الدراسة نتائج -

  يعتبرون الذين األطفال بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه النتائج أظهرت -
 عدوان لفظي لديهم أبويهم يعتبرون الذين وهؤالء منخفض، لفظي عدوان لديهم أبويهم
 .الدراسي والتحصيل الذات في مرتفع

في  منخفضة درجات لديهم آبائهم قبل من لفظي لعدوان يتعرضون الذين األطفال أن -
 .الفرنسية اللغة وهي الرئيسية أو األم،  اللغة
 :الدراسة على التعليق -

 بالقبول االجتماعي يرتبط الذي المنخفض الذات تقدير بين عالقة وجود الدراسة هذه تؤكد
 العدواني أن السلوك كما لألبناء، العدواني والسلوك القليلة الدراسية والكفاءة يف،الضع
 .األم اللغة على يؤثر اآلباء لدى
  
  
  



 

 

 

 

 :الدراسات على عام  تعقيب- ي 

لدى  الذات تقدير وتنمية إيجاد في األسرة أهمية إلى الدراسات بعض أشارت -
 نحو اآلباء اتجاهات يدركون تفعالمر الذات تقدير أن أصحاب أوضحت حيث الطالب،
 لنوع الرعاية أن أظهرت والديمقراطية، وأخرى  باالستقالل أنها تتسم على تنشئتهم

 أحد من حرمان الطفل وأن لذاته، تقديره في هاما دورا الطفل كنفها في يعيش التي
 الديةالو التنشئة أساليب أن كفافي، ، وأظهرت ودراسة الذات ير تقد على يؤثر والديه

 وتقدير موجبا ارتباطًا يرتبط الذي باألمن النفسي الطالب شعور إلى تؤدي الصحيحة
  .الذات

 والثناء المدح على يعتمد الذي الوالدية التنشئة أسلوب أن كما أوضحت هذه الدراسات
 واإلعالء

 هأو إهانت الفرد شأن من التقليل وأن الذات، تقدير في إيجابي تأثير له الفرد شأن من
   . الذات تقدير على السلبي تأثيره له يكون
 .النفسي التوازن وإليجاد للتخفيف الذات تقدير أهمية إلى الدراسات بعض أشارت -
 المشكالت وبعض الذات تقدير بين عالقة وجود إلى الدراسات بعض أشارت  -

  .كفافي  دراسة الدراسات هذه ومن االكتئاب، مثل السلوكية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  :تمهيد

ـ        المشكالتيعد االنتحار أحد            يم وتختلـف   د التي عرفها اإلنسان منذ الـزمن الق
 بالحركـات   ، األماكن، عالقاتـه   وجهات النظر حول الموضوع حسب الفترات الزمنية      

  .الثقافية واستمرارية المعارف العلمية

 المالحـظ   حاليا ،يبقى موضوع االنتحار غير واضح رغـم التطـور العلمـي                   
ن وعلمـاء الـنفس     يسيكياتري ال لهذا السبب،تجند كل األخصائيين   .خصوصا السيكياتري 

وعلماء االجتماع من أجل توحيد البحث بهدف التحكم في مختلف العناصـر المؤديـة              
بالرغم من هذا يبقى تحديد االنتحار بصفة إجرائية صـعب وذلـك ألسـباب              .لالنتحار

 ؟هل نهـتم بالجانـب      طالموت ،أو المحاولة فق   -نتحارهل نأخذ بعين االعتبار اال    :عديدة
أو الغير إرادي للمـرور إلـى       /أو اإلرادي أم العكس المظهر غير واعي و       /الواعي و 

   ؟هل نفضل وجود أو غياب فكرة الموت في العملية االنتحارية ؟لالفع

 . و إنما علـى الـسلوكات االنتحاريـة ككـل          رألجل هذا ال نتكلم عن االنتحا              
 هو الـشخص    Suicidéالمنتحر  :ولتحديد هذه األخيرة نعرف بعض المفاهيم األساسية      

 هو الذي نجـا مـن       Suicidantصاحب المحاوالت االنتحارية    -الذي كان فعله مميتا   
 إلـى   ء هو الشخص الذي يظهر احتمال اللجو      Suicidaire يالفعل المدمر، واالنتحار  

  ).F.Caroli et G.Vidon,1984,P1.(االنتحار سواء بالقول أو بالسلوك

  

  : تعريف االنتحار-1

     إن مفهوم السلوك االنتحاري من المفاهيم التي تعارض بـصددها التعريـف فـي              
و رغم أن أغلبية الباحثين و المؤلفين بدؤوا        , الدراسات التي تناولت المشكلة حتى اليوم     

 التـي تنطبـق عليهـا       فإنهم اختلفوا على أنواع الـسلوك     , تعريف المفهوم بداية لغوية   
و ما اتسمت به النظريات     , و قد كان لهذا أثره فيما أصاب النتائج من غموض         . التسمية

  .الكاملمن عجز عن التفسير



 

 

 

 

و هو مفهوم مشتق مـن كلمـة        . - قتل الذات بذاتها     –     فاالنتحار لغويا هو عملية     
 Sui -  –سـم  و اال " يقتـل " بمعنى – Caedere -مركبة من أصل التيني من فعل 

 (R . ARLABOSSE et COLL, 1990, P 780 ) .بمعنى النفس أو الذات

 L'Abbé Des(و نقلت هذه الكلمة بكاملها إلى الفرنسية علـى يـد األب دي فـونتين    

Fontaines (         علـى   1737سنة  , ألول مرة في النصف األول من القرن الثامن عشر 
 .MORON, 1977 , P 14)         ( P .وجه التحديد

      أي ذبـح  "  نحـر "فالكلمة مشتقة مـن  ,      و في العربية يفيد االنتحار معنى مماثال
و يقال تناحر القوم إذا تشاجروا لحـد        . سه و قتلها  فو انتحر الشخص أي ذبح ن     , و قتل 

 في القرآن الكريم و األحاديث النبوية       "بخع نفسه "و قد استعملت كلمة     . القتال و الهالك  
     ."أهلك نفسه و أنهكهـا غمـا      "اريخ اإلسالمي مرادفة لالنتحار و تعني       و نصوص الت  

  )   825، ص 1986المنجد في اللغة واالعالم، ( 
أول من تعرض لتحديـد     ) 1897(     يعتبر العالم االجتماعي الفرنسي إميل دوركايم       

موت كل حاالت ال  "فاالنتحار ينسحب على    , مفهوم و أعراض السلوك التي تندرج تحته      
و هو  , التي تنتج مباشرة أو غير مباشرة عن فعل ايجابي أو سلبي ينفذه الضحية بنفسه             

  )44، ص1996تكفي كلثوم ، .("يعرف أن هذا الفعل يصل إلى هذه النتيجة أي الموت
     و لكن دوركايم ال يأخذ بالقصد أو النية في االنتحار ألن هذا في رأيه يخرج نوعا                

, حتى و لو اختلفت في مظهرها مع ما يطلق عليـه االنتحـار            , يآخر من التدمير الذات   
      و أهم ما في هذا التعريف هو تأكيـد عنـصر المعرفـة            . فإنها تتوحد معه توحدا تاما    

و تميزه عن الموت اآللـي      , و إدراك النتيجة التي تحدد السلوك في المستوى اإلنساني        
ـ        . في المستوى الحيواني   ه سـمة الـسلوك المرضـي       باإلضافة إلـى أنـه ينفـي عن

)Pathologique .(               و لكن يؤخذ على هذا التعريف أنه يخلط بـين االنتحـار و بـين
  .صور أخرى من الموت كالفداء و التضحية و االستشهاد دون التميز بينهما

على الرغم مـن    , مؤسس مدرسة الطب العقلي   ) Esquirol) (1938(    أما إسكيرول   
فإنـه إشـارة إلـى عـزل الـسلوك          , ر بطريقة مباشرة  أنه لم يتعرض لمفهوم االنتحا    



 

 

 

 

ألن التضحية ليست   , االنتحاري عن أفعال التضحية باختيار فردي أو تحت قهر جماعي         
  . سلوكا مرضيا كاالنتحار و لكنها موضع إعجاب

فيميـز بـين    , هذه التفرقة ) 1930(العالم االجتماعي الفرنسي    , س     و يؤكد هال فاك   
و أهمهـا   , إلرادي و بين أشكال المـوت االجتمـاعي اإلجبـاري         السلوك االنتحاري ا  

كل حالة موت الناتج عن فعل يأتيه الضحية بنفسه بقصد قتل           ": فاالنتحار هو , التضحية
  ."و هو ليس بالتضحية. نفسه

     وإن كانت التضحية في شكلها الظاهري انتحارا فإنها إعدام للـنفس نتيجـة قهـر             
و قد تمثل   ,  التراث االجتماعي نشأ عليه الفرد منذ طفولته       جماعي ألنها نظام جذري في    

 في اإلقدام على التضحية هي إرادة الجماعة وأصبح         9قيم الجماعة حتى أصبحت إرادته    
  . نسق القيم االجتماعية و هو مضمون بنائه النفسي

و االمتثـال   ) Adaptation(     فالتضحية داللة ارتفاع مستوى التوافق االجتمـاعي        
و قد يصل هذا    . و عمق إحساس الفرد باالنتماء إلى الجماعة      , ى الضبط االجتماعي  لقو

   .القرار الجماعي إلى حد تعيين وسيلة التضحية بالنفس
فقد ذهبا نفس المـذهب فـي       ) DELMAS(و دالما   ) BLONDEL(     أما شال بلوندل    

فيقررا دائما  , خرىتأكيدهما التمييز بين السلوك االنتحاري و صور السلوك المماثلة األ         
و رغم قدرتـه    , الفعل الذي يصدر عن إنسان يفضل الموت عن وعي        : أن االنتحار هو  
  )47 ص 1964مكرم سمعان، . ( دونما ضرورة أخالقية, الختيار الحياة

و لكن إقـراره    ,      إن هذا التعريف يماثل تعريف دوركايم في تأكيده عنصر المعرفة         
ي بين الحياة و الموت يرفع االنتحـار مـن فئـة الـسلوك              بالقدرة على االختيار الواع   

  ).20ص ،1999 كريستيان بودلو وروجيه استابليه (.المرضي
و سواء كان السلوك االنتحاري نتيجة إرادة فردية رغبة في التخلص من قسوة إشـكال               

فإن األمر يؤدي منطقيا إلى أن ينظر الباحث إلى         , أو نتيجة قرار اجتماعي   , غير محتمل 
و أنه مركـب    , لسلوك االنتحاري باعتباره نمطا سلوكيا مرتبطا بأنماط سلوكية أخرى        ا

لذلك فإن األشـخاص    . من مجموعة االستجابات الناشئة عن عملية التفاعل االجتماعي       



 

 

 

 

و لكنهم أعضاء فـي المجتمـع لهـم         , المنتحرين ليسوا جماعة غريبة لظاهرة منعزلة     
  .و تصوروها بطريقة خاصةخبراتهم التي أدركوها في إطار معين أ

     و قياسا على هذا الفهم للمشكلة و حدودها نحاول إعطاء تعريفا للسلوك االنتحاري             
السلوك االنتحاري هو سلسلة األفعال التي يقوم بهـا الفـرد           : و تلتزم به خالل البحث    

  .محاوال تدمير حياته بنفسه دونما تحريض من آخر أو تضحية لقيمة اجتماعية ما
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     و هي مجموعة من السلوكات اإلنسانية تعطي معنى االنتحار و تبحث عن الموت             
        اصـطالح شـائع فـي األدب و الـشعر         , بطريقة بطيئة ال شعورية و الموت البطيء      

لكن بجرعات  , حارو هو يعبر بصدق عن حاالت كثيرة هي أشبه باالنت         , و الحياة العامة  
  .خفيفة و ألبد طويل جدا

  : االنتحار إلى نوعين أساسيين هما) Meninger(و قد صنف مننجر 
  . االنتحار الحاد السريع-
  . االنتحار المزمن البطيء-

     يستغرق االنتحار البطيء السنين الطوال دون اللجـوء إلـى االنتحـار المباشـر              
  : لى ذلك منها مننجر أمثلة كثيرة عبويضر, السريع

أو الـذهان   , مرضى العصاب المزمنـون العـاطلون     , و االستشهاد , التقشف, التصوف
   و السلوك المعادي للمجتمع، و اإلدمان على المخدرات ثم التعرض للحـوادث           , العقلي

  . و حتى العنة عند الرجال و البرود الجنسي لدى المرأة, و الجروح و األذى
يكي كارمشيل أن اإلدمان على الخمر و المخدرات و األدوية               و يعتبر الباحث األمر   

  .هو نوع من االنتحار المقنع و أضاف إليه لعب القمار
إن مسألة اإلدمان على المخدرات و األدوية هي تدمير بطيء للـذات و هـي هـروب      

  . وانحدار من الحياة إلى الممات



 

 

 

 

فالنوم و االستغراق   , نتحار البطيء      كما يعتبر التكاسل و النوم المتزايد أنواع من اال        
و هي مثيلة للموت    , الطويل فيه و الشعور بالعجز و الوهن هي من مزايا الكآبة العميقة           

  )Beck et Tandal,1973, p 242 (.و العدم
     و هناك حاالت عديدة من أعراض نفسية عصبية تماثل االنتحـار فـي معناهـا               

, إلكتئاب و كذلك الماسوشية و رفـض التـداوي        البطيء الالشعوري مثل الهستيريا و ا     
كلها أشكال من االنتحار البطيء كذلك االمتناع عـن         ... المجازفات الرياضية الخارقة  

  .   الخ)...Anorexie(اآلكل 
     لكن أكثر حاالت االنتحار المقنع وقوعا هي الموت عن طريق الحـوادث و األذى              

ة في الموت و االنتحار قد تظل ال شعورية  أن الرغب"سيجموند فرويد" يقول, العرضي
إلى أن تنتهز لنفسها الوقت المناسب و الحدث المناسب لتبدو عرضة طبيعية و كأنهـا               

، 1985يـوجين ليفـين،     .( تتحايل على ما تبقى في الذات من دفاع و تشبث بالحيـاة           
  ) .67ص

وحوادث , جنونيةو السرعة ال  , فالسياقة الخطيرة ,      كذلك الموت عن طريق الحوادث    
 "انتحـار ال شـعوري    "اصطدام و انقالب السيارات تتضمن نسبة ال بأس بهـا مـن             

  .فالسرعة الجنونية و االصطدام و االنتحار و المأساة تتماثل مع بعضها
في القرن السابع عـشر     ) PASCAL(يقول الفيلسوف الديني و الشاعر الفرنسي باسكال        

و بـاألحرى  , نفسه في الحوادث اليومية المميتة   أن كل إنسان معرض ألن يواجه تدمير        
ومع ذلك فهـو يعـرض      , إن اإلنسان يجد نفسه في حالة يعرف أنها قد تقوده إلى العدم           

فاإلنسان الذي يشتهي الموت و ال ينتحر صراحة يعرض نفسه إلى مواقـف             , نفسه لها 
، 1986فخـري الـدباغ،     . (الخطر بحيث يبدو غافال فيتعرض إلى الموت و الـردى         

  ).    108ص
و أخيرا مهما تنوعت أشكال االنتحار فهي كلها نتيجة ضعف األمل الذي يجعل بعـض               

 . األشخاص يسلكون سلوكات غير عادية بل منحرفة و يغامرون بحياتهم لدرجة الموت

  
  



 

 

 

 

  :السلوكات االنتحارية -3

ـ             ا تنقسم السلوكات االنتحارية إلى قسمين،تتعلق األولى باضطراب عقلـي واضـح أم
األخرى فهي بعيدة عن كل جدول سيكياتري سابق كان،ما عدا احتمال وجـود تنـاذر               

  .اكتئابي

  : السلوكات االنتحارية المرتبطة بالسيكوباتولوجيا-1.3

 تعني  رإذا كان كل تناذر عيادي يحتمل وجود ميول انتحاري،فإنه ليست كل عملية انتحا            
  ).(L.Collonna, 1980, P102حتما وجود مرض عقلي 

  :الفصام-أ
، ويحدث في أي    Accidentelle      يكون االنتحار عند الفصامي ظرفي أو حدثي        

سن ضمن جميع الظروف،مهما كان العالج المتبع،وفي أي مرحلة من المرض حتـى             
وفي دراسة لــ  ).Y.P.Soubrier, 1982, P142.(بعد سنوات عدة من االستشفاء

،تم مقارنة عـشرين  1984 عام Astrachan et Bréviأشراشان       "و " بريفي"
فصامي منتحر مع مجموعات ضابطة،لوحظ بأن أغلبهم في سـن الـشباب لـم              ) 20(

 .وأنهم غير متزوجين وكان انتحارهم غير متوقع  ) 30(يتجاوزوا الثالثين 

،أن )1986(وجماعتـه،  "  Rich"من الناحية اإلحصائية توضح دراسة لــ ريـش          
 منتحـر مـن     383قليلة من الفصاميين،إذا وجد ضـمن       االنتحار ال يخص إال جماعة      

  . فصاميين منتحرين9المجتمع العام،
دراسات أخرى بينت أن هناك نسبة معتبرة من الفصاميين المنتحرين ضمن المرضـى             

 التـي   Roy 1982" نـذكر دراسـة   .السيكياترين خصوصا بعد مرور فترة استشفائهم     
 28وجدت) Pokorny)1983رني  بوك" من نسبة االنتحارات، دراسة      % 30وجدت  

بـصفة  .% 20تحصلت عل نسبة تقـدر بــ        ) Black) 1985" بالك"،ودراسة  %
 يقدر عدد الفصاميين الذين يقومون بعملية االنتحار        Malesعامة،وحسب دراسة مالس    

  ).H.Chabrol.1990,P500(،% 10بحوالي 
  
  



 

 

 

 

  :  االكتئاب-ب
دراسة تتبعية مطولة سـمحت بتقـدير       . يمثل االكتئاب السبب األكثر تواتر لالنتحار       

  ).Guze et Robins,1970. ( مكتئبين ن من الذين ينتحرو% 15يتمثل في 
   كالسيكيا تبقى خطورة االنتحار شديدة عند المصابين بالميالنخوليا وخالفا للمصابين          

لكن أكدت دراسات حديثة عدم ارتباط خطر االنتحار بالتـصنيف          .باالكتئاب االرتكاسي 
 ثنـائي   unipolaireشخيص فالخطورة مماثلة بالنسبة للمكتئبين أحـادي القطـب          والت

  . أو ذهاني وغير ذهانيendogène،داخلي bipolaireالقطب 
 تتبع لمدة أربعة    1987 وجماعته عام    Fawcett  وقد استطاعت دراسة لـ فاوسيت      

 عام  1987 وجماعته عام    Belack مكتئب حاد،أما دراسة بيالك        929سنوات  ) 04(
ضمن هذه الجداول العياديـة     . سنة 14 مكتئب حاد لمدة     1594 تمكنت من تتبع     1988

الخطورة االنتحارية عند هؤالء تظهر بفقـدان       .غالبا ما يكون االنتحار معبر عنه مسبقا      
  تام للرغبة و االهتمام،بغياب االستجابة لألحداث المفرحـة وشـدة فقـدان األمـل     

Fawcett and all ,1987) (تقدير فقدان األمل و التشاؤم إثر الدخول إلـى  يسمح 
 Beck and.(المستشفى،التنبؤ بخطر االنتحار عند المرضى ذوي األفكار االنتحارية

all,1985.(  
  

  :الكحولية واإلدمان-جـ 
  .يكثر االنتحار عند المدمنين والكحوليين خصوصا ضمن فئة الشباب المنتحر      

ـ    من  % 77،نسبة تقدر بـ    1990 عام   H.Chabrol" شابرول.هـ" وجدت دراسة ل
 30 شاب منتحر ال يتجـاوز سـنهم         133المدمنين على الخمر والمخدرات معا،ضمن      

  .سنة
    لحد اآلن لم تستطع الدراسات تقدير نسبة االنتحار عند المدمنين فقط،،لحدوث أحيانا            

  .زيادة في الجرعة بصفة غير مقصودة
" برقلنـد "تم تقدير منتحر من عشرة،دراسة أخرى لـ           أما عند المدمنين على الخمر      

Berglund)1984 (  مـدمن   1312 من المدمنين المنتحرين ضـمن       % 16وجدت 



 

 

 

 

علـــى الخمـــر تـــم تتـــبعهم مـــن ســـن العاشـــرة إلـــى ثالثـــين  
  ).H.Chabrol,1990,p500.(سنة
   :  الحاالت البينية-د

رابات للمزاج،مـع   تتعرض هذه الحاالت إلى االنتحار في حالة وجـود اضـط                  
نسبة االنتحار عند هذه ).Faver and all,1987(تدخل عامل اإلدمان على المخدرات

  )pop and all1983( سنوات 7 إلى 4 خالل تتبعهم من % 7,4الفئة قدرت بـ 

 Stone et( ســنة20 إلــى 15 فــي دراســة قامــت بتتــبعهم مــن % 9,5و 

autre,1987.(  
  

  : خرى السلوكات االنتحارية األ- 2.3
  :تتوقف على دراسة مظاهر االنتحار التي تحمل معايير أهمها

معيار يـصعب    ) : L’intentionnalité(  الرغبة في الموت عن طريق االنتحار      -أ
تحديده بالرغم من أنه يشكل خطورة كبيرة ألجل هذا وضع سلم لتقدير خطر االنتحـار               

  .. ستعجالية مستعمل في العيادات االاإلنجليزمن قبل بعض المؤلفين 
  :   الطريقة -ب

أكثر الطرق المعتادة عليها هي التسمم عن طريق األدوية،التسمم عـن طريـق غـاز               
الكربون،التسمم عن طريق بعض المواد الصناعية والكيميائية، القـذف مـن النافـذة ،      
الشنق وخنق الذات،الغرق،استخدام السالح الناري،قطع أحد األعضاء ،إيقـاف عـالج           

  .ذه على مدى الحياة عند بعض المرض السكري أو المصابين بالصرعيستوجب أخ
 

  : األشكال المختلفة لالنتحار– 4

 هـذا   ، فيبقى يوجد أشكال مختلفة للقيام باالنتحار يصعب وضعها ضمن أصناف خاصة         
  .التقسيم لغرض الدراسة فقط

  
  



 

 

 

 

  : االنتحار الجماعي1.4

 اآلخر يكون على عدة     و فرد واحد، وه      يشارك كما تدل التسمية في العملية أكثر من       
أنماط،يمكن أن ينتحر كل فرد من الجماعة على حدا،يمكن أن يحـدث كـذلك بقبـول                

ــأ  ــة ك ــر   الجماع ــي ينتح ــه لك ــل عائلت ــل األب ك ــك ن يقت ــد ذل  . بع

)Douki,Moussaoui,Kacha,1987,p70.(  

  :  االنتحار العدواني– 2.4

من خاللها عن االنتقـام مـن محيطـه،         يكون خاص بالحالة النفسية للفرد إذ يبحث          
  .ر عليهص إلى الفعل يأمل ترك في نفسيتهم الندم والتحهبمرور

  ) :Suicide-menace( االنتحار التهديدي– 3.4
  نجده خصوصا عند المراهقين،هو عبارة عن نداء للنجدة،فال يستهدف مباشرة الموت           

نوع اضطراب فقدان الـشهية  وإنما تغيير وضعية أصبحت ال تطاق،نذكر من بين هذا ال     
  (O.Thibaut,1977, p p 172, 177).الذي نادرا ما ينتهي بالموت

  

  :لمحاوالت االنتحاريةا -5

  :  تعريف المحاولة االنتحارية
 تتمثل في المرور إلى فعل الذي ال ينتهي حتما بالموت بالنسبة لـصاحبه،إال بوقـوع               

 سلوكه هـذا تفهـم أكثـر        يبحث الفرد من خالل   ).G.Vidon,1984,p102(حادث  
  .لوضعيته لذلك فهو عبارة عن نداء خاص 

        إن المحاوالت النتحارية هي األكثر تكرارا بالنـسبة للـسلوكات االنتحاريـة            
 منها حسب تقدير المدرسة األمريكية لدراسة علم االنتحار         % 70عامة،إذ تشكل نسبة    

Suicidologie      هديدهم باالنتحار أو خطر معاودة     ،لذلك يجب االنتباه عند هؤالء إلى ت
  .الفعل

         لكي نفهم أكثر معنى المحاولة االنتحارية يجب تحديد الفرق بين هذه األخيـرة             
فكم من انتحار نجا صاحبه بمعجزة فاعتبر محاولـة انتحـار،وكم مـن             .وبين االنتحار 

االختالف في  يبرر  .محاولة انتحار أدت بصاحبها إلى الموت الحقيقي فاعتبرت انتحارا        



 

 

 

 

ففي االنتحار تكون النية في الفعل هي الرغبـة فـي           .معنى السلوكين والنية في أدائهما    
 .التحطيم الذاتي النهائي،أما المحاولة االنتحارية فهي لغة علينا تفسيرها

)Bernard et Trouvé,1977,p132.(    وهي تمثل صـبغة فـشل الميكانيزمـات
ب المؤقـت أمـام بعـض الـصراعات النفـسية           الدفاعية للفرد،إذ تعتبر منفذا للهرو    

االجتماعية،فالهدف عند أصحاب المحاوالت االنتحارية هو البحث عن نسيان ما يعاني           
زيادة على ذلك تأخذ اجتماعيا ،وذلك بتهديد الوسط الـذي          .منه،وليس البحث عن الموت   

ـ   ).Ibid.p133.(يعيش فيه يحاط الفرد بالعناية والعاطفة المفقودة       ذا،يظهر إلى جانب ه
  :االختالف في عوامل أخرى كالسن والجنس حسب ما يلي

 يحدث االنتحار لدى األشخاص المتقدمين في السن عموما،أما محاولة االنتحـار            -    
 .تنتشر أكثر عند المراهقين والراشدين حتى سن األربعين

ذي يكثر عند    أغلبية المحاوالت االنتحارية تنفذها النساء خالفا عن االنتحار ال         -        
الرجال،ويرجع ذلك إلى تخوف المرأة من التعبير عن عـدوانيتها وكراهيتهـا بـصفة              

 .مباشرة أو جسدية،باعتبار المظاهر الخارجية التي يجب أن تحافظ عليها

)Wilmott and all, 1986, p32.( 

  

  :وظائف االنتحار -6

ر مـع تفكـك الـروابط       أن االنتحار يكث  ) 1897(  لقيت بينت دراسة كايم لالنتحار       
تعتبر األولى طريقة الهروب من وضـعية   :االجتماعية،ويؤدي إلى ثالث وظائف مختلفة    

ال يستطيع الفرد تحملها،أما الثانية فتتمثل في العدوانية الموجهة نحو الـذات،في حـين              
  .تتمثل الثالثة في كونها رسالة تعبر عن خيبة أمل الفرد في مواجهة وضعية صعبة

ر في جملته هروبا من الحياة،من أجل موقف معين،وقد ال يكون هذا الموقف             إن االنتحا 
  .عظيما أو مثيرا،لكنه يمكن أن يؤدي إلى االنتحار

   ومثل هذه المواقف كثيرة جدا،وهي أحداث عادية جـدا اعتـدنا عليهـا مـع مـر                 
ـ             ي الزمان،كاإلخفاق في أداء عمل معين،أو التعثر في انجاز مشروع هام،أو الرسوب ف

وقد يكـون االنتحـار     .الخ...االمتحان،أو اإلخفاق في الحب أو اإلصابة بمرض مزمن         



 

 

 

 

    أيضا سبب عجز عن التكيف مع حدث مفاجئ كفقدان إنسان عزيـز،أو ضـياع مـال                
أو سلطة وقد يكون انهيار أمام ضغوط اقتصادية أو أسرية أو عاطفية شديدة وهو عنـد     

سوة واإلهمال،أو هو شـعور بالوحـدة والكآبـة         الكثيرين احتجاج سلبي ضد الظلم والق     
وهـذه  .الخ...واإلحباط ،نتيجة االنطواء و االنفصال،أو هروبا من فضيحة يخش حدوثها  

كلها مواقف يمكن مواجهتها واحتوائها كما فعل الماليين من الناس على مر العـصور              
  .ومع ذلك فإن البعض ال يصبرون على الحياة ويفضلون االنسحاب هروبا

   أما البعض فيعتقدون أن كل أنـواع االنتحـار هـي صـرخة لطلـب المعونـة                   
وأنه يخاف الحياة ومواجهتها كما أنها      ...والمساعدة،أنها نداء حنان وحب يفتقده المنتحر     

لحظة يخرج فيها اإلنسان عن شعوره،ويكون العقل والقلب فيها بعيدين عن اهللا،فيحاول            
  .حاولة االنتحارلفت االنتباه إليه باإلقدام على م

     لقد حاول بعض الباحثين دراسة هذه الوظائف وتصنيفها إلى عدة وظائف مختلفـة             
) P.Moron(،والفرنسيين بيار مورون  )Menninger(منهم الباحث األمريكي منتجر     

  ).A.Haiem(وكذلك أندري هايم 
  

  Auto-agressivité:وظيفة العدوان الذاتي  -6-1

 التحليلية أن الغاية من االنتحار هي العدوان الذاتي الذي يمكـن                 لقد أثبتت الدراسة  
 في الغالـب تكـون   االتي دائما ما تكون حاضرة، ولكنه  " وظيفة االنتحار "أن نسميه بـ    

غير واضحة وفي بعض األحيان تكون تخرج كليا من وعي الشخص والعالم المحـيط              
نستطيع القول أن هـذه الوظيفـة       به،فهي تبدو دائما بعيدة عن التعبير الواضح،من هنا         

تكون لها قيمة محاولة االنتحار الحقيقية إال إذا كانت إال إذا كانت الغاية منه العـدوان                
  ) P.MORON, 1977 ,P 72. (الذاتي 

  

  Hétéro-agressivité:وظيفة العدوان ضد اآلخرين -6-2
م بالفعل االنتحـاري    تظهر هذه الوظيفة عند محاولة لالنتحار،والغاية منها هي القيا            

 A moi la mort,à toi:"لإلساءة إلى شخص من أجل تحميله الذنب طبقا لهذا القول



 

 

 

 

le remord."االعتداء علـى اآلخـرين   :هذا العدوان هو بعض األحيان متعد واع به
لألخذ بالثأر،الرغبة في خلق أذى للشخص الذي يكون موضوع العدوانية فإنه يلق عليه             

  .) P.MORON, 1977 ,P 72 (.النبذ
  

  Fonction d’appel:النداء وظيفة -6-3
هذه الوظيفة تبدوا كنداء إلى أشخاص آخرين،أي أن الشخص يطالب النجـدة ألنـه                  

هذا النوع مـن النـداء ال يمكـن أن    .يشعر بالنقص وعدم القدرة على مواجهة المشاكل  
  .بل الذات نفسهايكون خاليا من العدوانية اتجاه اآلخرين والشعور بالفشل من ق

وهذه الوضعية نجدها بالخصوص لدى الشخصية ذات البنية الهيستيرية خاصـة عنـد             
  .) P.MORON, 1977 ,P 73 (.النساء

  

  Fonction de Chantage:وظيفة التهديد -6-4
هذه الوظيفة تعني إعالن الشخص عن مقاطعة اآلخرين بحيث في بعـض الحـاالت                 

الشخص يلعب بحياته ولكن النتيجـة تـضع األشـخاص        تأخذ مظهر لعبي،فقد يبدو أن      
هذه العمليـة  ) Raymond.S(المحيطين به في وضعية غير مريحة و يسمي ريموت        

 .والتي نشاهدها في الغالـب عنـد المـرأة   ) Avertissement(التحذير  هي عملية
)P.MORON, 1977 ,P74 (. 

  

  Fonction Catastrophique:وظيفة رد الفعل للكارثة -6-5
إن محاولة االنتحار تظهر في بعض األحيان كرد فعل غير متكيف يخرج عن نطاق                  

من ذعر مفاجئ،عنيف،أمـام وضـعية اجتماعيـة        :اإلرادة ويعبر عن اضطراب حالة    
  .) P.MORON, 1977 ,P 74 (.وانفعالية غير محتملة

  
 
  



 

 

 

 

 Fonction de fuite:وظيفة الهروب -6-6

طر و المشاكل التي تحيط بالشخص بحيـث يكـون         تشرح عدم القدرة على مواجهة الخ     
هذا ناتجا عن ضعف في الشخصية فمن هنا يفضل الشخص الهـروب مـن المـشاكل              

 .) A.HAIM , 1971 ,P 275 (.بمحاولة االنتحار على مواجهتها

  

  :االتجاهات النظرية لتفسير االنتحار -7

  :االتجاه العضوي والبيوكميائي لتفسير االنتحار -7-1

دفت البحوث والدراسات ذات االتجاه العضوي إلى وصـف ظـاهرة االنتحـار                  ه
وربطها بمجموعة من األعراض لتكون تناذرا خاصـا ثـم تـصنيفها ضـمن بعـض        

  .االضطرابات العضوية
 العضوي بدراسة مدى تـواتر الـسلوك        االتجاهرائد  ) Esquirol) 1838     لهذا قام   

 هو عـرض سـيكوباتي وأن   االنتحارلى أن اإلنتحاري عند المرضى العقليين ووصل إ    
اإلنسان اليضع نهاية لحياته إال في حالة الهذيان وبهذا خلص إلى أن كل المنتحرين هم               

  ).Moron 1977, p15(مختلين 
 Blondel & Achile:      ولقد أخذ العديد من الـسيكاتريين نفـس المنحـى مثـل     

Georget ;Fleret ;Charles) 1930 (  علوا من المنتحر مريض عقلي     وحاولوا أن يج
  .وهذا قصد إبعاد المنتحر من عالم األسوياء وتصنيفه ضمن الشواذ

  : هكذا ينطلق اإلتجاه العضوي من إفتراض أساسي مفاده أن المنتحر    
 .مريض عقلي - 

 .االنتحار عرض وليس بمرض - 

ات االنتحار راجع إلى قلق عضوي يطغى على المزاج ويظهر في العديد من اإلضطراب             - 
 .العقلية

) 1930( Achileو ) Esquirol) 1838جاءت العديد من الدراسات تدعم نتـائج          
 & Riply حالة إنتحارية ودراسة 134لـ ) Robins & Al) 1959دراسة : ومن بينها



 

 

 

 

Dopart) 1960 (  من أفـراد    50% حالة انتحارية، استخلصوا إن أكثر من        144لـ 
  .ب والبقية كانت تعاني من اضطرابات سيكاترية مختلفةعينتهم كانوا يعانون من اكتئا

فقد قاما بدراسة طويلة دامت سـنتين لعينـة   ) Brabigian & Kraft) 1976وأما       
 من أفراد هذه    64% حالة إنتحارية في مدينة نيويورك وتوصال إلى أن          179تتكون من   

     يعـانون مـن إكتئـاب    كانوا 37%العينة كانوا يعانون من إضطرابات سيكاترية منهم      
 من مـدمني الكحـول،      10% في الشخصية و      كانوا يعانون من اضطرابات      16%و  

، )Al & vandivore ) 1981ودعمت نتائج هذه الدراسة بدراسات مماثلة لكـل مـن   
Trepka) 1983( ،Diper & Al) 1984 ( وCharle & Al) 1989.(  

 ذهب باحثون آخـرون مثـابرين       تحاراالن  وبعيدا عن الدراسات الوصفية لظاهرة          
إليجاد اسباب عضوية بحتة تدعم افتراضهم األساسية المتمثلة في أن المنتحر مـريض             

عقلي واعتمدوا في دراستهم على قياس مدى ارتفاع وانخفاض المـساحات الدماغيـة              
أثناء عمليتي األيض والهدم التي تحدث داخل جسم اإلنسان واعتمادا علـى التجـارب              

  قة والمقارنات المختلفة توصل أصحاب هذا اإلتجاه إلى إيجاد أن إنخفاض كميـة  الدقي
(H.A.A 5) Serotonine       أي حمـض إدروكـسيد أنـدول أسـتيك وتكدسـها مـع  

 في سائل النخاع الشوكي يؤدي إلى اإلنتحار وهـذا مـا    Probenecideالبروبينيسيد 
 دراسة تتبعية لمدة سـنة      مع فرقة بحث سويدية في    ) M.Asberg) 1976،1978أكدته  
  .)Abramson ,1989, p 243 (.كاملة

بدراسة تشريحية مقارنة لعينـة  ) 1968 (Bourneو ) L Loyd) 1974  وكما قام     
منتحرة وعينة مصابة باإلكتئاب لم تسجل لديهم أية محاولة إنتحارية، وتوصال إلـى أن              

هي نفسها عند كـال أفـراد        داخل المساحات الدماغية     Serotonineنسبة تركيز مادة    
في دراسة لشدة تواتر اإلكتئاب والسقوط فيه، ) Sedvall ) 1980العينتين وهذا ما أكده 

 هم أكثـر    Serotonineإذ وجد أن األفراد الذين يعانون من نقص وانخفاض في كمية            
   .   عرضة للسقوط في اإلكتئاب من األفراد الذين لديهم تكدس عادي لهذه المادة



 

 

 

 

فلقد توصال إلى استنتاج أن النقص ) 1982 ( Haanو ) Vampraag) 1979ا     أم
في كمية السيروتونين هو المؤشر الجيني الـذي يحـدد انفجـار بعـض الـسلوكات                

  )Abramson ,1989, p 252 (.السيكوباثولوجية وكذلك المرور إلى اإلنتحار
ــدت    ــذا وج ــى ه ــافة إل ) 1978 (Vampraagو ) M.Asberg) 1978    اض

 أي عملية هـدم الـدوبامين       (H.V.A)أثناء التحاليل أن تركيز     ) Traskman) 1981و
داخل النخاع الشوكي هي منخفضة جدا  عند األفراد الذين إنتحروا وكذلك نفس النتائج              
وجدت لدى األفراد المصابين باإلكتئاب والذين لم تسجل لديهم محاوالت إنتحارية مـن             

 .قبل

 Episodeوالمحاوالت اإلنتحارية تتم دوما أثناء فصل إكتئابي ونشير أن اإلنتحار       

Depressifوهذا بغض النظر عن نوع التشخيص  .  
فهذا قـد يكـون إال      ،   يعني مرض    االنتحار االتجاه هذا   عند أصحاب        وإذا كان   

يقصد بهـا  “  Pathos“ للكلمةألن  Etimologique أي اإلتيولوجي االشتقاقيبالمعنى 
 هو تعبير عن األلم ألن هناك الكثير من األفـراد الـذين             واالنتحار Souffrance“ ألم“

 لم يعانوا إطالقا من أي مرض عقلي وهنا نتسائل إلـى            االنتحارينتحرون أو يحاولون    
 عديدة كرد فعل للنطرة األحادية      اتجاهاتأي سبب يرجع مثل هذا السلوك، لهذا ظهرت         

 الدور كايمي والبحـوث  االجتماعي االتجاه:  وهيالقطب التي جاء بها اإلتجاه العضوي    
    )195، ص2002 كيث كراملينغروآخرون، (.السيكولوجية بإحتالف أنواعها وإتجاهاتها

    

    : التجاه السوسيولوجي  ا-7-2

انطالقا من أن الظاهرة االجتماعية تتمتع بموضوعها ولها مدتها وهي حقيقة موضوعية            
objective reality  قائمة بذاتها واستنادا إلى مبدأ دراسة الظواهر االجتماعية  مستقلة

على أنها أشياء، حاول دوركايم أن يقيم نظرية للمعرفة يستند إليهـا علـم االجتمـاع                
، فركز على معالجـة     البيولوجيةالوضعي و أن يحرر الظواهر االجتماعية من أصولها         

 أن الظـواهر االجتماعيـة ال       الظواهر االجتماعية من زاوية علم االجتماع فقط بمعنى       
يمكن أن ترد إلى ظواهر ال اجتماعية وإنما ترد الظواهر االجتماعية وتفسيرها لـسائر              



 

 

 

 

الظواهر االجتماعية األخرى السائدة في النـسق االجتمـاعي الكلـي ، وهـذا المبـدأ       
 .امـة فـي ميثودولوجيـة علـم االجتمـاع         التفسيري هو احد المبادئ الدوركايمية اله     

  )13، ص 1999ان بودلو وروجيه استابليه، كريستي(
    ولقد حدد دوركايم خصائص الظواهر االجتماعية ، كما رسم مالمـح التـصورات             
الجمعية ، كي يميزها عن غيرها من سائر الظواهر والتصورات ووصـف الظـواهر              
االجتماعية على أنها ظواهر خارجية بمعنى أنها خارجة عن مستوى أو نطاق اإلنسان             

د باعتباره عضوا في جماعة ، كما أنها إلى جانب كونها خارجية ، أنهـا تمـارس                 الفر
نوعا من القهر األخالقي أو القسر المعنوي وهذا القهر هو الضغط االجتماعي ، الـذي               
يؤكد بوضوح جبرية الظواهر االجتماعية ، باعتبارها ظواهر صـدرت عـن الكتلـة              

  .رجالجمعية وفرضت على اإلنسان الفرد من الخا
وهي دراسة سوسيولوجية مـن     ،  انطالقا مما سبق اصدر دوركايم كتابه حول االنتحار       

قبيل الدراسات المونوجرافية ، لفهم كل العوامل والظروف الجزئية التي تـشير إلـى              
أسباب وجود االنتحار في المجتمع وفي مقدمة كتابه عن االنتحار أكـد دوركـايم ، أن                

فسر لنا دافعية السلوك الفردي حيث أن هذا الـسلوك          دراسته سوف تلقي ضوءا جديدا ي     
ال يفسره علم النفس وحده ، وإنما يفسره كل ما يحيط باإلنسان  من موافق وقيم تسيطر                 

 .على مجاله االجتماعي 

   ويؤكد دوركايم في ضوء دراسته لظاهرة االنتحار ، أن هناك درجة لالنتحار  تتميز              
في سائر العصور ، وأن من يـتخلص مـن حياتـه            بها مختلف المجتمعات والثقافات     

منتحرا فإنما يكون مدفوعا بالعوامل االجتماعية الموضوعية ، تلك العوامل التي تستقل            
وتتمايز في مختلف المجتمعات ، كما يختار الشخص  المنتحر طريقته أو أسلوبه فـي               

ظاهرة االجتماعيـة   االنتحار طبقا لألسلوب أو النمط االجتماعي السائد ، ومن ثم فإن ال           
وتوضح كيفية رؤية اإلنسان لبيئتـه وثقافتـه        " طريقة حياة   " أو  " أسلوبا" إنما تقدم لنا    

  .ومجتمعه 



 

 

 

 

الموت الناجمة بطريقة مباشـرة ، سـواء        : "      ويعرف دوركايم االنتحار على أنه      
ذ هـذا  بالفعل السبي أو اإليجابي للشخص المنتحر ، الذي يعرف تماما ما ينجم عن اتخا       

  ).22، ص1999كريستيان بودلو وروجيه استابليه،  ( " .الفعل 
واالنتحار كظاهرة اجتماعية ينتج إذا عن الكل الجمعي مما يؤكد أن ظـاهرة االنتحـار     
تنجم عن إيقاع الحياة االجتماعية  هو الرجوع إلـى معـدالت الـزواج والطـالق  ،                  

ـ          ة االسـتقرار االجتمـاعي     وظروف األسرة وأحوال االقتـصاد االجتمـاعي ، وحال
والعسكري والحربي ، هذه كلها عوامل سوسيولوجية خالصة ، والتمسك بشعائر الـدين     
، وحالة األمن أو حالة الحرب والصراع ، وكلها عوامل أساسية لها خطرها في تحديد               

كريستيان بودلـو وروجيـه    ( .وقياس معدالت االنتحار في أي مجتمع من المجتمعات   
  ).25، ص1999استابليه، 

      كما يرجع دوركايم نسبة تواتر معدالت االنتحار في مجتمع مـا إلـى التغيـرات     
البنائية العميقة التي تطرأ على حياة المجتمع نظرا لعدم التكيف الناجم عن شدة التغيـر               
االجتماعي  على اعتبار أن أية ثغرة فجائية تطرأ على حالة التوازن االجتماعي   إنما                

  .يير المعدالت اإلحصائية الخاصة بظاهرة االنتحار غ صداها في تيكون لها
  إذا معدالت االنتحار تتغير وتتطور من آن آلخر ، طبقا لمرور موجـات اجتماعيـة               
معينة بالذات تتابع من حين آلخر ، حيث تطرأ على سطح المجتمع بعـض الحركـات                

لي تتذبذب معدالت االنتحار طبقـا   التشنجية التي تظهر ثم تتوقف لكي تبدأ ثانيتا ، وبالتا         
  . )Beck, 1975 , p 273( .لهذه الموجات والظروف االجتماعية 

     وتقاس شدة درجة الميل االنتحاري بإيجاد النسبة بين العدد الكلي لحـاالت الوفـاة          
   اإلرادية ، وتحسب هذه النسبة على العموم استنادا إلى نسبة سكانية ، تحـدد بـالمليون               

عدديـة نـسبة الوفيـات بـين         ألف من السكان ، ويطلق على هذه الـصيغة ال          أو مائة 
  .لمنتحرين

 بـدوافع أنانيـة ،      صـدرت      ولقد صاغ دوركايم ثالث أشكال لالنتحار ، تلك التي          
  .والغيرية ، وأخيرا نجد نمطا انتحاريا ثالثا يسمى االنتحار األنومي 

  



 

 

 

 

  : االنتحار األناني  -أ

لة التي أعطاها دوركايم وهو يبين أثر الدين والمعتقدات الدينية في                يتمثل في األمث  
تحديد نسبة االنتحار ، فلقد وجد دوركايم أن المجتمعات الكاثوليكيـة مثـل إسـبانيا ،                

طاليا تقل فيها معدالت االنتحار إلى درجة تلفت النظر ، بينما تبلغ معدالت             يالبرتغال وإ 
  )2005،محمد المهدى( .بروتيستانيةاالنتحار أقصاها في المجتمعات ال

       ويرجع دوركايم األسباب األساسية في زيادة نسبة االنتحار بـين البروتـستانت            
عنها بين الكاثوليك إلى الديانة البروتستانتية التي تؤمن أصال بحريـة الفكـر وتؤكـد               

س تماما من الديانة الكاثوليكية التي تؤمن بروح المحافظـة ، كمـا أن              الفردية على عك  
التالحم و االنسجام بين أجزاء النسق المذهبي للديانة الكاثوليكية ، نجدها جميعا أكثـر              

  .تماسكا وتكامال وثباتا 
     إذ كلما زادت درجة التضامن االجتماعي ازدادت وظهرت معالم الوحدة والتماسك            

دت حالة التضامن الجمعي المرتبط أصـال بااللتحـام  الوجـودي المتـصل       وكلما اشت 
بالمجتمع كلما قلت نسبة االنتحار بين كذلك كل من العزاب واألرامل أكثر منهـا بـين                
المتزوجين وكما أكدت اإلحصائيات أيضا أن نسبة االنتحار بـين المتـزوجين الـذين              

 من لم ينجبوا أطفاال مـن المتـزوجين ،       أنجبوا أطفاال أقل بكثير من نسبة االنتحار بين       
ألن موقف من ينجب أطفاال هو أكثر ثباتا وتماسكا من موقف من لم ينجب ، حيـث أن         
درجة التضامن االجتماعي تكون أعلى بكثير في تركيب األسرة التي تتألف فقـط مـن               

نتحار زوجين اثنين دون إنجاب ، وكلما زاد عدد األطفال في األسرة كلما قلت درجة اال              
  (Bensmail ,1990, p 77) .بين المتزوجين 

  : االنتحار األنومي  -ب

    يقصد باألنوميا غياب النظام ، واستعملها دوركايم للتعبير عن المجتمعات أين القيم            
األخالقية ، القانونية واالقتصادية تكون منعدمة إن لم توجد مطلقا وهكذا تعم الفوضـى               

 حاالت االنتحار حين تنكسر المعـايير الجمعيـة وتـتحطم            ومن هنا تزداد   األفرادبين  
 .عناصر الضبط االجتماعي ، ويصبح التعايش في هذه الجماعات من األمور المستحيلة           

   )2005،محمد المهدى(
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  : االنتحار الغيري  -جـ

الجنود ، حيث يكون هناك إفراط فـي االنـدماج               ونجد مثل هذا النوع في أوساط       
االجتماعي ، إذ يشتد اإليثار بين الرفقاء ويعتبر االنتحار تضحية في سـبيل الجماعـة               

  )2005،محمد المهدى (.وكذلك طريقة لتأكيد الذات 
النتحار تتمايز وتختلف طبقا الخـتالف درجـة                يمكننا أن نستنتج أن معدالت ا     

التكامل السياسي ، وشدة الترابط العائلي و الديني في أي مجتمـع مـن المجتمعـات ،                 
وكلما ازدادت درجة التضامن والتماسك في المجتمع كلما قلت حدة االنتحار ، وكلمـا              

   .ازدادت حدة النزاعات الفردية في المجتمع كلما ازداد الميل االنتحاري
 .   هكذا يتضح أن ظاهرة االنتحار تفسرها درجة التكامل المجتمعي

   إن ما جاءت به النظرية السوسيولجية من تفسير لظاهرة االنتحار ال يمكن إهمالـه              
 ودرس العالقات بين العوامل المختلفـة ،        اإلحصاءوذلك ألن دوركايم استعمل مناهج      

ة من جهة ولكن ما يؤخذ عليـه        ثوجية الحدي وبهذا فتح دوركايم باب للدراسات االبدميول     
في المرور إلى االنتحار إذ أنـه        ) السيكولوجية( هو كونه أهمل أصل العوامل الفردية       

جعل من العوامل االجتماعية البحتة السبب الحاسم في خفـض وزيـادة شـدة الميـل                
ت االنتحاري والباعث على االنتحار في نفس الوقت وكرد فعل لهـذا االتجـاه ظهـر              
  اتجاهات سيكولوجية كل منها ينطلق من قاعدة نظرية وتطبيقية خاصة بها ومن بينها 

 االتجاه التحليلي  . 1

 االتجاه السلوكي  . 2

 االتجاه المعرفي  . 3

 

 :االتجاهات السيكولوجية  -7-3

 : االتجاه التحليلي  -أ

 ألن     إن وجود دوافع انتحارية  يطرح إشكالية نظرية بالنسبة للمحللـين النفـسانيين            
االنتحار هو انحراف خطير لغريزة الحياة وهذا ما أدى إلى تـساؤالت عـن العالقـة                
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الموجودة بين غريزة الحياة وغريزة الموت ؟ وكيفية انقالب العدوانيـة ضـد الـذات               
  ويصبح بذلك انتحارا؟ 

    لفهم دينامية االنتحار علينا بالرجوع إلى المفاهيم والعناصر األساسية التي وضعها           
 : عند دراسته للحداد والمالناخوليا  وتتمثل في1912رويد ف

 التجاذب الوجداني ، وهو العنصر األساسي الذي يميز االكتئاب ، إذ يكون فيه الفـرد               
المصاب منشطر بين الحب والكراهية ويتحدد مستوى النكوص لهـذا التجـاذب فـي              

يا فقـد أرجعـه أبراهـام       المرحلة ما قبل التناسلية وأما مستوى النكوص في المالناخول        
 السادية التي تمتاز بعدم القدرة على حب الموضـوع دون           – إلى المرحلة الفمية     1924

  ).182، ص 1989 محمد صالح ،أحمد( .تدميره 
ويـتم  .      ولقد شبهه فرويد المالناخوليا بالحداد فهي حالة ثانية لفقـدان الموضـوع      

، أو تشوه الصورة التجريبية المعوضة لذلك       ) موته  (فقدان الموضوع إما باختفاء الفرد      
الفرد ، وهنا يحدث تفكك لاللتحام الذي كان بين الدوافع اللبيدية والسادية والتي أصـال               

  .كانت موجهة نحو الموضوع إذ تحول مسارها لتتجه نحو  األنا 
 سادي إذ أن جزء من األنا يـتقمص         –    يحدث تفكك الدوافع بواسطة سياق تقمصي       

وع المفقود وهكذا يتم تعويضه ، والجزء األخر يتكفل به األنـا األعلـى الـذي                الموض
سوف يحول الدوافع السادية التي أصال كانت موجهة نحو الموضوع لتتجه نحو األنـا              

وكل هذا يعكس بطبيعة الحال على مستوى الالشـعور ويـصبح           ) أي الشخص ذاته    (
ين األنـا المعـدل مـن طـرف         الصراع بين الفرد والموضوع محجوز بالداخل أي ب       

  .الموضوع واألنا األعلى وهنا يمثل األنا األعلى السلطة العليا 
   هكذا يأخذ االنتحار معناه الحقيقي في المالنخوليا بواسطة التعديل الذي حدث لبنيـة             

  األنا وكذا عدم تكامل العالقة بين الموضوع المبتلع والشخص المصاب 
الذي رأيناه في المالنخوليا وهذا عند المصابين باالكتئـاب         لالنتحار وجه آخر عن            

  .العصبي 



 

 

 

 

   دائما لفهم دينامية االنتحار في االكتئاب العصبي ، يجب الرجـوع إلـى المفـاهيم               
، 2002 كيث كراملينغر وآخرون ،      (.األساسية التي تفسر الحاالت االكتئابية العصابية       

  ) .108ص 
 السادية لكل حاالت االكتئـاب مـع التجـاذب          – الفمية   البنية) 1924(     حدد فرويد   

الوجداني للدوافع وتمثل النرجسية الخاصية الثانية للحاالت االكتئابية إذ أن تقدير الذات            
يرتكز أساسا على تقدير اآلخرين كما يمتاز المكتئب بتبعية مطلقـة لموضـوعه وهـو         

  .عرضة لإلحباطات المتكررة 
للسلوك االنتحاري هي متشابهة في كل حاالت االكتئاب ولكن             الميكانزمات المفجرة   

ما يميزها عن االكتئاب المالنخوليا  هو أن عملية االبتالع ليـست كاملـة إذ تحـتفظ                 
العالقة  مع الموضوع ، وعوض أن يكون الصراع محجوز بالداخل كما هو الحال في               

ع حول التوظيف  النرجـسي      المالنخوليا يصبح في الحاالت االكتئابية العصابية  يتموق       
  .الموزع بين الفرد ومواضيع  حبه 

     االنتحار في االكتئاب العصابي له صبغة عالئقية بالمقارنـة مـع االنتحـار فـي            
المالنخوليا، إذ يظهر  في غالبية الحاالت على شكل تهديدات حيث يحـاول المكتئـب               

ليه وإيذاؤه وذلـك لنيـل      جاهدا أن يجلب انتباه موضوعه وفي نفس الوقت االعتداء ع         
، 2002 كيث كراملينغر وآخـرون ،        .(.شفقته السترجاعه والضغط عليه البتزاز حبه     

  ) .108ص 
 عن هذه العدوانية المتمثلة في االنتحار الذي يدخل في إطـار التهديـدات                   تترتب

  :نتيجتين 
ئـب يحـس بأنـه           تتمثل النتيجة األولى ، في زيادة حدة االكتئاب ألن الفرد المكت          

مسؤول عن هذه العدوانية التي تظهر على شكل اإللحاح الشديد في طلب الحب الـذي               
يتبعه إحساس بالذنب واكتئاب حاد ا، وفي هذه المرحلة قد يمر االكتئاب من المـستوى               

  . العصابي إلى المستوى المالنخوليا والتهديد باالنتحار يتحول إلى مرور للفعل الحقيقي 
النتيجة الثانية في الطريقة التي يستجيب بها المحيط لهذه العدوانية المقنعـة                 تتمثل  

وللتجاذب الوجداني الذي يكون إما بعدوانية مقابلة أو تجاذب وجـداني مماثـل وهـذه               



 

 

 

 

 محمـد   أحمـد  (.الطريقة قد تدفع الفرد المصاب باالكتئاب إلـى االنتحـار وتحفـزه             
  ).182، ص 1989،صالح

 وآخرون في البحث عن المعنى والتفـسير        BASCHLER(1975(لير       لقد قام باسش  
الذي يعطيه المنتحر لسلوكه االنتحاري انطالقا من هذا ، وضع تـصنيفا لالنتحـار ذو               

  (Wilmotte, 1986, p177 ).  : أربعة معاني وهي
 :  االنتحار كهروب -1-أ 

بـدون حـل        وهو عبارة عن  محاولة المنتحر الهروب من وضعية صـعبة تبـدو              
أومخرج وهي إما آالم مزمنة حادة من جراء فقدان موضوع ما أو مواجهـة مـشكل                

  .حياتي صعب  
  :العدواني االنتحار -2-أ 

    يتجه هذا النوع من االنتحار نحو اآلخرين وذلك بجعلهـم يتـألمون عـن طريـق                
جل االتصال ،   اإللحاق بهم العار أو تهديدهم ، كما له وضيفة ثانية تتمثل في نداء من أ              

ألن أصحاب هذا االتجاه يعتبرون أن العدوانية هي شكل من أشكال االتـصال الغيـر               
  .لفضي 

 : االنتحار كقربان -3-أ  

  هو عبارة عن تقديم الذات كقربان للسمو بها إلى الكمال أو من أجل بلوغ هـدف ذو                 
  .قيمة روحية عالية 

 : االنتحار اللعبي -4-أ 

ى لألفراد الذين يضعون ذواتهم و قدرهم الفـردي فـي امتحـان                و ينسب هذا المعن   
اذ يتركون مصيرهم للصدفة و يخاطرون بوضع أنفـسهم فـي وضـعيات ال      ,االالهي  

  .عقالنية جنونية
  

    قد نستنتج من خالل ما سبق أن المحللين النفسانيين لم يتطرقوا لدراسـة االنتحـار               
م للحداد والمالنخوليا لهذا كانت مـساهمتهم       كسلوك منفرد بذاته ، إال من خالل دراسته       

   .في الميدان قليلة جدا وهكذا لم تحظى هذه الظاهرة بالبحث والدراسة



 

 

 

 

 : االتجاه السلوكي  -ب

على أنه تغيـر    : "     يقوم أساسا هذا االتجاه على نظرية التعلم ويمكن تعريف التعلم           
  ". نشوءه وتعزيزه في السلوك ليس بسبب النضج ولكن يعود إلى البيئة في

  يعتبر الدافع أحد الشروط األساسية في التعلم ، ويشير مفهوم الدافع إلى حالة التـوتر               
  .التي تكفي الفرد على تجربة وسيلة أخرى لخفض حدة التوتر 

   أما االستجابة فتتمثل في ذلك السلوك الذي يصدر عن الدافع ، وإذا ما لوحظ الفـرد                
 االستجابة فهذا يعني أن هذا األخير قد تعـرض إلـى عامـل    أنه يميل إلى تكرار نفس    

  .التعزيز الذي يكون أكثر فعالية إذا تزامن مع االستجابة 
التناول التطبيقي الجديـد لظـاهرة      ) 1971(    انطالقا من هذه المبادئ الثالثة وضع       

وال االنتحار ، ويرجع أصحاب هذا االتجاه االنتحار إلى أنه سلوك متعلم فـي أغلبـه                
نقـرض نـوع    إلوجود ألية قاعدة جينية تؤدي إلى ظهوره، ولو كان هناك سبب جيني             

  .الجنس البشري الذي يحمل هذا الجين 
    أدت المالحظة العيادية للعديد من الذين حاولوا االنتحار إلى اسـتخالص معادلـة             

  " .بمعادلة السلوك االنتحاري " سميت 
PF x EF x RF / PNS x ENS x RNS x MNS)( CS = F  

CS : السلوك االنتحاري.  
PF : النواحي الضعيفة الموجودة في الشخصية.  
EF : محيط فقير من التعزيزات.  
RF :  استجابات أو عادات كانت مرتبطة مع السلوك االنتحاري الذي خضع للتعزيز.  

MF :دوافع لصالح السلوك غير المرغوب.  
PNS :اعته أن تواجه بفعالية عوامل الضغط صفات الشخصية االيجابية والتي باستط.  
ENS : وجود موارد ايجابية سهلة المنال في المحيط.  
RNS : عادات أو ترابطات سابقة ذات تسيير لعوامل الضغط.  

MNS : دوافع من أجل سلوك فعال ومرغوب فيه.  



 

 

 

 

ط وفقا لهذه المعادلة يفترض أن الشخصية الضعيفة والهشة باإلضافة إلى فقر المحي                
لعوامل التعزيز االيجابي بالمقابل مع التعزيز السلبي لسلوكات غير مرغوب فيها يؤدي            

 طريـق ونمـط مـن      – أي االنتحـار     –إلى تعلم االنتحار وبذلك يصبح هذا األخيـر         
االستجابة يظهر كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو كلما اعترضت عوامل الضغط طريـق              

  .الفرد الذي تتوفر لديه هذه األرضية 
  
 بـدأ اهتمـام الـسلوكيين بـالنوحي         1980بظهور االتجاه المعرفي وانطالقا من            

المعرفية الشيء الذي أدى إلى قيام ثورة عملت على توسيع مجال البحث في السلوك ،               
والسلوك هنا ليس مجرد نتيجة للعالقة المباشرة بين المحيط واالستجابة وإنما هو قالب             

ان  واعتقاداته وتنبؤاته وظنونه وتفسيراته أي الحياة العقليـة          عام تظهر فيه أفكار اإلنس    
 .برمتها هي التي تؤثر على طريقة السلوك والتعامل مع األشياء واألفراد 

(Bloch and all, 1993. P139).  
تقترن السلوكيات الحديثة باسم  الذي قدم أعماال وبحوثا جديدة حول التعلم تجاوزات                  

  . للمالحظة الموضوعية والقياس فقطبوصف الظواهر القابلةسلوكية التي تهتم 
ويقوم هذا التصور على محاولة منظمة وواعية إلدماج أهم ما جاء في علم الـنفس                   

اعي جديـد يـدعى المعرفيـة       المعرفي ، وعلم النفس الـسلوكي فـي تركيـب إبـد           
   (Bandura , 1980 ,p8).السلوكية

العوامل المعرفية كمحددات للسلوك ويؤكـد أن  على  ) BANDURA(بندورا  لقد ركز  
  : هناك مصدرين للسلوك هما 

 .التعلم عن طريق النمذجة  -

 .التعلم عن طريق نتائج االستجابات  -

 من الطرق الرئيسية التـي يمكـن مـن    )1973( بندورا  تعتبر النمذجة بالنسبة لـ    
 معينـا يقـوم   نموذجـا  خاللها تعلم مظاهر السلوك االنتحاري ، فعندما يشاهد الشخص       

  بسلوك انتحاري ويحصل على مكانة من جراء ذلك 



 

 

 

 

فإن احتمال تقليده للسلوك يزيد بين ما يؤدي العقاب الذي يتبع السلوك االنتحاري إلى                  
خفض احتمال القيام بنفس السلوك ، ومن هنا فإن التعزيز والعقاب يلعبان دورا كبيـرا               

  .في اكتساب السلوك االنتحاري 
بندورا  أن أغلبية السلوك اإلنساني متعلم عن طريق المالحظة ، فعن طريـق   يؤكد   

مالحظة اآلخرين يكون الفرد فكرة الطريقة التي تتكون بها السلوكات الجديدة وبالتـالي             
  .يستعمل هذه المعلومات كموجه ودليل للسلوك 

ر النماذج لحـصول       هناك عدة عوامل تتحكم في التعلم بالمالحظة ، إذ ال يكفي توفي           
هذا التعلم ، فالتعلم بالمالحظة ال يحدث بطريقة أوتوماتيكية بل هناك سياقات تتدخل في              
إحداثه ومنها التخزين أي أن يكون للفرد إمكانية التذكر لنماذج المالحظـة ، والـشرط               
الثاني يتمثل في القدرة على اإلنتاج الحركي ، فاإلنتاج السلوكي يـتم تـشكيله بتنظـيم                

أما الـشرط الثالـث     . ستجابات في الزمان والمكان  وفقا للنموذج السلوكي المالحظ          ا
واألهم هو التحفيز ، إذ يؤكد على أن الفرد ال يترجم ما تعلمه في سلوك دون أن تكون                  
لنتائج هذا السلوك قيمة تعزيزية بالمقارنة مع السلوك الذي ال يتوفر على قيمة تعزيزية              

  .ار عقابيةأو السلوك الذي له آث
   في الوقت الذي كان فيه كل من يبحثون في العوامل الشخصية والمحيطية التي تسبق              

باالهتمام بالعوامل التي   ) 1975(بندوراوعدد من زمالئه  وتفجر السلوك االنتحارية، قام     
  الـتعلم عـن   بندورا تتبع السلوك االنتحاري وهذا هو المصدر الثاني للتعلم بالنسبة لـ

  .ئج  االستجابات طريق نتا
   ويتم التعلم عن طريق نتائج االستجابات عن طريق مالحظة وتسجيل اآلثـار التـي              
ينتجها السلوك المتعلم وبهذا يكون الفرد فرضيات متعلقة بالسلوك األكثر مالئمة وقدرة            

بأداء السلوك المالحظ يرفع من احتمال تعلم السلوك وتواتره         ) المكافئة(التوقع االيجابي   
 .هذا ما بينه في دراسته ألفراد حاولوا االنتحار و

  
  
  



 

 

 

 

  :االتجاه المعرفي -جـ

   : الضغط/ نموذج االستعداد -1-جـ

/     قبل التطرق والحديث على السببية االنتحارية حسب وجهة نظر نموذج االستعداد            
  .الضغط يجدر بنا أوال إعطاء لمحة قصيرة عن االتجاه المعرفي ومنطلقاته النظرية

ثمرة حديثة للتطور الذي حدث في ميـدان علـم الـنفس            " التناول المعرفي "    يعتبر 
  .اإلكلينيكي، وجاء كرد فعل للمدرسة السلوكية والتحليلية الكالسيكية

عدة معاني، فيقـصد بـه اإلدراك والتعـرف والتفكيـر           )الفكرة(    يحمل لفظ المعرفة  
  ).H.BLOCH & AL, 1993,p 136(الخ...واإلستدالل

 يختص مجال علم النفس المعرفي بكيفية بناء كل من اإلنسان والحيوان لتجاربه، كيف              
يعطيها معاني محددة وكيف تصبح للمثيرات المحيطية مدلوالتها الخاصة وتتغير إلـى            

  .معلومات ذات معاني
  فهـي عنـد  " العمليات المعرفيـة "    تفاوتت المفاهيم المستعملة في تحديد مصطلح 

ALDER الذي يتبناه العصابي أو الذهاني، وعند" أسلوب الحياة" على تشير BECK فإنه 
، وبـرغم   "الدفع المتعقـل  " فإنه يستخدم مفهوم     ELLISأما" أساليب االعتقادات "يشير إلى   

االختالفات الظاهرة في هذه المفاهيم فإن هؤالء الباحثين والمعالجين يتفقـون علـى أن      
 يمكن تفسيرها وعزلها عن الطريقة التي يفكـر بهـا    االضطرابات النفسية أو العقلية ال    

  .المريض عن نفسه وعن العالم أو اتجاهاته نحو نفسه ونحو اآلخرين
 انطلقت الدراسات والتجارب المكثفة للبحث عن آثار المعتقدات         1965  ابتداء من سنة    

اب الفكرية الخاطئة التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن اآلخرين علـى إثـارة االضـطر              
وتشير هذه البحوث إلى وجود أدلة قويـة علـى أن وراء كـل              . النفسي وسوء التوافق  

الخ بناءا أونمطـا مـن      ...بالغضب أو العدوان، االنسحاب أو االندفاع     : تصرف انفعالي 
  .التصورات تتغير بتغير هذه التصورات والمعتقدات

تمـوا بالـسلوك        ابتكر المعرفيون طرقا موضوعية لقياس المعارف واألفكـار، اه        
المشكل حيث يرون أن عملية التفكير هي عملية أوتوماتيكية تنساب بسرعة وما التفكير             
إال كالم داخلي بين الفرد ونفسه وهي عبارة عن اعتقادات وتقييمات وتفسيرات لألشياء             



 

 

 

 

وبإمكان تحديد تلك األفكار وإخضاعها للقياس الموضوعي بـالتعبير عنهـا           .والمثيرات
  . ابيا وهو ما يسمى بالتفكير بصوت مرتفعيا أو كتظلف

  :     يتعامل المعرفيون مع نوعين رئيسيين من العمليات المعرفية وهي
 .عمليات قصيرة المدى

 .عمليات طويلة المدى 

 اكتـشافها     العمليات األولى شعورية بينما الثانية غير شعورية وهي وضعيات يمكن           
  .دىألنها تؤثر على العمليات القصيرة الم

  :العمليات القصيرة المدى تتضمن على-أوال

وهي عمليات معرفية تدل علـى التنبـؤ باألحـداث          :  EXPECTATION التوقعات *
  . المستقبلية

تدل هذه العمليات على أن الفرد يقيم باستمرار ما يقـوم           : APPRAISALS التقييمات *
  .ان أخرى ال شعوريابه وما يحدث له، ويكون التقييم أحيانا شعوريا واعيا وفي أحي

وهو يشير إلى السبب الذي يغزو و ينـسب إليـه   : ATTRIBUTIONS تعيين السبب  *
وقد يكـون الـسبب   . الفرد فشله، وهنا يلجأ الفرد إلى انساب عوامل خارجية أو داخلية         

  .ثابت أو متغير
  : العمليات المعرفية الطويلة المدى وتتمثل في المعتقدات-ثانيا

هي عمليات معرفية غير شعورية تؤثر في العمليات القـصيرة      : BELIEFS المعتقـدات 
  .المدى وتشير إلى بناءات افتراضية عن األحداث الحياتية

     تؤثر االعتقادات بصورة مباشرة على نمط التفكيـر العـام للفـرد وتقـود إلـى                
اضطرابات العمليات المعرفية القـصيرة المـدى، التـي تـؤدي إلـى اضـطرابات               

  ).BECK,1979 , p 255(السلوك
ونادرا ما تكون شعورية وهي توجه أحكـام        " مخيفة"هذه المسلمات أو االعتقادات تكون    

  .الفرد الخاصة بذاته وبما يحيط به



 

 

 

 

    االنتقال من األطر المعرفية أي البنيات العميقة واالعتقادات إلى الوقائع المعرفيـة            
ت المعرفية والتي يرجع اختاللهـا      أي البنيات السطحية الشعورية يتم عن طريق العمليا       

  ).BECK1979 , p 120-121(إلى اضطراب عميق وثابت في ميكانزمات التفكير
    انطالقا مما سبق يتضح أن التناول المعرفي فـي يؤكـد علـى أن االضـطراب                
السيكولوجي عموما هو نتيجة لخلل أو تشوهات في طريقة تفسير الفرد لوقائع الحيـاة              

  .تقدات فكرية خاطئة يبنيهما الفرد وعن العالم الخارجيوكذلك نتيجة لمع
   النومذج-2-جـ     

 في العديد من المجاالت والتخصصات العلميـة        STRESS" الضغط"     استعمل مفهوم 
وجلب هذا المفهوم انتباه خبراء الصحة النفسي وتبنوه ومنذ ذلـك         . تكالفزياء والطبيعيا 

  .ظم بحوثهمالحين أصبح متداول االستعمال في مع
بتعاريف عديدة ومختلفة وذلك الستعماله الواسع في مختلـف         " الضغط"    تميز مفهوم 

 إلى اإلنجليزية إذ هو     STRESS" الضغط"ولكن يرجع أصل مفهوم   . التخصصات العلمية 
  ويقصد بها العناء والفقر الحادDISTRESSمشتق من كلمة 

 )N.SELLAMY, 1980, p 651.(  
أول من درس االستجابة الفزيولوجية المتمثلة في       ) W.CANNON)1939      يعتبر  

إفراز كمية السكر والمواد الدسمة في الدم اثر تعرض الجسم النفالت أو ضغوط حياتية              
  ).1986P.LOO& H.LOO(آتية من الخارج وذلك قصد التكيف

مركـزا علـى    CANNONمعتمدا على نتائج بحوث     ) H.SELYE)1936    يأتي بعده   
  .التي يتكيف بها الجسم لمختلف وقائع الحياةالطريقة 

-أنه استجابة عامة غير خصوصية للعضوية     : "  يعتبر الضغط  SELYE     بالنسبة لـ   
يطلق على التغييرات التي تطرأ على العـضوية        "  لكل المؤثرات الخارجية   -أي الجسم 

, S.G.A (SYNDROME  D’ADAPTATION (,"الزملة العامة للتكيـف   "والجسم اسم   
GENERAL             وهي عبارة عن استجابة الفرد لعوامل الضغط قصد الـدفاع والمواجهـة 

  .لتحقيق واسترجاع التوازن األساسي للجسم أو التكيف من جديد



 

 

 

 

   تحدث الزملة العامة للتكيف على مستوى ثالثة مراحل الواحدة تلوى األخـرى فـي              
  : سياق تكاملي وهي

  RECATION D’ALARME مرحلة اإلنذار: المرحلة األولى *
 الجسم بكـل أجهزتـه الداخليـة للـدفاع          يتهيأ    مباشرة بعد حدوث الصدمة بالمثير      

  .والمقاومة معتمدا في ذلك على طاقة هائلة
:     ولقد ميز سلي بين العديد من عوامل الضغط التي تهدد توازن العـضوية وهـي              

الخ مـضيفا أن    ....الضجيج، الحرارة، السموم، التعفنات، فقدان شخص عزيز، البطالة       
كل الحياة عبارة عن وضعيات ضاغطة المفرحة منها والمؤلمة، ولكن ما يترك أثـارا              

  .سلبية على العضوية هي شدة ومدة المثير الضاغط
  مرحلة المقاومة : المرحلة الثانية *

تقف عندها  " عتبة"يأخذ الجسم في مقاومة المثير وذلك لتحقيق التوازن، وهنا أوجد سلي            
المقاومات إذ يكون فيها الجسم منهك القوى وتنتهي هذه المرحلة إما بالتكيف مع             جدوى  

، وبهذا يدخل الجسم في المرحلة الثالثة هـي مرحلـة         االستسالمالوضعية الضاغطة أو    
  التعب،

  مرحلة التعب: المرحلة الثالثة*

الـذي  تتوقف في هذه المرحلة كل الوسائل المجندة للمقاومة، ويستسلم الجسم للمـرض       
  . الجسمي والبيولوجي للفردلالستعداديظهر على أشكال مختلفة وفقا 

المتمثلة في الزملة العاملة للتكيف في      ) SELYE) 1956           يمكن تلخيص نظرية    
ضغط خارجي، نشاط عصبي، نشاط هرموني طويل، خلل فـي وظيفـة            : النقاط التالية 

  .ظهور المرض أو االضطرابالجهاز أو العضو الخاضع للتأثير، ضرر بدني، 
 ركز في بحوثه على كيفية ظهور االضطراب البدني عنه          H.SELYE     نشير إلى أن    

/ االسـتعداد : اقترح نموذجا نظريا أطلق عليه اسم       ) BAKAL ) 1979النفسي ولكن أن    
-، حيث ادخل الجانب النفـسي DIATHESIS / STRESS / ILLNESSالمرض / الضغط

لضغط  وانطلق من فرضية أساسية مفادها أن المرض له أسـباب            االجتماعي كعوامل ل  
  .          مختلة غير خاصة



 

 

 

 

 وهـذا   بالمرض    فعلى المستوى الفزيولوجي يفترض أن الفرد يمتلك قابلية لإلصابة          
 لتطور اضطراب معين وعندما تكون مثل هذه األرضـية          التهيؤ او   باالستعدادما أسماه   

 المالئمة ويظهر حينئذ تنوعا في      -االجتماعية-رات النفسية موجودة يتعرض الفرد للمثي   
ردود األفعال وإذا استمرت المثيرات قد تعمل كمنذرات أو عوامل تمهيديـة لمـرض              

االسـتجابات المختلفـة للمنبهـات      ) LACY) 1959أوأسباب مرض آخر ولقد وصف      
. INDIVIDUEL RESPENSE SPECIFICITY وعوامل الضغط على أنها خاصة بالفرد

  )1(وكما هو واضح في الشكل
  
  

  

  

           

     

 

 

 

 

 

 

  01الشكل رقم 

  )BAKAL 1979, p 75(  الضغطاستعدادنموذج 

      فإن العملية ليست بالضرورة ذات اتجاه واحد ولكن هي تكون نظام ونسق تتفاعل             
  .فيه جميع هذه المتغيرات باستمرار لتحديد المرض

  ا���ض
« Disease »  

  ا����رات �����ض
« Precursosof 

Disease »  

����اد�ا
« Predisposition »  

� ا��%��ات ا��$#�� ا"!��� �

« Psychosocial 

Stimuli »  

�  ا��%��ات ا��)�'�� ا�#��&
«Privious Enviromental 

Influences »  

� ا��*ام+ ا�*راث�

« Genetic Factors »  



 

 

 

 

 BECKسية المكونة لهذا النموذج، قامت عدة دراسـات              انطالقا من العناصر األسا   
 مـن هـؤالء    %67، حيث وجد خالل بحوثه عن اإلكتئاب أن حوالي          )1967(وجماعته

األفراد يعانون من يأس، وكلما كان اإلكتئاب شديدا كلما كان اإلحساس باليـأس أشـد،               
فرد حيـث   هو عبارة عن توقعات سلبية لألحداث أو لكل ما يحـيط بـال            " وهذا األخير 

  ".يضمن الفرد اليائس أنه ال يستطيع تحقيق طموحاته
معرفي، يكون محتـواه     على أنه خلل  " اليأس"فيعرف  ) STOTLAND) 1969     أما  

ضن أن كل شيء يسير عكس مـا يريـده          يالتوقعات السلبية المستقبالت والفرد اليائس      
  .وأهدافه لن تتحقق ومشاكله لن تحل أبدا

أن اليأس يتدخل في عملية اإلدراك والمجال اإلدراكي مـن          ) BECK) 1973     وجد  
  :الناحية الداخلية والخارجية ويتجلى هذا التأثير في

  .عدم القدرة على تحليل وتفسير األحداث اليومية -
 .العجز في المجال المعرفي وبالتالي صعوبة حل المشاكل -

-BECK.KOVACS , WEISSMAN) 1974    نفس النتيجة توصل إليها كـل مـن   
  ).1985 (STEEL, GARISSON,KOVACKو ) 1975

بحوثه حول عامل   ) 1985،  1975،  1974،  1973( وآخرون   BECK     وهكذا كثف   
اليأس ودوره في تفجير بعض السلوكات الباثولوجية وخلص إلى أن هذا األخير يعتبـر              

وآخـرون  وهذا ما أكده باحثون     . من ضمن العوامل األساسية التي تؤدي إلى االنتحار       
 & PETRIEو) 1983 (MINKOFFو ) KOVACS & WEISSMAN) 1975: مثـل 

CHAMBERLAIN) 1983...(الخ.  
على اقتراح نموذجا ) LUSCOMB & CLUM , PATSIOKAS)1979     قام كل من 

 حول وجود استعداد أوأرضية مهيأة      BAKALنظريا لتفسير االنتحار انطالقا من فرضية     
 حـول   BACK أو سيكولوجي وكذلك انطالقا من نتائج        للسقوط في المرض، بدني كان    

/ االسـتعداد : دور اليأس في تفجير السلوك االنتحاري، وأطلق على هذا النموذج اسـم           
  .DIATHESIS/STRESS/HOPLESSNESSاليأس /الضغط



 

 

 

 

     ينطلق هذا النموذج من افتراض مفاده أن األفراد الغير قـادرين علـى التفكيـر               
ندما يواجهون ضغط عالي أو مشكل صعب في حياتهم اليوميـة،           المتسلسل والسريع، ع  

فإنهم يكونون غير مهيئين لتنويع الحلول الالزمة، وكنتيجة لعدم قـدرتهم علـى حـل               
  .ون إلى االنتحار للخروج من وضعيتهم الصعبةؤمشاكلهم فإنهم يصابون باليأس ويلج

ـ ون االنتحار يمتاز    أن تفكير األفراد الذين يحاول    ) ARFFA)1983      لقد بين    نقص ب
في المرونة، وتفكير متبوع بالمقارنة، تصلب معرفي وإحساس بالتبعية وهو خالصـة            

ــن   ــل  م ــده ك ــا أك ــذا م ــة، وه ــشئة االجتماعي ،  )NEWRINGER) 1964التن
NEWRRINGER & LEVENSON) 1971( ،  PATSIOSKA & CLUM )1979 ( و

SHOTTE & CLUM) 1987.(  
  :نموذج االنتحار إلى العوامل التاليةبهذا يرجع أصحاب هذا ال

  .الضغوط الحياتية اليومية -
 .التصلب المعرفي -

 .العجز في تنويع الحلول -

 .اليأس -

    ألجل القليل من المحاوالت االنتحارية، يقترح أصحاب هذا النموذج البحـث عـن             
لـى  العوامل المعرقلة في تفكير األفراد الذين يريدون االنتحار، والتي تساعد أيـضا ع            

إعجازهم في التوصل إلى حل مشاكلهم والتي تؤدي إلى اليأس وبالتالي اختيار االنتحار             
لحل أزمتهم، لهذا أخذ باحثين آخرين منحى آخر في تفسير االنتحار مركـزين علـى               

ـ          / ضغط/ نموذج استعداد : اليأس كعامل مفجر لالكتئاب، ونتج عن ذلك نموذج يدعى ب
) ABRAMSSON , GARALD & LAUREN ) 1989اكتئاب، حيث يقترح فيه، / يأس

 HOPLESSNESS" اكتئـاب اليـأس  " نوع تحتـي لالكتئـاب وأطلـق عليـه اسـم     

DAPRESSION.  
      يعتبر هذا النموذج من بين النماذج النظرية المفسرة للـسببية اإلكتئابيـة وجـاء              

ي  ، ويرجع الفضل في اإلنتقـال الـذ        SELIGMANكتعديل لنظرية العجز المتعلم لـ      
  ).MANDLER ) 1964 ،1972حدث إلى 



 

 

 

 

هـو الـسبب الرئيـسي      " اليأس"     ينطلق هذا النموذج من افتراض أساسي مفاده أن         
 يعتبـر  ABRAMSON & ALوالوحيد الذي يؤدي إلى اإلصابة باالكتئاب، وبالنسبة لـ 

  : اليأس نتيجة لعاملين أساسين هما
  .NAGATIVE OUTCOME EXPECTANCYالتوقع السلبي للنتائج  . 1
 .A HELPLESSNESS EXPECTANCYتوقع العجز والفشل في القيام بنشاط ما  . 2

إال ظهر على الفرد عجز تام في تأدية النشاطات مهما كانـت  " اليأس"ال يستعمل مفهوم    
  .مع استمرار هذه الحالة مهما اختلفت المواقف والوضعيات االجتماعية

الفرد يائسا؟ وبالتـالي كيـف يـصاب        السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو كيف يصبح         
بأكتئاب اليأس؟ ولإلجابة على هذا السؤال يفترض هذا النموذج أن هناك عدة عوامـل              
متسلسلة  تكون نسق تتفاعل فيما بينها ليحدث اكتئاب اليأس وهذا ما يوضـحه الـشكل                

 ).02(رقم 

  

     

  

  

  

  

  

 )360، صABRAMSON ET AL ،1989 (كتئابإ/ يمثل مخطط تفسير لنموذج يأس ):02(الشكل رقم

     ما يمكن استنتاجه من هاذ الشكل هو أن وقائع الحياة الغير مراقبة التي يتعـرض               
   HARRISلها الفرد خالل حياته يكون أرضية لإلصابة باالكتئاب وهذا ما أكده 

 ا�*/���ت ا��$.�ة
Situation cues 

 ا�ن�#���ت
Attributions 

  *ام+ ا�123
Stress 

����اد� ا
Diathesis 

 ا��5س
Hoplessness 

 إآ��7ب
Depression 



 

 

 

 

، لكن هل كل من يتعرض لعوامل ضـغط  )1980 (LLOYDو ) BRAWN) 1978 و
  .ما باإلكتئاب؟سوف يصاب حت

 وليس من الـضروري أن      -ضغط–    اإلنسان معرض يوميا إلى مثيرات ال تحصى        
يستجيب لها كلها، فهو يقوم بعملية انتقاء ويستجيب لمثيرات معينة التي هي أكثر تأثيرا              
على نفسيتهم من خصائص الموقف ذاته، وهناك ثالثة طرق يستعملها هؤالء األفـراد             

  :م  وهيفي تفسير استنتاجاته
  .استنتاجات حول سبب حدوث المشكل أو موقف الضغط . 1
 .استنتاجات حول العواقب التي تترتب عن الموقف أو المشكل . 2

 ).أي يرجع الفرد أسباب حدوثها إلى الذات( استنتاجات داخلية . 3

  .    هذا يعني أن األفراد ينسبون نجاحهم أو فشلهم إلى أسباب داخلية أو خارجية
 أصول وأسباب هذه األنماط العزوية والتوقعات التشاؤمية لألحداث              قد نتساءل عن  

  .الحياتية؟
 حـاول مـن خاللهـا       ةجاءت اإلجابة على هذا السؤال الهام من خالل دراسات عديد         

ثر في تشكل األنماط التفسيرية ووجـدوا أنـه عنـدما           ِؤالباحثون تحديد العوامل التي ت    
يفة مثل وفـاة أحـد األبـوين، الطـالق ،           يتعرض الفرد خالل حياته ألزمة نفسية عن      

اإلنفصال، والهجر له بالغ األثر في خلق أنماط تفسيرية وتأويلية للحوادث مـن يـأس               
  .وتفاؤل

 أن فقدان األم في سن مبكرة بالنسبة للبنت والولد هو حدث            SELIGMAN    لقد أكد     
ـ            ذ طابعـا ثابتـا     هام شديد األثر، بحيث يؤثر على تفسيرات األطفال لتوقعـاتهم، لتأخ

) داخليـا (وشموليا إزاء األحداث الحياتية إضافة إلى هذا غالبا ما يذم األطفال أنفـسهم              
حيال األحداث والكوارث التي تصيبهم، فيشعرون أنهم يشاركون في حدوثها ويساهمون           

دي إلـى خلـق أنمـاط تأوليـه         ِؤفي خلقها، وإن مثل هذا الفقدان لألم في سن مبكرة ي          
 أخـرى وجـد     ةحداث المستقبلية وتوقعات على أساس تشاؤمي  ومن ناحي        وتقويمية لأل 

SELIGMAN             أن األطفال غالبا ما يتبنون ويتقمصون نظرات آبائهم إلى المستقبل مـن 



 

 

 

 

تفاؤل أو يأس، وفي دراسة تناولت هذا الموضوع اتضح فيها وجود ترابط قـوي بـين             
  .تقويمها وطرق أوالدهنفي تقييم األحداث السيئة و) ليس اآلباء(طرق األمهات 

    نصل هنا إلى القول أن الطريقة التفسيرية التشاؤمية السيئة لألحداث هـي متعلمـة              
حجـار،  .م(ويرجع السبب في نشوئها إلى تجارب الحياة المعاشة خالل مرحلة الطفولة            

  ).103، 102، ص 1989
رية لألحـداث   على هذه الطرق التفسي   " االنتسابات اإلكتئابية " اسم   ABRAMSONيطلق  

يقترح لفهم هذه الطريقة الرجوع إلى المفاهيم األساسية لعلم النفس المعرفي حول تشكل             
 ELLIS وكذلك إلى المعتقدات الالعقالنية التي جاء بهـا         BECKالتشوهات المعرفية عند    

" إكتئـاب اليـأس   "وبهذا نصل إلى القول أن الفـرد يمتلـك إسـتعداد للوقـوع فـي                
)ABRAMSON & AL ،1989362، ص.(  

  :في األعراض التالية" اكتئاب اليأس"تتمثل زملة 
  .BECKالثالثية المعرفية لـ  . 1
 .نقص الدافعية . 2

 .أعراض مزاجية . 3

 .اليأس . 4

  .االنتحار . 5

     يمثل اليأس العامل األكثر تأثيرا الذي يؤدي إلى االنتحار وهذا ما أكدته الكثير من              
 )1975( ودراسة BECK, KOVACS& WEISSMANدراسة: الدراسات ونذكر أهمها 

KAZDIN, FRENCH,UNIS,ESVELDT-DAWSON & SHERICK.  
  MINKOFF, BRGMAN, R.BECK & A.BACK) 1983(ودراسة 
  .الخ ...PETRIE & CHAMBERLAIN) 1973(ودراسة 

     نستخلص مما تقدم أن اليأس أحد العوامل الرئيسية المحفزة لالنتحار سـواء كـان              
  .الكتئاب أو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى انفجارهاليأس عرض من أعراض ا
اليـأس  /الضغط /نظرية باك حول اليأس، نموذج االستعداد( هكذا يتضح أن هذه النماذج 

ربطت بين االستعداد والعوامل المعرفية النفسية واالجتماعية       ) اكتئاب/ اليأس: ونموذج  



 

 

 

 

 التـي تفـسر الـسببية       لظهور السلوك االنتحاري ومقارنة مع االتجاهـات النظريـة        
االستعداد، المحيط، الجانب   (االنتحارية، نجد أن االتجاه المعرفي شمل الجوانب األساسية       

 .في تفسيره لإلنتحار) المعرفي، اإلكتئاب

 

 

  :السمات السيكولولوجية للنزوعات االنتحارية  -8

عـشر سـمات    " الطب الـسلوكي المعاصـر      " حدد الدكتور محمد الحجار في كتابه       
                            يكولوجية للميول االنتحارية انطالقا من دراسات أدوين شـنايدمن س

EDWIN SHNEIDMANأنها األخير في ميدان االنتحار، سمات قال عنها هذا  الباحث 
  ) .76، ص1989محمد الحجار، (ألرضية االنتحارتشكل اللوحة السيكولوجية 

  :في النقاط اآلتية          ويمكن إيجاز هذه السمات 
والمنتحـر يـسعى   .األلم النفسي الذي ال يطاق، إذ ال يقدم أي فرد االنتحار وهو سـعيد         -

 .للهروب من األلم 

فإشباع هذه الحاجات غالبـا مـا يجنـب         .الحاجات السيكولوجية المحبطة غير المشبعة       -
 .حدوث االنتحار 

 جواب على الحيـرة     األغلبفي  يحدث عشوائيا بل     التفتيش عن الحل، إذ أن االنتحار ال       -
 " .كيف أخرج من هذا الموقف ؟ " القاتلة أي 

هـو هـروب مـن الجـالد                          القيام بمحاولة إطفاء الوعي، إذ يمكن القول أن االنتحـار            -
 ).أي الوعي(

اليأس وفقدان العون، إذ أن الخجل، والشعور بالذنب واإلحباط، واالرتباط بـالغير مـن               -
 .ن، أمور تعتبر من أسباب االنتحار أجل العو

تضييق الخيارات، إذ عوضا من ينظر األفراد إلى الحلول المتنوعة الخاصة بمـشاكلهم              -
يفكرون فقط في خيارين ال ثالث لهما، إما الوصول الكامل غير المنقوص أو إيقاف كل               

 .شيء 

نـاقض الوجـداني   التناقض الوجداني، فالشخصية ذات الميول االنتحارية يكون عندها الت    -
 .مسألة حياة أو موت 



 

 

 

 

 من األشخاص الـذين يعزمـون     %80الكشف عن الرغبة في االنتحار، إذ أن  -
 .على االنتحار يفضون بنيتهم إلى المقربين منهم 

 .الرحيل، أي الهروب من المنزل أو ترك العمل واالنتحار هو ذروة الرحيل  -

اينة عـوارض االضـطرابات   أنماط الصراع المستمر طوال الحياة، إذ يجب مع        -
 . السابقة 

  
  

  :خالصة 

     يعتبر موت اإلنسان سنة البد منها ولكن المفارقة الغريبة أن يكون الموت 
منفذا من إنسان آخر والمفارقة األكثر غرابة أن يكون القاتل والمقتول شخصا 

  .واحدا، أي أن ينتحر الفرد
ن خالل اتجاهات مختلفة وبتفسيرات         و لقد حاول العلماء تفسير هذه المفارقة م       

  .متعددة، اتفقت في أمور واختلفت في أخرى
 خـاص   فيـل    هذه االختالفات مكنت الباحثين في ميدان االنتحار من وضع برو         

 . بالفرد المنتحر وبهذا أمكننا التنبؤ بإمكانية انتحار الفرد ولو بصفة جزئية

   
  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  :تمهيد 

لفصل ظاهرة االنتحار في مختلف المجتمعات بـدءا مـن المجتمعـات            نتناول في هذا ا   
  .البدائية وصوال للمجتمعات الحديثة 

  

    :االنتحار في المجتمعات البدائية -1111

     إن الفكرة الشائعة عند البعض هـي أن االنتحـار ظـاهرة أو سـلوك مـرتبط                 
 الحضارة و المآسي    بالمجتمعات الحديثة، و أنه مرض العصر بحيث أنه يزداد مع تقدم          

االقتصادية و االجتماعية الحديثة، إذ أن ذلك يعكس االنطباع الـسائد بـأن الحـضارة               
  .  الحديثة تتضمن قوة اجتماعية تؤدي بدورها إلى االنتحار

إال أن الدراسات عن المجتمعات البدائية و المتوحشة القديمة و البحوث االنتروبولوجية            
  .النتحاري في كثير من المجتمعات البدائيةقد كشفت عن انتشار السلوك ا

لموضوع االنتحـار و خـرج      ) شتاينميز(      لقد تفرغ أحد علماء األجناس البارزين       
بالرأي أو االنطباع بأن ميل البدائيين و المتوحشين لالنتحار هو أكثر من المتحـضرين              

نما نجد كثيرا   و أنه ال يوجد جنس متحضر يظهر أي ميل إلى انتحار جماعي متعمد، بي             
. من األجناس البدائية أظهرت أحيانا تلك الميول، مما يصعب على المتحـضر إدراكـه    

  )2004أكرم حجازي،(
     كما أن دراسة االنتحار بين تلك المجتمعات و الثقافات البدائية يساعد كثيرا علـى              

أدقها هي  تفهم مشكلة االنتحار بصورة عامة، و لعل أحسن الدراسات االنتروبولوجبة و            
واألمثلة . مجتمع بدائي في جميع أنحاء العالم     ) 400 (أربعمائةدراسة كوتي و ويس عن      

القادمة المستقاة من الثقافات البدائية و المجتمعات شبه البدائية اتخذت دلـيال لتعزيـز              
الرأي القائل بأن االنتحار قديم قدم العنصر البشري و عريق عراقة الموت، و أنه كلما               

لبدائية في عنصر ما فإن الحافز على االنتحار يـزداد تـوغال إلـى حـد أن                 توغلت ا 
االنتحار يصبح أمال و مثاال يتطلع إليه بدال من أن يكون عارا و خطأ، و لعـل بدايـة                   
اعتبار االنتحار إثما و فعال مستهجنا شنيعا كان في القرن الخامس المـيالدي عنـدما               

 أن قتل النفس كان مغروسـا فـي اإلنـسان           هاجم القديس أوغسطين االنتحار، و يبدو     



 

 

 

 

البدائي، و أن المسيحية القت صعوبة بـدأ انتـشارها عنـدما تماسـت ثقافتهـا مـع                  
 له تأثير مطهر علـى      – كاالنتحار   –فاإلسكيمو يعتقدون بأن الموت بعنف      . المتوحشين

 الذين  الواسعة أما " األرض النهائية   "  إلى   – بعد الموت    –الميت إذ يصبح أهال للدخول      
        )2004أكرم حجازي،(". األرض الضيقة" يموتون موتا طبيعيا فإنهم سيقطنون 

و االنتحار لديه   .      و الرجل البدائي ال يهاب الموت و إن كان يخاف أرواح الموتى           
ليس شيئا طبيعيا فحسب، بل نهاية مرجـوة لوجـوده علـى األرض، فـسكان جـزر             

موتون بعنف في أجمل الجنائن، أما الـذين يموتـون     الماركيسا يضعون أفرادهم الذين ي    
الى شيوع  ) 1939(موتا طبيعيا فإن مصيرهم أعماق مظلمة مضيقة، فيشير مالينوفسكي          

) R  "BENEDICT("االنتحار في مجتمعات جـزر التروبريانـد، و أكـدت بنـدكت             
   انتشاره على نطاق واسع في جماعات الدوبو) 1953(
 )Dobu (   لهادي و في جماعات الكواكيوتيل       بجنوب المحيط ا(KWAKIUTIL)   فـي 

شمال غرب كندا و ذلك ألسباب مختلفة، فيقبل الفرد في هذه الجماعات على قتل نفسه               
هروبا من موقف غير محتمل، أو تخلصا من منازعات عائلية، أو تضحية شخـصية،              

نفصام روابط  أوعقابا ذاتيا على شعور عنيف باإلثم أو رد فعل لمشاعر فاجعة، نتيجة ا            
عاطفية خاصة، أو قد يكون بدافع انهيار السلطة أو المكانة االجتماعية بـسبب فقـدان               

و في موقف جنائي أو مدني، قد ينتحر المجني عليه انتقامـا مـن              . مر آخر ثروة أو أل  
الجاني فيضطر هذا األخير إلى اإلقدام على مصير مماثل، و يعرف هذا النوع األخيـر            

) غانـا (اري في بعض مجتمعات إفريقيا الغربية و في ساحل الذهب           من السلوك االنتح  
و يعرف هذا االنتحار االنتقامي أيـضا بـين         " قتل النفس على رأس آخر    "خاصة، باسم   
 بإفريقيا في أحوال العالقات المدنية، فعنـدما يعجـز          (BANKUNDO)قبائل بانكوندو 

توجه الجماعة اللوم إلى المـدين      الدائن عن استردادها له من المدين، يقتل نفسه أمامه ف         
 كان المعتـدي علـى      (WAYAU)و في جماعة الوايو     . وتحمله مسؤولية موت الدائن   

أما في شمال آسيا بـين      . المحارم يقهر على تنفيذ االنتحار تحت ضغط اجتماعي شديد        
جماعات االسكيمو فإن المسنين و المرضى يقبلون على تنفيذ االنتحار في أوقات نقص             

 بوجه خاص، و ذلك حتى يوفروا الطعام لغيرهم، و تتيسر سبل الحياة لآلخرين،              الطعام



 

 

 

 

و في أمريكا الشمالية تعرف قبائل الهنود نوعا من االنتحار يماثل ما كان شـائعا بـين                 
فعند هنود ساحل أمريكا الشمالي الغربي      . القبائل الهندوسية في شبه القارة الهندية بآسيا      

تحر األسرى و الخدم عند وفاة سيدهم و يدفنون فـي نفـس             كان يعد من الشرف أن ين     
و بين قبائل أمريكا الوسطى كان موت الرئيس يقتـضي أن تقبـل زوجاتـه               . المقبرة

، سـحر مهـدي الياسـري      (.وأقاربه و جواريه و أصدقاؤه على تنفيذ الموت اإلرادي        
2007( 

يـل و خرجـوا منـه بـأن         و قد تناول الباحثون الميول االنتحارية عند البدائيين بالتحل        
االنتحار يشبع غايات و يخدم أغراض نفسية عميقة قد نجد لها نظـائر فـي انتحـار                 

  )2004أكرم حجازي،(: المعاصرين و يمكن تصنيف هذه الغايات كما يلي
 مصاحبة الميت باالنتحار وسـيلة بدائيـة        :  الرغبة في مشاركة الفقيد و مصاحبته      -أ

حداد و نجد مثيال لها بين الناس المعاصرين الـذين إذا           وساذجة للتعبير عن الحزن و ال     
و الرغبة في مصاحبة الميت هي التي تـدفع         . فقدوا عزيزا لهم اعتزلوا العمل و الحياة      

بالنساء و العبيد و أحيانا بالذكور من األقرباء إلى االنتحار اثر موت رئيـسهم و هـي                 
لجاهلة و لـم تنقـرض إال قبـل         عادة شبه دينية وجدت في القرى الهندية و الطبقات ا         

  .  حوالي الخمسين سنة
إدراك الرجل البدائي للحياة أبسط جـدا مـن         : التخلص من حياة ثقيلة أو مريضة      -ب

و متى وجد أن الحياة أثقلت عليـه أو تنـافرت     ". تعاقد"و  " ألفة"إنها مجرد   . إدراكنا لها 
هنود الحمـر بالجـدري     فالمرض كإصابة ال  . و فسخ تعاقده معها بسهولة    " سلخها"معه  

وانتحارهم أو مجرد عدم االرتياح أو أية اضطرابات أخرى أو نوبات عاطفية مزعجة             
  .  قد تدفعه إلى االنتحار

إن . االستسالم المطلق للموت هو أشد أنـواع االنتحـار بدائيـة          :  االنتحار السلبي  -ج
إذا و جدوا دوافـع  الموت و كل ما يتعلق به يبدو ذو أهمية بالغة عندهم بل يرحبون به               

و نجد هذه السلبية و القصور اتجاه الموت عند االسكيمو الذي يعتزل في             . و أسباب له  
كوخه منتظرا نهايته و نجد أمثلة كثيرة في العصر الحالي لـذلك االستـسالم البـدائي                

  .للموت



 

 

 

 

اإلنـسان يتجنـب األلـم     و لعل غريزة االستمتاع هي التي تجعل:  الرغبة في اللذة-د
مرض و الكبر و االنفعاالت العنيفة، ثم أن يعكس ذلك على حياة أخرى في المستقبل               وال
و هكذا تكون الجنـة فكـرة مثاليـة         ". الجنة" حيث النعمة و الراحة و       - بعد الموت  –

  .أوجدها اإلنسان لنفسه ليلجأ إليها بعد جحيم أو عذاب
 يتخلـل الرغبـة فـي       و هي امتداد لغريزة اللذة و عامل مهم       :  الرغبة في الخلود   -ه

هو تفسير بـدائي و طفـولي طبعـا         " التخليد اللذيذ "و هذا   . مصاحبة الميت حال وفاته   
والحقيقة أن المرأة الماكرونيسية تفضل الموت مع زوجها على أن تبقـى وراءه ألنهـا             

بدل أن تجهد نفسها في إيجاد رجـل آخـر          " اآلخرة  "مطمئنة أنه سيعيلها و يحميها في       
  .تطلب من غيرها أن يقتلها و ال تلبث أن تجد من يلبي طلبها دائمايماثله و هي 

و ال تزال جذور الرغبة في الخلود تمتد إلى العصر الحديث و إن كانت تتخذ أشـكاال                 
أخرى تناقض الشكل البدائي، إذ يكون الخلود عن طريـق العلـم و التـأليف والفـن                 

  ...والنحت
شفت جذورها في النفس البـشرية و عنـد          و هي محاولة بدائية اكت     : تقمص الميت  -و

و الرغبة في الـتقمص     ). Frued( اإلنسان الحديث المختص في التحليل النفسي فرويد        
يعتقدون أنـه إذا    ) إيروكو(يروى أن هنود    . هي التي تدفع باألحياء إلى اللحاق بفقيدهم      

 أشـهر  بالميت مرتين خالل ستة) Le Survivant(مات الزوج أو الزوجة و حلم الحي 
كما ينتحر أفراد قبائل كيرجيس و بعـض االسـكيمو      . فإن الحي يقتل نفسه بتناول السم     

  .بابتالع التراب حتى الموت و هو نوع من التقمص
ينتحر البدائيون إذا أرادوا التعبير عن الظلم الـذي يقاسـمونه           :  االنتحار االنتقامي  -ز

فعوا بالمعتدي ذاتـه إلـى مـصير        وليعرضوا األحياء على االنتقام من المعتدي، أو ليد       
مماثل، و االنتحار االنتقامي موجود بين قبائل بانكوندو في إفريقيا مثل عجز الدائن عن              

. استرداد ماله من المدين حينذاك توجه الجماعة اللوم إلى المدين و تحملـه المـسؤولية   
يد كذلك المعتدي على المحارم يجبر على تنفيذ االنتحار تحت ضـغط اجتمـاعي شـد              

ويصدر الكاهن أو الرئيس الروحي لتلك القبيلة حكمه بالموت على كل من تجاوز على              
  .  أحد محرماتها و انتهك تقاليدها



 

 

 

 

     فمخاوف اإلنسان البدائي و مجرد شعوره بأنه ارتكب إثما أو أنه سيـصبح مـن               
  .المنبوذين كافية لدفعه إلى قتل نفسه جوعا أو ما شابهه

نتحار مشكال اجتماعيا لألخذ بالثأر، و هذا التفكير الـسحري بـأن                 و هكذا كان اال   
  .  الموت قوة يصبو إليها المنتحر ليصبح بإمكانه إظهار قوته و جبروته

تعني جرح ) HARA – KIRI(     و انتحار اليابانيين التقليدي بطريقة الهاراكيري 
اعا عن الشرف أو بسبب في البطن، هي عادة بدائية عريقة يقوم بها فرد أو أفراد دف

فانتحار الياباني بالسيف عند أعتاب دار غريمه . هدر الكرامة و اإلهانة التي لحقت به
إنذار بأنه معتد و أن عليه أن يكفر عن عدوانه باالنتحار أيضا و على طريقة 

و ينتحر الياباني أيضا بطريقة الهاراكيري تنفيذا لحكم بالموت أصدرته . الهاراكيري
و في المجتمعات ... لدى القبائل األخرى. ضائية أو قبيلة كسلطة الشامانسلطة ق

الحديثة نجد صورا مختلفة النتحار الهاراكيري، و كان من المعتاد في الجيش األلماني 
و النمساوي أن الضابط الذي يخل بقواعد الشرف يقدم له مسدس كدعوة و أمر 

  .باالنتحار
  

  :يخية و العصور الوسطى االنتحار في المجتمعات التار-2222
     تؤكد الوثائق التاريخية أن السلوك االنتحاري كان معروفا في المجتمعات 
التاريخية، فقد سجلت التوراة بعض األمثلة لحوادث االنتحار في المجتمع العبري 

  )2004أكرم حجازي، (.القديم، و من أبرز هذه األمثلة انتحار شمشون
كوسيلة عقابية على الجرائم الكبرى، حيث كان يطلب من ) ناليونا(     و عرفته أثينا 

المحكوم عليه باإلعدام أن يتناول السم بيده، كما حدث في إعدام سقراط و كان االنتحار 
في األحوال األخرى وسيلة مشرفة للتخلص من مأزق و ظروف غير محتملة هذا 

ية، و إذا حدث للشريف بالنسبة للنفوس النبيلة، أما في عهد اإلمبراطورية الرومان
الروماني أن تورط في موقف يسيء بسمعته، مهين لكرامته، فإنه يلجأ إلى االنتحار 
تخلصا من ظروفه السيئة، و إثباتا لحريته و قدرته و تأكيدا لكرامته الشخصية و من 



 

 

 

 

و كاتو ) Seneque(و سينيكا ) Brotus(أشهر األمثلة التاريخية انتحار بروتوس 
)Catou.(  

 كان االنتحار يعد عمال بطوليا و فعال – في أثينا و روما –    و في الظروف   
  .فاضال يستحق التقدير

  .     أما في العصور الوسطى األوروبية فكان االنتحار نادرا
  

  : االنتحار كنظام اجتماعي-3333
     و في الشرق األقصى عرف االنتحار المنظم و المقبول من الجماعة فقد كانت 

لة الهندوسية في الهند تقدم على االنتحار تأكيدا لحبها و وفائها للزوج الراحل، األرم
وكان تنفيذ االنتحار يتم أثناء مراسيم دفن الزوج، كان ذلك حتى نهاية األربعين األولى 

في اليابان بنظام ) SAMURAI(و اشتهرت جماعة الساموراي . من القرن العشرين
كما هو شائع، و هو يقتضي ) HARA – KIRI(أو هاراكيري ) SEPPUKU(سبوكو 

بتنفيذ االنتحار تبعا لطقوس خاصة دقيقة في حفل جماعي يتضمن تقديرا عظيما لمن 
ينفذ هذا النوع من االنتحار و كانت الشهامة و الشرف يقتضيان من أفراد الطبقة العليا 

ضحا و قاطعا أن يقدموا على االنتحار تخلصا من مأساة أو سوء سمعة، أو إعالنا وا
  )81 ، ص 1996تكفي  كلثوم ، (.على براءة الشخص من تهمة ملفقة

خالل ) KAMIKAZE" (كاميكاز"     كما عرفت اليابان نظام االنتحار الفدائي 
الحرب العالمية الثانية، حيث كان يعلن عن متطوعين لركوب القنابل الكبيرة و توجيهها 

و كان يقبل عليها كثير من .  بحياتهم معهالتدمير السفن و غواصات األعداء، فتذهب
  .شباب اليابان في الحرب

     و تؤكد اإلحصائيات الرسمية الحديثة و المعاصرة انتشار السلوك االنتحاري بنسب 
متغايرة في المجتمعات الحديثة و في أغلب بالد العالم المعاصرة و تشير أيضا إلى أن 

ة مع تقدم الزمن و لو أن النسب تعثرت أثناء نسبة االنتحار تتخذ اتجاها صاعدا عام
الحروب، فإنها صعدت صعودا شاذا أثناء األزمات االقتصادية و لكنها بعد ذلك عادت 



 

 

 

 

 Shekhar (.إلى معدل اتجاهها العام سواء بالصعود أو االنخفاض بالنسبة لكل مجتمع
Saxena,2007(  

  

  : االنتحار في المجتمعات الحديثة -4

 :ار في الواليات المتحدة األميركية  االنتح- 4-1

  في األمريكية' يو إس إيه توداي'حديثة نشرتها صحيفة كشفت إحصائية أمريكية 

 عن ازدياد حاالت االنتحار في  كشفت – 2005عددها الصادر في التاسع من مارس  

   .بجرائم القتل الواليات المتحدة مقارنة

ويعني  . حالة يوميا80ًانتحار سنويا بواقع  ألف حالة 29أكدت اإلحصائية تسجيل وقد 

االكتئاب   زيادة حاالتى ذلك إلوعزي  حاالت انتحار مقابل جريمتي قتل، 3ذلك 

في   بلغت حاالت االنتحار، وقداألمراض العقلية والنفسية ومشاعر القلق باإلضافة إلى

  .2002 جريمة قتل عام 71 حالة مقابل 518وريجون وحدها أوالية 

Saxena, 2007)  Shekhar(  

  

  :االنتحار في فرنسا  -2- 4 

 32 ألف فرنسي يحاولون كل عام االنتحار يموت منهم 160كشفت دراسة فرنسية  أن 

بسبب االكتئاب والضغوط الشديدة النساء العديد منهم من الشباب خاصة من , يوميا

 .للحياة العصرية والتسابق على تحقيق الربح المادي

رئيسة االتحاد القومي الفرنسي لمكافحة ' جون شوكيه' التي أجرتها وأظهرت الدراسة

, االنتحار أن ظاهرة االنتحار تضرب جميع الطبقات االجتماعية في فرنسا بدون استثناء

 17 و16حيث تتركز عملية االنتحار بشكل كبير بين الشباب في المرحلة السنية ما بين 

  .سنة



 

 

 

 

م إلى 1993ر زادت في فرنسا في الفترة من وأوضحت الدراسة أن معدالت االنتحا

لدى الفتيان، رغم انخفاض معدالت نجاح % 20لدى الفتيات و% 40م بنسبة 1999

  .1985اعتبارا من سنة % 15محاوالت االنتحار في فرنسا بنسبة 

 شابا وشابة في المرحلة ما بين 582 وقد أجريت الدراسة على عينة من الشباب تبلغ 

  . مراكز نفسية لمكافحة االنتحار9 سنة من الذين تم تسجيلهم في 24 سنة إلى 12

Saxena, 2007)  Shekhar(  
  

   :االنتحارفي اليابان - 4-3

ذكرت الشرطة اليابانية أن معدالت االنتحار ارتفعت بدرجة عالية جدا، فقد قام في 
در صحفية وأفادت مصا.  شخصا يدينون بالبوذية بقتل أنفسهم34,427م، 2003العام 

عن األعوام السابقة وتعد حاالت % 71نقالً عن الناطق باسم الشرطة أن الزيادة بلغت 
االنتحار للعام الماضي هي أعلى نسبة سجلتها الشرطة منذ قيامها بإجراء إحصائيات 

  .م1978االنتحار عام 
وحسب اإلحصائيات فإن سبعين بالمائة من المنتحرين هم ذكور في العشرينات من 

  )Saxena, 2007)  Shekhar .مارهمأع

  

  : االنتحار في الجزائر -4-4 

لقد مس االنتحار فئة كبيرة من المجتمع الجزائري، حيث عالجت السلطات المخولة 
 حالة انتحار ، 3342 قضية من بينها 4411خالل الست سنوات الماضية أكثر من 

  . من جانب النساء842 من جانب الرجال و 2500
عبد الوافي .( عند النساء 615 عند الرجال و454 محاولة انتحار منها 1069وسجلت 

  )99،ص 2008زهير بوسنة ، 
 طفال، 12 منهم من الرجال و221 حالة، 267) 2007( بلغ عدد المنتحرين سنة 

 حالة 30واحتلت بجاية المرتبة األولى وطنيا بـ. حسب المديرية العامة للحماية المدنية
  . حالة انتحار21صمة بـانتحار، تليها العا



 

 

 

 

 آخرون 48 شخصا، فيما حاول 33انتحر  ، )2008( وخالل الثالثي األول من سنة 
  .وضع حد لحياتهم واحتلت بجاية المرتبة األولى وطنيا تليها المدية

 33تشير الحصيلة المقدمة من طرف خلية االتصال بقيادة الدرك ، إلى أنه من مجموع 
وعلى العكس من .  إناث7 شخصا في مقابل 26من الذكور انتحارا بلغ عدد الضحايا 

 14 محاولة، مقابل 34ذلك، كان عدد محاولي االنتحار من اإلناث أكبر، حيث بلغ 
وأفاد بيان الخلية أن النسبة الغالبة من المنتحرين تتراوح . محاولة من قبل ذكور

 27حاول  شخصا، فيما 17 سنة، حيث قدر عددهم بـ30 و18أعمارهم ما بين 
  .شخصا من نفس الفئة العمرية وضع حد لحياتهم بمختلف الطرق 

 منهم 8 سنة حاول 18وتوضح نفس المصادر أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 
  .االنتحار، فيما تمكن واحد من وضع حد لحياته خالل نفس الفترة

 محاوالت 4ل واحتلت بجاية المرتبة األولى وطنيا، حيث بلغ عدد االنتحار ستة مقاب
زبير ( . محاوالت انتحار أيضا انتحار، تليها المدية بثالث عمليات انتحار وثالث

  )2008 ،فاضل

  

  : موقف المجتمعات من االنتحار-5
     رغم أن االنتحار سلوك مالزم للوجود اإلنساني بهذا الشمول شبه المطلق، فإن 

تماثال، و يتدرج موقف السلطة كن ميموقف المجتمعات منه أو اتجاه السلطات نحوه لم 
في المجتمعات إزاء االنتحار من االحتفال به و الحث على تنفيذه بوصفه نظاما 
اجتماعيا مقبوال، إلى تجريمه و عقاب من يقبل عليه حيا كان أو ميتا، عقابا يشمل 
المنتحر و متعلقاته، و بين هذين الطرفين توجد مجتمعات تأخذ بدرجات متفاوتة من 

  .اره أو الصمت لحدوثهاستنك
 و في جماعات االسكيمو، – في الهند واليابان بوجه خاص –    ففي الشرق األقصى 

شمال آسيا، كان السلوك االنتحاري يأخذ شكل نظام جماعي مقبول، حتى كانت تقام 
حفالت تكريم خاصة ينفذ خاللها االنتحار و يقدم الفرد في مثل هذه الجماعات على 



 

 

 

 

 لكسب رضى الجماعة و طاعة لقرارها، سواء كان ذلك استجابة لدواعي االنتحار سعيا
البطولة و الشرف أو فداء لعقيدة، أو تنفيذا لعرف أو وفاء لعالقات زوجية أو تحقيقا 
واقعيا إليديولوجية معينة أو تأكيدا لتبعية الجواري و الخدم و األصدقاء للسيد أو رئيس 

  .2004)  أكرم حجازي، (.القبيلة
هذه كلها أشكال لسلوك الطاعة لقوى الضبط االجتماعي، و االمتثال لقيم الجماعة و 

و هذا االنتحار المنظم يدل على مدى تكامل المجتمع و انعزاله على . وتحقيق أهدافها
التيارات الحضارية الحديثة، و نجاح المجتمع في تنشئة أفراده، على تمثل قيمه و 

  .  امتصاص ثقافته
ن المجتمعات الحديثة أصبحت تنظر إلى االنتحار نظرة مخالفة، حيث         و لك

تواجهه بوصفه مشكلة تثير الجزع و القلق أو االستنكار على المستوى األخالقي 
أوالديني على األقل، و يندرج موقفها من الشفقة و التعاطف مع الذي يقدم على االنتحار 

نتحاري في كل مراحله و عقاب من و أسرته، إلى حد التحريم القانوني للسلوك اال
و تبعا لذلك فقد اتخذت التشريعات أحد . يسلك هذا السلوك و اتخاذ تدابير قانونية ضده

  2004)  أكرم حجازي، (:اتجاهين
 االتجاه األول يرى في االنتحار سلوكا فرديا، فلم تنص القوانين على عقابه، -      

ن الفرد نفذ االنتحار بنفسه دون تحريض من لكن تقوم السلطات بالتحقيق للتأكد من أ
  .آخر أو مساعدته

 و االتجاه الثاني يجعل االنتحار في ذاته فعال غير أخالقي قد تستهجنه -     
المجتمعات، أو فعال ال دينيا تستنكره السلطة الدينية، حيث أن الشخصية اإلنسانية 

 فإن القانون في هذه و لذلك. مقدسة، فضال عن كونها واحدة من طاقات الدولة
  .المجتمعات يحرم االنتحار على اإلطالق و يعاقب عليه دون استثناء

     و قد كان موقف روما مزدوجا، فالقانون العسكري يعاقب من يقدم على االنتحار 
  .من الجنود حيا أو ميتا، في حين يهمل القانون الجنائي للمدنيين النص عليه مطلقا

ختالف بين القانون العسكري و القانون الجنائي للمدنيين في كل      و قد شاع هذا اال
كسلطة سائدة في العصور الوسطى ( المجتمعات الحديثة، و بينما عملت الكنيسة 



 

 

 

 

في القرون األربعة األولى على استثناء بعض حاالت الموت اإلرادي من ) األوروبية 
عقيدة، و حماية للبكارة، فإنها في االنتحار المحرم مثل االستشهاد تجنبا لالرتداد عن ال

بداية القرن الخامس و بفضل كتابات القديس أوغستين و توماس األكويني، رفعت هذه 
االستثناءات و أصبح االنتحار محرما تحريما مطلقا، فال تؤدي الشعائر الدينية الجنائزية 

ل نفسه هو إن قات: " في ذلك) St Augustin(يقول القديس أوغستين . على جثة صاحبه
إن المنتحر ينتحل : " و يضيف توماس األكويني و يقول" قاتل إنسان، و القتل محرم

  ". دور اهللا فيما يتعلق بأمر الموت، و هي خطيئة مميتة
     و من العصور الوسطى األوروبية، تضمنت قوانين كثيرة من دول أوروبا موادا 

جثته، و مصادرة أمواله و ثروته تنص على توقيع العقوبة على المنتحر و التمثيل ب
و تطور األمر بشكل خاص إلى استمرار تحريم االنتحار دون نص . لصالح الدولة

قانوني يعاقب عليه، و لكن الشروع في االنتحار ما زال يعاقب عليه بالغرامة و الحبس 
  .باعتباره خطيئة دينية أيضا

النتحار متعددة، مثال في عهد   ففي القانون الفرنسي القديم، كانت عقوبات ا       
 كانت أمالك المنتحر و زوجاته تصادر، و كان من 1270الملك لويس التاسع سنة 

علق المنتحر من رجليه كشنق مقلوب ثم يعادات وتقاليد مقاطعة بريطاني في فرنسا أن 
، 1670تشعل جثته في الشوارع كقاتل، كما تحجز و تصادر أمالكه، و في سنة 

أكرم  (. أخرى تنص على محاكمة جثة المنتحر أو ذكره غيابياصدرت تشريعات
  2004)  حجازي،

 تنص على محاكمة ذكرى المنتحر 1670  و في إيطاليا، كانت قوانين سنة       
جريمة القتل ضد نفسه ما لم يكن معتوها، و أن تعلق جثته على المشنقة و أجازت 

لبعض   و مدافعا عن المنتحر، و كاند أقرباء المنتحر أن يحضر المحاكمة ممثالـألح
 1786مقاطعات إيطاليا قوانين خاصة بها، مثال حاكم والية توسكانا الذي ألغى سنة 

 1839 من قانون مقاطعة ساردينيا لسنة 585ادة ــاالنتحار من قائمة الجرائم، بينما الم
. بهاأوصى ة التي ــتعاقب المنتحر بحرمانه من الدفن المحترم و بطالن الوصي

  . 2007)، الياسريسحر مهدي(



 

 

 

 

و في ألمانيا القديمة، و لمئات السنين، كان يحق لجالد المدينة أن يمتلك كل ما يحيط 
 حرم 1620بجثة المنتحر من ممتلكات لمسافة مجرفة حول الجثة، و في بروسيا سنة 

نمسا، الدفن المحترم على المنتحر و اعتبرت محاولة االنتحار جريمة أيضا، أما في ال
 تنص على وجوب دفن المنتحر من قبل جالد 1887فإن قوانين جوزيف الثاني لسنة 

بالسجن حتى يعتبر الشخص و يعتقد بأهمية " محاولة االنتحار"المدينة، و أن يعاقب 
الحياة و بواجبه اتجاه اهللا، و يعلن ندمه على فعلته، أما إذا انتحر الشخص تهربا من 

محاكمة تستمر و يعلن إقرار الحاكم على المشنقة و يذاع في جريمة أو محاكمة، فإن ال
  2004)  أكرم حجازي، (.الناس

  

   :قوانين االنتحار الحديثة  -6
     إن األفكار الحديثة، و فالسفة عصر النهضة، و االكتشافات العلمية، و الخروج 

تخذت التشريعات على التقاليد الوضعية القديمة، أحدثت أثرها في القوانين السائدة، و ا
صفة الضرورة االجتماعية رويدا رويدا و بدأت تسترشد بالعلم و االقتصاد و النظريات 

" الوقاية خير من العالج"البيولوجية و النفسية و االجتماعية و أصبح رائد كل نظام هو 
 و أن القانون إصالح قبل أن يكون انتقاما، هذا المبدأ هو الذي دفع الحكومة الكوبية إلى

  ).84،ص1996تكفي كلثوم،(".قانون الدفاع االجتماعي"باسم " قانون العقوبات"استبدال اسم 

 ألغيت العقوبة ضد جثة 1890هكذا و في أعقاب الثورة الفرنسية، و في سنة        
 و ال قوانين 1810المنتحر و ممتلكاته، و لم يتطرق قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

 ألغيت 1896تحار، و عم ذلك األقطار األوروبية، و في سنة نابليون إلى موضوع االن
 1883 في النمسا، و منذ سنة 1850عقوبة محاولة االنتحار في بروسيا، و في سنة 

أكثر من " الشروع في االنتحار" أصبح اهتمام القانون موجها ضد -فيري–بعد كتابات 
 .م على ارتكابهـرهاالنتحار نفسه، و كذلك ضد الذين يمهدون له و يساعدون غي

  . 2007) ،سحر مهدي الياسري(



 

 

 

 

 بعد أن كان 1961     و قد ألغيت عقوبة محاولة االنتحار في القانون اإلنجليزي سنة 
و لكن الذي يشترك أو يساعد على المحاولة فيعاقب . 1854معاقبا عليها منذ سنة 

  2004)  أكرم حجازي، (.سنة) 14(بالسجن لمدة ال تزيد على أربعة عشرة 
     و القانون الجنائي الفرنسي الحالي ال يعاقب على االنتحار و ال الشروع فيه، أي 
أن كليهما مباح، لذلك كان الحث عليه أو إبداء المساعدة إلى المنتحر ال يكون إال فعال 
مباحا بمقتضى المبادئ العامة للقانون أمام اإلسهام في اإلجهار على راغب الموت فهو 

  .2004)  أكرم حجازي، (.قتل عمدا
منعت الحكومة نشر أي أخبار عن ) 1928(     و في إيطاليا، في أثناء الحكم الفاشي 

 12 إلى 5حوادث االنتحار في الجرائد، و القانون اإليطالي الحديث يعاقب بالسجن من 
سنة كل من حرض شخصا أو عاونه على االنتحار، أما إذا لم يتم االنتحار، و لكن نجم 

تكفي ( . سنوات5 إلى 1 الشروع فيه إيذاء خطير، فيعاقب الفعل بالسجن الشديد من عن
  ) .85،ص1996كلثوم،

  

  : اإلسالم و االنتحار-7

 على أن الدين هو ظاهرة "إميل دوركايم"     يتفق علماء االجتماع من بينهم العالم 
لالحقة و أنه الحياة مميزة لكل المجتمعات البشرية و اإلنسانية السابقة و الحاضرة و ا

التي يتم التعاطي معها بجدية ألنها جزءا شموليا من الحياة االجتماعية فهي التي تنظم 
حياة اإلنسان المادية و تهيئ عقله إلى الحياة الروحية المثالية من أخالق و عبادة 

  .  وإيمان بنوع من حياة أخرى بعد الممات
 لكل دين نظرة أو فكرة عن الموت و,      و لكل دين منحى و تعاليم و طقوس

فهو قوة ضابطة . قة قصوى باالنتحارالع,  فكري–و للدين كمنظم اجتماعي , والحياة
ثقافة "ذات تأثير تقليدي مشترك بين أفراد المجموعة الواحدة و التي قد تتراوح من 

و تأثير الدين ملزم ألعضائه .  صغيرة إلى عشرات الماليين من البشر"بشرية
إن الدين هو . اؤه الملتزمون به يكونون أشد تماسكا و وحدة في هذه الناحيةوأعض

و هو الذي يكون , مصدر الترابط الروحي و التماسك النفسي بين أفراد المجتمع نفسه



 

 

 

 

و لهذا تكون الغاية . كما يصون هذه الوحدة من التفتت أو الضياع, وحدتهم الداخلية
  .     في سلوكه و تفكيره و في عالقته باآلخرينالحقيقية من الدين استقامة اإلنسان

     هذا و من الناحية العقائدية تتضمن كل األديان عددا من األوامر و النواهي من 
  .النهي عن قتل النفس, بين هذه النواهي

  : معالجة الشريعة اإلسالمية لظاهرة االنتحار- 7-1

  :ؤال هام جدا و هو    إن الهدف من هذا الفصل هو محاولة اإلجابة على س
  ما هو موقف اإلسالم من ظاهرة االنتحار ؟

و شرع األحكام توجيها لإلنسان نحو معرفته , و أنزل الكتب,      لقد بعث اهللا الرسل
و نحو انتفاعه بما سخر له في األرض , و معرفة أسراره التي خلق عليها العالم

و بذلك تكمل سعادته , ألهواءوالسماء على وجه ال تطغى فيه الشهوات و ال تتحكم ا
متعاونين متعاطفين متراحمين في ظل من , ويستتب أمنه و يعيش مع أخيه اإلنسان

  .و عطفه عليهما و هدايته لهما, رحمة اهللا بهما
    و السعادة على هذا النحو إنما تكون بسالمة جملة من العناصر ال بد منها ي أصل 

, و ال يستقيم نظام ألموال و ال ألعراض,  األرواحو أمل هذه العناصر, الحياة و قيامها
و هذا شأن , و ال لعقول و ال الجتماع و األنفس معرضة لألخطار و الهالك و الدمار

     2006)  يل، الكح الدائم عبد( .قد قر في طبائع النفوس اإلنسانية األولى
ات يرون أن جريمة منذ أن عرفوا الحياة و تكونوا جماع,      و من هنا لم يفتأ الناس

و ترميال , و تيتما لألطفال, القتل من أكبر الجرائم سلبا لحياة المجني عليه بغير حق
يرونها , و حرمانا له من حظه المقدر له في الحياة, لنسائه و حرمانا ألهله و ذويه منه

يتمتع , مصادمة إلحساس الجماعة الذي فطرت عليه في اعتقاده أن الحياة حق لكل حي
يرون أنها .  و ينفع و ينتفع في ظله و ال يجوز االعتداء عليه فيه ال انتزاعه منه,به

و تصل إلى سبيل العزة , زعزعة لما ترجو هذه الجماعة من هدوء الحياة و استقرارها
و سخرها ما سخر بحكمته , و الكمال و أنها فوق ذلك كله هدم لعمارة شادها اهللا بيده

, كمة اإللهية العمارة الكبرى التي جعل اإلنسان خليفة فيهاورحمته و بهذا استكملت الح
  .يعمرها و ينميها



 

 

 

 

     من هنا كانت حرمة النفس البشرية من الحرمات التي تقضي بها طبيعة اإلنسان 
و أن الشرائع السماوية , و كانت قارة في نفسه بمقتضى هذه الطبيعة, في خلقه و تكوينه

 مؤيدة و مؤكدة لما تمليه الطبيعة على اإلنسان في حينما جاءت بحرمتها لم تكن إال
  .اعتقاد حرمتها

     و جاءت جميع الشرائع السماوية تقرر و تؤكد ما أدركه اإلنسان بفطرته من 
, و أن قتلها عمدا بغير حق يبرره جريمة فوق الجرائم كلها, حرمة النفس البشرية

تسيغها اجتماع ثم جاءت الشريعة و ال يتقبلها وضع و ال يس, جرائم ال يقررها شرع
اإلسالمية فعنيت بهذه الجريمة كل العناية و أولتها كثيرا من االهتمام فكررت النهي 

و التنكير لها و بينت بوجه خاص حكمها الدنيوي و فصلت , عنها و شددت التنفير منها
ى في و كان من آيات النهي قوله تعال, و حكمها األخروي و أخاضت فيه, أهم نواحيه

  : الوصايا العشرة التي ختمت بها سورة األنعام
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا و ال (...

تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم و إياهم و ال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 

  .151اآلية , سورة األنعام ...)بطن و ال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق
لقد تعلق النهي في آيات النهي بقتل النفس و ليس من شك في أن النفس التي           

و نفس , تكرر النهي في القرآن عن قتلها بغير حق تتناول بإطالقها كل نفس بشرية
 و إذا كان من المألوف في الطباع البشرية أن يثور اإلنسان, القاتل ونفس غيره سواء

شفاء , على غيره و يغضب و يشتد غضبه و حقده على ذلك الغير فتأمره نفسه أن يقتله
لحقده و يكون كل ذلك نقصا في إنسانيته و شذوذا عاما استقر في ضمير اإلنسانية من 

أن يثور اإلنسان على , فإن من الشذوذ الفادح المزري باإلنسانية. حرمة النفس البشرية
  ,أو فتنة, أو إخفاقا في مرغوب,  أو مرض طالت به زمانته,نفسه بفقر ضاقت به يده

فال يجد لديه عزما و ال إرادة يدفع بها الثورة عن , أي ضيق كان نوعه و كان مبعثه أو
فيفر من , و فساد تصوره بسنن اهللا في الحياة, نفسه و تعجز مواهبه اإلنسانية الفطرية

     2006)  يلالكح الدائمعبد( .شت إنسانيتهوتال, الميدان فرار الجبان الذي ذهبت عزيمته



 

 

 

 

      ليس هناك شك في أن نكبة اإلنسانية بقاتل نفسه أثقل في الميزان من نكبتها بقاتل 
و الثاني قتل , و لكن األول قتل غيره ليحيا, نعم كالهما قاتل لنفس حرم اهللا قتلها, غيره

  .نفسه ليموت
إفساد في اإلنسانية فإن قتل اإلنسان لنفسه أشد  فإذا كانت فكرة القتل بغير حق جرثومة 

 .   تنهل اإلنسانية منها بيدها, فسادا و أعظم خطرا

 :الظاهرة موقف اإلسالم من هذه -7-2 

لقد كان العرب أحرارا حرية تحدها بعض القيود التي لها ارتباط بتقاليد الشرف      
القبيلة و ال شيخها يتدخالن في أما فيما وراء ذلك فلم تكن ... وحفظ الدمار و غيرها

اللهم إال إذا وقع من أحدهم ما يخشى منه على سالمتها فإنها تمنح لنفسها , حرية الفرد
ه حاالت الطوارئ اليوم فتقتل و تصادر و تنفي ببعض الحقوق االستثنائية التي تش

يقة و تسير المدينة العربية في العصور الجاهلية على هذا المنوال من طر. وتطارد
ائل العربية عمرها الطول و هي تسير في كل يوم بو تواصل الق, و نظام الحياة, الحكم

 تغيير في مدون الخروج من هذا المنهاج في العيش و ل, سطرا جديدا و صفحة جديدة
و فتح لها ,  مفاهيمها رأسا على عقببتلك الصورة من الحياة حتى جاء اإلسالم فقل

و ذلك ألن اإلسالم أتى , ديد و كأنها تخلق مرة أخرىسجال تسطر فيه حياتها من ج
, بفتوح مبتكرة في التنظيم و آراء مستحدثة في اإلدارة و محاوالت جبارة في اإلجماع

  .الخ...و حلول جريئة لقضايا الفرد و مشاكل األسرة و مصاعب األمة
اد حياة الفرد      فعال لقد جاء اإلسالم بنظم جديدة و ألزم بها المسلمين و جعلها عم

  .وقوام حياة األسرة و روح الجماعة
 فإننا ال نقصد بها أعمال العبادة و حدها التي عرف "إسالم"     و عندما نقول كلمة 

 من رهبانية و تبتل و تقوى و "الدين"كما ال نقصد ما تدله اليوم كلمة , ها المسلمون
قصد كافة ما في اإلسالم من ال نقصد بالذات هذا المعنى و إنما ن... زهد و روحانية

و بعبارة أخرى نقصد باإلسالم , أنظمة و مفاهيم و نظريات و محاوالت تتعلق بالدنيا
  .فهو الوحيد الذي عالج قضايا المجتمع و الفرد و الحقوق و الواجبات, بنظام الدنيا



 

 

 

 

ميع     إننا نفهم من خالل هذا أن اإلسالم جاء لينظم الحياة و لتوجيه اإلنسان في ج
, فيما يتسلى به, في غذائه و شرابه و ملبسه, جوانب الحياة اإلنسانية في نظافة اإلنسان

, في معاملة اإلنسان لإلنسان فهو يتدخل بالتوجيه في حياة اإلنسان الخاصة و العامة
لقد كانت عناية اإلسالم باإلنسان إلى حد األمر بالحفاظ . ينهاه عن هذا و يأمره بذلك

     2006)  يل، الكح الدائم عبد (. نبذ الموتعلى الحياة و
 ليعلنها واضحة و صريحة – بعد المسيحية و اليهودية –     لقد جاء اإلسالم أيضا 

بأن قتل النفس خطيئة و حرام و قد نهى اإلسالم عن قتل النفس و حتى الدعاء بالموت 
: 151نعام اآلية يقول اهللا جل جالله في سورة األ, أو تحريض الغير على قتل الذات

  ...).و ال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق(... 

فمن قتل نفسه بأية , ومن هنا فما ورد في جريمة القتل يشمل قتل اإلنسان لنفسه     
إن حياة اإلنسان ليست ملكا له . وسيلة من الوسائل فقد قتل نفسا حرم اهللا قتلها بغير حق

و إنما نفسه وديعة عنده استودعه , أو خلية من خالياه, و ال عضوا, فهو لم يخلق نفسه
  فكيف االعتداء عليها ؟ , فال يجوز له التفريط فيها, اهللا إياها

و ال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم (: فكيف بالتخلص منها ؟ قال تعالى في هذا الشأن

  .29سورة النساء اآلية ) رحيما
ادية و االقتصادية و يحترم الحياة مثلما يدعو إلى      ينظم اإلسالم حياة الجماعة الم

و مواقفه ايجابية دوما تجاه الحياة , العمل الصالح و التقوى لضمان الحياة اآلخرة
والكفاح فهو يريد من المسلم أن يكون صلبا قوي العزم في مواجهة الشدائد و لم يبح له 

ء نزل به أو أمل كان يحلم به بحال من األحوال أن يهرب من الحياة و يخلع ثوبها لبال
جريمة , من يقدم على مثل هذه الجريمة البشعة) و لقد أنذر الرسول ص. فخاب

فإذا كانت . االنتحار بحرمان من رحمة اهللا في الجنة و استحقاق غضب اهللا في النار
فكيف يقتل نفسه من , الجنة حرمت على من قتل نفسه من أجل جرح لم يحتمل ألمه

 .أو فتاة صدت عنه, سر فيها قليال أو كثيرا و من أجل امتحان يفشل فيهأجل صفقة يخ
  . 2007) ،سحر مهدي الياسري(



 

 

 

 

,      لقد انتبه التشريع الجنائي اإلسالمي إلى النواحي العديدة في السلوك االنتحاري
فللمنتحر عقوبة سماوية , و إن اختلف الفقهاء في تفاصيلها, ووضع لعقوبته أسسا عامة

لقد جرت العادة إلى أواخر القرن الثامن عشر في البالد .  عقوبة دنيوية عليهو ال
الغربية أن يعاقب المنتحر بشتى الوسائل و لكن الدين اإلسالمي أوجد لالنتحار كفارة 

كما ترتب على تحريم االنتحار أيضا معاقبة شريك , واختلف الفقهاء في تلك الكفارة
  .المنتحر في الجريمة إن وجد

ففي رأي اإلمام أبي حنيفة و مالك و غيرهما من ,    أما رضى المجني عليه بالقتل  
الفقهاء أن رضى المجني عليه بالجرح أو القطع أو القتل ال أثر له على تكوين الجريمة 

: و في رأي أبي حنيفة, )من قبل ذوي المقتول(بل إن أثره مقصور على إسقاط العقوبة 
, الفعل ألن عصمة النفس ال تباح إال بما نص عليه الشرعإن اإلذن بالقتل ال يبيح 

واإلذن بالقتل ليس منها فيبقى الفعل و ال تسقط العقوبة حتى لو أبرأ المجني على 
 و في رأي الفقهاء اآلخرين أن رضى – أي أن العقوبة كاملة –الجاني من دمه مقدما 

و في رأي .  الدية أيضافسقط القصاص و بالتالي تسقط, المجني عليه يسقط العقوبة
  . )94، ص 1986فخري الدباغ ، ( أن القصاص ال يسقط و ال تسقط الدية, آخر

     و ليس من قبيل االنتحار تضحية اإلنسان بنفسه خدمة لإلسالم و رفعا لمعنويات 
المسلمين أو نكاء بأعداء اهللا عز و جل فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 

ة البروج قصة الغالم الذي عجز الملك عن قتله فدله الغالم على طريقة ر سوريفي تفس
باسم رب هذا الغالم "القتل و قال له خذ سهما بعد أن تجمع الناس و تصلبني و قل 

فهذا و أمثاله ممن نظن أن اهللا , آمنا برب هذا الغالم:  فقتله فقال الناس"أقتل هذا الغالم
 واهللا رؤوف  يشتري نفسه ابتغاء مرضات اهللاو من الناس من(: تعالى قال فيهم

  ) . 21عبد اهللا عزام، ص.( 207سورة البقرة ) بالعباد
:      و قد نص على هذا شيخ اإلسالم و محمد ابن الحسن و الجصاص و السرفسي

بأن المؤمن أو المسلم يجوز له أن يهجم على ألف من الكفار و إن تيقن فوات نفسه 
ك مصلحة للمسلمين و نكاية للكافرين أو كان بالمسلمين ضعفا وقتلها إذا كان في ذل

وتخاذل فأراد أن يقوي هممهم و يشحذ عزائمهم و من هذا القبيل قصة البرء ابن مالك 



 

 

 

 

عندما طلب من الصحابة أن يصوغوه على لوح و يرفعوه على رؤوس الرماح و يلقوه 
       .)  23عبد اهللا عزام، ص.( لمة الكذاب يوم اليمامةيفي حديقة الموت على جند مس

كن خشين على أعراضهن من الروس , و لقد سئلت عن نساء ألقين بأنفسهن في نهر
ألن العلماء أجمعوا أنه ال , هذه شهادة إن شاء اهللا: الذين صاروا يعتدون األعراف فقلت

 عبد اهللا.( يجوز للمرأة أن تستسلم لألسر إذا خشيت على عرضها و كذلك الغالم األمرد
  ) .23عزام، ص

  : لقاتل نفسهاألخروي العقاب – 7-3

و إذ كان القرآن قد أهمل النص الصرع الخاص بالعقاب األخروي لقاتل نفسه فإن      
و إنما كان , و ال عنوانا على عدم استحقاقها الجزاء, ذلك لم يكن تهوينا ألمر الجريمة

و إيحاءا في الوقت , داء بهو عن مكانة االعت, إسقاطا لصاحبها عن درجة االعتبار
حتى تحتاج , نفسه بأنها من الجرائم التي ال ينتظر أن يعرفها اإلنسان و ال أن يفكر فيها

و ذكر وعيد بين عبارته في كتاب جاء , في التحذير منها إلى نهي تشريعي خاص
  .منظما لشؤون البشرية في درجات رشدها و اكتمالها اإلنساني

تسجل فقط , الواردة في شأن االنتحار) ص(اديث الرسول      و من هنا جاءت أح
دون أن يكون من بينها نهي عن ارتكاب , العاقبة السيئة و العذاب األليم لقاتل نفسه

و قد جاء الوعيد عليها في هذه األحاديث على ما جاء في القرآن الكريم , الجريمة نفسها
  .ا مؤبدا في الناروعيد قاتل المؤمن المتعمد حرمانا من الجنة و خلود

فقال لرجل ) ص(شهدنا مع رسول اهللا :      و من هنا ما رواه عن أبي هريرة قال
فلما حضر القتال قاتل هذا الرجل قتاال شديدا , هذا من أهل النار, ممن يدعي اإلسالم

الذي قلت أنه من أهل النار قد : فقيل يا رسول اهللا, فأصابته جراح) أي مع المسلمين(
وقالوا ,  فكان بعض المسلمين يرتاب!إلى النار): ص(فقال , و قد مات, اال شديداقاتل قت

و لكن أصابته , إنه لم يمت: كيف يكون هذا في النار؟ فبينما هم على ذلك إذ قيل لهم
فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فأخذ ذباب سيفه فتحامل عليه , جراح شديدة

 ثم, اهللا أكبر أشهد أني عبد اهللا و رسوله: فقال) ص(هللا فأخبر بذلك رسول ا, فقتل نفسه



 

 

 

 

و إن اهللا هذا الدين بالرجل , مر بالال فنادى في الناس أنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة
  ) .421محمد شتلوت، ص .( الفاجر

كان فيمن قبلكم رجل به : قال) ص(     و مما رواه أيضا البخاري و مسلم عن النبي 
بادرني (: و قال تعالى, فما رقأ الدم حتى مات, ذ سكينا فحز بها يدهجرح فجزع فأخ

  ) . 421محمد شتلوت، ص  ( ).حرمت عليه الجنة, عبدي بقتل نفسه
حيث , في شأن النهي عن قتل النفس) ص(و كذلك فقد روى البخاري عن الرسول 

خلدا فيها فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا م, من تردى من جبل فقتل نفسه": قال
و من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها , أبدا

  ."فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم مخلدا فيها أبدا, أبدا، و من قتل نفسه بحديدة
 

 

  

  :استنتاج

ن، كطبيعة و هو رسالة اهللا لتوجيه اإلنسا, إن اإلسالم هو رسالة اهللا للبشرية كافة     
: و ميزها على سواها مما خلق، قال تعالى في هذا الشأن, أعدها اهللا على خلق خاص

و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم (

  .70 سورة اإلسراء ...)على كثير ممن خلقنا تفضيال
 سخر لكم ما في السماوات وما و(:      و سخر له ما في السماوات و ما في األرض

  .13اآلية ,  سورة الجاثية)في األرض جميعا منه إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون
و حفظ , و الرسل و األنبياء و أنزل الوحي و الكتب من أجله,      و أسجد له المالئكة
فمن أجل حفظ الدين . العقل و المال, العرض, النفس, الدين: له الضرورات الخمس

و من أجل حفظ العرض و النسل حرم الزنا , ع اهللا الجهاد و شرع قتل المرتدشر
و من أجل حفظ العقل حرم , وموارده و شرع الزواج و شرع حد الرجم و الجلد

و من أجل حفظ المال , الخمور و المخدرات و الحشيش و األفيون و شرع حد السكران
و من أجل , كار و شرع حد السرقةحرم السرقة و بيع الغرر و الربا و الغش و االحت

  .حفظ النفس شرع القصاص و حرم االنتحار



 

 

 

 

     و بهذا فإن اإلنسان كريم و ثقيل في ميزان اهللا عز و جل إذا اتبع مناهجه و سلك 
  .الطريق القويم الذي بينه اهللا عز و جل له

, دون حقق برهو حفظ دمه من أن ي,      لقد شدد الدين اإلسالمي في صيانة اإلنسان
  : فقال عز من قائل

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض (

  .32اآلية , سورة المائدة) و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا, فكأنما قتل الناس جميعا

لتي نهانا عنها      لقد اعتبرت الشريعة اإلسالمية االنتحار كباقي السلوكات اإلجرامية ا
 أعظم – أي ظاهرة االنتحار –بل كثر من ذلك فهي , القرآن الكريم و السنة النبوية

لذا صنفت جريمة قتل النفس من بين الكبائر و الكبيرة هي كل ما , الجرائم و أخطرها
االمام أبي عبد اهللا .( نهى اهللا و رسوله عنه في الكتاب و األثر عن السلف الصالحين

  ) . 9 ص هـ، 1326الدين الدمشقي، محمد شمس 
     و قد ضمن اهللا تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر و المحرمات أن يكفر 

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم (: عنه الصغائر و السيئات لقوله تعالى

  .31سورة النساء ) سيئاتكم و ندخلكم مدخال كريما
و الذين يجتنبون كبائر اإلثم و الفواحش و إذا ما غضبوا (:      و قال تعالى كذلك

  .37سورة الشورى ) هم يستغفرون
 سورة )الذين يجتنبون كبائر اإلثم و الفواحش إال اللمم إن ربك واسع المغفرة(: كذلك

  .32النجم 
و الكبائر .      فقد تكفل اهللا تعالى في هذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة

. و الكبيرة هي كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في اآلخرة, جموعة كبيرةهي م
  ) .10 ص هـ، 1326،  أبي عبد اهللا محمد شمس الدين الدمشقياإلمام(

  .فالنهي عن الكبائر يشمل النهي عن قتل النفس و االنتحار
ضع لهما      أما فيما يخص بالتضحية و الجهاد اإلسالمي فقد أباحهما اإلسالم و و

و ميزها عن االنتحار الذي ال عالقة له , شروطا خاصة على كل مسلم احترامها
  .     ألن اهللا هو الذي يحيي و يميت, بالجهاد في سبيل اهللا



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

  :ـدـيـتمه

      خالل التاريخ الطويل لتساؤل اإلنسان حول أسباب سلوكه أثيرت ونوقشت مرارا           
 كان أشـهر    اي الذي ينظم و يضبط سلوك اإلنسان، وربم       وتكرارا مسألة الوسيط النفس   

المفاهيم انتشارا عن وجود كينونة داخلية تصوغ مصير اإلنسان هو مفهـوم الـروح،              
 فإن الظواهر العقلية تعتبر مظاهر لجوهر معين يختلف تماما عـن            م لهذا المفهو  اووفق

هي،وبظهـور علـم    والروح في نظر الفكر الديني خالدة وذات أصل إل        .يالجوهر الماد 
  .النفس العلمي ظهرت النزعة إلى الرفض الحازم لفكرة الروح أو أي وسيط نفسي آخر

الـذي مهـد   " W.James" إلى وليام جـيمس   الدراسات الحديثة      ويعود الفضل في    
الطريق للنظريات المعاصرة،والكثير مما يكتب اليوم عن الذات و األنا مستمد مباشـرة             

  .مما ذهب إليه جيمس
وتعرف الذات حسب جيمس أو األنا التجريبية في أكثر معانيها عمومية،بأنها المجموع            
ــه      ــه لـ ــدعي أنـ ــسان أن يـ ــستطيع اإلنـ ــا يـ ــل مـ ــي لكـ الكلـ

  .والكثير غير ذلك...)جسده،سماته،قدراته،ممتلكاته،أسرته،أعداؤه، أصدقائه(
  :ويناقش  جيمس الذات تحت أربعة عناصر

  . نشاط البحث عن الذات-                      .               مكونات الذات-
  . حفظ الذات-.                                    مشاعر الذات-

الذات المادية والذات االجتماعية والـذات الروحيـة،واألنا        :      فمكونات الذات هي    
 من  ةتماعيالروحية،وتتكون الذات المادية من ممتلكات الفرد المادية،وتتكون الذات االج        

  .،أما الذات الروحية فهي ممتلكاته النفسية وميوله ونزعاتهةمكانة الفرد االجتماعي
  

  :وكلمة الذات كما تستعمل في علم النفس معنيان متمايزان
  . نفسهتجاه     فهي تعرف من ناحية باتجاهات الفرد ومشاعره ا

لتي تحكـم الـسلوك         ومن ناحية أخرى تعتب مجموعة من العمليات السيكولوجية ا        
  .والتوافق



 

 

 

 

ويمكن أن نطلق على المعني األول الذات كموضوع،حيث أنه يعين اتجاهات الـشخص             
 وتقييمه لنفسه كموضوع،وبهذا تكون الذات فكرة الـشخص عـن           هومشاعره ومدركات 

  .نفسه
ويمكن أن نطلق على الموضوع الثاني الذات كعملية،فالذات هـي فاعـل،بمعنى أنهـا              

  . الخ...وعة نشيطة من العمليات كالتفكير،التذكر،اإلدراكتتكون من مجم
من خال تأكيده عل أهمية التمييـز       " Smith.Cooper"وهو ما ذهب إليه كوبر  سميث        

  :بين نوعين مختلفين للذات
وهي الذات كموضوع،هذا المعنى يشير إلى مفاهيم الشخص واتجاهاتـه          :المعنى األول 

  .نحو نفسه،أي مفهومه عن ذاته
وهو الذات كفاعل للسلوك وهو معنى يشير إلى العمليات العديـدة التـي             :عنى الثاني الم

عبـد الفتـاح    (تؤلف شخصية الفرد،فالذات كفاعل هي مصطلح إجمالي لهذه العمليـات         
  )32.31 ،ص1992دويدار،

 

  :مفهوم الذات -1

لنفس في مجال علم ا" The Self"         يعتبر وليام جيمس أول من جاء بفكرة الذات 
فسماها باألنا العلمية،وهو يرى أنها المجموع الكلي لما يستطيع اإلنسان أن يدعي أنه له              

ــك    ــر ذل ــر غي ــسده،سماته،قدراته،ممتلكاته،أصدقائه والكثي ــاح  (ج ــد الفت عب
  ).31،ص1992دويدار،

عندما أفكر أشعر بذاتي كلهـا وبنفـسي        " في تعريفه للذات    "Jims"ويقول كذلك جيمس  
ف وجزء عارف،جزء موضوعي وجزء سببي،وأن األنـا تتميـز          مزدوجة،جزء معرو 

وتمييزها يؤكـد   ) Moi) (Je)(الفعل واألنا (بجانبين مختلفين غير متفرقين ألن تعريف       
  )72ص .1995ر،بوينفردهو"(المعني المشترك

فيرى أن الذات هي األساليب التي يستجيب بها الفـرد          " Symonds"    أماسيموندس  
  . خالل مختلف األفعال تعزيز نفسهلنفسه،وكيف يحاول من



 

 

 

 

فيرى أن مفهوم الذات يتضمن فقط خصائص الفرد        " .Rogers C" روجرز   كارل   أما  
التي يكون على وعي بها والتي يعتقد أن له سيطرة عليها وهناك حاجة أساسـية هـي                 

ر الحاجة إلى تأكيد الذات والحفاظ عليها،ويؤدي تهديد تنظيم الذات إلى القلق،وإذا تعـس            
  .الدفاع ضد هذا التهديد،فالنتيجة هي تفكك خطير للذات كتنظيم

 عن مختلف   المرءفهي بناء معرفي يتكون من أفكار       " Sabrin"     أما حسب صابرن    
وعن أعضاء الجسد لديه    )الذات البدنية (نواحي وجوده فقد يكون للفرد مفاهيم عن جسده       

الـذات  (وكه االجتمـاعي    وعـن سـل   )المـوردة –الـذات المـستقبلة     (وبنائه العضلي   
رشـاد علـي عبـد العزيـز        )(الحيـاة (وتكتسب هذه الذوات خالل الخبرة      )االجتماعية

  ).115-114ص 1994
     ويعرفها محمد عماد الدين إسماعيل بأنها ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه              

نـسبة  أي باعتبـاره مـصدر للتـأثير والتـأثر بال         :باعتباره كائنا بيولوجيا،اجتماعيـا   
لآلخر،أوبعبارة سلوكية أخرى هو ذلك التنظيم اإلدراكـي االنفعـالي الـذي يتـضمن              
استجابات الفرد نحو نفسه ككل،كما يظهر ذلك في التقدير اللفظي الذي يحمـل صـفة               

  .يحمل صفة من صفات على الضمير المتكلم
على الفـرد   وينشأ مفهوم الذات في رأيه عن طريق تعميم الخبرات االنفعالية اإلدراكية            

باعتباره جزء من المجال الكلي الذي يتفاعل معه بنفس الطريقة  التي يكًَون بها الفـرد                
  المفهوم

ـ               ة اآلخر عن العالم المحيط به،وينمو من خالل احتكاك الفـرد بالبيئة،وخاصـة البيئ
االجتماعية أي من خالل العالقة الدينامية للفرد بالعالم الخارجي،وخاصة المجتمع الذي           

  .يتكون من أفراد آخرين
      ويذهب حامد عبد السالم زهران إلى أن الذات عبارة عن تكوين عقلي معرفـي              
منظم ومتعلم للمفاهيم والمدركات والتقييمات الشعورية للفرد فيما يتعلق بذاته كما هـي             

،وكما )الذات االجتماعية ( ويتصور أن اآلخرين يرونه      د،وكما يعتق )الذات المدركة (عليه  
وفـي رأيـه أن وظيفـة مفهـوم الـذات هـي           )الـذات المثاليـة   (يود أن يكون عليه     



 

 

 

 

التكامل،والتنظيم لعالم الخبرة التي يكون الفرد محورا أو مركزا لهـا،زمن ثـم تنظـيم        
  .السلوك

   وينشأ مفهوم الذات كمحصلة للتفاعل االجتماعي مع الدافع الداخلي للمحافظة علـى            
عبـد  (التراث،ومع أن هذا المفهوم ثابت تماما إال أنه قابل للتغيير تحت ظروف معينـة             

  ).41-40،ص1992الفتاح دويدار،
مثـل       أما سعد جالل فيرى أن الذات نظام ديناميكي للمفاهيم والقيم واألهـداف وال            

  .التي تقرر الطريقة التي يسلك بها الفرد
    بينما يرى مصطفى فهمي أن الذات من صـنع األنـا حيـث تتكـون وتكتـسب                 
بواسطتها،واألنا هو ذلك الجزء من الجهاز النفسي المتصل بالواقع الخارجي،فـصاحب           

مـصطفى   ( .األنا القوية قادر على التـصرف بطـرق صـحيحة لتلبيـة حاجياتـه             
  ).80ص 198فهمي،

    ويشير محمد رمضان القذافي إلى أن مفهوم الذات هو اإلطار الثابت والمستقل الذي             
يعرفه الشخص عن نفسه،ونتائج تقييم الفرد لذاتـه،ومجموع خبراتـه الخاصـة التـي              
يتوصل إليها عن طريق اآلخرين،وأساليب انتمائه إليهم،والطرق التي يتعامل بها معهـم          

  ).76،ص 1993محمد رمضان القذافي (طة بهومع مكونات البيئة المحي
فيرى أن الذات تكون كيانا منسقا لألنا،وال تشمل الشعور         " Jung.k"    أما كارل يونغ    

  .والالشعور فقط ولكن كذلك هدف الحياة
ظاهرة مستقرة نسبيا وشـعورية     "فيرى أن مفهوم الذات     " Petrovsky"   أما بتروفسكي   

اليا كنظام فريد ألفكار الفرد عن نفسه،وهو موقف الفرد اتجاه          إلى حد ما،يتم معايشتها انفع    
احتـرام  (الصورة المتكونة لديه عن مميزاتـه الخاصـة وقدراتـه ومظهـره وأهميتـه             

حمدي عبد الجواد،عبـد الـسالم   ( "اإلرادي في تقديره لذاته:والجانب التقديري)ذاته،وجها
  ).276،ص 1996رضوان 

يفات مفهوم الذات بأنه مفهوم من المفاهيم األساسية                 يتضح من خالل عرض لتعر    
التي تناولها العلماء ورواد علم النفس محاولين تحديد هذا المفهـوم تحديـدا نظريا،وتبعـا       
لتعدد اتجاهاتهم الفكرية فقد تعددت اآلراء حول هذا المفهوم،إال أن معظمهـم يتفـق أنهـا     



 

 

 

 

لنفسه وكيف يرى رؤيـة اآلخـرين        صخاصية مفردة تتمثل في كيف ينظر الشخ      ) الذات(
  .إليه

  

  : التمييز بين األنا والذات -2 

يعرف بعض المؤلفين الذات باألنـا والـبعض اآلخـر     "Gull Ford"يقول جيل فورد 
الكلمتين بمعاني مختلفة،ومن المستحيل أن نجد مؤلفين يتفقان على معنى واحد،لكل من            

هو عـدم وجـود معـاني       " فورد"حسب  الكلمتين،أو طريقة استعمالها،والسبب في ذلك      
   .مناسبة لهذه األفكار في التجربة

  ).79،ص1985مصطفى عاشوري،:وينفرد هوبر،ترجمة (
حسب آراء مختلـف البـاحثين      " Moi"و األنا   '" Soi"فهناك تمييز بين مصطلحي الذات      

  .قبل التطرق إلى فكرتي مفهوم الذات وتقدير الذات
  

  :اللة على نفس المعنى استعمال األنا والذات للد2-1

     ترى مدرسة التحليل النفسي الفرويدية أن لفظ الذات مرادف لألنا حيث أنـه فـي               
ضعفه وقوته مكلف بالقيام بوظائف هامة وهو يقوم بفـضل عالقتـه بجهـاز اإلدراك               

كما يقوم بفضل   . بالواقع االحسي بتنظيم عمليات العقل في الترتيب الزمني باختيار مقابله        
سـيجموند  (عملية التفكير بتأخير حدوث لحركـة،كما يقـوم بـالتحكم بمنافـذها        إدخال  

  ).88،ص1982فرويد،ترجمة محمد عثمان 
    وهناك من يرى ويعتبر األنا والذات لفظان مترادفان ويرى أنها الركن أو الـسلطة              

،وتسمح بتعديل سلوكه من أجل التفاعـل  يالتي تضع الفرد في اتصال مع العالم الخارج 
وضوع للمعرفة،وكمركز نشاط لضمان حفظه،دفاعه وإعالئه،هذا يدل على أن الذات          كم

تحتوي في نفس الوقت على مظاهر إدراكية فعالة،وبهذا يصبح اللفظين ترادفا ال أقـل              
والـبعض  .وال أكثر وهذا ما يفسر أن بعض الباحثين ال يستعملون لفظ أنا أو لفظ ذات              

  ).L’ecuyer.R 1978.P22(ون التمييز بينهما اآلخر يستعمل اللفظين في نص واحد د
  



 

 

 

 

  : استعمال األنا والذات في معنيين متعاكسين2-2

أن بعض الباحثين يستعمل المـصطلحين      " Bertocci"وفي هذا المجال يرى برتوكسي      
في معنيين متعاكسين،فالوظائف المخصصة لكل منهما تكون معكوسـة كليـه عكـس             

ية متعلقة باألنا،ووظائف الفعاليـة أي الـصيرورات   االصطالح العام،فالوظائف اإلدراك 
  ).L’ecuyer.R 1978.P22.(التي تؤديها الذات

هناك تمييـز بـين الـذات       :"في حين أعطى يونج لمفهوم الذات تفسير آخر حيث يقول         
فاألنا هو موضوع الـوعي أو الـشعور للـنفس بمـا فيهـا مـن شـعور وال                   .واألنا
  ).L’ecuyer.R 1978.P22"(شعور

  

  : استعمال األنا والذات للداللة على معاني مختلفة2-3

  .     هناك من يرى اختالف بين المصطلحين ويستعمالن للداللة على معاني مختلفة
  :األنا كمظهر فعال الذات كصيرورة-أ

      األنا يختلف عن الذات في مجال النشاط الخاص بالشخص أي كل ما يقـوم بـه                
يفه والدفاع عن ذاته،حيث هناك مجموعة من السياقات        الفرد من أجل المحافظة على تك     

الفعالة التي يختص بها األنا و تتمثل في الفكر،الذاكرة،السياقات المعروفة،آليات إدراك           
واأللفاظ المستعملة عـادة مـن طـرف        .الواقع،آليات الدفاع،انتقاء المنبهات واإلجابات   

،الذات )Ego( مفهوم الذات هي األنا    الباحثين للرجوع إلى السياقات الفعالة المتضمنة في      
  .،أنا التحليل النفسي)Je(،األنا المتكلم)Agent(كصيرورة عامل 

  : الذات كمظهر إدراكي،األنا كموضوع-ب

     الذات بالنسبة لألنا تكون المظهر اإلدراكي أو التأملي للفرد،إذ أنها ترجع إلى مـا              
اكات والتقديرات التي يشعر بها     يفكر الشخص عن نفسه على المواقف والمشاعر اإلدر       

الشخص اتجاه نفسه،وهذا يكون عن طريق نوع من المنافسة التي يضعها الفرد بالنسبة             
،فالذات هي ما   )L’ecuyer.R.1978.P22(لنفسه حتى يالحظها وقتيا كموضوع معرفة     

يميز الفرد كشخص،أما األنا فهي السلطة التي تقـوم بالوظـائف النفـسية الـشعورية               
عورية لتنظيم الدوافع والتكيف مع العالم الخارجي،فالذات إذن معـاش ملمـوس            والالش



 

 

 

 

ووظيفة من الوظائف اإلدماجية،أما األنا فهي الوظيفة التي بفضلها يـستطيع الفـرد أن              
                          يــشعر بأنــه عبــارة عــن كــل أو كيــان فريــد مميــز وموحــد        

)Folling et Azoulay(J)1961.P5.(  
  إذن وفي األخير يمكن القول أن األنا هي مجموعة من الوظائف النفسية التـي                    

تتحكم في السلوك والتكيف كوظائف التفكير والتذكر واإلدراك،أما الذات فهـو فكـرة             
الشخص عن هذه الوظائف وتقييمه لها،واتجاهه نحوها،أي فكرة الشخص عـن نفـسه             

  ).90ص .1985.أبو زيدإبراهيم أحمد (كمصدر للفعل والشعور وإلدراك
  

  :مراحل نمو الذات-3

تخضع لنفس    تمر بقية جوانب النمو األخرى بأطوار مرحلية،        كما       يمر نمو الذات  
 التي قبلهـا  ىوهي أن كل مرحلة ترتكز عل.المبادئ التي تحكم نمو الجسم،ونمو السلوك     

السابقة وأقل تعقيدا من    وتمهد للتي بعدها،وإن المرحلة اآلنية أو الحالية أكثر تعقيدا من           
  .اآلتية وإن المراحل ذات ترتيب تسلسلي

   ومن هذا فافتراض مرور نمو الذات بنفس مراحل نمو الجسم ونمو السلوك أقل يقينا              
  ).292،ص 1979كمال  دسوقي ( أن نالحظ نمو الشخصيةعبكثير لكوننا ال نستطي

م ال يأخـذ بعـين االعتبـار        وقبل التطرق إلى هذه المراحل نشير إلى أن هذا التقـسي          
  . على تنظيم مفهوم الذات كالعائلة والمجتمع والثقافة رالمتغيرات التي تأث

  :  وهذه المراحل هي

  ): سنتين-الوالدة( الذات ق مرحلة انبثا3-1

     عند والدة الطفل يكون في مرحلة الالتمايز،ثم تبدأ عملية التمييز المندرج بينما هو             
ت،وهذا يحدث من خالل احتكاكه واتصاله مع أمه،في الحين الذي          ذات وما هو غير ذا    

تتكون فيه صورته الجسدية تنبثق صورة داخلية أخـرى تتـرجم فيهـا بعـد بحـب                 
  .)354ص .2000.ل بمحمد فوزي ج(ا بعد بتقدير الذات ماآلخر،والقيمة التي تسمى في

  
  



 

 

 

 

  ): سنوات5 -سنتين( مرحلة تأكيد الذات 3-2

حلة تظهر التمييزات اللغوية،فنجد الطفل يستعمل عبارات هـذا لـي                في هذه المر  
،وهذا دليل على الوعي الدقيق لحقيقة ما يدعمه تعارضه مع اآلخرين،وفـي هـذه              "أنا"

المرحلة أيضا يـتمكن مـن تكـوين أسـس مفهـوم الـذات عـن طريـق معنـى                    
  ).L’ecuyer.1978.P145(الهوية

  ): سنة20ى  إل10 - سنوات5( مرحلة توسيع الذات 3-3

     تساهم التجارب الجسمية،والمعرفية ،والعاطفية واالجتماعية في هيكلـة تدريجيـة          
،والتـي  )الجـسم،القيم،المزايا (لمفهوم الذات،وتتمثل هذه الهيكلة في مجموع اإلدراكات        

يعتبرها الطفل جزء ال يتجزأ منه،وهذا من خالل تجاربه اليومية،واألدوار، التي يقـوم             
تدعم من طرف المحيطين به،وتصادف هذه المرحلة دخوله المدرسة حينهـا           بها،والتي  

يبدأ في التفاعل مع الكبار،ويقارن بين  سلوكه وما هو مطلوب منه،ويبدأ فـي توسـيع                
  ).42ص .2001.كتاش مختار سليم.(ذاته وتكوين صورة لها

  ): سنة18-15 إلى 12-10( الذاتز مرحلة تميي3-4

 علـى تكـوين ذات أكثـر تكـامال،هي تلـك التجـارب                  إن ما يساعد المراهـق    
،ففي مرحلـة المراهقـة تحـدث تغييـرات يحـاول           تالمختلفة،والنضج  والمسؤوليا  

تقبلها،والتكيف معها،وإدماجها للوصول إلى تكيف مقبـول مـع جـسمه،ومع الجـنس             
اآلخر،ويحاول أن يثبت نفسه من خالل استقالليته بتفكيره ،ولتدعيم هويتـه فـي هـذه               

  .رحلة يبحث المراهق على تقدير ذاته وتدعيم هويته من خالل احتكاكه بأقرانهالم

  ): سنة60-20( مرحلة تكيف الذات3-5

    في هذه المرحلة ال يتطور مفهوم الذات،بل يصبح موضوع إعادة تشكيل المتغيرات            
كما يتكيف مع مختلف هذه التغيرات التي تطرأ في حياة اإلنسان،فيتكيف مـع مختلـف             

  .الخ...وف حياته مثل المهنة،األبوة ،واألمومة المستوى المعيشيظر
  
  
  



 

 

 

 

  ): سنة60فوق الـ ( مرحلة تراجع الذات3-6

   عادة ما يكون تقدير الذات  عند األشخاص المسنين سلبيا،ألن في هذه المرحلة يدرك              
المسن التغيرات التي تحدث له،كضعف البصر والسمع،والمرض والتقاعد واإلحـساس          

  . الفائدة عدمب
  

  : مستويات الذات-4
   :يث مستويات نتعرض لها فيما يل  للذات ثال

  : مفهوم الذات العام 4-1

      ويضم هذا المفهوم عددا من مفاهيم الذات،مثل مفهوم الذات الواقعي،وهي المفهوم           
 المدرك للذات الواقعية كما يعبر عن الشخص،ويشمل المدركات،والتصورات التي تحدد 

  .ئص الذات الواقعية،كما تنعكس إجرائيا في وصف الفرد لذاته كما يدركها هو خصا
ـ         (ومفهوم الذات االجتماعي      اوهو المفهوم المدرك للذات االجتماعيـة،كما يعبـر عنه

لشخص ويشمل المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التـي يعتقـد أن اآلخـرين             
  .يعتقدونها

 المـدرك للـذات المثاليـة كمـا يعبـر عنهـا             وهو المفهـوم  (ومفهوم الذات المثالي  
الشخص،ويشمل المدركات والتصورات التي تحدد صورة الـشخص الـذي يـود أن             

  .ةوهذه المستويات شعوري...) يكون

  : مفهوم الذات المكبوت4-2

الذات في  ) تأكيد،تحقيق،وتعزيز(     ويتضمن أفكار الفرد المهددة لذاته،والتي نجح دافع      
  .، فدفعت بها إلى الالشعور،ويحتاج الوصول إليها إلى التحليل النفسيتجنيد حيل الدفاع

  : مفهوم الذات الخاص4-3

جزء الـشعوري الـسري الشخـصي جـدا             وهو أخطر المستويات،فهو يختص بال    
خبـرات محرمـة    :من خبرات الذات،ومعظم محتويات مفهوم الذات الخاص      " العورة"أو

ويعتبر مفهوم الذات الخاص بمثابـة  . اجتماعياأومحرجة أو مؤلمة،أو غير مرغوب فيها 
ال يجوز إظهاره وكشفه أما الناس،وتنشط الذات للحيلولـة دون ظهـور            " عورة نفسية "



 

 

 

 

محتوياته الخطيرة المهددة،وفي نفس الوقت تخفق في كبته في حيـز الالشـعور،فتظل             
  .محتوياته خطيرة في المنطقة الحدية بين الشعور والالشعور

 لديه مفهوم ذات عام يسهل كشفه،ومكبوت يقاوم الكـشف عنـه بـسبب                 وكل إنسان 
  ).43-42ص .1992عبد الفتاح دويدار (التهديد

   ومنه فالطبيعة اإلنسانية أو الشخصية للذات تتضمن وعي الفرد بنفـسه،أي بقدرتـه             
على التميز بين جسمه وأجسام اآلخرين وبين ما له من صـفات ولآلخـرين فالـذات                

ة تنمو من الخبرة االجتماعية والنشاط االجتماعي الذي يتضمن عالقـة           ظاهرة متصور 
  ).105ص .بدون سنة.محمد مصطفى زيدان(الفرد باآلخرين

  

  :أبعاد الذات-5

     لمفهوم الذات عدة أبعاد،أهتم الباحثون بدراستها واستجالء أهميتها،وفي هذا البحث          
وهذا ال يمنعنا مـن ذكـر       .الحاليسوف نركز على تقدير الذات لما له من صلة ببحثنا           

  :وفيما يلي هذه األبعاد باختصار.األبعاد األخرى

  : صورة الذات5-1

  :وهنا تدخل عدة مصطلحات لتحديد المفهوم من بينها
وهي عبارة عن تصور مدخل لشئ غائب عرف سابقا،أو مبتدع مـن طـرف              :لصورةا  - أ

وهي تتـرك لـدى الفـرد       الفرد بالنسبة للفكرة والصورة ،طابع مجسد يقدر بالحواس         
فروج عبـد القـادر     (انطباعات واضحة أو منظمة مباشرة أو تلقائية فردية أو جماعية           

  )148طه،بدون سنة،ص 
هو عبارة عن نموذج مدخل يكون المحتوى المحسوس لفعل التفكير وهو     :التـصور  -ب

 ).N.Sellamy.1980.P503(عبارة عن استرجاع إلدراك سابق

ونها الفرد عن ذاته ذات أهمية في سلوكه واتجاهاته،وفي تفاعله          وتعتبر الصورة التي يك   
وحسب موسوعة علم النفس والتحليـل      .التوافقال مع غيره،مما يؤدي به إلى التوافق أو      

صورة الذات هي كما يتصورها أو يتخيلها صاحبها،وقد تختلف صورة الـذات            "النفسي
  ).275ص  .1976عبد المنعم حنفي (عن الذات الحقيقية



 

 

 

 

  : تقبل الذات5-2

    يعني تقبل الفرد من انتقاده لذاته وأخذ المسؤولية فيما يتعلـق بـشعوره وسـلوكه               
والتقليل من انتقاد الظروف الخارجية والناس المحيطين به والتقليل من كبت الـشعور             

  .الذي يرغب فيه أو الذي يزعجه والذي ال يعبر عن ذاته المثالية
هـو تحقيـق أفكـار النمو،النـضج وتحـدي مـا ال             ومن أهم ما يحقق تقبل الـذات        

ــضجا    ــر نـ ــصيته أكثـ ــصبح شخـ ــه وتـ ــل ذاتـ ــيه،وهكذا يتقبـ يرضـ
  .N.Sellamy.1980.P504)(وواقعية

وتقبل الذات هي أيضا رضـا الفـرد عـن نفـسه،صفاته،قدراته وإدراكـه لحـدوده                
)R.Perran.1972.P89.(  

لة التوافـق بـين الـذات          كما يرى عبد المنعم حنفي أن هذا الرضا يتكون من حا        
الواقعية والذات المثالية،أي بين إمكانيات الفرد في الواقع وما يطمح إليـه الفـرد مـن       

 ).36، ص1976عبد المنعم حنفي، (أهداف

  : الشعور بقيمة الذات5-3

طـة،وهي أقـوى الحاجـات الـسيكولوجية        ي    وهي تتمثل في تجنب الـشعور بالح      
،وبشكل يفوق أي حاجة أخرى باستثناء الحاجات       يوالموجودة في أساس السلوك البشر    

البيولوجية وبعبارة أخرى فإن كل واحد منا  شخص مهم في نظر نفسه،ومعنى هذا أن               
وفي تصرفاتنا نأخذ بعـين االعتبـار       .قسما كبيرا من سلوكنا مدفوع بنظرتنا إلى أنفسنا       

  ).396ص .1982فاخر عاقل،(ذواتنا وتأثير هذه التصرفات بالنسبة إليها 
أن الشعور بقيمة الذات يكون مرادفـا للحالـة الوجدانيـة           "  Boesh"    ويرى بوتش   

األكثر أو األقل ثباتا و التي تميل إلى االحتفاظ بشروط النجاح وباإلمتالكات المرغوبـة            
  ).Khaivizawd.1979.P90(و قيم تطلعات الشخصية

 ي بالـشعور اإليجـاب    ويتبين من هذه الرؤية أن الفرد يـسعى دائمـا إلـى االحتفـاظ             
شعور بالذات يكون أسـاس     تكوين الشخصية بين أن ال    " Kelly"فعندما حلل كيلي    .للذات

 ).72ص .1981محمد حسن .(التقليدالتعاطف و

  



 

 

 

 

  : تأكيد الذات5-4

    هو ذلك الدافع الذي يجعـل اإلنـسان بحاجـة إلـى التقدير،االعتراف،االسـتقالل           
زعم والسعي الدائم إليجـاد المكانـة االجتماعيـة         واالعتماد عل النفس والرغبة في الت     

  ).96ص .1987إبراهيم أحمد أبو زيد (
   ويميل الفرد إلى معرفة وتأكيد ذاته بدافع من الحاجة إلى تحسين الذات،هذه الحاجـة              

ص .1977.عبـد الـسالم زهـران     (تدفعه إلى السعي الدائم لمكانة اجتماعية أحـسن         
و والتحسين والتعبير عن نفـسه بالقول،الفعل،اإلنتـاج        ،فهي حاجة تدفع الفرد للنم    )120

  ).138ص.1979.أحمد عزت راجح .(وخدمة اآلخرين

  : تحقير الذات5-5

      هو شعور الفرد بالدونية وإحساسه باإلهمال،مما يجعله يقلل مـن شـأنه،وتكون            
كنتيجــة عــدم إشــباع الفــرد لحاجاتــه فــي االنتماء،وحاجــات الحــب والقبــول 

 من خالل هـرم الحاجـات،وكيف       Maslowوحاجات التقدير التي ذكرها     االجتماعي،
يتدرج من الحاجات ذات أهمية أولية إلى الحاجات التي تليها في الترتيـب،وأن عـدم               

  ).123ص .2002.علي الباز.(إشباعها أو إحباطها يؤدي إلى إحباط المرء لذاته

  : تقدير الذات5-6

بعاد الذات،ويتمثل في حكم الشخص على ذاته من هاما من أ      يمثل تقدير الذات بعدا
  .خالل تقييمه لها،ومن خالل تقدير اآلخرين له،ولما يقوم به

أي هو نظرة الفرد واتجاهه نحو ذاته،ومدى تقدير الذات من جوانب مختلفـة كالـدور               
والمركز األسري والمهني والجنسي وبقية األدوار التي يمارسها فـي مجـال العالقـة              

 R.Lecuyer.1978.P(شكل توظيفا و تعديال و انحرافا في عالقة الفرد بذاتـه بالواقع،ت

19.(  

  : تحقيق الذات5-7

     ويعني تحقيق الذات أن يكون مفهوم الذات أمـرا واقعيا،ويحـاول الفـرد يحقـق               
إمكاناته الكافية بكل ما يحتاج من طرق،ويمثل هذا المفهوم الدافع الرئيسي الذي يـسعى    

  ).283ص .2002عبد الهادي سيد عبده و فاروق السيد عثمان، (الفرد لتحقيقه



 

 

 

 

الهدف األساسي الذي يسعى إليـه العـالج النفـسي          " تحقيق الذات    "Rogersويعتبر  
  ).39ص .1994كلثوم بلميهوب .(المتمركز حول العميل

  : احترام الذات5-8

 كـل أذى      و هي عاطفة تدفع المرء إلى إبعاد كل ما يمس ذاته وإلى صـونها مـن    
مادي،أو معنوي يحتمل أن يلحق بها،وإلى الدفاع عنها من كل ما يحط من شأنها فـي                

كما يملي عليه ضروبا معينة من السلوك وكفه عـن          .نظر الغير،وفي نظر المرء نفسه    
أحمـد عـزت راجـح    .(بحيث يتماشى سلوكه مع فكرته عن نفسه واحترامه لها   .أخرى
  ).419،ص 1979

  : تقبل اآلخرين5-9

    يقصد بتقبل اآلخرين فكرةالفرد عن اآلخرين أو رضاه عنهم،والتي تتمثـل فـي               
طلعـت حـسن عبـد    (والمجتمع الذي يعـيش فيـه  .مدى تقبله لآلخر الذي يتفاعل معه     

وساعد هذا البعد من أبعاد الذات الفرد أن يعيش في وسـط            ).112 ص   ،1985،الرحيم
  .اجتماعي يستطيع التكيف معه

  

  : تقدير الذات-6

      يعتبر تقدير الذات من أهم المفاهيم المتعلقة بشخصية اإلنسان،وقد شاع استخدامه           
وكتـــب الكثيـــر عـــن أهميـــة تقـــدير .فـــي كتـــب علـــم الـــنفس

،فمفهوم تقدير الذات يعـد احـد األبعـاد الهامـة           )Peggy.Patten.1999.P1(الذات
ـ              ي سـلوك الفـرد     للشخصية بل ويعده العلماء من أكثر تلك األبعاد أهمية و تـأثيرا ف

واتجاهه وميوله،فال يمكن أن نحقق فهما واضحا للشخصية أو السلوك اإلنساني بوجـه             
" عام،دون أن نشمل ضمن متغيراتنا الوسطية مفهوم تقدير الذات،حيث يـرى ألبـرت            

Alport"              أن تقدير الذات يدخل في كل السمات والجوانب الوجدانية للفرد،كمـا يـشير
تقييم أو تقدير الفرد لذاته يلعب دورا أساسـيا فـي تحديـد            إلى أن   " Gergan" جيرغن

  .سلوكه ويشير كارل روجرز إلى الدافع األساسي لإلنسان هو تحقيق الذات وتحسينها 



 

 

 

 

أن الغرض األساسي لكل أنواع النـشاط  هـو           " Hayakawa"     كما يرى هاياكاوا  
ـ   )10ص  .1991محمد فتحي عكاشـة،   (محاولة لرفع تقدير الذات    رى اإلطـار   ،كمـا ي

  .المرجعي الذي يعطي القوة والمرونة للسلوك اإلنساني
 هو حاجة الفرد إلى المكانـة االجتماعيـة     "Maslow"    وتقدير الذات حسب ماسلو

أن يشعر بأنه محـل تقدير،واإلحـساس       ) الفرد(المرموقة و الشعور باالحترام،وحاجته   
  ).283،ص  لحليم منسي وآخرونمحمد عبد ا(بالقوة،الثقة بالنفس والمقرة والكفاءة 

فيرى أن تقدير الذات هو األسلوب الذي يـدرك بـه األفـراد              " Boner"     أما بونر 
  ).10ص .1991محمد فتحي عكاشة،(أنفسهم في عالقتهم مع اآلخرين 

أن تقدير الذات هو مجموعة اإلدراكات التي يملكها الفـرد عـن             " Ziller"ويرى زيلر   
مدركات تكون مرتبطة ومتأثرة بمدركات وردود أفعال األشـخاص         قيمته الذاتية وهذه ال   

  . )R.Lecuyer.1978.P 19 .(اآلخرين الذين لهم مكانة معينة لدى الفرد
تقدير الذات على أنه درجـة إرضـاء    " Henry et Daniel "ويعرف هنري ودانيال 

  ).Henry et Daniel.2000(الشخص حصيلة حاجاته لما يريد أن يكون هو شخصيا 
    ويرى كوبر سميث أن تقدير الذات هو مجمـوع االتجاهـات والمعتقـدات التـي               
يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به،وهنا يعطي تقدير الذات تجهيزا عقليا،بعد            

عـادل عبـد    (الشخص لالستجابة طبقا لتوقعـات النجـاح،والقبول وقـوة الشخـصية          
  ).60،ص 2000اهللا،

سب سميث هو علمية يستحضر الفـرد خاللهـا منظومتـه القيمـة              فتقدير الذات ح  
وهنا يستجيب الفـرد    .المتضمنة االتجاهات والمعتقدات عند تعامله مع محيطه الخارجي       

 .طبقا لتوقعاته في النجاح،والقبول وقوة الشخصية

     أما روزنبورغ فيرى أن تقدير الذات هو تقييم يقوم به الفرد لذاته،وهو يعبر عـن               
  ).100ص .1998.محمد السيد عبد الرحمن.(اه االستحسان أو الرفضاتج

ننـا  إعندما نتكلم عن تقدير الـذات ف      "    أما إبراهيم أبو زيد فيعرف تقدير الذات بقوله       
 أو عدم االستحقاق الذي يتم التعبير عنـه فـي           لالستحقاقنرجع الحكم الشخصي للفرد     

  ).48ص .1987إبراهيم أبو زيد .(اتجاهات



 

 

 

 

يرى سليمان عبد الرحمن سيد أن تقدير الذات هو تقييم يقـوم بـه الفـرد نحـو                      و
ذاته،فضال عن كونه تقدير وتعبير سلوكي يعبر الفرد من خالله عـن مـدى تقـديره                

سليمان عبد الـرحمن    (لذاته،وهذا التقدير من قبل الفرد يعكس شعوره بالجدارة والكفاءة        
  ).103.88،ص 1992سيد،

إليه محمد أبو جادو الذي يعتبر تقدير الذات نظرة الفرد إلى ذاته               وهو نفس ما ذهب     
نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية،كما يتضمن إحساس الفرد بكفاءته واسـتعداده            

  ).177،ص 2000صالح محمد أبو جادو،(لتقبل خبرات جديدة
ل ما يملكه       وتقدير الذات حسب إبراهيم عبد الحميد هو التقييم الوجداني للشخص لك          

من خصائص عقلية و مادية وقدرة على األداء،ويعتبر حكما شخصيا للفرد على قيمتـه              
،ويعبر عنه من خالل اتجاهات الفرد      )اجتماعيته(الذاتية في أثناء تفاعله مع اآلخرين أي      

  ).58.38ص .1994إبراهيم عبد اهللا عبد الحميد محمد،(وتصرفاته 
واء منها العربية أو األجنبية تتفق على أن تقـدير              نالحظ بأن كل هذه التعريفات س     

الذات،هو حكم شخصي يقوم به الفرد بحضور مفهومه عن ذاته،واتجاهاته التي تكونت            
  .من نظرة اآلخرين إليه،وما يعتقده اآلخرون عنه

 يكون  -ويعتبر تقدير الذات بعدمها في حياة األفراد،فكل فرد وخالل عملية تقديره لذاته             
ث عن قيمة ذاته بالنسبة له كشخص،وكذلك يبحث عن ذاته بالنسبة لألشخاص            بذلك يبح 

اآلخرين المحيطين به،والمهمين في حياته،فهو يؤثر فيهم ويتأثر بهم،ألن هناك عالقـة            
تربطه بمن حوله،وهي عالقة نشأت من خالل عملية التنشئة االجتماعية األولـى التـي     

لتأثير إلى المجتمع كله،مكونة بذلك مفهوم الفـرد        يتلقاها الفرد في أسرته لتنتقل دائرة ا      
مكونا بـذلك مجموعـة مـن المـدركات         عن اآلخرين وبالتالي تبين أهميته عنـدهم،      

االتجاهات التي يقوم ويقدر ذاته من خاللها ومشبعا لحاجاته فـي الحـب واالنتمـاء               و
  .واالنجاز وكذلك مشبعا لحاجاته في التقدير االجتماعي والذاتي

 هذا ال ينفي أن ينشأ الفرد في بيئة يتأثر بها،وال يؤثر فيها فيحرم من االتصال                    ولكن
والتأثير المتبادل بينه وبين محيطه،وال تـشبع حاجاتـه النفـسية واالجتماعية،فيـشعر             

  .باإلهمال والنبذ



 

 

 

 

  : الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات-7
بينما تقدير الذات تقييم الـذات       مفهوم الذات عبارة عن معلومات عن صفات الذات،    

لهذه الصفات فمفهوم الذات يتضمن فهما موضوعيا أو معرفيا للذات،بينما تقدير الـذات         
  ).06ص. 1982ليلى عبد الحميد .(فهم انفعالي للذات يعكس الثقة بالنفس 

     وقدم كوبر سميث رأيه في الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات يمكن إيجازه فيما              
  :ييل

مفهوم الذات يشمل مفهوم الشخص وآرائه عن نفسه،بينما تقدير الذات يتضمن التقيـيم             
  .الذي يصنعه وما يتمسك به من عادات مألوفة لديه مع اعتباره لذاته

 أو الرفض،ويشير إلى معتقدات الفرد تجاه       لولهذا فإن تقدير الذات يعبر عن اتجاه القبو       
 الحكم على مدى صالحيته،معبرا عنها بواسـطة        وباختصار يكون تقدير الذات هو    .ذاته

فهو خبرة ذاتية ينقلها اآلخرين عـن طريـق التقـارير            االتجاه الذي يحمله نحو ذاته،    
  ).07 ص.1982 ،ليلى عبد الحميد( بالسلوك الظاهر االلفظية،ويعبر عنه

مفهـوم  "ميز بين االصـطالح الوصـفي       " Fox"    وفي األبحاث التي قام بها فوكس     
ففي تعليقه يقول أن مفهـوم الـذات        " تقدير الذات "االصطالح العاطفي الوجداني    "الذات

أنـا  " أنا طالب "يشير إلى وصف الذات خالل استخدام سلسلة من الجمل اإلخبارية مثل            
  .،وذلك لتكوين وصياغة صورة شخصية متعددة الجوانب"شاب

حيث أن األفـراد يقومـون           أما تقدير الذات فيهتم بالعنصر التقييمي لمفهوم الذات         
بصياغة وإصدار األحكام الخاصة بقيمتهم الشخصية كما يرونها،وببساطة فإن مفهـوم           
           الذات يسمح للفرد بأن يـصف نفـسه،أما تقـدير الـذات فـإن الفـرد يقـيم نفـسه                   

)Ann Roberts.2000.P.P.87.92. (  
دير الذات،فمفهوم الذات هـو       ونستنتج مما سبق أن هناك فرقا بين مفهوم الذات وتق   

أما تقدير الـذات    .ها الفرد عن ذاته   نالتعريف الذي يضعه الفرد لذاته أو الفكرة التي يكو        
 .فهو التقييم الذي يضعه الفرد لذاته بما فيها من صفات

  
  



 

 

 

 

  : نظريات تقدير الذات-8

ـ            لوك         توجد نظريات تناولت تقدير الذات من حيث النشأة،النمو،واألثر علـى س
الفرد بشكل عام،وتختلف تلك النظريات باختالف اتجاهات أصـحابها،ومنهجيتهم فـي           

  .إثبات المتغير الذي يقومون بدراسته
  :        ومن هذه النظريات

     :Zelar نظرية زيلر 8-1
        تفترض هذه النظرية أن تقدير الذات ينشأ ويتطور بلغة الواقع االجتمـاعي،أي            

حيط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد،لذا ينظر زيلر إلى تقدير الذات           أنه ينشأ داخل الم   
 فـي   -من زاوية نظرية المجال في الشخصية،ويؤكد أن تقدير الذات وتقييمها ال يحدث           

  ).21ص .2003عبد الحفيظ سعيد مقدم (معظم الحاالت إال في إطار مرجعي اجتماعي
اتـه ويلعـب دور المتغيـر    د لذويصف زيلر تقدير الذات بأنه تقدير يقـوم بـه الفـر           

  .أنه يشغل المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم الواقعيالوسيط،أو
وعلى ذلك فعندما تحدث تغيرات في بيئة الشخص االجتماعية فإن تقدير الـذات هـو               

وتقـدير  .العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاته،تبعا لذلك     
 مفهوم يربط بين تكامل الشخصية من ناحيـة وقـدرة الفـرد أن              -ريل طبقا لز  -الذات

  .يستجيب لمختلف المثيرات التي يتعرض لها من ناحية أخرى
ولذلك فإنه افترض أن الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل تخطـى بدرجـة               

اءة في  عالية من تقدير الذات،وهذا يساعدها في أن تؤدي وظائفها بدرجة عالية من الكف            
  .الوسط االجتماعي الذي توجد فيه

  
 ويوافقه النقاد علـى     -     إن تأكيد زيلر على العامل االجتماعي جعله يسهم بمفهومه          

  . بأنه تقدير الذات االجتماعي–ذلك 
وقد ادعى بأن المناهج أو المداخل األخرى في دراسة تقدير الذات لم تعـط العوامـل                

  ).105.1989كفافي عالء الدين (تقدير الذاتاالجتماعية حقها في نشأة ونمو 
 



 

 

 

 

  ):Cooper Smith( نظرية كوبر سميث 8-2

       تمثلت أعمال كوبر سميث في دراسته لتقدير الـذات عنـد أطفـال مـا قبـل                 
ردود األفعـال   المدرسة،ويرى أن تقدير الذات يتضمن كل من عمليات تقييم الـذات و             

سميث أن يربط أعماله في تقدير الذات بنظرية        ولم يحاول كوبر    .االستجابات الدفاعية و
أكبر وأكثر شموال،ولكنه ذهب إلى أن تقدير الذات مفهوم متعدد الجوانب،ولذا فإنه مـن         
الواجب علينا أال نتعلق داخل منهج واحد أو مدخل معين لدراسته،بل علينا أن نـستفيد               

  .منها جميعا لتفسير األوجه المتعددة لهذا المفهوم
         .ر سميث بشدة على أهمية تجنـب فـرض الفـروض غيـر الـضرورية              ويؤكد كوب 

 ).104.1989كفافي عالء الدين (

  :ويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته إلى قسمين
  .وهو إدراك الفرد لذاته،ووصفه لها:التعبير الذاتي

وهو يشير إلى األساليب السلوكية التي تفـصح عـن تقـدير الفـرد              :التعبير السلوكي 
  .اته،التي تكون متاحة للمالحظة الخارجيةلذ

  :ويميز كوبر سميث بين نوعين من تقدير الذات
  .ويوجد عند األفراد الذين يشعرون بالفعل أنهم ذو قيمة:تقدير الذات الحقيقي -
  .ويوج عند األفراد الذين يشعرون أنهم غير ذوي قيمة:تقدير الذات الدفاعي -

 من المتغيرات تعمل كمحددات لتقدير الذات       وقد افترض في سبيل ذلك أربع مجموعات      
،وقد بين أن   )23ص  .2003 محمد الضيدان، (النجاحات،القيم،الطموحات،الدفاعات:وهي

هناك ثالث من حاالت الرعاية الوالدية تبدو له مرتبطة بنمو المسويات األعلـى مـن               
جـابي مـن    تقبل األطفال من جانب اآلباء،وتدعيم سلوك األطفال االي       :تقدير الذات وهي  

  .جانب اآلباء،واحترام مبادرات األطفال،وحريتهم في التعبير من جانب اآلباء
  

  ):Rosenberg( نظرية روزنبورغ 8-3

      تدور أعمال روزنبرغ حول محاولته دراسة نمو وارتقاء سـلوك تقيـيم الفـرد              
  .لذاته،وذلك من خالل المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط به



 

 

 

 

قد اهتم بصفة خاصة بتقييم المراهقين لذواتهم،وأوضح أنه عندما نتحـدث عـن             و     
التقدير المرتفع للذات فنحن نعني أن الفرد يحترم ذاته ويقيمها بشكل مرتفع،بينما تقدير             

سـليمان عبـد    .(الذات المـنخفض يعنـي رفـض الـذات وعـدم الرضـى عنهـا              
  ).89،ص 1992الرحمن،

 دارت حول دراسة نمو ارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته          قد"روزنبرغ" لذا نجد أن أعمال     
وقـد اهـتم    .وسلوكه من زاوية المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط بـالفرد          

روزنبرغ  بتقييم المراهقين لذواتهم ووضع دائرة اهتمامه بعـد ذلـك بحيـث شـملت                
لدور الذي تقوم به    واهتم با .ديناميات تطور صورة الذات اإليجابية في مختلف المراحل       

األسرة في تقدير الفرد لذاته وعمل على توضيح العالقة بين تقدير الذات الذي يتكـون               
في إطار األسرة وأساليب السلوك االجتماعي للفرد مستقبال والمنهج الـذي اسـتخدمه             

هو االعتماد على مفهوم االتجاه باعتباره أداة محورية تربط بين الـسابق            " روزنبورغ  "
  ).103.1989كفافي عالء الدين . (السلوكات ق من األحداث ووالالح

وطرح فكـرة أن  .أن تقدير الذات يعكس اتجاه الفرد نحو نفسه   " روزنبورغ  "واعتبر       
الفرد يكون اتجاها نحو كل الموضوعات التي يتعامل معها،وما الـذات إال أحـد هـذه                

عن االتجاهات التي يكونهـا     الموضوعات،ويكون الفرد نحوها اتجاها ال يختلف كثيرا        
ولكنه فيما بعد عـاد     .نحو الموضوعات األخرى ولو كانت أشياء بسيطة يود استخدامها        

 عن اتجاهات نحو    - ولو من الناحية الكمية    -واعترف بأن اتجاه الفرد نحو ذاته يختلف      
يؤكد على أن تقدير الذات هو التقييم       " رغ  وروزنب"معنى ذلك أن    .الموضوعات األخرى 

 .ي يقوم به الفرد ويحتفظ به عادة لنفسه وهو يعبر عن اتجاه االستحسان أو الرفضالذ

  : مستويات تقدير الذات-9

      إن فكرة الشخص عن ذاته رغم ما بها من ثبات واستقرار إال أنه قـد يعتريهـا                 
التقلب في حاالت أو ظروف خاصة، فالشخص الذي لديه قابليات جيدة، والذي يتمتـع              

ترف بها،قد يكون لتقدير الذات عنده مستويات أو قفزات إلى األعلى و إلـى              بمكانة مع 
  .األسفل بحسب الظروف المحيطة به في الحاالت المختلفة التي يمر بها



 

 

 

 

      إن حسن قيام الفرد بعملية تقييمه لذاته يتولد تدريجيا عن طريق إدراكه لمركـزه              
 المجموعة التي يطمـح أن ينتـسب        النسبي في المجموعة التي ينتسب إليها،وكذلك في      

  ).360.361ص .1998عبد الرحمن عدس .(إليها
أن تقدير الذات يتغير بحسب تصرفات الفرد وردود أفعاله         " Boesh"      ويرى بوش   

  ).Braden Khadivi.1979.P91(المختلفة
  :من هنا يمكن أن نقول أن لمفهوم الذات مستويان هما

  ).ت المرتفع لتقدير الذاالمستوى(التقدير المرتفع للذات -
  ).المستوى المنخفض لتقدير الذات(التقدير المختص للذات -

    :ت المستوى المرتفع لتقدير الذا9-1

      ويعرف بالمفهوم اإليجابي للفرد عن ذاته،أي أن ينظر الفرد إلـى ذاتـه نظـرة               
مفهوم الذات الحسن يرتبط بوضوح بالخـصائص المرغوبـة،كنقص         .إيجابية ويحترمها 

القلق،والتكيف الجيد عام،وربط عالقات حسنة مع األفراد،مع اسـتقاللية نـسبية عـن             
فقبول الجماعة لألفراد ذوي التقدير اإليجابي تقل أهمية عندهم عن ذوي مفهوم            .الجماعة

سعدية محمد علـي    .(الذات السلبي،كما يبدو أنهم أقل في استخدام الميكانيزمات الدفاعية        
1982.(  

األشخاص تقدير الـذات المرتفـع       " Koher-Koeman" كومان   -      وحسب كوهر 
يميلون إلى ممارسة أكبر للسلطة االجتماعيـة،وهم أقـل حـساسية لتـأثير الحـوادث           
الخارجية،من ذوي التقدير المنخفض للذات،كما أنهم األكثر قدرة مـن غيـرهم علـى              

حـساسية للتهديـد    اختيار المهمات التي تكون لديهم فيها حظوظ أكثر للنجاح،وهم أقل           
  .مقارنة بغيرهم

 إلى أن األفراد ذوي التقدير المرتفع لذات،ال يظهرون تبعية لآلخـرين   Zeimويذهب 
بصفة كبيرة،إذ أنهم يستطيعون إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم،إذا لم يجدوا لها حال فـي              

  ).1987.عبد الرحمن العيسوي.(المعايير االجتماعية



 

 

 

 

أن الفرد عندما يحقق هويته،فإنـه يجـد نفـسه           "Marcia"     وبينت دراسة مارسية    
يستحق التقدير واالعتبار،ويكون لديه فكرة محددة وكافية لما يظنه اآلباء،وكذلك يتمتـع            

  .بفهم طيب لنوع الشخص الذي يكونه،كما يشعر بالكفاءة والتحدي أيضا
 التقـدير        وحسب  كوبر سميث فإنها هي نفس الصفات التي تميز األشخاص ذوي           

  .المرتفع للذات
 فيما يتعلـق بدراسـة تقـدير الـذات          Schenki.Marcia      وقد دلت نتائج دراسة     

 طالبة بالسنتين األولى والنهائية بالجامعة      91ومواجهة أزمة الهوية،والتي أجريت على      
 لتقدير الذات،فالبنات الالئي    Rosenberg ومقياس   Marciaوالتي استخدما فيها مقابلة     

  .ن إلى رتبة اإلنجاز،حصلن على أعلى الدرجات في المقياسوصل
 في دراسة أجراها على عينـة مـن البنـين    La voieوهو نفس ما دلت عليه دراسة 

 Marcia مفحوصا واسـتخدام مقابلـة       84والبنات في فترة المراهقة المتوسطة، بلغت       
لذين وصلوا إلى    لتقدير الذات، ووجد أن المراهقين والمراهقات ا       Rosenbergومقياس  

  .رتبة االنجاز،كانوا يقيمون ذواتهم بدرجة أعلى من غيرهم
 طالبة بالجامعة واستخدمت فيهـا  88 التي أجرتها على Pargerكما دلت دراسة حسب  

 أن البنات رتبة اإلنجاز كن      TSBI ومقياس جامعة تكساس لتقدير الذات       Marciaمقابلة  
  .أكثر تقدير لذواتهن

  :تفض لتقدير الذاالمستوى المنخ 9-2

    األسرة المضطربة من شأنها أن تكون تقدير الذات المنخفض عند أبنائهـا،ويالحظ            
الباحثون في العالقات األسرية،أن تقدير الذات ال يؤثر على أفراد األسرة الكبار فقط،بل             
ينتقل إلى أطفالهما الصغار،وتتمثل مشكلة انخفاض تقدير الذات في أن كـال الوالـدين              

ر بانخفاض في تقديره لذاته،بعدم قدرته على تحمل االختالفات،والفروق بينه وبـين      يشع
  .شريكه،ثم محاولة كل منهما تحسين تقديره لذاته من خالل األطفال

وإذا كان الوالدان ال يوافقان على الطريقة التي يسلك بها الطفل،فإن عليه فـي هـذه                  
ضا الوالدين،بل وإدخال الـسرور إلـى       الحالة أن يواجه المهمة المستحيلة في كسب ر       

قلبيهما ليصل المدح والتشجيع الذي يرفع به تقدير لذاته هو،وفي أغلب األحوال توجـه              



 

 

 

 

االنتقادات الصحيحة وغير الصحيحة للطفل،مما يحول بينه وبـين أن يرفـع تقـديره              
في عالء الـدين كفـا    . (لذاته،ما دام يعيش في ظل أسرة ينخفض تقدير أفرادها لذواتهم         

  ).199 ص 1999
 أن األفراد الذين يتميزون بتقدير منخفض للذات،يوصفون مـن   Farkasch    ويرى 

طرف اآلخرين على أنهم أقل تحكما في أمورهم،أو من السهل التأثير عليهم،فهم قلمـا              
 يصعب عليهم إقامـة     - على األقل  -يبدون آرائهم،ومن الناحية العاطفية،يتعذر عليهم،أو    

  .مع اآلخرين،ولكنهم يرغبون في أن يكتسبوا محبة وتقبل اآلخرين لهمعالقات مرضية 
 فقد بين أنـه فـي العالقـات االجتماعيـة ذات     Rosenberg Shuty وحسب       

 يحبون المشاركة في     األفراد الذين لهم تقدير ذات منخفض، ال       نالمستوى المنخفض، فإ  
عون لقواعـد ملتزمـة    النشاطات وفي الجماعة يفضلون أن يكونوا موجهـون ويخـض         

ومنضبطة كما أنهم يتميزون بالخجل والحساسية المفرطة،متخوفون،منعزلون،ويؤكدون       
راض عأيضا أن تقدير الذات الـضعيف أو المـنخفض مـرتبط بظـاهرة اكتئابيـة،وأ        

  ).1976عبد المنعم حنفي (القلق
تبطـا   تقدير المنخفض للذات غالبا ما يكون مر       Rosenberg       وهو ما عبر عنه     

بصعوبة،خاصة منها اإلحساس بالفشل،ظاهرة اكتئابية،المشاعر المحبطـة و أعـراض          
  .القلق

 فإن أصحاب تقدير الذات المنخفض يعتبرون Cooper Smithوحسب دراسة نتائج    
أنفسهم غير مهمين وغير محبوبين،إذ ينقصهم احترام الذات،ويعتبرون أنهم ال قيمة لهم            

يستطيعون فعل أشياء كثيرة يودون فعلها وكذلك تنقصهم الثقـة          وأنهم غير أكفاء،كما ال     
بالنفس ويخشون دائما التعبير عن أفكارهم غير العادية أو غير المألوفة،ويميلون إلـى             
الحياة في الجماعات االجتماعية مستمعين أكثر منهم مشاركين،كما يفـضلون العزلـة            

عال تلفـت النظـر إلـيهم،أي أنهـم       واالنسحاب،على التعبير و المشاركة أو اإلتيان بأف      
  .يتميزون بالسلبية



 

 

 

 

 إلى أبعد من ذلك في دراسـة  Bedeiam and Tauliatosولقد ذهبت نتائج دراسة     
مجال الدافعية لالنجاز،وتبين أن دافع االنجاز يميز بين األفراد ذوي التقـدير المرتفـع              

  .لذاتهم عن األفراد ذوي التقدير المنخفض لذواتهم
خالل هذا،يتجلى لنا أهمية تقدير الذات،وهذا من خالل مقارنة أصحاب تقـدير            ومن      

الذات المرتفع،بأصحاب تقدير الـذات المنخفض،وأهميتـه فـي التوافـق الشخـصي             
واالستمرار في الحياة بشكل مرضي،وفي إثبات وجوده عـن طريـق اسـتثمار كـل               

المحيطين بـه وهـذا مـا       إمكانياته،وتحسن أدائه بشكل مستمر حتى ترتفع مكانته عند         
  .استنتجناه من خالل العرض المختلف األفكار في هذا الفصل

 

  ):المنخفض.المرتفع(  الخصائص المميزة لذوي تقدير الذات-10

 : ذوي تقدير الذات المرتفع-10-1

     أظهرت الدراسات العديدة التي أجريت في مجال تقدير الذات،أن األشـخاص ذوي    
ت يؤكدون دائما علـى قـدراتهم وجوانـب قـوتهم وخصائـصهم             التقدير المرتفع للذا  

،وكـذلك هـم أكثـر ثقـة بـآرائهم          )679ص  .1991.ممدوحة محمد سـالمة   (الطيبة
أحكامهم،وأكثر تقبال للنقد،ويتأثرون بالمعلومات المشجعة المتفائلة والمطمئنة أكثر من         و

  .تأثرهم بالمعلومات المتشائمة والمهددة
ر المرتفع للذات بأنهم يحترمون أنفـسهم ويعتبرونهـا ذات          كذلك يتميز أصحاب التقدي   

،واتجاهاتهم المقبولة تجاه أنفسهم تـؤدي      ءقيمة،ويشعرون بالكفاءة ولديهم شعور باالنتما    
إلى شعورهم باالعتزاز والثقة بردود أفعالهم و استنتاجاتهم،وهذا يـسمح لهـم بإتبـاع              

لك يسمح لهـم بـاحترام األفكـار    أحكامهم عندما تختلف آرائهم عن آراء اآلخرين،وكذ     
وهم يرون أنفسهم بـأنهم أشـخاص هـامون يـستحقون االحتـرام والتقـدير        .الجديدة

واالعتبار،ولديهم فكرة محددة عما يدركونه أنه صـواب،ويملكون فهمـا طيبـا لنـوع        
الشخص الذين يتعاملون معه،وهم يتسمون بالتحدي،ولديهم الشجاعة للتعبير عن أفكارهم          

ن اجتماعيا ويحبون المشاركة في النشاطات الجماعية ويكونون الـصداقات          وهم مستقلو 
  .مع اآلخرين،وهم يتحدثون أكثر مما يستمعون



 

 

 

 

 أن األفراد ذوي تقدير الذات المرتفع يكونون أقـل عرضـة            Burns     كما يوضح   
للضغط النفسي الناتج عن األحداث الخارجية كما أنهم قادرون علـى صـد المـشاعر               

محمـد  (الداخلية،ولديهم تاريخ سابق للتعامل مع الضغوط البيئية المحيطة بهـم         السلبية  
  ).32ص.2003الضيدان 

 : ذوي تقدير الذات المنخفض-10-2

    أما أصحاب التقدير المنخفض للذات فهم يركزون على عيوبهم ونقائصهم وصفاتهم           
ائهـم وأحكامهـا    وهم األكثر ميال للتأثر بضغوط الجماعة واالنـصياع آلر        ،غير الجيدة 

ويضعون ألنفسهم توقعات أدنى من الواقع،حيث يسجلون درجات أعلى علـى مقيـاس             
المراقبة الذاتية وهي ذات تأثير سلبي على األداء حيث تقلل من االنتباه الموجـه نحـو                
المهمة،وهم يعانون كذلك من مشاعر العجز والدونية والتفاهة وعدم التقبل،و يفتقـدون            

حيـث يعتقـدون أنهـم      . التي تعينهم على مواجهة المشكالت المختلفة      الوسائل الداخلية 
  ).53ص .1993.شوكت محمد.(فاشلين وغير جديرين باالهتمام

     كذلك يشعر أصحاب التقدير المنخفض للذات باإلحباط،ويشعرون أن تحصيلهم أقل          
س ويعتقدون كذلك أن ذكاء اآلخرين أفضل من ذكائهم،لذلك ينتـابهم شـعور باإلحـسا             

بالعجز والقلق نحو التعامل مع اآلخرين كذلك هم يبدون عدم رضاهم عـن مظهـرهم               
  ).58.38ص ص .1994إبراهيم عبد اهللا محمد،(العام وأنهم فاشلون 

     ويميل أصحاب التقدير المنخفض إلى عدم استخدام أساليب المواجهة المركزة على           
فض يميلون إلى أن يطلبوا مكافأة أقـل        التفكير االيجابي،واألفراد ذوو تقدير الذات المنخ     
 التقدير للـذات،وهم يميلـون إلـى        يلمهام مشابهة للمهام التي يقوم بها األفراد مرتفع       

المعلومات التي تؤكد تقديراتهم لذواتهم األدنى عن المعلومات التي تفيد في أنهم أفـضل   
  .مما تعبر لهم مشاعرهم

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  : الفردكط احتكاتقدير الذات وعالقته باألسرة ومحي-11

      يبدأ الفرد بالشعور بقيمته منذ فترة الرضاعة،من خالل تجاوب والدته معه ودعمه            
  .في محاوالته للتمكن
أن الفرد بعد سن الثانية تكون له القـدرة علـى وصـف             " Ablon"    ويوضح أبلون   

هذا يكون  مشاعره بأسلوبه الخاص، وأن األنا تكون قد تكونت لديه في هذه المرحلة ، و             
  ).Mark et Ablon.1983.(كافيا لوضع تقييم لذاته

   واألسرة بيئة هامة ومرجع ثابت لمستوى تقدير الفرد لذاته من خالل الدور المنـوط              
  .له داخلها ومن خالل نظرة أفرادها له

   فالفرد يمكن أن يحتفظ بتقدير الذات إذا شعر بأنه ذو كفاءة وجدير بالثقة وذو عالقة               
آلخرين ،فيرتفع تقدير الذات عندما يثني اآلخرون على قدرة الفرد التـي تكـون              طيبة ا 

ذات أهمية لمفهومه عن ذاته وتأتي من أشخاص ذوي قيمة عند الفرد ، لذا فإن شعورنا                
  .بالقيمة الشخصية يكون دائما معتمد على عالقاتنا بالعالم الخارجي

 يرتفع عندما يقترن باإلحساس باالنتمـاء  أن تقدير الفرد لذاته "  velkar"   ويبين فيلكر   
 عندما يرى الفرد    ءوعندما يشعر الفرد باالستحقاق والجدارة ، وينمو اإلحساس باالنتما        

، ألن هذه العضوية تمنحه     ....)األسرة، الرفاق، زمالء العمل   (نفسه عضوا في جماعة     
  ).106،ص1989 كفافي ،نعالء الدي(الشعور بالقيمة 

إلى عدة عوامل تؤثر في تقدير الذات يمكن إيجازها           " Metlman"مان     وقد أشار ميتل  
   :فيما يلي 

 .الخ ...كتوزيع األدوار االجتماعية، ومكانة جنس الفرد في محيطه:عوامل ثقافية  -

 في الحماية،والمنافسة مع إخوة أكبر سـنا،  فكاإلسرا:عوامل ترجع إلى الطفولة المبكرة  -
 .الخ...عقابوطول االعتماد على الغير وال

كالعيوب الجسمية، ضآلة النجاح والفشل ، الشعور       : عوامل ناشئة عن المواقف الجارية     -
باإلختالف عن الغير، الترفع الدونية، الرفض من قبـل اآلخـرين ،الـشعور بـاإلثم               

 ).06،ص1989أحمد محمد،.(الخ...والذنب

 



 

 

 

 

 : العوامل المحددة لتقدير الذات-12

أن الذات هي كيان العضو في جماعة،وقد كان المطلوب          بدراسة محورها    B.Kwinقام  
من أفراد عينة الدراسة المتكونة من مائتين وثمانية وثمانون فردا اإلجابة على سـؤال              

  "أنـا؟ من": هو

  :وقد صنفت اإلجابات إلى نوعين
  ...تلك اإلجابات التي تصورت الذات على أنها عضو في جماعة مثل طالب،فتاة،عامل  - أ

 .......،سعيد،يائسبتي ترتبط بتقييم الذات مثل مكتئاإلجابات ال  - ب

  :وحين تواجهنا فكرة تقييم الذات،فإن أمامنا ثالثة أسئلة تتضمنها عملية التقييم وهي
  ما الذي يحدد القيم التي يأمل الفرد إلى تحقيقها؟ -1
 ما الذي يكفل له قدرا ناجحا من تحقيق هذه القيم؟ -2

  يستخدمها الفرد في تقديره ما أنجزه؟ما هي اإليحاءات االجتماعية التي  -3

  : العوامل المحددة للقيم الذاتية12-1

الناس يتقبلون،ويتأثرون،ويميلون إلى تقبل القيم التي يشترك فيها مجموعهم كحاجـات           
وأن القيمة الذاتيـة،لمعظم    .وأهداف لهم،وكذلك قيم مجتمعهم األكبر بطريقة أقل مباشرة       

اك تغيير مستمر في المجتمع وقيمه على يـد األفـراد           ،وهن)قيم الجماعة (األفراد تعكس 
المؤثرين،وهكذا فإن اإلنسان ليس دوما نسخة لمجتمعـه،ألن هـذه النـسخة متغيـرة              

  .باستمرار شكال ومضمونا
ويحدث هذا التغيير قيما وأهداف جديدة،وهنا ينشأ التغيير االجتمـاعي،والمجتمع نفـسه            

 )تركيب قيمي جديـد   (ج عن هذه الصراعات   تتصارع داخله قيما،وجماعات متعددة،وينت   
تكون مقبولة عند بعض األفراد في المجتمع،وعندما يحدث ذلك تقييم اجتمـاعي للقـيم              

  .الذاتية

  : مستوى تحقيق األهداف أو تحقيق الذات12-2

يميل الفرد عن طريق التفاعل و التنشئة،إلى تقبل قيم الجماعة التي يعيش فيهـا،وينتمي              
،وهو على هذا يحكم على نفسه بالنجاح إذا ما حقق قـدرا مـن هـذه                له )كأهداف(إليها



 

 

 

 

األهداف التي حددتها الجماعة،وهناك أربعة معايير تحدد المستوى المقبول لتحقيق هذه           
  :األهداف وهي

  .فهم الفرد لقدراته وحدوده في الحدود المعقولة دون ضعف أو غرور - أ
 . المستحيلس، ولينواقع، والممك بالر الدراية بالمستوى الممكن تحقيقه، والتفكي -  ب

  . تاريخ النجاح أو الفشل في الحياة للفرد،ودوره في تحقيق الذات والهدف-ج
  . مكانة الفرد ومنزلته في جماعته يلعب دوره في تحقيق الذات،والهدف-د

 على أن تقييم الفرد لذاته يتقرر من خالل إدراكه  Harmanوقد كشفت دراسات العالم 
  :ر جماعتينلمركزه في إطا

  .الجماعة العضوية،وهي التي ينتهي إليها بالفعل-
 .الجماعات غير العضوية،وهي التي ليس عضوا بها،ولكنه يأمل االندماج فيها-

  : االندماجات االجتماعية لتقييم الذات12-3
عند تقييم الذات يواجه الفرد هذا السؤال الثالث،ما هي اإلجراءات االجتماعيـة التـي              

  إلنسان عند التقييم،والحكم على ذاته بالنجاح أو عدم النجاح؟يستخدمها ا
وتقويم الفرد لذاته يقرر ويتضمن الوسيلة التي يعتقد هذا الفـرد أن النـاس اآلخـرين                

ين هو الحصول على شـهادة عاليـة        يحكمون بها عليه،فإذا كان النجاح في مجتمع مع       
حياة االجتماعية،فإن الفـرد    منصب كبير،أو زواج ناجح،أو تحقيق مستوى عال من ال        أو

يقوم ذاته من خالل هذه اإليحاءات،ويحكم على نفسه بالنجاح من خـالل هـذه القـيم                
والمفاهيم التي قررها المجتمع للنجاح،وهنا تصبح الذات ذاتا اجتماعيـة،ومرآة الـذات            

  .هنا،هو تصور الفرد لذاته النابع من إدراكه لرد فعل اآلخرين نحوه
ى أن األشخاص ذووا المكانة العليا يميلـون إلـى أن يـستوحوا مـن               وتدل الدراسات عل  

اآلخرين ما يعلي من قدرهم،في حين يميل ذووا المكانة الـدنيا إلـى أن يـستوحوا مـن                  
  .اآلخرين ما يحط من قدرهم

  : الذات المثالية واحترام الذات12-4

ن القيم وبذلك   يحدد اآلباء لألبناء منذ سن مبكرة ما هو مرغوب،وما هو غير مرغوب م            
تتوجه أنظار األطفال نحو المثل والقيم التي تحدد ما يجـب أن تكـون عليـه الـذات                  



 

 

 

 

العليا،وقد أثبتت الدراسات والبحوث بأنه كلما صغرت الفجوة بـين الـذات الواقعيـة              
وكلما كبرت الفجوة بين الـذات      .والذات المثالية كلما ازداد إحساس الفرد باحترام الذات       

ات المثالية،فإن ذلك يصغر عند الفرد شأن الذات،ويصارع الفرد إلزاحة ما        الواقعية،والذ
  ).179.177ص.1981عطوف محمود ياسين (يهدد ذاته من تحديات

هذه بعض العوامل المحددة للقيم الذاتية والتي تتفاعل فيما بينها في عملية تقييم الفـرد                
  . لذاته ضمن القيم االجتماعية المقبولة

  

  :خالصة

  . تقدير الذات من أبعاد شخصية الفرد، ويلعب دورا هاما في تحديد معالمهايعتبر  

  .وAD�&�E ه�ا ا���B مA ��@ ا?���د ا?<�ى آ�$>*م ا��ات   
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  :تمهيد 

 ثم والشباب ومن حياة الفرد تمر بفترات مختلفة تكون بداية بالطفولة ، فالمراهقة إن
باب والتي الشالكهولة والشيخوخة، ولعل من أهم هذه المراحل الحياتية نجد مرحلة 

  .سنتحدث عنها خالل هذا الفصل 
 

  :التحديد الزمني لمرحلة الشباب -1

   إن تحديد مرحلة الشباب أمر تقريبا يغلب عليه العنصر الذاتي ألنه من الصعب جدا 
  : وهذا ألسباب عديدة منها ايدا زمنيا دقيقتحديد بداية هذه المرحلة ونهايتها تحد

فهي وحدة متكاملة اليمكن تجزئتها إلى مراحل وفترات منفصلة بعضها :حياة اإلنسان 
ولو ندقق النظر في . الطفل من طور نمو إلى آخر انتقاال مباشرا لوال ينتق ,عن البعض

ن امتداد ة من مراحل النمو المتفق عليها لوجدناها عبارة علخصائص أية مرح
  .واستمرار لخصائص المرحلة السابقة لها وتمهيدا لخصائص المرحلة الالحقة 

وهكذا نجد البعض يطلق على مرحلة المراهقة المتأخرة اسم مرحلة 
وهي مرحلة اتخاذ القرارات حيث يتخذ فيها الشاب أهم قرارين في ,)youth(الشباب

 ).10 ، ص 1997ل محمد خير الزراد ، فيص( وهما اختيار المهنة واختيار الزوج  , حياته

  

  :تعاريف مرحلة الشباب -2
  :يقول فؤاد الشربيني في شأن فترة الشباب أنها -
تلك الفترة من النمو والتطور اإلنساني التي تتسم بسمات خاصة تميزها وتعطيها "

    ).205، ص 1968أحمد فؤاد الشربيني ، (صورتها المميزة وتنقسم إلى أربع مراحل
 

 : مرحلة المراهقة -أ

بسرعة النمو البدني وظهور  وتمتاز, سنة 15إلى 12وهي الفترة التي تمتد من سن 
األعراض الجنسية الثانوية وما يرافقها من تغيرات في إفراز الهرمونات الجنسية وباقي 

 ذلك من تغيرات في العمليات الكيماوية الحيوية ينجر عنالهرمونات األخرى وما 
   .للجسم



 

 

 

 

  :حلة اليفوعمر-ب

 سنة والتي يستمر فيها النمو البدني ولكن بسرعة أقل من 18إلى 15وهي مرحلة من 
مرحلة المراهقة كما يستمر فيها التطور النفسي السلوكي ويتم فيها نضج الوظائف 

  الجنسية 
 :مرحلة الشباب المبكر -ج

خذ فيها النمو  سنة من العمر والتي يأ21إلى 18وهي المرحلة التي تشمل الفترة من 
البدني اتجاها وظيفيا وتتجه فيها التغيرات العاطفية نحو االستقرار ويصل فيها النمو 

  .العقلي مداه 
 :مرحلة الشباب البالغ -د

من العمر والتي يحقق فيها الفرد قمة النضج ) سنة25إلى21(وهي الفترة التي تمتد من 
  .جتماعي المثالي السليم والتأقلم مع الحياة والمجتمع والنهج الواقعي اال

  :                                                          يرى سعد جالل بأنه -
               :هي"باإلمكان تقسيم فترتي الشباب والمراهقة إلى ثالثة فتراته"      

  ) .79ص ،1971سعد جالل،(
  ) أو فترة المراهقة :( فترة ماقبل الحلم-أ

 )سنة12-10(رة التي تبدأ سنة إلى سنين قبل البلوغ وهي الفت

  :فترة الفتوة أو فترة الشباب األولى-ب
وهي مرحلة انتقالية يتحول خاللها الشاب , سنة 21حتى سن )الحلم(من بداية البلوغ 

إلى رجل بالغ أو امرأة بالغة ويحقق فيها نضجه الجنسي ومستوى عال من النضج 
  .االنفعالي واالجتماعي

  ):الشباب الثانية(فترة الرشد-ج

وهنا يصل الفرد إلى ذروة النضج والنمو في ,سنة  30 – 21تمتد هذه المرحلة من 
  .واالجتماعيةوالوجدانية والفكرية ,النواحي الجسمية 

عام 30إلى 13فترة الشباب فترة تمتد من سن  باعتبار: العرب اللغويينحسب تعريف -
 ) .35 محمد التومي الشيباني ، صعمر. ( مع تقسيمها إلى مرحلتين



 

 

 

 

  .فترة سابقة لبلوغ سن الرشد التي يتحمل فيها الفرد في ثقافتنا المسؤوليات الكبرى*
 .فترة الرشد حتى سن الثالثين *

  
   ):a.gessel( أرنولد جيزل :أما بالنسبة لـ-

ن وذكر أنه يمك,فقد أطلق هذا العالم على مرحلة المراهقة اسم مرحلة الشباب     
وتنتهي ,تحديد هذه المرحلة ببدء نضج الوظائف الجنسية وقدرة المرء على التناسل 

فيصل محمد خير ( .بسن الرشد وإشراف القوى العقلية على إتمام النضج 
  ) 12 ص 1997الزراد،

 )H.G. STANLEY( ستانلي هول -

 .لق أن مرحلة المراهقة هي المرحلة التي تتصف بالثورة والصراع والقيشير إلى

في كتابهما عن الطفولة ) E.CHURCH(وتشرش  )L.J.STONE(ستون: ويذكر-
كما أن ,وأن بداية المراهقة غير محددة تماما , تبدأ بمظاهر البلوغ هانوالمراهقة أ

  .نهايتها تأتي مع تمام النضج االجتماعي 
  
بع كما يمكن أن نقول بأن مرحلة الشباب هي الفترة الزمنية التي نستطيع أن نط"-

على أن هذا النقش في الحقيقة سيقوم على خلفية من ,مظاهر فترة الرشد الحقيقية
  ) .104، ص 1970روبرت انكسون ،"(خبرات الطفولة والمراهقة 

     ".هي مرحلة من الحياة البشرية تكون مابين الطفولة وسن النضج:مرحلة الشباب" -

   )MAHFOUD BOUCEBCI , 2000, P 27 ( 

  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

  : مظاهر النمو في مرحلة الشباب -3   

  :  النمو الجسمي- 3-1

  :مظاهره–أ 

يتم النضج الهيكلي في نهاية مرحلة المراهقة المتأخرة ويزداد الطول زيادة طفيفة عند  
يزداد الوزن عند كل .كل من الجنسين ويكون الذكور أطول من البنات بشكل واضح 

يتضح التحسن في صحة المراهقة ,من الجنسين مع وضوحه بدرجة أكبر عند الذكور
حامد عبد السالم زهران . (وتعتبر مرحلة المراهقة المتأخرة فترة قمة الصحة والشباب

   ) .262، ص1982، 
  :خصائصـه-ب

فالشباب الصحيح الخالي من ,النمو الجسمي يتأثر بصحة الفرد أو مرضه      *
وأكثر في حيويته  ,األمراض من غير شك أسرع في نموه الجسمي وأكبر في حجمه

  .وقوته من الشباب المريض
شباب الاختالف الظروف الجغرافية والظروف التي يعيش فيها الشباب فنجد      *

  .المناخ والبيئات الجغرافية والثقافية  باختالف يختلفون في خصائصهم الجسمية
جد القلق النفسي األحوال الجسمية تتأثر بالعوامل النفسية واألحوال االنفعالية إذ ن     *

العامة ويحدث اختالال في نظامه الهضمي ودورته  يحدث اختالال في صحة الفرد
عمر .( وإذا طالت هذه الوضعية فإنها ستؤثر في عملية النمو الجسمي ,الدموية ونومه 

  ) .53محمد التومي الشيباني ،ص 
   

  : النمو الفيزيولوجي والحركي - 3-2
  : مظاهره -

لتوازن الغددي ويكتمل نضج الخصائص الجنسية والثانوية عند يتم الوصول إلى ا
  .الجميع ويتم التكامل بين الوظائف الفيزيولوجية والنفسية في شخصيته المتكاملة 

أما النشاط الحركي فإنه يقترب إلى االستقرار والرزانة وتزداد المهارات الحسية 
  .الحركية بصفة عامة 



 

 

 

 

  : النمو الجنسي - 3-3

أي يحب ( ية الغيريةالقدرة على التناسل عند كل المراهقين وتنمو الجنسيتم تحقيق 
  .وتزداد المشاعر الجنسية خصوبة وعمقا, ويزداد االرتباط بين الجنسين )الطرف اآلخر

  

  :النمو العقلي -4- 3 

يصل الذكاء إلى قمة نضجه وتزداد القدرة على الفهم ويتمكن الشاب من حل المشكالت 
قدرته على اتخاذ القرارات والتفكير بنفسه لنفسه وتزداد قدرته على المعقدة وتزداد 

  .االتصال العقلي مع اآلخرين واستخدام المناقشة المنطقية 
  

  :جتماعي النمو اال- 3-5

والتعرف ,ينمو الذكاء االجتماعي وهو القدرة على التصرف في المواقف االجتماعية 
تذكر األسماء والوجوه والقدرة على مالحظة والقدرة على ,على الحالة النفسية للمتكلم 

  .السلوك اإلنساني والتنبؤ به من بعض المظاهر أو األدلة البسيطة وروح الدعابة 
إلى التغير االجتماعي والتقدم العلمي ) ALLPORT )1962 ت رويشير آلبو

والتكنولوجي يحتم إعداد الشباب له مستفيدين من حكمة الماضي وخبرة الحاضر وأمل 
 .لمستقبل ا

  ).82، ص 2001محمود عبد الحليم منسي، وعفاف بنت محضر، (
  

  :االنفعاليالنمو - 3-6

ته ا بكثير من التغيرات الجسمية الفيزيولوجية التي لها تأثير كبير على حيبيمر الشا
ومن أهم التغيرات الفيزيولوجية التي لها تأثير كبير على حياته االنفعالية هو .االنفعالية 

وكلما تقدم الشاب نحو النضج الجسمي , الكبير الذي يحدث في غدده التناسلية النشاط
  .كلما زاد تبعا لذلك اتزانه االنفعالي وخطا خطوات نحو النضج االنفعالي 

أيضا  وانفعاالت الشاب تتأثر بالتغيرات الجسمية النابعة عن عملية النمو فإنها تتأثر
وعالقاته االجتماعية كما يمكن أن ,قائصبمدى صحة جسمه وسالمته من العيوب والن



 

 

 

 

يضاف إليها كثير من العوامل األخرى كجنس الشاب وترتيب ميالده ودرجة نجاحه في 
  .دراسته وحياته

ويمكن مالحظة بأن الشاب في هذه المرحلة يتصف بشدة الحساسية االنفعالية وسرعة 
  .التأثر 

  
  :وبهذا الشأن يقول فؤاد البهي السيد 

وذلك نتيجة الختالف ,يتأثر بسرعة بالمثيرات االنفعالية المختلفة )الشباب(قة إن المراه"
 للبيئة المحيطة به اإلدراكيةولتغير المعالم .توازنه الغددي أو الهرموني الداخلي 

وهو لهذا ,فهو لذلك اليطمئن اطمئنان الطفل الساذج البريء , فيرتطم على أمره ,
اوحزنا وذلك حين يمسه الناس بنقد هادئ ويذوب أس,مرهف الحس في بعض أمره 

    ".وسرعان ما يشعر بالضيق والحرج بينما يتلو مقطوعة نثرية على جماعة فصله ,
  ) .172 ، ص 1962فؤاد البهي السيد ، ( 

  

  : للشبابالرئيسيةالصفات الغالبة على االنفعاالت  -4

نضج تسمح لنا بتقسيمها إن االنفعاالت في هذه المرحلة تصل إلى درجة من التمايز وال
االشمئزاز والغيرة القلق والحزن ,الخوف والحب والفرح , إلى انفعاالت الغضب 

  .واالكتئاب إلى غير ذلك من االنفعاالت 
  

  :الخوف- 4-1

  بالنسبة لهذا النوع من الخوف فإننا نجد أن مخاوف الشاب المراهق من األمور الحسية 
وتغلب عليه ,يا عما كانت في مرحلة الطفولة والمادية الموجودة في بيئة تقل نسب

عمر محمد التومي الشيباني .( المخاوف المتصلة بالذات وبالعالقات االجتماعية 
  ) .59،ص

من شأن المخاوف من هذه األمور المحسوسة أن تقل بالتدريج حتى يكاد ينتصر عليها 
  :قسام هيويمكن أن نقسم مخاوف الشباب إلى ثالثة أ,الشباب في آخر شبابه 



 

 

 

 

  .كالخوف من الثعابين والحيوانات الشرسة ,مخاوف من أمور محسوسة -أ
مخاوف تتصل بالذات كالخوف من الموت ومن المرض والنقص الجسمي وما شابه -ب

  .ذلك 
مخاوف تتصل بالعالقات االجتماعية كالخوف من الفشل في عالقات الصداقة -ج

  .والعمل 
  

  :انفعال الغضب - 4-2

 يغضب عندما يشعر بما يعوق نشاطه ويحول بينه وبين تحقيق رغباته نجد أن الشاب
وكذلك يغضب عندما ,وعندما يشعر بالظلم أو الحرمان من حقوقه ومميزاته ,وأهدافه 

  .يتأثر مزاجه باألمور الطبيعية الخارجية 
  

  :انفعال الحب- 4-3

يم المجتمع بالنسبة لعاطفة الحب ومشاعره لدى الشاب فهي تتأثر إلى حد كبير بق
  .وتقاليده وقيوده 

والحب في تطور من الطفولة إلى الرشد بدءا بحب الرضيع ألمه أو مربيته مع تأكيد 
لذاته ومن ثم يتجه نحو األب ثم المدرس ومع بداية كبره ينمو ويتطور الطفل ويتعرف 

  .على أطفال آخرين وعند البلوغ يميل الفتى إلى الفتاة 
ومن التنافر ,إلى الراشد إلى النظير إلى الجنس اآلخر , ذات وهكذا يتطور الحب من ال"

 ) .59عمر محمد التومي الشيباني ، ص".( ومن الخيال إلى الواقع ,إلى التآلف 

  

  :الحاجات األساسية لدى الشباب  -5

يسعى الشاب من خالل أفكاره وسلوكه إلى تحقيق بعض حاجاته الملحة والضرورية 
ومن الناحية النفسية نجد أن ... والنفسي والفكري واالجتماعي ,إلعادة اتزانه الجسمي 

حاجات الفرد الشاب ودوافعه تكون بمثابة الطاقة الدافعة له التي تؤدي به إلى حالة من 
  .االستثارة الداخلية والتي تدفعه نحو القيام بعمل ما من أجل إشباع هذه الحاجات 



 

 

 

 

والنجاح كما قد تكون ,كالحاجة إلى المال والتي قد تكون حاجات شعورية يدركها الفرد 
  .الشعورية أو غير مباشرة كالحاجة إلى تعويض نقص كامن في أعماق الشاب 

  

  :أنواع الحاجات 

  :الحاجات الفيزيولوجية - 5-1

وهي حاجات كثيرا ,وهي متطلبات تنبع من طبيعة التكوين العضوي والجسمي لإلنسان 
ولكن لها . متغيرة إلى درجة ما وبسيطة التحقيق وغير, ما تكون مشتركة مع الحيوان 

وإحقاق التوازن الوظيفي ,وهي تسعى إلى تحقيق نمو الجسم سليما ,دور مؤثر وفعال 
  : ونجد منها,والعضوي

  ...الجنس,النشاط والحركة ,الراحة من التعب ,النوم ,الهواء ,الحاجة إلى الطعام 
  

  :الوجدانية –الحاجات النفسية - 5-2

جات تعمل على تحقيق التوازن النفسي لدى الفرد ومما شك فيه أن التوازن وهي حا
وهذه الحاجات تشير إلى التكامل النفسي للعمليات ,النفسي يرتبط بالتوازن العضوي 

  .الصحية لإلنسان .....واالجتماعية ,النفسية والعقلية 
  :ولهذا

المرحلة يؤدي إلى يجب على األهل أن يقدموا شرحا واضحا صادقا لخصائص هذه " 
من  كل خطأ.مساعدة الشباب والشابات على اجتياز هذه المرحلة بسهولة دون خوف

قبل األهل يطرأ على هذه المرحلة ينعكس سلبا على تصرفات وعالقات وحياة الشاب 
بحيث نشعر بالتوترات العصبية واالضطرابات النفسية عندهم مع التشديد على ,

شاباتنا بغرائزهم بل عليهم أن يحكموا عقولهم لتحويل ضرورة عدم انصياع شبابنا و
  ) .133 ،ص 1994خليل محسن ،".( أكثر الدوافع اإلنسانية إلى عمل مثمر وناجح 

الحاجة إلى إشباع الدوافع والميول ,الحاجة إلى التقدير واحترام الذات :ونجد منها 
  الخ....الراحة والتخلص من األلم ,
  



 

 

 

 

   :الحاجات االجتماعية- 5-3

وتتغير هذه الحاجات حسب ,هي حاجات تتعلق بالمجتمع والمحيط الذي يعيش فيه الفرد 
  .طبيعة المجتمعات والتقاليد وكذلك حسب األفراد في نفس البيئة 

  :ونجد من بينها 
  .الحاجة إلى تكوين عالقات صداقة داخل الجماعات *
  .الرغبة في أن يكون شابا محبوبا من طرف اآلخرين *
  .ة إلى القيام بالواجبات وتحمل المسؤولية اتجاه اآلخرينالحاج*

إلى غيرها من حاجات التي من الضروري توفرها لكن من الصعب الوصول إلى 
  .تحقيقها

  

  : العقبات التي تحول تحقيق الحاجات عند الشباب -6

  :العقبات الذاتية - 6-1

  : اإلصابة بمرض أو بعاهة جسمية -أ

أوإعاقة جسمية أو عقلية وطال أمد هذا المرض فإن هذا إذا أصيب الفرد بمرض ما 
األمر يحدث عدم قدرة الفرد الشاب من تحقيق رغباته وحاجاته ومثل هذه اإلصابات 
الجسمية والعاهات تضعف كفاءة الشاب الجسمية والنفسية والعقلية ومن قدرته على 

  العمل والمثابرة
إلى اإلحباط واأللم والقلق باإلضافة كما أنها تكون لدى الشاب إحساس بالنقص يؤدي 

التكيف وء إلى أنواع متعددة من االنفعاالت والتي تسير في مجرى واحد وتؤدي إلى س
  .وإلى اضطراب نفسي يشوبه القلق والتوترات النفسية ,
  : سوء فهم الشباب لذاته وقدراته -ب

 من المشاكل إن عدم قدرة الشاب على فهم ذاته بشكل موضوعي يؤدي به إلى العديد
  .الناتجة عن عدم قدرته على تلبية رغباته وحاجاته

وهذا الفشل في إشباع حاجاته يكون نتيجة مبالغته في تقديره لذاته دون مراعاة مستوى 
  .وميوله ,قدراته ونقاط الضعف والقوة لديه



 

 

 

 

فيحاول دائما الهروب من مواجهة ,وإما لفقدانه الثقة وضعف إرادته وشخصيته 
  المواقف 

  . األفراد اآلخرين اتجاه  كما ينبغي خوفا من الفشل والشعور بالنقص واإلهانة

  :العقبات البيئية – 6-2

إن العقبات البيئية التي يواجهها الشاب تنبع أساسا من المحيط الذي يعيش فيه لتشمل 
عن باإلضافة إلى العوامل الداخلية التي تنبع ,العوامل الخارجية واالجتماعية والطبيعية 

  :الوضعية النفسية والعالقات األسرية ومن أهم هذه العقبات البيئية نجد 
سوء البيئة ,عدم توفر فرص العمل الكافية للشباب ,النظم االجتماعية العامة السائدة 

جهل األباء وعدم كفاية الدخل المادي ومن أهمها كذلك نجد المعاملة األسرية ,المدرسية 
فيصل محمد (ة التربية وعدم توفر فرص العمل أو التكوين السيئة واالتجاهات الوالدي

  )68-67 ، ص 1997خير الزراد ، 
  :المعاملة األسرية السيئة -أ

تعتبر األسرة الخلية األساسية التي يولد فيها الفرد وينمو ويشكل عالقاته األولى 
 على تحقيق عملتوتفاعالتها وتتسم عالقاته فيها بأنها من نوع العالقات المباشرة التي 

  .النمو والنضج المتكاملين لدى الفرد
ولكن في بعض األحيان تكون األسرة حاجزا أمام تحقيق الفرد حاجاته أو إشباعها وهذا 
إذا كانت تتميز بالمشاكل العالئقية بين أفرادها أو الجهل والحرمان والتسلط وعدم 

  .احترام األفراد لبعضهم البعض 
  :افية للشباب  عدم توفر فرص العمل الك-ب

من الحاجات التي يسعى الشاب إلى تحقيقها في مثل سنهم هي الحاجة إلى االستقرار 
المادي االقتصادي أي بحصول الشاب على مهنة مستقرة مالئمة لما يتوفر عليه من 

وهذا لتوفير االستقالل العائلي , قدرات عقلية وإمكانيات في النجاح في المهنة المختارة
  . في إنشاء أسرة وتكوين عائلة خاصة بهأي لديه رغبة

    والتي إذا ما وجدت قلما ما تناسب تخصصاتهم,ونظرا إلى محدودية فرص العمل 
  .يصبح الشاب يدور في متاهات ودوامة البطالة,أو اهتماماتهم 



 

 

 

 

    وال تقتصر األمر على هذين العنصرين من العقبات بل نجد إما مجتمعة مع بعض
  .حدا أو كل واحدة على 

  

  :مشكالت الشباب  -7

وهم نصف الحاضر وكل المستقبل ولذلك فإن معرفة مشاكلهم ,الشباب هم عصب األمم 
في الوقت الحاضر ومحاولة القضاء عليها أمر ضروري وهام إلعداد شباب المستقبل 
خاليا من اإلضطرابات النفسية التي تعوقهم عن أداء رسالتهم المستقبلية ولهذا األمر 

الكثير من األبحاث المصرية واألجنبية للتعرف على مشكالت الشباب وقدمت قامت 
 :يليماوأهم ما تضمنته هذه القوائم من المشكالت ,هذه البحوث ما يسمى بقوائم الشباب

  ) .428-423فوزي محمد جبل ،ص ( 
  
  :المشكالت الصحية -أ

الت فالشباب يريد أن      تشغل اللياقة البدنية أذهان الشباب وما يرتبط بها من مشك
ومعرفة العوامل التي تؤثر على شهيته لألكل ,يعرف مقدار ونوع الغذاء الصحي له 

وكذا معرفة العوامل التي تؤثر في نشاطه أو كسله وما يؤدي إلى نقص الوزن ,
وعلى عدم حصوله على رعاية صحية ,ومعرفة مشكالت النوم واضطراباته ,وزيادته
  .كاملة 

  
  :لمدرسية  المشكالت ا-ب

  :    هناك العديد من المشكالت المدرسية للشباب نذكر منها 
  .بعد المدرسة عن المنزل ومعاناته باالستيقاظ مبكرا ومشقة المواصالت -
السرحان وأحالم اليقظة وعدم التركيز في الفصل مما يؤدي إلى قلة التحصيل وعدم -

  .االستيعاب
ذكار وعدم االنتهاء من الواجبات المدرسية  عدم القدرة على التنظيم وتخطيط االست-

  .مما يؤدي إلى قلقه وتوتره 



 

 

 

 

أكثر مما يؤدي   في بعض الكليات والمدارس قد ال يميل الشاب إلى مادة دراسية أو-
  .أيضا إلى التوتر والقلق

  . مشكلة التفاهم مع أعضاء هيئة التدريس لعدم ديمقراطيتهم -
ات التالميذ أو اهتماماتهم مما يؤدي إلى مشاعر عدم تناسب المناهج الدراسية لقدر-

  . لديهم اإلحباط
  . عدم القدرة على تنظيم أوقات الدراسة واالستذكار والراحة والترفيه -
والكلية ,عدم وجود التوجيه واإلرشاد التربوي لتوجيه الطالب إلى التخصص المناسب -

  .المناسبة التي تواكب قدراتهم
   بالمدارس والتي تتيح للطالب استنفاذ طاقته الجسمية واالنفعالية  قلة األنشطة التربوية-
  
 : المشكالت األسرية -ج

       تلك المشكالت كثيرة ومتنوعة ومتشابكة مع المشكالت األخرى ونوجزها فيما 
 :يلي

 تصدع األسرة بانفصال الوالدين بالطالق أو الترمل يمثل مشكلة هامة تؤثر سلبا على -
 .الشباب 

سوء العالقة بين الشاب ووالديه مما يشعره بأنه منبوذ أو مكروه منهم مما يؤدي  -
 .على اكتسابه بعض السلوك العدواني

 أن يكون جو األسرة مشحونا بعدم التوافق والمبالغة في القيود والتزمت في أمور -
الدين والجنس وعدم الصراحة والحرية في الحوار والمناقشة أي غياب الجو 

 .راطي داخل األسرة مما ال يستطيع معه الشاب التعبير عن أرائهالديمق

 . تزمت األسرة في عدم إعطاء االبن حقه الحرية في اختيار أصدقائه -

 . التدخل في شؤون الشاب حتى شؤونه الشخصية منها-

العالقة السيئة بين اإلخوة واألخوات داخل المنزل وذلك نتيجة عجز األسرة بالتوفيق -
 .خوات بين األ

  . نقص المصروف وانعدام الخصوصية بالمنزل -



 

 

 

 

 :المشكالت االجتماعية -د

 نقص خبرة الشاب في االحتكاك االجتماعي والتعامل مع المواقف االجتماعية -
 .المختلفة نتيجة التنشئة الخاطئة 

عدم اإللمام بالمعايير والقيم السائدة في المجتمع حتى يعمل على االلتصاق بها وعدم -
 .لخروج عن مسيرتها ا

قلة عدد األصدقاء أو عدم تكوين صداقات جديدة مما يؤدي في الحاالت الشديدة إلى -
  .االنطواء

 . بعدم قبوله اجتماعيا وإحساسه شعور الشاب بعدم أهميته في جماعة األصدقاء -

 . اإلقدام على الزواج ومشكالته -

  .الصراع المستمر في اختياره في المجتمع -
 

 :لمشكالت االنفعالية ا-هـ

 الشعور بالقلق ونقص الثقة في النفس وعدم القدرة على تحمل المسؤولية والخوف -
 .منها 

 عدم قدرته بالسيطرة على انفعاالته العارمة والتي تتسم بالتقلب المستمر في المواقف -
 .المختلفة 

تسامح المفرط في الخجل والحياء وعدم قدرته على مواجهة اآلخرين نتيجة التدليل وال-
 .التنشئة األولى داخل األسرة 

 . سهولة االستثارة والحساسية الزائدة وعدم المباالة في بعض المواقف -

لجوئه إلى الحيل الالشعورية لتحقيق التوافق ومنها أحالم اليقظة والتبرير والنكوص -
 .واإلسقاط وغيرها 

  .ره باإلثم ألقل عمل يقوم بهعدم القدرة على التصرف في المواقف المفاجئة وشعو-
 :المشكالت الجنسية -و

 :       من أهم مشكالت الشباب داللة لمرحلة العمر هي المشكالت الجنسية ومنها 

 .نقص المعلومات عن الحياة الجنسية والنمو والدور الجنسي في الحياة  -

  .كيفية اكتساب احترام الجنس اآلخر واهتماماته  -



 

 

 

 

 .احته طبقا للمعايير السائدة في المجتمع الكبت الجنسي وكيفية إز -

 .مشكالت تجارب الحب والسلوك الجنسي السليم  -

كيفية التخلص من بعض االنحرافات الجنسية مثل االستمناء المفرط  -
ومشاهدة األفالم الخليعة والمجالت ,واالستغراق في قراءة كتب الجنس 

محرمة والزواج والخوف من التورط في أمور الجنس األسرية ال,الجنسية 
 .ومشكالته اآلن 

 : المشكالت الدينية-ز

      ال يمكن أن ينمو اإلطار الديني األخالقي لدى الشباب في يوم وليلة فال بد من 
  . ضوابط لكي تساعده في بناء هذا اإلطار 

 :ويصادف الشاب بعض المشاكل في هذا الطريق منها 

عرف على أمور الدين الحنيف إلزاحة حاجة المراهق للتوجيه واإلرشاد الديني للت-
 .الشك لديه 

 . كيفية ترغيب الشاب في إقامة الفرائض والشعائر الدينية-

يقع فريسة  حتى ال  معالجة النقص لديه في معلوماته الدينية لتعريفه الصواب والخطأ-
 دينية متطرفة بعيدة عن أمور الدين الحنيف والتي تتنافى ومعايير المجتمع  أفكار

ومعرفة الحالل والحرام لتحذيره ,تعريفه باألوامر والنواهي التي تحث عليها األديان -
 .من تأنيب الضمير 

 إبعاده عن التعصب الديني ومساعدته بالبحث عن التوازن بين التزمت والتحرر -
  .واالنفتاح 

 

 : مشكالت العمل -ح

 .ا للشاب  النقص الشديد في المعلومات عن المهن المختلفة التي تعطيه-

 القلق الذي يصيب الشاب نتيجة خبراته وتدريبه على العمل الذي يلحق به أو يميل -
 .إليه

 . عدم وضع الشاب في وظيفة تالءم وتتفق مع مؤهله وخبراته واتجاهاته -

 .الضغوط التي يواجهها الشاب في العمل سواء من رئيسه أو الزمالء-



 

 

 

 

 نتاج لتأكيد ذاته والشعور بأهميته في عدم إتاحة الفرصة للشاب في العمل لإل-
 .المجتمع

 قلة األجر الذي يتقاضاه من العمل فال يستطيع من هذا األجر سد احتياجاته ومتطلباته -

  .عدم إتاحة العمل فرصة للشاب لقلة األجر في تكوين أسرة والـزواج-
  

  :خالصة الفصل    

التي تتسم بسمات ومظاهر خاصة ,إن مرحلة الشباب فترة من النمو والتطور اإلنساني 
وأهم هذه الخصائص نجد نضج الوظائف الجنسية ,تميزها عن غيرها من المراحل 

  .وإشراف القوى العقلية على إتمام النضج 
  

          ويكون هذا النضج على مستويات مختلفة تشمل كل مظاهر النمو العقلي 
  .واالجتماعي وكذلك االنفعالي 

  
 مرحلة الشباب تتوسط كال من مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد فهي           وبما أن

والتي تتأثر إلى حد كبير ....) والحب ,الغضب ,من الخوف (تتميز بانفعاالت خاصة 
  .بقيم المجتمع وتقاليده وقيوده 

  
         ونجد الشباب يسعى إلى تحقيق بعض حاجاته الضرورية إلعادة إتزانه 

وكذلك إلى متطلبات نفسية لتحقيق توازنه النفسي ,يولوجية الجسمي من متطلبات فيز
   .تمثل تقدير الذا

   
وترتبط هذه الحاجات الفيزيولوجية والنفسية مباشرة بالحاجات االجتماعية التي تتغير 

  .حسب طبيعة المجتمعات وطبيعة الفرد في نفس البيئة والمجتمع 
  



 

 

 

 

يق الشاب لمتطلباته وتنقسم إلى وفي بعض األحيان تكون هناك عقبات تحول دون تحق
  :قسمين هما

وكذلك سوء فهم الشباب لذاته ,كاإلصابة بمرض أو اإلعاقة الجسمية :العقبات الذاتية 
  .أو لعدم ثقته بنفسه ,بسبب التقدير المرتفع لنفسه دون مراعاة قدراته 

  
 يعيش فيه التي يواجهها الشاب فهي تنبع أساسا من المحيط الذي:أما العقبات البيئية 

إلى أن ,انطالقا من المعاملة األسرية وما يميزها من مشاكل عالئقية بين أفرادها 
تتطور قدراته ويصل إلى مرحلة البحث عن عمل أين يواجه عقبات تحول دون تحقيق 

  .هذه الرغبة الملحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :تمهيد

الدراسة  وأدوات الدراسة ومجتمع وحدودها، الدراسة، منهج الفصل هذا يناقش
الدراسة  أدوات صدق من التحقق( الدراسة أدوات تقنين في استخدمت التي واإلجراءات

اإلحصائية  واألساليب الميداني، التطبيق إلجراء المتبعة الخطوات وأهم ،)وثباتها
 SPSSاإلحصائية  الحزمة النتائج تحليل في استخدم وقد الدراسة، هذه في المستخدمة

   .13رقم  اراإلصد
  

 :الدراسة   منهج-1 

 طبيعة العالقة لمعرفة عليها الحصول المراد والبيانات الدراسة طبيعة من انطالقًا      
 المنهج الدراسة تفقد استخدم الشباب،  لدىةوالميول االنتحاري الذات تقدير أبعاد بين

 ويسهم واقعفي ال توجد كما الظاهرة، دراسة على يعتمد الذي  االرتباطيالوصفي
 المعلومات وتحليلها جمع طريق عن خصائصها ويوضح دقيقًا وصفًا بوصفها

 عند ال يقف أنه المنهج هذا خصائص ومن .ضوئها في النتائج تقديم ثم ومن وتفسيرها،
 جوانب أجل استقصاء من وتنظيمها وتبويبها معينة بظاهرة المتعلقة المعلومات جمع حد

 من الواقع في فهم تسهم استنتاجات إلى الوصول إلى عمدي وإنما المختلفة، الظاهرة
 تزيد مغزى، ذات تعميمات إلى التوصل ومن ثم  وتفسيرها، الظاهرة تلك تحليل خالل

وتحسينه  الواقع تطوير في وتسهم الظاهرة، تلك عن المعرفة رصيد الدراسة بها
  .) 188 ص ، 1997 :عبيدات(
  

 :الدراسة  حدود-2  

 :وعيةموض حدود – 2-1

الشباب الذين تتراوح  من عينة في المتمثلة الدراسة عينة في الحالية الدراسة تتحدد
 في المتمثلة الدراسة وبأدوات .بـاتـنة بمدينة  سنة29 و الـ18أعمارهم بين الـ

 .و استبيان الميول االنتحارية الذي صممه الباحث" كوبر سميث" الذات لـ تقدير مقياس



 

 

 

 

بعد أن كان من المقرر أن تشمل عينة الدراسة المتربصين  :مكانية حدود – 2-2
بمراكز التكوين المهني إال أن رفض المسؤوليين بالسماح للباحث بتطبيق أدوات القياس 

بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة و دور الشباب بحجة حساسية الموضوع اكتفى الباحث 
   .بــاتــنة بمدينة 
  

 : لمحة عن مدينة باتنة -أ  

أي المكان الذي تلتقي فيه " مباتنة"    باتنة أو مدينة خان القوافل ، أصل التسمية فيها 
  .القوافل وتحط رحالها وتمضي ليلتها 

دية إلى ؤبهدف مراقبة الطرق الم" الكا "    هكذا أنشئت المدينة في المكان المسمى 
   ) .17-13، صعلي مروش .( أريس وتلك الرابطة بين بسكرة وقسنطينة  لمباز و

   أصبحت باتنة، قلعة أين يتجمع المستعمرين ليال، تحت حراسة جيوشهم، وكان 
  .الهدف من هذه القلعة مراقبة تحركات الثوار في جبال األوراس قصد تحطيمها 

  : السكان -  ب

   تصاعد عدد سكان هذه المنطقة خاصة مع بناء مستودع تموين داخل المركز، والذي 
  . من العمال، مما عجل في بناء قرية قريبة من المركز جذب عدد كبير

  .  شخص 200، وصل عدد سكان هذه المنطقة 1846   في نهاية سنة 
 مثل بناء حائط 1847   ازدادت أهمية مدينة باتنة مع تطور األعمال التي بدأت سنة 

نة عددا ، أو مختلف األشغال العمومية التي جذبت إلى بات1858المركز الذي أنهي سنة 
  .هائال من العمال لمختلف الوظائف 

  . شخص 511إلى 1849 أكتوبر 01   وصل عدد سكان المدينة في
  :  أما المدينة فكانت تتكون من 

 .ستة عشر منزال، مجزرتين، أربعة مخابز، مطحنة واحدة و عشرة آبار -

ى  نسمة، هذا العدد يدل عل2200، ارتفع عدد السكان إلى 1857جانفي 01  يوم 
  .الهجرة الكبيرة نحو مدينة باتنة 



 

 

 

 

 بدأت السلطات الفرنسية بالتنظيم اإلداري في كل الميادين، 1860  انطالقا من سنة 
منشأة التحصين والتمركز للقوات العسكرية ( فتم تأسيس البنية التحتية للمدينة 

  .ستعمر ، فكان تنصيب المنظم لكل النشاطات المختلفة بهدف إنجاح مهمة الم)والمدينة
 . نسمة 15829 وصل عدد سكان المدينة إلى 1931سنة  •

 . نسمة 18359 وصل العدد إلى 1936سنة  •

 . نسمة 24386 وصل العدد إلى 1948سنة  •

 . نسمة 28214 وصل العدد إلى 1954سنة  •

 . نسمة 48000 تضاعف العدد ليصل 1959سنة  •

  .أما اليوم فهي من أكبر المدن سكانا في الجزائر 

 :الزمانية حدودال -2-3

أفريل من سنة  13مارس و17ين  الفترة الزمنية الممتدة ب خالل البيانات جمع تم
2008.  

 :الدراسة   مجتمع- 2-4 

حي (دار الثقافة محمد العيد آل خليفة و داري الشباب  رواد من الدراسة مجتمع يتكون
 18 أعمارهم بين الـالشباب الذين تتراوح من  بمدينة باتنة)  اإلخوة لمباركية–النصر 

 . سنة29و الـ

  :الدراسة عينة اختيار -2-5

يقصد بالمعاينة استخدام العينات في الدراسات والبحوث بغرض الوصول إلى          
، 2000منسي، د عبد الحليمممح(.الحقائق الخاصة بالمجتمع، المسحوبة منه هذه العينات

   ) .118ص
لمتمثلة أساسا في فئة الشباب المتراوحة أعمارهم فقد تم تحديد مواصفات العينة ، وا   
 .عاما، وتم اختيار هذه المرحلة بالذات الرتفاع نسبة االنتحار خاللها ) 29 و 18 (نبي

بدار   سنة29 و الـ18الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ فكانت عينة البحث من
الذين صادفهم الباحث ، ــنةبــات بمدينة الثقافة محمد العيد آل خليفة و دور الشباب 



 

 

 

 

خالل الفترة الزمنية المحددة آنفا خالل مختلف النشاطات الثقافية واالجتماعية المقامة 
  .بها 

 29 و الـ18  إذن فالعينة كانت قصدية وهي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ
، ــاتــنةب بمدينة ومن رواد دار الثقافة محمد العيد آل خليفة و دور الشباب  سنة

وعرضية كون الباحث أجرى دراسته على الشباب الذين صادفهم خالل الفترة الزمنية 
  .التي أجرى فيها دراسته

  

 : أدوات الـدراسـة -3

 :هما رئيسيتين أداتين على الدراسة هذه في الباحث اعتمد
  .)1967(لـكوبر سميث  الذات تقدير  مقياس- 

 .عداد الباحث استبيان الميول االنتحارية من إ  -
التي تعتبر أساسا في البحث العلمي، والتي استعملها الطالب  باإلضافة إلى المقابلة - 

  : الباحث في شكلين 
األول كوسيلة مقصودة لجمع بيانات معينة حول ظاهرة االنتحار في شكل      * 

  .مقابلة مفاهيمية 
ل تقديمهما في شكل مقابلة الثانية كوسيلة داعمة لألداتين السابقتين من خال     * 

  .تمهيدية لتطبيق المقياس واالستبيان 

   : Copper Smith  "كوبر سميث "  مقياس تقدير الذات لـ - 3-1

  .المقياس يقوم بقياس بعد من أبعاد مفهوم الذات وهو تقدير الذات 
  " هو مقياس أمريكي األصل صمم من طرف الباحث كوبر سميث :تعريف المقياس. أ

Copper Smith  لقياس االتجاه التقييمي نحو ذاته في المجاالت 1967   وذلك سنة 
  .االجتماعية ، األكاديمية، العائلية والشخصية 

يمكننا المقياس من الحصول على عدة نتائج يمكن المقارنة بينها مثل الطريقة التي 
الحميد ، ليلي عبد (يدرك بها الفرد ذاته وما يجب أن يكون وكيف يدركه اآلخرين 

  ).15 ص1985



 

 

 

 

تحمل الطابع العام ولم    Copper Smith  "  لقد كان مقياس كوبر سميث :بناؤه. ب
تحدد السلوك في المواقف المختلفة حسب األشخاص واألعمار لهذا كانت الحاجة لبناء 

  :مقاييس ثابتة وصادقة لقياس تقديرات الذات ومن هنا ظهرت ثالثة مقاييس وهي 
  .  سنة14- 8صورة القصيرة الخاصة بالمدرسة  مقاييس ال– 1
  . سنة15مقاييس الصورة القصيرة الخاصة بالمدرسة  - 2
 ليلي عبد الحميد،( .ا فوقــ سنة فم16اييس الصورة الخاصة بالكبار ـ مق-3

  ) .15ص   ،1985
ويعتبر المقياس األخير هو المقياس الذي سيتم تطبيقه في هده الدراسة إذ يحتوي علي 

ويقابل كل منها زوجين من األقواس أسفل .يارة منها السالبة ومنها الموجبةع25
في أن يضع الشخص الذي يطبق عليه وتتمثل التعليمة "  ال تنطبق" " تنطبق"الكلمتين 

إذا كانت العبارة تصف ما يشعر " تنطبق" داخل المربع الذي يحمل " X"االختبار عالمة 
داخل المربع الذي " X"ما يشعر به فيضع عالمة به أما إذا كانت العبارة ال تصف 

  ". ال تنطبق" يحمل كلمة 
  :  مثال 

        تنطبق      ال تنطبق
         X  .             معظم الناس محبوبون أكثر مني -  

  X                              . أرغب كثيرا لو أكون شخصا آخر -  
  :كيفية تطبيقه  .ج

م، يمكن تطبيقه فرديا أو جماعيا في مدة غير محددة بما انه قد هذا المقياس سهل الفه
وجد أن األفراد العاديين يستطيعون االنتهاء من اإلجابة عليه في زمن يتراوح بين 

  .وذلك بعد إلقاء التعليمة .دقيقة ) 10-18(
  "تقيم الذات"أو " مفهوم الذات " أو " تقدير الذات " ويجب على المطبق أن يتحاشى كلمة 

  .سواء عند إلقاء التعليمة أو الكتابة في واجهة المقياس، لمنع االستجابات المتحيزة 
  
  



 

 

 

 

  :طريقة تصحيحه .د

  :يتضمن هذا المقياس عبارات موجبة وأخرى سالبة، كما هو موضح في هذا الجدول 
  )01(جدول رقم 

  ) سالبة-موجبة ( توزيع عبارات مقياس كوبر سميث لتقدير الذات يوضح

  العــبارات الســالبة  بارات المــوجبةالعــ

1- 4 -5 -8 - 9- 14- 19- 20  2-3-6-7-10-11-12-13-15-16-

17-18-21-22-23-24-25.  

يعطى درجة على كل "  تنطبق " فاإلجابات الموجبة إذا أجاب عليها المفحوص بـ 
  .ال يعطى درجة " ال تنطبق " منها وإذا أجاب بـ 

"  ال تنطبق " السالبة أي إذا أجاب عليها المفحوص بـ والعكس بالنسبة لإلجابات 
  .  ال يعطى درجة " تنطبق " يعطى درجة على كل منها وإذا أجاب بـ 

، وللحصول على )0(، وأقل درجة هي  )25(أقصى درجة يمكن الحصول عليها هي 
الدرجة الكلية للمقياس يجمع عدد الدرجات المحصل عليها ونضرب المجموع الكلي 

فاروق عبد الفتاح و محمد أحمد دسوقي  ) .( 4( رجات الخام الصحيحة في العدد للد
  ) .10-8، ص 1981:

  :مستويات تقدير الذات . ه

  :مستويات تقدير الذات ) 02(يوضح الجدول رقم 
  )02(جدول رقم 

  .مستويات تقدير الذات يوضح 

  الــفـئـــات  مستويات تقدير الذات

  40 – 20   "منخفضة" درجة تقدير ذات 

  60 – 40  " متوسطة " درجة تقدير ذات 

  80 - 60  "مرتفعة " درجة تقدير ذات 



 

 

 

 

  : المقاييس الفرعية لمقياس كوبر سميث -و

مقاييس فرعية، كما هو في الجدول رقم ) 4(    يحتوي مقياس كوبر سميث على أربعة
)03(.   

  )03(جدول رقم 

  .الفرعية األربعة  المقاييس على المقياس عبارات يوضح توزيع

  المـجـموع  أرقام العـبارات  المقاييس الفرعية 

-13-12-10-7-4-3-1  الذات الـعامــة

15-18-19-24-25  

  

12  

  04  21-14-8-5  الذات االجتماعية

  06  22-20-16-11-9-6  )المنزل والوالدين(الذات العائلية

  03  23-17-2  )المحيط(العمل والرفاق

 . )  06، ص 1981:مد أحمد دسوقي فاروق عبد الفتاح و مح(

  : استبيان الميول االنتحارية -3-2

  :وصف االستبيان وخطوات عداده   -أ

، يجاب عنها بخمس بدائل )عبارة( بند 36 من ةيتكون االستبيان في صورته النهائي
  " .موافق بشدة " ،  "موافق " ، "محايد " ، "غير موافق " ، "غير موافق بشدة :" هي

   قام مصمم االستبيان باالطالع على عدد من الدراسات التي تناولت االنتحار   - 1     
 على استبيانات ومقاييس عدد من الباحثين في الميدان ن اطلع مصمم االستبيا-2      

  :هم 
" االنتحار لدى الراشدين "  األستاذ الدكتور بشير معمريه من جامعة باتنة استبيان-  أ

  . بند 21المكون من 
  . بنود 10المكون من " مقياس تصور االنتحار "  الدكتور حسين فايد من سوريا -  ب



 

 

 

 

من الواليات المتحدة ) Marsha M. Linehan( األستاذة الدكتورة مارشا لينهان- جـ
  .  بند 46 المكون من رالتوجه نحو االنتحا"األمريكية 

وهو مجموعة من األسئلة تطرح أمام  فكار االنتحارية الخاص باأل"بيك"لـاالكتئاب سلم تقدير جزء من   -د      
رغبة شديدة في الموت، رغبة نشيطة في قتل النفس،أمل اللجوء  رغبة شديدة في الحياة،( فرد يظهر 

 .....).لالنتحار

 قام الباحث بإجراء مجموعة من  المقابالت مع مجموعة من الشباب من بينهم -3       
انتحارية سابقة وقد كانت المقابالت مفاهمية تدور حول أربعة شبان لديهم محاوالت 

  . ضمت أربعة أسئلة الميول االنتحارية 
 تبنى مصمم االستبيان الحالي النظرية السلوكية المعرفية التي تفترض أن – 4     

 Edwin (ناألنماط المعرفية تتوسط السلوك االنتحاري وإسهامات أدوين شنايدم

Shneidman ( ميدان االنتحار والذي أقر السمات السيكولوجية العشر  الباحث في
، )والتي سبق التطرق إليها في الجانب النظري للبحث الحالي (للنزوعات االنتحارية 

  . مزاوجة مع ما ذهب إليه الباحثين أعاله 
  : فكان االستبيان مكونا من ستة أبعاد هي 

 .الخوف من االنتحار   -
 .مقاومة التفكير في االنتحار  -
 .الخوف من االستنكار االجتماعي  -
 .الرغبة في االنتحار  -
  . راالستعداد لتنفيذ االنتحا -

  .   التمسك بالحياة -
 من المحكمين من عدد على األولية في صورته   قام مصمم االستبيان بتوزيعه-5     
وعلم االجتماع في بعض الجامعات  النفس مجال علم في والتخصص الخبرة ذوي

 ) .جامعة بسكرة، جامعة قسنطينة، جامعة باتنة، جامعة عنابة ( الجزائرية
 مناسبتها ومدى االستبيان عبارات حمدى وضو حول أرائهم المحكمون أبدى  وقد

 من محور كل إزاء الدراسة أفراد استجابة الذي يحدد الخماسي التدرج مالئمة ومدى
 تعديل تم حيث المشرف مع بالجلوس وذلك تبإجراء التعديال الباحث وقام . محاورها



 

 

 

 

 االستبيان عبارات عدد وبلغ ف ثالث بنودذعبارات االستبيان،كما تم ح بعض وصياغة
  . بندا 36النهائية  صورته في

  :والبنود موزعة على األبعاد كما هو موضح في الجدول اآلتي 

  )04(جدول رقم 

   .أبعاده الستة على االستبيان عبارات يوضح توزيع

  عــــاداألب البنــــود

 . الخوف من االنتحـار -1   3-6-12-13-15-22

  .مقاومة التفكير في االنتحار -2  1-2-14-18-21-24

   . الخوف من االستنكار االجتماعي -3  4-10-17-20-25-36

 . الرغبة في االنتحار -4  23-27-31-29-33-34

 . االستعداد لتنفيذ االنتحار-5 5-9-19-30-32-35

 . التمسك بالحياة -6  7-8-11-16-26-28

  : كيفية تطبيقه –ب

  . يمكن تطبيق هذا االستبيان  فرديا أو جماعيا   
  :تعليمة االستبيان  -ج

  :إخواني ، أخواتي الـشـبـاب 
  .  في الصفحات الموالية تجدون بعض اآلراء ،نريد معرفة موقفكم منها-
ة المناسبة لها على يسار الورقة  الرجاء منكم اإلشارة إلى أهمية كل رأي في الخان- 

  ) .×(وذلك بوضع عالمة 
 نطلب -)   موافق بشدة(إلى ) غير موافق بشدة( كل رأي يمكن اإلشارة إليه من -

  .منكم استعمال كل االختيارات وهذا وفقا لما يناسبكم 



 

 

 

 

 مع العلم أنه التوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة فأي إجابة تعتبر صحيحة طالما -
  .عبر عن شعورك الحقيقي هي ت

  
  : طريقة تصحيحه -د

  :يتضمن هذا االستبيان عبارات موجبة وأخرى سالبة، كما هو موضح في هذا الجدول
  )05(جدول رقم 

  ) سالبة-موجبة ( توزيع عبارات استبيان الميول االنتحارية                 يوضح

  العــبارات الســالبة  العــبارات المــوجبة

4-5-9-10-17-19-20-23-25-27-

29-30-31―32-33-34-35-36  

1-2-3-6-7-8-11-12-13-14-

15-16-18-21-22-24-26-28  

خمـس  يعطـى   " موافق بشدة   "     فاإلجابات الموجبة إذا أجاب عليها المفحوص بـ        
" ، وإذا أجاب  بــ       )4(درجات  أربع  يعطى  " موافق  " ، وإذا أجاب  بـ      )5(درجات  

يعطـى   " غيـر موافـق     " ، وإذا أجـاب  بــ        )3 (رجـات  د ثالثيعطى    " محايد  
  .      يعطى  درجة واحدة "  غير موافق بشدة " ،  وإذا أجاب  بـ )2(تيندرج

" غير موافق بـشدة     "     والعكس بالنسبة لإلجابات السالبة أي إذا أجاب المفحوص           
، )4( درجـات    أربع يعطى" غير موافق   " ، وإذا أجاب  بـ      )5( درجات   خمسيعطى  

يعطى " موافق  " ، وإذا أجاب  بـ      )3 ( درجات ثالثيعطى    " محايد  " وإذا أجاب  بـ     
  . يعطى درجة واحدة"  موافق بشدة " ،  وإذا أجاب  بـ  )2(تيندرج
  ) .36(، وأقل درجة هي  )180(أقصى درجة يمكن الحصول عليها هي      

  : الدراسة االستطالعية -4  

  :تطالعية  الهدف من الدراسة االس4-1

، 2008قمنا بهذه الدراسة االستطالعية خالل األسبوعين األخيرين من شهر فيفري 
  :وكان الهدف منها 

 .معرفة مدى  تفاعل الشباب مع مقياس تقدير الذات  -



 

 

 

 

 .معرفة مدى  تفاعل الشباب مع استبيان الميول االنتحارية في صيغته النهائية  -
 .ير الذات مقياس تقدحساب الخصائص السيكومترية ل -

 .ستبيان الميول االنتحارية حساب الخصائص السيكومترية ال -
وكذالك للوقوف على الميدان ومعرفة معيقات التطبيق ، إن وجدت ، من أجل 

  .تجاوزها خالل الدراسة النهائية 

  :ةالدراسة االستطالعي عينة خصائص - 4-2
  أعمارهم مابين  تتراوح شابا51 كانت عينة الدراسة االستطالعية مكونة من 

  :  موزعة كما يلي  سنة 29و18
   :تبعا للسن عينة الدراسة االستطالعية أفراد توزيع -    أ

  )06(جدول رقم 

  تبعا للسن  االستطالعية ةعينة الدراس أفراد يوضح توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  السن

18  01  %1.96  

19  02  %3.92  

20  03  %5.88  

21  01  %1.96  

22  05  %9.80  

23  03  %5.88  

24  09  %17.64  

25  06  %11.76  

26  07  13.72 %  



 

 

 

 

27  04  7.84 %  

28  05  %9.80  

29  05  %9.80  

  % 100  51  المجموع

 ةعينـة الدراسـة االسـتطالعي    من % 17.64 أن) 06 (رقم الجدول من يتضح      
ينـة  من الع %11.76 و عاما، )26(منها عمرهم  % 13.72 عاما، و )24(عمرهم 
       عامـا،  )29 و22،28( هذه العينـة عمـرهم    من % 9.80 و عاما،) 25(عمرهم 

 عامـا، )23 و20(عمـرهم   % 5.88بينمـا   عاما،) 27(عمرهم  منها % 7.84 و
  .عاما ) 21 و18( أعمارهم %1.96عاما، و)19(من العينة عمرهم  %3.92و

  : للجنس تبعا عينة الدراسة االستطالعية أفراد توزيع -ب   
  )07(جدول رقم                        

  .تبعا للجنس العينة أفراد يوضح توزيع                 

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  % 47.06  24  الذكــور

  %52.94  27  اإلنــاث

  % 100  51  المجموع

،               إناثةعينة الدراسة االستطالعي من % 52.94 أن) 07 (رقم الجدول من يتضح
  .منها ذكور  % 47.06 و
 
 
 
  



 

 

 

 

  : نتائج الدراسة االستطالعية -4-3

  :الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الذات  -1  

  : تم حساب الصدق بالطريقة التالية : الصدق – أوال    
  : الصدق التكويني بأسلوب االتساق الداخلي –    

 :ن وفيه تم حساب معامالت االرتباط بين كل م

   :درجة كل بند والدرجة الكلية للمقياس  –أ    

  )08(جدول رقم                                              

    .   للمقياسالكلية والدرجة بند كل بين االرتباط معامل   يوضح قيم                          

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

عينة 

  الذكور

   24=ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

1  0,613 0,573 0,644 

2  0,617 0,606 0,623 

3  0,649 0,719 0,625 

4  0,649 0,620 0,672 

5  0,615 0,637 0,618 

6  0,608 0,631 0,589 

7  0,665 0,714 0,644 

8  0,620 0,675 0,599 

9  0,723 0,780 0,701 

10  0,650 0,687 0,623 



 

 

 

 

11  0,734 0,867 0,625 

12  0,569 0,574 0,628 

13  0,654 0,608 0,602 

14  0,661 0,640 0,602 

15  0,710 0,816 0,602 

16  0,628 0,653 0,602 

17  0,718 0,781 0,665 

18  0,857 0,867 0,868 

19  0,603 0,630 0,623 

20  0,675 0,806 0,611 

21  0,648 0,595 0,701 

22  0,628 0,682 0,640 

23  0,780 0,798 0,764 

24  0,695 0,688 0,698 

25  0,635 0,650 0,646 

  

 بين الدرجات على العبارات طأن معامالت االرتبا) 08(يتبين من الجدول رقم 
  ، مما يعني تمتع المقياس 0.01والدرجة الكلية للمقياس كلها دالة إحصائيا عند مستوى 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  : كلية للمقياس الفرعي  الة بين درجة البند مع الدرج-ب

  :الذات العامة *

  )09(جدول رقم 

  . للمقياس الذات العامة الكلية والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

1  0,635 0,598 0,665 

2  0,646 0,665 0,627 

3  0,691 0,751 0,678 

4  0,670 0,678 0,665 

5  0,654 0,651 0,682 

6  0,593 0,584 0,603 

7  0,716 0,731 0,725 

8  0,600 0,677 0,564 

9  0,719 0,772 0,699 

10  0,687 0,748 0,638 

11  0,715 0,824 0,626 

12  0,590 0,595 0,647 



 

 

 

 

 الحصول عليها تم التي االرتباط معامالت مقي جميع أن )09( رقم الجدول من يتضح
المقياس الفرعي  لذلك الكلية والدرجة " الذات العامة" مقياس بنود من بند كل درجة بين
   بنوده وتماسك المقياس هذا اتساق على يدل مما) 0.01(مستوى  عند إحصائيا دالة
  :الذات االجتماعية *

  )10(جدول رقم 

  . للمقياس الذات االجتماعية الكلية والدرجة بند كل نبي االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

عينة 

  الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

1  0,819 0,783 0,852 

2  0,758 0,783 0,736 

3  0,693 0,780 0,617 

4  0,697 0,649 0,744 

 الحصول عليهـا  تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )10( رقم الجدول من يتضح
المقيـاس   لذلك الكلية والدرجة " الذات االجتماعية " مقياس  بنود من بند كل درجة بين

عينـة الذكور،عينـة   (عند جميع العينـات  ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا الفرعي دالة
  .بنوده وتماسك المقياس هذا اتساق على يدل مما) اإلناث والعينة الكلية

  
  
  
  
 



 

 

 

 

  ):المنزل والوالدين(الذات العائلية *

  )11(جدول رقم 

   للمقياس الذات العائليةالكلية والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

1  0,770 0,804 0,741 

2  0,789 0,773 0,832 

3  0,599 0,689 0,582 

4  0,740 0,848 0,686 

5  0,729 0,737 0,725 

6  0,706 0,788 0,670 

 

 الحصول عليها تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )11( رقم الجدول من يتضح
 الكلية جةوالدر ")المنزل والوالدين( الذات العائلية " مقياس بنود من بند كل درجة بين

عينة (عند جميع العينات ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا المقياس الفرعي دالة لذلك
  .بنوده وتماسك المقياس هذا اتساق على يدل مما) الذكور،عينة اإلناث والعينة الكلية

  

  

  

  



 

 

 

 

  ) :العمل والزمالء(ذات المحيط * 

  )12(جدول رقم 

  . للمقياس ذات المحيط الكلية والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

1  0,855 0,854 0,850 

2  0,799 0,824 0,788 

3  0,804 0,857 0,759 

  

  عليهاالحصول تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )12( رقم الجدول من يتضح
 الكلية والدرجة ") العمل والزمالء( ذات المحيط " مقياس بنود من بند كل درجة بين

عينة (عند جميع العينات ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا المقياس الفرعي دالة لذلك
  .بنوده وتماسك المقياس هذا اتساق على يدل مما) الذكور،عينة اإلناث والعينة الكلية

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

   : الفرعي مع الدرجة الكلية للمقياسسة الكلية للمقيابين الدرج -جـ
  )13(جدول رقم 

  . الفرعي مع الدرجة الكلية للمقياس سالدرجة الكلية للمقيا بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  المقاييس 

  الفرعية

  العينة الكلية

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

 0.971 0.977 0.947  الذات العامة

 0.888 0.907 0.895  الذات االجتماعية

 0.971 0.936 0.945  )المنزل والوالدين(الذات العائلية 

 0.880 0.847 0.859  )العمل والزمالء(ذات المحيط 

 الكلية لكل بعد من ة بين الدرجطأن معامالت االرتبا) 13(   يتبين من الجدول رقم 
سواء ) 0.01( الذات والدرجة الكلية للمقياس، دالة إحصائيا عند مستوى أبعاد تقدير

  .لدى عينة الذكور،اإلناث أو العينة الكلية مما يشير إلى صدق المقياس 
  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

   : بين الدرجات الكلية لألبعاد –د    

بحيث المثلث العلوي من الجدول يمثل عينة الذكور، أما المثلث السفلي فيمثل عينة 
  :ناث اإل

  )14(                                         جدول رقم 

  .الدرجات الكلية للمقاييس الفرعية بين االرتباط معامل يوضح قيم

  المقاييس

  الفرعية

المنزل (الذات العائلية   الذات االجتماعية  الذات العامة

  )والوالدين

العمل (ذات المحيط 

  )والزمالء

  0.799  0.880  0.846  ـــــــ  الذات العامة

  0.726  0.832  ـــــــ  0.781  الذات االجتماعية

المنزل (الذات العائلية 

  )والوالدين

  0.725  ـــــــ  0.894  0.913

العمل (ذات المحيط 

  )والزمالء

  ـــــــ  0.814  0.733  0814

 بين المقاييس الفرعية األربعة طأن معامالت االرتبا)14( رقم الجدول من يتضح
عينة الذكور،عينة اإلناث والعينة (العينات الثالث بر سميث لتقدير الذات عند لمقياس كو

  .مما يشير إلى صدق المقياس )0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) الكلية
  :  الثبات -ثانيا  

  :وفيه تم حساب معامل ألفا كرونباخ للعينات الثالث فكان كما يلي 
   .0.870:  عينة الذكور يساوي -     
   .0.869:  عينة اإلناث يساوي -     
  . وهو معامل مرتفع 0.869:  العينة الكلية يساوي -     

  
  



 

 

 

 

 : الخصائص السيكومترية الستبيان الميول االنتحارية -2

 :المحكمين صدق -أوال
 عدد على األولية في صورتها الدراسة أداة بتوزيع الباحث قام االستبيان صدق لحساب

وعلم االجتماع في  النفس مجال علم في والتخصص الخبرة ذوي من المحكمين من
 ) نطينة، جامعة باتنة، جامعة عنابةجامعة بسكرة، جامعة قس(بعض الجامعات الجزائرية

 مناسبتها ومدى االستبيان عبارات حمدى وضو حول أرائهم المحكمون أبدى  وقد
 من محور كل إزاء الدراسة أفراد استجابة الذي يحدد الخماسي التدرج مالئمة ومدى

 تعديل تم حيث المشرف مع بالجلوس وذلك تبإجراء التعديال الباحث وقام . محاورها
 النهائية صورته في االستبيان عبارات عدد وبلغ الدراسة، عبارات أداة بعض وصياغة

  . عبارة 36
  :الداخلي االتساق- ثانيا

 االتساق صدق بحساب الباحث قام الدراسة ألداة المحكمين صدق من التأكد بعد
 درجة البند بين كل من العالقة لقياس بيرسون ارتباط معامل باستخدام وذلك الداخلي،
الكلية للبعد  و  إليه، الدرجة الكلية للبعد المنتمي البند والدرجة الكلية ، درجة والدرجة
 .االرتباطات تلك والجداول الموالية توضح. الكلية الدرجة

  :ل بند والدرجة الكلية لالستبيان  درجة ك–أ    

  )15(جدول رقم 

   . لالستبيانالكلية والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

    24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

1  0.540  0.677  0.420  

2  0.555  0.582  0.451  



 

 

 

 

3  0.553  0.659  0.474  

4  0.590  0.554  0.639  

5  0.512  0.508  0.508  

6  0.549  0.561  0.527  

7  0.597  0.610  0.588  

8  0.572  0.578  0.562  

9  0.582  0.524  0.638  

10  0.693  0.679  0.725  

11  0.699  0.729  0.683  

12  0.620  0.542  0.695  

13  0.556  0.734  0.419  

14  0.488  0.534  0.431  

15  0.423  0.526  0.407  

16  0.497  0.533  0.452  

17  0.623  0.526  0.742  

18  0.582  0.481  0.684  

19  0.555  0.515  0.625  

20  0.610  0.610  0.609  



 

 

 

 

21  0.503  0.549  0.494  

22  0.621  0.601  0.643  

23  0.545  0.465  0.621  

24  0.462  493  0.461  

25  0.469  0.488  0.437  

26  0.484  0.572  0.426  

27  0.607  0.575  0.639  

28  0.546  0.594  0.519  

29  0.685  0.815  0.503  

30  0.542  0.605  0.473  

31  0.561  0.674  0.485  

32  0.531  0.608  0.489  

33  0.590  0.653  0.510  

34  0.683  0.766  0.611  

35  0.682  0.715  0.665  

36  0.628  0.647  0.637  

 بين الدرجات على العبارات والدرجة ط االرتباأن معامالت) 15(يتبين من الجدول رقم 
، مما يعني تمتع المقياس باتساق 0.01الكلية للمقياس كلها دالة إحصائيا عند مستوى 

  .داخلي جيد ، وهذا مؤشر على صدقه ،عند عينة الذكور، وعينة اإلناث 



 

 

 

 

  :  الكلية للبعد ة بين درجة البند و الدرج-ب

  :الخوف من االنتحار  * 

  )16(رقم جدول 

  .الكلية لبعد الخوف من االنتحار والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

   27=ن 

3  0.698  0.735  0.623  

6  0.736  0.708  0.773  

12  0.536  0.659  0.425  

13  0.657  0.694  0.673  

15  0.599  0.577  0.618  

22  0.572  0.600  0.537  

 الحصول عليها تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )16( رقم الجدول من يتضح
 البعد دالة لذلك الكلية والدرجة "الخوف من االنتحار " بعد   بنود من بند كل درجة بين

نة الذكور،عينة اإلناث والعينة عي(عند جميع العينات ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا
 .بنوده وتماسك البعد هذا اتساق على يدل مما) الكلية
     

  

  



 

 

 

 

  : مقاومة التفكير في االنتحار *

  )17(جدول رقم 

  .الكلية لبعد التفكير في االنتحار والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  ةالعينة الكلي  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

1  0.602  0.704  0.536  

2  0.612  0.709  0.531  

14  0.679  0.629  0.720  

18  0.708  0.670  0.752  

21  0.596  0.559  0.646  

24  0.838  0.797  0.872  

 الحصول عليها تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )17( رقم الجدول من يتضح
البعد  لذلك الكلية والدرجة "مقاومة التفكير في االنتحار " بعد بنود من بند كل درجة بين
عينة الذكور،عينة اإلناث (عند جميع العينات ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا دالة

  .بنوده وتماسك البعد هذا اتساق على يدل مما) والعينة الكلية
  
  
  
  
  



 

 

 

 

  :الخوف من االستنكار االجتماعي     *
  )18( رقم جدول

  .الكلية لبعد الخوف من االستنكار االجتماعي والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

4  0.726  0.545  0.850  

10  0.664  0.674  0.666  

17  0.753  0.688  0.814  

20  0.731  0.811  0.699  

25  0.571  0.626  0.574  

36  0.762  0.573  0.875  

 الحصول عليها تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )18( رقم الجدول من يتضح
 الكلية والدرجة " الخوف من االستنكار االجتماعي " بعد بنود من بند كل درجة بين

عينة الذكور،عينة (عند جميع العينات ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا البعد دالة لذلك
  .بنوده وتماسك البعد هذا اتساق على يدل مما) اإلناث والعينة الكلية

  

  

  

  

  



 

 

 

 

   : الرغبة في االنتحار*

  )19(جدول رقم 

  .الكلية لبعد الرغبة في االنتحار  والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  27= ن 

  عينة اإلناث

  24= ن 

23  0.597  0.638  0.539  

27  0.582  0.576  0.599  

31  0.875  0.859  0.905  

29  0.616  0.682  0.543  

33  0.638  0.601  0.702  

34  0.821  0.705  0.916  

  
 الحصول تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )19( رقم الجدول من يتضح
البعد  لذلك الكلية والدرجة " الرغبة في االنتحار " بعد بنود من بند كل درجة بين عليها
عينة الذكور،عينة اإلناث (عند جميع العينات ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا دالة

  .بنوده وتماسك البعد هذا اتساق على يدل مما) والعينة الكلية
  

  

  



 

 

 

 

  : راالستعداد لتنفيذ االنتحا     *

  )20(جدول رقم 

  .رالكلية لبعد االستعداد لتنفيذ االنتحا والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

5  0.751  0.729  0.783  

9  0.698  0.793  0.625  

19  0.601  0.633  0.585  

30  0.783  0.771  0.804  

32  0.700  0.730  0.697  

35  0.731  0.736  0.733  

  

 الحصول عليها تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )20( رقم الجدول من يتضح
البعد  لذلك الكلية والدرجة "راالستعداد لتنفيذ االنتحا " بعد بنود من بند كل درجة بين
عينة الذكور،عينة اإلناث (عند جميع العينات ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا دالة

  .بنوده وتماسك البعد هذا اتساق على يدل مما) والعينة الكلية

  

  



 

 

 

 

  :التمسك بالحياة     * 

  )21(جدول رقم 

  .الكلية لبعد التمسك بالحياة  والدرجة بند كل بين االرتباط معامل يوضح قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

   الكليةالعينة  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

7  0.767  0.826  0.703  

8  0.605  0.575  0.666  

11  0.690  0.577  0.826  

16  0.703  0.781  0.661  

26  0.637  0.753  0.505  

28  0.633  0.708  0.542  

  

 هاالحصول علي تم التي االرتباط معامالت قيم جميع أن )21( رقم الجدول من يتضح
 البعد دالة لذلك الكلية والدرجة "التمسك بالحياة " بعد بنود من بند كل درجة بين

عينة الذكور،عينة اإلناث والعينة (عند جميع العينات ) 0.01(مستوى  عند إحصائيا
  .بنوده وتماسك البعد هذا اتساق على يدل مما) الكلية

  
  

  



 

 

 

 

  : ستبيان بين الدرجة الكلية للبعد مع الدرجة الكلية لال -جـ

  )22(جدول رقم 

 . بين الدرجة الكلية للبعد مع الدرجة الكلية لالستبيان  االرتباط معامل يوضح  قيم

  العـيـنات  معامالت االرتباط

  العينة الكلية  الـبنود

  51= ن 

  عينة الذكور

  24= ن 

  عينة اإلناث

  27= ن 

  0.806  0.905  0.859  الخوف من االنتحار

مقاومة التفكير في 

  االنتحار

0.792  0.912  0.690  

الخوف من االستنكار 

  االجتماعي

0.824  0.904  0.782  

  0.844  0.857  0.848  الرغبة في االنتحار

االستعداد لتنفيذ 

  االنتحار

0.843  0.827  0.859  

  0.875  0.806  0.837  التمسك بالحياة

  

الستبيان والدرجة  بين األبعاد الستة لطأن معامالت االرتبا)22( رقم الجدول من يتضح
دالة ) عينة الذكور،عينة اإلناث والعينة الكلية(العينات الثالث الكلية لالستبيان عند 

  .مما يشير إلى صدق االستبيان )0.01(إحصائيا عند مستوى الداللة 
  

  



 

 

 

 

   : بين الدرجات الكلية األبعاد –د    

 السفلي فيمثل عينة بحيث المثلث العلوي من الجدول يمثل عينة الذكور، أما المثلث
  :اإلناث 

  )23(جدول رقم 

  .الدرجات الكلية ألبعاد االستبيان بين االرتباط معامل يوضح قيم

  

  األبعــاد

الخوف من 

  االنتحار

مقاومة 

التفكير في 

  االنتحار

الخوف من 

االستنكار 

  االجتماعي

الرغبة في 

  االنتحار

االستعداد 

  لتنفيذ االنتحار

التمسك 

  بالحياة

ن الخوف م

  االنتحار

  0.773  0.654  0.713  0.771  0.781  ــــ

مقاومة التفكير 

  في االنتحار

  

0.712  

   

   ــــ

  

0.852  

  

0.655  

  

0.743  

  

0.733  

الخوف من 

االستنكار 

  االجتماعي

  

0.712  

  

0.575  

  

   ــــ

  

0.755  

  

0.702  

  

0.620  

الرغبة في 

  االنتحار

  0.577  0.787  ــــ  0.688  0.490  0.502

تنفيذ االستعداد ل

  االنتحار

  

0.562  

  

0.449  

  

0.533  

  

0.851  

  

   ــــ 

  

0.564  

   ــــ   0.792  0.686  0.571  0.681  0.740  التمسك بالحياة

  

 بين األبعاد الستة لالستبيان و عند طأن معامالت االرتبا)23( رقم الجدول من يتضح
يا عند مستوى دالة إحصائ) عينة الذكور،عينة اإلناث والعينة الكلية(العينات الثالث 

  .مما يشير إلى صدق االستبيان )0.05(الداللة 



 

 

 

 

 :االستبيان  ثبات-ثالثا

  :وفيه تم حساب معامل ألفا كرونباخ للعينات الثالث فكان كما يلي 
  .0.871: عينة الذكور يساوي -     
  .0.873:  عينة اإلناث يساوي -     
  .ع وهو معامل مرتف 0.872: العينة الكلية يساوي -     

 بكل بنود مقياس تقدير الذات لكوبر سميث ؛ حيث دلت النتائج المحصل ظ االحتفا-3  
  .عليها على اتساق داخلي للمقياس، وكذا ثبات عال 

 من طرف الباحث ؛ م بكل بنود استبيان الميول االنتحارية المصمظ كذالك االحتفا-4  
  .اس، وكذا ثبات عال أيضا حيث دلت النتائج المحصل عليها على اتساق داخلي للمقي

   

   :ألساسية الدراسة ا-5

    تم تطبيق استبيان الميول االنتحارية المصمم من طرف الباحث ، ومقياس تقدير 
 18الذات لكوبر سميث على العينة النهائية من الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 

  .المدينة ب عاما في دار الثقافة بباتنة و بعض دور الشباب 29و
من رواد هذه  من الجنسين باب أدوات الدراسة على  شنسخة من 597بحيث تم توزيع

، أما باقي النسخ  %49.07 نسخة أي بنسبة 292المراكز ، وفي األخير تم استرجاع  
  :فلم تؤخذ بعين االعتبار في الدراسة الحالية لألسباب التالية 

 .  اما لكونها ناقصة من حيث اإلجابات  -
 .جنس الشاب   لم تحمل  -
 .لم تحمل عمر الشاب    -
 .  لم تعد للباحث  -

  .    هذا باالضافة إلى وجود عدد من الشباب ممن رفض حتى استالم النسخة 
  . من رواد هذه المراكز   شابا وشابة292 عينة الدراسة النهائية إذن   

 .   وتم اختيار عينة البحث كما سبق اإلشارة إليه  
  



 

 

 

 

   : األساسيةراسةالد عينة  خصائص-*  

   :تبعا للسن العينة أفراد توزيع -    أ

  )24(                  جدول رقم 

  تبعا للسن العينة أفراد يوضح توزيع             

  النسبة المئوية  التكرار  السن

18  20  6.84 %  

19  23  7.87 %  

20  22  7.53 %  

21  31  10.61 %  

22  24  8.21 %  

23  22  7.53 %  

24  32  10.95 %  

25  31  10.61 %  

26  24  8.21 %  

27  22  7.53%  

28  20  6.84 %  

29  21  7.19 %  

  % 100  292  المجموع

   



 

 

 

 

عاما،  )24(عينة الدراسة عمرهم  من % 10.95 أن) 24 (رقم الجدول من يتضح
من عينة  % 8.21 و عاما، )25 و 21(عينة الدراسة عمرهم  من % 10.61و

 عاما، )19(عينة الدراسة عمرهم  من % 7.87 و عاما،) 26 و22(الدراسة عمرهم 
عينة  من % 7.19و عاما،) 27 و23 و20(عينة الدراسة عمرهم  من % 7.53 و

  .عاما)28و 18(عينة الدراسة عمرهم  % 6.84و عاما،)29(الدراسة عمرهم 
 

  :تبعا للجنس  العينة أفراد توزيع -ب   
  )25(جدول رقم                      

  .تبعا للجنس العينة أفراد            يوضح توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  %44.86  131  الذكــور

  % 55.13  161  اإلنــاث

  % 100  292  المجموع

  

 من % 44.86 عينة الدراسة إناث، و من % 55.13 أن) 25 (رقم الجدول من يتضح
  .عينة الدراسة ذكور 

  

 : المستعملة في الدراسة اإلحصائية  األساليب-6

 :هي الدراسة بيانات لتحليل إحصائية أساليب عدة استخدمت
 .العينة خصائص لوصف المئوية والنسب التكرارات 1-
 تجاه الدراسة عينة استجابات لمعرفة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات -2

 .الميول االنتحارية وأبعاد الذات، تقدير أنواع
ألداة  الداخلي واالتساق البنائي الصدق مدى لتحديد بيرسون ارتباط معامل -3

 .الدراسة



 

 

 

 

 .المختلفة المحاور ثبات معامل لحساب خألفا كرونبا ثبات معامل-4
 .الميول االنتحارية  ومستوياته الذات تقدير مقياس بين بيرسون ارتباط مصفوفة -5
بالميل االنتحاري عند  تنبًؤا الذات يرتقد ع أنوا أكثر لتقدير المتعدد االنحدار تحليل -6

 .الشباب 
  .الدراسة متغيرات بين الفروق مصدر لتحديد شيفيه اختبار  -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 وتفسيرها وتحليلها الدراسة إليها توصلت التي النتائج عرض الفصل هذا يتناول

 وأبعاد األربعة تالذا تقدير أبعاد تجاه الدراسة عينة أفراد  استجابات-1    

 : الستةةالميول االنتحاري
  )26(جدول رقم                                          

 وأبعاد الذات للمقاييس الفرعية لتقدير المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات            يوضح
  .الميول االنتحارية لعينة الدراسة 

المتوسط   األبـعاد  األدوات

  يالحساب

االنحراف 

  المعياري

  10.084  28.68   الذات الـعامــة-1

  4.356  11.52   الذات االجتماعية-2

  5.608  14.24  )المنزل والوالدين( الذات العائلية-3

  3.298  5.88  )المحيط( العمل والرفاق-4

  

  

  تقدير الـذات

  18,395  60,30  المقياس

  4,597  14,55 .ر  الخوف من االنتحـا-1 

  4,546  13,82 . مقاومة التفكير في االنتحار -2 

  4,723  17,42  . الخوف من االستنكار االجتماعي -3 

  6,229  12,22 . الرغبة في االنتحار -4 

  5,929  12,04 . االستعداد لتنفيذ االنتحار-5

  4,171  14,76 . التمسك بالحياة -6 

  

  

  

الميول 

  االنتحارية

  25,318  84,81 االستبيان

  



 

 

 

 

المقاييس الفرعية لمقياس كوبر  تجاه العينة أفراد استجابات) 26(رقم الجدول من بينتي
 المتوسطات قيمة من ويتضح وأبعاد استبيان الميول االنتحارية الذات لتقدير سميث

 وهذا )28.68( حسابي بمتوسط األول في الترتيب جاء الذات العامة تقدير أن الحسابية
 حسابي  بمتوسط)المنزل والوالدين(العائلية  الذات قديرت يليه مرتفع، أنه يعني

 العمل -، فتقدير ذات )11.52(حسابي بمتوسط االجتماعية الذات تقدير يليه )14.24(
 أما .الذات لتقدير للمقاييس الفرعية لمقياس كوبر سميث بالنسبة  هذا)المحيط(والرفاق
 األولى المرتبةالستنكار االجتماعي الخوف من ا احتل الميول االنتحارية ألبعاد بالنسبة

الخوف  يليه ،)14.46( حسابي بمتوسط التمسك بالحياة يليه ،)17.42(حسابي بمتوسط
  بمتوسطمقاومة التفكير في االنتحار يليه )14.55( حسابي بمتوسطمن االنتحـار 

االستعداد وأخيرا ) 12.22( حسابي  بمتوسطالرغبة في االنتحار، ف)13.82( حسابي
  ) .12.04( حسابي  بمتوسطنفيذ االنتحارلت

الميول  وأبعاد األربعة الذات تقدير أبعاد تجاه الدراسة عينة أفراد  استجابات-2    

    :باختالف الجنس   الستةةاالنتحاري

  )27(                                                     جدول رقم 

 االنتحارية لعينة لوأبعاد الميو الذات للمقاييس الفرعية لتقدير لمعياريةا واالنحرافات الحسابية المتوسطات يوضح
  .الدراسة حسب الجنس 

  161= اإلناث ن  131= الذكور ن

المتوسط   األبـعاد  األدوات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 2,475  7,48  .الذات الـعامــة 

  

6,92  2,522  

 2,85  .الذات االجتماعية 

  

1,081 

  

2,91  1,091  

  

  

  تقدير الـذات

 1,394  3,63  ) المنزلوالوالدين(الذات العائلية

  

3,50  1,401  



 

 

 

 

 1,58  ) .المحيط(العمل والرفاق

  

1,003 

  

1,37  0,951  

 18,087  62,14  المقياس

  

58,81 

  

18,451  

 15,03 . الخوف من االنتحـار 

  

4,685 

  

14,17  4,472  

 13,90 .  مقاومة التفكير في االنتحار 

  

4,644 

  

13,75  4,449  

  الخوف من االستنكار

  االجتماعي 

18,05 

  

4,376 

  

16,91  4,915  

 12,54 .الرغبة في االنتحار 

  

6,055 

  

11,96  6,335  

 12,35 .االستعداد لتنفيذ االنتحار

  

5,780 

  

11,78  6,018  

 15,02 .التمسك بالحياة 

  

4,245 

  

14,54  4,084  

  

  

  الميول االنتحارية

  

  25,537  83,11  24,788  86,90 االستبيان

المقاييس  تجاه باختالف جنسهم العينة أفراد استجابات) 27(رقم الجدول منبين تي
 من ويتضح وأبعاد استبيان الميول االنتحارية الذات لتقدير الفرعية لمقياس كوبر سميث

  :أنه الحسابية المتوسطات قيمة
  
  
  
  



 

 

 

 

  لذكوربالنسبة ل*

 تقدير يليه ، )07.48( حسابي بمتوسط األول في الترتيب جاء الذات العامة تقدير 
 الذات تقدير يليه )03.63( حسابي  بمتوسط)المنزل والوالدين(العائلية  الذات

 بمتوسط )المحيط( العمل والرفاق، فتقدير ذات )02.58(حسابي بمتوسط االجتماعية
   .الذات لتقدير ييس الفرعية لمقياس كوبر سميثللمقا بالنسبة هذا)01.37(حسابي 

  ) .62.14(وبمتوسط حسابي للمقياس ككل 
  

 المرتبةالخوف من االستنكار االجتماعي  احتل الميول االنتحارية ألبعاد بالنسبة أما
 حسابي بمتوسطالخوف من االنتحـار  ، يليه)18.05(حسابي بمتوسط األولى

التمسك  يليه ، )13.90( حسابي  بمتوسطي االنتحارمقاومة التفكير ف ، يليه )15.03(
) 12.54( حسابي  بمتوسطالرغبة في االنتحارف) 15.02(حسابي بمتوسط بالحياة

  ) .12.02( حسابي  بمتوسطاالستعداد لتنفيذ االنتحاروأخيرا 
 ) . 86.98(وبمتوسط حسابي لالستبيان ككل 

  
  : بالنسبة لإلناث *

 الذات تقدير يليه ، )06.92( حسابي بمتوسط األول الترتيبفي  جاء الذات العامة تقدير
 االجتماعية الذات تقدير يليه )03.50( حسابي  بمتوسط)المنزل والوالدين(العائلية 
 بمتوسط حسابي )المحيط( العمل والرفاق، فتقدير ذات )02.91(حسابي بمتوسط

   .الذات يرلتقد للمقاييس الفرعية لمقياس كوبر سميث بالنسبة هذا)01.58(
  ) .58.81(وبمتوسط حسابي للمقياس ككل 

  
 المرتبةالخوف من االستنكار االجتماعي  احتل الميول االنتحارية ألبعاد بالنسبة أما

 ، يليه) 14.54(حسابي بمتوسط التمسك بالحياة ، يليه)16.91(حسابي بمتوسط األولى
 التفكير في االنتحارمقاومة  ، يليه )14.17( حسابي بمتوسطالخوف من االنتحـار 



 

 

 

 

وأخيرا ) 11.96( حسابي  بمتوسطالرغبة في االنتحارف ، )13.75( حسابي بمتوسط
  ) 11.78( حسابي  بمتوسطاالستعداد لتنفيذ االنتحار

  ) .83.11(وبمتوسط حسابي لالستبيان ككل 
  

 :ومناقشتها الدراسة  نتائج-3   

  :األول التساؤل -3-1

 لدى الشباب؟ الذات تقدير  االنتحارية والميولبين  عالقة توجد هل   

  :في فرعية تتمثل تساؤالت أربعة إلى تقسيمه تم الرئيسي التساؤل هذا على ولإلجابة
الميول االنتحارية لدى  وأبعاد العامة الذات تقدير بين إرتباطية عالقة توجد هل -     أ

 الشباب؟
الميول  وأبعاد جتماعيةاال الذات تقدير بين إرتباطية عالقة توجد هل -     ب

 االنتحارية لدى الشباب ؟
 وأبعاد) المنزل والوالدين(الذات العائليةتقدير  بين إرتباطية عالقة توجد هل -    ج

 الميول االنتحارية لدى الشباب ؟
الميول  وأبعاد) المحيط(ذات العمل والرفاقتقدير بين إرتباطية عالقة توجد  هل-     د 

  باب ؟االنتحارية لدى الش
  

 تقدير الذات مستويات بين البسيط االرتباط معامل حساب تم األسئلة تلك على ولإلجابة
 في تغير أحدهما إذا بحيث متغيرين، بين عالقة وجود ومعناه العدواني السلوك وأبعاد
 ويسمى االتجاه المعاكس، في أو االتجاه نفس في التغير إلى اآلخر مال معين، اتجاه

 الثانية في الحالة االرتباط يسمى وبينما موجبا أو طرديا األولى الةالح في االرتباط
  .) 102 ،ص 2002 ،ود منسيمحم( السالب أو بالعكسي

  
  



 

 

 

 

  :بالنسبة لإلناث * 

  )28(جدول رقم 

لدى اإلناث من  الميول االنتحارية وأبعاد الذات لتقدير المقاييس الفرعية بين البسيط االرتباط معامالت قيمة يوضح
  ينة الدراسةع

    أبعاد الميول   

  االنتحارية  

  أنواع تقدير

   الذات

الخوف من 

  االنتحـار 

مقاومة 

التفكير في 

  االنتحار 

الخوف من 

االستنكار 

  االجتماعي 

الرغبة في 

  االنتحار 

االستعداد لتنفيذ 

  االنتحار

الميول   التمسك بالحياة 

  االنتحارية

تقدير الذات 

  الـعامــة

-0,348** -0.372**  

  

-0,121**  

  

-0,275**  

  

-0,311**  -0,248**  

  

-0,330**  

  

تقدير الذات 

  االجتماعية

-0213**  -0,253**  -0,193**  

  

-0,212**  -0,180**  -0,163**  -0,220**  

تقدير الذات 

المنزل (العائلية

  )والوالدين

 

-0,194**  

 

-0,276**  

 

-0,243**  

 

-0,233**  

 

-0,309**  

 

-0,224**  

 

-0,295**  

دير ذات العمل تق

  )المحيط(والرفاق 

 

-0,245**  

 

-0,234**  

 

-0,211**  

 

-0,295**  

 

-0,245**  

 

-0,156**  

 

-0 ,280**  

  **0,380-  **0,275-  **0,357-  **0,332-  **0,206-  **0,395-  **0,350-  تقدير الذات الكلي

 واعبين أن السالب النوع من إحصائيا دالة ارتباطيه عالقة وجود الجدول من يتضح
 تقدير الذات االجتماعية، الذات تقدير ،العامة الذات تقدير في تتمثل والتي الذات تقدير

االنتحارية  وأبعاد ،)العمل والزمالء(وتقدير ذات المحيط ) األسرة والمنزل(العائلي 
الخوف من   الخوف من االنتحـار، مقاومة التفكير في االنتحار، :في  والمتمثلة

عي، الرغبة في االنتحار، االستعداد لتنفيذ االنتحار و التمسك بالحياة، االستنكار االجتما
 دالة إرتباطية عالقة الجدول وجود يبين كما سالبة، االرتباط معامالت قيم أن حيث



 

 

 

 

الكلي والدرجة الكلية الستبيان الميول  الذات تقدير بين السالب النوع من إحصائيا
  . االنتحارية

 في المتطرفة المجموعات بين العالقة بإيجاد قمت العالقة هذه على التأكيد من ولمزيد
 العليا والدنيا المجموعة بين المقارنة تمت حيث والميول االنتحارية الذات تقدير

  .المجموعات األربعة بيانات يبين التالي والجدول الرباعي االرتباط معامل   باستعمال
  

  )29(جدول رقم                                          

 في المتطرفة المجموعات بين العالقة إليجاد الرباعي االرتباط معامل يوضح

  .والميول االنتحارية لدى اإلناث من عينة الدراسة  الذات تقدير

              تقدير الذات

  الميول االنتحارية

  المجموع  منخفض  مرتفع

  3  مرتفع

a  

28  

b  

31  

  17  منخفض

c  

14  

d  

31  

  62  42  34  المجموع

 ) :94،ص2004مقدم عبد الحفيظ،(التالية المعادلة استخدام تم االرتباط معامل ولحساب

CR cos  

         CR cos  

CR - 0. 752  



 

 

 

 

 الذات رلتقدي بين المقاييس الفرعية  السالب النوع من عالقة وجود المعادلة من يتضح

  .الميول االنتحارية  وأبعاد

  :بالنسبة للذكور * 

  )30(جدول رقم 

لدى الذكور من عينة  الميول االنتحارية وأبعاد الذات لتقدير المقاييس الفرعية بين البسيط االرتباط معامالت قيمة يوضح
   الدراسة

أبعاد الميول 

االنتحارية     

  

أنواع تقدير 

  الذات

الخوف من 

  االنتحـار 

مقاومة التفكير 

  في االنتحار 

الخوف من 

االستنكار 

  االجتماعي 

الرغبة في 

  االنتحار 

االستعداد 

لتنفيذ 

  االنتحار

الميول   التمسك بالحياة 

  االنتحارية

تقدير الذات 

  الـعامــة

-0,265** -0.367**  

  

-0.267**  

  

-0,366**  

  

-0,378**  -0,340**  

  

-0,279**  

  

تقدير الذات 

  االجتماعية

-0.171**  

  

-0,242**  -0,184**  

  

-0,222**  -0,227**  -0,202**  -0,234**  

تقدير الذات 

المن(العائلية

زل 

  )والوالدين

 

-0,181**  

 

-0,291**  

 

-0,272**  

 

-0,278**  

 

-0,308**  

 

-0,224**  

 

-0,279**  

تقدير ذات 

العمل 

والرفاق 

  )المحيط(

 

-0,277**  

 

-0,341**  

 

-0,190**  

 

-0,371**  

 

-0,319**  

 

-0,349**  

 

-0 ,375**  

تقدير الذات 

  الكلي

-0,303**  -0,424**  -0,220**  -0,421**  -0,427**  -0,381**  -0,426**  

 بين أنواع السالب النوع من إحصائيا دالة ارتباطيه عالقة وجود الجدول من يتضح
  الذاتتقدير االجتماعية، الذات تقدير ،العامة الذات تقدير في تتمثل والتي الذات تقدير



 

 

 

 

االنتحارية  وأبعاد ،)العمل والزمالء(وتقدير ذات المحيط ) األسرة والمنزل(العائلي 
الخوف من   الخوف من االنتحـار، مقاومة التفكير في االنتحار، :في  والمتمثلة

االستنكار االجتماعي، الرغبة في االنتحار، االستعداد لتنفيذ االنتحار و التمسك بالحياة، 
 دالة إرتباطية عالقة الجدول وجود يبين كما سالبة، االرتباط عامالتم قيم أن حيث

  . الميول االنتحارية الكلي الذات تقدير بين السالب النوع من إحصائيا
 المجموعات بين العالقة بإيجاد قمت العالقة هذه على كذالك التأكيد من ولمزيد

العليا  المجموعة بين لمقارنةا تمت حيث والميول االنتحارية الذات تقدير في المتطرفة
المجموعات  بيانات يبين التالي والجدول الرباعي االرتباط معامل باستعمال والدنيا

  .األربعة
  )31(                                         جدول رقم 

 في المتطرفة المجموعات بين العالقة إليجاد الرباعي االرتباط معامل يوضح

  .ل االنتحارية لدى الذكور من عينة الدراسة والميو الذات تقدير

            تقدير 

  الذات

  الميول االنتحارية

  المجموع  منخفض  مرتفع

  6  مرتفع

a  

13  

b  

19  

  28  منخفض

c  

5  

d  

33  

  52  18  34  المجموع

  ) :94،ص2004مقدم عبد الحفيظ،(التالية المعادلة استخدام تم االرتباط معامل ولحساب

CR cos  



 

 

 

 

CR  cos   

CR - 0.806  

 الذات لتقدير بين المقاييس الفرعية  السالب النوع من عالقة وجود المعادلة من يتضح
  .الميول االنتحارية  وأبعاد

 
  :بالنسبة للعينة الكلية  *  

  )32(قم                                        جدول ر

 الميول االنتحارية وأبعاد الذات لتقدير المقاييس الفرعية بين البسيط االرتباط معامالت قيمة                 يوضح
  .لدى عينة الدراسة 

أبعاد الميول 

  االنتحارية

أنواع تقدير 

  الذات

الخوف من 

  االنتحـار 

مقاومة 

التفكير في 

  االنتحار 

الخوف من 

االستنكار 

  االجتماعي 

الرغبة في 

  االنتحار 

االستعداد 

لتنفيذ 

  االنتحار

الميول   التمسك بالحياة 

  االنتحارية

تقدير الذات 

  الـعامــة

-0,296**  

  

-0,365**  

  

-0,184**  

  

-0,307**  

  

-0,332**  -0,281**  

  

-0,335**  

  

تقدير الذات 

  االجتماعية

-0,195**  -0,248**  -0,192**  

  

-0,216**  -0,202**  -0,182**  -0,288**  

تقدير الذات 

المنزل (العائلية

  )والوالدين

 

-0,183**  

 

-0,282**  

 

-0,165**  

 

-0,250**  

 

-0,306**  

 

-0,221**  

 

-0,284**  

تقدير ذات 

العمل والرفاق 

  )المحيط(

 

-0,248**  

 

-0,282**  

 

-0,186**  

 

-0,322**  

 

-0,272**  

 

-0,239**  

 

-0 ,312**  

تقدير الذات 

  الكلي

-0,317**  -0,405**  -0,157**  -0,364**  -0,381**  -0,316**  -0,391**  

  )0.01(دالة إحصائيا عند المستوى ) **(



 

 

 

 

 بين أنواع السالب النوع من إحصائيا دالة ارتباطيه عالقة وجود الجدول من يتضح
 تقدير الذات االجتماعية، الذات تقدير ،العامة الذات تقدير في تتمثل والتي الذات تقدير

االنتحارية  وأبعاد ،)العمل والزمالء(وتقدير ذات المحيط )  والمنزلاألسرة(العائلي 
الخوف من   الخوف من االنتحـار، مقاومة التفكير في االنتحار، :في  والمتمثلة

االستنكار االجتماعي، الرغبة في االنتحار، االستعداد لتنفيذ االنتحار و التمسك بالحياة، 
 دالة إرتباطية عالقة الجدول وجود يبين كما سالبة، االرتباط معامالت قيم أن حيث

  . الميول االنتحارية الكلي الذات تقدير بين السالب النوع من إحصائيا
 المجموعات بين العالقة بإيجاد قمت العالقة هذه على التأكيد كذالك من ولمزيد

لعليا ا المجموعة بين المقارنة تمت حيث والميول االنتحارية الذات تقدير في المتطرفة
المجموعات  بيانات يبين التالي والجدول الرباعي االرتباط معامل   باستعمال والدنيا

 .األربعة

  )33(                                         جدول رقم 

 في المتطرفة المجموعات بين العالقة إليجاد الرباعي االرتباط معامل يوضح

  .ة الدراسةوالميول االنتحارية لدى عين الذات تقدير

              تقدير الذات

  الميول االنتحارية

  المجموع  منخفض  مرتفع

  4  مرتفع

a  

18  

b  

22  

  50  منخفض

c  

42  

d  

92  

  114  60  54  المجموع

  ) :94،ص2004مقدم عبد الحفيظ،(التالية المعادلة استخدام تم االرتباط معامل ولحساب



 

 

 

 

CR  cos   

CR  cos   

CR  - 0.538  

 الذات لتقدير بين المقاييس الفرعية  السالب النوع من عالقة وجود المعادلة من يتضح
 .وأبعادالميول االنتحارية 

  

  :التساؤل الثاني -3-2

  بالميول االنتحارية لدى الشباب ؟ تنبًؤا الذات تقدير أنواع أكثر هي ما -
  تقدير الذات الـعامــةفي تتمثل الذات أربعة مقاييس فرعية لتقدير ودلوج نظرا

 تقدير ذات المحيط .و) المنزل والوالدين(تقدير الذات العائلية  ،تقدير الذات االجتماعية
وبين الميول  بينها سالبة ارتباط معامالت وجود إلى  إضافة  ،)العمل والزمالء(

 أكثر )المقاييس الفرعية(األنواع هذه من أي اسةدر يتطلب الذي األمر االنتحارية ،
 المتعدد االرتباط أسلوب استخدام ذلك دراسة ويتطلب بالميول االنتحارية ، تنبًؤا

 متغيرات تأثير مدى فحص إلى يهدف المتعدد االنحدار المتعدد، فتحليل واالنحدار
 .الثنائية قاتالعال االعتبار في ويضع الدراسة، بقية متغيرات في وإسهامها محددة
كمتغير  رفضها يتم المتغيرات من أي لمعرفة األحادي التباين جدول بيان يلي وفيما
   .لمستق

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

  :لدى اإلناث *

  )34(جدول رقم 

  .تقدير الذات لدى اإلناث من عينة الدراسةو أنواع            يوضح معامالت االرتباط التعدد بين الميول االنتحارية 

المقياس 

  عيالفر

مصدر 

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

مستوى   ف

  الداللة

االرتباط 

  المتعدد

تقدير الذات   3  15710.509  االنحدار 

  الـعامــة
  157  89290.696  الخطأ

9.280  0.000  0.150  

تقدير الذات   2  14533.986  االنحدار 

  العائلية
  158  90467.219  الخطأ

12.692  0.000  0.138  

 وتقدير الذات العامة، الذات تقدير أن إلى) 34( رقم جدول في الواردة النتائج رتشي
 في التنبؤ المتغيرات تلك إسهام مدى ولمعرفة للميل االنتحاري منبئة متغيرات العائلية

  .يوضح ذلك ) 35(الجدول رقم  بالميل االنتحاري
  )35(جدول رقم 

 .لدى اإلناث من عينة الدراسة يوضح إسهام المتغيرات في الميول االنتحارية 

  مستوى الداللة  قيمة ت  بيتا  المتغير

  0.003  3.062-  0.250-  تقدير الذات العامة

  0.022  2.314- 0.189-  تقدير الذات العائلية

 في إسهاما أكثر يعتبر العائلية الذات تقدير أن إلى)35(رقم الجدول بيانات من يتضح
 االنحدار معامل قيمة بلغت حيث العامة ، الذات رتقدي من بالميل االنتحاري التنبؤ

  ) .0.258-(والثانية  )0.189-(لألولى بيتا المعياري
  



 

 

 

 

  :لدى الذكور *

  )36(جدول رقم 

  .          يوضح معامالت االرتباط التعدد بين الميول االنتحارية و أنواع  تقدير الذات لدى الذكور من عينة الدراسة

المقياس 

  الفرعي

مصدر 

  تباينال

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

مستوى   ف

  الداللة

االرتباط 

  المتعدد

تقدير الذات   3  15890.568  االنحدار 

  الـعامــة
  127 64603.142  الخطأ

10.413  0.000  0.197  

 تتقدير ذا  2  15075.883  االنحدار 

العمل 

  والرفاق
  128  65417.944  الخطأ

 

14.749  

  

0.000  

 

0.187  

 وتقدير الذات العامة، الذات تقدير أن إلى) 36( رقم جدول في الواردة لنتائجا تشير
في  المتغيرات تلك إسهام مدى ولمعرفة للميل االنتحاري منبئة متغيرات العمل والرفاق

  .يوضح ذلك ) 37(الجدول رقم  بالميل االنتحاري التنبؤ
  

  )37(جدول رقم 

  .ية لدى الذكور من عينة الدراسة يوضح إسهام المتغيرات في الميول االنتحار

  مستوى الداللة  قيمة ت  بيتا  المتغير

  0.007  2.721-  0.245-  تقدير الذات الـعامـة 

  0.004  2.894-  0.261-   العمل والرفاقتتقدير ذا



 

 

 

 

 في إسهاما أكثر يعتبر العامة الذات تقدير أن إلى)37(رقم الجدول بيانات من يتضح
 معامل قيمة بلغت حيث العمل والرفاق، الذات تقدير من بالميل االنتحاري التنبؤ

  ).0.265-( والثانية )0.245-(لألولى بيتا المعياري االنحدار
  :لدى العينة الكلية *

  )38(جدول رقم 

  .يوضح معامالت االرتباط التعدد بين الميول االنتحارية و أنواع تقدير الذات لدى عينة الدراسة

المقياس 

  الفرعي

مصدر 

  ينالتبا

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

مستوى   ف

  الداللة

االرتباط 

  المتعدد

تقدير الذات   4  29932.499  االنحدار 

  الـعامــة
  287  8 .156602  الخطأ

13.714  0.000 

  

0.160  

تقدير الذات   3  29376.246  االنحدار 

  العائلية
  287  157159.0  الخطأ

17.944  0.000  0.157  

 تتقدير ذا  4  29932.499  االنحدار 

 العمل

  والرفاق
  287  8 .156602  الخطأ

   

0.000  

  

0.159  

 وتقدير الذات العامة، الذات تقدير أن إلى) 38( رقم جدول في الواردة النتائج تشير
 ولمعرفة للميل االنتحاري منبئة متغيرات) المحيط(العائلية، وتقدير ذات العمل والزمالء

  .يوضح ذلك ) 39(الجدول رقم  بالميل االنتحاري في التنبؤ المتغيرات تلك إسهام مدى
  
  
  
  



 

 

 

 

  )39(جدول رقم 

  .يوضح إسهام المتغيرات في الميول االنتحارية لدى عينة الدراسة 

  مستوى الداللة  قيمة ت  بيتا  المتغير

 0.008  2.688-  0.180-  تقدير الذات العامة 

  0.016  2.419- 0.148 -  تقدير الذات العائلية

  0.005  2.830-  0.177-        ر ذات الزمالءتقدي

 في إسهاما أكثر يعتبر العائلية الذات تقدير أن إلى)39(رقم الجدول بيانات من يتضح
 معامل قيمة بلغت حيث  ،الزمالءالعامة و الذات تقدير من بالميل االنتحاري التنبؤ

  ) .0.180- (الثة والث) 0.177-(والثانية )0.148-(لألولى بيتا المعياري االنحدار

  :التساؤل الثالث  -3-3

 تقدير مستويات أساس الميول االنتحارية لدى الشباب على في فروق توجد هل -
  الذات؟
الميول  الذات و تقدير بين األحادي التباين حساب تم التساؤل هذا على لإلجابة

  .االنتحارية
  )40(دول رقم ج                                          :لدى اإلناث* 

 .  لدى اإلناث من عينة الدراسة التباين األحادي بين مستويات تقدير الذات  والميول االنتحارية يوضح     

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

 طمتوس

  المربعات

مستوى   قيمة ف

  الداللة

 13365,464 2 26730,928  بين المجموعات

 552,956 289 159804,332  تداخل المجموعا

  ــــ 291 186535,260  المجموع الكلي

  

  

24.171  

  

  

0.00  



 

 

 

 

تقدير  مستويات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود )40( الجدول من يتضح
 .الشباب من جنس أنثى لدى الميول االنتحارية )المنخفض - المتوسط - المرتفع(الذات

 في هو موضح لما وفقًا وذلك "يفيهش" اختبار استخدام تم الفروق تلك طبيعة من وللتحقق
  :التالي الجدول

  )41(جدول رقم                                          

 نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين متوسطات تقدير الذات في الميول االنتحارية لدى اإلناث من عينة يوضح

  ) .0.05(دالة إحصائيا عند مستوى ) ٭ (                                                          .الدراسة 

  مستويات تقدير الذات

  ) المرتفع- المتوسط-المنخفض(

  فروق

  المتوسطات

  الداللة

 7,345   المرتفع- المتوسط-المنخفض

22,262* 

0,169 

0,000 

 7,345-   المرتفع- المنخفض-المتوسط

14,917* 

0,169 

0,000 

 *22,262-   المتوسط- المنخفض-المرتفع

-14,917* 

0,000 

0,000 

 تقدير الذات ومستويات الميول االنتحارية في الفروق داللة ) 41(رقم الجدول يبين
 تقدير الذات المتوسط، الذات تقدير المنخفض، الذات تقدير(الثالث المستويات لصالح
  .)المرتفع

  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

  :لدى الذكور *

  )42(جدول رقم                                          

 . من عينة الدراسةالذكور   لدى  التباين األحادي بين مستويات تقدير الذات  والميول االنتحاريةيوضح

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

 طمتوس

  المربعات

مستوى   قيمة ف

  الداللة

 13365,464 2 26730,928  بين المجموعات

 552,956 289 159804,332  داخل المجموعات

  ــــ 291 186535,260  المجموع الكلي

  

24.171  

  

0.00  

تقدير  مستويات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود )42( الجدول من يتضح
 .الشباب الذكور   لدى الميول االنتحارية ) المنخفض - المتوسط - المرتفع(الذات

 في هو موضح لما وفقًا لكوذ "شيفيه" اختبار استخدام تم الفروق تلك طبيعة من وللتحقق
   :التالي الجدول

  )43(                                         جدول رقم 

   نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين متوسطات تقدير الذات في الميول االنتحارية لدى الذكور   يوضح

  .من عينة الدراسة 

  مستويات تقدير الذات

  ) المرتفع- المتوسط-المنخفض(

  فروق

  المتوسطات

  الداللة

 7,345   المرتفع- المتوسط-المنخفض

22,262* 

0,169 

0,000 

 7,345-   المرتفع- المنخفض-المتوسط

14,917* 

0,169 

0,000 



 

 

 

 

 *22,262-   المتوسط- المنخفض-المرتفع

-14,917* 

0,000 

0,000 

 دير الذاتتق ومستويات الميول االنتحارية في الفروق داللة ) 43(رقم الجدول يبين

 تقدير الذات المتوسط، الذات تقدير المنخفض، الذات تقدير(الثالث المستويات لصالح

  .)المرتفع

  :لدى العينة الكلية *

  )44(جدول رقم                                          

 . التباين األحادي بين مستويات تقدير الذات  والميول االنتحارية  لدى عينة الدراسةيوضح

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

 طمتوس

  المربعات

مستوى   قيمة ف

  الداللة

 13365,464 2 26730,928  بين المجموعات

 552,956 289 159804,332  داخل المجموعات

  ــــ 291 186535,260  المجموع الكلي

  

  

24.171  

  

  

0.00  

تقدير  مستويات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود )44( الجدول من يتضح
 ).عينة الدراسة(الشباب لدى الميول االنتحارية ) المنخفض - المتوسط - المرتفع(الذات

 في هو موضح لما وفقًا وذلك "شيفيه" اختبار استخدام تم الفروق تلك طبيعة من وللتحقق
  :التالي الجدول

  
  
  
  

  
  



 

 

 

 

  )45(                                         جدول رقم 

  نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين متوسطات تقدير الذات في الميول االنتحارية لدى                يوضح 

  .عينة الدراسة 

  مستويات تقدير الذات

  ) المرتفع- المتوسط-المنخفض(

  فروق

  المتوسطات

  الداللة

 7,345   المرتفع- المتوسط-المنخفض

22,262* 

0,169 

0,000 

 7,345-   المرتفع-خفض المن-المتوسط

14,917* 

0,169 

0,000 

 *22,262-   المتوسط- المنخفض-المرتفع

-14,917* 

0,000 

0,000 

 تقدير الذات ومستويات الميول االنتحارية في الفروق داللة) 45(رقم الجدول يبين
 تقدير الذات المتوسط، الذات تقدير المنخفض، الذات تقدير(الثالث المستويات لصالح
  .)عالمرتف

  

  :التساؤل الرابع  -3-4

  توجد عالقة إرتباطية بين الميول االنتحارية لدى الشباب وأعمارهم؟ هل -
ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد الميول االنتحارية 

  :والسن فكانت النتائج كما هي موضحة في الجداول الموالية 
  
  
  
  



 

 

 

 

  :لدى اإلناث * 

  )46( جدول رقم                           

  الميول االنتحارية أبعاد بين البسيط االرتباط معامالت قيمة يوضح

   ومتغير السن لدى اإلناث من عينة الدراسة          

  معامل االرتباط  األبـــعاد

  **0,174- .الخوف من االنتحـار 

  **0,156- .مقاومة التفكير في االنتحار 

  **0,247-  .ر االجتماعي الخوف من االستنكا

  **0,175- .الرغبة في االنتحار 

  **0,207- .االستعداد لتنفيذ االنتحار

  **0,139- .التمسك بالحياة 

  **0,220-  الدرجة الكلية لالستبيان

  ) .0.01(دالة إحصائيا عند مستوى ) ٭٭                             (

بين أبعاد  السالب النوع من إحصائيا لةدا ارتباطيه عالقة وجود الجدول من يتضح
  الميول االنتحارية 

 بين الدرجة الكلية لالستبيان طعند اإلناث من عينة الدراسة حيث أن معامل االرتبا
الخوف من االستنكار ، أما من حيث األبعاد فجاء )0.220-(والسن كان مساويا 

عداد لتنفيذ االنتحار بمعامل ، ثم يليه االست)0.247-(االجتماعي أوال بمعامل ارتباط 
، ثم الخوف من االنتحـار و ) 0.175-(، فالرغبة في االنتحـار ) 0.207- (ارتباط 

على التوالي ) 0.156- (و)   0.174-(مقاومة التفكير في االنتحار بمعاملي ارتباط 
  ) .         0.139-(وأخيرا التمسك بالحياة 



 

 

 

 

  :لدى الذكور *
  )47(ل رقم                     جدو

  الميول االنتحارية أبعاد بين البسيط االرتباط معامالت قيمة يوضح
   ومتغير السن لدى الذكور عينة الدراسة            

  معامل االرتباط  األبـــعاد

  0,081 .الخوف من االنتحـار 

  0,078 .مقاومة التفكير في االنتحار 

  0,013  .الخوف من االستنكار االجتماعي 

  0,024 .ة في االنتحار الرغب

  0,065 .االستعداد لتنفيذ االنتحار

  0,132 .التمسك بالحياة 

  0,076  الدرجة الكلية لالستبيان

بين  الموجب النوع من إحصائيا دالة ارتباطيه غير عالقة وجود الجدول من يتضح
 بين طأبعاد الميول االنتحارية عند الذكور من عينة الدراسة حيث أن معامل االرتبا

، أما من حيث األبعاد فجاء )0.076(الدرجة الكلية لالستبيان والسن كان مساويا 
، ثم الخوف من االنتحـار و مقاومة ) 0.132(التمسك بالحياة أوال بمعامل ارتباط  
على التوالي  ثم يليهم ) 0.078(و)   0.081(التفكير في االنتحار بمعاملي ارتباط 

  ) 0.024(فالرغبة في االنتحـار ) 0.065(ر بمعامل ارتباط االستعداد لتنفيذ االنتحا
  ).0.013(وأخيرا الخوف من االستنكار االجتماعي بمعامل ارتباط  

  

  

  



 

 

 

 

  :لدى العينة الكلية للدراسة *

  )48(                     جدول رقم 

  الميول االنتحارية أبعاد بين البسيط االرتباط معامالت قيمة يوضح

  ومتغير السن لدى عينة الدراسة             

  معامل االرتباط  األبـــعاد

  0,071- .الخوف من االنتحـار 

  0,051- .مقاومة التفكير في االنتحار 

  - 0.154٭٭  .الخوف من االستنكار االجتماعي 

  - 0.095 .الرغبة في االنتحار 

  - 0.095 .االستعداد لتنفيذ االنتحار

  - 0.024 .التمسك بالحياة 

  - 0.100  الدرجة الكلية لالستبيان

  ) .0.01(دالة إحصائيا عند مستوى ) ٭٭                            (

بين أبعاد الميول االنتحارية  السالب النوع من ارتباطيه عالقة وجود الجدول من يتضح
 بين الدرجة الكلية لالستبيان طعند اإلناث من عينة الدراسة حيث أن معامل االرتبا

الخوف من االستنكار ، أما من حيث األبعاد فجاء )0.100-(لسن كان مساويا وا
، ثم يليه الرغبة في االنتحـار و االستعداد )0.154-(االجتماعي أوال بمعامل ارتباط 
لكل منهما، ثم الخوف من االنتحـار و ) 0.095-(لتنفيذ االنتحار بمعامل ارتباط 

على التوالي ) 0.051- (و)   0.071-(ارتباط مقاومة التفكير في االنتحار بمعاملي 
  ) .         0.024-(وأخيرا التمسك بالحياة 

  

  



 

 

 

 

  :السابقة  الدراسات نتائج ضوء الفرضيات و في النتائج مناقشة -4

  :الفرضية األولى  -4-1

 من الشباب الذات عند تقدير الميول االنتحارية وبين  عالقة إرتباطية سالبة  توجد-
  .الجنسين

  
 ،تتقدير الذا بين السالب النوع من إرتباطية عالقة وجود الدراسة هذه نتائج أظهرت -

   . الميول االنتحارية أبعاد و ومكوناته،
  

 الذات تقدير سالبة بين إرتباطية وجود عالقة الدراسة الحلية نتائج أوضحت       حيث
الدرجة الكلية لمقياس  بين االرتباط معامل قيمة بلغت حيث الكلي و الميول االنتحارية

، وعند )0,380-(الذات و الدرجة الكلية الستبيان الميول االنتحارية عند اإلناث  تقدير
  . )0,391-(، بينما بلغت قيمته عند العينة الكلية )0.426-(الذكور 

 كلما الذات تقدير زاد كلما أنه عكسية بمعنى إرتباطية عالقة وجود إلى يشير       مما
  .يول االنتحارية عند الشباب باختالف جنسهم، وهو ما تم افتراضه الم انخفضت

 الذات في تقدير المتطرفة المجموعات بين الرباعي االرتباط معامالت        وتوضح
والميول االنتحارية لدى اإلناث، الذكور والعينة الكلية ذلك فلقد كانت سلبية بحيث بلغت 

لى الترتيب، أي كلما انخفض تقدير ع) 0.538 -(و ) 0.806 -(و ) 752 .0 -(
الشاب لذاته كلما زادت ميوله االنتحارية، وهذا لما لتقدير الذات من دورا في حية الفرد 

 .واستقراره النفسي 
 ,Buss, H )  1992"وبيري بص" دراسة معئج الدراسة الحالية وتلتقي نتا        

Perry, k ) وتقدير  نحو الذاتةة الموجهالعدواني بين االرتباط أن معامل وجد حيث 
 عبد إبراهيم،) ( 10.24(االرتباط معامل بلغت قيمة حيث السالب النوع من كان الذات

 ).162ص1994،  الحميد،
 أن : هو السائد االعتقاد أن " 1998 وآخرون Baumeister بوميستر" بين وقد       

 على كثيرون علماء عاجم وقد العدواني السلوك في السبب هو المنخفض الذات تقدير



 

 

 

 

 ،1993 وماكديفيت ليفن ، Gondolf دولف جون( : هؤالء ومن ، االعتقاد هذا صحة
Levin & Mcdevitt ( مع النتائج تلك تتعارض نظرهذين األخيرين وجهة من ولكن 

 المنخفض الذات وتقدير المرتفع، الذات تقدير "بعنوان وكانت بها قاما التي الدراسة
 تقدير أن حيث اإلطالق على صحيحة غير العالقة هذه أن بينا حيث، "األنا  وتهديد
سواءا الموجه نحو الذات أوالموجه نحو (العدواني التوجه إلى أكثر يؤدي المرتفع الذات
 الناس بعض لدى مفضل " المرتفع الذات تقدير" أن ذكرا نظرهم وجهة ولبيان ، )اآلخر

 تقع المسميات هذه كل  ولكن"النرجسية" أو "األنانية" أو "الغرور" أو "الغطرسة" بمسمى
 سواء اتجاه أنفسهم أو  معظم العدوانيين فإن ولذلك ،"المرتفع الذات تقدير" اسم تحت

 فمثال تفاوت . والنرجسية ، واألنانية والغرور، بالغطرسة، إحساس ماتجاه الغير لديه
 وبناء وك العدواني،السل في المراحل بتفاوت مرتبطة تبدو الذات تقدير في المراحل

 مستوى نيظهرو ذات مرتفع تقدير أعضائها لدى التي المجموعات أن نجد ذلك على
 .والعداوة  العنف من مرتفعا

 والسلوك الذات بعنوان تقدير )Staub 1999("دراسة ستوب وهو نفس الشيء أكدته
  ).العدواني

  
الميول االنتحارية  وأبعاد امةالع الذات تقدير بين إرتباطية سالبة  توجد عالقة-       أ

  .من الجنسين لدى   الشباب 
  

   جاءت نتائج هذه الدراسة مؤكدة لهذا الفرض حيث كانت معامالت االرتباط بين 
الميول االنتحارية سالبة وكان أكبرها عند  وأبعاد العامة الذات تقديردرجة مقياس 

، وهذا يشير إلى )0.348- (اإلناث هو المسجل مع بعد الخوف من االنتحار بمقدار 
العالقة اإلرتباطية الكبيرة بين هذين المتغيرين، بحيث كلما انخفض تقدير الذات العام 
عند الفتاة كلما كان خوفها من االنتحار أقل، واستعدادها للمرور إلى الفعل االنتحاري 

وبعد  العامة الذات تقديردرجة مقياس كان أكبر وذا ما يؤكده معامل االرتباط بين 
  .  لتنفيذ االنتحار داالستعدا



 

 

 

 

 العامة الذات تقدير   أما عند الذكور فقد كانت معامالت االرتباط بين درجة مقياس 
 لتنفيذ دالميول االنتحارية سالبة أيضا وكان أكبرها هو المسجل مع بعد االستعدا وأبعاد

بيرة بين هذين ، وهذا يشير إلى العالقة اإلرتباطية الك)0.378-(االنتحار بمقدار 
المتغيرين، بحيث كلما انخفض تقدير الذات العام عند الشاب كلما كان استعداده أكبر 

 في الموت وهذا ما يؤكده معامل االرتباط مع بعد الرغبة ة رغبللفعل االنتحاريللمرور
  . )0.366-(في االنتحار 

   .   مع المالحظة أن النتائج كانت متقاربة إلى حد بعيد بين الجنسين
  

الميول  وأبعاد االجتماعية الذات تقدير بين إرتباطية سالبة عالقة  توجد-     ب
  .من الجنسيناالنتحارية لدى  الشباب 

  
 توجد    كان نتائج الدراسة الحالية مع ما تم افتراضه في بداية الدراسة من حيث أنه 

 االنتحارية لدى  الميول وأبعاد االجتماعية الذات تقدير بين إرتباطية سالبة عالقة
  .من الجنسينالشباب 

  حيث كانت معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات االجتماعية  
مع   )0.253-(و) 0.163-(بين  عند اإلناث وأبعاد الميول االنتحارية سالبة وتتراوح

    بينالذكور  عند بعدي التمسك بالحياة ومقاومة التفكير في االنتحار على التوالي و
بعدي الخوف من االنتحار واالستعداد لتنفيذ االنتحار على مع ) 0.227-(و )0.171-(

    .الترتيب 
  مما يشير إلى تأثير تقدير الذات االجتماعية على تفكير اإلناث في االنتحار بمقاومة 

مع هشة هذا من جهة ومن جهة أخرى يبقى االستعداد لتنفيذ االنتحار األكثر ارتباطا 
 للمرور للفعل االنتحاري دأبعاد الميول االنتحارية عند الذكور مما يدل على االستعدا

مباشرة وهذا يتطابق مع ما ذهبت إليه الدراسات في كون الذكور أكثر انتحارا من 
  ) .االنتحار الحقيقي(النساء 

  



 

 

 

 

) لوالدينالمنزل وا(الذات العائليةتقدير  بين إرتباطية سالبة عالقة توجد -   ج    
  .من الجنسينالميول االنتحارية لدى الشباب  وأبعاد

  
 متطابقة مع هذه الفرضية بحيث أنه كلما انخفض تقدير الذات ة     نتائج هذه الدراس

العائلي زادت الميول االنتحارية عند الشباب من الجنسين وهذا يتضح من خالل 
الميول  وأبعاد) المنزل والوالدين(الذات العائليةتقدير معامالت االرتباط السالبة بين 
 ) 0.181-(عند اإلناث وبين ) 309 .0-(و )0.194-(االنتحارية، بحيث تراوحت بين 

الذات تقدير عند الذكور، ونالحظ من خالل حساب معامل االرتباط بين ) 0.308-(و 
عند الميول االنتحارية شبه التطابق في النتائج  وأبعاد) المنزل والوالدين(العائلية

  . في حياة الفرد ككل ائلةسين مما يدل على التأثير الكبير للعنالج
االنتحار يعتبر كنتيجة للتناقض  دراسة بن خلفاط حين أكدت إليه وهو ما ذهبت       

الذي يعيشه الفرد بين حياته العائلية واالجتماعية وهذا التناقض في حد ذاته راجع إلى 
 مما يثبت دور المحيط عامة والعائلة خاصة في ئريالتطور الذي شهده المجتمع الجزا

  .حياة الفرد
  

 وأبعاد) المحيط(ذات العمل والرفاقتقدير بين عالقة إرتباطية سالبة  توجد-       د 
  .من الجنسينالميول االنتحارية لدى الشباب 

الميول  وأبعاد) المحيط(ذات العمل والرفاقمن خالل حساب معامل االرتباط بين تقدير
االنتحارية عند عينة الدراسة وجد أن هذه الفرضية محققة أي أن االنخفاض في  تقدير 

  ذات 
 في الميول االنتحارية عند الشاب من عيؤدي إلى االرتفا) المحيط(العمل والرفاق 

عند اإلناث )0.295-(و) 0.156-( تتراوح بين تالجنسين، فقد كانت هذه المعامال
د الذكور ، والمالحظ هو ارتفاع معامالت االرتباط عن) 0.371-(و) 0.190- (وبين 

ر للذكور مع المحيط يعند الذكور نسبيا بالمقارنة مع اإلناث وهذا يفسره االحتكاك الكب



 

 

 

 

 نسبيا بحكم قضائها كالعام خارج األسرة عكس الفتاة التي ينقص عندها هذا االحتكا
  . أوقاتها داخل المنزل مع أسرتها ملمعظ

  :الثانية الفرضية -4-2  

بالميول االنتحارية لدى  تنبًؤا الذات تقدير أنواع أكثر هي تقدير الذات االجتماعية  -
 .الشباب

الذات  الذات العامة و تقدير تقدير أن كل من على     تشير نتائج الدراسة الحالية 
د  ذات العمل والرفاق أنواع منبئة بالميل االنتحاري عند الشباب، فبع العائلية و تقدير

حساب تحليل االرتباط المتعدد بين الدرجات الكلية للمقاييس الفرعية لتقدير الذات 
، ةالذات االجتماعي والدرجة الكلية الستبيان الميول االنتحارية، تم استبعاد  تقدير

 هي المؤشر األكثر إسهاما في الميل ةالذات العائلي وأوضحت النتائج أن تقدير
 به ز الجزائري لما يتميبلدور العائلة في حياة الشااالنتحاري عند الشاب، وهذا 

  . الجزائري بالتماسك األسري الكبير، وما تلعبه العائلة من دور في حياة الفرد عالمجتم
  :   وعند تقسيم العينة وفقا للجنس كانت النتيجة هي 

  تقدير الذات العامة هي المؤشر األكثر إسهاما بالتنبؤ بالميل-                
 بهذين ظاالنتحاري عند الذكور إلى جانب تقدير ذات العمل والزمالء، بحيث تم االحتفا

الذات االجتماعية و  تقدير(النوعين من تقدير الذات، وتم استبعاد النوعين اآلخرين 
عند حساب تحليل االرتباط المتعدد بين الدرجات الكلية للمقاييس ) الذات العائلية  تقدير

الذات والدرجة الكلية الستبيان الميول االنتحارية، وهذا راجع كما سبق الفرعية لتقدير 
 تأثير كبير في اتجاهات األفراد في الحياة العامة يذكره آنفا بالقول أن للمحيط الخارج

  .خاصة لدى فئة الذكور 
 أما عند اإلناث فتقدير الذات العائلية هو المؤشر األكبر من بين أنواع -               

دير الذات، إسهاما بالتنبؤ بالميل االنتحاري، فعند حساب تحليل االرتباط المتعدد بين تق
الدرجات الكلية للمقاييس الفرعية لتقدير الذات والدرجة الكلية الستبيان الميول 
االنتحارية عند اإلناث تم استبعاد تقدير الذات االجتماعية وتقدير ذات العمل والرفاق 



 

 

 

 

قيل خالل مناقشة الفرضية األولى وإبراز دور العائلة في حياة اد م، وهذا يؤك)المحيط(
  .المرأة 

    وكانت نتائج هذه الدراسة مخالفة لما تم افتراضه من خالل الفرضية الثانية حيث 
تم استبعاد تقدير الذات االجتماعية عند فعند حساب تحليل االرتباط المتعدد بين 

لتقدير الذات والدرجة الكلية الستبيان الميول الدرجات الكلية للمقاييس الفرعية 
  .االنتحارية عند الشباب 

  

  :الفرضية الثالثة  -3- 4       

 تقدير مستويات أساس الميول االنتحارية لدى الشباب على في فروق توجد -     
  .الذات لصالح تقدير الذات المنخفض 

   

الذات  تقدير بين األحادي نالتباي حساب      ومن أجل التأكد من هذه الفرضية تم
 الكلية ثم تم تقسيم العينة إلى قسمين حسب الجنس ولتأكيد ةوالميول االنتحارية للعين

  :النتائج تم استخدام اختبار شيفيه وكانت النتائج أن أكدت صحة الفرضية الثالثة بحيث 
متوسطات    عند العينة ككل كانت نتيجة اختبار شيفيه  أن كانت قيمة فروق ال-     

بهذا الترتيب هي األكبر )  المرتفع – المتوسط –المنخفض (عند مستويات تقدير الذات 
 -  المنخفض-المرتفع(و )  المرتفع- المنخفض-المتوسط(مقارنة بـالمستويات 

بين المجموعات و داخل ) 22.262 و7.345(حيث كانت مساوية لـ ) المتوسط
 األخريين فكانت فروق المتوسطات فيها هي المجموعات على الترتيب، أما المجموعتين

على التوالي بين المجموعات و ) 14.917- و 22.262- (و  ) 14.917 و 7.345-(
  .داخل المجموعات على الترتيب كذالك

     وهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في الميول االنتحارية ولصالح تقدير 
  .الذات المنخفض

ات للفرد في حياته، فكما توضح الدراسة أن تقدير الذات  أهمية تقدير الذدمما يؤك
  .   عامل بارز في الميول االنتحارية للشباب ضالمنخف



 

 

 

 

عند تقسيم العينة إلى فئتين تم الحصول على نفس النتائج مما يشر إلى -            
 .عدم تأثير عامل الجنس تماما 

  

  :الفرضية الرابعة  -4-4     

توجد عالقة إرتباطية  بين الميول االنتحارية لدى الشباب    -               
  .وأعمارهم وباختالف جنسهم

      وقصد التأكد من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بين الميول 
االنتحارية عند الشباب و متغير السن عندهم فكانت النتيجة أن توصل الباحث إلى أنه 

السالب بين الميول االنتحارية عند الشباب و متغير السن توجد على إرتباطية من النوع 
أي أنه كلما كان الفرد صغير السن كلما زادت ميوله االنتحارية ومعامل االرتباط 

 يثبت ذلك ويرجع هذا إال أنه كلما تقدم الفرد في العمر كلما 0.100-: المساوي لـ 
بعاد الميول االنتحارية فنالحظ زاد نضجه وبالتالي زاد اتزانه النفسي، أما فيما يخص أ

 السن وبعد الخوف من االستنكار االجتماعي نأنه قد تم تسجيل أكبر معامل ارتباط بي
 وهذا )0.01(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ) 0.150-(حيث كان مساويا لـ 

دال على مدى تأثير المحيط الذي يعيش فيه الفرد في هذه المرحلة الحساسة من عمره 
  ) .النتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحة النضجا(

         وبتقسيم العينة حسب الجنس اتضح تأثير عامل السن أكثر عند اإلناث  خاصة 
 بين أبعد الميول االنتحارية والجنس كلها سالبة طحيث كانت قيمة معامالت االرتبا
ه المعامالت مع بعد ، وسجلت أكبر قيمة لهذ)0.01(ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

ر ي، وهذا يدل على التأثير الكب)0.247-(بلغ  يالخوف من االستنكار االجتماعي الذ
  . المرأة ت على توجهاعللمجتم

   وعلى خالف ذلك تم تسجيل معامالت ارتباط موجبة بين أبعاد الميول االنتحارية 
) 0.132(و) 0.013(ومتغير الجنس عند الشباب الذكور حيث تراوحت قيمها بين 

 على عدم تأثير عامل السن في لوكانت في مجملها معامالت غير دالة إحصائيا مما يد
  . ميول الشباب الذكور لالنتحار 



 

 

 

 

 يمكننا القول بتحقق جزئي للفرضية الرابعة إذ أكدت النتائج وجود عالقة إذن   
 الجنس عند إرتباطية من النوع السالب بين الميول االنتحارية عند الشباب ومتغير

  .اإلناث، دون غيرهن من عينة الدراسة 
  
  :ومما يؤكد هذه النتائج أكثر، الدراسات حول االنتحار في الجزائر   

أن  1969 سنة حيث أكدت دراسة بن خلفاط لالنتحار في مدينة وهران-       
فهي محاوالت االنتحار عند اإلناث تشبه  كثيرا محاوالت الفرار من البيت عند الذكور 

 .بمثابة استفزاز لألهل  

       كما يعتبر االنتحار كنتيجة للتناقض الذي يعيشه الفرد بين حياته العائلية 
واالجتماعية وهذا التناقض في حد ذاته راجع إلى التطور الذي شهده المجتمع 

  .مما يثبت دور المحيط عامة والعائلة خاصة في حياة الفرد  الجزائري
  : إليه الدراسة الحالية من خالل اإلجابة على التساؤل القائل وهو نفس ما توصلت 

حين وجد " بالميول االنتحارية لدى الشباب ؟  تنبًؤا الذات تقدير أنواع أكثر هي ما "
تقدير الذات العائلية هو المؤشر األكبر من بين أنواع تقدير الذات، إسهاما الباحث أن 

  .من عينة الدراسة بالتنبؤ بالميل االنتحاري لدى اإلناث 
    
) 1969(وتلتقي نتائج هذه الدراسة مع ما أكدته دراسات كل من الدكتور بن خلفاط - 

وغيرها من الدراسات التي ) 1987 (إسماعيلواألستاذ بن ) 1971( كاشا البروفسورو 
 أن إذ في المجتمع الجزائري يرتبط عكسيا مع عمر الفرد ، االنتحار أنأكدت على 
ص كبار السن وهو ما بدا بارزا في هذه الدراسة من ار تقل عند األشخانسب االنتح

خالل حساب معامل االرتباط بين الميول االنتحارية لإلناث من عينة الدراسة 
   . وأعمارهن 

      
 

 



 

 

 

 

  :الخاتمــــة 
  

      يعتبر موضوع االنتحار أحد أهم المواضيع التي استوقفت الباحثين والدارسين في 
لم االجتماع الذي مهد لهذه النوع من الدراسات من خالل أبحاث إميل مجالي ع

  دوركايم، و علم النفس الذي اهتم بدراسة الخصائص السيكولوجية للشخصية
    .االنتحارية

         
    ولقد أخذت دائرة االهتمام بدراسة الموضوع في التوسع بعد أن شهدت الظاهرة 

صبحت ال تستثني أي مجتمع، واإلحصاءات الصادرة نوعا من التواتر المرتفع، حيث أ
عن الجهات المختصة تؤكد هذا، ولقد انعكس هذا على الباحث في المجتمع الجزائري 
الذي أصبح يعايش هذه الظاهرة يوميا من خالل الجرائد اليومية التي ال تخلو من 

  .حوادث االنتحار من يوم آلخر
      

 الباب من أبواب البحث العلمي في ميدان علم      ولعل هذا ما جعلنا نطرق هذا
النفس، من خالل محاولة الدخول في دائرة الدراسات التشخيصية، من خالل ربط 
موضوع الميول االنتحارية بمتغير سيكولوجي  أواله الدارسين في ميدان علم النفس 

 تقدير الذات، اهتمام كبرا من خالل أبحثهم، لما له من تأثير في الحياة العامة للفرد هو
  .لدى شريحة الشباب التي تعتبر عماد األمم 

  
    وكانت نقطة انطالق البحث مجموعة من التساؤالت التي حاول الباحث أن يضع 
لها فرضية أساسية مفادها وجود عالقة إرتباطية من النوع السالب بين الميول 

ن التراث العلمي في هذا االنتحارية و تقدير الذات عند الشباب من الجنسين، انطالقا م
  .المجال 

    



 

 

 

 

    وقد تم من خالل هذه الدراسة التأكد من مدى صحة هذه الفرضية وبقية الفرضيات 
  .التي انبثقت من خاللها 

         
 إلى دور األسرة في حياة الشاب الجزائري وهذا ما شارةاإل    الجدير بالذكر هو 

م العولمة والغزو الحضاري الغربي الذي اسسشفيناه من خالل هذه الدراسة، وهذا رغ
يشهده المجتمع ، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى تماسك البناء االجتماعي 

  .في بلدنا وحفاظ اآلسرة على دورها كخلية أساسية في بناء المجتمع 
  

الميول االنتحارية (     إن هذا البحث كان يهدف إلى معرفة العاقة بين متغيري البحث 
لدى الشاب الجزائري من خالل عينة من الشباب المتردد على دار  )  تقدير الذاتو

  .الثقافة محمد العيد آل خليفة ودور الشباب بمدينة باتنة 
     

  في األخير ندعو إلى توسيع دائرة األبحاث في مجال االنتحار، وخاصة الدراسات 
  .جزائري محافظ مسلم الوقائية منها من أجل محاربة ظاهرة دخيلة على مجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    قـائمة المصادر والمراجع قـائمة المصادر والمراجع قـائمة المصادر والمراجع قـائمة المصادر والمراجع 

:::: المصادر المصادر المصادر المصادر  

        :::: القرآن الكريم  القرآن الكريم  القرآن الكريم  القرآن الكريم ----1

  .70سورة اإلسراء  •
 151اآلية , سورة األنعام •

 .13اآلية , سورة الجاثية •

 37سورة الشورى •

  .32اآلية , سورة المائدة •
  .32سورة النجم  •
 .29سورة النساء اآلية  •

  .207رة اآلية سورة البق •
 .... الحديث النبوي الشريف  الحديث النبوي الشريف  الحديث النبوي الشريف  الحديث النبوي الشريف ----2

 ::::المراجع باللغة العربية المراجع باللغة العربية المراجع باللغة العربية المراجع باللغة العربية 

–، دار المعارف الجامعية سيكولوجية الذات والتوافق) : 1987( إبراهيم أحمد أبو زيد .1
   .-مصر 

 –، دار المعارف الجامعية 12أصول علم النفس، الطبعة ) : 1979(أحمد عزت راجح  .2
   .-مصر 

 ، في مجموعة المحاضرات العامة لرعاية الشباب ) : 1968( أحمد فؤاد الشربيني  .3
  .- مصر –دار المعارف الجامعية لجامعة االسكندرية 



 

 

 

 

تقدير الذات وعالقته باالكتئاب لدى عينة من ) : 1989( محمد صالح أحمد .4

 الكتاب السنوي في علم النفس، الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، المراهقين،

 .المجلد السادس 

، دار الوعي كتاب الكبائر) :  هـ1326(اإلمام أبي عبد اهللا محمد شمس الدين الدمشقي،  .5
 . سوريا – حلب –العربي 

 ،، الجزء الثالث بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس) : 2007(بشير معمرية  .6
 . الجزائر –بني مسوس –منشورات الحبر 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة رياالنتحار في المجتمع الجزائ) : 1996( تكفي كلثوم  .7

 .-جامعة الجزائر –الماجستير في علم االجتماع غير منشورة 

، الطبعة األولى، الصحة النفسية والعالج النفسي) : 1977(حامد عبد السالم زهران  .8
 .  مصر –القاهرة –عالم الكتاب 

لطبعة  ، اعلم النفس النمو الطفولة والمراهقة) : 1982(حامد عبد السالم زهران  .9

 . مصر –القاهرة –الرابعة، عالم الكتاب 

، الطبعة األولى، دراسات في السلوك والشخصية): 2004(حسين فايد  .10

 . مصر – القاهرة –مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع 

 الكويت –، دار الكتاب الحديث دور الحياة عند الناشئين) : 1994(خليل محسن  .11

–، دار النهضة العربية  الدافعيعلم النفس) : 1994(رشاد علي عبد العزيز .12
 .القاهرة مصر 

فن النمو، دليل الشباب : ترجمة محمد لبيب النجيجي ): 1970(روبرت انكسون  .13

 . مصر – القاهرة –، مطبعة االستقالل الكبرى إلى النضج

 الصادر 5310يومية الخبر ، العدد ، بجاية األولى وطنيا  ) :2008(زبير فاضل  .14
 .ائر  الجز03/05/2008يوم 



 

 

 

 

 مصر –دار المعارف الجامعية ، المرجع في علم النفس ) : 1971( سعد جالل  .15
،الطبعة الثانية، دار البحوث العلمية  في علم النفس) : 1982(سعدية محمد علي بهدار

  . -  الكويت –

، االكتئاب، دراسة في النقباض النفسي) : 1984(سعيد حافظ يعقوب  .16

 . لبنان –روت  بي–الطبعة األولى دار الحداثة 
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01: الملحق رقم   

 أسئلة المقابلة المفاهيمية 

ي االنتحار ؟ ما رأيك ف-1  

  ما رأيك في المنتحر ؟-2

  ماذا يمنعك عن االنتحار ؟-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  02: لحق رقم الم

تحكيمال استمارة :نموذج عن   

-رهبـسكـ -ضرـخـيـمد ـحـعه مماــج .      

  .واالجتماعيةسانيةـكلية اآلداب و العلوم اإلن

  .فونياـ وعلم التربية واألرطسم علم النفسـق

: .............................. : .............................. : .............................. : .............................. الدرجة العلميةالدرجة العلميةالدرجة العلميةالدرجة العلمية: ............................. .                 : ............................. .                 : ............................. .                 : ............................. .                 ألستاذألستاذألستاذألستاذ  ا  ا  ا  ا     

: ...........................................: ...........................................: ...........................................: ...........................................الكلية الكلية الكلية الكلية : ............................. .                  : ............................. .                  : ............................. .                  : ............................. .                  الجامعة الجامعة الجامعة الجامعة      

  :أستاذنا الفاضل       
. عليكم ورحمة اهللا وبركاته السالم            

يسرني أن أضع بين يدي سيادتكم هذا االستبيان الذي صمم لجمع معلومات إلثراء الدراسة التي    
أقوم بإعدادها للحصول على درجة الماجستير في علم النفس تخصص علم النفس المرضي االجتماعي 

  ."بابالميول االنتحارية وعالقتها بتقدير الذات عند الش"بعنوان 

:الرجاء تكرمكم بتحكيم هذا االستبيان المكون من تسعا وثالثين بندا مقسما على ستة أبعاد    
.تحـار ـن االنـوف مــخــ ال-1       

.قاوم ـحاري المـتقاد االنتـاالع -2       

.الخوف من االستنكار االجتماعي  -3       

.ار ـحـتـي االنـة فـبـرغـال -4       

.تحار ـيذ االنـتنفـعداد لتـاالس -5       

.اة ــيـحـالـك بـسـمـتـال -6       

   : بتحديد نالرجاء تحكيم االستبيا  
. مدى مناسبة تعليمات االستبيان -      

.مدى مناسبة البنود لألبعاد التي تقيسها  -      
. ترونها مناسبة تإبداء مالحظات واقتراحا -      



 

 

 

 

 
.فاضل فائق االحترام وجزيل الشكر  وتقبلوا مني أستاذنا ال        

:           الطالب الباحث   

  .معوشة عبد الحفيظ 

-رهبـسكـ - ضرـخـيـمد ـحـعه مماــج  

  .واالجتماعيةسانيةـكلية اآلداب و العلوم اإلن

  .فونياـ وعلم التربية واألرطسم علم النفسـق

 
 

 X�: ..................... .   ا�.�e : .................. .   ا����  :............................ .      )ا<���ري(ا"  
 
 
 
 

ماتـــتعليــال  
 

:خواني ، أخواتي الـشـبـاب إ              

. في الصفحات الموالية تجدون بعض اآلراء ،نريد معرفة موقفكم منها -      

لها على يسار الورقة وذلك  الرجاء منكم اإلشارة إلى أهمية كل رأي في الخانة المناسبة -   

) .×(بوضع عالمة   

)  موافق بشدة(إلى ) غير موافق بشدة( كل رأي يمكن اإلشارة إليه من -     

. نطلب منكم استعمال كل االختيارات وهذا وفقا لما يناسبكم -    

 مع العلم أنه التوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة فأي إجابة تعتبر صحيحة طالما هي تعبر -  

.عن شعورك الحقيقي   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

	
 ا�����ن ا����ل ا����ر

    

ـالحظـاتـالحظـاتـالحظـاتـالحظـاتمممم  
غير 

 مناسب 

 مناسب

 

 األبـعاد الــبـنــود

. لدي رغبة في العيش-      

. أخاف الموت-      

. ال أريد أن أموت-      

.ولـ أخاف من المجه-       
 الحياة ذات أهمية كبرى وال يحق -   

حد لها لإلنسان أن يقدم على وضع   
     1-

 الــخوف
 أعتقد أنني سأجد حلوال أخرى -   

) .غير االنتحار(لمشاكلي   
 مـــن

وليست لدي ) ة (أنا جبان -   
.الشجاعة الكافية لالنتحار   

 االنـتحار

 مازالت لدي الكثير من األشياء -   
 ألقوم بها في الحياة

 

 يرعبني ما يصحب االنتحار -   
...) .الدم،األلم(  

 

 أعتقد أنه بإمكاني أن أتعلم كيف -   
 أتكيف وأتعامل مع مشاكلي

 

. أعتقد أنني أتحكم في مصيري-      
. لدي حب كبير للحياة -     2-  
.يستحيل أن انتحر ما دامت حياتيمستقرة     االعـتقاد 



 

 

 

 

أعتقد أن لكل مشكل مخرج    
  .االنتحارغير

 االنتحاري

.حياة  لدي شجاعة لمواجهة ال-    .المـقاوم   
مستقبالسوف تتحسن ر أن األمو أظن      

 أعتقد أن هللا وحده الحق في إنهاء -   
.حياتي   

   الخوف - 3

 من
 أخاف من فشل خطتي في قتل -   

 نفسي 
 االستنكار

 إن انتحرت سأجرح الكثيرين وأنا -   
  .ال أريد لهم المعاناة

.االجتماعي   

 يجوز  أعتقد أن االنتحار ال-   
.أخالقيا   

 

 إن انتحرت سوف يعتبرني -   
.اآلخرون ضعيفا  

 

 أعتقد أن االنتحار سيحل -   
  .مشاكلي

 

أعتقد بأنه ال يمكنني إيجاد هدف    
. لحياتي  

 

 أنا جد عاجز لدرجة أن طريقتي -   
  .في االنتحار ستكون فاشلة

4-  

 إذا كان اإلنسان غير سعيد من -   
  .حراألحسن أن ينت

 الرغبة في 

يسيطر على تفكيري الرغبة في    
.االنتحار  

 االنتــحـار

 عندما يكون العالم غير عادل ، -   
.فالحل هو االنتحار  

 



 

 

 

 

 اعتقد أن األشياء يمكنها أن تصل -   
إلى حد من اليأس لدرجة أنني أضع 

.حدا لحياتي  

 

5-  

 االستعداد 
 ال يهم الشعور المحزن ما دام -   

.نتحار سيحل مشاكلي اال  

  لتنفــيذ

 استطيع اتخاذ القرار بخصوص -   
.مكان وزمان وكيفية االنتحار   

 االنتـحـار

. لقد خططت لقتل نفسي -      
. أنا على استعداد تام لالنتحار -      
. حياتي ليست جديرة ألن أعيشها -      
 الحياة هي كل ما لدينا وهي -   

.أحسن من ال شيء  

 

 لدي مشاريع مستقبلية وأصبو -   
.لتحقيقها  

6-  
 

. أهتم كثيرا بنفسي حتى أعيش -     التمسـك  
 لدي حب االطالع لكل ما يخفيه -   

.المستقبل   

 بالحـيــاة

 لدي دافع فطري للبقاء على قيد -   
 الحياة

 

. ال أرى سببا لتعجيل موتي -     
 

 

 مـالحـظـات عـامـة مـالحـظـات عـامـة مـالحـظـات عـامـة مـالحـظـات عـامـة :

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

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

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

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



 

 

 

 

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

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

....................................................................................................................  
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.االستبيان في صورته النهائية   

-رهبـسكـ - ضرـخـيـمد ـحـعه مماــج  

  .واالجتماعيةسانيةـكلية اآلداب و العلوم اإلن

  .فونياـ وعلم التربية واألرطسم علم النفسـق
 

 X�: ..................... .   ا�.�e : .................. .    ا����  :............................ .     )ا<���ري(ا"  
 

 في إطار اإلعداد النجاز مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير

ماتـــتعليــال  

 

:خواني ، أخواتي الـشـبـاب إ              

. في الصفحات الموالية تجدون بعض اآلراء ،نريد معرفة موقفكم منها -      

لرجاء منكم اإلشارة إلى أهمية كل رأي في الخانة المناسبة لها على يسار الورقة وذلك  ا-   

) .×(بوضع عالمة   

)  موافق بشدة(إلى ) غير موافق بشدة( كل رأي يمكن اإلشارة إليه من -     

. نطلب منكم استعمال كل االختيارات وهذا وفقا لما يناسبكم -    



 

 

 

 

 صحيحة وأخرى خاطئة فأي إجابة تعتبر صحيحة طالما هي  مع العلم أنه التوجد إجابات-  

.تعبر عن شعورك الحقيقي   

 

  

  

 م�ا��

 

 ب��ة

 

 م�ا��

 

�
� م

 !�" 

 

 م�ا��

 !�"

م�ا�� 

 ب��ة

 

 ا�ــــــــــــــــ%ـــــــــــــ�ـــــــــــ�رات

تعامل مع   أعتقد أنه بإمكاني أن أتعلم كيف أ-1      

. مشاكلي  

.  أنني أتحكم في مصيري أعتقد-2        

.   لدي رغبة في العيش-3        

. أعتقد أن هللا وحده الحق في إنهاء الحياة -4        

 اعتقد أن األشياء يمكنها أن تصل إلى حد -5      

.من اليأس لدرجة أنني أضع حدا لحياتي  

. ال أريد أن أموت منتحـرا -6        

. الحياة هي كل ما لدينا-7        

. لدي مشاريع مستقبلية أرغب تحقيقها-8        

ال يهم الشعور المحزن ما دام االنتحار سيحل -9      

 مشاكلي 

نظرة المجتمع للمنتحرين هو ما يمنعني من -10      



 

 

 

 

.  قتل نفسي   

. أهتم كثيرا بنفسي حتى أعيش -11        

 الحياة ذات أهمية كبرى وال يحق لإلنسان -12      

.ن يقدم على وضع حد لها أ  

 أعتقد أنني سأجد حلوال أخرى لمشاكلي -13      

) .غير االنتحار(  

. يستحيل أن انتحر ما دامت حياتي مستقرة -14        

وليست لدي الشجاعة الكافية ) ة ( أنا جبان -15      

.لالنتحار   

 لدي حب االطالع على كل ما يخفيه -16      

.المستقبل   

 إن انتحرت سأجرح الكثيرين وأنا ال أريد -17      

.لهم المعاناة   

. أعتقد أن لكل مشكل مخرج غير االنتحار-18        

 استطيع اتخاذ القرار بخصوص مكان -19      

.وزمان وكيفية االنتحار   

  أعتقد أن االنتحار ال يجوز أخالقيا -20      

. ة  لدي الشجاعة لمواجهة الحيا-21        

 يرعبني ما يصحب االنـتحار من -22      

...) .الدم ،األلم(آثــار    



 

 

 

 

. أعتقد أن االنتحار سينهي مشاكلي -23        

  أظن أن األمور سوف تتحسن في المستقبل -24      

  .إن انتحرت سوف يعتبرني اآلخرون ضعيفا -25      

.اة  لدي دافع فطري للبقاء على قيد الحي-26        

 أعتقد بأن عجزي عن رسم هدف لحياتي -27      

.يقوي عندي الرغبة في االنتحار  

. ال أرى سببا لتعجيل موتي -28        

مادام مصير اإلنسان هو الموت فاالنتحار -29      

.هو أفضل وسيلة للموت   

. لقد خططت لقتل نفسي -30        

سعادة  إذا كان اإلنسان ال يشعر بال-31      

.فاالنتحار أفضل له   

. أنا على استعداد تام لالنتحار -32        

. يسيطر على تفكيري الرغبة في االنتحار-33        

 عندما يكون المجتمع غير عادل ، فالحل -34      

.هو االنتحار   

.لدي الطريقة المثالية لقتل نفسي -35        

.لقتلت نفسي  لوال التقاليد االجتماعية – 36       
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   مقياس كوبر سميث لتقدير الذات

-رهبـسكـ - ضرـخـيـمد ـحـعه مماــج  

  .واالجتماعيةسانيةـكلية اآلداب و العلوم اإلن

  .فونياـ وعلم التربية واألرطسم علم النفسـق

 

 في إطار اإلعداد النجاز مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير

 

: من العبارات فيما يلي مجموعة  

إذا كانت العبارة تصف ما " تنطبق "  في الخانة التي تحمل ) X( الرجاء منك وضع العالمة -   

في الخانة التي تحمل كلمة  ) X( ما تشعر به فضع العالمة تشعر به ، أما إذا كانت العبارة التصف

".ال تنطبق "   

فأي إجابة تعتبر صحيحة طالما هي تعبر  مع العلم أنه التوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة -   

.عن شعورك الحقيقي   

 ----    مـثــالمـثــالمـثــالمـثــال    :

 الـعـبـاراتالـعـبـاراتالـعـبـاراتالـعـبـارات تـنـطـبـق تـنـطـبـق تـنـطـبـق تـنـطـبـق  ال تـنـطبق ال تـنـطبق ال تـنـطبق ال تـنـطبق 
 X  - أشعر بالسعادة عند جلوسي أمام التلفاز  .

  
X   - أشعر بالملل عند تصفحي للجرائد  .  

  

  

  



 

 

 

 

 الـعـبـارات  تنطبق  ال تنطبق
. ال تضايقني األشياء عادة -1     

  الناس أمام مجموعة من أجد أنه من الصعب علي أن أتحدث -2     

.  أود لو استطعت أن أغير أشياء في نفسي -3     

. ال أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي -4     

. يسعد اآلخرون بوجودهم معي -5     

. أتضايق بسرعة في المنزل -6     

.شياء الجديدة  أحتاج لوقت طويل كي أعتاد على األ-7     

. أنا محبوب بين األشخاص من نفس سني -8     

. عادة ما تراعي عائلتي مشاعري -9     

. أستسلم بسهولة -10     

. تتوقع عائلتي مني الكثير -11     

. من الصعب إلى حد ما أن أظل كما أنا -12     

. تختلط علي األشياء في حياتي -13     

.لناس أفكاري  عادة ما يتبع ا-14     

. ال أقدر نفسي حق قدرها -15     

. أود كثيرا ترك المنزل -16     

. غالبا ما أشعر بالضيق من أعمالي -17     

. مظهري ليس وجيها مثل معظم الناس -18     

. عادة إذا كان عندي رأي أريد قوله فإني أقوله -19     

. عائلتي تفهمني -20     

.حبوبون أكثر مني  معظم الناس م-21     

. أشعر كما لو أن عائلتي هي من يتحكم في حياتي -22     

. عادة ال ألقى التشجيع فيما أقوم به من أعمال -23     

. أرغب كثيرا لو أني شخص آخر -24     

. ال يمكن لآلخرين االعتماد علي -25     
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  :قائم بأسماء المحكمين 
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